
وزارة التــعليم العــــالي والبــــحث العلــــــمي

الحــــــاج لخضـــــر - 1جامــــــعة  باتنــة 

كلية العلـوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيـير

وبنكي نقدي إقتصادمواضـــيع مذكــــرات التخـرج 
المناقشة        أعضاء لجنةاألستاذ المشرفالموضوعالطالبالرقم

تؽالبت عبد الؽانًبلخباط جمالخروبً مراد-دراسة حالة الجزائر- أثر تؽٌر سعر الصرؾ على مٌزان المدفوعات بن عمار سلٌم+ عواج صالح الدٌن1

براكتٌة بلقاسمشٌخة لٌلىنوٌوة عمار-حالة الجزائر- فعالٌة الخدمة المصرفٌة فً ظل العولمة المالٌة عولمً أمٌرة+منصري دٌهٌة 2

بروال بومدٌنمدلس شكريعشً عادلتقٌٌم آداء البنوك تحلٌل مؽلؾ البٌاناتجاب هللا محمد+ بن السعدي نور الهدى3

مولحسان آٌات هللاخروبً مرادمرازقة عٌسى2015-2000تؽٌرات أسعار النفط وتأثٌرها على مٌزان المدفوعات الجزائري خالل الفترة عفوفو رانٌة+ مرزوقً فطٌمة4

عٌسانً عامرعشً صلٌحةبوعبٌد مٌلود(الجزائر ،تونس،المؽرب)أثر اإلستثمار األجنبً المباشر على التشؽٌل فً قطاع السٌاحة فً دول المؽرب العربً بن عمومة نوال+أوراغ أمٌرة 5

بوهنتالة نور الهدىقانة الطاهرطحطوح مسعوددور المعامالت المصرفٌة اإلسالمٌة فً التحكم فً المخاطر المصرفٌةؼنام إسماعٌل+بن كروم عبد العال6ً

بوسعد زكٌةبوهنتالة نور الهدىحناشً لعلى-دراسة حالة - تأثٌر لجنة بازل على أداء البنوك التجارٌة زواقري بوزٌد7

نوٌوة عمارزؼدود سهٌلمباركً سامًدور البورصة فً دعم المؤسسات الصؽٌرة والمتوسطة فً الجزائرالمهرات شٌماء+المهرات منال 8

منصوري كمالعنانً السعٌدبوعبٌد مٌلود(الجزائر،تونس،المؽرب)تقٌٌم فعالٌة اإلستراتٌجٌات والبرامج الحكومٌة فً تخفٌض معدالت البطالة فً دول المؽرب العربً بن عزة خدٌجة+ لعروسً حلٌمة9

نونة عبد الناصرشٌخة لٌلىكبوط عبد الرزاقأثر هٌكل التموٌل على قٌمة الشركةخنتً صابر10

عبٌدي شهرزادزٌانً بلقاسمكبوط عبد الرزاقالقنوات الفعلٌة لنقل السٌالة النقدٌة فً الجزائررزقً وائل11

جمانً مسعودبوهنتالة نور الهدىبولخوخ عٌسىاإلعتماد المستندي كطرٌقة لتموٌل التجارة الخارجٌةبوبكر كرٌمة+ هدنة حنان12

بلخباط جمالالعقون نادٌةبوعبٌد مٌلود(الجزائر،تونس،المؽرب)اإلستثمار االجنبً المباشر بٌن عوامل الجذب والطرد فً دول المؽرب العربً بلخوذٌر مرٌم+ بلخونً ٌمٌنة13

نوٌوة عمارخاطر طارقجعٌل جمالدور الرقابة فً تحسٌن إدارة المخاطر البنكٌة دراسة  حالة البنك الخارجً الجزائريٌوسفً أمٌرة+زرقٌن شهلة 14

بوهٌدل سلٌمبوقرورة صالحكبوط عبد الرزاقمحاولة قٌاس أثر السٌاسة النقدٌة على السوق المالًدؼنوش أمٌرة+ زؼدار فاتن15

تؽالبت عبد الؽانًعشً صلٌحةنونة عبد الناصر-حالة الجزائر- دور السٌاسة المالٌة فً حذب اإلستثمار االجنبً بن ناصر سارة+حواس إٌمان16

شٌبان وردةالوافً آسٌاقانة الطاهر-دراسة حالة- حماٌة الودائع فً المصارؾ اإلسالمٌة بٌطام أحالم+هبول هاجر 17

طوٌل بهاء الدٌنتطار محمد منصؾالدامً عبد المنعم-دراسة حالة بنك الفالحة فرع باتنة- دور الرقابة المصرفٌة فً تقٌٌم أداء البنوك التجارٌة بوزٌد هاجر+ قزالن آمنة سلمى18

حناشً لعلىبولخوخ عٌسىلوشن محمد-دراسة حالة بورصة مالٌزٌا - دور الصكوك اإلسالمٌة فً تنشٌط األسواق المالٌة بوزٌدي سمٌة+ بوبكر منٌرة19

بوهٌدل سلٌمالدامً عبد المنعمتطار محمد منصؾتموٌل اإلنتقال إلى اإلقتصاد األخضر حالة بعض الدول العربٌةبوهٌدل جمٌلة+دواس سارة 20

طوٌل بهاء الدٌنحناشً لعلىخروبً مراددور هٌئات الدعم الحكومً فً تموٌل ودعم المؤسسات الصؽٌرة والمتوسطة فً الجزائربن فلٌس شهرزاد21

زودة عمادخزار نجالءبحشاشً رابح-دراسة حالة بنك التجارة الخارجٌة الجزائر- اثر التسوٌق المصرفً فً تحسٌن اآلداء المالً للبنوك التجارٌة بلهوشات عبد المطلب+زروال عائشة 22

سراٌري بلقاسمخلوط عالوةعشً صلٌحة(2016-2000)أثر تقلبات أسعار البترول على الموازنة العامة للدولة حالة الجزائر للفترة عبدلً عبلة+ بالح سمٌة23
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كبابً كلثومقانة الطاهركاهٌة احمد شكٌبصعوبات ومخاطر تطبٌق صٌػ تموٌل البنوك اإلسالمٌة للمؤسسات الصؽٌرة والمتوسطةخلوط منال24

العشً هارونبوهنتالة نور الهدىعبٌدي شهرزادالقروض المتعثرة وأثرها على الوضعٌة المالٌة للبنوككربوب إٌمان25

خروبً مرادعدوان رشٌدزٌتونً عمار-دراسة حالة الجزائر- أهمٌة اإلدخار الحكومً فً التموٌل حمودة علً مهدي+ بوسجادة الصادق26

بوعبٌد مٌلودالعقون سهاملوشن محمددور البنوك اإلسالمٌة لمعالجة مشكلة البطالةناٌلً فاطمة+معاش إلهام 27

بلعلمً أسماءبن ٌوسؾ سلٌمقالقٌل نور الدٌندور صنادٌق دعم اإلستثمارات فً تموٌل المؤسسات الصؽٌرة فً الجزائركرمٌش عقٌلة+ كحالت رونق28

لٌتٌم صلٌحة29
عباز زهٌةصلحاوي سمٌرسراٌري بلقاسمدراسة وتقٌٌم مشاكل التأمٌنات وأثرها على أداء المؤسسات التأمٌنٌة 

بوراس فاٌزةمرزوق سعٌدةنوري منٌرةدور اإلقتصاد اإلسالمً فً مواجهة األزمات المالٌةمشاشطً أحالم+حماطة زهٌة 30

بوعبٌد مٌلودبن ٌوسؾ سلٌمبلخباط جمال(2016-2002)دور المناخ اإلستثماري فً جذب اإلستثمار االجنبً المباشر فً الجزائر خالل الفترة سٌدي علً حورٌة+ خالؾ مرٌم 31

قٌطونً إٌمانسرار عبد العزٌزدرؼال رشٌددراسة حالة بنك التنمٌة المحلٌة وبنك البركة الجزائري- دراسة مقارنة- مخاطر التموٌل البنكً الطٌب شهرزاد32

العاٌب عبد الؽانًشٌخة لٌلىكبوط عبد الرزاق-دراسة حالة-إدارة المخاطر فً البنوك الجزائرٌة بٌن متطلبات كفاٌة رأس المال وتؽطٌة العائد سعدي وهٌبة33

بروال بومدٌنخاطر طارقعشً عادل-دراسة عٌنة من البنوك الجزائرٌة - تقٌٌم أداء البنوك بمنهج تحلٌل مؽلق البٌانات بوكعبة حلٌمة34

طوٌل بهاء الدٌنبحري أمٌرةخروبً مراددور البنوك فً مكافحة تبٌٌض األموالبن عمار هٌبة+بن سماعٌن بشرى 35

 360دراسة حالة القرض الشعبً الجزائري وكالة باتنة - تموٌل قطاع السكن من طرؾ البنوك ودوره فً تحقٌق التنمٌة المحلٌة دومانجً كلتوم+لموشً خٌرة 36

-
الوافً آسٌاالعقون سهامعبد الصمد نجوى

مرزوق سعٌدةكبوط عبد الرزاقشٌخة لٌلى-دراسة تحلٌلٌة - محاولة إقتراح حلول لتنشٌط بورصة الجزائر خدومة شٌماء37

زودة عمارزعالنً محمدخلوط عالوةمحفزات ومعوقات اإلستثمار األجنبً فً الجزائربوزٌد فاطمة الزهراء38

تطار محمد منصؾالعمودي مٌنةموفق عبد القادرالجرائم اإلقتصادٌة فً الجزائر ودورالرقابة  فٌمكافحتهاهدار وداد39

العابد سمٌرةبن علً عبد الؽانًخاطر طارق2016-2000دور اإلستثمار األجنبً المباشر فً تحقٌق النمو اإلقتصادي دراسة مقارنة بٌن الجزائر والمؽرب لفترة تومً رزٌقة40

بوعكاز إٌمانالعابد سمٌرةالعقون نادٌةنظام التموٌل اإلسالمً ودوره فً الوقاٌة من األزمات المالٌة وإدارتهابن عثمان سارة41

بوقرورة صالحالدامً عبد المنعمبلخباط جمالأثر تقلبات سعر الصرؾ على تدفق اإلستثمار األجنبً المباشر فً الجزائرمصمودي إكرام42

بضٌاؾ رقٌة+ بلولة ندى43
تٌجانً وافٌةتواتً محمدبحشاشً رابحداسة حالة المجموعة البركة المصرفٌة فً دولة البحرٌن- دور نظم التسٌٌر اإللكترونً فً تحقٌق حوكمة البنوك التجارٌة 

فالحً عمر صالحتفرقنٌت زولٌخةتطار محمد منصؾالتموٌل ؼٌر التقلٌدي آثاره المحتملة فً الجزائر على ؼرار تجارب دول أخرىمنصوري إٌمان+لبرٌمة فاطمة الزهراء 44

بلجبل عادلالعابد سمٌرةمعلم جمٌلة-دراسة حالة بنك الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة لوالٌة باتنة-دور التموٌل البنكً فً تنمٌة القطاع الفالحً بصوفً أسماء45

46
دراسة حالة الجزائر خالل الفترة - دور السٌاسة المالٌة فً تحقٌق النمو واإلستقرار اإلقتصادي فً ظل إنخفاض أسعار النفط بوخرباش هارون الرشٌد

2000-2016-
خاطر طارق

بلجبل عادلأمؽار جمال

تواتً محمدالوافً آسٌاسراٌري بلقاسمدور الصكوك اإلسالمٌة فً التنمٌة اإلقتصادٌةزروال لوٌزة+ بن دعاس أسماء47

مدلس شكريصلحاوي سمٌرطالب عمر-دراسة حالة بنك البركة - دور البنوك التجارٌة فً تموٌل قطاع السكن بركات فوزي+ بوربالة عبد الحق48

49
دراسة حالة الوكالة الوطنٌة لدعم تشؽٌل الشباب - دور هٌئات الدعم  فً تموٌل اإلقتصاد المحلً المؤسسات الصؽٌرة والمتوسطة سٌحالً فاتح

 -2016-2010باتنة للفترة 
بحشاشً رابح

كبوط عبد الرزاقعنانً السعٌد

50
زدام سمٌة+ مالكً أحالم

خاطر طارق(2016-2000)دور المناخ اإلستثماري فً رفع تنافسٌة اإلقتصاد الجزائري وإستقطاب اإلستثمار األجنبً المباشر خالل الفترة
جعٌل جمالحامدي محمد

زودة عمادحامدي علًخاطر طارق-2015-1990دراسة الفترة - أهمٌة تعزٌز إدارة المخاطر فً النظام المصرفً الجزائري فً ضوء مقررات لجنة بازل بادة راٌنة+مباركً إٌمان51



سفوحً ابراهٌمزٌانً بلقاسمخاطر طارق2015-2000إشكالٌة تموٌل المؤسسات الصؽٌرة والمتوسطة بالجزائر فً إطار إستراتٌجٌات ترقٌتها وتأهٌلها دراسة الفترة بوشارب سارة+كحول سارة 52

قٌطونً إٌمانسبع حنانالوافً آسٌادور البنوك التجارٌة فً تموٌل شركات التأمٌن بركات نسرٌن53

طوٌل بهاء الدٌنالعشً هارونسراٌري بلقاسم2016-1995تأثٌر تقلبات أسعار البترول فً السوق الدولٌة على سعر الصرؾ فً الجزائر خالل الفترة بوهراوة حلٌمة+مباركٌة سلٌمة 54

شٌبان وردةبوقرورة صالحبن دٌلمً اسماعٌلاآللٌات الحدٌثة إلدارة السٌولة ودورها فً تخفٌؾ الضؽوط المالٌةفاضل فاطمة الزهراء+ همال عائشة55

بلعلمً أسماءكٌالنً صونٌةهٌمة نادٌةأثر تفعٌل الصٌػ اإلسالمٌة فً البنوك الجزائرٌة فً جلب الودائع البنكٌةحجازي امٌرة56

باٌالش محمد الصادق+ زؼٌنة ٌونس57
معزي صونٌةمرزوق سعٌدةموفق عبد القادردور الحكومة اإللكترونٌة فً محاربة تبٌٌض األموال

ؼٌالنً عبد السالممعلم جمٌلةالعقون نادٌة2015-2000تقلبات أسعار النفط وأثرها على النمو اإلقتصادي فً الجزائر زٌانً سمٌة+ لمودع عبٌر58

بن لحسن علًنوٌوة عمارطالب عمرالبٌع باإلٌجار ودوره فً التقلٌل من أزمة السكن دراسة حالة وكالة عدل الجزائرمومن هاجر+ عبد الصمد كنزة59

سرار عبد العزٌزشرٌؾ عمرأشرؾ الصوفًدور البنوك التجارٌة فً تموٌل المؤسسات الصؽٌرة والمتوسطةكمٌل معاذ60

بن علً عبد الؽانًبوهٌدل سلٌمتطار محمد منصؾتموٌل قطاع التأمٌنات اإلجتماعٌة حالة الجزائرمساعدٌة نجاة+ هزٌل أمال61

زؼدود سهٌلخروبً مرادمباركً سامًالصٌرفة اإللكترونٌة كمدخل لعصرنة البنوك الجزائرٌةسعادنة إٌناس62

خلوط عالوةحامدي علًالعشً هارون-2016-1990دراسة حالة الجزائر خالل الفترة - السٌاسة المالٌة وأثرها على النمو اإلقتصادي الروي إبتسام+ عبد النً هاجر63

قطافً سارة+ جبابلٌة سلمى64
حركاتً فاتحمربعً وهٌبةشٌخة لٌلى-دراسة حالة بلدٌة عٌن التوتة - دور هٌئات الدعم المالً للمؤسسات الصؽٌرة والمتوسطة فً تؽٌٌر المظهر اإلقتصادي 

عبد الصمد سمٌرةنونة عبد الناصربلخباط جمالالتكامل اإلقتصادي العربً بٌن الواقع والنشود دراسة حالة دول جنوب شرق آسٌابركات رضا65

معزي صونٌةؼٌالنً عبد السالمبحشاشً رابح-دراسة حالة بنك الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة باتنة - البعد السوسٌو إقتصادي لوسائل الدفع الحدٌثة فً البنوك التجارٌة الجزائرٌة خلٌفة جوهر الدٌن جهاد66

حركاتً فاتحبلخباط جمالنونة عبد الناصر-دراسة حالة - البنوك اإلسالمٌة ودورها فً تموٌل اإلستثمارات لعموري عبد الحق67

طوٌل بهاء الدٌنحركاتً فاتحنونة عبد الناصردور البنوك فً تموٌل وترقٌة المشارٌع اإلستثمارٌةسامعً حسام+ بوخلوؾ زكرٌاء68

بحشاشً رابحقانة الطاهربوهٌدل سلٌم-دراسة حالة بنك البركة الجزائري - دور البنوك اإلسالمٌة فً تموٌل المشارٌع اإلقتصادٌة بركات عبد القادر+ خوالدي عماد الدٌن69

زعالنً محمدخلوط عالوةزٌانً بلقاسم-دراسة حالة - التموٌل ومخاطر القروض البنكٌة بلقاٌد ٌونس+ كبٌسً فرٌد70

برحاٌل عبد هللا+ قوراري الحسٌن71
بحري أمٌرةبوعكاز إٌمانبوحدٌد لٌلى-دراسة حالة بنك البركة - دور البنوك اإلسالمٌة فً تموٌل المؤسسات الصؽٌرة والمتوسطة 

بوشوشة محمدالعشً هارونأشرؾ الصوفًدور البنوك التجارٌة فً تموٌل التنمٌة اإلقتصادٌةلعمراوي سارة+ زٌدانً سمٌة72

تطار محمد منصؾسرار عبد العزٌزنوٌوة عمار-دراسة حالة الجزائر - دور السٌاسة النقدٌة فً تحقٌق النمو اإلقتصادي برش لبنى73

شعابنة سمٌرةقٌطونً إٌمانبحري أمٌرةدورالبنوك التجارٌة فً تموٌل التجارة الخارجٌةوافً دنٌا+ بودر اسمهان 74
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