
الموضوع(ة)الطالبالرقم
االستاذ 

المشرف
القاعةالساعةيوم المناقشةاالستاذ المناقش

1
- العمراوي زينب 

شراف ىالة
اشكالية تكييف النظام الجبائي مع االصالحات 

المحاسبية في الجزائر
بن براح سمير

+ بن يوسف سميم
عيسى بولخوخ

18/06/2017
12H00-

13H00
B29

2
- مساعدية ليميا

صدوق فمة
دور تخطيط المراجعة الخارجية في تحسين جودة 

التدقيق
خدومة الوردي

عبد + طالبي عمر
السالم فنغور

07/06/2017
09h00- 

10h00
B28

3
- دردوبة عبد الحق
عموي محمد عبد 

القادر

االيجار التمويمي في الجزائر و مدى توافقو مع 
 دراسة حالة بنك سوسيتي IAS17المعيار الدولي 

جينرال الجزائر وكالة باتنة
بن براح سمير

+ بروال بومدين
الدامي عبد المنعم

05/06/2017
09h00- 

10h00
B29

4
بن - بن دادة دالل

شور خمود

االنتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة 
دراسة حالة ممبنة األوراس باتنة - الجبائية 

(2016)
بن براح سمير

فنغور عبد 
فحمول + السالم
لمبارك

05/06/2017
10H30-

11H30
B28

5
-بمقايد اسحاق حمزة

 بن بعطوش محمد 
السعيد

دور التدقيق الداخمي في اتخاذ القرار في 
المؤسسة دراسة حالة المؤسسة الجيوية لميندسة 

ERGRالريفية 
عرقابي عادل

+ لعمودي أمينة
لطرش محمد

18/06/2017
13h30-

14h30
A9

6
- شنيخر لبنى 

عطير صابرين
سياسة التحفيز الضريبي و أثرىا عمى تشجيع 

"دراسة حالة" االستثمار في الجزائر
بوخالفة عمي

الدامي عبد 
متمف حدة+المنعم

18/06/2017
09h00- 

10h00
B30

7
- دباش عزيز 

عجرود نصر الدين
مساىمة المراجعة الخارجية في تحسين االداء 

المالي لممؤسسة
بوشوشة محمد

سي +طالب عمر
محمد لخصر

18/06/2017
10H30-

11H30
A10

8
لبكارة - رميمي سمية

صفية
دور االلتزام بمبادئ الحوكمة في تحسين االداء 

دراسة ميدانية: المالي لممؤسسة 
عبد الصمد 

نجوى
+ بوسممة حكيمة
زايدي حميدة

05/06/2017
10H30-

11H30
B29

9
- زيزة ايمان

مسعودي حنان
اىمية المراجعة الخارجية في المؤسسات الصغيرة 

و المتوسطة
عبد الصمد 

نجوى
+ بوسممة حكيمة

أمغار جمال
05/06/2017

09h00- 

10h00
B30

10
- بن ساكر سميم 

بايو نذير
دور المحاسبة التحميمية في تحسين الرقابة عمى 

"دراسة حالة" االنتاج 
خدومة الوردي

+ عيسى بولخوخ
رابح بحشاشي

18/06/2017
09h00- 

10h00
A8

11
بن - فرشة حفيظة 

مسعودة صونية
الجودة و الرقابة الداخمية في المؤسسات 

االقتصادية
اوشن محمد

+ بولخوخ عيسى
حناشي لعمى

18/06/2017
10H30-

11H30
B29

2017-2016: الســـنة الجامــــعية                                                                قسم العلوم المالية و المحاسبة                         

كليــــة العلــــوم االقتصادية والتجـــارية وعلوم التسيـــــير

الحــــــاج لخضـــــر 1جامــــــعة باتنة 

_2ماستر_ محاسبي فحص



12
- مباركية عماد 
تقرارت حسان

بن براح سميردور اساليب المحاسبة االدارية في تحسين االداء
+ مناعي حكيمة
خالف لخضر

18/06/2017
13h30-

14h30
B29

13
- بوزيان شيرزاد 

بوعون سارة
اىمية المراجعة الخارجية في تحسين محاسبة 

(دراسة حالة بنك جزائري )البنوك التجارية 
بحشاشي رابح

+ جمعوني ىند
عشي عادل

18/06/2017
12H00-

13H00
B32

14
- أرنب يوسف 

قتالة حنان

دور المدقق الخارجي في تحسين جودة التقارير 
المالية السنوية لمبنوك التجارية دراسة حالة لمبنوك 

التجارية بوالية باتنة
بحشاشي رابح

+ لعمودي مينة
خالف لخضر

05/06/2017
09h00- 

10h00
B31

15
خرف اهلل الشريف 

بمعيد عبد - نعيمة 
المالك

دور المحاسب العمومي في تنفيذ النفقات 
دراسة خزينة و الية باتنة- العمومية 

خالف لخضر
فنغور عبد 

بن براح + السالم
سمير

05/06/2017
12h00- 

13h00
B28

16
- مرغمي عمر 
مزياني رؤوف

دراسة - التدقيق الداخمي لممبيعات في المؤسسة 
-حالة مطاحن أوراس وحدة اريس

عبد الصمد 
نجوى

سي محمد 
عشي + لخضر
عادل

05/06/2017
13h30-

14h30
B28

17
- ميحي ماسينيسا 

اعبوبو كنزي
االقتصاد الغير الرسمي و االمتثال الضريبي

فنغور عبد 
السالم

+ فحمول لمبارك
بن لحسن عمي

18/06/2017
10H30-

11H30
B30

18
- لعروسي رامي 

بورنان فطوم

محاسبة المخزونات بين المعايير المحاسبية 
دراسة حالة - الدولية والنظام المحاسبي المالي

-ممبنة االوراس باتنة
مناعي حكيمة

عبد الصمد 
زايدي + نجوى
حميدة

05/06/2017
12H00-

13H00
B29

19
بوشالغم عماد 

بوحارة نوح- الدين 

سياسة التحفيز الضريبي و اثارىا عمى االستثمار 
المحمي في الجزائر دراسة حالة مديرية الضرائب 

لوالية باتنة
عرقابي عادل

+ طارق خاطر
مسامح مختار

18/06/2017
10H30-

11H30
A8

20
- بوعكاز الوردي 

قعقاعي فريد
دراسة - التدقيق كآلية لترشيد النفقات العمومية 

-حالة 
غيالني عبد 

السالم
+ سفوحي ابراىيم
عرقابي عادل

05/06/2017
09h00- 

10h00
B32

21
تيميزار - بميل يزيد 

شعبان
تطبيق أسموب تحميل مغمف البيانات لدراسة 

كفاءة المؤسسات الصحية
عشي عادل

+ رابح بحشاشي
أمغار جمال

18/06/2017
13h30-

14h30
B33

22
بن - عجمي زينب 
شافعة بسمة

-دور لجان المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات 
- دراسة ميدانية 

بوسممة حكيمة
سي محمد 

بوراوي + لخضر
ساعد

06/06/2017
09h00- 

10h00
B29

عالوة زوىير23
- االجراءات التطبيقية في المحاسبة العمومية

-دراسة حالة جامعة باتنة
خالف لخضر

+ بوشوشة محمد
شارف خوجة 

الطيب
20/06/2017

10H30-

11H30
B33

24
- بوىزيمة سارة 

ديرام رانية
دور بطاقة األداء المتوازن في تقييم األداء المالي 

-دراسة حالة-لممؤسسة 
نعيمة يحياوي

بوسممة 
عبد +حكيمة

الصمد نجوى
18/06/2017

12H00-

13H00
B30



25
- لعور األمين 

ىارون عماد الدين
القوائم المالية في مؤسسات القطاع المالي

فنغور عبد 
السالم

+ خدومة الوردي
عبد الصمد نجوى

07/06/2017
10H30-

11H30
B28

26
- بخوش إسالم 
بولطيف مريم

دراسة مقارنة بين القيمة العادلة والتكمفة التاريخية 
في ظل الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية

بولخوخ عيسى
+ خالف لخضر
بوخالفة عمي

05/06/2017
10H30-

11H30
B30

كركوري مريم27
دراسة مالية ، قانونية و  )اندماج الشركات 

(محاسبية و جبائية 
فنغور عبد 

السالم
بن +بروال بومدين
لحسن عمي

18/06/2017
12H00-

13H00
A8

بوشوشة محمددور التدقيق الداخمي في ادارة المخاطرلمرد نصر الدين28
+ لطرش محمد
عرقابي عادل

18/06/2017
12H00-

13H00
A9

حوامد ايمان29
دور المراجعة الداخمية في تحسين االداء المالي 

لممؤسسة االدارية
سفوحي ابراىيم

شارف خوجة 
ىند +الطيب

جمعوني

30
+ بوشامة الصادق 

بمعايبة محمد لخضر
جمعوني ىنددور معايير التدقيق الدولية في حوكمة الشركات

+ بن براح سمير
مناعي حكيمة

05/06/2017
13h30-

14h30
B29

دردوبة زكرياء31
دور النظام المحاسبي المالي في االفصاح عن 

المعمومات المالية
عمر الشريف

+ بروال بومدين
عقاري مصطفى

18/06/2017
10H30-

11H30
B32

حدار صالح32

دور الرقابة الداخمية في تحسين جودة القوائم 
دراسة ميدانية لعينة من  المؤسسات - المالية 

مؤسسة سونالغاز، ممبنة : االقتصادية لوالية باتنة
األوراس، اتصاالت الجزائر، مركب النسيج

خالف لخضر
+ بولخوخ عيسى
بوخالفة عمي

29/05/2017
13h30-

14h30
B28

يوكانة عبد الرحمان33
مراجعة المدقق الخارجي لحسابات الغير دراسة 

SCIMATحالة شركة االسمنت عين التوتة 
خالف لخضر

عبد الصمد 
متمف حدة+ نجوى

06/06/2017
09h00- 

10h00
B28

برو خير الدين34
القوائم المالية المجمعة وفق المعايير المحاسبية 

والنظام المحاسبي  (IFRS- IAS )الدولية 
SCFالمالي 

فنغور عبد 
السالم

+ بوسممة حكيمة
بروال بومدين

06/06/2017
10H30-

11H30
B29

مشنن ايمان35
دراسة عممية الرقابة الجبائية عمى مستوى مديرية 

الضرائب لوالية باتنة
بحشاشي رابح

+ خدومة الوردي
مناعي حكيمة

18/06/2017
10H30-

11H30
A9

لمصارة وليد36
اىمية التدقيق الداخمي في تحسين اداء المؤسسة 

(دراسة حالة في ممبنة األوراس)االقتصادية 
حناشي لعمى

شارف خوجة 
سفوحي + الطيب
ابراىيم

05/06/2017
10H30-

11H30
B31



بن قسمية فاتح37
دور المراجعة الداخمية في تحسين وظيفة 

دراسة حالة -المبيعات في المؤسسة االقتصادية 
مؤسسة نقاوس لممصبرات

طالب عمر
بوشوشة محمد 

زودة عماد+
18/06/2017

13h30-

14h30
A8

منصوري عمر38
التدقيق المحاسبي عمى المبيعات في المؤسسة 
االقتصادية دراسة حالة شركة االسمنت عين 

SCIMATالتوتة 
لطرش محمد

+ زايدي حميدة
فنغور عبد السالم

05/06/2017
13h30-

14h30
B30

سرير عادل39
دور التدقيق الداخمي في ادارة المخاطر في 

المؤسسة االقتصادية
لطرش محمد

حامدي 
غيالني+عمي

18/06/2017
10H30-

11H30
B33

قميل محمد انيس40
 و اثره عمى 2تطبيق المعيار المحاسبي رقم 

فعالية تسيير المخزونات دراسة حالة مصنع عين 
التوتة لالسمنت

طالب عمر
+ بن براح سمير
شارف خوجة 

الطيب

حسونة حيدر41
دور المراجعة الخارجية في تحسين االفصاح 

المحاسبي لمقوائم المالية
بوشوشة محمد

+ سفوحي ابراىيم
ىند جمعوني

05/06/2017
12H00-

13H00
B30

42
حفاظ لطفي سيف 

سمطاني +الدين 
يونس

 SCF األصول الممموسة وغير الممموسة وفق 
والمعايير المحاسبية الدولية

رحال عمي
+ بوخالفة عمي

بولخوخ عيسى
20/06/2017

10H30-

11H30
B29

43
بضياف سيف الدين 

خرباش طارق+ 
دراسة - الرقابة الجبائية لممؤسسات االقتصادية 

.حالة
خالف لخصر

بن براح 
عشي +سمير

صميحة
18/06/2017

09H00-

10H00
B33

بوجدع نصرالدين44
مساىمة التحقيق الجبائي في التقميل من التيرب 

الضريبي
بولخوخ عيسى

+ حامدي عمي
خدومة الوردي

20/06/2017
ا12 H00-

13H00
B30

بولقواس نورة45
الميزة التنافسية لممؤسسة في ظل التحفيزات 

الضريبية
بولخوخ عيسى

+ مناعي حكيمة
سي محمد لخضر

05/06/2017
09h00- 

10h00
B33

بولخوخ عيسىأساليب المراجعة باستخدام الحاسوبمسامح وسيمة46
+ امغار جمال

عرقابي عادل
05/06/2017

12H00-

13H00
B31

والو ساسية47
دراسة حالة و - اعداد و تنفيذ الميزانية العامة 

الية باتنة

بوخالفة عمي 
مكان لطرش 

محمد

+ خالف لخضر
خدومة الوردي

18/06/2017
12H00-

13H00
B33

رقاع سمية48
تأثير المراجعة القانونية عمى فعالية الرقابة 

الداخمية في المؤسسة دراسة حالة ممبنة األوراس
جمعوني ىند

+ حامدي عمي
بوراوي ساعد

18/06/2017
09H00-

10H00
B32

 بن كرامة عبد النور49
دراسة ميدانية - التدقيق في المؤسسات العمومية 

في الخزينة العمومية
سي محمد 

لخضر
+ يحياوي نعيمة

سفوحي ابراىيم
18/06/2017

09H00-

10H00
A9



معرف كريمة50
دور محافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة 

الدراخمية
بوخالفة عمي

+ خالف لخضر
سميم بوقنة

06/06/2017
12H00-

13H00
B28

51
+ رويبي حنان 
سعادة حكيمة

لطرش محمددور بطاقة األداء المتوازن في تقييم أداء المؤسسة
+ عقاري مصطفى
بوشوشة محمد

18/06/2017
09h00- 

10h00
B29

بمقاظي إبراىيم52
المراجعة الداخمية في البنوك التجارية دراسة حالة 

بنك البركة الجزائر
سي محمد 

لخضر
+ ىند جمعوني

مسامح مختار
18/06/2017

13h30-

14h30
B30

بوعافية حمزة53
المحاسبة والرقابة عمى المخزون حسب النظام 
المحاسبي المالي دراسة حالة المؤسسة الوطنية 

وحدة سوناريك فرجيوة- لمصناعات المترابطة 

عبد الغاني 
تاغالبت

+ عشي صميحة
بحشاشي رابح

20/06/2017
10H30-

11H30
B32


