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 دراسات المرأةبرنامج ماجستير  خطة وصف مواد

 

 (ساعات 6) (مادة إجبارية) في دراسات المرأة مفاهيم( 1111011)

والنظريددات التنمويددة ذات ( الجندددر)الجتمددا يإلددت تعريدده الطلبددة بمفهددوم النددو  ا سدداقالم اهددده هددذي

مع التركيز  لت اال الم في  تطور مكانة المرأة  بر العصورب تعريه الطلبة تطرق إلتيالعالقة، كما و

، و لددت الكيفيددة التددي تدد ار فيهددا العولمددة والعوامددا االجتما يددة واالقتصددادية مجدداا الكتابددات النسددوية

كمدا  ،لقومية والاقافدات الملليدة  لدت تجدارم المدرأة بمختلده المواقدعوالسياسية والعرقية واالنتماءات ا

 الندو  االجتمدا يالقدرة التلليلية لدى الطلبة بليث يمتلكون مهارة التلليا مدن منظدور  المساقعزز يو

ومن جهة أخرى سيتم التعره إلت  ،للم تمرات والمنتديات واالستراتيجيات الدولية واإلقليمية والوطنية

 .غير اللكومية في تمكين المرأةاللكومية و نظماتدور الم

 

 

 ( ساعات 6)( مادة إجبارية) العلميمناهج البحث ( 1111016)

ليث يأتي تدريس المدنهج الندو ي فدي ، مناهج البلث العلمي بشقيها النو ي والكمي هذا المساق يتناوا

ي الكشده  دن والتعدره الدت وتلليدا مجاا الدراسات النسوية نظراً للدور الهام الذي يلعبه هذا النهج فد

. سلوك اإلنسان بعمق معتمداً هذا النهج أدوات تساهم في الوصوا الت نتائج تخص اللالة ملا الدراسة

كما يساهم هذا اإلسلوم في تلليا طبيعة البندت االجتما يدة الذكوريدة وأارهدا  لدت المدراة والرجدا فدي 

ويتندداوا هددذا المسدداق أيقدداً الققددايا المتعلقددة . المختلفددةظددا السددياقات االقتصددادية والسياسددية والاقافيددة 

 لدت فهدم وتفسدير نتدائج البلدث باسدتخدام الطلبدة  البيانات الكميدة ، وكدذلك تددريم وجمعالبلث  بإ داد

، إقافة إلت خلق مهارة التفكير SPSSاألساليم اللدياة في التلليا اإللصائي، ماا استخدام برنامج 

 .لألبلاث المختلفة  لت أسس  لمية اإلبدا ي والنقد البناء

 

 (ساعات 6)( مادة إجبارية)المرأة في القانون ( 1111012)

إلت تعريه الطلبة بالنظريدات القانونيدة للقدوق المدرأة وتطبيقاتهدا فدي القدانون الددولي  ادةالم ههده هذت

كا  دام ولقدوق ، وذلك من خالا دراسة التطور التاريخي لمفهدوم لقدوق اإلنسدان بشدلوطنيوالقانون ا

إلدت تلليدا االتفاقيدات الدوليدة المتعلقدة بدالمرأة و لدت وجدده  ادةتعدر  المدتكمدا و ،المدرأة بشدكا خداص

، ودراسددة تلفظددات الدددوا "سدديداو"الخصددوص اتفاقيددة الققدداء  لددت جميددع أشددكاا التمييددز قددد المددرأة 

تلليا وقع المرأة في إلت  ادةهده المتكما و ،العربية  ليها بشكا  ام وتلفظات األردن بشكا خاص

قدانون األلدواا الشخصدية وقانون االنتخابات ب التشريعات األردنية ابتداء من الدستور األردني ومروراً 

 .وقانون العما والقمان االجتما ي ونظام الخدمة المدنية وقانون جوازات السفر وقانون الجنسية
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 (ساعات 6)( مادة إجبارية)النظرية النسوية ( 1111012)

قدددم المددادة  رقددا شددامال ومكافددا ألهددم األفكددار والنظريددات النسددوية مددن خددالا التطددرق إلددت التطددور ت

التاريخي لهدذه النظريدات المختلفدة وراارهدا  لدت المعداره األخدرى وااللتمداالت الواسدعة التدي فتلدت 

ت التددي ممددا يقتقددي دراسددة دقيقددة ومفصددلة للمشدداكا والتلددديا ،األبددوام لهددا فددي مجدداا الاقافددة والفكددر

 .تواجهها هذه النظريات خاصة في القرن اللادي والعشرين

 

 (ساعات 6)( مادة إجبارية)صحة المرأة ( 1111013)

المفاهيم ذات العالقدة بصدلة المدرأة وباألسداليم التعليميدة ذات العالقدة بصدلة المدرأة  ادةالم هتناوا هذت

سيولوجية وبااللتياجات الجسدية والنفسية الفعره التغيرات تالالزمة للتواصا والتاقيه الصلي، كما و

عددره بظدداهرة العندده ت ادةإقددافة إلددت ذلددك، فددإن المدد. واالجتما يددة للمددرأة فددي مرالددا العمددر المختلفددة

، مات التدي تقددم للمدرأة فدي المجتمدعاألسري وأارها  لت صلة المرأة وبالنظام الصلي األردني والخد

أة من خالا اإلطال   لت االتجاهات النظرية الرئيسية فدي ما تهده إلت تعريه الطلبة بعلم نفس المرك

 (الجندريدة)الندو  االجتمدا ي  لم النفس إلت جانم التعره  لت االتجاهات النظرية في تفسدير نظريدة 

كمدا وتسدعت هدذه المدادة إلدت التعريده بالاقافدة وأهميتهدا فدي تشدكيا أدوار ، و القاتها بعلدم نفدس المدرأة

المرأة وما يترتم  لت ذلك من جوانم سيكولوجية في سلوكيات المرأة اليومية الفرد، وخصوصا أدوار 

 .وسيكولوجية المرأة العاملة والمرأة قمن األسرة كزوجة وأم

 

 (ساعات 6( )مادة إجبارية)النوع االجتماعي والتنمية المستدامة ( 1111010)

الققددايا التنمويددة ذات العالقددة، ماددا تهددده المددادة إلددت تعريدده الطلبددة بالنظريددات التنمويددة المختلفددة، و

التعليم والعما والصلة والبيئة من خالا بناء م شرات متعلقة بتلك الققايا وربطها بالسياسدات العامدة 

وفهمهدا وتلليلهددا مددن منظددور جندددري، والتعددره  لددت المعيقدات التددي تلددد مددن تقدددمها ووقددع الر يددة 

لساسدة للندو  االجتمدا ي، إقدافة إلدت كسدم مهدارة  المستقبلية لهذه الققايا وترجمتها إلت خطط  ما

التلليدا الم سسدي مددن مفهدوم جندددري مدن خددالا تلليدا االسددتراتيجيات والتشدريعات المعمددوا بهدا فددي 

الم سسة وواقع المرأة في الم سسة مقارنة مع الرجدا والفدرص المتالدة لهدا ومشداركتها فدي القدرارات 

 .لتنمية المستدامة في المنطقةتلقيق ا رةالمختلفة وربط كا ما سبق بقرو

 

 (ساعات 6( )مادة اجبارية)المرأة واألعمال (   1111012)

تتندداوا هددذه المددادة دور المددرأة فددي االقتصدداد ومددا ينباددق  نهددا مددن تددأايرات اجتما يددة واقتصددادية  لددت 

ة مقدمدة  امدة نظريد: المستوى الشخصي والمجتمعي، وتتقمن  دداً من الموقو ات الرئيسدية أهمهدا

 ددن  لددم االقتصدداد مددع التركيددز  لددت بعدد  المفدداهيم ومددا يتعلددق بهددا مددن تلليددا مبسددط ماددا السددوق، 

كمددا تشددما قيدداس الدددخا والندداتج ، والعددر  والطلددم، والمنفعددة، واإلنتددال والتكدداليه، وهيكددا السددوق

وغيدر  النقدي واللقيقي وما يتعلق به من تقخم في األسعار، وكذلك النداتج الرسدمي)المللي اإلجمالي 

واالسدددتهالك، واالدخدددار، واإلقدددرا ، واالقتدددرا  واالسدددتامار والقطدددا  الخدددارجي ودور ( الرسدددمي
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كما تغطي المادة جانباً رخر هو اقتصاديات العما وقرارات  ما المرأة، وسوق ، اللكومة في االقتصاد

ا تعر  واقع كم ،العما وما يتعلق به من تمييز جندري في فرص التوظيه واألجور والمزايا األخرى

المددرأة األردنيددة العاملددة و القددة ذلددك بالمبددادذ والقدديم، وكددذلك بددالتعليم، وبالوقددع االقتصددادي العددام، 

 .وتلديات العولمة واألزمات المالية واالقتصادية العالمية

 

وتشدتما المددادة أيقدداً  لددت بعد  الموقددو ات ذات الطددابع التطبيقددي والتدي تهددده إلددت تمكددين المددرأة 

كيدده تبدددأ مشددرو ا صددغيرا  الجدددوى االقتصددادية للمشدداريع، وكيفيددة إ ددداد : اقتصددادياً ماددااألردنيددة 

الموازنة، ودور االقترا  الصغير والمتناهي الصغر في تمويا المشاريع، وفرص العمدا انطالقداً مدن 

 .المنزا وغير ذلك من موقو ات مستجدة

 

 

 (ساعات 6( )اريةمادة اختي)قضايا النوع االجتماعي المعاصرة ( 1111011)

مدن خدالا التعدره  لدت لجدم المشدكلة ( الجنددر)تعالج هذه المدادة الققدايا ومشداكا الندو  االجتمدا ي 

الدزوال المبكددر، )كالققدايا األسدرية . وأسدبابها والعوامدا المد ارة فيهدا، والمعيقدات التدي تلدد مدن للهدا

الفقدر، ارتفددا  )لققدايا االقتصدادية ، وا(الطدالق، الخلدع، كبدار السدن، المدرأة ذوي االلتياجدات الخاصدة

، كمدا وتتطدرق إلدت إكسدام الطلبدة (معدا البطالة لدى المرأة، تأاير األزمة المادية العالمية  لدت المدرأة

، والتدي تسدا د ( SWOT Analysis)مهارات التلليا باستخدام أدوات التلليدا الجنددري كاسدتخدام 

الللوا والفرص المتالة أمام المرأة للتدأاير  لدت ققدايا الطلبة  لت فهم المشكلة واستيعام الخيارات و

 .النو  االجتما ي واالتجاهات المستقبلية لتقدم المرأة

 

 

 (ساعات 6)( مادة اختيارية) المرأة والسياسة( 1111011) 

إلت تعريه الطلبة بمفهوم المشاركة السياسدية للمدرأة وتطورهدا وصدورها وأهميتهدا وذلدك  ادةهده المت

ز  لت الواقع السياسي للمرأة بشكا  ام، والمرأة العربية واألردنية بشكا خاص، بهدده تعزيدز بالتركي

كمدا . دور فا ا للمرأة في منالي اللياة كافة لما لها من دور ليوي وهام في مجداالت التنميدة المختلفدة

الرسمي والعدام  تلقي القوء  لت تقييم وتلليا دور المرأة العربية واألردنية في م سسات صنع القرار

المعوقات التي تلد من المشاركة السياسية للمرأة األردنية / وتقييم مشكالت النو  االجتما ي والتلديات

بشكا خاص والعربية بشدكا  دام إقدافة إلدت طدري الخيدارات والللدوا والفدرص المتالدة أمدام المدرأة 

 .للتأاير في صنع القرار

 

  (ساعات 6)( مادة اختيارية) المرأة في اإلعالم واالتصال( 1111011)

النظريات اإل المية من ليث دورها وتأايرها  لت تكوين صدور نمطيدة  دن المدرأة،  ادةالم ههذتتناوا 

كما يعالج أيقا قدرة وسائا اإل الم واالتصاا المختلفة  لدت خلدق صدور نمطيدة  دن المدرأة، وقددرتها 
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دور وسدائا  ادةتنداوا المدتاإلقدافة إلدت هدذا، كذلك  لت تعزيز الصور الموجودة  نها في المجتمع، وب

اإل ددالم واالتصدداا فددي تمكددين المددرأة فددي مجدداالت لياتيددة مختلفددة، وبخاصددة السياسددية واالجتما يددة 

به وسائا اإل الم واالتصاا في تغيير الصدور قوم تواالقتصادية، وتعميق الو ي بالدور الذي يمكن أن 

 .النمطية  ن المرأة، خاصة في ظا العولمة

 

 (ساعات 6)( مادة اختيارية)صورة المرأة في األدب والثقافة ( 1111011)

من خالا واألدبي داخا نطاق السياق الاقافي موقع المرأة في البيئة الاقافية ووقعها  ادةالم هتناوا هذت

م تعريه التصنيفات التقليدية  ن طريق التطرق للقيم والنماذل الاقافية السابقة ومقارنتها مع القي

إلت تصليح الخلا في انائية الرجا والمرأة الطبيعة  ادةالمهذه هده تكما ، اللدياةوالنماذل الاقافية 

وذلك بالتركيز  لت استعادة الاقافة واألدم النسائي قمن النظرية الاقافية واألدبية النسوية التي بدورها 

متطرقة إلت اللقبة األولت التي ، األدبيتقدم المرالا الكتابية النسائية المختلفة في اإلبدا  الاقافي و

تستمد أدواتها من أدوات السرد األبوي، واللقبة الاانية التي تستند إلت أناوية النص، واللقبة األخيرة 

  .التي تنادي بنسوية النص وتلريره من هرمية أي سرد 

 

 (ساعات 6) (مادة اختيارية)النظريات االجتماعية من منظور النوع االجتماعي ( 1111016)

تقدددم المددادة أهددم النظريددات االجتما يددة  بددر الفتددرات التاريخيددة المختلفددة، بمددا فددي ذلددك النظريددات التددي 

 تطرقت إلت موقو  المرأة والمفاهيم الجندرية، ويتناوا المساق دراسة األبعاد المختلفة لوجود المرأة 

هميدة السدياق والخصوصدية الاقافيدة أو غيابها في هذه النظريات من منظور جندري مع التركيدز  لدت أ

 .درية أو غيابها في هذه النظرياتفي التعاما مع المفاهيم الجن

 

 

 ( ساعات 6)( مادة اختيارية) النوع االجتماعيالتحليل اإلحصائي من منظور ( 1111012)

كمدا . تتطرق هذه المادة إلت تعريه بمفهومي اإللصاء الوصفي واإللصاء االستداللي والعالقدة بينهمدا

ويتقددمن بشددكا  ددام الطددرق . يتندداوا تصددنيفات المتغيددرات المختلفددة ومسددتويات قيدداس هددذه المتغيددرات

والمقداييس المشدابهة لده مدن ليدث طريقدة ( الموقع)المختلفة لعر  البيانات ومقاييس النز ة المركزية 

ا والنسبية، ويشما أيقا المختلفة المطلقة منه( التباين)ويتناوا أيقا مقاييس التشتت . اللسام والتفسير

ويشتما باإلقافة إلت ما (. االرتباط) لت أشكاا التوزيعات، ويتطرق إلت قياس العالقة بين المتغيرات 

وأخيددرا وبعددد أن يكددون الطالددم قددد . ذكددر  لددت االنلدددار والتنبدد  وأهددم الموقددو ات المرتبطددة بهمددا

قدمن اختبدارات الفدرو  اإللصدائية استو م الموقو ات التي سبق تناولهدا سدتبدأ مرللدة جديددة تت

بأنوا ها وتلليا التباين األلادي والانائي والمشترك يدويا إن أمكن ذلك وباسدتخدام الرزمدة اإللصدائية 

SPSS . وبشكا أكار تفصيال فإن هذا المساق سيتطرق إلت الفرو  وتوقديح المقصدود بالخطدأ مدن

دي واالختبار في لالة  دم تساوي التباين واختبدار النو  األوا والخطأ من النو  الااني واالختبار اللا

(T )الخ...للمقارنات الزوجية واختبار مربعات كاي وتلليا التباين األلادي والانائي. 
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 (ساعات 6)( مادة اختيارية)المرأة وحقوق االنسان واألمن اإلنساني  (1111012)

  

الدت  سدعتيكمدا ، من المنظور النسويإلنساني الت تسليط القوء  لت مفاهيم األمن ا هذا المساقهده ي

وقدا  غيدر اإلنسدانية كداللروم والصدرا ات المسدللة وغيدر  كس خبرات النساء فدي الظدروه واأل

مدن راار األ يعالج هذا المساقكما ، في السلم وانعكاسه  ليها و لت التنمية  المياً  أةودور المر ،المسللة

القوء  ويلقي .( واقافياً  اقتصادياً واجتما ياً وسياسياً ) المختلفة في األبعاداإلنساني  لت أوقا  المرأة 

  .ت العالقة بتلقيق األمن اإلنسانيذا ،والمواايق الدولية ، لت السياسات واالستراتيجيات الوطنية

 

 (ساعات 6( )مادة اختيارية)المرأة في التاريخ ( 1111013)

 

ين األوائا ماا الطبري والمسعودي والبالذري وابن تقدم هذه المادة دراسة منهجية لروايات الم رخ

كماً ونو اً وموقفهم تجاه دورها في المظاهر اللقارية المتعددة ، خلدون  ن المرأة في تاريخهم

من أجا الوصوا الت تركيم سليم لوجود المرأة في اللركة ( اقتصادية واجتما ية وفكرية وسياسية)

 .ا فيهااللقارية لتلك المظاهر كافة ونشاطه

 

 

 (ساعات 6( )مادة اختيارية) موضوع خاص في دراسات المرأة( 1111012)

 

النوع /  المرأة دراسات مجال في العليا الدراسات لطلبة( دةواح مرة أساس على)تدرس هذه المادة 

التي لم يشتمل عليها أي من مواد الخطة الدراسية المنتظمة  وذلك في المواضيع المتخصصة, االجتماعي

أساسية مرتبطة  عيضالمو متعمقةتهدف هذه المادة لتقديم  دراسة  .ماجستير دراسات المرأة جبرنامل

 . االجتماعي النوع /المرأةبظهور مفاهيم أساسية جديدة  في مجال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 مركز دراسات المرأة

 الجامعة االردنية

 (مسار الشامل)الخطة الدراسية لدرجة ماجستير دراسات المرأة

 أحكام وشروط عامة -:أوالا 

 .النافذة تعليمات برامج الدراسات العليامع هذه الخطة  تتفق .3

                 .                              كافة التخصصات في العلوم االنسانية والعلمية  -:ي يمكن قبولها في هذا البرنامجالتخصصات الت .4

 (.ال يوجد)شروط خاصة  -:ثانياا 

 -:ساعة معتمدة موزعة كمايلي( 63)تتكون مواد هذه الخطة من  -:ثالثاا 

 -:ساعة معتمدة كمايلي (72)مواد إجبارية -4

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة المواد االجبارية رقم المادة

 - -  6 مفاهيم في دراسات المرأة 1111011

 - -  6 قضايا النوع االجتماعي المعاصرة 1111011

 - -  6 مناهج البحث العلمي 1111016

 - -  6 المرأة في القانون 1111012

 - -  6 النظرية النسوية 1111015

 - -  6 صحة المرأة 1111013

 - -  6 النوع االجتماعي والتنمية المستدامة 1111010

 - -  6 المرأة واألعمال 1111012

 - -  6 النظريات االجتماعية من منظور النوع االجتماعي 7171216

 -:ساعات معتمدة يتم اختيارها ممايلي( 9)مواد اختيارية  -5

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة المواد االختيارية رقم المادة

  - - 6 المرأة والسياسية 7171217

  - - 6 تصالالمرأة في االعالم واال 7171211

  - - 6 الثقافة األدب وصورة المرأة في  7171217

  - - 6 التحليل اإلحصائي من منظور النوع االجتماعي 7171214

  - - 6 المرأة وحقوق االنسان واألمن اإلنساني 7171215

  - - 6 المرأة في التاريخ 7171213

  - - 6 موضوع خاص في دراسات المرأة 7171212

 (.7171292)الشامل  االمتحان -3

 

 7717  ش رقم الخطة
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 وصف مواد خطة برنامج ماجستير دراسات المرأة

 (ساعات 6( )مادة إجبارية)مفاهيم في دراسات المرأة ( 7171271)

والنظريددات التنمويددة ذات ( الجندددر)إلددت تعريدده الطلبددة بمفهددوم النددو  االجتمددا ي سدداقالم اهددده هددذي

مع التركيز  لت اال الم في  ة المرأة  بر العصورتطور مكانب تعريه الطلبة تطرق إلتيالعالقة، كما و

، و لددت الكيفيددة التددي تدد ار فيهددا العولمددة والعوامددا االجتما يددة واالقتصددادية مجدداا الكتابددات النسددوية

كمدا  ،والسياسية والعرقية واالنتماءات القومية والاقافدات الملليدة  لدت تجدارم المدرأة بمختلده المواقدع

 يلية لدى الطلبة بليث يمتلكون مهارة التلليا مدن منظدور الندو  االجتمدا يالقدرة التلل المساقعزز يو

ومن جهة أخرى سيتم التعره إلت ، للم تمرات والمنتديات واالستراتيجيات الدولية واإلقليمية والوطنية

 .دور المنظمات اللكومية وغير اللكومية في تمكين المرأة

 (ساعات 6( )مادة اجبارية)قضايا النوع االجتماعي المعاصرة ( 7171277)

مان خا و التعارل  لام ا ام الم اكلة ( ال ناار)تعاالج هاذا المااال اليااايا وم ااكو الناوم اال تماا ي 

الاااواا المبكاارق )كالياااايا ارساارية . وأساابابها والعوامااو الماايهرل فيهاااق والمعييااات التااي تاااا ماان الهااا

الفياارق ارتفااام )ق والياااايا االقتصااااية (خاصااةالطاا  ق الخلاابق كبااار الساانق الماارأل ذوت االاتيا ااات ال

ق كماا وتتطار  ىلام ىكسااط الطلباة (معاو البطالة لاى المرألق تأهير ارامة المااية العالمياة  لام المارأل

ق والتااي تسااا ا ( SWOT Analysis)مهااارات التاليااو باسااتخاام أاوات التاليااو ال نااارت كاسااتخاام 

لخيارات والالوو والفرص المتااة أماام المارأل للتاأهير  لام قااايا الطلبة  لم فهم الم كلة واستيعاط ا

 .النوم اال تما ي واالت اهات المستيبلية لتيام المرأل

 

 ( ساعات 6( )مادة إجبارية)مناهج البحث العلمي ( 1111016)

فدي  ليث يأتي تدريس المدنهج الندو ي، مناهج البلث العلمي بشقيها النو ي والكمي هذا المساق يتناوا

مجاا الدراسات النسوية نظراً للدور الهام الذي يلعبه هذا النهج فدي الكشده  دن والتعدره الدت وتلليدا 

. سلوك اإلنسان بعمق معتمداً هذا النهج أدوات تساهم في الوصوا الت نتائج تخص اللالة ملا الدراسة

ا  لدت المدراة والرجدا فدي كما يساهم هذا اإلسلوم في تلليا طبيعة البندت االجتما يدة الذكوريدة وأارهد

ويتندداوا هددذا المسدداق أيقدداً الققددايا المتعلقددة . ظددا السددياقات االقتصددادية والسياسددية والاقافيددة المختلفددة

 لدت فهدم وتفسدير نتدائج البلدث باسدتخدام الطلبدة  البيانات الكميدة ، وكدذلك تددريم وجمعالبلث  بإ داد

، إقافة إلت خلق مهارة التفكير SPSSام برنامج األساليم اللدياة في التلليا اإللصائي، ماا استخد

 .اإلبدا ي والنقد البناء لألبلاث المختلفة  لت أسس  لمية
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 (ساعات 6)( مادة إجبارية)المرأة في القانون ( 7171274) 

تهال هذا الماال ىلم تعريال الطلباة بالنيرياات اليانونياة لاياو  المارأل وتطبيياتهاا فاي الياانون الااولي 

نون الوطنيق وذلك من خ و اراسة التطاور التااريخي لمفهاوم اياو  اننساان ب اكو  اام واياو  واليا

كمااا وتتعاارم الماااال ىلاام تاليااو االتفاقيااات الاوليااة المتعليااة بااالمرأل و لاام و اا  . الماارأل ب ااكو خاااص

 الخصوص اتفاقية اليااء  لم 

العربياة  ليهاا ب اكو  اام وتافياات  ق واراسة تافيات الاوو"سيااو" ميب أ كاو التمييا اا المرأل 

مان  كماا وتهاال المااال ىلام تالياو وااب المارأل فاي الت اريعات اررانياة ابتاااء  . ارران ب كو خااص

 الاستور ارراني 

قااانون اراااواو ال خصااية وقااانون العمااو والااامان اال تمااا ي ونيااام ويااانون االنتخابااات ب وماارورا  

 .ر وقانون ال نسيةالخامة المانية وقانون  وااات السف

 (ساعات 6)( مادة إجبارية)النظرية النسوية ( 7171275)

تيااام الماااال  راااا  ااام  ومكهفااا رهاام ارفكااار والنيريااات النسااوية ماان خاا و التطاار  ىلاام التطااور 

التاااريخي لهااذا النيريااات المختلفااة ولهارهااا  لاام المعااارل ارخاارى واالاتماااالت الواسااعة التااي فتااات 

فااي م اااو الهيافااة والفكاارق ممااا ييتاااي اراسااة اقييااة ومفصاالة للم اااكو والتاااايات التااي  اربااواط لهااا

 .توا هها هذا النيريات خاصة في اليرن الااات والع رين

 (ساعات 6)( مادة إجبارية)صحة المرأة ( 7171273)

قاة بصااة المارأل تتناوو هذا المااال المفااهيم ذات الع قاة بصااة المارأل وبارسااليط التعليمياة ذات الع 

ال امة للتواصو والتهييل الصايق كما وتعرل التغيرات الفسيولو ية وباالاتيا ات ال ساية والنفسية 

ىاااافة ىلاام ذلااكق فااةن الماااال تعاارل بياااهرل العناال . واال تما يااة للماارأل فااي مرااااو العماار المختلفااة

ق التاي تياام للمارأل فاي الم تماب ارسرت وأهرها  لم صاة المرأل وبالنيام الصاي ارراني والخاامات

ما تهال ىلم تعريل الطلبة بعلم نفس المرأل من خ و انط م  لم االت اهات النيرياة الرييساية فاي ك

( ال نارياة) لم النفس ىلم  انط التعرل  لم االت اهات النيرية فاي تفساير نيرياة الناوم اال تماا ي 

اال ىلاام التعريال بالهيافااة وأهميتهااا فااي ت ااكيو أاوار كماا وتسااعم هااذا المااق و  قاتهاا بعلاام نفااس الماارأل

الفراق وخصوصا أاوار المرأل وما يترتط  لم ذلك من  وانط سيكولو ية في سلوكيات المرأل اليومية 

 .وسيكولو ية المرأل العاملة والمرأل امن ارسرل كاو ة وأم

 (ساعات 6( )مادة إجبارية)النوع االجتماعي والتنمية المستدامة ( 7171272)

تهال الماال ىلم تعريل الطلبة بالنيريات التنموية المختلفةق والياايا التنموية ذات الع قةق مهو التعليم 

والعمو والصاة والبيية من خ و بناء مي رات متعلية بتلك الياايا وربطها بالسياسات العاماة وفهمهاا 

ا مان تياامها ووااب الريياة المساتيبلية وتاليلها من منيور  نارتق والتعارل  لام المعيياات التاي تاا

لهاذا الياااايا وتر متهااا ىلاام خطااط  مااو اساسااة للناوم اال تمااا يق ىاااافة ىلاام كسااط مهااارل التاليااو 
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الميسسي من مفهوم  ناارت مان خا و تالياو االساتراتي يات والت اريعات المعماوو بهاا فاي الميسساة 

اااة لهاا وم ااركتها فاي اليارارات المختلفاة وواقب المرأل في الميسسة ميارناة ماب الر او والفارص المت

 .تايي  التنمية المستاامة في المنطية لوربط كو ما سب  بارور

 (ساعات 6( )مادة اجبارية)المرأة واألعمال (   7171272)

تتناااوو هااذا الماااال اور الماارأل فااي االقتصاااا ومااا ينبهاا   نهااا ماان تااأهيرات ا تما يااة واقتصااااية  لاام 

مياماة  اماة نيرياة : الم تمعيق وتتامن  ااا  من الموااو ات الرييساية أهمهااالمستوى ال خصي و

 اان  لاام االقتصاااا مااب التركيااا  لاام بعاام المفاااهيم ومااا يتعلاا  بهااا ماان تاليااو مبسااطق مهااو السااو ق 

كما ت مو قياس الاخو والناتج المالي ق والعرم والطلطق والمنفعةق واننتاا والتكاليلق وهيكو السو 

( النيات والايييي وما يتعل  ب  من تاخم في ارسعارق وكذلك الناتج الرسمي وغير الرسمي)ان مالي 

واالسااته كق واالاخااارق وانقاارامق واالقتاارام واالسااتهمار واليطااام الخااار ي واور الاكومااة فااي 

ا كما تغطي الماال  انبا  لخر هو اقتصاايات العماو وقارارات  ماو المارألق وساو  العماو وماق االقتصاا

كماا تعارم واقاب المارأل قيتعل  ب  مان تميياا  ناارت فاي فارص التوييال وار اور والمااياا ارخارى

اررانياة العاملاة و  قاة ذلااك بالمباااي واليايمق وكاذلك بااالتعليمق وبالوااب االقتصااات العاامق وتاااايات 

 .العولمة وارامات المالية واالقتصااية العالمية

 

المواااو ات ذات الطااابب التطبييااي والتااي تهااال ىلاام تمكااين الماارأل وت ااتمو الماااال أياااا   لاام بعاام 

ق وكيفيااة ى ااااا بكياال تباااأ م اارو ا صااغيرا  ال اااوى االقتصااااية للم اااري: اررانيااة اقتصاااايا  مهااو

المواانةق واور االقترام الصغير والمتناهي الصغر في تمويو الم ااريبق وفارص العماو انط قاا  مان 

 .او ات مست الالمناو وغير ذلك من مو

 

 (ساعات 6( )اجباريةمادة )النظريات االجتماعية من منظور النوع االجتماعي ( 7171216)

تيااام الماااال أهاام النيريااات اال تما يااة  باار الفتاارات التاريخيااة المختلفااةق بمااا فااي ذلااك النيريااات التااي 

عااا المختلفاة لو اوا المارأل تطرقت ىلم مواوم المرأل والمفاهيم ال ناريةق ويتناوو المسا  اراسة ارب

أو غيابها في هذا النيريات من منيور  نارت مب التركيا  لم أهمية السيا  والخصوصية الهيافية في 

 .التعامو مب المفاهيم ال نارية أو غيابها في هذا النيريات

 

 (ساعات 6( )مادة اختيارية) المرأة والسياسة( 7171217) 

بمفهاوم الم ااركة السياساية للمارأل وتطورهاا وصاورها وأهميتهاا وذلاك تهال الماال ىلم تعريل الطلبة 

بالتركيا  لم الواقب السياسي للمرأل ب كو  امق والمرأل العربية واررانية ب اكو خااصق بهاال تعاياا 

كماا . اور فا و للمرأل في منااي الايال كافة لما لها من اور ايوت وهام فاي م ااالت التنمياة المختلفاة

ء  لم تيييم وتاليو اور المرأل العربية واررانية في ميسسات صنب اليارار الرسامي والعاام تليي الاو

المعوقات التي تاا من الم اركة السياسية للمرأل اررانياة / وتيييم م ك ت النوم اال تما ي والتاايات
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المارأل  ب كو خااص والعربياة ب اكو  اام ىااافة ىلام طارر الخياارات والالاوو والفارص المتاااة أماام

 .للتأهير في صنب اليرار

 

 ( ساعات 6( )مادة اختيارية)المرأة في اإلعالم واالتصال ( 7171211)

تتناوو هذا الماال النيريات ان  مية من ايث اورها وتأهيرها  لم تكاوين صاور نمطياة  ان المارألق 

 ان المارألق وقاارتها كما يعالج أياا قارل وسايو ان  م واالتصاو المختلفاة  لام خلا  صاور نمطياة 

كذلك  لم تعايا الصور المو وال  نها فاي الم تمابق وبانااافة ىلام هاذاق تتنااوو المااال اور وساايو 

ان اا م واالتصاااو فااي تمكااين الماارأل فااي م اااالت اياتيااة مختلفااةق وبخاصااة السياسااية واال تما يااة 

ن  م واالتصاو في تغييار الصاور واالقتصاايةق وتعمي  الو ي بالاور الذت يمكن أن تيوم ب  وسايو ا

 .النمطية  ن المرألق خاصة في يو العولمة

 

 (ساعات 6( )مادة اختيارية)الثقافة األدب وصورة المرأة في ( 7171217)

تتناوو هذا الماال موقب المرأل في البيية الهيافية وواعها ااخو نطا  السيا  الهيافي وارابي من خ و 

الييم اية  ن طري  التطر  للييم والنماذا الهيافية السابية وميارنتها مب تعريل التصنيفات التيلي

كما تهال هذا الماال ىلم تصايح الخلو في هنايية الر و والمرأل الطبيعة ق والنماذا الهيافية الاايهة

باورها  وذلك بالتركيا  لم استعاال الهيافة واراط النسايي امن النيرية الهيافية وارابية النسوية التي

متطرقة ىلم الايبة ارولم التي , تيام المرااو الكتابية النسايية المختلفة في انباام الهيافي وارابي

تستما أاواتها من أاوات السرا اربوتق والايبة الهانية التي تستنا ىلم أنهوية النصق والايبة ارخيرل 

 .التي تناات بنسوية النص وتاريرا من هرمية أت سرا

 

 ( ساعات 6( )مادة اختيارية)التحليل اإلحصائي من منظور النوع االجتماعي ( 7171214)

 

كماا . تتطر  هذا الماال ىلم تعريل بمفهومي اناصاء الوصفي واناصاء االساتااللي والع قاة بينهماا

ويتااامن ب ااكو  ااام الطاار  . يتناااوو تصاانيفات المتغياارات المختلفااة ومسااتويات قياااس هااذا المتغياارات

والميااييس الم اابهة لا  مان اياث طريياة ( الموقاب)تلفة لعرم البيانات ومياييس النا ة المركاية المخ

المختلفة المطلية منها والنسبيةق وي مو أياا ( التباين)ويتناوو أياا مياييس الت تت . الاساط والتفسير

  لم أ كاو التوايعاتق ويتطر  

وي تمو باناافة ىلم ما ذكر  لم االنااار والتنباي وأهام (. االرتباط)ىلم قياس الع قة بين المتغيرات 

 . المواو ات المرتبطة بهما

وبعا أن يكون الطالط قا استو ط المواو ات التي سب  تناولها ستباأ مرالاة  اياال تتاامن  وأخيرا  

ن ذلاك اختبارات الفروم اناصايية بأنوا ها وتاليو التباين ارااات والهنايي والم ترك ياويا ىن أمك

وب اكو أكهار تفصاي  فاةن هاذا المساا  سايتطر  ىلام الفاروم . SPSSوباستخاام الرامة اناصايية 

وتوايح الميصوا بالخطأ من النوم اروو والخطاأ مان الناوم الهااني واالختباار الاااات واالختباار فاي 
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يااو التباااين للميارنااات الاو يااة واختبااار مربعااات كااات وتال( T)االااة  ااام تساااوت التباااين واختبااار 

 .الخ...ارااات والهنايي

 

 

 (ساعات 6( )مادة اختيارية)المرأة وحقوق االنسان واألمن اإلنساني ( 1111012)

  

كمدا يسدعت الدت ، يهده هذا المساق الت تسليط القوء  لت مفاهيم األمن اإلنساني من المنظور النسوي

روم والصدرا ات المسدللة وغيدر  كس خبرات النساء فدي الظدروه واألوقدا  غيدر اإلنسدانية كدالل

كما يعالج هذا المساق راار األمدن ، ودور المرأة في السلم وانعكاسه  ليها و لت التنمية  المياً  ،المسللة

ويلقي القوء (. اقتصادياً واجتما ياً وسياسياً واقافياً )اإلنساني  لت أوقا  المرأة في األبعاد المختلفة 

 . ذات العالقة بتلقيق األمن اإلنساني، والمواايق الدولية، لوطنية لت السياسات واالستراتيجيات ا

 

 (ساعات 6( )مادة اختيارية)المرأة في التاريخ ( 1111013)

 

تقدم هذه المادة دراسة منهجية لروايات الم رخين األوائا ماا الطبري والمسعودي والبالذري وابن 

تجاه دورها في المظاهر اللقارية المتعددة  كماً ونو اً وموقفهم، خلدون  ن المرأة في تاريخهم

من أجا الوصوا الت تركيم سليم لوجود المرأة في اللركة ( اقتصادية واجتما ية وفكرية وسياسية)

 .اللقارية لتلك المظاهر كافة ونشاطها فيها

 

 

 (ساعات 6( )مادة اختيارية)موضوع خاص في دراسات المرأة ( 1111012)

النوع /  المرأة دراسات مجال في العليا الدراسات لطلبة( دةواح مرة أساس على)تدرس هذه المادة 

التي لم يشتمل عليها أي من مواد الخطة الدراسية  وذلك في المواضيع المتخصصة , االجتماعي

أساسية  عيضالمو متعمقةتهدف هذه المادة لتقديم  دراسة  .ماجستير دراسات المرأة جالمنتظمة لبرنام

 . االجتماعي النوع /المرأةمفاهيم أساسية جديدة  في مجال  مرتبطة بظهور

 

 


