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( قسم العلوم التجارية في كلية العلوم االقتصادية والعلوم |أأستاذ محاضر )المهنة: 

 -المدية– يحي فارس التجارية وعلوم التسيير، جامعة

  مالية ومحاسبةتخصص: 

  2130556132287+  رقم الهاتف:

 nabil_hama@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 (المنشورات العلمية ) مقاالت، كتب، مطبوعات

"واقع جودة المراجعة" في مجلة اإلصالحات االقتصادية واالندماج في  مقال بعنوان: - 
 .2013، المدرسة العليا للتجارة، ديسمبر 16االقتصاد العالمي، العدد 

أثر مجلس اإلدارة على جودة المراجعة المالية في الجزائر، مجلة اإلبداع،  بعنوان: مقال -
 .2014العدد السابع، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة البليدة، ديسمبر 

محاضرات في المحاسبة التحليلية بجامعة المدية في  إعداد مطبوعة جامعية بعنوان:  -
 .2014جانفي 

: المحاسبة التحليلية في ظل النظام المالي والمحاسبي، الطبعة كتاب بعنوان إصدار -
 .2015، دار ابن بطوطة للنشر والتوزيع، األردن، األولى
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 المداخالت العلمية ) ملتقيات، مؤتمرات، أيام دراسية...( ـ

، يومي استخدام أساليب التحليل الكمي في ترشيد القرارات اإلدارية" الملتقى الوطني:"  -
تيارت، عنوان المداخلة:" دور نظم المعلومات -بجامعة ابن خلدون  2013أفريل  16-17

 اإلدارية في اتخاذ القرار"؛

بجامعة  2013أفريل  18-17" اقتصاديات المعرفة واإلبداع"، يومي الملتقى الدولي: -
 البليدة، عنوان المداخلة: " المعرفة من منظور الحوكمة"؛

نوفمبر  21نمذجة وتحليل التكاليف الصناعية بالمؤسسات الجزائرية"، يوم  يوم دراسي:" -
 بجامعة المدية، عنوان المداخلة:" تحليل تكاليف فرع أنتيبيوتيكال المدية"؛ 2013

:" آليات حوكمة المؤسسات ومتطلبات تحقيق التنمية المستدامة"، يومي الملتقى الدولي -
، عنوان المداخلة: " النماذج الدولية لحوكمة بجامعة ورقلة 2013نوفمبر  25-26

 دراسة مقارنة بين الوم أ وفرنسا"؛-المؤسسات

تحسين الحوكمة بالشركات الجزائرية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة،  مداخلة بعنوان: - 
مارس  31المؤتمر الدولي البيئي الخامس بعنوان: البيئة والتنمية المستدامة، خالل الفترة من 

 .، جامعة دمياط، مصر2015ابريل  2لي إ

الحوكمة كأداة لتحسين أداء المؤسسات الفالحية والغذائية الجزائرية،  مداخلة بعنوان: -
الملتقى العلمي الدولي الثالث حول: القطاع الفالحي ومتطلبات تحقيق األمن الغذائي بالدول 

 .29/10/2014و 28العربية "، جامعة المدية، الجزائر، يومي 

 



 المشاركة في ندوة تثمين نتائج أبحاث المشروع الوطني للبحث بمداخلة عنوانها: نمذجة - 
الصناعة الدوائية في الجزائر، مركز البحث في االقتصاد التطبيقي، الجزائر،  تكاليف وتحليل

 .2014ماي  21-19أيام 

الوطني األول: تمكين تمكين المرأة كأداة للتنمية االقتصادية، الملتقى  مداخلة بعنوان: -
 .2015مارس  9و 8المرأة وأثره على التنمية االقتصادية بالجزائر، جامعة البليدة، 

 العضوية في المخابر وفرق البحث:

 المستدامة المحلية التنمية عضو في مخبرإلى يومنا هذا: عضو في  2013من سنة  -
 .-بالمدية فارس يحيى جامعة - التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية

 التنمية متطلبات تفعيل في االجتماعية المسؤولية دور :عضو في فرقة بحث حول -
 .المستدامة

 تا بعد التدرج واإلشراف والمناقشاالنشاطات البيداغوجية: تدريس مقاييس التدرج وم

 .محاضرة وأعمال موجهةفي مجال المحاسبة والتدقيق  متعددة تدريس مقاييس -

 اإلشراف على مذكرات الليسانس والماستر. -

 عضو في لجان مناقشة مذكرات الماستر. -

 عضو في لجان تصحيح مسابقات الماجستير والدكتوراه. -

 أطروحات دكتوراه. عضو في لجان مناقشة -

 


