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 ماذا اعمل : 

 م   1990أنشط في المجتمع المدني منذ العام 

من  –تتحدث عن معاناة النساء اجتماعيا  –قصيدة شعر  –فضل عمل أدبيألحصلت على أولجائزة   –

 م    1991اتحاد نساء اليمن وجمعية المرشدات في 

 ناشطة حقوقية و صحفية غير متفرغة وأجيد التعامل مع الكمبيوتر واالنترنت  -

شاعرة وأديبة شاركت في العديد من األمسيات والصباحيات الشعرية لي عدد من الدواوين الشعرية تحت  -

 ها ديوان بعنوان )شارع الجنابي( يناقش معاناة النساء في اليمن  الطبع أهم

 )ناشطة سياسية مستقلة ) حاليا  -

م وحاليا رئيس 2014 -2004مؤسس ومدير منظمة ملتقى الشباب المبدع الثقافي الحقوقي منذ فبراير  -

 فخري للمنظمة المستمرة في نشاطها بكوادر شابة 

ثم   –2002م ثم موجهه مواد1992من مدرسة رياضيات  –تعز  –تعليم موظفة في مكتب التربية وال_  

 والى اليوم   2004نائب مدير إدارة التعليم األهلي والخاص في مكتب التربية لمحافظة تعز منذ العام  

اغلبها  –عضو مشارك ومنفذ ومدرب في كثير من األنشطة والفعاليات المجتمعية والسياسية واألدبية _ 

مشاركة في اللجان المنظمة  لالستفتاء على ال–لصحف والمواقع االلكترونية في االنترنت منشور عبر ا

نتخابات النيابية المشاركة في كل لجان القيد والتسجيل في كل االثم -م    1990دستور الجمهورية اليمنية عام 

مجتمع المدني في م كممثل لمنظمات ال2014 – 2013المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني ثم  -والمحلية 

 محافظة  تعز أمام لجنة الحقوق والحريات 

 م   2016  -م  2015التوافق النسوي لبناء السالم  مععضو مشارك  -

 م   2017عضو مؤسس لشبكة نساء في السياسة يناير  -

 



 على الواقع المحلي : مشاركات ال اهم

االنتخابات النيابية والمحلية من أعمال لجان القيد والتسجيل في  دورات تدريبية في مجال إدارة •
 م 2009الى 1990

وبرنامج    gizدورات تدريبية في مجال تدريب المدربين مع الصندوق االجتماعي للتنمية  وبرنامج  •
ndi  لألمم المتحدة  ومنظمات البرنامج اإلنمائي 

 

 -  -----استقطاب التمويلدورات تدريبية في مجال إنشاء وتصميم مقترحات المشاريع والتسويق و  •
و الشبكة الوطنية  - ومنظمة سول - ومنظمة الهجرة الدولية - واالتحاد األوربي - مع البنك الدولي

 والمركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني  - لمنظمات المجتمع المدني

ارة والمحاسبة شاركت ضمن برنامج تدريبي طويل مع الصندوق االجتماعي للتنمية في مجال اإلد •
 م  2010للهيئات اإلدارية للجمعيات والمنظمات 

شاركت في عدد كبير من ورش العمل الخاصة بالعمل المدني من اجل توعية المجتمع بحقوق  •
اإلنسان و حقوق المرأة والطفل والمهمشين وتفعيل دور المنظمات المدنية في التخفيف من ظاهرة 

 م 2014-2009 -الفساد والعنف والتطرف
 م 2013شاركت في التوعية من اجل نشر ثقافة التسامح وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني  •

شاركت في عدد من ورش العمل حول القضية الجنوبية واالتفاقية الخليجية والحوار الوطني والية  •
 م 2014-2013تنفيذ نظام األقاليم  ماليا وإداريا 

وورشة عمل حول تشكيل مجلس المجتمع  –ية المشاركة في ورشة عمل حول قانون العدالة االنتقال  •
 م  2014المدني الستيعاب تعهدات المانحين ابريل 

قمت بالتدريب في العديد من برامج التوعية حول النوع االجتماعي عبر منظمتي وعبر منظمات  •
 ومراكز تدريب أخرى  

 م٢٠١٤ - ٢٠٠٧ قمت بالتدريب في العديد من دورات التدريب حول التنمية البشرية عبر منظمتي •

 

 شاركت كمدربة في عدد كبير من الفعاليات واألنشطةالمدنية منها على سبيل المثال  :

في برنامج تفعيل القيادات الشابة من الفتيات في جامعة تعز بالشراكة مع البرنامج الكندي  مدربة •
 م  2007لتنمية القدرات 

 مدرسة١٣ عدد عبر م٢٠١٠ -٢٠٠٩ التطرف مكافحة في المدرسية االذاعات دور برنامج تنفيذ •
  تعز في وبنات بنين ثانوية

 م  2009وعية من اجل مكافحة الفساد مايو مدربة في برنامج دور اإلذاعات المدرسية في الت •

مدربة ضمن برنامج طويل نفذه ملتقى الشباب المبدع حول محو أمية الحاسوب للجميع بدا في  •
 م2014واستمر حتى   2010

المشاركة ضمن منظمات متميزة وقيادات المجتمع المحلي في حضور اجتماعات مع سكرتير أول  •
للمشاركة في مناقشة قضايا ومشكالت  –ريكي في مدينة تعز والسفير األم -السفارة البريطانية 

 م  2010  -العمل المدني في تعز 
 ورش بتمويل وتكتفي  انتاجية مشاريع بتمويل السفارات تقوم ال لماذا - االمريكي للسفير سؤال وطرح

 العملي الواقع علی تنموية مخرجات بال ومؤتمرات عمل

محاضرة حول دور المنظمات المحلية في تفعيل ثقافة التسامح والحوار والقبول باآلخر مع جامعة  •
    2011تعز  في بداية 



مدربة حول قانون المنظمات المدنية بين النظرية والتطبيق بالشراكة مع البرنامج اإلنمائيلألمم  •
   2011المتحدة مايو 

إلنسان وصحيفة الواشنظنبوست وتنفيذ العديد من  حضور لقاءات مع المفوضية  السامية لحقوق ا •
 م  في محافظة تعز 2011بخصوص أحداث  الوطنية التقارير

إعداد دراسة حول قانون المنظمات المدنية بين النظرية والتطبيق بالشراكة مع منظمات أردنية  •
وتقديم  –ألردنا–عمان   –م 2012سبتمبر (USAID ) ة الوكالة األمريكية للتنمية الدوليوبرعاية من

 النشاط الشبابي في اليمن بشباب االردنيلتعريفال عدد من المحاضرات
شاركت ضمن اللجان المحلية لتقصي الحقائق بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان حول  •

 في محافظة تعز   2011أحداث 

كممثل عن منظمات المجتمع المدني في محافظة تعز  -2013شاركت في مؤتمر الحوار الوطني  •
 أمام لجنة الحقوق والحريات 

وتقديم بعض –مصر  –ل الطوعي من مجلس الشباب العربي المشاركة في احتفالية تسلم جائزة العم •
 م  2013برعاية من جامعة الدول العربية ديسمبر  -المحاضرات حول العمل المدني في اليمن 

في مؤسسة السعيد   2014شاركت بمحاضرة حول دور األحزاب في مكافحة ظاهرة العنف ابريل  •
 الثقافية 

ء السالم في العديد من ورش العمل وإعداد المقترحات المشاركة مع مجلس التوافق النسوي لبنا  •
 م    2016  روفي عمان األردن ديسمب –داخل اليمن  –والرسائل 

 في م٢٠١٩ ديسمبر في عقد المصالحة سبل لمناقشة يهدف برنامج عبر الحوار لجان في المشاركة •
  IDEA منظمة نفذته تونس

 
 م 2011أهم األنشطة بعد 

 

في  محاضرة إلقاء م و 2012احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف في تعز المشاركة في اول  •

 الفعالية حول السلوك النبوي مع المراة في بيت النبي محمد صلوات هللا عليه وعلى اله 

المشاركة في االعداد والكتابة عبر مواقع التواصل لتحفيز مجتمع تعز الستقبال التغيير والخروج من  •

 م  2012الوصاية

اقامة فعاليات عبر منظمتي ملتقى الشباب المبدع بهدف التوعية باهمية االستقالل والثورة على  •

 م 2012الوصاية لتحقيق االستقرار االقتصادي 

ومسبباته ومن ذلك المخطط االقليمي  وإظهار أسبابهمكافحة الفساد  بأهمية تنفيذ برامج توعوية •

 م2012اليمن   اقتصاد لتدمير

م اقيمت في مؤسسة السعيد مايو 2011الية حول النساء ودورهن السياسي في ازمة المشاركة في فع •

 م والتعرض للعنف اللفظي من قبل قيادات حزب االصالح داخل القاعة 2012

 م 2012االنضمام الى عضوية اللجنة التحضيرية لتاسيس حزب االمة  •



مدنية في تعز وتقديم اعتراض المنظمات ال م كممثل عن2013المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني  •

الهيمنة الخليجية على سير اعمال المؤتمر اثناء مشاركتي والتي وصلت حد  معلن عبر المنصة ضد

 استخدام قوارير المياه المعدنية االماراتية

وتقديم ورقة –تعز  –م في المركز الثقافي 2014المشاركة في فعالية االحتفال باالعالن الدستوري  •

 فساد المنظمات الدولية في اليمن   إيقافحول ضرورة عمل 

م في  2015بعد اول يوم عدوان على اليمن مارس  يرفض العدوان المشاركة في اول مؤتمر صحفي •

 تعز  –قاعة القمة 

 - المغلقة القاعة م٢٠١٥ نوفمبر  تعز في المراة كلمة والقاء الشرفاء تعز ابناء مؤتمر في المشاركة •

  صنعاء

المشاركة في عدد كبير من اللقاءات التلفزيونية واالذاعية والصحفية وعبر مواقع التواصل لتوضيح  •

نات مهما كانت بسيطة  الرفض الكامل للعدوان على اليمن واسبابه واهمية التصدي له بكل االمكا 

 م  2019 –  2016

تنفيذ عدد من االنشطة السياسية والمجتمعية واالمسيات الرمضانية عبر دائرة المراة في حزب االمة  •

 م 2017 –  2016

النسوية وورش العمل والتدريب األنشطة العمل عبر دائرة المراة في حزب االمة في عديد من  •

 م  2018 -2016بالشراكة مع مؤسسة القيادات الشابة 

 م  2015احزاب سياسية ضد العدوان = نوفمبر تأسيس تكتل المشاركة في  •

 وحتى اليوم م 2016المشاركة مع تجمع قيادات نسوية ضد العدوان   •

 بستان منتزه في م٢٠١٥ نوفمبر - العدوان مواجهة في شعرال _ بعنوان شعرية أمسية في المشاركة •

  صنعاء - السلطان

 اليمنيات منتدی نظمها  م ٢٠١٦  -اليمنية شاعرة  المرأة  -بعنوان رمضانية شعرية امسية في المشاركة •

  صنعاء -

 

 

 



  العمل  أوراق  و  المحاضرات أهم

  م٢٠٠٣ تعز جامعة - ومستقبل حاضر اليمن شباب  -بعنوان محاضرة •

  م٢٠٠٦ الشعبي المؤتمر حزب مقر والديمخراطية الديمقراطية بين الفرق  - بعنوان محاضرة •

  تعز جامعة - م ٢٠١١  -وطن يؤسس التعايش  -بعنوان محاضرة •

  م ٢٠١٢ تعز - السعيد مؤسسة - حر فكر اليمن نساء - بعنوان محاضرة •

  م ٢٠١٢ - تعز - النبوي بالمولد رسمية احتفالية اول في - بيته في هللا رسول- بعنوان محاضرة •

  م٢٠١٤ - تعز - الثقافي المركز - المعاناة استثمار - الدولية المنظمات - بعنوان محاضرة •

  صنعاء - موفمبيك فندق  – م٢٠١٣ - محلي وقهر خارجي تمويل الحوار مؤتمر - بعنوان محاضرة •

  صنعاء - الثقافة بيت - م ٢٠١٦ - القصف تحت نساء  -بعنوان محاضرة •

 اليمن نساء اتحاد مع  م٢٠١٠ من بداية االجتماعي النوع عدالة حول متعددة عمل واوراق  محاضرات •

  السياسة في نساء برنامج ضمن الشابة القيادات مؤسسة مع م٢٠١٦ وحتی

 من بداية   السالم وبناء  اليمنيين بين التصالح  في النساء دور حول متعددة عمل واوراق  محاضرات •

  منارات مركز عبر م  ٢٠٢١ وحتی للمصالحة اليمنية المبادرة عبر م ٢٠١٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


