
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج االمتحانات التعويضية واالستدراكية

 2021-2020للسداسي االول  

 للسنة الثالثة آثار 

 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 ثري صيانة وترميم التراث األ 2021جوان  26السبت 

 باشي .أ

09:00- 10:00 

جميع 

 الطلبة
 03مدرج 

 صناعات ما قبل التاريخ 

 بن بركان .أ

10:00- 11:00 

 الحفظ الوقائي

 بن بركان .أ

13:00 – 14:00 

 

 2021جوان  27األحد 

 عمران وعمارة اسالمية 

 د. كريم

09:00- 10:00 

 الحكم الراشد وأخالقيات المهنة 

 منفوخ .أ

10:00- 11:00 

 آلثار التجريبياعلم 

 بن بركان .أ

13:00 – 14:00 

 تقنيات االعالم اآللي  2021جوان  28اإلثنين 

 بن يحي .أ

09:00- 10:00 

 عمران وعمارة المغرب القديم 

 مقراني .أ

10:00- 11:00 

معنيون االمتحانات في الدورة العادية لظروف قاهرة،  االطلبة الذين لم يجتازوطلبة الدين و مالحظة: جميع
 باجتياز االمتحانات.

 رئيس القسم

 

 



 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ة واالجتماعيةكلية العلوم االنساني

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج االمتحانات التعويضية واالستدراكية

 2021-2020للسداسي االول  

 للسنة الثانية آثار 

 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 ما قبل التاريخ العام 2021جوان  26السبت 

 أ.د شباحي

09:00- 10:00 

جميع 

 الطلبة
 03مدرج 

 ألثري منهجية البحث ا

 د. شعالل

10:00- 11:00 

 تاريخ الفن

 بن يحي .أ

13:00 – 14:00 

 

 2021جوان  27األحد 

 صيانة وترميم 

 د. طرطاق

09:00- 10:00 

 تاريخ وآثار بالد المغرب القديم 

 د. كريم

10:00- 11:00 

 تاريخ وآثار المغرب االسالمي  2021جوان  28اإلثنين 

 د. هدوش

09:00- 10:00 

 األطر القانونية والتشريعية في علم األثار 

 د. هدوش

10:00- 11:00 

معنيون االمتحانات في الدورة العادية لظروف قاهرة،  االطلبة الذين لم يجتازوطلبة الدين و مالحظة: جميع
 باجتياز االمتحانات.

 رئيس القسم

 

 

 



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 الجتماعيةكلية العلوم االنسانية وا

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج االمتحانات التعويضية واالستدراكية

 2021-2020للسداسي االول  

 آثار قديمة 1ماستر 

 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 نصوص ومصادر أدبية 2021جوان  26السبت 

 د. عولمي

09:00- 10:00 

جميع 

 الطلبة
 03مدرج 

 منهجية البحث التاريخي

 . بعيطيشد

10:00- 11:00 

 الممالك المحلية وآثارها المادية

 راهم .أ

13:00 – 14:00 

 

 2021جوان  27األحد 

 العمارة  الليبية البونية 

 د. بوساحة

09:00- 10:00 

 الكتابة التينية

 د. بوساحة

10:00- 11:00 

 بالمغرب القديم االقتصاديالثروة الزراعية والنشاط 

 راهم .أ

13:00 – 14:00 

 الفخاريات في المغرب القديم  2021جوان  28اإلثنين 

 مقراني .أ

09:00- 10:00 

 المسكوكات في المغرب القديم

 مقراني .أ

10:00- 11:00 

معنيون االمتحانات في الدورة العادية لظروف قاهرة،  االطلبة الذين لم يجتازوطلبة الدين و مالحظة: جميع
 باجتياز االمتحانات.

 رئيس القسم

 


