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8:00 – 9:30  9:30 – 11:00  11:00 – 12:30  12:30 – 14:00  14:00 –  15:30 15:30 –  17:00  

Dimanche 

بصرية السمعية السترجة ال
 بوغريرة

 3 فوج 01ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 اللسانيات التطبيقية
 شقرون
 01ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

انجليزي /ترجمة تحريرية عربي 
 شحماط

 02ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

بصرية السمعية السترجة ال
 بوغريرة

 1 فوج 01ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

  

Lundi 

 منهجية البحث و التوثيق
 ادريسي

 01ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 عربي / انجليزيشفويةترجمة 
 آيت زيان

 02ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

انجليزي /ترجمة تحريرية عربي 
 شحماط

 02ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 عربي/ترجمة تحريرية انجليزي
 قبسي
 02ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

  

Mardi  

 تكنولوجيات الترجمة
 بوخملة
 02ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 لغة التخصص عربي
 لعواشرية

 01ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 ورشات الترجمة
ليلى لعيمش . أ

 02ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

  

Mercredi  

 تقويم الترجمة
 ذيب
 02ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

بصرية السمعية السترجة ال
 بوغريرة
 02ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 عربي/تحريرية انجليزي
 قبسي
 02ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

  

Jeudi  

 انجليزي / عربيشفوية ترجمة
 عطية
 02ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 اللسانيات التطبيقية
 لعواشرية

 02ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

   

Jours 

Horaire

s 

Emploi du Temps par Salle (1
er

 Semestre) Salle 09 
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8:00 – 9:30  9:30 – 11:00  11:00 – 12:30  12:30 – 14:00  14:00 –  15:30 15:30 –  17:00  

Dimanche  

انجليزي /ترجمة تحريرية عربي 
 شحماط

 02ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

    

Lundi  

 عربي/ترجمة تحريرية انجليزي
 قبسي
 02ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 عربي/ انجليزيشفويةترجمة 
 آيت زيان

 02ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

انجليزي /ترجمة  تحريرية عربي 
 شحماط

 02ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

  

Mardi  

 انجليزي / عربيشفوية ترجمة
 عطية
 02ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 ورشات الترجمة
ليلى لعيمش . أ

 02ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 تكنولوجيات الترجمة
 بوخملة
 02ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

  

Mercredi 

 تقويم الترجمة
 ذيب
 02ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

بصرية السمعية السترجة ال
 بوغريرة
 02ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 عربي/تحريرية انجليزيترجمة 
 قبسي
 02ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

   

Jeudi  

 انجليزي / عربيشفوية ترجمة
 عطية
 02ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 اللسانيات التطبيقية
 لعواشرية

 02ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

   

Emploi du Temps par Salle (1
er

 Semestre) 
Salle 10 

Jours 

Horaire

s 
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8:00 – 9:30  9:30 – 11:00  11:00 – 12:30  12:30 – 14:00  14:00 –  15:30 15:30 –17:00  

Dimanche  

بصرية السمعية السترجة ال
 بوغريرة
 01ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 تكنولوجيات الترجمة
 بوخملة
 02ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 عربي/تحريرية انجليزيترجمة 
 العمراوي

 01ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 عربي/تحريرية انجليزيترجمة 
 العمراوي

 01ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 

Lundi 

 اللسانيات التطبيقية
 شقرون
 01ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

انجليزي /ترجمة  تحريرية عربي 
 عطية
 02ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 عربي/تحريرية انجليزيترجمة 
 قبسي
 02ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 انجليزي / عربيشفوية ترجمة
 آيت زيان

 02ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

  

Mardi 

 منهجية البحث و التوثيق
 ادريسي

 01ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 عربي/تحريرية انجليزيترجمة 
 قبسي
 02ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 انجليزي / عربيشفوية ترجمة
 عطية
 02ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 اللسانيات التطبيقية
 لعواشرية

 02ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 ورشات الترجمة
 لعيمش
 02ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 

Mercredi 

بصرية السمعية السترجة ال
 بوغريرة
 02ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 تقويم الترجمة
 ذيب
 02ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 عربي/تحريرية انجليزيترجمة 
******** 

 01ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

   

Jeudi   

انجليزي /ترجمة  تحريرية عربي 
 عطية
 02ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

   

Emploi du Temps par Salle (1
er

 Semestre) 
Salle 11 

Jours 

Horaire

s 
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8:00 – 9:30  9:30 – 11:00  11:00 – 12:30  12:30 – 14:00  14:00 –15:30 15:30 –17:00  

Dimanche 

 اللسانيات التطبيقية
 شقرون
 02ماستير 

 عربي/فرنسي/ ترجمة عربي

 تكنولوجيات الترجمة
 بوخملة
 02ماستير 

 عربي/فرنسي/ ترجمة عربي

    

Lundi  

 فرنسي/ترجمة  تحريرية عربي 
 حفيان
 02ماستير 

 عربي/فرنسي/ ترجمة عربي

 اللسانيات التطبيقية
 شقرون
 02ماستير 

 عربي/فرنسي/ ترجمة عربي

 عربي/ فرنسي  تحريرية ترجمة
 بودراع
 01ماستير 

 عربي/فرنسي/ ترجمة عربي

 تعليمية الترجمة
 كحيل
 02ماستير 

 عربي/فرنسي/ ترجمة عربي

 

Mardi  

 عربي/ فرنسي  تحريرية ترجمة
 لخضر
 01ماستير 

 عربي/فرنسي/ ترجمة عربي

 عربي/ فرنسي  شفوية ترجمة
 لخضر
 02ماستير 

 عربي/فرنسي/ ترجمة عربي

 عربي/ فرنسي  تحريرية ترجمة
 بودراع
 02ماستير 

 عربي/فرنسي/ ترجمة عربي

 عربي/ فرنسي  تحريرية ترجمة
 بودراع
 02ماستير 

 عربي/فرنسي/ ترجمة عربي

 

Mercredi  

 فرنسي/ترجمة  تحريرية عربي 
 حفيان
 02ماستير 

 عربي/فرنسي/ ترجمة عربي

 فرنسي/   عربيشفوية ترجمة
 لخضر
 02ماستير 

 عربي/فرنسي/ ترجمة عربي

   

Jeudi 

 منهجية الترجمة
 بوقطاية
 02ماستير 

 عربي/فرنسي/ ترجمة عربي

 ورشات الترجمة
 لعيمش 

 02ماستير 
 عربي/فرنسي/ ترجمة عربي

 تقويم الترجمة
 ذيب
 02ماستير 

 عربي/فرنسي/ ترجمة عربي

   

Emploi du Temps par Salle (1
er

 Semestre) 
Salle 12 

Jours 

Horaire

s 
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8:00 – 9:30  9:30 – 11:00  11:00 – 12:30  12:30 – 14:00  14:00 –15:30 15:30 –17:00  

Dimanche  

 عربي/ فرنسي  تحريرية ترجمة
 بولوداني

 02ماستير 
 عربي/فرنسي/ ترجمة عربي

    

Lundi  

 اللسانيات التطبيقية
 شقرون
 02ماستير 

 عربي/فرنسي/ ترجمة عربي

 فرنسي/ترجمة  تحريرية عربي 
 حفيان
 01ماستير 

 عربي/فرنسي/ ترجمة عربي

 تعليمية الترجمة
 كحيل
 02ماستير 

 عربي/فرنسي/ ترجمة عربي

  

Mardi  

 فرنسي/ترجمة  تحريرية عربي 
 حفيان
 02ماستير 

 عربي/فرنسي/ ترجمة عربي

 عربي/ فرنسي  تحريرية ترجمة
 بولوداني

 02ماستير 
 عربي/فرنسي/ ترجمة عربي

 عربي/فرنسي شفوية ترجمة
 لخضر
 02ماستير 

 عربي/فرنسي/ ترجمة عربي

  

Mercredi   

 فرنسي/ترجمة  تحريرية عربي 
 حفيان
 02ماستير 

 عربي/فرنسي/ ترجمة عربي

 عربي فرنسي شفوية ترجمة
 لخضر
 02ماستير 

 عربي/فرنسي/ ترجمة عربي

  

Jeudi 

 ورشات الترجمة
 لعيمش 

 02ماستير 
 عربي/فرنسي/ ترجمة عربي

 تقويم الترجمة
 ذيب
 02ماستير 

 عربي/فرنسي/ ترجمة عربي

 انجليزي/ترجمة  تحريرية عربي 
****** 
 01ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

   

Emploi du Temps par Salle (1
er

 Semestre) 
Salle 13 

Jours 

Horaire

s 
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 8:00 – 9:30  9:30 – 11:00  11:00 – 12:30  12:30 – 14:00  14:00 –  15:30 15:30 –17:00  

Dimanche       

Lundi  

 لغة التخصص فرنسي
 بوبير
 01ماستير 

 عربي/فرنسي / ترجمة عربي

 عربي / انجليزي شفوية ترجمة
 عطية
 01ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 عربي / انجليزي تحريرية ترجمة
 العمراوي

 01ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 عربي / انجليزي تحريرية ترجمة
 العمراوي

 01ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 

Mardi  

 منهجية البحث و التوثيق
 ادريسي

 01ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 عربي/انجليزيترجمة  تحريرية 
 ذيب
 01ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 انجليزي /  عربيشفوية ترجمة
 آيت زيان

 01ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

  

Mercredi   

 انجليزي/ترجمة  تحريرية عربي 
****** 
 01ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

   

Jeudi 

 لغة التخصص عربي
 عشاري
 01ماستير 

 عربي/ فرنسي / ترجمة عربي

 منهجية الترجمة 
 بوقطاية
 01ماستير 

 عربي/ انجليزي / ترجمة عربي

 

 لغة التخصص عربي
 لعواشرية

 01ماستير 
 عربي/ انجليزي / ترجمة عربي

  

Emploi du Temps par Salle (1
er

 Semestre) 

Salle 16 bis 

Salle 16 bis  

Jours 

Horaires 
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Le chef de département 

 8:00 – 9:30  9:30 – 11:00  11:00 – 12:30  12:30 – 14:00  14:00 –  15:30 15:30 –  17:00  

Dimanche       

Lundi  

 منهجية البحث و التوثيق 
 ادريسي

 01ماستير 
 عربي/ انجليزي / ترجمة عربي

 

 عربي/انجليزي شفوية ترجمة
******* 

 01ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 

 

Mardi 

 عربي/انجليزيترجمة  تحريرية 
 ذيب
 01ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 لغة التخصص عربي
 لعواشرية

 01ماستير 
 عربي/ انجليزي / ترجمة عربي

 انجليزي/ عربيترجمة  تحريرية 
****** 
 01ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 انجليزي /  عربيشفوية ترجمة
 العمراوي

 01ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

  

Mercredi  

 عربي/انجليزي شفوية ترجمة
****** 
 01ماستير 

 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

 عربي/انجليزي شفوية ترجمة
******** 

 01ماستير 
 عربي/انجليزي/ ترجمة عربي

   

Jeudi       

Horaires 

Jours 

Emploi du Temps par Salle (1
er

 Semestre) Salle 15  


