
  
  2016-2015السنة الجامعیة                                                                                                                            كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  قسم علوم التسییر
  المذكرات مكتب تسيير

  
 لجان مناقشة مذكرات الماستر تخصص: إدارة األعمال مالیة

 
 

 الطلبة
  الموضوع 

مكان   التوقيت  التاريخ  اللجنة
 ممتحنا رئيسا مشرفا  المناقشة

 حمادي مونية
 بوالصوف ايمان

أثر الفشل المالي على األداء المالي 
  للشركات

بن مالك .أ
 عمار

شرابي عماد .د
  الدين

بوصفصاف .أ
  فريد

اإلثنين 
6/6/2016  

  21ق  سا 12.00-13.15

 بن داود آمنة
يمةلحسينة س   

دراسة أثر التنويع في األسواق 
  المالية على المخاطر المالية

اإلثنين   سارة بوزيد.أ  كرماني هدى.أ جمال معتوق.د
6/6/2016  

  6م  سا 10.30-11.45

 معتوقي نريم
خدومي خديجة   

المخاطر في تمويل فعالية رأس مال 
  المؤسسات

الحاج علي .أ جمال معتوق.د
  حليمة

بوحادرة .أ
  عبد الكريم

الخميس 
2/6/2016  

  21ق  سا 10.30-11.45

 بوخزرة أحالم 
قشي شافية   

السوق  في صناديق اإلستثمار دور
  المالي

الحاج علي .أ  أميرة طلبة.أ كرماني هدى.أ
  حليمة

الخميس 
2/6/2016  

  23ق  سا 13.30-14.45

 شلغوم بشرى 
لبجيري .د  هادف حيزية.د كرماني هدى.أ  آليات التعامل في السوق النقدي شطوح خلود

  نصيرة
الخميس 

2/6/2016  
  22ق  سا 10.30-11.45

 مرمي فاطمة الزهراء
مراجي مريم   

دور التدقيق الداخلي في تسيير 
  مخاطر اإلئتمان المالي في البنوك

خنيوة محمد .أ
 األمين

الخميس   لرقم ريم  أميرة طلبة.أ
2/6/2016  

  19ق   سا 10.30-11.45

 بوقروجة معاد
 لزعر أمير

 –دور الوساطة في األسواق المالية 
  - دراسة حالة الجزائر

د شريط .أ
 عثمان

بوصفصاف .أ
  فريد

شلغوم .أ
  حنان

  األحد
5/6/2016  

  24ق  سا 10.30-11.45
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 براهم هبة 
فياللي سمية   

للبنوك  قياس الكفاءة اإلقتصادية
  باستخدام التحليل المالي

لبجيري . د
 نصيرة

حوري .د.أ
  زينب

شرابي .د
  عماد الدين

الخميس 
2/6/2016  

  21ق  سا 13.30-14.45

 دباش آمنة عقيلة
بريهي هاجر   

دور التحليل المالي في منح اإلئتمان 
  المصرفي

د حوري .أ
 زينب

لبجيري . د
  نصيرة

جمال .د
  معتوق

الخميس 
2/6/2016  

  21ق  سا 12.00-13.15

 كرشون مايسة
 بعوطة خلود

اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية 
  بالبنوك التجارية

بوهرين . د
 فتيحة

خنيوة محمد .أ
  األمين

الخميس   أميرة طلبة.أ
2/6/2016  

  26ق  سا 10.15- 9.00

 هاروني بشرى
سعيدي مريم   

دراسة إمكانية فتح نوافذ إسالمية 
دراسة (بالبنوك العمومية الجزائرية 

  )إستطالعية

بوهرين . د
 فتيحة

خنيوة محمد .أ
  األمين

غواص .أ
  سكينة

  األحد
5/6/2016  

  21ق  سا 10.30-11.45

 بوسنة رقية
 شوتي أميرة

- أثر اإللتزام بمتطلبات لجنة بازل
في إرساء الحوكمة بالبنوك - 2

  الجزائرية

بوهرين . د
 فتيحة

غواص .أ  وسام شيلي .أ
  سكينة

  األحد
5/6/2016  

  21ق  سا 10.15- 9.00

 بوفنغور هاجر
مروك نجاة   

مساهمة المحاسبة المالية في إدارة 
  المخاطر

خنيوة محمد .أ  ذهبي ريمة.أ
  األمين

بوصفصاف .أ
  فريد

  األحد
5/6/2016  

  24ق  سا 12.00-13.15

 بوالفلفل منى
 بوالفلفل سارة

الصيرفة اإللكترونية في تحسين دور 
  األداء المالي للبنوك

ميهوب .د
 سماح

مخبي .أ  هادف حيزية.د
  أحالم

  األحد
5/6/2016  

  23ق  سا 12.00-13.15
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 بوشامة عبد العزيز
ساحلي حسن   

أثر تركيبة الهيكل المالي على 
  مردودية المؤسسة االقتصادية

  

بوحادرة عبد .أ
 الكريم

هاجر .أ  شلغوم حنان.أ
  عدوي

اإلثنين 
6/6/2016  

  6م  سا 12.00-13.15

 عمارة سمية 
 حاجي يسرى راتول

إعداد وتنفيذ ميزانية في مؤسسة 
  تعليمية

بن مالك .أ دهان محمد. د
  عمار

بوصفصاف .أ
  فريد

  األحد
5/6/2016  

  21ق  13.30-14.45

 بوبيدي منال
بوحوش فاتن   

آليات عمل مؤسسات التمويل 
 األصغر

اإلثنين   وسام شيلي.أ  قارة مالك.د بوعتروس.د.أ
6/6/2016  

  22ق  سا 10.15- 9.00

 دراع صدام حسين
حب الحمص رفيق   

دور التمويل األصغر في دعم 
  وتنمية المؤسسات الصغيرة

 بوعتروس.د.أ
 عبد الحق

شريط .د..أ
  عثمان

الحاج علي .أ
  حليمة

  األحد
5/6/2016  

  9م   سا 10.15- 9.00

 غرناوط منال
على خوجة عبد الرحمان لياس   

دور إدارة المخاطر اإلئتمانية في 
  الحد من القروض المتعثرة

  األحد  ذهبي ريمة.أ  لرقم ريم.أ بوزيد سارة.أ
5/6/2016  

  25ق  سا 13.30-14.45

 قاجة نور الهدى
 بوالبردعة هند

دور إستراتيجية التمييز في تحسين 
  األداء المالي للبنوك

  هادف.د بوزيد سارة.أ
  يزيةح

  األحد  لرقم ريم.أ
5/6/2016  

  6م  سا 10.30-11.45

 ايدميصبرينة
 بولعشب سميحة

 المرابحة واالعتماد المستندي
 
  

غواص .أ
 سكينة

زليخة بن   كرماني هدى.أ
  حناشي

  األحد
5/6/2016  

26ق  سا 12.00-13.15  
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 ريغي ريمة 
سوداني شهيناز   

تقييم خطر القرض بإستعمال طريقة 
  سكورينغ

بوعتروس .د.أ بننعمونحمادو.د
  الحقعبد 

اإلثنين   سارة بوزيد.أ
6/6/2016  

  22ق  سا 12.00-13.15

 حمني شروق
تموسي خلود   

حوكمة البنوك و دورها في إدارة 
  المخاطر البنكية في الجزائر

 

غواص .أ  بننعمونحمادو.د عطيوي سميرة
  سكينة

  األحد
5/6/2016  

  9م  سا 13.30-14.45

 شبشوب ليليا
 بوزاع نهلة

بوحادرة عبد .أ رماش هاجر.أ تحويل الفاتورةالدور التمويلي لعقد 
  الكريم

الخميس   ذهبي ريمة.أ
2/6/2016  

  22ق  سا 12.00-13.15

 بوالتوتشهيناز
الخميس   ذهبي ريمة.أ  هادفحيزبة.د رماش هاجر.أ  دراسة خطر سعر الصرف بوفلوغة أميرة

2/6/2016  
  22ق  سا 13.30-14.45

 عياشي هاجر
 قيوش حليمة

المؤسسات  خزينةإدارة أثر تفعيل 
األداء  علىوالمتوسطة الصغيرة 

  المالي

  طلبة.أ العابد لزهر.د
  صبرينة

هاجر .أ
  عدوي

اإلثنين 
6/6/2016  

  25ق  سا 10.30-11.45

 سمومة أحمد
عريبي زكرياء   

أثر الرفع المالي على مردودية 
  المؤسسة

الحاج علي .أ العابد لزهر
  حليمة

شلغوم .أ
  حنان

الخميس 
2/6/2016  

  25ق  سا 12.00-13.15

  


