
 قالمة5491-ماي 8جامعة 
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  27/01/2020قالمة في                   قسم اآلثار 

 

 الطلبة المعنيون باإلقصاء من امتحانات
  2020-2019السداسي األول للسنة الجامعية 

  السنة األولى ليسانس
    اسم ولقب الطالب   المقياس  الرقم

01  

مدخل الى علم 
         1-ر اآلثا

    براهمية رفيق

    بلغيث أحالم  02

    بن خيرة نعيمة  03

    بوزناد إبراهيم  04

    حمزاوي عبير  05

    ذيب ذكرى  06

    رويني أميمة  07

    سعدون عالء  08

    عبابسية وهيبة  09

    كركود هيثم  10

    لعفايفية عبد العزيز  11

    هاشمي الزهرة  12

    أحمد علي  13

    بن عبد الرحمن موهوب  14

    دغبوش عامرة  15

    رجب فاتح  16

    رحمون نزار  17

    سيوان خلود  18

    منصورية عياد  19

    مالك سفيان  20

    شنوف رامي  21

  



  

    اسم ولقب الطالب   المقياس  الرقم

01  

آثار ما قبل 
    التاريخ

    براهمية رفيق

    بلغيث أحالم  02

    بن خيرة نعيمة  03

    بوزناد إبراهيم  04

    حمزاوي عبير  05

    ذيب ذكرى  06

    رويني أميمة  07

    سعدون عالء  08

    زرقين ايناس  09

    عبابسية وهيبة  10

    كركود هيثم  11

    لعفايفية عبد العزيز  12

    هاشمي الزهرة  13

    أحمد علي  14

    براهمي عبلة  15

    بن عبد الرحمن موهوب  16

    ش عامرةدغبو  17

    رجب فاتح  18

    رحمون نزار  19

    سيوان خلود  20

    منصورية عياد  21

    مالك سفيان  22

  

 



 

    اسم ولقب الطالب   المقياس  الرقم

01  

آثار وحضارات 
  المغرب القديم

    براهمية رفيق

    بن خيرة نعيمة  02

    بوزناد إبراهيم  03

    ذيب ذكرى  04

    زرقين ايناس  05

    سعدون عالء  06

    عبابسية وهيبة  07

    كركود هيثم  08

    لعبابسية عبد العزيز  09

    هاشمي الزهرة  10

    براهمي عبلة  11

    بن عبد الرحمن موهوب  12

    دغبوش عامرة  13

    سيوان خلود  14

    منصورية عباد  15

16  ////////////    

  



 

    اسم ولقب الطالب   المقياس  الرقم

01  

ار اآلث
  اإلسالمية

    براهمية رفيق

    بلغيث أحالم  02

    بن خيرة نعيمة  03

    ذيب ذكرى  04

    رويني أميمة  05

    سعدون عالء  06

    سيوان خلود  07

    شيبوط نيهاد  08

    عبابسية وهيبة  09

    فارح عماد الدين  10

    منصورية عياد  11

    يعقوبي محمد رضا  12

    العلمي وهيبة  13

    بن عبد الرحمن موهوب  14

    بوزناد إبراهيم  15

    دغبوش عامرة  16

    رجب فاتح  17

    رحمون نزار  18

    شعنبي شمس األصيل  19

    شنوف رامي  20

    صامت أمين  21

    فارس نجم الدين  22

    كركود هيثم  23

    فايفية عبد العزيزعل  24

    هاشمي الزهرة  25

  



 

    قب الطالب اسم ول  المقياس  الرقم

01  

  تاريخ الفن

    براهمية رفيق

    بلغيث أحالم  02

    بن خيرة نعيمة  03

    داود زهر الدين  04

    ذيب ذكرى  05

    رويني أميمة  06

    سعدون عالء  07

    سيوان خلود  08

    شيبوط نيهاد  09

    عبابسية وهيبة  10

    فارح عماد الدين  11

    يعقوبي محمد رضا  12

    علمي وهيبةال  13

    بن عبد الرحمن موهوب  14

    بوزناد إبراهيم  15

    حمزاوي عبير  16

    دغبوش عامرة  17

    رجب فاتح  18

    رحمون نزار  19

    شعنبي شمس األصيل  20

    صامت أمين  21

    فارس نجم الدين  22

    فايفية عبد العزيزعل  23

    هاشمي الزهرة  24

    عبدي رياض  25

26      

  



 

    اسم ولقب الطالب   المقياس  الرقم

01  

  صيانة وترميم

    العلمي بهية

    بن عبد الرحمن موهوب  02

    دغبوش عامرة  03

    رجب فاتح  04

    شعنبي شمس األصيل  05

    صامت امين  06

    فارس نجم الدين  07

    كركود هيثم  08

    لعفايفية عبد العزيز  09

    طيباوي محمد ياسين  10

    عيدودي مالك  11

    لعريبي نسرين  12

    منصورية عياد  13

    براهمية رفيق  14

    بلغيث أحالم  15

    بن خيرة نعيمة  16

    ذيب ذكرى  17

    رويني اميمة  18

    سعدون عالء  19

    شيبوط نيهاد  20

    عبابسية وهيبة  21

    فارح عماد الدين  22

    يعقوبي محمد رضا  23

    اهيمبوزناد إبر  24

    حمزاوي عبير  25

    هاشمي الزهرة  26



 

    اسم ولقب الطالب   المقياس  الرقم

01  

علم المتاحف   

    العيفاوي لمين

    براهمية رفيق  02

    بلغيث أحالم  03

    بن خيرة نعيمة  04

    بوزناد إبراهيم  05

    حمزاوي عبير  06

    ود زهر الديناد  07

08  Bدبوس المعتز با    

    ذيب ذكرى  09

    زرقين ايناس  10

    سعدون عالء  11

    شنتوف رامي  12

    كركود هيثم  13

    لعفايفية عبد العزيز  14

    هاشمي الزهرة  15

    أحمد علي  16

    بوساحية محمد وجيه  17

    رحمون نزار  18

    سيوان خلود  19

    عيدودي مالك  20

    لعريبي نسرين  21

    مالك سفيان  22

    منصورية عياد  23

    رويني أميمة  24

    بن عبد الرحمن موهوب  25

    دغبوش عامرة  26

    رجب فاتح  27

  

 

 



    اسم ولقب الطالب   المقياس  الرقم

01  

     اعالم آلي

    براهمية رفيق

    بلغيث أحالم  02

    بن خيرة نعيمة  03

    ود زهر الديناد  04

    ذيب ذكرى  05

    رويني أميمة  06

    بوزناد إبراهيم  07

    سعدون عالء  08

    سيوان خلود  09

    شيبوط نيهاد  10

    عبابسية وهيبة  11

    فارح عماد الدين  12

    يعقوبي محمد رضا  13

    العلمي بهية  14

    براهمي عبلة  15

    بن عبد الرحمن موهوب  16

    حمزاوي عبير  17

    دغبوش عامرة  18

    رجب فاتح  19

    ون نزاررحم  20

    زرقين ايناس   21

    شعنبي شمس األصيل  22

    صامت أمين  23

    فارس نجم الدين  24

    كركود هيثم  25

    لعفايفية عبد العزيز  26

    مالك سفيان  27

    هاشمي الزهرة  28

    منصورية عياد  29

 



 

 قالمة5491-ماي 8جامعة 
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  27/01/2020قالمة في                   قسم اآلثار 

 

 الطلبة المعنيون باإلقصاء من امتحانات
  2020-2019السداسي األول للسنة الجامعية 

  السنة الثانية ليسانس
    اسم ولقب الطالب   المقياس  الرقم

01  
  العام التاريخ فجر آثار

//////////////////    
////////////////    
//////////////////    

02  
  1-القديم إفريقيا شمال تاريخ

//////////////    
//////////////    
//////////////    

03  

                     1-القديم  التاريخ مصادر

    بوزيان أكرم السيدسي

//////////////    

//////////////    

04  

  تقنيات علم اآلثار

//////////////    

//////////////    

//////////////    

05  

           1- العلمي البحث أساسيات منهج

    بوزيان أكرم السيدسي

//////////////    

//////////////    

06  

                                 1-الفن  تاريخ

    بوزيان أكرم السيدسي

//////////////    

//////////////    

07  

  1-جنائزية وطقوس معالم

//////////////    

//////////////    

//////////////    

08  

                                 1- التينية لغة

    بوزيان أكرم السيدسي

//////////////    

//////////////    

09  

            1-اآلثار في اآللي االعالم أنظمة

    بوزيان أكرم السيدسي

//////////////    

//////////////    

10  

  3-أثرية بلغة أجنبية  نصوص

    بوزيان أكرم السيدسي

//////////////    

//////////////    



  السنة الثالثة ليسانس
    اسم ولقب الطالب   المقياس  الرقم

    ////////////////  1-بونية ليبية مارةع  01

  ////////////////    

  ////////////////    

////////////////  1-وبيزنطية رومانية عمارة  02    

  ////////////////    

  ////////////////    

////////////////  1-القديم العالم في وصناعات حرف  03    

  ////////////////    

  ////////////////    

////////////////  1-  ريفية آثار  04    

  ////////////////    

  ////////////////    

////////////////  1-أثرية كتابات  05    

  ////////////////    

  ////////////////    

////////////////  1-األثري البحث منهجية  06    

  ////////////////    

  ////////////////    

////////////////  1-النميات لمع  07    

  ////////////////    

  ////////////////    

////////////////  1-الفخاريات علم  08    

    ////////////////    

    ////////////////    

////////////////  3-اآللي في اآلثار االعالم أنظمة  09    

    ////////////////    

    ////////////////    

////////////////  5-أثرية بلغة أجنبية  صنصو  10    

    ////////////////    

  



 قالمة5491-ماي 8جامعة 
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  27/01/2020قالمة في                   قسم اآلثار 

 

 الطلبة المعنيون باإلقصاء من امتحانات
  2020-2019السداسي األول للسنة الجامعية 

  ولى ماسترالسنة األ
    اسم ولقب الطالب   المقياس  الرقم

 العمارة الليبية البونية في المغرب  01
                              القديم

    بومجان أميرة

    طرش صليحة

    بومجان أميرة  الفخاريات في المغرب القديم  02

    طرش صليحة

    بومجان أميرة  1-الكتابات الالتينية   03

    طرش صليحة

    بومجان أميرة  المسكوكات في المغرب القديم  04

    طرش صليحة

    رايس دليلة    

    بومجان أميرة  1-منهجية البحث التاريخي   05

    طرش صليحة

    بومجان أميرة  1-نصوص ومصادر أدبية   06

    طرش صليحة

    بومجان أميرة  الممالك المحلية وآثارها المادية  07

    طرش صليحة

    دليلةرايس 

الثروة الزراعية والنشاط   08
  االقتصادي بالمغرب القديم

    بومجان أميرة

    طرش صليحة

    رايس دليلة

    بومجان أميرة  اللغة األجنبية  09

    طرش صليحة

  



  السنة الثانية ماستر
    اسم ولقب الطالب   المقياس  الرقم

العمارة العسكرية البيزنطية في   01
                              القديم المغرب

////////////////    

    ////////////////    

    ////////////////    

////////////////  النحت في المغرب القديم  02    

    ////////////////    

    ////////////////    

////////////////  اآلثار الريفية في المغرب القديم  03    

    ////////////////    

    ////////////////    

////////////////  العمران في المغرب القديم  04    

    ////////////////    

    ////////////////    

التقنيات الجديدة المطبقة في علم   05
  اآلثار

////////////////    

    ////////////////    

    ////////////////    

////////////////  اآلثار الحضرية والغارقة  06    

    ////////////////    

    ////////////////    

////////////////  المقاوالتية  07    

    ////////////////    

    ////////////////    

////////////////  األديان والمعتقدات في العالم القديم  08    

    ////////////////    

    ////////////////    

////////////////  اللغة األجنبية  09    

    ////////////////    

    ////////////////    

  

 


