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CURRICULUM VITAE    السيـرة الذاتيـة 

 

FATMA    فاطمةاالســـــم :  

 RAHAL ل: رحـا اللقـــــب  

 متزوجةالحالة العائلية: 

 ببسكرة،الجزائر.  60/1891/ 11:تاريخ ومكان امليالد

 بلدية سيدي نعمان دائرة ذراع بن خدة، والية تيزي وزو، الجزائر. العنوان:

          66512335131218:الهاتف النقال

  rahal_inf2012@yahoo.fr: البريد االلكتروني

 جامعة محمد خيضر بسكرة،الجزائر،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير مؤسسة النشاط:

 الشهادات املتحصل عليها:

 5663 الجزائر.، من ثانوية مكي مني، بسكرة -علوم طبيعة والحياة–:تحصلت على شهادة البكالوريــــا 

 5669الجزائر. ،:تحصلت على شهادة عون ادخال في االعالم اآللي من مدرسة نوميديا، بسكرة 

 5668 محمد خيضر جامعة من  ،نقود وبنوكشهادة الليسانس في العلوم االقتصادية ،تخصص: مالية:تحصلت على

 الجزائر. ،بسكرة

 5615تحصلت على شهادة املاجستير في العلوم االقتصادية تخصص إقتصاد دولي من جامعة محمد خيضر بسكرة :، 

 الجزائر.

 5615 سجلت سنة أولى دكتوراه كالسيك في العلوم االقتصادية ،تخصص: اقتصاد دولي من جامعة محمد خيضر:

 الجزائر. ،بسكرة

 العملية:الخبرة 

 ملدة سنتين .-بسكرة "شركة تأمين"فرععملت كعون اداري في الشركة الجزائرية للخبرة ،  

 في جامعة محمد خيضر ، بسكرة، الجزائر -قسم أ -: أستاذة مساعدةاملنصب الحـالي . 

 املهــــام البيداغوجية:

 رياضيات مالية، اقتصاد جزئي، اقتصاد كلي، )تسيير مالي، ستر ملقاييس متنوعةيسانس واملالال ى مستو  ىتدريس علال

 مدخل لالقتصاد الدولي، استشراف االقتصاد الدولي، تقنيات التصدير واالستيراد(

 وليسانس  االشراف ومناقشة مذكرات طلبة املاستر. 

 :املــــساهــــمات العلمــــية 

 19  وعامليةدولية ، طنية و في ملتقيات علمية متنوع بحث. 

 العلمية الوطنيةامللتقيات  .أ

التوازن البيئي  املـلتـقى الـوطني حـول: فـرص ومخـاطر السـيـاحـة الـداخـليـة فـي الجـزائـر، مداخلة بعنوان : .1

،  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، والتنمية السياحية الداخلية املستدامة لوالية عنابة

 .5615نوفمبر  56-18جامعة باتنة، الجزائر، يومي 
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دور املـلتـقى الـوطني حـول: متطلبات ارساء مبادئ الحوكمة في ادارة امليزانية العامة للدولة، مداخلة بعنوان : .5

، جامعة أكي الشفافية  في إصالح امليزانية العامة للدولة و تحقيق التنمية املستدامة في الدول العربية

 .5615أكتوبر  26/21امحند ، جامعة البويرة ، الجزائر، يومي 

دور امللتقى الوطني حول: األمن الغذائي في الجزائر) بين املاض ي و الحاضر و املستقبل(، مداخلة بعنوان:  .3

في تنمية القطاع الفالحي  1022-1002االنفاق االستثماري على القطاع الفالحي في ايطار البرامج التنموية 

 .5612ماي  69-61ة العليـا لألساتـذة  ،بوزريعة، الجزائر، أيــام: ، املدرسـوتحقيق األمن الغذائي  في الجزائر

الحكم الراشد وإشكالية التنمية التـنمـية  املحلية  املسـتدامة، مداخلة بعنوان:  :امللتقى الوطني األول حول  .1

 .5612ماي  26 - 58جامعة تبسة، الجزائر،    املحلية املستدامة في الجزائر،

، مداخلة -الواقع و التحديات -: مكافحة تبييض األموال في املؤسسات املالية الجزائرية امللتقى الوطني حول  .3

دراسة حالة البنك الخارجي -التدابير الوقائية ملحاربة عملية غسيل األموال في الجهاز املصرفيبعنوان :  

 . 5612مارس 61/63،جامعة سعـــد دحـــلـــب ،البليدة، الجزائر، أيام :  -الجزائري 

، مخبر املالية -أزمة منطقة اليورو نموذجا-ندوة حول: دور التكتالت االقتصادية  في ادارة االزمات املالية .0

 .61/11/5613والبنوك وادارة االعمال، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، الجزائر، 

 مللتقيات العلمية الدوليةا .ب

مداخلة بعنوان : امللتـقى العلـمي الـدولي األول حـول :تثمير اموال الزكاة وطرق تفعيلها في العالم االسالمي،  .1

ــــامعـــة سعـــد  –دراسة كنموذج لوالية سالنجور بماليزيا -دور الزكاة في تحقيق التنمية االقتصادية ، جـ

 . 5615جوان  18-19الجزائر ، يومي دحـــلـــب ، البليدة، 

امللتقى الدولي حول: تقييم آثار برامج االستثمارات العامة و انعكاساتها على التشغيل و االستثمار والنمو  .8

دور البرامج الوطنية لتطوير الفالحة في ايطار البرامج التنموية  مداخلة بعنوان: ،5611-5661االقتصادي 

 . 5612مارس 11/15أيام :  ، الجزائر، 1جامعة سطيف لغذائي  في الجزائر،في تحقيق األمن ا 1002-1022

، مداخلة  -دراسة تجارب بعض الدول -املـلتـقى الـدولي حـول: متطلبات ارساء الحكومة اإللكترونية في الجزائر .8

دراسة تقييمية لبرنامج الحكومة -  الحكومة اإللكترونية وسبل تطبيقها في الدول العربيةبعنوان: 

 ،  5612ماي  12/11جـــــامعـــة سعـــد دحـــلـــب، الــبلـيـدة، الجزائر، يومي  ،-االلكترونية املتكاملة في دولة قطر

تقييم املـلتـقى الـدولي الثاني حـول: تثمير أموال الزكاة وطرق تفعيلها في العالم اإلسالمي،مداخلة بعنوان :   .16

دراسة كنموذج بيت الزكاة -دول مجلس التعاون الخليجي لدور الزكاة في تعزيز التنمية البشرية  تجربة

ــــامعـــة سعـــد دحـــلـــب ، البليدة، الجزائر، يومي  ،-الكويتي وصندوق الزكاة القطري   .5612ماي  56/51جـ

:تنوع فئات املتعاملين ، إختالف الظروف األيام العلمية الدولية الرابعة حول املقاوالتية عند الــشبــــاب  .11

دور املرافقة املقاولتية في دعم إنشاء املؤسسات املصغرة دراسة مداخلة بعنوان :  ومحيطات األعمال،

جامعة محمد خيضر،بسكرة، الجزائر،  ، فرع املدية -ansej -حالة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

 .5612أفريل  52/51/53أيام 

دور بيت  املـلتـقى الـدولي حـول: مقومات تحقيق التنمية املستدامة في االقتصاد االسالمي، مداخلة بعنوان: .15

 .5615نوفمبر  59-51،جامعة قاملة، الجزائر، يومي  زكاة الكويت في تعزيز التنمية البشرية املستدامة
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-دراسة حالة الجزائر  –لنمو االقتصادي امللتقى الدولي األول: دور االستثمار األجنبي املباشر في تحقيق ا .12

تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو على تدفق االستثمار األجنبي املباشر إلى مداخلة بعنوان :

 .5611/ديسمبر 65/62جامعة عباس لغرور، خنشلة، الجزائر،، -فرنسا نموذجا-املنطقة

أثر تحرير صادي والنمو بدول جنوب املتوسط ، مداخلة بعنوان:املـلتـقى الـدولي حـول: سياسات االنفتاح االقت .11

، -1021-2790دراسة تحليلية للفترة -حساب رأس املال على جذب االستثمار األجنبي املباشر إلى الجزائر 

  11/15كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، يومي

 .5612نوفمبر 

املؤتمر الدولي األول حول:إدارة املخاطر املالیة وانعكاساتھا على اقتصادیات دول العالم، مداخلة  .21

واقع تطبيق البنوك  -(3-1-2كفاية رأس املال في البنوك االسالمية على ضوء توصيات)لجنة بازل بعنوان:

 .5612نوفمبر 50/51جامعة أكلي امحند، الجزائر، ، -3االسالمية لتوصيات بازل 

بين الصناعة املالية التقليدية والصناعة املالية   املؤتمر الدولي: منتجات وتطبيقات اإلبتكار والهندسة املالية .10

جامعة : واقع صناعة الصكوك االسالمية في دول مجاس التعاون الخليجي، ، مداخلة بعنوان-اإلسالمية

 .5611ماي  60-63أيام  سطيف، الجزائر،

–املؤنمر العلمي الدولي الثاني حول:السياحة كألية للتنويع االقتصادي في ظل متطلبات التنمية املستدامة  .11

املركز   نحو سياحة محلية منتجة ومتميزة في اململكة العربية السعودية،مداخلة بعنوان :،-الواقع واملؤمول 

 .5619ديسمبر 11/15بوالصوف، ميلة، الجزائر،  الجامعي عبد الحفيظ

 العاملية امللتقيات العلمية .ج

املـؤتمر العالمي التاسع لالقتصاد والتمويل االسالمي: النمو والعدالة واالستقرار من منظور اسالمي،   .19

 16-68يام ، أسطنبول، تركيا، أعلى النظام املصرفي االسالمي IIIتأثير مقررات لجنة بازل مداخلة بعنوان:

 .5612سبتمبر 

 2 ووطنية في مجالت دولية مقاالت  . 

االقتصاديات املالية البنكية  ، مجلة دور االتحاد االوروبي في ادارة ازمة الديون السياديةمقال تحت عنوان:  .1

 .5610جامعة محمد خيضر ، بسكرة، الجزائر، ، 5، العدد 1، املجلد وادارة االعمال

 -تداعيات األزمة املالية العاملية على تدفق االستثمار األجنبي املباشر إلى دول منطقة اليورومقال تحت عنوان:  .5

 .5613جامعة أدرار، الجزائر، ، 0، العدد 2املجلد  مجلة التكامل االقتصادي، ،-دراسة حالة فرنسا كنموذج

مجلة دراسات اقتصادية ، على النظام املصرفي االسالمي IIIتأثير مقررات لجنة بازل  مقال تحت عنوان:  .2

 .5613، البنك االسالمي للتنمية ، جدة، السعودية، ماي  1، العدد 52،املجلد اسالمية

، -مصرف الراجحي االسالمي نموذجا-3واقع وأفاق تطبيق البنوك االسالمية ملقررات بازل : قال تحت عنوانم .1

عددي جويلية وأوت مركز ابحاث فقه املعامالت االسالمية، جامعة كاي و  العاملية،مجلة االقتصاد االسالمي 

5611. 


