
 

  2020/2021              الفوج األول               نقدي وبنكي اقتصادتخصص  :السنة األولى ماستر            قسم العلوم االقتصادية

 EMB  ، السنة األولى ماستر قائمة بحوث مقياس االقتصاد البنكي المعمق

 الرقم اللقب االسم عنوان البحث

 AMIRA ABDELLAOUI 01  .واقعها يف البنوك اجلزائريةشروطها و االلكرتونية، بنوك ال: 01البحث 

 IKRAM ALLALOU 02  .يف تفعيل النشاط االقتصادي بنكيةدور اخلدمات ال: 02البحث 

 FAZIA AMIRI 03  .بنكيةة وأثرها على البنوك واخلدمات الالعوملة املالي  :03البحث 

 MOHAMED BADIS 04  .وأثارها على البنوك اجلزائرية بنكيةحترير اخلدمات ال: 04البحث 

 MOHAMED BAGHDOUD 05   .كآلية لزيادة القدرة التنافسية للبنوك  بنكياالندماج الظاهرة  :05 البحث

 MOHAMED REDHA BANOUN 06  .الصريفة الشاملة كضرورة لتأهيل البنوك التجارية :06البحث 

 ISHAK BOUDINE 07  . 3،2،1وفق مقررات جلنة بازل  إدارة املخاطر البنكية :07البحث 

 MOUHAMED ANIS BOUKHALFA 08  .إدارة املخاطر البنكية وطرق التحكم فيها يف اجلزائر :08البحث 

 ABDELLAH BRAHIMI 09  .اجلزائري بنكيوتأثريها على النظام ال 03 اتفاقية بازل :09البحث 

 DJAMILA CHAIB 10  .خصائصها ومؤشرات قياسها، األزمات البنكية :10 البحث

 MESSAOUDA CHILALI 11  .األزمات املالية العاملية، أسباا، وأثارها على البنوك :11 البحث

 MARIEM DAHMANI 12  .يف استقرار النظام املصريفدور احلوكمة : 12 البحث

 REBBOUH GHENNAI  13  .البنوك اإلسالمية والبنوك الربوية، دراسة مقارنة :13 البحث

 MALIKA GRIMERIANE 14  .متطلبات عملها و اإلسالمية يف اجلزائر واقع الصريفة :14 البحث
     

 RANIA MESSAOUDA HACHMI 15  .واقعها يف البنوك اجلزائريةشروطها و االلكرتونية، بنوك ال: 01البحث 

 MOUNIR HERBI 16  .يف تفعيل النشاط االقتصادي بنكيةدور اخلدمات ال: 02البحث 

 NAIMA KACEL 17  .بنكيةة وأثرها على البنوك واخلدمات الالعوملة املالي  :03البحث 

 YOUCEF KARAOUI 18  .وأثارها على البنوك اجلزائرية بنكيةحترير اخلدمات ال: 04البحث 

 NABIL KHALDI 19   .كآلية لزيادة القدرة التنافسية للبنوك  بنكياالندماج الظاهرة  :05 البحث

 ABDENNOUR KHETTAB 20  .الصريفة الشاملة كضرورة لتأهيل البنوك التجارية :06البحث 

 DJAZIRA KOURDACHE 21  . 3،2،1وفق مقررات جلنة بازل  إدارة املخاطر البنكية :07البحث 

 FATIMA LARABI 22  .إدارة املخاطر البنكية وطرق التحكم فيها يف اجلزائر :08البحث 

 SEIF EDDINE LARIBI 23  .اجلزائري بنكيوتأثريها على النظام ال 03 اتفاقية بازل :09البحث 

 BADR EDDINE MESSAOUD 24  .ومؤشرات قياسهاخصائصها ، األزمات البنكية :10 البحث

 ABDELESSAMED BILLAL MEZINE 25  .األزمات املالية العاملية، أسباا، وأثارها على البنوك :11 البحث

 SADIA REFSI 26  .دور احلوكمة يف استقرار النظام املصريف: 12 البحث

 ZAHIRA SADOU 27  .البنوك اإلسالمية والبنوك الربوية، دراسة مقارنة :13 البحث

 WAHIBA TAMZOUGHT 28  .متطلبات عملها و اإلسالمية يف اجلزائر واقع الصريفة :14 البحث

 bouira.dz-a.dif@univ                              ضيف أحمد: المقياس أستاذ 


