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 ملتقى مناهضة العنف

 ضد المرأة 
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 للحملة العاملية ) حمايتي( ملتقى)
ً
 ( يوًما ملناهضة العنف ضد املرأة16تفعيال

 هـ1441 /4 /13  - 3 /28

 

 

 مع الحملة العاملية )
ً
( يوًما ملناهضة العنف ضد 16ملتقى توعوي وتثقيفي متعدد الفعاليات، ويطلق تزامنا

 املرأة.

 

 

 

 توعية وتثقيف املنسوبات بأوجه العنف ضد املرأة واآلثار املترتبة عليه.  .1

 واإلجراءات القانونية للتبليغ والحماية واملتبعة داخل اململكة.التعريف باألنظمة واللوائح  .2

 التعريف بالجهات املقدمة لخدمات حماية املرأة من العنف داخل اململكة. .3

 عرض قصص نجاح وتجارب لسيدات استفدن من خدمات الحماية املخصصة في اململكة. .4

 

 

 

 مواكبة توجيهات حكومتنا الرشيدة في مناهضة العنف بشكل عام والعنف ضد املرأة بشكل خاص.  .1

 املشاركة في القضايا املجتمعية التي تمس املرأة والتي تعد جزء ال يتجزأ من املجتمع.  .2

 تحقيق رصيد معرفي ومهاري لدى منسوبات الجامعة من طالبات وموظفات وعضوات هيئة .3

 تدريس حول ماهية العنف واألثار املترتبة عليه وكيفية مواجهته.  

 مساندة األجهزة الحكومية املختصة والتعريف بالجهات العامة والخاصة وغير الربحية .4

 والتي تقدم الخدمات التأهيلية للمرأة املعّنفة.  

 

 

 

 وصف البرنامج: 

 

 أهداف البرنامج: 

 

 أهمية البرنامج: 
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 مفهوم العنف وأسبابه وآثاره.  .1

 اإللكتروني ومظاهره.العنف  .2

 آلية مناهضة العنف ضد املرأة.  .3

 الدراسات واملشاريع العاملية في مناهضة العنف ضد املرأة. .4

 قضايا واستشارات نفسية واجتماعية وإجرائية ملناهضة العنف ضد املرأة. .5

 التجارب العاملية في مناهضة العنف ضد املرأة.  .6

 املرأة وحقوقها ومناهضة العنف ضدها. جهود اململكة العربية السعودية في تمكين  .7

 

 

 

 تتنوع فعاليات امللتقى لتشمل ما يلي: 

 الجلسات العلمية.  .1

 املناقشات الحوارية.  .2

 الدورات التدريبية. .3

  ورش العمل. .4

 املعرض املصاحب.  .5

 مارثون األفكار. .6

 

 

 

 

 فرع جمعية حقوق اإلنسان بمكة املكرمة. .1

 مؤسسة رعاية الفتيات بمكة املكّرمة. .2

 مركز يسر النسائي بمكة لإلصالح األسري. .3

 لجنة إصالح ذات البين التابعة ألمارة منطقة مكة املكرمة. .4

 وحدة الحماية االجتماعية بالعاصمة املقّدسة. .5

 منطقة مكة املكّرمة. لجنة شؤون األسرة الّتابعة ملجلس .6

 

  :محاور البرنامج

 

 الفعاليات املصاحبة للبرنامج:

 

 الجهات املدعوة للفعاليات:

 للفعاليات:املدعوة 
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 برنامج ملتقى مناهضة العنف ضد املرأة )حمايتي(
 

 

 التوقيت منفذ الفعالية الفعالية م

 قاعة الجوهرة  م /  2019 /25/11هــ املوافق 1441 /3/  28اإلثنين 

1 

 

 افتتاح ملتقى حمايتي

 افتتاح معرض حمايتي ●

 السالم امللكي ●

 الطالبات.كلمة وكيلة الجامعة لشؤون  ●

 

 ص 11:00 – 10:00 لجان امللتقى

2 
 الجلسة األولى:

 العنف ضد املرأة

 عالجه(-آثاره  –أنواعه  –أسبابه  –)مفهومه 

 مديرة الجلسة

 بنت سعيد العمودي           ةأ.د. هال

 الدراسات الجامعية للطالبات سابًقا التدريس، عميدةاألستاذ بقسم املناهج وطرق  

 

 املتحدثات:

 )العنف ضّد املرأة، مفهومه وأسبابه(

 أ.د. أفنان بنت محمد تلمساني

األستاذ بقسم الشريعة، وكيلة مدير مركز الدراسات 

 اإلسالمية بعمادة البحث العلمي

 م12:00-ص-11:00

 

 )العنف ضد املرأة، أنواعه وآثاره(

 د. طلحة بنت حسين فدعق

 األستاذ املشارك بقسم الخدمة االجتماعية

 )العنف ضّد املرأة، عالجه(

 د. عبير بنت محمد الصبان

األستاذ املشارك بقسم علم الّنفس، وكيلة عميد كلية 

 التربية

3 
 حلقة نقاش مع الطالبات

 )العنف اإللكتروني(

 مديرة الحلقة

 د. هناء بنت عبدالرحيم يماني

األستاذ املساعد بقسم علم املعلومات، وكيلة عمادة التعلم 

 اإللكتروني والتعليم عن ُبعد

 م12:00-1.30
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 التوقيت منفذ الفعالية الفعالية م

 قاعة الجوهرة     م    2019 /26/11هــ املوافق 1441 /3 /29الثالثاء 

1 
 الجلسة الثانية

 آلية مناهضة العنف ضد املرأة

 )الدراسات والسياسات واإلجراءات(

 مديرة الجلسة:

 د. ايمان بنت عقيل اللهيبي.                   

 األستاذ املشارك بقسم الرياضيات، وكيلة الكلية الجامعية بالليث 
 املتحدثات

 )آلية مناهضة العنف ضد املرأة، الدراسات(

 أ.د. صفية بنت عبد هللا بخيت

 األستاذ بقسم التربية اإلسالمية

 ص10.00-11:00

 ضد املرأة، السياسات()آلية مناهضة العنف 

 د. هيفاء بنت عثمان فدا

مستشارة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، األستاذ 

 املشارك بقسم البالغة والنقد

 )آلية مناهضة العنف ضد املرأة، اإلجراءات(

 أ.د. نورة بنت زيد الرشود

، املستشارة لدى هيئة حقوق األستاذ بقسم األنظمة

 اإلنسان

 والوثائق الدولية()التقارير 

2 
 حلقة نقاش مع الطالبات

 العنف األسري 

 مديرة الحلقة

 د. أمينة بنت أحمد الجندي

 األستاذ املساعد بقسم الخدمة االجتماعية

 م12,300-ص11:00

 التوقيت منفذ الفعالية الفعالية م

 قاعة الجوهرة      م    2019 /27/11هــ املوافق 1441 /3/  30األربعاء 

1 

 

 

 الجلسة الثالثة

 

 قضايا واستشارات في مظاهر العنف 

 االجتماعي( –النفس ي  –الجسدي  –)األسري 

 

 

 

 

 

 

 مديرة الجلسة

 د. نوف بنت علي الجعيد

 األستاذ املساعد بقسم البالغة والنقد، نائبة رئيس وحدة التوعية الفكرية

 

 املتحدثات:

 )قضايا واستشارات في مظاهر العنف

 األسري(

 هنادي بنت محمد قمره د.

األستاذ املشارك بقسم السكن وإدارة املنزل، وكيلة الكلية 

 الجامعية بالجموم
 

 ص10:00-11:00
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 التوقيت منفذ الفعالية الفعالية م

1 

 

 

 

 

 

 

 الجلسة الثالثة
 

 قضايا واستشارات في مظاهر العنف 

 االجتماعي( –النفس ي  –الجسدي  –)األسري 

 واستشارات في مظاهر العنف الجسدي()قضايا 

 د. مرام بنت هاشم الشريف

األستاذ املساعد ووكيلة قسم طب املجتمع والرعاية 

 الصحية للحجيج

 ص10:00-11:00

 

 )قضايا واستشارات في مظاهر العنف النفس ي(

 د. نهالء بنت هاشم حريري 

األستاذ املساعد بقسم طب املجتمع والرعاية الصحّية 

وكيلة عمادة شؤون الطالب لألنشطة للحجيج، 

 والتدريب الطالبي

 )قضايا واستشارات في مظاهر العنف االجتماعي(

 د. سوزان بنت صدقه بسيوني

 األستاذ املشارك بقسم علم النفس

2 
 حلقة نقاش مع الطالبات

 أسئلة حول العنف األسري 

 مديرة الحلقة

 د. بتول بنت إدريس برناوي 

 بقسم الدعوة والثقافة اإلسالميةاألستاذ املساعد 

 املتحّدثة

 املحامية/الجوهرة آل عيس ى
 

 م11:00-12.30

 )قاعة الجوهرة(     املعرض املصاحب                                         

 

 ) قاعة الجوهرة(  م         2019 /28/11ه املوافق 1441 /4 /1الخميس 

 

 مارثون األفكار()

 )قاعة الشيخ جميل خوقير( م         2019 /1/12هـ املوافق 4/4/1441األحد  

1 
 دورة تدريبية

 مواجهة العنف في بيئة العمل

 املدربة: 

 د. أمل بنت محمد بدر

 األستاذ املساعد بقسم علم النفس

 م 12:00 –ص 10:00

 نماء للتدريب()قاعة                  م2019 /2/12هـ املوافق 5/4/1441االثنين  

1 
 دورة تدريبية

كي تعيش ي بسالم: السالم الداخلي ومناهضة 

 العنف ضد املرأة

 املدربة: 

 القحماني.د. مها بنت حسن 

 األستاذ املساعد بكلية التصاميم

 م 12:00 –ص 10:00
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 للتدريب()قاعة نماء                م   2019 /10/12هـ املوافق 4/1441/ 13الثالثاء

 ورشة عمل بعنوان:

 )الدراسات البحثّية في مناهضة العنف ضد املرأة(

 التوقيت الفعالية م

1 

 الجلسة األولى

 عرض التصنيفات حسب املصادر

 د. أمينة بنت نايف االحمدي

 األستاذ املساعد بقسم الفيزياء، وكيلة عمادة شؤون املكتبات

 ص10:00-10.30

2 

 الجلسة الثانية

 عرض مسار األبحاث الشرعية 

 أ.د. أفنان بنت محمد تلمساني

 األستاذ بقسم الشريعة، وكيلة مدير مركز الدراسات اإلسالمية بعمادة البحث العلمي

 د. سلمى بنت داود بن داود

 وكيلة كلية الدعوة وأصول الدين للتدريب وخدمة املجتمع األستاذ املشارك بقسم القراءات،

 

  ص10.30-11:00

3 

 الجلسة الثالثة

 عرض مسار األبحاث التربوية 

 د. سارة بنت هليل املطيري 

 األستاذ املساعد بقسم التربية اإلسالمية، وكيلة قسم التربية اإلسالمية واملقارن 

 د. أماني بنت محمد الدوسري 

 وكيلة مدير مركز بحوث العلوم التربوية والنفسية األستاذ املساعد بقسم علم النفس،

 ص11:00-11.30

4 

 الجلسة الرابعة

 عرض مسار األبحاث الطبية

 د. فاطمة بنت جبر السلمي

 وكيلة كلية التمريض للتطوير وريادة األعمال األستاذ املساعد بقسم ممارسات التمريض،

 م11.30-12

5 
 التوصيات

 د. خلود بنت عبدهللا الثبيتي

 كلية العلوم االجتماعيةوكيلة األستاذ املشارك بقسم اللغة اإلنجليزية، 

 م12:00-12.30

 

 حفل التكريم

 الجوهرة( )قاعة 

 م 1:00 – 12:30

 
 وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات     

 

 ســـــارة بنت عمر الخولي. د               


