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 .اPQ^ا[O).126(اMYQد.اaVPQ`رTN اPQ^ا[TNO اO\VNMQا]TU اTUXYZQ  . )1991(اTUVWOQ، اMNOPQة  -
 .اPQ^ا[O).15(اMYQد.اaVPQ`رTN اPQ^ا[TNO اO\VNMQا]TU اTUXYZQ  . )2006(اTUVWOQ، اMNOPQة  -
- ، TcاMdeVQا TUVfdgQ TUf[`Qا TfPgQ2008(ا.( TcاMdeVQا TUVfdgQ TUf[و TUPUiاOdWإ `kl . رm[إ T\Unو

 TUPUiاOdWoاmaQ اتOqrVQاد اMsإ TUPafcو TcاMdeVQا TUVfdgQ TUf[`Qا . TtUXQون اrZQ TQوMQوزارة ا.Owc. 
- Etude de modernisation de l’aglomeration de Ouargla (A.N.A.T , 2006). 

- Etude de rehabilitation du ksar de  Ouargla (A.N.A.T ,2000). 

 

   


