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ظرية الثقافية
صالحلدكتور 

مصدراً شامالً
 فرانكفورت،
تحليل النفسي
ية، والجندر،

. 

ختلف النماذج
من النظريات
حلة الجامعية
ثقافة، والثقافة

 الدكتوراة من
ة القاھرة. وله
كثر من ستين

لجون ستو

النظ«مة كتاب 
عة فيالدلفيا ال
رية الثقافية وم
دية، ومدرسة
ه المختلفة (الت
ما بعد البنيوي
 .ةعد الماركسي

ضوء على مخ
وعة واسعة م
ولطالب المرح
علم اجتماع الث

ويحمل شھادة
رن من جامعة
والدولي، وله أك

لشعبية» ل

 

الثقافة، ترجم
ب رئيس جامع
متماسكاً للنظر
ماركسية التقليد
فسي بمناھجه
والبنيوية، وم
ت الثقافية ما بع

ه، ويسلط الض
شعبية ومجمو
افة الشعبية و
ت االتصال، وع

والمالية، ورية 
واألدب المقار
وى العربي و

والثقافة ال

ي للسياحة و
ي ترجمه نائب
خالً واضحاً و
ب الثقافي، والم
ة والتحليل النف
 الالكاني)، و
ة، والدراسات

ة والتحكم فيه
سة الثقافة الش

الثقا الثقافية و
الم، ودراسات

للشؤون اإلدار
 النقد األدبي و
مل على المستو

 .ت العلمية

 الثقافية و

 
 لھيئة أبوظبي
توري، والذي
دم الكتاب مدخ
، مثل المذھب
اسات الثقافية
حليل النفسي
وما بعد الحداثة

ة نشوء الثقافة
 وشامل لدراس
 بالدراسات

ت وسائل اإلعال

معة فيالدلفيا ل
لدكتوراة في
راً وورشة عم
صة والمؤتمرات

«النظرية

رجمة، التابع
طاني جون ست
 منصور. ويقد
لثقافة الشعبية،
الھيمنة، والدر
سينمائي/ التح
ة، والتمثيل، و

ستيعاب كيفية
 مصدر مھم
سيًا للمھتمين
فية، ودراسات

 .ت الصلة

ئب رئيس جام
سي، وشھادة ال
ن ندوة ومؤتمر
ت المتخصص

» ع يترجم

للتر» كلمة«ع 
لكاتب البريط
دكتور فاروق
ت الثقافية والث
ي، ونظرية الھ
ل النفسي الس
ق، والعنصرية

ً األسس الس ضا
ليلھا.والكتاب

ر مرجعا أساس
دراسات الثقافي
ن المواضيع ذا

يعمل حالياً نائ
شنطن دي س
كثر من ثمانين

الدورياتراً في 

أبو أصبع

 عن مشروع
لل» فة الشعبية

أبو إصبع والد
مناھج الدراسات
ھب التوسيري
يدي/  التحليل
سانية، والعرق

ث الكاتب أيض
خدمة في تحل
ة. وھو يوفر
سات العليا للد
ية وغيرھا من

أن أبو أصبع ي
وا –ة ھوارد 

كتاب، وأك 25
ة وبحثاً منشور

 

صدر
والثقافة
خليل أ
لفھم م
والمذھ
الفرويد
والجنس

 
ويبحث
المستخ
الثقافية
والدرا
الشعبية

 
يذكر أ
جامعة
5أكثر 
دراسة

 


