االسم الرباعي  /د .صالح سمير نصار عبد هللا الدليمي
التخصص العام  /علم االجتماع
التخصص الدقيق  /علم اجتماع التنمية
الدرجة العلمية  /أستاذ مشارك
تاريخ الحصول على درجة أستاذ مشارك(2007:من جامعة الزاوية حاليا – ليبيا-جامعة
السابع من ابريل سابقا).
تاريخ الحصول على درجة أستاذ مساعد(2001 :جامعة السابع من ابريل – ليبيا  -الزاوية).

أوال  :البيانات الشخصية:
االسم  /د .صالح سمير نصار عبد هللا الدليمي
تاريخ الميالد 1953 /
مكان الميالد  /العراق – محافظة االنبار – الرمادي
الجنسية  /عراقية
البريد االلكتروني ( 1- salehnassar_2008@yahoo.com
2- snassar@sharjah.ac.ae
هاتف.))0561599760(( /

ثانيا  :المؤهالت العلمية

أ) الدكتوراه :
1

اسم الدرجة  /درجة دكتوراه فلسفة في علم االجتماع
مجال التخصص  /علم اجتماع التنمية
اسم الجامعة والكلية  /جامعة بغداد – كلية اآلداب
تاريخ الحصول على درجة الدكتوراه 1990 /
عنوان الرسالة باللغة المكتوبة  ((/اثر النظام السياسي في تنمية المجتمع))

ب) الماجستير :
اسم الدرجة  /ماجستير آداب في علم االجتماع
مجال التخصص  /علم االجتماع الريفي
اسم الجامعة والكلية  /جامعة بغداد – كلية اآلداب
تاريخ الحصول على درجة الماجستير 1983 /
عنوان الرسالة باللغة المكتوبة  ((/اثر التصنيع في تغير المجتمع الريفي ))

ج) البكالوريوس :
اسم الدرجة  /بكالوريوس
مجال التخصص  /االجتماع
اسم الجامعة والكلية  /جامعة بغداد – كلية اآلداب
تاريخ الحصول على درجة البكالوريوس 1975 /

ثالثا  :الشهادات والدورات التدريبية :
 -1دورة طرائق التدريس  /جامعة االنبار2012-2011 /
 -2دورات لتطوير طرق التدريس في المعاهد التربوية -1987/بغداد.
 -3دورات تربوية لتطوير واقع معلم المدرسة االبتدائية -1986/بغداد.
-4دورة لتنمية وتطوير كفاءة مدراء معاهد الملمين-معهد التطوير التربوي-بغداد-
.1986
2

رابعا  :التدرج الوظيفي والخبرات العملية :
 -1مدرس في كلية المعلمين الجامعة المستنصرية 1993/
 -2مديرا لمعهد المعلمين المركزي (العراق – بغداد ) 1987 -1986
 -3محاضر في كلية اآلداب  /قسم علم االجتماع ( العراق – بغداد ) 1985/
 -4مدرس في معهد المعلمين المركزي – 1983
 -5موظف بقسم التطوير الريفي في االنبار من عام 1983 – 1978

خامسا  :نشاطات خدمة المجتمع :
-1عقد ندوات توعية حول اآلثار االجتماعية واالقتصادية لمحو األمية على المجتمع
العراقي-الرمادي -العراق1978-
-2المشاركة في مؤتمر اتحاد االجتماعيين العراقيين-المركز العام-بغداد -العراق-
.1979
-3المشاركة في ندوة عن مالمح الشخصية العراقية-بغداد -العراق.1980-
-4المشاركة في اللجان الخاصة بتقويم مناهج معاهد المعلمين في العراق  /كلية
المعلمين-بغداد.1983
-5المشاركة في عدة لجان وترأس البعض منها الخاصة بعقد مؤتمرات تطوير
منهاج معاهد ودور المعلمين في العراق-بغداد .1986 /
-6المشاركة في إدارة ندوة حول آثار الحرب على اقتصاد المجتمع العراقي-
-1988كلية المعلمين-بغداد-العراق.
-7المشاركة في ندوة حول بعض السلوكيات الخاطئة في الوسط الطالبي-كلية
اآلداب-جامعة الزاوية-ليبيا.2000 -
-8المشارك ة في مؤتمر علمي لمناقشة مشكالت الزواج والطالق في المجتمع الليبي
/أكاديمية الدراسات العليا-طرابلس..2009 -
 -9المشاركة في مؤتمر الجمعية العربية لعلم االجتماع  -أكاديمية الدراسات العليا
/ليبيا.2009 -
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-10المشاركة في إدارة ندوة عن اآلثار االجتماعية لتعاطي المخدرات واإلدمان
عليها-كلية اآلداب-جامعة االنبار-العراق.2011-
-11المشاركة في مؤتمر علمي عن دور العلوم اإلنسانية  /جامعة االنبار 2011 /
/العراق .
-12المشاركة في برنامج ثقافتي في صيفي ( )7بمحاضرة (قيمي مسؤوليتي)
 2013في خور فكان .
-13المساهمة بورقة (الهوية الثقافية في ظل تحديات العولمة) ضمن البرنامج
الثقافي لكلية اآلداب والعلوم االنسانية-جامعة الشارقة -بتاريخ2015/2/11
-14الحضور والمشاركة في ندوة(المخدرات سعادة ام وهم) اشراف ادارة التنمية
االسرية-وزارة الشؤون االجتماعية-دبي.
-15المشاركة في ورشة عمل لتعلم برنامج التحليل االحصائي في مختبر الحاسب
االلي لقسم علم االجتماع .
-16المشاركة بدورة النظم واللوائح الجامعية في شؤون اعضاء الهيئة التدريسية
االربعاء  2016/1/27ضمن دورات التعليم المستمر..
-17المشاركة بدورة المهارات التطويرية في استخدام الخدمات االلكترونية في
جامعة الشارقة (– )uose-servicesيوم الخميس  2016/1/28ضمن دورات
التعليم المستمر.
-18المشاركة بدورة استخدام تقنية المعلومات في التدقيق وكشف االقتباس لألبحاث
العلمية األربعاء – 2016/2/3ضمن دورات التعليم المستمر-المحاضر .
-19المشاركة بدورة مهارات استخدام تقنية المعلومات في مجال التعليم االكاديمي
بتاريخ -4و. 2016/2/11
-20المشاركة بدورة استخدام تقنيات الحاسوب المتقدمة في مجال العمل االكاديمي
بتاريخ .2016/5/12
-21المشاركة في برنامج منح الترقيات ألعضاء الهيئة التدريسية .بمقر الجامعة.

سادسا  :التدريس الجامعي في العراق :
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 -1التدريس بنظام الساعات المعتمدة في كلية اآلداب جامعة االنبار 2012-2011/
 -1التدريس بنظام الساعات المعتمدة في كلية اآلداب  /جامعة بغداد وكلية التربية /
جامعة بغداد  1985م .

 -2التدريس بكلية ألمعلمين الجامعة المستنصرية من عام 1993 -1983

سابعا :التدريس الجامعي في ليبيا – جامعة السابع من ابريل
مابين األعوام (  ) 2011 - 1993م :
 )1كلية اآلداب والعلوم  /صبراته ( : ) 2011– 2006
المشكالت االجتماعية -التخطيط االجتماعي  -علم اجتماع التنظيم
علم االجتماع العائلي الرعاية االجتماعية  -علم االجتماع الحضري
علم االجتماع التربوي

 )2كلية اآلداب  /زواره (  ) 2005 – 2002م :
علم االجتماع العربي -الرعاية االجتماعية  -تاريخ الفكر االجتماعي
علم االجتماع الحضري  -أسس علم االجتماع  -علم االجتماع االقتصادي

 )3كلية اآلداب  /الزاوية (  ) 2002 – 1993م :
علم االجتماع العربي  -التغير االجتماعي  -تاريخ الفكر االجتماعي
أسس علم االجتماع  -الخدمة االجتماعية  -مصطلحات علم االجتماع

-)4حاليا استاذ مشارك في جامعة ألشارقة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
واالجتماعية – قسم االجتماع – خور فكان ((ومنسقا للكلية )).
تاريخ المباشرة  -2012/9/1لغاية .2018/8/31

وقمت بتدريس المساقات اآلتية:
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الضبط االجتماعي -التغير االجتماعي والثقافي -علم االجتماع الحضري -مدخل الى
علم االجتماع-تصميم البحوث االجتماعية وتطبيقاتها -النظرية االجتماعية -1-و2-
–الثقافة الشعبية-علم االجتماع التطبيقي -علم النفس االجتماعي

ثامنا  :البحوث والمؤلفات :
(أ)-البحوث والدراسات التي تم نشرها أو المقبولة للنشر في الدوريات
العلمية المحكمة :
 -1التكامل االقتصادي االجتماعي والتصورات المستقبلية للتنمية في الوطن العربي
 .مجلة دراسات (,العدد السادس-ربيع  )2001طرابلس,ليبيا.
-2من التراث الفكري االجتماعي اإلسالمي  -الفكر االجتماعي عند ابن خلدون .
مجلة كلية اآلداب ,الزاوية-ليبيا (,العدد()0السنة األولى. 2002,
-3من التراث الفكري االجتماعي اإلسالمي  -الفكر االجتماعي عند الفارابي  .مجلة
كلية اآلداب ,الزاوية-ليبيا (السنة األولى -العدد الثاني )2005
-4مسؤولية األسرة والمجتمع في تربية األطفال وآفاقها المستقبلية في ظل عالم
متغير .مجلة جامعة الفاتح –طرابلس( ,العدد -8ربيع. )2005-
 .-5ظاهرة تأخر سن الزواج – أسبابها – ونتائجها – وكيفية التعامل معها  / .بحث
منشور في كتاب عن أعمال مؤتمر مشكالت الزواج والطالق في المجتمع الليبي
/أكاديمية الدراسات العليا-طرابلس-ليبيا.2009-
-6واقع التنمية واتجاهاتها في الوطن العربي – هموم وتساؤالت  .مجلة الجامعة
(العدد الحادي عشر )-ليبيا -الزاوية .2009,
-7ظاهرة اإلدمان على المخدرات  -أسبابها  -أثارها  -وكيفية التعامل معها  .مجلة
جامعة االنبار .العراق (العدد الثالث-ج2010/1
-8دور التنشئة االجتماعية في ضبط سلوك الطفل وحمايته من االنحراف  .مجلة
منارة البحوث ( /العدد السادس ) ليبيا- -طرابلس2010,
-9دور العلوم اإلنسانية في تنمية الوعي بالمشكالت االجتماعية ( دراسة عن دور
علم االجتماع )  .مجلة جامعة االنبار -العراق (- /المجلد الثاني-عدد خاص
بالمؤتمر األول لكليات العلوم اإلنسانية ) .2011
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-10القيم الدينية والضبط االجتماعي  .مجلة جامعة االنبار -العراق-العدد األول-
الشهر الثالث.2013,
((-11العوامل المؤثرة في التنشئة االجتماعية)) دراسة تطبيقية  .مقدمة الى مركز
التنمية االسرية للدراسات والبحوث (وحائزا على المرتبة الثالثة ) لمسابقة بحوث
المركز لعام . 2013
 (-12ظاهرة القلق -مفهومها – اسبابها – وكيفية التعامل معها  ،مجلة كلية اآلداب ،جامعة
الزقازيق ،العدد.2015-73-
 -13اشكالية علم االجتماع في الوطن العربي بين واقعه التنظيري وضروراته التطبيقية-دراسة
نظرية تحليلية ،مجلة كلية اآلداب  ،جامعة الملك عبد العزيز.2016 ،
-14الهوية الثقافية العربية في ظل تحديات العولمة (قراءة سوسيولوجية) ،مجلة كلية اآلداب
جامعة القاهرة.2017 ،

(ب) المؤلفات :
كتاب ( تاريخ الفكر االجتماعي ) منشورات جامعة السابع من
ابريل,الزاوية,ليبيا.2007,

تاسعا :التدريس في الدراسات العليا واإلشراف على عدد من رسائل الماجستير
ومناقشتها :
تدريس مادة توجهات بحثية لطالب الماجستير-تاريخ الفكر االجتماعي.

(رسائل األشراف) :
-1إبراهيم عبدا هلل مسعود(العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية وانحراف األحداث )
 /2006أكاديمية الدراسات العليا – طرابلس -ليبيا .
-2محمد شعيب المر يمي(دور القيم واالتجاهات في تغيير السلوك اإلنجابي)
 /.2008أكاديمية الدراسات العليا – طرابلس – ليبيا .
-3فتحي موسى ألبي(اآلثار االجتماعية واالقتصادية للتصنيع) (2009جامعة
الزاوية—ليبيا ) .
-4كريمة رمضان خليفة أبو عائشة(البرامج الثقافية المرئية وعالقتها بتنمية الوعي
االجتماعي لدى الشباب ) (2010جامعة الزاوية –ليبيا )
7

-5حنان البشير احمد يوسف (دور القيم الدينية في ضبط العالقات الزوجية )
 /2010جامعة الزاوية -ليبيا .
-6أبو بكر ميالد التريكي(العوامل االجتماعية المؤثرة في التزام قائدي السيارات
بأساليب القيادة الوقائية)  /2010أكاديمية الدراسات العليا -طرابلس -ليبيا .

(رسائل مناقشة ):
-1الهام العجيلي ألجديدي(المرأة والتنمية بالمجتمع الليبي)/2007جامعة
الزاوية/ليبيا.
-2لطفيه عبد الرحمن عبد هللا الزوام (مظاهر الحداثة في بعض القيم األسرية)
 /2010جامعة الزاوية _ ليبيا .
-3حسين خليفة المنتصر (السياسات التعليمية واشكاليتها التنموية )  /2010جامعة
الزاوية – ليبيا .
-4عبدهللا حمد مطر الدرعي(اثر بعض المتغيرات االجتماعية على الجريمة في
عمان)-2013-جامعة فان هولند.
-5حمد بن رغموش بن حارب الدرعي(دور القبائل العمانية في الصلح االجتماعي
في سلطنة عمان ) -2013-جامعة فان هولندا.
-6سلطان محمد راشد علي الزيودي ,دور االرشاد االسري في تعزيز التفاعل االيجابي
مع ذوي االحتياجات الخاصة ’ جامعة الشارقة-كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية
’. 2014

-7جمال عبيد احمد البح آل علي ،تقويم تجربة صندوق الزواج في دولة االمارات
العربية المتحدة ،رسالة ماجستير -جامعة الشارقة-كلية اآلداب والعلوم االنسانية
واالجتماعية-قسم علم االجتماع – 2015/5/19،الخميس .
-8مصباح محمد ابراهيم جعفر ((،تقويم استراتيجية الحركة البارالمبية الدولية))2014-2011 -
واثرها في ادارة اللجان البارالمبية الوطنية ،رسالة دكتوراه ،الجامعة االلمانية العربية ،بتاريخ ،
..2015/5/28
االستشارات :
التعاون مع المؤسسات االجتماعية بما يخص الجوانب االجتماعية لبعض الظواهر السلوكية.
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المؤتمرات :
-1
-2
-3
-4

ظاهرة تأخر سن الزواج  -مشكالت الزواج والطالق بالمجتمع الليبي-ليبيا-اكاديمية
الدراسات العليا.2009-
دور العلوم االنسانية في تنمية الوعي بالمشكالت االجتماعية-المؤتمر االول لكليات
العلوم االنسانية-االنبار .2011-
المشاركة في ملتقى االشكاليات االسرية االول لربات البيوت في دبي .2015
المشاركة في مؤتمر نظمه المركز االوربي للدراسات والبحوث-لندن -بعنوان رؤىمعاصرة للعلوم االجتماعية-تركيا.2017 -

الخبرة :
من عام  -1983لحد االن ( )34عاما .
الجوائز:
جائزة مسابقة بحوث مركز التنمية االسرية لعام . 2013

د .صالح سمير الدليمي
أستاذ مشارك
علم االجتماع
البريد االلكتروني ( ) salehnassar_2008@yahoo.com
رقم الهاتف النقال())0561599760
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