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اللغة وألادب العربيقسم البريد الالكتروني ألساتذة   
 

 البريد االلكتروني الرتبة اسم ولقب األستاذ)ة( الرقم
 ailaneomar@gmail.com أستاذ التعليم العالي عمر عيالن 1

 lettlang@gmail.com العاليأستاذ التعليم  يوسف لطرش 2

 lissaniat@yahoo.fr أستاذ التعليم العالي صالح خديش 3

 Madjid.guerri@yahoo.fr أستاذ التعليم العالي مجيد قري 4

 h-rouag@hotmail.com أستاذ التعليم العالي حورية رواق 5

 Bahrinouara118@gmail.com أستاذ التعليم العالي نوارة بحري 06

 sorayadjaghboub@gmail.com أستاذ التعليم العالي صورية جغبوب 07

 katahir05@hotmail.fr أستاذ محاضر ـ أ ـ كمال طاهير 08

 farida.meguellati@yahoo.fr ـ أأستاذ محاضر ـ  فريدة مقالتي 09

 belaifa.rachid@yahoo.fr أستاذ محاضر ـ أ ـ رشيد بلعيفة 10

 alinada456@gmail.com محاضر ـ أ ـأستاذ  نسيمة شمام 11

 abouaroua1@gmail.com أستاذ محاضر ـ أ ـ عبد المالك مغشيش 12

 samira.garoui61@gmail.com أستاذ محاضر ـ أ ـ سميرة قروي 13

 miloud.reguig@wanadoo.fr أستاذ محاضر ـ أ ـ ميلود رقيق 14

 falek_soumia@hotmail.fr أستاذ محاضر ـ أ ـ سمية فالق 15

 Alma_khe@yahoo.fr أستاذ محاضر ـ أ ـ عالمة خذري 16

 Aliagari80@gmail.com أستاذ محاضر ـ أ ـ عالية قري 17

 hananecomdz@yahoo.com أستاذ محاضر ـ أ ـ حنينة طبيش 18

 Lazar2045@yahoo.fr أستاذ محاضر ـ أ ـ مساعدية لزهر 19

antarlazhar@yahoo.fr 

ـ أأستاذ محاضر ـ  نسيمة بن عباس 20  benassima15@gmail.com 

 tikritdz@gmail.com أستاذ محاضر ـ أ ـ شمس الدين شرفي 21

 lghenimi@yahoo.com أستاذ محاضر ـ أ ـ الوردي غنيمي 22

 imenmellel@gmail.com أستاذ محاضر ـ أ ـ إيمان مالل 23

ـ أ ـ أستاذ محاضر جمعة مصاص 24  messasdjema@gmail.com 

mailto:alinada456@gmail.com
mailto:samira.garoui61@gmail.com
mailto:falek_soumia@hotmail.fr
mailto:hananecomdz@yahoo.com
mailto:imenmellel@gmail.com


 

2 
 

Ministry of Higher Education and Scientific Research 

Abbes Laghrour University Khenchela 

Faculty of Letters and Languages 

Dean’s of Faculty 
 

 العلمي والبحث يالعال التعليم وزارة
 خنشلة لغرور عباس جامعة

 واللغات اآلداب كلية
 الكلية عمادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية 

 

 

 

 

 souadaoun@hotmail.com أستاذ محاضر ـ ب ـ سعاد عون 25

 bhouha@yahoo.fr أستاذ محاضر ـ ب ـ هند بوعود 26

محاضر ب أستاذ عبد الجبار علوي 27  alouialoui6@gmail.com 

 miloud50dz@hotmail.fr أستاذ محاضر ـ ب حركاتيميلود  28

 hamide19dz@yahoo.fr أستاذ محاضر ـ ب عبد الحميد ختالة 29

 Adamisaid1967@gmail.com أستاذ محاضر ـ ب لخميسي آدمي 30

 hamzaouialima1@gmail.com أستاذ محاضر ـ ب عليمة حمزاوي 31

 karimahedj@gmail.com أستاذ محاضر ـ ب كريمة حجازي 32

 ouardakebbabi@gmail.com أستاذ محاضر ـ ب وردة كبابي 33

 noraboughegal@gmail.com أستاذ محاضر ـ ب نورة بوغقال 34

 mounidols@hotmail.com أستاذ محاضر ـ ب مونية مكرسي 35

 sibamess@yahoo.fr أستاذ محاضر ـ ب نسيبة مساعدية 36

 nounougaouas@gmail.com أستاذ محاضر ـ ب نبيل قواس 37

 slimani_uni@yahoo.com أستاذ محاضر ـ ب عواطف سليماني 38

 sohilalaouar@gmail.com أستاذ محاضر ـ ب سهيلة لعور 39

 nouioua.abdelkad45er@gmail.com أستاذ محاضر ـ ب ـ عبد القادر نويوة 40

nouioua.abdelkader@yahoo.fr 

 أستاذ محاضر ـ ب ـ عادل زواقري 41
adelmoslim2018@gmail.com 

charcheurlinguiste@gmail.com 

adelinguiste@yahoo.fr 

 roukiakhawla@gmail.com أستاذ محاضر ـ ب ـ رابح بوشعشوعة 42

 toumihi@gmail.com أستاذ محاضر ـ ب ـ هشام تومي 43

 naimachalghoum@gmail.com أستاذ محاضر ـ ب ـ شلغوم نعيمة 44

 hachmik259@gmail.com أستاذ محاضر ـ ب ـ الهاشمي قشيش 45

 soucif@hotmail.fr أستاذ محاضر ـ ب ـ سيهام أوصيف 46

 bouzianeimene5@gmail.com أستاذ محاضر ـ ب ـ إيمان بوزيان 47

 fawzich_40@yahoo.fr أستاذ محاضر ـ ب ـ فوزي نجار 48

 ghaniaboussahia@gmail.com أستاذ محاضر ـ ب ـ غنية بوساحية 49

 imlouli.hakima@gmail.com أستاذ محاضر ـ ب ـ حكيمة إملولي 50

mailto:souadaoun@hotmail.com
mailto:slimani_uni@yahoo.com
mailto:sohilalaouar@gmail.com
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 mkhoumaissa@gmail.com أستاذ محاضر ـ ب خميسة مزيتي 51

 laabadlia.aicha@gmail.com أستاذ محاضر ـ ب ـ لعبادلية عائشة 52

 prof.bouallag05@gmail.com أستاذ محاضر ـ ب ـ بوعالق سامية 53

 salima.alg@gmail.com أستاذ محاضر ـ ب ـ جالل سليمة 54

 sbatouche@yahoo.fr اعد ـ أـسستاذ مأ بعطوشصليحة  55

 sekkaouiradhia@gmail.com أستاذ مساعد ـ أـ راضية سكاوي 56

 alicomdz@yahoo.fr أستاذ مساعد ـ أـ نبيلة سكاي 57

 Sara30mess@gmail.com أستاذ مساعد ـ أـ سارة مسعودي 58

 kaisabdelmoumene@gmail.com أستاذ مساعد ـ أـ عبد المؤمن قيس 59

 Wahid40@gmail.com أستاذ مساعد ـ أـ حنان شرفي 60

 Halimaarrif@gmail.com مساعد ـ أـأستاذ  حليمة عريف 61

 Boutarfa.darine@yahoo.com أستاذ مساعد ـ أـ دارين بوطارفة 62

 ilhemchader@gmail.com أستاذ مساعد ـ أـ إلهام شادر 63

 nassiramessaoudi@gmail.com أستاذ مساعد ـ أـ نصيرة مسعودي 64

nassirame68@gmail.com 

 hamdaouilettre@gmail.com أستاذ مساعد ـ أـ فهيمة حمداوي 65

 rachi.khelaifi@gmail.com أستاذ مساعد ـ أـ رشيد خاليفي 66

 merdacimene2018@gmail.com أستاذ مساعد ـ أـ إيمان مرداسي 67

مساعد ـ أـأستاذ  عبد الغاني تريكي 68  Univeraghani38564@yahoo.fr 

 ghegagliaouahiba@gmail.com أستاذ مساعد ـ أـ وهيبة غقاقلية 69

 Oualid.djedai@gmail.com أستاذ مساعد ـ أـ وليد جدي 70

 mustaphabouguelmouna@gmail.com أستاذ مساعد ـ أـ مصطفى بوقلمونة 71

 ilyessbouchemal@gmail.com أستاذ مساعد ـ أـ إلياس بوشمال 72

 nedjlaoui.traduction@gmail.com أستاذ مساعد ـ أـ نجالوي حسناء 73

 benchafaamalek@gmail.com أستاذ مساعد ـ أـ بن شافعة عبد المالك 74

 djellabissam@yahoo.com أستاذ مساعد أ جالب عصام 75
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