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  :الحالة المدنية
  حممد عيسى    حممد حممود :و اللقب االسم

   .موريتانيا  - نواكشوط -جنني و ، ت 31/12/1977 :تاريخ الميالد
  .موريتاين :الجنسية

  .أطفاللثالثة متزوج وأب  :الحالة االجتماعية
  :صندوق البريد عنوان

حممد عيسى حممد حممود  
الربيد املركزي، 261:ص ب  

اجلزائر - 27000 والية مستغامن  
  00213555464264   :الهاتف النقال

  mohamedec@yahoo.fr :العنوان االلكتروني
، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية  )أستاذ مشارك(أقسم  :أستاذ حماضر :الوظيفة الحالية

  .اجلزائر - والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة مستغامن
  :المتحصل عليها الشهادات

  اجلزائر - ، الشلف2015، جامعة الشلف، مارس يف العلوم االقتصادية شهادة التأهيل اجلامعي -
  .، اجلزائر2010، جوان 3حتليل اقتصادي، جامعة اجلزائر: دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص  -
  .، اجلزائر2004ر، ديسمربحتليل اقتصادي، جامعة اجلزائ: ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص -
 .موريتانيا ،2000يف العلوم االقتصادية،ختصص تسيري،جامعة نواكشوط، جوان) الليسانس(شهادة املرتيز -
  .، موريتانيا1998الشهادة اجلامعية العامة يف العلوم االقتصادية، جامعة نواكشوط، جوان  -
  .موريتانيا،1996نواكشوط،دورة جوان-إعدادية البنني: الرياضيات،مركز االمتحان: شهادة الباكلوريا، شعبة -
  .موريتانيا،1995نواكشوط،دورة جوان -إعدادية البنني: الرياضيات،مركز االمتحان: شهادة الباكلوريا،شعبة -
نواكشوط،  - إعدادية توجنني :، مركز االمتحان)شهادة التعليم املتوسط( شهادة ختم الدروس اإلعدادية -

 ، موريتانيا1991
  :الخبرات المهنية

احلياة، ليبيا،   يأستاذ مساعد ، قسم إدارة األعمال ،املركز العايل للمهن الشاملة ، شعبية واد :5200 -4200
  .الرياضيات، اإلحصاء الوصفي، حبوث العمليات: حيث قمت بتدريس املقاييس التالية
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، قسم العلوم التجارية ، كلية احلقوق والعلوم التجارية ، جامعة  -قسم  ب -أستاذ مساعد :2009 -2007
احملاسبة الوطنية، : اجلزائر، حيث قمت بتدريس املقاييس التالية -، غليزان) امللحقة اجلامعية غليزان(مستغامن 

  .التجارة الدولية، تقنيات بنكية ، الرياضيات
  ، قسم العلوم التجارية، كلية احلقوق والعلوم التجارية، جامعة -قسم ب -أستاذ مساعد  :2010 -2009

احملاسبة الوطنية، : اجلزائر، حيث قمت بتدريس املقاييس التالية للنظامني القدمي واجلديد  -مستغامن ، مستغامن
  .ةتقنيات جتارية، تسويق دويل، سياسات إحالل التجارة الدولية، إحصاء وصفي،السياسات االقتصادي

، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  -قسم ب -أستاذ حماضر: 5201 -2010
: اجلزائر، حيث قمت بتدريس املقاييس التالية للنظامني القدمي واجلديد -التسيري ، جامعة مستغامن ، مستغامن 

مت (  املخرجات،السياسات االقتصادية، تسويق دويل -املدخالت حتليل ،لشركاتاحملاسبة الوطنية، حوكمة ا
، 2012 -2011منامجنت وجتارة دولية للسنة اجلامعية :تدريس هذا املقياس للسنة األوىل ماجستري ختصص

سة ، السيا)2013 -2012جتارة دولية ولوجستيك للسنة اجلامعية : وللسنة الثانية دكتوراه  ل م د، ختصص
 -2013منامجنت وجتارة دولية للسنة اجلامعية :ماجستري ختصص لثانيةملقياس للسنة امت تدريس هذا ا(التجارية 
جتارة دولية ولوجستيك : مت تدريس هذا املقياس للسنة الثانية دكتوراه  ل م د، ختصص(منافذ التسويق ، )2014

: دكتوراه  ل م د، ختصص مت تدريس هذا املقياس للسنة الثانية( العوملة املالية ، )2014 - 2013للسنة اجلامعية 
  .)2014 -2013تدقيق حماسيب للسنة اجلامعية 

، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  -قسم أ -أستاذ حماضر :2016 -2015
احملاسبة الوطنية، حوكمة : اجلزائر، حيث قمت بتدريس املقاييس التالية -التسيري ، جامعة مستغامن ، مستغامن 

مت تدريس هذا املقياس ( دويلالويق املخرجات،االقتصاد االورويب والدويل، ندوة التس -املدخالت حتليل ،الشركات
مت (، ندوة االقتصاد الكلي )2016 - 2015جتارة دولية ولوجستيك للسنة اجلامعية : ملرحلة الدكتوراه، ختصص

  ).2016 -2015اقتصاد دويل للسنة اجلامعية : تدريس هذا املقياس ملرحلة الدكتوراه، ختصص
االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  ، قسم العلوم -قسم أ -أستاذ حماضر :2017 -2016

الرياضيات املالية ، حوكمة : اجلزائر، حيث قمت بتدريس املقاييس التالية -التسيري ، جامعة مستغامن ، مستغامن 
  .، تقنيات التصدير واالسترياد، ندوة حمفظة األوراق املاليةلشركاتا

، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  -قسم أ -أستاذ حماضر :8201 -7201
، احملاسبة الشركاتحوكمة : اجلزائر، حيث قمت بتدريس املقاييس التالية - التسيري ، جامعة مستغامن، مستغامن 

  .، تقنيات التصدير واالسترياداملخرجات –املدخالت حتليل الوطنية، 
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  :األبحاث المحكمة المنشورة
  ،آثار األزمة املالية العاملية على االقتصاديات العربية، جملة االقتصاد املعاصر، املركز اجلامعي مخيس مليانة

  .2009، أكتوبر  06العدد 
  ،مكانة وأمهية التكتل االقتصادي لدول جملس التعاون اخلليجي،جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة

لد 22، العدد 3جلزائرجامعة ا   2،2010، ا
  أثار األزمة املالية واالقتصادية العاملية على اقتصاديات دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، جملة أبعاد

  .01،2011اقتصادية، جامعة بومرداس، العدد
 جملة الباحث، جامعة ، )دراسة حالة الكوميسا(معوقات التكتالت االقتصادية اإلقليمية يف البلدان النامية

 .10،2012 ورقلة، العدد
  ،لة العلمية للعلوم لإلدارة والعلوم املتخصصة،  املؤمتر فوائد ومزايا االستثمار يف حوكمة الشركات ا

لد الثالث ،  العدد األول ، ابريل  ،جملة علمية غري دورية حمكمة  2013العلمي  الدويل اخلامس، ا
 .يصدرها املعهد العايل للعلوم اإلدارية، بلبيس،شرقية، مجهورية مصر العربية

  ،جملة علمية دولية حمكمة،متخصصة يف امليدان قراءة يف نظام حوكمة الشركات،جملة اإلسرتاتيجية والتنمية
، جويلية 05جامعة مستغامن،العدد-لتسيرياالقتصادي تصدر عن كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم ا

2013. 
  إعادة التفكري يف بناء السياسات النقدية بني احلاجة للنمو وضرورة تفادي االستدانة، جملة دفاتر بوادكس

 .2015، سبتمرب 04السياسة الصناعية وتنمية املبادالت اخلارجية،جامعة مستغامن، العدد : ،خمرب البحث
  قاملة جامعة جملة حوليات  ، السياحية كآلية للنهوض بقطاع السياحة يف البلدان املغاربيةدعم املقاوالت

 .2016، مارس 14:،العدد رقمواإلنسانيةللعلوم االجتماعية 
  خمرب البحثاألسواقاملالية و آليات تطوير و تنمية استغالل الطاقات املتجددة يف اجلزائر، جملة، :

 .2017 مارس، 06،جامعة مستغامن، العدد )دينامكس(والتغريات اهليكليةديناميكية االقتصاد الكلي 
  1999راسة قياسية للفرتة د،اجلزائرتعزيز الروابط بني االستثمار احمللي واالستثمار األجنيب املباشر يف- 

اجلزائر ،  -حوليات جامعة بشار  العلوم االقتصادية  ، جامعة طاهري حممد بشار جملة  ،  2014
 .20،2017العدد 

  جملة 2015 - 2003دراسة حتليلية وقياسية ملعدالت البطالة يف دول املغرب العريب يف الفرتة،
جملة علمية دولية حمكمة،متخصصة يف امليدان االقتصادي تصدر عن كلية العلوم اإلسرتاتيجية والتنمية،

 .2018 جانفي، 14 جامعة مستغامن،العدد -االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيري
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  :الملتقيات والزيارات العلمية
 يف امللتقى الدويل" ثار األزمة املالية العاملية على االقتصاديات العربيةآ: " املشاركة مبداخلة حتت عنوان :

 21 و 20: يومياجلزائر،  –املنظم جبامعة سطيف " األزمة املالية االقتصادية الدولية و احلوكمة الدولية
  .2009أكتوبر 

 يف امللتقى " جتربة احلكومة االلكرتونية يف دول جملس التعاون اخلليجي: " املشاركة مبداخلة حتت عنوان
: يومياجلزائر،  –املنظم جبامعة مستغامن " احلكومة االلكرتونية ودورها يف إجناح اخلطط التنموية: الدويل 

 .2010أفريل  20و 19
 امللتقى  يف " قتصادي املغاريب وحتديات العوملة االقتصاديةالتكامل اال: " املشاركة مبداخلة حتت عنوان

املنظم " التطورات االقتصادية الدولية الراهنة ومستقبل التنمية االقتصادية يف البلدان املغاربية: الدويل
  .2010نوفمرب  08 و 07: يومي اجلزائر، - جبامعة جيجل

  اليوم الدراسي أعمالاملشاركة يف : l’innovation et l’économie fondée sur le savoir    

  2011أفريل  27 :يوم اجلزائر ، -املنظم جبامعة مستغامن
 2011 جويلية 21 -9: الفرتةفرنسا، وذلك لغرض البحث العلمي، - زيارة مكتبة جامعة باريس دوفني 
 2012 أوت 31 -27: الفرتةفرنسا، وذلك لغرض البحث العلمي، - زيارة مكتبة جامعة باريس دوفني.  
 واقع سعر الصرف احلايل للدينار وأثره على اجلاذبية السياحية يف اجلزائر: "ترأس يوم دراسي حتت عنوان" ،

، وخمرب اجلزائر -جامعة مستغامن  - املنظم بالتعاون بني كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
  .2013أفريل  09وذلك يوم ديناميكية االقتصاد الكلي والتغريات اهليكلية، : البحث

 يف املؤمتر الدويل اخلامس" فوائد ومزايا االستثمار يف حوكمة الشركات : " املشاركة مبداخلة حتت عنوان :
املنظم  جبمهورية مصر العربية  " إدارة وتنمية رأس املال الفكري  يف املنظمات العربية بني الواقع واملأمول

 .2013 أفريل 18 و 17: يومي
 مسامهة قطاع السياحة يف اقتصادات البلدان املغاربية، امللتقى الدويل : املشاركة مبداخلة حتت عنوان

،كلية العلوم 2014، نوفمرب 05و 04: واقع وآفاق، يومي:الصناعة السياحية والتنمية املستدامة:حول
 .اجلزائر مستغامن، –االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة عبد احلميد بن باديس 

 يف املؤمتر " آليات حتسني أداء اجلامعات العربية يف التصنيفات العاملية : " املشاركة مبداخلة حتت عنوان
 -الشارقة املنظم جبامعة العايل،املؤمتر العريب الدويل اخلامس لضمان جودة التعليم : الدويل اخلامس

 .2015 مارس 05 -03: ، أياماإلمارات
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 يار أسعار النفط على اقتصاديات دول جملس التعاون اخلليجي، : املشاركة مبداخلة حتت عنوان أثر ا
يار :امللتقى الدويل حول ، )املخاطر واحللول(النفط على االقتصاديات املصدرة له أسعارانعكاسات ا

 .اجلزائر –جامعة املدية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 2015 أكتوبر 08و 07: يومي
 دعم املقاوالت السياحية كآلية للنهوض بقطاع السياحة يف البلدان : املشاركة مبداخلة حتت عنوان

 09و 08: املقاوالتية ودورها يف تطوير القطاع السياحي يف اجلزائر، يومي:املغاربية، امللتقى الدويل حول
 .قاملة، اجلزائر  –1945 ماي 08،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 2015 نوفمرب

 آليات تفعيل أدوات السياسة النقدية الكمية يف البلدان النامية، امللتقى : املشاركة مبداخلة حتت عنوان
 18و 17: ملستقبل، يوميجتارب املاضي وحتديات ا: فعالية السياسة النقدية يف الدول النامية:الدويل حول

 .، اجلزائرشلف،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ال2015 نوفمرب
 واقع وآفاق اقتصاديات الطاقة املتجددة يف البلدان املغاربية، املؤمتر الدويل : املشاركة مبداخلة حتت عنوان

 ،2016 مارس9 -7: د الطبيعية، خالل الفرتةاالستغالل املستدام للموار :السعودي األول للبيئة حول
ا،  –مركز األمري سلطان بن عبد العزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية، جامعة امللك خالد  أ

 .اململكة العربية السعودية
  أثر اسرتاتيجيات التنمية الصناعية على النشاط االقتصادي يف اجلزائر :املشاركة مبداخلة حتت عنوان

بدائل النمو والتنويع : ، امللتقى العلمي الدويل السادس حول)2014-2000دراسة قياسية للفرتة (
 .2016 مربنوف 03 -02 يومي االقتصادي يف الدول املغاربية بني اخليارات والبدائل املتاحة،

  .   اجلزائر –وادي سوف  –محه األخضر الشهيد كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 
  املشاركة مبداخلة حتت عنوان: 

Les énergies renouvelables en Algérie : présentation du programme national des énergies 
renouvelables (2015 – 2030). 

    هان الدول النامية على الطاقات املتجددة يف ظل تقلبات أسعار ر : امللتقى العلمي الدويل السادس حول    
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ، 2016 ديسمرب 05و  04: البرتول يف السوق العاملية يومي

  .اجلزائر – مستغامن -ميد بن باديس جامعة عبد احل
  مستقبل صادرات الغاز الطبيعي اجلزائري يف ظل تدهور أسعار النفط:املشاركة مبداخلة حتت عنوان  ،

 الطاقات البديلة واملتجددة مكانة صادرات الغاز الطبيعي اجلزائري يف ظل منافسة:امللتقى الوطين حول
جامعة الشهيد محه  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،،2016ديسمرب  15 -14يومي 

 . اجلزائر –وادي سوف  –األخضر 
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  آليات احلوكمة ودورها يف حتقيق االستدامة املالية:املشاركة مبداخلة حتت عنوان.  
كلية العلوم ،2017أفريل  25االستدامة املالية للجزائر التنظري والقياس يوم : اليوم الدراسي حول

  اجلزائر –مستغامن  -ميد بن باديس جامعة عبد احل االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 
  املشاركة مبداخلة حتت عنوان: 

Développement durable et croissance verte.  
ديسمرب  13 -12يومي  احملاسبة اخلضراء والتدقيق البيئي يف ظل التنمية املستدامة ،:امللتقى الوطين حول  

  .اجلزائر –مستغامن  -ميد بن باديس جامعة عبد احل كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ،2017
  تنمية املوارد االقتصادية البشرية يف ليبيا ومدى استجابتها  ملتطلبات : املشاركة مبداخلة حتت عنوان

، يومي  البشرية يف ظل االقتصاد الرقميأمهية تنمية املوارد : ، امللتقى العلمي الدويل حولاالقتصاد الرقمي
 2جامعة البليدة  - كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيري  ،2018أفريل  10 -09

  يار أسعار البرتول يف األسواق العاملية على :املشاركة مبداخلة حتت عنوان تشخيص اآلثار االقتصادية ال
انعكاسات تقلبات اسعار النفط : ،اليوم الدراسي حول)دراسة حتليلية(ريتوازنات االقتصاد الكلي اجلزائ

،كلية العلوم االقتصادية والتجارية 2018ماي  03على التوازنات االقتصادية الكلية يف اجلزائر، يوم 
 .اجلزائر –مستغامن  -وعلوم التسيري،  جامعة عبد احلميد بن باديس 

  مللتقى ا، أسعار النفط وتأثريها على توازن ميزان املدفوعات يف ليبيا تغريات: املشاركة مبداخلة حتت عنوان
املنظم  ،"التبادالت التجارية واالختيارات االقتصادية للدول األورومتوسطية: مابعد البرتول :حول الدويل

 .2018 أكتوبر 24و  23 :اجلزائر، يومي –جبامعة مستغامن 
  :العالقة بمجال التخصصالعضوية في الهيئات العلمية ذات      
 ةاهليكلي غرياترئيس فرقة حبث مبخرب ديناميكية االقتصاد الكلي والت )DYNAMECS( التابع لكلية،

   -2012: ،منذ السنة اجلامعيةاجلزائر جامعة مستغامن ؛ -العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
  .إىل يومنا هذا  2013

  املؤسسة، قسم  وإدارة اللجنة البيداغوجية للسنة الثانية ماسرت ختصص اقتصادرئيس جلنة املداوالت ورئيس
 .إىل يومنا هذا 2012 -2011: اجلزائر، منذ السنة اجلامعية -جامعة مستغامن،العلوم االقتصادية 

   ي، لة اإلسرتاتيجية والتنمية ،العلمية احملكمة واملتخصصة يف امليدان االقتصاد اللجنة العلمية  عضو
 .إىل يومنا هذا 2012، منذ سنة  اجلزائر -جامعة مستغامن

  ديناميكية االقتصاد الكلي  البحث ، العلمية احملكمة، واليت يصدرها خمربواألسواقلة املالية جم مديرنائب
جامعة  - ،التابع لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري)DYNAMECS( ةاهليكليغريات والت

  .إىل يومنا هذا 2014،منذ سنة  اجلزائر مستغامن ؛
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 دراسة حتليلية  (حتديد معايري ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل: عضو فريق مشروع حبث عنوانه
، مت اعتماده بشكل ، اجلزائرجامعة مستغامن  -، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري)قياسية
  .31/12/2016 إىل غاية 2012 جوان 18رمسي 

 عضو اللجنة العلمية للملتقى الوطين:la nouvelle stratégie industrielle en Algérie" "  

  .2012 أفريل 24 و 23: يومياجلزائر،  –املنظم جبامعة مستغامن      
  النظام احملاسيب املايل باجلزائر وعالقته باملعايري الدولية :عضو اللجنة العلمية للملتقى الوطينIAS –

IFRS :، 2013 جانفي 14 و 13 :املنظم جبامعة مستغامن يومي. 
 قواعد جديدة  –مقاربات جديدة :الوساطة املالية يف اجلزائر: "عضو اللجنة التنظيمة للملتقى الوطين" ،

 .2013 أفريل 30 و 29: املنظم جبامعة مستغامن يومي
 ا مبؤسسات التعليم العايلمعايري ضمان اجلودة " عضو اللجنة العلمية للملتقى الدويل  ،"وتطوير آليا

 .2013 أكتوبر 30و  29 :يومياجلزائر،  –املنظم جبامعة مستغامن 
 واقع وآفاق، :الصناعة السياحية والتنمية املستدامة:نائب رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الدويل حول

 .اجلزائر- التسيري،جامعة مستغامن ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم2014،نوفمرب 05و 04:يومي
 مارس  15يف اليوم التكويين حول املنصة االلكرتونية للمجالت العلمية الوطنية، املنظم يوم  املشاركة

 .اجلزائر –من طرف املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وهران  2017
 2017أفريل  25للجزائر التنظري والقياس يوم  االستدامة املالية:لليوم الدراسياللجنة العلمية  رئيس،  

  اجلزائر –مستغامن  -ميد بن باديس جامعة عبد احل كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 
  يومي  ،احملاسبة اخلضراء والتدقيق البيئي يف ظل التنمية املستدامة :الوطينعضو اللجنة العلمية للملتقى

 .اجلزائر –كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،جامعة مستغامن ،2017ديسمرب  12-13
 النفط على التوازنات االقتصادية  أسعارانعكاسات تقلبات : حول عضو اللجنة العلمية لليوم الدراسي

،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  جامعة عبد 2018ماي  03الكلية يف اجلزائر، يوم 
 .اجلزائر –مستغامن  -احلميد بن باديس 

 لدول التبادالت التجارية واالختيارات االقتصادية ل: مابعد البرتول" عضو اللجنة العلمية للملتقى الدويل
 .2018 أكتوبر 24و  23 :اجلزائر، يومي –املنظم جبامعة مستغامن  ،"األورومتوسطية
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  :اإلشراف والمناقشة
   .الدكتوراه وجستري املا خترج عديدة يف مرحلة الليسانس و ورسائل وأطروحات اإلشراف على مذكرات -
و  ريستجاملاو  الليسانس يف مرحلةخترج عديدة  ورسائل وأطروحات مذكرات رئيس وعضو يف جلان مناقشة -

   .الدكتوراه
  :لمطبوعات الجامعيةلمؤلفات واا

 .حوكمة الشركات -
 .كتاب قيد االجناز: احملاسبة الوطنية -
 كتاب قيد االجناز: حتليل املدخالت واملخرجات -

، احملاسبة الوطنية، حوكمة الشركات ،، السياسات االقتصادية التحليل االقتصادي :االهتمامات البحثية
  .الطاقة املتجددة ، الدراسات االقتصادية اقتصاديات

  :دورة تكوينية ملدة شهرين حول :اإلعالم اآللي
Logiciel bureautique : Microsoft office : Word, Excel, power point. 

  .، اجلزائر2004فيفري  -اجلزائرية، جانفيمدرسة محاين ، مدرسة تكوينية خاصة معتمدة من طرف الدولة 
  :القدرات اللغوية

 جيد جدا : اللغة العربية  
 جيد: اللغة الفرنسية .  
 متوسط: اللغة االجنليزية . 

  2018 أكتوبر 25: مستغامن                                                                           :اإلمضاء
 حممد عيسى حممد حممود 


