
 

 

 
 

  منيرة أحمد فخرود.  االسم:
 

  المؤهالت:

 حصلت على البكالوريوس من بيروت. -
 .7891جامعة كولومبيا عام  -الدكتوراه من الواليات المتحدة  الماجستير و -

 

 سياسة، اجتماع  مجال التأليف:

 

 نبذة عن المؤلف:

م.   6002م  وحتى عام 7891ناشطة سياسية، عملت كأستاذ مشارك في جامعة البحرين من عام 

التحقت بجامعة كولومبيا  7881تخصصت في التخطيط والسياسة واإلدارة االجتماعية . في عام 

م، وكذلك التحقت بجامعة هارفرد كأستاذ 7889كأستاذ زائر  بمؤسسة الشرق األوسط حتى عام 

حيث عملت على إجراء  7888الى عام 7889كز دراسات الشرق األوسط من عام زائر في مر

 دراسات حول "المواطنة والجندر و المجتمع المدني في منطقة الخليج".  

 
قامت بعمل دراسات عدة منشورة في مجالت محكمة تدور معظمها حول المرأة و الديمقراطية و 

ديدة أهمها المؤتمرات الدولية التي عقدت في المجتمع المدني.  شاركت في مؤتمرات دولية ع

( كما قامت أيضاً بعمل 6000( و نيويورك )7881( بيجينغ )7891( نيروبي )7890كوبنهاغن )

معظمها يدور حول  UNFPA, UNDP,ILO, ESCWA دراسات لمنظمات األمم المتحدة مثل 

 (.  6002وحتى عام م 6002المرأة. وهي كاتبة مقال أسبوعي في جريدة الوقت منذ عام )

 



تعمل حاليا مستشارة إقليمية لمشروع بيت الحرية "فريدوم هاوس" بالنسبة لقانون األحوال 

الشخصية لدول شمال إفريقيا و الشرق األوسط، كما تعمل رئيسة اللجنة المركزية لجمعية العمل 

 م حتى اآلن. 6077الوطني الديمقراطي من  
 

 العضوية: 

  األعلى للمرأة لمدة ثالث دورات و حتى اآلن.عضو في المجلس 
  م 6002 -6007عضو في جمعية البحرين لألكاديميين منذ 
  . )عضو في اللجنة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي )وعد 
  "عضو اللجنة االستشارية لتقرير التنمية اإلنسانية العربية الثالث "الحرية و الحكم الجيد

 . 6004الذي صدر عام 
  عضو اللجنة االستشارية لتقرير التنمية اإلنسانية العربية الخامس "تحديات أمن اإلنسان

 .6008في البلدان العربية" لعام 
  :عضو في الهيئة االستشارية للجنة الخبراء لنادي مدريد لمشروع "التواصل المجتمعي

، روتردام 6009عام  الديمقراطية و القيادة من أجل الحوار و التنوع اإلنفاق المجتمعي"

 هولندا.
 

 التكريم والجوائز واألوسمة: 

  بواسطة مركز دراسات تقدم المرأة )الشارقة(. 6009منحت جائزة المرأة المتميزة لعام 

 

 المؤلفات:

 م.7886مبادئ علم االجتماع لطالب المرحلة الثانوية. البحرين،  -
 م.7881ابن خلدون للنشر. المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في البحرين. دار  -
 م )باللغة االنجليزية(.7888المرأة والعمل في منطقة الخليج : حالة البحرين . البحرين،   -

 
 bhmf258@batelco.com. البريد االلكتروني: 
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