
 قسم العلوم التجارية

 برنامج مناقشات مذكرات التخرج 

مالية دولية السنة الثانية ماستر  

 التوقيت الطلبة عنوان المذكرة لجنة المناقشة القاعة

E19 
ارئيس         عليان ندير      أ/  
ممتحنا        شين لزهر       أ/  
رفامش   خليفي عبد الكريم    أ/  

يوع المستندي وقواعد البأهمية االعتماد 
يةالدولية في عمليات التجارة الخارج  

 
  لةعب مقران فتحية

األربعاء 
17/06/2015  

13:00 

E19 
 أ/عليان ندير       رئيسا

 أ/عزيز المية         ممتحنا
اأ/شيخي بالل             مشرف  

L’IMPACT DE L’INVESTISSEMENT 
DIRECT ETRANGER SUR LE   

DEVELOPEMENT ECONOMIQUE CAS 
DE L’ALGERIE 

 حريتي ياسمين

 األحد
21/06/2015  

09:30 

E19 
ارئيس        أ/شيخي بالل        

حناممت    أ/بلقاضي بلقاسم        
مشرفا       أ/عزيز المية        

 

LA GOVERNANCE D’ENTREPRISE     
COMPARAISON ENTRE 
L’ALGERIE ET UN AUTRE 
PAYS"LA FRANCE"     

 

 أمقران زينة
 االثنين

22/06/2015  

09:30 

E19 

رئيسابن طالبي              أ/  
ممتحناجاري فاتح            أ/  

رفا مش     أ/خليفي عبد الكريم  
     

ة في مدى فعالية وسائل الدفع المستندي
 التجارة الخارجية 

 محفوف سعيدة 
 اللباني شهرة

 االثنين
22/06/2015  

13:30 

E19 
ارئيس      أ/شيخي بالل        

ناممتح   أ/لعور عبد الحفيظ      
امشرف    أ/شعباني مجيد         

دور الجهاز المصرفي في تمويل 
 التجارة الخارجية 

 مسعودي أمال 
 شيخاوي ليندة

 الثالثاء
23/06/2015  

09:30 

E27 
يساأ/بن طالبي فريد           رئ  

اأيمن             ممتحن أ/برنجي  
 أ/جاري فاتح              مشرفا

أثر التحرير المالي على النمو 
 االقتصادي .

 فصولي زهرة 

 الثالثاء
23/06/2015  

09:30 

E19 
 أ/شالل زهير             رئيسا

ممتحنا        أ/ساحل فاتح       
 أ/عزيز المية            مشرفا  

LES AGENCES DE NOTATIONS إفري صراح 
 الثالثاء

23/06/2015  

11:30 

E37 

 أ/لهواري سعيد          رئيسا
ناأ/النمري نصرالدين      ممتح  
 أ/بوشنب موسى        مشرفا

 

جارة وسائل الدفع وتقنيات تمويل الت
 الخارجية . 

 حمادو  طاووس
 رحيم سميرة

 الثالثاء

23/06/2015  

11:30 

E19 
يسافريد           رئ أ/بن طالبي  

اأ/برنجي أيمن             ممتحن  
 أ/جاري فاتح              مشرفا

أزمة اإلتحاد األوروبي . محاولة 
 تقييمية

 حسيان أونيسة
حةعبد الالوي فتي  

 الثالثاء
23/06/2015  

11:30 

E37 
اأ/شيخي بالل             رئيس  

 أ/دويدي هاجر           ممتحنا
رفابلقاسم         مشأ/بلقاضي   

دور البنوك في تمويل المشاريع 
 االستثمارية .

عحداش عبد السمي  
 بن طلحة سليم

 الثالثاء
23/06/2015  

13:30 

E37 
اأ/بوشنب موسى           رئيس  
 أ/لهواري سعيد           ممتحنا
 أ/أبو دراز سفيان      مشرفا

قدية تنسيق السياسيتين المالية والن
البطالة .لتخفيض   

 جيلي مباركة 

 الثالثاء
23/06/2015  

13:30 

E19 
 أ/دويدي هاجر            رئيسا
اأ/بوشنب موسى           ممتحن  
 أ/عزيز المية             مشرفا 

 دور الضمانات البنكية الدولية في
 المعامالت التجارية الدولية.

 بن مسعود مريم 
 بوزاد أسماء

 

 االربعاء
24/06/2015  

09:30 

E27 
اأ/بن حميدة هشام           رئيس  
 أ/عزيز المية            ممتحنا 
اأ/شيخي بالل              مشرف  

ي تنسيق السياسة المالية والنقدية ف
 معالجة ميزان المدفوعات .

متيغيوارت نسي  
 دوالش أحمد

 

 االربعاء
24/06/2015  

09:30 

E37 
 أ/بن طالبي              رئيسا

حناخليفي عبد الكريم      ممتأ/  
 أ/جاري فاتح             مشرفا

قدية في محاولة تقييم فعالية السياسة الن
 الجزائر .

 صحراوي حدة 
 مباركي أحالم

 االربعاء
24/06/2015  

09:30 

E19 
 أ/شيخي بالل          رئيسا

 أ/عزيز المية            ممتحنا 
 أ/شين لزهر           مشرفا

التجارة الخارجية على النمو أثر 
 االقتصادي .

نةبوحنيك صبري  
 مزرارة أمين

 االربعاء

24/06/2015  

11:30 

E37 
 أ/لزهر شين             رئيسا

 أ/بن حميدة هشام         ممتحنا
اأ/بوشنب موسى          مشرف  

ز تفعيل الخدمات المصرفية لتعزي
 القدرة التنافسية في البنوك .

 عمارة سامية
 االربعاء

24/06/2015  

11:30 

E37 
اأ/شين لزهر               رئيس  
 أ/بن حميدة هشام         ممتحنا
ا أ/بوشنب موسى           مشرف  

ية والمالية التنسيق بين السياستين النقد
ائر ودوره في معالجة التضخم في الجز

( 2013 – 2000للفترة)   

 بورماد رفيضة
 بعزي إيمان

 االربعاء
24/06/2015  

13:30 

E27 
 أ/رحماني العربي      رئيسا
 أ/معيوف امحمد        ممتحنا

 أ/جاري فاتح            مشرفا 

الرقابة االحترازية على الجهاز 
ا المصرفي الجزائري ومدى تكييفه

 بمقررات لجنة بازل الدولية .

 شلغام أميرة
 توامي أمينة

 االربعاء
24/06/2015  

13:30 
 


