
 

 

 

 

 
 

 امللاالث وادلزاساث                                        
 .امسوذان -امرابط اموطين جامؼة  - محمد احلاح غبدهللا مويس ػًلذ.

 .امسوذان -جامؼة امرابط اموطين -هيمث اذزيس اسٌلغيل ذهب  .ذ

 .منورح ملرتخ ملياش خماطر امسمل يف امبنوك االإسالمية امسوذاهية

 

 اجلزائر -  جامؼة كاصدي مرابخ وزكةل - -هرمي فيصلب . 

 اجلزائر. - ب ذزاز -جامؼة ب محد ذزاية  -ػامر ػائضة .ب  

 اجلزائر -سؼيدت–جامؼة موالي امطاهر-صواز يوسف.ذ .ب  

صاكمية فائض كمية ال صول املؼنوية  .2014مس نة  (CAC40ذزاسة حاةل امرشاكث املدزجة يف املؤرش ): اإ

 

 .مناد الاستامثز يف اجلزائرذوز امرشانة امؼمومية اخلاصة يف استامثزاث امبنية امتحتية يف تركية  اجلزائر. -امضوف -ذ.بوغنو مسية، جامؼة حسيبة بن بوػًل

 .اجلزائر - 01جامؼة ابتنة  / ب .خدجية سايين 

 .اجلزائر -جامؼة مس تغامن / ب .حنان حراج 

 .امتمنية امس ياحية امصحراوية يف اجلزائر: كراءت يف جتازة غربية انحجة

 

 .امبنوك امؼامةل يف فوسطني احلديثة يف تلدمي اخلدمة املرصفية ػىل حتسني ب ذاءاهؼاكساث اس تخدام امتكنوموجيا  فوسطني. –جامؼة املدش املفتوحة –مروان ذزويشذ. 

آمية متصحيح جعز مزياهية  اجلزائر. -امضوف -ذ.محدي مؼمر، جامؼة حسيبة بن بوػًل صالحاث املامية احملوية يف اجلزائر ك  ادلاػاث احملويةاإ

ىل حاةل مزياهية امبدلايث،   .ابالإصازت اإ
 .2016-2011نوفرتت  ذوز امتدزيب املهين يف تلويل مؼدل امبطاةل بوالية اخلرطوم  امسوذان. -امزغمي الاسهري جامؼة  -يم موىس سوامين ب .

 اجلزائر. -امضوف -ط .جريو سازت  جامؼة حسيبة بن بوػًل

 اجلزائر. -امضوف -ذ. بوفويح هبيل، جامؼة حسيبة بن بوػًل

 .احلمك امراصد يف احلد من ظاهرت امفساذ املايل واالإذازي زذو 

 

 ، جامؼة املكل سؼوذ، امسؼوذية. ب .ذ. محمد سؼيد امؼمري

 زهدت سالمة اميايف ، جامؼة املكل سؼوذ، امسؼوذية..ذ. 

 ب مين غرايب غبد انوطيف، جامؼة املكل سؼوذ، امسؼوذيةذ. 

 املموكة امؼربية امسؼوذية.املسؤومية الاجامتغية نومنظٌلث امصناغية يف 

 

 
 اجلزائر. - 03ب . اتهريل صوفيا هبيةل ، جامؼة اجلزائر 

 اجلزائر. -  03ب .ذ. كدي غبد اجمليد، جامؼةاجلزائر 

 .املامية احلومكة متطوباث مضن اجلزائر يف امؼمومية املامية تس يري

 .امؼامة ايراذاث اخلزينةضبط الاكتصاذ غري امرمسي يف اجلزائر مزايذت  اجلزائر. -امضوف -ذ. موسوش مغنية، جامؼة حسيبة بن بوػًل

 فوسطني. -ذ. بدز حشدت محدان، جامؼة فوسطني

 فوسطني. -ب . ماجد ب بو ذية، ابحث اكتصاذي

 ب ثر الاص امتل املايل ػىل امتمنية الاكتصاذية يف فوسطني.

 احملاس يب املايل، حماس بة كواػد ب م حماس بة مباذئ ؟امنظام  اجلزائر. – مس تغامن –جامؼة ذ/ محمد احلبيب مرحوم

 .(2016 -2006ذزاسة تطبيلية نوفرتت )، حمدذاث هيلك زب ش املال نورشاكث املدزجة يف بوزصة فوسطني فوسطني. -ذ. غبد اجمليد ػدانن كباجة،  جامؼة فوسطني ال هوية

آمياث توسيع واستامثز ب موال امفائض امتأ ميين يف رشاكث امتأ مني امتاكفًل  اجلزائر. -امضوف -ذ. توايت بن ػًل فاطمة، جامؼة حسيبة بن بوػًل  االإساليم.ب

 .ذزاسة ميداهية يف امبنوك اجلزائرية، ب ثر هظام املؼووماث ػىل حتسني جوذت اخلدماث امبنكية اجلزائر. -ذ. بن طاطا غتيلة،  جامؼة مؼسكر

 امفرتت يف كياس ية كراءت -وامتدكيق  احملاس بة ممازساث وغرصهة تطوير يف االتصاالث و املؼووماث تكنوموجيا ذوز اجلزائر. -ط. امحد باكي،   جامؼة غرذاية

2005 /2020. 

 اجلزائر. - 03جامؼة اجلزائر  -ب . ننتاص مسريت ،طامبة ذنتوزاه

 اجلزائر. -  03ب .ذ. حضٌلن موموذ، جامؼةاجلزائر 

 ".2017 -1991اجلزائر خالل امفرتت "ب ثر اجلباية ػىل اهمنو الاكتصاذي يف 

 

ذزاسة حاةل امصندوق اموطين نوتوفري  - غرصهة وسائل ادلفع ابس تخدام امبطاكة املغناطيس ية هبديل دلفرت امتوفري اجلزائر. -جامؼة تومسان  -ط. ب محمد بن ػدت،   

 (2016-2013بنم امضوف يف امفرتت ) -والاحتياط
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