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 المقررات التي قمت بتدريسها : 
 

 

 Introduction to Social Work                                                  مقدمة في الخدمة االجتماعية  

 School Social Work                                                              الخدمة االجتماعية المدرسية                                               

 Family and child care                                                               رعاية األسرة والطفولة     

 Social &cultural Diversity                                                       التنوع االجتماعي والثقافي 

 

 :  الوظائف والخبرات األكاديمية
 
 

 Demonstrator, University of Qatar. 1995 – 1999 .معيد، جامعة قطر 

 Assistant Teacher, University of Qatar. 1999 – 2000 .مدرس مساعد، جامعة قطر 

 Assistant Professor, University of Qatar. 2004 – 2010 .أستاذ مساعد، جامعة قطر 

 Associate Professor , University of Qatar.2011- استاذ مشارك 

 :ومساهمات في كتب ودوريات علمية   أبحاث
 

 

. ) بحث منشور ( .  1-تقدير احتياجات الطالب المتفوقين ودور الخدمة االجتماعية في اشباعها 

 

) بحث منشور( العوامل المعيقة للمشاركة السياسية للمراة القطرية العاملة ودور الخدمة االجتماعية في مواجتها. -2  

 

3-Comparison of Approaches to Children’s Early Education and Child Protection Awareness in Qatar 

and Tunisia: Harmonizing the Linkages of Favorable Social Values with Policy Practices.( Published). 

                                                 

4-The Socio-Family and Care Staff Opinion of Services and Role of Children with special needs in Qatar. 

( Published).  

5- Sloan, L.M., Saleh, A., Al-Mannai, S., Al-Kaabi.I & Al-Kawari, K. (2010). Social Work 

Education in Qatar.  In S. Stanley (Ed.). Social Work Education in Countries of the East: Issues 

and Challenges. Hauppauge, NY: Nova Publishers. (a chapter in a book) . (Published). 

 

( .منشورعوامل العنف في المجتمع المدرسي بدولة قطر. )  -0  

 

ومستقبل تعليم الخدمة االجتماعية . ) بحث منشور ( . العولمة -7  

 

( .مقبول للنشرالمجتمع القطري . )في  األسريالعوامل المجتمعية للعنف  -8  
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 عنوان الكتاب رقم
الجهة الناشرة 

 والداعمة
 تاريخ النشر

مـــالحــــظــــــــات                    

كتاب مرجعى أو محقق أو 

 مترجم

0 Orphans  of  Islam International 

social work 

Journal 

5113 Book reviews 

5 Social Work Education 

in Countries of the East: 

Issues and Challenges 

Hauppauge, 

NY: Nova 

Publishers 

 5101 Social Work Education 

in Qatar : New 

beginnings 

( a chapter in a book) 
 

 :وورش عملوالندوات العلمية  مؤتمرات ال
 

نـــــوع  تاريخ انعقاده مكان انعقاده اسم النشاط  رقم
 المشـــاركة

 رئيس جلسة -مؤتمر م5117فبراير  3-5 رابطة االجتماعيين -دولة الكويت الوحدة الوطنية 0

المؤتمر السنوي لمجلس  5

 تعليم الخدمة االجتماعية

سان  -الواليات المتحدة األمريكية

 وفرانسيسك

 حضور -مؤتمر م5117اكتوبر

 -لجنة المسنين-فندق الماريوت صراع بين األجيال 5

 المجلس األعلى لشؤون األسرة

 محاضر -ندوة  م5110يونيو57-58

 رئيس جلسة -ندوة  م5118نوفمبر  0 جامعة قطر علم العدد عند بن سينا 0

مدرسة المرخية االبتدائية  العنف المدرسي 3

 بنات-المستقلة

 محاضر -ندوة 5101فبراير 00 

العنف األسري وأثرة  0

 على األبناء

 )انطالقة(

الملتقى التربوي األول لمدرسة 

بنات -المرخية االبتدائية المستقلة

بإشراف وزارة التعليم والتعليم 

 العالي

 

مقدم -ورشة عمل م 5101مايو   3

 الورشة

العنف المدرسي  7

 األسباب والعالج()

 

 

-مدرسة خليفة الثانوية المستقلة

 بنين

مقدم  -دورة تدريبية م5101مايو 04

 الدورة

المشاورات الوطنية  8

تقرير لتفعيل توصيات 

 التنمية البشرية

 

 -النادي الدبلوماسي-دولة قطر

 بإشراف األمانة العامة للتخطيط

مايو  5 -ابريل 54

 م5117

حضور  -ورشة عمل

 ومساهمات نقاشية



 4 

 

4 Black Board 1 مكتب التطوير و التنمية المهنية-

 جامعة قطر

 حضور -ورشة عمل م 5118يناير  51/50

01 Black Board 2  التطوير و التنمية المهنيةمكتب-

 جامعة قطر

 حضور -ورشة عمل م5118براير ف 53-57

00 Anatomy of 

Blackboard 

Course 

-مكتب التطوير و التنمية المهنية

 جامعة قطر

 حضور -ورشة عمل م 5118يونيو  55-50

بإشراف - الدوحة شيراتونفندق  منتدى الدوحة 05

 وزارة الخارجية

 حضور-مؤتمر  م 5114مايو  5

مكتب التنمية المهنية وتطوير  مهارات القيادة 05
 عمليات التعلم، جامعة قطر

 حضور -ورشة عمل 2004/2005 ربيع 

نظام تقويم أداء أعضاء  00
 الهيئة األكاديمية

مكتب التنمية المهنية وتطوير 
 جامعة قطرعمليات التعلم،

 حضور -ورشة عمل 2004/2005 ربيع 

المقرر إعداد ملف  03
 الجامعي

مكتب التنمية المهنية وتطوير 
 عمليات التعلم، جامعة قطر

 حضور -ورشة عمل 2004/2005خريف 

قياس األداء التدريسي  00
 للزميل

مكتب التنمية المهنية وتطوير 
 عمليات التعلم، جامعة قطر

 حضور -ورشة عمل 2004/2005خريف 

 األولالمؤتمر  07
لمركز علي بن سعود 

 العلمي التابعللبحث 
لمدرسة اإليمان الثانوية 

 المستقلة للبنات 
 

مدرسة اإليمان الثانوية المستقلة 
 للبنات 

 

منظم  -مؤتمر 1166يناير 61

 ورئيس جلسة

مدرسة اإليمان الثانوية المستقلة  أٌقرا 18
 للبنات 
 

 مشارك-ندوة 1166مايو  11

19 Core Curriculum  نائب رئيس الجامعة مكتب

 جامعة قطر-للشوؤن االكاديمية
 حضور -ورشة عمل 1166سبتمبر  61

ملتقى مجالس أمناء  20

مدارس قطر) واقع 

 وتحديات(

بإشراف  -فندق الفور سيزون

 المجلس األعلى للتعليم

 رئيس جلسة -ندوة 1166 أكتوبر 9-61
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21 Effective use of 

Discussions in 

Blackboard 

OFID- Science Female 

Building (Room C201) 
 حضور -ورشة عمل 11-12-2011

اليوم المفتوح  7/3/1161-1 قاعة ابن خلدون–جامعة قطر  اليوم المفتوح 22

لتخصصات جامعة 

 قطر

مدرسة السيلية الثانوية المستقلة  كيف تستعد للحياة الجامعية 22
 للبنات

مقدم -ورشة عمل 12-03-2012

 الورشة

23 Qu Research 

Forum 
-Forum 2011-10-31 قاعة ابن خلدون -جامعة قطر

Roundtable 

Discussion  

االجتماعية   المسؤولية 24

للشركات ودورها في 

تطبيق سياسة توطين 

 الوظائف في دولة قطر

مناقشات -ورشة عمل 1161-5-1 دار االنماء االجتماعي

 وتوصيات

ملتقى الخبراء حول القيادة  25

 المتهوره.

 

)مائدة  -ملتقى 1161-1-61 مركز التأهيل االجتماعي) العوين(

مستديرة مناقشات 

 وتوصيات(

 
 

 

 

 

 شاركات في اللجان المختلفة :مال
 

 

 .داخــل الـجـامـعـة.0

 

 دائمة/مؤقتة اسم اللجنة
دور المتقدم 

 )رئيس/عضو(
 مالحظات الفترة الزمنية

)لجنة  تطوير جامعة قطر فريق
 المتابعة(

 على مستوى الجامعة م5110-5113 عضو مؤقتة

Community Out reach على مستوى الكلية 5117-5110 عضو مؤقتة 

 على مستوى القسم 5117-5110 عضو مؤقتة لجنة خدمة المجتمع

لجنة متابعة برنامج الخدمة 

 االجتماعية

 على مستوى القسم 5117-5110 مقرر مؤقتة

عملية  إجراءاتلجنة مراجعة 

 أعضاء أداءتطبيق نظام تقويم 

 بالجامعة األكاديميةالهيئة 

 على مستوى الجامعة 5118-5117 عضو مؤقتة
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الدليل االسترشادي لنظام تقويم 

اداء اعضاء الهيئة التدريسية 

 ومساعديهم بجامعة قطر

 على مستوى الجامعة 5118-5117 عضو مؤقته

 لجنة تطوير نظام تقويم اعضاء

 بالجامعة الهيئة االكاديمية

 على مستوى الجامعة 5118-5117 عضو مؤقتة

  لجنة المقررات ببرنامج الخدمة

 االجتماعية

 على مستوى البرنامج 5101-5114 عضو مستمرة

لجنة المقررات بقسم العلوم 

 االجتماعية

 على مستوى القسم 5114-5118 عضو مؤقتة

لجنة جودة برنامج الخدمة 

 االجتماعية

 على مستوى الكلية 5114اكتوبر  عضو مستمرة

لجنة الجداول ببرنامج الخدمة 

 االجتماعية

 

 على مستوى البرنامج 5101-5114 رئيس مؤقتة

لجنة القبول ببرنامج الخدمة 

 االجتماعية

 على مستوى البرنامج 5101-5114 عضو مستمرة

 على مستوى القسم 55/3/5100-00 عضو مؤقتة األكاديميةالهيئة  أعضاءلجنة تقييم 

Schedule Committee 12 عضو مؤقتة-dec-2011 على مستوى الكلية 

لجنة الجداول ببرنامج الخدمة 

 االجتماعية

 5100-5101 رئيس مستمرة

5100-5105 
 على مستوى البرنامج

 لجنة القبول ببرنامج الخدمة

 االجتماعية

 5100-5101 عضو مستمرة

5100-5105 
 مستوى البرنامجعلى 

 على مستوى الجامعة 5105-5105 عضو  لجنة جامعة قطر للتعليم المستمر

 

 

 

 

 

 .خــارج الـجـامـعـة.5

 دائمة/مؤقتة اسم اللجنة
دور المتقدم 

 )رئيس/عضو(
 مالحظات الفترة الزمنية

حوادث الحملة الوطنية للوقاية من  

 طرقال

ادارة  -وزارة الداخلية م 2005-2008 عضو مؤقتة

 المرور

مجلس األمناء لمدرسة المرخية 

 االبتدائية /بنات

المجلس األعلى  م 5101-5117 عضو مؤقتة

 للتعليم

الحوادث ازدياد لجنة دراسة أسباب 

 والعمل على الحد منها المرورية

 -إدارة األمن العام م 5110-5113 عضو مؤقتة

 وزارة الداخلية

 اإليمانمجلس األمناء لمدرسة 

 /بنات الثانوية

المجلس األعلى  م5101 نائب رئيس مستمرة

 للتعليم

-اللجنة االستشارية الوطنية

 التنمية الوطنية إستراتيجية

االمانة العامة  م-51002012 عضو مؤقتة

 للتخطيط التنموي

عضو لجنة تحرير 

 International Journalمجلة

تصدر من الواليات  م5101 عضو دائمة

 المتحدة االمريكية
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of  Humanities and Social 

Sciences 

مدرسة االيمان  5105 رئيس دائمة لجنة المعلمات

 بنات-الثانوية المستقلة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهادات وكتب شكر: 
 

السيد عبدالرحمن صالح التوحيد على دوره  رئيس مجلس إدارة رابطة االجتماعيين شهادة شكر وتقدير من سعادة  .6
مميزة في جلسات الملتقى الثامن لجمعيات وروابط االجتماعيين بدول مجلس الفعالة وال ةمساهمحول الالفعال و

 .1117فبراير  5 – 3 التعاون لدول الخليج العربية والذي انعقد تحت عنوان الوحدة الوطنية. الكويت،

السيدة سميرة الزعبي صاحبة الترخيص ومديرة مدرسة المرخية االبتدائية المستقلة للبنات شهادة شكر وتقدير من  .1
-1111على الجهود المبذولة والمساهمات الفعالة في تطوير العملية التعليمية والتربوية في المدرسة للعام الدراسي 

  .1119 ليويو 1 كعضو مجلس أمناء.الدوحة، 1119

سميرة الفاضلة دة السيصاحبة الترخيص ومديرة مدرسة المرخية االبتدائية المستقلة للبنات شهادة شكر وتقدير من  .3
  .1161 فبراير 9 (.الدوحة،العنف المدرسي) ندوة لتقديم الزعبي على جهوده المبذولة

شهادة شكر وتقدير من صاحبة الترخيص ومديرة مدرسة المرخية االبتدائية المستقلة للبنات السيدة الفاضلة سميرة  .1
 . 1161/ 5/  6(.الدوحة، األبناءالعنف األسري وأثرة على ) ورشة عملالزعبي وذلك لتقديم 

 جمال الجابر السيد الفاضل ينالمستقلة للبن الثانوية خليفةشهادة شكر وتقدير من صاحب الترخيص ومدير مدرسة  .5
 . 1161/ 5/ 69(.الدوحة، والعالج  األسباب –العنف المدرسي ) ورشة عملوذلك لتقديم 

المشاركة االيجابية على  حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني التخطيطمجلس ل األمين العام شهادة شكر وتقدير من سعادة .1
 3 –ابريل  19 ،الدوحة. ورشة عمل المشاورات الوطنية لتفعيل توصيات تقرير التنمية البشرية  أعمالوالفعالة في 

 .1117مايو 

ة فوزية الفاضل ةيدالس ناتالمستقلة للب الثانوية اإليمانمدرسة  ةالترخيص ومدير ةشهادة شكر وتقدير من صاحب .7
للمساهمة الفعالة ألعمال المؤتمر العلمي األول لمركز علي بن سعود للبحث العلمي التابع للمدرسة. وذلك اشكناني 
 . 1166/ 6/ 61 مدرسة االيمان الثانوية الدوحة،
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 مهارات وخبرات أخرى :

 الدكتور إبراهيم الكعبي :

 .مساهم فعال ونشط في األنشطة الجامعية المختلفة التي يكلف بها .6

 وتطوير توصيفات مقررات الخطة الدراسية للبرنامج.  مشارك بفاعلية في تطوير برنامج الخدمة االجتماعية .1

 .تكنولوجية حديثةوأدوات ، ويستعين بمراجع عالمية اليب التدريس طورة وحديثة في أستم أساليب ماستخدا .3

 .إلى ربط أبحاثة العلمية بقضايا المجتمع القطري المختلفةل يمي ا  باحث .1

  سا  عاما  في الخدمة االجتماعية وقادر على التدخل المهني.رمما .5

 مشاركا  في األنشطة المجتمعية.  .1

 . ومتعاونا مع اآلخرين وله عالقات طيبة بالمجتمع الجامعي اجتماعيا   .7

 . يطرح األفكار الحديثة .1

 :اخرىانشطة علمية 

 

 -(International Journal of Humanities and Social Sciencesعضو تحرير مجلة )-6
 1161-الواليات المتحدة األمريكية 

 2011-5-25  -انجلترا -  British Journal of Social Workتحكيم بحث لمجلة-1

 1161-11-17-جامعة قطر–تحكيم مشروع بحثي لكلية االداب والعلوم -3

 

 


