جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة
كلية احلقوق و العلوم السياسية
قسم العلوم السياسية

القائمة االمسية الستمارات مذكرات التخرج
ختصص  :مجاعات حملية
الرقم

اسم و لقب الطالب

عنوان املذكرة

األستاذ املشرف

01

انصر رقية

أثر االستثمار السياحي على التنمية احمللية
– دراسة حالة والية دتنراست-

د /عبد املالك حطاب
بن حليمة عبد الرزاق

02

خدجية جناد

دور القيادة اإلدارية يف حتقيق التنمية احمللية

بن مرار مجال

03

بدر الدين دمحم بلكبري

االستقرار السياسي كأداة لتفعيل التنمية احمللية يف اجلزائر

فواز العابد

04

مرمي كروان

دور اإلدارة اإلقليمية يف تكريس التنمية وفقا ملنحىن التحوالت السياسية يف
اجلزائر واقع و آفاق " دراسة حالة "

تلعيش خالد

05

كرمية مكاودو

سياسة التشغيل و أتثريها على التنمية احمللية

فلة بن جياليل

06

ساملة خثريي

دور التخطيط اإلسرتاتيجي يف التنمية احمللية ابجلزائر

عبد الالوي عبد السالم

07

فاطمة الزهراء كشيد

اإلدارة اإللكرتونية و عملية اإلصالح اإلداري ابجلزائر

فواز العابد

08

عبد الرمحن خالدي

إشكالية خلق الثروة احمللية يف اجلزائر

شكاكطة عبد الكرمي

09

خبتة عكرمي

دور اجملتمع املدين يف تفعيل التنمية احمللية و الية عني الدفلى منوذجا

مالح نصرية

10

العريب بوغامل

اإلدارة اإللكرتونية يف اجلزائر البلدية الذكية – منوذجا -

عبد الالوي عبد السالم

11

عائشة طهراوي

املوارد البشرية و أتثريها على اجلماعات احمللية

أ.كرمية كروي
بوبراس عمر

12

حمفوظ شيباح

دور اجلماعات احمللية يف ترقية االستثمار – من اخلطاابت الرمسية و الواقع
– دراسة حالة بلدية العطاف

طيلب أمحد

13

علي بن زهرة

اإلدارة اإللكرتونية و أثرها على فاعلية اجلماعات احمللية ابجلزائر – دراسة
حالة بلدية مليانة -

بن مرار محال

14

عبد الرمحان غامل

دور الوايل يف انشغال االقتصاد احمللي يف اجلزائر دراسة حالة والية عني
الدفلى

تراكة مجال

15

ملياء أوابجي

دور اجلماعات احمللية يف التنمية الريفية

أ.كرمية كروي
بوبراس عمر

16

فتيحة عكاشة

اجلماعات احمللية و مستقبل التنمية احمللية حماكاة منوذج ماليزاي

أ.كرمية كروي
بوبراس عمر

17

ابراهيم قداش

حوكمة اجلماعات احمللية يف اجلزائر دراسة حالة والية
عني الدفلى

طيلب أمحد

18

آمنة عوينة

دور اإلدارة اإللكرتونية يف تعزيز اخلدمة العمومية دراسة حالة والية عني

مستاك ملني

الدفلى

طيب مجيلة

19

محيد برادعية

دور اجلماعات احمللية يف التنمية البيئية احمللية دراسة حالة والية عني الدفلى

شكاكطة عبد الكرمي

20

محزة سعادي

 -دور اجلماعات احمللية يف تدعيم االستثمار احمللي

تراكة مجال

