برنامج الدراسات االسرائيلية
يهدف البرنامج إلى تأهيل الطلبة ليصبحوا قادرين على دراسة ظواهر اجتماعية وسياسية واقتصادية
وثقافية وقضايا أخرى في المجتمع اإلسرائيلي ،وذلك في سياق االستعمار االستيطاني اإلحاللي،
ويركز على إعداد كفاءات قادرة على فهم معمق للمجتمع اإلسرائيلي ودراسته ،من خالل إلمامها
باللغة العبرية ،واطالعها على المصادر اإلسرائيلية بلغتها األصلية واكسابها مهارات في البحث
العلمي والتحليل النقدي .يؤهل البرنامج خريجيه للعمل في المؤسسات الفلسطينية والعربية ،الرسمية
وغير الرسمية ،التي تتابع الشؤون اإلسرائيلية .وسيتم تنفيذ البرنامج بالتعاون بشكل اساسي مع
مؤسسة الدراسات الفلسطينية وأيضا ً مع المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية (مدار)  ،)-مع
إمكانية أن يقضي الطالب فترة إعداد الرسالة البحثية كمتدرب  internفي واحدة من هاتين
المؤسستين أو في غيرهما من المؤسسات البحثية المناسبة.
ُيتوقع أن يكون خريجو البرنامج ذوي معرفة معمقة بالمجتمع اإلسرائيلي وفي نظمه االجتماعية
المختلفة ،وأن يكونوا خبراء في الشؤون اإلسرائيلية ،قادرين على فهم وتحليل ما يسود في هذا
المجتمع من أفكار وسياسات وممارسات وتطورات مختلفة ،وأن يساهموا في إنتاج معارف جديدة
حول هذا المجتمع ،وتقديم تحليل نقدي لألدبيات واألفكار المتراكمة المتعلقة به ونشر هذه المعرفة
في األوساط األكاديمية وفي المجتمع.
متطلبات القبول في البرنامج
 .1الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها في أحد حقول العلوم االجتماعية
أو اإلنسانية مثل علم االجتماع ،علم اإلنسان ،العلوم السياسية ،التاريخ ،الجغرافيا ،التربية،
االقتصاد ،النوع االجتماعي ،التنمية ،الدراسات الدولية والقانون .وفي حاالت خاصة يمكن
قبول طلبة من تخصصات أخرى ،وذلك بموافقة لجنة البرنامج ،التي يحق لها في هذه الحالة

الطلب إنهاء مساقات استدراكية ،حسب الحاجة وبما ال يزيد على ( )9ساعات ،دون أن
المعتمدة المطلوبة للبرنامج..
تُحتسب ضمن الساعات ُ
 .2معرفة جيدة باللغة اإلنجليزية.
متطلبات البرنامج
على الطالبب اجتيباز  63سباعة معتمبدة تتضبمن  11سباعة إجباريبة و  12سباعة اختياريبة باإلضبافة
إلببى  3سبباعات رسببالة ماجسببتير او حلقتببي بحببث ،مببع العلببم أن البرنببامج سيسببعى إلببى أن ينببدرج كافببة
الطلبة في مسار الرسالة.
أ) المساقات أإلجبارية  11ساعة معتمدة تشمل المساقات التالية:
رقم المساق

أسم المساق

ورمزه

الساعات

المتطلب

المعتمدة

السابق

ISST630

مناهج البحث العلمي

6

ISST631

االستعمار االستيطاني واسرائيل

6

ISST632

الديانة اليهودية وتاريخ اليهود

6

ISST630

ISST633

الصهيونية أيديولوجية وحركة

6

ISST630

ISST634

النظام السياسي في إسرائيل

6

ISST630

ISST635

االقتصاد السياسي في إسرائيل

6

ISST630

ب) المساقات االختيارية  12ساعة معتمدة من المساقات التالية:
الساعات

المتطلب

رقم المساق

أسم المساق

المعتمدة

السابق

ISST636

الفلسطينيون في إسرائيل

6

ISST630

ISST637

الجغرافيا والديموغرافيا في إسرائيل

6

ISST630

ISST638

النظام القانوني في إسرائيل

6

ISST630

ورمزه

ISST730

اإلعالم في إسرائيل

6

ISST630

ISST731

األمن القومي في إسرائيل

6

ISST630

ISST732

المرأة والنوع االجتماعي في إسرائيل

3

ISST630

ISST733

التعليم والبحث العلمي في إسرائيل

6

ISST630

ISST734

إسرائيل ويهود العالم

6

ISST630

ISST735

التقسيمات اإلثنية في إسرائيل

6

ISST630

ISST736

الدين والدولة في إسرائيل

6

ISST630

ISST737

مدخل إلى الثقافة واألدب في إسرائيل

6

ISST630

ISST738

موضوع خاص

6

ISST630

ج) مساقات اللغة العبرية :وهي مساقات ال تُحسب ضمن ساعات البرنامج ،ولكن يتعلمها
الطالب أما في دورة مكثفة قبل االلتحاق بالبرنامج أو في الفصلين األول والثاني ليتأهل
للتقدم المتحان المستوى في اللغة العبرية في نهاية الفصل الثاني .هذه المساقات ُم َعدة
فقط للطلبة الذين ال يعرفون اللغة العبرية .أما الطلبة الذين يتضح أنهم يعرفون هذه
اللغة ،بعد تقدمهم المتحان مستوى قبل بدء الفصل األول في البرنامج ،فيتم إعفاؤهم
منها.
د) المساقات االستدراكية :تحدد حسب الحاجة لكل طالب عند القبول.
ه) إتمام متطلبات أحد المسارين التاليين:
 .1مسار"أ" :إنهاء مساق الرسالة  3( ISST860ساعات معتمدة).
 .2مسار "ب" :إنهاء حلقتي بحث  ISST830و  3( ISST831ساعات
معتمدة).

مع العلم أن البرنامج سيسعى إلى أن يندرج كافة الطلبة في المسار "أ".
شروط االستمرار في البرنامج
 .1استيفاء شروط االستمرار في برامج الدراسات العليا المنصوص عليها في األنظمة األكاديمية
للدراسات العليا.
 .2معرفة اللغة العبرية ،التي سيتم قياسها بواسطة تقدم الطالب المتحان مستوى في اللغة
العبرية في نهاية الفصل الثاني.

