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 الدراسات و التكوين
 ثانوية مليحة حميدو تلمسان بكالوريا علمي 5891جوان 
 جامعة الجزائر  ليسانس في العلوم االقتصادية تخصص التخطيط 5898جوان 
 مشرف جدا جامعة الجزائر  تخصص التخطيط تقدير في العلوم االقتصادية رماجستي 2005فيفري 
 دكتوراه في العلوم االقتصادية تقدير مشرف جدا جامعة تلمسان 2052جانفي 

 لتأهيلل شهادة 2052ماي 
 مشاريع بحث

لى خدمات االتصاالت السلكية و عأساليب التنبؤ بالطلب   (،cnepruبحث مشروع ) مجموعة ي_ عضو ف
 . 2052لمجتمع المعرفة، معتمد سنة و مدى مواكبة القطاع  الالسلكية في الجزائر

 Le développement rural en Algérie a l’heure du (، PNRبحث مشروع ) مجموعة ي_ عضو ف

renouveau et des changements structurels de l’économie mondiale  ، 2055معتمد سنة. 
مقاربة    المهمَّتين الضبطية والتنافسيةالدولة الجزائرية بين   (،cnepruبحث مشروع ) مجموعة _ عضو في

 .2051معتمد سنة  -اقتصادية -قانونية 
 Le développement rural en Algérie dans un cadre de(،cnepruبحث مشروع )مجموعة  ي_ عضو ف

renouveau et approches participatives.    ، 2051معتمد سنة . 
جديد، دور تكنولوجيا االتصال و المعلومات في تهيئة  (cnepruبحث مشروع )في مجموعة مسؤولة _ 

    01L02UN130120150014 تحت رقم  2052لسنة  ،المنظمة الرقمية و تحدياتها في البلدان العربية

 األعمال األكاديمية
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_ دراسية قياسية على طلب الهاتف في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ليسانس في العلوم االقتصادية، تخصص 
  5898تخطيط الجزائر سنة 

_ إشكالية خوصصة قطاع االتصاالت السلكية و الالسلكية مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص تخطيط 
 2005جامعة الجزائر سنة 

أساليب و نماذج التنبؤ بالطلب غلى خدمات االتصاالت السلكية و الالسلكية في الجزائر أطروحة لنيل  _
 2052شهادة الدكتوراه تخصص تخطيط جامعة تلمسان 

 الملتقيات الدولية
اتفاقيات الشراكة األورو  حول مجتمع اإلعالم في إطار الشراكة األورو متوسطية، ملتقى  خواني ليلى، _

 .2002أكتوبر  22-25متوسطية تجارب وأفاق، تلمسان 
السياسة االقتصادية الهيكلية _ حالة االتصاالت السلكية و الالسلكية في الجزائر، ملتقى   خواني ليلى،_ 

 .2002نوفمبر 20-28تلمسان  -واقع و أفاق -السياسات االقتصاديةحول 
حول امن ما بين البلديات و أثره على الحياة االجتماعية و االقتصادية، ملتقى التضخواني ، بن شعيب، _ 

 .2001نوفمبر 22-25تلمسان  -نظريات و مجاالت التطبيق –االقتصاد التضامني 
، ملتقى دراسة وأفاق و ترقية مجتمع اإلعالم في الجزائر الحكم االلكتروني في المؤسسة قندوز،   خواني ، _

 .2002ديسمبر  2و 1تلمسان  -مال والمسؤولية االجتماعيةأخالق األعحول 
المؤتمر  التغير وفق تكنولوجيات المعلومات و االتصال في الوطن العربي و الجزائر،قندوز،    خواني ،_ 

 .2009ابريل  22-25إدارة التغيير و مجتمع المعرفة، جامعة الزيتونة األردن الفترةحول السنوي الثامن 
المقاوالتية و حول تكنولوجيات المعلومات و االتصال في خدمة المجتمع الريفي، ملتقى خواني بدي،   _ 

 .2009ديسمبر  2-2التنمية الترابية والريفية، تلمسان 
 Promouvoir le marché du travail dans les pays sous –développés a l’aideقندوز،    خواني ، _

des IDEأكتوبر  22-21تيزي وزو  -محفزات و قيود -قتصاد الجزائري في إطار العولمةاال حول ، ملتقى
2008. 

الريادية في  حول السلكية و السلكية، المؤتمر العاشر تفي مجال االتصاال ةالريادي خواني ،موالي خثير،    _
 . 2050ابريل   28-22جامعة الزيتونة األردن الفترة  مجتمع المعرفة،

، ملتقى لجماعات المحليةالتكنولوجيات الحديثة في تطوير الخدمات اإلدارية على مستوى ا إسهامخواني ،  _
 .0290سبتمبر  02-91المالية العمومية للجماعات المحلية واقع، إصالح، تطلعات، تلمسان  حول

استراتيجيات بيئة األعمال  حولالمؤتمر الدولي الثامن لكلية العلوم اإلدارية والمالية    ،حوالفخواني ،  -
دور ، مداخلة بعنوان 9302ابريل  03 -92المعاصرة: رؤى و أفكار متجددة في جامعة فيالدلفيا،األردن 

  .تطبيق معايير الجودة الشاملة في الحد من األخطاء الطبية



الصحة العامة نحو تحقيق التكامل  بين جودة التعليم و جودة الخدمة الصحية،   بوفاتح ،حوالفخواني ، -
 IACQAابريل  0-0بحوث المؤتمر العربي الدولي الرابع لضمان جودة التعليم العلي ، جامعة الزرقاء األردن،

2014      
 حول ملتقىجامعي بالجزائر متطلبات الجودة، مؤسسات التعليم التبني  إشكالية بغداد ، شعيب ليلى خواني -

 .0294نوفمبر  02تطلعات، تلمسان  ،التعليم العالي و البحث العلمي في الجزائر
دراسة حالة -تغيير البيئة التنظيمية لخدمات االتصاالت السلكية و الالسلكية ، حوالفخواني، بوشيخي -

 ، مركز البحث و تطوير الموارد البشرية رماح، األردن التغير في عالم متغير  إدارةالمؤتمر الدولي حول  -الجزائر
 .0294 أكتوبر 02-02

- khaouani, guendouz financing a sustainable social policy : the case of Algeria, the 27th 

annual conference of the international academy of business, 26,27,28 of march, 2015, Florida, 

USA  

حول دور االستثمارات ملتقى  ،دور حاضنات األعمال في دعم البحث العلمي ،خواني ليلى ، شعيب بغداد -
 .0292نوفمبر  02-01، تلمسان في البحث العلمي، اإلبداع و الحاجة لتكيف الجامعة

 المتقيات الوطنية 
استخدام التكنولوجيا الحديثة في األسواق المالية و االقتصادية، ملتقى األسواق المالية و  خواني، بوشعور، _

 .2052ريل أب 50-08العولمة المالية و االقتصادية، تامنغست 

 Les difficultés de placement des diplômés dans le marché de l’emploi enخواني، شعيب  -

Algérie  ، 2051ماي  02-01في التعليم و سوق العمل، ملتقى وطني التوسع. 

- chaib, khaouani, quels efforts de placement des jeunes dans le marché de travail en Algérie 

ex : ANEM, colloque national sur l’emploi des jeunes : entre politiques d’inclusion 

économique et d’insertion sociale, laboratoire de recherche GPES, 03 juin 2015. 
 األيام الدراسية

 .2008ماي 55بوم دراسي في دوامة األزمة، تلمسان  -إلى الوقايةمن التنبؤ  -األزمة االقتصاديةخواني، _ 

 حول، بوم دراسي ةخواني، بوشعور، االستثمارات األجنبية المباشرة في قطاع االتصاالت السلكية و الالسلكي -
 .2052ماي  22إستراتيجية و تنوع مصادر النمو في الجزائر،  تلمسان 

يوم دراسي حول التشغيل  -دراسة قياسية -البطالة في الجزائر خواني ليلى، بوشيخي عائشة، محددات -
كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير تلمسان مخبر   9302مارس  09الرسمي و الغير الرسمي في الجزائر 

LAREIID 
يوم  والالسلكية،الة قطاع االتصاالت السلكية حالموارد البشرية في ظل التطورات الحديثة  إدارةخواني ليلى،  -

كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير   9302ابريل  92دراسي حول إدارة الموارد البشرية و فعالية المنظمات 
 LARMHOتلمسان مخبر 



خواني ليلى ، قندوز عبد القادر، الرعاية االجتماعية و تطورها التاريخي، يوم دراسي كلية العلوم االقتصادية و  -
 GPESمخبر  9302جانفي  92 تلمسانعلوم التسيير 

مردودية  يوم دراسي حولتحليل تمويل التربية و تحديد كلفة التلميذ الواحد،  خواني ليلى ، بوشيخي عائشة، -
 9302ديسمبر  00 كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير تلمساناالجتماعي،   اإلطارالنفقات العمومية في 

 GPESمخبر 
نفقات  اثأرحول  خواني ليلى ، بوشيخي عائشة، دعم التحفيزات الجبائية في دعم االقتصاد، يوم دراسي -

مخبر  9302ماي  7كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير تلمسان  الميزانية على النمو االقتصادي قي الجزائر،
POLDEVA  

التنظيم ، و تهاون المنتحبين، يوم دراسي  إدارةن خواني ليلى، بن شعايب نصر الدين، الجباية المحلية بي -
كلية العلوم   GREFIP مخبر 9302 ابريل 92حول التحصيل الضريبي و تحديث اإلدارة الجبائية في الجزائر 

 االقتصادية و علوم التسيير تلمسان
بن شعايب، تراجع دور الدولة لصالح القطاع الخاص، يوم دراسي حول دور الدولة في ظل  بجاوي، خواني،  -

 كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير تلمسان  2052مارس  1الديناميكية الجديدة للعالم العربي، 
المال غير  رأس، يوم دراسي حول مكانة المعرفةخواني، بوشيخي، شعيب، التفاعلية بين الموقع و اقتصاد  -

 .2051فبراير 52المادي في تحقيق التنمية المستدامة، تلمسان 
 اإلصالحاتخواني، شعيب، بجاوي، البنوك االلكترونية وليدة التحوالت التكنولوجية، يوم دراسي حول  -

 . MIFMA مخبر ،2051مارس 52البنكية و المالية قي ظل التحوالت التكنولوجية، تلمسان يوم 

 Le développement par la      تمويل المؤسسات المصغرة، يوم دراسي حول  آلياتب، خواني، شعي -

micro croissance-cas de l’Algérie ،02  تلمسان مخبر البحث حول االقتصاد غير 2051ماي ،
 الرسمي، المؤسسات و التنمية.

"االقتصاد القياسي دراسي حوليوم العالقة بين الطلب والعرض من خالل المعادالت اآلنية،  ،خواني  -
 POLDEVAمخبر البحث ، 5102ماي  01 : محاولة للتطبيق"واإلحصاء

 مقاالت منشورة
- Article intitulé : « Les TIC au service du monde rural » avec Dr N.Beddi, revue Mecas No 4, Décembre 
2008 université de Tlemcen.  ISSN1112 -5969 
-  Article intitulé : « Les technologies de l’information et de la communication et le développement 
rural » avec Dr N.Beddi, revue économie et management, No 8, Décembre 2008 université de 
Tlemcen.  ISSN1112 -3524. 
- Un article intitulé: "Quels services publics dans le cadre d'une transition et exigences citoyennes?", 
Revue Algérienne des Finances Publiques, avec P. Dr B.Chaib, GREFIP, ANAFIP, Université de Tlemcen, 
N°3, Décembre 2013 Issn 2170-1881. 
- Un article intitulé: "La rigueur budgétaire et la qualité  de l’enseignement supérieur en Algérie", 
Revue Algérienne des Finances Publiques, avec P. Dr B.Chaib, GREFIP, ANAFIP, Université de Tlemcen, 
N°4, Décembre 2014 Issn 2170-1881. 



- Guendouz, Khaouani, Bedjaoui, Climat des IDE et le marche du travail au niveau du monde 

réalité et perspective, revue ARED No 2, juin 2015 université de Ouargla.  ISSN5302 -2392 . 

- livre : zahira bedjaoui, leila khaouani, politique monétaire algérienne et activité 

économique, éditions universitaires européennes, Allemagne, 2015.http://dnb.d-nb.de. 

"، مجلة -السياسة االقتصادية الهيكلية _ حالة االتصاالت السلكية و الالسلكية في الجزائر، "د. خواني ليلى -
 ISSN0009-2789  ،9332تلمسان، ديسمبر  ةجامع ،30السياسات االقتصادية رقم

، جامعة 39، "الريادة في مجال االتصاالت السلكية و الالسلكية"، المجلة الجزائرية لالقتصاد و اإلدارة رقم د. خواني ليلى -
 ISSN  2170 0311 ، 9300معسكر، مارس 

د.خواني ليلى، أ.د.شعيب بغداد، التحليل القياسي لدالة الطلب على االتصاالت السلكية والالسلكية في الجزائر، مجلة   -
 ISSN3289 -3289،  9300، جامعة مستغانم، جويلية 30جية و التنمية، رقم اإلستراتي

حالة والية  -، أوبختي نصيرة، "تقييم االستثمار في الجزائر في ظل تحديات العولمة  خواني ليلى ليلى، مسلم حسين -
 ISSN0009-0292  9309ديسمبر  ، جامعة تلمسان،38العدد ، Mecasدفاتر  -تلمسان

، 2052، 02الموريات، العدد بوشعور، زروقي، آليات اإلدارة الجيدة للموارد البشرية بالجماعات المحلية، مجلةخواني،  -
  مغنية.

الصحة العامة نحو تحقيق التكامل  بين جودة التعليم و جودة الخدمة الصحية،  حوالف، خواني، بوفاتح، -
 IACQAابريل  2-5العلي ، جامعة الزرقاء األردن، بحوث المؤتمر العربي الدولي الرابع لضمان جودة التعليم

2014 (Proceeding) 
الموارد البشرية في قطاع االتصاالت السلكية و الالسلكية، مجلة  االقتصاد و  إدارةخواني، قندوز،  -

 ISSN 1112 -3524تلمسان،  9302، ماي 09المناجمت،رقم 

مجلة  دراسات على المنظمات  -دراسة قياسية-الجزائرخواني ليلى، بوشيخي عائشة، محددات البطالة في  _
  ISSN 2335-1845جامعة تلمسان، 9302، سبتمبر 30، رقم(LAREIIDو التطور )

 التأطير
حالة مشروع -معلم الحاج عبد الرحيم، مجاطي إسماعيل، التحليل الشبكي و دوره في إدارة المشاريع -

 الطرق الكمية في اتخاذ القرار. تخصص -الشبكات و المراكز الكهربائية بمغنية
 -( تلمسانAGROالشركة الجزائرية للصناعات الفالحية ) -بناصر سليمان، دور التنبؤ في صنع القرار -

 تخصص الطرق الكمية في اتخاذ القرار.
مصطفاوي محمد هشام، بوشقيف نذير، دور البرمجة الخطية في اتخاذ القرار في مؤسسة المياه المعدنية  -
(EMM )-تخصص الطرق الكمية في اتخاذ القرار. -منصورة 
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