
 

 

  

 

 

 

 

 

Fiche d’informations du  département  

- Intitulé du département :                   PHYSIQUE 

- Faculté :                        SCIENCES EXACTES 

- Téléphone :                                           031 81 11 73 

- Email :                        departement_physique@yahoo.fr 

 

Chef du département :           Pr. BOUDJADA Ali 

Adjoints : 

- Pr BENSAHA Rabah  (Pédagogie) 

- Pr DJEZZAR Mahfoud (Post-Graduation et Recherche Scientifique) 

Filières de formations : 

- Physique 

Offres de formations : 

1/ Licences : 

- Physique Énergétique  

- Physique Fondamentale 

- Physique des Matériaux 

- Physique des Rayonnements 

- Physique Théorique 

2/Masters : 

- Nano Physique 

- Physique Appliquée  

- Physique Énergétique et énergies renouvelables 

- Physique des Matériaux 

VICE RECTORAT 

de la Formation Supérieuredes premiers et 

deuxième cycle, la Formation Continue, les 

Diplômes et la Formation Supérieure Graduée 

 

 مديرية الجامعةنيابة

في الطورين األول و الثاني و  المكلفة بالتكوين العالي

و كدا التكوين العالي  و الشهاداتالتكوين المتواصل 

 في التدرج
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 وزارةالـــتعـــلـــيـــمالـــعـــالـــيوالـــبـــحـــثالـــعـــلــــمــــي

 1 ةـــنـــيـــطـــنـــســـقاإلخوة منتورية ـــعـــامـــج
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- Physique Médicale 

- Physique Théorique 

- Physique Théorique -Astrophysique 

Laboratoires Pédagogiques : 

Travaux pratiques : 

- Mécanique 

- Optique 

- Electronique-Electricité 

- Physique nucléaire 

- Ondes et vibrations  

- Thermodynamique 

- Métallurgie 

- Diffraction des rayons X 

- Spectroscopie 

- Raman 

- Infra rouge 

Laboratoires  de recherche : 

 - Céramiques  (Pr. R. Bensaha) 

- Couches Minces et Interfaces  (Pr. A. Bouabellou) 

- Cristallographie (Pr. A. Boudjada) 

- Microstructure et Défauts dans les Matériaux (Pr. L. Chekour) 

 - Physico-Chimie – Chimie des Semi-Conducteurs (Pr. A. Chaib) 

- Physique Mathématique et Physique Subatomique (Pr. N. Mebarki) 

- Thermodynamique et Traitement des Surface des  Matériaux (Pr. A. Karaali) 

- Physique Energétique (Pr. N. Bellel) 

- Physique Théorique   (Pr. F. Benamira) 

Unité de recherche : 

- Physique des matériaux et applications 

Thématiques de recherche : 

Filières : 

Physique 

Projets de recherches : 

- Physique Energétique 

- Physique des matériaux 



- Physique théorique 

- Physique médicale 

Domaines d’intérêt : 

- Energies renouvelables 

- Industrie 

- Médecine 

- Pharmacologie 

Relation avec le secteur socio-économique : 

- Formation 

- Industrie métallurgique 

- Industrie des énergies renouvelables 

- Instrumentation médicale 

- Industrie pharmaceutique. 

 

 قـائمة األسـاتذة الـموظـفين  

 الفيزياءقـسم 
 2017/  2016:  لسنة الدراسيةالسداسي األول ل

 المادة المدرسة االختصاص الرتبة الحالية  اللقب واالسم    رقم

 M.2 R.G.+R.R. L.3 الفيزياء النظرية أستـــاذ  آيــت موسى كريــم 1

 .M.1 MDF.APPL.+TP.INF فيزياء الطاقة أستـــاذ  باهـي لخضــر 2

 L.3 PHY.STAT.+TP.MATERIAUX فيزياء المواد أستـــاذ  برامة صالح الدين 3

 M.1 GIS.SOL. + M.2 IROCS-BIOMASSE فيزياء الطاقة أستـــاذ  نذيـــــربــالل  4

 M.1 M.Q.A.+ L.3 MQA الفيزياء النظرية أستـــاذ  بلعلوي نذيــــر 5

 M.2 CH.Q. + G. MECANIQUE الفيزياء النظرية أستـــاذة  بن حيزية كريمة)ح( بودين 6

 M.1 P.R. + M.2 SEMINAIRE النظريةالفيزياء  أستـــاذة  بن راشي فاطمــة 7

 .M.1 N.SYNT. + L.3 N. TECH فيزياء المواد أستـــاذ  بن ساحــة رابح 8

 .M.2 GNC + M.1 M.Q الفيزياء النظرية أستـــاذ  بن سالمـة عاشور 9

 الفيزياء النظرية أستـــاذة  بن طاق باية )ح( بوغرارة 10
M.2 M.M.2 + 

PHYSIQUE (MATHEMETIQUE) 

 M.M. + PHY.PART.+T.G. L.3 الفيزياء النظرية أستـــاذة  بن عباس)م( ساحلي وناسـة 11

 PHYSIQUE  (S.T.) الفيزياء النظرية أستـــاذ  بن عميرة فريــد 12

 PHYSIQUE  (S.M.) فيزياء المواد أستـــاذ  بو الشعر مرزوق 13



 T.P. OPTIQUE (S.M.) فيزياء المواد أستـــاذ  بوبرطـــخ عبد الحميد 14

 T.P. OPTIQUE (S.M.) فيزياء المواد أستـــاذ  بوجعادة علــــــي 15

 فيزياء المواد أستـــاذ  بوجعدار اسماعيــــل 16
M.2  N.PHY. - N.STRUC. 

+  PHYSIQUE  (S.M.) 

 PHYSIQUE  (S.T.) فيزياء المواد أستـــاذ  بوخيــــط نحمــان 17

 M.1 T.P. R.X.+ T.P.O.V. (S.M.) فيزياء المواد أستـــاذ  بوديـــن بوبكر 18

 M.2 T.V.+NANO فيزياء المواد أستـــاذ  بوعبلو عبد الرحمان 19

 .M.1 MNP. + M.2 C.P.T فيزياء الطاقة أستـــاذ  بوفنـــدي توفيــق 20

 PHYSIQUE  (S.M.) فيزياء المواد أستـــاذ  بولطيف علـــي 21

 M.1 T.APPR.+M.2 IROCS فيزياء الطاقة أستـــاذ  جـــــزار محفوظ 22

 PHYSIQUE  (S.M.) + S.C. L3 فيزياء المواد أستـــاذ  جمــال عمــر 23

 PHYSIQUE  (S.T.) فيزياء المواد أستـــاذ  حــــجاج لخضــر 24

 M.2 N.BIOM.+TNMC فيزياء المواد أستـــاذ  حرابي عبد الحميد 25

 PAMS L3+   PHYSIQUE  (S.T.) فيزياء المواد أستـــاذ  حمادي عبد الحميد 26

 TP.MEC (S.M.) فيزياء المواد أستـــاذ  حمامدة اسماعيـل 27

 .M.1DISLOC. + M2 INTERF فيزياء المواد أستـــاذ  خلف هللا عمــر 28

 .M.1 D.P.+ M2 PLAS.RESIS فيزياء المواد أستـــاذة  رواق نــــجاة 29

 M.2 P.SURF. + P.S. L3 فيزياء المواد أستـــاذة  روستيلة عقيـلـة 30

 PHYSIQUE  (S.M.) الفيزياء النظرية أستـــاذ  زوزو سامي رياض 31

 .TP. ELECTR.   S.M فيزياء المواد أستـــاذ  سبايس ميلـــود 32

 فيزياء المواد أستـــاذة  سبايس وهيبة )م( حليمي 33
M.1 LASER + M.2 AML+ 

G.MECANIQUE 

 PHYSIQUE  (S.T.) فيزياء المواد أستـــاذ  ســرار الشريــف 34

 PHYSIQUE  (S.T.) فيزياء الطاقة أستـــاذة  سعيدي ياسمينـة )ح( مغريش 35

 M.1 PPM.+ TM.+PTM فيزياء المواد أستـــاذ  شاري عبد الحميد 36

 فيزياء الطاقة أستـــاذة  المؤمن عبـلة شاكر)م( عبد 37
M.1 T.T. + M2 IROCS 

+ T.APPR. L.3 

 PHYSIQUE  (I.N.AT.A.) فيزياء المواد أستـــاذ  شايــــب عبد الرحمان 38

 .M.2 T.SURF فيزياء المواد أستـــاذ  شكـور لونيـــس 39

 M.2 PPF + M.1 P.G.P.+ MDF.1L3 فيزياء الطاقة أستـــاذ  عطاف نذيـــر 40

 M.1PHY.STAT.+THERM.+TCM.L3 فيزياء الطاقة أستـــاذ  عومــــارة عبد السالم 41

 TP.INF.  SM فيزياء الطاقة أستـــاذ  عيدة محمد الصالح 42

 .TP S.C. L3 + TP.O.V.  S.M فيزياء المواد أستـــاذ  قارة علي أحســـــن 43



 .M.Q.II  L.3+ TP.MEC.  S.M الفيزياء النظرية أستـــاذ  قشــي العربــي 44

 PHYSIQUE (BIOLOGIE) فيزياء الطاقة أستـــاذ  كرباش الطاهــر 45

 .M.2 PROP.N.+N.CHIM. + N.S فيزياء المواد أستـــاذة  كغوش نصيــرة)ح( سويكي 46

 .M.1  IRM فيزياء المواد أستـــاذة  لعبانـــي ربيـــحة 47

 M.1  TP MET.+ TP. L3 فيزياء المواد أستـــاذة  زغدة لعــــروق 48

 الفيزياء النظرية أستـــاذ  مباركي نور الدين 49
ANGL +SUP.APP. +M.2 ANGL. + 

ASTRO. L.3 

 PHYSIQUE  (S.T.) فيزياء المواد أستـــاذ  محتالـــي محمـــد 50

 .M.2 ECM. + MASPCM فيزياء المواد أستـــاذ  ميروح كمـــال 51

 الفيزياء النظرية أستـــاذ  ميموني جمـــال 52
M.2 APQMT+TJMS 

+ M1 FUND.ASTR. 

 .TP. ELECTR.  S.M فيزياء المواد أستـــاذ  ويلــي زين الديـــن 53

 PHYSIQUE  (S.T.) فيزياء المواد أستاذ الحربي بوجمعـــــة 54

 M.1 O.P. + TQCA الفيزياء النظرية أستاذ عيســــاوي حبيـــب 55

 PHYSIQUE  (S.T.) الفيزياء النظرية أستاذ  باش خزناجي عبد المالك 56

 فراح محمد الصالـــح 57
 

 أستاذ 
 PHYSIQUE  (MATHEMATIQUE) فيزياء المواد

58 
 

 مخنـــاش عمـــار
 فيزياء الطاقة أستاذ 

TP. SOLIDE  L.3 

+ TP. OPTIQUE  S.M. 

 بن زقوطــة عمـــر 59
أستاذ محاضر 

 قسم أ
 PHYSIQUE  (S.M.) فيزياء المواد

 بن ســويــسي عـائــشة 60
أستاذة محاضرة 

 قسم أ
 PHYSIQUE  (S.T.) فيزياء المواد

 بن عطاء هللا ساميــــة 61
أستاذة محاضرة 

 قسم أ
 .TP.MDF L.3+ TP.INF. S.M فيزياء الطاقة

 بوجعادة فهيــــمة 62
أستاذة محاضرة 

 قسم أ
 PHYSIQUE (TRANSPORT) فيزياء المواد

 بوضياف نــذيرة 63
أستاذة محاضرة 

 قسم أ
 PHYSIQUE  (S.T.) الفيزياء النظرية

 بوطبيلة هشــــــام 64
أستاذة محاضرة 

 قسم أ
 PHYSIQUE  (S.T.) فيزياء الطاقة

 بولعراس نـــورة 65
أستاذة محاضرة 

 قسم أ
 PHYSIQUE  (S.T.) فيزياء المواد

 بومعيـــزة نور الدين 66
أستاذ محاضر 

 قسم أ
 PHYSIQUE  (S.T.) فيزياء المواد

 حمدلـــــو لمين 67
أستاذ محاضر 

 قسم أ
 PHYSIQUE  (S.M.) فيزياء المواد

 خلـــيل عــــــلي 68
أستاذ محاضر 

 قسم أ
 PHYSIQUE  (S.M.) فيزياء المواد

 زوزو إلهــــام 69
أستاذة محاضرة 

 قسم أ
 T.P. MEC.  (S.M.) الفيزياء النظرية



 شكيــــرو  وسيـــلة 70
أستاذة محاضرة 

 قسم أ
 T.P. ELECTR.  (S.M.) فيزياء المواد

 لعـنـاصر عــلي 71
أستاذ محاضر 

 قسم أ
 T.P. ELECTR.  (S.M.) فيزياء المواد

 مصباح أحمـــــد 72
أستاذ محاضر 

 قسم أ
 PHYSIQUE  (S.T.) فيزياء المواد

 معقـــــال عبد العزيز 73
أستاذ محاضر 

 قسم أ
 PHYSIQUE  (S.T.) فيزياء الطاقة

 نابتــــي ساميــة 74
أستاذة محاضرة 

 قسم أ
 PHYSIQUE  (ENS.) فيزياء المواد

 نعيجة هدى 75
أستاذة محاضرة 

 قسم أ
 M.1  PNA + M.Q.2  L.3 الفيزياء النظرية

 نموشي صالـــــح 76
أستاذ محاضر 

 أقسم 
 PHYSIQUE  (S.T.) فيزياء المواد

 نـويـصر األمـين 77
أستاذ محاضر 

 قسم أ
 PHYSIQUE  (S.T.) فيزياء المواد

 يحيوش محي الديـــن 78
أستاذ محاضر 

 قسم أ
 T.P. ELECTR.  (S.M.) فيزياء المواد

 كازويت سمير 79
أستاذ محاضر 

 قسم أ
 M.1 S.C.  +  ENS فيزياء المواد

 محمـد لمينش ورإط 80
أستاذة محاضرة 

 قسم ب
 T.P. OPTIQUE  (S.M.) فيزياء المواد

 بطروش مليكة )ح( مذكور 81
أستاذة محاضرة 

 قسم ب
 PHYSIQUE  (S.T.) الفيزياء النظرية

 بلعمري زهيرة 82
أستاذة محاضرة 

 قسم ب
 M.1 MAC + ACM  L3 فيزياء المواد

 بن المجات حنان 83
أستاذة محاضرة 

 قسم ب
 اإلحالة على اإلستيداع فيزياء المواد

 بن قـدوار يـمـينة)ح( لقيقط 84
أستاذة محاضرة 

 قسم ب
 .TP. O.V.  S.M فيزياء المواد

 بوبقة وحيدة)ح( خوالد 85
أستاذة محاضرة 

 قسم ب
 .TP. MEC  S.M فيزياء المواد

 بوزيـــــــد خديجة 86
أستاذة محاضرة 

 قسم ب
 PHYSIQUE  (S.T.) فيزياء المواد

 بوشارف مــــراد 87
أستاذ محاضر 

 قسم ب
 PHYSIQUE  (S.T.) فيزياء المواد

 بومــعزة لــيلى 88
محاضرة  أستاذة

 قسم ب
 PHYSIQUE  (S.T.) فيزياء المواد

 توميــــات عمـــر 89
أستاذ محاضر 

 قسم ب
 .M.1 D.M. + INF.  SM + G.MEC فيزياء المواد

 حراث مونــيـة)ح( زرطال 90
أستاذة محاضرة 

 قسم ب
 PHYSIQUE  (S.T.) الفيزياء النظرية

 حريش بركاهم 91
 استاذة محاضرة 

 قسم ب
 PHYSIQUE  (S.T.) فيزياء المواد

 حركاتي )ح( قربوعة شهيناز 92
أستاذة محاضرة 

 قسم ب
 .TP.SOLIDE + TP. NUCL فيزياء المواد



 حمدوني يامن 93
محاضر  أستاذ

 قسم ب
 النظريةالفيزياء 

M.1 PRN + ST.APPL. 

+ PHY.STAT.+TP.NUCL.  L3 

 دارنفاد وردة 94
أستاذة محاضرة 

 قسم ب
 PHYSIQUE  (TRANSPORT) فيزياء المواد

 رزق هللا زهيرة 95
أستاذة محاضرة 

 قسم ب
 PHYSIQUE  (S.M.) فيزياء المواد

 زواش أحســــن 96
أستاذ محاضر 

 قسم ب
 PHYSIQUE  (S.M.) فيزياء المواد

 ساعد حميدش ليندة 97
أستاذة محاضرة 

 قسم ب
 PHYSIQUE  (S.T.) فيزياء المواد

 سقــني رشــيد 98
أستاذ محاضر 

 قسم ب
 PHYSIQUE  (VETER.) فيزياء المواد

 طواهري سفيان 99
أستاذ محاضر 

 قسم ب
 T.P. MEC.  (S.M.) فيزياء الطاقة

 عـــزيزي آسيــــا 100
أستاذة محاضرة 

 بقسم 
 PHYSIQUE  (S.T.) فيزياء المواد

 عواطي رضا 101
أستاذ محاضر 

 قسم ب
 INF.  (S.M.) فيزياء المواد

 عموراش سامية )ح( بوقرة 102
أستاذة محاضرة 

 قسم ب
 PHYSIQUE  (S.T.) فيزياء المواد

 عـــــميور لــيلى  103
أستاذة محاضرة 

 قسم ب
 PHYSIQUE  (S.T.) فيزياء المواد

 سعاد )ح( بن دحــمان عياط 104
أستاذة محاضرة 

 قسم ب
 .TP. O.V.  S.M فيزياء الطاقة

 غانمــــي سميــة 105
أستاذة محاضرة 

 قسم ب
 PHYSIQUE  (S.T.) فيزياء المواد

 كبـاش اسمهان )ح( مسعودي 106
أستاذة محاضرة 

 قسم ب
 PHYSIQUE  (S.T.) الفيزياء النظرية

 لوجاني نادية 107
محاضرة أستاذة 

 قسم ب
 PHYSIQUE  (S.T.) الفيزياء النظرية

 ونداجي سليمة 108
استاذة محاضرة 

 قسم ب
 PHYSIQUE  (S.M.) الفيزياء النظرية

 ومان سامية 109
أستاذة محاضرة 

 قسم ب
 PHYSIQUE  (S.T.) الفيزياء النظرية

 ساحلي منير 110
أستاذ محاضر 

 قسم ب
 TP. MEC.  (S.M.) فيزياء المواد

111 
 

 قايــم سمــــراء
محاضرة  أستاذة

 قسم ب
 الفيزياء النظرية

M.1 SRRI + TP. NUCL.  L3 

+ TP. ELECTR.  S.M. 

 عطاف صونية 112
محاضرة  أستاذة

 قسم ب
  فيزياء الطاقة

 حريش  سناء 113
محاضرة  أستاذة

 قسم ب
 .O.V. TD   S.M فيزياء المواد

 بلعيساوي )م( بن كينوار وردة 114
أستاذة مساعدة 

 قسم أ
 PHYSIQUE  (S.T.) فيزياء المواد

 بن سميرة حنان )ح( بن زرقين 115
أستاذة مساعدة 

 قسم أ
 .M.1 TP فيزياء المواد



 بن فطيمة نورة )م( دالي شاوش 116
أستاذة مساعدة 

 قسم أ
 TP. OPTIQUE  (S.M.) فيزياء المواد

 بن لحرش فريدة )ح(بن زقوطة 117
 أستاذة مساعدة

 قسم أ
 TP.ELECTR.  (S.M.) فيزياء الطاقة

 بن يمينة مونية )ح( بن قدوار 118
أستاذة مساعدة 

 قسم أ
 PHYSIQUE  (BIOLOGIE) فيزياء المواد

 اللـــة محمــدطبو 119
أستاذ مساعد 

 قسم أ
 PHYSIQUE  (S.T.) فيزياء المواد

 بودايرة راضية )ح( شريبط 120
مساعدة  أستاذة

 قسم أ
 .TP.ELECTR.  S.M الموادفيزياء 

 بودمـــاغ فـــاروق 121
أستاذ مساعد 

 قسم أ
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