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 المعلومات الشخصية
 إيمان بوشنقيراالسم واللقب: 

 بعنابة 03/12/1987تاريخ ومكان االميالد: 

 البوني عنابة 18رقم  2م 1سكن ع 120العنوان الشخصي: حي 

 الوظيفة: أستاذ جامعي

  –ب  –الرتبة: أستاذ محاضر قسم 

 عنابة –المؤسسة: جامعة باجي مختار 

 والتجارية وعلوم التسييرالكلية: العلوم االقتصادية 

 القسم: العلوم االقتصادية

 bouchenkirimen@yahoo.frالبريد االلكتروني: 

 0557720077/0696317700الهاتف النقال: 

 ( لطفلتين ة ) أمالوضعية العائيلية: متزوج

 الجنسية: جزائرية

 الشهادات العلمية
سسة: مؤ اقتصاد، تنمية وماليةتخصص  العلوم االقتصادية،: شهادة الدكتوراه في 2014 -

 جامعة عنابة

ة مؤسسة: جامع اقتصاد تطبيقيتخصص  العلوم االقتصادية،في  ستر: شهادة الما2010 -

 عنابة

 بة: جامعة عنااقتصاد تطبيقيتخصص  العلوم االقتصادية،: شهادة الليسانس في 2008 -

 ابةسيدي ابراهيم، عنالوريا في علوم الطبيعة والحياة: ثانوية ك: شهادة الب2005 -

 الدكتوراهبحث  موضوع
أثرها التطورات التكنولوجية في مجال الصناعات المسببة للتلوث وموضوع الدكتوراه:  -

 على التنمية المستدامة * دراسة مقارنة *

 الخبرات العلمية والمهنية
 2015 نوفمبرابتداء من  -ب–أستاذ محاضر  -

 2015إلى غاية نوفمبر  2014نوفمبر ابتداء من  -ب–أستاذ مساعد  -

 المقاييس المدرسة
 )محاضرات( LMD سنة أولى جذع مشتركتاريخ الوقائع االقتصادية:  -

 )محاضرات( سنة ثانية قسم علوم اقتصاديةالفساد وأخالقيات العمل:  -

ر تخصص: اقتصاد وتسيي سنة ثالثة ليسانس علوم اقتصاديةتسيير مستدام للمؤسسة:  -

 )محاضرات( مؤسسة

 ) أعمال موجهة ( LMD سنة أولى جذع مشترك :01احصاء  -

 ) أعمال موجهة ( سنة ثانية قسم علوم اقتصاديةتسيير مؤسسة:  -

 ) أعمال موجهة ( سنة ثانية قسم علوم اقتصاديةمالية عامة:  -

 النشاطات البيداغوجية
 المطبوعات البيداغوجية:  -

ة موجه دروس في الفساد اإلداري والمالي وأخالقيات العملبوعة محكمة بعنوان: مط

 قتصاديةلطلبة السنة الثانية علوم ا

 :أطيراالشراف والت -

 رتم االشراف على مجموعة من مذكرات التخرج لطلبة الليسانس والماست
مذكرة ماستر تخصص الذكاء  اشراف االستاذة بوشنقير إيمان

 2015االقتصادي دفعة 
دور نظم المعلومات في تقييم أداء المؤسسات 

 الصغيرة والمتوسطة
 قمدان محمد حسام

mailto:bouchenkirimen@yahoo.fr
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مذكرة ماستر تخصص  اشراف االستاذة بوشنقير إيمان

اقتصاد وتسيير مؤسسة دفعة 

2018 

دور المسؤولية االجتماعية داخل المؤسسات 

–االقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة 
 -الحجار عنابة دراسة حالة مركب سيدار

 رفراف خولة 

مذكرة ماستر تخصص  اشراف االستاذة بوشنقير إيمان

اقتصاد نقدي وبنكي دفعة 

2018 

انعكاسات تقلبات أسعار البترول على 

 رالميزانية العامة للدولة دراسة حالة الجزائ

 قايدي مريم 

مذكرة ماستر تخصص  اشراف االستاذة بوشنقير إيمان

 المؤسسةاقتصاد وتسيير 

مدى تأثير إدارة الجودة الشاملة على أداء 

دراسة حالة مؤسسة –المؤسسة االقتصادية 

 -صيدال عنابة

 بوعيشة مهدي

مذكرة ماستر تخصص  اشراف االستاذة بوشنقير إيمان

االدارة االقتصادية لالقاليم 

 2017والمقاولتية دفعة 

دور السياسة المالية في تمويل التنمية 

راسة حالة الجزائر االقتصادية د

2000/2015 

 شيخ مريم

مذكرة ماستر تخصص  اشراف االستاذة بوشنقير إيمان

اقتصاد ومالية دولية دفعة 

2017 

تأثير سعر الصرف على الميزان التجاري 

 (2015-2000دراسة حالة الجزائر )
 بن داية حوة

مذكرة ماستر تخصص  اشراف االستاذة بوشنقير إيمان
دولية دفعة اقتصاد ومالية 

2017 

تأثير العولمة االقتصادية على أسواق رأس 

 2015-2000المال دراسة حالة دول الخليج 
 بقار حياة

مذكرة ماستر تخصص  اشراف االستاذة بوشنقير إيمان

اقتصاد ومالية دولية دفعة 

2017 

دور السياسة النقدية في تحقيق االستقرار 

سة االقتصادي لبرنامج النمو االقتصادي درا

 2015-2000حالة الجزائر 

 بكار زازية

مذكرة ماستر تخصص الذكاء  اشراف االستاذة بوشنقير إيمان

 االقتصادي والتنمية المستدامة
دور تبني االدارة البيئية في المؤسسة 

 االقتصادية
 بن سلطان دنيا

  قائمة اشراف طلبة ليسانسLMD 

اقتصاد  مذكرة ليسانس تخصص اشراف االستاذة بوشنقير إيمان

 2018نقدي وبنكي دفعة 
تبعات االزمة المالية على دول 

 االتحاد االوروبي
 فلفلي شيماء وطوارف سمية

مذكرة ليسانس تخصص اقتصاد  اشراف االستاذة بوشنقير إيمان

 2018نقدي وبنكي دفعة 
البنوك االسالمية في مواجهة 

 االزمات المالية
 مريم جموعي وحياة قويدر

مذكرة ليسانس تخصص اقتصاد  بوشنقير إيمان اشراف االستاذة

 2016نقدي وبنكي دفعة 
استراتيجية تمويل التنمية في 

 الجزائر
 ملوح أميرة

مذكرة ليسانس تخصص اقتصاد  اشراف االستاذة بوشنقير إيمان

 2016وتسيير مؤسسة دفعة 

ادارة المعرفة ودورها في تحقيق 

 الميزة التنافسية

 قرفي أسيا وقواسمية كوثر

مذكرة ليسانس تخصص اقتصاد  اشراف االستاذة بوشنقير إيمان

 2015ومالية دولية دفعة 
سعر الصرف وتأثيره على 

 التجارة الخارجية
 بن داية حواء وبكار زازية

مذكرة ليسانس تخصص اقتصاد  اشراف االستاذة بوشنقير إيمان
 وتسيير مؤسسة

دور االدارة البيئية في تحسين 
 صناعيةأداء المؤسسات ال

 تركي أسماء ورفراف خولة

مذكرة ليسانس تخصص اقتصاد  اشراف االستاذة بوشنقير إيمان

 2017وتسيير مؤسسة دفعة 
أثر استراتيجية الموارد البشرية 

 في ظل التطور التكنولوجي 
حمدان ياسمين وجاب هللا 

 فطيمة

 :قائمة الطلبة الذين كنت عضوة في لجنة مناقشاتهم 

مذكرة ماستر تخصص اقتصاد  بوشنقير ايمان رئيسةاالستاذة 

 2018نقدي وبنكي دفعة 

أثر تطبيق سياسة التحرير المالي على 

 النمو االقتصادي في الجزائر

 حمادي مريم

مذكرة ماستر تخصص اقتصاد  االستاذة بوشنقير ايمان ممتحنة

 2018نقدي وبنكي دفعة 

دور النشاط التأميني في تفعيل السوق 

 الجزائريالمالي 

 بولعيد مريم

مذكرة ماستر تخصص اقتصاد  االستاذة بوشنقير ايمان رئيسة

 ومالية دولية

 العابد وفاء  دعم التشغيل ودوره في التقليل من البطالة

مذكرة ماستر تخصص بنك،  االستاذة بوشنقير ايمان ممتحنة

تأمين وتسيير األخطار دفعة 

2015 

 اذ القراردور التحليل المالي في عملية اتخ

 منح القرض لدى البنك التجاري

 مختاري وفاء

مذكرة ماستر تخصص اقتصاد  االستاذة بوشنقير ايمان رئيسة

 2015ومالية دولية دفعة 

دور الشراكة االجنبية في دخول 

 المؤسسات الجزائرية الى االسواق الدولية

 بوضياف مهدي 
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 النشاطات العلمية

 المقاالت العلمية 

بالعدد ناعي "مقال بعنوان " التنمية المستدامة والتطور التكنولوجي في القطاع الص  -1

 .2013الجزائر بتاريخ ماي  –من مجلة العلوم اإلنسانية بسكرة  30/31

 لثاني منالعدد مقالة بعنوان " دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة " با -2

 .2013بتاريخ ديسمبر  لبنان -بطرابلسمجلة جيل حقوق االنسان 

العدد ة " بمقال بعنوان " مكانة الطاقات المتجددة في السياسة التنموية الجزائري -3

 .2017ن الجزائر بتاريخ جوا –الثالث واألربعين من مجلة العلوم اإلنسانية باتنة 

ألزمات اجهة مقال بعنوان " التوجه لتبني المعامالت المالية االسالمية كمنهج لموا -4

 تاريخالجزائر ب -" بالعدد الخامس والثالثون من مجلة االقتصاد الصناعي الجلفة 

  .2018جويلية 

 المشاركة العلمية في الملتقيات: 

 ئر معيوم دراسي حول واقع التنمية المحلية و التنمية المستدامة في الجزا -1

 لغروربالمركز الجامعي عباس  19/04/2011اإلشارة لحالة والية خنشلة  

 التنمية المستدامة:فلسفتها و سياساتها.خنشلة، بمداخلة بعنوان: 
احل ي السفالملتقى الوطني العلمي حول: دور الجزائر في بناء السلم و التنمية  -2

، بالمركز 2013فيفري  21-20االفريقي في ظل التحديات الراهنة يومي 

ين تكاملة لتحسنحو تبني إستراتيجية مالجامعي تامنغست بمداخلة بعنوان: 

 .األداء االقتصادي و لتحقيق التنمية المستدامة *حالة الجزائر*
زيز تأهيل المناطق الصناعية في الجزائر كمدخل لتعحول:  لوطنيالمؤتمر ا -3

ات وترقية الصادرات خارج المحروقتنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ناعة دور الص بجامعة قالمة بمداخلة عنوانها: 2015 أكتوبر 7-6المنعقد في 

 والمناطق الصناعية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

ي فارية  الرقابة المالية على المؤسسات ذات الصبغة االدحول:  اليوم الدراسي -4

ة األسس المنهجيبمداخلة عنوانها:  سوق أهراس بجامعة  2015نوفمبر  11

 .للرقابة المالية

 وترقية الجاذبية الضريبية ودورها في تشجيع االستثمارحول:  الوطنيلتقى الم -5

 بجامعة 2015ديسمبر  2و  1المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنعقد يومي 

ي فدور وأهمية سياسات اإلصالح الضريبي بمداخلة عنوانها:  أم البواقي 

 .تحسين أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ية المكان المناطق الصناعية في الجزائر وسياسات التنميةحول:  الدوليالملتقى  -6

ديسمبر  10و  9األداء واالثار االقتصادية واألفاق المستقبلية الذي نظم يومي 

لتي ادراسة تحليلية ألهم التحديات بمداخلة عنوانها:  عنابةبجامعة  2015

 تواجه إدارة وتطوير المناطق الصناعية في الجزائر.

ب في الوطني حول: أهمية اإلستثمار الصناعي والسياحي ودور الشباالملتقى  -7

 بجامعة 2016أفريل  18و  17يومي المنعقد تحقيق التنمية المحلية المستدامة 

لمعرفة تطوير الميزة التنافسية من خالل إدارة ابمداخلة عنوانها: المسيلة 

 .المستدامةركائز التنمية المحلية للمؤسسات الصغيرة لمتوسطة كأحد 

-2ومي يالمنعقد  اإلبداع واإلبتكار في منظمات األعمالحول:  دوليالملتقى ال -8

 ردناأل -بمركز البحث والتطوير الموارد البشرية رماح عمان  2016 ماي  5

اتجية دور اإلبداع في مجال اإلنتاج األنظف في دعم إستربمداخلة عنوانها: 

 .ةاإلدارة البيئية داخل المؤسسات الصناعي
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 :التكوينات والمحاضرات الدولية 

 
Université chlef 01-Les changements  climatiques et leurs impacts sur le 

développent durable (poster) 21/05/2012 

Université Constantine 02- Strategies for success in publishing peer reviewed 

research articles and impoving technical writing in 

english29-30/01/2012. 

Université de Tlemcen 03-Participation à l’université d’été de la recherche 

scientifique et technologique 09-15 juillet 2011. 

Université Annaba Journées scientifiques des doctorants 04-

06/07/08/05/2012. 

 


