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 ◘ رقم الهاتف:  0665-22.36.45 213+

alger3.dz-haddou.mohamed@univ تروني:بريد الكال ◘ 

mohamed.haddou1@gmail.com الشخصيبريد ال: ◘ 

 ◘ الجامعة : 3جامعة الجزائر 

والعلوم التجارية  العلوم االقتصادية كلية

 التسيير وعلوم
 ◘ المكتب:

 المسار العلمي

 ◘ بكالوريا: 2004/  الشلف/ بني ودرنوية / ثان علوم الطبيعة والحياة

 ◘ ليسانس: 2008/  -الجزائر-المدرسة العليا للتجارة/  حاسبة/ تخصص م تجاريةعلوم 

 ◘ ماجستير: 2014 / مستغانم/ جامعة  وتقنيات كمية تحليل اقتصادي/ تخصص  اقتصاديةعلوم 

 3/ جامعة الجزائر  ةوتقنيات كمي تحليل اقتصادي/ تخصص  اقتصاديةعلوم دكتوراه /

/2020 

 دكتوراه:
◘ 

 التدرج  الوظيفي

للخزينة  الجهوية المديرية/2017 فيفري 19 إلى  31/12/2009من  مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات

 بالشلف.
◘ 

 ◘ 2018جون إلى  2017 فيفري " من بأستاذ مساعد " 

 ◘ يومنا هذاإلى  2018 جوان" من  أ " ساعدأستاذ م

 النشاط العلمي األكاديمي

 ◘ جامعة الشلف. .2013-2012من  المحاسبة العموميةمحاضر لمقياس 

 ◘ جامعة الشلف. .2014إلى  2012من  نماذج التقييم المالي للمؤسسةمحاضر لمقياس 

 ◘ جامعة الشلف. .2014إلى  2013من  رياضيات اقتصاديةمحاضر لمقياس 

 ◘ جامعة الشلف. .2014إلى  2013من  ت العموميةنماذج االختيارامحاضر لمقياس 

 ◘ جامعة الشلف. .2016إلى  2014من  رياضيات أستاذ أعمال موجهة لمقياس

 جامعة الجزائر. /إلى يومنا هذا. 2017من  الهندسة المالية أستاذ أعمال موجهة لمقياس

 جامعة الجزائر. / 2018-2017 منالعمليات المصرفية والدولية  أستاذ أعمال موجهة لمقياس
◘ 

 ◘ إلى يومنا هذا/جامعة الجزائر. 2017من  جباية العمليات المصرفية والماليةأستاذ أعمال موجهة لمقياس 

 ◘ جامعة الشلف./.2019/ 2018من  جباية العمليات المصرفية والماليةمحاضر لمقياس 

 يةالمؤتمرات والندوات العلم
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 بجامعة" المنعقد للدول النامية ةتقلبات أسعار البترول والطاقات المتجدد حول " لدولياالملتقى المشاركة في 

قياس أثر تغير أسعار البترول والجباية " ، بورقة بحثية تحت عنوان 2016 يسمبرد 05 04أيام  مستغانم

 ." 2015-1976على النمو االقتصادي في الجزائر في الفترة 

◘ 

أيام مقومات وتحديات االستثمار في القطاع السياحي بالجزائر حول "السابع   الملتقى الوطنيالمشاركة في 

دور المجتمعات المحلية والمحميات الطبيعية في تنمية " ، بورقة بحثية  تحت عنوان2017جانفي 10و 09

 ."دراسة حالة الجزائر–السياحة البيئية والتنمية المستدامة 

◘ 

استراتيجيات تمويل االستثمار في البنى التحتية في ظل حول "الثالث عشر  الملتقى الدولية في المشارك

 ، بورقة بحثية  تحت عنوان2017نوفمبر  06و 05أيام بجامعة الشلف " المنعقد التحديات االقتصادية الراهنة

مشاريع البنى التحتية واقع آفاق عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص ودورها في انجاز وتمويل "

 ." األساسية في الجزائر 

◘ 

الواقع واآلفاق، المركز الجامعي –آليات وبرامج التشعيل بالجزائر  الثاني الملتقى الوطنيالمشاركة في 

دراسة تحليلية لبعض مؤشرات سوق العمل " ، بورقة بحثية  تحت عنوان2019جوان  27أيام تيسمسيلت 

 ."في الجزائر

◘ 

 التأليف
// ◘ 

//  ◘ 

 األبحاث المنشورة

 "،-تجارب دولية رائدة-دور وأهمية سياسات وبرامج سوق العمل النشطة في مكافحة البطالة بعنوان: "  دولي مقال

.8201ديسمبر  ،03، جامعة الجزائر األخير عدد، ال بمجلة "دراسات في االقتصاد والتجارة والماليةمنشور    

 

◘ 

رأس المال البشري والنمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة الممتدة مابين  دير أثرتقبعنوان: " دولي مقال

.  2017مارس ، 21، العدد عمان األردن، بالمجلة رماح للبحوث والدراسات "، منشور  1971-2014  

 

◘ 

لية جلة الدوبالم"، منشور دراسة حالة الجزائر–رأس المال البشري والنمو االقتصادي بعنوان: " دولي  مقال

   . 2016مارس ، التاسع والعشرون، العدد المغرب، لإلبداع والدراسات التطبيقية
  

◘ 

"، منشور دراسة حالة الجزائر-إشكالية ظاهرة العمالة غير الرسمية وسبل معالجتهابعنوان: " دولي  مقال

 ،03، جامعة الجزائر 01لعدد ، ا08مجلد ، ال بمجلة "دراسات في االقتصاد والتجارة والماليةمنشور بالمجلة 

 .2019ديسمبر 

◘ 
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