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 المؤهالت العلمية

1982   

                                                                            تصاص تخطيطفي العلوم االقتصادية اخ إجازة  

                                                                             والتصرف بتونسكلية العلوم االقتصادية  المؤسسة

1983 

                                                                                                   في المالية االقتصاد الصناعي ماجستير 

13باريس جامعة  المؤسسة  

1984 

 ماجستير في اقتصاد الطاقة

والمعهد الفرنسي للنفط 2جامعة باريس  المؤسسة  

1987 

 دكتورة دولة في العلوم االقتصادية 

 اختصاص اقتصاد الطاقة 

لعقود النفط اقتصاديةالموضوع دراسة   

السوربون 2جامعة باريس  المؤسسة  

2004 

  الجامعي التأهيلشهادة 

والتصرف بتونسكلية العلوم االقتصادية  المؤسسة  

2006 

في العلوم االقتصاديةمحاضر  أستاذ  

2012 

في العلوم االقتصادية تعليم عالي أستاذ  

mailto:fethinouri@yahoo.fr


 

 الوظائف االساسية والمهام ذات صبغة استشارية

 

1990-2016 

 أستاذ تعليم عالي في العلوم االقتصادية

 اهم المواد المدرسة االقتصاد الجزى والكلي والعالمي واقتصاد المال والطاقة واالقتصاد الظرفي والسياسات 

 االقتصادية              

1994-2000 

أولىدورة  عضو بالمجلس االقتصادي واالجتماعي التونسي   

2000-2006 

  دورة ثانية عضو بالمجلس االقتصادي واالجتماعي التونسي

2006-2011 

دورة ثالثة عضو بالمجلس االقتصادي واالجتماعي التونسي  

2012-2014 

دورة اولىللحكومة  االقتصادية التابعةالتحاليل  مجلسعضو ب    

2014-2017 

دورة ثانيةللحكومة  االقتصادية التابعالتحاليل  مجلسعضو ب  

2012-2015 

السوق المالية هيئةمستشار اقتصادي لدى   

2015 

 عضو لجنة السوق المالية بالبنك المركزي

1990-1994 

التونسية األعرافمة مستشار لدى منظ  

 

 البحوث الجامعية

2016 

Omar Jridi &Nouri Fethi .Energy Paradox and Political intervention. A 

Stochastic Model … 

Energy Policy 93 (2016) 59-69 Impact Factor of 3,394 

2015 

Omar Jridi &Nouri Fethi: Household Preferences for Energy Saving Measures 



ENERGY AND BUILDING 103 38-47 IMPACT FACTOR OF 3.617 

2015 

Les subventions des hydrocarbures : Le mal et les remèdes 

للواقع التونسي دراسةالدعم الطاقي   

REVUE MED ENERGIE ; N°46 JANVIER 2105 

2011 

La Politique de Maitrise de l’Energie des pays de Maghreb 

كم في الطاقة للدول المغرب العربيحسياسة الت  

REVUE MED ENERGIE : N°34 JANVIER 2011 

2009 

La Politique Energétique des Pays du Maghreb 

 السياسة الطاقية لدول المغرب العربي 

REVUE AFKHAR /IDEES JUILLET 2009 

2006 

La Tarification Energétique en Tunisie ; vers la vérité des prix 

سعار الطاقية في تونسسياسة التعريفة واال  

REVUE MED ENERGIE : N° 19 AVRIL 2006 

2005 

La Fiscalité Pétrolière, au Secours des Gisements Marginaux 

الصغيرة تواالستكشافاالجباية الطاقية النقاض الحقول   

REVUE MED ENERGIE : N° 15 JANVIER 2005 

2004 

Analyse de l’évolution de la spécialisation à l’échange des pays de l’OPEP 
 

األوبكتحليل للتخصص التجاري للدول   

ANNALES D’ECONOMIE ET DE GESTION N°15* 

:2003 

L’économie des hydrocarbures en Tunisie  

ستصاد الطاقة في توناق  

REVUE : MED ENERGIE N°10 JANVIER 2004 

 



 تأطير رسائل دكتورة

 رسائل تمت مناقشتها

 

Thameur Ncibi  

Modèle d’équilibre général calculable : Energie 

العام االقتصادي الدعم على التوازن تأثيرنموذج التوازن العام في اقتصاد الطاقة مدى    

Omar Jridi :  

التحكم في الطاقة  البناء سياسةقطاع اقتصاد الطاقة في   

Aguir Saoussen :  

  يط والمح البيئةاس المالي على الر اإلنتاج تأثير

Mohamed  Aziez : 

 الريع النفطي في الدول المصدرة للطاقة

HAJER SAIDI 

النفط على تطور المالية االسالمية أسعار ومدى تأثير اإلسالميةالصيرفة   

Imen HABIBI 

  استدامة الطاقة األحفورية والمحافظة  على التوازنات المالية للمؤسسة

 

 اهم المدخالت والمحاضرات العلمية

1989 

يةعقود النفطمقارنة الهم المداخلة حول الجباية الطاقية   

نظمة الدول العربية المصدرة للنفطمملتقى علمي ل 1994سبتمبر     

1994  

مختلف العقود النفطية                                  حولمحاضرة   

لالستثمار    اإليطاليمعهد    IDLI   

2009 

 الملتقى العالمي السادس للفالسفة التونسيين

 مداخلة حول الطاقة ومستقبل البشرية

2010 /6/7/11 

Royal Scientific Sociéty Jordan 



 ورقة عمل حول موضوع

دول المشرق والمغرب العربة في البحث عن سياسة للطاقة المستدام  

Mai 2006 

 محاضرة حول تذبذب أسعار النفط ب

يواالجتماعي التونسالمجلس االقتصادي   

2010-2016 

 عديد المداخالت في ملتقياته وطنية

 االقتصاد التونسي وتطور األسواق النفطية

 

 دارسات قطاعية

1992-1994:  

 UTICA     اتحاد األعراف 

  دراسة قطاع مكونات السيارات في تونس

 دراسة قطاع الكمياء بتونس

 كلفة صناعة الخبز

1998-2001 : 

 دراسات تخص التأهيل لقطاع الصناعة

Entreprise : Snit Stip 

 

 استحقاقات وجوائز

1973 

االمتياز العلمي عن والية اريانة جائزة  

1974 

بالمعاهد بوالية اريانةالتالميذ  ألنجباالمتياز  جائزة  

1994 

l’IDLI en Italie جايزة من المعهد    

 اللغة

 العربية الفرنسية اإلنجليزية


