
  

  بالكلیة) الجندر( النوع دراسات في تعلیمیة لدورة التقدم باب فتح عن إعالن
   ٢١-٠١-٢٠١٦: التاریخ

  

بالتعاون مع كلیة البنات وبالتنسیق مع قسم اللغة اإلنجلیزیة بالكلیة تعقد مؤسسة المرأة والذاكرة 
، وعلى الراغبین  ٢٠١٦فبرایر  ٤ینایر إلى  ٣٠ورشة عمل في إجازة نصف العام في الفترة من 

األخرى في التقدم من أقسام اللغات، أو االجتماع وعلم النفس والتاریخ أو غیرھم من األقسام 
  http://goo.gl/forms/qxlRGWKo8Jالتقدم من خالل ھذا الرابط 

مؤسسة المرأة والذاكرة ھي مؤسسة أھلیة غیر ربحیة ومركز لدراسات المرأة تتشكل من 
ین بتغییر الصور النمطیة للنساء في الثقافة السائدة /مجموعة من الباحثات والباحثین المھتمات

، و تتبنى مؤسسة المرأة والذاكرة رسالة معرفیة ثقافیة ) الجندر(ارتكازا على منظور النوع 
تسعى من خاللھا إلى اإلسھام الفعال في إنتاج معرفة ونشر ثقافة بدیلة حول النساء في مصر 

والمنطقة العربیة، وتسعى لتأسیس مناھج الدراسات النسویة والنوع عبر التخصصات األكادیمیة 
ة وبرامج متعددة ومشروعات بحثیة وإصدارات، كما تتضمن تضم المؤسسة أنشط. المختلفة

مركز المرأة والذاكرة للكتب ”: مكتبة ورقیة وإلكترونیة متخصصة في دراسات المرأة والنوع
  "والوثائق

  :الدورة التدریبیة بالكلیة

عبر ) الجندر(تقدم المؤسسة دورة تعلیمیة مكثفة لتدریس موضوعات تأسیسیة ونظریات النوع 
ت العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، مع إتاحة قراءات تطبیقیة وعرض ألھم المراجع ومصادر مجاال

  .البحث الرئیسیة

ستتناول الدورة محاور المفاھیم التأسیسیة حول النوع وتاریخ الحركات النسائیة في مصر والعالم 
  .العربي وعالقة النوع بنظریات التاریخ والعلوم االجتماعیة



  :المؤسسةتستھدف دورات 

  .خریجي وخریجات كلیات العلوم االجتماعیة واإلنسانیة بجامعات عین شمس والقاھرة وحلوان

  .طلبة وطالبات الدراسات العلیا بجامعات عین شمس والقاھرة وحلوان

  ٢٠١٦ینایر  ٢٣یرجى ملء استمارة التسجیل بالضغط ھنا، في موعد أقصاه 

  www.wmf.org.egمؤسسة المرأة والذاكرة  للمزید من المعلومات، الرجاء زیارة موقع

  ٠٢ – ٣٧٦١٣٤٨٤آیة سامي، تلیفون : لالستفسار

  ayasami@wmf.org.egبرید إلكتروني 

  :جدول أعمال الدورة

ً  ٣ص إلى  ١٠من  ٢٠١٦ینایر  ٣٠   )قاعة المؤتمرات(ظھرا

  مقدمة مفاھیمیة عن دراسات النوع

  أمیمة أبو بكر. د

ً  ٣لى ص إ ١٠من  ٢٠١٦ینایر من ٣١   )معمل د(ظھرا

  التاریخ الشفوي

  ھدى الصدة. د

ً  ٣ص إلى  ١٠من  ٢٠١٦فبرایر  ١   )قاعة المؤتمرات(ظھرا

  لمحات من تاریخ الحركة النسائیة المصریة

  ھالة كمال. د

  )قاعة المؤتمرات(مساء  ٧ظھرا الى  ٢من  ٢٠١٦فبرایر  ٢

  النوع والتعلیم

  ھبة شاروبیم. د

  )معمل د(مساء  ٧الى  ظھرا ٢من  ٢٠١٦فبرایر  ٣

  النوع والعلوم االجتماعیة

  ھانیا شلقامي. د

  



  )قاعة المؤتمرات(مساء  ٧ظھرا الى  ٢من  ٢٠١٦فبرایر  ٤

  النوع والتاریخ ما قبل الحدیث

  ھدى السعدي. د

  

  موقع كلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة : المصدر 

URL :  

http://girls.asu.edu.eg/news.php?action=show&nid=36458#.VsDqzrQrLcs  

  

  


