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 معدل الترتيب  الطلبة المعنيين باإلشراف  المواضيع المقترحة المشرفاألستاذ 
 

 موازي بالل
 12.66 عمير زكرياء في الجزائر سؤال التداول على السلطة في الجزائر وأثره على عملية االنتقال الديمقراطي

 / / إشكالية المعارضة السياسية في الجزائر بين فترة األحادية والتعددية
 

 مرابط عبد الحكيم

 

 اإلدارة االلكترونية على أداء اإلدارة المحلية في الجزائرانعكاس 
 14.51 سالمي فراح
 13.52 اعراب فوزية

 

 الفساد اإلداري واليات مكافحته في اإلدارة العمومية في الجزائر
 11.27 شواد معمر

 10.09 تركي أيمن عبد الجليل
 / / العالم العربيإشكالية مبدأ التداول على السلطة في  بوالفة حدة

 
 سعدون نور الدين

 

 دور الديمقراطية التشاركية في التنمية المحلية في الجزائر
 14.34 شناف أمينة
 13.30 بلخير نهال

 12.80 عبلة بولحية المجتمع المدني ودوره في التنمية المحلية

 / / في الجزائر دور السياسة الضريبية في تحقيق التوازنات المالية للدولة شلغوم نعيم
 

 15.91 فاصل زينب دور النخبة السياسية في إصالح النظام السياسي في الجزائر
 14.20 شني بثينة

  سي ناصر اليأس

 11.84 حنان حواد الحوكمة المحلية في الجزائراليات دور المجتمع المدني في تفعيل 
 10.82 سلماني ريان

 / / الخدمات العامة في الجزائر أثر التطور التكنولوجي على تحسين

 -2سطيف -ة محمد لمين دباغينــــجامع
 ة الحقوق والعلوم السياسيةــليك

 شعبة العلوم السياسيةإلشراف على طلبة السنة الثانية ماستــــر: ا توزيع مواضيع
 2020-2019 تخصص: إدارة محلية
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 سمارة فيصل

 

 11.90 عبد الرزاق عكوباش دور الرقابة الوصائية في ترشيد ميزانية الجماعات المحلية في الجزائر
 10.83 شولي عبد هللا

 / / دور الرقابة البرلمانية في ترشيد األداء الحكومي  في الجزائر

 11.53 مكي بومدين في تفعيل التنمية المحلية في الجزائر دور القيادة اإلدارية مفتاح حرشاو
 10.72 لهويري اليزيد

 10.77 روابحي الخير اثر المورد البشري في تنمية اإلدارة المحلية في الجزائر
 10.20 زهراوي مهدي عبد الرحيم

 
 لبيد عماد

 15.43 هيشور فاطمة الزهراء المحلية في الجزائرالرقابة على ميزانية البلدية ودورها في تجسيد مشاريع التنمية 
 13.46 عياط أية

 10.97 الواسع مروة آية (2008/2018دور مسار الرقمنة في تحسين الخدمة العمومية في الجزائر) 
 10.16 بنور أنفال

 فقط مذكرةال معيد إلنجاز صبرينةمراكشي  الدور االقتصادي للجماعات اإلقليمية في ظل تراجع دور الدولة عبد الكريم عيادي

 15.44 مريم روابحي األدوار الجديدة لإلدارة المحلية في الجزائر

 16.07 اسمهان بن سعيد البلدية كوحدة المركزية في الجزائر: نحو إعادة بلورة الدور التنموي  شنيقي نور الدين

 14.00 العموشي رانية أثر التقسيم اإلداري على مسار التنمية المحلية في الجزائر

 
 درغال سوسن

 

 الحكم الراشد كمقاربة إلصالح الحكم في الدول النامية : دراسة حالة
 10.25 عيفة أكرم

 10.21 بوحفص برهان الدين
 

 10.56 بلعتروس غادة الحوكمة البيئية كمقاربة لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر
 10.39 بلهوان ايمان

 / / مسار اإلصالح اإلداري في الجزائر: معطيات الواقع وتحديات المستقبل عابد أحالم

 / / الحكامة اإلنتخابية في الجزائر بين النظرية و التطبيق

 


