
PROF. DR. SAMIR ALCHIKH ALI: Sosyoloji Bölümü, Edebiyat Fakültesi, Mardin Artuklu Üniversitesi 

a. Doğum: (Sermeda – İdlip - Suriye) 1958 

b. 2012 yılında Sosyoloji ve İktisat öğretmeni, 

C. İş Ve Araştırma Özgeçmişi 

1.  1983 yılı Şam üniversitesi, sosyoloji bölümünden mezun oldu, 

2. 1983-1984 öğretim yılında Şam üniversitesi, sosyoloji bölümünde asistan öğretmen 

olarak çalıştı, 

3. Siyasal ekonomide doktora, 1992 yılında moskada ki rusya bilimler akademisi (doğu 

dünya araştırma okulu), net uzmanlık: gelişmiş ülkelerde siyasal ekonomi, 

4. 1993 - 2002 yılları arasında Şam üniversitesi, edebiyat fakültesi, sosyoloji bölümünde 

doktor öğretmen, 

5. 2002 - 2012 yılları arasında Şam üniversitesi, edebiyat fakültesi, sosyoloji bölümünde 

doçent öğretmen, 

6. 2012 - 2013 yılları arasında Şam üniversitesi, edebiyat fakültesi, sosyoloji bölümünde 

doçent öğretmen, 

7. 1998 - 2000 yılları arasında halep üniversitesi, edebiyat fakültesi, sosyoloji 

bölümünde ziyaretçi öğretmen, 

8. 1998 - 1999 yılları arasında Lazkiye üniversitesi, edebiyat fakültesi, sosyoloji 

bölümünde ziyaretçi öğretmen, 

9. 2016 – 2017 İdlip üniversitesi, eğitim fakültesinin dekanı, 

10. 2017 – 2020 Mardin Artuklu Üniversitesi sosyoloji bölümü arapça programı 

sözleşmeli profesör,  

d.  Arapça, İngilizce ve Rusçada ileri seviyede, Türkçe: normal, 

e. Uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanan araştırmalar: 

1. Küreselleşme ve Arap ülkeleri ekonomisi entegrasyonu, 2002 Şam üniversitesi 

edebiyat fakültesi dergisi, 

2. Ekonomik reform deneyimleri ve Arap dünyasında siyasi reform önemi, 2005 Şam 

üniversitesi stratejik araştırma dergisi, stratejik araştırma merkezi, 

3. Batının klasik ekonomi düşüncesinde otokrasi teorisi gelişimi ve çağdaş izler, 2007 

Şam üniversitesi stratejik araştırma dergisi, stratejik araştırma merkezi, 



4. Arap ülkelerinde nüfuslar ve kalkınma: işsizlik, göçmenlik ve yabancı işçiler, 2010 

eğitim ve güvenlik araştırmalar arapça dergisi, güvenlik bilimler Nayif üniversitesi, 

Riyad, 

5. Etüt ve suriye gençleri enelektüelliği: (şam üniversitesinde numune öğrenciler ile alan 

çalışma araştrması), 2011 Şam üniversitesi edebiyat fakültesi dergisi, 

6. Suriye özel üniversiteleri ve genel yüksek öğretim krizi: (Şam üniversitesi öğrenci 

topluluğu ve öğretmen üyeleri  ile alan çalışma araştırması), 2011 eğitim ve güvenlik 

araştırmalar arapça dergisi, güvenlik bilimler nayif üniversitesi, riyad, 

7. Bilgi toplumu ve arap ülkelerinde rakamsal boşluk, 2012 Şam üniversitesi edebiyat 

fakültesi dergisi, 

8. Marifet ekonomisi ve bilgi toplumu, (özellik ve belirtiler) gelecek araştırma dergisi, 

gelecek araştırma merkezi, 2011 Mısır Asyut üniversitesi, 

9. Ortadoğu yeni sistemi: İsrail hedefleri incelemesi sosyoloji ve felsefe bölümü üçüncü 

haftası, 1998 Şam üniversitesi edebiyat fakültesi, 

F. Yayınlanmış kitaplar: 

1. Arap ve gelişmiş ülkerlerde siyasi ekonomi, 2007 Şam üniverisitesi yayınları,  

g. Katıldığı bilimsel konferanslar: 

1. 1996 Ağustos 6-15 günleri arasında Oslo – Norveç uygulamalı toplumsal araştırmaları 

fafu okulu işbirliği ile çalışma atölyesi, 

2. 2001 Şam, yüksek eğitim bakanlığı, edebiyat ve sosyoloji yüksek kurulu, (toplum ve 

yönetim) konferansı, 

3. 2002 Şam, yüksek eğitim bakanlığı, edebiyat ve sosyoloji yüksek kurulu, (kalkınma 

planları ve işsilik sorununa etkisi olan nüfus gelişimi) konferansı 

4. 2003 Şam, yüksek eğitim bakanlığı, edebiyat ve sosyoloji yüksek kurulu, (yüksek 

öğretimde sıradışı öğrenim yöntemleri) 

5. 2009 Haziran 1-5 günleri arasında Şam üniversitesi ve kobinhagın genç araştırma 

okulu işbirliği ile (arap ülkelerinde gençlik sorunları) 

6. 2010 Haziran 4-9 günleri arasında şam üniversitesi sosyoloji bölümü işbirliği ile, 

birleşmiş milletlerin kalkındırmacı programı, Suriye öğrenim ve öğretim sorunları, insan 

gelişimi raporu atöltyesi, 



7. Sosyoloji bilim adamları buluşması, 2002 Ağustos 8-21 günleri arasında kuzey kore 

sosyoloji bilim adamları derneği çalışma atölyesi, 

8. Uluslararası Suriye öğretim konferansı, 2017 Şubat 17-18 İstanbul, 

9. Mardin Artuklu Üniversitesi uluslararası konferansı, Kudüs ve Mescid-i aksa, Kudüs 

yahudileştirme ve filistine yahudi göçümü, 2017 ekim 6-8 Mardin, 

10. Mardin Artuklu Üniversitesi uluslararası konferansı: dil, felsefe ve din, (islam 

medeniyetinde uygarlık olayı) 8-10 ekim 2018 / Mardin, 

h. Kontrol ettiği bilimsel tezler: 

Master tezleri:  

1. Fayiz fayiz temir: tezi konusu: Şam ilinde aile kurma ve evlilik masrafları, alan 

çalışması, 22.12.2005 Şam üniversitesi, 

2. Ahmed Aclan, (doğal çevrenin topluma etkisi, ibni haldu ve montiskiyo), 

21.01.2007 Şam üniversitesi, 

3. Beşşar Şalyut, sosyologlarda geleceğin belirtileri, (gidenss ve tofler) 25.11.2011 

Şam üniversitesi, 

4. Saad Hıdır, ailenin projelerinin kırlarda olan rolü, (deyrizorda alan çalışması – 

tebenni kasabası) 02.04.2012 Şam üniversitesi, 

Doktora tezleri: 

1. Talal İlyas Büfe: (küreselleşmenin tüketim değeri ve türleri teknolojisine etkisi 

– Şam ili alan çalışması) 25.09.2009 şam üniversitesi, 

2. Cihad Nakola, (kadın çalışmasının aile bireylerine etkisi – şam ili çalışan 

kadınlar ile alan çalışması) 25.12.2010, 

3. Muhammed Unis Salim: (kalkınmanın kırsal ailelere olan belli etkileri, hay 

vadisi bölgesinde alan çalışması – Libya) 

4. Muhammed Fayiz Temir: (gençlerin geç evliliğe yönelimi) şam ilinde alan 

çalışması, 2013 Şam üniversitesi, 

I. İdari görevler: 2015-2016 öğretim yılında idlip üniversitesi – eğitim fakültesi 

dekanı. 

II. İletişim bilgileri:  

e-posta: shikhsa@gmail.com 

cep telefon no: 0090 531 563 43 28  
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