
الحــــــاج لخضـــــر 1جامــــــعة باتنة 

كلٌــــة العلــــوم االقتصادٌة والتجـــارٌة وعلوم التسٌـــــٌر

_2ماستر_ محاسبً فحص

االستاذ المشرفالموضوع(ة)الطالبالرقم

بن براح سمٌر12الضرائب المإجلة فً الجزائر فً اطار المعٌار الدولً رقم شراف هالة- العمراوي زٌنب 1

خدومة الورديدور تخطٌط المراجعة الخارجٌة فً تحسٌن جودة التدقٌقصدوق فلة- مساعدٌة لٌلٌا2

بن براح سمٌرIAS17االٌجار التموٌلً فً الجزائر و مدى مطابقته مع المعٌار الدولً القادر عبد محمد علوي- الحق عبد دردوبة3

بن براح سمٌرالجبائٌة النتٌجة الى المحاسبٌة النتٌجة من االنتقال تحلٌلبن شور خلود- بن دادة دالل4

عرقابً عادلالمإسسة داخل القرار اتخاذ فً الداخلً التدقٌق دوربن بعطوش محمد السعٌد- بلقاٌد اسحاق حمزة5

بوخالفة علً"دراسة حالة" سٌاسة التحفٌز الضرٌبً و أثرها على تشجٌع االستثمار فً الجزائرعطٌر صابرٌن- شنٌخر لبنى 6

بوشوشة محمدمساهمة المراجعة الخارجٌة فً تحسٌن االداء المالً للمإسسةعجرود نصر الدٌن- دباش عزٌز 7

لبكارة صفٌة- رمٌلً سمٌة8
دراسة مٌدانٌة: دور االلتزام بمبادئ الحوكمة فً تحسٌن االداء المالً للمإسسة 

عبد الصمد نجوى
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عبد الصمد نجوىاهمٌة المراجعة الخارجٌة فً المإسسات الصغٌرة و المتوسطةمسعودي حنان- زٌزة اٌمان9

خدومة الوردي"دراسة حالة" دور المحاسبة التحلٌلٌة فً تحسٌن الرقابة على االنتاج باٌو نذٌر- بن ساكر سلٌم 10

اوشن محمدالجودة و الرقابة الداخلٌة فً المإسسات االقتصادٌةبن مسعودة صونٌة- فرشة حفٌظة 11

بن براح سمٌردور اسالٌب المحاسبة االدارٌة فً تحسٌن االداءتقرارت حسان- مباركٌة عماد 12

بحشاشً رابح(دراسة حالة بنك جزائري )اهمٌة المراجعة الخارجٌة فً تحسٌن محاسبة البنوك التجارٌة بوعون سارة- بوزٌان شهرزاد 13

بحشاشً رابحدور المدقق الخارجً فً تحسٌن جودة التقارٌر المالٌة السنوٌة للبنوك التجارٌةقتالة حنان- أرنب ٌوسف 14

خالف لخضرالنفقات العمومٌةبلعٌد عبد المالك- خرف هللا الشرٌف نعٌمة 15

عبد الصمد نجوىالتدقٌق الداخلً للمبٌعات فً المإسسةمزٌانً رإوف- مرغمً عمر 16

فنغور عبد السالماالقتصاد الغٌر الرسمً و االمتثال الضرٌبًاعبوبو كنزي- مٌحً ماسٌنٌسا 17

بورنان فطوم- لعروسً رامً 18
- المعالجة المحاسبٌة للمخزونات بٌن المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة و النظام المحاسبً المالً

-دراسة حالة 
مناعً حكٌمة

عرقابً عادلالجزائر فً االستثمار على اثارها و الضرٌبً التحفٌز سٌاسةبوحارة نوح- بوشالغم عماد الدٌن 19

غٌالنً عبد السالم-دراسة حالة - التدقٌق كآلٌة لترشٌد النفقات العمومٌة قعقاعً فرٌد- بوعكاز الوردي 20

عشً عادلتطبٌق أسلوب تحلٌل مغلف البٌانات لدراسة كفاءة المإسسات الصحٌةتٌمٌزار شعبان- بلٌل ٌزٌد 21



بوسلمة حكٌمة-دراسة مٌدانٌة - دور لجان المراجعة فً تفعٌل حوكمة الشركات بن شافعة بسمة- عجمً زٌنب 22

خالف لخضربن كرامة عبد النور- عالوة زوهٌر23

نعٌمة ٌحٌاوي-دراسة حالة-دور بطاقة األداء المتوازن فً تقٌٌم األداء المالً للمإسسة دٌرام رانٌة- بوهزٌلة سارة 24

فنغور عبد السالمالقوائم المالٌة فً مإسسات القطاع المالًهارون عماد الدٌن- لعور األمٌن 25

بولطٌف مرٌم- بخوش إسالم 26
دراسة مقارنة بٌن القٌمة العادلة والتكلفة التارٌخٌة فً ظل الخصائص النوعٌة للمعلومات 

المحاسبٌة
بولخوخ عٌسى

27
فنغور عبد السالم(دراسة مالٌة ، قانونٌة و محاسبٌة و جبائٌة  )اندماج الشركات كركوري مرٌم

28
بوشوشة محمددور التدقٌق الداخلً فً ادارة المخاطرلمرد نصر الدٌن

29
سفوحً ابراهٌمدور المراجعة الداخلٌة فً تحسٌن االداء المالً للمإسسة االدارٌةحوامد اٌمان

جمعونً هنددور معاٌٌر التدقٌق الدولٌة فً حوكمة الشركاتبوشامة الصادق30

31
عمر الشرٌفدور النظام المحاسبً المالً فً االفصاح عن المعلومات المالٌةدردوبة زكرٌاء

32
حدار صالح

دراسة عٌنة لمجموعة من  - دور الرقابة الداخلٌة فً تحسٌن جودة القوائم المالٌة 

المإسسات االقتصادٌة
خالف لخضر

33
خالف لخضرمعالجة المدقق الخارجً لحسابات الغٌرٌوكانة عبد الرحمان

برو خٌر الدٌن34

دراسة  (IFRS- IAS )المجمع و القوائم المالٌة المجمعة وفق المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة 

حالة مجمع صٌدال
فنغور عبد السالم

35
بحشاشً رابحدراسة عملٌة الرقابة الجبائٌة على مستوى مدٌرٌة الضرائب لوالٌة باتنةمشنن اٌمان



36
حناشً لعلىاهمٌة التدقٌق الداخلً فً تحسٌن اداء المإسسة االقتصادٌةلمصارة ولٌد

37
بن قسمٌة فاتح

دور المراجعة الداخلٌة فً تحسٌن اداء وظٌفة المبٌعات فً المإسسة
طالب عمر

38
لطرش محمداثر التدقٌق المحاسبً و الرقابة الداخلٌة على مبٌعات المإسسةمنصوري عمر

39
لطرش محمددور التدقٌق الداخلً فً ادارة المخاطر فً المإسسة االقتصادٌةسرٌر عادل

40
طالب عمرالمحاسبة العامة كؤداة للمراقبةقلٌل محمد انٌس

41
بوشوشة محمددور المراجعة الخارجٌة فً تحسٌن جودة القوائم المالٌةحسونة حٌدر

42
رحال عل38ًاألصول غٌر الملموسة دراسة تحلٌلٌة لمعٌار رقم حفاظ لطفً سٌف الدٌن

43
بوسلمة حكٌمةبضٌاف سٌف الدٌن

44
بوسلمة حكٌمةبلعاٌب محمد لخضر

45
بوسلمة حكٌمةبوعافٌة حمزة

46
بوسلمة حكٌمة رضا محمد بوعكاز



47
بولخوخ عٌسى نصرالدٌن بوجدة

48
بولخوخ عٌسى نورة بولقواس

49
بولخوخ عٌسى طارق خرباش

50
بولخوخ عٌسى وسٌلة مسامح

51
لطرش محمد ساسٌة واله

52
لطرش محمد حنان روٌبً

53
حامد علً حكٌمة سعادة

54
حامد علً ٌونس سلطانً

55
حامد علً سلمى طورشً

56
بوخالفة علً كرٌمة معرف

57
زاٌدي حمٌدة سمٌة رقاع



58
زاٌدي حمٌدة إبراهٌم بلقادي

59
زاٌدي حمٌدة لطفً مجٌلً







االستاذ المناقش
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