الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت
وزارةوزارة التعلين العالي و البحث العلوي
الوركسالوركس الجاهعي أحود زبانت – غليساى-

هعهد العلىم االقتصاديت التجاريت وعلىم التسيير

رزنامة مناقشة مذ كرات التخرج لنيل شهادة الماستر جوان2020
- 01تخصص مالية وتجارة دولية
أسماء الطلبة

عنوان المذكرة

دقي محمذ
مصشان عذة

دوس الاظدثماس العياحي في الخىميت
املحليت  :دساظت حالت اللطب
الشمالي الغشبي  -غليزان همىرحا -
حعىيم خذماث الخإمين :دساظت حالت
مؤظعت الخامين واعادة الخامين
 CAARغليزان

ًىظف صالح
ععاس ي الشيخ

الدكتور

المشرف
حىصاٌ ؤبىبىش

مضيان عبذ
اللادس

عضيض بىهشباعت

دوس العياظت املاليت في معالجت
الخضخم

مضيان عبذ
اللادس

الدكاترة اعضاء
لجنة المناقشة

بىكطاًت ظفيان
مضيان عبذ اللادس
ميمىوي ًاظين

قاعة

توقيت

تاريخ

08حىان2020

كاعت
هكبي01

10-09

08حىان2020

كاعت
هكبي01

11-10

المناقشة

بوقطاية سفيان
بوقطاية سفيان
ميموين ياسني

المناقشة المناقشة

08حىان 2020كاعت
هكبي01

12-11

العشيب دواجي حىيمت
بن حشار عىدة

دوس الدعىيم الاهتبووي في جفعيل
ميزة جىافعيت

مضيان عبذ
اللادس

ميمىوي ًاظين
حىصاٌ ابى بىش

08حىان2020

كاعت
هكبي01

13-12

عذة عبى سبيعت

دوس الدعىيم عكب شبىت الخىاصل
الاحخماعي في دعم امليزة الخىافعيت
دوس الشكابت املاليت في جششيذ هفلاث
الجمعاث املحليت

بىكطاًت ظفيان

مغشابي مليىت
حمذان فخيحت

دوس ابخياس الدعىيلي في جذعيم امليزة
الخىافعيت

مضيان عبذ
اللادس

مضيان عبذ اللادس
ميمىوي ًاظين
بذًاس احمذ
بن حجىبت عبذ
الحميذ
بىكطاًت ظفيان
ميمىوي ًاظين

09حىان
2020
09حىان
2020

كاعت
هكبي01
كاعت
هكبي02

10-09

09حىان
2020

كاعت
هكبي01

11-10

بن ظىحاٌ محمذ
بن ظىحاٌ خذًجت

الاججاهاث الجذًذة للخجاسة الذوليت في
ظل العىملت

مضيان جىفيم

بىكطاًت ظفيان
ميمىوي ًاظين

09حىان
2020

كاعت
هكبي01

12-11

دليلت حذًذ
لحمش حىان

دوس الاظدثماس الاحىبي في الخميت املحليت

العشبي ابن حشار

هني جعفر
عدة مالح

09حىان
2020

كاعت
هكبي02

11-10

دحى حماٌ
عيشىش عبذ هللا

دوس البىىن الاظالميت للخىميت في
جمىيل دوٌ العالم الاظالمي

هني حعفش

بن حجوبة عبد
الحميد
العربي ابن حراث

09حىان
2020

كاعت
هكبي02

12-11

بىهالٌ بشاهيم
كمشة الياط

1

عذة مالح

10-09

صيخىوي حلىٌ
بشيب عذة

إلامذاداللىحيعدييي ودوسه في خلم
الليمت املضافت باملؤظعت الاكخصادًت

قروج يوسف

عيشىس ابشاهيم
صاهب اظماعيل

جإزيب الخجاسة الخاسحيت على الىمى
الاكخصادي

الشاسف بن عطيت
ظفيان

مذاحي حفيظت حشاش
هىاٌ
حعاوي ؤمين
العشبي ششيف ؤبىبىش

اظتباجيجيت الدعىيم الذولي و دوسه
في جفعيل الخىافعيت
الاظدثماس الاحىبي هأليت من آلياث
الخمىيل الذولي الوعاش الاكخصاد
الىطني

مضيان عبذ
اللادس

ظليمان مليىت
بىصاس سشيذ

اداسة املعشفت هخىحه إداسي حذًث
لخحعين ألاداء وجحليم ميزة
جىافعيت للمؤظعاث الاكخصادًت:
دساظت على عيىت من املؤظعاث
بىالًت غليزان

عذة عبى سبيحت

على حزب الاظدثماس ألاحىبي املباشش
في الجضائش

مزيان التوفيق

مىصىسي مععىدة
واملي عمش

دوس الاهتبهذ في الدعىيم الاهتبووي

مزيان توفيق

بىسان اظماعيل
عباط ًىظف

دوس الخجاسة الخاسحيت في الىمى
الاكخصادي حالت الجضائش
العياظت الدعىيليت وازشها عل ى
جطىس املؤظعت دساظت حالت اوسظيم
وادي سهيى
الشكمىت و املصاسف الاظالميت دساظت
حالت بىً الكبهت

بىكطاًت ظفيان

بلحميس ي محمذ الامين
وعاط فخحي
مذاوي بن عىدة
بن كذوس محمذ

دوس كطاع الخإمين في جمىيل الخضيىت
العمىميت عن طشيم الضشائب :دساظت
حالت الششهت الىطىيت للخإمين

مخخاسي صهشيا
خماط عبذ الىىس

اداسة املخاطش املاليت في البىىن
الاظالميت

صيخىوي حلىٌ
بشيب عذة

إلامذاداللىحيعدييي ودوسه في خلم
الليمت املضافت باملؤظعت الاكخصادًت

دساظت حالت املؤظعت العمىميت
للخىصيع وحعبئت املىاد الغزائيت
2

حىصاٌ ابى بىش

حىصاٌ ابى بىش

 10حىان
2020

كاعت
هكبي02

بىكطاًت ظفيان
ميمىوي ًاظين
مضيان محمذ جىفيم

 10حىان
2020

كاعت
هكبي01
كاعت
هكبي03

الشارف بن عطية
سفيان

دساظت حالت املؤظعت العمىميت
للخىصيع وحعبئت املىاد الغزائيت

مضاسي جىفيم

 10حىان
2020

كاعت
هكبي02

بذًاس ؤحمذ

كشوج ًىظف

بن ظيذ احمذ
عثمان
بىكطاًت ظفيان
مضيان عبذ اللادس

 10حىان
2020

 10حىان
2020

كاعت
هكبي01

10-09

11-10

10-09
10-09

11-10

مضيان محمذ
جىفيم

 10حىان
2020

كاعت
هكبي02

بن ظيذ احمذ
عثمان
ميمىوي ًاظين
مضيان عبذ اللادس
مضيان عبذ اللادس
ميمىوي ًاظين

 10حىان
2020

كاعت
هكبي02

 10حىان
2020
 10حىان
2020

كاعت
هكبي01
كاعت
هكبي01

بىكطاًت ظفيان

مضيان عبذ اللادس
ميمىوي ًاظين

 10حىان
2020

حمداني نجاة

بن صخشوفت بىعالم
كشوج ًىظف

 11حىان
2020

كاعت
هكبي01
كاعت
هكبي01

بن صخشوفت بىعالم
كشوج ًىظف

 11حىان
2020

حمذاوي هجاة
بن صخشوفت بىعالم

 11حىان
2020

كاعت
هكبي01
كاعت
هكبي01

بديار احمد

بن ظيذ احمذ
عثمان

بىكطاًت ظفيان

حمذاوي هجاة
كشوج ًىظف

بديار احمد

12-11

13-12

12-11
13-12

14-13
10-09

11-10
12-11

مشين ًاظين
بن حميذة امليلىد

دوس الىظام الجبائي في حذب
الاظخماس

بن صخشوفت
بىعالم

بىصياوي هبيل
بن عابذ محمذ

املؤظعاث الصغيبة واملخىظطت بين
الخىميت وإشياليت الخمىيل :دساظت
حالت املؤظعت العمىميت للخىصيع
وحعبئت املىاد الغزائيت

كشوج ًىظف

بن عىلي احمذ

دساظت جإزيب ابعاد حىدة خذماث
العياحيت

قارة ابتسام

بلغى المين
خيباث هجم الذًن

ؤزش الدعىيم الخذماحي على املؤظعاث
الخذماجيت في الجضائش :دساظت حالت

بوعقل مصطفى

كاسة ابدعام
حالم هشيمت

هفيف ًميىت
مىصىس وعيمت

دوس الزواء الاكخصادي في جحليم امليزة
الخىافعيت

قارة ابتسام

بوعقل مصطفى
حالم هشيمت

 11حىان
2020

قارة ابتسام
بوعقل مصطفى

 11حىان
2020

علشان عضالذًن
شبلي محمذ

واكع وآفاق الخجاسة الالىتبوهيت
في الجضائش:

حمذاوي هجاة
حىصاٌ ابى بىش

 11حىان
2020

كاعت
هكبي01

13-12

مضيان محمذ
جىفيمحىصاٌ ابى بىش

 11حىان
2020

كاعت
هكبي01

14-13

حالم هشيمت
بوعقل مصطفى

 11حىان
2020
 11حىان
2020

كاعت
هكبي02
كاعت
هكبي02
كاعت
هكبي02

12-11

كاعت
هكبي02

13-12

جالم كريمة

10-09
11-10

 - 02ماستر تخصص محاسبة
انطهثح

عُىاٌ انًذكزج

طاهز عصاو
يحًذ سٌتىًَ

دور انزقاتح انًانٍح فً تزشٍذ
انُفقاخ انعايح فً االداراخ
انعًىيٍح
دور يحافع انحساتاخ فً اكتشاف
انغش واالخطاء فً انقىائى انًانٍح

تهجزج سعذٌح
تٍ دنح حهًٍح
شفار فاضم نىجاٌ
حثٍة
تٍ سههً سهزج
تهًٍهىد عثذ انحكٍى

انذكتىر
انًشزف
يشٌاٌ يحًذ
تىفٍق

تىقطاٌح سفٍاٌ
تذٌار احًذ

 14حىان 2020

كاعت
هكبي01

10-9

يشٌاٌ يحًذ
تىفٍق

تىقطاٌح سفٍاٌ
تذٌار احًذ

 14حىان 2020

يشٌاٌ يحًذ
تىفٍق

تىقطاٌح سفٍاٌ
تذٌار احًذ

 14حىان 2020

كاعت
هكبي01
كاعت
هكبي01

11-10

يشٌاٌ يحًذ
تىفٍق

 14حىان 2020

كاعت
هكبي02

 14حىان 2020

كاعت
هكبي01

اثز انتضخى عهى انقىائى انًانٍح فً
ظم االعتًاد عهى يعاٌٍز انًحاسثح
انذونٍح –دراسح حانح َفطال غهٍشاٌ
.تهعىجح
يهُح يحافع انحساتاخ فً ظم
حسٍُح
يعاٌٍز انتذقٍق انجشائزٌح

تٍ سٍذ احًذ عثًاٌ

عثذ هللا يهذي عثذ
انىهاب
تٍ عهً تعٍطٍش
عثذ انزحًاٌ

3

دور انُظاو انًحاسثً انًانً فً
تعشٌش عًهٍح االتصال انًانً
نهًؤسسح االقتصادٌح

تٍ حذو فؤاد

تىقطاٌح سفٍاٌ
يًٍىًَ ٌاسٍٍ

13-12
12-11

12-11

 - 03ماستر تخصص اقتصاد نقدي و بنكي
األستاذ

اسم ولقب الطالب

الموضوع

ميموين خدجية
قرناش صارة

دراسة قياسية ألثر سعر الصرف على
االستثمار األجنيب ادلباشر يف اجلزائر
خالل الفرتة 2018-1990

بشيكر ع

عبد اذلادي حنيفة

أثر السياسة النقدية على ميزان
ادلدفوعات يف اجلزائر خالل الفرتة
-......دراسة قياسية

بشيكر ع

المشرف

المناقشة

حنصال ابو بكر
قروج يوسف

 14حىان
2020

كاعت هكبي03

حنصال ابو بكر
قروج يوسف

 14حىان
2020

كاعت هكبي03

بشيكر عابد
حنصال ابو بكر

 14حىان
2020

كاعت هكبي03

حنصال ابو بكر
قروج يوسف

 14حىان
2020

كاعت هكبي03

مزيان حممد توفيق
ميموين ياسني

 15حىان
2020

كاعت هكبي01

بوقطاية س

مزيان حممد توفيق
ميموين ياسني

 15حىان
2020

كاعت هكبي01

11-10

بلخدام فاطمة
مكي ميينة

التنافسية يف البنوك التجارية اجلزائرية
بني ادلعوقات والتطوير –دراسة حالة

بوقطاية س

مزيان حممد توفيق
ميموين ياسني

 15حىان
2020

كاعت هكبي01

12-11

بكار خالد

أمهية التمويل العقاري يف البنوك
التجارية اجلزائرية دراسة حالة
الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط
CNEP

بوقطاية س

دور صناديق ضمان القروض يف
ربوح زهرية
خليفي ابتسام

الرفع من القدرة االئتمانية
للمؤسسات الصغرية وادلتوسطة –
دراسة حالة....

قروج ي

طهاري شارف

أثر تقلبات سعر الصرف على ادليزان
التجاري يف اجلزائر دراسة قياسية
للفرتة ().....

قداري أ
مساعد
بشيكر

بوقطاية عبد احلكيم
وايل ياسني

أساليب تسويق وسائل الدفع احلديثة
لرفع القدرة التنافسية للبنوك اجلزائرية
–دراسة حالة .....

بوقطاية س

كدرويل فتيحة
لكحل شيماء

4

اللجنة

تاريخ

قاعة المناقشة

التوقيت

مسامهة الرقابة الداخلية يف ترقية
االداء ادلايل للبنوك التجارية دراسة
حالة BADRوكالة واد رهيو

مزيان حممد توفيق
ميموين ياسني

 15حىان
2020

كاعت هكبي01

10-9

11-10

12-11

13-12

10-9

13-12

 - 04ماستر تخصص اقتصاد دولي
اسم ولقب الطالب

الموضوع

بلمخطار محمد
مدانً هواري

دو االستثمار المحلً فً ترقٌة
الصادرات خارج قطاع
المحروقات -دراسة حالة
الجزائر

بن عبد اهلل
رشا

بن زرفة حممد
تركماين امال

دور اخلزينة يف الرقابة على النفقات
العمومية يف اجلزائر –دراسة حالة
اخلزينة العمومية لوالية غليزان

بن عبد اهلل
ر

الدكتور

الدكاترة اعضاء

تاريخ

المشرف

اللجنة

المناقشة

جالم كرمية
طيب سعيدة

 15حىان
2020

كاعت هكبي02

طيب سعيدة
جالم كرمية

 15حىان
2020

كاعت هكبي02

11-10

طيب سعيدة

بن عبد اهلل رشا
طيب سعيدة

 15حىان
2020

كاعت هكبي02

12-11

بشيكر عابد

بديار امحد
دقيش مجال

 15حىان
2020

كاعت هكبي03

10-9

بدٌار أحمد

بشيكر عابد
دقيش مجال

 15حىان
2020

كاعت هكبي03

11-10

مزيان حممد توفيق
ميموين ياسني

 15حىان
2020

كاعت هكبي01

14-13

مزيان حممد توفيق
ميموين ياسني

 15حىان
2020

كاعت هكبي01

15-14

قومٌشً صارة
بلحاج جلول عائشة

دور السٌاسة المالٌة فً جذب
االستثماراالجنبً -دراسة حالة
الجزائر
دراسة قٌاسٌة اقتصادٌة
اللستثماراالجنبً المباشر فً
الجزائر
التامٌن على اخطار
االستثماراالجنبً المباشر فً
الجزائر دراسة حالةCAAR la

شقرانً عبد العزٌز
نذاركرٌمة

دور التكامل االقتصادي فً
تفعٌل التجارة البٌنٌة

بوقطاية
سفيان

بوخلٌف مختار

اثر االستثمار ادلباشر على النمو
االقتصادي حالة اجلزائر

بوقطاية
سفيان

عماٌرٌة زهراء
خدٌمً محمد

بن مرٌم ملٌكة
قٌواس محمد

5

قاعة المناقشة

التوقيت

10-9

