
 
 

 

 

 2016/2017:لجان منالشة مذكرة التخرج للسنة الجامعية 

 الرلم اسم الطالب التاريخ الماعة التوليت عنوان المذكرة المشرف الرئٌس الممتحن

ن  2 10:15    -    09:15 .......حالة دراسة.التهٌئة العمرانٌة للساحات العمرانٌة  سكساف جلول لسم هللا  1 يونس مشري 2017جوان05اإلثني 

 2 هادف نور الهدى 2017جوان04األحد 1 12:45    -    11:45 (علً منجلً)المدن الجدٌدة بٌن الوالع و التجسٌد دراسة حالة بودرٌعة هبهوب شرٌف

 3 نواورية سعد الدين 2017جوان06الثالثاء 2 12:45    -    11:45 التحلٌل الحضري بٌن الوالع وآفاق المستمبل عرامً هٌمة بوزواٌد

 4 معلومة عدنان 2017جوان04األحد 1 14:00    -    13:00 اعادة تنظٌم لمصر لدٌم و ادماجه فً النسٌج الحضري حالة لصر المٌهان مدٌنة جانت هبهوب شرٌف بودرٌعة

 5 مرزوق بختي 2017جوان06الثالثاء 2 14:00    -    13:00 آلٌات إعادة تؤهٌل المجال العمرانً للمدٌنة الجزائرٌة حالة مدٌنة تٌسمسٌلت صٌفً لمحنط بومعراف

 شرٌف بودرٌعة هبهوب
الدور االللٌمً للمدن المتوسطة و أهمٌتها ضمن أهداف التهٌئة العمرانٌة دراسة حالة الوالٌة 

 المنتدبة الوالد جالل
ن  1 14:00    -    13:00  6 محبوب أبو بكر 2017جوان05اإلثني 

ن  1 12:45    -    11:45 مدٌنة أوالد جالل-التحمٌك الحضري حول احتٌاجات السكان حالة حً النجارة هبهوب شرٌف بودرٌعة  7 محامدية خديجة 2017جوان05اإلثني 

 8 لهاللي أشرف 2017جوان06الثالثاء crise du logement entre réalité et enjeu 13:00    -    14:00 2 عرامً بوزواٌد هٌمة

ن  4 16:30    -    15:30 دور المطاع الخاص فً التنمٌة المحلٌة فً والٌة بسكرة صٌفً لمحنط بومعراف  9 لغريب  وليد 2017جوان05اإلثني 

20177ماي31اإلربعاء 1 17:45    -    16:45 والعوآفاق.بسكرة  بمدٌنة العمومً الترلوي السكن صٌد بوشلوش لعموري  10 ايمان  لعمودي 



 
 

20177جوان01الخميس 1 11:30    -    10:30 المخالفات العمرانٌة فً التخصٌصات السكنٌة و انعكاساتها على البٌئة العمرانٌة بوشلوش صٌد لعموري  11 كرابعية سميرة 

ن  5 10:15    -    09:15 تؤثٌر األخطار الطبٌعٌة على تخطٌط المدن الصحراوٌة دراسة حالة جامعة عرامً عبد المادر بوزواٌد  12 لنوني خولة 2017جوان05اإلثني 

ن  2 12:45    -    11:45 مشاكل و أفاق التنمٌة السٌاحٌة المستدامة دراسة حالة مدٌمة بسكرة لسم هللا سكساف جلول  13 لندور مريم 2017جوان05اإلثني 

ن  4 14:00    -    13:00 (دراسة حالة)دور لانون مطابمة البناٌات فً تحسٌن المنظر العام للمدٌنة بومعراف هٌمة لمحنط  14 فالح ليندة 2017جوان05اإلثني 

 15 غزلي علي 2017جوان04األحد 1 11:30    -    10:30 والٌة تسمسٌلت: دراسة حالة- التنمٌة السٌاحٌة المستدامة بٌن الوالع و الطموح شرٌف هبهوب بودرٌعة

 16 عشاري ابتسام 2017جوان06الثالثاء 2 10:15    -    09:15 دراسة حالة بسكرة.حساسٌة المناطك الحضرٌة من األخطار الطبٌعٌة  عرامً بوزواٌد عبد المادر

ن  4 12:45    -    11:45 شتمة_ظاهرة التالحم الحضري و انعكاساتها المجالٌة مدٌنتً بسكرة بومعراف لمحنط صٌفً  17 عروسي فاطنة 2017جوان05اإلثني 

 عبد المادر عرامً لعموري
Le stationnement une composante cruciale .Etat des lieux et perspectives 

à Biskra 
20177جوان01الخميس 1 15:15    -    14:15  18 عبد السالم عواطف 

 بوزواٌد هٌمة عرامً
Actions urbanistiques à entreprendre en vue d’une mise en valeur des 

tissus compacts”. Etude théorique ou pratique  cas de Ouleddjellal 
 19 عبد الباسط شالة 2017جوان06 اإلثنين 5 11:30    -    10:30

20177ماي31اإلربعاء 1 15:15    -    14:15 والع النمل بسٌارة األجرة لمٌنة بسكرة صٌد بوشلوش لعموري  20 عباد عالء الدين 

ن  3 14:00    -    13:00 الدور والفعالٌة- شرطة العمران  صٌفً لعموري شٌاب  21 طلحة عمار 2017جوان05اإلثني 

ن  5 15:15    -    14:15 (تمرت)تهٌئة الحدائك العامة حدٌمة جنان المرابطٌن  صٌفً هٌمة عرامً  22 طالب ريحانة 2017جوان05اإلثني 

 23 شولي دمحم سالم 2017جوان06الثالثاء 2 15:15    -    14:15 التهٌئة و التحسٌن الحضري على النسٌج العمرانً المدٌم حالة مدٌنة الرباح لمحنط صٌفً بومعراف

20177جوان01الخميس Renouvellement d’un centre en déclin 15:30    -    16:30 1 عبد المادر لعموري عرامً  24 شعاللي نسرين 

 25 شطي سارة 2017جوان06الثالثاء 2 12:45    -    11:45 اشكالٌة تسٌٌر المٌاه بمدن الواحات لمحنط بومعراف صٌفً



 
 

 26 شافو جهيدة 2017جوان04األحد 2 14:00    -    13:00 دراسة حالة.ظاهرة ترٌٌف المدن بالجزائر والع وحلول  سكساف لسم هللا جلول

 27 شافعة توفيك 2017جوان06 اإلثنين Système s*de transport de Constantine (ville ) entre fiabilité et durabilité 08:00    -   09:00 5 بوزواٌد عرامً هٌمة

ن  2 09:00    -    08:00 دراسة حالة بلدٌة بسكرة-دور البلدٌة فً التخطٌط و التنظٌم المجانً لسم هللا جلول سكساف  28 سوفي دمحم لمين 2017جوان05اإلثني 

20177ماي31اإلربعاء 1 12:45    -    11:45 دراسة أخطار تعبٌىة لارورات غاز البوثان المنطمة الصناعٌة بسكرة لعموري بوشلوش صٌد  29 سوفي كوثر هبة هللا 

20177ماي31اإلربعاء 1 11:30    -    10:30 والع السكن بصٌغة البٌع باإلٌجار بمدٌنة بسكرة صٌد بوشلوش لعموري  30 سوالمية يوسف 

ن  4 17:45    -    16:45 نظم اإلدارة البٌئٌة ودورها فً التنمٌة المستدامة صٌفً بومعراف لمحنط  31 سعيد شرماط 2017جوان05اإلثني 

 لعموري صٌد بوشلوش
أهمٌة تثمٌن النفاٌات الحضرٌة الصلبة فً المحافظة على البٌٌئة و المساهمة فً النمو االلتصادي 

 (اوجه تثمٌن النفاٌات البالستٌكٌة)المحلً
20177ماي31اإلربعاء 1 16:30    -    15:30  32 سعادنة أحالم 

 33 سالم فلاير 2017جوان04األحد 3 10:15    -    09:15 التسٌٌروالتحكمفٌالنماللعمومٌفٌالوسطالحضرٌآلٌاتوتحدٌاتحالةمدٌنةبسكرة شٌاب صٌد بوطبة

ن  1 15:15    -    14:15 -حالة مدٌنة طولمة-االستدامة البٌئٌة الحضرٌة فً المدن الصحراوٌة هبهوب بودرٌعة شرٌف  34 ساعد أميرة 2017جوان05اإلثني 

 35 زهري سناء 2017جوان04األحد 3 14:00    -    13:00 .إعادة تؤهٌل األنسجة العمرانٌة العتٌمة دراسة حالة لصر ورللة شٌاب بوطبة صٌد

 بوشلوش لعموري صٌد
الصناعة و المناطك الصناعٌة فً المدٌنة الجزائرٌة بٌن متطلبات البٌئة العمرانٌة و التنمٌة 

 االلتصادٌة
20177جوان01الخميس 1 09:00    -    08:00  36 ريزوق حنان 

 37 رملي خير الدين 2017جوان04األحد 2 10:15    -    09:15 دراسة حالة.سٌاسة اإلسكان فً الجزائر وتؤثٌر أزمة السكن فً المدن الجزائرٌة سكساف جلول لسم هللا

20177جوان01الخميس 1 10:15    -    09:15 مناطك النشاطات ودورها فً التنمٌة دراسة حالة بسكرة صٌد لعموري بوشلوش  38 رزازلة فاطمة 

ن  4 11:30    -    10:30 آلٌات الولاٌة.التدهور البٌئً للمحٌط الحضري صٌفً بومعراف لمحنط  39 رحايلي زينب 2017جوان05اإلثني 

ن  1 09:00    -    08:00 بمدٌنة الجلفة:..........النمل الحضري حالة الخط هبهوب شرٌف بودرٌعة  40 ربيح أحمد 2017جوان05اإلثني 



 
 

ن  4 09:00    -    08:00 النمو العمرانً العشوائً و اثره على البٌئة الحضرٌة حالة مدٌنة طولمة بومعراف صٌفً لمحنط  41 خير عبد الجبار 2017جوان05اإلثني 

20177ماي31اإلربعاء 1 09:00    -    08:00 (حالة مدٌنة بسكرة)دور تثمٌن النفاٌات الحضرٌة  لعموري صٌد بوشلوش  42 حيرش رفيدة 

ن  2 14:00    -    13:00 التوسع العمرانً للمدن الصحراوٌة فً ظل مبادئ التنمٌة المستدامة حالة مدٌنة تماسٌن سكساف بوطبة جلول  43 حني أميمة 2017جوان05اإلثني 

 44 حليمي رميساء 2017جوان04األحد 2 16:30    -    15:30 التعمٌٌر فً االنظمة البٌئٌة الصحراوٌة و مبادإه و الٌة ورللة لسم هللا سكساف جلول

 لمحنط صٌفً بومعراف
مٌثال مدٌنة الطالب العربً )اشكالٌة التنمٌة و التنمٌة المستدٌمة بالمدن الحدودٌة الصحراوٌة

 (بالوادي
 45 حداد إيمان 2017جوان06الثالثاء 2 09:00    -    08:00

 46 جيجخ هاجر 2017جوان04األحد 3 09:00    -    08:00 المدن الٌٌئٌة والوالع المحلً بوطبة شٌاب عبد المادر

ن  4 15:15    -    14:15 متطلبات التنمٌة المستدامة فً المشروع العمرانً صٌفً جلول سكساف  47 جروني نجالء 2017جوان05اإلثني 

 48 بويهي فاطمة الزهرة 2017جوان06الثالثاء 2 10:15    -    09:15 تاثٌر العوامل السٌوسٌولوجٌة على االنسجة العمرانٌة العشوائٌة بومعراف لمحنط صٌفً

20177جوان01الخميس Contribution des SIG à la gestion des déchets ménagers 11:45    -    12:45 1 عبد المادر لعموري عرامً  49 بوهراوة وسام 

20177جوان01الخميس Eclairage public. Etat des lieux de la ville de Biskra 13:00    -    14:00 1 عبد المادر عرامً لعموري  50 بوعزة زهر البال 

 51 بوزوايد أسماء 2017جوان05الثالثاء  3 09:00    -    08:00 دراسة حالة.تطور مدن التوابع والتواصل مع المدٌنة األم بوزواٌد عرامً هٌمة

ن  3 09:00    -    08:00 دراسة االختالل الوظٌفً للنمل الجماعً لمدٌنة بسكرة بوطبة شٌاب عبد المادر  52 بوزلاق سهام 2017جوان05اإلثني 

ن  1 11:30    -    10:30 أثر المناطك الصناعٌة على البٌئة العمرانٌة دراسة حالة حاسً مسعود بودرٌعة هبهوب شرٌف  53 بوخلخال أم العالء 2017جوان05اإلثني 

 54 بوخالفة كنزة 2017جوان04األحد 2 15:15    -    14:15 دراسة حالة.التحوالت العمرانٌة على مستوى األحٌاء السكنٌة جلول سكساف لسم هللا

 55 بوخالفة شامة 2017جوان04األحد 3 16:30    -    15:30 توزٌع المدارس فً النسٌج الحضري:الشكل الحضري والطفولة  بوطبة شٌاب عبد المادر



 
 

 56 بن يحي هاجر 2017جوان04األحد 1 10:15    -    09:15 المخالفات الخاصة برخصة البناء بٌن العموبات و الرهانات المستمبلٌة هبهوب بودرٌعة شرٌف

ن  4 10:15    -    09:15 اشكالٌة التعمٌر المجالً بالمدٌنة االم لوالٌة منتدبة لمحنط صٌفً بومعراف  57 بن ياية عبد الرحمان 2017جوان05اإلثني 

 58 بن نجاعي أحالم 2017جوان05:الثالثاء 2 11:30    -    10:30 دور الفضاء االخضر فً تحمٌك الرفاهٌة فً الساحات العامة فً المدن الصحراوٌة بومعراف صٌفً لمحنط

 59 بن غزال زكرياء 2017جوان04األحد 2 12:45    -    11:45 أدوات التخطٌط الحضاري فً الجزائر بٌن الوالع و تحدٌات المستمبل لسم هللا جلول سكساف

ن  2 11:30    -    10:30 دراسة حالة بسكرة.التنمٌة السٌاحٌة فً المدن الصحراوٌة جلول لسم هللا سكساف  60 بن عشورة نسيمة 2017جوان05اإلثني 

 61 بن عشورة حكيمة 20177ماي31اإلربعاء 1 10:15    -    09:15 الساحات العمومٌة فً المدن الصحراوٌة بٌن المساحة و االبعاد االٌكولوجٌة بوشلوش لعموري صٌد

 62 بن طبة جهاد 2017جوان04األحد 1 09:00    -    08:00 التنمٌة السٌاحٌة بمدٌنة وادي سوف بٌن الوالع و االفاق بودرٌعة شرٌف هبهوب

ن  Evaluation et atténuation du risque sismique dans l’agglomération l’Echlef 11:45    -    12:45 5 بوزواٌد هٌمة عبد المادر  63 بن سالم أيمن 2017جوان05اإلثني 

 64 بن حبرو ليندة 2017جوان04األحد 1 16:30    -    15:30 الحفاظ على التراث العمرانً و المعماري لتحمٌك التنمٌة المستدامة ببلدٌة عٌن زعطوط بودرٌعة شرٌف هبهوب

20177ماي31اإلربعاء 1 14:00    -    13:00 األحٌاء السكنٌة االٌكولوجٌة فً الجزائر بٌن الوالع و مإشرات االستدامة بوشلوش صٌد لعموري  65 بن حامد خديجة 

 66 بكاري عفاف 2017جوان04األحد 2 11:30    -    10:30 اإلستدامة العمرانٌة لألنسجة المدٌمة بالمدن الصحراوٌة جلول لسم هللا سكساف

 67 بروسي كريمة 2017جوان06الثالثاء 2 16:30    -    15:30 التخطٌط البٌئً ودوره فً حماٌة البٌئة صٌفً بومعراف شٌاب

 68 بحري فاطمة الزهرة 2017جوان04األحد 3 12:45    -    11:45 التشخٌص واستراتٌجٌات التدخل:النماط السوداء المرورٌة  بوطبة صٌد شٌاب

ن  4 15:15    -    14:15 تخطٌط النمل الحضري و التنمٌة المستدامة فً المدن الصحراوٌة لمحنط بومعراف هٌمة  69 بارة عبد الحليم 2017جوان05اإلثني 

 70 بارة األخضر 2017جوان04األحد 2 09:00    -    08:00 التسٌٌر العماري و اشكالٌة تسٌٌر الفضاءات العمرانٌة لسم هللا سكساف جلول



 
 

ن  gestion financière entre réalité et enjeu 10:30    -    11:30 5 هٌمة عرامً بوزواٌد   71 أحفيظ أمال 2017جوان05اإلثني 

ن  1 10:15    -    09:15 النمو العمرانً و التحدٌات البٌئٌة دراسة حالة مدٌنة ثمرت شرٌف هبهوب بودرٌعة  72 العمودي خديجة 2017جوان05اإلثني 

 73 العابد عبد المنعم 2017جوان04األحد 1 15:15    -    14:15 مدٌنت تمرت- التخطٌط الحضري و أدوات الحفاظ على التراث العمرانً دراسة حالة شرٌف بودرٌعة هبهوب

ن  3 11:30    -    10:30 الدٌنامٌكٌة الحضرٌة لمدٌنة ورللة شٌاب بوطبة صٌد  74 التلي نجاة 2017جوان05اإلثني 

 
 : بسكرة في                                                                                        

 


