المركز الدولي اإلسالمي
للدراسات والبحوث السكانية
بجامعة األزهر
-

صندوق األمم المتحدة للسكان

الدورة التدريبية الثانية للواعظات
بالتعاون بين المركز الدولى اإلسالمى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة األزهر
وصندوق األمم المتحدة للسكان بالقاهرة

عن "دليل الشراكة مع علماء الدين للقضاء على العنف ضد المرأة"
 18-14من مايو سنة  2017م الموافق  22-18من شعبان سنة  1438هـ

أجندة العمل

اليوم األول :األحد  14مايو 2017م
الوقت

المحاضر

المحاضرة

30ر00 – 8ر9

تسجيل واالختبار القبلى

00ر30 – 9ر9

الجلسة االفتتاحية
 أ.د .شكرى عبد العظيم -فضيلة أ.د .محيى الدين عفيفى

30ر30 – 9ر10

تعارف وأهداف اللقاء واالختبار القبلى

30ر30 – 10ر11

تعزيز المساواة بين الرجل والم أرة في اإلسالم .

30ر00 – 11ر12

مناقشة

00ر30 – 12ر12

استراحة وصالة الظهر

30ر30 – 12ر1

التمييز بين األطفال بسبب النوع واإلساءة الجنسية لألطفال

30ر– 1

مجموعات عمل:

نائب مدير المركز الدولى اإلسالمى
أمين عام مجمع البحوث اإلسالمية
ا.د شكرى عبد العظيم
ا.د .أحمد رجاء عبد الحميد
د .محمد أحمد عمر هاشم
أ.د .ابراهيم الهدهد

ا.د .حامد أبوطالب

▪ مجموعات عمل(أ) :إعداد درس عن المساواة بين الرجل والمرأة في اإلسالم.
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▪ مجموعة عمل (ب) :إعداد درس عن اإلساءة الجنسية لألطفال والتمييز بين األطفال بسبب
النوع.
▪ مجموعة عمل (ج) :إعداد رسائل عن المساواة بين الرجل والمرأة في اإلسالم واإلساءة
الجنسية لألطفال والتمييز بين األطفال بسبب النوع.

اليوم الثانى :اإلثنين  15مايو 2017م
الوقت
00ر00 – 9ر10

المحاضرة
العنف المبنى على النوع االجتماعى (المفهوم واألشكال
واألساليب)
العادات والتقاليد الضارة

00ر30 – 10ر11

ختان اإلناث من منظور طبى وشرعي

30ر00 – 11ر12

عرض مجموعات العمل

00ر30 – 12ر12

استراحة وصالة الظهر

المحاضر
أ.د .جمال أبو السرور
ا.د .حامد أبوطالب
أ.د .أحمد رجاء عبد الحميد

مجموعات عمل:
▪ مجموعة عمل (أ) :إعداد درس عن الجوانب الطبية والشرعية لعادة ختان اإلناث.
30ر00 – 12ر2

▪ مجموعة عمل (ب) :إعداد درس عن العنف والتمييز في المؤسسات التعليمية
▪ مجموعة عمل (ج) :إعداد رسائل عن ختان اإلناث والعنف والتمييز في المؤسسات
التعليمية
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اليوم الثالث :الثالثاء  16مايو 2017م
المحاضرة

الوقت

المحاضر

00ر00 – 9ر10

عرض مجموعات العمل

00ر00 – 10ر11

زواج األطفال من منظور طبي

ا.د .شكرى عبد العظيم

00ر00 – 11ر12

الزواج القسري وزواج األطفال من وجهة النظر الشرعية

أ.د .أحمد حسنى

00ر00 – 12ر1

موقف الشريعة اإلسالمية من العنف في الزواج

ا.د .طه أبوكريشة

00ر30 – 12ر12

استراحة وصالة الظهر
مجموعات عمل:
▪

مجموعة عمل (أ)  :إعداد درس عن الزواج القسري وزواج األطفال.

▪ مجموعة عمل (ب)  :إعداد درس عن موقف الشريعة اإلسالمية من العنف فى
30ر00 – 12ر2

الزواج.
▪ مجموعة عمل (ج) :إعداد رسائل عن الزواج القسري وزواج األطفال والعنف في
الزواج.
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اليوم الرابع :األربعاء  17مايو 2017م
الوقت
00ر00 – 9ر10

00ر00 – 10ر11

المحاضر

المحاضرة
عرض مجموعات العمل
العنف المبني على النوع في اإلطار العام

ا.د .حامد أبوطالب

(التحرش الجنسي والتحرش الجنسي اإللكتروني)
العنف والتمييز المبني على النوع االجتماعي في

00ر00 – 11ر12

المؤسسات التعليمية

00ر30 – 12ر12

مناقشة

30ر00 – 12ر1

استراحة وصالة الظهر

أ.د .طه أبو كريشة
ا.د .ميرفت محمود

00ر00 – 1ر2
مجموعات عمل:
مجموعة عمل (أ) :إعداد درس عن العنف المبني على النوع في اإلطار العام
(التحرش الجنسي والتحرش الجنسي اإللكتروني).
▪ مجموعة عمل (ب) :إعداد درس عن العنف المبني على النوع في العمل.
▪ مجموعة عمل (ج) :إعداد رسائل عن التحرش الجنسى والعنف المبني على النوع في
العمل.
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اليوم الخامس :الخميس  18مايو 2017م
المحاضرة

الوقت
00ر00 – 9ر10

عرض مجموعات العمل

00ر00 – 10ر11

موقف اإلسالم من العنف ضد المرأة عند النزاعات
المسلحة وجرائم االتجار بالنساء

00ر00 – 11ر12

العنف المبني على النوع في العمل

00ر30 – 12ر12

استراحة وصالة الظهر

30ر30 – 12ر1

مجموعات عمل:

المحاضر

أ.د .محيى الدين عفيفى
د .حسين هارون

▪ مجموعات عمل (أ) :إعداد درس عن موقف اإلسالم من العنف ضد المرأة عند
النزاعات المسلحة واالتجار بالنساء.
▪ مجموعات عمل (ب) :إعداد رسائل عن موقف اإلسالم من العنف ضد المرأة
عند النزاعات المسلحة واالتجار بالنساء.

30ر00 – 1ر2

عرض مجموعات العمل

00ر- 2

الجلسة الختامية واالختبار البعدى

5

أ.د ميرفت محمود
أ.د .شكرى عبد العظيم

