
املشاركون واملشاركات يف املؤمتر (حسب الرتتيب األبجدي)  

أيلني كّتاب: أستاذة مشاركة يف مجال علم االجتامع يف معهد دراسات املرأة، جامعة بريزيت. منسقة «مكتب التواصل 

للمجلس العريب للعلوم االجتامعية». 

إصالح جاد: أستاذة مشاركة وعضوة هيئة أكادميية يف معهد دراسات املرأة ودائرة الفلسفة والدراسات الثقافية 

أمرية سلمي: أستاذة مساعدة يف مجال الخطابة معهد دراسات املرأة يف جامعة بريزيت. 

إلهام سامي: رئيس وحدة الشكاوى يف وزارة شؤون املرأة 

إميان عساف: رئيسة وحدة النوع االجتامعي يف وزارة العمل. باحثة ومرشحة لنيل شهادة املاجستري يف النوع 

االجتامعي والتنمية من معهد دراسات املرأة يف جامعة بريزيت. 

أمل خريشة: مديرة جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وناشطة نسوية. 

بسمة أبو عكر: مسؤولة أبحاث النوع االجتامعي- اليونسكو. خبرية يف اإلبداع االقتصادي والتطوير االجتامعي 

للمشاريع الصغرية واملتوسطة. 

ختام سعافني: قائدة نسوية ورئيسة اتحاد لجان املرأة الفلسطينية. 

خولة األزرق: عضوة املجلس الوطني عن االتحاد العام للمرأة الفلسطينية 

دنيز كانديويت: أستاذة متفّرغة يف دراسات التنمية يف قسم الدراسات املرشقية واألفريقية يف جامعة لندن 

رانية جواد: أستاذة مساعدة يف دائرة اللغة اإلنجليزية وآدابها، جامعة بريزيت. 

رىل أبو دحو: محاِرضة وعضوة هيئة أكادميية يف برنامج دراسات املرأة، جامعة بريزيت.  

رميا حاممي: أستاذة مشاركة يف مجال األنرثوبولوجيا. عضوة هيئة تدريسية يف معهد دراسات املرأة يف جامعة بريزيت. 

ريم البطمة: باحثة أكادميية يف القانون - وحدة األبحاث يف جامعة بريزيت. 

رميا نزال: ناشطة نسوية وكاتبة. 

رندة سنيورة: مديرة مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي.  

سامية البطمة: أستاذة مساعدة وعميدة كلية األعامل واالقتصاد يف جامعة بريزيت. 

سامي سحويل: مدير التخطيط والسياسات يف وزارة شؤون املرأة 



رسيدة حسني: باحثة ومديرة طاقم شؤون املرأة. 

سمر قسيس: مساعدة بحث ومسؤولة مكتبة دراسات املرأة يف جامعة بريزيت. حاصلة عىل درجة املاجستري يف 
دراسات النوع االجتامعي والتنمية من معهد دراسات املرأة يف جامعة بريزيت. 

سهام الربغويث: ناشطة نسوية ورئيسة جمعية العمل النسوي لرعاية وتأهيل املرأة. وزيرة الثقافة سابًقا. 

سهى عليان: مستشارة قانونية/ مكلفة برئيس وحدة النوع االجتامعي يف وزارة العدل/ رئيس لجنة قطاع الترشيعات 

العادلة النوع االجتامعي 

غادة املدبوح: أستاذة مساعدة يف العلوم السياسية وعضوة هيئة أكادميية يف دائرة العلوم السياسية، جامعة بريزيت. 

فاطمة ردايدة: مدير عام التأثري واإلعالم واالتصال يف وزارة شؤون املرأة 

ليندا طرب: أستاذة مساعدة. مديرة مركز دراسات التنمية يف جامعة بريزيت 

ماجدة املرصي: عضوة مكتب سيايس للجبهة الدميقراطية. مسؤولة قطاع املرأة يف الجبهة. املنسقة العامة للحملة 

النسائية ملقاطعة البضائع اإلرسائيلية. 

محمود عطايا: مدير عام السياسات يف مكتب رئيس الوزراء / املنسق الوطني ألهداف التنمية املستدامة 

منى الخلييل: أمينة رس االتحاد العام للمرأة الفلسطينية. 

نداء أبو عواد: أستاذة مساعدة وعضوة هيئة أكادميية يف معهد دراسات املرأة يف جامعة بريزيت. 

هالة الزبدة: مهندسة/ وزارة شؤون املرأة يف غزة. 



Conference participants in Alphabetical order: 

Amal Khreisheh: Director of the Palestinian Working Woman Society for Development 
(PWWSD) and activist. 

Amira Silmi: Assistant Professor in rhetoric at the Institute Of Women’s Studies, Birzeit 
University. 

Basma Abu Aker: Gender Research Officer - UNESCO. Expert in economic innovation and 
social development for small and medium enterprises. 

Deniz Kandiyoti is Emeritus Professor of Development Studies at the School of Oriental and 
African Studies, University of London. 

Eileen Kuttab: Associate Professor of Sociology. Coordinator of the Arab Council for Social 
Sciences Communication Office. 

Elham Sami: Head of Complaints Unit at the Ministry of Women's Affairs. 

Eman Assaf: Head of the Gender Unit at the Ministry of Labor. Researcher and candidate for the 
MA in Gender and Development from the Institute of Women Studies at Birzeit University. 

Fatima Radaydah: Director of Media and Communication Department at the Ministry of 
Women's Affairs 

Ghada Almadbouh: Assistant Professor and Faculty Member at the Department Of Political 
Science, Birzeit University. 

Hala Al-Zebdeh: Engineer/ Ministry of Women’s Affairs. 

Islah Jad: Associate Professor and Faculty Member at the Institute of Women’s Studies and the 
Department of Philosophy and Cultural Studies. 

Khawla Al-Azraq: Member of the Palestinian National Council representing the General Union 
of Palestinian Women 

Khitam Saafeen: Activist and president of the Union of Palestinian Women’s Committees. 



Linda Tabar: Assistant Professor. Director of the Center for Development Studies at Birzeit 
University.  

Magida Al-Masri: Member of the Political Bureau of the Democratic Front for the Liberation of 
Palestine & Women's sector officer. Coordinator of the women's campaign for the boycott of 
Israeli goods. 

Mahmoud Ataya: Director General of Policy Unit at the Office of the Prime Minister / National 
coordinator for Sustainable Development Goals. 

Mona Al- Khalili: Secretary General of the General Union of Palestinian Women. 

Nida Abu Awwad: Assistant Professor and a faculty member in the Institute of Women’s Studies 
at Birzeit University. 

Rania Jawad: Assistant Professor at the Department Of English Language and Literature, 
Birzeit University. 

Randa Siniora: The General Director of the Women’s Center for Legal Aid and Counseling. 

Rema Hammami: Associate Professor of Anthropology at the Institute of Women's Studies, 
Birzeit University.  

Rema Nazzal: An activist and a writer. 

Reem Al-Botmeh: /Legal academic Researcher - Research Unit at Birzeit University. 

Rula Abu Dohou: Lecturer and a Faculty Member at the Women’s Studies Program, Institute of 
Women’s Studies at Birzeit University. 

Samar Kassis: Researcher assistant and Head Librarian of the Institute of Women’s Studies 
library/MA in gender and development from IWS, Birzeit University. 

Sami Sihweil: Director of the General Directorate of Planning and Policy at the Ministry of 
Women's Affairs. 

Samia Al-Botmeh: Assistant Professor and Dean of the Faculty of Business and Economics at 
Birzeit University. 

Soraida Hussein: Researcher and Director General at Women's Affairs Technical Committee. 

Suha Elayyan:  Legal counselor/ Head of Gender Unit in the Ministry of Justice/Head of the 
sector of gender equitable legislations committee. 



Siham Al-Barghouthi: Activist and President of the Association of Women’s Action for 
Training and Rehabilitation. Former Minister of Culture. 


