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  مخطط املادة الدراسيت

 1. اضم اإلاادة عمم اجتماع المرأة

 2. ركم اإلاادة 8035938

 الساعات المعتمدة )نظرية،عممية( ساعات 0
.3 

 الساعات الفعمية )نظرية، عممية( ساعات 0

باث الطابلت/اإلاخطلباث اإلاتزامىت ال يوجد
ّ
 4. اإلاخطل

 5. اضم البرهامج الدكتوراه

 6. ركم البرهامج 59

 7. لجامعتاضم ا األردنية

 8. الكليت اآلداب

 9. اللطم عمم االجتماع

 10. مطخىي اإلاادة دكتوراه

 11. العام الجامعي/ الفؿل الذراس ي 8309/8383

 12. الذرحت العلميت للبرهامج دكتوراه

 13. ألاكطام ألاخزي اإلاػتركت في جذريظ اإلاادة ال يوجد

 14. لغت الخذريظ العربي

اإلاادة الذراضيت/ جاريخ جاريخ اضخحذار مخطط  

 مزاحعت مخطط اإلاادة الذراضيت
.15 
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 منّسق المادة .06
 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج

 

 مدرسو املادة .71

 .اتف، البريد اإللكتروني: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم اليما يمي الرجاء إدراج
 .E-mail: mshteiwi@ju.edu.jo   4-3د مىس ى غديىي خ_ . أ

 

 وصف املادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما
 االجتماعية الناحيةمون  المجتمعودور المرأة في  االجتماعيلمجنس  االجتماعية األبعاد

 0والسياسية واالقتصادية
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 ملادة ونخاجاث حعلمهااجدريس أهداف  19.
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 :األىداف -أ
 
قديم عرض شامل ومكثف ألىم األفكار والنظريات األنثوية والسوسيولوجية من خالل التطرق إلى التطور التاريخي لمنظريات األنثوية -0

 والسوسيولوجية المختمفة واالحتماالت الواسعة التي فتحت األبواب ليا.
 يات التي تواجييا ىذه النظريات وىي عمى اعتاب القرن الحادي والعشرين.استعراض دقيق ومفصل لممشاكل والتحد-8
 التركيز عمى معرفة المرأة والمعرفة حول المرأة لنتمكن من فيم الجدل الدائر حول اضطياد المرأة من جانب وقوة المرأة من جانب اخر.-0
 ميا.تعريف الطمبة بمفيوم الجندر وأبعاده واألدوات التحميمية التي يقد-4
 تعريف الطمبة بأىم القضايا والمشاكل التي تواجو المرأة األردنية بشكل خاص والعربية بشكل عام.-5
 تحميل أشكال وأسباب عدم المساواة الجندرية التي تنطوي عمييا ىذه القضايا.-6
 معالجة ىذه القضايا من منظور ثقافي وتاريخي ومقارن بنفس الوقت.-7
 يجيات المتبعة في العمل عمى تحقيق المساواةالتعرف عمى االسترات -8 

 أن: عمى اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 
 

  الميارات األكاديمية الخاصة بالموضوع:
 فيم واستيعاب األفكار والنظريات الخاصة بالمرأة-0
 الخاصة بالمرأةتحديد المشاكل والتحديات التي تعاني منيا النظريات -8
 ربط األفكار والنظريات النسوية بالواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي األردني والعربي.-0
 فيم واستيعاب أشكال عدم المساواة المختمفة التي تعاني منيا المرأة عالميًا وعربيًا ومحميًا.-4

 الميارات التحويمية:
 لنظريات النسوية.تطوير القدرات النظرية والتحميمية في فيم ا-0
 تطوير القدرات النقدية في فيم العالقات الجندرية.-8
 تشخيص االستراتيجيات التي تطرحيا النظريات من أجل المساواة بين الرجل والمرأة.-0
 تطبيق المفاىيم واالستراتيجيات عمى الواقع العربي واألردني المعاصر.-4

 الميارات التحميمية واإلدراكية
 تحديد المشكالت والقضايا النظرية الخاصة بالمرأة.القدرة عمى -0
 تحميل مواطن القوة والضعف في النظريات السوسيولوجية النسوية. -8
 مراجعة نقدية تحميمية لمقضايا التي تواجو المرأة.-0

 المحاضرة -0 طرق التدريس:
 النقاشات الحوارية بين الطالبات والطالب ومدرس المادة.-8
 اء البحث واالستقص-0
 إجراء البحوث ومناقشتيا وتحميميا -4
 الواجبات وتمخيص ومراجعة كتب وبحوث أساسية.-5
 

 المحاضرة -0 طرق التدريس:
 النقاشات الحوارية بين الطالبات والطالب ومدرس المادة.-8
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 لها ول الزمنيوالجد املادة الدراسيت محخوى  .02

 طزائم الخعليم والخعلم الطاعاث اإلاىضىع الاضبىع

 مذخل الى اإلاادة الاول 

 مفهىم الجىذر

 الىظزياث الاحخماعيت

 اإلاحاضزاث 

 اللزاءاث

 الىظزياث اليطىيت وجخضمً: الثاوي

 الىظزيت الليبراليت. -

 الىظزيت اإلااركطيت

 اإلاحاضزة- 

 اللزاءاث-

 الىظزيت الاغتراكيت الثالث

 الىظزيت الزادًكاليت.

 اإلاحاضزة- 

 اللزاءاث-

 مزاحعت الجيظ آلاخز 

 مىهجيت دراضت اإلازأة.  الزابع

 هحى علم احخماع اإلازأة

  المحبضزة- 

 القزاءاث-

العالكاث الجىذريت في اإلاجخمع  الخامظ

 ؤلاوطاوي: مىظىر جاريخي.

  المحبضزة- 

 القزاءاث-

تطور األدوار الجندريت  الطادص

 فطاب لدى األ
 المحبضزة- 

 القزاءاث-

 المحبضزة-  تنشئت األفطاب  االجتمبعيت الطابع

مزاجعت روايت خبرج -

 الجسد

 القزاءاث-

المزأة والطال والنظبم  الثامً

 األبوي
 المحبضزة- 

 القزاءاث-

المزأة وعدم المسبواة  والعاغز الخاضع

 واالقتصبديت

 المحبضزة- 

مزاجعت كتبة الوجه -

 العبري للمزأة

 القزاءاث-

 المحبضزة--  المزأة والعنف والجزيمت الحادي عػز

 تقبريز-
 

 المحبضزة  المزأة والعولمت الثاوي عػز
مزاجعت كتبة العولمت -

 والمزأة
 القزاءاث-

 اإلاحاضزة  المزأة والجنس الثالث عػز

 جلاريز-

 اإلاحاضزة-  المزأة واإلعالم الحديث الزابع عػز

 جلاريز-

ذكورة والزجولتال الخامظ عػز  اإلاحاضزة-  

 جلاريز-

 اإلاحاضزة-  مستقبل العالقبث الجندريت الطادص عػز

  جلاريز-
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 النشاطاث والاستراجيجياث الخدريسيت .07

 لميمات:تطوير نتاجات التعال يتم
 قراءة ومناقشة المادة انظرية المقررة.-0
 ا.إجراء بحوث في قضية عمى المستوى النظري وعرضيا ومناقشتي-8
 مراجعة ونقد وتمخيص ثالثة كتب لكاتبات نسويات )سيمون دي بوفار: الجنس اآلخر، نوال السعداوي: الوجو العاري لممرأة العربية، كريستيا-0

 فيترش: المرأة والعولمة، رواية عفاف البطاينة: خارج الجسد(.
 التقييم:

 عالمة 83( ................................. 4مراجعة كتب عدد ) .0
 عالمة 03مراجعة بحوث عممية ..................................  .8
 عالمة 83امتحـان نصف فصمي .................................  .0
 عالمات 05الحضور والمشاركــة + تقرير ......................  .4

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةم المستيدفة من خالل المةع 43االمتحان النيائـــي ................................. 
 

 الخقييم ومخطلباث املادة أساليب .00

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 عالمة 05                   اجراء بحث  .0
 عالمة 85امتحان نصف فصمي          .8
 عالمات 03الحضور والمشاركة              .0
 عالمة 53االمتحان النيائي                  .4

 السياساث املخبعت باملادة .02

 والغياب ضياضت الحضىر  -أ

 الىكذ اإلاحذداث وحطليم الىاحباث في الغياب عً الامخحاه -ب

 والصحت إحزاءاث الطالمت -ج

 الغؼ والخزوج عً الىظام الؿفي -د

 اء الذرحاثإعط -ٌ

 حطهم في دراضت اإلاادةالتي و الجامعت ب اإلاخىفزة الخذماث -و

م والخعليم  .02
ّ
 )اإلازافم، اإلاعذاث، ألاحهشة، البرمجياث، اإلاخخبراث، اإلاػاغل، اماكً الخذريب(مصادر الخعل

 ال ًىحذ

 

 املراجع .02
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 الكخب اإلاطلىبت، واللزاءاث واإلاىاد الطمعيت والبؿزيت اإلاخؿؿت:  -أ

 :اإلازاحع باللغت العزبيت -1

هىال الطعذاوي، دراضاث عً اإلازأة والزحل في اإلاجخمع العزبي ) ولكً بػكل خاؽ الىحه العاري للمزأة العزبيت(، اإلاؤضطت العزبيت  .1

 .1991للذراضاث واليػز ، 

 فاطمت اإلازهيس ي،  .2

 .1987الجيظ كهىذضت احخماعيت،  -

 ،1993الحزيم الطياس ي ،  -

 .1994اهاث اإلايطياث،الطلط -

 .ما وراء الحجاب -

 .1996علي أفزفار، ؾىرة اإلازأة بين اإلاىظىر الذًجي والػعبي والعلماوي،  .3

 .1997ضيمىن دًفىبار، الجيظ آلاخز ) مترحم( .4

 .فزيذريك اهجلش، أؾل العائلت واإلالكيت الخاؾت والذولت .5

 .2111هجالء حمادة وآخزون )جحزيز(، اإلاىاطىت في لبىان بين الزحل واإلازأة، دار الجذًذ، بيروث،  .6

 .أفزفار، علي، ؾىرة اإلازأة بين اإلاىظىر الذًجي والػعبي والعلماوي، دار الطليعت، بيروث .7

علم الاحخماع الحضزي وألاضزي، دار النهضت  اللؿير، عبذاللادر، ألاضزة اإلاخغيرة في مجخمع اإلاذًىت العزبيتن دراضت ميذاهيت في .8

 .1999العزبيت، بيروث، 

 .1998أبى عيػت، مىال، )أعمال هذوة(، دور وضائل الاعالم في دعم كضاًا اإلازأة، دار الىراكىن لليػز والخىسيع ، عمان،  .9

 .2111ر جلطً، بيروث، غزابي، هػام، الىظام العزبي وأغكاليت جخلف اإلاجخمع العزبي، الطبعت الزابعت، دا .10

 .2111بك، أولزيؼ، ما هي العىإلات )جزحمت أبى العيذ دودو(،  .11

 .2111أبى سيذ، هؿز حامذ، دوائز الخىف، كزاءة في خطاب اإلازأة، اإلازكش الثلافي العزبي، الطبعت الثاهيت،  .12

 .2112 فيػخيرع، كزيطدىا، اإلازأة والعىإلات )جزحمت ضاإلات ؾالح( ميػىراث الجمل،  .13

 .1995مزكش اإلازأة العزبيت للخذريب والبحىر )كىزز(، اإلازأة ووضائل الاعالم، جىوظ،  .14

 .2111مزكش اإلازأة العزبيت للخذريب والبحىر )كىزز(، العىإلات والىىع الاحخماعي، اإلاػاركت الاكخؿادًت للمزأة العزبيت، جىوظ،  .15

 .2111لذًً وألاخالق، حىاراث للزن حذًذ، دار الفكز، دمػم، الطعذاوي، هىال، وهبت رؤوف عشث، اإلازأة وا .16

 .1999مزكش دراضاث الىحذة العزبيت، اإلازأة بين زلل الىاكع وجطلعاث الخحزر، بيروث،  .17

 .1991، الطعذاوي، هىال، دراضاث عً اإلازأة والزحل في اإلاجخمع العزبي، اإلاؤضطت العزبيت للذراضاث واليػز، بيروث، الطبعت الثاهيت .18

 .1993اإلازهيس ي، فاطمت، الحزيم واليطاء، دار الحؿاد، الطبعت الثاهيت،  .19

 .(اإلاؤهث في اإلاجخمع الاضالمي الحذًث، دار حىران لليػز، دمػم، )دون جاريخ-اإلازهيس ي، ما وراء الحجاب، دًىاميكيا اإلاذكز .20

 .2111ث الىحذة العزبيت ، بيروث، بزكاث حليم، اإلاجخمع العزبي في اللزن العػزيً، مزكش دراضا .21

 .2112د. فهميت غزف الذًً، أؾل واحذ وؾىر كثيرة: زلافت العىف ضذ اإلازأة في لبىان، دار الفارابي، بيروث،  .22

 .2113ابلىن حذاد وحىن اضبىسيخى )جحزيز(، الاضالم والجىىضت والخغير الاحخماعي، جزحمت أمل الػزقي، ألاهليت لليػز، عمان،  .23

غديىي، مىس ى، ألادوار الجىذريت في الكخب واإلاىاهج اإلاذرضيت للمزحلت ألاضاضيت في ألاردن، اإلازكش ألاردوي للبحىر الاحخماعيت، عمان،  .24

2111. 

 .2115البىك الذولي، الىىع الاحخماعي والخىميت في الػزق ألاوضط وغمال أفزيليا، اإلازأة في اإلاجال العام،  .25

 .2114خارج الجطذ، دار الطاقي، لىذن،  عفاف البطاًىت، .26

 (.2114-1885هشيه أبى هضال، جمزد ألاهثى في رواًت اإلازأة العزبيت وببيلىغزافيا الزواًت اليطىيت العزبيت، ) .27

 

ت:  -ب  اإلازاحع الاضافيت باللغت الاهجليًز

  

 

ت: -2  اإلازاحع الاضافيت باللغت ؤلاهجليًز

1. Shella Tobias, Faces of Feminism, Westview press, 1997. 

2. Judith Grant, Fundamental Feminism, Routledge, 1993. 

3. Sneja Gunew (ED), Feminist knowledge, Routledge, 1991. 

4. Mary Midgly & Hughes, J, Women's Choices, St. Martin press, 1983. 

5. Alison Jaggar, Feminist Frameworks, Mcgrow- Hill, 1978. 
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6. Karen Warren (ED), Ecofeminism, Indiana university press, 1997 . 

7. Judith Tucker (ED) , Arab Women, CCAS, 1997 

8. Maggie Humm, The Dictionary of Feminist Theory, Harvester wheatsheaf,1989   

9. Spender, Dale (ED), Feminist Theorists, Three centuries of women's intellectual Traditions, Coy and Wyman, Reading, 

Berks, 1996. 

11. Evans, Judith, Feminist Theory Today; An Introduction to second-wave feminism, sage publications, 1995. 

11. TUCKER, Judith, Arab women; Center for contemporary Arab studies, Georgetown University, 1993. 

12. Bryson, Valerie, Feminist political Theories, The macmillan press Ltd; 1992. 

13. Hooks, bell, Feminist Theory: From Margin to Center, south End press, 1984. 

14. Jaggar, Alison M., Feminism and methodology: social science Issues, Indian University press, 1987. 

15. Abbott, Pamela and Claire wallace, An introduction to sociology: Feminist Perspectives, Routledge, 1990  . 

16. Compassionate Authority: Democracy and the representation of women, Routledge, 1993 . 

17. Badran, Margot; cooks, Miriam, Opening the gates: a century of Arab Feminist writing, London , virago, 1990. 

18. Tuana, Nancy and Rosemarie Tong, Feminism and Philosophy, westview Press, 1995. 

19. Ashfar , Haleh (ed) women and politics in the Third world, 1996. 

21. Davies, Miranda(ed) Third world, second sex, 1990. 

21. Meclintock, Anne (ed) Dangerous Liaisons: Gender, Nation, and Postcolonial Perspectives, 1997. 

22. Hennessy, Rosemary and Chrys Ingraham, (eds) materialist Feminism: A reader in class, Difference, and women's lives, 

1997. 

23. Jaggar, Alison M., Feminism and methodology: social science Issues, Indian University press, 1987. 

24. Abbott, Pamela and Claire wallace, An introduction to sociology: Feminist Perspectives, Routledge, 1990  . 

25. Compassionate Authority: Democracy and the representation of women, Routledge, 1993 . 

26. Badran, Margot; cooks, Miriam, Opening the gates: a century of Arab Feminist writing, London , virago, 1990. 

27. Tuana, Nancy and Rosemarie Tong, Feminism and Philosophy, westview Press, 1995. 

28. Ashfar , Haleh (ed) women and politics in the Third world, 1996. 

29. Davies, Miranda(ed) Third world, second sex, 1990. 

31. Meclintock, Anne (ed) Dangerous Liaisons: Gender, Nation, and Postcolonial Perspectives, 1997. 

31. Hennessy, Rosemary and Chrys Ingraham, (eds) materialist Feminism: A reader in class, Difference, and women's lives, 

1997. 

32. Joseph, Sued (Ed) Gender Citizenship in the Middle ESL, Syracuse University Press, New York, 2000. 

33. Nancy Bonvillain, Women and Men, prencticeltan, New Jersey, 1998, second edition  . 

34. Wendy Harcourt, Women @ Internet, Zed Books, London, 1999. 

35. Suzan Basow, Gender Stereotypes and Roles, Books Cole, California, 1992. 

36. Linda L. Lindsey, Gender Roles: A sociological Perspective, Second Edition. 

37. Jane C. Ollenburger and Helen A. Moore, A sociology of Women, 1992. 

 

 

 

 

 معلوماث إضافيت 26.
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 ------------------اريخ: الخ - ---------------------الخىكيع:  -------------------ميطم اإلاادة: مذرص أو 

 -------------------------------------- الخىكيع --------------------------/ اللطم: ملزر لجىت الخطت

 -----------------------------------------------الخىكيع -------------------------رئيظ اللطم: 

 -------------------------------------- الخىكيع -------------------------الكليت:  ملزر لجىت الخطت/

 --------------------------------الخىكيع -------------------------------------------العميذ: 


