
 ملذكرات التخرج قامئة املواضيع املقرتحة

 0202/0202ختصص حماس بة وتدقيق الس نة ادلراس ية 
املالحظة  الأس تاذ املرشف العنوان الرمق

)مقبول أأو 

 مرفوض(

ند بإجراءات واختبارات تقييم خماطر األخطاء املادية ع اجلزائرمدى التزام املدقق اخلارجي يف  10
 تدقيق البيانات املالية

عبد املنعم 
 الدامي

 

  دور التدقيق الداخلي يف احلد من خماطر نظم املعلومات 10

حتليل وتقييم العصف الذهين اإللكرتوين لفريق املراجعة يف اكتشاف حاالت الغش يف  10
 القوائم املالية

 

10 
توافق املعيار اجلزائري للتدقيق األحداث الالحقة واملعيار الدويل للتدقيق يف ظل  مدى

 اإلصالحات احملاسبية ومعايري التدقيق الدولية
 

  العالقة بني مستوى اإلفصاح عن املعامالت مع األطراف ذوي العالقة وجودة التقارير املالية 10
  حملاسبيةاإلجيار واملشاكل املرتتبة عليها يف ضوء املعايري اتقييم املعاجلات احملاسبية لعقود  10

10 
لإلدارة يف إدارة األرباح هبدف حتسني  االنتهازيدور جلان املراجعة يف احلد من السلوك 

 جودة التقارير املالية
 

10 
)اإليرادات من العقود مع العمالء(  IFRS15تقييم وحتليل معيار احملاسبة للتقارير املالية 

 وأثره على مصداقية وجودة التقارير املالية
 

  احملاسبة عن األدوات املالية وتأثرياهتا الضريبية 10
  والية باتنةدراسة حالة مبديرية الضرائب ل مسامهة التدقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية 01
    

 أنواعها وتأثريها على القوائم املاليةاألخطاء احملاسبية؛  10

مسامح 
 خمتار

 
  دور املراقبة اجلبائية يف ضمان جودة املعلومات احملاسبية 10
  طبيعة العالقة بني حركات األموال يف احلسابات البنكية وجدول التدفقات النقدية 10
  نقص القيم يف حماسبة املؤسسة والنظرة اجلبائية هلا 10
 يعدل أي مدى ميكن البحث عن القيمة العادلة إلعداد القوائم املالية؟إىل  10
  العالقة بني املصادقة على احلسابات اإلجتماعية  ودرجة مصداقيتها 10
    

 التدقيق احملاسيب يف ظل البيئة االليكرتونية 10

فنغور عبد 
 السالم

 

  التدقيقنقاط التقاطع بني معايري احملاسبة و معايري  10
  التجميع احملاسيب وفق النظام املايل احملاسيب 10
  االندماج بني الشركات  وجوانبه  القانونية و احملاسبية 10
  تقييم األصول الثابتة وفق املعايري احملاسبية الدولية والنظام احملاسيب املايل. 10
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  احلكومة اجلبائية  ودورها يف  ضبط املنظومة اجلبائية 06
    

 املرجعة اجلبائية و دورها يف التأكد من مصداقية التصرحيات اجلبائية 10
خالف 

 خلضر
 

 
  شكال الرقابة اجلبائية يف اجلزائر: دراسة حالة حتقيق حماسيب يف مديرية الضرائب باتنةأ 10
  دور التدقيق احملاسيب يف حوكمت الشركات 03
  على املؤسسات اجلزائرية 10الدويل رقم مدى تطبيق املعيار احملاسيب  04
    

أشرف  دور املراجعة اخلارجية يف حتسني األداء املايل للمؤسسة 10
 الصويف

 

 
  أثر جودة التدقيق اخلارجي على القوائم املالية 10
  دور حمافظ احلسابات يف تفعيل نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة 10
    

حيياوي  املعلومات احملاسبية االكرتونية على املراجعةأثر نظام  01
 نعيمة

 

 

  أثر نظم املعلومات احملاسبية يف اعداد الكشوفات املالية 10

    

 مسامهة تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يف دعم جودة القوائم املالية 10
شارف خوجة 

 الطيب
 

 

    
 الكشوفات املاليةمسامهة حمافظ احلسابات يف تعزيز جودة  10

 زودة عماد
 

 
  دور التدقيق اخلارجي يف تفعيل حوكمة الشركات 10
  دور املراجع اخلارجي يف حتديد كفاية أدلة االثبات 10
    

 دور التدقيق الداخلي يف اختاذ القرار يف املؤسسة االقتصادية 10
بلقاسم 
 شكور

 

    
 على موارد اخلزينة وضرورة محاية املكلف بالضريبةالرقابة اجلبائية بني حتمية احلفاظ  10

 الوردي خدومـــــــــــه
 

  المتيازات اخلاصة باملستخدمني بني معايري اجلزائرية واملعايري الدولية 10
  تقييم األداء املايل للمؤسسة االقتصادية باستخدام بطاقة األداء املتوازن 10
    

"التخطيط لتدقيق  011اجلزائرية مبتطلبات معيار التدقيق رقم مدى التزام مكاتب التدقيق  10
بروال  القوائم املالية" لتحسني فعالية األداء املهين.

 بومدين
 

 

  اخلاص بعقود املقاوالت 00مدى التزام شركات املقاوالت اجلزائرية مبعيار احملاسبة الدويل رقم  10
  املالية وانعكاسها على رأي مدقق احلساباتأثري قيود القياس احملاسيب يف القوائم  10
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استخدام مدقق احلسابات اإلجراءات التحليلية الكتشاف األخطاء واملخالفات اجلوهرية  10
 بالقوائم املالية

 

  معوقات تطبيق نظام التأجري التمويلي كأداة لتمويل املشاريع االقتصادية 10

"حتسني فعالية  001بتوفري متطلبات املعيار الدويل رقم مدى التزام مكاتب التدقيق اجلزائرية  10
 رقابة جودة التدقيق"

 

  التطبيق اإللزامي للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية وقابلية املقارنة للقوائم املالية 10

10 
ظر ندور نظم املعلومات احملاسبية االلكرتونية يف احلد من ظاهرة التهرب الضرييب من وجهة 

 مكاتب احملاسبة والدوائر الضريبية
 

  (001مدى التزام املدقق اخلارجي بفحص اعمال املدقق الداخلي وفقا للمعيار الدويل رقم ) 10

مدى التزام املؤسسات اجلزائرية مبتطلبات االفصاح احملاسيب يف قوائمها املالية وفقا للمعيار  01
 .0احملاسيب الدويل رقم 

 

  التزام مدقق احلسابات بإجراءات واختبارات تقييم املخاطر املادية عند تدقيق القوائم املاليةمدى  00
    
  مقاوسي صليحة مسامهة التدقيق احملاسيب يف حتسني أداء الرقابة اجلبائية 10
  دور التدقيق الداخلي يف اختاذ القرارات 10
    

 النزاعات اجلبائيةدور املراجع اخلارجي يف الفصل يف  10
 

 
 
 
 
 
 
 

 بن براح سمير

 

  دور التدقيق احملاسيب يف تفعيل الرقابة اجلبائية 10
  دور املراجع اخلارجي يف حتسني جودة االفصاح 10
  التحليل احملاسيب و اجلبائي للضرائب املؤجلة وفق النظام احملاسيب املايل 10
  القوائم املاليةأثر تقارير حمافظ احلسابات على جودة  10
  االفصاح عن القوائم املالية وفق النظام احملاسيب املايل 10
  جودة املعلومة املالية يف اجلزائر من منظور املرجعية احملاسبية الدولية 10
  دور املراجعة اجلبائية يف تدنئة املخاطر 10
    
  أمهية املعلومات احملاسبية يف التنبوء حبطر االفالس 10

 
 بولخوخ عيسى

 
  دور نظام الرقابة الداخلية يف تسيري املخزونات من منظور املعايري احملاسبية الدولية 10
  دور التحليل املايل يف تشخيص الوضعية املالية للمؤسسة 10
  التكامل الوظيفي بني التدقيق والرقابة الداخلية 10
    
  اإلسالمية يف ضوء املعايري الدوليةالتدقيق يف املؤسسات املالية  10

 
 
 
 

 
  دور مراجع احلسابات يف تدقيق القوائم املالية املرحلية 10
  دور مراجع احلسابات يف تقييم مدى مالءمة فرض االستمرارية 10
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عبد الصمد  مسؤولية املدقق اخلارجي عن االتفاقيات التعاقدية 10
 نجوى

 
  ودورها يف حتسني فعالية التدقيق اخلارجيأساليب رقابة اجلودة  10
  مراجعة احلسابات يف بيئة التجارة اإللكرتونية 10
  استخدام املدقق اخلارجي ألعمال املدقق الثانوي 10
    
  زودة عمار -دراسة حالة–االطار القانونيواحملاسيب للتصرحيات اجلبائية امللزمة على املؤسسة االقتصادية  10
  دور التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر باملؤسسة االقتصادية 10

 
 مناعي حكيمة

 
  دور استخدام تكنولوجيا املعلومات يف تفعيل عملية الدقيق الداخلي 10
  التغيري يف السياسات احملاسبية وأثره على مصداقية القوائم املالية 10
  والتأهيلمدى التزام املدقق الداخلي مبعايري الكفاءة  10
    
  دور التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر باملؤسسة 10

 
 لقويرة سمير

 
  دور إجراءات املراجعة التحليلية يف حتسني جودة عملية التدقيق 10
    
  عمر الشريف دور احملاسبة التحليلية ىف بناء اسرتاتيجية املؤسسة 10
    

ية " العموم األشغال مقاولة-حالة  دراسة االقتصاديةحمافظ احلسابات يف املؤسسة  دور 10
EPE/SPA ERTP " 

 
 
 

 قادة سليم

 

  دور التحليل املايل يف تشخيص الوضعية املالية للمؤسسة مع دراسة حالة 10
  -دراسة حالة –احملاسيب  حتقيق اإلفصاحدور نظام املعلومات احملاسيب يف  10
  أمهية الرقابة على تسيري احملزونات يف ترشيد التكاليف         10
    
  دور نظام الرقابة الداخلية يف حتسني عملية إعداد القوائم املالية 10

 
 

محمدي عبد 
 العالي

 
  دور احملاسبة التحليلية يف ترشيد أعباء املؤسسات االقتصادية 10
  األداء املايل للشركات أمهية جدول سيولة اخلزينة يف تقييم 10
  دور احملاسبة التحليلية يف ترشيد أعباء املؤسسات االقتصادية 10
  دور التدقيق اجلبائي يف احلد من التهرب الضرييب 10
    

يب املتابعة احملاسبية واجلبائية لالجيار التمويلي وفق النظام احملاسيب املايل يف ظل املعيار احملاس 10
IAS17 

  راشدي أمين

 ب يج املواضيع غير املدرجة ضمن هذه القائمة تعد مرفوضة أو مكررة تلقائيا وبالتالي مالحظة:

 ىلها عضو عر وافقة عليها للم وعرضها على مسؤول التخصصالبحث على غيرها  على أصحابها

 طبعا بعد موافقة املشرف. اللجة العلمية


