السنة الثالثة :اقتصاد نقدي وبنكي  .مقياس النظام املصريف اجلزائري
 - 1نشأة وتطور النظام املصريف اجلزائري
خالل فرتة الستينات والسبعينات .

a.belhenniche@univ-bouira.dz.

الفوج الثالث

الفوج األول

الفوج الثاين

-بعنون م رضا

حمايدي خولة

طالبي الجوهر

-

مصباح صارة

ترمول نعيمة

تريبش المية

 -2النظام املصريف اجلزائري من إعادة
اهليكلة إىل االستقاللية ( فرتة الثمانينات )
.

بوخروبة اميرة
عميري فازية

تومي سناء

شايب جميلة

 -صياد ليديا

 -معمري رزيقة

 -صالحي نبيلة

 -بلقاسم سارة

 -بوعزيز روميسة

-لعرابي خيرالدين

مويسي سلمى

 -عمراني احالم

باش هبة الرحمان

 -عزيري لياقوت

 -تريبش فؤاد

عشيط امينة

 -اوجيط بيالل

بوكاسي رزيقة

 بولعراس مروىبراهيمي وسام

حمزة رانيا

شاشة كريمة

حديوش ياسمين

عماري نور الهدى

-رزقي اية

 -شريد اميمة

 مشتاق كريمةعلواش سميرة

 -شياللي مسعودة عجو مريم

 -8دور املنظومة املصرفية اجلزائرية يف مكافحة
تبييض األموال .

 10حوكمة البنوك اجلزائرية .

1معمري حسيبة

 -ساهل اسماء

 -ميرابط فكات

 -سعدو زهيرة

3شرقي يسرى

 -ثلجون سعدية

مجاوي سلوى

-سالمي صبرين

 -عيس رزيقة

 -حداد كنزة

 -6نظام الدفع االلكرتوين يف النظام
املصريف اجلزائري .

 -9مؤشرات قياس األداء يف النظام
املصريف اجلزائري .

 -بوركايب سومية

2مويسي سهام

 -عبدات اكرام

 -5جتربة البنوك اخلاصة يف ظل قانون
10/90

 -7اخلدمات املصرفية اإلسالمية يف البنوك
اجلزائرية .

-كناي نفيسة

1مصران امال

 -بوطال ليندة

 -3النظام املصريف اجلزائري يف ظل قانون النقد هاشمي مسعودة
بوخالفة م انيس
والقرض .

 -4الرقابة املصرفية يف النظام املصريف اجلزائري

الفوج الرابع

الفوج اخلامس

هطال نوال

طابتي مريم

 -عزوز هدى

 -عكوش نبيلة

 عدنان كريمة حميدي خولة -انهيتي المية

 -بركات سميرة

 -دحماني وهيب

حديد امينة

 -سباعي ايمان

براهيمي احالم

 -ربيع شابحة

شاشة كريمة

 -لبانجي اليازيد

مداح مروة

حدانو مروة

 -احمان نوال

شرارق نصيرة

 -معتوق صونيا

 -قرفي مهدي

موهوب سهيلة

 -عمارة عبد اهلل

 -بوزيني عماد

 -دوفي اشرف

 -زرقاني ليديا

 -سحنين فيصل

-

 -شعبي حنان

 -قرواز اغيالس

مالحظة  :ترسل البحوث عبر البريد االلكتروني لألستاذ a.belhenniche@univ-bouira.dz
 بالنسبة للطلبة اللذين لم يختارو البحوث يمكنهم إرسال عنوان البحث عبر البريد االلكتروني في اجل ال يتعدى 15سبتمبر . 2020

 -يستمر استالم بحوث الطلبة إلى غاية  25سبتمبر . 2020

