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التخصص الدقيق عمم االجتماع الديني
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المؤىالت العممية:
 .7بكالوريوس في الخدمة االجتماعية من كمية اآلداب -جامعة القادسية =??7

 .8ماجستير في عمم االجتماع من كمية اآلداب -جامعة القادسية  . 8667عمم اجتماع العمل في
اإلسالم (المضامين االجتماعية لمعمل في اإلسالم)

 .9دكتوراه في عمم االجتماع من كمية اآلداب جامعة القادسية = 866عمم االجتماع الديني
(إسالمية المجتمع وتثاقف العولمة)

 .:لو أكثر من احد عشر من البحوث العممية المنشورة في المجالت العممية المتخصصة ىي .
; .الفوارق األساسية بين عمم اجتماع العمل وعمم االجتماع الميني
< .اإلسيامات العممية البن خمدون في عمم االجتماع التربوي
= .المواطنة والديمقراطية

> .التعميم الحواري والتعميم المدرسي دراسة في ديمقراطية التعميم
? .الوعي ألمفيومي عند الشباب الجامعي المسمم بالعولمة

 .76دور الخطاب الديني الطائفي اإلسالمي الراىن في ادلجة الوعي االجتماعي
 .77دور المناىج التعميمية في مواجية سمبيات العولمة

 .78الوعي االجتماعي بين عممانية الديمقراطية وميثيولوجيا التعصب
 .79األسرة بين المنظور القرآني والغربي
 .7:الخطاب الديني و تحديات العولمة

المدنية في العراق القديم دراسة في عمم االجتماع الحضري
; .7المدينة و َ
< .7دور األسرة في عالج اإلدمان عمى المخدرات
= .7مناىج التغيير االجتماعي في القران الكريم

> .7دور التربية في التنمية المستدامة لمواجية سمبيات العولمة
? .7شارك في العديد من الندوات العممية اىميا

 .86بين متنبي األمس واليوم( .استم اررية المعاناة)
 .87التوجيو التربوي تأثيره عمى لمقمق أالمتحاني لطالبات المرحمة اإلعدادية
 .88ندوة حول أطروحة الدكتو ارة في البيت الثقافي في الديوانية

 .89ندوة حول تأثير العنف الديني في المجتمعات المغمقة طائفيا
 .8:ندوة حول الفمسفة االجتماعية لمدين

; .8ندوة حول ضحايا المقابر الجماعية المكتشفة غير المسجمة
< .8الديوانية بين عيدين استعراض التغير واألوضاع االجتماعية
= .8شارك في العديد من المؤتمرات العممية داخل القطر
> .8المؤتمرات العممية لجامعة القادسية
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? .8المؤتمر العممي لجامعة الكوفة
 .96المؤتمر العممي لجامعة بابل

 .97المؤتمر العممي الذي أقامتو مديرية تربية محافظة الديوانية
 .98مؤتمر الشيخ البالغي لمبحوث القرآنية

 .99باحث اجتماعي في ميدان الخدمة االجتماعية لمدة سبع سنوات

 .9:استشاري وباحث في مركز الرعاية االسرية التابع لمعتبة الحسينية في الديوانية
; .9الخبرات العممية:

< .9أستاذ مادة عمم االجتماع الديني في قسم عمم االجتماع في كمية اآلداب  /جامعة القادسـية .
ويدرس مادة المفاىيم االجتماعية بالمغة االنكميزية

= .9النشاطات االجتماعية :رئيس لجنة كشف المقابر الجماعية في المركز اإلنساني العام لحقوق
شيداء القابر الجماعية سابقا

البريد االلكتروني في موقع الجامعة E-mail salaah.jabeer@qu.edu.iq
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Prof PHD Salah Al Jaber

( CV)

A- Personal information
Detail name: Salah Kadhim Jaber Alsalhy
E-mail selahaljabery67@gmail.com Mobil- 07728840764
Mother name Jhadah Ali
wife name Huda Najem
Birth (P&T) Iraq- Al Diwaneyah in 27-Jan- 1967
Nationality Iraq
Social status – married & have four children
Scientific status social work in college graduate in 1996-1997 master
sociology of labour 2001-2000 PHD sociology of religion 2007-2006
Work Prof university instructor 2001 –
Specialized Sociology (chair prof in Sociology of religion (radical group))
B- Scientific participate
-Made 17 Scientifics research's
-Participate with 12 conferences in deferent Iraqi Universities
-Teaching in the high studies 2010-

& supervised more than 12 thesis

-Teaching (sociology of religion and Iraqi society for master students) (teaching
in college graduate sociology of religion 4th year and social term and concepts 1st
year)
C- Society's participate
Civil organization as instructor in many social objects 2004The head of commute to discover group graves 2004 previously
Alhussain center family care as researcher 2011
Union of arts and writers as instructor in many social objects and made
reading for a book monthly so as to published the civil conscious in the
community

