
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم التاريخ واآلثار

 2021-2020برنامج امتحانات السداسي الثاني 

 للسنة الثالثة آثار 

 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 صناعات ما قبل التاريخ  2021جوان  05السبت 

 بن بركان .أ

 06اعة ق 1 10:00 -09:00

 عمران وعمارة اسالمية  2021جوان  06األحد 

 د. كريم

 06قاعة  1 10:00 -09:00

 صيانة وترميم التراث األثري  2021جوان  07اإلثنين 

 باشي .أ

 06قاعة  1 10:00 -09:00

 اآلثار والمحيط 2021جوان  08الثالثاء 

 بن يحي .أ

 06قاعة  1 10:00 -09:00

 عمارة المغرب القديم عمران و 2021جوان  09األربعاء 

 مقراني .أ

 06قاعة  1 10:00 -09:00

 حلقات بحث 2021جوان  10الخميس 

 هدوش .د

 06قاعة  1 10:00 -09:00

 

 رئيس القسم

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم التاريخ واآلثار

 2021-2020ي برنامج امتحانات السداسي الثان

 آثار قديمة 1ماستر 

 المكان الفوج التوقيت لمقياس األيام

المغرب القديم  في  الفسيفساء 2021جوان  05السبت   

 بن بركان .أ

 06قاعة  1 10:00 -09:00

 نصوص ومصادر 2021جوان  06األحد 

 د. عولمي

 06قاعة  1 10:00 -09:00

 منهجية البحث التاريخي 2021جوان  07اإلثنين 

 . بعيطيشد

 06قاعة  1 10:00 -09:00

 الكتابة التينية 2021جوان  08الثالثاء 

 د. بوساحة

 06قاعة  1 10:00 -09:00

 العمارة  الرومانية في المغرب القديم  2021جوان  09األربعاء 

 أ. بن يحي

 06قاعة  1 10:00 -09:00

لقديمالمغرب ا  العمارة والطقوس الجنائزية في 2021جوان  10الخميس    

 مقراني .أ

 06قاعة  1 10:00 -09:00

 رئيس القسم

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم التاريخ واآلثار

 2021-2020برنامج امتحانات السداسي الثاني 

 للسنة الثانية آثار 

 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 ا قبل التاريخ العامم 2021جوان  14اإلثنين 

 أ.د شباحي

 06قاعة  1 10:00 -09:00

 اريخ وآثار المغرب االسالمي ت 2021جوان  15الثالثاء 

 سالمد. 

 06قاعة  1 10:00 -09:00

 يانة وترميم ص 2021جوان  16األربعاء 

 د. طرطاق

 06قاعة  1 10:00 -09:00

 ري نهجية البحث األثم 2021جوان  17الخميس 

 د. شعالل

 06قاعة  1 10:00 -09:00

 ألطر القانونية والتشريعية في علم األثار ا 2021جوان  19السبت 

 د. هدوش

 06قاعة  1 10:00 -09:00

 اريخ وآثار بالد المغرب القديم ت 2021جوان  20األحد 

 د. كريم

 06قاعة  1 10:00 -09:00

 رئيس القسم

 

 

 

 

 

 

 



 

 ائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجز

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم التاريخ واآلثار

 2021-2020متحانات اإلستدراكية السداسي االول االبرنامج 

 آثار قديمة 2ماستر 

 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 اآلثار الحضرية والغارقة  2021جوان  06األحد 

 د. شعالل

 06قاعة  1 10:00 -09:00

   المغرب القديم  فيالعمران  2021جوان  06األحد 

 د. بوساحة

 04قاعة  1 11:30 -10:30

  المغرب القديم  األثار الريفية في 2021جوان  07اإلثنين 

 د. سالم

 06قاعة  1 10:00 -09:00

  المغرب القديم  فيعمارة العسكرية البيزنطية لا 2021جوان  07اإلثنين 

 مقراني .أ

 04قاعة  1 11:30 -10:30

  النحت في العالم القديم 2021جوان  08الثالثاء 

 بن بركان .أ

 06قاعة  1 10:00 -09:00

 اآلثارعلم في  التقنيات الجديدة المطبقة 2021جوان  08الثالثاء 

 بن يحي .أ

 04قاعة  1 11:30 -10:30

 ميداني، وحضور ملتقىبعد االمتحانات جميع الطلبة مطالبون باعداد المذكرة والقيام بتربص 

 رئيس القسم

 

 

 

 

 

 


