السيرة الذاتـــــية
نوفمبر 2017 -م
االسم  :األستاذة الدكتورة  /عائشــــة بنت يوسف المناعي .
التخصص :العقيدة و الفلسفة واألديان.
 مدير مركز إسهامات المسلمين في الحضارة بمؤسسة قطر -
جامعة حمد بن خليفة .
 عميدة كلية الدراسات اإلسالمية سابقا – جامعة حمد بن خليفه ،مؤسسة قطر للتربية والعلوم
وتنمية المجتمع.
 عميدة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية سابقا ً  -جامعة قطر.
E-mail: aisha.yousef@hbku.edu.qa
المؤهالت واألشنطةة العلمية:
 .1بكالوريوس في التربية ،وبكالوريوس في الشريعة من جامعة قطر عام  1981م.
 .2ماجستير ودكتوراه في العقيدة والفلسفة من جامعة األزهر (بمرتبة الشرف األولى ) عام
 1990م.
 .3قامت بتدريس مجموعة من المقرات الدراسية في العقيدة والفلسفة اإلسالمية واألديان ،
والتصوف  ،والمنطق ،والفكر اإلسالمي الحديث .
 .4حضرت والزالت تحضر الكثير من المؤتمرات في الخليج والوطن العربي وإيران وبعض
الدول األوربية.
 .5حكمت الكثير من البحوث والكتب العلمية في مجال التخصص.
 .6تشارك في كثير من البرامج اإلعالمية في اإلذاعة والقنوات التلفزيونية والصحف في داخل
قطر وخارجها .
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 .7تقوم باإلعداد والتجهيز لمؤتمرات وندوات كثيرة منها مؤتمر حوار األديان و المذاهب
اإلسالمية و ندوات الحضارة اإلسالمية .
عضوية اللجان و الجمعيات:
 .1عضو مجلس الشورى القطري.
 .2نائب رئيس الهالل األحمر القطري.
 .3نائب رئيس مركز الدوحة الدولي لحوار األديان .
 .4عضو البرلمان العربي – جامعة الدول العربية
 .5عضو مجلس أمناء مكتبة قطر الوطنية
 .6مديرة صالون الوجبة الثقافي لسمو الشيخة  /موزا بنت ناصر
 .7عضو مجلس إدارة جمعية قطر لذوي االحتياجات الخاصة .
 .8عضو لجنة أمناء جائزتي الدولة التشجيعية و التقديرية -وزارة الثقافة والفنون والتراث .
 .9عضو المجلس اإلستشاري العلمي لقسم العلوم االجتماعية ،كلية اآلداب والعلوم بجامة قطر.
.11

عضو مجلس أمناء رابطة علماء األزهر – مصر.

.11

عضو مجلس إدارة اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان – سابقاً.

البحوث العلمية من أهمها:
 .1نظرية المعرفة في فلسفة الشهيد باقر الصدر -حولية كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية –
العدد -18جامعة قطر  2111-م.
 .2المرأة المسلمة وشروط النهوض – كتاب مؤتمر القمة اإلسالمي التاسع تحت عنوان الدور
الحضاري لألمة اإلسالمية – وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية – قطر 2111م.
 .3مظاهر التجديد في فكر مالك بن نبي – مجلة المسلم المعاصر .العدد  111سبتمبر -2111
القاهرة.
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 .4التكليف بما ال يطاق عند علماء الكالم – مجلة مؤتة – العدد  6جامعة مؤتة – المملكة
األردنية الهاشمية  2112م.
 .5قضية فناء النار بين ابن عربي وابن تيمية – مجلة مركز السيرة والسنة – جامعة قطر -
2114م.
 .6عقالنية الثقافة اإلسالمية – معرض فرانكفورت للكتاب 2114م.
 .7دية المرأة في القتل ( ندوة المجلس األعلى لشؤون األسرة )عام  2114م.
 .8اإلسالم والديموقراطية – مؤتمر الحوار المتوسطي الحادي عشر للناتو والشرق األوسط
الكبير ،الدوحة2115 ،م
 .9المرأة والسياسة من منظور إسالمي – الدوحة – لجنة حقوق اإلنسان 2116م.
.11

النبوة وداللة اإلعجاز  ،مجلة أصول الدرين بالقاهرة ،العدد 2115 -23م.

.11

ثقافة التعايش بين األديان – مؤتمر حوار الثقافات المنعقد بنابولي في إيطاليا –

جمعية سانت إيجديو – أكتوبر2117م.
.12

معوقات الحوار بين اإلسالم و المسيحية – مقدم لمؤتمر جمعية سانت إيجويو
اإليطالية المنعقد في قبرص  18-15نوفمبر عام  2118م تحت عنوان (حضارة السالم :
األديان والثقافات تتحاور)محور اإلسالم والمسيحية عالقات معقدة ومتعددة األوجه.

.13

صورة اإلله في اإلسالم  :إلتقاء وافتراق مع األديان السماوية -مؤتمر كلية

الالهوت – بولندا مايو  2118م.
.14

المرأة واإلعالم من منظور ديني – الملتقى األول لإلعالميات القطريات  ،تحت
عنوان ( :محو األمية اإلعالمية للمرأة القطرية ) ،الدوحة – قطر ديسمبر  2118م.

.15

نظرات حول (حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية مقارنة باإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان )ندوة إدارة حقوق اإلنسان بوزارة الدخلية – الدوحة -قطر -ديسمبر

2118م.
.16

المرأة في اإلسالم ودورها في المجتمع2119 ،م ،جامعة قطر.
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موقف اإلسالم من األديان األخرى ،جامعة وينسكنسن ماديسون  /الواليات

.17

المتحدة2111 ،م.
القيم اإلسالمية اإلنسانية – مؤتمر منظمة اإلسالم والغرب بروكسل  /بلجيكا،

.18

2119م.
تفسير (ماملكت أيمانكم ) ندوة للمؤسسة القطرية لمكافحة اإلتجار بالبشر عام

.19

2111م.
ندوة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

.21

عام  2112م.
.21

محاضرة خاصة عن عمل المرأة بمعهد الشرطة عام  2112م.

.22

تقديم محاضرات بجامعة ماربورج بألمانيا عام  2112م .

.23

مقاصد الحج وتنمية السلوك الحضاري أثناء تأديته ،مكة المكرمة ذو الحجة

 1434هـ  2112 -م.
نحو إستراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف اإلسالمي – المدينة المنورة (مناقشات

.24

وحوارات) عام  2113م.
تحديات الحوار المعاصر وتجربتي في الدراسات الدينية – جامعة كمبرج  /معهد

.25

وولف لدراسات العالقات بين اليهود والمسيحيين والمسلمين 2113م.
.26

صنع الرسول صلى هللا عليه وسلم للقادة – أكاديمية القادة2114 ،م.

.27

جهود دولة قطر في الحوار الحضاري ،معرض الدوحة الدولي للكتاب 2115م

.28

حقوق المرأة السياسية "رؤية دينية وقانونية" كلية التربية  /جامعة قطر 2115م.

.29

جهود دولة قطر في الحوار الحضاري ،معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

2114م
.31

الخطاب الديني في منهج الشيخ الغزالي  /كلية الدراسات اإلسالمية  /جامعة حمد

بن خليفة2115 ،م.
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تحقيق موسوعة الرسائل األخالقية ألبي حفص عمر السهروردي المتوفى (632

.31

هـ)2117 ،م.
الكتب المنطورة :
 .1أبو حفص عمر السهروردي – حياته وتصوفه – دار الثقافة – قطر 1991م.
 .2أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة اإلمامية – دار الثقافة – قطر1992 -م.
 .3مدخل إلى العقيدة واألديان (باالشتراك مع أ.د /محمد نصار)1995م مؤسسة األهرام –
القاهرة – جمهورية مصر العربية .
 .4كشف الفضائح اليونانية ورشف النصائح اإليمانية – للسهروردي (تحقيق ودراسة ) دار
السالم – 1999م القاهرة – جمهورية مصر العربية  ،وأعيد طباعته عن طريق وزارة
الثقافة والفنون والتراث بدولة قطر 2111-م -ضمن إحتفالية الدوحة عاصمة الثقافة
العربية.
 .5أصول العقيدة اإلسالمية من الكتاب والسنة -باالشتراك مع أ.د /محمد نصار 2111 -م
الطبعة األولى  -القاهرة – جمهورية مصر العربية.
الجوائز والتكريم :
 .1حاصلة على وسام العلوم والفنون من الطبقة األولى من جمهورية مصر العربية عام
 2117م .
 .2حاصلة على جائزة الخدمة المجتمعية من دولة اإلمارات العربية المتحدة ،عام 2111م
 .3جائزة المرأة العربية لعام 2114م عن فئة النساء الملهات الالتي حققن إنجازات استثنائية
في مجاالت األعمال والفنون واألعمال الخيرية من دولة قطر.
 .4جائزة هنري دايفيسون من االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر لعام
2115م.
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 .5حصلت على جائزة التميز على مستوى دول الخليج العربي وتسلمتها من سمو األمير /
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عام 2115م.
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November 2017

Name: Professor Dr. Aisha bint Yousef al-Mannai
Specialization: Aqidah, Philosophy and Religions
- Director, Shaykh Muhammad bin Hamad AlThani Center for Muslim Contribution to
Civilizations, College of Islamic Studies,
Hamad bin Khalifa University, Qatar
Foundation.
- Ex-Dean, College of Islamic Studies, Hamad bin Khalifa University
- Ex-Dean, College of Sharia and Islamic Studies, Qatar University
Email: aisha.yousef@hbku.edu.qa

Educational background:
 Al-Shura Council Member,Qatar.
 Bachelor degree in Education and Sharia, 1981, Qatar University
 MA and Ph.D. in Aqidah & Philosophy, al-Azhar University (with
distinction) in 1990.
 Taught a number of courses in Islamic creed, philosophy, religion,
mysticism, logic and modern Islamic thought.
 Attended and continues to attend several conferences in the Gulf
region, the Arab world, Iran and some European countries.
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 Reviewed several research and academic works in the field of
specialization.

 Participates in many media programmes on radio, television channels
and newspapers in Qatar and abroad.
 Organizes conferences and symposia which include DICID
conference on Interfaith Dialogue and seminars on Muslim schools of
thought and Islamic Civilization.

Educational committees and civil associations membership

1- Vice President, Qatar Red Crescent.
2- Vice President, Doha International Center for Interfaith Dialogue.
3- Member of the Arab Parliament - League of Arab States
4- Member of the Board of Trustees of Qatar National Library
5- Director of al-Wajbah Cultural Salon for Her Highness Sheikha /
Mozah bint Nasser.
6- Member, Board of Directors of Qatar Society for Rehabilitation of
Special Needs.
7- Member of the Committee of Trustees of the State Encouragement
and Appreciation Awards - Ministry of Culture, Arts and Heritage.
8- Member of the Academic Advisory Board of the Department of Social
Sciences, College of Arts and Sciences, Qatar University.
9- Member, Board of Trustees of al-Azhar Scholars Association - Egypt.
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10-

Ex-Member, Board of Directors of the National Committee for

Human Rights.

Published Papers and awaiting publication:
1- “Theory of knowledge in the philosophy of the Martyr Baqir al-Sadr”,
Journal of the College of Sharia and Islamic Studies – volume 18 Qatar University - 2000.
2- “Muslim Women and the conditions for their Advancement –
Proceedings of the Ninth Islamic Summit Conference under the title
‘Civilization Role of the Muslim Ummah’ - Ministry of Awqaf and
Islamic Affairs - Qatar 2000.
3- Manifestations of renewal in Malik bin Nabi’s Thought – al-Muslim
al-Muasir. Volume, 101 September 2001 - Cairo.
4- Entrusting someone with unbearable roles - Mu'tah Magazine - Issue 6
Mutah University - the Hashemite Kingdom of Jordan 2002.
5- The Annihilation of Fire between Ibn Arabi and Ibn Taymiyah Journal of the Center of Sirah and Sunnah - University of Qatar 2004.
6- The rationality of Islamic culture - Frankfurt Book Fair, 2004.
7- Financial compensation for women in cases of murder (Symposium of
the Supreme Council for Family Affairs) in 2004.
8- “Islam and Democracy”, The 11th Dialogue of Moderation
Conference for NATO and the Greater Middle East, Doha, 2005.
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9- Women and Politics from an Islamic Perspective, Doha, Human
Rights Committee, 2006.
10-

Prophecy and the significance of Miracles, Journal of

Usuluddin, Cairo, No. 23- 2005.

11-

Culture of Interfaith Coexistence – Conference on the Dialogue

of Cultures held in Naples, Italy - St. Egidio Community - October
2007.
12-

Obstacles in the dialogue between Islam and Christianity -

presented to the conference of the Italian Association of St. Egidio
Community, held in Cyprus on 15-18 November 2008 under the title
(Civilization of Peace: Faith and Cultures in Dialogue) The axis of
Islam and Christianity complex and multifaceted relations.
13-

The Image of God in Islam: Meeting and Interaction with the

Divine Religions - Conference of the Faculty of Theology - Poland
May 2008.
14-

Women and Media from a Religious Perspective - First Forum

of Qatari Women's Media, Doha, Qatar, December 2008.
15-

Views around Human Rights in Islamic Law Compared to the

Universal Declaration of Human Rights, Human Rights Management
Seminar, Ministry of Education, Doha, Qatar, December 2008.
16-

Women in Islam and their Role in the Society, 2009, Qatar

University.
17-

Islam’s view of other religions, University of Wisconsin

Madison / United States, 2010.
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18-

Islamic Human Values, Conference of the Islamic Organization

and the West, Brussels / Belgium, 2009.
19-

Exegesis of (Min ma malakat aymanukum) Symposium of the

National Foundation to combat human trafficking in 2011.

20-

Seminar on the Elimination of All Forms of Discrimination

against Women - National Committee for Human Rights in 2012.
21-

Special lecture on women occupation, the Police Academy in

2012.
22-

Presented lectures at the University of Marburg in Germany in

2012.
23-

The purposes of Hajj and the cultivation of civilizational

behaviour during its performance, Makkah Al-Mukarramah Dhul
Hijjah 1434/2012.
24-

Towards an integrated strategy to promote the Islamic Waqf -

Medina (Discussions and Dialogues) in 2013.
25-

Challenges of Contemporary Dialogue and my Experience in

Religious Studies - Cambridge University / Woolf Institute for the
Study of Jewish, Christian and Muslim Relations.
26-

The Prophet role for leaders, Academy of Leaders, 2014.

27-

Efforts of the State of Qatar in Civilizational Dialogue, Doha

International Book Fair, 2015.
28-

Women's Political Rights "Religious and Legal Vision" College

of Education / Qatar University 2015.
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29-

Efforts of the State of Qatar in Civilizational Dialogue,

Frankfurt International Book Fair 2014.
30-

Religious Discourse in the methodology of Sheikh Al-Ghazali,

College of Islamic Studies, Hamad bin Khalifa University, 2015.
31-

Editing of an Encyclopaedia of Ethical writings of Abu Hafs

Omar Al-Saharwardi (632 AH), 2017 AD.

B- Published books:
1- Islamic Mysticism and Morality (in conjunction with the Dr. Ahmed
al-Sayeh) Dar al- Dar al-Thaqafa, Doha -1991.
2- Abu Hafs Omar al-Suhrawardi: His life & Mysticism, Dar al-Thaqafa,
Doha -1991.
3- Foundations of creed between Shiite Imamis and Mutazilas, Dar Dar
al-Thaqafa, Doha, 1992.
4- Introduction to Aqidah and Religions (in conjunction with the Prof.
Mohamed Nassar), Al-Ahram Foundation Cairo, 1995
5- Kashf al-Fada’ih al-Yunaaniyah wa Rashf al-Nasa’ih al-Imaniyah,
Darussalam – Cairo,1999.
Awards & certificates:
o Received the Medal of Science and Arts of the first class of the
Arab Republic of Egypt in 2007.
o Recipient of Community Service Award from the United Arab
Emirates in 2011.
o Arab Women Award for the year 2014 and under category of
women who have made exceptional achievements in the fields
of business, arts and charity from the State of Qatar.
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o Henry Davison Award from the International Federation of Red
Cross and Red Crescent Societies, 2015.
o Awarded the Award of Excellence at the level of the Gulf
States and received it from His Highness Sheikh Tamim bin
Hamad Al Thani in the year 2015.
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