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 بسم هللا الرحمن الرحيم

                            سيرة ذاتيـة                     

  

 .فضيل :االســم

 .رايس :اللقب

سة بالحمامات والية تب 1980فيفري  05تاريخ ومكان الميالد: 

 الجزائر.–

 لثالث اوالد.وأب  متزوج :الحالة العائلية

قتصادية علوم اإلقتصادية كلية العلوم اإلبقسم ال  -أ–محاضر قسم أستاذ  :الرتبة

 .تبسة -والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة العربي التبسي 

 58 25 43 661 00213النقال:  هاتــف

أو:  dr.raisfoudil@univ-tebessa.dz :البريد االلكتروني

dr.raisfoudil@gmail.com 

  :السيرة العلمية

 بسةت -ثانوية الحمامات –طبيعة و الحياة شهادة البكالوريا شعبة علوم ال- 

 .1999جوان    -الجزائر

  ان جو -الجزائر -جامعة تبسة –شهادة الليسانس علوم تجارية شعبة مالية

2003. 
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  ماي  08جامعة  –شهادة الماجستير في العلوم اإلقتصادية شعبة نقود و مالية

 .2006ديسمبر   -الجزائر -قالمة 1945

  تصادية بكلية العلوم اإلق 05/02/2013الدكتوراه بتاريخ تمت مناقشة رسالة

ة: رسالعنوان ال  -والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة باتنة. الجزائر

 زائر:التغيرات في الحسابات الخارجية وأثره على الوضعية النقدية في الج

1989-2010. 

  :ي عة العرببجام 2016ديسمبر  15تمت مناقشة التأهيل الجامعي  بتاريخ

 التبسي.
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  :التخصص الدقيق

 نقود ومالية. 

 االقتصاد الكلي. 

 · االقتصاد الدولي.  

 :السيرة العمليـة

 · التاريخ الوظيفي:  

o فترة: ل الأستاذ مؤقت بمعهد العلوم التجارية و علوم التسيير بجامعة تبسة خال

 .2007جويلية  -2005أكتوبر 

o ا من ارية و علوم التسيير إبتداءبمعهد العلوم التج -ب–أستاذ مساعد قسم

 .2007سبتمبر 

o  علوم  وبكلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التجارية  -أ–أستاذ مساعد قسم

 .2010التسيير بجامعة تبسة منذ سبتمبر 

o سيير م التبكلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التجارية و علو -ب-أستاذ محاضر

 .2013بجامعة تبسة منذ ديسمبر 

o سيير م التبكلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التجارية و علو -أ-محاضر أستاذ

 .2016بجامعة تبسة منذ ديسمبر 

 :العضوية في مشاريع البحث الوطنية

عضو في مشروع البحث التكويني بعنوان: تصور وصياغة السياسات 

اإلقتصادية الكلية والجزئية ضمن سياق التحول نحو نموذج التنمية 

مشروع  في العالم المعاصر ) إشارة خاصة لإلقتصادات النامية(. المستدامة

تحت رقم:  01/01/2016معتمد إبتداءا من: 

F02N01UN120120150001. 

 :المقاييس المدرسة  -

 زانيةاألعمال الموجهة )ليسانس(: مدخل لإلقتصاد، إقتصاد جزئي، تسيير مي ،

 ، أسواق مالية، إقتصاد نقدي معمق.إحصاء وصفي

  لنقدية اياسة عمال الموجهة ) ماستر(: النظام المالي والنقدي الجزائري. الساأل

 .، تمويل دوليفي اإلقتصاد المفتوح، النظرية النقدية المعمقة
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  المحاضرات ) ليسانس(: إحصاء وصفي، نظريات وسياسات نقدية، مالية

  ، أسواق مالية، إقتصاد نقدي معمق.دولية

 سسة، مؤسسة، وظيفة البحث والتطوير في المؤالمحاضرات )ماستر(: جباية ال

تحليل  السياسات النقدية في اإلقتصاد المفتوح، النظرية النقدية المعمقة،

 ، تمويل دولي.3و2مخاطر اإلئتمان للشركات، مقررات لجنة ببازل 

 :األبحاث العلمية

 :األبحاث المنشورة

 " ر مع الدكتو الفوائض النقدية و فرص التصنيع في الجزائر" باإلشتراك

رس ، ما24علي لزعر، مجلة العلوم اإلنسانية جامعة بسكرة، الجزائر، العدد 

2012. 

  مقال 2009-2000تحوالت السياسة النقدية في الجزائر خالل الفترة ،

 .2012، جوان 10منشور في مجلة الباحث، جامعة ورقلة، الجزائر، العدد 

 " كتور باإلشتراك مع الد)  "المحددات الخارجية لعرض النقود في الجزائر

 . 2011علي لزعر(.مجلة رؤى إقتصادية جامعة الوادي، العدد األأول ديسمبر 

  ،مجلة بحوث  تحديات السياسة النقدية ومحددات التضخم في الجزائر

 .2013،شتاء ربيع 62-61إقتصادية عربية العددان 

  ( 2009-1999الفوائض النقدية ومحددات التضخم في الجزائر) ،اك باإلشتر

كلية  مال،مع الدكتور لزعر علي، مجلة اإلقتصاديات المالية المصرفية وإدارة األع

رة بسك العلوم اإلقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر

 .2012، 0العدد 

 ،مع  تراكباإلش التبعية الغذائية في الجزائر: أبعاد المشكلة وأفاق التغيير

عدد ي، اللة رؤى إقتصادية، كلية العلوم اإلقتصادية جامعة الوادأستاذين، مج

 .2013الرابع جوان 

 " ة" ، مجلة العلوم اإلنساني" حدود سياسة التعقيم النقدي في الجزائر

 .2016، مارس 43الصادرة عن جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد 

  :مجلة أبحاث ، 2015-2000محددات التضخم في الجزائر خالل الفترة

 .2017جوان  21إقتصادية وإدارية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد  
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 Tranmission des Variations du Taux de Change aux 

Prix a la Consommation : Cas de L’algerie, El-Bahith 

Review, Issue : 17, Year : 2017. 

  المشاركة في الملتقيات و الندوات: 

 خلة لمداا، ية اإلقتصادية في الجزائر: تأطير التجارة الخارجيةمتطلبات التنم

لسات ر الجالتقديمية للورشة الثانية: تأطير التجارة الخارجية، مقدمة في إطا

ريخ: المحلية لقطاع التجارة، مديرية التجارة لوالية تبسة المنعقدة بتا

25/04/2011. 

  ،مقال مقدم إلى إعادة تقييم أصول الشركات في ظل سياسة الخوصصة

الملتقى الوطني حول التشخيص المالي في المؤسسة اإلقتصادية، معهد 

وق معي سالعلوماإلقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، المركز الجا

 .2012ماي  23-23أهراس، 

  ائرحالة الجز -التوجيه واإلرشاد لحملة الشهادات و أهميته في التشغيل- 

 شهاداتلة اللمية الدولية األولى حول: اإلدماج المهني لحمبحث مقدم للندوة الع

 .أكتوبر بجامعة تبسة 11و10الجامعية، يومي 

 ،قدمة مخلة مدا قياس األداء البيئي لشركات األعمال: المحاسبة البيئية انموجا

ي ية فاإلقتصاد  ضمن فاليات الملتقى الدولي حول التأهييل البيئي للمؤسسة

 -بسة تبجامعة  2012نوفمبر  06/07قيا، المنقد بتاريخ إقصاديات شمال إفري

 .الجزائر

 ر لجزائتراكم السيولة المصرفية وإنعكاساته على سير السياسة النقدية في ا

ي ، مداخلة مقدمة للمشاركة في الملتقى الدول2013-2000خالل الفترة: 

ت تحدياوالعاشر: فعالية السياسة النقدية في الدول النامية: تجارب الماضي 

معة ر، جاالمستقبل، كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيي

 .2015نوفمبر  16-15الجزائر،  –الشلف  –حسيبة بن بوعلي 

 ت سوقدور جودة التعليم في الموائمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبا 

 لتعليم، بحث مقدم للمؤتمر العربي الدولي الخامس لضمان جودة االعمل

ارس م 5-3العالي، المنعقد بجامعة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة: 

2015.2015. 

 قى ، الملتتحديات تنويع اإلقتصاد الجزائري لمواجهة تراجع أسعار النفط

، الدولي األول حول أزمة النفط: سياسات اإلصالح والتنويع اإلقتصادي

 .2017توبر أك 15 14جامعة باجي مختار، الجزائر، يومي: 
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 ية لتنموإشكالية تمويل البنى التحتية للنقل في الجزائر من خالل البرامج ا

مار ، الملتقى الدولي الثالث عشر: إستراتيجيات تمويل اإلستث2001-2014

ف، في البنى التحتية في ظل التحديات اإلقتصادية الراهنة، جامعة الشل

 .2017نوفمبر  06-05الجزائر، 

 2016-2000ة اإلنفاق العام في الجزائر خالل الفترة " فعالية وإستدام ،

دامة بحث مقدم للملتقى الدولي اإلنفاق البيئي بين حاجات التنمية المست

 .2018مارس  14-13ومتطلبات الحكم الراشد، جامعة العربي التبسي، 

 عة، إستغالل الطاقة الشمسية في مجال الري كحل إلدارة المياه في الزرا

مس لي األول مال وأعمال حول: نحو إدماج أعمق لثروتي الشالملتقى الدو

مة حوالماء في سياسة التنمية الوطنية للجنوب الجزائري، جامعة الشهيد 

 .2019نوفمبر  12-11لخضر، الوادي، 

 عضوية اللجان التنظيمية:

 دة لمنعقا، مديرية التجارة لوالية تبسة الجلسات المحلية لقطاع التجارة

 .25/04/2011بتاريخ: 

 ت شهاداالندوة العلمية الدولية األولى حول: اإلدماج المهني لحملة ال

 .أكتوبر بجامعة تبسة 11و10، يومي الجامعية

 اإلقتصادية في   الملتقى الدولي حول التأهييل البيئي للمؤسسة

معة بجا 2012نوفمبر  06/07المنقد بتاريخ  إقصاديات شمال إفريقيا،

 .الجزائر -تبسة 

 الحماية المستدامة للمستهلك وتحديات الدولي حول  الملتقى

  أكتوبر 07-06، وذلك يومي بين الواقع والمأمول العولمة:

 .-الجزائر–بجامعة تبسة  2014

 عضوية اللجان العلمية:

  الحماية المستدامة للمستهلك وتحديات الملتقى الدولي حول

  رأكتوب 07-06، وذلك يومي بين الواقع والمأمول العولمة:

 .-الجزائر–بجامعة تبسة  2014

  ات متطلبوالملتقى الدولي اإلنفاق البيئي بين حاجات التنمية المستدامة

 .2018مارس  14-13الحكم الراشد، جامعة العربي التبسي، 
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 الملتقى الدولي األول مال وأعمال حول: نحو إدماج أعمق لثروتي 

ة جزائري، جامعالشمس والماء في سياسة التنمية الوطنية للجنوب ال

 .2019نوفمبر  12-11الشهيد حمة لخضر، الوادي، 

 المطبوعات والمؤلفات: 

وك، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثالثة علوم إقتصادية تخصص: مالية وبن

ي في مقياس: النظريات والسياسات النقدية، محكمة ومجازة من المجلس العلم

 .2014/2015للكلية، 

 :على مذكرات علمية  تحكيم و مناقشة و إشراف

 .مذكرات ليسلنس  -

 .مذكرات ماستر  -

 .لجان التأهيل الجامعي 

 رسائل دكتوراه. -

امعة جلفتح مسابقة الطور الثالث دكتوراه في  CFDعضو في اللجنة التنظيمية  -

-2017والسنة الجامعية  2017-2016العربي التبسي * تبسة*  للسنة الجامعية 

 ية قسم العلوم االقتصادية.. تخصص تمويل التنم2018

امعة جلفتح مسابقة الطور الثالث دكتوراه في  CFDعضو في اللجنة التنظيمية  -

قسم  تخصص تمويل التنمية 2019/2020العربي التبسي * تبسة*  للسنة الجامعية 

 العلوم االقتصادية.

 :مجال االهتمام

 الدراسات االقتصادية الكلية. 

 .اإلقتصاد اإلسالمي 

 النمو االقتصادي نظريات. 

 النظرية النقدية والبنوك واألسواق المالية. 

 التجارة و المالية الدولية الدولية. 

 .التقنيات الكمية 

 .اإلقتصاد القياسي 


