جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة
كلية احلقوق و العلوم السياسية

قائمة مشاريع مذكرات التخرج:
ختصص  :رسم السياسات العامة:

قسم العلوم السياسية

الرقم

اللقب واالسم

عنوان املذكرة

األستاذ املشرف

01

فاطمة الزهرة عنايب

اشكالية احلكم الراشد والتنمية ادلستدامة لدول النامية

د .سرير عبد هللا رابح

02

نعيمة زروال

دور التحفيز يف حتقيق الرضا الوظيفي دراسة حالة ملبنة عريب

د -شرقي حممود

03

مهدي خمطاري

إشكالية بناء الدولة واجملتمع ادلدين يف اجلزائر :دراسة حتليلية

د .خالد تلعيش

04

نعيمة كرويف

دور العالقات يف تنمية ادلوارد البشرية
دراسة حالة موبيليس خبميس ملاينة

د .سرير عبد هللا رابح
-

05

فهيمة امبارك

ادلمارسات اإلسرتاتيجية وادلهارات الفكرية للقيادات اجلامعية ودروها يف حتسني جودة احلياة
الوظيفية للعاملني يف جامعة مخيس مليانة

د .خالد تلعيش

06

مسرية بوعبد هللا

التنمية السياسية يف ظل العودلة

أ .مالح نصرية

07

طهراوي غنية

دور اجملتمع ادلدين يف حتديد السياسة البيئة ابجلزائر

أ .مالح نصرية

08

مسية طواهري

دور االنرتنت يف تفعيل البحث العلمي لدى الطالب اجلامعي

أ .مالح نصرية

09

جريون دمحم الطاهر
النذير

دور األحزاب السياسية يف صنع القرار السياسي – دراسة حالة حزب جبهة التحرير الوطين-

د .خالد تلعيش

10

العابدي حليمة

اإلدارة العامة واالستثمار يف ادلوارد البشري

د .فلة فياليل

11

حنان برشو

تفعيل ادوار ادلوارد البشرية يف ظل جتاذايت العوملة وأثره على القطاع اخلاص ابجلزائر

د .خالد تلعيش

12

فاطمة الزهرة عيشوين

اثر استخدام تكنولوجيا ادلعلومات على عصرنة اإلدارة احمللية ابجلزائر 2017-2010

د .خالد تلعيش

13

ايقوت سيسي

دور االتصال السياسي يف تعزيز ادلشاركة السياسة ( حالة اجلزائر منوذجا)

د -أمحد طيلب

14

سعاد قبايلي

دور اإلدارة احمللية يف عملية حتقيق التنمية ادلستدامة

د .سرير عبد هللا رابح

15

بن نواعي أمينة

أتثري وسائل اإلعالم يف ادلمارسة الدميقراطية – دراسة حالة النموذج التونسي -

د .شرقي حممود

16

بلسعدي ايمسني

أتثري التكتالت احلزبية على األداء الربدلاين اجلزائر منوذجا 201-2012

تراكة مجال
أ .موساوي عبد الرمحان

17

دمحم وراق

الرضا الوظيفي للمورد البشري ودوره يف حتسني األداء – دراسة حالة وحدة احلماية ادلدنية
لوالية عني الدفلى

كروي كرمية
أ.رتيمي سارة

18

مصطفي
لعيساوي

دور سياسة التشغيل يف حتقيق التنمية احمللية يف اجلزائر يف الفرتة مابني 2016-2011

د -عبد الالوي عبد
السالم

19

شهرزاد بلعرييب

دور ادلشاركة السياسية يف تعزيز التنمية احمللية
دراسة حالة والية عني الدفلى 2015-2010

د -أمحد طليب

20

خليفيي غنية

دور الرقابة الربدلانية يف ترشيد السياسات العامة ابجلزائر 2015-2010

كروي كرمية
أ -سارة رتيمي

21

شهرزاد تيمطاوسني

دور البلدية يف تفعيل التنمية احمللية بلدية عريب منوذجا 2017-2012

د -عبد الالوي عبد
السالم

22

عبد القادر موزعيكة

دور القطاع اخلاص يف رسم السياسة العامة اجلزائر منوذجا 2017-2012

د .أمحد طيلب

23

خدجية ين عيسى

أمهية االتصال والعالقات العامة يف إدارة األزمات اإلدارية

د .عبد الالوي عبد
السالم

24

جنية بوهراوة

دور احملتمع ادلدين يف رسم السياسة اإلقتصادية ابجلزائر 2015-2005

د .تراكة مجال

25

محودي كرمية

دور الرقمنية اإلدارية يف تفعيل اخلدمة العمومية ابجلزائر 2015-2010

د .عبد الالوي عبد
السالم

26

مغيلي سارة

دور اإلدارة اإللكرتونية يف تنمية ادلوارد البشرية – دراسة حالة موبيليس

د .طيلب أمحد

27

كوييت حكيم

أثر الفساد اإلداري على التنمية احمللية يف اجلزائر

د .تراكة مجال

