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Gender Research in Iraq: Reality and Expectations 
 
Venue: Hotel Le Commodore – Hamra 
Date: June 26, 2014  

 
08:30-09:00  Registration 

09.00 -09:30  Welcome note & Overview  

09.30-11.30  Gender Research in Iraq  
 
Speaker: Dr. Samira Atallah, Director, ESCWA Centre for Women (ECW) 

   Dr. Noha Bayoumi, Professor, Faculty of Arts, Lebanese University 
   Dr. Nahla Al-Nadawi, Professor, College of Education for Women, University of Baghdad 
 

 The current status of gender research in the Arab world - special emphasis on Iraq  

 Topics mostly covered versus topics overlooked and why? 

 The importance of gender studies across the disciplines. 

 The challenges faced by researchers in the Arab world - especially in Iraq.  
 
Moderator: Dr. Hoda El-Sadda, Professor of English and Comparative Literature, Faculty of Arts, 
Cairo University and head of the Freedoms and Rights Committee in the Constituent 
Assembly, Egypt 
 

11.30-12:00 Coffee Break 

12.00-02:00  Funding & Networking  
 
Speaker: Dr. Suad Joseph, Distinguished Professor of Anthropology and Women and Gender 
Studies at the University of California, Davis 
 

 Elements and tools for identifying funders, and writing a good proposal. 

 The relation between the research topic and the source of funding. 

 The importance of networking.  
 

02:00-02:30 Discussion & Closing Remarks 

02:30  Lunch  
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 األبحاث الجندرية في العراق: حقائق وتوّقعات

 
 الحمرا -المكان: فندق الكومودور

  6102حزيران/يونيو  62الزمان: 
 

 الحضورتسجيل  9.00-8.30

 إفتتاح الجلسة كلمة ترحيب و 0011-00.1

 الجندرية في العراق  األبحاثالجلسة األولى:  00.1-000.1

 المرأة في اإلسكوا مركز  الدكتورة سميرة عطاهللا، مديرة  :راتحاض  الم  
 أستاذة في كلّية اآلداب، الجامعة اللبنانيةالدكتورة نهى البيومي،        

 كلّية التربية للبنات، جامعة بغدادأستاذة في نهلة النداوي،  ورةالدكت      
   

 العراق خاصةواقع األبحاث الجندرية في العالم العربي، و.  

  ولماذا؟شيوًعاالمواضيع األكثر شيوًعا مقابل المواضيع األقل ، 

  ختصاصا اإلأهمّية األبحاث الجندرية في مختلف.  

  ّفي العراق خاصة/ا  في العالم العربي وونيا  التي يواجهها الباحثالتحد. 
 

رة لجنة جامعة القاهرة، ومقرّ في  في كلّية الفنون ليزي والمقارنكمديرة الجلسة: د0 هدى الصّدة، أستاذة األدب اإلن

 في مصر0يات في لجنة تعديل الدستور الحقوق والحرّ 

 فترة إستراحة   000.1-06:11

 التمويل والتشبيكالجلسة الثانية:   06:11-16:11

رة جامعة كاليفورنيا في في ودراسات النساء والجندر  األنثروبولوجيا متمّيزة في 0 سعاد جوزف، أستاذةد :الم حاض 

 ميركيةالواليات المتحدة األفي ديفيز 

 كيفّية تحديد جهة التمويل وعناصر كتابة مشروع جّيد. 

  ّل وموضوع البحثلة بين الممو  الص. 

 أهمّية التشبيك. 

 ختتاماجلسة نقاش و  16:11-160.1

 الغداء   02:30


