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Education and Empowerment of Woman 

A comparative study in Egypt, Tunisia, and the United Arab of 

Emirates 

Prepared by: 

Dr. Fayza Abdelalim Mohammed Elgwedy 

 

Abstract:  

This study has been set to establish procedural proposals to develop the 

education and empowerment of woman in Egypt, with the assistance of the 

conceptual framework, and the experience of both Tunisia, and the United Arab of 

Emirates in a method that goes with the Egyptian community through the 

following processes: 

1- Benefiting from the theoretical concepts in the contemporary educational 

literature for women's education and empowerment.  

2- Analyzing the most prominent components of the woman's empowerment in 

Egypt, Tunisia, and the United Arab of Emirates. 

3- Analyzing the content of the Arabic language books which are used in the 

elementary education in Egypt, Tunisia, and the United Arab of Emirates. 

4- Identifying the comparative analysis for similarities and differences between the 

education and empowerment of woman in Egypt, Tunisia, and the United Arab of 

Emirates. 

5- Establishing procedural moves to develop the education and empowerment of 

woman in Egypt that goes with the Egyptian community with the assistance of 

the experience of both Tunisia, and the United Arab of Emirates. To 

accomplish this, the study has used the "Mixed Methods Research". 

The study has finally recommended the following:    

1- Education and empowerment are highly required for the women's development 

all over the world; the more the woman gets educated, the greater her 

empowerment will be. 

2- Egypt, Tunisia, and the United Arab of Emirates have similar woman's 

educational reference which is legally-binding by the constitution. 

3- The study has finally concluded that the above-mentioned countries have 

witnessed high education rate, and the United Arab of Emirates is the only 

Arabic country that has narrowed the gender gap in education field. 

key words: Teaching- Women’s Empowerment- Egypt - Tunisia - 

Emirates   
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 نسب المرأة في البرلمان  المنطقة أو القارة 

 %44 سكندنافية الدول اإل

 %30.6 مريكيتيناأل

 %29.6 أوروبا 

 %24.1 أفريقيا وسط الصحراء

 %20.1 آسيا

 %17.7 العربية الدول 

 %16.3 الهادي 

Source:  Inter-Parlimentary Union(2019): Women in National 

Parliaments, http://archive.ipu.org/wmn-e/world.htm (12/12/2020) 

http://archive.ipu.org/wmn-e/world.htm
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 البيان 

نسبة  2016/2017 2006/2007

الزيادة في  

تعليم  

 الذكور% 

نسبة 

الزيادة في  

تعليم  

 ناث%اإل

 ناثإ ر وذك ناثإ ر وذك

 % 118 % 111.41 598880 645172 274718 305171 رياض األطفال 

 % 25.2 % 24.19 5368263 5706572 4287803 4594994 ي االبتدائ

 % 67.05 % 61.56 2313127 2412605 1384714 1493328 يعداداإل

 % 44.23 % 35.01 883130 758088 612322 561489 العام  يالثانو
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تطرحها الكتب المدرسية  

وما ورد فيها    مصرة المدرسية للطالب في  كتب اللغة العربيتحليل مضمون بعض   -3
 تعليم المرأة وتمكينها:  من محتوى يخدم

 توصيف الكتب المدرسية التي تم تحليلها: 

. 



 تعليم املرأة وتمكينها: دراسة مقارنة                                                            فايزة عبدالعليم محمد الجويدي     د/  

 2020   ديسمبر   - الرابع عشر العدد                             ISSN 2682-3497 مجلة التربية املقارنة والدولية 

55 

 ( تحليل محتوى مقرر اللغة العربية للصف السادس بمصر 3جدول رقم )
 في الفصل الدراسي األول 

 2 2 - - - على الوحدة األولى  تدريبات  1 1

 -(1)متفوقتان الفتاتان  - 3 تدريبات على كان وأخواتها  1 2
 (1طالبة )

- 5 

  على منصور.. تدريبات  2
 والطيور 

- - - 1 1 

مريضة   –( 6صديقة ) - - زيارة ومفاجأة  1 3
 (1طالبة ) -(2)

3 12 

 6 1 ( 1مريضة ) -(4صديقة )   على زيارة ومفاجأة  ت تدريبا

 1 - (1طالبة ) - - تدريبات على إن وأخواتها 

( 7معلمة ) -(1مريضة ) - 1 يوم ال ينسى  2
 (1)طالبة  -

2 12 

 2 1 (1معلمة ) -  تدريبات على يوم ال ينسى 

 3 - (1أخت ) - 2 الدين المعاملة  4

( 1مدربة ) –( 1معلمة ) - - استه مراجعة عامة على ما سبقت در
 (1أخت ) –

 3 

 5 2 (2معلمة )  1 مراجعة عامة على الوحدة الثالثة  

 6 في الفصل الدراسي األول الدروس يإجمال

 52 12 33 - 7  في الفصل الدراسي األول األدوار يإجمال

 % 100 % 23 %63.5 0 %13.5 في الفصل الدراسي األول  النسبة المئوية لألدوار

( رقم  الفصل  4جدول  في  بمصر  السادس  للصف  العربية  اللغة  مقرر  محتوى  تحليل   )
 الدراسي الثاني

رقم 

 الوحدة 

رقم 

 الدرس 

 اإلجمالي   اسم الدرس 

 أدوار أخرى  زوجة أم

 

 1 1 - - - الحرية والمسئولية  1 1

  تدريبات على درس
 وإعرابها  األسماء الخمسة

 2 - ( 2صديقة ) - -

 2 - ( 2حفيدة ) - - الحياة دائًما اثنان  2

 1 - ( 1فتاة )   منتصف الطريق في  1 2

 8 - (2أخت ) -(2فتاة ) - 4 الصديقان وكعكة السكر  2

 2 - (2طالبة ) - - أيام الطفولة  3
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مهندسة   –( 1سائحات ) - - تدريبات على درس النعت 
(1 ) 

 2 

 1 1 - - - آداب سامية  1 3

معلمة   –( 2حفيدة ) - - دعنا نتحاور 2
 (1طالبة ) –( 1)

1 5 

 6 - - - 6 وطني  3

 1 - - - 1 تدريبات عامة على الوحدة الثالثة 

 8 إجمالي الدروس في الفصل الدراسي الثاني 

 31 3 17 - 11 إجمالي األدوار في الفصل الدراسي الثاني

 % 100 %9.7 %54.8 - %35.5 لألدوار في الفصل الدراسي الثاني   المئويةالنسبة 

النسبة المئوية لألدوار خالل الفصلين الدراسيين  
)مجموع النسب المئوية للفصلين الدراسين على  

2) 

24.5 % 0% 59.15% 16.35% 63.1% 

( تحليل محتوى مقرر اللغة العربية للصف الثالث اإلعدادي بمصر في الفصل 5جدول رقم )
 الدراسي الثاني 

رقم 
 الوحدة 

رقم 
 الدرس

 مالي اإلج  اسم الدرس

 أدوار أخرى  زوجة  أم
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 1 1 - - - عباد الرحمن   1 1

 4 3 (1طالبة )   المنادى 

 9 3 (6طالبة ) - - تابع المنادى 2

 4 1 ( 1طالبة ) -(1طبيبة ) - 1 تابع المنادى 3

 19 2 (2(، ونساء )15المرأة ) - - رحمة ومحبة  1 2

 2 1 ( 1المرأة )   البدل وأنواعه

 22 3 (1بنت ) –( 3المرأة ) –( 15عالمة ) - - سميرة موسى  2

 1 1 - - - أنواع البدل

 2 2 - - - آيات العلم  3

كل  من  بعض  بدل  تابع 
 وبدل االشتمال

- - - 2 2 

عزفت على    -(1تلميذات )  -(1فتيات ) - - طريق النور  4
 ( 4البيانو )

- 6 

 2 1 - - 1 أسلوب المدح والذم

 1 1 - - - فضل العلم 1 3

 3 1 ( 1هن ) -(1هي ) - - فاعل نعم وبئس

 1 1 - - - حبذ، ال حبذا 2

 5 1 ( 1السيدة ) -(1(، المدرسة )2المديرة ) - - الممنوع من الصرف 3

 3 - ( 2معلمة ) -(1طالبات ) - - األنشطة والتدريبات على الوحدة األولى 

  –(  7عالمة )  -(2نساء )  –(  9المرأة ) - 1 لوحدة الثانية األنشطة والتدريبات على ا
( )  -(2فتاة  كورى   –(  4دكتورة  مدام 

(1 ) 

- 26 

 4 - ( 1المديرة )  -(1المعلمة ) -(1الفتاة ) - 1 األنشطة والتدريبات على الوحدة الثالثة

 10 إجمالي الدروس في الفصل الدراسي األول

 117 24 89 - 4 ولإجمالي األدوار في الفصل الدراسي األ

 % 100 % 20.5 % 76.1 % 0 % 3.4 النسبة المئوية لألدوار في الفصل الدراسي األول

( تحليل محتوى مقرر اللغة العربية للصف الثالث اإلعدادي بمصر في الفصل 6جدول رقم )
 الدراسي الثاني

رقم 
 الوحدة 

رقم 
 الدرس

 مالي جاإل   اسم الدرس

 أدوار أخرى  زوجة  أم

 

 2 2 - - - اسم الفاعل 1 1

 1 1 - - - تابع اسم الفاعل  2

 1 1 - - - تابع اسم الفاعل  3

 2 2 - - - صيغ المبالغة  1 2

 4 4 - - - اسم المفعول 2

 4 4 - - - اسما الزمان والمكان 3

 1 1 - - - استعن باهلل 1 3

 1 1 - - - ي الزمان والمكانة اسممراجع

 1 1 - - - الحمامة المطوقة  2

 2 2 - - - اسم اآللة

 2 2  - - أسلوب التفضيل  3

 1 1 - - - المشروعات الصغيرة  4

 1 1 - - - صوغ أسلوب التفضيل

 2 - (  1ممرضات )  1 األنشطة والتدريبات على الوحدة األولى 

 3 - (1عالمة ) -(1ابنة ) - 1 الوحدة الثانية   األنشطة والتدريبات على

 2 - ( 2سيدة ) - - األنشطة والتدريبات على الوحدة الثالثة
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 10 إجمالي الدروس في الفصل الدراسي الثاني

 30 23 5 - 2 إجمالي األدوار في الفصل الدراسي الثاني

 % 100 % 76.6 % 16.7 % 0 % 6.7 لألدوار في الفصل الدراسي الثانيالنسبة المئوية 

الدراسيين )مجموع   الفصلين  المئوية لألدوار خالل  النسبة 
 (2النسب المئوية للفصلين الدراسين على 

5.05 % 0 % 46.4 % 48.55 % 100 % 
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World Economic Forum,2019,p.9; World Economic 

Forum,2014,p.9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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 البيان

نسبة الزيادة  2017/2018 2009/2010

والنقصان في  

 تعليم الذكور%

نسبة 

الزيادة  

والنقصان  

في تعليم 

 ناث%اإل 

 ناثإ ذكر ناثإ ذكر

 % 45.4 % 41.4 28562 29594 19648 20928 السنة التحضيرية 

 % 11.48 % 11.16 539790 582903 484198 524402 المرحلة االبتدائية 

 % 0.45- % 4- 239807 235068 240892 244968 مرحلة اإلعدادي العام

 % 12.5- % 16.9- 244568 168172 279447 202401 التعليم الثانوي
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 إناث ذكور  المؤسسة 

% % 

2013/2014 39.21 60.79 

2017/2018 37.11 62.89 



 تعليم املرأة وتمكينها: دراسة مقارنة                                                            فايزة عبدالعليم محمد الجويدي     د/  

 2020   ديسمبر   - الرابع عشر العدد                             ISSN 2682-3497 مجلة التربية املقارنة والدولية 

68 

للطالب في تونس وما ورد فيها    ة العربية المدرسية بعض كتب اللغتحليل مضمون   -3
 تعليم المرأة وتمكينها:  من محتوى يخدم

 ( تحليل محتوى مقرر اللغة العربية للصف السادس في تونس 9جدول )
رقم  
 الوحدة 

رقم  
 الدرس 

 اإلجمالي   اسم الدرس 

األدوار   أدوار أخرى زوجة  أم
 المصورة 

 

 5 - - - 5 الدراجة الصفراء  2 1

 12 1 (1) ةامرأ 3 7 أمومة 4

 7 1 - 1 5 االختيار الصعب  5

 3 - - 1 2 الطفل والحمامتان  7

 3 - (1سبَّاحة )-(1نساء ) - 1 الراعي والماء  8

 3 - (1) ةامرأ 2 - سمك ودلفين )للتقييم(  9

 5 - - 5 - الجديد المنزل  10

أخت    -(1)  ة امرأ  -(2سيدة ) - 2 المسئولية  11 2
(1 ) 

1 7 

)  -(1)امرأة   - - غزالة 12  -(1أنثى 
 ( 8سائحة )

1 11 

 6 1 - 5 - كنز الفقراء  13

 6 1 ( 5ابنة ) - - نداء المراعي البعيدة  14
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مريضة  -(1نسائية) -(4فتاة ) 1 - نداء  16
(6 ) 

1 13 

 1 - - - 1 األخ المنفذ  17

شابة   -(6السيدة ) -(1فالحة) - - في سيارة األجرة  18
 ( 2) ةامرأ -(1)

1 11 

 8 1 - - 7 فيض أمومة  19

 6 1 (1أخت ) –( 1) ةامرأ - 3 الحلم يتحقق  22

 1 - - - 1 الربيع  23 3

) - - عزفت فأطرب  24 )  -(3فتاة  عازفة   -(2بنت 
 (1أخت ) –( 2)

1 9 

 1 - - 1 - لوح الثلج  25

 -(7) عاملة - - السلسلة الجهنمية  26
  رئيسة-(1زميالت)
-(6عامالت)  -(1)عامالت

-(1)األكمام  تركيب-(1)كي
  -(1)األزرار  تركيب
ترصف    -(1)تراقب

 -(1)  فتاة -(1القميص)
 (1زميلتها) -(1)فتيات

1 24 

 9 1 (2أخت ) - 6 (1الربان الصغير ) 28

 2 - (1أخت ) - 1 (2الربان الصغير ) 29

 11 1 - - 10 (3الربان الصغير ) 30

 10 1 (9رحالة )أميرة  - - جلد ثور  33 4

 7 1 ( 6حفيدة ) - - شجرة التفاح  35

 7 1 (2أخت ) 3 1 لن أترك ابنتي  36

 7 - (3جارة ) 4 - القرد والغيلم  37

 11 1 - - 10 العيد على األبواب  38

 5 - (1أخت ) - 4 دعوة إلى العشاء  39

 10 1 (9خطيبة ) - - فرصة نادرة  42

 2 - - - 2 صغار)لإلدماج( لعب  44

عضو في فريق للحفاظ على   - - غابة في صندوق  45 5
 (2البيئة)

- 2 

 3 - ( 2صديقة ) - 1 كيف تتغذى الحشرات؟  46

بالمنطا - - مغامرة السيدة غراهام  52  -(14)  دمغامرة 
 ( 1نساء )

- 15 

قرطاج  53 من    بطل 
 )للتقييم( 

1 - - - 1 

 1 - - - 1 درس في البذر  55 6

 ( تحليل محتوى مقرر اللغة العربية للصف السادس في تونس 9تابع جدول )
رقم 

 الوحدة 
رقم 

 الدرس 
 اسم الدرس 

 
 اإلجمالي 

األدوار   أدوار أخرى  زوجة أم
 المصورة 

 5 1 (4مديرة نادي ) - - اإلوزة المطيعة  56 6

 1 1 - - - المدارس إلى أبناء   57

 16 1 (6جارة ) - 9 من أجل صحة الرضيع  60
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 12 1 (10أرملة ) - 1 حسن التدبير  61

 1 - (1ممرضة ) - - لك االختيار  62

الثروة   63 هذه  لنحفظ 
 )للتقييم( 

 5 1 (2خالة ) - 2

 42 إجمالي الدروس  

 285 24 152 26 83 إجمالي األدوار 

 % 100 %8.4 %53.4 %9.1 %29.1 األدوار النسبة المئوية  

 ( تحليل محتوى مقرر اللغة العربية للصف التاسع في تونس 10جدول رقم )
رقم 

 المحور 
 اسم الدرس رقم الدرس 

 
 اإلجمالي 

األدوار   أدوار أخرى  زوجة  أم
 المصورة 

 1 - ( 1فتاة ) - - ر ذهبًاالسماء ال تمط  7 1

 -(7) عاملة - - الجهنمية   السلسلة 11
 رئيسة-(1زميالت)
-(6عامالت) -(1)عامالت

-(1)األكمام تركيب-(1)كي
  -(1)األزرار تركيب
ترصف  -(1)تراقب

  -(1) فتاة-(1القميص)
 (1زميلتها) -(1)فتيات

- 23 

)-(4)ةامرأ - 5 تعليم المرأة فرض 1 2   -(1مسلمات 
( -(1متعلمات)  -(1جاهالت 

( )  -(3بنات  فتاة   -(3نساء 
تشكيلية)  -(2)  –(  1فنانة 

 (1طالبة )

1 23 
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 ( تحليل محتوى مقرر اللغة العربية للصف التاسع في تونس 10تابع جدول رقم )
رقم 

 المحور 
رقم 

 الدرس
 اسم الدرس

 
 اإلجمالي 

وار  األد  أدوار أخرى  زوجة  أم
 المصورة 

)-(16)  ةامرأ - 5 ضحية الجسد  2 2 )  -(1أنثى)-(  6أنوثتي   -(3بنت 
 -(1مفكرة)-(5كاتبة)-(1طبيبة) -(2نساء )

- 40 

العربية   3 المرأة 
 وحجاب األوهام

العمل    -(1محامية)  -(19)  ةامرأ 1 1 في  ناشطة 
أخت    –(  1عامالت)  -(2نساء)  -(1األهلي)

(1) 

2 29 

المرأة  4 ستنصف    متى 
 العربية؟

 33 3 ( 1صحفية)-(4كاتبة) -(4نساء)-(20) ةامرأ - 1

 10 - (1الجئة ) –( 1فتاة)-(6) ةامرأ-(2معلمة)   معلمة الجئة  5

 -(8نساء)-(1إناث)  -(1بنت)  -(1السيدة)  3 المرأة اليابانية  6
 -(1نسوية)-(6)ةامرأ

- 21 

 27 - ( 1نسوة)-(16) ةامرأ -(10نساء ) - - المرأة الصينية 7

 10 - ( 1نسوة) -(9) ةامرأ - - طريق الحرية  8

 -(1مسكينة)  -(1هاربة)  -(1أنوثتها)-(6)  ةامرأ - - امرأة البحر  9
)-(1غاضبة)   -(1مبتلة) -(1أديبة)   -(1جادة 

 ( 1أخت ) –( 1شاعرة)

- 15 

اإلبداع  10 أنثوية  عن 
 والعلم 

1 - ( -(24)  ةامرأ-(3أنثوي)  -(1أنثى)  -(1أنثوية 
 (1شاعرات)  -(1أديبات)-(1نسوية)  -(1نساء)

- 34 

)  -(5نساء)  -(16امرأة) - - كن صديقي  11  -(4شاعرة)   -(1فنانة 
اقتصادية)  -(1وزيرة)  -(1بنات)   –(  1باحثة 
 ( 1ابنة)

- 30 

التحرير   12 بين  المرأة 
 والمسئولية

أستاذة    -(1دكتورة)-(1نساء)  -(20)  ةامرأ 2 -
 ( 5كاتبة) -(1جامعية)

- 30 

نحبها  ال 13 كيف  مرأة 
 ونضطهدها 

 33 - -(2بنات) -(1نساء) -(30) ةامرأ - -

اإلعالم   14 في  المرأة 
 الروسي 

 -(1عاملة)   -(2فتيات )  -(6نساء )-(25)  ةامرأ - 1
 ( مرتديات -(1أنوثة)  -(1مراهقات)  -(1نسوية 

بكيني) أستاذ   -(1عاريات)  -(1مايوهات 
 (4كاتبة) -(1جامعي)

1 46 

في  15 المرأة    جسد 
 القنوات الفضائية 

)  -(1فالحة)  -(26)  ةامرأ - -  -(1عاملة 
أنثى    -(1مطربات)  -(1مغنيات)  -(1ممثالت)

 ( 4نساء )  -(1فتيات)-(1)

- 37 

 5 - (3نساء ) -(2) ةامرأ - - ( 1نشاط حر )

 8 - (1عاملة ) –( 2نساء ) -(5) ةامرأ - - ( 2نشاط حر )

) - 4 (1أتوسع في الحجج ) )نس  -(8المرأة  )  -(3اء  زعامة   -(3ملكة 
 (1رئاسة وزراء) -(1حزب)

- 20 

)  -(12)  ةامرأ 3 - (2أتوسع في الحجج ) )  -(10نساء   -(1مكسورة 
)  -(1مضطهدات) ربات   -(2مطلقات 

)  -(1بيوت)  -(1منفصالت)  -(1فتيات 
 ( 1فنانة تشكيلية) -(1عازبات)

- 34 

)–(  43)  ةامرأ - - أؤلف )   -(2نساء   -(2معلمة 
 ( 1أنثى) -(2الجئة)

- 50 

نص حواري/   أحفظ 
مسرحي: لست أفهم 

 منطقك 

 5 - ( 2جدة ) -(3حفيدة ) - -

رسالة   شعري:  ) - -نص  )   -(1نساء)  -(4امرأة   13 - -(4حمقاء 
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 (1بلهاء) -(1مجنونة) -(1غبية) -(1سطحية) إلى رجل ما 

 11 - (1فتاة ) -(10المرأة ) - - أدمج مكتسباتي شفويًا

 5 1 ( 4المرأة ) - - باتي ذاتيًا أقيم مكتس

) 1 1 أتسلى وأعتبر )  -(2شابة  )  -(1امرأتين  جارية   -(1امرأته 
(2) 

- 8 

 11 10 - 1 - الضغط النفسي 1 3

) - - االنتحار البطيء  2 مدخنات  )  -(1نساء  محررة    -(1الحوامل 
 (1مؤلفة) -(1كاتبة) -(1للشئون العلمية )

- 5 

القراطيس   3 تجارة 
 رة الصغي

- 3 - - 3 

 1 - ( 1فتاة) - - المقامرون 4

 1 - - - 1 الشباب التائه 6

 ( تحليل محتوى مقرر اللغة العربية للصف التاسع في تونس 10تابع جدول )
رقم  

 المحور 
رقم  

 الدرس 
 اإلجمالي   اسم الدرس 

زوج  أم
 ة 

األدوار   أدوار أخرى
 المصورة 

إلى   7 3 الشوارع:  أطفال 
 أين؟

)  -(1إناث) - - أرامل   -(1نساء 
 (1عزباوات)

- 3 

 1 - (1مفوضة سامية لحقوق اإلنسان ) - - الفقر والعولمة  10

 1 - (1فتيات ) - - زلزال اليابان  13

 2 - ( 1صديقات) - 1 الطفل والتلفزة  14

 -(1شاعرة )-(1أستاذة لغة عربية ) - - زمن األجهزة 16
 (1طالبة ) –( 4كاتبة ) -(2نساء )

 9 

 3 - - - 3 لنتبرع  18

 3 3 - - - أمارس نشاًطا بكامل حريتي 

 1 - ( 1سيدة ) - - لوال الجمال  1 4

 1 - (1طفلة ) - - الفن، ما هو؟ 2

الغناء    -(2مطربة)  -(2مغنية) - - سحر مغنية  5 سيدة 
 (1العربي)

1 6 

 1 - (1طفلة) - - عارف الكمنجة  6

 4 3 ( 1راقصة ) - - البالية  7

 2 2 - - - النشاط الثالث: قراءة أعمال فنية 

 1 - ( 1ابنة ) - - الكمنجة  أحفظ 

الشعراء   أتسلى  نوادر 
 واألدباء 

 1 - (1امرأة) - -

 1 - (1نساء) - - أهمية الترجمة  5 5

)   كوريا رحلة إلى  9 لألدب    –(  2كاتبة  أستاذة 

 (1العربي)
- 3 

 5 - ( 1فتاة ) -(2مرأة ) –( 1حفيدة ) - 1 غرناطة   10

بين  14 الحوار 

الحضارات  

والخصوصيات 

 الثقافية 

)  -(1باحثة)  -(1مفكرة) - -   -(4كاتبة 

 ( 1مرأة ) -(1خبيرة لدى اليونسكو)
- 8 

االنفتاح  15 بين  الهوية 

 واالنغالق 
 8 - ( 6كاتبة ) -(1ناقدة ) -(1مرأة ) - -

 38 إجمالي الدروس 

 686 27 620 11 28  إجمالي األدوار

 % 100 %3.9 %1.690.4 %4.1 النسبة المئوية لألدوار 
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 البيان

نسبة الزيادة   2017/2018 2010/2011

في تعليم 

 الذكور% 

نسبة الزيادة  

في تعليم 

 ناث% اإل
 ناثإ ذكر  ناثإ ذكر 

 %59.31 %61.66 19711 19192 12373 11872 رياض األطفال 

 %33.58 %42.24 54803 50554 41025 35541 حلقة أولى 

 %30.41 %26.95 45357 40412 34781 31834 ثانية حلقة 

 %24.05 %42.62 31108 26588 25077 18643 يالثانو 
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 المجموع  إناث ذكور  المؤسسة 

 % العدد  % العدد 

 14918 %81.06 12093 %18.94 2825 جامعة اإلمارات 

 640 %59.2 379 %40.8 261 امعة زايد ج

 22037 %61.1 13473 %38.9 8564 كليات التقنية العليا 

 37595 %69.01 25945 %30.99 11650 المجموع الكلي 

Source: United Arab Emirates University (2018), Annual Report for 

Academic Year 2017/2018, p.14;  Zayed University (2018), Annual 
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Report for Academic Year 2017/2018, p.81;  Higher Colleges of 

Technology (2018), Student Handbook 2018/2019, p.13   

تطرحها الكتب المدرسية  

كتب اللغة العربية المدرسية للطالب في دولة اإلمارات العربية   تحليل مضمون بعض -3
 وما ورد فيها من محتوى يخدم تعليم المرأة وتمكينها:المتحدة 

( تحليل محتوى مقرر اللغة العربية للصف السادس في  13جدول رقم )
   اإلمارات
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رقم 
 الوحدة 

رقم 
 الدرس

 اإلجمالي  التي تظهر فيها المرأة اللفظية األدوار اسم الدرس

األدوار   أدوار أخرى  زوجة  أم
 المصورة 

الكريم:   1 1 القرآن 
القرآن  من  آيات 

 الكريم

 3 - (1أنثى ) –( 2نساء ) - -

المزارعة ومدير  7
 الشركة 

 9 - (5المزارعة ) –( 4السيدة ) - -

 18 - (5صديقة ) –(  2أخت ) –( 4ابنة ) - 7 الجملة وأغراضها 11

كتابة نص سردي:  12
كارثة في  –قصة 

 المطبخ

  –( 1آنسة ) –( 1جدتي ) -(10أخت ) - 1
 (1راقصة باليه )

- 14 

بنى  3 2 رجل  زايد: 
 أمة 

 1 - ( 1بناتي )  - -

الذاتية:  4 السيرة 
 سرد الذات 

 8  ( 1ابنة ) -(4فتاة ) -(1بنات ) -(2فتيات ) - -

 3 - (1) ةامرأ - 2 المفعول فيه 10

 3 - (1صاحبة البيت ) - 2 كتابة نص سرد  11

 4 - (  1كاتبة ) –( 1نساء ) - 2 وجهل  حلم 2 3

 2 - ( 1كاتبة ) –( 1امرأة ) - - رحمة للعالمين 3

وعيًا   5 أكثر  كن 
 بغضبك 

- - - 1 1 

 6 - - - 6 البحارة والدب  6

 1 - (  1فتاة ) - - المفعول المطلق  10

 3 - - 1 2 النص التفسيري  12

4 
 

 4 - ( 4شاعرة ) - - نغم السعادة 2

الرفع  ضم 8 ائر 
 المتصلة 

 6 - (1طالبات ) 2 3

 5  - ( 2صديقة ) –( 2أخواتها ) –( 1جدتها ) - - كتابة نص تفسيري  9

 1 - ( 1الفتاة ) - - ابسمي  1 5

 5 - - 1 4 نوادر جحامن  2

 11 - (4ابنتان ) –( 7امرأة ) - - من نوادر العرب  3

بين   4 الترفيه  وسائل 
 الماضي والحاضر

- - - 1 1 

 2 - - 2 - مراجعة ومدارسه  8

 1 1 - - - قيمة العلم  1 6

باستور   2 لويس 
 مكتشف الجراثيم

 5 - –( 1ابنة )  –( 1أخت ) –( 1سيدة ) - 2

 5 - (  1نساء ) –( 1فارسة ) –( 3مهندسة ) - - فارسة المعمار  3

العالم  6 لغة  العلم 
 المشتركة 

 1 - ( 1بنت ) - -

لفصول الدراسية إجمالي الدروس في ا
 الثالث 

26 

 123 3 83 6 31 إجمالي األدوار في الفصول الدراسية الثالث

في الفصول الدراسية النسبة المئوية لألدوار
 الثالث 

25.2 % 4.9 % 67.5 % 2.4 %  
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 ( تحليل محتوى مقرر اللغة العربية للصف التاسع في اإلمارات  14جدول رقم )

رقم 
 الوحدة 

 اسم الدرس رقم الدرس 
 

 اإلجمالي 

األدوار   أدوار أخرى  زوجة  أم
 المصورة 

1 4 

ءة 
را

لق
ا

 

قصة قصيرة: الدرس  
 األخير 

 3 - (1فتاة ) –( 1أخت ) - 1

قصة قصيرة:   5
 المناورة 

1 - - - 1 

قصة قصيرة: مفتش  6
 المدارس 

 1 - ( 1الطفلة ) - -

سيرة ذاتية: تعلمت   7
 اغ من أوقات الفر 

1 - - - 1 

إشارات يرسلها   8
 الشهداء 

أستاذ  -(1دكتوراه ) - -
كاتبة   –( 1جامعي )

(2) 

- 4 

عمود صحفي:  9
العرب تسببوا في  

 غياب شمسهم! 

كاتبة   –( 2قاصة ) - -
(5) 

- 7 

لدول  االستماع  2  1 1 - - -تجارب عظيمة 
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( تحليل محتوى مقرر اللغة العربية للصف التاسع في  14تابع جدول رقم )

 اإلمارات  

 أنتجت نهضتها

 2 - (2طالبة ) - - التدريس للتأكيد المحادثة 1

 2 1 ( 1نساء ) - - الميزان الصرفي نحو 1

 2 1 (1موظفة ) - - اسم المفعول 3

الوصية  قرآن   قراءة  1 2 كريم: 
 في القرآن الكريم 

2 - - - 2 

) - - لن أبكى  3 فتاة    –(  10شاعرة 
(1) 

- 11 

) - 1 العباءة  4 دكتورة    -(2كاتبة 
 ( 2فتاة ) -(1)

- 6 

)ك - - رسالة سامية  8 روائية    -(4اتبة 
تشكيلية    -(1) فنانة 
(1) 

- 6 

 2 - - - 2 بر الوالدين 11

رقم 
 الوحدة 

 اسم الدرس رقم الدرس 
 

 اإلجمالي 

ر  األدوا أدوار أخرى  زوجة  أم
 المصورة 

تنصب  النحو 1 2 التي  األفعال 
مبتدأ  أصلها  مفعولين 

 وخبًرا

1 - ( أخت   -(3صديقة 
 (1امرأة ) -(1)

2 8 

تنصب  2 التي  األفعال 
أصلها  ليس  مفعولين 

 مبتدأ وخبًرا

- 1 ( نساء   –(  1بائعة 
(1) 

2 5 

) - 1 ذكرى جدتي قراءة  1 3 أنثى   –(  15جدتي 
(1) 

- 17 

) - - في حياة طفلة  2 طالبة   -(3طفلة 
(1  )–  (   -(10كاتبة 

(  –(  1عامالت 
( صديقة   -(3المعلمة 

(1) 

- 19 

 2 - ( 2كاتبة ) - - اترك بصمة إنجازك  3

( 2إناث )  -(4نساء ) 2 1 الممنوع من الصرف النحو 1
 (3أختي ) –

- 12 

 3 1 (2معلمة ) - - العدد: تذكيره وتأنيثه  2

في   الدروس  إجمالي 
 الدراسية الثالث الفصول 

22 

 117 8 95 3 11 إجمالي األدوار في الفصول الدراسية الثالث

 % 100 % 6.8 % 81.2 % 2.6 % 9.4 النسبة المئوية لألدوار في الفصول الدراسية الثالث 
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World Economic Forum,2019,p.30,349; World 

Economic Forum,2014,p.360).
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مجتمعي اتجاه 

وما   -2

 تعليم المرأة وتمكينها:  ورد فيها من محتوى يخدم
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• 

• 

يخدم -3 محتوى  من  فيها  يرد  المرأة   وما  تعليم 

 وتمكينها: 
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تتعلق بالمجاالت االقتصادية والسياسية واإلبداعية 
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