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 السيـرة الذاتيـة

 

 معـلومات عامـة

 ٗـ١ش دبببٕـش بشـػب١:  اإلعُ

 ِشبسن:  أعخبر   اٌشحبت األوبد١ّ٠ت 

                            abeer.dababneh75@gmail.com : اٌبش٠ذ اإلٌىخشٟٚٔ 

 9175حبس٠خ ا١ٌّالد :   

 77185711750770: اٌّٛبب٠ً 

 المؤهالت العلمية

  5778/  5775، بش٠طب١ٔب، ١ٌغخش، صبِؼت  ِٓ ِٕظٛس حشش٠ؼٟ اٌضٕذس٠ت فٟ اٌذساعبثدوخٛساة. 

  ٟ5777/ 9117،  ، األسدْ ، اٌضبِؼت األسد١ٔت اٌمبِْٔٛبصغخ١ش ف. 

  9119/9117،  ، اٌضبِؼت األسد١ٔت فٟ اٌمبْٔٛبىبٌٛس٠ٛط. 

 

 والعملية  اإلدارية الخبرات

 اٌٝ االْ . 5791،أة  إٌّغك اٌؼبَ اٌحىِٟٛ ٌحمٛق االٔغبْ / سئبعت اٌٛصساء 

  9102رئيسة لجنة االستعراض الدولي الشامل لحقوق االنسان /رئاسة الوزراء. 

  9102رئيسة فريق التنسيق الحكومي لحقوق االنسان /رئاسة الوزراء. 

  9102عضو اللجنة الوزارية لتمكين المرأة / رئاسة الوزراء. 

 5791أة ، 5799ة ِذ٠شة ِشوض دساعبث اٌّشأة / اٌضبِؼت األسد١ٔت ، أ. 

  5795أ٠ٍٛي حخٝ  5799سئ١غت لغُ اٌذساعبث ٚاالعخشبساث / ِشوض دساعبث اٌّشأة ، أ٠ٍٛي. 

 5799-5777ة األوبد٠ّٟ / ِشوض دساعبث اٌّشأة ، أسئ١غت لغُ دساعبث اٌّش. 

 .عضو مجلس أمناء  المجلس الوطني لشؤون األسرة 

 . عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق اإلنسان 

 10/01/9102ضو هيئة تحرير في مجلة دراسات للعلوم اإلنسانية, ع. 

 .عضو اللجنة االستشارية لالتحاد النسائي األردني العام 

  الهيئة 9102عضو اللجنة الخاصة لتدقيق وإعالن نتائج االنتخابات البرلمانية في األردن للعام /

 المستقلة لالنتخابات.
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 وني في االتحاد المتخصص اإلقليمي للمرأة العربية.نائب الرئيس األكاديمي للقطاع القان 

 .عضو هيئة تأسيسية وهيئة إدارية لرابطة األكاديميات األردنيات 

 عضو الهيئة اإلدارية في جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء. 

  / مركز الدراسات  ,0202مشروع سٌنارٌوهات األردن عضو لجنة التنمٌة اإلنسانٌة واالجتماعٌة

 الجامعة األردنٌة. -راتٌجٌةاالست

  / اللجنة الوطنٌة األردنٌة لشؤون المرأةعضو اللجنة االستشارٌة العلٌا. 

  الجامعة األردنٌة. –عضو لجنة أخالقٌات الرسائل واألطروحات الجامعٌة / كلٌة الدراسات العلٌا 

 .عضو الفرٌق الوطنً لمناهضة العنف 

 0202ٌجً الجامعة األردنٌة عضو اللجنة التحضٌرٌة للملتقى األول لخر. 

 .عضو جماعة عمان لحوارات المستقبل 

 .عضو اللجنة التوجٌهٌة / مشروع حماٌة الشبكة القانونٌة للنساء العربٌات 

  / ًاللجنة الوطنٌة األردنٌة لشؤون عضو وحدة كسب التأٌٌد التشرٌعً لمساواة النوع االجتماع

 .المرأة

  انسحاب النساء من سوق العمل " / المجلس األعلى للسكان.عضو اللجنة الفنٌة لدراسة " تحلٌل 

 . عضو مؤسس في جمعية التدريب واإلرشاد 

 .عضو مجلس أمناء جمعية معهد تضامن النساء األردني 

 .عضو نقابة المحامين األردنيين 

  اللجنة القانونية لتحقيق العدالة االجتماعية لعائالت المرأة األردنية المتزوجة من أجنبيعضو  /

 مؤسسة الملك حسين. –مركز المعلومات والبحوث 

 .عضو منظمة العفو الدولية 

 .عضو التحالف األردني للمحكمة الجنائية الدولية 

 .عضو فريق العمل القانوني / اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة 

 .عضو الفريق الوطني لإلنصاف باألجر 

 .عضو الفريق الوطني لمناهضة التعذيب 

 كة مناهضة العنف ضد المرأة " شمعة ".عضو شب 

 .عضو لجنة الجندر / المجلس األعلى للشباب 

 .عضو الهيئة اإلدارية / شبكة المرأة لدعم المرأة 
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 .عضو لجنة وضع أسس استحداث برنامج ماجستير في مجال دراسات القيادة / الجامعة األردنية 

 لعلمي في الجامعة األردنية ضمن عضو لجنة اإلشراف على إنجاز دراسة تطور واقع البحث ا

 مؤشرات دولية.

  / عضو اللجنة اإلقطاعية للعلوم اإلنسانية لتحديد االولويات البحثية للمملكة األردنية الهاشمية

 التعليم العالي والبحث العلمي . وزارة

 .عضو لجنة مركز دراسات المرأة / الجامعة األردنية 

 

 -الذروع :الجوائز و

 

  ٍِٝضبي اٌخّى١ٓ االلخظبدٞ  : صبئضة حؼض٠ض اٌخؼبْٚ األٌّبٟٔ اٌؼشبٟ فٟذ١ٌٚت اٌئضة ضباٌاٌحظٛي ػ

 ٌٍّشأة / اٌّب١ٔب .

Ta‘awun German-Arab Women Cooperation of Excellence Award ,16 

October 2018, Munich, Germany 

 

 ٛٔ١ٔت ٌٍٕغبء اٌؼشب١بث.دسع اٌخ١ّض فٟ حؼض٠ض لذساث اٌظ١بغت اٌخشش٠ؼ١ت ، ِمذِت ِٓ اٌشبىت اٌمب 

 

 ِٓ دسع اٌخ١ّض فٟ اٌخؼٍُ ببٌّالصِت ، ِمذِتRule of Law Initiative  ٌشبىت اٌمب١ٔٛٔت ٌٍٕغبء ٚا

 اٌؼشب١بث.

  5799صبئضة األسدْ األفضً ِمذِت ػٓ اٌؼطبء اٌّخ١ّض. 

 

  :الخبراث القبنونيت

  محامية مزاولة / نقابة المحاميين األردنيين . 

 كلية الحقوق في الجامعة األردنية أستاذة اكاديمية في . 

 

 : االقليميت والذوليت الخبراث 

   تقرير األردن حول خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي في قطاعات العدالة والشرطة
 .UNFPA) )صندوق األمم المتحدة للسكان 9102والصحة والخدمات االجتماعية , 
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 مدنية والسياسية والصادر عن المركز الوطني لحقوق االنسان تقرير الظل المتعلق بالحقوق ال  ميتقد

  .9102 لجنة حقوق اإلنسان العربية المنبثقة عن الميثاق العربي لحقوق االنسانأمام 

   الصادر عن  تقرير الظل الخاص بإتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(تقديم

 . 9102م لجنة سيداو في هيئة االمم المتحدة المركز الوطني لحقوق االنسان اما

  5799، ٌٍّشأة  د١ًٌ اٌظ١بغت اٌخشش٠ؼ١ت ِٓ ِٕظٛس إٌٛع االصخّبػٟ، ١٘ئت األُِ اٌّخحذةاػذاد. 

  مستشارة فً برنامج تمكٌن المرأة اقتصادٌا فً منطقة الشرق األوسط وشمال افرٌقٌا

(EconoWinًالوكالة األلمانٌة للتعاون الدول,)GIZ )). 

 ( مستشارة قانونٌة لمنظمة األمم المتحدة للتنمٌة الصناعٌةUNIDO) : ضمن برنامج , 

 " Legislative Assessment and Drafting: Private Sector Development  " 

 

 

 المنشورة والتقبرير األبحبث العلميت والكتب

 

 : األبحبثأوالً 

 ِمبٛي ٌٍٕشش، عٛف ٠ٕشش فٟ  فٟ ِذ٠ٕت ػّبْ(،  اٌؼضٚب١ت ِٓ ِٕظٛس صٕذسٞ )دساعت ١ِذا١ٔت حح١ٍ١ٍت 

 .، ِضٍت صبِؼت إٌضبط5757، حّٛص 7، اٌؼذد 93ٌّضٍذ 

  ِٛاصٙت اٌؼٕف اٌّبٕٟ ػٍٝ إٌٛع االصخّبػٟ فٟ اٌضبِؼبث :دساعت فٟ اٌخشش٠ؼبث اٌخبطت فٟ اٌضبِؼت

األسد١ٔت ، ِمبٛي ٌٍٕشش األسد١ٔت ،ِضٍت دساعبث ػٍَٛ اٌشش٠ؼت ٚاٌمبْٔٛ ،ػّبدة اٌبحذ اٌؼٍّٟ /اٌضبِؼت 

5791. 

  ػٛاًِ اٌضزة ٚاٌطشد ٌٍّشبسوت االلخظبد٠ت ٌٍّشأة فٟ لطبع اٌغ١بحت :دساعت ٔٛػ١ت اصخّبػ١ت ،ِضٍت

 .5791دساعبث ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔت ٚاالصخّبػ١ت ،ػّبدة اٌبحذ اٌؼٍّٟ ، اٌضبِؼت األسد١ٔت ،ِمبٛي ٌٍٕشش 

 سدْ، دساعت حبٌت اٌّشأة اٌّضاسػت فٟ األغٛاس ٚالغ اٌّشأة فٟ لطبع اٌؼًّ غ١ش إٌّظُ فٟ األ

 .2019 ، ِمبٛي ٌٍٕششاٌٛعطٝ

 

   دساعت لب١ٔٛٔت اصخّبػ١ت ٌّضبٌٟ اٌؼًّ  –ِذٜ اعٙبَ اٌّششع االسدٟٔ فٟ حشع١خ اٌذٚس إٌّطٟ ٌٍّشأة

 ، االسد38ْٚاالصخّبػ١ت  االٔغب١ٔت اٌؼٍَٛ: دساعبث ِضٍت اٌذساعبث : ِضٍت 5791ٚاٌّؼبٍِت اٌؼمبب١ت ،

 . 9، ع 

  ِذٜ اٌخضاَ اٌذٌٚت األسد١ٔت ببحفبل١ت اٌمضبء ػٍٝ ص١ّغ أشىبي اٌخ١١ّض ضذ اٌّشأة ِٓ ٚصٙت ٔظش
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 75اٌضضائش٠ت ، اٌؼذد  األغٛاط ،اٌضّٙٛس٠ت ٌضبِؼت دساعبث إٌبشط١ٓ فٟ ِضبي حمٛق االٔغبْ ،ِضٍت

 .5790ٔٛفّبش 

 

  ٌِضٍت دساعبث:  5797خشش٠غ األسدٟٔ ،ضّبٔبث ػمٛبت االػذاَ فٟ ِشحٍخٟ اٌّحبوّت ٚاٌخٕف١ز فٟ ا

 5ع  33. 9،ع 39ػٍَٛ اٌشش٠ؼت ٚاٌمبْٔٛ 

 "اإلٔغب١ٔت اٌؼٍَٛ، دساعبث ِضٍت"، األسدٟٔ اٌّضخّغ فٟ دساعت: اٌؼًّ ٚفٟ اٌخؼ١ٍُ فٟ األسد١ٔت اٌّشأة 

 .)ٌٍٕشش ِمبٛي. )5798،ٚاالصخّبػ١ت
  

 ، ْث : ػٍَٛ اٌشش٠ؼت ٚاٌمبْٔٛ دساعب،ِضٍت  5798اشىب١ٌبث ػذَ حٕف١ز ػمٛبت االػذاَ فٟ االسد

 . 3،ع39

 

  Gender: Word’s History, European Journal of Social Sciences, Vol 39 

,No.4,2013,pp 621-632. 

 

 Jordanian Women’s Political Participation :Legislative Status and Structural 

Challenges  , European Journal of Social Sciences . Vol.27,  No.2 , (2012), pp. 

213-221. 

 

  ، )ًبحذ ٚالغ إدِبس إٌٛع االصخّبػٟ فٟ اٌمطبع اٌخبص )دساعت حح١ٍ١ٍت ٌّضّٛػت ششوبث ٔم

 .98 -95 ص،  5795 ، (9، ػذد )( 5ِضٍذ )، ِٕشٛس ، اٌّضٍت األسد١ٔت ٌٍؼٍَٛ االصخّبػ١ت ِشخشن 

 

 ٚصاسة اٌؼًّ  ١ِذا١ٔت فٟدساعت  : اٌّؤعغٟ ٚاٌخشش٠ؼٟػٍٝ اٌظؼ١ذ٠ٓ إٌٛع االصخّبػٟ  حح١ًٍ ٚالغ

ِٕشٛس ، اٌّضٍت األسد١ٔت فٟ اٌمبْٔٛ ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١ت ، ِضٍت ػ١ٍّت ػب١ٌّت  بحذ ِشخشن األسد١ٔت ،

 . 989 -991، ص 5799،  ( 5(، ػذد )9ِضٍذ ) ، ِحىّت

 

 ِمبٛي ِشخشن ١ت ٔمذ٠ت ، بحذ ، دساعت حح١ٍٍبْٔٛ اٌّؤلج الٔخخبة ِضٍظ إٌٛاةاٌظ١بغت اٌخشش٠ؼ١ت ٌٍم

 .5799،  ٌٍٕشش ، ِضٍت اٌشش٠ؼت ٚاٌمبْٔٛ ، صبِؼت اإلِبساث

 



 6 

 Practical Criteria for the Soundness of the Legislative Drafting Approach : 

Evaluative and Analytical Study , European Journal of Social Sciences – 

Volume 21, Number 4 (2011), pp 533-546. 

 

 The Status of Legislative Drafting in the Jordanian Legal System: ,An Analytic 

Critical Study ,Dr. Eid Ahmad Al Hosban, Dr. Abeer Bashier Dababneh , Dr. 

Reem Oklah Abu Dalbouh. 

 

 

 

 

 

  ثبنيبً :   الكتب

  الجندرية ",  مترجم من اللغة االنجليزية الى اللغة كتاب " خمسون مفهوماً أساسيا في الدراسات

 .9100الجامعة األردنية , –منشورات عمادة البحث العلمي  –العربية 

      

 ثبلثبً :  التقبرير

 

  حمش٠ش األسدْ حٛي خذِبث اٌؼٕف اٌّبٕٟ ػٍٝ إٌٛع االصخّبػٟ فٟ لطبػبث اٌؼذاٌت ٚاٌششطت اػذاد

 .UNFPA) )طٕذٚق األُِ اٌّخحذة ٌٍغىبْ 5791ٚاٌظحت ٚاٌخذِبث االصخّبػ١ت ، 

  ٟٚصاسة اٌخ١ّٕت اٌغ١بع١ت ٚاالححبد األٚسٚبٟ . 5797حٛي حؼض٠ض اٌحٛاس اٌؼبَ فٟ األسدْ اٌذ١ًٌ اٌخذس٠ب ، 

  اٌٛوبٌت األٌّب١ٔت ٌٍخ١ّٕت اٌذ١ٌٚت . 5798االدِبس االلخظبدٞ ٌٍّشأة اٌذ١ًٌ اٌخذس٠بٟ حٛي ، 

 ْ(5795)،ػٍٝ اٌخّى١ٓ االلخظبدٞ ٌٍّشأة " ٠ؼبث ٚا١ٌ٢بث اٌٛط١ٕت اٌّؤرشةاٌخشش: "  حمش٠ش إل١ٍّٟ بؼٕٛا  ,

 . اٌّشوض اٌؼشبٟ ٌٍبحٛد ٚاٌذساعبث

 

 ،"حمش٠ش "حظش ِٚشاصؼت اٌغ١بعبث ٚاٌخشش٠ؼبث اٌّخؼٍمت بّفِٟٙٛ األعشة اٌظغ١شة ٚحٕظ١ُ األعشة 

 . األػٍٝ ٌٍغىبْ اٌٍضٕت اٌٛط١ٕت األسد١ٔت ٌشؤْٚ اٌّشأة ببٌخؼبْٚ ِغ اٌّضٍظ ،  (5797)

 

 ٟ5799، ٌٍّشأة  ، ١٘ئت األُِ اٌّخحذةد١ًٌ اٌظ١بغت اٌخشش٠ؼ١ت ِٓ ِٕظٛس إٌٛع االصخّبػ. 
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   " : ْبحذ  ، (5777) ،"فش٠م١ب إاٌّشأة اٌّغخزّشة فٟ ِٕطمت اٌششق األٚعظ ٚشّبي حمش٠ش إل١ٍّٟ بؼٕٛا

 . اعبثٚاٌّشوض اٌؼشبٟ ٌٍبحٛد ٚاٌذس ل١ٍّٟ ، اٌّؤعغت اٌّب١ٌت اٌذ١ٌٚتإ

 

 عضويت هيئبث التحرير : :رابعب

 .  ػضٛ ١٘ئت ححش٠ش ِضٍت دساعبث اٌضبِؼت األسد١ٔت 

 

  لمنحالبعثبث و ا -: خبمسب

 

  ٟ5775،  ٠تذساعبث اٌضٕذساٌابخؼبد اٌضبِؼت األسد١ٔت ٌٍحظٛي ػٍٝ دسصت اٌذوخٛساٖ ف. 

  ٌذٜ صبِؼت اٌخذس٠ظSoderton   اٌمضب٠ب اٌضٕذس٠ت فٟ عبػت ِؼخّذة ( ، ِٛضٛع  97، )اٌغ٠ٛذ٠ت

 .97/1/5799  -  50/0/5799اٌؼبٌُ اٌؼشبٟ ، 

 

  جنبيتالبرامج األ -:  سبدسب

 

   ِ  شة فٟ حبض" Gender Issues in The Arab World" ّٓبشٔبِش، ض Middlebury  , خالي

 .اٌؼبَ اٌضبِؼٟ 

 

    ِ  شة فٟ "حبضWomen's Movement in Jordan ضّٓ بشٔبِش ، "US Peace Corps . 

 
 

   ِ  شة فٟ حبض "Violence Against Women ، "School of International Training . 

 

     اٌّشبسوت فٟ بشٔبِش                : "Female Law Students' Mentoring Program ، " 

The Role of Law Initiative & Arab Women Legal Network  

 

   "  :   اٌّشبسوت فٟ بشٔبِشMeeting of Experts ، " ٌغب٠ابث إٔشابء بشٔابِش ِبصغاخ١ش ٌذساعابث

 .ٌبٕبْ  –اٌّشأة فٟ اٌضبِؼت األِش٠ى١ت فٟ ٌبٕبْ ، ب١شٚث 
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   اٌّشبسوت فٟ اصخّبع خبشاء حٛي "ِغٛدة لٛاػذ األُِ اٌّخحاذة ٌّؼبٍِات إٌغابء اٌغاض١ٕبث ٚاٌخاذاب١ش

 .طالط اٌضٕبئٟ غ١ش االحخشاص٠ت ٌٍٕغبء اٌّخبٌفبث ٌٍمبْٔٛ" ، إٌّظّت اٌذ١ٌٚت ٌإل

 

   ِ  شة فٟحبض                            "Discourse in The Arab World  The Feminist، " 

. Washigton Semester Program / Contemporary Islam  

 

    ِ  شة فٟحبض                          "Women's Rights in the Personal Status Law  ، " 

The University of North Carolina at Chapel Hill  

 

 

 
 
 

 ورش العمل, والذوراث التذريبيتالنذواث ووالمشبركت في المؤتمراث, 

 

 أوال: المؤتمراث

 

 "مؤتمر "العنف القائم على النوع االجتماعً: واقع الخدمات االجتماعٌة والصحٌة والقانونٌة فً األردن 

0202 . 

  02/4/0202القٌادٌة بالتعاون مع مؤسسة "السهم وومن" , المؤتمر االقلٌمً الثانً حول المراة. 
 

 0202, مؤتمر "زٌنب" إلبراز دور المرأة فً القطاع التربوي. 

  02/02/0202المؤتمر األول لدراسات المرأة السعودٌة /جامعة األمٌرة نورة بنت عبد الرحمن. 

  أنا هنا للتمكٌن االقتصادي للمرأة المؤتمر الدولً الرابع لمركز دراسات المرأة بالتعاون مع مبادرة

 .0202/ 00/ 4ومركز اإلعالمٌات العربٌات بعنوان :" دور االعالم فً تجسٌر الفجوة الجندرٌة", 

 0202, مؤتمر "الحركة النسوٌة: تارٌخ وخطاب" فً الجامعة االردنٌة. 

 العون  –تنمٌة )أرض( مؤتمر " وصول المرأة للعدالة: آفاق ورؤى ", النهضة العربٌة للدٌمقراطٌة وال

, 0202القانونً بالشراكة مع مركز دراسات المرأة واللجنة الوطنٌة األردنٌة لشؤون المرأة, 

 عمان/األردن.
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  ,ً02-2مؤتمر " الالجئون السورٌون فً األردن : سؤال المجتمع واإلعالم ", معهد اإلعالم األردن 

 , البحر المٌت/األردن.0204كانون أول 

 
 

 مركز الدراسات 0204-0224تحوالت السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة فً األردن مؤتمر " ال ,"

 , عمان/األردن.0204تشرٌن األول  02-02االستراتٌجٌة فً الجامعة األردنٌة, 

 

  المؤتمر العربً التركً الرابع للعلوم االجتماعٌة, منتدى الفكر العربً بالتعاون مع معهد التفكٌر

 , عمان/األردن.0204تشرٌن أول  02-02االستراتٌجً, 

 
 

  ًالمؤتمر العلمً السنوي الثالث فً قضاٌا التحول الدٌمقراطً " المسألة الطائفٌة وصناعة األقلٌات ف

, 0204أٌلول  02-04المشرق العربً الكبٌر", المركز العربً لألبحاث ودراسة السٌاسات, 

 عمان/األردن.

 
  Regional Conference of the ANA HUNNA Media Campaign of the 

Regional Programme Econowin, GIZ, June 21th-24th  ,2014, Cairo –Egypt. 

 

  ,0204 ثانًكانون  02-02مؤتمر " المرأة وربٌع العرب ", مركز القدس للدراسات السٌاسٌة ,

 عمان/األردن.

 
 

 ن لدراسات حقوق اإلنسان مؤتمر مقٌاس الحرٌات األكادٌمٌة فً الجامعات العربٌة, مركز عما

 , عمان/األردن.0200كانون أول  00-00(, FFFوبالتعاون مع مؤسسة المستقبل )

 

  المؤتمر الوطنً التحضٌري " حقوق اإلنسان للنساء والفتٌات: تعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن ", اللجنة

 , عمان/األردن.0200تشرٌن األول  00الوطنٌة األردنٌة لشؤون المرأة, 

 

 

 حّش " اٌذعخٛس األسدٟٔ فٟ عخ١ٓ ػبِبً " ، و١ٍت اٌذساعبث اٌذ١ٌٚت فٟ اٌضبِؼت األسد١ٔت ٚاٌّؼٙذ اٌٍّىٟ ِؤ

 .5795حض٠شاْ  90-97ٌٍذساعبث اٌذ١ٕ٠ت ، 
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  اعخشاح١ض١ت ٚط١ٕات ٌخطا٠ٛش اإلطابس اٌمابٟٔٛٔ األسدٔاٟ ٌّخبطبات لضاب٠ب اٌّاشأة " ، اٌّؼٙاذ ِؤحّش " ححذ٠ذ

 .5799وبْٔٛ أٚي  0ٌذ١ٌٚت ، اٌذ٠ّمشاطٟ اٌٛطٕٟ ٌٍشؤْٚ ا

 

  عااؼ١بً ٌخحم١ااك اٌؼذاٌاات  5795-5799، " حمااذَ ٔغاابء اٌؼاابٌُ 5799اٌٍماابء اٌااٛطٕٟ ٌٍّااشأة األسد١ٔاات....." ،

 .5799حشش٠ٓ ربٟٔ  59اٌٍضٕت اٌٛط١ٕت األسد١ٔت ٌشؤْٚ اٌّشأة ، 

 

  ِْؼٙااذ سالٚي و١ٍاات اٌحمااٛق فااٟ اٌضبِؼاات األسد١ٔاات ٚ –اٌّااؤحّش اإلل١ٍّااٟ حااٛي بحااٛد حمااٛق اإلٔغااب

 .5799حشش٠ٓ أٚي  97-1ٚا١ٌٕبشؽ ٌحمٛق اإلٔغبْ ٚاٌمبْٔٛ اإلٔغبٟٔ ، 

 

  ْاٌضّؼ١ت األسد١ٔت ٌٍبحذ اٌؼٍّٟ ، ٚسلت بؼٕٛاْ :  –اٌّؤحّش اٌخبِظ ٌٍبحذ اٌؼٍّٟ فٟ األسد 

 .5799حشش٠ٓ أٚي  91" اٌّشأة ٚاٌم١بدة : فشص ٚححذ٠بث " ،               

 

 ِْٟؤحّش بؼٕٛا اٌّشبسوت ف : " Why is there no Happiness in the East ? The Making  

European Gender Studies "     of    

 

 A Conference at the Gender Department and the  Center for Baltic and East          

European Studies ,Soderton University , Stockholm – Sweden , 8-10 Sep 2011. 

 

 ِؤحّش بؼٕاٛاْ  ٌّشبسوت فٟا " :Linking Civil Society and Academia : The Relevance 

of  Women Studies " , Konrad Adenauer Stifung / Amman , July 2011.    

         

 

 اٌضبِؼاات األسد١ٔاات ، ٚسلاات بؼٕااٛاْ : اٌّااؤحّش اٌزماابفٟ اٌااٛطٕٟ اٌخاابِظ : " اٌّااشأة فااٟ اٌزمبفاات اٌٛط١ٕاات ،         

 .١ٔ5771غبْ  98 -99" اٌّشأة فٟ اٌخشش٠ؼبث اٌٛط١ٕت األسد١ٔت " ، 

 
 

  ْاٌّشبسوت فٟ ِؤحّش بؼٕٛا : 

" Inauguration of the MA in Human Rights and Human Development Conference ", 

RWI    & University of  Jordan , paper on "Women and Human Rights in The 

Arab World ", 10 Dec 2007. 
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 ثبنيب: النذواث

 

  ندوة توعوٌة بالتعاون مع الجمعٌة األردنٌة لمكافحة األشكال الحدٌثة للعبودٌة واالتجار بالبشر  حول
ممارسات األشكال الحدٌثة للعبودٌة واالتجار بالبشر كثالث تجارة غٌر مشروعة بعد السالح 

 . 04/0/0202والمخدرات 
 

 ول : " الحقوق القانونٌة واإلنسانٌة فً الحٌاة العامة والخاصة من أجل تمكٌن المرأة الندوة اإلقلٌمٌة ح

وتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن فً المنطقة العربٌة", مركز المرأة العربٌة للتدرٌب والدراسات بالتعاون 

 , عمان/األردن.0204أٌلول  02-02مع هٌئة األمم المتحدة للمرأة, 

 

 لوم االجتماعٌة واإلنسانٌة فً األردن", مركز الدراسات االستراتٌجٌة فً الجامعة ندوة بعنوان: " الع

 , عمان/األردن.0200آذار  00األردنٌة وبالتعاون مع المعهد البرٌطانً, 

 

 

 ٍّ١ت اإلطالط ٚاٌخحذ٠ذ فٟ األسدْ "حٍمت دساع١ت حٛي : " اٌشخظ١ت ٚا٠ٌٛٙت اٌٛط١ٕت ٚدٚسّ٘ب فٟ ػ ،

 .5799حشش٠ٓ أٚي  50ِغ أِبٔت ػّبْ اٌىبشٜ ،  ِشوض اٌزش٠ب ببٌخؼبْٚ

 

  ، ٟواابْٔٛ راابٟٔ  98ٔااذٚة بؼٕااٛاْ "ػاللاات ا١ٌٕبباات اٌؼبِاات ببٌضااببطت اٌؼذ١ٌاات " ، اٌّؼٙااذ اٌمضاابئٟ األسدٔاا

5799. 

 

  حٍمت ٔمبش١ت حٛي " اٌحك فٟ اٌح١بة فاٟ لاً اٌشب١اغ اٌؼشباٟ :  فابق ِٕب٘ضات ػمٛبات اإلػاذاَ "، إٌّظّات

 .5799وبْٔٛ أٚي  0،  األسدْ –ػّبْ ٕبئٟ ، اٌذ١ٌٚت ٌإلطالط اٌض

 

  اٌشاابىت  5797اٌّشاابسوت فااٟ اٌحٍماات إٌمبشاا١ت حااٛي : " اٌماابْٔٛ اٌّؤلااج ٌٍضااّبْ االصخّاابػٟ ٌغاإت ، "

 .5797أ٠بس  53،  األسدْ –ػّبْ اٌمب١ٔٛٔت ٌٍٕغبء اٌؼشب١بث ، 

 

  اٌّااشأة فااٟ ٔمبباات اٌظااحبف١١ٓ اٌّشاابسوت فااٟ إٌااذٚة اٌٛط١ٕاات حااٛي : " اإلػااالَ ٚلضااب٠ب اٌّااشأة " ، ٌضٕاات

 .١ٔ5797غبْ  51األسد١١ٔٓ ٚاٌٍضٕت اٌٛط١ٕت األسد١ٔت ٌشؤْٚ اٌّشأة ، 

 

  ، اٌّشبسوت فٟ ٔذٚة حٛي : " اٌخشش٠ؼبث اٌٛط١ٕت ِٚشاػبحٙاب ٌٍٕاٛع االصخّابػٟ " ، صبِؼات اسباذ األ١ٍ٘ات

 .5797 راس  50
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 ، " بشٔبِش اٌىخبة اٌؼشبٟ ، اٌغافبسة األِش٠ى١ات ، اٌّشبسوت فٟ اٌحٍمت إٌمبش١ت حٛي : " إٌظش٠ت إٌغ٠ٛت 

 . 5797 راس  98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثبلثب: ورشبث العمل والذوراث التذريبيت

 

  ورشة عمل تدرٌبٌة بعنوان "رائدات األعمال " بالتعاون مع البنك األوروبً العادة االعمار والتنمٌة
 . 0202اذار  02-02والمنظمة الدولٌة لقانون التنمٌة 

 

 الجامعة 0202حزٌران  02-04, " 0202سٌنارٌوهات األردن " شة العمل الخاصة بمشروع ور ,

 األردنٌة, عمان/األردن.

 

  ًاالجتماع التنسٌقً الثالث بٌن المؤسسات الدولٌة ومؤسسات المجتمع المحلً الداعمة لدور المرأة ف

 , عمان/األردن.0202زٌران ح 2األحزاب السٌاسٌة ومراقبة العملٌة االنتخابٌة )متحدث رئٌسً(, 

  ورشة عمل لتقدٌم المسودة األولى للتقارٌر الوطنٌة للدراسة اإلقلٌمٌة حول المعٌقات والفرص أمام

 , عمان/األردن.0202أٌار  02-02مشاركة المرأة فً الحٌاة العامة والحٌاة السٌاسٌة, 

 

 البرنامج اإلقلٌمً لتمكٌن المرأة فً  ورشة العمل اإلقلٌمٌة لتطوٌر الدلٌل التدرٌبً لمشروع " أنا هنا ,"

 GIZ ,0-2المدعوم من التعاون الدولً األلمانً   Econowinمنطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا 

 , القاهرة/مصر.0202أٌار 

 
 

 ," عمان/األردن. ,0202نٌسان 00 محاضرة لمجلس األعٌان األردنً بعنوان " فلسفة المجلسٌن 
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 0204ٌل تدرٌبً فً مجال السٌاسة ", منظمة المرأة العربٌة, تشرٌن أول ورشة عمل: " إعداد دل ,

 مصر. –القاهرة 

 

  ورشة عمل: " إعداد الخطة التنفٌذٌة للجنة الوطنٌة األردنٌة لشؤون المرأة ", الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة

 , عمان/األردن.0204أٌلول  IREX ,02الدولٌة ومشروع 

 

 0204حزٌران  02ابٌة للمرأة ", المركز الوطنً لحقوق اإلنسان, ورشة عمل: " الحقوق اإلنج ,

 عمان/األردن.

 

  ورشة عمل حول: " اآللٌات الدولٌة لحماٌة حقوق اإلنسان لممثلً المجتمع المدنً فً األردن", األمم

 , عمان/األردن.0204نٌسان  02-2المتحدة لحقوق اإلنسان, 

 

 High Level Regional Consultation Meeting  Gender Equality in the Arab 

Region UNDP, 5-6 April 2014, Amman – Jordan. 

 

  :ورشة عمل حول موضوع: " النوع االجتماعً فً عمل لجنة المرأة واألسرة ", تقدٌم ورقة بعنوان

"تحلٌل التشرٌعات المعروضة أمام مجلس األمة من منظور النوع االجتماعً ", مركز القدس 

 , عمان/األردن.0204كانون ثانً  02السٌاسٌة,  للدراسات

 

  دٚساث حذس٠ب١ت حٛي : " حظ١ُّ اٌخطظ اٌذساع١ت " ،" حظ١ُّ اٌخذس٠ظ ٚاعخشاح١ض١بحٗ " ، " ِٙبساث

ِشوض ح١ّٕت اٌمٜٛ  /٠ظ اٌضبِؼٟ اٌفؼبي "، ٚرٌه ضّٓ دٚساث حط٠ٛش أػضبء ١٘ئت اٌخذس٠ظ ذساٌخ

 .5795أ٠ٍٛي  97ٌٚغب٠ت  5795 ة  58فخشة ِٓ اٌبشش٠ت فٟ اٌضبِؼت األسد١ٔت ، خالي اٌ

 

 ببٌخؼبْٚ ِغ ٚصاسة  اٌٍضٕت اٌٛط١ٕت األسد١ٔت ٌشؤْٚ اٌّشأة، ٚسشت ػًّ ِششٚع اإلٔظبف فٟ األصٛس

 .5795حض٠شاْ  97-51،  اٌؼًّ ِٕٚظّت اٌؼًّ اٌذ١ٌٚت

 

 ْٚسشت ػًّ حٛي : " اٌخؼ١ٍُ اٌخفبػٍٟ ألعبحزة حمٛق اإلٔغب ،  "USAID   ،50 5795ْ حض٠شا. 
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  ٟاٌح١بة اٌغ١بع١ت، ٚعبً حشض١غ إٌغبء ٌالٔخشاط فٟ إٌشبط ٚسشت ػًّ حٛي : " ِشبسوت اٌشببة ف

 0-5ببٌخؼبْٚ ِغ اٌّضٍظ إٌغبئٟ اٌذّٔبسوٟ ،  اٌٍضٕت اٌٛط١ٕت األسد١ٔت ٌشؤْٚ اٌّشأةاٌغ١بعٟ "  ، 

 .5795شببط 

 

 ذ٠ّمشاط١ت "، صّؼ١ت اٌّؼٙذ اٌذٌٟٚ ٌخضبِٓ " اٌّغبٚاة أٚالً : حمٛق إٌغبء ٚبٕبء اٌ : ٚسشت ػًّ حٛي

 .5799وبْٔٛ أٚي  5إٌغبء ، 

 

  دٚسة حذس٠ب١ت بؼٕٛاْ : " ِشالبت اٌّحبوّبث : اٌّحبوّت اٌؼبدٌت اٌحغبعت ٌٕٛع اٌضٕظ " ، اٌشبىت

 .5799حشش٠ٓ أٚي  59-55اٌمب١ٔٛٔت ٌٍٕغبء اٌؼشب١بث ، 

 

  " : ْصش٠ٓ ٚحّب٠خُٙ فٟ األسدْ " ، ِشوض ػذاٌت ٌحمٛق حؼض٠ض حمٛق اٌؼّبي اٌّٙبدٚسة حذس٠ب١ت بؼٕٛا

 .5799حشش٠ٓ أٚي  90اإلٔغبْ ، 

 

  " : ْدٚسة حذس٠ب١ت بؼٕٛاHuman Rights Curricular Development  "  ،RWI  ،Lund 

Sweden   ،14-18 Feb 2011. 

 

  ت ٚاٌّشوض اٌٛطٕٟ اٌّحىّت اٌضٕبئ١ت اٌذ١ٌٚت " ، ِٕظّت اٌؼفٛ اٌذ١ٌٚ ": اٌّشبسوت فٟ ٚسشت اٌؼًّ حٛي

 .5797وبْٔٛ أٚي  99، األسدْ –ػّبْ ٌحمٛق اإلٔغبْ ، 

 

  اٌّشبسوت فٟ ٚسشت اٌؼًّ حٛي : " اٌّخببؼت ٚاٌخم٠ُٛ ِٓ ِٕظٛس إٌٛع االصخّبػٟ " ، اٌٍضٕت اٌٛط١ٕت

 .5797أ٠بس  90-97ٌشؤْٚ اٌّشأة ، 

 

 ٌّضخّغ اٌّحٍٟ ٌٍّذسب١ٓ أٚ اٌؼب١ٍِٓ اٌّشبسوت فٟ اٌبشٔبِش اٌخذس٠بٟ حٛي : " أعبع١بث اٌخ١ّٕت ٚحشذ ا

 .5797أ٠بس  1فٟ ِضبي خذِت اٌّضخّغ " ، االححبد إٌغبئٟ األسدٟٔ اٌؼبَ ، 

 

  َدٚسة حذس٠ب١ت حٛي : " إوغبة اٌمضبة ٚاٌّحب١ِٓ اٌّؼبسف حٛي حطب١ك احفبل١بث حمٛق اإلٔغبْ أِب

 .١ٔ5797غبْ  95اٌمضبء األسدٟٔ " ، اٌظٕذٚق اٌؼشبٟ ٌحمٛق اإلٔغبْ ، 

 

  األعظ اٌغ١ٍّت ٌٍظ١بغت اٌخشش٠ؼ١ت " ، اٌشبىت  ": اٌّشبسوت فٟ اٌبشٔبِش اٌخذس٠بٟ اٌّخخظض حٛي

 .5771حشش٠ٓ أٚي  5-9اٌمب١ٔٛٔت ٌٍٕغبء اٌؼشب١بث ، 
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  ِشوض  "....األسدْ أّٔٛرصبً اٌّشبسوت فٟ ٚسشت اٌؼًّ حٛي : " ٔحٛ ػاللت طح١ت ب١ٓ اٌذ٠ٓ ٚاٌذٌٚت ،

 .5771حشش٠ٓ أٚي  99األسدْ ،  – اٌمذط ٌٍذساعبث  ، ػّبْ

 

 " : دٚسة حذس٠ب١ت حٛيEngendering the Public Sphere"  ، 

 Jordanian National Commission for Women             ،  ْ5770حّٛص  9 األسدْ ، –ػّب . 

 

 ة " ، اٌّشبسوت فٟ ٚسشت اٌؼًّ اٌٛط١ٕت حٛي : " إػذاد اٌم١بداث إٌغ٠ٛت فٟ اٌّضٍظ األػٍٝ ٌٍشبب

حشش٠ٓ ربٟٔ  59-99اٌضبِؼت األسد١ٔت / ِشوض دساعبث اٌّشأة ببٌخؼبْٚ ِغ اٌّضٍظ األػٍٝ ٌٍشببة ، 

5778. 


