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  -:الدرجات العلمية: أوالً
  1967بكالوريوس، علم االجتماع، جامعة القاهرة، مايو  - 
 )1978يوليو (اع، مشكالت إجتماعية، جامعة برادفورد، إنجلترا علم االجتم PH.Dدكتوراة الفلسفة  - 

 -:لدكتوراهاطروحة عنوان أ - 

"The Political Orientation and Experience of Property Offenders"  
  -:الرتب األكاديمية: ثانياً

 )16/9/1979(، الجامعة األردنية )Assistant Professor(أستاذ مساعد لعلم اإلجتماع  - 

 )1987(، جامعة اإلمارات، ) Associate Professor(قلب العلمي لرتبة أستاذ مشارك الل - 

  )25/12/1999(لعلم اإلجتماع، جامعة قطر ) Professor" (أستاذ"اللقب العلمي لرتبة  -

  -:األكاديمية/ الخبرات والمواقع اإلدارية : ثالثاً
 )1980-1979(معة األردنية الجا)  Assistant Professor(أستاذ مساعد لعلم اإلجتماع،  - 

 )1987-1980(جامعة اإلمارات ) Assistant Professor(أستاذ مساعد لعلم اإلجتماع،  - 

 )1988-1987(، جامعة اإلمارات )Associate Professor(أستاذ  مشارك لعلم اإلجتماع  - 

 )1997-1992(جامعة فيالدلفيا ) Associate Professor(أستاذ  مشارك لعلم االجتماع  - 

 )1994-1993(ئيس قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة فيالدلفيا ر - 

 )1995-1994(، جامعة فيالدلفيا ..عميد لكلية اآلداب والحقوق والعلوم األدارية - 

 )1999-1997(جامعة قطر ) Associate Professor(أستاذ مشارك  - 

 )2004-1999(جامعة قطر ) Professor(أستاذ علم االجتماع  - 

 ...)-2004(األردن / جامعة فيالدلفيا ) Professor(لم االجتماع أستاذ ع - 

 

  -:اإلنتاج العلمي المنشور: رابعاً -
  ويشمل مجاالت (إنتاج علمي منشور في مجالت علمية، محلية وعربية، متخصصة محكمة ومعتمدة  - 

  . الثقافي/المشكالت اإلجتماعية العربية،مشكالت اإلختالف والتخلف األجتماعي     
ويشـمل الثقافـة   (وث ودراسات منشورة في وقائع مؤتمرات علمية، عربية وعالمية، متخصصة ومحكمـة  بح - 

 والعولمة ،أشكالية التغيير والتأثير الثقافي والشراكة مع العالم

 .رأس المال األجتماعي للتنمية والشراكة..بحوث حديثة وجارية، في سوسيولوجيا التنميةالمعولمة -

 لعربيةتقافة التنمية ا     
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           _____________سالم ساري. د.السيرة الذاتية أ... _____________________________________   

  :عضوية الجمعيات العلمية والروابط المهنية: خامساً

، وعضـو منتخـب لمجلـس أمنائهـا ،     )2000-1985(عضومشارك في تأسيس الجمعية العربية لعلم اإلجتماع، تونس -

  )2000-1996(ومجلسها التنفيذي 

 )1977(، لندن )BSA(عضو الرابطة البريطانية لعلم اإلجتماع  -

  )1990(مدريد ) ISA(عضو الرابطة الدولية لعلم اإلجتماع  -

  

  -:دوات واللجان العلميةالمؤتمرات والن: سادساً
أهمها مؤتمرات الجمعية العربيـة لعلـم   (مشارك في مؤتمرات وحلقات بحث وورشات عمل علمية، عربية وعالمية، متخصصة -

ــاع ــونس(اإلجتم ــايو8/1985-5ت ــاع  )1997، وم ــم اإلجتم ــة لعل ــة الدولي ــو(، الرابط ــد، يولي ــع ) 1990مدري المجتم

العـراق،  /أربيـل  (التنمية المعولمة ) 2004الدوحة،مايو(ة واألصالح في الجتمع العربي ، الديموقراطي)2003الدوحة،مايو(المدني

 )2008/ 31/8-28الجامعة األمريكية ،بيروت،(-السلطة الحاكمية ، المقاومة وحالة األستثناء العربي)2008أبريل

يات السنوية ألجيال علمـاء األجتمـاع   مناقش رئيسي في الجلسات العلمية لمناقشة بحوث الماجستير والدكتوراه ، في الملتق -

 ) 2008البتراء -في بلدان عربية متعددة، آخرها الملتقى الثامن عشر، عمان( العرب 

منظًم للمؤتمرات والندوات العلمية وحلقات البحث لكلية اإلنسانيات ، جامعة األمارات ،جامعة الكويت، جامعة قطر، وجامعـة   -

  .فيالدلفيا

أبرزها لجنة الندوات والمؤتمرات، لجنة تنميـة وخدمـة المجتمـع، لجـان     (مجالس جامعية فعالة مشارك في أعمال لجان و -

تطوير الخطط الدراسية الجامعية للكليات اإلنسانية واالجتماعية، مجلس البحث العلمي والدراسات العليـا ومجلـس جامعـة    

 ).فيالدلفيا

 )-2004(علم األجتماع، الجامعة األردنية/لسفة ممتحن خارجي لرسائل درجة دكتوراه الف/ عضو لجان مناقشة  -

 )   -2005(وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية / علم اإلجتماع  /الباحث المميز/ يم جائزة البحث لجنة تحك -

، 2006/2007دورات (العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة    / لجنة تحكيم جائزة عبدالحميد شومان للباحثين العرب الشـبان   -

2008/2009 ،2010/2011(  

  

 -:االستشارات العلمية المهنية: سابعاً

  )2002المجلس األعلى لشؤون األسرة،دولة قطر( ،"مراكز تنمية المجتمع"عضو فريق الخبراء لمشروع  -

 مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية بجامعة قطر، بالتعاون مع شـركة رأس غـاز  "(بيئة للجميع"رئيس فريق خبراء مشروع  -

2003 ( 

آخرها التقرير األستراتيجي للجمعيات الخيرية الخليجيـة ، بتكليـف   ( مشارك في كتابة تقارير أستراتيجية لمؤسسات عربية -

 )2008لمجلس التعاون الخليجي، الرياض  -مداد-من  المركز الدولي للدراسات  

بالتعـاون مـع مركـز    ". والتنمية السياسية"ربيرأس المال األجتماعي الع" "التنمية المعولمة"تقديم خبرات وأستشارات في  -

 )UNDP.، وCHFخاصة( األستشارات العلمية لجامعة فيالدلفيا، ومنظمات التنمية الدولية

____________________________________________________________________________ 
s_sari@philadelphia.edu.jo                                                                                                  
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                                   __________________ر ا5678ج ا/1.23 ا/.-,+ _____________ ____ _____ 
  )2P 1J1978> ا5.6N8ع، KL B3M5NادJ+رد، ا/..BI2 ا/.H6<ة،  .Ph.Dدآ6+راة ا/BCD2C (/@;56ذ ا/<آ6+ر ;5/> ;5ري 

                                                      s_sari@philadelphia.edu.jo                 
    

  .؛ درا;B2VM ،B\2\2H^ B ا/23+م اB3M5N  ، B\P5.6N8 ا/U+I]:أ5WXر ا/BJ5HT 1J B.UKV ا5M8رات) " 1983(
)1984 (B\LK3/ا B\P5.6N8ت ا`I,./5.6ع واN82> اP"... bآK./1 7<وة اJ م>ًd <IًHM eHL   ث+HW2/ 1LK3/2\.1 اd8ا  

           B\P5.6N81 ا/23+م اJ g\h+6/وا / jUKL1،أWk +Lأ ،+ID7+\/ة، 1983اK5هm/ا ، K.^n./5ل ا.P2< أVM 1J ر+,-M ،  
           1984) 1LKP 5.6عN2> أP +H7 1 آ56بJ23> : و/ B\LK3/ا B\3.V/ا ،B-اهK/ا B\L`3/ت ا`I,./5.6ع واN82> اP  

  .)^+s7، وKMآb درا;5ت ا/+r<ة ا/K\L ، B\LK3وت, ا5.6N8ع           
  ن d eHLً<م ا/KU+w^ K.^nM x أ5Ddم "أ5vر ^u-.2/ 12M5I+رات وا/..5ر;5ت : 2P> ا5.6N8ع و2P> ا5t^8ل) " 1984(

              ،B\LK3/53ت اM5V/5د اH^أ ،K.^n./5ل ا.P2< أVM 1J ر+,-M نB\LK3/53ت اM5V/1 اJ م`P85راتاM8ا B3M5Nو   .  

)1986 " (K\hz6/د وا+.V/ا {\L B\V\2|/ا B\LK3/أة اK./ا j.P : B\LKP B\}5D7 53/\5تJ +H7 " x/م ا>d <IHM eHL ،  
              ،1Wk +Lأ ،،B\LK3/ة اKUbV/1 ا/|2\~ واJ أةK.2/ e/5�/2\.1 اd8ا K.^n./2<  ا8ول  ،1985اV./1 اJ ر+,-M  
              5.P83-+انL K.^n./ل ا" : j.3/أة واK./ث ودرا;5ت: ا+HL"1.23/م ا>m62/ [U+I/ا BD;nM ،  

)1986 " (B\LK3/ا B\3.6V./5 اU5�m/ا B;ب ودراK3/ن ا+\P5.6N8ا :BU>m7 B;5ر.M " 7<وة x/م ا>d <IHM eHL ، "+H7  
               1LKP 5.6عN2> أP" KU5-U ،s7+^ ،1985 1 آ56بJ ر+,-M ، "<2P +H7 1LKP 5.6عNأ"... B\LK3/ا B\3.V/ا  
  ./23> ا5.6N8ع، ^+s7، وKMآb درا;5ت ا/+r<ة ا/K\L ، B\LK3وت               

___________________________________________________________________________  

)1993(  "B\3.V/ا B\Pا>L8ا  :B\-\wD2C/ا B�5C6781 اJ B;درا ">ًd <IHM eHL ، B\LK3/ا B\3.V2/ ي+-D/ا K.^n.2/ م  
                5\75W;أ ،>Uر>M ،5.6عN823> ا/ B\/ا/<و BwLاK/5.6ع واN82> اP 1J. +\/+U1990 5ل.P2< أVM 1J ر+,-M  
  .، ا/.s2V ا/BJ5m�2/ 1M+m ا/B\LK3، ا/5LKط"اL8<اع 1J ا/.6V.� ا/1LK3 " ا/.3L K.^n-+ان                

)1995 " (M6.�أزVM BMأز K,7 B :1LK3/6.� اV./1 اJ �  ، M eHL-,+ر B2VM 1J"�/\5ت أ567ج ا/23> وأ;�6`آ
              ،{\\P5.6N8ا B\3.V/ B.IH./ا B\.23/ا B2V./ا ،B\P5.6Nون أn� )80- 53، ص ص46ا/3<د ( Bdا/,5ر ،.  

)1996 " (B\Ww/ا Bm\mH2/ 1P5.6N85ء ا-W/1: اP5.6N81 واWw/ا B\/>N "HL،ث وا/<را;5ت+HW2/ 5ءm2W/1  اJ ر+,-M e  
               ،B\25ن ا8ه.P B3M5V/ B.IH./ا B\.23/ا B2V./ا/3<د ا/�175، ص ص ( ا ،�LاK/2< اV./ا8ردن)160-125ا ،.  

  ، M eHL-,+ر 1J ا/K}5tW، ا/.B2V ا/5tM " B\.23در وأ53Lد ا/Ktاع ا/5m{>: أ�B\/5I ا/�BJ5m وا/5�Hرة) "1998(
              B\75ت ا8رد-W/ا B3M5V/B.IH./اء/اK6W/2< ا/�175، ا/3< د (اV./ا8ردن) 117- 83، ص ص 1ا ،                      .  

  ، M eHL-,+ر B2VM 1J آB\2 ا75D78\5ت" ا/.Kض 1J ا/.6V.� ا8ردL 17\} ا/.-u+ر ا/,1W3 وا/.-u+ر ا/.�-1"1998(
             Kwd B3M5N،B\P5.6N8427-377،ص ص 21ا/3<د(وا/23+م ا                                                                                                                            (

)1999 "( B.|�6./ا B\LK3/ا17: ا/�ات ا+V/ا KXوا� bآK./أدراك ا/�ات ا"   B3M5N، ا�داب B\2آ B2VM 1J ر+,-M eHL،  
  Kا/5wهUKH^،{\�r5L BP+.VM ، K"ا/�Kk57 1LK3 وu-M+ر� أ/\�: T+رة ا�KX" و2VM 1J<) 22ا/3<د(T-53ء                
  ) 395- 373ص ص  W/ )1999\�، ا/B\3.V ا/B\LK3 /23> ا5.6N8ع، وKMآb درا;5ت ا/+r<ة ا/K\L ،B\LK3وت،              

___________________________________________________________________________  
 )1999  "(B\2Wm6D./ا �  ب درا;5ت 1J ا/.6V.� ا/1LK3 ا/.1J ، ،KT53 آ5J�"56ق ^w+ر ا/.6V.� ا/1LK3 وأ^5Vه5^

                    g,Mدار ا8ه1/5 ، د،{\�r5L BP+.VM) 345-280ص ص(  
__________________________________________________________________________  

 )2001( "1LK3/2|2\~ ا/ B\P5.6N8ا BwUK|/ل: ا+H6./وا [L5�/1 اJ B;درا"M  {M eHL،>U>V/ا8ردن ا bآKM رات+,-  
  ./2<را;5ت ،P.5ن، ا8ردن           

)2002"(>U>V/1 اLK3/6.� ا/.<17 اV./ا BJ5mh :BJ5�./ا B\P5.6N8ا B.\m/ره5ن ا" K.^nM 5ل.P2< أVM 1J ر+,-M eHL ،  
  را;5ت اB3M5N ،B\75D78 ا/.6V.� ا/.<17 و أ�B\/5I ا/H6+ل ا/<Kd+.Uا1J 1v ا/.6V.� ا/KM،1LK3آb ا/+g}5h وا/<         

            Kwd) 115-77ص ص(  
  K6�85Lاك �M( ، درا;M B\<اB\7"ا/+BU+�/5L 1P وا/.,I`ت وا/5U>H6ت: ا/,5Wب ا/1LK3 ا/|1V\2 وا/�Kب) " 2003(

  ص ص: 2003(، M-,+ر1J أP.5ل K.^nM ا/K3ب وا/�Kب، M-,+رات J B3M5N\`د/5\C،)UKM> ا5t78ري              
  ا8ردن/P.5ن) 247-269              
  K,Mوع ^K\WX ، "s\;z ر{\KWX BP+.VM �M sاء"ا/<را;B اB\P`w6;8 �راء ;5Iن دا{Kة L} K.Pان) " 2003(

              �.6V./ا B\.-^ bاآKM " Brة،ا/<وK;8ون اn,/ x2P8ا s2V./رة،  ا+,-Mو B/+.M B\7ا>\M B;درا ،/Kwd.  
)2003 " (�\W/1 اP+/ةاK\X�/5ن ا/|+ر واI; 1 /<ى " g}5h+/ا bآKM ، �\.V2/ B�\L وعK,M اءKWX gUKJ s\}ر ،  

  )                            M-,+ر B\LK3/5L واBUb\2V78( وا/<را;5ت اKwd B3M5N،B\75D78 ، و�KآB رأس �5ز                   
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  ___________________B\mL/ ا/K\Dة ا/�ا^\B:    ;5/> ;5ري                                                                
)2004 "B-راه B\P5.6Nت أ`I,M :ة>U>N ت`I,M وأ567ج B./+3/1 " ا�HL 5(آ56بUKزآ K�X �M اكK6�85L(دار ،  

             g,Mا8ه1/5 ،د.  
 )2005  " (1LK3/1 اJ5m�/ا K\hz6/وا K\\�6/ا B\/5I5ت: أ�M+mM KX5ت ا�M5�;2<"ا/�ات وأVM 1J ر+,-M eHL ،  

              jWm6D./اف اK,6;أ K.^nM 5ل.Pأ( ،5\C/د`\J B3M5V/ �;56/ا/1.23 ا K.^n./ا) 158 - 132ص ص( ،  
              5\C/د`\J B3M5N رات+,-M.  

  B\2I/ 1.23 ا�داب،/d eHL، 1J K,-22ً<م /53C/\5ت اW;8+اع ا/" أ5vر Ku7ي: H7+ درا;5ت ^-.+U>N BU<ة) " 2005(
               5\C/د`\J أوراق– B.IHM ث+HL.  

  ، 2VM<) 288-269ص ص( BJ5mh ا/.5mوM eHL ،  ،BM-,+ر 1J"ا/.5mوBM ا/�B\J5m وP-� ا/�U+w6 ا/.3+/>) " 2005(
               \J B3M5N رات+,-M،K�53/5 ا/<و/1 ا\C/د`\J K.^n./ B.IH./ث ا+HW/5ل ا.P5أ\C/د`.  

، mM eHL<م 53J 1J/\5ت اW;8+ع ا/B\2I/ 1.23  " ا/K,/5L B\.-6اآ�M B ا/53/>: ا/-.5ذج ا/-��+BU ا/B\LK3 ا/KWIى) "2006(
5\C/د`\J B3M5N ،ا�داب)KU5-U20065\C/د`\J 1 أوراقJ K,-2/و - B.IHM ث+HL(  

___________________________________________________________________________  
)2007" (B./+3/ا {M ب وا/|+فK3/ر: ا+P�./6.� اV.2/ ة>U>N 5\N+/+\;+; +H7"  ث+HL 1J ر+,-M ، <IًHM eHL  

BJ5mh ا/|+ف، ،M-,+رات J B3M5N\`د/J K.^nM323-341 >2VM ،)1 ( 5\C\`د/C\5 ا/<و/1 ا/5Hدي K,P ،ص ص            
__________________________________________________________________________  

)2007" (B\7+I/ا B\J5m�/1 ا/<را;5ت اJ B\.I/ا/.-5ه~ ا B\/5Iا�داب، "أ� B\2I/ 1.23/ع ا+W;853/\5ت اJ 1J م>mM eHL ،  
            ،5\C/د`\J B3M5N ،B\P5.6N8وا B\75D78ة /232+م ا>U>N ~5ه-M +H714-17  KU5-U2007  )1 أوراقJ K,-2/    

             5\C/د`\J- B.IHM ث+HL                                                                                                         (  
  

                                                                  B�U>r ث+HL رة+,-M  
  
  ،"B\/>N ا/B2\Wm وا/<و/1J B ا/56ر�U اB-U>.2/ 1P5.6N8 ا/P 1J 1J5m� :B\LK3.5ن ا/\+ما/�+BU وا/jP5C6 ا/)" 2008(

               5\/5wUأ، +MK\/5L B3M5N ، 5رة�H/درا;5ت ا bآKM 1J BCD2C/دآ6+را� ا ~M57KL BW2w/ B,d5-.2/ م>mM eHL  
               )KUاKWJ2008(5ءL �/أ B2VM 1J ر+,-M :B\.23/ا B2V./ض  ا+r 1J B\M`;8ا B\LK3/2<را;5ت ا/B.IH./ا  
               5\/5wU1 أJ B\W\2/ا B\.Uوا8آ5د ،+MK\/5L B3M5N ،�;+6./ا) KW.DU2008د(  

___________________________________________________________________________  
)2008(BاآK,/وا B\.-62/ 1LK3/1 اP5.6N8رأس ا/.5ل ا"eHL، j.P ~M57KW/ 1 ا/6-.+ي-v+/ا K.^n./1 اJ م>mM 1D\}ر  

            j\L1، أرdاK3/6.� اV./اق/اK3/11-9(ا jUKL2008أ(  
___________________________________________________________  

)2008 " (B\V\2|/ا BUK\|/3\5ت ا.H/ا �Nا/16 ^+ا B\2X5ت ا/<اU>H6/ا"اK6;8ا KUKm6/1 اJ ر+HM، 3\5ت.V2/ 1V\^  
  s2VM {M �\2I6L ا/536ون /<ول ا/|2\~ ا/B\LK3، ا/5UKض ،  - M<اد-ا/|\BUK، ا/.Kآb ا/<و/5HL@/ 1ث وا/<را;5ت              
              +U5M2008) K,-2/ ل+WmM(  

__________________________________________________________________________  
)2008 (5U>H6/اB\V\2|/ا BUK\|/3\5ت ا.V/ا �Nا/16 ^+ا B\Nت ا/|5ر " BUK\|/3\5ت ا.V2/ 1V\^اK6;8ا KUKm6/1 اJ ر+HM  

  s2VM {M �\2I6L ا/536ون /<ول ا/|2\~ ا/B\LK3،ا/5UKض،  -M<اد–ا/|B\V\2، ا/.Kآb ا/<و/5HL@/ 1ث وا/<را;5ت            
  )WmM+ل /KUbr2008)K,-2ان           
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