
لمعھد اآلثار  حضوریا رزنامة إستئناف النشاطات البیداغوجیة  

  2020/  2019السداسي الثاني 

 
   

أكتوبر 03إلى غایة  سبتمبر 19من  1طلبة ماستر +  طلبة السنة الثالثة  الدفعة األولى 

أكتوبر  10أكتوبر إلى  04من    إمتحانات السداسي الثاني للدفعة األولى 

أكتوبر 22أكتوبر إلى  11من   طلبة السنة الثانیة   الدفعة الثانیة 

أكتوبر 29أكتوبر إلى  24من    إمتحانات السداسي الثاني للدفعة الثانیة 

 الدفعة الثالثة  نوفمبر12إلى  أكتوبر 31من  طلبة السنة األولى 

نوفمبر 19نوفمبر إلى  14من   السداسي الثاني للدفعة الثالثة إمتحانات   

   

السداسي الثاني  للدفعات الثالثة –السداسي األول  نوفمبر  26إلى  نوفمبر 21من   اإلستدراكیة اإلمتحانات   

نوفمبر 30إلى  نوفمبر 26من  المداوالت النهائیة  المداوالت النهائیة  
 

 

 

 

 

 

 



  
 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 التعلیم العالي والبحث العلمي وزارة
 2جامعة الجزائر 
 معھد اآلثار

   2019/2020:السنة الجامعیة                             رزنامة  السداسي الثاني    
  

  03/10/2020إلى غایة   19/09الفترة من 
  

 

 الوحدة  االستاذ الیوم التوقیت  الفوج القاعة السنة
   - ت- االنتروبولوجیا البیولوجیة-العلوم االركیومتریة   اوزاني االثنین C 1 1 10:00-11:00 التاریخ اثار ماقبل: السنة الثالثة 
  -ت-2-قواعد كرونوستراتیغرافیة المغرب وحدودھا   رومان االثنین C 1 1 12:30-13:30  اثار ماقبل التاریخ: السنة الثالثة 
  - م-2-قواعد كرونوستراتیغرافیة المغرب وحدودھا   رومان االثنین C 1 1 13:30-14:30  اثار ماقبل التاریخ: السنة الثالثة 
  - م-الھولوسین -2-التطور المناخي في المغربي  عمارة  الثالثاء C 1 1 09:00-10:00  اثار ماقبل التاریخ: السنة الثالثة 
  -ت-الھولوسین -2-المناخي في المغربيالتطور   عمارة  الثالثاء C 1 1 10:00-11:00  اثار ماقبل التاریخ: السنة الثالثة 

  
  
  

  .في ظل جائحة كورونا و إحتراما للتباعد الجسدي ، على الطلبة البقاء في نفس القاعة و األستاذ ھو الذي یتنقل فیما یخص الحصص التطبیقیة و: ھام 

 

  
  
  
  
  



 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 2جامعة الجزائر 
 معھد اآلثار

  2019/2020:السنة الجامعیة                             رزنامة  السداسي الثاني    
  

  03/10/2020إلى غایة   19/09الفترة من 
  

 الوحدة  االستاذ الیوم التوقیت  الفوج القاعة السنة
   -ت-2-تقنیات علم االثار    بوسعدیة  الثالثاء 10:00-09:00 1  مخبر بوزریعة اثار قدیمة : السنة الثالثة 
  - ت-2-تقنیات علم االثار   بوسعدیة  الثالثاء 11:00-10:00 2  مخبر بوزریعة  اثار قدیمة : السنة الثالثة 
  -م-2-تقنیات علم االثار   بوسعدیة  الثالثاء 13:30-12:30 2*1  مخبر بوزریعة  اثار قدیمة : السنة الثالثة 
   -ت- 2- الكتابة االثریة   دریسي االربعاء C 2 1 09:00-10:00 اثار قدیمة :  السنة الثالثة

  -ت- لغة التینیة   سراج االربعاء C 3 2 09:00-10:00  اثار قدیمة : السنة الثالثة 
  ت - 2- الكتابة االثریة   دریسي االربعاء C 2 1 10:00-11:00  اثار قدیمة : السنة الثالثة 
  -ت- لغة التینیة   سراج االربعاء C 3 2 10:00-11:00  اثار قدیمة  :السنة الثالثة 
   -ت- 2- الكتابة االثریة   دریسي االربعاء C 9  1*2 12:30-13:30: مدرج   اثار قدیمة : السنة الثالثة 
  -ت -2-االثار الریفیة   بلعربي الخمیس C 2 1 09:00-10:00 اثار قدیمة : السنة الثالثة 
  -ت -2-تطور المدن   زیناي الخمیس C 3 2 09:00-10:00  اثار قدیمة  :السنة الثالثة 
  -ت -2-االثار الریفیة   بلعربي الخمیس C 3 2 10:00-11:00  اثار قدیمة : السنة الثالثة 
  -ت -2-تطور المدن   زیناي الخمیس C 2 1 10:00-11:00  اثار قدیمة : السنة الثالثة 
  -م  -2-تطور المدن   زیناي الخمیس C 9  1*2 12:30-13:30:  مدرج اثار قدیمة : السنة الثالثة 
  -م -2-االثار الریفیة   بلعربي الخمیس C 9  1*2 13:30-14:30: مدرج   اثار قدیمة : السنة الثالثة 

  
 

  .للتباعد الجسدي ، على الطلبة البقاء في نفس القاعة و األستاذ ھو الذي یتنقل  في ظل جائحة كورونا و إحترامافیما یخص الحصص التطبیقیة و: ھام 

  



  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 معھد اآلثار                                           2جامعة الجزائر 
  2019/2020:السنة الجامعیة                             رزنامة  السداسي الثاني    

  03/10/2020إلى غایة   19/09الفترة من 
 الوحدة االستاذ الیوم التوقیت الفوج القاعة السنة

  -م- 2- العھد العثماني العمارة والعمران في الجزائر  في  بوتشیشة  االحد C 9  1*2 09:00-10:00: مدرج  اثار اسالمیة : السنة الثالثة 
  - م-تاریخ واثار وفنون الجزائر في الفترة المعاصرة   بن بلة علي االحد C 9  1*2 10:00-11:00: مدرج   اثار اسالمیة : السنة الثالثة 
  - ت- 2- العھد العثماني العمارة والعمران في الجزائر  في  بوتشیشة  االحد C 4 1 12:30-13:30  اثار اسالمیة : السنة الثالثة 
  -ت-تاریخ واثار وفنون الجزائر في الفترة المعاصرة   بن بلة علي االحد C 5 2 12:30-13:30  اثار اسالمیة : السنة الثالثة 
  -ت-تاریخ واثار وفنون الجزائر في الفترة المعاصرة   بن بلة علي االحد C 4 1 13:30-14:30  اثار اسالمیة : السنة الثالثة 
  - ت- 2- العمارة والعمران في الجزائر  في العھد العثماني  بوتشیشة  االحد C 5 2 13:30-14:30  اثار اسالمیة : السنة الثالثة 
  - ت-لغة عثمانیة   طیان  االثنین C 4 1 09:00-10:00 اثار اسالمیة : السنة الثالثة 
  -ت-2-الفنون والصناعات الجزائریة في العھد العثماني   راجعي االثنین C 5 2 09:00-10:00  اثار اسالمیة : السنة الثالثة 
  -ت-2-الفنون والصناعات الجزائریة في العھد العثماني   راجعي االثنین C 4 1 10:00-11:00  اثار اسالمیة : السنة الثالثة 
  - ت-لغة عثمانیة   طیان  االثنین C 5 2 10:00-11:00  اثار اسالمیة : السنة الثالثة 

  -م-لغة عثمانیة   طیان  االثنین C 9  1*2 12:30-13:30: مدرج   اثار اسالمیة : الثالثة السنة 
  -م-2-الفنون والصناعات الجزائریة في العھد العثماني   راجعي االثنین C 9  1*2 13:30-14:30: مدرج   اثار اسالمیة : السنة الثالثة 
  -ت-2-االثار الریفیة والصحراویة   تومي الثالثاء C 4 1 09:00-10:00 اثار اسالمیة : السنة الثالثة 
   - ت  -منھجیة مشروع نھایة اللیسانس   لعرج الثالثاء C 5 2 09:00-10:00  اثار اسالمیة : السنة الثالثة 
   - ت  -منھجیة مشروع نھایة اللیسانس   لعرج الثالثاء C 4 1 10:00-11:00  اثار اسالمیة : السنة الثالثة 
  -ت-2-االثار الریفیة والصحراویة   تومي الثالثاء C 5 2 10:00-11:00  اثار اسالمیة :  السنة الثالثة

  - م-2-االثار الریفیة والصحراویة   تومي الثالثاء C 9  1*2 12:30-13:30: مدرج   اثار اسالمیة : السنة الثالثة 
  االعالم االلي  ساعد االربعاء 10:00-09:00 2*1  قاعة اإلعالم األلي اثار اسالمیة : السنة الثالثة 
  -م- الجزائر في العھد العثماني   محمودي االربعاء C 9  1*2 10:00-11:00: مدرج   اثار اسالمیة : السنة الثالثة 
  -ت- الجزائر في العھد العثماني   محمودي االربعاء C 4 1 12:30-13:30  اثار اسالمیة : السنة الثالثة 
  -ت- الجزائر في العھد العثماني   محمودي االربعاء C 5 2 13:30-14:30  اثار اسالمیة  :السنة الثالثة 

  .في ظل جائحة كورونا و إحتراما للتباعد الجسدي ، على الطلبة البقاء في نفس القاعة و األستاذ ھو الذي یتنقل والحصص التطبیقیة فیما یخص : ھام 



  
 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 2جامعة الجزائر 
 معھد اآلثار

  2019/2020:السنة الجامعیة                             رزنامة  السداسي الثاني    
  

  03/10/2020إلى غایة   19/09الفترة من 
  

 

 الوحدة االستاذ الیوم التوقیت الفوج القاعة السنة
  -م- تسییر و إستغالل مواقع األثریة   سكحال االثنین C 9  1*2 09:00-10:00: مدرج  صیانة وترمیم :السنة الثالثة 
  -م- صیانة وترمیم اللقى االثریة العضویة   ربعین االثنین C 9  1*2 10:00-11:00: مدرج   صیانة وترمیم: السنة الثالثة 
  - ت -مصطلحات تقنیة   بن شعبة  االثنین C 8 1 12:30-13:30  صیانة وترمیم: السنة الثالثة 
  - ت- صیانة وترمیم اللقى االثریة العضویة   ربعین االثنین C 9 2 12:30-13:30  صیانة وترمیم: السنة الثالثة 
  - ت- صیانة وترمیم اللقى االثریة العضویة   ربعین االثنین C 8 1 13:30-14:30  صیانة وترمیم: السنة الثالثة 
  - ت -مصطلحات تقنیة   بن شعبة  االثنین C 9 2 13:30-14:30  صیانة وترمیم :السنة الثالثة 
  -ت- علم االثار التجریبي  عیاتي االربعاء C 8 1 09:00-10:00 صیانة وترمیم: السنة الثالثة 
  - ت- بیولوجیا عامة   بن شعبة  االربعاء C 9 2 09:00-10:00  صیانة وترمیم: السنة الثالثة 
  - ت- بیولوجیا عامة   بن شعبة  االربعاء C 8 1 10:00-11:00  صیانة وترمیم :السنة الثالثة 
  -ت- علم االثار التجریبي  عیاتي االربعاء C 9 2 10:00-11:00  صیانة وترمیم: السنة الثالثة 
  -م- بیولوجیا عامة   بن شعبة  االربعاء A 7  1*2 12:30-13:30: مدرج   صیانة وترمیم: السنة الثالثة 

  -ت-تسیر اللقى االثریة - اعالم الي  ماغا االربعاء 14:30-13:30 2*1  قاعة اإلعالم األلي  صیانة وترمیم: الثالثة السنة 
  

  .في ظل جائحة كورونا و إحتراما للتباعد الجسدي ، على الطلبة البقاء في نفس القاعة و األستاذ ھو الذي یتنقل فیما یخص الحصص التطبیقیة و: ھام 

 



 الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة 
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 معھد اآلثار                                               2جامعة الجزائر 
  2019/2020:السنة الجامعیة                             رزنامة  السداسي الثاني    

  03/10/2020إلى غایة   19/09الفترة من 
 الوحدة االستاذ الیوم التوقیت الفوج القاعة السنة

  م- االنتروبولوجیا  البیولوجیة   شاید االحد A 1 1 09:00-10:00 اثار ماقبل التاریخ:  1ماستر 
  -ت-2-المظاھر الفنیة   عین السبع االحد A 2 2 09:00-10:00  اثار ماقبل التاریخ:  1ماستر 
  -م-2المظاھر الفنیة   عین السبع االحد A 1 1 10:00-11:00  اثار ماقبل التاریخ:  1ماستر 
  ت- االنتروبولوجیا  البیولوجیة   شاید االحد A 2 2 10:00-11:00  اثار ماقبل التاریخ:  1ماستر 
  م- االنتروبولوجیا  البیولوجیة   شاید االحد A 7  1*2 12:30-13:30: مدرج   اثار ماقبل التاریخ:  1ماستر 
  -ت-2-المظاھر الفنیة   عین السبع االحد A 7  1*2 13:30-14:30: مدرج   ماقبل التاریخاثار :  1ماستر 
  نظم المعلومات الجغرافیا وتطبیقاتھ في االثار   ساحد االثنین A 1 1 09:00-10:00 اثار ماقبل التاریخ:  1ماستر 
  -ت-تصنیع المعادن عند المجتماعات القدیمة   عیاتي االثنین A 2 2 09:00-10:00  اثار ماقبل التاریخ:  1ماستر 
  -ت-تصنیع المعادن عند المجتماعات القدیمة   عیاتي االثنین A 1 1 10:00-11:00  اثار ماقبل التاریخ:  1ماستر 
  نظم المعلومات الجغرافیا وتطبیقاتھ في االثار   ساحد االثنین A 2 2 10:00-11:00  اثار ماقبل التاریخ:  1ماستر 
  - ت- 2جیومورفولوجیا الزمن الرابع   دراجي الثالثاء 10:00-09:00 1  مخبر بوزریعة اثار ماقبل التاریخ:  1ماستر 
  -ت-2--تقنیات المجموعات الصناعیة   شمریك الثالثاء 10:00-09:00 2  مخبر بوزریعة  اثار ماقبل التاریخ:  1ماستر 
  - ت- 2جیومورفولوجیا الزمن الرابع   دراجي الثالثاء 11:00-10:00 2  مخبر بوزریعة  اثار ماقبل التاریخ:  1ماستر 
  -ت-2-تقنیات المجموعات الصناعیة   شمریك الثالثاء 11:00-10:00 1  مخبر بوزریعة  اثار ماقبل التاریخ:  1ماستر 
  -م- 2الزمن الرابع  جیومورفولوجیا  دراجي الثالثاء 13:30-12:30 2*1  مخبر بوزریعة  اثار ماقبل التاریخ:  1ماستر 
  -م-2-تقنیات المجموعات الصناعیة   شمریك الثالثاء 14:30-13:30 2*1  مخبر بوزریعة  اثار ماقبل التاریخ:  1ماستر 
  - ت- منھجیة البحث االثري في ماقبل التاریخ   رابحي االربعاء A 1 1 09:00-10:00 اثار ماقبل التاریخ:  1ماستر 
  - ت-علم النباتات القدیمة   شلي االربعاء A 2 2 09:00-10:00  التاریخ اثار ماقبل:  1ماستر 
   - ت-علم النباتات القدیمة   شلي االربعاء A 1 1 10:00-11:00  اثار ماقبل التاریخ:  1ماستر 
  - ت- منھجیة البحث االثري في ماقبل التاریخ   رابحي االربعاء A 2 2 10:00-11:00  اثار ماقبل التاریخ:  1ماستر 
  -م- منھجیة البحث االثري في ماقبل التاریخ   رابحي االربعاء 13:30-12:30 2*1  قاعة اإلعالم األلي  اثار ماقبل التاریخ:  1ماستر 

  .للتباعد الجسدي ، على الطلبة البقاء في نفس القاعة و األستاذ ھو الذي یتنقل  في ظل جائحة كورونا و إحترامافیما یخص الحصص التطبیقیة و: ھام 



 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 2جامعة الجزائر 
 معھد اآلثار

  2019/2020:السنة الجامعیة                             رزنامة  السداسي الثاني    
  03/10/2020إلى غایة   19/09الفترة من 

 الوحدة االستاذ الیوم التوقیت الفوج القاعة السنة
  - م-البونیة -المصادر المادیة في الفترة اللیبیة   اكلي االثنین A 7  1*2 09:00-10:00: مدرج  اثار قدیمة :  1ماستر
  - م-فخاریات - صناعات قدیمة     دربان االثنین A 7  1*2 10:00-11:00: مدرج   اثار قدیمة :  1ماستر
  -ت-البونیة -المصادر المادیة في الفترة اللیبیة   اكلي االثنین A 8 1 12:30-13:30  اثار قدیمة :  1ماستر
  -ت-فخاریات - صناعات قدیمة     دربان االثنین A 9 2 12:30-13:30  اثار قدیمة :  1ماستر
  -ت-فخاریات - صناعات قدیمة     دربان االثنین A 8 1 13:30-14:30  اثار قدیمة :  1ماستر
  -ت-البونیة -المصادر المادیة في الفترة اللیبیة   اكلي االثنین A 9 2 13:30-14:30  اثار قدیمة :  1ماستر
  - م- المؤسسات والتنظیم االداري  بورحلي الثالثاء C 9  1*2 09:00-10:00: مدرج  اثار قدیمة :  1ماستر
  -م- مدن ومعالم   بن مسعود الثالثاء C 9  1*2 10:00-11:00: مدرج   اثار قدیمة  : 1ماستر
  - ت- مدن ومعالم   بن مسعود الثالثاء A 8 1 12:30-13:30  اثار قدیمة :  1ماستر
  -ت- المؤسسات والتنظیم االداري  بورحلي الثالثاء A 9 2 12:30-13:30  اثار قدیمة :  1ماستر
  -ت- المؤسسات والتنظیم االداري  بورحلي الثالثاء A 8 1 13:30-14:30  اثار قدیمة :  1ماستر
  - ت- مدن ومعالم   بن مسعود الثالثاء A 9 2 13:30-14:30  اثار قدیمة :  1ماستر
  - م-تقنیات البحث األثري   دربان االربعاء C 9  1*2 09:00-10:00: مدرج  اثار قدیمة :  1ماستر
  االعالم االلي  إسحاق االربعاء 11:00-10:00 2*1  األليقاعة اإلعالم   اثار قدیمة :  1ماستر
  -ت-مصطلحات االثریة   بن زیتون االربعاء A 8 1 12:30-13:30  اثار قدیمة :  1ماستر
  -ت-مصطلحات االثریة   بن زیتون االربعاء A 9 2 13:30-14:30  اثار قدیمة :  1ماستر
  -ت-تقنیات البحث األثري   دربان االربعاء A 8 1 12:30-13:30  اثار قدیمة :  1ماستر
  -ت-تقنیات البحث األثري   دربان االربعاء A 9 2 13:30-14:30  اثار قدیمة :  1ماستر
  - م-الفن القدیم في الفترة الرومانیة   جاما الخمیس A 7  1*2 09:00-10:00: مدرج  اثار قدیمة :  1ماستر
  -م-مواقع ومعالم عسكریة   منصوري الخمیس A 7  1*2 10:00-11:00: مدرج   اثار قدیمة :  1ماستر

  .في ظل جائحة كورونا و إحتراما للتباعد الجسدي ، على الطلبة البقاء في نفس القاعة و األستاذ ھو الذي یتنقل فیما یخص الحصص التطبیقیة و: ھام 



 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 2الجزائر جامعة 
 معھد اآلثار

  2019/2020:السنة الجامعیة                             رزنامة  السداسي الثاني    
  03/10/2020إلى غایة   19/09الفترة من 

 الوحدة االستاذ الیوم التوقیت الفوج القاعة السنة
  -ت-2-فنون وصناعات   حنفي  االحد A 5 1 09:00-10:00 اثار اسالمیة :  1ماستر 
  - ت- منھجیة البحث االثري  تملیكشت االحد A 6 2 09:00-10:00  اثار اسالمیة :  1ماستر 
  - ت- منھجیة البحث االثري  تملیكشت االحد A 5 1 10:00-11:00  اثار اسالمیة :  1ماستر 
  -ت-2-فنون وصناعات   حنفي  االحد A 6 2 10:00-11:00  اثار اسالمیة :  1ماستر 
  - م-2-فنون وصناعات   حنفي  االحد C 9  1*2 12:30-13:30: مدرج   اثار اسالمیة  : 1ماستر 
  -م- منھجیة البحث االثري  تملیكشت االحد C 9  1*2 13:30-14:30: مدرج   اثار اسالمیة :  1ماستر 
  - م-لغة اجنبیة   بن بلة علي االثنین A 5 1*2 09:00-10:00 اثار اسالمیة :  1ماستر 
  االعالم االلي  إسحاق االثنین 11:00-10:00 2*1  قاعة اإلعالم األلي  اثار اسالمیة  : 1ماستر 
  - م-التطور العمراني في المغرب االسالمي   بن نعمان  االثنین A 7  1*2 12:30-13:30: مدرج   اثار اسالمیة :  1ماستر 
بن بلة خیرة   الثالثاء A 6 1 09:00-10:00 اثار اسالمیة :  1ماستر    -ت-2-عمارة اسالمیة  
   -ت-2علم المخطوطات والتوثیق   نایم  الثالثاء A 8 2 09:00-10:00  اثار اسالمیة :  1ماستر 
   -ت-2علم المخطوطات والتوثیق   نایم  الثالثاء A 6 1 10:00-11:00  اثار اسالمیة :  1ماستر 
بن بلة خیرة   الثالثاء A 8 2 10:00-11:00  اثار اسالمیة :  1ماستر    -ت - 2- عمارة اسالمیة 
بن بلة خیرة   الثالثاء A 7  1*2 12:30-13:30: مدرج   اثار اسالمیة :  1ماستر    - م - 2- عمارة اسالمیة 
   - م-2علم المخطوطات والتوثیق   نایم  الثالثاء A 7  1*2 13:30-14:30: مدرج   اثار اسالمیة :  1ماستر 
  -م-2علم الكتابات    بن قربة  االربعاء A 5 1*2 09:00-10:00 اثار اسالمیة :  1ماستر 
  -م-2علم الكتابات    بن قربة  االربعاء A 5 1*2 10:00-11:00  اثار اسالمیة :  1ماستر 
  -م-علم المسكوكات   بن قربة  االربعاء A 5 1*2 12:30-13:30  اثار اسالمیة :  1ماستر 
  -ت-علم المسكوكات   بن قربة  االربعاء A 5 1*2 13:30-14:30  اثار اسالمیة :  1ماستر 

  .في ظل جائحة كورونا و إحتراما للتباعد الجسدي ، على الطلبة البقاء في نفس القاعة و األستاذ ھو الذي یتنقل فیما یخص الحصص التطبیقیة و: ھام 



 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 معھد اآلثار                                                2جامعة الجزائر 
  2019/2020:السنة الجامعیة                             رزنامة  السداسي الثاني    

  03/10/2020إلى غایة   19/09الفترة من 
 الوحدة االستاذ الیوم التوقیت الفوج القاعة السنة

  - م-صیانة وترمیم التحف الفنیة   حمزة االحد A 7  1*2 10:00-11:00: مدرج  صیانة وترمیم  : 1ماستر
  -ت-صیانة وترمیم التحف الفنیة   حمزة االحد A 3 1 12:30-13:30  صیانة وترمیم :  1ماستر
  - ت- اللغة االجنبیة -مصطلحات   بوجبور سامیة  االحد A 4 2 12:30-13:30  صیانة وترمیم :  1ماستر
  - ت- اللغة االجنبیة -مصطلحات   بوجبور سامیة  االحد A 3 1 13:30-14:30  صیانة وترمیم :  1ماستر
  -ت-صیانة وترمیم التحف الفنیة   حمزة االحد A 4 2 13:30-14:30  صیانة وترمیم :  1ماستر
  - ت-العلمي للمواد االثریة التحلیل   بوخنوف االثنین 10:00-09:00 2  المخبر البیداغوجي صیانة وترمیم :  1ماستر
  - ت-التحلیل العلمي للمواد االثریة   بوخنوف االثنین 11:00-10:00 1  المخبر البیداغوجي  صیانة وترمیم :  1ماستر
  اعالم الي  إسحاق االثنین 13:30-12:30 2*1  قاعة اإلعالم األلي  صیانة وترمیم :  1ماستر
  - م-االطار القانوني الدولي   تیطراوي االثنین A 7  1*2 13:30-14:30: مدرج   صیانة وترمیم :  1ماستر
  -م- تقییم التحفة واعداد الخبرة   عبد الصمد الثالثاء A 7  1*2 09:00-10:00: مدرج  صیانة وترمیم :  1ماستر
  -م- ادارة مشاریع الترمیم   بوخنوف الثالثاء A 7  1*2 10:00-11:00: مدرج   صیانة وترمیم :  1ماستر
  - ت- ادارة مشاریع الترمیم   بوخنوف الثالثاء A 3 1 12:30-13:30  صیانة وترمیم :  1ماستر
  -ت- تقییم التحفة واعداد الخبرة   عبد الصمد الثالثاء A 4 2 12:30-13:30  صیانة وترمیم :  1ماستر
  -ت- تقییم التحفة واعداد الخبرة   عبد الصمد الثالثاء A 3 1 13:30-14:30  صیانة وترمیم :  1ماستر
  - ت- ادارة مشاریع الترمیم   بوخنوف الثالثاء A 4 2 13:30-14:30  صیانة وترمیم :  1ماستر
  م- 2- الصیانة الوقائیة   عنان االربعاء A 7  1*2 09:00-10:00: مدرج  صیانة وترمیم :  1ماستر
  م  -العضویة  - صیانة وترمیم اللقى االثریة    ربعین االربعاء A 7  1*2 10:00-11:00: مدرج   صیانة وترمیم :  1ماستر
  ت- 2- الصیانة الوقائیة   عنان االربعاء A 3 1 12:30-13:30  صیانة وترمیم :  1ماستر
  ت -العضویة  - صیانة وترمیم اللقى االثریة    ربعین االربعاء A 4 2 12:30-13:30  صیانة وترمیم :  1ماستر
  ت -العضویة  - صیانة وترمیم اللقى االثریة    ربعین االربعاء A 3 1 13:30-14:30  صیانة وترمیم :  1ماستر
  ت- 2- الصیانة الوقائیة   عنان االربعاء A 4 2 13:30-14:30  صیانة وترمیم :  1ماستر

  .للتباعد الجسدي ، على الطلبة البقاء في نفس القاعة و األستاذ ھو الذي یتنقل  في ظل جائحة كورونا و إحترامافیما یخص الحصص التطبیقیة و: ھام 



 

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 2جامعة الجزائر 
 معھد اآلثار

  2019/2020:السنة الجامعیة                             رزنامة  السداسي الثاني    
  

  22/10/2020لى غایة  إ 11/10الفترة من 
    

 الوحدة االستاذ الیوم التوقیت الفوج القاعة السنة
  -م-ماقبل التاریخ في اوروبا  علیش االحد C 1 1 09:00-10:00 اثار ماقبل التاریخ  : السنة الثانیة 
  -ت-ماقبل التاریخ في اوروبا  علیش االحد C 1 1 10:00-11:00  اثار ماقبل التاریخ  : السنة الثانیة 
  م- 2- تكنولوجیة المجموعات الصناعیة   عیاتي االحد C 1 1 12:30-13:30  اثار ماقبل التاریخ  : السنة الثانیة 
  ت- 2- تكنولوجیة المجموعات الصناعیة   عیاتي االحد C 1 1 13:30-14:30  اثار ماقبل التاریخ  : السنة الثانیة 
  - م-الھولوسین - 2- مافبل التاریخ في المغرب  مدیق االثنین C 1 1 09:00-10:00 ماقبل التاریخ  اثار : السنة الثانیة 
  -ت-الھولوسین - 2- مافبل التاریخ في المغرب  مدیق االثنین C 1 1 10:00-11:00  اثار ماقبل التاریخ  : السنة الثانیة 
  - م-فخاریات   اوبراھم  االثنین C 1 1 12:30-13:30  اثار ماقبل التاریخ  : السنة الثانیة 
  -ت-فخاریات   صفروان االثنین C 1 1 13:30-14:30  اثار ماقبل التاریخ  : السنة الثانیة 
  -م-االنتروبولوجیا البیولوجیة   اوزاني الثالثاء C 1 1 09:00-10:00 اثار ماقبل التاریخ  : السنة الثانیة 
  -ت-االنتروبولوجیا البیولوجیة   اوزاني الثالثاء C 1 1 10:00-11:00  اثار ماقبل التاریخ  : السنة الثانیة 
  - 2- الرسم على الكمبیوتر   ساعد الثالثاء 13:30-12:30 1  قاعة اإلعالم األلي  اثار ماقبل التاریخ  : السنة الثانیة 

  
 

  .للتباعد الجسدي ، على الطلبة البقاء في نفس القاعة و األستاذ ھو الذي یتنقل  في ظل جائحة كورونا و إحترامافیما یخص الحصص التطبیقیة و: ھام 

 

 



 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 2جامعة الجزائر 
 معھد اآلثار

  2019/2020:السنة الجامعیة                             رزنامة  السداسي الثاني    
22/10/2020لى غایة  إ 11/10الفترة من   

 الوحدة االستاذ الیوم التوقیت الفوج القاعة السنة
  -ت- لغة التینیة   مھنتل االثنین C 8 1 09:00-10:00 اثار قدیمة : السنة الثانیة 
  م-2-المغرب في الفترتین المسیحیة والبیزنطیة العمارة والفنون في بالد   حاجي االثنین C 9 2 09:00-10:00  اثار قدیمة : السنة الثانیة 
  ت-2-العمارة والفنون في بالد المغرب في الفترتین المسیحیة والبیزنطیة   حاجي االثنین C 8 1 10:00-11:00  اثار قدیمة : السنة الثانیة 
  -ت- لغة التینیة   مھنتل االثنین C 9 2 10:00-11:00  اثار قدیمة : السنة الثانیة 

  - م-2-المصادر القدیمة لبالد المغرب القدیم   بن زیتون االثنین C 9  1*2 12:30-13:30: مدرج   اثار قدیمة : الثانیة السنة 
  ت-2-العمارة والفنون في بالد المغرب في الفترتین المسیحیة والبیزنطیة   حاجي االثنین C 9  1*2 13:30-14:30: مدرج   اثار قدیمة : السنة الثانیة 

    - ت- صناعات قدیمة   اكلي الثالثاء C 8 1 09:00-10:00 اثار قدیمة : الثانیة السنة 
  -ت  -2-العمارة والفنون في بالد المغرب في الفترة الرومانیة    بن مسعود الثالثاء C 9 2 09:00-10:00  اثار قدیمة : السنة الثانیة 
  -ت  -2-العمارة والفنون في بالد المغرب في الفترة الرومانیة    مسعود بن الثالثاء C 8 1 10:00-11:00  اثار قدیمة : السنة الثانیة 
    - ت- صناعات قدیمة   اكلي الثالثاء C 9 2 10:00-11:00  اثار قدیمة : السنة الثانیة 
  - م-2-اثار بالد المغرب    بورحلي الثالثاء C 9  1*2 12:30-13:30: مدرج   اثار قدیمة : السنة الثانیة 

  -م  -2-العمارة والفنون في بالد المغرب في الفترة الرومانیة    بن مسعود الثالثاء C 9  1*2 13:30-14:30: مدرج   اثار قدیمة : الثانیة السنة 
  -م- عمارة وطقوس جنائزیة    جاما االربعاء C 9  1*2 09:00-10:00: مدرج  اثار قدیمة   : السنة الثانیة 
  -م- -2-العمارة والفنون في بالد المغرب القدیم في الفترة اللیبیة البونیة  طواھري االربعاء C 9  1*2 10:00-11:00: مدرج   اثار قدیمة   : السنة الثانیة 
  - ت- عمارة وطقوس جنائزیة    جاما االربعاء C 8 1 12:30-13:30  اثار قدیمة   : السنة الثانیة 
  - ت- -2-العمارة والفنون في بالد المغرب القدیم في الفترة اللیبیة البونیة  طواھري االربعاء C 9 2 12:30-13:30  اثار قدیمة   : السنة الثانیة 
  - ت- -2-العمارة والفنون في بالد المغرب القدیم في الفترة اللیبیة البونیة  طواھري االربعاء C 8 1 13:30-14:30  اثار قدیمة   : السنة الثانیة 
  -ت-عمارة وطقوس جنائزیة     جاما االربعاء C 9 2 13:30-14:30  اثار قدیمة   : السنة الثانیة 

  .في ظل جائحة كورونا و إحتراما للتباعد الجسدي ، على الطلبة البقاء في نفس القاعة و األستاذ ھو الذي یتنقل فیما یخص الحصص التطبیقیة و: ھام 

  



 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 والبحث العلميوزارة التعلیم العالي 

 معھد اآلثار                                         2جامعة الجزائر 
  2019/2020:السنة الجامعیة                             رزنامة  السداسي الثاني    

  22/10/2020لى غایة  إ 11/10الفترة من 
 

 الوحدة االستاذ الیوم التوقیت الفوج القاعة السنة

   -م  -  2العمارة و العمران في المغرب اإلسالمي   بوطبة االحد A 7  1*2 09:00-10:00: مدرج  اثار اسالمیة :الثانیة السنة 
  م -2-الفخار والخزف في المغرب االسالمي   لعرج االحد A 7  1*2 10:00-11:00: مدرج   اثار اسالمیة :السنة الثانیة 
  -ت -2-الفخار والخزف في المغرب االسالمي   جلید االحد A 2 1 12:30-13:30  اثار اسالمیة :السنة الثانیة 
   -ت -  2العمارة و العمران في المغرب اإلسالمي   بوطبة االحد A 3 2 12:30-13:30  اثار اسالمیة :السنة الثانیة 
   - ت  -  2العمارة و العمران في المغرب اإلسالمي   بوطبة االحد A 2 1 13:30-14:30  اثار اسالمیة :السنة الثانیة 
  -ت -2-الفخار والخزف في المغرب االسالمي   جلید االحد A 3 2 13:30-14:30  اثار اسالمیة :السنة الثانیة 
  ت -2-الفنون والصناعات في المغرب االسالمي   بورابة  االثنین A 2 1 09:00-10:00 اثار اسالمیة :السنة الثانیة 
  - ت- تسییر المكتشفات األثریة   معزوز االثنین A 3 2 09:00-10:00  اثار اسالمیة :السنة الثانیة 
  - ت- تسییر المكتشفات األثریة   معزوز االثنین A 2 1 10:00-11:00  اثار اسالمیة :السنة الثانیة 
  ت -2-والصناعات في المغرب االسالمي الفنون   بورابة  االثنین A 3 2 10:00-11:00  اثار اسالمیة :السنة الثانیة 
  -م -2-الفنون والصناعات في المغرب االسالمي   بورابة  االثنین A 7  1*2 12:30-13:30: مدرج   اثار اسالمیة :السنة الثانیة 
  إعالم آلي  ساعد الثالثاء 10:00-09:00 2*1  قاعة اإلعالم األلي اثار اسالمیة :السنة الثانیة 
  -م- مصادر تاریخ المغرب اإلسالمي   بوتشیشة  الثالثاء C 9  1*2 10:00-11:00: مدرج   اثار اسالمیة :السنة الثانیة 
  -م-مناھج البحث األثري   مفتاح الثالثاء A 3 1*2 12:30-13:30  اثار اسالمیة :السنة الثانیة 
  -ت-األثري  مناھج البحث  مفتاح الثالثاء A 3 1*2 13:30-14:30  اثار اسالمیة :السنة الثانیة 
  - ت-لغة عثمانیة   زروالي االربعاء A 2 1 09:00-10:00 اثار اسالمیة :السنة الثانیة 
  -ت-علم المسكوكات االسالمیة    مرابط االربعاء A 3 2 09:00-10:00  اثار اسالمیة :السنة الثانیة 
  -ت-علم المسكوكات االسالمیة    مرابط االربعاء A 2 1 10:00-11:00  اثار اسالمیة :السنة الثانیة 
  - ت-لغة عثمانیة   زروالي االربعاء A 3 2 10:00-11:00  اثار اسالمیة :السنة الثانیة 
  - م-علم المسكوكات االسالمیة    مرابط االربعاء A 7  1*2 12:30-13:30: مدرج   اثار اسالمیة :السنة الثانیة 
  -م-لغة عثمانیة   زروالي االربعاء A 7  1*2 13:30-14:30: مدرج   اثار اسالمیة :السنة الثانیة 

  .في ظل جائحة كورونا و إحتراما للتباعد الجسدي ، على الطلبة البقاء في نفس القاعة و األستاذ ھو الذي یتنقل فیما یخص الحصص التطبیقیة و: ھام 



 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 2جامعة الجزائر 
 معھد اآلثار

  2019/2020:السنة الجامعیة                             رزنامة  السداسي الثاني    
  22/10/2020لى غایة  إ 11/10الفترة من 

 الوحدة االستاذ الیوم التوقیت الفوج القاعة السنة
  -م-تقنیات علم االثار   اعشوشن االحد C 9  1*2 09:00-10:00: مدرج  صیانة وترمیم :السنة الثانیة 
  -م- كیمیاء   قبوب االحد C 9  1*2 10:00-11:00: مدرج   صیانة وترمیم :السنة الثانیة 
   - ت-تقنیات علم االثار   اعشوشن االحد A 8 1 12:30-13:30  صیانة وترمیم :السنة الثانیة 
  - ت- كیمیاء   قبوب االحد 13:30-12:30 2  مخبر بیداغوجي  صیانة وترمیم :السنة الثانیة 
   - ت-تقنیات علم االثار   اعشوشن االحد A 8 2 13:30-14:30  صیانة وترمیم :السنة الثانیة 
  - ت- كیمیاء   قبوب االحد 14:30-13:30 1  مخبر بیداغوجي  صیانة وترمیم :السنة الثانیة 
  -م- صیانة وترمیم اللقى االثري الالعضویة   بلعیبود االثنین A 7  1*2 09:00-10:00: مدرج  صیانة وترمیم :السنة الثانیة 
  -م-الرفع والرسم األثري و التقني   دربان االثنین A 7  1*2 10:00-11:00: مدرج   صیانة وترمیم :السنة الثانیة 
  - ت- صیانة وترمیم اللقى االثري الالعضویة   بلعیبود االثنین A 8 2 12:30-13:30  صیانة وترمیم :السنة الثانیة 

  - ت-الرفع والرسم األثري و التقني   دربان االثنین A 9 1 12:30-13:30  صیانة وترمیم :الثانیة السنة 
  - ت- صیانة وترمیم اللقى االثري الالعضویة   بلعیبود االثنین A 8 1 13:30-14:30  صیانة وترمیم :السنة الثانیة 
  -ت -الرفع والرسم األثري و التقني   دربان االثنین A 9 2 13:30-14:30  صیانة وترمیم :السنة الثانیة 
  - م-مصطلحات اثریة   بوسدي الثالثاء A 7  1*2 09:00-10:00: مدرج  صیانة وترمیم :السنة الثانیة 
  إعالم آلي  ساعد الثالثاء 11:00-10:00 2*1  قاعة اإلعالم األلي  صیانة وترمیم :السنة الثانیة 
  -م- الصیانة الوقائیة   بوسدي الثالثاء A 7  1*2 12:30-13:30: مدرج   صیانة وترمیم :السنة الثانیة 
  - م-صیانة وترمیم المباني االثریة   عنان االربعاء A 7  1*2 09:00-10:00: مدرج  صیانة وترمیم :السنة الثانیة 
  - م - علم المواد   قبوب االربعاء A 7  1*2 10:00-11:00: مدرج   صیانة وترمیم :السنة الثانیة 

  -ت-صیانة وترمیم المباني االثریة   عنان االربعاء A 8 1 12:30-13:30  صیانة وترمیم :الثانیة السنة 
  - ت- علم المواد   قبوب االربعاء 13:30-12:30 2  مخبر بیداغوجي  صیانة وترمیم :السنة الثانیة 
  -ت-المباني االثریة صیانة وترمیم   عنان االربعاء A 5 2 13:30-14:30  صیانة وترمیم :السنة الثانیة 
  - ت- علم المواد   قبوب االربعاء 14:30-13:30 1  مخبر بیداغوجي  صیانة وترمیم :السنة الثانیة 



 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 2جامعة الجزائر 
 معھد اآلثار

  2019/2020:السنة الجامعیة                             رزنامة  السداسي الثاني    
  12/11/2020لى غایة  إ 31/10الفترة من 

 الوحدة االستاذ الیوم التوقیت الفوج القاعة ةالسن
  علم االثار القدیم  عمروني االحد A 7  2 12:30-13:30: مدرج  السنة االولى
  االطر القانونیة والتشریعیة  تیطراوي االحد C 9  1 12:30-13:30: مدرج   السنة االولى
  االطر القانونیة والتشریعیة  تیطراوي االحد A 7  2 13:30-14:30: مدرج   السنة االولى
  علم االثار القدیم  عمروني االحد C 9  1 13:30-14:30: مدرج   السنة االولى
  االثارمدخل الى علم   طواھري االثنین A 7  2 09:00-10:00: مدرج  السنة االولى
  علم المصطلحات االثریة  سراج االثنین C 9  1 09:00-10:00: مدرج   السنة االولى
  علم المصطلحات االثریة  سراج االثنین A 7  2 10:00-11:00: مدرج   السنة االولى
  مدخل الى علم االثار  طواھري االثنین C 9  1 10:00-11:00: مدرج   السنة االولى
  - م-مدخل الى تاریخ الحضارات  القدیمة   دحماني الثالثاء A 7  2 09:00-10:00: مدرج  السنة االولى
  مدخل الى الصیانة والترمیم  سكحال الثالثاء C 9  1 09:00-10:00: مدرج   السنة االولى
  مدخل الى الصیانة والترمیم  سكحال الثالثاء A 7  2 10:00-11:00: مدرج   السنة االولى
  - م-مدخل الى تاریخ الحضارات  القدیمة   دحماني الثالثاء C 9  1 10:00-11:00: مدرج   السنة االولى
  مدخل الى علم المتاحف  بوجبور سامیة الثالثاء A 7  2 12:30-13:30: مدرج   السنة االولى
  -ت-مدخل الى تاریخ الحضارات  القدیمة   دحماني الثالثاء C 9  1 12:30-13:30: مدرج   السنة االولى
  -ت-مدخل الى تاریخ الحضارات  القدیمة   دحماني الثالثاء A 7  2 13:30-14:30: مدرج   السنة االولى
  مدخل الى علم المتاحف  بوجبور سامیة الثالثاء C 9  1 13:30-14:30: مدرج   السنة االولى
  مدخل الى علم اثار ماقبل التاریخ  أبركان االربعاء A 7  2 09:00-10:00: مدرج  السنة االولى

  مدخل الى علم االثار االسالمیة  بن نعمان االربعاء C 9  1 09:00-10:00: مدرج   االولىالسنة 
  مدخل الى علم االثار االسالمیة  بن نعمان االربعاء A 7  2 10:00-11:00: مدرج   السنة االولى
  مدخل الى علم اثار ماقبل التاریخ  أبركان االربعاء C 9  1 10:00-11:00: مدرج   السنة االولى

  .في ظل جائحة كورونا و إحتراما للتباعد الجسدي ، على الطلبة البقاء في نفس القاعة و األستاذ ھو الذي یتنقل فیما یخص الحصص التطبیقیة و: ھام 


