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 -إقتصـــــــاد  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
 ساسي إیمان   .1

تأھیل الموارد البشریة ودوره في تحسین جودة الخدمة في البنوك اإلسالمیة دراسة حالة بنك البركة وكالة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / ساسي  406قسنطینة

میلة : المركز  -شرفا ومقررا). إیمان، شراف عقون(رئیسا)، غیشي عبد العالي(مناقشا)، طارق بلحاج(م

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 101 -. 2014الجامعي میلة، 

 33051011ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/510/1 

 إبتسام لبصیر  .2
 -CNAC-ANGEM-ANSEJواقع دراسة الجدوى االقتصادیة في مؤسسات الدعم و المرافقة : دراسة حالة : 

بوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / إبتسام بمدینة [نص مط
میلة : المركز  -لبصیر، طارق بلحاج(مناقشا) ،عبد العالي غیشي(مشرفا ومقررا) شراف عقون(رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 118 -. 2016الجامعي میلة، 
 33090911ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/909/1 

 أحالم بوعون  .3
-دور الخدمات المصرفیة اإللكترونیة في تحقیق المیزة التنافسیة : دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / أحالم بوعون،  -میلة
. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -قرین(مشرفا ومقررا) حمزة رملي(رئیسا). أسامة سنوسي(مناقشا) ،ربیع 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 141 -
 33091911ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/919/1 

 

 أحمد وارث  .4
 2004-2000ین واقع المؤسسات الصغیرة المنشأة في إطار الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب خالل الفترة ما ب

فرع میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) /  ansejدراسة میدانیة بـ 
میلة :  -. 1ط. -أحمد وارث، میلود برني(مناقشا)،فاروق بوالریحان (مشرفا ومقررا) الربیع قرین(رئیسا). 

 قرص مضغوط.+  21*30ص. ؛ 91 -. 2013المركز الجامعي میلة، 
 33034311ر.د.م.ك 

330/343/1 

 اسطمبولي آدم  .5
تقییم أداء الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب في إنشاء ومرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والیة میلة 

نموذجا [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / اسطمبولي 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 147 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -حرید رامي (مشرفا). آدم، 

 33088411ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/884/1 

1 
 



 -إقتصـــــــاد  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
 العایب رندة  .6

العالقة بین أداء البنك المركزي والعملیات المصرفیة اإللكترونیة : دراسة حالة الجزائر وفرنسا [نص مطبوع] : 
كرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / العایب رندة، ضیف روفیة مذ

 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -(مناقشا) ،لطیف ولید (مشرفا ومقررا) دراعو عز الدین (رئیسا). 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 126

 33094111ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/941/1 

 العایب فوزیة  .7
دور البنك المركزي في تحقیق فعالیة السیاسة النقدیة داخل التكتل اإلقتصادي : دراسة حالة اإلتحاد األوروبي 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك /  2010-2016
میلة : المركز  -(مناقشا) ،بوركوة عبد المالك (مشرفا ومقررا) زید جابر (رئیسا). العایب فوزیة، كنیدة زلیخة 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 126 -. 2017الجامعي میلة، 
 33096711ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/967/1 

 العایب منال  .8
لعربیة دراسة حالة السوق المالي إلمارة دبي انعكاسات األزمة المالیة العالمیة الراھنة على األسواق المالیة ا

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' /  2008-2013
میلة :  -العایب منال، مزھود ھشام(رئیسا)،أبو بكر بوسالم(مناقشا)،زواري فرحات سلیمان(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 152 - .2014المركز الجامعي میلة، 
 33048411ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/484/1 

 العایب وفاء  .9
وسائل الدفع غیر النقدیة ودورھا في الوساطة المالیة للبنوك التجاریة : دراسة حالة الجزائر [نص مطبوع] : 

مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / العایب وفاء، لمزري مفیدة (رئیسا)، 
 21*30ص. ؛ 122 -. 2015لمركز الجامعي میلة، میلة : ا -دوفي (مناقشا) ، ببوعزة نضیرة (مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط.
 33069111ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/691/1 

 

 العایب وفاء  .10
أثر الرقابة الداخلیة في إدارة المخاطر المصرفیة : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة وكالة میلة [نص 

ادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / العایب وفاء، مزھود مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھ
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 117 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -ھشام(مشرفا). 

 33073511ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/735/1 
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 -إقتصـــــــاد  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
 العمري ھاجر  .11

اتخاد قرار الشراء : دراسة حالة : عینة من المراكز بالشرق  أثر العوامل الموقفیة بالمراكز التجاریة على
الجزائري [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص ''تسویق 

، -خدمات'' / العمري ھاجر، بوقجاني جناة(مناقشا)،بلحاج طارق(مشرفا و مقررا)، غیشي عبد العالي(رئیسا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. : مالحق،جداول ؛ 120 -. 2018
 330109711ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم تجاریة : میلة :  -ماستر

330/1097/1 

 

 أمال عسكري  .12
) [نص 2016-2000دور البنك المركزي في استقرار أسعار الصرف : دراسة حالة بنك الجزائر خالل الفترة (

ة الماستر في علوم التسییر تخصص ''ادارة مالیة'' / أمال عسكري، حریز مطبوع] : مدكرة مكملة لنیل شھاد
میلة : المركز الجامعي عبد الحفیظ  -ھشام(مناقشا)،واضح فواز(مشرفا و مقررا)، مزھود ھشام(رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 104 -. 2018بوالصوف، 
 330107511ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم التسییر : میلة :  -ماستر

330/1075/1 

 

 آمنة قاجة  .13
[نص مطبوع] : مذكرة  2014-2005تأثیر الصیرفة اإللكترونیة على السیاسة النقدیة : دراسة حالة فرنسا :

 -مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / آمنة قاجة، فرید مشري (مشرفا ومقررا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 143 -. 2016یلة، میلة : المركز الجامعي م

 33092811ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/928/1 

 أمیرة دمبري   .14
أثر نظم المعلومات الحدیثة على عملیة اتخاذ القرار المالي دراسة حالة بنك الجزائر وكالة میلة ومجمع بنك 

ة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / أمیرة الفالحة والتنمیة الریفیة میلة [نص مطبوع] : مذكر
+ قرص  21*30ص. ؛ 125 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط. -دمبري ، ھولي رشید(مشرفا). 

 مضغوط.
 33033011ر.د.م.ك 

330/330/1 

 أودینة یسرى  .15
) [نص مطبوع] : مذكرة 2010-2000ائر(أثر تغیر سعر الصرف على میزان المدفوعات دراسة حالة الجز

میلة  -. 1ط. -مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / أودینة یسرى، كروش صالح الدین(مشرفا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 149 -. 2013: المركز الجامعي میلة، 

 33030211ر.د.م.ك 

330/302/1 
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 -إقتصـــــــاد  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
 أوسكورت أحالم  .16

-2010إدارة مخاطر صیغ التمویل في البنوك اإلسالمیة : دراسة حالة مجموعة البركة المصرفیة خالل الفترة (
) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم االقتصادیة (ل.م.د) تخصص ''اقتصاد نقدي 2016

 -ر(مشرفا و مقررا)، رملي حمزة(رئیسا). و بنكي'' / أوسكورت أحالم، أوصالح عبد الحلیم(مناقشا)،قرفي عما
 + قرص مضغوط. 21*30ص. : مالحق ؛ 95 -. 2018میلة : المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، 

 330110411ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم اقتصادیة : میلة :  -ماستر

330/1104/1 

 إیدري رجاء  .17
دوره في دعم القطاع الفالحي : دراسة حالة بنك الفالحة التمویل البنكي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة و
) [نص مطبوع] : مذكرة 2016-2011'' خالل الفترة (055والتنمیة الریفیة المجمع الجھوي لإلستغالل میلة ''

مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / إیدري رجاء، فارس ركیمة (مناقشا) 
ص. + 190 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -رش (مشرفا ومقررا) فرحات ھولي (رئیسا). ،جمال لط

 قرص مضغوط .
 33094211ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/942/1 

 إیمان بن شعبان  .18
[نص  -وكالة میلة -إدارة محفظة األوراق المالیة في البنوك التجاریة دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

 -. 1ط -مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر / إیمان بن شعبان، باي مریم (مشرفا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 115 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة، 

 33029811ر.د.م.ك 

330/298/1 

 إیمان بوستة  .19
ستثمار األجنبي المباشر الى الدول العربیة : دراسة مقارنة بین الجزائر و دور المناخ االستثماري في جذب اال

) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 2014-2000تونس خالل الفترة (
میلة  -. مالیة و بنوك / إیمان بوستة، ریغي ھشام(رئیسا)، خوازم حمزة(مناقشا)، سھام عیساوي(مشرفا ومقررا)

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 138 -. 2016: المركز الجامعي میلة، 
 33086411ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/864/1 

 إیمان قمري  .20
دراسة حالة مصلحة المرافقة للوكالة  excelمحاولة تطویر نموذج لتقییم المشاریع االستثماریة باستخدام برنامج 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم  jوكالة فرع میلة ansejالوطنیة لدعم تشغیل الشباب
التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / إیمان قمري، كنیدة زلیخة(رئیسا)، لطرش جمال(مناقشا)، بوالریحان(مشرفا 

 + قرص مضغوط. 21*30؛  178 -. 2014لجامعي میلة، میلة : المركز ا -ومقررا). 
 33050611ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/506/1 
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 -إقتصـــــــاد  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
 بابوري أمیرة  .21

-دور المقاصة اإللكترونیة لتحسین عملیات التسویة لوسائل الدفع في البنوك الجزائریة دراسة حالة بنك الجزائر 
رة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر / بابوري أمیرة، محبوب [نص مطبوع] : مذك -وكالة میلة 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 163 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط -فاطمة(مشرفا). 
 33029711ر.د.م.ك 

330/297/1 

 بالصیود ماجدة  .22
[نص  -وكالة میلة  -الفالحة والتنمیة الریفیة  الصیرفة اإللكترونیة في الجزائر وسبل تطویرھا دراسة حالة بنك

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / بالصیود ماجدة، بوجنانة 
 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -فؤاد(رئیسا)، بنون خیر الدین(مناقشا)،ھولي رشید(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 123
 33051911ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/519/1 

 

 بجاوي یعقوب   .23
 -دور التسویق اإللكتروني للخدمات المصرفیة في تحقیق رضا العمالء دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري 

ییر تخصص 'مالیة وبنوك' / بجاوي [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التس -وكالة میلة 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 144 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -یعقوب ، برني میلود (مشرفا). 

 33052911ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/529/1 

 بحایر ضریفة  .24
حالة الصندوق الوطني للتوفیر واإلحتیاط وكالة جودة وسائل الدفع البنكي ودورھا في كسب والء الزبون دراسة 

) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و 268فرجیوة (الوكالة رقم 
میلة :  -بنوك / بحایر ضریفة، عقون شراف(مناقشا)، ھبول محمد(مشرفا ومقررا) أبو بكر بوسالم(رئیسا). 

 ص. + قرص مضغوط .163 -. 2016، المركز الجامعي میلة
 33090311ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/903/1 

 

 بحري سومیة   .25
 2016/2010إدارة السیاسة النقدیة في ظل سیاسة استھداف التضخم في الجزائر على ضوء تجارب بعض الدول 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص ''اقتصاد نقدي و بنكي'' / 
میلة : المركز  -یقي سعاد(رئیسا). بحري سومیة ، مشري فرید(مناقشا)،كنیدة زلیخة(مشرفا و مقررا)، صد

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 85 -. 2018الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، 
 330111811ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم اقتصادیة : میلة :  -ماستر

330/1118/1 
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 -إقتصـــــــاد  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
 بحري فاتن  .26

) DEAب التحلیل التطویقي للبیانات (تقدیر الكفاءة الفنیة لعینة من البنوك العمومیة الجزائریة بإستخدام أسلو
) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة 2011-2006خالل الفترة (

میلة :  -وبنوك / بحري فاتن، رحیم ابراھیم(رئیسا)، لمزاودة ریاض(ماقشا)، نجار روفیة(مشرفا ومقررا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 155 -. 2015المركز الجامعي میلة، 

 33071611ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/716/1 

 بحري نھاد  .27
تحلیل التنافسیة في صناعة التأمین دراسة حالة سوق التأمین في والیة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل 

، فطیمة محبوب (رئیسا) ،جابر زید شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / بحري نھاد
+  21*30ص. ؛ 178 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -(مناقشا) أسامة سنوسي (مشرفا ومقررا). 

 قرص مضغوط .
 33096011ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/960/1 

 بخوش أمال  .28
دراسة حالة الجزائر [نص مطبوع] : مذكرة لنیل دور نظام التأمین على الودائع في استقرار النظام المصرفي 

شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / بخوش أمال، كنیدة زلیخة(رئیسا)، لطرش جمال(مناقشا)، 
+ قرص  21*30ص. ؛ 134 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط -بوالریحان(مشرفا ومقررا). 

 مضغوط.
 33035411ر.د.م.ك 

330/354/1 

 

 برباش نادیة  .29
دور محافظ الحسابات للحد من الفساد المالي واإلداري في البنوك الجزائریة دراسة حالة القرض الشعبي 

الجزائري وكالة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / برباش نادیة، 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 99 -. 2013ز الجامعي میلة، میلة : المرك -. 1ط. -محبوب فاطمة(مشرفا). 

 33032111ر.د.م.ك 

330/321/1 

 

 بسمة بودرجة  .30
[نص  -وكالة میلة  -أثر الإلتصال الداخلي على الوالء التنظیمي دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / بسمة بودرجة، أبوبكر 
 + قرص مضغوط. 21*30؛ ص. 119 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -بوسالم(مشرفا). 

 33048111ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/481/1 
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 بشار عبد السالم  .31

دور تأھیل الموارد البشریة في رفع الكفاءة التشغیلیة للبنوك التجاریة دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 
لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / بشار [نص مطبوع] : مذكرة مكملة  696وكالة برج بوعریریج 

+  21*30ص. ؛ 123 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط. -عبد السالم، علي موسى أمال(مشرفا). 
 قرص مضغوط.

 33030311ر.د.م.ك 

330/303/1 

 بشلم أحالم  .32
شرات اإلقتصادیة الرئیسیة دراسة حالة السعودیة ، تداعیات األزمة المالیة العالمیة (الرھن العقاري) على المؤ

مصر والجزائر [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / بشلم أحالم، 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 127 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط -معارفي فریدة(مشرفا). 

 33034111ر.د.م.ك 

330/341/1 

 

 بعداش ھناء  .33
وحدة فرجیوة میلة  Sonaricأثر تطبیق إدارة المعرفة على أداء المؤسسة اإلقتصادیة : دراسة حالة مؤسسة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / بعداش ھناء، بوجنانة 
 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -فؤاد(رئیسا)، سفیان بولعراس(مناقشا)، كمال زموري(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 103
 33071311ر.د.م.ك  -. 2015:  ل م د -ماستر

330/713/1 

 

 بعوش أمیرة   .34
) [نص 2016-1990دور السیاسة المالیة في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر خالل الفترة (

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / بعوش أمیرة ، رحیم 
میلة : المركز الجامعي میلة،  -م (مناقشا) ، بوفنش وسیلة (مشرفا ومقررا) حراق مصباح (رئیسا). إبراھی
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 108 -. 2018
 330104611ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1046/1 

 بعیرة أسماء  .35
دراسة حالة المطاعم وصالونات التجمیل  الخداع التسویقي في المؤسسة الخدمیة وأثره على صورتھا الذھنیة :

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص تسویق الخدمات / بعیرة 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 129 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -أسماء. 
 330102011ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1020/1 
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 بعیو ھاجر  .36

) [نص 2013-2010دور الجبایة المحلیة في تمویل الجماعات المحلیة : دراسة حالة بلدیة میلة خالل الفترة (
مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / بعیو ھاجر، برني 

 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -رفا ومقررا). میلود(رئیسا)، عاشوري نعیم(مناقشا)، قطاف عقبة(مش
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 114

 33069011ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/690/1 

 بلبصیر زینب  .37
الشركات األجنبیة ودورھا في تطویر قطاع الخدمات : دراسة حالة قطاع اإلتصاالت الالسلكیة في الجزائر [نص 

كرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / بلبصیر زینب، مطبوع] : مذ
میلة : المركز الجامعي  -غیشي عبد العالي ( مناقشا) ، ریغي ھشام(مشرفا ومقررا) بولصباع محمود (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 76 -. 2018میلة، 
 330106111ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1061/1 

 بلجعطیط نسیمھ  .38
إدارة مخاطر التشغیل في البنوك اإلسالمیةدراسة حالة عینة من البنوك اإلسالمیة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة 

لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / بلجعطیط نسیمھ، كروش صالح الدین(رئیسا)، 
 21*30ص. ؛ 118 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -ر حمودي (مشرفا ومقررا). باي مریم(مناقشا، حیم

 + قرص مضغوط.
 33051711ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/517/1 

 بلحربي سارة   .39
دراسة  2013إلى 2008دور الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب في تنشیط االستثمار المحلي خالل الفترة من 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في  -فرع میلة-حالة الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب 
علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / بلحربي سارة ، لطرش جمال(رئیسا)، لمزاودة ریاض(مناقشا)، ھولي 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 96 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -رشید (مشرفا ومقررا). 
 33051811ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/518/1 

 

 بلحلو لمیاء  .40
أثر اإلستثمار في الصكوك اإلسالمیة على ربحیة البنوك اإلسالمیة : دراسة حالة بنك دبي اإلسالمي خالل الفترة 

استر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الم 2009-2015
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 167 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -بلحلو لمیاء. 

 33099411ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/994/1 
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 بلدي كنزة  .41

العوامل المحددة للھیكل المالي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة دراسة حالة : مؤسسة سوناریك "وحدة فرجیوة'' 
[نص مطبوع] : مذكرة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / بلدي كنزة، مخناش سیف االسالم 

میلة : المركز الجامعي میلة،  - .1ط. -(مناقشا)،بوالریحان فاروق(مشرفا ومقررا) حراق مصباح(رئیسا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 134 -. 2013

 33035711ر.د.م.ك 

330/357/1 

 

 بلعابد صارة  .42
دور السیاحة في تنمیة اإلقتصاد الوطني دراسة حالة الجزائر [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر 

 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط -سعاد(مشرفا).  في علوم التسییر (ل.م.د) / بلعابد صارة، صدیقي
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 119

 33030411ر.د.م.ك 

330/304/1 

 

 بلعباس إبراھیم  .43
دور اإلستراتیجیة التسویقیة في تعزیز المكانة التنافسیة للمؤسسة : دراسة حالة عینة من المؤسسات والیة میلة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص تسویق الخدمات / بلعباس 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 140 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -إبراھیم. 

 330101511ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1015/1 

 بلعطار لمیاء  .44
دور نظم المعلومات المصرفیة في تحسین أداء البنوك التجاریة : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة وكالة 

یر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / بلعطار میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسی
میلة : المركز  -لمیاء، زید جابر (مناقشا) ،حریز ھشام (مشرفا ومقررا) آسیا سلیمان تیش تیش (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 136 -. 2017الجامعي میلة، 
 33097811ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/978/1 

 بلعید ریان  .45
 BADRدقیق الداخلي في تعزیز مبادئ الحوكمةفي البنوك دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة دور الت

لوكالة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / بلعید 
میلة : المركز الجامعي  -مقررا). ریان، بوسالم ابو بكر(رئیسا)، وضح فواز(مناقشا)، بوطالعة محمد(مشرفا و

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 130 -. 2014میلة، 
 33052611ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/526/1 
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 بلغیث وردة  .46

[نص مطبوع]  2014-1990دور السیاسة المالیة في رفع مستوى التشغیل في الجزائر : دراسة قیاسیة للفترة من 
لة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / بلغیث وردة، محمد : مذكرة مكم

میلة : المركز الجامعي  -بوطالعة(رئیسا)، زواري فرحات سلیمان(مناقشا)،أبوبكر بوسالم(مشرفا ومقررا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 113 -. 2015میلة، 
 33069911ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/699/1 

 بلفیحج خدیجة  .47
دور الحوكمة المصرفیة في التقلیل من المخاطر الئتمانیة في البنوك : دراسة حالة البنك التجاري األردني خالل 

) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك 2014-2010الفترة (
میلة : المركز  -سا)، ساسي فاطمة(مناقشا)، قطاف عقبة(مشرفا ومقررا). / بلفیحج خدیجة، لمزاودة ریاض(رئی

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 120 -. 2016الجامعي میلة، 
 33085611ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/856/1 

 بلمرابط سمیة  .48
[نص  GMIمنجم الذھب العالمیة دور التسویق الشبكي في دعم إیرادات التجارة اإللكترونیة دراسة حالة : شركة 

 -مطبوع] : مذكرة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / بلمرابط سمیة، بوالریحان فاروق(مشرفا). 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 142 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط.

 33035811ر.د.م.ك 

330/358/1 

 بلمھبول أحالم  .49
[نص مطبوع] :  2016-2000مالیة ودورھا في تفعیل اإلستثمار : دراسة حالة الجزائر خالل الفترة السیاسة ال

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / بلمھبول أحالم، دوفي قرمیة 
ص. 105 -. 2017الجامعي میلة،  میلة : المركز -(مناقشا) ،واضح فواز (مشرفا ومقررا) حرید رامي (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30؛ 
 33098311ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/983/1 

 

 بن أحمد خولة   .50
مدى مساھمة الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار في تشجیع القطاع الخاص في الجزائر : دراسة حالة وكالة میلة 

كملة لنیل شھادة الماستر في العلوم االقتصادیة (ل.م.د) تخصص [نص مطبوع] : مذكرة م 2016-2011من 
''اقتصاد نقدي و بنكي'' / بن أحمد خولة ، خوازم حمزة(مناقشا)،زواري فرحات سلیمات(مشرفا و مقررا)، 

+ قرص  21*30ص. ؛ 102 -. 2018میلة : المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف،  -حریز ھشام(رئیسا). 
 مضغوط.

 330109911ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم اقتصادیة : میلة :  -ماستر

330/1099/1 
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 بن الراھم سیف الدین  .51

دور تطویر الخدمات المصرفیة في الرفع من تنافسیة البنوك التجاریة : دراسة حالة بنك الفالحة و التنمیة الریفیة 
[نص مطبوع] : مدكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / بن  -وكالة میلة -

+ قرص  21*30ص. ؛ 136 -. 2015والصوف، میلة : المركز الجامعي عبد الحفیظ ب -الراھم سیف الدین. 
 مضغوط.

 33074311ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/743/1 

 بن الساسي إیمان   .52
واقع الصیرفة اإللكترونیة في البنوك اإلسالمیة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم 

إیمان ، فرید مشري (مناقشا) ،شراف عقون (مشرفا ومقررا) التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / بن الساسي 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 167 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -مصباح حراق (رئیسا). 

 33094411ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/944/1 

 بن الشاوي منى  .53
تطویر العالمة التجاریة و دورھا في تحسین األداء المالي: دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر فرع میلة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / بن الشاوي منى، 
 + قرص مضغوط. 21*30 ص. ؛116 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -ھولي فرحات(مشرفا). 

 33085911ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/859/1 

 

 بن الشاوي ھدى  .54
دور صیغ التمویل اإلسالمیة في تمویل القطاع العقاري دراسة عینة من المصارف بدولة اإلمارات خالل الفترة 

االقتصادیة (ل.م.د) تخصص ) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم 2012-2016(
''اقتصاد نقدي و بنكي'' / بن الشاوي ھدى، بیراز نوال (مناقشا) ، دوفي قرمیة (مشرفا ومقررا) قرفي عمار 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 93 -. 2018میلة : المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف،  -(رئیسا). 
 330111111ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1111/1 

 

 بن الشیھب فیروز  .55
إستراتیجیة ترقیة الصادرات خارج قطاع المحروقات وأثرھا على میزان المدفوعات في الجزائر : دراسة حالة 

) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص 2016-2000الجزائر (
 -ة (مناقشا) ، عیساوي سھام(مشرفا ومقررا) بوبكر یاسین (رئیسا). إدارة مالیة / بن الشیھب فیروز، طویل حد

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 109 -. 2018میلة : المركز الجامعي میلة، 
 330105811ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1058/1 
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 بن الشیھب لبنى   .56

-2008راسة حالة النظام المصرفي الجزائري (دور معاییر لجنة بازل في تفعیل نظام الحوكمة المصرفیة : د
) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / بن الشیھب 2014

میلة : المركز الجامعي میلة،  -لبنى ، میلود برني(رئیسا)، عقبة قطاف(مناقشا)، فرید مشري(مشرفا ومقررا). 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 182 -. 2016
 33087711ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/877/1 

 بن الصالحیة وسیلة   .57
إستخدام الصكوك كأداة تمویلیة من قبل شركات المساھمة في سوق األوراق المالیة : دراسة حالة سوق أبو ظبي 

تر في علوم التسییر (ل.م.د) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماس 2015/2010لألوراق المالیة 
تخصص مالیة بنوك / بن الصالحیة وسیلة ، خندق سمیرة (مناقشا) ،مشري فرید (مشرفا ومقررا) قرفي عمار 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 230 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -(رئیسا). 
 33095711ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/957/1 

 لصمة خالدبن ا  .58
دور إدارة معرفة الزبون في تحقیق جودة الخدمات الصحیة : دراسة حالة المؤسسة العمومیة اإلستشفائیة اإلخوة 

مغالوي بمیلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص تسویق 
 -ف(مشرفا ومقررا) أبو بكر بوسالم (رئیسا). الخدمات / بن الصمة خالد، جمال لطرش (مناقشا) ،عقون شرا

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 176 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة، 
 33099211ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/992/1 

 

 بن الطیب ریان  .59
جزائر [نص مطبوع] : رأس المال المخاطر كتقنیة حدیثة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة :دراسة حالة ال

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم االقتصادیة (ل.م.د) تخصص ''اقتصاد نقدي و بنكي'' / بن الطیب 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 107 -. 2018میلة : المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف،  -ریان. 
 330111411ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1114/1 

 

 بن جدو حلیم   .60
أثر الثقافة التنظیمیة على سلوك الزبون الداخلي باستخدام نموذج جیرت ھوفستد : دراسة حالة الوكاالت التجاریة 

لمؤسسة اتصاالت الجزائر بوالیة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر 
 21*30ص. ؛ 97 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -یم . (ل.م.د) تخصص تسویق الخدمات / بن جدو حل

 + قرص مضغوط .
 330102111ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1021/1 
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 -إقتصـــــــاد  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
 بن جدو سعاد  .61

) [نص 2016-2009مساھمة الضرائب المحلیة في تمویل میزانیة الجماعات المحلیة : دراسة حالة والیة میلة (
ة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / بن جدو سعاد، نعیم مطبوع] : مذكرة مكمل

میلة : المركز الجامعي میلة،  -عاشوري(مناقشا) ،مصباح حراق(مشرفا ومقررا) شراف عقون (رئیسا). 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 130 -. 2017
 33097911ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/979/1 

 بن خرورو مھدي  .62
وأثرھا على االقتصاد الجزائري [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة  -األورو  -العملة األوروبیة الموحدة 

الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / بن خرورو مھدي، بوقجاني جنات(زئیسا)، لمزاودة 
ص. ؛ 102 -. 2014معي میلة، میلة : المركز الجا -ریاض(مناقشا)،بوفنش وسیلة وسیلة(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30
 33050811ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/508/1 

 بن خیر الدین رمیساء  .63
التمویل المصرفي للقطاع الفالحي في ظل سیاسة التجدید الفالحي والریفي : دراسة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص المجمع الجھوي لالستغالل 
مالیة وبنوك / بن خیر الدین رمیساء، كافي فریدة (مناقشا) ، أبوبكر بوسالم (مشرفا ومقررا) واضح فواز 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 141 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -(رئیسا). 
 33088611ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/886/1 

 بن دادة خولة   .64
دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنویع اإلقتصادي خارج قطاع المحروقات في الجزائر : دراسة 

) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر 2015-2000تحلیلیة لحالة الجزائر (
یة بنوك / بن دادة خولة ، سلیمان فرحات زواري (مناقشا) ،سھام عیساوي (مشرفا ومقررا) (ل.م.د) تخصص مال
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 90 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -فریدة كافي (رئیسا). 

 33095311ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/953/1 

 بن رابح آمنة   .65
[نص  2015-2011ئیة في تمویل میزانیة البلدیة : دراسة حالة بلدیة فرجیوة الفترة مساھمة الموارد الجبا

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / بن رابح آمنة ، باي 
+ قرص  21*30ص. ؛ 88 -. 2017مریم (مناقشا) ،بعلي حسني (مشرفا ومقررا) حراق مصباح (رئیسا).، 

 33094011ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر مضغوط .

330/940/1 
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 -إقتصـــــــاد  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
 بن رجم سمیرة  .66

 -وكالة میلة -فعالیة نظم المعلومات في الرقابة على عملیات اإلئتمان دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري 
د) / بن رجم سمیرة، ھولي [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 146 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط -رشید(مشرفا). 
 33033611ر.د.م.ك 

330/336/1 

 بن زاید كنزة  .67
 المركز-واقع تطبیق إدارة المعرفة في مؤسسات التعلیم العالي دراسة عینة من مؤسسات التعلیم العالي الجزائریة

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص  -الجامعي لمیلة،قسنطینة ،جیجل 
ص. ؛ 100 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -'مالیة وبنوك' / بن زاید كنزة، قرین الربیع(مشرفا). 

 + قرص مضغوط. 21*30
 33049911ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/499/1 

 بن سلمي راویة  .68
) [نص مطبوع] 2012-2007دور الضرائب في الحد من التلوث البیئي دراسة میدانیة بوالیة میلة خالل الفترة (

: مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر / بن سلمي راویة، ھبول محمد (عضوا مناقشا)،عاشوري 
ص. ؛ 107 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط. -(رئیسا). نعیم(مشرفا ومقررا) حراق مصباح

 + قرص مضغوط. 21*30
 33029511ر.د.م.ك 

330/295/1 

 بن سي عمار آسیا  .69
: دراسة BOX JINKINSدراسة تحلیلیة تنبؤیة لمبیعات األجھزة الكھرومنزلیة باستخدام طریقة بوكس جینكیز 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة  2016/2009خالل الفترة حالة مؤسسة سوناریك وحدة فرجیوة 
الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / بن سي عمار آسیا، رحیم براھیم (مناقشا) ،بن جدو 

ص. ؛ 93 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -سامي (مشرفا ومقررا) كروش صالح الدین (رئیسا). 
 مضغوط .+ قرص  21*30

 33095211ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/952/1 

 بن شخشوخ خدیجة   .70
عوامل نجاح تدویل نشاط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة : دراسة حالة مؤسسة سویعدي للتصدیر وغرفة 

تسییر (ل.م.د) التجارة والصناعة بني ھارون میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم ال
+  21*30ص. ؛ 106 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -تخصص مالیة بنوك / بن شخشوخ خدیجة . 

 قرص مضغوط .
 330101111ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1011/1 
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 -إقتصـــــــاد  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
 بن شریوة زینب   .71

تقییم مساھمة البنوك التجاریة في تمویل قطاع السكن بالجزائر دراسة حالة : الصندوق الوطني للتوفیر و 
االحتیاط ــ بنك ــ [نص مطبوع] : مذكرة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / بن شریوة زینب ، 

میلة : المركز الجامعي  -. 1ط. -سا). بوزاھر صونیة(مناقشا)،عقبة قطاف(مشرفا ومقررا) ،برني میلود (رئی
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 185 -. 2013میلة، 

 330/355/1                                           33035511ر.د.م.ك 

 

 بن شعبان جیھان رشا  .72
) 2016-2013آلیة ترشید النفقات العامة في ظل انخفاض إیرادات الخزینة العمومیة : دراسة حالة الجزائر (

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / بن شعبان 
میلة : المركز  -د الصالح (رئیسا). جیھان رشا، قرفي عمار (مناقشا) ،كافي فریدة (مشرفا ومقررا) قشي محم

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 125 -. 2017الجامعي میلة، 
 33098111ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/981/1 

 بن صغیر إیمان   .73
دور الحوكمة في تحسین أداء المؤسسة العمومیة : دراسة حالة المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف [نص 

: مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / بن صغیر إیمان ، رملي مطبوع] 
 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -حمزة(رئیسا)، كرباش رحمة(مناقشا)، ساسي فطیمة(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 128
 33087511ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/875/1 

 بن ضاح مروة  .74
أثر الخوصصة على مستویات األداء المالي لعینة من المؤسسات اإلقتصادیة الجزائریة ، دراسة حالة مؤسسة 

تسییر فندق األوراسي ومجمع صیدال [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر 
نش وسیلة (رئیسا) ،لمزاودة ریاض(مناقشا) ،ریغي ھشام (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / بن ضاح مروة، بوف

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 90 -. 2018میلة : المركز الجامعي میلة،  -(مشرفا ومقررا). 
 330105911ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1059/1 

 

 بن عریفة ریان   .75
غرب -ة حالة المقطع الشرقي من الطریق السیار شرقدور البنیة التحتیة في تعزیز التنمیة االقتصادیة دراس

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / بن عریفة ریان ، 
میلة : المركز الجامعي میلة،  -أبو بكر بوسالم (رئیسا)،ھولي رشید(مناقشا)، ھولي فرحات(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 74 -. 2014
 33051611ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/516/1 
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 -إقتصـــــــاد  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
 بن عسكر لیلى   .76

[نص مطبوع] : مذكرة  2013-2009االستثمار في البنوك اإلسالمیة دراسة حالة بنك أبوظبي اإلسالمي للفترة 
بن عسكر لیلى ، دوفي قرمیة(رئیسا)، مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / 

ص. ؛ 120 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -صدیقي سعاد(مناقشا)، بوفنش وسیلة(مشرفا ومقررا). 
 + قرص مضغوط. 21*30

 33052411ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/524/1 

 

 بن عمیرة أمال  .77
) [نص 2017-2010ت تفعیلھا : دراسة حالة مصر والجزائر خالل الفترة (واقع أسواق األوراق المالیة وآلیا

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / بن عمیرة أمال، 
لة، میلة : المركز الجامعي می -ھبول محمد (رئیسا) ، حمودي حیمر( مناقشا) ، لطرش جمال (مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 163 -. 2018
 330106211ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1062/1 

 

 بن عمیرة سناء  .78
دور البنوك في التصدي لظاھرة تبییض األموال (حالة الجزائر) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة 

ة سناء، ضیف روفیة(رئیسا)، قشي محمد الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / بن عمیر
+  21*30ص. ؛ 106 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -الصالح(مناقشا)، مشري فرید( مشرفا ومقررا). 

 قرص مضغوط.
 33070211ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/702/1 

 بن عویشة جابر  .79
دراسة حالة عینة من طلبة المركز الجامعي عبد الحفیظ أثر جودة خدمة النقل الجامعي على رضا الطلبة: 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل م د) تخصص "تسویق  -میلة-بوالصوف
الخدمات" / بن عویشة جابر، بوجنانة فؤاد (مناقشا) ، غیشي عبد العالي (مشرفا ومقررا) صكري أیوب 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 65 -. 2018ركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، میلة : الم -(رئیسا). 
 330109811ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1098/1 

 بن غالم أحالم   .80
المدیونیة الخارجیة في الجزائر : واثع وآفاق [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر 

إدارة مالیة / بن غالم أحالم ، دراعو عز الدین (مناقشا)، ریغي ھشام (مشرفا ومقررا) (ل.م.د) تخصص 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 59 -. 2018میلة : المركز الجامعي میلة،  -بولعراس سفیان (رئیسا). 

 330103211ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1032/1 
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 -إقتصـــــــاد  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
 بن فریج محمد األمین  .81

[نص مطبوع]  2014-2000اإلستثمار األجنبي المباشر على النمو اإلقتصادي في الجزائر خالل الفترة  تقییم أثر
: مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / بن فریج محمد األمین، بن 

میلة : المركز الجامعي میلة،  -جدو سامي(مناقشا) ،مشري فرید (مشرفا ومقررا) بولعراس سفیان (رئیسا). 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 151 -. 2017
 33098511ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/985/1 

 بن قاسة حوریة  .82
إختبار العالقة بین العائد والمخاطرة لألسھم : دراسة حالة سوق الكویت لألوراق المالیة (بورصة الكویت) خالل 

م) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة 2015-2007الفترة (
میلة  -وبنوك / بن قاسة حوریة، سھام عیساوي(رئیسا)، عدالن سیواني(مناقشا)، ربیعة بن زید(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 135 -. 2016: المركز الجامعي میلة، 
 33086211.د.م.ك ر -. 2016ل م د :  -ماستر

330/862/1 

 بن قویدر خدیجة  .83
[نص مطبوع]  2014-2001دور السیاسة المالیة في تفعیل اإلستثمار المحلي : دراسة حالة الجزائر خالل الفترة 

: مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / بن قویدر خدیجة، عیساوي سھام 
 -. 2016لة : المركز الجامعي میلة، می -(مناقشا)،ساسي فطیمة( مشرفا ومقررا) عاشوري نعیم رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 101
 33090011ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/900/1 

 بن قویطن إیمان   .84
وكالة  CNASجودة خدمة التأمین وأثرھا على رضا ووالء الزبون : دراسة حالة صندوق الضمان اإلجتماعي 

لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / بن قویطن إیمان میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة 
میلة : المركز الجامعي میلة،  -، غیشي عبد العالي (مناقشا) ، عقون شراف (مشرفا) حراق مصباح (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 141 -. 2016
 33088511ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/885/1 

 

 بن كتفي إیمان  .85
أثر األزمة المالیة العالمیة على األداء المالي للمصارف اإلسالمیة :دراسة عینة من المصارف اإلسالمیة في 

اإلمارات [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم االقتصادیة (ل.م.د) تخصص ''اقتصاد 
 21*30ص. ؛ 101 -. 2018ركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، میلة : الم -نقدي و بنكي'' / بن كتفي إیمان. 

 + قرص مضغوط.
 330110911ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1109/1 
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 بن لخضر اسماء  .86

دور استثمار أموال الزكاة في رفع مستوى التشغیل : دراسة حالة مؤسسة الزكاة بوالیة سیالنجور مالیزیا 
] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / بن ) [نص مطبوع2010-2014(

میلة :  -لخضر اسماء، رملي حمزة(رئیسا)، عبد الباسط علیا(مناقشا)، زواري فرحات سلیمان(مشرفا ومقررا). 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 133 -. 2016المركز الجامعي میلة، 

 33086311.ك ر.د.م -. 2016ل م د :  -ماستر

330/863/1 

 بن لخضر منال  .87
دور ھیئات الدعم في مرافقة الشباب البطال إلنشاء مؤسسة مصغرة في الجزائر : دراسة حالة الوكالة الوطنیة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة  qqnsejلدعم وتشغیل الشباب 
میلة :  -نال، حریز ھشام(رئیسا)، بوزاھر صونیة(مناقشا)، كنیدة زلیخة(مشرفا ومقررا). و بنوك / بن لخضر م

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 157 -. 2016المركز الجامعي میلة، 
 33085811ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/858/1 

 بن لزرق نسیمة  .88

: دراسة حالة عینة من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  إعادة ھندسة العملیات ودورھا في تحسین أداء المؤسسة

بوالیة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / بن 

میلة : المركز  -لزرق نسیمة، رملي حمزة(مناقشا) ،مزھود ھشام(مشرفا ومقررا) بوسالم أبوبكر(رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 167 -. 2017، الجامعي میلة

 33096811ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/968/1 

 بن لشھب حمزة  .89
) [نص 2013-2001دور السیاسة المالیة في تحقیق التوازن اإلقتصادي : دراسة حالة الجزائر خالل الفترة (

ییر تخصص مالیة وبنوك / بن لشھب حمزة، حسیني مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التس
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 133 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -ابتسام(مشرفا). 

 33071111ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/711/1 

 بن لھزیل ریان  .90
مصلحة الرقابة المالیة لوالیة میلة [نص مطبوع] : دور الرقابة المالیة في تسییر النفقات العمومیة : دراسة حالة 

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / بن لھزیل ریان، بعلي 
میلة : المركز الجامعي میلة،  -حسني(مناقشا) ، ھولي رشید (مشرفا ومقررا) بوركوة عبد المالك (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 95 -. 2018
 330103411ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1034/1 
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 بن مبارك أیمن أمین  .91

تأثیر جودة الخدمة الفندقیة على إتخاذ قرار الشراء لدى المستھلك : دراسة حالة فندق اآلغا بفرجیوة والیة میلة 
[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص تسویق الخدمات / بن 

 + قرص مضغوط . 21*30. ؛ ص119 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -مبارك أیمن أمین. 
 330100911ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1009/1 

 

 بن مسیعود خولة   .92
وسائل الدفع اإللكتروني ودورھا في عصرنة البنوك التجاریة : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

)BADRر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص ) وكالة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماست
+ قرص مضغوط  21*30ص. ؛ 170 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -مالیة بنوك / بن مسیعود خولة . 

. 
 330100011ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1000/1 

 

 

 بن ناصف ھاجر  .93
 -اسة حالة الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط دور تسویق الخدمات المصرفیة في تحسین العالقة مع العمیل در

CNEP-  [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / بن
+ قرص  21*30ص. ؛ 108 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -ناصف ھاجر، عقبة قطاف(مشرفا). 

 مضغوط.
 33053111ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/531/1 

 بن نعیجة زكریاء  .94
-2006استقطاب اإلستثمار األجنبي المباشر دعامة رئیسیة لتقلیص البطالة : دراسة حالة الجزائر خالل الفترة (

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / بن  2016
میلة : المركز  -یاء، طباخي سناء (مناقشا) : كافي فریدة (مشرفا ومقررا) طویل حدة (رئیسا). نعیجة زكر

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 112 -. 2018الجامعي میلة، 
 330104011ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1040/1 

 بن یحي خولة  .95
ادیة دراسة حالة بعض المؤسسات اإلقتصادیة بوالیة میلة مدى تبني اإلستراتیجیة التسویقیة في المؤسسة اإلقتص

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / بن یحي خولة، قرین 
میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط -الربیع(مناقشا) ،بوالریحان فاروق(مشرفا ومقررا) ،ھولي فرحات(رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30؛ ص. 114 -. 2013
 33030611ر.د.م.ك 

330/306/1 
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 بوالثلج فاطمة   .96

أثر اإلعالنات التجاریة على القرار الشرائي للمستھلكین دراسة حالة عینة من ربات البیوت في والیة میلة [نص 
فاطمة ، عقبة مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / بوالثلج 

 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -قطاف(رئیسا)،فؤاد بوجنانة(مناقشا)،برني میلود(مشرفا ومقررا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 161

 33048311ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/483/1 

 بوالشطوب منال  .97
[نص مطبوع] :  -میلة-دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر  دور االتصال اإلداري في تطویر األداء الوظیفي

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / بوالشطوب منال، ھبول محمد 
 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -(رئیسا) ، حمودي حیمر( مناقشا) ، لطرش جمال (مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 149
 33049511ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/495/1 

 بوالشعیر رقیة  .98
[نص مطبوع] :  Samira.tvدراسة تحلیلیة لصورة المرأة الجزائریة في اإلعالنات التلفزیونیة دراسة حالة قناة 

میلة :  -یق الخدمات / بوالشعیر رقیة. مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص تسو
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 74 -. 2017المركز الجامعي میلة، 

 330101311ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1013/1 

 

 بوالصیود عماد الدین  .99
من الشباب المقاول قیم العمل اإلسالمیة وثقافة المقاولة لدى الشباب الجزائري : دراسة میدانیة على مجموعة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص تسویق الخدمات / 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 86 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -بوالصیود عماد الدین. 

 330101011ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1010/1 

 

 لطبخ حسیبة بوا  .100
إلى  1985أثر اإلستثمار األجنبي المباشر على التشغیل في الجزائر (دراسة قیاسیة خالل الفترة الممتدة من 

) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / 2016
میلة :  -اقشا) ، بوسالم أبوبكر (مشرفا ومقررا). بوالطبخ حسیبة ، بوفنش وسیلة (رئیسا) ، رملي حمزة ( من

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 137 -. 2018المركز الجامعي میلة، 
 330104111ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1041/1 
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 بوالطمین أشواق  .101

دور الحوكمة المصرفیة في الحد من ظاھرة غسیل األموال : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة وكالة میلة 
[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / بوالطمین أشواق، 

میلة : المركز الجامعي میلة،  -ومقررا). محمد بوطالعة(رئیسا)، مشري فرید(مناقشا)، عقبة قطاف(مشرفا 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 125 -. 2015
 33070411ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/704/1 

 بوالعیش إیمان  .102
دور القطاع الخاص في تجاوز تداعیات األزمة النفطیة الراھنة على الجزائر : دراسة حالة الجزائر من سنة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة  2016إلى سنة 2014
میلة :  -بنوك / بوالعیش إیمان، بوجنانة فؤاد(مناقشا) ،ریغي ھشام(مشرفا ومقررا) كروش صالح الدین(رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 77 -. 2017المركز الجامعي میلة، 
 33096411ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/964/1 

 بوالنعمة لمین  .103
[نص مطبوع] :  -میلة-أثر التسویق السیاحي على رضا الزبون : دراسة حالة وكالة مدیحة للسیاحة و األسفار 

مدكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص ''تسویق خدمات'' / بوالنعمة لمین، دوفي 
میلة : المركز الجامعي عبد الحفیظ  -ة(مناقشا)،بوزاھر صونیة(مشرفا ومقررا)، محمود بولصباع(رئیسا). قرمی

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 81 -. 2018بوالصوف، 
 330109511ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم تجاریة : میلة :  -ماستر

330/1095/1 

 بوالنمر لبنى  .104
في تحقیق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة : دراسة حالة الصندوق الوطني  مساھمة الكفاءات المحوریة

للتأمینات اإلجتماعیة وكالة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 
میلة  -مقررا). مالیة وبنوك / بوالنمر لبنى، سنوسي أسامة(رئیسا)، كنیدة زلیخة(مناقشا)، حسیني ابتسام(مشرفا و

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 167 -. 2015: المركز الجامعي میلة، 
 33071711ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/717/1 

 بوالھلة موني  .105
تقییم سیاسات تمویل المنؤسسات الصغیرة والمتوسطة المحلیة : دراسة حالة الوكالة الوطنیة لدعم نشغیل الشباب 

)ANSEJة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة ) میل
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 103 -. 2018میلة : المركز الجامعي میلة،  -مالیة / بوالھلة موني. 

 330103011ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1030/1 
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 بوبریم أسامة   .106

كترونیة ومتطلبات تطبیقھا في مالیة المؤسسات اإلستشفائیة دراسة حالة المؤسسة اإلستشفائیة محمد اإلدارة اإلل
مداحي فرجیوة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة 

میلة :  -حراق مصباح (رئیسا).  / بوبریم أسامة ، بوالریحان فاروق (مناقشا) ، غقون شراف(مشرفا ومقررا)
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 78 -. 2018المركز الجامعي میلة، 

 330111911ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1119/1 

 بوبندیر صلیحة  .107
 جودة الخدمات التأمینیة وأثرھا على رضا العمالء [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم

 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -التسییر تخصص مالیة وبنوك / بوبندیر صلیحة، مزھود ھشام(مشرفا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 108

 33070311ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/703/1 

 بوترعة سامي   .108
طیة : دراسة حالة صندوق المعاشات الحكومي صنادیق الثروة السیادیة ودورھا في إدارة الفوائض المالیة النف

العالمي النرویجي [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / 
میلة :  -بوترعة سامي ، واضح فواز رئیسا)،أبو بكر بوسالم(مناقشا)، زواري فرحات سلیمان(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 138 -. 2015المركز الجامعي میلة، 
 33074011ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/740/1 

 بوجریو بشرى  .109
-1990تأثیر انخفاض أسعار البترول على بعض المؤشرات اإلقتصادیة الجزائریة دراسة قیاسیة خالل الفترة (

علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / ) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في 2015
میلة : المركز  -بوجریو بشرى، حدة طویل (مناقشا) ،فواز واضح (مشرفا ومقررا) وسیلة بوفنش (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 109 -. 2017الجامعي میلة، 
 33098911ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/989/1 

 

 بوجریو فیصل  .110
[نص مطبوع] :  -میلة-صندوق الزكاة في تمویل المشاریع المصغرة دراسة حالة صندوق الزكاة الجزائر دور

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / بوجریو فیصل، لطرش جمال (رئیسا 
 21*30ص. ؛ 136 -. 2014معي میلة، میلة : المركز الجا -) ،ابوبكر بوسالم (مناقشا) ،ھبول(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط.
 33049411ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/494/1 
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 -إقتصـــــــاد  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
 بوجملین سارة   .111

أثر البیئة التسویقیة على سیاسة التسعیر دراسة حالة عینة من ملبنات مشتقات الحلیب بالشرق الجزائري [نص 
 -لماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / بوجملین سارة ، لطرش جمال(مشرفا). مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة ا

 ص.138 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط.
 33032611ر.د.م.ك 

330/326/1 

 بوحامي وفاء  .112
تحلیل بیئة المؤسسة ودورھا في نجاح عملیة اإلبتكار التسویقي : دراسة حالة عینة من المؤسسات اإلقتصادیة 

بوالیة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص تسویق 
 + قرص مضغوط . 21*30؛  ص.166 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -الخدمات / بوحامي وفاء. 

 330101711ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1017/1 

 بوحبل إكرام   .113
 2017-2012دور البورصة في تمویل اإلستثمار : دراسة مقارنة لبورصة الجزائر وبورصة قطر خالل الفترة 

تخصص إدارة مالیة / بوحبل إكرام  [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د)
میلة : المركز الجامعي میلة،  -، سالم إبراھیم(مناقشا) ،مشري فرید (مشرفا ومقررا) بن جدو سامي (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 153 -. 2018
 330103811ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1038/1 

 

 بوحشیشة مریم  .114
) [نص 2016-2012لیة في التمویل المحلي دراسة تطبیقیة لمیزانیة بلدیة میلة خالل الفترة (دور الضرائب المح

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / بوحشیشة مریم، 
المركز الجامعي میلة، میلة :  -عاشوري نعیم(مناقشا) ،حراق مصباح (مشرفا ومقررا) عقون شراف (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 121 -. 2018
 330112011ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1120/1 

 

 بوحلوس لبنى  .115
) 2015-2009البنوك الشاملة و دورھا في تحفیز االستثمار : دراسة حالة : بنك دبي اإلسالمي خالل الفترة (

ل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / بوحلوس لبنى، [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنی
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 98 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -دوفي قرمیة (مشرفا ومقررا). 

 33092511ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/925/1 
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 -إقتصـــــــاد  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
 بوحلوف أسماء   .116

وكالة القرارم قوقة ،میلة -ى رضا الزبون : دراسة حالة مؤسسة اتصالت الجزائر الترویج اإللكتروني و أثره عل
[نص مطبوع] : مدكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص ''تسویق خدمات'' / 

میلة :  -بوحلوف أسماء ، لبصیر فاطمة(مناقشا)،بوزاھر صونیة(مشرفا و مقررا)، عاشوري إبراھیم(رئیسا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 100 -. 2018المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، 

 330109411ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم تجاریة : میلة :  -ماستر

330/1094/1 

 

 بوحناش شافیة  .117
[نص  2014-2011مساھمة الصادرات السلعیة نحو الدول العربیة في ترقیة الصادرات : دراسة حالة الجزائر 

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / بوحناش شافیة، 
. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -فارس ركیمة (مناقشا) ،ربیع قرین(مشرفا ومقررا) ھشام ریغي (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 107 -
 33098811ر.د.م.ك  - .2017ل م د :  -ماستر

330/988/1 

 بوحنة آیة  .118
أثر جودة خدمات النقل الجوي على رضا العمالء : دراسة حالة عینة زبائن شركة الخطوط الجویة الجزائریة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص تسویق الخدمات / بوحنة 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 168 -. 2017كز الجامعي میلة، میلة : المر -آیة. 

 330101911ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1019/1 

 بوحوش فوزي  .119
دور إعادة ھندسة العملیات في تحسین جودة منتجات المؤسسة : دراسة عینة من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

بوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) بالمناطق الصناعیة لوالیة میلة [نص مط
تخصص مالیة بنوك / بوحوش فوزي، فارس ركیمة (مناقشا) ،ھشام مزھود(مشرفا ومقررا) حمزة رملي 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 168 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -(رئیسا). 
 33097011ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/970/1 

 

 بوخمر أمینة  .120
أثر التسویق الداخلي على أداء العاملین في البنوك التجاریة دراسة حالة عینة من البنوك التجاریة بوالیة میلة 
[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / بوخمر أمینة، 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 114 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -لطرش جمال(مشرفا). 
 33051411ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/514/1 
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 -إقتصـــــــاد  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
 بوخمیس رفیقة  .121

طرق تحسین المنتوج الصناعي وأثرھا في تخفیض التكالیف : دراسة حالة المؤسسة الصناعیة سوناریك وحدة 
شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د)  [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل 2016-2013فرجیوة خالل الفترة 

تخصص مالیة بنوك / بوخمیس رفیقة، سمیرة خندق (مناقشا) ،أسامة سنوسي (مشرفا ومقررا) محمد بوطالعة 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 127 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -(رئیسا). 

 33095611ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/956/1 

 بوداب أمینة  .122
 -میلة  -أثر جودة الخدمة المصرفیة في تحقیق المیزة التنافسیة دراسة حالة الصندوق الوطني للتوفیر واإلحتیاط 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماسترفي علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / بوداب أمینة، ھاملي 
. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -شا)،بوسالم أبو بكر(مشرفا ومقررا). عبد القادر(رئیسا)، ھیول محمد(مناق

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 83 -
 33052111ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/521/1 

 بوداب سھام  .123
) 2012-2008عالج مشكلة السیولة في البنوك اإلسالمیة دراسة حالة بنك أبو ظبي اإلسالمي خالل الفترة (

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / بوداب سھام، دوفي قرمیة (رئیسا) 
 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط. -،معارفي فریدة (عضوا مناقشا) ،مشري فرید (مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 137
 33030711ر.د.م.ك 

 

330/307/1 

 بوداب عبد الرؤوف  .124
[نص مطبوع]  BDLدور توریق القروض في إعادة تمویل البنوك التجاریة : دراسة تجربة بنك التنمیة المحلیة 

التسییر تخصص مالیة وبنوك / بوداب عبد الرؤوف، لطرش  : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم
میلة : المركز الجامعي میلة،  -جمال(رئیسا)، زواري فرحات سلیمان(مناقشا)، كنیدة زلیخة(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 128 -. 2016
 33086711ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/867/1 

 

 بودبزة صفیة  .125
یاس رضا السائح المحلي عن المنتجات السیاحیة : دراسة حالة والیة میلة [نص مطبوع] : مدكرة مكملة لنیل ق

شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص ''تسویق خدمات'' / بودبزة صفیة، فرحات 
الجامعي عبد الحفیظ  میلة : المركز -ھولي(مناقشا)،صكري أیوب(مشرفا و مقررا)، بولصباع محمود(رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 100 -. 2018بوالصوف، 
 330108611ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم تجاریة : میلة :  -ماستر

330/1086/1 
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 -إقتصـــــــاد  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
 

 بودن إیمان  .126
دور الوساطة المالیة في تشجیع اإلستثمار المحلي [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم 

 21*30ص. ؛ 79 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -سییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / بودن إیمان. الت
 + قرص مضغوط .

 33099811ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/998/1 

 بودویرة أمینة   .127
یة لتسییر القرض المصغر میلة التمویل المصغركآلیة لدعم المشاریع اإلستثماریة في الجزائر حالة الوكالة الوطن

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص  2016-2010خالل الفترة 
 -مالیة بنوك / بودویرة أمینة ، نوال بیراز (مناقشا) ،فریدة كافي (مشرفا ومقررا) فاروق بوالریحان (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 94 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة، 
 33095511ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/955/1 

 بودیس أمیرة  .128
[نص  2016-2006دور السیاسة التقدیة في التحكم في السیولة المصرفیة : دراسة حالة الجزائر خالل الفترة 

خصص ''ادارة مالیة'' / بودیس أمیرة، عبد الباسط مطبوع] : مدكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر ت
میلة : المركز الجامعي  -عبد الصمد علیة(مناقشا)،عزالدین دراعو(مشرفا ومقررا)، سھام عیساوي(رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 117 -. 2018میلة، 
 330107711ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم التسییر : میلة :  -ماستر

330/1077/1 

 بوراس صباح  .129
[نص  2016-2014أھمیة القطاع الصناعي التحویلي في ظل األزمة النفطیة الراھنة في الجزائر خالل الفترة 

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / بوراس صباح، 
میلة : المركز الجامعي میلة،  -) كروش صالح (رئیسا). سفیان بولعراس (مناقشا) ،ریغي ھشام (مشرفا ومقررا

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 67 -. 2017
 33094611ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/946/1 

 بوراوي إنصاف  .130
دور حوكمة البنوك في إدارة المخاطر المصرفیة دراسة حالة الجزائر [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة 

میلة : المركز  -الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / بوراوي إنصاف، كنیدة زلیخة(مشرفا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 106 -. 2014الجامعي میلة، 

 33050911ر.د.م.ك  -. 2014میلة :  ل م د : -ماستر

330/509/1 
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 -إقتصـــــــاد  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
 بورماد حمزة  .131

إدارة مخاطر القروض في البنوك التجاریة دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة وكالة میلة [نص مطبوع] : 
عي میلة، میلة : المركز الجام -. 1ط -مذكرة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / بورماد حمزة. 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 137 -. 2013
 33035211ر.د.م.ك 

330/352/1 

 بورواق خولة  .132
دور التحلیل المالي في تقییم األداء المالي في المؤسسة اإلقتصادیة : دراسة حالة مؤسسة فارمیدال أن أس 

ییر تخصص ''ادارة مالیة'' / ) [نص مطبوع] : مدكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التس2013-2016(
میلة : المركز  -بورواق خولة، داودي حمزة(مناقشا)،مشري فرید(مشرفا و مقررا)، طباخي سناء(رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 125 -. 2018الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، 
 330108111ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم التسییر : میلة :  -ماستر

330/1081/1 

 

 بورومة سعاد  .133
دور موظفي المكاتب األمامیة في تحقیق رضا ووالء الزبون : دراسة حالة اتصاالت الجزائر بمیلة [نص 

مطبوع] : مدكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة تخصص ''اتسویق الخدمات'' / بورومة سعاد، 
میلة : المركز الجامعي عبد  -سا). غیشي عبد العالي(مناقشا)،عقون شراف(مشرفاو مقررا)، بوسالم أبوبكر(رئی

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 104 -. 2018الحفیظ بوالصوف، 
 330108311ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم تجاریة : میلة :  -ماستر

330/1083/1 

 بورویسة یاسمینة  .134
-2000اسة حالة الجزائر (دور اإلصالحات المالیة في تشجیع اإلستثمارات األجنبیة المباشرة في الجزائر : در

) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / بورویسة 2013
میلة : المركز  -یاسمینة، ركیمة فارس (رئیسا) ، ھولي رشید (مناقشا) ، مرزوقي یاسر (مشرفا ومقررا). 

 غوط.+ قرص مض 21*30ص. ؛ 137 -. 2015الجامعي میلة، 
 33072811ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/728/1 

 بوزراع باتول  .135
 BADRأثر نظام المعلومات بالبنوك على جودة الخدمات المصرفیة : دراسة حالة بنك الفالحة و التنمیة الریفیة 

ماستر في علوم التسییر القرارم) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة ال-واد النجاء-عینة من وكاالت (میلة 
+  21*30ص. ؛ 133 -. 2018میلة : المركز الجامعي میلة،  -(ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / بوزراع باتول. 

 قرص مضغوط.
 330103111ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1031/1 
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 بوزراع فاطمة  .136

متوسطة في الجزائر والیة میلة نموذجا صندوق ضمان القروض كمحفز لنمو وتطور المؤسسات الصغیرة وال
[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / بوزراع فاطمة، فواز 

میلة : المركز الجامعي میلة،  -واضح(رئیسا)، صالح الدین كروش(مناقشا)، حرید رامي(مشرفا ومقررا). 
 ضغوط .+ قرص م 21*30ص. ؛ 121 -. 2016
 33087811ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/878/1 

 بوزرزور محمد األمین   .137
[نص مطبوع] :  2015-2008تقلبات أسعار النفط وانعكاساتھا على المیزان التجاري الجزائري خالل الفترة 

زور محمد األمین ، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / بوزر
. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -حمزة خوازم(مناقشا) ،فریدة كافي(مشرفا ومقررا) فارس ركیمة(رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 144 -
 33097311ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/973/1 

 

 بوزنیر وداد   .138
 -وكالة میلة  -لبنوك التجاریة دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة دور ھیكل السوق في تحدید إستراتیجیة ا

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / بوزنیر وداد ، 
امعي میلة، میلة : المركز الج -محمد بوطالعة(رئیسا)، عبد القادر ھاملي(مناقشا)، واضح فواز(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 147 -. 2014
 33052711ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/527/1 

 

 بوزید أحالم  .139
تأثیر التوافق بین اإلستراتیجیة والھیكل التنظیمي على الفعالیة التنظیمیة في المؤسسات اإلقتصادیة : دراسة عینة 

والیة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر من المؤسسات اإلقتصادیة في 
(ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / بوزید أحالم، فؤاد بوجنانة (مناقشا) ،ھشام مزھود (مشرفا ومقررا) فؤاد وشاش 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 207 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -(رئیسا). 
 33095411ر.د.م.ك  -. 2017:  ل م د -ماستر

330/954/1 

 بوسحابة سعاد  .140
دور الحوكمة في تحسین األداء المالي للمصارف االسالمیة:دراسة حالة مصرف الراجحي االسالمي خالل الفترة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل م د) تخصص "اقتصاد  2006-2016
 -. 2018میلة : المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف،  -وبنكي" / بوسحابة سعاد، بعلي حسني (مشرفا). نقدي 
 .21*30ص. ؛ 128

 330110211ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1102/1 
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 بوسعید محمد  .141

) [نص مطبوع] : 2015-2000دور اإلستثمار األجنبي المباشر في دعم التنمیة المستدامة دراسة حالة الجزائر (
میلة :  -مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة وبنوك / بوسعید محمد. 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 148 -. 2017المركز الجامعي میلة، 
 330102711ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1027/1 

 بوسلوب أسماء  .142
 -2012-1998-المؤشرات الكمیة لالقتصاد الكلي على االستثمار األجنبي المباشر دراسة حالة الجزائر  قیاس أثر

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / بوسلوب أسماء، 
میلة : المركز الجامعي میلة،  -بولعراس سفیان(رئیسا)، سنوسي أسامة(مناقشا)،مشري فرید(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 207 -. 2014
 33048711ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/487/1 

 بوشة شھرزاد  .143
میلة [نص مطبوع] : مذكرة لنیل  -بودودو -االداء المالي وأثره على قیمة المؤسسة دراسة حالة : مؤسسة اآلجر 

میلة : المركز  -. 1ط. -علوم التسییر (ل.م.د) / بوشة شھرزاد، بوالریحان فاروق(مشرفا).  شھادة الماستر في
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 73 -. 2013الجامعي میلة، 

 33035611ر.د.م.ك 

330/356/1 

 

 بوشلوخ إیمان   .144
میلة [نص  BQDRمكانة اإلبداع التكنولوجي في المؤسسات المالیة : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / بوشلوخ إیمان ، 
. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -یسا). رحمة كرباش (مناقشا) ،ھشام حریز (مشرفا ومقررا) جابر زید (رئ

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 113 -
 33093411ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/934/1 

 

 بوشلوخ جمیلة  .145
االسواق المالیة كآلیة فعالة في تمویل االستثمارات: دراسة حالة بورصة عمان لالوراق المالیة باالردن من الفترة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر(ل م د) تخصص "ادارة مالیة"  2007-2016
میلة :  -/ بوشلوخ جمیلة، خوازم حمزة (مناقشا) ، فراح الیاس الھناني (مشرفا ومقررا) واضح فواز (رئیسا). 

 ط.+ قرص مضغو 21*30ص. ؛ 200 -. 2018المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، 
 330106511ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1065/1 
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 بوشلیف فضیلة  .146

) 2015-1990أثر تحریر التجارة الخارجیة على النمو اإلقتصادي : دراسة حالة الجزائر خالل الفترة الممتدة (
وشلیف فضیلة، [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / ب

میلة : المركز الجامعي میلة،  -ركیمة فارس (رئیسا)، واضح فواز(مناقشا)، بوسالم أبو بكر(مشرفا ومقررا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 136 -. 2016
 33085511ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/855/1 

 بوشوك أمیرة  .147
ة : دراسة حالة الوكالة الوطنیة التصاالت الجزائر خالل الفترة دور االبتكار في رفع األداء المالي للمؤسس

) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / 2011-2015(
میلة : المركز  -بوشوك أمیرة، مرزوقي یاسر(رئیسا)، صاكري أیوب(مناقشا)، ھولى فرحات(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 103 -. 2016لة، الجامعي می
 33085411ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/854/1 

 بوصبع نبیلة  .148
بمدینة میلة [نص  CAATتقییم جودة الخدمة في وكاالت التأمین : دراسة حالة الشركة الجزائریة للتأمینات 

تسییر تخصص مالیة وبنوك / بوصبع نبیلة، غیشي عبد مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم ال
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 79 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -العالي(مشرفا). 

 33073411ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/734/1 

 

 بوصفصاف حسیبة  .149
: دراسة حالة بنك دبي اإلسالمي خالل الفترة دور البنوك اإلسالمیة في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

) [نص مطبوع] : مدكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص ''ادارة مالیة'' / 2010-2017(
میلة :  -بوصفصاف حسیبة، دراعو عز الدین(مناقشا)،عقون شراف(مشرفا و مقررا)، صدیقي سعاد(رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 143 -. 2018والصوف، المركز الجامعي عبد الحفیظ ب
 330108211ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم التسییر : میلة :  -ماستر

330/1082/1 

 

 بوطبجة ھاجر  .150
مدى استقاللیة البنك المركزي في تنفید السیاسة النقدیة دراسة مقارنة بین بنك الجزائر والبنك المركزي األردني 
[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / بوطبجة ھاجر، علي موسى أمال 

 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط. -). (رئیسا)،كنیدة زلیخة (مناقشا)،معارفي فریدة(مشرفا ومقررا
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 142

 33031011ر.د.م.ك 

330/310/1 

30 
 



 -إقتصـــــــاد  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
 بوطفیس خالد  .151

[نص  2013-2001دراسة قیاسیة ألثر اإلستثمارات العامة على النمو اإلقتصادي في الجزائر خالل الفترة 
في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / بوطفیس خالد، بیراز مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر 

 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -نوال(رئیسا)، ریغي ھشام(مناقشا)، بوفنش وسیلة(مشرفا ومقررا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 83

 33072211ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/722/1 

 بوطالعة خدیجة  .152
[نص مطبوع] :  BADRمخاطر المصرفیة في البنوك التجاریة دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة إدارة ال

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / بوطالعة خدیجة، مشري فرید(رئیسا)،زواري 
ص. ؛ 99 -. 2013الجامعي میلة، میلة : المركز  -. 1ط. -فرحات سلیمان(مناقشا)،قطاف عقبة(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30
 33032211ر.د.م.ك 

330/322/1 

 بوطالعة لیلى  .153
دراسة حالة بنك الفالحة و التنمیة الریفیة  -دور الحكومة المصرفیة في إدارة مخاطر السیولة في البنوك التجاریة 

علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / بوطالعة  [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في -میلة  -
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 104 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -لیلى، مشري فرید(مشرفا). 

 33088011ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/880/1 

 بوطالعة منال  .154
) [نص 2015/1990الة الجزائر خالل الفترة (أثر تحریر التجارة الخارجیة على المیزان التجاري : دراسة ح

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / بوطالعة منال، 
میلة : المركز الجامعي  -بوالعراس سفیان (مناقشا) ، قرفي عمار(مشرفا ومقررا) قشي محمد الصالح(رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30 ص. ؛104 -. 2018میلة، 
 330103911ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1039/1 

 

 بوطواطو رندة  .155
[نص مطبوع] :  -القرارم قوقة -أثر جودة المنتج على زیادة مبیعات المؤسسة دراسة حالة مطاحن بني ھارون

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / بوطواطو رندة، وسیلة 
ص. ؛ 191 -. 2014معي میلة، میلة : المركز الجا -بوفنش(رئیسا)،نوال دراز(مناقشا) بوزاھر صونیة(مشرفا). 

 + قرص مضغوط. 21*30
 33047811ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/478/1 
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 بوعافیة سمیة   .156

أثر كفاءة السوق المالي في عملیات الخصخصة : دراسة مقارنة بین الجزائر والمغرب [نص مطبوع] : مذكرة 
ییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / بوعافیة سمیة ، سناء طباخي (مناقشا) مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التس

ص. ؛ 174 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -،ولید لطیف (مشرفا ومقررا) صالح كروش (رئیسا). 
 + قرص مضغوط . 21*30

 33094911ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/949/1 

 بوعافیة لیلى  .157
المعرفة في تنمیة الموارد البشریة في المؤسسة : دراسة حالة مدیریة توزیع الكھرباء والغاز میلة دور إدارة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / بوعافیة لیلى، 
. 2015ة : المركز الجامعي میلة، میل -واضح فواز(رئیسا)، كنیدة زلیخة(مناقشا)، قرین الربیع(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 128 -
 33073111ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/731/1 

 بوعبد هللا ساسیة  .158
[نص مطبوع]  samsungأثر األزمة المالیة العالمیة على أرباح الشركات المتعددة الجنسیات دراسة حالة شركة 

ة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / بوعبد هللا ساسیة، مشري فرید(مناقشا)،وبرني : مذكرة مكملة لنیل شھاد
ص. ؛ 115 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط. -میلود(مشرفا ومقررا) قطاف عقبة(رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30
 33033411ر.د.م.ك 

330/334/1 

 بوعجل فاتح  .159
) : دراسة حالة مدیریة الضرائب لوالیة میلة ( المدیریة 2014-2010الرقابة الجبائیة للحد من الغش الضریبي (

الفرعیة للرقابة الجبائیة ) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و 
میلة :  -ومقررا) شراف عقون (رئیسا).  بنوك / بوعجل فاتح، الربیع قرین(مناقشا)،مصباح حراق(مشرفا

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 157 -. 2016المركز الجامعي میلة، 
 33090211ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/902/1 

 

 بوعریوة أحمد  .160
القرارم  دور جودة الخدمات المالیة في تحقیق رضا الزبون : دراسة حالة بنك الفالحة و التنمیة الریفیة وكالة

[نص مطبوع] : مدكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص ''تسویق  837-قوقة
میلة :  -خدمات'' / بوعریوة أحمد، مزھود ھشام(مناقشا)،واضح فواز(مشرفا ومقررا)، لطرش جمال(رئیسا). 

 قرص مضغوط.+  21*30ص. ؛ 104 -. 2018المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، 
 330108911ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم تجاریة : میلة :  -ماستر

330/1089/1 
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 بوعزة سمیة  .161

[نص مطبوع] : مذكرة  2014-1990أثر تخفیض قیمة العملة على میزان المدفوعات : دراسة حالة الجزائر 
بوعزة سمیة، لطیف ولید (مناقشا) ،قطاف  مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك /

+  21*30ص. ؛ 72 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -عقبة (مشرفا ومقررا) لطرش جمال (رئیسا). 
 قرص مضغوط.

 33092911ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/929/1 

 بوعنیقة سمیة  .162
ئر [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في بحث سبل تطویر نظام التمویل بالمشاركة في الجزا

ص. ؛ 152 -. 2018میلة : المركز الجامعي میلة،  -علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / بوعنیقة سمیة. 
 + قرص مضغوط . 21*30

 330102811ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1028/1 

 بوغابة یسمینة  .163
مصغرة في زیادة حجم اإلستثمار : دراسة حالة الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر بوالیة دور القروض ال

میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / بوغابة یسمینة، 
 -. 2015المركز الجامعي میلة،  میلة : -ولید لطیف (مناقشا)، میلود برني(مشرفا ومقررا) مشري فرید(رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 140
 33068911ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/689/1 

 

 بوفنار حنان   .164
دور الرضا الوظیفي في تحقیق جودة الخدمة : دراسة حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر فرع میلة [نص مطبوع] : 

میلة :  -ي علوم التسییر (ل.م.د) تخصص تسویق الخدمات / بوفنار حنان . مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر ف
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 115 -. 2017المركز الجامعي میلة، 

 330100711ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1007/1 

 بوفندي بالل  .165
سة على عینة ن المستھلكین من والیة سطیف دراسة تحلیلیة ألثر اإلعالن على السعادة النفسیة للمستھلك : درا

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص تسویق الخدمات / بوفندي 
+ قرص  21*30ص. ؛ 99 -. 2018میلة : المركز الجامعي میلة،  -بالل، بلحاج طارق(مشرفا و مقررا). 

 مضغوط .
 330112111ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

800/1121/1 
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 بوفنش رقیة  .166

استخدام نماذج السالسل الزمنیة كأداة في التوقیع بمؤشرات بورصة األوراق المالیة : دراسة حالة سوق أبوظبي 
[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في  2016جانفي 31إلى  2015سبتمبر 1لألوراق المالیة من 

. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -). علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / بوفنش رقیة، مشري فرید(مشرفا
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 121 -

 33086111ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/861/1 

 بوفنغور سمیة   .167
دور التحلیل التنافسي في تحسین األداء المالي للمؤسسة اإلقتصادیة : دراسة حالة مطاحن بني ھارون القرارم 

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / بوفنغور  میلة [نص مطبوع] :
میلة : المركز الجامعي  -سمیة ، حمزة رملي (مناقشا) ،واضح فواز (مشرفا ومقررا) ھشام حریز (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 150 -. 2017میلة، 
 33094711ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/947/1 

 بوقاسة مریم   .168
الضریبة على أرباح الشركات وتأثیرھا على المردودیة المالیة للمؤسسة : دراسة حالة مفتشیة الضرائب میلة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة  2015-2011شمال: 
میلة :  -یم (مناقشا) ،حراق مصباح (مشرفا ومقررا) عقون شراف (رئیسا). بنوك / بوقاسة مریم ، عاشوري نع

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 152 -. 2017المركز الجامعي میلة، 
 33093311ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/933/1 

 بوقبینة أسیة  .169
دور حذف األصفار من العملة النقدیة في كبح التضخم [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في 
علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / بوقبینة أسیة، بلحاج طارق(رئیسا)، مشري فرید(مناقشا)، غیشي عبد 

 + قرص مضغوط. 21*30 ص. ؛105 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -العالي(مشرفا ومقررا). 
 33073311ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/733/1 

 

 بوقلیع كریمة  .170
[نص مطبوع] : مذكرة  2014-2010المؤسسات الوقفیة ودورھا في التنمیة اإلقتصادیة : دراسة حالة الجزائر 

ریمة، دوفي قرمیة(مناقشا)،بیراز مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / بوقلیع ك
+  21*30ص. ؛ 123 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -نوال(مشرفا ومقررا) بنون خیر الدین (رئیسا). 

 قرص مضغوط.
 33090111ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/901/1 
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 بوكلوز رفیقة  .171

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم أثر التسویق بالعالقات في تحقیق رضا العمالء [نص 
التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / بوكلوز رفیقة، لطرش جمال(رئیسا)، سمایلي محمود(مناقشا)، حیمر 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 105 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -حمودي(مشرفا ومقررا). 
 33051311م.ك ر.د. -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/513/1 

 بوكویرة سھیلة   .172
أثر البنیة التحتیة المادیة لإلدارة اإللكترونیة على أداء المؤسسة من وجھة نظر الموظفین اإلداریین بالمركز 

الجامعي عبدالحفیظ بوالصوف میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) 
یة بنوك / بوكویرة سھیلة ، حمودي حیمر(مناقشا) ،فاروق بوالریحان (مشرفا ومقررا) الربیع قرین تخصص مال

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 156 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -(رئیسا). 
 33094511ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/945/1 

 بولجمر رشید  .173
یة اإللكترونیة على رضا العمیل : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة وكالة میلة أثر جودة الخدمات المصرف

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / بولجمر 
المركز الجامعي میلة، میلة :  -رشید، وشاش فؤاد(مناقشا) ،عقون شراف (مشرفا ومقررا) قرین الربیع (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 87 -. 2017
 33097111ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/971/1 

 

 بولحلیب سمیة  .174
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورھا في ترقیة تنافسیة القطاع الصناعي في الجزائر [نص مطبوع] : مذكرة 

میلة :  -. 1ط. -التسییر (ل.م.د) / بولحلیب سمیة، ریغي ھشام(مشرفا). مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 143 -. 2013المركز الجامعي میلة، 

 33032411ر.د.م.ك 

330/324/1 

 

 بولحیة فوزیة  .175
وكالة میلة رقم  SAAأثر جودة خدمات التأمین في تحقیق المیزة التنافسیة : دراسة حالة الشركة الوطنیة للتأمین 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / بولحیة  2673
میلة : المركز الجامعي  -فوزیة، ركیمة فارس (مناقشا) ،ھبول محمد (مشرفا ومقررا) دوفي قرمیة (رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 165 -. 2016میلة، 
 33092611ر.د.م.ك  -. 2016م د :  ل -ماستر

330/926/1 
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 بولسنان خولة   .176

دور الموازنات التقدیریة في تحسین األداء المالي بالمؤسسة اإلقتصادیة : دراسة حالة مدیریة توزیع الكھرباء 
والغاز میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / بولسنان 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 107 -. 2015یلة، میلة : المركز الجامعي م -خولة ، بوجنانة فؤاد (مشرفا). 
 33072111ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/721/1 

 بولصباح عبلة   .177
تحلیل متغیرات ھیكل الصناعة المصرفیة في الجزائر : دراسة حالة عینة من البنوك العمومیة الجزائریة [نص 

التسییر تخصص مالیة و بنوك / بولصباح عبلة ، حرید مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم 
 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -رامي (مناقشا) ،واضح فواز(مشرفا ومقررا) مرزوقي یاسر(رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 105
 33092311ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/923/1 

 بولصباع مریم  .178
دور نظم المعلومات في الحد من مخاطر اإلئتمان المصرفي : دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري وكالة میلة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / بولصباع مریم، 
میلة : المركز الجامعي  -قررا). زواري فرحات سلیمان(رئیسا)، واضح فواز(مناقشا)، قرین ربیع(مشرفا وم

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 185 -. 2016میلة، 
 33085711ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/857/1 

 

 بولعراس أمیرة  .179
[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل  2016-2013دور التحقیق المحاسبي في دعم الرقابة الجبائیة خالل الفترة 

ي علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / بولعراس أمیرة، لبیض لیندة (مناقشا) ، حراق شھادة الماستر ف
 21*30ص. ؛ 100 -. 2018میلة : المركز الجامعي میلة،  -مصباح (مشرفا ومقررا) بوطالعة محمد (رئیسا). 

 + قرص مضغوط .
 330105311ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1053/1 

 

 عراق طارقبول  .180
 -وكالة میلة -أھمیة االتصال التسویقي في تحسین الخدمة المصرفیة دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / بولعراق طارق، 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 89 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -مشري فرید(مشرفا). 

 33050511ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/505/1 
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 بولعراوي سناء  .181

دور المراجعة الداخلیة في تحقیق كفاءة األداء المالي في المؤسسة : دراسة عینة من المؤسسات اإلقتصادیة 
ة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / بوالیة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھاد

 -بولعراوي سناء، أوصالح عبد الحلیم (مناقشا) ، قرین الربیع(مشرفا ومقررا) كروش صالح الدین (رئیسا). 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 112 -. 2018میلة : المركز الجامعي میلة، 

 330103311ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1033/1 

 بولعظام زكي   .182
قائمة التدفقات النقدیة ودورھا في تقییم األداء المالي للمؤسسة اإلقتصادیة : دراسة حالة شركة توزیع الكھرباء 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر  2016-2012والغاز للشرق خالل الفترة 
بولعظام زكي ، لطرش جمال (رئیسا) ، أبو بكر بوسالم (منافشا) ، ھبول محمد  (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة /

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 105 -. 2018میلة : المركز الجامعي میلة،  -(مشرفا ومقررا). 
 330103511ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1035/1 

 بولفراخ منوبة  .183
) [نص 2015-2012ي تحسین األداء المالي : دراة حالة مؤسسة سوناریك (دور نظام المعلومات المحاسبیة ف

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / بولفراخ منوبة، 
ي میلة : المركز الجامع -فرحات سلیمان زواري (مناقشا) ،ربیع قرین (ربیع قرین) محمد بوطالعة (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 105 -. 2017میلة، 
 33096211ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/962/1 

 بولفوس أمیرة  .184
[نص  2016-2006دور السیاسة النقدیة في معالجة اختالل میزان المدفوعات:دراسة حالة الجزائر خالل الفترة 

لوم التسییر(ل م د) تخصص "ادارة مالیة" / بولفوس أمیرة، مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في ع
میلة : المركز الجامعي عبد  -كنیدة زلیخة (مناقشا) ، دراعو عزالدین (مشرفا ومقررا) ریغي ھشام (رئیسا). 

 .21*30ص. ؛ 127 -. 2018الحفیظ بوالصوف، 
 330106411ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1064/1 

 

 صب سھیلةبولق  .185
) [نص 2016-2006تفعیل دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في سوق العمل في الجزائر دراسة حالة (

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / بولقصب سھیلة، 
میلة : المركز الجامعي میلة،  -سا). بولعراس سفیان(مناقشا) ،ریغي ھشام(مشرفا ومقررا) بوجنانة فؤاد(رئی

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 82 -. 2017
 33096511ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/965/1 
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 بولكراوط منیرة   .186

والیة میلة  Saaدور نظم المعلومات في تحسین جودة الخدمات التأمینیة : دراسة حالة الشركة الوطنیة للتأمین 
[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / بولكراوط منیرة ، 

میلة : المركز الجامعي  -غیشي عبد العالي (مناقشا) ، كنیدة زلیخة (مشرفا ومقررا) عقون شراف (رئیسا). 
 33089111ر.د.م.ك  -. 2016م د : ل  -ماستر + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 136 -. 2016میلة، 

330/891/1 

 بومزبر سعید نوفل  .187
[نص  -میلة  -دور النظام المحاسبي المالي في تحسین جودة المعلومات المحاسبیة دراسة حالة مؤسسة سونلغاز 

ل، عقبة مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / بومزبر سعید نوف
میلة : المركز الجامعي میلة،  -قطاف(رئیسا)، كروش صالح الدین(مناقشا)، بوطالعة محمد(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 95 -. 2014
 33052811ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/528/1 

 بوناموس وسیلة  .188
لة البنك اإلسالمي األردني [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل ضمان الودائع في البنوك اإلسالمیة دراسة حا

میلة : المركز  -. 1ط. -شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / بوناموس وسیلة، معارفي فریدة(مشرفا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 92 -. 2013الجامعي میلة، 

 33034411ر.د.م.ك 

330/344/1 

 

 بونعاس سمیة  .189
وكالة  -la badr-البنوك التجاریة في تمویل القطاع الزراعي دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة دور 

قسنطینة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / بونعاس سمیة، قطاف 
 + قرص مضغوط. 21*30؛ ص. 116 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط. -عقبة(مشرفا). 

 33032811ر.د.م.ك 

330/328/1 

 

 بوھالي عبدالفتاح  .190
[نص مطبوع] :  2017-2014أثر األدوات الكمیة للسیاسة النقدیة على معدالت التضخم في الجزائر خالل الفترة 

ي'' / بوھالي مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم االقتصادیة (ل.م.د) تخصص ''اقتصاد نقدي و بنك
میلة : المركز الجامعي  -عبدالفتاح، رملي حمزة (مناقشا) ، مشري فرید (مشرفا ومقررا) كنیدة زلیخة (رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 138 -. 2018عبد الحفیظ بوالصوف، 
 330110711ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1107/1 

 

38 
 



 -إقتصـــــــاد  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
 بویداین مریم  .191

[نص مطبوع] :  2012-2002لتعلیمي على معدالت النمو اإلقتصادي : دراسة حالة الجزائر دور اإلنفاق ا
مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / بویداین مریم، ریغي (رئیسا)، 

 -. 2015، میلة : المركز الجامعي میلة -كروش صالح الدین(مناثشا) ، لمزاودة ریاض(مشرفا ومقررا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 115

 33071011ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/710/1 

 

 بویدون بشرى   .192
دور القروض الطویلة والمتوسطة األجل في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة : دراسة حالة قرض التحدي 

: مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم  بمیلة [نص مطبوع] BADRفي بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 
التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / بویدون بشرى ، فرحات ھولي(مناقشا) ،زلیخة كنیدة(مشرفا ومقررا) 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 132 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -ھشام مزھود (رئیسا). 
 33097511ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/975/1 

 

 بویزار ریمة  .193
دور الروابط التي تخلفھا الشركات المتعددة الجنسیات في ترقیة قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر  NESTLéو MOTOROLAالمضیفة: دراسة حالة شركة 
مالیة" / بویزار ریمة، حرید رامي (مناقشا) ، ریغي ھشام (مشرفا  في علوم التسییر(ل م د) تخصص "ادارة

+  21*30ص. ؛ 85 -. 2018میلة : المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف،  -ومقررا) برني میلود (رئیسا). 
 قرص مضغوط.

 330106711ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1067/1 

 بیلق شھرزاد  .194
خدمة المصرفیة وأثرھا على قاعدة عمالء البنك التجاري [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل إستراتیجیة تطویر ال

میلة : المركز  -شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / بیلق شھرزاد، ضیف روفیة(مشرفا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 103 -. 2015الجامعي میلة، 

 33070111 ر.د.م.ك -. 2015ل م د :  -ماستر

330/701/1 

 ثابث ھاجر  .195
[نص مطبوع] : مذكرة مكملة  2008دور المشتقات المالیة في األزمات : دراسة تحلیلیة لألزمة المالیة العالمیة 

لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / ثابث ھاجر، عیساوي سھام(مناقشا)،مشري 
+  21*30ص. ؛ 114 -. 2018میلة : المركز الجامعي میلة،  -) رملي حمزة (رئیسا). فرید (مشرفا ومقررا

 قرص مضغوط .
 330104911ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1049/1 
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 جامع زھرة   .196

-2012التحقیق في المحاسبة كآلیة للحد من الغش الضریبي : دراسة حالة المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائي میلة (
) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / جامع 2016

میلة : المركز  -زھرة ، عاشوري نعیم (مناقشا) ،حراق مصباح (مشرفا ومقررا) عقون شراف (رئیسا). 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 151 -. 2017الجامعي میلة، 

 33093211ر.د.م.ك  -. 2017 ل م د : -ماستر

330/932/1 

 جامع سارة   .197
السیاسة النقدیة للبنوك المركزیة [نص مطبوع] : مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في قانون األعمال فرع قانون 

ص. ؛ 115 -. 2011-2010قسنطینة : جامعة منتوري قسنطینة،  -بنكي والتجارة الدولیة / جامع سارة . 
30*21. 

 33074411ر.د.م.ك  -. 2011-2010ل م د :  -ماستر

330/744/1 

 

 جامع منى  .198
[نص مطبوع] :  -میلة  -دور اإلدارة اإللكترونیة في تفعیل الجماعات المحلیة دراسة حالة بلدیة وادي النجاء 

ھشام(رئیسا)،  مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / جامع منى، مزھزد
ص. ؛ 109 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -بوالریحان فاروق(مناقشا)، سنوسي اسامة(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30
 33052511ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/525/1 

 جبار محمد  .199
یجي للمؤسسة اإلقتصادیة : دراسة حالة مؤسسة كوندور برج أثر تحلیل البیئة التنافسیة في تحسین األداء اإلسترات

بوعریریج [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / 
میلة : المركز  -جبار محمد، فاطمة محبوب (مناقشا) ،فؤاد بوجنانة (مشرفا ومقررا) أبوبكر بوسالم (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 176 -. 2017میلة، الجامعي 
 33095011ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/950/1 

 جبلي أحالم  .200
) [نص مطبوع] : مذكرة 2014-2001دور السیاسة النقدیة في ضبط العرض النقدي في الجزائر خالل الفترة (

و بنوك / جبلي أحالم، لطیف ولید (مناقشا) ،مشري مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة 
+  21*30ص. ؛ 183 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -فرید (مشرفا ومقررا) برني میلود (رئیسا). 

 قرص مضغوط.
 33092711ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/927/1 
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 جخراب خدیجة  .201

إستشرافیة للنشاط البنكي اإلسالمي في الجزائر [نص مطبوع] : مذكرة نحو تطبیق نظام بنكي إسالمي : دراسة 
مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / جخراب خدیجة، طارق بلحاج 

 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -(مناقشا) ،عز الدین دراعو (مشرفا ومقررا) سفیان بولعراس (رئیسا). 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 105

 33093611ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/936/1 

 جمادة أمین   .202
اتجاھات المستھلك الجزائري نحو العالمة التجاریة المحلیة واألجنبیة في مجال الھاتف النقال : دراسة حالة طلبة 

] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في وموظفي المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف میلة [نص مطبوع
 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -علوم التسییر (ل.م.د) تخصص تسویق الخدمات / جمادة أمین . 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 117
 330101611ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1016/1 

 جمیلة حدیسي  .203
الستثمار األجنبي المباشر : دراسة تجربة المناطق الحرة في مصر و الجزائر دور المناطق الحرة في جذب ا

) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / 2004-2014(
ز میلة : المرك -جمیلة حدیسي، نوال بیراز(رئیسا)، سارة بوسعیود(مناقشا)، سعاد بوبحة(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 153 -. 2016الجامعي میلة، 
 33088111ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/881/1 

 جنحي رانیا  .204
مساھمة اإلدارة اإللكترونیة في تطویر العمل اإلداري بمؤسسات التعلیم العالي : دراسة حالة بالمركز الجامعي 

: مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص عبد الحفیظ بوالصوف میلة [نص مطبوع] 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 97 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -مالیة بنوك / جنحي رانیا. 

 330100611ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1006/1 

 جھیدة بوصبیع   .205
) في المؤسسة الصناعیة الجزائریة. دراسة ABCیف المبني على األنشطة (إمكانیة تطبیق نظام محاسبة التكال
القرارم قوقة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم -حالة:مؤسسة مطاحن بني ھارون 

ص. 108 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط. -التسییر / جھیدة بوصبیع ، بوطالعة محمد (مشرفا). 
 + قرص مضغوط. 21*30؛ 

 33029911ر.د.م.ك 

330/299/1 
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 حاسي إیمان  .206

صنادیق الثورة السیادیة كخیار بدیل للجزائر لتحقیق اإلستدامة المالیة في ظل التجربة النرویجیة نموذجا [نص 
ي إیمان، خوازم مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / حاس

میلة : المركز الجامعي میلة،  -حمزة (مناقشا) ،زواري فرحات سلیمان (مشرفا ومقررا) واضح فواز (رئیسا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 66 -. 2017
 33093811ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/938/1 

 حامدي نور الھدى   .207
ي المؤسسات الخدمیة : دراسة حالة قطاع اإلتصال في الجزائر [نص دراسة تحلیلیة لمحددات والء الزبون ف

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / حامدي نور الھدى . 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 79 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -

 330101211ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1012/1 

 حجاز خدیجة  .208
[نص  2016-2000أثر ترشید النفقات العمومیة على اإلقتصاد الجزائري : دراسة تحلیلیة لحالة الجزائر 

 -مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / حجاز خدیجة. 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 95 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة، 

 330100411ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1004/1 

 

 حداد أمینة  .209
[نص  2009-2008دور السیاسة النقدیة في معالجة األزمات المالیة : دراسة حالة األزمة المالیة العالمیة 

ییر تخصص مالیة وبنوك / حداد أمینة، بوفنش وسیلة مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التس
 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -(رئیسا) ،لمزاودة ریاض(مناقشا) ،ریغي ھشام (مشرفا ومقررا). 

 ص. + قرص مضغوط.124
 33073011ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/730/1 

 

 حریزة فاطمة الزھراء  .210
مصغرة من طرف الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب دراسة حالة وكالة میلة [نص مطبوع] تمویل المؤسسات ال

 -. 1ط.. -: مذكرة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / حریزة فاطمة الزھراء، برني میلود (مشرفا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 164 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة، 

 33034811ر.د.م.ك 

330/348/1 
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 حلیس سمیرة   .211

دور البنوك اإلسالمیة في تحقیق التنمیة المستدامة : دراسة حالة البنك اإلسالمي األردني [نص مطبوع] : مذكرة 
مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / حلیس سمیرة ، قرفي ھشام (مناقشا) ،بنون 

ص. ؛ 123 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -ومقررا) أبوبكر بوسالم (رئیسا). خیر الدین (مشرفا 
 + قرص مضغوط. 21*30

 33092211ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/922/1 

 حمانة حسام   .212
ن والیة میلة التخفیضات الترویجیة و القرار الشرائي أي دور للعوامل الدیمغرافیة؟: دراسة لعینة من المستھلكی

[نص مطبوع] : مدكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص ''تسویق خدمات'' / 
[د.م] : [د.ن]،  -حمانة حسام ، بوقجاني جناة(مناقشا)،بلحاج طارق(مشرفا و مقررا)، ھولي فرحات(رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 75 -[د.ت]. 
 330109311ر.د.م.ك  -وم تجاریة : میلة. ل م د : عل -ماستر

330/1093/1 

 حمدوني الصادق  .213
 sonaricتقییم األداء المالي بإستخدام قائمة التدفقات النقدیة في المؤسسة اإلقتصادیة : دجراسة حالة مؤسسة 

ي علوم [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر ف 2014-2012وحدة فرجیوة میلة حالل الفترة 
التسییر تخصص مالیة وبنوك / حمدوني الصادق، باي مریم (مناقشا) ،قطاف عقبة (مشرفا ومقررا) خندق 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 87 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -سمیرة (رئیسا). 
 33089311ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/893/1 

 حمزاوي كنزة  .214
ق القطاع الفالحي في الجزائر : دراسة حالة الجزائر [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر واقع و افا

في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / حمزاوي كنزة، بیراز نوال(مناقشا) ،صدیقي سعاد(مشرفا ومقررا) 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 118 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -عاشوري نعیم(رئیسا). 

 33092011ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/920/1 

 حمیمد وسام  .215
دور إدارة الجودة الشاملة في تحسین األداء المالي للمؤسسة اإلقتصادیة : فرع مطاحن بني ھارون القرارم قوقة 

ة وبنوك / حمیمد وسام، [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالی
میلة : المركز الجامعي میلة،  -بوطالعة محمد (رئیسا) ، نبیلة بادیس (مناقشا) ،فواز واضح (مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 153 -. 2015
 33072511ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/725/1 
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 حمیمود أمال  .216

دور اإلستثمارات األجنبیة المباشرة في ترقیة الصادرات الصناعیة في الدول المضیفة حالة الجزائر خالل الفترة 
[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك /  2001-2014

میلة : المركز  -مشرفا ومقررا). حمیمود أمال، لطرش جوال(رئیسا)، بولعراس سفیان(مناقشا)، ریغي ھشام(
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 167 -. 2016الجامعي میلة، 

 33087411ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/874/1 

 حنان مقھول  .217
تقییم جودة خدمات التأمین الصحي من وجھة نظر المنتسبین دراسة حالة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

وكالة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د)  CNASاء للعمال األجر
+  21*30ص. ؛ 99 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط. -/ حنان مقھول، ھولي رشید(مشرفا). 

 قرص مضغوط.
 33032311ر.د.م.ك 

330/323/1 

 حنشي سمیة  .218
ریة على تحسین األداء في المؤسسة االقتصادیة دراسة حالة الصندوق الوطني للتوفیر أثر نمط القیادة اإلدا

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة  -والیة میلة  -واإلحتیاط 
میلة :  -ررا). وبنوك' / حنشي سمیة، قرین الربیع(رئیسا)، أبو بكو بوسالم(مناقشا)، واضح فواز(مشرفاومق

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 141 -. 2014المركز الجامعي میلة، 
 33048911ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/489/1 

 حیطوم علي  .219
 BADRاإلعتماد االیجاري و دوره في تمویل القطاع الفالحي : دراسة حالة : بنك الفالحة و التنمیة الریفیة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة  2015إلى 2010خالل الفترة من  -میلة-المجمع الجھوي لالسغالل 
الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / حیطوم علي، بو الریحان فاروق(رئیسا)، دراعو عز 

+  21*30ص. ؛ 149 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -الدین(مناقشا)، كنیدة زلیخة(مشرفاومقررا). 
 قرص مضغوط.

 33086511ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/865/1 

 خاتمة بن ورزق  .220
 -میلة  - BADRدور رأس المال الفكري في تحقیق المیزة التنافسیة : دراسة حالة بنك الفالحة و التنمیة الریفیة 

علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / خاتمة بن ورزق، [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في 
میلة : المركز الجامعي میلة،  -زلیخة كنیدة(مناقشا) ،ربیع قرین (مشرفا ومقررا) عبد المالك بوركوة(رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 161 -. 2016
 33091811ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/918/1 
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 خالدي سارة   .221

) [نص مطبوع] : 2016-2008ثر تقلبات أسعار البترول على السیاسة اإلنفاقیة في الجزائر خالل الفترة (أ
میلة : المركز  -مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / خالدي سارة . 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 101 -. 2017الجامعي میلة، 
 330100211ر.د.م.ك  -. 2017د :  ل م -ماستر

330/1002/1 

 خرباش أمال  .222
فرص اإلستثمار في األوقاف الجزائریة وقف بن نافع قسنطینة نموذجا [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة 

 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / خرباش أمال. 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 84

 33099911ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/999/1 

 خالف الزھراء  .223
تأثیر الزیادة في األجور على اآلداء الوظیفي دراسة حالة البنك المركزي السوداني [نص مطبوع] : مذكرة مكملة 

خالف الزھراء، برني میلود(رئیسا)، دوفي  لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' /
 21*30ص. ؛ 149 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -قرمیة(مناقشا)، صونیة بوزاھر(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط.
 33049111ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/491/1 

 خلوف ھاجر   .224
تقییم جودة الخدمات المصرفیة من وجھة نظر العمالء دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة [نص مطبوع] : 

 -. 1ط. -مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / خلوف ھاجر ، غیشي عبد العالي(مشرفا). 
 ص مضغوط.+ قر 21*30ص. ؛ 85 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة، 

 33032011ر.د.م.ك 

330/320/1 

 

 خلوفي حدة  .225
): دراسة میدانیة مدیریة 2014-2010الرقابة الجبائیة ودورھا في تفعیل التحصیل الضریبي خالل الفترة (

الضرائب لوالیة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة 
میلة :  -لوفي حدة، عمار قرفي(مناقشا) ،نعیم عاشوري(مشرفا ومقررا) محمد الصالح قشي (رئیسا). بنوك / خ

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 181 -. 2017المركز الجامعي میلة، 
 33099011ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/990/1 
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 خلیفة ھاجر  .226

[نص  2013-2004اسة حالة صندوق الزكاة لوالیة میلة خالل الفترة دور الزكاة في التقلیل من ظاھرة الفقر در
مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / خلیفة ھاجر، الربیع 

 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -قرین(رئیسا)، نوال بیراز(مناقشا)، زلیخة كنیدة(مشرفا ومقررا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 140

 33049011ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/490/1 

 خنوف جمال  .227
دور الرقابة المالیة في ترشید النفقات العمومیة : دراسة حالة رقابة المراقب المالي على نفقات المؤسسة العمومیة 

كملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) اإلستشفائیة محمد مداحي فرجیوة [نص مطبوع] : مذكرة م
+ قرص  21*30ص. ؛ 126 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -تخصص مالیة بنوك / خنوف جمال. 

 مضغوط .
 330100111ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1001/1 

 خوالد مولود  .228
صغیرة والمتوسطة: دراسة حالة الجزائر [نص مطبوع] : قرض االیجار كتقنیة حدیثة لتمویل المؤسسات ال

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم االقتصادیة (ل.م.د) تخصص ''اقتصاد نقدي و بنكي'' / خوالد مولود، 
میلة : المركز الجامعي عبد  -دراعو عز الدین (مناقشا) ، حرید رامي (مشرفا ومقررا) رملي حمزة (رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 141 -. 2018بوالصوف،  الحفیظ
 330111211ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1112/1 

 خولة زنداوي  .229
[نص مطبوع] :  2010/ 2000دور السیاسة النقدیة في معالجة التضخم دراسة حالة الجزائر في الفترة من 

(ل.م.د) / خولة زنداوي، كنیدة زلیخة(رئیسا)، لطرش  مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر
ص. ؛ 113 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط. -جمال(مناقشا)، بوالریحان(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط . 21*30
 33031511ر.د.م.ك 

330/315/1 

 دادو فدوى   .230
وكالة -دور إعادة ھندسة العملیات في تحسین جودة الخدمة المصرفیة : دراسة حالة بنك الفالحة و التنمیة الریفیة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص ''اقتصاد نقدي و  -میلة
میلة : المركز  -شرفا و مقررا)، طباخي سناء(رئیسا). بنكي'' / دادو فدوى ، مزھود ھشام(مناقشا)،كنیدة زلیخة(م

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 90 -. 2018الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، 
 330111711ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم اقتصادیة : میلة :  -ماستر

330/1117/1 
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 دبوس ھاجر   .231

بنوك : دراسة حالة دول مجلس تعاون الخلیج العربي بنك دور اإلندماج المصرفي في زیادة القدرة التنافسیة لل
[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د)  2016à-2011السالم البحریني (

تخصص مالیة بنوك / دبوس ھاجر ، طباخي سناء (مناقشا) ،ھشام حریز(مشرفا ومقررا) ضیف روفیة (رئیسا). 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 102 -. 2017الجامعي میلة،  میلة : المركز -

 33097611ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/976/1 

 

 دراج جابر  .232
: دراسة 2015-2012دور أدوات الھندسة المالیة في تحقیق االستقرار المالي في البنوك االسالمیة خالل الفترة 

: مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل م د) تخصص عینة من البنوك االسالمیة [نص مطبوع] 
 -"اقتصاد نقدي وبنكي" / دراج جابر، لطیف ولید (مناقشا) ،مشري فرید (مشرفا ومقررا) دوفي قرمیة (رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 125 -. 2018میلة : المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، 
 330110511ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1105/1 

 

 درادة سمیة  .233
) [نص 2014-2000دراسة تحلیلیة لدور التجارة الخارجیة في تحسین میزان المدفوعات حالة الجزائر للفترة (

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / درادة سمیة، سلیمان آسیا 
 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -تیش تیش(مناقشا) ،سعاد بوبحة(مشرفا ومقررا) أیوب صكري(رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 143
 33091111ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/911/1 

 دربوش أحالم  .234
دور البنوك الشاملة في تحدیث الجھاز المصرفي دراسة حالة الجھاز المصرفي المصري [نص مطبوع] : مذكرة 

علوم التسییر (ل.م.د) / دربوش أحالم، سلیماني عزالدین(رئیسا)،معارفي  مقدمة لنیل شھادة الماستر في
ص. ؛ 101 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط -فریدة(مناقشا)،داودي حمزة (مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30
 33031711ر.د.م.ك 

330/317/1 

 دعاس أمال  .235
: دراسة حالة عینة من المقاوالت الخاصة لوالیة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مشاكل تمویل المقاولة في الجزائر 

مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / دعاس أمال، خیر الدین بنون(رئیسا)، فاطمة 
+  21*30ص. ؛ 152 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -ساسي(مناقشا)، سمیرة خندق(مشرفا ومقررا). 

 قرص مضغوط .
 33087111ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/871/1 
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 دالع أحالم  .236

دوافع المستھلكین نحو اقتناء المنتجات ذات العالمات المقلدة : دراسة تحلیلیة لعینة من المستھلكین بالشرق 
ریة (ل.م.د) تخصص ''تسویق الجزائري [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجا

میلة :  -خدمات'' / دالع أحالم، بوجنانة فؤاد(مناقشا)،بلحاج طارق(مشرفا و مقررا)، بولعراس سفیان(رئیسا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. : مالحق،جداول ؛ 78 -. 2018المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، 

 330109611.م.ك ر.د -. 2018ل م د : علوم تجاریة : میلة :  -ماستر

330/1096/1 

 دمبري روقیة   .237
) 2016-2001فعالیة سیاسة استھداف التضخم في الجزائر على ضوء التجربة التركیة : دراسة تحلیلیة للفترة (

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / دمبري روقیة 
میلة : المركز الجامعي  -ض (مناقشا) ، بوالریحان فاروق(مشرفا ومقررا) حمودي حیمر (رئیسا). ، لمزاودة ریا

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 90 -. 2018میلة، 
 330105711ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1057/1 

 دھیمي سارة   .238
لیزیا واإلمارات العربیة كتجارب عالمیة رائدة دور البنوك اإلسالمیة في تحقیق أھداف التنمیة اإلقتصادیة ما

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / دھیمي سارة ، 
میلة : المركز  -عبد الباسط عبد الصمد علیة (مناقشا) ،كافي فریدة (مشرفا ومقررا) داودي حمزة (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 123 -. 2017الجامعي میلة، 
 33098211ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/982/1 

 دیبي إبتسام  .239
الصكوك اإلسالمیة ودورھا في التنمیة اإلقتصادیة تجربة مالیزیا [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة 

بتسام، سعاد صدیقي (مناقشا) ،رامي حرید الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / دیبي إ
+ قرص  21*30ص. ؛ 178 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -(مشرفا ومقررا) فطیمة ساسي (رئیسا). 

 مضغوط .
 33096111ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/961/1 

 

 دیلمي وداد   .240
البنوك التجاریة دراسة حالة عینة من البنوك التجاریة [نص دور التسویق المصرفي في دعم القدرة التنافسیة في 

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / دیلمي وداد ، لطرش 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 114 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -جمال(مشرفا). 

 33047911ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/479/1 
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 راشدي آمنة  .241

الترویج السیاحي ودوره كأسلوب في ترقیة القطاع السیاحي دراسة حالة والیة میلة [نص مطبوع] : مذكرة 
مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / راشدي آمنة، لمزري مفیدة (رئیسا)، 

 21*30ص. ؛ 73 -. 2018میلة : المركز الجامعي میلة،  -، ببوعزة نضیرة (مشرفا ومقررا).  دوفي (مناقشا)
 + قرص مضغوط .

 330104211ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1042/1 

 رتیبة بوكالب  .242
شركة  دور إدارة المعرفة وتكنولوجیا المعلومات في تحقیق المیزة التنافسیة من وجھة نظر العاملین في

[نص مطبوع] : مذكرة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) /  -والیة قسنطینة -اإلتصاالت موبیلیس 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 109 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط. -رتیبة بوكالب. 

 33035011ر.د.م.ك 

330/350/1 

 رماش بشرة  .243
فعالیة تطبیق إدارة الجودة الشاملة في تطویر الخدمات المصرفیة : دراسة میدانیة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

القرارم قوقة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / 
میلة : المركز  -قررا) حرید رامي (رئیسا). رماش بشرة، كنیدة زلیخة (مناقشا) ،واضح فواز (مشرفا وم

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 140 -. 2017الجامعي میلة، 
 33096611ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/966/1 

 

 رمیتة حبیبة  .244
للفترة  دور الصكوك اإلسالمیة في تفعیل االستثمار طویل األجل بالبنوك اإلسالمیة دراسة حالة أبوظبي اإلسالمي

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / رمیتة حبیبة،  2003-2012: 
میلة : المركز الجامعي  -. 1ط. -بوطالعة محمد(رئیسا)،كنیدة زلیخة(مناقشا)،مشري فرید(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 134 -. 2013میلة، 
 33031211ر.د.م.ك 

330/312/1 

 روباش رمیساء  .245
فعالیة نظام المعلومات المالي في إتخاذ القرار بالمؤسسة اإلقتصادیة : دراسة حالة مؤسسة میاللي للحلیب وادي 

العثمانیة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / 
میلة : المركز  -اقشا) ، زموري كمال (مشرفا ومقررا) عبیدي سناء (رئیسا). روباش رمیساء، باي مریم (من

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 119 -. 2018الجامعي میلة، 
 330105411ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1054/1 

 

49 
 



 -إقتصـــــــاد  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
 ریان قاسمي  .246

اسة حالة لعینة من المؤسسات دور آلیات الحوكمة في تحسین أداء المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : در
[نص مطبوع] : مدكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم  -میلة-الصغیرة و المتوسطة لمدینة شلغوم العید

التسییر تخصص ''ادارة مالیة'' / ریان قاسمي، برني میلود(مناقشا)،أبوبكر بوسالم(مشرفا و مقررا)، بوھاللة 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 96 -. 2018معي عبد الحفیظ بوالصوف، میلة : المركز الجا -سعاد(رئیسا). 

 330107811ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم التسییر : میلة :  -ماستر

330/1078/1 

 زرماني عبد القادر  .247
تكنولوجیا المعلومات وأثرھا على جودة الخدمات المصرفیة من وجھة نظر العمالء دراسة حالة بنك الفالحة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر  -744وكالة سكیكدة -تنمیة الریفیةوال
تخصص 'مالیة وبنوك' / زرماني عبد القادر، كنیدة زلیخة(رئیسا)، لطرش جمال(مناقشا)، بوالریحان(مشرفا 

 غوط.+ قرص مض 21*30ص. ؛ 138 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -ومقررا). 
 33048611ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/486/1 

 

 زروقي سلوى   .248
[نص  2010/ 2000أثر الوساطة المالیة على النمو االقتصادي دراسة حالة النظام المصرفي في الجزائر 

اودة ریاض(مشرفا). مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / زروقي سلوى ، لمز
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 133 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط. -

 33034911ر.د.م.ك 

330/349/1 

 

 زروقي ھاجر  .249
دور حاضنات االعمال والمشاتل في دعم وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:دراسة حالة محضنة میلة [نص 

شھادة الماستر في علوم التسییر(ل م د) تخصص "ادارة مالیة" / زروقي ھاجر،  مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل
میلة : المركز الجامعي عبد  -داي وسام (مناقشا)،حرید رامي (مشرفا ومقررا) بوالریحان فاروق (رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 189 -. 2018الحفیظ بوالصوف، 
 330106911ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1069/1 

 زریزر سفیان  .250
[نص  -میلة  -ضغوط العمل وأثرھا على جودة الخدمات المقدمة للزبون دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر 

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / زریزر سفیان، صدیقي 
 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -، علي موسى امال(مشرفا ومقررا). سعاد(زئیسا)، لبیض لیندا(مناقشا)

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 133
 33048511ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/485/1 
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 زعرور إخالص  .251

اإلسالمي -حرینيالب-أثر االندماج المصرفي على األداء المالي للمصارف اإلسالمیة : دراسة حالة مصرف السالم
[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص ''اقتصاد نقدي و بنكي'' / 

میلة : المركز  -زعرور إخالص، واضح فواز(مناقشا)،دوفي قرمیة(مشرفا و مقررا)، ضیف روفیة(رئیسا). 
 + قرص مضغوط. 21*30؛  ص. : مالحق97 -. 2018الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، 

 330111011ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم اقتصادیة : میلة :  -ماستر

330/1110/1 

 زعرور ریمة  .252
تقییم أداء البنوك التجاریة بین العائد والمخاطرة : دراسة مقارنة بین بنك الفالحة والتنمیة الریفیة وبنك قطر 

) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر 2013-2009للتنمیة خالل الفترة (
زید(مشرفا ومقررا) أ. بیراز نوال تخصص مالیة و بنوك / زعرور ریمة، قرفي عمار(مناقشا)،ربیعة بن 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 126 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -(رئیسا). 
 33089911ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/899/1 

 زعرور شھیرة  .253
ائر [نص مطبوع] إستراتیجیات خلق فرص العمل في ظل الضغوط الراھنة على الموازنة العامة للدولة في الجز

: مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر(ل م د) تخصص "ادارة مالیة" / زعرور شھیرة، بوجنانة 
میلة : المركز الجامعي عبد الحفیظ  -فؤاد (مناقشا) ، ریغي ھشام (مشرفا ومقررا) حراق مصباح (رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 96 -. 2018بوالصوف، 
 330107011ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -رماست

330/1070/1 

 زغمار فیروز  .254
العوامل المؤثرة على األداء التصدیري : عینة من المؤسسات اإلقتصادیة الجزائریة [نص مطبوع] : مذكرة 

مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / زغمار فیروز، بولعراس سفیان(رئیسا)، 
ص. ؛ 122 -. 2015امعي میلة، میلة : المركز الج -بوجنانة فؤاد(مناقشا)، لطرش جمال(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30
 33069511ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/695/1 

 زغنوف ریمة  .255
دور نظام الرقابة الداخلیة في تحسین التسییر المصرفي : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة وكالة میلة 

ماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / زغنوف ریمة، [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة ال
میلة : المركز الجامعي میلة،  -لطرش جمال(رئیسا)، بولعراس سفیان(مناقشا)، زموري كمال(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 167 -. 2015
 33071911ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/719/1 
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 زواغي سمیة   .256

دور التسویق األخضر في تحقیق المیزة التنافسیة بمنظمات األعمال :دراسة عملیة لمجموعة من الشركات [نص 
مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص تسویق الخدمات / زواغي سمیة . 

 وط .+ قرص مضغ 21*30ص. ؛ 106 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -
 330102511ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1025/1 

 زواغي فاطمة  .257
دور اإلبتكار في الحفاظ على الحصة السوقیة المكتسبة : دراسة حالة الوكالة الوطنیة إلتصاالت الجزائر [نص 

ات / زواغي فاطمة. مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص تسویق الخدم
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 105 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -

 330101411ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1014/1 

 زواغي ھند  .258
) 2013-2000دور صندوق ضبط اإلیرادات في توازن الموازنة العامة في الجزائر : دراسة حالة الجزائر (

: مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / زواغي ھند،  [نص مطبوع]
میلة : المركز  -عاشوري نعیم(رئیسا)،خوارزم حمزة(مناقشا)، زواري فرحات سلیمان(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 125 -. 2015الجامعي میلة، 
 33073911ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/739/1 

 

 زواق حنان  .259
 -الحوكمة المصرفیة و دورھا في إدارة المخاطر السوقیة في البنوك التجاریة : دراسة حالة : مصرف القدس 

) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر 2014-2008خالل الفترة (-فلسطین 
 -ھشام (مناقشا) ،قطاف عقبة( مشرفا ومقررا) ھولي رشید(رئیسا).  تخصص مالیة و بنوك / زواق حنان، حریز

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 119 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة، 
 33092411ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/924/1 

 

 زواق فایزة  .260
: دراسة حالة بنك الفالحة و التنمیة الریفیة  تقییم جودة خدمات التأمین في البنوك التجاریة من وجھة نظر العمالء

وكالة شلغوم العید [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / 
میلة : المركز  -زواق فایزة، غیشي عبد العالي(مشرفا)، مرزوقي یاسر(مناقشا)، قطاف عقبة(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 127 -. 2016الجامعي میلة، 
 33085311ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/853/1 
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 زورز فتیحة  .261

كأداة لخلق وتنمیة المؤسسة المصغرة دراسة حالة الوكالة الوطنیة لدعم  micro financeالتمویل المصغر 
الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة  -فرع میلة -تشغیل الشباب

میلة : المركز  -وبنوك' / زورز فتیحة، كنیدة زلیخة(رئیسا)، لطرش جمال(مناقشا)، بوالریحان(مشرفا ومقررا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 92 -. 2014الجامعي میلة، 

 33050111ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/501/1 

 ىزوید بشر  .262
دور التدقیق الداخلي في تفعیل حوكمة الشركات : دراسة حالة مؤسسة مطاحن بني ھارون القرارم قوقة [نص 

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / زوید بشرى، 
میلة : المركز الجامعي میلة،  -ررا). بوطالعة محمد (رئیسا) ، نبیلة بادیس (مناقشا) ،فواز واضح (مشرفا ومق

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 129 -. 2018
 330106011ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1060/1 

 زیاد سھام  .263
تداعیات األزمة المالیة العالمیة على إقتصادیات الدول العربیة النفطیة دراسة تحلیلیة لقطاع المحروقات [نص 

. 1ط -مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / زیاد سھام، دوفي قرمیة(مشرفا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 101 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -

 33034011ر.د.م.ك 

330/340/1 

 زینب بشنون   .264
[نص  -وكالةفرجیوة-دور التسویق الداخلي في زیادة الرضا الوظیفي دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / زینب بشنون ، رحیم 
 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  - إبرھیم(رئیسا)، بوجنانة فؤاد(مناقشا)،ھولي فرحات(مشرفاومقررا).

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 152
 33049211ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/492/1 

 

 سارة زعباط  .265
[نص مطبوع] :  2009/2001دور البنك المركزي في الرقابة على االئتمان المصرفي دراسة حالة بنك الجزائر 

ھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / سارة زعباط، كنیدة زلیخة(رئیسا)، لطرش مذكرة مكملة لنیل ش
ص. ؛ 112 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط. -جمال(مناقشا)، بوالریحان(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30
 33031611ر.د.م.ك 

330/316/1 
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 سامح فاطمة الزھرة   .266

[نص  -وكالة میلة  -االستثماریة في البنوك التجاریة دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة تقییم المشاریع 
مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / سامح فاطمة الزھرة ، 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 123 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -واضح فواز (مشرفا). 
 33053211ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/532/1 

 سباعي حیاة  .267
دور حاضنات األعمال في دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة 

)، ھاملي عبد الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / سباعي حیاة، بوالرحان فاروق(رئیسا
+  21*30ص. ؛ 133 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -القادر(مناقشا)، بوبحة سعاد(مشرفا ومقررا). 

 قرص مضغوط.
 33051211ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/512/1 

 سباعي فرح   .268
حة والتنمیة الریفیة وكالة میلة [نص أثر جودة الخدمة المصرفیة على رضا العمالء : دراسة حالة بنك الفال

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / سباعي فرح ، مشري 
 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -فرید(رئیسا)، بوسالم أبوبكر(مناقشا)، عقون شراف(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 139
 33085011ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -سترما

330/850/1 

 سبیح أمال  .269
دور دار المقاوالتیة في تشجیع ثقافة المقوالتیة في الوسط الطالبي : حالة دار المقاوالتیة المركز الجامعي عبد 

د) تخصص الحفیظ بوالصوف میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.
مالیة بنوك / سبیح أمال، عبد الباسط عبد الصمد علیة (مناقشا) ،فؤاد وشاش (مشرفا ومقررا) فریدة كافي 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 98 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -(رئیسا). 
 33096311ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/963/1 

 

 سخري ھدایة  .270
وكالة -مة اإللكترونیة في الرفع من األداء المالي للبنوك : دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري دور الحوك
[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / سخري  -شلغوم العید

میلة : المركز الجامعي  -ومقررا). ھدایة، محمد بوطالعة(رئیسا)، كنیدة زلیخة(مناقشا)،أبو بكر بوسالم(مشرفا 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 192 -. 2015میلة، 
 33070011ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/700/1 
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 سراوي رقیة  .271

 2000/2010دور اإلستثمار األجنبي المباشر في تحقیق التنمیة اإلقتصادیة دراسة حالة الجزائر خالل الفترة 
ذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / سراوي رقیة، كنیدة زلیخة(رئیسا)، [نص مطبوع] : م

ص. ؛ 122 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط. -لطرش جمال(مناقشا)، بوالریحان(مشرفا ومقررا). 
 + قرص مضغوط. 21*30

 33031411ر.د.م.ك 

330/314/1 

 سعیداني عبد الحق  .272
التصال الداخلي وأثره على الرضا الوظیفي للعاملین دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة وكالة میلة ا

BADR  ،[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / سعیداني عبد الحق
میلة : المركز الجامعي  -. 1ط. -). حیمر حمود(رئیسا)،سمایلي محمود(مناقشا)،علي موسى أمال(مشرفا ومقررا

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 128 -. 2013میلة، 
 33031311ر.د.م.ك 

330/313/1 

 سعیود أمال   .273
مظاھر الفساد في مجال الصفقات العمومیة (حالة الجزائر ) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر 

عیود أمال ، طارق بلحاج(زئیسا)، قشي مجمد الصالح(مناقشا)، في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / س
+ قرص  21*30ص. ؛ 105 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -بوعزة نضیرة(مشرفا ومقررا). 

 مضغوط.
 33070711ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/707/1 

 سكفال حسیبة   .274
) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل 2014-2001دور السیاسة المالیة في سوق العمل : دراسة حالة الجزائر (

شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / سكفال حسیبة ، بولعراس سفیان (مناقشا) ،ریغي ھشام 
+ قرص  21*30ص. ؛ 149 -. 2016، میلة : المركز الجامعي میلة -(مشرفا ومقررا) حرید رامي (رئیسا). 

 مضغوط.
 33089611ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/896/1 

 

 سالحي آمنة   .275
الفلسطینیة [نص  TRUSTأثر الحوكمة في تحسین األداء المالي للشركات: دراسة حالة شركة التأمینات 

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل م د) تخصص "اقتصاد نقدي وبنكي" / سالحي 
میلة :  -آمنة ، بوھاللة سعاد (مناقشا) ، زواري فرحات سلیمان (مشرفا ومقررا) بوطالعة محمد (رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30. ؛ ص109 -. 2018المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، 
 330110111ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1101/1 
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 سلیماني أشواق   .276

أثر عملیات اإلندماج واإلستحواذ على تطور سوق األوراق المالیة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة 
روفیة(رئیسا)، مشري فرید(مناقشا)،  الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / سلیماني أشواق ، ضیف

+ قرص مضغوط  21*30ص. ؛ 137 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -بلحاج طارق(مشرفا ومقررا). 
. 

 33087311ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/873/1 

 سمیة بن جدو  .277
دراسة حالة عینة من زبائن المراكز التجاریة االبتكار في التوزیع و أثره على تعزیز عالقة الزبون بالمؤسسة : 

الكبرى في والیة میلة [نص مطبوع] : مدكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص 
''تسویق خدمات'' / سمیة بن جدو، لطرش جمال(مناقشا)،فرحات ھولي(مشرفا و مقررا)، فارس ركیمة(رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 113 -. 2018ي عبد الحفیظ بوالصوف، میلة : المركز الجامع -
 330108811ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم تجاریة : میلة :  -ماستر

330/1088/1 

 سمیسر مسعودة  .278
تسییر خدمات الموانئ باستخدام نماذج نظریة صفوف اإلنتظار : دراسة حالة المؤسسة المینائیة لسكیكدة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / ) 2007-2013(
+ قرص  21*30ص. ؛ 157 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -سمیسر مسعودة، مشري فرید(مشرفا). 

 مضغوط.
 33073811ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/738/1 

 سناء العایب  .279
علومات المصرفیة على اتخاذ القرار اإلئتماني لدى البنوك التجاریة : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة أثر نظم الم

الریفیة لوالیة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / 
میلة :  -را) ،أبوبكرأبوسالم(رئیسا). سناء العایب، زواري فرحات سلیمان(مناقشا)،محمد ھبول(مشرفاومقر

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 147 -. 2015المركز الجامعي میلة، 
 33070911ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/709/1 

 

 سوایح فاتح  .280
یلة أثر جودة الخدمة التعلیمیة على رضا الطلبة : دراسة حالة طلبة المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف م

 -[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / سوایح فاتح. 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 129 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة، 

 330102311ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1023/1 
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 سویسي فریدة  .281

مغلومات على تسییر البنوك التجاریة دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة وكالة فرجیوة أثر تكنولوجیا ال
[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / سویسي فریدة، 

: المركز الجامعي میلة،  میلة -غیشي عبد العالي(رئیسا)، ھولي فرحات(مناقشا)،سنوسي أسامة(مشرفا ومقررا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 92 -. 2015
 33072711ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/727/1 

 

 سویعدي آمنة   .282
 ,CNAC: دراسة حالة  2014-2001المؤسسات المصغرة ومدى فعالیة طرق تمویلھا في الجزائر خالل الفترة 

ANSEJ,ANGEM [نص مطبوع] مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د)  لوالیة میلة :
 + قرص مضغوط . 21*30 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -تخصص مالیة بنوك . / سویعدي آمنة . 

 330102411ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1024/1 

 سیكو سلمى  .283
) [نص 2013-1990ي المباشر : دراسة قیاسیة لحالة الجزائر (دور سعر الصرف في جذب اإلستثمار األجنب

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / سیكو سلمى، بوفنش وسیلة 
 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -(رئیسا) ، رملي حمزة ( مناقشا) ، بوسالم أبوبكر (مشرفا ومقررا). 

 ص. + قرص مضغوط.95
 33072611ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/726/1 

 شاقر لویزة  .284
أھمیة دراسة الجدوى اإلقتصادیة في تمویل ونجاح المشاریع اإلستثماریة الصغیرة : دراسة حالة الوكالة الوطنیة 

تر في علوم التسییر تخصص مالیة لدعم تشغیل الشباب فرع میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماس
+  21*30ص. ؛ 130 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -وبنوك / شاقر لویزة، بوجنانة فؤاد (مشرفا). 

 قرص مضغوط.
 33072011ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/720/1 

 شباح إبتسام   .285
) [نص مطبوع] : 2015-1982في الجزائر خالل الفترة (أثر اإلستثمار األجنبي المباشر على النمو اإلقتصادي 

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / شباح إبتسام ، لطرش 
میلة : المركز الجامعي میلة،  -جمال(مناقشا) ، بن جدو سامي ( مشرفا ومقررا) فرح إلیاس الھناني(رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 114 -. 2018
 330103611ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1036/1 
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 شباح سامي  .286

دور إدارة معرفة الزبون في تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسة : دراسة حالة فندق السالم میلة [نص مطبوع] : 
میلة :  -الخدمات / شباح سامي.  مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص تسویق

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 113 -. 2017المركز الجامعي میلة، 
 330101811ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1018/1 

 شباط أحمد  .287
ة دور إدارة معرفة العمیل في تحسین جودة الخدمات المصرفیة : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة وكال

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / شباط  834میلة
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 122 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -أحمد. 
 33073711ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/737/1 

 شحدان إبتسام  .288
إلسالمیة : دراسة حالة السودان [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في إدارة مخاطر الصكوك ا

علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / شحدان إبتسام، بوالریحان فاروق(رئیسا)، مشري فرید(مناقشا)،بنون خیر 
 غوط.+ قرص مض 21*30ص. ؛ 108 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -الدین(مشرفا ومقررا). 

 33069311ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/693/1 

 شحالط كھینة  .289
) [نص مطبوع] : 2018-2001اثر تقلبات أسعار البترول على اإلنفاق العام في الجزائر : دراسة تحلیلیة للفترة (

ة، سیواني مدكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص ''ادارة مالیة'' / شحالط كھین
میلة : المركز الجامعي عبد الحفیظ  -عدالن(مناقشا)،رملي حمزة(مشرفا ومقررا)، بوفنش وسیلة(رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 127 -. 2018بوالصوف، 
 330107411ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم التسییر : میلة :  -ماستر

330/1074/1 

 شرطیوي وفاء  .290
لمؤسسات التربویة : دراسة حالة ثانویة مغالوة رمضان میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل تسییر میزانیة ا

شھادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / شرطیوي وفاء، محمد بوطالعة(رئیسا)، عقبة 
+  21*30؛  ص.112 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -قطاف(مناقشا)، فرید مشري(مشرفا ومقررا). 

 قرص مضغوط.
 33072411ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/724/1 

 شرفي مریم  .291
دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط اإلقتصادي [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم 

، ببوعزة نضیرة (مشرفا التسییر تخصص مالیة وبنوك / شرفي مریم، لمزري مفیدة (رئیسا)، دوفي (مناقشا) 
 + قرص مضغوط. 21*30 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -ومقررا). 

 33070811ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/708/1 

58 
 



 -إقتصـــــــاد  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
 شرقي سارة  .292

تغیرات سعر الصرف وتأثیره على تنافسیة المؤسسات اإلقتصادیة الجزائریة دراسة مقارنة بین الجزائر [نص 
ع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / شرقي سارة، زواري مطبو

میلة : المركز الجامعي میلة،  -فرحات سلیمان(مشرفاومقررا)،قرین الربیع(زئیسا)،سنوسي أسامة(مناقشا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 145 -. 2014
 33047711.ك ر.د.م -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/477/1 

 شریط حوریة  .293
 -وكالة فرجیوة-أثر االتصال التسویقي على جودة الخدمة المصرفیة : دراسة حالة : بنك الفالحة و التنمیة الریفیة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / شریط حوریة، 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 164 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -مقررا). ھبول محمد (مشرفا و

 33091711ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/917/1 

 شریط رقیة  .294
) [نص مطبوع] : مدكرة 2016-2006دور السیاسة النقدیة في معالجة التضخم : دراسة حالة : الجزائر من (

تر في علوم التسییر تخصص ''ادارة مالیة'' / شریط رقیة، دراعو عز الدین(مشرفا و مكملة لنیل شھادة الماس
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 97 -. 2018میلة : المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف،  -مقررا). 

 330108011ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم التسییر : میلة :  -ماستر

330/1080/1 

 شقوف زینب  .295
[نص مطبوع] :  2014سنة  -دراسة حالة الجزائر -یة االستثمارات األجنبیة المباشرة في ظل أزمة النفط أھم

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / شقوف زینب، خوازم حمزة(مناقشا)، 
ص. ؛ 112 -. 2016جامعي میلة، میلة : المركز ال -ریغي ھشام(مشرفا ومقررا) بوجنانة فؤاد (رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30
 33090511ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/905/1 

 شكوط سھام  .296
دور رأس المال الفكري في تحسین جودة الخدمة المصرفیة : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

BADRة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / والیة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھاد
میلة : المركز  -شكوط سھام، لبیض لیندة (مناقشا) ، صدیقي سعاد (مشرفا ومقررا) حیمر حمودي (رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 144 -. 2016الجامعي میلة، 
 33088711ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/887/1 

 شماع لمیاء  .297
الحوافز المالیة وأثرھا في تحسین األداء الوظیفي في المؤسسات الجامعیة الجزائریة : دراسة حالة المركز 

الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر 
قشا) ، كمال زموري (مشرفا تخصص مالیة وبنوك / شماع لمیاء، عقون شراف (رئیسا) ،فؤاد بوجنانة(منا

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 162 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -ومقررا). 
 33071211ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر
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330/712/1 

 شھرة زاد قروج  .298
سة حالة فندق األغا تأثیر عناصر المزیج التسویقي الموسع للخمات الفندقیة على قرار الشراء لدى المستھلك : درا

فرجیوة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص تسویق 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 143 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -الخدمات / شھرة زاد قروج. 

 330102211ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1022/1 

 شوقي آمال  .299
) [نص مطبوع] : 2014-2008العالقة بین وسائل الدفع اإللكترونیة ونمو التجارة اإللكترونیة : حالة الجزائر (

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / شوقي آمال، باي مریم 
 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -اروق (رئیسا). (مناقشا) ،لطیف ولید (مشرفا ومقررا) بوالریحان ف

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 160
 33095111ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/951/1 

 صابوني خالد   .300
التسویق بالعالقات كمدخل حدیث لدعم والء الزبائن : دراسة حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر وكالة میلة [نص 

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص تسویق الخدمات / صابوني خالد مطبوع] : 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 138 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 

 330100811ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1008/1 

 صبرینة لواعر  .301
تصاالت في تحسین الخدمات المصرفیة : دراسة حالة بنك الفالحة و التنمیة دور تكنولوجیا المعلومات و اال

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و  -میلة- BADRالریفیة 
 میلة : -بنوك / صبرینة لواعر، أیوب صكري(رئیسا)، فطیمة لبصیر(مناقشا)، سناء طباخي(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 154 -. 2016المركز الجامعي میلة، 
 33087911ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/879/1 

 

 صونیة بن عشرین  .302
-تقییم جودة اإلتصال لحظة تقدیم الخدمة من منظور العمالء دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة لوالیة میلة 

بوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / صونیة بن عشرین، [نص مط -834الوكالة 
میلة : المركز  -. 1ط. -أبوبكر سالم (رئیسا)،صونیا بوزاھر(عضوا مناقشا)،عبد العالي غیشي(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 69 -. 2013الجامعي میلة، 
 33030811ر.د.م.ك 

330/308/1 
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 صویلح یمینة  .303

[نص  2014-1992سیاسة سعر الصرف وأثرھا على اإلقتصاد الوطني : دراسة حالة الجزائر خالل الفترة 
مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / صویلح یمینة، أبو بكر 

 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -وقررا). بوسالم(رئیسا)، واضح فواز(مناقشا)،مزھود ھشام(مشرفا 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 132

 33074211ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/742/1 

 صیفون رقیة  .304
) 2017-2012دور قطاع التعلیم العالي في دعم التشغیل والحد من البطالة في الجزائر : دراسة حالة الجزائر (

كرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / صیفون رقیة، [نص مطبوع] : مذ
میلة : المركز الجامعي میلة،  -سنوسي أسامة (مناقشا) ،ریغي ھشام (مشرفا ومقررا) سمایلي محمود (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 96 -. 2018
 330104711ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1047/1 

 طاشي مفیدة   .305
تقییم قدرة المصارف اإلسالمیة على تحقیق االستقرار المالي في ظل األزمة المالیة العالمیة :دراسة عینة من 

) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل 2012-2004المصارف في دول مجلس التعاون الخلیجي خالل الفترة(
ة (ل.م.د) تخصص ''اقتصاد نقدي و بنكي'' / طاشي مفیدة ، بیراز نوال شھادة الماستر في العلوم االقتصادی

میلة : المركز الجامعي عبد الحفیظ  -(مناقشا) ، دوفي قرمیة (مشرفا ومقررا) عبد الباسط علیة (رئیسا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 93 -. 2018بوالصوف، 

 330110811ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1108/1 

 طبول ریمة   .306
دور الموارد البشریة في تحقیق المیزة التنافسیة في البنوك التجاریة دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' /  - 834 -وكالة میلة 
میلة : المركز  -الیحان فاروق(مناقشا) ، كنیدة زلیخة (مشرفا ومقررا). طبول ریمة ، باي مریم (رئیسا) ، بو

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 122 -. 2014الجامعي میلة، 
 33050211ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/502/1 

 طیوان حمزة  .307
-2000أثر سعر الصرف على أداء األسواق المالیة : دراسة حالة : السوق المالي السعودي للفترة الممتدة بین 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص ''اقتصاد نقدي و  2017
 -مقررا)، زاوي فرحات سلیمان(رئیسا).  بنكي'' / طیوان حمزة، قرفي عمار(مناقشا)،بوسالم أبوبكر(مشرفا و

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 60 -. 2018میلة : المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، 
 330111311ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم اقتصادیة : میلة :  -ماستر

330/1113/1 
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 عاشوري أسماء   .308

والیة  BADR: دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة جودة حیاة العمل وعالقتھا بجودة الخدمة المصرفیة 
میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / عاشوري 

میلة : المركز الجامعي  -أسماء ، مشري فرید(رئیسا)، ھبول محمد(مناقشا)، عقون شراف(مشرفا ومقررا). 
 + قرص مضغوط. 21*30. ؛ ص99 -. 2015میلة، 
 33070611ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/706/1 

 عاشوري نسیمة   .309
دور إدارة الجودة الشاملة في تحسین خدمة المؤسسات الصحیة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر 

میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط -في علوم التسییر (ل.م.د) / عاشوري نسیمة ، معارفي فریدة(مشرفا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 144 -. 2013

 33033911ر.د.م.ك 

330/339/1 

 عبد الرزاق بوملیط  .310
دراسة بعض التجارب الدولیة (تجربة  -االستثمار في الطاقات المتجددة كمدخل لتحقیق التنمیة المستدامة 

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و  الصین،ألمانیا و الجزائر) [نص مطبوع] :
میلة :  -بنوك / عبد الرزاق بوملیط، سارة بوسعیود(مناقشا)، سعاد بوبحة(مشرفا ومقررا) وسیلة بوفنش(رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 135 -. 2016المركز الجامعي میلة، 
 33090411ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/904/1 

 عبد العالي صالح  .311
دور حوكمة الشركات في الحد من تأثیر المحاسبة االبداعیة في ظل النظام المحاسبي المالي [نص مطبوع] : 

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر(ل م د) تخصص "ادارة مالیة" / عبد العالي صالح، باي مریم 
میلة : المركز الجامعي عبد الحفیظ  - (مناقشا) ، بوطالعة محمد (مشرفا ومقررا) كنیدة زلیخة (رئیسا).

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 113 -. 2018بوالصوف، 
 330106611ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1066/1 

 

 عبدیش صوریة  .312
[نص مطبوع] : مذكرة  2016- 2005أثر التضخم على أداء محفظة األوراق المالیة دراسة حالة بورصة عمان :

ل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / عبدیش صوریة، ركیمة فارس مكملة لنی
 -. 2018میلة : المركز الجامعي میلة،  -(رئیسا) ، ھولي رشید (مناقشا) ، مرزوقي یاسر (مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 92
 330105611ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1056/1 
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 عبلة قنیفي   .313

تقییم جودة خدمات المكتبات دراسة حالة مكتبات المركز الجامعي لمیلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة 
میلة : المركز الجامعي  -. 1ط. -الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / عبلة قنیفي ، غیشي عبد العالي(مشرفا). 

 رص مضغوط.+ ق 21*30ص. ؛ 75 -. 2013میلة، 
 33033311ر.د.م.ك 

330/333/1 

 عجیسي أحسن  .314
دور صنادیق اإلستثمار في تفعیل سوق األوراق المالیة : دراسة حالة سوق االوراق المالیة السعودیة خالل الفترة 

) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة 2006-2015(
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 130 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -عجیسي أحسن. بنوك / 
 330100311ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1003/1 

 عدوي نبیل  .315
) [نص مطبوع] : DEAقیاس الكفاءة الفنیة لمعاھد المركز الجامعي میلة بإستخدام أسلوب تحلیل مغلف البیانات (

كملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / عدوي نبیل، رحیم إبراھیم(رئیسا)، بن مذكرة م
ص. ؛ 154 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -جدو سامي(مناقشا)، ضیف روفیة(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30
 33087011ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/870/1 

 عرامة یسرى  .316
[نص  -وكالة میلة-دور التسویق المصرفي في تطویر الخدمة المصرفیة دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

 -مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / عرامة یسرى، ھولي فرحات(مشرفا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 160 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط

 33031811ر.د.م.ك 

330/318/1 

 عزیز مریم   .317
دور دراسة الجدوى االقتصادیة في نجاح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دراسة حالة مؤسسة "إیزوفارم'' 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / عزیز  opgeبمكتب الدراسات 
+ قرص  21*30ص. ؛ 140 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط. -مریم ، ھبول محمد(مشرفا). 

 مضغوط .
 33032911ر.د.م.ك 

330/329/1 

 عسكري مریم   .318
-1990یة السیاسة النقدیة : دراسة حالة الجزائر خالل الفترة (دور سیاسة سعر الصرف في الرفع من فعال

) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / 2015
 ص. + قرص مضغوط .104 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -عسكري مریم . 

 33099711ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/997/1 
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 عقون سامیة  .319

دور الوساطة المالیة في تنشیط سوق االوراق المالیة دراسة مقارنة : بین بورصة الجزائر وبورصة السعودیة 
[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / عقون سامیة، مشري 

میلة : المركز الجامعي  -. 1ط. -،قطاف عقبة(مشرفا ومقررا). فرید(رئیسا)،زواري فرحات سلیمان(مناقشا)
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 125 -. 2013میلة، 

 33030011ر.د.م.ك 

330/300/1 

 علي موسى أمنة  .320
متطلبات تطبیق إدارة المعرفة في البنوك التجاریة : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة وكالة میلة [نص 

: مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / علي موسى أمنة، دوفي  مطبوع]
 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -قرمیة(رئیسا)، لطیف ولید(مناقشا)، حسیني ابتسام(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 93
 33069811ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/698/1 

 علیوط عمار  .321
محددات مشاركة الزبون في الكلمة المنطوقة اإللكترونیة عبر مواقع التواصل اإلجتماعي : دراسة حالة موقع 

فایسبوك [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص تسویق الخدمات / 
میلة : المركز  -یشي عبد العالي (مشرفا ومقررا) عقون شراف (رئیسا). علیوط عمار، بلحاج طارق (مناقشا) ،غ

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 101 -. 2017الجامعي میلة، 
 33099111ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/991/1 

 عمروعیاش سارة  .322
 2008/2012ظبي اإلسالمي مخاطر االئتمان في البنوك اإلسالمیة دراسة حالة بنك دبي اإلسالمي وبنك أبو

میلة :  -. 1ط. -[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / عمروعیاش سارة. 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 141 -. 2013المركز الجامعي میلة، 

 33032711ر.د.م.ك 

330/327/1 

 

 عمورة أمین  .323
[نص  -میلة-أثر المزیج التسویقي على رضا الزبون : دراسة حالة مجموعة من وكاالت السیاحة و السفر 

مطبوع] : مدكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة تخصص ''تسویق الخدمات'' / عمورة أمین، 
میلة : المركز الجامعي عبد  -مزھود ھشام(مناقشا)،أبوبكر بوسالم(مشرفا ومقررا)، صكري أیوب(رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 130 -. 2018الحفیظ بوالصوف، 
 330108411ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم تجاریة : میلة :  -ماستر

330/1084/1 
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 عمیور نورة   .324

 2008ري لسنة دور صندوق النقد الدولي في مواجھة األزمات المالیة العالمیة : دراسة حاة أزمة الرھن العقا
[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / عمیور نورة . 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 103 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -
 330100511ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1005/1 

 عنصر مریم   .325
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة برأس مال المخاطر الجزائر [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل  فرص تمویل

شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / عنصر مریم ، حرید رامي (مناثشا) ، كافي 
+  21*30ص. ؛ 167 - .2018میلة : المركز الجامعي میلة،  -فریدة( مشرفا ومقررا) سیواني عدالن( رئیسا). 

 قرص مضغوط .
 330105211ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1052/1 

 عوادي رفیدة  .326
مخاطر القروض المتعثرة على المؤسسات المصرفیة: دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة فرع التالغمة 

سییر(ل م د) تخصص "ادارة مالیة" / عوادي [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم الت
میلة : المركز الجامعي  -رفیدة، بن جدو سامي (مناقشا) ، واضح فواز (مشرفا ومقررا) مشري فرید (رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 135 -. 2018عبد الحفیظ بوالصوف، 
 330107211ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1072/1 

 إكرام عیسوس  .327
[نص  -وكالة میلة-المراجعة الداخلیة ودورھا في تفعیل أداء البنوك :دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم االقتصادیة (ل.م.د) تخصص ''اقتصاد نقدي و بنكي'' / 
میلة :  -خة (مشرفا ومقررا) أوصالح عبد الحلیم (رئیسا). عیسوس إكرام، بن عویدة سمیة (مناقشا) ، كنیدة زلی

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 93 -. 2018المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، 
 330111511ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1115/1 

 عیواز صفاء  .328
صادیة : دراسة حالة : مدیریة توزیع الكھرباء دور لوحة القیادة في عملیة اتخاد القرارات المالیة بالمؤسسة االقت

و الغاز لوالیة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / 
میلة : المركز الجامعي  -عیواز صفاء، قرین ربیع(رئیسا)، باي مریم(مناقشا)، كنیدة زلیخة(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 179 -. 2016میلة، 
 33088211ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/882/1 
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 عیواز یحي  .329

دور إدارة الجودة الشاملة في تحقیق رضا العمالء على الخدمات المصرفیة : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة 
[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالیة  834الریفیة وكالة میلة 

+  21*30ص. ؛ 102 -. 2015عي میلة، میلة : المركز الجام -وبنوك / عیواز یحي، كنیدة زلیخة(مشرفا). 
 قرص مضغوط.

 33074111ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/741/1 

 غرارة عماد الدین   .330
[نص مطبوع] :  2013-1980دراسة قیاسیة تحلیلیة لمحددات استھالك الغاز الطبیعي في الجزائر خالل الفترة 

لتسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / غرارة عماد الدین ، ریغي مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم ا
 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -ھشام(رئیسا)، ریاض لمزاودة(مناقشا)، بوفنش وسیلة(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 87
 33050711ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/507/1 

 غراز الطاوس  .331
القرارم -اإلستراتیجیة التنافسیة في تحسین الوضعیة المالیة للمؤسسة اإلقتصادیة : فرع مطاحن بني ھارون  دور

قوقة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / غراز 
میلة : المركز الجامعي  -ومقررا). الطاوس، مزھود ھشام(رئیسا)، أبو بكر بوسالم(مناقشا)، واضح فواز(مشرفا 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 152 -. 2015میلة، 
 33069211ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/692/1 

 غراز فاتح  .332
) 2016-1990دور سیاسة اإلنفاق اإلستثماري الحكومي في نحقیق التنمیة المستدامة : دراسة حالة الجزائر (

ة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / غراز فاتح، [نص مطبوع] : مذكر
. 2018میلة : المركز الجامعي میلة،  -بیراز نوال (مناقشا) بوفنش وسیلة (مشرفا ومقررا) لبیض لیندا (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 104 -
 330104811ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1048/1 

 غربوج یحیى  .333
 -مساھمة إدارة الجودة الشاملة في تحسین جودة الخدمات المصرفیة دراسة حالة بنك الفالحة و التنمیة الریفیة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / غربوج  -وكالة میلة
میلة : المركز الجامعي  -باخي سناء (مشرفا ومقررا) كنیدة زلیخة (رئیسا). یحیى، دوفي قرمیة (مناقشا) ،ط

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 172 -. 2016میلة، 
 33088811ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/888/1 

 

 

66 
 



 -إقتصـــــــاد  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
 غربي حبیبة   .334

دراسة حالة الجزائر مساھمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تنمیة الصادرات خارج قطاع المحروقات : 
) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص 2015-2000للفترة (

 -مالیة بنوك / غربي حبیبة ، دراعو عز الدین (مناقشا) ،أبو بكر بوسالم (مشرفا ومقررا) فواز واضح (رئیسا). 
 + قرص مضغوط . 21*30 ص. ؛169 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة، 

 33093711ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/937/1 

 غردة مفیدة  .335
تقییم لدور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة االقتصادیة خارج قطاع المحروقات في الجزائر 

ستر في علوم التسییر (ل.م.د) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الما 2012- 1990دراسة حالة الجزائر 
+  21*30ص. ؛ 140 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط. -/ غردة مفیدة، برني میلود (مشرفا). 

 قرص مضغوط.
 33033111ر.د.م.ك 

330/331/1 

 غریب مفیدة  .336
[نص مطبوع] : مذكرة مكملة تطبیقات اإلدارة اإللكترونیة في الثانویات دراسة میدانیة بثانویات دائرة فرجیوة 

لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / غریب مفیدة، قرین الربیع(رئیسا)، بوزاھر 
ص. ؛ 154 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -صونیة(رئیسا)، بوالریحان فاروق(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30
 33051511ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/515/1 

 غنیات أسامة  .337
مساھمة رأس مال المخاطر في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة : دراسة حالة شركة 

SOFINANCE) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم 2014-2008خالل الفترة (
 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -دة زلیخة(مشرفا). التسییر تخصص مالیة وبنوك / غنیات أسامة، كنی

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 129
 33068811ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/688/1 

 غوالي أمال  .338
أھمیة نظام المحاسبة التحلیلیة كـأداة لمراقبة التسییر في إتخاد القرار: دراسة حالة مؤسسة سوناریك فرجیوة 

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / غوالي أمال، [نص 
میلة : المركز الجامعي میلة،  -باي مریم (رئیسا) ، بوالیحان فاروق(مناقشا) ، كنیدة زلیخة (مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 127 -. 2018
 330104411ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1044/1 
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 غیشي لخضر   .339

 -وكالة میلة  -العالقات العامة وأثرھا على صورة المؤسسة االقتصادیة دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر 
[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / غیشي لخضر ، 

 + قرص مضغوط. 21*30. ؛ ص161 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -علي موسى أمال(مشرفا). 
 33049811ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/498/1 

 غیموز عبلة  .340
أثر المزیج الترویجي على سلوك المستھلك دراسة حالة مؤسسة سوناریك وحدة فرجیوة [نص مطبوع] : مذكرة 

موز عبلة، بوزاھر صونیة(مناقشا)،عقبة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / غی
+  21*30ص. ؛ 114 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -قطاف(مشرفا ومقررا) ،برني میلود (رئیسا). 

 قرص مضغوط.
 33050311ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/503/1 

 فتحي عبد الستار  .341
منح القروض في البنوك التجاریة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل  دور التحلیل اإلئتماني في ترشید قرار

شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / فتحي عبد الستار، مشري فرید (مناقشا) ،كنیدة 
ص. ؛ 119 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -زلیخة (مشرفا ومقررا) سلیمان زواري فرحات (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30
 33093111ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/931/1 

 فرحات نادیة  .342
دور الطاقات المتجددة في تحقیق المیزة المستدیمة : دراسة حالة الجزائر [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل 

میلة : المركز  -خة(مشرفا). شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / فرحات نادیة، كنیدة زلی
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 108 -. 2015الجامعي میلة، 

 33071511ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/715/1 

 

 فصیح نھلة  .343
أھمیة استخدام طریقة القرض التنقیطي في إدارة المخاطر اإلئتمانیة : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / وكالة 
میلة : المركز  -فصیح نھلة، داودي حمزة (مناقشا) ،كنیدة زلیخة (مشرفا ومقررا) ضیف روفیة (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 94 -. 2017الجامعي میلة، 
 33098411ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/984/1 
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 فضالة المولود  .344

 2013-2008مخاطر تطبیق صیغة المضاربة في المصارف اإلسالمیة دراسة حالة مصرف دبي اإلسالمي 
[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / فضالة المولود، 

میلة : المركز الجامعي میلة،  -ي سعادمناقشا)، بوفنش وسیلة(مشرفا ومقررا). دوفي قرمیة(رئیسا)، صدیق
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 109 -. 2014
 33052311ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/523/1 

 فضالة أمینة  .345
وكالة  LA CAATالجزائریة للتأمیناتأثر جودة الخدمة التأمینیة في كسب والء الزبون : دراسة حالة الشركة 

فرجیوة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / فضالة 
میلة : المركز الجامعي  -أمینة، دراعو عزالدین (مناقشا) ،ھبول محمد (مشرفا ومقررا) لطرش جمال (رئیسا). 

 رص مضغوط .+ ق 21*30ص. ؛ 185 -. 2016میلة، 
 33092111ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/921/1 

 فضیلة بولھام  .346
و كیفیة تعامل االتحاد األوروبي و صندوق النقد الدولي معھا [نص  PIIGSأزمة الدیون السیادیة في دول 

ة بولھام، فارس مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / فضیل
 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -ركیمة(مناقشا) ،حمزة رملي(مشرفا ومقررا) جمال لطرش(رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 168
 33091611ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/916/1 

 فلیفلة سمیرة  .347
یزان المدفوعات : دراسة حالة : الجزائر خالل الفترة دراسة قیاسیة ألثر االستثمار األجنبي المباشر على م

) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / 1984-2014(
میلة : المركز  -فلیفلة سمیرة، عیساوي سھام(مناقشا) ،رحیم إبراھیم(مشرفا ومقررا) حرید رامي(رئیسا). 

 + قرص وضغوط. 21*30ص. ؛ 143 -. 2016الجامعي میلة، 
 33090711ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/907/1 

 فنور نبیلة   .348
دور التحلیل المصفوفي في إختیار اإلستراتیجیة التمویلیة للمؤسسة : دراسة حالة وحدة سوناریك فرجیوة الفترة 

الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص  ) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة2016-2014الممتدة (
میلة :  -إدارة مالیة / فنور نبیلة ، لطیف ولید(مناقشا) ،برني میلود (مشرفا ومقررا) لمزاودة ریاض(رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 117 -. 2018المركز الجامعي میلة، 
 330104511ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1045/1 
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 فیاللي خلود  .349

أثر نظم المعلومات المحوسبة على عملیة إتخاذ القرارات اإلداریة : دراسة حالة المركز الجامعي عبد الحفیظ 
بوالصوف میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك 

میلة  -بوالریحان فاروق (مشرفا ومقررا) لطرش جمال (رئیسا). / فیاللي خلود، سلیمان تیش تیش آسیا(مناقشا) ،
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 80 -. 2017: المركز الجامعي میلة، 

 33096911ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/969/1 

 قاجوج میادة   .350
مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر تقییم أداء الصناعة الدوائیة في الجزائر : دراسة مجمع صیدال [نص مطبوع] : 

في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / قاجوج میادة ، میلود برني (مناقشا) ،فاطمة محبوب (مشرفا 
+ قرص مضغوط  21*30ص. ؛ 101 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -ومقررا) حمزة رملي (رئیسا). 

. 
 33098011ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/980/1 

 قادري نھلة  .351
[نص  2013-2009إدارة السیولة والربحیة في البنوك اإلسالمیة دراسة حالة بنك دبي اإلسالمي خالل الفترة 

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / قادري نھلة، مشري 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 173 -. 2014معي میلة، میلة : المركز الجا -فرید(مشرفا). 

 33049611ر.د.م.ك 

330/496/1 

 قرعیش صبرینة  .352
بفرجیوة [نص  sonaricأثر تطبیق النضام المحاسبي المالي على النتیجة الجبائیة للمؤسسة دراسة حالة مؤسسة 

برینة، باي مریم(عضوا مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر / قرعیش ص
میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط -مناقشا)،عاشوري نعیم (مشرفا ومقررا) مخناش سیف االسالم(رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 118 -. 2013
 33029611ر.د.م.ك 

330/296/1 

 قرعیشي لخضر  .353
دیة میلة [نص مطبوع] : مدكرة مكملة لنیل شھادة أثر جودة الخدمة العمومیة على رضا المستفید : دراسة حالة بل

الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص ''تسویق خدمات'' / قرعیشي لخضر، لبیض لیندة(مناقشا)،غیشي 
 -. 2018میلة : المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف،  -عبد العالي(مشرفا و مقررا)، بلحاج طارق(رئیسا). 

 ص مضغوط.+ قر 21*30ص. ؛ 103
 330109111ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم تجاریة : میلة :  -ماستر

330/1091/1 
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 قرماش فاطمة  .354

بنك -إدارة مخاطر القروض اإلستھالكیة في البنوك التجاریة : دراسة حالة الصندوق الوطني للتوفیر واإلحتیاط 
الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / (وكالة فرجیوة ) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة 

میلة : المركز  -قرماش فاطمة، كنیدة زلیخة(رئیسا)، حسني بعلي(مناقشا)، بنون خیر الدین(مشرفا ومقررا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 133 -. 2016الجامعي میلة، 

 33086011ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/860/1 

 ىقرماط بشر  .355
[نص مطبوع] :  -میلة-تقییم األداء وأثره في الرضا الوظیفي للموظفین دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر 

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / قرماط بشرى، بوزاھز صونیة(مناقشا)،داودي 
ص. ؛ 123 -. 2013الجامعي میلة،  میلة : المركز -. 1ط -حمزة (مشرفا ومقررا) ،مشري فرید(رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30
 33034211ر.د.م.ك 

330/342/1 

 قرماط لمیاء   .356
وكالة  -دور وسائل الدفع الحدیثة في تحسین جودة الخدمات المصرفیة دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / قرماط لمیاء  -میلة 
 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -مقررا). ، بن سبع إلیاس(زئیسا)،نعمون إیمان(مناقشا)،واضح(مشرفاو

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 112
 33049711ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/497/1 

 

 قرنونة سعاد  .357
دور الـتأمین في تغطیة المخاطر الفالحیة : دراسة حالة الصندوق الجھوي للتعاون الفالحي فرع شلغوم العید 

) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة 2010-2016(
میلة :  -بنوك / قرنونة سعاد، أسامة سنوسي(مناقشا) ،نعیم عاشوري (مشرفا ومقررا) سعاد صدیقي (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 179 -. 2017المركز الجامعي میلة، 
 33097211ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/972/1 

 

 قروم ایمان  .358
 2012/2007استخدام أسلوب المرابحة في تمویل نشاط البنوك اإلسالمیة دراسة حالة بنك دبي اإلسالمي للفترة 

 -[نص مطبوع] : مذكرة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / قروم ایمان، دوفي قرمیة(مشرفا). 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 103 -. 2013لة : المركز الجامعي میلة، می -. 1ط.

 33034611ر.د.م.ك 

330/346/1 
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 قریوي دلیلة   .359

 2015-1990دراسة قیاسیة ألثر اإلنفاق الحكومي على اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر خالل الفترة 
التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / قریوي دلیلة ،  [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم

میلة : المركز الجامعي میلة،  -رحیم إبراھیم (مناقشا) ،بوفنش وسیلة(مشرفا ومقررا) دوفي قرمیة (رئیسا). 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 130 -. 2017
 33097711ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/977/1 

 قشي ریمة  .360
لبات المادیة والبشریة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة دراسة حالة بلدیة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل المتط

شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / قشي ریمة، لطرش جمال(رئیسا)، كنیدة 
 21*30ص. ؛ 148 -. 2014میلة، میلة : المركز الجامعي  -زلیخة(مناقشا)، بوالریحان فاروق(مشرفا ومققرا). 

 + قرص مضغوط.
 33051111ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/511/1 

 قندولي سعاد  .361
) [نص 2016-2000أثر تقلبات أسعار النفط على السیاسة النقدیة : دراسة حالة الجزائر خالل الفترة من (

العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص ''اقتصاد نقدي و بنكي'' / مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في 
قندولي سعاد، رحیم إبراھیم(مناقشا)،زواري فرحات سلیمان(مشرفا و مقررا)، علي عبد الباسط عبد 

ص. : مالحق ، جداول 106 -. 2018میلة : المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف،  -. 1ط -الصمد(رئیسا). 
 رص مضغوط.+ ق 21*30،منحنیات ؛ 

 330110011ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم اقتصادیة : میلة :  -ماستر

330/1100/1 

 قوادرة صباح  .362
[نص  ANGEMو  ANSEJالعوامل المؤثرة على منح القروض في وكاالت التمویل بوالیة میلة : دراسة حالة 

ص مالیة وبنوك / قوادرة صباح، بوالریحان مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التسییر تخص
. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -فاروق(رئیسا)، بنون خیر الدین(مناقشا)، جمال لطرش(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 99 -
 33073611ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/736/1 

 قوریشي سمیرة  .363
ومتطلبات تطبیقھا باإلدارة التربویة : دراسة حالة مدیریة التربیة لوالیة میلة [نص مطبوع] : اإلدارة اإللكترونیة 

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / قوریشي سمیرة، قرین الربیع(مناقشا) 
ص. ؛ 116 -. 2015لجامعي میلة، میلة : المركز ا -،بوالریحان فاروق(مشرفا ومقررا) ،ھولي فرحات(رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30
 33071811ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/718/1 
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 قویص حوریة  .364

إدارة المعرفة في المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة الجزائریة : دراسة عینة من المؤسسات على مستوى والیة میلة 
لماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / قویص حوریة، [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة اا

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 132 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -قرین ربیع (مشرفا). 
 33072311ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/723/1 

 قیطاتني سناء  .365
خارج قطاع المحروقات : دراسة حالة والیة میلة  دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ترقیة الصادرات

) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة 2009-2017(
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 170 -. 2018میلة : المركز الجامعي میلة،  -مالیة / قیطاتني سناء. 

 330102911ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1029/1 

 قیعص وفاء  .366
[نص مطبوع] :  2008العولمة المالیة ودورھا في حدوث األزمات اإلقتصادیة : األزمة اإلقتصادیة العالمیة 

مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / قیعص وفاء، قرین الربیع(رئیسا)، 
ص. ؛ 145 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -ریغي ھشام(مشرفا ومقررا). بولعراس سفیان(مناقشا)، 

 + قرص مضغوط. 21*30
 33069611ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/696/1 

 كاسح العایب سارة  .367
وكالة  BADRإدارة القروض المصرفیة المتعثرة في البنوك التجاریة : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم اإلقتصادیة (ل.م.د)مالیة وبنوك /  833شلغوم العید 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 80 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -كاسح العایب سارة. 

 330102611ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/1026/1 

 كردود رزیقة   .368
دور البنك في إدارة السیولة النقدیة للبنوك التجاریة : دراسة حالة بنك الجزائر [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل 

میلة :  -شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / كردود رزیقة ، ھولي رشید (مشرفا ومقررا). 
 + قرص مضغوط. 21*30؛  ص.93 -. 2016المركز الجامعي میلة، 

 33089411ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/894/1 

 كمال خلود  .369
[نص  2017-2002دور ھیئات الدعم المالي في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة :دراسة حالة الجزائر 

ة مالیة" / كمال خلود، مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل م د) تخصص "ادار
میلة : المركز  -عقون شراف (مناقشا) ، قرین الربیع (مشرفا ومقررا) زواري فرحات سلیمان (رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 96 -. 2018الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، 
 330107311ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1073/1 
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 كموش شیماء  .370

قارن كمدخل لتحسین جودة الخدمة المصرفیة في البنوك التجاریة : دراسة حالة بنك القرض الشعبي القیاس الم
وكالة القرارم قوقة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة badrوكالة میلة وبنك الفالحة والتنمیة الریفیة CPAالجزائري 

شیماء، فواز واضح (مناقشا) ،شراف لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / كموش 
+  21*30ص. ؛ 141 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -عقون (مشرفا ومقررا) أبوبكر بوسالم (رئیسا). 

 قرص مضغوط .
 33095911ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/959/1 

 كنفود زھرة  .371
[نص مطبوع] : مذكرة  -وكالة قسنطینة -البركة الجزائري  بیع المرابحة في البنوك اإلسالمیة دراسة حالة بنك

میلة : المركز  -. 1ط -لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / كنفود زھرة، دوفي قرمیة(مشرفا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 105 -. 2013الجامعي میلة، 

 33035311ر.د.م.ك 

330/353/1 

 كنفود عبیر  .372
[نص مطبوع] :  -وكالة قسنطینة-لتمویل في البنوك اإلسالمیة دراسة حالة بنك البركة الجزائري مخاطر صیغ ا

میلة :  -. 1ط. -مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / كنفود عبیر، صدیقي سعاد(مشرفا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 110 -. 2013المركز الجامعي میلة، 

 33030111ر.د.م.ك 

330/301/1 

 كیبش محمد  .373
دور الصكوك المالیة اإلسالمیة في تنشیط سوق األوراق المالیة : دراسة حالة سوق األوراق المالیة المالیزیة 

) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة 2014-2001خالل الفترة (
میلة :  -یر الدین(رئیسا)، كافي فریدة(مناقشا)، عیساوي سھام(مشرفا ومقررا). وبنوك / كیبش محمد، بنون خ

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 144 -. 2016المركز الجامعي میلة، 
 33085111ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

 نشرة ل : 

330/851/1 

 لبصیر رقیة   .374
ثماریة كمدخل لتعزیز أبعاد التنمیة المستدامة : دراسة حالة دراسة الجدوى البیئیة و اإلقتصادیة للمشاریع اإلست

مؤسسة الرائد في الفالحة والیة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) 
+ قرص  21*30ص. ؛ 155 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -تخصص مالیة بنوك / لبصیر رقیة . 

 مضغوط .
 33099311ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/993/1 
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 لبصیر سامیة  .375

[نص مطبوع]  2012-2007دور البنوك اإلسالمیة في تحقیق التنمیة اإلقتصادیة دراسة حالة بنك دبي اإلسالمي 
لطرش : مذكرة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / لبصیر سامیة، كنیدة زلیخة(رئیسا)، 

 21*30ص. ؛ 95 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط -جمال(مناقشا)، بوالریحان(مشرفا ومقررا). 
 + قرص مضغوط.

 33033811ر.د.م.ك 

330/338/1 

 لحماري أمال  .376
:  تقییم جودة خدمات التعلیم العالي من وجھة نظر المستفیدین دراسة حالة المركز الجامعي لمیلة [نص مطبوع]

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / لحماري أمال، بلحاج طارق(رئیسا)، 
ص. ؛ 88 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -لطرش جمال(مناقشا)، غیش عبد العالي(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30
 33050411ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/504/1 

 لخلیفي مریم  .377
-2010دور وسائل الدفع اإللكترونیة في نمو حجم التجارة اإللكترونیة : دراسة مقارنة بین مالیزیا والجزائر(

) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / لخلیفي 2014
میلة : المركز  -صالح عبد الحلیم(مشرفا ومقررا) بوالریحان فاروق(رئیسا). مریم، وشاش فؤاد(مناقشا) ،أو

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 100 -. 2016الجامعي میلة، 
 33091011ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/910/1 

 لزعر منى  .378
ریة لوالیة میلة [نص مطبوع] : أثر البیئة التسویقیة على النشاط المصرفي دراسة حالة عینة من البنوك التجا

میلة : المركز  -. 1ط -مذكرة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / لزعر منى، لطرش جمال(مشرفا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 177 -. 2013الجامعي میلة، 

 33035111ر.د.م.ك 

330/351/1 

 

 لشھب الزھراء  .379
جودة القرارات المصرفیة : دراسة حالة عینة من البنوك على مستوى والیة میلة دور نظم المعلومات الحدیثة في 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / لشھب 
امعي میلة : المركز الج -الزھراء، زلیخة كنیدة(مناقشا) ،ربیع قرین (مشرفا ومقررا) شراف عقون (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 120 -. 2017میلة، 
 33093511ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/935/1 
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 لشھب عبد الحمید  .380

دور الصكوك اإلسالمیة في تفعیل سوق األوراق المالیة : دراسة تطبیقیة على سوق دبي المالي خالل الفترة 
لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / [نص مطبوع] : مذكرة مكملة  2012-2016

میلة :  -لشھب عبد الحمید، بعلي حسني (مناقشا) ،فرید مشري (مشرفا ومقررا) أوصالح عبد الحلیم (رئیسا). 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 154 -. 2017المركز الجامعي میلة، 

 33094311ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/943/1 

 لطرش إیمان  .381
 2017-2002بیئة األعمال ودورھا في في استقطاب االستثمار األجنبي المباشر :دراسة حالة الجزائر للفترة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل م د) تخصص "ادارة مالیة" / لطرش 
میلة : المركز الجامعي عبد  -(مشرفا ومقررا) طویل حدة (رئیسا).  إیمان، كافي فریدة (مناقشا) ،لطرش جمال

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 138 -. 2018الحفیظ بوالصوف، 
 330107611ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : میلة :  -ماستر

330/1076/1 

 لعلي بوعلي راویة  .382
القطاع الخاص كبدیل تنموي لإلقتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات : دراسة تحلیلیة لحالة الجزائر 

) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / 1990-2014(
میلة :  -(مشرفا ومقررا). لعلي بوعلي راویة، ریغي ھشام(رئیسا)، زواري فرحات عباس(مناقشا)، ساسي فطیمة

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 100 -. 2016المركز الجامعي میلة، 
 33086811ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/868/1 

 لعویرة عائشة  .383
دور مناخ االستثمار في التأثیر على تنافسیة المؤسسات االقتصادیة : دراسة حالة القطاع الصناعي الجزائري 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك /  2001-2014
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 123 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -لعویرة عائشة. 

 33091411ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/914/1 

 لعیدي نھاد  .384
یق أبعاد المیزة التنافسیة دراسة حالة الوحدة اإلنتاجیة والتجاریة لفرع مطاحن بني دور وظیفة التدریب في تحق

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة  -القرارم قوقة  -ھارون 
+  21*30ص. ؛ 103 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -وبنوك' / لعیدي نھاد، أبوبكر بوسالم(مشرفا). 

 قرص مضغوط.
 33048011ر.د.م.ك 

330/480/1 
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 لفیلف كنزة  .385

[نص  2014-2004دور صنادیق الزكاة في معالجة مشكلة البطالة : دراسة حالة صندوق الزكاة لوالیة میلة 
یغي ھشام مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / لفیلف كنزة، ر

 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -(رئیسا)، بیراز نوال(مناقشا)، بنون خیر الدین(مشرفا ومقررا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 100

 33072911ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/729/1 

 لكحل إبتسام  .386
وك التجاریة من وجھة نظر العاملین فیھا : دراسة حالة العوامل المؤثرة على إنتشار الصیرفة اإللكترونیة في البن

عینة من البنوك التجاریة العمومیة بوالیة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم 
التسییر تخصص مالیة و بنوك / لكحل إبتسام، لطرش جمال (مناقشا) ،بوجنانة فؤاد (مشرفا ومقررا) عقون 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 158 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -شراف (رئیسا). 
 33089811ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/898/1 

 لكحل عبد الوھاب  .387
دور شركة التأمین في تنمیة االقتصاد الوطني:دراسة حالة الجزائر [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة 

یر (ل م د) تخصص "ادارة مالیة" / لكحل عبد الوھاب، صدیقي سعاد (مناقشا) ، بعلي الماستر في علوم التسی
 -. 2018میلة : المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف،  -حسني (مشرفا ومقررا) السنوسي أسامة (رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 81
 330106311ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1063/1 

 

 لكحل نسرین  .388
وكالة میلة  BADRدور التقنیات البنكیة في دعم التجارة الخارجیة : كدراسة حالة بنك الفالحة و التنمیة الریفیة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / لكحل نسرین، 
 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -شرفا ومقررا). مشري فرید(رئیسا)، زید جابر(مناقشا)، لطیف ولید(م

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 161
 33085211ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/852/1 

 

 لكنوش نصیحة   .389
سجنیات أبي فراس الحمداني مقاربة أسلوبیة [نص مطبوع] : مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 124 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -ش نصیحة . / لكنو
 800109711ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

800/1097/1 
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 لموسي خالد  .390

أھمیة القیمة المدركة في تحقیق والء الزبون في مؤسسة كوندور : دراسة حالة منتجات الھاتف النقال لمؤسسة 
مطبوع] : مدكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص ''تسویق  كوندور [نص

میلة : المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف،  -خدمات'' / لموسي خالد، صكري أیوب(مشرفا و مقررا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 99 -. 2018
 330109011.ك ر.د.م -. 2018ل م د : علوم تجاریة : میلة :  -ماستر

330/1090/1 

 لمیاء بوعروج  .391
 BADRدور نظم المعلومات في تفعیل األداء المالي المصرفي : دراسة حالة بنك الفالحة و التنمیة الریفیة

وكاالت (میلة،القرارم قوقة،وادي النجاء) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر 
تخصص مالیة و بنوك / لمیاء بوعروج، ھولي فرحات (مناقشا) ، قرین ربیع (مشرفا ومقررا) ھولي رشید 

 ص مضغوط.+ قر 21*30ص. ؛ 124 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -(رئیسا). 
 33089011ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/890/1 

 لھشیلي سارة  .392
دور إدارة المعرفة في تحسین جودة الخدمات دراسة حالة مكتبات المركز الجامعي [نص مطبوع] : مذكرة مكملة 

م(رئیسا)، بوفنش لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / لھشیلي سارة، حسیني ابتسا
+  21*30ص. ؛ 99 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -وسیلة(مناقشا)، قطاف عقبة(مشرفا ومقررا). 

 قرص مضغوط.
 33052211ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/522/1 

 لھشیلي سمیة   .393
ة حالة مؤسسة سونلغاز فرع توزیع الكھرباء أثر التغییر التنظیمي على فعالیة اتخاذ القرارات اإلداریة دراس

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' /  -میلة  -والغاز 
میلة : المركز  -لھشیلي سمیة ، بن سبع إلیاس(رئیسا)، رحیم إبراھیم(مناقشا)،عبد القادر ھاملي(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 150 -. 2014الجامعي میلة، 
 33052011ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/520/1 

 لھشیلي سمیة   .394
دور السیاحة في التنمیة المحلیة المستدامة في والیة میلة : دراسة حالة منطقة التوسع السیاحي سد بني ھارون 

ة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / أنموذجا [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھاد
میلة : المركز  -لھشیلي سمیة ، حسني بعلي (مناقشا) ،رشید ھولي (مشرفا ومقررا) عبد المالك بوركوة (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 122 -. 2017الجامعي میلة، 
 33094811ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/948/1 

 

 

78 
 



 -إقتصـــــــاد  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
 مبعوج كریمة  .395

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل  2010-2016أثر انخفاض أسعار البترول على السیاسة المالیة في الجزائر 
شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص ''اقتصاد نقدي و بنكي'' / مبعوج كریمة، كافي 

میلة : المركز الجامعي عبد الحفیظ  -لدین(رئیسا). فریدة(مناقشا)،كنیدة زلیخة(مشرفا ومقررا)، كروش صالح ا
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 137 -. 2018بوالصوف، 

 330111611ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم اقتصادیة : میلة :  -ماستر

330/1116/1 

 متران صلیحة   .396
مذكرة مكملة لنیل شھادة  [نص مطبوع] : 2017-2005عملیات غسیل األموال وأثرھا على األسواق النقدیة 

. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / متران صلیحة . 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 114 -

 33099611ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/996/1 

 مجدوب عالء الدین  .397
ویل المیزانیة العامة للدولة على ضوء األزمة المالیة الراھنة : دراسة حالة الجزائر فعالیة الجبایة العادیة في تم

) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) 2016-2000خالل الفترة (
زموري (مشرفا تخصص إدارة مالیة / مجدوب عالء الدین، عقون شراف (رئیسا) ،فؤاد بوجنانة(مناقشا) ، كمال 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 118 -. 2018میلة : المركز الجامعي میلة،  -ومقررا). 
 330104311ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1043/1 

 مجراب ریمة   .398
قة أثر التحفیز على أداء العاملین في المؤسسة اإلقتصادیة : دراسة حالة مؤسسة مطاحن بني ھارون القرارم قو

میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / مجراب 
میلة : المركز  -ریمة ، علي موسى أمال(مناقشا) ، رحیم إبراھیم (مشرفا ومقررا) بولصباع محمود (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 103 -. 2018الجامعي میلة، 
 330105011ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1050/1 

 

 محزم سارة   .399
دور السیاحة في التنمیة على المستوى المحلي في الجزائر دراسة حالة والیة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة 

لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / محزم سارة ، حسیني ابتسام(رئیسا)، بوزاھر 
+  21*30ص. ؛ 178 -. 2014امعي میلة، میلة : المركز الج -صونیة(مناقشا)، برني میلود(مشرفا ومقررا). 

 قرص مضغوط.
 33053311ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/533/1 
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 مخبي اسحاق   .400

أثر االستثمار في رأس المال البشري على اإلنتاجیة في المؤسسة االقتصادیة دراسة حالة مطاحن بني ھارون 
ة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / مخبي وحدة فرجیوة [نص مطبوع] : مذكرة مكمل

+ قرص  21*30ص. ؛ 147 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -اسحاق ، علي موسى أمال(مشرفا). 
 مضغوط.

 33048211ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/482/1 

 مخناش رفیقة  .401
) دراسة 2014-2001بیة على التنمیة اإلقتصادیة في الجزائر دراسة حالة اإلستثمار (تأثیر اإلمتیازات الضری

میدانیة بمفتشیة الضرائب لبلدیة فرجیوة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر 
تخصص مالیة وبنوك / مخناش رفیقة، لطرش جمال(مناقشا) ،حراق مصباح(مشرفا ومقررا) عقون 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 146 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -شراف(رئیسا). 
 33091211ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/912/1 

 مخناش رفیقة  .402
) : دراسة 2014-2001تأثیر االمتیازات الضریبیة على التنمیة االقتصادیة في الجزائر دراسة حالة االستثمار (

میدانیة : بمفتشیة الضرائب لبلدیة فرجیوة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر 
 + قرص  21*30ص. ؛ 146 -. 2016ي میلة، میلة : المركز الجامع -تخصص مالیة و بنوك / مخناش رفیقة. 

 مراكشي سعیدة  .403
دور البنوك اإلسالمیة في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دراسة حالة بنك دبي اإلسالمي خالل الفترة 

) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة 2010-2017(
 -كشي سعیدة، عقون شراف (مشرفا ومقررا) صدیقي سعاد (رئیسا) ، ذراعو عز الدین (مناقشا). مالیة / مرا

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 142 -. 2018میلة : المركز الجامعي میلة، 
 330112211ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1122/1 

 مرزوقي ریم   .404
قیق التنمیة المستدامة : دراسة حالة بعض التجارب الدولیة خالل الفترة التنویع اإلقتصادي كخیار إستراتیجي لتح

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك /  1990-2015
:  میلة -مرزوقي ریم ، عبد الحلیم أوصالح (مناقشا) ،وسیلة بوفنش (مشرفا ومقررا) ھشام ریغي (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 146 -. 2017المركز الجامعي میلة، 
 33093011ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/930/1 

 مرمول وردة  .405
تقییم إجراءات الرقابة على عملیة منح القروض في البنوك التجاریة : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

ذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / مرمول وكالة میلة [نص مطبوع] : م
میلة :  -وردة، بن زید ربیعة (مناقشا) ، بنون خیر الدین (مشرفا ومقررا) زواري فرحات سلیمان (رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 111 -. 2016المركز الجامعي میلة، 
 33089511ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/895/1 
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 مریخي یاسین  .406

-2009مخاطر تطبیق صیغة المشاركة في البنوك اإلسالمیةدراسة حالة : بنك أبو ظبي اإلسالمي خالل الفترة 
[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / مریخي  2013

میلة : المركز  -فرحات سلیمان(مناقشا)،قطاف عقبة(مشرفا ومقررا). یاسین، مشري فرید(رئیسا)،زواري 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 84 -. 2014الجامعي میلة، 

 33049311ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/493/1 

 مریم زنتوت  .407
الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل مدى مساھمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في رفع مستوى التشغیل دراسة حالة 

الشباب و الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار لوالیة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في 
میلة : المركز الوطني للدراسات  -. 1ط. -علوم التسییر (ل.م.د) / مریم زنتوت، بوالریحان فاروق(مشرفا). 

 .21*30ص ؛ 115 -. 2013، 1954أول نوفمبر  والبحث في الحركة الوطنیة وثورة
 33032511ر.د.م.ك 

330/325/1 

 مزمار أسامة   .408
النھج التعاقدي كنمط جدید لتمویل المؤسسات الصحیة في الجزائر : دراسة حالة المؤسسة العمومیة اإلستشفائیة 

م التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة محمد مداحي فرجیوة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علو
میلة :  -مالیة / مزمار أسامة ، عبیدي سناء (مناقشا) ، حراق مصباح (مشرفا ومقررا) بعلي حسني (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 150 -. 2018المركز الجامعي میلة، 
 330103711ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1037/1 

 مزیتي أمال  .409
[نص مطبوع] :  2014إلى 2005سیاسة المالیة ودورھا في تحقیق التنمیة اإلقتصادیة دراسة حالة الجزائر من ال

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / مزیتي أمال، واضح فواز ( مناقشا) ، 
ص. ؛ 142 -. 2016لمركز الجامعي میلة، میلة : ا -حرید رامي (مشرفا ومقررا) أبوبكر بوسالم (رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30
 33089711ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/897/1 

 مسعود نور الھدى  .410
دور التخطیط االستراتیجي للموارد البشریة في تحقیق میزة تنافسیة لمنظمات األعمال: دراسة حالة عینة من 
منظمات األعمال في والیة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر(ل م د) 

ضح فواز (مشرفا ومقررا) برني میلود تخصص "ادارة مالیة" / مسعود نور الھدى، كرباش رحمة (مناقشا) ، وا
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 96 -. 2018میلة : المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف،  -(رئیسا). 

 330107111ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1071/1 
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 مسعي بسمة  .411

نك المركزي السوداني [نص مطبوع] : دور البنك المركزي في الرقابة على البنوك اإلسالمیة دراسة حالة الب
مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / مسعي بسمة، بیراز نوال(مناقشا)، 

ص. ؛ 126 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -كنیدة زلیخة(مشرفاومقررا) بنون خیر الدین(رئیسا). 
 + قرص مضغوط. 21*30

 33048811ر.د.م.ك  -. 2014د : میلة : ل م  -ماستر

330/488/1 

 مشري إلھام  .412
 -الجودة كمحدد لتطویر الخدمة المصرفیة وأثرھا على والء الزبون دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

وبنوك' /  [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة -ومالة وادي النجاء 
میلة : المركز  -مشري إلھام، رشید ھولي(رئیسا)، بوقجاني جنات(مناقشا)، فرحات ھولي(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 160 -. 2014الجامعي میلة، 
 33053011ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/530/1 

 مطاعي وفاء  .413
[نص مطبوع]  2016-2010یة تنافسیة اإلقتصاد الوطني : دراسة حالة الجزائر دور المناخ اإلستثماري في ترق

: مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / مطاعي وفاء، سناء طباخي 
ص. 73 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -(مناقشا) ،زولیخة كنیدة (مشرفا ومقر را) حدة طویل (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30؛ 
 33093911ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/939/1 

 معمر منال  .414
دور االبتكار الترویجي في جذب الزبون : دراسة حالة مؤسسات قطاع االتصال [نص مطبوع] : مدكرة مكملة 

ات'' / معمر منال، ركیمة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص ''تسویق خدم
میلة : المركز الجامعي عبد الحفیظ  -فارس(مناقشا)،ھولي فرحات(مشرفا ومقررا)، صكري أیوب(رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 105 -. 2018بوالصوف، 
 330109211ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم تجاریة : میلة :  -ماستر

330/1092/1 

 معوش شافیة  .415
أدوات االستثمار في سوق األوراق المالیة اإلسالمیة دراسة حالة : البحرین ،السودان ،مالیزیا. [نص مطبوع] : 

میلة  -. 1ط. -مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / معوش شافیة، معارفي فریدة(مشرفا). 
 مضغوط. + قرص 21*30ص. ؛ 128 -. 2013: المركز الجامعي میلة، 

 33034511ر.د.م.ك 

330/345/1 
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 مغزیلي عالء الدین  .416

) [نص 2014-2001دور البنوك وتطویر سوق األوراق المالیة : دراسة حالة بورصة عمان خالل الفترة (
مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / مغزیلي عالء الدین، 

میلة : المركز الجامعي میلة،  -(مناقشا) ، عیساوي سھام (مشرفا ومقررا) ضیف روفیة (رئیسا). طباخي سناء 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 124 -. 2016
 33089211ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/892/1 

 مغزیلي مریم   .417
سة میدانیة الصندوق الوطني للتوفیر دور أدوات الھندسة المالیة في تطویر أنشطة البنوك التجاریة : درا

واالحتیاط بنك وكالة القرارم میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل م د) 
تخصص "اقتصاد نقدي وبنكي" / مغزیلي مریم ، قبایلي أمال (مناقشا) ، واضح فواز (مشرفا ومقررا) قرین 

+ قرص  21*30ص. ؛ 111 -. 2018مركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، میلة : ال -الربیع (رئیسا). 
 مضغوط.

 330110311ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1103/1 

 منتوري معاد  .418
) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة 2015-1970أثر أدوات السیاسة النقدیة على التضخم في الجزائر خالل الفترة (

ي علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / منتوري معاد، ھولي رشید (مناقشا) ،كروش لنیل شھادة الماستر ف
 21*30ص. ؛ 126 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -صالح الدین (مشرفا ومقررا) طویل حدة (رئیسا). 

 + قرص مضغوط .
 33098711ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/987/1 

 نمھناوي ریا  .419
تنمیة الموارد البشریة كأداة لتفعیل اإلدارة اإللكترونیة بالبنوك التجاریة : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

مدیریة ووكالة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / 
میلة :  -دي(مناقشا)، بوالریحان فاروق(مشرفا ومقررا). مھناوي ریان، بوزاھر صونیة(رئیسا)، حیمر حمو

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 147 -. 2016المركز الجامعي میلة، 
 33087611ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/876/1 

 مھناوي عبد هللا  .420
-2009العمالت الرقمیة و أثرھا على النظام النقدي : دراسة تحلیلة حول سلة من العمالت الرقمیة من سنة 

[نص مطبوع] : مدكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص ''ادارة مالیة'' / مھناوي عبد  2017
میلة : المركز الجامعي عبد  -وبكر (رئیسا). هللا، مشري فرید(مناقشا)،دراعوعزالدین(مشرفا ومقررا)، بوسالم أب

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 89 -. 2018الحفیظ بوالصوف، 
 330107911ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم التسییر : میلة :  -ماستر

330/1079/1 
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 مھناوي مریم  .421

الكبرى ''كنزة'' قسنطینة [نص  استراتجیة تسویق منتوج جدید في ظل المنافسة : دراسة حالة : مؤسسة المطاحن
مطبوع] : مدكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص ''تسویق خدمات'' / مھناوي 

میلة : المركز الجامعي عبد  -مریم، فرحات ھولي(مناقشا)،فارس ركیمة (مشرفا)، عبد المالك بوركوة(رئیسا). 
 + قرص مضغوط. 21*30 ص. ؛124 -. 2018الحفیظ بوالصوف، 

 330108511ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم تجاریة : میلة :  -ماستر

330/1085/1 

 موساوي نسیم  .422
التمویل التأجیري كبدیل لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دراسة حالة بنك سویستي جنرال الجزائر 

SGA-یل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لن -وكالة برج بوعریریج
+  21*30ص. ؛ 108 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط -موساوي نسیم، قطاف عقبة(مشرفا). 

 قرص مضغوط.
 33030511ر.د.م.ك 

330/305/1 

 موھوب عزیز  .423
 EX X ONشركة اكسون موبیل الشركات المتعددة الجنسیات ودورھا في العولمة االقتصادیة دراسة حالة 

MOBIL  [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / موھوب عزیز، قرین
میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط. -الربیع(رئیسا)،بولعراس سفیان (مناقشا)،ریغي ھشام(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 160 -. 2013
 33031111م.ك ر.د.

330/311/1 

 میدوكالي عائشة  .424
) [نص 2010-1992دور التحفیزات الضریبیة في تشجیع اإلستثمار األجنبي المباشر دراسة حالة الجزائر (

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / میدوكالي عائشة، حراق مصباح(مشرفا). 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 116 -. 2013مركز الجامعي میلة، میلة : ال -. 1ط -

 33033711ر.د.م.ك 

330/337/1 

 نابتي ھشام  .425
محافظ الحسابات ودوره في تعزیز مصداقیة الكشوف المالیة في ظل النظام المحاسبي المالي وجھة نظر محافظي 

لة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر الحسابات في والیات میلة قسنطینة سطیف [نص مطبوع] : مذكرة مكم
تخصص مالیة وبنوك / نابتي ھشام، أوصالح عبد الحلیم(رئیسا)، قطاف عقبة(مناقشا)، باي مریم(مشرفا 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 173 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -ومقررا). 
 33088311ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/883/1 
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 ناصري منى  .426

دور الرقابة والمراجعة الداخلیة في تسییر مبیعات المؤسسة الصناعیة دراسة حالة مؤسسة سوناریك [نص 
قسنطینة : جامعة منتوري قسنطینة،  -مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة ماستر أكادیمي / ناصري منى. 

 .21*30ص. ؛ 95 -. 2011
 33074511ر.د.م.ك  -. 2011ل م د :  -ماستر

330/745/1 

 ناموس بشرى  .427
تطویر لوحة القیادة في مؤسسات التعلیم العالي في الجزائر: دراسة حالة المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 
میلة الجزائر [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / ناموس 

میلة : المركز  -، جمال لطرش(مناقشا)، عبد العالي غیشي(مشرفا ومقررا). بشرى، شراف عغون(رئیسا)
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 84 -. 2016الجامعي میلة، 

 33087211ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/872/1 

 ناموس وافیة  .428
الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف میلة إمكانیة تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في الجامعات الجزائریة : حالة المركز 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / ناموس وافیة، 
میلة : المركز الجامعي میلة،  -غیشي عبد العالي(رئیسا)، ھولي فرحات(مناقشا)،سنوسي أسامة(مشرفا ومقررا). 

 وط.+ قرص مضغ 21*30ص. ؛ 136 -. 2015
 33069411ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/694/1 

 نزاري أحالم  .429
دور نظام التأمین التكافلي في تحقیق التنمیة اإلقتصادیة : دراسة حالة المملكة العربیة السعودیة خالل الفترة 

خصص مالیة بنوك / [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) ت 2015/2005
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 141 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -نزاري أحالم. 

 33099511ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/995/1 

 نعیمة صیفي   .430
الفترة من -دور الشراكة االوروجزائریة في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائر دراسة الجوانب المالیة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / نعیمة صیفي ،  2011إلى 2002
میلة : المركز  -. 1ط. -شرفا ومقررا). صونیا بوزاھر(رئیسا) ،سفیان بولعراس(مناقشا) ،مشري فرید (م

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 219 -. 2013الجامعي میلة، 
 33030911ر.د.م.ك 

330/309/1 
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 نقاش عدرة   .431

واقع تطبیق اإلدارة اإلستراتیجیة في المؤسسة اإلقتصادیة : دراسة حالة مؤسسة اإلتصاالت میلة [نص مطبوع] : 
ة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / نقاش عدرة ، واضح فواز(مناقشا) مذكرة مكملة لنیل شھاد

ص. ؛ 113 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -،محمود بولصباع(مشرفا ومقررا) حمزة رملي(رئیسا). 
 + قرص مضغوط. 21*30

 33090611ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/906/1 

 نمدیلي بشرى   .432
حاضنات األعمال ودورھا في دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الدروس المستفادة للجزائر من بعض 

التجارب الدولیة الزائدة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص 
 -ومقررا) وشاش فؤاد (رئیسا). إدارة مالیة / نمدیلي بشرى ، محبوب فطیمة ( مناقشا) ، كافي فریدة (مشرفا 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 131 -. 2018میلة : المركز الجامعي میلة، 
 330105111ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1051/1 

 نموشي أسماء  .433
 FGARدور ھیئات ضمان القروض في دعم تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة : دراسة حالة ھیئتي 

میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك /  FGMMCو
میلة : المركز الجامعي  -نموشي أسماء، زلیخة كنیدة(مناقشا)،برني میلود(مشرفا ومقررا) عقبة قطاف(رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 155 -. 2015میلة، 
 33071411ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/714/1 

 نواصرة صفیة   .434
-2000تفادي اإلزدواج الضریبي ودوره في جلب اإلستثمار األجنبي المباشر : دراسة حالة الجزائر خالل الفترة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / نواصرة  2013
+ قرص  21*30ص. ؛ 141 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -. صفیة ، عاشوري نعیم(مشرفا)

 مضغوط.
 33086911ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/869/1 

 نواصرة علي  .435
إلى 2010دور أدوات الھندسة المالیة االسالمیة في تحقیق كفایة رأس مال البنوك اإلسالمیة خالل الفترة من 

نوك اإلسالمیة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم االقتصادیة :دراسة عینة من الب2015
میلة : المركز  -(ل.م.د) تخصص ''اقتصاد نقدي و بنكي'' / نواصرة علي، مشري فرید (مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 120 -. 2018الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، 
 330110611ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1106/1 

 

 

86 
 



 -إقتصـــــــاد  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
 نوري أسماء  .436

[نص  2008/2014واقع تطبیق الرقابة الشرعیة في البنوك اإلسالمیة : دراسة حالة البنك اإلسالمي األردني 
مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك / نوري أسماء، داودي 

میلة : المركز الجامعي  -ي مریم(مناقشا)، علي موسى أمال+ضیف روفیة(مشرفا ومقررا). حمزة(رئیسا)، با
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 123 -. 2015میلة، 
 33070511ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/705/1 

 نویوة مونیة  .437
[نص  -وكالة میلة  -أثر اإلعالن على تسویق الخدمات المصرفیة دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص 'مالیة وبنوك' / نویوة مونیة، بوزاھز 
 -. 2014میلة : المركز الجامعي میلة،  -صونیة(مناقشا)،داودي حمزة (مشرفا ومقررا) ،مشري فرید(رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 157
 33050011ر.د.م.ك  -. 2014ل م د : میلة :  -ماستر

330/500/1 

 ھاجر بوالنمر  .438
دور إدارة المعرفة في تحسین األداء الوظیفي للمؤسسة : دراسة حالة : مؤسسة توزیع الكھرباء و الغاز للشرق 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك  -میلة-مدیریة التوزیع 
میلة : المركز  -مود بولصباع(مشرفا ومقررا). / ھاجر بوالنمر، میلود برني(رئیسا)، فؤاد وشاش(مناقشا)، مح

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 130 -. 2016الجامعي میلة، 
 33086611ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/866/1 

 ھالة ھمیسي  .439
ة انعكاسات إدارة المعرفة على البنوك التجاریة دراسة حالة الجزائر [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھاد

الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / ھالة ھمیسي، كنیدة زلیخة(رئیسا)، لطرش جمال(مناقشا)، بوالریحان(مشرفا 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 116 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط. -ومقررا). 
 33033211ر.د.م.ك 

330/332/1 

 ھبول حنان   .440
یل الیقظة اإلستراتیجیة في المؤسسة اإلقتصادیة دراسة حالة مؤسسة ھنكل الجزائر دور التطویر التنظیمي في تفع

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / ھبول حنان ، زواري فرحات 
معي میلة، میلة : المركز الجا -. 1ط -سلیمان(مناقشا)،محمد ھبول(مشرفاومقررا) ،أبوبكرأبوسالم(رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 108 -. 2013
 33033511ر.د.م.ك 

330/335/1 
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 ھبول رقیة   .441

إستراتیجیات تنمیة القطاعات المنتجة كبدیل لإلقتصاد الریعي : دراسة حالة الجزائر [نص مطبوع] : مذكرة 
ھبول رقیة ، لطیف ولید (مناقشا) مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / 

ص. ؛ 137 -. 2017میلة : المركز الجامعي میلة،  -،بوفنش وسیلة (مشرفا ومقررا) حریز ھشام (رئیسا). 
 + قرص مضغوط . 21*30

 33095811ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/958/1 

 ھناء مغزیلي  .442
) [نص مطبوع] : 2016-2010عامة في الجزائر خالل الفترة ( إنعكاسات تقلبات أسعار النفط على الموازنة ال

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / ھناء مغزیلي، زواري فرحات 
 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -سلیمان(مناقشا) ،حمزة رملي(مشرفا ومقررا) أبو بكر بوسالم(رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 183
 33091511ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/915/1 

 ھواین زینب  .443
اإلندماج المصرفي كآلیة لزیادة القدرة التنافسیة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم 

جدو سامي (مشرفا ومقررا)  التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / ھواین زینب، دوفي قرمیة (مناقشا) ، بن
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 86 -. 2018میلة : المركز الجامعي میلة،  -ضیف روفیة ( رئیسا). 

 330105511ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1055/1 

 ھواین عفاف  .444
بنك السودان المركزي أدوات السیاسة النقدیة للبنك المركزي اإلسالمي في ظل نظام ال ربوي دراسة حالة : 

[نص مطبوع] : مذكرة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / ھواین عفاف، مخناش سیف 
میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1ط. -االسالم(رئیسا) ،مناع فاتح(مناقشا) ،معارفي فریدة(مشرفا ومقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 124 -. 2013
 33034711ر.د.م.ك 

330/347/1 

 وحیدة ھیشور  .445
-أھمیة التحلیل المالي في ترشید القرار اال ئتماني في البنوك التجاریة دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) / وحیدة ھیشور، قطاف  -وكالة میلة
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 170 -. 2013میلة : المركز الجامعي میلة،  -. 1.ط -عقبة(مشرفا). 

 33031911ر.د.م.ك 

330/319/1 
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 وداد بوقلع  .446

عالقة ھیكل الصناعة المصرفیة باإلستراتجیات المعتمدة في الصناعة : دراسة حالة : بنك الفالحة و التنمیة 
بنك (وكالتي القرارم) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة  -یاط الریفیة و الصندوق الوطني للتوفیر و االحت

الماستر في علوم التسییر تخصص مالیة و بنوك / وداد بوقلع، فؤاد وشاش(مناقشا) ،فواز واضح(مشرفا ومقررا) 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 177 -. 2016میلة : المركز الجامعي میلة،  -ربیع قرین(رئیسا). 

 33091311ر.د.م.ك  -. 2016د : ل م  -ماستر

330/913/1 

 وراش الحسین   .447
 2015-2010مناخ األعمال ودوره في ترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة : دراسة حالة الجزائر في الفترة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص مالیة بنوك / وراش 
میلة : المركز  -رباش رحمة (مناقشا) ،خندق سمیرة (مشرفا ومقررا) بن زید ربیعة (رئیسا). الحسین ، ك

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 166 -. 2017الجامعي میلة، 
 33098611ر.د.م.ك  -. 2017ل م د :  -ماستر

330/986/1 

 یاسر بولكراوط  .448
) المدیریة 2015-2006مساھمة الجبایة العادیة في تمویل المیزانیة العامة للدولة : دراسة حالة : الجزائر (

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر تخصص "مالیة و  -میلة-الوالئیة للضرائب 
میلة :  -رفا ومقررا) عقون شراف (رئیسا). بنوك" / یاسر بولكراوط، قرین ربیع (مناقشا) ، حراق مصباح (مش

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 187 -. 2016المركز الجامعي میلة، 
 33088911ر.د.م.ك  -. 2016ل م د :  -ماستر

330/889/1 

 یاسین بولمناخر  .449
أثر تطبیق معاییر ستة سیقما على تحسین جودة الخدمات الصحیة : دراسة حالة المؤسسة العمومیة االستشفائیة 
اإلخوة مغالوي بمیلة [نص مطبوع] : مدكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص 

(مشرفاو مقررا)، أبوبكر بوسالم(رئیسا). ''تسویق خدمات'' / یاسین بولمناخر، فؤاد وشاش(مناقشا)،عقون شراف
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 127 -. 2018میلة : المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف،  -

 330108711ر.د.م.ك  -. 2018ل م د : علوم تجاریة : میلة :  -ماستر

330/1087/1 

 

 یدري آمنة  .450
وسطة:دراسة حالة المناولة في مدیریة التوزیع "سونالغاز" المناولة كآلیة لتفعیل نشاط المؤسسات الصغیرة والمت

میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر(ل م د) تخصص "ادارة مالیة" / یدري 
میلة : المركز الجامعي عبد  -آمنة، میلود برني (رئیسا)،یاسین بوبكر(مناقشا)،فریدةكافي(مشرفا و مقررا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 127 -. 2018ظ بوالصوف، الحفی
 330106811ر.د.م.ك  -. 2018ل م د :  -ماستر

330/1068/1 
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 یسعد أسیة  .451

كفاءة الصكوك المالیة اإلسالمیة في معالجة األزمات المالیة : دراسة حالة أزمة الرھن العقاري [نص مطبوع] : 
وم التسییر تخصص مالیة وبنوك / یسعد أسیة، بنون خیر الدین(مشرفا). مذكرة مكملة لنیل شھادة االماستر في عل

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 102 -. 2015میلة : المركز الجامعي میلة،  -
 33069711ر.د.م.ك  -. 2015ل م د :  -ماستر

330/697/1 

 بوخالفة حنان   .452
الدول المضیفة دراسة حالة الصین [نص مطبوع] : دور االستثمارات األجنبیة المباشرة في تنمیة الصادرات في 

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر(ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / بوخالفة حنان، ریغي 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 87 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -ھشام(مشرفا). 

 330118411ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1184/1 

 إردیر عبد الكریم  .453
) 2018-2015مساھمة الرقابة الجبائیة في مكافحة الغش الضریبي دراسة میدانیة مدیریة الضرائب لوالیة میلة (

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر(ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / إردیر عبد 
میلة : المركز  -ومقررا)،تریش حسینة (مناقشا)، بولعجین فایزة (رئیسا). الكریم، حراق مصباح (مشرفا 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 148 -. 2019الجامعي میلة، 
 330117411ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1174/1 

 إردیر ھناء  .454
 BNAة البنك الوطني الجزائري عوامل نجاح إدارة المعرفة و دورھا في تحقیق المیزة التنافسیة دراسة حال

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر(ل.م.د) تخصص إدارة  --میلة -شلغوم العید
میلة :  -مالیة / إردیر ھناء، بوركوة عبد المالك (مشرفا ومقررا)،صكري أیوب(مناقشا)، لطرش جمال(رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 144 -. 2019المركز الجامعي میلة، 
 330117511ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1175/1 

 أقبوج یحي  .455
-2019تحلیل أثر أزمة كمبریدج أنالیتیكا على عوائد أسھم شركة فیسبوك اعتمادا على نموذج تسعیر األصول )

2017 )CAPM  الرأسمالیة [نص مطبوع] : مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر في العلوم
اإلقتصادیة تخصص إقتصاد نقدي وبنكي / أقبوج یحي، رملي حمزة (مشرفا ومقررا)،لطیف ولید (مناقشا)، 

 .+ قرص مضغوط  21*30ص. ؛ 60 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -قرفي عمار (رئیسا). 
 330115011ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1150/1 
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 إكرام قمري  .456

تحلیل ھیكل الصناعة وفق نموذج القوى الخمسة لبورتر دراسة حالة الصناعة الدوائیة في الجزائر [نص 
ة أعمال / مطبوع] : مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدار

میلة : المركز  -إكرام قمري، محبوب فاطمة (مشرفا ومقررا)،سنوسي أسامة (مناقشا)، بوبكر یاسین (رئیسا). 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 176 -. 2019الجامعي میلة، 

 330116311ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1163/1 

 الصید مریم   .457
یل عجز المیزانیة العامة دراسة إستشرافیة حالة الجزائر [نص مطبوع] : مذكرة دور الصكوك اإلسالمیة في تمو

معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر في العلوم اإلقتصادیة تخصص إقتصاد نقدي وبنكي / الصید مریم ، 
ة : المركز میل -دراعو عز الدین (مناقشا)،سلیمان زواري فرحات (مشرفا ومقررا)، مزھود ھشام (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 65 -. 2019الجامعي میلة، 
 330115111ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1151/1 

 العایب إلھام  458
مساھمة أسلوب التكلفة المستھدفة في تحسین المیزة التنافسیة للمؤسسة اإلقتصادیة دراسة حالة مطاحن بني 

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم المالیة والمحاسبیة (ل.م.د) ھارون القرارم قوقة [نص 
تخصص مالیة المؤسسة / العایب إلھام، قرین ربیع (مشرفا ومقررا)، عریس عمار (مناقشا)، محبوب كریمة 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 121 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -(رئیسا). 
 330114011ر.د.م.ك  -. 2019د : ل م  -ماستر

330/1140/1 

 العیون لمیاء  .459
دراسة من وجھة نظر عینة من أساتذة  -التعلم التنظیمي و دوره في بناء المنظمات المتعلمة الجامعة نموذجا

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم  -جیجل -جامعة محمد الصدیق بن یحي 
میلة : المركز الجامعي میلة،  -د) تخصص إدارة أعمال / العیون لمیاء، علي موسى أمال(مشرفا). التسییر(ل.م.

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 139 -. 2019
 330119311ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1193/1 

 بارة خلود  .460
الجزائر [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل الطاقات المتجددة ودورھا في تحقیق التنویع االقتصادي د اراسة حالة 

شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / بارة خلود، عقون شراف (مشرفا ومقررا)،كافي 
+ قرص  21*30ص. ؛ 101 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -فریدة (مناقشا) حراق مصباح (رئیسا). 

 مضغوط .
 330122611ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1226/1 
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 بخوش شھرزاد  .461

دراسة تحلیلیة لمحددات رضا الزبون في مؤسسات اإلتصال دراسة عینة من زبائن مؤسسات اإلتصال بوالیة 
میلة (جیزي ، موبیلیس، أوریدو) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) 

یق الخدمات / بخوش شھرزاد، صكري أیوب (مشرفا ومقررا)، بوركوة عبد المالك(مناقشا) غیشي تخصص تسو
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 78 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -عب العالي (رئیسا). 

 330121411ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1214/1 

 براھیمي عدالن  .462
تدام في تحقیق المیزة التنافسیة د راسة حالة مؤسسة مطاحن بني ھارون قرارم قوقة [نص دور التسویق المس

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص تسویق الخدمات / براھیمي 
میلة : المركز  -. عدالن، أبو بكر بوسالم (مشرفا ومقررا)، عاشوري إبراھیم (مناقشا) میلود برني (رئیسا)

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 97 -. 2019الجامعي میلة، 
 330121611ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1216/1 

 برش رمیساء  .463
أثر البیئة المادیة لریاض األطفال على والء الزبون من وجھة نظر األولیاء "دراسة حالة بلدیة میلة" [نص 

لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص تسویق الخدمات / برش مطبوع] : مذكرة مكملة 
میلة :  -رمیساء، صكري أیوب (مشرفا ومقررا)، ھولي فرحات (عضوا ومناقشا) عاشوري إبراھیم (رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 85 -. 2019المركز الجامعي میلة، 
 330121011ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1210/1 

 بركاتي یوسف  .464
واقع وفرص التنویع اإلقتصادي في الجزائر من خالل الصناعة التحویلیة في ظل عدم إستقرار أسعار النفط 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر(ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / بركاتي 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 81 -. 2019المركز الجامعي میلة، میلة :  -یوسف، ریغي ھشام(مشرفا). 

 330118911ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1189/1 

 برینس أسماء  .465
[نص  -وكالة میلة-دور نظم الدفع االلكتروني في تحقیق رضا الزبون دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

 لمتطلبات نیل شھادة الماستر في العلوم اإلقتصادیة تخصص إقتصاد نقدي وبنكي مطبوع] : مذكرة معدة استكماال
میلة : المركز  -/ برینس أسماء، قرین ربیع (مشرفا ومقررا)، ھولي فرحات (مناقشا) ، قرفي عمار (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 117 -. 2019الجامعي میلة، 
 330114911ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1149/1 
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 بریھوم أسماء  .466

[نص  2018-2014دور الصكوك في تمویل شركات المساھمة المدرجة في سوق دبي المالي خالل الفترة 
مطبوع] : مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر في العلوم اإلقتصادیة تخصص إقتصاد نقدي وبنكي 

میلة :  -فا ومقررا)، أوصالح عبد الحلیم (مناقشا)، لطیف ولید (رئیسا). / بریھوم أسماء، مشري فرید (مشر
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 129 -. 2019المركز الجامعي میلة، 

 330115311ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1153/1 

 بلحاج عبد الجلیل   .467
دراسة حالة وكالة بونقیر للسیاحة والسفر شلغوم  تقییم جودة خدمات الوكاالت السیاحیة من وجھة نظر الزبائن

العید میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص تسویق 
الخدمات / بلحاج عبد الجلیل ، ھبول محمد(مشرفا ومقررا)، صكري أیوب (عضوا ومناقشا) أبو بكر بوسالم 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 97 -. 2019ز الجامعي میلة، میلة : المرك -(رئیسا). 
 330121111ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1211/1 

 بلخیر عبد الحكیم   .468
دور الوكاالت السیاحیة في بعث وتنشیط السیاحة الداخلیة من وجھة نظر الزبون."دراسة على زبائن وكاالت 

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د)  السیاحیة والسفر لوالیة میلة" [نص
تخصص تسویق الخدمات / بلخیر عبد الحكیم ، عبیدي سناء (مناقشا) ، صكري أیوب (مشرفا ومقررا) أبو بكر 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 83 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -بوسالم (رئیسا). 
 330121511ر.د.م.ك  -. 2019:  ل م د -ماستر

330/1215/1 

 بلفردي إیمان   .469
دور العالقات العامة في تحسین صورة المؤسسة االقتصادیة الحدیثة دراسة میدانیة بمؤسسة إتصاالت الجزائر 
میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص تسویق الخدمات / 

میلة : المركز  -بلفردي إیمان ، لبیض لیندة (مشرفا) ، سنوسي أسامة (عضوا مناقشا) لبصیر فاطمة (رئیسا). 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 111 -. 2019الجامعي میلة، 

 330121911ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1219/1 

 بلمیلي عزیزة   .470
) [نص 2015-2011المیة دراسة حالة بنك دبي اإلسالمي خالل الفترة (عقد السلم وتطبیقاتھ في البنوك اإلس

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم اإلقتصادیة (ل.م.د) تخصص إقتصاد نقدي وبنكي / بلمیلي 
لجامعي میلة : المركز ا -عزیزة ، بیراز نوال (مشرفا ومقررا)، یاسین بوبكر(مناقشا)، بلحاج طارق (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 108 -. 2019میلة، 
 330120211ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1202/1 
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 بن الشاوي سھیلة   .471

في تحسن جودة التعلیم العالي دراسة میدانیة بمعھد العلوم اإلقتصادیة L.M.Dأثر إدارة التغییر حول نظام 
بالمركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف میلة [نص مطبوع] : مذكرة معدة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر 

استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة أعمال / بن الشاوي سھیلة ، داي 
. 2019یلة، میلة : المركز الجامعي م -وسام (مشرفا ومقررا) ،العامري نجاة (مناقشا)، سمایلي محمود (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 133 -
 330116611ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1166/1 

 بن جعفر فایزة  .472
مساھمة القیادة اإلسترااتیجیة في تحسین األداء المالي في المؤسسة االقتصادیة د ا رسة حالة مؤسسة مطاحن بني 

ستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر لعلوم المالیة والمحاسبیة فرجیوة [نص مطبوع] : مذكرة معدة ا -ھارون 
(ل.م.د) تخصص " مالیة المؤسسة / بن جعفر فایزة، طباخي سناء (مشرفا ومقررا)، بعلي حسني (مناقشا)، 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 161 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -حریز ھشام (رئیسا). 
 330112411ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1124/1 

 بن حركات بثینة   .473
) [نص مطبوع] : 2017-1990دراسة قیاسیة ألثر أھم المحددات على اإلصدار النقدي في الجزائر للفترة( 

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم االقتصادیة (ل.م.د) تخصص " اقتصاد نقدي وبنكي " / بن حركات 
 -إبراھیم رحیم (مناقشا)،زواري فرحات سلیمان (مشرفا ومقرر)، علیةعبد الباسط عبد الصمد (رئیسا).  بثینة ،

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 76 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة، 
 330120111ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1201/1 

 بن حمادة سمیر   .474
دور صنادیق اإلستثمار في تنشیط سوق األوراق المالیة دراسة حالة سوق البحرین لألوراق المالیة خالل الفترة 

) [نص مطبوع] : مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر في العلوم اإلقتصادیة 2003-2017(
نیدة زولیخة (مشرفا ومقررا) دوفي تخصص إقتصاد نقدي وبنكي / بن حمادة سمیر ، مشري فرید (مناقشا)، ك

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 103 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -قرمیة (رئیسا). 
 330115711ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1157/1 

 بن رجم أسامة   .475
راسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر دور إدارة المعرفة في تنمیة الثقافة اإلبداعیة واإلبتكاریة في المؤسسات د

فرع میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص تسویق 
ص. ؛ 110 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -الخدمات / بن رجم أسامة ، مرزوقي یاسر(مشرفا). 

 + قرص مضغوط . 21*30
 330122211ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1222/1 
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 بن زاید خالد   .476

دور إدارة المعرفة في تفعیل إدارة الموارد البشریة بالمؤسسات الجامعیة دراسة حالة المركز الجامعي عبد 
الحفیظ بوالصوف میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر(ل.م.د) تخصص 

 -بن زاید خالد ، برني میلود (مشرفا ومقررا)،محبوب فاطمة (مناقشا)، بوھاللة سعاد (رئیسا). إدارة أعمال / 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 155 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة، 

 330119911ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1199/1 

 بن زاید كنزة  .477
[نص مطبوع] :  2018-2017لسنتي  -میلة  –اسة حالة: میزانیة والیة تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة در

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر(ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / بن زاید كنزة، داي وسام 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 121 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -(مشرفا). 

 330119211ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1192/1 

 بن عریفة وھیبة   .478
) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة 2017-2012السیاسة النقدیة المنتھجة في الجزائر خالل الفترة (

الماستر في العلوم االقتصادیة (ل.م.د) تخصص " اقتصاد نقدي وبنكي " / بن عریفة وھیبة ، حمودي حیمر 
 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -عیساوي سھام (مناقشا)، نجار روفیة (رئیسا). (مشرفا ومقررا)،

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 66
 330120511ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1205/1 

 بن عمیرة نادیة  .479
كملة لنیل شھادة الماستر في دور الطاقة في تفعیل أبعاد التنمیة المستدامة في الجزائر [نص مطبوع] : مذكرة م

علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / بن عمیرة نادیة، بوفنش وسیلة (مشرفا ومقررا)،أوصالح حلیم 
+ قرص  21*30ص. ؛ 110 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -(مناقشا) إبراھیم سالم یاسمینة (رئیسا). 

 مضغوط .
 330122911ك ر.د.م. -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1229/1 

 بن لشھب أنیس  .480
الصیرفة الشاملة كآلیة لدعم اإلستثمارات المحلیة دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري وكالة میلة [نص 

مطبوع] : مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر في العلوم اإلقتصادیة تخصص إقتصاد نقدي وبنكي 
میلة  -ازم حمزة (مناقشا)، زواري فرحات سلیمان (مشرفا ومقررا)، قرین ربیع (رئیسا). / بن لشھب أنیس، خو

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 52 -. 2019: المركز الجامعي میلة، 
 330115211ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1152/1 
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 -إقتصـــــــاد  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
 بوالبعیر رحمة   .481

المحاسبي المالي دراسة حالة: مدیریة توزیع الكھرباء والغاز لوالیة میلة التسییر المالي للمؤسسة في ظل النظام 
[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم المالیة والمحاسبیة (ل.م.د) تخصص مالیة المؤسسة 

میلة :  -/ بوالبعیر رحمة ، بوطالعة محمد (مشرفا ومقررا)،عزي فریال (مناقشا)، ھولي رشید (رئیسا). 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 122 -. 2019المركز الجامعي میلة، 

 330113911ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1139/1 

 بوالصیود إبتسام  .482
تقییم جودة الخدمات المصرفیة اإللكترونیة وأثرھا على رضا ووالء الزبائن دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة 

میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم االقتصادیة (ل.م.د) تخصص " وكالة  -الریفیة 
اقتصاد نقدي وبنكي " / بوالصیود إبتسام، عقون شراف(مشرفا ومقررا)،دوفي قرمیة (رئیسا)، ضیف روفیة 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 106 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -(مناقشا). 
 330120711ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -سترما

330/1207/1 

 بوالعیش ریان   .483
حوكمة المؤسسات العائلیة وأثرھا على أداء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دراسة حالة عینة من المؤسسات 

شھادة الماستر الصغیرة والمتوسطة في قطاع الصناعة التقلیدیة لوالیة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل 
في علوم التسییر(ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / بوالعیش ریان ، أبو بكر بوسالم(مشرفا ومقررا)،بوطالعة محمد 

+ قرص  21*30ص. ؛ 126 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -(مناقشا)، لطرش جمال (رئیسا). 
 مضغوط .

 330120311ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1203/1 

 بوالنعمة عواشة   .484
دور الفرق المختلطة في مكافحة التھرب الضریبي دراسة حالة مدیریة الضرائب لوالیة میلة [نص مطبوع] : 

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم المالیة والمحاسبیة (ل.م.د) تخصص مالیة المؤسسة / بوالنعمة عواشة 
میلة : المركز الجامعي  -بوالعجین فایزة (مناقشا)، حراق مصباح (رئیسا). ، عاشوري نعیم (مشرفا ومقررا)، 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 144 -. 2019میلة، 
 330112911ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1129/1 

 بوبغل كریمة   .485
) [نص مطبوع] : مذكرة 2018-2000د راسة حالةالجزائر خالل الفترة( -دور السیاسة المالیة في تقلیص البطالة

مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم المالیة والمحاسبیة (ل.م.د) تخصص مالیة المؤسسة / بوبغل كریمة ، علیة 
میلة : المركز  -عبد الباسط عبد الصمد (مناقشا)،قرین ربیع (مشرفا ومقررا)، كروش صالح الدین (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 110 -. 2019الجامعي میلة، 
 330113711ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1137/1 
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 -إقتصـــــــاد  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
 بوحنط عبد السالم  .486

 -دور اإلدارة اإللكترونیة في حل المشاكل التقلیدیة دراسة حالة المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف میلة
ي علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة [نص مطبوع] : مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ف

أعمال / بوحنط عبد السالم، برني میلود (مشرفا ومقررا)، بوطالعة محمد (مناقشا)، بو الریحان فاروق 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 101 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -(رئیسا). 

 330116011ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1160/1 

 بودرع خلود   .487
مساھمة قطاع النقل المستدام في تحقیق التنمیة المستدامة عرض تجربتي اإلمارات العربیة المتحدة والجزائر 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر(ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / بودرع خلود ، 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 123 -. 2019عي میلة، میلة : المركز الجام -كافي فریدة (مشرفا). 

 330118511ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1185/1 

 بورماد شرف الدین   .488
في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة دراسة حالة مطاحن  ABCمحاولة تطبیق نظام التكالیف على أساس النشاط 

: مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم المالیة والمحاسبیة  [نص مطبوع] -میلة–بني ھارون قرارم قوقة 
(ل.م.د) تخصص مالیة المؤسسة / بورماد شرف الدین ، بوطالعة محمد (مشرفا ومقررا)،أبو بكر 

+ قرص  21*30ص. ؛ 98 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -بوسالم(مناقشا)، مزھود ھشام (رئیسا). 
 مضغوط .

 330112511ر.د.م.ك  -. 2019م د :  ل -ماستر

330/1125/1 

 بوزراع حیاة   .489
تونس والمغرب [نص  -ترقیة القطاع السیاحي كمدخل لتحقیق التنویع االقتصادي دراسة مقارنة بین الجزائر

كافي مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / بوزراع حیاة ، 
 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -فریدة (مشرفا ومقررا)،بوزاھر صونیا (مناقشا) طویل حدة (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 125
 ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1232/1 

 بوزنیر شھرزاد  .490
-2001دراسة حالة الجزائر خالل الفترة (تأثیر سیاسة اإلنفاق العام على بعض مؤشرات التنمیة االقتصادیة 

) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / 2017
میلة : المركز  -بوزنیر شھرزاد، قرین الربیع (مشرفا ومقررا)، بن جدو سامي (مناقشا) بوفنش وسیلة (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 110 -. 2019الجامعي میلة، 
 330123311ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1233/1 
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 بوصبع بدر   .491

دور وكاالت الدعم الحكومي في تطویر اإلستثمارالزراعي بالجزائر دراسة حالة الصندوق الوطني للتأمین عن 
لنیل شھادة الماستر في العلوم اإلقتصادیة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة  2018-2010البطالة وكالة میلة للفترة 

(ل.م.د) تخصص إقتصاد نقدي وبنكي / بوصبع بدر ، ھبول محمد(مشرفا ومقررا)، بعلي حسني(مناقشا)، ركیمة 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 65 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -فارس(رئیسا). 

 330123411ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1234/1, 330/1234/2 

 بوطریف لویزة   .492
دور الصكوك في تطویر سوق األوراق المالیة دراسة حالة اإلمارات العربیة المتحدة [نص مطبوع] : مذكرة 
مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم المالیة والمحاسبیة (ل.م.د) تخصص مالیة المؤسسة / بوطریف لویزة ، 

میلة : المركز الجامعي  -قررا)، یاسمینة إبراھیم سالم (مناقشا)، عیساوي سھام (رئیسا). مشري فرید (مشرفا وم
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 148 -. 2019میلة، 
 330114111ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1141/1 

 بوطواطو إكرام  .493
-تمانیة دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة الصیرفة الشاملة كخیار استراتیجي في التقلیل من المخاطر االئ

والیة میلة [نص مطبوع] : مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر في  -المجمع الجھوي لالستغالل
العلوم اإلقتصادیة تخصص إقتصاد نقدي وبنكي / بوطواطو إكرام، زواري فرحات سلیمان (مشرفا ومقررا)، 

+  21*30ص. ؛ 75 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -)، بوھاللة سعاد (رئیسا). زید جابر (مناقشا
 قرص مضغوط .

 330115611ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1156/1 

 بوغلوم نورة   .494
] : ) [نص مطبوع2017-1990أثر اإلنفاق الحكومي على اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر خالل الفترة (

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر(ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / بوغلوم نورة ، بوفنش 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 96 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -وسیلة(مشرفا). 

 330118711ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1187/1 

 بوكلوھة نوال  .495
-2013بنك البركة: فرع وكالة قسنطینة ( -وك اإلسالمیة في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دور البن
) [نص مطبوع] : مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر في العلوم االقتصادیة (ل.م.د) 2017

فارس (مناقشا)، حرید تخصص " إقتصاد نقدي وبنكي " / بوكلوھة نوال، لطرش جمال (مشرفا ومقررا)،ركیمة 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 135 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -رامي(رئیسا). 

 330117311ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1173/1 
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 بولرواق رحاب  .496

-2013ل الفترة دراسة حالة الجزائر خال -دور النشاط التصدیري خارج المحروقات في دفع التنمیة االقتصادیة
[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم المالیة والمحاسبیة (ل.م.د) تخصص مالیة  2017

المؤسسة / بولرواق رحاب، إلیاس الھناني فراح(مشرفا ومقررا)،بوسالم أبو بكر(مناقشا)، لطرش جمال (رئیسا). 
 + قرص مضغوط . 21*30 ص. ؛114 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -

 330112611ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1126/1 

 بولصباع صبیحة   .497
التوجھات الحدیثة لحوكمة الشركات ومحاولة تطبیقھا في الجزائر (من وجھة نظر أساتذة االقتصاد أصحاب 

یر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / اإلختصاص) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسی
میلة :  -بولصباع صبیحة ، لبیض لیندة (مناقشا)،بوطالعة محمد (مشرفا ومقررا) أبو بكر بوسالم (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 150 -. 2019المركز الجامعي میلة، 
 330123011ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1230/1 

 بولعبیزه عائشة  .498
دور االئتمان االیجاري في تمویل المشروعات دراسة حالة بنك االبركة وكالة قسنطینة [نص مطبوع] : مذكرة 

مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / بولعبیزه عائشة، عبد الباسط عبد 
میلة : المركز الجامعي میلة،  -(رئیسا). الصمد علیة (مشرفا ومقررا)،عز الدین دراعو (مناقشا) جابر زید 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 68 -. 2019
 330122711ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1227/1 

 بولقرون حنان   .499
 -االستثمارات األجنبیة المباشرة ودورھا في التأثیر على البیئة التنافسیة في الدول المضیفة دراسة حالة الصین

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر(ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / بولقرون حنان [نص 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 60 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -، ریغي ھشام(مشرفا). 

 330118311ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1183/1 

 بولقصب وھیبة  .500
مساھمة الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دراسة حالة الصندوق 
الوطني للتأمین عن البطالة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم المالیة والمحاسبیة 

مشرفا ومقررا)، زید جابر (مناقشا)، (ل.م.د) تخصص مالیة المؤسسة / بولقصب وھیبة، سنوسي أسامة (
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 101 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -عاشوري إبراھیم (رئیسا). 

 330113511ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1135/1 
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 بومفیخة مروة   .501

) [نص مطبوع] : 2008/2017مركزي األوروبي (فعالیة السیاسة النقدیة غیر التقلیدیة دراسة حالة البنك ال
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر في العلوم اإلقتصادیة تخصص إقتصاد نقدي وبنكي / بومفیخة 

میلة : المركز  -مروة ، ضیف روفیة (مشرفا ومقررا)، أوصالح عبد الحلیم (مناقشا) رملي حمزة (رئیسا). 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 95 -. 2019الجامعي میلة، 

 330115511ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1155/1 

 بویزار حسیبة  .502
اإلدارة اإللكترونیة ودورھا في تحقیق جودة الخدمات التعلیمیة المقدمة دراسة حالة المركز الجامعي عبد الحفیظ 

ماستر في علوم التسییر(ل.م.د) تخصص إدارة مالیة بوالصوف میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة ال
+ قرص  21*30ص. ؛ 145 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -/ بویزار حسیبة، عقون شراف(مشرفا). 

 مضغوط .
 330118211ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1182/1 

 بویغلي كوثر  .503
التمیز المؤسسي دراسة حالة شركة الخزف الصحي بالمیلیة جیجل أثر خصائص المنظمة المتعلمة في تحقیق 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / بویغلي كوثر، 
لة، میلة : المركز الجامعي می -قبایلي أمال (مشرفا ومقررا) بوالریحان فاروق (مناقشا) بوفنش وسیلة (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 125 -. 2019
 330123111ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1231/1 

 تروش رحمة   .504
مساھمة البراعة التنظیمیة في تحسین األداء التنظیمي في المؤسسات االقتصادیة دراسة حالة مؤسسة سوناریك 

 لمتطلبات نیل شھادة الماستر لعلوم المالیة والمحاسبیة وحدة فرجیوة میلة [نص مطبوع] : مذكرة معدة استكماال
(ل.م.د) تخصص " مالیة المؤسسة / تروش رحمة ، طباخي سناء (مشرفا ومقررا)،تریش حسینة (مناقشا)، جابر 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 124 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -زید (رئیسا). 
 330112311.ك ر.د.م -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1123/1 

 جاب هللا أمینة   .505
أثر الھیكل المالي على مردودیة المؤسسة اإلقتصادیة دراسة حالة المؤسسة الوطنیة لتسییر وتحقیق الصناعات 

) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم 2017-2013من ( SONARICالمترابطة 
میلة : المركز الجامعي میلة،  -مالیة / جاب هللا أمینة ، طباخي سناء (مشرفا).  التسییر(ل.م.د) تخصص إدارة

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 141 -. 2019
 330119111ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1191/1 
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 جامع أسماء  .506

-2014السالمي الدولي في الفترة(واقع التمویل بصیغة اإلجارة في البنوك اإلسالمیة دراسة حالة البنك العربي ا
) [نص مطبوع] : مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر في العلوم االقتصادیة (ل.م.د) 2018

تخصص " إقتصاد نقدي وبنكي " / جامع أسماء، بعلي حسني (مشرفا ومقررا)،بوزاھر صونیا (مناقشا)، دراعو 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 83 -. 2019جامعي میلة، میلة : المركز ال -عز الدین (رئیسا). 

 330117011ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1170/1 

 جبلي فاطمة الزھراء   .507
) [نص مطبوع] : مذكرة 2018-2014دراسة تحلیلیة لبدائل تمویل عجز الموازنة العامة في الجزائر في الفترة (

م التسییر(ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / جبلي فاطمة الزھراء ، رملي مكملة لنیل شھادة الماستر في علو
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 67 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -حمزة(مشرفا). 

 330118611ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1186/1 

 جوال محمد   .508
ا رسة حالة عینة من طلبة المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف تقییم جودة الخدمات اإلداریة المقدمة للطلبة "د 

میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص تسویق الخدمات / 
+ قرص  21*30ص. ؛ 76 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -جوال محمد ، ھولي فرحات(مشرفا). 

 مضغوط .
 330121311ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1213/1 

 جوال نزیھة   .509
تأثیر السلوك اإلستراتیجي على ربحیة المؤسسة الصناعیة دراسة حالة مجمع صیدال للصناعة الدوائیة الجزائریة 

إدارة [نص مطبوع] : مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص 
میلة :  -أعمال / جوال نزیھة ، محبوب فطیمة (مشرفا ومقررا)،زید جابر (مناقشا)، برني میلود (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 125 -. 2019المركز الجامعي میلة، 
 330116111ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1161/1 

 حافي راسو حسینة   .510
وارد البشریة لمواجھة التغیرات التكنولوجیة في بیئة المنظمة دراسة حالة مؤسسة إستراتیجیات إدارة الم

سوناریك وحدة میلة فرجیوة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر(ل.م.د) تخصص 
 -. 2019 میلة : المركز الجامعي میلة، -إدارة أعمال / حافي راسو حسینة ، علي موسى أمال (مشرفا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 144
 330119611ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1196/1 
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 حفصي خولة   .511

دور إدارة المعرفة في ضمان جودة التعلیم العالي من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس دراسة حالة المركز 
معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر في میلة [نص مطبوع] : مذكرة  -الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة أعمال / حفصي خولة ، قرین ربیع (مشرفا ومقررا)،طباخي سناء 
+ قرص  21*30ص. ؛ 84 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -(مناقشا)، سنوسي أسامة (رئیسا). 

 مضغوط .
 330116511.ك ر.د.م -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1165/1 

 حمالوي یاسمینة   .512
–وسائل الدفع االلكترونیة ودورھا في تحسین المعامالت المصرفیة دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

میلة [نص مطبوع] : مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر في العلوم اإلقتصادیة –وكالة الرواشد 
صاد نقدي وبنكي / حمالوي یاسمینة ، قبایلي أمال (مناقشا)،بوزاھر صونیة (مشرفا ومقررا)، خندق تخصص إقت

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 122 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -سمیرة(رئیسا). 
 330115811ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1158/1 

 حمیمد سعاد  .513
رھا في تنمیة الموارد البشریة دراسة حالة الصندوق الوطني للتأمینات االجتماعیة للعمال أنماط القیادة ودو

[نص مطبوع] : مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر في علوم التسییر  -االجراء وكالة میلة
(مناقشا)، علي موس  (ل.م.د) تخصص إدارة أعمال / حمیمد سعاد، مرزوقي یاسر (مشرفا ومقررا)، لبیض لیندة

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 123 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -ى آمال (رئیسا). 
 330116411ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1164/1 

 حمیمص عبیر  .514
دراسة حالة  -2016 –استھالك الطاقة في القطاع الصناعي وسیاسات تحسین كفاءة استخدامھا في الدول العربیة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في  2016-2010الدول العربیة المصدرة للنفط خالل الفترة 
میلة : المركز الجامعي میلة،  -علوم التسییر(ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / حمیمص عبیر، كافي فریدة (مشرفا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 97 -. 2019
 330118111ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1181/1 

 حمیود أمیرة   .515
 PAC –دور أسلوب التكلفة المستھدفة في رفع القدرة التنافسیة د راسة حالة مؤسسة مواد التنظیف والتجمیل 

MC ص مالیة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم المالیة والمحاسبیة (ل.م.د) تخص
 -المؤسسة / حمیود أمیرة ، مزھود ھشام (مشرفا ومقررا)،عاشوري إبراھیم (مناقشا)، حریز ھشام (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 139 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة، 
 330113011ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1130/1 
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 خمیسي لیلى  .516

 -الحكومیة في الحد من البطالة في الجزائر دراسة حالة الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب  أثر برامج التمویل
[نص مطبوع] : مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر في  2018-2008فرع میلة خالل الفترة 

ررا)،طویل حدة العلوم اإلقتصادیة تخصص إقتصاد نقدي وبنكي / خمیسي لیلى، مشري فرید (مشرفا ومق
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 82 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -(مناقشا)، كنیدة زلیخة (رئیسا). 

 330114811ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1148/1 

 دحمان زكریا  .517
التنمیة الریفیة [نص مطبوع] دور إدارة المعرفة في تحسین جودة الخدمات المصرفیة دراسة حالة بنك الفالحة و 

: مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم االقتصادیة (ل.م.د) تخصص " اقتصاد نقدي وبنكي " / دحمان 
میلة : المركز الجامعي  -زكریا، زموري كمال (مشرفا ومقررا)، بعلي حسني (مناقشا)، محبوب فاطمة (رئیسا). 

 مضغوط . + قرص 21*30ص. ؛ 110 -. 2019میلة، 
 330120411ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1204/1 

 دالع ھند   .518
-2102دور االسواق المالیة في تمویل المؤسسات السیاحیة دراسة مقارنة لبورصتي مصر وعمان خالل الفترة 

ة مالیة / دالع [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدار 2107
میلة : المركز  -ھند ، عیساوي سھام (مشرفا ومقررا)، بوزاھر صونیا (مناقشا) عزي فریال منال(رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 71 -. 2019الجامعي میلة، 
 330121711ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1217/1 

 رماش منال  .519
[نص مطبوع]  -سیولة البنوك اإلسالمیة.دراسة حالة عینة من البنوك اإلسالمیة على إدارة  3أثر مقررات بازل 

: مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر في العلوم اإلقتصادیة تخصص إقتصاد نقدي وبنكي / رماش 
لمركز الجامعي میلة : ا -منال، بیراز نوال (مناقشا)، مشري فرید (مشرفا ومقررا)، عیساوي سھام (رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 201 -. 2019میلة، 
 330114711ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1147/1 

 رویمل حیاة  .520
أثر الرقابة االلكترونیة على أداء الموظفین في المؤسسة د ا رسة حالة: الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب 

ANSEJ  مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم المالیة والمحاسبیة (ل.م.د) تخصص میلة [نص مطبوع] : مذكرة
 -مالیة المؤسسة / رویمل حیاة، لبیض لیندة (مشرفا ومقررا)،بلحاج طارق (مناقشا)، بوھاللة سعاد (رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 140 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة، 
 330113311م.ك ر.د. -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1133/1 
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 زواغي عبیر   .521

المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المندمجة ودورھا في بعث التنمیة المحلیة المستدامة دراسة حالة والیة میلة 
[نص مطبوع] : مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د)  2009/2014

أعمال / زواغي عبیر ، ھبول محمد (مشرفا ومقررا)، أوصالح عبد الحلیم (مناقشا)، بوركوة عبد تخصص إدارة 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 92 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -المالك (رئیسا). 

 330116711ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1167/1 

 زوید وردة  .522
[نص مطبوع] :  2018-2013اتھ في البنوك اإلسالمیة دراسة حالة: بنك قطر اإلسالمي عقد اإلستصناع وتطبیق

مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر في العلوم اإلقتصادیة تخصص إقتصاد نقدي وبنكي / زوید 
ة : المركز الجامعي میل -وردة، بیراز نوال(مشرفا ومقررا)،بنون خیر الدین (مناقشا) لمزاودة ریاض (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 102 -. 2019میلة، 
 330114411ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1144/1 

 زیموش حیاة   .523
دور حوكمة الشركات في تحقیق جودة القوائم المالیة دراسة حالة المؤسسة الوطنیة لتسییر وتحقیق الصناعات 

وة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر(ل.م.د) المترابطةوحدة سوناریك فرجی
ص. 180 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -تخصص إدارة مالیة / زیموش حیاة ، زموري كمال(مشرفا). 

 + قرص مضغوط . 21*30؛ 
 330119011ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1190/1 

 دةسباحة مسعو  .524
[نص  -االستثمار في الطاقات المتجذدة كخیار استزاتیجي لتحقیق التنمیة المستذامة عزض تجارب دولیة رائذة

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر(ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / سباحة مسعودة، 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 130 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -كافي فریدة (مشرفا). 

 330118811ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1188/1 

 سعدون سمیة   .525
تقییم دور البنوك التجاریة في تمویل القطاع الزراعي دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة المجمع الجھوي 

ة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر في [نص مطبوع] : مذكر 2018-2013لإلستغالل میلة للفترة حالة 
العلوم اإلقتصادیة تخصص إقتصاد نقدي وبنكي / سعدون سمیة ، بعلي حسني (مشرفا ومقررا)،ھبول محمد 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 117 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -(مناقشا)، داي وسام (رئیسا). 
 330114611.م.ك ر.د -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1146/1 
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 سوایح خالد  .526

تأثیر أبعاد التسویق الداخلي على أداء العاملین في المؤسسات الخدمیة د راسة حالة برید الجزائر لوالیة میلة 
[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص تسویق الخدمات / سوایح 

میلة : المركز الجامعي  -فارس ركیمة (مشرفاومقررا)،بوقجاني نجاة (مناقشا) أبو بكر بوسالم (رئیسا). خالد، 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 102 -. 2019میلة، 
 330120811ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1208/1 

 شباح سمیة   .527
[نص مطبوع]  -دراسة حالة بعض البنوك اإلسالمیة–أھمیة تأھیل وتدریب الموارد البشریة في البنوك اإلسالمیة 

: مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر في العلوم االقتصادیة (ل.م.د) تخصص " إقتصاد نقدي 
 -یمر حمود (مناقشا)، قبایلي أمال (رئیسا). وبنكي " / شباح سمیة ، سالم یاسمینة إبراھیم (مشرفا ومقررا)،ح

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 147 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة، 
 ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1172/1 

 شباط إیمان   .528
ة [نص االبتكار في المنتج وأثره على تحسین صورة المؤسسة دراسة حالة زبائن مؤسسات اإلتصال والیة میل

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص تسویق الخدمات / شباط إیمان 
میلة : المركز الجامعي میلة،  -، فرحات ھولي (مشرفا ومقررا)،بوبحة سعاد (مناقشا) میلود برني (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 70 -. 2019
 330122111ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1221/1 

 شبوكي سھیلة   .529
والبنك األمریكي ABCمقارنة ین البنك الزراعي الصیني camelsتقییم أداء البنوك التجاریة بإستخدام معیار 

[نص مطبوع] : مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة  2017-2014خالل الفترة  JPMجبي مورغان 
م اإلقتصادیة تخصص إقتصاد نقدي وبنكي / شبوكي سھیلة ، رملي حمزة (مشرفا ومقررا)، الماستر في العلو

 21*30ص. ؛ 78 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -بوركوة عبد المالك (مناقشا)، قرفي عمار (رئیسا). 
 + قرص مضغوط .

 330115411ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1154/1 

 إكرام شریري   .530
قرض اإلیجار كإستراتجیة لتمویل المشاریع االستثماریة المغرب دراسة مقارنة بین الجزائر و المغرب [نص 
مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم المالیة والمحاسبیة (ل.م.د) تخصص مالیة المؤسسة / 

میلة : المركز  -ا)، حریز ھشام (رئیسا). شریري إكرام ، حرید رامي (مشرفا ومقررا)،بوبحة سعاد(مناقش
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 127 -. 2019الجامعي میلة، 

 330113111ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1131/1 
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 شریفي أمال  .531

ا دراسة مدى إدراك زبائن بنك الفالحة والتنمیة الریفیة ألھمیة وسائل الدفع اإللكتروني وعالقتھ بإستخدامھم لھ
حالة زبائن بنك الفالحة والتنمیة الریفیة میلة [نص مطبوع] : مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 

في العلوم اإلقتصادیة تخصص إقتصاد نقدي وبنكي / شریفي أمال، حمودي حیمر (مشرفا ومقررا)،ركیمة فارس 
+ قرص مضغوط  21*30ص. ؛ 81 -. 2019الجامعي میلة، میلة : المركز  -(مناقشا)، العامري نجاة (رئیسا). 

. 
 330114511ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1145/1 

 شریفي مریم   .532
مساھمة الثقافة التنظیمیة في تفعیل تطبیق إدارة المعرفة دراسة حالة الصندوق ال وطني للتأمینات االجتماعیة 

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر(ل.م.د) وكالة میلة [نص  CNASللعمال األجراء 
 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -تخصص إدارة أعمال / شریفي مریم ، عاشوري إبراھیم (مشرفا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 97
 330119411ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1194/1 

 شوشان السعید  .533
مدى تبني الخدمات اإللكترونیة بالمؤسسات وأثره على رضا ووالء الزبون، د ا رسة حالة "البطاقة الذھبیة لبرید 

" [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص -بلدیة میلة-الجزائر
،عبد العالي غیشي (عضوا / مناقشا) الربیع تسویق الخدمات / شوشان السعید، عقون شراف (مشرفا ومقررا) 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 115 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -قرین (رئیسا). 
 330121211ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1212/1 

 علیوش عمار  .534
ة الكویت وتجربة البنك اإلسالمي للتنمیة دور صنادیق اإلستثمار الوقفیة في تحقیق التنمیة المستدامة دراسة تجرب

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر(ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / علیوش عمار، 
میلة : المركز الجامعي میلة،  -دوفي قرمیة (مشرفا ومقررا)، بیراز نوال (مناقشا)، خندق سمیرة(رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 115 -. 2019
 330117911ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1179/1 

 عمورة زكریا  .535
جودة الخدمات الفندقیة وأثرھا على رضا الزبون د راسة حالة: عینة من زبائن فندق اآلغا بفرجیوة [نص 

الخدمات / عمورة  مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص تسویق
میلة : المركز الجامعي  -زكریا، رشید ھولي (مشرفا ومقررا)، طارق بلحاج (مناقشا) ركیمة فارس(رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 98 -. 2019میلة، 
 330122411ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1224/1 
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 عمیمور سمیة   .536

ة الخدمات دراسة میدانیة في الوكالة التجاریة موبیلیس (فرجیوة) [نص دور صفوف اإلنتظار في تحسین جود
مطبوع] : مذكلرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د)تخصص تسویق الخدمات / عمیمور 

ز میلة : المرك -سمیة ، أبو بكر بوسالم (مشرفا ومقررا)،كروش صالح الدین (مناقشا)، ریغي ھشام (رئیسا). 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 106 -. 2019الجامعي میلة، 

 330121811ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

 عیاد بشرى  .537
) [نص مطبوع] : 2017/2012تطویر آلیات التمویل بالمشاركة في البنوك اإلسالمیة دراسة حالة الجزائر (

(ل.م.د) تخصص " اقتصاد نقدي وبنكي " / عیاد بشرى، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم االقتصادیة 
میلة : المركز الجامعي  -دراعو عز الدین (مناقشا)،حرید رامي (مشرفا ومقررا)، كروش صالح الدین (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 128 -. 2019میلة، 
 330120611ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1206/1 

 غربوج إبتسام   .538
سیدي مروان میلة [نص  GAMأثر إدارة عالقة الزبون على تحسین الحصة السوقیة دراسة حالة وكالة التأمین 

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص تسویق الخدمات / غربوج 
میلة :  -فارس.(مناقشا) لطرش جمال الدین (رئیسا).  إبتسام ، فراح إلیاس الھناني (مشرفا ومقررا) ،ركیمة

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 108 -. 2019المركز الجامعي میلة، 
 330122311ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

 

330/1223/1 

 غالم بثینة   .539
 2010ا خالل الفترة مساھمة االستثمار السیاحي في تحقیق التنویع االقتصادي دراسة حالة دول شمال إفریقی

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / غالم  2017/
میلة : المركز الجامعي  -بثینة ، عیساوي سھام (مناقشا)،ضیف روفیة (مشرفا و مقررا)، كنیدة زلیخة (رئیسا). 

 . + قرص مضغوط 21*30ص. ؛ 79 -. 2019میلة، 
 330123511ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1235/1 

 غویلة عبد الرؤوف  .540
أسباب التھرب الضریبي في الجزائر دراسة میدانیة بوالیة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة 

عاشوري نعیم  الماستر في العلوم المالیة والمحاسبیة (ل.م.د) تخصص مالیة المؤسسة / غویلة عبد الرؤوف،
 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -(مشرفا ومقررا)،عزي منال فریال(مناقشا)، بوالعجین فایزة (رئیسا). 

 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 117
 330114211ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1142/1 
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 فردي أسماء  .541

بون د ا رسة حالة قطاع االتصاالت. [نص مطبوع] : مذكرة أثر سلوك موظفوا مكاتب االستقبال على رضا الز
مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص تسویق الخدمات / فردي أسماء، مرزوقي یاسر 

 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -(مشرفا ومقررا)،فرحات ھولي (مناقشا) لبیض لیندة (رئیسا). 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 127

 330120911ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1209/1 

 فرطاس فریدة  .542
) 2018-2014بنك دبي اإلسالمي خالل الفترة ( -دور المصارف اإلسالمیة في تمویل مشاریع البنیة التحتیة

ادیة (ل.م.د) تخصص " [نص مطبوع] : مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر في العلوم االقتص
إقتصاد نقدي وبنكي " / فرطاس فریدة، دوفي قرمیة (مشرفا ومقررا)،لطیف ولید(مناقشا)، قرفي عمار (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 85 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -
 330116911ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1169/1 

 فصیح رانیا  .543
إستخدام نماذج التنبؤ بالتعثر المالي في المؤسسات اإلقتصادیة دراسة حالة مؤسستي سوناریك والشركة الفرعیة 

) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم 2017-2014سیریال قسنطینة للفترة (
)،مشري فرید (مناقشا)، التسییر(ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / فصیح رانیا، لطرش جمال (مشرفا ومقررا

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 186 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -بوطالعة محمد (رئیسا). 
 330117611ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1176/1 

 فعرور سھیلة   .544
 PAC MCة حالة مؤسسة فعالیة أدوات إدارة التكالیف في تحسین األداء المالي للمؤسسة االقتصادیة دراس

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر  2019-2018لفترة  -لصناعة مواد التجمیل والتنظیف البدني 
في العلوم المالیة والمحاسبیة (ل.م.د) تخصص مالیة المؤسسة / فعرور سھیلة ، مزھود ھشام (مشرفا 

ص. ؛ 123 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -. ومقررا)،خوازم حمزة (مناقشا) بوطالعة محمد (رئیسا)
 + قرص مضغوط . 21*30

 330112711ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1127/1 

 قاجوج شفیعة  .545
دور التیسیر الكمي في االستقرار المالي الوالیات المتحدة األمریكیة نموذجا [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل 

ي علوم التسییر(ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / قاجوج شفیعة، داودي حمزة (مشرفا ومقررا)،بن شھادة الماستر ف
+ قرص  21*30ص. ؛ 76 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -جدو سامي (مناقشا)، رملي حمزة(رئیسا). 

 مضغوط .
 330117811ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1178/1 
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 قروات جالل  .546

ستة سیجما ودورھا في تحقیق جودة الخدمة التعلیمیة:دراسة حالة: المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 
_میلة_ [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص تسویق الخدمات 

میلة :  -غیشي عبد العالي (رئیسا). / قروات جالل، عقون شراف (مشرفا ومقررا) ، أبو بكر بوسالم (مناقشا) 
 + قرص مضغوط. 21*30ص. ؛ 124 -. 2019المركز الجامعي میلة، 

 330122511ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1225/1 

 قرین فاتح  .547
تقییم الدور االقتصادي للبنوك اإلسالمیة مصرف السالم،بنك البركة، مصرف الراجحي نموذحا [نص مطبوع] : 

ذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم المالیة والمحاسبیة (ل.م.د) / قرین فاتح، بنون خیر الدین (مشرفا م
ص. ؛ 129 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -ومقررا)،العامري نجاة (مناقشا)، بوھاللة سعاد (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30
 330113211ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1132/1 

 قصیر إبراھیم  .548
) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة 2018-2000دور الجبایة البیئیة في مكافحة التلوث البیئي دراسة حالة الجزائر (

لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / قصیر إبراھیم، حراق مصباح (مشرفا 
ص. ؛ 182 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -) عاشوري نعیم (رئیسا). ومقررا)،تریش حسینة(مناقشا

 + قرص مضغوط. 21*30
 330122811ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1228/1 

 كیموش حنان  .549
) [نص 2017-1990دراسة قیاسیة ألثر اإلنفاق الحكومي على التنمیة المستدامة في الجزائر خالل الفترة (

وع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم المالیة والمحاسبیة (ل.م.د) تخصص مالیة المؤسسة / مطب
میلة :  -كیموش حنان، بوفنش وسیلة (مشرفا ومقررا)، كروش صالح الدین (مناقشا)، قرین الربیع (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 114 -. 2019المركز الجامعي میلة، 
 330113611ر.د.م.ك  -. 2019م د :  ل -ماستر

330/1136/1 

 لبیض سمیة  .550
أثر التمكین على مستوى فرق العمل د ا رسة حالة: الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغیر ااألجراء الوكالة 

(ل.م.د) [نص مطبوع] : مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر في علوم التسییر  -میلة-الوطنیة 
تخصص إدارة أعمال / لبیض سمیة، عاشوري إبراھیم (مشرفا ومقررا)،واضح فواز (مناقشا)، إبراھیم رحیم 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 98 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -(رئیسا). 
 330116211ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1162/1 
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 لعور یاسمین   .551

) دراسة حالة مستشفى DEAالكفاءة الفنیة للمؤسسات اإلستشفائیة بإستخدام أسلوب تحلیل مغلف البیانات (تقدیر 
اإلخوة مغالوي والیة میلة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم المالیة والمحاسبیة 

ررا)،علي موسى أمال (مناقشا)، (ل.م.د) تخصص مالیة المؤسسة / لعور یاسمین ، ضیف روفیة (مشرفا ومق
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 104 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -بولصباع محمود رئیسا). 

 330113811ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1138/1 

 لقصیر محمد األمین   .552
د راسة حالة: محطة التزود بالوقود تقییم جودة الخدمات بمحطات التزود بالوقود من وجھة نظر الزبائن 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة (ل.م.د) تخصص  -المخوض بمدیة میلة
تسویق الخدمات / ھبول محمد (مشرفا ومقررا)، بوقجاني جناة (مناقشا) مرزوقي یاسین (رئیسا)؛ لقصیر محمد 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 81 -. 2019ي میلة، میلة : المركز الجامع -األمین . 
 330122011ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1220/1 
 

 لورزازي رضوان  .553
والیة  IRISدور اإلبداع التكنولوجي في تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسة الصناعیة دراسة میدانیة بمؤسسة 

ة الماستر في علوم التسییر(ل.م.د) تخصص إدارة أعمال / [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھاد -سطیف 
میلة : المركز  -لورزازي رضوان، قرین ربیع (مشرفا ومقررا)، زید جابر (مناقشا)، محبوب فاطمة (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 83 -. 2019الجامعي میلة، 
 330119811ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1198/1 

 مخناش بالل  .554
 -دور إدارة المعرفة في تعزیز الكفاءات المحوریة دراسة حالة المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف میلة 

[نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر(ل.م.د) تخصص إدارة أعمال / مخناش بالل، 
میلة : المركز الجامعي میلة،  -فرحات (رئیسا).  قرین ربیع (مشرفا ومقررا)،طباخي سناء(مناقشا)، ھولي

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 102 -. 2019
 330120011ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1200/1 

 مراد زھیة  .555
) 2017-2013خالل الفترة ( -دور البنوك اإلسالمیة في تمویل قطاع السكن دراسة حالة مصرف السالم الجزائر

] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم المالیة والمحاسبیة (ل.م.د) تخصص مالیة المؤسسة [نص مطبوع
میلة : المركز  -/ مراد زھیة، بنون خیر الدین (مشرفا ومقررا)،بیراز نوال (مناقشا) إبراھیم رحیم (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 148 -. 2019الجامعي میلة، 
 330112811ر.د.م.ك  -. 2019 ل م د : -ماستر

330/1128/1 
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 مریم حافي راسو  .556

أثر جودة الحیاة الوظیفیة في اإلنتاجیة العلمیة لھیئة التدریس بالمركز الجامعي عبد الحفیظ بو الصوف میلة [نص 
ة أعمال / مطبوع] : مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدار
میلة :  -مریم حافي راسو، علي موسى أمال (مشرفا ومقررا)،العامري نجاة (مناقشا)، عبیدي سناء (رئیسا). 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 130 -. 2019المركز الجامعي میلة، 
 330115911ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1159/1 

 مزھود حمیدة  .557
في تحقیق التمیز التنظیمي دراسة میدانیة في مؤسسة مطاحن بني ھارون )القرارم قوقة دور المناخ التنظیمي 

میلة( نموذجا [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر(ل.م.د) تخصص إدارة أعمال / 
+ قرص  21*30ص. ؛ 122 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -مزھود حمیدة، أبو بكر بوسالم (مشرفا) . 

 مضغوط .
 330119711ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1197/1 

 مصباح أحمد  .558
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة واآللیات المتاحة لھا في تعزیز صادراتھا خارج المحروقات ) دراسة حالة والیة 

ماستر في العلوم المالیة والمحاسبیة ) [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة ال2018-2010میلة للفترة(
(ل.م.د) تخصص مالیة المؤسسة / مصباح أحمد، یاسین بوبكر (مشرفا ومقررا)،ولید لطیف(مناقشا)، ریغي 

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 121 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -ھشام (رئیسا ). 
 330113411ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1134/1 

 مواجي إیمان  .559
[نص  2016-2005أثر األدوات المالیة اإلسالمیة على السوق المالي دراسة حالة سوق مالیزیا خالل الفترة 

مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر(ل.م.د) تخصص إدارة مالیة / مواجي إیمان، أبو 
میلة : المركز الجامعي میلة،  -(مناقشا)، لطرش جمال (رئیسا).  بكر بوسالم (مشرفا ومقررا)،بوطالعة محمد

 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 155 -. 2019
 330117711ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1177/1 

 نابتي راضیة  .560
المؤسسات أثر القیادة التحویلیة على االبتكار في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة د ا رسة حالة: مجموعة من 

الصغیرة والمتوسطة [نص مطبوع] : مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر(ل.م.د) تخصص إدارة 
میلة  -مالیة / نابتي راضیة، طباخي سناء (مشرفا ومقررا)،رحیم إبراھیم (مناقشا)، داودي عبد الھادي (رئیسا). 

 رص مضغوط .+ ق 21*30ص. ؛ 153 -. 2019: المركز الجامعي میلة، 
 330118011ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1180/1 
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 ناصري حسام  .561

سیاسة توزیع األرباح في البنوك اإلسالمیة "دراسة حالة عینة من البنوك اإلسالمیة" [نص مطبوع] : مذكرة 
أعمال / ناصري حسام، معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر في علوم التسییر (ل.م.د) تخصص إدارة 

میلة : المركز الجامعي میلة،  -مشري فرید (مشرفا ومقررا)،لطیف ولید (مناقشا)، علیة عبد الباسط (رئیسا). 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 118 -. 2019
 330116811ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1168/1 

 نصروش أحمد نجیب  .562
[نص مطبوع] : مذكرة  -د راسة حالة الجزائر  -حقیق متطلبات التنمیة االقتصادیةدور الطاقات المتجددة في ت

مكملة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر(ل.م.د) تخصص إدارة أعمال / نصروش أحمد نجیب، عقون 
 + قرص مضغوط . 21*30ص. ؛ 91 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -شراف(مشرفا). 

 330119511ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1195/1 

 نوري إكرام   .563
دور الذكاء اإلصطناعي على مستقبل الخدمات المصرفیة [نص مطبوع] : مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل 

ص ؛ 90 -. 2019میلة : المركز الجامعي میلة،  -شھادة الماستر / نوري إكرام ، داودي حمزة(مشرفا). 
 ضغوط .+ قرص م 21*30

 330114311ر.د.م.ك  -. 2019ل م د :  -ماستر

330/1143/1                                                               
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