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Salle:09   

 
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 

سترجة سمعٌة بصرٌة 
بىغرٌرة .أ

 02ماضخر

 حرجمت عربً إوجلٍسي

ترجمة تحرٌرٌة عربً 
إنجلٌزي عربً 

جعالب .أ
 02ماستر

 ترجمة إنجلٌزي عربً

عربً /حرجمت شفىٌت فروطً 

لخضر .            أ

 02         ماضخر

 حرجمت عربً فروطً

سترجة سمعٌة بصرٌة 
غربً .        أ

 1       ماستر
 عربً إوجلٍسي                 ترجمة 

 

ترجمة شفوٌة إنجلٌزي عربً 
جعالب .أ

 01ماستر

حرجمت عربً إوجلٍسي  

 

 

Lundi  

منهجٌة الترجمة 
كحٌل .أ

 2ماستر
 حرجمت عربً فروطً

عربً /ترجمة تحرٌرٌة إنجلٌزي
دٌب .أ

 01ماستر

 عربً إوجلٍسي                  ترجمة 

 

منهجٌة الترجمة 
كحٌل .أ

 01ماستر

 حرجمت عربً فروطً

  

Mardi   

لغت الخخصص عربً 

لعىاشرٌت .أ

 01ماضخر

 عربً إوجلٍسي                 ترجمة 
 

لغت الخخصص عربً 

لعىاشرٌت .أ

 01ماضخر

 عربً إوجلٍسي                 ترجمة 

  

عربً /حرجمت ححرٌرٌت  فروطً 

حىاش . أ

 01ماضخر

 حرجمت عربً فروطً

  

Mercredi 

 عربً/تحرٌرٌةإنجلٌزي
شرٌط .أ

  عربً إوجلٍسي                01ماضخر

 

 

 

  لغة التخصص فرنسً 
تودرت .أ

 01ماستر

                عربً فروطًترجمة  

 ورشات الترجمة 
لعٌمش .    أ

 02    ماستر

 عربً إوجلٍسي               ترجمة 

 

ترجم شفوٌة عربً فرنسً  
حفٌان .أ

 02ماستر

 ترجمة عربً فرنسً

  

Jeudi 

تكنولوجٌات الترجمة 
بارة .أ

 02ماستر

حرجمت عربً إوجلٍسي عربً 

 

اللسانٌات التطبٌقٌة 
لعواشرٌة .أ

 02ماستر

 عربً إوجلٍسي               ترجمة  

اللسانٌات التطبٌقٌة 
لعواشرٌة .أ

 02ماستر

 عربً إوجلٍسي               ترجمة  

اللسانٌات التطبٌقٌة 
لعواشرٌة .أ

 02ماستر

 عربً إوجلٍسي               ترجمة  

  

Emploi du Temps par Salle (1
er

 Semestre) 

 

Jours 

Horaires 
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 Salle:10  

 

 
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 

اللسانٌات التطبٌقٌة  
شقرون .أ

 02ماستر

 ترجمة عربً فرنسً 

     

  ترجمة تحرٌرٌة عربً إنجلٌزي

شحماط .     أ
 01     ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي

اللسانٌات التطبٌقٌة 
شقرون .أ

 01ماستر

 ترجمة عربً فرنسً

  

Lundi   

ضخرجت ضمعٍت بصرٌت 

غربً .أ

 01ماضخر

 حرجمت عربً إوجلٍسي

ترجمة تحرٌرٌةعربً إنجلٌزي 
جعالب .أ

 02ماستر

حرجمت عربً إوجلٍسي 

 

ترجمة تحرٌرٌةعربً إنجلٌزي 
قبسً .أ

 02ماستر

حرجمت عربً إوجلٍسي 

 

  

Mardi  

ورشات الترجمة 
لعٌمش .أ

 02ماستر

ترجمة عربً إنجلٌزي 
  

تقوٌم الترجمة 
ذٌب .أ

 02ماستر

ترجمة عربً إنجلٌزي 
 

ترجمة تحرٌرٌة إنجلٌزي عربً 
ذٌب .أ

 01ماستر

ترجمة عربً إنجلٌزي 
  

  

Mercredi 

  ترجمة تحرٌرٌة عربً إنجلٌزي

عقىن .أ

 01ماضخر

حرجمت عربً إوجلٍسي 

 

ترجمة شفوٌة إنجلٌزي عربً 
عقون .أ

 02ماستر

حرجمت عربً إوجلٍسي 

 
 

ترجمة شفوٌة عربً إنجلٌزي 
قبسً .أ

 01ماستر

حرجمت عربً إوجلٍسي 

 
  

تكنولوجٌات الترجمة 
 02ماستر

حرجمت عربً إوجلٍسي 

 
 

  

Jeudi 

لغة التخصص عربً  
عشاري .     أ

 01     ماستر

 ترجمة عربً فرنسً

 

ترجمة تحرٌرٌةعربً إنجلٌزي 
قبسً .أ

 02ماستر

حرجمت عربً إوجلٍسي 

 

    

Emploi du Temps par Salle (1
er

 Semestre) 

 

Jours 

Horaires 
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Amph:11  
 

 
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  قسم االنجلٌزٌة    

الممارسات التواصلٌة 
حابس .ا

 01ماستر

 

    قسم االنجلٌزٌة 

Lundi 

مدخل إلى لغة القانون و 
االدارة 

ادرٌسً .أ
 02ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي 

حسنً معاوي .األستاذ أ
قسم االنجلٌزٌة 

  
 قسم االنجلٌزٌة

قسم اللغة الفرنسٌة 
 بن عثمان أشراف.أ

قسم اللغة الفرنسٌة 
 بن عثمان أشراف.أ

قسم اللغة الفرنسٌة 
 بن عثمان أشراف.أ

Mardi 

مىهجٍت البحث والخىثٍق 

ادرٌطً .    أ

 01     ماضخر

 

  قسم األدب العربً
 

    قسم األدب العربً 

Mercredi 
حسنً معاوي .األستاذ أ

قسم االنجلٌزٌة 
 

 قسم األدب العربً
  

     قسم االنجلٌزٌة

Jeudi ًقسم االنجلٌزٌة قسم االنجلٌزٌة    قسم األدب العربً  قسم األدب العرب  

Chef de département

 

Emploi du Temps par Salle (1
er

 Semestre) 

 

Jours 

Horaires 
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    Salle :11 

 

 
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   

اللسانٌات التطبٌقٌة 
شقرون .أ

 01ماستر

 ترجمة عربً فرنسً 

ترجمة شفوٌة إنجلٌزي عربً  
جعالب .أ

 02ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي

  

Lundi   

ترجمة شفوٌة إنجلٌزي عربً 
عقون .أ

 02ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي

ترجمة تحرٌرٌة عربً إنجلٌزي 

عقون .أ
 01ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي

  

Mardi  

ترجمة تحرٌرٌة إنجلٌزي عربً 

بن عبدة .أ
 02ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي 

ترجمة تحرٌرٌة فرنسً عربً 

بن عبدة .أ
 02ماستر

ترجمة عربً فرنسً 
 

اللطاوٍاث الخطبٍقٍت 

لعىاشرٌت .أ

 ترجمة عربً إنجلٌزي

  

Mercredi 

لغت الخخصص فروطً 

حىدارث .أ

 01ماضخر

 حرجمت عربً فروطً

حرجمت ححرٌرٌت عربً فروطً 

حفٍان .أ

 01ماضخر

 حرجمت عربً فروطً

ترجمة تحرٌرٌة إنجلٌزي عربً 

آٌت زٌان .أ
 02ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي
 

 

   

Jeudi 

ترجمة شفوٌة فرنسً عربً 
لعٌمش .أ

 01ماستر

 ترجمة عربً فرنسً

     

Jours 

Horaires 

Emploi du Temps par Salle (1
er

 Semestre) 



  
 

Salle :12    

 
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  

سترجة سمعٌة بصرٌة 
بوغرٌرة .أ

 02ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي

ترجمة شفوٌة إنجلٌزي عربً 
بن عبدة .أ

 01ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي

   

Lundi  

تقوٌم الترجمة  
ذٌب .أ

 02ماستر

ترجمة عربً إنجلٌزي 
 

ترجمة تحرٌرٌة إنجلٌزي عربً 

آٌج زٌان .أ

 02ماضخر

 حرجمت عربً إوجلٍسي

   

Mardi  

ترجمة تحرٌرٌة عربً إنجلٌزي 

شحماط .أ
 01ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي

ورشات الترجمة 
لعٌمش .أ

 02ماضخر

 حرجمت عربً إوجلٍسي

 

ترجمة تحرٌرٌة إنجلٌزي عربً 

عقون .أ
 01ماستر

ترجمة عربً إنجلٌزي 

  

Mercredi 

حرجمت ححرٌرٌت عربً فروطً 

حىاش .أ

 01ماضخر

 حرجمت عربً فروطً

مىهجٍت الخرجمت 

بىخمٍص .أ

 01ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي
 

مىهجٍت الخرجمت 

بىخمٍص .أ

 01ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي

مىهجٍت الخرجمت 

بىخمٍص .أ

 01ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي

ترجمة شفوٌة عربً إنجلٌزي 
شرٌط .أ

 02ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي

 

Jeudi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ترجمة تحرٌرٌة عربً إنجلٌزي 

شرٌط .أ
 01ماستر

ترجمة عربً إنجلٌزي 
 

ترجمة تحرٌرٌة إنجلٌزي عربً 

بوخمٌس .أ
 02ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي

ترجمة تحرٌرٌة إنجلٌزي عربً 

بوخمٌس .أ
 02ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي

  

Emploi du Temps par Salle (1
er

 Semestre) 

Jours 

Horaires 
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Salle :13    

 
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 قسم األنجلٌزٌة  

ترجمة تحرٌرٌة عربً فرنسً 

حفٌان  .أ
 01ماستر

 ترجمة عربً فرنسً

ترجمة شفوٌة إنجلٌزي عربً 
بن عبدة .أ

 01ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي

  

Lundi  

حرجمت شفىٌت عربً إوجلٍسي 

آٌج زٌان .أ

 01ماضخر

حرجمت عربً إوجلٍسي 

 

اللسانٌات التطبٌقٌة  
شقرون .أ

 01ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي

سترجة سمعٌة بصرٌة 
غربً .أ

 01ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي

  

Mardi  ًقسم األدب العرب 

ترجمة تحرٌرٌة عربً فرنسً 

بولودانً .أ
 01ماستر

 ترجمة عربً فرنسً

 الخرجمت ورشاث

لعٍمش .ا

 02ماضخر

حرجمت عربً فروطً 

ترجمة تحرٌرٌة عربً فرنسً 

بولودانً .أ
 01ماستر

 ترجمة عربً فرنسً

 

Mercredi 
حكىىلىجٍاث الخرجمت 

 02ماضخر

 حرجمت عربً إوجلٍسي

حرجمت شفىٌت عربً إوجلٍسي 

حىاش .أ

 02ماضخر

 حرجمت عربً إوجلٍسي

ترجمة تحرٌرٌة فرنسً عربً 

حواس .أ
 02ماستر

 ترجمة عربً فرنسً

ترجمة شفوٌة عربً إنجلٌزي 
شرٌط .أ

 02ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي

ترجمة تحرٌرٌة عربً فرنسً 

حواس .أ
 02ماستر

 ترجمة عربً فرنسً

 

Jeudi 

ترجمة تحرٌرٌة إنجلٌزي عربً 

شرٌط .أ
 01ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي

تكنولوجٌات الترجمة 
 02ماستر

 ترجمة عربً فرنسً

تقوٌم الترجمة  
ذٌب .أ

 02ماستر

ترجمة عربً فرنسً 

   

Chef de département

Jours 

Horaires 

Emploi du Temps par Salle (1
er

 Semestre) 
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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   

سترجة سمعٌة بصرٌة 
بوغرٌرة .أ

 02ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي

   

Lundi  

حرجمت شفىٌت عربً فروطً 

به عبذة  .أ

 01ماضخر

 حرجمت عربً فروطً

حرجمت شفىٌت عربً فروطً 

به عبذة  .أ

 01ماضخر

 حرجمت عربً فروطً

   

Mardi 

ترجمة تحرٌرٌة عربً إنجلٌزي 

حواس .أ
 02ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي

حرجمت شفىٌت عربً فروطً 

حىاش .أ

 01ماضخر

 حرجمت عربً فروطً

حرجمت ححرٌرٌت عربً إوجلٍسي 

حىاش .أ

 02ماضخر

 حرجمت عربً إوجلٍسي

حرجمت ححرٌرٌت إوجلٍسي عربً 

به عبذة .أ

 02ماضخر

 حرجمت عربً إوجلٍسي

  

Mercredi  

ترجمة شفوٌة عربً إنجلٌزي 
قبسً .أ

 01ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي

ترجمة تحرٌرٌة عربً إنجلٌزي 

شرٌط .أ
 01ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي

   

Jeudi  

تقوٌم الترجمة  
ذٌب .أ

 02ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي

 

لغة التخصص عربً 
لعواشرٌة .أ

 01ماستر

 ترجمة عربً إنجلٌزي

  

Chef de département

Jours 

Horaires 

Emploi du Temps par Salle (1
er

 Semestre) 
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Salle :17    

 
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 

حضارة ولغة فرنسٌة 
بوبٌر .أ

سنة أولى لٌسانس ترجمة 
 

مذخل إلى اللطاوٍاث 

بىشحذان .أ

 ضىت أولى لٍطاوص حرجمت 

حضارة ولغة عربٌة 
حابس .أ

 ضىت أولى لٍطاوص حرجمت

 

ترجمة عربً فرنسً عربً 
لخضر .أ

 ضىت أولى لٍطاوص حرجمت
  

Lundi 
الخحطٍه اللغىي فروطً 

بىبٍر .أ

  ضىت أولى لٍطاوص حرجمت

الخحطٍه اللغىي فروطً 

بىبٍر .أ

  ضىت أولى لٍطاوص حرجمت

التحسٌن اللغوي عربً 
عشاري .أ

 ضىت أولى لٍطاوص حرجمت

 

 

التحسٌن اللغوي عربً 
عشاري .أ

 ضىت أولى لٍطاوص حرجمت

 

 

Mardi 

حرجمت عربً إوجلٍسي عربً 

عقىن .أ

 

 ضىت أولى لٍطاوص حرجمت

حرجمت عربً إوجلٍسي عربً 

عقىن .أ

 

 ضىت أولى لٍطاوص حرجمت

ترجمة عربً فرنسً عربً 
لخضر .أ

 ضىت أولى لٍطاوص حرجمت

حقىٍاث الخرجمت  

كحٍل .أ

 ضىت أولى لٍطاوص حرجمت

  

Mercredi  

الخحطٍه اللغىي إوجلٍسي 

قرفٍت .أ

ضىت أولى لٍطاوص حرجمت 

 

الخحطٍه اللغىي إوجلٍسي 

قرفٍت .أ

ضىت أولى لٍطاوص حرجمت 

 

   

Jeudi 

حضارة ولغة إنجلٌزٌة 
جمٌل .أ

ضىت أولى لٍطاوص حرجمت 

 

لغة التخصص عربً 
عشاري .أ

 01ماستر

 ترجمة عربً فرنسً

    

Chef de département 
 

Jours 

Horaires 

Emploi du Temps par Salle (1
er

 Semestre) 
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   Salle :18           

 
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  

حقىٍاث الخعبٍر الشفىي والكخابً 

  عربً

عشاري .أ

 الطىت الثاوٍت لٍطاوص حرجمت

حقىٍاث الخعبٍر الشفىي والكخابً 

  عربً

عشاري .أ

 الطىت الثاوٍت لٍطاوص حرجمت

تقنٌات التعبٌر عربً فرنسً 
عربً 

حفٌان  .أ
 الطىت الثاوٍت لٍطاوص حرجمت

 

برمجٌات الترجمة 
غربً .أ

 الطىت الثاوٍت لٍطاوص حرجمت
 

Lundi 

 حقىٍاث الخعبٍر الشفىي والكخابً 

فروطً 

حىدارث .أ

  الطىت الثاوٍت لٍطاوص حرجمت

حقىٍاث الخعبٍر الشفىي والكخابً 

فروطً 

حىدارث .أ

  الطىت الثاوٍت لٍطاوص حرجمت

اللسانٌات التطبٌقٌة 
شقرون .أ

 01ماضخر

 حرجمت عربً إوجلٍسي

تكنولوجٌات الترجمة 
بارة .أ

 02ماستر

حرجمت عربً فروطً عربً 

 

ترجمة تحرٌرٌة فرنسً 
عربً 

بن عبدة .أ
 02ماستر

 ترجمة عربً فرنسً

 

Mardi 
مبادىء الترجمة الشفوٌة 

لعٌمش .أ
 الطىت الثاوٍت لٍطاوص حرجمت

حرجمت عربً فروطً عربً 

حفٍان .أ

الطىت الثاوٍت لٍطاوص حرجمت 

 

منهجٌة الترجمة 
كحٌل .أ

 01ماستر

 حرجمت عربً فروطً

حرجمت ححرٌرٌت فروطً 

عربً 

لخضر .أ

 01ماضخر

 حرجمت عربً فروطً

  

Mercredi 
 

 

حقىٍاث الخعبٍر الشفىي والكخابً 

إوجلٍسي 

جمٍل .أ

الطىت الثاوٍت لٍطاوص حرجمت 

 

حقىٍاث الخعبٍر الشفىي والكخابً 

إوجلٍسي 

جمٍل .أ

الطىت الثاوٍت لٍطاوص حرجمت 

 

   

Jeudi 
ترجمة إنجلٌزي عربً  

جعالب .أ
 السنة الثانٌة لٌسانس ترجمة

نظرٌات الترجمة 
بوخمٌس .أ

الطىت الثاوٍت لٍطاوص حرجمت 

 

 
حرجمت إوجلٍسي عربً 

قبطً .أ

 الطىت الثاوٍت لٍطاوص حرجمت
  

Jours 

Horaires 

Emploi du Temps par Salle (1
er

 Semestre) 
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 Salle :14 
 

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   

حعلٍمٍت الخرجمت 

كحٍل .أ

 02ماضخر

  حرجمت عربً فروطً

حرجمت إوجلٍسي عربً 

قبطً .أ

 الطىت الثاوٍت لٍطاوص حرجمت
   

Mardi         

Mercredi  

تكنولوجٌات الترجمة 
بارة .أ

 02ماستر

  ترجمة عربً إنجلٌزي

     

Jeudi          

 

Jours 

Horaires 

Emploi du Temps par Salle (1
er

 Semestre) 
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 Salle :15 
 

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         

Mardi  

ترجمة تحرٌرٌة فرنسً عربً 

لخضر .أ
 01ماستر

ترجمة عربً فرنسً 

     

Mercredi         

Jeudi          

Emploi du Temps par Salle (1
er

 Semestre) 

 

 
Jours 

Horaires 
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