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 امرشيف بوحشدان : امس و ملب ال س خاذ

 ب س خاذ امخؼلمي امؼايل: امرثبة
 

 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:30ال ايم 

ىل انلساهياث  ال حد     ( 17ق)مدخل ا 

     االجنني 

     امثالاثء 

     ال ربؼاء 

     امخليس 
 

منعب رئيس كسم امرتمجة : - يضغل ال س خاذ ادلكخور امرشيف بوحشدان: مالحظة

 رئيس حترير جمةل امخواظل -

 ب س خاذ بلسم ال دة امؼريب -
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 بوبري هوال  :امس و ملب ال س خاذ 

 ب  .ب س خاذ حمارض: امرثبة

 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:30ال ايم 

    ( 17ق) حضارت ومغة فروس يةال حد 

   ( 17ق) حتسني مغوي فرويس( 17ق) حتسني مغوي فرويساالجنني 

     امثالاثء  

     ال ربؼاء 

     امخليس 

 

 .ثدرس ال س خاذت بلية احلجم امساغي بلسم انلغة امؼربية و ب داهبا: مالحظة
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 وردت غضاري  :امس و ملب ال س خاذ

ب  .ت مساػدتب س خاذ: امرثبة

 

 08:30-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 

ثلنياث امخؼبري امضفوي  ال حد 

( 18ق)وامكتايب غريب 

ثلنياث امخؼبري امضفوي 

( 18ق)وامكتايب غريب 

  

حتسني مغوي   االجنني 

( 17ق)غريب

حتسني مغوي  

( 17ق)غريب

     امثالاثء  

     ال ربؼاء 

مغة امخخعط ( 10ق)مغة امخخعط غريبامخليس 

( 18ق)غريب
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ػًل ادرييس  : امس و ملب ال س خاذ

ب س خاذ مساػد ب  : امرثبة

 08:30- 09.30 09.30-11.00 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 

      ال حد 

ىل مغة املاهون االجنني  مدخل ا 

 (11م)واال دارت 

  غريب فرويس2ماسرت

ىل مغة املاهون  مدخل ا 

( 11م)واال دارت 

جنلزيي2ماسرت   غريب ا 

    

مهنجية امبحث وامخوجيق امثالاثء  

( 11درجم)

  غريب فرويس1ماسرت

مهنجية امبحث وامخوجيق 

( 11درج م)

جنلزيي2ماسرت   غريب ا 

    

     ال ربؼاء 

     امخليس 

 .احلعط ال ربع حمارضاث جضمل مجيع ب فواج املس خوى: مالحظة
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  سؼاد صلرون :امس و ملب ال س خاذ

ب  .ب س خاذ حمارض: امرثبة
 

 

 

 

 08:30-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 

انلساهياث امخطبيلية  ( 10ق)انلساهياث امخطبيلية ال حد 

( 11ق)

انلساهياث امخطبيلية 

( 10ق)

 

انلساهياث امخطبيلية ( 13ق)انلساهياث امخطبيلية االجنني 

( 11ق)

انلساهياث امخطبيلية 

( 18ق)

  

     امثالاثء  

     ال ربؼاء 

     امخليس 
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 كحيل سؼيدت :امس و ملب ال س خاذ

ب س خاذ امخؼلمي امؼايل : امرثبة

 

 08:30-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 

     ال حد 

( 10ق)مهنجية امرتمجة ( 12ق)ثؼلميية امرتمجة    االجنني 

( 9ق)مهنجية امرتمجة( 17ق)ثلنياث امرتمجة    امثالاثء  

     ال ربؼاء 

     امخليس 
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خلرض هور امهدى : امس و ملب ال س خاذ

ب   .ت مساػدتب س خاذ: امرثبة

 08:30-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 

حرمجة صفوية فرويس غريب   ال حد 

( 9ق)

 غريب فرويس  حتريريةحرمجة

( 17ق)غريب 

 حتريرية فرويس رمجةث

( 11ق)غريب 

     االجنني 

 حرمجة غريب فرويس غريب  امثالاثء  

( 17ق) غريب

حرمجة حتريرية فرويس غريب 

( 11ق)

حرمجة صفوية فرويس 

( 9ق)غريب 

     ال ربؼاء 

     امخليس 
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 حفيان فراح :امس و ملب ال س خاذ

ب   .ت مساػدتب س خاذ: امرثبة

 08:30-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 

حرمجة غريب فرويس غريب ( 13ق) حرمجة حتريرية غريب فرويس  ال حد 

( 18ق)

 

     االجنني 

  ( 9ق)حرمجة صفوية غريب فرويس ( 18ق)حرمجة غريب فرويس غريب  امثالاثء  

( 9ق)حرمجة صفوية غريب فرويس  ( 11ق)حرمجة حتريرية غريب فرويس  ال ربؼاء 

 

 

     امخليس 
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يب هاجر ذ :امس و ملب ال س خاذ

 ب  .ب س خاذ مساػد : امرثبة

 08:30-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 

     ال حد 

  ( 10ق) غريب/اجنلزييحرمجة حتريرية ( 12ق) ثلومي امرتمجة االجنني 

(  10ق) حرمجة حتريرية فرويس غريب (10ق)ثلومي امرتمجة   امثالاثء  

 

 

     ال ربؼاء 

   (م16ق )ثلومي امرتمجة ( 16ق)ثلومي امرتمجة  امخليس 
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 ميىل مؼميش   :امس و ملب ال س خاذ

 ب   .ت مساػدتب س خاذ: امرثبة

 08:30-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 

     ال حد 

( 12ق)حرمجة صفوية فرويس غريب ( 12ق)ورصاث امرتمجة   االجنني 

 

 

  ( 12ق)ورصاث امرتمجة ( 10ق) ورصاث امرتمجة( 18ق)  امضفويةمبادئ امرتمجةامثالاثء  

  ( 10ق) ورصاث امرتمجة  ال ربؼاء 

     امخليس 
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بن غبدت كرمية  :امس و ملب ال س خاذ

 مرتبعة - ة .ت مساػدتب س خاذ: امرثبة

 08:30-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 

غريب /حرمجة صفوية اجنلزيي  ال حد 

( 13ق)

 

حرمجة صفوية 

( 12ق)غريب /اجنلزيي

 

 

حرمجة صفوية غريب فرويس  االجنني 

 (م16ق)

حرمجة صفوية غريب فرويس 

 (م16ق)

حرمجة حتريرية فرويس غريب  

( 18ق)

غريب /حرمجة حتريرية ب جنلزيي امثالاثء  

 ( م16ق)

حرمجة حتريرية فرويس 

 (11ق)غريب

حرمجة حتريرية 

غريب /ب جنلزيي

 (11ق)

 

     ال ربؼاء 

     امخليس 
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 حواس ػادل  :امس و ملب ال س خاذ

  - مرتبط– ة.ب س خاذ مساػد : امرثبة

 08:30-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 

     ال حد 

حرمجة حتريرية فرويس غريب االجنني 

( 9ق)

 حرمجة صفوية فرويس غريب

( 9ق)

   

 اجنلزيي/حرمجة حتريرية غريبامثالاثء  

( 16ق)

 اجنلزيي/حرمجة حتريرية غريب 

 ( م16ق)

  

حرمجة حتريرية غريب فرويس ال ربؼاء 

( 12ق)

اجنلزيي /غريب حرمجة صفوية

( 13ق)

حرمجة حتريرية فرويس غريب 

( 13ق)

حرمجة حتريرية غريب فرويس  

( 12ق)

     امخليس 
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 ثودارث اندية  :امس و ملب ال س خاذ

ب  .ب س خاذ مساػد : امرثبة

 08:30-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 

     ال حد 

ثلنياث امخؼبري امضفوي االجنني 

( 18ق)وامكتايب فرويس 

ثلنياث امخؼبري امضفوي 

( 18ق)وامكتايب فرويس 
   

     امثالاثء  

مغة امخخعط فرويس ( 11ق)مغة امخخعط فرويس ال ربؼاء 

( 11ق)
   

     امخليس 

 

 .ثدرس ال س خاذت بلية احلجم امساغي بلسم انلغة امؼربية و ب داهبا: مالحظة
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 مجيل يسمينة  :امس و ملب ال س خاذ

ب   .ت مساػدتب س خاذ: امرثبة

 08:30-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 

     ال حد 

     االجنني 

     امثالاثء  

ثلنياث امخؼبري امضفوي ال ربؼاء 

(  18ق)وامكتايب اجنلزيي 

ثلنياث امخؼبري امضفوي 

( 18ق)وامكتايب اجنلزيي 

   

     (17ق)حضارت وجلافة اجنلزيية امخليس 

 

 

 .ثدرس ال س خاذت بلية احلجم امساغي بلسم انلغة الاجنلزيية و ب داهبا: مالحظة
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بومخيس ميىل  :امس و ملب ال س خاذ

ة  .ت حمارضتب س خاذ: امرثبة

 08:30-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 

     ال حد 

     االجنني 

     امثالاثء  

  (12ق)مهنجية امرتمجة  (12ق)مهنجية امرتمجة  (12ق)مهنجية امرتمجة  ال ربؼاء 

  (12ق)غريب/اجنلزييحرمجة حتريرية  (12ق) غريب/اجنلزييحرمجة حتريرية ( 17ق)هظرايث امرتمجة  امخليس 
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كرفية جنيبة : امس و ملب ال س خاذ

ة  .ت حمارضتب س خاذ: امرثبة

 08:30-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 

     ال حد 

     االجنني 

     امثالاثء  

حتسني مغوي اجنلزيي  ال ربؼاء 

( 17ق)

حتسني مغوي اجنلزيي 

( 17ق)

  

     امخليس 

 

اغي بلسم انلغة الاجنلزيية و ب داهبا: مالحظة  .ثدرس ال س خاذت بلية احلجم امسّس
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غلون جناح . ب  :امس و ملب ال س خاذ

 مرتبعة - ة .ت مساػدتب س خاذ: امرثبة

 08:30-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 

     ال حد 

حرمجة حتريرية    االجنني 

 (11ق)اجنلزيي / غريب

 غريب/حرمجة صفوية اجنلزيي

 (11ق)

 

جنلزيي  امثالاثء   حرمجة غريب ا 

( 17ق)غريب

غريب /اجنلزييحرمجة حتريرية  

 (12ق)

حرمجة غريب اجنلزيي 

( 17ق)غريب 

غريب /حرمجة صفوية اجنلزييال ربؼاء 

 (10ق)

 حرمجة حتريرية

 (10ق)اجنلزيي /غريب

   

     امخليس 
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غريب محمد ظاحل .امس و ملب ال س خاذ

ة .ب س خاذ مساػد : امرثبة

 08:30-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 

( 18ق)برجمياث امرتمجة  (9ق)سرتجة مسؼية برصية    ال حد 

  (9ق)سرتجة مسؼية برصية  ( 10ق)سرتجة مسؼية برصية  االجنني 

     امثالاثء  

     ال ربؼاء 

     امخليس 

 

 . ابملائة ال هناء رساةل ادلكخوراه30اس خفاد ال س خاذ من ختفيف احلجم امساغي كدره : مالحظة
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بوموداين همدي  .امس و ملب ال س خاذ

ب  .ب س خاذ مساػد : امرثبة

 08:30-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 

   حرمجة صفوية غريب فرويس  ال حد 

     االجنني 

( 13)حرمجة حتريرية غريب فرويس  ( 13)حرمجة حتريرية غريب فرويس   امثالاثء  

     ال ربؼاء 

     امخليس 

 

 .يضغل ال س خاذ بوموداين منعب انئب رئيس املسم ندلراساث امؼليا: مالحظة
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ب مال ب يت زاين : امس و ملب ال س خاذت

ب  .ب س خاذ مساػد : امرثبة

 08:30-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 

     ال حد 

اجنلزيي /حرمجة  صفوية غريب االجنني 

( 13ق)امفوج امثامث 

غريب /حرمجة حتريرية اجنلزيي

( 12ق)امفوج ال ول 

  

     امثالاثء  

غريب /حرمجة حتريرية اجنلزيي حرمجة صفوية غريب اجنلزيي ال ربؼاء 

( 11ق)امفوج ال ول 

  

     امخليس 

 

 . ابملائة ال هناء رساةل ادلكخوراه30اس خفادث ال س خاذت من ختفيف احلجم امساغي كدره : مالحظة
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منهتى  كبيس . ب  امس و ملب ال س خاذت

ب  .ب س خاذ مساػد : امرثبة

 08:30-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 

     ال حد 

اجنلزيي /حرمجة حتريرية غريب  االجنني 

( 10ق)امفوج امثاين 

اجنلزيي /حرمجة حتريرية غريب

( 10ق)امفوج ال ول 

 

     امثالاثء  

اجنلزيي /حرمجة حتريرية غريب ال ربؼاء 

( 16ق مكرر)امفوج امثاين 

اجنلزيي /حرمجة حتريرية غريب

( 10ق)امفوج ال ول 

  

حرمجة حتريرية غريب اجنلزيي  امخليس 

( 11ق )  2فوج 

حرمجة حتريرية غريب اجنلزيي 

( 10ق)  1فوج 
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هؼمية بوغريرت . :امس و ملب ال س خاذت

ة  .ت حمارضتب س خاذ: امرثبة

 08:30-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 

سرتجة مسؼية برصية ال حد 

( 9ق)امفوج امثامث 

سرتجة مسؼية برصية 

( 12ق)امفوج ال ول 

سرتجة مسؼية برصية 

 ( مكرر16ق )امفوج امثاين 

  

     االجنني 

     امثالاثء  

     ال ربؼاء 

     امخليس 

 

 .ثدرس ال س خاذت ابيق احلجم امساغي يف كسم انلغة الاجنلزيية: مالحظة
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مؼوارشية ايمسينة  . امس و ملب ال س خاذت

ب  .ب س خاذ مساػد : امرثبة

 08:30-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 

     ال حد 

     االجنني 

مغة امخخعط غريب  امثالاثء  

( 9ق)امفوج ال ول 

مغة امخخعط غريب 

( 9ق)امفوج امثاين 

  

انلساهياث امخطبيلية    ال ربؼاء 

( 9ق)امفوج امثامث 

 

انلساهياث امخطبيلية  امخليس 

( 9ق)امفوج ال ول 

انلساهياث امخطبيلية 

( 9ق)امفوج امثاين 

مغة امخخعط غريب 

 ( مكرر16ق)امفوج امثامث 

 

 

  



 

 

BADJI MOKHTAR- ANNABA UNIVERSITY 

UNIVERSITE BADJI MOKHTAR- ANNABA                                                                                                                           

FACULTE DES LETTRES, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES     

DEPARTEMENT DE TRADUCTION/INTERPRETARIAT                                                                 
 

 
 

               ابةـــــــعن– ار ــــــــي مختــــامعة باجــــــــج
   كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية و االجتماعية

 قسم الترجمة

اغي امخّسفعيًل ملك ب س خاذسّس احلجم ال  

www.univ-annaba.net 
 

الجزائر - 23000 عنابة 12. ب.ص. عنابة– جامعة باجي مختار 
  38832829 (0) 213+: الفاكس 38832829 (0) 213+: الهاتف

 

Universite Badji Mokhtar- Annaba  

Tel: +213 (0) 38832829 Fax :+213 (0) 38832829 
 

 

 

مسؼود رشيط : امس و ملب ال س خاذ

ة .ب س خاذ حمارض : امرثبة

 08:30-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 

     ال حد 

     االجنني 

     امثالاثء  

حرمجة حتريرية ال ربؼاء 

( 9ق) 2غريب ف/اجنلزيي

اجنلزيي /حرمجة حتريرية غريب 

 (مكرر16ق)امفوج امثامث 

ا جنلزيي /حرمجة صفوية غريب

 (13ق) 03ف 

 ا جنلزيي/حرمجة صفوية غريب

 (12ق)امفوج امثاين

/ حرمجة حتريرية اجنلزييامخليس 

( 13ق) 2  فغريب

 حرمجة حتريرية

اجنلزيي /غريب

( 12ق) 03ف 
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 جابر جؼالة: امس و ملب ال س خاذ

 ة. ب س خاذ مساػد: امرثبة

 08:30-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 

     ال حد 

     االجنني 

جنلزيي غريب   امثالاثء     (13ق)حرمجة ا 

     ال ربؼاء 

 (18ق)حرمجة ا جنلزيي غريبامخليس 

نة امثّساهية  امس ّس

حرمجة صفوية ا جنلزيي 

 (14ق) 1غريب ف 

حرمجة صفوية ا جنلزيي  

 (10ق) 1غريب ف

 

 

 .ب س خاذ مضارك بلسم امرتمجة: مالحظة

 

 


