
الجلسة املتحّدث )ين( التوقيت 

الجزء األول: الجلسة اإلفتتاحية

إفتتاح خارطة الطريق اإلقليمية ملرشوع ساوي إفتتاح خارطة الطريق اإلقليمية ملرشوع ساوي 
لإلدماج يف مكان العمل – حان الوقت اآلن!لإلدماج يف مكان العمل – حان الوقت اآلن!

د. ملى موسويد. ملى موسوي

مديرة مركز األعامل والقيادة الشاملة للمرأةمديرة مركز األعامل والقيادة الشاملة للمرأة
مساعدة العميد للبحوث وتطوير الكليةمساعدة العميد للبحوث وتطوير الكلية

محققة رئيسية، مرشوع ساوي محققة رئيسية، مرشوع ساوي 
أستاذة مشاركة يف علم اإلدارةأستاذة مشاركة يف علم اإلدارة

عضو مؤسس يف مركز األعامل والقيادة الشاملة عضو مؤسس يف مركز األعامل والقيادة الشاملة 
للمرأة, كلية سليامن العليان إلدارة األعامل، للمرأة, كلية سليامن العليان إلدارة األعامل، 

الجامعة األمريكية يف بريوتالجامعة األمريكية يف بريوت
لبنانلبنان

د. شارلوت كرمد. شارلوت كرم

محققة رئيسية، مرشوع ساويمحققة رئيسية، مرشوع ساوي
أستاذة يف مجال أنظمة املوارد البرشية أستاذة يف مجال أنظمة املوارد البرشية 

الشاملة يف كلية أيان تلفر لإلدارةالشاملة يف كلية أيان تلفر لإلدارة
جامعة أوتاواجامعة أوتاوا

املديرة املؤسسة واملديرة السابقة املبارشةاملديرة املؤسسة واملديرة السابقة املبارشة
ومديرة الرشاكة الدولية يف مركز األعامل ومديرة الرشاكة الدولية يف مركز األعامل 

والقيادة الشاملة للمرأة والقيادة الشاملة للمرأة 
كنداكندا

3:003:00 -  - 3:053:05 بعد الظهر بعد الظهر

جلسة ترحيبيةجلسة ترحيبية د. فضلو ر. خوريد. فضلو ر. خوري

رئيس، الجامعة األمريكية يف بريوترئيس، الجامعة األمريكية يف بريوت
AUBAUB، لبنان، لبنان

3:053:05 -  - 3:123:12 بعد الظهر بعد الظهر

مالحظات إفتتاحيةمالحظات إفتتاحية ممثل الواليات املتحدةممثل الواليات املتحدة 3:123:12 -  - 3:173:17 بعد الظهر بعد الظهر

ترحيب من عميد كلية سليامن العليان إلدارة ترحيب من عميد كلية سليامن العليان إلدارة 
األعاملاألعامل

د. يوسف صيدايند. يوسف صيداين

عميد، كلية سليامن العليان إلدارة األعاملعميد، كلية سليامن العليان إلدارة األعامل
لبنانلبنان

3:173:17 -  - 3:223:22 بعد الظهر بعد الظهر

لنسمعها من الجيل القادملنسمعها من الجيل القادم فيديوفيديو 3:223:22 -  - 3:253:25 بعد الظهر بعد الظهر

31 مايو 2022 | 3:00 - 6:30 مساًء )بتوقيت بريوت( | أو 8:00 - 11:30 صباًحا )بتوقيت رشق الواليات املتحدة( | هلق_وقتها | حان اآلن وقت التغيري

الربنامج

خارطة طريق ساوي اإلقليمية لإلدماج يف مكان العمل

هلق_وقتها!

دعم وتحفيز مشاركة املرأة 

يف أماكن العمل يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا



الجلسة املتحّدث )ين( التوقيت 

دور كليات إدارة األعامل يف ترسيع وترية شمول دور كليات إدارة األعامل يف ترسيع وترية شمول 
املرأةاملرأة

مدير الجلسة: مدير الجلسة: 

  

د. أماين جامل د. أماين جامل 

عميدة، كلية برنستون للشؤون العامة والدوليةعميدة، كلية برنستون للشؤون العامة والدولية
الواليات املتحدة األمريكيةالواليات املتحدة األمريكية

املتحدثون:املتحدثون:

د. ستيفان بروتوسد. ستيفان بروتوس

عميد، كلية تلفر إلدارة األعاملعميد، كلية تلفر إلدارة األعامل
جامعة أوتاواجامعة أوتاوا

كنداكندا

د. يوسف صيدايند. يوسف صيداين

عميد، كلية سليامن العليان إلدارة األعاملعميد، كلية سليامن العليان إلدارة األعامل
لبنانلبنان

د. فاطمة زهرة علميد. فاطمة زهرة علمي

نائبة رئيس جامعة الحسن الثاين بعني الشق نائبة رئيس جامعة الحسن الثاين بعني الشق 
بالدار البيضاءبالدار البيضاء

املغرباملغرب

3:253:25 -  - 3:553:55 بعد الظهر بعد الظهر

قصة مركز األعامل والقيادة الشاملة للمرأةقصة مركز األعامل والقيادة الشاملة للمرأة فيديوفيديو 3:553:55 -  - 4:004:00 بعد الظهر بعد الظهر

مركز األعامل والقيادة الشاملة للمرأة يقود مركز األعامل والقيادة الشاملة للمرأة يقود 
التغيري يف  هيكلية املنطقةالتغيري يف  هيكلية املنطقة

د. ملى موسويد. ملى موسوي

كلية سليامن العليان إلدارة األعامل، الجامعة كلية سليامن العليان إلدارة األعامل، الجامعة 
األمريكية يف بريوتاألمريكية يف بريوت

لبنانلبنان

4:004:00 -  - 4:104:10 بعد الظهر بعد الظهر

الجزء الثاين: الرشاكات اإلقليمية

خلق املعرفة ملعالجة نقص البياناتخلق املعرفة ملعالجة نقص البيانات د. شارلوت كرمد. شارلوت كرم

كلية أيان تلفر لإلدارةكلية أيان تلفر لإلدارة
جامعة أوتاوا, كنداجامعة أوتاوا, كندا

4:104:10 -  - 4:204:20 بعد الظهر بعد الظهر

العمل التشاريك وتغيري السياسات وسط األزماتالعمل التشاريك وتغيري السياسات وسط األزمات مدير الجلسة: مدير الجلسة: 

ألفت خطارألفت خطار

املديرة اإلقليمية، مركز األعامل والقيادة الشاملة املديرة اإلقليمية، مركز األعامل والقيادة الشاملة 
للمرأةللمرأة

كلية سليامن العليان إلدارة األعامل، الجامعة كلية سليامن العليان إلدارة األعامل، الجامعة 
األمريكية يف بريوت, لبناناألمريكية يف بريوت, لبنان

املتحدثون:املتحدثون:

ممثلو البلدان الرشيكة:ممثلو البلدان الرشيكة:

أمل بلعيدأمل بلعيد

Apotheox Business ServicesApotheox Business Services , الجزائر , الجزائر

ثناء الخصاونةثناء الخصاونة

مديرة تنفيذيةمديرة تنفيذية
نادي صاحبات األعامل واملهن, األردننادي صاحبات األعامل واملهن, األردن

منال العبويبمنال العبويب

أستاذة يف جامعة محمد الخامس بالرباط أستاذة يف جامعة محمد الخامس بالرباط 
  HEMHEM املغرب( وباحثة منتسبة ، مركز أبحاث )املغرب( وباحثة منتسبة ، مركز أبحاث(

املغرباملغرب

4:204:20 -  - 4:404:40 بعد الظهر بعد الظهر

معاً نستطيعمعاً نستطيع فيديوفيديو 4:404:40 -  - 4:454:45 بعد الظهر بعد الظهر



الجلسة املتحّدث )ين( التوقيت 

خارطة طريق مركز األعامل والقيادة الشاملة خارطة طريق مركز األعامل والقيادة الشاملة 
للمرأة للمرأة 

مدير الجلسة: مدير الجلسة: 

د. كلوديا يواكيمد. كلوديا يواكيم

نائبة مدير إدارة املعرفة والبحوث، مركز األعامل نائبة مدير إدارة املعرفة والبحوث، مركز األعامل 
والقيادة الشاملة للمرأةوالقيادة الشاملة للمرأة

وباحثة يف معهد املرأة والسالم واألمن، كلية وباحثة يف معهد املرأة والسالم واألمن، كلية 
الخدمة الخارجية، جامعة جورجتاون، واشنطنالخدمة الخارجية، جامعة جورجتاون، واشنطن

الواليات املتحدة األمريكيةالواليات املتحدة األمريكية

املتحدثون:املتحدثون:

أكسيل معويشأكسيل معويش

باحثة مساعدة، مركز األعامل والقيادة باحثة مساعدة، مركز األعامل والقيادة 
الشاملة للمرأةالشاملة للمرأة

لبنانلبنان

كريستيل عبد اللهكريستيل عبد الله

باحثة مساعدة، مركز األعامل والقيادة باحثة مساعدة، مركز األعامل والقيادة 
الشاملة للمرأةالشاملة للمرأة

لبنانلبنان

ممثلو الرشكاء القطريون:ممثلو الرشكاء القطريون:

سبيكة الشمالن سبيكة الشمالن 

مؤّسسة، ورشة، البحرينمؤّسسة، ورشة، البحرين

سارة أيب عبد الله سارة أيب عبد الله 

مديرة مرشوع، الرابطة اللبنانية لسيدات مديرة مرشوع، الرابطة اللبنانية لسيدات 
األعامل)األعامل)LLWBLLWB(، لبنان(، لبنان

أمرية مرزوقأمرية مرزوق

املديرة التنفيذيةاملديرة التنفيذية
الدميوقراطية للجميع، الدميوقراطية للجميع، 

نائبة، الجمعية التأسيسية الوطنية، الربملان نائبة، الجمعية التأسيسية الوطنية، الربملان 
األفريقي، تونساألفريقي، تونس

4:454:45 -  - 5:105:10 بعد الظهر بعد الظهر

الجزء الثالث: الربامج اإلقليمية وما وراءها

قابلوا أصحاب العمل الرواد امن املنطقةقابلوا أصحاب العمل الرواد امن املنطقة فيديوفيديو 5:105:10 -  - 5:155:15 بعد الظهر بعد الظهر

اإلستثامر من املنظور الجندري – التمويل من اإلستثامر من املنظور الجندري – التمويل من 
أجل التغيري اإلجتامعيأجل التغيري اإلجتامعي

مدير الجلسة: مدير الجلسة: 

د. وسيم دبوقد. وسيم دبوق

مدير برنامج إدارة اإلستثامر يف كلية سليامن مدير برنامج إدارة اإلستثامر يف كلية سليامن 
العليان العليان 

أستاذ مساعد يف املالية، عضو مؤسس يف أستاذ مساعد يف املالية، عضو مؤسس يف 
مركز األعامل والقيادة الشاملة للمرأةمركز األعامل والقيادة الشاملة للمرأة

كلية سليامن العليان، الجامعة األمريكية يف كلية سليامن العليان، الجامعة األمريكية يف 
بريوت، لبنانبريوت، لبنان

املتحدثون:املتحدثون:

د. زينة زيداند. زينة زيدان

رئيسة رشكاء حوكمة الرشكات واملامرسات البيئية رئيسة رشكاء حوكمة الرشكات واملامرسات البيئية 
واإلجتامعية وحوكمة الرشكات يف ستانتون واإلجتامعية وحوكمة الرشكات يف ستانتون 

شايسشايس
اإلمارات العربية املتحدةاإلمارات العربية املتحدة

غريس العازارغريس العازار

مديرة التنمية املستدامة والتواصل، هولسيممديرة التنمية املستدامة والتواصل، هولسيم
لبنانلبنان

هاييل شافرهاييل شافر

بالك روك، نيويوركبالك روك، نيويورك

أسئلة وأجوبةأسئلة وأجوبة

5:155:15 -  - 5:405:40 بعد الظهر بعد الظهر



الجلسة املتحّدث )ين( التوقيت 

قصص النساء يف التمويلقصص النساء يف التمويل فيديوفيديو 5:405:40 -  - 5:455:45 بعد الظهر بعد الظهر

السياسات الشاملة بوصفها آليات املامرسات السياسات الشاملة بوصفها آليات املامرسات 
البيئية واإلجتامعية وحوكمة الرشكات - التعهد البيئية واإلجتامعية وحوكمة الرشكات - التعهد 

مبستقبل مستداممبستقبل مستدام

مدير الجلسة: مدير الجلسة: 

د. كارمن جحاد. كارمن جحا

أستاذة مشاركة يف اإلدارة العامة والقيادة، كلية أستاذة مشاركة يف اإلدارة العامة والقيادة، كلية 
سليامن العليانسليامن العليان

عضو مؤسس واملدير اإلعالمي، مركز األعامل عضو مؤسس واملدير اإلعالمي، مركز األعامل 
والقيادة الشاملة للمرأة، كلية اآلداب والعلوموالقيادة الشاملة للمرأة، كلية اآلداب والعلوم

الجامعة األمريكية يف بريوت الجامعة األمريكية يف بريوت 
لبنانلبنان

املتحدثون:املتحدثون:

د. لينا داعوق أووريد. لينا داعوق أووري

أستاذة مشاركة يف علم النفس الوظيفي أستاذة مشاركة يف علم النفس الوظيفي 
والتنظيمي، الجامعة األمريكية يف بريوتوالتنظيمي، الجامعة األمريكية يف بريوت

جائزة الباحث املميز من الصندوق العريب لإلمناء جائزة الباحث املميز من الصندوق العريب لإلمناء 
اإلقتصادي واإلجتامعي اإلقتصادي واإلجتامعي 20202020

باحثة زائرة جامعة ألتوباحثة زائرة جامعة ألتو
فنلندافنلندا

السيدة جوستني هندريكسالسيدة جوستني هندريكس

كبري مسؤويل إستدامة املؤسسات كبري مسؤويل إستدامة املؤسسات 
النائب األول للرئيس يف مجال املبيعات والتمكني النائب األول للرئيس يف مجال املبيعات والتمكني 

يف األعامليف األعامل
تنمية الصادراتتنمية الصادرات

كنداكندا

السيد ثوماس جييلالسيد ثوماس جييل

مؤسس برايت بلو دوتمؤسس برايت بلو دوت
مستشار يف املامرسات البيئية واإلجتامعية مستشار يف املامرسات البيئية واإلجتامعية 

وحوكمة الرشكاتوحوكمة الرشكات
فنلندافنلندا

د. فدى أفيويند. فدى أفيوين

أستاذة مشاركة يف إدارة املوارد البرشية، كلية أستاذة مشاركة يف إدارة املوارد البرشية، كلية 
سليامن العليان إلدارة األعاملسليامن العليان إلدارة األعامل

مساعدة عميد يف الجامعة األمريكية يف بريوتمساعدة عميد يف الجامعة األمريكية يف بريوت
عضو مؤسس يف مركز األعامل والقيادة الشاملة عضو مؤسس يف مركز األعامل والقيادة الشاملة 

للمرأة، كلية سليامن العيان إلدارة األعاملللمرأة، كلية سليامن العيان إلدارة األعامل
الجامعة األمريكية يف بريوتالجامعة األمريكية يف بريوت

لبنانلبنان

أسئلة وأجوبةأسئلة وأجوبة

5:455:45 -  - 6:156:15 بعد الظهر بعد الظهر

يستلزم األمر الكثري عندما نتكلم عن الشموليةيستلزم األمر الكثري عندما نتكلم عن الشمولية فيديوفيديو 6:156:15 -  - 6:206:20 بعد الظهر بعد الظهر

الجلسة الختامية – مرتبطة بكلية سليامن العليان الجلسة الختامية – مرتبطة بكلية سليامن العليان 
إلدارة األعامل ومنطقة الرشق األوسط وشامل إلدارة األعامل ومنطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا ولكن مع الرتكيز عىل العاملأفريقيا ولكن مع الرتكيز عىل العامل

د. شارلوت كرمد. شارلوت كرم

 كلية أيان تلفر لإلدارة كلية أيان تلفر لإلدارة
جامعة أوتاوا, كنداجامعة أوتاوا, كندا

د. ملى موسويد. ملى موسوي

كلية سليامن العليان إلدارة األعامل، الجامعة كلية سليامن العليان إلدارة األعامل، الجامعة 
األمريكية يف بريوتاألمريكية يف بريوت

لبنانلبنان

أسئلة وأجوبةأسئلة وأجوبة

6:206:20 -  - 6:306:30 بعد الظهر بعد الظهر


