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 الدراسية :*المؤهالت 

كلية قطر  –تقدير امتياز  –ماجستير في السياسات العامة  -

 . 2012عام  –للدراسات االسالمية 

 . 1996جامعة قطر عام  –تقدير  جيد جدا  –دبلوم عام في االدارة  -

 –تقدر جيد جدا  –علم اجتماع  –بكالوريوس خدمة اجتماعية  -

 .1978جامعة قطر عام 

 اللغوية العصبية .دبلوم البرمجة -

 مدرب في مجال اتفاقية حقوق الطفل -

 مدرب في مجال تدريب مدربين ) في مجال حقوق اإلنسان (-

 *السمات الشخصية :

 .الرغبة الدائمة في التجديد واالبتكار -

تبني افكار حديثة والعمل على تطويرها وتطويعها بما يتناسب مع  -

 .ياجات المؤسسة تاح

( مع ( NETWORK  القدرة على خلق شبكات من التواصل -

 مؤسسات اخرى شبيهة بما يخدم اهداف  ورسالة المؤسسة .

 الرغبة في التعلم المستمر وزيادة المعرفة . -

مطلعة  على الدراسات التنموية ،واالهتمام بمتابعة األهداف االلفية  -

 اإلنمائيه ومدى تحقيقها على ارض الواقع .
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 تحدثا وكتابة:  ة ــــــــــاللغة العربي-1

 اللغة االنجليزية : تحدثا وكتابة . -2

 *المناصب التي شغلتها :

 .مدير عام المؤسسة القطرية لمكافحة االتجار بالبشر .1

 منسق وطني لمكافحة االتجار بالبشر بدولة قطر. .2
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 والتأهيل اإلجتماعي  مركزالحماية  حاليامستشار. 8
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المجلس االعلى لشؤون ) عضو في لجنة اتفاقية حقوق الطفل  -2

 .(االسرة

 ليات االستعراض الدوري الشاملعضو في اللجنة الوطنية آل -3

 ) وزارة الخارجة القطرية ( . 

ية بمتابعة مسائل حقوق االنسان المرتبطة عنعضو في اللجنة الم -4

 الخارجية القطرية ( .وزارة ) 2022باستضافة الدولة لكأس العالم 

 عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي االنساني  ) وزارة العدل (. -5

ئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر العلمي االول " نحو تعميق ر -6

 الوعي بمكافحة االتجار بالبشر " .

لمنتدى الدوحة التأسيسي ) االعالن رئيس اللجنة المنظمة العليا  -7

 عن انطالق المبادرة العربية لبناء القدرات ( .



رئيس اللجنة التسيرية في المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية  -8

 العاملة في مجال مكافحة االتجار بالبشر .

 خبير في مجال حقوق االنسان لدى جامعة الدول العربية . -9

 سرة والطفولة:ألفي مجالي ا*الخبرات العملية 

المشاركة  في المشاورات الوطنية لالستراتيجية الوطنية للطفولة  -

 في دولة قطر .

 لخطوط نجدة الطفل . عضو في الشبكة الخليجية -

المشاركة في كتابة ومناقشة تقرير اتفاقية حقوق الطفل االول  -

 والثاني لدولة قطر المقدم لمجلس حقوق االنسان بجنيف 

 مشاركة في اعداد التقرير الثالث حاليا -

 عملت في مجال االستشارات األسريه  -

 المساعده في تقديم االستشارات الطالبيه والشبابيه الطفل والمرأه  -

 

 *الدورات التدريبية :

 حاصلة على العديد من الدورات التدريبية اهمها :
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 التخطيط االستراتيجي للبرامج واالنشطة. -2

 القانون الدولي االنساني والقضاء الجنائي. -3

 دورة القيادة وفن صناعة القرار . -4

 وفنون اإلدارة اليابانيةدورة كايزن  -5

 التدريب على نشر اتفاقية حقوق الطفل. -6

 كيفية بناء شبكة اتصال لمنظمات المجتمع المدني. -7

مهارات اجراء البحوث والدراسات االجتماعية   -8

 . لتشخيص المشكالت

 برنامج تمكين المرأة. -9

 دور جهات إنفاذ القانون في حماية الضحايا  -10

 .حماية االطفال من العنف -11

 .الوقاية من االنحرافات  -12



 لألطفال.العالج السلوكي  -13

 .ومخاطر المخدرات بأضرارالتوعية  -14

 .البرنامج التدريبي للرعاية االسرية -15

 .العالج باللعب -16

 العائلي.فنيات االرشاد  -17

  ات.اإلستراتيجيالسياسات و ية رسم وصياغة فكي -18

 تأهيلهم.تعزيز اليات التعرف وحماية الضحايا واعادة  -19

 (ToTدورة إعداد المدربين ) – 20

 *في مجال البحوث والدراسات :

 مجال الدراسات : -

جال مكافحة اسة بحثية ) سياسات دول قطر في مدر -1

بين موقف الشريعة اإلسالمية االتجار بالبشر

رسالة بحثية إلستكمال  (وأهداف األلفيه اإلنمائية 

 .متطلبات الماجستير 

الهجن في ظل تجربة دولة قطر لحماية اطفال  -2

السياسات واالستراتيجيات الدولية واالقليمية 

 . )مشروع إعادة أطفال الهجن(  والوطنية

 الخليجي المجتمع المدني في دول مجلس التعاون   -3

 ( . دور الوقاية والحماية والمكافحة للجرائم ما بين)  

 

 مجال البحوث : -

 على العديد من البحوث منها :االشراف -                                     

ية في دولة قطر)الواقع لالعمالة المنز -1

 واالثار والحلول (

زيادة  ىاثر االستخدام السلبي لإلنترنت عل -2

وانعكاساتها السلبية على  باألطفالاالتجار 

 النشأ والشباب



المنطقة العربية  بالبشر في رمكافحة االتجا -3

 (ليةكانات والرؤية  المستقبالواقع واالم)

 

 *المشاركات :

المشاركة في العديد من المؤتمرات المحلية واالقليمية والدولية سواء -

 عمل وادارة جلسات الحوار والمداخالت. بأوراق

تمثيل دولة قطر في المحافل الدولية وشاركت في مناقشة العديد من تقارير -

 . الدولة

لمكافحة االتجار المشاركة في اعداد  وصياغة االستراتيجية العربية -

 . بالبشر بالتعاون مع جامعة الدول العربية وجامعة نايف للعلوم االمنية

المشاركة في الملتقى العالمي لحماية االسرة بالتعاون مع اللجنة العالمية -

 . لشؤون االسرة ) االتحاد العالمي لعلماء المسلمين (

 االشراف على العديد من المبادرات الوطنية منها : -

المبادرة العربة لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة االتجار 

 .بالبشر 

االشراف على العيادة القانونية بالتعاون مع جامعة  جون هوبكنز  -

 . بالواليات المتحدة االمريكية

ة وشهادات الشكر اخرها ة على العديد من الجوائز التقديريحاصل*

خالل  2013المتميزة  للمرأة الذهبية الدولية جائزة العنقاء

مهرجان العنقاء الذهبية الدولي للثقافة والفنون واالعالم , الدورة 

 (ميسان –الثالثة ) الهاي 

 *الرؤية التي نسعى لها في مجال العمل:



الوصول بالمؤسسة الى ان تكون احدى المؤسسات الرائدة على المستوى  -

 المحلي واالقليمي والدولي.


