
 

 

 

 السيرة الذاتية

 

 

 البيانات الشخصية :

 االسم : شرف بنت أحمد القرافي

 الحالة االجتماعية : غير متزوجة

 ( ولد وبنت 2عدد األبناء : )

 00999335590900جوال: 

 s-algarafi@hotmail.comالبريد االلكتروني :

 

 الخبرات التعليمية:

  . دارسة في مرحلة الدكتوراه 

  الشريعة والقانون .. كلية الشريعة اإلسالمية والقانون .معهد بحوث ودراسات ماجستير في

 جامعة أم درمان اإلسالمية  العالم اإلسالمي .

  تخصص علم اجتماع ج الملك عبد العزيز  -بكالوريوس آداب .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 جدة–

 سويسرا -جنيف -نبرنامج  آليات األمم المتحدة في مجال حماية حقوق اإلنسا 

  االتحاد  –الحقوق والحريات  –برنامج ) ناشط حقوق إنسان معتمد ( منظمة هيومان رستارت

 5102-5102األوربي .

  البرنامج التدريبي اإلقليمي في مجال حقوق اإلنسان .المعهد العربي لحقوق  اإلنسان بتونس

 م2009بالتعاون مع رابطة تعليم حقوق اإلنسان . 

 زارة و-تدريبي ) تصميم الحقائب التدريبية (...اإلدارة العامة للتدريب واالبتعاثالبرنامج ال

 التربية والتعليم

 الدورات الحاصلة عليها :

  دورة ) فن صياغة العقود ؛ الصياغة ,آليات التنفيذ,فض المنازعات ( مركز التحكيم التجاري

 لدول مجلس التعاون . منعقدة في مركز دبي التجاري العالمي

 دورة ) الصياغة القانونية لمذكرات المرافعات ( المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 

  األردن-الدورة التدريبية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ) اتفاقية سيداو ( عمان 

 الدورة اإلقليمية في مجال حقوق اإلنسان .المعهد العربي لحقوق اإلنسان .تونس 

 ربين التربويين ...دار المعرفة للتنمية البشرية الرياضدورة اعداد المد 

 دورة في )أسس اإلرشاد األسري الهاتفي( مجلس التنسيق بين الجمعيات الخيرية 

  معهد كريستال .براغ جمهورية التشيك –كورس في اللغة اإلنجليزية 

 

 



 

 الخبرات العملية : 

o ن بمنطقة المدينة المنورة المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسا 

o   باحثة في الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان 

o  قاَ() ساب. إمارة المنطقة رئيسة شعبة الفريق النسائي بفريق رعاية حقوق األطفال 

o  بمنطقة المدينة المنورةإدارة التربية والتعليم رئيسة مكتب توجيه وإرشاد الطالبات 

 المكلفة ) سابقاَ(

o  سابقاَ( .إدارة التربية والتعليم مدربة متعاونة مع مركز التدريب التربوي ( 

 

 :المشاركات 

  مشاركة في وضع الخطة االستراتيجية  لكرسي األمير نايف لدراسات األمر بالمعروف والنهى

 هـ0342عن المنكر في دورته الثانية .

 واالتفاقيات والمعاهد الدولية  محاضرة في جامعة طيبة ) حقوق المرأة في األنظمة المحلية

  ( العربية السعودية  التي انضمت لها المملكة

   م2002حضور مؤتمر دبي للسالم العالمي 

  حضور )مناقشة تقرير الكويت امام لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة بالمفوضية

 م2000السامية لألمم المتحدة بسويسرا( 

  امام اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بالمفوضية السامية لألمم حضور)  مناقشة تقرير ايران

 م2000المتحدة  بسويسرا(  

  حضور ومناقشة ؛ لقاء مع السيد/ فرج فنيش رئيس وحدة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  م2000بمكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان بجنيف 

 جائزة األمير نايف بن عبد  -ج  (حضور مؤتمر ) ظاهرة التكفير؛ األسباب ،األثار ، العال

 هـ0352العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية.

  )مشاركة  في حلقة نقاش ) بناء إستراتجية وطنية لعالج المشكالت األسرية اإلنحرافية

 هـ0352عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية 

  الوطنية لحقوق اإلنسان مشاركة في ندوة ) نشر ثقافة حقوق اإلنسان ( مكتب الجمعية

 هـ0352

 / هـ0329مشاركة في ندوة مدن المعرفة ...المعهد العربي إلنماء المدن 

  مشرفة  على تنفيذ  مبادرة حماية األطفال والشباب بدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

التي يشرف عليها المعهد العربي إلنماء المدن مشاركة مع البنك الدولي واليونيسيف    ) 

 هـ0329منطقة المدينة المنورة (ب

  حضور ومشاركة في ندوة ) سبل تطوير دور القطاع الخاص في دعم مشاريع المؤسسات

  هـ0329الخيرية ( / جدة  

 تنفيذ عدد من الدورات التدريبة والمحاضرات للقيادات التربوية في إدارة التربية والتعليم

              

 



 

 

 

 

 العضوية :

 عضوة الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان  

ومعتمدة من منظمة جنيف ناشط حقوق انسان من منظمة هيومان رستارت بطاقة بصفة حاصلة على 

  من جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة االقتصاديةلحقوق اإلنسان و

   -سابقا   –عضوة اللجنة الفرعية لحقوق اإلنسان بإدارة التربية والتعليم 

   -سابقا   –إدارة التربية والتعليم في لجنة الحماية االجتماعية بوزارة الشؤون اإلجتماعية  عضوة

  -سابقا   –عضوة إدارة التربية والتعليم في لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم 

 

 حاصلة على عدد من شهادات الشكر والتقدير 

 اعداد عدد من الحقائب التدريبية التربوية 

 

 مجال البحث : 

 الحقوقي والتربوي  

 

 


