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 بيان السيرة الذاتية

 البطــــــاقة الشخصية

             MOHAMED محـمــد:  االسن       - 

 YEDDOU         يــــــــــدو:  اللقب       - 

2جــاهـعــــت البـليــدة أستاذ دائن بكليت العلىم االقتصاديت والعلىم التجاريت وعلىم التسيير، : الىظيفت  -      

أستاذ  : الرتبت     - 

 41-72-35-0556: الهاتف      -  

 yedou_m@yahoo.fr:  البريد اإللكتروني    - 

الشهادات المتحصل عليها 

 .طبيعة و الحياةعلوم ال شعبة" شهادة  البكالوريا"الحصول على  : 2000في  جوان - 
 بكلية العلوم االقتصادية والعلوم (مالية)شعبة علوم التسيير تخصص  شهــــــــــــــــادة الليســـانسالحصول على: 2004في جوان  - 

 .جــامـعــــة سعد دحلب  البـليــدة التجارية وعلوم التسيير، 
 ، بكلية ب (نقود ،مالية، بنوك)شعبة العلوم االقتصادية تخصصفي " شهادة  الماجستير"الحصول على  : 2011نوفمبر 03في  - 

 .جــامـعــــة سعد دحلب  البـليــدة العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، 
، بكلية "مشرر جداً "بتقـــــدير  (نقود، مالية)في شعبة علوم التسيير تخصص" شهادة الدكتوراه"الحصول على : 2011جويلية06في - 

  .3جــامـعــــة سعد دحلب  الجزائرالعلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، 
بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم " أ"أستاذ محاضر صنف  الحصول على التأهيل الجامعي إلى: 2013 أفريل07ـ في 

 .جــامـعــــة سعد دحلب  البـليــدة التسيير، 
 .التعليم العاليأستاذ  رتبة  إلىمن أجل الترقية الحصول على التأهيل : 2018 جويلية 08ـ في 

 الخبرة المهنية 
 30/06/2006 إلى 6/11/2004 من البليدة  - يعيش. ني والتمهين أھ سنتين بمركز التكوين الم(02)أستاذ لمدة -
  – 2005 /2004 للموسم الجامعي      موظف مؤقت بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير بجامعة سعد دحلب بالبليدة-
   – 2007/2008 للموسم الجامعي  مؤقت بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير بجامعة سعد دحلب بالبليدةأستــاذ-
 .2007ديسمبر  31 غاية إلى 2006 أكتوبر 21دين ابتداء من ـــــاهــــــــــوزارة المجـــــــ بساعد إداري رئيسيم-
 . تاريخ االستقالة 2008 نوفمبر 30 غاية إلى 2008جانفي 01دين ابتداء من ـــــاهــــــــــوزارة المجـــــــرر بـــــمتص-
 . تاريخ االستقالة 2008 نوفمبر 30 غاية إلى2007 أكتوبر 21دين ابتداء من ـــــاهــــــــــوزارة المجـــــــوين بـــــيف و التكـــر بالتوظـــ مكل-
ب بالبليدة ابتداء من الفاتح ديسمبر ــــد دحلــــة سعـــبكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير بجامع– ب  – قسم  دائمدـــاعـ مسأستـــــاذ-

2008 
 ديسمبر 30ب بالبليدة ابتداء من ــــد دحلــــة سعـــبكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير بجامع –  أ– قسم  دائمدـــاعـ مسأستـــــاذ-

2010. 
 06ب بالبليدة ابتداء من ــــد دحلــــة سعـــبكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير بجامع– ب  – قسم حاضر دائم مأستـــــاذ-

 .2011جويلية
 .2014 إلى جوان 2010أستاذ مشارك بالمدرسة العليا لإلشارة بالقليعة، التابعة لوزارة الدفاع الوطني  ابتداء من سبتمبر -

mailto:yedou_m@yahoo.fr
mailto:yedou_m@yahoo.fr


 

2 

 2012أكتوبر 01ب بالبليدة ابتداء من ــــد دحلــــة سعـــبكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير بجامعنائب رئيس قسم علوم التسيير -
 .2013سبتمر26الى غاية 

افريل   07ب بالبليدة ابتداء من ــــد دحلــــة سعـــبكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير بجامع –  أ– قسم حاضر دائم مأستـــــاذ-
2013. 

 ابتداء من 2ة البليدةـــبكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير بجامعميدان العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير مسؤول -
 .2015الى غاية فيفري 2014جويلية 17
 .2016ديسمبر28 الى غاية 2016جانفي  03ابتداء من التسيير  قسم ،"ادارة اعمال عمومية " مسؤول فريق االختصاص ماستر - 
 2017ماي03الى غاية 2016ديسمبر29ابتداء من ابتداء من التسيير  قسم ،"  عموميتسيير " مسؤول فريق االختصاص ماستر - 
جويلية  12ابتداء من 02ة البليدة ـــوعلوم التسيير بجامعوالعلوم التجارية بكلية العلوم االقتصادية نائب رئيس قسم علوم التسيير -

 . الى يومنا هذا2016
وعلوم والعلوم التجارية  بكلية العلوم االقتصادية تحليل اقتصادي و استشرار" مسؤول  التكوين في الدكتوراه ل،م،د  تخصص  -

 .الى يومنا هذا2016/2017ابتداء من 02ة البليدة ـــالتسيير بجامع
 

     :العلميةات المسؤولي

 .لمدة ثالث سنوات  2014 ماي 17 ابتداء من02جامعة البليدة جامعة للل عضو المجلس العلمي-
 إلى 2014 ماي 11 ابتداء من،02ة البليدة ـــوعلوم التسيير بجامعوالعلوم التجارية كلية العلوم االقتصادية  لعضو المجلس العلمي-

 .يومنا هذاغاية 
 ابتداء من ،02ة البليدة ـــوعلوم التسيير بجامعوالعلوم التجارية  بكلية العلوم االقتصادية العلوم االقتصاديةاللجنة العلمية لقسم عضو -

 .2017 جانفي 29 إلى غاية 2011 فيفري 17
 

 االقتصاد الكلي ، السياسة العامة ، نظام المعلومات الوطني ،تسيير عمومي،تسيير الموارد :المجاالت العلمية المشتغل فيها

 .البشرية

( أ )األنشطة البيداغوجية  المنجزة بعد الحصول على رتبة أستاذ محاضر  
: المقاييس الُمَدَرَسة.

 :(ماستر+ نظام ل،م،د + نظام كالسيكي )سنـوات التـدريس في المـرحلة األولـى و التـدرج - 
تخصصات السنة الثالثة )وطلبة المرحلة الثانية تدرج  (الجذع المشترك)  كلفت بتدريس عدة مقاييس لطلبة المـرحلة األولـى        

االقتصاد  اقتصاد كلي،:وطلبة الماستر تدريس المرحلة األولى و التدرج ،حيث تمثلت هذه المقاييس في  (ل،م،د)نظام ليسانس 
تقنيات  ،تسيير عمومي،نظام المعلومات المحاسبي،الجزئي ،مالية عامة،عقود ادارية ،تسيير الموارد البشرية في الوظيف العمومي

قانون الصفقات ،تسيير عمومي،منهجية البحث في علوم التسيير، ،التحرير اإلداري وتقنيات االتصال،االرشيف و التوثيق
 .نظام الحكم المحلي المقارن،القانون االساسي للوظيفة العمومية،التحليل المعاصر لالدارة العمومية ،العمومية

 :(الماجستير و الدكتوراه )سنوات التدريس فيما بعد التدرج - 
مالية دولية معمقة ،منهجية متخصصة، منهجية: من بينها ما بعد التدرج لبةلط بتدريس عدة مقاييس تكلف

 .،تحليل السياسة العامة،دروس في تلقين البيداغوجيا،نظام المعلومات الوطني أسواق مالية دولية
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 جامعة الدكتوراه ومناقشتها في أطروحات الماستر والماجستير و  على العديد من مذكراتواإلشرار تم تأطير :التأطير و االشرار - 
 ،(6)مذكرات الماجستير، (2)التي كانت موزعة على النحو التالي أطروحات الدكتوراهالعديد من جامعات الوطن، وو ،2البليدة 

. (24)مذكرات الماستر 
إنجاز  مطبوعة ُمحكمة و ُمعتمدة من طرر المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية و العلوم تم : المطبوعات البيداغوجية المؤلفة - 

 موجهة لطلبة طلبة السنة الثالثة 01محاضرات في االقتصاد الكلي: موسومة بعنوان  ،2التجارية و علوم التسيير بجامعة البليدة 
 .ليسانس فرع علوم اقتصادية، فرع علوم تجارية ، فرع علوم تسيير 

: العلمية المنجزة  نشاطاتال  
 نشرب قمت:وطنيةمنشورات ال الدوليةو منشورات بعض المقاالت نشرب-  أ–بعد الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر قسم          قمت

،كما شاركت في (proceedings  ) المطبوعةمنشورات في مساطير بعض المقاالت في مجالت وطنية ُمحكمة ، باالضافة الى 
 :العديد من الملتقيات الدولية والوطنية موزعة على النحو التالي 

مجالت شملت مواضيع بحث متعددة من  04 بعض المقاالت في مجالت دولية ُمحكمة عددها نشرب قمت:  الدوليةالمنشورات-
 ...بينها  جودة التعليم العالي ،السياحة ، االقتصاد الرقمي 

مجالت شملت مواضيع بحث متعددة من  07 بعض المقاالت في مجالت وطنية ُمحكمة عددها نشرب قمت:وطنيةالمنشورات ال-
 ...بينها  جودة التعليم العالي ،السياحة ، االقتصاد الرقمي ، التاهيل البيئي، المسؤولية االجتماعية 

 شملت مواضيع بحث متعددة من  بينها  الضمان 08عددها : (proceedings ) المطبوعةالمنشورات في المساطير  - 
واقع أداء مؤشرات الحكومة االلكترونية ،متطلبات جودة التعليم العالي ، ،القطـــــــــــــــــاع الفالحـــــــــــــــيالذكاء االقتصادي االجتماعي ،

 .الجغرافية المعلومات الصكوك االسالمية ،المقاولة النسوية ،نظم
 . مداخلة شملت مواضيع بحث متنوعة 21:المداخالت في الملتقيات الدولية  المثبتة بشهادة-

  مداخلة شملت مواضيع بحث متنوعة   11:المداخالت في الملتقيات الوطنية المثبتة بشهادة- 
 نشاطات بحث أخرى منجزة

 . ،رئيس لجنة تنظيمية عضو لجنة علمية، رئيس ملتقى)التنشيط العلمي -
 . و المجالت القراءة الخاصة بالمطبوعات الجامعيةانالعضوية في لج-
 .العضوية في لجان التأهيل الجامعي -
 . مسؤول أو عضو في مشروع بحث-

 .العضوية في لجان التكوين والمسابقات الوطنية
 مشاريع قيد اإلنجاز

 .كتاب منهجية البحث العلمي - 
 .كتاب حول االقتصاد الكلي - 
 .كتاب حول االقتصاد الجزئي  - 

 
 
 
 
 
 
 


