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اعتماد إستراتيجية االتصال الرقمي في تسويق  الخدمات الماليةإدارة استراتيجيةالفة مزيو

تجزئة  حافظة العمالء باعتماد معيار مرحلة العالقة  مع المؤسسةإدارة استراتيجيةالفة مزيو

ادارة معرفة الزبون و اثرها في تحسين اليقظة االستراتيجية إدارة استراتيجيةإيمان نورالدين

دور ادارة معرفة الزبون على االداء االستراتيجي للمؤسسةإدارة استراتيجيةإيمان نورالدين

أثر المرونة االستراتيجية على األداء المؤسسيإدارة استراتيجيةأحالم خان

اثر الرشاقة االستراتيجية في تحسين االداء االستراتيجيإدارة استراتيجيةبرني لطيفة

	•إدارة استراتيجيةبن التركي زينب لدى المؤسسة االفتراضية (تسيير العالقة مع الزبون)التسويق 

مساهمة تسيير المهارات اإلستراتيجية في تميز المؤسسةإدارة استراتيجيةبن التركي زينب

 دور الذكاء االلكتروني في تعزيز تنافسية تسويق لدى المؤسسةإدارة استراتيجيةبن التركي زينب

 دور تصميم موقع االلكتروني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةإدارة استراتيجيةبن التركي زينب

(دراسة ميدانية)أثر أسلوب التفكير الجانبي على عملية إتخاذ القرار إدارة استراتيجيةبوعزيز شيشون

(دراسة ميدانية)أهمية أسلوب التفكير وفق الخريطة الذهنية في رسم أهداف المؤسسة إدارة استراتيجيةبوعزيز شيشون

(دراسة ميدانية)أهمية أسلوب التفكير وفق الفبعات الست في إدارة اإلجتماعات إدارة استراتيجيةبوعزيز شيشون

(دراسة ميدانية)دور أسلوب التفكير وفق العصف الذهني على القرار اإلستراتيجي إدارة استراتيجيةبوعزيز شيشون

دور التوجه اإلستراتيجي في تحقيق المسؤولية االجتماعيةإدارة استراتيجيةجوهرة أقطي

جودة الخدمات االلكترونية ودورها في بناء السمعة االلكترونية للمؤسسةإدارة استراتيجيةجيجخ فايزة

جودة الخدمات االلكترونية ودورها في تحقيق الوالء االلكتروني للزبونإدارة استراتيجيةجيجخ فايزة

دور الريادة اإلستراتيجية في تحقيق النجاح اإلستراتيجيإدارة استراتيجيةحسام الدين غضبان

دور المرونة اإلستراتيجية في إدارة األزماتإدارة استراتيجيةحسام الدين غضبان

.2020-2010دراسة تحليلية لمجموعة من الجامعات  للفترة .  لتصنيف الجامعات على تحسين جودة خدمات التعليم العاليQSتاثير معايير موقع إدارة استراتيجيةدبلة فاتح 

دراسة حول اعداد إستراتيجية إدارة االبتكار لدى منظمة تنشط في مجال اقتصاد المعرفة إدارة استراتيجيةرياض بن صوشة

دراسة حول اعداد إستراتيجية إدارة المعرفة لدى منظمة تنشط في مجال اقتصاد المعرفةإدارة استراتيجيةرياض بن صوشة

لدى عدد من المنظمات التي تنشط في مجال معين" الميزة التنافسية المستمرة"دراسة مقارنة حول إدارة استراتيجيةرياض بن صوشة

اثر  اعادة الهندسة على االولويات التنافسيةإدارة استراتيجيةسامية جودي

اثر رضا العمالء على تنافسية المؤسسةإدارة استراتيجيةسامية جودي

دور الدولة في الحفاظ على المنافسة الحرة في السوقإدارة استراتيجيةسامية جودي

اليقظة االستراتيجية ودورها في اتخاذ القرارات االستراتيجيةإدارة استراتيجيةصبرينة زير

اليقظة االستراتيجية ودورها في خلق ميزة تنافسيةإدارة استراتيجيةصبرينة زير

نظم المعلومات   ودورها في اليقظة االستراتيجيةإدارة استراتيجيةصبرينة زير

والميزة التنافسية (...الموارد البشرية/ التسويق/ نظم معلومات االنتاج )نظم المعلومات الوظيفية  إدارة استراتيجيةصبرينة زير

دور إدارة المعرفة في تحسين األداء االستراتيجيإدارة استراتيجيةعادل بومجان 

يتحدد اسماء الطلبة الحقا-  (مقترح فقط)التشخيص االستراتيجي وأهميته في تحديد التوجه االستراتيجية للمؤسسة إدارة استراتيجيةفالتة اليمين

دراسة مقارنة: اإلدارة اإللكترونية ودورها في تحسين جودة الخدمة في الجامعات الجزائريةإدارة استراتيجيةمحمد قريشي

دور الذكاء االستراتيجي في دعم التميز المؤسسيإدارة استراتيجيةوفاء رايس

(لطيفة بوعالم)دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات االستراتيجة للمؤسسة إدارة استراتيجيةيوسف مدوكي

أثر المتغيرات البيئية على التفوق التنافسيإدارة استراتيجيةغربي وهيبة

أثر اليقظة االستراتيجية على دعم االبداع بالمؤسسةإدارة استراتيجيةغربي وهيبة

أثر استراتيجية التوسع في بناء التفوق التنافسي من وجهة نظر العمالءإدارة استراتيجيةغربي وهيبة

دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الرشاقة التنظيميةإدارة استراتيجيةغربي وهيبة

Nacereddine Bouricheإدارة استراتيجية ISO 14000 practices in the Algerian wire/cable sector: a three case studies 
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