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محمد عبدالكريم المناعي :  االســـــــــــــــــــم
 www.beonefamily.net: الموقع الشخـــصي
طبيب أطفال :  التخصـــــــــــــــص

 :العمل الحالـــــــــي
 لدعاية واإلعالمرئيس مجلس االدارة والمدير العام لشركة إيه إم إس ل -1

a. 26442067أ ش أبوسمبل، مصر الجديدة، هاتف 7: العنوان 
b. الموقع االلكتروني: www.7everyweek.com 

 .مدير المركز التخصصي لالستشارات الطبية -2
a. 17343380: ، هاتفالمحرق: العنوان 

 .وأوالدهشركة عبدالكريم المناعي  إدارةرئيس مجلس  -3
a. 17228280: هاتف المنامة،: العنوان 

 .مدير مركز العناية بمتالزمة داون -4
a. 17825300العدلية، هاتف : العنوان 

 )مركز مسنين(نائب رئيس مجلس إدارة مركز المحرق للرعاية االجتماعية  -5
a. 17330261 المحرق، هاتف: العنوان 
b.   الموقع االلكترونيwww.m-swc.org 

 .رئيس شبكة اللجان الطبية -6
a. العنوان :www.medicalcom.net 

 .رئيس شبكة الطب واإلعاقة -7
a. العنوان :www.tada.net 

 .رئيس شبكة الطبيب المتميز -8
a. العنوان :www.thebestphysician.net 

 .رئيس شبكة الدفاع عن المرضى -9
a. العنوان :www.patients-advocate.net 

 
خاللها تقلدت الكثير  2003الخدمات الطبية حتى عام  –قوة دفاع البحرين  :العمل السابق

 :من المهام أهمها
 .طبيب أطفال   •
 .للمستشفى  اإداري امدير •
 .ولجنة إصابات العمل رئيسا اللجان الطبية  •

http://www.beonefamily.net/�
http://www.m-swc.org/�
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. أبناء 5متزوج ولدي : الحالة االجتماعية

 
: الشهادات
 1987الطب والجراحة جامعة عين شمس سنة  سبكالوريو •
 1980دبلوم األطباء العسكريين، كلية سانت هير، لندن،  •
 1981تخصص األطفال جامعة دبلن، ايرلندا سنة  •
 1995دبلوم المدراء التنفيذيين، جامعة البحرين  •

 
:  التي خدمت فيها المستشفيات األخرى

. قسم األطفال، مستشفى الملك فيصل التخصصي •
 .يقسم األطفال الخدج ، مستشفى الدمام المركز •
 .قسم األطفال ، مستشفى الخبر التعليمي •
 .قسم األطفال، مستشفى مبارك بدولة الكويت •
 .قسم األطفال الخدج، مستشفى الوالدة، دولة الكويت •
 .مستشفى جامعة عين شمس بمصر •
 .مستشفى منشية البكري بمصر •

 
: األعمال العسكرية

لت على المشاركة في أول مناورة لدرع الجزيرة في دولة اإلمارات وحص •
. وسامها

 .المشاركة الفعلية في حرب تحرير الكويت وحاصل على وسامها •
 .المشاركة في العديد من التمارين والمناورات في البحرين وحفر الباطن •
 .متعددة دورات عسكرية •

 
: األعمال العلمية واألدبية

وهو أول كتاب لطبيب بحريني " أطفالنا وحياة خالية من الحوادث"تأليف كتاب  •
. م تداوله في العالم العربييت

طبع على نفقة قوة دفاع البحرين، وهو أول إصدارات " فتاوى للصالة"إعداد كتاب  •
 .قوة دفاع البحرين

 كتاب سلسة الجيب الثقافية •
كتابة عشرات المقاالت الخاصة بالطب أو اإلعاقة، في المجالت والجرائد  •

 .اليومية
 .لعالقة بالفئات الخاصةترجمة ومراجعة العديد من المقاالت ذات ا •

 
: والمحاضرات المؤتمرات والندوات

 .رئاسة أحد محاور مؤتمر للسالمة عقد في البحرين •
 للشباب مفاتيح النجاح لشباب قدمت في مجلس البيت العود ندوة •
 التطور الطبيعي للطفل قدمت في قطر •
 كيف أحب عملي قدمت في الشارقة •
 .هموم أولياء أمور الطفل المعاق قدمت في القاهرة •
 .قدمت في البحرين) الدمج(اندماج طوائف المجتمع  •



 
: األوســــــــمة

) عسكري( .وسام الخدمة •
 )عسكري( .وسام حوار •
 )عسكري( .وسام درع الجزيرة •
 )عسكري( .وسام تحرير الكويت •
 )مدني( من جاللة الملك على خدمة المجتمع وسام الكفاءة •

 
 1984منذ عام : األعمال التطوعية وخدمة المجتمعبعض 

 .الجمعية البحرينية لمتالزمة داونتأسيس ورئاسة  •
o  ترأست مجلس إدارتها منذ تأسيسها ولمدة ست سنوات، وهي جمعية

خالل هذه السنوات . تعتني باإلعاقة العقلية وخصوصا فئة متالزمة داون
ليم في المدارس حصلنا على مكاسب عديدة لهذه الفئة كالتع

الحكومية، والحصول على راتب شهري، ومميزات صحية، وزيادة وعي 
.  المجتمع بهذه الفئة

 .الجمعية الخليجية لإلعاقةتأسيس وعضو مجلس إدارة في  •
o  سنوات، وكنت من أعضاء مجلس إدارتها  6تأسست الجمعية من

ها عضوين وهذه الجمعية ب. البارزين وترأست اللجنة الثقافية واإلعالمية
من كل دولة من دول مجلس التعاون، وهي تعتني باإلعاقة في مملكة 

 .البحرين وباقي دول مجلس التعاون
 .البحرينية وأصدقائهم المعاقين أمور مؤسس وعضو في جمعية أولياء •

o جمعية بحرينية تهتم بشئون االعاقة. 
 ".لسنلكبار ا" رعاية االجتماعيلمركز المحرق لمجلس إدارة  نائب رئيس  •

o  أحد أعضاء مجلس إدارته منذ ان تأسس، ويهدف هذا المركز للعناية
 . بالمسنين ومعظمهم من القاطنين بمدينة المحرق

 .تأسيس ورئاسة اللجنة الخيرية لمساعدة موظفي المستشفى العسكري •
o  لجنة خاصة قمت بتأسيسها أثناء عمل مديرا إداريا في المستشفى

وظفي المستشفى العسكري العسكري، وهي تهدف لمساعدة م
بتقديم قروض حسنة، وخالل ترأسي هذه اللجنة قامت بتقديم 

اللجنة الزالت تقدم . دينار 80000مساعدات وصل مجموعها الى 
 .خدماتها، علما بأن النظام األساسي للجنة قمت انا بإعداده

األعضاء من جمعية التخلف العقلي والجمعية (تأسيس ورئاسة لجنة الدمج  •
 )رينية لمتالزمة داونالبح
o  هذه اللجنة تكونت بالتعاون بين الجمعية البحرينية لمتالزمة داون

وجمعية التخلف العقلي، وكان في عضويتها أساتذة جامعات وأطباء 
وكانت تهدف لوضع سياسة تفصيلية لدمج األطفال . ومدرسيين أوائل

 .عقلية في مدارس الحكومة إعاقةممن لديهم 
 " مركز العناية بمتالزمة داونة المشرف على إدار •

o  اشرف على إعداد هذا المركز الهام في جميع خطوات تأسيسه، ثم
كنت مشرفا على اإلدارة أثناء تولي رئاسة الجمعية دون أي مقابل 

 .مدادي
 .عضو لجنة الدمج التي شكلت بقرار من سعادة وزير التربية والتعليم •

o ا في حث وزارة التربية هذه اللجنة شكلت بعد ان استطاعت مجوداتن
 .والتعليم على قبول أطفالنا في مدارس الحكومة



 .رئيس اللجنة الثقافية واإلعالمية في الجمعية البحرينية لمتالزمة داون •
 .رئيس اللجنة الثقافية واإلعالمية في الجمعية الخليجية لإلعاقة •
 ".حق التعليم للجميع"مؤسس ورئيس لجنة  •

o ء أمور الطلبة ممن تم قبولهم في مدارس هذه اللجنة شكلت من أوليا
 .الحكومة وتهدف اللجنة على تيسير ة تسهيل عملية الدمج

 .الشرق األوسط لتحليل السلوك مؤسس لجمعية •


