
وزارة التــعليم العــــالي والبــــحث العلــــــمي

-باتنة–جامــــــعة الحــــــاج لخضـــــر 

  كلية العلـوم االقتصادية والتجـارية وعلوم التسيير

تسييــــر عمومــــيمواضـــيع مذكــــرات التخـرج 
14.00 إلى13.00 من: 4ح12.30 إلى 11.30 من: 3ح11.00 إلى 10.00 من: 2ح9.30 إلى 8.30من : 1ح

القاعةالتوقيتالتاريخالمشرف األستاذالموضوعالطالبالرقم

1
+         بوعٌشة حمزة 

اوراغ زكٌة

اهمٌة تسٌٌر الموارد البشرٌة فً تحسٌن جودة الخدمات 

العمومٌة
مرازقة عٌسىبوزناق حسنتغالبت عبد الغانً

21/06/2018
112ح

دراسة حالة -اثر الرقابة المالٌة فً تسٌٌر مٌزانٌة الوالٌة اٌمان مشاكرة2

-مٌزانٌة والٌة باتنة
26ح21/06/2018زموري مسعودزٌتونً عماربحشاشً رابح

3
 بن شرٌف انٌس عبد 

بن شرٌف سمٌة+  الجلٌل

دراسة -دور سٌاسة االنفاق العام  فً تخفٌض معدالت البطالة 

-حالة الجزائر
بحري أمٌرةبوحدٌد لٌلى بوعكاز اٌمان

18ح21/06/2018

4
قٌدوم +      علوي  امٌنة

عبد الرحٌم

: دراسة مقارنة-دور الجماعات المحلٌة فً تنمٌة السٌاحة 

-تونس المغرب الجزائر
خزار نجالءالعشً هارونالعمودي مٌنة

19ح21/06/2018

5
بوخالفة +بومجان رمٌساء

محمد زكرٌاء

دراسة -تأثٌر اإلدارة اإللكترونٌة على آداء الجماعات المحلٌة 

-حالة
شرٌف عمرزودة عمادكاهٌة احمد شكٌب

29ح21/06/2018

6
وقٌنً عبد + خوشة سمٌر

الوهاب

-دور المٌزانٌة العامة فً تموٌل برامج اإلنعاش اإلقتصادي 

-حالة الجزائر
 بوعكاز اٌمان

بوقرورة صالح
العابد سمٌرة

48ح21/06/2018

46ح21/06/2018بن لعلى مجد أوراسحامدي محمدبوخالفة علً-دراسة حالة - دور الجباٌة المحلٌة فً تحقٌق التنمٌة المحلٌة مزوز عائشة+ أوراغ مرٌم7

8
لواعٌٌو + بوتالممٌن سلٌمة

لوٌزة

    دور إدارة المجلس الشعبً البلدي فً تسٌٌر المرفق 

-دراسة حالة-صٌانة المدارس اإلبتدائٌة      -العمومً 
خروبً مرادقالقٌل نور الدٌنبحشاشً رابح

111ح21/06/2018

9
بلعشاش + عوادي نبٌلة 

سمٌة

أهٌمة األمالك العقارٌة البلدٌة فً تموٌل مٌزانٌة المجالس 

-دراسة حالة-الشعبٌة البلدٌة 
بروال بومدٌننونة عبد الناصربحشاشً رابح

311ح21/06/2018

10
عاشوري نور +مغاز مرٌم

الهدى

دراسة حالة والٌة باتنة - دور اإلتصال الداخلً فً إتخاذ القرار 

-
خروبً مرادقالقٌل نور الدٌننونة عبد الناصر

49ح21/06/2018

جلول + عطال فوزي11

رمٌساء
411ح21/06/2018بزعً فطٌمةشرٌف عمركاهٌة احمد شكٌبدور حوكمة الجماعات المحلٌة فً تحسٌن الخدمة العمومٌة

113ح20/06/2018بوقنة سلٌممنصوري كمالبولخوخ عٌسىدور الحكم الراشد فً تحقٌق التنمٌة المستدامةمخلوف خٌر الدٌن12

212ح21/06/2018فحلول لمباركعنانً السعٌدبوخالفة علًالرقابة المالٌة على النفقات العمومٌة بوخالفة منٌر13

14
بن غزال +ٌحٌاوي هٌثم 

صالح

الرقابة اإلدارٌة ومساهمتها فً التقلٌل من الفساد اإلداري داخل 

-دراسة مٌدانٌة بلدٌة عٌن التوتة- المؤسسة الجزائرٌة 
العشً هارونكاهٌة أحمد شكٌبقجة رضا

312ح21/06/2018

15
لعوش +عمروسً الطاهر

نوح
دور الحوكمة فً إدارة األمالك العمومٌة

تغالبت عبد الغانً
313ح20/06/2018خزار نجالءبوزناق حسن

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

2018/2017: الســـنة الجامــــعية                                                                                                         قســـم علوم التسيير

أعضاء لجنة المناقشة


