
  معهد األثار                                             2جامعة الجزائر

  2019- 2018السنة الجامعية                     ول السداسي األ                     األولىالسنة 
 

  الوحدة  األستاذ  الیوم التوقیت القاعة   السنة
  والترمیم الصیانة الى مدخل  عنان السبت 14:00-12:30 مدرج    االولى السنة
15:30-14:00 مدرج    االولى السنة   القدیم االثار علم عمروني السبت 
  االثریة المصطلحات علم سراج األحد 14:00-12:30 مدرج    االولى السنة
15:30-14:00 مدرج    االولى السنة   والتشریعیة القانونیة االطر تیطراوي األحد 
  االثار علم الى مدخل طواھري اإلثنین 14:00-12:30 مدرج    االولى السنة
15:30-14:00 مدرج    االولى السنة   المتاحف علم الى مدخل سامیة بوجبور اإلثنین 
 - م- القدیمة  الحضارات تاریخ الى مدخل دحماني الثالثاء 10:00-08:30 مدرج    االولى السنة
 -ت- القدیمة  الحضارات تاریخ الى مدخل دحماني الثالثاء 11:30-10:00 مدرج    االولى السنة
  التاریخ ماقبل اثار علم الى مدخل أبركان االربعاء 10:00-08:30 مدرج    االولى السنة
  اإلسالمیة االثار علم الى مدخل نعمان بن األربعاء 11:30-10:00 مدرج    االولى السنة

 

  



  معهد األثار                                             2جامعة الجزائر

  2019-  2018السنة الجامعية                      ثالثالسداسي التخصص ماقبل التاريخ             :  ثانية السنة ال
 

  الوحدة  األستاذ  الیوم التوقیت القاعة  السنة
 -م-ماقبل التاریخ في افریقیا واسیا  علیش األحد 10:00-08:30 3 السنة الثانیة : اثار ماقبل التاریخ  
 -ت-ماقبل التاریخ في افریقیا واسیا  علیش األحد 11:30-10:00 3 السنة الثانیة : اثار ماقبل التاریخ  
 - ت–الرسم االلى  ساعد األحد 14:00-12:30 قاعة اإلعالم اآللي السنة الثانیة : اثار ماقبل التاریخ  

  -م  - 1- تكنولوجیة المجموعات الصناعیة  شمریك اإلثنین 10:00-08:30 مخبر بوزریعة  لسنة الثانیة : اثار ماقبل التاریخ  ا
  - ت  - 1- تكنولوجیة المجموعات الصناعیة  شمریك اإلثنین 11:30-10:00 مخبر بوزریعة  لسنة الثانیة : اثار ماقبل التاریخ  ا

 -م- مناھج وتقنیات البحث في ماقبل التاریخ  مدیق اإلثنین 14:00-12:30 8 التاریخ   السنة الثانیة : اثار ماقبل
15:30-14:00 8  لسنة الثانیة : اثار ماقبل التاریخ  ا  - ت- مناھج وتقنیات البحث في ماقبل التاریخ  مدیق اإلثنین 

 -م- االثار الجنائزي علم  ساحد الثالثاء 10:00-08:30 3 السنة الثانیة : اثار ماقبل التاریخ  
 -ت- علم االثار الجنائزي  ساحد الثالثاء 11:30-10:00 3  السنة الثانیة : اثار ماقبل التاریخ  
 -م-) 1الفنون االولى ( صفروین الثالثاء 14:00-12:30 3  السنة الثانیة : اثار ماقبل التاریخ  
15:30-14:00 3  السنة الثانیة : اثار ماقبل التاریخ    -ت-) 1الفنون االولى ( صفروین الثالثاء 
 - م - جیولوجیا الزمن الرابع  دراجي االربعاء 10:00-08:30 مخبر بوزریعة السنة الثانیة : اثار ماقبل التاریخ  
 - ت- جیولوجیا الزمن الرابع  دراجي االربعاء 11:30-10:00 مخبر بوزریعة  السنة الثانیة : اثار ماقبل التاریخ  
 -م - 1مافبل التاریخ في المغرب  مدیق االربعاء 14:00-12:30 3 السنة الثانیة : اثار ماقبل التاریخ  
15:30-14:00 3 السنة الثانیة : اثار ماقبل التاریخ    -ت -1-مافبل التاریخ في المغرب  مدیق االربعاء 
 -م- االركیوزلوجیا  أوزاني الخمیس 10:00-08:30 3 السنة الثانیة : اثار ماقبل التاریخ  
 -ت- االركیوزلوجیا  أوزاني الخمیس 11:30-10:00 3 السنة الثانیة : اثار ماقبل التاریخ  

  
  

 

 



  معهد األثار                                             2جامعة الجزائر

  2019- 2018السنة الجامعية                    الثالثالسداسي                       تخصص آثار قديمة  :  ثانية السنة ال
 

  الوحدة  األستاذ  الیوم التوقیت القاعة  السنة
 -م-) 1العمارة والفنون في بالد المغرب القدیم في الفترة اللیبیة البونیة ( اورفھ لي اإلثنین 10:00-08:30 1 السنة الثانیة : اثار قدیمة   
  - ت-) 1العمارة والفنون في بالد المغرب القدیم في الفترة اللیبیة البونیة ( طواھري اإلثنین 11:30-10:00 1 السنة الثانیة : اثار قدیمة   
 -م- ) 1اثار بالد المغرب القدیم ( بورحلي اإلثنین 14:00-12:30 1 السنة الثانیة : اثار قدیمة 
15:30-14:00 1 السنة الثانیة : اثار قدیمة   -ت-التینیة  لغة  مھنتل اإلثنین 
 - م-) 1العمارة والفنون في بالد المغرب في الفترة الرومانیة ( بن مسعود الثالثاء 10:00-08:30 2 السنة الثانیة : اثار قدیمة 
 - ت-)1العمارة والفنون في بالد المغرب في الفترة الرومانیة ( بن مسعود الثالثاء 11:30-10:00 2 السنة الثانیة : اثار قدیمة 

 - م-) 1المصادر القدیمة في بالد المغرب القدیم ( اعشوشن الثالثاء 14:00-12:30 2 السنة الثانیة : اثار قدیمة   
15:30-14:00 2 السنة الثانیة : اثار قدیمة     -ت-اثار بلدان حوض الغربي للبحر المتوسط  اعشوشن الثالثاء 
 - ت -مسكوكات- صناعات قدیمة    دلوم األربعاء 10:00-08:30 1 السنة الثانیة : اثار قدیمة 
 -م-اثار بلدان حوض الغربي للبحر المتوسط  بلعربي االربعاء 11:30-10:00 1 السنة الثانیة : اثار قدیمة 
  -م-العمارة والفنون في بالد المغرب في الفترتین المسیحیة والبیزنطیة  حاجي االربعاء 14:00-12:30 1 السنة الثانیة : اثار قدیمة 
15:30-14:00 1 السنة الثانیة : اثار قدیمة    -ت-العمارة والفنون في بالد المغرب في الفترتین المسیحیة والبیزنطیة  حاجي االربعاء 

  
  
  

 

 

 

 

 



  معهد األثار                                             2جامعة الجزائر

  2019- 2018السنة الجامعية                  الثالثالسداسي                       تخصص آثار إسالمية  :  ثانية السنة ال

  
  الوحدة  األستاذ  الیوم التوقیت القاعة  السنة

 -م-) 1الفخار والخزف في المغرب اإلسالمي ( راجعي األحد 10:00-08:30 5 السنة الثانیة :اثار اسالمیة 
 - ت-) 1الفخار والخزف في المغرب اإلسالمي ( راجعي األحد 11:30-10:00 5 السنة الثانیة :اثار اسالمیة 
 مصادر تاریخ المغرب االسالمي (م) بوتشیشة األحد 14:00-12:30 5 السنة الثانیة :اثار اسالمیة 
15:30-14:00 قاعة اإلعالم اآللي السنة الثانیة :اثار اسالمیة   - ت-االعالم االلي ساعد األحد 
 -م- الفنون والصناعات التطبیقیة في المغرب اإلسالمي  بورابة الثالثاء 10:00-08:30 5 السنة الثانیة :اثار اسالمیة 
 -ت- الفنون والصناعات التطبیقیة في المغرب اإلسالمي  بورابة الثالثاء 11:30-10:00 5 السنة الثانیة :اثار اسالمیة 
 -م-مناھج البحث االثري  مفتاح الثالثاء 14:00-12:30 5 السنة الثانیة :اثار اسالمیة 
 -ت-مناھج البحث االثري  مفتاح الثالثاء 15:30-14:00 5 السنة الثانیة :اثار اسالمیة 
 -م-لغة عثمانیة  طیان االربعاء 10:00-08:30 5 السنة الثانیة :اثار اسالمیة 
 - ت-لغة عثمانیة  طیان االربعاء 11:30-10:00 5 السنة الثانیة :اثار اسالمیة 
 - م-علم الكتابات والمخطوطات االسالمیة  نایم االربعاء 14:00-12:30 5 السنة الثانیة :اثار اسالمیة 
 -ت-علم الكتابات والمخطوطات االسالمیة  نایم االربعاء 15:30-14:00 5 السنة الثانیة :اثار اسالمیة 
 -م- ) 1العمارة والعمران في المغرب االسالمي ( بوطبة الخمیس 10:00-08:30 4 السنة الثانیة :اثار اسالمیة 
 -ت–) 1العمارة والعمران في المغرب االسالمي ( بوطبة الخمیس 11:30-10:00 4 السنة الثانیة :اثار اسالمیة 

  
 

 

 

 



  معهد األثار                                             2جامعة الجزائر

  2019-  2018السنة الجامعية                       لثالثالسداسي ا                    تخصص آثار صيانة وترميم  :  ثانية السنة ال
  

  
 

 

 

  الوحدة  األستاذ  الیوم التوقیت القاعة  السنة
 -م- صیانة وترمیم اللقى االثري الالعضویة  معمر بساطة  األحد 10:00-08:30 8  وترمیم صیانة: الثانیة السنة
 - ت- صیانة وترمیم اللقى االثري الالعضویة  معمر بساطة  األحد 11:30-10:00 8  وترمیم صیانة: الثانیة السنة
 -م- الصیانة الوقائیة  معمر بساطة  األحد 14:00-12:30 3  وترمیم صیانة: الثانیة السنة
 - م-مصطلحات اثریة   عبد الصمد اإلثنین C9 08:30-10:00  وترمیم صیانة: الثانیة السنة

 -ت-اعالم الى  مرداوي اإلثنین 10:00-11:30 قاعة اإلعالم اآللي السنة الثانیة :صیانة وترمیم 
 -م-الرفع و الرسم االثري والتقني  دربان الثالثاء  10:00-08:30 المخبر البیداغوجي  وترمیم صیانة: الثانیة السنة
 - ت-الرفع و الرسم االثري والتقني  دربان الثالثاء 10:00-11:30 المخبر البیداغوجي وترمیم صیانة: الثانیة السنة
 - م-صیانة وترمیم المباني االثریة  بلعیبود الثالثاء 14:00-12:30 8  وترمیم صیانة: الثانیة السنة
 -ت-صیانة وترمیم المباني االثریة  بلعیبود الثالثاء 15:30-14:00 8  وترمیم صیانة: الثانیة السنة
 -م- كیمیاء  قبوب األربعاء  10:00-08:30 المخبر البیداغوجي وترمیم صیانة: الثانیة السنة

 - ت- كیمیاء  قبوب األربعاء 10:00-11:30 المخبر البیداغوجي  السنة الثانیة :صیانة وترمیم
 -م- علم المواد  قبوب األربعاء 14:00-12:30 المخبر البیداغوجي السنة الثانیة :صیانة وترمیم 
 - ت- علم المواد  قبوب األربعاء 15:30-14:00 المخبر البیداغوجي السنة الثانیة :صیانة وترمیم

 -م-تقنیات علم االثار  إعشوشن الخمیس  10:00-08:30 2  وترمیم صیانة: الثانیة السنة
 - ت-تقنیات علم االثار  إعشوشن الخمیس 10:00-11:30 2  وترمیم صیانة: الثانیة السنة



  معهد األثار                                             2جامعة الجزائر

  2019- 2018السنة الجامعية                      خامسلالسداسي اتخصص آثار ماقبل التاريخ           :  ثالثة السنة ال
  
  

  الوحدة  األستاذ  الیوم التوقیت القاعة  السنة
  -ت-) 2االركیوزلوجیا (  أوزاني اإلثنین 10:00-08:30 4 السنة الثالثة : اثار ماقبل التاریخ
  -م- تافونومیا   عیاتي اإلثنین 11:30-10:00  4 السنة الثالثة : اثار ماقبل التاریخ
  -ت- تافونومیا   عیاتي اإلثنین 14:00-12:30  4 السنة الثالثة : اثار ماقبل التاریخ
  - ت– )3Dاالعالم االلي ( الرسم   مرداوي اإلثنین 15:30-14:00  قاعة اإلعالم اآللي السنة الثالثة : اثار ماقبل التاریخ
  -م- 1التطور المناخي في المغرب   عمارة الثالثاء 10:00-08:30  4 السنة الثالثة : اثار ماقبل التاریخ
  - ت- 1التطور المناخي في المغرب   عمارة الثالثاء 11:30-10:00  4 السنة الثالثة : اثار ماقبل التاریخ
  -م-) 2الفنون االولى (  اوبراھم الثالثاء 14:00-12:30  4  السنة الثالثة : اثار ماقبل التاریخ
  -ت-) 2الفنون االولى (  اوبراھم الثالثاء 15:30-14:00  4 السنة الثالثة : اثار ماقبل التاریخ
  - م-قواعد كرونوستراتیغرافیة المغرب وحدودھا   رومان االربعاء 10:00-08:30  4  السنة الثالثة : اثار ماقبل التاریخ
  -ت-المغرب وحدودھا  قواعد كرونوستراتیغرافیة  رومان االربعاء 11:30-10:00  4 السنة الثالثة : اثار ماقبل التاریخ
  -م- مشروع نھایة اللیسانس   أبركان االربعاء 14:00-12:30  4  السنة الثالثة : اثار ماقبل التاریخ

 

  
 

 

 

 

 



 

  معهد األثار                                             2جامعة الجزائر

  2019-  2018السنة الجامعية                      خامسلالسداسي اقديمة            تخصص آثار  :  ثالثة السنة ال
  

 

  الوحدة  األستاذ  الیوم التوقیت القاعة  السنة
  - م-) 1الكتابة االثریة الالتینیة (  دریسي اإلثنین 10:00-08:30 2 السنة الثالثة : اثار قدیمة 
  -ت-) 2الالتینیة (الكتابة االثریة   دریسي اإلثنین 11:30-10:00  2  السنة الثالثة : اثار قدیمة
  -ت - لغة التینیة   سراج اإلثنین 14:00-12:30  2  السنة الثالثة : اثار قدیمة

  - ت– منھجیة اعداد مذكرة  التخرج  بورحلي اإلثنین 15:30-14:00  2 السنة الثالثة : اثار قدیمة 
  -م- ) 1علم االثار (تقنیات   بوسعدیة الثالثاء 10:00-08:30  مخبر بوزریعة  السنة الثالثة : اثار قدیمة

  - ت- ) 1تقنیات علم االثار (  بوسعدیة الثالثاء 11:30-10:00  مخبر بوزریعة السنة الثالثة : اثار قدیمة 
  -م- ) 1تطور المدن (  زیناي االربعاء 10:00-08:30  2 السنة الثالثة : اثار قدیمة 
  - ت- ) 2المدن (تطور   زیناي االربعاء 11:30-10:00  2 السنة الثالثة : اثار قدیمة 
  - م-)1االثار الریفیة (  بلعربي االربعاء 14:00-12:30  2 السنة الثالثة : اثار قدیمة 
  - ت-) 2االثار الریفیة (  بلعربي االربعاء 15:30-14:00  2 السنة الثالثة : اثار قدیمة 

 

 

 

 

 

 



  معهد األثار                                             2جامعة الجزائر

  2019-  2018السنة الجامعية                      خامسلالسداسي اإسالمية            تخصص آثار  :  ثالثة السنة ال
 

  الوحدة  األستاذ  الیوم التوقیت القاعة  السنة
  - م-) 1(العمارة والعمران في الجزائر في العھد العثماني    بوتشیشة األحد 10:00-08:30  7  السنة الثالثة : اثار اسالمیة
  -ت-) 1العمارة والعمران في الجزائر في  العھد العثماني (  بوتشیشة األحد 11:30-10:00  7 السنة الثالثة : اثار اسالمیة 
  -م- المصادر المادیة في العھد العثماني   محمودي األحد 14:00-12:30  7 السنة الثالثة : اثار اسالمیة 
   -ت-المصادر المادیة في العھد العثماني  محمودي األحد 15:30-14:00  7 السنة الثالثة : اثار اسالمیة 
  - م-) 1االثار الریفیة والصحراویة (  تومي اإلثنین 10:00-08:30 7 السنة الثالثة : اثار اسالمیة 
  -ت-) 1االثار الریفیة والصحراویة (  تومي اإلثنین 11:30-10:00  7 السنة الثالثة : اثار اسالمیة 
  -م-) 1الفنون والصناعات الجزائریة في العھد العثماني (  راجعي اإلثنین 14:00-12:30  7 السنة الثالثة : اثار اسالمیة 
  -ت-) 1الفنون والصناعات الجزائریة في العھد العثماني (  راجعي اإلثنین 15:30-14:00  7 السنة الثالثة : اثار اسالمیة 
  -م-لغة عثمانیة   طیان الثالثاء 10:00-08:30  7 السنة الثالثة : اثار اسالمیة 
  - ت-لغة عثمانیة   طیان الثالثاء 11:30-10:00  7 السنة الثالثة : اثار اسالمیة 
  -م-الفخار والخزف في الجزائر في العھد العثماني   نشار الثالثاء 14:00-12:30  المخبر البیداغوجي السنة الثالثة : اثار اسالمیة 
  - ت-الفخار والخزف في الجزائر في العھد العثماني   نشار الثالثاء 15:30-14:00  المخبر البیداغوجي السنة الثالثة : اثار اسالمیة 
  -ت– االعالم االلي و التوثیق  ساعد االربعاء 10:00-08:30  قاعة اإلعالم اآللي السنة الثالثة : اثار اسالمیة 
  - ت- ) 1منھجیة مشروع نھایة اللیسانس (  مرابط االربعاء 11:30-10:00  7 السنة الثالثة : اثار اسالمیة 
  -م- دراسة الوثائق الجزائریة في الفترة العثمانیة   مرابط االربعاء 14:00-12:30  7 السنة الثالثة : اثار اسالمیة 
  - ت- في الفترة العثمانیة  دراسة الوثائق الجزائریة  مرابط االربعاء 15:30-14:00  7 السنة الثالثة : اثار اسالمیة 

 

 

 

 



 

 

  معهد األثار                                             2جامعة الجزائر

  2019- 2018السنة الجامعية                     خامسالسداسي ال           صيانة وترميم تخصص آثار  :  ثالثة السنة ال
 

  الوحدة  األستاذ  الیوم التوقیت القاعة  السنة
  -ت-مصطلحات اثریة   بوسدي األحد C9  10:00-11:30 السنة الثالثة : صیانة وترمیم
   -م- صیانة وترمیم اللقى االثریة العضویة   ربعین األحد 14:00-12:30  9  السنة الثالثة : صیانة وترمیم
  - ت- العضویة صیانة وترمیم اللقى االثریة   ربعین األحد 15:30-14:00  9 السنة الثالثة : صیانة وترمیم
  -م- تنمیط المباني االثریة   بن شعبة اإلثنین 10:00-08:30 8  السنة الثالثة : صیانة وترمیم
  -ت- تنمیط المباني االثریة   بن شعبة اإلثنین 11:30-10:00  8 السنة الثالثة : صیانة وترمیم
  -ت-مذكرة التخرج منھجیة   بن شعبة اإلثنین 14:00-12:30  10 السنة الثالثة : صیانة وترمیم
  -م- تسیر واستغالل مواقع االثریة   بن شعبة  إلثنینا 15:30-14:00  10  السنة الثالثة : صیانة وترمیم
  -ت–تسیر اللقى االثریة - اعالم الي  مشیاش الثالثاء 10:00-08:30  قاعة اإلعالم اآللي  السنة الثالثة : صیانة وترمیم
   -م- اعداد وتسیر مشاریع الصیانة و الترمبم   سكحال الثالثاء C9  10:00-11:30 السنة الثالثة : صیانة وترمیم
  - م-فنون وصناعات تطبیقیة   سكحال الثالثاء 14:00-12:30  7 السنة الثالثة : صیانة وترمیم
  -ت-فنون وصناعات تطبیقیة   سكحال الثالثاء 15:30-14:00  7  السنة الثالثة : صیانة وترمیم

  -م-صیانة وترمیم الفسیفساء   حمزة األربعاء C9  08:30-10:00  صیانة وترمیم السنة الثالثة :
  -ت-صیانة وترمیم الفسیفساء   حمزة األربعاء C9  10:00-11:30 السنة الثالثة : صیانة وترمیم

 

. 

 
 



  
 

  معهد األثار                                             2جامعة الجزائر

  2019- 2018السنة الجامعية                      ألولالسداسي اماقبل التاريخ            تخصص آثار  :  ولى ماستر السنة األ
 

  الوحدة  األستاذ  الیوم التوقیت القاعة  السنة
  -م-منھجیة البحث األثري   رابحي السبت 10:00-08:30  4 : اثار ماقبل التاریخ 1ماستر 
  -ت-منھجیة البحث األثري   رابحي السبت 11:30-10:00  4 : اثار ماقبل التاریخ 1ماستر 
  -م-االركیوزولوجیا   شاید األحد 10:00-08:30  10 : اثار ماقبل التاریخ 1ماستر 
  -ت-االركیوزولوجیا   شاید األحد 11:30-10:00  10 : اثار ماقبل التاریخ 1ماستر 
  - م-األركیوطاناطولوجیا   شاید األحد 14:00-12:30  10 : اثار ماقبل التاریخ 1ماستر 
  -م- )1المظاھر الفنیة (  عین السبع األحد 15:30-14:00  10 : اثار ماقبل التاریخ 1ماستر 
  -ت-تصنیع المعادن عند المجتمعات القدیمة   عیاتي اإلثنین 10:00-08:30  10 : اثار ماقبل التاریخ 1ماستر 
  - ت- علم الخرائط   رومان اإلثنین 11:30-10:00 10 : اثار ماقبل التاریخ 1ماستر 
  -م- جیولوجیا الزمن الرابع   دراجي اإلثنین 14:00-12:30  مخبر بوزریعة : اثار ماقبل التاریخ 1ماستر 
  - ت- جیولوجیا الزمن الرابع   دراجي اإلثنین 15:30-14:00  مخبر بوزریعة : اثار ماقبل التاریخ 1ماستر 
  -م-تقنیات المجموعات الصناعیة   قلماوي الثالثاء 10:00-08:30  10 : اثار ماقبل التاریخ 1ماستر 
   -ت-تقنیات المجموعات الصناعیة   قلماوي الثالثاء 11:30-10:00  10 : اثار ماقبل التاریخ 1ماستر 
  -ت-علم النبات  قلماوي الثالثاء 14:00-12:30  10 : اثار ماقبل التاریخ 1ماستر 
  -ت-) 1المظاھر الفنیة (  عین السبع الثالثاء 15:30-14:00  10 : اثار ماقبل التاریخ 1ماستر 

 

 

 

 



 

  معهد األثار                                             2جامعة الجزائر

  2019- 2018السنة الجامعية                      ألولالسداسي اقديمة      تخصص آثار  :  ولى ماستر السنة األ

  
  الوحدة  األستاذ  الیوم التوقیت القاعة  السنة
  -م- مدن ومعالم   بن مسعود السبت 10:00-08:30  3  : اثار قدیمة 1ماستر
  - ت- مدن ومعالم   بن مسعود السبت 11:30-10:00  3 : اثار قدیمة  1ماستر
  - م-تقنیات البحث االثري   دربان السبت 14:00-12:30  3 : اثار قدیمة  1ماستر
  -ت-تقنیات البحث االثري   دربان السبت 15:30-14:00  3 : اثار قدیمة  1ماستر
  - م-المؤسسات والتنظیمات االداریة الرومانیة   دریسي األحد 10:00-08:30  4 : اثار قدیمة  1ماستر
  -ت-المؤسسات والتنظیمات االداریة الرومانیة   دریسي األحد 11:30-10:00  4 : اثار قدیمة  1ماستر
  -م -مسكوكات- صناعات قدیمة     دلوم األحد 14:00-12:30  4 : اثار قدیمة  1ماستر
  - ت -مسكوكات- صناعات قدیمة     دلوم األحد 15:30-14:00  4 : اثار قدیمة  1ماستر
  المیتولوجیا اإلغریقیة الرومانیة  سراج اإلثنین 10:00-08:30  5 : اثار قدیمة  1ماستر
  - م-الفن القدیم للفترة الرومانیة    جاما اإلثنین 11:30-10:00  5 : اثار قدیمة  1ماستر
  -ت-مصطلحات االثریة   بوجبور سامیة اإلثنین 14:00-12:30 5 : اثار قدیمة  1ماستر
  - م-البونیة -المصادر المادیة في الفترة اللیبیة   اكلي الثالثاء 10:00-08:30  9 : اثار قدیمة  1ماستر
  -ت-البونیة -المصادر المادیة في الفترة اللیبیة   اكلي الثالثاء 11:30-10:00  9 : اثار قدیمة  1ماستر
  االعالم االلي  مشیاش الثالثاء 14:00-12:30  قاعة اإلعالم اآللي : اثار قدیمة  1ماستر

  
  
  
  
  
  
  



  

  معهد األثار                                             2جامعة الجزائر

  2019-2018السنة الجامعية                      ألولالسداسي اإسالمية                 تخصص آثار  :  ولى ماستر السنة األ

  
  الوحدة  األستاذ  الیوم التوقیت القاعة  السنة

  -م- )1فنون وصناعات (  حنفي السبت 10:00-08:30  7 : اثار اسالمیة  1ماستر 
  - ت- )1فنون وصناعات (  حنفي السبت 11:30-10:00 7 : اثار اسالمیة  1ماستر 
  مصطلحات اثریة   معزوز السبت 14:00-12:30 7  : اثار اسالمیة 1ماستر 
   - ت- ) 1علم الكتابات (  بن قربة األحد 10:00-08:30  2 : اثار اسالمیة  1ماستر 
   -م- ) 1علم الكتابات (  بن قربة األحد 11:30-10:00  2 : اثار اسالمیة  1ماستر 
  - ت-) 1علم المسكوكات (  بن قربة األحد 14:00-12:30  2 : اثار اسالمیة  1ماستر 
  - م-)1علم المسكوكات (  بن قربة األحد 15:30-14:00  2 : اثار اسالمیة  1ماستر 
  االعالم االلي  مرداوي اإلثنین 14:00-12:30 قاعة اإلعالم اآللي : اثار اسالمیة  1ماستر 
  -ت-فخار وخزف اسالمي   نشار اإلثنین 15:30-14:00  المخبر البیداغوجي : اثار اسالمیة  1ماستر 
    -م-)1عمارة اسالمیة (  بن بلة الثالثاء 10:00-08:30  1 : اثار اسالمیة  1ماستر 
    -ت-)1عمارة اسالمیة (  بن بلة الثالثاء 11:30-10:00  1 : اثار اسالمیة  1ماستر 
  -ت-منھجیة البحث االثري   بورابة الثالثاء 14:00-12:30  1 : اثار اسالمیة  1ماستر 
  -م-منھجیة البحث االثري   بورابة الثالثاء 15:30-14:00  1 : اثار اسالمیة  1ماستر 
  -م-علم المخطوطات و التوثیق   نایم األربعاء 10:00-08:30  8 : اثار اسالمیة  1ماستر 
  -ت-علم المخطوطات و التوثیق   نایم األربعاء 11:30-10:00  8 : اثار اسالمیة  1ماستر 
  -م- التطور الحضاري في المغرب االسالمي   بن نعمان األربعاء 14:00-12:30  8 : اثار اسالمیة  1ماستر 

  
  
  
  
  
  



  
  
  

  معهد األثار                                             2جامعة الجزائر

  2019-2018السنة الجامعية                      ألولالسداسي اوترميم                 صيانة تخصص آثار  :  ولى ماستر السنة األ
  
  

  الوحدة  األستاذ  الیوم التوقیت القاعة  السنة
  -م- ) 1الصیانة الوقائیة (  عنان السبت 10:00-08:30  8 : صیانة وترمیم  1ماستر
  -ت-)1الصیانة الوقائیة (  عنان السبت 11:30-10:00  8 : صیانة وترمیم  1ماستر
  - م-تسیر واستغالل المعالم والمواقع االثریة   فیالح السبت 14:00-12:30  8 : صیانة وترمیم  1ماستر
  -ت-تسیر واستغالل المعالم والمواقع االثریة   فیالح السبت 15:30-14:00  8 : صیانة وترمیم  1ماستر
  -م-العضویة  - صیانة وترمیم اللقى االثریة    ربعین األحد 10:00-08:30  1 : صیانة وترمیم  1ماستر
  -ت-العضویة  - صیانة وترمیم اللقى االثریة    ربعین األحد 11:30-10:00  1 : صیانة وترمیم  1ماستر
  -م- الوطنى االطار القانوني   تیطراوي األحد 14:00-12:30  1 : صیانة وترمیم  1ماستر
  -م- علم المواد   بوخنوف اإلثنین 10:00-08:30  المخبر البیداغوجي : صیانة وترمیم  1ماستر
  - ت- علم المواد   بوخنوف اإلثنین 11:30-10:00  المخبر البیداغوجي : صیانة وترمیم  1ماستر
  -ت-مصطلحات   بوخنوف اإلثنین 14:00-12:30 المخبر البیداغوجي : صیانة وترمیم  1ماستر
  -م- جیولوجیا   بلعیبود الثالثاء 10:00-08:30  8 : صیانة وترمیم  1ماستر
  - ت- جیولوجیا   بلعیبود الثالثاء 11:30-10:00  8 : صیانة وترمیم  1ماستر
  -ت-اعالم الي   مشیاش الثالثاء 15:30-14:00  قاعة اإلعالم اآللي : صیانة وترمیم  1ماستر

 
  
  
  
  
  
  



  
  

  معهد األثار                                             2جامعة الجزائر

  2019- 2018السنة الجامعية                     لثالثالسداسي اما قبل التاريخ             تخصص آثار  :  الثانية ماستر السنة 
  
  

  الوحدة  األستاذ  الیوم التوقیت القاعة  السنة
 -ت-التعمیر البشري في ماقبل التاریخ و فجر التاریخ  عمارة  الثالثاء C9 12:30-14:00 : اثار ماقبل التاریخ 2ماستر 
 - م-التعمیر البشري في ماقبل التاریخ و فجر التاریخ  عمارة  الثالثاء C9 14:00-15:30 : اثار ماقبل التاریخ 2ماستر 
 -م-البحث صیاغة  ساحد األربعاء 10:00-08:30 3 : اثار ماقبل التاریخ 2ماستر 
 - ت-صیاغة البحث  ساحد األربعاء 11:30-10:00 3 : اثار ماقبل التاریخ 2ماستر 
 - ت- علم اآلثار الفضائي  رابحي األربعاء 14:00-12:30 قاعة اإلعالم اآللي : اثار ماقبل التاریخ 2ماستر 
 -ت-نظم المعلومات الجغرافیا و تطبیقاتھ في اآلثار  رابحي األربعاء 15:30-14:00 قاعة اإلعالم اآللي : اثار ماقبل التاریخ 2ماستر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  معهد األثار                                             2جامعة الجزائر

  2019- 2018السنة الجامعية                     لثالثالسداسي اقديمة                تخصص آثار  :  الثانية ماستر السنة 
  
  

  الوحدة  األستاذ  الیوم التوقیت القاعة  السنة
 -م-البحث االثري في الوسط الریفي   منصوري السبت C9 08:30-10:00 : اثار قدیمة  2ماستر
 - ت-البحث االثري في الوسط الریفي  منصوري السبت C9 10:00-11:30 : اثار قدیمة  2ماستر
 -ت-التقنیات الجدیدة المطبقة في علم االثار  عمروني السبت C9 12:30-14:00 : اثار قدیمة  2ماستر
 - م-مصطلحات اثریة  عمروس األحد C9 08:30-10:00 : اثار قدیمة  2ماستر
 - ت- فسیفساء - صناعات قدیمة  حمزة األحد 11:30-10:00 قاعة اإلعالم اآللي : اثار قدیمة  2ماستر
 -م- منھجیة البحث العداد المذكرة  زیتونبن  األحد C9 12:30-14:00 : اثار قدیمة  2ماستر
 -ت- منھجیة البحث العداد المذكرة  بن زیتون األحد C9 14:00-15:30 : اثار قدیمة  2ماستر
 -ت-الكتابات الالتینیة والمجتمع في المغرب القدیم  مھنتل اإلثنین 10:00-08:30 3 : اثار قدیمة  2ماستر
 - م-الكتابات الالتینیة والمجتمع في المغرب القدیم  مھنتل اإلثنین 11:30-10:00 3 : اثار قدیمة  2ماستر
 -م- معالم وممارسات جنائزیة  جاما اإلثنین 14:00-12:30 3 : اثار قدیمة  2ماستر
 - ت- معالم وممارسات جنائزیة  جاما اإلثنین 15:30-14:00 3 : اثار قدیمة  2ماستر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  معهد األثار                                             2جامعة الجزائر

  2019-2018السنة الجامعية                     لثالثالسداسي اإسالمية               تخصص آثار  :  الثانية ماستر السنة 
  
  
  
  

  الوحدة  األستاذ  الیوم التوقیت القاعة  السنة
 -م-االثار الریفیة الصحراویة  تملیكشت السبت 10:00-08:30 5 : اثار اسالمیة  2ماستر 
 - ت-االثار الریفیة الصحراویة  تملیكشت السبت 11:30-10:00 5 : اثار اسالمیة  2ماستر 
 -م- المصادر التاریخیة للجزائر  حنفي السبت 14:00-12:30 5 : اثار اسالمیة  2ماستر 
 - ت- المصادر التاریخیة للجزائر  حنفي السبت 15:30-14:00 5 : اثار اسالمیة  2ماستر 
 - م-فخار وخزف الجزائر  لعرج األحد 10:00-08:30 مخبر بوزریعة : اثار اسالمیة  2ماستر 
 -ت-فخار وخزف الجزائر  لعرج األحد 11:30-10:00 مخبر بوزریعة : اثار اسالمیة  2ماستر 
 - م-الجزائر في الفترة المعاصرة  اثار بن بلة علي األحد 14:00-12:30 8 : اثار اسالمیة  2ماستر 
 -ت-اثار الجزائر في الفترة المعاصرة  بن بلة علي األحد 15:30-14:00 8 : اثار اسالمیة  2ماستر 
 -ت-علم الخرائط الطبوغرافیة  رومان اإلثنین 10:00-08:30 9 : اثار اسالمیة  2ماستر 
 -م- منھجیة اعداد مذكرة  تومي اإلثنین 14:00-12:30 9 : اثار اسالمیة  2ماستر 
 - ت- منھجیة اعداد مذكرة  تومي اإلثنین 15:30-14:00 9 : اثار اسالمیة  2ماستر 
 -ت-مصطلحات اثریة  بن بلة علي الثالثاء C9 08:30-10:00 : اثار اسالمیة 2ماستر 
 االلياالعالم  مشیاش الثالثاء 11:30-10:00 قاعة اإلعالم اآللي : اثار اسالمیة  2ماستر 
 -م- فنون وحرف الجزائر  طیان الثالثاء 14:00-12:30 9 : اثار اسالمیة  2ماستر 
 - ت- فنون وحرف الجزائر  طیان الثالثاء 15:30-14:00 9 : اثار اسالمیة  2ماستر 

  
  
  
  
  
  



  

  معهد األثار                                             2جامعة الجزائر

  2019-2018السنة الجامعية                     لثالثالسداسي اتخصص صيانة و ترميم     :  الثانية ماستر السنة 
  
  
  

  الوحدة  األستاذ  الیوم التوقیت القاعة  السنة
 - ت- حلقة البحث  منصوري السبت 14:00-12:30 2 : صیانة وترمیم  2ماستر
  - م-التراث الثقافي و وسائل االتصال منصوري السبت 15:30-14:00 2 : صیانة وترمیم  2ماستر
 -م-طرق التاریخ  بوخنوف األحد 10:00-08:30 المخبر البیداغوجي : صیانة وترمیم  2ماستر
 -ت-طرق التاریخ  بوخنوف األحد 11:30-10:00 المخبر البیداغوجي : صیانة وترمیم  2ماستر
 -م- غیر العضویة-صیانة وترمیم اللقى االثریة  بوسدي األحد 14:00-12:30 المخبر البیداغوجي : صیانة وترمیم  2ماستر
 - ت- غیر العضویة-صیانة وترمیم اللقى االثریة  بوسدي األحد 15:30-14:00 المخبر البیداغوجي : صیانة وترمیم  2ماستر
 االعالم االلي مرداوي اإلثنین 10:00-08:30 قاعة اإلعالم اآللي : صیانة وترمیم  2ماستر
 - م-مصطلحات  عبد الصمد اإلثنین C9 10:00-11:30 : صیانة وترمیم  2ماستر
 -م-صیانة وترمیم المعالم الریفیة و الصحراویة  عبد الصمد اإلثنین C9 12:30-14:00 : صیانة وترمیم  2ماستر
 - ت-المعالم الریفیة و الصحراویة  صیانة وترمیم عبد الصمد اإلثنین C9 14:00-15:30 : صیانة وترمیم  2ماستر

  
 


