
STEP 1 – WOMEN FROM THE ARAB WORLD

متكني املرأة  

املستوى املتوسط

خلينا نتعرّف عىل بعض النساء العرب

هل تعرفون َمن ُهّن؟

فريوز ُمغنية وُممثلة لبنانية معروفة. 

املشهورة  األغـــاين  مــن  الكثري  لها 

واملحبوبة، مثل “حبّيتك يف الصيف” 

و”زهرة املدائن”. 

)1935( ُمغنية وُممثلة

وكاتبة  طبيبة  الــســعــداوي  نــوال 

حقوق  مجال  يف  مرصية  وناشطة 

كتابا   40 لها  املرأة.  اإلنسان وحقوق 

وتُرجمت أعاملها إىل 35 لغة وكتبت 

الكثري عن املرأة يف اإلسالم.

)1930( طبيبة وكاتبة وناشطة

معامرية  مهندسة  كانت  حديد  زها 

عراقية مشهورة عامليّاً وأستاذة يف الكثري 

واألمريكية.  األوروبية  الجامعات  من 

حصلت عىل الكثري من الجوائز العاملية 

يف مجال العامرة.

)2016 – 1950( ُمهندسة معامرية 

حمد  الشيخ  زوجة  هي  موزة  الشيخة 

بني خليفة أمري دولة قطر السابق. تعمل 

ولها  والثقافة  والرتبية  التعليم  مجال  يف 

لتحسني  املهمة  املشاريع  من  الكثري 

التعليم حول العامل.

)1959( شيخة 

العريب”  الِغناء  “سيّدة  أو  كلثوم  أم 
ومحبوبة  مشهورة  مرصية  ُمغنية 
كل  يف  موسيقية  حفالت  لها  وكان 
العامل. أغانيها ما زالت معروفة جدا 
ليلة  “ألــف  مثل  العريب،  العامل  يف 

وليلة” و”انت عمري”. 

)1975 – 1898( ُمغنية

ُمخرجة  أول  املــنــصــور  هيفاء 

مشهورة  وهي  سعودية  سينامئية 

املجتمع  يف  االنفتاح  عن  بأفالمها 

السعودي، مثل فيلم “وجدة” الذي 

حصل عىل جوائز عديدة.

)1973( ُمخرجة سينامئية

تَوكُّل كرمان صحفية مينية وناشطة 

معروفة يف مجال السياسية وحقوق 

نوبل  جائزة  عىل  اإلنسان. حصلت 

يف  ملشاركتها   2011 عــام  للسالم 

السياسية وصنع السالم. 

)1979( صحفّية وناشطة

امللكة رانيا هي زوجة امللك عبد الله، 
ملك األردن. تهتم كثريا بحقوق املرأة 
والطفل يف العامل العريب باإلضافة إىل 
الثقافات  بني  العالقات  وبناء  التعليم 
 100 أقــوى  ضمن  وهــي  املختلفة. 

سيدة يف العامل.

)1970( ملكة
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محبوبة  لبنانية  ُمغنية  عجرم  نانيس 
من  العديد  لها  الشباب.  بني  جدا 
ونُص”  “آه  مثل  املشهورة  ــاين  األغ
و”شخبط شخابيط” وهي تعمل أيضا 
 The و Arab Idol كحكم يف برنامج

Voice Kids

)1983( ُمغنية
مرصية- صحافية  الطحاوي  ُمنى 

حقوق  مجال  يف  وناشطة  أمريكية 
ــرأة  امل عــن  كثريا  تكتب  ــان.  ــس اإلن
من  وهي  والسياسة،  املجتمع  وقضايا 
امرأة عربية حسب مجلة  أقوى 100 

Arabian Business

)1967( صحفية وناشطة

دولة  يف  وزيرة  أول  القاسمي  لُبنى 

االقتصاد  وزارة  يف  وعملت  اإلمارات 

ووزارة  الخارجية  التجارة  ووزارة 

التعاون الدويل. وهي من أهم نساء 

العامل حسب مجلة “فوربس”.

)1962( وزيرة

ومرتجمة  كاتبة  حـــّداد  ــة  ــامن ُج
ثقايف  نشاط  لها  لبنانية  وصحافية 
حقوق  مجال  يف  كبري  واجتامعي 
املرأة. يف عام 2014 كانت واحدة من 
 CEO أهم نساء العامل بالنسبة ملجلة

.Middle East

)1970( كاتبة ومرتجمة وصحفّية

لبنانية  وممثلة  مخرجة  لبيك  ندين 

بنات”  “سكر  فيلم  أخرجت  مشهورة 

يف  شاركا  واللذان  لوين”  “هأل  وفيلم 

مهرجان “كاّن” السيناميئ.

)1974( ُمخرجة وممثلة

جزائرية  كاتبة  مستغامني  أحـــالم 

مثل  كثرية  أدبية  جوائز  عىل  حصلت 

العربية  للرواية  محفوظ  نجيب  جائزة 

الروائيات  أشهر  من  وهي   .1998 عام 

العربيات حول العامل.

)1953( كاتبة


