
הזמנה זו מהווה אישור כניסה 
לחניון המכללה

נשמח לראותכם !

هذه الّدعوة مبثابة ترصيح دخول

إىل موقف السّيارات يف الكلّية

يُشرّفنا حضوركم!

הזמנה
دعـــوة
הזמנה
دعـــوة

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
תכנית ההכשרה לבית הספר היסודי ולגן

אנו מתכבדים להזמינכם לכנס ארצי בנושא:
נשים ערביות ושוק העבודה בחברה

הערבית בישראל

יום רביעי, 19 במרס 2014
הכנס/הכינוס יתקיים במכללה האקדמית לחינוך

ע"ש קי אולם 203

يترشّف ِقسام التأهيل للمرحلة االبتدائية ورياض 

األطفال يف كلّّية "يك" 

بدعوتكم إىل حضور املؤمتر القطرّي:

الّنساء العربّيات ّ وسوق العمل
يف املجتمع العريّب يف إرسائيل

وذلك يوم األربعاء، املوافق 19.3.2014

يف كليّة "يك"، قاعة املحارضات 203



בתכנית البــرنــامج

10:15-10:00

10:40-10:15

11:20-10:40

11:50-11:20

12:20-11:50

13:10-12:20

13:40-13:10

13:50-13:40

تجّمع وتسجيل

كلامت ترحيبّية وافتتاحّية 

الربوفسورة ليئة كوزمينسيك، رئيسة الكليّة 

السّيدة فريد سويّد، مديرة سلطة الّنهوض باملرأة، مكتب رئيس الوزراء

أبحاث تدريس  االبتدايئ ورئيس مركز  القسم  رئيس  أبو جابر،  الدكتور سليم 

اللغة العربيّة يف كليّة "يك"  

                                  

الجلسة األوىل:  رئيسة الجلسة: الدكتورة آمال أبو سعد، كلّية "يك"

السيّدة هوازن يونس، ُمتخّصصة يف مجال العمل يف املجتمع العريّب

العمل  االندماج يف سوق  تحّديات  العمل:  العربية وسوق  الفلسطينية  املرأة 

والتّطوير املهنّي

السيّد حسام أبو عيشة، ممثّل

َمشهد مرسحّي بعنوان "حريّة املرأة"

اسرتاحة

الجلسة الثانية: رئيسة الجلسة: السّيدة دينا شحادة، كلّية "يك"  

الدكتور خالد أبو عصبة، مدير معهد مسار لألبحاث االجتامعيّة ومحارض بكليّة 

القاسمّي وبيت بريل

دور الّسلطات املحليّة العربيّة يف توفري فُرَص عمل للمرأة العربيّة

ندوة ونقاش مفتوح يف موضوع:

املرأة العربيّة ومواجهة التّحديات االجتامعية والّسياسيّة يف سوق العمل 

املشاركون: 

الدكتور خالد أبو عصبة، مدير معهد مسار لألبحاث االجتامعيّة 

السّيدة هوازن يونس، ُمتخّصصة يف مجال العمل يف املجتمع العريّب

 "Lead 2" السّيدة دنيا مخلوف، مديرة مشاركة يف مركز

السّيدة هند الّصانع، الناطقة بلسان "مًعا"- إتحاد الجمعيّات الّنسائيّة يف الّنقب

السّيد فادي مسامرة، مدير إداري املجلس اإلقليمّي للقرى غري املعرتف بها

السّيد أمري أبو قويدر، منظّم من أجل تغيري مجتمعي يف املجتمع العريّب،  

مؤّسسة شتيل

السّيد حسام أبو عيشة، ممثّل

َمشهد مرسحّي بعنوان "شوكة وسّكينة"

تلخيص وإجامل: الدكتورة وردة سعدة- جرجس، كليّة "يك"

התכנסות ורישום

ברכות ודברי פתיחה
פרופ' לאה קוזמינסקי, נשיאת המכללה

גב' ורד סויד, מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה, משרד 
ראש הממשלה

ד"ר סלים אבו ג'אבר, ראש תכנית הכשרה לבית הספר היסודי 
וראש המרכז לחקר הוראת השפה הערבית, מכללת קיי

מושב ראשון: יו"ר ד"ר אמאל אבו סעד, מכללת קיי
גב' הואזן יונס, מומחית בתחום התעסוקה בחברה הערבית

אתגרים  התעסוקה:  בשוק  ערביות  פלסטיניות  נשים 
להשתלבות בשוק התעסוקה ולפיתוח קריירה

   
מר חוסאם אבו עישה, שחקן

מחזה תיאטרוני "החופש של הנשים"

הפסקה

מושב שני: יו"ר גב' דינה שחאדה, מכללת קיי  
למחקרים  "מסאר"  מכון  מנהל  עסבה,  אבו  ח'אלד  ד"ר 

חברתיים ומרצה במכללת אלקאסמי ובית ברל
הזדמנויות  ביצירת  הערביות  המקומיות  הרשויות  תפקיד 

עבודה לנשים ערביות

פאנל ודיון פתוח בנושא: 
חברתיים  אתגרים  עם  והתמודדותה  הערבייה  האישה 

ופוליטיים בשוק העבודה

משתתפים:
למחקרים  "מסאר"  מכון  מנהל  עסבה,  אבו  ח'אלד  ד"ר 

חברתיים ומרצה במכללת אלקאסמי ובית ברל
בחברה  נשים  תעסוקת  בתחום  מומחית  יונס,  הואזן  גב' 

הערבית
גב' דוניא מח'לוף, מנהלת שותפה במרכז  

לנשים  עמותות  איגוד  "מען"-  דוברת  אלצאנע,  הנד  גב' 
ערביות בנגב

מר פאדי מסאמרה, מנכ"ל המועצה האזורית לכפרים הבלתי 
מוכרים

מר אמיר אבו קוידר, מארגן למען שינוי בחברה הבדואית, קרן 
שתי"ל

מר חוסאם אבו עישה, שחקן
מחזה תיאטרוני "סכין ומזלג"

דברי סיכום: ד"ר ורדה סעדה- ג'רג'ס, מכללת קיי

10:15-10:00

10:40-10:15

11:20-10:40

11:50-11:20

12:20-11:50

13:10-12:20

13:40-13:10

13:50-13:40

"2 Lead"


