
 
 

  عباس فضل ىمن  االسم:

 

    المؤهالت:

 م.0891بكالوريوس إدارة اإلعمال من جامعة الكويت عام  -

 م من معهد البحرين للدراسات المصرفية.0881دبلوم متوسط عام  -

 المصرفية.م من معهد البحرين للدراسات 0881دبلوم عالي عام  -

 م.3111بيروت عام  –دبلوم التربية للدراسات العليا من الجامعة اليسوعية  -

 م.3112بيروت عام  -الماجستير في التربية من الجامعة اليسوعية   -

 

 سياســـــــــة ،اجتماع مجال التأليف:

 

 نبذة عن المؤلف:

م.  كاتبة وباحثة من أبرز الرائدات البحرينيات المعاصررررات 0812من مواليد مدينة المنامة عام 

الناشررتات في مجال حقوا النسرراق، ورد عرفت بنارراسها السررياسرري والتئبي والنسررائي الحقوري 

 في صفوف الحركة الوسنية والتئبية والنسائية، وما تميزت به من كتابات في هذا الاأن. 

 

في مجال القتاع المصررررفي والمالي منذ تهرجها، ال التحقت بمجال العمل البحثي بمركز عملت 

، ناشررررتة في جمعية نهتررررة فتاة البحرين منذ عام 3111البحرين للدراسررررات والبحوذ منذ عام 

في ساحة  ، وسرب  لها أن تبوأت مناصرإ إدارية في الجمعية، كما سرجلت حترورار بارزار 0821

 .بحرينية والسياسية والثقافية من خئل نااسها ومساهمتها في الكتابةالحركة النسائية ال
 

سرررررراهمت بتقديل العديد من أوراا العمل في الم تمرات والمنتديات المحلية والدولية حول المرأة 

 عملت كمسرراعدة .البحرينية ونارراسها السررياسرري ووارعها ايجتماعي والحقوري وفي سرروا العمل

باحث مع الهبير الدولي المعني بعمل مسررم ميداني لماررروع والحوار الثئايو في منتقة الهلي  

في  0888مارست الكتابة في الصحافة المحلية منذ عام  م. 3101مع منظمة العمل الدولية عام 



وعي يها عمود اسبالارأن السرياسري ورترايا حقوا المرأة والمقالة النقدية اينتباعية للرواية، ولد

 في صحيفة الوسط البحرينية.

 

 عامترأسررررررت فري  العمرل البحثي لدراسررررررة العنل الموجه مررررررد المرأة في مملكة البحرين في 

والمعدة من ربل مركز البحرين للدراسرررررات والبحوذ، كما شررررراركت في إعداد دراسرررررة  م3111

نية في اينتهابات البلدية وتجربة المرأة البحري   م.3112و م3111 يالاررررررركات العائلية عام

سراهمت كهبيرة في إعداد تقرير عن المرأة الهليجية وناراسها السياسي و م.3112والنيابية عام 

في كل من والبحرين، الكويت، اإلمارات، رتر، عمان، السعوديةو لتتمن التقرير العربي للجنة 

 .  م3100المرأة في األسكوا لعام 

 

    العضوية:
 ة فتاة البحرينعتوه في جمعية نهت 

 

 :  واألوسمة التكريم والجوائز

  كرمت  من وزارة العمل والاررررررجون ايجتماعية في حفل تكريل رواد العمل ايجتماعي في

م، وكذلك لمسررراهماتها التتوعية في األنارررتة الصررريفية بمراكز التنمية 3111ديسرررمبر  1

 م. 3112ايجتماعية عام 
 

  البحرين لجهـررررررودها ومااركتها في دعل نااسات كرمت عدة مرات من جمعية نهتة فتاة

لمحامررـررررررررات التثقيفية في المراكز ايجتماعية والمدارس، ا وبرام  الجمعية وإلنجـررررررراز

 .م3111وبمناسبة ايحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الجمعية عام 
 

 المؤلفات:

ارررر، للدراسرررات والنالم سرررسرررة العربية والتربية السرررياسرررية للبحرينيات  األار والر ياو.  -

 م.3119بيروت، 

صرررندوا األمل المتحدة  السرررياسررري للمرأة في اإلمارات والبحرين والكويت.المرأة ناررراس  -

 م.3119اإلنمائي للمرأة، 

 –اسررتهدامات النسرراق البحرينيات للبتارة ايئتمانية. مركز البحرين للدراسررات والبحوذ  -

 م.3101البحرين، 

 م.3100البحرين،  –خالد الايخ  سيرة لحن. إدارة الثقافة والتراذ الوسني  -
 

 monyfd50@gmail.comالبريد االلكتروني: 
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