
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 
 

 يوم دراسي بعنوان
 " تعذد أدوار املرأة الفلسطينيت  بني العبء واالجناز "

         

 

 23/4/3122يوم الثالثاء املوافك  

 املؤمتراث مبىن طيبتلاعت 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :املمذمت
حعخبر اإلاسأة الفلظؿُيُت اللبىت ألاطاطُت في بىاء ألاطسة واملجخمع باعخبازها اإلاظإوٌ ألاٌو عً التربُت وؤلاعداد 

 لخطىضُت املجخمع الفلظؿُني ومعاهاجه في وافت حىاهب الحُاة الظُاطُت، 
ً
الى حاهب السحل، وهظسا

حرها، مما أزلل واهل ألاطسة خاضت ألام لعظم اإلاظإولُت عليها، فػسبذ اإلاسأة الاحخماعُت، والاكخطادًت وغ

 في الخحدي والطمىد واللدزة على جحمل الطعاب والخىُف مع اإلاخغحراث اإلادظازعت في 
ً
الفلظؿُيُت أهمىذحا

آلافاق أمام  املجخمع. وفى ظل الخغحراث الاحخماعُت التي عصشث الخعلُم الجامعي للفخاة الفلظؿُيُت، مما فخح

اإلاسأة الفلظؿُيُت في مجاالث العمل اإلاخعددة، وفى ظل الخحدًاث الاكخطادًت والظُاطُت الػاغؿت أضبحذ 

 للسحل في ئعالت ألاطسة، مع اطخمسازها في أداء دوزها ألاطسي وئدازة 
ً
 مظاهدا

ً
اإلاسأة الفلظؿُيُت حعلب دوزا

 مً حهت ومً حهت وشاد مً جأزحرها املجخمعي مً حهت أخسي.شإون اإلاجٌز وجسبُت ألابىاء، مما شاد مً أعبائها 

وفى غىء الخحدًاث والفسص زأي كظم الازشاد الىفس ي ومسهص دزاطاث اإلاسأة علد هرا الُىم الدزاس ي 

لدظلُـ الػىء على ألادواز اإلاخعددة التي جلىم بها اإلاسأة الفلظؿُيُت واوعياطاتها على اإلاسأة هفظها، وعلى 

 واملجخمع في حمُع املجاالث الحُاجُت والجىاهب الىفظُت.ألاطسة 

 

 األهذاف:
 حظلُـ الػىء على واكع اإلاسأة الفلظؿُيُت. .1

 ئبساش ألادواز اإلاخعددة التي جلىم به اإلاسأة الفلظؿُيُت. .2

 الخعسف على أهم الخحدًاث التي جىاحه اإلاسأة في غىء ألادواز اإلاخعددة. .3

 ؤلاًجابُت لألدواز اإلاخعددة للمسأة الفلظؿُيُت.حظلُـ الػىء على اإلاظاهمت  .4

 الىشف عً الاطتراجُجُاث اإلاظخخدمت إلاىاحهت الػغىؽ الىاحمت عً حعدد ألادواز. .5

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احملاور:
واكع اإلاسأة الفلظؿُيُت ) الىفس ي، التربىي، الاحخماعي، الظُاس ي، الاكخطادي واإلانهي (، واوعياطاجه  .1

 على اإلاسأة وألاطسة واملجخمع.

 اإلاسأة الفلظؿُيُت وضساع الدوز. .2

 دوز ألاطسة واملجخمع في مظاهدة اإلاسأة في غىء حعدد ألادواز. .3

 .زة الفلظؿُيُت في غىء حعدد ألادوااطتراجُجُاث الخىُف واإلاىاحهت التي حظخخدمها اإلاسأ .4

 :جذول اليوم الذراسي
  البىد الىقج

 حسجُل واطخلباٌ الحػىز  8:30-9:00

 حلظت افخخاحُت 

 كسآن هٍسم 9:05-9:10 

ت )د. خخام  ئطماعُل السحاز( 9:10-9:20   ولمت اللجىت الخحػحًر

 ولمت عمُد ولُت التربُت  ) أ.د. دمحم أبى شلحر( 9:20-9:30 

 ولمت زئاطت الجامعت الاطالمُت 9:30-9:40

 الجلست األولى : رئيس الجلست: أ.د. سىاء أبى دقت

 الباحث عىىان البحث الىقج

10:00-10:10 
ص الطمىد الىفس ي لدي اإلاسأة الفلظؿُيُت "دزاطت  دوز مإطظاث املجخمع اإلادوي في حعٍص

 مُداهُت"

أ.د. عبد الفخاح 

 الهمظ

د. حمىدة حظً 

 عبد العاٌ

 الىاكتأ.د. ضالح   .دزاطت جحلُلُت ألدواز وضىز اإلاسأة في محخىي اإلانهاج الفلظؿُني للمسحلت ألاطاطُت الدهُا 10:10-10:20

 د. حمُل الؿهساوي  ملازهت مع اإلاسأة الغسبُت –حعدد أدواز اإلاسأة الفلظؿُيُت  10:20-10:30

 د. هفىذ أبى طعدة الػغىؽ الىفظُت لدي اإلاسأة الفلظؿُيُت العاملت وطبل اإلاىاحهت  10:30-10:40

10:40-10:50 

ت لدي اإلاسأة العاملت في اللؿاع الطخي بمحافظاث  حعدد ألادواز وعالكخه باإلاشىالث ألاطٍس

 غصة
 هادًت أبى هملت

 مىاقشت 10:50-11:00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  البىد الىقج

 الجلست الثاويت : رئيس الجلست: د. أوىر العبادست

 صراع ألادوار للمرأة الفلسطيييت العاملت ) الخحدًاث .. الحلىل(  11:20-11:30

 أ.د. عطاف محمىد أبى غالي

 د. رائدة عطيت أبى عبيد

 11:30-11:40 

أثر العىامل الاداريت والبيئيت على الخكيف وجحسين ألاداء لدي العامالث في  

 الجامعت إلاسالميت بغسة 
 د خلىد عطيت الفليذ

 11:40-11:50 

املهاراث الىاعمت لدي املرأة الفلسطيييت العاملت وأثرها في صىاعت القراراث في 

 محافظاث غسة   –املؤسساث اليسىيت 

 أ.ابدسال الداًت

 أ.جحرير الشريف

 صراع الدور وعالقخه باملهاراث الاجخماعيت والخىكيدًت لدي املرأة الفلسطيييت  11:50-12:00 

 أ.عالء ماهر الشافعي

 أ.وردة رشيد زعرب

املىاخ ألاسري وعالقخه باملروهت الىفسيت لدي املرأة الفلسطيييت العاملت في  12:00-12:10

 قطاع غسة

 أ.حىان ألاغا

 املغاري  أ.سهير 

 أ.ابدسال الداًت

 مىاقشت 12:10-12:40

 اسخراحت وصالة     12:40-1:00

 لثت: رئيس الجلست : د. سهير  دمحم سليم عمارالجلست الثا

 ألاثار ألاسريت والاجخماعيت املترجبت على املرأة الفلسطيييت العاملت  1:00-1:10

 د. رهان على ألاشقر 

 أ.هبت سعيد 

 م. هالت السبدة  دور املؤسساث اليسىيت في دعم املرأة العاملت  1:10-1:20

1:20-1:30 

The relationship between socio- psychological development for 

the children  of working women in Gaza    أ.خخام ًىوس أبى لبدة 

 أ.وسمت الغىلت  الىاقع الىفس ي والاجخماعي لليساء العامالث مً ذواث إلاعاقت  1:30-1:40

 أماوي حسين عبدالسالم ألادوار الخكيفيت للسوجاث اللىاحي قطع راجب أزواجهً 1:40-1:50

 مىاقشت 1:55-2:10 

 حىصياث 2:10-2:25 

 المشاركيهحكريم                                                  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ملخصاث األوراق العلميت
 ي في تعزيز الرسود الشفدي لدى السرأة الفلدطيشية)دراسة ميدانية(دندور مؤسدات السجتسع الس-1

د. حسودة عبد العال -أ.د. عبد الفتاح عبد الغشي الهسص إعداد الباحثان:  
 السلخص:

ص تهدف الىزكت العلمُت ئلى الىشف عً اإلاعىكاث والخحدًاث  التي جىاحه مإطظاث املجخمع املحلي في حعٍص

ص الطمىد الىفس ي لدي اإلاسأة الفلظؿُيُت  الطمىد الىفس ي لدي اإلاسأة الفلظؿُيُت. ومعسفت اإلالترحاث لخعٍص

مً كبل مإطظاث املجخمع اإلادوي، وبىاء على ذلً جحددث مشيلت الدزاطت في الدظاٌؤ السئِع الخالي: ما دوز 

ص الطمىد الىفس ي لدي اإلاسأة الفلظؿُيُت؟مإطظاث املجخمع املحل  ي في حعٍص

(: بعىىان: جفعُل دوز مإطظاث 2002وكد كام الباحثان بمساحعت ألادبُاث الظابلت مثل دزاطت دمحم وأحمد)

(: بعىىان: آلُاث املجخمع اإلادوي في 2011املجخمع اإلادوي في جدعُم اإلاشازهت الظُاطُت للمسأة، ودزاطت داوود)

(: بعىىان: دوز مإطظاث املجخمع اإلادوي في وشس زلافت حلىق 2013لىق ؤلاوظان، دزاطت زابعت)الدفاع عً ح

(: بعىىان: دوز 2017ؤلاوظان مً وحهت هظس ؾلبت الجامعاث الفلظؿُيُت في محافظاث غصة، ودزاطت أبى بىس)

ت . -مإطظاث املجخمع اإلادوي في الخىمُت اليظٍى
ً
 مىظمت اإلاسوج اليظائُت همىذحا

( مفسدة، مً اليظاء اللىاحي ًخللحن 42)جيىهذ عُىت الدزاطت مً ، اجبع الباحثان اإلاىهج الىضفي الخحلُلي  

ص الطمىد الىفس ي   الخدماث الىفظُت والاحخماعُت والاكخطادًت والصحُت واللاهىهُت، التي حظاعد في حعٍص

اإلاباشسة حُث عمد الباحثان بملابلت  وكد واهذ العُىت عمدًت كطدًت. فُما اطخخدم الباحثان أداة اإلالابلت

 بعؼ مً اليظاء وذلً في أماهً جىاحدهم .

ص الطمىد الىفس ي لدي اإلاسأة الفلظؿُيُت مً  ا أن أهم اإلالترحاث في حعٍص ومً خالٌ ما جلدم فان الباحثحن ًٍس

ت الللاءاث والىدواث التي تهدف ئلى ال خخفُف مً كبل مإطظاث املجخمع اإلادوي هى العمل على اطخمساٍز

اإلاعاهاة الىفظُت لدي اإلاسأة الفلظؿُيُت بغُت الىضٌى ئلى الطمىد الىفس ي، وئشسان وجمىحن اإلاسأة 

تها بشتى الىىاحي. باإلغافت ئلى الدشبًُ بحن  ع اإلامىلت والحسص على اطخمساٍز الفلظؿُيُت مً خالٌ اإلاشاَز

ث في شتى دة اإلاخبادلت، وجلدًم الخدمامإطظاث املجخمع اإلادوي بعػها مع بعؼ لخبادٌ الخبراث والاطخفا

 شئىن اإلاسأة الفلظؿُيُت.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دراسة مقارنة بالسرأة الغربية-تعدد أدوار السرأة الفلدطيشية العاملة -2
 إعداد الباحث: د. جسيل الطهراوي 

 السلخص:
الفلظؿُيُت جىؿلم هره الىزكت مً افتراع مظبم مً الباحث اهبثم مً اإلاعاٌشت واإلاالحظت فحىاه، أن اإلاسأة 

 أهثر وأضعب مً اإلاسأة الغسبُت، هرا الافتراع ًحخاج إلزباث بالؿسق العلمُت اإلاىهجُت، 
ً
العاملت جلعب أدوازا

لت في العمل املجخمعي. ما الجىاهب التي حشحر  ولىىه هىا ًأحي واشازاث مً خالٌ معاٌشت الباحث وخبرجه الؿٍى

 ة الفلظؿُيُت العاملت ملازهت بمثُلتها في املجخمعاث الغسبُت؟ ئلى ضعىبت مخؿلباث ألادواز التي جلعبها اإلاسأ

وكد كام الباحث باإلالازهت بحن أدواز اإلاسأة العسبُت والغسبُت فُما ًخعلم بدوز اإلاسأة في مجاٌ العمل، واهجاب 

أن الىزكت العلمُت بألاؾفاٌ، وفي اإلاهام اإلاجزلُت، وجسبُت ألابىاء، باإلغافت ئلى املجاالث الاحخماعُت. وكد خلطذ 

اإلاسأة الفلظؿُيُت العاملت ججمع بحن همـ شخطُت اإلاسأة الشسكُت فهي زبت بِذ جلىم على جسبُت أؾفالها 

والعىاًت بهم وجحػحر الؿعام لهم ومخابعت دزاطتهم وعالحهم، باإلغافت ئلى وىنها امسأة عاملت مؿالبت باألداء 

ًظهس بجالء أنها جحازب في حبهخحن هامخحن، وهرا الظاهسة جحخاج ئلى الجُد في عملها، وشٍادة دخل أطستها، وهىا 

د مً الجهىد لدزاطخه دزاطت مُداهُت دكُلت إلظهاز كُمت اإلاسأة العاملت الفلظؿُيُت وهفاحها في أطستها  مٍص

 .ومجخمعها للعِش بىسامت

 

 الزغوط الشفدية لدى السرأة الفلدطيشية العاملة وسبل السواجهة -3
 نفوذ سعود أبو سعدةالباحثة: د. 

 السلخص:
الىشف عً مطادز الػغىؽ الىفظُت ، و الخعسف ئلى مفهىم الػغىؽ الىفظُتهدفذ الىزكت العلمُت ئلى 

اطخعساع آلازاز الىاحمت عً الػغىؽ الىفظُت لدي اإلاسأة الفلظؿُيُت ، و لدي اإلاسأة الفلظؿُيُت العاملت

 جىضلذ الىزكتو  الػغىؽ الىفظُت لدي اإلاسأة الفلظؿُيُت العاملت.جىغُح أطالُب مىاحهت ، و العاملت

أن حعدد ألادواز أحد اإلاطادز السئِظُت للػغىؽ الىفظُت عىد اإلاسأة العاملت، وأن الػغىؽ ئلى  العلمُت

الىفظُت جإزس طلبا على وافت الجىاهب الجظدًت والظلىهُت واإلاعسفُت والىفظُت والاحخماعُت لدي اإلاسأة 

ُيُت العاملت، ومً هىا وحب عليها اطخخدام ؾسق جىُفُت حظاعدها على جخفُف الخىجس والخغلب على الفلظؿ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

الػغىؽ الىفظُت، والتي ًؿلم عليها أطالُب مىاحهت الػغىؽ الىفظُت، ومً ألاطالُب ؤلاًجابُت والفعالت: 

عبحر عً اإلاشاعس، الترفُه، الدعم الاحخماعي، الخذهس هللا حعالى، والطبر، اللجىء ئلى الدًً، والطالة، و 

الفياهت، الاطترخاء، اليشاؽ البدوي، الخ....، وكد خسحذ الىزكت العلمُت بالخىضُاث الخالُت: اجباع بعؼ 

ؤلاحساءاث التي حظاعد على جخفُؼ مظخىي الػغىؽ الىفظُت لدي اإلاسأة العاملت، مثل: مىحها فسضا للترقي 

ذ شهىز بعد والدتها، وئعؿائها حم العؿلت أزىاء مسع الصوج أو والىمى الىظُفي، مىحها عؿلت بأحس إلادة ط

 .أحد أبىائها، جىحُه اإلاسأة العاملت ئلى جلبل أدوازها اإلاخعددة

 
تعدد األدوار وعالقته بالسذكالت األسرية لدى السرأة العاملة في القطاع الرحي بسحافظات غزة  -4  

 الباحثة: نادية دمحم سعيد الشسلة
 السلخص:

دفع الخؿىز الاحخماعي والاكخطادي اإلاسأة للخسوج ئلى طىق العمل ومشازهت السحل في جحمل يهدف البحث ئلى 

بعؼ اإلاظإولُاث الخاضت باألطسة، ئال أن اإلاسأة أزبدذ وحىدها في مخخلف اللؿاعاث فشغلذ أعلى 

 في مساهص ألاطسة بظبب الخغحر الاحخم
ً
 ملحىظا

ً
 اعي. اإلاىاضب، وكد أحدر هرا حغُحرا

ت وكُام اإلاسأة بمخخلف  ومً هرا اإلاىؿلم حاولىا في دزاطدىا معسفت ما ئذا وان هىان عالكت بحن اإلاشىالث ألاطٍس

ألادواز حُث كمىا بخلظُم الدزاطت ئلى حاهبحن، الجاهب الىظسي وجىاولىا فُه ألادواز املخخلفت للمسأة 

ت وأهىاعها، أما الجاهب الثاوي فيان  عبازة عً دزاطت مُداهُت على عُىت مً العامالث في واإلاشىالث ألاطٍس

اللؿاع الطخي في مظدشفى داز الشفاء ومظدشفى شهداء ألاكص ى، ووان الهدف منها معسفت ئذا واهذ هىان 

ت وعمل اإلاسأة، وبعد جىشَعىا لالطخبُان وئخػاعه للدزاطت ؤلاحطائُت جبحن  عالكت بحن اإلاشىالث ألاطٍس

ت هدُجت العمل. باملجمل أهه ال جىحد لدي  العامالث أي مشاول أطٍس
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحديات... الحلول -صراع األدوار للسرأة الفلدطيشية العاملة -5
 د. رائدة عطية أبو عبيد-إعداد الباحثتان: أ.د. عطاف محسود أبو غالي

 السلخص:
وجددأزحر ضددساع ألادواز علددى تهدددف هددره الىزكددت ئلددى حظددلُـ الػددىء علددى الخحدددًاث التددي جىاحدده اإلاددسأة الفلظددؿُيُت 

صددددددحتها الىفظددددددُت والجظددددددمُت وأطددددددستها بشدددددديل عددددددام واطددددددتراجُجُاث مىاحهددددددت ضددددددساع ألادواز ومددددددً زددددددم الخددددددسوج 

دص الصدحت الىفظدُت والجظدمُت للمدسأة العاملدت .وجسهدص الىزكدت الحالُدت علدى مظدألخحن  ظهم فدي حعٍص
ُ
بخىضُاث كد ح

بدددداث الىظُفددددت، والاطددددتراجُجُاث مىاحهددددت ضددددساع ألادواز . همددددا: الخحدددددًاث التددددي جىاحدددده بددددحن زعاًددددت أطددددستها ومخؿل

يب ددددي أن جدددددزن أن  وخلطددددذ الىزكددددت ئلددددى أن مىافلددددت اإلاددددسأة الخددددسوج  ملجدددداٌ العمددددل  ًحمددددل فددددي ؾُاجدددده جحدددددًاث ٍو

كسازهددا لدده جبعُدداث هثحددرة. لددرا ًيب ددي  أن حعخنددي بددراتها علددى الطددعُدًً الجظددإي والىفسدد ي  حتددى الجطددل ئلددى حالددت 

 عليها وعلى أطستها وعملها.  والبدد مدً اللدٌى أن الخحددي داخدل مً الاحتراق ا
ً
لىفس ي والانهان مما ًىعىع طلبُا

اإلادددسأة مدددً شدددأهه أن ٌعُنهدددا علددددى اللُدددام بخلدددً ألادواز بىفددداءة عالُدددت وهددددرا ال ًخدددأحى ئال مدددً خدددالٌ مظددداهدة الددددصوج 

 ئ كددددىة اإلادددد
ً
سأة العاملددددت وددددي كددددىة اكخطددددادًت ألطددددسجا وحعدددداون ألابىدددداء ودعددددم املجخمددددع املحددددُـ واملجخمددددع هيددددل. وأخحددددرا

وللمجخمدددع وهجاحهدددا هدددى اطدددخلساز وهجددداح ألاطدددسة واملجخمدددع هيدددل. وللدددد أوضدددذ الىزكدددت العلمُدددت بدىفُدددر البدددرام  

ب اإلاددسأة العاملددت مهددازاث  الازشددادًت لخفددؼ ضددساع ألادواز لدددي اإلاددسأة العاملددت لخفددؼ الػددغىؽ الحُاجُددت. وجدددٍز

ت والعمددددل.  ددددص زلافددددت الخعدددداون بددددحن الددددصوححن فددددي جسبُددددت وزعاًددددت ألاؾفدددداٌ حددددل اإلاشددددىالث ألاطددددٍس باإلغددددافت ئلددددى حعٍص

ف وئدازة الىكذ  . ص الشساهت في اإلاطاٍز ص الخىظُم داخل ألاطسة مً حُث حعٍص  إلاظاهدة اإلاسأة العاملت وحعٍص

 –شدوية السهارات الشاعسة لدى السرأة الفلدطيشية العاملة وأثرها  في صشاعة القرارات بالسؤسدات ال -6
 محافظات غزة 

 تحرير الذريف أ. -ابتدال الداية أ. : تان الباحثإعداد 
 السلخص:

هدفذ الدزاطت الى الخعسف الى اإلاهازاث الىاعمت لدي اإلاسأة الفلظؿُيُت وأزسها في اجخاذ اللسازاث باإلاإطظاث  

ت  محافظت غصة، اطخخدمذ الباحثخان اإلاىهج الىضفي الخحلُلي ، وكد ضممذ الاطدباهت وأداة لجمع  –اليظٍى

 البُاهاث .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

عالكت ذاث داللت ئحطائُت بحن اإلاهازاث الىاعمت لدي اإلاسأة الفلظؿُيُت وحىد وكد جىضلذ الدزاطت الى 

ت   الخىضُاث أهمها:وجىضلذ الدزاطت ئلى مجمىعت مً . واجخاذ اللسازاث باإلاإطظاث اليظٍى

ت وأهمها امخالن اإلاهازاث الىاعمت وأزسها الىبحر  -1 ادة الىعي لدي العامالث في اإلاإطظاث اليظٍى العمل على ٍش

 في اجخاذ اللسازاث واوعياطها على أداء جلً اإلاإطظاث .

ت في اجخاذ اللسازاث بشيل مظخمس  -2 غمً ئؾاز العمل على مشازهت العامالث في حمُع اإلاظخىٍاث ؤلاداٍز

 عمل اطتراجُجي ومىظم لخحلُم ألاهداف اإلاسحىة مً ذلً .

س اإلاهازاث اللُادًت والخخؿُـ -3 ت لالهخمام باألطالُب الحدًثت لخؿٍى الظعي لخىحُه اإلاإطظاث اليظٍى

 الظلُم والفعاٌ لدي العامالث .

 الفلدطيشيةالسرأة وعالقته بالسهارات االجتساعية والتوكيدية لدى  صراع الدور -7
 وردة رشيد زعرب أ. -عالء ماهر الذافعي : أ.ِإعَداُد الَباِحِثان

 السلخص:
هدف البحث للخعسف ئلى ضساع الدوز وعالكخه باإلاهازاث الاحخماعُت والخىهُدًت لدي اإلاسأة الفلظؿُيُت، وكد 

الباحثحن اإلاىهج  ( مسأة فلظؿُيُت عاملت، ولخحلُم أهداف الدزاطت اطخخدم60جيىهذ عُىت الدزاطت مً )

الىضفي الخحلُلي، ، وجىضلذ الدزاطت ئلى  وحىد عالكت ذاث داللت ئحطائُت بحن ضساع الدوز واإلاهازاث 

عدم جىحد عالكت ذاث داللت ئحطائُت بحن ضساع الدوز والخىهُدًت لدي و  الاحخماعُت لدي اإلاسأة الفلظؿُيُت.

عصي ئلى )مظخىي الخعلُم، العمس، وحىد فسوق ذاث داللت ئحطائُمع  اإلاسأة الفلظؿُيُت.
ُ
ت في ضساع الدوز  ح

دىمُت اإلاهازاث الاحخماعُت لدي اإلاسأة، إلاا له مً دوز وأوضذ الباحثخان ب حهت العمل(، لدي اإلاسأة الفلظؿُيُت.

ص دوز اإلاسأة في العمل مً أحل ئبساش ذاتها وحعل لها شخطُت مظخللت.و  في مظاعدتها في ئدازة حُاتها .  حعٍص

 الخىهُدًت لدي اإلاسأة الفلظؿُيُت.هخمام بالبرام  ؤلازشادًت مً أحل جىمُت اإلاهازاث الاحخماعُت و الا و 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

:توصياث اليوم الذراسي  

، الُىم  2019/مازض 12مبنى ؾُبت في ًىم الثالزاء اإلاىافم  –كاعت اإلاإجمساث  –اوعلد بالجامعت ؤلاطالمُت 

والاهجاش( وفي غىء الاوزاق اإلالدمت وجىضُاث الباحثحن ، خسج الُىم الدزاس ي )حعدد أدواز اإلاسأة بحن العبء 

 الدزاس ي بمجمىعت مً الخىضُاث:

ص مياهت اإلاسأة ودوز اإلاسأة الفلظؿُيُت في املجاالث واملت -1  حعٍص

ص كدزاث اإلاسأة إلاخؿلباث طىق العمل -2  حعٍص

 جيامل الدوز بحن اإلاسأة والسحل في الاطسة -3

ص الدوز اللُادي للمسأة -4  في ضىاعت اللساز في املجخمع حعٍص

ص صحت اإلاسأة الىفظُت -5  كُام اإلاإطظاث الحيىمُت وألاهلُت والجامعاث بدوزهم في حعٍص

 كُام الجامعاث بدصجُع وزعاًت الدزاطاث العلمُت اإلاىحهت للػاًا اإلاسأة -6

 مىاءمت البرام  الاوادًمُت بما ًالئم مخؿلباث اإلاسأة وكػاًاها -7

إطظاث الحيىمُت وألاهلُت والخاضت لظسوف اإلاسأة وأعباءها وبما ًحلم مالئمت أهظمت العمل في اإلا -8

 العدالت بحن السحل واإلاسأة.

 مىاءمت اإلاظاكاث الاوادًمُت في الجامعاث واليلُاث بما ٌعصش دوز اإلاسأة ومياهت اإلاسأة. -9

ص الطىزة الاًجابُت للمسأة في اإلانهاج الفلظؿُني -10  .حعٍص

 .في كػاًا اإلاسأة اطخحدار بسام  اوادًمُت مخخططت -11

ص مظاهمت مساهص الجامعاث في خدمت كػاًا اإلاسأة في املجاالث وافت -12  .حعٍص

 .حظلُـ ؤلاعالم الػىء على مىجصاث اإلاسأة الفلظؿُيُت وكػاًاها -13

 

 

 


