جامعة  8ماي  5491كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
برنامج االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني ( )5152/5151طور الليسانس قسم اآلثار.

السبت
5152/12/55
األحد
5152/12/55
االثنين
5151/12/50
الثالثاء
5152/12/59
األربعاء
5152/12/51
الخميس
5152/12/52
السبت
5152/12/58
األحد
5152/12/54
االثنين
5151/12/51
الثالثاء
5152/12/55

الفترة الصباحية /السداسي األول
 51.01 ...............................14.11سا
السنة األولى ليسانس
إعالم آلي (أ.دحمان) س  5ل

الفترة المسائية /السداسي الثاني
55.51....................................51.91سا
السنة األولى ليسانس
إعالم آلي (أ.دحمان) س  5ل

مدخل إلى علم اآلثار(أ .شاوش) س  5ل

مدخل إلى علم اآلثار(أ .شاوش) س  5ل

علم المتاحف(أ.بوزيد) س  5ل

علم المتاحف(أ.بوزيد) س  5ل

آثار الحضارات القديمة (د .معلم) س 5ل

آثار الحضارات القديمة (د .معلم) س 5ل

اآلثار اإلسالمية(أ.شاوش) س  5ل

اآلثار اإلسالمية(أ.شاوش) س  5ل

آثار ما قبل التاريخ(أد.جراب) س  5ل

آثار ما قبل التاريخ(أد.جراب) س  5ل

آثاروحضارات المغرب القديم (د.عولمي)س5ل

آثاروحضارات المغرب القديم (د.عولمي)س5ل

صيانة وترميم(أة.بامون) س5ل

صيانة وترميم(أة.بامون) س5ل

نصوص أثرية بلغة أجنبية (د.عولمي) س 5ل

نصوص أثرية بلغة أجنبية (د.عولمي) س 5ل

تاريخ الفن(د.عولمي) س 5ل

تاريخ الفن(د.عولمي) س 5ل

رئيس القسم

جامعة  8ماي  5491كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
برنامج االمتحاناتاالستدراكية للسداسي الثاني ( )5152/5151طور الليسانس قسم اآلثار.

السبت
5152/12/55
األحد
5152/12/55
االثنين
5151/12/50
الثالثاء
5152/12/59
األربعاء
5152/12/51
الخميس
5152/12/52
السبت
5152/12/58
األحد
5152/12/54
االثنين
5151/12/51
الثالثاء
5152/12/55

الفترة الصباحية /السداسي األول
 51.01 ...............................14.11سا
السنة الثانية ليسانس
تاريخ وآثار المغربالقديم (دحمان) س  5ل

الفترة المسائية /السداسي الثاني
55.51....................................51.91سا
السنة الثانية ليسانس
تاريخ وآثار المغربالقديم (دحمان) س  5ل

منهجية التحرير(أ.بودرواز) س  5ل

نصوص ومصادر(أ.بودرواز) س  5ل

تاريخ وآثار المغرب اإلسالمي(أ.بودرواز) س5ل تاريخ وآثار المغرب اإلسالمي(أ.بودرواز) س5ل
منهجية البحث األثري( أة.سوالمية) س  5ل

منهجية البحث األثري( أة.سوالمية) س  5ل

مصطلحات أثرية ( إخربان ) س 5ل

علم المتاحف(أ.شاوش) س5ل

آثار ما قبل التاريخ(أد.جراب) س 5ل

آثار ما قبل التاريخ(أد.جراب) س 5ل

تاريخ الفن (د.عولمي) س 5ل

األطرالقانونية والتشريعية (أة.سوالمية) س5ل

صيانة وترميم(أة.بامون) س5ل

صيانة وترميم(أة.بامون) س5ل

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

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

رئيس القسم

جامعة  8ماي  5491كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
برنامج االمتحاناتاالستدراكية للسداسي الثاني ( )5152/5151طور الليسانس قسم اآلثار.

السبت
5152/12/55
األحد
5152/12/55
االثنين
5151/12/50
الثالثاء
5152/12/59
األربعاء
5152/12/51
الخميس
5152/12/52
السبت
5152/12/58
األحد
5152/12/54
االثنين
5151/12/51
الثالثاء
5152/12/55

الفترة الصباحية /السداسي األول
 51.01 ...............................14.11سا
السنة الثالثة ليسانس
عمارة رومانية(أ.دحمان) س  0ل

الفترة المسائية /السداسي الثاني
55.51....................................51.91سا
السنة الثالثة ليسانس
عمارة رومانية(أ.دحمان) س  0ل

لغة التينية(آ.دحمان) س  0ل

لغة التينية(آ.دحمان) س  0ل

عمارة ليبية بونية(أ.بوزيد) س 0ل

عمارة ليبية بونية(أ.بوزيد) س 0ل

آثار ريفية(د .معلم) س 0ل

آثار ريفية(د .معلم) س 0ل

كتابات أثرية(أ.بخوش) س 0ل

كتابات أثرية(أ.بخوش) س 0ل

فخاريات(أة.بوسليماني) س 0ل

فخاريات(أة.بوسليماني) س 0ل

حرف وصناعات(أ.إخربان) س 0ل

حرف وصناعات(أ.إخربان) س0ل

مسكوكات(أة.بوسليماني) س 0ل

مسكوكات(أة.بوسليماني) س 0ل

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

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

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

رئيس القسم

جامعة  8ماي  5491كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
برنامج االمتحاناتاالستدراكية للسداسي الثاني ( )5152/5151طور الماستر قسم اآلثار.

السبت
5152/12/55
األحد
5152/12/55
االثنين
5151/12/50
الثالثاء
5152/12/59
األربعاء
5152/12/51
الخميس
5152/12/52
السبت
5152/12/58
األحد
5152/12/54
االثنين
5151/12/51
الثالثاء
5152/12/55

الفترة الصباحية /السداسي الثاني
51.01...............................14.11سا
السنة األولى ماستر
تطبيقات برامج الحاسوب (أ.دحمان)
المعالم والطقوس الجنائزية ( د.زرارقة)

الفترة المسائية /السداسي الثاني
 55.51.......................51.91سا
السنة األولى ماستر

الجرد األثري(د .زرارقة)

صيانة وترميم المواقع األثرية (أ.بوزيد)
تسيير وإدارة التراث(أة.سوالمية)
العمران في العالم القديم(أ.بخوش)
العمارة الرومانية بشمال إفريقيا(أ.بخوش)
تسيير اللقى األثرية(أ.إخربان)

اإلطار القانوني و المؤسساتي (أ .إخربان)

العمارة البيزنطية بش.إ( أة.بوسليماني)
عمارة وفنون قديمة (د.عولمي)
نصوص أثرية بلغة أجنبية (د.عولمي)

رئيس القسم

