قسم علم اآلثار
جدول استعمال الزمن الخاص بطلبة السنة الثانية تكوين أساسي مشترك

S3

السداسي األول 2018/2017
التوقيت
األيام

10:00-8:30

األحــــــد

منهجية التحرير
أع .مو /.أ ..بلجوزي بوعبدهللا

االثـنـيــن

تاريخ وآثار المغرب اإلسالمي -1-
مح /أ .بن حمو محمد

الثــالثـاء

ما قبل التاريخ -1-
مح /أ .نقادي سيدي محمد

األربـعـاء

منهجية البحث األثري -1-
مح /أ .معروف بلحاج

الخميس

لغة أجنبية متخصصة -1-
أع .مو /.أ .يوسفي امال

11:45-10:15
الترميم والحفظ في علم اآلثار -1-
مح /أ .بوزياني فاطمة الزهراء
مصطلحات أثرية -1-
أع .مو /.أ.بوزياني فاطمة الزهراء

تاريخ الفن
مح /أ .رزقي نبيلة

تاريخ وآثار المغرب القديم -1-
مح /أ .براهيمي فايزة

14:30-13:00

16:00-14:30

ما قبل التاريخ -1-
أع .مو /.أ .براهيمي فايزة فوج1

ما قبل التاريخ -1-
فوج2
أع .مو /.براهيمي فايزة

تاريخ وآثار المغرب اإلسالمي -1-
أع .مو /.حمزاوي فضيلة فوج2
تاريخ وآثار المغرب القديم -1-
فوج1
أع .مو /.مهتاري فايزة
الصيانة والترميم في علم اآلثار -1-
أع .مو /.أ .بن زغادي محمد فوج1

منهجية البحث األثري -1-
أع.مو/.أ .بوجالبة فوزية فوج01

الصيانة والترميم في علم اآلثار -1-
منهجية البحث األثري -1-
فوج 2أع .مو /.أ .بوجالبة فوزية فوج2
أع .مو /.أ بوجالبة فوزية
تاريخ وآثار المغرب اإلسالمي -1-
أع .مو /.أ بوجالبة فوزية .فوج1
تاريخ وآثار المغرب القديم -1-
فوج2
أع .مو /.أ .مهتاري فايزة

األطر القانونية والتشريعية في علم اآلثار -1-

مح /أ .بن اشنهو نجية

/
رئـيــس القـســــم

قسى عهى اآلثار

جذول اسخعًال انسين انخاص بطهبت انسنت انثانثت
حكىين أساسي يشخرك
انسذاسي األول 2018/2017

S5

انخىقيج
األياو

األحــــــذ

االثـنـيــن

انثــالثـاء

األربـعـاء

انخًيس

10:00-8:30

انحىكًت وأخالقياث انًهنت
يح /أ .بن اشنهو نجية

يح /أ.

يا قبم انخّاريخ
نقادي سيدي محمد

اآلثار اإلسالييت
يح /أ .رابح فيست يحًذ
اآلثار انقذيًت
يح /أ .هذراش شريفت

حقنياث اإلعالو اآلني انًطبقت في عهى اآلثار
يح /أ .بن حركاث ايينت

11:45-10:15

عهى اآلثار انخّجريبي
يح /أ .نبخر قادة

سياحت
اآلثار وان ّ
أع .يى /.أ  .بن زغادي محمد

انحفظ انىقائي
يح /أ .دحماني صبرينة

انصيانت وانخرييى
يح /أ .بىجالبت فىزيت ////ببببب
حقنياث اإلعالو اآلني انًطبقت في عهى اآلثار
فىج2
أع .يى /.أ .بن حركاث ايينت
حقنياث اإلعالو اآلني انًطبقت في عهى اآلثار
فىج01
أع .يى /.أ .بن حركاث ايينت

16:00-14:30

14:30-13:00
انصيانت وانخرييى
أع .يى /.أ .بوزياني فاطمة الزهراء فىج2
انحىكًت وأخالقياث انًهنت
أع .يى /.أ بن اشنهو نجية
اآلثار اإلسالييت
أع .يى /.أ.

شهحاوي ريًت

يا قبم انخّاريخ.
أع .يى /.أ .نقادي سيدي محمد

فىج01

فىج01

فىج2

اآلثار اإلسالييت
أع .يى /.أ .شهحاوي ريًت
يا قبم انخّاريخ.

أع .يى /.أ .نقادي سيدي محمد

فىج01

/

انصيانت وانخرييى
أع .يى /.أ .نبخر قادة

فىج01

فىج2

اآلثار انقذيًت
أع .يى /.أ .هذراش شريفت

انحىكًت وأخالقياث انًهنت
أع .يى /.أ بن اشنهو نجية فىج2

فىج2

انجرد األثري
أع .يى /.أ .فاطًي عائشت

اآلثار انقذيًت
أع .يى /.أ .هذراش شريفت

////

رئـيــس انقـســــى

فىج01

قسم علم اآلثار

M1.S1

جدول استعمال الزمن الخاص بطلبة ماستر  1تخصص اآلثار اإلسالمية
السداسي األول 2018/2017

التوقيت
األيام
األحــــــد

10:00-8:30
مصادر تاريخ المغرب اإلسالمي
مح /أ .بن حمو محمد

11:45-10:15
عمارة المشرق اإلسالمي
مح /أ .معروف بلحاج

منهجية البحث األثري ()1
االثـنـيــن
مح /أ .شرقي الرزقي

تاريخ الفن اإلسالمي
مح /أ .حمزاوي فضيلة
مسكوكات المشرق اإلسالمي
أ .مو /أ .شلحاوي ريمة

فقه العمران اإلسالمي
األربـعـاء
مح /أ .بن حمو محمد

مسكوكات المشرق اإلسالمي
مح /أ .يحياوي العمري

ال ّتنميط وتقنيات ال ّتصنيف
الثــالثـاء
مح /أ .شرقي الرزقي

الكتابات األثرية ()1
الخـمـيـس
مح /أ .يحياوي العمري

14:30-13:00

16:00-14:30

عمارة المشرق اإلسالمي
أ .مو /أ .شلحاوي ريمة
لغة أجنبية
أ .مو /أ .يوسفي امال
تاريخ الفن اإلسالمي
أ .مو /أ .رزقي نبيلة

منهجية البحث األثري ()1
أ .مو /أ دحماني صبرينة

الكتابات األثرية ()1
أ .مو /أ .يحياوي العمري

ال ّتنميط وتقنيات ال ّتصنيف
أ .مو /أ .براهيمي فايزة

رئيس القسم

M2.S3

قسم علم اآلثار
جدول استعمال الزمن الخاص بطلبة ماستر  2آثار المغرب اإلسالمي
السداسي األول 2018/2017

التوقيت
األيام
األحــــــد
االثـنـيــن
الثــالثـاء
األربـعـاء
الخـمـيـس

16:00-14:30

10:00-8:30

11:45-10:15

14:30-13:00

اللغة األجنبية
أعمال موجهة /أ .يوسفي آمال
علم اآلثار والسياحة
مح /أ .مهتاري فايزة
حلقات البحث
أعمال موجهة /أ .بلجوزي بو عبد هللا
الكتابات األثرية والتذكارية
مح/أ .يحياوي العمري

الفنون الزخرفية بالمغرب اإلسالمي
مح /أ .شلحاوي ريمة
الكتابات األثرية والتذكارية
تط/أ .شلحاوي ريمة
العمارة الصحراوية
مح /أ .معروف بلحاج
العمران وتخطيط المدينة المغربية
مح /أ .حمزاوي فضيلة

العمارة الصحراوية
تط /أ .دحماني صبرينة
اإلعالم اآللي
أعمال موجهة /أ .بوخيار امين

الحفظ الوقائي للتراث األثري
مح /أ براهيمي فايزة

التوثيق واألرشيف
مح /أ .بن عمر حسن

/
الفنون الزخرفية بالمغرب اإلسالمي
تط /أ .رزقي نبيلة

العمران وتخطيط المدينة المغربية
تط /أ .حمزاوي فضيلة

/
/

رئيس القسم

قسم علم اآلثار

M1

جدول استعمال الزمن الخاص بطلبة الماستر  1تخصص الصيانة والترميم
السداسي األول 2018/2017
التوقيت
األيام

10:00-8:30

األحــــــد

اللغة األجنبية
أعمال موجهة /أ .مهتاري فايزة

االثـنـيــن

التشريعات والقوانين المتعلقة
بحمابة التراث
مح /أ .بلجوزي بوعبدهللا

الثــالثـاء

تاريخ األبحاث األثرية في الجزائر
مح /أ .بوزياني فاطمة الزهراء

األربـعـاء

الحفظ الوقائي الم تحفي 1
مح /أ .فاطمي عائشة

الخـمـيـس

طرق التحليل العلمي للمواد األثرية 1
مح /أ .شرقي الرزقي

11:45-10:15
صيانة وترميم المواد األثريةغير العضوية
1
مح /أ .دحماني صبرينة
العلوم المساعدة قي الصيانة والترميم 1

مح/أ .رزقي نبيلة
تقنيات العمل الميداني
مح /أ .لبتر قادة
تسيير واستغالل المواقع والمعالم األثرية 1
مح /أ .بن زغادي محمد

الحفظ الوقائي الم تحفي 1
أعمال موجهة /أ .هدراش شريفة

14:30-13:00

16:00-14:30

طرق التحليل العلمي للمواد األثرية 1
أعمال موجهة /أ .لبتر قادة

صيانة وترميم المواد األثريةغير
العضوية 1
أعمال موجهة /أ .رزقي نبيلة.

تسيير واستغالل المواقع والمعالم
األثرية 1
أعمال موجهة /أ .فاطمي عائشة

تقنيات العمل الميداني
أعمال موجهة /أ .لبتر قادة

العلوم المساعدة قي الصيانة
والترميم 1
أعمال موجهة /أ بن زغادي محمد
/

/

/

رئيس القسم

