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ـــَرٌة} ــا�ضِ {ُوُجــوٌه َيــْوَمـِئــٍذ َنّ

�صدق اهلل العظيم

1- الإ�صراف

اأ. اأمري املال - املدير التنفيذي

2- الفكرة واملتابعة

د. طارق عبد الرحمن العي�سوي - اال�ست�ساري النف�سي

3- الر�صومات

اإعداد الفنانة الت�ضكيلية الفا�ضلة 

ندى عثمان �ضديق م�ضطفى

معلمة باملركز التاأهيلي للبنات 

اأحد املراكز التابعة اإىل اجلمعية
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فوائد التلوين للأطفال

•تنمية التفكري لدى الطفل. 	
•تنمية قدرات الطفل الذهنية. 	

•تعبري الطفل عما بداخله من جمال مما ي�ضعره باملتعة والثقة. 	
•التعبري عن اإبداعه ومواهبه من خالل التلوين. 	

•التدريب على التن�ضيق والتاآزر احلركي الب�ضري. 	
•التدريب على اإدارة الأمور، وعدم اخللط بينها. 	

•التعرف على الألوان ودرجاتها املختلفة. 	
•التعرف على الألوان احلقيقية لكل ما يف الطبيعة. 	

•�ضغل اأوقات الفراغ باملهارات املفيدة الهادفة. 	
•اإقامة عالقة اإيجابية بني الطفل والورقة والقلم. 	

• امل�ضاعدة يف تعديل ال�ضلوك نحو امل�ضارات الإيجابية الهادفة.	
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نبـذة تعريفـيــة عــن اجلمعيــة:

تاأ�ض�ضت اجلمعية طبقًا لأحكام القانون رقم )2( ل�ضنة )1974م( اخلا�ص باإن�ضاء اجلمعيات والقوانني املعدلة له، جمعية قطرية 

اأهلية خريية ذات �ضخ�ضية اإعتبارية ،ومدتها غري حمددة.

ومار�ضت اجلمعية ان�ضطتها وبراجمها الر�ضمية بتاريخ )1412/11/4هـ املوافق 1992/5/6م( و�ضجلت يف �ضجالت وزارة العمل 

الإجتماعية  ال�ضوؤون  اإدارة  وت�ضرف على اجلمعية حاليًا  اأهلية قطرية  حتت رقم)5(  والإ�ضكان )�ضابقًا( جمعية  الإجتماعية  وال�ضوؤون 

بوزارة ال�ضوؤون الإجتماعية.

روؤيــة اجلمعـيـــة:

حتقيق اأكرب قدر من التاأهيل الإجتماعي والنف�ضي واملهني والتعليمي والوظيفي لذوي الإعاقة، مبا يتفق مع تعاليم الدين الإ�ضالمي 

احلنيف والعادات العربية الأ�ضيلة وخ�ضو�ضية املجتمع القطري.
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جمل�س اإدارة اجلمعية

يتكون جمل�ص اإدارة اجلمعية من نخبة من ال�ضيوخ الأفا�ضل ورجال الأعمال املرموقني واأ�ضاتذة اجلامعات من امل�ضهود لهم بالعلم واملعرفة واخلربات 

الوا�ضعة  وهم:

- رئي�ص جمل�ص الإدارة -  �ل�شيخ / ثاين بن عبد �هلل �آل ثاين     

- نائب الرئي�ص -  �ل�شيد / ربيعة بن حممد �لكعبي     

-  �ل�شيخ �لدكتور/ خالد بن ثاين بن عبد �هلل �آل ثاين    - ع�ضوًا

-  �ل�شيد �لوجية / عبد �لرحمن عبد �جلليل عبد �لغني    - ع�ضوًا

- ع�ضوًا -  �ل�شيخ/ عبد �هلل بن ثاين بن عبد �هلل �آل ثاين    

- ع�ضوًا -  �لأ�شتاذة �لدكتورة / عائ�شة يو�شف �ملناعي    

- ع�ضوًا -  �لأ�شتاذة �لدكتورة / �أني�شة علي �لهتمي     

- ع�ضوًا -  �لأ�شتاذ �لدكتور / ح�شن حممد �لأن�شاري    

- ع�ضوًا -  �لأ�شتاذة �لفا�شلة / موز� �شليمان �حلمادي    

- ع�ضوًا -  �ل�شيد �لأ�شتاذ / �أمري �ملال       

- ع�ضوًا -  �ل�شيد �لأ�شتاذ/ �شالح يو�شف �ملال      



5- الكوادر العاملة باملقر الرئي�ضي للجمعية :

- املدير التنفيذي )الإ�ضراف واملتابعة(

- الكوادر الإدارية )املحا�ضب - العالقات العامة - ال�ضكرتارية والأعمال املكتبية -امل�ضرتيات(.

والأطراف  وامل�ضاعدة  الطبية  الأجهزة  اأخ�ضائي   - الإجتماعيني  الأخ�ضائيني   - النف�ضيني  )الأخ�ضائيني  املتخ�ض�ضة  الفنية  الكوادر   -

ال�ضطناعية - م�ضت�ضار اجلمعية - م�ضوؤول الإعاقة ال�ضمعية(.

6- اأهداف اجلمعية وغاياتها:

جاء يف �ملادة )4( من �لنظام �لأ�شا�شي للجمعية �أن غر�ض �جلمعية:

•اإن�ضاء الأماكن واملوؤ�ض�ضات الالزمة لإ�ضتقبال ذوي الإعاقة ورعايتهم واإعدادهم تربويًا ومهنيًا ح�ضب طبيعة وقدرات كل حالة. 	
•توفري الأجهزة والو�ضائل التعليمية املختلفة ، والأطراف ال�ضطناعية الالزمة لهم وغريها من املهمات والآلت والأدوات لتح�ضني حالة ذوي  	

الإعاقة والنهو�ص مب�ضتواهم ال�ضحي والذهني ، والرتويح عنهم ، ورفع روحهم املعنوية.

•توعية املجتمع بامل�ضكالت الإجتماعية والنف�ضية لذوي الإعاقة وطرق الوقاية منها وعالجها وذلك بالتعاون مع الأجهزة احلكومية واملوؤ�ض�ضات  	
اخلا�ضة والعامة وغريها.

•زيارة اأ�ضر الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة وتقدمي الن�ضيحة الفنية لهم والإر�ضادات الالزمة لتوفري املناخ ال�ضحي والإجتماعي والثقايف املالئم. 	
الوجه  على  اأغرا�ضها  حتقيق  �ضبيل  يف  اخلربة  ذوي  من  وال�ضتفادة   ، املجال  هذا  يف  املتقدمة  العلمية  والتجارب  باخلربات  •الإ�ضتعانة  	

الأكمل.

• اإعداد البحوث والدرا�ضات والكتب والإح�ضائيات والربامج العلمية املت�ضلة باأغرا�ضها، ون�ضرها والعمل على الإ�ضتفادة منها وتطويرها.	
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7- الإعاقات التي ت�ضجلها اجلمعية:

•الإعاقة الذهنية )التوحد - وزملة اأعرا�ص دوان( 	
•الإعاقة اجل�ضدية احلركية 	

•الإعاقة ال�ضمعية )ال�ضم و�ضعاف ال�ضمع( 	
•الإعاقة الب�ضرية )املكفوفني و�ضعاف الب�ضر( 	

•الإعاقة املتعددة 	

8- جملة احلياة

جملة دورية متخ�ض�ضة ت�ضدرها اجلمعية تعني ب�ضوؤون وق�ضايا ذوي الإعاقة وت�ضاهم يف توعية واإر�ضاد وتثقيف املجتمع. واملجلة توزع جمانًا 

2012م( وي�ضرف على حترير املجلة �ضعادة ال�ضيخ / ثاين بن  على املوؤ�ض�ضات والأفراد و�ضدر منها )32( عددًا وكان اآخرهم يف )دي�ضمرب 

عبداهلل اآل ثاين - رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية وال�ضيد اأمري املال رئي�ص التحرير امل�ضئول ونخبة من املتخ�ض�ضني يف جمال الإعاقة.
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8- اإ�ضدارات اجلمعية الإر�ضادية:

اأ�ضدرت اجلمعية بحمد اهلل عدد من الإ�ضدارات العلمية الإر�ضادية املتخ�ض�ضة يف جمال الإعاقة ، من اإعداد خرباء يف املجال وتوزع ال�ضدارات 

والكتب )باملجان ( ومن اأهم ال�ضدارات الإر�ضادية الآتي:

.) • 	CD( + الأطل�ص الإ�ضاري لأ�ضماء دول ومدن العامل

.) • 	CD( + القامو�ص الإ�ضاري العربي املوحد

•ذوي الإعاقة واملراهقة. 	
•فنيات تعليم التفكري لدى الأطفال. 	

•تنمية املهارات العقلية. 	
•الولد الذكي؟؟ 	

•�ضيكولوجية الأ�ضم. 	
•الإعاقة الإنفعالية. 	

•اأطفالنا وم�ضاكلهم ال�ضلوكية. 	
•التاأهيل النف�ضي .. حلالت ال�ضلل الدماغي. 	

•العالج بالإ�ضرتخاء الع�ضلي.. مع منوذج لفنيات تخزين املعلومات. 	
•�ضيكولوجيات عالجية نف�ضية. 	

•مهارات التوا�ضل وتعليم الكالم لذوي الإعاقة ال�ضمعية والنطقية. 	
•التخاطب املبكر مع الطفل. 	

•برامج وتدريبات تنمية احلوا�ص اخلم�ص لزيادة قدرات الطفل الر�ضيع. 	
•تاأهيل �ضعاف ال�ضمع تخاطبيًا. 	

.) • 	CD( التفاقية الدولية بلغة الإ�ضارة العربية

.) • 	CD( بلغة الإ�ضارة )روؤية قطر )2030
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9- عناوين اجلمعية ومراكزها:

�لفاك�ض�لهو�تف�لعنو�ن��شم �ملن�شاأةم

1
اجلمعية القطرية لتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�ضة

)املقر الرئي�ضي(

)970( �ضارع جند منطقة الهالل

�ص،ب : )23666( الدوحة - دولة قطر

www.qsrn.org

44663232
44663845

44663873

املركز الثقايف الإجتماعي2
مدينة خليفة اجلنوبية

�ضارع نافع بن احلارث، املتفرع من �ضارع عمر بن العا�ص

44867202
44867215

44868369

املركز التعليمي3
منطقة الرو�ضة )املطار القدمي( �ضارع الرحيب رقم 

)47( فيال )10(
4466428644665487

املركز التاأهيلي للبنني4
مدينة خليفة اجلنوبية

�ضارع عمر بن العا�ص فيال )94(
4486020444860204

املركز التاأهيلي للبنات5
منطقة الرو�ضة )املطار القدمي( �ضارع الرحيب رقم 

)47( فيال )10(
4466428644665487

6
جملة احلياة :

جملة دورية تعني ب�ضوؤون ذوي العاقة وت�ضدرها اجلمعية

املرا�ضالت با�ضم رئي�ص التحرير امل�ضوؤول

�ص.ب )23666( الدوحة - دولة قطر

44663232
44663845

444663873
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