موجزللسيرة الذاتية
لألستاذ الدكتور /رشيد درغــــال
أسـتاذ االقتصـــــــــــاد اإلسالمي
كليـة العلوم اإلسالمية

جـامعــة باتنـــة1
الجـــــــــزائـــــــــر

أستاذ التعليم العالي :كلية العلوم اإلسالمية -جامعة باتنة1
أستاذ مدعو  -جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
قسنطينة

بيان السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور
رشيد درغال

* البيانات الشخصية :
* االســـــــــــــــــــم واللقــــــب  :رشيد درغال
* تاريخ ومـكان االزديـــــاد 3691/00/00 :م  .حيدوســة .باتن ــة .الج ازئـر .
* العنــــوان الشــــخـصـــي  25 :تجزئ ــة األوراس باتنــة .

البريد اإللكتروني:

rachid.derghal@yahoo. fr

* الدرجة العلمية  :دكتوراه في العلوم اإلسالمية قسم الشريعة  ،تخصص اقتصاد إسالمي،
جامعة باتن ــة .3الجزائر

* الـوظيفة الـرسـميـة  :أستاذ التعليم العالي  .بكلية العلوم اإلسالمية  .جامعة باتنة.3
* عنوان ومكــان العمـل  :كلية العلوم اإلسالمية  .طريق بسكرة .باتنة  / 2000الجزائر .
* الـتخـصـص الــدقيق  :االقتصاد اإلسالمي.

* الـتخـصـص العـــــــــــــــــام  :المالية اإلسالمية والتمويل والبنوك.
* الحالــــــــــــــــــة العـــائلية  :متزوج وأب ألرععة أطاال .

* الرتبة الحالية :أستاذ التعليم العاليprofesseur :
* الوظيفة الحالية :رئيس قســـم اللغة والحضارة اإلسـالمية

الشهادات العلمية:
* الباكالوريا 3691ثانوية البشير اإلبراهيمي ،باتنة
* الليسانس  3691المدرسة العليا للتجارة -جامعة الجزائر.
*الماجستير علوم إسالمية ،تخصص :اقتصاد إسالمي -5001.جامعة باتنة.
*الدكتوراه علوم إسالمية ،تخصص :اقتصاد إسالمي -5035.جامعة باتنة.
* التأهيل الجامعي -5031/35/01 :جامعة باتنة.
* أستاذ التعليم العالي2018/07/08:
الوظائف اإلدارية المشغولة بكلية العلوم اإلسالمية.
نائب رئيس القسم للدراسات العليا من 5030إلى 5032
عضو منتخب في اللجنة العلمية من  5035إلى 5032
رئيس شعبة العلوم اإلسالمية من  5034إلى 5039
رئيس قسم اللغة والحضارة اإلسالمية من  5036إلى يومنا هذا.
عضو المجلس العلمي للكلية إلى يومنا هذا.
رئيس مشروع البحث التكويني الجامعي( )PRFUالمصرفية المالية التشاركية في الجزائر :واقع وآفاق
*الخبرة اإلدارية:
* متصرف إداري :مسؤول مكتب شؤون الطلبة 1881 -1891
*رئيس مصلحة الميزانية والوسائل العامة 1001-1881
*متصرف إداري رئيسي1881 :
*رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية" 1002-1001
*متصرف إداري مستشار1002 :
*نائب مدير لإلدارة العامة1001-1002:

*األبحاث المنشورة والمشاركة في الملتقيات:
الملتقيات الدولية والوطنية :
الملتقيات الدولية:
 قضايا األسرة المسلمة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشريعة اإلسالمية والتشريعات العربيةالملتقى الدولي التاسع ،جامعة باتنة ،3يومي  59-51نوفمبر .5039
عولمة النص القانوني ،ملتقى دولي جامعة عباس بغرور خنشلة.5039 :الجامعة والمجتمع ..الواقع واألفاق :الملتقى الدولي السابع ،جامعة باتنة.5032 :تنظيم السلطات في الدساتير العربية ،ملتقى دولي جامعة عباس لغرور خنشلة.5034 :الملتقيات الوطنية:

 مستقبل تدريس العلوم اإلسالمية في الجامعة الجزائرية ،ملتقى جامعة األمير قسنطينة.5031 :استغالل األمالك الوقفية في الجزائر واستثمارها ..ملتقى وطني ،جامعة باتنة .5034األيام الدراسية والندوات العلمية:
 االقتصاد الجزائري والتمويل اإلسالمي ،قسنطينة في .5039/04/56 فقه األولويات في قضايا االقتصاد ،بطاقة االئتمان أنموذجا ،جامعة باتنة في .5034/35/32التدريس الجامعي بين الواقع والمأمول ،جامعة باتنة قي 5031/35/01 تقويم التحصيل العلمي للطالب الجامعي ،جامعة باتنة في .5031كيفيات وتقنيات اختيار وإنجاز موضوعات مذكرات التخرج ،رئيس الندوة ،جامعة باتنة .5032-العالمة بن باديس واألبعاد التجديدية لمشروع النهضة ،ندوة علمية وطنية ،جامعة باتنة .5031

*المقاالت المنشورة:
المقاالت المنشورة بمجالت محكمة:
أ :المقاالت الدولية
 -1مقال موسوم بـ :ضمانات االستثمار في المصارف اإلسالمية ،منشور في الصفحة  491إلى
 .412مجلة العلوم اإلنسانية ،دورية دولية علمية جامعة محمد خيضر .بسكرة .الجزائر .العدد الخامس
واألربعون( )42نوفمبر 1012.
 -1مقال موسوم بـ" :اتخاذ القرار االستثماري في المصارف اإلسالمية" منشور في الصفحة 111
إلى  .169مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة .العدد الثامن والثالثون()19
سبتمبر 1012
 -2مقال موسوم بـ" :دور الصكوك اإلسالمية في تمويل عجز الموازنة العامة" منشور في الصفحة
 93إلى  .300مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية ،جامعة تبسة .العدد العاشر( )30جوان .1012
ب :المقاالت الوطنية:
-4مقال موسوم بـ :دور النخب في تجديد المشروع النهضوي التنموي من خالل الفكر الباديسي،
منشور في الصفحة  594إلى  .516مجلة عصور الجديدة ،جامعة وهران ،العدد العاشر ( )30جويلية
.1014
 -2مقال موسوم بـ :التفسير والعصر الحديث ،منشور في الصفحة 32إلى  .19مجلة الشريعة
واالقتصاد ،جامعة األمير قسنطينة.العدد الثالث(1012.)01
 -2مقال موسوم بـ :الفساد االقتصادي وعالجه في االقتصاد اإلسالمي ،منشور في الصفحة 519
إلى  ،561مجلة اإلحياء ،كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة باتنة،العدد الخامس عشر(1011.)32
 -1مقال موسوم بـ :غسيل األموال وأثره على اقتصاديات الدول العربية ،منشور في الصفحة 452
إلى  .419مجلة اإلحياء ،كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة باتنة ،العدد الرابع عشر(1010 .)34

*المؤلفات( الكتب) المنشورة:
* اقتصاديات المصارف اإلسالمية -أوت .5031
* التكامل الوظيفي بين المصارف اإلسالمية واألسواق المالية -أوت .5031

* المدخل إلى البورصات واألسواق المالية -أوت .5031
* العضوية في المخابر ومشاريع البحث:
* رئيس مشروع بحث  PRFUالصيرفة المالية التشاركية في الجزائر واقع وآفاق1018/01/01 -
*عضو في مخبر الفقه الحضاري ومقاصد الشريعة -كلية العلوم اإلسالمية -باتنة
*عضو في مخبر العلوم اإلسالمية في الجزائر -كلية العلوم اإلسالمية -باتنة

*المطبوعات الجامعية:
*
*
*
*
*
*

مطبوعة
مطبوعة
مطبوعة
مطبوعة
مطبوعة
مطبوعة

المالية العامة5039/5031.
المالية العامة للطلبة المكفوفين بطريقة البريل.5031/5039.
المعامالت المالية المعاصرة5039/5032 ،
الجرائم االقتصادية واإلفالس5032/5034
الشركات والبنوك5032/5034.
اقتصاد التنمية5032/5034.

* العضوية في مناقشة الرسائل واإلشراف:
 عضو في مناقشة العديد من مذكرات الماجستير وأطروحات الدكتوراه بجامعات :باتنة -قسنطينة- .بسكرة والمسيلة.
 اإلشراف على  15مذكرة ماستر بكلية العلوم اإلسالمية باتنة :تمت مناقشتها من  1014إلى 1018 -اإلشراف على  09مذكرات ماستر بكلية العلوم االقتصادية والتسيير من  1012إلى .1018

* اإلشراف على أطروحات الدكتوراه:
*اإلشراف على دكتوراه العلوم للطالب :بورويبة محمد علي .فقه وأصول.
* اإلشراف على أربع رسائل دكتوراه الطور الثالثLMD :
* الطالبة :رشيدة بركات :تخصص :إدارة األوقاف والزكاة.
* الطالبة :حامدي وناسة :تخصص :اقتصـاد إسالمي.
* الطالبة :حورية عبد العزيز :تخصص :اقتصـاد إسالمي.
* الطالب :أبراهيم بليل :تخصص :معامالت مالية إسالمية
* المقاييس التي تم تدريسها :من  1001إلى 1018
*مستوى الليسانس :جرائم اقتصادية -مدخل إلى االقتصاد -اقتصاد التنمية -الوقف والتنمية – مالية
عامة -فقه المعامالت.اقتصاد نقدي.
*مستوى الماستر :مؤسسات مالية -صيغ التمويل اإلسالمية -إدارة البنوك اإلسالمية -مؤسسات مالية
وبنوك -معامالت مالية معاصرة -الزكاة والتنمية -األسواق المالية( البورصة).
*مستوى الدكتوراه :ندوة قضايا اقتصادية معاصرة -اقتصاد إسالمي-

*النشاطات العلمية األخرى:
 عضو محكم في مجالت علمية جامعية وطنية لجامعات :خنشلة ،باتنة  ،الوادي. -عضو محكم في مجلة االستراتيجية والتنمية ،مجلة علمية دولية ،جامعة مستغانم( الجزائر).

 عضو محكم في مجلة العلوم اإلنسانية ،مجلة علمية دولية ،جامعة بسكرة ( الجزائر). عضو اللجنة العلمية في المجلة الدولية :اإلستراتيجية والتنمية -جامعة بن باديس .مستغانم. أستاذ خبير لدى المديرية الجهوية لجامعات الشرق ( مشاريع الدكتوراه ل م د) عضو فرقة بحثية مخبرية -جامعة باتنة. عضو محكم خبير في إجازة مشاريع الدكتوراه ،جامعة الوادي. عضو محكم خبير في إجازة المطبوعات الجامعية لجامعتي :باتنة واألمير عبد القادر بقسنطينة.* مسابقات الدكتوراه ل م دLMD:
 عضو فريق التكوين في الدكتوراه اقتصاد إسالمي جامعة باتنة من  5031إلى .5031 رئيس لجنة تنظيم مسابقة الدكتوراه لقسم الشريعة .5039/5032 عضو فريق إعداد األسئلة والتصحيح في مسابقات الدكتوراه من  5034إلى .5031*التمكن من اللغات:
*اللغة العربية :ممتاز جدا
*اللغة الفرنسيةtrès bien :
*اللعة اإلنجليزية :متوسط
* مالحظة :هذا الموجز تصريح شرفي وأخالقي مني ،وأملك كل الوثائق عن أي معلومة فيه سواء
أ.د /رشيد درغـال
أكانت وثيقة إدارية أو جامعية أو منشورا.

األستاذ الدكتور :رشيد درغـال
جامعـــة باتنة 1
0112094281 .0222028189
السيد المحترم رئيس حزب المستقبل
الموضوع :مساندة وعرض مساعدة علمية
يشرفني أن أعرب لسيادتكم الموقرة عن خالص مودتي وتقديري ،وتمنياتي لكم
بالتوفيق في استحقاق الرئاسيات ،وإني أود تقديم مساعدة علمية يمكن االستفادة منها
في مجال البنوك اإلسالمية ضمن برنامجكم ،الذي ينال اإلعجاب وهو جدير بالتقدير
واالهتمام.
هذا البحث الذي أضعه بين أيديكم هو تشريح وتحليل للقانون المتعلق بالصيرفة
اإلسالمية ،والذي ستجدون فيه كل السلبيات وااليجابيات وكذا الحلول.
وإنني على استعداد لدعم الحزب ووضع خبرتي الطويلة في الجامعة كإداري وأستاذ
مختص في االقتصادين الوضعي واإلسالمي وخاصة في مجال البنوك اإلسالمية والتمويل
والبورصات.
و أخيرا أعلن عن مساندتي المطلقة ألفكار الحزب التي اقتنعت بها شخصيا
وعبرت عن أهمها في مداخلة أجريت معي ضمن مقر مداومة الحزب بباتنة.
أسأل اهلل لكم التوفيق.....تحيا الجزائر...المجد والخلود لشهدائنا األبرار.

