دائرة التسجيل والقبول

تعليمات التقدم لبرنامج الدكتوراه
ترحببب م ب دائببرا التيببويل بالقبببوب كببرالبيا ما لت ببا مبرنببامج الببدكتوراه لببو العلببوم ا
ميرزيب بنر ببو مببر

ببرالا المعلومببات الببواردا ادنبباه مببا ا بل تيب يل اليببير اليببل

تما ي ب لببو امع ب

لببو مليب القبببوب ب ببدم

الو وع لو اي اش ا ت :
 .1يت تعبئ طلبب ا لت با مبا بلب البراما التبالو  ، http://admission.birzeit.edu/امتبدال مبا يبوم
ا رمعال الموالق  1922\90\12بحتى مو د أ صاه الخمي

الموالق 1922\29\19

 .1يت دلع رس طلب ا لت ا ( 299ديرار أردنو لير ميتردا ) لو:


كال لربع البرك العرمو

حياب ر 651530-501



كال لربع مرك لليطيا

حياب ر 232888-1

 . 3تيبببل كالببب الولبببائق التاليببب تلبببى دائبببرا التيبببويل بالقببببوبل يببب الدراسبببات العليا،ب لبببك لبببو مو بببد ا صببباه
1922\29\19
 .2صورا شخصي حديث
 .1صورا ا ال وي الشخصي
 .3نيخ مصد

ا امت ان ش ادا الدراس الثانوي العام (التو ي و) أب ما يعادل ا.

 .4نيخ رسمي

ا ش ادا بسول لمات الب الوريوس مصد حيب األصوب.

 .5نيخ رسمي

ا ش ادا بسول لمات الما يتير مصد حيب األصوب.

 .2نيخ

ا رسال الما يتير (لو لياب الرسال  ،تقدم أي أ ماب أكاديمي م م مرشورا).

 .7نتائج رسمي

تبارات لو اللغ اإلنوليزي مثل  ،TOEFL, IELTSبأن ي ون د ت ال صوب لي ا

لب اليرتيا المرصرمتيا .بلو حاب ل يت تقدي ا مت ان معد ،تيل الرتائج حتى تاريخ
 1922\22\92بمالريب للمتقدميا الذيا ي ققون ال د األدنى ما لم القبوب لو ا تبار اللغ
اإلنوليزي

رد تقدي الطلب ،يم ا مر

معايير القبوب األ رى ،بسيطلب مر

بو مشربطا لمدا لصل دراسو ،شرط تلبات التفو لو
ال صوب لى العلم المطلوم لو ا تبار اللغ اإلنوليزي

لو مو د أ صاه .1927-90-2
 .8نيخ

ا الييرا الذاتي .

 .0ميان الغرض ما الدراس لو البرنامج (م دبد  2999كلم  ،يتضما األهداف األكاديمي التو ما المؤمل
أن تت قق ألرال الدراس  ،بالخطا الم ري الميتقبلي  ،بالدبالع للدراس لو البرنامج ،بت ديد

ا هتمامات الب ثي باألكاديمي

ام  ،بنبذا ا أه اإلنوازات أب الخبرات األكاديمي لمقدملا

الطلب).
 .29مقترح مشربع م ثو (م دبد  1999كلم ) مع مرا ع نقدي لألدميات بتوليق كامل.
.22بصل الدلع .
هببذا بسببيت

حقببا ت ببلم مببا ي ققببون شببربط القبببوب ممو ببد انعقبباد ا تبببارا ال فببالا لببو اللغب العرميب بأسبباليب الب ب

العلمو .كما سيت ا تصاب مع المعرليا الذيا يت ت ديد أسماله لبو طلبب ا لت با حيب سبيطلب مبر

ترسباب

رسائل التوصي مباشرا للوامع .
لمزيد ما المعلومات حوب البرنامج ير ى زيارا الراماhttps://ritaj.birzeit.edu/university-
 laws/?root_node_id=551اب ما لب البريد ا ل تربنو  PhD.admission@birzeit.eduأب
ا تصاب لى الر 911081041

برنامج الدكتوراه في العلوم االجتماعية

تقدم كلية الدراسات العليا برنامجا ً دراسيا ً يؤدي إلى درجة الدكتوراة في العلوم االجتماعية ،وهو
برنامج متداخل الحقول في العلوم االجتماعية .وهو أول برنامج دكتوراة في الجامعة.
ويستند البرنامج الذي التحق به  7طلبة ،إلى واقع تداخل الحقول في العلوم االجتماعية ،حيث إن
الحقول المعرفية الفردية القائمة لم تعد قادرة على توفير األدوات التحليلية الالزمة لفهم الظواهر
االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية المتداخلة والمعقدة .ويشتمل البرنامج على مسارين
تخصصيين هما :مسار االقتصاد السياسي للتنمية ،ومسار التاريخ والحيز والمجتمع .ويتطلب كالهما
اجتياز امتحان في الكفاءة المعرفية وإنجاز أطروحة تشتمل على محتوى له قابلية النشر في مجالت
ودوريات علمية مرموقة.
إن أهم أهداف إنشاء هذا البرنامج األكاديمي هو تكوين جيل من العلماء والباحثين في مجال العلوم
االجتماعية ،قادر على إنتاج معرفة جديدة حول الوطن العربي وفلسطين من منظور عربي
وفلسطيني.
شربط القبوب لو مرنامج الدكتوراا


درجة الماجستير (مسار الرسالة) في العلوم االجتماعية أو اإلنسانية أو الحقول المعرفية المتصلة بها
من جامعة معترف بها ،بتقدير "جيد جدا" على األقل .في حالة عدم وجود رسالة ماجستير ،يتطلب
نشر بحث واحد على األقل في مجلة أو كتاب مح ّكم.



درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها بتقدير "جيد" على األقل.



إثبات أن  %08من الساعات المعتمدة لدرجتي البكالوريوس والماجستير قد تم الحصول عليها على
أساس الدوام المنتظم.



شهادة الكفاءة في اللغة اإلنجليزية :الحصول على  %56على األقل من العالمة القصوى في
امتحانات مثل التوفل ( )TOEFLوآيلتس ( ،)IELTSالخ ،وأن يكون قد تم الحصول عليها خالل
السنتين المنصرمتين.



اجتياز امتحان الكفاءة في اللغة العربية الذي تنظمه الجامعة.



اجتياز امتحان تقييم أساليب البحث العلمي الذي ينظمه البرنامج عند تقديم الطلب .الطلبة الذين ال
يجتازون هذا االمتحان سيطلب منهم دراسة مساقات استدراكية في أساليب البحث من برامج
الماجستير بالجامعة ،كما هو محدد في رسالة القبول ،خالل السنة األولى في البرنامج.



تعهد مقدم الطلب بااللتزام بالتواجد في الجامعة  ٥١ساعة أسبوعيا كحد أدنى ،وااللتزام بوتيرة طرح
المساقات في البرنامج.



لى الرالبيا لو التقدم مطلب ال صوب لى مر
القبوب بالتيويل للطلع لى شربط المر
ا ل تربنو.

دراسي مرا ع ي الدراسات العليا لو دائرا

معد تعبئ الرلب لو ال صوب لى المر

لو الطلب

التخصصات المقبول
التخصصات التي يمكن لخريجيها التقدم بطلب إلتحاق ببرنامج الدكتوراة في العلوم اإلجتماعية
يمكن لحاملي درجة الماجستير في العلوم االجتماعية أو اإلنسانية أو الحقول المعرفية المتصلة بها
التقدم بطلب إلتحاق للبرنامج على أن تكون درجة الماجستير قد تم الحصول عليها على أساس الدوام
المنتظم من جامعة معترف بها ضمن مسار الرسالة بتقدير "جيد جدا" على األقل .وفي حال لم
تتضمن دراسة الماجستير إنجاز رسالة بحثية ،فإنه يتوجب نشر بحث واحد على األقل في مجلة أو
كتاب مح ّكم قبل اإللتحاق بالبرنامج.
فيما يلي قائمة استرشادية بالعلوم اإلجتماعية أو اإلنسانية والحقول المعرفية المتصلة بها التي يمكن
لخريجيها من مستوى الماجستير التقدم بطلب إلتحاق بالبرنامج .من الجدير ذكره بأن التخصص في
مرحلة البكالوريوس أيضا ً يلعب دورا ً هاما ً في قرار القبول .كذلك فإن لجنة القبول للبرنامج ستقوم
بدراسة أي طلب لخريجين من تخصصات لم يرد ذكرها في القائمة إذا ما اقتنعت بأن التخصص
ينطوي على عالقة مباشرة بالبرنامج وأن أي فجوة تخصصية يمكن تجسيرها من خالل عدد من
المساقات اإلستدراكية التي باإلمكان اجتيازها خالل السنة الدراسية األولى للطالب في البرنامج على
أن ال يتخطى ذلك العدد السقف المنصوص عليه في التعليمات.
العلوم االجتماعية واإلنسانية


علم اإلنسان Anthropology



اإلقتصاد Economics



علم النفس Psychology



الجغرافيا Geography



علم االجتماع Sociology



التاريخ History
العلوم السياسية Political Science



ال قوب المعرلي المتصل مالعلوم ا

تما ي باإلنياني



اقتصاد سياسي Political Economy



دراسات حضرية Urban Studies



دراسات إقليمية مثل دراسات الشرق األوسط ،والدراسات العربية Studies Regional/Area



دراسات إعالمية Media Studies

Cultural Studiesدراسات ثقافية



International Studies دراسات دولية



Development Studies دراسات تنموية



Urban Planning التخطيط لعمراني



Demography/Population Studies علم السكان



Archaeology علم اآلثار



Gender Studies دراسات النوع االجتماعي



Public Administrationإدارة عامة



Sociolinguisticsاللغويات االجتماعية



Legal Studiesدراسات قانونية



Community and Public Health الصحة العامة المجتمعية



Philosophy الفلسفة



Sociology of Education علم اجتماع التربية



Architecture الهندسة المعمارية
Governance ,Democracy, Human Rights  الحوكمة، حقوق اإلنسان،الديمقراطية




ائم الميا ات

روان الميا

اليا ات
المعتمدا

طبيع الميا

2

أساسي ،إجباري

حلقة دراسية في القراءة والكتابة

2

أساسي ،إجباري

حلقة بحث لألطروحة

2

أساسي ،إجباري

أساليب البحث الكمي

3

أساسي ،إجباري

أساليب البحث الكيفي والتاريخي

3

أساسي ،إجباري

فلسفة المعرفة

3

أساسي ،إجباري

سجاالت نظرية رئيسية في العلوم االجتماعية

3

أساسي ،إجباري

دراسات في االستعمار واإلمبريالية

3

مسار  ،1إجباري

المؤسسات والتنمية

3

مسار  ،1إجباري

االقتصاد السياسي الدولي

3

مسار  ،2إجباري

التاريخ االجتماعي والسياسي للنفط في العالم العربي

3

مسار  ،2إجباري

التحوالت الرئيسية في العالم العربي

3

مسار  ،2اختياري

دراسة فلسطين الحديثة

3

مسار  ،1اختياري

تاريخ الفكر االقتصادي

3

مسار ،1اختياري

التصنيع الحديث

3

مسار  ،1اختياري

المسألة الزراعية

3

مسار  ،1اختياري

موضوع خاص في مسار االقتصاد السياسي للتنمية

3

مسار  ،2اختياري

النوع االجتماعي عبر التاريخ

3

مسار  ،2اختياري

الالمساواة االجتماعية والمكانية

3

مسار  ،2اختياري

التاريخ البيئي للعالم العربي

3

مسار  ،2اختياري

العالمي والمحلي :وجهات نظر اجتماعية وثقافية وجغرافية

3

مسار  ،2اختياري

قضايا التنمية في العالم العربي وفلسطين

3

مسار  ،2اختياري

موضوع خاص في مسار التاريخ والحيز والمجتمع

0

امتحان الكفاءة المعرفية

22

األطروحة

الميا ات بأهدال ا بتقيي أدال الطلب

تهدف المساقات إلى تحقيق الهدف الرئيسي للبرنامج وهو رعاية الطلبة ليصبحوا قادرين على دراسة الظواهر االجتماعية
بإبداع ،وإنتاج معرفة جديدة ،وتحليل نقدي للمفاهيم واألفكار السائدة ،وتح ّمل مسؤولية نشر المعرفة داخل وخارج البيئة
األكاديمية .كما يهدف البرنامج إلى تعزيز البيئة األكاديمية على مستوى الماجستير من أجل تعزيز تكوين جماعة من
األكاديميين لتكون نموذجا ً للتميز األكاديمي.
يتم اعتماد مجموعة من المعايير لتقييم أداء الطلبة في المساقات ،وتشمل:
تقديم عروض نقدية للقراءات المقررة
كتابة أوراق تعلق على القراءات المقررة
كتابة مراجعات نقدية لألدبيات
نقد عمل الزمالء
تصميم األبحاث للمساقات
ورقة بحثية في نهاية المساق (إجبارية لجميع المساقات)
االمتحانات

بصف الميا ات

 PHSS 920حلق دراسي لو القرالا بال تام
Reading and Writing Seminar

حلقة دراسية مكثفة مخصصة للقراءة النقدية لنصوص حول مواضيع في سياق البرنامج .كتابة وعرض أراء وردود
وتقديم وتحليل نقدي ألعمال الزمالء في المساق بهدف صقل مهاراتهم التحليلية والكتابية.

 129 PHSSحلق م

لألطربح

Dissertation Research Seminar

اإلعداد إلجراء البحوث وربطها بالقضايا النظرية والمنهجية وتطبيقها على موضوع بحث معين من اختيار الطلبة .أسئلة
وسجاالت أساسية حول القضايا اإلبستمولوجية واألنطولوجية المتعلقة بالبحث ،وفحص المنطق وإجراءات واستراتيجيات
البحث المختلفة .مقارنة البحث الكمي مع البحث الكيفي .متى نستعمل أي منهما؟ متى نستطيع الجمع يينهما؟ أهمية التثليث.
كيفية تحديد أسئلة البحث إلستراتيجيات البحث .دور الباحث في عملية وسياق البحث .تأثير استراتيجيات البحث على
االعتبارات األخالقية .معنى أخالقيات البحث في استراتيجيات البحث المختلفة .تفسير عالقات القوة في السياق البحثي.
استخدام البيانات والمصادر األولية والثانوية .القيام خالل الفصل الدراسي بإعداد مقترحات أبحاث قد تشكل الحقا ً أساسا ً
لمقترح األطروحة .خضوع المقترحات لنقاش جماعي.

 PHSS 922أساليب الب

ال مو

Research Methods Quantitative

التعرف على المهارات التحليلية والتقنية لفهم وتصميم وإجراء األبحاث الكمية في العلوم االجتماعية .قضايا أساسية في
البحث الكمي في العلوم االجتماعية منها أبستمولوجيا البحث ،منطق البحث الكمي ،قضايا تتعلق بجمع البيانات
ومصادرها ،طرق عرض البيانات (رسوم بيانية وجداول وإحصاءات ومؤشرات وصفية) ،نماذج االنحدار ،اختبار
الفرضيات ،ونظرية االحتمال والتوزيع اإلحصائي .التركيز على اكتساب مهارات في تصاميم بحث إحصائية مناسبة؛
ودمج طرق البحث الكمي المختلفة عند الحاجة؛ وفهم أفضل لنقاط القوة والضعف في البحث الكمي في ظروف مختلفة؛
والمقدرة على تفسير نتائج الدراسات اإلمبريقية.

 139 PHSSأساليب الب

ال يفو بالتاريخو

Qualitative and Historical Research Methods

القضايا المعرفية والعملية واألخالقية في البحث الكيفي االجتماعي والتاريخي .منطق البحث الكيفي وقضايا التفسير
والتحليل من خالل قراءة أنواع مختلفة من النصوص والدراسات النظرية والمنهجية مع تركيز على فلسطين والعالم
العربي والمنطقة العربية .كيفية تحديد سؤال البحث ووضعه في السياق ،واختيار طريقة البحث ،ومناقشة األساليب
المختلفة لتقديم نتائج البحث الكيفي والتاريخي .االفتراضات اإلبستمولوجية واألنطولوجية في البحث الكيفي؛ منطق البحث
الكيفي؛ التفسير والتأويل عند كتابة البحث؛ قضية االنعكاسية والموضوعية في العلوم االجتماعية والتاريخ؛ أخالقيات
البحث ومسؤولية الباحث؛ مناقشة مختلف طرق البحث في المقام األول :اإلثنوغرافيا ،المالحظة بالمشاركة ،المقابلة،
المجموعات البؤرية ،تحليل النصوص ،تحليل المحادثة؛ تحليل الخطاب ،التأريخ الشفوي ،التحليل الشبكي ،تحليل
المضمون ،استخدام األرشيف والسير الشخصية ،أساليب البحث العملية والسياساتية مثل البحث اإلجرائي والبحث السريع
بالمشاركة .العمل على تصميم البحث من قبل الطلبة.
 PHSS 931لليف المعرل
of Knowledge/Epistemology Philosophy

مدخل عام لنظرية المعرفة وتطورها في مراحل تاريخية مختلفة ،والمدارس والتيارات التي سعت لمعالجة موضوعاتها
األساسية بما في ذلك الفلسفة العربية اإلسالمية .تيارات رئيسة معاصرة بما في ذلك التي تعنى بقضايا معرفية خاصة
بالعلوم اإلجتماعية .التركيز على الموضوعات والقضايا منها :ماهية المعرفة وأنواعها ،حدود المعرفة ،كيفية اختالف

المعرفة العقلية عن أنواع أخرى من "المعارف" والعالقة بين الحقائق والمعتقدات والمعرفة ،اليقين والريبية والتشكك في
إمكانية المعرفة ،موقع الباحث والعارف ومحددات ذلك اإلجتماعية والتاريخية وأثرها على معرفته ،اإليديولوجيا وعالقة
الفكر بموقع الباحث والعارف ،التمييز بين الوصفي والمعياري ،الحركة النسوية ونقدها لنظريات المعرفة ،ما هو
"موضوعي" وما هو "ذاتي" في المعرفة ،قضايا السببية واإلستقراء ،التفسير في العلوم اإلجتماعية واختالف األطر
الفكرية (براديغمات) وأطر التفسير وتبعاتها المعرفية

 132 PHSSسوا ت نظري رئييي لو العلوم ا

تما ي بلو دراس دبب الوروب بالعال

العرمو
Major Theoretical Debates in the Social Sciences, the Study of the South and the Arab
Region
دراسة النقاشات النقدية لسجاالت أساسية في العلوم االجتماعية ،سجاالت ذات عالقة بدراسة الجنوب العالمي والسجاالت
المحيطة بدراسة العالم العربي .الكونية مقابل الخصوصية الثقافية ،الجوهرانية والثقافوية؛ الفعل مقابل البنية،
الموضوعية مقابل الذاتية ،نقد الحداثة ،االتجاه الثقافي في العلوم االجتماعية واإلنسانية .التأثيرات السياسية والثقافية
واالجتماعية وتأثيرات الحكم االستعماري (تأثير مباشر أو غير مباشر)؛ سجاالت حول ما بعد االستعمار ،الحداثة
االستعمارية وتقاليد ما قبل االستعمارية؛ دور العنف في صناعة التجمعات السياسية في سياقات ما بعد االستعمارية؛
جداالت حول الدولة؛ نظريات الثورة؛ الجيو-سياسة في عالم يتجه نحو العولمة؛ الفقر؛ التحول الحضري؛ االقتصاد
السياسي للمستوطنات البشرية؛ السجاالت الرئيسية التي حددت دراسة العالم العربي :دراسة نقدية حول أصل مصطلحات
"العالم العربي" و"الشرق األوسط" و"الشرق األوسط وشمال أفريقيا" و"جنوب غرب آسيا"؛ جداالت عن الدين ،النظام
السياسي ،والمجتمع ،العالقة بين الثقافة والسياسة عند تشكيل الفكر القومي والتعبئة؛ موقع المنطقة العربية على أطراف
آسيا.
 133 PHSSدراسات لو ا ستعمار باإلمبريالي
in Colonialism and Imperialism Studies
قراءة مع ّمقة لألدبيات الكالسيكية لما قبل االستعمار مثل مقدمة ابن خلدون ونصوص مفتاحية تتناول اإلمبيريالية،
االستعمار ،ما بعد االستعمار ،ما بعد الحداثة ،وتفكيك االستعمار.مقدمة ابن خلدون كنموذج للنظام المعرفي ما قبل
االستعمار؛ دراسات مقارنة للفكر القومي الذي أنتجه العرب ،االفريقيون ،واآلسيويون؛ الجدل المعاصر حول الفكر
القومي وفكر ما بعد االستعمار؛ تقييم نقدي لنظرية ما بعد االستعمار وما بعد الحداثة ،تحديدا بعالقتها بتاريخ االستعمار
في الوطن العربي وفلسطين والنضال لتفكيكه؛ فهم فلسطين المعاصرة :دراسة نقدية لنماذج االستيطان االستعماري،
الفصل العنصري ،واالحتالل؛ االستيطان االستعماري الصهيوني في فلسطين :االقتالع المنظم والممنهج للشعب
الفلسطيني وخلق الشتات الفلسطيني.
 PHSS 934المؤسيات بالترمي
Institutions and Development
القضايا االقتصادية لبلدان الجنوب وبحثها نقديا باستخدام النظريات االقتصادية وتطبيقاتها ودور المؤسسات الوطنية في
التنمية االقتصادية .التحديات المتعلقة بالتحول االجتماعي واالقتصادي في دول الجنوب ،معرفة النظريات االقتصادية عن
ما يمكن تحقيقه بهدف دعم /تعزيز التنمية االقتصادية؛ معرفة ما أَنجزه الممارسون (العاملون في الميدان) والباحثون في
العقود الماضية وما يعملون عليه حاليا ،في حقل اقتصاد /اقتصاديات التنمية .مناهج االقتصاد الكلي واالقتصاد الجزئي
القتصاد التنمية ،التركيز على نظريات االقتصاد الجزئي وتطبيقاتها .دراسة نظريات النمو والتنمية ،التعليم ،الصحة،
سوق اإلقراض ،الالمساواة ،التبعية ،والمؤسسات السياسية .الموروث التاريخي والتنمية؛ النموذج الكالسيكي للتنمية؛
رأس المال البشري والتنمية؛ نماذج النمو الذاتي :تزايد ام ثبات العوائد؛ الثقافة ،األعراف االجتماعية ،والتنمية؛
األسواق ،الشبكات ،رأس المال االجتماعي؛ دور المؤسسات الوطنية في التنمية االقتصادية (الحكومات ،البنوك المركزية،
األسواق المالية وأسواق رأس المال)؛ المساعدات األجنبية؛ الديمقراطية ،االقتصاد السياسي ،والتنمية؛ النماذج الليبرالية

الجديدة للتنمية ودور الدولة القومية؛ التحليل اإلحصائي والتحيزات المعرفية؛ التفكير الواسع والتفكير الضيق في التنمية.

 139 PHSSا تصاد اليياسو الدبلو
International Political Economy

تزويد الطلبة بأدوات التحليل لفهم ونقد العوامل المشتركة بين المؤسسات المحلية ،السياسات الدولية ،االقتصاد ،وصنع
السياسات ،وما ينتج عنها من رفاه للشعوب في أرجاء العالم .استعراض لألبحاث الكالسيكية والرائدة في مجال االقتصاد
السياسي الدولي ،ضمن اطار متعدد .االستثمار األجنبي المباشر ،التجارة العالمية والديناميكيات المتغيرة ،األسواق المالية
والسياسات المالية اإلقليمية والدولية ،أنظمة العمل الدولية ،واتجاهات التنمية العالمية .مساعدة الطلبة على إدراك تطور
واتجاه االقتصاد السياسي العالمي؛ نظرة عامة لتاريخ الحقل وأطر التحليل وأساليب البحث الرئيسية؛ التفاعل بين الدولة
والسوق ومسألة التعاون بين الدول في العالقات االقتصادية الدولية وتحليل عالقات القوة الالمتكافئة بين الفاعلين في
الدولة واإلمكانيات والتهديدات أو الفرص التي يقدمونها ،خاصة في عصر العولمة الذي تحركه تكنولوجيا المعلومات
واالتصال ()ICT؛ دراسة قضايا حقيقية لألخصائيين في االقتصاد السياسي العالمي :التجارة ،المالية ،واالستثمار .دراسة
المساعدات األجنبية والتنمية ،وأسباب العولمة ونتائجها  /تبعاتها ،والهجرة.
 139 PHSSالتاريخ ا

تما و باليياسو للرفا لو العال العرمو

Social and Political History of Oil in the Arab Region The
تاريخ النفط وتأثيره المركزي على تنمية المجتمع العربي ،الدولة العربية واالقتصاديات العربية خالل القرنين العشرين
والواحد وعشرين .التركيز على التشوهات في التنمية العربية الناتجة عن التدخالت االستعمارية ذات العالقة والمرتبطة
بالنفط" .سياسات النفط" حتى الزمن الحاضر؛ اكتشاف النفط في الجزيرة العربية وإيران؛ تحول المجتمع العربي
والسياسات العربية في الجزيرة العربية ("مدن الملح")؛ دور امبريالية النفط؛ ظهور قوى إقليمية نتيجة للنفط :المملكة
العربية السعودية ،إيران ،ليبيا؛ الهجرة إلى دول النفط في الخليج وأثرها على المجتمعات المهاجرة (الحركات اإلسالمية)؛
أثر النفط ع لى المجتمع الفلسطيني والسياسة الفلسطينية وكذلك على التنمية االقتصادية في فلسطين؛ تدمير وتغيير العراق؛
الصراع على إيران :من مذهب كارتر إلى تهديد الحرب ضد إيران؛ قطر والجزيرة.
 139 PHSSالت و ت الرئييي لو العال العرمو
Transformations in the Arab Region Key
دراسة التحوالت االجتماعية والثقافية والسياسية في العالم العربي في القرنين العشرين والحادي والعشرين التركيز على
أثر االستعمار
التحوالت التي كان لها آثارا دائمة على المجتمع ونظام الحكم في فترة االستعمار وما بعد االستعمار• .
على المجتمعات األصلية ؛الحركات المناهضة لالستعمار ،القومية العربية ،وتشكيل الدولة؛ الحركة اإلسالمية الحديثة؛
التحوالت الرئيسية في بنية الطبقة وبزوغ الطبقة الوسطى؛ التحوالت في العالقات الزراعية؛ التحضر  /التمدن والثقافة
الحضرية؛ تغيرات في عالقات النوع االجتماعي؛ اآلثار االجتماعية واالقتصادية لسياسات الليبرالية الجديدة؛ الحركات
السياسية واالجتماعية المطالبة بالعدالة االجتماعية وتغيير الحكم ،تحديدا في ضوء "الربيع العربي".
 PHSS 9380دراس لليطيا ال ديث
Conceptualizing Modern Palestine
دراسة متعمقة لبعض القضايا المثارة في مساق دراسات االستعمار وما بعد االستعمار ،وبشكل خاص تلك المتعلقة
بالمفاهيم وأطر التحليل المستخدمة في دراسة فلسطين والتنظير في العصر الحديث .التعمق في دراسة مفاهيم االستعمار
االستيطاني ،الفصل العنصري واالحتالل والتي كثيرا ما تستخدم تبادليا .فحص منهجي لمدى أهمية وفائدة وصلة هذه
المفاهيم بحقب زمنية مختلفة من تاريخ فلسطين الحديث .معالجة نقدية لمفاهيم أخرى مثل الطبقة ،االثنية ،الدين،
األصالنية ،الدولة ،المجتمع المدني ،المجتمع المحلي ،نمط االنتاج ،الشتات ،والحداثة.

 PHSS 9381الروع ا

تما و بالتاريخ

in History Gender
دراسة لنصوص أساسية تستعرض الخطوط العريضة للجدل حول العالمية والخصوصية في دراسة األبوية وفهم
للتغيرات المتعلقة بالنوع االجتماعي ،الطبقة ،اإلثنية واألمة في سياقات تاريخية مختلفة .تعريف الطلبة بالسياق التاريخي
واألهمية االجتماعية للمجتمعات األبوية مقارنة بالمجتمعات األمومية من خالل قراءة نصوص نظرية اساسية ومن خالل
دراسة حاالت تاريخية .التركيز على مضامين الجدل الجاري حول المجتمعات العربية  /االسالمية؛ الدراسة األكاديمية
للنوع االجتماعي؛ العالقة بين النوع االجتماعي والتاريخ؛ دراسات أساسية غير عربية لتطور مفهوم النوع االجتماعي؛
الجدل حول األبوية :ظاهرة عالمية أم خاصة؟؛ الجدل حول الالمساواة االجتماعية :العالقة بين النوع االجتماعي والطبقة
واإلثنية والقومية /األمة؛ دراسة النوع االجتماعي في سياقات االستعمار واالستعمار الجديد باألخص في المنطقة العربية.
 1332 PHSSاللمياباا الم اني با

تما ي

and Spatial Inequalities Social
تناول متداخل التخصصات للموضوع للمساهمة في وضع السياسات الرامية إلى الحد من عدم المساواة الجغرافية
واالجتماعية .التركيز على قياس التنمية االجتماعية واإلقتصادية موزعة حسب المكان .اختالف المجتمعات من حيث
تهميش بعض قطاعات من المجتمع وإفساح المجال أمام قطاعات أخرى لتزدهر وتنمو؛ عدم التناسب بين ارتفاع الدخل
ومستويات التعليم والبطالة ،المعاناة من النقص في المصادر؛ عدم المساواة في الصحة بين السكان ،خاصة لدى األقليات.
تفسير وفهم آثار الثروة المرتبطة بمكان الوالدة وعالقتها بالمكتسبات والحرمان وما ينتج عنها من فوائد أو حرمان.
رصد ووضع تصور لعدم المساواة وللتصنيف االجتماعي مع تركيز خاص على أهمية المكان الجغرافي في التعرف على
وفهم األنماط االجتماعية والتغير االجتماعي؛ التوزيع المكاني للفقر نتيجة للسياسات االجتماعية ،الفصل ،الحرمان ،وعدم
المساواة االقتصادية والتعليمية؛ عدم المساواة بين الدول واألقاليم في العالم؛ االختالفات/الفروق في فرص الحياة بناء
على بلد الوالدة ،أنماط عدم المساواة العالمية المتغيرة؛ مساعي تقليص الالمساواة العالمية؛ عدم المساواة الحضرية
واإلقليمية في دول الجنوب ودول الشمال؛ أساليب إخفاء وإهمال الالمساواة ضمن بيئة حضرية؛ الالمساواة الحضرية في
السكن ،التعليم ،الجريمة ،والوصول إلى الخدمات الصحية؛ قياس وتفسير الالمساواة؛ األيديولوجية والبيّنات لتشكيل
السياسة على المستوى العالمي والوطني.
 1333 PHSSالتاريخ البيئو للعال لعرمو
Environmental History of the Arab Region The
دراسة نظرية ومنهجية التاريخ البيئي .جغرافيا العالم العربي والتاريخ البيئي ما قبل االستعمار .االحتكاك االستعماري
المبكر بما في ذلك االستيطان االستعماري في فلسطين .السكان والتغيير البيئي .التربة والزراعة .الحياة البرية احتياطي
الطبيعة ومناطق االستجمام .العلم ،التصحر والمحافظة على البيئة .سياسات الحفاظ على البيئة في مرحلة ما بعد
االستعمارية .كتابة التاريخ البيئي .دراسة التصورات عن العالم العربي  /الشرق األوسط كمنطقة مصابة بوباء الطاعون،
والتصحر ،والجفاف واكتظاظ السكان والتلوث ،وسبل مواجهتها من خالل دراسة حقل التاريخ البيئي .الجغرافيا البيئية
والتاريخ البيئي ما قبل االستعمار في العالم العربي ،أثر التوسع االستعماري على المشهد العربي واستخدام الموارد؛
الرعي المفرط والمحافظة على الحياة البرية؛ تاريخ الغابات واإلحراج؛ إنجراف التربة والمحافظة عليها؛ الجفاف
والتصحر؛ المحميات الطبيعية ومناطق االستجمام؛ العالقات البيئية الطبيعية .التاريخ البيئي لفلسطين بداية من االستعمار
االستيطاني الصهيوني في القرن التاسع عشر.
 1339 PHSSالعالمو بالم لو :مرظور ا تما و ،لقالو ب غرالو
Geographical Perspectives The Global and the Local: Social, Cultural and
التفاعل بين عمليات العولمة االجتماعية والثقافية ،األمكنة ،المناطق /األقاليم ،والناس .كيف تكون األمكنة عالمية ومحلية
في آن واحد؟ لماذا وكيف يمكن لألمكنة أن تستمر حاملة لمعنى محدد؟ لماذا وكيف تتشكل األمكنة والناس بالتبادل؟ فهم
أعمق للمفاهيم كاالختالف ،الهوية ،المعنى ،التمثيل والممارسة االجتماعية باإلضافة إلى أهداف البحث اإلمبريقي ذات
الصلة ( مثال التركيز على أهمية الطبقة ،النوع االجتماعي ،الجنسوية ،الريف ،الحضر ،العرق واإلثنية) .عمليات الترابط
والتفاعل االجتماعي والثقافي .التحوالت الجغرافية -المكانية واالجتماعية والثقافية .صورة المحلي كجزء من صور
العالمي وتفاعالته .تفاعالت بشرية -مكانية و خلق المعنى .الهوية المحلية ،االختالف ،والمعنى في السياق االجتماعي.

الممارسات االجتماعية ،التمثيل المحلي والعولمة .العولمة ،المنظور المحلي الماضي والحالي .االختالف االجتماعي
(النوع االجتماعي ،الطبقة ،الريف ،الحضر ،العرق ،الدين ،واإلثنية) والعولمة .حاالت دراسية من فلسطين.
 1339 PHSSضايا الترمي لو العال العرمو بلليطيا
of Development in the Arab Region and Palestine Issues
فحص نقدي لنظريات وممارسة التنمية في العالم العربي وفلسطين .مناقشة أطر نظرية مختلفة مثل نظرية النظام
العالمي ،نظرية التبعية ،ونظريات الليبرالية الجديدة وتحديد عالقتها بفهم تاريخ التنمية وأشكالها .فحص ممارسات التنمية
في دول عربية مختارة ونكوص التنمية في فلسطين في ظل ظروف السيطرة االستعمارية .نظريات التنمية والتخلف .نقد
لنظرية التنمية .موروث االستعمار واالستعمار االستيطاني .االقتصاد السياسي للمساعدات الدولية .الالمساواة والفقر.
نماذج التنمية الليبرالية.
1339 PHSS

موضوع اص لو ميار التاريخ بال يز بالموتمع

Topic in the History, Space and Society track Special
دراسة متعمقة حول موضوع خاص يختاره البرنامج .يعرض المساق على شكل حلقة بحث.
 PHSS 9390تاريخ الف ر ا تصادا
The History of Economic Thought
تعريف الطلبة بالنم اذج النظرية األساسية في النظرية االقتصادية ابتداء من االقتصاد السياسي الكالسيكي إلى االقتصاد
السياسي الماركسي ،اقتصاديات الرفاه ،النظرية النيوكالسيكية لالختيارالعقالني النظرية الكينزية وما بعدها  ،نظرية
التبعية ،ونظريات أخرى؛ االقتصاد السياسي الكالسيكي واالقتصاد السياسي الماركسي؛ اقتصاد الرفاه؛ الخيار العقالني
الكالسيكي الجديد؛ نظرية كينز ونظرية ما بعد كينز؛ نظرية التبعية؛ الفكر االقتصادي االسالمي.
 1319 PHSSالتصريع ال دي
Late Industrialization
دراسة للمراحل المختلفة للتصنيع المتأخر :المانيا والواليات المتحدة ( القرن التاسع عشر)؛ االتحاد السوفيتي (بداية القرن
العشرين)؛ البرازيل والهند والصين وكوريا الجنوبية (نهاية القرن العشرين) .نظريات التصنيع والتنمية؛ وجود نماذج
للتصنيع غير أوروبية؛ عمالقة مستقبل التصنيع المعولم :التوسع الجغرافي ،حجم السكان ودور الدولة؛ مرحلة ما بعد
التصنيع :تكنولوجيا المعلومات ،اإلعالم الجديد ،ومضامينهما االجتماعية.
 1312 PHSSالميأل الزرا ي
The Agrarian Question
دراسة مقارنة لمختلف انواع التحول الزراعي .االختالفات الرئيسية للتحوالت الزراعية المفروضة من أعلى مقارنة بتلك
التي تنبع من القاعدة ،وتلك القائمة على المزارع الكبيرة أو الزراعة الرأسمالية مقارنة بتلك المعتمدة على الفالحين
الصغار أو المجتمعات الصغيرة .االستعمار االستيطاني الصهيوني وأثره على بنية وتنظيم نظام ملكية األراضي في
فلسطين ونظام الغذاء-الزراعة .االقتصاد السياسي للزراعة في ظل االحتالل اإلسرائيلي منذ عام  .1691ما هو التحول
الزراعي؟؛ التحول الزراعي والدولة؛ التحول الزراعي والنظرية االقتصادية؛ التحول الزراعي :تجارب مقارنة؛ أنظمة
مقارنة لالستعمار االستيطاني مع تركيز على االستعمار االستيطاني الصهيوني ؛ أعمال /مشاريع العرض الزراعي،
مزارع ،أسواق الغذاء؛ نظرة عامة لدور الزراعة في فلسطين وإقتصاديات الدول؛ تحليل اقتصادي لمسالة المصادر
والسياسات واإلدارة ( تفتت األراضي ،قضايا استخراج المعادن ،تسهيل الحفاظ على المصادر ،حقوق المياه الخ)؛
االقتصاد السياسي للزراعة في فلسطين :قضايا األرض والمياه في الماضي والحاضر.

 1313 PHSSموضوع اص لميار ا تصاد اليياسو للترمي
Topic in the Political Economy of Development Track Special
دراسة متعمقة حول موضوع خاص يختاره البرنامج .يقدم المساق كحلقة دراسية.
 191 PHSSامت ان ال فالا المعرلي
Examination Qualifying
تقييم إتقان الطلبة للمواضيع األساسية التي يغطيها البرنامج .كتابة االجابة على مجموعة من األسئلة حول المواضيع
الرئيسية للبرنامج وفي المسار الذي يختاره الطالب .يتقدم الطالب لالمتحان بعد االنتهاء من جميع المساقات المطلوبة
 111 PHSSاألطربح
Dissertation
إنجاز بحث أكاديمي أصيل مستندا إلى المصادر األولية و/أو البيانات المستقاة من البحث اإلمبريقي ،تحت إشراف مكثف
من المشرفون على األطروحة .الحد األعلى للمخطوطة هو  200صفحة أو  00000كلمة.

