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 بطاقة السرية الذاتية املختصرة

          محـمـد :اإلسم           راتــول: اللقب
  

RATOUL    MOHAMED 

 .اجلزائر -تيسمسيلت -بلرجام  3691-13-31:  تاريخ ومكان اإلزدياد
 مؤداة:  اخلدمة الوطنية   .جزائرية أصال:  اجلنسية      متزوج:  احلالة العائلية

     11275-117-53-22-71: هاتف محمول

    ratoulmed@yahoo.fr  أو             ratoulmed@gmail.com                       :مايل       

                    .jimdo.comhttp://ratoul    :المواقع الشخصي     

 الجزائر -12111الشلف . 737ص ب . جامعة الشلف -كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير األستاذ الدكتور محمد راتول،    :العنوان البريدي

 :التدرج العلمي والشهادات األساسية:أوال 
 3696جوان                     شهادة التعليم املتوسط -    3699جوان                    شهادة التعليم االبتدائي -

 3699جوان     ديةشهادة الليسانس يف العلوم االقتصا -    3691جوان                                     بكالوريا -

 1111جوان   شهادة دكتوراة دولة يف العلوم االقتصادية -    3661جوان      شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية -

 جبامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف  أستاذ  :الوظيفة الحالية

 (بروفيسور)  أستاذ التعليم العالي : الدرجة العلمية الحالية
  :بها املعاهد و اجلامعات اليت مت العمل: ثانيا

 : باملعاهد و اجلامعات اجلزائرية التالية كأستاذمت العمل 

 .1معهد العلوم االقتصادية جبامعة اجلزائر - .1معهد العلوم السياسية و العالقات الدولية جبامعة اجلزائر -
 . جبامعة الشلف  دنية،ومعهد احلقوق و العلوم اإلداريةمعهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، ومعهد اهلندسة امل -

 مركز جامعة التكوين املتواصل بالشلف-    .املعهد الوطين للتكوين املهين يف التسيري بالشلف -

 -   امعة مستاامأستاذ زائر للدراسات العليا جب -  أستاذ زائر للدراسات العليا جبامعة تيارت-    .معهد العلوم االقتصادية خبميس مليانة-  
 ، معهد العلوم االقتصادية جبامعة تيبازة  كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري جبامعة الشلف

 : الرتبصات العلمية باخلارج: ثالثا
 :يف اجلامعات االجنبية منها قصرية  نويا برتبصاتس القيام
 عدة تربصات مبصر ة عني مشسجامع -                       عدة تربصاتمبصر جامعة القاهرة  -
 عدة تربصاتبسوريا جامعة دمشق  -                    تربص واحد مبصر جامعة االسكندرية -
 تربص واحد باالردن جامعة الزيتونة -                            جامعة الزرقاء باالردن تربصني -
 كز االحباث االقتصادية و االجتماعية و االحصائية بأنقرة برتكيا تربصنيمر  -                                    صنيتونس تربجامعة  -
 تربصات اخرى بفرنسا و تركيا -
 :املسئوليات البيداغوجية واإلدارية و العلمية:رابعا

 ملدة ثالث سنوات عميد كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية جبامعة الشلف -3        

 ملدة سنتنيسيري معهد العلوم االقتصادية و علوم الت  مدير -1        

 سنوات 5لمدة  رئيس اجمللس العلمي لكلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري- 1        

 ةسن 41لمدة  حبث علمي بعنوان العوملة و اقتصاديات مشال افريقيا خمربمدير  -4         

 سنوات 41لمدة  إفريقيامجلة اقتصاديات شمال مدير و رئيس حترير  -5
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 عضو جلنة اخالقيات املهنة اجلامعية جبامعة الشلف -9         

لدى وزارة التعليم العايل و البحث العلمي ( اللجنة الوطنية لتقييم برامج البحث اجلامعي) CNEPRUخبري برامج البحث اجلامعي  -9         
 حاليا –لربامج االقتصاد 

 حاليا-ى وزارة التعليم العايل و البحث العلمي لد PNRخبري الربامج الوطنية للبحث  -9         

 حاليا مها ماسرت جتارة دولية و ماسرت اقتصاد سياحي و فندقي( LMD)عرض تكوين يف املاسرت  يرئيس مشروع -6         
 1111منذ  رئيس عدة مشاريع ماجيستري يف عدة ختصصات -31         

 مث تسويق سياحي و فندقي ياقتصاد سياحي و فندق (LMD) دكتوراة صصرئيس خت -33         
 ة البحث العلمي خرى جارية معتمدة من وزارة التعليم العايلرئيس عدة مشاريع حبث سابقة و أ -31         

 :مسؤوليات أخرى سابقة

 سابقا رئيس مث مدير لدائرة العلوم االقتصادية باملركز اجلامعي بالشلف  - 31        

 سابقا عضو اجمللس العلمي ملعهد اهلندسة املدنية  -34        

 سابقا م الري عضو اجمللس العلمي ملعهد علو  -35        

 عضو اجمللس العلمي ملعهد العلوم االقتصادية مث كلية العلوم االنسانية سابقا-39

 .مشارك يف اجتماعات اللجنة البيداغوجية الوطنية للعلوم االقتصادية و التجارية لعدة دورات -39       
 .لعدة مواسم على التوايلرئيس جلنة ملداوالت امتحانات شهادة البكالوريا مبركز الشلف  -39        

 :بعض النشاطات العلمية: خامسا
 :انظر  .نشر العديد من املقاالت يف جمالت متخصصة وطنية و دولية              -4
  https://scholar.google.com/citations?user=wtT-luYAAAAJ&hl=ar 

 :انظر .املشاركة يف الكثري من امللتقيات الوطنية و الدولية مبداخالت خمتلفة              -1
  https://scholar.google.com/citations?user=wtT-luYAAAAJ&hl=ar 

 ستري اليت متت مناقشتهااإلشراف على عدد كبري من رسائل املاج              -3

 :نظرا .رسالة دكتوراة 11اإلشراف على أكثر من               -1
  https://scholar.google.com/citations?user=wtT-luYAAAAJ&hl=ar 

 رئيس اللجنة العلمية و املنسق العام لعدة ملتقيات وطنية و دولية              -5

 .عضو اهليئة العلمية لعدد من اجملالت االقتصادية              -6
 للكثري من امللتقيات الوطنية و الدوليةعضو يف اللجان العلمية               -7

 املشرف العلمي على طلبة املاجستري لعدة ختصصات وعدة دفعات              -8

 .املشاركة يف جلان مناقشات الكثري من رسائل الدكتوراة و املاجستري يف خمتلف اجلامعات اجلزائرية               -9
 .الرتقيات يف بعض اجلامعات العربية املشاركة يف حتكيم الكثري من أعمال -71
 :بعض األعمال البيداغوجية: سادسا

االقتصاد  /االحصاء الرياضياإلحصاء الوصفي، . حبوث العمليات: منها يف خمتلف ميادين العلوم االقتصادية اجناز عدة كتب ومطبوعات 
حىت سنة  3911االقتصاد اجلزائري من سنة  ية يف املسائل االقتصادية، الربجمة اخلط و العالقات االقتصادية الدولية، املالية الدولية،  الدويل

التطبيقات االقتصادية لنظرية البيانات ، مدخل ألساسيات العلوم االقتصادية ، سياسات التسوية، ، االقتصاد اجلزئي، االقتصاد  ، 3664
 القياسي

 (مادة)موجهة  حماضرات و أعمال( مادة) مقياس جامعي  41تدريس ما يزيد عن  مع 
 محمد راتول: البروفيسور                                                                                       

 

 


