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 إعـــــــالن

أنهم ملزمون بإدراج المحاضرات على منصة التعليم نعلم كافة أساتذة المقاييس األفقية 

 حسب الجدول التالي: بصفة أسبوعية "moodleعن بعد "

 المجموعة المكلف)ة( األستاذ)ة( المقياس المستوى

 األول
 ليسانس

 
مصطلحات 

 أجنبية

 (1)مج  عبد الباقي زهرة

 (2)مج  شنتير عمر رضا

 (3)مج  عبد الباقي زهرة
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 المجموعة المكلف)ة( األستاذ)ة( المقياس المستوى

 الثاني
 ليسانس

 مصطلحات 

 أجنبية

 (1)مج  بن عجمية الميلود

 (2)مج  لعشاشي محمد

 األستاذ)ة(
 المكلف)ة(

 المستوى التخصص المقياس

 قانون  مصطلحات أجنبية هناوي ليلى
 عام

الثالث 

 ليسانس

 قانون  مصطلحات أجنبية حفص مختار
 خاص
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 إعـــــــالن

أنهم ملزمون بإدراج المحاضرات على منصة التعليم األفقية نعلم كافة أساتذة المقاييس 

 حسب الجدول التالي: بصفة أسبوعية "moodleعن بعد "

 المستوى التخصص المقياس المكلف)ة( )ة(ستاذاأل

األول  ومؤسسات دولة )انجليزية(لغة أجنبية  بقواسة محمد
 قانون دولي عام )انجليزية(لغة أجنبية  نرجس الكتروسي ماستر

 البيئة قانون )انجليزية(لغة أجنبية  عبد الباقي زهرة
 والتنمية

 المستدامة

 

 )ة(األستاذ
 المكلف)ة(

 المستوى التخصص المقياس

قانون  )انجليزية(لغة أجنبية  سوالمية آمال
 سرةاأل

 األول
 ماستر

 خاص قانون )انجليزية(لغة أجنبية  آمال سوالمية
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 المستوى التخصص المقياس المكلف)ة( )ة(األستاذ

قانون  لغة أجنبية )انجليزية( آمال سوالمية
 سرةاأل

 الثاني
 ماستر

  قانون لغة أجنبية )انجليزية( آمال سوالمية 
 خاص
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 المستوى التخصص المقياس المكلف)ة( )ة(األستاذ

 الثاني ومؤسسات دولة لغة أجنبية )انجليزية( محمد بقواسة 
 ماستر

 
 قانون دولي عام لغة أجنبية )انجليزية( نرجس الكتروسي

 البيئة قانون لغة أجنبية )انجليزية( عبد الباقي زهرة
 والتنمية

 المستدامة


