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 و 2020أَؾطح انٕحذج خالل عاو 

و ٔجاسي  8/12/2020انًُعمذ يٕو انثالثاء انًٕافك  113ذى أعرًاد ٔحذج يُاضح انعُف ضذ انًشأج تًجهظ كهيح سلى   1

 ذج إضافح انٕحذج ضًٍ نٕحح ؽشف انٓيكم انرُظيًي انجذي

ٔانٓيكم انرُظيًي  تم عقد ندوة لتعريف أعضاء هيئة التدريس والعاملين والموظفين باألنشطة والرؤية والرسالة  2

 انخافح تانٕحذج 

 هٕحذج ٔاالعالٌ عُّت ٔنٕجٕ خاؿ  ٔتٕسؽٕس ٔتُش عًم كريةذى   3

 ذى يخاطثح يذيش انكهيح نرٕفيش كًثيٕذش ٔطاتعح ٔغيش يرٕفش في انٕلد انحاني  4

 الجامعة ة كما تم رفعه علي موقع إعداد فيديو تعريفي بالوحدتم   5

 )الفيسبوك واليوتيوب( ونشر االخبار الخاصة بالمراة نشطتهاأتفعيل منصات التواصل االجتماعي للتعريف بالوحدة و  6

انخاؿ تًذيش انٕحذج  ضح انعُف ضذ انًشأج كهيح انرًشيض جايعح انضلاصيك( ٔانيٕذيٕبتاعى )ٔحذج يُاْانفيغثٕن 

 )خهطثيطح تانقهقح( تأعى 

 التواصل مع الجهات االعالمية والقنوات المختلفة لنشر أنشطة الوحدة  7

انًخرهفح يثم ) انرًُش ،  جأًال انفُيح انري ذُالؼ لضايا انًشعيرى عًم يماالخ تؾكم دٔسي عهي انقفحح عٍ األ  8

 انرحشػ ، انعُف ......ٔغيشْا(

 ذى ذجٓيض االعرثياَاخ ٔانًماييظ انخافح تانرعايم يع انًشاج انًعُفح  9

 االَاز عذاد ٔذمذيى يحاضشج عٍ ذطثية انخراٌ في انيٕو انعانًي نًُاْضح خراٌإَٔسا غُيى ت/لاو َائة يذيش انٕحذج د  10

  
 

 جايعح انضلاصيك

 

 
 

  

 

 

 
                

 كهيح انرًشيض

 2021 - 2020انرمشيش انغُٕي نٕحذج يُاضح انعُف ضذ انًشأج نعاو 
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ٌ يع يجهح ْٕيح نأل  11 ج عهي ؽكم ؽعش أدتيح في انمضايا انري ذخـ انًشأَؾطح انطالتيح تانكهيح ٔعًم يغاتمح ذى انرعأ

 انخافح تانًجهح  َؾطح ٔانؾٓاداخٔيشفك فٕس تاأل 2020تشيم أٔخاطشج ٔلقح لقيشج نعذد 

 اجعرّ تؾكم دٔسٖيشفعيم فُذٔق انؾكأٖ ٔفرحّ ٔى ذذ  12

جتماعية أستخدام تقنيات المسرح الحديثة في معالجة قضايا أو ةنشاط مسرحي وعقد ورش عمل مسرحيتم عمل   13

ٔذى ذكشيًٓى يٍ ليم اعضاء  من خالل أنشطة الرول بالي بالسكاشن مثل )التنمر والعنف االسرى...ألخ( ونسوية

 انٕحذج

عالن عنها في خاطئة في التعامل مع المراة واإلتم عمل بوكليتات والفتات من قبل الطالب تخص التنمر والمفاهيم ال  14
 كل الكلية وتوثيق ذلك بالصور والفيديوهات 

 نهرفاعم انذائى عهي ففحح عيفمن المجلس القومي للمراة ومنطمة سيف للمدير الوحدة  انشطةتم ارسال   15

من خالل مواقع  لوحدةة والتحرش الجنسي علي منصات اأبحاث العلمية الموثقة الخاصة بقضايا المرنشر األ  16

 التواصل األجتماعي 

ًذسط انمإٌَ انذعرٕسٖ تكهيح انحمٕق جايعح َذٔج عٍ حمٕق انًشاج نالعرار انكذذٕس يحًذ عاليح يذى عًم   17

 ٔذكشيى انذكرٕس تعذ انُذٔج ذٕثيمٓا عهي انقفحح  4/10/2021ٔو االثُيٍ انًٕافك انضلاصيك 

 رشَٔيح ٔذٕثيمٓا عهي انقفححنكأذى ذكشيى اعضاء انٕحذج تؾٓاداخ   18

ضطشاب ياتعذ انقذيح تٕاعطح طالب عكؾٍ ٔاحذ َفغيح ٔذٕثيمٓا إعيذ ٔم سٔل تالي عٍ انًيشاز ْٔجًاخ األذى عً  19

 عهي انقفحح

ْذاف أنًي نًُاْضح انعُف ضذ انًشاج عٍ لرشاب انيٕو انعاإضاء انٕحذج ذضايُا يع أعاخ يٍ لثم ذى عًم فيذيْٕ  20

 َؾاءْاإإَجاصاخ انٕحذج يُز ؽكال انعُف انًخرهفح ٔيفيح انرقذٖ ألٔيٓاو انٕحذج ٔك

 اعذاد ٔذمذيى د َٕسا غُيى َائة يذيش انٕحذج  2021-2020نعاو  عًم فيذيٕ ذجًيعي عٍ اَجاصاخ انٕحذجذى   21

 انٕحذج إداسج يجهظ سئيظ               انٕحذج إداسج يجهظ سئيظَائة يذيش انٕحذج/                    

                  يحًذ طّ د َؾِٕ احًذ                    ا.د ُْاء حًذٖ                                         ا. د َاديح


