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  إعالن للسادة األساتذة وطلبة كلية اآلداب واللغات
 

نظرا ألهمية تواصل األساتذة مع طلبتهم في مختلف املستويات، ومن أجل تسهيل العملية. 

 املباشر عبر األرضية الرقمية للجامعةيعلن عميد كلية اآلداب واللغات بأنه إضاقة إلى التواصل 

ة والخاصة بالتعليم عن بعد، فإننا نضع بين أيدي الطلبة البريد االلكتروني للسادة أساتذة الكلي

للتنسيق معهم بخصوص أي صعوبة مسجلة أو للتشاور في إطار املقياس املدرس أو متابعة اإلشراف 

 س جميع التخصصات.والسنة الثالثة ليسان 2بالنسبة لطلبة املاستر 

 واللغة االنجليزيةالبريد االلكتروني ألساتذة قسم اآلداب 

 الرقم اإلسم الرتبة البريد اإللكتروني

naddagh@gmail.com 1 دغبوش نادية أستاذ التعليم العالي 

bsabrina083@gmail.com '2 بغزو صبرينة استاذ محاضر'ا 

aimee_mah@yahoo.fr 3 محبوبةمسرحي  ب -استاذ محاضر 

ouniss@hotmail.com 4 اونيس سليم ب -استاذ محاضر 

omar.2pg@gmx.fr  5 قرزة عمر -أ–أستاذ مساعد 

fadwamansouri@gmail.com  6 منصوري فدوى -أ–أستاذ مساعد 

dexietherotty@gmail.com  7 سليماني مرزوق -أ–أستاذ مساعد 

walid.kefali@gmail.com  8 كفالي وليد -أ–أستاذ مساعد 

gha4beddiaf@hotmail.fr  9 ربضياف عبد الغفو -ب–أستاذ مساعد 

razak.beddiaf@hotmail.fr  10 بضيااف عبد الرزاق -ب–أستاذ مساعد 

beddiaf.a-khalek@hotmail.com  11 بضياف عبد الخالق -ب–أستاذ مساعد 

emma.imy@yahoo.com  12 كحول ايمان -ب–أستاذ مساعد 

Imane.tar85@gmail.com  13 عتيق ايمان -ب–أستاذ مساعد 

paradisecalling@gmail.com  14 دخوش فهيمة -ب–أستاذ مساعد 

hicfelle@gmail.com  15 فالح هشام -ب–أستاذ مساعد 

sonia.ram@live.fr  16 رمضان صونية -ب–أستاذ مساعد 

fatima_ou@yahoo.com  17 فاطمةولد أحمد  -ب–أستاذ مساعد 

Yousfinabila99@gmail.com  18 يوسفي نبيلة -ب–أستاذ مساعد 

bagmira90@gmail.com  19 بغياني أميرة -ب–أستاذ مساعد 
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wafaloyalty2013@gmail.com  20 مخازنية وفاء -ب–أستاذ مساعد 

rachida.chichoune@yahoo.com  21 شيشون رشيدة -ب–أستاذ مساعد 

wafaaidbel@gmail.com  22 عيدود وفاء -ب–أستاذ مساعد 

khanfriabdelmounaim@yahoo.fr  23 عبد المنعم خنفري  -ب–أستاذ مساعد 

iboulakroune@gmail.com  24 بولقرون عصام -ب–أستاذ مساعد 

faycal.qat@gmail.com  25 سعودي فيصل -ب–أستاذ مساعد 

achimebarka@gmail.com  26 عشي مباركة -ب–مساعد أستاذ 

nassiramalek7@gmail.com  27 مالك نصيرة -ب–أستاذ مساعد 

khaledchouana40@gmail.com  28 شوانة خالد -ب–أستاذ مساعد 

boumarafamel1@gmail.com  29 بومعراف آمال -ب–أستاذ مساعد 


