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            )2018/2019( األول والثاني  للسداسييناالستدراكية  برنامج االمتحانات.                                قسم اآلثار

  السنة األولى ليسانس 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ليسانس الثانيةالسنة 
  

  

  

  

  

  

 السداسي األول السداسي الثاني
  سا10.00-سا9.00  سا0011.-سا0010.  سا0013.-سا0012.  سا0014.-سا0013.

  مدخل إلى علم اآلثار
  ).ة. درقالي(أ

 اآلثار اإلسالمية
  شاوش)(أ.

  مدخل إلى علم اآلثار
  ).ة. درقالي(أ

 اآلثار اإلسالمية
  شاوش)(أ.

 األحد
07/07/2019 

ديم المغرب القا وحض آثار
  )ة.بوسليماني(د.

 آثار ما قبل التاريخ
  )(أد.جراب

ديم المغرب القا وحض آثار
  )ة.بوسليماني(د.

 آثار ما قبل التاريخ
  )ب(أد.جرا

 االثنين
08/07/2019 

  ة القديم آثار الحضارات  ).بوزيدد( علم المتاحف  )د .بوزيد(ة القديم آثار الحضارات  ).بوزيدد( علم المتاحف
  )د .بوزيد(

 الثالثاء
09/07/2019 

نصوص أثرية بلغة أجنبية 
  )(د.عولمي

نصوص أثرية بلغة أجنبية   (د.عولمي)  تاريخ الفن
  )(د.عولمي

 االربعاء  .عولمي)(د تاريخ الفن
10/07/2019 

 الخميس  )أ.دحمان( صيانة وترميم  (أ. عطافي) إعالم آلي  )أ.دحمان( صيانة وترميم  (أ. عطافي) إعالم آلي
11/07/2019 

 السداسي األول السداسي الثاني
  اس10.00-سا9.00  سا0011.-سا0010.  سا0013.-سا0012.  سا0014.-سا0013.

  الع واأل  منهج أساسيات البحث
  (أ. حميدة حكيم) 

آثار فجر التاريخ في شمال 
  ( د.زرارقة) افريقيا

  الع واأل  منهج أساسيات البحث
  (أ. حميدة حكيم) 

  آثار فجر التاريخ العام
  ( د.زرارقة)

 األحد
07/07/2019 

  تاريخ شمال إفريقيا القديم 
  (أ.ة. سكيوي 

  معالم وطقوس جنائزية
  .زرارقة)( د

  تاريخ شمال إفريقيا القديم 
  (أ.ة. سكيوي 

  معالم وطقوس جنائزية
  ( د.زرارقة)

 االثنين
08/07/2019 

  مصادر التاريخ القديم
  (أ.ة. بلوطار)

  نصوص أثرية بلغة أجنبية
  (د.ة. بوسليماني)

  مصادر التاريخ القديم
  ار)(أ.ة. بلوط

  نصوص أثرية بلغة أجنبية
  (د.ة. بوسليماني)

 ثاءالثال
09/07/2019 

  التكوين الميداني
  )(د. زرارقة

  تاريخ الفن 
  (د.عولمي)

  تقنيات علم اآلثار
  )(د. زرارقة

  تاريخ الفن 
  (د.عولمي)

 االربعاء
10/07/2019 

 الخميس  دحمان)(لغة التينية   )(أ. عطافي أنظمة اإلعالم اآللي  (دحمان) التينية   لغة   )عطافي أ( أنظمة اإلعالم اآللي
11/07/2019 
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  ليسانس  الثالثةالسنة 

  األولى ماسترالسنة 

 السداسي األول السداسي الثاني
  سا10.00-سا9.00  سا0011.-سا0010.  سا0013.-سا0012.  سا0014.-سا0013.

حرف وصناعات في العالم 
  (أ. شاوش) القديم

  العمارة الرومانية والبيزنطية
 (أ. شاوش)

  حرف وصناعات في العالم القديم
  (أ. شاوش)

  ومانية والبيزنطيةالعمارة الر
 (أ. شاوش)

 األحد
07/07/2019 

  أنظمة اإلعالم اآللي
    )أ. عطافي(

  منهجية البحث األثري
 )(د.بوزيد

  أنظمة اإلعالم اآللي
    )أ. عطافي(

  منهجية البحث األثري
 )(د.بوزيد

 االثنين
08/07/2019 

  كتابات أثرية
 .بخوش)د(

  عمارة لبيية بونية 
   ) د.زرارقة(

  أثريةكتابات 
 .بخوش)د(

  عمارة لبيية بونية 
   ) د.زرارقة(

 الثالثاء
09/07/2019 

نصوص أثرية بلغة 
 )(د.عولميأجنبية

  علم النميات
  )أ.ة. بوذراع(

نصوص أثرية بلغة 
 )(د.عولميأجنبية

  علم النميات
  )أ.ة. بوذراع(

 االربعاء
10/07/2019 

 اآلثار الريفية
  (د. معلم)

 اآلثار الريفية )أ.ة. سكيوي( فخارياتعلم ال
  (د. معلم)

 الخميس )أ.ة. سكيوي( فخارياتعلم ال
11/07/2019 

 السداسي الثاني
  سا10.00-سا9.00  سا0011.-سا0010.

  (أ.ة. بلوطار)اتصال
  

 األحد (أ.ة. بلوطار)المؤسسات اإلدارية الرومانية 
07/07/2019 

 االثنين .بخوش)د(الرومانية في المغرب القديمالعمارة  .بخوش)د( الكتابات الالتينية
08/07/2019 

  (د.ة. بوسليماني)الفسيفساء في المغرب القديم  ).ة. درقالي(أ العمارة والطقوس الجنائزية
 

 الثالثاء
09/07/2019 

 االربعاء  شاوش)(أ.-2- منهجية البحث التاريخي  شاوش)(أ. نصوص ومصادر أدبية
10/07/2019 


