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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 

 البريد االلكتروني ألساتذة قسم اآلداب واللغة الفرنسية

 

 البريد االلكتروني الرتبة اللقب االسم الرقم

قسم أ مساعدأستاذ  كرازي  ناصر 1  krazido@yahoo.fr 

 assiak006@yahoo.fr أستاذ محاضر قسم ب كليل اسيا 2

 aguedjiba@yahoo.fr أستاذ محاضر قسم أ قجيبة الناصر عبد 3

 salahachani@yahoo.fr أستاذ محاضر قسم ب حشاني الدين صالح 4

قسم أ مساعدأستاذ  بلقاض ي يسرية 5  maria_yousria@yahoo.fr 

قسم أ مساعدأستاذ  ولد عمار حسينة 6  ouldammar70@hotmail.com 

محاضر قسم بأستاذ  لوصيف بدرالدين 7  loucifbadre@gmail.com 

 cheblisoumya@yahoo.fr أستاذ محاضر قسم أ شبلي سمية 8

قسم أ مساعدأستاذ  بوزيدي صورية 9  bs_sr_2007@yahoo.fr 

 amel_boussad@yahoo.fr أستاذ محاضر قسم ب بوسعد امال 10

قسم أ مساعدأستاذ  بوجالل حسان 11  bhacne@yahoo.fr 

قسم أ مساعدأستاذ  بروال كمال 12  kamguib@yahoo.fr 

قسم أ مساعدأستاذ  مزداوت حسينة 13  hassinamezdaout@yahoo.fr 

قسم أ مساعدأستاذ  دمان نظيرة 14  nady43@hotmail.fr 

قسم أ مساعدأستاذ  دزيري  فاطمة الزهراء 15  fdziri2001@yahoo.fr 

 malikatemena1@yahoo.fr أستاذ محاضر قسم ب عثامنة عبد املليك 16

قسم أ مساعدأستاذ  غدير صونية 17  lmira@hotmail.fr 

قسم أ مساعدأستاذ  حفصاوي  وردة 18  fhafsaoui@yahoo.fr 
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 fatmanasraoui@yahoo.fr أستاذ محاضر قسم ب نصراوي  فطيمة 19

قسم أ مساعدأستاذ  بوشمال جليلة 20  bouchemaldjalila@yahoo.fr 

قسم أ مساعدأستاذ  بن حفص ي دليلة 21  dalilabelhafsi@gmail.com 

 derardja.mounira@yahoo.fr أستاذ محاضر قسم ب درارجة منيرة 22

قسم أ مساعدأستاذ  العابد اسمهان 23  diamand.1962@yahoo.fr 

قسم أ مساعدأستاذ  تومي سميرة 24  toumis05@yahoo.fr 

قسم أ مساعدأستاذ  دهيمي سعاد 25  dehimi_souad@yahoo.fr 

 m.biskra@gmail.com أستاذ مساعد قسم ب مسعي مسعود 26

قسم أ مساعدأستاذ  يحي غنية 27  siradj8111@gmail.com 

قسم أ مساعدأستاذ  عبروق نادية 28  abrouk.nadia@yahoo.fr 

 djebailifatiha2020@gmail.com أستاذ محاضر قسم ب جبايلي فتيحة 29

 bhanane70@yahoo.fr أستاذ مساعد قسم ب بوزاهر حنان 30
bhanane@yahoo.fr 

قسم أ مساعدأستاذ  العابد حسناء 31  Laabed.hasna@gmail.com 

قسم أ مساعدأستاذ  ملباركية نورالهدى 32  lombarkia_nourelhouda@yahoo.fr 

قسم أ مساعدأستاذ  منصوري يسين 33  mansouri_yacine@yahoo.fr 

قسم أ مساعدأستاذ  قادري  حدة 34  kadri.hadda@yahoo.fr 

 hambli.achour@gmail.com أستاذ محاضر قسم ب حمبلي عاشور  35

قسم أ مساعدأستاذ  بوزيدي نجوى  36  bouzidinedjoua@yahoo.fr 

 ayda.ryma10@yahoo.fr أستاذ محاضر قسم ب حساني ريمة عايدة 37

قسم أ مساعدأستاذ  بورنان سارة 38  Sarra.bouranane@gmail.com 

قسم أ مساعدأستاذ  مراد فاتح 39  fatehmrd@yahoo.fr 

 ghamri_sarah@hotmail.fr أستاذ محاضر قسم ب غمري  سارة 40

 hichemkhadem@yahoo.com أستاذ مساعد قسم أ خادم هشام  41

يشععر  دالل  42 مساعد قسم أ أستاذ   dalel_araiche@yahoo.fr 

 aminarah@gmail.com أستاذ مساعد قسم أ رحماني امينة 43
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