
المدرسة العلیا للتجارة                                                                                                       
 مصلحة التربصات

  
  رقم المذكرة  عنوان المذكرة  المشرف

  MA 01/01/13  )شركة ضمان القروض العقاریة( ودوره في قرار ضمان القروض العقاریة ، حالة نظام المعلومات   أخروف محمد
 MA 02/04/13  . القروض العقاریة بین األخطار و الضمانات، حالة القرض الشعبي الجزائري  احدادن عثمان
 MA 03/04/13  .صیدالدور المراجعة الداخلیة في تفعیل نظام الرقابة الداخلیة، حالة مجمع   احدادن عثمان
  MA 04/04/13  .میكانیزمات اإلقراض البنكي و مخاطره، وكالة البنك الوطني الجزائري  احدادن عثمان
  MA 05/04/13  .حالة المؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیةدور التحلیل المالي في اتخاذ القرار في المؤسسة،   احدادن عثمان

  MA 06/04/13  .المالیة، حالة البنك الوطني الجزائريجبایة األوراق   بر اق محمد
  دور التحلیل المالي حسب النظام المحاسبي المالي في تشخیص الوضعیة المالیة للمؤسسات االقتصادیة   براق محمد

  .التنظیف المنزلي و البدني للجزائر الوسطىحالة مؤسسة 
MA 07/04/13  

  MA 08/04/13  . دور نظام مراقبة التسییر في التحكم في تسییر البنوك التجاریة، حالة القرض الشعبي الجزائري  براق محمد
  MA 09/04/13  .المفتشیة العامة للمالیة –تقییم الرقابة المالیة لتنفیذ المیزانیة العامة، وزارة المالیة   براق محمد

  MA 10/03/13  .في البنوك، حالة بنك الفالحة و التنمیة الریفیةدور نظام المعلومات المحاسبي في دعم الحوكمة   بریش عبد القادر
  MA 11/03/13  .دور جودة الخدمات البنكیة في تحسین المیزة التنافسیة للبنوك، حالة القرض الشعبي الجزائري  بریش عبد القادر
  MA 12/03/13  .المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، حالة القرض الشعبي الجزائريدور البنوك في تمویل   بریش عبد القادر
  MA 13/04/13  . دور االتصال داخل المنظمة االقتصادیة في تحسین أداء العاملین، شركة الخطوط الجویة  بن زبادي جمال

  MA 14/04/13  .التنمیة الریفیة دراسة مقارنة لطرق تقدیر مخاطر القروض البنكیة، حالة بنك الفالحة و  ادي جمالبن زی
  MA 15/04/13  .ء العاملین، حالة مؤسسة كھركیب سونلغازدور الكفاءات القیادیة في تحسین أدا  ادي جمالبن زی
  MA 16/04/13  .تقنیات تسییر الخزینة  و أثارھا على التوازن المالي في المؤسسة، حالة نفطال  ادي جمالبن زی

  MA 17/06/13  .  ، حالة أوراسكوم تیلیكوم الجزائرةالفكري و دوره في رفع األداء المالي للمؤسسة االقتصادیرأس المال   بن شایب رابح
  MA 18/06/13  .أثر القیادة اإلداریة على أداء العاملین، شركة الخطوط الجویة الجزائریة  بن شایب رابح
  MA 19/06/13  .، شركة الخطوط الجویة الجزائریةدور الكفاءات البشریة في تحقیق المیزة التنافسیة  بن شایب رابح
  MA 20/06/13  .اإلدارة اإلستراتیجیة للموارد البشریة،  شركة الخطوط الجویة الجزائریة  بن شایب رابح
  MA 21/06/13  . دور التسییر التقدیري للوظائف و الكفاءات في فعالیة إدارة الموارد البشریة، وحدة االسمنت عبن التوتة باتنة  بن شایب رابح



  MA 22/06/13  .النظام المحاسبي المالي و تأثیره على فعالیة وظیفة مراقبة التسییر، شركة توزیع الكھرباء و الغاز  بن شایب رابح
  MA 23/01/13  .  لوحة القیادة االجتماعیة ودورھا في اتخاذ القرارات الخاصة بالموارد البشریة، مؤسسة الوطنیة للمواد الدسمة  بن عمار عبد القادر

  MA 24/01/13  .جبایة المجمعات الصناعیة، حالة مجمع سونلغاز  بوحدیدة محمد
  MA 25/01/13  .توزیع الكھرباء و الغاز للجزائرتحصیل المستحقات و إدارة مخاطر الزبائن، حالة شركة   بوزمالل فایزة

  MA 26/01/13  .نظام المعلومات و دوره في تسییر الموارد البشریة، حالة وزارة المالیة  جدي فریدة
  MA 27/02/13   - سونطراك –مصفاة الجزائر  المشاریع االستثماریة، حالة مؤسسةتقییم و تمویل   خوري نبیل  

  MA 28/02/13  .القوائم المالیة في تفسیر المعلومة المالیة، الشركة الوطنیة للنقل البريأھمیة ملحق   خوري نبیل
  MA 29/01/13  .دراسة مدى تطبیق نظریة التسییر باألھداف في المؤسسات الجزائریة، حالة موبیلس  دحماني عبد الحفیظ

  MA 30/01/13  . نمیة الریفیةتسییر مخاطر القروض البنكیة، حالة بنك الفالحة و الت  دحیة عبد الحفیظ
  MA 31/01/13  .  دور اإلستراتیجیة في مواجھة المنافسة،  حالة أوراسكوم تیلیكوم الجزائر  زرقوق عبد العزیز

  MA 32/01/13  - سونطراك -المحاسبة المالیة كأداة في اتخاذ القرارات المالیة في المؤسسة، حالة مؤسسة مصفاة الجزائر   شبیلة عائشة
دعم و تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الواقع و األفاق، الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة و   عبد العزیز صبوعة

  .  المتوسطة
MA 33/03/13  

  MA 34/03/13  .تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، بنك البركة  صبوعة عبد العزیز
  AIGLE.  MA 35/03/13دور الجودة في تموضع المنتوج، حالة مؤسسة النسر   صبوعة عبد العزیز
  MA 36/01/13  .تمویل التجارة الخارجیة، البنك الخارجي الجزائري  طاري محمد العربي

  FGAR.  MA 37/02/13دور نظام المعلومات في اتخاذ القرار على مستوى صندوق ضمان القروض   عبادة عبد الحمید
  MA 38/02/13  .التقییم المالي و التجاري للمؤسسة، حالة اتصاالت الجزائر  الحمیدعبادة عبد 

  LINDE GAZ ALGERIE.  MA 39/02/13تأثیر الشراكة األجنبیة على القرارات المالیة،   عدمان مریزق
  MA 40/02/13  .أثر المناخ الوظیفي على الرضا الوظیفي، حالة مؤسسة كھركیب سونلغاز  عدمان مریزق
  MA 41/01/13  .دور القوائم المالیة في تقییم األداء المالي للمؤسسة، مؤسسة صیدال  عزواني ناصر

  MA 42/02/13  .المحاسبة التحلیلیة كأداة لمراقبة التسییر و اتخاذ القرار، حالة مؤسسة الغزل و النسیج  قدوري رشید
  MA 43/02/13  .االلكترونیة، البنك الخارجي الجزائريتسییر المحفظة البنكیة في ظل الشریحة   قدوري رشید

  MA 44/08/13  .دراسة و تحلیل سلوك الزبون في المؤسسة الخدماتیة، حالة اتصاالت الجزائر  لحرش الطاھر
  MA 45/08/13  . في سلوك المستھلك الجزائري، مؤسسة سوزوكي الجزائر - سوزوكي -محاولة دراسة تأثیر صورة عالمو   لحرش الطاھر
  MA 46/08/13  .اإلدارة اإلستراتیجیة و تطبیقاتھا في ادارة الموارد البشریة، البنك الخارجي الجزائري  لحرش الطاھر
  MA 47/08/13  .التكوین ودوره في تنمیة الموارد البشریة، وزارة التكوین المھني  لحرش الطاھر
  MA 48/08/13  .الدائرة اإلداریة للدار البیضاءدور التسویق في تحسین الخدمات العمومیة،   لحرش الطاھر
  MA 49/08/13  .إستراتیجیة التوزیع و أثرھا علة تنمیة المبیعات، مؤسسة سامحة  لحرش الطاھر



  MA 50/08/13  .إستراتیجیة المؤسسة في تطبیق إدارة الجودة الشاملة، مؤسسة الصفا لمواد التنظیف  لحرش الطاھر
  FITAL.  MA 51/08/13مؤسسة الغزل و النسیج  في تحسین أداء الموارد البشریة في المؤسسة،دور االتصال   لحرش الطاھر
  MA 52/01/13  .و اجراءات البنوك التجاریة في منح قروض االستثمار، حالة القرض الشعبي الجزائري رمعایی  لطرش الطاھر

  MA 53/01/13  .المراجعة الداخلیة كأداة لتقییم الرقابة الداخلیة، حالة البنك الوطني الجزائري  محدید ملیكة
  MA 54/04/13  .  االنتقال من النتیجة المحاسبیة إلى النتیجة الجبائیة، شركة توزیع الكھرباء و الغاز  مقراني عبد الكریم
  DIPROCHIM  .  MA 55/04/13الكفاءة المھنیة للمراجع الداخلي، حالة مؤسسة  رمعایی  مقراني عبد الكریم
 و التركیب الكھربائي، شركة األشغال )المالیة( أثر المراجعة الداخلیة علة مصداقیة المعلومة المحاسبیة   مقراني عبد الكریم

  -كھركیب-
MA 56/04/13  

حالة بنك ،مدى منفعة القرض اإلیجاري في البنوك التجاریة و متابعتھ و انجازه مقارنة بالقروض الكالسیكیة  مقراني عبد الكریم
  .الریفیةالفالحة و التنمیة 

MA 57/04/13  

  MSA 58/01/13  .دور رضا العمیل في تنمیة المیزة التنافسیة ، حالة مؤسسة كوندور  العلوي عبد اهللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


