
 السيرة الذاتية

 املهام والخــــــــــــبرات :

حتياجـــــــات الخاصــــة برئاســـة سعادة الشيخ / ل بالجمعيـــــة القطريـــــة لتأهيـــــل ذوي اعضــــو مجلـــس اإلدارة  .1

 رئيس مجلس اإلدارة -ثاني بن عبد هللا آل ثاني 

 املسؤول اإلعالمي للجمعية ومراكزها. .2

 منسق توظيف األعضاء املنتسبين بالجمعية .3

 عربية والخليجية والدولية.مثلت الجمعية ووطني في العديد من املحافل ال .4

 عاقة واسرهم .إل اقدم الدعم واملشورة ألعضاء الجمعية من ذوي ا .5

جدت تعاون وو ثم مالحظ عمال خدمات وما زلت على رأس عملي والحمد هلل  -عامل بدالة في بلدية الريان  .6

 ودعم من جميع الزمالء والعاملين في البلدية .

شـــــروع إعفــــــاف ] زواج ذوي اإلعاقــــــــة [ التابـــــــع إلى مؤسســــة الشيخ ثاني بن عبد هللا عضـــــو اللجنـــــة الفنيــــة مل .7

 آل ثاني للخدمات اإلنسانية ) راف ( . 

  إعداد صفحة ] إشراقة أمل [ جريدة الشرق ] ملحق [. .8

 صفحة ] بالقطري الفصيح [ جريدة الشرق . .9

  . لنسانيةشارقة للخدمات اعضو اللجنة اإلعالمية بمدينة ال .10

 اإلعاقـــــة والعــــــالج:

o  اصبت بالتهاب فيروس ي في الحبل الشوكي واألعصاب املغذية للساقين مما 
ً
دى إلى أفي عمــــر عامين تقريبا

 اصابتي بالشلل ، واستخدام الكرس ي الطبي املتحرك .

o  ادى لى حادث سيارة مميت في اململكة العربية السعودية إاثناء رحلة عالجي من اللتهاب الفيروس ي تعرضت

إلى كسر بالحوض والساقين وبقيت في مستشفيات اململكة اكثر من ثالثة اشهر للعالج واملتابعات الطبية 

 عودتي ملتابعة العالج في وطني . دون وكانت حالتي حرجـــة للغاية وتحــــــول 

  طالب عبدهللا جابر عفيفه املري  : االســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 م[1974من مواليد الدوحة عام ] : تاريخ امليــــــــــــــــــــــالد

 قطري  : الجنسيــــــــــــــــــــــــــــــــة

 م2009متزوج عام  : الحالة االجتماعيــة

[ اخوة واخوات في مراحل عمرية مختلفة  7لدي ]  : الحالة االسريــــة

ناث جميعهم بحالة صحية إ[ 5[ ذكور  و ]2منهم ]

 جيدة .

 واصلت دراستي بالتعليم العام باملدارس القطرية : املؤهـــــــــل العلمــــــي



o علـى ملدة ثالثة أشهر كاملة .ألى اال حيث كانت ساقي معلقتان وخالل فترة العالج تعلمت الصبر والحتم 

o  ادى الحادث إلى املزيد من اإلصابة الحركية لدي وادى الى عدم قدرتي على الوقوف أو الستناد على ركبتي

  وهذا كان ممكن قبل الحادث .

بية وسجلت بالجمعية القطرية وبعد انتهاء رحلة العالج عدت إلى الدوحة وواصلت رحلة العالج واملتابعات الط

والجتماعي والنفس ي قدمت لي الكثير من الدعم املعنوي [ و 17/6/1993بتاريخ ] لتأهيل ذوي الحتياجات الخاصة 

 والحتواء والخدمات املتنوعة

 :تواصللا

ـــــــــف ــــــــ  44041290  الهاتـــــــــــــــــ

ــــــــــوال ــــــــ ـــــــــ  55569292 الجــــــ

ــــس ـــــــــ  44663873 الفاكــــــــــــــــ

 الدوحة      23666 ص . ب

ــــرام ـــــــــ  Al_thaqafe_centre@hotmail.com انستغـــــــــــــــ

 


