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 دعوة
بن بوزٌان دمحم  مدٌر مخبر النقود والمؤسسات المالٌة فً المغرب : ٌتشرف البروفٌسور

تحت  .2018 الدكتوراهطلبة  ألعمال الخامس العربً، بدعوة طلبة الدكتوراه للعرض 

.                                                                                         إشراف لجان علمٌة معٌنة 

.                      حسب الجدول المسطر 10/12/2018وذلك إبتداءا من ٌوم االثنٌن 

.  إبتداءا من الساعة التاسعة صباحا على مستوى المخبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2018  الدكتوراهألعمال طلبة الخامس العرض  برنامج

 على الساعة التاسعة صباحا على مستوى المخبر 10/12/2018اإلثنٌن 

صباحا  11.00 إلى 9.00الحصة األولى  من 

 اسم ولقب الطالب  الرسالةعنوان المشرف

بن بوزٌان دمحم .د. أ  سنوسً أول إٌمان المالٌة اإلسالمٌة فً ظل المعاٌٌر الدولٌة

 جمعً سمٌرة محددات الطلب على النقود فً الجزائر دراسة قٌاسٌة مناقري نور الدٌن. د

بن بوزٌان دمحم .د. أ Activité Bancaire et Asymétrie D’information حضري خدٌجة 

 عدون إبتسام المالٌة اإلسالمٌة والمعاٌٌر الدولٌة بوثلجة عبد الناصر. د

 زواال13:30 إلى 11:15 الحصة الثانٌة من 

 بن بوزٌان دمحمد .أ

 بارودي نعٌمة. د

 بوسعٌد دمحم عبد الكرٌم (دراسة حالة بنك البركة الجزائري )إدارة المخاطر فً  البنوك اإلسالمٌة دراسة قٌاسٌة

 حاج عبد القادر مرٌم التموٌل اإلسالمً ودوره فً النمو االقتصادي زٌرار سمٌة.د

طاولً مصطفى كمال  . د

 شكوري سٌدي دمحم . د

 لعوج بن عمر  التحرٌر المالً و الوساطة المالٌة

-  واقع تطبٌق اتفاقٌات بازل –البنوك اإلسالمٌة فً مواجهة التحدٌات الدولٌة الجدٌدة   بن بوزٌان دمحمد .أ  هداجً نعٌمة 

 

 تحت إشراف اللجنة العلمٌة 

الحصة الثانٌة الحصة األولى 

شكوري ٌبدي دمحم  / د شعٌب بغداد   / د . أ

بن عمر عبد الحق / دمناقري نور الدٌن /  د

شٌبً عبد الرحٌم  / دزٌرار سمٌة / د

 

:                   مالحظات

 .حضور الطلبة ضروري وإجباري، وذلك لوضع تقرٌر خاص للطالب وتقٌٌمه مع التنقٌط -

.    الرد من فضلكم على الرسالة بأنها وصلت و تأكٌد الحضور -

 .ٌتم عرض األعمال على مستوى المخبر -

 

 

 

 

 

 



 

 . على الساعة التاسعة صباحا على مستوى المخبر12/12/2018األربعاء 

 صباحا11.00 إلى 9.00الحصة األولى من 

 اسم ولقب الطالب  الرسالةعنوان المشرف

د بن بوزٌان دمحم.أ  

بن الضب علً.د  

The effect of financial derivatives usage on cost of equity capital of banks 

from emerging countries (GCC countries) 

 بن دٌمة نسرٌن 

مناقري نور الدٌن.د  عالم أسماء  الطلب على النقود و السٌاسة النقدٌة  

سنوسً قوٌدر  .د  

 

 زناخً فوزٌة  أثر التحرٌر المالً على الوساطة المالٌة 

  زواال13:30 إلى 11:15الحصة الثانٌة الحصة الثانٌة من 

مناقري نور الدٌن .د  حاج سلٌمان ربٌعة  السٌاسة النقدٌة وتأثٌرها على النمو االقتصادي  

بن لدغم فتحً . د  بن عزة إكرام  دراسة سلوك البنك المركزي إنتقال سٌاسة النقدٌة  

طاولً مصطفى كمال. د  مصطفاي منال  محاولة التنبؤ بمؤشر البورصة  

 

 تحت إشراف اللجنة العلمٌة 

الحصة الثانٌة الحصة األولى  

بوثلجة عبد الناصر  / دبن بوزٌان دمحم    / د.أ

زغودي أحمد . دبزاوٌة دمحم  /  د.أ

د سنوسً قوٌدر  غربً ناصر صالح الدٌن / د

  

 

:                   مالحظات

 .حضور الطلبة ضروري وإجباري، وذلك لوضع تقرٌر خاص للطالب وتقٌٌمه مع التنقٌط -

.    الرد من فضلكم على الرسالة بأنها وصلت و تأكٌد الحضور -

. ٌتم عرض األعمال على مستوى المخبر -

 

 

 

 

 

 

 



 

 . على الساعة التاسعة صباحا على مستوى المخبر17/12/2018االثنٌن 

  صباحا11.00 إلى 9.00الحصة األولى من 

 اسم ولقب الطالب  الرسالةعنوان المشرف

مناقري نور الدٌن.د  La causalité entre taux de change et l’inflation بن حامد عٌسى 

شٌبً عبد الرحٌم. د  عالقة االستثمار العام باإلستثمار الخاص فً ظل تقلبات أسعار البترول 

 تومي امينة

بن لدغم فتحً. د  خربوش دمحم  التطور المالً وأثره على النمو االقتصادي 

د بوثلجة عبد الناصر. أ 2016 -1990  خالل الفترةاثر التحرٌر المالً على النمو االقتصادي فً الجزائر دراسة قٌاسٌة   بوشنتوف نوال  

د بوثلجة عبد الناصر. أ  

غربً ناصر صالح الدٌن. د  

 بن حمو أمٌنة  دور النظام المالً فً تحقٌق اإلقالع االقتصادي

  زواال13:30 إلى 11:15الحصة الثانٌة الحصة الثانٌة من 

دبزاوٌة دمحم.أ  االندماج والكفاءة البنكٌة 

 رحماني احمد

بوثلجة عبد الناصر.د  التموٌل اإلسالمً و القواعد االحترازٌة الجدٌدة 

 برمان دمحم

شٌبً عبد الرحٌم. د  التنسٌق بٌن السٌاسة المالٌة والسٌاسة النقدٌة 

 بوعبدلي دمحم 

بن لدغم فتحً. د  مولودي عبد العالً أثر التأمٌنات على النمو االقتصادي 

 

 تحت إشراف اللجنة العلمٌة 

الحصة الثانٌة الحصة األولى  

بوثلجة عبد الناصر  / د.أبن لدغم فتحً    / د 

غربً ناصر صالح الدٌن . دبزاوٌة دمحم  /  د.أ

د سنوسً قوٌدر  زغودي أحمد / د

  

:                   مالحظات

 .حضور الطلبة ضروري وإجباري، وذلك لوضع تقرٌر خاص للطالب وتقٌٌمه مع التنقٌط -

.    الرد من فضلكم على الرسالة بأنها وصلت و تأكٌد الحضور -

. ٌتم عرض األعمال على مستوى المخبر -

 

 

 

 



 

.  على الساعة التاسعة صباحا على مستوى المخبر19/12/2018األربعاء 

  صباحا11.00 إلى 9.00الحصة األولى من 

 اسم ولقب الطالب  الرسالةعنوان المشرف

زٌرار سمٌة .د  بن دهٌنة مرٌم  إتفاقٌات بازل وتأثٌرها على النشاط المصرفً  

شٌبً عبد الرحٌم. د  العٌاطً جهٌدة  أثار السٌاسة المالٌة على النمو اإلقتصادي  

شكوري سٌدي م . د  دحاوي عربٌة سعاد  سٌاسات رفع الدعم الحكومً وأثارها اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة دراسة حالة الجزائر  

  زواال13:30 إلى 11:15لحصة الثانٌة الحصة الثانٌة من 

بوثلجة عبد الناصر.د.أ  2008أنظمة الصرف ما بعد أزمة    سٌدي ٌخلف أنٌسة 

بن بوزٌان دمحم . د.أ  Forecasting asset prices asing  artificiel intellegence   بورٌش نورٌة 

بن لدغم فتحً . د  تشنار غزالن  تأثٌرات سعر الفائدة وعالقتها بالدورة اإلقتصادٌة فً النظم الرأسمالٌة   

 

  تحت إشراف اللجنة العلمٌة 

الحصة الثانٌة الحصة األولى  

شعٌب بغداد  / د.أمناقر نور الدٌن    / د 

شٌبً عبد الرحٌم . ددزٌرار سمٌة  

د شكوري سٌدي دمحم  بن عمر عبد الحق / د

:                   مالحظات

 .حضور الطلبة ضروري وإجباري، وذلك لوضع تقرٌر خاص للطالب وتقٌٌمه مع التنقٌط -

.    الرد من فضلكم على الرسالة بأنها وصلت و تأكٌد الحضور -

. ٌتم عرض األعمال على مستوى المخبر -

.                                                                                           

 

 

 

 

 


