برنامج الدكتوراه في العلوم االجتماعية
تــقدم كــلية الــدراســات الــعليا بــرنــامــجا دراســيا يــؤدي إلــى درجــة الــدكــتوراه فــي الــعلوم االجــتماعــية ،وهــو
ب ــرن ــام ــج م ــتداخ ــل ال ــحقول ف ــي ال ــعلوم االج ــتماع ــية .ي ــرت ــكز ت ــداخ ــل ال ــحقول ف ــي ال ــعلوم االج ــتماع ــية
واإلن ــسان ــية ع ــلى ف ــكرة أن ال ــحقول امل ــعرف ــية ال ــفردي ــة ال ــقائ ــمة أص ــبحت غ ــير ق ــادرة ع ــلى ت ــوف ــير األدوات
التح ــليلية ال ــالزم ــة ل ــفهم ال ــظواه ــر االج ــتماع ــية واالق ــتصادي ــة وال ــسياس ــية وال ــثقاف ــية امل ــعقدة .وم ــن أه ــم
أه ــداف إن ــشاء ه ــذا ال ــبرن ــام ــج األك ــادي ــمي ه ــو رع ــاي ــة ج ــيل م ــن ال ــعلماء وال ــباح ــثني ف ــي م ــجال ال ــعلوم
االج ــتماع ــية؛ ج ــيل ق ــادر ع ــلى إن ــتاج م ــعرف ــة ج ــدي ــدة ح ــول ال ــعال ــم ال ــعرب ــي وفلس ــطني م ــن م ــنظور ع ــرب ــي
وفلسـطيني .يـعتمد نـجاح بـرنـامـج الـدكـتوراه عـلى قـدرة الـطلبة عـلى مـتابـعة دراسـتهم ضـمن بـيئة فـكريـة
ي ــسود ف ــيها ال ــحوار وال ــنقاش وال ــعمل الج ــماع ــي .وي ــتوق ــع م ــن ال ــطلبة امل ــشارك ــة ف ــي ال ــندوات وح ــلقات
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 املر ّكز نحو اكتساب املعرفة.
م ــالح ــظة :ي ــوج ــد ش ــرح ــا م ــفصال لش ــروط ال ــقبول وال ــتعليمات األك ــادي ــمية ال ــخاص ــة
بالبرنامج في "تعليمات منح درجة الدكتوراه في جامعة بيرزيت".

بنية البرنامج
يتكون البرنامج من  54ساعة معتمدة منها  30ساعة مساقات و 24ساعة لألطروحة.
رقم املساق

عنوان املساق

طبيعة املساق

PHSS9310

حلقة دراسية في القراءة والكتابة

إجباري

PHSS9320

حلقة بحث لألطروحة

إجباري

PHSS9322

أساليب البحث الكمي

اختياري

PHSS9331

فلسفة العلوم االجتماعية

إجباري

PHSS9300

أساليب البحث في العلوم االجتماعية

إجباري

PHSS9321

سـ ـ ـ ـ ــجاالت نـ ـ ـ ـ ــظريـ ـ ـ ـ ــة رئـ ـ ـ ـ ــيسية فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــعلوم
االجتماعية

إجباري

PHSS9330

دراسات في االستعمار واإلمبريالية

إجباري

PHSS9340

املؤسسات والتنمية

اختياري

PHSS9350

االقتصاد السياسي الدولي

إجباري

PHSS9360

ال ــتاري ــخ االج ــتماع ــي وال ــسياس ــي ل ــلنفط ف ــي
العالم العربي

اختياري

PHSS9370

التحوالت الرئيسية في العالم العربي

اختياري

PHSS9390

تاريخ الفكر االقتصادي

اختياري

PHSS9391

التصنيع الحديث

اختياري

PHSS9392

املسألة الزراعية

اختياري

PHSS9380

دراسة فلسطني الحديثة

إجباري

PHSS9381

النوع االجتماعي عبر التاريخ

اختياري

PHSS9382

الالمساواة االجتماعية واملكانية

اختياري

PHSS9383

التاريخ البيئي للعالم العربي

اختياري

PHSS9384

ال ـ ــعامل ـ ــي واملح ـ ــلي :وج ـ ــهات ن ـ ــظر اج ـ ــتماع ـ ــية
وثقافية وجغرافية

اختياري

PHSS9385

قضايا التنمية في العالم العربي وفلسطني

اختياري

PHSS9394

موضوع خاص في العلوم االجتماعية

اختياري

PHSS9090

امتحان الكفاءة املعرفية

PHSS9990

األطروحة

املساقات وأهدافها وتقييم أداء الطلبة
ته ــدف امل ــساق ــات إل ــى ت ــحقيق اله ــدف ال ــرئ ــيسي ل ــلبرن ــام ــج وه ــو رع ــاي ــة ال ــطلبة ل ــيصبحوا ق ــادري ــن ع ــلى
دراسـة الـظواهـر االجـتماعـية بـإبـداع ،وإنـتاج مـعرفـة جـديـدة ،وتحـليل نـقدي لـلمفاهـيم واألفـكار الـسائـدة،
وتحـ ّـمل مــسؤولــية نشــر املــعرفــة داخــل وخــارج الــبيئة األكــاديــمية .كــما يهــدف الــبرنــامــج إلــى تــعزيــز الــبيئة

األك ــادي ــمية ع ــلى مس ــتوى امل ــاجس ــتير م ــن أج ــل ت ــعزي ــز ت ــكوي ــن ج ــماع ــة م ــن األك ــادي ــميني ل ــتكون ن ــموذج ـاً
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:
 .1إتمام ما ال يقل عن  30ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:
أ .املساقات اإلجبارية 24 :ساعة معتمدة وهي املساقات التالية:
رقم املساق

اسم املساق

PHSS9090

امتحان الكفاءة املعرفية

PHSS9310

حلقة دراسية في القراءة والكتابة

PHSS9320

حلقة بحث لألطروحة

PHSS9300

أساليب البحث في العلوم االجتماعية

PHSS9331

فلسفة العلوم االجتماعية

PHSS9321

سجاالت نظرية رئيسية في العلوم االجتماعية

املتطلب
السابق

PHSS9330

دراسات في االستعمار واإلمبريالية

PHSS9350

االقتصاد السياسي الدولي

PHSS9380

دراسة فلسطني الحديثة

ب .املساقات االختيارية 6 :ساعات معتمدة من املساقات التالية
اسم املساق

رقم املساق
PHSS9322

أساليب البحث الكمي

PHSS9390

تاريخ الفكر االقتصادي

PHSS9391

التصنيع الحديث

PHSS9392

املسألة الزراعية

PHSS9370

التحوالت الرئيسية في العالم العربي

PHSS9360

ال ـ ــتاري ـ ــخ االج ـ ــتماع ـ ــي وال ـ ــسياس ـ ــي ل ـ ــلنفط ف ـ ــي
العالم العربي

PHSS9340

املؤسسات والتنمية

PHSS9394

موضوع خاص في العلوم االجتماعية

PHSS9385

قضايا التنمية في العالم العربي وفلسطني

PHSS9384

الـعاملـي واملحـلي :وجـهات نـظر اجـتماعـية وثـقافـية
وجغرافية

PHSS9381

النوع االجتماعي عبر التاريخ

PHSS9382

الالمساواة االجتماعية واملكانية

PHSS9383

التاريخ البيئي للعالم العربي

 .2إتمام األطروحة بنجاح ) 24 (PHSS9990ساعة معتمدة

املتطلب
السابق

وصف املساقات )(PHSS
 PHSS9310حلقة 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.
 PHSS9320حلقة 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 الحـقا ً أسـاسـا ً ملـقترح األطـروحـة .خـضوع
املقترحات لنقاش جماعي.
 PHSS9322أساليب 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
ال ــكمي ،ق ــضاي ــا ت ــتعلق بج ــمع ال ــبيان ــات وم ــصادره ــا ،ط ــرق ع ــرض ال ــبيان ــات )رس ــوم ب ــيان ــية وج ــداول
وإح ــصاءات وم ــؤش ــرات وص ــفية( ،ن ــماذج االنح ــدار ،اخ ــتبار ال ــفرض ــيات ،ون ــظري ــة االح ــتمال وال ــتوزي ــع
اإلح ــصائ ــي .اك ــتساب م ــهارات ف ــي ت ــصام ــيم ب ــحث إح ــصائ ــية م ــناس ــبة؛ ودم ــج ط ــرق ال ــبحث ال ــكمي
املختلفة عند الحاجة؛ ؛ املقدرة على تفسير نتائج الدراسات اإلمبريقية.
 PHSS9300أساليب البحث في العلوم االجتماعية
ق ــضاي ــا ال ــتفسير والتح ــليل ف ــي ال ــعلوم االج ــتماع ــية م ــع ت ــرك ــيز ع ــلى فلس ــطني وال ــعال ــم ال ــعرب ــي .ك ــيفية
تحــديــد ســؤال الــبحث ووضــعه فــي الــسياق ،مــراجــعة األدبــيات ،اخــتيار طــريــقة الــبحث ،وكــيفية تــطويــر
م ــجادالت ال ــبحث .االف ــتراض ــات اإلبس ــتمول ــوج ــية واألن ــطول ــوج ــية ف ــي ال ــبحث ال ــكمي وال ــكيفي؛ ال ــتفسير

والـتأويـل؛ قـضية االنـعكاسـية/الـتأمـلية واملـوضـوعـية فـي الـعلوم االجـتماعـية؛ أخـالقـيات الـبحث ومـسؤولـية
ال ــباح ــث؛ اس ــتعراض ط ــرق ال ــبحث :اإلث ــنوغ ــراف ــيا ،امل ــالح ــظة ب ــامل ــشارك ــة ،امل ــقاب ــلة ،املج ــموع ــات ال ــبؤري ــة،
تحـ ــليل الـ ــنصوص ،تحـ ــليل املـ ــحادثـ ــة؛ تحـ ــليل الخـ ــطاب ،الـ ــتأريـ ــخ الـ ــشفوي ،التحـ ــليل الشـ ــبكي ،تحـ ــليل
املضمون ،استخدام األرشيف والسير الشخصية .قيام الطلبة بتصميم بحث.
 PHSS9331فلسفة العلوم االجتماعية
مـ ــدخـ ــل لـ ــفلسفة الـ ــعلوم االجـ ــتماعـ ــية والـ ــتحوالت االبسـ ــتيمية فـ ــي الـ ــعلوم االجـ ــتماعـ ــية ،نـ ــظريـ ــة املـ ــعرفـ ــة
والــتساؤالت حــول إمــكانــية املــعرفــة ،مــاهــية املــعرفــة ومــصادرهــا ،أنــواع وحــدود املــعرفــة ،الــعالقــة مــا بــني
االبس ــتمول ــوج ــيا ون ــظري ــة ال ــوج ــود وط ــبيعة ال ــواق ــع االج ــتماع ــي ،ال ــعالق ــة م ــا ب ــني االبس ــتمول ــوج ــيا وامل ــنهج،
ع ــالق ــة ال ــلغة ب ــادراك م ــاه ــية ال ــواق ــع االج ــتماع ــي ،م ــفاه ــيم أس ــاس ــية ف ــي ف ــلسفة ال ــعلوم االج ــتماع ــية
كــالــوصــف ،الــتأمــلية والــشك ،الســببية ،الــتفسير ،الــتأويــل ،الــنقد ،املــوقــعية ،تــعدديــة الــحقول .الــتوجــهات
ال ــفلسفية األس ــاس ــية ف ــي ال ــعلوم االج ــتماع ــية :ال ــوض ــعية ،ال ــوض ــعية الج ــدي ــدة ،ال ــظاه ــرات ــية ،ال ــتوج ــه
الـ ــتأويـ ــلي ،االنـ ــعطافـ ــة الـ ــلسانـ ــية ،الـ ــبنيويـ ــة ،الـ ــتوجـ ــه الخـ ــطابـ ــي ،فـ ــلسفة املـ ــمارسـ ــة ،الـ ــتوجـ ــه الـ ــنقدي،
البرغماتية ،املعرفة املموضعة.
 PHSS9321س ـ ــجاالت ن ـ ــظري ـ ــة رئ ـ ــيسية ف ـ ــي ال ـ ــعلوم االج ـ ــتماع ـ ــية وف ـ ــي دراس ـ ــة دول
الجنوب والعالم العربي
اس ـ ــتعراض ن ـ ــقدي ل ـ ــلسجاالت األس ـ ــاس ـ ــية ف ـ ــي ال ـ ــعلوم االج ـ ــتماع ـ ــية ف ـ ــي دراس ـ ــة ال ـ ــجنوب ال ـ ــعامل ـ ــي
وال ــسجاالت امل ــحيطة ب ــدراس ــة ال ــعال ــم ال ــعرب ــي .ال ــكون ــية م ــقاب ــل ال ــخصوص ــية ال ــثقاف ــية ،ال ــجوه ــران ــية
والــثقافــويــة؛ الــفعل مــقابــل الــبنية ،املــوضــوعــية مــقابــل الــذاتــية ،نــقد الحــداثــة ،االتــجاه الــثقافــي فــي الــعلوم
االج ــتماع ــية واإلن ــسان ــية .ت ــأث ــيرات ال ــحكم االس ــتعماري؛ س ــجاالت ح ــول م ــا ب ــعد االس ــتعمار ،الح ــداث ــة
االس ــتعماري ــة وت ــقال ــيد م ــا ق ــبل االس ــتعماري ــة؛ دور ال ــعنف ف ــي س ــياق ــات م ــا ب ــعد االس ــتعماري ــة؛ ج ــداالت
حـول الـدولـة؛ نـظريـات الـثورة؛ "؛ جـداالت عـن الـديـن ،الـنظام الـسياسـي ،واملـجتمع ،الـعالقـة بـني الـثقافـة
والسياسة عند تشكيل الفكر القومي.
 PHSS9330دراسات في االستعمار واإلمبريالية
ـعمقة لـ ــألدبـ ــيات الـ ــكالسـ ــيكية ملـ ــا قـ ــبل االسـ ــتعمار ونـ ــصوص مـ ــفتاحـ ــية تـ ــتناول اإلمـ ــبيريـ ــالـ ــية،
قـ ــراءة مـ ـ ّ
االســتعمار ،مــا بــعد االســتعمار ،مــا بــعد الحــداثــة ،وتــفكيك االســتعمار .دراســات مــقارنــة لــلفكر الــقومــي

ال ــذي أن ــتجه ال ــعرب ،االف ــري ــقيون ،واآلس ــيوي ــون؛ الج ــدل امل ــعاص ــر ح ــول ال ــفكر ال ــقوم ــي وف ــكر م ــا ب ــعد
االس ــتعمار؛ ت ــقييم ن ــقدي ل ــنظري ــة م ــا ب ــعد االس ــتعمار وم ــا ب ــعد الح ــداث ــة ،تح ــدي ــدا ب ــعالق ــتها ب ــتاري ــخ
االس ــتعمار ف ــي ال ــوط ــن ال ــعرب ــي وفلس ــطني وال ــنضال ل ــتفكيكه؛ ف ــهم فلس ــطني امل ــعاص ــرة :دراس ــة ن ــقدي ــة
لـنماذج االسـتيطان االسـتعماري ،الـفصل الـعنصري ،واالحـتالل؛ االسـتيطان االسـتعماري الـصهيونـي
في فلسطني :االقتالع املنظم واملمنهج للشعب الفلسطيني وخلق الشتات الفلسطيني.
 PHSS9340املؤسسات والتنمية
تــناول نــقدي لــلمفاهــيم املــختلفة عــن الــتنمية ودور املــؤســسات الــوطــنية فــي الــتنمية ....دراســة نــظريــات
الـ ــنمو والـ ــتنمية فـ ــي مـ ــجاالت الـ ــتعليم ،الـ ــصحة ،سـ ــوق اإلقـ ــراض ،الـ ــالمـ ــساواة ،الـ ــتبعية ،واملـ ــؤسـ ــسات
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،
االق ــتصاد ال ــسياس ــي ،وال ــتنمية؛ ال ــنماذج ال ــليبرال ــية الج ــدي ــدة ل ــلتنمية ودور ال ــدول ــة ال ــقوم ــية؛ التح ــليل
اإلحصائي والتحيزات املعرفية؛ التفكير الواسع والتفكير الضيق في التنمية.
 PHSS9350االقتصاد السياسي الدولي
اسـتعراض لـألبـحاث الـكالسـيكية والـرائـدة فـي مـجال االقـتصاد الـسياسـي الـدولـي .االسـتثمار األجـنبي
امل ــباش ــر ،ال ــتجارة ال ــعامل ــية وال ــدي ــنام ــيكيات امل ــتغيرة ،األس ــواق امل ــال ــية وال ــسياس ــات امل ــال ــية اإلق ــليمية
والــدولــية ،أنــظمة الــعمل الــدولــية ،واتــجاهــات الــتنمية الــعاملــية .نــظرة عــامــة لــتاريــخ الــحقل وأطــر التحــليل
وأس ــال ــيب ال ــبحث ال ــرئ ــيسية؛ ال ــتفاع ــل ب ــني ال ــدول ــة وال ــسوق وم ــسأل ــة ال ــتعاون ب ــني ال ــدول ف ــي ال ــعالق ــات
االقـتصاديـة الـدولـية وتحـليل عـالقـات الـقوة الـالمـتكافـئة بـني الـفاعـلني ،خـاصـة فـي ظـل الـعوملـة الـذي تحـركـه
تـ ــكنولـ ــوجـ ــيا املـ ــعلومـ ــات واالتـ ــصال )(ICT؛ .دراسـ ــة املـ ــساعـ ــدات األجـ ــنبية والـ ــتنمية ،وأسـ ــباب الـ ــعوملـ ــة
ونتائجها  /تبعاتها ،والهجرة.
 PHSS9360التاريخ 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 ؛
 PHSS9370التحوالت الرئيسية في العالم العربي
دراسـة الـتحوالت االجـتماعـية والـثقافـية والـسياسـية فـي الـعالـم الـعربـي فـي الـقرنـني العشـريـن والـحادي
والعش ــري ــن .ال ــترك ــيز ع ــلى ال ــتحوالت ال ــتي ك ــان ل ــها آث ــارا دائ ــمة ع ــلى امل ــجتمع ون ــظام ال ــحكم ف ــي ف ــترة
االسـ ــتعمار ومـ ــا بـ ــعد االسـ ــتعمار .أثـ ــر االسـ ــتعمار عـ ــلى املـ ــجتمعات األصـ ــلية ؛الحـ ــركـ ــات املـ ــناهـ ــضة
لـالسـتعمار ،الـقومـية الـعربـية ،وتـشكيل الـدولـة؛ الحـركـة اإلسـالمـية الحـديـثة؛ الـتحوالت الـرئـيسية فـي بـنية
ال ـ ــطبقة وب ـ ــزوغ ال ـ ــطبقة ال ـ ــوس ـ ــطى؛ ال ـ ــتحوالت ف ـ ــي ال ـ ــعالق ـ ــات ال ـ ــزراع ـ ــية؛ ال ـ ــتحضر/ال ـ ــتمدن وال ـ ــثقاف ـ ــة
الـحضريـة؛ تـغيرات فـي عـالقـات الـنوع االجـتماعـي؛ اآلثـار االجـتماعـية واالقـتصاديـة لـسياسـات الـليبرالـية
الجديدة؛ الحركات السياسية واالجتماعية املطالبة بالعدالة االجتماعية وتغيير الحكم.
 PHSS9380دراسة فلسطني الحديثة
دراســة مــتعمقة لــبعض الــقضايــا املــثارة فــي مــساق دراســات االســتعمار ومــا بــعد االســتعمار ،وبــشكل
خ ــاص ت ــلك امل ــتعلقة ب ــامل ــفاه ــيم وأط ــر التح ــليل املس ــتخدم ــة ف ــي دراس ــة فلس ــطني وال ــتنظير ف ــي ال ــعصر
الح ــدي ــث .ال ــتعمق ف ــي دراس ــة م ــفاه ــيم االس ــتعمار االس ــتيطان ــي ،ال ــفصل ال ــعنصري واالح ــتالل وال ــتي
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.
 PHSS9381النوع االجتماعي عبر التاريخ
اس ــتعراض الخ ــطوط ال ــعري ــضة للج ــدل ح ــول ال ــعامل ــية وال ــخصوص ــية ف ــي دراس ــة األب ــوي ــة وف ــهم ل ــلتغيرات
املـتعلقة بـالـنوع االجـتماعـي ،الـطبقة ،اإلثـنية واألمـة فـي سـياقـات تـاريـخية مـختلفة .قـراءة نـصوص نـظريـة
أس ــاس ــية م ــع ال ــترك ــيز ع ــلى الج ــدل ال ــجاري ح ــول امل ــجتمعات ال ــعرب ــية/االس ــالم ــية؛ ال ــعالق ــة ب ــني ال ــنوع
االج ــتماع ــي وال ــتاري ــخ؛ دراس ــات أس ــاس ــية غ ــير ع ــرب ــية ح ــول ال ــنوع االج ــتماع ــي؛ الج ــدل ح ــول األب ــوي ــة:
ظـاهـرة عـاملـية أم خـاصـة؟؛ الجـدل حـول الـالمـساواة االجـتماعـية :الـعالقـة بـني الـنوع االجـتماعـي والـطبقة
واإلث ــنية وال ــقوم ــية /األم ــة؛ دراس ــة ال ــنوع االج ــتماع ــي ف ــي س ــياق ــات االس ــتعمار واالس ــتعمار الج ــدي ــد
باألخص في املنطقة العربية.

 PHSS9382الالمساواة 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
االج ــتماع ــية وال ــتغير االج ــتماع ــي؛ ال ــتوزي ــع امل ــكان ــي ل ــلفقر ن ــتيجة ل ــلسياس ــات االج ــتماع ــية ،ال ــفصل،
الحـرمـان ،وعـدم املـساواة االقـتصاديـة والـتعليمية؛ عـدم املـساواة بـني الـدول واألقـالـيم فـي الـعالـم؛ أنـماط
ع ــدم امل ــساواة ال ــعامل ــية امل ــتغيرة؛ ع ــدم امل ــساواة ال ــحضري ــة واإلق ــليمية ف ــي دول ال ــجنوب ودول ال ــشمال؛
ال ــالم ــساواة ال ــحضري ــة ف ــي ال ــسكن ،ال ــتعليم ،الج ــري ــمة ،وال ــوص ــول إل ــى الخ ــدم ــات ال ــصحية؛ ق ــياس
وتفسير الالمساواة باالستعانة بنظريات كالسيكية ومعاصرة.
 PHSS9383التاريخ 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
ك ــمنطقة م ــصاب ــة  ،ب ــالتصح ــر ،وال ــجفاف واك ــتظاظ ال ــسكان وال ــتلوث .أث ــر ال ــتوس ــع االس ــتعماري ع ــلى
اسـتخدام املـوارد؛ الـرعـي املـفرط واملـحافـظة عـلى الـحياة الـبريـة؛ تـاريـخ الـغابـات واإلحـراج؛ ؛ املحـميات
ال ـ ــطبيعية وم ـ ــناط ـ ــق االس ـ ــتجمام؛ .ال ـ ــتاري ـ ــخ ال ـ ــبيئي لفلس ـ ــطني ب ـ ــداي ـ ــة م ـ ــن االس ـ ــتعمار االس ـ ــتيطان ـ ــي
الصهيوني في القرن التاسع عشر.
 PHSS9384العاملي واملحلي :منظور اجتماعي ،ثقافي وجغرافي
الــتفاعــل بــني الــعوملــة االجــتماعــية والــثقافــية ،واألمــكنة ،املــناطــق /األقــالــيم ،والــناس .كــيف تــكون األمــكنة
ع ــامل ــية ومح ــلية ف ــي آن واح ــد؟ ف ــهم أع ــمق ل ــلمفاه ــيم ك ــال ــطبقة ،ال ــنوع االج ــتماع ــي ،ان ــوع االج ــتماع ــي،
ال ـ ــري ـ ــف ،ال ـ ــحضر ،ال ـ ــعرق واإلث ـ ــنية .ع ـ ــمليات ال ـ ــتراب ـ ــط وال ـ ــتفاع ـ ــل االج ـ ــتماع ـ ــي وال ـ ــثقاف ـ ــي .ال ـ ــتحوالت
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
االج ــتماع ــية ،ال ــتمثيل املح ــلي وال ــعومل ــة ..االخ ــتالف االج ــتماع ــي )ال ــنوع االج ــتماع ــي ،ال ــطبقة ،ال ــري ــف،
الحضر ،العرق ،الدين ،واإلثنية( والعوملة .حاالت دراسية من فلسطني.

 PHSS9385قضايا 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
وأش ــكال ــها .ف ــحص م ــمارس ــات ال ــتنمية ف ــي دول ع ــرب ــية م ــختارة ون ــكوص ال ــتنمية ف ــي فلس ــطني ف ــي ظ ــل
ظ ــروف ال ــسيطرة االس ــتعماري ــة .ن ــظري ــات ال ــتنمية والتخ ــلف .ن ــقد ل ــنظري ــة ال ــتنمية .م ــوروث االس ــتعمار
واالس ــتعمار االس ــتيطان ــي .االق ــتصاد ال ــسياس ــي ل ــلمساع ــدات ال ــدول ــية .ال ــالم ــساواة وال ــفقر .ن ــماذج
التنمية الليبرالية.
 PHSS9390تاريخ الفكر االقتصادي
تـعريـف الـطلبة بـالـنماذج الـنظريـة األسـاسـية فـي الـنظريـة االقـتصاديـة ابـتداء مـن االقـتصاد الـسياسـي
الـكالسـيكي إلـى االقـتصاد الـسياسـي املـاركـسي ،اقـتصاديـات الـرفـاه ،الـنظريـة الـنيوكـالسـيكية لـالخـتيار
ال ــعقالن ــي ال ــنظري ــة ال ــكينزي ــة وم ــا ب ــعده ــا  ،ن ــظري ــة ال ــتبعية ،ون ــظري ــات أخ ــرى؛ االق ــتصاد ال ــسياس ــي
الـكالسـيكي واالقـتصاد الـسياسـي املـاركـسي؛ اقـتصاد الـرفـاه؛ الـخيار الـعقالنـي الـكالسـيكي الجـديـد؛
نظرية كينز ونظرية ما بعد كينز؛ نظرية التبعية؛ الفكر االقتصادي االسالمي.
 PHSS9391التصنيع 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(.
ن ــظري ــات ال ــتصنيع وال ــتنمية؛ وج ــود ن ــماذج ل ــلتصنيع غ ــير أوروب ــية؛ ع ــمال ــقة مس ــتقبل ال ــتصنيع امل ــعول ــم:
الـتوسـع الـجغرافـي ،حجـم الـسكان ودور الـدولـة؛ مـرحـلة مـا بـعد الـتصنيع :تـكنولـوجـيا املـعلومـات ،اإلعـالم
الجديد ،ومضامينهما االجتماعية.
 PHSS9392املسألة 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
م ــنذ ع ــام 1967؛ أن ــظمة م ــقارن ــة ل ــالس ــتعمار االس ــتيطان ــي م ــع ت ــرك ــيز ع ــلى االس ــتعمار االس ــتيطان ــي

الـ ــصهيونـ ــي ؛ ؛ مـ ــسالـ ــة املـ ــصادر والـ ــسياسـ ــات واإلدارة ) تـ ــفتت األراضـ ــي الـ ــحفاظ عـ ــلى املـ ــصادر،
وحقوق املياه(.
 PHSS9394موضوع خاص في العلوم االجتماعية
دراسة متعمقة حول موضوع خاص يختاره البرنامج .يقدم املساق كحلقة دراسية.
 PHSS9090امتحان الكفاءة املعرفية
ت ــقييم إت ــقان ال ــطلبة ل ــلمواض ــيع األس ــاس ــية ال ــتي ي ــغطيها ال ــبرن ــام ــج .ك ــتاب ــة االج ــاب ــة ع ــلى مج ــموع ــة م ــن
األسـئلة حـول املـواضـيع الـرئـيسية لـلبرنـامـج .يـتقدم الـطالـب لـالمـتحان بـعد االنـتهاء مـن جـميع املـساقـات
املطلوبة
 PHSS9990األطروحة
إنـ ــجاز بـ ــحث أكـ ــاديـ ــمي أصـ ــيل مسـ ــتندا إلـ ــى املـ ــصادر األولـ ــية و/أو الـ ــبيانـ ــات املسـ ــتقاة مـ ــن الـ ــبحث
اإلم ــبري ــقي ،ت ــحت إش ــراف م ــكثف م ــن املش ــرف ــون ع ــلى األط ــروح ــة .الح ــد األع ــلى للمخ ــطوط ــة ه ــو 400
صفحة أو  80000كلمة.

