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 دراسات المرأةبرنامج ماجستير  خطة وصف مواد

 

 ساعات( 3) )مادة إجبارية( في دراسات المرأة مفاهيم( 2101701)

( والنظريددات التنمويددة ذات )الجندددرالجتماعيإلددت تعريدده الطلبددة بمفهددوم النددو  ا سددا الم اهددده هددذي

مع التركيز علت االعالم في  تطور مكانة المرأة عبر العصورب تعريه الطلبة تطر  إلتيالعالقة، كما و

، وعلددت الكيفيددة التددي تدد ار فيهددا العولمددة والعوامددا االجتماعيددة واالقتصددادية مجدداا الكتابددات النسددوية

كمدا  ,لقوميدة والاقافدات الميليدة علدت تجدارر المدرأة بمختلده المواقدعوالسياسية والعرقية واالنتماءات ا

 الندو  االجتمداعيالقدرة التيليلية لدى الطلبة بييث يمتلكون مهارة التيليا مدن منظدور  المسا عزز يو

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

 غير اليكومية في تمكين المرأة.اليكومية و نظماتدور الم

 

 

 ساعات(  3))مادة إجبارية(  العلمي( مناهج البحث 2101703)

مناهج البيث العلمي بشقيها النوعي والكمي, ييث يأتي تدريس المدنهج الندوعي فدي  هذا المسا  يتناوا

ي الكشده عدن والتعدره الدت وتيليدا مجاا الدراسات النسوية نظراً للدور الهام الذي يلعبه هذا النهج فد

سلوك اإلنسان بعمق معتمداً هذا النهج أدوات تساهم في الوصوا الت نتائج تخص اليالة ميا الدراسة. 

كما يساهم هذا اإلسلور في تيليا طبيعة البندت االجتماعيدة الذكوريدة وأارهدا علدت المدراة والرجدا فدي 

المختلفددة. ويتندداوا هددذا المسددا  أيادداً القاددايا المتعلقددة ظددا السددياقات االقتصددادية والسياسددية والاقافيددة 

علدت فهدم وتفسدير نتدائج البيدث باسدتخدام الطلبدة  البيانات الكميدة ، وكدذلك تددرير وجمعالبيث  بإعداد

، إاافة إلت خلق مهارة التفكير SPSSاألسالير اليدياة في التيليا اإليصائي، ماا استخدام برنامج 

 لألبياث المختلفة علت أسس علمية. اإلبداعي والنقد البناء

 

 ساعات( 3))مادة إجبارية( ( المرأة في القانون 2101704)

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

كا عدام ويقدو  ، وذلك من خالا دراسة التطور التاريخي لمفهدوم يقدو  اإلنسدان بشدلوطنيوالقانون ا

إلدت تيليدا االتفاقيددات الدوليدة المتعلقدة بددالمرأة وعلدت وجدده  ادةتعدر  المددتكمدا و ,المدرأة بشدكا خدداص

الخصددوص اتفاقيددة القادداء علددت جميددع أشددكاا التمييددز اددد المددرأة فسدديداوف، ودراسددة تيفظددات الدددوا 

تيليا واع المرأة فدي إلت  ادةهده المتكما و ,العربية عليها بشكا عام وتيفظات األردن بشكا خاص

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

 وقانون العما والامان االجتماعي ونظام الخدمة المدنية وقانون جوازات السفر وقانون الجنسية.
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 ساعات( 3))مادة إجبارية( النظرية النسوية ( 2101705)

قدددم المددادة عراددا شددامال ومكافددا ألهددم األفكددار والنظريددات النسددوية مددن خددالا التطددر  إلددت التطددور ت

التاريخي لهدذه النظريدات المختلفدة وراارهدا علدت المعداره األخدرى وااليتمداالت الواسدعة التدي فتيدت 

ت التددي ممددا يقتاددي دراسددة دقيقددة ومفصددلة للمشدداكا والتيددديا ,األبددوار لهددا فددي مجدداا الاقافددة والفكددر

 تواجهها هذه النظريات خاصة في القرن اليادي والعشرين.

 

 ساعات( 3))مادة إجبارية( ( صحة المرأة 2101706)

المفاهيم ذات العالقدة بصدية المدرأة وباألسدالير التعليميدة ذات العالقدة بصدية المدرأة  ادةالم هتناوا هذت

سيولوجية وبااليتياجات الجسدية والنفسية الفعره التغيرات تالالزمة للتواصا والتاقيه الصيي، كما و

عددره بظدداهرة العندده ت ادةواالجتماعيددة للمددرأة فددي مرايددا العمددر المختلفددة. إاددافة إلددت ذلددك، فددإن المدد

مات التدي تقددم للمدرأة فدي المجتمدع, األسري وأارها علت صية المرأة وبالنظام الصيي األردني والخد

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

 (الجندريدةالندو  االجتمداعي )علم النفس إلت جانر التعره علت االتجاهات النظرية في تفسدير نظريدة 

, كمدا وتسدعت هدذه المدادة إلدت التعريده بالاقافدة وأهميتهدا فدي تشدكيا أدوار وعالقاتها بعلدم نفدس المدرأة

المرأة وما يترتر علت ذلك من جوانر سيكولوجية في سلوكيات المرأة اليومية الفرد، وخصوصا أدوار 

 وسيكولوجية المرأة العاملة والمرأة امن األسرة كزوجة وأم.

 

 ساعات( 3( النوع االجتماعي والتنمية المستدامة )مادة إجبارية( )2101707)

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

التعليم والعما والصية والبيئة من خالا بناء م شرات متعلقة بتلك القاايا وربطها بالسياسدات العامدة 

وفهمهدا وتيليلهددا مددن منظددور جندددري، والتعددره علددت المعيقدات التددي تيددد مددن تقدددمها وواددع الر يددة 

يساسدة للندو  االجتمداعي، إادافة إلدت كسدر مهدارة  المستقبلية لهذه القاايا وترجمتها إلت خطط عما

التيليدا الم سسدي مددن مفهدوم جندددري مدن خددالا تيليدا االسددتراتيجيات والتشدريعات المعمددوا بهدا فددي 

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

 لتنمية المستدامة في المنطقة.تيقيق ا رةالمختلفة وربط كا ما سبق بارو

 

 ساعات( 3(   المرأة واألعمال )مادة اجبارية( )2101708)

تتندداوا هددذه المددادة دور المددرأة فددي االقتصدداد ومددا ينباددق عنهددا مددن تددأايرات اجتماعيددة واقتصددادية علددت 

ة المستوى الشخصي والمجتمعي، وتتامن عدداً من المواوعات الرئيسدية أهمهدا: مقدمدة عامدة نظريد

عددن علددم االقتصدداد مددع التركيددز علددت بعدد  المفدداهيم ومددا يتعلددق بهددا مددن تيليددا مبسددط ماددا السددو ، 

والعددر  والطلددر، والمنفعددة، واإلنتددال والتكدداليه، وهيكددا السددو , كمددا تشددما قيدداس الدددخا والندداتج 

وغيدر  الميلي اإلجمالي )النقدي واليقيقي وما يتعلق به من تاخم في األسعار، وكذلك النداتج الرسدمي

الرسدددمي( واالسدددتهالك، واالدخدددار، واإلقدددرا ، واالقتدددرا  واالسدددتامار والقطدددا  الخدددارجي ودور 



4 

 

اليكومة في االقتصاد, كما تغطي المادة جانباً رخر هو اقتصاديات العما وقرارات عما المرأة، وسو  

كما تعر  واقع  العما وما يتعلق به من تمييز جندري في فرص التوظيه واألجور والمزايا األخرى,

المددرأة األردنيددة العاملددة وعالقددة ذلددك بالمبددادذ والقدديم، وكددذلك بددالتعليم، وبالواددع االقتصددادي العددام، 

 وتيديات العولمة واألزمات المالية واالقتصادية العالمية.

 

وتشدتما المددادة أيادداً علددت بعد  المواددوعات ذات الطددابع التطبيقددي والتدي تهددده إلددت تمكددين المددرأة 

ة اقتصددادياً ماددا: كيدده تبدددأ مشددروعا صددغيرات الجدددوى االقتصددادية للمشدداريع، وكيفيددة إعددداد األردنيدد

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

 المنزا وغير ذلك من مواوعات مستجدة.

 

 

 ساعات( 3( )تياريةمادة اخ( قضايا النوع االجتماعي المعاصرة )2101702)

تعالج هذه المدادة القادايا ومشداكا الندو  االجتمداعي )الجنددر( مدن خدالا التعدره علدت يجدم المشدكلة 

وأسدبابها والعوامدا المد ارة فيهدا، والمعيقدات التدي تيدد مدن يلهدا. كالقادايا األسدرية )الدزوال المبكددر، 

والقادايا االقتصدادية )الفقدر، ارتفددا  الطدال ، الخلدع، كبدار السدن، المدرأة ذوي االيتياجدات الخاصدة(، 

، كمدا وتتطدر  إلدت إكسدار الطلبدة (معدا البطالة لدى المرأة، تأاير األزمة المادية العالمية علدت المدرأة

، والتدي تسداعد ( SWOT Analysisمهارات التيليا باستخدام أدوات التيليدا الجنددري كاسدتخدام )

واليلوا والفرص المتاية أمام المرأة للتدأاير علدت قادايا  الطلبة علت فهم المشكلة واستيعار الخيارات

 النو  االجتماعي واالتجاهات المستقبلية لتقدم المرأة.

 

 

 ساعات( 3))مادة اختيارية(  المرأة والسياسة( 2101710) 

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

كيز علت الواقع السياسي للمرأة بشكا عام، والمرأة العربية واألردنية بشكا خاص، بهدده تعزيدز بالتر

دور فاعا للمرأة في منايي اليياة كافة لما لها من دور ييوي وهام في مجداالت التنميدة المختلفدة. كمدا 

ار الرسمي والعدام تلقي الاوء علت تقييم وتيليا دور المرأة العربية واألردنية في م سسات صنع القر

وتقييم مشكالت النو  االجتماعي والتيديات/ المعوقات التي تيد من المشاركة السياسية للمرأة األردنية 

بشكا خاص والعربية بشدكا عدام إادافة إلدت طدري الخيدارات واليلدوا والفدرص المتايدة أمدام المدرأة 

 للتأاير في صنع القرار.

 

  ساعات( 3))مادة اختيارية( ال ( المرأة في اإلعالم واالتص2101711)

النظريات اإلعالمية من ييث دورها وتأايرها علت تكوين صدور نمطيدة عدن المدرأة،  ادةالم ههذتتناوا 

كما يعالج أياا قدرة وسائا اإلعالم واالتصاا المختلفة علدت خلدق صدور نمطيدة عدن المدرأة، وقددرتها 
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دور وسدائا  ادةتنداوا المدتوباإلادافة إلدت هدذا، كذلك علت تعزيز الصور الموجودة عنها في المجتمع، 

اإلعددالم واالتصدداا فددي تمكددين المددرأة فددي مجدداالت يياتيددة مختلفددة، وبخاصددة السياسددية واالجتماعيددة 

به وسائا اإلعالم واالتصاا في تغيير الصدور قوم تواالقتصادية، وتعميق الوعي بالدور الذي يمكن أن 

 مة.النمطية عن المرأة، خاصة في ظا العول

 

 ساعات( 3))مادة اختيارية( صورة المرأة في األدب والثقافة ( 2101712)

من خالا واألدبي داخا نطا  السيا  الاقافي موقع المرأة في البيئة الاقافية وواعها  ادةالم هتناوا هذت

قيم تعريه التصنيفات التقليدية عن طريق التطر  للقيم والنماذل الاقافية السابقة ومقارنتها مع ال

إلت تصييح الخلا في انائية الرجا والمرأة الطبيعة  ادةالمهذه هده تاليدياة, كما والنماذل الاقافية 

وذلك بالتركيز علت استعادة الاقافة واألدر النسائي امن النظرية الاقافية واألدبية النسوية التي بدورها 

متطرقة إلت اليقبة األولت التي , واألدبي تقدم المرايا الكتابية النسائية المختلفة في اإلبدا  الاقافي

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

  .التي تنادي بنسوية النص وتيريره من هرمية أي سرد 

 

 ساعات( 3ة( )( النظريات االجتماعية من منظور النوع االجتماعي )مادة اختياري2101713)

تقدددم المددادة أهددم النظريددات االجتماعيددة عبددر الفتددرات التاريخيددة المختلفددة، بمددا فددي ذلددك النظريددات التددي 

 تطرقت إلت مواو  المرأة والمفاهيم الجندرية، ويتناوا المسا  دراسة األبعاد المختلفة لوجود المرأة 

أهميدة السديا  والخصوصدية الاقافيدة  أو غيابها في هذه النظريات من منظور جندري مع التركيدز علدت

 درية أو غيابها في هذه النظريات.في التعاما مع المفاهيم الجن

 

 

 ساعات(  3))مادة اختيارية(  النوع االجتماعيالتحليل اإلحصائي من منظور ( 2101714)

مدا. كمدا تتطر  هذه المادة إلت تعريه بمفهومي اإليصاء الوصفي واإليصاء االستداللي والعالقدة بينه

يتندداوا تصددنيفات المتغيددرات المختلفددة ومسددتويات قيدداس هددذه المتغيددرات. ويتاددمن بشددكا عددام الطددر  

المختلفة لعر  البيانات ومقاييس النزعة المركزية )الموقع( والمقداييس المشدابهة لده مدن ييدث طريقدة 

نها والنسبية، ويشما أياا اليسار والتفسير. ويتناوا أياا مقاييس التشتت )التباين( المختلفة المطلقة م

علت أشكاا التوزيعات، ويتطر  إلت قياس العالقة بين المتغيرات )االرتباط(. ويشتما باإلاافة إلت ما 

ذكددر علددت االنيدددار والتنبدد  وأهددم المواددوعات المرتبطددة بهمددا. وأخيددرا وبعددد أن يكددون الطالددر قددد 

تتادمن اختبدارات الفدرو  اإليصدائية استوعر المواوعات التي سبق تناولهدا سدتبدأ مريلدة جديددة 

بأنواعها وتيليا التباين األيادي والانائي والمشترك يدويا إن أمكن ذلك وباسدتخدام الرزمدة اإليصدائية 

SPSS وبشكا أكار تفصيال فإن هذا المسا  سيتطر  إلت الفرو  وتواديح المقصدود بالخطدأ مدن .

يادي واالختبار في يالة عدم تساوي التباين واختبدار النو  األوا والخطأ من النو  الااني واالختبار ال

(T.للمقارنات الزوجية واختبار مربعات كاي وتيليا التباين األيادي والانائي...الخ ) 
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 ساعات( 3))مادة اختيارية( المرأة وحقوق االنسان واألمن اإلنساني  (2101715)

  

الدت  سدعتي, كمدا من المنظور النسوياإلنساني  الت تسليط الاوء علت مفاهيم األمن هذا المسا هده ي

وادا  غيدر اإلنسدانية كداليرور والصدراعات المسدلية وغيدر عكس خبرات النساء فدي الظدروه واأل

ً  أةودور المر المسلية, مدن راار األ يعالج هذا المسا كما , في السلم وانعكاسه عليها وعلت التنمية عالميا

ً ) اد المختلفةفي األبعاإلنساني علت أواا  المرأة  ً  اقتصادياً واجتماعياً وسياسيا الاوء  ويلقي .( واقافيا

  ت العالقة بتيقيق األمن اإلنساني.ذا ,والمواايق الدولية ,علت السياسات واالستراتيجيات الوطنية

 

 ساعات( 3( المرأة في التاريخ )مادة اختيارية( )2101716)

 

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

ً وموقفهم تجاه دورها في المظاهر الياارية المتعددة  ً ونوعا خلدون عن المرأة في تاريخهم, كما

)اقتصادية واجتماعية وفكرية وسياسية( من أجا الوصوا الت تركير سليم لوجود المرأة في اليركة 

 طها فيها.الياارية لتلك المظاهر كافة ونشا

 

 

 ساعات( 3)مادة اختيارية( ) موضوع خاص في دراسات المرأة( 2101718)

 

النوع /  المرأة دراسات مجال في العليا الدراسات دة( لطلبةواح مرة أساس علىتدرس هذه المادة )

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

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

 . االجتماعي النوع /المرأةبظهور مفاهيم أساسية جديدة  في مجال 

 


