
 
 
 

 
 

 
 

 رعاية حتت
 شرف ليلى السيدة معالي

 
 عشر التاسع الدولي فيالدلفيا مؤمتر

 املرأة
 املستقبل وآفاق التجليات

 
 املؤمتر برنامج

 4102/  أكتوبر - األول تشرين/  30-28
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 1 
 

 برنامج املؤمتر
 فعاليات اليوم األول :

 82/01/8102 الثالثاء                             
 1:.00 – 03:1                             جلسـة االفـتتـاح         )مسرح فيالدلفيا(

    اجلامعة كلمة �
 السيدة ليلى شرف - جملس األمناء  ةكلمة رئيس �

 
 الورقة االفتتاحية :
 ورقة أ. د. آمال قرامي �
 املصري رانيةورقة أ. د  �

 
 

 : الفين ألعضاء اهليئة التدريسية افتتاح  املعرض
 د. مروان عالن                 -    د. فيصل العمري -      د. سهاد الدوري    -         د. حمسن عالم  -       أ.د. حممد عبد العال   -      

   
  اسرتاحة شاي

 
 02.11 – 08.11              :           )مسرح فيالدلفيا ( والفكر العربي والغربي اجللسة األوىل  :املرأة

 منة الزعيبأ . آ:  رئيس اجللسة    
 
 )جامعة القاهرة/مصر("  رؤية استشرافية للمداخل النسوية للتنوع االجتماعي عدلي السمري " ¾
 ) األردن ( الفكر النسوي العربي بني القداسة واحلداثة "خدجية  العزيزي "  ¾
 يالدلفيا/ األردن() جامعة ف قراءة يف تاريخ النسوية  الغربية ونظرياتها"" سلوى العمد  ¾
 جامعة اإلسكندرية/مصر()"املرأة العربية بني اإلجحاف واإلنصاف  "هاني مخيس عبده  ¾
 )جامعة " البنى الذهنية القيمية عن املرأة السائدة يف اجملتمع " جاسم وسناء الداغستانيأمحد لطيف  ¾

 بغداد/ العراق(

 اسرتاحة  غداء
 

 00.11  - 00.11                    ) مسرح فيالدلفيا (                   :      اجللسة الثانية : املرأة واألدب
 أ . د هند أبو الشعر  رئيس اجللسة:      

 ) االردن( " تقاطع السرية الذاتية والرواية –اهلامش واملركز  :النسوية إبراهيم السعافني "  ¾
 )جامعة فيالدلفيا/األردن( يلة وليلة"ألف لوراء صورة املرأة املثقَّفة يف  ما غسان عبد اخلالق " ¾
)جامعة  قراءة يف مناذج من األدب العربي القديم " –" صورة املرأة يف أدب املرأة منتصر الغضنفري  ¾

 املوصل/العراق(
)جامعة فيالدلفيا/ موقف الرجل العربي من املرأة : الشاعر عز الدين املناصرة أمنوذجًا" " هالة العبوشي  ¾

  األردن(
ناصرة أمنوذجًا" حممود درويش وعزالدين امل -صورة املرأة يف الشعر الفلسطيينالح الدين " بنان ص ¾

 )جامعة القدس / فلسطني(
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 01/8102/ 80األربعاء :  فعاليات اليوم الثاني

  :  00.11 –10.11              )مسرح فيالدلفيا(          الرواية املشرقية    واملرأة   :الثالثة اجللسة 
 يوسف بكارأ . د.  يس اجللسة: رئ

)جامعة  "منوذًجاأالرواية السعودية  -" صورة املرأة يف الرواية العربية احلديثة حسن عليان  ¾

 فيالدلفيا/األردن(
) جامعة منوذجًا "أصورة املرأة يف املوروث الشعيب: احلكايات الشعبية العمانية " أمرية احملرزية  ¾

 السلطان قابوس/ُعمان(
بدولة اإلمارات العربية للصفوف األربعة األوىل  يف مقررات اللغة العربية األنثوّي " الّنّصن أمين عليا ¾

 / اإلمارات( كلية الدار اجلامعية) "املتحدة
رواية ) موسم اهلجرة إىل الشمال( للطيب صاحل : صورة املرأة  يف الرواية العربية" قاسم القفة  ¾

 )جامعة الزاوية/ ليبيا(" أمنوذجًا

جامعة األمريكية واجلامعة ) "األردنيةالرواية يف  جرائم الشرفمتثالت "  ء سالمة ونداء مشعلدعا ¾

 / األردن(فيالدلفيا

   :  11:00 – 11:10         مبنى التصميم(   ITمسرح   )         الفن واملرأة :  رابعةاجللسة ال
 د. حممد عبد العالأ . : رئيس اجللسة   

 )جامعة الكويت/ الكويت( واملوضوعي يف مسرح املرأة يف اخلليج العربي " الذاتي" نادر القنة  ¾
سراب االستشراق، مقاربة سيميائية للوحة "أوجني دوالكروا" )نساء اجلزائر يف  "سليم بتقة  ¾

 ) جامعة حممد خيضر/ اجلزائر( ("املخدع
 " عراقي املعاصر أمنوذجًاملوروث يف اخلطاب الفين املعاصر :رائدات اخلزف الجتليات ا "زينب كاظم  ¾

 (بغداد / العراق ة)جامع
) جامعة جنوب املوروثات البيئية يف األعمال اجلرافيكية لرائدات فن اجلرافيك العربي" "أمين قدري  ¾

 الوادي / مصر(
 جامعة جنوب الوادي / مصر()  "" املرأة يف اجلداريات الشعبية بالقرنة منال حممد مبارك ¾
 )جامعة فيالدلفيا/األردن( املرأة يف التشكيل العربي املعاصر : موضوعًا ومبدعة "" صورة عالن المروان  ¾

  :   00:11 – 10:11  (قاعة الندوات)املرأة والتنمية      اخلامسة : اجللسة 
 أ . د سامل ساري   : رئيس اجللسة     

 طرابلس / ليبيا( )جامعة دور املرأة العاملة يف التنمية اجملتمعية " "غمجة  بوأنصر الدين  ¾
تطوير أداء املرأة اإلداري باجلامعات السعودية يف ضوء مفهوم إدارة التغيري  "ذهب نايف الشمري  ¾

 ) جامعة حائل/السعودية( والتحديات املعاصرة "
 )فلسطني( من أجل متكني النساء العامالت يف العمل وتعزيز رأس املال البشري" إدريس جرادات " ¾
وتنمية مهارتها يف اخلروج للعمل  يف  " تعزيز مكانة املرأةم اجلعباريمسلوحممد الدوماني  ¾

 )جامعة املرقب / ليبيا( اجملتمع العربي "
 ) جامعة بنغازي / ليبيا( " مناذج من جتلّيات املرأة الليبية يف العصر احلديث" فادية القطعاني ¾

¾ Abdulfattah Yaghi “  What causes Women Managers to Quit their? 
Comparative Analysis of Quality of Organizational Leadership Life in United Arab 
Emirates” (United Arab of Emirates) 

 اسرتاحة 
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 :02.11 – 08.11          (   مسرح فيالدلفيا)  والتعليماإلعالم و: املرأة السادسة اجللسة 
 أ. مجانة غنيمات رئيس اجللسة:

 
القائم باالتصال  يف القنوات  أداءتقويم ات  يف   واإلعالمي اجتاهات مجهور املرأة العام"  فوزية آل علي ¾

 جامعة الشارقة / اإلمارات()     إلماراتية "االفضائية 

 (/ األردن)جامعة فيالدلفيا " املرأة العراقية وحرية التعبري عن الرأي"بشرى احلمداني  ¾
الت التأويل النفعي يف انتاج اخلطابات حول املرأة : اخلطاب الديين إشكا "كنزاي حممد فوزي  ¾

 / اجلزائر(5511أوت  02) جامعة  واخلطاب االجتماعي أمنوذجًا "
) جامعة العربي بن  املشاركة السياسية االلكرتونية للمرأة العربية "   "وداد مسيشي وآمنة قجالي  ¾

 مهيدي / اجلزائر(
رأة يف جمال التعليم : نبوية موسى ومحيدة العنيزي منوذجني من العصر " ريادة املمرفت التارقي  ¾

 / ليبيا(  بنغازي ) جامعة  "احلديث

   : 02.11 – 08.11             ( قاعة الندوات  )        الرواية املغاربية واملرأة  : السابعةاجللسة 
 أ . د عز الدين املناصرة رئيس اجللسة :  

دراسة  للطاهر بن جلون   "رة املرأة يف رواية "الطفل الرملي" و"الليلة املقدسة" صووناسة  بورزان  ¾
 ) جامعة باتنة / اجلزائر( وصفية حتليلية "

 )جامعة حممد خيضر/ اجلزائر( البوح األنثوي يف الرواية النسائية اجلزائرية " سعاد طويل وفتيحة طويل " ¾
قراءة يف جتربة أحالم مستغامني يف )األسود يليق  – " املرأة بني الرواية والرؤيةصهباء الغضنفري  ¾

 ) جامعة املوصل / العراق( بك( "
رؤية من خالل  -" صورة املرأة العربية يف "قصة غادة أم القرى" ألمحد رضا حوحو خمتارية بن قبلية  ¾

 ) جامعة عبد احلميد بن باديس/ اجلزائر( الضمائر الشخصية "
)جامعة  الديين يف العمل الروائي حملمد صيباري "االلتزام زام االجتماعي و" املرأة بني االلتحنان يونس  ¾

 بغداد / العراق(
 

 اسرتاحة غداء

  الثالثفعاليات اليوم 
 8102/ 01/  1::   اخلميس

 

  :   1.00: –1.10:                         ()مسرح فيالدلفيا                          التغيري    املرأة و :الثامنةاجللسة 
 أ . أمسى خضررئيس اجللسة :  

 )لبنان( "0255إشكالية حترير املرأة العربية يف زمن انتفاضات العام " مسعود ضاهر  ¾
 ) جامعة فيالدلفيا/ األردن( " الواقع السياسي للمرأة األردنية: الثابت واملتحول "موفق أبو محود  ¾

 )جامعة مصراتة/ ليبيا(  لسياسي يف ليبيا "ثقافة املرأة ودورها يف التغيري ا" حنان العبار  ¾
 / مصر( املنيا)جامعة   من الثيوقراط إىل التكنوقراط " …صورة املرأة " أمحد وصيف  ¾
 ) جامعة طرابلس/ليبيا("االجتماعي عوامل التغريواملرأة تغيري العالقة بني  " جناة عارف فرنكة ¾
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  :1::00 – 1:.10         )قاعة الندوات(         املرأة واملشاركة السياسية     :  التاسعةاجللسة 
 د. نبيل الشريفرئيس اجللسة :  

 
 ) جامعة عني مشس/مصر( العنف ضد املرأة بني الواقع والتشريعات " " نبيلة خري اهلل ¾
 ) جامعة بين سويف/ مصر( يونية " 02دور املرأة يف املشاركة السياسية بعد ثورة " منى هاشم   ¾
)جامعة  دور اجملتمع املدني يف دعم مشاركة النساء السياسية قراءة تارخيية حتليلية " "زهري توفيق  ¾

 فيالدلفيا / األردن(
" املرأة و املشاركة السياسية يف الوطن العربي: استغالل سياسي  كتاف الرزقيو فريوز مامي زرارقة ¾

 / اجلزائر( 0) جامعة سطيف  أم رد لالعتبار؟
دراسة مقارنة بني  -ع وحتديات املشاركة السياسية للمرأة املغاربيةواق " دروش فاطمة فضيلة ¾

 ) املركز اجلامعي لتيبازة / اجلزائر( اجلزائر وتونس واملغرب "
 

 اسرتاحة

  :   02.11 –08.11     (يف ظل االحتالل   )مسرح فيالدلفيا  املرأة الفلسطينية :العاشرة  جللسة ا
 أ. مسيح املعايطةاجللسة :   رئيس
 
 )جامعة قطر/ قطر( جتليات املرأة الفلسطينية يف الوطن احملتل خالل االنتفاضة األوىل"" نظام العباسي  ¾
)جامعة االستقالل /  "واقع احلياة االجتماعية للمرأة الفلسطينية احملررة من األسر  "عمران علي عليان  ¾

 فلسطني(
  القدس)جامعة   ني احملتلة : الواقع والطموح"" املنظمات النسوية غري احلكومية يف فلسط مشهور احلبازي ¾

 (/ فلسطني
 (    قطر/  قطر) جامعة    م( "5591-5502الدور الوطين للمرأة املقدسّية ) "حممد احلزماوي  ¾

 

    :  02.11 -08.11 )قاعة الندوات ( واالستشراق والرتاث التاريخاملرأة و :احلادية عشراجللسة 
 اخلاروفأ . د أمل رئيس اجللسة :  

 )جامعة مؤتة / األردن( قواعد الزواج عند العرب قبل اإلسالم ومراسيمه وطقوسه " " هايل الربي ¾
 السعودية() م "115-992هـ/500-15نساء البالط األموي ودورهن يف احلياة العامة من عام " ميسون العنزي  ¾
 )جامعة تيزي وزو/اجلزائر(" األسطورة املرأة القبائلية واملمارسات الطقوسية السحرية من خالل بداك شبحة " ¾
 ) جامعة فيالدلفيا / األردن( ) مريانا مراش (" رائدة النهضوية " الفدوى نصريات  ¾
التاريخ الشفوي لعادات الزواج يف البادية األردنية دراسة على عينة من  "جرب اخلطيب وخضر السرحان  ¾

 () جامعة الريموك / األردن  "النساء يف منطقة السرحان
¾ Aseel Ghassan   " Arab Feminism and Orientalism  " (  PASSIA   /  Jerusalem) 

 
 

 اسرتاحة غداء  �
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 مساًء      0.11حفل اخلتام الساعة  �
 كلمة ضيوف املؤمتر -
 كلمة عميد كلية اآلداب والفنون  -
 كلمة اجلامعة -
 البيان اخلتامي -
 توزيع الشهادات -

 
 


