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من القيادات النسائية  السيدة آمال المناعي

الناشطة في مجال العمل العام وحقوق 

اإلنسان .. إلى جانب مهامها الوظيفية 

 فهي تشغل المناصب التالية:

 

 ممثلة عن منظمات المجتمع المدني في دولة قطر.  للجنة الوطنية لحقوق اإلنسانا عضو في .1

 والمتوسطة .نائب رئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للمشاريع الصغيرة  .2
 عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني بوزارة العدل. .3
 عضو المجلس االستشاري لمركز العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قطر. .4
 االجتماعي منظمات المجتمع المدني ل قطر حيث تمثل السيدة آمالــــشركة شبعضو اللجنة االستشارية للتنمية المستدامة  .5

  بالدولة .
 نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية قطر للمربيات.  .6
 وهي عضو في مجلس إدارة رابطة خريجي جامعة قطر.  .7

 

في العديد من أنشطة بناء القدرات المميزة في العديد من الجهات  للعمل كمستشارةفي مجال التنمية المستدامة اهلتها الخبرات الواسعة 

وورش العمل والمنتديات والفعاليات  العديد من المؤتمراتدث رئيسي أو ضيف شرف في متحوغير الحكومية، وللمشاركة ك الحكومية

 .المحلية واإلقليمية والدولية 

تقديراً لخبرتها الكبيرة وتجربتها  في قطر عن فئة " إنجاز العمر" 2013 المرأة العربيةجائزة  السيدة أمال المناعي حاصلة علي

 .المجتمعرفاه الواسعة في مجال استدامة 

على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والتي تنظمها  2011 كما وأنها حصلت على الجائزة السنوية لرواد المجتمع المدني للعام

 منظمة تواصل في سلطنة عمان.

 ، بيروتفي ة دارة أعمال من كلية إدارة األعمال من الجامعة األمريكيإعلى ماجستير حاصلة السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي 

بكالوريوس االقتصاد من ، وكذلك حاصلة على  كما أنها حاصلة على دبلوم عالي في السياسة العامة واإلدارة العامة من جامعة لندن

 .جامعة قطر

 

ناشطة في مجال منظمات المجتمع المدني السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي 

وتشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل االجتماعي، وهي مؤسسة خاصة انشاتها 

مؤسسات متخصصة لتفي بكافة االحتياجات للفئات  7صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر ، وتضم عدد 

حد المنظمات لدار اإلنماء االجتماعي وهي أ تنفيذيال رئيسالاالجتماعية. وقد شغلت قبل ذلك منصب 

بناء القدرات الفردية وتحسين نوعية هدف بشكل أساسي إلى تي ت، وال االجتماعية التنموية غير الربحية

 الحياة.

 


