
 

  2020/2021           خامسالفوج ال            نقدي وبنكي اقتصادتخصص  :السنة األولى ماستر               قسم العلوم االقتصادية

 EMB  ، السنة األولى ماستر قائمة بحوث مقياس االقتصاد البنكي المعمق

 الرقم اللقب االسم عنوان البحث

 IKRAM HOURIA ABDAT 01  .واقعها يف البنوك اجلزائريةشروطها و االلكرتونية، بنوك ال: 01البحث 

 KARIMA ADNANE 02  .يف تفعيل النشاط االقتصادي بنكيةدور اخلدمات ال: 02البحث 

 NAOUAL AHMANE 03  .بنكيةة وأثرها على البنوك واخلدمات الالعوملة املالي  :03البحث 

 NABILA AKKOUCHE 04  .وأثارها على البنوك اجلزائرية بنكيةحترير اخلدمات ال: 04البحث 

 ABD ELLAH AMARA 05   .كآلية لزيادة القدرة التنافسية للبنوك  بنكياالندماج الظاهرة  :05 البحث

 LYAKOUT AZIRI 06  .الصريفة الشاملة كضرورة لتأهيل البنوك التجارية :06البحث 

 SARA BELKACEM 07  . 3،2،1وفق مقررات جلنة بازل  إدارة املخاطر البنكية :07البحث 

 ACHOUR BOUSTA 08  .إدارة املخاطر البنكية وطرق التحكم فيها يف اجلزائر :08البحث 

 HANANE CHABI 09  .اجلزائري بنكيوتأثريها على النظام ال 03 اتفاقية بازل :09البحث 

 YOUSRA CHERIGUI 10  .خصائصها ومؤشرات قياسها، األزمات البنكية :10 البحث

 WAHIB DAHMANI 11  .األزمات املالية العاملية، أسباا، وأثارها على البنوك :11 البحث

 LAMIA ENNEHAITI 12  .النظام املصريف دور احلوكمة يف استقرار: 12 البحث

 SAMIRA GOURI 13  .البنوك اإلسالمية والبنوك الربوية، دراسة مقارنة :13 البحث

 MAHDI ABDELDJALIL GUERFI 14  .متطلبات عملها و اإلسالمية يف اجلزائر واقع الصريفة :14 البحث
     

 AGHILAS GUERROUAZ  15  .البنوك اجلزائريةواقعها يف شروطها و االلكرتونية، بنوك ال: 01البحث 

 AICHA KACI 16  .يف تفعيل النشاط االقتصادي بنكيةدور اخلدمات ال: 02البحث 

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

 LYAZID LABANDJI  18  .وأثارها على البنوك اجلزائرية بنكيةحترير اخلدمات ال: 04البحث 

 HASSIBA MAMERI 19   .كآلية لزيادة القدرة التنافسية للبنوك  بنكياالندماج الظاهرة  :05 البحث

 SONIA MATOUK 20  .الصريفة الشاملة كضرورة لتأهيل البنوك التجارية :06البحث 

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

 SIHEM MOUSLI 22  .إدارة املخاطر البنكية وطرق التحكم فيها يف اجلزائر :08البحث 

 CHABHA RABIA 23  .اجلزائري بنكيوتأثريها على النظام ال 03 اتفاقية بازل :09البحث 

 IMANE SEBAI 24  .خصائصها ومؤشرات قياسها، األزمات البنكية :10 البحث

 DJEDJIGA SEBBAH 25  .األزمات املالية العاملية، أسباا، وأثارها على البنوك :11 البحث

 NAIMA TERMOUL 26  .دور احلوكمة يف استقرار النظام املصريف: 12 البحث

 LYDIA ZERKANI 27  .البنوك اإلسالمية والبنوك الربوية، دراسة مقارنة :13 البحث

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


