
10h00 إلى 9h 00 : 1حوزارة التــعلٌم العــــالً والبــــحث العلــــــمً

11h30 إلى 10h 30 : 2ح-باتنة–جامــــــعة الحــــــاج لخضـــــر 

13h00 إلى 12h 00 : 3حكلٌــــة العلــــوم االقتصادٌة والتجـــارٌة وعلوم التسٌـــــٌر

14h30 إلى 13h 30 : 4ح

مالية ومؤسسات نقود

القاعةالتارٌخالتوقٌتاألساتذة المناقشٌناألستاذ المشرفالموضوعالطالبالرقم

سعدي إٌمان1
دراسة حالة بنك -أسالٌب التموٌل فً البنوك االسالمٌة ودورها فً التنمٌة االقتصادٌة  

-البركة
106/06/201712حكمال عاٌشً+ لوشن محمد حناشً لعلى

علً مزوزي2
دراسة مٌدانٌة فً الشركة الجزائرٌة للتأمٌن -تحلٌل واقع الجودة فً خدمات التامٌن 

CAAT-
206/06/201712حبوهٌدل سلٌم+ العابد سمٌرة سلٌم بوقنة

3
            عفاف عاٌلة          

مرٌم شواطً
306/06/201712حعشً عادل+جمال بالخباط قانة الطاهر(التجربة السودانٌة نموذجا)دور المصارف االسالمٌة فً التموٌل الزراعً بصٌغة السلم 

4
           برباشً فاتح          

   خمٌالت ناصر
406/06/201712حعنانً السعٌد+ صالح فالحً مٌلود بوعبٌدأثر االستثمار االجنبً المباشر على التنمٌة االقتصادٌة فً الجزائر

خاطر طارق+ العشً هارون بن لحسن علًذراع مرٌم5

6
            لعبٌدي آمنة          

  حمانً سارة
106/06/201713حجمال جعٌل+ العشً هارون طحطوح مسعودللبنوك المالٌة الكفاءة على اثرها و المصرفٌة المخاطر

7
             حرش ابتسام        

       رٌحً فاطمة
فالحً الصالح+شٌخة لٌلى خلفً اسمهان

8
            بورنان هدى         

     حمٌش نادٌة
206/06/201713حالعاٌب عبد الغانً+ سامً مباركً مولحسان آٌات هللاالجزائر و رهانات االنضمام الى المنظمة العالمٌة للتجارة

9
       بن سعٌدي آمال       

بوتمامٌن سناء
بوشوشة محمد+شرٌف عمر خاطر طارق

10
          مباركً فطٌمة         

 فرشة كنزة
106/06/201714حعرقابً عادل+ جعٌل جمال منصوري كمال-دراسة حالة-الصكوك االسالمٌة ودورها فً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة 

11
           خالف حسٌبة         

 ساٌب سمٌة
306/06/201713حعنانً السعٌد+عرقابً عادل بلعلى مجد االوراسالعولمة المالٌة وآثارها على النظام المصرفً الجزائري

12
            قدوج حنان           

     بوشامة سكٌنة
406/06/201713حبن لحسن علً+ بن ٌوسف سلٌم بلعلى مجد االوراسالشراكة االوروجزائرٌة وانعكاساتها على االقتصاد الوطنً
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13
زعطوط نور الفردوس عنانً 

خلٌدة
206/06/201714حبراكتٌة بلقاسم+تطار محمد منصف نوٌوة عمار-دراسة حالة-دور األسواق المالٌة فً تموٌل اإلقتصاد 

14
          جراد أسامة            

 مرزلقاد عبد العزٌز
208/06/20179حبوهٌدل سلٌم+ سلٌم بوقنة لوشن محمد

15
           عٌسً رؤوف         

 معرف حنان   
306/06/201714ححناشً لعلى+ نوري منٌرة لوشن محمددور المناطق الحرة كحافز لجذب االستثماراالجنبً المباشر

سامعً سهى16
دراسة حالة -السٌاسة النقدٌة والمالٌة ودورها فً معالجة التضخم فً الدول النامٌة 

-الجزائر
207/06/201714حخلوط عالوة+ زعالنً محمد نوٌوة عمار

17
       مساعدٌة عبد العالً     

  بلبج اٌمان
106/06/201715حجمال جعٌل+ خاطر طارق اشرف سلٌمانالسٌاسة النقدٌة وآثارها على التوازن االقتصادي

18
              بلقاٌد رحمة        

         حرش أمال
308/06/201714حبراكتٌة بلقاسم+ نوٌوة عمار زعالنً محمد-حالة الجزائر-أثر فعالٌة جباٌة الضرائب فً تموٌل المٌزانٌة العامة للدولة 

19
            معٌزة أحالم          

   عٌساوي أحالم
306/06/201715حبلعلمً اسماء+ خاطر طارق بلخباط جمالدور المناطق الحرة الصناعٌة للتصدٌر فً جلب االستثمارات االجنبٌة المباشرة

20
         رحمونً ٌسمٌنة        

   بوسعد حسناء
بوقنة سلٌم+ عابد سلٌة بوهٌدل سلٌم

21
         هادف سامٌة            

بوسالمة فاٌزة
عٌسانً عامر+كبوط عبد الرزاق عشً صلٌحة

22
           قٌدوم نجٌبة           

   بوزحافً مروة
بزعً فطٌمة+ كٌالنً صونٌة كبابً كلثوم

23
           عروفً ملٌكة         

   مزٌانً سمٌرة
جمعونً هند+ بوشوشة محمد قانة الطاهر

بوعبٌد مولود+ قانة الطاهر طحطوح مسعودبوعكاز فطٌمة الزهرة24

406/06/201715حكمال عاٌشً+ لوشن محمد نوري منٌرة-الجزائر حالة- االقتصادٌة التنمٌة فً المتوسطة و الصغٌرة المؤسسات مساهمةراضٌة زكارة25

26
             هوام هند            

    بوتة اٌمان
تفرقٌنٌت زولٌخة+ بوسعد زكٌة نوري منٌرة

27
          منال ٌحٌاوي           

     أحالم بن بلقاسم
بروال محمد+ حفٌظ فطٌمة عادل عشً

28
            بوزٌدي خضرة      

   كٌحل اٌمان
107/06/201712حالعقون نادٌة+ ٌخلف نجاح حفٌظ فطٌمةأثر التجارة االلكترونٌة على انتاجٌة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة

29
            سعدي أسماء        

   بوزٌد اٌمان
207/06/201712حزغدود سهٌل+ عدوان رشٌد خروبً مرادالمؤسسات الصغٌرة و المتوسطة ودورها فً التنمٌة االقتصادٌة

30
               رابحً عماد       

           حداد فطٌمة
207/06/20179حبوفطٌمة فؤاد+ بوعبٌد مولود عٌسانً عامر-دراسة حالة باتنة-دور القطاع السٌاحً فً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة 



عٌسى مرازقة+ زعالنً محمد خلوط عالوةولد عبد هللا ذكرى31

307/06/201712حجعٌل جمال+ عٌسانً عامر حامدي محمدتاثٌر مبادئ ادارة الجودة الشاملة على االداء المالً للمؤسسةبن كاوحة بسمة32

33
         بلقاسمً حورٌة        

بوترعة رونق
نوٌوة عمار+ كبوط عبد الرزاق تطار محمد منصف

تطار محمد منصف+ حناشً لعلً طالب عمرحطابً أمٌنة34

بوفطٌمة فؤاد+ حناشً لعلى طالب عمرٌوب خولة35

36
        بوقنة عبد السالم        

 بلدي مهدي
107/06/201713حعشً عادل+ قانة الطاهر بحشاشً رابح-دراسة حالة-إدارة المخاطر المصرفٌة فً البنوك التجارٌة 

207/06/201713حتطار محمد منصف+ طالب عمر بلخباط جمال-دراسة حالة الجزائر-اثر تقلبات سعر الصرف على الواردات هارون بشٌر37

نوٌوة عمار+ زٌتونً عمار براكتٌة بلقاسمٌحٌاوي منال38

39
         زروالً حنان         

خذري عبلة
نونة عبد الناصر+ بلقاسم سراٌري تطار محمد منصف

307/06/201713حقمري حٌاة+ بلخباط جمال نوري منٌرة-دراسة حالة الجزائر-االستثمار االجنبً المباشر وتأثٌره على البطالة بوتة ابتسام40

بوحملة سارة41
دراسة حالة -دور السٌاسة المالٌة فً توجٌه التنمٌة ومواجهة االزملت االقتصادٌة 

-2000/2014الجزائر للفترة 
308/06/201715حلطرش محمد+ العقون نادٌة خاطر طارق

بوقنة برهان الدٌن42
دراسة تحلٌلٌة لدور المؤسسات المالٌة فً تموٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً 

(2000/2014)الجزائر خالل الفترة 
407/06/201713حفؤاد بوفطٌمة+ تغالبت عبد الغانً خاطر طارق

الطاهر قانةأسماء بن دعاس43
سعودي محمد + هارون العشً 

الطاهر

44
     محمودي عبد الكرٌم    

عسة هاجر
لعشً عادل+ قمرة حٌاة لوشن محمد

45
        الوافً ٌونس      

بوشارب جالل

دراسة حالة -دور المصارف االسالمٌة فً تموٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة 

-مجموعة من المصارف االسالمٌة
107/06/201714ححناشً لعلى+ بوعبٌد مولود لوشن محمد

46

مرزوق سعٌدة+ كبوط عبد الرزاق لٌلى شٌخةهاجر حداد47

48



307/06/201714حلعمودي مٌنة+ بلعلمً اسماء نونة عبد الناصرآلٌات مكافحة عملٌات تبٌٌض األموال واآلثار االقتصادٌة المترتبة عنهادخٌنات ندى49

بلقاسم سراٌريأثر تقلبات أسعار البترول على االقتصاد الجزائريمغاز سمٌة50
اشرف سلٌمان + كاهٌة احمد شكٌب 

الصوفً
407/06/201714ح

201/016/201731حطحطوح مسعود+ شرٌف عمر الدامً عبد المنعم-دراسة حالة دول مجلس التعاون الخلٌجً- التكامل االقتصادي هاللة لطف51ً

جمانً مسعود+ بن ٌوسف سلٌم مباركً سامًصحراوي خدٌجة52

53
         حمدٌكن حسناء        

بوزٌد سامٌة
بوشوشة محمد+ بن ٌوسف سلٌم خاطر طارق

بلجبل عادل+ سراٌري بلقاسم لعشً عادلأحالم بن بلقاسم54

55
          بومدرٌس سمٌة       

عجٌل هجٌرة
107/06/201715حجمال بلخباط+ خاطر طارق نوٌوة عماردور تحرٌر التجارة الخارجٌة فً ترقٌة الصادرات

56
      حصروري فاروق    

فروج عبد المجٌد
واعر وسٌلة+ العاٌب عبد الغانً مولحسان آٌات هللا

الوافً اسٌا+ العاٌب عبد الغانً نونة عبد الناصرحٌدوسً سماح57

58
       عبد الهادي هاجر     

حالق سلٌمة
207/06/201715حفرحاتً لوٌزة+ كٌالنً صونٌة قمري حٌاةدور البنوك فً مكافحة ظاهرة غسٌل األموال بالجزائر

59
      غارو أمٌرة          

بوعلً فتٌحة
تواتً محمد+ بن عروس جمال تواتً محمد

407/06/201712حخروبً مراد+ بن عروس جمال نونة عبد الناصر-واقع وتطلعات-النظام المصرفً الجزائري فً ظل التحدٌات االقتصادٌة الحدٌثة دخٌنات أمٌرة60

407/06/201715حهٌمة نادٌة+ عبد هللا سلٌمة مرعوش اكرام-دراسة حالة الجزائر-الشراكة االروبٌة متوسطٌة ودورها فً جلب االستثمار االجنبً هواري رحمة61

108/06/201712حقمري حٌاة+ بولخوخ عٌسى سامً مباركًدور الوساطة المالٌة فً تنشٌط سوق االوراق المالٌة دراسة مقارنةبورفٌس صالح62

208/06/201712حقمري حٌاة+ العشً عادل بوعبٌد مٌلودأثر أزمة الدٌون السٌادٌة األوروبٌة على استقرار االتحاد األوروبًرزاق نصرالدٌن63

308/06/201712حطحطوح مسعود+ كبوط عبد الرزاق سراٌري بلقاسمالرهانات والتحدٌات:التكامل بٌن البنوك وشركات التأمٌنأنفٌف أحالم64

فحلول مبارك+ سعودي محمد الطاهرطالب عمرقطافً شهٌناز65

408/06/201712حخالف لخضر+ بوعبٌد مٌلود بلخباط جمال-دراسة حالة كورٌا الجنوبٌة-تجربة الدول اآلسٌوٌة فً تنمٌة رأس المال البشري زغٌش مرٌم66



مقاوسً صلٌحة+ سرار عبد العزٌز كبوط عبد الرزاقمرنٌز نور الهدى67

بروال بومدٌن+ هارون العشً كبوط عبد الرزاقبن مهدي رمزي68



108/06/201713حفرحاتً لوٌزة+ عدوان رشٌد سحنونً عائشةالمحددات القانونٌة و االقتصادٌة لتحفٌز االستثمار األجنبً المباشرزٌرق أمٌنة69

70
          الحقنً حنان          

لعلى نسرٌن
بوسعد زكٌة+ مراد خروبً نوري منٌرة

308/06/201713حنوري منٌرة+ حناشً لعلى خروبً مراددور المؤسسات المالٌة فً تحقٌق االستقرار االقتصاديعزوي رحٌمة71

أشرف الصوفًمرازقة فٌروز72
بلعلى مجد + الدامً عبد المنعم 

االوراس

73
          سامعً لٌلى            

سامعً ملٌكة
208/06/201713حزعالنً محمد+ زٌتونً عمار نوٌوة عمارالسٌاسة المالٌة وتأثٌرها على االسواق المالٌة

اشرف الصوفً+ خاطر طارق جعٌل جمالأعراب حورٌة74

408/06/201713حصلحاوي سمٌر+ عبد الغانً تغالبت حناشً لعلى-دراسة حالة الجزائر-دور األسواق المالٌة فً تموٌل االستثمار المباشر عقون حمزة75

بوراس فاٌزة+ معلم جمٌلة صلٌحة عشًبلغٌث حلٌمة76

77
         حفاف اسماء           

غربً نارٌمان
108/06/201714حصلحاوي سمٌر+ تواتً محمد الدامً عبد المنعم-دراسة حالة الجزائر-أثر تقلبات سعر الصرف على المٌزان التجاري وسبل عالجها 

شرٌف عمر+ صلحاوي سمٌر هارون العشًشاطري بسمة78

79
           بزالة بالل            

بن خلٌل محمد امٌن
بن دٌلمً اسماعٌل+ قلقٌل نور الدٌن مولحسان آٌات هللا

اشرف الصوفً+ بزعً فطٌمة بلعلى مجد االوراسعبد الصمد محمد رسٌم80

81
        لمباركٌة رمٌساء     

سعدهللا بسمة
بن ٌوسف سلٌم+ عباز زهٌة الدامً عبد المنعم

82
   مزاهدٌة إٌمان       

سواكرٌة سارة
208/06/201714حبروال بومدٌن+ بحشاشً رابح عشً عادلتقٌٌم كفاءة البنوك التجارٌة باستخدام منهج الكفاءة الممتازة

83
        حاٌف خاٌف هانً     

دوالة احمد

     دور الوكالة الوطنٌة لدعم وتشغٌل الشباب فً تموٌل المؤسسات الصغٌرة 

-دراسة حالة-والمتوسطة                  
407/06/201710حبلحسن علً+ بلجبل عادل عٌسانً عامر

84
       بالهوشات فضٌلة         

 بن حمزة ربٌعة
408/06/201714حتغالبت عبد الغانً+ بوخالفة علً عبد القادر موفق-حالة بنك غرامٌن بنغالداش-دور التموٌل المصغر فً محاربة الفقر 



85
       بركات أنٌسة      

تولمٌت وسٌلة
بوخالفة علًدور البنوك وفعالٌتها فً تموٌل النشاط االقتصادي

موفق عبد + تغالبت عبد الغانً 

القادر
108/06/201715ح

بوعكاز اٌمان+ جمانً مسعود الدامً عبد المنعمخاتمة عٌادي86

87
       عبد الحفٌظ جمالً     

الربٌع روابحٌة
208/06/201715حبلعلمً اسماء+ زودة عماد عٌسى مرازقةدور هٌئات الدعم فً تموٌل التنمٌة المحلٌة

88

عدوان رشٌد+ سعودي محمد الطاهر سامً مباركًرٌمان مرٌم89

405/06/20178حبوحدٌد لٌلى+ بوعكاز اٌمان مراد خروبًمقررات لجنة بازل وتأثٌرها على النظام المصرفً الجزائريضٌف أٌمن90

91

مولحسان اٌات هللا+ سامً مباركً جمانً مسعودكواشً شٌماء92


