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االسم: محمد ولد أعَمر

تاريخ ومحل امليالد: 1965 كيفه - موريتانيا

الرتبة الجامعية: أستاذ دكتور - قسم االقتصاد - جامعة نواكشوط، موريتانيا

المراحل الدراسية
1999-2003: مرحلة دكتوراه دولة	♦

1992-1995: املرحلة الجامعية العليا )مرحلة املاجستري(	♦

1986-1989: املرحلة الجامعية	♦

1981-1985: املرحلة الثانوية	♦

1974-1980: املرحلة االبتدائية	♦

الشهادات
2003: دكتوراه دولة يف االقتصاد، بتقدير مرشف جدا )جامعة وهران، الجزائر(.	♦

1995: ماجسرت )دكتوراه السلك الثالث( يف االقتصاد بتقدير ممتاز )القاهرة، مرص(.	♦

1994: دبلوم الدراسات الجامعية العليا )القاهرة(.	♦

♦ 1989: مرتيز )األستاذية( يف االقتصاد شعبة التسيري )جامعة نواكشوط(.	

♦ 	.)DEUG( 1987: دبلوم الدراسات الجامعية العامة يف االقتصاد

1985: الثانوية العامة )بكالوريا(.	♦

اللغات
العربية: ممتاز	♦

الفرنسية: جيدة	♦

معرفة جيدة للمعلوماتية	♦

الوظائف
مكلف مبهمة )مستشار( لدى رئيس الجمهورية منذ يونيو 2015.	♦

رئيس اللجنة الوطنية لتقييم ومعادلة الشهادات منذ يونيو 2015.	♦

السيرة الذاتيـة



رئيس جامعة العلوم اإلسالمية بلعيون من 2011 إىل يونيو 2015 )أول رئيس لها(.	♦

وزير التهذيب الوطني، )التعليم األسايس والثانوي( سنة 2008.	♦

وزير الثقافة واالتصال يف سنة 2008.	♦

العايل يف موريتانيا( من 08-27-	♦ للتعليم  )أقدم مؤسسة  للتعليم  العليا  املدرسة  مدير 

2003 وحتى بداية 2008.

مدير مركز الدراسات والبحوث االقتصادية )بكلية العلوم القانونية واالقتصادية( يف الفرتة 	♦

من أكتوبر 1999 إىل أغسطس 2003.

الخبرة
♦ أستاذ محارض يف املعهد العايل للعلوم املهنية بنواكشوط 2002-1996.	

أستاذ محارض ثم أستاذ دكتور يف كلية العلوم القانونية واالقتصادية، جامعة نواكشوط 	♦

منذ 1996.

أستاذ محارض يف املدرسة الوطنية لإلدارة 2000-1998.	♦

♦ أستاذ محارض يف املعهد العايل للدراسات والبحوث اإلسالمية 2011-2010.	

تنظيم عدة ملتقيات دولية يف الكلية.	♦

تنظيم عدة مواسم ثقافية يف الكلية.	♦

عضو مجلس إدارة جامعة نواكشوط ملدة ثالث سنوات. 	♦

عضو مجلس إدارة املعهد الرتبوي الوطني من 2003 وحتى 2007.	♦

عضو مجلس إدارة جامعة شنقيط.	♦

رئيس القسم النقايب لكلية العلوم القانونية واالقتصادية حتى 2003.	♦

عضو يف لجنة التعليم العايل.	♦

عضو اللجنة الوطنية للمنح من 2003 وحتى 2007.	♦

عضو يف الجمعية العربية للبحوث االقتصادية )القاهرة(.	♦

رئيس اللجنة الثقافية الكربى املحرضة للقمة العربية املنعقدة يف نواكشوط 2016.	♦

عضو يف عدة لجان تحكيم وطنية وخارجية ملناقشة األطروحات.	♦



البحوث
الرقابة االقتصادية عىل األسعار يف موريتانيا )1989(.	♦

األمن الغذايئ يف موريتانيا )1994(.	♦

الديون الخارجية املوريتانية )1995(. 	♦

اآلثار التنموية لربنامج اإلصالح االقتصادي املطبق يف موريتانيا، مقدم إىل املؤمتر 	♦

العلمي الرابع لجمعية البحوث االقتصادية، املنعقد يف القاهرة 1997.

التعليم والفقر، التأثري والتأثر، مقدم يف املوسم الثقايف لكلية العلوم القانونية واالقتصادية 	♦

.1997

دور قطاع الزراعة يف التنمية يف موريتانيا )املوسم الثقايف للكلية( 1999.	♦

أثر سياسات التثبيت والتكيف عىل التنمية يف موريتانيا )أطروحة دكتوراه دولة 2003(.	♦

بحث عن الزكاة ودورها يف التنمية )الندوة الدولية،املنعقدة يف نواكشوط 2001(.	♦

اقتصاديات 	♦ حول  الدويل  امللتقى  يف  مقدم  بحث  موريتانيا،  يف  الخوصصة  تجربة 

الخوصصة، الدور الجديد للدولة، )جامعة فرحات عباس - سطيف - الجزائر 2004(.

االقتصاد املوريتاين/ التجربة واملوارد، بحث مقدم يف اليوم اإلعالمي ملوريتانيا يف نادي 	♦

ديب للصحافة، 2005.

العلوم 	♦ مجلة  يف  منشور  بحث  موريتانيا،  يف  االقتصادي  واإلصالح  الخوصصة  تجربة 

التسيري،  االقتصادية وعلوم التسيري )محكمة(، تصدرها كلية العلوم االقتصادية وعلوم 

جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، العدد 2005-04.

مشارك يف املؤمتر الدويل حول أزمة البطالة يف الدول العربية، املنظم من طرف املعهد 	♦

العريب للتخطيط يف الكويت، واملنعقد يف القاهرة يف 2008.

الندوة 	♦ العليا للتعليم كمثال. بحث مقدم يف  املدرسة   - الرتبوية املوريتانية  املنظومة 

الدولية حول تطويرات منظومات تكوين أعضاء الهيئات التعليمية يف التعليم العام يف 

دول املغرب العريب، املنظمة من طرف اليونسكو يف 2007  بالرباط - املغرب.



Curriculum Vitae

	♦ Name: Mohamed Ould Amar

	♦ Date and place of birth: December 31, 1965 – Kiffa, Mauritania

	♦ Current position: Director-General of the Arab League Educational, Cultural 
and Scientific Organization )ALECSO(

	♦ Academic rank: Professor Doctor - Department of Economics – University of 
Nouakchott

Education
	♦ 1999 – 2003: Post-Graduate studies )Ph.D.(.

	♦ 1992 – 1995: Post-Graduate studies  )M.A.(

	♦ 1986 – 1989: Higher education

	♦ 1981 – 1985: Secondary education

	♦ 1974 – 1980: Primary education

Academic qualifications
	♦ 2003 - Ph.D. in Economics )First-class Honors( )University of Oran, Algeria(.

	♦ 1995 - )Third cycle( Doctorate in Economics )with distinction( )Cairo, Egypt(.

	♦ 1994 - Post-graduate diploma )Cairo, Egypt(.

	♦ 1989 - Master’s degree in economics )Management( )University of Nouakchott, 
Mauritania(.

	♦ 1987 - General University Diploma in Economics.

	♦ 1985 - High school graduate diploma )Baccalaureate(.

Languages and Computer skills
	♦ Arabic: Excellent

	♦ French: Good

	♦ Computer skills: Good

Positions 
	♦ Chargé de mission, Advisor to the President of the Republic )since June 2015(.

	♦ President of the National Committee for Equivalence of Diplomas )since June 2015(.



	♦ First  Rector of the University of Islamic Studies in Aioun )2011 – June 2015(.

	♦ Minister of National Education )basic and secondary education( )2008(.

	♦ Minister of Culture and Communication )2008(.

	♦ Director of the Ecole Normale Supérieure )ENS( )the oldest higher education 
institution in Mauritania )August 2003 – early 2008(.

	♦ Director of the Center for Economic Studies and Research )at the Faculty of 
Legal and Economic Sciences( )October 1999 – August 2003(.

Work experience
	♦ Lecturer at the High Institute of Occupational Sciences in Nouakchott )1996 

– 2002(.

	♦ Lecturer, then Professor-Doctor at the Faculty of Legal and Economic Sciences, 
University of Nouakchott  )since 1996(.

	♦ Lecturer at the National School of Administration )1998 – 2000(.

	♦ Lecturer at the Higher Institute of Islamic Studies and Research )2010-2011(.

	♦ Organization of numerous international conferences in the Faculty.

	♦ Organization of  numerous cultural seasons in the Faculty.

	♦ Member of the Board of the University of Nouakchott )for three years(.

	♦ Member of the Board of the National Pedagogical Institute )2003-2007(.

	♦ Member of the Board of “Chinguitt University”.

	♦ Head of the trade-union section at the Faculty of Legal and Economic Sciences 
)till 2003(.

	♦ Member of the Commission on Higher Education.

	♦ Member of the National Scholarships Commission )2003 – 2007(.

	♦ Member of the Arab Society for Economic Research )Cairo, Egypt(.

	♦ Member of the High Cultural Committee preparing for the Arab Summit held 
in Nouakchott in 2016.

	♦ Member of  thesis  juries in Mauritania and abroad.

Studies and research
	♦ “Economic price controls in Mauritania” )1989(.

	♦ “Food security in Mauritania )1994(.

	♦ “Mauritania’s foreign debts” )1995(.



	♦ “The developmental  impact of the economic reform program in Mauritania” 
)presented at the 4th Scientific Conference of the Arab Society for Economic 
Research, Cairo, 1997(.

	♦ “Education and poverty : impact and vulnerability”, )presented during the 
Cultural Season of the Faculty of Legal and Economic Sciences, 1997(.

	♦ “The role of agriculture in promoting development in Mauritania” )Cultural 
Season of the Faculty – 1999(

	♦ “The impact of stabilization and adjustment policies on development in 
Mauritania” )Ph.D dissertation – 2003(.

	♦ “Zakat and its role in development” )International conference in Nouakchott, 
2001(.

	♦ “The privatization experience in Mauritania” )presented at the International 
Forum on Privatization and the New Role of the State – Ferhat Abbas Sétif 
University, Algeria, 2004(.

	♦ “The Mauritanian economy : experience and resources” )presented at the 
Mauritania Information Day, Dubai Press Club – UAE, 2005(.

	♦  “The privatization experience and economic reform in Mauritania” )published 
in the Journal of Economic and Management Sciences, Issue 4 - 2005 )a refereed 
journal published by the Faculty of Economics and Management Sciences, 
Ferhat Abbas Sétif University, Algeria(.

	♦ Participation in the international conference on “The crisis of Unemployment 
in the Arab Countries”, organized by the Arab Planning Institute in Kuwait 
)Cairo – 2008(.

	♦ “The Mauritanian educational system : The Ecole Normale Supérieure as a 
Case Study” )presented at the international conference on the development of 
teacher training systems in general education in the Arab Maghreb )organized 
by UNESCO in Rabat, Morocco – 2007(.

alecso@alecso.org.tn

www.alecso.org.tn

)216+( 70 013 900

 )216+( 71 948 668 
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