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 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

                                         

 قسم العلوم االقتصادية

 15/06/2017:    باتنة في                              2_ماستر( واللوجيستيك النقل)الخدمات   وتسيير إقتصـــــاد :تخصص  

 إعالن عن مناقشة مذكرا ت التخرج

 الرقم الطالب الموضوع المشرف المناقشين التاريخ القاعة الساعة

9h00  المدرج
1 21/06 

 خمفي اسميان

  عقاري زكرياء
 بن الشريف حورية

دور تطور التكنولوجيا و المعمومات في التقميل من عدد 
 حوادث المرور في الجزائر

 مرازقة ميرة -

 2 زعبوبي زينب- 

10h30  المدرج
1 

20/06 
 خمفي اسميان 

 عقاري زكرياء
 قمري حياة

تحميل واقع خدمات النقل الحضري لشركات سيارة االجرة 
 -دراسة ميدانية لمدينة باتنة - بالراديو 

 بوجالل صبرينة -

 بن عجمي فيروز- 
12 

 
12h00 

 
S23 

 
20/06  

 شاكر بمخضر

  خمفي اسميان
 عاقمي فضيمة

دراسة حالة عن اتجاه سموك المتنقل نحو سيارة األجرة و النقل 
 -باتنة- الغير رسمي دراسة ميدانية في مدينة

 حمزي عز الدين-

  بن عبد القادر يسمينة-
15 



 

2 

 

 
13h30 

 
 المدرج

1 

 
20/06  

 رحالي صميحة

 عبار زىية
 عاقمي فضيمة

تخطيط النقل الحضري في ظل البعد االجتماعي لمتنمية 
 المستدامة

 زياد صابر-

 16  بن نجاعي عادل-

 العابد سميرة   

 لوشن محمد
 سميم وقنة

تحميل ظاىرة الجودة في خدمة النقل الجامعي الواقع و االفاق 
 -دراسة ميدانية-

 17 بن سميمان خالد-

 
12h00 

 
 المدرج

1 

 
19/06  

 مجد االوراس بمعمى

 جمال جعيل
 لوشن محمد

- دراسة حالة خط مروانة - دراسة جودة النقل ما بين المدن 
 -باتنة

 فرشة فيروز -

 عاشوري وسيمة-
18 

 
12h00 

 
S23 

 
19/06  

 شاكر لخضر

  سميم بوقنة
 زغدود سييل

دراسة حالة مديرية - تطور النقل و دوره في تنمية التجارة 
 -باتنة- التجارة 

 20 براىيمي ايمان-

 
10h30 

 
 المدرج

1 

 
21/06  

بن الشريف حورية 
 عقاري زكرياء

 خمفي اسميان
تأثير االزدحام المروري في المناطق الحضرية و استراتيجات 

 ادارتو

 خندودي أميرة -

 22 معافة سيام- 

 
10h30 

 
S23 

 
19/06  

 بوقمعة محمد 

 زغدود سييل
 سميم وقنة

دراسة جدوى مشاريع البنية التحتية حالة الطريق اإلجتنابي 
 الشرقي لمدينة باتنة

 23 بن دعاس محمد خميل-



 

3 

 

 
12h00 

 
 المدرج

1 

 
21/06  

 بوىيدل سميم

  تاغالبت عبد الغاني
 بوقنة سميم

دراسة - مؤشرات جودة خدمات النقل السككي بين المدن 
 - ميدانية 

 بن حرشاش نجاة -

 26   بن قسمية جياد-

 
13h30 

 
 المدرج

1 

 
19/06  

 شاكر بمخضر 

 سميم بوقنة
 تطبيق أنظمة النقل الذكية كأداة لمتقميل من االزدحام المروري لوشن محمد

 .غشام سعاد-

 28  بوبشيش الكاىنة-

 
13h30 

 
 المدرج

1 

 
21/06  

 بوىيدل سميم 

 تاغالبت عبد الغاني
 االزدحام المروري الواقع و التحديات بوقنة سميم

 بعيط عبد الصمد -

 عورة سامي-
31 

 يخمف نجاح    

 شكيب كاىية
 عقاري زكرياء

دراسة - مكانة النقل غير الرسمي في التنقالت الحضرية 
 - استطالعية لعينة من مدينة باتنة

 32 زلماط أنور-

 


