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األستاذ المشرفمعدل التكوينمعدل الترتيبالموضوع المختار  الموضوع 2مس 1مس رقم التسجيل اإلسم والمقب رقم

43 13 12,85 مكيحل خديجة حالة ساحة بسكرة- التييئة العمرانية لمساحات العمومية 13.15 12.5412/9053860 مشري   يونس 1
11 13 12,51 بودريعة سامية  دراسة حالة– المدن الجديدة بين التصور والتجسيد  13.31 ىادف   نور اليدى11.7012/9032970 2
1 12 12,22 لعموري بشير  12.44 (دراسة حالة مدينة بسكرة)األسباب وطرق العالج – ظاىرة االزدحام المروري  عموي   صباح الريان12.0012/5031182 3

50 12 12,07 لعموري بشير  11.72 (دراسة حالة مدينة بسكرة  )دور تثمين النفايات الحضرية الصمبة في التنمية المحمية  12.4212/5030938 حيرش   رفيدة 4
23 12 11,56 عبد القادر أحمد  Contribution des SIG à la gestion des déchets ménagers 11.41 11.7012/5032489 بوىراوة   وسام 5
26 11 11,47 لعشيبي الطاىر  Renouvellement urbain d’un centre ancien en déclin-centre de Biskra 11.97 شعاللي   نسرين10.9712/9035454 6
20 11 11,59 شريف دمحم لمين التنمية السياحية المستدامة بين الواقع والطموح ،دراسة حالة 12.35 10.8212/8055020 غزلي   عمي 7
68 11 11,47 معرقب رفيق التسيير والتحكم في النقل العمومي في الوسط الجزائري آليات وتحديات حالة مدينة بسكرة  11.11 11.8212/5038388 سالم   فريال 8
10 11 11,57 لمحنط عمي (......مدينة : مثال )إشكالية التعمير المجالي بالمدينة األم لموالية المنتدبة  12.17 بن ياية   عبد الرحمان10.9712/9053235 9
45 11 11,35 بودريعة سامية  دراسة حالة     .الحفاظ عمى التراث العمراني والمعماري من أجل تحقيق التنمية المستدامة 11.92 بن حبرو   ليندة10.7712/5032920 10
7 11 11,29 ىبيوب نوال ....بمدينة :...المخالفات الخاصة برخصة البناء ،بين العقوبات والرىانات المستقبمية ،حالة التحصيص  11.54 بن يحي   ىاجر11.0312/9035491 11

13 11 11,39 مريجة صبرينة ....الديناميكية الحضرية في المدن الصحراوية حالة مدينة  11.83 10.9412/9037108 التمي   نجاة 12
71/03 11 11,19 قسم هللا نجاة  ....التسيير العقاري واشكالية تسيير الفضاءات العمرانية دراسة حالة 11.90 10.4812/9036264 بارة   األخضر 13



21 11 بوشموش عبد الغاني11,29 ....الساحات العمومية في المدينة الصحراوية بين المساحة واألبعاد االيكولوجية دراسة حالة  11.80 بن عشورة   حكيمة10.7811/9031383 14
48 11 11,29 بومعراف حسين  النمو العمراني العشوائي وأثره عمى البيئة الحضرية حالة مدينة طولقة  11.20 خير   عبد الجبار11.3712/5034109 15
80 11 11,13 معرقب رفيق الدور والفعالية من أجل الحفاظ عمى المعالم العمرانية لممدينة : شرطة العمران  11.74 10.5212/9051940 طمحة   عمار 16
30 11 11,15 بودريعة سامية  .تأثير المناطق الصناعية عمى البيئة العمرانية دراسة حالة  10.91 بوخمخال   ام العالء11.3812/9037036 17

101*79 11 11,09 لعشيبي الطاىر  ......حالة مدينة – آليات إعادة تأىيل المجال العمراني لممدينة الجزائرية  11.35 مرزوق   بختي10.8312/8054790 18
60 11 11,07 لمحنط عمي  11.42 (......مثال مدينة ورقمة)النقل الحضري والتنمية المستديمة بالمدن الصحراوية  بارة   عبد الحميم10.7212/9036460 19
4 11 بوطبة سمير جموعي 11,05 المدن البيئية والواقع المحمي  11.23 10.8712/5031799 جيجخ   ىاجر 20

57 11 10,82 ىبيوب نوال ........تسيير النفايات الحضرية الصمبة ،حالة مدينة  11.14 معمومة   عدنان10.4912/1025182 21
5 11 10,69 شريف دمحم لمين  التخطيط الحضري  وأدوات الحفاظ عمى التراث العمراني ،دراسة حالة  10.85 العابد   عبد المنعم10.5312/9037483 22

17 11 10,69 عبد القادر أحمد  - Eclairage public. état des lieux de la ville de Biskra 10.47 بوعزة   زىر البال10.9012/9031310 23
27 11 10,76 صيفي زىير التخطيط البيئي ودوره في حماية البيئة  11.20 بروسي   كريمة10.3212/9051966 24
41 11 10,73 ىبيوب نوال  :....بمدينة : ..... النقل الحضري ،حالة الخط  10.29 11.1610/9019845 ربيح   أحمد 25

3*8 11 10,72 قسم هللا نجاة  أدوات التخطيط الحضري في الجزائر ، بين الواقع وتحديات المستقبل  11.01 بن غزال   زكرياء10.4211/2034140 26
61 11 10,71 بودريعة سامية  .تموث البيئة السموكيات الخاطئة وكيفية معالجتيا  10.71 بن سالم   أيمن10.7108/5036594 27
47 11 10,67 مريجة صبرينة  حالة مدينة ..تطور مدن التوابع والتواصل مع المدينة األم  10.82 بوزوايد   أسماء10.5112/9051758 28
33 11 10,67 بومعراف حسين ظاىرة التالحم الحضري وانعكاساتيا المجالية حالة مدينتي بسكرة وشتمة  10.46 عروسي   فاطنة10.8712/9052183 29

8*58 11 10,64 صيفي زىير  واقع سياسة التييئة العمرانية في ضوء التنمية المستدامة  10.58 10.7012/5035549 لغريب   وليد 30
54 11 بوطبة سمير جموعي 10,51 التشخيص واستراتيجيات التدخل: النقاط السوداء المرورية بمدينة بسكرة  10.86 بحري   فاطمة الزىراء10.1512/9032815 31
55 10 10,61 شريف دمحم لمين  .....النمو العمراني والتحديات البيئية ،دراسة حالة 10.22 العمودي   خديجة10.9912/9037436 32
84 10 10,57 صيد صالح  واقع السكن بصيغة البيع بااليجار بمدينة بسكرة  10.50 سوالمية   يوسف10.6312/9046087 33

77/18 10 10,56 قسم هللا نجاة  التعمير في األنظمة البيئية الصحراوية ومبادؤه  11.03 حميمي   رميساء10.0812/9032661 34
66 10 10,55 مكيحل خديجة  دراسة حالة – التييئة العمرانية لمحدائق العامة بمدينة بسكرة  10.79 10.3112/9036362 طالب   ريحانة 35
6 10 بوشموش عبد الغاني 10,52 األحياء السكنية اإليكولوجية بين  مؤشرات اإلستدامة و الواقع دراسة حالة  10.43 بن حامد   خديجة10.6012/9051125 36

36 10 10,38 عبد القادر أحمد Le stationnement une composante cruciale. État des lieux et perspectives à Biskra10.61 عبد السالم   عواطف10.1412/5031357 37
16 10 10,36 لعموري بشير  دراسة األخطار لوحدة تعبئة قارورات غاز البوتان بالمنطقة الصناعية بسكرة 10.55 سوفي   كوثر ىبة هللا10.1712/9051975 38
29 10 10,45 لمحنط عمي  10.12 (مثال مدينة الطالب العربي بالوادي  )اشكالية التنمية والتنمية المستديمة بالمدن الحدودية الصحراوية  10.7712/9045121 حداد   إيمان 39



35 10 10,42 لعموري بشير  (اوجو تثمين النفايات البالستيكية )أىمية تثمين النفايات الحضرية الصمبة في المحافظة عمى الييئة والمساىمة في النمو االقتصادي المحمي  10.57 سعادنة   أحالم10.2612/5033795 40
92 10 10,41 سكساف منيات سياسة االسكان وتأثير ازمة السكن في المدن الجزائرية  10.72 رممي   خير الدين10.1012/9054112 41
37 10 10,4 قسم هللا نجاة  دور البمدية في التخطيط والتنظيم المجالي دراسة حالة بمدية بسكرة  10.34 سوفي   دمحم لمين10.4612/5032474 42
9 10 10,48 مكيحل خديجة  حالة مدينة بسكرة – التنمية السياحية بالمدن الصحراوية  9.93 بن عشورة   نسيمة11.0312/9035462 43

24 10 10,36 قسم هللا ........مشاكل و آفاق التنمية السياحية المستدامة دراسة حالة 10.23 10.4911/9058301 قندور   مريم 44
10 10,36 جمول عقبة  دور مرفولوجية األشكال العمرانية في تحقيق إستدامة المدينة الصحراوية 10.49 10.2212/9050952 بكاري   عفاف 45

14 10 10,34 بومعراف حسين  دور قانون مطابقة البنايات في ترقية المنظر العام لممدينة دراسة حالة مدينة أوالد جالل  10.25 10.4212/9054184 فالح   لندة 46
10 10,33 Quels matériaux locaux pour quelle durabilité dans les zones arides”. Cas d’Oued Souf, et d’Oued Righ. Etude générale, mais étoffée d’exemples précis.10.61بوزوايد دمحم لحسن عشاري   إبتسام10.0512/9051769 47

32 10 10,32 مريجة صبرينة  ,,,,النشاط التجاري في تنظيم المجال الحضري ،حالة مدينة  10.20 10.4412/5032116 أحفيع   آمال 48
42 10 10,41 صيفي زىير  متطمبات التنمية المستدامة في المشروع العمراني 9.77 جروني   نجالء11.0512/9052017 49
28 10 10,3 مكيحل خديجة  تييئة منطقة التوسع السياحي لمدينة بسكرة  10.20 لعمودي   إيمان10.3912/9053183 50
40 10 بوشموش عبد الغاني10,16 ......دراسة حالة – الصناعة والمناطق الصناعية في المدينة الجزائرية بين متطمبات البيئة العمرانية والتنمية االقتصادية  10.14 10.1812/9051821 ريزوق   حنان 51
73 10 10,26 لعشيبي الطاىر  ...........االستدامة البيئية الحضرية في المدينة الصحراوية دراسة حالة 10.48 10.0412/5033827 ساعد   أميرة 52
63 10 10,25 مريجة صبرينة .............مساحات المعب داخل المجال الحضري بين الواقع واالحتياجات ، حالة مدينة 10.27 نواورية   سعد الدين10.2312/2040920 53
56 10 بوشموش عبد الغاني10,22 ..............المخالفات العمرانية في التحصيصات السكنية وانعكاساتيا عمى البيئة العمرانية دراسة حالة 10.24 كرابعية   سميرة10.1912/5036299 54
44 10 10,19 لمحنط عمي اشكالية تسيير المياه بمدن الواحات 10.06 10.3112/9051863 شطي   سارة 55

10 10,26 معرقب رفيق 9.63 الديموقراطية التساىمية المحمية و المشروع العمراني بين المنظور التشريعي والواقع الفعمي بن طبة   جياد10.8812/9035062 56
10 10,16 جمول عقبة  دور الشبكة التعميرية  في تحقيق اإلستدامة في المدينة الصحراوية 9.79 10.5212/9053254 بوخالفة   كنزة 57

64 10 10,12 بومعراف حسين تأثير العوامل السوسيولوجية في تخطيط األنسجة العمرانية العشوائية دراسة حالة مدينة سيدي غزال  9.31 بوييي   فاطمة زىرة10.9312/8062296 58
5 10 10,01 شريف دمحم لمين التخطيط الحضري و أدوات الحفاظ عمى التراث العمراني 10.44 9.5812/9037038 حني   أميمة 59

10 9,96 سكساف منيات ظاىرة تريف المدن في الجزائر واقع و حمول 9.19 10.7312/9037424 شافو   جييدة 60
87 10 9,95 جمول عقبة  دور الفضاء األخضر في تحقيق الرفاىية في الساحات العامة في المدن الصحراوية 9.47 بن نجاعي   أحالم10.4212/9034949 61
12 10 9,71 le mouvement triangulaire(lieu de residence,lieu de travail,lieu d'approvisionnement) dans le dynamique urbaine,Au choix,étude générale ou de cas précis       9.56بوزوايد دمحم لحسن حمية   حفصية9.8612/9050803 62
38 10 بوطبة سمير جموعي 9,89 توزيع المدارس في النسيج الحضري :الشكل الحضري والطفولة  9.76 بوخالفة   شامة10.0112/9053220 63
19 10 بوطبة سمير جموعي 9,87 دراسة االختالل الوظيفي لمنقل الجماعي في مدينة بسكرة  8.66 11.0712/9053318 بوزقاق   سيام 64
59 10 9,66 مكيحل خديجة  السياحة الحموية في المناطق الصحراوية حالة مدينة بسكرة 9.26 10.0612/9050969 رزازقة   فاطمة 65



10 9,85 معرقب رفيق جمعيات االحياء الدور و الفعالية دراسة حالة مدينة غرداية 9.48 10.2112/9050875 زىري   سناء 66
25 10 9,78 صيد صالح واقع النقل بسيارة األجرة بمدينة بسكرة  9.36 عباد   عالء الدين10.1912/9050955 67

10 9,57 ىيمة عمارة  gestion finançière entre réalité et enjeu 9.32 9.8212/9050821 قنوني   خولة 68
10 9,76 شياب اسماعيل .إعادة تنظيم و ىيكمة األنسجة القديمة لممدن من أجل إدماجيا مع متطمبات الحياة العصرية 9.37 10.1412/5031008 رحايمي   زينب 69

39 9 9,63 شريف دمحم لمين .....الدور االقميمي لممدن المتوسطة وأىميتيا ضمن أىداف التييئة العمرانية دراسة حالة  9.25 محبوب   أبو بكر الصديق10.0011/5040602 70
22 9 9,2 ىبيوب نوال  ..........بمدينة :..... التحقيق الحضري ، حالة حي  8.19 محامدية   خديجة10.2111/5031157 71
15 9 9,67 ىيمة عمارة  crise du logement entre réalité et enjeu 9.31 لياللي   أشرف10.0311/9054863 72




