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املؤهالت العلمية






Academic Qualifications
ظووا

دلحووىزا ف ووي العم وول الاححموواعي والظياط ووة الاححما,ي ووة  2005قظ وول العم وول الاححموواعي ومسل ووص جعل وويل عةووى
ليرثن ( (Curtin University Of Technologyاطتراليا ).(AUS
ػهاد مدزب في املمازطة والحعليل في العمل الاححماعي  2007ملية الصحة والس,اًه الاححما,ية /حامعتي زيودًج وبسونييول-
اململنه املححد (.)UK
ماحظحير ,لل الاححماع /الخدمة الاححما,ية  1998قظل ,لل الاححماع الجامعة ألازدنية (.)UJ
بهالىزيىض ,لل الاححماع  1997ألاول في قظل الاححماع مع مسثبة الؼسف الجامعة ألازدنية ).) UJ
ػهاد النفاء في الحعلل والحدزيع في الحعليل العالي  2015معهد الةياد في الحعليل العالي حامعة الؼازقة ((UOS

الخبرات الحدزيظية






University Teaching Experiences

 -2012لغاًة الا أطحاذ مؼازك في العمل الاححماعي  -قظل ,لل الاححماع -حامعة الؼازقة -الامازات.
 : 2012-2010أستاذ مساعد قسم ,لل الاححماع -حامعة الؼازقة -الامازات العسبية املححد
 :2009-2006أستتتاذ مستتاعد  -حامعووة البلةوواء الحيبيةيووة الجامعووة الهاػوومية /معهتتد عمع تتت اعت تتا  /علجامعتتالا انيه تتالا وكل تتالا
عمدنعسات عمعل ا /أكايي الا عمشرطالا عمللك الا ومركزعمدنعسات ألامن الا واسترعت ج الا -انين.
 : 2005 - 2002محاضس ومظا,د بحث وثدزيع حامعة ليرثن -اطتراليا
 : 2002 -1998محاضس في قسم علخدمالا اعت اع الا -حامعة البلةاء الحيبيةية -الازد

الخبرات دازية


Administration Experiences

 : 2008-2010زئيع قظل الخدمة الاححما,ية  -حامعة البلةاء الحيبيةية -الازد

الجىائص العلمية

Scientific Awards

عمرقم

عسم علجائزة
حائص حامعة الؼازقة ّ
للحميز في مجال خدمة املجحمع والجامعة
حائص حامعة الؼازقة ّ
للحميز في مجال البحث العلمي
حائص حامعة الؼازقة ّ
للحميز في مجال الحدزيع

4

حائص البحىث والدزاطات – ( الصحة الاطسية)
حائص حامعة الؼازقة ّ
للحميز في مجال خدمة املجحمع والجامعة
حائص حامعة الؼازقة ّ
للحميز في مجال البحث العلمي

7

حائص حامعة الؼازقة ّ
للحميز في مجال الحدزيع لفضل بسنام دزاطات ,ليا

حامعة الؼازقة

حائص الؼازقة للعمل الحيىعي في مجال البحىث والدزاطات (حائص دولية)

عنىمة الؼازقة

1
2
3
5
6
8

حامعووة

1

علجهالا عملاهحالا

عمسنالا

حامعة الؼازقة

2017
2016
2015
2015
2014
2013
2012
2011

حامعة الؼازقة
حامعة الؼازقة
مسالص الحجمية الاطسية
حامعة الؼازقة
حامعة الؼازقة

البحىث والدزاطات باللغة الانجليزًة املنؼىز املجالت العاملية (مخحازات)
Fakir Al Gharaibeh (2016): Debating the role of custom, religion and law in ‘honour’ crimes: implications for
social work, Ethics and Social Welfare
Fakir Al Gharaibeh, (2015); The Effects of Divorce on Children: Mothers’ Perspectives in UAE, Journal Of Divorce
& Remarriage , USA
Fakir Al Gharaibeh, (2015) An Exploration of the Evolution of Women’s Roles in Societies of the Gulf Cooperation
Council (GCC), Social Development Issues Journal, International Consortium for Social Development, USA

1
2
3

البحىث والدزاطات املنؼىز واملةبىلة للنؼس في املجالت العسبية (مخحازات)
1
2
3
4
5

الغساًبه فالس ( (2014أطباب اليال في مجحمع الامازات ,ماد البحث العلمي -حامعة الؼازقة.
الغساًبه فالس ( (2014مؤطظات ز,اًة املعاقي وعاحتها للمحيى,ي في دولة مازات العسبية املححد  :دزاطة ميدانية
عىليات اداب ,ي ػمع ملية الاداب -حامعة ,ي ػمع
الغساًبة فالس العليمات عمىد ()2012الحأثيرات الجفظية والاححما,ية لليال ,لى ألاطفال :دزاطة ,لى ,يجة من ألاطفال في
داز الضيافة في اثحاد املسأ ألازدنية مجلة حامعة الؼازقة
الغساًبة فالس ( (2012ثحدًات ألامن ححماعي في املجحمع العسبي – مجلة الفنس الؼسطي

,ضىية الجمعيات املهجية والهيئات الدولية
1
2
3
4
5
6

,ضى املعهد الاطترالي لألخصائيي الاححما,يي في مجال الس,اًة واملجحمعات املحلية
,ضى في الاثحاد العاملي للعمل الاححماعي
,ضى حمعية الاححما,يي – دولة الامازات العسبية
,ضى حمعية الاعداث
,ضى حمعية محيىعي الامازات
,ضى لججة الححنيل الدائمة لجائص الؼازقة للعمل الحيىعي

AUSTRALIA
USA
دولة الامازات
دولة الامازات
دولة الامازات
دولة الامازات

,ضىية اللجا العلمية
1
2
3

,ضى اللججة العلمية للمؤثمس الدولي الثالث والسابع :السياضة في مىاحهة الجسيمة
,ضى اللججة الحنظيةية بي حامعة الؼازقة واملجلع الا,لى لؼؤو الاطس
,ضى مؤطع ومحنل حائص الاطس املثالية حمعية الاعداث  -دبي

4

,ضى فسيق ا,داد اطترثيجية الاطس في اماز الؼازقة

ػسطة دبي
الؼازقة
حمعية الاعداث
مؤطظة الحجمية
الاطسية

زئاطة و,ضىية اللجا الجامعية
1
2
3
4
5
12

زئيع لججة خدمة املجحمع في ملية الاداب والعلىم الاححما,ية
زئيع لججة جظيير الامححا الؼامل لبرنام املاحظحير في ,لل الاححماع الحيبيةي
,ضى لججة ػؤو ا,ضاء هيئة الحدزيع ,لى مظحىي الجامعة بةساز من مدًس الجامعه
,ضى لججة ثفعيل ؼاطات الجادي الاححماعي مظحىي الجامعة بةساز من مدًس الجامعه
,ضى اللججة املسلصية لالػساف ,لى الانحخابات اليالبية
,ضى فسيق العمل الخاص بىضع امليثا ألاخالقي للعاملي الاححما,يي في ألازد بالحعاو بي حامعة
لىلىمبيا واليىنيظيف ووشاز الحجمية الاححما,ية

2

حامعة الؼازقة
حامعة الؼازقة
حامعة الؼازقة
حامعة الؼازقة
حامعة الؼازقة
ألازد

النحب العلمية


الغساًبة فالس و العمىغ (  (2015الحىاصل ألاطسي في مجحمع مازات ,ماد البحث العلمي ‘ حامعة الؼازقة.

 الغساًبه فالس ) (2009مجاالت العمل الاححماعي وثيبيةاثه (لحاب) داز وائل ,ما

ألازد .

املؤثمسات العلمية املحلية والعسبية الدولية (مخحازات)
1. Fakir Al Gharaibeh, (2015), Violence against Children in UAE Society, 14th Australian Conference on Child
Abuse and Neglect, 29 March- 1 April 2015, NewZealnad – Auckland

2. Al Gharaibeh, Fakir ,(2014) The Needs of Youth in Arab Societies: A Social Work Perspective , Joint World
Conference on Social Work, Education and Social Development to be held 9 - 12 July 2014 at the Melbourne
Convention and Exhibition Centre, Melbourne, Australia.

3. Fakir Al Gharaibeh (2013) Community Policing, Violence and Crime Prevention in United Arab Emirates,
SPEAKER, Human Rights and Policing Conference Australian National University, Canberra Australia,16-184/2013,Australian National University, Canberra Australia ,CRIME, POLICE, HUMAN RIGHTS

4. Al Gharaibeh, Fakir (2008), Community Development in Arab Society, France, PARIS. Cnam University.
 .5الغساًبه فالس ) (2014ثجسبة املىاثيق الاخالقية في العمل الاححماعي :اطتراليا نمىذحا مؤثمس الخدمة الاححما,ية اخامع
  - 20-21\ 4\2014دائس الخدمات الاححما,ية-الؼازقة  -الامازات العسبية املححد . .6الغساًبه فالس ) (2013الظياطة الاححما,ية لالطس وثهاملها مع اعحياحاتها وعةىقها الحجمىية مةدمة للمجلع الا,لى
لؼؤو الاطس الؼازقة – الامازات العسبية املححد .
 .7الغساًبه فالس) (2013مجهجية الادازات املظاند في د,ل العمل الاححماعي مؤثمس الخدمة الاححما,ية السابع 15-16\ -
 - 4\2013دائس الخدمات الاححما,ية الؼازقة – الامازات العسبية املححد .
 .8الغساًبه فالس) (2013مهازات الةياد في العمل الا ظا ي مؤثمس الخدمة الاححما,ية السابع  - 15-16\ 4\2013 -دائس
الخدمات الاححما,ية-الؼازقة  -الامازات العسبية املححد .
 .9الغساًبه فالس) (2013دوز ألاخصائي الاححماعي في جعصيص الظلىك الاًجابي لدي الؼباب
الاححما,ية و الجفظية  7-9\5\2012حد – اململنة العسبية الظعىدًة.

قضاًا الؼباب الصحية و

املؼازيع البحثية املحلية والدولية املد,ىمة
1
2
3
4
5
6
7

الاندماج في الحيا الجامعية لدي طلبة الظنن الداخلي في حامعة الؼازقة
مؼهلة العجىطة في مجحمع الامازات :طس الحدخل من مجظىز العمل الاححماعي
ػبهات الحىاصل الاححماعي بي طلبة الجامعات في إماز الؼازقة
مظحىي الىعي الصحي لدي ألاطس مازاثية :بجاء نمىذج اححماعي صحي
الحىاصل الاطسي في مجحمع الامازات
أطباب اليال في مجحمع الامازات
ثأثيرات اليال ,لى املسأ واليفل في مجحمع الامازات

3

حامعة الؼازقة -الامازات
حامعة الؼازقة -الامازات
حامعة الؼازقة -الامازات
حامعة الؼازقة -الامازات
مؤطظة الامازات للحجمية والؼباب
حامعة الؼازقة -الامازات
مؤطظة صجدو الصواج  -أبىظبي

املجمى,ات البحثية
,ضى زئيس ي (باعث) في املجمى,ة البحثية " :مجمى,ة املؼنالت الاححما,ية والتربىية والصحية"
وزػات العمل الدولية
الاطخؼازات


مظخؼاز ّ
ومةيل ضمن فسيق دولي لبرنام العمل الاححماعي بد,ى من حامعة قيس– حامعة قيس  Aprilولغاًة 2015 \ May



مظخؼاز صجدو الصواج خالل العام  2015في الدزاطات املحعلةة باالطخؼازات الاطسية والحخييط الاححماعي لجفير الخية
الاطتراثيجية للمؤطظة في  :بسنام إ,داد للمةبلي ,لى الصواج الصواج بغير مىاطجات أطع قىا,د ثنىين ألاطس الظليمة.
,ضى فسيق اطخؼازي ال,داد اطترثيجية الاطس في اماز الؼازقة للعام  3102مؤطظة الحجمية الاطسية



خبرات في مجال الحدزيب


مدزب مدزبي ( (TOTفي مجال العمل الاححماعي :في مجاالت :الةضاًا الظهانية وألاطسية والصحة نجابية الفجيات العالحية
للمسػدي واملعالجي ألاطسيي  /الحيبيةات ملينينية للعالج ألاطسي /ثحدًد الاعحياحات ألاطسية\ الازػاد الاطسي والصواجي
لالخصائيي الاححما,ي

ػساف ومجاقؼة زطائل املاحظحير والدلحىزا


ػ وساف ,ل ووى  ,وودد م وون طلب ووة املاحظ ووحير وال وودلحىزار .ف ووي الجامع ووة الازدني ووة وحامع ووة الؼ ووازقة ف ووي ليلت ووي الاداب والة ووانى والعؼ وسات م وون
مؼازيع الحخسج ليلبة البهالىزيىض وألاػساف الخازجي والداخلي ,لى

خبرات في مجال الا,حماد الامادًمي وثيىيس البرام الجامعية


مظخؼاز ّ
ومةيل ضمن فسيق دولي لبرنام العمل الاححماعي لغاًات الا,حماد الامادًمي بد,ى من حامعة قيس– حامعة قيس
 April25ولغاًة 2015 \ May 6



املؼازلة بحصميل بسنامح الدبلىم في الخدمة الاححما,ية بجاء ,لى طلب عنىمة الؼازقة للعام  .2017-2018بحهليف من ,ميد
ملية املجحمع و,ميد ملية الاداب في حامعة الؼازقة.



ثيىيس املجاهج و ضما حىد الحعليل من خالل ثصميل وثيىيس مجاهج أو مظاقات حدًد



املؼازلة في ثصميل بسنام دلحىزا الفلظفة في ,لل الاححماع الحيبيةي ( ا,حماد أولي )



ثيىيس العدًد من مظاقات دلحىزا الفلظفة في ,لل الاححماع الحيبيةي

4

