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......التباعد؛ التعقيم :  مراعاة الجوانب الصحية
 املناقشة تكون بدون ورق طبقا لتعليمات صفر ورقة؛

بالتوفيق لجميع طلبتنا االعزاء ؛ ونسألوا هللا العافية وزوال الوباء عن بلدنا في القريب العاجل
  التقيد باالجراءات الوقائية على أن ال تبدأ أي مناقشة اال بعد ارتداء الكمامات 

رئيس  القسم

جميع املناقشات تكون مغلقة: مالحظة هامة
 ال يسمح بدخول أي شخص ماعدا أصحاب املذكرة ولجنة املناقشة؛

2020دورة جوان :                                         برنامج  املناقشات مذكرات التخرج طلبة السنة الثانية ماستر علوم اقتصادية
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نويبات سناء03
دراسة -محددات عجز املوازنة وعالقته بالنمو االقتصادي 

2019-2000حالة الجزائر 

                                                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministère de L’enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique                                                                                                  

Département des Sciences  Economiques

08:45-202008:00 جوان 24االربعاء بلبار امحمد. د

فعالية السياسة النقدية في تحقيق االستقرار االقتصادي 

2018-2014حالة الجزائر 
09:45A17-202009:00 جوان 23الثالثاء عايد أمين. أزيتوني كمال . دهادف حيزية. داقتصاد نقدي وبنكي

A17

01

09:00-09:45A17

02
دراسة قياسية مقارنة لدول -محددات النمو االقتصادي 

-شمال أفريقيا باستخدام نماذج البانال
بوعزيز عمر . دبلعباس رابح. أداقتصاد كمي

2020 جوان 24االربعاء عيشاوي علي. دعبد الحفيظ بوخرص. دبلعباس رابح. أداقتصاد نقدي وبنكي

دراسة -أثر االستثمار األجنبي املباشر على النمو االقتصادي 

-قياسية باستخدام نماذج البانال لعينة من الدول العربية
اقتصاد نقدي وبنكي جاب هللا مصطفى . دبلعباس رابح. أد04

بشيري حمزة05
منطقة التجارة الحرة األفريقية ودورها في تنويع مصادر 

قطاع البيتروكيماويات في الجزائر -دخل االقتصاد الوطني 

بن عبد . أ

الرحمان الياس
عايد أمين

10:45-202010:00 جوان 24االربعاء 

A17

08:45E05-202008:00 جوان 25الخميس عريوة محاد. د

09:45-202009:00 جوان 25الخميس غفص ي توفيق. د

A17

08:45A17-202008:00 جوان 25الخميس غفص ي توفيق

بن لخضر السعيد. د

09:45E05-09:00غربي حمزة. د

10:45A17-202010:00 جوان 25الخميس 

2020 جوان 25الخميس 

بن عبد الرحمان الياس. أ

سعودي . د

عبد الصمد
بوخرص عبد الحفيظ. د

بن عمرة حفيظة
دراسة -أثر تقلبات أسعار النفط على امليزانية العامة للدولة 

-2019-2010حالة الجزائر في الفترة 
عايد أمين. أاقتصاد دولي

اقتصاد دولي

زيتوني كمال. د

06
قابلية تحويل الدينار الجزائري وأثره على توازن ميزان 

املدفوعات
اقتصاد دولي

بن عبد . أ

الرحمان الياس
عايد أمين. أ

07
دراسة )دور السوق النقدية في تمويل املؤسسات النقدية 

-2018-2014حالة تطور الوضعية النقدية في الجزائر 
غربي حمزة. دزيتوني كمال. داقتصاد نقدي وبنكي

شردود خولة08
أثر تغييرات سعر الصرف على معدالت التضخم في 

.الجزائر االقتصاد
اقتصاد نقدي وبنكي


