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 مقر اخملرب  الافتتاح 
مدير خمرب ادلراسات البيئية والتمنية   أ .د جنينة معر 

 املس تدامة

 لكمة ترحيبية
9:00-09:10 

ادلوتورا  أ .د نوفل ساميل   رئيس جلنةةة التيوييف ا 

 شعبة علوم جتارية

مبجةل النرشةةةة  سةةةة ياسةةةةة  لكمة حول  

دارة ال عامل  دراسات ا الاقتصاد وا 
9:10-09:15 

، رئيس جلنةة التيوييف ا ادلوتورا  أ .د حيي دريس 

 شعبة علوم التس يري 

-العالقةة اةالةك دوتورا حول  لكمةة 

 مرشف
9:15-09:20 

ال عالن عيف الافتتةاح الريي ل عامل  معيد اللكية د. ش توح نور ادلييف 

 يوم ادلوتورايل
9:20-09:30 
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 د.يحي دريسأ.   رئيس لجنة التكوين في الدكتوراه 

 

دارة أ عامل -   01الورشة    01مكتب  -اخملرب    مقر  ا 

ال س تاذ   طالب ادلكتوراه 

 املؤطر  

جلنة املناقشة  

 والتقيي 

 التوقيت  موضوع ال طروحة 

دور القدرات الاسرترترترتجاتييفية ي  قي   حيي دريس   خبوش مدحية  فريح مسرية 

التنظميي   تيف يقيرترتة ي  -المتزي  دراسرترترترترترترتة 

 رشكة صيدال.

9:30-10:15 

  خبوش مدحية 

 بوطورة فضيل 

 جنينة معر 

رأ س املرترتال الركرك ليليرترتة لت قي  املزية  حيي دريس   حيي دريس  بومعران مالك 

التنافسرترترترت ية سلاؤسرترترترتسرترترترتات الصرترترترت رية  

دراسرتة حا  ميفان  بل ي  واملتوسرتيفة  

 الكربى سوق أ هراس

10:15-11:00 

  خبوش مدحية 

 بوطورة فضيل 

 جنينة معر 

بوطورة   عالء ادلي  الواي 

 فضيل

ي  حيي دريس   ال نرتظرت   ترتكرتنرتولرتوجرتيرترترتا ال نرتترترترتا   دور 

الشرترترترترترترتامرترت  ي  فعرترتاليرترتة ال داء   قي  

دراسرترترتة حا   -املؤسرترترتسرترترتة ال قتصرترترتادية  

 -تبسة -مؤسسة ال مسنت 

11:00-11:45 

  خبوش مدحية 

 بوطورة فضيل 

 جنينة معر 

 02مكتب  -اخملرب    مقر  البرشية   املوارد تس يري  -   02الورشة  

ال س تاذ   طالب ادلكتوراه 

 املؤطر  

جلنة املناقشة  

 والتقيي 

 التوقيت  موضوع ال طروحة 

ترتررتعرتيرترترت    نوال بوعالق   نوال بوعالق  مسعي وهي ة  ي  ا رتوريرترترتة  الرتكرتررترترتاءات  دور 

ممارسرتات ادارة املوارد البرشرتية ااءرتاء 

دراسرترترترتة حا :   ي املنظاة الاقتصرترترترتادية

  -تبسة -رشكة امسنت 

9:30-10:15 

  لعيرة محمد 

 بوطرفة صورية 

 جدك شوق 
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املرتوارد  نوال بوعالق   لعيرة محمد  رضوان ب  لغة  أ داء  عرت   ال جرتور  نرتظرترترتام  أ ثرتر 

دراسة ميدانية مبديرية الشؤون -البرشية  

 الاجامتعية، سونيفراك بسكرة. 

 

10:15-11:00 

  لعيرة محمد 

 بوطرفة صورية 

  جدك شوق 

  بوطرفة  بشري ع د امحليد

 صورية

دارة  نوال بوعالق   أ ثر الت ول الرمقي ع  ممارسرترترترتات ا 

ال عامل  منظامت  املوارد البرشرترترترترتيرترتة ي 

 دراسة حا : مؤسسة اتصالت اجلزائر

11:00-11:45 

  لعيرة محمد 

 بوطرفة صورية 

 جدك شوق 

دارة مالية -   03الورشة    03مكتب  -اخملرب    مقر  ا 

ال س تاذ   طالب ادلكتوراه 

 املؤطر  

جلنة املناقشة  

 والتقيي 

 التوقيت  موضوع ال طروحة 

قتال ع د   اسالم بودن

 العزيز

ليليرترترتة   قتال ع د العزيز  ال مكرترترت   المتويل  املزل  اختيرترترتار 

لت قي  الكررتاءة املرتاليرتة سملؤسرترترترترتسرترترترترترتة 

دراسرترترتة حا : الرشرترترت ت -الاقتصرترترتادية 

 .املدرجة ي ال ورصة اجلزائرية

9:30-10:15 

  حمرز صال 

 ننايش توفي  

 رفي  يوسري

تقيي ال داء املايل لصرترترترتنادي  ال سرترترترتت ر  قتال ع د العزيز  حمرز صال  رش يد بوطرفة 

ي ظ   ETFS املتداو  ي ال ورصرترترتة

 ESG تبين معايري ال سرتت ر املسرت تدام 

لل سرترترترترتواق  MSCI دراسرترترترترتة مؤرش

 .الناش ئة واملتقدمة

10:15-11:00 

  صال حمرز 

 ننايش توفي  

 رفي  يوسري

 ايسني خساف

 

ننايش  

 توفي  

التسرترترترترت يري الاسرترترترترتجاتييفي ازينرترترتة  قتال ع د العزيز  دور 

ي اختاذ اجلزائرية  املؤسرترترتسرترترتة الاقتصرترترتادية  

مقارنة بني رشكيت دراسرترتة  -القرارات املالية  

بورصرترتة ال ورايس وبيوفارم املسرترتعرتني ي 

 اجلزائر.

11:00-11:45 

  حمرز صال 

 ننايش توفي  

 رفي  يوسري
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 04مكتب  - اخملرب    مقر  تسويق اخلدمات -   04الورشة  

الأس تاذ   طالب ادلكتوراه 

 املؤطر  

جلنة املناقشة  

 والتقيي 

 التوقيت  موضوع الأطروحة 

مسااا ة التسااويق الالكاود اخلد     هدى بوحنيك   هدى بوحنيك  طلبة مليكة 

ساااتييية امتووق  للؤؤساساة   دراساة -جناح ا 

 -حاةل مؤسسة اتصاالت اجلزائر 

9:30-10:15 

  غريب الطاوس 

 عيىس بن شوري 

 أأمال حفناوي 

غريب   ساكر بالل 

 الطاوس 

  املامرساااات دور املساااؤولية الاية ية   هدى بوحنيك  

ؤسسة  املالتسويقية املس تدامة دراسة حاةل  

وتاو يا  املاناتاجاااات   لاتساااااوياق  الاوطاناياااة 

 تبسة-نفطالالبرنولية 

10:15-11:00 

  غريب الطاوس 

 عيىس بن شوري 

 أأمال حفناوي 

عيىس بن   هوام عامر 

 شوري 

املقاارناة املريعياة يةلياة حاديحاة لت سااااا    هدى بوحنيك  

التساااااويق السااااا ياا    اجلزائر    أأداء

  ابال ةد عىل التيربة التونس ية

11:00-11:45 

  غريب الطاوس 

 عيىس بن شوري 

 أأمال حفناوي 

 05مكتب  - اخملرب    مقر  تسويق مرص  -   05الورشة  

الأس تاذ   طالب ادلكتوراه 

 املؤطر  

املناقشة  جلنة  

 والتقيي 

 التوقيت  موضوع الأطروحة 

الااوكاي    اكاو ن   فريد راه   فريد راه  سامل  بد اللطيف  املازو  دور  انااااز 

 –الصورة اذلهنية لعؤالء البنوك اجلزائرية 

بناك  :دراسااااااة مقاارناة ب  بع  البنوك

اخلاااار    اخلالايا   BEAاجلازائار  ، باناااك 

 وبنك  AGBاجلزائري 

9:30-10:15 

  هاير برهوم 

 ايمس   اممرة 

 راحب ابلنور 

 11:00-10:15 فريد راه   هاير برهوم  فتين السعيد 
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املا ة  هاير برهوم  الاتسااااااوياق الارااي    الاق  دور 

التنافساا ية للؤؤسااسااات الناشاا ةة: دراسااة 

 حاةل املؤسسات الناش ةة اجلزائرية

 

 ايمس   اممرة 

 ابلنور راحب 

دور االتصاااااالت التسااااويقية املت م     فريد راه   اممرة  ايمس   هد   ركية 

دراسااة حاةل  -حتقيق والء العؤيل املرصاا   

اجل اااا    التجاااارياااة    البنوك   يناااة من 

 املرص  اجلزائري

11:00-11:45 

  هاير برهوم 

 ايمس   اممرة 

 راحب ابلنور 

 06مكتب  - اخملرب    مقر  التسويق والتجارة ادلولية -   06الورشة  

الأس تاذ   طالب ادلكتوراه 

 املؤطر  

جلنة املناقشة  

 والتقيي 

 التوقيت  موضوع الأطروحة 

 مسااااااا اة التساااااويق الفريو     وق  مالح وئام  مالح وئام  مرشي اميان 

املؤسااسااة دوليا لصااناعة اال لكاونيات   

السااوا اجلزائرية دراسااة حاةل مؤسااسااة  

SAMSUNG 

9:30-10:15 

  نوفل ساميل 

 حنان دريد 

 برا ي  ر ور 

 همدي مراد

ةليات التساااااوي مالح وئام  نوفل ساميل   قون سارة  ادلويل   دمع حر   قدور أ

كية الصااااادرات  ارر ااروقات   ا طار  

سااااتييية التنوي  الاقتصااادي   دراسااة  -ا 

 حاةل اجلزائر  

10:15-11:00 

  نوفل ساميل 

 حنان دريد 

 برا ي  ر ور 

 همدي مراد

تساااااويق  التكنولويياا املاالياة ودورهاا     مالح وئام  حنان دريد  بوشارب بيسان 

اخلدمة املرصاافية اال سااالمية دوليا دراسااة 

 حاةل بنك السالم

11:00-11:45 

  نوفل ساميل 

 حنان دريد 

 برا ي  ر ور 

 همدي مراد
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 مقر اخملرب  ختتام الا 
، رئيس جلنةة التوون    اكتتورا  أ .د حيي دريس 

 شعبة علوم التس يري 

مجمل نتاجئ توصةةةةةياو اليوم ل ةةةةةعبة  

 علوم التس يري 
11:45-11:50 

اكتتورا  أ .د نوفل ساميل   رئيس جلنةةة التوون    

 شعبة علوم جتارية

مجمل نتاجئ توصةةةةةياو اليوم ل ةةةةةعبة   

 علوم جتارية
11:50-11:55 

ومةا كو  لكمةة ن  اةام دار املقةاولتيةة  مدنر دار املقاولتية د. راحب ابلنور 

 أ ن تقدمه لطلبة اكتتورا 
11:55-12:00 

التةةةدر   لعيفة محمد   . د  جعةةةد  ملةةةا  العميةةةد  انئةةةل 

 والعالقاو اخلارجية

عالن الانهتةا  الريي أ شةةةةةمةا  يوم   ا 

 اكتنوراي 
12:00-12:05 
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