
 
 

 2018خالل عام  واألنشطة والجهوداالجراءات 

وعلى داخل الجامعة الهاشمية التي بذلها مركز دراسات المرأة في المجتمع  باالجراءات واالنشطة والجهودوفيما يلي قائمة 

 :2018واالقليمي خالل عام  الوطنيو المجتمع المحلي مستوى

 2018خالل عام  واألنشطة والجهوداالجراءات  التاريخ

 بني هاني رئيس تعيين مدير مركز دراسات المرأة في المجتمع من قبل األستاذ الدكتور كمال الدين 7/1/2018

 الجامعة الهاشمية وبدء نشاط المركز.

 تخصيص قاعة ألنشطة المركز بناًءا على موافقة مجلس عمداء الجامعة. 12/2/2018

قبول مجلس عمداء الجامعة إهداء الوكالة األلمانية للتعاون الدولي الممثّل بمباردة "أنا هنا" والبرنامج  12/2/2018

اقتصادياً في منطقة الشرق األوسط وافريقيا لمركز دراسات المرأة في المجتمع  اإلقليمي لتمكين المرأة

 لتجهيز قاعة وبلغت قيمتها ثالثة آالف وثمانمائة دينار أردني.

ظفر مركز دراسات المرأة بتنفيذ برنامج القدرات وتقييم وتعديل هيكلة ومهام اللجنة الوطنية لشؤون  15/2/2018

 االجتماعي/مشروع الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية. المرأة من منظور النوع

تنظيم ورشة عمل للنساء والفتيات في المجتمع المحلي بمدينة الزرقاء حول "مهارات التواصل الفعال  17/2/2018

 في بيئة العمل". 

برنامج بناء القدرات تنظيم ثالث جلسات توعوية حول مفهوم النوع االجتماعي كجانب من جوانب  26/2/2018

 لموظفي اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.

28/2-

1/3/2018 

أيام كجزء من برنامج بناء القدرات لموظفي  3تنظيم دورة تدريبية لتحليل النوع االجتماعي لمدة 

 اللجنة الوطنية األردنية للمرأة.

ات لهاشمية من أجل تطوير برنامج للتوجيه المهني للفتيتشكيل فريق اإلرشاد التنسيقي التابع للجامعة ا 17/3/2018

في الجامعة، والمشاركة في تدريب برنامج "انا هنا/الوكالة األلمانية للتعاون الدولي" لإلناث في 

 الجامعات االردنية.

س إعداد الئحة تعليمات مركز دراسات المرأة في المجتمع بناًءا على طلب األستاذ الدكتور رئي 26/3/2018

 الجامعة وإصدارها بعد تعديالت مجلس العمداء.

26-

28/3/2018 

تنظيم دورة تدريبية لمدة يومين في مهارات االتصال واإلقناع؛ لتعزيز قضايا المرأة وللمساواة بين 

 الجنسين  كجزء من برنامج رفع قدرات موظفي اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.

11-

13/4/2018 

ريبية مدتها ثالثة أيام حول إدماج النوع االجتماعي كجزء من برنامج رفع قدرات تنظيم دورة تد

 موظفي اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.

مشاركة مركز دراسات المرأة في المجتمع في "المائدة المستديرة لمناقشة البدائل والحلول الخاصة  24/4/2018

تي نظمتها اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، ع ظاهرة زواج األطفال" الklkjsdhبالتعامل مع م

 بالتعاون مع البرنامج األوروبي للتنمية والحماية اإلقليمية.



 
قيام مركز دراسات المرأة في المجتمع بإعداد وتقديم مقترح لألمم المتحدة وتم إدراج المركز في قائمة  30/5/2018

 شراكات األمم المتحدة للمرأة األردنية.

تأمين دعم من قبل صندوق دعم البحث العلمي لمقترح مشروع بحثي بعنوان "أثر برامج التدريب على  8/7/2018

 ة".يلقيادستالم المناصب ااستعداد المرأة ال

 لتطوير برنامج إدارة التنوع في الجامعة. النوع االجتماعيتشكيل فريق  11/7/2018

30-

31/7/2018 

جتماعي مع "تكامل األردن" في دورة تدريبية؛ لتعريف المشاركين على مشاركة فريق تدقيق النوع اال

مفاهيم واحتياجات النوع االجتماعي، باإلضافة إلى عالقات السلطة على مستويات متعددة في بيئة 

 العمل، ومناقشة الصور النمطية للجنسين من خالل سلسلة من التمارين واألنشطة التفاعلية.

إطالق مركز دراسات المرأة في المجتمع برنامجاً تدريبياً للطالبات في الجامعة الهاشمية ابتداًءا من  16/8/2018

 .2018/2019والدعوة لتقديم الطلبات للفصل األول  2018/2019

مشاركة مركز دراسات المرأة ممثالً بفريق تدقيق االنوع االجتماعي في دورة تدريبية حول بناء  9-10/9/2018

 القدرات في التحليل الكمي القائم على النوع االجتماعي والتي نظمها برنامج "تكامل".

كز دراسات المرأة في المجتمع في حفل إطالق ورقة تقييم البدائل والحلول لظاهرة زواج رمشاركة م 23/9/2018

أة نية لشؤون المرالقُّصر والتي شارك المركز باعدادها مسبقا، بتنظيم من قبل اللجنة الوطنية األرد

 بالتعاون مع البرنامج األوروبي للتنمية والحماية االقليمية.

 .2018/2019صدور قرارات التدريب للطالب الفصل األول  25/9/2018

قيام مركز دراسات المرأة في المجتمع بتنظيم جلسة تعريفية عن أهداف المركز وعمله، تبعها جلسة  26/9/2018

 حقوق المرأة للمتدربين والمتطوعين، باإلضافة إلى طالب يعملون في المركز.توعية حول المساواة و

26-

27/9/2018 

قيام مركز دراسات المرأة في المجتمع بالمشاركة في ورشة حوارية مغلقة تضمنت تقييم وقراء نقدية 

ج مفي "قانون األحوال الشخصية األردني والمساواة بين الجنسين" والتي عقدت بتنظيم من برنا

"تكامل" وبالشراكة مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والجامعة األميبركية في مادبا ومركز كولومبيا 

 ألبحاث الشرق األوسط في عمان.

مشاركة مركز دراسات المرأة في المجتمع في أعمال المؤتمر السنوي لملتقى سيدات األعمال والمهن  2-3/10/2018

 األردني.

 

مركز دراسات المرأة في المجتمع بالتعاون مع المكتبة اإللكترونية للنساء العربيات التابعة لمنظمة قيام  3/10/2018

المرأة العربية. حيث قام أكاديميون في الجامعة الهاشمية بنشر بحث يتعلق بقضايا المرأة ودعوة 

 آخرين للمساهمة في نشر مثل هكذا أبحاث.

للمتدربين والمتطوعين، باإلضافة  مركز بعنوان أساليب البحث العلميتنظيم ورشة عمل في قاعة ال 8/10/2018

 إلى طالب يعملون في المركز.

تحت رعاية األستاذ الدكتور كمال بني هاني رئيس الجامعة الهاشمية قام المركز وبالتعاون مع اللجنة  16/10/2018

مية والتعاون، بتنظيم دورتين بدعم من الوكالة السويسرية للتن الوطنية األردنية لشؤون المرأةو



 
توعويتين للطالب في الجامعة الهاشمية لترويج التعاونيات كنموذج لزيادة المشاركة االقتصادية بشكل 

 عام وللنساء بشكل خاص.

إتاحة الوثائق التالية التي أعدتها اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة "التعاون كوسيلة لتمكين المرأة  18/10/2018

 اقتصاديًا":

 ورقة سياسة، نحو تعزيز مشاركة المرأة في التعاونيات باللغتين العربية واإلنجليزية. -1

)من منظور  2016دراسة حول الوضع التنظيمي والتشريعي للجمعيات التعاونية في األردن  -2

 النوع االجتماعي( باللغة العربية.

)من منظور النوع  2016تعاونيات في األردن الوضع الحالي والهيكلية واإلطار التشريعي لل - 3

)من  2016االجتماعي( اإلطار الحالي للهيكل التعاوني واإلطار التشريعي للتعاونيات في األردن 

 منظور النوع االجتماعي(.

 (.CDمشروع التعاونيات كوسيلة لتمكين المرأة اقتصادياً ) -4

االقتصاد والعلوم اإلدارية وعمادة التطوير األكاديمي والتواصل الدولي قام المركز بالتنسيق مع كلية  23/10/2018

لمناقشة تفاصيل  بمباحثات مع مؤسسة إنجاز ووفد من المكتب الكندي للتعليم الدولي وجامعة رايرسون

تطوير وحدة مبتكرة لروح المبادرة تركز على النوع االجتماعي لدعم التمكين االقتصادي للنساء 

 والفتيات.

28/10-

1/11/2018 

مشاركة المركز في دورة تدريبية نظمتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع المعهد الوطني للجودة في 

 القاهرة/مصر حول تعميم مراعاة النوع االجتماعي آلليات قياس الجودة في التعليم.

مشاركة المركز في المناقشة االستراتيجية حول االبتكار من أجل التمكين االقتصادي للمرأة بالتعاون  12/11/2018

 أنا هنا" الدولية."مع شبكة 

تنظيم جلسة توعوية للمجتمع المحلي في الزرقاء/الهاشمية، في منتدى الهاشمية الثقافي حول "المساواة  19/11/2018

 بين الجنسين وحقوق المرأة"

لتحديد االولويات  مشاركة المركز في ورشة عمل مع نواب برلمانيات ونساء في مجلس النواب 26/11/2018

وقد شملت مجموعات  ها من أجل المساواة بين الجنسين.المتعلقة بالمرأة والتي يتعين تعديل التشريعية

األكاديمية بالشراكة مع العمل أيضاً ممثلين لمنظمات المجتمع المدني ونشطاء وفرق عاملة باألوساط 

 المعهد الديمقراطي الوطني.

 

تفاعلية بعنوان "مفهوم التواصل وأهميته"د كجزء من "دورة تطوير القيادات النسائية  تنظيم جلسة 28/11/2018

 العربية" في اليوم الثالث من الدورة التدريبية التي نظمتها منظمة المرأة العربية.

26-

29/11/2018 

طالبات من المتدربات والمتطوعالت والعامالت في المركز في في دورة تدريبية لتنمية  شاركت اربع

 مهارات المرأة العربية في القيادة واالتصال، والتي نظمتها منظمة المرأة العربية.

جنة لتحت رعاية األستاذ الدكتور كمال بني هاني رئيس الجامعة الهاشمية قام المركز وبالتعاون مع ال 2/12/2018

الوطنية األردنية لشؤون المرأة، تم تنظيم ورشة توعية حول التحرش الجنسي في إطار الحملة السنوية 



 
يوًما(. ضم المشاركون طالب من الجامعة  16الدولية ضد العنف القائم على النوع االجتماعي )

 الهاشمية وأكاديميين وإداريين عاملين في الجامعة.

 2018/2019امعة لتقديم الطلبات للبرنامج التدريبي للفصل الثاني دعوة طالبات الج 3/12/2018

11-

12/12/2018 

مشاركة المركز في تدريب نظمته عمادة التطوير األكاديمي والتواصل الدولي بالتعاون مع مركز عبد 

 هللا الثاني للتميز في األداء والشفافية.

 لمشروع ربات البيوت لمكافحة العنف ضد المرأة لمدة عام.عضوية المركز في اللجنة االستشارية  13/12/2018

مشاركة المركز في أول اجتماع استشاري مطول بتنسيق من اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة  13/12/2018

بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة في األردن؛ لمناقشة وضع خطة عمل لتقييم االستراتيجية 

. وكان من بين المشاركين 2030-2020األردنية ووضع االستراتيجية القادمة  الوطنية للمرأة

منظمات المجتمع المدني وأكاديميين وخبراء في األردن وممثلين عن فرق النوع االجتماعي في 

 الوزارات الحكومية.

 

 


