
كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

نتائج دراسة المجموعة الثانية من  مواضيع السنة الثانية ماسير تخصص 

الاس تاذ املوضوع التخصص

فرعون أ محمد دراسة حتليلية لإشاكلية متويل املؤسسات الناش ئة يف اجلزائر  اقتصاد وتس يري املؤسسة 

ميان  شقاليل اإ -دراسة حاةل–الرمقنة الإدارية كعامل لتحسني أ داء الإدارة العمومية اجلزائرية  دارة أ عامل  اإ

ميان  شقاليل اإ -دراسة حاةل–حتليل البيئة اخلارجية ودورها يف تفعيل اليقظة الإسرتاتيجية للمؤسسة الاقتصادية  دارة أ عامل  اإ

ميان  شقاليل اإ دراسة حاةل–اسرتاتيجية خترجي ال نشطة كخيار لتحسني أ داء املؤسسة  دارة أ عامل  اإ

فرعون أ محمد -دراسة حاةل–دور المتكني الاقتصادي للمرأ ة يف التمنية الاقتصادية احمللية  دارة أ عامل  اإ

فرعون أ محمد دور التعلمي الرايدي يف تمنية الثقافة الرايدية  دارة أ عامل اإ

فرعون أ محمد حتليل البيئة ادلامعة للمؤسسات الناش ئة يف اجلزائر   اقتصاد وتس يري املؤسسة 

فرعون أ محمد أ ثر تبين املسؤولية الاجامتعية للمؤسسات يف ترقية ال داء املايل دارة أ عامل اإ

بكدي مليكة الاقتصاد الرمقي ودوره يف رفع املزية التنافس ية للمؤسيسات الناش ئة دارة الاعامل اإ

بومازونة كرمي دارة ال داء من خالل بطاقة ال داء التوازن  دارة الاعامل دراسة حاةلBSCحماوةل ارساء نظام اإ اإ

بومازونة كرمي دارة تداعيات مشالك سالسل التوريد عىل املس توى احمليل  دراسة حاةل  التفكري الاسرتاتيجي يف اإ دارة الاعامل اإ

بومازونة كرمي دارة سالسل التوريد يف صناعة املزااي التنافس ية  مسامهة اإ دارة الاعامل اإ

حايد مروان -دراسة حاةل-رساةل املنظمة و اثرها يف حتقيق املزية التنافس ية دارة الاعامل اإ

روليم عبد امحليد متطلبات تطوير قطاع املؤسسات الناش ئة يف اجلزائر دارة الاعامل اإ

روليم عبد امحليد واقع ممارسة املسؤولية الاجامتعية يف القطاع اخلاص ابجلزائر دراسة حاةل دارة الاعامل اإ
سعيداين رش يد القيادة الاصيةل مكدخل لتفعيل الثقة التنظميية دراسة حاةل لكية العلوم الاقتصادية خبميس مليانة دارة الاعامل اإ

سعيداين رش يد اثر القيادة الروحية عىل الالزتام التنظميي دراسة حاةل دارة الاعامل اإ

سعيداين رش يد القيادة الرايدية مكدخل لتحقيق المتزي يف املوسسات دراسة حاةل دارة الاعامل اإ

سامرة ايقوتة دور بطاقة ال داء املتوازن يف تقيمي ال داء املس تدام  دارة الاعامل اإ

شواحري صورية متطلبات ارساء احلكومة الالكرتونية يف اجلزائر  دارة الاعامل اإ

عبد هللا احلرتيس محيد ختيار مرشوع انشئ دراسة اس تبيانية سلوك املقاوةل اجلزائري املتعلق ابإ دارة الاعامل اإ

عبد هللا احلرتيس محيد دارة ال عامل تطبيقات نظرية ال لعاب يف اإ دارة الاعامل اإ



فريح محمد نشاء املؤسسات الناش ئة دراسة حاةل :......دور حاضنات ال عامل اجلامعية يف اإ دارة الاعامل اإ

وراد حسني أ خالقيات ال عامل ودورها يف تعزيز مسعة املنظمة  دارة الاعامل اإ

حايد مروان -دراسة حاةل مؤسسة-اثر ضغوط العمل عىل اداء العاملني دارة املوارد البرشية اإ

روليم عبد امحليد الضغوط املهنية وتا ثريها عىل أ داء العاملني دراسة حاةل دارة املوارد البرشية اإ

روليم عبد امحليد واقع رمقنة املنظومة الصحية وتا ثريها عىل أ داء العاملني دارة املوارد البرشية اإ

سعدي رندة دراسة حاةل- دور الثقافة التنظميية يف جناح ادلورات التدريبية يف املؤسسة دارة املوارد البرشية اإ

سعيداين رش يد اثر الثقة التنظميية عىل الاندماج املهين دراسة حاةل دارة املوارد البرشية اإ

سعيداين رش يد دور القيادة اخلادمة يف حتقيق الاندماج الوظيفي  دارة املوارد البرشية اإ

سعيداين رش يد اثر القيادة الاصيةل عىل المتكني النفيس للعاملني دراسة حاةل دارة املوارد البرشية اإ

سلامين هناء دراسة حاةل - دور التدريب يف رفع أ داء العاملني  دارة املوارد البرشية اإ

سلامين هناء دارة اجلودة الشامةل يف قطاع التعلمي العايل ماكنيات وحتدايت تطبيق اإ اإ دارة املوارد البرشية اإ

سامرة ايقوتة -دراسة حاةل -  أ ثر نظام احلوافز عىل أ داء العاملني يف املؤسسة  دارة املوارد البرشية اإ

سامرة ايقوتة دور التصال ادلاخيل يف حتقيق الرضا الوظيفي دارة املوارد البرشية اإ

فريح محمد نشاء مؤسسة ذات طابع مقاوليت، دراسة حاةل : ..........دور التعلمي و الثقافة املقاولتية يف اإ دارة املوارد البرشية اإ

وراد حسني دور الإبداع والابتاكر يف حتقيق المتزي املؤسيس للمنظمة دراسة حاةل دارة املوارد البرشية اإ

وراد حسني دارة اجلودة الشامةل وأ ثرها يف حتقيق الرضا الوظيفي دلى العامل  اإ دارة املوارد البرشية اإ

وراد حسني دارة الزناعات والرصاعات ودورها يف حتقيق الرضا الوظيفي دراسة حاةل  اإ دارة املوارد البرشية اإ

بغدادي بالل دور التصال ادلاخيل يف حتسني ال داء الوظيفي دارة موارد برشية  اإ

ميان  شقاليل اإ -دراسة حاةل–أ ثر المتكني الإداري يف تعزيز سلوك املواطنة التنظميية دلى العاملني  دارة موارد برشية  اإ

ميان  شقاليل اإ -دراسة حاةل–أ ثر احلوافز عىل فعالية أ داء املورد البرشي  دارة موارد برشية  اإ

عبد هللا احلرتيس محيد ماكنية التطبيق)صيغة التا مني التاكفيل للس يارت يف اجلزائر  (مدى اإ اقتصاد التامينات

غداوية  امعمر دارة أ خطار نقل البضائع ودورها يف توفري امحلاية للمكتتبني دلى رشاكت التا مني - اقتصاد التامينات )CAATدراسة حاةل رشكة  (اإ

غداوية  امعمر -دراسة حاةل–اتمني أ خطار الصناعة التحويلية ودورها يف تطوير القطاع الصناعي أ و الفاليح - اقتصاد التامينات

غداوية  امعمر دارة أ خطار املسؤولية املدنية للمركبات دلى رشاكت التا مني ودورها يف تعزيز السلوك الآمن دلى السائقني - CAARدراسة حاةل رشكة - اإ اقتصاد التامينات

غداوية  امعمر عادة التا مني ودورها يف توفري امحلاية التا مينية لرشاكت التا مني اجلزائرية - SAAدراسة حاةل رشكة - اإ اقتصاد التامينات



بلغامل محزة حاةل اجلزائر-قياس أ ثر صدمات الس يوةل املرصفية عىل درجة الامان املرصيف  اقتصاد نقدي وبنيك

بلغامل محزة قياس أ ثر مؤرشات التطور املايل عىل المنو الإقتصادي يف اجلزائر اقتصاد نقدي وبنيك

بوزمارن وس يةل ادارة اخملاطر يف البنوك الاسالمية ۔دراسة حاةل بنك الربكة اقتصاد نقدي وبنيك

بوعبديل زهرة واقع الاقتصاد الرمقي يف اجلزائر-  اقتصاد نقدي وبنيك

بوعبديل زهرة واقع وافاق البنوك الإلكرتونية يف اجلزائر دراسة حاةل-  اقتصاد نقدي وبنيك

بوعبديل زهرة دور تكنولوجيا املعلومات يف حتقيق التمنية املس تدامة دراسة حاةل- اقتصاد نقدي وبنيك

بوكريطة خدجية دراسة قياس ية-أ ثر التضخم عىل أ داء اجلهاز املرصيف يف اجلزائر - اقتصاد نقدي وبنيك

بوكريطة خدجية -دراسة حاةل-۔ حمددات القرار المتوييل يف البنوك الإسالمية  اقتصاد نقدي وبنيك

بوكريطة خدجية -دراسة حاةل-دور دراسة اجلدوى يف ترش يد القرار الإستامثري يف البنوك الإسالمية -  اقتصاد نقدي وبنيك

بوكريطة عبد القادر نتاج الفاليح بولية عني ادلفىل -  2021-      1990دراسة حتليلية قياس ية لالإ اقتصاد نقدي وبنيك

بوكريطة عبد القادر دراسة حاةل- دور البنوك الاسالمية يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة -  اقتصاد نقدي وبنيك

بوكريطة عبد القادر نعاش القطاع الفاليح-  دور القروض البنكية الفالحية يف اإ اقتصاد نقدي وبنيك

شواحري صورية ادارة اخملاطر يف البنوك الاسالمية- اقتصاد نقدي وبنيك

شواحري صورية اقتصاد نقدي وبنيك يف البنوك الاسالمية2صعوابت تطبيق معايري جلنة ابزل-

شواحري صورية  - دراسة حاةل- الصريفة الالكرتونية مكدخل لعرصنة البنوك اجلزائرية  اقتصاد نقدي وبنيك

عبد هللا احلرتيس محيد ختيار اسرتاتيجية الاستامثر يف بورصة ال وراق املالية- حمددات اإ اقتصاد نقدي وبنيك

عبد هللا احلرتيس محيد دارة حمفظة ال وراق املالية يف السوق املايل ادلويل دراسة حاةل- اإ اقتصاد نقدي وبنيك

نشاد عز ادلين تعومي ادلينار اجلزائري يف ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ودوره يف خلق التوازن بني السوق الرمسي والسوق املوازي ل سعار الرصف- اقتصاد نقدي وبنيك

بغدادي بالل تشخيص احمليط التسويقي للمؤسسة ودوره يف صياغة اسرتاتيجية تسويقية ملنتج جديد اقتصاد وتس يري املؤسسة

بغدادي بالل -دراسة حاةل مؤسسة اتصالت اجلزائر–الإدارة الاسرتاتيجية للموارد البرشية ودورها  يف حتقيق املزية التنافس ية  اقتصاد وتس يري املؤسسة

بكدي مليكة دراسة حاةل- اسرتاحتية التنويع الاقتصادي يف اجلزائر  اقتصاد وتس يري املؤسسة

بكدي مليكة اقتصاد وتس يري املؤسسة  دور الاقتصاد ادلائري يف معاجلة النفاايت الالكرتونية-

بوكريطة عبد القادر -دور مؤسسات الصناعات الغذائية يف حتقيق ال من الغذايئ  اقتصاد وتس يري املؤسسة

سلامن فرحية دراسة حاةل- دور اليقظة الاسرتاتيجية يف حتسني القدرة التنافس ية للمؤسسات  الاقتصادية اقتصاد وتس يري املؤسسة

بغدادي بالل -دراسة حاةل–دور اذلاكء التسويقي يف اس تغالل الفرص التسويقية  تسويق اخلدمات



بغدادي بالل -دراسة مقارنة–تنافس ية القطاع الس يايح اجلزائري متوسطيا  تسويق اخلدمات

بغدادي بالل دراسة حاةل-قياس الرضا عن اخلدمات الس ياحية  تسويق اخلدمات

بغدادي بالل -دراسة  ميدانية–حمددات قرار الرشاء للخدمة الس ياحية  تسويق اخلدمات

بوكريطة عبد القادر -دراسة حاةل الربيد واملواصالت- تا ثري جودة خدمات الرصاف الآيل عىل رضا الزبون تسويق اخلدمات

فريح محمد : ......دور التسويق الرمقي يف رفع مس توى مبيعات املؤسسة الاقتصادية، دراسة حاةل تسويق اخلدمات

بن زهرة بن يوسف تسويق اخلدمات  عىل تسويق منتجات املؤسسةISOاثر مكزنمات صناعة مقاييس 

بوكدرون يوسف أ ثر اليقظة الاسرتاتيجية يف خلق املزية التنافس ية يف املؤسسة الاقتصادية تسويق اخلدمات 

حايد مروان -دراسة حاةل منتوج ما-اثر تطوير املنتجات عىل سلوك املس هتلكني تسويق اخلدمات 

حايد مروان اثر عنارص املزجي الرتوجيي عىل اجتاهات الس ياح حنو الس ياحة احمللية تسويق اخلدمات 

خالفي خادل أ ثر عوامل البيئة اخلارجية عىل الإسرتاتيجية التسويقية تسويق اخلدمات 

خالفي خادل دراسة حاةل-التسويق الإسرتاتيجي و أ ثره يف حتقيق املزية التنافس ية  تسويق اخلدمات 

سلامن فرحية دور ادارة عالقات الزابئن يف حتسني جودة اخلدمة الس ياحية بولية عني ادلفىل تسويق اخلدمات 

س نويس زوليخة -منزذجا (امس املرشوع)-دراسة اجلدوى التقنواقتصادية ملرشوع خدمايت  تسويق اخلدمات 

س نويس زوليخة Evolution du comportement des acheteurs automobiles Algériens suite à la crise sanitaire Covid19 تسويق اخلدمات 

قبيل نبيل -دراسة ميدانية يف واكلت التا مني عني ادلفىل- مدى كفاية املزجي التسويقي يف تعزيز ماكنة رشاكت التا مني يف ذهنية الزبون تسويق اخلدمات 

وراد حسني تا ثري معليات التسويق الالكرتوين عىل تشلك الصورة اذلهنية  دراسة حاةل  تسويق اخلدمات 

وراد حسني الصورة اذلهنية للمنتجات ال جنبية وأ ثرها عىل سلوك املس هتكل اجلزائري دراسة اس تطالعية تسويق اخلدمات 

وراد حسني التصالت التسويقية ودورها يف حتقيق رضا الزبون  تسويق اخلدمات 

بكدي مليكة اثر راس املال البرشي عىل المنو الاقتصادي  علوم اقتصادية

بوعبديل زهرة دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق التمنية الاقتصادية دراسة حاةل علوم اقتصادية

بوكريطة عبد القادر -ولية عني ادلفىل امنوذجا-واقع الس ياحة ادلاخلية يف اجلزائر  علوم اقتصادية

ليفي محمد اإ س تبيانة يف عينة املؤسسات الإقتصادية بولية عني ادلفىل دور الس ياسة الإستامثرية يف رأ س املال العامل يف يف تس يري الس يوةل دراسة اإ حماس بة وتدقيق

بوراكيب عبد املاجد   دراسة ميدانية- تقيمي معلية الترصحي اجلبايئ عرب منصة جبايتك الإلكرتونية  حماس بة وتدقيق

بوراكيب عبد املاجد   دراسة ميدانية- أ ثر نظم املعلومات احملاسبية الإلكرتونية عىل معلية التدقيق  حماس بة وتدقيق

بوراكيب عبد املاجد   دراسة ميدانية- اس تخدام مدققي احلساابت يف اجلزائر لالإجراءات التحليلية  حماس بة وتدقيق



خلفاوي حكمي أ ثر حماس بة املسؤولية عىل رحبية الرشكة دراسة حاةل حماس بة وتدقيق

خلفاوي حكمي العالقة بني املؤرشات املالية املس تخلصة من قوامئ التدفقات النقدية وحتسني التنبؤ ابلرحب حماس بة وتدقيق

خلفاوي حكمي مالمئة حماس بة القمية العادةل لقرارات منح الإئامتن يف البنوك التجارية حماس بة وتدقيق

خلفاوي حكمي أ مهية حماس بة التاكليف البيئية يف حتسني جودة املعلومات احملاسبية  حماس بة وتدقيق

خلفاوي حكمي أ ثر تطبيق حماس بة املسؤولية الاجامتعية عىل ال داء املايل دراسة حاةل حماس بة وتدقيق

دوايدية رضوان سلمي -دراسة حاةل -احملاس بة الادارية ودورها يف مراقبة تس يري املؤسسة الاقتصادية   حماس بة وتدقيق

دوايدية رضوان سلمي -دراسة حاةل - التدقيق اجلبايئ ودوره يف تعزيز خزينة قباضة الرضائب  حماس بة وتدقيق

دوايدية رضوان سلمي -دراسة حاةل -دور تاكمل التدقيق ادلخيل واخلاريج يف حتسني نظام الرقابة ادلاخلية يف املؤسسة الاقتصادية  حماس بة وتدقيق

زرويق هشام مدى توافق معايري التدقيق احمللية اجلزائرية مع معايري التدقيق ادلولية  حماس بة وتدقيق

زرويق هشام -دراسة حاةل - تنظمي همنة احملاس بة يف اجلزائر  حماس بة وتدقيق

زرويق هشام -دراسة حاةل - دور حمافظ احلساابت يف تقليل جفوة ممارسات احملاس بة الابداعية  حماس بة وتدقيق

زرويق هشام -دراسة حاةل -  واملعايري احملاس بة ادلولية scfدراسة مقارنة لالفصاح احملاس يب بني  حماس بة وتدقيق

زرويق هشام -دراسة حاةل -  يف تقيمي الوضعية املالية للمؤسسة scfدور جدول تدفقاتواخلزينة وفق  حماس بة وتدقيق

زانيت دحامن نبيةل دراسة حاةل-دور الس ياسة اجلبائية يف دمع املؤسسات الناش ئة واملصغرة  حماس بة وتدقيق

زواتنية عبد القادر مسامهة النظام احملاس يب املايل يف احسني جودة املعلومة احملاسبية لرشاكت التا مني يف اجلزائر حماس بة وتدقيق

زواتنية عبد القادر شغال العمومية يف اجلزائر أ ثر النظام احملاس يب املايل عىل حماس بة قطاع البناء اوال  حماس بة وتدقيق

سامرة ايقوتة دور احملاس بة العمومية يف حتقيق التوازن املايل دلى الهيئات ذات الطابع الإداري حماس بة وتدقيق

ميان  شقاليل اإ -دراسة حاةل–دور اسرتاتيجية حترجي ال نشطة يف تدنية تاكليف املؤسسة الاقتصادية  حماس بة وتدقيق

قبيل نبيل -دراسة حاةل- مدى كفاية أ ليات التدقيق اجلبايئ يف احلد من الهترب الرضييب حماس بة وتدقيق

قبيل نبيل دور التدقيق اخلاريج يف تعزيز ثقة أ حصاب املصاحل يف البياانت املالية يف ظل مفهوم حومكة الرشاكت حماس بة وتدقيق

قبيل نبيل دراسة اس تطالعية دلى عينة من املهنيني- للحصول عىل العنارص املقنعة  (NAA)مدى الزتام حمافظي احلساابت مبعايري املراجعة اجلزائرية  حماس بة وتدقيق

قبيل نبيل -دراسة حاةل - دور املوارد اجلبائية يف تغطية العجز املايل للجامعات احمللية حماس بة وتدقيق

قبيل نبيل اثر خماطر التدقيق عىل معل حمافظي احلساابت يف ظل معايري املراجعة اجلزائرية  حماس بة وتدقيق

قرينو حسني -دراسة عينة  من ماكتب املراجعني اجلزائرية - دراسة مدى تالمئ اإجراءات الفحص التحلييل  للقوامئ املالية مع املعايري ادلولية للتدقيق يف ماكتب التدقيق احمللية  حماس بة وتدقيق

قرينو حسني -دراسة  لعينة من املؤسسات اجلزائرية- دراسة مدى فعالية قواعد احملاس بة املالية يف تدعمي مصداقية البياانت احملاسبية و املالية الظاهرة يف القوامئ املالية داخل املؤسسات حماس بة وتدقيق



قرينو حسني -دراسة حتليلية نقدية- متطلبات تكييف الإطار التصوري والفكري للمحاس بة املالية يف اجلزائر مع البيئة احملاسبية ادلولية حماس بة وتدقيق



مالحظات




