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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 1جامعة باتنة 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم االقتصادية

 مقترحات مواضيع رسائل الماستر لطلبة العلوم االقتصادية

 صناعيتخصص: اقتصاد نقدي وبنكي + تخصص اقتصاد 

 0202/0201السنة الجامعية 

 (0202/1020) قتصاد الصناعيإ تخصص:ماستر ال مذكرات  اقتراح مواضيع -أوال

  ؛دور المؤسسات الناشئة في احالل الواردات في الجزائر: دراسة حالة مؤسسة. 1

  ؛. دور المؤسسات الناشئة في التشغيل في الجزائر: دراسة حالة مؤسسة2

 ؛. دور اعادة التاهيل في زيادة تنافسية المؤسسة: دراسة حالة مؤسسة 3

 ؛. دور المناطق الصناعية في التنمية المحلية: دراسة حالة4

 ؛. دور مناطق النشاط االقتصادي في التنمية المحلية: دراسة حالة5

 ؛اقتصادي او قطاع اقتصادي. الميزة التنافسية لالقتصاد الجزائري: دراسة حالة مؤسسة اقتصادية او فرع 6

 ؛. دور الحاضنات في انشاء المؤسسات الصناعية: دراسة حالة حاضنة باتنة او أي والية اخرى7

 ( في انشاء المؤسسات الصناعية الصغيرة والمصغرة: ANSEJ. دور الوكالة الوطنية لمتابعة تشغيل الشباب )8

  ؛باتنة او أي والية اخرىدراسة حالة والية                                

 ؤسسات الصناعية الصغيرة والمصغرة( في انشاء المCNACدور الصندوق الوطني للتامين على البطالة ). 9

 ؛دراسة حالة والية  باتنة او أي والية اخرى                           

 الحرفية الصغيرة ( في انشاء المؤسساتANGEM. دور الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر )11

 ؛دراسة حالة والية  باتنة او أي والية اخرى                         

 : دراسة فرع معين في والية معينة؛. اثر الصناعات التحويلية على النشاط الفالحي11

  ؛. دور اقامة المستودعات ودورات التوزيع في تخفيض تكاليف المنتوجات: دراسة حالة مؤسسة معينة12

  ؛( في الجزائرIDE. اثر قوانين االستثمار على جلب االستثمارات الخارجية المباشرة )13

 دراسة حالة والية معينة؛ . دور القطاع الخاص الصناعي في التنمية المحلية:14
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 ؛. دور النقل الجوي في تطوير الصناعة السياحية في الجزائر 15

 ؛االنتاج: دراسة حالة. دور سلسلة االمداد في تخفيض تكاليف 16

  ؛. الدور االجتماعي للمؤسسة االقتصادية في الجزائر: دراسة حالة17

 ؛. الصناعات الغذائية في الجزائر: الواقع واالفاق18

  ؛. الصناعات االلكترونية في الجزائر: الواقع واالفاق29

  ؛ة مدينة باتنة او أي مدينة اخرى. دراسة تأثيرات االختناق المروري على المؤسسات الصناعية: دراسة حال21

  ؛. دراسة تحليلية لواقع التنقالت الحضرية في مدينة باتنة21

  ؛للتأميندراسة حالة شركة  –. دراسة تحليلية لتكاليف حوادث المرور 22

  ؛في تطوير النشاطات الصناعية: دراسة حالة الجزائرالنقل بالسكك الحديدية دور . 23

  ؛بالسكك الحديدية في تخفيض تكاليف نقل البضائع. دور النقل 24

  ؛غرب( -. دراسة تحليلية لتكاليف النقل عبر الطرق السيارة: حالة الطريق السيار )شرق25

 نمية المؤسسات الصناعية بالجزائر؛. دور النقل في ت26

  ؛ينة باتنة او أي مدينة اخرى. أثر مخطط حركة النقل والمرور على النشاط االقتصاد االقتصادي والصناعي في مد27

  ؛. تأثير حركة النقل الحضري على اداء المؤسسات االقتصادية: دراسة حالة مدينة باتنة او أي مدينة اخرى28

 ؛دراسة حالة بلدية باتنة أو أي بلدية أخرى -دور النقل الحضري الجماعي في تحقيق النقل المستدام. 29

 ؛تحفيز النشاط الصناعي. السياسات العمومية ودورها في 31

   ؛-دراسة حالة–. ادارة الجودة الشاملة في قطاع الصناعات الغذائية في الجزائر 31

 ؛تأثير حقوق الملكية الفكرية على التنمية الصناعية. 32

 ؛. واردات المواد األولية و أثرها على تنمية الصناعة: حالة المواد الصيدالنية33

 ؛ي تنمية الصادرات. دور المناطق الصناعية ف34

 ؛ –باتنة  –: حالة المنطقة الصناعية الصناعيةفي المناطق احترام المعايير البيئية . 35

 ؛–باتنة  –. مساهمة غرفة الصناعة والتجارة في تحقيق التنمية الصناعية المحلية: حالة غرفة الصناعة والتجارة 36

 ؛دراسة حالة -في ترقية تنافسية المؤسسة اللوجستية. دور سالسل االمداد والخدمات 37

 ؛.اتفاقية الشراكة األوروجزائرية وتأثيرها في قطاع الصناعة الجزائري38

 ؛–دراسة حالة  –. االستثمار في رأس المال البشري ودوره في تحسين األداء 39

 ؛-دراسة حالة-.دور المناطق الحرة في تشجيع االستثمار األجنبي المباشر41

 ؛-دراسة حالة–.دور الحاضنات في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 41
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 ؛.االستثمار األجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات ودوره في تحقيق التنمية المستدامة42

 ؛-دراسة حالة-.دور المناطق الصناعية الحرة في جذب وتطوير االستثمار األجنبي المباشر43

 الجزائر) دراسة فرع معين(؛.واقع قطاع الصناعة في 44

 . صناعة الجلود في الجزائر: الواقع والتحديات؛45

 . الصناعات النسيجية في الجزائر: الواقع والتحديات؛46

 . المسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية في الجزائر: حالة مؤسسات قطاع صناعة اإلسمنت؛47

 دامة في الجزائر؛في دعم جهود التنمية المست االبتكار. دور 48

 دور القطاع الصناعي الخاص في التنمية المحلية: دراسة حالة والية معينة؛. 49

 . البنى التحتية ودورها في تطوير النشاطات الصناعية: السكك الحديدية، الطرق السريعة، المطارات....؛51

 معينة؛ . أثر معوقات اإلستثمار على النشاط الصناعي المحلي: دراسة حالة والية51

 . دور الشركات متعددة الجنسيات في تطوير القطاع الصناعي في الدول المستضيفة؛52

 . دور الشراكة في تطوير القطاع الصناعي: دراسة حالة فرع معين؛53

 اآلثار المتوقعة لمنطقة التجارة الحرة اإلفريقية على القطاع الصناعي الجزائري؛. 54

 القطاع الصناعي ) دراسة حالة (؛ على 19. انعكاسات أزمة كوفيد 55

 ؛. استراتيجيات وسياسات التنمية الصناعية دراسة حالة الجزائر56

 دراسة حالة صناعة األدوية في الجزائر؛ الصناعة:. أثر السياسات الصناعية على هيكل 57

 . االبتكار في مجال الخدمات و تأثيره على المؤسسة الصناعية؛ 58

 االستراتيجية في تعزيز الميزة التنافسية للمنتوج: دراسة حالة؛ . أثر تطبيق اإلدارة59

 في دعم وتمويل المشاريع المقاولتية: دراسة حالة وكالة باتنة؛ ANADE. دور وكالة 61

 المهنية؛ الحوادث. استراتيجيات األمن الصناعي في الحد من 61

 . متطلبات تأهيل الصناعات التحويلية؛62

 التنمية الصناعية: حالة الصناعات الكيميائية؛. البعد البيئي في 63

 . توظيف بحوث العمليات في تحسين خدمات المؤسسات؛64

 . رقمنة المؤسسات الصناعية بين الطموح ومعوقات الواقع: دراسة ميدانية استطالعية لبعض المؤسسات؛65

 . تفعيل الرقمنة كآلية لضمان الجودة في المؤسسات الجزائرية؛66

 المؤسسات الناشئة ودورها في دعم االقتصاد الجزائري : دراسة حالة؛. 67

 . تطوير المؤسسات الناشئة: تجارب ونماذج رائدة على المستوى الدولي واإلقليمي؛68
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 ؛والمتوسطة. دور حاضنات األعمال في دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة 69

 : دراسة حالة؛ FUZZY AHPضبابي . تقييم الموردين باستخدام عملية التحليل الهرمي ال71

 لتحليل القوى التنافسية الخمسة؛ . تحليل وضعية قطاع اإلتصاالت في الجزائر باستخدام نموذج بورتر 71

 . قياس جودة الخدمات باستخدام خرائط الرقابة: دراسة حالة؛72

 زائر؛. أثر إدارة الجودة الشاملة على تنافسية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الج73

 . دور الفضاءات الصناعية في وضع استراتيجية صناعية: دراسة حالة الجزائر؛74

 . اإلستثمار الصناعي في الجزائر : دراسة تحليلية في الواقع الجغرافي؛75

 . اإلنتقال الطاقوي كمقاربة استراتيجية بديلة للتنمية االقتصادية في الجزائر؛76

 قظة االستراتيجية للمنشأة الصناعية: دراسة حالة؛. تأثير نظام المعلومات على الي77

 الصناعية: دراسة حالة. المنشأة. أهمية توطين نظام اإلدارة البيئية في تحسين أداء 78

 ؛زيادة تنافسية المؤسسات الصناعية علىدور التحكم في التكاليف . 79

 ؛دراسة قياسية لدالة اإلنتاج )دارسة حالة مؤسسة انتاجية(. 81

  ؛دراسة قياسية لدالة التكاليف في مؤسسة انتاجية. 81

 ؛في المؤسسة اإلقتصادية االستراتيجيةتأثير نظم المعلومات على اليقظة . 82

 ؛في تطوير تنافسية القطاع الصناعي  دور العناقيد الصناعية. 83

 MRP . ونظام  JAT نظام االنتاج في الوقت المحدد. 84

 ؛2121-2111ي الجزائري خالل الفترة تقييم أداء القطاع الصناع. 85

 .2121-2111دراسة تحليلية للفترة  -دور الصناعات الغذائية داخل النسيج الصناعي الوطني . 68

بالنسبة للموضوع المقترح تحت عنوان: دور االبداع التكنولوجي في تحقيق المسؤولية اإلجتماعية بالمؤسسة االقتصادية، فإن  

  إعادة تحديد متغيرات الدراسة.اللجنة العلمية تطلب 

 

 (0202/1020قتصاد نقدي وبنكي )إ :اقتراح مواضيع مذكرات  الماستر تخصص  -ثانيا

 . نظام سعر الصرف األمثل في الجزائر؛1

 . تأثير التضخم على أداء سوق األوراق المالية؛2

 في الجزائر؛. محاولة تقدير تأثير تقلبات أسعار البترول على معدل النمو االقتصادي 3

 . العالقة بين التطور المالي والنمو االقتصادي؛4

 . تحليل واقع النظام المصري في الجزائر وآفاقه؛5

 . أثار تطبيق السياسات النقدية غير التقليدية في الجزائر؛6
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 في تحديد قيمة الورقة المالية؛ APT. اختبار مدى صالحية نموذج تسعير المراجحة 7

 سياسة النقدية وأسعار األسهم في البورصة؛. العالقة بين ال8

 . محاولة فهم العوامل المحددة الرتفاع نسبة التسرب النقدي خارج الدائرة المصرفية في الجزائر؛9

 ؛-دراسة حالة–. األسواق المالية ودورها في التنمية االقتصادية 11

 . واقع التأمين التكافلي في الجزائر؛11

 ؛-دراسة حالة بنك–مصرفية في التنبؤ بالفشل المالي . دور نظم المعلومات ال12

 ؛-دراسة حالة بنك-. مدى مساهمة األساليب الرياضية في إدارة المخاطر االئتمانية 13

 . دور البرمجة الخطية في ترشيد قرار تخصيص األصول؛14

 . محددات اختيار المحافظ االستثمارية في البنوك التجارية؛15

 الحديثة للتأمين على مخاطر القروض البنكية؛. االتجاهات 16

 . تجربة التمويل غير التقليدي في بلدان االتحاد األوروبي؛17

 . تجربة التمويل غير التقليدي في الواليات المتحدة؛18

 . تقييم تجربة االصالح النقدي في الجزائر؛19

 روبي؛. استراتيجية السياسة النقدية وتطبيقها في البنك المركزي األو21

 . استراتيجية السياسة النقدية وتطبيقها لدى االحتياطي الفيدرالي االمريكي؛21

 . اشكالية ضبط الصناعة  البنكية في االتحاد األوروبي؛22

 . اشكالية ضبط الصناعة البنكية في الواليات المتحدة؛23

 ض األموال؛قة بين النقود االلكترونية وتبي. العال24

 االلكترونية في دعم التجارة الخارجية؛. اسهامات النقود 25

 . أثر النقود االلكترونية على السياسة النقدية؛26

 . الدور التمويلي لألوقاف النقدية؛27

 ؛. ادارة البنوك التجارية لمخاطر التمويل االستثماري28

 . حوكمة البنوك التجارية في تحسين مستوى األداء المالي للبنوك التجارية؛29

 تبني مفهوم المسؤولية المجتمعية في البنوك التجارية لتحسين مستويات اإلستثمار المصرفي؛. أهمية 31

 . إدارة القروض البنكية الموجهة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: دراسة حالة بنك تجاري جزائري؛31

 . واقع إستخدام بطاقات االئتمان في البنوك التجارية: دراسة حالة  32

 قييم تجربة خوصصة البنوك في الجزائر: الواقع و األفاق؛ت. 33

 . دراسة وتقييم تجارب تعويم العملة: دراسة حالة مصر أو المغرب؛34
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 . واقع مكاتب الصرف في الجزائر ودورها في تعويم السوق الموازية للعملة؛35

 ائر؛. دور الوساطة المالية في تنشيط سوق األوراق المالية: حالة بورصة الجز36

 . إعادة هيكلة و تطوير الجهاز المصرفي الجزائري و تأثيره على األداء البنكي؛37

 . فعالية السياسات النقدية في الجزائر؛38

 . تأثير أنظمة أسعار الصرف على التضخم و النمو االقتصادي؛39

 تنظيمها؛ . إدارة السيولة المصرفية في البنوك التجارية الجزائرية ودور البنك المركزي في41

 قدية في النمو االقتصادي بالجزائر؛الندور السياسات . 41

 . مساهمة البنوك التجارية في التمويل: دراسة حالة؛42

 . السياسات النقدية و أثرها على سيولة البنوك التجارية؛43

 . استقاللية البنك المركزي الجزائري في تسيير الكتلة النقدية: بين النصوص والواقع؛44

 الوساطة المالية ودورها في تشجيع االستثمار في الجزائر؛ .45

 . االصالح الضريبي و تأثيره على االقتصاد الوطني في ظل اقتصاد السوق؛46

 . تحرير أسعار الفائدة و تأثيراتها على تمويل القروض في الجزائر؛47

 . البنوك االسالمية ودورها في تمويل المشاريع التنموية بالجزائر؛48

 . أثر تعديل سعر الصرف على ميزان الدفوعات في الجزائر؛49

 . دور االعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية في الجزائر: دراسة حالة؛51

 . أثر عجز ميزان المدفوعات على النمو االقتصادي في الجزائر؛51

 ؛. االصالحات المصرفية ودورها في مكافحة تبييض األموال في الجزائر52

 ؛ائي ودوره في التنمية االقتصادية. االصالح الجب53

 ؛وانعكاساتها على النظام النقدي الدولي تحديات العملة الرقمية. 54

 وتحقيق التنويع االقتصادي ومدى إمكانية االستفادة منها في الجزائر؛ دور الصكوك اإلسالمية في دعم ميزانية الدولة. 55

 ؛حالة ماليزيا–في تعزيز التنمية المستدامة دور التمويل اإلسالمي األخضر . 56

 ؛الخدمات المالية الرقمية ودورها في تحقيق الشمول المالي في ظل جائحة كورونا )تجارب دولية(. 57

 ؛حالة الجزائر–اآلليات المستحدثة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . 58

 لية؛دراسة تحلي–. التوريق وعالقته بأزمة الرهن العقاري 59

 البنكية؛ودورها في تحسين جودة الخدمات  اإللكترونيةالصيرفة . 61

 .-دراسة حالة الجزائر -دور السياسة المالية في تعزيز النمو االقتصادي . 61
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 مالحظة:

 .أي اقتراح لموضوع خارج هاته االقتراحات يتوجب علية المصادقة من طرف مسؤول التخصص المعني

 


