قسم علم اآلثار
S4/S3
القاعة10:

جدول امتحان االستدراكي السنة ثانية
2017/2016
السداسي الثالث

التوقيت
األيام

السداسي الرابع

10:30-9.00

12:00 -10:30

األحد
2017-5-21

لغة أجنبية
أ.يوسفي أمال

مهنجية التحرير
أ.بلجوزي بوعبد هللا

االثنين
2017-05-22

مهنجية البحث الثري -1-
أ.معروف بلحاج-

الثالثاء
2017-05-23

األربعاء
2017-05-24

الخميس
2017-05-25

الطر القاهوهية والترشيعية يف عمل الآاثر -1-
أ .بن أآش هنو –
الرتممي واحلفظ يف عمل الآاثر -1-
أ .بوزايين فاطمة الزهراء-

13:30-12.00

15:00 -13:30

الصياهة والرتممي2
أ.بوزايين فاطمة الزهراء

الطر القاهوهية والترشيعية يف عمل الآاثر -2-
أ .بن أآش هنو –

اترخي الفن
أ .محزاوي فضيةل-

اترخي وأآاثر املغرب الاساليم2
أ.محزاوي فضيةل

عمل املتاحف
أ.فاطمي

ما قبل التارخي -1-
أ .هقادي س يدي محمد-

اترخي وأاثر املغرب القدمي2
أ.هقادي س يدي محمد

ما قبل التارخي2
أ.هقادي س يدي محمد

اترخي وأآاثر املغرب الإساليم -1-
أ .بن محو محمد-

مهنجية البحث الاثري 2
أ.بوزايين فاطمة الزهراء

لغة أجنبية
أ.همتاري فائزة

اترخي وأآاثر املغرب القدمي -1-
أ .هقادي س يدي محمد
رئـيــس القـســــم

قسم علم اآلثار
S6/S5
القاعة10:

السنة الثالثة جدول امتحان االستدراكي
2017/2016
السداسي الخامس

التوقيت
األيام
األحد
2017-5-21

10:30-9.00
اآلثار القديمة
أ .هدراش شريفة

السداسي السادس
12:00 -10:30
حلقات البحث-1-
أ.شرقي الرزقي

اإلثنين
2017/5/22

الحوكمة وأخالقيات المهنة
أ .بن آشنهو نجية – .أ

علم اآلثار الوقائي
أ.هدراش شريفة

الثالثاء
2017/5/23

الحفظ الوقائي
أ .براهيمي فايزة

األربعاء
2017/5/24

تقنيات االعالم االلي المطبقة في علم االثار
أ.بن حركات

اآلثار والمحيط
أ.بوجالبة
اآلثار االسالمية
أ.حمزاوي

الخميس
2017/5/25

13:30 -12:00

ما قبل التاريخ-2-
أ.نقادي سيدي محمد

اآلثار القديمة
أ .براهيمي فايزة

رئـيــس القـســــم

قسم علم اآلثار

M1.S2
القاعة12:

السنة أولى ماستر جدول امتحان االستدراكي السداسي الثاني
قسم علم اآلثار
2017-2016
التوقيت
األيام
اإلثنين
17/5/22

الثالثاء
17/5/23
األربعاء
17/5/24
الخميس
2017/5/25

10:30-9.00
لغة أجنبية
أ.يوسفي أمال
العمارة االسالميةمنذ التأسيس د.إإأ
أ.معروف
مصادر البحث
أ.مهتاري
مبادئ الرسم
أ.بن حركات

12:00-10:30
المسكوكات في المغرب اإلسالمي2
أ .يحياوي العمري
الفنون والصناعات في المغرب االسالمي ( الفخار والخزف)
أ .بن حمو
علم المتاحف
أ.براهيمي

رئيس القسم

