
برنامج الدكتوراه في العلوم االجتماعية 

تــقدم كــلية الــدراســات الــعليا بــرنــامــجا دراســيا يــؤدي إلــى درجــة الــدكــتوراه فــي الــعلوم االجــتماعــية، وهــو 

بــــرنــــامــــج مــــتداخــــل الــــحقول فــــي الــــعلوم االجــــتماعــــية. يــــرتــــكز تــــداخــــل الــــحقول فــــي الــــعلوم االجــــتماعــــية 

واإلنـــسانـــية عـــلى فـــكرة أن الـــحقول املـــعرفـــية الـــفرديـــة الـــقائـــمة أصـــبحت غـــير قـــادرة عـــلى تـــوفـــير األدوات 

التحـــليلية الـــالزمـــة لـــفهم الـــظواهـــر االجـــتماعـــية واالقـــتصاديـــة والـــسياســـية والـــثقافـــية املـــعقدة. ومـــن أهـــم 

أهــــداف إنــــشاء هــــذا الــــبرنــــامــــج األكــــاديــــمي هــــو رعــــايــــة جــــيل مــــن الــــعلماء والــــباحــــثني فــــي مــــجال الــــعلوم 

االجـــتماعـــية؛ جـــيل قـــادر عـــلى إنـــتاج مـــعرفـــة جـــديـــدة حـــول الـــعالـــم الـــعربـــي وفلســـطني مـــن مـــنظور عـــربـــي 

وفلسـطيني. يـعتمد نـجاح بـرنـامـج الـدكـتوراه عـلى قـدرة الـطلبة عـلى مـتابـعة دراسـتهم ضـمن بـيئة فـكريـة 

يــــسود فــــيها الــــحوار والــــنقاش والــــعمل الجــــماعــــي. ويــــتوقــــع مــــن الــــطلبة املــــشاركــــة فــــي الــــندوات وحــــلقات 

الــبحث، واالنخــراط مــع بــعضهم الــبعض ومــع الــهيئة الــتدريــسية بــشكل مــتواصــل. وال يــمكن تــحقيق هــذا 

األمــر إال إذا كــان الــطلبة مــتفرغــني وال يــعملون خــارج الــجامــعة فــي وظــائــف تحــرمــهم مــن فــرصــة الــتفرغ 

للدراسة وللسعي املرّكز نحو اكتساب املعرفة. 

مـــالحـــظة: يـــوجـــد شـــرحـــا مـــفصال لشـــروط الـــقبول والـــتعليمات األكـــاديـــمية الـــخاصـــة 

بالبرنامج في "تعليمات منح درجة الدكتوراه في جامعة بيرزيت". 

بنية البرنامج 
يتكون البرنامج من 54 ساعة معتمدة منها 30 ساعة مساقات و24 ساعة لألطروحة.  

طبيعة املساق عنوان املساق رقم املساق

إجباري حلقة دراسية في القراءة والكتابة PHSS9310

إجباري حلقة بحث لألطروحة PHSS9320

اختياري أساليب البحث الكمي  PHSS9322

إجباري فلسفة العلوم االجتماعية PHSS9331

إجباري أساليب البحث في العلوم االجتماعية PHSS9300

إجباري ســــــــــــــجاالت نــــــــــــــظريــــــــــــــة رئــــــــــــــيسية فــــــــــــــي الــــــــــــــعلوم 
االجتماعية

PHSS9321



املساقات وأهدافها وتقييم أداء الطلبة 
تهـــدف املـــساقـــات إلـــى تـــحقيق الهـــدف الـــرئـــيسي لـــلبرنـــامـــج وهـــو رعـــايـــة الـــطلبة لـــيصبحوا قـــادريـــن عـــلى 

دراسـة الـظواهـر االجـتماعـية بـإبـداع، وإنـتاج مـعرفـة جـديـدة، وتحـليل نـقدي لـلمفاهـيم واألفـكار الـسائـدة، 

وتحــّمل مــسؤولــية نشــر املــعرفــة داخــل وخــارج الــبيئة األكــاديــمية. كــما يهــدف الــبرنــامــج إلــى تــعزيــز الــبيئة 

إجباري دراسات في االستعمار واإلمبريالية PHSS9330

اختياري  املؤسسات والتنمية PHSS9340

إجباري  االقتصاد السياسي الدولي PHSS9350

اختياري الــــتاريــــخ االجــــتماعــــي والــــسياســــي لــــلنفط فــــي 
العالم العربي

PHSS9360

اختياري  التحوالت الرئيسية في العالم العربي PHSS9370

تاريخ الفكر االقتصادي اختياري PHSS9390

اختياري التصنيع الحديث PHSS9391

اختياري املسألة الزراعية PHSS9392

إجباري  دراسة فلسطني الحديثة PHSS9380

اختياري النوع االجتماعي عبر التاريخ PHSS9381

اختياري الالمساواة االجتماعية واملكانية PHSS9382

اختياري التاريخ البيئي للعالم العربي PHSS9383

اختياري الـــــــعاملـــــــي واملحـــــــلي: وجـــــــهات نـــــــظر اجـــــــتماعـــــــية 
وثقافية وجغرافية

PHSS9384

اختياري قضايا التنمية في العالم العربي وفلسطني PHSS9385

اختياري موضوع خاص  في العلوم االجتماعية PHSS9394

امتحان الكفاءة املعرفية  PHSS9090

األطروحة  PHSS9990



األكـــاديـــمية عـــلى مســـتوى املـــاجســـتير مـــن أجـــل تـــعزيـــز تـــكويـــن جـــماعـــة مـــن األكـــاديـــميني لـــتكون نـــموذجـــاً 

للتميز األكاديمي. 

يتم اعتماد مجموعة من املعايير لتقييم أداء الطلبة في املساقات، وتشمل: 
تقديم عروض نقدية للقراءات املقررة −
كتابة أوراق تعلق على القراءات املقررة −
كتابة مراجعات نقدية لألدبيات −
نقد عمل الزمالء −
تصميم األبحاث للمساقات −
ورقة بحثية في نهاية املساق (إجبارية لجميع املساقات) −
االمتحانات −

متطلبات إتمام البرنامج: 
1. إتمام ما ال يقل عن 30 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 

 أ. املساقات اإلجبارية: 24 ساعة معتمدة وهي املساقات التالية: 

اسم املساقرقم املساق
املتطلب 
السابق

PHSS9090امتحان الكفاءة املعرفية

 PHSS9310
 

حلقة دراسية في القراءة والكتابة

 PHSS9320
 

حلقة بحث لألطروحة

 PHSS9300
 

أساليب البحث في العلوم االجتماعية

 PHSS9331
 

فلسفة العلوم االجتماعية

PHSS9321سجاالت نظرية رئيسية في العلوم االجتماعية



ب. املساقات االختيارية: 6 ساعات معتمدة من املساقات التالية 

2. إتمام األطروحة بنجاح (PHSS9990) 24 ساعة معتمدة 

PHSS9330دراسات في االستعمار واإلمبريالية

PHSS9350االقتصاد السياسي الدولي

PHSS9380دراسة فلسطني الحديثة

اسم املساقرقم املساق
املتطلب 
السابق

 PHSS9322
 

أساليب البحث الكمي

PHSS9390تاريخ الفكر االقتصادي

PHSS9391التصنيع الحديث

PHSS9392املسألة الزراعية

PHSS9370التحوالت الرئيسية في العالم العربي

PHSS9360 الــــــتاريــــــخ االجــــــتماعــــــي والــــــسياســــــي لــــــلنفط فــــــي
العالم العربي

PHSS9340املؤسسات والتنمية

 PHSS9394موضوع خاص  في العلوم االجتماعية

PHSS9385قضايا التنمية في العالم العربي وفلسطني

PHSS9384 الـعاملـي واملحـلي: وجـهات نـظر اجـتماعـية وثـقافـية
وجغرافية

PHSS9381النوع االجتماعي عبر التاريخ

PHSS9382الالمساواة االجتماعية واملكانية

PHSS9383التاريخ البيئي للعالم العربي



 (PHSS) وصف املساقات

 PHSS9310 حلقة دراسية في القراءة والكتابة 

حــلقة دراســية مــكثفة مــخصصة لــلقراءة الــنقديــة لــنصوص حــول مــواضــيع فــي ســياق الــبرنــامــج. كــتابــة 

وعــرض أراء وردود وتــقديــم وتحــليل نــقدي ألعــمال الــزمــالء فــي املــساق بهــدف صــقل مــهاراتــهم التحــليلية 

والكتابية. 

PHSS9320 حلقة بحث لألطروحة 

اإلعــداد إلجــراء الــبحوث وربــطها بــالــقضايــا الــنظريــة واملــنهجية وتــطبيقها عــلى مــوضــوع بــحث مــعني مــن 

اخـتيار الـطلبة. أسـئلة وسـجاالت أسـاسـية حـول الـقضايـا اإلبسـتمولـوجـية واألنـطولـوجـية املـتعلقة بـالـبحث، 

وفــحص املــنطق وإجــراءات واســتراتــيجيات الــبحث املــختلفة. كــيفية تحــديــد أســئلة الــبحث. دور الــباحــث 

فـي عـملية وسـياق الـبحث. أخـالقـيات الـبحث  وعـالقـات الـقوة فـي الـسياق الـبحثي. اسـتخدام الـبيانـات 

واملـصادر األولـية والـثانـويـة. إعـداد مـقترحـات أبـحاث قـد تـشكل الحـقاً أسـاسـاً ملـقترح األطـروحـة. خـضوع 

املقترحات لنقاش جماعي. 

PHSS9322 أساليب البحث الكمي 

الـتعرف عـلى املـهارات التحـليلية والـتقنية لـفهم وتـصميم وإجـراء األبـحاث الـكمية فـي الـعلوم االجـتماعـية. 

قــضايــا أســاســية فــي الــبحث الــكمي فــي الــعلوم االجــتماعــية مــنها أبســتمولــوجــيا الــبحث، مــنطق الــبحث 

الــــكمي، قــــضايــــا تــــتعلق بجــــمع الــــبيانــــات ومــــصادرهــــا، طــــرق عــــرض الــــبيانــــات (رســــوم بــــيانــــية وجــــداول 

وإحـــصاءات ومـــؤشـــرات وصـــفية)، نـــماذج االنحـــدار، اخـــتبار الـــفرضـــيات، ونـــظريـــة االحـــتمال والـــتوزيـــع 

اإلحــــصائــــي. اكــــتساب مــــهارات فــــي تــــصامــــيم بــــحث إحــــصائــــية مــــناســــبة؛ ودمــــج طــــرق الــــبحث الــــكمي 

املختلفة عند الحاجة؛ ؛ املقدرة على تفسير نتائج الدراسات اإلمبريقية. 

PHSS9300 أساليب البحث في العلوم االجتماعية 

قـــضايـــا الـــتفسير والتحـــليل فـــي الـــعلوم االجـــتماعـــية مـــع تـــركـــيز عـــلى فلســـطني والـــعالـــم الـــعربـــي.  كـــيفية 

تحــديــد ســؤال الــبحث ووضــعه فــي الــسياق، مــراجــعة األدبــيات، اخــتيار طــريــقة الــبحث، وكــيفية تــطويــر 

مـــجادالت الـــبحث. االفـــتراضـــات اإلبســـتمولـــوجـــية واألنـــطولـــوجـــية فـــي الـــبحث الـــكمي والـــكيفي؛ الـــتفسير 



والـتأويـل؛ قـضية االنـعكاسـية/الـتأمـلية واملـوضـوعـية فـي الـعلوم االجـتماعـية؛ أخـالقـيات الـبحث ومـسؤولـية 

الـــباحـــث؛ اســـتعراض طـــرق الـــبحث: اإلثـــنوغـــرافـــيا، املـــالحـــظة بـــاملـــشاركـــة، املـــقابـــلة، املجـــموعـــات الـــبؤريـــة، 

تحـــــليل الـــــنصوص، تحـــــليل املـــــحادثـــــة؛ تحـــــليل الخـــــطاب، الـــــتأريـــــخ الـــــشفوي، التحـــــليل الشـــــبكي، تحـــــليل 

املضمون، استخدام األرشيف والسير الشخصية. قيام الطلبة بتصميم بحث. 

 PHSS9331 فلسفة العلوم االجتماعية 

مـــــدخـــــل لـــــفلسفة الـــــعلوم االجـــــتماعـــــية والـــــتحوالت االبســـــتيمية فـــــي الـــــعلوم االجـــــتماعـــــية، نـــــظريـــــة املـــــعرفـــــة 

والــتساؤالت حــول إمــكانــية املــعرفــة، مــاهــية املــعرفــة ومــصادرهــا، أنــواع وحــدود املــعرفــة، الــعالقــة مــا بــني 

االبســـتمولـــوجـــيا ونـــظريـــة الـــوجـــود وطـــبيعة الـــواقـــع االجـــتماعـــي، الـــعالقـــة مـــا بـــني االبســـتمولـــوجـــيا واملـــنهج، 

عــــالقــــة الــــلغة بــــادراك مــــاهــــية الــــواقــــع االجــــتماعــــي، مــــفاهــــيم أســــاســــية فــــي فــــلسفة الــــعلوم االجــــتماعــــية 

كــالــوصــف، الــتأمــلية والــشك، الســببية، الــتفسير، الــتأويــل، الــنقد، املــوقــعية، تــعدديــة الــحقول. الــتوجــهات 

الــــفلسفية األســــاســــية فــــي الــــعلوم االجــــتماعــــية: الــــوضــــعية، الــــوضــــعية الجــــديــــدة، الــــظاهــــراتــــية،  الــــتوجــــه 

الـــــتأويـــــلي، االنـــــعطافـــــة الـــــلسانـــــية، الـــــبنيويـــــة، الـــــتوجـــــه الخـــــطابـــــي، فـــــلسفة املـــــمارســـــة، الـــــتوجـــــه الـــــنقدي، 

البرغماتية، املعرفة املموضعة. 

PHSS9321 ســـــجاالت نـــــظريـــــة رئـــــيسية فـــــي الـــــعلوم االجـــــتماعـــــية وفـــــي دراســـــة دول 

الجنوب والعالم العربي 

اســـــــتعراض نـــــــقدي لـــــــلسجاالت األســـــــاســـــــية فـــــــي الـــــــعلوم االجـــــــتماعـــــــية فـــــــي  دراســـــــة الـــــــجنوب الـــــــعاملـــــــي 

والــــسجاالت املــــحيطة بــــدراســــة الــــعالــــم الــــعربــــي. الــــكونــــية مــــقابــــل الــــخصوصــــية الــــثقافــــية، الــــجوهــــرانــــية 

والــثقافــويــة؛ الــفعل مــقابــل الــبنية، املــوضــوعــية مــقابــل الــذاتــية، نــقد الحــداثــة، االتــجاه الــثقافــي فــي الــعلوم 

االجـــتماعـــية واإلنـــسانـــية. تـــأثـــيرات الـــحكم االســـتعماري؛ ســـجاالت حـــول مـــا بـــعد االســـتعمار، الحـــداثـــة 

االســـتعماريـــة وتـــقالـــيد مـــا قـــبل االســـتعماريـــة؛ دور الـــعنف فـــي ســـياقـــات مـــا بـــعد االســـتعماريـــة؛ جـــداالت 

حـول الـدولـة؛ نـظريـات الـثورة؛ "؛ جـداالت عـن الـديـن، الـنظام الـسياسـي، واملـجتمع، الـعالقـة بـني الـثقافـة 

والسياسة عند تشكيل الفكر القومي. 

PHSS9330 دراسات في االستعمار واإلمبريالية 

قـــــراءة مـــــعّمقة لـــــألدبـــــيات الـــــكالســـــيكية ملـــــا قـــــبل االســـــتعمار ونـــــصوص مـــــفتاحـــــية تـــــتناول اإلمـــــبيريـــــالـــــية، 

االســتعمار، مــا بــعد االســتعمار، مــا بــعد الحــداثــة، وتــفكيك االســتعمار. دراســات مــقارنــة لــلفكر الــقومــي 



الــــذي أنــــتجه الــــعرب، االفــــريــــقيون، واآلســــيويــــون؛ الجــــدل املــــعاصــــر حــــول الــــفكر الــــقومــــي وفــــكر مــــا بــــعد 

االســــتعمار؛ تــــقييم نــــقدي لــــنظريــــة مــــا بــــعد االســــتعمار ومــــا بــــعد الحــــداثــــة، تحــــديــــدا بــــعالقــــتها بــــتاريــــخ 

االســـتعمار فـــي الـــوطـــن الـــعربـــي وفلســـطني والـــنضال لـــتفكيكه؛ فـــهم فلســـطني املـــعاصـــرة: دراســـة نـــقديـــة 

لـنماذج االسـتيطان االسـتعماري، الـفصل الـعنصري، واالحـتالل؛ االسـتيطان االسـتعماري الـصهيونـي 

في فلسطني: االقتالع املنظم واملمنهج للشعب الفلسطيني وخلق الشتات الفلسطيني. 

PHSS9340 املؤسسات والتنمية 

تــناول نــقدي لــلمفاهــيم املــختلفة عــن الــتنمية ودور املــؤســسات الــوطــنية فــي الــتنمية.... دراســة نــظريــات 

الـــــنمو والـــــتنمية فـــــي مـــــجاالت الـــــتعليم، الـــــصحة، ســـــوق اإلقـــــراض، الـــــالمـــــساواة، الـــــتبعية، واملـــــؤســـــسات 

الـسياسـية. املـوروث الـتاريـخي والـتنمية؛ ؛ رأس املـال البشـري والـتنمية؛ الـثقافـة، األعـراف االجـتماعـية، 

والـتنمية األسـواق، الشـبكات، رأس املـال االجـتماعـي؛ دور املـؤسـسات الـوطـنية فـي الـتنمية االقـتصاديـة 

(الـحكومـات، الـبنوك املـركـزيـة، األسـواق املـالـية وأسـواق رأس املـال)؛ املـساعـدات األجـنبية؛ الـديـمقراطـية، 

االقــــتصاد الــــسياســــي، والــــتنمية؛ الــــنماذج الــــليبرالــــية الجــــديــــدة لــــلتنمية ودور الــــدولــــة الــــقومــــية؛ التحــــليل 

اإلحصائي والتحيزات املعرفية؛ التفكير الواسع والتفكير الضيق في التنمية. 

PHSS9350 االقتصاد السياسي الدولي 

اسـتعراض لـألبـحاث الـكالسـيكية والـرائـدة فـي مـجال االقـتصاد الـسياسـي الـدولـي. االسـتثمار األجـنبي 

املــــباشــــر، الــــتجارة الــــعاملــــية والــــديــــنامــــيكيات املــــتغيرة، األســــواق املــــالــــية والــــسياســــات املــــالــــية اإلقــــليمية 

والــدولــية، أنــظمة الــعمل الــدولــية، واتــجاهــات الــتنمية الــعاملــية. نــظرة عــامــة لــتاريــخ الــحقل وأطــر التحــليل 

وأســـالـــيب الـــبحث الـــرئـــيسية؛ الـــتفاعـــل بـــني الـــدولـــة والـــسوق ومـــسألـــة الـــتعاون بـــني الـــدول فـــي الـــعالقـــات 

االقـتصاديـة الـدولـية وتحـليل عـالقـات الـقوة الـالمـتكافـئة بـني الـفاعـلني، خـاصـة فـي ظـل الـعوملـة الـذي تحـركـه 

تـــــكنولـــــوجـــــيا املـــــعلومـــــات واالتـــــصال (ICT)؛. دراســـــة املـــــساعـــــدات األجـــــنبية والـــــتنمية، وأســـــباب الـــــعوملـــــة 

ونتائجها / تبعاتها، والهجرة.    

PHSS9360 التاريخ االجتماعي والسياسي للنفط في العالم العربي 

تـاريـخ الـنفط وتـأثـيره املـركـزي عـلى املـجتمع والـدولـة فـي الـعالـم  الـعربـي خـالل الـقرنـني العشـريـن والـواحـد 

وعشــريــن. الــتشوهــات فــي الــتنمية الــعربــية الــناتــجة عــن الــتدخــالت االســتعماريــة ذات الــعالقــة واملــرتــبطة 

بـالـنفط. "سـياسـات الـنفط" حـتى الـزمـن الـحاضـر؛ اكـتشاف الـنفط فـي الجـزيـرة الـعربـية وإيـران؛ تـحول 

املـجتمع الـعربـي والـسياسـات الـعربـية فـي الجـزيـرة الـعربـية ("مـدن املـلح")؛ دور امـبريـالـية الـنفط؛ ظـهور 



قـوى إقـليمية نـتيجة لـلنفط: املـملكة الـعربـية الـسعوديـة، إيـران، لـيبيا؛ الهجـرة إلـى دول الـنفط فـي الخـليج 

وأثرها على املجتمعات املهاجرة؛ أثر النفط على املجتمع الفلسطيني ؛  

PHSS9370 التحوالت الرئيسية في العالم العربي 

دراسـة الـتحوالت االجـتماعـية والـثقافـية والـسياسـية فـي الـعالـم الـعربـي فـي الـقرنـني العشـريـن والـحادي 

والعشـــريـــن. الـــتركـــيز عـــلى الـــتحوالت الـــتي كـــان لـــها آثـــارا دائـــمة عـــلى املـــجتمع ونـــظام الـــحكم فـــي فـــترة 

االســـــتعمار ومـــــا بـــــعد االســـــتعمار.  أثـــــر االســـــتعمار عـــــلى املـــــجتمعات األصـــــلية ؛الحـــــركـــــات املـــــناهـــــضة 

لـالسـتعمار، الـقومـية الـعربـية، وتـشكيل الـدولـة؛ الحـركـة اإلسـالمـية الحـديـثة؛ الـتحوالت الـرئـيسية فـي بـنية 

الــــــطبقة وبــــــزوغ الــــــطبقة الــــــوســــــطى؛ الــــــتحوالت فــــــي الــــــعالقــــــات الــــــزراعــــــية؛ الــــــتحضر/الــــــتمدن والــــــثقافــــــة 

الـحضريـة؛ تـغيرات فـي عـالقـات الـنوع االجـتماعـي؛ اآلثـار االجـتماعـية واالقـتصاديـة لـسياسـات الـليبرالـية 

الجديدة؛ الحركات السياسية واالجتماعية املطالبة بالعدالة االجتماعية وتغيير الحكم. 

PHSS9380 دراسة فلسطني الحديثة 

دراســة مــتعمقة لــبعض الــقضايــا املــثارة فــي مــساق دراســات االســتعمار ومــا بــعد االســتعمار، وبــشكل 

خـــاص تـــلك املـــتعلقة بـــاملـــفاهـــيم وأطـــر التحـــليل املســـتخدمـــة فـــي دراســـة  فلســـطني والـــتنظير فـــي الـــعصر 

الحـــديـــث .الـــتعمق فـــي دراســـة مـــفاهـــيم االســـتعمار االســـتيطانـــي، الـــفصل الـــعنصري واالحـــتالل والـــتي 

كـثيرا مـا تسـتخدم تـبادلـيا. فـحص مـنهجي ملـدى أهـمية وفـائـدة وصـلة هـذه املـفاهـيم بـحقب زمـنية مـختلفة 

مــن تــاريــخ فلســطني الحــديــث. مــعالــجة نــقديــة ملــفاهــيم أخــرى مــثل الــطبقة، االثــنية، الــديــن، األصــالنــية، 

الدولة، املجتمع املدني، املجتمع املحلي، نمط االنتاج، الشتات، والحداثة. 

PHSS9381 النوع االجتماعي عبر التاريخ 

اســـتعراض الخـــطوط الـــعريـــضة للجـــدل حـــول الـــعاملـــية والـــخصوصـــية فـــي دراســـة األبـــويـــة وفـــهم لـــلتغيرات 

املـتعلقة بـالـنوع االجـتماعـي، الـطبقة، اإلثـنية واألمـة فـي سـياقـات تـاريـخية مـختلفة. قـراءة نـصوص نـظريـة 

أســـاســـية مـــع الـــتركـــيز عـــلى الجـــدل الـــجاري حـــول املـــجتمعات الـــعربـــية/االســـالمـــية؛ الـــعالقـــة بـــني الـــنوع 

االجـــتماعـــي والـــتاريـــخ؛ دراســـات أســـاســـية غـــير عـــربـــية حـــول الـــنوع االجـــتماعـــي؛ الجـــدل حـــول األبـــويـــة: 

ظـاهـرة عـاملـية أم خـاصـة؟؛ الجـدل حـول الـالمـساواة االجـتماعـية: الـعالقـة بـني الـنوع االجـتماعـي والـطبقة 

واإلثــــنية والــــقومــــية/ األمــــة؛ دراســــة الــــنوع االجــــتماعــــي فــــي ســــياقــــات االســــتعمار واالســــتعمار الجــــديــــد 

باألخص في املنطقة العربية. 



PHSS9382 الالمساواة املكانية واالجتماعية 

تــناول مــتداخــل الــتخصصات ملــوضــوع الــالمــساواة االجــتماعــية واملــكانــية.. رصــد ملــظاهــر عــدم املــساواة 

ولـلتصنيف االجـتماعـي مـع تـركـيز خـاص عـلى أهـمية املـكان الـجغرافـي فـي الـتعرف عـلى وفـهم األنـماط 

االجــــتماعــــية والــــتغير االجــــتماعــــي؛ الــــتوزيــــع املــــكانــــي لــــلفقر نــــتيجة لــــلسياســــات االجــــتماعــــية، الــــفصل، 

الحـرمـان، وعـدم املـساواة االقـتصاديـة  والـتعليمية؛ عـدم املـساواة بـني الـدول واألقـالـيم فـي الـعالـم؛ أنـماط 

عـــدم املـــساواة الـــعاملـــية املـــتغيرة؛ عـــدم املـــساواة الـــحضريـــة واإلقـــليمية فـــي دول الـــجنوب ودول الـــشمال؛ 

الــــالمــــساواة الــــحضريــــة فــــي الــــسكن، الــــتعليم، الجــــريــــمة، والــــوصــــول إلــــى الخــــدمــــات الــــصحية؛ قــــياس 

وتفسير الالمساواة باالستعانة بنظريات كالسيكية ومعاصرة. 

PHSS9383 التاريخ البيئي للعالم لعربي 

دراســة نــظريــة ومــنهجية الــتاريــخ الــبيئي. الــتاريــخ الــبيئي مــا قــبل االســتعمار. االحــتكاك االســتعماري 

املـبكر بـما فـي ذلـك االسـتيطان االسـتعماري فـي فلسـطني. التصحـر واملـحافـظة عـلى الـبيئة. سـياسـات 

الـحفاظ عـلى الـبيئة فـي مـرحـلة مـا بـعد االسـتعماريـة.. الـتصورات عـن الـعالـم الـعربـي / الشـرق األوسـط 

كـــمنطقة  مـــصابـــة ، بـــالتصحـــر، والـــجفاف واكـــتظاظ الـــسكان والـــتلوث. أثـــر الـــتوســـع االســـتعماري عـــلى 

اسـتخدام املـوارد؛ الـرعـي املـفرط واملـحافـظة عـلى الـحياة الـبريـة؛ تـاريـخ الـغابـات واإلحـراج؛ ؛ املحـميات 

الــــــطبيعية ومــــــناطــــــق االســــــتجمام؛. الــــــتاريــــــخ الــــــبيئي لفلســــــطني بــــــدايــــــة مــــــن االســــــتعمار االســــــتيطانــــــي 

الصهيوني في القرن التاسع عشر. 

PHSS9384 العاملي واملحلي: منظور اجتماعي، ثقافي وجغرافي 

الــتفاعــل بــني الــعوملــة االجــتماعــية والــثقافــية، واألمــكنة، املــناطــق/ األقــالــيم، والــناس. كــيف تــكون األمــكنة 

عـــاملـــية ومحـــلية فـــي آن واحـــد؟ فـــهم أعـــمق لـــلمفاهـــيم كـــالـــطبقة، الـــنوع االجـــتماعـــي، انـــوع االجـــتماعـــي، 

الــــــريــــــف، الــــــحضر، الــــــعرق واإلثــــــنية. عــــــمليات الــــــترابــــــط والــــــتفاعــــــل االجــــــتماعــــــي والــــــثقافــــــي. الــــــتحوالت 

الـجغرافـية- املـكانـية واالجـتماعـية والـثقافـية. صـورة املحـلي كجـزء مـن صـورة الـعاملـي وتـفاعـالتـه. تـفاعـالت 

بشـريـة- مـكانـية و خـلق املـعنى. الـهويـة املحـلية، االخـتالف، واملـعنى فـي الـسياق االجـتماعـي. املـمارسـات 

االجـــتماعـــية، الـــتمثيل املحـــلي والـــعوملـــة.. االخـــتالف االجـــتماعـــي (الـــنوع االجـــتماعـــي، الـــطبقة، الـــريـــف، 

الحضر، العرق، الدين، واإلثنية) والعوملة. حاالت دراسية من فلسطني. 



PHSS9385 قضايا التنمية في العالم العربي وفلسطني 

فـحص نـقدي لـنظريـات ومـمارسـة الـتنمية فـي الـعالـم الـعربـي وفلسـطني. مـناقـشة أطـر نـظريـة مـختلفة مـثل 

نـظريـة الـنظام الـعاملـي، نـظريـة الـتبعية، ونـظريـات الـليبرالـية الجـديـدة وتحـديـد عـالقـتها بـفهم تـاريـخ الـتنمية 

وأشـــكالـــها. فـــحص مـــمارســـات الـــتنمية فـــي دول عـــربـــية مـــختارة ونـــكوص الـــتنمية فـــي فلســـطني فـــي ظـــل 

ظــــروف الــــسيطرة االســــتعماريــــة. نــــظريــــات الــــتنمية والتخــــلف. نــــقد لــــنظريــــة الــــتنمية. مــــوروث االســــتعمار 

واالســــتعمار االســــتيطانــــي. االقــــتصاد الــــسياســــي لــــلمساعــــدات الــــدولــــية. الــــالمــــساواة والــــفقر. نــــماذج 

التنمية الليبرالية. 

PHSS9390 تاريخ الفكر االقتصادي 

تـعريـف الـطلبة بـالـنماذج الـنظريـة األسـاسـية فـي الـنظريـة االقـتصاديـة ابـتداء مـن االقـتصاد الـسياسـي 

الـكالسـيكي إلـى االقـتصاد الـسياسـي املـاركـسي، اقـتصاديـات الـرفـاه، الـنظريـة الـنيوكـالسـيكية لـالخـتيار 

الــــعقالنــــي الــــنظريــــة الــــكينزيــــة ومــــا بــــعدهــــا ، نــــظريــــة الــــتبعية، ونــــظريــــات أخــــرى؛ االقــــتصاد الــــسياســــي 

الـكالسـيكي واالقـتصاد الـسياسـي املـاركـسي؛ اقـتصاد الـرفـاه؛ الـخيار الـعقالنـي الـكالسـيكي الجـديـد؛ 

نظرية كينز ونظرية ما بعد كينز؛ نظرية التبعية؛ الفكر االقتصادي االسالمي. 

PHSS9391 التصنيع الحديث 

دراســة لــلمراحــل املــختلفة لــلتصنيع املــتأخــر: املــانــيا والــواليــات املتحــدة ( الــقرن الــتاســع عشــر)؛ االتــحاد 

الـسوفـيتي (بـدايـة الـقرن العشـريـن)؛ الـبرازيـل والـهند والـصني وكـوريـا الـجنوبـية (نـهايـة الـقرن العشـريـن). 

نـــظريـــات الـــتصنيع والـــتنمية؛ وجـــود نـــماذج لـــلتصنيع غـــير أوروبـــية؛ عـــمالـــقة مســـتقبل الـــتصنيع املـــعولـــم: 

الـتوسـع الـجغرافـي، حجـم الـسكان ودور الـدولـة؛ مـرحـلة مـا بـعد الـتصنيع: تـكنولـوجـيا املـعلومـات، اإلعـالم 

الجديد، ومضامينهما االجتماعية. 

PHSS9392 املسألة الزراعية 

دراسـة مـقارنـة ملـختلف أنـواع الـتحول الـزراعـي. االخـتالفـات الـرئـيسية لـلتحوالت الـزراعـية املـفروضـة مـن 

أعــلى مــقارنــة بــتلك الــتي تــنبع مــن الــقاعــدة، وتــلك الــقائــمة عــلى املــزارع الــكبيرة أو الــزراعــة الــرأســمالــية 

مــقارنــة بــتلك املــعتمدة عــلى الــفالحــني الــصغار. االســتعمار االســتيطانــي الــصهيونــي وأثــره عــلى نــظام 

مــلكية األراضــي ونــظام الــغذاء-الــزراعــة. االقــتصاد الــسياســي لــلزراعــة فــي ظــل االحــتالل اإلســرائــيلي 

مـــنذ عـــام 1967؛ أنـــظمة مـــقارنـــة لـــالســـتعمار االســـتيطانـــي مـــع تـــركـــيز عـــلى االســـتعمار االســـتيطانـــي 



الـــــصهيونـــــي ؛ ؛ مـــــسالـــــة املـــــصادر والـــــسياســـــات واإلدارة ( تـــــفتت األراضـــــي  الـــــحفاظ عـــــلى املـــــصادر، 

وحقوق املياه). 

PHSS9394 موضوع خاص  في العلوم االجتماعية 

دراسة متعمقة حول موضوع خاص يختاره البرنامج. يقدم املساق كحلقة دراسية. 

PHSS9090 امتحان الكفاءة املعرفية 

تـــقييم إتـــقان الـــطلبة لـــلمواضـــيع األســـاســـية الـــتي يـــغطيها الـــبرنـــامـــج. كـــتابـــة االجـــابـــة عـــلى مجـــموعـــة مـــن 

األسـئلة حـول املـواضـيع الـرئـيسية لـلبرنـامـج.  يـتقدم الـطالـب لـالمـتحان بـعد االنـتهاء مـن جـميع املـساقـات 

املطلوبة   

PHSS9990 األطروحة 

إنـــــجاز بـــــحث أكـــــاديـــــمي أصـــــيل مســـــتندا إلـــــى املـــــصادر األولـــــية و/أو الـــــبيانـــــات املســـــتقاة مـــــن الـــــبحث 

اإلمـــبريـــقي، تـــحت إشـــراف مـــكثف مـــن املشـــرفـــون عـــلى األطـــروحـــة. الحـــد األعـــلى للمخـــطوطـــة هـــو 400 

صفحة أو 80000 كلمة. 
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