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  .ابجي خمتار، عنابةلتجارية وعلوم التسيري، جامعة بكلية العلوم االقتصادية وا: أستاذ نهةةادل -

 .-كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  –ابجي خمتار، عنابة  جامعة اإلداري : االنتماء -

 moh.haouli@gmail.com اإللكرتوين: الربيد -

   / 85 30 23 0661 86 88 78 0779:اذلاتف -

 
 

 
 

        

 
 
 

 



 _________________________________________________________________________ ، اجلزائرجامعة ابجي سلتار، عةابة  زلمـــد حــولـيالسرية الذاتية لألستاذ 

 

1 

 

 بطاقة السرية الذاتية

 

  حــــــويلاللقب: 
 زلمـــــد:اإلسم

HAOULI  
Mohamed 

  

 بعنـــابة 9>=5جــانفي  67 اتريخ ومكان اإلزدايد:

 .معفى اخلدمة الوطةية:   .جزائرية  اجلةسية:    .أعـزباحلالة العائلية:
 (44657) >47 84 ;5 7:هاتف:

 (44657)86 88 78 0779/  (44657)5::4 67 74 9>  :اذلاتف احملمول
 ، هنج بوسنطوح بلقاسم، عنابة31: العةوان الشخصي                     
  moh.haouli@gmail.com/ mohcompta@yahoo.fr  :الربيد اإللكرتوين         

 :أوال: التدرج العلمي والشهادات
 

 ؛جيـــدتقنيات احملاسبة، التقديـر:   شعبة بكالوراي شنهادة :2002جوان  -
 ،قريـب مـا اجليـدبتقـدير:  ،عةابـة جامعـة  -  ماليـةختصـ   يف علـوم التسـيري يسـان الل شنهادة :2006جويلية  -

 «دور البنوك التجارية يف متويل التجارة اخلارجية »مذكرة  بعنوان : 
 جامعـةاحلقـوق والعلـوم اتقتصـادية ،  ة، كليـزلاسـةةختصـ   سـيرييف العلوم الت ادلاجيستريشنهادة  :2009جوان  -

  ؛ «ادلراجعة احملاسبية يف ادلؤسسة االقتصادية »، مذكرة بعنوان :قريب ما اجليدابتةة، بتقدير: 
العلــوم اتقتصــادية  ةكليـ ،زلاســةة: ختصــ  علـوم ادلاليــة شــنهادة دوتــوراع العلــوم يف احلصــول علـى  2017فيفـري  -

انعكاســات تطبيــن الناــام احملاســ  ادلــايل  »أبطروحــة  بعنــوان :  ،مشــرج جــدابدرجــة:  ،عةابــةجامعــة ســيري، وعلــوم الت
 ؛« على مهنة ادلراجعة اخلارجية ابجلزائر

 على شهادة التأىيل اجلامعي، ختص  حماسبة . احلصول 2018جويلية  -

 : عربية.لغة التكويا -
 فرنسية و إجنليزية. لغات مساعدة: -
 
 

mailto:moh.haouli@gmail.com/
mailto:mohcompta@yahoo.fr
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  :التدرج في الرتبة العلميةيا:  ثان

 ،6458/;58/4إىل   =75/56/644( من  6454جانفي  54ادلؤرخ يف   =897/4)مقرر رقم   أستاذ مساعد ب  -
 ( 6457جانفي  46)قرار مؤرخ يف   56/6456/ 75ترقية للدرجة األوىل: ابتداء من  -
 ،;46/645/:6إىل   6458/;59/4 (  من  6458جويلية  59ادلؤرخ يف  6457/;95)مقرر رقم  أستاذ مساعد أ  -
      ( 6459ديسمرب  74مؤرخ يف  49/59)قرار  6459/:74/4ترقية للدرجة الثانية: ابتداء من  -
    .>645/;58/4 إىل    ;46/645/;6 من  ( ;645جوان  49ادلؤرخ يف  ;57/644)مقرر رقم  أستاذ حماضر ب -
  يومنا ىذاإىل >645/;58/4أستاذ حماضر أ  من  -

 

 .;645فيفري  ;6 إبتداءا منجبامعة ابجي خمتار، عنابة  -ب-  : أستاذ حماضرالوظيفة الحاليةثالثا:  
 

 :المسؤوليات البيداغوجية والعلميةرابعا:  

  حماسبة -بعنوان: دراسة ناام احملاسبة ادلالية ادلطبقة على ادلؤسسات ادلصغرة يف اجلزائر  عضو يف فرقة حبث
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي   ،ومدى استفادة ادلسريين منها -اخلزينة

 ،6459إىل سنة  6456 من سنة مرابح ، ورقلة،

  6457عضو يف اللجنة التنايمية دلسابقة الدكتوراه ختص  إدارة ادلنامات مكلف ابلرتميز دورة أكتوبر، 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية   ،مراقبت التسيير< أداة القيادة والتحكم: ويلعضو يف  اللجنة التنايمية دللتقي د
 ؛6457نوفمرب  ;6، :6أايم  وعلوم التسيري، جامعة ابجي خمتار ، عنابة، 

  إىل يومنا ىذا،  6459عضو يف اللجنة العلمية لقسم علوم التسيري، جامعة عنابة، منذ أكتوبر 

 645الدكتوراه، دورة أكتوبر  عضو يف ىيئة التصحيح دلسابقة:. 

  عضو يف خمرب ادلالية الدولية ودراسة احلوكمة والنهوض االقتصادي، رئيس ادلخرب: أ.د بن اثبت علي، مند
 ،:645سنة 

  645عضو يف اللجنة التنايمية دلسابقة الدكتوراه ختص  إدارة ادلنامات مكلف ابلرتميز دورة أكتوبر;، 

 645ة التجارة واقتصادايت األعمال، جامعة مسيلة مند جوان عضو يف اللجنة العلمية جملل;، 

  645عضو يف اللجنة العلمية جمللة التنمية و االقتصاد التطبيقي، جامعة مسيلة، مند أوت; ، 

  ،عضو يف اللجنة العلمية للملتقي الوطين حول إشكالية استدامة ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف اجلزائر
 .;645ديسمرب  ;4و  :4هيد محة خلضر، الوادي، يومي ادلنعقد جبامعة الش

  ،رئيس اللجنة التنايمية لليوم الدراسي ادلعنون بـ: من أجل اقتصاد اجتماعي وتضامين، ادلتطلبات والتحدايت
 .;645ديسمرب  58جامعة ابجي خمتار، عنابة، يوم 
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 تأطير مذكرات التخرج:خامسا: 
  جامعة عنابة؛إدارة مالية، ختص : علوم التسيري : قسم 48عدد ادلذكرات  6454/6455سنة ، 

   ص : حماسبة وتسيري ادلؤسسات، ختقسم علوم التسيري  ماسرت 46عدد ادلذكرات  6455/6456سنة ،
 جامعة عنابة؛

  قسم علوم التسيري، ختص : حماسبة وتسيري ادلؤسسات،  ماسرت 02عدد ادلذكرات   6456/6457سنة
 جامعة عنابة؛

  قسم علوم التسيري، ختص : حماسبة وتسيري ادلؤسسات،   ماسرت 48عدد ادلذكرات  6457/6458سنة
 جامعة عنابة؛

  قسم علوم التسيري، ختص : حماسبة وتسيري ادلؤسسات،   ماسرت 46عدد ادلذكرات  6458/6459سنة
 جامعة عنابة؛

  ري ادلؤسسات، قسم علوم التسيري، ختص : حماسبة وتسي  ماسرت 47عدد ادلذكرات  :6459/645سنة
 ،جامعة عنابة

 قسم علوم التسيري، ختص : حماسبة وتسيري ادلؤسسات،   ماسرت 49عدد ادلذكرات  ;645/:645سنة
 ،جامعة عنابة

 6454العديد من مذكرات التخرج لنيل شهادة الليسانس، ادلاسرت منذ سنة  وأتطري  مت مناقشة، 

  وان "حمددات األداء يف ادلؤسسة االقتصادية" مشرف مساعد على أطروحة دكتوراه بعن  >645/;645سنة
 ماسرت. 48للطالب: طوارف عامر،  عدد ادلدكرات قيد اتشراف: 

 

 :المق اييس المدرسةسادسا:  

 الةظام الكالسيكي

 ادلواسم اجلامعية  ادلستوى ادلقياس الرقم

 (2009/2010) جامعة عةابة –ةالسةة الرابعة علوم التسيري، ختص : ماليـ التحليل واالسرتاتيجية ادلالية 01

 (LMD) الةظام اجلديد

 ادلواسم اجلامعية  ادلستوى ادلقياس الرقم

  مراجعة زلاسةية 01
 – السةة الثالثة   علوم التسيري ختص : إدارة مالية، زلاسةة وتسيري ادلؤسسات

 جامعة عةابة

2010- 2015 

مةذ أوتوبر  – السةة الثالثة   علوم التسيري ختص : إدارة مالية، زلاسةة وتسيري ادلؤسسات زلاسةة الشروات 02
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 جامعة عةابة مراقةة التسيري 03

 

2010 
 

 التحليل ادلايل 04

 

 :األعمال العلميةسابعا:  

 الةحوث يف الدورايت واجملالت: 1.7

 عايري ادلراجعة الدولية: ادلفنهوم، ادلضمون م »بعنوان: ، رللة أحباث ودراسات اقتصادية نشر يف مقال
  (ISSN 2392-5353)، 6459،  46 ،  اجلزائر، العددابتنةامعة ج، « وويفية التةين

 

 بعنـوان، احلقـو  والعلـوم اإلنسـانية نشـر يف رللـة  مقـال: « :  Les systems d’information 

nouvel outil strategique»؛:645جـــانفي ، 96االقتصـــادي  ، العـــدد، جامعـــة جلفـــة 

(ISSN 1112-8249)  

 موقف منهةة ادلراجعة اخلارجية ابجلزائر ما ادلعايري الدولية للمراجعة" بعنوان نشر يف جملة ادلعارف  مقال   "
 (ISSN 1112-7007)، :645 ،65 العدد ،بويرة جامعة ،

 " الصغرية وادلتوسطة عا طريق  أمهية دتويل ادلؤسساتمقال نشر يف جملة التنمية واالقتصاد التطبيقي بعنوان
، ;645، 46" جامعة مسيلة، العدد منوذج بورصة الةيل ادلصرية و بورصة أنرتنك  الفرنسية–الةورصة 

(ISSN 2588-1698)، 

 دور احلوومة وأمهيتنها يف تفعيل جودة ونزاهة  » :بعنوان، احلقو  والعلوم االنسانية نشر يف رللة مقال
 (ISSN 1112-8249 )، 3202أكثوبر  ،23جملد  23العدد ، اجلزائر، فةجل، جامعة «القوائم ادلالية

 

 الةحوث واحملاضرات يف ادلؤدترات الوطةية والدولية: 2.7

  لــدويل ا يف إطــار ادللتقــى ،«رللــ  معــايري احملاســةة الدوليــة ونهيةــة مةاديــة للتوحيــد احملاســي » بعةــوان: حبــ
ادلنعقــد بكليــة العلــوم اتقتصــادية والتجاريــة  ،6455رب نــوفم 74و  =6يــومي  ،اتصــ ح احملاســ  يف اجلزائــر

 ، اجلزائر؛ ورقلة ،جامعة قاصدي مرابح وعلوم التسيري،

   حــول الناــام احملاســ  ادلــايل يف مواجهــة  دويلالــ ، يف إطــار ادللتقــى«معــايري ادلراجعــة الدوليــة » بعةــوان:حبــ
 ديســــــمرب 58، 57يــــــومي  ISAلمراجعــــــة وادلعــــــايري الدوليــــــة ل IAS/IFRSادلعــــــايري الدوليــــــة للمحاســــــبة 

 ؛، اجلزائر البليدة  ،جامعة سعد دحلب ادلنعقد بكلية العلوم اتقتصادية  والتجارية وعلوم التسيري، ،6455
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  يف إطــار ، «وحتســا ااداء يف ادلؤسســات االقتصــاديةدور احلوومــة وأمهيتنهــا يف تفعيــل   » بعةــوان: حبــ
ــ ادللتقــى  49، 48يــومي ، ســبة وادلراجعــة يف ســل مســتجدات بيئــة األعمــال الدوليــةاحملا حــول االول    دويلال
 ؛، اجلزائروعلوم التسيري، جامعة مسيلة والتجارية  كلية العلوم اتقتصاديةب ادلنعقد، 6456 ديسمرب

  حالـة مديةـة عةابـة–فعالية اإلعالم السياحي يف التأثري على صورة الوجنهة السـياحية  » بعةوان: حب-» ،
، 6457نـوفمرب;4و:4الدويل األول حول التسوين السـياحي وتثمـص صـورة اجلزائـر ، يـومي ادللتقى  يف إطار

 ،ادلنعقد بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ابجي خمتار، عنابة، اجلزائر

  ســــة وصــــعوبة ااصــــول الثابتــــة ادلاديــــة حســــب الةظــــام احملاســــي ادلــــايل بــــا واقــــ  ادلمار  » بعةــــوان: حبــــ
الــدويل الثالــث حــول تليــات تطبيــن الناــام احملاســ  ادلــايل اجلزائــري ومطابقتــو مــ  ، يف إطــار ادللتقــى «التطةيــق

ادلنعقــد بكليــة ، 6457نــوفمرب >5و ;5، يــومي معــايري احملاســبة الدوليــة وأتىــريه علــى جــودة ادلعلومــة احملاســبية
 ؛ة الشهيد محة خلضر، الوادي، اجلزائر العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامع

  حـول مراقبـة التسـيري:  الـدويل، يف إطـار ادللتقـى «مراقةة التسـيري أداة الـتحكم وقيـادة ااداء » بعةوان: حب
، ادلنعقـــد بكليـــة العلـــوم االقتصـــادية 6457نـــوفمرب >6و ;6، يـــومي أداة الـــتحكم وقيـــادة األداء واقـــ  وأفـــاق

 ؛جامعة ابجي خمتار، عنابة، اجلزائرعلوم التسيري، والتجارية و 

  يف إطـار ادللتقـى «الةظام احملاسي ادلايل: احملاسةة ادلةسطة ادلطةقة علي الكيـاتت الصـغرية » بعةوان: حب ،
، ادلنعقــد 6458نــوفمرب :6و69الــوطين للمحاســبة حــول الناــام احملاســ  ادلــايل ضــرورة، واقــ  وتفــاق ، يــومي 

 ؛، اجلزائر46لتجارية وعلوم التسيري، جامعة عبد احلميد مهري، قسنطينة بكلية العلوم االقتصادية وا

 يف إطــار ادللتقــي الــدويل الثالــث حــول االثاىــات احلديثــة «مةاهــــب بةــــاء الةظريــــة احملاســةية »   بعةــوان:حبــ ،
وعلــوم  ، ادلنعقــد بكليــة العلــوم االقتصــادية;645أكتــوبر  69و 68للمحاســبة مقاربــة علميــة وعمليــة، يــومي 

 ، التسيري، جامعة العريب بن مهدي، أم البواقي

 :سو  ااورا  ادلالية الثانية وةديل دتويلي للمؤسسات الصغرية وادلتوسـطة/ دراسـة رـار   » حب  بعةوان
 :4، يــوميإشــكالية اســتدامة ادلؤسســات الصــغرية وادلتوســطة يف اجلزائــر، يف إطــار ادللتقــي الــدويل حــول «دوليــة

 ، الشهيد محة خلضر، الوادي، ادلنعقد بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة ;645ديسمرب  ;4و

 :تقـي ، يف إطـار ادلل«-منـودج لةجـاح االقتصـاد التضـامين–ادلرافقة ورعايـة ادلشـاري  ادلصـغرة  »حب  بعةوان
ــــات والتحــــدايت ــــوم الدراســــي مــــن أجــــل تطــــوير اقتصــــاد اجتمــــاعي وتضــــامين، ادلتطلب  ديســــمرب 58يــــوم ، الي

 ،عنابة، ابجي خمتار، ادلنعقد بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة ;645
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  معـة ابجـي جا،>645/;645ادلوسـم اجلـامعي  ،"ةزلاضرات ودروس يف ادلراجعـة احملاسـةي"مطةوعة بعةوان
 خمتار، عنابة.

 
 
 

 :داخل وخارج الوطاالرتبصات العلمية  7.3

  تـرب  علمـي بفرنسـا(Université PARIS DAUPHINE) يف إطـار ادلنحـة قصـرية ادلـدى، شـ ل شـهر 
 ،:645، أكثوبر 6459ديسمرب  ؛6457مارس  ،6456ديسمرب 

 ؛6458جامعة الزرقاء(، يف إطار ادلنحة قصرية ادلدى، ش ل شهر مارس ) ترب  علمي ابألردن 

 645ديسمرب ش ل شهر  يف إطار ادلنحة قصرية ادلدى، (،جامعة سوسة اخلاصة)  تونسرب  علمي بت;. 
 

 حــــويل زلمــــــد: الدوتور                                                                                           


