
 قالمة -5491ماي  8جامعة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 15/10/9102قالمة في :                           قسم اآلثار                  

 

 من امتحانات  باإلقصاءالطلبة المعنيون 

 8154-8158السداسي األول للسنة الجامعية  

 

 السنة األولى ليسانس

الطالب اسم ولقب المقياس الرقم  مالحظة 

0 

 ما قبل التاريخ

  باعثمان عبد هللا

  براهمي عبلة 9

  جبالي أيوب 3

  رمضاني زكريا 4

  قبالوي وائل 5

  ناصري فاطنة 6

  هاشمي الزهرة 7

  بوقصاب رياض 8

  حشيشي خديجة 2

  سماعل انتصار 01

  غاوي ياسين 00

  ليتيم احمد مهند 09

03 

وترميمصيانة   

 

  باعثمان عبد هللا

  براهمي عبلة 04

  جبالي أيوب 05

  رمضاني زكريا 06

  قبالوي وائل 07

  ناصري فاطنة 08

  هاشمي الزهرة 02

  بوقصاب رياض 91

  سماعل انتصار صيانة وترميم 90

  غاوي ياسين 99

  ليتيم احمد مهند 93



94 

 اعالم آلي

  باعثمان عبد هللا

  جبالي أيوب 96

  رمضاني زكريا 97

  ناصري فاطنة 92

  هاشمي الزهرة 31

  بوقصاب رياض 30

  غاوي ياسين 33

35 

 آثار الحضارة االسالمية

  بوقصاب رياض

  حشيشي خديجة 36

  سعدون عالء 37

  سماعل انتصار 38

  غاوي ياسين 32

  ليتيم احمد مهند 41

هللا باعثمان عبد 40   

  جبالي أيوب 49

  رمضاني زكريا 43

  ناصري فاطنة 44

  هاشمي الزهرة 45

46 

 علم المتاحف

 

  باعثمان عبد هللا

  جبالي أيوب 47

  رمضاني زكريا 48

  ناصري فاطنة 42

  هاشمي الزهرة 51

  بوقصاب رياض 50

  سماعل انتصار 59

53 
 علم المتاحف

  غاوي ياسين

  ليتيم احمد مهند 54

  حشيشي خديجة 55

56 

 آثار الحضارات القديمة

  باعثمان عبد هللا

  جبالي أيوب 57

  رمضاني زكريا 58

  ناصري فاطنة 52

  هاشمي الزهرة 61

  بوقصاب رياض 60

  سماعل انتصار 69

  غاوي ياسين 60



  ليتيم احمد مهند 69

  حشيشي خديجة 63

64 

وحضارات المغرب آثار  

  باعثمان عبد هللا

  براهمي عبلة 65

  جبالي أيوب 66

  رمضاني زكريا 67

  قبالوي وائل 68

  ناصري فاطنة 62

  هاشمي الزهرة 71

  بوقصاب رياض 71

  نواورية شيماء 70

  سماعل انتصار 79

  غاوي ياسين 73

  ليتيم احمد مهند 74

 مدخل الى علم اآلثار 75
  باعثمان عبد هللا

  قبالوي وائل 76

 



 السنة الثانية ليسانس

 مالحظة اسم ولقب الطالب المقياس الرقم

0 

 اعالم آلي

  حفظاوي أميرة

  عرعار شيماء 9

  عوامري وليد 3

  رجايبية شيماء 4

5 
 مناهج أساسيات البحث

 العلمي

  حفظاوي أميرة

  عرعار شيماء 6

  عوامري وليد 7

  رجايبية شيماء 8

المعالم والطقوس  2
 الجنائزية

  حفظاوي أميرة

  عوامري وليد 01

  رجايبية شيماء 00

  حفظاوي أميرة تقنيات علم اآلثار 09

  عوامري وليد  03

  رجايبية شيماء 04

05 
امآثار فجر التاريخ الع  

  حفظاوي أميرة

  عوامري وليد 06

  رجايبية شيماء 07

08 
 لغة التينية

  حفظاوي أميرة

  عوامري وليد 02

  رجايبية شيماء 91

 

 

 

 

 

 

 

 



 السنة األولى ماستر

 

 مالحظة اسم ولقب الطالب المقياس الرقم

0 

 عمارة ليبية بونية

  بدة محمد

  بوعالم عنتر 9

  ترعة سميحة 3

  جابوربي سعيدة 4

  حمداوي فتيحة 5

6 

ابات التينيةكت  

  بدة محمد

  بوعالم عنتر 7

  ترعة سميحة 8

  جابوربي سعيدة 2

  حمداوي فتيحة 01

00 

يمفخاريات في المغرب القد  

  بدة محمد

  بوعالم عنتر 09

  ترعة سميحة 03

  عطية أيمن 04

  حمداوي فتيحة 05

06 

 نصوص ومصادر

 

  بدة محمد

  بوعالم عنتر 07

ة سميحةترع 08   

  جابوربي سعيدة 02

  حمداوي فتيحة 91

  بروق نجوى 90



99 

 منهجية البحث التاريخي

  بدة محمد

  بوعالم عنتر 93

  ترعة سميحة 94

  جابوربي سعيدة 95

  حمداوي فتيحة 96

  بروق نجوى 97

98 

الممالك المحلية وآثارها 
 المادية

  بدة محمد

  بوعالم عنتر 92

13   ترعة سميحة 

  جابوربي سعيدة 30

  حمداوي فتيحة 39

33 

الثروة الزراعية والنشاط 
 االقتصادي

  بدة محمد

  بوعالم عنتر 34

  ترعة سميحة 35

  جابوربي سعيدة 36

  حمداوي فتيحة 37

 

 رئيس القسم 


