الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الجزائر 2
معهد اآلثار
رزنامة االمتحانات الفصل االول-
2016-2017
الوحدة
المؤسسات والتنظيمات االدارية الرومانية
البحث االثري في الوسط الريفي
االطر القانونية والتشريعية
صناعات قديمة -فسيفساء -
مدخل الى الصيانة والترميم
الفخار والخزف في المغرب
مدخل الى الحضارات القديمة
مناهج البحث االثري
مدخل الى علم المتاحف
مصادر تاريخ النغرب االسالمي
مدخل الى االثار ماقبل التاريخ
الفنون والصناعات التطبيقية
صناعات قديمة -مسكوكات -
علم االثار القديم
العمارة والعمران في المغرب االسالمي
مدخل الى علم االثار االسالمية
لغة عثمانية
علم المصطلحات االثرية
الكتابات والمخطوطات االسالمية
مدخل الى علم االثار
صيانة وترميم المعالم الريفية
تكنولوجية المجموعات الصناعية
جيولوجية الزمن الرابع
طرق التاريخ

االستاذ
بورحلي
بورحلي
تيطراوي
حمزة
حنفي
راجعي
دحماني
بوطبة
احدادن
بوتشيشة
سفريون
بورابة
دلوم
عمروني
بوطبة
تمليكتش
طيان
سراج
نايم
عمراني -اعشوشن
بن قويدر
شمريك
دراجي
بوخنوف

اليوم
السبت
السبت
االحد
االثنين
االثنين
االحد
الثالثاء
الثالثاء
االربعاء
االربعاء
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االحد
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االحد
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السنة
ماستر : 1اثار قديمة
ماستر : 2اثار قديمة
السنة االولى
ماستر : 2اثار قديمة
السنة االولى
السنة الثانية :اثار اسالمية
السنة االولى
السنة الثانية :اثار اسالمية
السنة االولى
السنة الثانية :اثار اسالمية
السنة االولى
السنة الثانية :اثار اسالمية
ماستر : 1اثار قديمة
السنة االولى
السنة الثانية :اثار اسالمية
السنة االولى
السنة الثانية :اثار اسالمية
السنة االولى
السنة الثانية :اثار اسالمية
السنة االولى
ماستر : 2صيانة وترميم
السنة الثانية  :اثار ماقبل التاريخ
السنة الثانية  :اثار ماقبل التاريخ
ماستر : 2صيانة وترميم

مناهج وتقنيات البحث
ماقبل التاريخ في افريقيا واسيا
فنون وصناعات
العلوم االركيومترية
الفنون االولى
صيانة وترميم اللقي االثرية
ماقبل التاريخ في المغرب
علم االثار الجنائزي
العمارة والعمران
منهجية البحث
التطور المناخي في المغرب
تقنيات المجموعات الصناعية
جيولوجيا الزمن الرابع
قواعد كرونوستراتيغرافية المغرب وحدودها
االركيوزولوجيا
نظام المعلومات
اصالح المستوى  -التعدين -
تافونوميا
مصطلحات -علم النبات -
المظاهر الفنية
مشروع مذكرة التخرج
االثار الصحراوية والريفية

مديق
عليش
حنفي
ابركان
اوبراهم
بوسدي
مديق
ساحد
درياس
رابحي
عمارة
قلماوي
دراجي
رومان
شايد
ساحد
عياتي
عياتي
قلماوي
عين السبع
اوزاني
عقاب

اثار الجزائر في الفترة المعاصرة
علم المسكوكات
فخار وخزف اسالمي
مصطلحات اثرية
االثار الريفية
تطور المدن
تقنيات علم االثار
الكتابة االثرية

بن بلة
بن قربة
نشار
معزوز
بورحلي
بن مسعود
بوسعدية
دريسي
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السنة الثانية  :اثار ماقبل التاريخ
السنة الثانية  :اثار ماقبل التاريخ
ماستر  : 1اثار اسالمية
السنة الثانية  :اثار ماقبل التاريخ
السنة الثانية  :اثار ماقبل التاريخ
ماستر : 2صيانة وترميم
السنة الثانية  :اثار ماقبل التاريخ
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السنة الثالثة  :اثار ماقبل التاريخ
ماستر  : 1اثار ماقبل التاريخ
ماستر  : 1اثار ماقبل التاريخ
السنة الثالثة  :اثار ماقبل التاريخ
ماستر  : 1اثار ماقبل التاريخ
ماستر  : 1اثار ماقبل التاريخ
السنة الثالثة  :اثار ماقبل التاريخ
ماستر  : 2اثار اسالمية
ماستر  : 2اثار اسالمية
ماستر  : 1اثار اسالمية
ماستر  : 1اثار اسالمية
ماستر  : 2اثار اسالمية
السنة الثالثة  :اثار قديمة
السنة الثالثة  :اثار قديمة
السنة الثالثة  :اثار قديمة
السنة الثالثة  :اثار قديمة

منهجية اعداد مذكرة

منصوري

لغة التينية
صيانة وترميم المباني
الصيانة الوقائية
منهجية
صيانة وترميم المباني
الرفع التقني واالثري
االطار القانوني الوطني
الرفع التقني واالثري
االطار القانوني الوطني
تسيير واستغالل المواقع
الصيانة الوقائية
تسيير واستغالل المواقع
الصيانة الوقائية
علم المواد
صيانة وترميم اللقى

مهنتل
عنان
بلعيبود
بورابة
عنان
دربان
تيطراوي
دربان
تيطراوي
فيالح
سكحال
فيالح
سكحال
قبوب
بوخنوف

قبوب
علم المواد
لسود
كيمياء
بوخنوف
علم المواد
لسود
كيمياء
شايد
االركيوزولوجيا
بوخنوف
علم المواد
عنان
مصطلحات اثرية
عنان
مصطلحات اثرية
درياس
العمارة والعمران
الفنون والصناعات الجزائرية في العهد العثماني راجعي
الفنون والصناعات الجزائرية في العهد العثماني راجعي
الفخار والخزف في الجزائر في العهد العثماني نشار
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السنة الثالثة  :اثار قديمة
السنة الثانية :صيانة وترميم
مدرج -1-ماستر : 1صيانة وترميم
ماستر  : 1اثار اسالمية
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السنة الثانية :صيانة وترميم
السنة الثانية :صيانة وترميم
ماستر : 1صيانة وترميم
السنة الثانية :صيانة وترميم
ماستر  : 1اثار ماقبل التاريخ
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الفخار والخزف في الجزائر في العهد العثماني
الفخار والخزف في الجزائر في العهد العثماني
لغة عثمانية
لغة عثمانية
صناعات قديمة -مسكوكات -
المصادر المادية في العهد العثماني
المصادر المادية في العهد العثماني
الفن القديم
منهجية مشروع نهاية ليسانس
الفن القديم
منهجية مشروع نهاية ليسانس
الميثولوجيا االغريقية
االثار الريفية والصحراوية
االثار الريفية والصحراوية
الميثولوجيا االغريقية
مدن ومعالم
دراسة الوثائق الجزائرية في الفترة العثمانية
دراسة الوثائق الجزائرية في الفترة العثمانية
المصادر المادية في الفترة الليبية -البونية
التطور الحضاري للمغرب
مصطلحات
منهجية
المصادر المادية في الفترة الليبية -البونية
تقنيات البحث االثري
مصادر تاريخية للجزائر
علم الخرائط الطبوغرافية
تقنيات البحث االثري
مصطلحات
الفنون االولى
صيانة وترميم اللقى االثرية العضوية
فخار وخزف اسالمي
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تومي
حاما
بن مسعود
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مرابط
اكلي
بن نعمان
عبد الصمد
معزوز
اكلي
بوسعدية
حنفي
رومان
بوسعدية
عبد الصمد
اوبراهم
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8
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9
ماستر : 1اثار قديمة
9
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ماستر  : 2اثار اسالمية
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عمروني
فنون وصناعات تطبيقية
حمزة
صيانة وترميم الفسيفساء
بورحلي
اثار بالد المغرب
حاجي والبيزنطية
العمارة والفنون في بالد المغرب في الفترتين المسيحية
بن شعبة
تنميط المباني االثرية
بلعربي
اثار بلدان الحوض الغربي للبحر المتوسط
عمروس
معالم وممارسات جنائزية
الرومانية مسعود
بن
العمارة والفنون في بالد المغرب في الفترة
ربعين
مصطلحات اثرية
منصوري
تسير واستغالل مواقع االثرية
دلوم
صناعات قديمة -مسكوكات -
مهنتل
لغة التينية
سكحال
اعداد وتسير مشاريع الصيانة والترميم
مهنتل
الكتابات االثرية والمجتمع في المغرب القديم
اورفلي
العمارة والفنون في بالد الغرب القديم في الفترة الليبية
عمروس
مصطلحات اثرية
شنيتي
المصادر القديمة لبالد المغرب القديم
التعمير البشري في فجر التاريخ وماقبل التاريخ عمارة
بن قويدر
مصطلحات
عمروني
منهجية البحث
قبوب
اعداد منهجية مذكرة التخرج
طيان
فنون وحرف الجزائر
التعمير البشري في فجر التاريخ وماقبل التاريخ شايد
رومان
اصالح المستوى  -علم الخرائط -
فيالح
التراث الثقافي و وسائل االتصال
عمروني
التقنيات الجديدة المطبقة في علم االثار
معمر بساطة
صيانة وترميم اللقى االثري
معمر بساطة
صيانة وترميم اللقى االثري
دربان
تقنيات علم االثار

االحد
االثنين
االحد
االثنين
الثالثاء
الثالثاء
االربعاء
السبت
االربعاء
االحد
السبت
االحد
الخميس
االثنين
االثنين
السبت
الثالثاء
االثنين
الخميس
السبت
السبت
االربعاء
الثالثاء
الثالثاء
االحد
االربعاء
الثالثاء
الخميس
الثالثاء
الثالثاء
االربعاء

15-01-2017
16-01-2017
15-01-2017
16-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
18-01-2017
14-01-2017
18-01-2017
22-01-2017
21-01-2017
22-01-2017
19-01-2017
23-01-2017
23-01-2017
21-01-2017
24-01-2017
23-01-2017
26-01-2017
14-01-2017
21-01-2017
25-01-2017
24-01-2017
24-01-2017
15-01-2017
25-01-2017
24-01-2017
26-01-2017
24-01-2017
24-01-2017
25-01-2017

09:00-11:00
09:00-11:00
13:00-15:00
13:00-15:00
09:00-11:00
13:00-15:00
13:00-15:00
09:00-11:00
09:00-11:00
09:00-11:00
13:00-15:00
13:00-15:00
09:00-11:00
09:00-11:00
13:00-15:00
09:00-11:00
09:00-11:00
13:00-15:00
13:00-15:00
09:00-11:00
13:00-15:00
09:00-11:00
13:00-15:00
13:00-15:00
13:00-15:00
09:00-11:00
13:00-15:00
09:00-11:00
09:00-11:00
13:00-15:00
13:00-15:00

C
C
C
C
C
C
C

09
09
09
09
09
09
09
9
C 09
C 09
C 09
C 09
C 09
C 09
C 09
C 09
C 09

السنة الثالثة  :صيانة وترميم
السنة الثالثة  :صيانة وترميم
السنة الثانية  :اثار قديمة
السنة الثانية  :اثار قديمة
السنة الثالثة  :صيانة وترميم
السنة الثانية  :اثار قديمة
ماستر : 2اثار قديمة
السنة الثانية  :اثار قديمة

السنة الثالثة  :صيانة وترميم
السنة الثالثة  :صيانة وترميم
السنة الثانية  :اثار قديمة
السنة الثانية  :اثار قديمة
السنة الثالثة  :صيانة وترميم
ماستر : 2اثار قديمة
السنة الثانية  :اثار قديمة
مدرج -1-ماستر : 2اثار قديمة
السنة الثانية  :اثار قديمة
C 09
ماستر  : 2ماقبل التاريخ
3
ماستر : 2صيانة وترميم
1
ماستر : 2اثار قديمة
C 09
السنة الثالثة  :صيانة وترميم
C 09
ماستر  : 2اثار اسالمية
3
ماستر  : 2ماقبل التاريخ
3
ماستر  : 1اثار ماقبل التاريخ
2
ماستر : 2صيانة وترميم
1
ماستر : 2اثار قديمة
C 09
السنة الثانية :صيانة وترميم
5
السنة الثانية :صيانة وترميم
6
السنة الثانية :صيانة وترميم
5

تقنيات علم االثار
علم الكتابات

دربان
بن قربة

عمارة اسالمية

بن بلة

جيولوجيا
جيولوجيا
مصطلحات االثرية
مصطلحات االثرية
طرق الرفع والرسم االثري
صياغة البحث
مصطلحات -اركيوتنانتولوجي -

رومان
رومان
اعشوشن
اعشوشن
رابحي
عمارة
شايد

االربعاء
االحد
االربعاء
االربعاء
االثنين
الثالثاء
الثالثاء
الثالثاء
الثالثاء
االثنين
السبت
االحد
االثنين
االثنين
االثنين

25-01-2017
22-01-2017
18-01-2017
25-01-2017
16-01-2017
24-01-2017
24-01-2017
24-01-2017
24-01-2017
15-01-2017
21-01-2017
22-01-2017
15-01-2017
23-01-2017
23-01-2017

13:00-15:00
13:00-15:00
13:00-15:00
13:00-15:00
09:00-11:00
13:00-15:00
13:00-15:00
09:00-11:00
09:00-11:00
13:00-15:00
09:00-11:00
09:00-11:00
09:00-11:00
13:00-15:00
09:00-11:00

6
3
4
C 09
6
5
9
8
9
3
3
3
3
3
3

السنة الثانية :صيانة وترميم
ماستر  : 1اثار اسالمية
ماستر  : 1اثار اسالمية
ماستر : 1صيانة وترميم
ماستر : 1صيانة وترميم
ماستر : 1اثار قديمة
ماستر : 1اثار قديمة
ماستر  : 2ماقبل التاريخ
ماستر  : 2ماقبل التاريخ
ماستر  : 2ماقبل التاريخ

