
 مختلف فً الناجحة األردنٌة المرأة مسٌرة أمس األردنٌة الجامعة فً األعمال كلٌة عقدتها التً الحوارٌة الجلسة نسجت

 .فٌه اإلٌجابً التغٌٌر إحداث على وقدرتها ورفعته، المجتمع تطور فً والفاعل القٌادي ودورها القطاعات،

 األعمال إضاءات سلسلة ضمن( القٌادٌة واألدوار األردنٌة المرأة تجارب) بعنوان جاءت التً الحوارٌة الجلسة وأثبتت 

 مجتمع به تزاحم مجتمعها فً مستقال كٌانا لنفسها تصنع أن فً األردنٌة المرأة تفوق تنظٌمها، على الكلٌة تعكف التً

  .فٌه القٌادٌة المناصب أهم تولً على وقدرتها الرجال،

 فً تمٌزن الالتً األردنٌات النساء من نخبة فٌها شاركت الشناق، رفعت الدكتور الكلٌة عمٌد برعاٌة جاءت التً الجلسة

 والمثابرة انتهجنه، الذي الدؤوب المخلص العمل بفضل العالمٌة الساحة على أقدامهن وثبتن صٌتهن ذاع حتى عملهن مجال

 .لبلوغه وصوال الهدف وراء والسعً المهارات، وتنمٌة الذات، صقل على

 مساعد أدارتها التً الجلسة فً المتحدثات أولى كانت السابقة والتموٌن والتجارة الصناعة وزٌرة العلً مها المهندسة

 من تخرجها فور بدأتها التً العملٌة حٌاتها تسلسل عن موجزا وقدمت الزعبً، جمانة الدكتورة الطلبة لشؤون العمٌد

 بدءا فٌها عملت التً الوظائف على معرجة الصناعٌة، الهندسة فً البكالورٌوس درجة على وحصولها األردنٌة الجامعة

 .وزٌر منصب إلى ووصوال االستشارٌة الشركات إحدى من

 حٌث الرجال، ٌحكمه مكان فً وخصوصا السهل باألمر لٌس تحدٌاته ومجابهة العمل سوق أن حدٌثها خالل العلً وأكدت 

 اكتساب على العمل ضرورة إلى وأشارت.تجاوزها من والبد المرأة، مسٌرة تعرقل قد التً والظروف التحدٌات من الكثٌر

 الجامعٌة بالشهادة االكتفاء وعدم اآلخر، وتقبل الشخصٌة تنمٌة سبٌل فً العمل بسوق المتعلقة والعملٌة النظرٌة المهارات

 مدٌرة الحورانً لٌنا عرضت حٌن فً .مستقبال ثماره لٌجنً كلل أو تعب ودون بالجد المشوار بداٌة هً التً فقط

 االردنٌة الجامعة فً المجتمع مةخد مجال فً الخاصة تجربتها  دبً/  القابضة األهلً مجموعة فً االجتماعٌة المسؤولٌة

 المبادرات من العدٌد خالل من االردنً المحلً المجتمع لخدمة الالزمه المهارات ومنحهم الطلبة تدرٌب فً ومساهماتها

 مجال فً واسعه عملٌة وقدرات مهارات لها اضاف مما والدولٌة المحلٌة المنظمات من العدٌد فً والتطوعٌة الشبابٌة

 فً العمل لفرص مولدٌن رٌادٌٌن إلى عمل عن باحثٌن من تحوٌلهم بهدف ومستقبلهم العربً الشباب لتطوٌر  برامج إعداد

 الشباب، شخصٌة وتطور التنموٌة المشارٌع تخدم عالمٌة لمؤسسات برامج إعداد فً العملٌة وبصماتها مجتماعاتهم، خدمة

 فً وماجستٌر االردنٌة الجامعه من الفرنسٌة واللغة السٌاسٌة العلوم فً كان الجامعً تخصصها مجال أن إلى مشٌرة

 األثر لهما فكان العصبٌة اللغوٌة البرمجة مجال فً ومدربة منستر، وٌست جامعة-برٌطانٌا من والتواصل العامة العالقات

 محاضرات إعطاءهم طرٌق عن وقدراتهم الشباب تطوٌر على حالٌا أعمل وقالت.شخصٌتها وصقل تطورها فً الكبٌر

 الجامعات من عدد فً العمل خالل من مجتمعاتهم خدمة مجال تعزٌز بهدف القٌادة و االدارة ومهارات أساسٌات تتناول

 بتعلم تمسكها أن إلى مشٌرة الدولٌة، المؤسسات مختلف مع الرٌادٌة البرامج إعداد إلى باإلضافة العالم، حول المنتشرة

 فً القابضة االهلً مجموعة برامج تقود عالمٌة مدربة منها جعلت االجتماعً والتواصل والتعاٌش الحوار مهارات

 للمال، جنٌها بمقدار لٌس إلٌه وصلت وما نجاحها أن الحورانً وأكدت .المختلفة العالم دول نحو االجتماعٌة المسؤلٌة

 عالمٌة أوسمة وتتقلد صٌتها ٌذٌع أن إلى المطاف نهاٌة فً أفضى عملها مجال فً جلٌلة بصمات من حققته ما بمقدار وإنما

 فاعال عامال كان( امرأة) أنها حقٌقة أن إلى الفتة. النجاح على المتواصل واصرارها ارادتها نتٌجة علٌها حصلت ممٌزة،

 .العكس ولٌس نجاحها تحقٌق فً ومساعدا

 األزٌاء تصمٌم مجال خاضت التً الحناوي، هامة لمنشأا األردنٌة العالمٌة، األزٌاء مصممة فكانت الثالثة المتحدثة أما 

 حتى بٌنها، تربط عالقة دون القطاعات مختلف فً الوظائف من عدد فً خاللها تنقلت طوٌلة رحلة بعد ثقة، وعن بفراسة

 (.للموضة مٌالن أسبوع) بالعالم أزٌاء عرض أهم فً تشارك أردنٌة مصممة أول وتكون علٌه هً لما وصلت

 الفلسطٌنً التراث من بلمسة والممزوجة والتراث، الحداثة بٌن ما جمعت عصرٌة أزٌاء لجمهورها قدمت التً الحناوي 

 فور مباشرة أبدأ لم:" البداٌات عن قالت تفاصٌلها، فً التراثً التطرٌز تستخدم حٌث األصٌل األردنً والتراث العرٌق،

 تولدت العامة، الثانوٌة مرحلة أنهٌت أن فبعد العكس على أدرسها، لم ثحٌ األزٌاء تصمٌم فً بالعمل الجامعة من تخرجً

 إدارة دراسة وقررت وقتها، تسعفنً لم الظروف أن إال الحقوق ودراسة المحاماة قطاع فً التخصص فً رغبة لدي

 تخصصً بمجال أعمل لم ذلك؛ من وبالرغم  ما، حد إلى لً سنح الذي الخٌار حٌث البٌت آل جامعة فً المشارٌع

 فً للعمل بعدها النتقل متواصلة، سنوات( 01) مدة طبٌة أعمال كمستشارة  الطبً المجال فً للعمل وتوجهت الجامعً،

  ".األزٌاء تصمٌم مجال

 تواجهها التً التحدٌات وتجاوز المرأة دور تعزٌز كٌفٌة حول والمتحدثٌن الحضور بٌن موسع حوار دار الجلسة ختام وفً

 .واستقاللٌتها ذاتها تحقٌق إلى وصوال عملها مجال فً


