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  Anthropologyأنثروبولوجي    :أسم الكورس

 موضوعاور الاعداد ورقة عمل لكل محور من مح متطلبات الكورس:

 مدارسوال األساسيةالحقول  و من حيث المفهوم ،علم األنثروبولوجيا وفروعهدراسة  مادة الكورس:

صوال الى و ،ئيسيةوعات الروالموض، المعاصرة في علم االنثروبولوجيااالتجاهات التقليدية وو المختلفة

 .احدث الدراسات المعاصرة

من خالل دراسة النظريات  ،في االنثروبولوجياالتعرف على االدبيات العلمية الهدف من الكورس: 

بهدف بناء قاعدة علمية تسهم في تطوير قدرات الطلبة والباحثين في دراسة سلوك  المختلفة،تطبيقاتها و

 .مختلف المجاالت السيما السياسية نعكاساته فياالنسان والمجتمعات وا

السياسية من الثقافية وعية ووربطه بالوقائع االجتما ،تقديم االطار النظري للموضوع إدارة الكورس:

السيما  ،االمثلة ذات الصلةابتداع االستنتاج عبر طرق العصف الفكري ووالتحليل خالل تحفيز الطلبة على 

  .تحليلها في ةاألنثروبولوجيمنظورات تطبيق الاهد الخاصة واستحضار التجارب والشو

 النهائي حانالمتاوكوزات اعتماد االمتحانات: 

 .ات المختلفة لعلم االنثروبولوجياالتصوروحقوله األساسية و مفهوم االنثروبولوجيااألسبوع األول: 

 ،الحقل األكاديمي لألنثروبولوجياديد تحو ،النثروبولوجيابالمفهوم اللغوي واالصطالحي لالتعريف 

واالختالفات بين المدارس  ،"المجاالت االربعة" لألنثروبولوجيا ـالمعروف ب ،العامة االنثروبولوجياو

 .راسة االنثروبولوجيالمتعددة في دا

 :المصادر

فريدريك بارث، أندرية غينغريش، روبرت  ،األنثروبولوجيا حقل علمي واحد وأربع مدارس -

، سياسةال دراسةالمركز العربي البحاث و ،ايمان الوكيليبكر احمد باقادر و أبوترجمة ، اركنب

 .2017 قطر

 .1986, 98حسين فهيم، عالم المعرفة الكويتية، عدد  ،قصة األنثروبولوجيا -

 

 .يةة التطور: المدرسالمعاصرة في علم االنثروبولوجيااالتجاهات التقليدية و األسبوع الثاني:



تجاهات في دراسات أقدم وأول اال بوصفها ،كينموذجها الكالسيو نشأة المدرسة التطوريةسة درا

 ،ادات الموجهة لهاقواالنت ،الرواد األولىفي كثير من كتابات  ا  وجلي ا  االنثروبولوجيا الذي ظهر واضح

 .)التطورية الجديدة( ـواالتجاهات الجديدة المسماة ب

 المصادر:

 . 1986، 1حسن قبيسي، دار الحداثة، بيروت، ط يتشارد، ترجمةإيفانز بر ،عيةاإلناسة المجتم -

 .2000، 1ر، مكتبة اإلشعاع، مصر، طأصول علم اإلنسان )األنثروبولوجيا(: يحيى مرسي عيد بد -

 

 .والمدرسة التاريخية النفسية المدرسة االنتشارية األسبوع الثالث:

 ،اإلنكليزيةوهي  ،االتجاهات الثالثة الرئيسيةو األساسيةمفاهيمها  دراسة المدرسة االنتشارية من حيث 

أهم و ،عامالا من حيث مفهومه ،المدرسة التاريخية النفسيةدراسة و، واألمريكية ،النمساوية – واأللمانية

 .الموضوعات التي ركز عليها أصحاب تلك المدرسة

 المصادر:

 .2000، 1ر، مكتبة اإلشعاع، مصر، ط: يحيى مرسي عيد بد(اأصول علم اإلنسان )األنثروبولوجي -

، 1المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط ،محمد بدوي ترجمة، تأويل الثقافات ،غيرتز كليفورد -

2009. 

 

 .المدرسة البنيوية األسبوع الرابع:

التي الثقافة و عية"مفهوم "البنية االجتماالقائمة على  للمدرسة البنيوية األساسيةدراسة المضامين 

دور العقالنية العلمية في و ، الواقعية طابع البنية المجردة الكامنة وراء األنساق االجتماعيةتكتسب 

 .تأسيس الظاهرة االجتماعية

 المصادر:

ترجمة: مصطفى صالح، منشورات  –: كلود ليفي شتراوس 2ج – 1األنثروبولوجيا البنيوية ج -

 .1973وزارة الثقافة، دمشق، 

 .2008مقاالت في اإلناسة: كلود ليفي شتراوس: ترجمة: حسن قبيسي، دار التنوير، بيروت، -

 



 

 .المدرسة البنائية الوظيفية األسبوع الخامس:

مثل  رئيسيةالمفاهيمها و األوائلمن خالل روادها  ،لمدرسة البنائية الوظيفيةل دراسة المضامين األساسية

األنثروبولوجي من بل انتقاالو ،واالنساق الخاصة بذلك البناء "جتماعيالبناء اال"و  "النسبية الثقافية"

 .حث الميدانيإلى الب جانب النظريال

 المصادر:

 .1986, 98حسين فهيم، عالم المعرفة الكويتية، عدد  ،قصة األنثروبولوجيا -

 .2001 الكويت، 46عدد ، منشورات مجلة العربي، زيد أبواحمد  ،الطريق الى المعرفة -

 

 االسرة والنسب و النسوية -موضوعات الدراسة في االنثروبولوجيا : القرابة: األسبوع السادس:

الدراسات  قرن التاسع عشر فياهتمامات منتصف الترجع الى  التيللقرابة  تقليديةالدراسة التحديد حقل 

أصبحت حيث ، أواخر القرن التاسع عشر منذ تطورهاو ،ة للمؤسسات القانونية وعلم اللغةالمقارن

دراسات القرابة وصوال الى  ،لألنثروبولوجيا المقارنة عبر الثقافات لمؤسسات القرابة هي الميدان الخاص

 في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين.

 المصادر:

الهيئة المصرية العامة ، زيد أبومد ترجمة اح، ادوارد بريتشارد ،بولوجيا االجتماعيةوألنثرا -

 .1975، اإلسكندرية، كتابلل

- McCallum C. Gender and sociality in Amazonia: how real people 

are made. Oxford: Berg; 2001. 

- Gender in Cross-Cultural Perspective, edited by C. Brettell and 

C. Sargent, Fourth Edition (2005, Prentice-Hall) .  

 

 .الهوية، األقلية، االثنية األسبوع السابع:

، الهوية، األقلية، يةاالثنمن خالل مفاهيم  ،معينةاجتماعية  د المعايير المستخدمة لتمييز مجموعةيتحد

التي يُنظر إليها على أنها تعبر عن نفسها االجتماعية وقافية مجموعة فريدة من الخصائص الثالتي تمثل و

واثرها في السلوكات واالنساق  ،انالجتماعية والثقافية للسكعام عبر الحياة ابطرق فريدة بشكل 

 .عية والسياسية في العالم المعاصراالجتما



 المصادر:

حسن  د.و د.محمد الجوهري جمةالفلكلور، ترنس، قاموس مصطلحات اإلثنولوجيا وإيكه هولتكرا -

 .1970قافة، مصر ،، الهيئة العامة لقصور الث1، دار المعارف، طالشامي

ف والتعدد، مقاربات في المجتمع والدين والسياسة"، إشراف منير السعيداني، الختالالهوية وا" -

 .2019 حدود، المؤمنون ب

 

 .األنثروبولوجيا الحضرية األسبوع الثامن:

ة قتصادييات الثقافية في المدن باإلضافة إلى القوى السياسية واالجتماعية واالدراسة النظم والهو

األساليب اإلثنوغرافية والتحليل م ااستخد و تلفة التي تشكل األشكال والعمليات الحضرية.والثقافية المخ

تميز المدن التاريخي والمقارنات بين الثقافات الستكشاف اآلليات االجتماعية والمؤسسات الثقافية التي 

 .وكذلك الغربية عن المدن غير الغربية غير المدينية,عن المجتمعات 

 المصادر:

 2007 القاهرة، علياء شكري ومحمد الجوهري ، في دراسة األنثروبولوجيا مقدمة -

 1998، لمكتب العربي الحديثا ،د. محمد حسن غامري ،االنثروبولوجيا الحضرية -

 

 .معتقدات / الممارسات الدينية )انثروبولوجيا الدين(ال األسبوع التاسع:

 ماهيةو، قافية واالجتماعية والتاريخية والماديةفي سياقاتها الث الدراسة المقارنة لألديانة توضيح طبيع

عن طريق  التي يتم دراستها من الممارسات أو القيم أو المعتقدات ا  متماسك ا  واحد ا  " باعتباره نظام"الدين

 شروط التحليل الخاصة بعلماء األنثروبولوجيا. اعتماد

 المصادر:

دار الكتاب الجديد ، جورج كتورة د ترجمة ،كوالين لجان بوومارك اوجيه  ،االنثروبولوجيا -

 .2008 بيروت ،المتحدة

، المركز القومي للترجمة، أسامة نبيل ترجمة ،ود ريفييرلك ،اإلجتماعية لألديان -األنثروبولوجيا  -

 .2015 لقاهرةا

 

 .أنثروبولوجيا وسائل التواصل االجتماعي األسبوع العاشر:



تحليال  مقارنا  جية من خالل اعتمادها والنثروبولراسات ات الحديثة في الدالتقنياهذا الحقل  نقدم في

مختلف المفاهيم و والتجارة والتعليموالجنس يستكشف تأثير وسائل التواصل االجتماعي على السياسة 

 .في عالمنا المعاصراالجتماعية والثقافية 

 المصادر :

- Media Anthropology for the Digital Age, Anna Cristina Pertierra, 

London: Polity Press ,2018 

- Introduction: Prospects for a Digital Anthropology,Juan 

Francisco Salazar, Heather A. Horst, Media International Australia 

incorporating Culture and Policy publishes, August 2005, 116(1):5 

 

 .وجيا النوع االجتماعي / الجندرأنثروبول األسبوع الحادي عشر:

 ،تنظيم الحياة المنزلية والعامة علىدم اثر النوع االجتماعي من خالل المنظور االنثروبولوجي نق

مجموعة أنظمة الملكية التي من خاللها تحصل مرأة، و، والعالقة بين النظام السياسي ومكانة الوالسياسية

 ذيال والتأثيروالشهرة والقيمة  ، واألشكال الضمنية للسلطةقتصاديةالمرأة أو ال تحصل على الموارد اال

 النساء حتى في تلك السياقات التي تُمنح فيها السلطة الرسمية للذكور. تمارسه

 المصادر:

- McCallum C. Gender and sociality in Amazonia: how real people 

are made. Oxford: Berg; 2001. 

- Gender in Cross-Cultural Perspective, edited by C. Brettell and 

C. Sargent, Fourth Edition (2005, Prentice-Hall) . 

 

 .يم األساسية في الثقافة العربيةالق األسبوع الثاني عشر:

ائص ثم تحديد الخص ،"يالعرب" صطلحمن خالل تصنيف م ،ماذج التواصل الثقافي العربيدراسة ن

في  األساسيةمن خالل القيم  نية الثقافية،وصوال الى تشخيص الب ،لتي يقوم عليها هذا المعطىا األساسية

 .الثقافة العربية

 المصادر:



- The Arab mind (Revised Ed), Patai, R. New York: Charles 

Scribner’s Sons. Patterson, M. A.1983 

-  Communicating with the Arabs: A handbook for the business 

executive. Almaney, A. J., & Alwan, A. J., Prospect Heights, IL: 

Waveland Press.(1982). 

 

 .التركيب االثنولوجي لسكان العراق ثالث عشر:األسبوع ال

, (االقتصادية ،اعيةاالجتم، الطبيعيةمن ناحية الخصائص المختلفة )دراسة تركيب السكان في العراق 

كما البحث في  ،ن الخصائص التي تكسب المجتمع شخصية تميزه عن غيره من المجتمعاتغيرها مو

 .ى ارتباطها بالظروف الديموغرافيةمدفة والتباينات الناجمة عن العوامل المختل

 المصادر:

 .1970 دمشق ، جغرافية مقارنة - دراسة ديموغرافية: سكان العراق، فاضل االنصاري -

ن نيسا ،العدد الخامس، بغدادجامعة  –مجلة كلية االداب  ،السكان في العراق ،برازينوري حليل ال -

1962 

 

 .دراسة البنية الجسدية لسكان وسط وجنوب العراق األسبوع الرابع عشر:

الصفات تتمثل في و ،نطقةسكان دول الممقارنتها بفي العراق و تطوريةالبيولوجية الكتلة دراسة ال

الطابع تلك النتائج مع الشعوب المجاورة لتحديد  ومقارنة ،قافية لسكان العراقالجسدية والمالمح الث

ع نظرائهم من الشعوب ميمكن أن تصنفهم كعرق متقارب  التيصالت الو ،هذه الكتلة البشريةالعرقي ل

الخصائص الجسدية ومناقشة  تحليل اعتمادا على ،لغاتهم وأديانهم وطوائفهمعلى اختالف  المجاورة

 .شرية "األنثروبومترية"يانات المتعلقة بالقياسات البالب

 المصادر:

- The anthropology of Iraq,Henry Field; Richard A Martin, 

Chicago, Field Museum, 1940. 

- Arabs of central Iraq : their history, ethnology, and physical 

characters , Henry Field; Arthur Keith; Berthold Laufer, Oxford 

University, Chicago, 1935. 


