
 (0202/0202السنة اجلامعية )العناوين املقرتحة ملذكرات املاسرت كل التخصصات 

 مسارة ياقوتة/أ 

 الرقم العنوان

 1 -دراسة حالة  -دور التسويق يف حتقيق رضا الزبائن

 2 -دراسة حالة  -دور إدارة العالقة مع الزبائن يف كسب الوالء

 3 -دراسة حالة  -على رضا الزبائن أثر جودة اخلدمات املصرفية اإللكرتونية 

 4 -دراسة حالة  -دور الصريفة اإللكرتونية يف حتسني جودة اخلدمات املصرفية 

 5 -دراسة حالة  -جودة اخلدمات املصرفية ودورها يف حتقيق رضا الزبائن 

 6 -دراسة حالة  -إدارة اجلودة الشاملة وعالقتها باألداء الوظيفي 

 يخ التهاميإ براهيم ش/  أ

 الرقم العنوان

 1 دور حوكمة الشركات يف حتسني جودة املعلومات املالية

 2 املراجعة اجلبائية كآلية للحد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية

 3 دور معايري التدقيق اجلزائية يف حتسني مهنة التدقيق يف ظل تكنولوجيا املعلومات

 4 ر امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةأمهية التسويق اإللكرتوني يف تطوي

 5 التسويق الصحي باملؤسسات اإلستشفائية العمومية يف اجلزائر الواقع واآلفاق

 6 أمهية إعتماد آليات التسويق السياحي لتشجيع السياحة الداخلية يف احلزائر

 ة قسول فاطمة الزهرة/أ

 الرقم العنوان

 1 دراسة حالة عينة املستهلكني -ئري حنو النظم املسؤولة يف حتقيق احلماية له دراسة إجتاهات املستهلك اجلزا

 2 -دراسة حالة  -دور تبين وتطبيق حبوث التسويق يف دراسة سلوك املستهلك 

 3 -دراسة حالة  -دور نظام املعلومات التسويقية يف ترشيد قرارات املزيج التسويقي 

 4 دراسة حالة مؤسسة عينة من املستهلكني - خلق الوالء لد  املستهلك النهائي دور إدارة العالقة مع الزبون يف

 5 دراسة حالة مؤسسة -دور إسرتاتيجية توزيع املنتجات الغذائية يف زيادة احلصة السوقية 

 6 -دراسة حالة  -دور التسويق اإللكرتوني يف زيادة القدرة التنافسية 

 ة بن عيشوبة رفيقة/أ

 الرقم العنوان

 1 تأهيل النظام املصريف يف اجلزائر يف ظل التطورات العاملية

 2 صناديق الثروة السيادية ودورها يف إدارة العوائد النفطية

 3 دراسة إستطالعية-طلبة جامعة مخيس مليانة لسوق العمل يف الوالية ( تطلعات) توجهات 

 4 لطاقويواقع قطاع احملروقات يف اجلزائر وحتمية التحول ا



 5 صناعة التمويل اإلسالمي ودرها يف تعزيز الشمول املايل يف اجلزائر

 6 حتديات متويل اجلماعات احمللية يف ظل تراجع عائدات النفط

 ة يوسف بوكدرون/أ

 الرقم العنوان

 1 أثر التمويل الرياضي على صورة املؤسسات اخلدمية

 2 ات املتاجرة على السلوك الشرائي يف املساحات الكرب دور التسويق احلسي يف تعزيز تاثري تقني

 3 أثر مواقع التواصل االجتماعي على الصورة الذهنية للعالمة التجارية

 4 أثر تقنيات تنشيط املبيعات على إختاذ القرار الشرائي ملؤسسات االتصاالت الالسلكية

 5 االقتصادية دور السعر النفسي يف حتديد السياسات السعرية للمؤسسات

 6 اليقظة اإلسرتاتيجية وأثرها على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية

 ة جمرب حممد/أ

 الرقم العنوان

 1 (دراسة حالة)حتليل القوائم املالية بإستخدام مؤشرات التوازن املايل 

 2 (دراسة حالة)إستخدام التحليل املايل إلختاذ القرار اإلئتماني 
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 ة كواش زهية/أ

 الرقم العنوان

 1 دور حاضنات االعمال اجلامعية يف دعم الروح املقاوالتية لطلبة اجلامعة

 2 الفندقة والسياحة البيئية

 3 دور الصناعة التقليدية واحلرف يف تنشيط القطاع السياحي يف اجلزائر

 4 واقع اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسات العمومية

 5 ثره على الرضا الوظيفي للمحور البشري يف املؤسسة االقتصاديةالتحفيز وأ

 6 دور اإلبداع واإلبتكار يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسات

 ةغيدة فلة/أ

 الرقم العنوان

 1 مسامهة إدارة املعرفة يف تنمية رأس املال البشري

 2 أثر ممارسات املوارد البشرية يف حتقيق اآلداء التنظيمي

 3 اإلستثمار يف رأس املال البشري ودوره يف حتقيق امليزة التنافسية

 4 دور إصالحات التعليم العايل يف تعزيز الثقافة املقاوالتية لد  الطلبة

 5 مسامهة التنويع الثقايف يف حتقيق امليزة التنافسية باملؤسسات

 6 إنعكاسات جودة التعليم العايل على النمو االقتصادي



 ة نبيل قبلي/أ

 الرقم العنوان

 1 واقع وآفاق تسويق منتجات التأمني الفالحي عرب الشبابيك البنكية

 2 دور نظام املعلومات احملاسيب يف حتسني جودة املعلومة احملاسبية يف الشركات السياحية

 3 دور مقررات املالءة املالية يف الرفع من مستو  اآلداء املايل لشركات التأمني

 4 دور النظام احملاسيب املايل يف حتسني جودة املعلومة املالية يف شركات التأمني

 5 دور ضمان صندوق القروض يف معاجلة حاالت العجز املايل

 6 دور التأمني الفالحي يف الرفع من مستو  التنمية الفالحية

 ة بن زهرة بن يوسف/أ

 الرقم العنوان

 1 لة اجلزائردراسة حا: نظام إدارة اجلودة 

 2 دراسة حالة: إدارة اجلودة الشاملة على إنتاج السلع 

 3 دراسة حالة: إدارة اجلودة الشاملة على إنتاج اخلدمات 

 4 دراسة حالة: أثر تطبيق إدارة اجلودة على املبيعات 

 5 دراسة حالة: أثر تطبيق مقاييس اجلودة على التصدير 

 6 دراسة حالة: ص باحملافظة على البيئة نظام  التقييس الدويل اخلا

ة بن حاج اجلياليل مغراوة /أ

 فتحية

 الرقم العنوان

 1 دراسة حالة مؤسسة -دراسة اجلدو  البيئية للمشاريع اإلستثمارية 

 2 البلدية ورهان خلق املوارد لتحسني الوضعية املالية

 3 ئريةدور نظم اإلدارة البيئية يف حتسني آداء املؤسسة جلزا

 4 حالة اجلزائر -دور الطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية املستدامة 

 5 على آداء املؤسسات اجلزائريةISO 4000أثر تطبيق 

 6 دور األداء البيئي يف حتقيق ميزة تنافسية  املؤسسة اجلزائرية

ة بوركايب حممد عبد /أ

 املاجد

 الرقم العنوان

 1 ا املعلوماتعالقة احملاسبة بتكنولوجي

 2 فاعلية الرقابة اجلبائية اعتمادا على التحصيل اجلبائي

 3 سنوات من التطبيق 02النظام احملاسيب املايل بعد 

 4 معيار كنموذج -تطبيق املعايري اجلزائرية للتدقيق 

 الرقم العنوان ة توبني على/أ



 1 أثر السيولة العامة على االستقرار االقتصادي

 2 أثر مؤشرات التنمية البشرية على االستقرار االقتصاديقياس 

 3 أثر التفضيل النقدي على التضخم يف اجلزائر

 ة حاج صادوق بن شرقي/أ

 الرقم العنوان

 1 أثر صورة اخلدمة املصرفية على رضا العمالء

 2 ( camels) تقييم أداء املنظومة املصرفية اجلزائرية 

 3 يف رفع القدرات التنافسية للبنوك أمهية التسويق البنكي

 4 واقع وآفاق الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر

 5 اإلصالحات الضريبية وأثرها على النمو االقتصادي
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 ة بكوش كرمية/أ

 الرقم العنوان

 1 أثر اليقضة اإلسرتاتيجية على حتسني عملية تقديم اخلدمات الصحية

 2 األساليب الرتديعيى للخدمات التسويقية الفندقية أثر اإلبتكار التسويقي على

 3 دور التسويق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمات الفندقية

 4 دور االتصاالت التسويقية يف بناء رأس املال العالقة التجارية

 ة قرينو احلسني/أ

 الرقم العنوان

 1 دراسة عينة من مكاتب اخلربة احملاسبية -ومات املالية تطور مهنة التدقيق يف اجلزائر وأثره على حتسني جودة املعل

 2 دراسة مقارنة -التدقيق احملاسيب يف املؤسسة العمومية 

 3 -دراسة حتليلية مقارنة   -دور املدقق الداخلي واخلارجي يف إدارة خماطر التكنولوجيا 

 4 -دراسة ميدانية  -االقتصادية   دور جلنة التدقيق يف حتسني وظيفة التحقيق الداخلي يف املؤسسات

 -املراجعة  -حتليل وتنظيم إسرتاتيجية التخصص املهين للمراجع اخلارجي وأثره على جودة األداء املهين يف اخلدمات 

 دراسة تطبيقية على مكاتب املراجعة العاملة يف اجلزائر
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 6 رة فيها من وجهة نظر املراجعةميدانية حتليلية للعوامل املؤث-دراسة  -جدو  خدمة املراجعة  

 7 -ميدانية -دراسة -أفاق ومعوقاته  :  تبين نظام ضمان اجلودة يف املؤسسات 

 ة قروين فتيحة/أ

 الرقم العنوان

 1 دور اجلباية البيئية يف محاية البيئة

 2 دور اقتصاد البيئة يف حتقيق التنمية املستدامة



 3 للمنتوج كأداة لتحقيق التنمية املستدامة  الفعالية اآلفقتصادية والبيئية

 4 واقع التنمية يف اجلزائر

 ة قاضي جناة/أ

 الرقم العنوان

 1 دور تنشيط املبيعات اإللكرتوني يف حتقيق اخلدمات السياحية

 2 دراسة حالة الوكالت -دور اإلتصال التسويقي يف تنشيط اخلدمة السياحية  

 3 ضمان االجتماعي يف اجلزائر ودرها يف التنميةمصادر التمويل لنظام ال

 4 دور العالقات العامة يف حتقيق رضا الزبون

 5 تأير الكلمة املنطوقة اإللكرتونية يف تنشيط اخلدمة السياحية

 ة قاسم شاوش سعيدة/أ

 الرقم العنوان

 1 دراسة حالة مؤسسة) اإلبداع يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية 

 2 تيجية توظيف املوارد البشرية وأثرها على حتسني امليزة التنافسيةإسرتا

 3 متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات العمومية

 4 (دراسة حالة ) ممارسات إدارة املعرفة يف املؤسسات اجلزائرية 

 5 (دراسة حالة ) املسؤولية االجتماعية ودورها يف تنمية اجملتمع 

 6 ع التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية للشخص الطبيعي واق

 ة أحممد فرعون/أ

 الرقم العنوان

 1 -دراسة حالة م .ص.م   ةيف منهجية إعتماد املسؤولية االجتماعية للمؤسسات 

 2 دراسة مد  تأثري تبين املسؤولية االجتماعية على سلوك املوارد البشرية

 3 إمهية املسؤولية االجتماعية يف حتسني صورة املؤسسة دراسة مد 

 4 تأثري برامج الدعم والتمويل يف تعزيز املقاولة النسوية يف اجلزائر

 5 دراسة إستقصائية -احلس املقاوالتي لد  الطلبة اجلامعيني 

 6 دراسة حالة والية -يف اجلزائر " التنويري " حتليل مسامهة اإلجتهاد الدائري 

 ة طايلب فاتح/أ

 الرقم العنوان

 1 -دراسة حالة  -احملاسبة الفالحية وفق النظام احملاسيب املايل 

 2 -دراسة حالة -احملاسبة البنكية وفق النظام احملاسيب املايل 

 3 -دراسة حالة -طرق التحليل املايل لتقييم األداء يف شركات التأمني  

 4 -دراسة حالة -داء يف البنوك التجارية  طرق التحليل املايل لتقييم اآل



 ة سيد حممد/أ

 الرقم العنوان

 1 معوقات تطبيق النظام احملاسيب املايل

 2 آفاق احملاسبة املالية يف اجلزئر

 3 (تدقيق / حماسبة ) تطوير معايري مهنية وطنية 

 ة سنوسي زوليخة/أ

 الرقم العنوان

 1 يف تنمية املوارد البشرية أثر تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال

 2 دور التقييم الكيفي ألداء العاملني يف تطوير مهاراهتم يف املؤسسات اخلدماتية

 3 تقييم جتربة التحكم املقاوالتي باجلامعة اجلزائؤية يف غرس روح املقاوالتية لد  الطالب املتخرجني

 4 فرص وهتديدات-التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي 

 5 السلوكات اجلديدة للمستهلك يف التسويق اإللكرتوني

 6 دراسة تقييمية لواقع التسويق الصحي يف العيادات اخلاصة باجلزائر

 ة هبوري نبيل/أ

 الرقم العنوان

 1 دور إدارة املوارد البشرية يف حتسني اآلداء يف املؤسسة االقتصادية

 2  املؤسسة االقتصاديةدور اإلبداع يف حتقيق اآلداء املتميز يف

 3 ة على األداء املايل يف البنوك التجاريةمكودور احل

 4 استخدام التحليل املايل يف تقييم األداء املايل للمؤسسات االقتصادية

 5 اإلدارة املالية ودورها يف حتسني األداء املايل للمؤسسة االقتصادية

 6 سسات االقتصاديةدور لوحة القيادة يف حتسني األداء يف املؤ

 ة مريم بن شريف/أ

 الرقم العنوان

 1 النقدية سياسة إىل اإلعانات غري املباشرة للاإلنتقال 

 2 -منوذجا ماليزيا  –السالمية املالية السواق كفاءة 

 3 دور التكنولوجيا املالية يف تعزيز الشمول املالية

 4 االحفوريةلطاقة الطاقات املتجددة كبديل ل

 5 دور الصريفة اإلسالمية يف حتقيق االستقرار املايل

 ة زحويف نور الدين/أ

 الرقم العنوان

 1 -دراسة حالة -أمهية السلوك احملاسيب يف حتقيق اجلودة احملاسبية 

 2 دراسة حالة -أسس حماسبة ومعاجلة املؤونات 



 3 -يمة العادلة للمخزون  دراسة حالة أمهية اجلرد الدوري يف الوصول اىل الق

 4 تكلفة رأس املال/ أسس تبين القرار املايل يف ظل مقاربة العائد احملسابي 

 5 فرضية استخدام النظريات املالية كأساس لبناء القيمة العادلة عند ختطيط املشاريع االستثمارية

 6 املالية خماطر إستخدام التدقيق االلكرتوني عند تدقيق البيانات

 ة دمحان عبد القادر/أ

 الرقم العنوان

 1 -دراسة حالة  -أثر مجاليات البيئة الداخلية يف حتقيق الرضا الوظيفي لد  العاملني 

 2 -دراسة حالة  -على جودة اخلدمات الصحية ( اإلمداد)أثراللوجيستيك 

 3 إدارة السلوك السياحي ودوره يف تطوير قطاع السياحة

 4 -حالة  -كم يف املمارسات اإلدارية ودورها يف حتسني جودة اخلدمة املقدمة للزبون التح

 5 -دراسة حالة -معوقات اجلذب السياحي وأثرها على التنمية السياحية  
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 ة خالفي خالد/أ

 الرقم العنوان

 1 -سة حالة درا -اإلسرتاتيجبات التسويقية التنافسية وأثرها يف حتقيق امليزة التنافسية 

 2 دراسة حجالة -أثر عوامل البيئة التسويقية على اإلسرتاتيجية التسويقية 

 3 -دراسة حالة  -نظام املعاومات التسويقي وأثره يف حتقيق امليزة التنافسية 

 4 -دراسة حالة -دور نظام املعلومات اإلدارية يف اختاذ القرار  

 5 -دراسة حالة  -ذ القرار دور التحليل املايل يف عملية اختا

 6 -دراسة حالة  -امليزة التنافسية  'اإلبتكار التكنولوجي وأثره يف حتقيق

 ة مروان حايد/أ

 الرقم العنوان

 1 -دراسة حالة -أثر إستخدام طريقة اإلدارة باألهداف على أداء العاملني  

 2 -اسة حالة در -أثر اإلدارة اإلسرتاتيجية على كفاءة وفعالية األداء 

 3 -دراسة حالة -أثر سلوكيات القيادة التحويلية على اإلبداع التنظيمي 

 4 -دراسة حالة  -أمهية املوازنات التقديرية يف تقويم أداء العاملني 

 5 -أثر تقلبات أسعار النفط على الكتلة النقدية دراسة حالة 

 6 -دفوعات دراسة حالة دور السياسة النقدية يف معاجلة اختالل ميزان امل

 خلوف عقيلة/أ
 الرقم العنوان

 1 املشاركة اجملتمعية يف اعداد امليزانية العامة للدولة دراسة حالة اجلزائر



 2 دراسة حالة حقوق الطفل -حوكمة امليزانية العامة مقارنة للنوع االجتماعي 

 3 أخالقيات العمل ودورها يف ترشيد إدارة امليزانية العامة 

 4 ,ميثاق احلوكمة يف اجلزائربني النظرية والتطبيق

 5 -دراسة حالة -أخالقيات العمل والفساد اإلداري للموظف العام  

 6 دور أخالقيات العمل يف تعزيز املسؤولية االجتماعية يف املستشفيات العمومية

 ة حممد خثري/أ

 الرقم العنوان

 1 قتصاديةإدارة اجلودة يف املؤسسة اال

 2 اإلدارة اإلسرتاتيجية يف املؤسسات اجلزائرية

 3 عالقة األداء التنظيمي بأهداف املؤسسة

 4 إدارة اإلبتكار واإلبداع يف املؤسسة اخلدمية

 5 معايري اختاذ القرار كظريقة حلل مشاكل املؤسسة

 6 أثر املناخ التنظيمي على حتسني أداء املوارد البشرية

 ز/ازي فة خب/أ

 الرقم العنوان

 1 -دراسة حالة  -التشخيص املايل كأداة لرتشيد قرارات منح اإلئتمان يف البنوك التجارية 

 2 دراسة حالة -أمهية إدارة املخاطر يف تعزيز املالءمة املالية لشركات التأمني 

 3 -ة حالة دراس-دور مبادئ احلوكمة يف تعزيز الرقابة واإلشراف على مؤسسات التأمني 

 4 -دراسة حالة -متطلبات إجناح صناعة التأمني التكافلي يف اجلزائر 

 5 -دراسة حالة -دور مبادئ احلوكمة يف حتسني أداء شركات التأمني يف اجلزائر 

 6 أمهية استخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف املؤسسات التأمينية باجلزائر

 ة حناشي حياة/أ

 الرقم العنوان

 1 تأثري تغيري سعر الصرف على البورصة والدول النامية

 2 أثر قرار خروج بريطانيا من اإلحتاد األوربي على إقتصادها واإلقتصاديات األوروبية

 3 -دراسة حالة -سعر الصرف التوازني 

 ة بزارية أحممد/أ

 الرقم العنوان

 1 -دراسة حالة -جلزائرية واقع إستخدام تكنولوجيا املعلومات يف البنوك ا

 2 السياحة العالجية كخيار لتدعيم القطاع السياحي باجلزائر

 3 "حالة اجلزائر" اإلستثمار يف الطاقات املتجددة 



 4 "دراسة حالة"أثر اإلستثماراخلاص على الصناعة اجلزائرية 

 5 ديالتمويل البنكي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كمدخل للتنويع االقتصا

 6 "دراسة حالة "متطلبات تطوير املعامالت املصرفية اإللكرتونية 

 ة السعيدي فاطمة الزهراء/أ

 الرقم العنوان

 1 سلوكيات القيادة التحويلية وأثرها على اإلبداع التنظيمي

 2 دور إدارة املعرفة يف حتقيق ضمان جودة التعليم العايل

 3 تفعيل إدارة املعرفة وأثرها على أداء املنظمةدور أسلوب القيادة التحويلية يف 

 4 أثر تطبيق الذكاء اإلصطناعي والذكاء العاطفي على جودة اختاذ القرار

 ة حممد بلكبري خليدة/أ

 الرقم العنوان

 1 أثر التعلم التنظيمي على أداء العاملني باملؤسسة

 2 دور إدارة الوقت يف حتسني األداء الوظيفي يف املؤسسة

 3 دور القيادة التحويلية يف حتقيق اإلبداع لد  العاملني يف املؤسسة

 4 دور التحسني املستمر يف حتقيق اإلبداع التنظيمي

 ة غيدة فوزية/أ

 الرقم العنوان

 1 دور تنمية الكفاءات يف تعزيز امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية

 2 تغيريدور إدارة املوارد البشرية يف احداث ال

 3 تأثري دوران العمل على أداء املؤسسة

 4 التوظيف اإللكرتوني كمدخل لإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية

 5 استخدام تكنولوجيا اإلتصال واملعلومات يف أداء إدارة املوارد البشرية

 ة ملياني فتيحة/أ

 الرقم العنوان

 1 اجلزائر -دراسة حالة -ستقرار املايل فعالية السياسات االقتصادية يف ضمان اال

 2 باجلزائر ANGEM -دراسة حالة - PMEالقرض املصغر كوسيلة لتمويل لل 

 3 بنك الربكة اجلزائري-دراسة حالة  -إدارة املخاطر يف البنوك اإلسالمية 

 4 اجلزائرأثر نظم املعلومات احملاسبة على فاعلية الرقابة الداخلية يف البنوك التجارية يف 

 5 دراسة حالة شركة إنتاج-دور جودة املنتج يف حتقيق امليزة التنافسية 

 CAAR 6-دراسة حالة -واقع وآفاق التأمني على احلياة يف اجلزائر يف ظل انتاج السوق 

 الرقم العنوان ة عبد اهلل احلرتسي محيد/أ



 1 تقدير نتيجة الدورة يف شركات التأمني

 2 التأمني عن خماطر األضرارطرق حساب قسط 

 3 النماذج احلديثة يف إدارة التكاليف داخل املؤسسات الصناعية

 4 االدارة الذكية للمشروعات يف قطاع اخلدمات التأمينية

 5 اإلتصال غري الرمسي وأثره على أداء العمال

 6 تطبيق املعايري اإلحرتازية يف قطاع التأمني

 لة بوزيان رمحاني مجا/أ

 الرقم العنوان

 1 (دراسة حالة عينة من اإلدارات)واقع الفساد اإلداري يف الوظيفة العمومية اجلزائرية 

 2 -ضغوط العمل وأثرها على أداء العاملني  دراسة حالة 

 3 -دراسة حالة -أثر املركزية والالمركزية على أداء العاملني  

 4 -تنمية املوارد البشرية ودورها يف احلصول واحملافظة على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية  دراسة حالة 

 5 -دراسة حالة -دور الربامج التكوينية يف إحداث التغيري يف السلوك التنظيمي  

 6 -دراسة حالة -أسلوب القيادة اإلدارية وأثره على أداء املرؤوسني 

 د سعيد منصورة فؤا/أ

 الرقم العنوان

 1 مسامهة اإلبتكار التسويقي يف بناء ميزة تنافسية مستدامة

 2 دور التسويق السياحي يف إنعاش التنمية احمللية

 3 مسامهة الفكر اإلسرتاتيجي يف اليقظة اإلسرتاتيجية للمنظمات

 4 التسويق اإلسرتاتيجي ودوره يف التنمية السياحة الداخلية

 5 لتسويق العصيب وتأثريه على اخليارات اإلسرتاتيجية للمنظماتا

 6 اإلبداع الصناعي وعالقته بسلوك املستهلك

 ة بوزياني جياليل/أ

 الرقم العنوان

 1 دراسة حالة جمموعة مصارف إسالمية-تقييم دور املصاريف اإلسالمية يف دعم التنمية  

 2 دراسة حالة جامعة مخيس مليانة-العايل والبحث العلمي وسبل اإلرتقاء به   معوقات العنصر البشري يف جمال التعليم

 3 دور أخالقيات األعمال يف إرساء املسؤولية االجتماعية للموظفني يف قطاع الرتبية لوالية عني الدفلى

 ة امليلودي سعاد/أ

 الرقم العنوان

 1 اق املاليةدور حوكمة الشركات يف احلفاظ على استقرار أسواق األور

 2 أثر التطور املايل على النمو االقتصادي



 3 املالية 'دور تطور النظام املايل يف تعزيز كفاءة أسواق األوراق

 ة حلمش مهدي/أ

 الرقم العنوان

م باستخدام بعض  0202م وأزمة  0291دراسة مقارنة بني أزمة عام -االقتصاد اجلزائري واألزمات البيرتولية  

 ات الكليةاملؤشر
1 

 2 م 0202م  0202مؤسسة خدمية جزائرية فرتة -دراسة حالة  -التحليل املايل واستخداماته يف املؤسسات اخلدمية  

 3 م 0202م  0202دراسة حالة بنك السالم فرتة -التحليل املايل اإلئتماني وإستخداماته يف البنوك اإلسالمية 

دراسة مقارنة بني بنك القرض الشعيب -ته يف البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية التحليل املايل اإلئتماني وإستخداما

 م 0202م 0202مقارنة بإستخدام بعض مؤشرات التحليل املايل فرتة "وبنك السالم  CPAاجلزائري 
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 5 م 0202م  0202متويل التجارة اخلارجية اجلزائرية يف ظل األزمة املالية الراهنة فرتة 

 6 م 0202م  0202حالة اجلزائر فرتة -م وتداعياته على احتياطات الصرف   0202ض أسعار البيرتول لعام اخنفا

 ة خلوف زهرة/أ

 الرقم العنوان

 1 الرشاقة اإلسرتاتيجية وعالقتها بتمييز األداء املؤسسي

 2 العدالة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفي

 3 ء الوظيفيأثر الصراع التنظيمي على األدا

 4 اجلودة اإلدارية وعالقتها بفاعلية األداء الوظيفي

 5 غموض الدور الوظيفي وأثره على األداء الوظيفي

 6 واقع تبين منظمات األعمال الصناعية للمسؤولني البيئة

 ة زروقي نسرين/أ

 الرقم العنوان

 1 ونيةدور تكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف تطوير الصريفة اإللكرت

 2 دور تكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف زيادة تنافسية البنوك

 3 دور الصريفة اإللكرتونية يف تطوير التجارة اإلكرتونية

 ة ساحل حممد/أ

 الرقم العنوان

 1 (دراسة حالة )دور حتليل القوائم املالية يف إختاذ القرارات املالية يف املؤسسة 

 2 ة واملتوسطة يف حتقيق التنمية االقتصادية يف اجلزائردور املؤسسات الصغري

 3 دراسة حتليلية لعجز املوازنة العامة يف اجلزائر

 4 -دراسة مقارنة  -اإلستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر والغماراتالعربية املتحدة  

 5 حتليل جتربة اخلوصصة يف اجلزائر يف ضوء التجارب الدولية



 6 -دراسة حالة -ملايل للمشاريع اإلستثمارية  التقييم ا

 ة سعيداني رشيد/أ

 الرقم العنوان

 1 أثر القيادة اخلادمة على والء العاملني

 2 أثر القيادة األصلية على رفع رأس املال النفسي اإلجيابي

 3 أثر القيادة الريادية على آداء العاملني

 4 ملنظمةأثر القيادة التكيفية على رفع آداء ا

 5 القيادة اإلسرتاتيجية كمدخل لتحسني جودة احلياتة الوظيفية

 6 دور القيادة اخلادمة يف تفعيل إدارة املعرفة

 ة سفاحلو رشيد/أ

 الرقم العنوان

 NAA 1 032استعمال املعاينة يف تدقيق احلسابات وفق املعيار اجلزائري 

 IFRS 2ايل وفق املعايرياجلديدة ضرورة حتديث أو حتسني النظام احملاسيب امل

 3 ختطيط وتنفيذ مهمة حمافظة احلسابات وفق املعايري اجلزائرية للتدقيق

 4 أمهية تغيري نظام الرقابة الداخلية قبل إجناز مهمة حمافظ احلسابات

 NAA 5 072دور حمافظ احلسابات يف التأكد من استمرارية اإلستغالل وفق املعيار 

 NAA 6 032وثائق التدقيق عند تدقيق احلسابات وفق املعيار اجلزائري  أمهية مجع

 ة إليفي حممد/أ

 الرقم العنوان

 1 0209 - 0223أثر القواعد اإلحرتازية على األمان املصريف يف اجلزائر للفرتة 

 2 0209 - 0223أثر القواعد اإلحرتازية على إستمرارية النشاط املصريف يف اجلزائر للفرتة 

 3 أثر الشمول املايل من منظور الوسائط املصرفية يف تعزيز النمو االقتصادي

 4 -دراسة حالة -بناء حمفظة األوراق املالية بإستخدام منوذج الرتتيب البسيط  

 5 0209 - 0223دور إدارة اإللتزام يف ختفيض املخاطر يف اجلهاز املصريف اجلزائري للفرتة 

 6 0209 - 0223النقدية الكمية على اإلئتمان  املصريف يف اجلزائر للفرتة أثر أدوات السياسة 

 ة أقنيين عقيلة/أ

 الرقم العنوان

 1 رأس املال الفكري كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية

 2 إدارة املعرفة والتمييز بني املؤسسة املعاصرة

 3 واقع ومتطلبات تطبيق إقتصاد املعرفة يف اجلزائر

 4 داع اإلداري وعالقته باإلبداع الوظيفياإلب



 5 التمكني ودوره يف حتسني األداء املؤسسي

 ة بطاهر محيد/أ

 الرقم العنوان

 1 التسيري اإلسرتاتيجي يف املؤسسة العمومية

 2 اإلتصال يف املؤسسة يف ظل املنافسة الدولية

 ة بالل بغدادي/أ

 الرقم العنوان

 1 ني وأمريكا وانعكاساهتا على اإلقتصاديات النفطيةاحلرب التجارية بني الص

 2 اآلثار السلبية للسياحة وطرق معاجلتها يف الدول النامية

 3 (التعليم العايل )أثر شخصية مقدم اخلدمة على جودهتا 

 4 الصريفة اإلسالمية سبل حتقيقها وأهدافها ومتطلباهتا

 5 املوارد البشريةأثر املرونة التنظيمية على مراحل إدارة 

 6 الثقافة واملواطنة وأثرها على التنمية االقتصادية

 ة كارش سعيد/أ

 الرقم العنوان

 1 احملاسبة الزراعية

 2 حماسبة مؤسسات األشغال العمومية

 3 حماسبة الفندقة

 4 حماسبة السمع البصري

 5 حماسبة اجملمعات االقتصادية

 6 العموميةحماسبة املؤسسات لألشغال 

 ة واكلي كلتوم/أ

 الرقم العنوان

 1 تخطيط االسرتتيجي للموارد البشرية على االداءال

 2 الثقافة التنظيمية وعالقتها بااللتزام الوظيفي

 3 التسويق الداخلي على جودة اخلدمة أثر 

 4 رأس املال املعريف وأثره على امليزة التنافسية للمؤسسة

 5 اثر بيئة العمل على االبداع االداري

 6 ارة االلكرتونية يف االدارات العموميةواقع االد

 ة يوسف تربي/أ
 الرقم العنوان

 1 التمويل اإلسالمي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر بني الواقع واملأمول



 2 -حالة بنك  -دور البنوك اإلسالمية يف متويل قطاع السكن 

 3 البنوك التجاريةآلية تسيري املخاطر لد  

 ة كريم بومازونة/أ

 الرقم العنوان

 1 تنمية القيادات الشابة يف املؤسسة االقتصادية

 2 إدارة التغيري يف املؤسسة االقتصادية

 3 تطوير تنافسية املؤسسات الصغرية واملتو سطة

 4 بيئة العمل والصراع التنظيمي

 ة خضار يوسف/أ

 الرقم العنوان

 1 راجعة اخلارجية وآثارها على التقارير املاليةجودة امل

 2 دراسة فجوة التوقعات يف املراجعة اخلارجية
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 ة مقراب سارة/أ

 الرقم العنوان

 1 دراسة حالة-أثر إدارة التغيري على أداء العاملني  

 2 -دراسة حالة -الصراع التنظيمي وأثره على الرضا الوظيفي يف املستشفيات  

 3 دراسة مقارنة بني القطاع اخلاص والقطاع العام-كمة الشركات حو

 4 واقع إعادة هندسة العمليات اإلدارية يف املؤسسات العمومية  دراسة حالة اجلماعات احمللية

 ة حيياوي عبد الرمحان/أ

 الرقم العنوان

 1 أمهية الرقابة التسويقية يف تسني األداؤ التسويقي

 2 رتاتيجية  يف حتسني اإلسرتاتيجية التسويقيةدور الرقابة اإلس

 3 املراجعة التسويقية كآلية للتقليل من املخاطر البيئة اخلارجية

 ة مدادي عبد القادر/أ

 الرقم العنوان

 1 بناء مناذج قياسية املطبقة على إدارة عمال ،التسويق ، املالية

 2 ريةيف البنوك اجلزائ VALUE ET RISK VARتطبيق منوذج 

 3 دراسة حالة -حماولة تقدير دالة اإلنتاج  

 4 -دراسة حالة -تطبيق حبوث العمليات يف اختاذ القرار داخل املؤسسة  

 5 (دراسة حالة)العالقة بني الفساد و النمو االقتصادي 

 6 (دراسة حالة)اإلنفاق احلكومي والفساد 



 ة حفيفي صليحة/أ

 الرقم العنوان

 1 التأميين نشاط شركات التأمنيأثر الوعي 

 2 أثر الرقمنة يف تقليص مدة وأجراءات عملية الفويض

 3 أثر إحرتام البعد البيئي يف إنعاش القطاع السياحي

 4 دور تكنولوجيا املعلومات يف إنعاش التأمني الصناعي

 5 دور التأمني االجتماعي يف احلماية من االمراض املهنية للعمال األجراء

 6 أثر احلوكمة يف الصفقات العمومية يف مكافحة الفساد

 ة مسعودي نادية/أ

 الرقم العنوان

 1 أثر تغريات أسعار البرتول على االستقرار النقدي يف اجلزائر

 2 دراسة قياسية لدالة الطلب على النقود يف اجلزائر

 3 دراسة تأثري الرقابة اإلدارية على أداء األساتذة يف ج،ج،م

 4 واقع وآفاق التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر

 5 أمهية التسويق املباشر يف النشاط التجاري

 6 أثر التكوين على أداء املوارد البشرية

 ة زينيين فريدة/أ

 الرقم العنوان

 1 -دراسة حالة -تأثري إدارة الوقت على مستو  أداء العاملني  

 2 -دراسة حالة -عزيز أداء العاملني اإللتزام التنظيمي ودوره يف ت

 3 -دراسة حالة  -تأثري الرضا الوظيفي على أداء املوارد البشرية  

 4 -دراسة حالة -القيادة اإلدارية وأثرها على الرضا الوظيفي لد  العمال  

 5 -دراسة حالة -اإلتصال التنظيمي وعالقته بالوالء التنظيمي  

 6 -دراسة  ميدانية  -بالوالء التنظيمي  الرضى الوظيفي وعالقته

 ة سعيداني مجال/أ

 الرقم العنوان

 1 دور التنمية احمللية يف اإلنعكاس االقتصادي على املستو  البلدي والوالئي

 2 طرق حتفيز املوظفني لتحسني األداء املهين

 3 املناهج الكمية لتحسني التسيري العمومي

 4 ع احلصة السوقيةالتنافسية التسويقية لرف

 الرقم العنوان ة شويرب جلول/أ



 1 -حالة اجلزائر -أثر اإلستثمار يف البنية التحتية على النمو االقتصادي  

 2 -حالة اجلزائر-العالقة بني اإلنفاق على البنية التحتية واإلستثمار اخلاص  

 3 -ر حالة اجلزائ-حمددات اإلستثمار يف املشاريع البنية التحتية  

 4 حمددات التمويل اإلسالمي للبنية التحتية وسبل تطويرها

 5 -حالة اجلزائر  -أثر منو املؤسسات الصغرية وواملتوسطة على النمو االقتصادي  

 6 دراسة إستشرافية حلالة بلدية مخيس مليانة-التمويل الذاتي للبلديات  

 ة سلمان فرحية/أ

 الرقم العنوان

 1 -دراسة حالة  -سات التسويق البيئي على امليزة التنافسية للمؤسسة إنعكاسات ممار

 2 -دراسة حالة -الرتويج اإللكرتوني ودره يف بناء والء الزبائن يف املؤسسات اخلدمية  

 3 تبين مفهوم املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات وأثره على قرار الشراء

 4 تنافسية املؤسسات اجلزائريةمتكني املورد البشري ودوره يف حتسني 

 5 اخلداع التسويقي وأثره على درجة ثقة العمالء يف املؤسسات اخلدمية

 6 اإلبداع البيئي ودره يف حتسني األداء التسويقي للمؤسسة اخلدمية

 ة غداوية معمر/أ

 الرقم العنوان

 1 افسية لد  شركات التأمنيدور األطراف اخلارجية للمسؤولية االجتماعية يف حتقيق امليزة التن

 2 معوقات تبين اسرتاتيجية لإلعالن اإللكرتوني يف سوق التأمينات اجلزائرية

 3 دور آليات حوكمة الشركات يف حتقيق جودة اخلدمات لد  شركات التأمني

 4 آليات الرقابة يف شركات التأمني ودورها يف حتسني جودة اخلدمة

 5 ق تأمينات املمتلكات واملسؤولية املدنية يف اجلزائرالدورات اإلكتتابية يف سو

 6 اإلبداع يف النتجات التأمينية ودوره يف حتسني األداء لشركات التأمني

 ة عبد القادر خداوي/أ

 الرقم العنوان

 1 دراسة حالة بلدية مخيس مليانة-امليزانية وترشيد نفقاهتا باإلدارة احمللية  

 2 -دراسة حالة -اإلتصاالت يف تسيري شؤون العاملني باملنظمات  دور نظم املعلومات و

 3 -دراسة حالة  -أثر ختطيط القو  العاملة يف النجاح التنظيمي باملؤسسات االقتصادية 

 4 اإلتصال غري الرمسي يف املؤسسات االقتصادية وأثره يف حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني

 5 -دراسة حالة  -حتسني تقديم اخلدمان اإلدارية دور الغدارة اإللكرتونية يف 

 6 دراسة مقارنة لعدة ميزانيات بلدية -حنو تطوير ميزانيات اإلدارات احمللية 



 ة حييى مناصري/أ

 الرقم العنوان

 1 التجارة الدولية

 2 الدراسات السياسية للسياسات االقتصادية والتنمية

 3 اديةالطاقات املتجددة والبدائل القتص

 ة صغري موح مريم/أ

 الرقم العنوان

 1 احملاسبة البيئية يف املؤسسة االقتصادية

 2 دور احملاسبة البنكية يف تفعيل دور البنوك

 3 أثر معايري التدقيق اجلزائرية يف تقسيم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة

 ة نبيلة دمحان زناتي/أ

 الرقم العنوان

 1 احملاسبية يف التنبؤ باملخاطر املالية أثر جودة املعلومة

 2 التسويق الفريوسي وأثره على أداء رجل البيع

 3 اإلبتكار يف اإلعالنات ومسامهتها يف جذب انتباه الزبون

 4 احملاسبة اجلبائية وأثرها على التدقيق الداخلي باملؤسسة

 5 الرسوم العقارية بني التحصيل املقدر والتحصيل الفعلي

 6 العالقات العامة كحل ألزمات املؤسسات املعاصرة

 ة خلفاوي منية/أ

 الرقم العنوان

 1 -دراسة حالة  -دور املسؤولية االجتماعية يف االداء االقتصادي للمؤسسات 

 2 (تكنولوجيا املنصات)االقتصاد التشاركي والرقمنة 

 3 (دراسة حالة)ترقية أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 4 (دراسة حالة )األداء البيئي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 5 املسؤولية االجتماعية يف االقتصاد اإلسالمي

 6 (دراسة حالة)املسؤولية االجتماعية ودورها تسويق اخلدمات 

 ة فرحي حممد/أ

 الرقم العنوان

 1 دور التكنولوجيا يف حتسني جودة خمرجات التعليم العايل

 2 شاء املؤسسات املصغرة والصغرية يف بوابة املقاوالتيةان

 3 نقل التكنولوجيا يف بوابة االعمال الدولية

 الرقم العنوان ة أمحد بن حييى الربيع/أ



 1 دور إدارة املعرفة يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

 2 الطلبةدور اجلامعة يف تشجيع التفكري اإلبداعي لد  

 3 دور إدارة املعرفة يف حتسني جودة التعليم جبامعة مخيس مليانة

 4 دور التمكني اإلداري يف تشجيع الغبداع لد  العاملني

 5 دور التعليم املقاوالتي يف تعزيز الثقافة املقاوالتية لد  الطلبة

 ة خمتاري بولنوار/أ

 الرقم العنوان

 1 اجلدو  االقتصادية وأثرها على أداء املؤسساتاألساليب احلديثة يف دراسات 

 2 الطرق احلديثة يف احملاسبة اإلدارية كآلية لتطوير املؤسسات اجلزائرية

 3 أثر الدراسة املالية على احلّد من حاالت املخاطرة يف املشروعات اإلستثمارية

 4 دور احملاسبة التحليلية يف حتسني أداء املؤسسة

 5 الفالحي على مردودية النشاط الفالحي يف والية عني الدفلىأثر التمويل 

 6 دور اجلباية العادية يف متويل اخلزينة العمومية

 ة عمر يوسف/أ

 الرقم العنوان

 1 دور اآلليات اإلدارية يف تفعيل قانون املنافسة

 2 اآلليات القانونية إلدارة شركة املسامهة

 3 ض عن األخطار والكوارث الطبيعيةدور شركات التأمني يف التعوي

 4 الدفع اإللكرتوني بني الواقع والتحديات

 ة مريم خلج/أ

 الرقم العنوان

 1 دراسة تأثري أبعاد ثقافة املؤسسة على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

 2 (دراسة حالة بنك )جودة اخلدمات املصرفية وتأثري ها على درجة والء الزبون 

 3 دراسة حالة طلبة جامعة مخيس مليانة)يم املقاوالتي يف نشر ثقافة املقاوالتية دور التعل

 4 على النمو االقتصادي( TIC)أثر تكنولوجيا املعلومات واإلتصال 

 ة خليفة منية/أ

 الرقم العنوان

 1 دورتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال يف عصرنة اخلدمات املصرفية

 2 ية لتحسني تنافسية اخلدمة املصرفيةآليات تسعري اخلدمات البنك

 3 توأم البنوك ودورها يف تطوير اخلدمات املصرفية

 الرقم العنوان ة عقون عبد اهلل/أ



 1 إدارة املعرفة مفتاح اإلبداع والتميز التنافسي يف املؤسسة االقتصادية

 2 دور إدارة املعرفة يف تفعيل اإلبداع باملؤسسات اخلدمية

 3 سة عمليات إدارة املعرفة على حتقيق ضمان جودة خدمات املعلوماتأثر ممار

 ة نشاد عز الدين/أ

 الرقم العنوان

 1 دور اإلقتصاد الزراعي يف تنمية احمللية

 2 تأثري اإلعالن التلفزيوني يف قرار الشراء لد  املستهلك اجلزائري

 3 تأثري القيم الدينية يف اختيار املنتجات اإلستهالكية

 4 أثر سلوك رجال البيع على القرار الشرائي للمنتجات املعمرة

 ة ناصر املهدي/أ

 الرقم العنوان

 1 إدارة املخاطر باملؤسسات الصغر  واملتوسطة

 2 آليات دعم  السياسات املالية للمؤسسة

 3 م.ص.صيغ التمويل اإلسالمية وأمهيتها التمويلية ل م

 4 نوك التجاريةتطور وسائل الدفع يف الب

 5 دور البنوك يف مكافحة غسيل األموال باجلزائر

 ة حممد زبري/أ

 الرقم العنوان

 1 دور الثقافة التنظيمية يف تطبيق إدارة املعرفة باملؤسسة اإلقنصادية

 2 واقع املواطنة التنظيمية يف املؤسسة الصحية الوطنية

 3 يد اإلنفاق اإلستثماريدور تطبيق دراسة اجلدو  االقتصادية يف ترش

 4 واقع املقاوالتية بوالية عني الدفلى

 5 يف عملية التشغيل على مستو  والية عني الدفلى PMEدور هيئات دعم إنشاء 

 ة عبد القادر بوكريطة/أ

 الرقم العنوان

 1 مللبنة عريب ,,,,,,,,,,,,,تقدير دالة انتاج احلليب للفرتة 

 2 قطاع التأمني باستعمال املكونات األساسيةدراسة حتليلية لواقع 

 3 التنبؤ بطريقة بوكس جنكيتز لعدد املؤمنني لوكالة التأمني

 ة قويدري قوشيح بومجعة/أ

 الرقم العنوان

 1 أمن اإلمدادات النفطية وأثره على سعر البرتول

 2 أساليب متويل التجارة اخلارجية وأثرها على إحتياط الصرف يف اجلزائر



 3 دور الرقابة املصرفية يف حماربة الفساد يف البنوك اجلزائرية

 4 أسباب عجز الصندوق الوطين للتقاعد وكيفية معاجلته

 5 أثار التمويل غري التقليدي على االقتصاد الوطين

 6 التمويل غري التقليدي كآلية لتمويل عجز امليزانية العامة

 بناولة حكيم/أ

 الرقم العنوان

 1 حالةدراسة  –جذب الزبائن اثر  التسويق باحملتو  على  

 2 حالةدراسة  –واقع وسائل التواصل االجتماعي من منظور الطلبة اجلامعيني 

 3 دراسة حالة -دراسة واقع خدمة التعليم العايل بني  ثنائية  رغبة الطالب  وسوق العمل

 4 حالةدراسة –يف البلدان الرائدة سياحيا  خلدمة السياحية مقومات  جودة ا

 5 حالة العيادات اخلاصةدراسة  –وعالقته  برضا املرضى   الصحياملزيج التسويقي 

 6 دراسة حالة -التسويق احلسي  يف املساحات الكرب    واخلداع التسويقي  تطبيق  

 ة شيشة نوال/أ

 0  سلوكيات القيادة التحويلية وأثرها على اإلبداع التنظيمي باملؤسسات اجلزائرية

 0 علوم التسيريأثر رأس املال الفكري على كفاءة أداء كلية العلوم االقتصادية التجارية و

 3 االقتصادية دراسة حالة ت التنافسية للمؤسسةدور املعرفة السوقية يف اختيار االسرتاتيجيا

 2 دراسة حالة -املتوازن  استخدام مدخل التقييم االسرتاتيجي لقياس األداء باستخدام بطاقة التقييم

 0 صغرية و املتوسطة بوالية عني الدفلىواقع دعم و مرافقة املؤسسات ال

 1 جامعة مخيس مليانة - حالة  دور فرق خمابر البحث يف تطوير البحث العلمي باجلامعات اجلزائرية دراسة

 لعرييب حممد/ أ

إسهامات التسيري اجلباءي يف اختيار اسرتاتيجية املؤسسة اإلقتصادية يف اجلزائر  -دراسة حالة مؤسسة 

 اقتصادية يف والية عني الدفلى
0 

 0 تأثري املخاطر اجلباءية على فعالية املؤسسات التجارية يف اجلزائر -دراسة حالة مؤسسة اينو عني الدفلى

دراسة حالة دائرة -أمهية نظام املعلومات الضرييب يف ضبط إيرادات و أعباء اإلدارة اجلباءية يف اجلزائر

 الضرائب لوالية عني الدفلى
3 

 


