
الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة الجزائر 2 
معھد اآلثار

 رزنامة االمتحانات للفصل الثاني     السنة الجامعية :2019/2018

السنة القاعة الفوج التوقيت  اليوم االستاذ الوحدة 
السنة االولى  C 9 : مدرج 1 10:30‐09:00 السبت:18‐05‐2019 عمروني علم االثار القديم
السنة االولى  A 7 : مدرج 2 10:30‐09:00 السبت:18‐05‐2019 عمروني علم االثار القديم
السنة االولى  A 7 : مدرج 1 12:30‐11:00 2019‐05‐19: االحد تيطراوي والتشريعية االطر القانونية
السنة االولى  C 9 : مدرج 2 12:30‐11:00 2019‐05‐19: االحد تيطراوي والتشريعية االطر القانونية
السنة االولى  C 9 : مدرج 1 10:30‐09:00 2019‐05‐20: االثنين عنان والترميم  مدخل الى الصيانة
السنة االولى  A 7 : مدرج 2 10:30‐09:00 2019‐05‐20: االثنين عنان والترميم  مدخل الى الصيانة
السنة االولى  A 7 : مدرج 1 10:30‐09:00 الثالثاء:21‐05‐2019 طواھري االثار مدخل الى علم
السنة االولى  C 9 : مدرج 2 10:30‐09:00 الثالثاء:21‐05‐2019 طواھري االثار مدخل الى علم
السنة االولى  C 9 : مدرج 1 12:30‐11:00 االربعاء:22‐05‐2019 سامية بوجبور المتاحف مدخل الى علم
السنة االولى  A 7 : مدرج 2 12:30‐11:00 االربعاء:22‐05‐2019 سامية بوجبور المتاحف مدخل الى علم
السنة االولى  A 7 : مدرج 1 10:30‐09:00 2019‐05‐23 الخميس أبركان التاريخ ماقبل اثار مدخل الى علم
السنة االولى  C 9 : مدرج 2 10:30‐09:00 2019‐05‐23 الخميس صفروين التاريخ ماقبل اثار مدخل الى علم
السنة االولى  A 7 : مدرج 1 10:30‐09:00 2019‐05‐25: السبت بن نعمان االسالمية االثار  مدخل الى علم
السنة االولى  C 9 : مدرج 2 10:30‐09:00 2019‐05‐25: السبت بن نعمان االسالمية االثار  مدخل الى علم
السنة االولى  C 9 : مدرج 1 12:30‐11:00 2019‐05‐26: االحد سراج االثرية علم المصطلحات
السنة االولى  A7: مدرج 2 12:30‐11:00 2019‐05‐26: االحد سراج االثرية علم المصطلحات
السنة االولى  A 7 : مدرج 1 12:30‐11:00 االثنين:27‐05‐2019 دحماني  ‐م‐ القديمة الحضارات  مدخل الى تاريخ
السنة االولى  C 9 : مدرج 2 12:30‐11:00 االثنين:27‐05‐2019 دحماني  ‐م‐ القديمة الحضارات  مدخل الى تاريخ



الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة الجزائر 2 
معھد اآلثار

 رزنامة االمتحانات للفصل الثاني     السنة الجامعية :2019/2018

السنة القاعة الفوج التوقيت  اليوم االستاذ الوحدة 
السنة الثانية : اثار ماقبل التاريخ   C8 1 09:00‐10:30 االحد:19‐05‐2019 عياتي ‐2‐م الصناعية تكنولوجية المجموعات
السنة الثانية : اثار ماقبل التاريخ   C8 1 11:00‐12:00 االحد:19‐05‐2019 عياتي ‐2‐ت الصناعية تكنولوجية المجموعات
السنة الثانية : اثار ماقبل التاريخ   C8 1 09:00‐10:30 2019‐05‐20: االثنين اوبراھم فخاريات ‐م‐
السنة الثانية : اثار ماقبل التاريخ   C8 1 11:00‐12:00 2019‐05‐20: االثنين اوبراھم فخاريات ‐ت‐
السنة الثانية : اثار ماقبل التاريخ   C8 1 09:00‐10:30 الثالثاء:21‐05‐2019 اوزاني ‐م‐ البيولوجية االنتروبولوجيا
السنة الثانية : اثار ماقبل التاريخ   C8 1 11:00‐12:00 الثالثاء:21‐05‐2019 اوزاني ‐ت‐ البيولوجية االنتروبولوجيا
السنة الثانية : اثار ماقبل التاريخ   الى ق:اعالم 1 12:30‐13:30 الثالثاء:21‐05‐2019 مشياش الرسم على الكمبيوتر
السنة الثانية : اثار ماقبل التاريخ   C8 1 09:00‐10:30 االربعاء:22‐05‐2019 مديق ‐م‐ المغرب‐2‐الھولوسين في مافبل التاريخ
السنة الثانية : اثار ماقبل التاريخ   C8 1 11:00‐12:00 االربعاء:22‐05‐2019 مديق ‐ت‐ المغرب‐2‐الھولوسين في مافبل التاريخ
السنة الثانية : اثار ماقبل التاريخ   C8 1 09:00‐10:30 االحد:26‐05‐2019 عليش اوروبا‐م‐ في ماقبل التاريخ
السنة الثانية : اثار ماقبل التاريخ   C8 1 11:00‐12:00 االحد:26‐05‐2019 عليش اوروبا‐ت‐ في ماقبل التاريخ



الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة الجزائر 2 
معھد اآلثار

2019/2018: الجامعية السنة الثان للفصل االمتحانات :2019/2018رزنامة  رزنامة االمتحانات للفصل الثاني     السنة الجامعية

السنة القاعة الفوج التوقيت  اليوم االستاذ الوحدة 
السنة الثانية : اثار قديمة  C5 1 09:00‐10:30 السبت:18‐05‐2019 بورحلي ‐2‐م‐ اثار بالد المغرب 
السنة الثانية : اثار قديمة  C7 2 09:00‐10:30 السبت:18‐05‐2019 بورحلي ‐2‐م‐ ياثار بالد المغرب  م

السنة الثانية : اثار قديمة    C9 1*2 11:00‐12:30 السبت:18‐05‐2019 اكلي تكثيف ‐ت‐                                            صناعات قديمة
السنة الثانية : اثار قديمة  C5 1 09:00‐10:30 االحد:19‐05‐2019 جاما ‐م‐ جنائزية      عمارة وطقوس
السنة الثانية : اثار قديمة  C7 2 09:00‐10:30 االحد:19‐05‐2019 جاما ‐م‐ جنائزية      عمارة وطقوس
السنة الثانية : اثار قديمة  C5 1 11:00‐12:00 االحد:19‐05‐2019 جاما ‐ت‐ جنائزية      عمارة وطقوس
قديمة اثار : الثانية السنة C7 2 11:00 12:00 2019 05 االحد:19 جاما ت جنائزية وطقوس السنة الثانية : اثار قديمة عمارة C7 2 11:00‐12:00 االحد:19‐05‐2019 جاما ‐ت‐ جنائزية      عمارة وطقوس

السنة الثانية : اثار قديمة  C9 1*2 12:30‐14.30 االحد:19‐05‐2019 بن زيتون تكثيف  ‐2‐م‐              القديم المغرب لبالد المصادر القديمة
السنة الثانية : اثار قديمة  C5 1 09:00‐10:30 2019‐05‐20: االثنين اورفلي البونية‐2‐ ‐م‐ الليبية الفترة في القديم المغرب بالد في العمارة والفنون
السنة الثانية : اثار قديمة  C7 2 09:00‐10:30 2019‐05‐20: االثنين اورفلي البونية‐2‐ ‐م‐ الليبية الفترة في القديم المغرب بالد في العمارة والفنون
السنة الثانية : اثار قديمة  C5 1 11:00‐12:00 2019‐05‐20: االثنين طواھري البونية‐2‐ ‐ت‐ الليبية الفترة في القديم المغرب بالد في ي العمارة والفنون ر  ي :   C5 1 11:00 12:00 2019 05 20: ين ري و   2 ي بو يبي ر ي يم رب ب ي ون ر و
السنة الثانية : اثار قديمة  C7 2 11:00‐12:00 2019‐05‐20: االثنين طواھري البونية‐2‐ ‐ت‐ الليبية الفترة في القديم المغرب بالد في العمارة والفنون

السنة الثانية : اثار قديمة    C5 1 09:00‐10:00 الثالثاء:21‐05‐2019 اكلي ‐ت‐  صناعات قديمة
السنة الثانية : اثار قديمة    C7 2 09:00‐10:00 الثالثاء:21‐05‐2019 اكلي ‐ت‐  صناعات قديمة
السنة الثانية : اثار قديمة    C5 1 11:00‐12:00 الثالثاء:21‐05‐2019 مھنتل لغة التينية ‐ت‐
ة قد اثا ة الثان نة ال C7 2 11 00 12 00 2019 05 21 الثالثا ھنتل ت ة ن الت السنة الثانية : اثار قديمة   لغة C7 2 11:00‐12:00 الثالثاء:21‐05‐2019 مھنتل لغة التينية ‐ت‐

السنة الثانية : اثار قديمة  C5 1 09:00‐10:30 السبت:25‐05‐2019 بن مسعود م‐   ‐2‐ الرومانية  الفترة في المغرب بالد في العمارة والفنون
السنة الثانية : اثار قديمة  C7 2 09:00‐10:30 السبت:25‐05‐2019 بن مسعود م‐   ‐2‐ الرومانية  الفترة في المغرب بالد في العمارة والفنون
السنة الثانية : اثار قديمة  C5 1 11:00‐12:00 السبت:25‐05‐2019 بن مسعود ت‐   ‐2‐ الرومانية  الفترة في المغرب بالد في العمارة والفنون
السنة الثانية : اثار قديمة  C7 2 11:00‐12:00 السبت:25‐05‐2019 بن مسعود ت‐   ‐2‐ الرومانية  الفترة في المغرب بالد في ي العمارة والفنون ر  ي :   C7 2 11:00 12:00 2019 05 25: ب و بن     2 ي  رو ر ي رب بال ي ون ر و
السنة الثانية : اثار قديمة  C5 1 11:00‐12:30 االحد:26‐05‐2019 بن زيتون ‐2‐م‐ القديم المغرب لبالد المصادر القديمة
السنة الثانية : اثار قديمة  C7 2 11:00‐12:30 االحد:26‐05‐2019 بن زيتون ‐2‐م‐ القديم المغرب لبالد المصادر القديمة
السنة الثانية : اثار قديمة  C5 1 09:00‐10:30 2019‐05‐27: االثنين حاجي ‐2‐ والبيزنطية المسيحية الفترتين في المغرب بالد في العمارة والفنون
السنة الثانية : اثار قديمة  C7 2 09:00‐10:30 2019‐05‐27: االثنين حاجي ‐2‐ والبيزنطية المسيحية الفترتين في المغرب بالد في العمارة والفنون



الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
السنة القاعة الفوج التوقيت  اليوم االستاذ الوحدة

السنة الثانية :اثار اسالمية  A5 1 10:30‐09:00 2019‐05‐19: االحد بوطبة ‐ م ‐ 2 اإلسالمي المغرب في العمارة و العمران
السنة الثانية :اثار اسالمية  A6 2 10:30‐09:00 2019‐05‐19: االحد ‐ م ‐ 2 اإلسالمي المغرب في العمارة و العمران
اسالمية :اثار الثانية السنة A5 1 11:00 12:00 2019 05 19: االحد بوطبة ت 2 اإلسالم المغرب ف العمران و السنة الثانية :اثار اسالمية العمارة A5 1 11:00‐12:00 2019‐05‐19: االحد بوطبة ‐ ت ‐ 2 اإلسالمي المغرب في العمارة و العمران

السنة الثانية :اثار اسالمية  A6 2 11:00‐12:00 2019‐05‐19: االحد ‐ ت ‐ 2 اإلسالمي المغرب في العمارة و العمران
السنة الثانية :اثار اسالمية  A5 1 09:00‐10:30 2019‐05‐20: االثنين بورابة  م‐ ‐2‐ االسالمي المغرب في الفنون والصناعات
السنة الثانية :اثار اسالمية  A6 2 09:00‐10:30 2019‐05‐20: االثنين م‐ ‐2‐ االسالمي المغرب في الفنون والصناعات
السنة الثانية :اثار اسالمية  A5 1 11:00‐12:00 2019‐05‐20: االثنين بورابة  ت‐ ‐2‐ االسالمي المغرب في يالفنون والصناعات ي
السنة الثانية :اثار اسالمية  A6 2 11:00‐12:00 2019‐05‐20: االثنين ت‐ ‐2‐ االسالمي المغرب في الفنون والصناعات
السنة الثانية :اثار اسالمية  A5 1 09:00‐10:30 الثالثاء:21‐05‐2019 بوتشيشة ‐م‐ اإلسالمي المغرب مصادر تاريخ
السنة الثانية :اثار اسالمية  A6 2 09:00‐10:30 الثالثاء:21‐05‐2019 ‐م‐ اإلسالمي المغرب مصادر تاريخ
السنة الثانية :اثار اسالمية  آلي ق:إعالم 1*2 12:30‐13.30 الثالثاء:21‐05‐2019 مشياش اإلعالم اآللي
اسالمية :اثار الثانية السنة A5 1 09:00 10:30 2019 05 االربعاء:22 مرابط م االسالمية المسكوكات السنة الثانية :اثار اسالمية علم A5 1 09:00‐10:30 االربعاء:22‐05‐2019 مرابط ‐م‐ االسالمية  علم المسكوكات

السنة الثانية :اثار اسالمية  A6 2 09:00‐10:30 االربعاء:22‐05‐2019 ‐م‐ االسالمية  علم المسكوكات
السنة الثانية :اثار اسالمية  A5 1 11:00‐12:00 االربعاء:22‐05‐2019 مرابط ‐ت‐ االسالمية  علم المسكوكات
السنة الثانية :اثار اسالمية  A6 2 11:00‐12:00 االربعاء:22‐05‐2019 ‐ت‐ االسالمية  علم المسكوكات
السنة الثانية :اثار اسالمية  A5 1 09:00‐10:30 االحد:26‐05‐2019 راجعي م ‐2‐ االسالمي المغرب في ي الفخار والخزف ر  ي :  A5 1 09:00 10:30 2019 05 26: ي ج ر م 2 ي رب ي ز ر و
السنة الثانية :اثار اسالمية  A6 2 09:00‐10:30 االحد:26‐05‐2019 م ‐2‐ االسالمي المغرب في الفخار والخزف
السنة الثانية :اثار اسالمية  A5 1 11:00‐12:00 االحد:26‐05‐2019 جليد ت ‐2‐ االسالمي المغرب في الفخار والخزف
السنة الثانية :اثار اسالمية  A6 2 12:00‐11:00 االحد:26‐05‐2019 ت ‐2‐ االسالمي المغرب في الفخار والخزف
السنة الثانية :اثار اسالمية  A5 1 09:00‐10:30 2019‐05‐26: االثنين معزوز ‐م‐ األثرية تسيير المكتشفات
ة ال ا اثا ة الثان نة ال A6 2 09 00 10 30 2019 05 26 ن االثن ة األث كتشفات ال السنة الثانية :اثار اسالمية ت A6 2 09:00‐10:30 2019‐05‐26: االثنين ‐م‐ األثرية تسيير المكتشفات

السنة الثانية :اثار اسالمية  A5 1 09:00‐10:30 الثالثاء:27‐05‐2019 مفتاح ‐م‐ األثري مناھج البحث
السنة الثانية :اثار اسالمية  A6 2 09:00‐10:30 الثالثاء:27‐05‐2019 ‐م‐ األثري مناھج البحث
السنة الثانية :اثار اسالمية  A5 1 11:00‐12:00 الثالثاء:27‐05‐2019 مفتاح ‐ت‐ األثري مناھج البحث
السنة الثانية :اثار اسالمية  A6 2 11:00‐12:00 الثالثاء:27‐05‐2019 شمريك ‐ت‐ األثري ي مناھج البحث ال ر  ي :  A6 2 11:00 12:00 2019 05 ء:27 ال ري ري أل ب ج 
السنة الثانية :اثار اسالمية  A5 1 09:00‐10:30 االربعاء:29‐05‐2019 طيان  لغة عثمانية ‐م‐
السنة الثانية :اثار اسالمية  A6 2 09:00‐10:30 االربعاء:29‐05‐2019 لغة عثمانية ‐م‐
السنة الثانية :اثار اسالمية  A5 1 11:00‐12:00 االربعاء:29‐05‐2019 طيان  لغة عثمانية ‐ت‐
السنة الثانية :اثار اسالمية  A6 2 11:00‐12:00 االربعاء:29‐05‐2019 لغة عثمانية ‐ت‐



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة الجزائر 2 

معھد اآلثار
 رزنامة االمتحانات للفصل الثاني     السنة الجامعية :2019/2018

السنة القاعة الفوج التوقيت اليوم االستاذ السنةالوحدة القاعة الفوج التوقيت اليوم االستاذ الوحدة
السنة الثانية :صيانة وترميم  A8 1 09:00‐10:30 السبت:18‐05‐2019 اعشوشن تقنيات علم االثار ‐م‐
السنة الثانية :صيانة وترميم  A9 2 09:00‐10:30 السبت:18‐05‐2019 اعشوشن تقنيات علم االثار ‐م‐
السنة الثانية :صيانة وترميم  A8 1 11:00‐12:00 السبت:18‐05‐2019 اعشوشن تقنيات علم االثار ‐ت‐
السنة الثانية :صيانة وترميم  A9 2 11:00‐12:00 السبت:18‐05‐2019 اعشوشن متقنيات علم االثار ‐ت‐ م
السنة الثانية :صيانة وترميم  A9 2 14:30‐12:30 السبت:18‐05‐2019 دربان تكثيف ‐ت‐                  التقني و الرفع والرسم األثري
السنة الثانية :صيانة وترميم  A8 1 09:00‐10:30 االحد:19‐05‐2019 عبد الصمد ‐م‐ مصطلحات اثرية
السنة الثانية :صيانة وترميم  A9 2 09:00‐10:30 االحد:19‐05‐2019 عبد الصمد ‐م‐ مصطلحات اثرية
السنة الثانية :صيانة وترميم  1*2 11:00‐12:00 االحد:19‐05‐2019 ساعد االعالم االلي
وترميم :صيانة الثانية السنة A8 1 09:00 10:30 2019 05 20: االثنين سوكحال الوقائية السنة الثانية :صيانة وترميم الصيانة A8 1 09:00‐10:30 2019‐05‐20: االثنين سوكحال ‐م‐ الصيانة الوقائية

السنة الثانية :صيانة وترميم  A9 2 09:00‐10:30 2019‐05‐20: االثنين سوكحال الصيانة الوقائية ‐م‐
السنة الثانية :صيانة وترميم  A8 1 09:00‐10:30 الثالثاء:21‐05‐2019 بلعيبود ‐م‐ االثرية المباني صيانة وترميم
السنة الثانية :صيانة وترميم  A9 2 09:00‐10:30 الثالثاء:21‐05‐2019 بلعيبود ‐م‐ االثرية المباني صيانة وترميم
السنة الثانية :صيانة وترميم  A8 1 11:00‐12:00 الثالثاء:21‐05‐2019 بلعيبود ‐ت‐ االثرية المباني يم صيانة وترميم ر ي و ي :  A8 1 11:00 12:00 2019 05 21: يبو ب ري ي ب يم ر ي و
السنة الثانية :صيانة وترميم  A9 2 11:00‐12:00 الثالثاء:21‐05‐2019 بلعيبود ‐ت‐ االثرية المباني صيانة وترميم
السنة الثانية :صيانة وترميم  A8 1 09:00‐10:30 االربعاء:22‐05‐2019 قبوب علم المواد ‐ م‐
السنة الثانية :صيانة وترميم  A9 2 09:00‐10:30 االربعاء:22‐05‐2019 قبوب علم المواد ‐ م‐
السنة الثانية :صيانة وترميم  A9 2 14:30‐12:30 االربعاء:22‐05‐2019 بوسدي تكثيف ‐ت‐       الالعضوية االثري اللقى صيانة وترميم

ت انة ة الثان نة ال A8 1 09 00 10 30 2019 05 27 ن االثن ق ا السنة الثانية :صيانة وترميم ك A8 1 09:00‐10:30 2019‐05‐27: االثنين قبوب كيمياء ‐م‐
السنة الثانية :صيانة وترميم  A9 2 09:00‐10:30 2019‐05‐27: االثنين قبوب كيمياء ‐م‐
السنة الثانية :صيانة وترميم  A8 1 09:00‐10:30 الثالثاء:28‐05‐2019 بوسدي ‐م‐ الالعضوية االثري اللقى صيانة وترميم
السنة الثانية :صيانة وترميم  A9 2 09:00‐10:30 الثالثاء:28‐05‐2019 بوسدي ‐م‐ الالعضوية االثري اللقى صيانة وترميم
السنة الثانية :صيانة وترميم  A8 1 11:00‐12:00 الثالثاء:28‐05‐2019 بوسدي ‐ت‐ الالعضوية االثري اللقى يم صيانة وترميم ر ي و ي :  A8 1 11:00 12:00 2019 05 ء:28 ال ي بو وي ال ري ال ى يم ر ي و
السنة الثانية :صيانة وترميم  A9 2 11:00‐12:00 الثالثاء:28‐05‐2019 بوسدي ‐ت‐ الالعضوية االثري اللقى صيانة وترميم
السنة الثانية :صيانة وترميم  A8 1 09:00‐10:30 االربعاء:29‐05‐2019 دربان ‐م‐ التقني و الرفع والرسم األثري
السنة الثانية :صيانة وترميم  A9 2 09:00‐10:30 االربعاء:29‐05‐2019 دربان ‐م‐ التقني و الرفع والرسم األثري
السنة الثانية :صيانة وترميم  A8 1 11:00‐12:00 االربعاء:29‐05‐2019 دربان ‐ت‐ التقني و الرفع والرسم األثري

ت انة ة الثان نة ال A9 2 11 00 12 00 2019 05 29 ا اال ا ت التقن األث ال ف السنة الثانية :صيانة وترميم ال A9 2 11:00‐12:00 االربعاء:29‐05‐2019 دربان ‐ت‐ التقني و الرفع والرسم األثري



الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة الجزائر 2 
معھد اآلثار

2019/2018: الجامعية السنة الثان للفصل االمتحانات :2019/2018رزنامة  رزنامة االمتحانات للفصل الثاني     السنة الجامعية

السنة القاعة الفوج التوقيت  اليوم االستاذ الوحدة
السنة الثالثة : صيانة وترميم C3 1 09:00‐10:30 2019‐05‐18: السبت ربعين ‐م‐ العضوية االثرية اللقى صيانة وترميم
السنة الثالثة : صيانة وترميم C4 2 09:00‐10:30 2019‐05‐18: السبت ربعين ‐م‐ العضوية االثرية اللقى مصيانة وترميم م ى م
السنة الثالثة : صيانة وترميم C3 1 11:00‐12:00 2019‐05‐18: السبت ربعين ‐ت‐ العضوية االثرية اللقى صيانة وترميم
السنة الثالثة : صيانة وترميم C4 2 11:00‐12:00 2019‐05‐18: السبت ربعين ‐ت‐ العضوية االثرية اللقى صيانة وترميم
السنة الثالثة : صيانة وترميم C3 1*2 12:30‐14:30 2019‐05‐18: السبت منصوري تكثيف ‐ت‐   األثرية مواقع تسيير و إستغالل
السنة الثالثة : صيانة وترميم C3 1 10:30‐11:30 2019‐05‐19: االحد عياتي علم االثار التجريبي‐ت‐
وترميم صيانة : الثالثة السنة C4 2 10:30 11:30 2019 05 19: االحد عيات ت التجريب االثار السنة الثالثة : صيانة وترميمعلم C4 2 10:30‐11:30 2019‐05‐19: االحد عياتي علم االثار التجريبي‐ت‐
السنة الثالثة : صيانة وترميم C3 1 09:00‐10:00 2019‐05‐20: االثنين سوكحال ت‐ ‐ مصطلحات تقنية
السنة الثالثة : صيانة وترميم C4 2 09:00‐10:00 2019‐05‐20: االثنين سوكحال ت‐ ‐ مصطلحات تقنية
السنة الثالثة : صيانة وترميم C3 1 09:00‐10:30 الثالثاء:21‐05‐2019 منصوري ‐م‐ األثرية مواقع تسيير و إستغالل
السنة الثالثة : صيانة وترميم C4 2 09:00‐10:30 الثالثاء:21‐05‐2019 منصوري ‐م‐ األثرية مواقع يمتسيير و إستغالل ر ي و  :  C4 2 09:00 10:30 2019 05 21: وري م ري ع و ل يير و إ
السنة الثالثة : صيانة وترميم الى ق:اعالم 1*2 11:00‐12:00 الثالثاء:21‐05‐2019 مشياش اعالم الي
السنة الثالثة : صيانة وترميم C3 1 09:00‐10:30 االربعاء:22‐05‐2019 بن شعبة  ‐م‐ بيولوجيا عامة
السنة الثالثة : صيانة وترميم C4 2 09:00‐10:30 االربعاء:22‐05‐2019 بن شعبة  ‐م‐ بيولوجيا عامة
السنة الثالثة : صيانة وترميم C3 1 11:00‐12:00 االربعاء:22‐05‐2019 بن شعبة  ‐ت‐ بيولوجيا عامة

ت انة الثالثة نة ال C4 2 11 00 12 00 2019 05 22 ا اال ة ش ن ت ة عا ا السنة الثالثة : صيانة وترميمل C4 2 11:00‐12:00 االربعاء:22‐05‐2019 بن شعبة  ‐ت‐ بيولوجيا عامة



الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة الجزائر 2 
معھد اآلثار

2019/2018: الجامعية السنة الثان للفصل االمتحانات :2019/2018رزنامة  رزنامة االمتحانات للفصل الثاني     السنة الجامعية

السنة القاعة الفوج التوقيت  اليوم االستاذ الوحدة
السنة الثالثة : اثار ماقبل التاريخ C4 1 09:00‐10:30 الثالثاء:21‐05‐2019 عمارة  ‐م‐ المغربي‐2‐الھولوسين في التطور المناخي
السنة الثالثة : اثار ماقبل التاريخ C4 1 11:00‐12:00 الثالثاء:21‐05‐2019 عمارة  ‐ت‐ المغربي‐2‐الھولوسين في خالتطور المناخي ھ ي ي ي
السنة الثالثة : اثار ماقبل التاريخ C4 1 13:30‐12:30 الثالثاء:21‐05‐2019 اوزاني البيولوجية‐ت‐ ‐االنتروبولوجيا العلوم االركيومترية
السنة الثالثة : اثار ماقبل التاريخ C4 1 09:00‐10:30 2019‐05‐20: االثنين رومان م‐ ‐2‐ وحدودھا المغرب قواعد كرونوستراتيغرافية
السنة الثالثة : اثار ماقبل التاريخ C4 1 11:00‐12:00 2019‐05‐20: االثنين رومان ت‐ ‐2‐ وحدودھا المغرب قواعد كرونوستراتيغرافية



الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة الجزائر 2 
معھد اآلثار

2019/2018: الجامعية السنة الثان للفصل االمتحانات :2019/2018رزنامة  رزنامة االمتحانات للفصل الثاني     السنة الجامعية

السنة القاعة الفوج التوقيت  اليوم االستاذ الوحدة
السنة الثالثة : اثار قديمة  C1 1 09:00‐10:30 السبت:18‐05‐2019 زيناي م تطور المدن ‐2‐ 
السنة الثالثة : اثار قديمة  C1 1 11:00‐12:00 السبت:18‐05‐2019 زيناي ت يتطور المدن ‐2‐ 
السنة الثالثة : اثار قديمة  C1 1 09:00‐11:30 االحد:19‐05‐2019 بلعربي تكثيف م‐                   االثار الريفية ‐2‐
السنة الثالثة : اثار قديمة  C1 1 12:30‐14:30 االحد:19‐05‐2019 بوسعدية  تكثيف ‐2‐ت               تقنيات علم االثار 
السنة الثالثة : اثار قديمة  C1 1 09:00‐10:30 2019‐05‐20: االثنين دريسي م  ‐2‐ الكتابة االثرية
السنة الثالثة : اثار قديمة  C1 1 11:00‐12:00 2019‐05‐20: االثنين دريسي ت  ‐2‐ الكتابة االثرية
قديمة اثار : الثالثة السنة C1 1 09:00 10:30 2019 05 الثالثاء:21 بوسعدية م 2 االثار علم السنة الثالثة : اثار قديمة تقنيات C1 1 09:00‐10:30 الثالثاء:21‐05‐2019 بوسعدية  ‐2‐م تقنيات علم االثار 

السنة الثالثة : اثار قديمة  C1 1 11:00‐12:00 الثالثاء:21‐05‐2019 بوسعدية  ‐2‐ت تقنيات علم االثار 
السنة الثالثة : اثار قديمة  C1 1 09:00‐10:30 االربعاء:19‐05‐2019 بلعربي م‐ االثار الريفية ‐2‐
السنة الثالثة : اثار قديمة  C1 1 11:00‐12:00 االربعاء:19‐05‐2019 بلعربي ت‐ االثار الريفية ‐2‐
السنة الثالثة : اثار قديمة  C1 1 12:30‐13:30 االربعاء:19‐05‐2019 سراج ي لغة التنية ‐ت‐ ر   :  C1 1 12:30 13:30 2019 05 19: رب ج ر ي   



الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة الجزائر 2 
معھد اآلثار

2019/2018: الجامعية السنة الثان للفصل االمتحانات :2019/2018رزنامة  رزنامة االمتحانات للفصل الثاني     السنة الجامعية

السنة القاعة الفوج التوقيت  اليوم االستاذ الوحدة
السنة الثالثة : اثار اسالمية  C2 1 09:00‐10:30 السبت:18‐05‐2019 تومي ‐2‐م‐ االثار الريفية والصحراوية
السنة الثالثة : اثار اسالمية  C2 1 11:00‐12:00 السبت:18‐05‐2019 تومي ‐2‐ت‐ ياالثار الريفية والصحراوية
السنة الثالثة : اثار اسالمية  C2 1 09:00‐10:30 االحد:19‐05‐2019 راجعي ‐2‐‐م‐ العثماني العھد في الجزائرية الفنون والصناعات
السنة الثالثة : اثار اسالمية  C2 1 11:00‐12:00 االحد:19‐05‐2019 راجعي ‐2‐‐ت‐ العثماني العھد في الجزائرية الفنون والصناعات
السنة الثالثة : اثار اسالمية  C2 1 09:00‐10:30 2019‐05‐20: االثنين طيان  لغة عثمانية ‐م‐
السنة الثالثة : اثار اسالمية  C2 1 11:00‐12:00 2019‐05‐20: االثنين طيان  لغة عثمانية ‐ت‐
اسالمية اثار : الثالثة السنة C2 1 09:00 10:30 2019 05 الثالثاء:21 بوتشيشة م 2 العثمان العھد ف الجزائر ف والعمران السنة الثالثة : اثار اسالمية العمارة C2 1 09:00‐10:30 الثالثاء:21‐05‐2019 بوتشيشة العثماني‐2‐ ‐م‐ العھد في الجزائر  في العمارة والعمران

السنة الثالثة : اثار اسالمية  الى ق:اعالم 1 12:30‐13:30 الثالثاء:21‐05‐2019 ساعد اعالم الي
السنة الثالثة : اثار اسالمية  الى ق:اعالم 1 12:30‐13:30 الثالثاء:21‐05‐2019 ساعد اعالم الي
السنة الثالثة : اثار اسالمية  C2 1 09:00‐10:30 االربعاء:22‐05‐2019 بن بلة علي ‐م‐ المعاصرة الفترة في الجزائر تاريخ واثار وفنون
السنة الثالثة : اثار اسالمية  C2 1 11:00‐12:00 االربعاء:22‐05‐2019 بن بلة علي ‐ت‐ المعاصرة الفترة في الجزائر ي تاريخ واثار وفنون ر   :  C2 1 11:00 12:00 2019 05 22: رب ي بن ب  ر ر ي ر جز ون ر و ريخ و
السنة الثالثة : اثار اسالمية  C2 1 11:00‐12:00 االحد:26‐05‐2019 لعرج ‐ت‐        ‐تكثيف‐ العثماني الجزائر في العھد
السنة الثالثة : اثار اسالمية  C2 1 09:00‐10:30 2019‐05‐27: االثنين لعرج ‐م‐ العثماني الجزائر في العھد
السنة الثالثة : اثار اسالمية  C2 1 11:00‐12:00 2019‐05‐27: االثنين لعرج ‐ت‐ العثماني الجزائر في العھد



الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
السنة القاعة الفوج التوقيت  اليوم االستاذ الوحدة 
السنة القاعة الفوج التوقيت  اليوم االستاذ الوحدة 

ماستر 1 : اثار ماقبل التاريخ A2 1 10:30‐09:00 السبت:18‐05‐2019 عين السبع 2‐م‐ المظاھر الفنية
ماستر 1 : اثار ماقبل التاريخ A2 1 12:00‐11:00 السبت:18‐05‐2019 عين السبع 2‐ت‐ المظاھر الفنية
ماستر 1 : اثار ماقبل التاريخ A2 1 10:30‐09:00 2019‐05‐19: االحد شايد ‐م البيولوجية االنتروبولوجيا 
ماستر 1 : اثار ماقبل التاريخ A2 1 12:00‐11:00 2019‐05‐19: االحد شايد ‐ت البيولوجية االنتروبولوجيا 
ماستر 1 : اثار ماقبل التاريخ A2 1 10:30‐09:00 2019‐05‐20: االثنين دراجي 2‐م الرابع الزمن جيومورفولوجيا
ماستر 1 : اثار ماقبل التاريخ A2 1 12:00‐11:00 2019‐05‐20: االثنين دراجي 2‐ت الرابع الزمن جيومورفولوجيا
ماستر 1 : اثار ماقبل التاريخ A2 1 10:30‐09:00 الثالثاء:21‐05‐2019 شمريك ‐م‐2‐ الصناعية تقنيات المجموعات
ماستر 1 : اثار ماقبل التاريخ A2 1 12:00‐11:00 الثالثاء:21‐05‐2019 شمريك ‐ت‐2‐ الصناعية تقنيات المجموعات
ماستر 1 : اثار ماقبل التاريخ A2 1 10:30‐09:00 االربعاء:22‐05‐2019 رابحي ‐م‐ التاريخ ماقبل في االثري منھجية البحث
ماستر 1 : اثار ماقبل التاريخ A2 1 12:00‐11:00 االربعاء:22‐05‐2019 رابحي ‐ت‐ التاريخ ماقبل في االثري منھجية البحث
ماستر 1 : اثار ماقبل التاريخ آلي ق:إعالم 1 12:30‐13:30 االربعاء:22‐05‐2019 ساحد ‐ت‐ االثار في وتطبيقاته الجغرافيا نظم المعلومات
ماستر 1 : اثار ماقبل التاريخ A2 1 09:00‐10:30 2019‐05‐23 الخميس قلماوي ‐م‐ علم النباتات القديمة



الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
السنة القاعة الفوج التوقيت  اليوم االستاذ الوحدة 

ماستر1 : اثار قديمة  A3 1 09:00‐10:30 السبت:18‐05‐2019 دربان ‐م‐ األثري تقنيات البحث
ماستر1 : اثار قديمة  A5 2 09:00‐10:30 السبت:18‐05‐2019 ‐م‐ األثري تقنيات البحث
ماستر1 : اثار قديمة  A3 1 11:00‐12:00 السبت:18‐05‐2019 دربان ‐ت‐ األثري تقنيات البحث
ماستر1 : اثار قديمة  A5 2 11:00‐12:00 السبت:18‐05‐2019 ‐ت‐ األثري تقنيات البحث
ماستر1 : اثار قديمة  A3 1*2 12:30‐14:30 السبت:18‐05‐2019 سامية بوجبور تكثيف مصطلحات                                    
ماستر1 : اثار قديمة  A3 1 09:00‐10:30 2019‐05‐19: االحد دريسي االداري‐م‐ المؤسسات والتنظيم
ماستر1 : اثار قديمة  A5 2 09:00‐10:30 2019‐05‐19: االحد االداري‐م‐ المؤسسات والتنظيم
ماستر1 : اثار قديمة  A3 1 11:00‐12:00 2019‐05‐19: االحد دريسي االداري‐ت‐ المؤسسات والتنظيم
ماستر1 : اثار قديمة  A5 2 11:00‐12:00 2019‐05‐19: االحد االداري‐ت‐ المؤسسات والتنظيم
ماستر1 : اثار قديمة  A3 1*2 12:30‐14:30 2019‐05‐19: االحد بورحلي تكثيف ‐م‐                عسكرية مواقع ومعالم
ماستر1 : اثار قديمة  A3 1 10:30‐09:00 2019‐05‐20: االثنين بن مسعود مدن ومعالم ‐م‐
ماستر1 : اثار قديمة  A5 2 10:30‐09:00 2019‐05‐20: االثنين مدن ومعالم ‐م‐
ماستر1 : اثار قديمة  A3 1 11:00‐12:00 2019‐05‐20: االثنين بن مسعود مدن ومعالم ‐ت‐
ماستر1 : اثار قديمة  A5 2 11:00‐12:00 2019‐05‐20: االثنين مدن ومعالم ‐ت‐
ماستر1 : اثار قديمة  آلي ق:إعالم 1*2 12:30‐13:30 2019‐05‐20: االثنين شايمي اإلعالم اآللي
ماستر1 : اثار قديمة  A3 1 09:00‐10:30 الثالثاء:21‐05‐2019 جاما ‐م‐ الرومانية الفترة الفن القديم في
ماستر1 : اثار قديمة  A5 2 09:00‐10:30 الثالثاء:21‐05‐2019 ‐م‐ الرومانية الفترة الفن القديم في
ماستر1 : اثار قديمة  A3 1 11:00‐12:00 الثالثاء:21‐05‐2019 جاما ‐ت‐ الرومانية الفترة الفن القديم في
ماستر1 : اثار قديمة  A5 2 11:00‐12:00 الثالثاء:21‐05‐2019 ‐ت‐ الرومانية الفترة الفن القديم في
ماستر1 : اثار قديمة  A3 1 09:00‐10:30 2019‐05‐25: السبت اكلي ‐م‐ ‐البونية الليبية الفترة في المصادر المادية
ماستر1 : اثار قديمة  A5 2 09:00‐10:30 2019‐05‐25: السبت ‐م‐ ‐البونية الليبية الفترة في المصادر المادية
ماستر1 : اثار قديمة  A3 1 11:00‐12:00 2019‐05‐25: السبت اكلي ‐ت‐ ‐البونية الليبية الفترة في المصادر المادية
ماستر1 : اثار قديمة  A5 2 11:00‐12:00 2019‐05‐25: السبت ‐ت‐ ‐البونية الليبية الفترة في المصادر المادية
ماستر1 : اثار قديمة  A3 1 09:00‐10:30 االحد:26‐05‐2019 بورحلي ‐م‐ عسكرية مواقع ومعالم
ماستر1 : اثار قديمة  A5 2 09:00‐10:30 االحد:26‐05‐2019 ‐م‐ عسكرية مواقع ومعالم
ماستر1 : اثار قديمة  c9 1*2 12:30‐13:30 االحد:26‐05‐2019 سامية بوجبور مصطلحات
ماستر1 : اثار قديمة  A3 1 10:30‐09:00 2019‐05‐27: االثنين دربان ‐م‐ ‐فخاريات صناعات قديمة  
ماستر1 : اثار قديمة  A5 2 10:30‐09:00 2019‐05‐27: االثنين ‐م‐ ‐فخاريات صناعات قديمة  
ماستر1 : اثار قديمة  A3 1 11:00‐12:00 2019‐05‐27: االثنين دربان ‐ت‐ ‐فخاريات صناعات قديمة  
ماستر1 : اثار قديمة  A5 2 11:00‐12:00 2019‐05‐27: االثنين ‐ت‐ ‐فخاريات صناعات قديمة  



الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
السنة القاعة الفوج التوقيت  اليوم االستاذ الوحدة 

ماستر 1 : اثار اسالمية  A1 1 09:00‐10:30 السبت:18‐05‐2019 حنفي  ‐2‐م‐ فنون وصناعات
ماستر 1 : اثار اسالمية  B6 2 09:00‐10:30 السبت:18‐05‐2019 ‐2‐م‐ فنون وصناعات
اسالمية اثار : 1 ماستر A1 1 11:00 12:00 2019 05 السبت:18 حنف ت 2 وصناعات ماستر 1 : اثار اسالمية فنون A1 1 11:00‐12:00 السبت:18‐05‐2019 حنفي  ‐2‐ت‐ فنون وصناعات

ماستر 1 : اثار اسالمية  B6 2 11:00‐12:00 السبت:18‐05‐2019 ‐2‐ت‐ فنون وصناعات
ماستر 1 : اثار اسالمية  A1 1 10:30‐09:00 2019‐05‐19: االحد بن قربة 2‐م‐ علم الكتابات 
ماستر 1 : اثار اسالمية  B6 2 10:30‐09:00 2019‐05‐19: االحد 2‐م‐ علم الكتابات 
ماستر 1 : اثار اسالمية  A1 1 11:00‐12:00 2019‐05‐19: االحد بن قربة 2‐ت‐ معلم الكتابات 
ماستر 1 : اثار اسالمية  B6 2 11:00‐12:00 2019‐05‐19: االحد 2‐ت‐ علم الكتابات 
ماستر 1 : اثار اسالمية  A1 1 09:00‐10:30 2019‐05‐20: االثنين بن نعمان ‐م‐ االسالمي المغرب في التطور العمراني
ماستر 1 : اثار اسالمية  B6 2 09:00‐10:30 2019‐05‐20: االثنين ‐م‐ االسالمي المغرب في التطور العمراني
ماستر 1 : اثار اسالمية  A1 1 11:00‐12:30 االثنين:20‐05‐2019 بن بلة علي لغة اجنبية ‐م‐
اسالمية اثار : 1 ماستر B6 2 11:00 12:30 2019 05 االثنين:20 م اجنبية ماستر 1 : اثار اسالمية لغة B6 2 11:00‐12:30 االثنين:20‐05‐2019 لغة اجنبية ‐م‐

ماستر 1 : اثار اسالمية  A1 1 09:00‐10:30 الثالثاء:21‐05‐2019 نايم  2‐م‐ والتوثيق علم المخطوطات
ماستر 1 : اثار اسالمية  B6 2 10:30‐09:00 الثالثاء:21‐05‐2019 2‐م‐ والتوثيق علم المخطوطات
ماستر 1 : اثار اسالمية  A1 1 11:00‐12:00 الثالثاء:21‐05‐2019 نايم  2‐ت‐ والتوثيق علم المخطوطات
ماستر 1 : اثار اسالمية  B6 2 11:00‐12:00 الثالثاء:21‐05‐2019 2‐ت‐ والتوثيق ي علم المخطوطات ر  ر 1 :  B6 2 11:00 12:00 2019 05 21: 2 يق و و و م 
ماستر 1 : اثار اسالمية  A1 1 09:00‐10:30 2019‐05‐25: السبت بورابة  االثري‐م‐ منھجية البحث
ماستر 1 : اثار اسالمية  B6 2 09:00‐10:30 2019‐05‐25: السبت االثري‐م‐ منھجية البحث
ماستر 1 : اثار اسالمية  A1 1 11:00‐12:00 2019‐05‐25: السبت بورابة  االثري‐ت‐ منھجية البحث
ماستر 1 : اثار اسالمية  B6 2 11:00‐12:00 2019‐05‐25: السبت االثري‐ت‐ منھجية البحث
ة ال ا اثا 1 ت ا A1 1 09 00 10 30 2019 05 26 د اال ة ق ن كات ك ال ماستر 1 : اثار اسالمية عل A1 1 09:00‐10:30 االحد:26‐05‐2019 بن قربة ‐م‐ علم المسكوكات

ماستر 1 : اثار اسالمية  B6 2 09:00‐10:30 االحد:26‐05‐2019 ‐م‐ علم المسكوكات
ماستر 1 : اثار اسالمية  A1 1 11:00‐12:00 االحد:26‐05‐2019 بن قربة ‐ت‐ علم المسكوكات
ماستر 1 : اثار اسالمية  B6 2 11:00‐12:00 االحد:26‐05‐2019 ‐ت‐ علم المسكوكات
ماستر 1 : اثار اسالمية  A1 1 09:00‐10:30 2019‐05‐27: االثنين بن بلة خيرة  م‐ ‐2‐ ي عمارة اسالمية ال ر  ر 1 :  A1 1 09:00 10:30 2019 05 27: ين ال ير  بن ب  م 2 ي ال ر 
ماستر 1 : اثار اسالمية  B6 2 09:00‐10:30 2019‐05‐27: االثنين م‐ ‐2‐ عمارة اسالمية
ماستر 1 : اثار اسالمية  A1 1 11:00‐12:00 2019‐05‐27: االثنين بن بلة خيرة  ت‐ ‐2‐ عمارة اسالمية
ماستر 1 : اثار اسالمية  B6 2 11:00‐12:00 2019‐05‐27: االثنين ت‐ ‐2‐ عمارة اسالمية
ماستر 1 : اثار اسالمية  آلي ق:إعالم 1*2 13:00‐14:00 2019‐05‐27: االثنين شايمي اإلعالم اآللي



الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة الجزائر 2 
معھد اآلثار

 رزنامة االمتحانات للفصل الثاني     السنة الجامعية :2019/2018
السنة القاعة الفوج التوقيت  اليوم االستاذ الوحدة 

ماستر1 : صيانة وترميم  A4 1 09:00‐10:30 السبت:18‐05‐2019 تيطراوي ‐م‐ الدولي االطار القانوني
ماستر1 : صيانة وترميم  A6 2 09:00‐10:30 السبت:18‐05‐2019 ‐م‐ الدولي االطار القانوني
ماستر1 : صيانة وترميم  A4 1 10:30‐09:00 2019‐05‐19: االحد حمزة ‐م‐ الفنية التحف صيانة وترميم
ماستر1 : صيانة وترميم  A6 2 10:30‐09:00 2019‐05‐19: االحد ‐م‐ الفنية التحف صيانة وترميم
ماستر1 : صيانة وترميم  A4 1 11:00‐12:00 2019‐05‐19: االحد حمزة ‐ت‐ الفنية التحف صيانة وترميم
ماستر1 : صيانة وترميم  A6 2 11:00‐12:00 2019‐05‐19: االحد ‐ت‐ الفنية التحف صيانة وترميم
ماستر1 : صيانة وترميم  A4 1 09:00‐10:30 2019‐05‐20: االثنين عنان ‐2‐م الصيانة الوقائية
ماستر1 : صيانة وترميم  A6 2 09:00‐10:30 2019‐05‐20: االثنين ‐2‐م الصيانة الوقائية
ماستر1 : صيانة وترميم  A4 1 11:00‐12:00 2019‐05‐20: االثنين عنان ‐2‐ت الصيانة الوقائية
ماستر1 : صيانة وترميم  A6 2 11:00‐12:00 2019‐05‐20: االثنين ‐2‐ت الصيانة الوقائية
ماستر1 : صيانة وترميم  آلي ق:إعالم 1*2 2019‐05‐20: االثنين شايمي اإلعالم اآللي
ماستر1 : صيانة وترميم  A4 1 09:00‐10:30 الثالثاء:21‐05‐2019 عبد الصمد ‐م‐ الخبرة تقييم التحفة واعداد
ماستر1 : صيانة وترميم  A6 2 09:00‐10:30 الثالثاء:21‐05‐2019 ‐م‐ الخبرة تقييم التحفة واعداد
ماستر1 : صيانة وترميم  A4 1 11:00‐12:00 الثالثاء:21‐05‐2019 عبد الصمد ‐ت‐ الخبرة تقييم التحفة واعداد
ماستر1 : صيانة وترميم  A6 2 11:00‐12:00 الثالثاء:21‐05‐2019 ‐ت‐ الخبرة تقييم التحفة واعداد
ماستر1 : صيانة وترميم  A4 1 09:00‐10:30 االربعاء:22‐05‐2019 بوخنوف ‐م‐ الترميم ادارة مشاريع
ماستر1 : صيانة وترميم  A6 2 09:00‐10:30 االربعاء:22‐05‐2019 ‐م‐ الترميم ادارة مشاريع
ماستر1 : صيانة وترميم  A4 1 11:00‐12:00 االربعاء:22‐05‐2019 بوخنوف ‐ت‐ الترميم ادارة مشاريع
ماستر1 : صيانة وترميم  A6 2 11:00‐12:00 االربعاء:22‐05‐2019 ‐ت‐ الترميم ادارة مشاريع
ماستر1 : صيانة وترميم  A4 1 09:00‐10:30 2019‐05‐25: السبت ربعين م ‐ العضوية ‐ االثرية  اللقى صيانة وترميم
ماستر1 : صيانة وترميم  A6 2 10:30‐09:00 2019‐05‐25: السبت م ‐ العضوية ‐ االثرية  اللقى صيانة وترميم
ماستر1 : صيانة وترميم  A4 1 11:00‐12:00 2019‐05‐25: السبت ربعين ت ‐ العضوية ‐ االثرية  اللقى صيانة وترميم
ماستر1 : صيانة وترميم  A6 2 11:00‐12:00 2019‐05‐25: السبت ت ‐ العضوية ‐ االثرية  اللقى صيانة وترميم
ماستر1 : صيانة وترميم  A4 1 09:00‐10:30 االحد:26‐05‐2019 بوخنوف ‐ت‐ للمواد التحليل العلمي
ماستر1 : صيانة وترميم  A6 2 09:00‐10:30 االحد:26‐05‐2019 للمواد‐ت‐ التحليل العلمي
ماستر1 : صيانة وترميم  C9 1*2 09:00‐10:30 االحد:26‐05‐2019 بلعيبود مصطلحات
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