
    برانمج اختبارات انسدايس الأول عنابة -جامعة ابيج خمتار

نسانيةلكية الآداب و انعلوم       نيسانس انس نة الأوىل ترمجة حتريرية و صفوية قسم انرتمجة  -  و الاجامتعيةالؤ

ول
أ ال

ع 
بو

س 
أ ال

 

 

 

انيوم و انتارخي 
 

انتوقيت 
       املس توى

 املقياس  

 نيسانس ترمجة

 (3+2+1)انفوج 

جانفي14ءانثالاث

2020 08:30-10:00 
جنلزيية  حضارة ونغة اؤ

 مجيم. أ 
 11املدرج 

جانفي15الأربعاء

2020 
08:30-10:00 

 ثقنيات انرتمجة

 كحيم.  أ 
 11املدرج 

جانفي16امخليس

2020 
08:30-10:00 

ىل اهلسانيات انتطبيقية   مدخم اؤ

 بوحشدان.   أ 

 11املدرج 

 

ين
نثا

ع ا
بو

س 
أ ال

 

 

 جانفيي19الأحد 

2020 
10:30-12:00 

 حضارة ونغة فرنس ية

 بوبري. أ 
 11املدرج 

 جانفي20الؤجنني

2020 
10:30-12:00 

 

 حتسني نغوي فرنيس

 ثودارت.   أ 

 11املدرج 

جانفي21ءانثالاث

2020 
10:30-12:00 

 حتسني نغوي عريب

 11املدرج  عضاري.  أ 

 جانفي22الأربعاء 

2020 
10:30-12:00 

 حضارة ونغة عربية

 11املدرج  حابس. أ  

جانفي23امخليس 

2020 
10:30-12:00 

جنلزيي  حتسني نغوي اؤ

 11املدرج  قرفية. أ + مجيم.  أ 

 



    برانمج اختبارات انسدايس انثانثعنابة -جامعة ابيج خمتار      

نسانيةلكية الآداب و انعلوم   انس نة انثانية ترمجة حتريرية و صفوية      نيسانسقسم انرتمجة  -  و الاجامتعيةالؤ

ول
أ ال

ع 
بو

س 
أ ال

 

 

 

انيوم و انتارخي 
 

انتوقيت 
        املس توى 

 املقياس  

 نيسانس ترمجة

 1انفوج 

جانفي14انثالاثء

2020 
10:30-12:00 

ثقنيات انتعبري انضفوي            

جنلزيي  أ   مجيم.و انلتايب اؤ
   09انقاعة 

جانفي15الأربعاء

2020 
10:30-12:00 

 مباديء انرتمجة انضفوية

 نعميش.  أ 

09انقاعة   

جانفي16امخليس

2020 
10:30-12:00 

ثقنيات انتعبري انضفوي وانلتايب 

 بقار.انفرنيس  أ 

09انقاعة   

ين
نثا

ع ا
بو

س 
أ ال

 

 

 جانفيي19الأحد 

2020 
10:30-12:00 

ثقنيات انتعبري انضفوي وانلتايب 

 صقرون.انعريب  أ 

 

09انقاعة   

 جانفي20الؤجنني

2020 
08:30-10:00 

 نظرايت انرتمجة

 بومخيس.  أ 

09انقاعة   

جانفي21انثالاثء

2020 
08:30-10:00 

 برجميات انرتمجة

 غريب.  أ 

09انقاعة   

 

 

 



 

    برانمج اختبارات انسدايس اخلامس عنابة -جامعة ابيج خمتار

نسانيةلكية الآداب و انعلوم   انس نة انثانثة ترمجة حتريرية و صفوية      نيسانسقسم انرتمجة  -  و الاجامتعيةالؤ

ول
أ ال

ع 
بو

س 
أ ال

 

 

 

انيوم و انتارخي 
 

انتوقيت 
        املس توى 

 املقياس  

 نيسانس ترمجة

 1انفوج 

جانفي14انثالاثء

2020 
ىل انرتمجة اململنية  أ  10:30-12:00    09انقاعة  فراح. مدخم اؤ

جانفي15الأربعاء

2020 
 بومخيس. ممهنية انرتمجة  أ  10:30-12:00

09انقاعة   

جانفي16امخليس

2020 
جنلزيي  أ  10:30-12:00  قرفية .نغة الؤختتاا اؤ

09انقاعة   

ين
نثا

ع ا
بو

س 
أ ال

 

 

 جانفيي19الأحد 

2020 
 بوبري . نغة الؤختتاا فرنس ية  أ  10:30-12:00

09انقاعة   

 جانفي20الؤجنني

2020 
 نعوارشية . نغة  الؤختتاا عربية  أ  08:30-10:00

09انقاعة   

جانفي21انثالاثء

2020 
 درييس. ثقنيات انبحث وانتوجيي  أ  08:30-10:00

09انقاعة   

 
 


