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CURRICULUM VITAE الذاتيـة السيـرة

SALAH صالـــح : الســـــم

MEFTAH مفــتـاح : اللقـــــب

)بسكرة( بالفيض 1965/06/ اييلد:01 ومكان تاريخ

بسكرة العالية مسكن 500 حي 484 رقم 15 عمارة العنوان:

النقال:0698004490 الهاتف ، 033/525866: الهــاتف

smeftah2010@gmail.com salah.meftah@univ-biskra.dz - اللكتروني: البريد

خيضربسكرة محمد التسييرجامعة وعلوم التجارية و القتصادية العلوم كلية النشاط: مؤسسة

عليها: ايتحصل الشهادات

سنة1984 الجزائر، بسكرة، مهيدي بن العربي ثانوية : البكالوريــــا شهادة -

سطيف، عباس فرحات ،جامعة مالية علوم ،تخصص: القتصادية العلوم في الليسانس شهادة -

1989 سنة الجزائر،

بتقدير الجزائرسنة1994 نقودومالية،جامعة : تخصص القتصادية، العلوم اياجستـيرفي -شهادة

جدا. مشرف

2004 الجزائرسنة نقودومالية،جامعة تخصص: القتصادية، العلوم في الدولة دكتوراه شهادة -

جدا. بتقديرمشرف

.2004 محاضرمنذ أستاذ

ديسمبر2009 منذ العالي التعليم الحـالي:أستاذ اينصب

ايهـــــني: الـــتدرج

1994/10/09 منذ مساعد أستاذ

منذ2000/10/16 بالدروس مكلف مساعد أستاذ

2004/09/09 محاضرمنذ أستاذ

2009/12/24 منذ العالي التعليم أستاذ

البيداغوجية: ايهــــام

البيداغوجية: واللجان التدريس ايشترك الجذع مستوى على *

التالية: ايقاييس على مسؤول

ليسانس(: ( التدرج مستوى على *

ايشترك: الجذع مستوى على -1

وسنة1998/1997 سنة1995/1994 الكلي القتصاد -

mailto:smeftah2010@gmail.com


2

1998/1997 سنة النقدية السياسات و النظريات -

1999/1998 سنة السيااسي القتصاد -

1999/1998 سنة النقدي للقتصاد مدخل -

سنة2003 منذ1998الى النقدي القتصاد -

التخصص: مستوى 2-على

سنة1997 الى سنة1994 من تحليلية محاسبة -

ثم2008-2007 2000 سنة الى سنة1995 من ايصرفي القتصاد -

200 9 هذا يومنا الى سنة2000 منذ ايعمق وايالي النقدي القتصاد -

2006/ 2005 / الدولية2004 ايالية -

اياستر مستوى 3-على

2009-2007 البنوك تقنيات -

2009 -2008 ايالية الوساطة -

2009 -2008 الدولية ايالية الهيئات -

2010 وايالي2009- النقدي القتصاد -

2016-2015 - 2010 -2009 وايالي النقدي التحليل -

ايخاطرايصرفية2010-2009

هذا يومنا 2016الى الدولية -ايالية

 : ) التدرج)اياجستير بعد ما مستوى على التدريس

2003/2002 سنة وايالية الـنقدية ايصطلحات مقياس -1

2007-2006 2003الى سنة منذ ايصرفي و النقدي القتصاد مقياس -2

2007-2006/2006-2005 التسييرايالي مقياس -3

2006-2005 تسييرايؤسسات مقياس -4

2007-2006 الدولية ايالية تقنيات مقياس -5

2010-2009-/2009 -2008 وايحاسبي ايالي التحليل مقياس -6

2010-2009 الدولي ايستوى على الظواهرالنقدية مقياس -7

2010-2009 الدولية ايالية السوق - 8

: ) التدرج)الدكتوراة بعد ما مستوى على التدريس

القتصادية السياسات -

النقدية السوق -

ايالية الهندسة -

النقدية السياسة ورشة -
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ايتواصل: التكوين جامعة مستوى *على

التالية: ايقاييس مـسؤول -

البنوك، اقتصاد -

الدولية، ايالية السوق -

والبنكي ايالي النظام -

الجزئي. ،القتصاد البنكي التسيير -

ايختلفة اللجان عضوية

العلمية ايجالس عضوية -1

2000 الى من1998 مشترك جذع الثانية: للسنة البيداغوجية اللجنة رئيس -

.2010-2009 الى منذ2000 وبنوك ،مالية نقود تخصص: الثالثة للسنة البيداغوجية اللجنة رئيس -

2010 ا2009- الى منذ2000 القتصاد لقسم العلمية اللجنة عضو -

.2017 الى 2010 منذ القتصاد لكلية العلمية الجنة -رئيس

2015 التاريخ هذا 2005الى والتسييرمنذ القتصادية العلوم لكلية العلمي ايجلس عضو -

2015 التاريخ هذا 2004الى والتسييرمنذ القتصادية العلوم يخبركلية العلمي ايجلس عضو -

للملتقيات العلمية اللجان عضوية -2

-02 أيامة القتصادي، اصصلح وقوانين البنكي القطاع حول: الوطني للملتقى العلمية اللجنة عضو -1

. جيجل جامعة القتصادية والعلوم الحقوق بكلية ،اينعقد 2005 -04-ماي 03

القانونية الحوولت ظل في الصرفية :النظومة حول: الوطني للملتقى العلمية اللجنة عضو -2�ً

بشار. االركزالجامعي 2006 24-25افريل يومي النعقد االقحصادية

الؤسسات لحنافسية الجديد الحودي لعرفة :اقحصادا حول الدولي للملتقى العلمية اللجنة عضو -3

بسكرة االتسييرجامعة القحصادية العلوم كلية .2005- 13-12 يومي النعقد االقحصاديات

العالية الحطورات ظل في الجزائري الصرفي النظام :صالح حول: الدولي للملتقى العلمية اللجنة عضو -4

ارقلة. اجامعة مارس2008 12-11 يومي النعقد الراهنة

اأثرها الحمويل سياسات حول الدالي اللحقى حول: العلمية اللجنة وعضو الدولي ايلتقى رئيس -5

االتسيير القحصادية العلوم كلية النامية- الجزائراالدال حالة دراسة االؤسسات– القحصاديات على

نوفمبر2006. 22/21 يومي بسكرة جامعة
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مارس2008 12-11 يومي النعقد الصناعية :السياسات حول: الدولي للملتقى العلمية اللجنة عضو -6

بسكرة. اجامعة

النعقد السحدامة الحنمية ظل في النظمة افعالية :أداء حول: الدولي للملتقى العلمية اللجنة عضو -7

. السيلة اجامعة 10-11نوفمبر2009 يومي

القراءة لجان وعضوية الخبرة -3

الوطنية: الجامعات تصدرها التي العلمية للمجلت البحوث لكثيرمن خبيرمعتمد

، بسكرة جامعة اصنسانية العلوم مجلة -1

. بسكرة التسييرجامعة وعلوم والتجارية القتصادية العلوم كلية وإدارية اقتصادية أبحاث مجلة -2

باتنة جامعة الجتماعية العلوم مجلة -3

قسنطينة جامعة اصنسانية العلوم مجلة -4

الوادي جامعة وايالية القتصادية الدراسات مجلة -5

عنابة بجامعة التواصل مجلة -6

ورقلة جامعة الباحث 7-مجلة

تمنراست بايركزالجامعي والقانونية القتصادية للدراسات الجتهاد مجلة -8

-اياجستير ايسابقات اعداد لجان عضوية -4

اتمويل نقود تخصص من2001.الى2007 الاجسحيرللدفعات مسااقة صعداد توضيرا لجنة عضو -

بسكرة جامعة

بسكرة. جامعة اناعي اقحصاد تخصص 2008-2007 الاجسحيرلدفعة توضيرمسااقة لجنة عضو -

جامعة الؤسسة، مالية تخصص 2007-2006 الاجسحيرلدفعة مسااقة اتصحيح اسئلة في مشارك عضو -

ارقلة

الركز دالية، تجارة تخصص 2009- الاجسحيرلدفعة2008 مسااقة اتصحيح اسئلة في مشارك عضو -

غرداية. الجامعي

الحنمية اقحصاد تخصص 2010 - 2009 الاجسحيرلدفعة مسااقة اتصحيح اسئلة في مشارك عضو -

سطيف. جامعة السحدامة،

اقحصاديات تخصص 2016- 2015 - لدفعة2014 الدكحوراة مسااقة اتصحيح اسئلة في لجنة رئيس

. بسكرة جامعة الالية، الوساطة

انوك مالية اقحصاديات تخصص 2017 لدفعة الدكحوراة مسااقة اتصحيح اسئلة في لجنة رئيس

. بسكرة جامعة اتامينات،
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مالية تخصص 2022-2021--2020 لدفعة2019- الدكحوراة مسااقة اتصحيح اسئلة في لجنة رئيس

عام اقحصاد دالي ااقحصاد

اياجستيرواياستروالدكتوراة مشاريع 5-رئاسة

للسنة الجامعية للسنة دالي اقحصاد تخصص العالي الحعليم ازارة من ماجسحيرمقبول مشراع رئيس -

الجامعية2011-2010/2010-2009

الجامعية السحة منذ امالية انقود دالي ااقحصاد مالية تخصص ماسترمقبولين )02( مشراعي رئيس -

2009/2008 منذ

2011-2010 الالية االسواق االبنوك النقود اقحصاديات ل,م,د دكحوراة عضومشراع

ايختلفة البحث مشاريع ورئاسة 6-عضوية

النقدية فعالية بعنوان: العلمي والبحث العالي التعليم وزارة من معتمد بحث مشروع رئيس -1

)2004 -1990( الجزائري القحصاد اسحقرار في االالية النقدية

2005 دارة في M0701/55/05 رقم تحت معتمد

الهيكلية اثراصالحات بعنوان: العلمي والبحث العالي التعليم وزارة من معتمد بحث مشروع رئيس -2

رقم توت 2009(.معحمد الجزائر)2007- في العمل اسوق سعرالصرف تغيرات على 200 دارة8 في

M0142006004

بعنوان:السياسات العلمي والبحث العالي التعليم وزارة من معتمد بحث مشروع رئيس -3

رقم توت العالية القحصادية الحغيرات ظل في الجنبية الستثمارات جذب في الحبعة القحصادية

2010 من ابتداء M014200900040

في الجنبية اثرالبنوك بعنوان: العلمي والبحث العالي التعليم وزارة من معتمد بحث مشروع 4-رئيس

الجزائررقم حالة دراسة الوطني القحصاد تمويل

2010 من ابتداء M014200900042

رضا على أثره و الـتأمين خدمات تسويق : بعنوان الوطنية البحث اطارمشاريع في مشروع رئيس -5

العميل

الالية السواق دار بعنوان: العلمي والبحث العالي التعليم وزارة من معتمد بحث مشروع -رئيس -6

الجزائر حالة دراسة الخصخصة عملية في

2015 من ابتداء M01420140095

الدارية: الـــمهام
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1996/1995 سنة بسكرة بجامعة القتصادية العلوم يعهد بالدراسات مديرمكلف نائب -

العلوم بكلية الخارجية والعلقات العلمي والبحث التدرج بعد بما ايكلف العميد نائب -

ديسمبر2007 إلى مارس2005 من ابتداء بسكرة والتسييربجامعة القتصادية

2016 الى 2010 التسييرمن وعلوم والتجارية القتصادية العلوم ميدان رئيس -

: العلمــــية ايــــساهــــمات

1-الكتب:

، القاهرة دارالفجرللنشروالتوزيع، الدوات(، الهداف، ، ايفهوم ( النقدية والسياسة النقود كتاب: -

مصر2005.

ايطبوعات -2

القتصادية العلوم وتسييربكلية اقتصاد الثانية السنة لطلبة ، النقدي القتصاد : بعنوان مطبوعة -1

.2004 الجامعية السنة خيضربسكرة، محمد والتسييربجامعة

وبنوك ،مالية :نقود تخصص اقتصاد الرابعة السنة لطلبة ، الدولية ايالية : بعنوان مطبوعة -2

الجامعية السنة خيضربسكرة، محمد بجامعة بسكرة والتسييربجامعة القتصادية العلوم بكلية

2006/2005

الــمقالت:

الجزائر، خيضربسكرة- مومد جامعة اصنسانية العلوم مجلة ايالية" العوية بعنوان:" منشور مقال – 1

. 2002 لسنة 02 رقم العدد

العلوم مجلة ")2000- الفترة)1990 الجزائرفي في النقدية السياسة أهداف " بعنوان: منشور مقال -2

2003 لسنة 05 رقم العدد الجزائر، – خيضربسكرة مومد جامعة اصنسانية

للقحصاد كامل مركزاالح مجلة الجزائر" في النقدية السوق أدوات " بعنوان: منشور مقال -3

عشر1427هـ2007 الحادية السنة 31 رقم العدد مصر، الزهر- جامعة اصسلمي

مجلة " النقدية الكتلة على الرقابة في النقدية السياسة "وسائل بعنوان: منشور مقال -3

لسنة2008. 14 رقم العدد الجزائر، – خيضربسكرة مومد جامعة اصنسانية العلوم مجلة

حالة دراسة النامية الدول في ايباشرة الجنبية الستثمارات وتحديات "واقع بعنوان: منشور مقال -4

عشرة الخامسة السنة - القحصادية للبووث العربية الجمعية – عربية اقحصادية اووث مجلة الجزائر

.2008 خريف ايف- /44-43 العددان

البووث .مجلة للوضعية تحليل الجزائر- في والبطالة التشغيل واقع بعنوان: منشور مقال -5

– الخامسة –السنة السادس العدد االوادي الركزالجامعي يصدرها موكمة أكاديمية دارية االدراسات

جوان2008 /1429 الثاني جمادى
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ايالية الوراق أسواق لواقع دراسة ايالية الوراق سوق كفاءة متطلبات بعنوان: منشور مقال -6

ارقلة جامعة تصدرعن سنوية موكمة أكاديمية دارية الباحث مجلة ’ كفاءتها رفع وسبل العربية

العدد2010-2009/07

سوق حالة اصسلمية)دراسة ايالية الوراق سوق في ايستخدمة الدوات بعنوان: منشور مقال -7

– بسكرة التسييرجامعة اعلوم االحجارية القحصادية العلوم كلية ااقحصادية صدارية أاواث ،مجلة ماليزيا(

لسنة2013. 13 رقم العدد الجزائر،

صدارية أاواث مجلة العربية، ايالية السواق في الستثمارالجنبي بعنوان:واقع منشور مقال -8

14 رقم العدد الجزائر، – بسكرة التسييرجامعة اعلوم االحجارية القحصادية العلوم كلية ااقحصادية

لسنة2013.

دور التقليدية البنوك في السلمية ايعاملت لنوافذ الشرعية "الضوابط بعنوان: منشور مقال -9

التجاري بوميبترا بنك في الشرعية الستشارية اللجنة

35-34 رقم العدد عشر الرابعة السنة الجزائر، – خيضربسكرة مومد جامعة اصنسانية العلوم مجلة

.2014 مارس

في الوضعية ايالية للمشتقات بديل اسلمي منظور من ايالية ايشتقات بعنوان: منشور 10-مقال

الجزائر الجلفة جامعة القحصادي العدد االنسانية الحقوق مجلة ) السلمية ايالية الوراق اسواق

شهراكحوبر2014 الال الجلد –

لحالة قياسية دراسة - الخاص القطاع نمو على النقدي ايعروض اثرنمو بعنوان: منشور مقال -11

البويرة التسييرجامعة اعلوم االحجارية القحصادية العلوم كلية - معارف مجلة ) 2012-1990 الجزائر)

شهرديسمبر2014 17 رقم العدد الجزائر–

في مؤشراته واهم القتصادي بالنمو ايالي التطور لعلقة النظري بعنوان:التأصيل منشور مقال -12

القحصادية العلوم كلية ااقحصادية صدارية أاواث مجلة - ) 2013-1990 الفترة) الجزائرخلل الجزائرفي

ديسمبر2014. - رقم16 العدد الجزائر، – بسكرة التسييرجامعة اعلوم االحجارية

دراسات مجلة السلمي ايصرفي النظام على 3 بازل لجنة تاثيرمقررات بعنوان: منشور مقال -13

الجلد السعودية العربية الملكة جدة االحدريب للبووث السلمي العهد تصدرعن اسلمية اقحصادية

م 2015 1436ه العددالال االعشران الحادي

اقتصاد ظل في السلمية ايصارف ربحية على الفكري ايال تأثيررأس بعنوان: منشور مقال -14

الخليجي التعاون مجلس لدول السلمية ايصارف من عينة دراسة ايعرفة-
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رقم العدد الجزائر– البويرة التسييرجامعة اعلوم االحجارية القحصادية العلوم كلية - معارف مجلة

2016م شهرديسمبر

2014-1990 الجزائري ايدفوعات ميزان خلل ومعالجة النقدية :السياسة بعنوان منشور 15-مقال

العوم كلية تصدرعن دالية موكمة علمية دارية االالية القحصادية الدراسات امجلة

2016 الحاسعة السنة الال الجلد الحاسع العدد الوادي التسييرجامعة اعلوم ,الحجارية القحصادية

16 -L'impact des mecanismes internes de la gouvernances sur la performance des banques

islamiques etude econometriquessur un nombres de banques islamiques published

Strategy and development review Volume 08/N15bis )2018( -3012/2018

17-The effect of changing stock prices and exchange rates on the economic process in Indonesia

during the amount from 2007 to 2017 Sassia Djedi , Salah Meftah .

) ب انف) مصنفة اقحصادية رؤى مجلة في بعنوان: مقالمنشور -18

حالة الرتكازية)دراسة العملت أسعارارف على الحقدمة الدال في السيادية الديون :أثرأزمة بعنوان

االح مفحاح - خالد رااق سنة2020 )2016- 2009 للفترة اليورا الوحدة الاربية العملة

الجزائري القحصاد في القطاعات بعض على للسوق الدخول عوائق :ااقع بعنوان منشور مشترك مقال -19

نوفمبر2021 2 العدد 6 ج(الجلد انف) مصنفة - الحقدمة القحصادية البووث مجلة في مقال

الححكار لكافوة الجزائري الحجاري القانون في للسوق :حواجزالدخول بعنوان منشور مشترك مقال -20

4 ص نوفمبر2021 2 العدد 5 الجلد ج( انف) مصنفة - االسيااسي الفكرالقانوني مجلة في منشور مقال

417-00

: والدولية الوطنية العلمية ايلتقيات في ايداخلت

الدالي اللحقى صلى مقدم اوث )ايهارات(" الكفاءات خدمة في تسييرايعارف و البشرية ايوارد إدارة " -1

ارقلة. اجامعة 2004 9-10-مارس يوما البشرية، التنمية حول: الثاني

السوق" اقتصاد نحو التحول إصلحات إلى الستقلل منذ سماته و الجزائري القتصاد تطور " -2

، التسويقية ايمارسة الجزائرو في القتصادية اصصلحات حول: الال الوطني اللحقى الى: مقدم اوث

بشار. التسييراالركزالجامعي علوم قسم :2004 20-21/أفريل يومي

تحديات : حول الوطني العلمي اللحقى : الى مقدم اوث النامية" الدول و ايالية العوية تحديات " -3

الجزائر. اجامعة أفريل2004 25-24 أيام النامية، الدول اقتصاديات موقع و العوية

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/134890
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/134890
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القحصادي :الحكامل حول الدالية العلمية النداة الى مقدم اوث الورومتوسطية" الشراكة مشروع " -4

القحصادية العلوم اكلية 2004 ماي 09-08 أيام الارابية العربية- الشراكة تفعيل ا لحوسين كآلية العربي

. سطيف عباس فرحات التسييراجامعة علوم ا

الدالي اللحقى صلى مقدم اوث عليه" الحديثة الضريبية القواعد إسقاط و للتنمية الزكاة تعبئة " -5

مكافحة في ودورها الزكاة مؤسسات لتجارب تقويمية دراسة العربي الوطن في الزكاة مؤسسات : حول

البليدة- اجامعة التسيير، اعلوم القحصادية، العلوم كلية 2004 جويلية 07-06 يومي الفقر، ظاهرة

الجزائر.

اوث الجزائر" حالة إلى اصشارة مع مسارها و طرقها أهدافها، ، اسبابها تعريفها، : الخوصصة ""-6

القحصادية العلوم كلية للدولة" الجديد الدور و الخوصصة اقتصاديات " حول: الدالي اللحقى صلى مقدم

)أساليب حول الحدريبية الدارة ا ، أكحوبر2004 05-03 أيام عباس، فرحات جامعة التسيير، علوم ا

العربية الملكة ، جدة الحدريب، ا للبووث اصسلمي العهد ، للحنمية اصسلمي انك ،) تقنياتها ا الخواصة

.2004 أكحوبر 07-03 أيام ، السعودية

اللحقى صلى مقدم اوث لوضعها" اللزمة ايعلومات و الخرى بالسياسات علقتها و النقدية السياسة " -7

تلمسان اجامعة نوفمبر2004 30-29 يومي: آفاق، و واقع القتصادية السياسات حول الدالي:

الدالي الؤتمر صلى مقدم اوث اصصلحات" فترة الى الستقلل منذ الجزائري الجهازايصرفي 8-"أداء

القحصادية االعلوم الحقوق اكلية 2005 مارس 09-08 يوما ، والحكومات للمنظمات ايتميز :الداء حول

ارقلة. اجامعة

واقتصاديات اليورو حول: الدالي اللحقى صلى مقدم ،اوث القتصادي وتأثيره الوربي النقدي التحاد -9

الغواط. اجامعة 2005/04/20-19-18 أيام خلل وتحديات. فرص العربية: الدول

القطاع حول: الوطني الؤتمرالعلمي صلى مقدم اوث ) 2003 الجزائر)1970- في ايصرفية اصصلحات -10

القحصادية االعلوم الحقوق اكلية 2005 -04-ماي 03-02 أيام القتصادي، اصصلح وقوانين البنكي

. جيجل جامعة

الدالي اللحقى صلى مقدم اوث 2003 الجزائرا1989- حالة دراسة التشغيل على وانعكاساتها العوية -11

الردن اربد جامعة 2005 شهرأات العربي الوطن في التشغيل ومتطلبات العوية حول

الوطني الؤتمرالعلمي صلى مقدم اوث ايصرفي ايجال في الحديثة والرقابية التنظيمية 12-التطورات

2006 24-25افريل يومي النعقد والقتصادية القانونية التحولت ظل في ايصرفية حول:اينظومة

بشار. االركزالجامعي
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حول الثاني العلمي اللحقى صلى مقدم اوث اينظمة في ايعـارف إدارة إلى البشـرية ايـوارد إدارة 13-من

العلوم اجامعة اصدارية االعلوم القحصاد كلية العلومات اتكنولوجيا العرفة صدارة في الشاملة الجودة

2006 افريل نيسان 27 -26 الردن الخااة الحطبيقية

حول الوطني اللحقى صلى مقدم اوث البيئية ايشكلت مواجهة في القتصادية السياسة 14-فعالية

2006 جوان 7-6 االدية الركزالجامعي السحدامة االحنمية البيئة اقحصاد

أثار : حول الدالي اللحقى صلى مقدم اوث ) –ايضمون الهداف ( الوروجزائرية الشراكة 15-اتفاقية

ا القحصادية العلوم اكلية 14-15نوفمبر2006 أيام الجزائري القتصاد على الشراكة اتفاق وانعكاسات

الجزائر سطيف- عباس فرحات التسييراجامعة علوم

الحمويل سياسات : حول الدالي للملحقى مقدم اوث الجزائرالجزائر فيفي ايصرفيةايصرفية اينظومةاينظومة تأهيلتأهيل وأفاقوأفاق 16-واقعواقع

22 ا 21 يومي بـسكرة جامعة النامية الدال الجزائرا حالة دراسة الؤسسات ا القحصاديات على أثرها ا

نوفمبر2006

الدالي العلمي اللحقى صلى مقدم اوث التنمية وقضايا ايدني ايجتمع ومنظمات الراشد 17-الحكم

للقحصاديين الوطنية الجمعية تنظيم من السحدامة الحنمية في اداره الراشد الحكم : حول السادس

ديسمبر2006 10-9 في الجزائر – الجزائرية الوطنية -الكحبة الجزائريين

الى اصشارة مع الشاملة الجودة إدارة ظل في البنوك بتنافسية وعلقتها ايصرفية الخدمات 18-جودة

منظمات في والتميز الجودة : حول الثالث الدالي اللحقى صلى مقدم اوث الجزائري ايصرفي القطاع

الجزائر – سكيكدة التسييراجامعة علوم ا القحصادية العلوم اكلية 2007 ماي 7-6 يومي خلل اصعمال

الدالي العلمي اللحقى صلى مقدم اوث العايية التجاهات مع الجزائرية البنوك مواكبة 19-إستراتيجية

-26 احاريخ االالية اصدارية العلوم كلية - محغير عالم في الستراتيجي اصداري الحفكير : حول الثاني

الردن - الخااة اصسراء اجامعة 1428 الال ربيع 9-7 الوافق 2007/03/28

الثاني الدالي اللحقى صلى مقدم اوث تحقيقه وإستراتيجية العربي القتصادي التكامل وآفاق 20-واقع

الغواط- اجامعة 2007/04/-19-18-17 أيام خلل االفاق. الواقع العربي- القحصادي الحكامل حول:

الجزائر.

العرفة ااقحصاد الخاطر حول:صدارة السابع الدالي العلمي اللحقى صلى مقدم اوث الئتمانية 21-ايخاطر

الردن. الخااة الزيحونة اجامعة ااريل2007 نيسان 18 -16 احاريخ اصدارية االعلوم القحصاد كلية

محميز استثماري مناخ حول:نوو الخامس الدالي العلمي اللحقى صلى مقدم اوث اصلكترونية البنوك -22

جامعة 2007 جويلية ، تموز 5 - 4 احاريخ ، االالية اصدارية العلوم كلية ، صلكترانية مصرفية اأعمال

الردن فيلدلفيا-
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اللحقى صلى مقدم اوث الجزائر لحالة اصشارة مع البنوك في الحديثة والرقابية التنظيمية 23-التجاهات

النعقد الراهنة العالية الحطورات ظل في الجزائري الصرفي النظام :صالح حول: الثاني الدالي العلمي

. الجزائر ارقلة- اجامعة مارس2008 12-11 احاريخ

الثالث الدالي العلمي اللحقى صلى مقدم اوث الجزائرية البنوك في وتسييرها ايخاطرالئتمانية 24-إدارة

– الشلف اجامعة نوفمبر2008 26-25 احاريخ النعقد الؤسسات الخاطرفي صدارة :صستراتيجية حول:

. الجزائر

حول: الحاسع الدالي العلمي اللحقى صلى مقدم اوث ايستدامة التنمية تحقيق في البيئية اصدارة 25-دور

اصدارية االعلوم القحصاد كلية 2009 ااريل نيسان 23 -20 احاريخ النعقد االعولة البيئة اقحصاديات

الردن. - الخااة الزيحونة اجامعة

بحث الجزائرية ايصارف وتأهيل ايصرفية الصناعة مستجدات يواكبة كمدخل الشاملة الصيرفة -26

نيسان 29 -27 العاارة العالية الحوديات : اصعمال منظمات صدارة : حول الثالث العلمي اللحقى صلى مقدم

الردن. الخااة الحطبيقية العلوم اجامعة اصدارية االعلوم القحصاد كلية 2009 افريل

ايالية الزمة : حول الدالي العلمي اللحقى صلى مقدم اوث السلمية ايصارف ايخاطرفي 27-ادارة

علوم ا القحصادية العلوم اكلية اكحوبر2009 21-20 يومي العايية الدوليةوالحوكمة والقتصادية

الجزائر سطيف- عباس فرحات التسييراجامعة

على تجريبية دراسة – للمؤسسة ايالي الداء تقييم في )EVA( القتصادية مؤشرالقيمة استخدام -28

الحنمية ظل في النظمة افعالية :اداء حول: الدالي العلمي اللحقى صلى مقدم اوث ايؤسسات من عينة

. الجزائر – السيلة اجامعة نوفمبر2009 11-10 احاريخ النعقد الؤسسات الخاطرفي احاريخ السحدامة

العلمي اللحقى الى مقدم اوث ايستدامة التنمية تحقيق مدخل : اليزو ومواصفات البيئية 29-الدارة

- بسكرة اجامعة ديسمبر2009 10-09 احاريخ النعفد السحدامة االحنمية البية اقحصاديات : حول الوطني

الجزائر

حالة الى الشارة مع السياحية الخدمات تحريرتجارة اتفاقيات ظل في السياحة صناعة 30-متطلبات

يومي السحدامة الحنمية في ادارها السياحة اقحصاديات حول الدالي اللحقى الى مقدم اوث العربية الدول

الجزائر - بسكرة جامعة 2010 مارس 10-09

حالة الى الشارة مع فيها ايعلومات تكنولوجيا واستخدامات وايتوسطة الصغيرة ايؤسسات -31

النعقد العرفة مجحمع في الريادية العاشرحول السنوي الدالي الؤتمرالعلمي الى مقدم اوث الجزائر

الردنية الزيحونة اجامعة 2010 ااريل 29-26 احاريخ

الؤتمر الى مقدم اوث نظرالنكتاد وجهة من الدولية وايالية النقدية الحوكمة محتوى في 32-قراءة

أفريل 29-28 احاريخ النعقد العالية الالية الزمة افرازات أعقاب في الحنمية محطلبات حول الثاني الدالي

الجزائر بشار- اجامعة 2010
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اوث الجزائري للقتصاد اصشارة مع العربية اصقتصاديات على آثارها و العايية ايالية 33-الزمة

11-10 احاريخ العربي العالم على آثارها ا العاارة اصقحصادية ا الالية :الزمة حول الؤتمرالدالي الى مقدم

الردن. الردنية االجامعة 2011 ماي

اوث تطبيقية دراسة – الشاملة الجودة إدارة لتطبيق كمدخل ايصرفية اينظمات التغييرفي -34

اطنية تجارب اتوليل دراسة الحديثة النظمات في الحنظيمي الحغيير ا اصاداع حول الؤتمرالدالي الى مقدم

البليدة دحلب سعد اجامعة 2011 ماي 19-18 دالية ا

الفسا حول الؤتمرالدالي الى مقدم اوث قياسه مؤشرات و مظاهره، أسبابه، ايالي: و اصداري 35-الفساد

–الجزائر. سكيكدة 1955 أات 20 2012جامعة ماي العلج16-15 سبل ا الشكلة اصداري... ا الالي د

أموال تنمية حول: الؤتمرالدالي الى مقدم اوث الجزائر حالة الزكاة يؤسسة اصستثماري 36-الدور

–الجزائر. البليدة دحلب سعد جامعة 2012 جوان اصسلمي26-25 العالم في تفعيلها اطرق الزكاة

الشعبي القرض حالة دراسة الشاملة الجودة إدارة ظل في ايصرفية الخدمات التميزلجودة سبل -37

2012 أفريل العمال30-29 منظمات الحميزفي ا اصاداع حول: الؤتمرالدالي الى مقدم اوث الجزائري

الهاشمية. الردنية –الملكة الخااة الحطبيقية العلوم جامعة

الؤتمرالدالي الى مقدم اوث ايستدامة التنمية تحقيق في ودورها السلمية ايالية الهندسة -38

جامعة ديسمبر2012 يومى4-3 النعقد اصسلمي القحصاد في السحدامة الحنمية توقيق مقومات : حول

الجزائر. قالة

المن تحقيق في 2014-2001 التنموية اطارالبرامج في لتطويرالفلحة الوطنية البرامج 39—دور

العمومية الستثمارات اثارارامج تقييم حول: الدالي العلمي اللحقى صلى مقدم الجزائراوث في الغذائي

مارس 12-11 يومي : 2014-2001 الفترة خلل القحصادي االستثماراالنمو التشغيل على اانعكاساتها

الجزائر سطيف- عباس فرحات التسييراجامعة علوم االحجارية القحصادية العلوم اكلية 2013

الؤتمر الى مقدم اوث نجاحهانجاحها ومقوماتومقومات ماليزياماليزيا تجربةتجربة الـبشريالـبشري ايـالايـال رأسرأس فيفي التعليميالتعليمي الستثمارالستثمار -40

ااريل 25-22 احاريخ النعقد العرفة اقحصاد في البشري الال عشرحول:راس السنويالثاني الدالي العلمي

الردنية الزيحونة اجامعة 2013

الجزائر2012-1990 لحالة قياسية دراسة القتصادي- النمو على ايالية الوساطة 41-اثرتطور

30-29) جديدة قواعد – جديدة الجزائر)مقاربات في الالية :الوساطة حول الؤتمرالوطني الى مقدم اوث

الجزائر - مسحغانم اجامعة افريل2013

القطري الزكاة صندوق بين مقارنة دراسة الجتماعية التنمية تحقيق في الزكاة صندوق دور -42

توقيق في االوقف( الربحي)الزكاة غير اصسلمي الحمويل دار حول الؤتمرالدالي الى مقدم اوث والجزائري

–الجزائر البليدة دحلب سعد جامعة 2013 ماي 21-20 السحدامة الحنمية
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الحاسع الـؤتمرالعالمي صلى مقدم اوث ، اصسلمي ايصرفي النظام على بازل)3( لجنة 43-تأثيرمقررات

سبحمبر 11-09 من أيام صسلمي منظور االسحقرارمن االعدالة النمو اصسلمي: االحمويل للقحصاد

تركيا. 2013،اسطنبول

التجاري الهلي البنك تجربة اصسلمية الشريعة أحكام وفق للعمل التقليدية البنوك تحول آليات -44

اصسـلمية االالية الدالي الالي الـنظام حول الال الدالي اللحقى صلى مقدمة اوث ارقة

قسنطينة- اصسلمية. للعلوم القادر الميرعبد جامعة االقحصاد الشريعة كلية نوفمبر2013 11/12 يومي

الجزائر.

للفترة تحليلية دراسة الجزائر– ايباشرإلى الستثمارالجنبي جذب على ايال رأس أثرتحريرحساب -45

جنوب ادال االنمو القحصادي النفحاح سياسات حول الؤتمرالدالي صلى مقدم اوث 2012-1970

الجزائر. - ااتنة اجامعة نوفمبر2013 12-11 يومي الحوسط

الى مقدم اوث بازل3-2-1 لجنة توصيات ضوء على اصسلمية البنوك في ايال راس كفاية 46-قياس

27-26 يومي العالم دال اقحصاديات على اانعكاساتها الخاطرالالية ادارة حول: الؤتمرالدالي

الجزائر. - البويرة اجامعة نوفمبر2013

اوث ايباشرة الجنبية الستثمارات تنمية على الجزائرية القتصادية السياسة في 47-اثراصصلحات

يومي للدالة الجديد الجزائراالدار في العمومية القحصادية السياسات حول: الؤتمرالوطني الى مقدم

الجزائر. - بسكرة اجامعة جانفي2014 16-15

العلمي اللحقى صلى مقدم اوث الخليجي التعاون مجاس دول في السلمية الصكوك صناعة 48-واقع

الالية االصناعة الحقليدية الالية الصناعة اين الالية الاحكاراالهندسة اتطبيقات منحجات حول: الدالي

فرحات التسييراجامعة علوم االحجارية القحصادية العلوم اكلية 2014 ماي 6-5 يومي : اصسلمية

الجزائر. سطيف- عباس

- اينطقة ايباشرإلى الستثمارالجنبي تدفق على اليورو منطقة في السيادية الديون أزمة 49-تداعيات

تحقيق ايباشرفي الستثمارالجنبي دور حول: الدولي العلمي ايلتقى إلى مقدم نموذجا-بحث فرنسا

االحجارية القحصادية العلوم اكلية نوفمبر2014 26-25 يومي الجزائر- حالة دراسة القتصادي- النمو

الجزائر. - خنشلة لغرارجامعة عباس التسييراجامعة علوم

تمويلي منتوج -عرض النفطية الزمة في العامة عجزاييزانية لتمويل كأداة السلمية الصكوك -50

في السلمية الالية النحجات ادماج اشكالية حول: الدالي العلمي اللحقى صلى مقدم اوث الجزائر لحالة

الجزائر -جامعة للحجارة العليا الدرسة 2016 افريل الجزائر-13-12 حالة دراسة الجزائري الالي السوق

الحوجهات : حول الدالي العلمي اللحقى السودان تجربة الفقر– مكافحة الصغرفي التمويل دور -51

- السيلة – اوضياف مومد جامعة نوفمبر2016 15 للمؤسسة14- الالية للسياسة الحديثة
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التدرج: مستوى التأطـــــــيرعلى

التسييراالالية. في الليسانس لطلبة الحخرج مذكرات من العديد على 1-اصشراف

االضرائب. الواسبة الحطبيقية الجامعية الشهادة لطلبة الحخرج مذكرات من العديد على 2-اصشراف

القتصادية العلوم مجال اياسترفي لطلبة التخرج مذكرات من العديد على 3-الشراف

دراسة – القتصادية العوية ظل في الجزائرية الخارجية التجارة وافاق واقع ماستربعنوان: مذكرة -

2010 جوان في نوفشت - هجيرة لعيااسي للطالبة - الجزائر2009-190 حالة

صندوق حالة دراسة – الدولية النقدية و ايالية ايؤسسات تطويردور و إصلح بعنوان: ماستر مذكرة -

2011 جوان في نوفشت - أحلم علمي للطالبة - الدولي النقد

قياسية دراسة ( الكلية القتصادية ايؤشرات على النفطية ايالية :أثرالعائدات ماستربعنوان -مذكرة

2011 جوان في انوقشت آمال سكور للطالبة: -)2010-1990 الفترة الجزائرخلل لحالة

الديون أزمة حالة دراسة الوربي- القتصادي التكتل على الدولي أثرالتمويل : بعنوان ماستر مذكرة -

جوان2012 في: نوقشت - جميلة عييسي :ان للطالبة اليونانية- السيادية

بنك حالة دراسة الجزائرية ايخاطربالبنوك ادارة في ايصرفية الحوكمة دور : ماستربعنوان مذكرة -

جوان2014 في نوقشت - نسرين :اطاطش للطالبة - جيجل الجهوية ايديرية الريفية- والتمية الفلحة

- الجزائري البركة بنك حالة دراسة اصسلمية- البنوك في مخاطرالسيولة ادارة ماستربعنوان مذكرة -

31ماي2015 في: نوقشت - جهاد :اوضياف للطالبة

:) ماجستيرودكتوراه التدرج) بعد ما مستوى التأطـــــــيرعلى -

: مناقشتها تمت والتسييروالتي القتصادية العلوم في الدكتوراه أطروحات على -اصشراف اول:

نظام ظل في الحجارية البنوك في السيولة تجديد صعادة في الركزي البنك بعنوان:دار دكتوراه أطروحة -1

2007/11/19 احاريخ انوقشت - حدة رايس : للطالبة لربوي اقحصادي

الجزائر حالة الصرفية ا الالية اصالحات ظل في القحصاد تمويل بعنوان: دكتوراه أطروحة -2

2011/06/23 احاريخ انوقشت - حياة سماعين ان للطالبة ) 2009-1990(

الصادرات ترقية الحصديرفي قراض اتأمين تمويل ادار أهمية تمويل بعنوان: دكتوراه أطروحة -3

2009 -1998 الفترة »خلل CAGEX » ا « FSPE » حالة دراسة النفطية غير

2012/5/17 احاريخ نوقشت - المين مومد شربي للطالب

الجزائر: حالة دراسة – النامية الدال في النقدية االسياسات اليورا بعنوان: دكتوراه أطروحة -4

2012/7/12 احاريخ نوقشت - ماجدة مداخ للطالبة

اصالحات ظل في الستثمارالجنبي تنمية في القحصادية السياسة دار – بعنوان: دكتوراه أطروحة -5

2013/12/12 احاريخ نوقشت دلل سمينة ان االجزائرللطالبة القحصادية

االجزائر القحصاد على اأثرهما ااندماجها العمومية البنوك خواصة – بعنوان: دكتوراه أطروحة -6

2014/03/11 احاريخ نوقشت - حوحوسعاد الجزائرللطالبة لحالة استشرافية دراسة
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حالة دراسة الباشر– الستثمارالجنبي جذب في القحصادية السياسة –دار بعنوان: دكتوراه أطروحة -7

2014/6/24 احاريخ نوقشت منصور، مومد فهمي للطالب: اليمن.

العربية الدال في اسحقرارأسعارالصرف على الناشئة الالية اثرالسواق – بعنوان: دكتوراه أطروحة -8

2014/6/26 احاريخ نوقشت – اوعبدا للطالب

الجزائر مقارنة دراسة للدالة العامة عجزالوازنة علج في اليزانية سياسة – بعنوان: دكتوراه أطروحة -9

2013-1990 الفترة تونس -

2014/07/20 احاريخ نوقشت - لحسن درداري للطالب

مقارنة دراسة القحصاد- تمويل في ادارها النقدية السوق – بعنوان: دكتوراه أطروحة -10

2014/10/10 احاريخ نوقشت - فريد عبيد ان للطالب )الجزائر-تونس(-

مع العربية الدال في الخارجية الحجارة على الخدمات –اثارتوريرتجارة بعنوان: دكتوراه أطروحة -11

الجزائر2009-1999 حالة الى الشارة

2015/01/08 احاريخ نوقشت - عحيقة اااف للطالبة

توليلية قياسية دراسة – الخاص القطاع نمو على النقدي اثرالعراض – بعنوان: دكتوراه أطروحة -12

الجزائر2012-1990 لحالة

2015/04/09 احاريخ نوقشت - فطيمة سااسي للطالبة

حالة دراسة – الشاريع اتعزيزتسيير دعم في الحنظيمي الحعلم دار – بعنوان: دكتوراه أطروحة -13

الجزائر اتصالت مؤسسة

2015/05/06 احاريخ نوقشت مومد- الباي للطالب

حالة دراسة – الوطني القحصاد في ادارها الناشئة الالية السواق كفاءة – بعنوان: دكتوراه أطروحة -14

ماليزيا اوراة

احاريخ2015/05/07 نوقشت مونيا- سلطان للطالبة

الجزائر في االحوسطة الصغيرة الؤسسات لشاريع البنكي الحمويل فعالية – بعنوان: دكتوراه اطروحة -15

2015/05/25 احاريخ نوقشت عقبة- نصيرة للطالب -

حالة دراسة – الؤسسة في الهارات تنمية في القيادية النماط تأثير – بعنوان: دكتوراه أطروحة -16

بسكرة – جنرال فرع الكواال اناعة مؤسسة

2015/05/28 احاريخ نوقشت فيراز- شين للطالبة

دراسة – صسلمية انوك صلى الحقليدية البنوك توول صستراتيجية – بعنوان: دكتوراه أطروحة -17

الجزائر في الصرفي للعمل استشرافية

2015/6/16 احاريخ نوقشت - فريدة معارفي للطالبة

اقياسية تطبيقية دراسة القحصادية الحنمية توقيق في الالي الحطور أهمية بعنوان: دكتوراه أطروحة -18

)2013 -1990( الفترة الجزائرخلل في القحصادي النمو على الالي لثرالحطور
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2016/01/20 احاريخ نوقشت - خاطرطارق للطالب

الالية الاراق اسوق العاارة الالية الاراق سوق الستثماراين مقاضلة بعنوان: دكتوراه أطروحة -19

2016/03/02 احاريخ نوقشت سليم- قط للطالب - مقارنة دراسة – اصسلمية

حالة دراسة – الدفوعات ميزان اخحلل معالجة في النقدية السياسة دار بعنوان: دكتوراه أطروحة -20

2016/5/19 احاريخ نوقشت - سمية حاجي للطالبة 2014- الجزائر1990

فعالية لزيادة الحجاري البنك في الدارية العلومات نظم توسين في مساهمة بعنوان: دكتوراه أطروحة -21

بسكرة - الريفية االحنمية الفلحة لبنك للسحغلل الجهوي الجمع اكالت حالة دراسة القرارات

احاريخ2016/7/14 نوقشت - زيرابرينة للطالبة

خلل الردن حالة دراسة الالية الاراق سوق اداء علئ الالية اثرالسياسة بعنوان: دكتوراه أطروحة -22

2014-1990 الفترة

احاريخ2017/01/12 نوقشت - خولة مناارية للطالبة

اازل لجنة مقرارات ظل في السلمية الصارف في معاييرالسلمة تكييف بعنوان: دكتوراه أطروحة -23

احاريخ2017/01/23 نوقشت - ااراهيم تومي للطالب السلمي البركة انك مجموعة حالة دراسة - الدالية

القحصادية للمؤسسة الحنافسية اليزة لحوقيق الحضركمدخل التسويق بعنوان: دكتوراه أطروحة -24

- فاراق اراهيمي للطالب الجزائرية القحصادية الؤسسات من عينة دراسة - الجزائرية

احاريخ2017/01/24 نوقشت

العرفة اقحاااد ظل في الحنافسية لحعزيزقدرتها الحجارية البنوك محطلبات بعنوان: دكتوراه 25-أطروحة

55 ميلة للسحغلل الجهوي الجمع الريفية االحنمية الفلحة الجزائرانك حالة دراسة –

احاريخ2017/7/03 نوقشت - زليخة كنيدة للطالبة

خالة دراسة - العرفة اقحصاد ظل في اصسلمية الصيرفة أداء تفعيل بعنوان: دكتوراه أطروحة -26

احاريخ2017/10/19 نوقشت - فهيمة حاجي للطالبة العربي الخليج دال في اصسلمية الصيرفة

تجريبية دراسة للمؤسسة الالي الداء على الفكري الال تأثيرراس توليل : بعنوان دكتوراة اطروحة -27

2017/12/10 احاريخ نوقشت مومد :رزقي للطالب الجزائرية الؤسسات من عينة على

دراسة 2008 العالية الالية الزمة في امساهمتها الالية الشحقات تداال : بعنوان دكتوراة اطروحة -28

2017/12/14 احاريخ نوقشت حياة :عوايجية للطالبة ستريت( اال ( الالية الاراق سوق حالة

ااوظبي انك حالة دراسة الخاطر ادارة في ادارها الالية الهندسة بعنوان: دكتوراة أطروحة 29

االح مفحاح ا.د/ صشراف .2019/1/10 احاريخ نوقشت عزيزة. نوارة للطالب ، ريمة عمري للطالبة الاسلمي

بسكرة اجامعة -

دراسة - الحنافسية القدرة في اتأثيرها السلمية البنوك في الحوكمة آليات بعنوان: دكتوراة أطروحة -30

احاريخ نوقشت عزيزة. نوارة للطالب ،)2017-2009( الفترة خلل السلمية البنوك من لجموعة قياسية

بسكرة اجامعة - االح مفحاح ا.د/ صشراف .2019/9/18
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حالة دراسة - تطويرها اافاق القحصاد تنمية في الالية السواق دار بعنوان: دكتوراة أطروحة -31

- االح مفحاح ا.د/ صشراف .2019/1/17 احاريخ نوقشت سعاد. يحي -للطالبة الخليجي الحعاان مجلس

بسكرة اجامعة

حالة دراسة البنكية للمؤسسات الريادة توقيق في العرفة ادارة دار بعنوان: دكتوراة 32-أطروحة

-للطالبة بسكرة الية في الناشطة الجنبية االبنوك العمومية البنوك الؤسسات اين مقارنة ميدانية

بسكرة اجامعة - االح مفحاح ا.د/ صشراف .2019/2/28 احاريخ نوقشت . ايمان نورالدين

الحغيرات ظل في القحصادي السحقرار توقيق في السلمية البنوك دار بعنوان: دكتوراة أطروحة -33

احاريخ نوقشت . اباح عجلن -للطالبة العربية البنوك من عينة حالة دراسة الراهنة القحصادية

بسكرة اجامعة - االح مفحاح ا.د/ صشراف .2019/5/2

التواد دال الباشرالى الستثمارالجنبي تدفق على اليورا ازمة تداعيات بعنوان: دكتوراة 34-أطروحة

مفحاح ا.د/ صشراف .2019/5/7 احاريخ نوقشت . فاطمة رحال -للطالبة نموذجا فرنسا حالة دراسة الاربي

بسكرة اجامعة - االح

- الحنافسية القدرة في اتأثيرها السلمية البنوك في الحوكمة آليات : : بعنوان دكتوراة اطروحة --35

نوقشت عزيزة. نوارة للطالب ،)2017-2009( الفترة خلل السلمية البنوك من لجموعة قياسية دراسة

بسكرة اجامعة - االح مفحاح ا.د/ صشراف .2019/9/18 احاريخ

العملت اسعارارف على الحقدمة الدال في السيادية آاثرالديون بعنوان: دكتوراة أطروحة -36

مفحاح ا.د/ صشراف .2021/4/8 احاريخ نوقشت . خالد رااق للطالب االدالر، الارا حالة دراسة الرتكازية

بسكرة اجامعة - االح

دراسة - القحصادية الحنمية توقيق في الناشئة الالية الاراق اسواق آدار بعنوان: دكتوراة أطروحة -37

2017-2007 ااندانيسيا ماليزيا اوراة - البوراات مؤشرات لبعض اقياسية توليلية

بسكرة اجامعة - االح مفحاح ا.د/ صشراف .2022/10/2 احاريخ نوقشت . ساسية جدي للطالبة

: مناقشتها تم والتسييرو القتصادية العلوم في اياجستير مذكرات من العديد على اصشراف ثانيا-

عبد مومد الد ادفي للطالب - الئحمان2002-1992 امراقبة الركزي ماجستيربعنوان:البنك مذكرة -1

2005/12/22 احاريخ انوقشت الرحمن

الريفية االحنمية الفلحة انك حالة دراسة – الصرفية اصدارة اظائف : ماجستيربعنوان مذكرة -2

2006/3/23 احاريخ انوقشت علي ا اوعبد للطالب

دراسة البنوك أعمال على اأثرها الصرفي الجال في الحغييراصستراتيجية قوى : ماجستيربعنوان مذكرة -3

.2006/4/13 احاريخ انوقشت خاطرطارق للطالب الجزائر- حالة للطالب

خيضربسكرة مومد جامعة حالة دراسة العمومية الؤسسة الحغييرفي صدارة ماجستيربعنوان: مذكرة -4

2006/6/20 احاريخ انوقشت الرحمن عبد مومد بشاري للطالب بسكرة- الكواال اناعة امؤسسة
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للطالب الجزائر حالة دراسة الوطني القحصاد تمويل في النقدية السوق دار ماجستيربعنوان: مذكرة -5

2006/6/22 احاريخ انوقشت فريد عبيد ان

القطاع على اأثرها البنوك تنافسية على الصرفية الخدمات ماجستيربعنوان:تأثيرتوريرتجارة مذكرة -6

2006/11/23 احاريخ انوقشت فؤاد رحال للطالب - الجزائري الصرفي

حالة –دراسة الفندقية تطويرالخدمات في التسويقية العلومات ماجستيربعنوان:اثرنظام مذكرة -7

2008 /02/ 14 احاريخ انوقشت فاراق اراهيمي للطالب السفير–الجزائر- فندق

الجودة صدارة ظل في البنوك اتنافسية علقتها ا الصرفية الخدمات ماجستيربعنوان:جودة مذكرة -8

احاريخ انوقشت فريدة معارفي : للطالبة - ااتنة اكالة الجزائري الشعبي القرض حالة دراسة – الشاملة

2008/04/3

حالة دراسة الدالية- الحجارية البادلت في الجل قصيرة التسوية ماجستيربعنوان:تقنيات مذكرة -9

2008/06/12 احاريخ انوقشت زاليخة كنيدة : للطالبة - الجزائري الخارجي االبنك الستندي العحماد

اجهة من الداات ا القومات في دراسة – الالية الاراق سوق ماجستيربعنوان:الستثمارفي مذكرة -10

2008/06/17 احاريخ انوقشت عدنان مومد الضيف ان للطالب: - نظرصسلمية

الجزائري القحصاد على جزائرية الارا للشراكة الالي اثرالجانب ماجستيربعنوان: مذكرة -11

2008/06/ احاريخ28 انوقشت شهرة عديسة : للطالبة

الشعبي القرض حالة دراسة الجزائري- الصرفي الجهاز على آثارالخواصة بعنوان: ماجستير مذكرة -12

2008/06/29 احاريخ انوقشت قرمية دافي : للطالبة الجزائري

ا الفلحة انك حالة –دراسة اازل اتفاقيات ا الجزائري الصرفي النظام ماجستيربعنوان: مذكرة -13

2008/07/ احاريخ انوقشت ااراهيم تومي للطالب: اليجاري- للعحماد الجزائرية الشركة ا الريفية الحنمية

08

دراسة السحقرارالقحصادي توقيق في ادارها الركزي البنك اسحقللية ماجستيربعنوان: مذكرة -14

2008/07/09 احاريخ انوقشت اباح عجلن للطالبة: -2007 -1997 الفترة الجزائرخلل انك حالة

حالة دراسة – الحجارية للبنوك الحنافسية القدرة على الصرفي أثرالندماج بعنوان: ماجستير مذكرة -15

2009/06/ احاريخ02 انوقشت شناقراردة : للطالبة الجزائري- الصرفي الجهاز

حالة دراسة الشاملة- الصيرفة توديات لواكبة العربي الصرفي الجهاز توديث ماجستيربعنوان: مذكرة -16

2009/06/ 06 احاريخ انوقشت زقريرعادل للطالب: الجزائري- الصرفي الجهاز

ا الصغيرة الؤسسات التسعيرفي استراتيجيات على العلومات تكنولوجيا تأثير بعنوان: ماجستير مذكرة -17

انوقشت البارمواسى ان للطالب: للسفر–ااتنة تيمقاد السفر– ا السياحة اكالة حالة دراسة الحوسطة

احاريخ2009/06/10

الؤسسة حالة دراسة القحصادية- الؤسسة قيمة على الالية ماجستيربعنوان:اثرالقرارات 18-مذكرة

مومد رزقي للطالب: – اوعريريج ابرج الطباعة افنون للحوظيب
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2009/06/ 11 احاريخ انوقشت

الباشر الستثمارالجنبي حركة على الكلية القحصادية الؤشرات اثرالحغيرفي ماجستيربعنوان: مذكرة -19

2009/06/18 احاريخ انوقشت سليم قط للطالب: الجزائر2006-1990- حالة دراسة –

مقارنة دراسة – الصحية الؤسسات في العملء ارضا الخدمة جودة ماجستيربعنوان:علقة مذكرة -20

سعدية موبوب للطالبة: - نااربسكرة بشيران مستشفى ا الرازي عيادة

2009/06/27 احاريخ انوقشت

دراسة الدالية- الصرف أنظمة تطورات ظل في الجنبي مخاطرالصرف صدارة بعنوان: ماجستير مذكرة -21

2009/07/08 احاريخ انوقشت موسن حمريط للطالب: الجزائر- حالة

الحنمية ا الفلحة انك حالة دراسة – الحجارية البنوك في السيولة بعنوان:صدارة ماجستير مذكرة -22

2009/07/8 احاريخ انوقشت سهام اخوان شااش : للطالبة الريفية-

الدالية الواسبة معايير ضوء في الرااوة لبيع الواسبية بعنوان:الحطبيقات ماجستير مذكرة -23

2009/11/18 في انوقشت منصور- مومد فهمي للطالب: اصسلمي-اليمن- سبأ انك حالة دراسة –

حالة اصسلمية- ا الحقليدية البنوك اين مقارنة دراسة – الخاطرالبنكية ماجستيربعنوان:صدارة 24-مذكرة

احاريخ انوفشت نعيمة خضرااي : للطالبة الجزائري- البركة ابنك الريفية الحنمية ا الفلحة انك

2009/12/03

الجزائرادراسة في الجمالي الولي االناتج النقود كمية اين العلقة توليل : بعنوان ماجستير مذكرة -25

2010/07/14 احاريخ انوقشت طارق قداري للطالب 2008-1990 للفترة قيااسي لنموذج

الؤسسات أداء لحوسين صستراتيجي كمدخل الصرفية تطويرالخدمات : ماجستيربعنوان 26-مذكرة

2012/4/30 في نوقشت رقية زراق للطالبة الريفية-: الحنمية ا الفلحة انك حالة دراسة الصرفية-

الجزائرية الصناعية الؤسسات ربوية في الحنويع صستراتيجية دراسة ماجستيربعنوان 27-مذكرة:

احاريخ انوقشت خديجة عبابسة للطالبة )2008-2001( للفترة الصناعي حمادي ان مجمع حالة دراسة

2012/5/17

حالة ايعرفة-دراسة اقتصاد ظل في ايصرفي القطاع في تطويرالخدمات : ماجستيربعنوان 28-مذكرة

صيمان الدين نور للطالبة بسكرة- مديرية و وكالة – الريفية التنمية و الفلحة بنك

في2012/06/28 نوقشت ا

ايباشر- الستثمارالجنبي جدب على الموال رؤوس أثرتحريرحركة : بعنوان ماجستير مذكرة -29

2012/10/15 في انوقشت فاطمة رحال للطالبة الجزائر2010-2000- حالة دراسة

حالة دراسة النامية الدول على وإثرها الوربي للتحاد التجارية السياسة : ماجستيربعنوان 30-مذكرة

2012/11/22 احاريخ انوقشت حفيظة خضرااي للطالبة الجزائر

البينية العربية التجارة تنمية في ودورها العربية الحرة ايناطق : بعنوان ماجستير مذكرة -31
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احاريخ انوقشت فطيمة لبعل للطالبة - 2010-2000 السورية الردنية ايشتركة الحرة اينطقة -

2012/12/17

إصدار على ايترتبة والثار العربي الخليج لدول التكامل مسارعملية تقييم : بعنوان ماجستير مذكرة -32

الوربي التحاد تجربة دراسة خلل من – موحدة خليجية عملة

2013/5/13 احاريخ انوقشت سعاد- يحي للطالبة -

ايالية الزمات ظل في الوربي للتحاد الخارجية التجارة ومستقبل واقع ماجستيربعنوان: مذكرة -33

احاريخ2014/05/22 انوقشت مريم طبني للطالبة - )2012_2002(

حالة دراسة متوسطية الورو الشراكة على اليورو أزمة تداعيات ماجستيربعنوان: مذكرة -34

احاريخ2014/06/24 نوقشت - نادية الورغي للطالبة: الجزائر–

لواقع دراسة – الخصخصة إستراتيجية تنشيط في ودورها ايالية :السواق بعنوان ماجستير مذكرة -35

احاريخ2015/04/13 انوقشت نسرين- اوتة للطالبة - ) ايغربية التجربة

: حالة دراسة – اصسلمية ايالية تطويرالصناعة في ايالية الهندسة :دور ماجستيربعنوان مذكرة -36

احاريخ2015/04/14 انوقشت - سية سا جدي للطالبة - ) والسودان ماليزيا

عمان :لبورصة حالة دراسة – الستثمارات تمويل في ايالية السواق دور : بعنوان ماجستير مذكرة -37

احاريخ2015/04/15 انوقشت - حليمة عطية للطالبة – 2013-2008 الفترة خلل ايالية للوراق

:في تطبيقية دراسة – قرارالستثماربالسهم اتخاذ في الفني التحليل :دور ماجستيربعنوان مذكرة -38

انوقشت حياة زيد للطالبة – –فلسطين( –السعودية )الردن العربية ايال اسواق من عينة

احاريخ//2015

الساتذة وتأهيل الدكتوراه اياجستيرورسائل مذكرات من العديد مناقشة لجان عضوية في ايشاركة

الوطن جامعات من العديد في والتسيير القتصادية العلوم في

العني صمضاء

مفتاح صالح ا.د/
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