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 السيـرة الذاتيـــة
C.V  

 
E-mail:youseif.saleh.2016@gmail.com 

 
Phone: 00218915340405 -00218925340405 

 
  :البيانات الشخصية

 يوسف أزلمد صاحل منصور. : االسم
 ليبيا. – الزاوية ، م13/11/1973ادليالد:  ومكان تاريخ 

 اجلنسية : لييب .
 .ليبيا - طرابلسجامعة  -قسم علم االجتماع   -اآلداب علم االجتماع بكلية قسم بعضو ىيئة تدريس :  احلاليةالوظيفة 
 . زلاضرمساعد  : احلاليةالدرجة 

 المؤهالت العلمية.
  2001جامعة سرت  –قسم علم االجتماع  –ليسانس آداب. 
  2003جامعة سرت  –دبلوم اإلجازة العالية )ماجستري( يف علم االجتماع. 
  2007ماجستري علم االجتماع جامعة سرت. 
  2013جامعة طرابلس  -دبلوم اإلجازة الدقيقة )الدكتوراه( قسم علم االجتماع. 
  2014%، فصل الربيع 77االمتحان الشامل بنسبة اجتياز. 

 العمل التطوعي:
 األمانة العامة احتاد ادلغرب العريب سة اوضاع الشباب ادلغاريب ، بأشراف العمل من ضمن فريق مجع البيانات حول درا 

 الرباط، بتكليف من أ.د. علي عبداذلادي احلوات. .2012، إدارة ادلوارد البشرية
  حول دراسة "منظمات اجملتمع ادلدين العاملة يف رلال الشباب يف ليبيا واليت مشلت  فريق مجع البياناتالعمل من ضمن

/ بتكليف من د. زلمود عمر 2018منظمات اجملتمع ادلدين مبدينة سرت ، بأشراف صندوق األمم ادلتحدة للسكان 
 عيسى

 -الوظائف العلمية:
 االجتماع جامعة بن وليدة تدريس بكلية الرتبية قسم علم عضو ىيئ. 
 2009-2008ة تدريس متعاون بكلية اآلداب قسم علم االجتماع جامعة سرت فصل الربيع واخلريف سنة عضو ىيئ 
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 رياض األطفال  –ة تدريس متعاون جبامعة سرت كلية الرتبية فرع وادي زمزم جامعة سرت قسم السلوكية عضو ىيئ– 
 .2012إىل  -2008معلم فصل للعام اجلامعي من 

 معلم فصل للعام  –رياض األطفال  –ة تدريس متعاون جبامعة سرت بكلية الرتبية فرع بن جواد قسم السلوكية عضو ىيئ
 .2012 -2011اجلامعي 

 و الفصل الربيع 2013-2012ة تدريس متعاون جامعة الزيتونة كلية الرتبية فرع بن وليد فصل الربيع عضو ىيئ.
2013- 2014 

 2011 –اون جبامعة طرابلس كلية اآلداب قسم علم االجتماع فرع اجلفارة فصل اخلريف ة تدريس متععضو ىيئ-
2012 . 

 2012 –ة تدريس متعاون جبامعة طرابلس كلية اآلداب قسم علم االجتماع فرع اجلفارة  فصل اخلريف عضو ىيئ-
 .2015- 2014والفصل اخلريف  2014- 2013. والفصل الربيع2013

 متعاون جامعة الزيتونة كلية اآلداب فرع سوق األحد ترىونة قسم علم االجتماع للعام اجلامعي ة تدريس عضو ىيئ
2014-2015. 

 فصل 2015ة تدريس متعاون جبامعة طرابلس كلية اآلداب قسم علم االجتماع فرع السواين فصل اخلريف عضو ىيئ.
 .2016الربيع 

 2016سم علم االجتماع فرع السواين فصل اخلريف ة تدريس متعاون جبامعة طرابلس كلية اآلداب قعضو ىيئ. 
 .عضو يف اجلمعية اجلغرافية الليبية 
 2012اىل  2008من الفرتة  سرت ة التدريس جبامعةعضو بنقابة أعضاء ىيئ. 
 .عضو يف مجعية اإلمارات النفسية بالشارقة دولة اإلمارات العربية 
 .عضو يف اجلمعية الليبية لعلم االجتماع 
  اجلمعية االمريكية لعلم االجتماع.عضو يف 

 –رياض االطفال  -)علم االجتماع* المواد التي قمت بتدريسها بجامعة سرت بكليتي اآلداب والتربية باألقسام التالية 
علم  -علم االجتماع العائلي  -ثقافة طفل  -مشكالت اجتماعية -السلوكية.)علم االجتماع الرتبوي  –معلم فصل 

 -طرق البحث الرتبوي  -علم االجتماع البيئي  -اسس ومهارات اتصال  -التغري االجتماعي  - االجتماع احلضري
 .مؤسسات وتشريعات النظريات االجتماعية( اإلشراف على رلموعة أحباث التخرج

 2102الى  2102من  * المواد التي قمت بتدريسها بجامعة طرابلس كلية اآلداب فرع السواني قسم علم االجتماع
 -علم اجتماع ادلرأة  -التغري االجتماعي -اع االقتصادي علم االجتم -علم االجتماع االعالمي -الديين )علم االجتماع

 –علم االجتماع الصناعي -التنمية والتخطيط -ادلدينة يف اجملتمع ادلعاصر -ان علم االجتماع السك -التحديث االجتماعي 
 تاريخ الفكر االجتماعي(.  – 1مدخل لعلم االجتماع  – علم اجتماع التنظيم –االحنراف االجتماعي
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)مدخل لعلم  قسم الخدمة االجتماعية.لتربية قسم علم االجتماع و * المواد التي قمت بتدريسها بجامعة بن وليد كلية ا
اع علم االجتم –قاعة حبث  -التغري االجتماعي -علم االجتماع العائلي-( 2مدخل لعلم االجتماع )-( 1االجتماع)
علم االجتماع  –دراسات يف حتديث اجملتمع  –الضمان االجتماعي علم اجتماع التنظيم  –التنمية والتخطيط  –الصناعي

 ادلهين(. اإلشراف على رلموعة من أحباث التخرج
علم  –) علم النفس االجتماعي  2102* المواد التي قمت بتدريسها بجامعة الزيتونة قسم علم االجتماع للعام الجامعي

 .احلراك االجتماعي( اإلشراف على رلموعة من أحباث التخرج –االجتماع البيئي 
 المؤلفات.

  االحنراف والصحة النفسية ، تأليف أ. د رشيد محيد ، أ. يوسف أزلمد صاحل ، دار الثقافة لنشر والتوزيع ، عمان األردن
 ،2010. 

  2020اجتماعية" ادلؤلف. يوسف أزلمد صاحل، دار وائل لنشر والتوزيع ،عمان االردن ، "دراسة احنراف االحداث. 
 البحوث المنشورة:

أثار الطالق على األسرة يف اجملتمع اللييب، رللة ادلنارة البحوث االجتماعية ، رللة علمية زلكمة تصدر عن اللجنة الشعبية  -1
  .2010العامة للشؤون االجتماعية ، العدد السابع 

تنمية أداء االستاذ اجلامعي وتقييمو يف ظل اجلودة الشاملة للتعليم العايل، منشورات أعمال ندوة اجلودة يف التعليم اجلامعي  -2
.الرياض ، الطبعة االوىل 22/12/2010-20بالعامل االسالمي، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية خالل الفرتة من 

،2012  . 
التنمية ادلستدامة واالستفادة من جتارب الدول ادلختلفة اليابان واذلند وماليزيا منوذجاً، أ.د. رشيد محيد، أ. يوسف أزلمد  -3

 -صاحل ،منشورات كلية العلوم االنسانية واالجتماعية جامعة سعد دحلب البليدة ، اجلزائر ،رللة علمية دورية زلكمة 
 .2013 –العدد الرابع شهر مايو

ات كلية اآلداب وعالقتها بسوق العمل دراسة ميدانية على كليو اآلداب فرع اجلفارة جبامعة طرابلس، منشورات سلرج -4
 .2015 -مايو  – 18 – 16دلنعقد يف أعمال ادلؤمتر األول لكية اآلداب  جامعة طرابلس ، ليبيا ، ا

ريس بكلية اآلداب جامعة طرابلس، منشورات صعوبات البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية اليت تواجو أعضاء ىيئة التد -5
 .2015أغسطس  19_18أعمال ادلؤمتر الدويل التاسع ترقية البحث العلمي، مركز جيل البحث العلمي، اجلزائر 

طبيعة اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط النفسية وعالقتها بالذكاء االنفعايل االجتماعي وتقدير الذات لدى طلبة جامعة  -6
ميدانية د. رشيد محيد زغري أ. يوسف أزلمد صاحل ، رللة جامعة سرت العلمية ) العلوم اإلنسانية( اجمللد البليدة، دراسة 

 م 2018يونيو  -العدد األول  -الثامن 
 جامعة بين)دراسة ميدانية على عينة من أعضاء ىيأة التدريس بكلية الرتبية  دور كليات الرتبية يف إعداد ادلعلم الباحث -7

جامعة  –لية اآلداب ك  -م  2021مارس  -دد السابع عشر الع -رللة أحباث ،   يوسف ازلمد صاحل  (جاً ذوليد منو 
 .ليبيا –سرت 
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دراسة ميدانية على عينة من طلبة كلية اآلداب " اجتاىات الشباب اللييب حنو اذلجرة غري الشرعية من ادلنظور االجتماعي -8
 تصدر عن كلية الرتبية جامعة بنغازي فرع ادلرج" 2021( أبريل 51)" اجمللة الليبية العالية ، العدد جامعة طرابلس

 المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية:
-11-23-21مؤمتر الطفولة وادلخاطر البيئية واقعاً وتقومياً ،بنغازي برعاية الشؤون االجتماعية من الفرتة  -1

 إشكالو ودور األعالم يف التصدي لو..م.عنوان ادلشاركة "العنف األسري ضد األطفال جبميع 2007
م. حبث  5/2008-3ادلؤمتر اجلغرايف األول ، طرابلس برعاية قسم اجلغرافيا بكلية اآلداب جامعة طرابلس. من الفرتة  -2

 بعنوان "معوقات التنمية االجتماعية واالقتصادية يف أفريقيا.
دور اجلامعات يف التنمية البشرية ، سبها ، برعاية جامعة  مؤمتر دور العلوم اإلنسانية يف التنمية البشرية من أجل تفعيل -3

م. ادلشاركة ببحثني األول بعنوان "سلرجات التعليم العايل وسوق العمل" البحث  2009/ 22/1-20سبها من الفرتة 
 الثاين بعنوان "دور ادلرأة يف التنمية البشرية"

ورشة العمل بعنوان األعالم وحقوق النساء ذوات اإلعاقة من الفرتة  ادلؤمتر أدلغاريب األول للمرأة ذات اإلعاقة "بصفيت مقرر -4
 م. طرابلس. 6-8/2009

م. حبث بعنوان جتارب 23/4/2009-21الزاوية من الفرتة  برعاية جامعة"جتذير العلوم اإلنسانية " ألولادلؤمتر العلمي ا -5
 .الدول ادلختلفة يف تطبيق التنمية ادلستدامة اليابان واذلند منوذجاً 

-12ندوة حلقوق اإلنسان بعنوان حق اإلنسان يف احلياة يف عامل خاٍل من أسلحة الدمار الشامل ،سبها يف الفرتة  -6
م حبث بعنوان "اجلهود الدولية لوقف أسلحة الدمار الشامل وتفعيل ادلواثيق وادلعاىدات الدولية  2009/ 13/6

 باخلصوص.
م. حبث بعنوان "اآلثار االجتماعية واالقتصادية  25/6/2009-23الفرتة  ادلؤمتر الثقايف األفريقي األول .طرابلس ، يف -7

 للهجرة الداخلية واخلارجية على اجملتمع"
ادلؤمتر اجلغرايف الثاين عشر "حتت شعار التنمية ادلستدامة ومشكالت البيئة يف الوطن العريب الواقع والسياسات و األفاق "  -8

 م.29/4/2010-27معة طرابلس واجلمعية اجلغرافية الليبية يف الفرتة برعاية قسم اجلغرافيا بكلية اآلداب جا
ندوة حقوق االنسان يف الوثيقة اخلضراء الكربى حلقوق االنسان "حول األمم ادلتحدة والتحديات ادلعاصرة "بأشراف مركز  -9

 -6- 13- 12بنغازي البحوث والدراسات مبؤمتر الشعب العام بالتعاون مع جامعة قاريونس ، مكان االنعقاد مدينة 
2010. 

-22ادلؤمتر الوطين حول "رعاية ادلتفوقني وادلوىوبني" حتت شعار حنو بيئة زلفزة لإلبداع وثقافة تعززه "طرابلس يف الفرتة  -10
 م. حبث بعنوان "دور األسرة وادلدرسة يف رعاية ادلوىبني وادلتفوقني " 2010/ 24/6

متطلبات الطفل بني احلقوق والتنمية " حتت شعار : أطفالنا يف حاجتنا فلنعمل ادلؤمتر الدويل العريب األفريقي حول  -11
م .حبث  2/8/2010-1ألجلهم " برعاية ادلنظمة الليبية الدولية للطفولة ،والشؤون االجتماعية ، بنغازي ، يف الفرتة 

 بعنوان " حقوق الطفل ادلعاق"
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شعار( معاً من أجل تكوين ادلرأة الليبية الواعية حلقوقها ادللتزمة بواجباهتا ادلؤمتر العلمي الثقايف األول للمرأة الليبية )حتت  -12
 حبث بعنوان "أثار الطالق على األسرة يف اجملتمع اللييب" 28/2010-26"الزاوية يف الفرتة 

لعلوم األمنية الندوة العلمية الثالثة حول اجلودة يف التعليم اجلامعي بالعامل اإلسالمي" برعاية جامعة نايف العربية ل -13
م. حبث بعنوان تنمية أداء األستاذ اجلامعي وتقييمو يف 22/12/2010-20"الرياض ادلملكة العربية السعودية " يف الفرتة

 ظل اجلودة الشاملة للتعليم.
ت العمل كباحث ميداين لدراسة أوضاع الشباب ادلغاريب لصاحل اجلامعة ادلغاربية بتكليف من الدكتور علي اذلادي احلوا -14

2012. 
ادلؤمتر العلمي األول لكلية اآلداب ،جامعة طرابلس ،حتت شعار دور العلوم االنسانية يف معاجلة قضايا اجملتمع ، خالل  -15

. حبث بعنوان "سلرجات كلية اآلداب وعالقتها بسوق العمل دراسة ميدانية على كليو 2015مايو  – 18 – 16الفرتة 
 اآلداب فرع السواين جبامعة طرابلس.

، حبث 2015أغسطس  19_18ؤمتر الدويل التاسع ترقية البحث العلمي، مركز جيل البحث العلمي، اجلزائر ادل -16
 بعنوان "صعوبات البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية اليت تواجو أعضاء ىيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة طرابلس"

 – 25سائل اإلعالم جامعة جدارا ادلملكة األردنية من الفرتة ادلؤمتر الدويل الرابع اجتاىات معاجلة القضايا ادلعاصرة يف و  -17
. حبث بعنوان "وسائل االعالم ودورىا يف معاجلة بعض القيم االجتماعية لدى الشباب دراسة 2017 – 4 – 27

 ميدانية على عينة من طالب جامعة طرابلس"
. حبث "بعنوان دافعية التعلم 2018-4-25ادلؤمتر العلمي الثاين مؤمتر ادلعرفة جامعة الزاوية كلية الرتبية ـــ ناصر بتاريخ  -18

 وعالقتها ببعض ادلتغريات لدى طلبة ادلرحلة الثانوية مبدينة زلينت" 
لية االعالم جامعة بنغازي بالتعاون مع الندوة العلمية لرعاية ادلوىوبني وادلتفوقني ، تنظيم قسم العالقات واالعالن بك -19

بعنوان" دور االسرة وادلدرسة يف رعاية ادلوىوبني حبث  2018-5-10تفوقني يف الفرتة اذليئة الوطنية لرعاية ادلوىوبني وادل
 وادلتفوقني"

يو يول 23 - 22تاريخ تو (( ادلنعقد بادلؤمتر العلمي الثالث لكلية الرتبية  حتت شعار )) التعليم اجلامعي أصولو وتطبيقا -20
حبث ، بعنوان " أداء األستاذ اجلامعي وتقييمو من وجهة نظر طالب كلية اآلداب  -كلية الرتبية   -جامعة الزاوية  2018

 جامعة طرابلس "دراسة ميدانية على عينة من طالب قسم علم االجتماع فرع السواين"  
 "اإلعالم ومعاجلة األزمات احمللية والعربية مبنظور اكادميي ومهين ادلؤمتر األول دلركز تطوير اإلعالم اجلديد بلدية سرت -21

" بعنوان دور وسائل اإلعالم يف معاجلة أزمة القيم لدى الشباب دراسة ميدانية على عينة  2018/  8 – 7خالل الفرتة 
   .ة الفنون واإلعالم جبامعة طرابلسمن طالب كلي

لم االجتماع "النسيج االجتماعي يف اجملتمع اللييب" ادلنعقد باألكادميية الليبية ادلؤمتر السنوي األول للجمعية الليبية لع -22
. عنوان ادلشاركة " التعليم اجلامعي ودوره يف متاسك النسيج االجتماعي 2019 – 3-11- 10بطرابلس من الفرتة 

 "  اللييب
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 19 -18تونس "العلوم االجتماعية بني التصورات وادلمارسات يف الفرتة ما بني )  - دلؤمتر الدويل األول ادلقام بتوزرا  -23
"حبث ميداين على عينة من الشباب مبدينة  التداعيات االجتماعية الناجتة عن لعبة البوجبيتونس.  2019ديسمرب 
 طرابلس"

حنو رؤية اسرتاتيجية  حتت شعار لواقع والتحدياتاالسرة الليبية بني بني التحوالت واجتاىات التغري ا مؤمتر األسرة الليبية -24
 حبث بعنوان "مبقر الدعوة االسالمية /  2019أبريل  22- 20طرابلس .. يف الفرتة من  -وطنية لوقاية ومتكني األسرة

 ."شبكات التواصل االجتماعي وأثرىا على العالقات االسرية"
-7-15ادلنعقد بتاريخ :  العراق ودول ادلنطقة اآلفاق والطموح واقع البحث العلمي يف الدراسات اإلنسانية يفادلؤمتر  -25

مركز البحوث ودوره يف تطوير البحث العلمي لدى اجلامعات الليبية" "  عنوان البحث جبامعة الكوفة  العراق  2020
 .حبث ميداين على عينة من اعضاء ىيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة طرابلس منوذجاً "

. 2020ديسمرب  25 – 24الذي ُعقد الكرتونيًا بتاريخ  19االول . اذلجرة واللجوء يف زمن كوفيد الدويل ادلؤمتر  -26
دراسة ميدانية على عينة من طلبة كلية اآلداب  واقع اذلجرة غري الشرعية للشباب أسباهبا دوافعها أثارىاعنوان البحث "
 "جامعة طرابلس

.  1ستقرار اجملتمع دلستقبل حتت شعار أسرة ليبية متماسكة تساىم يف امؤمتر األسرة الليبية تشخيص الواقع واستشراق ا -27
 أساليب التنشئة األسرية وعالقتها بقيمة ادلواطنة لدى األبناءعنوان البحث  -بنغازي  -2021يونيو  2

 .دراسة ميدانية على عينة من طالب ادلرحلة الثانوية مبنطقة السواين
تنظيم االدارة العامة دلكافحة ،  ادلخدرات وادلؤثرات العقلية وتداعياهتا  على األسرة واجملتمع ادلؤمتر السنوي األول حول: -28

اجتاىات الشباب حنو ، عنوان البحث " برعاية جامعة صرباتة  ، لألسرةادلخدرات وادلؤثرات العقلية ومنظمة ادلرصد اللييب 
 2021 – 11 – 9/  ة على عينة من طالب اجلامعة االمسريةتعاطي ادلخدرات وأثارىا على الفرد واألسرة  دراسة ميداني

 طرابلس.فندق كورنتيا 
بفندق رمادا ادلشاركة يف ادللتقى الثاين والعشرين ألجيال علماء االجتماع العرب الذي انعقد يف دولة تونس بالعاصمة  -29

اجلمعية العربية لعلماء االجتماع مع سلرب الدين واجملتمع يوليو بأشراف  -2022 – 21 – 17ايام  بالزا ضاحية قمرت
 .ومؤسسة كونراد أديناور األدلانية، 2جبامعة اجلزائر 


