
وزارة التــعليم العــــالي والبــــحث العلــــــمي

-باتنة–جامــــــعة الحــــــاج لخضـــــر 

كليــــة العلــــوم االقتصادية والتجـــارية وعلوم التسيـــــير

الميزانية تسيير
14.00 إلى13.00 من: 4ح12.30 إلى 11.30 من: 3ح11.00 إلى 10.00 من: 2ح9.30 إلى 8.30من : 1ح

الر

قم
القاعةالتوقٌتالتارٌخاألستاذ المشرفالموضوعالطالب

دراسة وصفٌة لصورة الجزائر فً ظل المؤشرات مالخسو غادة1

اإلقتصادٌة الدولٌة
13ح20/06/2008فالحً صالحمباركً سامًشٌخة لٌلى

اهمٌة رقابة تنفٌذ المٌزانٌة على مستوى االدارة نموشً الهام2

-دراسة حالة جامعة باتنة-العمومٌة 
أشرف الصوفً  بحشاشً رابح

سلٌمان
18ح20/06/2018عقاري زكرٌاء

 قودة نور االٌمان 3

باغزٌن رندة+

حالة -دور الضرائب فً تموٌل المٌزانٌة العامة 

-الجزائر

 بوعكاز اٌمان
بوحدٌد لٌلى

28ح20/06/2018بحري أمٌرة

+       لكحل أسماء 4

تماقولت أمٌرة

دراسة -الجباٌة المحلٌة واثرها على التنمٌة المحلٌة 

-حالة بلدٌة باتنة

شٌخة لٌلى
الطٌب جمعة

38ح20/06/2018حفٌظ فطٌمة

+       خلفون اسماعٌل 5

مخلوفً عبد السالم
المٌزانٌة العامة للدولة والمسؤولٌة االجتماعٌة

الدامً عبد المنعم
خلوط عالوة

1مدرج 4ح20/06/2018حفٌظ فطٌمة

عمٌري نور الدٌن7
دور لجنة الصفقات العمومٌة لوالٌة باتنة فً ترشٌد 

نفقات برامج المخططات القطاعٌة الغٌر ممركزة 

والمخططات البلدٌة للتنمٌة

بوخالفة علً
حامدي محمد

19ح20/06/2018بوعبٌد مٌلود

دراسة حالة -عجز مٌزانٌة البلدٌات االسباب والحلول بن دراجً صابر8

-باتنة-بلدٌة تٌالطو
29ح20/06/2018درٌاس نادٌةبلعمً أسماءمعلم جملٌة

الحوكمة ودورها فً ترشٌد النفقات فً المؤسسات بلحٌوانً مروى9

-دراسة حالة -العمومٌة 
39ح20/06/2018بوشوشة محمدبن ٌوسف سلٌمالدامً عبد المنعم

حمومو + مزهودي فطٌمة 10

حفٌزة
دور الجباٌة فً تموٌل عجز المٌزانٌة العامة للدولة

بروال بومدٌن
بلخباط جمال

49ح20/06/2018بن براح سمٌر

+    بن مسعود زهٌة 11

براهٌمً وفاء
-البلدٌة - تسٌٌر مٌزانٌة الجماعات المحلٌة 

مرازقة عٌسى
خلوط عالوة

111ح20/06/2018زٌتونً عمار

211ح20/06/2018درٌاس نادٌةزودة عمارنوري منٌرةتموٌل عجز الموازنة فً اإلقتصاد اإلسالمًمحمد معروف12

311ح20/06/2018أمغار جمالدرٌاس نادٌةغٌالنً عبد السالم-دراسة حالة -سٌاسة تسعٌر خدمات المٌاه فً الجزائر بوترٌد عادل أمٌن13

دراسة حالة بلدٌات -إشكالٌة تموٌل مٌزانٌة البلدٌات الصٌد عل14ً

-من والٌة مٌلة
411ح20/06/2018بلخضر شاكرزودة عمارمدلس شكري

بوساكري + جبابرة حنان16

سمٌحة
شروط وكٌفٌات تموٌل وإعداد المٌزانٌات المحلٌة

شرٌف عمر
فحلول لمبارك

112ح20/06/2018زعالنً محمد
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أعضاء لجنة المناقشة



بن + شٌشون سلٌمان 17

ٌحً محمد

التسٌٌر المالً للمرافق العامة اإلدارٌة المحاكم 

"المحكمة اإلدارٌة باتنة " اإلدارٌة نموذجا 

حناشً لعلى
زٌتونً عمار

212ح20/06/2018سعودي محمد الطاهر

بن + مناصرة سام19ً

مشٌش عالء الدٌن

نظام المعلومات ودوره فً تطوٌر نظم المحاسبة 

-دراسة حالة - العمومٌة 

شرٌف عمر
عقاري زكرٌاء

312ح20/06/2018حركاتً فاتح

إصالح مالٌة الجماعات المحلٌة ودورها فً التنمٌة بوراضً اٌوب20

المحلٌة
412ح20/06/2018شارف خوجة الطٌبحركاتً فاتحغٌالنً عبد السالم

بوعلً +حشاشنة بسمة 21

رندة
آفاق تطبٌق اإلطار المٌزانٌاتً الجدٌد للبلدٌات

غٌالنً عبد السالم
مقاوسً صلٌحة

11ح21/06/2018نونة عبد الناصر

دور إٌرادات صندوق الضمان والتضامن للجماعات بوزحافً أسماء22

المحلٌة فً تفعٌل التنمٌة المحلٌة

غٌالنً عبد السالم
مقاوسً صلٌحة

21ح21/06/2018قالقٌل نور الدٌن

ناصري + أقوجٌل أٌوب23

نسٌم
الجباٌة المحلٌة وفعالٌتها فً تموٌل الجماعات المحلٌة

غٌالنً عبد السالم
فنغور عبد السالم

31ح21/06/2018خالف لخضر

دراسة تقٌٌمٌة لمشروع تحدٌث نظام المٌزانٌة فً أورلٌسان أحالم24

MSBالجزائر 
1مدرج 4ح21/06/2018جمانً مسعودخاطر طارقمدلس شكري

13ح21/06/2018براكتٌة بلقاسمشعابنة سمٌرةدرٌاس نادٌة-دراسة حالة - تطور مصادر تموٌل التنمٌة المحلٌة بوبٌدي صورٌة25

دراسة حالة - أثر اإلنفاق العام على النمو اإلقتصادي فراح سهٌلة+زٌري زٌنة26

-الجزائر 
23ح21/06/2018سرار عبد العزٌزجمانً مسعودحامدي علً

المصادر البدٌلة لتموٌل المٌزانٌة خارج قطاع سوٌهر سماح+زحاف رٌمة27

-دراسة حالة الجزائر - الحروقات 
33ح21/06/2018بوقرورة صالحبوحدٌد لٌلىبحري أمٌرة

شافعً + بوهناف سام28ً

عبد المنعم

الرقابة على الصفقات العمومٌة وآلٌات تطوٌرها فً 

الجزائر

غٌالنً عبد السالم
براكتٌة بلقاسم

43ح21/06/2018سفوحً إبراهٌم

14ح21/06/2018فنغور عبد السالمفحلول لمباركمسامح مختارالرقابة على تنفٌذ المٌزانٌةبخوش لطٌفة29

إصالح اإلدارة المحلٌة كمدخل لترشٌد النفقات العامة بلبج وحٌدة30

 -2014-2004دراسة حالة الجزائر - للدولة 

أمغار جمال
عقاري زكرٌاء

24ح21/06/2018بزعً فطٌمة

دراسة حالة - دور القطاع الخاص فً التنمٌة المحلٌة رحٌم محمد لمٌن31

-والٌة باتنة

بوقرورة صالح
بوعبٌد مٌلود

34ح21/06/2018زودة عمار

الحكم الراشد وإشكالٌة عجز مالٌة الجماعات المحلٌة زرقٌن مرٌم32

فً الجزائر
44ح21/06/2018تواتً محمدعشً عادلبلجبل عادل

دراسة السٌاسة المالٌة فً تحفٌز اإلستثمار األجنبً لعلى وسام33

المباشر فً الجزائر
314ح20/06/2018زودة عمادعاٌشً كمالمرازقة عٌسى

 الرقابة على مٌزانٌة الجماعات المحلٌة ودورها فً عاشور ٌوسف34

التنمٌة المحلٌة
25ح21/06/2018بوعكاز إٌمانخزار نجالءبوحدٌد لٌلى

35ح21/06/2018منصوري كمالحامدي علًحركاتً فاتحمٌزانٌة البلدٌة ودورها فً التنمٌة المحلٌةزالقً خدٌجة35

فقط المودعة المذكرات مناقشة ستتم انه حيث المودعة، وغير المودعة المذكرات جميع برمجت تم لقد: مالحظة



(ة)منقطع//فاضلً مروة47

(ة)منقطع//مٌلودي صفاء48

(ة)منقطع//أوراغ مهدي




