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 :وصف المادة

الموضوع  في المجتمع المعاصر وتحليل المفاهيم األساسية المتصلة بهذادراسات المرأة والجندر ب التعريفيهدف هذا المساق الى 

باعتبارهما مختلفين  )جنس االنسان: ذكر/انثى( وماهو اجتماعي ) أي النظر للمرأة والرجل بيولوجيليتسنى للطلبة التمييز بين ماهو 

كل منهما،  وهذا ما يعطي تمييزا ايجابيا لألدوار االجتماعية للذكورة فيما يقلل الجنس بل من حيث الدور اجتماعي ليث ليس فقط من ح

ويهدف المساق الى توضيح موضوع   أن  الدور االجتماعي للمرأة، وهو ما ينعكس سلبا على أدوارها وحقوقها في المجتمع. من ش

، مع االشارة والعربي عامة خاصة وتطبيقاتها في المجتمع االردني من خالل جملة من المفاهيم األساسيةالجندر )أي النوع االجتماعي( 

 .لعربيةالى تجارب المجتمعات غير ا

 :أهداف المادة

 يسعى هذا المساق لتحقيق مجموعة من األهداف منها:            
  التعريف بالمفاهيم والمصطلحات األساسية للجندر كمدخل لفهم االشكالية في موضوع النوع االجتماعي )الجندر( * 
 .لتمييزالوقوف على ظاهرة التمييز ضد المرأة والبحث في الجذور االجتماعية لهذا ا* 

 ميدانية، كالسيكية دراساتالحياة االجتماعية، من خالل عرض والعملية في  بالجوانب التطبيقية الجندرية ات* ربط النظري
 ومجتمعات العالم الثالث.أوالغربية، أكانت تتعلق بالمجتمعات العربية أوحديثة متنوعة سواء   

 

 مكونات المادة: 

، باالضاافة الاى  كتااب؛ خمساون مفهوماا ؛  وكتااب أنتاوني غيادنز كمرجاعنتقاة من عدة مصادرالملزمة وهي مقاالت مالمقرر:   .1

   2011ترجمة: عبير دبابنة،  أساسيا للجندر في الدراسات الجندرية )دراسات النوع االجتماعي(

 -----------------------------------------------------------المواد المساندة )أشرطة فيديو، أشرطة صوتية(   .2

 .---------------------------------------------------------------القراءات اإلضافية )الكتب ، الدوريات ... الخ   .3

 مراجعات نقدية.وحوارات في قاعة الدرس و مناقشات ساعات اسبوعيا؛ 3صفية بمعدل  محاضرات  أساليب تدريس المادة:

  Learning outcomesنتائج التعلم 

  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم    .1
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أعطتااه المفاااهيم  يلالنساان والجاانس االجتمااعي لااه، أي الاادور االجتمااعي المختلااف الاذ لبيولااوجيالجاانس افهام الفااروق باين    - 

 للمرأة.  ل مما يؤدي الى تقليص المكانة االجتماعية واألدبيةجالسائدة اجتماعيا لكل من المرأة والر

 .جتماعية والقانونيةاالوالمساواةالناحيتين والمساواة بين الجنسين من االحساس بضرورة تحقيق التوازن    - 

 تمكينها ألخذ دورها االجتماعي الذي يحقق التوازن في المجتمع ، والعمل على ضرورة الغاء التمييز ضد المرأة التعرف على    - 

 ي لنجاح الخطط التنموية.في خطط التنمية كشرط أساسالمرأة  ويسهم في ادماج     

   Cognitive skills والتفكير االنتقاديمهارات اإلدراك ،  .2

 تطوير القدرة لدى الطلبة على التفكير النقدي المستقل   -

 اعداد الطلبة للبحث العلمي األولي في الميادين االجتماعية   -

 .مشاركة في قضايا المجتمع الكبرىتنبيه الطلبة ألهمية التفاعل وال   -

 ( Communication skillsمهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص  .3

ال باعتباار جنساه كأسااس  ( باعتباار  انسااناحنسا المرأة والرجل وقبول اآلخر )المختلفاالنساني بين التواصل تطوير مهارات    -

  . للتعامل معه

 االجتماعية كمفهومي الحريات العامة وحرية التعبير وحق االختالف. لمفاهيمالمتطلبات وا استيعاب   -

الخلال المفهاومي فاي  وحثهم على اكتشاف  توازن في أدوار  االجتماعيةتنبيه الطلبة ألهمية  الرأي العام في تعزيز المجتمع الم   -

 التمييز االجتماعي

 ذات العالقةمهارات عملية خاصة   4

Practical  and/ or professional skills (Transferable Skills) 

 تنمية قدرة الطلبة وتدريبهم على تصميم البحوث والدراسات االجتماعية   -      

 بوعي وعقالنيةالناجمة عن أفكار مسبقة حول الجنس اآلخر  تعزيز قدرتهم على معالجة المشكالت    -      

 

 تنبيه الطلبة لضرورة االلتزام بما يلي تحقيقا لألمانة العلمية األمانة العلمية والتوثيق

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

  إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها 

 االبتعاد عن السطو األكاديمي Plagiarism  

 أدوات التقييــــم:

 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع 

 امتحانات قصيرة 

 لتقاريرتقديم شفوي لألبحاث وا 

 نهائيامتحان و انفصلي نامتحانا 

  

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 عالمة20 االمتحان األول

 عالمة 20 االمتحان الثاني

   20 التقارير واألبحاث و االمتحانات القصيرة 

 عالمة 40 االمتحان النهائي 

 عالمة 100  المجموع

 

 ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة دراسية.  حجم العمل الملقى على عاتق الطالب:

 

 

 



 سياسة الحضور والغياب حسب قوانين الجامعة:

يقبله عنميد الكلية ويعتبر بالمائة من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قهري   15ال يسمح للطالب بالتغيب ألكثر من 

المادة في حال قبول العميد لعذر ، فيما يمنع من التقدم لالمتحان النهائي وتدون عالمته النهائية صفرا في حال عدم الطالب منيحبا من 

  قبول العميد بأعذار الطالب للتغيب.

                        

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 األسبــــــــوع
 الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمها االمادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيته

 

 األولاالسبوع 
 بقضايا الجندر والنوع االجتماعيالتعريف   -

المصطلحات األساسية التي تشكل مدخال التعريف ب

 لفهم الموضوع

 الثاني

 المفهوم االجتماعي للهيمنة الذكورية -

 مفهوم الذكورة والصفات الذكورية -

 مفهوم  ) اآلخر(  -

ذ  المفاهيم وأثرها في خلق صورة في ه  النظر في

مغايرة للمختلف جنسا وانعكاس ذلك على األداء 

 االجتماعي للجنسين

 الثالث

 استكمال التعريف بالمصطلحات األساسية

 مفهوم النوع االجتماعي -

 تصنيف االنسان حسب النوع االجتماعي -

 التقسيم المنزلي للعمل -

 والخاص  مفهوم العام -

م يسهم في تشكيل تصور كل واحد من هذ  المفاهي

مختلف لآلخر المغاير جنسا، مما يعزز تكريس دور 

ون فيه التمييزاجتماعي محدد لكل من الجنسين يك  

   المرأة اجتنماعيا لصالح الرجل وضد

 الرابع

 النشأة التاريخية لمذاهب النسوية:

 الموجة النسوية االولى . أ

 الموجة النسوية الثانية . ب

 ية الثالثةد.    الموجه النسو      

من هذ  اللمحة التاريخية هو تعريف الطلبة  الهدف

بتاريخ الوعي بقضايا التمييز االجتماعي، ودعوتهم 

السهام  بابداء الرأي و تشجيعهم على للمناقشة  وا

والتخلي عن األفكار المسبقة التي التفكير االنتقادي 

 تغتال شخصية اآلخر ودور  البناء في المجتمع

 الخامس

 

) في القرآن والسنّة النبوية  وية في االسالمالنس

 (والممارسة االجتماعية في صدر االسالم 

الهدف: تعريف الطلبة بايجابية االسالم تجا  المرأة 

وحقوقها وتعزيز الثقة بقدرة الثقافة االسالمية على 

 مواكبة القضايا المعاصرة   

 السادس 

 

 توقع االمتحان 

 األول

 المعاصرة )نماذج منها( النسوية االسالمية  

قراءات ونشاطات طالبية يقصد منها تقديم نماذج  

للتعلم الذاتي والتفكير االنتقادي للمعلومات 

 والتحليالت التي يطلع عليها الطلبة في هذا الميدان

 

 السابع

 

 

 

 

 لمحة تاريخية منذ عصر النهضة العربية الى الحاضر رالنسوية في العالم العربي المعاص 

 استكمال موضوع  المرأة في العالم العربي المعاصر  ثامنلا
نقاش مفتوح حول دور المرأة العربية وسبل تفعيله 

 في المجتمعات العربية 

 تاسعال
 نحو تمكين المرأة في العالم العربي 

 

تطبيقات وأمثلة من المجتمع االردني والمجتمعات 

  العربية



  لمحة عامة عن الموضوع لبة حول الموضوع() أبحاث للط المرأة والتنمية  العاشر

 عشر الحادي

 االمتحان الثاني 

 اث ومناقشتها وتقييمها )قراءة األبح المرأة والتنمية: 

 داخل القاعة الدراسية(
  ىليات ادماج المرأة في التنميةالتعرف على 

 

 عشرني الثا

 

 

ة نماذج جديدة من مشاريع التنمية ومشاركالتنمية: و المرأة  -

 المرأة فيها
 التعرف على النموذج الثاني ودور المرأة فيه

 مناقشة حول تمكين المرأة وادماجها في مشاريع التنمية   عشر الثالث
 هناك مجال كبير لفتح باب النقاش بالرجوع الى

 والعربي في المجتمع االردني واقع المرأة 

 درمناقشة أبحاث الطلبة المتصلة بموضوع الجن  عشر الرابع
  نقاش صفي                       

 

 عشر خامسال
 مناقشة أبحاث الطلبة المتصلة بموضوع الجندر 

  
 نقاش صفي

 السادس عشر
 مراجعة المادة واالستماع الى استفسارات الطلبة 

 االمتحان النهائي

مراجعة  المساق عامة واالستماع الستفسارات 

 الطلبة استعدادا االمتحان النهائي
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قم مالحظة: هذ  الكتب وغيرها كثير )فضال عن مجالت العلاوم االجتماعياة العربياة واألجنبياة( متاوفر فاي مكتباة الجامعاة تحات الار

 ن  وطاقم المكتبة واستاذة المادة، على أتم االستعداد لمساعدة الطلبة في ايجاد المراجع الالزمة.  (301)

 الع عليها.طيتوقع من الطلبة أيضا البحث الكترونيا عن مواقع عربية واسالمية وأجنبية توفر بعض المواد المساعدة لال

 

 

 

 

 

 

 

 

 


