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هاتف البيت 06. 5581056 :الهاتف المتحرك 050 3675742
تاريخ الميالد 27 :مارس -1953الجزائر.
الحالة المدنية :متزوج و أب ل 3أطفال.

العنوان الحالي :ص ب  27272جامعة الشارقة ،االمارات العربية المتحدة
العنوان الدائم :حي قدور بو مدوس عمارة  -34قسنطينة -الجزائر.
الشهادات المحصل عليها :

-دكتوراه في علم االجتماع ،جامعة  Keeleسنة  ،1992بريطانيا.

ماجستير في علم االجتماع ،جامعة  Warwickسنة  ،1981بريطانية.ديبلوما في علم االجتماع ،جامعة  Warwickسنة  ،1979بريطانيا.بكالوريوس في علم االجتماع ،جامعة قسنطينة ،سنة  ،1977الجزائر.الرتب العلمية و أنواع الخبرات الوظيفية

أستاذ مشارك بقسم علم االجتماع جامعة الشارقة من  2010إلى .2017

رئيس قسم علم االجتماع بجامعة الشارقة من سبتمبر  2004إلى سبتمبر .2007
أستاذ مساعد بقسم علم االجتماع جامعة الشارقة من  2000إلى .2010

أستاذ مساعد بقسم علم اإلجتماع جامعة اإلمارات من  1996إلى .2000

أستاذ مشارك بقسم علم اإلجتماع ،جامعة قسنطينة من  1994إلى .1996
مشرف على الدراسات العليا "ماجستير" .1996-1995

رئيس مسار علم اجتماع العمل .1996-1994

أستاذ مساعد بقسم علم االجتماع ،جامعة قسنطينة من 1990إلى .1994
معيد بقسم علم اإلجتماع جامعة قسنطينة .1987 - 1981

مساعد مدير معهد العلوم اإلجتماعية مكلف بالدراسات العليا .1986 – 1982

متفرغ لتحضير رسالة الدكتوراه .1991 – 1987

األبحاث المحكمة و المنشورة:
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 .1مدخل لدراسة القضايا االجتماعية المعاصرة ،مقبول للنشر في مجلة قضايا اجتماعية لمختبر العلوم
االنسانية واالجتماعية ،جامعة  20أوت سكيكدة ،2017 ،الجزائر.

 .2مشكالت شباب المدن العربية –حالة الجزائر ،مقبول للنشر في مجلة قضايا اجتماعية لمختبر العلوم
االنسانية واالجتماعية ،جامعة  20أوت سكيكدة ،2017 ،الجزائر.

 .3احتياجات المتقاعدين ومشكالتهم في مجتمع االمارات ،مجلة شؤون اجتماعية ،مجلد  ،32عدد،
 ،2015 ، 127االمارات العربية المتحدة.

 .4بطالة الشباب في الوطن العربي :دراسة تحليلية احصائية ،مجلة البحوث والدراسات االنسانية ،جلمعة
 20أوت سكيكدة ،عدد  ، 5ماي  ،2010الجزائر.

 .5واقع البطالة في الوطن العربي ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانية و االجتماعية ،المجلد  ،7العدد 3
أكتوبر  ،2010االمارات العربية المتحدة .

 .6واقععع العمالععة السععائبة فععي االمععارات العربيععة المتحععدة ،مجلععة جامعععة الملععو سعععود ،مجلععد  22عععدد ، 1
 ، 2009المملكة العربية السعودية.

 .7منهجية التفسير السببي عند ماكس فيبر والواقعية النقذية ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية
واالجتماعية المجلد  ،5العدد  3اكتوبر  ،2008االمارات العربية المتحدة.

 .8مقاربة سوسيولوجية للسلوك اإلنتحاري بالجزائر :دراسة تحليلية إلحصائيات االنتحاري بالجزائر ، ،
مجلة الدراسات االجتماعية ،جامعة صنعاء ،المجلد  13العدد  ، 2008 ،26اليمن.

 .9الواقع االجتماعي و حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع العربي ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم
الشرعية و االنسانية ،المجلد  ،3العدد  ،2006 ،3االمارات العربية المتحدة.

.10صعوبات التحول الديمقراطي في الوطن العربي :الجزائر أنموذجا ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،
المجلد  ،21العدد  ،2006 ،3االردن.

.11إدراك العمال لوضعهم في مكان العمل ،مقال محكم منشور في كتاب ،الثقافة العمالية ،إصدار مركز
البحث في االنتروبولوجية االجتماعية و الثقافة  ، CRASCجامعة وهران ،1997 ،الجزائر.

 .12خالفات العمل الصناعي :منظور سوسيولوجي ،بقلم ر .هايمن (مترجم عن اإلنجليزية) مجلة "سيرتا
للعلوم االجتماعية" ،جامعة قسنطينة ،عدد  ،1986 ،11الجزائر.

 .13النمو السكاني و التنمية االقتصادية بقلم أ .سوركين (مترجم عن اإلنجليزية) مجلة "سيرتا للعلوم
االجتماعية ،جامعة قسنطينة ،عدد  .1983 ،9-8الجزائر.

 .14المجتمع المدني اشكالية الديمقراطية في الجزائر ،بحث جماعي تم إنجازه بدعم مختبر األبحاث
بجامعة ،رقم التسجيل  ، v2501/03/1994قسنطينة  ،1995الجزائر.

البحوث قيد التحكيم والنشر:

 .1صعوبات دمج االطفال المعاقين في المدارس الحكومية ،قيد التحكيم .
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 .2مشكلة الفقر و االعاقة في المجتمع العربي  ،قيد التحكيم.

 .3قراءة سوسيلوجية في نتائج االنتخابات التشريعية  2017بالجزائر.

 .4الشبكات االجتماعية وآثرها على العالقات االجتماعية الفعلية ،قيد التحكيم في مجلة الشارقة
للعلوم االنسانية واالجتماعية.

المشاركة في المؤتمرات والندوات :

 .1المشاركة بمداخلة في ندوة نظمتها كلية االداب والعلوم االجتماعية واالنسانية "،إبن خلدون كما يراه
المتخصصون في العلوم االجتماعية" .2016/12/14

 .2سوسيولوجية بيار بورديو ،سمنار أعضاء هيئة التدريس نظمه قسم علم االجتماع .2016/5/11

 .3صعوبات دمج االطفال المعاقين في المدارس الحكومية ،بحث قدم في مؤتمر :خارج المتاهة  ،نظمته
مدينة الشارقة للخدمات االنسانية يومي  2-1أبريل  2015في غرفو تجارة وصناعة الشارقة،

االماراتالعربية المتحدة.

 .4مشكالت شباب المدن العربية –حالة الجزائر ،بحث قدم لمؤتمر نظمه مخبر االنسان والمدينة ،تحت
عنوان "مرض االحياء عند الشباب كظاهرة مستمرة "جامعة قسنطينة ،جوان 2013/ 10 ،9

 .5منظم ومشارك في مؤتمر " مجتمع المعرفة بين تحديات الواقع ورهانات المستقبل" المنعقد يومي 12،13
نوفمبر  2013جامعة جيجل ،الجزائر.

 .6اآلثار االجتماعية لألزمة المالية على االنفاق االسري  ،ورقة قدمت للملتقى األسري التاسع ،المجلس
االعلى لألسرة .2009. /4/27-23

 .7مشارك في مؤتمر "األسرة و الشباب في مجلس التعاون الخليجي" ،المجلس األعلى لألسرة +جامعة
الشارقة . 2008/1/23-22

 .8منظم ومشارك بورقة "واقع البطالة الشباب في الوطن العربي ،مؤتمر" الشباب و تحديات القرن الواحد
العشرين" نظمته كلية االداب و العلوم جامعة الشارقة . 2007 /11/7-6

 .9منظم ومشارك في " مؤتمر حقوق الطفل العربي" المجلس األعلى لألسرة +جامعة الشارقة-25 ،
. 2006/4/27

 .10مشارك في ندوة" :قضايا اإلدمان على المخدرات" ،الملتقى السنوي الثالث ،شرطة دبي-16 ،
.2006/6/17

 .11منظم ومشارك في ندوة" :األسباب األكاديمية لتعثر الطلبة" ،المنظمة العربية للمسئولين عن القبول و
التسجيل ،المنعقدة في الشارقة تحت إشرا جامعة الشارقة .2006/3/28-27

 .12واقع العمالة السائبة في االمارات العربية  ،بحث مقدم لملتقى البحث العلمي ،كلية الدراسات العليا
والبحث العلمى ،جامعة الشارقة ،مايو .2006
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.13منظم ومشارك بورقة علمية "البطالة في مجتمعات الخليج" ،ندوة ،الهجرة الى مجتمعات الخليج العربي،
قسم علم االجتماع ،جامعة الشارقة 11 ،مايو .2005

 .14مشععارك فععي نععدوة " المشععكالت األسععرية فععي مجتمععع اإلمععارات"  ،جمعيععة االجتمععاعيين باإلمععارات العربيععة
المتحدة ،الشارقة 21 ،ديسمبر .2005

 .15مشارك بوقة علمية "مسوغات إقصاء ذوي االحتياجات الخاصة من الوظائف" ،مؤتمر" الشارقة لتأهيل
وتوظيف ذوي االحتياجات الخاصة" ،نادي الثقة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -23 ،

.2004/2/26

 .16مشارك في ندوة" :اتفاقية حقوق الطفل والتزامات دولة اإلمارات ،جمعية االجتماعيين" ،االمرارت -7
.2003/10/8

.17مشارك في ندوةPost-Traditional Environments in a Post Global ،
 Worldالجامعة االمريكية بالشارقة.2004/4/18-17 ،

.18مشارك في ندوة

 Globalisation and the Golfالجامعة االمريكية2003/1/27-26 ،

" .19مكانة حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في الممارسات االجتماعية في المجتمع العربي" ،ورقة علمية

قدمت للمؤتمر الدولي حول (الرؤية الثقافية االسالمية في معالجة قضايا حقوق االنسان) الشارقة -15،

17مارس .2003

.20المشاركة في مؤتمرا ت جريدة الخليج السنوية من  2004إلى 2017

 .21الفعل االجتماعي وإشكالية التأويل و التفسير السببي  :دراسة نقدية ،ورقة مقدمة لندوة حول النظرية
االجتماعية ،قسم علم االجتماع ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة.1998/4/ 12 ،

 " .22التجربة الديمقراطية في الجزائر :مقاربة سوسيولوجية" .قدم لحلقة البحث واألنشطة الثقافية بقسم
االجتماع -جامعة اإلمارات العربية المتحدة .مارس .1997

 The Algerian Trade Union (U.G.T.A.)From economic to political Demands.23ورقة

مقدمة لندوة "الحركة النقابية العربية :اإلستراتيجية و الرهانات" ،المعهد العربي للثقافة العالمية في الجزائر،

أكتوبر .1994

" .24لعمال و حدود الفعل الصناعي في الجزائر" ورقة مقدمة لندوة حول "مظاهر خالفات العمل" ،المعهد
العربي للثقافة العملية .1993/3/16،

 " Industrial Relations in Algeria in the Hydrocarbons sector.".25ورقة مقدمة لندوة
"المحروقات و التنمية" ،المركب الصناعي للمحروقات بمدينة سكيكدة (الجزائر) مارس .1992

" .26إدراك العمال لوضعهم على مستوى مكان العمل" ،ورقة مقدمة لندوة " ثقافة المؤسسة" ،نوفبر ،1991
.27

جامعة وهران.

العضوية في الهيئات والفرق العلمية ذات العالقة بمجال التخصص.
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 .1عضو فرقة بحث " الوعي االجتماعي والعمل التطوعي" لصالح المجلس االعلى لألسرى بالشارقة،
.2017

 .2عضو فرقة بحث " التدريب المهني ودوره في االدماج االجتماعي بالمؤسسات العقابية بدولة
االمارات2014 ،

 .3عضو فرقة بحث "الظروف االجتماعية للعمال الوافدين في القطاع الخاص" 2013

 .4عضو هيئة تحرير مجلة الشارقة للعلوم االنسانية واالجتماعية من  2013إلى 2016

 .5عضو هيئة تحرير مجلة تواصل للعلوم االجتماعية واالنسانية  ،جامعة ىعنابة ،من  2013إلى 2017
 .6عضو هيئة االستشارية ومحكم لمجلة شؤون اجتماعية ،جمعية االجتماعيين  ،الشارقة ،االمارات
العربية المتحدة ،من  2007إلى 2017

 .7عضو ومحكم لمجلة جملة العلوم االنسانية واالجتماعية ،جامعة عبد الحميد مهري،
قسنطينة  ،2الجزائر
 .8عضو فرقة بحث " العنف الطالبي في المدارس الخاصة ذات التعليم الزدوج بإمارة الشارقة2012 ،
 – .9عضوهيئة تحكيم الترقيات العلمية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك

بجامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية.
.10رئيس مشروع بحث عن العمالة السائبة في االمارات العربية المتحدة  ،عمادة البحوث والدراسات
العليا بجامعة الشارقة 2008/2007

.11عضو في جمعية االجتماعيين لدولة االمارات العربية المتحدة ومشارك في نشاطاتها من  1996إلى
اآلن

.12عضو فرقة بحث بوحدة البحوث للعلوم االجتماعية ،جامعة قسنطينة من يناير  1994إلى

.1996موضوع البحث المشترك" :المجتمع المدني و إشكالية الديمقراطية في الجزائر" .تم إنجازه.

.13عضو فرقة بحث في االنتروبولوجية االجتماعية و الثقافية -جامعة وهران (الجزائر)-من أكتوبر
 1991إلى  .1992عنوان البحث" :الثقافة في المؤسسة الصناعية" .تم إنجازه.

.14عضو في الرابطة السوسيولوجية البريطانية ""British Sociological Association
من 1988إلى  1996و مشارك في مؤتمراتها السنوية خالل تلو الفترة.

.15عضو في المعهد العربي للثقافة العمالية ،فرع الجزائر1998 -1992 ،
.16عضو هيئة تحرير مجلة سيرتا للعلوم االجتماعية 1986-1982
مجاالت التدريس

 -1مجاالت التدريس في جامعة الشارقة:

أ -بكالوريوس  :مدخل إلى علم االجتماع ،علم اجتماع البيئة ،التنظيمات االجتماعية ،مقدمة في طرق البحث،
النظريات االجتماعية ( ، ،)1،2المسح االجتماعي ،علم االجتماع العمل ،علم اجتماع التنظيم ،المجتمع
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العربي ،قضايا اجتماعية معاصرة ،التغير االجتماعي ،مجتمع االمارات ،مشروع التخرج ،المعاق و المجتمع،
الرعاية االجتماعية ،علم االجتماع الطبي ،العمل و المجتمع ،علم النفس االجتماعي.

ب_ ماجستير  :نظرية اجتماعية معاصرة  ،طرق متقدمة في البحث االجتماعي ،سياسات اجتماعية ،مشارع
أبحاث التخرج.

ج -االشراف على الرسائل الجامعية :أشرفت على  6رسائل ماجستير  ،وناقشت  5رسائل ماجستير بجامعة
الشارقة.

 -2مجاالت التدريس في جامعة قسنطينة:

أ -بكالوريوس :النظرية االجتماعية الكالسيكية و المعاصرة ،علم االجتماع العمل ،عالقات العمل ،علم اجتماع
المؤسسة ،االبحاث التجريبية في علم اجتماع العمل ،منهجية علم االجتماع  ،كتاب معاصرون في علم

االجتماع.

ب -ماجستير :أشرفت على 12رسالة ماجستير وناقشت اكثر من هذ العدد ،كما أشرفت على  4رسائل
دكتوراه وناقشت ثالثة.

-3مجاالت التدريس في جامعة االمارات:

بكالوريوس :طرق البحث االجتماعي  ،مدخل الى علم االجتماع ،النظريات االجتماعية ،المسح االجتماعي،

علم االجتماع العمل ،علم اجتماع التنظيم ،المجتمع العربي ، ،قضايا اجتماعية معاصرة ،التغير االجتماعي،
مجتمع االمارات ،مشروع التخرج

خدمة الجامعة والمجتمع:
أ-خدمة الجامعة:

 عضو لجنة القضايا الطالبية على مستوى الجامعة من  2010إلى .2017 -رئيس لجنة القضايا الطالبية على مستوى الكلية من  2010إلى .2017

-عضو لجنة الجداول الدراسية و االمتحانات على مستوى الكلية من  2015/9/1إل .2017

 رئيس لجنة الجداول الدراسية و االمتحانات على مستوى القسم من 2009/9/1إلى .2017 عضو لجنة االعتماد االكاديمي لبرنامج البكالريوس من  2015/9/1إلى .2017 -عضو لجنة التعيينات على مستوى القسم من  2010 \9\1إلى .2017

 عضو لجنة االرشاد االكاديمي على مستوى الكلية من  2011/10/1إلى .2017 -رئيس لجنة االرشاد االكاديمي على مستوى القسم من  2010/9/9إلى .2017

 -عضو لجنة فحص ترشيحات أعضاء هيئة التدريس في الكلية من  2016/9/1إلى .2017

 -مدقق الخطط الدراسية في كطالوج الجامعة وسجالت الخريجات على مستوى القسم من2007/9/1

إلى .2017

 رئيس قسم من  2004/9/1إلى .2007/8/ 316

 -عضو لجنة االعتماد واعادة االعتماد على مستوى القسم .2008/2006

 عضو لجنة االعتماد على مستوى الكلية  2004/2003و .2009/2006 -رئيس لجنة التدريب على مستوى الكلية من  2006إلى 2009.

 -عضو لجنة الخطط الدراسية على مستوى القسم  2012/2000حيث تم إعداد وتطوير أربعة خطط

دراسية للبكالريوس  +خطة الماجستير والدكتوراه.

 عضو لجنة الدراسات العليا على مستوى الكليا ،إعداد مشاريع الماجستير .2010/2008 عضو لجنة السكن على مستوى الجامعة 2009/2008 -عضو مجلس الكلية( ممثل أعضاء هيئة التدريس) من .2004/2002

 عضو مجلس الكلية ( ممثل أعضاء هيئة التدريس) من . 2008/2007 -عضو لجنة ضبط سلوك الطالب على مستوى الكلية .2005/2003

 -عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الطالبي األول بجامعة الشارقة .2007

عضو مجلس مركز التعليم المستمر على مستوى الجامعة للعام . 2011./2010 رئيس لجنة خدمة المجتمع واستقطاب الطلبة على مستوى الكلية للعام . 2011/2010 عضو لجنة التدريب على مستوى الجامعة .2014-2012منسق مساق نظريات اجتماعية .2017/2016 ، 1،2 -منسق مساق التظيمات االجتماعية .2015/2013

 -منسق مساق مجتمع االمارات للعام .2012/2010

ب -خدمة المجتمع

 عرض نتائج بحث الوعي االجتماعي والعمل التطوعي أمام المسئولين في المجلس االعلى لألسرىبحضور الصحافة الوطنية.2017/5/17 ،

 -عضو لجنة تقييم جائزة البحوث والدراسات ،مراكز التنمية األسرية ،المجلس األعلى لألسرة من

 2004إلى .2017

 -تحكيم استبانات لصالح باحثين في المجلس االعلى لألسرى ،مارس .2017

 -تحكيم دراسة(أبرز المشكالت السلوكية والنفسية والنمائية التي يعاني منها االطفال في إمارة أبو ظبي،

مراكز التنمية االسرية ألبوظبي.2017/10/16 ،

 -متطوع دائم للمشاركة في األنشطة التي تنظمها مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية من سنة  2000إلى

.2015

 -المشاركة في  8حلقات تلفيزيونيه (مسرح الحياة) حول مشكالت اجتماعية متنوعة على قناة الشارقة

الفضائية.2012/2008 ،

 -المشاركة في حلقتين تليفيزيونيتين على قناة المشرق(  )ORIENTحول ظاهرة االطفال المشردين في

المجتمع العربي.2009 ،

 المشاركة في مناقشة العديد من الموضوعات االجتماعية في اإلذاعات و الصحف اليومية األسبوعية.7

 -تنظيم دورات تدريبية في منهجية البحث و المشكالت االسرية  +استشارات لصالح العاملين في المجلس

األعلى لألسرة .من سنة  2000إلى .2017

 -تقديم محاضرات للتوعية حول قضايا اجتماعية مختلفة لصالح الجمعيات االهلية.

 -تقديم محاضرات لصالح الدورات التدريبية التي ينظمها مركز التعليم المستمر لفائدة المعلمين

واالخصائيين االجتماعيين وربات البيوت...إلخ.

اللغات المستعملة:
التحكم في اللغات الثالثة ( العربية ،واالنجليزية ،والفرنسية) بشكل ممتاز ،قراءة ومحادثة وكتابة.
مهارات الحاسوب
استخدام معظم برامج الكمبيوتر في التعليم والبحث.
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