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 السيرة الذاتية:  
                    الطلبة عبد هللا  إسماعيلالشيخ 

 موريتانيا  : مكان الميالد

 موريتاني  : الجنسية

 وأب لطفل  الحالة االجتماعية:متزوج

 BF8777201رقم الجواز:

 0022236222997 الهاتف المحمول

 issmail.ss1960@gmail.com : البريد االلكتروني

 مجال االهتمامات ومجاالت الخبرة:

قضايا أسواق المال والبورصات –القضايا االقتصادية  -القضايا التنموية–لبحوث والدراسات العمل مع المؤسسات المالية  والبنوك والوكاالت المالية و ا 
 .العمل الحكومي –العمل اإلداري  إضافة إلي : الدراسات االقتصادية والتحليل المعمق––العالمية 

 : -الشهادات  – واألكاديميالمسار العلمي 

 الجزائر - االولي  الجزائرجامعة قيد المناقشة  االقتصاديتخصص التحليل  االقتصاد فيالدكتوراه  ➢ 

دكتوراه السلك الثالث نظام قديم في التحليل دلة معا والمالي االقتصادي تخصص التحليلالماجستير في العلوم االقتصادية حاصل علي شهادة  ➢
 الجزائر  -األولىجامعة الجزائر االقتصادي 

 الجزائر-جامعة الجزائر االولي– العليا الجامعية الدراسات دبلوم ➢

 موريتانيا - جامعة نواكشوط شعبة الفرنسية  العام االقتصاد تخصص التخطيطفي  )األستاذية(المتريز  شهادة ➢

 موريتانيا – جامعة نواكشوطشعبة الفرنسية في االقتصاد  العامة  الجامعية اساتشهادة الدر  ➢

 والمسار الوظيفي: الخبرات العملية 
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 نواكشوطفي جامعة والجزئي ادرس مادة االقتصاد الكلي  متعاون استاذ  ✓

 سابقافي وزارة المالية  اقتصادي ✓

 رئيس قسم المحاسبة والتدقيق  ✓

 بة وللوازم في مركز التكوين المهني لالطفال ذوي االعاقة رئيس مصلحة المحاس /محاسب ✓

 رئيس مصلحة المحاسبة وللوازم في مركز التكوين المهني للمحاظر  /محاسب ✓

معتمد لدي المركز االقتصادي التابع لمنظمة التعاون من قاعدة بيانات الخبراء الدول المنطوية تحت منظمة التعاون السالمي  اقتصادي ض ✓
 تركيا  -اإلسالمي  

 القاهرة -لدي المنظمة العربية للتنمية االداريةمن قاعدة بيانات الخبراء العرب  اقتصادي ض ✓

 الكويت -لدي المعهد العربي للتخطيط اقتصادي صمن قاعدة بيانات الخبراء العرب   ✓

 ماليزيا-للتدريبسالم  العرب خبراء قاعدة بياناتاقتصادي ضمن  ✓

حول آليات تنظيم الصفقات العمومية والرقابة المالية مكون علي برنامج زارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف الية لو مقدم استشارات م خبير استشاري  ✓
 لبعض اطر الوزارة .الرشاد المالي 

 لشركة الوطنية  لأللبان توب لي سابقا رئيس مصلحة المحاسبة ✓

 لشركة الوطنية  لأللبان توب لي سابقا التدقيق رئيس مصلحة  ✓

 سابقا خدمات لوجستية MDE ةلشرك التجاري والمالي المسؤول ✓

 سابقامالية خدمات شركة  SPS ةلشرك واإلداري  التجاري  المسؤول  ✓

 المتنازعين مع القانون األطفال إعداد الميزانية الختامية لمركز استقبال  خبرة ✓

 لمطبعة الوطنيةية لمحاسبال ملفات إغالق السنة المالية خبرة إعداد ✓

 المتحصل عليها :الدبلومات  

 مقدمة باللغة االنكليزية في الرقابة المصرفية علي البنوك مع الصندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط في الكويتبلوم د ✓
مقدمة   في الكويت القتصاد والتمويل  في الشرق األوسط  لكلية مع الصندوق النقد الدوليفي البرمجة المالية والسياسات االقتصادية ادبلوم  ✓
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 باللغة االنكليزية

 في السياسات تعزيز التنافسية االقتصادية تجارب دول عربية ودولية مع المعهد العربي للتخطيط في الكويتدبلوم  ✓

 في السياسات تنمية الصادرات في المعهد العربي للتخطيط في الكويتدبلوم  ✓

الصين ومعوناتها للدول العربية مع األكاديمية الدولية لألعمال ووزارة  اتفي رقابة محفظة االستثمار والمعونات الدولية حالة استثمار دبلوم  ✓
  التجارة في الصين

يل في الشرق األوسط في إدارة  االقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي مع الصندوق النقد العربي والصندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمو دبلوم  ✓
 مقدمة باللغة االنكليزية  سلطنة عمان والبنك المركزي العماني

 مقدمة باللغة االنكليزية  MENA COUNTRYفي الحوكمة في تقديم الخدمات في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا دبلوم  ✓

 الدار البيضاء  - Afrique compétenceدبلوم في التسيير المالي واإلداري من افريكا كومبتانص  ✓

 موريتانيا  –دبلوم في التسيير المالي والية الصفقات العمومية من طرف المدرسة الوطنية لإلدارة  ✓
-والهيئة العربية لألسواق المالية تكوينية حول انشاء  بورصة اوراق  مالية  في موريتانيا منظمة من طرف البنك المركزي الموريتاني  دورة  ✓

 سلطنة عمان

 :والتأليفشر اعمال الن

مقدمة تحليلية وقياسية دراسة  -ومسار التبادل التجاري الحر  الواقع والتحديات-دراسة مجازة بالقبول حول تنمية قطب المنطقة الحرة في موريتانيا ✓
 .ومجلس الوحدة االقتصادية لألمانة العامة  لجامعة الدول العربية

 قياسية  تنمية الصادرات والنمو االقتصادي دراسة تحليلية ✓

✓  Prix, rente et accumulation  

 راس المال الخطير بديل مستحدث لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مغربنا العربي الكبير  ✓

✓ DEREGULATION, REGULATION et MARCHES FINANCIERS 

✓ LA REGULATION MONETAIRE EN Mauritanie  (1990 – 2007) 
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 االساسية حالة موريتانيا ومقارنة مع تجارب عربية شقيقة المركبات  اسلوب التحليل اليية العامة للدولة باستخدام تحليل تطور النفقات في الميزان ✓

 االصالحات الضريبية عطفا علي رسالة الماجستير حول االدارة العامة للضرائب في موريتانيا  ✓

✓ Systèmes de contrôle de gestion et performance : essai de modélisation. 

 سياسات تنمية الصادرات وأثرها علي النمو االقتصادي  دراسة تحليلية قياسية دراسة حالة موريتانيا  :دكتوراه  أطروحة ✓
 اإلدارة العامة للضرائب دراسة تحليليه قياسية في موريتانيا  دراسة حالة السياسة الضريبية :أطروحة الماجستير ✓
  ل النامية وأثره علي االقتصاديات  دراسة حالة موريتانيا دور البترول في الدو أطروحة المتريز : ✓

 البرامج االحصائية والمالية والمحاسبية : 

  برامج التحليل المالي ✓

 برامج الهندسة المالية  ✓

 واالقتصادية  مهارة البحث في اإلحصاءات والمؤشرات المالية ✓

 االقتصاد القياسي  ✓

 النمذجة  ✓

 البرمجة الخطية  ✓

 تحليل المعطيات ✓

  وورد وإكسل باور ابوينت  ✓

  البرمجة األساسية التمكن من ✓

  SPSS اإلحصائي البرامج ✓

✓ E-Views  

✓ SATAT 

✓ Gretl 
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 المالية السنة النشاط الشركة المأمورية

 
 

✓ micro fit 

 : وأجيدهاالتي عملت عليها سابقا  برامج المحاسبة ✓

 الخ ............الرواتب برنامج دفع  -ساري ساج -بيت المال -الوثيق  -الرشاد المالي للنفقات العمومية  ✓

 لغات الحيةال

 تمكن  -لغة األمالعربية : ➢

 تمكن  -لغة عملالفرنسية : ➢

 االنكليزية :قيد التحسين  ➢

 التزكيات واالشادات  

 القطاع الخاص  سياسات من صانعي -

 القطاع الحكومي  صانعي سياسات من -

 


