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 السيرة الذاتية
   : األستاذة الدكتورة / عائشــــة بنت يوسف املناعي.  االسم

  العقيدة و الفلسفة واألديان.  التخصص:

جامعة  -مدير مركز إسهامات املسلمين في الحضارة بمؤسسة قطر  •

 حمد بن خليفة.  

جامعة حمد بن خليفه،  –عميدة كلية الدراسات اإلسالمية سابقا  •

 مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع. 

•  
ً
  جامعة قطر. -عميدة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية سابقا

  aisha.yousef@hbku.edu.qamail: -E 

 : العلمية املؤهالت واألنشطة

 م.  1981بكالوريوس في التربية ،وبكالوريوس في الشريعة من جامعة  قطر عام  .1

 م.  1985ماجستير في العقيدة والفلسفة من جامعة األزهر (بمرتبة الشرف األولى  عام  .2

 م.  1990دكتوراه في العقيدة والفلسفة من جامعة األزهر (بمرتبة الشرف األولى  عام  .3

قامت بتدريس مجموعة من املقرات الدراسية  في العقيدة والفلسفة اإلسالمية واألديان ،  .4

 والتصوف ، واملنطق ،والفكر اإلسالمي الحديث.  

حضرت والزالت تحضر الكثير من املؤتمرات في الخليج  والوطن العربي وإيران وبعض الدول  .5

 األوربية. 

 ي مجال التخصص. حكمت الكثير من البحوث والكتب العلمية ف .6

تشارك في كثير من البرامج اإلعالمية في اإلذاعة والقنوات التلفزيونية والصحف في داخل قطر  .7

 وخارجها.  

تقوم باإلعداد والتجهيز ملؤتمرات وندوات كثيرة منها مؤتمر حوار األديان و املذاهب اإلسالمية  .8

 و ندوات الحضارة اإلسالمية .  

   عضوية اللجان و الجمعيات:

  القطري. عضو مجلس الشورى .1

  نائب رئيس الهالل األحمر القطري. .2

  نائب رئيس مركز الدوحة الدولي لحوار األديان.  .3

  جامعة الدول العربية –عضو البرملان العربي  .4
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  عضو مجلس أمناء مكتبة قطر الوطنية .5

  مديرة صالون الوجبة الثقافي لسمو الشيخة / موزا بنت ناصر  .6

  جمعية قطر لذوي االحتياجات الخاصة. عضو مجلس إدارة  .7

  وزارة الثقافة والفنون والتراث . -عضو لجنة أمناء جائزتي الدولة التشجيعية و التقديرية .8

  عضو املجلس اإلستشاري العلمي لقسم العلوم االجتماعية، كلية اآلداب والعلوم بجامة قطر. .9

 مصر.  –عضو مجلس أمناء رابطة علماء األزهر   .10

.  –عضو مجلس إدارة اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان  .11
ً
 سابقا

 البحوث العلمية من أهمها: 

–حولية كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -. نظرية املعرفة في فلسفة الشهيد باقر الصدر1

  م. 2000-جامعة قطر  -18العدد

كتاب مؤتمر القمة اإلسالمي التاسع تحت عنوان الدور  –املرأة املسلمة وشروط النهوض  .2

  م.2000قطر  –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  –الحضاري لألمة اإلسالمية 

 -2000سبتمبر  101مجلة املسلم املعاصر .العدد  –مظاهر التجديد في فكر مالك بن نبي  .3

  القاهرة.

 –جامعة مؤتة  6العدد  –مجلة مؤتة  –يطاق عند علماء الكالم التكليف بما ال   .4

 م.  2002اململكةاألردنية الهاشمية 

 –قضية فناء النار بين ابن عربي وابن تيمية  .5

 -جامعة قطر  –مجلة مركز السيرة والسنة   .6

  م.2004

  م.2004معرض فرانكفورت للكتاب  –عقالنية الثقافة اإلسالمية  .6

  م. 2004دية املرأة في القتل ( ندوة املجلس األعلى لشؤون األسرة )عام  .7

مؤتمر الحوار املتوسطي الحادي عشر للناتو والشرق األوسط  –اإلسالم والديموقراطية  .8

  م2005الكبير، الدوحة ،

  م.2006لجنة حقوق اإلنسان  –الدوحة  –املرأة والسياسة من منظور إسالمي  .9

 م. 2005 -23عجاز ، مجلة أصول الدرين بالقاهرة ،العدد النبوة وداللة اإل  .10

جمعية سانت  –مؤتمر حوار الثقافات املنعقد بنابولي في إيطاليا  –ثقافة التعايش بين األديان   .11

 م. 2007أكتوبر –إيجديو 
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مقدم ملؤتمر جمعية سانت إيجويو اإليطالية  –معوقات الحوار بين اإلسالم و املسيحية  .12

حضارة السالم : األديان والثقافات  م تحت عنوان  2008نوفمبر عام  18-15املنعقد في قبرص 

 تتحاور)محور اإلسالم واملسيحية عالقات معقدة ومتعددة األوجه. 

بولندا  –مؤتمر كلية الالهوت  -فتراق مع األديان السماويةصورة اإلله في اإلسالم : إلتقاء وا .13

  م. 2008مايو 

امللتقى األول لإلعالميات القطريات ، تحت عنوان : (محو  –املرأة  واإلعالم من منظور ديني  .14

  م. 2008قطر ديسمبر  –األمية اإلعالمية للمرأة القطرية )، الدوحة 

سالمية مقارنة باإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان نظرات حول (حقوق اإلنسان في الشريعة اإل  .15

 م. 2008ديسمبر  -قطر -الدوحة –)ندوة إدارة حقوق اإلنسان بوزارة الدخلية 

  م، جامعة قطر.2009املرأة في اإلسالم ودورها في املجتمع ، .16

  م.2000موقف اإلسالم من األديان األخرى، جامعة وينسكنسن ماديسون / الوالياتاملتحدة ، .17

 م. 2009مؤتمر منظمة اإلسالم والغرب بروكسل / بلجيكا ، –القيم اإلسالمية اإلنسانية  .18

 م. 2000ندوة للمؤسسة القطرية ملكافحة اإلتجار بالبشر عام  (ماملكت أيمانكم )تفسير  .19

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان عام  –ندوة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة  .20

  م. 2002

  م. 2002خاصة عن عمل املرأة بمعهد الشرطة عام محاضرة  .21

  م.  2002تقديم محاضرات بجامعة ماربورج بأملانيا عام  .22

 م.  2002 -هـ  1434مقاصد الحج وتنمية السلوك الحضاري أثناء تأديته، مكة املكرمة  ذو الحجة  .23

( مناقشات وحوارات)املدينة املنورة  –نحو إستراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف اإلسالمي  .24

  م.2003

جامعة كمبرج / معهد وولف  –تحديات الحوار املعاصر وتجربتي في الدراسات الدينية  .25

  م.2003لدراسات العالقات بين اليهود واملسيحيين واملسلمين 

  م.2004أكاديمية القادة ، –صنع الرسول صلى هللا عليه وسلم للقادة  .26

  م2005عرض الدوحة الدولي للكتاب جهود دولة قطر في الحوار الحضاري، م .27

  م.2005حقوق املرأة السياسية "رؤية دينية وقانونية" كلية التربية / جامعة قطر  .28

 م 2004 جهود دولة قطر في الحوار الحضاري، معرض فرانكفورت الدولي للكتاب .29
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بن . الخطاب الديني في منهج الشيخ الغزالي / كلية الدراسات اإلسالمية / جامعة حمد 31 .30

  م.2005خليفة ،

هـ) 632. تحقيق موسوعة الرسائل األخالقية ألبي حفص عمر السهروردي  املتوفى( 31 .31

  م.2007،

 :   الكتب املنطورة .32

  م.1991قطر  –دار الثقافة  –حياته وتصوفه  –أبو حفص عمر السهروردي  .33

  م.1992 -قطر –دار الثقافة  –أصول العقيدة بين املعتزلة والشيعة اإلمامية  .34

 –م مؤسسة األهرام  1995( باالشتراك مع أ.د/ محمد نصار)  . مدخل إلى العقيدة واألديان3 .35

  جمهورية مصر العربية.  –القاهرة 

دار  (تحقيق ودراسة ) للسهروردي  –كشف الفضائح اليونانية ورشف النصائح اإليمانية  .36

عن طريق وزارة الثقافة جمهورية مصر العربية ، وأعيد طباعته  –م القاهرة 1999 –السالم 

  ضمن إحتفالية الدوحة عاصمة الثقافة العربية. -م2000-والفنون والتراث بدولة قطر 

م 2000 -باالشتراك مع أ.د/ محمد نصار  -أصول العقيدة اإلسالمية من الكتاب والسنة .37

  جمهورية مصر العربية. –القاهرة  -الطبعة األولى 

 الجوائز والتكريم :  

  م . 2007ولى من جمهورية مصر العربية عاموسام العلوم والفنون من الطبقة األ حاصلة على  .1

  م2000حاصلة على جائزة الخدمة املجتمعية من دولة اإلمارات العربية املتحدة، عام  .2

م عن فئة النساء امللهات الالتي حققن إنجازات استثنائية في 2004جائزة املرأة العربية لعام  .3

  والفنون واألعمال الخيرية من دولة قطر.مجاالت األعمال 

 جائزة هنري دايفيسون من االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر لعام  .4

  م.2005

حصلت على جائزة التميز على مستوى دول الخليج العربي وتسلمتها من سمو األمير / الشيخ  .5

 م. 2005تميم بن حمد آل ثاني في عام 


