السيرة الذاتية
(لألستاذ :عياش حمادي)

Curriculum Vitae
الحالـة المـدنية
اللـقب  :حمادي
االسـم :عياش
تـاريخ ومكان االزدياد 0590/30/03:مروانة – بـاتنة -
الـرتبة :أستـاذ مساعد "أ" ،بكلية العلوم االسالمية – جامعة باتنة ،– 0قسم اللغة
والحضارة اإلسالمية.
الوضع العائلي :متـزوج
أب لـ :

 06أطفال

العنـوان 04 :نهج (ش) حي النصر باتنة
النقـال 07 72 30 68 46 :
البريد االلكتروني www.hamadiassala@hotmail.fr:

الشهـادات
 الباكالوريا  :شعبة اآلداب ،ثانوية صالح الدين االيوبي (المعهد اإلسالمي سابقا) ،باتنةسنة3791 :
 ليسانس علم االجتماع  :جامعة قسنطينة 3799 الماجستير علم االجتماع العائلي بتقدير جيد جامعة باتنة أكتوبر ،2002بأطروحةموسومة بـ" :السياسة الصحية و االسرة الجزائرية".
 -مسجل بالدكتوراه بجامعة قسنطينة.
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 عضو في مشروع بحث معتمد بعنوان :نمو المدينة الجزائرية و ظاهرةاالجرام

المسـار المهني والعلمي

-

 الخدمة الوطنية 0515-0511 االلتحاق بجامعة باتنة سنة 0593 مدير حي جامعي بباتنة 0590-0593 مدير مركز الخدمات الجامعية باتنة 0591 -0590 رئيس قسم االيواء واالطعام 0559 -0591 رئيس مصلحة مكلف بالعالقات مع الجامعات وتحسين مستوى االستاذةوتنشيط البحث العلمي  ،بالمعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم االسالمية باتنة
0555 -0559
 رئيس مصلحة مكلف بالبحث العلمي والدراسات العليا بكلية العلوماالجتماعية والعلوم االسالمية  ،جامعة باتنة 0330 -0333
 تدريس مادة علم االجتماع لقسمي الشريعة والقانون و كتاب وسنة ،خالل: 0333 -0555 0330-2000 0330 -0330 0330 -0330تدريس علم النفس االجتماعي للطلبة االئمة المتكونين بالكلية خالل:
0330 -0330
أستاذ مساعد بقسم علم االجتماع باتنة0332 -0330 :
أستاذ مكلف بالدروس بقسم علم االجتماع جامعة باتنة  0332الى يومنا
0309
عضو اللجنة العلمية لقسم علم االجتماع 0335-0331
 أشغل حاليا منصب رئيس قسم اللغة والحضارة االسالمية بكلية العلوماالسالمية بجامعة باتنة0
 عضو بالمجلس العلمي بكلية العلوم االسالمية بجامعة باتنة0 عضو بمجلس إدارة جامعة باتنة -0- درست المقاييس التالية : مدخل علم االجتماع2

-

-

-

علم االجتماع العام
علم النفس االجتماعي
علم االجتماع المنظمات
العائلة والمحيط
المنهجية
علم االجتماع المعاصر
األنثروبولوجيا الثقافية
سوسيولوجيا المجتمع الجزائري
أشرفت وناقشت العديد من مذكرات التخرج لطلبة السنة رابعة علم االجتماع
أشرفت وناقشت العديد من مذكرات التخرج لطلبة الماستر في علم االجتماع
والعلوم اإلسالمية
خبير في التحقيق الوطني حول "السلوكيات الخطرة وأثرها على صحة الفرد
والمجتمع" بإشراف المركز الوطني للدراسات والتنمية الوطنية بالجزائر
العاصمة بالتعاون مع وزارة العدل والمركز الوطني لمكافحة المخدرات .
عضو مشروع بحث "ظاهرة الجريمة والمدينة" كلية العلوم االجتماعية
والعلوم اإلسالمية ،جامعة باتنة .0335-0331 ،0
عضو مخبر "المجتمع واألسرة" كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة
باتنة 0وتم إصدار كتاب ألعضاء المخبر بعنوان« :ثقافة اإلنجاب في الريف
الجزائري»
عضو مشروع بحث "قيم المواطنة في المجتمع الجزائري من خالل االعالم
المرئي" كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة باتنة.0

 المشاركة في الملتقيات البحثية الوطنية: -0الملتقى الوطني حول الشباب والتغير ،جامعة برج بوعريريج أفريل
2030
 -0الملتقى الوطني حول المواطنة و الشباب ،جامعة بسكرة أفريل 0300
 -0الملتقى الوطني حول الصحة و المجتمع ،جامعة الطارف أفريل 0302
 -2الملتقى الوطني حول الجامعة و المجتمع ،كلية العلوم االسالمية جامعة
باتنة . 0302
 -9الملتقى الوطني بعنوان فقه الموازنات بين فهم النص ومزالق التنزيل،
كلية العلوم االسالمية جامعة باتنة 0301
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-

-

-

-

-

عضو في الندوات الوطنية والجهوية الخاصة بالبيداغوجيا والبحث العلمي
والدراسات العليا و الخدمات الجامعية 0551 -0590
شاركت في الندوة الوطنية لدراسة الوحدات الدراسية الخاصة بالعلوم
االسالمية
– الجزائر العاصمة 0552
عضو في الندوة الوطنية للوحدات الدراسية الخاصة بالعلوم االسالمية مكلف
بالعالقات مع الجامعات و تحسين مستوى األساتذة و تنشيط البحث العلمي
بالمعهد جامعة باتنة ماي 3771
عضو في الملتقى التربوي لجمعية االصالح االجتماعي و التربوي لوالية
باتنة نوفمبر 3771
عضو ضمن لجنة الملتقى الدولي االول حول  :األصالة و التجديد في مناهج
البحث في العلوم االسالمية واالجتماعية جامعة باتنة  27-21-29أكتوبر
2003
عضو في اللجنة العلمية التنظيمية للملتقى الدولي الثاني حول االسالم وقضايا
العصر  23-20-37أكتوبر  2002جامعة باتنة
عضو في اللجنة العلمية التنظيمية للملتقى الدولي الثالث االسالم والمسلمون
في القرن الخامس عشر هجري أكتوبر  2002جامعة باتنة
عضو في اللجنة العلمية التنظيمية للملتقى الوطني األول حول االسرة
والتحديات الكبرى أفريل  2002جامعة باتنة
المشاركة في الملتقى الوطني األول للشباب والتغيير االجتماعي بمداخلة:
دراسة سوسيوقانونية النحراف الشباب .المركز الجامعي برج بوعريريج
ماي 2007
المشاركة في اليوم الوطني للمعاق باتنة 2002/01/31
المشاركة في اليوم الوطني للمعاق باتنة 2001/01/ 31
حلقات بإذاعة األوراس حول األسرة الجزائرية بمشاركة مجموعة طلبة
الدراسات العليا علم االجتماع )2003-2000
المشاركة في :األيام التحسيسية حول ظاهرة المخدرات ،بالتعاون مع قسم
علم االجتماع وأمن والية باتنة سنوات.0303-0335-0339 :
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الملتقيات االقليمية للتعليم العالي
 عضو في الملتقى المغاربي األول حول التعليم العالي والخدمات الجامعيةبالمغرب العربي  .الجزائر جوان 0590
 عضو في الملتقى المعاربي الثاني حول التعليم العالي والخدمات الجامعيةبالمغرب العربي وهران الجزائر جوان 0592
 عضو في الملتقى المغاربي الثالث حول التعليم العالي والخدمات الجامعيةبالمغرب العربي .سوسة تونس أوت  ،0599مع تقديم مداخله بعنوان
"الخدمة االجتماعية داخل األحياء الجامعية بين الواقع واألفاق ،حسب تجربة
كل بلد".
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