
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 2020-2019مناقشات الدكتوراه علوم ودكتوراه الطور الثالث 
 

 المشرف نوع الدكتوراه األطروحةعنوان  إسم ولقب الطالب الرقم

 الوايف خالد 01
دراسة حالة:اجملمع  –أثر إسرتاجتية إدارة ادلواىب يف تعزيز القدرة التنافسية 

 الصناعي بن محادي
دكتوراه الطور 

 د/ آقطي جوىرة الثالث

 مرغاد سناء 02
دكتوراه الطور  دور ادلؤسسات السياحية يف تسويق ادلنتج السياحي اجلزائري

 أ.د/ خوين رابح الثالث

 جريف زكريا 03
دراسة حتليلية قياسية الفرتة  –أثر الدعم الفالحي على سوق العمل يف اجلزائر 

2000-2012 
دكتوراه الطور 

 أ.د/ رمحاين موسى الثالث

 مسعودي مجيلة 04
دراسة  –أثر تطبيق مبادئ احلوكمة على خلق القيمة للشركات اإلقتصادية 

 -  NCA  ROUIBAل اجلزائري للمصرباتحالة:شركة ادلعم
دكتوراه الطور 

 الثالث
أ.د/ بن الزاوي عبد 

 الرزاق

 بن زاف لبىن 05
دراسة عينة من  –دور اإلفصاح احملاسيب يف حتسٌن ادلعلومة احملاسبية 

 ادلؤسسات اإلقتصادية 
دكتوراه الطور 

 الثالث
أ.د/ أمحد قايد نور 

 الدين

 عون صربينة 06
–أدوات احملاسبة اإلدارية يف رفع كفاءة نظام زلاسبة ادلسؤولية  إستخدام

 0دراسة حالة: مؤسسة ادلطاحن الكربى للجنوب بسكرة
دكتوراه الطور 

 الثالث
 أ.د/ تومي ميلود

 جودي أمينة 07
دراسة –دور الكفاءات احملورية يف حتقيق ادليزة التنافسية للمجمعات الصناعية 

 حالة: رلمع صيدال
ه الطور دكتورا

 الثالث
 أ.د/ منصوري كمال

 بزيو عيشوش 08
دكتوراه الطور  السودان -دراسة مقارنة: اجلزائر –دور صندوق الزكاة يف حتفيز اإلستثمار 

 الثالث
 د/ السبيت وسيلة

دراسة حالة: سوق  –دور صناديق اإلستثمار يف تطوير سوق األوراق ادلالية  بوضياف جهاد 09
 األوراق ادلالية السعودية

دكتوراه الطور 
 الثالث

 د/ بن مسينة دالل

دراسة حالة: –دور التخطيط اإلسرتاجتي يف حتسٌن أداء اجملموعات الصناعية  ساكر دنيا 10
 رلمع صيدال

دكتوراه الطور 
 الثالث

 أ.د/ حيياوي مفيدة

دراسة –دور مؤشرات األسواق ادلالية يف إدارة احملفظة اإلستثمارية الدولية  قواجلية إبتسام 11
 حالة: إدارة احملفظة التجارية الدولية

دكتوراه الطور 
 الثالث

 أ.د/ رايس حدة

 بن غزال إبتسام 12
 –أثر ادلرونة اإلسرتاتيجية على األداء اإلسرتاتيجي للمجمعات الصناعية 

 دراسة حالة: رلمع صيدال
وراه الطور دكت

 الثالث
أ.د/ طاىري فاطمة 

 الزىراء

 نوي مساح 13
 –دور نظام ادلعلومات احملاسيب يف تقييم األداء ادلايل للمؤسسة اإلقتصادية 

 بسكرة-دراسة حالة: مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة 
دكتوراه الطور 

 أ.د/ حيياوي مفيدة الثالث

 سللخل زوينة 14
مسامهة نظام ادلعلومات احملاسبية يف إختاذ القرارات التمويلية بادلؤسسة 

 بسكرة-دراسة حالة: مؤسسة ادلطاحن الكربى  –اإلقتصادية 
دكتوراه الطور 

 الثالث
 أ.د/ حيياوي مفيدة

 أ.د/ مفتاح صاحل دكتوراه علومدراسة  -آليات احلوكمة يف البنوك اإلسالمية وتأثًنىا يف القدرة التنافسية ذلا نوارة عزيزة 15
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 2012-2002ة: جملموعة من البنوك اإلسالمية خالل الفرتة قياسي

 خضراوي حفيظة 16
سياسة اإلحتاد األورويب التجارية للسلع الزراعية وإنعكاساهتا على القطاع 

 2012-2000دراسة حالة: منتج القمح خالل الفرتة  –الزراعي اجلزائري 
 صاحل أ.د/ مفتاح دكتوراه علوم

 ىاين نوال  17
دور حتليل اذليكل التنافسي للصناعة يف حتديد السلوك اإلسرتاتيجي 

 دراسة حالة: رلمع صيدال –للمؤسسات يف الصناعة 
 أ.د/ مرغاد خلضر  دكتوراه علوم

دراسة  –دور القطاع الفالحي يف حتقيق األمن الغذائي يف الدول العربية  دبارة محزة 18
 2012-2002حالة: اجلزائر خالل الفرتة 

 أ.د/ رايس حدة  دكتوراه علوم

 –مسامهة إدارة ادلعرفة يف بناء رأس ادلايل الفكري يف ادلؤسسة اإلقتصادية  حسيين إبتسام 19
 بسكرة -دراسة حالة: مؤسسات اإلتصاالت 

 د/ دبلة فاتح دكتوراه علوم

 أ.د/ تومي ميلود دكتوراه علوم آلثار التدىور البيئي يف ادلناطق اجلافة باجلزائر معاجلة إقتصادية رزاق أمساء 20

 محودة رشيدة 21
إشكالية إندماج ادلؤسسات اإلقتصادية غًن الرمسية يف اإلقتصاد الرمسي يف 

دراسة عينة: من ادلؤسسات اإلقتصادية غًن  –اجلزائر بٌن التحديات واحللول 
 بسكرة-الرمسية يف والية 

 أ.د/ منصوري كمال دكتوراه علوم

 –دور أمهية دراسات اجلدوى يف تقييم ودتويل مشروعات القطاع اخلاص  دتجغدين نور الدين 22
 دراسة حالة: ادلشروعات الصغًنة وادلتوسطة غي اجلزائر 

 أ.د/ بن عيشي بشًن دكتوراه علوم

 قشي حبيبة 23
أثر أسلوب التوجيو بادلريض )الزبون(على حتسٌن جودة اخلدمات الصحية يف 

دراسة عينة: من مؤسسات اإلستشفائية  –ادلؤسسات اإلستشفائية اجلزائرية 
 اجلزائرية 

 أ.د/ تومي ميلود دكتوراه علوم

 قاطر فارس 24
دور عملية تقييم األسواق يف صياغة اإلسرتاتيجيات التسويقية يف ادلؤسسة 

 دراسة حالة: سوق اإلتصاالت يف اجلزائر –اإلقتصادية 
 أ.د/ حيياوي مفيدة دكتوراه علوم

 قطاف عقبة 25
 –دور حوكمة الشركات يف حتسٌن أداء ادلؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية 

 دراسة حالة: شركات ادلسامهة ادلدرجة يف بورصة اجلزائر
 أ.د/ بن عيشي بشًن دكتوراه علوم

أ.د/ ساكر زلمد  دكتوراه علوم دراسة حتليلية للعوامل ادلؤثرة على إرتفاع تكلفة السكن اإلجتماعي يف اجلزائر رفيعة دبابش 26
 العريب 

دراسة حالة: بعض ادلؤسسات  –زلاولة بناء منوذج لقياس كفاءة اإلستغالل  بن قسمي طارق  27
 الصناعية

أ.د/ بن الزاوي عبد  دكتوراه علوم
 الرزاق

دراسة  –التأثًن ادلتبادل بٌن ىيكل الصناعة وأداء ادلؤسسات اإلقتصادية  سنوسي أسامة 28
 حالة: الصناعة التأمينية يف اجلزائر

أ.د/ بن بريكة عبد  دكتوراه علوم
 الوىاب

 برو ىشام 29
أثر النمط القيادي لرؤساء األقسام على الرضا الوظيفي لدى ادلرؤوسٌن 

دراسة حالة: وحدة العصًن  –اإلقتصادية اجلزائرية ادلباشرين بادلؤسسة 
 نقاوس باتنة –وادلصربات الغذائية 

 أ.د/ مفتاح صاحل دكتوراه علوم

 بعضي آسيا 30
مسامهة تسيًن القيمةيف التحكم يف تكاليف اإلنتاج يف ادلؤسسة الصناعية 

 بتقرت  -دراسة حالة: مؤسسة رغوة اجلنوب  –اجلزائرية 
 أ.د/ حيياوي مفيدة دكتوراه علوم

 –دور جودة نظم ادلعلومات يف حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة اإلقتصادية  بن عطاء اهلل عادل 31
 دراسة حالة: مؤسسة كوندور لإللكرتونيات برج بوعريريج

 د/ بن ابراىيم الغايل دكتوراه علوم

ة حالة: مؤسسة دراس –دور األصول الذكية يف ختفيض تكاليف ادلؤسسة  بويبان مسعود 32
BCR سطيف 

 أ.د/ حيياوي مفيدة دكتوراه علوم

دراسة  –أثر قياس ادلال الفكري يف عملية إختاذ القرار بادلؤسسة اإلقتصادية  عبابسة اذلامشي 33
 بسكرة  –ميدانية بالشركة اجلزائرية للكهرباء والغاز 

 أ.د/ غويف عبد احلميد دكتوراه علوم

 لطرش صربينة 34
دراسة حالة:  –إدارة التغيًن كمدخل لتحسٌن أداء ادلؤسسات اإلقتصادية 

 أ.د/ العلواين عديلة دكتوراه علوم قطاع ادلوانئ بالشرق اجلزائري



دراسة حالة: رلموعة أريس سات  –دور القيادة اإلسرتاتيجية يف تنمية ادلعرفة  طباخي سناء 35
IRIS SAT 

 د/ داسي وىيبة دكتوراه علوم

 ثامنية سارةع 36
دراسة  –إقرتاح منوذج للتخطيط التشاركي يف إدارة مشاريع التنمية احمللية 

 أ.د/ حجازي إمساعيل دكتوراه علوم حالة: برنامج دعم الشباب والتشغيل على مستوى وكالة خنشلة

 بوروبة فهيمة 37
دراسة حالة: رلموعة من  –دور تسيًن ادلهارات اإلسرتاتيجية يف دتيز ادلؤسسة 

 أ.د/ حيياوي مفيدة دكتوراه علوم ادلؤسسات

 دوباخ سعيدة 38
دراسة حالة: جامعة زلمد  –دور القيادة يف إدارة التغيًن يف ادلؤسسة العمومية 

 أ.د/ تومي ميلود دكتوراه علوم بسكرة -خيضر 

 بركات ربيعة 39
 –أثر الثقافة التنظيمية على اإلبداع لدى العاملٌن يف ادلؤسسة العمومية 

 بسكرة -دراسة حالة: جامعة زلمد خيضر 
 أ.د/ تومي ميلود دكتوراه علوم

 د/ بن عبيد فريد  دكتوراه علوم فرع الطاقة ادلستقبلي كتوجو حنو حتقيق تنمية مستدامة يف اجلزائر طرايش معمر  40

أثر اإلسرتاتيجية الوطنية على ترقية ادلشروعات الصغًنة وادلتوسطة يف إطار  لونيس زلمد 41
 رلموعة من الواليات   ANSEGالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

 أ.د/ مرغاد خلضر دكتوراه علوم

دور التحليل اذليكلي للصناعة يف صياغة اإلسرتاتيجيات التنافسية دلنظمات  مياح نذير 42
 دراسة حالة: بعض الصناعات اجلزائرية  –الصناعية 

أ.د/ بن بركة عبد  دكتوراه علوم
 الوىاب

 جخيوة الطاىر 43
أثر األساليب اإلستثمارية لرأس ادلال البشري يف حتسٌن سلرجات الكفاءات 

 دأ.د/ شنشونة زلم دكتوراه علوم دراسة حالة: مؤسسة سونلغاز األغواط  –البشرية داخل ادلؤسسة اإلقتصادية 

 


