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مرازقة عٌسىبوزناق حسنتغالبت عبد الغانًاهمٌة تسٌٌر الموارد البشرٌة فً تحسٌن جودة الخدمات العمومٌةاوراغ زكٌة+         بوعٌشة حمزة 1

زموري مسعودزٌتونً عماربحشاشً رابح-دراسة حالة مٌزانٌة والٌة باتنة-اثر الرقابة المالٌة فً تسٌٌر مٌزانٌة الوالٌة اٌمان مشاكرة2
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بن شرٌف +   بن شرٌف انٌس عبد الجلٌل

سمٌة
بحري أمٌرةبوحدٌد لٌلى بوعكاز اٌمان-دراسة حالة الجزائر-دور سٌاسة االنفاق العام  فً تخفٌض معدالت البطالة 

بن لعلى مجد أوراسعشً عادلبحشاشً رابح-دراسة حالة بلدٌة زٌغود ٌوسف-ادارة العجز المالً فً مٌزانٌة البلدٌات بوراس لزهر+     عامر لعور سطاٌحً 4

5
قٌدوم عبد الرحٌم+      علوي  امٌنة

خزار نجالءالعشً هارونالعمودي مٌنة-تونس المغرب الجزائر: دراسة مقارنة-دور الجماعات المحلٌة فً تنمٌة السٌاحة 

شرٌف عمرزودة عمادكاهٌة احمد شكٌب-دراسة حالة-تأثٌر اإلدارة اإللكترونٌة على آداء الجماعات المحلٌة بوخالفة محمد زكرٌاء+بومجان رمٌساء6

العابد سمٌرةبوقرورة صالح بوعكاز اٌمان-حالة الجزائر-دور المٌزانٌة العامة فً تموٌل برامج اإلنعاش اإلقتصادي وقٌنً عبد الوهاب+ خوشة سمٌر7
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بن لعلى مجد أوراسحامدي محمدبوخالفة علً-دراسة حالة - دور الجباٌة المحلٌة فً تحقٌق التنمٌة المحلٌة مزوز عائشة+ أوراغ مرٌم
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صٌانة المدارس -    دور إدارة المجلس الشعبً البلدي فً تسٌٌر المرفق العمومً لواعٌٌو لوٌزة+ بوتالممٌن سلٌمة

-دراسة حالة-اإلبتدائٌة      
خروبً مرادقالقٌل نور الدٌنبحشاشً رابح
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دراسة -أهٌمة األمالك العقارٌة البلدٌة فً تموٌل مٌزانٌة المجالس الشعبٌة البلدٌة بلعشاش سمٌة+ عوادي نبٌلة 

-حالة
بروال بومدٌننونة عبد الناصربحشاشً رابح

لوشن محمدبزعً فطٌمةحناشً لعلىدور المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً تحقٌق النمو اإلقتصاديبن حولة صالح+بعزٌز عبد السالم 11

خروبً مرادقالقٌل نور الدٌننونة عبد الناصر-دراسة حالة والٌة باتنة - دور اإلتصال الداخلً فً إتخاذ القرار عاشوري نور الهدى+مغاز مرٌم12

عنانً السعٌدزموري مسعودلوشن محمد-دراسة حالة - دور آلٌات الحكم الراشد فً الحد من الفساد المالً معرف خولة+صحراوي إٌمان 13

بزعً فطٌمةشرٌف عمركاهٌة احمد شكٌبدور حوكمة الجماعات المحلٌة فً تحسٌن الخدمة العمومٌةجلول رمٌساء+ عطال فوزي14

بوقنة سلٌممنصوري كمالبولخوخ عٌسىدور الحكم الراشد فً تحقٌق التنمٌة المستدامةمخلوف خٌر الدٌن15

فحلول لمباركعنانً السعٌدبوخالفة علًالرقابة المالٌة على النفقات العمومٌة بوخالفة منٌر16
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-الرقابة اإلدارٌة ومساهمتها فً التقلٌل من الفساد اإلداري داخل المؤسسة الجزائرٌة بن غزال صالح+ٌحٌاوي هٌثم 

- دراسة مٌدانٌة بلدٌة عٌن التوتة
العشً هارونكاهٌة أحمد شكٌبقجة رضا

خزار نجالءبوزناق حسنتغالبت عبد الغانًدور الحوكمة فً إدارة األمالك العمومٌةلعوش نوح+عمروسً الطاهر18
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