
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جـــــــــــــــــــامعة أدرار 
 كلية العلوم و التكنولوجيا
 قسم علوم المـــــــــــــادة 

 برنامج الدروس التفاعلية عن بعد
 

 المادةالسنة األولى علوم  -1
 

 البريد المهني لألستاذ التوقيت  الوحدة األستاذ المقياس 
Cours 

PHYSIQUE 2 

 اإلثنين  أساسية سايحي مصطفى
11h-12h30 

mostefasayhi@univ-adrar.dz 

TD PHYS. 2 األحد أساسية لم سعاديسو 
15h30-17h souilemsouad@univ-adrar.dz 

CHIMIE 2   عروسي عبد
 العزيز

 الثالثاء  أساسية
11h-12h30 

 

MATHS 2  األربعاء  أساسية قومني محمد 
11h-12h30 

med.goumni@univ-adrar.dz 

 

 السنة الثانية كيمياء  - 2
 

 البريد المهني لألستاذ التوقيت  الوحدة األستاذ المقياس 
Techniques d’analyse  السبت أساسية لخضاري لخضر 

14h-16h 
 

Chimie Organique 2 اإلثنين  أساسية مكي خليفة 
14h-16h 

adrar.dz-mekki.khelifa@univ 

Chimie Analytique  الخميس أساسية قلوم سليمان 
14h-16h 

slim.kalloum@univ-adrar.dz 

Thermodynamique et 
cinétique chimique 

 األحد أساسية حبشي عبد المجيد
10h-12h 

adrar.dz-habchiram@univ 

Chimie quantique الثالثاء  أساسية مناد بوفلجة 
17h-19h 

b.mennadusto@univ-adrar.dz 

 

 السنة الثالثة كيمياء   -3
 

 البريد المهني لألستاذ التوقيت  الوحدة األستاذ المقياس 
Chimie de Surface 

 

 الثالثاء  أساسية يونسي معمر 
14h-16h 

 

Electrochimie األربعاء  أساسية سميلي بالل 
14h-16h 

billel.smili@univ-adrar.dz 

Cristallographie الخميس أساسية سميلي بالل 
14h-16h 

billel.smili@univ-adrar.dz 

Structure et 

Spectroscopie de 

Molécules Poly-

atomiques 

 األحد أساسية بزة عبد الفتاح
14h-16h 

Fatah.bezza@univ-adrar.dz 

 
 
 

mailto:mostefasayhi@univ-adrar.dz
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 السنة الثانية فيزياء   -4
 

 البريد المهني لألستاذ التوقيت  الوحدة األستاذ المقياس 
Mécanique quantique  األحد  أساسية عامر لخضر 

14h_ 16h 
adrar.dz-lak.amer@univ 

Electronique générale األحد أساسية عماري بومدين 
10h_ 12h 

adrar.dz-bou.omari@univ 

électromagnétisme السبت أساسية قوالل ربيعة 
10h_ 12h 

rab.kaoulal@univ-adrar.dz 

Physique atomique et 

nucléaire 

 اإلثنين  أساسية بوداود الهوارية 
10h_ 12h 

adrar.dz-@univlboudaoud 

MATHS 4  الخميس أساسية دليل أحمد 
11h-12h30 

 

Thermodynamique  األربعاء  أساسية بلعباسي محمد 
10h_ 12h 

 

 
 

 السنة الثالثة فيزياء طاقوية   -5
 

 البريد المهني لألستاذ التوقيت  الوحدة األستاذ المقياس 
Thermodynamique 

Appliquée 

 االثنين  أساسية تيقرين رشيد 
10h-12h 

tigriner@univ-adrar.dz 

Math appliquée à 

l’énergétique 2 

 

 الخميس -السبت  أساسية خالدي محمد فاضل 
16h30-18h 

 

Mécanique des Fluides 3 األحد أساسية سليماني سعيد 
16h30-18h 

Sai.slimani@univ-adrar.dz 

 
 

 السنة الثالثة فيزياء المواد   -6
 

 البريد المهني لألستاذ التوقيت  الوحدة األستاذ المقياس 
Propriétés des défauts الخميس أساسية سويلم سعاد 

15h30-17h souilemsouad@univ-adrar.dz. 

Physique des semi 

conducteurs 
 الخميس أساسية عماري بومدين

10h-12h 

bou.omari@univ-adrar.dz 

Physique du solide 2  الثالثاء  أساسية تيقرين رشيد 
10h-12h 

tigriner@univ-adrar.dz 

 
 
 

 السنة األولى ماستر فيزياء طاقوية و طاقات متجددة   -7
 
 

 المهني لألستاذالبريد  التوقيت    الوحدة األستاذ المقياس 
Analyse des 

Signaux 
 االثنين  أساسية بوسكاية الطاهر

16h-17h30 
 

Optimisation الخميس أساسية بوسكاية الطاهر  

mailto:lak.amer@univ-adrar.dz
mailto:souilemsouad@univ-adrar.dz


Linéaire 16h-17h30 

 
 
 

 السنة األولى ماستر كيمياء المحيط  -8
 
 

 البريد المهني لألستاذ التوقيت  الوحدة األستاذ المقياس 
Chimie de 

surface 
 األربعاء  -االثنين  أساسية لكصاسي حمزة

10h - 12h 
adrar.dz-laksaci.hamza@univ 

Traitement de 

l’eau potable 
 الخميس أساسية سليماني سعيد

10h - 12h 
Sai.slimani@univ-adrar.dz 

Electrochimie  السبت أساسية قعفور حفيظة 
14H-16H 

adrar.dz-haf.gaffour@univ 

Cinétique et 

catalyse  

 

 الخميس أساسية قعفور حفيظة 
14H-16H 

adrar.dz-haf.gaffour@univ 
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