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 :دورات وتكويً متخصص

: املسار املهين باجلامعة

 :احلالة املدىية

 : األكاديميةالشهادات
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:مياصب إدارية ومهاو  بيداغوجية
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:االهتنامات البحثية
 

 

 

 

 

 

:اليشاط العلني 
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http://www.google.com.my/url?sa=t&rct=j&q=mara%20technology%20university&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uitm.edu.my%2F&ei=jpJ8T9qOCcqmhAeG7_GwDA&usg=AFQjCNGYQe3oqBoVvDgoJOHtanswHPJXJg
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http://www.google.com.my/url?sa=t&rct=j&q=mara%20technology%20university&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uitm.edu.my%2F&ei=jpJ8T9qOCcqmhAeG7_GwDA&usg=AFQjCNGYQe3oqBoVvDgoJOHtanswHPJXJg
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http://www.youtube.com/watch?v=MwDlHTzFsCQ
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 أسماء الطلبة عنوان المذكرةالرقم 
الجامعة والكلية 

 والتخصص

الموسم 
 الجامعي

1.  
تحدٌات عمل المصارف اإلسالمٌة فً النظام 

دراسة حالة المصارف / المصرفً الجزائري
 اإلسالمٌة فً الجزائر

 .نبٌلة نٌن
قسم / جامعة الوادي

 بنوك/ االقتصاد
2014/
2015 

2.  

دراسة مقارنة لصٌغة التموٌل باالعتماد 
المستندي بٌن البنك التقلٌدي والبنك 

 وبنك البركة CPAدراسة حالة بنك / اإلسالمً
 .الجزائري

 مرٌم بلوم
قسم / جامعة الوادي

 بنوك/ االقتصاد
2014/
2015 

3.  
دور سٌاسة اإلنفاق العام على االستثمارات 

دراسة حالة الجزائر / العمومٌة فً الجزائر
"2001-2014" 

دمحم الطٌب 
 ذهب

قسم / جامعة الوادي
 اقتصاد عمومً/االقتصاد

2014/
2015 

4.  
بٌع المرابحة لآلمر بالشراء ودوره فً زٌادة 

دراسة تطبٌقٌة / ربحٌة المصارف اإلسالمٌة
 لبنك البركة الجزائري وكالة الوادي

 .خولة حنكة
شعبة / جامعة الوادي

/ العلوم اإلسالمٌة
 معامالت مالٌة

2014/
2015 

5.  
مخاطر التموٌل بصٌغة المشاركة فً 

دراسة حالة بنك البركة / المصارف اإلسالمٌة
عائشة 
 األسود

شعبة / جامعة الوادي
/ العلوم اإلسالمٌة

2014/
2015 
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 معامالت مالٌة "2014-2004"الجزائري 

6.  
الفكر االقتصادي لمالك بن نبً وإمكانٌة 

 .تأسٌس نظام اقتصادي إسالمً
 نعٌمة حنكة

شعبة / جامعة الوادي
/ العلوم اإلسالمٌة
 معامالت مالٌة

2014/
2015 

7.  
صندوق / دور الزكاة فً التقلٌل من البطالة

 .الزكاة لوالٌة الوادي نموذجا
هاجر مسعً 

 أحمد

شعبة / جامعة الوادي
/ العلوم اإلسالمٌة
 معامالت مالٌة

2014/
2015 

8.  
الضوابط الشرعٌة واألبعاد االقتصادٌة 

 .إلصدار وتدوال الصكوك اإلسالٌمة
 نجاة بن ٌحكم

/ جامعة الوادي
/ معهدالعلوم اإلسالمٌة

 معامالت مالٌة
2015 

9.  

إدارة القروض الحسنة لصندوق الزكاة 
بصٌغة المشاركة مع بنك إسالمً، دراسة 

استشرافٌة حالة صندوق الزكاة وبنك البركة 
 الجزائري

عائشة - 
 لمحنط

قسم / جامعة الوادي
 بنوك/ االقتصاد

2015/
2016 

10.  
تولٌفات تطبٌق أدوات السٌاسة النقدٌة والزكاة 

حالة . للتحكم فً ظاهرة التضخم النقدي
 2015-2003الجزائر 

أسماء - 
 .مصباحً

عفاف - 
 زغود

قسم / جامعة الوادي
 اقتصاد عمومً/االقتصاد

11.  
إستراتجٌة اإلدارة بالجودة الشاملة فً 

الجامعة الجزائرٌة، خلٌة ضمان الجودة 
"CAC " 2015بجامعة الوادي نموذجا. 

بشٌر - 
 .معوش

زواري - 
فرحات 

 .بلحول

قسم / جامعة الوادي
 اقتصاد عمومً/االقتصاد

12.  

مخاطر تموٌل االستثماراتٌن بصٌغتً 
القروض التقلٌدٌة والصكوك اإلسالمٌة 

دراسة مقارنة بٌن بنك تقلٌدي وبنك )
 .(إسالمً

 دمحم لحول- 
قسم / جامعة الوادي

 بنوك/ االقتصاد
2015/
2016 

 أسماء الطلبة عنوان المذكرةالرقم 
الجامعة والكلية 

 والتخصص

الموسم 
 الجامعي

1.  
الشراكة األوروبٌة وآفاق التكتل 

العربً 
. األمجد تامة

. إبراهٌم بن موسى- 

INC معهد  ملحق الوادي
إدارة  /العلوم تجارٌة

أعمال 

2001/
2002 

2.  
الوحدة النقدٌة األوروٌة وتأثٌرها 

. على االقتصاد العالمً

. خالد مدانً
. عزة آسٌا

.  حم عبد الحكٌم

INC معهد  ملحق الوادي
العلوم تجارٌة 
إدارة أعمال 

2003/
2004 

3.  
نظام الحوافز الفعال فً المؤسسة 

االنتاجٌة 
. عقبة عبد الالوي

. عبد الحق طٌر- 

المركز الجامعً 
/ معهد التسٌٌر / بالوادي

مالٌة 

2004/
2005 

4.  
بنوك اآلفشور وعملٌات تبٌٌض 

األموال 
. سمٌحة بوغزالة- 

المركز الجامعً بالوادي 
معهد العلوم اقتصادٌة 

نقود ومالٌة وبنوك 

2005/
2006 
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5.  
االستثمار األجنبً المباشر 

. والمدٌونٌة الخارجٌة الجزائرٌة

. جوادي صفٌة
. بٌة سارة

. بن ٌامة نجاة- 

علوم اقتصادٌة 
نقود ومالٌة وبنوك 

2006/
2007 

 

6.  
دور البنوك التجارٌة فً تموٌل 

االستثمار 
 .باهً وئام

بوغزالة دمحم فاطمة 

المركز الجامعً 
/ معهد التسٌٌر / بالوادي

مالٌة 

7.  

التسوٌق المصرفً وتطوٌر 
دراسة حالة )المصارف التجارٌة 

" CPA"القرض الشعبً الجزائري
 (وكالة الوادي

 .كلثوم عتٌق نصر

 .عواطف عزوز

. مرٌم نصٌرة

المركز الجامعً 
/ معهد التسٌٌر / بالوادي

مالٌة 

8.  

دور البنوك فً تموٌل التجارة 
الخارجٌة 

دراسة حالة البنك الوطنً 
الجزائري 

. دمحم منصر
. دمحم مسعً عون

. عبدالرزاق غمٌمة- 

المركز الجامعً 
/ معهد التسٌٌر / بالوادي

 مالٌة

2007/
2008 

 

 

 

9.  
أثر التهرب الضرٌبً فً رسم 

دراسة / السٌاسة المالٌة للدولة 
حالة الجزائر 

. هارون زقب
. منٌر قزون- 

المركز الجامعً 
/ معهد التسٌٌر / بالوادي

 مالٌة
 

10.  
الشراكة األورومتوسطٌة واألنشطة 

. اإلقلٌمٌة لبرامج مٌدا الثانً
. أحمد نٌد

مسعودي - 

المركز الجامعً 
/ معهد التسٌٌر / بالوادي

 مالٌة

11.  
الزكاة كأداة من أدوات السٌاستٌن 

دراسة حالة )المالٌة والنقدٌة 
 (صندوق الجزائر

. آمنة حامدي
. وفاء رمضانً
. وحٌدة زكور

. فاطمة دروٌش- 

المركز الجامعً 
معهد العلوم / بالوادي

اقتصادٌة 
نقود ومالٌة وبنوك 

2008/
2009 

12.  
دور المصارف اإلسالمٌة فً 

مع / عالج الركود اإلقتصادي
اإلشارة لؤلزمة الراهنة 

. هشام باهً
. عماري م دراجً

حمزة دبار - 

المركز الجامعً 
/ معهد التسٌٌر / بالوادي

مالٌة 

13.  
غسٌل األموال واإلجراءات المتبعة 

دراسة حالة الجزائر / لمكافحته
هدى هانً - 

علوم التسٌٌر 
مالٌة 

14.  
دور مؤسسة الزكاة فً تموٌل 

دراسة حالة صندوق  / اإلستثمار
الزكاة الجزائري 

. اسماعٌل بوخزنة
. تبر رمضانً

. اسماء رمضانً
. اسماء مصباحً- 

المركز الجامعً 
/ معهد التسٌٌر / بالوادي

مالٌة 

15.  
دور السٌاسة المالٌة والنقدٌة فً 

دراسة حالة / ضبط التضخم
الجزائر 

. الصافٌة دباب
. حلٌمة هبٌتة

. زٌنب منصوري
. نوال عدائكة- 

المركز الجامعً 
/ معهد التسٌٌر / بالوادي

مالٌة 

16.  

دورالمؤسسات الصغٌرة 
والمتوسطة فً التأثٌر على 

المتغٌرات االقتصادٌة 
؛ (الدخل، البطالة، االستهالك)الكلٌة

دراسة حالة الجزائر 

. تابعً أسماء
. تلٌلً أسماء
. دو خدٌجة

. دوكانة نوال

المركز الجامعً 
/ معهد التسٌٌر / بالوادي

مالٌة 
2009/
2010 

المركز الجامعً . أحالم مرٌقةدور الوساطة المالٌة فً تموٌل   .17
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المشارٌع االستثمارٌة فً 
دراسة حالة البنك الوطنً "الجزائر

  بسطٌف BNAالجزائري 

/ معهد التسٌٌر / بالوادي. كٌنٌوه سعٌدة
مالٌة 

18.  
دور التحفٌز فً الرفع من مردودٌة 

دراسة حالة مؤسسة "المؤسسة 
"  بالستً أنابٌب بالوادي

. دالٌة حراش
. نبٌلة مشري- 

علوم التسٌٌر 
 مالٌة

19.  
أثر السٌاستٌن النقدٌة والمالٌة على 

دراسة حالة "مٌزان المدفوعات
" الجزائر

. البار خضرة
. بوزٌد فوزٌة

. منصوري خضرة- 

المركز الجامعً 
/ معهد التسٌٌر / بالوادي

مالٌة 

20.  
أثر السٌاسة المالٌة فً تحقٌق 

 االستقرار االقتصادي
 .العٌد بوشول

 إبراهٌم صالحً

قسم / جامعة الوادي
نقود ومالٌة / االقتصاد

. وبنوك

2012/
2013 

21.  
دور بناء استراتٌجٌة فعالة فً 

دراسة حالة " تحقٌق أهداف البنك 
" بنك السالم الجزائر

. علً بقاط
صابرٌن هٌشور 

ٌا سٌن صالحً - 

قسم / جامعة الوادي
نقود ومالٌة / االقتصاد

. وبنوك

2013/
2014 

 

 

22.  
تقٌٌم نجاعة الهٌئات المرافقة 

. للمؤسسات الصغٌرة والمتوسطة
" دراسة حالة مؤسستٌن بالوادي"

عازب عثمان - 
صبرٌنة 

ارحومة سعٌدة - 
زٌد آمنة - 

قسم / جامعة الوادي
نقود ومالٌة / االقتصاد

. وبنوك

 
23.  

اآلثار االقتصادٌة لظاهرة غسٌل 
دراسة "األموال وطرف مكافحتها 

" حالة الجزائر

نعٌمة دوكانة - 
أم الخٌر نصري - 
صبرٌن شعبان - 

قسم / جامعة الوادي
نقود ومالٌة / االقتصاد

. وبنوك

24.  
دور الزكاة فً التخفٌف من 

ظاهرتً الفقر والبطالة دراسة 
صندوق الزكاة الجزائر 

. وحٌدة تاغٌة- 
. سالف بكاري - 
. بلعٌد زٌنب- 

قسم / جامعة الوادي
نقود ومالٌة / االقتصاد

. وبنوك

25.  
تحدٌات إعداد المزٌج التسوٌق فً 

دراسة حالة / المصارف اإلسالمٌة 
 بنك البركة

 .منى داهم- 
 .هاجر بن سالم- 
 .أسماء فوناس- 

قسم / جامعة الوادي
نقود ومالٌة / االقتصاد

/2014. وبنوك
2015 

26.  
التموٌل اإلٌجاري بٌن الفقه 

 .(دراسة مقارنة)والقانون 

وصٌف غدٌر - 
 .إبراهٌم

 مسعود شوشانً- 

قسم / جامعة الوادي
نقود ومالٌة / الشرٌعة
. وبنوك

27.  
اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة فً 

دراسة حالة القرض . المصارف
 .الشعبً الجزائري

 اقتصاد نقدي وبنكً .لبسٌس عفاف

2015/
2016 

28.  

دراسة مقارنة بٌن : تقرٌر تربص
إدارة مخاطرالتأمٌن فً كل من 

CAAT ًوسالمة للتأمٌنات وكالت 
 .الوادي

 صهٌب مجٌدي- 
 ضو توفٌق- 
 خشٌبة دمحم فوزي- 

 اقتصاد نقدي وبنكً
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:  مياصب ومهاو خارج قطاع اجلامعة 

 
:أشخاص ميكً االتصال بهه

 

 

 

 

gueddakamel@yahoo.fr
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