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 الهاشميةلجامعة امركز دراسات المرأة في المجتمع في مشاركة 
وعضو "االئتالف الوطني لدعم المرأة في االنتخابات" يوم االثنين 

بحضور اإلجتماع التنسيقي األول لالئتالف.  2019-9-23الموافق 
وشارك باالجتماع معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس 

ؤون المرأة موسى المعايطة وعطوفة األمينة العامة للجنة الوطنية لش
الدكتورة سلمى النمس وعدد من أعضاء االئتالف الوطني لدعم المرأة 

 في االنتخابات.

23/9/2019 
مشاركة استشارية 

 وخدمة مجتمع

https://www.facebook.com
/WomensStudiesCent.HU/
photos/pcb.509325809627
964/509325719627973 

مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية يوم  مشاركة
في اجتماع أعضاء اللجنة االستشارية لبرنامج  2019/ 9/ 26الخميس 

"تحسين وتوسيع الخدمات المقدمة لمجابهة العنف القائم على النوع 
االجتماعي" والذي ينظمه مركز التوعية واإلرشاد األسري في محافظة 

 .الزرقاء

26/9/2019 
مشاركة استشارية 

 وخدمة مجتمع

https://www.facebook.com
/WomensStudiesCent.HU/
photos/pcb.517793892114
489/517793708781174 

م مركز دراسات المرأة في المجتمع الجامعة الهاشمية اليومشاركة 
في ندوة نظمها االتحاد النسائي األردني العام  2019-10-15الثالثاء 

حول "واقع المرأة األردنية" حيث تم عرض ونقاش قراءات تحليلية 
محاور:  4للتقرير العالمي للفجوة الجندرية من قبل متحدثين خبراء في 

 .اقتصادي وتعليمي وصحي وسياسي

15/10/2019 
 وتشبيك مشاركة

https://www.facebook.com
/WomensStudiesCent.HU/
photos/pcb.523941554833
056/523941464833065/ 

اتباعا للنهج التشاركي قامت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة 
وبالتعاون مع هيئة األمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين 

جراء المشاورات الوطنية إلعداد با 22/10/2019يوم الثالثاء الموافق 
في محافظة 2025-2020االستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن 

الزرقاء. وقد شاركت في المشاورات الدكتورة هديل المعايطة مديرة 
مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية ممثلة عن 

 القطاع األكاديمي

27/10/2019 
مشاركة استشارية 

 مجتمع وخدمة

https://www.facebook.com
/WomensStudiesCent.HU/
photos/pcb.524198404807
371/524198134807398 

مركز دراسات في المجتمع في حضور حوارية تفاعلية "تمكين  مشاركة
ومكافحة العنف ضد  2020مشاركة المرأة األردنية في انتخابات عام 

المرأة" التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي يوم الثالثاء 
واستضاف فيها سعادة رئيسة كوسوفو السابقة عاطفة  22/10/2019

السياسية في الكفاح من أجل المساواة بين يحيى آغا التي قدمت تجربتها 
وأهمية  2016و2011الجنسين خالل فترة ترؤسها لكوسوفو بين 

 .المشاركة السياسية للمرأة في االنتخابات

27/10/2019 
 وتشبيك مشاركة

https://hu.edu.jo/NewsCen
ter/f_news_0_0.aspx?new
sid=32002#.Xlb_BagzbIU 
https://www.facebook.com
/WomensStudiesCent.HU/
photos/pcb.530105897549
955/530105630883315 

تحت رعاية معالي وزير العمل األكرم نضال البطاينة أقيمت اليوم 
ورشة حول نظام العمل الجامعة الهاشمية  31/10/2019الخميس 

المرن نظمتها لجنة المرأة وشؤون األسرة النيابية، ومركز دراسات 
المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية، والمعهد الوطني الديمقراطي. 

وشملت قائمة المتحدثين في افتتاحية الجلسة عطوفة رئيس الجامعة 
سة لجنة المرأة الهاشمية األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني ورئي

واألسرة النيابية الدكتورة ريم أبودلبوح. وقد قام معالي وزير العمل 
بالتحدث باسهاب عن واقع وتحديات نظام العمل المرن في الجلسة 
األولى التي تحدثت بها ايضاً السيدة ثناء خصاونة من جمعية نادي 
ن صاحبات األعمال والمهن. كما تحدثت كل من السيدة ريم أصالن م

منظمة العمل الدولية واألستاذة إسراء محادين مديرة مركز قلعة الكرك 
لالستشارات والتدريب في الجلسة الثانية من الورشة حول الجهود 
المبذولة لتطوير نظام العمل المرن، وقامت الدكتورة هديل معايطة 

مديرة مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية بتسيير 
وزارة العمل ولجنة المرأة صالح اعداد التقرير النهائي لو لعملورشة ا

. هذا وشارك في الورشة سعادة النائب حياة وشؤون األسرة النيابية
المسيمي ومجموعة من ممثالت وممثلي مؤسسات العمل المدني في 

العاصمة عمان وفي محافظة الزرقاء، وأكاديميات من جامعات، 
ة تدريسية من الجامعة الهاشمية وعميدات وعمداء واعضاء هيئ

والطالبات المتدربات في مركز دراسات المرأة في المجتمع. وتم في 
الجزء األخير من الورشة فتح باب االسئلة والنقاش لمحاور الورشة 

 .ومداخالت المتحدثين

31/10/2019  
اعداد وتنظيم 

مشاركة وتيسيرو
استشارية وخدمة 

 مجتمع

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
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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https://www.facebook.com
/WomensStudiesCent.HU/
photos/pcb.532055884021
623/532055524021659 

في مركز دراسات المرأة في  3/11/2019تم اليوم األحد الموافق 
المجتمع في الجامعة الهاشمية وبالتنسيق مع مؤسسة أهل للتنظيم 

لطالبات المجتمعي عرض فيلم "قم مع المعلم" بحضور مجموعة من ا
والطالب. والفيلم هو وثائقي قصير عن حملة قم مع المعلم التي اطلقت 

معلّمات في القطاع الخاص،  7وبدأت بقيادة  2015من اربد عام 
بهدف حماية حقوق المعلّمين. وقامت الدكتورة هديل المعايطة مديرة 

 المركز بعد انتهاء العرض بادارة نقاش حول موضوع الفيلم

3/11/2019 
تنظيم اعداد و
وتشبيك وتيسير
 وتوعية

 دعوة هاتفية -
 موافقة شفوية -

قامت مديرة مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية 
بتلبية  2019تشرين ثاني  4الدكتورة هديل المعايطة صباح يوم االثنين 

في عمان، وذلك الجراء مقابلة UNDP و  USAIDدعوة مستشاري 
األكاديمية في وتحديات مشاركة المرأة األردنية قصيرة لنقاش واقع 

 .المواقع القيادية

4/11/2019 
مشاركة استشارية 

 وخدمة مجتمع

https://www.facebook.com
/WomensStudiesCent.HU/
photos/pcb.533623303864
881/533622863864925 

في مركز دراسات المرأة في  Academic Writing تم عقد ورشة
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 
 وتوعية تنظيم

 ايميل الدعوة -
 الموافقة -

قامت مديرة مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية 
 2019تشرين ثاني  6الدكتورة هديل المعايطة ظهيرة يوم األربعاء 

في مقر المنظمة في عمان، وذلك  UNDPبتلبية دعوة مستشاري 
نقاش واقع وتحديات مشاركة المرأة األردنية لالجراء مقابلة قصيرة 

 السياسية.

6/11/2019 
مشاركة استشارية 

 وخدمة مجتمع

https://www.facebook.com
/WomensStudiesCent.HU/
photos/pcb.537943226766
222/537942356766309 

نظم مركز دراسات المرأة في المجتمع بالتعاون مع كلية االقتصاد 
والعلوم االدارية في الجامعة الهاشمية ظهر اليوم االثنين 

نفذها المدرب المحامي األستاذ علي  جلسة توعوية 11/11/2019
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 

الجلسة الدكتور أحمد تجنب الوقوع في مشكالت مالية مشابهة. وحضر 
الحسبان مساعد عميد كلية 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 مسؤولة 
لبيطار سبل تعزيز التعاون والشراكة بين مركز العدل الشراكات حنين ا

 للمساعدة القانونية والمركز في الجامعة الهاشمية 

11/11/2019 
 تنظيم وتشبيك وتوعية

https://www.facebook.com
/WomensStudiesCent.HU/
photos/pcb.538487373378
474/538487056711839 

عقد مركز دراسات المرأة في المجتمع وبالتعاون مع قسم إدارة األعمال 
في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية صباح اليوم الثالثاء 

لفرص العمل : في قاعة المركز ورشة بعنوان "التقدم 12/11/2019
توقعات أصحاب العمل وحقوق المتقدمين والمتقدمات" قدمتها الدكتورة 

 وعد النسور رئيس قسم إدارة االعمال

12/11/2019 
 تنظيم وتوعية

https://www.facebook.com
/WomensStudiesCent.HU/
photos/pcb.543216159572
262/543215829572295 
 

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". وألقى 
األستاذ الدكتور زهير عبيدات عميد كلية اآلداب واألستاذ الدكتور محمد 

مصالحةرئيس الجمعية األردنية للعلوم السياسية الكلمات االفتتاحية 
للندوة التي عقدتها الجمعية األردنية للعلوم السياسية بالتعاون مع كلية 

أبودلبوح  اآلداب في الجامعة الهاشمية. هذا وقامت النائب الدكتورة ريم
رئيسة لجنة المرأة واألسرة 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 
 جتماعية في الجامعة.واال

 
 
 

18/11/2019 
 استشارية مشاركة

Key note 
speaker 

وخدمة مجتمع 
 وتوعية

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
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https://www.facebook.com
/WomensStudiesCent.HU/
photos/a.22203812502340
2/543954419498436 

 ٢٠١٩-١١-١٩عقد مركز دراسات المرأة في المجتمع اليوم الثالثاء 
نفذتها الدكتورة هديل المعايطة مديرة  Research Methodsورشة 

الورشات  المركز. وهذه الورشة الثانية هذا الفصل ضمن برنامج من
التي تستهدف بشكل دوري الطالبات والطالب المتطوعين والمتدربين 

 والعاملين في المركز بصفة مساعدي بحث.

19/11/2019 
 تنظيم وتوعية

https://www.facebook.com
/WomensStudiesCent.HU/
photos/pcb.550140278879
850/550139858879892 
 

في قاعة مركز دراسات المرأة في  ٢٠١٩-١١-٢٧تم اليوم األربعاء 
المجتمع في الجامعة الهاشمية عرض ونقاش الفيلم القصير "االسم انثى" 

 UNو UNDPمن اخراج رامي رزق هللا وإنتاج بدعم كل من 
Women وقامت الدكتورة هديل المعايطة مديرة المركز بعد العرض .

بإدارة نقاش النقاط الرئيسية لرسالة الفيلم الذي يتناول وضع الفتيات 
وهويتهن مع األستاذة الدكتورة جهاد عالء الدين وطالبها وطالباتها في 

 بوية.قسم علم النفس التربوي واالرشاد النفسي في كلية العلوم التر

27/11/2019 
تنظيم اعداد و

وتيسيروتشبيك 
 وتوعية

https://www.facebook.com
/WomensStudiesCent.HU/
photos/pcb.550874008806
477/550873858806492 

قامت الدكتورة وعد النسور خبيرة الموارد البشرية وعضو فريق النوع 
االجتماعي في الجامعة الهاشمية بتمثيل مركز دراسات المرأة في 

في ورشة عمل "الموازنة  ٢٠١٩-١١-٢٧المجتمع يوم األربعاء 
المستجيبة للنوع االجتماعي في حيز التطبيق" والتي عقدت بتنظيم من 

ات السياسية وبدعم من الوكالة االميركية للتنمية مركز القدس للدراس
 .USAIDالدولية 

27/11/2019 
 وتشبيك مشاركة

https://www.facebook.com
/WomensStudiesCent.HU/
photos/pcb.554874288406
449/554874155073129 

في  Research Skillsعقد ورشة  ٢٠١٩-١٢-٣تم اليوم الثالثاء 
مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية لعدد من 

هديل الطالبات مساعدات البحث. وقامت بتقديم الورشة الدكتورة 
 المعايطة مديرة المركز

3/12/2019 
 تنظيم وتوعية

https://www.facebook.com
/WomensStudiesCent.HU/
photos/pcb.561195947774
283/561195824440962 

قامت الدكتورة ايناس عليمات عضو فريق النوع االجتماعي في 
السبت الجامعة الهاشمية بتمثيل مركز دراسات المرأة في المجتمع يوم 

من خالل المشاركة في ورشة عمل بعنوان  ٢٠١٩-١٢-٧الموافق 
"نساء عربيات لمواجهة التحرش والعنف ضد المرأة: مبادرة وريادة" 

والتي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بدعم من السفارة 
 النرويجية.

7/12/2019 
 وتشبيك مشاركة

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

تحت رعاية معالي وزير االقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى 
تعاون مع مركز الغرايبة عقد مركز دراسات المرأة في المجتمع بال

االبتكار والمشاريع اإلبداعية في الجامعة الهاشمية ندوة بعنوان )الريادة 
االجتماعية واالبتكار في األردن: واقع، تحديات، وفرص الشباب 

عطوفة رئيس الجامعة الندوة بعرض مختصر  . وافتتحوالشابات(
تكار ريادة األعمال واالب في رعاية وتشجيعلتجربة الجامعة الهاشمية 

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 وإعادة استثمار األرباح 

في االقتصاد المحلي، وخفض البطالة، وزيادة الميل لالبتكار. كما 
دثت عن أهمية روح المبادرة لدى الرياديين االجتماعيين بتمييز تح

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 
بداعية، عرض ونقاش واقع وتحديات وفرص الريادة والمشاريع اإل

االجتماعية واالبتكار في األردن للشباب والشابات من قبل معالي 
الوزير الذي ركز على التسهيالت والتشريعات بما في ذلك حواضن 
األعمال وسياسة التعامل مع مشاريع الريادة االجتماعية التي تصاغ 

دكتورة وجدان العكاليك من قسم إدارة حاليا. كما قامت خبيرة الريادة ال
االعمال في الجامعة بتوضيح مفهوم الريادة االجتماعية وانواعها 
المختلفة وشرح الفروقات بينها وبين ريادة األعمال باالضافة الى 

الحديث عن الفرق بالفجوة الجندرية بين النوعين. وقامت مجموعة 
لندوة وبتيسير من مبدعة من شباب وشابات في الجزء الثاني من ا

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  
اعداد وتنظيم 

توعية وتيسيرو
استعراض نماذج )

 (ريادية ناجحة

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.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.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
https://web.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/posts/558874141339797
https://web.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/posts/558874141339797
https://web.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/posts/558874141339797
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https://web.facebook.com/
WomensStudiesCent.HU/
posts/560331851194026 

-12-10قام مركز دراسات المرأة في المجتمع صباح يوم الثالثاء 
قدمها الدكتور سلطان  Presentation Skillsبعقد ورشة  2019

 الزيود من قسم إدارة األعمال في كلية االقتصاد والعلوم واالدارية.

10/12/2019 
 تنظيم وتوعية

https://web.facebook.com/
WomensStudiesCent.HU/
posts/577105809516630 

قامت مديرة مركز دراسات المرأة في المجتمع األستاذ المساعد في قسم 
إدارة األعمال الدكتورة هديل المعايطة، وخبيرة الريادة الدكتورة وجدان 

االقتصاد العكاليك األستاذ المساعد في قسم إدارة األعمال من كلية 
باإلنتهاء من  ٢٠١٩-١٢-٢٨والعلوم اإلدارية في الجامعة الهاشمية يوم 

اعداد مساق دراسّي جامعي حساس للنوع االجتماعي تحت مسمى 
"االبداع والريادة االجتماعية" هو األول من نوعه في األردن بالمحتوى 

والتركيز واسلوب التدريس المختلط األكاديمي والعملي، وذلك ضمن 
روع دعم الفرص االقتصاديّة للمرأة في األردن. ويأتي هذا المشروع مش

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
للتعليم الدولي. ويهدف المشروع إلى تعزيز وتفعيل دور المرأة 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 
مشاركة استشارية و 

 مشروعفيذ تن
 )المرحلة األولى(

https://m.facebook.com/st
ory.php?story_fbid=59679
9904213887&id=2080368
79756860&__tn__=%2As
%2As-R 

مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية يومي  مشاركة
في أعمال مؤتمر "التمكين االقتصادي  2020كانون ثاني  24و  23

للمرأة في المملكة األردنية الهاشمية" الذي افتتحه نائباً عن دولة رئيس 
الوزراء، معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وقد شارك في 

مر الثمانية التي امتدت على مدى يومين أصحاب المصلحة جلسات المؤت
والشركاء من الوزراء والوزيرات وأعضاء وعضوات مجلسي النواب 
واألعيان، وممثلين وممثالت عن القطاعات العامة والخاصة ومنظمات 
المجتمع المدني، وأكاديميين وأكاديميات. وقد تم تكوين مجموعات عمل 

صلة، وباالعتماد على النقاشات والمواضيع لكل محافظة في جلسات منف
والفرص والحلول التي طرحت في المؤتمر تم وضع خطط عمل مؤلفة 

من انشطة ومشاريع رئيسية لتعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة 
 .وتمكينها خاصة لكل محافظة

23-24/1/2020 
وتشبيك  مشاركة

مشاركة استشارية و
 وخدمة مجتمع

https://m.facebook.com/W
omensStudiesCent.HU/ph
otos/a.222038125023402/
597442757482935/?type=
3&source=48&__tn__=EH
-R 

قامت الدكتورة هديل المعايطة مديرة مركز دراسات المرأة في المجتمع 
، 2020كانون ثاني  26في الجامعة الهاشمية اليوم األحد الموافق 

اجتماعات اللجنة االستشارية للمرحلة الثانية من  بالمشاركة في أولى
مشروع الرعاية الصحية المتكاملة الذي تنفذة جمعية ربات 

البيوت/مركز التوعية واالرشاد األسري بالتعاون مع الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية، والذي عقد في مقر الجمعية في الزرقاء. وقد حضرت 

مؤسس مركز التوعية واالرشاد األسري سعادة األستاذة ناديا بشناق 
 .جانب من اجتماع أعضاء اللجنة االستشارية

26/1/2020 
مشاركة استشارية 

 وخدمة مجتمع

https://m.facebook.com/st
ory.php?story_fbid=60328
9986898212&id=2080368
79756860&__tn__=%2As
%2As-R 

 ورشة بعنوان  4/2/2020عقد يوم الثالثاء الموافق 
Academic Writing  في مركز دراسات المرأة في المجتمع في

الجامعة الهاشمية لعدد من الطالبات والطالب المتطوعين والمتدربين 
والعاملين في الفصل الدراسي الثاني في المركز. وقامت بتقديم الورشة 

 الدكتورة وجدان العكاليك من قسم إدارة األعمال

4/2/2020 
 تنظيم وتوعية

https://m.facebook.com/st
ory.php?story_fbid=61096
2456130965&id=2080368
79756860 

اجتماع في مركز دراسات المرأة  16/2/2020عقد يوم االحد الموافق 
في المجتمع في الجامعة الهاشمية بين الدكتورة هديل المعايطة مديرة 
المركز ووفد من الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية )جهد( 
برئاسة الدكتورة ميسون الدبوبي مسؤولة سياسة النوع االجتماعي 

ان من أهم محاور االجتماع الذي يأتي ضمن أنشطة والجندر. وك
المركز في التشبيك مع المؤسسات والهيئات وتبادل المعلومات 

والخبرات، نقاش حلقات مصورة تتحدى السرد الجندري يتم اعدادها 
من قبل مؤسسات شريكة لجهد والتي تستهدف طالب الجامعات كونها 

يث تم عرض عينة من ضمن مسؤوليات المركز في توعية الطلبة، ح
تلك الحلقات من قبل وفد جهد وتقديم المالحظات والتغذية الراجعة 

بخصوصها من مديرة المركز. كما تم خالل اللقاء بحث سبل تحسين 

16/2/2020 
مشاركة تشبيك و

استشارية وخدمة 
 مجتمع
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تواصل وخطاب الحراك النسوي االردني نحو الفئات المختلفة في 
المجتمع خصوصا فئة الشباب والشابات وإمكانية تعاون مستقبلي بهذا 

 .الخصوص
وحضر اللقاء أيضا عن الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية م. 
إقبال حمد مديرة برنامج تمكين المرأة والجندر ودينا المعاويد مسؤول 

المشاركة المجتمعية، وكمال الخاليلة من مركز دراسات المرأة في 
 المجتمع في الجامعة الهاشمية

https://m.facebook.com/st
ory.php?story_fbid=61177
9676049243&id=2080368
79756860&__tn__=%2As
%2As-R 

في قاعة مركز دراسات المرأة في  2020-2-18 تم ظهر يوم الثالثاء
المجتمع في الجامعة الهاشمية بالتعاون مع مبادرة "أنا هنا" عرض 

الروائي القصير "الراية البيضاء" والذي يتناول موضوع ونقاش الفيلم 
بيئة العمل التي تواجه مجموعة من السيدات والفتيات في مصنع سردين 
في مدينة أسفي المغربية. وقامت الدكتورة هديل المعايطة مديرة المركز 

- ً بعد  -وعضو تحالف مبادرة "أنا هنا" الوطني لتمكين المرأة اقتصاديا
ة نقاش تفاعلي مع بعض الطالبات والطالب المسجلين في العرض بإدار

مساق أخالقيات األعمال مع الدكتورة وجدان العكاليك حول نقاط الفيلم 
 األساسية

18/2/2020 
تنظيم وتيسيروتشبيك 

 وتوعية

https://m.facebook.com/st
ory.php?story_fbid=61173
9712719906&id=2080368
79756860&__tn__=%2As
%2As-R 

نظم مركز دراسات المرأة في المجتمع عصر اليوم الثالثاء 
جلسة توعوية حول المساواة وحقوق المرأة قدمتها 18/2/2020

الدكتورة هديل المعايطة مديرة المركز. وشمل الحضور طالبات 
وطالب برنامجي التدريب والتطوع باالضافة للطلبة العاملين في 

 المركز.

18/2/2020 
 توعيةاعداد وتنظيم و

https://m.facebook.com/ev
ents/619458578833377?a
context=%7B%22source%
22%3A%223%22%2C%2
2action_history%22%3A%
22null%22%7D&aref=3&_
_tn__=HH-R 
 
https://m.facebook.com/st
ory.php?story_fbid=61298
1279262416&id=2080368
79756860 

تعاون مع كلية اآلداب صباح عقد مركز دراسات المرأة في المجتمع بال
جلسة توعوية تفاعلية حول الخطة الوطنية 20/2/2020يوم الخميس

” المرأة واالمن والسالم” 1325األردنية لتفعيل قرار مجلس االمن رقم 
قدمها فريق اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة المكون من المدربة 

وأكدت  .شاتضحى قدري والمدرب محمد مياس بإدارة سارة قطي
الدكتورة هديل المعايطة مديرة مركز دراسات المرأة في المجتمع في 

أولويات  كلمتها االفتتاحية أن الجامعة الهاشمية تهتم بضمان أن تحتل
أهمية مركزية في كافة  -والتي تأتي من عمق حقوق االنسان-المرأة 

لمرأة مناحي الحياة. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف يعمل مركز دراسات ا
في المجتمع على تحديد ومواجهة العوائق االجتماعية والثقافية 

واالقتصادية والسياسية التي تحد من المشاركة الكاملة للمرأة. وأضافت 
"ان النزاعات التي تنطوي على عنف، تلقي بتأثير إضافي على السيدات 

والفتيات، وتضاعف من حدة التمييز بين الجنسين القائم مسبقا، وكون 
األردن من المجتمعات المتأثرة بنزاعات دول الجوار ومستضيف 

لضحايا تلك النزاعات من اللجوء ومشارك في عمليات حفظ السالم 
 1325دوليا كمزود لألمن والحماية، فإن تفعيل قرار مجلس االمن رقم 

 ."المرأة واالمن والسالم يهمنا

20/2/2020 
اعداد وتنظيم 

وتشبيك وتيسيرو
 وتوعية

https://m.facebook.com/st
ory.php?story_fbid=61699
6152194262&id=2080368
79756860 

مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية صباح  مشاركة
دعوة عطوفة المنسق الحكومي تلبية ل 2020شباط  26يوم األربعاء 

لحقوق اإلنسان في رئاسة الوزراء الدكتورة عبير دبابنة لحضور حفل 
-2016اطالق تقييم انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان 

والذي كان برعاية معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية  2025
التقييم عن المهندس موسى المعايطة. وتم خالل الحفل عرض تقرير 

سنوات والذي تم  10سنوات من الخطة البالغة مدتها  4نفاذ أول 
 .ن قبل مركز راصد للحياةمؤسسة فريدريش ايبرت ونُفِّّذ مبالشراكة مع 

26/2/2020 
 وتشبيك مشاركة

https://m.facebook.com/W
omensStudiesCent.HU/?ts
id=0.7335012012060783&
source=result 
 
https://m.facebook.com/st
ory.php?story_fbid=61759
4125467798&id=2080368

عقد مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية يوم 
 The SecDev Foundationبالتعاون مع 27/2/2020الخميس 

 Digitalاب الكندية ورشتي عمل حول السالمة الرقمية للشابات والشب
Security for Youth ورحبت الدكتورة هديل المعايطة مديرة .

السالمة الرقمية في األردن لينا المومني  سالماتالمركز بمنسقة برنامج 
وشركاء البرنامج من جمعية المصدر المفتوح األردنية مدربات 

وتقنيين. وأكدت في كلمتها الترحيبية على أهمية موضوع الورشات في 
آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية وقانونية سلبية محتملة في حال تجنب 

27/2/2020 
اعداد وتنظيم 

تشبيك وتيسيرو
 وتوعية

https://m.facebook.com/events/619458578833377?acontext=%7B%22source%22%3A%223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=3&__tn__=HH-R
https://m.facebook.com/events/619458578833377?acontext=%7B%22source%22%3A%223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=3&__tn__=HH-R
https://m.facebook.com/events/619458578833377?acontext=%7B%22source%22%3A%223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=3&__tn__=HH-R
https://m.facebook.com/events/619458578833377?acontext=%7B%22source%22%3A%223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=3&__tn__=HH-R
https://m.facebook.com/events/619458578833377?acontext=%7B%22source%22%3A%223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=3&__tn__=HH-R
https://m.facebook.com/events/619458578833377?acontext=%7B%22source%22%3A%223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=3&__tn__=HH-R
https://m.facebook.com/events/619458578833377?acontext=%7B%22source%22%3A%223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=3&__tn__=HH-R
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79756860&__tn__=%2As
%2As-R 

وقامت بتنفيذ الورشة  الرقمية. انعدام الوعي األساسي بسبل الحماية
األولى المدربة تيما الحياري والورشة الثانية المدربة تمارا المصري. 
وتضمنت الورشات كيفية تحديث خصوصية وأمان الهاتف المحمول 

ات الرقمية األكثر شيوعاً، واهم النصائح لجعل كلمة ومعرفة الهجم
في نهاية الورشتين قامت المدربات و لمرور آمنة وغير قابلة لالختراق.ا

الخبيرات وباقي الفريق من خبراء المصدر ومن خالل "عيادة رقمية " 
بالرد على استفسارات المشاركات والمشاركين فيما يتعلق بسالمتهم 

نت، وتشجيعهم على مشاهدة الفيديوهات المبسطة وأمانهم عبر اإلنتر
 المنشورة على صفحة برنامج سالمات على موقع فيسبوك

https://m.facebook.com/W
omensStudiesCent.HU/ph
otos/a.222038125023402/
620907855136425/?type=
3&source=48 

حضور فعالية نظمتها في  مركز دراسات المرأة في المجتمع  مشاركة
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية استضافت فيها عطوفة رئيس هيئة 

االستثمار الدكتور خالد الوزني في ندوة حوارية بعنوان "البيئة 
االستثمارية في االردن، استشراف المستقبل"، وحضر الندوة عطوفة 

األستاذ الدكتور فواز عبدالحق الزبون ونائب رئيس الجامعة الهاشمية 
الرئيس وعمداء كليات ورؤساء األقسام وأعضاء الهيئة التدريسية وجمع 

عضو هيئة التدريس في وهي و تقدمت مديرة المركز .غفير من الطلبة
بمقترح فكرة إلى عطوفة رئيس هيئة قسم إدارة األعمال في 

السعوديات لالستثمار في بخصوص استهداق سيدات األعمال االستثمار
، وأبدى الدكتور الوزني اعجابه بالفكرة وأنها تستحق البناء األردن

عليها وتشكيل فريق عمل للخروج بتصور كامل لها كمبادرة أردنية، 
 .على ان يتم عقد اجتماع قريب لهذه الغاية

5/3/2020 
تشبيك و مشاركة

( )تقديم مقترحو
مشاركة استشارية 

 وخدمة مجتمع

https://m.facebook.com/st
ory.php?story_fbid=62634
4481259429&id=2080368
79756860&__tn__=%2As
%2As-R 

ضمن فعاليات الجامعة الهاشمية في احتفاالت يوم المرأة العالمي عقد 
آذار  12مركز دراسات المرأة في المجتمع صباح يوم الخميس الموافق 

والطالب قدمتها الدكتورة هديل جلسة توعية تفاعلية للطالبات  2020
 .المعايطة مديرة المركز حول المساواة وحقوق المرأة

12/3/2020 
 اعداد وتنظيم وتوعية

https://m.facebook.com/st
ory.php?story_fbid=68607
2621953281&id=2080368
79756860 

بدعوة من مركز القدس شاركت الدكتورة هديل المعايطة مديرة مركز 
في ورشة  2020-6-6المرأة في المجتمع يوم السبت الماضي دراسات 

مكن كيف ي :ات جائحة كورونا على نساء األردنعمل عن بعد "تداعي
وناقش المشاركات والمشاركون في الورشة التي ر" احتواء الضر

استضافت الدكتورة سلمى النمس، األمينة العامة للجنة الوطنية األردنية 
القتصادية واالجتماعية والنفسية التي رتبتها لشؤون المرأة، اآلثار ا

جائحة كورونا على المرأة األردنية وما هي السياسات واإلجراءات 
الفعالة التي يمكن أن تساهم في حماية النساء من مظاهر العنف والتمييز 

 .في ظل هذه األزمة

15/6/2020 
 وتشبيك مشاركة

https://m.facebook.com/W
omensStudiesCent.HU/?ts
id=0.7335012012060783&
source=result 
https://m.facebook.com/ev
ents/576138116379288?a
context=%7B%22source%
22%3A%223%22%2C%2
2action_history%22%3A%
22null%22%7D&aref=3&_
_tn__=HH-R 

أقام مركز دراسات المرأة في المجتمع على منصة زوم يوم األربعاء 
قصة  اللقاء األول من سلسلة "لقاء مع قيادية" مع 2020-حزيران-24

ملهمة لنموذج نسائي قيادي في محافظة المفرق هي السيدة نجاح 
مشارك ومشاركة من طالب وطالبات  50العويدات. وقد حضر اللقاء 

الجامعة الهاشمية وأعضاء الهيئة التدريسية واالدارية وضيوف من 
خارج الجامعة. وقام المشاركون والمشاركات بطرح االسئلة على 

ف الثاني من اللقاء الشيق الذي امتد لغاية ساعة السيدة نجاح في النص
 وربع.

 

24/6/2020 
اعداد وتنظيم 

توعية من وتيسيرو
خالل استعراض 

تجارب نماذج قيادية 
 نسائية

https://m.facebook.com/W
omensStudiesCent.HU/?ts
id=0.7335012012060783&
source=result 
https://m.facebook.com/W
omensStudiesCent.HU/ph
otos/pcb.69693700753350
9/696936894200187/?type

يوم األربعاء  أقام مركز دراسات المرأة في المجتمع على منصة زوم
اللقاء الثاني من سلسلة "لقاء مع قيادية" مع قصة  2020-تموز-1

ملهمة لنموذج نسائي قيادي على المستوى الوطني هي الدكتورة ميسون 
مشارك ومشاركة من طالب وطالبات  30الدبوبي. وقد حضر اللقاء 

الجامعة الهاشمية وأعضاء الهيئة التدريسية واالدارية وضيوف من 
الجامعة. وقام المشاركون والمشاركات بطرح االسئلة على  خارج

الدكتورة ميسون في النصف الثاني من اللقاء الغني الذي امتد لغاية 
 ساعة.

1/7/2020 
وتشبيك اعداد وتنظيم 

وخدمة وتيسيروتوعية 
من خالل مجتمع )

استعراض تجارب 
 (نماذج قيادية نسائية

https://m.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/?tsid=0.7335012012060783&source=result
https://m.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/?tsid=0.7335012012060783&source=result
https://m.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/?tsid=0.7335012012060783&source=result
https://m.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/?tsid=0.7335012012060783&source=result
https://m.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/?tsid=0.7335012012060783&source=result
https://m.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/?tsid=0.7335012012060783&source=result
https://m.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/?tsid=0.7335012012060783&source=result
https://m.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/?tsid=0.7335012012060783&source=result
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=3&source=48&refid=52&
__tn__=EH-R 

https://m.facebook.com/W
omensStudiesCent.HU/?ts
id=0.7335012012060783&
source=result 
https://m.facebook.com/W
omensStudiesCent.HU/ph
otos/pcb.70140500042004
3/701404860420057/?type
=3&source=49 

أقام مركز دراسات المرأة في المجتمع على منصة زوم مساء يوم 
اللقاء الثالث من سلسلة "لقاء مع قيادية" مع  2020-تموز-8األربعاء 

قصة مهمة لنموذج نسائي قيادي على مستوى محافظة المفرق وعلى 
وقد حضر اللقاء المستوى الوطني هي سعادة الدكتورة ريم أبو دلبوح. 

مشارك ومشاركة من طالب وطالبات الجامعة الهاشمية وأعضاء  60
الهيئة التدريسية واالدارية وضيوف من خارج الجامعة. وقام 

المشاركون والمشاركات بطرح االسئلة على الدكتورة ريم في النصف 
 .الثاني من اللقاء الغني الذي امتد لغاية الساعة والربع

 

8/7/2020 
وتنظيم وتشبيك  اعداد

وتيسيروتوعية وخدمة 
مجتمع )من خالل 
استعراض تجارب 

 نماذج قيادية نسائية(

https://m.facebook.com/W
omensStudiesCent.HU/?ts
id=0.7335012012060783&
source=result 
 
https://m.facebook.com/W
omensStudiesCent.HU/ph
otos/pcb.70575294998524
8/705752729985270/?type
=3&source=48&refid=52&
__tn__=EH-R 

أقام مركز دراسات المرأة في المجتمع على منصة زوم مساء يوم 
مع  اللقاء الرابع من سلسلة "لقاء مع قيادية" 2020-تموز-15األربعاء 

قصة ملهمة لنموذج نسائي قيادي على مستوى محافظة الزرقاء هي 
مشارك ومشاركة من  70األستاذة كوثر الخلفات. وقد حضر اللقاء 

طالب وطالبات الجامعة الهاشمية وأعضاء الهيئة التدريسية واالدارية 
وضيوف من خارج الجامعة. وقام المشاركون والمشاركات بطرح 

ة كوثر في النصف الثاني من اللقاء المميز الذي االسئلة على األستاذ
 .امتد لغاية الساعة والربع

 

15/7/2020 
اعداد وتنظيم وتشبيك 
وتيسيروتوعية وخدمة 

مجتمع )من خالل 
استعراض تجارب 

 نماذج قيادية نسائية(

https://m.facebook.com/W
omensStudiesCent.HU/?ts
id=0.7335012012060783&
source=result 
 
https://m.facebook.com/W
omensStudiesCent.HU/ph
otos/pcb.71010718288315
8/710104492883427/?type
=3&source=48&refid=52&
__tn__=EH-R 

أقام مركز دراسات المرأة في المجتمع على منصة زوم عصر يوم 
اللقاء الخامس من سلسلة "لقاء مع قيادية"  2020-تموز-22األربعاء 

مع قصة ملهمة لنموذج نسائي قيادي على المستوى الوطنى هي عطوفة 
مشارك ومشاركة من  75ضر اللقاء الدكتورة عبير دبابنه. وقد ح

طالب وطالبات الجامعة الهاشمية وأعضاء الهيئة التدريسية واالدارية 
وضيوف من خارج الجامعة. وقام المشاركون والمشاركات بطرح 

االسئلة على الدكتورة عبير في النصف الثاني من اللقاء الثري الذي 
 .امتد لغاية الساعة والثلث

 
 
 

22/7/2020 
وتنظيم وتشبيك اعداد 

وتيسيروتوعية وخدمة 
مجتمع )من خالل 
استعراض تجارب 

 نماذج قيادية نسائية(

https://m.facebook.com/W
omensStudiesCent.HU/ph
otos/pcb.71907066532014
3/719069791986897/?type
=3&source=48&refid=52&
__tn__=EH-R 
 
https://m.facebook.com/W
omensStudiesCent.HU/?ts
id=0.7335012012060783&
source=result 

م مساء يوم أقام مركز دراسات المرأة في المجتمع على منصة زو
اللقاء السادس من سلسلة "لقاء مع قيادية" مع  2020-اب- 5األربعاء 

قصة ملهمة لنموذج نسائي قيادي على مستوى محافظة الزرقاء 
مشارك ومشاركة من  50وقد حضر اللقاء  السيدة نعمة الخاليلة  هي

طالب وطالبات الجامعة الهاشمية وأعضاء الهيئة التدريسية واالدارية . 
في  السيدة نعمة  ام المشاركون والمشاركات بطرح االسئلة علىوق

 . النصف الثاني من اللقاء المميز الذي امتد لغاية الساعة والثلث
 
 
 
 

5/8/2020 
اعداد وتنظيم وتشبيك 
وتيسيروتوعية وخدمة 

مجتمع )من خالل 
استعراض تجارب 

 نماذج قيادية نسائية(

https://m.facebook.com/st
ory.php?story_fbid=72371
5181522358&id=2080368
79756860    
https://m.facebook.com/W
omensStudiesCent.HU/ph
otos/gm.26310332604955
17/722443278316215/?typ
e=3&source=44 
 

أقام مركز دراسات المرأة في المجتمع على منصة زوم مساء يوم 
الفعالية األولى من سلسلة حواريات رقمية في  2020-آب-12األربعاء 

قضايا المرأة حول قضية العنف السياسي ضد المرأة في األردن. 
عن العنف وتحدثت في الحوارية سعادة النائب الدكتورة حياة المسيمي 

السياسي الي تعرضت له السيدات النواب في مجلس النواب الثامن 
عشر، والسيدة عفاف نظامي بني مصطفى التي تحدثت عن العنف الي 
تعرضت له أثناء عملها كعضو في مجلس بلدية جرش، وتحدثت مديرة 

مركز قلعة الكرك لالستشارات األستاذة إسراء المحادين عن العنف 
المرأة في األردن. وأعدت وسيرت الحوارية الدكتورة االنتخابي ضد 
 .هديل المعايطة

12/8/2020 
اعداد وتنظيم وتشبيك 
وتيسيروتوعية وخدمة 

 مجتمع 

https://m.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/?tsid=0.7335012012060783&source=result
https://m.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/?tsid=0.7335012012060783&source=result
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https://m.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/?tsid=0.7335012012060783&source=result
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https://m.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/?tsid=0.7335012012060783&source=result
https://m.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/?tsid=0.7335012012060783&source=result
https://m.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/?tsid=0.7335012012060783&source=result
https://m.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/?tsid=0.7335012012060783&source=result
https://m.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/?tsid=0.7335012012060783&source=result
https://m.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/?tsid=0.7335012012060783&source=result
https://m.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.719070665320143/719069791986897/?type=3&source=48&refid=52&__tn__=EH-R
https://m.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.719070665320143/719069791986897/?type=3&source=48&refid=52&__tn__=EH-R
https://m.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.719070665320143/719069791986897/?type=3&source=48&refid=52&__tn__=EH-R
https://m.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.719070665320143/719069791986897/?type=3&source=48&refid=52&__tn__=EH-R
https://m.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.719070665320143/719069791986897/?type=3&source=48&refid=52&__tn__=EH-R
https://m.facebook.com/WomensStudiesCent.HU/photos/pcb.719070665320143/719069791986897/?type=3&source=48&refid=52&__tn__=EH-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=723715181522358&id=208036879756860
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=723715181522358&id=208036879756860
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=723715181522358&id=208036879756860
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=723715181522358&id=208036879756860
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مشارك ومشاركة من طالب وطالبات الجامعة  52وقد حضر الفعالية 
الهاشمية وأعضاء الهيئة التدريسية واالدارية وضيوف من خارج 

الجامعة. وقام المشاركون والمشاركات بطرح االسئلة على المتحدثات 
 .من الحوارية الثرية الذي امتدت لغاية الساعة والثلثفي النصف الثاني 

https://m.facebook.com/W
omensStudiesCent.HU/ph
otos/pcb.72416967481024
2/724169618143581/?type
=3&source=49&__tn__=E
H-R 

صباح  المجتمع في الجامعة الهاشميةمشاركة مركز دراسات المرأة في 
في أعمال اطالق تقرير "العنف االنتخابي ضد  2020آب  13يوم 

المرأة في األردن" الذي رعاه معالي وزير الشؤون البرلمانيه والسياسية 
رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المهندس موسى المعايطة. وقد تم 

ك لالستشارات بالتعاون مع اصدار التقرير من قبل مركز قلعة الكر
  .مؤسسة فريدريش ايبرت

13/8/2020 
 وتشبيك مشاركة

 
 .2020-2019مدفوع االجر خالل السنة األكاديمية )المرحلة األولى( *تم تنفيذ مشروع واحد 

 
مركز دراسات المرأة في  فعالياتبشكل مباشر من  -من طلبة الجامعة الهاشمية تحديدا-*بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات 

 طالب وطالبة. 1400 ما يقارب  2020-2019في السنة األكاديمية  المجتمع
 

مركز دراسات المرأة في المجتمع في  لدىوالمتطوعات والمتطوعين المتدربات والمتدربين *بلغ عدد طلبة الجامعة الهاشمية 
 طالب. 5و طالبات 9بواقع  14 ما مجموعه 2020-2019السنة األكاديمية 

 
نشاطا تم توثيقها كاملة  42 ما مجموعه 2020-2019مركز دراسات المرأة في المجتمع في السنة األكاديمية  أنشطة*بلغ عدد 

 .للجامعة ز على الموقع االلكترونيصفحة المركعلى 
 
 
 
 
 
 


