
 قسم علم اآلثار -والعلوم االجتماعية  اإلنسانيةكلية العلوم  –جامعة تلمسان 

 تكوين أساس ي مشترك السنة الثانية  الخاص بطلبة متحان االستدراكياال جدول 

 2018/2019األول  السداس ي  
 
 

 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوقيت
 األايم

9:00-10:30 11:00-12:30 

 الثالاثء
11-06-2019 

 -1-وآاثر املغرب القدمياتريخ 
 نقادي سيدي حممد أ. 

 -1-منهجية البحث األثري 
 معروف   أ. 

 األربعاء
12-06-2019 

 -1-ما قبل التاريخ العام 
 –نقادي سيدي حممد  أ.

 -1-األطر القانونية والتشريعية يف علم اآلاثر 
 –. مهتاري أ

 اخلميس
13-06-2019 

 -1-اتريخ وآاثر املغرب اإلسالمي 
 بن محو. أ:

 اتريخ الفن
 -رزقي  أ. 

 األحد
16-06-2019 

 -1-علم اآلاثر  الرتميم واحلفظ يف
 بوزايين   أ. 

 

 رئيس القسم

S3 

10القاعة:  



 قسم علم اآلثار -والعلوم االجتماعية  كلية العلوم االنسانية –جامعة تلمسان 

 تكوين أساس ي مشترك السنة الثانية  الخاص بطلبة متحان االستدراكياال جدول 

 2018/2019السداس ي  الثاني 

 

 

               

 التوقيت

 األيام

09.00- 10.30 11.30- 13.00 

 اإلثنني
17-06-2019 

   -2-تاريخ وآثار املغرب اإلسالمي  

  -أ. بن حمو محمد

  -2األطر القانونية والتشريعية  في علم اآلثار 

  -بن شنهو  نجية  أ. 

 الثالاثء 
18-06-2019 

 -2-ما قبل التاريخ العام 

  -  أ. نقادي سيدي محمد

 -2-منهجية البحث األثري 

   -معروف بلحاج   أ. 

 األربعاء 
19-06-2019 

 -2-الصيانة والترميم علم اآلثار    

 شرقي رزقي أ. 
 

  اخلميس
20-06-2019 

 -2-تاريخ وآثار املغرب القديم 

   -أ. هدراش شريفة 

 علم املتاحف 

   -رزقي نبيلة  أ. 
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10القاعة:  

 رئيس القسم



 قسم علم اآلثار -كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية  –جامعة تلمسان 

 تخصص اآلثار اإلسالمية 1ماستر  الخاص بطلبة االستدراكي متحاناال جدول 

 2018/2019السداس ي الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيت    

 13.00 -11.30 10.30 -09.00 األيام

 الثالاثء
11-06-2019 

 مسكوكات املغرب اإلسالمي

  -أ. يحياوي العمري 

 تقنيات املعالجة االلية للصورة    

 أمين أ. بوخيار 

 األربعاء
12-06-2019 

 (2الكتابات األثرية )  

 -أ. يحياوي العمري 

 اتصال

 - أ .يوسفي امال

 اخلميس
13-06-2019 

 (2منهجية البحث األثري )  

 شرقي الرزقي   .أ

 عمارة املغرب اإلسالمي

  أ.  معروف بلحاج

 األحد
16-06-2019 

 مصادر تاريخ الجزائر الحديثة

  -مهتاري فايزةأ. 

 االندلس ي الفن املغربي    

   -أ. حمزاوي فضيلة

 رئيس القسم



 قسم علم اآلثار -كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية  –جامعة تلمسان 

 تخصص الصيانة والترميم  1املاستر   الخاص بطلبة االستدراكيمتحان اال جدول 

                                                            2018/2019السداس ي الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيت      

 األيام
09.00- 10.30 11.30- 13.00 

 الثالاثء
11-06-2019 

 2غير العضوية  صيانة وترميم املواد األثرية

  -أ.  دحماني صبرينة

 2تسيير واستغالل املواقع واملعالم األثرية   

  -أ. بن زغادي محمد

 األربعاء
12-06-2019 

 الصيانة والترميم في الوسط الريفي والصحراوي 

 -أ.  دحماني صبرينة

 2طرق التحليل العلمي للمواد األثرية 

  -لبتر قادةأ.  

 اخلميس
13-06-2019 

 القياس ي اآلثار علم    

 . شرقي الرزقيأ
 

 األحد
16-06-2019 

 2الحفظ الوقائي املتحفي   

 أ.  فاطمي عائشة

 2العلوم املساعدة قي الصيانة والترميم    

 أ. رزقي نبيلة
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5:مخبرال  

 رئيس القسم


