
وزارة التــعلٌم العــــالً والبــــحث العلــــــمً

الحــــــاج لخضـــــر - 1جامــــــعة  باتنــة 

كلٌــــة العلــــوم االقتصادٌة والتجـــارٌة وعلوم التسٌـــــٌر

مواضـــيع مذكــــرات التخـرج 

وتدقيق محاسبة

المناقشة        أعضاء لجنةاألستاذ المشرفالموضوعالطالبالرقم

1
خرباش وسٌلة+ بعٌط دلٌلة

دور المراجعة الخارجٌة للحسابات فً النهوض بمصداقٌة المعلومات المحاسبٌة
عرقابً عادلحامدي محمدحامدي علً

2
ساعد العود إٌمان

زاٌدي حمٌدةبوسلمة حكٌمةعبد الصمد نجوى-دراسة حالة - دور المراجعة الداخلٌة فً تسٌٌر المخاطر بالمؤسسة اإلقتصادٌة 

3
ربوح حسام

زاٌدي حمٌدةمناعً حكٌمةعبد الصمد نجوى-دراسة مٌداٌنٌة - دور جودة التدقٌق فً التقلٌل من الممارسات السلبٌة إلدارة االرباح 

4
حسٌنً طارق+ مخربش امٌن

زاٌدي حمٌدةعبد الصمد نجوىمناعً حكٌمة -ANSEJدراسة حالة الوكالة الوطنٌة لدعم تشغٌل الشباب - دور التدقٌق الداخلً فً تفعٌل قرارات هٌئات الدعم 

5
قندوز امال

خالف لخضرمناعً حكٌمةبن براح سمٌرمدى توافق النظام الضرٌبً الجزائري مع مفاهٌم النظام المحاسبً المالً

6
طرشً سلمى+الحقنً نجاة 

بحشاشً رابحبولخوخ عٌسىخدومة الورديإشكالٌة المنازعات الجبائٌة الناجمة عن التحقٌق المحاسبً

7
بن فٌالة صفاء

الدامً عبد المنعماشرف الصوفًزودة عماددور المراجعة الخارجٌة وأثرها على جودة القوائم المالٌة دراسة مٌدانٌة

8
دراسة مٌدانٌة على عٌنة من مكاتب التدقٌق -مدى إلتزام مدققً الحسابات الخارجٌٌن بقواعد السلوك المهنً فً الجزائرعكسة فتٌحة+ بنور إٌمان

-بباتنة
بن لحسن علًمسامح مختاربروال بومدٌن

9
رحمونً شرٌفة

دور المالحق فً تعزٌز الشفافٌة واإلفصاح فً القوائم المالٌة
بوسلمة حكٌمةفنغور عبد السالممسامح مختار

10
حوامد إٌمان

جمعونً هندشارف خوجة الطٌبسفوحً إبراهٌم-دراسة حالة مؤسسة إقتصادٌة نفطال - دور المراجعة الداخلٌة فً تحسٌن األداء المالً 

11
بوهزٌلة ربٌعة+ جبارة أمال

فنغور عبد السالمطالب عمرخدومة الوردي باتنةSNSBAGدور التدقٌق الداخلً فً عملٌات البٌع دراسة حالة 

12
بالخ سهام+ بن محجوزة بدرٌة

بوخالفة علًبن لحسن علًمناعً حكٌمة-دراسة حالة - قائمة التدفقات النقدٌة فً ظل إعتماد النظام المحاسبً المالً والمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة 

13
بن زعبار نجود+بوخنشوش لٌنة 

سً محمد لخضرطالب عمربوشوشة محمددور اإلجراءات التحلٌلٌة فً إعداد تقرٌر المراجعة الخارجٌة

14
قرون رفٌق

عرقابً عادلخاطر طارقبوشوشة محمددور التدقٌق الخارجً فً تحسٌن جودة القوائم المالٌة

15
بن فلٌس رحمة+بوجالل منى 

درٌاس نادٌةطالب عمربروال بومدٌندور مدقق الحسابات الخارجً فً الحد من آثار المحاسبة اإلبداعٌة على مصداقٌة وموثوقٌة القوائم المالٌة
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16
أكروم خالد+ راجعً هشام

كبابً كلثومسفوحً ابراهٌمبروال بومدٌنالمراقبة الداخلٌة والتدقٌق المحاسبً لإلستثمارات فً المؤسسة اإلقتصادٌة

17
شافعً ساعد+ أسلٌمة أحمد

تقارٌر التدقٌق الخارجً فً ظل حتمٌة تطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة فً الجزائر
خاطر طارقطالب عمرأشرف الصوفً

18
زموري مٌسون+ ناٌت دحمان أمٌرة

بن براح سمٌرشارف خوجة الطٌبسً محمد لخضر-دراسة حالة- المتابعة المحاسبٌة للجوانب الجبائٌة فً المؤسسة 

19
زغٌنً صابر+ ٌحً الشرف عادل

خدومة الورديمباركً سامًعٌسانً عامر-دراسة حالة - إستخدام أدوات التحلٌل المالً فً إتخاذ القرارات اإلستثمارٌة فً مؤسسة إقتصادٌة 

20
بلمرداسً عبد الحكٌم+ فٌاللً بوبكر

عبد الصمد نجوىخدومة الورديفنغور عبد السالممدى توافق النظام المالً المحاسبً ومعاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً تقٌٌم ومعالجة ضرائب الدخل

21
سعدي كنزة

العمودي مٌنةمناعً حكٌمةبوسلمة حكٌمة-دراسة مقارنة - مدى توافق معاٌٌر التدقٌق الجزائرٌة مع معاٌٌر التدقٌق الدولٌة 

22
براكنة سلمى

كاهٌة أحمد شكٌبكبوط عبد الرزاقبروال بومدٌنمشاركة مدقق الحسابات فً تلبٌة متطلبات المسؤولٌة اإلجتماعٌة للمؤسسات

23
بوخالفة عفاف+ تواتٌت نسمة

عرقابً عادللطرش محمدبوشوشة محمددورحوكمة الشركات فً إرساء قواعد الشفافٌة واإلفصاح المحاسبً

24
دراسة حالة القرض الشعبً الجزائري وكالة باتنة - دور نظلم الرقابة الداخلٌة فً ترقٌة كفاءة األداء فً البنوك التجارٌة رحمونً صلٌحة+لٌتٌم دنٌا 

-
خالف لخضرمناعً حكٌمةخدومة الوردي

25
بلخٌر مرٌم

تقارٌر المراجعة الخارجٌة فً ظل حتمٌة تطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة فً الجزائر
طحطوح مسعودبولخوخ عٌسىلوشن محمد

26
+                آٌت محند السعٌد كنزة 

         عرعار شهٌناز منال
زاٌدي حمٌدةعبد الصمد نجوىبوسلمة حكٌمة-دراسة مٌدانٌة - مساهمة المراجعة الخارجٌة فً تفعٌل حوكمة الشركات 

27
زرقٌن كلتوم+ براكتة آمنة

بلخضر شاكرلطرش محمدزودة عماردور نظام معلومات محاسبة التكالٌف فً الرقابة وإتخاذ القرارات ومتطلبات تقٌٌمه فً المؤسسة اإلقتصادٌة الجزائرٌة

28
سكاك زهرة+زروالً لوٌزة 

عرقابً عادلسً محمد لخضربوشوشة محمددور المدقق الخارجً فً تقٌٌم المخاطر وتحسٌن نظام الرقابة الداخلٌة داخل المؤسسة

29
بوزناق سعاد+ مهداوي عز الدٌن

بن لحسن علًمسامح مختارمناعً حكٌمةأثر أسالٌب المحاسبة اإلبداعٌة على جودة اإلفصاح المحاسبً

30
بوزٌد حكٌم

متلف حدةالدامً عبد المنعمسفوحً إبراهٌم-دراسة مٌدانٌة - دور المدقق الخارجً فً تحسٌن نظام الرقابة الداخلٌة لعملٌات المخزون داخل المؤسسة 

31
دعموش وردة+ ستٌتً خولة

طالب عمربحشاشً رابحخدومة الورديمدى ثأثٌر التحفٌزات الجبائٌة المقدمة لإلستثمار فً قطاع السٌاحة على جلب المستثمرٌن

32
بوهناف فاروق+زبٌري ناجح 

سراٌري بلقاسمتطار محمد منصفسفوحً إبراهٌمنظام الرقابة الداخلٌة على المخزونات ومدى فاعلٌته فً المؤسسات اإلقتصادٌة

33
حرشاش نورة+قالب سهام 

أثر رسملة الموارد البشرٌة على القوائم المالٌة
خالف لخضربوخالفة علًخدومة الوردي

34
مزاش نورة+ مصدر وهٌبة

مرزوق سعٌدةأشرف سلٌمانبروال بومدٌنأهمٌة إعتماد المعٌار المحاسبً الدولً السابع فً إدارة التدفقات النقدٌة للمؤسسات اإلقتصادٌة

35
بن الذٌب حلٌمة+وزانً نرجس

عبد الصمد نجوىبوسلمة حكٌمةمناعً حكٌمةأعمال الجرد والتسوٌة فً ظل تطبٌق النظام المحاسبً المالً

36
بعٌط عبد الحفٌظ+ مروانً هشام

رحال علًزعالنً محمدسفوحً إبراهٌم-دراسة حالة تطبٌقٌة - الموازنة التقدٌرٌة للمبٌعات كأداة لمراقبة التسٌٌر 

37
شنوفً حكٌمة+ سماعٌلً شهٌرة

بولخوخ عٌسىخدومة الورديبوخالفة علً-دراسة حالة - دور المراجعة و الرقابة الداخلٌة فً تحسٌن اآلداء المالً للمؤسسة اإلقتصادٌة 



38
طاهٌر إلهام+ ناٌلً سلمى

نوٌوة عمارمسامح مختاربروال بومدٌنالتدقٌق المحاسبً من منظور المعاٌٌر الدولٌة ومدى إمكانٌة تطبٌقه فً الجزائر

39
بوجالل هارون+ جالل حسام الدٌن

فحلول لمباركلوشن محمدخدومة الورديمراجعة الحسابات ودورها فً إستقرارٌة المؤسسة اإلقتصادٌة

40
أونٌس إلهام+ بن زعبار ابتسام

مسامح مختارفرحاتً لوٌزةسفوحً إبراهٌمدور المدقق الخارجً فً  تحسٌن  نظام الرقابة الداخلٌة لعملٌات المخزون

41
بوعزٌز تائب+ كوربان هارون

عقد اإلٌجار التموٌلً فً ظل المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة والنظام المحاسبً المالً
بوشوشة محمدعٌسانً عامرسفوحً إبراهٌم

42
عبد الالوي مرموري إسماعٌل

فحلول لمباركبراكتٌة بلقاسمبن لحسن علًمعاٌٌر المراجعة الدولٌة وأثرها على عمل محافظ الحسابات فً الجزائر

43
شرفاوي زٌنب

ٌحٌاوي نعٌمةغٌالنً عبد السالمعشً صلٌحةمدى تطبٌق المعٌار المحاسبً اإلسالمً الزكاة فً البنوك اإلسالمٌة دراسة حالة بنك البركة وحدة باتنة

44
بروال راضٌة

العقون نادٌةبولخوخ عٌسىزودة عماد-دراسة مٌدانٌة-التحكم فً التكالٌف من خالل تطبٌق نظام التكالٌف فً المؤسسة اإلقتصادٌة 

45
لعلى جالل

بوسلمة حكٌمةكبابً كلثومخدومة الورديدور المراجعة الخارجٌة فً تحسٌن جودة المعلومة المحاسبٌة

46
حمشً وداد

بوخالفة علًخدومة الورديبولخوخ عٌسى عٌن التوتةSCIMATدراسة حالة -  التكامل الوظٌفً بٌن التدقٌق المحاسبً والرقابة الداخلٌة فً المؤسسة الصناعٌة 

47
سٌدي علً عبد الرحمن

سراٌري بلقاسمبن لحسن علًأشرف الصوفًأثر تطبٌق معاٌٌر المحاسبة الدولٌة على تقرٌر المراجعة الخارجٌة

48
خرشوش بشرى

ٌحٌاوي نعٌمةبحشاشً رابحبن براح سمٌرمدى مساهمة معاٌٌر التدقٌق الدولٌة فً تحسٌن عملٌة التدقٌق المحاسبً فً الجزائر

49
قندوز فاٌزة+بورنان سمٌة 

-دراسة حالة - دور جودة التدقٌق فً تحسٌن فعالٌة نظام الرقابة الداخلٌة 
بن براح سمٌرموفق عبد القادرسفوحً إبراهٌم

50
سامعً مهدي عمر+ ٌزة كرٌمة

زاٌدي حمٌدةزودة عمادبن دٌلمً إسماعٌل-دراسة حالة - الهندسة المالٌة فً شركات التأمٌن 

51
شٌخً ملوكة إلهام

ٌحٌاوي نعٌمةعبد الصمد نجوىبوسلمة حكٌمة-دراسة مٌدانٌة - دور المراجعة الداخلٌة فً تفعٌل حوكمة الشركات 

52
لموشً سلسبٌل+ مختاري أمانً

بوشوشة محمدشارف خوجة الطٌبخدومة الورديتحسٌن نظام المعلومات المحاسبٌة حتى ٌكون مصدرا موثوقا إلتخاذ القرارات

53
عاٌد ابراهٌم+ خالف عبد الرزاق

جعٌل جمالحامدي محمدمباركً سامً-دراسة حالة-دور محافظ الحسابات فً تقٌٌم نظام الرقابة الداخلٌة للمؤسسة اإلقتصادٌة 

54
بن حمزة وسام+ برٌنٌس ٌسمٌنة

جعٌل جمالتطار محمد منصفبوشوشة محمدالتنظٌم المهنً لمهنة محافظ الحسابات ودوره فً التحسٌن من جودة التدقٌق فً الجزائر

بن براح سمٌرمناعً حكٌمةسً محمد لخضردور محافظ الحسابات فً صدق القوائم المالٌةسالمً سمسم55

56
ساحلً بالل+ ٌلوز سفٌان 

موفق عبد القادرسً محمد لخضربن براح سمٌراإلنتقال من النتٌجة المحاسبٌة إلى النتٌجة الجبائٌة

معزي صونٌةمقعاش سامٌةبن زروق زكٌة-دراسة مقارنة - النظام المحاسبً المالً فً ظل المعاٌٌر الدولٌة المحاسبٌة بن سعٌد نور الدٌن57

بوخالفة علًمتلف حدةخالف لخضر-دراسة حالة مؤسسة النسٌج عٌن جاسر-دور المحاسبة التحلٌلٌة فً عملٌة إتخاذ القرارات بخوش بالل+ عزٌز موسى 58

أمغار جمالبحشاشً رابحفنغور عبد السالمالنظام الجبائً الجزائري وإشكالٌة التهرب الضرٌبًزٌاد سمٌة+ مباركً صباح 59



مسامح مختارخروبً مرادبن ٌوسف سلٌمدور المراجعة الداخلٌة فً دعم وتفعٌل القرارقندوز صالح الدٌن+ برٌمة ولٌد 60

بحشاشً رابحغٌالنً عبد السالمفحلول لمباركممارسة المراجعة المالٌة فً الجزائر فً ظل المراجعة الدولٌةزرٌطة موسى+بن رابح رابح61

لوشن محمدطحطوح مسعودبوهٌدل سلٌم-دراسة مٌدانٌة لمجموعة مكاتب تدقٌق محاسبً فً والٌة باتنة - دور مراقبً الحسابات فً اإلرتقاء بجودة المراجعة نزار ولٌد+قرٌن محمد62

سفوحً ابراهٌمسً محمد لخضربن زروق زكٌة-دراسة حالة-اثر تطبٌق قواعد الحوكمة على جودة اإلفصاح المحاسبً سعٌدي صباح+بوخالفة سامٌة63

فنغور عبد السالمأمغار جمالبحشاشً رابح-دراسة حالة مصنع عٌن التوتة لإلسمنت- وأثره على تقٌٌم المخزونات  (2)المعٌار المحاسبً رقم قلٌل محمد أنٌس64

خالف لخضرالدامً عبد المنعممباركً سامًدور التدقٌق الجبائً فً محاربة ظاهرة التهرب الضرٌبًبراهمً رفٌق65


