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مواضيع مذكرات الماستر أثار قديمة 2022/2021
-1أ.باشي زين الدين:

-1القلعة البيزنطية بمدينة تاموقادي– دراسة وصفية معمارية-

-2شق المضائق في الفترة القديمة – دراسة عينات بإقليم والية باتنة-
-4المهن والحرف في الحواضر الرومانية من خالل الشواهد األثرية.

 -5المكتبات البلدية الرومانية ،دراسة مقارنة( ،دراسة عينتين من اإلمبراطورية الرومانية)

-2د .الربيع عولمي:

-1مملكة سيفاكس من خالل أنصاب سيغا الليبية (دراسة لغوية وأبيغرافية)
-2المعالم الجنائزية في بالد المغرب القديم (ضريح الصومعة _ دراسة تاريخية وآثارية معمارية)

-3المعالم الجنائزية في بالد المغرب القديم (الضريح الملكي الموريطاني _ دراسة تاريخية وآثارية معمارية
_4المعالم الجنائزية في بالد المغرب القديم (أضرحة لجدار بتيارت _ دراسة تاريخية وآثارية معمارية)
-5صناعة الزيت في نوميديا (دراسة من خالل الشواهد المادية والمصادر األدبية)
-6مخازن الحبوب في نوميديا خالل الفترة الرومانية (مخازن تيمقاد أنموذجا)

-7عمالت الملوك النوميد المحفوطة في منحف سيرتا (دراسة وصفية تنميطية)

-8أنظمة الري والسقي الزراعي في نوميديا من خالل وثيقة لماصبا( LAMASBAدراسة وصفية وآثارية)
-3أة .بن بركان سعدية:

-1المنشىات المائية الرومانية :مدينة المبيز األثرية نموذجا



-2الحي المسيحي بتيمقاد :دراسة أثرية معمارية .

-4د .بوساحة الطيب:

 -1دراسة أثرية معمارية لمعسكرات الفيلق الثالث األغسطسي بلمباز.
-2الخزانات المائية بمدينة جميلة دراسة وصفية تحليلية

-3الوظائف والمهن العسكرية من خالل الكتابات الالتينية في تيمقاد.

 -4الوظائف والمهن الدينية من خالل الكتابات الالتينية في مدينة جميلة األثرية .

-5د.شعالل بلقاسم:

-1ظاهرة تهريب اآلثار في الجزائر و مدى نجاعة التشريع الجزائري التصدي لها.

-2اللقى األثرية المسترجعة من التهريب في الجزائر-والية باتنة أنموذجا .

-3دراسة أثرية للمنشآت المائية في مدينة بورتوس ماغنوس األثرية (بطيوة حاليا)

-5دراسة أثرية و لغوية للكتابات الليبية المكتشفة في منطقة شمال شرق الجزائر ()RIL 91-141
-6معبد اإلله ساتورن بمدينة تيمقاد-دراسة أثرية و معمارية

-6د.كريم طيب:

-1الحمام الروماني لمدينة بسكرة-دراسة تاريخية و أثرية
-2موقع القصبات بوالية بسكرة-دراسة تاريخية و أثرية
-7د.صالح هدوش:

-1دراسة زخرفية ألنصاب حديقة متحف تازولت
-2الفكر العمراني القديم " قراءة تحليلية للكتب العشرة لفيتروفيوس"

-3مواد البناء المستعملة في المدينة األثرية جميلة " دراسة وصفية تحليلية"
-4متحف الهواء الطلق بالقنطرة – دراسة تاريخية أثرية-
-5المسرح الروماني بقالمة – دراسة أثرية تحليلية-
-8د .طارطاق الوردي:

-1الحياة الدينية خالل فترة فجر التاريخ بباتنة "إقليم شمال باتنة"
-2اساليب صيانة وترميم المكتشفات األثرية بمتحف لومباز وتيمقاد
-3االساليب المعمارية والفنية للمتاحف "لومباز وتيمقاد أنموذجا

-4اساليب العرض المتحفي  -دراسة حالة متحفي لومباز وتيمقاد
-5جرد وتحليل المعالم الجنائزية شرق إقليم باتنة
-9د.سالم مصطفى:

-1عقائد ما بعد الموت اثناء الفترة الفنيقية-البونية.

-2تاريخ وأثار بسكرة في العهد القديم ،من خالل كتابات ستيفان ڨزال.
-3االنظمة والتقنيات المائية في الفترة القديمة ببسكرة
-4اسهامات المرأة في العهد الروماني.

-10أ.نورية مقراني:

 -1الحياة الدينية الرومانية في مدينة تيمقاد  -الفترة الوثنية نموذجا -
 -2التأثير النوميدي المحلي في الحضارة الرومانية  -مدينة تيمقاد نموذجا-

 -3دراسة اآللهة الرومانية من خالل فسيفساء متحفي تازولت وتيمقاد
 -4دراسة رمزية للفن المسيحي  -مدينة تيمقاد نموذجا-

 -5الحلي وأدوات الزينة القديمة المعروضة في متحف سيرتا
-6دراسة تسريحات الشعر الرومانية من خالل التماثيل المعروضة في متحف تيمقاد
مالحظة :تنجز المذكرات فردية.

يتم تكليف كل أستاذ بمذكرتين على األكثر ،عن طريق مسؤول التخصص

