
 
 

 Mohamed Nadjib Debabecheمحمد نجيب دبابش واللقب  االسم

 

 البيانات الشخصية: 

 

 ماجستير  :                                       الشهادة الحالية

 حي باب الضرب بسكرة                                     العنوان: 

 07-79-37-11-81                                        الهاتف:

 30/10/1985                                       تاريخ الميالد:

 متزوج                                    الحالة االجتماعية:

       nadjib.debabeche@gmail.comالبريد االلكتروني:

 التسييرعلوم  :                                                القسم

استخدام أدوات المحاسبة اإلدارية في تحديد تكاليف اإلنتاج دراسة حالة مؤسسة  عنوان رسالة الماجستير:

 المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة

مساهمة إدارة التكلفة في استدامة الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية عنوان أطروحة الدكتوراه:  

 -النقال بالجزائردراسة حالة مؤسسات قطاع الهاتف  -

 

 المؤهالت العلمية: 

 ثانوية مكي مني بسكرة.  باكالوريا التعليم الثانوي شعبة علوم الطبيعة والحياة،: 2003 .1

  .جامعة محمد خيضر بسكرة  ،ليسانس علوم التسيير تخصص محاسبة بتقدير جيد :2008 .2

 .جامعة محمد خيضر بسكرة ، ماجستير علوم التسيير تخصص محاسبة بتقدير حسن : 2011 .3

 التدرج األكاديمي:

 إلى غاية يومنا هذا. 2014من  :-أ –قسمأستاذ مساعد  •
 2014إلى غاية  2011من :  –ب  –قسمأستاذ مساعد  •
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 الخبرة العملية: 

تدريس بقسم التسيير كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  : 2012-2011السنة الدراسية:  .1

 .-" سنة رابعة محاسبة نظام كالسيكندوة التخصص"التسيير: مقياس 

محاضرات + "  المراجعة العمليةتدريس مقياس " :السداسي الثاني 2012-2011 السنة الدراسية: .2

 .LMDسنة ثالثة إدارة أعمال نظام أعمال موجهة، 

كلية ارية تدريس بقسم العلوم التج: السداسي األول والسداسي الثاني 2013-2012السنة الدراسية:  .3

محاسبة الخاصة "و  "1محاسبة الخاصة "العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير: مقياس 

 .LMDمحاضرات + أعمال موجهة، سنة ثالثة محاسبة وجباية نظام "2

كلية العلوم االقتصادية تدريس بقسم العلوم التجارية : السداسي األول 2014-2013 السنة الدراسية: .4

سنة ثالثة محاسبة وجباية نظام  محاضرات، "مقياس المحاسبة المعمقة"وعلوم التسيير:  والتجارية

LMD . 

كلية العلوم تدريس بقسم العلوم التجارية  : السداسي الثاني 2014-2013 السنة الدراسية: .5

أعمال موجهة ، سنة أولى ماستر  "2محاسبة الشركات "االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير: مقياس 

  .LMDتخصص فحص محاسبي نظام 

كلية العلوم االقتصادية تدريس بقسم العلوم التجارية السداسي األول:  2015-2014السنة الدراسية:  6

محاضرات + أعمال موجهة، سنة ثالثة  "المحاسبة المعمقة"والتجارية وعلوم التسيير: مقياس 

 . LMDمحاسبة وجباية نظام 

كلية العلوم االقتصادية تدريس بقسم العلوم التجارية : السداسي الثاني 2015-2014 السنة الدراسية: .7

محاضرات + أعمال موجهة، سنة ثالثة  "محاسبة الشركاتمقياس "والتجارية وعلوم التسيير: 

 . LMDمحاسبة وجباية نظام 

كلية تدريس بقسم العلوم التجارية : ثانيوالسداسي ال السداسي األول 2016-2015السنة الدراسية:  8

مقياس و " 01 المحاسبة المالية المعمقة"العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير: مقياس 

محاضرات + أعمال موجهة، سنة ثالثة محاسبة وجباية نظام " 02المحاسبة المالية المعمقة "

LMD. 

كلية تدريس بقسم العلوم التجارية السداسي الثاني: السداسي األول و 2017-2016السنة الدراسية:  .9

مقياس "و  01 المحاسبة المالية المعمقة"العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير: مقياس 

  LMDمحاضرات + أعمال موجهة، سنة ثالثة محاسبة وجباية نظام " 02المحاسبة المالية المعمقة "

 
  :المقاييس التي يمكن تدريسها

، المؤسسةالمعمقة، المحاسبة الخاصة، المحاسبة التحليلية، محاسبة الشركات، بحوث العمليات، جبايةالمالية اسبة المح

 التسيير المالي، مراقبة التسيير.

 

 

 اإلشراف :
  تخصص محاسبة وجباية ومذكرة تخصص مالية المؤسسة. ليسانسالتخرج لطالب ال مذكراتاإلشراف على من  .1

 . تخصص فحص محاسبيالتخرج لطالب الماستر  تمذكراعلى  اإلشراف .2
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 المداخالت
دور النظام المحاسبي المالي في تقييم األداء المالي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة بحث ، بعنوان: "ورقة  .1

 حول موضوع: مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني األول"،   سكرةبتطبيقية لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 

كلية العلوم االقتصادية   "واقع و افاق تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر"

  2013 ماي  06-05يومي  جامعة الوادي وعلوم التسيير 

 مشاريع بحثية

 .RUCNEPمشروع  تكنولوجيا املعلومات كركيزة أساسية لتطوير مهنة مراجعة احلساابت يف اجلزائر .1

 

 

 :تالمهارا

 اللغة

 جيد العربية      

 عادي الفرنسية

 عادي اإلنجليزية

 // أخرى

 

 كمبيوترالمهارات 

 صيانة الحاسوب. .1

 .MS Ofiice 2007إتقان  .2

 

 


