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 إعالن للسادة ألاساتذة وطلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
 الخاصة بالتعليم عن بعدجامعة و عبر ألارضية الرقمية للالتواصل املباشر في إطار 

 

إن عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية ونظرا ألهمية تواصل ألاساتذة بطلبتهم في مختلف املستويات عبر ألارضية 

لضرورة التواصل املباشر عبر ألارضية لزيادة  وباإلضافةفي الدروس على الخط ، يعلم ألاساتذة والطلبة إلى أنه 

ريد إلالكتروني للسادة أساتذة الكلية للتنسيق معهم في أيه الاستيعاب والفهم للدروس ، نضع بين أيدي طلبتنا الب

جميع التخصصات،  2صعوبة مسجلة أو للتشاور في إطار املقياس املدرس أو في إطار متابعة إلاشراف في مستوى ماستر 

 .او ملتقى البحث في مستوي السنة الثالثة جميع التخصصات

عة الجيدة لكل انشغاالت الطلبة نطلب من الطلبة الكرام الالتزام مالحظة للطلبة، حتى يتمكن ألاساتذة من املتاب

، وإرجاء طرح إلانشغاالت العلمية والبيداغوجية قياس املدرس عبر الخط أو إلاشرافبضوابط املراسلة فقط في إطار امل

  .ألاخرى عند استئناف الدروس بحول هللا

 الرقم إلاسم و اللقب البريد إلالكتروني

zouagritahar@gmail.com زواقري الطاهر.د.ا 
1.  

laid11@hotmail.fr سعادنة العيد.د.ا 
2.  

mboukemmache@gmail.com بوكماش محمد .د.ا  
3.  

koukagol@yahoo.fr قصوري رفيقة. د.ا 
4.  

smailbouguerra3@gmail.com بوقرة إسماعيل. د 
5.  

radjiabdelaziz@yahoo.fr راجي عبد العزيز. د 
6.  

badro.khellaf@gmail.com خالف بدر الدين. د 
7.  

tafrount05@gmail.com تافرونت عبد الكريم. د 
8.  

yahiaouiassoul@gmail.com  يحياوي هادية. د 
9.  

koussarathamnia@yahoo.com عثامنية كوسر. د 
11.  
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sof.archo@yahoo.fr عرشوش سفيان. د 
11.  

hummanitaire@hotmail.fr بن عمران إنصاف. د 
12.  

majid.benyekken@yahoo.fr بن يكن عبد املجيد. د 
13.  

alekbir@yahoo.fr لكبير علي. د 
14.  

abdelli-habiba@hotmail.fr عبدلي حبيبة. د 
15.  

tafrountelhachemi72@gmail.com تافرونت الهاشمي. د 
16.  

bougi042015@gmail.com معمري عبد الرشيد. د 
17.  

maitreimad141@gmail.com دمان ذبيح عماد. د 
18.  

m-nabilavocat@hotmail.com مالكية نبيل. د 
19.  

benmebarek.maya@yahoo.fr بن مبارك ماية. د 
21.  

ounissi_l@hotmail.fr أونيس ي ليندة. د 
21.  

ramdani20006@yahoo.fr رمضاني السبتي. د 
22.  

yacine881@yahoo.com قوتال يسين. د 
23.  

pr.radhiab@gmail.com بلول راضية. د 
24.  

hafdaouisaid40@gmail.com حفظاوي السعيد. د 
25.  

ababsa_m@yahoo.fr عبابسة محمد. د 
26.  

zemouradaoud@gmail.com زمورة داود. د 
27.  

ghani.bjrf@gmail.com بوجوراف عبد الغاني. د 
28.  

mailto:sof.archo@yahoo.fr
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benmekki.nadjet@gmail.com بن مكي نجاة. د 
29.  

slimani.mebarka@gmail.com سليماني مباركة. د 
31.  

souad.bougandoura11@gmail.com بوقندورة سعاد. د 
31.  

nedjoua.Kouachi@yahoo.com كواش ي نجوى . أ 
32.  

sndroit777@gmail.com سالم سميرة. د 
33.  

athmanlaouar@gmail.com لعور عثمان. أ 
34.  

kameltakouachet@yahoo.fr تكواشت كمال. د 
35.  

maitre_hamza@hotmail.fr جبايلي حمزة. د 
36.  

madjiddoc2@gmail.com لخذاري عبد املجيد. د 
37.  

profisormourad@yahoo.fr كواش ي مراد. أ 
38.  

meriemmeriem380@yahoo.com بوشربي مريم. د 
39.  

nasri_samira@yahoo.fr ناصري سميرة. د 
41.  

Yazendjoud@yahoo.com كاية ريمة. أ 
41.  

amarbala2009@yahoo.fr بالة عمار. د 
42.  

dtoufik40@hotmail.fr عطاء هللا توفيق. د 
43.  

wkabouche@yahoo.fr قابوش وهيبة.أ 
44.  

hibaathmani@gmail.com عثماني مريم.أ 
45.  

sana85010@gmail.com هباز سناء.أ 
46.  

mailto:benmekki.nadjet@gmail.com
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hanane.droit@yahoo.com أوشن حنان. د 
47.  

adel_cite16@yahoo.fr زياد عادل. د 
48.  

chenna.mohamed@yahoo.fr شنة محمد. د 
49.  

cherif3064@yahoo.fr باديس شريف. د 
51.  

habibbelkacem25@gmail.com بلقاسم حبيب.أ 
51.  

nuri85aziz@gmail.com عزيز نوري.ا 
52.  

tayebpgs@yahoo.fr بوحالة الطيب. د 
53.  

bennouikhaled89@gmail.com بن النوي خالد. د 
54.  

sabrinadgebailli@yahoo.fr جبايلي صبرينة. د 
55.  

bokmoussa1@gmail.com بوكريطة موس ى.أ 
56.  

Loucifm1982@gmail.com لوصيف عبد الوهاب.أ 
57.  

univ.droit.khen@gmail.com عوايجية وافية.أ 
58.  

abdelmalekbchr@gmail.com بشارة عبد املالك.أ 
59.  

Amraouikhadidja2018@gmail.com عمراوي خديجة. د 
61.  

Aouatefmoumen@gmail.com مومن عواطف.ا 
61.  

moula.198511@hotmail.fr بن عش ي أمال.ا 
62.  

Ibtissem_87@yahoo.com ولقواس ابتسامب. د 
63.  

somy_13@hotmail.com عبد الالوي سامية. د 
64.  

mailto:cherif3064@yahoo.fr
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wafase@hotmail.fr صدراتي وفاء.أ 
65.  

sellamidroit@gmail.com سالمي نادية.أ 
66.  

messaoudene12@caramail.com سميحة مناصرية.ا 
67.  

abdelhaisalahw@gmail.com صالح عبد الحي.ا 
68.  

baaziz_tasnim40@yahoo.com فكرة عبد العزيز. د 
69.  

nouarazouzou@gmail.com زوزو زليخة. د 
71.  

snonasnonas@gmail.com فالق اسمهان.أ 
71.  

nasirapolitique@yahoo.fr صالحي نصيرة.ا 
72.  

hadjerkhelalfa25@gmail.com خاللفة هاجر.ا 
73.  

mahzoulaissa@gmail.com مهزول عيس ى. د 
74.  

batna.abdelaali82@gmail.com بالة عبد العالي. د 
75.  

selatnia.nadjiba@yahoo.com نجيبة سالطنية.أ 
76.  

hboukhira@yahoo.fr بوخيرة حسين.ا 
77.  

sanaboulagouas@yahoo.com بولقواس سناء. د 
78.  

Mariazebiri81@gmail.com زبيري ماريا.ا 
79.  

mamene.b@outlook.fr مامن بسمة.أ 
81.  

Dr.meriem.toumi@gmail.com تومي مريم. د 
81.  

fateh24100@hotmail.fr مزيتي فاتح. د 
82.  

mailto:abdelhaisalahw@gmail.com
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Yacine.torchi@gmail.com طرش ي يسين.أ 
83.  

Mahrez.mabrouka@yahoo.com محرز مبروكة.ا 
84.  

selsabilbkh@hotmail.fr كيحل سلسبيل.ا 
85.  

Laalia.line@Outlook.fr العالية نوال.ا 
86.  

Souhaila.benamrane@gmail.com بن عمران سهيلة.أ 
87.  

mazouz-kari@hotmail.fr  مزوز كريمة.ا 
88.  

habacheimran19990@gmail.com  هباش عمران.ا 
89.  

 

 

 عميد الكلية

 زواقري الطاهر. د.أ

 

  تعلن للطلبة قصد التواصل مع الاساتذةالبريد إلالكتروني للسادة أساتذة الكلية  من قائمة نسخة: مالحظة 

mailto:mazouz-kari@hotmail.fr
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