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العواملهین ـیر الحسـان بشــإیم:االسم

السلط:مكان الوالدة

األردن–عمان 11953، الرمز البریدي 214تالع العلي، ص.ب. :العنوان

emanalhussein@yahoo.com:البرید اإللكتروني

 
ةـــي الفلسفة / إدارة تربویــوراه فــتدك-

"المرأة والقیادة: تجربة المرأة األردنیة في المراكز القیادة في وزارة : التخصص الدقیق
دراسة حالة"–التربیة والتعلیم 

ةــات سكانیـتیر دراسـماجس-
ةـا/ تربیـوس بیولوجیـبكالوری-

 
رِّسة في جامعة البلقاء الت.1 َد طبیقیة / حالیاً ُم
رِّسة في جامعة اإلسراء (سابقًا)..2 َد ُم
عضو مجلس بلدیة السلط الكبرى (حالیًا)..3
مستشارة ومدربة في تمكین المرأة وحقوق اإلنسان. .4

التدریب على اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة.- 
التدریب على مشاركة المرأة في الحیاة العامة (مرات عدیدة).- 
التدریب على مشاركة المرأة في السیاسة (مرات عدیدة).- 
التدریب على إدارة الحمالت االنتخابیة (مرات عدیدة).- 
التدریب على دور المرأة في المجالس البلدیة (مرات عدیدة).- 
التدریب على برنامج تمكین المرأة  "المرأة العربیة تتكلم".- 
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تصال، إدارة الوقت، إدارة االجتماعات، اتخاذ التدریب على المهارات القیادیة (مهارات اال- 
القرار، تقدیر الذات، ...). 

، 1999(وذلــــك بالتعــــاون مــــع مؤسســــات وجمعیــــات مختلفــــة مثــــل: مركــــز األمیــــرة بســــمة 
ولغایـــة -2002، مركـــز عمـــان لحقـــوق اإلنســـان 2000صـــندوق األمـــم المتحـــدة للســـكان 

مركــــز اإلعالمیــــات العربیــــات ،1999-1998اآلن، المنظمــــة العربیــــة لحقــــوق اإلنســــان 
ولغایــــة اآلن، جمعیــــة النســــاء العربیــــات، صــــندوق الملــــك عبــــداهللا للتنمیــــة فــــي -2002

الجامعة األردنیة).
.2005التدریب على (تمكین المرأة) بالتعاون مع (إرادة)، - 
التــــدریب علــــى (بنــــاء القــــدرات المؤسســــیة) بالتعــــاون مــــع المعهــــد النرویجــــي للمســــاعدات - 

.2006في الكویت اإلنسانیة 
، بالتعـاون مـع المعهـد الـدنماركي فــي 2005التـدریب علـى "كسـب التأییـد لقضـایا المــرأة)، - 

"الكویت".
1998-1997مشرفة تدریب في الصندوق الهاشمي .5

حیث كان المهام تتضمن
التیسیر في العدید من ورش العمل.- 
إعداد التقریر النهائي للبرامج التدریبیة.- 
ت التدریبیة ألعضاء التجمع والمجتمعات المحلیة.تحدید االحتیاجا- 
التدریب في كافة أنحاء المملكة حول مشاركة المرأة في البلدیات.- 
التدریب في كافة أنحاء المملكة حول مشاركة المرأة في البرلمان.- 

).2004-1998مقررة تجمع لجان المرأة الوطني األردني (.6
معلمة في وزارة التربیة والتعلیم..7

 
عضو مجلس بلدیة السلط الكبرى / حالیًا.*
عضو هیئة إداریة : نادي خریجي الجامعة األردنیة / حالیًا.*
عضو هیئة إداریة: جمعیة تنمیة الدیموقراطیة / حالیًا.*
).2004-1998عضو في المجلس األعلى لتجمع لجان المرأة الوطني األردني (*
).1997-1996حافظة العاصمة (أمینة سر تجمع لجان المرأة لم*
عضو في المجلس العلمي لمركز عمان لحقوق اإلنسان.*
عضو في جمعیة تنظیم األسرة.*
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عضو في جمعیة اصدقاء البرلمان.*
عضو في نادي السلط الریاضي.*
عضو في الفریق أألهلي لمجابهة الفقر*

 
مهارات إداریة.*
إتقان اللغة اإلنجلیزیة.*
مهارات حاسوب.*

 
لقد شاركت في العدید من المؤتمرات والندوات والدورات التدریبیة في كافة المجاالت مثل:

"المشـــاركة السیاســـیة، البلـــدیات، البیئـــة، حقـــوق اإلنســـان،  الحریـــات األكادیمیـــة، الصـــحة 
لمیة ...." والصحة اإلنجابیة وتنظیم األسرة، قضایا المرأة، مؤتمرات ع

أذكر بعض هذه النشاطات:
.1995أیام ، 10البحث السریع، المشاركة *
.1996تطویر االستراتیجیات اإلعالمیة، التربویة، *
.1996المشاركة في االنتخابات البلدیة، *
.1996إدارة مجموعات العمل، *
.1996إدارة االجتماعات، *
)←1996قضایا جندریة (منذ عام *
ندر.مفهوم الج*
تدریب مدربین.*
تطویر الحقائب التدریبیة.*
مهارات التقدیم (اإللقاء).*
.1998الصحة اإلنجابیة، االتصال، قضایا جندریة، *
.1998وضع المرأة في األردن، *
.1996مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة، *
.1998مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة، *
.1999، مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة*
.4/5/1997-19/4إدارة الحمالت االنتخابیة / بریطانیا *



4/4

.1997نحو أسرة أردنیة آمنة، *
.1995نحو أمومة آمنة، *
.1997التخطیط االستراتیجي للتنمیة االجتماعیة، *
.1998تحدید األولویات البحثیة في قضایا المرأة، *
.2/12/1998-30/11تمكین المرأة/ المرأة العربیة تتكلم ، *

لبنان/ بالتعاون مع مركز االتصال في جامعة جونز هوبكنز.
.2006-1995المشاركة في العدید من المؤتمرات في قضایا المرأة وحقوق اإلنسان منذ *
.2004المشاركة في دورة تدریب مدربین لمدة شهر في مونتلایر/ كندا، حول حقوق اإلنسان *
).2004ستراتیجي للبلدیات (المشاركة في ورشة عمل حول اإلدارة والتخطیط اال*
.2004المشاركة في العدید من ورش العمل حول الفقر في األردن، *
.2005المشاركة في العدید من ورش العمل حول "دور البلدیات في التنمیة، *
.2005المشاركة في ورشة عمل "مفاهیم التنمیة في منهاج التربیة الوطنیة في الجامعات، *
.2005عام ←) 1ریات األكادیمیة (المشاركة في مؤتمر الح*
.2006عام ←) 2المشاركة في مؤتمر الحریات األكادیمیة (*
المشاركة في ورش عمل حول دور البلدیات في الحد من الفقر.*
.2005المشاركة في مؤتمر "دور البلدیات في االستثمار"، جامعة عمان األهلیة، *
تربویـــة، قضـــایا المـــرأة، البیئـــة، اإلداریـــة، التنمویـــة، المشـــاركة فـــي العدیـــد مـــن البـــرامج "السیاســـیة، ال*

االجتماعیة، ....".
) المتقدمــة حــول حقــوق اإلنســان مــع اكویتــاس (مؤسســة كندیــة 2المشــاركة بــدورة تــدریب مــدربین (*

م) 3/2008-19-10/3متخصصة في حقوق اإلنسان) في المغرب من (

 
.2005في مكافحة الفقر، دور البلدیات *
.2005، جامعة الیرموك 2004المرأة األردنیة ومواقع صنع القرار، الجامعة األردنیة *
.2004القیادة الشباب وصنع القرار، *
.2002دور المرأة في التنمیة، *
دور المرأة في البلدیات.*
.2006الشراكة بین مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة التدریب المهني، *
).2004، 1996ة المرأة األردنیة في الحیاة العامة (مشارك*
.2005دور بلدیة السلط الكبرى في مكافحة الفقر والبطالة، *
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.2005العنف ضد المرأة، *


