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 2019خالل عام  باألنشطة والفعاليات والجهودقائمة 

 

وعلى التي بذلها مركز دراسات المرأة في المجتمع داخل الجامعة الهاشمية  باألنشطة والفعاليات والجهودفيما يلي قائمة 

 :2019المجتمع المحلي والوطني واالقليمي خالل عام  مستوى

 

 التاريخ النشاط / الفعالية التوثيق

 

https://web.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/posts/38586152197

4394 

زيارة لجنة المرأة وشؤون األسرة في مجلس النواب األردني 

برئاسة سعادة الدكتورة ريم أبودلبوح لمركز دراسات المرأة في 

المجتمع في الجامعة الهاشمية للتعرف على أعمال المركز 

وتمهيدا لتعاون مستقبلي بين الطرفين. وقدمت مديرة المركز 

المركز وانجازاته داخل الدكتورة هديل المعايطة نبذة عن أهداف 

وخارج الجامعة خالل العام األول من تأسيسه، باإلضافة إلى 

 أنشطته وفعالياته الحالية والقادمة. 

4/2/2019 

https://web.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/posts/38680292854

6920 

 Academic عقد مركز دراسات المرأة في المجتمع ورشة

Writing لعدد من الطالبات والطالب المتطوعين  مستوى أول

والمتدربين والعاملين في المركز. وقدمت الورشة الدكتورة هديل 

 .المعايطة مديرة المركز

6/2/2019 

https://hu.edu.jo/units/f_

news.aspx?newsid=316

97&dp=11-02-2019 

 

https://web.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/posts/38911718831

5494 

 

تم عقد االجتماع الدوري األول لهذا العام ألعضاء تحالف أنا هنا 

المرأة في االقتصاد. وتم خالل الوطني والمعني بتعزيز دور 

االجتماع الذي تم في ملتقى طالل ابو غزالة المعرفي بحث أنشطة 

وفعاليات التحالف التي سيتم اجراؤها خالل النصف األول من 

العام الحالي. وحضر االجتماع من األعضاء مديرة مركز 

دراسات المرأة في الجامعة األردنية الدكتورة عبير دبابنة رئيسة 

تحالف والدكتورة هديل المعايطة مديرة مركز دراسات المرأة ال

في المجتمع في الجامعة الهاشمية والسيد فادي الداوود مستشار 

التعليم والشباب والمدير التنفيذي لملتقى طالل أبو غزاله 

والدكتورة ميسون العتوم من مركز دراسات المرأة في الجامعة 

ب رئيس مركز االعالميات األردنية والسيدة سناء االمام نائ

 العربيات والدكتورة لينا جزراوي

11/2/2019 

https://hu.edu.jo/units/f_

news.aspx?newsid=316

98&dp=11-02-2019 

 

قامت الدكتورة هديل المعايطة بتلبية دعوة المعهد الوطني 

الجتماع  في مقر المعهد في عمان بحث سبل  NDIالديمقراطي 

 التعاون.

 

11/2/2019 
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https://www.facebook.co

m/TheHashemiteUniver

sity/posts/23221705178

34008 

 

نظمت كلية األمير الحسين بن عبد هللا الثاني لتكنولوجيا 

لجامعة الهاشمية المعلومات ومركز دراسات المرأة في المجتمع با

وبالشراكة مع صندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمية ورشة حوارية 

بعنوان "تمكين الفتيات في قطاع تكنولوجيا المعلومات" والتي 

أقيمت تزامنا مع االحتفاالت باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان 

 العلوم

دث في وقد شاركت الدكتورة هديل المعايطة مديرة المركز كمتح

 الجلسة الثانية من الورشة.

12/2/2019 

 

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/posts/39238048132

2498 

 

 

نظم مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية 

ممثال بالدكتورة هديل المعايطة مدير المركز وعضو مبادرة 

تحالف "أنا هنا" الوطني، جلسة تفاعلية مع طالبات وطالب 

الجامعة الهاشمية في قاعة المركز بالتعاون مع أعضاء تحالف أنا 

هنا الوطني لتمكين المرأة اقتصاديا، تم خاللها عرض ونقاش فيلم 

 قصير بعنوان "امراة ونصف".

رّحب نائب رئيس الجامعة االستاذ الدكتور شاهر ربابعة  وقد

بأعضاء التحالف وهم رئيسة التحالف الدكتورة عبير دبابنة مديرة 

مركز دراسات المرأة في الجامعة األردنية، والسيدة نور المغربي 

مديرة البرنامج االقليمي لتمكين المرأة اقتصادياً في منطقة الشرق 

( والمنفذ من قبل الوكالة EconoWin)األوسط وشمال إفريقيا 

(، والسيد فادي الداوود مستشار GIZااللمانية للتعاون الدولي )

التعليم والشباب والمدير التنفيذي لملتقى طالل أبو غزالة، 

 .GIZوالدكتورة لينا جزراوي، وصفاء درادكة وريا خريس من 

النسور وقد حضر الفعالية الدكتورة ايناس عليمات والدكتورة وعد 

 عضوات فريق النوع االجتماعي في الجامعة الهاشمية.

 

18/2/2019 

https://web.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/posts/39598692762

8520 

الجامعة الهاشمية من خالل مركز دراسات المرأة في  ساهمت

المجتمع ممثال بمديرة المركز الدكتورة هديل المعايطة في 

المشاورات الوطنية ألعداد تقرير التقدم المحرز نحو تنفيذ اعالن 

 25ومنهاج عمل بيجين +

26/2/2019 

https://hu.edu.jo/units/f_

news.aspx?newsid=317

02&dp=27-02-2019 

 

 UNمشاركة الدكتورة هديل المعايطة في اجتماع مع 

WOMEN  .لبحث سبل التعاون 

 

27/2/2019 

https://web.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/posts/39676266755

0946 

والذي تم انتاجه  Purlعرض ومناقشة الفيلم الكرتوني القصير 

يلم على يركز الفالعالمية. و Pixarحديثا من قبل استوديوهات 

التحديات التي تواجه الفتاة والمرأة في بيئة عمل يغلب فيها 

 .الشباب والرجال

28/2/2019 
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https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/posts/39847755737

9457hrhl  

نظم مركز دراسات المرأة في المجتمع بالتعاون مع قسم إدارة 

األعمال في كلية االقتصاد والعلوم االدارية احتفالية تفاعلية مميزة 

 آذار بعنوان 8بمناسبة اليوم المرأة العالمي الذي يصادف 

"BalanceForBetter Hashemite University" 

ومشاركة كل من مؤسسة دربزين لتنمية الموارد البشرية 

 واألستاذة روان الجيوسي من معهد اليوبيل 

7/3/2019 

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/pcb.4047491

33418966/40474875341

9004/?type=3 

الدكتورة هديل المعايطة، مديرة مركز دراسات المرأة  مشاركة

في المجتمع بالجامعة الهاشمية، بتنفيذ جلسة تفاعلية لقادة المجتمع 

النوع االجتماعي،  واالعالميين حول مجابهة العنف القائم على

وذلك في محافظة الزرقاء في مقر جمعية الشعاع الخيرية 

والمنظم من قبل مركز التوعية واالرشاد االسري )جمعية ربات 

 البيوت( بدعم من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية

 

18/3/2019 

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/pcb.4074571

86481494/ 

)الدكتور خالد الوزني ٢٠١٩زياره فريق مؤشر المعرفة العالمي 

محمد بن راشد آل  مستشار االستراتيجية والمعرفة في مؤسسة

مكتوم للمعرفة، والدكتور هاني تركي مدير المشروع( لمركز 

دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة ، ، وبحضور رئيس 

الجامعة الهاشمية بالوكالة األستاذ الدكتور علي الكرمي، ونائب 

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور شاهر ربابعة، واألستاذ الدكتور 

يد كلية اآلداب، حيث قدمت مديرة المركز زهير عبيدات عم

 الدكتورة هديل معايطة نبذة عن أهداف ونشاطات المركز

24/3/2019 

 

 

 

 

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/pcb.4082839

93065480/40828386973

2159 

شارك مركز دراسات المرأة في المجتمع بالجامعة الهاشمية  

ممثال بالسيد كمال بني حسن في ندوة إطالق نتائج مسح السكان 

وقد تم خالل الندوة عرض  ٢٠١٨-٢٠١٧والصحة االسرية لعام 

تائج التفصيلية للمسح الذي تم اجراؤه من قبل دائرة الن

االحصاءات العامة وبتمويل من الحكومة االردنية والوكالة 

االمريكية للتنمية وصندوق االمم المتحدة للسكان ومنظمة االمم 

 المتحدة للطفولة.

26/3/2019 

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/pcb.4088171

345500/4088169496726

8851 

عرض ونقاش الفيلم الوثائقي "إنها ابني" من إنتاج روسيا اليوم، 

عن ظاهرة منتشرة في مجتمع أفغانستان حيث تجبر األسر التى لم 

، 18تنجب ولداً احدى بناتها ان تحيا كصبي حتى بلوغها سن ال 

 مما يسبب لهؤالء الفتيات اضطرابات عديدة.

28/3/2019 

https://hu.edu.jo/units/f_

news.aspx?newsid=317

2019-03-11&dp=28 

 

مشاركة مديرة مركز دراسات المرأة في المجتمع الدكتورة هديل 

المعايطة وحديثها حول القيادة في فعالية والذي تم تنظيمها من قبل 

 IEEE WIE CANفريق المرأة في الهندسة الجامعة الهاشمية 

HU للسنة الثانية 

28/3/2019 
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https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/pcb.4151780

45709408/41517794237

6085 

استضاف مركز دراسات المرأة في المجتمع بالجامعة الهاشمية 

اجتماع أعضاء اللجنة االستشارية لبرنامج "تحسين وتوسيع 

لمقدمة لمجابهة العنف القائم على النوع االجتماعي" الخدمات ا

رشاد األسري في محافظة والذي ينظمه مركز التوعية واإل

 الزرقاء.

11/4/2019 

https://www.facebook.co

StudiesCent.m/Womens

HU/photos/pcb.4238544

24841770/42385438150

8441 

مشاركة مركز دراسات المرأة بالمجتمع في الجامعة الهاشمية 

ممثال بمديرة المركز الدكتورة هديل المعايطة بحضور الجلسة 

عاماً على استئناف الحياة  30الثانية من "المؤتمر الوطني 

لذي انطلقت أعماله اليوم االثنين الحزبية والبرلمانية في األردن" ا

. حيث احتوت الجلسة على مجموعة مهمة جدا ٢٠١٩نيسان  ٢٩

 من المحاور ومنها إشكالية إدماج المرأة والشباب في األحزاب

29/4/2019 

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/pcb.4243713

48123411/42437123812

3422 

مشاركة مركز دراسات المرأة في المجتمع بالجامعة الهاشمية 

ممثال بالدكتورة هديل المعايطة مديرة المركز والطالبة مجد 

طبيشات، مع أعضاء "لجنة المرأة وشؤون األسرة النيابية" 

ومنظمات المجتمع المدني في ورشة "حمالت كسب التأييد 

تراتيجي كين والمدافعة". ونفّذ الورشة خبير الحمالت االس

مورلي، وقد ركزت الورشة على قضية نظام العمل المرن كحالة 

 كونها من القضايا التي تهم الشباب والمرأة بشكل خاص 

30/4/2019 

https://web.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/posts/42633806459

3406 

مشاركة مركز دراسات المرأة في المجتمع بالجامعة الهاشمية 

ممثال بالدكتورة هديل المعايطة مديرة المركز في إطالق مبادرة 

 حماية النساء من العنف السياسي.

4/5/2019 

http://aliwaa.com.lb/%D

8%A3%D9%82%D8%B

-3%D8%A7%D9%85

%D8%A3%D8%AE%D8

%B1%D9%89/%D9%85

%D9%86%D8%A7%D8

%B7% 

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

otos/pcb.4494900HU/ph

48944874/44948975561

1570 

مشاركة مركز دراسات المرأة في المجتمع ممثالً بالدكتورة هديل 

في عمان في الدورة  ٢٠١٩حزيران  ١٧و١٦المعايطة يومي 

التدريبية الوطنية "مهارات الدعوة في مجال النوع االجتماعي 

رأة والتجارة"، وذلك ضمن إطار خطة عمل مشروع "تمكين الم

لتحقيق المساواة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من 

خالل تعميم مراعاة النوع االجتماعي في السياسات االقتصادية 

واالتفاقيات التجارية". تعقد الدورة بتنظيم وتعاون من قبل كل من 

اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة والوكالة السويدية للتعاون 

 ومركز المرأة للتدريب والبحوثالدولي للتنمية 
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https://web.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/posts/426338064593406
https://web.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/posts/426338064593406
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.449490048944874/449489755611570
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.449490048944874/449489755611570
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.449490048944874/449489755611570
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.449490048944874/449489755611570
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.449490048944874/449489755611570
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.449490048944874/449489755611570
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https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/pcb.4535504

58538833/45355016853

8862 

 

مشاركة مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية 

ممثالً بالدكتورة هديل المعايطة  في اجتماع أعضاء اللجنة 

االستشارية الرابع لبرنامج "تحسين وتوسيع الخدمات المقدمة 

لمجابهة العنف القائم على النوع االجتماعي" والذي ينظمه مركز 

 افظة الزرقاء.التوعية واإلرشاد األسري في مح

وتم خالل االجتماع الذي تم عقده في مديرية أوقاف محافظة 

الزرقاء بحث انشاء شبكة "أمان" لمزودي الخدمات المقدمة 

لمجابهة العنف القائم على النوع االجتماعي في محافظة الزرقاء، 

باإلضافة إلى ايجاد آلية تنسيق لتزويد هذه الخدمات بين أعضاء 

 الشبكة

23/6/2019  

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/pcb.4558628

94974256/45586261830

7617 

 

نظم مركز دراسات المرأة في المجتمع و عمادة شؤون الطلبة في 

لجامعة الهاشمية عرض المسرحية التفاعلية "توازن" والتي ا

أقامتها مؤسسة عالم الحروف وبالتعاون مع المركز الوطني 

للثقافة والفنون ضمن مشروع النساء كشركاء في التطوير والتقدم. 

وركزت المسرحية على عرض صور سلبية وأخرى ايجابية 

، وأهمية بهدف تغيير الصورة النمطية حول المرأة وعملها

 التوازن بين الرجل والمرأة في المجتمعات. 

25/6/2019 

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/a.222038125

023402/4603685245236

93 

شاركت مديرة مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة 

 2019تموز  6رة هديل المعايطة يوم السبت الهاشمية الدكتو

بحضور حلقة نقاش نظمت في مؤسسة انجاز ضمن أنشطة 

 مشروع

The Launching Economic Achievement 

Program for Women (LEAP) 

حول الفرص والتحديات والعوامل التمكينية والحواجز التي 

وتنمية تواجهها الرياديات وصاحبات المشاريع أثناء إنشاء 

أعمالهن التجارية. وساهمت في حلقة النقاش نساء ذوات خبرة 

ومعرفة عالية حيث هدفت هذا الحلقة النقاشية إلى إشراك النساء 

القياديات والرياديات الناشئات في نقاش مثمر لالستفادة من 

 خبراتهن

6/7/2019 

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/pcb.4627848

87615390/46278474428

2071 

 

شاركت مديرة مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة 

تموز  10الهاشمية الدكتورة هديل المعايطة صباح يوم األربعاء 

ماع أعضاء اللجنة االستشارية الخامس لبرنامج في اجت 2019

"تحسين وتوسيع الخدمات المقدمة لمجابهة العنف القائم على 

النوع االجتماعي" والذي ينظمه مركز التوعية واإلرشاد األسري 

 .في محافظة الزرقاء

وتم خالل االجتماع النقاش األول للوثيقة التأسيسية لشبكة "ود" 

مات المجابهة للعنف القائم على النوع للمؤسسات المقدمة للخد

 االجتماعي في محافظة الزرقاء

 

10/7/2019 

https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.453550458538833/453550168538862
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.453550458538833/453550168538862
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.453550458538833/453550168538862
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.453550458538833/453550168538862
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.453550458538833/453550168538862
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.453550458538833/453550168538862
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.455862894974256/455862618307617
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.455862894974256/455862618307617
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.455862894974256/455862618307617
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.455862894974256/455862618307617
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.455862894974256/455862618307617
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.455862894974256/455862618307617
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/a.222038125023402/460368524523693
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/a.222038125023402/460368524523693
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/a.222038125023402/460368524523693
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/a.222038125023402/460368524523693
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/a.222038125023402/460368524523693
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/a.222038125023402/460368524523693
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.462784887615390/462784744282071
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.462784887615390/462784744282071
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.462784887615390/462784744282071
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.462784887615390/462784744282071
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.462784887615390/462784744282071
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.462784887615390/462784744282071
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https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/a.222038125

023402/4628738709398

25 

قامت مديرة مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة 

تموز  10الهاشمية الدكتورة هديل المعايطة ظهيرة يوم األربعاء 

الدنماركية   ActionAid بتلبية دعوة مستشاري منظمة  2019

في مقر فرع المنظمة بالزرقاء، وذلك الجراء مقابلة قصيرة 

روع الحماية المجتمعية في محافظة الزرقاء لنقاش جوانب مش

 .والذي يركز على الشباب والمرأة

 

10/7/2019 

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/pcb.4680972

77084151/46809681041

7531 

 

قامت الدكتورة هديل المعايطة، مديرة مركز دراسات المرأة في 

 2019تموز  21المجتمع بالجامعة الهاشمية يوم االحد الموافق 

النوع بتنفيذ جلسة تفاعلية حول مجابهة العنف القائم على 

االجتماعي، وذلك في مقر جمعية رعاية شؤون االسرة الخيرية 

في محافظة الزرقاء. وتم عقد هذه الجلسة ضمن مشروع تحسين 

وتوسيع الخدمات المقدمة لمجابهة العنف المبني على النوع 

االجتماعي، والمنظم من قبل مركز التوعية واالرشاد االسري 

 ة الدولية.بدعم من الوكالة االمريكية للتنمي

21/7/2019 

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/pcb.4759285

16301027/47592799963

4412 

 

 

دراسات المرأة في  قامت الدكتورة هديل المعايطة مديرة مركز

 2019-8-5 يوم االثنين الموافق اشميةالجامعة_الهالمجتمع في 

 Gender atبالمساهمة في جلسات التشاور التي اقامتها مؤسسة 

Work  مع مجموعات من مؤسسات المجتمع المدني كجزء من

 UNتقييم عالمي للعالقة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة 

Womenتحدة ، وذلك من أجل تعزيز شراكات هيئة األمم الم

للمرأة، وتحديد الفرص المتاحة للتحسين، ومواصلة بناء الثقة 

 .والتحالفات بينها وبين المجتمع المدني

5/8/2019 

 

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/a.222038125

023402/4830412522564

20 

استضاف مركز دراسات المرأة في المجتمع بالجامعة الهاشمية 

اجتماع أعضاء  2019آب  19صباح اليوم االثنين الموافق 

اللجنة االستشارية لبرنامج "تحسين وتوسيع الخدمات المقدمة 

لمجابهة العنف القائم على النوع االجتماعي" والذي ينظمه مركز 

التوعية واإلرشاد األسري في محافظة الزرقاء بالتعاون مع 

وتم خالل االجتماع نقاش  الة االميريكية للتنمية الدولية.الوك

التعديالت على مقترح استراتيجية شبكة "ود" التي تعمل اللجنة 

 باتجاه تأسيسها.

19/8/2019 

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

/photos/a.225182298HU

042318/4919498646988

92 

عقد اجتماع مطول في مقر جمعية نادي صاحبات األعمال 

والمهن في عمان بين الدكتورة هديل المعايطة مديرة مركز 

دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية والسيدة ثناء 

الخصاونة المديرة التنفيذية لجمعية نادي صاحبات األعمال 

والمهن. وقد تم خالل االجتماع بحث تفاصيل أوجه التعاون 

 المستقبلية بين الجهتين.

4/9/2019 

https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/a.222038125023402/462873870939825
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/a.222038125023402/462873870939825
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/a.222038125023402/462873870939825
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/a.222038125023402/462873870939825
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/a.222038125023402/462873870939825
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/a.222038125023402/462873870939825
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.468097277084151/468096810417531
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.468097277084151/468096810417531
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.468097277084151/468096810417531
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.468097277084151/468096810417531
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.468097277084151/468096810417531
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.468097277084151/468096810417531
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.475928516301027/475927999634412
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.475928516301027/475927999634412
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.475928516301027/475927999634412
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.475928516301027/475927999634412
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.475928516301027/475927999634412
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.475928516301027/475927999634412
https://www.facebook.com/hashtag/الجامعة_الهاشمية?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCpXlaqAi4Ki83EEez-fxZE84xasnAweU-wRO4_WBpWLwTVngdF3NJX0MQSLMaDvofYP_xMfwSb96Uyf_6uFU_GgGThbv7r5EX9VvkZj5-RyUqsj7EPrzwLdgxzgCa7oEKqu86aeRbkbqYVzE2lWwMEwlK8YSXTpC2gWB4baPBP7cOQFV4mq6UMz6GjVZnCYzyfwOtaUa2JZ8hXiQDCyegDovKhn1yQhGakvGWEg2KsjL26QIG4bM6iyHlJvXG8pPFAIxcaovLMutr4gW2XPpoRt8IR_pZZRMMQGsVEu4KCBWgFKp-1XAZ9gwqBQj3kWOhJiIQIDoGqGtXNI4F6QuU&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/gwork/?__tn__=K-R&eid=ARCkbHwjSvc-aF-Z82zJrjAhY2vjzX1EYJI2Fxf4tuNyToQwqOJt5QY2fBvHoFu6poX-sWXzOShWdZHb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCpXlaqAi4Ki83EEez-fxZE84xasnAweU-wRO4_WBpWLwTVngdF3NJX0MQSLMaDvofYP_xMfwSb96Uyf_6uFU_GgGThbv7r5EX9VvkZj5-RyUqsj7EPrzwLdgxzgCa7oEKqu86aeRbkbqYVzE2lWwMEwlK8YSXTpC2gWB4baPBP7cOQFV4mq6UMz6GjVZnCYzyfwOtaUa2JZ8hXiQDCyegDovKhn1yQhGakvGWEg2KsjL26QIG4bM6iyHlJvXG8pPFAIxcaovLMutr4gW2XPpoRt8IR_pZZRMMQGsVEu4KCBWgFKp-1XAZ9gwqBQj3kWOhJiIQIDoGqGtXNI4F6QuU
https://www.facebook.com/gwork/?__tn__=K-R&eid=ARCkbHwjSvc-aF-Z82zJrjAhY2vjzX1EYJI2Fxf4tuNyToQwqOJt5QY2fBvHoFu6poX-sWXzOShWdZHb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCpXlaqAi4Ki83EEez-fxZE84xasnAweU-wRO4_WBpWLwTVngdF3NJX0MQSLMaDvofYP_xMfwSb96Uyf_6uFU_GgGThbv7r5EX9VvkZj5-RyUqsj7EPrzwLdgxzgCa7oEKqu86aeRbkbqYVzE2lWwMEwlK8YSXTpC2gWB4baPBP7cOQFV4mq6UMz6GjVZnCYzyfwOtaUa2JZ8hXiQDCyegDovKhn1yQhGakvGWEg2KsjL26QIG4bM6iyHlJvXG8pPFAIxcaovLMutr4gW2XPpoRt8IR_pZZRMMQGsVEu4KCBWgFKp-1XAZ9gwqBQj3kWOhJiIQIDoGqGtXNI4F6QuU
https://www.facebook.com/gwork/?__tn__=K-R&eid=ARCkbHwjSvc-aF-Z82zJrjAhY2vjzX1EYJI2Fxf4tuNyToQwqOJt5QY2fBvHoFu6poX-sWXzOShWdZHb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCpXlaqAi4Ki83EEez-fxZE84xasnAweU-wRO4_WBpWLwTVngdF3NJX0MQSLMaDvofYP_xMfwSb96Uyf_6uFU_GgGThbv7r5EX9VvkZj5-RyUqsj7EPrzwLdgxzgCa7oEKqu86aeRbkbqYVzE2lWwMEwlK8YSXTpC2gWB4baPBP7cOQFV4mq6UMz6GjVZnCYzyfwOtaUa2JZ8hXiQDCyegDovKhn1yQhGakvGWEg2KsjL26QIG4bM6iyHlJvXG8pPFAIxcaovLMutr4gW2XPpoRt8IR_pZZRMMQGsVEu4KCBWgFKp-1XAZ9gwqBQj3kWOhJiIQIDoGqGtXNI4F6QuU
https://www.facebook.com/unwomen/?__tn__=K-R&eid=ARC0caBhEnYVFWv3JQW9TfqBzCIQnGDA6303BnOISEl_QCNyKVOYRMUIaHUq9lCsDH0ZIPZCU4ESqcG1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCpXlaqAi4Ki83EEez-fxZE84xasnAweU-wRO4_WBpWLwTVngdF3NJX0MQSLMaDvofYP_xMfwSb96Uyf_6uFU_GgGThbv7r5EX9VvkZj5-RyUqsj7EPrzwLdgxzgCa7oEKqu86aeRbkbqYVzE2lWwMEwlK8YSXTpC2gWB4baPBP7cOQFV4mq6UMz6GjVZnCYzyfwOtaUa2JZ8hXiQDCyegDovKhn1yQhGakvGWEg2KsjL26QIG4bM6iyHlJvXG8pPFAIxcaovLMutr4gW2XPpoRt8IR_pZZRMMQGsVEu4KCBWgFKp-1XAZ9gwqBQj3kWOhJiIQIDoGqGtXNI4F6QuU
https://www.facebook.com/unwomen/?__tn__=K-R&eid=ARC0caBhEnYVFWv3JQW9TfqBzCIQnGDA6303BnOISEl_QCNyKVOYRMUIaHUq9lCsDH0ZIPZCU4ESqcG1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCpXlaqAi4Ki83EEez-fxZE84xasnAweU-wRO4_WBpWLwTVngdF3NJX0MQSLMaDvofYP_xMfwSb96Uyf_6uFU_GgGThbv7r5EX9VvkZj5-RyUqsj7EPrzwLdgxzgCa7oEKqu86aeRbkbqYVzE2lWwMEwlK8YSXTpC2gWB4baPBP7cOQFV4mq6UMz6GjVZnCYzyfwOtaUa2JZ8hXiQDCyegDovKhn1yQhGakvGWEg2KsjL26QIG4bM6iyHlJvXG8pPFAIxcaovLMutr4gW2XPpoRt8IR_pZZRMMQGsVEu4KCBWgFKp-1XAZ9gwqBQj3kWOhJiIQIDoGqGtXNI4F6QuU
https://www.facebook.com/unwomen/?__tn__=K-R&eid=ARC0caBhEnYVFWv3JQW9TfqBzCIQnGDA6303BnOISEl_QCNyKVOYRMUIaHUq9lCsDH0ZIPZCU4ESqcG1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCpXlaqAi4Ki83EEez-fxZE84xasnAweU-wRO4_WBpWLwTVngdF3NJX0MQSLMaDvofYP_xMfwSb96Uyf_6uFU_GgGThbv7r5EX9VvkZj5-RyUqsj7EPrzwLdgxzgCa7oEKqu86aeRbkbqYVzE2lWwMEwlK8YSXTpC2gWB4baPBP7cOQFV4mq6UMz6GjVZnCYzyfwOtaUa2JZ8hXiQDCyegDovKhn1yQhGakvGWEg2KsjL26QIG4bM6iyHlJvXG8pPFAIxcaovLMutr4gW2XPpoRt8IR_pZZRMMQGsVEu4KCBWgFKp-1XAZ9gwqBQj3kWOhJiIQIDoGqGtXNI4F6QuU
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/a.225182298042318/491949864698892
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/a.225182298042318/491949864698892
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/a.225182298042318/491949864698892
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/a.225182298042318/491949864698892
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/a.225182298042318/491949864698892
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/a.225182298042318/491949864698892
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67 

 

قامت الدكتورة هديل المعايطة مديرة مركز دراسات المرأة في 

ف الوطني لدعم وعضو "االئتال الهاشمية الجامعةالمجتمع في 

 2019-9-23المرأة في االنتخابات" يوم االثنين الموافق 

بحضور اإلجتماع التنسيقي األول لالئتالف. وشارك باالجتماع 

معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى 

المعايطة وعطوفة األمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة 

 .من أعضاء االئتالف مى النمس وعددالدكتورة سل

23/9/2019 

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/pcb.5093258

09627964/50932571962

7973 

شاركت مديرة مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة 

في اجتماع  يسة هديل المعايطة صباح يوم الخمالهاشمية الدكتور

برنامج "تحسين وتوسيع الخدمات أعضاء اللجنة االستشارية ل

المقدمة لمجابهة العنف القائم على النوع االجتماعي" والذي ينظمه 

 .مركز التوعية واإلرشاد األسري في محافظة الزرقاء

26/9/2019 

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/pcb.5177938

92114489/51779370878

1174 

هديل المعايطة مديرة مركز دراسات المرأة في مثلت الدكتورة 

-10-15المجتمع الجامعة الهاشمية اليوم الثالثاء 

بالمشاركة في ندوة نظمها االتحاد النسائي األردني العام   2019

حول "واقع المرأة األردنية" حيث تم عرض ونقاش قراءات 

راء تحليلية للتقرير العالمي للفجوة الجندرية من قبل متحدثين خب

 .محاور: اقتصادي وتعليمي وصحي وسياسي 4في 

15/10/2019 

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/pcb.5239415

54833056/52394146483

3065/ 

اتباعا للنهج التشاركي قامت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون 

والمساواة  المرأة وبالتعاون مع هيئة األمم المتحدة لتمكين المرأة

باجراء  22/10/2019بين الجنسين يوم الثالثاء الموافق 

المشاورات الوطنية إلعداد االستراتيجية الوطنية للمرأة في 

في محافظة الزرقاء. وقد شاركت في 2025-2020األردن 

المشاورات الدكتورة هديل المعايطة مديرة مركز دراسات المرأة 

 مثلة عن القطاع األكاديميفي المجتمع في الجامعة الهاشمية م

27/10/2019 

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/pcb.5241984

04807371/52419813480

7398 

شاركت الدكتورة هديل المعايطة مديرة مركز دراسات في 

المجتمع في حضور حوارية تفاعلية "تمكين مشاركة المرأة 

ومكافحة العنف ضد المرأة"  2020األردنية في انتخابات عام 

التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي يوم الثالثاء 

واستضاف فيها سعادة رئيسة كوسوفو السابقة  22/10/2019

عاطفة يحيى آغا التي قدمت تجربتها السياسية في الكفاح من أجل 

المساواة بين الجنسين خالل فترة ترؤسها لكوسوفو بين 

 .شاركة السياسية للمرأة في االنتخاباتوأهمية الم 2016و2011

 

 

27/10/2019 

https://www.facebook.com/hashtag/الجامعة_الهاشمية?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAu804yaoNMa0GryvJXihuGc7Om0zVDIlfP6N1tZCBP7ixom4IZ0GrpNE-ia7QVXhGazRaaVNE42BpwM7dTPY88IJETp7v5FgCz2cDehJ_A0OXdZAm_jAQbpYRyOMEbclzP9PjC8UPbewWeU6j5eEtKGhDmn-hXIA3d0Z53hpqR0BoLSdlwNj_kgTKfBcWDmXo9ihyMsoXkvDCpE3JiXng6WgJj5RkcDjcWWklDdJgkXpn9HCH3R9WaQzdGt3ucFH1RefxBBa1b7EWPW4G0tDe17K8QrrcpRFls0E_n5BenNWpSfoAAWwlJZ9TNFDozaQrdcL1a3uM9R4YlclqSezuQaCqTmV4QflQ&__tn__=%2ANK-R
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https://hu.edu.jo/NewsC

enter/f_news_0_0.aspx?

newsid=32002#.Xlb_Ba

gzbIU 

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/pcb.5301058

97549955/53010563088

3315 

تحت رعاية معالي وزير العمل األكرم نضال البطاينة أقيمت 

الجامعة الهاشمية ورشة حول  31/10/2019اليوم الخميس 

نظام العمل المرن نظمتها لجنة المرأة وشؤون األسرة النيابية، 

ز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية، ومرك

والمعهد الوطني الديمقراطي. وشملت قائمة المتحدثين في افتتاحية 

الجلسة عطوفة رئيس الجامعة الهاشمية األستاذ الدكتور كمال 

الدين بني هاني ورئيسة لجنة المرأة واألسرة النيابية الدكتورة ريم 

ر العمل بالتحدث باسهاب عن واقع أبودلبوح. وقد قام معالي وزي

وتحديات نظام العمل المر...ن في الجلسة األولى التي تحدثت بها 

ايضاً السيدة ثناء خصاونة من جمعية نادي صاحبات األعمال 

والمهن. كما تحدثت كل من السيدة ريم أصالن من منظمة العمل 

الدولية واألستاذة إسراء محادين مديرة مركز قلعة الكرك 

ستشارات والتدريب في الجلسة الثانية من الورشة حول الجهود لال

المبذولة لتطوير نظام العمل المرن، وقامت الدكتورة هديل 

معايطة مديرة مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة 

الهاشمية بتسيير ورشة العمل. هذا وشارك في الورشة سعادة 

وممثلي مؤسسات  النائب حياة المسيمي ومجموعة من ممثالت

العمل المدني في العاصمة عمان وفي محافظة الزرقاء، 

وأكاديميات من جامعات، وعميدات وعمداء واعضاء هيئة 

تدريسية من الجامعة الهاشمية والطالبات المتدربات في مركز 

دراسات المرأة في المجتمع. وتم في الجزء األخير من الورشة 

 .الورشة ومداخالت المتحدثينفتح باب االسئلة والنقاش لمحاور 

31/10/2019  

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/pcb.5320558

84021623/53205552402

1659 

في مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة تم اليوم األحد 

رض فيلم الهاشمية وبالتنسيق مع مؤسسة أهل للتنظيم المجتمعي ع

"قم مع المعلم" بحضور مجموعة من الطالبات والطالب. والفيلم 

هو وثائقي قصير عن حملة قم مع المعلم التي اطلقت من اربد عام 

معلّمات في القطاع الخاص، بهدف حماية  7وبدأت بقيادة  2015

حقوق المعلّمين. وقامت الدكتورة هديل المعايطة مديرة المركز 

 ادارة نقاش حول موضوع الفيلمبعد انتهاء العرض ب

3/11/2019 

 دعوة هاتفية -

 موافقة شفوية -

قامت مديرة مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة 

تشرين  4الهاشمية الدكتورة هديل المعايطة صباح يوم االثنين 

في UNDP و  USAIDبتلبية دعوة مستشاري  2019ثاني 

عمان، وذلك الجراء مقابلة قصيرة لنقاش واقع وتحديات مشاركة 

 .األكاديمية في المواقع القياديةالمرأة األردنية 

4/11/2019 

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/pcb.5336233

03864881/53362286386

4925 

في مركز دراسات المرأة  Academic Writingتم عقد ورشة 

في المجتمع في الجامعة الهاشمية لعدد من الطالبات والطالب 

المتطوعين والمتدربين والعاملين في المركز. وقامت بتقديم 

 الورشة الدكتورة وجدان العكاليك من قسم إدارة األعمال.

5/11/2019 

https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news_0_0.aspx?newsid=32002#.Xlb_BagzbIU
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news_0_0.aspx?newsid=32002#.Xlb_BagzbIU
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news_0_0.aspx?newsid=32002#.Xlb_BagzbIU
https://hu.edu.jo/NewsCenter/f_news_0_0.aspx?newsid=32002#.Xlb_BagzbIU
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 ايميل الدعوة -

 الموافقة -

قامت مديرة مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة 

تشرين  6الهاشمية الدكتورة هديل المعايطة ظهيرة يوم األربعاء 

في مقر المنظمة في  UNDPبتلبية دعوة مستشاري  2019ثاني 

نقاش واقع وتحديات مشاركة لعمان، وذلك الجراء مقابلة قصيرة 

 المرأة األردنية السياسية.

6/11/2019 

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/pcb.5379432

26766222/53794235676

6309 

نظم مركز دراسات المرأة في المجتمع بالتعاون مع كلية االقتصاد 

والعلوم االدارية في الجامعة الهاشمية ظهر اليوم االثنين 

ذ جلسة توعوية نفذها المدرب المحامي األستا 11/11/2019

علي الصليبي والميسر فهد قدور من مركز العدل للمساعدة 

القانونية ضمن حملة توقيعك بكلفك. حيث تم توعية الطالبات 

والطالب بخصوص األحكام القانونية التي تطبق على حاالت 

الغارمين والغارمات وكيفية تجنب الوقوع في مشكالت مالية 

مساعد عميد كلية مشابهة. وحضر الجلسة الدكتور أحمد الحسبان 

االقتصاد والعلوم االدارية والدكتورة وجدان العكاليك من قسم 

 .إدارة األعمال

ورحبت الدكتورة هديل المعايطة مديرة مركز دراسات المرأة في 

المجتمع قبيل انعقاد الفعالية بالفريق المنفذ للجلسة وبحثت مع 

شراكة مسؤولة الشراكات حنين البيطار سبل تعزيز التعاون وال

 بين مركز العدل للمساعدة القانونية والمركز في الجامعة الهاشمية 

11/11/2019 

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/pcb.5384873

73378474/53848705671

1839 

عقد مركز دراسات المرأة في المجتمع وبالتعاون مع قسم إدارة 

األعمال في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية صباح اليوم الثالثاء 

ص في قاعة المركز ورشة بعنوان "التقدم لفر12/11/2019

العمل : توقعات أصحاب العمل وحقوق المتقدمين والمتقدمات" 

 قدمتها الدكتورة وعد النسور رئيس قسم إدارة االعمال

12/11/2019 

 

https://www.facebook.co

sStudiesCent.m/Women

HU/photos/pcb.5432161

59572262/54321582957

2295 

 

شاركت الدكتورة هديل المعايطة مديرة مركز دراسات المرأة في 

المجتمع في الجامعة الهاشمية اليوم كمتحدث في ندوة "المرأة 

والمشاركة السياسية بين الواقع والتمكين في التجربة األردنية". 

زهير عبيدات عميد كلية اآلداب واألستاذ  وألقى األستاذ الدكتور

الدكتور محمد مصالحةرئيس الجمعية األردنية للعلوم السياسية 

الكلمات االفتتاحية للندوة التي عقدتها الجمعية األردنية للعلوم 

السياسية بالتعاون مع كلية اآلداب في الجامعة الهاشمية. هذا 

لجنة المرأة واألسرة  وقامت النائب الدكتورة ريم أبودلبوح رئيسة

في مجلس النواب بتسيير أعمال الندوة التي شملت باالضافة الى 

الدكتورة المعايطة كل من معالي األستاذة أسمى خضر، و 

الدكتورة أماني رياالت من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، 

والدكتور عطاهلل السرحان من قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 امعة.في الج

 

18/11/2019 

https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.538487373378474/538487056711839
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.538487373378474/538487056711839
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.538487373378474/538487056711839
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.538487373378474/538487056711839
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.538487373378474/538487056711839
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.538487373378474/538487056711839
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.543216159572262/543215829572295
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.543216159572262/543215829572295
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.543216159572262/543215829572295
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.543216159572262/543215829572295
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.543216159572262/543215829572295
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.543216159572262/543215829572295
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https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/a.222038125

023402/5439544194984

36 

-١١-١٩عقد مركز دراسات المرأة في المجتمع اليوم الثالثاء 

نفذتها الدكتورة هديل  Research Methodsورشة  ٢٠١٩

المعايطة مديرة المركز. وهذه الورشة الثانية هذا الفصل ضمن 

برنامج من الورشات التي تستهدف بشكل دوري الطالبات 

ز بصفة والطالب المتطوعين والمتدربين والعاملين في المرك

 مساعدي بحث.

19/11/2019 

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/pcb.5501402

78879850/55013985887

9892 

 

في قاعة مركز دراسات المرأة  ٢٠١٩-١١-٢٧تم اليوم األربعاء 

في المجتمع في الجامعة الهاشمية عرض ونقاش الفيلم القصير 

"االسم انثى" من اخراج رامي رزق هللا وإنتاج بدعم كل من 

UNDP وUN Women وقامت الدكتورة هديل المعايطة .

يسية لرسالة مديرة المركز بعد العرض بإدارة نقاش النقاط الرئ

الفيلم الذي يتناول وضع الفتيات وهويتهن مع األستاذة الدكتورة 

جهاد عالء الدين وطالبها وطالباتها في قسم علم النفس التربوي 

 واالرشاد النفسي في كلية العلوم التربوية.

27/11/2019 

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/pcb.5508740

08806477/55087385880

6492 

قامت الدكتورة وعد النسور خبيرة الموارد البشرية وعضو فريق 

النوع االجتماعي في الجامعة الهاشمية بتمثيل مركز دراسات 

في ورشة عمل  ٢٠١٩-١١-٢٧األربعاء المرأة في المجتمع يوم 

"الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي في حيز التطبيق" والتي 

عقدت بتنظيم من مركز القدس للدراسات السياسية وبدعم من 

 .USAIDالوكالة االميركية للتنمية الدولية 

27/11/2019 

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/pcb.5548742

88406449/55487415507

3129 

 Research Skillsعقد ورشة  ٢٠١٩-١٢-٣تم اليوم الثالثاء 

في مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية لعدد 

مساعدات البحث. وقامت بتقديم الورشة الدكتورة  من الطالبات

 هديل المعايطة مديرة المركز

3/12/2019 

https://www.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/photos/pcb.5611959

47774283/56119582444

0962 

قامت الدكتورة ايناس عليمات عضو فريق النوع االجتماعي في 

دراسات المرأة في المجتمع يوم الجامعة الهاشمية بتمثيل مركز 

من خالل المشاركة في ورشة عمل  ٢٠١٩-١٢-٧السبت الموافق 

بعنوان "نساء عربيات لمواجهة التحرش والعنف ضد المرأة: 

مبادرة وريادة" والتي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية 

 بدعم من السفارة النرويجية.

 

 

 

 

7/12/2019 

https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/a.222038125023402/543954419498436
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/a.222038125023402/543954419498436
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/a.222038125023402/543954419498436
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/a.222038125023402/543954419498436
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/a.222038125023402/543954419498436
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/a.222038125023402/543954419498436
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.550140278879850/550139858879892
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.550140278879850/550139858879892
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.550140278879850/550139858879892
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.550140278879850/550139858879892
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.550140278879850/550139858879892
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.550140278879850/550139858879892
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.550874008806477/550873858806492
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.550874008806477/550873858806492
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.550874008806477/550873858806492
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.550874008806477/550873858806492
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.550874008806477/550873858806492
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.550874008806477/550873858806492
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.554874288406449/554874155073129
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.554874288406449/554874155073129
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.554874288406449/554874155073129
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.554874288406449/554874155073129
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.554874288406449/554874155073129
https://www.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.554874288406449/554874155073129
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https://www.jo24.net/%D

8%BA%D8%B1%D8%A

7 

 

http://petra.gov.jo/Includ

e/InnerPage.jsp?ID=120

887&lang=ar&name=ne

ws 

 

https://web.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/posts/55887414133

9797 

 

تحت رعاية معالي وزير االقتصاد الرقمي والريادة المهندس 

تعاون مع مثنى الغرايبة عقد مركز دراسات المرأة في المجتمع بال

مركز االبتكار والمشاريع اإلبداعية في الجامعة الهاشمية ندوة 

بعنوان )الريادة االجتماعية واالبتكار في األردن: واقع، تحديات، 

وفرص الشباب والشابات(. وقام عطوفة رئيس الجامعة الهاشمية 

في بداية الندوة بعرض مختصر لتجربة الجامعة الهاشمية المميزة 

واالبتكار وتشجيعهما بما في ذلك ريادة األعمال في الريادة 

واالبتكار والريادة االجتماعية لدى كافة األطراف في الجامعة . 

كما تحدثت الدكتورة هديل المعايطة مديرة مركز دراسات المرأة 

في المجتمع عن أهمية الريادة االجتماعية بشكل عام لالحتفاظ 

لمحلي، وخفض البطالة، وإعادة استثمار األرباح في االقتصاد ا

وزيادة الميل لالبتكار. كما تحدثت عن أهمية روح المبادرة لدى 

الرياديين االجتماعيين بتمييز المشاكل االجتماعية وتحقيق التغيير 

االجتماعي من خالل توظيف هذه الروح في العمليات والتشغيل. 

 وتم في الجزء األول من الندوة والتي قامت بتيسيرها الدكتورة

رولى العبدالالت مديرة مركز االبتكار والمشاريع اإلبداعية، 

عرض ونقاش واقع وتحديات وفرص الريادة االجتماعية 

واالبتكار في األردن للشباب والشابات من قبل معالي الوزير 

الذي ركز على التسهيالت والتشريعات بما في ذلك حواضن 

جتماعية التي األعمال وسياسة التعامل مع مشاريع الريادة اال

تصاغ حاليا. كما قامت خبيرة الريادة الدكتورة وجدان العكاليك 

من قسم إدارة االعمال في الجامعة بتوضيح مفهوم الريادة 

االجتماعية وانواعها المختلفة وشرح الفروقات بينها وبين ريادة 

األعمال باالضافة الى الحديث عن الفرق بالفجوة الجندرية بين 

ت مجموعة مبدعة من شباب وشابات في الجزء النوعين. وقام

الثاني من الندوة وبتيسير من الدكتورة هديل المعايطة بعرض 

قصص نجاحهم الملهمة وتجاربهم في مشاريع ريادة اجتماعية 

مميزة مختلفة، وهم: رنيم مقبل، شادي تيلخ، مجدي سليمان، مرح 

 مزاهرة، ونزار سلمان.

8/12/2019  

https://web.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/posts/56119594777

4283 

 

قامت الدكتورة ايناس عليمات عضو فريق النوع االجتماعي في 

تمع يوم الجامعة الهاشمية بتمثيل مركز دراسات المرأة في المج

من خالل المشاركة في ورشة عمل  ٢٠١٩-١٢-٧السبت الموافق 

بعنوان "نساء عربيات لمواجهة التحرش والعنف ضد المرأة: 

مبادرة وريادة" والتي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية 

 بدعم من السفارة النرويجية.

7/12/2019 

https://web.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/posts/56033185119

4026 

-10قام مركز دراسات المرأة في المجتمع صباح يوم الثالثاء 

قدمها الدكتور  Presentation Skillsبعقد ورشة  12-2019

سلطان الزيود من قسم إدارة األعمال في كلية االقتصاد والعلوم 

 واالدارية.

10/12/2019 

https://www.jo24.net/%D8%BA%D8%B1%D8%A7
https://www.jo24.net/%D8%BA%D8%B1%D8%A7
https://www.jo24.net/%D8%BA%D8%B1%D8%A7
https://www.jo24.net/%D8%BA%D8%B1%D8%A7
http://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=120887&lang=ar&name=news
http://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=120887&lang=ar&name=news
http://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=120887&lang=ar&name=news
http://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=120887&lang=ar&name=news
https://web.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/posts/558874141339797
https://web.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/posts/558874141339797
https://web.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/posts/558874141339797
https://web.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/posts/558874141339797
https://web.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/posts/561195947774283
https://web.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/posts/561195947774283
https://web.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/posts/561195947774283
https://web.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/posts/561195947774283
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https://web.facebook.co

m/WomensStudiesCent.

HU/posts/57710580951

6630 

قامت مديرة مركز دراسات المرأة في المجتمع األستاذ المساعد 

في قسم إدارة األعمال الدكتورة هديل المعايطة، وخبيرة الريادة 

الدكتورة وجدان العكاليك األستاذ المساعد في قسم إدارة األعمال 

-٢٨االقتصاد والعلوم اإلدارية في الجامعة الهاشمية يوم من كلية 

باإلنتهاء من اعداد مساق دراسّي جامعي حساس  ٢٠١٩-١٢

للنوع االجتماعي تحت مسمى "االبداع والريادة االجتماعية" هو 

األول من نوعه في األردن بالمحتوى والتركيز واسلوب التدريس 

روع دعم الفرص المختلط األكاديمي والعملي، وذلك ضمن مش

االقتصاديّة للمرأة في األردن. ويأتي المشروع بتشبيك من عمادة 

التطوير األكاديمي والتواصل الدولي )العميدة السابقة الدكتورة 

سكينة الزيود( في إطار التّعاون مع الشركاء جامعة رايرسون 

الكنديّة ومؤّسسة إنجاز وبدعم من الوكالة الكندية والمكتب الكندي 

عليم الدولي. ويهدف المشروع إلى تعزيز وتفعيل دور المرأة للت

في عمليّة التّنمية االقتصاديّة باألردن، ونشر ثقافة تكافؤ الفرص 

بين الجنسين في مختلف المجاالت والعمل على تحديد التّحديات 

 .التي تواجه المرأة في سوق العمل والّسعي لحلها

28/12/2019 

 


