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 معدل الترتيب  الطلبة المعنيين باإلشراف  المواضيع المقترحة المشرفاألستاذ 
 

 بلعيساوي محمد الطاهر
 

 التزام البنك بقاعدة التنفيذ الحرفي في االعتماد المستندي في التشريع الجزائري 
 14.43 فايزة ننو 

 13.06 ايمان بوشالغم 

 
 

 قرشوش عبد العزيز

 13.25 مزهود سعيدة  ثار المترتبة عن اكتساب الشركة للشخصية المعنويةاآل
 11.78 زرارقة أسماء 

 10.95 دهار شهيناز   في التشريع الجزائري  النظام القانوني لتسيير شركة بورصة القيم المنقولة
 10.40 بوسكين كريمة 

 / / صناديق االستثمار في البنوك اإلسالمية بودوخة ابراهيم
 / / والتنمية االستثمارالسوق المالية اإلسالمية ودورها في -الرقابة على البنوك اإلسالمية 

  رمزي بورزام

 اآلثار القانونية للعالقة المتبادلة بين البنك والتاجر في بطاقة االئتمان
 13.99 بومالة نهال 
 13.08 كيوة أية 

 

 باطلي غنية
 / / النظام القانوني للنقود االفتراضية

 / / لمقاصة االلكترونيةاألحكام القانونية ل

 -2سطيف -ة محمد لمين دباغينــــجامع
 ة الحقوق والعلوم السياسيةــليك

 إلشراف على طلبة السنة الثانية ماستـــــرامواضيع توزيع 
  المؤسسات المالية تخصص: قانون  -2020-2019ة ـــــــــدفع
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 12.76 حمزة صالحي  القانوني الندماج الشركات التجارية النظام ذيب زكرياء

 

 زوينة تيكليت
 

 في التشريع الجزائري  الرقابة الداخلية في شركة المساهمة
 13.54 بورعدة سميرة 

 10.79 بوطالبي سناء 

 10.26 سالمي مالية  التشريع الجزائري في  معايير لجنة بازل للحد من المخاطر المصرفية

 

 
 

 لبعل فطيمة

 / / حركية المؤسسات المالية ودورها في مكافحة الفساد
 

 13.60 لقديم رندة  في الجزائر  مجلس المحاسبة ودوره في مكافحة الفساد في المؤسسات المالية
 12.81 كيموش شيماء 

 / /  المؤسسات الماليةعلى استثمار البيئة القانونية  أثر
 

 فعالية القوانين في تحسين محاصيل الجباية البترولية
 11.01 طبطوب ياسين 
 10.63 بجاوي أمال 

 11.62 مزيان عبد النور  في الجزائر حقوق والتزامات الشركاء في الشركات التجارية مهداوي حنان

 / / الجزائرفي  النظام القانوني للشركة الناتجة من الواقع

 
 

 كوسام أمينة
 

 

 

 14.48 شرفة أبرار  االختصاص التحكيمي لسلطات ضبط النشاط االقتصادي في التشريع الجزائري 
 12.39 حناشي عبير 

 

 التأمين على األشخاص في الجزائر
 12.86 العقون زينب 
 12.20 بلياسين أسماء 
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 بن أوديع نعيمة

 / / ري في التشريع الجزائ المعنوية في جرائم الصرف وحركة رؤوس األموالالمساءلة الجزائية لألشخاص 

 

 الرقابة على الصرف وحركة رؤوس األموال في القانون الجزائري 
 13.33 محمد أمين بالل 
 11.21 ركيس عالوة 

 
 بلعزام مبروك

 

 12.21 بوروبة خديجة  في القانون الجزائري  مسؤولية البنك في مجال الحسابات البنكية
 10.10 راشي سيرين 

 

 10.94 بن مالك نادية  في القانون الجزائري  تسوية عمليات البورصة
 10.93 شوقي أحالم 

 
 رضا معيزة

 

 12.45 مجيلي شهيناز  في القانون الجزائري  السر المصرفي وجريمة تبييض األموال
 11.34 شياح مونة 

 

 12.67 ليتيم ميادة  في مجال الشركات التجارية في القانون الجزائري المسؤولية الجنائية 
 10.09 شوار زينب 

 / / سوء استعمال أموال الشركة كنموذج لجرائم االعمال في التشريع الجزائري 

 / / لسرية المصرفية في التشريع الجزائري الحماية الجزائية ل مناري عياشة

 / / مسؤولية مجلس االدارة في شركة المساهمة في التشريع الجزائري  محي الدين برادعي

 / / في التشريع الجزائري للعمالء  الحسابات المصرفيةعن لبنك امسؤولية  كمال قويدري 

  هاللة نادية

 15.43 سعدون نوال   في التشريع الجزائري  تحويل الشركات التجارية
 10.43 مراد إيمان 
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 10.34 قرفي أمير  منازعات المؤسسات المالية في الجزائر سمير حملة

 / / معالجة الصعوبات البنكية في القانون الجزائري  بورماني داودي

 
 
 

 غزالي نزيهة

 / / في التشريع الجزائري  اآلليات القانونية لالندماج المصرفي
 

 12.20 درويش عبد الرحمان  في التشريع الجزائري  لبريد الجزائر يالقانوننظام ال
 10.33 خبشاش رمزي 

 12.81 بوعواجة جمال   في التشريع الجزائري تأسيس شركة المساهمة أحكام 

 12.69 قروي هاجر  في التشريع الجزائري تأسيس شركات التوصية 
 10.71 سالمة حياة 

 

 12.78 فاضل حبيبة  التشريع الجزائري في  البنوك تالقانون الواجب التطبيق على عمليا شوشو عاشور
 12.57 قاصري عائشة 

 

 

 بن زيد فتحي
 / / إدارة المخاطر في البنوك االسالمية

 10.31 عبد الحليم قشطال  في التشريع الجزائري  دور البنوك في تمويل االستثمار
 09.54 زغرير بالل

 
 

 بن موسى نبيل

 / / دراسة مقارنة–النظام القانوني لعمل البورصة 

 / / أثر الشركات المتعدد الجنسيات على األنظمة القانونية في الدول النامية

 / / في التشريع الجزائري  اآلليات القانونية لضبط الممارسات في األسواق المالية

 / /  في التشريع الجزائري  االستثمارات األجنبية تشجيعاآلليات القانونية ل
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 نور الدين موفق 

 

 15.29 بن دمغ جويدة  التأمين التكافلي في التشريع الجزائري 

 12.20 قارة سميرة 
 

 11.04 قدوج سيراز  المصارف االسالمية 

 10.91 عكوش أشواق 

 / / أثر الدور االستشاري لمركزية المخاطر على منح القروض خليلي سهام

 / / التشريع الجزائري سلطات الضبط القطاعية في  زايدي أمال

 
 لرقط سميرة

 
 براءة االختراع الدوائية واشكالية الدواء الجنيس

 15.21 القدرة محمد 

 13.44 عفانة أمين 

 


