
 

  
 
 

                   للسيرة الذاتيةموجز                             

 

 درغــــالد رشي /لبروفيسورل
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 اإلسالمية ومكليـة العل

 1باتنـــة  جـامعــة

 الجـــــــــزائـــــــــر
 

 

 

1معة باتنةجا -كلية العلوم اإلسالميةالتعليم العالي: أستاذ   
 

األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةجامعة  -مدعو أستاذ   

 قسنطينة
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  دكتورلألستاذ ال السيرة الذاتية بيان
 درغال رشيد 

                               :* البيانات الشخصية 
 

 

  درغالد رشي *  االســـــــــــــــــــم  واللقــــــب  :

 

 الجزائـر . باتنـــة. .. حيدوســةم 00/00/1963  مـكان االزديـــــاد  :*  تاريخ و

 

 . باتنــة تجزئـــة األوراس 52  *  العنــــوان الشــــخـصـــي  :

  rachid.derghal@univ-batna.dz:         المهني البريد اإللكتروني 

rachid.derghal@yahoo.fr 

  0663039798 /مول  المح.    033287227الثابت  *  الهاتف الشـخصي  

 

 ،تخصص اقتصاد إسالميفي العلوم اإلسالمية قسم الشريعة، دكتوراه :* الدرجة العلمية

 الجزائر .1ـــةنجامعة بات                                    

 

 .1باتنةالعلوم اإلسالمية . جامعة بكلية  . التعليم العاليأستاذ  ظيفة الـرسـميـة  :وـال* 

 

  / الجزائر 5000. باتنة العلوم اإلسالمية . طريق بسكرةة كلي * عنوان ومكــان العمـل  :

 

 .اإلسالمي قتصاداال ق :ي*  الـتخـصـص الــدق

 

 .التمويل والبنوكالمالية اإلسالمية و *   الـتخـصـص العـــــــــــــــــام  :

 

 . ربعة أطفالج وأب ألمتزو * الحالــــــــــــــــــة العـــائلية  :

 الخبرة اإلدارية والعلمية للبروفيسور: رشيد درغــال  

 2022إلى  1987من 
 الخبرة اإلدارية:*

 جـدول مختصرللخبرة اإلدارية

 الرتبة المنصب اإلداري



 1987متصرف إداري: مسؤول مصلحة االنخراط

 1992/1999داري: ‘متصرف  رئيس مصلحة الميزانية والوسائل العامة

 1999/2000متصرف إداري  رئيس مصلحة النشاطات  الثقافية والرياضية

 1999/2001متصرف إداري رئيسي مستشار مالي لدى رئيس الجامعة

 2001/2002 جامعة باتنة -نائب مدير البيداغوجيا بكلية الطب

 2002/2003 مسؤول العالقات مع التنظيمات الطالبية

 2003/2007متصرف إداري مستشار  تبسيمدير اإلدارة بملحقة العربي ال

 

 

 

 * الخبرة اإلدارية العلمية 

 اإلداريةالعلمية جـدول مختصرللخبرة 

 

 2008/2015أستاذ محاضر ب: مسؤول الدراسات العليا للقسم

 2014/2015أستاذ محاضرأ:  رئيس شعبة العلوم اإلسالمية

 2012/2015أستاذ محاضرأ:  عضو اللجنة العلمية للقسم

يم مشاريع الدكتوراه في جامعات كخبير تح

 الشرق الجزائري

 2012/2015أستاذ محاضرأ: 

 2018/2020أستاذ "بروفيسور"  رئيس قسم اللغة والحضارة اإلسالمية

 2018/2020أستاذ "بروفيسور"  عضو اللجنة العلمية للقسم

 2018/2020أستاذ "بروفيسور"  عضو المجلس العلمي للكلية

 

 
 

 

 
 

 

 

  professeur: التعليم العاليأستاذ : الحالية الرتبة* 

 رئيس قســـم اللغة والحضارة اإلسـالمية: خيرةالوظيفة األ  *

 الشهادات العلمية: 
 ثانوية البشير اإلبراهيمي، باتنة1983* الباكالوريا 

 جامعة الجزائر. -المدرسة العليا للتجارة 1987* الليسانس 

 جامعة باتنة. -2007تخصص: اقتصاد إسالمي. *الماجستير علوم إسالمية،

 جامعة باتنة. -2012*الدكتوراه  علوم إسالمية، تخصص: اقتصاد إسالمي.



 جامعة باتنة. -03/12/2013* التأهيل الجامعي: 

 2018/07/08* أستاذ التعليم العالي:

 بكلية العلوم اإلسالمية. الوظائف اإلدارية المشغولة

     2015إلى 2010ت العليا  من نائب رئيس القسم للدراسا

  2015إلى  2012عضو منتخب في اللجنة العلمية من 

 2016إلى  2014رئيس شعبة العلوم اإلسالمية من 

 إلى يومنا هذا. 2019من  اإلسالمية  رئيس قسم اللغة والحضارة

 .2021عضو المجلس العلمي للكلية إلى 

 : واقع وآفاقالتشاركية في الجزائر المالية صرفية( المPRFUرئيس مشروع البحث التكويني الجامعي)

 الخبرة اإلدارية: *

 1992 -1987* متصرف إداري: مسؤول مكتب شؤون الطلبة 

 2001-1992*رئيس مصلحة الميزانية والوسائل العامة 

 1997*متصرف إداري رئيسي: 

 2003-2001*رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية" 

 2000/2001جامعة باتنة:  -داغوجيا كلية الطب*نائب المدير للبي

 2003*متصرف إداري مستشار: 

 2007-2003*نائب مدير لإلدارة العامة:

 األبحاث المنشورة والمشاركة في الملتقيات:*
 : والوطنية الملتقيات الدولية

 الملتقيات الدولية:

الملتقى الدولي  ء التجارب الدوليةشبابيك المعامالت المالية اإلسالمية في البنوك الجزائرية في ضو -

، الشبابيك والفروع اإلسالمية في البنوك التقليدية" 2022أكتوبر 26/27 ي، يوم1األول، جامعة باتنة

 رؤية فقهية اقتصادية، 

 

 24/25، يومي 1يفي في الصناعة المالية اإلسالمية، الملتقى الدولي األول، جامعة باتنةظالتكامل الو -

شركات -آليات الحوكمة في تطوير أداء الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية،دور 2022ماي 

 -التأمين التكافلي أنموذجا

قضايا األسرة المسلمة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشريعة اإلسالمية والتشريعات العربية    -

 .  2018نوفمبر  28-27، يومي 1الملتقى الدولي التاسع، جامعة باتنة

 .2016 :جامعة عباس بغرور خنشلةاألول  دولي الملتقى ال ،عولمة النص القانوني-

 .2015 :، جامعة باتنةالسابع يدولالملتقى ال امعة والمجتمع.. الواقع واألفاق:الج-

 .2014 :العربية، ملتقى دولي جامعة عباس لغرور خنشلة تنظيم السلطات في الدساتير-

 

 الملتقيات الوطنية:

  -دراسة حالة الجزائر -في الصيرفة اإلسالمية لموارد البشريةقتصاد الرقمي في تنمية وتطوير الدور اال

جامعة عباس لغرور، خنشلة، المالية اإلسالمية:  -عن بعد وحضوريا-الملتقى الوطني االفتراضي األول

 .2022جوان 06التمويل البنكي بين الكفاءة والشرعية. 



 2022جوان 06ى: االقتصاد الرقمي......  جامعة خنشلة *رئيس لجنة التوصيات للملتق

* المالية اإلسالمية ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية، الملتقى الوطني، جامعة األمير عبد القادر 

 -، كفاءة التمويل المصرفي2022أفريل  16/17بالتعاون مع المجلس اإلسالمي األعلى، يومي  -قسنطينة

 -دراسة مقارنة

يرفة المالية التشاركية وتحديات التغيير المحلي وصعوبة التعامل الدولي ، ملتقى وطني بجامعة الص *

 رئيس الملتقى الوطني األول.، 2020مارس  09، 1باتنة

الصيرفة المالية التشاركية وتحديات التغيير المحلي وصعوبة التعامل الدولي، الصيرفة المالية  *

 .2020مارس  09، 1جامعة باتنة -ملتقى وطني ل واعد.التشاركية بين وضع سائد ومستقب

،تطبيقات تكنولوجيا 1الصيرفة المالية التشاركية وتحديات التغيير المحلي وصعوبة التعامل الدولي، باتنة*

  1،09جامعة باتنة -مصرف السالم أنموذجا. ملتقى وطني -الصناعة المالية في المصارف التشاركية

 .2020مارس 

 .2017 :جامعة األمير قسنطينة، ملتقى ريس العلوم اإلسالمية في الجامعة الجزائريةمستقبل تد *

 .2014، جامعة باتنة وطنيملتقى  ستغالل األمالك الوقفية في الجزائر واستثمارها..ا*

 األيام الدراسية والندوات العلمية:

 .29/04/2018االقتصاد الجزائري والتمويل اإلسالمي، قسنطينة في  -

 .15/12/2014ه األولويات في قضايا االقتصاد، بطاقة االئتمان أنموذجا، جامعة باتنة في فق -

 03/12/2013التدريس الجامعي بين الواقع والمأمول، جامعة باتنة قي -

 .2013تقويم التحصيل العلمي للطالب الجامعي، جامعة باتنة في  -

 .2015كيفيات وتقنيات اختيار وإنجاز موضوعات مذكرات التخرج، رئيس الندوة، جامعة باتنة -

 .2013العالمة بن باديس واألبعاد التجديدية لمشروع النهضة، ندوة علمية وطنية، جامعة باتنة -

 

 

 :المقاالت المنشورة*

 المقاالت المنشورة بمجالت محكمة:    

أ: المقاالت الدولية    

. 475إلى  463منشور في الصفحة : ضمانات االستثمار في المصارف اإلسالمية، بـ موسومقال م -1

. الجزائر. العدد الخامس بسكرة مجلة العلوم اإلنسانية، دورية دولية علمية جامعة محمد خيضر.

.2016( نوفمبر 45واألربعون)  

إلى  377منشور في الصفحة  مية"اتخاذ القرار االستثماري في المصارف اإلسالموسوم بـ: " مقال -2

( سبتمبر 38. العدد الثامن والثالثون)قسنطينة. مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، 396

2016 

 81في الصفحة  : "دور الصكوك اإلسالمية في تمويل عجز الموازنة العامة" منشورموسوم بـ مقال -3

. 2015( جوان 10. العدد العاشر)تبسةانية، جامعة . مجلة العلوم االجتماعية واإلنس100إلى   

 ب: المقاالت الوطنية:

 : دور النخب في تجديد المشروع النهضوي التنموي من خالل الفكر الباديسي،موسوم بـ مقال-4

( جويلية 10، العدد العاشر )جامعة وهران. مجلة عصور الجديدة، 279إلى  264منشور في الصفحة 

2014.   



جلة الشريعة م .38 إلى 15منشور في الصفحة الحديث، والعصر : التفسيرسوم بـمومقال  -5

   2013(.03ة.العدد الثالث)جامعة األمير قسنطين، تصادواالق

إلى  278منشور في الصفحة مقال موسوم بـ: الفساد االقتصادي وعالجه في االقتصاد اإلسالمي،  -6

  2012(.15العدد الخامس عشر)جامعة باتنة،، كلية العلوم اإلسالمية، ، مجلة اإلحياء297

 إلى 425منشور في الصفحة  ،ثره على اقتصاديات الدول العربيةمقال موسوم بـ: غسيل األموال وأ -7

 2010(. 14، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، العدد الرابع عشر)مجلة اإلحياء  .438

، كلية العلوم مجلة اإلحياء، ي تمويل التنمية االقتصاديةف لتأمين التكافليإسهامات امقال موسوم بـ:  -8

 .2020نوفمبر(. 27)والعشرينسابع الاإلسالمية، جامعة باتنة، العدد 

مجلة ، االلتزام بالتبرع بديال عن غرامات التأخير في العقود المبرمة مع الدولةمقال موسوم بـ:  -9

 .2021 جانفي (.28)ونوالعشر منالثالعدد ، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، ااإلحياء

 :المنشورة ) الكتب(المؤلفات*
 .2017أوت  -صاديات المصارف اإلسالميةت* اق

 .2017أوت  -* التكامل الوظيفي بين المصارف اإلسالمية واألسواق المالية

 .2017أوت  -* المدخل إلى البورصات واألسواق المالية

 بحث:* العضوية في المخابر ومشاريع ال

 01/01/2019 -الصيرفة المالية التشاركية في الجزائر واقع وآفاق PRFUمشروع بحث * رئيس 

 باتنة -كلية العلوم اإلسالمية -عضو في مخبر الفقه الحضاري ومقاصد الشريعة*

 باتنة -كلية العلوم اإلسالمية -عضو في مخبر العلوم اإلسالمية في الجزائر*

 

 :المطبوعات الجامعية*
2017/2018بوعة المالية العامة.* مط  

.2016/2017.للطلبة المكفوفين بطريقة البريل * مطبوعة المالية العامة  
2015/2016* مطبوعة المعامالت المالية المعاصرة،   

2014/2015* مطبوعة الجرائم االقتصادية واإلفالس  

2014/2015* مطبوعة الشركات والبنوك.  

4201/5201* مطبوعة اقتصاد التنمية.  

 

  :الرسائل واإلشراف * العضوية في مناقشة
        -قسنطينة -بجامعات: باتنة عضو في مناقشة العديد من مذكرات الماجستير وأطروحات الدكتوراه -

  سكرة والمسيلة..  ب

 2022إلى  2014من  تمت مناقشتها :باتنة ماستر بكلية العلوم اإلسالمية مذكرة  70اإلشراف على  -

 .2019إلى   2016 مذكرات ماستر بكلية العلوم االقتصادية والتسيير من 06على  اإلشراف - 

 طلبة(05 ) إلشراف على أطروحات الدكتوراه:* ا
 تمت المناقشة للطالب: بورويبة محمد علي. فقه وأصول. العلوم*اإلشراف على دكتوراه 

 LMDدكتوراه الطور الثالث:  رسائل أربع* اإلشراف على  

 تمت المناقشة : تخصص: إدارة األوقاف والزكاة.رشيدة بركات * الطالبة:



 تمت المناقشة تخصص: اقتصـاد إسالمي. حامدي وناسة:* الطالبة: 

 تخصص: اقتصـاد إسالمي. حورية عبد العزيز:* الطالبة: 

 امالت مالية إسالمية: تخصص: معلأبراهيم بلي* الطالب: 

 2220ى إل 7020 من: التي تم تدريسهاالمقاييس * 

  مالية  –الوقف والتنمية  -اقتصاد التنمية -مدخل إلى االقتصاد -جرائم اقتصادية مستوى الليسانس:*

 -مذكرة التخرج -فقه المعامالت.اقتصاد نقدي -عامة

مؤسسات مالية  -إدارة البنوك اإلسالمية -صيغ التمويل اإلسالمية -مؤسسات مالية: مستوى الماستر*

  األسواق المالية) البورصة(. -الزكاة والتنمية -ة معاصرةمعامالت مالي -وبنوك

  -اقتصاد إسالمي -ندوة قضايا اقتصادية معاصرة مستوى الدكتوراه:*

 :النشاطات العلمية األخرى*
 خنشلة، باتنة ، الوادي.:  اتجامعل وطنية عضو محكم في مجالت علمية جامعية -

 مجلة علمية دولية، جامعة مستغانم) الجزائر(. االستراتيجية والتنمية، عضو محكم في مجلة -

 عضو محكم في مجلة العلوم اإلنسانية، مجلة علمية دولية، جامعة بسكرة ) الجزائر(. -

 جامعة بن باديس. مستغانم. -والتنمية اإلستراتيجيةعضو اللجنة العلمية في المجلة الدولية:   -

 شرق ) مشاريع الدكتوراه ل م د(أستاذ خبير لدى المديرية الجهوية لجامعات ال -

 جامعة باتنة. -عضو فرقة بحثية مخبرية -

 عضو محكم خبير في إجازة مشاريع الدكتوراه، جامعة الوادي. -

 : باتنة واألمير عبد القادر بقسنطينة.يعضو محكم خبير في إجازة المطبوعات الجامعية لجامعت -

 LMD:مسابقات الدكتوراه ل م د* 

 .2017إلى  2013تكوين في الدكتوراه اقتصاد إسالمي جامعة باتنة من عضو فريق ال -

 .2015/2016رئيس لجنة تنظيم مسابقة الدكتوراه لقسم الشريعة  -

من  قسنطينة -جامعة األمير عبد القادر  -عضو فريق إعداد األسئلة والتصحيح في مسابقات الدكتوراه -

 .2016إلى  2014

 .2017إلى  2014من  -1جامعة باتنة -التصحيح في مسابقات الدكتوراهعضو فريق إعداد األسئلة و -

 2022/ 2021ضو فريق التصحيح في مسابقات الدكتوراه ع -

 

 التكوين قصير المدى بالخارج:* 

 2008/2009    ) سويا(:تربص قصير المدى بـ: جامعة دمشق/1

 2009/2010تربص قصير المدى بـ: جامعة دمشق: ) سويا(   /2

 2010/2011بص قصير المدى بـ: جامعة دمشق: ) سويا(   تر/3

 2012/2013تربص قصير المدى بـ: جامعة اسطنبول: )تركيا( /4

 2013/2014تربص قصير المدى بـ: جامعة: اسطنبول:)تركيا  /5

  2014/2015تربص قصير المدى بـ: جامعة اسطنبول: )تركيا( /6

 2015/2016كيا( تربص قصير المدى بـ: جامعة اسطنبول: )تر/7

 2022/2023تربص قصير المدى بـ: جامعة اسطنبول: )تركيا( /8

 

 



 

 :التمكن من اللغات* 

 ممتاز جدا*اللغة العربية: 

 très bien*اللغة الفرنسية: 

 متوسطة اإلنجليزية: غ*الل

 

سواء  ذا الموجز تصريح شرفي وأخالقي مني، وأملك كل الوثائق عن أي معلومة فيهه :* مالحظة

  أ.د/ رشيد درغـال       .          ثيقة إدارية أو جامعية أو منشوراأكانت و

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 


	الجـــــــــزائـــــــــر
	* البيانات الشخصية :


