
تحت رعاية رئيس وزراء دولة فلسطين 
الدكتور/ محمد اشتية 

وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع جامعة غزة 
تنظمان المؤتمر الدولي العلمي المحكم بعنوان: 

قضايا المرأة الفلسطينية بين المقاربة الدولية والوطنية



 برنامج جلسات المؤتمر
قضايا المرأة الفلسطينية بين المقاربة الدولية والوطنية



اليوم األول : الثالثاء 24  نوفمبر  2020

 المشارك

احة  اس��

ة الزمنية  الف��

10.35  - 11:00

9:00 – 9:30
9:30 – 9:35
9:35 – 9:40
9:40 – 9:45
9:45 – 9:55

9:55 – 10:05
10:05 – 10:15
10:15 – 10:25
10:25 – 10.35

 استقبال و تسجيل
الجلسة االفتتاحية: الدكتورة / سهام أبو العمرين           

 القران الكريم
النشيد الوطني

األستاذ الدكتور/ رياض الخضري

الدكتورة/ آمال توفيق حمد

السيدة/ ماريس جيموند

 األستاذ الدكتور/ محمود أبو مويس

 الدكتور/ محمد اشتيه

كلمة رئيس جامعة غزة

 كلمة وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية

  كلمة الممثل الخاص - هيئة األمم المتحدة للمرأة   

كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي

كلمة دولة  رئيس الوزراء الفلسطيني



� ظل التطورات والتحديات السياسية والثقافية
المحور ا��ول: الخطاب المطلوب للحركة النسوية ��

� ��� الجنس ��� المقاربات الدولية ع� قضايا المساواة ب ��: توط �
المحور الثا��

رئيس الجلسة األولى: األستاذ الدكتور/ سهيل دياب

 كلمة رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور / زياد جالل الدماغ

رئيس الجلسة الثانية : الدكتورة/  سهيلة شاهين

11:10 – 11:20

11:20 – 11:30

11:30 – 11:40

11:40 – 11:50

11:50– 12:20

12:20– 12:30

12:30– 12:40

12:40– 12:50

12:50– 01:00

01:10 – 01:30

1:30 – 02:30

السيدة / جابرييال كارييتي

االستاذ الدكتور/ رياض العيلة

الدكتورة/ نرمين البورنو

د. ياسمين عليان ود. أكرم الجحجوح

الدكتورة/ سلمى النمس

االستاذة/ سمر مشرف العبادلة

كلمة مكتب التعاون اإليطالي اإلنمائي

القوانين الفلسطينية تجاه المرأة بين جودة النصوص وإشكاليات التطبيق

العنف المجتمعي على المرأة الفلسطينية : مقاربة إنسانية حقوقية  

 اإلسهام النسبي ألنماط التمكين في التنبؤ باألمن النفسي لدى النساء
 المعنفات أسريا في محافظات غزة

كلمة أمين عام اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة 

دور وسائل االعالم الرقمي في تعزيز القيم الوطنية

لدى المرأة الفلسطينية  مداخلة و نقـــــــــــــــــــــــــاش

مداخلة و نقـــــــــــــــــــــــــاش

نهاية اليوم األول : الغذاء

المشارك ة الزمنية  الف��

المشارك ة الزمنية  الف��

اتفاقية سيداو وتطبيقها في فلسطينالدكتور/ جميل جمعة سالمة

سياسة الجمعيات األهلية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية تجاه النوع االجتماعيالدكتور/ صالح الحاج أحمد



المحور الثالث: التثقيف المجتمعي وتطوير السياسات نحو قضايا المرأة الفلسطينية – الجزء األول

رئيس الجلسة األولى: الدكتورة / رنا عودة

مداخلة و نقـــــــــــــــــــــــــاش

مداخلة و نقـــــــــــــــــــــــــاش

اليوم الثاني: األربعاء 25  نوفمبر  2020

ة الزمنية المشارك  الف��

11:00 - 10:35

الدكتورة/ هيفاء ابو غزالة

الدكتور/ مصطفى منصور

 د. خلود الفليت د. سمر عطا الله

و أ. سماح الصفدي

أ.نائل الحالق وأ. ناريمان األغا

الدكتورة/ جميلة المصلي

/الدكتور/ أشرف الغليظ و الدكتور

عدنان الهندي و أ. هند أبو نجيله 

 الدكتور/ محمد أبو ركبة وأ. حسين حماد

د. عالء العقاد و د. سالم أبو حسنين

د. رأفت العوضي و أ. ياسر أبو مصطفى

9:00 – 9:10

9:10 – 9:20

9:20 – 9:30

9:30 – 9:40

9:40 – 10:00

10:00 – 10:10

10:10 – 10:20

10:20 – 10:30

10:30 – 10:40

10:40 – 10:50

10:50 – 11:00

كلمة األمين المساعد لرئيس قطاع الشئون األكاديمية االجتماعية – جامعة الدول العربية

دور الجامعات الفلسطينية في تغيير الصورة النمطية للمرأة في الثقافة المجتمعية

التحديات التي تواجه األكاديميات في الجامعات الفلسطينية وأثرها على األداء

كلمة وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة – المغرب

 انتهاكات قوات االحتالل االسرائيلئة  بحق المرأة الفلسطينية 

إبراز النماذج االيجابية للمرأة في اإلعالم الفلسطيني

دور المنظمات األهلية في تمكين المرأة الفلسطينية للمناصب القيادية  وسبل تطويرها

التثقيف المجتمعي وتطوير السياسات نحو قضايا المرأة الفلسطينية  – الجزء الثاني

رئيس الجلسة الثانية: االستاذة/  نادية أبو نحلة

 واقع تناول قضايا المرأة الفلسطينية في المجالت العلمية المحكمة

 أثر صفقة القرن على حياة المرأة الفلسطينية



   التثقيف المجتمعي وتطوير السياسات نحو قضايا المرأة الفلسطينية - الجزء الثالث

الجلسة الختامية: الدكتورة/  سهام أبو العمرين 

11:00 – 11:10

11:10 – 11:20

11:20 – 11:30

11:30 – 11:40

11:40 – 11:50

11:50 – 12:00

12:00 – 12:20

12:20 – 01:30

01:30 – 02:30

رئيس اللجنة العلمية: التوصيات العلمية االستاذ الدكتور/ سهيل دياب

الدكتورة/ مايا مرسي

 د. سامية عبد المنعم

أ. منى موسى

د. محمد أبو رحمه و أ. محمد القططي

و أ. حسين أبو ليله  

د. آمال الحيلة و أ. ميرفت الزقزوق

أ.محمد شعت و أ. إسراء عزام

مداخلة و نقـــــــــــــــــــــــــاش

تكريم المشاركين وأعضاء اللجان

نهاية المؤتمر: الغذاء

المشارك ة الزمنية  الف��

 دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل

الوعي السياسي لدى المرأة الفلسطينية

كلمة رئيس المجلس القومي للمرأة – جمهورية مصر العربية

رؤية المؤسسات النسوية ومرجعياتها على قضايا المرأة
خالل الخمس سنوات القادمة  

 استراتيجية مقترحة لتعزيز دور المشاريع الريادية للمرأة الفلسطينية
في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة 

تعزيز دور المرأة في المشاريع الريادية

 رئيس الجلسة الثالثة: االستاذة الدكتورة أمل جودة


