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مواضيع مذكرة التخرج
الرقم

االسم واللقب

العنوان املقرتح

املشرف

01

العابد عبد اهلل

أ.د عبد اهلل غامل

آليات الرقابة البعدية على مالية اجلماعات احمللية

02

العلمي سليم

أ.د عبد اهلل غامل

رقمنة األرشيف يف اجلزائر

03

براهمي عقبة

د .سامية بلجراف

04

بريق عبود

د .عبد العالي حاحة

05

بكاري عبد الرحيم

أ.د عبد اهلل غامل

06

بلقاضي طلوس

د .حممد جغام

07

بوبكر زين العابدين

د .دنش رياض

08

بورزان عمار

أ.د عبد احلليم بن مشري التسيري احلديث لإلدارة الصحية يف اجلزائر

09

بوعجاجة دليلة

د .مزغيش عبري

10

بوعجاجة حممد

د .شوقي يعيش متام

11

بوحلية ابتسام

د .دنش رياض

12

متامي عبد الكريم

أ.د عبد اجلليل مفتاح

التنظيم احلديث لإلدارة اجلبائية يف اجلزائر

13

جبايلي أحممد

د .حممد جغام

آليات التسيري احلديث مليزانية البلديات يف اجلزائر

14

حامدي لسعد

د .عبد العالي حاحة

دور القيادة االدارية يف حتسني آداء املوظف العمومي

15

خشعي فوزية

د .شوقي يعيش متام

النظام القانوني للعقود االدارية اإللكرتونية

16

دبابي شرف الدين

د .دنش رياض

إدارة وتسيري األمالك العمومية احمللية يف اجلزائر

احلكومة االلكرتونية والتنمية االدارية احمللية يف
اجلزائر
مكافحة الفساد املالي يف االدارة احمللية باجلزائر
آليات متويل اجلماعات احمللية باجلزائر(االصالحات
والتحديات)
دور الرقابة االدارية يف حتسني اخلدمة العمومية
باإلدارة احمللية يف اجلزائر
الرقابة على اهليئات التنفيذية للجماعات احمللية يف
اجلزائر
دور ومكانة الوالي يف حتقيق التنمية االدارية
باجلزائر
الصلح كآلية لتسوية النزاع االداري يف اجلزائر
اآلليات املستحدثة إلدارة املوارد البشرية يف الوالية
باجلزائر

17

زاوي أمساء

د .بلجراف سامية

اآلليات اجلزائية ملكافحة الفساد املالي يف اجلزائر

18

شريف أمنة

د .مزغيش عبري

إصالح نظام اجلباية احمللية يف اجلزائر

19

صغري حليم

د .شوقي يعيش متام

20

صولي حممود

د .دنش رياض

21

عامر عبد احلفيظ

أ.د عبد اجلليل مفتاح

تطور عالقة االدارة احمللية باملواطن يف اجلزائر

22

عجول حورية

د .دنش رياض

سلطات القاضي االستعجالي يف املادة اإلدارية

23

عدنان راضية

أ .د حسينة شرون

احلكامة ومكافحة الفساد االداري يف اجلزائر

24

عماري هشام

د .دنش رياض

25

كري حيدر

أ.د فريد علواش

مكافحة اجلرمية املعلوماتية يف جمال االدارة احمللية

26

لعيمش مسرية

أ.د شرون حسينة

الفساد يف اإلدارة احمللية وآليات مكافحته

27

ماضوي بلعيد

أ.د عبد اجلليل مفتاح

28

مربوكي عبد الرزاق

أ.د عبد اهلل غامل

معوقات تفعيل االدارة االلكرتونية يف اجلزائر

29

مشري فيصل

د .سامية بلجراف

تفعيل نظام االدارة االلكرتونية يف البلديات باجلزائر

30

منصوري اهلادي

د .عبد العالي حاحة

احلماية اجلزائية للمال العام يف جمال إبرام
الصفقات العمومية
احلماية اجلزائية للوثائق واحملررات االدارية
االلكرتونية يف االدارة احمللية باجلزائر

أليات تفعيل دور البلديات يف إدارة التنمية احمللية
باجلزائر

آليات التسيري احلديث للمؤسسات العمومية
االقتصادية

الضمانات االجرائية لتأديب املوظف العمومي بني
التشريع واالجتهاد القضائي يف اجلزائر
بسكرة يف......................... :

