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 وأب لبنت وولد.متزوج: الحالة العائلية

  بقسم العلوم القتصاداية كلية العلوم القتصادايةأ-–محاضر قسم أستاذ : الرتبة
.تبسةالعربي التبسي - والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة 

58 25 43 661 00213 النقال: هاتــف
 أو:dr.raisfoudil@univ-tebessa.dz: البريد اللكتروني

dr.raisfoudil@gmail.com

: السيرة العلمية

شهاداة البكالوريا شعبة علوم الطبيعة و الحياة – ثانوية الحمامات-- تبسة-
.1999 جوان  الجزائر- 

 -جوانالجزائر- شهاداة الليسانس علوم تجارية شعبة مالية – جامعة تبسة
2003.

 08شهاداة الماجستير في العلوم القتصاداية شعبة نقودا و مالية – جامعة
.2006 دايسمبر  الجزائر-  قالمة-1945ماي 

 بكلية العلوم05/02/2013تمت مناقشة رسالة الدكتوراه بتاريخ 
القتصاداية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة باتنة. الجزائر-  عنوان
الرسالة: التغيرات في الحسابات الخارجية وأثره على الوضعية النقدية في

.2010-1989الجزائر: 
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 :بجامعة العربي2016 دايسمبر 15تمت مناقشة التأهيل الجامعي  بتاريخ 
التبسي.

: التخصص الدقيق

نقودا ومالية.
القتصادا الكلي.

 ·القتصادا الدولي. 
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:السيرة العمليـة

 ·التاريخ الوظيفي :

أستاذ مؤقت بمعهد العلوم التجارية و علوم التسيير بجامعة تبسة خلل الفترة:-
.2007- جويلية 2005أكتوبر 

–ب- بمعهد العلوم التجارية و علوم التسيير إبتداءا من سبتمبرقسمأستاذ مساعد -
2007.

 –أ- بكلية العلوم القتصاداية و العلوم التجارية و علوم التسييرقسمأستاذ مساعد - 
.2010بجامعة تبسة منذ سبتمبر 

بكلية العلوم القتصاداية و العلوم التجارية و علوم التسيير بجامعة- أستاذ محاضر 
.2013 مبردايستبسة منذ 

:العضوية في مشاريع البحث الوطنية

عضو في مشروع البحث التكويني بعنوان: تصور وصياغة السياسات القتصاداية الكلية
والجزئية ضمن سياق التحول نحو نموذج التنمية المستدامة في العالم المعاصر ( إشارة

 تحت رقم:01/01/2016خاصة للقتصاداات النامية). مشروع معتمد إبتداءا من: 
F02N01UN120120150001.

:المقاييس المدرسة - 

العمال الموجهة (ليسانس): مدخل للقتصادا، إقتصادا جزئي، تسيير ميزانية،  -
.إحصاء وصفي

العمال الموجهة ( ماستر): النظام المالي والنقدي الجزائري. السياسة النقدية   -
.في القتصادا المفتوح، النظرية النقدية المعمقة

المحاضرات- ( ليسانس): إحصاء- وصفي، نظريات وسياسات نقدية، مالية   -
.داولية

المحاضرات- (ماستر): جباية المؤسسة، وظيفة البحث والتطوير في المؤسسة،   -
تحليل مخاطر،  النظرية النقدية المعمقة،السياسات النقدية في القتصادا المفتوح

3و2الئتمان للشركات، مقررات لجنة ببازل 
:البأحاث العلمية
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:البأحاث المنشورة

 "الفوائض النقدية و فرص التصنيع في الجزائر" بأالشإتراك مع الدكتور
، مارس24علي لزعر، مجلة العلوم النسانية جامعة بأسكرة، الجزائر، العدد 

2012.
 مقالا2009-2000تحولتا السياسة النقدية في الجزائر خللا الفترة ،

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

 "بالشتراك مع  ("المحدداتا الخارجية لعرض النقود في الجزائر
 دايسمبرالدكتور علي لزعر).مجلة رؤى إقتصاداية جامعة الواداي، العددا الأول

2011. 

 ،مجلةتحدياتا السياسة النقدية ومحدداتا التضخم في الجزائر 
.2013،شتاء ربيع 62-61بحوث إقتصاداية عربية العدداان 

 ) 1999الفوائض النقدية ومحدداتا التضخم في الجزائر-
، بالشتراك مع الدكتور لزعر علي، مجلة القتصادايات المالية المصرفية)2009

وإداارة العمال، كلية العلوم القتصاداية و العلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة
.2012، 0محمد خيضر بسكرة العددا 

،بالشتراك معالتبعية الغذائية في الجزائر: أبأعاد المشكلة وأفاق التغيير 
أستاذين، مجلة رؤى إقتصاداية، كلية العلوم القتصاداية جامعة الواداي، العددا

.2013الرابع جوان 

 " العلوم، مجلة "حدود سياسة التعقيم النقدي في الجزائر
، مارس43جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،- العددا " الصادارة عن النسانية
2016.

 :مجلة2015-2000محدداتا التضخم في الجزائر خللا الفترة ،
.2017 جوان 21أبحاث إقتصاداية وإداارية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العددا  

   المشاركة في الملتقياتا و الندواتا   :  

،متطلباتا التنمية القتصادية في الجزائر: تأطير التجارة الخارجية    -
المداخلة التقديمية للورشة الثانية: تأطير التجارة الخارجية، مقدمة في إطار

المنعقدة بتاريخ:الجلسات المحلية لقطاع التجارة، مديرية التجارة لولية تبسة 
25/04/2011.
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مقال مقدم إلىإعادة تقييم أصولا الشركاتا في ظل سياسة الخوصصة،    -
الملتقى الوطني حول التشخيص المالي في المؤسسة القتصاداية، معهد

العلومالقتصاداية و العلوم التجارية و علوم التسيير، المركز الجامعي سوق
.2012 ماي 23-23أهراس، 

-التوجيه والرشإاد لحملة الشهاداتا و أهميته في التشغيل - حالة الجزائر- 
بحث مقدم للندوة العلمية الدولية الولى حول: الداماج المهني لحملة الشهاداات

. أكتوبر بجامعة تبسة11و10الجامعية، يومي 

 مدااخل--ةقياس الداء البيئي لشركاتا العمالا: المحاســبة البيئيــة انموجــا،- 
ية فيداصات الق حول التأهيي--ل البي--ئي للمؤسس--ة فاليات الملتقى الدولين مقدمة ضم

 بجامع--ة تبس--ة -2012نوفم--بر  06/07إقصادايات شمال إفريقي--ا، المنق--د بت--اريخ 
.الجزائر

ــة في - ــراكم الســيولة المصــرفية وإنعكاســاته على ســير السياســة النقدي ت
، مداخلة مقدمة للمش--اركة في الملتقى ال--دولي2013-2000الجزائر خللا الفترة: 

العاش--ر: فعالي--ة السياس--ة النقدي--ة في ال--دول النامي--ة: تج--ارب الماض--ي وتح--ديات
المستقبل، كلية العلوم القتصاداية والعلوم التجارية وعل--وم التس--يير، جامع--ة حس--يبة

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

oدور جودة التعليم في الموائمة بأين مخرجــاتا التعليم العــالي ومتطلبــاتا ســوق
،لم--ؤتمر الع--ربي ال--دولي الخ--امس لض--مان ج--وداة التعليم الع--الي، بحث مق--دم لالعمل

.2015.2015 مارس 5-3المنعقد بجامعة الشارقة، المارات العربية المتحدة: 
ــة تراجــع أســعار النفط ــري لمواجه ــع القتصــاد الجزائ ، الملتقىتحــدياتا تنوي

الدولي الول حول أزمة النفط: سياسات الصلح والتنويع القتصاداي، جامعة ب--اجي
.2017 أكتوبر 15 14مختار، الجزائر، يومي: 

إشإــكالية تمويــل البــنى التحتيــة للنقــل في الجزائــر من خللا الــبرامج التنمويــة
، الملتقى الدولي الثــالث عشــر: إســتراتيجياتا تمويــل الســتثمار في2001-2014

-05البنى التحتية في ظل التحدياتا القتصادية الراهنة، جامعــة الشــلف، الجزائــر، 
.2017 نوفمبر 06

عضوية اللجان التنظيمية:

المنعقدة، مديرية التجارة لولية تبسة الجلساتا المحلية لقطاع التجارة-
.25/04/2011بتاريخ: 
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لندوة العلمية الدولية الولى حولا: الدماج المهني لحملة الشهاداتاا-
. أكتوبر بجامعة تبسة11و10، يومي الجامعية

ية فيدصات الق حولا التأهييل البيئي للمؤسسة الملتقى الدولي-
 بجامعة تبسة -2012نوفمبر  06/07 المنقد بتاريخ إقصادياتا شإمالا إفريقيا،

.الجزائر

الحماية المستدامة للمستهلك وتحدياتاحول  الملتقى الدولي-
بجامعة 2014   أكتوبر07-06، وذلك يومي بأين الواقع والمأمولا العولمة:

تبسة –الجزائر-.

عضوية اللجان العلمية:

الحماية المستدامة للمستهلك وتحدياتاحول  الملتقى الدولي-
بجامعة 2014   أكتوبر07-06، وذلك يومي بأين الواقع والمأمولا العولمة:

تبسة –الجزائر-.
المطبوعاتا والمؤلفاتا: -

مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثالثة علوم إقتصاداية تخصص: مالية وبنوك،
في مقياس: النظريات والسياسات النقدية، محكمة ومجازة من المجلس العلمي

.2014/2015للكلية، 

:   على مذكراتا علمية     تحكيم و مناقشة و إشإراف

.مذكرات ليسلنس  -

.مذكرات ماستر  -

- رسائل داكتوراه.

  :  مجالا الهتمام

الدراسات القتصاداية الكلية.
.القتصادا السلمي

نظريات النمو القتصاداي.

النظرية النقدية والبنوك والسواق المالية.
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التجارة و المالية الدولية الدولية.

.التقنيات الكمية

.القتصادا القياسي
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