المدرسة الوطنية لإلدارة " موالي أحمد مدغري"
مركز التوثيق ،البحث و الخبرة

قائمة مذكرات نهاية التكوين
لتالميذ المدرسة الوطنية لإلدارة
" الدفعة " 54
السنة الدراسية 5102/5104 :

مصلحة المكتبة
مكتب االقتناءات والمعالجة البيبليوغرافية
نوفمبر

1

5102

مقدمة
هذه الوثيقة ،عبارة عن قائمة عناوين مذكرات هناية التكوين لتالميذ املدرسة الوطنية لإلدارة -الدفعة -45
للسنة الدراسية

.2016-2015

لقد اعتمدنا يف تصنيف هذه العناوين على مضامني الربامج التعليمية االختيارية لتالميذ املدرسة الوطنية
لإلدارة -السنة الثالثة -املنصوص عليها يف القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  ،2002 /12/ 22احملدد لربامج
التكوين و تنظيم الرتبصات و كيفيات التقييم و تسليم شهادة املدرسة الوطنية لإلدارة (اجلريدة الرمسية،
العدد  ،13السنة  ،2010ص.)21-14 .
هذه العناوين متوفرة باملكتبة و ختضع فقط لإلعارة الداخلية.

مكتب االقتناءات و املعاجلة البيبليوغرافية
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البرنامج التعليمي االختياري :

تسيير الجماعات إلاقليمية

4

العنوان

اسم و لقب التلميذ

بارش ،منال

تحليل إجراء نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

باللو ،صالح الدين

التعاون بين الجماعات المحلية "الوالية" و المصالح الخارجية للدولة 8458/3

بصاشي ،فطيمة

رئيس المجلس الشعبي البلدي كمسير

8383/3

واقع تكوين إطارات و منتخبي الجماعات المحلية

8391/3

بن ترجا هلل ،عبد
الحفيظ

بوحنيك ،مسعود

بونداوي ،أمينة

حرفوش ،فارس

الموقع اإللكتروني كوسيلة لتحسين تقديم الخدمة العمومية  :دراسة
حالة  :الموقع اإللكتروني لبلدية األبيار
المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وسيلة للتسيير التقديري :
دراسة حالة والية تيزي وزو
الضمانات في مجال صفقات إنجاز األشغال العمومية  :دراسة حالة
 :صفقة إنجاز حي الطفولة ببن عكنون

روابحي ،عبد الرحمان عالقة اإلدارة بالمواطن
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الترميز

8398/3

8412/3

8394/3

8430/3

8425/3

سايغي ،عبد السالم

وظيفة الموارد البشرية على مستوى والية باتنة

شعابنة ،بالل

إعداد و تنفيذ المخططات البلدية للتنمية  :دراسة حالة والية جيجل 8393/3

لعرابي ،أمينة

تقييم فعالية النفقات العمومية

8386/3

8388/3

Nom et prénom de l’élève

Titre

Cote

Amara, Nawal

Le rôle managérial du Wali

8452/3

Berrezig, Fatih

L'administration électronique en Algérie : un
outil pour l'amélioration du service public :
cas du ministère de l'intérieur et des
collectivités locales

8437/3

Boutaba, Mohamed Ramzi

La gestion du domaine public et privé au
niveau local

8468/3

Madi, Chahrazed

Identification des besoins de
perfectionnement des cadres supérieurs de
l'administration centrale et locale du
ministère de l'intérieur et des collectivités
locales

8449/3

Yakouben, Fares

Les programmes sectoriels déconcentrés :
levier du développement local

8448/3
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البرنامج التعليمي االختياري :

مناجمنت التنظيمات و السياسات العمومية

7

اسم و لقب التلميذ

بن أم السعد ،يوسف

العنوان

الترميز

استراتيجية التنمية المحلية  :دور الجماعات المحلية في رسم
االستراتيجية التنموية المحلية  :والية باتنة نموذجا

8481/3

بوشة ،جعفر

التسهيالت الجمركية و أثرها على االقتصاد الوطني

8485/3

عمور ،سلمى

السياسة الجبائية الجمركية و أثرها على التجارة الخارجية

8440/3
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Nom et prénom de
l’élève

Titre

Cote

Les contrats de performance agricole : cible de
résultats

8465/3

Management de la qualité comme outil d'amélioration
continue : cas Algex

8460/3

Boulanouar, Walid

Les relations commerciales bilatérales Algerie-UE
depuis 2002

8442/3

Chekhab, Hamza

Le transport maritime des voyageurs : port d'Alger

8462/3

Haffaci, Yazid

La politique de modernisation des douanes algériennes

8469/3

Hamadou, Chahra

Le processus de modernisation du système judiciaire :
approche e-gouvernance

8450/3

La gestion de l'eau potable face au stress hydrique

8461/3

Ksouri, Abdelkarim

Politique d'attraction des compétences algériennes à
l'étranger et leur apport dans le développement
national

8441/3

Rekheila, Hamza

La pertinence de la politique culturelle nationale dans
ses deux volets : action culturelle et valorisation du
patrimoine

8439/3

La politique de relance du secteur touristique en
Algérie

8438/3

Abderrahmane, Bouzid

Belkacemi, Adil

Kemoun, Amel

Sarmouk, Lilia
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البرنامج التعليمي االختياري :

الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدقيق و ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرقابة

10

اسم و لقب التلميذ

أوحداد ،محمد

بوخالفة ،زهير

بومخلوف ،مريم

العنوان

مشروع تأسيس وظيفة للمراجعة الداخلية في مؤسسة استشفائية عمومية

الرقابة الداخلية في مؤسسة استشفائية عمومية  :دراسة حالة
مستشفى القبة

تأثير الرقابة على تنفيذ ميزانية الجماعات اإلقليمية في تحقيق الحوكمة
المحلية  :بلدية سطيف نموذجا

طرشة ،عبد الكريم

سيرورة مهمة الرقابة على مستوى الجماعات المحلية  :دراسة حالة
مراجعة حساب التسيير

موالي ،آسيا

11

رقابة المفتشية العامة للمالية على النفقات العمومية

الترميز

8440/3

8440/3

8480/3

8455/3

8510/3

Nom et prénom de
l’élève

Titre

Cote

Rezgui, Abdel Djalil

Les attributions juridictionnelles de la cour des comptes :
apurement des comptes de gestion du comptable public
d'un E.P.A

8440/3

Aloune, Hasna

La contribution de l'évaluation par les pairs en matière de
renforcement des capacités institutionnelles et
professionnelles des ISC : la cour des comptes algérienne

8466/3

Bendoula, Youcef

L'ISSAI 12 ; la valeur et les avantages des institutions
supérieures de contrôle des finances publiques-faire une
différence dans la vie des citoyens : la cour des comptes

8456/3

Beziane, Kheireddine

Le contrôle de la qualité de la gestion d'une EPE :
économie, efficience, efficacité

8463/3

Boudjemia, Feriel

La mise en œuvre des principes de transparence et de
responsabilité au sein de l'institution supérieure de
contrôle des finances publiques : cour des comptes
algérienne

8455/3

Bounihi, Keltoum

Contrôle de la qualité de la gestion des EPE

8453/3

Derriche, Oussama

L'audit des marchés publics exercé par la cour des
comptes

8451/3

Doucene, Nadia

La contribution du contrôle de la discipline budgétaire et
financière à la meilleure utilisation des deniers publics

8454/3

Ghaoui, Yamina

Evaluation du dispositif du contrôle interne des services
fiscaux

8457/3

Ghemarssa, Abdelkarim

L'utilisation des comptes d'affectation spéciale à la
lumière des recommandations de la cour des comptes :
cas fonds de régulation des recettes

8446/3

Ighil Ali, Lynda

La vérification et le suivi de la gestion financière des
postes diplomatiques et consulaires

8467/3

Kouadri Moustéfai,
Mustapha

La démarche de l'audit de la performance d'un
établissement public à caractère administratif (EPA)

8459/3
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البرنامج التعليمي االختياري :

تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيير امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــشرية
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اسم و لقب التلميذ

العايب ،إيمان

بن ازواو ،سارة نسرين

العنوان

دور التكوين في تطوير و تحسين الخدمات الصحية العمومية

استراتيجية تكوين الموارد البشرية في وزارة الداخلية و الجماعات
المحلية

حمام ،محمد

التسيير التقديري للمسار المهني لألعوان الدبلوماسيين و القنصليين

خومري ،ياسمينة

دور وظيفة تسيير الموارد البشرية في تحسين التأطير

خنيش ،حسينة

تكوين المنتخب المحلي  :واقع و توجهات

زواري ،مليكة

طورشي ،ليلى

العمومية و اإلصالح اإلداري

8510/3

8485/3

8452/3

1058/3

1025/3

التوجهات الجديدة للوظيفة العمومية الجزائرية في مجال تسيير الموارد
البشرية

عدادي ،سيد ناصر
لحمر ،دنيا

التحفيز كأداة لتحقيق الرضا الوظيفي  :دراسة حالة والية وهران

14

8488/3

فعالية الرقابة الالحقة و تدقيق الموارد البشرية للمديرية العامة للوظيفة

الهيئات االستشارية و دورها في تسيير الموارد البشرية

لعبان ،أسماء

الترميز

1045/3

1520/3

1021/3

إدارة الجودة الشاملة في تسيير و تثمين الموارد البشرية :
دراسة حالة األسالك المشتركة في والية سعيدة

1084/3

لمو ،إبتسام

مجيدي ،فاطمة الزهراء

دور نظام معلومات الموارد البشرية في تفعيل وظيفة إدارة الموارد
البشرية
التكوين كأداة لتأهيل الموارد البشرية  :دراسة حالة ملحقي الشؤون
الخارجية و كتاب الشؤون الخارجية

مصطفاي ،محمد

التسيير التقديري للوظائف و الكفاءات  :دراسة حالة والية غليزان

مجراب ،سارة

ترقية األعوان الدبلوماسيين و القنصليين

مخلوفي ،لمياء
موالي حاج ،محمد
أمين

1080/3

1522/3

1524/3

1028/3

التسيير التقديري لألستاذ الباحث في قطاع التعليم العالي و البحث
العلمي  :دراسة حالة جامعة الجزائر 5
التكوين كأداة لعصرنة الموارد البشرية بقطاع العدالة  :دراسة حالة

1080/3

1055/3

دور مدونة أخالقيات المهنة في تهذيب سلوكيات الموارد البشرية
و معالجة االختالالت المهنية  :دراسة حالة كلية الحقوق و

ميرة ،سليم

1518/3

العلوم السياسية بجامعة المسيلة
هدو ،سمية

همال ،فوزية

15

دور مفتشية الوظيفة العمومية بوالية سطيف في مجال تسيير الموارد
البشرية
أثر نظام الرواتب على أداء الموظفين

1022/3

1050/3

Nom et prénom de l’élève

Kaced, Nadia

Titre

Cote

L'évaluation de la performance des cadres des
douanes

8445/3
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البرنامج التعليمي االختياري :

تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيير امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيزانية و امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالية
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اسم و لقب التلميذ

إبقى ،فاهم

العنوان

الترميز

إعداد وتسيير الميزانية العامة للدولة  :قطاع وزارة الداخلية
و الجماعات المحلية نموذجا

8512/3

بسباس ،هشام

إعداد البرامج القطاعية غير الممركزة و تنفيذها

8024/3

بكوش ،مهدي

عجز ميزانية بلدية بكوش لخضر

بن غذفة ،فاروق

ميزانية التسيير للوالية  :دراسة حالة ميزانية والية سطيف للتسيير

8515/3

8522/3

5104-5101
بوخاري ،رياض

إعداد ميزانية الوالية

ثليالني ،محمد

التسيير المالي لميزانية الوالية

بوفنيزة ،أمال

1525/3

الرقابة القبلية على الصفقات العمومية  :دراسة حالة اإلدارة
المركزية

حازم ،عبد الرزاق

الرقابة الوصائية على ميزانية البلدية

سايب ،محمد

تعبئة الموارد الجبائية لتغطية العجز المالي للبلديات

طيبي ،يوسف

رقابة االنضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية
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1022/3

1082/3

1048/3

1041/3

1042/3

طعم اهلل ،سارة

تنفيذ النفقات العمومية  :دراسة حالة تنفيذ نفقات التسيير على

1520/3

مستوى والية الطارف
عاشور ،يوسف

فرق ،بدر الدين

قاب ،محرز

تمويل الدولة لبرامج التجهيز للجماعات المحلية  :دراسة
مخططات البلديات للتنمية (بلديات والية الجزائر)
إعداد ميزانية البلدية  :رهانات التسيير المالي وفقا لمبادئ
المناجمنت  :دراسة حالة ،إصالحات وآفاق

للجماعات المحلية

كربوش ،محمد األمين
ماحي ،إلياس

تثمين األمالك الوطنية من أجل زيادة اإليرادات العادية للدولة

مكناسي ،محمد جالل الدين

19

1512/3

التضامن المالي بين البلديات  :دور صندوق التضامن و الضمان

تمويل و دعم المالية المحلية

مخبي ،حسيبة

1044/3

1042/3

1020/3

1020/3

أهمية االستقالل المالي في تفعيل دور الجماعات المحلية :
دراسة حالة والية سكيكدة

1020/3

تطور ميزانية الجماعات المحلية للتسيير  :دراسة حالة ميزانية
والية مستغانم للتسيير في الفترة 5104-5105

1050/3

Nom et prénom de l’élève

Titre

Cote

Alliouat, Feriel

Equilibre budgétaire et financement des
collectivités locales : le cas de la wilaya de
Béjaia

8400/3

Bounihi, Farid

La responsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable public dans la gestion des deniers
publics

8445/3

Mebarkia, Mohamed Amine

L'évaluation des comptes d'affectation
spéciale par l'inspection générale des finances

8440/3

Medjekane, Wahiba

La contribution de la fiscalité au financement
du budget général de l'Etat

8440/3
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الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرسة الوطن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإلدارة " موالي أحمد مدغري"

لالستعالم ،يرجى االتصال بمصلحة المكتبة
 ،03شارع عبد القادر قادوش حيدرة – الجزائر02134 -
الهاتف + 503 153 57 55 05 + 503 153 57 55 52 :
الفاكس + 503 153 54 53 54 :

البريد اإللكتروني servbiblio@yahoo.fr :
bibliotheque.ena@gmail.com
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