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 المواضيع المقترحة المشرفولقب إسم 
 التزام البنك بقاعدة التنفيذ الحرفي في االعتماد المستندي في التشريع الجزائري  الطاهربلعيساوي محمد 

 تساب الشركة للشخصية المعنويةكعن اثار المترتبة اآل عبد العزيزش قرشو 
  في التشريع الجزائري  تسيير شركة بورصة القيم المنقولةالنظام القانوني ل

 اآلثار القانونية للعالقة المتبادلة بين البنك والتاجر في بطاقة االئتمان رمزي بورزام
 النظام القانوني للنقود االفتراضية باطلي غنية

 لمقاصة االلكترونيةاألحكام القانونية ل
 القانوني الندماج الشركات التجارية النظام ذيب زكرياء

 

 زوينة تيكليت
 في التشريع الجزائري  الرقابة الداخلية في شركة المساهمة

 في التشريع الجزائري  معايير لجنة بازل للحد من المخاطر المصرفية
 

 لبعل فطيمة
 المالية ودورها في مكافحة الفسادحركية المؤسسات 

 في الجزائر  مجلس المحاسبة ودوره في مكافحة الفساد في المؤسسات المالية
  المؤسسات الماليةاستثمار على البيئة القانونية  أثر

 فعالية القوانين في تحسين محاصيل الجباية البترولية

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

 المواضيع المقترحة لإلشراف على طلبة السنة الثانية ماستـــــرعناوين 
  المؤسسات المالية تخصص: قانون  -2020-2019دفعة 
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 في الجزائر حقوق والتزامات الشركاء في الشركات التجارية مهداوي حنان
 في الجزائر النظام القانوني للشركة الناتجة من الواقع

 االختصاص التحكيمي لسلطات ضبط النشاط االقتصادي في التشريع الجزائري  كوسام أمينة
 في التشريع الجزائري  المساءلة الجزائية لألشخاص المعنوية في جرائم الصرف وحركة رؤوس األموال بن أوديع نعيمة

 الرقابة على الصرف وحركة رؤوس األموال في القانون الجزائري 
 في القانون الجزائري  مسؤولية البنك في مجال الحسابات البنكية بلعزام مبروك

 في القانون الجزائري  تسوية عمليات البورصة
 

 رضا معيزة
 في القانون الجزائري  السر المصرفي وجريمة تبييض األموال

 الجنائية في مجال الشركات التجارية في القانون الجزائري المسؤولية 
 سوء استعمال أموال الشركة كنموذج لجرائم االعمال في التشريع الجزائري 

 لسرية المصرفية في التشريع الجزائري الجزائية لالحماية  مناري عياشة
 مسؤولية مجلس االدارة في شركة المساهمة في التشريع الجزائري  محي الدين برادعي

 في التشريع الجزائري للعمالء  الحسابات المصرفيةعن لبنك امسؤولية  قويدري كمال 
  في التشريع الجزائري  تحويل الشركات التجارية هاللة نادية
 منازعات المؤسسات المالية في الجزائر سمير حملة

 معالجة الصعوبات البنكية في القانون الجزائري  بورماني داودي
 

 غزالي نزيهة
 في التشريع الجزائري  القانونية لالندماج المصرفياآلليات 

 في التشريع الجزائري  لبريد الجزائر يالقانوننظام ال
  في التشريع الجزائري تأسيس شركة المساهمة أحكام 

 في التشريع الجزائري تأسيس شركات التوصية 
 في التشريع الجزائري  البنوك تالواجب التطبيق على عملياالقانون  شوشو عاشور
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 إدارة المخاطر في البنوك االسالمية بن زيد فتحي
 في التشريع الجزائري  دور البنوك في تمويل االستثمار

 
 

 بن موسى نبيل

 دراسة مقارنة–النظام القانوني لعمل البورصة 
 الناميةأثر الشركات المتعدد الجنسيات على األنظمة القانونية في الدول 

 في التشريع الجزائري  اآلليات القانونية لضبط الممارسات في األسواق المالية
  في التشريع الجزائري  االستثمارات األجنبية تشجيعاآلليات القانونية ل

 

 ي التشريع الجزائري التأمين التكافلي ف نور الدين موفق
 المصارف االسالمية 

 أثر الدور االستشاري لمركزية المخاطر على منح القروض خليلي سهام
 سلطات الضبط القطاعية في التشريع الجزائري  زايدي أمال

 


