
 

 عىوان املركسة اسم الطالب ألاستاذ املشسف السقم

1 
 حاب هللا الشسيف

 معاًعُت حطين

 ظُار شعُب
ت البِئت املحاضبُت في الجشائز لتعبُم محاضبت اللُمت العادلت مً وجهت هظز ؤوادًمي وممارس ي مهىت املحاضبت  - دراضت حالت –جاهٍش

2 
 حاب هللا الشسيف

 بىخاري حىان

 ضلمى ضلعاوي
ت بمتعلباث معُار التدكُم   دراضت حالت –لتحطين فعالُت ألاداء املنهي.  "التخعُغ لتدكُم اللىائم املالُت«300 ركممدي التزام مياجب التدكُم الجشائٍز

3 
 بوقفت عالء

 دراوي بثِىت

 حىدٌ نهاد
ت   -مُداهُت لعُىت مً املهىُين والاوادًمُين في الجشائزدراضت -جلُُم بدائل اللُاص املحاضبي في ظل البِئت املحاضبُت الجشائٍز

4 
 بوقفت عالء

 بً ضعدي عمار

ش  ضدًزة ع العٍش
 -اضتعالع آراء عُىت مً املهىُين والاوادًمُين في الجشائز -التخصص الىىعي للمزاجع الخارجي وؤثزه في جدهئت مخاظز املزاجعت

5 
 بوقفت عالء

 مىصز رومِطاء

 حىاضيُت اضمهان
 التحدًاث التي جىاجه جعبُم محاضبت اللُمت العادلت في الجشائز.

6 
 بوقفت عالء

 بىرهب وطٍزً

 سحاف خىلت
 التحدًاث التي جىاجه املزاجع الخارجي في الجشائز في ظل جعبُم محاضبت اللُمت العادلت: اضتعالع اراء عُىت مً املهىُين والاوادًمُين.

7 
 سوالم صالح الدين

 اًىاصمطلتي 

 فاروقي ًاضمين

دراضت مُداهُت لعُىت مً املؤضطاث  -ؤهمُت جعبُم ؤضلىب التيلفت املطتهدفت الخضزاء في إدارة التيلفت ودعم جىافطُت املؤضطت الاكتصادًت

 الاكتصادًت.

8 
 سوالم صالح الدين

 بً خلُف جيهان

 هزاٌشُت خلىد
 دراضت مُداهُت لعُىت مً ألاوادًمُين واملهىُين.-ؤضالُب املحاضبت اللضائُت في الحد مً ممارضاث املحاضبت إلابداعُت  دور 

9 
 سوالم صالح الدين

 بلعُد عفاف

حاب  حاجي ٍر
 الىظىُت للدهً وحدة ضىق اهزاص املؤضطتدراضت  حالت  -ؤثز جبني ؤضلىب هىدضت اللُمت في جخفُض التيالُف باملؤضطت الاكتصادًت

11 
 بن العايش فاطمت

 دفىىن راهت

 صبُحي شُماء
 دراضت حالت -التدكُم الداخلي هإداة لتحطين جىدة اللىائم املالُت في املؤضطاث إلاكتصادًت 

11 
 بن العايش فاطمت

 هاصزي عبد الحمُد

 عىاًيُت ضُف الاضالم
 دراضت حالت -دور املزاجعت البُئُت في جلُُم ألاداء البُئي للمؤضطاث إلاكتصادًت 

ً الدًً بن العايش فاطمت 12 ت في جحلُم ميزة جىافطُت للمؤضطاث  بً ععُت ٍس  دراضت حالت -الاكتصادًتمطاهمت ألاضالُب الحدًثت للمحاضبت إلاداٍر



 هصاًبُت حمشة

13 
 عصالدين فؤاد

ت  محمد فضُل مطاًٍز

 بىراص محمد الامين
 – دراضت جحلُلت – الالتزام بمعاًير إلابالغ املالي الدولُت و ؤثز على الحد مً املشاول املحاضبُت املعاصزة

14 
 عصالدين فؤاد

 دًب ربُعت

 ظُار هجالء
ً املحاضبي بالجشائز وفلا ملتعلباث املعاًير الدولُت  تملارهدراضت  -  IES للتعلُم املحاضبي امللارهت املزجعُت هألُت لتعىٍز التيٍى

15 
 عصالدين فؤاد

ىت  لعىر صبًر

شة  بىشىن بٍز
 املالي للمؤضطت الاكتصادًت التيالُف الخفُت وؤثزها على الاداء

16 
 عصالدين فؤاد

 ػزبي محمد

 ظزادخىجت صالح
 التدكُم الخارجي في الجشائز دراضت ملارهت بين معاًير التدكُم الدولُت واملحلُت

17 
 والي صفيت

ا  بىصىارة سهٍز

 فعار عبد املالً
 آلُاث معالجت التضخم محاضبُا في املؤضطت الاكتصادًت دراضت حالت

18 
 والي صفيت

م  مزوش ي مٍز

 سعالوي جمعت
 جعبُم املحاضبت الاجتماعُت في املؤضطت الاكتصادًت دراضت حالتاثز 

19 
 والي صفيت

 بدًار اًمان

 بطاسحُت ف الشهزاء
 جلُُم الىظام املحاضبي املالي الجشائزي في ظل البِئت املحاضبُت الدولُت دراضت جحلُلُت

21 
 حسىاوي بالل

 رومِطت بً ساًزي 

 شابي اًمان
بي *دراضت حالت جعبُلُت*  ؤهمُت التدكُم املالي في ميافحت التهزب الضٍز

21 
 حسىاوي بالل

س ي شىزي   دَر

 ضبتي محمد
 املدكم الخارجي في ضبغ اللىائم املالُت في ظل الحىهمتدور 

22 
 زقايقيت فاطمت الصهساء

 بً جاب هللا ضىاء

 ماض ي ابتطام
ت  على جحطين  جىدة اللىائم املالُت    -الطبر في التدكُم   531دراضت مُداهُت  للمعُار  -ؤثز جعبُم  معاًير التدكُم  الجشائٍز

23 
 زقايقيت فاطمت الصهساء

 بً وارث راهُا

 بىلعزاص ابتطام
 دراضت مُداهُت-املالُت   مجإثير اللُاص  املحاضبي وفم اللُمت العادلت  على جىدة اللىائ

24 
 بهلول هوزالدين

دة  ًىضفظ جٍى

 صُد هذًزة
 الداخلُين. دور املزاجع الداخلي في الحد مً ظاهزة الفطاد املالي في املؤضطاث الاكتصادًت: دراضت عُىت مً املزاجعُين

25 
 لعاليبيت مالك

 ضعاًدًت ضارة

م  مىاًلي مٍز
ت   دراضت حالت -متعلباث إرضاء هظام ملحاضبت املىارد البشٍز

 دراضت ملارهت -ظل جعبُلاث معاًير إلابالغ املالي الدولُت  محاضبت ألادواث املالُت في الىظام املحاضبي املالي الجشائزي في عاٌش خىلت لعاليبيت مالك 26



 ظزاد خىلت

27 
 لعاليبيت مالك

 ٍفٌى خىلتر د

 ضلني وردة
 ضىق ؤهزاص -متعلباث التحٌى لتعبُم ميزاهُت البرامج وألاداء في جامعت محمد الشٍزف مطاعدًت 

28 
 محمد خميس ي بن زجم

 شفزور حىان

 عزعار ضهام
 التللُل مً املخاظز باملؤضطاث الاكتصادًت: دراضت حالت مؤضطت اكتصادًت إضهاماث املزاجعت الداخلُت في

29 
 محمد خميس ي بن زجم

 رحاٌ اًمً

 مباروي خلُل
 بالشزق الجشائزي  تًمً املؤضطاث الاكتصاد ىتُلع تُدراضت اضتعالع تُعلى جىدة اللىائم املال تُجإثير املحاضبت إلابداع

31 
 محمد خميس ي بن زجم

 بىدهان ضمُت

 صىاًفُت ضلمى
 (دراضت مُداهُت على عدد مً املهىُين وألاوادًمُين)التيامل بين التدكُم الداخلي والخارجي للحد مً ممارضاث املحاضبت إلابداعُت على اللىائم املالُت 

31 
 عوادي وعمان

 بىعلي خلىد

 وهاس ي نهاد
 "-حالت دراضت-التطُير الجبائي في املؤضطت دور املزاجعت الجبائُت في جفعُل

32 
 عوادي وعمان

 سراولُت اًت

 بهُجي هىرالهدي
 لتدراضت حا-واوعياضاتها على جىدة اللىائم املالُتدور التدكُم الداخلي في جفعُل إلاجزاءاث الداخلُت في املؤضطت 

 املخاظز الجبائُت في املؤضطت خفضدور التطُير الجبائي في   مزابعي امين عوادي وعمان 33

34 
 ساسان هبيلت

 صُد عبد اللادر

 صىالحُت عبد اللادر
 .دراضت حالت  :لجشائزي االجبائُت في ظل الىظام الجبائي الاهتلاٌ مً الىتُجت املحاضبُت الى الىتُجت 

35 
 بن بوشيد سليمان

 ملُاء ًحي بً

 تامُى بىسهزي 
 حالة دراسة  المحاسبية  القوائم جودة من الرفع في المالي بالتعثر التنبؤ نماذج دور

36 
 بن بوشيد سليمان

 بىبىط ضعُدة

 كىاضمُت خىلت
 حالت دراضت  الاكتصادًت املؤضطت في إلاضتراجُجُت التيلفت إدارة لتفعُل هألُت املزجعي اللُاص ؤضلىب

 

 

  


