ســــــــــــيرة ذاتـــــــــــية
أ.م0د/أسماء غالب عبد الكافي القرشي
مساعد رئيس جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية للموارد واألوقاف – اليمن
مؤسس ورئيس جمعية إسناد لتمكين الطالب – إسطنبول -

المعلومات الشخصية (العامة) :
• االســــــــــم  :أسماء غالب عبد الكافي القرشي .
• الجنسية  :يمنية
• محل وتاريخ الميالد  :اليمن  /محافظة تعز  1975م .
• الحالة االجتماعية  :متزوجة .
• مكان اإلقامة  :إسطنبول -تركيا .
•

جوال )00905346229986 ( :

• إيميل :

AUMOSAMA@ GMAIL.COM

المؤهل العلمي :
•

أستاذ مشارك في الفقه اإلسالمي عام 2017م

• دكتوراه في الفقه المقارن –أحكام العالقة بين الزوجين -بتقدير ممتاز -من جامعة
القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية بأم درمان سنة 1433هـ الموافق 2012م .
• ماجستير في الفقه اإلسالمي من جامعة اإليمان  -بتقدير ممتاز . %95سنة 1426هـ
الموافق 2005م .
• دبلوم في تطوير القدرات اإلدارية من مركز بناء للتدريب واالستشارات 2012-2009م
بتقدير ممتاز . %94

اإلجازات العلمية :
• إجازة علمية في كتاب رسالة ابن أبي زيد القيرواني بشرح النفراوي وحواشي الكفاف
للعالمة محمد مولود الشنقيطي وفي قواعد المنهج المنتخب للزقاق على المذهب
المالكي .
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• إجازة علمية في كتاب السعي الحثيث إلى شرح اختصار علوم الحديث للدكتور /عبد
العزيز الطحان (مصطلح الحديث) .
• إجازة علمية في مادة الفتوى من الدكتور عبدالكريم زيدان بتقدير ممتاز.

األعمال والعضويات :
•

مساعد رئيس جامعة القرآن الكريم للموارد واألوقاف  -اليمن

• عميد كلية البنات بجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية ورئيس مجلسها ابتداء من
تاريخ 2012/10/10م
• مؤسس ورئيس جمعية إسناد لتمكين الطالب  -إسطنبول2020-م
• عضو االتحاد العالمي لعلماء المسلمين .
• رئيس لجنة الرقابة -اتحاد األكاديميين اليمنيين تركيا-
• عضو مجلس إدارة المنظمات النسائية اإلسالمية – مقرها إنكلترا -
• عضو لجنة تأليف منهج الثقافة اإلسالمية بجامعة العلوم والتكنولوجيا عام -2007
 2008م .
• مدرس مادة األحوال الشخصية بالمعهد العالي لإلرشاد التابع لوزارة األوقاف
واإلرشاد.
• مدرس مادة فقه األنكحة بكلية البنات بجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية .
• مرشدة في إدارة توعية المرأة التابعة لوزارة األوقاف واإلرشاد من عام 1995م .
ومشاركة في بعثة الحج اليمنية .
• مستشار في القضايا األسرية واالجتماعية من ناحية شرعية وقانونية .

األعمال السابقة :
•

تدريس مادة الثقافة اإلسالمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا من عام 2004م وحتى
2012/11/11م .

• تدريس مادتي التفسير ومصطلح الحديث في الكلية العليا للقرآن الكريم من عام 2002م
وحتى 2010م.
• مؤسس ومدير إدارة التعليم النسوي بالجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم
2006-2002م.
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• مسؤولة األنشطة الدعوية والتربوية في الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم .
•

مؤسس ومدير إدارة النساء بجمعية بالل الخيرية .

• مديرة ومعلمة للقرآن الكريم في مركز الدعوة التابع لوزارة التربية والتعليم .
• مؤسس ورئيس تحرير مجلة التبيان الدورية في إدارة التعليم النسوي بجمعية القرآن .

الدورات التدريبية :
• برنامج (تأهيل قيادات منظمات المجتمع المدني) ومدة البرنامج  70ساعة خالل الفترة
2011/9/22م وحتى 2012/10/4م من مركز النبالء للتأهيل والتنمية اإلنسانية وقد
اشتمل على الدورات اآلتية:
 أنماط ومهارات اإلدارة العصرية خالل الفترة 2012/ 10/1 - 9/29م . المهارات األساسية لقائد المنظمة خالل الفترة من 2012/10/3-1م . تحديد االحتياجات و تصميم المشروعات خالل الفترة 2012/9/25م . صناعة المناخ وبناء ثقافة المنظمة خالل الفترة 2012/10/3-1م . اإلدارة الفعالة للموارد البشرية خالل الفترة 2012/10/1 -9/29م . التسويق االجتماعي للمنظمات خالل الفترة 2012/10/2-9/30م . التخطيط االستراتيجي خالل الفترة 2012/9/25-22م . العديد من الدورات في األعمال الخيرية والتنمية البشرية منها : في مجال الكمبيوتر (سكرتارية  )power point -وكيفية استخدام الداتاشوواإلنترنت .
 دورة في تنمية الموارد البشرية . أربع دورات في التخطيط االستراتيجي .• دبلوم في مجال البرمجة اللغوية العصبية .
• دورة في مهارة التلخيص .
• دورة في كيفية إعداد ورقة العمل .
• دورة في كيفية التعامل مع وسائل اإلعالم .
• دورة تدريبية في مهارات االتصال .
• دورة تدريبية في مهارات جلب التمويل .
• دورة في المشاركة السياسية للمرأة .
• دورة تدريبية في التفكير اإلبداعي .
3

• دورة تدريبية في أسس وقواعد النقاش .
• دورة تدريبية في إدارة األزمات للمدرب اإلماراتي عبد الرحمن بن صبيح .
• دورة تدريبية في إعداد البرامج التلفزيونية بشركة سما للتدريب واإلعالن .
• دورة تدريبية في مشروع النهضة (الحزمة األولى – نظم عقلك) للدكتور جاسم
السلطان 2010 /2/11م (منظمة نودز)
• دورة تدريبية في أسس علم النفس التربوي .
• دورة تدريبية في علم االجتماع .
• دورة تدريبية في علم االجتماع التربوي .
• دورة تدريبية في علم االقتصاد .
• دورة تدريبية في مجال الصحافة .
• دورة تدريب المدربين في مجال التوجيه واإلرشاد .

أهم المشاركات المحلية اليمن :
• الحضور والمشاركة في ملتقى األكاديميات األول والذي أقامه المنتدى العالمي
للوسطية بتاريخ 2015/ 1 /7م.
• الحضور والمشاركة في ملتقى الدعاة الخامس -وزارة األوقاف واالرشاد  -صنعاء
3/2فبراير 2014م.
• الحضور في مؤتمر المرأة السادس صنعاء للفترة 7/6ابريل -2013اللجنة الوطنية
للمرأة وجمعية رعاية األسرة.
• الحضور والمشاركة في ورشة عمل حول (التخطيط لخطبة الجمعة وتقييمها) المنتدى
العالمي للوسطية –المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع(  ) NODZونقابة خطباء اليمن .
• الحضور والمشاركة في ورشة عمل بعنوان(تعزيز النظام المدني ,وتضمين مفاهيم
الحقوق والحريات في منهج الثقافة اإلسالمية في الجامعات اليمنية)المنعقدة في الفترة
من  20-18يونيو 2012م المنتدى العالمي للوسطية وكلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية بجامعة العلوم والتكنولوجيا .
• الحضور والمشاركة في ورشة عمل بعنوان (التمكين السياسي للنساء)المنعقدة بتاريخ
7-5يونيو2012-م المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع (. )NODZ
• الحضور والمشاركة في ورشة عمل بعنوان (الشراكة المجتمعية لمكافحة آثار حمل
السالح ) المركز اليمني لقياس الرأي العام –-YDC
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• المشاركة في ورشة العمل الخاصة بدور الخطباء في تنمية المجتمع -المنتدى العالمي
للوسطية 2012/3 /20-م .
• المشاركة في الدورة التدريبية األولى لمدرسي الثقافة اإلسالمية بجامعة العلوم
والتكنولوجيا للمحاور اآلتية:
 األنماط السلوكية للطالب وفن التعامل معهم . استراتيجية اإلبداع في تدريس الثقافة اإلسالمية . مهارات تدريسية .– فن إدارة الوقت واستغالله .
– مهارة إدارة الحوار.
•

المشاركة في ملتقى رواد العمل الخيري بدورة إدارة المشاريع مؤسسة طيبة .

• المشاركة في ورشة العمل الخاصة بتدريب المدربين المنعقدة في صنعاء  11-9فبراير
2010م (منظمة نودز للتنمية) .
• المشاركة في ورشة العمل الخاصة بتدريب المدربين المنعقدة في صنعاء 11-9فبراير
2010م .

المشاركات الخارجية:
• شاركت مستضاف محاضر ومناظر وتلرأست جلسات علمية في المنتديات الثقافية
والفكرية في العديد من المدن التركية العام الجري . 2020
• الحضور والمشاركة في المؤتمر الدولي (االتجاهات العالمية المعاصرة في العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ) المنعقد في مدينة إزمير خالل الفترة  7 ,6نوفمبر 2019
مؤسسة منارات الفكر الدولية وشركاءها .
• الحضور والمشاركة المؤتمر الثاني لألسرة والذي أقامه اتحاد المنظمات األهلية في
العالم اإلسالمي  IDSBوالمنعقد بتاريخ  25- 24يناير 2015م بمدينة اسطنبول .
• الحضور والمشاركة في ملتقى تالميذ القرضاوي المنعقد بتاريخ في الفترة من (/2/27
2014م) وحتى (2014/3/4م) بمدينة الدوحة بدولة قطر .
• الحضور والمشاركة في الملتقى العالمي لمواجهة تحديات األسرة –الرابطة العالمية
للمنظمات النسائية اإلسالمية -اسطنبول 2014/2/8م .
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• الحضور والمشاركة في ورشة عمل بعنوان -وثيقة حقوق المرأة وواجباتها في
اإلسالم -والمقامة في مدينة اسطنبول 2013/3/20م عبر مركز باحثات لدراسات
المرأة .
• شاركت في ورشة العمل الخاصة بـ(الوثيقة المدنية لليمن المنشود) والمنعقدة بمدينة
القاهرة  /جمهورية مصر العربية (الفترة من 6-1سبتمبر2012م) (منظمة نودز
للتنمية).
• إلقاء كلمة بعنوان -التجربة القرآنية في اليمن – في المؤتمر العالمي للقرآن الكريم
بجامعة إفريقيا بالخرطوم 2011/12/17-15م .
• ترأس ندوة علمية في مؤتمر األسرة المنعقد بالخرطوم في شهر يوليو 2011م .
• إلقاء كلمة عن داعيات اليمن بعنوان تجربة داعية في مؤتمر بجامعة الجنان بطرابلس
لبنان المنعقد في  30-27مايو 2010م .
• إلقاء كلمة الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم في الحفل الذي أقامته الهيئة العالمية
لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة جدة عام 2002م .

المشاركات العلمية:
• إعداد وتقديم ورقة عمل بعنوان (أثر تغير الفتوى زمانا ومكانا في تحقيق التعايش وبث
مفاهيم الوسطية واالعتدال في أوساط الطالب ) الملتقى األول لألكاديميات الذي أقامه
المنتدى العالمي للوسطية فرع اليمن بتاريخ 2015/1/7م .
• إعداد وتقديم ورقة عمل بعنوان مالمح التجديد الدعوي عند الشيخ القرضاوي وذلك
في الملتقى الرابع للتالميذ المنعقد بتاريخ في الفترة من (2014 /2/27م) وحتى
(2014/3/4م) بمدينة الدوحة بدولة قطر .
• إعداد وتقديم ورقة عمل بعنوان ( االنتهاكات الحقوقية والقانونية في وثيقة العنف ضد
المرأة) في ملتقى حماية األسرة أقامته اللجنة العالمية لشؤون األسرة باتحاد علماء
المسلمين بالدوحة للفترة . 2013/5-12-11
• ورقة عمل بعنوان (دية المرأة بين القائلين بالتمام والتنصيف) كتاب مطبوع
• عضو في لجنة إعداد منهج ذذالثقافة اإلسالمية لطالب جامعة العلوم والتكنولوجيا للعام
2007م .
• عضو في لجنة إعداد منهج األكاديمية التابعة لمؤسسة عال المجد الخيرية .
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• ورقة عمل بعنوان (الحوار الوطني الحكم واألهمية) المنتدى العالمي للوسطية فرع اليمن
بالتنسيق مع مركز بناء للتدريب واالستشارات 2012 / 10/17م .
•

ورقة عمل بعنوان مفهوم التمكين معنى وتأصيالً 2012م مركز بناء للتدريب
واالستشارات .

• ورقة عمل بعنوان نظرة شرعية حول المشاركة السياسية للمرأة 2012م مركز بناء
للتدريب واالستشارات .
• ورقة عمل بعنوان أثر األمية على التنمية 2010م.
• ورقة عمل بعنوان آثار التفكك األسري 2011م.
• ورقة عمل بعنوان متطلبات أداء الدور اإلعالمي 2012م.
• اإلشراف والمشاركة في إعداد الكتيبات التربوية المستقاة من منهج تفسير القرآن الكريم
الذي أقوم بتدريسه لطالبات الكلية وهي :
 .1دروس تربوية من سورة يوسف.
 .2وقفات من سورة الحجرات .
 .3تربويات من سورة األحزاب .
 .4لمحات تربوية من سورة المجادلة.
 .5تأمالت عشر من سورة الحشر.

االنجاز العلمي وبحوث قيد االعداد
 1تمكين المرأة المفهوم واإلشكاالت كتاب محكم مطبوع – منتدى المرأة الخليجية
 2مالمح التجديد الفقهي عند الشيخ القرضاوي بحث منشور بمجلة الدراسات
االجتماعية العدد  47جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمن
 3حق المشاركة السياسية في المجالس النيابية والوزارات التنفيذية نشر في مجلة
المدونة العدد 14 -13مجمع الفقه اإلسالمي بالهند .
 4زينة المرأة العصرية بمنظور شرعي .
 5نشوز الزوج بين الشرع ومقتضيات العرف .
 6فقه النوازل في أحكام عدة المرأة .
 7أثر التيسير في الزواج.
 8أحكام المرأة في ضوء المذاهب األربعة دراسة فقهية نقدية .
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الخبرات والقدرات :
•

التدريس الجامعي .

•

الوعظ واإلرشاد وإلقاء الدروس التعليمية والتربوية .

• إقامة الدورات التدريبية الشرعية والحقوقية .
• الكتابة والتأليف في الفقه االسالمي والحقوق الشرعية والقانونية .
• الحوارات والقاء الدروس التلفزيونية واإلذاعية .
• إدارة الحلقات النقاشية .
• نقد وتحليل الكتابات –كتب ومقاالت .-
• اإلعداد والتنسيق للبرامج التلفزيونية .
• إعداد الخطط اإلسترتيجية والتشغيلية .
•

حل المشاكل األسرية وباألخص الزوجية من منظور شرعي وإرشاد اجتماعي.

• القدرة على التواصل مع اآلخرين .
• القدرة على المناظرات العلمية .
• تأسيس وإدارة الجمعيات والمؤسسات التعليمية .
• االستفادة من تجارب اآلخرين .
•
•
•

...................................................................................
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