
ــ علم األثارإنسانیةعلوم فرع /  السداسي الثالث: برنامج السنة الثانیة 

وحدة التعلیم
المواد

صید
لر

ا

مل
معا

الحجم الساعي األسبوعيال
الحجم الساعي 

للسداسي 
أسبوعا)15(

أخرى*
التقییم المستمر

أعمال دروسالعنوانالرمز
موجھة

أعمال 
تطبیقیة

مراقبة 
امتحانمستمرة

وحدة تعلیم أساسیة
00الرمز: وت أس 

20االرصدة: 
08المعامل: 

00xxسا0045سا3045سا301سا1521العام ما قبل التاریخ000أس 

00xxسا0045سا3045سا301سا521-1-تاریخ وأثار بالد المغرب القدیم000أس 

00xxسا0045سا3045سا301سا521-1- وأثار المغرب اإلسالميتاریخ 000أس 

00xxسا0045سا3045سا301سا521-1-الصیانة والترمیم في علم اآلثار000أس 

وحدة تعلیم منھجیة
00الرمز: وت م 

6االرصدة: 
4المعامل: 

000م 
-1-منھجیة البحث األثري

00xxسا0045سا3045سا301سا321

000م 
منھجیة التحریر     

00xسا3045سا3022سا321

استكشافیةوحدة تعلیم 
00الرمز: وت إس 

2االرصدة: 
2المعامل: 

: المادة االختیاریة000إس 
تاریخ  الفن-1
الفكر الخلدوني-2
-1- األطر القانونیة والتشریعیة في علم اآلثار-3

)فقط(اختیار مادتین

00xسا3045سا3022سا111

00xسا3045سا3022سا000111أس 

وحدة تعلیم أفقیة
00الرمز: وت أف 

2االرصدة: 
2المعامل: 

00xسا3045سا3022سا111- 1-مصطلحات أثریة000أف 

000أف 
-1-أجنبیة متخصصةلغة 

00xسا3045سا3022سا111

00سا30450سا00337سا3012سا3301610مجموع السداسي 



)علم األثارفرع علوم إنسانیة :: الرابعبرنامج السنة الثانیة   /    السداسي 

وحدة التعلیم
المواد

صید
لر

ا

مل
معا

الحجم الساعي األسبوعيال
الحجم الساعي 

للسداسي 
أسبوعا)15(

أخرى*
التقییم المستمر

أعمال دروسالعنوانالرمز
موجھة

أعمال 
تطبیقیة

مراقبة 
امتحانمستمرة

وحدة تعلیم أساسیة
00الرمز: وت أس 

20االرصدة: 
08المعامل: 

00xxسا0045سا3045سا301سا521-2العام -ما قبل التاریخ000أس 

00xxسا0045سا3045سا301سا521-2-المغرب القدیمدتاریخ وأثار بال000أس 

00xxسا0045سا3045سا301سا521-2- المغرب اإلسالميتاریخ وأثار 000أس 

00xxسا0045سا3045سا301سا521-2-الصیانة والترمیم في علم اآلثار000أس 

وحدة تعلیم منھجیة
00الرمز: وت م 

6االرصدة: 
4المعامل: 

000م 
-2-منھجیة البحث األثري

00xxسا0045سا3045سا301سا321

000م 
ومصادر نصوص 

00xسا3045سا3022سا321

استكشافیةوحدة تعلیم 
00الرمز: وت إس 

2االرصدة: 
2المعامل: 

: المادة االختیاریة000إس 
ثقافيلتاریخ الجزائر اـ1
ـ علم المتاحف2
-2- ـ األطر القانونیة والتشریعیة في علم اآلثار3
)فقطاختیار مادتین(

00xسا3045سا3022سا111

00xسا3045سا3022سا000111أس 

وحدة تعلیم أفقیة
00الرمز: وت أف 

2االرصدة: 
2المعامل: 

00xسا3045سا3022سا2111مصطلحات أثریة000أف 

2متخصصة -بیةأجنلغة 
00xسا3045سا3022سا111

00سا30450سا00337سا3012سا4301610مجموع السداسي 



Programme 2 Année/ Semestre3 : filière "Sciences Humaines" Archéologie

Unité
d'enseignement

Matières

Cr
éd

its

Co
ef

fic
ie

nt Volume horaire
hebdomadaire VHS

(15
semaines)

Autre*
Mode d’évaluation

Code Intitulé Cours TD TP Contrôle
Continu Examen

UE Fondamentale
Code : UEF11
Crédits : 20
Coefficients : 10

F000 Préhistoire 1 5 2 1h30 1h30 45h00 45h00 x x

F000 Histoire et archéologie du Maghreb
antique1 5 2 1h30 1h30 45h00 45h00 x x

F000 Histoire et archéologie du Maghreb
Islamique 1 5 2 1h30 1h30 45h00 45h00 x x

F000 Restauration et conservation en Archéologie 1 5 2 1h30 1h30 45h00 45h00 x x

UE Méthodologique
Code : UEM11
Crédits : 5
Coefficients : 2

M000 Méthodologie de la recherche en Archéologie 1 3 2 1h30 1h30 45h00 45h00 x x

M000 Méthodologie de rédaction 3 2 1h30 1h30 45h30 45h00 x x

UE Découverte
Code : UED11
Crédits : 4
Coefficients : 3

D000
Matières Optionnelles :
1- Histoire de l’art
2- La pensée Khaldouniènne
3- Cadre juridique et législatif en Archéologie

1. (Choisir deux matières)

1 1 1h30 22h30 45h00 x

D000 1 1 1h30 22h30 45h00 x

UE Transversale
Code : UET11
Crédits : 1
Coefficients : 1

T000 Terminologie 1
Langue étrangère 1

1
1

1
1

1h30
1h30

22h30
22h30 45h00 x

Total semestre 3 30 16 12h 12h 360 h 405 h00



Programme 2 Année/ Semestre4 : filière "Sciences Humaines" Archéologie

Unité
d'enseignement

Matières

Cr
éd

its

Co
ef

fic
ie

nt Volume horaire
hebdomadaire VHS

(15
semaines)

Autre*
Mode d’évaluation

Code Intitulé Cours TD TP Contrôle
Continu Examen

UE Fondamentale
Code : UEF11
Crédits : 20
Coefficients : 10

F000 Préhistoire 2 5 2 1h30 1h30 45h00 45h00 x x

F000 Histoire et archéologie du Maghreb
antique2 5 2 1h30 1h30 45h00 45h00 x x

F000 Histoire et archéologie du Maghreb
Islamique 2 5 2 1h30 1h30 45h00 45h00 x x

F000 Restauration et conservation en Archéologie 2 5 2 1h30 1h30 45h00 45h00 x x

UE Méthodologique
Code : UEM11
Crédits : 5
Coefficients : 2

M000 Méthodologie de la recherche en Archéologie 2 3 2 1h30 1h30 45h00 45h00 x x

M000 Textes et Sources 3 2 1h30 1h30 45h30 45h00 x

D000

Matières Optionnelles :
1-Histoire culturelle de l’Algérie.
2-Science des Musées. (Muséologie)
3-Les cadres juridiques et réglementaires en
Archéologie 2. (Choisir deux matières)

1 1 1h30 22h30 45h00 x

1 1 1h30 22h30 45h00 x

UE Transversale
Code : UET11
Crédits : 1
Coefficients : 1

T000 Terminologie 2
Langue étrangère 2

1
1

1
1

1h30
1h30

22h30
22h30 45h00 x

Total semestre 3 30 16 12h 12h 360 h 405 h00
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البرنامج المفصل علم اآلثار السنة الثانیة

میدان: العلوم االجتماعیة واإلنسانیة                               

شعبة العلوم اإلنسانیة

تخصص علم اآلثار

السنة الثانیة: تكوین أساسي مشترك علم اآلثار
البرنامج المفصل

اآلثارعنوان اللیسانس: علم

السداسي: الثالث

األستاذ المسئول عن الوحدة التعلیمیة:                                                                               

وحدة التعلیم األساسیة األولى: 1و ت أ 

األستاذ المسئول على المادة:-1-أثار ما قبل التاریخ عنوان الوحدة: 

أھداف التعلیم:

المحتویات بیكتسب الطالب من خالل ھذه المادة عمومیات علم ما قبل التاریخ التي تمھد لھ استیعا
بالتركیز على الثقافات الحجریة الكبرى.، ةالالحق

المعارف المسبقة المطلوبة :

اإللمام باللغة العربیة واألجنبیة والمعارف الضروریة.

محتوى المادة:

تعریف علم ما قبل التاریخ.-1
العلوم المساعدة لعلم ما قبل التاریخ.-2

العلوم اإلنسانیة.- 
العلوم الطبیعیة.- 
طرق التأریخ المطلقة و النسبیة.- 

اإلطار الكرونولوجي.-3
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خیة.تحدید الزمن الرابع و تغیراتھ المنا- 
البیئة الحیوانیة و النباتیة للزمن الرابع.- 

أصول اإلنسان. -4
التنوع الساللي لآلدمیات األولى.-5
التوزیع الجغرافي لآلدمیات األولى. -6

متواصل و امتحان.طریقة التقییم:  

المراجع: 

ـ محمد بیومي مھران،  دراسات في ما قبل التاریخ

التاریخـ محمد سحنوني، الجزائر في ما قبل 

-Aumassip G., Hommes et technique du Sahara préhistoire.

-Aumassip G., L’Algérie des premiers hommes.

-Camps G., Les civilisations préhistoriques de l’Afrique du Nord et du Sahara.ـ

-Camps Fabrer H., Matière et art mobilier préhistorique de l’Afrique du Nord et
du Sahara.

-Hachid M., Le Tassili des Ajjer aux sources de l’Afrique, 50 siècles avant les
pyramides.

- Hachid M., Les pierres écrites de l’Atlas Saharien.

-Lothe H., Gravures rupestres du sud d’Oranie.

-Sahoudi N.-E., Les temps préhistoriques en Algérie.

-Vaufrey R., Préhistoire de l’Afrique .

:المواقع والمكتبات االلكترونیة

مكتبة المصطفى-
مكتبة اإلسكندریة-
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. bnf.frhttp://gallica_

.fr_http:// perseé

;// remacle. Org_ http

لبرنامج المفصلا

عنوان اللیسانس: علم اآلثار

السداسي: الثالث

األستاذ المسئول عن الوحدة التعلیمیة: 

وحدة التعلیم األساسیة الثانیة:2و ت أ 

األستاذ المسئول على المادة: -1-: تاریخ وأثار بالد المغرب القدیم2المادة

أھداف التعلیم:

تعریف الطالب بتاریخ وأثار بالد المغرب القدیم وأھم الحضارات المتعاقبة علیھ، وتمھیده الستعاب 
.ةالمحتویات الالحق

المعارف المسبقة المطلوبة :

اإللمام باللغة العربیة، األجنبیة و المعارف الضروریة.

محتوى المادة:

لبدایة التاریخ القدیم لبالد المغرب القدیم.تحدید اإلطار الجغرافي والزمني ـ1

وأثاره ببالد المغرب القدیم.يـ  التواجد الفینیق2

ـ الممالك المحلیة وأثارھا.3

ـ االحتالل الروماني لبالد المغرب القدیم وأسالیب نفوذه بالمنطقة.4

ـ  الثورات المناھضة لالحتالل الروماني.5

ـ االحتالل الوندالي.6
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ل البیزنطي.ـ االحتال7

متواصل و امتحانطریقة التقییم: 

المراجع: 

القرطاجي في نومیدیا القدیمة.يأحمد سلیماني، المكنون الحضاري الفینیقـ

محمد البشیر شنیتي، االحتالل الروماني وسیاسة الرومنة.-

ـ  محمد البشیر شنیتي، التغیرات االقتصادیة و االجتماعیة للمغرب أثناء االحتالل الروماني. 

محمد البشیر شنیتي، أضواء على تاریخ الجزائر القدیم.-

محمد الصغیر غانم، المقاومة والتاریخ العسكري القدیم.-

محمد الھادي حارش، التاریخ المغاربي القدیم.-

.ياالحتالل االستیطانشافیة شارن، -

Benabou M., La résistance africaine à la romanisation. -

- Camps G., Massinissa, ou le début de l’histoire.

-Gsell S., Histoire ancienne de l’Afrique du Nord.

:المواقع والمكتبات االلكترونیة

مكتبة المصطفى-
مكتبة اإلسكندریة-

. bnf.frhttp://gallica_

.fr_http:// perseé

;// remacle. Org_ http

_ http:// algérie ancienne

lyon2.fr-_ http:// theses.univ



9

البرنامج المفصل

عنوان اللیسانس: علم اآلثار

السداسي: الثالث

األستاذ المسئول عن الوحدة التعلیمیة: 

وحدة التعلیم األساسیة الثالثة:3و ت أ

األستاذ المسئول على المادة: -1-: تاریخ وأثار المغرب اإلسالمي3المادة

أھداف التعلیم:

اإللمام بجمیع جوانب الحضارة اإلسالمیة من عمارة، فن وعلوم.

المعارف المسبقة المطلوبة :

اإلسالمي.خعمومیات عن التاری

محتوى المادة: 

ـ الحضارة اإلسالمیة:1

تعریف و تحدید المفاھیم- 
قیم الحضارة اإلسالمیة، معایرھا، فلسفتھا- 
مظاھر الحضارة اإلسالمیة .- 

الفكر العمراني عند المسلمین.ـ 2

امتحان.طریقة التقییم: 

المراجع:

ـ محمد السید غیطاس، دراسات و بحوث في اآلثار و الحضارة اإلسالمیة، الكتاب الثاني : الفنون.

عبدهللا عطیھ عبدالحافظ، اآلثار و الفنون اإلسالمیة.-

علي محمود الملیجي، مدخل إلى علم اآلثار اإلسالمیة.-
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:المواقع والمكتبات االلكترونیة

مكتبة المصطفى-
مكتبة اإلسكندریة-

. bnf.frhttp://gallica_

.fr_http:// perseé

;// remacle. Org_ http

_ http:// algérie ancienne

lyon2.fr-_ http:// theses.univ

البرنامج المفصل

عنوان اللیسانس: علم اآلثار

السداسي: الثالث

األستاذ المسئول عن الوحدة التعلیمیة: 

وحدة التعلیم األساسیة الرابعة:4و ت أ

األستاذ المسئول على المادة:-1-صیانة وترمیم في علم اآلثار:4المادة

أھداف التعلیم:

تمكین الطالب من التعرف على األسالیب و الوسائل العلمیة المنتھجة دولیا للحفاظ على اإلرث 
األثري. 

المعارف المسبقة المطلوبة :

اإللمام باللغة العربیة واألجنبیة و المعارف الضروریة.

محتوى المادة:

مدخل عام للصیانة-1

مفھوم الصیانة والترمیم -

لعامة للصیانة المبادئ ا-
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التراث الثقافي المادي:-2

تعاریف ومفاھیم (فلسفة، مكانة التراث في المجتمع...)-

المادة األثریة (خصائص وأنواع)-

مدخل للمواد المكونة (أنواعھا وخصوصیتھا)-3

معدن)   -المعدنیة (صخور-

عظام)- العضویة (خشب-

التطبیقیة في الترمیمالمدارس -4

الحمایة القانونیة-6

المؤسسات الوطنیة والدولیة -7

الھیاكل العلمیة(المخابر، تصنیفھا وأنواعھا)-8

متواصل وامتحان.طریقة التقییم:

المراجع: 

ـأحمد ابراھیم عطیھ، دراسات علمیة في ترمیم المباني و المقتنیات األثریة.

رمیم اآلثار.أم. كرونین، أساسیات ت-

:المواقع والمكتبات االلكترونیة

مكتبة المصطفى-
مكتبة اإلسكندریة-

. bnf.frhttp://gallica_

.fr_http:// perseé

;// remacle. Org_ http

_ http:// algérie ancienne

lyon2.f-_ http:// theses.univ
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البرنامج المفصل    

عنوان اللیسانس: علم اآلثار

السداسي: الثالث

األستاذ المسئول عن الوحدة التعلیمیة: 

وحدة التعلیم المنھجیة األولى:1و ت م 

األستاذ المسئول على المادة: -1-: منھجیة البحث األثري1المادة

أھداف التعلیم:

. التعریف بعلم اآلثار من حیث المنھج النظري و التطبیقي

المعارف المسبقة المطلوبة :

اإللمام باللغة العربیة واألجنبیة و المعارف الضروریة.

المحتوى:

تقنیات البحث األثري.-1
الحفریات األثریة.-2

الرفع األثري.-3
متواصل وامتحان.طریقة التقییم: 

المراجع:

زیدان عبد الكافي كفافي، المدخل إلى علم اآلثار.

:المواقع والمكتبات االلكترونیة

مكتبة المصطفى-
مكتبة اإلسكندریة-

. bnf.frhttp://gallica_
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.fr_http:// perseé

;// remacle. Org_ http

ancienne_ http:// algérie

lyon2.fr-_ http:// theses.univ

البرنامج المفصل

عنوان اللیسانس: علم اآلثار

السداسي: الثالث

األستاذ المسئول عن الوحدة التعلیمیة: 

وحدة التعلیم المنھجیة الثانیة:2و ت م 

األستاذ المسئول على المادة: : منھجیة التحریر2المادة

أھداف التعلیم:

تھدف ھذه المادة إلعداد الطالب و تكوینھ في میدان البحث و حیثیاتھ نظریا و تطبیقیا.

المعارف المسبقة المطلوبة :

اإللمام باللغة العربیة واألجنبیة و المعارف الضروریة.

المحتوى:

منھجیة البحث النظري.-1
المصادر وتحلیل مضامینھااكتشاف -2
طرق وتقنیات جمع المادة النظریة-3
منھجیة البحث المخبري والمیداني -4
والمخبري وتوطیر الموضوع.يكیفیة االستفادة من البحث النظري، المیدان-5
ضبط شكل البحث (تنظیم الفھارس، تنظیم البیبلیوغرافیا، المالحق، المصطلحات، المختصرات مع -6

یش). التركیز على التھم
7-

متواصلطریقة التقییم: 
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المراجع:

أحمد بدر، أصول البحث العلمي و مناھجھ.

مصطفى حامي، مناھج البحث في العلوم اإلنسانیة.

كامل حیدر، منھج البحث اُألثري و التاریخي. 

:المواقع والمكتبات االلكترونیة

مكتبة المصطفى-
اإلسكندریةمكتبة -

. bnf.frhttp://gallica_

.fr_http:// perseé

;// remacle. Org_ http

_ http:// algérie ancienne

lyon2.fr-_ http:// theses.univ

البرنامج المفصل

عنوان اللیسانس: علم اآلثار

السداسي: الثالث

األستاذ المسئول عن الوحدة التعلیمیة: 

وحدة التعلیم االستكشافیة:1و ت إ 

األستاذ المسئول على المادة:-1-: مصطلحات أثریة 1المادة

أھداف التعلیم:

الثة (عربیة و تھدف ھذه الوحدة منح الطالب رصید من المصطلحات الخاّصة بعلم اآلثار باللغات الث
انجلیزیة و فرنسیة) .  

المعارف المسبقة المطلوبة :

ثقافة عامة حول التاریخ و اآلثار.
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محتوى المادة:

مدخل إلى مصطلحات علم اآلثار.-1
المصطلحات المتداولة في علم ما قبل التاریخ.-2

جیولوجیا الزمن الرابع- 
األنثروبولوجیا- 
البالیونتولوجیا - 
الصناعة الحجریة. - 

المصطلحات المتداولة في اآلثار القدیمة.-3
الفنون والعمارة - 
الفخار - 
الكتابات.  - 

متواصل. طریقة التقییم: 

المراجع:

والموسوعات المتخصصة في علم اآلثار بجمیع تخصصاتھ.ركل المراجع، المصاد

البرنامج المفصل

عنوان اللیسانس: علم اآلثار

الثالثالسداسي: 

األستاذ المسئول عن الوحدة التعلیمیة: 

وحدة التعلیم العرضیة األولى:1و تع

األستاذ المسئول على المادة:-1-: األطر القانونیة والتشریعیة في علم اآلثار 1المادة

أھداف التعلیم:

القانونیة التي تحمي وتحافظ على اإلرث تھدف ھذه الوحدة منح الطالب جملة من المعارف حول النظم
األثري. 

المعارف المسبقة المطلوبة :
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ثقافة عامة حول التاریخ و اآلثار.

محتوى المادة:
المعاھدات والمواثیق الدولیة-1
المؤسسات الدولیة -2

متواصل وامتحان. طریقة التقییم:  

المراجع: 

المواثیق الدولیة.

البرنامج المفصل

عنوان اللیسانس: علم اآلثار

السداسي: الثالث

األستاذ المسئول عن الوحدة التعلیمیة: 

وحدة التعلیم العرضیة الثانیة:2و ت ع

األستاذ المسئول على المادة: : تاریخ الفن2المادة

أھداف التعلیم:

دراسة تطور الفنون عبر التاریخ من األلف الخامسة قبل المیالد إلى بدایة التاریخ الحدیث.

المعارف المسبقة المطلوبة :

اإللمام باللغة العربیة واألجنبیة و المعارف الضروریة.

محتوى المادة:

الفن طبیعتھ و تطوره العام.-

الفن في ما قبل التاریخ.-

العصر القدیم.الفن في -
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الفن في العصر الوسیط.-

الفن في العصر الحدیث.-

امتحان.طریقة التقییم: 

المراجع:

ـ عزت زكي حامد قادوس، تاریخ عام الفنون.

محمود إبراھیم السعدني، محاضرات في تاریخ الفن. -

باسیلیو بابون مالدونادو، الفن اإلسالمي في األندلس، الزخرفة النباتیة.-

شاكر، فنون العصر.فؤاد-

:المواقع والمكتبات االلكترونیة

مكتبة المصطفى-
مكتبة اإلسكندریة-

. bnf.frhttp://gallica_

.fr_http:// perseé

;// remacle. Org_ http

_ http:// algérie ancienne

_ http:// theses.univ-lyon2.fr

البرنامج المفصل

عنوان اللیسانس: علم اآلثار

السداسي: الرابع

األستاذ المسئول عن الوحدة التعلیمیة: 

وحدة التعلیم األساسیة األولى:1و ت أ 
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األستاذ المسئول على المادة: -2-أثار ما قبل التاریخ :1المادة

أھداف التعلیم:

المحتویات بیكتسب الطالب من خالل ھذه المادة عمومیات علم ما قبل التاریخ التي تمھد لھ استیعا
.ةالالحق

المعارف المسبقة المطلوبة :

ثقافة عامة في ما قبل التاریخ و التحكم في اللغات األجنبیة

محتوى المادة:

أصول الحضارات-1
شرق و جنوب إفریقیا-
شمال إفریقیا-
آسیویة-القارة األورو-
مفھوم الّسلم الكرونولوجي -2
العصور الحجریة و تقسیماتھا-3
األوجھ الثقافیة و ممیزاتھا-
العصر الحجري القدیم-
العصر الحجري الوسیط-
العصر الحجري الحدیث-
فجر التاریخ-

.امتحانطریقة التقییم:  

المراجع: 

ـ محمد بیومي مھران،  دراسات في ما قبل التاریخ.

ـ محمد سحنوني، الجزائر في ما قبل التاریخ.

-Aumassip G., Hommes et technique du Sahara préhistoire.

-Aumassip G., L’Algérie des premiers hommes.

-Camps G., Les civilisations préhistoriques de l’Afrique du Nord et du Sahara.ـ
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-Camps Fabrer H., Matière et art mobilier préhistorique de l’Afrique du Nord et
du Sahara.

-Hachid M., Le Tassili des Ajjer aux sources de l’Afrique, 50 siècles avant les
pyramides.

- Hachid M., Les pierres écrites de l’Atlas Saharien.

Lothe H., Gravures rupestres du sud d’Oranie.ـ

Sahoudi N.-E., Les temps préhistoriques en Algérie.

-Vaufrey R., Préhistoire de l’Afrique.

:المواقع والمكتبات االلكترونیة

مكتبة المصطفى-
مكتبة اإلسكندریة-

. bnf.frhttp://gallica_

.fr_http:// perseé

;// remacle. Org_ http

البرنامج المفصل

عنوان اللیسانس: علم اآلثار

السداسي: الرابع
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األستاذ المسئول عن الوحدة التعلیمیة: 

وحدة التعلیم األساسیة الثانیة:2و ت أ 

األستاذ المسئول على المادة: -2-وأثار بالد المغرب القدیم: تاریخ 2المادة

أھداف التعلیم:

تعریف الطالب بتاریخ وأثار بالد المغرب القدیم وأھم الحضارات المتعاقبة علیھ، تمھیده الستعاب 
.ةالمحتویات الالحق

المعارف المسبقة المطلوبة :

اإللمام باللغة العربیة، األجنبیة و المعارف الضروریة.

محتوى المادة:

تحدید اإلطار الجغرافي والزمني لبدایة التاریخ القدیم لبالد المغرب القدیم.ـ1

وأثاره ببالد المغرب القدیم. يـ  التواجد الفینیق2

ـ الممالك المحلیة وأثارھا.3

المغرب القدیم وأسالیب نفوذه بالمنطقة.ـ االحتالل الروماني لبالد 4

ـ  الثورات المناھضة لالحتالل الروماني.5

ـ االحتالل الوندالي.6

ـ االحتالل البیزنطي.7

امتحان.طریقة التقییم:  

المراجع: 

القرطاجي في نومیدیا القدیمة.يأحمد سلیماني، المكنون الحضاري الفینیقـ

االحتالل الروماني وسیاسة الرومنة.محمد البشیر شنیتي، -

ـ  محمد البشیر شنیتي، التغیرات االقتصادیة و االجتماعیة للمغرب أثناء االحتالل الروماني. 
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محمد البشیر شنیتي، أضواء على تاریخ الجزائر القدیم.-

محمد الصغیر غانم، المقاومة والتاریخ العسكري القدیم.-

یخ المغاربي القدیم.محمد الھادي حارش، التار-

.يشافیة شارن، االحتالل االستیطان-

Benabou M., La résistance africaine à la romanisation. -

- Camps G., Massinissa, ou le début de l’histoire.

-Gsell S., Histoire ancienne de l’Afrique du Nord.

:المواقع والمكتبات االلكترونیة

مكتبة المصطفى-
مكتبة اإلسكندریة-

. bnf.frhttp://gallica_

.fr_http:// perseé

;// remacle. Org_ http

ne_ http:// algérie ancien

lyon2.f-_ http:// theses.univ

البرنامج المفصل

عنوان اللیسانس: علم اآلثار

السداسي: الرابع

األستاذ المسئول عن الوحدة التعلیمیة: 

وحدة التعلیم األساسیة الثانیة:3و ت أ

األستاذ المسئول على المادة: - 2-: تاریخ وأثار المغرب اإلسالمي3المادة

أھداف التعلیم:

اإللمام بجمیع جوانب الحضارة اإلسالمیة من عمارة وفن وعلوم.
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المعارف المسبقة المطلوبة :

اإلسالمي.خعمومیات عن التاری

محتوى المادة: 

اإلطار التاریخي والجغرافي لبالد المغرب اإلسالمي.-1
التأسیس والتخطیط المادي للمدن اإلسالمیة مشرقا ومغربا.-2
والصناعات اإلسالمیةالفنون -3

مصادر الفن اإلسالمي-

مدارس الفن اإلسالمي-

الحرف و الصنائع-

الزخرفة-

التصویر -

امتحان.طریقة التقییم:

المراجع:

ـ محمد السید غیطاس، دراسات و بحوث في اآلثار و الحضارة اإلسالمیة، الكتاب الثاني : الفنون.

و الفنون اإلسالمیة.عبدهللا عطیھ عبدالحافظ، اآلثار-

علي محمود الملیجي، مدخل إلى علم اآلثار اإلسالمیة.-

:المواقع والمكتبات االلكترونیة

مكتبة المصطفى-
مكتبة اإلسكندریة-

. bnf.frhttp://gallica_

.fr_http:// perseé

;// remacle. Org_ http
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algérie ancienne_ http://

lyon2-_ http:// theses.univ

البرنامج المفصل

عنوان اللیسانس: علم اآلثار

السداسي: الرابع

األستاذ المسئول عن الوحدة التعلیمیة: 

وحدة التعلیم األساسیة الرابعة:4و ت أ
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األستاذ المسئول على المادة: -2-: صیانة وترمیم في علم اآلثار4المادة

أھداف التعلیم:

تمكین الطالب من التعرف على األسالیب و الوسائل العلمیة المنتھجة دولیا للحفاظ على اإلرث األثري. 

المعارف المسبقة المطلوبة :

اإللمام باللغة العربیة واألجنبیة و المعارف الضروریة.

محتوى المادة:

والصیانةالمحیط -1

العوامل المؤثرة-

الطبیعة-

البشریة-

تسییر المادة األثریة-2

تنظیم )-المعطیات األثریة (تصنیف  -

التخزین)-النقل- االقتناء-االحتیاطات وطرق التعامل مع اللقى األثریة (االستخراج-

الصیانة الوقائیة-

والھیاكل المعماریة (االحتیاطات).حمایة المواقع األثریة -3

امتحان.طریقة التقییم: 

المراجع: 

ـأحمد ابراھیم عطیھ، دراسات علمیة في ترمیم المباني و المقتنیات األثریة.

أم. كرونین، أساسیات ترمیم اآلثار.-

:المواقع والمكتبات االلكترونیة

مكتبة المصطفى-
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اإلسكندریةمكتبة -

. bnf.frhttp://gallica_

.fr_http:// perseé

;// remacle. Org_ http

_ http:// algérie ancienne

lyon2.fr-_ http:// theses.univ

البرنامج المفصل
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عنوان اللیسانس: علم اآلثار

السداسي: الرابع

األستاذ المسئول عن الوحدة التعلیمیة: 

وحدة التعلیم المنھجیة األولى:1و ت م 

األستاذ المسئول على المادة: -2-: منھجیة البحث األثري1المادة

أھداف التعلیم:

. التعریف بعلم اآلثار من حیث المنھج النظري والتطبیقي

:المعارف المسبقة المطلوبة 

اإللمام باللغة العربیة واألجنبیة والمعارف الضروریة.

المحتوى:

تقنیات البحث األثري.-1
الحفریات األثریة.-2
الرفع األثري.-3

امتحان.طریقة التقییم: 

المراجع:

زیدان عبد الكافي كفافي، المدخل إلى علم اآلثار.

:المواقع والمكتبات االلكترونیة

المصطفىمكتبة-
مكتبة اإلسكندریة-

. bnf.frhttp://gallica_

.fr_http:// perseé

;// remacle. Org_ http

_ http:// algérie ancienne

lyon2.fr-_ http:// theses.univ
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البرنامج المفصل

عنوان اللیسانس: علم اآلثار

السداسي: الرابع

األستاذ المسئول عن الوحدة التعلیمیة: 

وحدة التعلیم المنھجیة الثانیة:2و ت م

األستاذ المسئول على المادة: : نصوص ومصادر2المادة

أھداف التعلیم:

. تعریف الطالب بأھم مصادر علم اآلثار

المعارف المسبقة المطلوبة :

اإللمام باللغة العربیة واألجنبیة و المعارف الضروریة.

محتوى المادة:

مصادر ما قبل التاریخ-1

مصادر العصر القدیم (األدبیة واألثریة)-2

مصادر الوسیطیة (األدبیة واألثریة)-3

امتحان.طریقة التقییم: 

المراجع:

المصادر الالتینیة، الوسیطیة واألبحاث.أھم

:والمكتبات االلكترونیةالمواقع 
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مكتبة المصطفى-
مكتبة اإلسكندریة-

. bnf.frhttp://gallica_

.fr_http:// perseé

;// remacle. Org_ http

_ http:// algérie ancienne

lyon2.fr-_ http:// theses.univ

البرنامج المفصل

اآلثارعنوان اللیسانس: علم 

السداسي: الرابع

األستاذ المسئول عن الوحدة التعلیمیة: 

وحدة التعلیم االستكشافیة:1و ت إ 

األستاذ المسئول على المادة:-2-: مصطلحات أثریة 1المادة

أھداف التعلیم:

تھدف ھذه الوحدة لمنح الطالب رصید من المصطلحات الخاّصة بعلم اآلثار باللغات الثالثة (عربیة 
وانجلیزیة و فرنسیة) .  

المعارف المسبقة المطلوبة :

ثقافة عامة حول التاریخ و اآلثار.

محتوى المادة: 

المصطلحات المتداولة في اآلثار اإلسالمیة-1
الفنون والعمارة-2

الفخار-

الكتابات -

المخطوطات-
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المصطلحات المتداولة في الصیانة و الترمیم-3

المواد-4

الصخور-

المعادن-

المواد العضویة-

المصطلحات المتداولة في علم المتاحف-5

متواصل.طریقة التقییم:

المراجع:

تخصصاتھ.كل المراج، المصادر والموسوعات المتخصصة في علم اآلثار بجمیع

البرنامج المفصل

عنوان اللیسانس: علم اآلثار

السداسي: الرابع

األستاذ المسئول عن الوحدة التعلیمیة: 

وحدة التعلیم العرضیة األولى:1و ت ع

األستاذ المسئول على المادة:-2-: األطر القانونیة والتشریعیة في علم اآلثار 1المادة

التعلیم:أھداف 

تھدف ھذه الوحدة منح الطالب جملة المعارف حول النظم القانونیة التي تحمي وتحافظ على اإلرث 
األثري. 

المعارف المسبقة المطلوبة :

معارف عامة في القانون واللغات األجنبیة.

محتوى المادة:

.1998یونیو 15المؤرخ في 98/04التراث الثقافي في ظل قانون رقم -1

اإلجراءات القانونیة والمراسیم التنفیذیة الخاصة بحمایة الممتلكات الثقافیة.- 2
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القانون و األبحاث األثریة.-3

األجھزة المخول لھا بمراقبة وحمایة االنتھاكات القانونیة.-4

القوانین األخرى ذات الصلة بحمایة التراث الثقافي الوطني.-5

ثیق و القوانین الدولیة.التراث الثقافي في ظل الموا-6

.امتحانطریقة التقییم:

المراجع: 

المواثیق والقوانین الوطنیة المتعلقة باآلثار.

البرنامج المفصل

عنوان اللیسانس: علم اآلثار

السداسي: الرابع

األستاذ المسئول عن الوحدة التعلیمیة: 

وحدة التعلیم العرضیة الثانیة.:2و ت ع

األستاذ المسئول على المادة: : علم المتاحف         2المادة

أھداف التعلیم:

تبیان دور المتحف في المحافظة على ذاكرة التاریخ الوطني.

المعارف المسبقة المطلوبة :

اإللمام باللغة العربیة واألجنبیة و المعارف الضروریة.
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لمادة:محتوى ا

علم المتاحف و نشأتھ.-

واألعمال المتحفیة.رالتسیی-

العرض واألمن المتحفي.-

دور المتحف الثقافي، البیداغوجي و التاریخي.-

دور المحافظة في علم المتاحف.-

امتحان.طریقة التقییم: 

المراجع:

ـ عزت زكي حامد قادوس، تاریخ عام الفنون.

الحفائر و فن المتاحف.ـ عزت زكي حامد قادوس، علم

:المواقع والمكتبات االلكترونیة

مكتبة المصطفى-
مكتبة اإلسكندریة-

. bnf.frhttp://gallica_

.fr_http:// perseé

;// remacle. Org_ http

_ http:// algérie ancienne

lyon2.fr-theses.univ_ http://


