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 الداوي الشيخ/ للسيد)    c v( السرية الذاتية

  Cheikhالشيخ  : االسم -
  DAOUIالداوي : اللقب -
 ). 2002منذ جويلية ( أستاذ حماضر: الدرجة العلمية -

 جامعة اجلزائر - ) LMD(  رئيس فريق شعبة التكوين لعلوم التسيري: املسؤولية اإلدارية -

 جلزائرا -بورقلة 1966- 09-19: تاريخ ومكان امليالد  -

 .جامعة اجلزائر-أستاذ حماضر بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري: املهنة -
.متزوج: احلالة العائلية  -       

  .جزائرية: اجلنسية -
  0661.53.69.54:اهلاتف -
 daouicheikh@yahoo.fr: العنوان االلكتروين -

 الشهادات

  ) 1985  (بكالوريا علمي -
 )1990(ادية، ختصص تسيري،جامعة اجلزائرشهادة الليسانس يف العلوم االقتص -
 ).1995(شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص حتليل االقتصادي،  جامعة اجلزائر -

 ).1999(شهادة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، ختصص تسيري، جامعة اجلزائر -

 البحــــوث

ة الكفاءة االقتصادية والنسبية ملؤسسات دراسة حتليلية للكفاءة يف التسيري،  حال، الداوي الشيخ -
، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية، )1998-1993(صناعة النسيج القطين يف اجلزائر

  ).1995(جامعة اجلزائر-ختصص حتليل اقتصادي، معهد العلوم االقتصادية
، ن العريباالستراتيجيات التفعيلية للسوق الشرق األوسطية وأثارها على الوط الداوي الشيخ، -

-مداخلة يف إطار ندوة املائدة املستديرة ألساتذة اجلامعات العربية يف دورا اخلامسة،طرابلس
 ).1995(ليبيا

، مداخلة يف إطار ندوة املائدة املستديرة حماولة تصور نظام اقتصادي عاملي بديل، الداوي الشيخ -
 ).1996(ليبيا -ألساتذة اجلامعات العربية يف دورا السادسة،طرابلس
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، مداخلة يف إطار ظاهرة العوملة وآثارها على مستقبل اقتصاديات الوطن العريب، الداوي الشيخ -
 ).1996(ليبيا-ندوة املائدة املستديرة ألساتذة اجلامعات العربية يف دورا التاسعة، طرابلس

 معهد حماولة تقييم األداء البيداغوجي و انعكاساته على البحث العلمي يف الداوي الشيخ، -
، حماضرة يف ندوة اخلميس جامعة اجلزائر باستخدام طريقة االستبيان-العلوم االقتصادية

 ).1993(جامعة اجلزائر-االقتصادي اليت ينظمها معهد العلوم االقتصادية

، مداخلة حتديات التنمية املستدمية يف ظل العوملة حالة الوطن العريب وافريقيا الداوي الشيخ، -
  ).2000ديسمرب  23-22- 21(هواري بومدين، سكيكدة - ت امللتقى العاشرالقيت يف فعاليا

 ).1998(، مطبوعة جامعية، جامعة اجلزائر اقتصاد املؤسسة الداوي الشيخ، -

، مطبوعة جامعية من جزئني، مطبعة حميط واستراتيجيات وهياكل املؤسسة الداوي الشيخ، -
 ).1999(بوزريعة جامعة اجلزائر

، مطبوعة جامعية، كلية العلوم االقتصادية و يف اقتصاد املؤسسة 2000ملفات  الداوي الشيخ، -
 ).2000(جامعة اجلزائر-علوم التسيري

جامعة -، مطبوعة جامعية، مطبعة بوزريعةدروس يف مبادئ التسيري،  الداوي الشيخ -
 ).2005(اجلزائر

حماولة تقييم األداء البيداغوجي و انعكاساته على البحث العلمي يف معهد  الداوي الشيخ، -
، مقال يف جملة كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري العلوم االقتصادية باستخدام طريقة االستبيان

 ).1998(جامعة اجلزائر، العدد السادس 

أطروحة  ،إلمسنت يف اجلزائرإستراتيجي فعال بالكفاءة ملؤسسات ا حنو تسيريالداوي الشيخ،  -
جامعة  -دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية،ختصص تسيري، كلية العلوم االقتصادية  وعلوم التسيري

 ).1999(اجلزائر 

، مداخلة دور التسيري الفعال ملوارد وكفاءات املؤسسة يف حتقيق امليزة التنافسية، الداوي الشيخ -
-،كلية احلقوق والعلوم االقتصادية2004مارس  10 - 09.ةامللتقى الدويل حول التنمية البشري

 .جامعة ورقلة
، مداخلة امللتقى الدويل حول، كلية العلوم حتديات التنمية املستدامة يف ظل العوملة، الداوي الشيخ -

 ).2004(االقتصادية وعلوم التسيري،جامعة اجلزائر

الروح "أليام الدراسية الثانية حول، اتطور مفهوم املقاول يف الفكر االقتصادي الداوي الشيخ، -
 .، جامعة ورقلة2005أفريل  14-13:املقاوالتية والتنمية املستدامة، مداخلة أيام دراسية
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األيام الداوي الشيخ، االستثمار يف رأس املال البشري والفكري كمدخل للتنمية احمللية،  -
ماي  06-05:اخلة، أيام دراسيةالروح املقاوالتية والتنمية احمللية، مد"الدراسية الرابعة حول

 .،جامعة ورقلة2008
، دراسة حالة البنك الوطين أثر عملية إعادة اهلندسة يف تطوير اخلدمة املصرفيةالداوي الشيخ،   -      

  .، جامعة ورقلة2008مارس  15- 14 -13املؤمتر العلمي الثالث حول اإلصالحات املصرفية، اجلزائري، 

، حتضان واإلشهار الرياضي يف تقوية صورة العالمة التجارية يف ذهن املستهلكدور االالداوي الشيخ،  -
 10 -09 -08، تسيري اإلدارة الرياضية يف ظل اقتصاد السوق: املؤمتر العلمي الدويل حول موضوع

.املسيلة–، جامعة حممد بوضياف 2008أفريل   

ؤسسة، مع دراسة حالة مؤسسات الداوي الشيخ، إدارة اجلودة الشاملة كمدخل للتغيري يف امل -
، جامعة الزيتونة، "إدارة التغيري واملعرفة" جزائرية، مداخلة يف املؤمتر الدويل الثامن حتت عنوان

  .2008أبريل  24 -21األردن،  -عمان
حتليل أثر التدريب والتحفيز على تنمية املوارد البشرية يف البلدان، جملة الباحث، ، الداوي الشيخ -

  .جامعة ورقلة –) 2008/ 06( ادسالعدد الس
الداوي الشيخ، اإلبداع كمدخل لتحقيق تنافسية املؤسسة، جملة كلية العلوم االقتصادية وعلوم  -

  ).2008( جامعة اجلزائر - التسيري
 .اجلزائر، ورقلة، والبليدة:رسالة ماجستري مت مناقشتها جبامعات 30على  اإلشراف -

.جامعة اجلزائر - كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري -لتسيريعضو اللجنة العلمية لقسم علوم ا -  

.جامعة اجلزائر -عضو الس العلمي لكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري -  

 

 


