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 الرقم اللقب االسم عنوان البحث

 LOUNAS ABDEDOU 01  .واقعها يف البنوك اجلزائريةشروطها و االلكرتونية، بنوك ال: 01البحث 

 MAHFOUD AGGOUNE 02  .يف تفعيل النشاط االقتصادي بنكيةدور اخلدمات ال: 02البحث 

 RAZIKA AIS 03  .بنكيةة وأثرها على البنوك واخلدمات الالعوملة املالي  :03البحث 

 SAMIRA ALOUACHE 04  .وأثارها على البنوك اجلزائرية بنكيةحترير اخلدمات ال: 04البحث 

 HIBAT  ERRAHMANE BACH 05   .كآلية لزيادة القدرة التنافسية للبنوك  بنكياالندماج الظاهرة  :05 البحث

 DOUNIAZED BARR 06  .الصريفة الشاملة كضرورة لتأهيل البنوك التجارية :06البحث 

 MAROUA BOULARAS 07  . 3،2،1وفق مقررات جلنة بازل  إدارة املخاطر البنكية :07البحث 

 SOUMIA BOURKIAB 08  .إدارة املخاطر البنكية وطرق التحكم فيها يف اجلزائر :08البحث 

 LINDA BOUTAL 09  .اجلزائري بنكيوتأثريها على النظام ال 03 اتفاقية بازل :09البحث 

 AHLAM BOUZIDI 10  .خصائصها ومؤشرات قياسها، األزمات البنكية :10 البحث

 CHAOUCHE ABDELMALEK CHABANE 11  .األزمات املالية العاملية، أسباا، وأثارها على البنوك :11 البحث

 OMIMA CHERID 12  .دور احلوكمة يف استقرار النظام املصريف: 12 البحث

 ABDENNOUR GHEMARI 13  .البنوك اإلسالمية والبنوك الربوية، دراسة مقارنة :13 البحث

 KENZA HADAD 14  .متطلبات عملها و اإلسالمية يف اجلزائر واقع الصريفة :14 البحث
     

 WIAM HAMMADI 15  .واقعها يف البنوك اجلزائريةشروطها و االلكرتونية، بنوك ال: 01البحث 

 NAWEL HATTAL 16  .يف تفعيل النشاط االقتصادي بنكيةاخلدمات الدور : 02البحث 

 RABAH KACIMI 17  .بنكيةة وأثرها على البنوك واخلدمات الالعوملة املالي  :03البحث 

 NAFISSA KENNAI 18  .وأثارها على البنوك اجلزائرية بنكيةحترير اخلدمات ال: 04البحث 

 ABDELOUAHAB LOUARAADI 19   .كآلية لزيادة القدرة التنافسية للبنوك  بنكياالندماج الظاهرة  :05 البحث

 KARIMA MECHETAK 20  .الصريفة الشاملة كضرورة لتأهيل البنوك التجارية :06البحث 

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

 LIZA MERZOUK 22  .إدارة املخاطر البنكية وطرق التحكم فيها يف اجلزائر :08البحث 

 AHMED OUKACI 23  .اجلزائري بنكيوتأثريها على النظام ال 03 اتفاقية بازل :09البحث 

 ALI OURAMDANE 24  .خصائصها ومؤشرات قياسها، األزمات البنكية :10 البحث

 AYAA REZKI 25  .األزمات املالية العاملية، أسباا، وأثارها على البنوك :11 البحث

 ASMA SAHEL 26  .دور احلوكمة يف استقرار النظام املصريف: 12 البحث

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