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 بيرزيتمجلس أمناء جامعة 

 ، رئيسا  *حنا ناصرالدكتور 
 ، نائبا  للرئيس*ممدوح العكرالدكتور 
 ، أمينا  عاما  *كرميال عمري الدكتورة 
 ، أمينا  للصندوق * إياد جودةالسيد 

 ، رئيس الجامعة†عبد اللطيف أبو حجلةالدكتور 
 *إياد مسروجيالسيد 
 *باسم خوري السيد 
 *نهلة العسليالسيدة 
 أنيس قاسمالدكتور 
 أيوب رباحالسيد 
 إبراهيم دبدوبالسيد 

 إسماعيل الزبري الدكتور 
 حنان عشراوي الدكتورة 

 رياض الصادق السيد
 ريما ترزي السيدة 
 زهير العلميالدكتور 
 ة خوري ساميالسيدة 
 سعاد العامري  الدكتورة
 سمير عبد الهاديالسيد 
 سمير عويضةالسيد 

 كميل منصورالدكتور 
 ليلى شهيدالسيدة 
 مازن دروزةالسيد 

 نبيل قسيسدكتور ال
 ندى الناشفاآلنسة 
 وضاح البرقاوي السيد 

http://www.birzeit.edu/ar/biography/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://www.birzeit.edu/ar/biography/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%83%D8%B1
http://www.birzeit.edu/ar/biography/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A
http://www.birzeit.edu/ar/biography/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9
http://www.birzeit.edu/ar/about/president-office/biography
http://www.birzeit.edu/ar/biography/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A
http://www.birzeit.edu/ar/biography/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.birzeit.edu/ar/biography/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D9%87%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%8A
http://www.birzeit.edu/ar/biography/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
http://www.birzeit.edu/ar/biography/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD
http://www.birzeit.edu/ar/biography/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%A8
http://www.birzeit.edu/ar/biography/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://www.birzeit.edu/ar/biography/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://www.birzeit.edu/ar/biography/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
http://www.birzeit.edu/ar/biography/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%B2%D9%8A
http://www.birzeit.edu/ar/biography/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
http://www.birzeit.edu/ar/biography/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.birzeit.edu/ar/biography/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A
http://www.birzeit.edu/ar/biography/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://www.birzeit.edu/ar/biography/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A9
http://www.birzeit.edu/ar/biography/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://www.birzeit.edu/ar/biography/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF
http://www.birzeit.edu/ar/biography/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A9
http://www.birzeit.edu/ar/biography/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B3%D9%8A%D8%B3
http://www.birzeit.edu/ar/biography/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%81
http://www.birzeit.edu/ar/biography/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A
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 أعضاء الشرف

  السيد بسام محمود جبر
  الدكتور داود مساعد الصالح

 السيد زين مياسي
 السيد سليم إدة

 السيد عبد المحسن القطان
  السيد عمر العقاد
 السيد غالب يونس
  السيد قتيبة الغانم

 يد الكياليالدكتور ول
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 مجلس الجامعة
 2019/2020للعام الدراسي 

 رئيس الجامعة  د. عبد اللطيف أبو حجلة

 نائب الرئيس للشؤون األكاديمية    خالد صويلحد. 

 نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية    د. ميرفت بلبل

 نائب الرئيس للتخطيط والتطوير   زياد الميميد. 

 نائب الرئيس للشؤون المجتمعية   د. عاصم خليل 

 نائب الرئيس للتنمية واإلتصال   السيدة منال عيسى

 الدراسات العليا كلية عميد   مهدي عرارد. 

 عميد كلية اآلداب    إبراهيم موسىد. 

 عميد كلية التربية     د. أحمد الجنازرة

   عميد كلية العلوم    حجازي أبو عليد. 

 عميد كلية األعمال واالقتصاد   سامية البطمةد. 

 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا   عالن طبيلةد. 

 إلدارة العامةعميد كلية الحقوق وا   عبد الرحمن الحاج إبراهيمد. 

 عميد كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية   سحر حساند. 

 عميد كلية الفنون والموسيقى والتصميم   د. يزيد الرفاعي

 عميد شؤون الطلبة   . محمد األحمدد

http://www.birzeit.edu/ar/about/president-office/vps/vp-planning-development
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 معلومات عن الجامعة
 الرسالة

الممارسات الديمقراطية والحوار، وتحفز التميز توفير بيئة مستنيرة ذات استقاللية تتيح حرية الفكر والتعبير، وتحرص على 
واإلبداع واالبتكار والريادية في التعليم التعلم والبحث، لرفد المجتمع بالكفاءات والمعارف التي من شأنها قيادة التغيير والمساهمة 

 .في رقيه وتقدمه

 الرؤية
 .وطني والعالميمؤسسة ريادية بكافة مكوناتها تساهم في االنتاج المعرفي في بعديه ال

 القيم
 وقيادة الرأي والتعبير الفني  التميز: تسعى جامعة بيرزيت إلى أن تحقق األفضل في كل ما تفعل: التعليم والتربية واألبحاث

 .وخدمة المجتمع
 األفراد بيرزيت إلى معاملة  الجو الجامعي القائم على االحترام المتبادل والحرية األكاديمية وحرية التعبير: تسعى جامعة

نصاف وتفهم وشفافية واحتفاء باالختالف في المنظورات  جميعا، ومعاملة األفراد بعضهم لبعض، باحترام وكرامة وا 
 .صارم بالحرية األكاديمية وحرية التعبير والمعتقدات والتقاليد والخبرات في ظل التزام

  شرائح المجتمع  فيها ممثال في تنوعه لكافةتنوع الجسم الطالبي: تسعى جامعة بيرزيت إلى أن يكون الجسم الطالبي
باحتضان كل من هي/هو مؤهلة/مؤهل للدراسة  الفلسطيني اجتماعيا  واقتصاديا  وجغرافيا ، وأن توفر من الموارد ما يسمح لها

 .الجسدية عائقا فيها دون أن يشكل الوضع االقتصادي أو اإلعاقة
 للتصدي للتحديات  معة بيرزيت ملتزمة باستخدام طاقاتها الفكرية الخالقةالمسؤولية المدنية واالجتماعية واإلنسانية: جا

المجتمع والبيئة الفلسطينيين والتراث  المحلية واإلقليمية واإلنسانية بروح المسؤولية، سعيا  إلى المساهمة في تطوير
تقان العم اإلنساني. وتلتزم الجامعة أيضا  بغرس روح التعاون والتطوع  .ل في طلبتهاوخدمة الناس وا 

 واألمانة وتسعى إلى إعالئها  النزاهة: تثمن جامعة بيرزيت قيم المسؤولية الشخصية والنزاهة والتجرد واإلنصاف والمساءلة
 .جميعا بالممارسة

 وتحرص على أن ينعكس ذلك  الحرص على البيئة: تسعى جامعة بيرزيت إلى نشر وتعزيز الوعي البيئي واحترام الطبيعة
 .ارساتهاعلى كافة مم

 وعاملين، باألخالقيات  األخالقيات المهنية: تسعى جامعة بيرزيت إلى تمسك كافة أفراد مجتمع الجامعة، أساتذة وطلبة
 .المهنية، وتسعى إلى غرس هذه األخالقيات في طلبتها

 عن طريق السعي  التعلم مدى الحياة: تسعى جامعة بيرزيت إلى أن يكون خريجوها قادرين على االحتفاء بالحياة وحبها
 .مدى العمر إلى المعرفة والفهم والتطور المهني واالستمتاع بمباهج الفكر
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 لمحة تاريخية موجزة
 30برنامجا  يؤدي إلى درجة البكالوريوس، و 67برنامجا  أكاديميا  )منها  101تضم جامعة بيرزيت حاليا  ثمانية كليات تطرح 

، وبرنامجين يؤديان إلى درجة الدبلوم، باإلضافة إلى وبرنامج الدكتوراة في العلوم االجتماعية برنامجا  يؤدي إلى درجة الماجستير
 برنامج الدراسات العربية والفلسطينية للطلبة األجانب(.

طالبا  وطالبة  1,356طالبا  وطالبة، منهم  13.004حوالي  2017/2016بلغ عدد طلبة جامعة بيرزيت للعام األكاديمي 
 طالبا  وطالبة ملتحقون في برامج البكالوريوس.  11,540و )الماجستير والدكتوراة( ي برامج الدراسات العلياملتحقون ف

خريجا  وخريجة من  293خريجا  وخريجة، منهم  2,100  2017/2016بلغ عدد خريجي جامعة بيرزيت للعام األكاديمي 
 خريجا  وخريجة من برامج الدبلوم.  36ة البكالوريوس، وخريجا  وخريجة من برامج درج 1,771برامج الدراسات العليا و

 .خريجا  وخريجة ألف 34  2015/2014لغاية العام  1976يبلغ مجموع خريجي الجامعة منذ العام 

 وفيما يلي لمحة تاريخية موجزة توضح أهم األحداث التي شهدتها الجامعة على مدار التسعين عامأ الماضية:

1924 
والسيدة رتيبة شقير تؤسسان في بلدة بيرزيت "مدرسة بيرزيت للبنات" بهدف توفير فرص التعليم للفتيات  السيدة نبيهة ناصر

 من البلدة والقرى المجاورة.

1930  
 مدرسة بيرزيت تصبح ثانوية مختلطة للبنين والبنات.

1932  
 تغير اسم المدرسة وتصبح "مدرسة بيرزيت العليا".

1942  
 يصبح اسمها "كلية بيرزيت"، مع بقائها مدرسة ثانوية.مدرسة بيرزيت العليا 

1948  
تستمر كلية بيرزيت في أداء رسالتها بالرغم من النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني وتشارك باستقبال وتوفير فرص التعليم 

 للطلبة الالجئين الذين قدموا إلى المنطقة.

1953  
تدريس مساقات السنة األولى على مستوى الجامعة بإضافة الصف الجامعي كلية بيرزيت برئاسة السيد موسى ناصر تبدأ ب

 األول بفرعيه العلمي واألدبي.
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1961  
كلية بيرزيت تضيف مساقات السنة الثانية إلى مناهجها بإضافة الصف الجامعي الثاني، وتمنح شهادة الدبلوم المتوسط في 

دادية والثانوية تدريجيا  خالل السنوات الست التالية، بحيث تصبح كلية السنة التالية. يتم إلغاء الصفوف االبتدائية واإلع
 جامعية متوسطة فقط.

1967  
تعود كلية بيرزيت إلى العمل  1967قصير بسبب االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران  بعد انقطاع 

  على الرغم من الظروف المحيطة.

1972  
 لدكتور حنا ناصر تطلق برنامجها الدراسي الجامعي المكون من أربع سنوات لمنح شهادتي كلية بيرزيت برئاسة ا

البكالوريوس في اآلداب وفي العلوم. يبلغ عدد البرامج األكاديمية سبعة برامج ويبلغ عدد الطلبة الملتحقين مائتا 
 طالب وطالبة من كافة األراضي الفلسطينية.

  كمتطلب إلزامي لكافة طلبة درجة البكالوريوس. تأسيس العديد من البرامج التنموية البدء في برنامج العمل التعاوني
 والمجتمعية والتطوعية في السنوات الالحقة.

1973  
  تحويل المؤسسة من مؤسسة خاصة إلى مؤسسة عامة وتشكيل مجلس أمناء من المواطنين المهتمين بشؤون التعليم

جيل الرسمي للمجلس الحقا  بعد التغلب على معارضة سلطات االحتالل ليتولى مسؤولية كلية بيرزيت. يتم التس
 اإلسرائيلي. كذلك يتم تسجيل ملكية األراضي في موقع حرم الجامعة الجديد باسم مجلس األمناء.

  تقوم سلطات االحتالل اإلسرائيلي بإغالق الحرم الجامعي بأمر عسكري لمدة أسبوعين. يفرض اإلغالق خمس
 العقدين التاليين. عشرة مرة خالل

1974 
  إلى لبنان، ويقود  1974سلطات االحتالل اإلسرائيلي تبعد رئيس الجامعة الدكتور حنا ناصر في تشرين الثاني

 الجامعة من العاصمة األردنية عمان مع الدكتور جابي برامكي الذي تولى رئاسة الجامعة بالوكالة.
 ناهجها، بإضافة الصف الجامعي الثالث.كلية بيرزيت تضيف مساقات السنة الثالثة إلى م 

1975  
 .1976-1975تغيير اسم كلية بيرزيت ليصبح "جامعة بيرزيت" تشمل كلية اآلداب وكلية العلوم، خالل السنة الدراسية 

1976 
   مجا  برنا 13دائرة تطرح  11تأسيس كلية اآلداب وكلية العلوم. )يبلغ عدد الدوائر األكاديمية في كلية اآلداب حاليا

برامج  8حاليا  دوائر تطرح  4أكاديميا  تؤدي إلى درجة البكالوريوس، ويبلغ عدد الدوائر األكاديمية في كلية العلوم 
 أكاديمية تؤدي إلى درجة البكالوريوس(.

  أول جامعة فلسطينية في اإلتحاد.1976جامعة بيرزيت تصبح عضوا في اتحاد الجامعات العربية في نيسان ، 
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  بتّخريج الفوج األول من خريجي البكالوريوس في اآلداب وفي العلوم  1976تموز  11يت تحتفل بتاريخ جامعة بيرز
 تسعين خريج وخريجة. 1976خريج وخريجة. بلغ مجموع خريجي العام  55الذي بلغ عددهم في الفوج األول 

  ،قامت الجامعة من خالله بدور أساسي البدء في برنامج محو األمية وتعليم الكبار، الذي كان أحد البرامج الريادية
 في إرساء ونشر فكرته إلى مؤسسات أخرى.

1977 
 .تولي السيد توفيق أبو السعود مسؤولية رئاسة مجلس أمناء الجامعة 
  كأول جامعة فلسطينية في اإلتحاد.1977جامعة بيرزيت تصبح عضوا في االتحاد العالمي للجامعات في نيسان ، 
  الماجستير في التربية، أول برنامج دراسات عليا في فلسطين.تأسيس برنامج 
 .بدء أعمال لجنة الدفاع عن حقوق أبناء الجامعة األسرى لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

1978 
  ويتم انتخاب السيد توفيق أبو السعود أول رئيس لمجلس 1978يتم التسجيل القانوني لمجلس األمناء في أيلول ،

 بعد تسجيل المجلس رسميا . أمناء الجامعة
  الحقا  )يبلغ عدد الدوائر األكاديمية في الكلية حاليا  أربع  -كلية األعمال واالقتصاد-تأسيس كلية التجارة واالقتصاد

 دوائر تطرح ستة برامج أكاديمية تؤدي إلى درجة البكالوريوس(.
  والمعاهد االخرى لتوفير الخدمات المجتمعية تأسيس معهد الصحة العامة والمجتمعية. تأسيس العديد من المراكز

جراء االبحاث المتعلقة بالسياسات خالل التسعينات وبداية األلفية الثالثة. يبلغ عدد المعاهد والمراكز حاليا    .12وا 

1979 
ي كلية الهندسة )يبلغ عدد الدوائر األكاديمية ف -التي تم دمجها مع كلية تكنولوجيا المعلومات الحقت   -تأسيس كلية الهندسة

 والتكنولوجيا حاليا  ست دوائر تطرح سبعة برامج أكاديمية تؤدي إلى درجة البكالوريوس(.

1980 
  االحتالل اإلسرائيلي يصدر أمرا  عسكريا  يضع مؤسسات التعليم العالي تحت إمرة الحاكم العسكري اإلسرائيلي

الموظفين. جامعة بيرزيت تقود حملة وطنية ضد األمر ويمّكنه من التحكم في عمليتي تسجيل الطلبة وتعيين 
 العسكري مما أدى إلى تراجع سلطات االحتالل عن تنفيذه.

  (. على مدى العقود 1997تدشين حرم الجامعة الجديد بافتتاح مبنى كلية العلوم )يضاف قسم آخر للمبنى في العام
رم الجامعي الستيعاب البرامج والكليات الجديدة التي الثالثة التالية، يضاف الكثير من المباني االخرى الى الح

 مبنى. 24يجري استحداثها. يبلغ عدد المباني الرئيسية حاليا  

1981 
 تولي الدكتور سعدي الفقيه نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة رئاسة مجلس أمناء الجامعة خلفا  للسيد توفيق أبو السعود.

1982 
 ختبرات جامعة بيرزيت للفحوص الحقا (.تأسيس مركز صحة البيئة )مركز م
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1984 
  سلطات االحتالل اإلسرائيلي تغلق الجامعة لمدة شهر واحد. جيش اإلحتالل اإلسرائيلي يطلق النار على الطالب

 .2008و 1984شرف الطيبي، وهو أول طالب جامعة بيرزيت الخمسة وعشرين الذين يستشهدون بين االعوام 
 كلية عمر العقاد(. وافتتاح مبنى المشاغل الهندسية )يضاف قسم آخر للمبنى في العام  افتتاح مبنى كلية الهندسة(

1995.) 

1985 
 .انتخاب الدكتور سعدي الفقيه رئيسا  لمجلس أمناء الجامعة 
  2004افتتاح مكتبة الجامعة الرئيسية )مكتبة يوسف أحمد الغانم(، يضاف ملحق للمكتبة في العام. 
  مبنى وليد قطان وزين مياسي( وافتتاح قاعة الشهيد كمال ناصر تبرعا  من السيد عبد المحسن افتتاح مبنى اإلدارة(

 القطان.
  خمس مرات لمدد يبلغ مجموعها سبعة  1987-1985سلطات االحتالل اإلسرائيلي تغلق الجامعة خالل األعوام

 أشهر.

1988 
 .انتخاب الدكتور درويش نزال رئيسا  لمجلس أمناء الجامعة 
  إغالق جامعة بيرزيت للمرة الخامسة عشرة خالل موجة من عمليات اإلغالق للمدارس والكليات والجامعات من قبل

سلطات االحتالل اإلسرائيلي خالل االنتفاضة األولى. يستمر اإلغالق لفترة واحد وخمسين شهرا  تعتبر إسرائيل 
جرامي. خالل هذا اإلغال ق الطويل، تستمر الجامعة بالعمل بشكل سري في خاللها التعليم عمال  غير قانوني وا 

 مجموعات دراسية مصغرة وضمن ترتيبات مؤقتة خارج حرم الجامعة.

1991 
 تأسيس مركز التعليم المستمر.

1993 
  بعد أن أمضى أكثر من  1993رئيس الجامعة الدكتور حنا ناصر يعود إلى االراضي الفلسطينية المحتلة في نيسان

ي المنفى، ويستلم رئاسة الجامعة من الدكتور جابي برامكي الذي ترأسها بالوكالة خالل فترة إبعاد ثماني عشرة سنة ف
الدكتور ناصر حيث كانت من أصعب الفترات التي مرت بها االراضي الفلسطينية وواجهتها الجامعة بكل حكمة 

 وصبر.
  الحقا  )مبنى عبد الرحمن الجريسي(. -كلية األعمال واالقتصاد -افتتاح مبنى كلية التجارة واالقتصاد 
 .تأسيس معهد الحقوق 

1994 
  تفعيل برنامج الماجستير في التربية بعد تجميده أثناء اإلنتفاضة الفلسطينية األولى، والبدء في برنامج الماجستير في

 الدراسات الدولية.
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 .)تأسيس معهد الدراسات الدولية )معهد ابراهيم أبو لغد للدراسات الدولية 
 أسيس معهد دراسات المرأة.ت 

1996 
  طالق برامج جديدة في حقول مختلفة في الدراسات العليا يبلغ عددها في العام  2014تأسيس كلية الدراسات العليا وا 

 ثالث وعشرين برنامجا .
 .)افتتاح مبنى عيادة الجامعة )مبنى عزيز شاهين 
 .تأسيس مركز تطوير اإلعالم 

1997 
 التنمية.تأسيس مركز دراسات 

1998 
بدعم من  2009افتتاح مبنى معهد الحقوق )بدعم من الحكومة الفرنسية والحكومة القطرية(. يضاف ملحق للمعهد في العام 

 الحكومة الفرنسية.

1999 
 .)افتتاح مبنى آل مكتوم للخدمات والنشاطات الطالبية )مبنى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 
 غ للفنون الجميلة.افتتاح مركز ديانا تماري صبا 

2001 
 بيرزيت، مما يضع الجامعة  -جيش االحتالل اإلسرائيلي يقيم حاجزا  عسكريا  قرب قرية سردا على طريق رام هللا

 تحت الحصار الفعلي لمدة تقارب الثالث سنوات، وتستمر الجامعة بأعمالها بالرغم من الصعوبات.
 اهين(.افتتاح مبنى كلية الدراسات العليا )مبنى نسيب ش 
 .تأسيس معهد الدراسات البيئية والمائية 

2002 
 .انتخاب اآلنسة سبأ عرفات رئيسا  لمجلس أمناء الجامعة 
  جامعة بيرزيت تطلق حملة الحق في التعليم )التي انبثقت عن لجنة األسرى ومشروع العمل من أجل اإلنسان في

لطلبة الجامعة وموظفيها الذين تقوم سلطات االحتالل السبعينات والثمانينات( من اجل توفير المساعدة القانونية 
 اإلسرائيلي بقمعهم واعتقالهم.

2003 
 انتخاب السيد إبراهيم الدقاق رئيسا  لمجلس أمناء الجامعة.
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2004 
  تعيين الدكتور نبيل قسيس رئيسا  للجامعة خلفا  للدكتور حنا ناصر والذي تولى رئاسة مجلس أمناء الجامعة فيما

 بعد.
 تتاح ملحق مكتبة الجامعة الرئيسية بدعم من دولة الكويت.اف 
  تأسيس كلية الحقوق واإلدارة العامة )يبلغ عدد الدوائر األكاديمية في الكلية حاليا  ثالث دوائر تطرح أربعة برامج

 أكاديمية تؤدي إلى درجة البكالوريوس(.
 .افتتاح مبنى مملكة البحرين لدراسات المرأة 

2005 
 جامعة بيرزيت. تأسيس متحف

2006 
 .انتخاب الدكتور حنا ناصر رئيسا  لمجلس أمناء الجامعة 
  يبلغ عدد الدوائر األكاديمية في كلية  -تم دمجها مع كلية الهندسة الحقا   -تأسيس كلية تكنولوجيا المعلومات(

 البكالوريوس(.الهندسة والتكنولوجيا حاليا  ست دوائر تطرح سبعة برامج أكاديمية تؤدي إلى درجة 
 .)افتتاح مبنى التربية الرياضية )مبنى محمد عمران بامية ووليد الكيالي 

2007 
 افتتاح مبنى كلية اآلداب )مبنى عزيز شاهين(.

2008 
  تأسيس كلية التمريض والمهن الصحية المساندة )كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية الحقا ( )يبلغ عدد الدوائر

 كلية حاليا  أربع دوائر تطرح أربعة برامج أكاديمية تؤدي إلى درجة البكالوريوس(.األكاديمية في ال
 .تأسيس مركز نجاد زعني للتميز في تكنولوجيا المعلومات وافتتاح مبنى له 

2009 
 افتتاح مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية.

2010 
 تعيين الدكتور خليل هندي رئيسا  للجامعة خلفا  للدكتور نبيل قسيس. 
  الحقا  )مبنى  -كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية -افتتاح مبنى كلية التمريض والمهن الصحية المساندة

 غالب يونس(.
  تأسيس كلية التربية )تضم الكلية حاليا  دائرة أكاديمية واحدة تطرح ثالثة برامج أكاديمية تؤدي إلى درجة البكالوريوس

 وم(. وافتتاح مبنى كلية التربية )مبنى محمد عمران بامية(.وبرنامجين يؤديان إلى درجة الدبل
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2011 
 افتتاح مبنى الرئاسة )مبنى وليد وهيلن قطان(.

2013 
 .)افتتاح مبنى كلية تكنولوجيا المعلومات )مبنى منيب رشيد المصري 
 .افتتاح مبنى محمد المسروجي لإلعالم 

2014 
  العلوم االجتماعية، أول برنامج دكتوراه في الجامعة.الحصول على اعتماد برنامج الدكتوراه في 
 نشاء مبنى  له. -معهد سميح دروزة للصيدلة الصناعية -تأسيس المصنع التدريبي لألدوية  وا 
  ْرفة  حديقة سمير عويضة. -تأسيس حديقة الش 
 طالق اسم كلية الهندسة والتكنولوجيا على الكلية الجديدة. يبلغ عدد  دمج كلية الهندسة وكلية تكنولوجيا المعلومات وا 

الدوائر األكاديمية في كلية الهندسة والتكنولوجيا حاليا  ست دوائر تطرح سبعة برامج أكاديمية تؤدي إلى درجة 
 البكالوريوس.

2015 
 .تولي الدكتور عبد اللطيف أبو حجلة رئاسة الجامعة 

2018 
  برامج أكاديمية تؤدي إلى درجة البكالوريوس(. ثالثة)تطرح  الفنون والموسيقى والتصميمتأسيس كلية 
2019 
  بتبرع سخي من 2019حزيران  21كلية العلوم/جناح الرياضيات بتاريخ  -تم افتتاح مبنى سمير عبد الهادي ،

مترا  مربعا  تراعي  1450المهندس سمير نعيم عبد الهادي، ويتألف المبنى من أربعة طوابق مساحتها اإلجمالية 

ي االحتياجات الخاصة واحتياجات الطوارئ والدفاع المدني، ويرتبط المبنى مع المبنى األساسي لكلية متطلبات ذو 

 العلوم بحيث تسهل الحركة بين المبنيين.
  بتبرع سخي من الدكتور 2019حزيران  21كلية األعمال واالقتصاد بتاريخ  -تم افتتاح مبنى عمر عبد الهادي ،

تراعي متطلبات  مترا  مربعا   2650المبنى من أربعة طوابق تبلغ مساحتها اإلجمالية  عمر نعيم عبد الهادي، ويتألف

بجسر مع المبنى القديم لكلية األعمال  ذوي االحتياجات الخاصة واحتياجات الطوارئ والدفاع المدني، ويرتبط المبنى

 واالقتصاد لتسهيل الحركة بين المبنيين.
  بتبرع سخي من السيد 2019حزيران  27لفنون والموسيقى والتصميم بتاريخ كلية ا -تم افتتاح مبنى سمير عويضة ،

 مترا  مربعا . 5508  طوابق تبلغ مساحتها اإلجمالية سمير عويضة، ويتألف المبنى من أربعة
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 موقع الجامعة والحرم الجامعي
 موقع الجامعة 

مترا  شمال غرب مدينة القدس. وتمتاز بيرزيت بطقسها كيلو  20تقع الجامعة على مشارف بلدة بيرزيت التي تبعد حوالي 
 مترا  عن سطح البحر. 850المعتدل وجبالها المكسوة بأشجار الزيتون، كما أنها ترتفع 

 الحرم الجامعي
مبنى رئيسي.   25فدان (، يحتضن الحرم الجامعي  200هكتار أو  80دونما  ) بما يعادل  800تبلغ مساحة الحرم الجامعي 

 .مكتبات، مسرح، مرصد، ومالعب رياضية 4و
 ويضم  المباني والمرافق التالية حسب الخارطة المرفقة:

 (Al-Juraysi). مبنى عبدالرحمن الجريسي 2
  ((N.Shaheen  . مبنى نسيب عزيز شاهين للدراسات العليا 3
 عيادة الجامعة –. مبنى عزيز شاهين 4
 (SCI)  مبنى كلية العلوم. 5
 Alghanim)  يوسف أحمد الغانم ). مكتبة 8
 (KNH) . قاعة الشهيد كمال ناصر 9

 (Baramki ) . مبنى جابي برامكي 10
 (Aggad ) مبنى عمر العقاد للهندسة . 12
 (Qattan) . مبنى وليد وهيلين قطان 14
 (IOL)  . مبنى معهد الحقوق  15
 (Maktoum) . مبنى الشيخ راشد آل مكتوم 16
 الهندسة. مشاغل 19
 (Bamieh) . مبنى محمد عمران بامية 22
      (A.Shaheen) . مبنى عزيز شاهين23
 (GYM) . مبنى التربية الرياضية 24
  (Zeenni)    .  مبنى نجاد زعني  للتميز/ تكنولوجيا المعلومات25
  (Khoury) . مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية 26
 (Bahrain ) . معهد مملكة البحرين لدراسات المرأة 27
 . كلية تكنولوجيا المعلومات/ مبنى منيب رشيد المصري 28
 Masrouji)   مبنى محمد المسروجي لإلعالم ). 29
 NPH) كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية ). 31
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 المساندة مرافق الجامعة

 مكتب العالقات العامة 

العالقات العامة في توفير معلومات حول الجامعة وبرامجها وخدماتها ونشرها ضمن منشورات مختلفة كمجلة يتلخص دور 
صدار التقرير السنوي للجامعة،  الغدير التي تصدر مرتين في العام، وكتاب معلومات الجامعة العام ) البروشور(، وا 

نيا. هذا باإلضافة إلى إدارة وتنظيم الفعاليات من نشاطات والمساهمة في إعداد منشورات الجامعة بشكل عام معلوماتيا وف
ومناسبات، ويبرز ذلك من خالل محاور عمل مكتب العالقات العامة وهي: اإلتصال والتواصل، واإلعالم، المعلومات 

 والمنشورات، النشاطات واستقبال الوفود والزوار.

ير الفوتوغرافي والمرئي وذلك بإعداد أفالم قصير تعبر عن يتيح المكتب هذا العام للطلبة في العمل ضمن اوحدة التصو 
 واقع الجامعة من ناحية النشاطالت واإلنجازات والحياة الطالبية. 

كالتصوير الفوتوغرافي وتنظيم   يتاح للطلبة العمل ضمن جميع محاور عمل المكتب والتدريب الكتساب المهارات والخبرات
ابة األخبار والتغطيات الصحفية لنشاطات الجامعة، اضافة إلى استقبال الوفود والزوار، النشاطات والفعاليات الجامعية، كت

 وقيادة الجوالت التعريفية، وذلك بشكل شهري وفصلي.

كما يقوم المكتب بتدريب الطلبة على إدخال معلومات الموقع اإللكتروني للجامعة، و استقبال طلبة المدارس والقيام بجوالت 
 تعريفية لهم، وتدريب الطلبة على مهارات اإلتصال والتواصل من خالل تطوعهم بجميع أعمال المكتب. 

ة الحق في التعليم، والتي تعمل على نشر الوعي الطالبي : يحتضن مكتب العالمات العامة حملحملة الحق في التعليم
تجاه حق الطالب الفلسطيني في التعليم قانونيا ، عبر سلسلة من المؤتمرات واللقاءات الطالبية محليا  ودوليا ، حيث يمكن 

 للطلبة المشاركة والتطوع في نشاطاتها.

صر أسماء الطلبة المعتقلين في سجون االحتالل ، والتواصل كما تقوم الحملة بتسجيل انتهاكات االحتالل لهذا الحق، وح
معهم ومع ذويهم، ومتابعة قضاياهم عبر محامي الجامعة،  كما تسهل لهم اجراءات متابعة دراساتهم الجامعية بعد اإلفراج 

 عنهم.

 كتبة الجامعةم 

من الكتب المطبوعة وااللكترونية مجلد  613621تحتوي المكتبة الرئيسية )مكتبة يوسف أحمد الغانم( على أكثر من 
 881مجلد كتب مقررات مساقات،  1005كتاب الكتروني( كما تحتوي على  432557مجلد كتب مطبوعة،  181064)

قاعدة بيانات على  38شريط فيديو،  60دورية الكترونية،  36000مجلد دورية مطبوعة،  25,389مجلد كتب بريل، 
 38قاعدة بيانات آلية،  61جرائد مطبوعة،  3رسالة دكتوراة،  1024 رسالة ماجستير، 1534اقراص مدمجة، 

، ومركز إقليمي لمنشورات البنك الدولي 1979ميكروفورمز(. اعت مدت المكتبة كمركز إيداع لمنشورات اليونسكو منذ عام 
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ت كمركز ايداع ، كما أنها اعتمد1998، ومركز دعم لنظام "مينيزيس" المحوسب في فلسطين منذ عام 2005منذ عام 
. تقوم المكتبة بالتنسيق والتعاون ما بينها و بين المكتبات الفرعية 2016لمنشورات األمم المتحدة بالشكل الرقمي منذ تموز 

الخاصة بالمراكز والمعاهد المختلفة في الجامعة وهي: مكتبة معهد الحقوق، مكتبة معهد دراسات المرأة، المكتبة/مبنى سعيد 
مكتبات فرعية: مكتبة معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، مكتبة برنامج دراسات  3لتنمية )دمج لـ خوري لدراسات ا

 التنمية، ومكتبة معهد الصحة العامة والمجتمعية(.

توفر المكتبة لجمهور الطلبة والباحثين العديد من الخدمات وتشترك بالعديد من قواعد البيانات للكتب والمجالت العلمية  
قاعدة  باشتراك والباقي حصلت عليه المكتبة  33آلية ) قاعدة بيانات 61اإللكترونية بالنص الكامل، والتي تصل إلى 

 مجانا(.

 دائرة التسجيل والقبول 

دائرة التسجيل والقبول من اهم وحدات الجامعة حيث ان خدماتها تمتد لتشمل مجتمع الجامعة من طلبة وأعضاء تعد 
 هيئة تدريس ودوائر اكاديمية بهدف تيسير العملية التعليمية.

 تسعى الدائرة الى تنظيم وتسهيل عمليات القبول والتسجيل والحصول على الوثائق من اجل خدمة الطالب منذ قبوله
مع االلتزام الكامل   في الجامعة وخالل مسيرته االكاديمية وبعد تخرجه من خالل االستخدام األمثل للتكنولوجيا

 والتعليمات. ومن أهداف الدائرة:,باألنظمة 

 .تنفيذ سياسة القبول في الجامعة بشفافية وكفاءة عالية 
 تنفيذ جميع التعليمات واألنظمة االكاديمية 
 مع الطلبة والمدرسين على حد سواء.  بما يتالءم  اديميةتعديل البرامج االك 
 .تقديم النصح والمشورة فيما يتعلق باألنظمة االكاديمية لما فيه مصلحة الطلبة 
 .تمكين الطلبة ليكونوا أكثر كفاءة في التخطيط الحتياجاتهم المستقبلية 
 .توثيق سجالت الطلبة االكاديمية والمحافظة عليها 
 لخريجين من الحصول على الوثائق المطلوبة بسهولة.تمكين الطلبة وا 
 .اتمتة جميع نماذج التسجيل والقبول وحفظ وأرشفة البيانات الكترونيا 
 

 يمكن الحصول على خدمات الدائرة بشكل مباشر ، أو من خالل البريد إلكتروني: 
 reg_office@birzeit.edu بريد إلكتروني: 
 /http://www.facebook.comدائرة التسجيل والقبول -جامعة بيرزيت  صفحة تواصل: 

 
 

https://www.facebook.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-566337630085717/?hc_ref=ARRglyT6_4A4eegQTNLzYWPouAoffncjL0mqhMMo6YmQmIFsVyO7MCiYCtpcHc8XUVo&fref=nf
https://www.facebook.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-566337630085717/?hc_ref=ARRglyT6_4A4eegQTNLzYWPouAoffncjL0mqhMMo6YmQmIFsVyO7MCiYCtpcHc8XUVo&fref=nf
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 دائرة تكنولوجيا المعلومات 

لمجتمع الجامعة داخل الحرم الجامعي وخارجه لخدمة العملية األكاديمية تهدف الدائرة الى توفير بيئة معلوماتية متكاملة 
 العلمي وألغراض إدارة الجامعة، وكذلك للمساهمة في تطوير المجتمع انسجاما مع رسالة جامعة بيرزيت. والبحث

 –بة الجامعة اإللكترونية توفر الدائرة التقنيات الالزمة لخدمة احتياجات الجامعة في المجاالت األكاديمية واإلدارية كبوا
والتي تخدم كل من الطلبة ،أعضاء الهيئة األكاديمية ،الشؤون األكاديمية ،الدوائر اإلدارية، باإلضافة الى  -رتاج 

 البرمجيات اإلدارية الستخدام دوائر الجامعة اإلدارية ومراكز خدمة المجتمع ووحدات الخدمات للطلبة والعاملين.

لومات سلكية متطورة وشبكة السلكية تغطي معظم مساحات الجامعة داخل المباني وخارجها إلستخدام تدير الدائرة شبكة مع
مجتمع الجامعة من طلبة وهيئة أكاديمية وموظفين، والتي من خاللها يمكن الوصول إلى خدمات الجامعة اإللكترونية 

 وشبكة اإلنترنت العالمية.

جهاز حاسوب ألستخدام الطلبة والتي  1200امعة والتي توفر أكثر من تشرف الدائرة على مختبرات الحاسوب في الج
توفر البرمجيات الالزمة للمساقات األكاديمية، وبرمجيات عامة لتنفيذ الوظائف واألبحاث، كما توفرالخدمات المعلوماتية 

فة الى اإلرشاد فيما يخص وشبكة اإلنترنت، كما توفر المختبرات خدمات الطباعة للطلبة وخدمات دعم فني أساسي باإلضا
 البوابة اإللكترونية وربط األجهزة الذكية بالشبكة الالسلكية.

 يمكن الحصول على خدمات الدائرة بشكل مباشر في مختبر رتاج، أو من خالل البريد إلكتروني: 

 help@ritaj.psبريد إلكتروني: 
 http://www.facebook.com/RitajBZUصفحة تواصل: 

 متحف جامعة بيرزيت 

متحف جامعة بيرزيت مساحة فنية فكرية في قلب الجامعة، يسعى إلنتاج الفن المعاصر والترويج لممارسته بين طلبة 
الوسائط الفنية المتعددة. يعتمد المتحف في عمله على الجامعة والمجتمع الفلسطيني عموما ، وذلك من خالل التجريب في 

 التفاعل مع السياق المحلي، مقدما  نموذجا  فريدا  لمتحف فني تعليمي ضمن التجربة الثقافية الفلسطينية.

 دائرة الخدمات العامة 

صحة واألمن والسالمة تعمل الدائرة على توفير وتقديم حزمة من الخدمات ألسرة الجامعة )عاملين وطلبة( في مجاالت ال
نجاح المناسبات التي تقام داخل الحرم الجامعي. كما تقوم الدائرة باإلشراف  العامة والنظافة والنقل والبريد ودعم إقامة وا 

الجامعة وسكن الطالبات ومطاعم الجامعة لضمان حسن سير  واألكشاك وآالت الخدمة الذاتية داخل على مخزن الكتب
مع شركات النقل لتأمين وسائط النقل الالزمة لنقل العاملين والطلبة من رام هللا إلى الجامعة  العمل فيها. والتنسيق

 وبالعكس.

mailto:help@ritaj.ps
http://www.facebook.com/RitajBZU
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  سكن الطالبات 

طالبة تحت إشراف الجامعة المباشر وتعطي األولوية لالستفادة من  111توفر الجامعة سكنا  في مدينة بيرزيت لحوالي 
 طنات في أماكن بعيدة عن بيرزيت أو رام هللا. هذه المنازل لطالبات السنة األولى والقا

وال توفر الجامعة حاليا  سكنا  للذكور من الطلبة تحت إشرافها، وبإمكان هؤالء الطلبة تامين سكن لهم قريب من الجامعة 
    باستئجار بيوت خاصة في بلدة بيرزيت أو في القرى والمدن المجاورة.

جامعة جهدا  كبيرا  لتوفير سكن للذكور في القطاع الخاص خالل المرحلة األولى ستبذل ال 1948بالنسبة لطلبة فلسطيني 
 اللتحاق الطالب في الجامعة. 

  مطاعم الجامعة 

يتوفر في الجامعة ستة مرافق لتقديم خدمات الطعام لجمهور الطلبة والعاملين وهي:  مطعم الجامعة الرئيس ويقع في مبنى 
واالقتصاد، كفتريا كلية العلوم، كفتريا كلية اآلداب ، كفتريا كلية الصيدلة والتمريض والمهن آل مكتوم، كفتريا كلية األعمال 

 الصحية وكفتيريا حديقة سمير عويضة "الشرفة".  

 الخدمات المصرفية   

 يتوفر في الجامعة خدمات مصرفية وخدمات الصراف اآللي لمؤسسات مصرفية محلية للتسهيل على الطلبة.
 

  المرافق الرياضية 

تشمل المرافق الرياضة صالة مغلقة ) الجمنيزيوم( متعددة االستخدامات: كرة اليد ،كرة الطائرة، كرة السلة ،قاعة اللياقة 
 وقاعة تحتوي على اجهزة رياضية.  البدنية،

ث مالعب لكرة السلة، أما المالعب الخارجية فتشمل ملعب كرة القدم )سباعيات(. ملعبين لكرة القدم )خماسيات(، ثال
ومضمار للجري وسباق التتابع إضافة إلى ملعب لدفع الجلة ورمي ، وملعب للتنس األرضي،  ثالث مالعب لكرة الطائرة 

 القرص والوثب الطويل والوثب العالي.

  الفرق الرياضية 

فريق كرة القدم "طالب وطالبات"،  فريق كرة السلة "طالب وطالبات"،  فريق كرة الطائرة "طالب وطالبات"، وفريق كرة اليد،  
فريق التنس األرضي،  فريق للريشة الطائرة "طالب وطالبات"،  فريق أللعاب القوى "طالب وطالبات"،  فريق للعبة 

 لة "طالب وطالبات".   الشطرنج "طالب وطالبات، وفريق لتنس الطاو 
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 المعاهد والمراكز

معاهد تطرح عدد منها بعض برامج الدراسات العليا وتقوم بإجراء البحوث  7متخصصا .  معهدا  ومركزا   11تضم الجامعة 
 مراكز تقدم التدريب وتقوم بإجراء البحوث التطبيقية. 4واألكاديمية والتطبيقية 

 المعاهد والمراكز:
 .معهد الحقوق 

 .معهد الدراسات البيئية والمائية 

 .معهد الصحة العامة والمجتمعية 

 .معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية 

 .معهد دراسات المرأة 

 .معهد سميح دروزة للصناعات الدوائية 

  اطية وحقوق اإلنسان.معهد مواطن للديمقر 

 .مركز التعليم المستمر 

 .مركز تطوير اإلعالم 

 .مركز دراسات التنمية 

 .مركز مختبرات جامعة بيرزيت للفحوص 

 المكتبات والمتحف والمرافق األخرى 

 مكتبة يوسف أحمد الغانم وثالث مكتبات فرعية: مكتبة معهد القانون،  -مكتبة واحدة رئيسية  تشمل جامعة بيرزيت
 ومكتبة معهد دراسات المرأة ومكتبة مركز دراسات التنمية.

 ،ومسرح نسيب عزيز شاهين، ومرصد ميشيل وسنية حكيم  يحتضن الحرم الجامعي أيضا  متحف جامعة بيرزيت
 للفلك.

http://www.birzeit.edu/ar/outreach
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 األنظمة األكاديمية للدراسات العليا الدبلوم العالي والماجستير

 المادة األولى: شروط القبول

 رنامج دراسات عليا محدد ضمن الشروط التالية:يتم القبول في ب
 بالمائة. 65أن ال يقل معدل مقدمي طلبات االلتحاق في امتحان شهادة الثانوية العامة عن  .1
الحصول على درجة البكالوريوس في حقل يتطلبه البرنامج المطلوب االلتحاق به من جامعة تعتمدها جامعة  .2

عن جيد. ويجوز قبول طلبة بتقدير مقبول بقرار من المجلس األكاديمي بناء بيرزيت، على أن ال يقل تقدير الشهادة 
 على توصية مجلس الدائرة أو مجلس المعهد أو لجنة البرنامج في الكلية.

تقديم رسالتّي توصية مكتومتين من عضوي هيئة تدريس قاما بتدريس الطالب خالل دراسته الجامعية السابقة أو من  .3
 له )أو رسالة واحدة من كل نوع(.مسؤولين أشرفا على عم

قد يشترط إجراء مقابلة شخصية مع لجنة البرنامج أو بعض أعضائه في الحاالت التي تجدها لجنة البرنامج  .4
 مناسبة.

بالمئة من الوزن الكلي المبني على معايير القبول ما لم يصدر  80-60يكون وزن شهادة البكالوريوس ما نسبته  .5
ويجوز لمجالس الدوائر والمعاهد ولجان البرامج أن تضع معايير اختيار داخلية  استثناءا  لذلك،المجلس األكاديمي 

 أخرى بما فيها مستوى اللغة األجنبية والخبرة العملية، شريطة إقرارها من قبل المجلس األكاديمي.

 المادة الثانية: القبول والتسجيل

وذج خاص مرفقة بجميع المستندات المطلوبة في المواعيد المعلنة، تقدم الطلبات إلى دائرة التسجيل والقبول على نم .1
وتحول الطلبات المكتملة إلى مجالس الدوائر والمعاهد أو لجان البرامج المعنية التي ترفع توصياتها بشأن القبول 

كالوريوس( حين " من المادة األولى )أي توفر درجة الب2إلى رئيس المجلس األكاديمي. وفي حالة عدم اكتمال البند "
 التقدم بطلب االلتحاق، يجوز إصدار قبول مشروط بالحصول على درجة البكالوريوس قبل االلتحاق بالبرنامج.

يتم قبول الطلبة في أحد برامج الدراسات العليا بقرار من المجلس األكاديمي بناء على توصية مجلس الدائرة أو  .2
وم نائب الرئيس للشؤون األكاديمية بإبالغ القرارات بهذا الشأن إلى المعهد أو لجنة البرنامج، وتوصية العميد. ويق

 دائرة التسجيل والقبول التي تقوم بإعالم الطلبة بالقرار في حينه.
على الطلبة الراغبين في تغيير تخصصاتهم تقديم طلب قبول للبرنامج المراد االلتحاق به في الموعد المحدد لتقديم  .3

 ويتم التعامل مع الطلب وفق شروط القبول في البرنامج المعني.  في الجامعة.الطلبات للدراسات العليا 
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 المادة الثالثة: االنتقال من جامعة أخرى 

تنطبق المادة األولى )شروط القبول( على الطلبة المنتقلين من برامج دراسات عليا في جامعة أخرى تعتمدها جامعة  .1
 بيرزيت.

 9لمعهد أو لجنة البرنامج وموافقة المجلس األكاديمي احتساب ما ال يزيد عن يجوز بتوصية من مجلس الدائرة أو ا .2
ساعات معتمدة لبعض المساقات التي درسها الطالب في جامعة أخرى معتمدة بما يناظرها من مساقات في البرنامج 

 المنتقل إليه إذا كانت نتيجة الطالب في كل من تلك المساقات بتقدير جيد على األقل.
ت خاصة تقتضيها اتفاقيات التعاون األكاديمي والتبادل الطالبي لبرامج الدراسات العليا مع مثيالتها في في حاال .3

ساعة معتمدة من المساقات التي درسها الطالب في  12جامعات خارجية يجوز أن يتم احتساب ما ال يزيد عن 
 جامعة أخرى شريطة الحصول على موافقة المجلس األكاديمي.

 مة الطالب في المادة المحتسبة من جامعة أخرى ضمن المعدل التراكمي لمساقات الدراسات العليا.ال تدخل عال .4
إضافة إلى عدد الساعات التي تحتسب للطالب المنتقل، عليه أن يتم في جامعة بيرزيت ما ال يقل عن أربع  .5

  وعشرين ساعة معتمدة من متطلبات البرنامج بما فيها الرسالة أو حلقتي البحث.
فصل دراسي واحد من الحد األعلى للحصول على درجة الدبلوم العالي أو الماجستير مقابل كل ست   يحسم .6

 ساعات معتمدة )أو أكثر( محولة من جامعة أخرى.

 المادة الرابعة: متطلبات إتمام برنامج شهادة الدبلوم العالي

الدبلوم العالي وفق الخطط الدراسية لكل ساعة معتمدة على األقل بنجاح من متطلبات درجة  30إتمام دراسة  .1
 برنامج بحيث تشمل:

 ، وذلك حسب متطلبات كل برنامج.700-600ساعات معتمدة بمستوى  9مواد إجبارية للبرنامج ال تقل عن  . أ
 ساعات معتمدة، ويجوز: 6مواد اختيارية من الئحة مساقات يحددها البرنامج بما ال يقل عن   . ب

 ختيارية من مستوى الدراسات العليا للبرنامج بمواد من برامج دراسات عليا أخرى استبدال عدد من المواد اال
 في الجامعة وفق ما هو مقر في البرنامج.

  ساعات معتمدة من المواد االختيارية على األكثر بمواد من مستوى متقدم من برامج مرحلة  3استبدال
أو لجنة البرنامج وان ال يكون قد درسها الطالب البكالوريوس شريطة أن يقبل بها مجلس الدائرة أو المعهد 

 خالل دراسته لدرجة البكالوريوس.
إتمام أية مواد دراسية استدراكية تطلب من الطالب عند قبوله في البرنامج وذلك قبل بدء الفصل الثالث له في  .2

س الدائرة أو المعهد أو الجامعة. ويحتاج أي تمديد إلى موافقة نائب الرئيس للشؤون األكاديمية بتوصية من مجل
لجنة البرنامج. وال تحسب هذه المواد ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على الدرجة وال تدخل في 
احتساب المعدل التراكمي لمساقات الدراسات العليا. ويسمح للطالب بإعادة المواد االستدراكية التي رسب فيها لمرة 

ذا لم ينجح يفصل من   البرنامج.واحدة فقط، وا 
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النجاح في االمتحان العام في البرامج التي تتطلب االمتحان العام كشرط للتخرج.  يسمح للطالب بإعادة االمتحان  .3
ذا لم ينجح في المرة الثانية، ال يسمح له بإعادته مرة أخرى إال بموافقة  العام في حال رسوبه فيه مرة واحدة فقط. وا 

ذا لم ينجح يفص  ل من البرنامج.المجلس األكاديمي وا 
ساعة معتمدة في جامعة بيرزيت، وأي استثناء لذلك يحتاج لموافقة المجلس األكاديمي بناء  على  15دراسة آخر  .4

 توصية لجنة البرنامج.
 .2.33أن ال يقل المعدل التراكمي لمساقات الدراسات العليا عن  .5
 إتمام أية متطلبات أخرى خاصة بالبرنامج. .6

 متطلبات إتمام برنامج درجة الماجستيرالمادة الخامسة: 

بحيث   ساعة معتمدة بنجاح من متطلبات درجة الماجسـتير وفق الخطط الدراسـية لكل برنامج 36إتمام دراسـة  .1
 تشمل:

 ساعة معتمدة وذلك حسب متطلبات كل برنامج. 12مواد إجبارية للبرنامج ال تقل عن  . أ
 ساعات معتمدة، مع مراعاة األمور التالية: 6البرنامج ال تقل عن مواد اختيارية من الئحة مساقات يحددها    . ب

  يجوز استبدال عدد من المواد االختيارية من مستوى الدراسات العليا للبرنامج بمواد من برامج دراسات عليا
 ساعات معتمدة. 9أخرى في الجامعة وفق ما يقره البرنامج، على أن ال تزيد عن 

  معتمدة من المواد االختيارية على األكثر بمواد من مستوى متقدم من مرحلة يجوز استبدال ثالث ساعات
البكالوريوس شريطة أن يقبل بها مجلس الدائرة أو المعهد أو لجنة البرنامج وأن ال يكون قد درسها الطالب 

 خالل دراسته لدرجة البكالوريوس.

 بنجاح. ست ساعات معتمدة للرسالة )لطلبة المسار "أ"( ومناقشة الرسالة . ت
ست ساعات معتمدة لحلقتي البحث )لطلبة المسار "ب"( بواقع ثالث ساعات لكل حلقة بحث يتم اتمام كل  . ث

 منهما بنجاح، على أن يتم االلتزام بما يلي:
 .ال يجوز التسجيل لحلقتي البحث في نفس الفصل إال بتوصية من مجلس أو لجنة البرنامج وبموافقة العميد 
  إحدى حلقتي البحث بأحد المساقات االختيارية من البرنامج بشرط موافقة مجلس أو يجوز للطالب استبدال

 لجنة البرنامج.

( أو 831، 830ساعة معتمدة متضمنة حلقتي البحث ) 18 - 12مواد في التركيز )إن وجد( تتراوح من  . ج
 (، على أن يكون موضوع حلقتي البحث أو الرسالة في مجال التركيز.860الرسالة )

أية مواد دراسية استدراكية تطلب من الطالب عند قبوله في البرنامج وذلك قبل بدء الفصل الثالث له في إتمام  .2
الجامعة. ويحتاج أي استثناء إلى موافقة العميد المعني بتوصية من رئيس الدائرة أو مدير المعهد أو مدير/منسق 

ة للحصول على الدرجة وال تدخل في احتساب البرنامج. وال تحسب هذه المواد ضمن الساعات المعتمدة المطلوب
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المعدل التراكمي لمساقات الدراسات العليا. ويسمح للطالب بإعادة المواد االستدراكية التي رسب فيها لمرة واحدة 
ذا لم ينجح يفصل من البرنامج.  فقط، وا 

سمح للطالب بإعادة االمتحان النجاح في االمتحان العام في البرامج التي تتطلب االمتحان العام كشرط للتخرج. ي .3
ذا لم ينجح في المرة الثانية، ال يسمح له بإعادته مرة أخرى إال بموفقة  العام في حال رسوبه فيه مرة واحدة فقط. وا 

ذا لم ينجح يفصل من البرنامج.  المجلس األكاديمي، وا 
بيرزيت، وأي استثناء لذلك ساعة معتمدة بما فيها ساعات الرسالة أو حلقتي البحث في جامعة  24دراسة آخر  .4

 يحتاج لموافقة المجلس األكاديمي بناء  على توصية لجنة البرنامج.
 .2.33أن ال يقل المعدل التراكمي لمساقات الدراسات العليا عن  .5
 إتمام أية متطلبات أخرى خاصة بالبرنامج وحاصلة على الموافقة المسبقة من المجلس األكاديمي. .6
لجنة البرنامج وتحظى بموافقة العميد يجوز لطالب الجامعة الذي أنهى بنجاح في حاالت خاصة توصي بها  .7

متطلبات درجة الماجستير بمسار حلقتي البحث أن يقوم بالتسجيل لمسار الرسالة في البرنامج. ويسري ذلك أيضا  
تي مرت على التخرج على الطالب المتخرج من البرنامج بمسار حلقتي البحث شريطة أن ال تتجاوز الفترة الزمنية ال

   أربعة فصول نظامية.

 المادة السادسة: المواظبة

تعتمد الدراسة في برامج الدراسات العليا في الجامعة على الحضور المنتظم لمحاضرات المساقات وحلقتي البحث والمختبرات. 
لى أن ال تتجاوز حاالت الغياب ويسمح لطلبة الدراسات العليا بالغياب دون عذر ثالثة أضعاف عدد اللقاءات األسبوعية ع

خمسة أضعاف عدد اللقاءات األسبوعية في جميع األحوال بما في ذلك الغياب ألسباب مرضية أو قسرية ما لم تنص 
تعليمات البرنامج المسجل به الطالب على أقل من ذلك. وفي جميع حاالت الغياب يكون الطالب مسؤوال عن المواد الدراسية 

 عطى أثناء غيابه. ويكون الغياب بعذر مقبوال في الحالتين التاليتين:واإلعالنات التي ت
 المرض: إذا تغيب الطالب بسبب المرض بموجب تقرير طبي يعتمده طبيب الجامعة. .1
الطوارئ: إذا تغيب الطالب لسبب قهري يقبل به أستاذ المساق ورئيس الدائرة أو مدير المعهد أو مدير/منسق  .2

اإلثباتات أو الوثائق الالزمة. وفي الحاالت التي ال يمكن توثيقها يكتفى بتقرير يكتبه الطالب البرنامج شريطة تقديم 
 ويعتمده رئيس الدائرة أو مدير المعهد أو مدير/منسق البرنامج والعميد المعني.

ذا زاد الغياب عما هو مسموح يمنع الطالب من االستمرار بالدراسة في المساق وتحذف دائرة التسجيل  والقبول اسمه من وا 
سجل الطلبة في المساق بناء على المعلومات التي يرسلها مدرس المساق. وفي هذه الحالة ت دَّون للطالب عالمة "انسحاب" 

W  "أو عالمة "انسحاب برسوب WF .إذا كان راسبا  في متطلبات المساق حتى تاريخ منعه من االستمرار في المساق 

 الدراسيالمادة السابعة: العبء 

ساعات معتمدة في الدورة الصيفية.  6ساعة معتمدة في الفصل النظامي و 12الحد األعلى للعبء الدراسي للطالب هو 
(، حيث يسمح له 860ويستثنى من ذلك الطالب الملتحق بمسار الرسالة في الفصل الذي يسجل فيه لمساق الرسالة )
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ذا استمر تسجيله  ساعات معتمدة في الدورة الصيفية.  9امي وبالتسجيل لخمسة عشرة ساعة معتمدة في الفصل النظ وا 
 ساعات في الدورة الصيفية(. 6للرسالة في الفصل الالحق، يسمح له بالتسجيل لتسع ساعات معتمدة )

 المادة الثامنة: مدة الدراسة

وم العالي، وعشرة فصول دراسية الحد األعلى للفترة الزمنية إلنهاء متطلبات التخرج هو ثالث سنوات دراسية لدرجة الدبل
ألسباب قسرية غير أكاديمية  نظامية لدرجة الماجستير ضمن فترة زمنية أقصاها ست سنوات. ويجوز تمديد الفترة الزمنية 

 بناء  على توصية عميد الكلية وبموافقة المجلس االكاديمي، وتشمل هذه المدة أي مدة انسحاب أو انقطاع عن الدراسة.

  سعة: تدوين وتقدير العالمات المادة التا

 ت دَّون جميع المواد التي يسجلها الطالب في سجله الدراسي. .1
، -A+ ،A ،A :والذي يشمل العالمات بالحروفتعطى النتائج النهائية في مساقات الدراسات العليا حسب نظام  .2

B+ ،B ،B- ،C+ ،C :ويحدد الرسوب بعالمتين فقط ،D  وF  عدم استكمال الطالب )تستخدم الثانية في حال
 .-C عالمة للمساق(.  اما بالنسبة للمواد االستدراكية، فإن الحد األدنى الضروري الالزم الجتيازها هو

 تعطى النتائج النهائية للرسالة في مسار "أ" كالتالي: ناجح أو راسب .3
تعطى النتائج النهائية لحلقتي البحث في مسار "ب" بعالمة مئوية أسوة بباقي مساقات الدراسات العليا وحسب  .4

 نظام الوارد في البند الثاني أعاله.ال
 )حيث وجد( كالتالي: ناجح أو راسب. تعطى النتائج النهائية لالمتحان العام  .5
المتحان النهائي أو لم يستوف متطلبات المساق لعذر "( إذا تغيب عن اIتعطى للطالب عالمة "غير مكتمل" )" .6

مقبول لدى مدرس المساق ورئيس الدائرة أو مدير المعهد أو مدير/منسق البرنامج الملتحق به، وعليه إزالة عالمة 
ال تتجاوز أربعة أيام بعد بدء فترة تعديل التسجيل والتسجيل المتأخر للفصل النظامي الذي  "غير مكتمل" في مدة 

 .Fوبخالف ذلك يحصل على عالمة ليه. ي
 تعطى للطالب عالمة "مستمر" إذا لم ينه الرسالة )لمسار الماجستير برسالة( في الفصل الذي سجل لها. .7
خالل فترة دراسته في الجامعة يجوز للطالب إعادة دراسة مساقات نجح فيها وذلك ألغراض رفع معدله  .8

 في معدله التراكمي.  األكاديمي ولكن تحسب العالمة الثانيةالعالمتان في سجله   وت دَّون   التراكمي.
ال يجوز احتساب أي مساق كبديل عن مساق اجباري رسب فيه الطالب إال بموافقة المجلس األكاديمي بعد توصية  .9

  البرنامج. 
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 المادة العاشرة: احتساب المعدل التراكمي لمساقات الدراسات العليا

يحتسب المعدل التراكمي لمساقات الدراسات العليا بناء على نتائج المساقات التي يسجلها الطالب من مستوى  .1
والحتساب الماجستير أو الدبلوم العالي أو المساقات من مستوى البكالوريوس المقر احتسابها من قبل البرنامج. 

المة بالحروف حسب الجدول ادناه، ويكون المعدل المعدل التراكمي )او الفصلي( للطالب تعطى قيمة عددية لكل ع
التراكمي او الفصلي هو مجموع حاصل ضرب عدد الساعات المعتمدة للمساق في القيمة العددية لعالمة المساق 

( ويكون Roundingمقسوما على مجموع الساعات المعتمدة التي درسها الطالب مقربا الى منزلتين عشريتين )
 .4المعدل من 

 القيمة العددية العالمة القيمة العددية العالمة
A+ 4.00 B- 2.67 
A 4.00 C+ 2.33 
A- 3.67 C 2.00 
B+ 3.33 D 1.67 
B 3.00 F 0 

 
ال تدخل في احتساب المعدل التراكمي لمساقات الدراسات العليا النتائج النهائية للمساقات االستدراكية أو للرسالة أو  .2

بعالمة "انسحاب"، أو ألية مساقات من مستوى البكالوريوس غير مقر احتسابها من االمتحان العام أو للمساقات 
قبل البرنامج أو للمساقات المحولة من جامعة أخرى. وفي حالة المواد التي يعيدها الطالب، تحتسب العالمة الثانية 

 فقط ضمن المعدل التراكمي.
المعدل التراكمي يحتسب بناء  على نتائج المساقات التي إذا قبل الطالب في برنامج آخر في الدراسات العليا فإن  .3

 يطلبها أو يقرها البرنامج الجديد سواء كانت مساقات من مستوى الماجستير أو الدبلوم العالي أو البكالوريوس.

 المادة الحادية عشرة: تقدير الشهادات

جستير والذي يدون في سجله الدائم على معدله يعتمد تقدير نتائج الطالب المتخرج بأي من درجتي الدبلوم العالي والما
 ألغراض متطلبات التخرج، ويحدد كما يلي: التراكمي في جميع المساقات التي احتسبت له 

 المعدل التراكمي التقدير
 4.00-3.67    امتياز

 3.66-3.00  جيد جدا
 2.99-2.67     جيد

 2.66-2.33    مقبول
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 أحد المسارين والتحويل من مسار إلى آخرالمادة الثانية عشرة: اختيار 

يقدم طالب الماجستير طلبا خطيا لمجلس الدائرة أو المعهد أو لجنة البرنامج الختيار أحد المسارين )"أ" للرسالة  .1
ساعة معتمدة من متطلبات التخرج من ضمنها مساق/ي  15و"ب" بدون رسالة( وذلك بعد إنهاء ما ال يقل عن 

البرنامج. ويتخذ المجلس أو اللجنة القرار بناء على كفاءة الطالب وحسب المعايير المقرة في مناهج البحث في 
 البرنامج والقدرة االستيعابية للبرنامج.

يتم التحويل من مسار إلى آخر بناء على طلب الطالب وتوصية مجلس الدائرة أو المعهد أو لجنة البرنامج وموافقة  .2
س الدائرة أو المعهد أو لجنة البرنامج أن يوصي لعميد الكلية وبناء على توصية العميد المعني. كما يجوز لمجل

رئيس الدائرة/مدير البرنامج بتحويل طالب إلى مسار حلقتي البحث بناء  على تقارير المشرف الفصلية وحسب تقدير 
ة "انسحاب" من الرسالة على مجلس الدائرة/لجنة البرنامج لجدية عمل الطالب/ة، وفي كلتا الحالتين يتم تدوين عالم

 سجل الطالب.

 المادة الثالثة عشرة: تسجيل الرسالة

 عند التسجيل للرسالة يجب أن يتم االلتزام بما يلي: .1
أن يكون المشرف على الرسالة الذي سيتم تعيينه قد نشر خالل السنوات الخمس السابقة لتعيينه ما ال يقل عن  . أ

 جال التخصص إذا كان برتبة أستاذ مساعد،بحث واحد في وعاء محكم ذي مكانة في م
أن ال يتجاوز عدد الطلبة الذين يقوم باإلشراف عليهم ما مجموعه أربعة طلبة في وقت واحد، وأي استثناء لذلك  . ب

 يتطلب موافقة نائب الرئيس للشؤون األكاديمية.
لرسالة لحين استكمال المناقشة، إذا لم يتم الطالب الرسالة في الفصل الذي سجلها فيه، يستمر تسجيله في مساق ا .2

على أن يكون ذلك ضمن الفترة الزمنية الممنوحة إلتمام درجة الماجستير، وعلى أن يقوم الطالب بدفع رسوم 
 "مستمر".  التسجيل، وفي هذه الحالة تسجل له عالمة

له عالمة "انسحاب" من  إذا لم يتم الطالب الرسالة ضمن الفترة الزمنية الممنوحة إلنهاء درجة الماجستير، توضع .3
ما لم يحصل على فرصة للتمديد من المجلس األكاديمي بتوصية من لجنة البرنامج، التي يمكن لها كذلك   الرسالة

 أن توصي بتحويل الطالب إلى مسار حلقتي البحث.

 المادة الرابعة عشرة: التحذير األكاديمي

وال يحتسب   .2.33راكمي في مساقات الدراسات العليا عن يوجه التحذير األكاديمي إلى كل طالب يتدنى معدله الت .1
المعدل التراكمي ألغراض التحذير األكاديمي إال بعد أن يكون الطالب قد انهى ست ساعات معتمدة. وعلى الطالب 

 في الفصل الذي يمنح فيه الفرصة لذلك. إزالة التحذير 
 يقل عن ثالث ساعات وما ال يزيد عن ست ساعات على الطالب الذي استحق التحذير األكاديمي أن يسجل ما ال .2

 في أول فصل يسجل فيه الحقا، بما في ذلك ساعات الرسالة إذا كان الطالب مسجال  لها في فصل سابق.
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 المادة الخامسة عشرة: الفصل من البرنامج

 الحاالت التالية:يفصل الطالب من البرنامج لمدة فصل دراسي واحد إذا انطبقت عليه أي من  الفصل المؤقت: .1
 الرسوب في مساقين مختلفين من مساقات الدراسات العليا المطلوبة للبرنامج خالل مدة الدراسة في البرنامج. . أ

 إعادة مساق والرسوب فيه للمرة الثانية. . ب
 الحصول على ما مجموعه تحذيرين أكاديميين )وليس بالضرورة متتاليين(. . ت
عد المحدد بموجب البند الثاني من المادة الرابعة إال إذا لم تطرح هذه عدم ِإتمام المواد االستدراكية في المو  . ث

 المساقات خالل أخر فصلين.
يستطيع الطالب الذي فصل من البرنامج فصال  مؤقتا  أن يتقدم بطلب إلعادة التحاقه إلى البرنامج وتقوم لجنة 

ومدير دائرة التسجيل والقبول بدراسة طلب خاصة برئاسة نائب الرئيس للشؤون األكاديمية وعضوية عمداء الكليات 
إعادة االلتحاق وتوصية البرنامج المعني والعميد ووضع الشروط المناسبة التي على الطالب تحقيقها بعد إعادة 

 التحاقه.
 يفصل الطالب من البرنامج فصال  نهائيا  إذا انطبقت عليه أيا من الحاالت التالية: الفصل النهائي من البرنامج: .2

 الحصول على ما مجموعه ثالث تحذيرات أكاديمية وليس بالضرورة متتالية. . أ
 الرسوب في ثالث مساقات من مساقات الدراسات العليا )بما فيها مرتين في مساق ومساق آخر(. . ب
 الرسوب مرتين في مناقشة الرسالة. . ت
 استحقاق الفصل المؤقت للمرة الثانية. . ث
 ات التخرج بموجب المادة الثامنة.استنفاذ المدة القانونية الستكمال متطلب . ج

يستطيع الطالب الذي فصل من البرنامج فصال  نهائيا  أن يتقدم بطلب إلعادة التحاقه إلى البرنامج كطالب بوضع 
 خاص إذا انطبقت عليه التعليمات ذات الصلة.

وفي   يجوز للطالب المفصول أكاديميا  من برنامج معين أن يتقدم بطلب التحاق ببرنامج آخر في الدراسات العليا. .3
قل تساعات معتمدة من برنامجه السابق بشرط أن ال  9حالة قبوله في برنامج جديد يحتسب له ما ال يزيد عن 

 لس الدائرة/لجنة البرنامج.، وذلك بموافقة مج+C أي مساق من المساقات المحولة عن عالمة
 االستثناء من الفصل من البرنامج:

ساعات معتمدة أو أقل، يعطى  6إذا استحق الطالب الفصل من البرنامج ألي سبب من أسباب الفصل وكان قد تبقى له 
 فرصة بمدة أقصاها فصلين دراسيين الستكمال متطلبات التخرج.

 المادة السادسة عشرة: الفصل من الجامعة

 صل الطالب من الجامعة في الحاالت التالية:يف
 إذا فصل من برنامجه ولم يقبل في أي برنامج آخر. .1
 إذا مضى على التحاقه بالدراسات العليا مدة تزيد على الفترة المنصوص عليها في المادة الثامنة. .2
ة النظام في كلية في حالة مخالفته ألنظمة الجامعة العامة وبقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية لجن .3

 الدراسات العليا، أو لجنة النظام العامة في الجامعة، أو أية لجنة أخرى يعينها مجلس الجامعة لهذا الغرض.
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 المادة السابعة عشرة: االنسحاب من مساق

 تسري التعليمات التالية على الطلبة الذين ينسحبون من مساق معين:
االنسحاب من مساق معين خالل تلك الفترة دون أن يظهر المساق في : يمكن االنسحاب خالل فترة تعديل التسجيل .1

 سجل الطالب األكاديمي.
االنسحاب من مساق بعد فترة تعديل التسجيل وحتى نهاية األسبوع الثاني عشر )األسبوع السادس في الدورة  .2

المساق يظهر في سجل  : إذا انسحب الطالب رسميا من المساق خالل تلك الفترة، فإنالصيفية( من بدء التدريس
ذا لم ينسحب الطالب رسميا، فإن  الطالب الدائم بعالمة "انسحاب" التي ال تدخل في حساب معدله التراكمي. وا 
المساق يظهر في سجل الطالب الدائم بعالمة "انسحاب برسوب" بغض النظر عن العالمة التي كان قد حصل 

 عليها الطالب في المساق حتى تاريخ انسحابه.
: االنسحاب من مساق ما بعد األسبوع الثاني عشر )األسبوع السادس في الدورة الصيفية( من بدء التدريس .3

 يظهر ذلك المساق في سجل الطالب الدائم بعالمة "انسحاب برسوب".

 المادة الثامنة عشرة: االنسحاب من الجامعة

بتعبئة الطلب الخاص باالنسحاب لدى دائرة  يترتب على الطالب الذي يرغب باالنسحاب رسميا من الجامعة أن يقوم .1
التسجيل والقبول والحصول على موافقة من رئيس الدائرة أو مدير المعهد أو مدير/منسق البرنامج الملتحق به ومن 
ذا لم يقم بذلك، ي عتبر انسحابه غير رسمي ويعطى عالمة "انسحاب برسوب" في جميع المساقات  العميد المعني. وا 

بغض النظر عن الفترة التي قضاها في الفصل. وتسري التعليمات التالية على الطلبة الذين  التي سجل لها
 ينسحبون رسميا:

إذا انسحب الطالب رسميا من الجامعة خالل فترة تعديل التسجيل، فإن اسم الطالب ال يظهر في سجالت  . أ
 الجامعة للفصل الذي انسحب منه.

بعد فترة تعديل التسجيل وقبل نهاية األسبوع الثاني عشر )األسبوع إذا انسحب الطالب رسميا من الجامعة   . ب
له عالمة "انسحاب" على سجله الدراسي لجميع المساقات   السادس في الدورة الصيفية( من بدء التدريس ت دَّون 

 التي سجل لها في ذلك الفصل بما في ذلك مساق الرسالة.
سبوع الثاني عشر )األسبوع السادس في الدورة الصيفية( من ال يسمح للطالب االنسحاب من الجامعة بعد األ  . ت

ذا انقطع عن الدراسة بغض النظر عن الفترة التي داوم فيها من الفصل الدراسي، فإن  بدء التدريس، وا 
المساقات التي كان مسجال لها تظهر في سجله األكاديمي كعالمة "انسحاب برسوب" ما عدا مساق الرسالة 

 ."IPبعالمة "مستمر 
يسمح للطالب االنسحاب )رسميا( من الجامعة لمدة ال تتجاوز بمجموعها السنتين أثناء فترة دراسته، بشرط ان ال  .2

تتجاوز ثالثة فصول نظامية متتالية. ويحق له تقديم طلب إلعادة االلتحاق ببرنامجه إذا كانت فترة االنسحاب ال 
 تزيد عن ثالثة فصول نظامية متتالية.

 المنسحب من أي من التزاماته المالية للجامعة. ال يعفى الطالب .3



33  

 

 المادة التاسعة عشرة : إعادة االلتحاق

ذا رغب الطالب  .1 يجوز للطالب المنسحب من الجامعة تقديم طلب إلعادة االلتحاق بالبرنامج الذي انسحب منه. وا 
 ينة في المادة الثانية.بااللتحاق ببرنامج آخر، عليه تقديم طلب جديد لذلك البرنامج وفق اإلجراءات المب

م طلب إعادة االلتحاق إلى دائرة التسجيل والقبول قبل بدء الفصل الدراسي بشهر على األقل. .2  ي قدَّ
تتم إعادة االلتحاق بالجامعة بتوصية من مجلس الدائرة أو المعهد أو لجنة البرنامج وبموافقة العميد المعني. وفي  .3

 واألنظمة األكاديمية والمالية السارية عند إعادة االلتحاق. حالة قبوله تنطبق عليه الخطة الدراسية
انسحابه انسحابا  نهائيا  ويفقد حقه في تقديم طلب  انسحاب الطالب في مجموعه مدة السنتين يكون  إذا تجاوز  .4

ذا قبل الطالب، تطبق عليه األنظمة  إعادة  االلتحاق. وبعد ذلك ، يجوز للطالب تقديم طلب قبول جديد. وا 
ألكاديمية والخطة الدراسية السارية. ويدرس البرنامج المعني معادلة ما أمكن من المساقات التي درسها الطالب ا

سابقا مع مساقات الخطة السارية )في حال قبل الطالب في البرنامج الذي انسحب منه(، أو احتسابها )في حال قبل 
 في برنامج آخر(.

 المادة العشرون: الدورة الصيفية

الدورة الصيفية كفصل دراسي نظامي ألغراض توجيه التحذير األكاديمي وازالته والفصل من الجامعة إذا درس الطالب  تعتبر
فيها أكثر من ثالث ساعات معتمدة. كما يجوز للطالب تسجيل الرسالة أو مناقشتها في الدورة الصيفية وذلك بموافقة مسبقة 

مج. كذلك يمكن للطالب أن يسجل إلحدى حلقتي البحث خالل الدورة الصيفية من مجلس الدائرة أو المعهد أو لجنة البرنا
 شريطة اقتصار تسجيله على ذلك وبعد موافقة مجلس الدائرة أو المعهد أو لجنة البرنامج.

 المادة الواحدة والعشرون: الدراسة في جامعة أخرى 

بتوصية من مجلس الدائرة أو المعهد أو لجنة  ساعات معتمدة في جامعة أخرى  9يسمح للطالب بدراسة ما ال يزيد عن 
( من المادة 5( من المادة الرابعة وما ورد في البند )4البرنامج وموافقة المجلس األكاديمي مع مراعاة ما ورد في البند )

 الخامسة أعاله.

 المادة الثانية والعشرون: شروط منح الدرجة

 المواعيد المحددة لمنح الشهادات في الجامعة بعد استيفاء الشروط التالية: تمنح درجة الدبلوم العالي أو درجة الماجستير في
 إتمام الطالب جميع المتطلبات األكاديمية للتخرج .1
 إقرار منح الدرجة من قبل المجلس األكاديمي .2
 تسليم نسخة مجلدة من الرسالة إلى كل من: .3

 مكتب عميد الكلية. . أ
 مكتب عميد كلية الدراسات العليا. . ب
 البرنامج.مكتب  . ت
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 المشرف على الرسالة. . ث
 مكتبة الجامعة. . ج

 تسليم نسخة الكترونية من الرسالة إلى كل من: .4
 مكتبة الجامعة. . أ

 مكتب عميد الكلية. . ب
 مكتب عميد كلية الدراسات العليا . ت

 المادة الثالثة والعشرون: برامج الماجستير المشتركة مع جامعات أخرى 

مول بها في جامعة بيرزيت على برامج الماجستير المشتركة مع جامعات أخرى، تسري أنظمة وتعليمات درجة الماجستير المع
 ما لم يرد في البروتوكول الخاص بالبرنامج ما يقتضي خالف ذلك.

 المادة الرابعة والعشرون: التعديالت على األنظمة

 تعدل هذه األنظمة بقرار من مجلس الجامعة.

  2005تموز  20بتاريخ  2004/2005-(37)أقرها مجلس الجامعة في جلسته رقم. 
  ويبدأ العمل بهذا 21/6/2006( بتاريخ 34) 1تم تعديل المادة الثامنة بموجب قرار مجلس الجامعة رقم ،

 .2006/2007التعديل اعتبارًا من بداية العام 
  2014-12-9بتاريخ  2014/2015( 9) 2تم تعديل المادة الخامسة بند ب بناء على قرار مجلس الجامعة. 
  24/1/2015بتاريخ  2014/2015( 11) 4أضيفت المادة الثالثة والعشرون بناء على قرار مجلس الجامعة. 
  18/5/2016بتاريخ  2015/2016( 36) 3تم تعديل التعليمات بموجب قرار مجلس الجامعة رقم. 
 ( 34جلسة ) 1م عدلت التعليمات لتتناسب مع نظام العالمات بالحروف بموجب قرار مجلس الجامعة رق

 .6/6/2018بتاريخ  2017/2018
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 تعليمات التسجيل واإلشراف والكتابة والمناقشة والنشر لرسائل الماجستير
 فيما يلي تعليمات التسجيل واإلشراف والكتابة والمناقشة والنشر لرسالة الماجستير في جامعة بيرزيت.

 اإلشراف والمناقشة   أواًل. 

بعد التشاور مع مدير البرنامج يقوم عميد الكلية بالتوصية لرئيس الجامعة من خالل نائب مع بدء العام األكاديمي و  .1
الرئيس للشؤون األكاديمية لتشكيل لجنة البرنامج ولمدة سنة واحدة بشكل يتحقق معه عدالة التمثيل من حيث 

نامج على مستوى الدائرة أو المعهد التخصصات داخل البرنامج. تشرف اللجنة على كافة األمور اإلجرائية المتعلقة بالبر 
 أو الكلية )للبرامج البينية(.

ساعة معتمدة  15يقدم الطالب طلبا خطيا للجنة البرنامج الختيار مسار الرسالة )المسار "أ"( بعد إنهاء ما ال يقل عن  .2
برنامج معايير لقبول طلبات من األنظمة األكاديمية للدراسات العليا(. يحدد كل  12من متطلبات التخرج )بموجب المادة 

 االنضمام إلى مسار "أ". ينصح الطلبة المعنيون بالرسالة بالتقدم لمسار "أ" في الفصل الثالث لهم في البرنامج.

ويعلم  بعد موافقة البرنامج على الطلب، يقدم الطالب مقترحا مختصرا للرسالة إلى مدير/منسق البرنامج، والذي يقره  .3
صفحات( على العناصر التالية كحد  3ين المشرف. ويجب أن يحتوي المقترح المختصر )في حدود العميد بذلك قبل تعي

 أدنى:
 مشكلة الدراسة، . أ

 سئلة الدراسة، . ب
 أهمية الدراسة، . ت
 المنهجية )طبيعة البيانات، كيفية جمعها، كيفية معالجة البيانات لإلجابة على األسئلة(، . ث
 مراجعة أدبيات موجزة. . ج

المشرف على رسالة الطالب من عميد الكلية المعني بناء على تنسيب مدير/منسق البرنامج ورغبة يصدر القرار بتعيين  .4
 الطالب وموافقة المشرف.

 يشترط في المشرف الذي يتم تعيينه ما يلي: .5
أن يكون عضو هيئة تدريس في الجامعة بإحدى رتب األستاذية ذو عالقة بالتخصص. في حال كان المشرف برتبة  . أ

فيتوجب أن يكون قد نشر بحثا  واحدا  على األقل خالل السنوات الخمس األخيرة في وعاء محكم ذي  أستاذ مساعد
   مكانة.

أن ال يتجاوز عدد الرسائل التي يقوم باإلشراف عليها أربع رسائل في وقت واحد من ضمنها ثالث رسائل جديدة كحد  . ب
 ؤون األكاديمية.أقصى، وأي استثناء لذلك يحتاج إلى موافقة نائب الرئيس للش

ال يجوز لمشرف الطالب ترك مهمة اإلشراف على رسالة الطالب من طرف واحد كما ال يجوز تغيير المشرف إال  . ت
تحت ظروف استثنائية وبعد موافقة لجنة البرنامج وعميد الكلية، مع احتفاظ العميد بحق المطالبة باسترداد مكافأة 

 اإلشراف جزئيا  أو كليا .
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يمكن لشخص من خارج الجامعة يستوفي شروط التأهيل لإلشراف أن يشترك في اإلشراف الرئيسي في حاالت خاصة  .6
 مع عضو هيئة تدريس في الجامعة مؤهل لإلشراف.

يقوم الطالب بإعداد مقترح موسع للرسالة على أن يشتمل على عنوان الرسالة، أهميتها، المنهجية المتبعة، إشكالية  .7
ى )إن لزم(، مراجعة وتقييم األدبيات، وقائمة أولية بمراجع ومصادر الدراسة. يقدم المقترح الدراسة أو الموضوع، المحتو 

الموسع إلى مدير/منسق البرنامج في موعد ال يتعدى نهاية الفصل األول لتسجيل الطالب للرسالة. يحدد للطالب موعد 
 ات التالية:للدفاع عن المقترح المفصل أمام لجنة البرنامج، على أن تراعى االعتبار 

 -إذا اقتضت الضرورة  -يقوم الطالب بالدفاع عن المقترح المفصل بحضور مشرف الطالب، ويتم اللجوء للتصويت  . أ
من أجل تقرير أن يستمر الطالب في مسار الرسالة أو أن يتم تحويله إلى مسار حلقتي بحث، ويمكن للجنة أن تطلب 

 تتعدى فصال دراسيا واحدا من تاريخه.من الطالب إعادة تقديم المقترح في فترة ال 
تتم مناقشة مقترح الرسالة الموسع بحضور المشرف، ويعطى المشرف حق التصويت سواء كان عضوا في اللجنة أم  . ب

 لم يكن، بشكل يتحقق معه مبدأ عدالة التقييم تجاه كافة الطلبة المتقدمين أمام اللجنة.
 ع له عالمة "انسحاب" لمساق الرسالة.توض  في حال تقرر تحويل الطالب إلى مسار "ب" . ت

ذا لم يتم الرسالة في الفصل الذي سجل لها، تعطى له عالمة "مستمر"، 860يسجل الطالب لمساق الرسالة ) .8 (، وا 
ويستمر تسجيله دون احتساب ساعات إضافية لمدة فصل أو أكثر إلى حين استكمال المناقشة، على أن يكون ذلك 

 حة إلتمام درجة الماجستير.ضمن الفترة الزمنية الممنو 

عن سير وتطور العمل في رسالة ماجستير لألستاذ المشرف يوضح سير العمل   يقدم الطالب في نهاية كل فصل تقريرا   .9
والذي يمكنه   على الرسالة. يقوم المشرف بعد إبداء مالحظاته وتوصياته برفع التقرير إلى رئيس الدائرة/مدير البرنامج،

نة البرنامج، بناء  على تلك التقارير وبناء  على جدية عمل الطالب، إما بالسماح للطالب بمتابعة أن يوصي لمجلس/لج
 العمل على الرسالة أو بالتوصية لعميد الكلية بالتحويل لمسار حلقتي البحث.

ا يبرر يمكن للطالب التقدم بطلب تحويل إلى مسار حلقتي بحث )مسار ب( إلى مدير البرنامج على أن يكون هناك م .10
 الطلب.

في حال موافقة لجنة البرنامج على طلب تحويل المسار، ترفع توصية بذلك إلى العميد، وفي حال موافقة عميد الكلية  .11
على طلب التحويل من مسار الرسالة إلى مسار حلقتي البحث يتم تدوين عالمة "انسحاب" من الرسالة في سجل 

 الطالب.

المشرفَين المشاركَين(، وعضوين آخرين من الجامعة بإحدى رتب األستاذية،  تتشكل لجنة المناقشة من المشرف )أو .12
ويجوز تعيين أحدهما من خارج الجامعة وفق نفس الشروط التي يجب توفرها في أعضاء لجنة المناقشة وحسب إجراءات 

ية مبررة بموافقة تعيين أعضاء لجان النقاش من داخل الجامعة. ويمكن تعيين عضو مناقش إضافي في حاالت استثنائ
 العميد المعني.
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يتم تعيين أعضاء لجنة المناقشة من قبل العميد المعني، على أن ينسب أحد أعضاء لجنة المناقشة من قبل مدير/منسق  .13
 البرنامج والعضو اآلخر من قبل المشرف، وذلك قبل الموعد المتوقع للمناقشة بثالثة شهور على األقل.

، وبحضور الطالب، تقريرا  مرحليا  يقدمه الطالب عن الرسالة وسير العمل فيها، ويبدون أية يناقش أعضاء لجنة المناقشة .14
مالحظات يرونها مناسبة. يتم تدوين وقائع هذا اللقاء من قبل المشرف وتقدم إلى أعضاء لجنة النقاش ومدير البرنامج، 

 الة.وعميد الكلية. ويتابع أعضاء اللجنة عمل الطالب إلى حين إنهاء الرس

بعد إعداد الرسالة للمناقشة يقدم الطالب نسخة للدائرة أو البرنامج إضافة للنسخ التي توزع على أعضاء لجنة المناقشة،  .15
وبعد موافقة   وذلك قبل موعد المناقشة بستة أسابيع، ويكون مدير أو منسق البرنامج مسؤوال عن تنفيذ هذا الشرط.

اهزة للمناقشة )على أن يتم تعبئة نموذج "التقييم األولي ألعضاء لجنة مناقشة أعضاء لجنة المناقشة على أن الرسالة ج
رسالة الماجستير" من قبل جميع أعضاء اللجنة، وتقدم نسخ عنها إلى المسؤول عن البرنامج وعميد الكلية(، ينسب 

ذي يقوم بدوره بإعالم مدير مدير/منسق البرنامج وبناء  على توصية المشرف موعدا  للمناقشة إلى العميد المعني، وال
/منسق البرنامج والطالب وأعضاء لجنة المناقشة بموعد المناقشة واإلعالن عنه داخل الجامعة، على أن تعقد المناقشة 

 قبل موعد التخرج في الفصل الذي يرغب الطالب أن يتخرج فيه بأسبوعين على األقل.

ة للمناقشة، تناقش اللجنة الموضوع، وفي حالة عدم االتفاق يحيل إذا أرتأى أي من أعضاء اللجنة أن الرسالة غير جاهز  .16
 المشرف الموضوع إلى العميد المعني التخاذ القرار المناسب.

 
 تناقش الرسالة علنيا  وتكون مفتوحة لحضور المهتمين وتتم إجراءاتها على النحو التالي: .17
 البحث وأسلوبه ونتائجه.يطلب رئيس اللجنة من الطالب تقديم عرض شفوي يلخص فيه موضوع  . أ

 يعطى حق النقاش للجنة المناقشة أوال ، ومن ثم يفسح المجال للحضور لطرح األسئلة. . ب
بعد انتهاء النقاش تقوم اللجنة بالتداول بشأن النتيجة ويعلن رئيس اللجنة قرارها بحضور أعضاء اللجنة والطالب،  . ت

ب. يدون قرار لجنة المناقشة على نموذج خاص )"تقرير لجنة وتكون النتيجة كالتالي: ناجح، ناجح بشرط التعديل، راس
مناقشة رسالة الماجستير"(، ويوقعه جميع أعضاء اللجنة ويتم إرسال نسخة منه للعميد المعني و لدائرة التسجيل 

 والقبول.
قصاها عشرة في حالة النجاح يسلم الطالب نموذج التخرج ونسخ من الرسالة للجهات الرسمية في الجامعة في فترة أ . ث

 أيام عمل من تاريخ المناقشة.
في حالة الرسوب تتم دعوة الطالب إلى جلسة ثانية للمناقشة وبحضور أعضاء لجنة المناقشة في فترة ال تزيد عن ستة  . ج

 أشهر كما أن عليه إعادة التسجيل لمساق الرسالة مرة أخرى.
ة شهور إلتمام التعديالت. يدون قرار أعضاء في حالة وجود حاجة للتعديل يتم منح الطالب فرصة أقصاها أربع . ح

اللجنة ويتم إعالم العميد المعني ودائرة التسجيل والقبول بذلك وتبقى عالمة الطالب "مستمر" إلى حين استكمال 
الرسالة. وبعد إتمام التعديالت، تقرر اللجنة، بأغلبية أصوات أعضاءها، إذا استوفى الطالب شروط النجاح. وفي حالة 

ذا لم يتم الطالب التعديالت استيف اء شروط النجاح، يوقع أعضاء اللجنة نموذج "إتمام تعديالت رسالة الماجستير". وا 
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في الفترة المذكورة، تنظر لجنة البرنامج في أسباب ذلك ويوصي للمجلس األكاديمي إما بمنح الطالب فرصة أخرى 
 وللمجلس األكاديمي تحديد مدة الفرصة اإلضافية. إلتمام الرسالة، أو بإعطائه عالمة "انسحاب" من الرسالة.

يقوم أعضاء لجنة المناقشة بتوقيع الصفحة الرسمية داخل الرسالة بعد إجراء جميع التعديالت المطلوبة، ويتم توقيعها  . خ
 أوال  من قبل المشرف.

 ى المجلس األكاديمي.لدى استيفاء الطالب جميع شروط التخرج، ترفع توصية من العميد بمنحه درجة الماجستير إل .18
   

 حقوق التأليف والنشر :ثانياً 
يملك الطالب حق التأليف والنشر لرسالته كمخطوطة كاملة إال أن ذلك الحق يؤول للجامعة إذا كان الطالب قد تلقى دعما ماليا 

الرسالة. وال تشمل تلك بحثية من الجامعة أو بواسطتها إلجراء البحث الذي يشكل أساس  على شكل منحة )جزئيا أو كامال(
الطالب حق التأليف والنشر، يحق للجامعة  امتالك المنح، منح الدراسة والعمل أو أية منح أخرى غير بحثية. وعلى الرغم من

المستخدمة حاليا أو التي قد  )ورقية أو إلكترونية( لجمهور الباحثين عبر الوسائل منها أن توفر نسخا من الرسالة أو أجزاء
 حقا ويعتبر منح الجامعة هذا الحق من قبل الطالب أحد شروط التخرج ومنح الدرجة العلمية.تستحدث ال

  
 كتابة رسالة الماجستير  :ثالثاً 

 تكتب رسالة الماجستير على النحو التالي:
ة وال يزيد كلم 200باللغة العربية ويرفق بها ملخص واضح باللغة العربية وآخر باللغة اإلنجليزية، ال يقل كل منهما عن  .1

كلمة وال  200كلمة، ويمكن أن تكتب الرسالة باللغة اإلنجليزية ويرفق بها ملخص باللغة العربية ال يقل عن  600عن 
كلمة. وفي كلتا الحالتين ينبغي أن تكتب الرسالة بلغة سليمة على أن ال يتعدى عدد صفحات الرسالة  600يزيد عن 

 صفحة.  200

 ة ما يلي:تحتوي صفحة الغالف الداخلي .2
 عنوان الرسالة باللغتين. . أ

 اسم كاتبها كما هو مسجل رسميا  في الجامعة. . ب
 تاريخ مناقشة الرسالة. . ت
 أسماء المشرف وأعضاء لجنة المناقشة. . ث
تكتب العبارة التالية: "قِدَمت هذه الرسالة استكماال  لمتطلبات درجة الماجستير في ..... من كلية الدراسات العليا في  . ج

 بيرزيت، فلسطين"، أو ما يقابلها باللغة اإلنجليزية، إذا كانت الرسالة باللغة اإلنجليزية:جامعة 
This Thesis was submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master's Degree in 

......................... from the Faculty of Graduate Studies at Birzeit University, Palestine 

الصفحة الرسمية التالية للصفحة األولى تحمل اسم الطالب وعنوان الرسالة وتاريخ المناقشة وتواقيع أعضاء اللجنة.  .3
وترتب صفحات الرسالة حسب األصول المتعارف عليها في الرسائل العلمية بحيث تبدأ بالشكر والتقديم وقائمة 

وتبدأ عملية   كال وملخص باللغتين العربية واإلنجليزية ومن ثم تبدأ فصول الرسالة.المحتويات وقائمة الجداول واألش
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وتضم الرسالة في نهايتها قائمة   ترقيم الصفحات الرقمية من الفصل األول، في حين يتم ترقيم الصفحات األولى أبجديا .
 المراجع مرتبة حسب األصول العلمية.

ويراعى أن تكون الطباعة أنيقة وخالية  A4وتطبع على ورق حجم  Wordسوب تخزن الرسالة والملخص على برنامج حا .4
 من األخطاء المطبعية وعلى وجه واحد فقط من الورق.

ترقم جميع الصفحات في النسخ العربية في أعلى الجانب األيسر من الورقة وفي النسخ باللغة اإلنجليزية في أعلى  .5
 الجانب األيمن من الورقة.

العربية مسافة ونصف بين السطر واآلخر ومسافتان في النسخ باللغة اإلنجليزية، ويترك في الصفحة تترك في النسخ  .6
 سم على يمين الصفحة ويسارها ومن أعلى ومن أسفل الصفحة. 3.5هامش مقداره 

لة جيدة في حالة تضمين خرائط أو صور أو أية أشكال أخرى، ينبغي استعمال ورق ومواد من نوعية تكفل لها البقاء بحا .7
 وواضحة وتكون من نفس المستوى في جميع نسخ الرسالة المطلوبة.

 Chicagoيجب إتباع المواصفات بشأن االقتباس وتوثيق المراجع والحواشي والببليوغرافيا والفهارس كما ورد في  .8
Manual of Style .أو أي دليل آخر يقره المجلس األكاديمي وذلك حسب الحقل المعني 

 ملة ومجلدة من الرسالة إلى كل من:تسليم نسخة كا .9
 مكتب البرنامج. . أ

 المشرف على الرسالة. . ب
 مكتبة الجامعة. . ت

 تسليم نسخة إلكترونية من الرسالة إلى كل من: .10
( ونسخة أخرى doc.) Microsoft Word( يحتوي على نسخة على هيئة ملف CDمكتبة الجامعة: قرص مدمج ) . أ

 PDF (Adobe Acrobat.)على هيئة 
 .PDFمكتب عميد الكلية: قرص مدمج على هيئة ملف  . ب
 .PDFمكتب عميد كلية الدراسات العليا: قرص مدمج على هيئة ملف  . ت

  
 نشر نتائج أبحاث رسائل الماجستير  رابعًا. 

د تشجع جامعة بيرزيت نشر نتائج أبحاث رسائل الماجستير في أوعية المعلومات بالطرق المتعارف عليها في الجامعات ومعاه
وأسوة بما هو معهود لهذه األغراض، ومن أجل توضيح وتنظيم سبل وآليات نشر هذه   الدراسات العليا ومراكز األبحاث.

 النتائج، يجري تطبيق التعليمات التالية:
 يكون حق نشر نتائج أبحاث رسائل الماجستير في أوعية المعلومات للطالب وللمشرف على الرسالة. .1
 ؤلف أول عند النشر ووضع اسم المشرف كمؤلف ثان.يجري وضع أسم الطالب كم .2



40  

 

يمكن للمشرف التخلي عن حقه في النشر وفي هذه الحالة أن قام الطالب بنشر أي جزء من نتائج البحث عليه أن  .3
يشير إلى أن النتائج تشكل جزء من )أو كل( نتائج أبحاث رسالة ماجستير وأنها أتمت في جامعة بيرزيت، مع ذكر 

وذلك في مكان مالئم وبموجب ما هو متعارف عليه في هذا الشأن في المجالت المتخصصة أو  اسم المشرف،
 الدوريات أو الكتب.

في الحاالت الخاصة التي ال يتمكن فيها الطالب من العمل مع المشرف لغرض إعداد نتائج البحث للنشر، أو في  .4
بحث بعد الحصول على موافقة الطالب الخطية، حال تخلي الطالب عن حقه في النشر، يمكن للمشرف نشر نتائج ال

 على أن يتم وضع اسم الطالب كمؤلف أول، وال يحق للمشرف نشر نتائج األبحاث دون ذلك.
في حال حدوث أي خالف بين الطالب والمشرف على الرسالة حول تفسير أو تطبيق تعليمات نشر نتائج أبحاث  .5

د الدراسات العليا للبت فيه. وفي هذه الحالة، يستند العميد إلى رسالة الماجستير، يتم إحالة الموضوع إلى عمي
 اإلجراءات المتبعة في الجامعة بخصوص أخالقيات المهنة والحفاظ على األمانة األكاديمية.

 ى اآلن في جامعة بيرزيت.قتنطبق هذه التعليمات بأثر رجعي على الرسائل التي أتمت حت .6
 

وعدلت مجددًا في  9/4/2014( بتاريخ 25وعدلت في جلسة رقم ) 2010أيار  19أقرت من قبل مجلس الجامعة بتاريخ 
 .6/12/2017 ( بتاريخ13جلسة رقم )
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 تعليمات منح الدراسة والعمل لطلبة الدراسات العليا
تسمى هذه التعليمات "تعليمات المنح لطلبة الدراسات العليا" وتطبق على الطلبة الذين يحصلون على منح للمساعدة  .1

التدريس والبحث في دوائر أو برامج أكاديمية أو وحدات أكاديمية رئيسة للتدريس أو للقيام بمهام أكاديمية أخرى  في
 في الجامعة، تحت اإلشراف المباشر ألعضاء الهيئة األكاديمية، أو الباحثين المعينين في الجامعة.

ساتهم العليا، مقابل قيامهم بأعمال معينة في تهدف هذه المنح إلى مساعدة طلبة الدراسات العليا على إكمال درا .2
الدوائر والبرامج والوحدات األكاديمية الرئيسة وال يعتبر حصولهم على هذه المنح تعيينا في وظيفة مساعد تدريس أو 

 بحث بموجب نظام مساعدي التدريس والبحث الساري المفعول في الجامعة.
ل ضمن مؤهالتهم في دائرة أكاديمية، أو برنامج أكاديمي في مستوى ي كّلف الطلبة الحاصلون على هذه المنح بالعم .3

الدرجة الجامعية األولى. ويشمل العمل تدريس عدد معين من شعب المختبرات، أو تدريس عدد من اللقاءات 
أو ما النظرية من شعب النقاش في المساقات التي تطرحها الدوائر، أو البرامج األكاديمية، ال سّيما األولية منها ،

شابه من األعمال األكاديمية، حسبما ترتئيه الدائرة أو البرنامج. كما يمكن أن يكلف الطلبة الحاصلون على هذه 
المنح بالعمل في وحدات أكاديمية رئيسة في الجامعة للمساعدة في أي من األعمال التي يقوم بها عضو هيئة 

ك التدريب واإلرشاد أو األبحاث. ويعتمد عبء العمل على التدريس، أو الباحث في العادة وتحت إشرافه بما في ذل
ساعات  8من هذه التعليمات(. وي عتبر نصاب العبء الكامل للمنحة  6قيمة المنحة المقدمة للطالب )انظر البند 

عبئ ا أسبوعيا في الفصل الواحد. وتحتسب األعباء بموجب تعليمات احتساب األعباء التدريسية المعمول بها في 
امعة. أما في حالة العمل في مجال غير التدريس المنتظم، في عتبر نصاب العبء الكامل لمنح "الدراسة والعمل" الج
 ساعة عمل أسبوعيا في الفصل الواحد. 24

ي علن عن هذه المنح وعن عددها لكل برنامج للطلبة المقبولين في برامج الدراسات العليا التي تتوافر لديها منح  .4
وتحّدد األعداد لهذه المنح سنويا  حسب الحاجة والميزانية المتوافرة لدى الوحدة المشرفة )الدائرة  للعمل الطالبي.

األكاديمية أو البرنامج أو الوحدة األكاديمية الرئيسة(. وتوزع المنح على الطلبة المتقدمين على أساس تنافسّي، بناء 
 على المقدرة األكاديمية للقيام بالعبء المطلوب.

 هذه المنح خالل الفصلين األول والثاني من العام الدراسي، ولكنها ال تتوافر في العادة خالل الدورة الصيفية. تتوافر .5

 المنحة التي تقدم للطالب نوعان: .6
ساعات عبئا أسبوعي ا في الفصل إذا كان يقوم  8المنحة الكاملة: يقوم الطالب بعبء عمل كامل، يتضمن  .أ 

مل أسبوعيا  في الفصل في حالة التدريس غير المنتظم، والتدريب واإلرشاد ساعة ع 24بالتدريس المنتظم، و
من هذه التعليمات(. وي عفى مقابل ذلك من أقساط التعليم للفصل الذي يحصل فيه على المنحة.  3)البند 

ألف وخمسمائة دينار أردني في الفصل الذي يحصل فيه  1500ويستحق إضافة إلى ذلك مكافأة مالية قدرها 
لى المنحة ، تدفع على قسطين متساويين: فـي منتصف الفصل وفي نهايته. لبعض البرامج يجوز لمجلس ع

الجامعة أن يقرر أن يزيد من قيمة المنحة عما هو وارد أعاله وأن يجعلها سنوية وأن يغير من وتيرة تقسيط 
  دفعها وأن يعدل من عبء العمل الذي يطلب من الطالب القيام به.
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جزئية: تتقرر هذه المنحة بالنسبة والتناسب مع المنحة الكاملة من ناحية عبء العمل المنوط بالطالب المنحة ال .ب 
ومن ناحية اإلعفاء من األقساط الدراسية ومن ناحية مقدار المكافأة المالية التي يحصل عليها, على أن تدفع 

ي حاالت خاصة أن تقتصر المنحة المكافأة على قسطين متساويين: في منتصف الفصل، وفي نهايته. يجوز ف
فقط على االعفاء من األقساط الدراسية بشكل كلي أو جزئي بتوصية من العميد وبموافقة نائب الرئيس للشؤون 

 األكاديمية.
وفي كلتا الحالتين ال ي عفى الطالب من رسوم التسجيل والرسوم األخرى، مثل رسوم التخرج وغيرها. كما قد يترتب على 

بتوصية من لجنة البرنامج وقرار من العميد رد قيمة المنحة ودفع قيمة الرسوم التي أعفي منها إذا أدين بمخالفة أو الطالب 
 أدناه. 8جنحة أكاديمية أو أخالقية أو إذا لم يلتزم بشروط المنحة كشرط التفرغ الوارد في البند 

 إلغاؤها كليا ، بناء على نتائج الطالب وتقييم عمله بعد انتهاء مدتها، أو تعديلها، أو يحق للجامعة تجديد المنحة  .7
 وحاجة الدائرة أو البرنامج أو الوحدة إليه.

أ من هذه التعليمات( متفرغا  للدراسة في -6ي شترط أن يكون الطالب المتقدم للحصول على منحة كاملة )أنظر البند  .8
 خاصة. الجامعة، وأن ال يعمل بوظيفة كاملة في مؤسسة رسمية أو عامة أو

يكون الحّد األقصى لعدد الساعات الممكن تسجيلها لطالب الدراسات العليا الحاصل على منحة الدراسة والعمل هو  .9
ساعة في حالة طلبة الدكتوراه( بتوصية من لجنة البرنامج  12ساعات ) 9ساعات معتمدة. ويمكن رفعه إلى  6

ساعة  12(، فيجوز له أن يسجل لـ 860مساق الرسالة ) وموافقة العميد المعني. أما بالنسبة للطالب المسجل في
ذا استمر تسجيله للرسالة في الفصل الالحق، يسمح له  معتمدة في الفصل الذي يسجل فيه لمساق الرسالة. وا 

ساعات معتمدة. يجوز للطالب الذي يحصل على منحة جزئية أن يسجل لعدد من الساعات أكبر  6بالتسجيل لـ 
وحسبما تنظمه تعليمات الدراسات العليا ذات الصلة ولكنه ال يعفى من أي جزء من رسوم تلك  مما هو وارد أعاله
 المساقات اإلضافية.

موظفا في الجامعة، وبناء عليه فإنه ال يستحق أيا  من االمتيازات التي يتمتع  ال ي عتبر الطالب الحاصل على منحة  .10
لخاصة أو بمقتضى قوانين العمل المعمول بها، أو بمقتضى بها موظفو الجامعة، سواء بمقتضى أنظمة الجامعة ا

 أي قانون أو نظام أو ع رٍف آخر.

بعد إنهاء دراسته في   ال يوجد أي التزام من قبل الجامعة بتوظيف طالب الدراسات العليا الذي حصل على منحة .11
عة. وفي حالة تعيينه بوظيفة الجامعة ألي سبب، سواء بوظيفة تعليمية أو إدارية أو أية وظيفة أخرى في الجام

 معينة من قبل الجامعة بعد إنهاء دراسته، فإن هذا التعيين ي عتبر تعيينا جديدا يخضع لقانون الجامعة وأنظمتها.

ترفع جميع التوصيات المتعلقة بتنفيذ هذه التعليمات أعاله إلى نائب الرئيس للشؤون األكاديمية التخاذ القرار النهائي  .12
 بخصوصها.

 .2015/2016العمل بهـذه التعليمات مـع بدايـة العـام الدراسي  يبدأ .13

 22/4/2015وبتاريخ  19/9/2007وعّدلت بتاريخ  2005تموز  20أقّرها مجلس الجامعة بتاريخ  
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 الدكتوراه في جامعة بيرزيت المعدلة تعليمات منح درجة شهادة
 اتالمادة األولى: مصطلحات وتعريف

 تتضمن هذه التعليمات التعريفات التالية: .1
معرفية )بحثية( أصيلة على شكل مخطوط مصمم وفق تعليمات التسجيل واإلشراف، ومبنية على  : دراسةاألطروحة . أ

 عمل بحثي يتم إنجازه خالل فترة الدراسة لنيل درجة الدكتوراه.
 ي يشهد نقاشا عاما لألطروحة والذي على أساسه تمنح درجة الدكتوراه.: االجتماع الذالدفاع عن األطروحة . ب
 : مدير برنامج الدكتوراه، ويكون برتبة أستاذ مشارك على األقل.مدير البرنامج . ت
ج في وتتولى المسؤوليات والصالحيات ذاتها المنصوص عليها للجنة البرنام  لجنة برنامج الدكتوراه لجنة البرنامج: . ث

 القانون العام للجامعة.
  األطروحة، وتمتحن الطالب عند مناقشة األطروحة. اللجنة التي تقّيم  لجنة األطروحة: . ج
أعضاء الهيئة األكاديمية الذين يقومون باألشراف على إنجاز البحث ومراجعة نسخة األطروحة، وهم  المشرفون: . ح

 أعضاء في لجنة األطروحة.
 تنطبق األنظمة الخاصة بدرجة الماجستير على الحاالت التي لم تتضمنها هذه األنظمة. .2

  
 المادة الثانية: درجة الدكتوراه

تعتبر درجة الدكتوراه أعلى درجة علمية وهي الدرجة النهائية بجامعة بيرزيت. يمكن الحصول على هذه الدرجة عند  .1
 استيفاء متطلباتها والتي تتضمن:

 ساعة لألطروحة( وفق األنظمة األكاديمية للدرجة 24ساعة معتمدة على األقل )منها  54إتمام  -
واجتياز الدفاع عن األطروحة التي يجب أن تكون عمال بحثيا مستقال وأصيال، وتتم المناقشة بحضور لجنة  -

 بناء على توصية من مدير البرنامج.األطروحة التي يتم تعيينها من قبل عميد الدراسات العليا 
يتم منح درجة الدكتوراه من قبل الجامعة ويوقع الشهادة كل من رئيس مجلس أمناء الجامعة، ورئيس الجامعة وعميد  .2

 الدراسات العليا.
)وفق نظام في حالة الحصول على درجة الدكتوراه من قبل جامعة بيرزيت وجامعة أخرى على أساس نفس األطروحة  .3

إشراف مشترك يقر في حينه(، يجب أن يجرى الدفاع عن األطروحة بجامعة بيرزيت كما تشترط األنظمة المعمول بها 
 حاليا.

  
 المادة الثالثة: القبول ببرنامج الدكتوراه 

 شروط القبول ببرنامج الدكتوراه .1
ا، بتقدير "جيد جدا" على األقل في أحد الحقول المعرفية درجة الماجستير )مسار الرسالة( من جامعة معترف به . أ

المتصلة بمجال البرنامج ) تحددها لجنة البرنامج( . في حالة عدم وجود رسالة ماجستير، يتطلب نشر بحث واحد 
   على األقل في مجلة أو كتاب محّكم.
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 درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها بتقدير "جيد" على األقل. . ب
 %.65شهادة الدراسة الثانوية العامة بمعدل ال يقل عن  . ت
% من الساعات المعتمدة لدرجتي البكالوريوس والماجستير قد تم الحصول عليها على أساس الدوام 80أن  إثبات . ث

 المنتظم.
يحددها   التي  المعايير  وفق  جليزيةواإلن  اجتياز امتحانات الكفاءة التي تحددها الجامعة في اللغتين العربية . ج

 البرنامج.
اجتياز أي امتحان معرفي في حقل التخصص يطلبه البرنامج عند تقديم الطلب. الطالب الذين ال يجتازون االمتحان  . ح

يطلب منهم دراسة مساقات استدراكية من برامج الماجستير بالجامعة، كما هو محدد في رسالة القبول،   المطلوب
الل السنة األولى في البرنامج فقط، ويتم التعامل مع المساقات االستدراكية على أنها متطلبات سابقة للمساقات خ

 المطلوبة في البرنامج.
 تقديم مقترح بحثي متكامل. . خ
 إجراءات القبول: .2
يع المستندات المطلوبة في المواعيد المعلنة، تقدم الطلبات إلى دائرة التسجيل والقبول على نموذج خاص مرفقة بجم . أ

 وتحول الطلبات المكتملة إلى لجنة البرنامج الذي يرفع توصياته بشأن القبول إلى عميد الدراسات العليا.
ب يتم قبول الطلبة في برنامج الدكتوراه بقرار من المجلس األكاديمي بناء على توصية عميد الدراسات العليا. ويقوم نائ . ب

الرئيس للشؤون األكاديمية بإبالغ القرارات بهذا الشأن إلى دائرة التسجيل والقبول التي تقوم بإعالم الطلبة بالقرار في 
 حينه

يجوز للبرنامج أن يشترط التفرغ الكامل، وفي هذه الحالة يمنح الطلبة المقبولون في البرنامج منحا  دراسية بموجب  . ت
 ه.أنظمة منح برامج الدكتورا 

بإمكان الطلبة الذين يحققون شروط القبول تمويل دراستهم ذاتيا أو توفير مصدر خارجي للتمويل. وفي هذه الحالة ال  . ث
ينبني على الطالب أي التزام بالعمل أو التدريس تجاه الجامعة كما هي الحال مع الطلبة الحاصلين على منح 

 البرنامج.
 

 متحان الكفاءة المعرفيةالمادة الرابعة: الدراسة وا
ساعة لألطروحة(من مساقات البرنامج بعد درجة الماجستير.  24ساعة معتمدة على األقل )منها  54على الطالب إتمام  .1

ساعات معتمدة بتقدير جيد  9ويجوز بتوصية من لجنة البرنامج وموافقة المجلس األكاديمي تحويل ما ال يزيد عن 
رنامج دكتوراه من جامعة أخرى تعترف بها جامعة بيرزيت. على الطالب أن ينهي المساقات فأعلى درسها الطالب في ب

سنوات كحد أقصى )ستة فصول دراسية( من التحاقه بالبرنامج. ويستثنى من هذه  3الدراسية ببرنامج الدكتوراه خالل 
ساعة معتمدة في  12رس أكثر من المدة فترة العمل على األطروحة. ال يجوز للطالب في أي حال من األحوال أن يد

 الفصل الواحد.
 % ) تقدير "جيد"(.80الحد األدنى لتخرج الطالب حصوله على معدل تراكمي ال يقل عن  .2
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 تتطلب الدراسة في البرنامج المواظبة على حضور المحاضرات المقررة واألنشطة التي يعتمدها البرنامج. .3
ساعة معتمدة من مساقات البرنامج بمعدل  24بعد النجاح في ما ال يقل عن   الكفاءة المعرفيةيتقدم الطلبة المتحان  .4

% . بإمكان الطلبة الذين ال يجتازون هذا االمتحان أن يتقدموا له مرة ثانية خالل عام دراسي. 80تراكمي ال يقل عن 
ذا ما فشلوا في اجتيازه للمرة الثانية، يتم فصلهم من البرنامج نه  ائيا.وا 

  للطالب الحصول على وثيقة من دائرة التسجيل والقبول تشهد بأنه "مرشح للدكتوراه" بعد: .5
 انتهائه بنجاح من دراسة المساقات بتقدير ال يقل عن "جيد". -
 واجتيازه امتحان الكفاءة المعرفية بنجاح. -
  لمفصل أمام لجنة األطروحة. ونجاحه في الدفاع عن مقترح األطروحة ا -

 
 المادة الخامسة: التحذير األكاديمي

%. وال يحتسب المعدل 80يوجه التحذير األكاديمي إلى كل طالب يتدنى معدله التراكمي في مساقات برنامج الدكتوراه عن 
في  وعلى الطالب إزالة التحذيرالتراكمي ألغراض التحذير األكاديمي إال بعد أن يكون الطالب قد أنهى ست ساعات معتمدة. 

 الفصل الذي يمنح فيه الفرصة لذلك.
 المادة السادسة: الفصل من البرنامج 

 يفصل الطالب من البرنامج فصال  نهائيا  إذا انطبقت عليه أي من الحاالت التالية:
 الحصول على تحذيرين أكاديميين )ليسا بالضرورة متتاليين( .  . أ

ب ثالث مرات في مساقات البرنامج )بما فيها الرسوب مرتين في مساق ما، أو الرسوب في ثالثة مساقات الرسو  . ب
 مختلفة(.

 الرسوب في امتحان الكفاءة المعرفية للمرة الثانية. . ت
 .11استنفاد المدة القانونية الستكمال متطلبات التخرج بموجب المادة  . ث
مقترح األطروحة للمرة الثانية وذلك بموجب تعليمات التسجيل واإلشراف والكتابة والمناقشة  الرسوب في الدفاع عن . ج

 والنشر ألطروحة الدكتوراه في جامعة بيرزيت.
 مضي أكثر من ثالث سنوات )ستة فصول دراسية( دون إنهاء المساقات المعتمدة. . ح

 
 المادة السابعة: الفصل من الجامعة

 ة في أي من الحالتين التاليتين:يفصل الطالب من الجامع
 إذا فصل من البرنامج . .1
في حالة مخالفته ألنظمة الجامعة العامة وبقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية لجنة النظام العامة في الجامعة  .2

 ها رئيس الجامعة لهذا الغرض.أو لجنة النظام األكاديمية في كلية الدراسات العليا، أو أية لجنة أخرى يعين
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 المادة الثامنة: االنسحاب من مساق
ال يسمح باالنسحاب من المساقات إال ألسباب طارئة وموثقة تقبل بها لجنة البرنامج وتستدعي االنقطاع عن الدراسة لفترة 

 طويلة.
 

 المادة التاسعة: االنسحاب من الجامعة
 النقطاع عن الدراسة، فللجامعة الحق بمطالبته بقيمة المنح التي دفعت له.إذا قرر الطالب االنسحاب من الجامعة أو ا

 
 المادة العاشرة: متطلبات التخرج

 يتخرج الطالب حين يستوفي المتطلبات التالية:
ام دراسة أية ساعة معتمدة من مساقات البرنامج بتقدير عام ال يقل عن "جيد". هذا باإلضافة إلى إتم 30إتمام دراسة  . أ

 مساقات استدراكية تطلب من الطالب عند القبول؛
 اجتياز امتحان الكفاءة المعرفية؛ . ب
 نشر مقالة بمجلة محكمة مرموقة وتقديم مقالة أخرى للنشر؛ . ت
والمناقشة والنشر ألطروحة الدكتوراه في جامعة إنجاز كتابة األطروحة بموجب تعليمات التسجيل واإلشراف والكتابة  . ث

 بيرزيت واجتياز الدفاع عن األطروحة أمام لجنة األطروحة بنجاح.
 

 المادة الحادية عشرة: مدة البرنامج
يجب أن يستوفي الطالب جميع متطلبات درجة الدكتوراه خالل ست سنوات من تاريخ االلتحاق بالبرنامج. ويجوز للمجلس 

 ديد هذه الفترة لسنة واحدة فقط في ظروف استثنائية.األكاديمي تم
 

 المادة الثانية عشرة: التفسير
في حالة اختالف وجهات النظر بشأن تفسير هذه األنظمة، وفي أية حالة ال تنطبق عليها هذه األنظمة، يعود القرار النهائي 

 لمجلس الجامعة.
 

 المادة الثالثة عشرة: تاريخ بدء سريان هذه األنظمة
 يبدأ سريان هذه األنظمة من تاريخ إقرارها.

  
 17/1/2015بتاريخ  2015/2014( 1أقرها مجلس الجامعة في جلسته الطارئة رقم )

 2015/2014( 1الجلسة الطارئة ) -2 قرار 
 2018/2019( 1، قرار ) 2018/2019(10تم تعديل هذه التعليمات في جلسة مجلس الجامعة رقم )
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 تعليمات التسجيل واإلشراف والكتابة والمناقشة والنشر ألطروحة الدكتوراه في جامعة بيرزيت
 . تسجيل األطروحة1مادة 
 فاءة المعرفية للدكتوراه.يسجل الطالب األطروحة في الفصل الذي يلي اجتيازه المتحان الك .1
يقدم الطالب مقترحا  أوليا  ألطروحة الدكتوراه إلى لجنة برنامج الدكتوراه في موعد أقصاه منتصف الفصل الذي يسجل  .2

فيه لألطروحة. وفي حال عدم قبول المقترح، يمنح الطالب فرصة مدتها فصل دراسي واحد لتقديم المقترح المعدل أو 
 وز تقديم المقترح المعدل أو الجديد أكثر من مرتين.مقترح جديد، وال يج

 . تعيين المشرف على األطروحة2مادة 
يعين لكل مرشح للدكتوراه مشرف رئيس من جامعة بيرزيت على أن يكون برتبة أستاذ مشارك على األقل، وأن يكون  .1

 األخيرة.قد قام بالنشر في أوعية أكاديمية ذات مكانة خالل السنوات الخمس 
إذا دعت الضرورة يمكن تعيين مشرف مشارك من خارج الجامعة يتوفر لديه شرطا الرتبة واإلنتاج العلمي المذكوران،  .2

 وذلك بالتوافق بين مدير البرنامج والمشرف الرئيس.
من طرف لجنة برنامج  يتم تعيين المشرف في الفصل الذي يسجل فيه الطالب األطروحة بعد قبول مقترحها األولي .3

الدكتوراه، وذلك بناء  على توصية من مدير البرنامج وبعد موافقة الطالب. ويمكن في حاالت خاصة تعيين المشرف 
 في الفصل الالحق لتسجيل األطروحة، وذلك بتوصية مدير البرنامج وموافقة العميد.

وموافقة األخير، يقوم المشرف بإرسال رد خطي بعد تواصل العميد مع المشرف لإلشراف على األطروحة خطيا،  .4
 بالموافقة أو الرفض للعميد، ويتولى العميد إبالغ مدير البرنامج والطالب بالرد.

بعد التأكد من أن جميع المتطلبات األكاديمية قد تم استيفاؤها بما ذلك موافقة المشرف المقترح على اإلشراف، يقوم  .5
 ين، ويقوم بإبالغ المشرف، والطالب، ومدير البرنامج خطيا بذلك.العميد بإصدار رسالة تعي

 . واجبات اإلشراف3مادة 
في حالة اإلشراف المشترك يكون المشرف الرئيس بمثابة حلقة وصل بين العميد ومدير البرنامج ولجنة برنامج  .1

 الدكتوراه والمشرف المشارك إن وجد.
عملية اإلشراف على الطالب ابتداء  من إقرار المقترح المفصل  إن المشرف الرئيس يقودإذا تم تعيين مشرف مشارك، ف .2

 لألطروحة وانتهاء  بقبول األطروحة، ويكون للمشرف المشارك دور أساسي في ذلك.
 يحدد المشرف لغة األطروحة )العربية أو اإلنجليزية(، وذلك بالتشاور مع الطالب. .3
شراف بالتنسيق مع الطالب خالل ستة أسابيع من تعيين المشرف، وترسل نسخة منها إلى العميد يتم وضع خطة إ .4

 ومدير البرنامج، وتكون الخطة بمثابة إطار منظم للقاءات الدورية بين الطالب والمشرف.
 من واجبات المشرف التأكد مما يأتي: .5

يير األخالقية للبحث األكاديمي الخاصة بالجامعة، ووفق المعايير أن بحث الدكتوراه يتم إجراؤه وفق المعا . أ
 األخالقية والمهنية وميثاق الشرف الخاصة بالحقل األكاديمي للدراسة؛
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أن يجرى البحث وفق المبادئ التوجيهية ألخالقيات البحث العلمي في حالة عقد مقابالت مع افراد ألغراض  . ب
 البحث.

محتمل فرضها على البحث والقيود التي قد تحّد من حرية النشر للبيانات والنتائج ، في حالة تمويل أن القيود ال . ت
 البحث كليا  أو جزئيا  من قبل طرف خارجي، ال تتعارض مع الحرية األكاديمية.

قييم خطي لتقرير يتابع المشرف تقدم الطالب في إنجاز مخطوطة األطروحة من خالل لقاءات دورية معه ومن خالل ت .6
 دوري وعرض شفهي يقدمه الطالب مرة واحدة كل ستة أشهر، ويتم رفع التقرير لمدير البرنامج.

يقدم الطالب مخطوطة األطروحة للمشرف كاملة أو على شكل أجزاء، ويقوم المشرف بقراءة المخطوطة أو األجزاء  .7
روحة لنيل درجة الدكتوراه. يقوم الطالب بإجراء التعديالت المقدمة للتأكد من أن المخطوطة تستوفي متطلبات األط

 المتفق عليها، ومن ثم يقوم بتقديم المخطوطة كاملة للمشرف للحصول على موافقته النهائية.
أو المشرف المشارك، أو في حال ثبوت عدم قيام أي من  في حال حدوث خالف بين الطالب والمشرف الرئيس  .8

الدعم األكاديمي للطالب، ينظر مدير البرنامج في الموضوع، ويرفع توصيته الموثقة باألدلة للعميد، المشرفين بتقديم 
والتي يمكن أن تتضمن المطالبة بتغيير المشرف. وفي حال تم تعيين مشرف جديد، يتم إتباع اإلجراءات ذات العالقة 

 .2المبينة في المادة 

 اه. المقترح المفصل ألطروحة الدكتور 4مادة 
يقدم الطالب مقترح أطروحة الدكتوراه المفصل للمشرف في فترة ال تتجاوز نهاية الفصل الالحق لتسجيل األطروحة.  .1

يجب أن يكون مقترح البحث مدعما بمبررات واضحة للقيام به، وأن يشتمل في حده األدنى على مراجعة أدبيات 
 ته، وأهميته، وقائمة أولية بالمصادر والمراجع.موجزة، والمنهجية المقترحة، ومشكلة البحث وأسئل

بعد موافقة المشرف على مقترح األطروحة، وفي فترة ال تتجاوز أربعة أسابيع من تعيين لجنة األطروحة، يجب أن  .2
 يدافع الطالب عن مقترحه أمام اللجنة ليحصل على موافقة أعضائها الخطية بقبول المقترح.

رح األطروحة يقوم المشرف بإرسال نسخة من المقترح لمدير البرنامج والذي يرفعه مدعما  بتقييمه أو بعد قبول مقت .3
 مالحظاته للعميد من أجل االقرار.

إذا ما فشل الطالب في دفاعه عن المقترح، يمنح فرصة أخرى للدفاع عن المقترح نفسه أو مقترح آخر. في حالة فشل  .4
قترح األطروحة للمرة الثانية، فإن عليه تغيير المقترح والدفاع عنه في فترة ال تقل عن ستة الطالب في الدفاع عن م

 أشهر.

 . تعيين لجنة األطروحة5مادة 
خالل ثالثة أسابيع على األكثر من موافقة المشرف على مقترح األطروحة المفصل، وبطلب من المشرف، وبعد  .1

تعيين لجنة األطروحة بناء  على تنسيب من مدير البرنامج، ويكون المشرف الرئيس التشاور مع الطالب، يقوم العميد ب
 رئيسا للجنة.

تتكون اللجنة من المشرف باإلضافة إلى ثالثة أعضاء من ذوي التخصص في مجال األطروحة، على أن يكون  .2
 عضو واحد على األقل من أعضاء اللجنة من خارج الجامعة.
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اللجنة أن تجتمع مرة واحدة على األقل كل ستة أشهر بناء  على دعوة من رئيس اللجنة لالستماع لعرض من على  .3
الطالب ومناقشة التقدم في إنجاز األطروحة، وأن يتم تقديم تقرير دوري بذلك للعميد من خالل مدير البرنامج. وفي 

ب المشاركة في االجتماع عبر وسائل االتصال حاالت خاصة تحظى بموافقة العميد القبلية، يمكن أن يتم ترتي
 اإللكتروني، وال يشترط الحضور شخصيا .

 الموافقة على المخطوطة كأطروحة دكتوراه .6مادة 
بستة أسابيع على األقل، يقوم الطالب بتقديم خمس نسخ من مخطوطة  قبل موعد الدفاع عن األطروحة  .1

 تسليمها للجنة األطروحة. لمدير البرنامج من أجل  الدكتوراه
يكون المشرف الرئيس والمشرف المشارك إن وجد مسؤولين عن المخطوطة وضمان استيفائها للمعايير المرعّية بهذا  .2

 الشأن، آخذين بعين االعتبار النقاط التالية:
 أهمية وأصالة موضوع الدراسة؛ . أ

 تحديدها؛أهمية ودقة أسئلة البحث التي تم  . ب
 المعايير األكاديمية الخاصة ببنية الدراسة، وتحليل ومعالجة مادة الدراسة؛ . ت
 استنباط آفاق معرفية جديدة من التحليل؛ . ث
 دقة المنهج العلمي المستخدم في الدراسة؛ . ج
 ائدة؛تبيان عالقة استنتاجات الدراسة بالنظريات ووجهات النظر العلمية الس . ح
 استخدام نهج خالق يرتبط بالحقل المعرفي للدراسة؛ . خ
 وضوح األسلوب وتوازن بنية نص المخطوطة وخلو النص من األخطاء؛ . د
نشر مقالة واحدة على األقل مستلة من المخطوطة )أو قبولها للنشر( في وعاء محّكم   إرفاق الطالب ما يثبت . ذ

 ذي مكانة.
يقوم المشرف بإبالغ الطالب بموافقته على المخطوطة أو رفضه لها وفق نموذج معتمد من قبل لجنة برنامج  .3

الدكتوراه. ترسل نسخة من النموذج لمدير البرنامج ومنه إلى العميد، وفي كل األحوال يجب أن تتم الموافقة على 
 الة الرفض يجب إبداء األسباب.مخطوطة األطروحة خالل ستة أسابيع من تاريخ تقديمها، وفي ح

في حالة عدم موافقة المشرف على مخطوطة األطروحة، يحق للعميد وبالتشاور مع مدير البرنامج أن يقوم بتعيين  .4
 مشرف آخر، بعد بحث األمر مع الطالب والمشرف، وبعد االستعانة بآراء أساتذة من ذوي الخبرة.

التي تتضمن موافقة أحد المشرفين على المخطوطة ورفض اآلخر لها، يتم اتباع في حالة اإلشراف المشترك  .5
 اإلجراءات التالية:

 يكتب كل من المشرَفْين رأيهما، وترسل المخطوطة وآراء المشرفين إلى لجنة األطروحة من خالل مدير البرنامج. . أ
ة ردها الخطي إلى المشرفين من خالل مدير البرنامج حول خالل ستة أسابيع من استالم المخطوطة، ترسل اللجن . ب

جاهزية المخطوطة للدفاع عنها كأطروحة دكتوراه، ويمكن ألعضاء لجنة األطروحة أن يتقدموا باقتراح تعديالت 
 على األطروحة.
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وفي حال تساوي  يتم التوصل إلى قرار اللجنة السماح للطالب بالدفاع عن األطروحة بأصوات غالبية األعضاء، . ت
 األصوات تعتبر المخطوطة غير جاهزة للدفاع عنها كأطروحة.

مسؤوال  عن إبالغ الطالب خطيا بقرار اللجنة بشأن الدفاع عن األطروحة سواء أكان  يعتبر المشرف الرئيس  . ث
رسال نسخة منه لمدير البرنامج وللعميد.  القرار بالقبول أم بالرفض وا 

فقة على جاهزية المخطوطة والسماح للطالب بالدفاع عنها، يقوم العميد بتحديد تاريخ عقد جلسة الدفاع عن بعد الموا .6
األطروحة بعد مشاورات مع المشرف ومدير البرنامج، ويتولى العميد مسؤولية إبالغ مجتمع جامعة بيرزيت بزمان 

 ابيع.ومكان انعقاد جلسة الدفاع عن األطروحة قبل انعقادها بثالثة أس
قبل موعد جلسة الدفاع عن األطروحة بثالثة أسابيع على االقل، يتعهد الطالب بمنح الجامعة حقوق نشر حصرية  .7

 لنسخة رقمية من األطروحة.

 . الدفاع عن األطروحة7مادة 
كل من أعضاء لجنة  قبل بدء انعقاد جلسة الدفاع، يحدد رئيس لجنة األطروحة سير الجلسة ومدتها ومدة مداخالت .1

 األطروحة.
 يكون الدفاع عن األطروحة باللغة العربية أو اإلنجليزية. .2
يمكن أن يتم ترتيب مشاركة بعض أعضاء اللجنة )عدا رئيس لجنة األطروحة( عبر وسائل االتصال اإللكتروني،  .3

 وذلك بموافقة العميد.
 ساعتين وفق ما يلي: تستمر جلسة الدفاع لمدة ال تقل عن .4

يدعو رئيس لجنة األطروحة الطالب لتقديم عرض عن األطروحة، ثم يدعو األعضاء لطرح أسئلتهم. يمكن  . أ
  ألشخاص من خارج لجنة االطروحة طرح أسئلة أيضا بعد موافقة رئيس اللجنة.

مر جلسة الدفاع بشكل مغلق يعلن بعد ذلك رئيس لجنة األطروحة انتهاء الجزء العام من جلسة الدفاع، وتست . ب
 بحضور الطالب وأعضاء اللجنة فقط.

 في نهاية جلسة الدفاع المغلقة تقوم لجنة األطروحة بمداوالت التخاذ قرارها في اجتماع ال يحضره الطالب. . ت
يقوم رئيس  تتم الموافقة على األطروحة من قبل لجنة األطروحة إذا حصلت على غالبية األصوات، وفي هذه الحالة .5

 اللجنة بتهنئة الطالب نيابة عن مجتمع الجامعة ويعلن اختتام جلسة الدفاع.
 يكون قرار اللجنة بخصوص األطروحة أحد أربعة خيارات: .6

 ناحج 
 .ناجح بعد التعديل 
 .غير مكتمل 
 .راسب 

" يمنح مدة ستة أشهر إلى سنة إلجراء التعديالت المطلوبة، وتجتمع اللجنة مرة أخرى في حالة القرار "غير مكتمل .7
 لمناقشة األطروحة، والتثبت من التعديالت المطلوبة وصالحية الرسالة في شكلها بعد التعديل.
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عض تلك التوقيعات يوقع على الصفحة األولى من النسخة النهائية لألطروحة كافة أعضاء لجنة األطروحة. يمكن لب .8
 أن تتم إلكترونيا.

يمكن للجنة طلب تعديالت لألطروحة تحدد خطيا. يقوم الطالب بإجراء التعديالت المطلوبة خالل ثمانية أسابيع،  .9
ويبين ذلك كتابة برسالة موجهة الى المشرف. يقوم أعضاء اللجنة بالمصادقة على أن الطالب قد قام بإجراء 

 وبة برسالة موجهة إلى مدير البرنامج والعميد.التعديالت المطل
بعد موافقة لجنة األطروحة على األطروحة موافقة نهائية توصي لجنة برنامج الدكتوراه للمجلس األكاديمي من خالل  .10

 العميد بمنح درجة الدكتوراه.

 . مواصفات ومحتوى وحجم األطروحة8مادة 
ي أجراه طالب درجة الدكتوراه، وتتكون من عمل معرفي حول موضوع محدد، تصدر تعد األطروحة تمثيال للبحث الذ .1

أوراق بحثية مرموقة قد تم نشرها من قبل   على شكل كتاب. كما يمكن أن تتضمن مراجع أو اقتباسات مكثفة من
لناشر وفق مقترح الطالب، أو تم قبولها للنشر من قبل هيئة تحرير مجلة ذات صلة أو ناشر ما، أو قد تم تقديمها ل

 بحث األطروحة الذي أنجز خالل فترة التسجيل ببرنامج الدكتوراه.
كلمة. يمكن للعميد أن يسمح بالزيادة على هذا الحد حسب  100,000يكون الحد األعلى لحجم األطروحة بحدود  .2

 طلب خطي من الطالب وموافقة المشرف.
ذا إذا كانت اللغة العربية لغة األطرو  .3 حة، يجب إرفاق ترجمة العنوان والملخص وفهرس المحتويات باللغة اإلنجليزية. وا 

 كانت اللغة اإلنجليزية لغة األطروحة، يجب إرفاق ترجمة العنوان والملخص وفهرس المحتويات باللغة العربية.
ا هو مقيد لدى دائرة التسجيل يجب أن تتضمن األطروحة صفحة عنوان توضح االسم األول واسم العائلة للطالب كم .4

 والقبول. يجب كتابة أسماء المشرف وأعضاء لجنة األطروحة في كل الحاالت، وذلك حسب الرتبة األكاديمية.
يمكن ذكر أسماء المؤسسات التي قامت بدعم مشروع البحث أو قدمت تسهيالت إلجرائه وكذلك األشخاص الذين  .5

ين قدموا دعما  للطالب ووفق الصيغة المتبعة في كتابة نص الشكر والعرفان، كما ساهموا في تقييم األطروحة والذ
 جرت عليه العادة في أدبيات البحث األكاديمي.

يجب أن تطبع األطروحة بشكل يتفق مع التعليمات الخاصة بالمواد المطبوعة. كما يجب تقديمها كمجلد منفرد، ما لم  .6
 را  بعد موافقة العميد.تقتض طبيعة األطروحة شكال آخ

 عنها.  يرفق الطالب مع األطروحة نسخة من المنشورات التي صدرت .7
يقوم الطالب بتقديم نسخة ورقية ونسخة رقمية من األطروحة لمكتبة الجامعة. ترسل نسخة من األطروحة لقاعدة  .8

 بيانات األطروحات العالمية وفق ما يقرره العميد.

 ق التأليف والنشر. حقو9مادة 
الطالب حق التأليف والنشر، يحق  امتالك يملك الطالب حق التأليف والنشر ألطروحته كمخطوطة كاملة. وعلى الرغم من

المستخدمة حاليا أو  )ورقية أو إلكترونية( لجمهور الباحثين عبر الوسائل منها للجامعة أن توفر نسخا من األطروحة أو أجزاء
 ا ويعتبر منح الجامعة هذا الحق من قبل الطالب أحد شروط التخرج ومنح الدرجة العلمية.التي قد تستحدث الحق
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 . النشر من أطروحات الدكتوراه10مادة 
تشجع جامعة بيرزيت نشر نتائج أبحاث أطروحات الدكتوراه في أوعية المعلومات بالطرق المتعارف عليها في الجامعات 

وأسوة بما هو معهود لهذه األغراض، ومن أجل توضيح وتنظيم سبل وآليات نشر   األبحاث.ومعاهد الدراسات العليا ومراكز 
 هذه النتائج، يجري تطبيق التعليمات التالية:

يكون حق نشر نتائج أبحاث أطروحات الدكتوراه على شكل كتب أو فصول في كتب محررة أو مقاالت في أوعية  .1
 الطالب والمشرف/ين.  المعلومات المختلفة مشتركا بين

في حال نشر األطروحة دون أي تغيير، يجب اإلبقاء على اسم المشرف/ين وأسماء أعضاء اللجنة كما هو مطلوب  .2
 في المادة الثامنة من هذه التعليمات.

على األطروحة يتوقع من الطالب بأن يقوم بذكر اسم الجامعة والمشرف   في حال تطوير األطروحة إلى كتاب، .3
 وأعضاء لجنة األطروحة في المكان المناسب في التمهيد أو التقديم.

عند نشر البحثين المطلوبين للتخرج )حتى لوكانت تحتوي على بعض اإلضافات( فيجب أن تنشر باسم الطالب  .4
 رف عدم المشاركة في النشر.والمشرف/ين على أن يذكر اسم الطالب أوال  في قائمة المؤلفين، إال إذا ارتأى المش

في حال حدوث أي خالف بين الطالب والمشرف على األطروحة حول تفسير أو تطبيق تعليمات نشر نتائج أبحاث  .5
أطروحة الدكتوراه، يتم إحالة الموضوع إلى عميد الدراسات العليا للبت فيه. وفي هذه الحالة، يستند العميد إلى 

 الجامعة بخصوص أخالقيات المهنة والحفاظ على األمانة األكاديمية.اإلجراءات المتبعة في 
 تنطبق هذه التعليمات بأثر رجعي على أطروحات الدكتوراه التي أتمت حتى اآلن في جامعة بيرزيت. .6

النشر لرسالة تعليمات التسجيل واإلشراف والكتابة والمناقشة و  في الحاالت التي لم تتضمنها هذه التعليمات تسري  .11مادة 
 الماجستير في جامعة بيرزيت، ويبت مجلس الجامعة في كل ما قد يطرأ من مستجدات ال تنص عليها أي من التعليمات.

  
 .2018/2019يبدأ تطبيق هذه التعليمات اعتبارا  من الفصل الثاني 

 14/11/2018أقرت في جلسة مجلس الجامعة بتاريخ 
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 تعليمات األمانة األكاديمية

الناحية المبدئية واألخالقية وهي تعتبر أن أي انتهاك لألمانة األكاديمية تولي الجامعة اهتماما خاصا  باألمانة األكاديمية من 
يخّل بسمعتها وسمعة طلبتها. والمقصود باألمانة األكاديمية عدم اللجوء إلى الغش أو استخدام طرق وأساليب غير مشروعة 

شابه. وتماشيا  مع هدف الجامعة في  في االمتحانات أو الوظائف الجامعية أو في تحضير وكتابة التقارير أو األبحاث وما
تنمية روح البحث واالستقصاء الفكري، تطلب الجامعة من طلبتها المحافظة على األمانة األكاديمية محافظة تامة وتنظر إلى 
أية خروقات لها بكل جدية فتوقع العقوبات بحق المخالفين. ومن هذا المنطلق يراجع مجلس الجامعة تعليمات األمانة 

ديمية من حين إلى آخر ويعدلها عندما يلزم ذلك لكي يجعلها أكثر وضوحا  ويحصنها بشكل أفضل ويمنع خرقها األكا
 ومخالفتها.

 المادة األولى: تعريف الغش ألغراض هذه التعليمات

معية. الغش ألغراض هذه التعليمات هو اللجوء إلى سبل و/أو استخدام طرق وأساليب غير مشروعة في امتحان أو وظيفة جا
كما أن محاولة الغش أو التواطؤ أو الشروع فيه ال تقل خطورة عن الغش الفعلي، إذ ال يوجد فرق جوهري بين الغش وبين 

وتعتبر   محاولة القيام به أو المساعدة فيه في االمتحانات الفصلية والنهائية أو في الوظائف البيتية أو التقارير وأوراق البحث.
 شابهها غشا :الحاالت التالية وما ي

النقل أو األخذ بشكل جزئي أو كلي عن مادة في كتاب أو مجلة أو مصدر الكتروني أو أي مصدر آخر بما في  .1
ذلك عن مادة قدمها الطالب الستيفاء متطلبات مساق آخر أو متطلبات التخرج في جامعة بيرزيت أو أية جامعة 

اإلشارة بوضوح إلى المصدر وتوثيقه، وكذلك االعتماد أخرى، سواء كانت المادة منشورة أو غير منشورة، دون 
بصورة أساسية على أفكار ولغة مؤلف آخر دون أن يتم نسبها إليه، سواء كان ذلك في امتحان أو وظيفة بيتية أو 
تقرير أو ورقة بحث أو مراجعة كتاب أو رسالة ماجستير أو مشروع تخرج أو مشروع مساق أو برنامج حاسوب أو 

 ن المواد التي تعتمدها الجامعة في تقييم أداء الطلبة األكاديمي.غير ذلك م
عدا ما —الكذب في اإلقرار الذي يصرح الطالب بموجبه، حيث ينطبق ذلك، أن المادة المقدمة أصلية من إنتاجه .2

ولم تستخدم لغرض إنهاء متطلبات مساق آخر أو الحصول على ساعات  --هو مشار إليه صراحة بغير ذلك
 أخرى في جامعة بيرزيت أو أية جامعة أخرى.معتمدة 

تقديم امتحان أو تجربة مخبرية أو أي واجب آخر بالنيابة عن طالب آخر، أو الطلب من طالب آخر تقديم امتحان  .3
 أو تجربة أو أي واجب آخر بالنيابة عنه.

، الخ( ال يجوز استعمال مواد أو مصادر )كتب ومجالت ومطبوعات وأوراق خاصة أو وسائل أو أجهزة تقنية .4
 استعمالها أثناء االمتحان.

 تمرير أو محاولة تمرير معلومات من طالب آلخر بأي طريقة في قاعة االمتحان. .5
التزوير بجميع أنواعه وطرقه بما في ذلك تزوير االسم على أوراق االمتحان والوظائف البيتية، وتزوير المعلومات  .6

 تجارب المخبرية، والتغيير في العالمات وأية وثائق جامعية أخرى.والنتائج في الوظائف الجامعية والبحوث وال
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 لجنة النظام األكاديمية المادة الثانية:

يعالج الغش ويعاقب على المستوى التأديبي )ما عدا الفصل المؤقت أو النهائي( من قبل لجان نظام أكاديمية يتم  .1
 تشكيلها على مستوى الكليات في الجامعة.

ة لجنة النظام األكاديمية في كليته خالل األسبوع األول من كل سنة دراسية، ويعمل الترتيبات يشكل عميد كل كلي .2
الكفيلة باستمرار تطبيق النظام خالل الدورة الصيفية. أما بالنسبة للجنة النظام األكاديمية المكلفة بالنظر في حاالت 

الغرض، ويكون عميد الدراسات العليا عميد الكلية  الغش في برامج الدراسات العليا، فيتم تشكيل لجنة مركزية لهذا
 أو العميد المعني أينما ورد ذكر العميد في هذه التعليمات.

تقدم جميع حاالت الغش في المساقات التي تقدمها دوائر وبرامج الكلية إلى لجنة النظام األكاديمية في تلك الكلية  .3
 الدراسات العليا. مع مراعاة ما ورد في البند السابق والمتعلق بكلية

توصى لجنة النظام األكاديمية إلى مجلس الجامعة باتخاذ عقوبة الفصل )المؤقت أو النهائي( بحق الطالب الذي  .4
 ارتكب مخالفة غش تعتبرها اللجنة جسيمة وتستدعي عقوبة أشد مما تستطيع اللجنة فرضها.

 نات رتاج دون ذكر األسماء.يعلن عن القرارات الصادرة بموجب هذه التعليمات على لوحة إعال .5

 المادة الثالثة: عقوبة الغش

أو يحاول القيام به أو التواطؤ أو الشروع فيه على المستويين األكاديمي والسلوكي معا،   يعاقب كل من يمارس الغش .1
 على النحو التالي:

 العقوبة األكاديمية: .أ 
  أدنى( وا عطاء الطالب صفرا في الغش في االمتحانات: تتراوح العقوبة بين خصم عالمات )عقوبة

 االمتحان )عقوبة أشد( وا عطائه العالمة الدنيا في المساق ككل )أقصى عقوبة(.
  الغش في الوظائف البيتية أو التقارير أو أوراق البحث: تتراوح العقوبة بين إجبار الطالب على إعادة كتابة

ا عطائه عالمة "صفر" في تلك الوظيفة )عقوبة الوظيفة البيتية أو التقرير أو ورقة البحث )أدنى عقوبة(، و 
 أشد،( وا عطائه العالمة الدنيا في المساق ككل )أقصى عقوبة(.

 العقوبة التأديبية: .ب 
وهي عقوبة مرافقة للعقوبة األكاديمية تتخذها لجنة النظام األكاديمية في الكلية أو لجنة النظام العام في 

ت التأديبية للتعليمات الواردة في الالئحة الداخلية للجنة النظام الجامعة، أو مجلس الجامعة. وتخضع العقوبا
العام في الجامعة وتتفاوت بين التنبيه الخطي واإلنذار األول واإلنذار النهائي والفصل المؤقت والفصل النهائي 

يمية اتخاذ أي ويمكن للجنة النظام األكاد  من الالئحة الداخلية للجنة النظام العام(. 16من الجامعة )المادة 
التوصية  من العقوبات التأديبية المشار إليها أعاله عدا عقوبة الفصل )المؤقت أو النهائي(، إذ يمكنها فقط

 بذلك إلى مجلس الجامعة من خالل عميد الكلية المعني والذي يتابع أخذ اإلجراءات الالزمة بهذا الشأن.
لتأديبية حسب اإلجراءات المبينة في المادة الرابعة من هذه وا األكاديمية يحق للطالب استئناف قرار العقوبتين .2

 مجلس الجامعة.  التعليمات، إال أنه ال يجوز استئناف قرار الفصل من الجامعة كعقوبة تأديبية إذا قررها
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 المادة الرابعة: اإلجراءات

اكتشاف محاولة القيام   افه أويتخذ مدرس المساق أو المراقب اإلجراءات الكفيلة بمنع الغش ويكون مسؤوال  عن اكتش .1
 به.

التفاصيل، ويصادر جميع األوراق  في حالة الغش في االمتحانات يسجل المراقب المسؤول )أو مدرس المساق( .2
والمستمسكات ذات العالقة، بما في ذلك ورقة االمتحان، وبحضور مراقبين آخرين )إن وجدوا(، ويحق للمراقب أن 

أو أوراق البحث،  المتحان. أما في حالة الغش في الوظائف البيتية أو التقاريريطلب من الطالب مغادرة قاعة ا
 فعلى مدرس المساق تسجيل التفاصيل ومصادرة األوراق والمستمسكات ذات العالقة واالحتفاظ بها.

ب الذي إذا لم يكن مدرس المساق شاهدا  بنفسه واقعة الغش، ولم يكن قريبا  من عملية اكتشاف الغش، يقوم المراق .3
اكتشف الغش بتسليم المستمسكات واألوراق إلى رئيس الدائرة أو مدير البرنامج، مرفقة بتقرير صادر عنه، يتضمن 
الحيثيات والتفاصيل التي تتعلق بعملية الغش، بما في ذلك أسماء الشهود إن وجدوا. ثم يقوم رئيس الدائرة بنقل 

المتعلقة بعملية الغش إلى مدرس المساق، مع نسخة عنها إلى  جميع األوراق والمستمسكات والتقارير والحيثيات
 عميد الكلية المعني.

إذا تبين لمدرس المساق أن الفعل الذي قام به الطالب يعد غشا  بموجب التعليمات السارية المفعول، يعطى الطالب  .4
ع العقوبة األكاديمية الفرصة لتقديم إفادته حول ما حدث. وفي حال قرر المدرس أن الغش قد حصل فعال، يوق

/أ(، وذلك خالل يومي عمل من تاريخ اكتشاف الغش أو محاولة القيام 3/1الالزمة حسب تقديره، وبموجب المادة )
 به.

باإلضافة إلى إيقاع االعقوبة األكاديمية، يقدم مدرس المساق توصية بالعقوبة التأديبية لرئيس الدائرة أو مدير  .5
 ت واألوراق المتوفرة لديه والتي تثبت قيام الطالب بالغش.البرنامج، ويزوده بالمستمسكا

بعد ان يتلقى رئيس الدائرة أو مدير البرنامج القرار الصادر عن مدرس المساق بالعقوبة األكاديمية، والتوصية  .6
 قة.بالعقوبة التأديبية، يقوم بابالغ عميد الكلية المعني بهما، ويقدم له جميع األوراق والمستمسكات ذات العال

يجوز لرئيس الدائرة أو مدير البرنامج )إذا لم يبلغ مدرس المساق عن وقوع الغش و/او لم يتخذ أي إجراء بهذا  .7
الخصوص(، أن يوصي إلى مجلس الدائرة/لجنة البرنامج بعقوبة أكاديمية وأخرى تأديبية بحق طالب بسبب الغش، 

حدث، والتأكد من وقوع الغش. يبلغ رئيس الدائرة أو مدير وذلك بعد أن يعطى الطالب الفرصة لتقديم إفادته حول ما 
البرنامج العميد بقرار مجلس الدائرة/لجنة البرنامج بشأن العقوبة األكاديمية وتوصيته/توصيتها بالعقوبة التأديبية، 

 ويقدم له جميع األوراق والمستمسكات ذات العالقة.
نة البرنامج بالعقوبة األكاديمية، ي علم عميد الكلية الذي يقوم بعد صدور القرار من المدرس أو من مجلس الدائرة/لج .8

بابالغ الطالب بالعقوبة األكاديمية، مع نسخة إلى نائب الرئيس للشؤون األكاديمية. ويعلم العميد مدير التسجيل 
 والقبول لتدخل العقوبة األكاديمية في سجل الطالب بالطرق المرعية.

ق والتفاصيل والمستمسكات ذات العالقة إلى لجنة النظام األكاديمية، ويعلمها يحول عميد الكلية جميع األورا .9
بالعقوبة األكاديمية التي تم إيقاعها وبالعقوبة التأديبية الموصى بها، ويطلب من اللجنة النظر في قضية الطالب، 

 د لألوراق.الغش أو استالم العمي على أن يتم ذلك في فترة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ حصول
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األكاديمية أن تستدعي آخرين  تستدعي لجنة النظام األكاديمية الطالب لإلستماع إلى إفادته، ويجوز للجنة النظام .10
 في سياق دراستها للحالة.

تتخذ لجنة النظام األكاديمية قرارها بالنسبة للعقوبة التأديبية مع مراعاة جسامة المخالفة ومع أخذ التوصية غير  .11
 بالعقوبة التأديبية بعين االعتبار، وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة القضية إليها.الملزمة 

إذا توصلت اللجنة إلى قناعة أن الطالب يستحق الفصل من الجامعة )مؤقتا أو نهائيا (، فتوصي بذلك إلى مجلس  .12
 عالقة، كون مثل هذا القرار خارج صالحياتها.الجامعة بوساطة العميد المعني مبينة الحيثيات والتفاصيل ذات ال

تقدم لجنة النظام األكاديمية إلى العميد المعني تقريرا  عن مداوالتها بشأن الحالة وتعلمه بقرارها )أو توصيتها في  .13
 حالة الفصل( بشأن العقوبة التأديبية.

لة الرفض، يعيد القضية إلى لجنة النظام يقوم العميد إما بالمصادقة على قرار العقوبة التأديبية، أو رفضه. وفي حا .14
 األكاديمية مع مالحظاته، ويكون قرار اللجنة نهائيا بعد النظر في مالحظات العميد.

يقوم عميد الكلية المعني بإعالم الطالب بالعقوبة التأديبية التي صدرت بحقه، كما يعلم مدير التسجيل والقبول  .15
 مرعية.لتدخل العقوبة في سجل الطالب بالطرق ال

يحق للطالب استئناف قرار العقوبة األكاديمية التي صدرت بحقه أمام لجنة النظام األكاديمية في الكلية خالل  .16
خمسة أيام عمل من إبالغه بالقرار من قبل العميد. ويرفض االستئناف حكما  إذا لم يمثل الطالب أمام اللجنة بعد 

تتخذ قرارها بعقوبة أخف أو أشد أو تبقي  الطالب ومراجعة المستندات، استدعائه لمقابلتها. وبعد قيام اللجنة بمقابلة
اللجنة قرارها خالل عشرة أيام عمل من تاريخ االستئناف. وفي حالة تبرئة الطالب،  على العقوبة كما هي. وتصدر

س لالمتحان أو ي علم مدير التسجيل والقبول لكي يصحح سجل الطالب ويتم إنصافه بما في ذلك إمكانية إعادة الجلو 
 إعادة البحث أو التقرير إذا قررت اللجنة ذلك

يحق للطالب استئناف قرار العقوبة التأديبية الذي اتخذته لجنة النظام األكاديمية في الكلية أمام لجنة النظام  .17
أمام  ويرفض االستئناف حكما  إذا لم يمثل الطالب  في الجامعة خالل خمسة أيام عمل من تبليغه القرار. العام

تتخذ قرارها بعقوبة  اللجنة بعد استدعائه لمقابلتها. وبعد قيام لجنة النظام العام بمقابلة الطالب ومراجعة المستندات،
لجنة النظام العام قرارها خالل عشرة أيام عمل من تاريخ  أخف أو أشد أو تبقي على العقوبة كما هي. وتصدر

 عميد الكلية المعني ومدير التسجيل والقبول لكي يصحح سجل الطالب.االستئناف. وفي حالة تبرئة الطالب، ي علم 
في دائرة أو برنامج تخصصه  في جميع األحوال، يحتفظ بنسخ عن قرارات اللجان ذات العالقة في ملف الطالب .18

ر فيه وفي دائرة التسجيل والقبول، وتطلب أية لجنة تبحث في حالة أي طالب سجله لدى دائرة التسجيل والقبول وتنظ
 قبل اتخاذ أي قرار بشأن الطالب، وتأخذ بعين االعتبار تكرار المخالفات بحيث توقع عقوبة أشد في حالة التكرار.

، ويبدأ العمل بها اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2009حزيران  24مجلس الجامعة هذه التعليمات المعدلة بتاريخ  أقر
2009/2010. 
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 البرامج االكاديمية
 كليات هي: تسعةتضم الجامعة 

 كلية اآلداب 
 كلية العلوم 
 كلية األعمال واالقتصاد 
 كلية الهندسة والتكنولوجيا 
 كلية الحقوق واإلدارة العامة 
  كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية 
 كلية التربية 
 كلية الفنون والموسيقى والتصميم 
 كلية الدراسات العليا 

برامج الدراسات العليا التي تؤدي إلى درجة الماجستير.  أما كلية الدراسات العليا فتشرف بشكل تطرح هذه الكليات عددا من 
عام على برامج الدراسات العليا في الجامعة وتطرح عددا من البرامج البينية التي تؤدي إلى درجة الماجستير في حقول 

 معرفية مختلفة.

 كلية اآلداب
 اللغة العربية وآدابها برنامج ماجستير

 برنامج ماجستير التاريخ العربي االسالمي
 .ماجستير الجغرافيا برنامج
 ماجستير علم االجتماع برنامج
 ماجستير علم النفس المجتمعي برنامج
 ماجستير الدراسات العربية المعاصرة برنامج

 كليــة العلـــوم
 برنامج الماجستير في األحياء البيئية

 برنامج الماجستير في الرياضيات
 برنامج الماجستير في الفيزيــاء
 التطبيقية برنامج الماجستير في الكيميـاء
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  كلية األعمال واالقتصاد
 ير في االقتصادبرنامج الماجست

 برنامج الماجستير في إدارة األعمال 
 برنامج الماجستير في ادارة االعمال التنفيذي

 كليــة الهندسـة والتكنولوجيا
 /مشتركبرنامج الماجستير في الهندسة الكهربائية

 /مشتركالماجستير في هندسة االستدامة في االنتاج برنامج
  الماجستير في هندسة التخطيط العمراني وعمارة المشهد برنامج
 الماجستير في هندسة البرمجيات برنامج
 الماجستير في الحوسبة برنامج
 هندسة المدنيةالماجستير في ال برنامج

 كلية الحقوق واإلدارة العامة
 واالقتصاد برنامج الماجستير في القانون 
 برنامج الماجستير في القانون 

 الماجستير في الحكومة والحكم المحلي برنامج

 كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية المساندة
 .برنامج الماجستير في العلوم الطبية المخبرية

 الصناعة الدوائيةبرنامج الماجستير في تكنولوجيا 

 كلية التربية
 الماجستير في التربية برنامج

 كلية الدراسات العليا
 برنامج الماجستير في االحصاء التطبيقي
 برنامج الماجستير في الدراسات االسرائيلية

 برنامج الماجستير في الدراسات الدولية
 برنامج الماجستير في الديمقراطية وحقوق االنسان

 برنامج الماجستير في الصحة العامة والمجتمعية والدبلوم العالي في الرعاية الصحية االولية
 برنامج الماجستير في دراسات النوع االجتماعي والتنمية

 والبيئةبرنامج الماجستير في هندسة المياه والبيئة والماجستير في علوم المياه 
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 برنامج الدكتوراة في العلوم االجتماعية
 برنامج الدكتوراة في العلوم االجتماعية
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 الرموز المستخدمة لإلشارة إلى مساقات الدراسات العليا
 رمز المساقات البرنامج

 ARAB الماجستير في اللغة العربية وآدابها
 AMHI الماجستير في التاريخ العربي اإلسالمي

 GEOG الجغرافيا الماجستير في
 SOCI الماجستير في علم االجتماع

 CPSY الماجستير في علم النفس المجتمعي
 ARST الماجستير في الدراسات العربية المعاصرة

 BIOL الماجستير في االحياء البيئية
 MATH الماجستير في الرياضيات

 PHYS الماجستير في الفيزياء
 CHEM الماجستير في الكيمياء التطبيقية

 ECON الماجستير في اإلقتصاد
 BUSA الماجستير في إدارة األعمال

 EMBA الماجتسير في ادارة االعمال التنفيذي
 JMEE الماجستير في الهندسة الكهربائية/مشترك

 ENSU الماجستير في هندسة االستدامة في االنتاج/مشترك
 UPLA الماجستير في هندسة التخطيط العمراني وعمارة المشهد

 SWEN الماجستير في هندسة البرمجيات
 MCOM الماجستير في الحوسبة

 MENCE الماجستير في الهندسة المدنية
 LECO الماجستير في القانون واالقتصاد

 JURI الماجستير في القانون 
 GOVA الماجستير في الحكومة والحكم المحلي
 MCLS الماجستير في العلوم الطبية المخبرية

 EDUC الماجستير في التربية
 APST الماجستير في اإلحصاء التطبيقي
 ISST الماجستير في الدراسات االسرائيلية

 INST الماجستير في الدراسات الدولية
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 DMHR الماجستير في الديمقراطية وحقوق اإلنسان
 HLTH والمجتمعيةالدبلوم العالي في الرعاية الصحية األولية والماجستير في الصحة العامة 

 GADS الماجستير في دراسات النوع االجتماعي والتنمية
 WEEN  الماجستير في هندسة المياه والبيئة
 WESC الماجستير في علوم المياه والبيئة

 PHSS دكتوراة في العلوم االجتماعية
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 الخطط الدراسية
للبرامج األكاديمية
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 كلية اآلداب
 الخطط الدراسية

 

م وهي من أولى الكليات في الجامعة وتعتبراألكبر من حيث عدد التخصصات التي تطرحها 1976تأسست كلية اآلداب عام 
 الكلية وعدد الطلبة الملتحقين بها.

 تطرح الكلية البرامج التالية:

  اللغة العربية وآدابها ماجستيرالبرنامج 
  التاريخ العربي االسالميماجستير البرنامج 
 ماجستير الجغرافياال برنامج. 
 ماجستير علم االجتماعال برنامج 
 ماجستير علم النفس المجتمعيال برنامج 
 ماجستير الدراسات العربية المعاصرةال برنامج 
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 برنامج الماجستير في اللغة العربية وآدابها

 تقّدم دائرة اللغة العربية برنامجا  دراسيا  يؤدي إلى درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها، ويهدف البرنامج إلى ما يأتي:
 تجاهاتها القديمة والحديثة، وحركاتها التجديدية.تعريف الطلبة بمستجدات العلوم اللغوية واألدبية، وا .1
  تتبع الخطوط الكلية، والمالمح التفصيلية الدقيقة للغة واألدب والنقد، وتطورها عبـر العصور. .2
 تمكين الطلبة من مهارات التفكير والتحليل واالستنتاج. .3
 تدريب الطلبة على كتابة البحث العلمي، ومعرفة مناهجه وشروطه اإلجرائية. .4
  إنشاء نواة مركز للمخطوطات في الدائرة بخاصة، والجامعة بعامة، ليصار إلى تحقيقها ونشرها. .5

 شروط االلتحاق:
 تلتـزم هذه الخطة بتعليمات اإلطار العام لبرامج الدراسات العليا في الجامعة. .1
فأعلى من جامعة بير زيت، أو أية يقبل البرنامج الطلبة الحاصلين على بكالوريوس اللغة العربية وآدابها بتقدير جيد  .2

جامعة تعتمدها جامعة بير زيت، ويمكن قبول طلبة من تخصصات أخرى قريبة من تخصص اللغة العربية وآدابها 
كاللغات على سبيل المثال ال الحصر، وذلك بموافقة لجنة البرنامج بعد إجراء اختبار، حيث يحق لها تحديد مساقات 

ساعات، ودون أن تحتسب ضمن  9في اللغة العربية وآدابها بما ال يزيد على استدراكية لغير المتخصصين 
 الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على الدرجة.

 يخضع الطالب لمقابلة لجنة القبول للبرنامج في الدائرة. .3

 متطلبات إتمام البرنامج
التي تطلب من الطالب عند قبوله برنامج النجاح في المواد االستدراكية من برنامج بكالوريوس اللغة العربية،  .1

 الماجستير، وذلك قبل بدء الفصل الثالث من التحاقه بالرنامج.
    ساعة معتمدة. 36إتمام ما ال يقل عن  .2

 ساعة معتمدة تشمل المساقات اآلتية: 18المساقات اإلجبارية:  . أ

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
630ARAB  اللغوي واألدبي وتحقيق النصوصمناهج البحث  
631ARAB اتجاهات األدب العربي القديم  
632ARAB قراءات في كتب النحو العربي  
730ARAB دراسات في األدب العربي المعاصر   
733ARAB دراسات في علم اللسان الحديث          
734ARAB دراسات في النقد األدبي الحديث  
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 ساعة معتمدة من المساقات اآلتية: 12االختيارية: المساقات  . ب

 المتطلب السابق اسم المساق المساقرقم 
633ARAB النظرية النحوية العربية  
634ARAB تطور الفكر اللغوي عند العرب  
635ARAB حركات التجديد في الشعر العربي  
636ARAB القدس في األدب العربي  
637ARAB  العربيفن القصة في األدب  
638ARAB علم الداللة وتطبيقاته على العربية  
639ARAB األسلوبية والبالغة  
731ARAB األدب الفلسطيني المعاصر  
732ARAB اللسانيات الحاسوبية واللغة العربية  
735ARAB  دراسات في األدب المقارن  
736ARAB اللغات الّسامّية القديمة  
737ARAB البيان القرآني  
738ARAB االستشراق في اللغة واألدب  

ARAB739 موضوع خاص  

 ساعات معتمدة إما رسالة أو حلقتي بحث 6 مسار "أ" أو مسار "ب": ت.

 المتطلب السابق رقم المسار اسم المسار  

  860 رسالة رسالة مسار أ
 830حلقة بحث  حلقتي بحث مسار ب

 831حلقة بحث 
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 (ARABوصف المساقات )
ARAB630  مناهج البحث اللغوي واألدبي وتحقيق النصوص 

مفهوم البحث اللغوي واألدبي، عناصر البحث وخطواته، مناهج الدراسات اللغوية واألدبية: المنهج الوصفي، المنهج التاريخي، 
تدريب الطلبة على كتابة  المقابلة بين النسخ، مفهوم التحقيق وخطواته، المنهج المقارن، المنهج التقابلي، تحقيق المخطوطات،

  صفحات من مخطوط مختار. أبحاث تطبيقية، تحقيق

ARAB631  اتجاهات األدب العربي القديم   
مثل: بنية القصيدة التقليدية، والشعراء   دراسة اتجاهات األدب العربي بوصفه نتاجا  ثقافيا ، رصد المالمح العامة المؤثرة

، وأثر اإلسالم واألحزاب السياسية في الشعر والنثر، وتطور أغراض الشعر وبخاصة الصعاليك وامتدادهم في العصر األموي 
الغزل والمدح وشعر النقائض، واالتجاه نحو الصنعة والتصنع، أو األسلوب المرسل في الشعر والنثر في العصر العباسي. 

 والبيئات.تشّكل النصوص األدبية المنتقاة مدى تبلور تلك االتجاهات على اختالف المراحل 

ARAB632  قراءات في كتب النحو العربي 
دراسة أبواب لغوية صوتية وصرفية ونحوية ومعجمية من المصّنفات النحوية واللغوية الشاملة مثل: الكتاب لسيبويه، 
والمقتضب للمبّرد، والمفّصل للزمخشري. الوقوف على أهمية نتائج الدراسات الصوتية والصرفية في دراسة النحو 

اختيار أبواب محددة ودراستها ألكثر من مؤَّلف من المؤلفات النحوية العربية، ومالحظة االختالفات في المصطلح،  بي،العر 
  والتبويب، والتقعيد.

ARAB633 النظرية النحوية العربية   
رية النحوية العربية: النظرية النحوية: مفهومها وحدودها. عالقة النحو العربي بغيره من نحو الحضارات األخرى. مالمح النظ

الرواية، السماع والقياس، أركان القياس: المقيس عليه والمقيس، العّلة، الحكم، التعارض والترجيح، االستقراء والتقعيد. مصادر 
االحتجاج اللغوي: القرآن الكريم، كالم العرب وفق حدود مكانية وزمانية شعرا  ونثرا ، الخالف حول االحتجاج بالحديث النبوي 
الشريف، التعليل والتأويل والتضمين والتناوب، نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني، نظريات النحو التعليمي في التراث 

 العربي.

ARAB634 تطور الفكر اللغوي عند العرب 
التقعيد اللغوي  تتبع النظرية اللغوية العربية منذ والدتها مرورا  بتطورها ونموها حتى وصلت إلى ما هي عليه. دراسة عوامل

مثل: القياس، والسماع، واإلجماع، والتعليل، واستصحاب الحال. نظرية العامل بين االعتقاد واإلنكار. تجديد النحو في 
المصّنفات اللغوية العربية الحديثة، واإلفادة من الدراسات اللغوية الغربية الحديثة في الدرس اللغوي العربي، وتأثر العرب 

 هم.وتأثيرهم في غير 
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ARAB635 حركات التجديد في الشعر العربي 
رصد مفاهيم التجديد في الشعر العربي، العوامل الفاعلة في التجديد على اختالف البيئات الزمانية والمكانية مثل: تأثير 

واألندلسي في الحضارة والثقافات األخرى في العصرين العباسي   اإلسالم باستحداث الزهد والتصوف والمدائح النبوية، وتأثير
شعر الغزل ووصف الطبيعة. تطور بناء القصيدة، والوحدة العضوية والموضوعية، والتجديد في األوزان والقوافي كالموشحات 
وغيرها. بداية الشعر الحر، وظروفه االجتماعية، والشعر الحر باعتباره العروضي. قصيدة النثر، نشأتها، وسماتها الفنية من 

 يقاعها الموسيقي، وتحوالت مفهوم الشعر.حيث لغتها وصورها وا  

ARAB636  القدس في األدب العربي 
تتّبع مكانة القدس في األدب العربي القديم والحديث، بالتركيز على فترة الحروب الصليبية، وفترة ما قبل نكبة فلسطين وما 

، وعالقتها بالهوية والذاكرة الجمعية وغيرها؛ يتم بعدها، وربط ذلك بالصراع حولها. تبيان أبعادها الحضارية والدينية والتاريخية
ذلك كله من خالل دراسة نصوص شعرية ونثرية منتقاة، تبرز خصائصها الفنية والموضوعية. الوقوف على نتاج أديب شّكلت 

 القدس محورا أساسي ا من محاور إبداعه.

ARAB637  فن القصة في األدب العربي 
ومؤثراته الخارجية. االتجاهات الفنية مثل: الكالسيكية والرومانسية والواقعية وتيار الوعي. تقنيات نشأة الفن القصصي العربي 

السرد وأشكاله ومستوياته مثل: الحوار والوصف وحديث النفس والتداعي وحاالت السارد وموقعه. بناء الزمن مثل: االسترجاع 
بيعته ووظائفه ووصفه: الموضوعي والنفسي. يدرس ذلك كله من خالل واالستباق، والزمن التاريخي والنفسي. بناء المكان وط

 تحليل قصص وروايات عربية حديثة للوقوف على سمات الفن القصصي ومراحل تطوره.

ARAB638 علم الداللـة وتطبيقاته على العربية 
النظرية اإلشارية،  عنى ونظرياته:بسائر فروع علم اللغة األخرى، مناهج دراسة الم مفهوم علم الداللة، عالقة علم الداللة

والتصورية، والسلوكية، والفيرثية، ونظرية الحقول الداللية، التطور الداللي: بواعثه وأشكاله، دراسة بعض الظواهر اللغوية 
والصرفية،  الداللية مثل: الترادف، والمشترك اللفظي، والتضاد، واالشتمال، والدال والمدلول. أنواع الدالالت: الداللة الصوتية،

 واالجتماعية، والنفسية، والسياقية، والنسبية. والنحوية، والمعجمية،

ARAB639 األسلوبيـة والبالغـة 
جذور علم األسلوب قديما  وحديثا . نشأة األسلوبية، مفهومها بوصفها تعميقا  بالغيا ، أو انعكاسا  للشخصية، أو انحرافا  عن 

اللغة القابلة للتبادل. عالقتها بعلم اللغة والبالغة. مجاالتها واتجاهاتها التعبيرية والتكوينية النظام اللغوي، أو اختيارا  لعناصر 
والتطبيقية. األسلوبية من زاوية المنشئ والقارئ والنص. مفهوم الظاهرة األسلوبية، نموذج االتصال األدبي، كيفية التحليل 

طبيقية تكشف المنظور األسلوبي لعلوم البالغة الثالثة مثل: الفاعلية األسلوبي ومستوياته، ويتم ذلك كله من خالل دراسات ت
 .النفسية للصورة البيانية، والتكوين البديعي، وسياقات علم المعاني
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ARAB730  دراسات في األدب العربي المعاصر 
واالغتراب، والزمن. مبدأ االلتـزام األدبي: دراسة قضايا موضوعية مثل: التراث، والمجتمع، والمدينة، والمرأة، والحرية، والغربة 

مفهومه، وشروطه، وتطوره، وااللتـزام بين الواقعية االشتراكية والوجودية. دراسة ظواهر فنية مثل: الشكل الفني، واللغة، 
األدب العربي والصورة، والرمز، واألسطورة، والتناص، والشخصيات، والسرد والسارد، والزمان والمكان، وبيان دورها في تطور 

المعاصر، وتساوقه مع الثقافة العربية في بيئاتها المختلفة، ومدى تأثرها بالثقافات األخرى، وبيان ذلك من خالل نصوص 
 شعرية ونثرية.

ARAB731 األدب الفلسطيني المعاصر 
مع والطبيعة، وارتباطه نشأة األدب الفلسطيني ومراحل تطوره. دراسة أبرز خصائصه الموضوعية مثل: الحب والمرأة والمجت

بالقضية الوطنية، وأنماط أدب المقاومة في الوطن والمنفى مثل: صورة اآلخر، وصورة الالجئ، وحضور الشهيد، وأدب 
المعتقالت، وتجليات القدس والهوية وغيرها. دراسة خصائصه الفنية مثل: بنية القصيدة ومراحل تطورها، القصيدة الدرامية، 

وبية، تشكيالت التناص والصورة الفنية والبنية اإليقاعية، بنية الخطاب القصصي، أبعاد الشخصيات، أبرز الظواهر األسل
أساليب السرد، أنواع الرواة، أهمية الزمان والمكان، وغير ذلك مما يتعّلق بدراسة األنواع األدبية المختلفة. الوقوف عند أبرز 

 أعالم األدب الفلسطيني المعاصر ونتاجهم األدبي.

ARAB732  اللسانيات الحاسوبية واللغة العربي 
الوقوف عند مجاالت اللسانيات الحاسوبية، وفوائدها، وأهدافها.  نظرية، وتطبيقية. من وجهتين: باللسانيات الحاسوبية التعريف

وتركيبها، وتحليل جملها الجهود العربية في هذا المضمار، والترجمة اآللية، وتمييز الكالم وتوليده آليا ، وتحليل كلم العربية 
ومعالجة العربية معالجة آلية تعتمد في أصولها وأساسها على بناء قاعدة من البيانات، واستشراف جملة من  وتوليدها،

  الخصائص والسمات في نظام العربية التي تجعله ذا قابلية للمعالجة الحاسوبية على المستوى الصرفي والتركيبي والمعجمي.

ARAB733 في علم اللسان الحديث دراسات 
مفهوم علم اللسان الحديث، ومناهجه: الوصفي والتاريخي والمقارن والمعياري والتطبيقي. الوقوف على جهود أشهر علماء 
اللغة المعاصرين مثل: دي سوسير وبلوم فيلد وفيرث وتشومسكي. تطبيق بعض النظريات الحديثة على اللغة العربية، 

لعربي من وجهة لسانية حديثة، والتراث اللغوي العربي في ضوء علم اللسان الحديث، وجهود ومستويات الدرس اللغوي ا
  اللغويين العرب في الدرس اللساني، قضايا لسانية في الصوتيات والمورفولوجيا والتراكيب والداللة والمعجم.

ARAB734  دراسات في النقد األدبي الحديث 
قد الحديثة، ونشأتها ومفاهيمها، وجذورها األلسنية مثل: األسلوبية ومجاالتها واتجاهاتها األصول الفكرية والنظرية لمناهج الن

التعبيرية والتكوينية والتطبيقية، وأسلوبية التعبير والفرد والسياق واألثر. البنيوية واتجاهاتها الشكالنية والتوليدية والوصفية، 
شكاليات ال مصطلح، ومفهوم العالمة، وأنواع القراءة السيميائية. التناص: مفهومه، ومفهوم البنية وقوانينها. السيميائية وا 

 وعالقته بالسرقات األدبية واألدب المقارن، وآليات توظيف النص الغائب وتقنياته. نظرية األدب والنظرية النقدية.
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ARAB735  دراسات في األدب المقارن 
راسة المقارنة، ميدان البحث في األدب المقارن، الفرق بينه وبين نشأة األدب المقارن، مدارسه، أهدافه، مناهجه، شروط الد

األدب العام، دراسة موضوعات مثل: قضية التأثير والتأثر، عوامل انتقال األدب العامة والخاصة من لغة إلى لغة أخرى 
صادر وأنواعها. عرض كالهجرات والحروب، والكتب والترجمة. دراسة المصادر قبل نشأة األدب المقارن وبعده، معنى الم

  نماذج تطبيقية معّمقة تستجلي العالقات المتبادلة بين األدب العربي واآلداب األخرى قديما  وحديثا .

ARAB736 اللغـات السامّيـة القديمـة 
مّية، مقدمة تاريخية عن الشعوب السامّية، والتسمية والموطن األصلي، والهجرات السامية، والتوزيع الجغرافي للشعوب السا

ودور الساميين في الكتابة، وأصل الكتابة السامّية القديمة، ومكان اختراعها واإلطار الزمني والجغرافي. استعراض أنواع الكتابة 
السامّية، ومراحلها وأدواتها وموادها، والخطوط واألبجديات السامّية، وكيفية تطورها وتفريعها وأنواعها وعالقتها ببعضها 

ذج كتابية بالتركيز على الكتابات العربية القديمة الجنوبية والشمالية، وعالقتها بالكتابة السامية، وقراءة البعض. تقديم نما
الكتابات القديمة وتفسيرها الكتابات األكدية والكنعانية واآلرامية والعربية، واستعمالها مصدرا  تاريخيا  الستنباط معلومات 

 تاريخية، وسياسية، ودينية، واقتصادية.

ARAB737 البيان القرآني 
التعريف بلغة القرآن وخصائصها.  القيمة الداللية للمفردة القرآنية ومناسبتها للسياق.  أسرار التراكيب النحوية والصرفية مثل 
التقديم والتأخير واإلظهار واإلضمار واألفراد والجمع ..إلخ. مقدمات السور وخواتيمها وموضوعاتها وتسمياتها وقصصها 

صلها.  اإلعجاز البياني في  القرآن.  الرسم القرآني واختالفه عن الرسم اإلمالئي االصطالحي.  ظاهرة تعدد المعاني، وفوا
 الوصل، والفصل، اإليجاز واإلطناب.

ARAB738 االستشراق في اللغة واألدب 
الثقافية، والبيئات الثقافية لظاهرة دراسة ظاهرة االستشراق في اللغة واألدب العربي، وأصولها وتطورها وأبعادها الفكرية و 

االستشراق، وارتباطها بموقف الغرب من الثقافة الشرقية والثقافة العربية واإلسالمية. رصد جهود بعض المستشرقين في تحقيق 
  مصادر الثقافة العربية ودراستها، أصداؤها وأثرها في الدارسين العرب.

ARAB739 موضوع خاص 
و شخصية لغوية، أو نظرية قديمة أو حديثة، دراسة عميقة من خالل مصّنفات قديمة وحديثة، أو موضوع أو ظاهرة أ دراسة

 . دراسة قضية أدبية، أو اتجاها  فنيا ، أو شخصية أدبية متميزة تشّكل محورا  ثقافيا  فاعال  في تطور األدب العربي

ARAB830 حلقة بحث 
في أوعية علمية محكمة، عرض ومناقشة لمبادئ األمانة العلمية وأخالقيات قراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث المنشورة 

البحث العلمي، كتابة بحث في موضوع محدد من مواضيع اللغة العربية يختاره الطالب يتضمن مراجعة عدد كاف من 
 ات.األدبيات وعرضها للمناقشة مع مدرس وطلبة المساق وا عادة صياغة البحث بناء على النقاش والمالحظ
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ARAB831 حلقة بحث 
قراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث المنشورة في أوعية علمية محكمة، عرض ومناقشة لمبادئ األمانة العلمية وأخالقيات 
البحث العلمي، كتابة بحث في موضوع محدد من مواضيع األدب العربي يختاره الطالب يتضمن مراجعة عدد كاف من 

 مع مدرس وطلبة المساق وا عادة صياغة البحث بناء على النقاش والمالحظات. األدبيات وعرضها للمناقشة

ARAB860 رسالة 
 إنجاز بحث علمي في مجال التخصص بموجب تعليمات الرسالة المعتمدة.
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 برنامج الماجستير في التاريخ العربي اإلسالمي
هدف البرنامج إلى إعداد كوادر ي . اإلسالمي-العربي التاريختقدم دائرة التاريخ برنامجا دراسيا يؤدي إلى درجة الماجستير في 

العمل، وتشجيع وتنشيط البحث العلمي المتميز في  ذات كفاءة عالية في مجاالت التدريس والبحث العلمي وغيرها من حقول
واإلسهام في  المؤرخين قادر على التعامل مع التاريخ بشكل علمي،  مجال تخصص البرنامج، والعمل على إعداد جيل من

 تعزيز بناء الشخصية العلمية الفلسطينية، وتحسين األداء األكاديمي، وزيادة فرص اإلبداع لدى المثقف الفلسطيني.

 شروط االلتحاق
أن يكون المتقدم حاصال على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها بتقدير جيد على األقل في التاريخ أو أحد حقول  .1

 ي حقل آخر يوافق عليه مجلس الدائرة أو لجنة البرنامج.العلوم االجتماعية، أو ف
يحق لمجلس الدائرة أو لجنة البرنامج أن يحدد مساقات استدراكية ألي متقدم إذا كان حاصال على البكالوريوس في  .2

 موضوع آخر غير التاريخ.

 متطلبات إتمام البرنامج
 للدراسات العليا المتعلقة بالتخرج.استيفاء شروط ومتطلبات الجامعة والتعليمات األكاديمية  .1
معرفة باللغة اإلنجليزية بحيث يثبت الطالب مقدرة على فهم نص تاريخي من خالل امتحان مقبول لدى مجلس  .2

 البرنامج.
إثبات معرفة متوسطة في فهم نص تاريخي بلغة أجنبية ثانية في الحاالت التي يرى البرنامج بان هذه  .3

 ة.ضرورية إلنجاز الرسال اللغة
 النجاح في جميع المساقات االستدراكية التي كلف بها طالب البرنامج. .4
 استيفاء متطلبات البرنامج كما هي مبينة أدنا: .5

 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 36إتمام ما ال يقل عن 

 ساعة معتمدة تشمل المساقات التالية: 15المساقات اإلجبارية:  أ. 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
630AMHI مناهج علم التاريخ   
631AMHI مصادر التاريخ اإلسالمي   
632AMHI مصادر تاريخ العالم العربي في العصر الحديث   
633AMHI أنظمة الحكم و الحركات السياسية في التاريخ اإلسالمي   
634AMHI الغرب وقضايا التحرر في العالم العربي الحديث   
 ساعة معتمدة يسجلون لها في البرنامج. 15ضمن أول  630AMHIعلى جميع الطلبة إنهاء مساق  مالحظة:
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 ساعة معتمدة من المساقات التالية 15المساقات االختيارية:  ب. 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
635AMHI مصادر تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر   
730AMHI  السياسية في العصرين: الحديث والمعاصرفلسطين والتحوالت   
731AMHI الجيش والبنى العسكرية في التاريخ اإلسالمي   
732AMHI العرب في ظل الدولة العثمانية   
733AMHI األنظمة االقتصادية في التاريخ اإلسالمي   
734AMHI التاريخ االجتماعي في العالم العربي الحديث   
735AMHI  الشام في التاريخ اإلسالميمصر وبالد   
736AMHI الحياة اليومية في مجتمعات العصور الوسطى اإلسالمية   
737AMHI تطور الفكر العلمي في التاريخ اإلسالمي   
738AMHI اإلسالم والحداثة   
739AMHI موضوع خاص   

االختيارية المذكورة أعاله ثالثة مساقات من أية برامج * ويجوز للطالب أن يستبدل ثالثة مساقات على األكثر من المساقات 
 أخرى في الدراسات العليا في الجامعة شريطة موافقة مجلس الدائرة أو لجنة البرنامج على ذلك مسبقا.

 ساعات معتمدة إما رسالة أو حلقتي بحث 6مسار "أ" أو مسار "ب":  ت.

 المتطلب السابق رقم المسار اسم المسار  
ساعة معتمدة بما  15إنهاء ما ال يقل عن  AMHI860 رسالة مسار أ

. وفق ما هو AMHI631, AMHI632 فيها
 AMHI830 حلقتي بحث مسار ب موضح في وصف المساقات

 AMHI831 

 النجاح بامتحان شفوي عام. ث.
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 (AMHIوصف المساقات: )
630AMHI مناهج علم التاريخ  

والنظريات المختلفة كما تنعكس في المدارس التاريخية ومدى تركيزها على أساسيات هذا المفهوم العام لعلم التاريخ وفلسفته 
العلم التي تشمل: المنهجيات المختلفة، المصادر، الصلة بالعلوم المختلفة، مناهج النقد التاريخي، تطور علم التاريخ منذ بدء 

عند مدارس القرنين التاسع عشر والعشرين. التعريف بطريقة  تدوينه في الحقب التاريخية القديمة والقروسطية والحديثة متوقفا  
 كتابة األبحاث التاريخية وخططها واإلمكانيات التي يوفرها الحاسوب في مجال الدراسات التاريخية.

631 AMHI مصادر التاريخ اإلسالمي 
أساس الرواية التاريخية المكتوبة، روايات توضيح إرهاصات الكتابة التاريخية في العهود اإلسالمية المبكرة، الرواية الشفوية 

الجاهلية، السيرة النبوية وتدوين الحديث واثر ذلك على علم التاريخ اإلسالمي، انعكاسات البعد الكوني للرسالة  أيام العرب في
تاريخ وعلم اإلنسان، اإلسالمية وكتابة التاريخ الكوني، التاريخ الحولي، المونغراف )كتابة عن موضوع واحد(، تاريخ الحكام، ال

 وسائل نقد الروايات التاريخية وتنقيحها ونظرية ابن خلدون في علم االجتماع.

632 AMHI مصادر تاريخ العالم العربي في العصر الحديث 
التعرف على مصادر ومناهج التاريخ الحديث للعالم العربي: الوثائق، الرواية والتاريخ الشفوي، كتابة التاريخ في العصور 

لعثمانية األولى، االستشراق واالستشراق الجديد، واالستشراقوية عند المؤرخين العرب، النزعة الماركسية مقابل االستشراقوية، ا
 التوجهات المعاصرة نحو مدرسة ومنهجية عربية نقدية في كتابة التاريخ.

633 AMHI أنظمة الحكم والحركات السياسية في التاريخ اإلسالمي 
ية الحكم في اإلسالم، الخالفة عند أهل السنة، اإلمامة عند الشيعة، اإلمامة في المنظور اإلسماعيلي، التعرف على نظر 

الخالفة عند الخوارج، إمارة االستيالء عند الماوردي، نظام الشورى، نظام والية العهد ودور الملكية الوراثية، سالطين العساكر 
لفاء هللا، مصطلحات النظام السياسي في اإلسالم وصلته بفلسـفة الحكم. أهم ونشوء نظام المماليك، فلسفة الحكم المطلق وخ

 المصـادر التي تناولت موضوع النظرية السـياسية: اليعقوبي، المسـعودي، االشـعري، السـخاوي، ابن خلدون...الخ.

634 AMHI الغرب وقضايا التحرر في العالم العربي الحديث 
والعوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية المؤثرة فيه ومراحل تطوره، التنافس االستعماري  دراسة نشأة االستعمار األوروبي

بين الدول االستعمارية الكبرى ونتائجه على حركات التحرر المختلفة، أنواع االستعمار المختلفة )االستيطاني، 
القوى واألحزاب والجمعيات التي قادت حركات  العسكري،االقتصادي، الخ(. ظهور وتبلور حركات التحرر في الوطن العربي،

التحرر، األصول الطبقية والتوجهات الفكرية لتلك الحركات، آثار االستعمار األوروبي السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
نشاء كيانات سياسية هزيلة ف  والفكرية على بلدان الوطن العربي،  ي المنطقة.تحالف الغرب مع األقليات في الوطن العربي وا 
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635 AMHI مصادر تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر 
دراسة وتحليل أهم المصادر التاريخية لفلسطين في القرنين التاسع عشر والعشرين، واهم المدارس والمناهج واالتجاهات الفكرية 

ائق العثمانية، أرشيف البلديات، للمؤرخين. دراسة نماذج من المصادر التالية: سجالت المحاكم الشرعية، وثائق األديرة، الوث
األرشيف البريطاني، األرشيف الصهيوني، مجالت صندوق استكشاف فلسطين وجمعية فلسطين األلمانية، التاريخ الشفوي 

 والزيارات الميدانية.

AMHI730 فلسطين والتحوالت السياسية في العصرين الحديث والمعاصر 
العصرين الحديث والمعاصر، القوى المحلية في فلسطين: ظاهر العمر  دراسة أهم التحوالت السياسة في فلسطين في

الزيداني، أحمد باشا الجزار. االحتالل المصري لفلسطين ونتائجه السياسية واالقتصادية واالجتماعية، بداية التغلغل األوروبي 
يطاني وتأسيس الكيان الصهيوني، حركة في فلسطين، الهجرة اليهودية إلى فلسطين، التحالف الغربي الصهيوني، االنتداب البر 

 المقاومة والثورات الفلسطينية المختلفة، إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية.

731 AMHI الجيش والبنى العسكرية في التاريخ اإلسالمي 
لجيش النظامي الدور السياسي واالجتماعي للجيش وتأثير ذلك على التركيبة االجتماعية للمجتمع اإلسالمي. بدايات تشكيل ا

اإلسالمي، ديوان الجند أيام عمر بن الخطاب، تطور الديوان أيام األمويين والعباسيين، ماهية الديوان وأبعاده االجتماعية 
واالقتصادية ونشوء المجتمع اإلسالمي، إلغاء الديوان وظهور اإلقطاع العسكري، الموالي في الجيش، المليشيات الخاصة: 

 تزقة، جيش المماليك، طرق القتال والتعبئة، األسطول واألسلحة، الخيل والجيوش اإلسالمية.األتراك والجيوش المر 

732 AMHI العرب في ظل الدولة العثمانية 
طبيعة العالقة بين العرب واألتراك منذ بداية الوجود العثماني في الوطن العربي وحتى نهايته في بداية القرن العشرين، دور 

اإلدارة والحكم العثماني، تأثير العامل الديني في طبيعة العالقة بين العرب واألتراك، الحركات والثورات العرب في أجهزة 
العربية المناوئة لألتراك، نشأة الشعور القومي العربي وتبلوره في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، الثورة العربية الكبرى، 

.  تناول التأثيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية للدولة العثمانية على 1918عام  نهاية الحكم العثماني للواليات العربية
 المجتمع العربي؛ ويشمل أهم اإلنجازات الحضارية خالل هذه الفترة.

733 AMHI األنظمة االقتصادية في التاريخ االسالمي 
الحمى، اإلقطاع والضياع، مصادر الدخل الرئيسية: نظام الملكية الخاصة، ملكية الدولة، المشاع والمرافق العامة، نظام 

الخراج، الجزية، عشور التجارة، الكنوز الطبيعية، ضرائب خدمات الجسور، المطاحن واألسواق، وجوه صرف أموال الدولة، 
. مقارنات اإلصالحات الضريبية، اإلعفاءات والمستفيدون منها، االستثمارات في استصالح األراضي والتشريعات المتعلقة بها

بين النظام االقتصادي اإلسالمي والنظم الموازية األخرى. ومن الممكن اختيار حقبة تاريخية معينة تجري عليها دراسة 
 اقتصادية معمقة.
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734 AMHI التاريخ االجتماعي في العالم العربي الحدي 
ور النظرة تجاه المرأة العربية، التنظيمات التحوالت االقتصادية وانعكاساتها على البنى العائلية والطبقية القديمة وتط

واإلصالحات في النصف األول من القرن التاسع عشر وأثرها على البنى االجتماعية، تراجع البداوة والتحول إلى االستقرار 
رن الثامن الزراعي والمدني، التحوالت االقتصادية وواقع الطبقة الوسطى، دراسة األشراف واألعيان منذ النصف الثاني من الق

 عشر، الهجرة الداخلية والتشكل الطبقي في المجتمع العربي، الثأر العائلي.

735 AMHI مصر وبالد الشام في التاريخ اإلسالمي    
مركزية مصر وصلتها العضوية ببالد الشام كقاعدة للدولة األموية. استئثار الوالة العباسيين بوالية مصر وفكرة االنفصال عن 

ية في بغداد. الطولونيون، اإلخشيديون، وحدة إقليمي مصر وبالد الشام تحت نفوذ الحكام االنفصاليين. نشوء السلطة المركز 
 الخالفة الفاطمية وتحول مصر إلى قاعدة الخالفة الشيعية، ظهور األيوبيين وا عادة التواصل بين مصر وبالد الشام.

736 AMHI سالميةالحياة اليومية في مجتمعات العصور الوسطى اال   
أهم مظاهر الحياة االجتماعية في التجمعات اإلسالمية، ارتياد المساجد واألسواق، المجالس العلمية، مجالس القصص 
والقصاص، مجالس األدب والشعر، ممارسات الهوايات الفردية، ركوب الخيل والفروسية، المقاصف ومجالس اللهو والغناء 

الموائد الشعبية والرسمية، ارتياد مجالس األمراء والحاكم، الحفالت الشعبية في والطرب، حضور الوالئم وحفالت الزواج، 
المواسم واألعياد، حفلة عيد الفطر واألضحى، ليالي رمضان، عاشوراء، عيد الفصح وعيد الميالد، أعياد الفرس: المهرجان 

 والنوروز. وقد يركز المساق على ظاهرة اجتماعية معينة في حقبة محددة.

737 AMHI تطور الفكر العلمي في التاريخ اإلسالمي 
دراسة خلفيات التوجه العلمي عند العرب قبل اإلسالم، علم االنواء: الرياح واألمطار وصلة ذلك في الحياة اليومية في البيئة 

ر المسكن في البيئة العربية، علم الفلك ودراسة النجوم واألبراج وصلة ذلك بمواسم الرعي وتساقط األمطار. الطبوغرافية واختيا
الصحراوية، اإلسالم وتطوير علم الجغرافيا، نشوء علم الطرق والمسالك وصلة ذلك بفريضة الحج، الفكر الديني والتناقض مع 
الفلسفة ونشوء علم الكالم. ترجمة علوم القدماء: اإلغريق والهنود، التجارة وعلوم المالحة والبحار، الكنوز األرضية، علم 

  علوم الطبيعية: الرياضيات والكيمياء والطب والنبات وغيرها.التعدين، ال

738 AMHI اإلسالم والحداثة 
مفهوم الحداثة والتحديث وموقف اإلسالميين منها، جذور األصولية، الخطاب السياسي والحضاري عند اإلسالميين، صراع 

 سالمي.الحضارات، المعاصرة، ما بعد الحداثة، األصالة والمعاصرة في الفكر اإل

739 AMHI موضوع خاص 
 دراسة متقدمة لموضوع يختاره مجلس الدائرة أو لجنة البرنامج حسب الحاجة واإلمكانيات المتوفرة .
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830 AMHI حلقة بحث 
صفحة للطلبة  30دراسة متقدمة لموضوع خاص يتم اختياره في مجال التاريخ اإلسالمي. كتابة بحث متعمق ال يقل عن 

 ساعة معتمدة. 15يقل عن  الذين انهوا ما ال
قراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث المنشورة في مجالت علمية محكمة، عرض ومناقشة لمبادئ األمانة العلمية 
وأخالقيات البحث العلمي، كتابة ورقة في موضوع محدد يختاره الطالب تتضمن مراجعة عدد كاف من األدبيات وعرضها 

 المساق وا عادة صياغة الورقة بناء على النقاش والمالحظات.للمناقشة مع مدرس وطلبة 
 631AMHIالمتطلب السابق: 

831 AMHI حلقة بحث 
صفحة  30دراسة متعمقة لموضوع خاص يتم اختياره في مجال "التاريخ العربي الحديث". كتابة بحث متعمق ال يقل عن 

 <ساعة معتمدة 15لطالب البرنامج الذين انهوا ما ال يقل عن 
قراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث المنشورة في مجالت علمية محكمة، عرض ومناقشة لمبادئ األمانة العلمية 
وأخالقيات البحث العلمي، كتابة ورقة في موضوع محدد يختاره الطالب تتضمن مراجعة عدد كاف من األدبيات وعرضها 

 ناء على النقاش والمالحظاتللمناقشة مع مدرس وطلبة المساق وا عادة صياغة الورقة ب
 632AMHIالمتطلب السابق: 

860 AMHI رسالة 
 إنجاز بحث علمي في مجال التخصص بموجب تعليمات الرسالة المعتمدة.

 االمتحان الشفوي العام )لطلبة مسار "ب"(
العام الذي يهدف إلى تقييم عند إنهاء الطالب جميع المساقات المطلوبة )اإلجبارية واالختيارية( يتقدم لالمتحان الشفوي 

تحصيل الطالب في موضوع التاريخ. وسيعقد االمتحان، الذي ستشرف عليه لجنة خاصة مرتين سنويا، المرة األولى ستكون 
 في نهاية الفصل الدراسي األول، والمرة الثانية في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

 



77  

 

 برنامج الماجستير في الجغرافيا
الجغرافيا. يهدف البرنامج إلى تزويد الطلبة بالمعرفة  افيا برنامجا دراسيا يؤدي إلى درجة الماجستير فيتقدم دائرة الجغر 

التطبيقية  الجغرافيا الطبيعية والبشرية من أجل إعداد وتأهيل متخصصين في حقول الجغرافيا النظرية والتطبيقية في جوانب
والتنمية والمياه والزراعة والتعليم. كما يهدف  مجاالت البيئة والتخطيطالتي تساعدهم على المنافسة في ايجاد فرص عمل في 

الطلبة في إستخدام وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد  الى تنمية وتطوير قدرات ومهارات
خدمة المجتمع من خالل الفهم  الكمي في المجاالت الجغرافية المختلفة سعيا للمساهمة في تقدم المعرفة العلمية في والتحليل

 .أساسية للتنمية المستدامة السليم لإلدارة المتكاملة والتخطيط الشامل كمرتكزات
 شروط االلتحاق

األرض أو العلوم البيئية أو  الحصول على درجة البكالوريوس في الجغرافيا أو أي من التخصصات التالية: علوم .1
والحضري، من جامعة تعتمدها جامعة بيرزيت، على أن ال يقل  االقليميالعلوم الطبيعية والهندسية أو التخطيط 

حاالت خاصة يمكن قبول طلبة من تخصصات أخرى بناء  على توصية مجلس الدائرة  تقدير الشهادة عن جيد. وفي
 .المجلس األكاديمي وموافقة

تخصص غير تخصص الجغرافيا أن  يحتاج الطلبة الذين يلتحقون بالبرنامج والحاصلين على درجة البكالوريوس في .2
 ،335GEOG  ،336 GEOGالدائرة من المساقات التالية:  ينهوا المساقات االستدراكية التي يحددها لهم مجلس

GEOG436المطلوبة للحصول على الدرجة وال تدخل في  ستدراكية ضمن الساعاتحتسب هذه المساقات اال. وال ت
 .الماجستير في الجغرافيا إحتساب المعدل التراكمي لمساقات برنامج

 متطلبات إتمام البرنامج
الطالب عند قبوله في البرنامج وذلك قبل  إتمام بنجاح أية مواد إستدراكية من برنامج بكالوريوس الجغرافيا تطلب من .1

 .بدء الفصل الثالث له في الجامعة
 ."النجاح في امتحان تحريري عام لطلبة مسار "ب .2

 :ساعة معتمدة موزعة كما يلي 36إتمام ما ال يقل عن 
  :ساعة معتمدة تشمل المساقات التالية 21أ. المساقات اإلجبارية: 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
GEOG630 مناهج البحث الجغرافي   
GEOG631 كارتوغرافيا متقدمة   
GEOG632 التحليل الكمي والمكاني في الجغرافيا   
GEOG633 نظم المعلومات الجغرافية   
GEOG634 االستشعار عن بعد   
GEOG635 دراسات متقدمة في الجغرافيا البشرية   
GEOG636 دراسات متقدمة في الجغرافيا الطبيعية   

 .في البرنامج ساعة معتمدة يسجلون لها 15ضمن أول  630GEOG مالحظة: على جميع الطلبة إنهاء مساق

http://www.birzeit.edu/p/course-info?crs_lbl=GEOG630
http://www.birzeit.edu/p/course-info?crs_lbl=GEOG630
http://www.birzeit.edu/p/course-info?crs_lbl=GEOG631
http://www.birzeit.edu/p/course-info?crs_lbl=GEOG631
http://www.birzeit.edu/p/course-info?crs_lbl=GEOG632
http://www.birzeit.edu/p/course-info?crs_lbl=GEOG632
http://www.birzeit.edu/p/course-info?crs_lbl=GEOG633
http://www.birzeit.edu/p/course-info?crs_lbl=GEOG633
http://www.birzeit.edu/p/course-info?crs_lbl=GEOG634
http://www.birzeit.edu/p/course-info?crs_lbl=GEOG634
http://www.birzeit.edu/p/course-info?crs_lbl=GEOG635
http://www.birzeit.edu/p/course-info?crs_lbl=GEOG635
http://www.birzeit.edu/p/course-info?crs_lbl=GEOG636
http://www.birzeit.edu/p/course-info?crs_lbl=GEOG636


78  

 

 ساعات معتمدة من المساقات التالية 9ب. المساقات االختيارية: 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
GEOG730 

 أو
 UPLA631 

التخطيط والتنمية المستدامة أو مباديء التخطيط اإلقليمي 
 والحضري 

  

GEOG731 
 أو

WEEN734 

 إدارة المصادر الطبيعية
 

   أو اإلدارة المتكاملة لألرض والمياه
  

GEOG732 جغرافيا البيئة التطبيقية   
GEOG733 تطبيقات في جغرافية الحضر والريف   
GEOG734  السكانيةتطبيقات في جغرافية السكان ونمذجة السياسات GEOG632 

GEOG735 النمذجة الجغرافية GEOG632 

GEOG736 جيومورفولوجية تطبيقية   
GEOG737 في الجغرافيا المناخية دراسات متعمقة   
GEOG738 الدراسات المائية التطبيقية   

كبديل عن أي مساق من المساقات االختيارية على أن  )موضوع خاص( GEOG739 يمكن التسجيل لمساق
 GEOG632 ، GEOG630 ساعة معتمدة بما فيها 12الطالب قد أنهى  يكون 

 بحث ساعات معتمدة إما رسالة أو حلقتي 6ت. مسار "أ" أو مسار "ب": 

 المتطلب السابق رقم المسار اسم المسار  
ساعة معتمدة من مساقات  12إتمام ما ال يقل عن  GEOG860 رسالة مسار أ

 GEOG632 ،GEOG630 البرنامج من ضمنها
 %80وأن ال يقل معدل الطالب التراكمي عن 

 GEOG830  GEOG831 حلقتي بحث مسار ب

 

http://www.birzeit.edu/p/course-info?crs_lbl=GEOG730
http://www.birzeit.edu/p/course-info?crs_lbl=GEOG730
http://www.birzeit.edu/p/course-info?crs_lbl=UPLA631
http://www.birzeit.edu/p/course-info?crs_lbl=WEEN734
http://www.birzeit.edu/p/course-info?crs_lbl=WEEN734
http://www.birzeit.edu/p/course-info?crs_lbl=GEOG732
http://www.birzeit.edu/p/course-info?crs_lbl=GEOG732
http://www.birzeit.edu/p/course-info?crs_lbl=GEOG733
http://www.birzeit.edu/p/course-info?crs_lbl=GEOG733
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 (GEOGوصف المساقات:)
630 GEOG مناهج البحث الجغرافي 

دراسة مناهج البحث الجغرافي، األنظمة والنماذج، أدوات البحث الجغرافي، وسائل القياس، مصادر البحث الجغرافي، خطوات 
البحث الجغرافي ابتداء  من مرحلة اختيار الموضوع وتحديد المشكلة ووضع الفروض وعرض النتائج وتحليلها وتوثيقها، 

 ل واالطروحات وتقييمها. وتدريب الطلبة على كيفية الدفاع عن الرسائ

631 GEOG كارتوغرافيا متقدمة 
دراسة مبادئ نظرية عامة عن المساحة وخاصة المساحة الجيوديسية وعالقتها باألنظمة الجيوديسية واإلسقاط وأنواعه، نظام 

جهة أخرى، إطالع االستدالل الكوني الشامل، وتطبيقاتها وربطها بطرق ومبادئ التكامل بين الخرائط والكارتوغرافي من 
نتاج الخرائط  وتدريب الطلبة على البرامج واألدوات التقنية الحديثة التي تمكنهم من تحقيق التكامل الوظيفي بين المساحة وا 
سناد الصور الجوية وبيانات األقمار الصناعية باإلحداثيات، ، استخراج البيانات  الكارتوغرافية المبدعة والمعبرة، ربط وا 

الصور الجوية، مراجعة مبادىء وأسس التعميم الكارتوغرافي ، عناصر التصميم الكارتوغرافي، الكتابة بالرسم  الجغرافية من
على الخرائط، تخطيط محتوى الخرائط وتصميم أعمال التمثيل والترميز، الترميز المؤتمت والعرض المرئي لسطح األرض 

 مشروع خريطة متقدم. طالس اإللكترونية،الجغرافي، الخرائط المرمزة عبر الشبكة العنكبوتية، األ

632 GEOG في الجغرافيا  التحليل الكمي والمكاني  
دراسة المعالجات اإلحصائية إلشكالية دراسية وفرضياتها في خطة البحث وانعكاس ذلك على المكان في منطقة الدراسة. 
ولعل أهم المعالجات اإلحصائية التي تخدم المساق هي االنحراف المعياري، معامل االرتباط )بيرسون وسبيرمان(، تحليل 

نحدار البسيط والمتعدد، التحليل ألعاملي، السالسل الزمنية، واختبارات الداللة التبيان، اختبار، اختبار مربع كاي، معامل اال
في  SPSSاإلحصائية. وتدريب الطلبة على جمع البيانات اإلحصائية وجدولتها وتخزينها في الحاسوب واستخدام برامج 

 المعالجات اإلحصائية والخروج بنتائج ومن ثم تحليلها وشرح دالالتها.

633 GEOG م المعلومات الجغرافيةنظ      
دراسة االسس النظرية لنظم المعلومات الجغرافية، إلى جانب التطبيق العملي في التعامل مع برامج نظم المعلومات الجغرافية، 
ويشمل علوم نظم المعلومات الجغرافية، مفهومها، أهميتها، مصادرها وتطورها، مستخدمي نظم المعلومات الجغرافية 

في التخطيط الجغرافي، مكونات نظم المعلومات الجغرافية، نمذجة الطبيعة، النماذج الحيزية )المكانية(، تمثيل وتطبيقاتها 
 ,ArcView, Idrisi)وخزن المعلومات الجغرافية، بناء قواعد المعلومات الجغرافية، تدرب على استخدام عدد من البرامج 

ArcGIS),رافية، عمليات في نظم المعلومات الجغرافية، استخدام نظم المعلومات ، الوظائف األساسية لنظم المعلومات الجغ
 الجغرافية في عملية صناعة القرار، مشروع تطبيقي في نظم المعلومات الجغرافية. 

634 GEOG االستشعار عن بعد                                        
الجوية واستخداماتها في التطبيقات المختلفة, التصوير المساحي, دراسة المبادئ العامة لالستشعار عن بعد،  تفسير الصور 

التصحيح الهندسي واإلشعاعي, استخدام الحاسوب في تفسير المرئيات الرقمية, رصد المتغيرات, األقمار الصناعية الرادارية 
 ومشروع تطبيقي.
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635 GEOG دراسات متقدمة في الجغرافيا البشرية 
لجغرافيا السياسية من حيث نظريات الجغرافيا السياسية كنظرية ماكندر وماهان وكارل دراسات متقدمة في مجاالت ا

هاوسهوفر وسبايكمان ودي سفرسكي، ومن ثم نظريات نهاية التاريخ وصراع الحضارات او حوارها والجيبولوتيكا االمريكية 
انعكاس ذلك على الوطن العربي وفلسطين من وعالقتها بالصراع العربي الصهيوني في القرنين العشرين والحادي والعشرين و 

 حيث السكان والحدود والمياه واالستيطان. 
دراسات اخرى متقدمة في الجغرافيا االقتصادية في عالم اليوم واالتجاهات االقتصادية العالمية منذ عصر ما قبل الصناعة، 

 عصر الثروة الصناعية وعصر ما بعد الصناعة أي العصر التقني الحديث. 
التوزيع المكاني ألنماط الصناعة والزراعة العالميين، واالتجاهات السياحية في الوقت الحاضر ودور فلسطين والوطن العربي 

 في االقتصاد السياحي. نظريات الموقع في الجغرافيا الصناعية.

636 GEOG دراسات متقدمة في الجغرافيا الطبيعية 
جغرافيا الطبيعية ومنها الجغرافيا الحياتية )النباتية(. أسس تصنيف النباتات دراسة متقدمة نظرية وتطبيقية في مجاالت ال

الطبيعية وأنواعها والعوامل المؤثرة فيها وعالقة النباتات الطبيعية بالماء والجفاف وتوزيعها الجغرافي، األنظمة الحيوية والتنوع 
لكيميائية والفيزيائية للترب وأثرها على الزراعة، تقييم الحيوي في فلسطين والوطن العربي، مسح الترب وتصنيفها، الخواص ا

األراضي من حيث مدى مالئمتها لألنماط والمحاصيل الزراعية المتنوعة، تصنيف استعماالت األراضي وعمل الخرائط 
 الالزمة لذلك.

730 GEOG التخطيط والتنمية المستدامة 
إقليمي، وطني، دولي( وأهدافها، أنواع التخطيط المختلفة )متكامل، دراسة مستويات التخطيط المختلفة )محلي، شبة إقليمي، 

اقتصادي، عمراني، سكاني( وعالقاتها مع بعضها البعض وأهدافها، عالقة التخطيط بالموارد الطبيعية من حيث النوع والكم 
وأثرة على التخطيط، أهم والتوزيع، خصائص العنصر البشري )النوع، الفئات العمرية، القوى العاملة، مستوى التعليم( 

النظريات التخطيطية مع بعض األمثلة عليها، التخطيط والتنمية المستدامة، مؤشرات وطرق قياس التنمية المستدامة في 
عملية التخطيط، التشريعات المتعلقة بالتخطيط المستدام، أمثلة على التخطيط بأنواعه المختلفة، المشاكل التي تواجه التخطيط 

ة المختلفة والحلول المقترحة للمشاكل التي تواجه المراحل المختلفة للتخطيط )مرحلة إعداد الخطة، مرحلة التنفيذ، خالل مراحل
 مرحلة ما بعد التنفيذ(.

731 GEOG إدارة المصادر الطبيعية       
المصادر الطبيعية بالتنمية دراسة مفهوم وأهمية إدارة المصادر الطبيعية )من الناحية البيئية واالقتصادية(، عالقة إدارة 

المستدامة، تدهور المصادر الطبيعية وأنواعه ومسبباتة وعالقتة بالتنمية المستدامة، طرق تقدير التدهور مع التركيز على 
تدهور األراضي والمياة، تقييم المصادر الطبيعية )األرض و المياة( وتحديد مدى مالءمتها لالستخدامات المختلفة، طرق 

بط تدهور المصادر الطبيعية، مالءمة االحتياجات السكانية الحالية والمستقبلية مع المصادر الطبيعية كما  ونوعا ، مكافحة وض
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التشريعات الهادفة للحفاظ على المصادر الطبيعية، تنميط استخدامات األراضي مع التركيز على األنظمة الزراعية، أمثلة 
 ألمثل لها.على إدارة المصادر الطبيعية واالستخدام ا

732 GEOG جغرافية البيئة التطبيقية        
دراسة العناصر البيئية المختلفة وخصائصها )األرض، المياه، الهواء(، التدهور وأنواع ومسببات المشكالت البيئية )التلوث، 

األوزون، تراجع الصحة االنجراف، التدهور، التصحر، التملح والجفاف، االنحباس الحراري، الغطاء النباتي، تآكل طبقة 
دارة الموارد البيئية )المعلومات البيئية المستخدمة، المؤشرات البيئية  العامة(، قوانين ومعايير جودة البيئة،  المراقبة البيئية وا 

طلوبة إلنجاز للتنمية المستدامة، أنواع المؤشرات، التنبؤ البيئي المستقبلي(، تقييم األثر البيئي )أهدافة، مراحلة، المعلومات الم
 الدراسة، تقدير اآلثار البيئية، إعداد تقرير التقييم البيئي، عملية مراجعة األثر البيئي خالل وبعد تنفيذ المشاريع(.

733 GEOG تطبيقات في جغرافية الحضر والريف 
التمييز بينهما، دراسة معمقة ألنماط وتطور االستيطان البشري الريفي والحضري، دراسة خصائص الحضر والريف وأسس 

جراء تحليل للوظائف الحضرية والتدرج الحضري  والعالقات الريفية الحضرية، دراسة الظاهرة الحضرية ومقاييسها، وا 
والنظريات المتعلقة به، وكذلك دراسة مشاكل المدن بشكل عام والمدينة العربية بشكل خاص وطرق مواجهتها، دراسة 

ستخدامات األرض بها، وخاصة المناطق السكنية ومنطقة األعمال المركزية. دراسة ديناميكية تغير المناطق الحضرية وا
مكانيات دمجهم في الحياة  المدن الجديدة وأنواعها وأهميتها، التحضر والتنمية المستدامة، وكذلك دراسة مناطق توطن البدو وا 

 الريفية .

734 GEOG ةتطبيقات في جغرافية السكان ونمذجة السياسات السكاني 
دراسة معمقة للنمو والتركيب السكاني واثرهما في السياسات السكانية والتخطيطية في الدولة، وطرق قياسهما، وكذلك دراسة 
السياسات السكانية واتجاهاتها، الحجم االمثل للسكان، السكان والموارد الطبيعية ومقاييس العالقة بينهما مع تطبيقاتها على 

سقاطات السكان باستخدام برامج نمذجة السياسات السكانية السكان في الوطن العربي، ود راسة مستقبل النمو السكاني وا 
المحوسبة. ويتضمن هذا المساق مشروع دراسة سكانية متكاملة لمنطقة جغرافية معينة يتم من خاللها تطبيق األسس والطرق 

 اإلحصائية لتوجيه السياسة السكانية فيها
 .633GEOGالمتطلب السابق: 

735 GEOG النمذجة الجغرافية       
النمذجية ومناهج اختيارات عينات بيانات النموذج الرقمي لتضاريس سطح األرض، جمع المعلومات الجغرافية لبناء النموذج 
الرقمي لسطح األرض، طرق معالجة البيانات الجغرافية وتقنيات التنبؤ فيها وتحليله، العرض البصري للمعلومات الجغرافية 

، الطبوغرافيا، شبكات (Urban Landscape)خطيطية، تطبيقات بناء النماذج الجغرافية الرقمية في المشاهد الحضرية   والت
المياة، الهيدرولوجيا والجيولوجيا والجيومورفولوجيا، وبناء شبكات االتصال الحديثة. كما يتضمن المساق مشروع عملي تطبيقي 

 ى وسائل العرض البصري علية.على بناء النموذج الرقمي وتطبيقات عل
 .632GEOGالمتطلب السابق: 
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736 GEOG جيومورفولوجيا تطبيقية                      
دراسة أساليب استخدام التقنيات الحديثة لقياس العمليات والمظاهر الجيومورفولوجية المختلفة في الميدان والمختبر، دراسة 
التطبيقات الهيدروفومترية في دراسة األنهار والوديان، وتطبيقات نتائج الدراسات الجيومورفولوجية الهندسية كشق الطرق، 

 سة تقييم الكوارث الطبيعية وكيفية إدارتها ووضع الحلول المناسبة لها. إقامة السدود، حفر األنفاق، درا

GEOG737 دراسات متعمقة في الجغرافيا المناخية  
دراسة نظريات تغيير المناخ، الظواهر المناخية الشاذه كالنينو والنينا واالحتباس الحراري واالضطرابات الجوية، دراسة 

 ئط الطقس، دراسات تطبيقية ألثر عناصر المناخ والطقس على األنشطة البشرية. األرصاد الجوية وقراءة وتحليل خرا

738 GEOG الدراسات المائية التطبيقية   
دراسة مصادر المياه العالمية من جوفية وسطحية على المستوى الكمي والنوعي وتأثيرها في رسم السياسات المائية على 

ة تقنية مشاريع الحصاد المائي وأثرها في اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه. دراسة المستوى القطري واإلقليمي والعالمي. دراس
أثر المشاريع غير التقليدية كاستخدام المياه العادمة المعالجة في توفير المياه للشرب ولالستخدامات الزراعية والصناعية وأثر 

لمشاكل المائية الناتجة عن اإلنسان أو الطبيعة وطرق حل هذه هذا االستخدام على التغير االيجابي للموازنة المائية. دراسة ا
 المشاكل والحد منها. دراسة أفضل الطرق التي تساعد في المحافظة على المياه من االستنزاف.

739 GEOG موضوع خاص                                 
واالساسيات التي ترتبط بالجغرافيا مثل الموارد الطبيعية دراسة موضوع جغرافي طبيعي أو بشري بهدف ترسيخ بعض المفاهيم 

واالستدامة وعالقة ذلك بالموارد البشرية، تقنيات وطرق ادارة الموارد الطبيعية والبشرية لتحقيق الكفاءة واالستدامة في 
 المصادر المتوفرة.

 .GEOG 632GEOG,630ساعة معتمدة بما فيها  12المتطلب السابق: انهاء 

GEOG830 حلقة بحث 
دراسة متخصصة لموضوع يتم تعيينة بالتعاون مع مدرس المساق والطالب تبعا لتخصص الطالب، ويهدف هذا المساق الى 
تعميق فهم و قدرة الطالب التطبيقية في مواضيع معينة مهمة في تخصصة ومتالئمة مع سياسة الدائرة والمواضيع التي تقوم 

 ة متخصصة مفتوحة حيث يقوم مدرس المساق بتقييم أداؤه.بطرحها. ويتم تقييم الطالب ضمن ندو 
قراءة وتحليل ومناقشة عدد من االبحاث المنشورة في مجالت علمية محكمة، عرض ومناقشة لمبادئ االمانة العلمية 
واخالقيات البحث العلمي، كتابة ورقة في موضوع محدد يختاره الطالب تتضمن مراجعة عدد كاف من االدبيات وعرضها 

 للمناقشة مع مدرس وطلبة المساق واعادة صياغة الورقة بناء على النقاش والمالحظات.
 GEOG632. GEOG630ساعة معتمدة بما فيها  12المتطلب السابق: انهاء 
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831 GEOG حلقة بحث                 
ب، ويهدف هذا المساق الى دراسة متخصصة لموضوع يتم اختياره بالتعاون مع مدرس المساق والطالب تبعا لتخصص الطال

تعميق فهم و قدرة الطالب التطبيقية في مواضيع معينة مهمة في تخصصة ومتالئمة مع سياسة الدائرة والمواضيع التي تقوم 
. ويتم تقييم الطالب ضمن ندوة 1بطرحها على أن تكون المواضيع المطروحة مختلفة عن تلك المطروحة في حلقة البحث 

 يقوم مدرس المساق بتقييم أداؤه. متخصصة مفتوحة  حيث
 .GEOG 632GEOG ,630ساعة معتمدة بما فيها  12المتطلب السابق: إنهاء 

860 GEOG الرسالة                         
القيام ببحث يتم تعيينه مسبقا باالتفاق مع مشرف الطالب االكاديمي ومرتبط في التخصص األساسي للطالب بما يضمن 
تحفيز وتطوير قدرة الطالب على البحث والكتابة العلمية، حيث ينتهي هذا البحث بكتابة الرسالة وذلك حسب تعليمات كتابة 

 يا. الرسالة المعمول بها في كلية الدراسات العل
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 برنامج الماجسـتير في علم االجتماع 
 )التنمية والسياسات والبحوث االجتماعية(

تقدم دائرة العلوم االجتماعية والسلويكة برنامجا  دراسيا  يؤدي إلى درجة الماجستير في علم االجتماع )التنمية والسياسات 
النظرية والتطبيقية في حقل علم االجتماع بشكل عام  والبحوث االجتماعية(. يهدف البرنامج إلى تزويد الطلبة بالمعرفة

ويركز البرنامج على إكساب الطلبة مهارات في التحليل النقدي للنصوص   والتنمية والسياسات االجتماعية بشكل خاص.
لكيفي والتطبيقية ومهارات البحث العلمي من خالل عدد من المساقات مثل أساليب البحث الكمي وأساليب البحث ا النظرية

ال سيما  واإلحصاء االجتماعي. تؤهل هذه المعرفة والمهارات خريجي البرنامج للعمل في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية
 تلك التي تهتم بالبحث العلمي والتنمية المجتمعية.

 شروط االلتحاق
 قبول طلبة من ت خاصة يمكنأن يكون حقل التخصص في مستوى البكالوريوس علم االجتماع أو علم اإلنسان، وفي حاال

تخصصات أخرى، وذلك بموافقة لجنة البرنامج، التي يحق لها في هذه الحالة الطلب إنهاء مساقات استدراكية، حسب 
 الحاجة، دون أن ت حتسب ضمن الساعات الم عتمدة المطلوبة للبرنامج

 متطلبات إتمام البرنامج
 ليا المنصوص عليها في االنظمة األكاديمية للدراسات العليا.استيفاء شروط االستمرار في برامج الدراسات الع .1

 يحق للبرنامج أن يلزم بعض الطلبة بإتمام مساقات استدراكية من مستوى البكالوريوس كشرط لالستمرار في .2
 ساعة شريطة أن ينهيها خالل السنة األولى وال 15البرنامج، على أن ال يزيد عدد ساعاتها المعتمدة عن 

 للحصول على الدرجة.  المطلوبة ضمن الساعات المعتمدةتحتسب له 
 سـاعة معتمـدة موزعة على النحو التالي: 36إتمـام ما ال يقـل عن  .3

 ساعة معتمدة لجميع طالب البرنامج: 15المساقات اإلجبارية:  أ. 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق

6301SOCI  والسياسات قضايا نظرية في علم االجتماع والتنمية
 االجتماعية

  

633SOCI أساليب البحث الكمـي   
634SOCI أساليب البحث الكيفـي   

SOCI6351 الالمساواة االجتماعية والتراتب االجتماعي والطبقات  
SOCI735 السياسات االجتماعية  

ساعة معتمدة  15أول ( ضمن 633SOCI ،634SOCIمالحظة: على جميع الطلبة إنهاء أحد مساقي أساليب البحث ) 
 يسجلون لها في البرنامج.
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 ساعة معتمدة من بين المساقات التالية: 15المساقات االختيارية: إتمام ما ال يقل عن  ب.

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
SOCI6361 الدولة والقانون والمجتمع   
SOCI6371 االستعمار والمقاومة   
SOCI6381  المدينة في الجنوب العالمي   
SOCI639 علم اجتماع العمـل   

SOCI730   دراسـات سـكانية   
SOCI731 القومية واألثنية   

SOCI7321 الدولية واللجوء والشتات الهجرة    
SOCI7331 سوسيولوجيا الحياة اليومية   
SOCI734 النوع االجتماعي والتنمية   
SOCI736 موضوع خاص   

SOCI737   قراءات  في البحوث التنموية   
SOCI7391 علم اجتماع البيئة   

ويجوز للطالب أن يستبدل  ثالثة مساقات على األكثر من المساقات االختيارية المذكورة أعاله بثالثة مساقات من أية 
 البرنامج على ذلك مسبقا.برامج أخرى في الدراسات العليا في الجامعة شريطة موافقة مجلس الدائرة أو لجنة 

 إتمام متطلبات أحد المسارين التاليين: ت. 

 المتطلب السابق رقم المسار اسم المسار  
ساعة معتمدة من  15إنهاء ما ال يقل عن  SOCI860 رسالة مسار أ

 ,SOCI633 مساقات البرنامج من ضمنها
SOCI634 وفق ما هو موضح في .

 وصف المساقات.

 SOCI830 حلقتي بحث مسار ب
SOCI831 
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 (SOCIوصف المساقات )

SOCI6301    قضايا نظرية في علم االجتماع والتنمية والسياسات االجتماعية 
عرض وتحليل ونقد النظريات الحديثة في علم االجتماع المعاصر من خالل المفاهيم والتصورات النظرية للمدارس والمناهج 
حول الظواهر السوسيولوجية المعاصرة وآليات تحليلها. ودراسة نظريات التنمية االجتماعية واالقتصادية ومفاهيم التبعية والتبادل 

لتقدم والنمو والالتنمية والتنمية المستدامة، وفهم المنطلقات للسياسات االجتماعية واالقتصادية الالمتكافئ، وتمحيص مفاهيم ا
وآثارها على المجتمع وعرض نماذج دول األمان االجتماعي والرفاه والرعاية االجتماعية والتقديمات العائلية والبطالة والرعاية 

 لفئات المهمشة.لالصحية 

SOCI633  كميأساليب البحث ال 
قضايا أساسية في تصميم البحث االجتماعي وطرق معالجة البيانات الكمية. إشكاليات منهجية في مراحل البحث المختلفة: 
تحديد مشكلة البحث، صياغة الفرضيات، القياس، الصدق والثبات، المعاينة، جمع البيانات، معالجة البيانات وتفسير النتائج، 

المعطيات الميدانية. االحصاء الوصفي واالستداللي، طرق عرض البيانات)رسوم بيانية منطق ربط النظريات االجتماعية ب
حصاءات ومؤشرات وصفية(، االرتباط واالنحدار، واختبار الفرضيات. تطبيقات عملية باستخدام الحاسوب والرزم  وجداول وا 

 (.SPSSاإلحصائية الجاهزة مثل الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

634 SOCI أساليب البحث الكيفي 
مراحل البحث االجتماعي ابتداء بتحديد المشكلة وانتهاء بكتابة تقرير البحث. التركيز على أسلوب المالحظة بالمشاركة من 
خالل استعراض كيفية اختيار الحاالت الدراسية وجمع البيانات وفحص الفرضيات. أسلوب تحليل المضمون وأسلوب دراسة 

 (.PRAوالمقابلة بأنواعها المختلفة وتحليل الخطاب والتقييم السريع بالمشاركة )الحالة 

SOCI6351 الالمساواة االجتماعية والتراتب االجتماعي والطبقات 
عرض نظريات حول الالمساواة والتراتب االجتماعي، مع التركيز على مجتمعات الجنوب العالمي بشكل عام والمجتمع العربي 

الالمساواة، أبعادها ومؤشراتها. عالقة الالمساواة االثنية والمناطقية والنوع االجتماعي. آثار الالمساواه  بشكل خاص. حدة
االجتماعية مثل التباين في فرص وأنماط الحياة، الفصل، التمييز والصراع. الوعي الطبقي وعالقته بأنواع الوعي األخرى مثل 

ماعي ومحدداته. قضايا منهجية في التراتبيات السوسيواقتصادية، والهرميات الوعي االثني والوعي الوطني. الحراك االجت
االجتماعية، والفروقات االجتماعية وآليات انتاجها وا عادة انتاجها المرتبطة بالطبقة، بالرساميل، بالسلطة، بالقوة، بالمعرفة 

 والتمييز، والال تكافؤ.

SOCI6361  والقانون والمجتمع   الدولة 
تاريخية واألصول االجتماعية للقانون، فلسفة القانون؛ الحوارات النظرية حول العالقة بين علم االجتماع والقانون، الجذور ال

التحوالت االجتماعية ومفهوم الحق، القانون والضبط االجتماعي، القانون والحركات االجتماعية، القانون والتغير االجتماعي، 
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ر، القانون والعنف، القانون كممارسة والقانون كنص، القانون في الحياة اليومية، القانون القانون والدولة، القانون واالستعما
 كمهنة، القانون والبنى والمؤسسات االجتماعية. القانون والمجتمع بشكل عام.

SOCI6371   االستعمار والمقاومة 
فة في أنحاء العالم. التركيز على محاوالت دراسة االستعمار كظاهرة في الماضي والحاضر ظهرت وتظهر بأشكال وأطوار مختل

التنظير بشأن االستعمار والمقاومة له، وللعالقة بين المستعَمر والمستعِمر من خالل مدارس مختلفة منها: مدارس ماركسية 
ا في حركات مختلفة، مدرسة دراسات التابع الهندية وتجلياتها الالحقة في أمريكا الالتينية، مدارس ما بعد االستعمار وجذوره

العالقة من خالل مداخل مختلفة منها: مداخل نسوية وأصالنية، ومداخل تستند إلى مفهوم القوة االنضباطية.  ودراسة. التحرر
تركيز خاص على االستعمار االستيطاني، في فلسطين وفي سياقات أخرى. دراسة محاوالت نظرية ومنهجية لنزع الطابع 

 االستعماري عن المعرفة.

SOCI6381  المدينة في الجنوب العالمي 
دراسة التحضر المتسارع والحضرنة والحياة المدينية في الجنوب العالمي باالستناد إلى أطر تحليلية من حقول مختلفة مثل 

ز المادي. االقتصاد السياسي وعلم االجتماع والجغرافيا والتاريخ والعمارة كمداخل لمعالجة التقاطع بين العالم االجتماعي والحي
دراسة عدد من الحاالت التاريخية والراهنة في الجنوب العالمي كحاالت دراسية في محاولة للربط بين األطر النظرية والتحليلية 
والحاالت العينية. التطرق إلى أهم الحركات االجتماعية الحضرية في الجنوب العالمي في ضوء التنظير حول الصراع على 

 "سياسات الشارع" أو "سياسات العامة/العوام".الحيز الحضري، وبخاصة 

639 SOCI علم اجتماع العمـل      
دراسة العمل على مستوى المنشأة وعلى مستوى المجتمع في البلدان الصناعية وغير الصناعية مع التركيز على القضايا 

ن العمل. قضاء وقت الفراغ. توزيع القوى اآلتية: تنظيم العمل. التشغيل ومعاييره. التقدم في العمل. ظروف العمل. الرضى ع
العاملة وخصائصها. الحراك المهني. المكانة االجتماعية للمهن. هجرة العمالة. اثر العمل على الفرد والمجتمع. سياسات 

 وتشريعات العمل. اتحادات العمل وصراع العمل.

SOCI730 دراسـات سـكانية       
الديمغرافيا المعاصرة. البناء العمري والنوعي للسكان. عناصر التغير السكاني )الخصوبة، القضايا والتوجهات البحثية في 

الوفيات، والهجرة(. النمو السكاني. الزواج والبناء األسري. التحضر. الخصائص االجتماعية واالقتصادية للسكان. السياسات 
أماكن مختلفة من العالم، مع التركيز على الفروق بين  السكانية. العالقة بين التغير الديمغرافي والبناء االجتماعي في

 المجتمعات الصناعية ومجتمعات العالم الثالث بما فيها المجتمع العربي.

731 SOCI القوميـة واالثنيـة   
تركيز   نشوء القومية والحركات القومية في العالم. نظريات حول الدولة القومية والتعددية اإلثنية في مجتمعات مختلفة، مع

على مجتمعات العالم الثالث والمجتمع العربي بشكل خاص. عوامل الوحدة والتجزئة وبخاصة تلك المتعلقة باالنتماءات 
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القومية واإلثنية والدينية والقبلية واإلقليمية والطبقية. مشكالت األقليات والجماعات اإلثنية، تضامنها وتسيسها. أنماط العالقات 
ذلك على االستقرار السياسي وعلى التنمية القومية بجوانبها المختلفة. قضايا أساسية في الوحدة  بين هذه الجماعات،وأثر

 الوطنية والتعددية اإلثنية مثل الهوية، التعصب،الصور النمطية، التمييز، الفصل، الصراع،التشرذم، التعايش واالندماج.

SOCI7321  الدولية واللجوء والشتات الهجرة  
الدولية، الهجرات الطوعية والقسرية المعاصرة وطرق قياسها، العوامل المؤثرة فيها، آثارها التنموية على الدول  أنماط الهجرات

السجاالت والمواقف األيديولوجية حول  المصدرة والمستقبلة. نماذج مقارنة للسياسات الوطنية والدولية بشأن الهجرة الدولية.
مقاربات فلسطينية وعربية ودولية في اللجوء والهجرة القسرية. األطر القانونية للجوء  الهجرة في البلدان المستقبلة للهجرة.

 والشتات. حقوق الالجئين وقضاياهم. السمات الديموغرافية واالجتماعية المميزة لالجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات.

SOCI7331   سوسيولوجيا الحياة اليومية 
سيولوجيا الحياة اليومية كتخصص في علم االجتماع المصغر؛ والتركيز على الخبرات المتولدة النظريات الحديثة المفسرة لسو 

من المعاش، المحادثات واالفعال والحركات واالشارات والرموز والتفاعالت والتواصل، وقراءة الممارسات والسلوكيات االجتماعية 
والدالالت السوسيوسيمائية وأوقات الفراغ، دراسة سلوك الفرد  اليومية في األسواق والشوارع، والمقاهي، اللغة والتعبيرات

والجماعات في حياتها اليومية االعتيادية. تفكيك وقراءة المعاش كنص حسب الصنافيات االجتماعية المختلفة وانماط استهالكها 
 ل في خطاب الحياة اليومية. ومرجعياتها، وتعلم المناهج والتقنيات الخاصة بتحليل الحياة اليومية. تحليل القول والفع

734 SOCI النوع االجتماعي والتنمية                        
التوجهات النظرية   النوع االجتماعي كأحد أسس التنظيم والتمايز االجتماعيين، وكأحد أبعاد التحليل في العلوم االجتماعية.

التركيز على تجارب عالمية في توظيف هذه التوجهات في تحليل والمنهجية الرئيسية لدراسة النوع االجتماعي والتنمية، مع 
ومعالجة قضايا تنموية أساسية مثل الفقر، المشاركة السياسية، العالقة بالقوى العاملة، التعليم، سياسات إعادة الهيكلة، 

 والمسالة السكانية.

735 SOCI السياسات االجتماعية                              
االجتماعي لنماذج السياسات االجتماعية المختلفة المعمول بها في العديد من دول  –الفلسفية والتطور التاريخي المنطلقات 

االجتماعي للبلدان الرأسمالية الصناعية، ولبلدان العالم الثالث، على سياساتها االجتماعية  –العالم. آثار التطور االقتصادي 
التركيز على آثار هذه السياسات على بعض الفئات   الرفاه االجتماعي، معفي مجاالت السكان والعائلة والهجرة و 

االجتماعية، كالنساء واألطفال والمهاجرين. دور هذه السياسات في تحقيق األمان االجتماعي للمواطن من خالل حمايته من 
 ب العربية في هذا المجال.الفقر ومن آثار البطالة والمرض والتيتم والشيخوخة والتشرد. التركيز على بعض التجار 

736 SOCI موضوع خاص 
 دراسة متعمقة لموضوع سوسيولوجي خاص يختاره البرنامج.
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737 SOCI قراءات في البحوث التنموية 
التحليل النقدي للدراسات االمبيريقية التنموية. البيانات الكمية والكيفية المستخدمة في حقل التنمية واإلشكاليات المنهجية 

 التي تثيرها. الفهم النقدي للمنطلقات النظرية للبحوث، ولمناهجها وأساليبها، وألدوات قياسها.والنظرية 

SOCI7391  )علم اجتماع البيئة )جديد 
المقاربات المختلفة للعالقة بين االقتصاد والبيئة،  نظريات العالقة بين االنسان والثقافة والبيئة الطبيعية، البيئة كبناء اجتماعي،

شح الموارد، االحتباس الحراري، التنوع الحيوي  الطاقة والبيئة والتحوالت االجتماعية، القوانين والسياسات البيئية، استهالك
 والدور اإلنساني، الحركة االجتماعية البيئية، الكوارث الطبيعية، البيئة والحرب، الالمساواة االجتماعية والبيئة، البيئة والجنوسية،

 المقاربات البدائلية البيئية العادلة.  نسانية،الفترة الجيولوجية اال

830 SOCI حلقة بحث 
قراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث المنشورة في مجالت علمية محكمة،  معين يختاره البرنامج،  دراسة متقدمة لموضوع

موضوع محدد يختاره الطالب  في إجراء بحث كمي متعمق عرض ومناقشة لمبادئ األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي،
الورقة بناء على النقاش   مراجعة عدد كاف من األدبيات وعرضها للمناقشة مع مدرس وطلبة المساق وا عادة صياغة تتضمن

 والمالحظات.
 .SOCI634، وSOCI633  ساعة معتمدة من مساقات البرنامج من ضمنها 15المتطلب السابق: إتمام ما ال يقل عن 

831 SOCI بحث حلقة                     
دراسة متقدمة لموضوع معين يختاره البرنامج، قراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث المنشورة في مجالت علمية محكمة، 
عرض ومناقشة لمبادئ األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي، إجراء بحث كيفي متعمق في موضوع محدد يختاره الطالب 

دد كاف من األدبيات وعرضها للمناقشة مع مدرس وطلبة المساق وا عادة صياغة الورقة بناء على النقاش تتضمن مراجعة ع
 والمالحظات.

 .SOCI634 و SOCI633، ساعة معتمدة من مساقات البرنامج من ضمنها 15المتطلب السابق: إتمام ما ال يقل عن 

860 SOCI الرســالة 
 تعليمات الرسالة المعتمدة. إنجاز بحث علمي في مجال التخصص بموجب
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 برنامج الماجستير في علم النفس المجتمعي
تقدم كلية اآلداب برنامجا  دراسيا  يؤدي إلى درجة الماجستير في علم النفس المجتمعي. يهدف البرنامج إلى طرح رؤية بين 

ئية المساعدة والمعيقة للصحة النفسية معرفية أكثر شمولية للصحة النفسية المجتمعية ترتكز على دراسة وفهم العوامل البي
والنمو السوي والتوافق النفسي على المستوى الجماعي والفردي، وذلك من خالل استخدام وتطبيق مجموعة واسعة ومتنوعة 

والسياسي -الثقافي-من منهجيات البحث العلمي والتدخل المجتمعي التي تأخذ بعين االعتبار خصوصية السياق االجتماعي
المجتمع الفلسطيني. ينطلق التدخل المجتمعي من ضرورة إعادة تعريف اعتالالت الصحة ضمن فهم التفاعل الخاص ب

الجدلي بين العوامل البيئية والنفسية المختلفة وليس كأمراض وا عتالالت ذات عالقة بالفرد تستند إلى منهج لوم الضحية. 
لبراكسيس( يركز على التكامل والتفاعل الجدلي بين البحث األكاديمي ويقدم البرنامج لطالبه نموذجَا متميزا  في الممارسة )ا

والعمل التطبيقي، وبين البحث النظري والعمل المجتمعي، كما ويزود الطلبة بمهارات تساعدهم على تطوير خطط وبرامج 
ع المحلي، والتي تهدف تدخل واعية وعلمية، وكذلك تقييم و تطوير وتطبيق برامج تدخل ووقاية قائمة على مشاركة المجتم

حداث عملية تغيير اجتماعي تحرري.  بمجملها إلى تطوير الوعي الناقد في هذا المجتمع والمساعدة على تحفيز وا 

 شروط االلتحاق في البرنامج:
إتمام درجة البكالوريوس في علم النفس أو تخصصات قريبة لها عالقة بعلم النفس كعلم االجتماع والخدمة االجتماعية 
واإلرشاد التربوي والصحة العامة باإلضافة إلى التخصص الفرعي في علم النفس، وعلى المتقدم أن يخضع إلى اختبار قبول 
يقيس قدرته في التفكير المنطقي، والمهارات اللفظية، والمعرفة العامة، والمعرفة األساسية في علم النفس، باإلضافة إلى ذلك 

ة المتقدم في اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية.  باالضافة الى ذلك يطلب من يحتوي االختبار على قسم يقيس قدر 
المتقدم أن يقدم رسالة بالهدف من االلتحاق بالبرنامج يوضح فيها نقاط القوة والضعف التي يوصف فيها مقدم الطلب للجنة 

رؤية هذا الشخص لنفسه كأخصائي علم نفس مجتمعي كيفية أخذه أو أخذها قرار دراسة علم النفس كتخصص رئيسي وكيفية 
 مستقبال في السياق الفلسطيني.

 متطلبات إتمام البرنامج:
 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 38إتمام ما ال يقل عن  .1

 ساعة معتمدة تشمل المساقات التالية: 24المساقات اإلجبارية:  أ. 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
CPSY630 مدخل إلى علم النفس المجتمعي  
CPSY631 إستراتيجيات التدخل المجتمعي CPSY630 
CPSY632 منهجيات البحث الكمي  
CPSY633 منهجيات البحث الكيفي  
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CPSY634 المجتمع الفلسطيني: الثقافة والصحة النفسية  
CPSY635 تطور الطفولة والمراهقة في بيئة الحرب  
CPSY636  النفس االجتماعي التطبيقيعلم  
CPSY637 إستراتيجيات العمل والتدخل مع األفراد والمجموعات الصغيرة CPSY631 

ساعة معتمدة  15( ضمن أول CPSY632, CPSY633مالحظة: على جميع الطلبة إنهاء أحد مساقي أساليب البحث )
 يسجلون لها في البرنامج.

 من المساقات التالية: ساعة معتمدة 6المساقات االختيارية:  ب.

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
CPSY730 التربوي -علم النفس المجتمعي  
CPSY731 علم النفس والنوع االجتماعي  
CPSY732 )علم نفس الثقافة )أإلثنوسيكولوجي  
CPSY734 مواضيع خاصة في علم النفس المجتمعي  

 ساعتان معتمدتان تشمل المساقات التالية:تطبيقات عملية وميدانية إجبارية:  ت.

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
CPSY601  ( 0أخالق المهنة : حلقة دراسية )ساعة معتمدة  
CPSY811 ساعة معتمدة( 1)  1عمل ميداني  
CPSY812 ساعة معتمدة( 1)  2عمل ميداني  

 رسالة أو حلقتي بحث:ساعات معتمدة أما  6مساق "أ" أو مساق "ب" :  ث.

 
 المتطلب السابق رقم المسار اسم المسار

 CPSY860 رسالة مسار أ
CPSY632, CPSY633 

 حلقتي بحث مسار ب
CPSY830 
CPSY831 

 



92  

 

 (CPSYوصف المساقات )
601CPSY )أخالق المهنة ) حلقة دراسية 

مهنة علم النفس، بما في ذلك الحفاظ على السرية، هذا المساق سيطرح ويناقش قضايا قانونية وأخالقية متعلقة بممارسة 
الكفاءة األخالقية، عدم إطالق األحكام، تقديم عالج متكامل وغير منقوص، الترخيص والشهادة. تشمل قضايا الممارسة 

لخدمة العامة، المهنية األخالقية التي سيتم مناقشتها أيضَا: اإلرشاد العيادي، اإلرشاد المدرسي، البحث، التعليم واإلشراف، ا
تطوير السياسات، التدخل االجتماعي، تطوير أدوات القياس والتقويم، اإلرشاد التربوي، اإلرشاد المؤسساتي، تصميم برنامج 

 اإلرشاد، التقويم واإلدارة.

630 CPSY مدخل إلى علم النفس المجتمعي 
بمدخل متقدم حول علم النفس المجتمعي وجذور هذا المساق هو األول من مساقين متتابعين، الهدف منهما تزويد الطلبة 

تطوره التاريخي، كفرع من فروع علم النفس، وفي سياقات مختلفة مثل )شمال أمريكا، أوروبا، أمريكا الالتينية، أستراليا، آسيا، 
ظريات التي شهدها إفريقيا..الخ(. يعِرف المساق الطلبة على التحوالت المختلفة، بالتركيز على مختلف القيم، التوجهات والن

علم النفس المجتمعي خالل مسيرة تطوره. هذا المساق يعرض ويقيم النماذج النظرية والطرق المختلفة التي تبناها الحقل في 
والتأقلم، الدعم  التدخل، العالج، والبحث المجتمعي ضمن المجتمعات الغربية والشرقية، بما في ذلك قضايا مثل الضغط 

ستراتيجيات مجتمعية/  االجتماعي والمساعدة المتبادلة في التدخل، نظرية التدخل، إستراتيجيات البحث، الدعم الصحي وا 
 اجتماعية أخرى، المزايا الذاتية والموضوعية للمجتمع كوحدة اجتماعية ثقافية متداخلة تخضع للتحليل والتدخل.

631 CPSY استراتيجيات التدخل المجتمعي 
اجات والتدخل المجتمعي ضمن السياق الفلسطيني بالتحديد. يتضمن المساق مراجعة يركز المساق على تقييم االحتي

إلستراتيجيات علم النفس المجتمعي في التدخل مثل: التدخل االجتماعي بالعمل مع األفراد والمجموعات على نطاق أوسع، 
ارسات االحتالل المستمرة ، العنف التدخل على مستوى التنظيمات والمؤسسات المجتمعية، يفحص المساق أيضَا كيف أن مم

العسكري، والهدم المنظم للبنية التحتية الفلسطينية تؤثر على الصحة النفسية والنمو السوي لألفراد والمجتمع على حد سواء. 
يطرح المساق مواضيع خاصة بالسياق الفلسطيني تشمل، ولكنها غير محصور بما يلي: اإلضعاف واإلفقار، الوقاية في 

ع الفقير، الجريمة، عمالة األطفال، السلوك الخطير، العدوانية، العنف األسري والمدرسي، اإلدمان، ومواضيع نفسية المجتم
إجرائية تتيح   أخرى. باإلضافة إلى نظريات التدخل في علم النفس المجتمعي، سيشارك الطلبة في نشاطات مجتمعية وبحثية

 وتحليل المعطيات أو تطوير خطة للتدخل حول قضية معينة. لهم العيش مع الظرف المجتمعي الخاص عند جمع

632 CPSY منهجيات البحث الكمي   
ويعمق فهم الطلبة لتطبيقات هذا البحث في   يبني المساق على المعارف األساسية المكتسبة حول منهجيات البحث الكمي
الكمي، منهج البحث العلمي، تطوير أدوات  حقل علم النفس والعلوم السلوكية. يغطي المساق قضايا معرفية حول البحث

القياس، التقييم، تصميم البحث، جمع المعلومات، التحليل، التفسير وتعميم النتائج. يعرف المساق بمبادىء التحليل 
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ً  ناقدا  للبحث في مجال حقله، SPSSاإلحصائي وحوسبة المعلومات ) ( يساعد الطالب على أن يكون باحثا  مهنيا  وقارئا 
 ز المساق على بناء المهارات التطبيقية في البحث ليكون الطالب قادر على تنفيذ بحوث في مجال علم النفس المجتمعي.يرك

633 CPSY منهجيات البحث الكيفي   
يعالج المساق أسس تطور البحث الكيفي مرورا  بما بعد النظرية الوضعية، النظرية النقدية، البنائية، العالقة بين الحقيقة 

ستراتيجيات البحث واإل دراك والواقع، مواقف الحقول المعرفية المختلفة من البحث الكيفي بالتركيز على علم النفس. منهجيات وا 
الكيفي، بما في ذلك ، اإلثنوغرافيا، دراسة الحالة، الظاهرة، تحليل تأويلي، تحليل السيرة الذاتية، البحث اإلجرائي، منهجية 

أسئلة أساسية حول: دور الباحث، اختيار موضوع البحث، اختيار المكان، تحويل األفكار إلى  البحث العيادي. يطرح المساق
أسئلة قابلة للبحث، القضايا األخالقية، المصداقية والدقة والتعميم. طرق جمع المعلومات في البحث الكيفي بما في ذلك: 

دبيات. تحليل المعطيات باستخدام: النظرية المجذرة، المقابلة، الوثائق الرسمية، أخذ المالحظات، المراجعة النقدية لأل
تحليل الخطاب. يتم ذلك من خالل قراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث   البروتوكول، تحليل األدوار، تحليل المحتوى،

رقة في المنشورة في مجالت علمية محكمة، عرض ومناقشة لمبادئ األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي، كتابة و 
موضوع محدد يختاره الطالب تتضمن مراجعة عدد كاف من األدبيات وعرضها للمناقشة مع مدرس وطلبة المساق وا عادة 

 صياغة الورقة بناء على النقاش والمالحظات.
 إنجاز بحث علمي في مجال التخصص بموجب تعليمات الرسالة المعتمدة.

634 CPSY  النفسيةالمجتمع الفلسطيني: الثقافة والصحة 
السياسية للمجتمع الفلسطيني،  -يمنح هذا المساق الطلبة فرصة ليستكشفوا بعمق القضايا الحساسة في التركيبة االجتماعية

يبدأ المساق   والتي تساهم في دعم عملهم المهني مع األفراد، المجموعات والتنظيمات المجتمعية المختلفة في هذا السياق.
المجتمع الفلسطيني، بالتركيز على البناء العائلي ، الثقافية، الطبقات االجتماعية والقضايا بتعريف الطالب على تركيبة 

السياسية المرتبطة بذلك. ثم يزود المساق الطلبة بإطار مفاهيمي يمكنهم من الربط بين الدينامية االجتماعية والثقافية للمجتمع 
مقارنة بين الفهم الحالي السائد في فلسطين حول الصحة النفسية وبين الفلسطيني وتطبيقات الصحة النفسية في هذا السياق. ال

 ما هو سائد في دول متقدمة بهدف مأسسة نظرة مستقبلية أفضل للصحة النفسية في فلسطين.

635 CPSY تطور الطفولة والمراهقة في بيئة الحرب 
وحتى مرحلة متأخرة من المراهقة، خصوصَا في يعرف هذا المساق الطالب بمراحل خاصة من تطور اإلنسان، من الوالدة 

بيئات الحرب والنزاع والعنف، يتم طرح النظريات المختلفة من منطلقات تأخذ بعين االعتبار اختالف الثقافة، النوع 
راهقة في ليعزز التفكير الناقد حول مراحل التطور المختلفة خالل الطفولة والم  االجتماعي، والنظرة الناقدة. تم تصميم المساق

بلدان العالم الثالث. يعمق هذا المساق الفهم حول التطور االجتماعي ، العاطفي واألخالقي ضمن فترة الطفولة والمراهقة. 
يركز بشكل خاص على المخاطر الكامنة في عوامل مثل الفقر، فقدان األب أو األم، فقدان فرد من العائلة، االغتيال 

هذه المخاطر   يد الحركة، التعليم الرديء التي تؤثر في الطفولة والمراهقة. سيفحص الطلبةالسياسي، االعتقال السياسي، تقي
 ومخاطر أخرى تؤثر على األطفال وعوامل التأقلم والصحة النفسية بشكل عام.
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636 CPSY علم النفس االجتماعي التطبيقي 
ونتائج أبحاث علم النفس االجتماعي،   ومنهجيات  يزود هذا المساق الطلبة بمعرفة عميقة حول أهم مبادئ، نظريات، مفاهيم

ويسمح للطلبة بتجريب تطبيق بعض من هذه المفاهيم والنظريات والمبادئ على سياقهم المحلي، وفهم كيف تساعد على 
تحقيق الصحة النفسية لألفراد والمجموعات في هذا السياق. يسمح هذا المساق أيضَا للطلبة فهم منظور علم النفس 

تماعي في دراسة سلوك وخبرات األفراد ضمن السياق االجتماعي. يغطي هذا المساق مجموعة قضايا منها: التوجهات االج
واآلراء، التأثير االجتماعي، الوعي االجتماعي، ديناميكية المجموعة، الهوية االجتماعية، العالقات بين األفراد والمجموعات، 

، القانون، الجريمة، الصحة النفسية والجسدية، السلوك التنظيمي والخطاب المشاكل االجتماعية في حقول مثل التربية
 المجتمعي.

637 CPSY إستراتيجيات العمل والتدخل مع األفراد والمجموعات الصغيرة 
رشاد  يشمل المساق األسس النظرية والتطبيقية للعمل والتدخل مع األفراد والمجموعات الصغيرة. يزود الطلبة بمهارات تدخل وا 
تراعي حساسية السياق الثقافي وتؤهلهم لتطوير خطة للعمل ضمن السياق الثقافي والسياسي للمجتمع الفلسطيني. يغطي 
ستراتيجيات التدخل، دراسة شاملة للطرق والمنهجيات وأدوات التدخل الرئيسية المستخدمة في  المساق قضايا منها نظريات وا 

موعة، أساليب عملها وتطبيق منهجيات العالج المختلفة على المجموعة ) عالج المجموعات. يغطي ديناميات تشكل المج
العاطفي(، النشاطات الصفية تشمل: لعب  -التحليل النفسي، الجشطالت، الفردي، الوجودي، السلوكي، سايكودراما، العقلي

وعة مع المجموعة، تصميم األدوار، عالج المجموعات، االتصال، التمرين النظري، تصميم وتطبيق إستراتيجيات تدخل متن
 اختبارات وأوراق عمل تختص بسياق العمل مع المجموعة.

 CPSY631المتطلب السابق: 

730 CPSY التربوي  -علم النفس المجتمعي 
ستراتيجيات التدخل الخاصة بعلم النفس المجتمعي ضمن سياق   يعالج المساق قضايا مرتبطة بالتطبيق، المبادئ، النظرية، وا 

تمع للمتعلمين. يهدف المساق إلى استبدال النظرة التقليدية التي تركز على الطلبة كأفراد إلى نظرة متقدمة تعالج المدرسة كمج
المدرسة كمجتمع ديناميكي وفعال، هو في النهاية جزء من المجتمع الفلسطيني األكبر. يستخدم المساق المصادر المتاحة في 

فال والمراهقين ضمن سياق المدرسة. يعالج المساق قضايا منها: االنضباط المدرسة والمجتمع لمعالجة قضايا تخص األط
الجلد التربوي، العنف المدرسي، اإلدمان، التربية والهوية   المدرسي، التعلم التعاوني، االحتواء، اإلبداع، التحصيل األكاديمي،

 الجماعية.

731 CPSY علم النفس والنوع االجتماعي 
بعلم نفس النوع االجتماعي، بما في ذلك   تم تصميم هذا المساق ليعرف الطلبة على بعض أهم النظريات والقضايا الخاصة

العوامل التي تؤثر في نمو اإلناث والنساء في المجتمعات والثقافات المختلفة، وبتركيز خاص على مجتمعات العالم الثالث 
والظروف التي تعيش فيها النساء   المساق فحص القضايا التي تخص الطريقة والمجتمع الفلسطيني بشكل خاص. الهدف من

بما في ذلك صورة المرأة، أدوار النوع االجتماعي المختلفة، المقارنة بين الجنسين، النساء والعمل، العالقات بين الجنسين، 
ي علم النفس، البحث المتحيز للرجل، صحة المرأة النفسية والجسدية، العنف ضد المرأة. سيدرس المساق تاريخ النساء ف
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في الصف، النوع االجتماعي وفهم   االختالفات الثقافية واالجتماعية من منظور دراسات النوع االجتماعي، النوع االجتماعي
الذات، تحصيل المرأة، تجارب نفسية ذات عالقة بالمرأة، مقارنة النوع االجتماعي في علم النفس االجتماعي وعلم نفس 

 خصية.الش

732 CPSY )علم نفس الثقافة )أإلثنوسيكولوجي 
الثقافية للنظريات والتعريفات والتفسيرات والتقييمات التي  -يتعلق علم نفس الثقافة "اإلثنوسيكولوجي" باألبعاد اإلجتماعية

قليدي لبناء الفرضيات يتبناها علم النفس في فهم ظواهر الصحة النفسية والعقلية. إنه ينتقد ميل علم النفس الكالسيكي الت
والتعميمات الشمولية والمطلقة. ينطلق علم نفس الثقافة من فرضية أن لكل ثقافة فلسفتها الخاصة في فهم الطبيعة اإلنسانية 
والعالقة بين الجسد والروح، بين الصحة النفسية والجسدية، العقلية والعاطفية، الذات واآلخر. من خالل مراجعة التطور 

ل من علم النفس وعلم نفس الثقافة سيتم التركيز أكثر على تطور أسس ومبادىء علم نفس الثقافي. سيتم ذلك من التاريخي لك
العواطف، الوعي، الهوية، الشخصية في ثقافات متعددة. سيتم أيضَا التطرق لجذور بعض  خالل عرض أبحاث حول:

طبيق أبحاث نفسية ميدانية ذات طابع إثنوسيكولوجي أو الدراسات التجريبية األصلية في الموضوع. سيتدرب الطلبة على ت
 ثقافي في مجتمعهم المحلي.

734CPSY مواضيع خاصة في علم النفس المجتمعي 
صمم هذا المساق ليمنح أعضاء الهيئة التدريسية من الجامعة المحلية أو الزائرين من جامعات عالمية أخرى الفرصة في 

 صصهم واهتمامهم. محتوى المساق سيتم نقاشه والموافقة عليه من قبل الدائرة.تدريس مساق لمرة واحدة في مجال تخ

811/812CPSY  2، 1عمل ميداني 
يسجل الطلبة لفصليين من العمل الميداني تحت إشراف مشرف ميداني وباختيار مواقع للعمل يتم الموافقة عليها من قبل 

في تقييم تطور الطالب في العمل الميداني. يتيح هذا العمل التطبيقي الدائرة. يتعاون المشرف الميداني والمدرس األكاديمي 
للطالب الفرصة لتطبيق النظريات والمعارف التي اكتسبها خالل دراسته في البرنامج تحت إشراف مباشر من مختص في 

 العمل الميداني.

830/831CPSY حلقتي بحث 
نجاز بحثيين منفصلين. يطلب منهم الطلبة الذين يختارون الحلقة الدراسية، يتعين عليم ال تسجيل في مساقين متتابعين، وا 

عرض والدفاع عن كل بحث مكتوب ينجزونه في كل حلقة دراسية. يتم تقييم العمل ووضع عالمة عليه من قبل مدرس 
، عرض الحلقة الدراسية. خالل الحلقة يتم قراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث المنشورة في مجالت علمية محكمة

ومناقشة لمبادئ األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي، كتابة ورقة في موضوع محدد يختاره الطالب تتضمن مراجعة عدد 
 كاف من األدبيات وعرضها للمناقشة مع مدرس وطلبة المساق وا عادة صياغة الورقة بناء على النقاش والمالحظات.

 CPSY632, CPSY633المتطلب السابق: 

860 CPSY الرسالة 
 إنجاز بحث علمي في مجال التخصص بموجب تعليمات الرسالة المعتمدة.



96  

 

 برنامج الماجستير في الدراسات العربية المعاصرة
تقدم كلية اآلداب برنامجا دراسيا يؤدي إلى درجة الماجستير في الدراسات العربية المعاصرة. يهدف البرنامج إلى تزويد الطلبة 

ليلية عن القضايا العربية المعاصرة ومن منطلق عربي داخلي، أي كيف تبان هذه القضايا ودرجات أهميتها بمعرفة معمقة وتح
وحيويتها في النقاش والحوار العربي المعاصر وفي كتابات الك ّتاب والمفكرين العرب باختالف أطيافهم. ويركز البرنامج على 

دون إغفال أية خلفيات تاريخية ضرورية لفهم الحاضر والتي قد تترك أثرا   القضايا الرئيسية التي تواجه الوطن العربي حاليا  
 ملموسا  على مستقبل الوطن العربي وموقعه في عالم اليوم.

 شروط االلتحاق:
إتمام درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها بتقدير جيد على األقل، ويحق للبرنامج اشتراط القبول فيه بإتمام  .1

 في بعض الحاالت وبموجب األنظمة األكاديمية للدراسات العليا.مواد استدراكية 
يطلب من جميع المقبولين في البرنامج التقّدم المتحان مستوى في اللغة اإلنجليزية والذي ستحدد نتيجته الحاجة إلى  .2

المساق  ساعات معتمدة. وعلى الطالب انهاء هذا 3" بواقع ENGC530المساق االستدراكي في اللغة اإلنجليزية "
 قبل بدء الفصل الثالث له في الجامعة حسب األنظمة األكاديمية للدراسات العليا المتعلقة بالمساقات االستدراكية.

 متطلبات اتمام البرنامج:
 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 36إتمام ما ال يقل عن 

  :ساعه معتمده تشمل المساقات التاليه 15 المساقات اإلجبارية: أ. 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
ARST630 مناهج البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية  
ARST631 المجتمع العربي المعاصر: قضايا اجتماعية وتنموية  
ARST633 الفكر العربي المعاصر: قضايا واتجاهات  
ARST634 النظام السياسي العربي  
ARST635  السياسية للوطن العربيالجغرافيا  

 في البرنامج.  ساعة معتمدة يسجلون لها 15ضمن أول  ARST630 مالحظة: على جميع الطلبة إنهاء مساق
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 ساعة معتمدة من المساقات التالية: 15 المساقات االختيارية: ب.

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
ARST632  المعاصرةقضايا الثقافة العربية  
ARST636 قضايا المواطنة واالندماج في المجتمع العربي   
ARST637 المدينة العربية   
ARST638 التربية والتعليم في الوطن العربي   
ARST639 إشكاليات التنمية في الوطن العربي   

730ARTS اقتصاد الوطن العربي   
731ARST المرأة في المجتمع العربي المعاصر   
732ARST العولمة وموقع الوطن العربي منها   
733ARST العرب والحداثة   
734ARST تيارات الفكر اإلسالمي المعاصر   
735ARST القومية العربية وسياسات الهوية   
736ARST الديمقراطية والحركات السياسية في الوطن العربي   
737ARST الصهيونية والوطن العربي   

7380ARST دراسات في األدب العربي المعاصر   
7381ARST قضايا اإلعالم والثورة االتصالية في العالم العربي   
7382ARST االستشراق واالستغراب   
7383ARST دراسات في الثقافة الشعبية العربية   

يمكن احتساب الموضوع الخاص كمساق اختياري بدل احد المساقات المقترحة في  ARST739مالحظة: موضوع خاص 
 المجموعة اعاله وبموجب قرار البرنامج في حينه.

 ساعات معتمدة إما رسالة أو حلقتي بحث 6مسار "أ" أو مسار "ب":  ت. 

 المتطلب السابق رقم المسار اسم المسار 
ساعة  15عن إنهاء ما ال يقل  860ARST رسالة مسار أ

 830ARST حلقتي بحث مسار ب معتمدة من مساقات البرنامج.
831ARST 
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 (ARSTوصف المساقات )

630 ARST مناهج البحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية 
نتاج المعرفة العلمية. التركيز على مراحل البحث بدءا  باختيار موضوع البحث، مشكلة مراجعة األدبيات، تحديد  العلم وا 

البحث، صياغة الفرضيات، تحديد مجتمع البحث، اختيار العينة، جمع البيانات وتحليلها، وكتابة تقرير البحث. أساليب جمع 
 البيانات في كل من البحث الكمي والبحث الكيفي. كيفية تحضير خطة الرسالة، وكتابة الرسالة نفسها والدفاع عنها.

ARST631 ايا اجتماعية وتنمويةالمجتمع العربي المعاصر: قض 
دراسة تحوالت البنية االجتماعية للمجتمع العربي، وبخاصة في االقتصاد، والتقسيم الطبقي، والدين وعالقات القرابة، وأثر 
تحوالت الفضاء العام على البنية االجتماعية. دراسة عوامل التناقض أو الصراع في العالقة بين: المجتمع والدولة، العلمانية 

شكاليات ونظريات التخلف والتنمية، والسلط ة الدينية، القرية والمدينة، األغلبية العربية واألقليات اإلثنية. دراسة مظاهر وا 
 دراسة سياسات التنمية وتطبيقاتها في الوطن العربي، ونتائجها االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

632 ARST قضايا الثقافة العربية المعاصرة 
الثقافة العربية المعاصرة على اختالف حقولها، بما فيها األدب بأنواعه، والعمارة، والموسيقى، والفن الشعبي، دراسة مالمح 

 ومدى إسهام كل منها في إثراء الواقع الثقافي من خالل تحليل الواقع ونقده لغرض تطويره.

633 ARST الفكر العربي المعاصر: قضايا واتجاهات 
المعاصر وقضاياه منذ نهاية القرن الثامن عشر إلى يومنا الحاضر. نشوء التيارات الفكرية التي  أبرز تيارات الفكر العربي

ع نيت بالبحث عن خصوصية الفكر العربي في ظل تهالك الدولة العثمانية، وتقاسم ما صار يعرف الحقا  بالوطن العربي بين 
دَّي الدين والقومية، وما نتج عنه من تيارات إحيائية، القوى االستعمارية األوروبية. دراسة موقف هذه التيارات من ح

صالحية، وثورية )دينية وقومية(. أثر النتاج الفكري لهذه التيارات على تبلور الوطنيات العربية، ودورها في مقاومة  وا 
قامة الدولة القطرية، وموقفها من قضايا العلمنة، والديمقراطية، والتبعية، والعولمة،   وغيرها.االستعمار، وا 

ARST634 النظام السياسي العربي 
دراسة نشوء وتطور النظام السياسي العربي في الفترة ما بين الحربين العالميتين األولى والثانية وما بعدهما، التركيز  على 

ديد الفترة التي نشأت فيها جامعة الدول العربية وما تالها من تحوالت وتطورات ساهمت في صياغة هذا النظام وفي تح
معالمه الرئيسة. دراسة هذا النظام في سياق النظام السياسي الدولي والتركيز على العوامل التي لعبت دورا  رئيسا  في تحديد 

اإلسرائيلي و"عملية السالم".التطرق إلى العقدين األخيرين باحثا   –العربية ومسار الصراع العربي  –طبيعة العالقات العربية 
ة عن إعالن الواليات المتحدة "للنظام العالمي الجديد" و "الحرب على اإلرهاب" وأثر ذلك على الصراع في المتغيرات الناشئ

 اإلسرائيلي وعلى النظام السياسي العربي بشكل عام. –العربي 
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635 ARST الجغرافيا السياسية للوطن العربي 
العالمي؛ دراسة تكوين الحدود السياسية )البرية والبحرية أهمية الموقع اإلستراتيجي والجيوبولوتيكي للوطن العربي في اإلطار 

شكالياتها مع دول جوار الوطن العربي وبين الدول العربية. قضايا موارد الطاقة وانعكاساتها  والنهرية( ألقطار الوطن العربي وا 
ا السياسية على دول الوطن السياسية واالقتصادية على الوطن العربي. قضايا األمن المائي والغذائي العربي وانعكاساته
 االتحاد المغاربي وغيرها(، العربي. التجمعات القومية واإلقليمية العربية )جامعة الدول العربية، مجلس التعاون الخليجي،

 وانعكاساتها السياسية على الوطن العربي.

636 ARST التعددية واالندماج والمواطنة في المجتمع العربي 
في المجتمع العربي، التعددية اإلثنية والقبلية والثقافية، وتصنيف الجماعات اإلثنية حسب عدد من  عوامل الوحدة واالندماج

المتغيرات. الحركات االجتماعبة، وأنماط العالقات بين األغلبية العربية واألقليات اإلثنية )االنصهار، االندماج، التعايش، 
جتماعي والسياسي. تناول بعض المفاهيم ذات العالقة مثل الهوية الفصل والصراع(، أثر هذه العالقات على االندماج اال

 والتعصب والتسامح والصورة النمطية.

637 ARST المدينة العربية                   
التركيز على المدينة العربية من منظور تاريخي اجتماعي وباالستناد إلى األطر التحليلية المعروفة لدراسة المدن. القوى 
والعوامل الرئيسية التي ساهمت في تشكيل المدينة العربية منذ مطلع القرن العشرين، تناول مسائل مثل أطروحة "المدينة 
االسالمية" والجدل حولها، اإلرث اإلستعماري، أطروحات "ترييف المدن" و"الهامشية" و"االقتصاد غير الرسمي"، مشاريع 

بقي واإلثني في المدينة العربية المعاصرة، قضايا اإلنتاج االجتماعي اإلعمار والتخطيط الحضري، أسس الفصل الط
 والسياسي للحيز المديني، وخصوصية المدينة العربية واختالفها عن مدن أخرى.

638 ARST التربية والتعليم في الوطن العربي 
لتركيز على البالد العربية على صعيدي دراسة العالقات التبادلية بين األنظمة التربوية والمجتمعات في العالم الثالث مع ا

التطبيقات والسياسات التربوية، والتركيز على فلسطين على وجه الخصوص، وذلك باستخدام أفكار ومناهج بحث من مجاالت 
ة التاريخ والعلوم السياسية، وعلم االجتماع، واالقتصاد. التطرق إلى العوامل المؤثرة في التطور التاريخي لألجهزة التربوي

وعالقتها بمشكالت التربية الحالية، أثر التربية على النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية، أثر التعليم على الفرد وتركيبة 
المجتمع، األيديولوجية والتربية في العالم الثالث، السلطة والتأثير على األنظمة التربوية، إمكانات اإلصالح، دور التربية في 

 اهج باألهداف الوطنية والقومية.التنمية، وربط المن

639 ARST إشكاليات التنمية في الوطن العربي 
نظريات تحليل أسباب تخلف الوطن العربي. دراسة الموارد الطبيعية وأنماط اإلنتاج والتوزيع واالستهالك السائدة، الموارد 

والثقافية والتنمية، األنظمة السياسية والمجتمعات المدنية البشرية وأنماط التعليم )واألنماط التقانية(، البنية االجتماعية 
مكانيات التنمية، البعد القومي والتعاون اإلقليمي في عملية التنمية في الوطن العربي.  وا 
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730 ARST اقتصاد الوطن العربي 
عربي وعالقتها بأنماط السوق مسح عام لالقتصاد السياسي العربي بأبعاده المختلفة؛ التعريف باألنظمة السياسية في الوطن ال

التبادل التجاري العربي، المعيقات الماثلة أمام التكامل االقتصادي   السائدة؛ التركيز على المصادر االقتصادية، السكان،
العربي، أسباب تبعية االقتصاد العربي لالقتصاد العالمي ونقاط الضعف المالزمة لهذه التبعية، سبل تخطيها ومستلزمات ذلك 

 سياسية والمجتمعية واآلليات الضرورية لذلك وتوفرها.ال

731 ARST المرأة في المجتمع العربي المعاصر 
دراسة واقع المرأة العربية المعاصرة ضمن بنية المجتمعات العربية المعاصرة. معالجة موقع المرأة في العائلة ودورها في عملية 

ت الدول العربية الحديثة وتأثيرها على واقع النساء في المنطقة. دور اإلنتاج الرسمي وغير الرسمي. دور سياسات وتشريعا
 الحركات والتيارات النسوية العربية في التأثير على واقع ونهضة المرأة العربية.

732 ARST العولمة وموقع الوطن العربي منها 
وثقافية، لها آليات وفواعل ومفاعيل التعريف بالعولمة من حيث كونها عملية متواصلة وذات أبعاد اقتصادية واجتماعية 

مختلفة على كل من مركز وأطراف العالم؛ النظريات المختلفة المفسرة والناقدة للعولمة، واستعراض آثار العولمة من خالل 
       ذلك على الواقع والمستقبل العربي، واستجابات العرب المتباينة لها.

733 ARST العرب والحداثة 
قة العرب بالحداثة بمدلوالتها المختلفة ومنها التنموية والفكرية واألدبية والفنية. ردة الفعل العربية على النقاش العربي لعال

مشروع الحداثة الممركز أوروبيا  بوصف المنطقة العربية جزءا  من العالم المستعَمر الذي استهدفه مشروع الحداثة على 
لتيارات الفكرية، واألدبية، والفنية التي استبطنت مشروع الحداثة. فكرة مستويات:التصوير، واالستعمار، والهيمنة. أهم ا

التداخل، عند بعض االتجاهات الفكرية العربية، بين فكرتي الحداثة والتحديث، وعالقتهما بحملة نابليون على مصر وما نشأ 
 عنها من سجال دائم بين مفهومي األصالة والمعاصرة.

734 ARST مي المعاصرتيارات الفكر اإلسال 
والوسطية، واإلصالحية( وموقفها من قضايا   التيارات اإلسالمية الفكرية المعاصرة )كالتيارات المحافظة، والسلفية، واإلحيائية،

التغيير السياسي، والتنمية، وعالقة المجتمعات اإلسالمية بالعالم وبالغرب بشكل أخص. موقف الحركات اإلسالمية من 
 دولية، التجديد في الفكر اإلسالمي، وحلولها المقترحة للدول اإلسالمية في عالم اليوم.الحداثة، العالقات ال

735 ARST القومية العربية وسياسات الهوية 
أشكال التعبير عن الوالء واالنتماء في األقاليم الناطقة بالعربية اعتبارا  من القرن الثامن عشر في ظل دولة الخالفة اإلسالمية. 

ور تيارات القومية ودولة القومية في أوروبا، وعالقة ذلك بالتحوالت االجتماعية واالقتصادية التي انتقلت دراسة أثر ظه
القلم اعتمادا  على المدارس النظرية األوروبية في القومية. أثر انهيار  -السيف-بالمجتمعات البشرية عبر مراحل: المحراث
عماريا  وأثره على نشوء وتبلور حركات فكرية وسياسية قومية عربية قادت الحركة الدولة العثمانية، وتقسيم المنطقة العربية است
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االنفصالية عن الدولة العثمانية، أو حركات التحرر من االستعمار نحو إنشاء القطريات العربية كتعبير لفائض القومية على 
قطري -نيين، وعلى فكرة الوحدة كناظم قومي فوق القوم. أثر االحتالل الصهيوني لفلسطين على تبلور الهوية العربية للفلسطي
 للعرب؛ أثر العولمة والهيمنة وأشكال االستعمار الجديد على فكرة القومية.

736 ARST الديمقراطية والحركات السياسية في الوطن العربي 
االتحاد السوفياتي. تحليل وتحديدا  بعد انهيار   دراسة فكر الحركات السياسية في الوطن العربي خالل العقدين األخيرين،

أسباب تعاظم أهمية موضوع الديمقراطية في فكر هذه الحركات وبشكل غير مسبوق مقارنة مع الفترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية وحتى نهاية الثمانينات من القرن العشرين. معالجة بروز موضوع الديمقراطية في فكر األحزاب السياسية المختلفة في 

والمطالبة بذلك لدى تيارات المعارضة   لعربي إضافة إلى كتابات المفكرين العرب خاصة كمدخل للتغيير السياسي،الوطن ا
بهدف فتح النظم السياسية العربية للتغيير، كخطوة نحو تغيير السياسات المحلية واإلقليمية والدولية تجاه الوطن العربي. 

 الديمقراطي من قبل أطراف داخلية وخارجية.التوظيف متعدد األوجه للديمقراطية والتحول 

737 ARST الصهيونية والوطن العربي 
التعريف بالحركة الصهيونية وعالقتها بالوطن العربي وفلسطين. ويعنى الجزء األول من المساق بالتعريف بالصهيونية 

ة إلى موضوع الدين والدولة في إسرائيل وجذورها، والمسألة اليهودية، واليهودية غير الصهيونية ومناهضتها للصهيونية، إضاف
و"صناعة الهولوكوست" وظاهرة ما بعد الصهيونية. ويعنى القسم الثاني من المساق بالتعريف بموقف الصهيونية من الوطن 
العربي والقومية العربية، بما في ذلك المشروع الصهيوني في فلسطين وحدوده، وتصور الصهيونية عن عالقاتها مع الوطن 

 ربي والحكومات والمجتمعات العربية.الع

7380 ARST دراسات في األدب العربي المعاصر 
دراسة اتجاهات األدب العربي المعاصر على اختالف بيئاته االجتماعية والثقافية. تناول المدارس األدبية المعاصرة وأهم 

العشرين مثل:مدرسة العراق، ومدرسة الحداثة، التحوالت الفكرية والفنية المؤثرة فيها، خاصة في النصف الثاني من القرن 
 وأدب المقاومة. دراسة أهم األنواع األدبية المعاصرة، وهي: الشعر العربي، والرواية العربية.

7381 ARST قضايا اإلعالم والثورة االتصالية في العالم العربي 
لقضايا اإلعالمية المعاصرة مثل: الرأي العام، تطوير التفكير النقدي حول اإلعالم العربي من خالل استعراض مجموعة من ا

اإلعالم والتنمية االجتماعية، المجتمع االستهالكي وجمعيات حماية   اإلعالم والمجتمع، عصر المعلومات والعولمة،
المستهلك، المرأة في اإلعالم، أخالقيات العمل اإلعالمي، أجندة األخبار، الخطاب اإلعالمي العربي، مفهوم الخطاب 

الديمقراطية والثقافية اإلعالمية، اإلعالم والدين. استعراض تطور ثورة االتصال الجماهيري في  ايدولوجيا )بنية الشكل(،ك
(، Multimediaالعالم العربي بالتركيز على الصحافة المطبوعة، مرورا بالراديو والتلفزيون، وانتهاء باالنترنت ومفهوم )

 الم الرسمي وغير الرسمي.وتبعات هذه الثورة على سياسات اإلع
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7382 ARST االستشراق واالستغراب 
رات وتصويرات بين الشرق والغرب ابتداء  من القرن الثامن عشر إلى  دراسة عالقات المعرفة والسلطة وما نتج عنها من تصوُّ

عة من المعارف التي تصوِّر يومنا الحاضر. التركيز على السياقات الثقافية للحقبة االستعمارية األوروبية التي أنتجت مجمو 
المستعَمر )الشرقي( من وجهة نظر المستعِمر )الغربي( في مجاالت األدب، و الفن، والعمارة، والمسرح، والموسيقى، والسينما. 
ردة الفعل الثقافية )الشرقية( من خالل النتاجات المعرفية التي صوَّرت الغرب من منظور المستعَمر للمستعِمر. دراسة هذه 

تجاهات من خالل النصوص التأسيسية لمفهومي االستشراق واالستغراب، والمقوالت النقدية حولهما كمفهومين ينتقدان اال
 تصوير ثقافة اآلخر وحضارته من خارجها عبر كتابات أبرز مفكريها.

7383 ARST دراسات في الثقافة الشعبية العربية 
والفلكلور، واألدب الشعبي من خالل استعراض المدارس النظرية المختلفة. دراسة التعريفات العامة والخالفية لمفاهيم الثقافة، 

أبرز قضايا الثقافة الشعبية العربية، مثل )الثقافة الشعبية والهوية، اللهجات، العامية والفصحى والعالقة بينهما، سياسات إنتاج 
ها..(، وموضوعاتها، مثل: السير الشعبية، األغاني، الثقافة الشعبية وأنماط استهالكها، عولمة الثقافة الشعبية وتسليع

المناحات، الحكايا والخرافات، األمثال، الزي، الجداريات، نداءات الباعة، المسرح الجوال، وتقسيمات الفضاء العام.  ومناهج 
ية بمفاهيم ونظريات الحداثة جمعها ودراستها وتصنيفها، مثل: اإلثنوغرافيا، ودراسة الحالة، والسيميائية... تأثر الثقافة الشعب

 والعولمة وتبعات ذلك في تشكيل الوعي الشعبي.

739 ARST موضوع خاص 
ويمكن احتساب هذه المادة   دراسة متقدمة لموضوع يقره مجلس الدائرة أو لجنة البرنامج حسب الحاجة واإلمكانيات المتوفرة،

 عا  لموضوع الدراسة وبقرار من لجنة البرنامج.كبديل إلحدى المجموعات الثانية أو الثالثة أو الرابعة تب
830 ARST حلقة بحث      

دراسة متقدمة لموضوع خاص يتم إقراره من قبل مجلس الدائرة أو لجنة البرنامج ويتضمن قراءة وتحليل ومناقشة عدد من 
وأخالقيات البحث العلمي. يكلف األبحاث المنشورة في مجالت علمية محكمة، عرض ومناقشة لمبادئ األمانة العلمية 

في موضوع محدد يختاره الطالب تتضمن   صفحة( 30كلمة )حوالي  10,000الطالب بكتابة بحث متعمق في حوالي 
مراجعة عدد كاف من األدبيات وعرضها للمناقشة مع مدرس وطلبة المساق وا عادة صياغة الورقة بناء على النقاش 

 والمالحظات.
831 ARST حلقة بحث 

راسة متقدمة لموضوع خاص يتم إقراره من قبل مجلس الدائرة أو لجنة البرنامج ويتضمن قراءة وتحليل ومناقشة عدد من د
األبحاث المنشورة في مجالت علمية محكمة، عرض ومناقشة لمبادئ األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي. يكلف 

في موضوع محدد يختاره الطالب تتضمن   صفحة( 30والي كلمة )ح 10,000الطالب بكتابة بحث متعمق في حوالي 
مراجعة عدد كاف من األدبيات وعرضها للمناقشة مع مدرس وطلبة المساق وا عادة صياغة الورقة بناء على النقاش 

 والمالحظات.
860 ARST الرسالة 

 إنجاز بحث علمي في مجال التخصص بموجب تعليمات الرسالة المعتمدة.
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 كلية العلوم
 الخطط الدراسية

 

حاليا   4ويبلغ عدد الدوائر األكاديمية في كلية العلوم م وهي من أولى الكليات في الجامعة 1976عام  كلية العلومتأسست 
 .تطرح عددا من البرامج األكاديمية تؤدي إلى درجة الماجستير

 تطرح الكلية البرامج التالية:
 برنامج الماجستير في األحياء البيئية 
 برنامج الماجستير في الرياضيات 
 برنامج الماجستير في الفيزيــاء 
 التطبيقية برنامج الماجستير في الكيميـاء 
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 البيئية برنامج الماجستير في األحياء
يهدف البرنامج الى رفد الوطن بكوادر علمية  تقدم دائرة االحياء برنامجا  دراسيا  يؤدى الى درجة الماجستير في االحياء البيئية،

متميزة قادرة على فهم وحل التحديات والمشكالت التي تواجه البيئة الفلسطينية حاليا  ومستقبال  وذلك بأسلوب علمي سليم وفهم 
 ءم مع دقة وحساسية وتوازن البيئة.دقيق يتال

 شروط االلتحاق
من جامعة معترف بها على أن ال  الحصول على درجة البكالوريوس في األحياء، الزراعة، الصيدلة أو الصحة العامة .1

وفي حاالت خاصة يمكن قبول طلبة من تخصصات أخرى، وذلك بموافقة لجنة  يقل تقدير الشهادة عن "جيد"،
 (9) يحق لها في هذه الحالة الطلب إنهاء مساقات استدراكية، حسب الحاجة وبما ال يزيد علىالبرنامج، التي 

 ساعات، دون أن ت حتسب ضمن الساعات الم عتمدة المطلوبة للبرنامج.
 بالمائة. 65أن ال يقل معدل مقدمي طلبات االلتحاق في امتحان شهادة الثانوية العامة عن  .2
 النصوص عليها في األنظمة األكاديمية للدراسات العليا في جامعة بيرزيت.تضاف إلى ذلك الشروط االخرى  .3

 متطلبات إتمام البرنامج
 العليا للدراسات األكاديمية األنظمة في عليها المنصوص العليا الدراسات برامج في االستمرار شروط استيفاء .1
الفصل األول وقبل نهاية  البرنامج وذلك مع بدايةإتمام أية مواد دراسية استدراكية تطلب من الطالب عند قبوله في  .2

الفصل الثاني. وال تحسب هذه المواد ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على الدرجة وال تدخل في احتساب 
 المعدل التراكمي لمساقات البرنامج.

 %.75أن ال يقل معدل الطالب التراكمي عن  .3
ساعات رسالة بحث أو حلقتي بحث حسب  6ات إجبارية وأخرى اختيارية وساعة معتمدة تشمل مساق 36إتمام دراسة  .4

 ما هو مبين في جدول المساقات الحقا.
ساعات رسالة  6 ساعة اختيارية باإلضافة إلى 15ساعة إجبارية و  15ساعة معتمدة تتضمن  36على الطالب اجتياز 
 موزعة كما يلي: بحث أو حلقتي بحث

 ساعة معتمدة تشمل المساقات التالية: 15المساقات اإلجبارية  .أ 
 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق

BIOL610 طرق البحث  
BIOL620 والبيئة تقنيات متقدمة في األحياء  
BIOL630* علم بيئة متقدم  
BIOL631* أحياء دقيقة بيئية  
BIOL632* فسيولوجيا بيئية   
BIOL633* كيمياء حيوية بيئية   

هذا المساق جزًأ عمليا يمكن أن يكون عى شكل مشروع بحثي صغير و/أو عدد محدود من التجارب المخبرية والزيارات  *يتضمن
 الميدانية.
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 ساعات معتمدة من المساقات اإلختيارية التالية: 15إنهاء  .ب 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
634BIOL*  التنوع الحيوي BIOL630 

BIOL635 المجتمعات وراثة   
636BIOL* التلوث البيئي   

BIOL637* البيئية الحيوية المراقبة     
BIOL638 تصميم التجارب وتحليل البيانات البيئية   
BIOL639  التطور الحيوي BIOL630 
BIOL730* السلوك الحيواني BIOL632 
BIOL731 فيروسات بيئية BIOL631 
BIOL732* السموم البيئية   
BIOL733* الحماية الحيوية BIOL630 
BIOL734 التشريعات واألخالقيات البيئية   
BIOL735* علوم بيئية تطبيقية وصناعية   
BIOL736*  ع خاصضو مو   

يتضمن هذا المساق جزًأ عمليا يمكن أن يكون عى شكل مشروع بحثي صغير و/أو عدد محدود من التجارب المخبرية *
 والزيارات الميدانية.

 ساعات معتمدة إما رسالة بحث او حلقتي بحث: 6مسار "أ" أو مسار "ب" :  .ت 

 المتطلب السابق رقم المساق اسم المسار  
ساعة معتمدة على  12إتمام  860BIOL رسالة مسار أ

 830BIOL حلقتي بحث مسار ب األقل من مساقات البرنامج.
831BIOL 
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 (BIOLوصف المساقات ) 
610 BIOL  البحث طرق 
 العلمي البحث مشاريع كتابةوكيفية تصميم وتنفيذ التجارب العلمية، و  المرجعي، والمسح البحث مبادئ على الطالب تعريف
 تعريف الطالب بمبادئ األمانة العلمية واألكاديمية.  وتقديمها. العلمية األوراق

620 BIOL تقنيات متقدمة في األحياء والبيئة 
تعريف الطلبة إلى األسس النظرية والتدريب العملي على بعض التقنيات البيولوجية والبيئية المتقدمة باستخدام األجهزة والتقنيات 

 .gel electrophoresis, ELISA, Western blotting, PCR, AASالمناسبة مثل زراعة الخاليا و 

630 BIOL علم بيئة متقدم 
لمجتمعات من حيث خصائص المجتمعات: النمو، التنافس بين المجتمعات وتنظيمها، مواضيع متقدمة في علم بيئة ا

االفتراس داخل المجتمع، التافس بين االفراد، تطور المجتمعات وتداخالتها وتأثير اإلنسان على المجتمعات وتوازنها.  
اري، والتندرا باالضافة الى بيئية المياه خصائص النظم البيئية المختلفة بما فيها المناطق العشبية، مناطق الشجيرات، الصح

 العذبة والبحرية والتغيير في مستويات البحار، استعراض التغييرات المناخية في العالم ومسبباتها وتأثيرها على اإلنسان.

631 BIOL بيئية دقيقة أحياء 
تطبيقات األحياء الدقيقة في عمليات تنظيف البيئة وظائف األحياء الدقيقة، تفاعالتها وتنوعها في البيئة الطبيعية والبشرية. 

من الملوثات عن طريق تحويلها أو تحطيمها، في الزراعة، الصحة والتقانات الحيوية البيئية.  طرق دراسة األحياء الدقيقة 
 عات األحياء الدقيقة.البيئية: طرق عزل األحياء الدقيقة التقليدية )الزراعية( وغير التقليدية )الجزيئية( لدراسة وتحليل تجم

632 BIOL بيئية فسيولوجيا 
دراسة ظواهر أساسية في فسيولوجيا النباتات والحيوانات وتأثير العوامل البيئية عليها والتداخل البيئي. وتشمل الوسائل 

رارة، الجفاف(، الفسيولوجية التي تحافظ على ثبات حالة الكائن الحي بما فيها عملية التكيف للظروف البيئية المختلفة)الح
 التكيف الفسيولوجي في النباتات والحيوانات الناتج عن تغيير في الظروف البيئية المحيطة.

633 BIOL بيئية حيوية كيمياء 
وصف عام لجميع أوجه الكيمياء الحيوية في المواضيع البيئية. تأثير عوامل البيئة على مسارات عملية األيض،الدفاعات 

كانت إنزيمية أم غير إنزيمية، تكوين الجذور الحرة وتفاعالتها، كأكسدة الدهون والتأثيرات المتعلقة المضادة لألكسدة سواء 
 بالمستقبالت.
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634 BIOL الحيوي  التنوع 
تعريف التنوع الحيوي وقياسه وتصنيف الكائنات الحية والتعرف على مجتمعاتها وأنواعها وطرق المحافظة عليهامحليا  وعالميا . 

دراسة التأثير البشري على هذا التنوع الحيوي من نواحي اقتصادية واجتماعية. مع التركيزعلى دراسة األنواع المهددة وكذلك 
 باالنقراض من نبات وحيوان في فلسطين.

 BIOL630 :المتطلب السابق

635 BIOL المجتمعات وراثة 
واينبيرغ، التزاوجغير العشوائي  –ب الوراثية، معادلة هاردي دراسة المكونات الوراثية للمجتمع، معامل التكرار للجينات والتراكي

العوامل التي تؤثر على التكرار الجيني: الهجرة، الطفرة، االنتخاب، االنحراف الوراثي، تعددالألليالت، التربية الداخلية، 
 التباين، معامل التوريث، االستجابة لالنتخاب، التهجين، الصفات الكمية.

636 BIOL البيئي التلوث 
مفهوم التلوث، أنواع الملوثات ومصادرها، مخاطرها وطرق انتشارها ووصولها لعناصر البيئة الحية وغير الحية وطرق الحد 
منه. من أمثلة الملوثات: العناصر الثقيلة، المياه العادمة، النفايات الصلبة، ...الخ. مواضيع مرتبطةبتحلل الملوثات 

زالة  الملوثات من البيئة. ومقاومتها لذلك، معالجة وا 

637 BIOL المراقبة الحيوية البيئية 
وية من حيث النظرية، التقنيات، والتطبيقات. كيفية قياس التنوع الحيوي، ظروف المراقبة الحيوية، يمفهوم المراقبة البيئية الح

أجل المراقبة البيئية في المواطن البيئية والوظيفة البيئية للنظم البيئية المختلفة؛ إستخدام الالفقاريات، النباتات، والطيور من 
التي تعرضت لإلضطراب؛ تقنيات حديثة للمراقبة البيئية الحيوية، مثل: اخذ العينات محدود التأثير، واستخدام الفحوصات 

دارتها بعد تعرضها الجينية للسموم. كيفية التقييم البيئي لنوعية المياه الطبيعية، والتربة وكيفية إعادة تأهيلها والحفاظ عليها وا  
 لإلضطراب.

638 BIOL البيانات البيئية وتحليل التجارب تصميم 
العينات في الدراسات البيئية وتصميم التجارب والمسوحات البيئية بطرق صحيحة تراعي العشوائية. الطرق اإلحصائية  جمع

...( وتطبيق هذه الطرق باستخدام برمجيات  الصحيحة لتحليل نتائج الدراسات البيئية )تحليل التباين، اإلنحدار، اإلرتباط
 إحصائية على الحاسوب.

639 BIOL الحيوي  التطور 
لى الفسيولوجيا، والسلوكوالبيئة. تطبيقات  فهم الخواص البيولوجية للكائنات الحية بداية من االحياء الجزيئية والكيمياء الحيوية وا 

على صحة البيئية وبالتالي سيتعرض لعلومحضارة االنسان واالجتماع التطور في مجال العلوم الصحية والزراعية والمحافظة 
 والفلسفة. دراسة آليات عملية التطور الحيوي معتمدا  على المعلومات المتوفرة منالمتحجرات، وعلم التصنيف والوراثة.

 BIOL630 المتطلب السابق:
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730 BIOL الحيواني السلوك 
والوراثة.  التركيز على المقارنة الفسيولوجية والنفسية وعالقة كل ذلك بالبيئة والتطورتعريف دراسي بالسلوك الحيواني مع 

أهمية فهم سلوك الحيوانات لعملية الحفاظ عليها ضمن متطلباتها البيئية والحد من التأثيرات البشرية على أماكن إقامتها، 
 تغذيتها، تكاثرها وهجرتها.

 BIOL632 المتطلب السابق:

731 BIOL بيئية روساتفي 
دراسة بيولوجيا الفيروسات، العدوى، تشخيص تلوث المياه بالفيروسات، أنواع الفيروسات الملوثة للبيئة المائية. طرق مراقبة 
الفيروسات. طرق تعقيم المياه من الفيروسات. األمراض الفيروسية التي تنتشر عن طريق الماء،فيروسات آكالت البكتيريا، 

 يريا في العالج والبيو تكنولوجي.استخدام آكالت البكت
 BIOL631 المتطلب السابق:

732 BIOL البيئية السموم 
النواحي المختلفة لعلم السموم البيئية. أنواع السموم البيئية، كيفية دخولها للجسم وتراكمها فيه وآلية إحداثها للتسمم على 

لطرق التخلص منها. طرق فحص السميةوتعرض الكائن المستويات المختلفة )كائنات، أجهزة، خاليا، جزيئات( باإلضافة 
 الحي للسموم بجرعات مميتة وغير مميتة.

733 BIOL الحماية الحيوية  
موضوع الحماية الحيوية وصنع القرارات لصالح حماية الكائنات الحية والحفاظ عليها على المستويات المحلية، مقدمة ل

، المياه العادمة، التصحر، التمدد العمراني، تغير المناخ العالمي، غزو الكائنات الوطنية والدولية. تأثيرات النفايات الصلبة
غير األصيلة، وفقدان وتدمير البيئات وتجزئتها على التنوع الحيوي. التطورات اإلستراتيجية من أجل التغلب على هذه 

 التأثيرات.

734 BIOL التشريعات واألخالقيات البيئية     
لتشريعات ا التي تواجه علماء البيئة والمجتمع وتأثيرها على تطوير السياسات والتشريعات البيئية.الجوانب األخالقية 

 والسياسات البيئية القائمة والمقترحة والنظرة القانونية للمصادر الطبيعية وحماية البيئة من التلوث وسوء اإلستخدام.

735 BIOL علوم بيئية تطبيقية وصناعية 
ريان المواد والطاقة عالميا، إقليميا ومحليا واإلستخدام المستدام المرتبط بالمنتجات، والعمليات الصناعية التحليل الممنهج لس

التلوث الهوائي، إنتاج المياه   واستهالك الطاقة والمواد المتجددة وغير المتجددة، الطاقة واإلقتصادية. استخدامات أنماط
الصناعية البيئية مثل مصانع إعادة التدوير، تصنيع الدبال، وتنقية المياه   قاتالعادمة والنفايات الصناعية الصلبة. التطبي

 العادمة ومجاالت اعادة استخدامها.
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736 BIOL خاص عو موض 
 البيئية. األحياء في متقدمة لمواضيع مختارة قراءات

830 BIOL 1 بحث حلقة 
متقدم في األحياء البيئية من خالل مراجعة  موضوع دراسة عرض ومناقشة لمبادئ األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي،

وعرضه أمام الطلبة ومدرس المساق للنقاش، ويمكن أن يطلب  تقرير بكتابة ينتهي حوله، شاملة لألدبيات واألبحاث المنشورة
قتراحات يتضمنها النقاش.  من الطالب إعادة صياغة التقرير بناء على مالحظات وا 

 األقل على معتمدة ساعة 12 اجتاز قد يكون  المتطلب السابق: أن

831 BIOL 2 بحث حلقة 
شامل يمكن أن  تقرير بكتابة ينتهي متقدم موضوع عرض ومناقشة مبادئ األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي، دراسة

للنقاش،ويمكن أن يطلب من وعرضه أمام الطلبة ومدرس المساق  أو مختلفا عنه. 830يكون مكمال لموضوع حلقة البحث 
قتراحات يتضمنها النقاش.  الطالب إعادة صياغة التقرير بناء على مالحظات وا 

 األقل على معتمدة ساعة 12 اجتاز قد يكون  المتطلب السابق: أن

860 BIOL الرسالة 
 .الرسالةالمعتمدة تعليمات بموجب باالمتحان الخاصة اللجنة أمام بنجاح عنه والدفاع التخصص مجال في علمي بحث إنجاز

 ساعة معتمدة على األقل وموافقة الدائرة 12المتطلب السابق: النجاح في 
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 برنامج الماجستير في الرياضيات
ساعة معتمدة، ويهدف هذا البرنامج إلى فتح المجال  36تقدم دائرة الرياضيات برنامجا في ماجستير الرياضيات يتكون من 

البكالوريوس في الرياضيات إلكمال دراستهم في مجاالت الرياضيات المختلفة، وتلبية حاجة المجتمع أمام حملة شهادة 
 الفلسطيني لكوادر متخصصة في علوم الرياضيات واإلحصاء.

 االلتحاق شروط
أن يكون حاصال على معدل جيد في درجة البكالوريوس في الرياضيات أو اإلحصاء أو الرياضيات التطبيقية أو  .1

 المجاالت العلمية القريبة مثل الفيزياء من جامعة تعتمدها جامعة بيرزيت.
 استيفاء الشروط المنصوص عليها في األنظمة األكاديمية للدراسات العليا. .2
 رسالتي توصية من المسئولين في العمل أو من المدرسين السابقين. .3
 إجراء مقابلة شخصية في الحاالت التي ترتئيها لجنة البرنامج. .4
 وافقة لجنة قبول البرنامج.م .5

 متطلبات إتمام البرنامج
المساقات االستدراكية: حسب ما تقرره لجنة قبول البرنامج بالنسبة للطلبة المتقدمين للقبول في البرنامج، وسيتم  .1

 دراسة كل حالة على حدة وتقرير المساقات االستدراكية التي هم بحاجة لها.
الرياضيات بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات الدراسات يتخرج الطالب بدرجة الماجستير في  .2

ساعة معتمدة بنجاح  36العليا، ودراسة المساقات االستدراكية المقرة من مجلس البرنامج، وأن يجتاز ما ال يقل عن 
 من متطلبات برنامج الماجستير في الرياضيات موزعة كما يلي:

 ساعة معتمدة إجبارية هي: 18المساقات اإلجبارية: إنهاء  أ. 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
MATH610 البحث العلمي مناهج  
MATH620  نظرية المصفوفات  
MATH631  الجبر المجرد  
MATH633  التحليل العددي  
MATH634  التحليل الحقيقي  
MATH635  التبولوجيا  
MATH638  المعادالت التفاضلية الجزئية  

 ساعة معتمدة يسجلون لها في البرنامج. 15ضمن أول  MATH610 مالحظة: على جميع الطلبة إنهاء مساق
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 المساقات االختيارية: ب. 
على األقل من بين المساقات التالية ويجوز استبدال أي ثالثة مساقات اختيارية بثالثة مساقات من  ساعة معتمدة 12إنهاء 

 3كما ويجوز ألغراض التخرج استبدال  ,بالتخصص بعد موافقة لجنة البرنامج ذات عالقةبرامج دراسات عليا في الجامعه 
قد تطرق لها في دراسته الجامعية وذلك بعد موافقة لجنة   ساعات من مساقات المرحلة الجامعية األولى بشرط أال يكون 

 البرنامج:
 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق

MATH632  الديناميكية نظمةاأل   
MATH636   1التحليل الع َقدي   
MATH637   النماذج اإلحصائية الخطية    
MATH730  المتقدم التحليل العددي MATH633 
MATH731  المعادالت التفاضلية الجزئية المتقدمة MATH638 
MATH732  نظرية الحلقات والموديولز  MATH631 
MATH733  تصميم التجارب   
MATH734 التحليل االقتراني MATH620,MATH634 
MATH735 اإلحصاء الرياضي   
MATH739  موضوعات خاصة     

 ساعات معتمدة إما رسالة أو حلقتي بحث 6مسار "أ" أو مسار "ب":  ت. 

 المتطلب السابق رقم المساق اسم المسار  
 من مساقات البرنامج.ساعة معتمدة  15إتمام ما ال يقل عن  MATH860 رسالة مسار أ

 MATH830 حلقتي بحث مسار ب
MATH831 

MATH610  تمام ما ال يقل عن و ساعة معتمدة من  15ا 
 مساقات البرنامج.

 بناء على انظمة الدراسات العليا, يمكن للطالب استبدال احدى حلقتي البحث بمساق اختياري بعد موافقة لجنة البرنامج.

 تطلب من الطالب عند قبوله في البرنامجإتمام أية مواد إستدراكية  ث.
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 (MATHوصف المساقات )
610 MATH مناهج البحث العلمي 

 التعرف على طرق البحث العلمي وكتابة تقرير في موضوع ما.

620 MATH نظرية المصفوفات 
الذاتية. إقطار جبر المصفوفات وحسابها، ضرب كرونكر للمصفوفات) الضرب التنزوري(، القيم الذاتية والمتجهات 

هاملتون، المصفوفات الهرميتية والوحديه، نظرية شور التثليثية، نظرية الطيف  -المصفوفات، الصيغ القانونية، نظرية كيلي
 بنروز المعمم. -للمصفوفات السوية، تحليل القيمة الشاذ، معكوس مور

631 MATH الجبر المجرد 
ونظريات  P الزمر التبديلية منتهية التولد، فعل الزمر، الزمر من النوعنظريات التشاكل للزمر، الضرب والجمع المباشر، 

عدم التحليل، حلقات   سيلو. الزمر القابلة للحل. الحلقات، المثاليات األولية والعظمى، حلقات كثيرات الحدود واختبارات
 وحيد التحليل، نطاق اقليدس(. متسلسالت القوى، المصفوفات على حلقات تبديلية. النطاقات) نطاق مثالي رئيسي، نطاق

632 MATH األنظمة الديناميكية 
األنظمة الديناميكية المتصلة والمنفصلة، األنظمة الديناميكية الخطية وغير الخطية، نقاط الثبات والنقط الدورية، أنظمة 

عدة أبعاد، األنظمة غير الخطية المعادالت الديناميكية المنفصلة، مسائل الثبات والتشتت، األنظمة الديناميكية ببعد واحد و 
 وتقريبها بأنظمة خطية، اقترانات ليابونوف وبوينكري.

633 MATH التحليل العددي 
طرق تتابعية مباشرة وغير مباشرة لحل األنظمة الخطية بواسطة المصفوفات، طرق عددية لتقريب القيم والمتجهات الذاتية، 

للمعادالت التفاضلية والجزئية ذات القيم األولية والحدودية، حلول عددية للمعادالت األنظمة المعتلة المشروطة، الحل العددي 
 المكافئة والزائدة والناقصة، مسائل اإلستقرار وتقدير األخطاء.

634 MATH التحليل الحقيقي 
، نظرية تمثيل  Lp غاتنظريات التقارب، قياس وتكامل لوبيج، قياس بوريل، فرا   الفراغ القياسي والتكامل القياسي والمجرد،

 ريز، القياس الداخلي والخارجي، القياس الضربي.

635 MATH التبولوجيا 
مسلمات الفصل   الفضاءات التبولوجية، األساسات واألساسات الجزئية، االقترانات المتصلة، فضاءات الضرب والقسمة،

لة للعد،الشبكات و المرشحات، الفضاءات المتصلة، ومسلمات العد، الفضاءات المترية، الفضاءات المتراصة والمتراصة القاب
 تطبيقات على السطوح و انواعها.
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636 MATH التحليل الُعَقدي 
الدوال التحليلية، نظرية كوشي، المتسلسالت، نظرية الرواسم المفتوحة، نظرية كوشي العامة. نظرية الباقي، الدوال التوافقية 

، مبدأ القيمة العظمى المطلقة، مبدأ االنعكاس، نظريات الرواسم، تحويالت والدوال التوافقية الجزئية، قاعدة السعة
 العائالت المعتدلة، نظرية ريمان.  موبياس،

637 MATH النماذج اإلحصائية الخطية 
يات، نموذج االنحدار الخطي البسيط والمتعدد، االختبارات المتعلقة باالنحدار، التقدير والتنبؤ، شكل االقتران، اختبار الفرض

األنظمة الالخطية، طريقة العزوم ، طريقة االرجحية العظمى، االرتباط الذاتي، خاصية االرتباط الخطي المتعدد، اختالف 
 التباين.

638 MATH المعادالت التفاضلية الجزئية 
ي تحقق معادلة معادالت تفاضلية جزئية من الدرجة األولى، الحلول بواسطة اقترانات مساعدة، االقترانات المتناسقة الت

البالس، اقترانات جرين، المعادالت التفاضلية الجزئية للحرارة واالمواج، تحويالت فورير، االقترانات التوزيعية والحلول 
    الضعيفة للمعادالت التفاضلية، مقدمة في المعادالت التفاضلية الجزئية الغير خطية

730 MATH التحليل العددي المتقدم 
تخدام أقل المربعات، كثيرات الحدود والمتعامدة، كثيرات حدود تشيبيشيف، التقريبات الكسرية والمثلثية، نظرية التقريب باس

حل المعادالت التفاضلية والمعادالت   تحليل الحلول العددية للمسائل ذات القيمة الولية بما يشمل التقارب والتوافق واالتزان،
 اصر المحدودة.جاليرجين والعن-ريتز-الجزئية باستخدام رالي

 MATH633 المتطلب السابق:

731 MATH المعادالت التفاضلية الجزئية المتقدمة 
معادالت تفاضلية جزئية من الدرجة األولى ومن الدرجة الثانية، معادالت كوشي والبالس، المعادالت الزائدة والناقصة، 

 والمكافئة من الدرجات العليا.
 MATH638المتطلب السابق: 

732 MATH نظرية الحلقات والموديولز 
مراجعة للحلقات والمثاليات. الموديوالت، الضرب والجمع المباشر للموديوالت، االقترانات الحافظة للموديوالت والمتتاليات 
المضبوطة منها، الموديوالت البسيطة وشبه البسيطة، الموديوالت االسقاطية والحاقنة. الموديوالت الجزئية األساسية والصغيرة، 

نويمان المنتظمة، الحلقات النوثرية  -السوكل والراديكال للموديوالت والحلقات. أنواع خاصة من الحلقات) حلقات فون 
 واالرتينية(

 MATH631المتطلب السابق: 



114  

 

733 MATH تصميم التجارب 
رب لمقارنة عدة التقسيم إلى مجموعات، تصميم األعمدة العشوائية، المربعات الالتينية، التصميمات في عاملين، تجا

 معامالت، فحص دقة النموذج في تحليل التباين، نموذج القطاعات غير التمام، التحليل العاملي، المقارنات المتعددة.

734 MATH التحليل االقتراني 
-توبولوجيا الفضاءات الخطيه، الفضاءات المترية ذات الضرب الداخلي، فضاءات باناخ، فضاءات هيلبرت، نظرية هان

 ، االقترانات الخطيه على هذه الفضاءات، تطبيقات.باناخ
 .MATH620, MATH634المتطلب السابق: 

735 MATH اإلحصاء الرياضي 
التوزيعات االحتمالية لمتغير واحد ولمتغيرات متعددة، صفات المقدرات الجيدة، متباينة كراور وراو، معلومات فشر، 

فترات الثقة، تحليل التباين، اختبار الفرضيات اإلحصائية، االختبار األكثر اإلحصاءات الكافية والكاملة، تقدير المعلمات، 
 فعالية.

739 MATH موضوعات خاصة 
 قراءات مختارة لمواضيع متقدمة في الرياضيات.

830 MATH حلقة بحث 
محكمة .   دراسة بحث علمي متقدم في موضوع معين وقراءة وتحليل ونقاش عدد من األدبيات المنشورة في أوعية علمية

عرض ومناقشة البحث والقراءات أمام مدرس وطالب المساق. كتابة تقرير عن الموضوع يشمل إعادة صياغة البحث 
 مدرس وطالب المساق. والقراءات ومراجعة األدبيات والنتائج والتحليل والنقاش والمالحظات التي تمت مع

 610MATHالمتطلب السابق: 

831 MATH حلقة بحث 
محكمة .   لمي متقدم في موضوع معين وقراءة وتحليل ونقاش عدد من األدبيات المنشورة في أوعية علميةدراسة بحث ع

عرض ومناقشة البحث والقراءات أمام مدرس وطالب المساق. كتابة تقرير عن الموضوع يشمل إعادة صياغة البحث 
 مدرس وطالب المساق.  لتي تمت معوالقراءات ومراجعة األدبيات والنتائج والتحليل والنقاش والمالحظات ا

860 MATH الرسالة 
يجب على الطالب الذي يختار مسار)أ( أن يسلم رسالته مطبوعة في مجال تخصصه ويدافع عنها أمام اللجنة الخاصة، وأن 

 يجتاز مرحلة المناقشة بنجاح.
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 برنامج الماجستير في الفيزياء
درجة الماجستير في الفيزياء، ويهدف هذا البرنامج إلى فتح المجال أمام حملة  تقدم دائرة الفيزياء برنامجا  دراسيا يؤدي إلى

شهادة البكالوريوس في الفيزياء وكذلك حملة البكالوريوس في التخصصات القريبة من تخصص الفيزياء لمتابعة دراستهم العليا 
فيزياء المتنوعة، ودعم وتطوير تعليم الفيزياء في في هذا المجال، وا غناء المعرفة وتنمية البحث العلمي وتطويره في مجاالت ال

 المدارس الثانوية. ويتميز هذا البرنامج بتغطية واسعة وعميقة لكافة مجاالت الفيزياء النظرية.
 شروط االلتحاق:

 أن يكون المتقدم حاصال  على درجة البكالوريوس في الفيزياء أو أحد التخصصات القريبة منها كالهندسة اإللكترونية .1
أو الكهربائية أو الرياضيات الذين أنهوا تخصصا  فرعيا  في الفيزياء، بتقدير جيد على األقل ومن جامعة تعتمدها 

 جامعة بيرزيت.
 استيفاء الشروط المنصوص عليها في األنظمة األكاديمية للدراسات العليا. .2
 إجراء مقابلة شخصية في الحاالت التي ترتئيها لجنة القبول. .3

 م البرنامج:متطلبات إتما
 إتمام أية مواد استدراكية تطلب من الطالب عند قبوله في البرنامج. .1
 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 36إتمام ما ال يقل عن  .2

 ساعة معتمدة تشمل المساقات التالية: 15 المساقات اإلجبارية: أ. 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
PHYS610  العلميمناهج البحث   
PHYS621 1  الفيزياء الرياضية   
PHYS632 الميكانيكا الكالسيكية   
PHYS633 1الكهرومغناطيسية  النظرية   
PHYS635 ميكانيكا الكم   
PHYS636 الميكانيكا اإلحصائّية   

 البرنامج.ساعة معتمدة يسجلون لها في  15ضمن أول  PHYS610 مالحظة: على جميع الطلبة إنهاء مساق
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 ساعة معتمدة على األقل من المساقات التالية: 15 إنهاء المساقات االختيارية: ب. 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
PHYS730 2الكهرومغناطيسية  النظرية PHYS633 
PHYS731 2 الفيزياء الرياضية PHYS621 
PHYS732 الفيزياء الذرية والجزيئية   
PHYS733 فيزياء الحالة الصلبة   
PHYS734 فيزياء النواة والجسيمات الدقيقة   
PHYS735 نظرية الحقل الكمي PHYS632 و PHYS635 
PHYS736 موضوعات خاصة   

*مالحظة: يجوز استبدال أي ثالثة مساقات اختيارية بثالثة مساقات من برامج الدراسات العليا )مثل الرياضيات، الحوسبة 
ساعات من مستوى سنة رابعة  3بعد موافقة لجنة البرنامج، كما ويجوز ألغراض التخرج استبدال مساق اختياري ب العلمية( 

فيزياء من مساقات المرحلة الجامعية األولى بشرط أال يكون قد تطرق لها في دراسته الجامعية لدرجة البكالوريوس وذلك بعد 
 موافقة لجنة البرنامج.

 ساعات معتمدة إما رسالة أو حلقتي بحث 6ب": مسار "أ" أو مسار " ت.

 المتطلب السابق رقم المسار اسم المسار 
ساعة  15اجتياز ما ال يقل عن  PHYS860 رسالة مسار أ

 PHYS830 حلقتي بحث مسار ب معتمدة
PHYS831 

موافقة لجنة البرنامج، ويسري هذا يمكن استبدال إحدى حلقتي البحث بأحد المساقات االختيارية من البرنامج بعد الحصول على 
 .2008/2009اإلجراء على الطلبة الملتحقين بالبرنامج ابتداًء من العام الدراسي 
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 (PHYS) وصف المساقات
610PHYS مناهج البحث العلمي 

 العلمية.المرجعي والكتابة العلمية، الدقة واألمانة   والمسح  التعرف على مبادئ البحث واألسلوب العلمي في األبحاث

PHYS621 1 الفيزياء الرياضية 
ليوفيل، دوال جاما  -تحليل المتجهات و الموتَّرات ، تقطير المصفوفات، دوال المتغير المركب وحساب البقايا، نظرية شتورم

 وبيتا

632 PHYS الميكانيكا الكالسيكية 
 الالجهدية، التشتت، التذبذبات الخطية، صياغة هاميلتون مبدأ التغير، ميكانيكا الغرانج، القيود، التماثل وقوانين الحفظ، القوى 

 ، التحويالت القانونية، أقواس بواسون.

633 PHYS 1الكهرومغناطيسية  النظرية 
 الكهرباء الساكنة، مسائل القيم الحدية، الفك متعدد األقطاب، النموذج المجهري للمادة، المغناطيسية الساكنة.

635PHYS ميكانيكا الكم 
الرياضية لنظرية الكم، المتذبذب التوافقي البسيط، نظرية الزخم الزاوي، ذرة الهيدروجين، نظرية الترجافية المستقلة  الصياغة

 والمعتمدة على الزمن، الجسيمات المتطابقة، نظرية التشتت.

636PHYS الميكانيكا اإلحصائّية 
القانونية والميكروقانونية والقانونية العظمى ، الفيزياء المجموعات )المتجانسة(  األسس اإلحصائّية للفيزياء الحرارية،

الفيزياء اإلحصائّية المَكّماة، نظرية مصفوفة الكثافة، التقلبات، التشويشات والثرموديناميكا غير  اإلحصائّية الكالسيكّية،
 المرتجعة، نظرية النقل وتطبيقات على الغازات والسوائل والجوامد.

730PHYS 2مغناطيسية الكهرو  النظرية 
معادالت ماكسويل، الجهود والتحويالت القياسية، األمواج الكهرومغناطيسية، الدليل الموجي، اإلشعاع الكهرومغناطيسي، 

 الكهروديناميكا النسبية.
 PHYS633 المتطلب السابق:

731PHYS  2الفيزياء الرياضية 
ندر والتوافقيات الكروية، دوال هرميت والجير، متسلسالت المعادالت التفاضلية الجزئية، دالة غرين، دوال بسيل، دوال ليج

 فورييه، نظرية الزُّمر.
 PHYS621 المتطلب السابق:
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732 PHYS الفيزياء الذرية والجزيئية 
تأثيرا شتارك وزيمان، األطياف الذرية وبنيتها الدقيقة وفوق   فيرمي، -فوك، نموذج توماس -بناء الذرات، حلول هارتري 

-البناء الجزيئي واألطياف، تفاعل الذرات مع فوتونات الضوء وعمليات اإلشعاع، نظرية الليزر، تكثيف بوزي الدقيقة، 
 أينشتاين.

733 PHYS فيزياء الحالة الصلبة 
تركيب ومبنى المادة المكثفة وتشتت الجسيمات المختلفة منها، مبنى الحزم االلكتروني للجوامد، حركة إلكترونات الحزم في 

 خارجّية، الموصلية المفرطة، المغناطيسية، الخواص العازلة للمواد.مجاالت 

734 PHYS فيزياء النواة والجسيمات الدقيقة 
استقرار األنوية، بنية النواة والنماذج النووية، استثارة النواة، النموذج البارتوني، اشكال فاينمان، عمليات التشتت عالية الطاقة 

نتاج الجسيمات، الجسيمات  األولية والقوى المتبادلة بينها، اللبتونات والكواركات، القوى النووية الضعيفة والشديدة، مباديء وا 
تصنيفات الجسيمات، ومقدمة لبعض التجارب التي تم بناؤها لدراسة الجسيمات والتقنيات المستخدمة في هذه   التماثل،
 التجارب.

735 PHYS نظرية الحقل الكمي 
الصياغة الالغرانجية و   انين الحفظ، تحويالت لورنتز و التماثالت المحلية و العالمية للحقل،الحقول الكالسيكية، قو 

الهاملتونية للحقل، تكامالت المسار، تكمية الحقول، الفيرميونات و البوزونات، معادلة ديراك و حلولها، الحقول بأنواعها 
تجاهية وحقول الموترات  والحقول السبينية. تطبيقات في اإللكتروديناميكا الكمية ومقدمة والجسيمات المصاحبة لها: قياسية وا 

 لنظريات القياس غير األبيلية. 
    PHYS635 و  PHYS632 المتطلب السابق:

736 PHYS موضوعات خاصة 
    قراءات مختارة لمواضيع متقدمة في الفيزياء.

830 PHYS حلقة بحث 
وعرضه. حيث يقوم الطالب بقراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث المنشورة دراسة في موضوع متقدم ينتهي بكتابة تقرير 

في أوعية علمية محكمة، عرض ومناقشة لمبادئ األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي ، كتابة تقرير في موضوع محدد 
مساق وا عادة صياغة التقرير يختاره الطالب تتضمن مراجعة عدد كاف من األدبيات وعرضها للمناقشة مع مدرس وطلبة ال

ساعة  12بناء على النقاش والمالحظات. ويقدم هذا المساق للطالب الذي يختار المسار الثاني بشرط أن يكون قد اجتاز 
 معتمدة على األقل.
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831 PHYS بحث حلقة 
دد من األبحاث المنشورة دراسة في موضوع متقدم ينتهي بكتابة تقرير وعرضه. حيث يقوم الطالب بقراءة وتحليل ومناقشة ع

محدد   في أوعية علمية محكمة، عرض ومناقشة لمبادئ األمانة العامة وأخالقيات البحث العلمي ، كتابة تقرير في موضوع
يختاره الطالب تتضمن مراجعة عدد كاف من األدبيات وعرضها للمناقشة مع مدرس وطلبة المساق وا عادة صياغة التقرير 

أو مختلفا عنه ، ويقدم هذا المساق للطالب الذي  830والمالحظات . وقد يكون هذا المساق مكمال ل بناء على النقاش 
 ساعة معتمدة على األقل. 12يختار المسار الثاني بشرط أن يكون قد اجتاز 

860 PHYS الرسالة 
 انجاز بحث علمي في مجال التخصص بموجب تعليمات الرسالة المعتمدة.
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 في الكيمياء التطبيقيةبرنامج الماجستير 
تقدم دائرة الكيمياء برنامجا  اكاديميا  يؤدي الى درجة الماجستير في الكيمياء التطبيقية، يهدف البرنامج إلى رفد القطاعات 
الصناعية الفلسطينية بكفاءات علمية قادرة على اخذ دور طليعي وبّناْء في المساهمة في زيادة اإلنتاج وتحسين نوعيته وذلك 

خالل اكتسابهم الخلفية العلمية الالزمة لمزاولة مثل هذه المهن في المجاالت الصناعية المتنوعة مثل الصناعات الدوائية، من 
والصناعات الغذائية والصناعات البالستيكية مع المساهمة الفّعالة في إيجاد الحلول المناسبة للمشكالت البيئية المختلفة، 

سطيني بكوادر أكاديمية مؤهلة للتدريس في المدارس الثانوية والمعاهد العليا والجامعات، وكذلك باإلضافة إلى رفد المجتمع الفل
تأهيل الخريجين إلى إكمال دراساتهم لدرجة الدكتوراه في الخارج مما يميز هذا البرنامج عن غيره من البرامج في الجامعات 

 الفلسطينية.
 شروط االلتحاق:

 قبوله في البرنامج:يشترط في المتقدم حتى يتم 
ان يكون حاصال  على درجة البكالوريوس في الكيمياء. أو في تخصص ذي عالقة قوية بالكيمياء من جامعة  .1

 معترف بها بتقدير جيد على األقل مع األخذ بعين االعتبار اجتياز أي مساقات استدراكية تطلب منه.
 سؤولين عنه في عمله )أو رسالة واحده من كل نوع(.رسالتي توصية من مدرسيه في مرحلة البكالوريوس أو من الم .2
 إجراء مقابلة شخصية في الحاالت التي تعتبرها لجنة البرنامج ضرورية. .3

 متطلبات إتمام البرنامج:
 النجاح في جميع المساقات االستدراكية التي كّلف بها الطالب. .1
 ساعة معتمدة موزعة كما يلي: 36إتمام ما ال يقل عن  .2

 ساعة معتمدة تشمل المساقات التالية: 16المساقات اإلجبارية:  أ. 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
611CHEM أساليب البحث العلمي   
639CHEM الكيمياء الصناعية   

6312CHEM الكيمياء التحليلية المتقدمة   
6321CHEM الكيمياء العضوية المتقدمة   

CHEM6332  الفيزيائية المتقدمةالكيمياء   
634CHEM الكيمياء غير العضوية المتقدمة   

 ساعة معتمدة يسجلون لها في البرنامج. 16ضمن أول  611CHEMمالحظة: على جميع الطلبة إنهاء مساق 
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 ساعات معتمدة من المساقات التالية: 15المساقات االختيارية:  ب. 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
635CHEM األطياف الكيميائية وتطبيقاتها   
636CHEM الكيمياء الصيدالنية  
637CHEM كيمياء األغذية  
638CHEM كيمياء البيئة  

BUSA639 العمليات إدارة   
BUSA735 إدارة المشاريع  
CHEM718  موافقة الدائرة 1مواضيع خاصة 
CHEM728  موافقة الدائرة 2مواضيع خاصة 

731CHEM تصميم األدوية  
732CHEM كيمياء النواتج الطبيعية  

7331CHEM للبوليمرات التطبيقية الكيمياء   
734CHEM الكيمياء غير العضوية الحيوية  
735CHEM الكيمياء وطرق التحليل االشعاعية   
736CHEM كيمياء التسمم   
738CHEM  موافقة الدائرة 3مواضيع خاصة 

 ساعات معتمدة إما رسالة أو حلقتي بحث 6مسار"أ" أو مسار "ب":  ت. 

 المتطلب السابق رقم المسار اسم المسار 
 ساعة معتمدة 15اجتياز ما ال يقل عن  CHEM860 رسالة مسار أ

 CHEM830 حلقتي بحث مسار ب
CHEM831 

بعد الحصول على موافقة لجنة البرنامج، ويسري هذا  يمكن استبدال إحدى حلقتي البحث بأحد المساقات االختيارية من البرنامج
 .2008/2009اإلجراء على الطلبة الملتحقين بالبرنامج ابتداًء من العام الدراسي 

ساعات اختيارية مقترحة للبرنامج )في بند ج( من برامج في  9ساعات معتمدة بداًل من  9يجوز للطالب دراسة  ث.
 القة بموضوع الدراسة )أو التخصص( بعد موافقة لجنة البرنامج.الدراسات العليا في الجامعة لها ع
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 (CHEMوصف المساقات )

611 CHEM أساليب البحث العلمي 
 الطرق واالستراتيجيات الكيميائية. البحث في األدبيات العلمية وكتابة التقييمات لألبحاث المنشورة فيها.

CHEM6312 الكيمياء التحليلية المتقدمة 
متقدمة في الكيمياء التحليلية تشمل الطرق اإلحصائية المستخدمة لدراسة أداء أو كفاءة جهاز أو مادة أو إجراء معين، مواضيع 

إعداد وتحضير العينات، مراقبة الجودة وطرق تأكيد الجودة والنوعية. التقنيات اآللية الحديثة وتطبيقاتها البحثية في التقنيات 
 ات الكروماتوغرافية.التحليلية الكهربائية والتقني

6321 CHEM  الكيمياء العضوية المتقدمة 
الروابط الكيميائية والبنية الجزيئية، الكيمياء الفراغية وتطبيقاتها على تفاعالت مركبات الكاربونيل مع نيوكليوفيالت متنوعة، 

تزال لمجموعات الكاربونيل ومجموعات تفاعالت اضافة لروابط الكربون المتعددة، والتحكم بالكيمياء الفراغية لتفاعالت االخ
وظيفية اخرى باستخدام ظروف تفاعلية خاصة. تفاعالت اإلضافة الحلقية المنسقة وا عادة الترتيب الجزيئي االحادي، وتفاعالت 

، تفاعالت  Electrocyclic، التفاعالت الكهروحلقيةCycloadditionالحذف بتأثير الحرارة بما فيها تفاعالت االضافة الحلقية 
  Cheletropic.، تفاعالت الكيلوتروبيك Sigmatropicاعادة ترتيب السيجماتروبيك 

 CHEM6332 الكيمياء الفيزيائية المتقدمة: 
مبادئ الديناميكا الحرارية االحصائية باستخدام الداالت التجزيئية، االحتماالت والمبادئ االحصائية، استخدام المبادئ 

اقة الداخلية، المحتوى الحراري، طاقة غيبس الحرة، االنتروبيا وثابت االتزان الكيميائي. دراسة معدل االحصائية في حساب الط
التفاعالت، واستنباط االلية للتفاعالت المعقدة. دراسة نظرية الحالة االنتقالية العكسية على مستوى الجزيء، التفاعالت 

 التسلسلية، التفاعالت في المحاليل. 

634 CHEM الكيمياء غير العضوية المتقدمة 
دراسة التركيب والروابط والخواص االلكترونية والتناسقية بين العناصر المعدنية ومركباتها العضوية ومعالجه مفصلة لبعض 
المواضيع ذات األهمية في الكيمياء غير العضوية الحديثة، والتوسع الشامل في دراسة الحالة في الكيمياء غير العضوية 

الحرارية والحركية لتفاعالت الكيمياء غير العضوية وتطبيقات نظرية المجموعات في  دراسة متقدمة في الديناميكا  ة.الصلب
 الكيمياء.

635 CHEM األطياف الكيمائية وتطبيقاتها 
كمي ، جهاز التركيز على التقنيات المتقدمة في التحليل الطيفي .تطبيقات على جهاز الطيف النووي المغناطيسي، التحليل ال

التحليل الطيفي الفوتو الكتروني وجهاز األشعة تحت الحمراء. دراسة األسس النظرية وطرق عمل هذه األجهزة وكذلك كيفية 
 تحليل النتائج ومدلوالتها.
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636 CHEM الكيمياء الصيدالنية 
بين هذه الخواص لمجموعات مختلفة من دراسة الخواص الفيزيائية والكيميائية لألنواع المختلفة من العقاقير وتوضيح العالقة 

العقاقير. هذا باإلضافة إلى شرح نظرية المستقبالت وأنواعها وتفاعالت العقاقير معها. ويتناول المساق دراسة تفصيلية من 
 الناحية الكيماوية والبيولوجية ومباديء تطوير هذه المجموعات.

637 CHEM كيمياء األغذية 
ت الغذاء ومنها النشويات، البروتينات، الدهنيات وغيرها مثل المعادن، المواد الحافظة، النكهات، دراسة كيمياء مكونات ومنتجا

الروائح والفيتامينات. يتطرق المساق إلى فوائد وتركيز المواد المختلفة وكذلك إلى التغيرات الكيميائية خالل عملية التصنيع 
 والنقل والحفظ.

638 CHEM الكيمياء البيئة 
ادر وتفاعالت ونقل الملوثات العضوية وغير العضوية بحاالتها الصلبة والسائلة والغازية ، والنفايات الخطرة . دراسة مص

دراسة تأثيرها ومصيرها على الهواء والماء والتربة. البحث في مشاكل التلوث المحلية مثل المخلفات الناتجة عن أنتاج الزيت، 
يجاد الحلول مخلفات البالستيك، المعادن، مواد التنظ يف، المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة و دراسة طرق تعيينها وا 

 المناسبة لحل هذه المشاكل.

CHEM639  الكيمياء الصناعية 
نظرة عامة على الصناعات الكيميائية، االعتبارات البيئية. االتزان الكيميائي وسرعة التفاعالت. مبادئ توازن الكتلة وتوازن 

تصميم العملية الكيميائية واقتصادها. انتاج المواد الكيميائية األساسية العضوية، انتاج المواد الكيميائية األساسية غير الطاقة. 
 العضوية، نواتج البترول. أمثلة على الصناعات الكيميائية الحديثة.

CHEM718   1مواضيع خاصة 
  مختلفة.مواضيع حديثة تتعلق بدراسات معاصرة في مجاالت الكيمياء ال

 موافقة الدائرة. المتطلب السابق:

 CHEM728   2مواضيع خاصة 
  مواضيع حديثة تتعلق بدراسات معاصرة في مجاالت الكيمياء المختلفة.

 موافقة الدائرة. المتطلب السابق:

731 CHEM تصميم وتركيب األدوية 
ومتابعة الطرق والتطورات واستخدام التقنيات الحديثة يتضمن هذا المساق الطرق األساسية المتعبة الكتشاف وتصميم األدوية 

إضافة إلى   كذلك يغطي المساق األشكال الكيميائية المختلفة لألدوية وما يتبعها من تأثير بيولوجي،  في هذا المجال.
 تطبيقات متنوعة لمعظم انواع األدوية المعروفة والمستحدث منها.
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732 CHEM كيمياء النواتج الطبيعية 
ة المكونات الطبيعية وعملية تكوينها من ناحية بيوكيميائية وفصلها. ويتضمن مجموعات النشويات، والجاليكوسيدات، دراس

القلويدات والمواد األخرى المختلفة وتصنيفها من ناحية كيميائية وبيولوجية. كذلك يبحث في البنيات الكيميائية ومصدر 
 الطيارة اضافة إلى استخالصها وخواصها الطبية والكيميائية االصطناع الحيوي لمركبات القلويدات والزيوت

CHEM7331  الكيمياء التطبيقية للبوليمرات 
تصنيف البوليمرات حسب النوع، الترتيب الهندسي، الصفات، وطرق االستخدام. طرق التحضير المختلفة، ميكانيكية 

الصفات الكيميائية، والفيزيائية والميكانيكية وتفاعالت على  التفاعالت، وضبط العوامل لتحسين النوعية الستخدام محدد.
التركيب الفيزيائي والكيميائي لتغيير وتعديل هذه الصفات. اتجاهات محددة في التطبيقات موجهة الستخدامات صناعية، 

 طبية، وبوليمرات خاصة موجهة الستخدامات خاصة.

734 CHEM الكيمياء غير العضوية الحيوية 
تركيب البروتينات المعدنية المعروفة وتأثيراتها الكيماوية والبيولوجية ، كنقل اإللكترون،االرتباط والتفاعل مع األكسجين دراسة 

دراسة التركيب الكيماوي والتفاعالت الكيماوية والبيولوجية لبعض المركبات   وكعوامل مساعدة في التفاعالت المختلفة.
ملها وتفاعالتها تلك التي تقوم بها البروتينات المعدنية . دراسة تطبيقات بعض هذه للعناصر لالنتقالية والتي يناظر ع

 المركبات غير العضوية وغير العضوية الحيوية في العلوم الطبية والصيدالنية والبيئية .

735 CHEM الكيمياء وطرق التحليل االشعاعية 
   اإلشعاع مع المادة والقياسات اإلشعاعية.تركيب النواة، أنواع وسرعة التحليل اإلشعاعي، تداخل 

مبادئ الطرق النووية واإلشعاعية المستخدمة في التحاليل . استخدام النظائر المشعة في الصناعات وفي المواد الدوائية 
 واإلشعاعية.

736 CHEM كيمياء المواد السامة 
تركيب الكيميائي وتأثيراتها. كذلك بحث كيفية تحول بعض تعريف ماهية المواد السامة وانواعها المختلفة من ناحية المصدر وال

طرق   المواد السامة الى أكثر سمية وتحول بعض المواد إلى مواد سامة وتفاعالتها داخل الجسم من ناحية بيوكيميائية.
 هذه اآلثار.  التعرض لمثل هذه المواد والسبل المتعارف عليها لتفادي وعالج

738 CHEM 3خاصة مواضيع 
التغطية وبعمق لمجاالت في الكيمياء التطبيقية غير المذكورة في أي من مساقات الخطة بناءا  على توفر الكوادر األكاديمية 

 ذوي االهتمام.
 .البرنامجالمتطلب السابق: موافقة 
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830 CHEM حلقة بحث 
وضوع من حقول الكيمياء التطبيقية عرض ومناقشة لمبادئ األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي ،دراسة متقدمة في م

تتضمن مراجعة عدد كاف من األدبيات واألبحاث المنشورة والتعمق في االوعية العلمية وقواعد البيانات الكيميائية وتنتهي 
األمر بإعادة صياغة التقرير في ضوء النقاش   بكتابة تقرير وعرضه أمام الطلبة ومدرس المساق ، والقيام إن تطلب

 ات.والمالحظ
 ساعة معتمدة. 16المتطلب السابق: اجتياز الطالب ما ال يقل عن 

831 CHEM حلقة بحث 
أو دراسة  830عرض ومناقشة لمبادئ الألمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي ، دراسة متواصلة لموضوع حلقة بحث 

من األدبيات واألبحاث المنشورة والتعمق متقدمة جديدة في موضوع من حقول الكيمياء التطبيقية تتضمن مراجعة عدد كاف 
في األوعية العلمية وقواعد البيانات الكيميائية وتنتهي بكتابة تقرير وعرضه أمام الطلبة ومدرس المساق ، والقيام إن تطلب 

 األمر بإعادة صياغة التقرير في ضوء النقاش والمالحظات.
 معتمدة ساعة 16المتطلب السابق: اجتياز الطالب ما ال يقل عن 

860 CHEM الرسالة 
 إنجاز بحث علمي في مجال التخصص بموجب تعليمات الرسالة المعتمدة.

 ساعة معتمدة 16المتطلب السابق: اجتياز الطالب ما ال يقل عن 
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 كلية األعمال واالقتصاد
 الخطط الدراسية

يبلغ عدد الدوائر األكاديمية في الكلية حاليا  م و 1978عام  سابقا (-كلية التجارة واالقتصادتأسست كلية األعمال واالقتصاد )
 أربع دوائر.

 تطرح الكلية البرامج التالية:

 برنامج الماجستير في االقتصاد 
  برنامج الماجستير في إدارة األعمال 
  ياالعمال التنفيذبرنامج الماجستير في ادارة 
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 برنامج الماجستير في االقتصاد

تقدم دائرة االقتصاد برنامجا دراسيا يؤدي إلى درجة الماجستير في االقتصاد. يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر ذات كفاءة 
وتشجيع البحث عالية في مجاالت التدريس والبحث العلمي واإلدارة االقتصادية التي تحتاجها المؤسسات الخاصة والعامة، 

العلمي في االقتصاد من خالل الكفاءات التي يتم استقطابها والندوات التي يتم القيام بها ضمن هذا البرنامج. ويتم العمل على 
دراسة وتحليل المشكالت االقتصادية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني وذلك من خالل توجيه الباحثين من طلبة 

 م في هذه المواضيع.الماجستير لكتابة رسائله

 شروط االلتحاق
يتم قرار القبول بناء  على االداء االكاديمي للطالب في درجة البكالوريوس في تخصص االقتصاد أو تخصصات  .1

 اخرى يعتمدها البرنامج.
 على الطلبة انهاء المساقات االستدراكية التي يقرها البرنامج. .2

 متطلبات إتمام البرنامج
 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 36إتمام ما ال يقل عن 

 :ساعة معتمدة تشمل 15المساقات اإلجبارية  أ. 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
ECON631 النظرية االقتصادية الجزئية ECON633 
ECON632 النظرية االقتصادية الكلية ECON633 
ECON633 االقتصاد الرياضي   
ECON634  القياسياالقتصاد  
ECON635 مناهج البحث  
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 ساعة معتمدة من بين المساقات التالية: 15ب. مساقات اختيارية 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
ECON6311  النظرية االقتصادية الجزئية المتقدم ECON631 
ECON6321 النظرية االقتصادية الكلية المتقدم ECON632 
ECON6341 القياسي المتقدم االقتصاد ECON634 
ECON636 االقتصاد الزراعي  
ECON637 تاريخ الفكر االقتصادي  
ECON638 موضوع خاص  
ECON639 اقتصاد فلسطين التحليلي  
ECON731 المالية العامة  
ECON732 االقتصاد الصناعي  
ECON734 اقتصاديات العمل  
ECON735  التنمية االقتصادية  
ECON736 التجارة الدولية  
ECON737 المالية الدولية  
ECON738 النظرية النقدية ECON632 
ECON739 االقتصاد السياسي  

 ساعات معتمدة على النحو التالي: 6رسالة أو حلقتي بحث:  . ت

 المتطلب السابق رقم المسار إسم المساق  

 مسار أ
تمام ما ال يقل عن  ECON860 ECON635 رسالة  15وا 

 ساعة معتمدة من مساقات البرنامج

 مسار ب
 ECON830 ECON631, ECON634 حلقة بحث في االقتصاد الجزئي
 ECON831 ECON632, ECON634 حلقة بحث في االقتصاد الكلي
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 (ECONوصف المساقات  )
631 ECON  النظرية االقتصادية الجزئية 

عالقات الطلب ومروناتها المختلفة؛ نظرية اللعبة؛ نظرية اإلنتاج  تفضيالت المستهلك والمنفعة؛ تعظيم المنفعة وقيودها؛
 والتكاليف؛ هيكلية السوق )التنافسية وغير التنافسية(.

 ECON633 المتطلب السابق

6311 ECON المتقدم النظرية االقتصادية الجزئية 
المعلومات غير المتماثلة؛ المؤثرات الخارجية الاليقين )في االستهالك واإلنتاج(؛ أسواق عناصر اإلنتاج )العمل ورأس المال(؛ 

 والسلع العامة؛ ونظرية التوازن العام.
 ECON 631المتطلب السابق: 

632 ECON النظرية االقتصادية الكلية 
نظريات تحديد الناتج القومي والتشغيل، الطلب الكلي والعرض الكلي والتضخم، سياسات االستقرار والنمو االقتصادي )المالية 

 لنقدية(، في ظل االقتصاد المغلق واالقتصاد المفتوح.وا
 ECON633 المتطلب السابق

6321 ECON المتقدم النظرية االقتصادية الكلية 
نظريات االستهالك، االستثمار، التضخم، البطالة والنمو الطلب على النقود وعرض النقد، باإلضافة إلى نموذج األجيال 

 أسواق السلع والعمل واالئتمان والسياسات النقدية والمالية واألزمات المالية.المتداخلة، وتقلبات االقتصادية، 
 ECON632 المتطلب السابق

633 ECON االقتصاد الرياضي 
الدوال والنماذج االقتصادية، الجبر الخطي، المعادالت التفاضلية والتكاملية، األمثلية )بدون أو مع القيود المتساوية 

 المقارن الساكن والديناميكي، معادالت الفروق والبرمجة الرياضية والالمتساوية(، التحليل

634 ECON االقتصاد القياسي 
تحليل االنحدار البسيط، تحليل االنحدار المتعدد، المتغيرات الوهمية، التنبؤات واختيار النماذج، الترابط الخطي المتعدد، تباين 

 التشتت، الترابط الذاتي

6341 ECON المتقدم سياالقتصاد القيا 
نماذج البيانات القطاعية، المعادالت اآلنية، المتغيرات التابعة الوهمية ) نماذج لوجت، بروبت، توبت(، مقدمة في تحليل 

 السالسل الزمنية.
 ECON634 المتطلب السابق
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635 ECON العلمي مناهج البحث 
راسات السابقة، اإلطار النظري، وضع الفرضيات، دراسة المنهجية العلمية في البحث اإلقتصادي، تحديد مشكلة البحث، الد

جمع البيانات وقياسها، فحص الفرضيات وعرض النتائج، المراجع واإلقتباس، كتابة مقترح البحث وبحث كامل، ومعرفة قواعد 
 البيانات والبرامج اإلحصائية المستخدمة.

636 ECON االقتصاد الزراعي 
في فلسطين ومساهمته في اإلنتاج والتوظيف، الطلب على المحاصيل الزراعية، طبيعة وخصائص الزراعة، القطاع الزراعي 

 اقتصاديات اإلنتاج الزراعي، تكاليف اإلنتاج الزراعي، مفهوم األمن الغذائي، دور الزراعة في التنمية االقتصادية.

637 ECON تاريخ الفكر االقتصادي 
ألهم المدارس الفكرية في االقتصاد: التجاريون، الطبيعيون، عرض وتحليل لتطور النظريات االقتصادية ويشمل مسح 

 الكالسيكيون، الماركسية، مذهب المنفعة الحدية، الكالسيكية الحديثة، المؤسساتية، الكينزية، وما بعد الكينزية.

638 ECON موضوع خاص 
 دراسة معمقة لموضوع خاص في االقتصاد

639 ECON االقتصاد الفلسطيني التحليلي 
االقتصاد الفلسطيني )في ظل االنتداب البريطاني الحكم األردني للضفة الغربية واإلدارة المصرية لقطاع غزة، االحتالل  تطور

اإلسرائيلي(، الموارد الطبيعية، الموارد البشرية، حسابات الدخل القومي، القطاعات االقتصادية الرئيسية، المالية العامة، 
 آفاق ومتطلبات التنمية في فلسطينالعالقات االقتصادية الخارجية، 

731 ECON المالية العامة 
نظرية السلع العامة، ميزانية الحكومة، النفقات العامة، اإليرادات العامة، النظام الضريبي، السياسات الضريبية، األثر 

 الضريبي على اإلنتاجية والفعالية

732 ECON االقتصاد الصناعي 
حجم التوزيعات، محددات هيكلية السوق، التكامل العامودي واألفقي، عوائق الدخول  واإلنجاز،-السلوك-نموذج الهكلية

لألسواق، التركيز الصناعي، االندماج، تمييز المنتجات، البحث والتطوير، التمييز السعري، السلوك االستراتيجي، المنافسة 
 غير السعرية، وانتشار المعلومات للعامة، القوانين االقتصادية

734 ECON اقتصاديات العمل 
القوى العاملة، وسوق العمل، واألجور والدخل، طبيعة وأسباب البطالة، وعالقات العمل، والتنظيم النقابي وآثاره، والمفاوضات 

 الجماعية، والضوابط الحكومية للعمل النقابي، رأس المال البشري، هجرة العقول المفكرة.
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735 ECON التنمية االقتصادية 
، ونظريات التنمية، واستراتيجيات التنمية االقتصادية ونماذج التنمية في بعض بلدان العالم الثالث، والمؤسسات مفهوم التنمية

التنموية، ودور مختلف القطاعات االقتصادية في التنمية، ودور التجارة الخارجية، دور االستثمارات األجنبية المباشرة، 
 ولوجية.والمديونية، وتوزيع الدخل، والتغيرات التكن

736 ECON التجارة الدولية 
أوهلن"، والنظرية الحديثة والنظريات الحديثة، -قواعد التجارة الدولية، ونظرية الميزة النسبية الكالسيكية، نظرية "نظرية هكشار

صادي، أشكال على النمو االقت  واختبار نظريات التجارة الدولية، وتأثير التجارة الدولية على الرفاهية االقتصادية، وأثرها
 التكامل االقتصادي، والتكتالت االقتصادية، والتطبيقات على العالم العربي، ومنظمة التجارة الدولية.

737 ECON المالية الدولية 
النظام النقدي الدولي، وأسواق العمالت األجنبية وأسواق الخيارات، والعالقة بين مستويات األسعار وأسعار الصرف، ميزان 

 المدفوعات.

738 ECON  النظرية النقدية 
سوق النقود: عرض النقود ونظريات الطلب المختلفة؛ سوق السندات: العرض والطلب أسعار السندات وسعر الفائدة؛ أدوات 
السياسة النقدية؛ النظرية الكالسيكية والكالسيكية الحديثة والكينزية؛ العرض الكلي والطلب الكلي: العالقات المتبادلة بين سعر 

 ائدة ومستوى األسعار وأسعار األوراق المالية.الف
 ECON 632المتطلب السابق: 

739 ECON :االقتصاد السياسي 
دراسة أنماط الحكم، المنظومة التشريعية، جماعات الضغط، هيكل الحوافز للحكومات عند سن التشريعات، تأثير القوانين 

 المتباينة على الطبقات المختلفة

830 ECON  االقتصاد الجزئيحلقة بحث في 
نجاز الدراسة بناء عليه؛ تحديد مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها ومنهجيتها؛  كتابة مقترح بحث في مجال االقتصاد الجزئي وا 
مصادر البيانات األولية والثانوية؛ عرض البيانات بالجداول والرسومات؛ تحليل البيانات وتفسير النتائج والوصول لتوصيات 

 اسة.من خالل الدر 
 ECON 634و  ECON 631المتطلب السابق: 

831 ECON حلقة بحث في االقتصاد الكلي 
نجاز دراسة بناء عليه؛ تحديد مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها ومنهجيتها؛  كتابة مقترح بحث في مجال االقتصاد الكلي وا 

تحليل البيانات وتفسير النتائج والوصول لتوصيات مصادر البيانات األولية والثانوية؛ عرض البيانات بالجداول والرسومات؛ 
 من خالل الدراسة.
 ECON 634وECON 632المتطلب السابق: 
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860 ECON الرسالة 
 إجباري الطلبة ضمن المسار "أ"

 يختار الطالب موضوع رسالته)ا( بالمشاورة مع األستاذ المشرف
 معتمدة ساعة 15وانهاء  ECON635 المتطلب السابق:
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 الماجستير في إدارة األعمالبرنامج 
)البرنامج العام(. كما يمكن  تقدم كلية األعمال واالقتصاد برنامجا دراسيا يؤدي إلى درجة الماجستير في إدارة األعمال

 البرنامج الطلبة من التركيز في ثالثة مجاالت هي "الريادة واالبتكار"، "المالية والمصرفية" و "المحاسبة". يهدف البرنامج إلى
إعداد الطلبة لتولي مراكز إدارية وقيادية في مؤسسات محلية وأقليمية رائدة من خالل تزويدهم بالمعرفة النظرية والتطبيقية 

الحاالت العملية وتحليلها الكتساب المهارات الالزمة في عملية اتخاذ القرارات  المناسبة، مع التركيز على البحث ودراسة
إلى تشجيع المشاركين على فهم بيئة األعمال المحلية والدولية المحيطة بهم وتمكينهم   البرنامجاإلدارية المختلفة. كما يسعى 

نشاء مشاريعهم الخاصة.  من التفكير بطريقة استراتيجية متعمقة وتحليلية عند اتخاذ القرارات وتشجيعهم على االبتكار وا 

 شروط االلتحاق:
أو  GMAT لب في درجة البكالوريوس، الخبرة العملية وامتحان قبوليتم القبول بناء  على األداء األكاديمي للطا .1

 امتحان موازي تعقده لجنة البرنامج.
 .BUSA540وهو قره البرنامج أي ذال االستدراكي على الطلبة إنهاء المساق .2

 متطلبات إتمام البرنامج:
 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 36إتمام ما ال يقل عن 

 ساعة معتمدة تشمل المساقات التالية: 18اإلجبارية: المساقات  أ.

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
BUSA631 إدارية محاسبة   

2BUSA63 إدارة مالية   
BUSA633 إدارة تسويق   
BUSA635 استراتيجية إدارة        BUSA633   

وأحد المساقات التالية 
BUSA631,  أوBUSA632 

BUSA636  اقتصاد إداري  
BUSA637 إحصاء ومنهجية بحث       
 مالحظات:

 يعتبر مساق  BUSA637معادال لمساق ECON635. 
  637يجب إنهاء مساقBUSA  ساعة معتمدة يسجل لها الطالب في البرنامج. 15ضمن أول 
 ال يجوز التسجيل لمساق BUSA635 .إال خالل السنة األخيرة في البرنامج 
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ساعات في مجاالت التركيز للطلبة  9ساعة معتمدة من مساقات البرنامج األخرى، منها  12االختيارية: المساقات  ب.
         الذين اختاروا تركيزا معينا.

  ساعات معتمدة من برامج الدراسات العليا  6يمكن للطالب المسجل في البرنامج العام أن يسجل ما ال يزيد عن
 البرنامج.األخرى في الجامعة بعد موافقة 

 ( ساعات معتمدة يتم اختيارها إما من مجاالت3على الطلبة الملتحقين بالتركيز إنهاء )    التركيز أو البرنامج العام
 أو من خارج البرنامج وبموافقة لجنة البرنامج.

  
 ت. المساقات الخاصة بالتركيزات:

 تركيز الريادة واالبتكار: . أ
 :مساقان اجباريان هما 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
BUSA7393 الريادة وتأسيس المشاريع الجديدة      
BUSA7394 إدارة االبداع  

 
 :أحد المساقات التالية 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
BUSA7397 إدارة المشاريع العائلية  
BUSA7398 تمويل المشاريع الريادية  
BUSA7399 ريادة الشركات  

 تركيز في العلوم المالية والمصرفية: ب.
 :مساقان اجباريان هما 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
BUSA733 أسواق النقد وأسواق المال   

BUSA7309 تحليل القوائم المالية  
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 أحد المساقات التالية: 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
BUSA732 مؤسسات مالية  

BUSA7307 إدارة المصارف التجارية  
BUSA7308 إدارة مالية متقدمة  
BUSA7316 إدارة المحافظ االستثمارية  
BUSA7333 اإلدارة المالية الدولية  

 تركيز المحاسبة: . ت
 :مساقان اجباريان هما 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
BUSA731 محاسبة مالية  

BUSA7312  المحاسبيةالنظرية  

 :أحد المساقات التالية 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
BUSA7309 تحليل القوائم المالية  
BUSA7313 تدقيق الحسابات BUSA731 
BUSA7314 فحص االحتيال BUSA7313 
BUSA7315 قضايا ضريبية BUSA731 

 مسار )أ( أو مسار )ب(: ث. 
 )مسار أ( أو حلقتي بحث )ب(، تكون في مجال التركيز لمن اختار أحد التركيزات.ساعات معتمدة إما رسالة  6

 المتطلب السابق رقم المسار اسم المسار المسار

 BUSA860 رسالة مسار )أ(
ساعة معتمدة من مساقات  12إتمام ما ال يقل عن 
 BUSA637البرنامج من ضمنها

 حلقتي بحث مسار )ب(
BUSA830 
BUSA831 

 موضح في وصف المساقاتوفق ما هو 
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 (BUSAوصف المساقات )
BUSA540 والمالية اإلدارية العلوم في مقدمة 

مفاهيم إدارة األعمال، أنواع األعمال، تفاعل األعمال مع البيئة المحيطة، الهيكل التنظيمي، إدارة الموارد البشرية، سلوك 
المحاسبية، مفهوم الفائدة وأنواعها، المخاطر والعوائد، أساس االستحقاق الموظف، نظام الحوافز، وريادة األعمال، المعادلة 

 .مقابل أساس النقد، إعداد واستخدام القوائم المالية، القيمة الزمنية للمال، التخطيط المالي

631 BUSA محاسبة إدارية 
األساليب المحاسبية في عملية اتخاذ القرار في سلوك التكاليف، تحليل التكاليف واألرباح، التخطيط والرقابة اإلدارية، استخدام 

 .المدى القصير، الموازنات التقديرية التشغيلية، الموازنات الرأسمالية

632 BUSA  إدارة مالية  
إدارة الموجودات والمطلوبات المتداولة، تحليل العائد والمخاطرة، تكلفة رأس المال، الموازنات االستثمارية وتقييم المشروعات، 

 ية هيكل رأس المال، قرارات التمويل طويل األجل، سياسات توزيع األرباح، بدائل التمويل.نظر 

633 BUSA إدارة تسويق   
تحليل السوق والبيئة، إدارة العمليات التسويقية، عناصر المزيج التسويقي )السلعة، التسعير، قنوات التوزيع، الدعاية 

 ويق، تطبيقات على التسويق.واإلعالن(، تخطيط وتصميم استراتيجيات التس

634 BUSA سلوك تنظيمي 
السلوك التنظيمي لألفراد والمجموعات والمؤسسات، دور القائد وبناء الفريق، دور المدير، المهارات التنظيمية، الحوافز، القيم، 

 األداء، عمليات التغيير وا عادة الهيكلة، إدارة الصراع.

635 BUSA إدارة استراتيجية   
القدرات )البيئة الداخلية للمؤسسة(، تحليل البيئة المحيطة بالمؤسسة )الفرص والمعوقات(، استراتيجيات منشأة األعمال، تحليل 

الهيكل التنظيمي من منظور استراتيجي، الرقابة االستراتيجية، السلوك االستراتيجي، اإلدارة االستراتيجية في المؤسسات غير 
 الربحية، حاالت عملية.

 BUSA632أو  ,BUSA631وأحد المساقات التالية   BUSA633السابق المتطلب 

636 BUSA  اقتصاد إداري  
تحليل وتقدير الطلب، التنبؤ، اإلنتاج، تحليل وتقدير التكاليف، هيكل السوق )المنافسة الكاملة، االحتكار، المنافسة 

اتخاذ القرارات في ظروف عدم التيقن، الموازنات  االحتكارية، احتكار القلة(، السياسات السعرية، دور الحكومة في السوق،
 الرأسمالية.
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637 BUSA إحصاء ومنهجية بحث   
أساليب البحث العلمي، تجميع وتحليل البيانات، تفسير النتائج، كتابة األبحاث والتقارير، تطبيقات عملية. )يفضل تسجيله في 

 الفصل األول أو الثاني من االلتحاق بالبرنامج(.

638 BUSA إدارة الموارد البشرية  
مفهوم وتطور إدارة الموارد البشرية، مهام ووظائف إدارة الموارد البشرية، العالقات العمالية، تحليل الوظائف، تخطيط الموارد 

بنقابات البشرية، االستقطاب واالختيار، التعيين، التدريب، تطوير وتنمية القدرات البشرية، تقييم األداء، عالقة الموارد البشرية 
 العمال، عالقات العمل الوظيفي، حاالت عملية.

639 BUSA إدارة العمليات  
عملية اإلنتاج وعالقتها بالوظائف األخرى للمنشأة، تطبيق األساليب الكمية واإلحصائية في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات 

 الجودة.في إدارة العمليات، اقتصاديات موقع المصنع، إدارة المواد، مراقبة 

730 BUSA األعمال االلكترونية   
مدخل لألعمال اإللكترونية، عالقات األعمال والتبادالت التجارية بواسطة اإلنترنت، عالقة منشأة األعمال بمنشأة أعمال 

 أخرى، تخطيط مصادر المنشأة، إدارة العالقات مع العمالء، إدارة مراحل البيع والتزويد اإللكترونية.

BUSA7301 يادةالق    
نظريات القيادة المختلفة، مفهوم القيادة، األسس العامة وعمليات القيادة الظرفية الفاعلة، الظروف المختلفة للقيادة ومواصفات 

 القائد، تحفيز وتوجيه فريق العمل. الفرق بين القائد الناجح وغير الناجح، القيادة التبادلية والتحويلية، بناء الثقة لدى القائد.

BUSA7302 النواحي القانونية واألخالقية لألعمال 
أثر النظام القانوني على األعمال. اإلطار القانوني للشركات، بدائل حل الخالفات بين الشركات، قوانين إدارة الموارد البشرية 

نهاء خدمة وقياس األداء، العقود، المسؤولية القانونية للسلعة، الترخيص، قوانين البيئة، حق  البراءة واالختراع، من تعيين وا 
 قوانين المساواة وعدم التمييز، القرارات األخالقية في اإلدارة والمسؤولية االجتماعية.

BUSA7307 إدارة المصارف التجارية   
قطاع الخدمات المصرفية ودور المصارف التجارية في القطاع المالي والمصرفي، الخدمات التي تقدمها المصارف، الهيكل 

للمصرف التجاري، الرقابة وتنظيم أعمال المصارف، مدخل إلى القوائم المالية للمصارف التجارية وتقييم نتائج التنظيمي 
 األعمال، المحافظ االستثمارية للمصارف التجارية، رأس المال، السيولة واإلقراض.

BUSA7308 إدارة مالية متقدمة  
ائد على االستثمار، أثر القرارات المالية المختلفة، سياسة العوائد، قيمة تطبيق النظريات المالية من خالل مقارنة المخاطر بالع

الملكية، ديون الشركات، طرق التمويل المختلفة. وسياسة توزيع األرباح وعالقتها بالقيمة السوقية للشركة، واالندماج 
 واالستحواذ.
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BUSA7309 تحليل القوائم المالية    
لمختلفة ودورها في إظهار أداء الشركة للمستثمرين، المحللين، والمدينين، وللتنبؤ في المستقبل تحليل القوائم المالية وبنودها ا

القوائم المالية   المالي للشركة واالستراتيجيات المستقبلية. تفسير القوائم المالية، تحديد معايير قياس األداء المالي للشركات،
 ه المالي قصير األجل وطويل األجل.المختلفة والحكم على كفاءة إدارة المشروع ومركز 

731 BUSA محاسبة مالية  
القوائم والتقارير المالية، الدورة المحاسبية، اإليرادات واألصول النقدية، تكاليف المبيعات والمخزون، األصول طويلة األجل، 

 المختلفة.الخصوم وراس المال، قائمة الدخل، قائمة التدفق النقدي، تحليل وتفسير القوائم المالية 

7312 BUSA النظرية المحاسبية    
نشأة المحاسبة وتطورها،النواحي النظرية لمبادىء ومفاهيم اإلجراءات المحاسبية، التساؤالت التي تثار حول الجوانب النظرية 

للمحاسبة،  للتطبيقات المحاسبية، تعريف بالنظريات المحاسبية، المفاهيم والمبادىء المحاسبية التي تشكل اإلطار النظري 
أهدافها وا عدادها، ومفاهيم الدخل وقياسه، واإليرادات والنفقات واألرباح والخسائر، البحث في طبيعة المشاكل  القوائم المالية

 المحاسبية المرتبطة بعناصر الميزانية العمومية.

BUSA7313 تدقيق الحسابات  
، معايير تدقيق الحسابات، تقارير مدقق الحسابات المستقل، القواعد المفاهيم والمبادئ األساسية الخاصة بتدقيق القوائم المالية

جراءاته، المسؤوليات الخاصة بمدقق  األخالقية والقانونية لمهنة تدقيق الحسابات، أسس عمل مدقق الحسابات المستقل وا 
سوب في عملية تدقيق الحسابات، الحسابات، تقييم نظام الرقابة الداخلية، أنواع العينات المستخدمة وخصائصها، استخدام الحا

 تحليل حاالت عملية في تدقيق الحسابات.
    BUSA731 المتطلب السابق:

BUSA7314 فحص االحتيال   
االحتيال والتقليل من إمكانية حدوثه، عالقة المبادئ  واكتشاف عرض ألساليب االحتيال المختلفة، مبادئ و منهجية فحص

باستخدام الحاسوب، منع عمليات االحتيال من خالل نظام رقابة داخلية فعال، القوانين المحاسبية باالحتيال، االحتيال 
 واألنظمة الصادرة حديثا بهدف منع عمليات االحتيال وكيفية التعامل معها، تحليل حاالت عملية في االحتيال.

 BUSA7313 المتطلب السابق:

BUSA7315 قضايا ضريبية  
المباشرة وغير المباشرة وأنواعها، القوانين الضريبية السارية المفعول، استعراض وتحليل عرض ألسس الضريبة، الضرائب 

 قضايا ضريبية خاصة بالضريبة على األفراد والشركات المختلفة، تحليل حاالت عملية في الضريبة.
 BUSA731 المتطلب السابق:
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BUSA7316 االستثمارية إدارة المحافظ                                
دارة المحفظة االستثمارية المثلى، البيئة   نظرية المحافظ االستثمارية، التعريف بالمحفظة االستثمارية، مفهومها وكيفية بناء وا 

، نظرية كفاءة االستثمارية، تقييم األدوات االستثمارية، تحليل المخاطر، األسواق المالية اإلقليمية والعالمية والمحافظ الدولية
 السوق.

BUSA732 مؤسسات مالية   
دور النظام المالي في االقتصاد، القطاع المصرفي، مؤسسات االدخار التقاعدي، أعمال الصرافة، مؤسسات التوفير العقارية، 

 شركات الوساطة المالية، شركات التأجير، المؤسسات المالية المحلية واإلقليمية والعالمية.

BUSA733 لنقد وأسواق المالأسواق ا   
دور أسواق النقد وأسواق المال في تمويل القطاعين الخاص والعام، األسواق المالية المحلية واإلقليمية والدولية، قواعد 
جراءات التعامل في البورصة، المعلومات االستثمارية، مؤشرات قياس حالة السوق المحلية والدولية، كفاءة سوق رأس المال،  وا 

 ر السندات، هيكل وأسعار معدالت الفائدة، تمويل الخصوم، السندات الدولية.عائد وأسعا

BUSA7333 االدارة المالية الدولية   
أسواق تبادل العمالت، أهم النظريات في االدارة المالية الدولية،  سياسات وأساليب اإلدارة المالية للشركات متعددة الجنسيات،

ات الخارجية، االستثمارات االجنبية المباشرة والغير مباشرة، إستخدام المشتقات المالية في إدارة المخاطر المتعلقة باالستثمار 
 إدارة المخاطر، قرارات االستثمار في األسواق المالية الدولية، تحليل مصادر التمويل الخارجية.

734 BUSA تسويق دولي  
الدولية، اختراق األسواق الجديدة، مواضيع خاصة بمزيج  األساليب التحليلية لتقييم األسواق، استراتيجيات دخول األسواق

 التسويق في األسواق العالمية، شركاء التوزيع، السياسات السلعية، التسعير الدولي، تنفيذ برامج التسويق الدولية.

735 BUSA التنظيم نظرية 
 المنظمة، إدارة التغيير في المنظمة.تطور نظرية التنظيم، الهياكل التنظيمية، كفاءة التنظيم، المؤثرات البيئية في 

736 BUSA إدارة عامة  
تطور اإلدارة العامة، أساليب اإلدارة في القطاع العام، دور المدير في المؤسسات العامة، تحديد األخالقيات والمعايير 

كل التنظيمية في مؤسسات القطاع والمسؤوليات اإلدارية والمصلحة العامة، البيئة السياسية والقانونية، الوظائف اإلدارية والهيا
 العام.

737 BUSA نظم معلومات إدارية  
هيكل نظم المعلومات اإلدارية، عملية تطوير نظم المعلومات، معالجة الملفات، قاعدة المعلومات المتكاملة، توصيل البيانات، 

 عملية اتخاذ القرارات اإلدارية باستخدام برامج الحاسوب.
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738 BUSA أعمال دولية   
تحليل واتخاذ القرارات الخاصة باألعمال الدولية، تقييم فرص المشاركة في األسواق العالمية، العوامل التنظيمية والبيئية التي 
تؤثر في إعمال المؤسسات متعددة الجنسية )البيئة السياسية والثقافية والقانونية واالقتصادية(، دور الدولة والمنظمات العالمية 

 ستراتيجيات الدولية، اإلدارة الوظيفية الدولية )تسويق، إنتاج، محاسبة، تمويل، موارد بشرية(.في التجارة، اال

739 BUSA مواضيع خاصة  
ويقدم حسب احتياجات  دراسة متعمقة لموضوع متخصص في مجال اإلدارة، أو المحاسبة، أو المالية، أو نظم المعلومات،

 عنوان مناسب للمساق. الطلبة واإلمكانيات المتوفرة، ويتم اختيار

BUSA7393 الريادة وتأسيس المشاريع الجديدة  
إيجاد وتحليل الجدوى من فكرة مشروع معين وتحويل الفكرة إلى سلعة أو خدمة وتسويقها. عناصر إعداد خطة عمل للمشاريع 

اسة السوق والتحليل المالي، الجديدة وا عدادها، عمليات التخطيط من وجهة نظر المبادر والمستثمر إلنشاء مشروع جديد، در 
التعرف على   إيجاد رأس المال، الهيكلية التنظيمية، إدارة العمليات واإلعداد للموارد البشرية والموارد األخرى الالزمة للمشروع.

 التحديات التي يواجهها المبادر.

   إدارة االبداع 7394
نماذج رئيسية لالبتكار، استخدام وتطبيق االستراتيجيات والتقنيات  فهم تعريفات ومفاهيم االبتكار واالختراع والبحث والتطوير،

أمثلة وتجارب المنظمات   .وأدوات إدارة االبتكار، المهارات ذات الصلة إلدارة االبتكار على المستويين االستراتيجي والتشغيلي
 الرائدة.

7395 BUSA إدارة المشاريع  
مشروع، كيفية تنظيم وتخطيط وتنفيذ وضبط المهام من اجل تحقيق اهداف تعريف إدارة المشاريع من وجهة نظر مدير ال

المؤسسة، الوسائل والمفاهيم المطلوبة إلدارة المشروع بنجاح مثل وثيقة المشروع، مجال المشروع، طرق تقسيم العمل، تقدير 
التوريد، استمرارية المشروع، واستخدام برنامج التكاليف، جدولة المشروع، ادارة الجودة، ادارة المخاطر، المتابعة والتقييم، ادارة 

      حاسوبي خاص بإدارة المشاريع.

7397 BUSA إدارة المشاريع العائلية  
للشركات  في القدرة التنافسية والضعف نقاط القوة الذي تملكه وتديره العائلة، والداخلية المرتبطة بالعمل الشخصية القضايا

 .والتخطيط للخالفة واالستمرار  العقاري، الشركات العائلية، حل النزاعات، التخطيط التعامل، ثقافةالعائلية، وديناميكيات 

7398 BUSA تمويل المشاريع الريادية  
رأس المال التشغيلي والموازنة التشغيلية، تحليل المخاطر ومصادر   تحليل االحتياجات المالية للمشاريع الصغيرة، إدارة

 التقييم واستراتيجيات الخروج. التمويل المختلفة،
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7399 BUSA ريادة الشركات  
تقييم االبتكارات ونماذج  .منتجات وخدمات جديدة، ومشاريع ونماذج عمل جديدة إلبتكار البدائل الممكنة للشركات القائمة

عن طريق   داخلية وخارجيةمن أجل تنمية وتطوير الشركة.األنواع المختلفة من االستثمارات في مشاريع  األعمال التجارية
دارة الشركات،  لتشجيع منح التراخيص أو التحالفات في مشاريع مشتركة مع شركات اخرى. المهارات المطلوبة روح المبادرة وا 

التوفيق  واستراتيجيات من أجل المشروع لنجاح مقاييس إلى أفعال، ووضع الفرصة، وتحويل األفكار بما في ذلك اغتنام
 .الشركة األم واستراتيجيات للشركات لرياديةالمشاريع ا بين

830 BUSA حلقة بحث 
قراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث المنشورة في أوعية نشر محكمة وبشكل جماعي حول مواضيع متقدمة ومختارة في 

اسة متقدمة لموضوع در  البرنامج العام وفي مجال التركيز يحددها البرنامج وأستاذ المساق على أن يقوم كل طالب بإعداد
مختار في البرنامج العام أو تبعا لتخصص الطالب من ضمن مواضيع المساقات التي يطرحها البرنامج وذلك بناء على 

ويشمل المساق مناقشة  توجهات الطلبة المختلفة بهدف التعمق في دراستها وتحليلها. كتابة بحث متعمق وعرض نتائجه.
 ات البحث العلمي.مبادىء األمانة العلمية وأخالقي

831 BUSA حلقة بحث 
قراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث المنشورة في أوعية نشر محكمة وبشكل جماعي حول مواضيع متقدمة ومختارة في 

دراسة متقدمة  البرنامج العام وفي مجال التركيز يحددها البرنامج وأستاذ المساق على أن يقوم كل طالب بإعداد
في البرنامج العام أو تبعا لتخصص الطالب على أن يكون مغاير ا أو مكمال لما تم اختياره في مساق حلقة مختار   لموضوع
ويشمل  وذلك ضمن البرنامج العام أو أحد مجاالت التخصص التي يقدمها البرنامج. كتابة بحث وعرض نتائجه. 830البحث 

 لعلمي.المساق مناقشة مبادىء األمانة العلمية وأخالقيات البحث ا

BUSA860 الرسالة   
 إنجاز بحث علمي في مجال التخصص بموجب تعليمات الرسالة المعتمدة.
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 التنفيذي إدارة األعمال في ماجستيرلبرنامج ا

 ما المميز في برنامج الماجستير في إدارة اإلعمال التنفيذي التابع لجامعة بيرزيت؟
دائما  مرتبطا  بالتغيرات الحالية في الحقول  ا  احتراس تتطلب الخاصة باألعمالفي عالمنا المتسارع، إن فعالية اإلبداع والمعرفة 

تساهم في التغيير المستمر داخل بيئة  التي المتعلقة باألعمال واإلدارة. بالنسبة للسياق الفلسطيني، حيث العديد من التحديات
 في تحقيق القيمة لالقتصاد الفلسطيني والمجتمع ككل.العمل، فإن أخذ الدور التقليدي للجامعة بعين االعتبار بالغ األهمية 

تفتخر كلية األعمال واالقتصاد بتقديم برنامجها الجديد تحت عنوان الماجستير في إدارة األعمال التنفيذي. إن البرنامج مصمم  
من خالل سلسلة من خصيصا للمهنيين ذي الخبرة التنفيذية الواسعة في السوق الفلسطيني بهدف تعزيز قدراتهم الجماعية 

 المساقات المتخصصة لتلبية احتياجاتهم المتغيرة. 
يهدف هذا البرنامج إلى تقديم فرص ممتازة للمهنيين الذين يطمحون إلى زيادة معرفتهم، مهاراتهم، شبكاتهم المعرفية وكفاءاتهم 

 24لى أن يكتمل في فترة تقدر بحوالي للتعلم والتطور بطريقة ال تعطل حياتهم المهنية أو الشخصية. لقد صمم البرنامج ع
 شهرا ضمن استخدام منهج معياري يسمح للمشاركين تحقيق توازن جيد بين المهام الدراسية وأوقات الحصص.

 تصميم البرنامج
صمم البرنامج المخطط له لمدة سنتين بدوام جزئي لتحفيز التفكير اإلداري المبدع و تلبية احتياجات المرشحين. حيث  تقدم 

يوما.  ومن أجل المزيد من الكفاءة مع األخذ بعين االعتبار نمط الحياة  15-10المساقات شهر بعد شهر لفترة تمتد ما بين 
 المعقد لدى المهنيين الفلسطينيين، فإنه سيتم عرض المساقات في جلسات ما بعد الظهر أو في المساء.

للعمل بفعالية في بيئة العمل العالمية. إن نهج التعلم المستخدم  سوف يتعرض المرشحون إلعداد متنوع الجوانب والذي يهيئهم
في المساقات يتكون من تحليل قضايا دراسية، المحاكاة والتفكير النقدي باإلضافة لحل المشاكل من أجل التأكيد على الدور 

جهودا  فردية  باإلضافة إلى جهود  المتعلق بالمشاركة الفعالة للمرشحين. في معظم المساقات إن المحتوى واإلنجازات يتطلبان
 فرق جماعية. سيتم تدريس المساقات للمرشحين من قبل مجموعة من األساتذة المحليين والعالميين المتميزين.

 شروط االلتحاق:
يمية إن الشرط الرئيسي للقبول في برنامج الماجستير في إدارة األعمال التنفيذي التابع لجامعة بيرزيت مبني على خلفية أكاد
 جيدة وعلى سجل الخبرات الوظيفية والرغبة في التطوير الذاتي. على المتقدمين للبرنامج استيفاء معايير القبول التالية: 

 .ما ال يقل عن درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها 
 .الكفاءة في اللغة االنجليزية 
 .ما ال يقل عن سبع سنوات من الخبرة في منصب تنفيذي/إداري 
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 متطلبات اتمام البرنامج:
 ساعة معتمدة. 36إتمام ما ال يقل عن  .1

 :ساعة تشمل المساقات التالية 21المساقات االجبارية:  أ.

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
EMBA631 إدارية محاسبة                            

2 EMBA63 إدارة مالية   
EMBA633 إدارة تسويق   
EMBA635 استراتيجية إدارة        EMBA633   

وأحد المساقات التالية 
EMBA631, أوEMBA632 

EMBA636  اقتصاد إداري                       
EMBA637 إحصاء ومنهجية بحث       

EMBA830/831 حلقة بحث  

 ساعة من المساقات التالية:  15المساقات االختيارية:  ب.

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
EMBA634 سلوك تنظيمي  
EMBA638 ادارة الموارد البشرية  
EMBA639 ادارة العمليات  
EMBA730 االعمال االلكترونية  

EMBA7301 القيادة  
EMBA7302 النواحي القانونية واالخالقية لالعمال  
EMBA7307 ادارة المصارف التجارية  
EMBA7308 ادارة مالية متقدمة  
EMBA7309 تحليل القوائم المالية  
EMBA731 محاسبة مالية  

EMBA7312 النظرية المحاسبية  
EMBA7313 تدقيق الحسابات EMBA731 
EMBA7314 فحص االحتيال EMBA7313 
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EMBA7315 قضايا ضريبية EMBA731 
EMBA7316 ادارة المحافظ االستثمارية  
EMBA732 مؤسسات مالية  
EMBA733  النقد واسواق المالاسواق  

EMBA7333 االدارة المالية الدولية  
EMBA734 تسويق دولي  
EMBA735 نظرية التنظيم  
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 (EMBAوصف المساقات )
631 EMBA محاسبة إدارية     

األساليب المحاسبية في عملية اتخاذ القرار في سلوك التكاليف، تحليل التكاليف واألرباح، التخطيط والرقابة اإلدارية، استخدام 
 .المدى القصير، الموازنات التقديرية التشغيلية، الموازنات الرأسمالية

632 EMBA  إدارة مالية  
إدارة الموجودات والمطلوبات المتداولة، تحليل العائد والمخاطرة، تكلفة رأس المال، الموازنات االستثمارية وتقييم المشروعات، 

 ية هيكل رأس المال، قرارات التمويل طويل األجل، سياسات توزيع األرباح، بدائل التمويل.نظر 

633 EMBA إدارة تسويق   
تحليل السوق والبيئة، إدارة العمليات التسويقية، عناصر المزيج التسويقي )السلعة، التسعير، قنوات التوزيع، الدعاية 

 ويق، تطبيقات على التسويق.واإلعالن(، تخطيط وتصميم استراتيجيات التس

634 EMBA سلوك تنظيمي 
السلوك التنظيمي لألفراد والمجموعات والمؤسسات، دور القائد وبناء الفريق، دور المدير، المهارات التنظيمية، الحوافز، القيم، 

 األداء، عمليات التغيير وا عادة الهيكلة، إدارة الصراع.

635 EMBA إدارة استراتيجية   
تحليل القدرات )البيئة الداخلية للمؤسسة(، تحليل البيئة المحيطة بالمؤسسة )الفرص والمعوقات(، استراتيجيات منشأة األعمال، 
الهيكل التنظيمي من منظور استراتيجي، الرقابة االستراتيجية، السلوك االستراتيجي، اإلدارة االستراتيجية في المؤسسات غير 

 الربحية، حاالت عملية. 
 EMBA632أو  ,EMBA631وأحد المساقات التالية   EMBA633المتطلب السابق 

636 EMBA  اقتصاد إداري  
تحليل وتقدير الطلب، التنبؤ، اإلنتاج، تحليل وتقدير التكاليف، هيكل السوق )المنافسة الكاملة، االحتكار، المنافسة 

في السوق، اتخاذ القرارات في ظروف عدم التيقن، الموازنات االحتكارية، احتكار القلة(، السياسات السعرية، دور الحكومة 
 الرأسمالية.

637 EMBA إحصاء ومنهجية بحث   
أساليب البحث العلمي، تجميع وتحليل البيانات، تفسير النتائج، كتابة األبحاث والتقارير، تطبيقات عملية. )يفضل تسجيله في 

 الفصل األول أو الثاني من االلتحاق بالبرنامج(.
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638 EMBA إدارة الموارد البشرية  
مفهوم وتطور إدارة الموارد البشرية، مهام ووظائف إدارة الموارد البشرية، العالقات العمالية، تحليل الوظائف، تخطيط الموارد 

الموارد البشرية بنقابات البشرية، االستقطاب واالختيار، التعيين، التدريب، تطوير وتنمية القدرات البشرية، تقييم األداء، عالقة 
 العمال، عالقات العمل الوظيفي، حاالت عملية.

639 EMBA إدارة العمليات  
عملية اإلنتاج وعالقتها بالوظائف األخرى للمنشأة، تطبيق األساليب الكمية واإلحصائية في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات 

 المواد، مراقبة الجودة. في إدارة العمليات، اقتصاديات موقع المصنع، إدارة

730 EMBA األعمال االلكترونية   
مدخل لألعمال اإللكترونية، عالقات األعمال والتبادالت التجارية بواسطة اإلنترنت، عالقة منشأة األعمال بمنشأة أعمال 

 ية.أخرى، تخطيط مصادر المنشأة، إدارة العالقات مع العمالء، إدارة مراحل البيع والتزويد اإللكترون

EMBA7301 القيادة    
نظريات القيادة المختلفة، مفهوم القيادة، األسس العامة وعمليات القيادة الظرفية الفاعلة، الظروف المختلفة للقيادة ومواصفات 

 لدى القائد.القائد، تحفيز وتوجيه فريق العمل. الفرق بين القائد الناجح وغير الناجح، القيادة التبادلية والتحويلية، بناء الثقة 

EMBA7302 النواحي القانونية واألخالقية لألعمال 
أثر النظام القانوني على األعمال. اإلطار القانوني للشركات، بدائل حل الخالفات بين الشركات، قوانين إدارة الموارد البشرية 

نهاء خدمة وقياس األداء، العقود، المسؤولية القانونية للسلعة، الترخيص،  قوانين البيئة، حق البراءة واالختراع، من تعيين وا 
 قوانين المساواة وعدم التمييز، القرارات األخالقية في اإلدارة والمسؤولية االجتماعية.

EMBA7307 إدارة المصارف التجارية   
هيكل قطاع الخدمات المصرفية ودور المصارف التجارية في القطاع المالي والمصرفي، الخدمات التي تقدمها المصارف، ال

التنظيمي للمصرف التجاري، الرقابة وتنظيم أعمال المصارف، مدخل إلى القوائم المالية للمصارف التجارية وتقييم نتائج 
 األعمال، المحافظ االستثمارية للمصارف التجارية، رأس المال، السيولة واإلقراض.

EMBA7308 إدارة مالية متقدمة  
ة المخاطر بالعائد على االستثمار، أثر القرارات المالية المختلفة، سياسة العوائد، قيمة تطبيق النظريات المالية من خالل مقارن

الملكية، ديون الشركات، طرق التمويل المختلفة. وسياسة توزيع األرباح وعالقتها بالقيمة السوقية للشركة، واالندماج 
 واالستحواذ.
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EMBA7309 تحليل القوائم المالية    
مالية وبنودها المختلفة ودورها في إظهار أداء الشركة للمستثمرين، المحللين، والمدينين، وللتنبؤ في المستقبل تحليل القوائم ال

القوائم المالية   المالي للشركة واالستراتيجيات المستقبلية. تفسير القوائم المالية، تحديد معايير قياس األداء المالي للشركات،
 ة المشروع ومركزه المالي قصير األجل وطويل األجل.المختلفة والحكم على كفاءة إدار 

731 EMBA محاسبة مالية  
القوائم والتقارير المالية، الدورة المحاسبية، اإليرادات واألصول النقدية، تكاليف المبيعات والمخزون، األصول طويلة األجل، 

 القوائم المالية المختلفة.الخصوم وراس المال، قائمة الدخل، قائمة التدفق النقدي، تحليل وتفسير 

7312 EMBA النظرية المحاسبية    
نشأة المحاسبة وتطورها،النواحي النظرية لمبادىء ومفاهيم اإلجراءات المحاسبية، التساؤالت التي تثار حول الجوانب النظرية 

كل اإلطار النظري للمحاسبة، للتطبيقات المحاسبية، تعريف بالنظريات المحاسبية، المفاهيم والمبادىء المحاسبية التي تش
أهدافها وا عدادها، ومفاهيم الدخل وقياسه، واإليرادات والنفقات واألرباح والخسائر، البحث في طبيعة المشاكل  القوائم المالية

 المحاسبية المرتبطة بعناصر الميزانية العمومية.

EMBA7313 تدقيق الحسابات  
القوائم المالية، معايير تدقيق الحسابات، تقارير مدقق الحسابات المستقل، القواعد  المفاهيم والمبادئ األساسية الخاصة بتدقيق

جراءاته، المسؤوليات الخاصة بمدقق  األخالقية والقانونية لمهنة تدقيق الحسابات، أسس عمل مدقق الحسابات المستقل وا 
ها، استخدام الحاسوب في عملية تدقيق الحسابات، الحسابات، تقييم نظام الرقابة الداخلية، أنواع العينات المستخدمة وخصائص

 تحليل حاالت عملية في تدقيق الحسابات.
 EMBA731 المتطلب السابق:

EMBA7314 فحص االحتيال   
االحتيال والتقليل من إمكانية حدوثه، عالقة المبادئ  واكتشاف عرض ألساليب االحتيال المختلفة، مبادئ و منهجية فحص

ل، االحتيال باستخدام الحاسوب، منع عمليات االحتيال من خالل نظام رقابة داخلية فعال، القوانين المحاسبية باالحتيا
 واألنظمة الصادرة حديثا بهدف منع عمليات االحتيال وكيفية التعامل معها، تحليل حاالت عملية في االحتيال.

 EMBA7313 المتطلب السابق:

EMBA7315 قضايا ضريبية  
الضرائب المباشرة وغير المباشرة وأنواعها، القوانين الضريبية السارية المفعول، استعراض وتحليل  عرض ألسس الضريبة،

 قضايا ضريبية خاصة بالضريبة على األفراد والشركات المختلفة، تحليل حاالت عملية في الضريبة.
 EMBA731 المتطلب السابق:
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EMBA7316 االستثمارية إدارة المحافظ                                
دارة المحفظة االستثمارية المثلى، البيئة   نظرية المحافظ االستثمارية، التعريف بالمحفظة االستثمارية، مفهومها وكيفية بناء وا 

االستثمارية، تقييم األدوات االستثمارية، تحليل المخاطر، األسواق المالية اإلقليمية والعالمية والمحافظ الدولية، نظرية كفاءة 
 السوق.

EMBA732 مؤسسات مالية   
دور النظام المالي في االقتصاد، القطاع المصرفي، مؤسسات االدخار التقاعدي، أعمال الصرافة، مؤسسات التوفير العقارية، 

 شركات الوساطة المالية، شركات التأجير، المؤسسات المالية المحلية واإلقليمية والعالمية.

EMBA733  المالأسواق النقد وأسواق   
دور أسواق النقد وأسواق المال في تمويل القطاعين الخاص والعام، األسواق المالية المحلية واإلقليمية والدولية، قواعد 
جراءات التعامل في البورصة، المعلومات االستثمارية، مؤشرات قياس حالة السوق المحلية والدولية، كفاءة سوق رأس المال،  وا 

 يكل وأسعار معدالت الفائدة، تمويل الخصوم، السندات الدولية.عائد وأسعار السندات، ه

EMBA7333 االدارة المالية الدولية   
أسواق تبادل العمالت، أهم النظريات في االدارة المالية الدولية،  سياسات وأساليب اإلدارة المالية للشركات متعددة الجنسيات،

االستثمارات االجنبية المباشرة والغير مباشرة، إستخدام المشتقات المالية في  إدارة المخاطر المتعلقة باالستثمارات الخارجية،
 إدارة المخاطر، قرارات االستثمار في األسواق المالية الدولية، تحليل مصادر التمويل الخارجية.

734 EMBA تسويق دولي  
تراق األسواق الجديدة، مواضيع خاصة بمزيج األساليب التحليلية لتقييم األسواق، استراتيجيات دخول األسواق الدولية، اخ

 التسويق في األسواق العالمية، شركاء التوزيع، السياسات السلعية، التسعير الدولي، تنفيذ برامج التسويق الدولية.

735 EMBA التنظيم نظرية 
 رة التغيير في المنظمة.تطور نظرية التنظيم، الهياكل التنظيمية، كفاءة التنظيم، المؤثرات البيئية في المنظمة، إدا

736 EMBA إدارة عامة 
تطور اإلدارة العامة، أساليب اإلدارة في القطاع العام، دور المدير في المؤسسات العامة، تحديد األخالقيات والمعايير 

في مؤسسات القطاع والمسؤوليات اإلدارية والمصلحة العامة، البيئة السياسية والقانونية، الوظائف اإلدارية والهياكل التنظيمية 
 العام.
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737 EMBA نظم معلومات إدارية  
هيكل نظم المعلومات اإلدارية، عملية تطوير نظم المعلومات، معالجة الملفات، قاعدة المعلومات المتكاملة، توصيل البيانات، 

 عملية اتخاذ القرارات اإلدارية باستخدام برامج الحاسوب.

738 EMBA أعمال دولية   
خاذ القرارات الخاصة باألعمال الدولية، تقييم فرص المشاركة في األسواق العالمية، العوامل التنظيمية والبيئية التي تحليل وات

تؤثر في إعمال المؤسسات متعددة الجنسية )البيئة السياسية والثقافية والقانونية واالقتصادية(، دور الدولة والمنظمات العالمية 
 الدولية، اإلدارة الوظيفية الدولية )تسويق، إنتاج، محاسبة، تمويل، موارد بشرية(.في التجارة، االستراتيجيات 

739 EMBA مواضيع خاصة  
ويقدم حسب احتياجات  دراسة متعمقة لموضوع متخصص في مجال اإلدارة، أو المحاسبة، أو المالية، أو نظم المعلومات،

 ب للمساق.الطلبة واإلمكانيات المتوفرة، ويتم اختيار عنوان مناس

EMBA7393 الريادة وتأسيس المشاريع الجديدة  
إيجاد وتحليل الجدوى من فكرة مشروع معين وتحويل الفكرة إلى سلعة أو خدمة وتسويقها. عناصر إعداد خطة عمل للمشاريع 

والتحليل المالي، الجديدة وا عدادها، عمليات التخطيط من وجهة نظر المبادر والمستثمر إلنشاء مشروع جديد، دراسة السوق 
التعرف على   إيجاد رأس المال، الهيكلية التنظيمية، إدارة العمليات واإلعداد للموارد البشرية والموارد األخرى الالزمة للمشروع.

 التحديات التي يواجهها المبادر.

EMBA7394 إدارة االبداع 
رئيسية لالبتكار، استخدام وتطبيق االستراتيجيات والتقنيات فهم تعريفات ومفاهيم االبتكار واالختراع والبحث والتطوير، نماذج 

أمثلة وتجارب المنظمات   .وأدوات إدارة االبتكار، المهارات ذات الصلة إلدارة االبتكار على المستويين االستراتيجي والتشغيلي
 الرائدة.

7395 EMBA إدارة المشاريع  
كيفية تنظيم وتخطيط وتنفيذ وضبط المهام من اجل تحقيق اهداف تعريف إدارة المشاريع من وجهة نظر مدير المشروع، 

المؤسسة، الوسائل والمفاهيم المطلوبة إلدارة المشروع بنجاح مثل وثيقة المشروع، مجال المشروع، طرق تقسيم العمل، تقدير 
، استمرارية المشروع، واستخدام برنامج التكاليف، جدولة المشروع، ادارة الجودة، ادارة المخاطر، المتابعة والتقييم، ادارة التوريد

 حاسوبي خاص بإدارة المشاريع.

7397 EMBA إدارة المشاريع العائلية  
القضايا الشخصية والداخلية المرتبطة بالعمل الذي تملكه وتديره العائلة، نقاط القوة والضعف في القدرة التنافسية للشركات 

 .والتخطيط للخالفة واالستمرار  العقاري، كات العائلية، حل النزاعات، التخطيطالشر  العائلية، وديناميكيات التعامل، ثقافة
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7398 EMBA تمويل المشاريع الريادية  
رأس المال التشغيلي والموازنة التشغيلية، تحليل المخاطر ومصادر   تحليل االحتياجات المالية للمشاريع الصغيرة، إدارة

 ات الخروج.التمويل المختلفة، التقييم واستراتيجي

7399 EMBA ريادة الشركات  
تقييم االبتكارات ونماذج   .منتجات وخدمات جديدة، ومشاريع ونماذج عمل جديدة إلبتكار البدائل الممكنة للشركات القائمة

منح  عن طريق من أجل تنمية وتطوير الشركة.األنواع المختلفة من االستثمارات في مشاريع داخلية وخارجية األعمال التجارية
دارة الشركات، بما  لتشجيع التراخيص أو التحالفات في مشاريع مشتركة مع شركات اخرى. المهارات المطلوبة روح المبادرة وا 

 التوفيق بين واستراتيجيات من أجل المشروع لنجاح مقاييس إلى أفعال، ووضع الفرصة، وتحويل األفكار في ذلك اغتنام
 .الشركة األم يجياتواسترات للشركات المشاريع الريادية

830 EMBA حلقة بحث                                                       
قراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث المنشورة في أوعية نشر محكمة وبشكل جماعي حول مواضيع متقدمة ومختارة في 

دراسة متقدمة لموضوع  المساق على أن يقوم كل طالب بإعدادالبرنامج العام وفي مجال التركيز يحددها البرنامج وأستاذ 
مختار في البرنامج العام أو تبعا لتخصص الطالب من ضمن مواضيع المساقات التي يطرحها البرنامج وذلك بناء على 

ناقشة ويشمل المساق م توجهات الطلبة المختلفة بهدف التعمق في دراستها وتحليلها. كتابة بحث متعمق وعرض نتائجه.
 مبادىء األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي.

831 EMBA حلقة بحث                                        
قراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث المنشورة في أوعية نشر محكمة وبشكل جماعي حول مواضيع متقدمة ومختارة في 

 دراسة متقدمة لموضوع برنامج وأستاذ المساق على أن يقوم كل طالب بإعدادالبرنامج العام وفي مجال التركيز يحددها ال
مختار في البرنامج العام أو تبعا لتخصص الطالب على أن يكون مغاير ا أو مكمال لما تم اختياره في مساق حلقة البحث 

ويشمل  وعرض نتائجه. وذلك ضمن البرنامج العام أو أحد مجاالت التخصص التي يقدمها البرنامج. كتابة بحث 830
 المساق مناقشة مبادىء األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي.
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 كلية الهندسة والتكنولوجيا
 الخطط الدراسية

 

يبلغ عدد الدوائر م و 1979عام  التي تم دمجها مع كلية تكنولوجيا المعلومات الحقا (تأسست كلية الهندسة والتكنولوجيا )
 دوائر. خمساألكاديمية في الكلية حاليا  

 تطرح الكلية البرامج التالية:

 مشتركبرنامج الماجستير في الهندسة الكهربائية/ 
 مشتركالماجستير في هندسة االستدامة في االنتاج برنامج/ 
 الماجستير في هندسة التخطيط العمراني وعمارة المشهد برنامج  
 الماجستير في هندسة البرمجيات برنامج 
 الماجستير في الحوسبة برنامج 
 برنامج الماجستير في الهندسة المدنية 
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 ماجستير في الهندسة الكهربائيةالبرنامج 

 )مشترك مع جامعة بوليتكنك فلسطين(

 متطلبات إتمام البرنامج
 الطالب عند قبوله في البرنامج بنجاح. إتمام أية مواد إستدراكية  قد تطلب من .1
  ساعة معتمدة موزعة كما يلي: 36إتمام ما ال يقل عن  .2

 المساقات اإلجبارية  . أ

 ساعة معتمدة( 15لتركيز االتصاالت ) المساقات االجبارية . 1.أ

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق 
JMEE6301 منهجية البحث وآداب المهنة  
JMEE6302 الطرق الرياضية في الهندسة الكهربائية  
JMEE6303 الشبكات المعلوماتية والبروتوكوالت  
JMEE6304 أنظمة االتصاالت المحمولة  
JMEE6305  االتصاالت المتقدمةشبكات  

 ساعة معتمدة( 15المساقات اإلجبارية لتركيز القوى ) . 2.أ

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق 
JMEE6301 منهجية البحث وآداب المهنة  
JMEE6302 الطرق الرياضية في الهندسة الكهربائية  
JMEE6306 قالبات إلكترونيات القدرة و تطبيقاتها  
JMEE6307 نظم القدرة الكهربائية تخطيط JMEE6302 
JMEE6308 الطاقة المتجددة والتكامل مع شبكة الكهرباء العامة JMEE6306 
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ســاعات معتمــدة مــن المســاقات االختياريــة للتركيــز  6علــى ان تشــمل : ســاعة معتمــدة 15المســاقات اإلختياريــة  . ب
 بحسب المجموعتين التاليتين:

 ساعات على االقل( 6) االتصاالتالمساقات االختيارية لتركيز  ( 1-ب

 المتطلب السابق سم المساقا رقم المساق 
JMEE7301 الشبكات الالسلكية المتقدمة JMEE6302 
JMEE7302 شبكات الوسائط المتعددة JMEE6303 
JMEE7303 شبكات المجسات JMEE6303, JMEE6305 
JMEE7304 معالجة االشارات الرقمية JMEE6302 
JMEE7305 انظمة الهوائيات المتقدمة  
JMEE7306 االتصاالت الرقمية المتقدمة JMEE6302 
JMEE7309 موافقة البرنامج موضوع خاص في هندسة االتصاالت 

 ساعات على االقل( 6) المساقات االختيارية لتركيز القوى  ( 2-ب

 المتطلب السابق سم المساقا رقم المساق 
JMEE7311  دارة نظم القدرة  JMEE6302 الكهربائيةتشغيل وا 
JMEE7312 شبكات الكهرباء الذكية  
JMEE7313 القيادة المتقدمة للمحركات وتطبيقاتها JMEE6306 
JMEE7314 جودة ومعايير القدرة في الشبكات الصغيرة  
JMEE7315 التحكم الحديث JMEE6302 
JMEE7319  موافقة البرنامج موضوع خاص في هندسة القوى 

 ساعات معتمده 6الرسالة:  . ت

 المتطلب السابق سم المساقا رقم المساق 

JMEE860  رسالة 
 

حسب تعليمات األنظمة األكاديمية للدارسات العليا المعمول بها 
 في الجامعة
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 (JMEEوصف المساقات )
JMEE6301 منهجية البحث وآداب المهنة 

واالستنباطي، مراجع واالستشهادات، والمبادئ األخالقية في مجال تعريف البحث العلمي ومناهج البحث العلمي: االستقرائي 
دخال أساليب وتقنيات  البحوث والنوعية واألساليب الكمية؛ بحوث العمل والبحوث التحليلية، وتحديد البرمجيات المناسبة، وا 

ا في ذلك صياغة األسئلة البحوث التجريبية، والتحليل اإلحصائي. تقنيات العامة التي تنطبق على أي مشروع بحثي، بم
 البحثية، وبناء النظرية، وتحليل البيانات، وبناء األدلة، صالحية تقييم والنشر.

JMEE6302 الطرق الرياضية في الهندسة الكهربائية 
ليوفيل واالقترانات المتعامدة في نظم االحداثيات المتعامدة، الفصل -الجبر الخطي باستخدام توسعات إيجين، مسائل شتورم

بين المتغيرات، سلسلة فورييه، حل مسائل قيم الفواصل الحدية لمعادالت البالس، معادلة انتشار الحرارة ومعادلة الموجة في 
 .ليجيندر-بسل، لجيندر متعدد الحدود وسلسلة فورييه-أنظمة احداثيات مختلفة، تكامالت فورييه، اقترانات بسل وسلسلة فورييه

JMEE6303 والبروتوكوالت الشبكات المعلوماتية 
استعراض المفاهيم األساسية لشبكة بروتوكول االنترنت. مبادئ نظرية المعلومات، نظرية ترميز المصدر،نظرية ترميز القناة، 
نظرية ترميز المصدر والقناة بشكل مشتركة، عناصر نظرية معدل المعلومات ومقدار التشوه. وظائف طبقة الفيزيائية، ترميز 

وارزمياته وتطبيقاته، ترميز القناة بأنواعه وخوارزمياته وتطبيقاته، وظيفة طبقة الوصول الى الوسط، شبكة المصدر بأنواعه وخ
 إيثرنت، جدولة الوصول، تحليل االداء ونوعية الخدمة. وظيفة طبقة الشبكة، عناصر من نظرية الجدولة ونوعية الخدمة.

JMEE6304 أنظمة االتصاالت المحمولة 
روتوكوالت المستخدمة في الطبقة الفيزيائية وطبقة وصل البيانات  لألنظمة المحمولة مثل النظام العالمي بنية النظام والب

لالتصاالت المتنقلة، نظام العالمي لالتصاالت المتنقلة، وشبكات الجيل الرابع، شبكات الجيل الخامس، شبكة التطور لمدى 
دارة البيانات في الشبكات، ، ومعايير مشروع شراكة الجيل  طويل وشبكات واي فاي الثالث. إدارة التنقل في الشبكات، وا 

 شبكات المحمول المخصص وشبكات االستشعار، إدارة موارد النظم المحمولة، تصميم يعتبر المتغيرات من عدة طبقات.

JMEE6305 شبكات االتصاالت المتقدمة 
تحليل أداء الشبكة، وتصميم وتقييم البروتوكول، الشبكات  أساليب وتقنيات لتصميم، تشغيل، وتقييم أداء شبكات االتصاالت.

االفتراضية، الشبكات المنشأة من خالل البرمجيات، الشبكات ذاتية التنظيم والصيانة، والحوسبة السحابية، برمجة نقل 
 .المعلومات من خالل الشبكة

JMEE6306  لكترونيات القدرة و تطبيقاتهاإقالبات 
و مبادئ تشغيليها. طبولوجيا مقطعات التيار الثابت  بائط و قالبات( إلكترونيات القدرة: خصائصهامقدمة عامة في أجهزة )ن

نمذجة وتحليل مبدالت الرنين. قالبات التيار الثابت  .ثابت و مباديء عملها. أساسيات تقنيات التبديل عديمة الخسارة الى
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تقنيات التعديل. التطبيقات: مصادر القدرة متبدلة األوضاع، قيادة ومبادئ  قالبات متعددة المستويات. خصائص الى متردد و
 المحركات، وشبكات القدرة الكهربائية.

JMEE6307 تخطيط نظم القدرة الكهربائية 
 الطرق الرياضية والنهج الحديثة لتخطيط نظام الطاقة. التنبؤ بالطلب. تخطيط التوليد والنقل والتوزيع: طرق القطعية

وأساليب الكشف عن مجريات األمور العشوائية، تخطيط النظام، واختيارالمكونات. اختيارالمسار: االعتبارات واالحتمالية، 
 المدى. البيئية واالقتصادية. األساليب الكمية للتخطيط طويلة وقصيرة

 JMEE6302المتطلب السابق: 

JMEE6308 الطاقة المتجددة والتكامل مع شبكة الكهرباء العامة 
عن مصادر ونظم الطاقة المتجددة مع التركيز على تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح. خصائص  مقدمة عامة

وتكنولوجيا عناصر تخزين الطاقة. أساليب ولوجاريثمات تحقيق الكفاءة القصوى،  مبدأ عمل وخصائص المولدات المستخدمة 
الطاقة. تصميم أنظمة توليد القدرة الهجينية والمتوزعة وربطها مع  في أنظمة طاقة الرياح. قالبات إلكترونيات القدرة وتحويل

 إقتصاديات الطاقة المتجددة. شبكة الكهرباء العامة: الفهم العام، التحديات التقنية والمقيدات العملية. مقدمة في
 JMEE6306المتطلب السابق: 

JMEE7301 الشبكات الالسلكية المتقدمة 
النموذج المستوي، نموذج االنتقائية بناءا على التردات، نماذج التالشي لرايلي/ رايشا  /ناكاجامي، نماذج القنوات الالسلكية )

نموذج محاكات التالشي لجاكي(. تضميم بالتقسيم الترددي المتعامد، الوصول باستخدام التضميم بالتقسيم الترددي المتعامد، 
نظام متعدد المرسالت ومتعدد المستقبالت، والشبكات الالسلكية االتصاالت منتشرة الطيف، الترميز الزماني والمكاني، 

 .التعاونية والتتابعية، شبكات االستشعار الالسلكية، شبكات الراديو اإلدراكي
 JMEE6302المتطلب السابق: 

JMEE7302 شبكات الوسائط المتعددة 
تكيف بطريقة الشيفرة، ترميز الصوت، الترميز ترميز الكالم، خصائص ترميز الكالم، تقنيات التكميم، التعديل النبضي الم

باستخدام التنبؤي الخطي، ترميز الصوت لالتصاالت المحمولة. مفاهيم ارسال وضغط الوسائط المتعددة، وترميز الفيديو، 
بشكل  نظرية معدل المعلومات ومقدار التشوه، ونماذج سريان المعلومات من الفيديو، ونوعية الخدمة، ترميز المصدر والقناة

مشترك، التحكم بالتشوه ومعدل نقل المعلومات، تشكيل سريان المعلومات، الترميز واالرسال، ترميز الفيديو الطبقي، تصميم 
 يعتبر المتغيرات من عدة طبقات، وتخصيص وتوزيع الموارد على المستخدمين، التشفير بأوصاف متعددة وتنوع المسارات.

 JMEE6303المتطلب السابق: 
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JMEE7303 شبكات المجسات 
تركيب شبكات المجسات، تحديد المسافات و المواقع، بروتوكوالت الوصول و التوجيه لشبكات المجسات، استهالك وادارة 
الطاقة، وأنظمة التشغيل لشبكات المجسات الالسلكية، االدارة والتحكم في الطاقة، ومنهجيات التصميم والحماية، واتجاهات 

 .جهزة المجسات الناشئة، البرمجيات المستخدمة ألغراض البحث في شبكات المجسات، ومزامنة الوقتالتكنولوجيا، وأ
 JMEE6303 ،JMEE6305المتطلب السابق: 

JMEE7304 معالجة االشارات الرقمية 
تنفيذ مرشحات بإستجابة منتهية و بإستجابة غير منتهية، المرشحات الرقمية المتينة، التنبؤ والتقدير، تغيير معدل أخذ 

معدل النقل، معالجة اإلشارات متعددة األبعاد، تراكم المرشحات، المويجات، -العينات، فكرة معالجة االشارات متعدد
قمية، خوارزميات بديلة لحساب الفوريريات المتقطعة. أمثلة ومشاريع وتطبيقات والمرشحات التكيفية، معالجات اإلشارات الر 

 MATLABباستخدام 
 JMEE6302المتطلب السابق: 

JMEE7305 الهوائيات المتقدمة انظمة 
س، طريقة قوة الدفع، النظرية الهندسية للحيود، هوائيات االبواق للميكروويف، هوائيات االشرطة الدقيقة، وهوائيات العاك

هوائيات العدسة، وهوائيات العازل وراشح الموجة، الهوائيات الذكية وهوائيات تكوين الشعاع، التقنيات العددية المطلوبة لفهم 
مواضيع متقدمة في الهوائيات، االتجاه الحديث في نمذجة وتطبيق أنظمة الهوائيات المختلفة، اعتبارات التصميم الستخدام 

 .األيوني الت الالسلكية. انتشار موجات الراديو في الغالف الجوي التروبوسفير والغالفالهوائيات في أنظمة االتصا

JMEE7306 االتصاالت الرقمية المتقدمة 
طرق التحري والتقدير، تقدير العوامل، التقدير باستخدام تقليل المربع، التقدير باستخدام معدل المربع، التقدير باستخدام الحد 

مقدرات بيز، وتقدير القناة، ونماذج انتشار االشارة،  .قدرات الحد األقصى الالحق والحد األقصى االرجحاألدنى من التباين، م
 .االنظمة متعددة االشارات، أداء النظام في القنوات المضمحلة، تقنيات التنوع، التسوية

 JMEE6302المتطلب السابق: 

JMEE7309 موضوع خاص في هندسة االتصاالت 
 دراسة موضوع معين مرتبط بالتقدم في هندسة االتصاالت اعتمادا على احتياجات الطالب واهتمامات مدرس المساق. 

 المتطلب السابق: موافقة لجنة البرنامج

JMEE7311 دارة تشغيل  الكهربائية القدرة نظم وا 
دارة نظــم القــدرة الكهربائيــة: األســاليب واألدوات الرياضــية المطبقــة علــ ى تشــغيل نظــام القــدرة. خصــائص وحــدات توليــد تشــغيل وا 

القـــدرة. التوزيـــع االقتصـــادي لوحـــدات التوليـــد وأســـاليب الحـــل. آثـــار نظـــام النقـــل و التوزيـــع. التـــزام وحـــدة، البرمجـــة الديناميكيـــة، 
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. الـتحكم فـي الحراري. جدولة الصـيانة. نمـاذج تكلفـة تبـادل إنتـاج القـدرة-وأساليب الكشف عن مجريات األمور. التنسيق المائي
 .التوليد. تخصيص و توزيع القدرة الرّدّية. تدفق القدرة األمثل باستخدام الخوارزميات الذكية

 JMEE6302المتطلب السابق: 

JMEE7312 شبكات الكهرباء الذكية 
النظريـــات يغطـــي هـــذا المســـاق مواضـــيع مختلفـــة عـــن الشـــبكات الذكيـــة ويشـــمل ذلـــك توليـــد الطاقـــة و نقلهـــا و توزيعهـــا وكـــذلك 

والتصميم والتكنولوجيا والسياسات المطبقة على الشبكات الذكية. المجسات الذكية واالتصـاالت والـتحكم بأنظمـة الطاقـة؛ اجهـزة 
القياس المتقدمة وتركيبها، ادارة الطاقة في المباني وأتمتة المنازل. تطبيقات الشـبكات الذكيـة المختلفـة. انظمـة الحمايـة واألمـان  

دارة المختلفة. شبكات الكهربـاء الصـغيرة ومـوارد الطاقـة المتوزعـة؛ االسـتجابة للطلـب والتسـعير فـي الوقـت الحقيقـي، وأنظمة  األ
 واألنظمة الذكية إلدارة إنقطاع التيار.

JMEE7313 القيادة المتقدمة للمحركات و تطبيقاتها 
دد وقيادتهــا. آالت التيــار المتــردد بــارزة وغيــر بــارزة مقدمــة فــي قيــادة محركــات التيــار المتــردد. مراجعــة لمحركــات التيــار المتــر 

األقطاب. قيادة محركات التيار المتردد متغيرة السرعة مفتوحة / مغلقـة الحلقـة وتطبيقاتهـا. مفهـوم المتجهـات الفضـائية. محـاور 
وجيـه التـدفق المغناطيسـي المباشـر تمثيل آالت التيار المتردد المباشر والتربيعي. المعادالت الديناميكية آلآلت التيار المتردد. ت

وغيــر المباشــر. تنفيــذ الــتحكم المتجهــي غيــر المباشــرفي الــتحكم  بالســرعة ، عــزم الــدوران و التــدفق. قيــادة المحركــات المتجهــة 
تطبيقـات فـي  عديمـة المجسـات. تقنيـات الضـبط الـذاتي. قيـادة محركـات التيـار المتـردد و الثابـت عديمـة الفرشـات )الفحمـات(.

 ة المحركات.قياد
 JMEE6306المتطلب السابق: 

JMEE7314  جودة ومعايير القدرة في الشبكات الصغيرة 
تعريفات ومعايير جودة القدرة الكهربائية، أنـواع ومشـاكل جـودة القـدرة وأنـواع الحمـل المختلفـة وتوليـد القـدرة الكهربائيـة التـي تـؤثر 

وتحليـل اسـتجابة الشـبكة التـرددي، الـرنين، الـرنين غيـر الخطـي )رنـين القالـب على نوعية الطاقة في الشـبكات الصـغيرة. دراسـة 
الحديـدي(، والتــداخل الكهرومغناطيســي. النمذجــة والتحليـل العــابر لتحســين نوعيــة القــدرة مـن خــالل معوضــات ومرشــحات القــدرة 

 علقة بنوعية القدرة.المتقدمة، الثابتة، الهجينة والفعالة. مقدمة في القضايا الهندسية االقتصادية المت

JMEE7315 التحكم الحديث 
معـادالت الحالـة. التمثيـل الخطـي مـن أنظمـة غيـر الخطيـة. حـل معادلـة الحالـة الفضـائية. قابليـة الـتحكم والمالحظـة. اختبـارات 

التصـــميم بوبـــوف لقابليـــة المالحظـــة والـــتحكم. التصـــغير األعظمـــي واالســـتقرار. تصـــميم متغيـــرات الحالـــة فـــي التغذيـــة الراجعـــة. 
ريكاتي. تصـميم وحـدة تحكـم رقميـة. تصـميم تحديـد القطـب وتقـدير الحالـة. الـتحكم الخطـي األمثـل مـن الدرجـة  األمثل ومعادلة 

 .الثانية. استراتيجيات التحكم الذكي: النظم الخبيرة، والتحكم في المنطق الضبابي والشبكات العصبية
 JMEE6302المتطلب السابق: 
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JMEE7319  موضوع خاص في هندسة القوى 
 دراسة موضوع معين مرتبط بالتقدم في هندسة القوى الكهربائية اعتمادا على احتياجات الطالب واهتمامات مدرس المساق. 

 المتطلب السابق: موافقة لجنة البرنامج

JMEE860 الرسالة 
 .المتطلب السابق: كما هو مبين في التعليمات االكاديمية للبرنامج المشترك
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 برنامج الماجستير في هندسة االستدامة في االنتاج

 )برنامج مشترك مع جامعة النجاح الوطنية(

تقدم كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة بيرزيت بالمشاركة مع كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية برنامجا 
يسعى برنامج هندسة االستدامة المشترك في  االنتاج.دراسيا يؤدي الى درجة الماجستير في هندسة االستدامة في 

بيرزيت والنجاح الى تلبية احتياجات التنمية في فلسطين في جانبها االقتصادي من رفع لمستوى االنتاج القومي في  تيجامع
استخدام مصادر فلسطين و في الجانب البيئي حيث انه يتماشى مع التوجه العالمي لضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية و 

الطاقة المتجددة والحفاظ على المياه و تقليل التلوث للبيئة إضافة الى تطبيق طرق إعادة التصنيع وتدوير المنتجات. 
ينسجم انسجاما تاما مع مباديء االستدامة في طرق التصنيع واالنتاج والبناء في كافة قطاعات الهندسة في   فالبرنامج

رنامج الى تطبيق مبدأ االستدامة كأساس للبناء والتنمية من أجل ضمان استمرار الحياة البشرية فلسطين وخارجها. و يطمح الب
 على هذا الكوكب و دون االضرار باالجيال القادمة.

 شروط االلتحاق
بكالوريوس من جامعة معتمدة في احد تخصصات الهندسة مع النظر في امكانية طلب اجتياز مساقات استدراكية  .1

 ت تحدد عند القبول.لبعض الحاال
 تقدير جيد و اعلى. .2

 متطلبات اتمام البرنامج
 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 36ما ال يقل عن  انهاء

 ساعة معتمدة كما يلي: 15المساقات اإلجبارية: انهاء  . أ

رقم المساق في 
 جامعة بيرزيت

رقم المساق في  سم المساقا
 جامعة النجاح

الجامعة التي 
 المساقتطرح 

ENSU631 جامعة بيرزيت 523001 اساليب البحث وطرق الكتابة العلمية 
ENSU632 جامعـة النجاح 523002 تصميم وضبط الجودة 
ENSU634 جامعـة النجاح 523003 التصنيع وتخطيط المصانع 
ENSU635 جامعة بيرزيت 523004 هندسة االستدامة 
ENSU636  جامعة بيرزيت 523005 في االنتاجكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 
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 ساعة معتمدة من المساقات االختيارية التالية: 15المساقات االختيارية: انهاء  . ب

رقم المساق في 
 جامعة بيرزيت

رقم المساق في  اسم المساق
 جامعة النجاح

الجامعة التي 
 تطرح المساق

ENSU6311 جامــــعـة النجاح 523021 ادارة المشاريع 
ENSU6312 جامـــــعـة النجاح 523022 ادارة الجودة وأساليبها 
ENSU6313 جامـــعـة بيرزيت 523023 مواضيع خاصة هندسة في الجودة 

 جامـــــعـة النجاح
ENSU6321 جامــــعة بيرزيت 523024 التكاليف الهندسية واقتصاديات االنتاج 
ENSU6322  التصميم والتصنيع الممنهج باستخدام

 الحاسوب
 جامــــعة النجاح 523025

ENSU6323 جامـــعة بيرزيت 523026 عمليات التصنيع المتقدمة 
ENSU6324 جامـــعة بيرزيت 523027 األساليب التجريبية 
ENSU6326 جامــــعة بيرزيت 523028 النمذجة والمحاكاة والتوصيف 
ENSU6327 جامـــعـة بيرزيت 523029 مواضيع خاصة في هندسة االنتاج 

 جامــــعـة النجاح

ENSU633 جامـــــعة بيرزيت 523030 األتمتة واإلنتاج 
ENSU6331 جامـــعـة النجاح 523031 تحليل دورة حياة المنتوج 
ENSU6332 جامـــعـة النجاح 523032 االنتاج النظيف 
ENSU6333 معالجة المياه  كفاءة االستخدام وتكنولوجيا

 العادمة في الصناعةوالمياه 
 جامــــعة بيرزيت 523033

ENSU6343 جامـــعـة بيرزيت 523034 مواضيع خاصة في هندسة االستدامة 
 جامـــعـة النجاح

GADS639*  جامـــعة بيرزيت 523035 سياسات التنمية 
ECON735**  جامــــعة بيرزيت 523036 التنمية االقتصادية 

    ودراسات التنمية* برنامج ماجستير النوع 
                                     ** برنامج ماجستير في االقتصاد 
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 المساقات أالستدراكية:تحدد حسب الحاجة لكل طالب عند القبول.  ت.    

 
 ساعات معتمده إما رسالة أو حلقتي بحث: 6مسار "أ" أو مسار "ب":   ث.

الساعات  المساق  
 المعتمدة

المساق في رقم 
 جامعة النجاح

 المتطلب السابق

 انهاء المساقات االجبارية 860ENSU 6 523006 رسالة مسار أ
 انهاء المساقات االجبارية 830ENSU 3 523007 1حلقة بحث  مسار ب
 انهاء المساقات االجبارية 831ENSU 3 523008 2حلقة بحث  مسار ب
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 (ENSU) وصف المساقات
ENSU631 (523001) اساليب البحث وطرق الكتابة العلمية   

مقدمة في أساليب البحث ألعلمي الطرق الكيفية والكمية في ألبحث. كتابة تقرير عن عملية إنتاجية كتابة مقترح تمويل كتابة 
درو, مقترح رسالة علميه. كتابة ورقة بحث مراجعة ورقة بحث, تحضير براءة اختراع لمنتوج, استخدام برامج التكس وكوريل 

 مؤتمر علمي. استخدام المكتبة والمراجع و اخالقيات الكتابة, عرض ورقة بحث

ENSU6311 (523021ادارة المشاريع ) 
دارة المشروع، وضع الميزانيات، وتقنيات جدولة المشروع )تقنيات الشبكة:  ,CPM تصنيف المشاريع الهندسية، تنظيم وا 

PERT and Gantt chartsنهاء المشروع.(، وتخصيص الموارد، وا  لتحكم في التكلفة، التدقيق وا 

ENSU6312 (523022) وأساليبها إدارة الجودة 
 ISO 9000 إدارة الجودة الشاملة وأدواتها, متطلبات وكيفية تطبيق نظم الجودة واإلدارة البيئية من أجل التميز المؤسسي مثل

 دالة الجودة، طريقة التصنيع محدود الفاقد.، كيفية إجراء تدقيق الجودة ونماذج التميز، تعزيز ISO 14000و

ENSU6313 (523023مواضيع خاصة في هندسة الجودة ) 
 دراسة مواضيع خاصة في مجال هندسة الجودة بناء على توفر اعضاء هيئة التدريس واهتمامات الطلبة والطاقم التدريسي.

ENSU632 (523002) تصميم وضبط الجودة 
ومراقبة الجودة بما في ذلك األدوات التحليلية للجودة واتخاذ القرار وأدوات التخطيط، تقنيات ضبط مواضيع متقدمة في تصميم 

 six sigma  الجودة اإلحصائي، فحص قدرة العمليات االنتاجية ،الوثوقية، تصميم التجربة، والحيود السداسي

ENSU6321 (523024) التكاليف الهندسية واقتصاديات االنتاج 
ة التكلفة, حسابات التكلفة المعتمدة على اساس النشاطات, حساب تكلفة المنتج, الموازنات, حساب التكلفة القياسية, مفاهيم ادار 

 دراسة الجدوى االقتصادية, استثمار رأس المال, ادارة المخزون. ,ادارة النشاطات, تكلفة الجودة, االنتاجية

ENSU6322 (523025)  باستخدام الحاسوبالتصميم والتصنيع الممنهج 
: تطوير االنتاج المنهجي، التخطيط إليجاد CAD/CAM عمليات االنتاج المنهجية باستخدام التصميم واإلنتاج بالحاسوب ـ

اختيار وتصميم المنتج. تطوير مدى حجم المنتج, التصميم على اساس اقل تكلفة، التصميم على اساس  الحلول للمنتج وطرق 
 .CAD/CAM التصميم من اجل التصنيع والتجميع. تطبيقات علىالجودة واختيار الجودة، 

ENSU6323 (523026) عمليات التصنيع المتقدمة 
وتشكيل الصفائح والعمليات االنتاجية غير التقليدية وتكنولوجيا النانو وتكنولوجيا   عمليات التصنيع مثل عملية السكب

اللين, المكننة غير  إلنتاج وتكنولوجيا التصنيع الدقيق، والتصنيع( وكذلك عمليات النمذجة السريعة، وخطوط اGTالتجميع )
 التقليدية, عمليات القطع والتشكيل الحرارية.
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ENSU6324 (523027) األساليب التجريبية 
مقدمة في القياسات وانظمه القياس. نظرية القياس ذات المراحل الثالثة و مجسات القياس, المرشحات والمكبرات ومولدات 
األمواج, استنباط القراءات والتحويل من رقمي الى تناظري وبالعكس, معالجة المعلومات باستخدام اطياف الطاقة ومتسلسلة 

 فورير, حساب نسبة الخطأ.

ENSU6326 (523028النمذجة والمحاكاة والتوصيف ) 
اجية بطريقة مباشرة وغير مباشرة, التمثيل الكتلي, االنظمة الفيزيائية )الميكانيكية والكهربائية والحرارية(, توصيف العمليات االنت

النمذجة الرياضية )المدخالت والمخرجات ودالة التحويل(, النمذجة التحليلية بداللة الزمن وبداللة التردد, تحويل البالس, 
 (.MATLAB-SIMULINKالنموذج المبني على الحالة, المحاكاة الرقمية باستخدام )

ENSU6327 (523029) مواضيع خاصة في هندسة االنتاج  
 دراسة مواضيع خاصة في مجال هندسة االنتاج بناء على توفر اعضاء هيئة التدريس واهتمامات الطلبة و الطاقم التدريسي.

ENSU633 (523030) األتمتة واإلنتاج 
المنطق المبرمج, انظمة التصنيع التحكم االوتوماتيكي باالنظمة, المجسات والمحركات, التحكم الرقمي, التحكم باستخدام 

المرنة, االنظمة الميكانيكية وتجميع الماكنات, انواع وتصنيفات الروبوت األلي, دراسة حاالت خاصة, تجارب عملية على 
 نظام التصنيع المرن.

ENSU6331 (523031) تحليل دورة حياة المنتج 
. مخططات التدفق و معادالت  104040المواصفات العالمية تاريخ و اطار تحليل دورة المنتج. مدخل تحليل دورة المنتج. 

 .اتزان المادة و الطاقة. تحليل تكلفة دورة الحياة. تقييم المنتج على مدى دورة حياته. ادوات تحليل دورة الحياة

ENSU6332 (523032االنتاج النظيف ) 
اعية و تأثيرها على البيئة, اجراءات و تكنولوجيا تقليل مفهوم االنتاج النظيف, مقدمة لتحليل دورة حياة المنتج,الملوثات الصن

التلوث الصناعي, المراجع القياسية و االنظمة الخاصة بالتلوث الصناعي, مفاهيم اعادة االستخدام و اعادة التدوير وا عادة 
 التصنيع. تصميم المنتجات من اجل البيئة.

ENSU6333  (523033)  معالجة المياه والمياه العادمة في الصناعةكفاءة االستخدام وتكنولوجيا 
موارد واحتياجات المياه و تحدياته. استخدام المياه في التصنيع. ترشيد استخدام المياه و اعادة االستخدام و التدوير للمياه في 

عالية الطاقة. التحليل ترابط مواضيع فعالية المياه و ف  الصناعة. اليات وتكنولوجيا توفير المياه و معالجة المياه العادمة.
 االقتصادي لترشيد المياه . تدقيق ميزان المياه.

 



164  

 

ENSU634 (523003) المصانع تخطيط التصنيع و 
تعاريف ومفاهيم أعمال المصنع، أنواع المصانع، الثقافة واإلنسان واألتمتة، األساليب والعمل، تقييم األساليب، ابداعات المنتج 

محاكات معدات االنتاج، تخطيط المصنع، تحديد الموقع، تخطيط التوزيع الداخلي وخط سير والعمليات، نظرية األنظمة، 
التحكم، هندسة  المواد، تخطيط العمليات داخل المنشأه، تخطيط المباني الصناعية وعناصرها، اطالق العمليات، مفاهيم

 التدوير.

ENSU6343 (523034مواضيع خاصة في ) هندسة االستدامة 
ع خاصة في مجال هندسة االستدامة بناء على توفر اعضاء هيئة التدريس واهتمامات الطلبة و الطاقم دراسة مواضي

 التدريسي.

ENSU635 (523004) هندسة االستدامة 
التغيرات المناخية والتحديات.  مفهوم االستدامة. المصادر الطبيعية ومنظومات دعم الحياة على االرض.الزراعة واالنتاجية 

 االيكولوجيا )البيئة( الصناعية وصحة االنظمة البيئية.  مقدمة في الهندسة الخضراء.  تقييم االستدامة الزراعية. 

ENSU636 (523005) كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في االنتاج 
والمحركات احصائيات الطاقة, االسعار والمؤشرات, تحويل الطاقة وفعالية التحويل.  كفاءة الطاقة الكهربائية واالضاءة, 

ومعامل القدرة. فعالية الطاقة في عمليات ضخ السوائل وانظمة ضغط الغازات.  فعالية عمليات االحتراق واالفران والمراجل. 
والطاقة الحرارية في عمليات التسخين والتبريد.  تسخين المياه بالطاقة الشمسية.  تكامل توليد الكهرباء و العمليات الحرارية. 

 من مصادر الطاقات المتجددة.  التقييم االقتصادي لخيارات الطاقة المختلفة. توليد الكهرباء

ENSU830 (523007) 1 حلقة بحث 
 دراسة متقدمة في مجاالت االنتاج أو االستدامة أو الجودة. تقديم تقرير جوهري موثق أو تطوير مشروع موثق.

 .اجتياز جميع المساقات اإلجبارية:المتطلب السابق

ENSU831 (523008)  2حلقة بحث 
 دراسة متقدمة في مجاالت االنتاج أو االستدامة أو الجودة. تقديم تقرير جوهري موثق أو تطوير مشروع موثق.

 .المتطلب السابق: اجتياز جميع المساقات اإلجبارية

ENSU860 (523006) الرسالة 
 .تعليمات الرسالة المعتمدة في الجامعةإنجاز بحث علمي في مجاالت االنتاج أو االستدامة أو الجودة بموجب 

 المتطلب السابق: اجتياز جميع المساقات اإلجبارية.
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 برنامج الماجستير في هندسة التخطيط العمراني وعمارة المشهد
تقدم كلية الهندسة والتكنولوجيا برنامجا  دراسيا  يؤدي إلى درجة الماجستير في هندسة التخطيط العمراني وعمارة المشهد، 
ويتكون البرنامج من تركيزين هما التخطيط العمراني وعمارة المشهد. ويهدف البرنامج إلى تحقيق األهداف التالية: تعريف 
دراك أهميته لظروف العمل، وجودة اإلسكان والبيئة المحلية والخدمات المقدمة  الطلبة بالتطوير اإلقليمي والحضري، وا 

كساب الطلبة المهارات الالزمة للتخطيط والتصميم في هذين للسكان؛ إعادة التجديد )التأهيل( اإلقل يمي والحضاري، وا 
المستويين؛ االرتقاء بقدرات الطلبة على تقييم المتغيرات في البيئة المادية بفعل التحوالت الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية 

دراك عالقتها بعملية التخط يط والتصميم على جميع مستويات المشاركة المجتمعية؛ والسياسية؛ زيادة الوعي بالبيئة الطبيعية وا 
تطوير البحث العلمي وا عداد الطلبة للتعامل مع منهجية التخطيط العمراني وعمارة المشهد واستيعاب العلوم والوسائل 

ني في والمهارات الالزمة لتحقيقها؛ تحسين الممارسات التخطيطية والتصميمية في حقل عمارة المشهد والتخطيط العمرا
فلسطين؛ تعزيز قدرات المؤسسات األكاديمية الفلسطينية على تعليم الطلبة وا عدادهم في حقلي عمارة المشهد والتخطيط 
العمراني؛ دعم مؤسسات التخطيط الفلسطينية على كافة المستويات من أجل دمج عناصر الطبيعة المختلفة في عملية 

 التخطيط والتصميم العمراني.
 شروط االلتحاق:

 يشترط في المتقدم لهذا البرنامج أن يحقق ما يلي:
أن يكون حاصال  على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية أو المعمارية أو عمارة المشهد أو تخطيط المدن  .1

 بمعدل تراكمي ال يقل عن "جيد" من جامعة معترف بها.
أن يكون قد أتم بنجاح مساقا  معتمدا في (: على الطالب GISمعرفة معتمدة في انظمة المعلومات الجغرافية ) .2

انظمة المعلومات الجغرافية. وعدى ذلك يتوجب على الطالب التسجيل لمساق أنظمة المعلومات الجغرافية من 
دائرة الهندسة المعمارية أو دائرة الهندسة المدنية، وفي هذه الحالة يعتبر هذا المساق من ضمن المساقات 

 رنامج.االستدراكية المطلوبة للب
 إجراء مقابلة شخصية في الحاالت التي يرى مجلس البرنامج أنها ضرورية. .3
 تضاف إلى ذلك الشروط األخرى المنصوص عليها في األنظمة األكاديمية للدراسات العليا في جامعة بيرزيت. .4

 متطلبات إتمام البرنامج:
 ساعة معتمدة موزعة كما يلي: 36إتمام ما ال يقل عن 

 تدراكية الخاصة:المتطلبات االس . أ

يجوز للجنة البرنامج أن تطلب من الطالب عند قبوله إنهاء مواد دراسية استدراكية من مستوى البكالوريوس، بحيث 
( ساعات معتمدة. وتستخدم هذه المواد لضمان قاعدة علمية أساسية مشتركة بين جميع الطلبة 6ال تزيد على )

 بمختلف تخصصاتهم.
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 ساعة معتمدة وتشمل المساقات التالية: 13لكال التركيزين: المساقات اإلجبارية  . ب

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
621UPLA منهجية البحث العلمي وأساليب التحليل   
623UPLA تاريخ عمارة المشهد   

UPLA631  مبادئ التخطيط اإلقليمي والحضري   
UPLA632 مشروع تطوير متكامل   
UPLA635 ونظريات التخطيط والقضايا االجتماعية سياسات   

 ساعة معتمدة يسجلون لها في البرنامج. 15ضمن أول  621UPLAمالحظة: على جميع الطلبة إنهاء مساق 

 ساعة معتمدة على النحو التالي: 11المساقات الخاصة بالتركيز:  . ت

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق الساعات المعتمدة
 ساعة معتمدة: 11الخاصة بتركيز التخطيط العمراني المساقات 

ساعات  5المساقات اإلجبارية 
 معتمدة

UPLA6332 تخطيط البنية التحتية   
UPLA6222  االقتصاد اإلقليمي والحضري   
من ساعات معتمدة، على أن يختار الطالب مساقًا واحدًا من كل  6المساقات االختيارية لتركيز التخطيط العمراني: 

 المجموعتين التاليتين:

المواصالت  المجموعة االولى:
دارة البيئة العمرانية.   3والبيئة وا 

 ساعات معتمدة

6342UPLA تخطيط المواصالت   
7322UPLA إدارة البيئة العمرانية   
7362UPLA  الخرائط والتصوير الجوي   
7382UPLA مواضيع خاصة في البيئة العمرانية   
7392UPLA إدارة االراضي   

المجموعة الثانية: التصميم 
ساعات  3والتطوير العمراني. 

 معتمدة

6372UPLA نماذج التطوير العمراني   
6382UPLA اإلحياء والحفاظ العمراني   
7332UPLA العوامل االجتماعية في تصميم اإلسكان   
7342UPLA تصميم عمراني متقدم   
7372UPLA  التصميم العمرانيمواضيع خاصة في   

 ساعة معتمدة 11المساقات الخاصة بتركيز عمارة المشهد 
ساعات  5المساقات اإلجبارية 

 معتمدة
6321UPLA التبيؤ والبستنة في المشهد الطبيعي   
6241UPLA /1تصميم المشهد وأساليب اإلنشاء   
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ساعات  6المساقات االختيارية: 
 معتمدة

7311UPLA  2وأساليب اإلنشاء/تصميم المشهد   
7331UPLA الحاسوب في الواقع االفتراضي لعمارة المشهد   
7341 UPLA الخارجية العامة والسكنية  تصميم الفضاءات   
7351UPLA تصميم الفضاءات ذات االستعمال الخاص   
7361UPLA الفضاءات الخاصة بالبنية التحتية  تصميم   
7371UPLA  عمارة المشهدمواضيع خاصة في   
7381UPLA إدارة المشهد   

 ساعات معتمدة إما رسالة أو حلقتي بحث في مجال التركيز. 6مسار "أ" أو مسار "ب":  . ث

 المتطلب السابق رقم المسار اسم المسار  
ساعة معتمدة من  15إنهاء ما ال يقل عن  UPLA860 رسالة مسار أ

 UPLA830 حلقتي بحث مسار ب مساقات البرنامج
UPLA831 

 ( ساعات معتمدة يتم اختيارها إما من حقلي التركيز أو من خارج البرنامج، وبموافقة لجنة البرنامج.6إنهاء ) . ج
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 (UPLAوصف المساقات )
621UPLA منهجية البحث العلمي وأساليب التحليل 

في مجال التصميم العمراني والممارسة مدخل إلى سبل التحليل الكمي والنوعي والتقنيات المستخدمة في البحث العلمي 
العملية، مقومات التحليل الخاصة بهيكلية البحث، وضع الفرضيات، وجمع البيانات وتحليلها، وعرض النتائج وقياسها 
ومعالجتها بيانيا، النماذج التحليلية للظواهر العشوائية، تحليل النسب والتناسب، التصميم المبني على المخاطر، االنحدار 

بسيط والمتعدد، االرتباط، نظرية القرار اإلحصائي، تحليل الفوائد والمنافع، تحليل االستفادة من التكاليف واألسعار ووسائل ال
 اتخاذ القرارات.

6222UPLA  االقتصاد اإلقليمي والحضري 
هذا التخطيط في اقتصاد تطبيق النظرية االقتصادية في مجال التخطيط اإلقليمي والحضري، وتقييم التخطيط العمراني ودور 

السوق، نظريات التطوير اإلقليمي والنمو االقتصادي، والنمو المتزن وغير المتزن، وتوزيع الدخل ونظريات نمو المدن 
 ومواقعها.

623UPLA تاريخ عمارة المشهد 
أسيا وأوروبا، استعراض لتاريخ عمارة المشهد وفن تنسيق الحدائق مع التركيز على منطقة الشرق األوسط وجنوب شرق 

استعراض لتطور أساليب بناء الحدائق التاريخية وعالقتها بالطابع التاريخي من خالل محاضرات وزيارات ميدانية 
    ومشاريع.

6241UPLA  1تصميم المشهد وأساليب اإلنشاء 
والتعرف على  مفهوم عمارة المشهد، عناصر وأدوات العمل والطرق المستخدمة فيه، حل بعض مشاكل الشكل والفراغ،

العناصر واألدوات المستخدمة في المشاريع األكثر انتشارا في عمارة المشهد، فهم المراحل التي يمر بها المشروع وأساليب 
إخراجه وعرضه، التعرف على عناصر المساحة األولية وقراءة الخرائط، تشكيل األرض وحساب األحمال. تعلم كيفية احترام 

دراك صفاته )ساعة نظرية وثالث ساعات مرسم(.الصفات المميزة للموقع و   روحه وا 

631UPLA  مبادئ التخطيط اإلقليمي والحضري 
مقدمة أساسية تشمل األهداف األساسية والمبادئ واالستراتيجيات ومعايير التخطيط اإلقليمي وتخطيط المدن وتطويرها، مبادئ 

تطوير السكاني واالقتصادي والتطوير الدولي والتخطيط أسس تصميم وتطوير المدن وقضايا البيئة ومبادئ اإلسكان وال
اإلقليمي، أثر العوامل الرئيسية الهامة التي تؤثر على شكل تطوير المدن مثل: الجماعات المستفيدة من السوق والقطاع العام 

ة في تطوير تخطيط وأنظمة التطوير الخاص والحوافز على تشجيع التصميم الجيد، األساليب والوسائل القانونية واألساسي
 المدن والتخطيط اإلقليمي، طرق تحديد مناظر المدن في المستقبل، مشروع تطبيقي عملي في موقع صغير.
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632 UPLA مشروع تطوير متكامل 
مشروع أو برنامج يحدد للطلبة بإشراف مدرسيهم بهدف التعرف على مشكلة تخطيط قائمة حاليا ، ومن ثم تحليلها وتطوير 

المناسبة لها. تناول مشكلة تخطيط مثالية معينة بطريقة متكاملة وغير م جزَّأة وفي إطار عمل جماعي )ساعتان الحلول 
 نظريتان وثالث ساعات مرسم(.

6321 UPLA التبيؤ والبستنة في عمارة المشهد 
وسائل قياس وتقييم  مدخل إلى أساسيات التبيؤ والبستنة في حقل المشهد من خالل عمل ميداني وتوثيق مشاهد حقيقية،

المشاهد، وكيفية تعريف رقع األرض وتعداد صفاتها مثل المساحة والشكل والحواف واألنماط والترابط مع المحيط، إدراك وفهم 
السياسات واألنماط والعمليات والنتائج المترتبة على استعماالت األراضي بفعل االستيطان البشري وسياسات البيئة الحضرية، 

 د المشاكل البيئية الحضرية وتعريفها والتعامل معها من حيث عالقتها بالصحة اإلنسانية والنظم البيئية.أسلوب تحدي

6332UPLA تخطيط البنية التحتية 
دراسة مواضيع بيئية تتعلق بمواضيع التمدن وأنظمة عمل الشبكات العامة وأسس وتطبيقات تخطيط البنية التحتية وتطويرها 

 والبيئية للتحضر )التمدن( وتطوير المدن وتحليل المخاطر وتقييم اآلثار البيئية.واآلثار االجتماعية 

6342UPLA تخطيط المواصالت 
أسس التخطيط اإلقليمي والحضري المستعملة في أنظمة المواصالت، العالقة بين استخدام األراضي والطرق المجاورة لها، 

على بؤر االستقطاب وشبكات الطرق وسبل المواصالت، المختلفة، نماذج عملية إلعداد الرحالت المستقبلية وتوزيعها 
 متطلبات الشوارع ومرافق المواصالت، مشروع لضم وا عادة إفراز االراضي الستخدامات محددة ولتوزيع شبكة طرق مالئمة.

635UPLA سياسات ونظريات التخطيط والقضايا االجتماعية       
راض لدور الدولة واالقتصاد الخاص والمجتمع المدني حسب نظريات تخطيط لمحة تاريخية عن نظرية التخطيط، استع

مختلفة، النقد التحليلي لمبادئ التخطيط المندرجة في سياسات التخطيط الحالية في فلسطين وفي المنطقة وبلدان أخرى، مع 
 التركيز على المنظور التاريخي.

6372UPLA نماذج التطوير العمراني                      
التعرف على بعض األفكار عن شكل المدن وكيفية تصميمها وتطويرها، نماذج التصميم العمراني والتي ط ورت لتتجاوب مع 
القوى التي تعمل وتؤثر على المدن، نشأة كل نموذج، أثره الحالي على التصميم والتطوير في المدن عبر العالم، بعض 

فنون والمدينة الفعالة ومدينة الحدائق والمدينة اآلمنة ومدينة المعلومات والمدينة المفاهيم حول المدينة التقليدية ومدينة ال
 الفاضلة، تطبيق كل نموذج على شكل دراسات تحليلية نموذجية.
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6382UPLA اإلحياء والحفاظ العمراني   
نشائية، الديمومة، تأثير العوامل مفهوم الحماية والصيانة، واإلعمار، وتقوية المباني، احتياجات اإلحياء، خصائص المواد اإل

البيئية على المباني، أنواع المباني وأنظمة البناء والخلل في المباني، صيانة وتقوية عناصر البناء مثل الجسور واألعمدة 
دارة مشاريع اإلحياء والحفاظ العمراني والتاريخي للمواقع.  والقواعد، التخطيط واتخاذ القرارات وا 

7311UPLA  2المشهد وأساليب اإلنشاء تصميم 
أسلوب معالجة التحديات اإلنشائية والتصميمية ذات العالقة بتصميم المشروع في الحدائق والمتنزهات والفضاءات، من 

التدرب على تطوير حلول إنشائية إبداعية واستعراض نماذج لمثل هذه الحلول من العمارة الواقعية   .التصميم إلى التفاصيل
العمل على مشاريع بشكل فردي و/أو جماعي،  .، إدراك المشاريع المعمارية وقراءتها في مراحلها المختلفةوعمارة المشهد

 زيارات ميدانية للطالب )ساعتان نظريتان وثالث ساعات مرسم(.

7322UPLA إدارة البيئة العمرانية  
ت الهامة من أجل حماية البيئة الطبيعية في فلسطين، مقدمة في العلوم البيئية المتعلقة بالمدن والتكنولوجيا، المهمات والتحديا

تطوير البنية التحتية على أرضية بيئية مريحة ومتينة، اإلدارة والتحليل والتقييم والتنظيم والتطبيق واالتصال، اختيار الوسائل 
نتاج المنظفات وتقليص المخلفات ومعالجتها وتجميعها والتخ لص منها بإزالتها واألخذ بعين الممكنة لتنمية البيئة، الوقاية وا 

االعتبار ثالثة وسائط: الماء والهواء والتراب، معالجة المياه العادمة وا عادة تكرير الماء واالستفادة منه، إدارة المخلفات 
 الصلبة، القانون واإلحصاءات المتعلقة بالبيئة العمرانية.

7331UPLA  عمارة المشهداستخدام الحاسوب في تمثيل الواقع االفتراضي في 
استخدام الحوسبة االفتراضية كأسلوب للتعامل المهني مع عملية تصميم المشهد، االتصاالت الرقمية كأداة فعالة في عملية 
التصميم، مقدمة لمواضيع في تمثيل المشهد افتراضيا باستخدام الحاسوب وتطبيقاته في عملية التصميم، فحص إمكانية 

الحوسبة االفتراضية في تصميم المشهد وتطبيقها في مشروع محدد، إعداد ورقة عمل نهائية أو استخدام تقنيات حديثة من 
 مقالة تظهر تجربة استخدام أدوات التمثيل االفتراضي من خالل حالة دراسية )ساعتان نظريتان وثالث ساعات مختبر(.

7332UPLA العوامل االجتماعية في تصميم اإلسكان 
ي المناطق الحضرية والريفية. فحص وتحليل مواقع المناطق السكنية، اآلثار المترتبة على تصميم أنماط وأشكال اإلسكان ف

اإلسكان، مشاكل اإلدارة، المستلزمات واألهداف على السياسات اإلقليمية، فحص مواضيع اقتصادية واجتماعية وثقافية وأخرى 
ليات البناء والمساعدة الذاتية وتملك العقارات والمباني السكنية متعلقة بالتحليل على أساس النوع، ضريبة األرض والتمويل وعم

 الموجودة أصال.

7341UPLA تصميم الفضاءات الخارجية العامة والسكنية 
العالقة المتبادلة بين العمارة المعاصرة وعمارة المشهد، التعامل مع مشاريع ذات عالقة بالمتنزهات العامة والمساحات 

األفكار وتطويرها وصوال  إلى مرحلة التخطيط واتخاذ القرارات في المشاريع الضخمة، طرق اإلنشاء  الخضراء بدءا  بتحليل
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المستخدمة في المشاريع المختلفة ووسائل التعبير عنها، العمل على مشروع ضمن منظور واقعي باستعمال برامج إخراج 
 ن وثالث ساعات مرسم(.متطورة، وظائف نظرية على أساس من العمل الجماعي )ساعتان نظريتا

7342UPLA تصميم عمراني متقدم 
تجارب متقدمة في التصميم العمراني، قيام الطلبة بتطوير مقترحات التصميم الخاصة بهم ومخططاته الفنية استنادا إلى 

 مشكلة أو حالة دراسية معروفة لمشروع تصميم عمراني حيوي )ساعتان نظريتان وثالث ساعات مرسم(.

7351UPLA تصميم الفضاءات ذات االستعمال الخاص 
دارة الفضاءات الخارجية ذات االحتياجات الخاصة مثل: المالعب الرياضية وساحات المدارس ورياض األطفال  تصميم وا 
والمقابر،الخ، وتكامل هذه الفضاءات مع النسيج العمراني، تقييم هذه الفضاءات وتحليلها وتخطيطها مع األخذ باالعتبار 

جات المختلفة، تطوير الوعي بجودة الفضاءات الخارجية لالحتياجات الخاصة، والقدرة على تحديد المقومات المناسبة االحتيا
 للنشاطات االجتماعية في هذه الفضاءات )ساعتان نظريتان وثالث ساعات مرسم(.

7361UPLA تصميم الفضاءات الخاصة بالبنية التحتية             
صصة للبنية التحتية وأثرها على عمارة المشهد، مقدمة ألهم التحديات المعمارية المشهدية المرتبطة استعراض الفضاءات المخ

بالمواقع الكبيرة مثل: شبكات الطرق وخطوط الطاقة وقنوات المياه البنى التحتية للمناطق الصناعية 
 والمحاجر...وغيرها)ساعتان نظريتان وثالث ساعات مرسم(.

7362UPLA تصوير الجوي الخرائط وال 
التعريف بالمبادئ األساسية لالستشعار عن بعد، والتصوير الجوي، والكاميرات، واألفالم وحسابات الصور الجوية، 
والتشويشات الفنية، وأخطاء النظام ومعالجة الصور، ومنصات االستشعار عن بعد، ووسائل تحسين الصور وتصنيف 

 اماتها )ساعتان نظريتان وثالث ساعات مرسم( .البيانات، قراءة وفهم تفاصيل الخرائط واستخد

7371UPLA مواضيع خاصة في عمارة المشهد                
 دراسة موضوع معين في عمارة المشهد، ويعتمد الموضوع على اهتمامات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.

7372UPLA مواضيع خاصة في التصميم العمراني  
 وبما يكون منسجما مع اهتمامات الطلبة والطاقم التدريسي.  التصميم العمراني،دراسة لموضوع خاص في مجال 

7381UPLA إدارة المشهد                                          
التحديات المهنية والتنظيمية في إدارة الفضاءات المشهدية العمرانية، تقييم مبادئ اإلدارة وأسسها والتفاعل بين القطاع العام 

اإلدارة وبرامجها، بما في ذلك تجديد المناطق الخضراء   والخاص، المعارف األساسية الالزمة إلجراء تقييم مستقل لمبادئ
المتوفرة وتفعيل االعتبارات اإلدارية، العمل على مشروع واقعي داخل حدود مجلس بلدي، يشارك فيه الطلبة واألساتذة وبعض 
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عملية اإلدارة، بما في ذلك وضع الميزانيات وتقييم المناطق المتوفرة وأساليب التعاون أصحاب الشأن بهدف تطوير فهم أعمق ل
 في حل الخالفات، مشروع مستقل حول المناطق الخضراء وعمارة المشهد.

7382UPLA مواضيع خاصة في البيئة العمرانية 
 اهتمامات الطلبة والطاقم التدريسي.وبما يكون منسجما مع   دراسة لموضوع خاص في مجال البيئة العمرانية،

7392UPLA إدارة األراضي  
دراسة سبل ووسائل الرقابة والسيطرة على تسجيل األراضي واستعماالتها في المستويات المختلفة: المحلية واإلقليمية والوطنية، 

وتقنيات إدارة األراضي، دوائر الطابو وطرق حفظ ملفات قسائم االراضي والخرائط الخاصة بذلك، فحص النمو الحالي 
  استعراض لوسائل االستثمار وتخطيط الخدمات.

830UPLA حلقة بحث                                                             
عرض ومناقشة لمبادئ االمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي ، قراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث المنشورة في 

أبحاث على األقل (، كتابة ورقة بحثية  3علمية محكمة في مجال التصميم العمراني أو عمارة المشهد حسب التركيز )أوعية 
متقدمة ومتميزة في موضوع محدد يختاره الطالب أو مدرس المساق باإلتفاق بين الطرفين على أن تستخدم طرق البحث 

ليل لبيانات جاهزة، عرض الورقة للمناقشة مع مدرس وطلبة المساق العلمي باستخدام بيانات يتم جمعها من الميدان أو تح
 وا عادة صياغة الورقة البحثية بناء على النقاش والمالحظات قبل تقييمها النهائي من قبل المدرس.

831UPLA حلقة بحث                                                           
مية وأخالقيات البحث العلمي ، قراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث المنشورة في عرض ومناقشة لمبادئ االمانة العل

أبحاث على األقل (، كتابة ورقة بحثية  3أوعية علمية محكمة في مجال التصميم العمراني أو عمارة المشهد حسب التركيز )
ن الطرفين على أن تستخدم طرق البحث متقدمة ومتميزة في موضوع محدد يختاره الطالب أو مدرس المساق باإلتفاق بي

العلمي باستخدام بيانات يتم جمعها من الميدان أو تحليل لبيانات جاهزة، عرض الورقة للمناقشة مع مدرس وطلبة المساق 
 وا عادة صياغة الورقة البحثية بناء على النقاش والمالحظات قبل تقييمها النهائي من قبل المدرس.

860UPLA الرسالة 
 حث علمي في مجال التخصص بموجب تعليمات الرسالة المعتمدة.إنجاز ب
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 ماجستير هندسة البرمجياتالبرنامج 
تقدم كلية الهندسة والتكنولوجيا برنامجا  دراسيا  يؤدي الى درجة الماجستير في هندسة البرمجيات . يهدف البرنامج الى توفير 

الطلبة في فلسطين ليكونوا مهندسي برمجيات أكفاء و رياديين، لديهم  تعليم عالي الجودة في هندسة البرمجيات، يهدف إلعداد
القدرة على تطوير أنظمة و حلول حاسوبية مبتكرة ذات موثوقية و كفاءة. و ذلك يتحقق من خالل تزويدهم بالمفاهيم 

المي، وأفضل والمعارف والمهارات الضرورية: بما في ذلك مهارات العمل الجماعي، و العمل ضمن فريق افتراضي ع
ممارسات المهنة، والقدرة على مواصلة التطور مهنيا في هندسة البرمجيات. و هذا من شأنه أن يساعد في تطوير صناعة 

 البرمجيات في فلسطين.
تزويد الطلبة بالممارسات و المهارات المتعلقة بهندسة البرمجيات، و الذي تمكنهم من المنافسة بشكل فعال على  .1

 المستوى العالمي
 تأصيل لدى الطلبة القدرة على فهم وتحليل وتقيم وتطبيق تعليمات وأخالقيات مهنة هندسة البرمجيات. .2
ظهار مهارات  .3 تحسين قدرة الطلبة على العمل بشكل منتج وفعال ضمن فريق و خاصة الفرق متعددة التخصصات، وا 

 القيادة الفعالة.
في هندسة البرمجيات من خالل تعزيز القدرة على تنفيذ وتقييم البحوث إعداد الطلبة الستكمال دراستهم العليا )الدكتوراه(  .4

 النظرية والعملية في مجال هندسة البرمجيات.
تنمية قدرات الطلبة على إدارة المشاريع و القيادة التقنية، لتمكينهم من ممارسة مهنة هندسة البرمجيات بشكل منتج،  .5

 وريادي.
طلبة، لتمكينهم من عرض أفكارهم ونتائج اعمالهم بشكل فعال و منطقي، سواء تعزيز مهارات االتصال التقني لدى ال .6

 كان ذلك العرض شفويا أو كتابيا.
 تأصيل لدى الطلبة مبدأ التطور الذاتي، ليتمكنوا من مواكبة التطورات السريعة في مهنة هندسة البرمجيات و موائمتها. .7
 األساسيات و الممارسات الحالية لهندسة ،في تطوير البرمجيات.تطوير القدرات الفنية لدى الطلبة لتطبيق المعارف  .8
إكساب الطلبة للمهارات البحثية و خلق فرص جديدة للبحث في برامج الدراسات العليا، لتتناول التحديات البحثية في  .9

 هندسة البرمجيات سواء المحلية او العالمية.
ات بهدف تطوير أنظمة حاسوبية و برمجيات وخدمات تلبي تعزيز التعاون مع قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلوم .10

 احتياجات المجتمع و متطلبات السوق.

 شروط القبول
درجة البكالوريوس في أحد المجالت التالية: علم الحاسوب، هندسة الحاسوب، الهندسة الكهربائية أو في حقل ذو عالقة  .1

 الصلة بمضمون البرنامج.بالبرنامج، مع األخذ بعين االعتبار الخبرة العملية ذات 
أن يكون المتقدم قد أنهى المساقات التالية في دراسة درجة البكالوريوس: مقدمة في اإلحصاء، بنية المعلومات، إدارة  .2

 قواعد البيانات. باإلضافة إلى اإللمام الجيد بإحدى لغات البرمجة الموجهة.
 الخاصة بااللتحاق ببرامج الماجستير. شروط جامعة بيرزيت أن يحقق .3

https://ritaj.birzeit.edu/university-laws/?root_node_id=551
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يجوز للجنة البرنامج أن تطلب من الطالب عند قبوله إنهاء مواد دراسية استدراكية من مستوى البكالوريوس، بحيث ال  .4
 دة.( ساعات معتم9تزيد على )

 متطلبات إتمام البرنامج
ساعات رسالة  6ساعة اختيارية باإلضافة إلى  12ساعة إجبارية و  18ساعة معتمدة تتضمن  36على الطالب اجتياز 

 ماجستير او حلقتي بحث.
 ساعات كحد أقصى من المساقات التالية: 9المساقات االستدراكية: على أن يأخذ الطالب  . أ

 اسم المساق رقم المساق
STAT231 مقدمة في اإلحصاء 

COMP231 البرمجة المتقدمة 
COMP232 بنية المعلومات 
COMP333 إدارة قواعد البيانات 

 ساعة معتمدة تشمل المساقات التالية: 18المساقات اإلجبارية:  . ب

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
SWEN6301 تطوير البرمجيات  
SWEN6303 هندسة متطلبات البرمجيات  
SWEN6305 إدارة هندسة البرمجيات  
SWEN6302 مناهج البحث في هندسة البرمجيات  
SWEN6304 تصميم ومعمارية البرمجيات  
SWEN7301 اختبار وضمان جودة البرمجيات SWEN6301 

 ساعة معتمدة من المساقات التالية: 12المساقات االختيارية:  . ت

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
SWEN6306  تطوير البرمجيات الموزعفريق SWEN6305 

SWEN6307 

-Serviceهندسة برمجيات الخدمات الموجهة
Oriented Software Engineering 

 

SWEN6308 هندسة البرمجيات و التطبيقات المستندة إلى اإلنترنت  
SWEN7303 هندسة البرمجيات لألنظمة الموزعة   
SWEN7305 تفاعل اإلنسان مع الحاسوب SWEN6303 

http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/6301
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/6301
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/6303
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/6303
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/6305
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/6305
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/6302
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/6302
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/6304
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/6304
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/7301
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/7301
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/6301
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/6301
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/6306
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/6306
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/6305
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/6305
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/6307
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/6307
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/6308
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/6308
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/7303
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/7303
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/7305
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/7305
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/6303
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/6303
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SWEN7304 صيانة البرمجيات وتطورها SWEN6301 

SWEN7306 هندسة البرمجيات في الحوسبة المحمولة  
SWEN7307 تنقيب البيانات واستخالص المعرفة  
SWEN7308 موافقة لجنة البرنامج موضوع خاص 
SWEN7309 موافقة لجنة البرنامج دراسة مستقلة 
SWEN7310 هندسة المعرفة  
SWEN7311 مواضيع بحثية متقدمة في هندسة البرمجيات SWEN6302 

SWEN7312 مشروع جماعي في هندسة البرمجيات   
SWEN7313 تطوير البرمجيات اآلمنة  

 رسالة أو حلقتي بحث )لبرامج الماجستير فقط(ساعات معتمدة: إما  6مسار "أ" أو مسار "ب":  . ث

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق  

 رسالة SWEN860 مسار أ
حسب تعليمات األنظمة األكاديمية للدارسات العليا 

 المعمول بها في الجامعة

 مسار ب
SWEN830  حسب تعليمات األنظمة األكاديمية للدارسات العليا  1حلقة بحث

 المعمول بها في الجامعة

SWEN831  األنظمة األكاديمية للدارسات العليا حسب تعليمات  2حلقة بحث
 المعمول بها في الجامعة

 

http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/7304
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/7304
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/6301
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/6301
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/7306
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/7306
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/7307
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/7307
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/7308
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/7308
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/7309
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/7309
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/7310
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/7310
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/7311
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/7311
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/6302
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/6302
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/7312
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/7312
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/7302
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/7302
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/860
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/860
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/830
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/830
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/831
http://www.jmse.ps/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82/831
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 (SWENوصف المساقات )
SWEN6301 تطوير البرمجيات  

دراسة متعمقة لبناء البرمجيات، أساسيات بناء البرمجيات )التقليل من التعقيد، توقع التغير، ومعايير بناء البرمجيات والتحقق 
دارة البناء )نماذج  وتخطيط ومعايير بناء البرمجيات(، اعتبارات عملية )تصميم البرمجيات، ولغات البرمجة، مقاييس منها(، وا 

 كتابة البرامج و أعادة استخدامها ودمجها، اختبار البرمجيات، إدارة التهيئة (

SWEN6302 مناهج البحث في هندسة البرمجيات  
الدراسات التجريبية، دراسة الحالة، والدراسات المسحية، وتحليل عرض لطرق البحث القابلة للتطبيق في هندسة البرمجيات: 

جراء  الوثائق، األساليب النوعية والكمية، والبحث اإلجرائي، البحوث التحليلية، وتحديد وجمع مقاييس البرمجيات المناسبة، وا 
كصياغة األسئلة البحثية، وبناء  بحثي  التحليل اإلحصائي المتقدم المناسب، ويتضمن المساق التقنيات البحثية ألي مشروع
 النظرية، وتحليل البيانات، وبناء األدلة، صالحية النتائج و تقيميها و توصيات النشر.

SWEN6303 هندسة متطلبات البرمجيات  
الطرق المتبعة في هندسة متطلبات أنظمة البرمجيات: كيفية تحديد و تعين و فحص متطلبات ومحددات البرمجيات الوظيفية 

ها وغير الوظيفية )النوعية(. تغطية متعمقة ألحدى الطرق واألدوات المتبعة في هندسة المتطلبات واستخدامها لتحديد من
متطلبات البرمجيات وتدوينها وتوصيفها والتحقق من صحتها ومن ثم تحليلها. ااِلّطالع على األدبيات البحثية الحديثة في 

 هندسة متطلبات أنظمة البرمجيات.

SWEN6304 تصميم ومعمارية البرمجيات 
مفاهيم متقدمة حول تصميم البرمجيات و التصميم الهيكلي، أنماط التصميم، ومعمارية البرمجيات ونماذجها، وطرق أنشاء 
وتحليل معمارية البرمجيات، والتفاعل بين متطلبات الجودة و في تصميم معمارية البرمجيات و التحقيق من صحتها، أساليب 

ه للخدمات.توثيق معمار   ية البرمجيات ، دراسة لموضوعات بحثية حديثة في معمارية البرمجيات مثل هيكل تنظيمي موجَّ

SWEN6305 إدارة هندسة البرمجيات 
دورة حياة النظام ونماذجها، المقاييس المتعلقة بدورة حياة النظام، التخطيط لمشروع أنظمة البرمجيات، وآليات تتبع ومراقبة 

للمشروع، والميزانية، والجودة، واإلنتاجية، تكوين فريق عمل المشروع. النماذج الكمية في دورة حياة أنظمة الجدول الزمني 
 البرمجيات، وتحليل وتقدير تكلفة المشروع، تحديد وتحليل المخاطر، والقياسات في هندسة البرمجيات.

SWEN6306 فريق تطوير البرمجيات الموزع  
لى تحليل يهدف المساق إلى تزويد الطا لب بفهم متطور للمفاهيم والطرق الالزمة في عمل "فريق تطوير البرمجيات الموزع"، وا 

وتقييم االختالفات في إعدادات المشاريع الموزعة. ويهدف إلى أعداد الطلبة على تطبيق واستخدام األدوات المساعدة في 
والزمنية والثقافية. و يغطي المساق المبادئ والتقنيات  العمل ضمن "فريق عمل موزع" مع التركيز على االختالفات المكانية

، التعاقد مع outsourcingالالزمة لتطوير البرمجيات في بيئة عمل افتراضية )موزعة جغرافيا(: ظاهرة التلزيم الخارجي )
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كونات، النماذج مصادر خدمات خارجية(، نماذج التلزيم، نماذج تطوير البرمجيات العالمية، النماذج المتمحورة حول الم
المتمحورة حول اإلجراءات، النماذج المتمحورة حول التنفيذ؛ كما يتطرق المساق إلى عوامل الفريق االفتراضي: بناء الفريق، 
تخصيص الموارد، العوامل البشرية عن بعد، الفروقات الثقافية والزمانية، المشاريع الموزعة جغرافيا، األدوات والبيئات التعاونية 

ير البرمجيات في نطاق عالمي، هندسة المتطلبات في المشاريع الموزعة، نماذج العمليات و خاصة النماذج المرنة في تطو 
(agile methods.ادارة مشاريع البرمجيات الموزعة جغرافيا وتقييم مخاطر التنسيق ،) 

 SWEN6305 المتطلب السابق: 

SWEN6307 هندسة برمجيات الخدمات الموجهة  
المساق دراسة شاملة لمفاهيم هندسة البرمجيات في الخدمات الموجهة ، حيث يحتوي المساق تغطية شاملة يغطي هذا 

للمفاهيم األساسية للخدمات الموجهة، نماذج الخدمات، وأسس الخدمات. كما يتم دراسة طرق وأساليب تصميم الخدمات، 
 ,WSDL Servicesجيا تطوير الخدمات مثل: )نمذجة الخدمات التجارية، تطوير الخدمات من خالل دراسة تكنولو 

RESTful Services كما يركز المساق على شرح ألساليب هندسة البرمجيات في تطبيقات الخدمات الموجهة مع تزويد .)
 الطالب بالمهارات التطبيقية في تصميم الخدمات ونمذجتها.

SWEN6308 هندسة البرمجيات و التطبيقات المستندة إلى اإلنترنت 
ألساليب الهندسية المتقدمة والمستخدمة في التطبيقات المستندة إلى اإلنترنت، و يحتوي المساق على تغطية شاملة لمفهوم ا

تطبيقات االنترنت في مجال: المستخدمين، السياق، سهولة االستخدام والوصول، المنحى التجاري. خصائص و متطلبات 
ن ، والتدرجية ، وقابلية االستخدام، وقابلية التوسع، والتعددية اللغوية ، والعولمة. تطبيقات بيئة االنترنت مثل: التوافق ، واألم

( frameworksكما يشمل المساق تغطية شاملة لهندسة الويب و نماذج تطوير تطبيقات الويب و تطوير األجزاء التركيبة )
يقات الويب. سيركز المساق على المهارات لتطبيقات الويب، معماريات الويب، نمذجة تطبيقات الويب: نماذج تصميم تطب

 التطبيقية في تصميم ونمذجة تطبيقات الويب.

SWEN7301 اختبار وضمان جودة البرمجيات 
مفاهيم وتقنيات اختبار أنظمة البرمجيات وضمان جودته: اختبار البرمجيات بمستويات: الوحدة، الرزمة البرمجية، وأجزاء 

ية واليدوية لتوليد والتحقق من صحة بيانات االختبار، عملية االختبار، االختبار الثابت مقابل النظام، والنظام. التقنيات اآلل
التحليل الديناميكي، واختبار وظائف النظام والتحقق من عملها، اختبارات الجودة وتقيم خصائص النظام النوعية مثل 

 الموثوقية واألمن والمتانة.
 SWEN6301: المتطلب السابق

SWEN7303 هندسة البرمجيات لألنظمة الموزعة 
يهدف المساق إلى تزويد الطالب بالمهارات التطبيقية والتحليلية المتقدمة لطرق هندسة وتصميم األنظمة الموزعة، حيث يغطي 

لتي المساق مبادئ هندسة و بناء األنظمة الموزعة واسعة المدى، وآليات تقييم هذه النظم، ومعايير تصميم األنظمة الموزعة وا
تشمل: قابلية التوسع، اإلنفتاحية، التعددية، التزامنية، االستجابة للخطأ، الشفافية، األداء واإلدارة. كما ويغطي المساق 
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هيكليات األنظمة الموزعة محتويا على الحركات الموجهة والرسائل الموجهة، مع التركيز على تقنيات التصميم واساليب 
زامن، التجانس والتناسخ. يركز المساق أيضا على هندسة األنظمة الموزعة وتطبيقاتها في االستدعاء عن بعد، التسمية، الت

 سياق األنظمة الموزعة للعالم الواقعي بما فيها الحوسبة السحابية والحوسبة الشبكية.

SWEN7304 صيانة البرمجيات وتطورها 
دارة العيوب: تصحيحية، و تكيفيه وتحسي نية. تطور البرمجيات القديمة. تقنيات فهم برامج مقدمة لصيانة البرمجيات، وا 

الحاسوب: الهندسة العكسية، وا عادة الهيكلة، إعادة بناء البرامج. برنامج إعادة الهندسة، الهندسة العكسية البيانات. إعادة 
 استخدام البرمجيات. تحليل آثار عطل المكونات البرمجية، واختبار االنحدار.

 SWEN6301 : المتطلب السابق

SWEN7305 تفاعل اإلنسان مع الحاسوب 
يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بأهم عوامل تصميم النظام الفعال، و تحليل وتقييم واجهات المستخدم، و يغطي 
المساق المواضيع التالية: التفاعل بين االنسان والحاسوب و هندسة وتقيم واجهات االستخدام، النماذج التفاعلية، و طرق 
وأنماط التفاعل بين االنسان و الحاسوب، و تطبيقها في تصميم و تقييم انظمة حاسوب تفاعلية، التصميم المتمحور حول 

 احتياجات المستخدم، تصميم التشاركية )التعاونية(، تحليل المهام، نماذج المعرفة و اإلدراك البشري، التدويل والتعريب.
 SWEN6303 : المتطلب السابق

SWEN7306 دسة البرمجيات في الحوسبة المحمولةهن 
لى تحليل وتقييم تقنيات تصميم  يهدف المساق إلى تزويد الطلبة بفهم وتحليل موسع لمفاهيم وتقنيات برمجة المحمول، وا 
واجهات االستخدام. كما ويهدف إلى تطبيق هذه التقنيات خالل العمل على مشروع ضمن فريق ومن خالل عمل تدريبات 

ية. يغطي المساق تصميم و وتطوير الحوسبة المتنقلة حيث يغطي المفاهيم المتقدمة المتعلقة بالطرق الهندسية بحثية وتجريب
لتطوير تطبيقات المحمول والتي تتضمن؛ برمجيات ادارك المواقع، خدمات الويب المتنقلة وحساسات االستشعار المتكاملة 

أثار الحوسبة المحمولة على تصميم و تطوير البرمجيات. كما يغطي  مثل واجهات االستخدام المبنية على اللمس واإلشارة،
 المساق أحدث بيئات التطوير المتكاملة، بنية المحمول، أنظمة التشغيل وأساليب فحص تطبيقات المحمول.

SWEN7307 تنقيب البيانات واستخالص المعرفة 
مراحل استخالص المعرفة من البيانات، تصميم وتطبيق مناجم البيانات. الخوارزميات األساسية في استخالص المعرفة. طرق 
التصنيف اشجار القرار )بناء، تقليم، تقييم(، بناء على القواعد، بناء على االقرب، بناء على نظرية بيز. العناصر المتكررة و 

مع  K-، معدلK-. المجموعات، وأنواع وأساليب: معدلFPالتمثيل المضغوط، اشجار  طرق الروابط : المعرفة المسبقة،
التشطير، تجميع. مواضيع في استخالص المعرفة من الشبكة العنكبوتية. يهدف المساق إلى تزويد الطالب بأساليب تحليل 

 عمل في مشاريع بحثية وعملية.وتقنيات التنقيب عن البيانات الستخالص المعرفة، وتطبيق هذه التقنيات من خالل ال
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SWEN7308 مواضيع خاصة 
 اختيار مواضيع في مجال هندسة البرمجيات أو علم الحاسوب ذات أهمية للطالب وأعضاء الهيئة التدريسية.

 موافقة لجنة البرنامج :المتطلب السابق

SWEN 7309 دراسة مستقلة 
 توجيهات أحد أعضاء الهيئة التدريسية وينتهي بكتابة تقرير.بحث أو دراسة مستقلة يقوم بها الطالب بناء على 

 موافقة لجنة البرنامج :المتطلب السابق

SWEN7310  هندسة المعرفة 
دارة وهندسة المعرفة وتطبيقاتها الحديثة؛ ورفع  يهدف هذا المساق الى إغناء الطلبة بمعرفة ومهارات متقدمة في التمثيل وا 

(التمثيل المفاهيمي لمتطلبات العمل. قواعد العمل 1مواضيع. يتكون المساق من ثالثة أجزاء: )كفاءاتهم البحثية في هذه ال
( تقنيات ولغات التمثيل: المنطق 2ومهارات تحليلها واستنباطها وكشف تناقضاتها البينية، وطرق تبسيطها وتحسينها. )

تجاهات الحديثة في بناء انظمة ذات بعد معرفي، (اال3الوصفي الحديث واستخدامه لوصف وتمثيل قواعد ومتطلبات العمل. )
مثل التبادل البيني للبيانات وتوافقية االنظمة والخدمات، خدمات اللوب الذكية، المكتبات اإللكترونية، الحوكمة االلكترونية 

 الذكية، وغيرها

SWEN7311 مواضيع بحثية متقدمة في هندسة البرمجيات 
تحليل الناقد في البحث والتطوير لدى الطالب، وتعزيز أساليب البحث المتقدمة وتقنياتها، يهدف المساق إلى تعميق مهارات ال

وتطبيق هذا من خالل تحليل نقدي والتحقق من نتائج األبحاث. يغطي المساق األساليب والمواضيع البحثية المتقدمة المتعلقة 
تجريبية، والتحليل اإلحصائي المتقدم، وأساليب تطوير في هندسة البرمجيات. تغطية متعمقة في أساليب وتقنيات البحوث ال

البحوث، وكيفية إجراء واستعراض الدراسات السابقة وتعزيز مهارات متقدمة في كتابة أبحاث ذات معايير قابلة للنشر. يركز 
ارات التطبيقية في المساق على تطبيق تقنيات البحث المتقدمة في هندسة البرمجيات والتركيز على مواضيع مختارة تعزز المه

 تطوير مقترحات بحثية، و اختيار طرق البحث وتقييمها.
 SWEN630  :المتطلب السابق

SWEN7312 مشروع جماعي في هندسة البرمجيات 
يهدف المساق إلى تزويد الطالب بالمهارات التطبيقية والتحليلية المتقدمة لطرق وتقنيات هندسة البرمجيات، مع التركيز الشديد 
على بناء الفريق والتواصل والقيادة خالل مراحل عمل فريق تطوير البرمجيات. يغطي المساق تشكيل وادارة ممارسات فريق 

، Agileندسة البرمجيات الحديثة. أدوات لغة النمذجة الموحدة، منهجية تطوير البرامج المشروع باستخدام أدوات تطوير ه
أفضل الممارسات لكيفية كتابة التقارير التقنية. ويركز المساق على التنفيذ الحقيقي لمشروع برمجيات جماعي )ضمن فريق( 

ها والتدرب على مهارات وأدوات تطوير ليمكن الطالب من تطبيق ما تعلمه حول منهجيات هندسة البرمجيات وتقنيات
البرمجيات. حيث يطبق الطالب جميع مراحل تطوير األنظمة البرمجيات الكبيرة و المعقدة: ابتدأ من دراسة الجدوى و هندسة 

 متطلبات، ومن ثم التصميم و التنفيذ و التحقق و االختبار.



180  

 

SWEN7313 تطوير البرمجيات اآلمنة 
، (code) البرمجيات االمنة. الهجمات المتعلقة بالذاكرة، مثل تجاوز سعة المخزن المؤقت، وحقن الكودمفاهيم وطرق تطوير 

وهجمات سلسلة التنسيق. الدفاعات ضد الهجمات المتعلقة بالذاكرة. مثل سالمة الذاكرة وسالمة النوع وسالمة التحكم في 
، اختطاف الجلسة، البرمجة النصية   (SQL) الستعالم الهيكليةالتدفق والترميز االمن. أمان الويب بما في ذلك حقن لغة ا

عبر المواقع. تصميم وبناء برامج امنة من خالل تضمين االمن في جميع مراحل تطوير البرمجيات. مراجعة أوتوماتيكية 
 ..للكود عن طريق التحليل الثابت والتنفيذ الرمزي 

SWEN830  حلقة بحث 
االبحاث المنشورة في مجالت علمية محكمة في مجال هندسة البرمجيات، عرض ومناقشة قراءة وتحليل ومناقشة عدد من 

لمبادئ االمانة العلمية واخالقيات البحث العلمي، كتابة ورقة علمية في موضوع محدد يختاره الطالب تتضمن مراجعة عدد 
 بناء على النقاش والمالحظات. كاف من االدبيات وعرضها للمناقشة مع مدرس وطلبة المساق واعادة صياغة الورقة

 .من ضمنها SWEN6302 ساعة من المساقات اإلجبارية على أن يكون مساق 15اجتياز  :المتطلب السابق

SWEN831  حلقة بحث  
قراءة وتحليل ومناقشة عدد من االبحاث المنشورة في مجالت علمية محكمة في مجال هندسة البرمجيات، عرض ومناقشة 

العلمية واخالقيات البحث العلمي، كتابة ورقة علمية في موضوع محدد يختاره الطالب تتضمن مراجعة عدد لمبادئ االمانة 
 كاف من االدبيات وعرضها للمناقشة مع مدرس وطلبة المساق واعادة صياغة الورقة بناء على النقاش والمالحظات.

 .من ضمنها SWEN6302 كون مساقساعة من المساقات اإلجبارية على أن ي 15اجتياز  :المتطلب السابق

SWEN860 الرسالة  
 انجاز بحث علمي في مجال التخصص بموجب تعليمات الرسالة المعتمدة.

http://www.jmse.ps/ar/ واألهداف-البرمجيات/الرسالة-هندسة-في-الماجستير-برنامج 
  

http://www.jmse.ps/ar/%20برنامج-الماجستير-في-هندسة-البرمجيات/الرسالة-والأهداف
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 برنامج الماجستير في الحوسبة
تقدم كلية الهندسة والتكنولوجيا برنامجا دراسيا يؤدي إلى درجة الماجستير في الحوسبة. يهدف البرنامج إلى إغناء المعرفة 

وتطبيقاتها في العلوم األخرى، المساهمة في تطوير القطاع وتطوير مهارات البحث العلمي لدى الطلبة في تقنية المعلومات 
ومهارات تقنية عالية قادرة على تلبية  التقني في فلسطين عن طريق تخريج كفاءات مؤهلة في علوم الحوسبة بخلفية علمية

ة ليس فقط في احتياجات الوطن، وبناء تطبيقات وخبرات حاسوبية لدعم البحث العلمي في فلسطين. يتميز برنامج الحوسب
تناوله لحوسبة المعرفة والعمليات بل أيضا بتكامله مع العلوم الطبيعية األخرى، حيث ينقسم البرنامج الى تركيزين مختلفين 
ولكنهما متكاملين: تركيز "الهندسة والحاسوب" و تركيز "الرياضيات والعلوم الطبيعية". يهتم التركيز األول بتمثيل واسترجاع 

 التركيز الثاني بنمذجة ومحاكاة وفهم الظواهر العلمية الطبيعية.  ومات علما  وهندسة ، ويهتمومعالجة المعل

 شروط االلتحاق:
معترف بها بتقدير جيد  أن يكون المتقدم حاصال  على درجة البكالوريوس في أحد فروع العلوم أو الهندسة من جامعة .1

 على األقل.
 المتقدمة ولديه خلفية في الرياضيات التطبيقية. أن تكون لديه المعرفة في لغات البرمجة .2
أن يخضع المتقدم إلجراء مقابلة شخصية للتحقق من مدى استعداده لاللتحاق بالبرنامج والتعرف على مواطن القوة  .3

 والضعف في دراسته السابقة.

 متطلبات إتمام البرنامج
إتمام  . في كال التركيزين، يجب"الرياضيات والعلوم الطبيعية ينقسم البرنامج الى تركيزين: تركيز "الهندسة والحاسوب" و تركيز

 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 36ما ال يقل عن 
 ساعة معتمدة من المواد االجبارية 12 . أ

 ساعة معتمدة من المواد االختيارية 18 . ب
 بحثساعات معتمدة من احد المسارين في مجال التركيز: مسار الرسالة، مسار حلقتي ال 6 . ت
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 ساعة معتمدة(: 12.   المواد االجبارية )أ
 المواد االجبارية لتركيز الهندسة والحاسوب. 1أ.

على طلبة تركيز "هندسة وحاسوب" الذين لم يدرسوا مساقي "البرمجة المتقدمة" و"تركيب البيانات" من قبل )او ان كانت 
دراسي لهم في البرنامج، علما أنه ال يحسب لمن درس  في أول فصل في تلك المساقات قدراتهم متدنية فيهما(، التسجيل

 ساعة معتمدة من المواد االجبارية كما يلي: 12على الطلبة في هذا التركيز إنهاء  كما المادة سابقا.

 مالحظات المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
6300MCOM  تصميم وتحليل الخوارزميات1حوسبة : Comp232,Comp231    

MCOM6307 االحتماالت، نظرية الطابور، االحصاء     
6304MCOM طرق وأدوات البحث العلمي     

6301MCOM* 
: مبادئ هندسة انظمة 2حوسبة 
  الحاسوب

ال يحتسب لطلبة 
هندسة انظمة 

 الحاسوب

6308MCOM شبكات الحاسوب المتقدمة 
MCOM6301  او ما

 يعادلها
اجباري لطلبة هندسة 

 الحاسوب انظمة
" لطلبة هندسة انظمة الحاسوب ومن ثبت لديه المعرفة الكافية فيه، وفي هذه الحالة يعتبر مساق 2*ال يحسب مساق "حوسبة 

 "شبكات الحاسوب المتقدمة" اجباري لهؤالء الطلبة.
   

 رياضيات وعلوم طبيعية . المواد االجبارية لتركيز2أ.
لم يدرسوا مساق "الجبر الخطي والمعادالت التفاضلية" من قبل، التسجيل على طلبة تركيز "رياضيات وعلوم طبيعية" الذين 

 في أول فصل دراسي لهم في البرنامج، علما أنه ال يحسب لمن درس المساق سابقا. 6305MCOMلمساق 

 مالحظات المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
6300MCOM  تصميم وتحليل الخوارزميات1حوسبة : Comp232, Comp231  

MCOM6307 االحتماالت، نظرية الطابور، االحصاء    
6304MCOM طرق وأدوات البحث العلمي    
6302MCOM النماذج الرياضية والمحاكاة  

 

 ساعة معتمدة يسجلون لها في البرنامج. 15ضمن أول  6304MCOMمالحظة: على جميع الطلبة إنهاء مساق 
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  ساعة معتمدة كما يلي: 18إنهاء  ساعة معتمدة( 18المساقات االختيارية ) . ب
 لتركيز الهندسة والحاسوب االختيارية . المواد1ب.

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
6308MCOM شبكات الحاسوب المتقدمة  
7321MCOM ميكانيكا السوائل المحوسبة  
7322MCOM أنظمة الزمن الحقيقي  
7323MCOM  ومعالجة الرموزنظرية المعلومات  
7324MCOM عمليات اإلشارات الرقمية  
7325MCOM نظرية التشفير وامان الشبكات  
7340 MCOM هندسة البرمجيات  
7341MCOM الذكاء االصطناعي المتقدم  
7342MCOM مواضيع في استخالص المعرفة من البيانات  
7343MCOM التمثيل التصويري المتقدم للبيانات  
7348MCOM مواضيع خاصة في علم الحاسوب التطبيقي  

 رياضيات وعلوم طبيعية لتركيز االختيارية . المواد2ب.

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
7312MCOM )الحل العددي للقيم القصوى )األفضلية  
7313MCOM مقدمة في النظم الديناميكية المنفصلة ونظرية الفوضى  
7314MCOM  التصميم والتحليل اإلحصائيطرق  
7330MCOM الميكانيكا الكمية واألطياف  
7331MCOM ميكانيكا إحصائية  
7332MCOM التمثيل الذري والجزيئي  
7333MCOM التصميم الجزيئي بمساعدة الحاسوب  
7334MCOM نظرية التركيب االلكتروني المتقدمة  
7338 MCOM  الفيزيائية الحاسوبيةمواضيع خاصة في العلوم  

 
 



184  

 

 ساعات معتمدة( 6انهاء متطلبات احد المسارين في مجال التركيز : الرسالة او حلقتي بحث ) . ت

 المتطلب السابق المساقات اسم المسار  
 اجتياز جميع المساقات اإلجبارية MCOM860 رسالة مسار أ
 830MCOM حلقتي بحث مسار ب

831MCOM 
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 (MCOM) وصف المساقات
MCOM6300  تصميم وتحليل الخوارزميات :1حوسبة 

تقنية و  تقنيات التحليل، تحليل أسوأ الحاالت ومتوسط الحال، االستقراء، المعاودة، وعالقات التكرار، اساليب التقسيم والتغليب،
وسع األشجار، واألشجار  التصميم. مواضيع متقدمة مثل تدفقات الشبكة، وهياكل البيانات المتقدمة )مثل أكوام فيبوناتشي،

الديناميكية(، البرمجة الخطية، خوارزميات التقريب، التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة، وغيرها من تقنيات التصميم مثل 
   تقنية االكتساب، والبرمجة الديناميكية، خوارزميات الرسم البياني، وخوارزميات معالجة النص.

 او ما يعادلهما COMP231 و COMP232 المتطلب السابق:

MCOM6301  مبادئ هندسة انظمة الحاسوب :2حوسبة 
اساسيات شبكات الحاسوب, وامن المعلومات وعمارة الحاسبات. دراسة تفصيلية لطبقات شبكات الحاسوب المحلية وشبكات 

الطبقة العليا وتحديد المسارات والتحكم الحاسوب الواسعة والبروتوكوالت الخاصة في نقل البيانات وكيفية معالجة البيانات في 
في البيانات المرسلة. طرق تشفير البيانات بطريقتي المفتاح المتماثل والمفتاح العلني، التوقيع الرقمي واستخدامه في حماية 

وحدة  المعلومات المرسلة. وطرق التحقق من الهوية باستخدام الطرق التقليدية وطرق التعرف الحيوي. طرق تنظيم وتصميم
 المعالجة المركزية والذاكرة، وطرق نقل المعلومات، مدخل الى المعالجات المتسلسلة.

6302MCOM النماذج الرياضية والمحاكاة 
اشتقاق نماذج رياضية ممثلة بمعادالت جبرية وتفاضلية ومعادالت الفرق المحدود وبالرسم التخطيطي لألنظمة الطبيعية 

 المحاكاة وتطبيقاتها.والهندسية والحدثية وبرمجتها، 

6303MCOM الحلول العددية للمعادالت التفاضلية 
طرق التتابع لحل المعادالت، تقريب القيم والمتجهات الذاتية، الحل العددي للمعادالت التفاضلية ذات القيمة االبتدائية 

 والحدودية والمعادالت التفاضلية الجزئية.

6304MCOM طرق وأدوات البحث العلمي    
ريقة العلمية في البحث، مصادر البحث المطبوعة واإللكترونية وطرق التوثيق، حقوق الطبع والبراءات، انتقاء موضوع الط

البحث وتحديد مشكله البحث وطرق الحل، وكتابة مقترحات البحث، مهارات واساليب كتابة نتائج البحث العلمي، أسس تقييم 
وأدوات  بة. أنظمة الكتابة العلمية، برامج الرسم العلمي، برامج التصميم السريعالبحث العلمي. أدوات البحث العلمي في الحوس

أخالقيات البحث العلمي والمهنة، مقدمة عامة حول القانون والقوانين المتعلقة في الهندسة   التحليل الرياضي العددي والرمزي.
 وتكنولوجيا المعلومات.

6305MCOM  العاديةالجبر الخطي والمعادالت التفاضلية 
اساساتها وابعادها، التحويالت الخطية وتمثيلها بالمصفوفات، القيم  المصفوفات وأنظمة المعادالت الخطية، الفراغات المتجهة

الذاتية، والمتجهات الذاتية، فضاءات الضرب الداخلي والمقياس، المعادالت التفاضلية من الدرجة األولى والدرجات العليا 
دالت التفاضلية الخطية، طريقة المعامالت غير المحددة، طريقة تغيير المعامالت، طريقة تخفيض بمعامالت ثابتة، المعا
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الدرجة، حلول المعادالت بواسطة المتسلسالت، تحويل البالس، أنظمة المعادالت التفاضلية الخطية، مقدمة في المعادالت 
 التفاضلية الجزئية وطريقة فصل المتغيرات.

6306MCOM المحدودة طرق العناصر 
صياغة المسائل الفيزيائية، عمل نموذج عن العناصر المحدودة في اإلحداثيات العامة واإلحداثيات الطبيعية )المبسطة(، 
الحل العددي لمعادالت العناصر المحدودة في األنظمة الخطية وغير الخطية وطرق الحل للمسائل التي تشتمل على القيم 

 المميزة.

MCOM6307  ،نظرية الطابور، االحصاءاالحتماالت 
مراجعة للقواعد األساسية لالحتمال والتوزيعات، العمليات العشوائية، طرق مونت كارلو،عمليات بواسون وعمليات األسي، 

الموت، سالسل ماركوف. مواضيع في نظرية الطابور: نماذج الطابور الماركوفية، نماذج كثافة محدودة، -عملية الميالد
نظرية بورك، نظرية جاكسون. مواضيع في االستدالل اإلحصائي، نظرية أخذ العينات، نظرية التقدير:  شبكات من الطوابير:

تقدير النقطة، تقدير الفترة، الثقة في تقدير الفترة، التقدير عن طريق زيادة الترجيح، التقدير عن طريق تقليل متوسط تربيع 
لفرضيات: اختبار المعدل، اختبار االنحراف، اختبارات برنولي ، االلخطأ، االنحدار الخطي ومالئمة المنحنى، اختبار ا

 االختبارات غير المعلمية.

MCOM6308 شبكات الحاسوب المتقدمة 
وآلية تطبيقها في الشبكات،  OSPF, BGP مبادئ عنونة الشبكات وآلية توزيعها، كما سيتم دراسة البروتوكوالت الموجهة مثل

وشبكات الهاتف الخلوي ومبادئ التوجيه للمستخدم الخلوي. دراسة شبكات الوسائط المتعددة دراسة الشبكات الالسلكية 
 دراسة إدارة الشبكات  وتدفقات الصوت والفيديو المخزنة.

 او ما يعادلها MCOM6301المتطلب السابق: 

7312MCOM )الحل العددي للقيم القصوى )األفضلية 
 شروط القيم القصوى واالزدواجية، الطرق الخطية والمتعددة األبعاد للبحث، اقتراناتالقيم القصوى وأمثلة عليها، التقعر، 

 الجزاء والعائق، طريقة االتجاهات الممكنة، المسائل الخطية التكميلية، البرمجة التربيعية، المنفصلة، الكسرية والهندسية.

7313 MCOM مقدمة في النظم الديناميكية المنفصلة ونظرية الفوضى 
 ستقرار والفوضى في االقترانات ذات البعد الواحد والبعدين ومقدمة في الهندسة الكسرية.اال

7314MCOM طرق التصميم والتحليل اإلحصائي 
المتغيرات العشوائية، انتقاء العينات العشوائية، توزيعات المتغيرات العشوائية، االرتباط، االنحدار البسيط والمتعدد، تحليل 

حليل التباين المتعدد، مبادئ تصميم التجارب، أنواع التصميمات البحثية، التحليل اإلحصائي للتصميمات التباين البسيط، ت
 المختلفة وتتضمن التصاميم بمعامل واحد ومتعددة العوامل.
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7321MCOM ميكانيكا السوائل المحوسبة     
لعكسية المطبقة في تراكب االنسيابات ديناميكا جسم متحرك في وسط من السائل، جريان السائل غير الدبق، الطرق ا

األساسية، انسياب لزج، انسياب صفحي في الطبقة المتاخمة، جريان السوائل في القنوات المفتوحة واألنابيب، التدفق 
 المضطرب، والحل العددي لمعادالت نيفيير ستوكس والطاقة.

7322MCOM أنظمة الزمن الحقيقي  
يقاتها، المصطلحات، ومسائل البنية، المجسات والمشغالت، عمل نماذج عن أنظمة نبذة عن أنظمة الزمن الحقيقي وتطب

الزمن الحقيقي، نظم تشغيل أنظمة الزمن الحقيقي، بنية أجهزة التحكم متناهية الصغر، االتصاالت في ظروف الزمن 
 الحقيقي، منهجية الجدولة الزمنية وتطبيقاتها.

7323MCOM وز نظرية المعلومات ومعالجة الرم 
قياسات المعلومات، مصادر المعلومات، االنتروبيا، نظرية المصدر، قناة االتصاالت المنفصلة، المعلومات التبادلية، 
االنتروبيا المشروطة، سعة القنال، القناة المستمرة، حقل جالوس، رموز كشف وتصحيح الخلل، استراتيجيات نقل المعلومات، 

 دوري، الطي(.وأنواع الترميز المختلفة )الخطي، ال

7324 MCOM عمليات اإلشارات الرقمية   
ونظرية أخذ العينات، وعمل نماذج لألنظمة  LTI اإلشارات، نظام جرام شميت المتعامد، أنظمة الزمن الخطي غير المتغيرة

المنفصل (، منهجية التصفية الخطية، الطي FIR, IR(، تصميم واستخدام المرشحات الرقمية )TZTالمنفصلة في مجاالت )
(DFT( منهجية ،)FFT ،التقدير الطيفي، عمليات اإلشارات الرقمية متعددة المعدالت، التخمين الخطي المرشحات االمثلية ،)

 والطرق التربيعية الصغرى.

7325MCOM نظرية التشفير وامان الشبكات  
المجمعة، الشيفرات المكتلة، الشيفرات الشيفرات   مقدمة في نظرية االعداد والحقول المحدودة، الشيفرات وطرق تحليلها،

المنتظمة، الشيفرات المتماثلة، الطريقة العامة في التشفير مثل طريقة الجمال ، طريقة ا ر.اس.اي، الشيفرات المتدفقة، 
 اقترانات هاش، خوارزمية التوقيع الرقمي )دي.اس.اي(، معايير تشفير البيانات.

7330MCOM الميكانيكا الكمية واألطياف 
الطرق المعيارية في الميكانيكا الكمية، نظرية اإلضطرابات، أساليب التقريب في مسائل التشتت والمسائل المقيدة، االقترانات 
والقيم المميزة، مسائل الحالة المقيدة والحالة المتواصلة القابلة للحل، الغزل والجسيمات المتماثلة، ذرات وجزيئات في مجاالت 

 عتمدة على الزمن.كهربائية ومغناطيسية م
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7331MCOM ميكانيكا إحصائية 
االتزان الثرموديناميكي والميكانيكا االحصائية، نظرية المجموعات، إقترانات التوزيع، تطبيقات على الغاز المثالي والبلورات، 

 ميكروسكوبية.نظرية السوائل البسيطة، تمثيل الديناميكا الجزيئية ومونت كارلو وديناميكا التفاعالت من الناحية ال

7332MCOM التمثيل الذري والجزيئي 
الجهود في التمثيل الذري: جهد األزواج، جهد ليونارد جونز، أسلوب الذرة المطمورة، تمثيل مونت كارلو، الديناميكا الجزيئية 

 الكالسيكية والكمية وتطبيقات أساليب التمثيل على مسائل متنوعة من مجاالت مختلفة.

7333MCOM  الجزيئي بمساعدة الحاسوبالتصميم 
جرافيكا الحاسوب، الصور الواقعية، األجسام ثالثية األبعاد، إظهار األشكال الجزيئية(، تمثيل األشكال التركيبية وذات 

، وبنك بروكهافين NMR، وقاعدة معلومات كامبريج X الخصائص )التعامل مع متغيرات هندسية تجريبية( انكسار أشعة
)طرق ومجال القوة المتنفذة والميكانيكا الجزيئية، التمثيل التجريبي لمونت كارلو والديناميكا الجزيئية،  لمعلومات البروتينات

، عمل نماذج بروتينية والتفاعالت CAMD استكشاف مصممي نموذج فضائي تحققي، طرق الكيمياء الكمية المستعملة في
 بين مستقبالت العقاقير.

7334MCOM  ني المتقدمةنظرية التركيب االلكترو  
أساليب حساب تركيب حزم الطاقة، ودورها في أبحاث الحالة المكثفة للمواد. طرق أساسية للحسابات: أمواج مستوية، مدارات 

أمواج   مدارات االنتقال الطبيعي،  روستوكر، -كون  –متمركزة: الربط الوثيق، حسابات كاملة، اقترانات معززة: كورنغا 
 خطية.مستوية معززه ، طرق 

7338MCOM مواضيع خاصة في العلوم الفيزيائية الحاسوبية 
 اختيار مواضيع من حقل العلوم الفيزيائية حسب اهتمام الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية.

7340MCOM هندسة البرمجيات 
ة النظام، جمع متطلبات مقدمة عن هندسة البرمجيات، مراحل تطوير النظام و دورة حياة النظام، إدارة المشاريع، تقدير تكلف

، اختبار النظام و التأكد من تحقيق UML النظام و تحليلها و إدارتها، تصميم النظام، التصميم الهيكلي، التصميم الموجة،
 متطلبات النظام.

7341MCOM الذكاء االصطناعي المتقدم     
الصناعي مثل طرق البحث الفعالة، تمثيل  تصميم وتطبيقات األنظمة الذكية. دراسة متعمقة لموضوعات محددة في الذكاء

المعرفة واالستنتاج والعوامل والروبوت والتعرف على األنماط. التعلم ودراسة أمثلة على التعلم. شبكات الخاليا العصبية 
 والمنطق المشوش واالحتمالي. دراسة مستقلة لبعض مواضيع الذكاء االصطناعي وتطبيق مشروع في هذا المجال.
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7342MCOM مواضيع في استخالص المعرفة من البيانات 
قواعد البيانات وطرق استخالص المعرفة منها، تحليل البيانات, تصميم قواعد البيانات, استخالص المعرفة من قواعد البيانات 

معرفة وطرق قياس الفائدة من ال  الخوارزميات األساسية في استخالص المعرفة، طرق تقيم كفاءة الخوارزميات، التقليدية:
 المستخلصة.

7343MCOM التمثيل التصويري المتقدم للبيانات 
مدخل الى التمثيل التصويري للبيانات واألدوات والتقنيات المتعلقة باستخدام الرسوم البيانية والرسوم المتحركة والصوت ، 

المستخدمين لتعزيز الفهم والتحليل، وكيفية تقديم المعلومات المعقدة الى   البرمجيات المتعلقة بمثل هذه المجاالت، أساليب
دمج التمثيل التصويري مع التفاعل البيني بين اإلنسان والحاسوب. التعرف على واستكشاف مجموعة متنوعة من أساليب 
تمثيل البيانات وتطوير نماذج مالئمة والخوارزميات المالئمة لذلك. التطبيقات العملية للتمثيل التصويري في المجاالت 

 الهندسية والطبية الحيوية.

7348MCOM مواضيع خاصة في علم الحاسوب التطبيقي 
 اختيار مواضيع من مجال علم الحاسوب التطبيقي ذات أهمية للطالب وأعضاء الهيئة التدريسية.

MCOM830 حلقة بحث   
الحوسبة، عرض ومناقشة لمبادئ قراءة وتحليل ومناقشة عدد من االبحاث المنشورة في مجالت علمية محكمة في مجاالت 

االمانة العلمية واخالقيات البحث العلمي، كتابة ورقة علمية في موضوع محدد يختاره الطالب تتضمن مراجعة عدد كاف من 
 االدبيات وعرضها للمناقشة مع مدرس وطلبة المساق واعادة صياغة الورقة بناء على النقاش والمالحظات.

318MCOM حلقة بحث    
وتحليل ومناقشة عدد من االبحاث المنشورة في مجالت علمية محكمة في مجاالت الحوسبة، عرض ومناقشة لمبادئ  قراءة

االمانة العلمية واخالقيات البحث العلمي، كتابة ورقة علمية في موضوع محدد يختاره الطالب تتضمن مراجعة عدد كاف من 
 عادة صياغة الورقة بناء على النقاش والمالحظات.االدبيات وعرضها للمناقشة مع مدرس وطلبة المساق وا 

MCOM860 الرسالة  
 .إنجاز بحث علمي في مجال التخصص بموجب تعليمات الرسالة المعتمدة
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 هندسة المدنيةبرنامج الماجستير في ال
انبثقت اهداف هذا  حيث. هندسة المدنيةتقدم كلية الهندسة والتكنولوجيا برنامجا دراسيا يؤدي إلى درجة الماجستير في ال

المساقات المقترحة تعكس تخصصات البرنامج من اهداف خطة التنمية الوطنية التي وضعتها السلطة الوطنية الفلسطينية .
مختلفة لها عالقة بطبيعة البرنامج المقترح مع االخذ بعين االعتبار المهارات االساسية والقدرات للمهندسين الذين سيلتحقون 

اضافة الى ذلك يدعم هذا البرنامج تطوير خدمات ومشاريع البنية التحتية ذين يعملون في مؤسسات مختلفة.في البرنامج وال
 المستقبلية والتي تطابق المعايير العالمية.

البرنامج المقترح يغطي ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية واالنشاءات من مراحل تخطيط و تصميم و تنفيذ من جهة و من جهة 
عكس تكامل الجوانب الهندسية والتقنية في البنية التحتية و جوانب االدارة. كما ياخذ بعين االعتبار الجوانب االجتماعية ثانية ي

 والبيئية واالقتصادية باالضافة الى الجوانب الهندسية في مشاريع البنية التحتية.
ثار الكوارث الطبيعية على المنشاءات والبنية التحتية اضافة الى ذلك فان هذا البرنامج يدعم االبحاث المتعلقة بمجال تخفيف ا

 ومجال التغير المناخي.
 يضمن هذا البرنامج تعزيز المؤهالت للمهندسين وزيادة فرص العمل لهم وتشجعهم على استكمال ابحاثهم المستقبلية.

 

 شروط االلتحاق:
من جامعة معترف بها , بحيث يكون تركيزه في تقدم حاصال على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية مان يكون ال .1

احد المجاالت التالية: الهندسة المدنية , هندسة االنشاءات, هندسة البناء, او احد البرامج التي تتوافق متطلباتها مع 
م برنامج الماجستير المقترح. وذلك بموافقة لجنة البرنامج حيث يحق لها تحديد مساقات اضافية تحدد حسب وضع المتقد

 للبرنامج.
 % من اي جامعة معترف بها.78ان يكون المتقدم للبرنامج حاصال على معدل تراكمي يعادل  .2
يجب ان يرفق المتقدم رسالتي توصية من عضوي هيئة اكاديمية قاما بتدريسه, او من مسؤولين اشرفا على عمله, او  .3

 رسالة واحدة من كل نوع.
 

 متطلبات إتمام البرنامج
 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 36يقل عن  إتمام ما ال يجب

 مساقات اجبارية(  4. ) ساعة معتمدة من المواد االجبارية 12 . أ
 مساقات اختيارية(  6. )ساعة معتمدة من المواد االختيارية 18 . ب
 .ساعات معتمدة من احد المسارين في مجال التركيز: مسار الرسالة، مسار حلقتي البحث 6 . ت
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  ساعة معتمدة(: 12االجبارية: )المساقات 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
ENCE6310 إدارة المشاريع المتقدمة  
ENCE6311 هندسة الرصفات  
ENCE6312 مناهج البحث العلمي  
ENCE6331 تصميم متقدم للخرسانة المسلحة  

  ساعة معتمدة مقسمة كالتالي: 18)المساقات االختيارية 
 ساعة معتمدة(: 12)اختيار احد التركيزات التالية 

 ركيــز البنيه التحتية:ت . أ
 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
ENCE6320 إدارة مشاريع البنية التحتية العامة  
ENCE6321  تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في

 تخطيط البنية التحتية
 

ENCE7301  التحتيةتصميم عناصر منشآت البنية  
ENCE7309 تقييم مشاريع وسياسات البنية التحتية  
ENCE7310 تخطيط البنية التحتية  
GEOG632 التحليل الكمي والمكاني في الجغرافية  

 تركيــز االنشاءات: . ب
 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
ENCE6330 نظرية العناصر المحددة  
ENCE6332 ديناميكية االنشاءات  
ENCE7300 هندسة الزالزل  
ENCE7302 تكنولوجيا البناء  
ENCE7303 تصميم متقدم للمنشآت الفوالذية  
ENCE7307 الهندسة الجيوتقنية المتقدمة  

 

https://ritaj.birzeit.edu/be1/academic/cas/course-specifications-view/6967
https://ritaj.birzeit.edu/be1/academic/cas/course-specifications-view/6967
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  ما يليم معتمدة( اتساع 6إنهاء ) المساقات االختيارية:  
 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق

ENCE6350 هندسة المرور  
ENCE7304 التحليل غير الخطي لإلنشاءات  
ENCE7305 اعادة تأهيل االنشاءات للزالزل  
ENCE7306 تحليل المخاطر والعشوائية  
ENCE7308  تقنيات جمع المعلومات عن طريق التصوير الجوي

 وأنظمة التوقيع العالمي
 

ENCE7311 موضوع خاص في الهندسة المدنية  
GEOG730 التخطيط والتنمية المستدامة  
UPLA6342 تخطيط المواصالت  
WEEN639 تقييم األثر البيئي  
WESC631 الصرف الحضري وأنظمة الصرف الصحي  
WESC734 اإلدارة المتكاملة لألرض والمياه  

 ( 6انهاء متطلبات احد المسارين في مجال التركيز : الرسالة او حلقتي بحث )ساعات معتمدة 

 المتطلب السابق المساقات اسم المسار  
ساعة معتمدة من البرنامج  18انهاء  ENCE860 رسالة مسار أ

  ENCE6312تتضمن انهاء مساق 
 % 80بمعدل ال يقل عن 

 او ENCE831 حلقتي بحث مسار ب
ENCE830 

ساعة معتمدة من البرنامج  18انهاء 
   ENCE6312تتضمن انهاء مساق 

  

https://ritaj.birzeit.edu/be1/academic/cas/course-specifications-view/6231
https://ritaj.birzeit.edu/be1/academic/cas/course-specifications-view/6231
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 (ENCE) وصف المساقات

ENCE6310 - إدارة المشاريع المتقدمة  
والتغيرات في صناعة االنشاءات في العقد األخير، التطور في التقنيات المستخدمة في مجال صناعة الدوافع الرئيسية 

دارة زيادة القيمة للمشاريع االنشائية بشكل عام. من المواضيع التي يتم دراستها إدارة عملية  االنشاءات من أجل تطوير وا 
دارة الجودة والقيمة الهندسية، إدارة الموارد  دارة الوقت. إدارة المخاطر في المشاريع االنشائية، مفهوم االنشاء وا  البشرية وا 

المخاطر والمباديء وأفضل وسائل التعامل مع المخاطر في المشاريع، الدروس المستفادة من المخاطر والكوارث في صناعة 
التعليمات في إدارة   ي والنوعي.االنشاءات، األدوات والتقنيات المستخدمة في إدارة المخاطر في المشارع بكال نوعيها الكم

 المخاطر وتطبيق إدارة المخاطر على مشروع عملي )دراسة( ودراسة الجوانب القانونية لها.

ENCE6311 - هندسة الرصفات    
تحليل االجهادات والترخيمات الواقعة على الرصفات باستخدام مبدأ النظرية المرنة النظمة الرصفات متعددة الطبقات، مبادىء 
التصميم المختلفة للرصفات المرنة والقاسية، تقييم وصيانة الرصفات، مبادىء التنبوء بالحالة االنشائية المستقبلية للرصفات، 

 وادارة الرصفات. 

ENCE6312 - مناهج البحث العلمي 
دراسة مناهج البحث، األنظمة والنماذج، أدوات البحث ، وسائل القياس، مصادر البحث ، خطوات البحث ابتداء  من مرحلة 
اختيار الموضوع وتحديد المشكلة ووضع الفروض وعرض النتائج وتحليلها وتوثيقها، وتدريب الطلبة على كيفية الدفاع عن 

قراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث المنشورة في مجالت علمية محكمة، عرض ومناقشة  وتقييمها. الرسائل واالطروحات
لمبادئ األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي، كتابة ورقة في موضوع محدد يختاره الطالب تتضمن مراجعة عدد كاف من 

 .على النقاش والمالحظات غة الورقة بناء  األدبيات وعرضها للمناقشة مع مدرس وطلبة المساق وا عادة صيا

ENCE6320 - إدارة مشاريع البنية التحتية العامة 
اإلطار القانوني والمؤسساتي لمشاريع البنية التحتية، دورة المشروع الكلية لمشاريع البنى التحتية، عملية التصميم، تدريب 

 مشاريع البنية التحتية، عقود اإلدارة، خطة العمل.االداريين، إدارة الموقع، األعطال، دور االداريين خالل 

ENCE6321 - تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في تخطيط البنية التحتية 
دراسة األسس النظرية لنظم المعلومات الجغرافية، إلى جانب التطبيق العملي في التعامل مع برامج نظم المعلومات الجغرافية، 

لجغرافية، مفهومها، أهميتها، مصادرها وتطورها، مستخدمي نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها ويشمل علوم نظم المعلومات ا
في التخطيط ، مكونات نظم المعلومات الجغرافية، نمذجة الطبيعة، النماذج الحيزية )المكانية(، تمثيل وخزن المعلومات 

عدد من البرامج األساسية لنظم المعلومات الجغرافية، عمليات  الجغرافية، بناء قواعد المعلومات الجغرافية، تدرب على استخدام
في نظم المعلومات الجغرافية، استخدام نظم المعلومات الجغرافية في عملية صناعة القرار، مشروع تطبيقي في نظم المعلومات 

 الجغرافية في مجال تخطيط البنية التحتية.
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ENCE6330 - نظرية العناصر المحددة 
ة والتطبيق العملي لطريقة العناصر المحددة بشكل عام واستخدامها في التحليل االنشائي، حل مشاكل المرونة األسس النظري

في ميكانيكا االجسام الصلبة وميكانيكا المنشآت ، أسس العمل الظاهري لتطوير الوصف الرياضي للعناصر اإلنشائية أحادية 
 ي باستخدام العناصر المحددة، استخدام برامج الكمبيوتر للحل اإلنشائي .  وثنائية وثالثية األبعاد، كفاءة التحليل اإلنشائ

ENCE6331 -  متقدم –تصميم الخرسانة المسلحة 
معالجة قضايا متقدمة في مجالي التحليل االنشائي والتصميم للمنشآت الخرسانية المسلحة، تصميم األعمدة المعرضة لإلنبعاج، 

حد واإلتجاهين، مقدمة في معالجة الجسور واألعمدة في النطاق غير المرن، تشوهات الجسور تصميم العقدات ذات اإلتجاه الوا
والهبوط اآلني وطويل األمد، األحمال واإلجهادات المركبة من عزم اإلنحناء وعزم اللي وقوى القص، األحمال الترددية، تحليل 

كتلوية مثل السدود، تصميم الخزانات ومنع تشققها، ويشمل وتصميم الجدران اإلستنادية وجدران القص، المنشآت الخرسانية ال
 المساق التدريب على استعمال برامج حاسوبية لتحليل وتصميم المنشآت الخرسانية المسلحة.

ENCE6332 - ديناميكية االنشاءات 
مطي للمنشآت إليجاد معادالت الحركة وحلها الجسام أحادية ومتعددة درجات الحرية غير المخمدة والمخمدة ، التحليل الن

التواترات الطبيعية وانماط االهتزاز ، التحليل الديناميكي للمنشآت باستخدام السجل الزمني وطيف االستجابة، كتابة معادالت 
  الحركة باستخدام المصفوفات ، االهتزاز الحر والمدفوع للقضبان والجسور واالطارات اإلنشائية .

ENCE6350- هندسة المرور 
هندسة المرور, مبادىء السرعة , حجم الحركة , دراسات الحوادث, تخطيط المواقف , دراسات استيعاب الحركة , عناصر 

  اشارات المرور, تخطيط الشوارع ,تصمم اشارات ضوئية للتقاطعات.

ENCE7300 – هندسة الزالزل 
لحركة ، مفهوم طيف التجاوب واشتقاقه ، مقدمة في علم الزالزل، حل معادلة الحركة ألجسام واحدة ومتعددة درجات حرية ا

)باستخدام القوى الجانبية االستاتيكية المكافئة( وديناميكية باستخدام  تحليل المباني تحت تأثير الزالزل باستخدام طرق استاتيكية
رسانة المسلحة السجل الزمني وطيف التجاوب، تصميم المنشآت تحت تأثير الزالزل ، قواعد التصميم للمباني المنشأة من الخ

 والفوالذ ، مقدمة لتقنيات التصميم غير التقليدية ، مثل العزل الزلزالي للمبنى وطرق التصميم على أساس األداء الزلزالي للمبنى. 

ENCE7301 - تصميم عناصر منشآت البنية التحتية  
الجسور، وأنظمة معالجة وتوزيع المياه، تخطيط وتصميم منشآت وأجزاء وعناصر البنية التحتية والمنشآت الخدماتية مثل 

 وأنظمة تجميع ومعالجة مياه المجاري، وشبكات الطرق، مع أمثلة تفصيلية للتحليل والتخطيط والتصميم، وبحث حاالت دراسية.
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ENCE7302 - تكنولوجيا البناء  
دارة النفايات في الصناعة االنشائية، الحد من النفايات، إعادة تدوير  أهمية مكب النفايات وعمليات   واستخدام النفايات.تكوين وا 

التخلص من المياه، تكنولوجيا الخرسانة مقدمة في خصائص الخرسانة مع التركيز على الديمومة والمكونات الخاصة 
ألحمال بالخرسانة، االسمنت ومفهوم استبداله، التصميم مع الديمومة، أعمال الطوبار وسيتم دراسة عمل الطوبار والسقاالت، ا

 والتصميم ألعمال الطوبار، إدارة أعمال الطوبار للمشاريع االنشائية.

ENCE7303 -  متقدم –تصميم المنشآت الفوالذية  
معالجة قضايا متقدمة في تحليل وتصميم وا عداد المخططات للمنشآت الفوالذية، وذلك يشمل الجسور المصنعة من الصفائح 

اإلنحناء، اإلستخدام اإلنشائي المزدوج للفوالذ اإلنشائي مع الخرسانة والخرسانة المسلحة، الفوالذية، األعمدة المعرضة لعزوم 
متطلبات التكتيف ومنع اإلزاحة الجانبية للمنشآت، المنشآت متعددة الطوابق واألنظمة ذات البحور الطويلة، ويشمل المساق 

 شآت والعناصر الفوالذية.التدريب على استعمال برامج حاسوبية لتحليل وتصميم وتفصيل المن

ENCE7304- التحليل غير الخطي لإلنشاءات 
التحليل االستاتيكي غير الخطي للمنشآت مراعيا السلوك الغير خطي لمواد البناء والمنشأ نفسه ، التطبيقات الهندسية للمنشآت 

ات، دراسة استقرار المباني تحت تأثير ثنائية وثالثية األبعاد، التحليل اإلنشائي االستاتيكي الغير خطي باستخدام المصفوف
  .السلوك غير الخطي، مقدمة للتحليل الديناميكي الغير خطي

ENCE7305 - اعادة تأهيل االنشاءات للزالزل 
طرق تقييم وضع البنية التحتية وأسباب تدهور المنشآت القائمة ، تقنيات تعزيز القوة والكفاءة اإلنشائية للجسور والمباني، 

  .القائم منهاتأهيل  استخدامات المواد المتقدمة في المنشآت الحديثة وا عادة 

ENCE7306 - والعشوائية تحليل المخاطر   
انواع المخاطر والمبادء الوقائية ، احتمالية الخطأ في المشاريع الهندسية، خطر االحتماالت تحديد المخاطر )تعريف المخاطر، 

دارة المخاطر (والدقة( تقدير المخاطر )النهج العشوائي ، نظرية فزي، االعتماد على الوقت ومخاطر االنظمة ، تقييم المخاطر وا 
األساسي، عناصر نظرية الخدمات، التخفيف من  اءمة، نظرية القرار، أهداف العالقات والمو ()مؤشرات األداء وأرقام االستحقاق

 المخاطر في المناطق الحضرية، دراسات حالة.

ENCE7307 -  المتقدمة هندسة الجيوتقنية 
نشاء أنظمة األساسات، تصميم األوتاد واألساسات  مقدمة في إعداد دراسات وتقارير التربة، تصنيف مواقع البناء، تصميم وا 
نشاء الجدران اإلستنادية، تحسين التربة وتدعيمها، اإلجهادات واإلنفعاالت  العميقة، إنشاء السواتر الوتدية المتواصلة، تحليل وا 

 لمنشآت التربة والبنية التحتية، تغيرات الحجم وحسابات الهبوط للتربة ألعمال األساسات وأعمال الحفر.
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ENCE7308 - التصوير الجوي وأنظمة التوقيع العالمي تقنيات جمع المعلومات عن طريق 
لتعريف بالمبادئ األساسية لالستشعار عن بعد، والتصوير الجوي، والكاميرات، واألفالم وحسابات تقنيات جمع المعلومات،ا

الصور الجوية، والتشويشات الفنية، وأخطاء النظام ومعالجة الصور، ومنصات االستشعار عن بعد، ووسائل تحسين الصور 
 .صنيف البيانات، انظمة التوقيع العالمي المختلفة، تطبيقات عمليةوت

ENCE7309 - البنية التحتية  وسياسات تقييم مشاريع 
المشاكل )مقدار تجاوز التكاليف وانخفاض الفوائد ، واثار وانعكاسات السياسات(، أسباب )اإليضاحات التقنية، تفسيرات نفسية، 

(، العالج )الطرق األفضل: التنبؤ بالفئة المرجعية ، تحسين الحوافز: مسؤولية القطاع العام التفسيرات السياسية واالقتصادية
 والخاص(، نحو أفضل الممارسات والسياسات.

ENCE7310 -  تخطيط البنية التحتية 
والمياه و الصرف أساسيات التخطيط العمراني، أساليب وتقنيات التخطيط والفجوة بين التخطيط والتنفيذ. تخطيط مشاريع الطرق 

الصحي. المكونات التقنية والمالية والمؤسساتية في تخطيط البنية التحتية. إعداد دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية من خالل 
 مقارنة البدائل من حيث الجوانب البيئية والتقنية واالقتصادية.

ENCE7311 - مساق متقدم: هندسة مدنية 
 الهندسه المدنية.دراسة متقدمة لموضوع خاص في 

ENCE830 –  1حلقة بحث 
عرض ومناقشة لمبادئ االمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي ، قراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث المنشورة في أوعية 

 ات.، كتابة ورقة بحثية عن موضوع محدد له عالقة بتصميم وتخطيط وادارة مشاريع البنية التحتية واالنشاءعلمية محكمة

ENCE831 –  2حلقة بحث 
عرض ومناقشة لمبادئ االمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي ، قراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث المنشورة في أوعية 

 ، كتابة ورقة بحثية عن موضوع محدد له عالقة بتصميم وتخطيط وادارة مشاريع البنية التحتية واالنشاءات.علمية محكمة

ENCE860 – رسالة الماجستير 
 .إنجاز بحث علمي في مجال التخصص بموجب تعليمات الرسالة المعتمدة
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 كلية الحقوق واإلدارة العامة
 الخطط الدراسية

 

 عدد الدوائر األكاديمية في الكلية حاليا  ثالث دوائرم ويبلغ 2004عام الحقوق واإلدارة العامة تأسست كلية 

 التالية:الكلية البرامج وتطرح 

  واالقتصاد برنامج الماجستير في القانون 
  برنامج الماجستير في القانون 
 الماجستير في الحكومة والحكم المحلي برنامج 
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 برنامج الماجستير في القانون واالقتصاد
تقدم كلية الحقوق واإلدارة العامة برنامجا أكاديميا يؤدي إلى منح درجة الماجستير في القانون واالقتصاد، يهدف برنامج 
الماجستير بالقانون واالقتصاد، بشــكل عــام، إلى تطوير معــارف جديدة في حقل علمي جديد يميزه عن غيره تداخل حقلين 

البرنامج أيضا  إلى تشجيع وتطوير البحث العلمي في هذا الحقل. وكذلك يهدف  علميين مستقلين في آٍن واحد، ويهدف
البرنامج إلى المساهمة في تطوير األطر القانونية ذات العالقة بالمجال المقترح. بجانب ذلك، تعزيز فرص العمل في 

قتصاد في آن واحد. إلى جانب القطاعين العام والخاص من خالل تخريج متخصصين يجمعون المعرفة في حقلي القانون واال
 هذه األهداف العامة، يسعى البرنامج، وبشكل خاص، إلى اإلسهام في: 

المساهمة في فهم م عمق للظواهر والشؤون االقتصادية التي تكون محال  للتنظيم والتقنين عبر تشريعات تصدر لهذه  .1
 هرة الواحدة في وعاٍء واحد.األغراض، وذلك عبر تعزيز الفهم االقتصادي والتنظيم القانوني للظا

بخاصة المزاولين للمهن القانونية واالستشارية والقضائية في القطاعين العام  -العمل على إكساب الملتحقين بالبرنامج  .2
نجاٍز أفضل وأمثل للعمل.  -والخاص  معارف قانونية/ اقتصادية جديدة تتصل بعملهم اليومي تسهم في تحقيق كفاءٍة أعلى وا 

ي تطوير المكونات التشريعية الناظمة لألنشطة االقتصادية المختلفة بشكل يتالءم مع احتياجات الحالة اإلسهام ف .3
 الفلسطينية، ويتساوق مع الممارسات الدولية الفضلى.

العمل على تخريج خريجين مميزين قادرين على المشاركة م ستقبال  في تعميق تجربة التعليم متداخل التخصص في حقلي  .4
 واالقتصاد بما يعكس حقيقة وواقع العالقة بين هذين الحقلين. القانون 

الخريجين من برامج القانون والعلوم االقتصادية والمالية، إضافة إلى الممارسين للمهن القانونية والقضائية،  البرنامج يستهدف
المحلية(،  والهيئات )الحكومي العام القطاع مثل القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة، والمستشارين القانونيين في
 والمستشارين القانونيين بمؤسسات القطاع الخاص وخاصة الشركات والبنوك.

 االلتحاق شروط
 يشترط فيمن يرغب االلتحاق ببرنامج القانون واالقتصاد استيفاء الشروط التالية: 

القانون، أو االقتصاد، أو العلوم المالية والمصرفية، الحصول على الدرجة الجامعية األولى بتقدير جيد أو ما يعادلها في  .1
 أو المحاسبة، أو إدارة األعمال، أو تخصص آخر مقترنا  مع إتمام متطلبات فرعي في االقتصاد.

 اجتياز امتحان خطي بنجاح بهدف التحقق من تقييم القدرات والمعارف في النواحي القانونية واالقتصادية. .2
 اح تعقدها لجنة متخصصة تعين لهذا الغرض.اجتياز مقابلة شفهية بنج .3
اجتياز امتحان خطي في اللغة اإلنجليزية يعقده برنامج الماجستير تحدد عالمة النجاح فيه لجنة البرنامج. ويلزم الطالب  .4

اد يقدمه الذي لم يجتز االمتحان االلتحاق بمســــاق اســــتدراكي في اللغة اإلنجليزية المتخصصة في حقلي القانون واالقتص
 برنامج الماجستير لهذا الغرض. 
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 متطلبات اتمام البرنامج
( ساعة معتمدة بنجاح، باإلضافة إلى إتمام متطلبات استدراكية، حيث يلزم، وفقا  لما سيتم تبيانه 36يتطلب البرنامج إتمام )

 أدناه. وتوزع الساعات المعتمدة على النحو التالي:

 متطلبات استدراكية:  . أ
يتعين على الطالب الملتحق بالبرنامج اجتياز مساقات استدراكية، حال رأت لجنة البرنامج ذلك بناء  على سجل المساقات 
التي درسها الطالب في المرحلة السابقة على تقديم طلب االلتحاق. تهدف المساقات االستدراكية إلى تمكين خريجي 

الكلي )مثل مساق/ات مبادئ االقتصاد الجزئي والكلي التي تطرحها القانون من فهم أساسيات علم االقتصاد الجزئي و 
كلية األعمال(، فيما تطرح مساقات استدراكية في القانون لتمكين خريجي )االقتصاد، أو العلوم المالية والمصرفية، أو 

صلة بمساقات البرنامج المحاسبة، أو إدارة األعمال، فرعي في االقتصاد( من فهم أساسيات علم القانون ومبادئه ذات ال
 من خالل مساق تطرحه كلية الحقوق واإلدارة العامة.  

 متطلبات البرنامج اإلجبارية:  . ب
 ( ساعة معتمدة كمتطلبات برنامج إجبارية وتشمل المساقات التالية: 18يجب على الطالب الملتحق بالبرنامج إتمام )

 المتطلب السابق اسم المساق رمز المساق
LECO630 البحث العلمي مناهج  
LECO631  التحليل االقتصادي الجزئي للقانون  
LECO632  التحليل االقتصادي الكلي للقانون  
JURI633 قانــون المنافسة  

JURI7312  قانون البنوك واألوراق المالية  
JURI7315  قوانين اإليجار التمويلي والرهن العقاري  

 متطلبات البرنامج االختيارية  . ت
( ساعة معتمدة كمتطلبات برنامج اختيارية يختارها من المساقات التي يطرحها البرنامج من 12يجب على الطالب إتمام )

 المساقات التالية: 

 المتطلب السابق اسم المساق رمز المساق
ECON732 االقتصاد الصناعي  
ECON734 اقتصاديات العمل  
ECON735 التنمية االقتصادية  
JURI7325 القوانين الجمركية والضريبية  
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JURI7332 عقود تجارية متخصصة  
JURI7335 االتفاقيات االقتصادية الفلسطينية  
JURI7345 القانون االقتصادي الدولي  
JURI7353 قانون حماية المستهلك  
JURI7354 قانون االستثمار  
JURI7355 التمويل اإلسالمي  
LECO730 التمويل الصغير  
LECO731 الجرائم االقتصادية  
LECO732 موضوعات مختارة في القانون واالقتصاد  
LECO713 موضــوع خاص 

LECO7131 
LECO7132 
LECO7133 

 

 ( ساعات معتمدة:  6متطلبات أخرى: مسار "أ" )الرسالة(، أو مسار "ب" حلقتي بحث ) . ث
 يختار الطالب ما بين إعداد رسالة أو حلقتي بحث في موضوع مرتبط بالقانون االقتصادي على النحو التالي:

 المتطلب السابق اسم المسار رقم المسار 
معتمدة ساعة  15يشترط إتمام ما ال يقل عن  رسالة JURI860 مسار أ

 LECO830 مسار ب من مساقات البرنامج بنجاح
LECO831 

 1حلقة بحث
 1حلقة بحث
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 (LECO) المساقاتوصـف 
LECO630  مناهج البحث العلمي 

إلعداد البحوث التي تربط بين القانون واالقتصاد، والتدريب على استخدام مهارات التفكير والتحليل  دراسة المنهجية العلمية
السليم، وتطبيقها على فحص ظواهر اقتصادية معينة، ونصوص القوانين واآلراء الفقهية واألحكام القضائية التي لها أبعاد 

ته وآلية جمع بياناته وقياسها، واستخراج النتائج وعرضها وربطها اقتصادية، وبيان كيفية تحديد مشكلة البحث وأهدافه وأسئل
 بأهداف البحث وأسئلته، ومعرفة قواعد البيانات والبرامج االحصائية المستخدمة. 

LECO631  التحليل االقتصادي الجزئي للقانون 
لب، نظرية العرض، توازن السوق، ، تفضيالت المستهلك والمنتج، الفعالية، نظرية االختيار والطالجزئي نظرية االقتصاد

نظرية الملكية الخاصة، النظرية االقتصادية في العقود وتطبيقاتها، النظرية االقتصادية في قواعد المسؤولية التقصيرية، 
 تطبيقات اقتصادية على قوانين معينة، وآليات قياس األثر التنظيمي للظواهر االقتصادية محل التشريع.  

LECO632 قتصادي الكلي للقانون التحليل اال 
 نظريات الناتج القومي، التشغيل، الطلب والعرض الكلي، التضخم، تحليل سياسات االستقرار االقتصادي )المالية والنقدية(

البطالة والنمو، التقلبات االقتصادية، أسواق السلع والعمل، األزمات المالية، الزيادة في الضرائب، وسياسة على وتأثيرها 
مفتوح على مستوى القواعد القانونية والمؤسسات ذات الصلة، مواصفات التشريع الجيد، محددات صياغته، جداوى السوق ال

إاقتصادية، بيان عالقة االقتصاد باآلثار المتوقعة نتيجة تطبيق التشريعات، منهجية اختيار التشريع األكثر كفاءة من الوجهة 
  االقتصادية.

LECO713  موضوع خاص 
معمقة لموضوع معين في القانون واالقتصاد، بواقع ساعة معتمدة واحدة، من بين الموضوعات المستجدة وفق ا دراسة 

 الحتياجات الطلبة واهتمامات أعضاء الهيئة التدريسية.

LECO730  التمويل الصغير 
منه، وغاياته وفلسفته، ودوره في التمويل الصغير في فلسطين؛ المفهوم والواقع، التحديات، وآفاق تطويره، الفئات المستهدفة 

اإلدماج االجتماعي للفقراء ومحدودي الدخل في إطار النظام المالي الشامل وخلق فرض عمل، المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة من حيث حجمها وتمويلها ودورها في االقتصاد الوطني، ومؤسسات اإلقراض الصغير، وتنظيمها، ودورها، اإلطار 

 مي والرقابي، الممارسات الدولية الفضلى ذات الصلة. التشريعي والتنظي

LECO731  الجرائم االقتصادية 
الجرائم االقتصادية، مدلولها، وأركانها، والعقوبات المقررة عليها، التهريب الجمركي، والتهرب الضريبي، وغسل األموال، 
والفساد المالي كالجرائم بالمرتبطة بالتجارة واإلعالنات التجارية الخادعة، والجرائم المتعلقة بحماية المستهلك، والجرائم المتعلقة 

 س، النماذج المقارنة واالتفاقيات الدولية ذات الصلة. بالمواصفات والمقايي
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LECO732  موضوعات مختارة في القانون واالقتصاد 
دراسة معمقة لموضوع معين من موضوعات القانون واالقتصاد، بواقع ثالث ساعات معتمدة، يتم اختياره من بين 

 الهيئة التدريسية.الموضوعات المستجدة وفق ا الحتياجات الطلبة واهتمامات أعضاء 

LECO830 1حلقة بحث   
معايير األمانة العلمية، وأخالقيات البحث العلمي، وا عداد دراسة متقدمة في موضوع مميز مختار في حقل القانون واالقتصاد؛ 
مناقشة موضوعات فرعية منبثقة عن الموضوع المختار، مناقشة قراءات/ أوراق علمية، وأدبيات سابقة ذات صلة 

 وعات المختارة. بالموض

LECO831 2حلقة بحث   
معايير األمانة العلمية، وأخالقيات البحث العلمي، إعداد دراسة متقدمة في موضوع مميز مختار في حقل القانون واالقتصاد 
المالي؛ مناقشة موضوعات فرعية منبثقة عن الموضوع المختار، مناقشة قراءات/ أوراق علمية، وأدبيات سابقة ذات صلة 

 لموضوعات المختارة.با
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 برنامج الماجستير في القانون 
برنامجا أكاديميا يؤدي إلى منح درجة الماجستير في القانون، من خالله، تمنح الفرصة للطلبة الملتحقين  دائرة القانون تقدم 

بالبرنامج الختيار تركيز محدد في القانون، ويخير الطالب بين ثالثة تركيزات: تركيز القانون العام، وتركيز القانون الخاص، 
 و تركيز القانون االقتصادي والمالي

عاله، يفسح التركيز المقترح المجال أمام الطالب للتفاعل مع أساتذته، من مقيمين وزائرين، ومع أ  حقيق األهداففي سبيل ت
باحثي القانون سواء في كلية الحقوق واإلدارة العامة أو في معهد الحقوق. كما أن البيئة األكاديمية في الجامعة تتيح للطلبة 

قية التي توفرها كلية الحقوق واإلدارة العامة ومعاهد الجامعة: كمعهد الحقوق ومعهد االستفادة من األبحاث العلمية والتطبي
ابراهيم أبو لغد. كما توفر الجامعة مكتبة متخصصة في القانون تعد األولى واألكبر في فلسطين، وقواعد البيانات االلكترونية، 

 East)وشبكة قوانين الشرق  (West law) نين الغربمنظومة القضاء والتشريع في فلسطين )المقتفي(، وشبكة قوا ومنها:
law) .وغيرها 

ويتيح التركيز إمكانية استكمال بعض المواد النظرية أو التدريب العملي خارج فلسطين، كما يعمل على تحفيز الطالب 
أخرى، يهتم التركيز ومساعدتهم على استكمال دراساتهم العليا )الدكتوراه( في الجامعات األجنبية، لهذا السبب، ولغايات 

 بتطوير قدرات طلبته في اللغات األجنبية ومنها االنجليزية.

 أهداف برنامج الماجستير في القانون 
 يهدف البرنامج إلى تخريج قانونيين ذوي كفاءة مبنية على مرتكزات التأهيل التالية:

 المقارن في كافة مساقات التركيز.شحذ المنهجية القانونية وصقل التفكير القانوني بالتركيز على القانون  .1
تنمية القدرة البحثية، والصياغة القانونية وتحليل القرارات القضائية، وذلك عن طريق ربط المعرفة العلمية بالواقع  .2

 العملي.
تقديم تخصصات مختلفة في مجاالت القانون العام، القانون الخاص، والقانون االقتصادي والمالي مع التركيز في  .3

 رحلة على القوانين التالية: المدني، والتجاري، الدولي العام، والدستوري، االقتصادي والمالي.هذه الم
إتاحة الفرص للطالب لمواصلة الدراسات العليا على مستوى الدكتوراه في الجامعات األجنبية للمساهمة في التدريس  .4

 الجامعي والبحث العلمي.

 شروط االلتحاق بالبرنامج
 الدرجة الجامعية األولى في القانون من جامعة معترف بها، بتقدير ال يقل عن جيد.حصول الطالب على  .1
 اجتياز امتحان هدفه تقييم قدرات الطالب في التحليل والمعرفة القانونية. .2
 إجراء مقابلة مع اللجنة المشرفة. .3
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 متطلبات اتمام البرنامج:
 ساعة معتمدة مقسمة إلى ثالث مجموعات: 36إنهاء  

 (15 )ساعة كمتطلبات إجبارية مشتركة لجميع التركيزات 
 (9.ساعات مساقات إجبارية لكل تركيز على حدة ) 
 (6.ساعات اختيارية لكل تركيز يختارها الطالب من بين جملة مساقات تطرحها دائرة القانون ) 
 (6ساعات اجتياز مشروع التخرج من خالل )  ب( في أحد تلك  االختيار بين مساري الرسالة )أ( أو حلقتي بحث(

 التركيزات.

  المساقات اإلجبارية المشتركة: أ.

 المتطلب السابق المساق رقم المساق
JURI630 مناهج البحث والصياغة القانونية  
JURI631 تطور النظام الدستوري في فلسطين  
JURI632 دراسات معمقة في القانون المدني  
JURI635  العامدراسات معمقة في القانون الدولي  
JURI633 قانون المنافسة  

 المساقات اإلجبارية لكل تركيز: .1أ.

 تركيز القانون العام .1.1أ.

 المتطلب السابق المساق رقم المساق
JURI639 الرقابة على دستورية القوانين  
JURI731 القانون الدولي لحقوق اإلنسان  
JURI637 دراسات معمقة في القانون الجنائي  

 تركيز القانون الخاص .2.1أ.

 المتطلب السابق المساق رقم المساق
JURI638 دراسات معمقة في قانون الشركات  
JURI730 دراسات معمقة في القانون الدولي الخاص  
JURI636 الملكية الفكرية  
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 تركيز القانون االقتصادي والمالي .3.1أ.

 المتطلب السابق المساق رقم المساق
JURI7312  البنوك واألوراق الماليةقانون  
JURI7315  قوانين اإليجار التمويلي والرهن العقاري  
JURI732  التحليل االقتصادي للقانون  

  ( ساعات معتمدة من بين المساقات المبينة أدناه:6المساقات االختيارية لكل تركيز ) ب.

 تركيز القانون العام: .1ب.

 المتطلب السابق المساق رقم المساق 
JURI7313 الحريات العامة والحقوق األساسية  
JURI7323 القانون اإلداري/المسؤولية اإلدارية  
JURI7333 األحزاب السياسية  
JURI7343 األنظمة النيابية المقارنة  
JURI7314 القانون الدولي اإلنساني  
JURI7324 القانون الدبلوماسي والقنصلي  
JURI7334  الجنائيالقانون الدولي  
JURI7344 المنظمات الدولية  
JURI7392 مواضيع مختارة في القانون العام  
JURI7361 الجرائم الواقعة على أمن الدولة  

7362JURI دراسات معمقة في اإلجراءات الجزائية  
7363JURI دراسات معمقة في علم اإلجرام والعقاب  
7364JURI الوظيفة العامة  
7365JURI اإلدارية العقود  
7366JURI  دراسات معمقة في القضاء اإلداري  
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 تركيز القانون الخاص .2ب.

 المتطلب السابق المساق رقم المساق
JUR7311 قانون التجارة الدولية  
JURI7321 أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية  
JURI7331 قانون األراضي  
JURI7341  في فلسطينالمسؤولية التقصيرية  
JURI7351 فقه المعامالت في الشريعة اإلسالمية  
JURI7332 عقود تجارية متخصصة  
JURI7342 التحكيم التجاري الدولي  
JURI7391 مواضيع مختارة في القانون الخاص  
JURI634  قانون العقود المقارن  

7322 JURI  االفالس التجاري  
7326 JURI قانون التامين  
7327 JURI الحقوق العينية  
7328 JURI قانون االوراق التجارية  
7329 JURI دراسات معمقة في قانون العمل  

 تركيز القانون االقتصادي والمالي: .3ب.

 المتطلب السابق اسم المساق المساق قمر 
JURI7325 القوانين الجمركية والضريبية  
JURI7335 االتفاقيات االقتصادية الفلسطينية  
JURI7345 القانون االقتصادي الدولي  
JURI7352 عقود تجارية متخصصة  
JURI7353  حماية المستهلك قانون  
JURI7354 قانون االستثمار  
JURI7355 التمويل اإلسالمي  
JURI7393 موضوعات مختارة في القانون االقتصادي والمالي  
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 االقتصادي والمالي:المساقات االستدراكية لتركيز القانون  ت.

 مالحظات اسم المساق
مبادئ االقتصاد " ستعمل لجنة برنامج الماجستير على تحديده، ما لم يكن  اجتياز مساق مبادئ االقتصاد

 الطالب قد سبق له اجتياز مساق مماثل في مرحلة البكالوريوس او الماجستير.

يختار الطالب ما بين إعداد رسالة أو حلقتي   ( ساعات معتمدة:6بحث )مســـــــــار "أ" )الرسالة(، أو مسار "ب" حلقتي  ث.
 بحث في مجال التركيز الخاص به

 المتطلب السابق رقم المسار المسار  
ساعة  15إنهاء ما ال يقل عن  JURI860 رسالة مسار أ

 JURI8301- JURI8311 حلقتا بحث/وفقا للتركيز مسار ب معتمدة من مساقات البرنامج
JURI8302- JURI8312 

 JURI8303- JURI8313 
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 (JURIوصف المساقات )
630JURI مناهج البحث والصياغة القانونية  

التدريب على استخدام مهارات التفكير والتحليل القانوني السليم، وتطبيقها على نصوص قوانين وآراء فقهية وقرارات قضائية، 
الناحية العملية، من حيث مقوماته ومشتمالته. دراسة مسائل عملية واستشارية. وبيان كيفية إعداد البحث القانوني من 

 التعريف بأساليب الصياغة القانونية: مراحلها، سماتها، مقوماتها، مع التركيز بشكل خاص على الجانب التطبيقي لها.

631JURI تطور النظام الدستوري في فلسطين  
في فلسطين منذ العهد العثماني إلى وقتنا الحاضر، من حيث السلطات الثالث: لمحة تاريخية عن تطور النظام الدستوري 

التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات واحترام مبدأ سيادة القانون. تركيز على النظام الدستوري 
العالم، كالدستور: األمريكي، الفرنسي، اإلنجليزي، السائد حاليا في فلسطين ومقارنته بغيره من األنظمة الدستورية السائدة في 

 األلماني، السويسري، األردني، المصري.

632JURI دراسات معمقة في القانون المدني   
مصادر االلتزام وأحكام االلتزام بما فيه دراسة أركان العقد بوجه عام. الفعل الضار واإلرادة المنفردة، الفعل النافع، تنفيذ 

لوسائل المشروعة لحماية التنفيذ، وأوصاف االلتزام وانقضاؤه. دراسة معمقة للعقود التفاوضية واإلذعان والنموذجية. االلتزام، وا
مراحل إبرام العقد والمبادئ التي تحكمها. التركيز على بعض العقود المستحدثة كالعقود االستهالكية واإللكترونية من حيث 

شكالياتها والتنظيم ا  لقانوني لها.دواعي ظهورها وا 

633JURI قانون المنافسة  
 ، وأهمية المنافسة ومنع االحتكار،نشأة وتطور وفلسفة قانون المنافسة على المستويين الفلسطيني والدولي يتناول هذا المساق

  التجارية.ونطاق تطبيق قانون المنافسة والنزاهة في العالقات  ،أهداف قوانين المنافسة وعالقتها بالسياسات االقتصاديةو 
ساءة استخدام المركز  ويركز المساق بشكل خاص على مضمون قانون المنافسة من حيث االتفاقيات العمودية واألفقية، وا 

 المسيطر، واندماج الشركات وأثرة على المنافسة.

634JURI  قانون العقود المقارن 
وتنفيذ العقد، وا عادة التفاوض، والفسخ، المسؤولية تكوين العقد، وعيوب الرضا، والمفاوضات العقدية، والشروط النموذجية، 

 .العقدية، والتعويض، ودراسة متخصصة لبعض العقود المسماة في ظل القوانين المقارنة

635JURI دراسات معمقة في القانون الدولي العام  
لعملية الخاصة بالمصادر غير تعميق المعرفة باألسس التي يقوم عليها القانون الدولي العام مع التركيز على التطبيقات ا

التقليدية في القانون الدولي. حقوق وواجبات الدول، المسؤولية الدولية. الطرق السلمية وغير السلمية لفض المنازعات الدولية. 
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موقف القانون الدولي من حركات التحرر. دراسة تطبيقية في المعاهدات الدولية منها القواعد القانونية الناظمة لقانون 
 لمعاهدات واألهلية بالنسبة للدول والمنظمات الدولية وحركات التحرر. التركيز على الواقع الفلسطيني في كل ما تقدم.ا

636JURI الملكية الفكرية  
ثة: التعريف بالملكية الفكرية وطبيعتها القانونية ووسائل حمايتها. القواعد القانونية الوطنية والدولية الناظمة لها، بأقسامها الثال

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والملكية الصناعية، والعالمات التجارية والملكية التجارية. إبراز واقع حماية الملكية الفكرية 
 في فلسطين ومدى كفايتها وبيان آليات تطويرها بالنظر إلى المستجدات القانونية والفنية على مستوى العالم.

637JURI  الجنائيدراسات معمقة في القانون  
دراسة معمقة في المسؤولية الجنائية، اإلرادة، العلم، الخطأ، النية الجرمية، الباعث على إرتكاب الجريمة، اإلدراك، اإلهمال. 
تعميق المعرفة بقوانين العقوبات من حيث الفلسفة الجنائية المتبعة في فلسطين والقانون المقارن. دراسة السياسة الجنائية، 

ة للجريمة، وأركانها. دراسة السياسة العقابية الخاصة في بعض الجرائم وسبل تطوير القانون الفلسطيني في والنظرية العام
 ضوء ما أستجد في هذا المجال.

638JURI دراسات معمقة في قانون الشركات  
دارته ا وانقضائها وا عادة األحكام األساسية للشركات من حيث تعريفها وبيان أنواعها ومصادر أحكامها وكيفية تأسيسها وا 

سبل تطويرها من الناحيتين النظرية والعملية في فلسطين. األحكام  هيكلتها، مع التركيز على دراسة مبادئ حوكمة الشركات و 
 األساسية لإلفالس التجاري من حيث شروطه وأنواعه وآثاره وموقف القوانين التجارية منه.

639JURI الرقابة على دستورية القوانين 
الرقابة على دستورية القوانين بحسب األنظمة المختلفة، سواء الرقابة السابقة لصدور القوانين عن طريق مجلس دستوري أو 
ما عن طريق محكمة  عن طريق الرقابة الالحقة من قبل القاضي العادي الذي يمتنع عن تطبيق القوانين المخالفة للدستور وا 

في فلسطين: مكانة المحكمة الدستورية العليا ودورها في النظام القانوني والسياسي متخصصة. التركيز على األسلوب المتبع 
جراءاتها على دستورية القوانين واللوائح واألنظمة بالمقارنة مع األنظمة القانونية المختلفة  الفلسطيني وطرق الرقابة المختلفة وا 

 واإلجراءات المتبعة للقيام بذلك.

730JURI لقانون الدولي الخاص.دراسات معمقة في ا      
طاره القانوني. التركيز على التكييف، قاعدة اإلسناد، اإلحالة، التفويض، تطبيقات قاعدة اإلسناد في  مفهوم تنازع القوانين وا 

التطبيق التركيز بشكل خاص على القانون الواجب   المواضيع المختلفة، موانع تطبيق القانون األجنبي وكيفية إثباته وتفسيره.
والمحكمة المختصة في منازعات التجارة اإللكترونية. دراسة القواعد الموضوعية من حيث مفهومها ومصادرها وتطبيقاتها. 

 تنازع االختصاص القضائي الدولي، تنفيذ األحكام األجنبية والجنسية مع ربطها بالواقع الفلسطيني.

 



210  

 

731JURI القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
القانونية لحقوق اإلنسان وفق ما ورد في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، والمعاهدات الدولية الهامة ذات العالقة. المعالجات 

آليات الحماية على الصعيدين الدولي والمحلي، ولجان الرقابة الدولية المعنية بحماية حقوق اإلنسان )كلجنة القضاء على 
لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة(. اللجان والمحاكم اإلقليمية المعنية بحماية التمييز العنصري، لجنة مناهضة التعذيب، 

 حقوق اإلنسان.

7311JURI   .قانون التجارة الدولية 
العالقات التجارية الدولية، التعريف بالمنظمات الدولية المعنية بتوحيد قانون التجارة الدولي. اتفاقية األمم المتحدة بشأن البيع 

(، من حيث المبادئ العامة التي تقوم عليها وعالقتها بمبادئ معهد روما الخاصة بعقود التجارة 1980الدولي للبضائع )فينا 
 البيع الدولي واآلثار التي تترتب عليه.   الدولية، وانعقاد عقد

7312JURI  قانون البنوك واألوراق المالية 
يعرض هذا المساق للقواعد والمعايير المحلية والمقارنة االحترازية وغير االحترازية الناظمة لترخيص البنوك ومؤسسات 

المصرفية، والبنوك المركزية ووظائفها والسياسات  اإلقراض المتخصصة وعملها واإلشراف عليها، ولمعايير لجنة بازل للرقابة
النقدية التي تقوم بها للتأثير في عرض النقد. ويتناول المساق أيضا تنظيم بورصة فلسطين، واإليداع والتحويل، وشركات 

لمشتقات المالية الوساطة المالية وعملها والرقابة عليها من هيئة سوق رأس المال، وقواعد إدراج وتداول األسهم والسندات وا
 وفقا للتشريعات المحلية والمعايير الدولية.

7313JURI الحريات العامة والحقوق األساسية 
تقديم للحريات والحقوق األساسية بحسب النظام الدستوري الفلسطيني: مقارنة بين القانون األساسي ومشروع الدستور. عملية 
الحماية الدستورية لتلك الحقوق والحريات واآلليات لذلك. تناقضات ممكنة مع تشريعات أخرى، إن كانت قوانين أو لوائح 

األساسية مع الوثائق الدولية والطريقة التي يمكن بها تفعيل آليات الحماية لتلك  تنفيذية. مدى انسجام الحقوق والحريات
 الحريات والحقوق على المستوى المحلي. 

7314JURI  .القانون الدولي اإلنساني 
حماية التعريف بالقانون الدولي اإلنساني: مفهومه، خصائصه، عالقته بالقانون الدولي العام، مصادره، الفئات المشمولة بال

ونطاق هذه الحماية. التركيز بشكل خاص على اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب والملحقين 
اإلضافيين إلى اتفاقيات جنيف الخاصين بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة والنزاعات الدولية غير المسلحة، من 

 بيق أحكام القانون، قواعد المسؤولية الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي اإلنساني.حيث الحقوق المحمية، القوة الملزمة لتط

7315JURI  قوانين اإليجار التمويلي والرهن العقاري 
يتناول المساق التأجير التمويلي من حيث المفهوم والفلسفة التي يقوم عليها وأركانه وشروطه وأحكامه وفقا للقوانين المحلية 
والمقارنة والمعايير الدولية، والرهن العقاري من حيث المفهوم، والفلسفة التي يقوم عليها، وأحكامه، والرقابة على الشركات التي 
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ة سوق رأس المال في اإلشراف على هذين القطاعين الماليين غير المصرفيين وتطويرهما في إطار تتعامل به، ودور هيئ
التشريعات المحلية والمقارنة. ويعرض المساق أيضا ألحكام الرهن الرسمي على المنقوالت في إطار تعزيز التمويل الصغير، 

 شريعات القائمة حاليا في فلسطين(.ال سيما إمكانية رهن المنقوالت )غير الخاضعة للتسجيل وفقا للت

732JURI  التحليل االقتصادي للقانون 
يتناول المساق التعريف بالمفاهيم االقتصادية األساسية المرتبطة بالتنظيم القانوني. كما يتناول المساق األزمات االقتصادية 

آليات قياس األثر التنظيمي للظواهر االقتصادية  واالستقرار المالي، ونظريات المخاطر واالئتمان والكفاءة. كما يتناول المساق
وبيان عالقة علم االقتصاد باآلثار   .محل التشريع، والتقييم السابق والمعاصر والالحق للتشريع من الناحية االقتصادية

ساهم في حسن المتوقعة نتيجة تطبيق تشريعات بعينها، ومنهجية اختيار التشريع األكثر كفاءة من الوجهة االقتصادية بما ي
 اختيار األحكام القانونية في التشريع، واستقرار الظواهر محل التنظيم.

7321JURI .أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية 
دراسة نظرية الستقالل القضاء. حسن سير مرفق القضاء. الكرامة اإلنسانية ونزاهة القضاة. القاضي المنفرد وتعدد القضاة. 

المبادئ األساسية للتقاضي: حقوق الدفاع، مبدأ المواجهة، المساواة بين الخصوم، مبدأ التقاضي على درجتين، التركيز على 
جراءات التقاضي العادية  علنية المحاكمة. القضاء المستعجل. أنواع المحاكم، قواعد االختصاص، نظرية الدعوى وا 

 وغير العادية. والمختصرة، األحكام القضائية والطعن فيها بالطرق العادية

7322JURI  االفالس التجاري  
دراسة نظام افالس التاجر، والتعرف على طبيعته وحاالته والخيارات المتاحة امام التجار والدائنين، الصلح الواقي، حكم 

دارتها، حكم بافالس التاجر، ورد االعتبار  وآثاره.  اإلفالس، دور المحكمة المختصة، قاضي التفليسة ووكيلها، التفليسة وا 
التنازع بين قانون االفالس والقوانين األخرى مثل العمل، وحقوق الملكية  باإلضافة الى دراسة خطط إعادة تنظيم األعمال،

 الفكرية.

7323JURI .القانون اإلداري/ المسؤولية اإلدارية  
قوانين. التعريف بتاريخ نشأة المسؤولية التعريف بالقانون اإلداري باعتباره أحد فروع القانون العام، وتمييزه عن غيره من ال

اإلدارية في النظام الفرنسي وتقديم لبعض القرارات التي اتخذها مجلس الدولة الفرنسي. مضمون المسؤولية اإلدارية وطبيعتها 
ي. تقييم وما يميزها عن المسؤولية السياسية. الفصل بين القضاء المدني واإلداري. بيان كيفية اللجوء إلى القاضي اإلدار 

  الوضع اإلداري في فلسطين وفي بعض الدول العربية التي تعتمد نظاما إداريا مشابها.

7324JURI .القانون الدبلوماسي والقنصلي  
التعريف باإلحكام والقواعد القانونية الناظمة للقانون الدبلوماسي والقنصلي: مفهوم العمل الدبلوماسي والقنصلي، دبلوماسية 

بعثات الخاصة ومبعوثو الدول في المنظمات الدولية. دراسة تطبيقية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية من حيث: المؤتمرات، ال
 المهام، التكوين، الحصانات، تأثير حالة السلم والحرب على العمل الدبلوماسي والقنصلي.
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7325JURI القوانين الجمركية والضريبية 
الجمركية في إطار فلسفة االقتصاد الوطني وعالقته باقتصاديات العالم الخارجي، وعناصر يتناول المساق النظم والسياسات 

تطبيق الرسوم الجمركية في االستيراد والتصدير، دخول وخروج البضائع، مراحل التخليص الجمركي، الرسوم الجمركية، 
يلية. ويعالج المساق اتفاقية كيوتو، ومنظمة اإلعفاءات، المخلصون الجمركيون، باإلضافة إلى اإلجراءات الجمركية اإلسرائ

الجمارك العالمية، ومحاوالت فلسطين االنضمام إلى هذه المنظمة، والمشروع الوطني لحوسبة اإلجراءات الجمركية )أسكودا(. 
وفاتورة كما يتناول المساق الضرائب المباشرة وغير المباشرة كضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة األمالك، 

 المقاصة، واإلقرار واإلرجاع الضريبي.

7326JURI قانون التأمين   
التعريف بالتامين وأنواعه وفلسفته، اهميته ووظائفه، التنظيم القانوني في فلسطين، البناء الهيكلي والمؤسسى لقطاع التامين في 

 قانون الـتأمين وبخاصة أحكام التعويض.فلسطين، عقد الـتأمين وطبيعته، دراسة الجوانب النظرية والتطبيقية في 

7327JURI الحقوق العينية 
دراسة الحقوق العينية األصلية والتبعية: حق الملكية والحقوق المتفرعة عنه؛ والرهن الحيازي والرسمي، والتوثيقات الشخصية، 

وأسبابها وحمايتها والقيود الواردة وحقوق االمتياز في التشريعات المقارنة والتشريعات في فلسطين، من حيث بيان طبيعتها 
 عليها. وكيفية فض المنازعات المتعلقة بها.

7328JURI قانون االوراق التجارية  
االوراق التجارية وأهميتها وخصائصها وتطورها وأنواعها، وكذلك احكامها واألغراض الي تؤديها. طريقة إنشائها وتداولها 

 امات الواردة فيها.وضمانات الوفاء بقيمتها وانقضاء االلتز 

7329JURI دراسات معمقة في قانون العمل 
يتناول المساق دراسة لمبادئ قانون العمل، وعالقات العمل الفردية والجماعية، مع التركيز على الجوانب القانونية لعقد العمل 

قوانين الضمان االجتماعي، مع الفردي، ووسائل حل النزاعات العمالية الفردية والجماعية، ودراسة موضوعات مختارة من 
 .المقارنة بمعايير العمل الدولية والعربية

7331JURI .قانون األراضي  
األحكام المتعلقة بملكية األراضي بجميع أنواعها، الملك والميري والمتروك والوقف والعامة، المشمولة بأعمال التسوية وغير 

زالة الشيوع، القيود العامة والخاصة التي ترد المشمولة. اكتساب الملكية، التسجيل، األراضي المش تركة وطرق استغاللها وا 
شكالياته منذ الحقبة العثمانية حتى اليوم، والحقوق  على األموال العقارية. التنظيم القانوني للملكية العقارية في فلسطين وا 

 العينية األصلية والتبعية حسبما هو مطبق في فلسطين.
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7332JURI تخصصة.عقود تجارية م   
مفهوم العقود التجارية المتخصصة وتمييزها عن غيرها من العقود التجارية والمدنية، وبيان األحكام العامة التي تنظمها. 
دراسة عدد من العقود التجارية المتخصصة: اإليجار التمويلي، البيع اإليجاري، عقود االمتياز، التراخيص التجارية، 

بهذه العقود من حيث أهميتها، طبيعتها القانونية، القواعد القانونية التي تحكمها، أركانها  االعتمادات التجارية. التعريف
 ..وشروطها، التزامات أطرافها، تنفيذها، إشكالياتها القانونية والعملية

7333JURI .األحزاب السياسية  
تقسيمات األحزاب. أسس وغايات  ماهية الحزب السياسي وجماعات الضغط، دور األحزاب السياسية في الحياة العامة،

التعددية السياسية في مواجهة الحزب الواحد، وضرورة تأسيسها. التنظيم التشريعي لألحزاب السياسة في ضوء القانون 
 المقارن. التعددية السياسية في فلسطين، أساسها، نشأتها، طبيعتها، أيدلوجيتها.

7334JURI .القانون الدولي الجنائي  
انون الدولي الجنائي وتطوره. مدلول الجريمة الدولية وأركانها وصورها: جرائم الحرب، الجرائم ضد اإلنسانية، التعريف بالق

جرائم اإلبادة الجماعية، الجرائم ضد سلم وأمن البشرية، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجرائم الدولية. دراسة المحاكم الجنائية 
لية من حيث: تكوينها، طبيعتها، خصائصها، القانون الذي تطبقه، الجرائم التي تدخل الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدو 

 في اختصاصها، وآلية تنفيذ األحكام القضائية الدولية.

7335JURI االتفاقيات االقتصادية الفلسطينية  
سرائيل من جهة )بروتوكول   االتفاقيات التجارية يتناول المساق باريس( وبين فلسطين وبعض دول الموقعة بين فلسطين وا 

العالم )اتفاقية الشراكة األوروبية المتوسطية، تركيا، األردن، مصر، الواليات المتحدة، كندا، روسيا...الخ( من الناحيتين 
 النظرية والتطبيقية وأثرها على االقتصاد الوطني من جهة أخرى، وعالقة هذه االتفاقيات بأنظمة منظمة التجارة العالمية.

7341JURI .)المسؤولية التقصيرية في فلسطين )دراسة مقارنة  
دراسة معمقة لقانون المخالفات المدنية االنتدابي وتعديالته في فلسطين، مع بيان األسس التي تبناها بشأن المسؤولية 

ية والموضوعية، اعتمادا التقصيرية، ومقارنتها بالمدرستين الالتينية واإلسالمية. مدى تبني القانون إلحدى النزعتين الشخص
على دراسة حاالت واقعية. مشروع القانون المدني الفلسطيني والتوجه الذي أخذ به في تنظيمه للمسؤولية التقصيرية، الوقوف 

 على مواطن نجاحه وقصوره، وتوضيح سبل تطويره بالنظر إلى المستجدات العلمية والدولية بهذا الخصوص.

7342JURI  الدولي.التحكيم التجاري  
التعريف بالتحكيم التجاري الدولي وبيان خصائصه، أنواعه، تمييزه عن بعض المصطلحات المشابهة كالتوفيق والوساطة 
جراءات التحكيم  شكالياته. تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع وا  والخبرة. اتفاق التحكيم وصوره وشروط صحته وا 

كيم الخاص والمؤسسي. سير إجراءات التحكيم والضمانات األساسية التي يرتكز عليها. التقليدي واإللكتروني في كل من التح
 قرار التحكيم والطعن فيه وتنفيذه. دراسة معمقة للتحكيم االلكتروني.
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7343JURI األنظمة النيابية المقارنة 
. العملية التشريعية بشكل عام، الرقابة األنظمة النيابية المقارنة من حيث أنواعها وطبيعة عملها، ودورها الرقابي والتشريعي

البرلمانية واالستجواب، الرقابة البرلمانية على المعاهدات، الحصانة البرلمانية، آليات عمل البرلمان الداخلية، مثل اللجان 
 المنبثقة عنه وطرق اتخاذ القرارات. التجربة النيابية الفلسطينية في ضوء ما هو متعارف عليه دوليا.

7344JURI .المنظمات الدولية  
التعريف بالمنظمات الدولية من حيث: مفهومها، طبيعتها، اكتساب وفقدان العضوية. دارسة عصبة األمم وهيئة األمم 
المتحدة. تبعية واستقالل األمم المتحدة عن الدول األعضاء وهيكلها التنظيمي. نشاطات األمم المتحدة في حفظ السلم واألمن 

الستعمار وبعث التنمية وحماية حقوق اإلنسان. التعريف بمنظمات اإلقليمية منها، جامعة الدول العربية، الدوليين وتصفية ا
 االتحاد األوروبي، منظمة الوحدة األفريقية، منظمة الدول األمريكية.

7345JURI القانون االقتصادي الدولي  
ومصادره وأشخاصه، وقانون النقد الدولي في إطار صندوق يتناول هذا المساق التعريف بالقانون االقتصادي الدولي، وأساسه 

النقد الدولي، والقانون الدولي للتنمية والمساعدات الدولية في إطار البنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية واتفاقياتها )اتفاقيات 
ف، وتأثيرها على النظم الوطنية الجات والجاتس وتريبس( بحيث يتم دراسة هذه المؤسسات من حيث النشأة واألهداف والوظائ

 في المجاالت ذات الصلة.

7351JURI .فقه المعامالت في الشريعة اإلسالمية 
الملكية في الفقه اإلسالمي، دراسة في أحكام بعض العقود المسّماة )مثل  نظرية بعض من الجوانب اآلتية: دراسة معّمقة في

مالّية إسالمّية معاصرة، القواعد الفقهية، الفقه  معامالت الكفالة، الحوالة، الرهن(،اإلجارة، الوكالة، الوديعة، الهبة،  البيع،
 .العدلّية المقّنن في مجلة األحكام

7352JURI متخصصة عقود تجارية  
نقل التكنولوجيا من حيث  وعقد (Factoring) واالعتماد التجاري  (Franchising) يتناول المساق عقود االمتياز التجاري 

أخذا في .وشروطها والتزامات أطرافها، والمعايير والتطبيقات القضائية الدولية في هذا الشأن ،الطبيعة القانونية لهذه العقود
صالحه.  االعتبار إسقاط هذه األحكام على الواقع الفلسطيني بطريق النقد والتحليل لجهة تطوير النظام القانوني ذات الصلة وا 

7353JURI  قانون حماية المستهلك  
يتناول هذا المساق مفهوم حماية المستهلك وحقوق المستهلك، مع التركيز على قانون حماية المستهلك الفلسطيني والئحته 
التنفيذية؛ وبوحه خاص نطاق تطبيق هذا القانون من حيث األشخاص )المستهلك والمزود( والموضوع، وقواعد حماية 

والتبصير والتحذير، واإلعالن الخادع والمضلل، ومكافحة الشروط التعسفية، ومهلة التفكير، وحق المستهلك )واجب اإلعالم 
الرجوع، واستبدال السلعة أو إصالحها ...إلخ(. و يتناول وسائل حماية المستهلك الوقائية والعالجية والرقابية، وكذلك األجسام 
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القانون مع القوانين األخرى ذات العالقة )كقانون المواصفات  المسؤولة عن تطبيق قانون حماية المستهلك، وتداخل هذا
 والمقاييس، وقانون الصحة العامة، وقانون العقوبات(.

7354JURI  قانون االستثمار  
يتناول هذا المساق قانون االستثمار المحلي من حيث فلسفته وأثره على االقتصاد الوطني، والمزايا واإلعفاءات التي يتمتع بها 
المستثمر، واالستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر، وسبل تحفيزه وضمانته، ودور هيئة تشجيع االستثمار في دعم 

 المستثمر الوطني واستمالة المستثمر األجنبي، ووسائل فض النزاعات المتصلة بعقود االستثمار.

7355JURI التمويل اإلسالمي  
ة اإلسالمية ومحدداتها، وصور التمويل في الفقه اإلسالمي من مرابحة ومشاركة يتناول المساق فلسفة التمويل في الشريع

، والمصارف اإلسالمية. هذا مع األخذ في االعتبار دراسة نظم والصكوك اإلسالمية ومضاربة وغيرها، والمشتقات المالية
 لبلدان التي تبنتها.التمويل اإلسالمي المتبعة في التجارب المقارنة ودورها في االستقرار المالي في ا

7361JURI الجرائم الواقعة على أمن الدولة   
انواع الجرائم الواقعة على أمن الدولة وماهيتها وأركانها واحكام الشروع واالشتراك الجرمي وموانع العقاب لكل من جرائم أمن 

واالتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، والنيل الدولة الخارجي وهي: الخيانة، والجرائم الماسة بالقانون الدولي، والتجسس، 
من هيبة الدولة وجرائم المتعهدين. باالضافة الى جرائم أمن الدولة الداخلي والمتمثلة في كل من الجنايات الواقعة على 

الوطنية او الدستور، واغتصاب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية، والفتنة، واالرهاب، والجرائم التي تنال من الوحدة 
 .تعكر الصفاء بين عناصر األمة، والنيل من مكانة الدولة المالية

7362JURI دراسات معمقة في اإلجراءات الجزائية   
جراءات التحقيق والجزاء المترتب على مخالفة هذه اإلجراءات مع التركيز  تهدف إلى التعرف على أطراف دعوى الحق العام وا 

لشأن ، وبيان األصول التي تتبع أمام المحاكم الجزائية في مختلف درجاتها . كما تتضمن دراسة على األحكام القضائية بهذا ا
معمقة ألحد الموضوعات المهمة مثال ذلك : إجراءات الطعن في األحكام الجزائية مع التركيز على طرق الطعن غير 

 . العادية

7363JURI دراسات معمقة في على االجرام والعقاب  
م االجرام والمدارس التي تناولته مثل المدرسة الكالسيكية، والمدرسة اإليطالية، والمدرسة االجتماعية. انواع الجرائم التعريف بعل

ومفهوم كل منها. أسباب الجريمة. اإلحصاءات الجرمية. مكافحة الجريمة. على العقاب وهدفه في الردع العام والخاص. علم 
 نزاع وأخذ مصلحته ورايه بعين االعتبار.الضحية وكيفية أشراك الضحية في حل ال
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7364JURI الوظيفة العامة  
في القطاع  التطور التاريخي لمفهوم الوظيفة العامة، والتنظيم القانوني لها، والمركز القانوني للموظف العام، سواء  الموظف

القوانين واألنظمة الخاصة بهذه المؤسسات. الحكومي أو في الهيئات المحلية أو في المؤسسات العامة؛ والذي تنطبق عليه 
مع التركيز الدائم على الجوانب التطبيقية الفلسطينية والمقارنة؛ من خالل الدراسة التحليلية والنقدية لألحكام القضائية ذات 

 الصلة الصادرة عن القضاء االداري.

7365JURI العقود اإلدارية  
شأة العقود اإلدارية وتطورها وأنواعها وخصائصها والقواعد التي تحكم إبرامها، األصول العامة للعقود اإلدارية، من حيث ن

آثارها وبيان سلطات اإلدارة وحقوق المتعاقدين معها، النظريات التي تحكم فكرة التوازن المالي للعقود اإلدارية من الناحيتين 
ك من خالل األطر التشريعية واالجتهاد القضائية النظرية والتطبيقية، القضاء المختص بالنزاعات التي تثور حولها، وذل

الفلسطينية والمقارنة. وسائل فض منازعات العقود اإلدارية وباألخص التحكيم من حيث تعريفه وأنواعه وطبيعته وايجابياته 
فلسطين تشريعيا  وسلبياته واالتجاهات المؤيدة والمعارضة له، مع بيان واقع تطبيق التحكيم على منازعات العقود اإلدارية في

 وقضائيا.

7366JURI  دراسات معمقة في القضاء اإلداري  
نشأة القضاء اإلداري وتطوره مع أخذ الحالة الفلسطينية بعين االعتبار عبر الحقب المختلفة التي تعاقبت على حكم فلسطين 

شكيل محكمة العدل العليا وصوال لما هو عليه اآلن في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى وجه التحديد آلية ت
واختصاصاتها وموقع هذا القضاء من األنظمة المقارنة ما بين القضاء الموحد والقضاء المزدوج. التعمق في مبدأ المشروعية 
باعتباره المبدأ الذي يحكم أعمال اإلدارة العامة من حيث مفهومه ومصادره وضماناته واالستثناءات الواردة عليه. الرقابة على 

ال اإلدارة العامة السياسية منها واإلدارية وعلى وجه الخصوص الرقابة القضائية المتمثلة بدعوى اإللغاء من حيث دراسة أعم
شروط قبول الدعوى وأسباب الطعن بدعوى اإللغاء، إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل العليا، صالحية المحكمة في 

 في الدعوى وتنفيذه. الدعوى المنظورة أمامها، حجية الحكم الصادر

7391JURI .مواضيع مختارة في القانون الخاص   
دراسة متقدمة لموضوع معين من مواضيع القانون الخاص، يتم اختياره من بين الموضوعات المستجدة ووفقا  الحتياجات 

 الطلبة واهتمامات أعضاء الهيئة التدريسية.

7392JURI .مواضيع مختارة في القانون العام  
متقدمة لموضوع معين من مواضيع القانون العام، يتم اختياره من بين الموضوعات المستجدة ووفقا  الحتياجات الطلبة  دراسة

 واهتمامات أعضاء الهيئة التدريسية.

7393JURI موضوعات مختارة في القانون االقتصادي والمالي  
يتم اختياره من بين الموضوعات المستجدة وفق ا  دراسة معمقة لموضوع معين من موضوعات القانون االقتصادي والمالي،

 الحتياجات الطلبة واهتمامات أعضاء الهيئة التدريسية.
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8301JURI 1حلقة بحث  
معايير األمانة العلمية، أخالقيات البحث العلمي، إعداد دراسة متقدمة في موضوع مميز مختار في حقل القانون المالي 

منبثقة عن الموضوع المختار، مناقشة قراءات/ أوراق علمية، وأدبيات سابقة ذات  واالقتصادي؛ مناقشة موضوعات فرعية
 صلة بالموضوعات المختارة.

8302JURI 1حلقة بحث  
معايير األمانة العلمية، أخالقيات البحث العلمي، إعداد دراسة متقدمة في موضوع مميز مختار في حقل القانون العام؛ 

ن الموضوع المختار، مناقشة قراءات/ أوراق علمية، وأدبيات سابقة ذات صلة مناقشة موضوعات فرعية منبثقة ع
 بالموضوعات المختارة.

8303JURI 1حلقة بحث  
معايير األمانة العلمية، أخالقيات البحث العلمي، إعداد دراسة متقدمة في موضوع مميز مختار في حقل القانون الخاص؛ 

المختار، مناقشة قراءات/ أوراق علمية، وأدبيات سابقة ذات صلة  مناقشة موضوعات فرعية منبثقة عن الموضوع
 بالموضوعات المختارة.

8311JURI 2حلقة بحث  
معايير األمانة العلمية، أخالقيات البحث العلمي، إعداد دراسة متقدمة في موضوع مميز مختار في حقل القانون المالي 

ضوع المختار، مناقشة قراءات/ أوراق علمية، وأدبيات سابقة ذات واالقتصادي؛ مناقشة موضوعات فرعية منبثقة عن المو 
 صلة بالموضوعات المختارة.

8312JURI 2حلقة بحث  
معايير األمانة العلمية، أخالقيات البحث العلمي، إعداد دراسة متقدمة في موضوع مميز مختار في حقل القانون العام؛ 

المختار، مناقشة قراءات/ أوراق علمية، وأدبيات سابقة ذات صلة مناقشة موضوعات فرعية منبثقة عن الموضوع 
 بالموضوعات المختارة.

8313JURI 2حلقة بحث  
معايير األمانة العلمية، أخالقيات البحث العلمي، إعداد دراسة متقدمة في موضوع مميز مختار في حقل القانون الخاص؛ 

مناقشة قراءات/ أوراق علمية، وأدبيات سابقة ذات صلة مناقشة موضوعات فرعية منبثقة عن الموضوع المختار، 
 بالموضوعات المختارة.

860JURI الرسالة  
يقوم الطالب بكتابه رسالة علمية أصيلة في موضوع ذي ارتباط مباشر بالتركيز موافق علية من قبل لجنة البرنامج بعد إقرار 

 مشروع الرسالة.
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 الحكومة والحكم المحلي في ماجستيرالبرنامج 
 منظومتها إلى تضاف جديدة لبنة برنامج ماجستير الحكومة والحكم المحلي كمبادرة بإنشاء العامة واإلدارة الحقوق  تقدم كلية
 المستجدات متطلبات مع تتناسب القرار صناعة تطوير في مجاالت الحكومي للعمل التطبيقي الجانب لتخدم الحالية

 .واالجتماعية االقتصادية
 من نواة إنشاء إلى التحليل المختلفة أساليب باستخدام بحثي وعمل مساقات من يتطلبه وما المقترح الماجستير برنامج يسعى

كفاءات مؤهلين ألخذ دور قيادي في القطاعين العام واألهلي، من خالل بناء القدرات المعرفية ومهارات القيادة والبحث 
يط للعاملين في مجال الحكومة بكافة مستوياتها وأجهزتها المختلفة، أو في القطاع األهلي خاصة العلمي والتحليل والتخط

 المؤسسات التي تقدم خدمات عامة أو العاملة في مجال الحكم الرشيد والرقابة على القطاع العام.

 االلتحاق شروط
 .الجامعة في العليا الدراسات لبرامج العام اإلطار بتعليمات الخطة هذه تلتزم .1
 جامعة تعتمدها جامعة أو أية بيرزيت، من جامعة فأعلى جيد بكالوريوس بتقدير على الحاصلين الطلبة البرنامج يقبل .2

بيرزيت في القانون أو العلوم السياسية أو االقتصاد أو اإلدارة العامة أو إدارة األعمال، أو أي من تخصصات العلوم 
ّصصات العلوم الطبيعية أو التطبيقية، شريطة تمّتعهم بالخبرة المناسبة والكافية االجتماعية، كما يمكن قبول خريجي تخ

 في إطار العمل العام )أي مؤسسة عامة أو مؤسسة أهلية(، وذلك بتقدير من لجنة البرنامج. 
 3أقصى  يشترط أن يتجاوز الطالب امتحان مستوى لغة إنجليزية، تقرره لجنة البرنامج، ويلزم الطالب بأخذ مساق )حد .3

 ساعات( تحدده اللجنة لمن لم يجتاز امتحان المستوى في اللغة االنجليزية.  
 .الدائرة في للبرنامج القبول لجنة لمقابلة الطالب يخضع .4

 متطلبات اتمام البرنامج
ساعات أطروحة  6ساعة اختياري إضافة إلى  9ساعة إجباري و 21ساعة معتمدة، منها  36على الطالب انهاء  .1

 أ( أو حلقتي بحث )مسار ب(.)مسار 
 هناك تدريب عملي وامتحان شامل لمن يختار مسار )ب(. .2
كما يقتضي على كافة المشتركين في البرنامج االلتحاق بمساق استدراكي "مدخل إلى علم الدولة: )مدخل سياسي،  .3

داري، وقانوني" بواقع  لوبة للبرنامج، كما يحق ساعة المط 36وال يحتسب هذا المساق ضمن الـ  .ساعات معتمدة( 3وا 
 للجنة البرنامج إعفاء الطلبة المقبولين في البرنامج من المساق اإلستدراكي وفق تقدير اللجنة واحتياجات الطالب.
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 ( ساعة 21. المساقات االجبارية )أ

 المتطلبات السابقة اسم المساق رقم المساق
633GOVS  ،والتقييم(مبادئ السياسات العامة )التصميم، التنفيذ  
630GOVS مناهج البحث العلمي في العلوم االجتماعية  
634GOVS  القانون العام المقارن  

GOVS635 المحلي والهيئات المحلية الحكم  
GOVS736 اإلدارة المالية والتحليل المالي في مؤسسات القطاع العام  
GOVS737 التخطيط واإلدارة االستراتيجية في الهيئات المحلية  

GOVS7341 التحليل اإلحصائي في العلوم االجتماعية GOVS630 

  :( ساعة9ب. المساقات االختيارية )
( ومساقات اختيارية 2ساعات. ) 6( مساقات اختيارية تطرح ضمن البرنامج يسجل الطالب منها 1وتقسم إلى نوعين وهي: )

ساعات معتمدة. تهدف المساقات االختيارية،  3تطرحها برامج أخرى ضمن جامعة بيرزيت يجوز للطالب أن يأخذ منها حتى 
برنامج، إلى إتاحة الفرصة للطلبة ألخذ المساقات التي تخدم توجهاتهم والتي في مجملها تصب في رؤية ورسالة وأهداف ال

 ورغباتهم واحتياجاتهم. الالئحة المرفقة تكون لغايات إرشادية للجنة البرنامج. 

 . مساقات اختيارية تطرح ضمن البرنامج: 1ب.

 المتطلبات السابقة اسم المساق رقم المساق
631GOVS نظرية الدولة  

GOVS730 تنفيذ سياسات التنمية المستدامة GOVS633 
GOVS731 اخالقيات الوظيفة العامة  
GOVS732 االتصال السياسي  
GOVS733 اتجاهات حديثة في اإلدارة العامة GOVS500 
GOVS734 تقييم البرامج في المؤسسات العامة والمؤسسات غير الحكومية  
GOVS735  العامةمبادئ االقتصاد لمتخذي القرارات  
GOVS738 القرار في الحكومة واإلدارة صنع  
GOVS739 نظريات ومهارات القيادة*  

GOVS7340 رونية تالحكومة االلك  
GOVS7342 التطور القانوني للحكم المحلي في فلسطين GOVS634 
GOVS7343 المشاركة المجتمعية في الحكم المحلي GOVS635 
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GOVS7344  والتخطيط الريفي والحضري المستدامادارة االراضي  
GOVS7345  1موضوع خاص  
GOVS7146  2موضوع خاص  

" الذي يقدمه برنامج الماجستير في إدارة األعمال، كبديل  Leadership 7301BUSA* يمكن للطلبة أخذ مساق "القيادة 
 عن هذا المساق.   

ساعات معتمدة من هذه  3)يسمح للطالب أخذ حتى  بيرزيت. مساقات اختيارية تقدمها برامج أخرى ضمن جامعة 2ب.
تهدف هذه المساقات إلى االستجابة للحاجات الخاصة لطلبة  الالئحة لغايات إرشادية بالنسبة إلدارة البرنامج( –المساقات 

 لمساقات.البرنامج بما يخدم هدف البرنامج، ويشترط موافقة لجنة البرنامج على قيام الطالب بتسجيل اي من هذه ا

 (INSTمن ماجستير الدراسات الدولية )
   المفاوضات والدبلوماسية 7311
   التنمية الدولية 7314
   مبادئ القانون الدولي وتطبيقه 6334
   دراسات اقليمية 7361

 (JURIمن ماجستير القانون )
   تطور النظام الدستوري في فلسطين 631
   القوانينالرقابة على دستورية  639

   الحريات العامة والحقوق االساسية 7313
   القانون اإلداري/ المسؤولية اإلدارية 7323
   دراسات معمقة في القانون الدولي العام 635
   القانون الدولي لحقوق اإلنسان 731

   األحزاب السياسية 7333
   األنظمة النيابية المقارنة 7343
   اإلنساني.القانون الدولي  7314
   القانون الدبلوماسي والقنصلي 7324
   القانون الدولي الجنائي 7334
   المنظمات الدولية 7344

 (DMHRبرنامج ماجستير الديمقراطية وحقوق اإلنسان )
    القانون الدولي لحقوق اإلنسان 6331
   القوانين السارية في فلسطين وحقوق اإلنسان 6184
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 الماجستير في دراسات النوع االجتماعي والتنميةبرنامج 
تحليل وتخطيط النوع االجتماعي ورسم  635

 السياسات
  

تطبيق التوجهات الحديثة للنوع االجتماعي  731
 والتنمية

  

 (BUSAبرنامج الماجستير في إدارة األعمال )
   القيادة 7301

 رسالة أو حلقتي بحث باالضافة الى التدريب العملي واالمتحان الشامل.ساعات معتمدة إما  6 ت. مسار "أ" أو مسار "ب":

 المساق قمر  اسم المسار المتطلب السابق
 GOVS860 رسالة 
 GOVS830 1حلقة بحث  
 GOVS831 2حلقة بحث  
 GOVS801 التدريب العملي 
 GOVS806 االمتحان الشامل 
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 (GOVSوصف المساقات: )
GOVS500  |مدخل إلى علم الدولة: مدخل سياسي، مدخل إداري، ومدخل قانوني 

مساق تقديمي في مجال القانون العام، العلوم السياسية، واإلدارة العامة. المفاهيم األساسية في مجال القانون، ومصادره، 
أة هذا العلم كمجال متخصص، وتقسيماته وفروعه، وعالقتة بالعلوم األخرى. المفاهيم االساسية في العلوم السياسية، ونش

 وتطوره، وعالقته بالعلوم األخرى. نشأة اإلدارة العامة والمراحل التي مرت بها، وأهم المفاهيم والقواعد األساسية المرتبطة بها. 

 GOVS630  مناهج البحث العلمي في العلوم االجتماعية 
في االبتسمولوجيا. مناهج البحث العلمي وأدواته العلمية  دور البحث العلمي في تطور المعرفة البشرية والمدارس المختلفة

المتبعة في مجال العلوم االجتماعية. الربط بين األطر النظرية والمعرفية في البحث العلمي مع تدريب عملي على صياغة 
 .البحث الذي يختاره مشكلة وأسئلة البحث، وفرضياته ومحدداته ومتغيراته ونموذجه، واختيار المنهج العلمي المناسب لطبيعة

مهارات توثيق البحث العلمي وأخالقياته، والصعوبات التي تواجه الباحثين والقيود والمحددات التي تحكم البحث العلمي بشكل 
 عام. 

GOVS631  نظرية الدولة 
الكالسيكية، نظريات علم عرض النظريات المختلفة حول الدولة، خاصة الحديثة والمعاصرة منها ومن أهمها النظرية الليبرالية 

 االجتماع حول الدولة، نظرية النخبة والتعددية، الماركسية الكالسيكية، الماركسية الجديدة، النقدية الفوضوية، النظرية النسوية.

GOVS633  )مبادئ السياسة العامة )التصميم، التطبيق، والتقييم 
ياسية وبينها وبين القانون. ونظريات السياسات العامة، وأنواع عرض مفهوم السياسات العامة والفرق بينه وبين العلوم الس

السياسات العامة، ومستوياتها، والمراحل التي تمر وأهم الجهات المؤثرة في صنع السياسات العامة، وفي تطبيقها، وتقييم 
 السياسات العامة. 

GOVS634  القانون العام المقارن 
داري وحتى الحركة الدستورية المعاصرة، مع التركيز على المقارنة بين األنظمة التطور التاريخي للقانون الدستوري واإل

القانونية المختلفة، والمبادئ الدستورية واإلدارية التي تحكم عمل اإلدارة والمبادئ التي تقوم عليها في الدساتير المدونة وهي 
ستورية، الفصل بين السلطات وحكم القانون، التقسيم الفصل بين السلطات، الحقوق األساسية، والرقابة على المشروعية والد

اإلداري للدولة )المركزية والالمركزية(، وأشكال الحكومة )الرئاسية والبرلمانية و"شبه الرئاسية"، ونظام الجمعية(، مع تقديم 
رات المقارنة من نماذج للنظام السياسي الفلسطيني على ضوء النماذج المعتمدة وما يفرزه تفاعل هذه األنظمة على ضوء الخب

مختلفة لعالقة الحاكم أو الحكومة بالمحكومين، أشخاص القانون العام والقرارات اإلدارية وسلطة الضبط اإلداري، الرقابة على 
 عمل اإلدارة وسلطة المحاكم في الرقابة على مبدأ المشروعية والدستورية.
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GOVS635  الحكم المحلي والهيئات المحلية 
التعريف بمبادئ الحكم المحلي، والنماذج المختلفة في طبيعة ومهام هيئات الحكم المحلي  والخدمات التي يمكن أن تقدمها 
الحكومات والهيئات المحلية، ونماذج االستقالل المالي واإلداري للهيئات المحلية، والصالحيات والمهام الممنوحة لها في 

من دول مختلفة في كيفية توزيع المهام والصالحيات والسلطات بين الحكومة المركزية األنظمة المقارنة. واستعراض تجارب 
دارية، وتشخيص  ومستويات الحكم الالمركزية األخرى )إقليمية ومحلية(، وما يتبع هذا التوزيع من نتائج سياسية واقتصادية وا 

نواع المركزية والالمركزية وأنماطها )من توزيع الممارسات الفضلى في مجال الالمركزية وتفويض الصالحيات. والتعريف بأ
يجابيات وسلبيات والتبعات اإلدارية devolution، ونقلها delegation، وتفويضها de-concentrationصالحيات  ، وا 

شخيص والمالية والسياسية لكل نمط من هذه األنماط.  إطالع الطلبة على واقع المركزية والالمركزية في السياق الفلسطيني وت
 اإلشكليات والعيوب القائمة في الواقع ودراسة بعض الحلول المقترحة لالرتقاء به.

GOVS7146  ( 2)موضوع خاص 
يتيح هذا المساق المرونة إلدارة البرنامج إلضافة مساق جديد يواكب التطورات أو االتجاهات العلمية الحديثة، أو لالستفادة 

مواضيع تخدم رؤية ورسالة وأهداف البرنامج. كما يتيح ايضا التجاوب مع من وجود مدرسين زائرين متخصصين في 
احتياجات الطلبة التي قد تظهر الحاجة إليها بعد البدء في تدريس البرنامج، أو لمواجهة احتياجات طارئة في العمل 

 الحكومي.  كما يتيح دراسة موضوع من مواضيع الحكومة والحكم المحلي بشكل معمق ومتخصص.

GOVS730  تنفيذ سياسات التنمية المستدامة 
الربط بين مفهومي التنمية المستدامة وتنفيذ السياسات العامة، التطرق أوال  إلى مفهوم التنمية المستدامة المرتكز على التنمية 

أهداف التنمية  االقتصادية، التنمية البيئية، والتنمية االجتماعية من خالل التعرض ألهم نتائج القمم العالمية حول تحديد
قليميا  ومحليا . كما يتطرق ألهم التحديات التي تواجة عملية تحويل األهداف إلى سياسات  المستدامة أو ما يجب فعله عالميا  وا 
واقعية، مثل التحدي السكاني والبيئي والطاقة والصحة والتعليم وغيرها. ثم يتناول المساق دور السياسات العامة في تنفيذ 

مية المستدامة على الصعيدين الدولي والمحلي. يعطى الطالب خالل هذا المساق فرصة تحليل الصورة المكبرة اهداف التن
للتنمية المستدامة من منظور عالمي، التنمية المستدامة من منظور محلي وما يمكن لكل فرد أن يفعله ليسهم في تحقيق 

 التنمية المستدامة. 
 3GOVS63المتطلب السابق: 

GOVS731  أخالقيات الوظيفة العامة 
استعراض ألهم المواضيع والقضايا ذات العالقة بأخالقيات الوظيفة العامة. عرض لإلطار النظري الذي يشكل األساس الذي 
تستند إليه الممارسات السلوكية والمهنية الفضلى. أهم المبادئ التي تحكم أخالقيات العمل اإلداري مثل النزاهة والشفافية وتقبل 

عرض للقيم األساسية التي يجب على الموظف العام أن يعمل في إطارها، ومجموعة المبادئ األساسية التي تحكم  .خراآل
أداءه المهني والوظيفي. اآلثار المترتبة على االلتزام بهذه المباديء وأهميتها، لالرتقاء باألداء الوظيفي والتميز المؤسسي 

المبادئ من فساد وغيره. تغطية ألهم مسؤوليات وواجبات الموظف العام وربطها واآلثار المترتبة على اإلخالل  بهذه 
بالمرجعية القانونية الناظمة )قانون الخدمة المدنية الفلسطيني(. األساليب واألدوات المساندة لتعزيز االلتزام بأخالقيات الوظيفة 

مواطن ودورها في تعزيز قيم النزاهة والشفافية في العامة، مثل مدونات السلوك ومواثيق الشرف بين المؤسسة العامة وال
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الوظيفة العامة على الصعيد الفردي والجماعي والمؤسساتي. تبيان للدور الذي تلعبه األطراف ذات العالقة )الموظف/ المدير/ 
 المؤسسة/ المواطن( لتعزيز االلتزام بقيم العمل والوظيفة العامة. 

GOVS732  االتصال السياسي 
المساق دراسة اإلعالم السياسي )أدواته ووسائله وأشكاله( ودوره في العملية الديمقراطية والتنمية السياسية، وكذلك يتناول 

يبحث في تطور الرسائل السياسية المطروحة لالستهالك العام ووظائف الرسالة اإلعالمية في السياقات السياسية واالجتماعية 
الداخلي والعالقات الدولية بما في ذلك من لغة الحمالت السياسية، المناظرة السياسية  وأثرها في رسم السياسات وقضايا األمن

 والبيان السياسي وسيكون التركيز على النظريات والمنهجيات األكثر استخداما  في علم االتصال السياسي.

GOVS733  اتجاهات حديثة في اإلدارة العامة 
ول المعرفة، بدءا  بالنظريات الكالسيكية في أواخر القرن التاسع عشر إلى أحدث استعراض تطور اإلدارة العامة كحقل من حق

اتجاهات ونظريات مطبقة في الدول الصناعية والدول النامية، ومعرفة تأثير هذه االتجاهات على إدارة المنظمات وصناعة 
ة أبعاداها أثرت بشكل جوهري على دور الدولة السياسات العامة.  فالتطورات التكنولوجية وانتشار الديمقراطية والعولمة بكاف

شباعها لرغبات المواطنين. يهدف المساق إلى تعريض الطالب إلى أحدث  الحديثة، وعلى كيفية إدارتها للشأن العام، وا 
النظريات والممارسات الفضلى من دول مختلفة من العالم في مجال اإلدارة العامة، بهدف استخالص العبر والدروس التي 

مكن تطويرها ومواءمتها بما يتوافق مع السياق الفلسطيني. يتناول المساق، ضمن أمور أخرى، موضوع التوجه نحو الحوكمة ي
والشراكات مع القطاعين العام واألهلي، واستخدام التكنولوجيا في اإلدارة الحكومية، واإلصالح اإلداري وحوكمة اإلدارة وا عادة 

(. يربط المساق بين األطر النظرية والواقع التطبيقي من reinventing governmentمية )تشكيل المنظومة اإلدارية الحكو 
 خالل استعراض ودراسة حاالت دراسية من دول مختلفة في التعامل مع القضايا المعاصرة التي تواجه اإلدارة العامة. 

 500GOVSالمتطلب السابق: 

GOVS734  والمؤسسات غير الحكوميةتقييم البرامج في المؤسسات العامة 
تعريف بمفهوم المتابعة والتقييم، وسبل المتابعة للمخرجات والنتائج األولية واألثر. والتعرض لألنواع المختلفة لتقييم البرامج بما 

ييم األثر، يشمل دراسة االحتياجات، التقييم التكويني والتقييم النهائي. يميز المساق بين أنواع التقييم المختلفة بما يتضمن تق
ومسح النتائج األولية، باإلضافة إلى أنواع التقييم المتعددة. يقدم المساق مجموعة من النشاطات والحاالت العملية تساهم في 
تطوير نظرية التغيير، واإلطار العام للمتابعة من خالل تطوير مؤشرات األداء، وتطوير لإلطار العام للتقييم، وتطوير مناهج 

 . شتمل على الدراسات التجريبية والدراسات شبه التجريبية الكمية والنوعيةالتقييم التي ت

GOVS7340  الحكومة االلكترونية 
استعراض مواضيع تغطي جوانب الحكومة االلكترونية مثل مستويات الحكومة االلكترونية، وأنواع الحكومة االلكترونية، 

عالمية  ووظائفها، واالستراتيجيات والحلول للحكومة اإللكترونية والممارسات الفضلى من خالل دراسات حاالت وتجارب
يصاالت الخدمات والمعلومات للموا قليمية، وا  طن واعتبارات أمن المعلومات والجوانب القانونية وا عادة هندسة اإلجراءات وا 
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)الهندرة(، بما فيه تفويض السلطة والتأكد من هوية متلقي الخدمة والبنية التحتية وأنظمة الدفع والمشتريات اإللكترونية. 
 والتركيز على كيفية بناء وعمل نظام حكومة الكترونية. 

GOVS7341 صائي في العلوم االجتماعيةالتحليل اإلح  
األساليب  مهارات تطوير سوف يوفر هذا المساق يتطلب دراسة الحكومة بشكل متزايد الخبرة في التحليل الكمي واالحصائي،

العداد للدراسة المتقدمة في مجال اإلحصاء، االقتصاد القياسي، ونظم المعلومات الجغرافية وتحليل السياسات، بما  التجريبية وا 
كساب الطلبة مهارة التعامل مع الدراسات  ،econometricsذلك اإلحصاء الوصفي والتحليلي، واالقتصادي القياسيفي  وا 

 .الكمية واالحصائية وقراءتها وتحليلها بشكل نقدي، إضافة إلى القدرة على تصميم وتنفيذ األبحاث الكمية
 GOVS630المتطلب السابق: 

GOVS7342  التطور القانوني للحكم المحلي في فلسطين 
تقديم أهم مراحل التطور القانوني للهيئات المحلية في فلسطين في ظل الحقب المتعاقبة التي حكمت فلسطين منذ عهد 

من خالل استعراض وتحليل النصوص  االنتداب البريطاني وحتى اآلن، وعالقة هذه الهيئات مع السلطات المركزية في الدولة
. نشأة السلطة القانونية المنظمة لهذه الهيئات، للوقوف على مدى التطور الذي شهدته هذه الهيئات خالل تلك الفترة

الفلسطينية كسلطة مركزية، والمبادئ الدستورية التي تحكمها في عالقتها مع الهيئات المحلية على ضوء تبني الالمركزية 
إلداري الذي تنتهجه هذه المبادئ على ضوء التشريعات المختلفة السارية )حكم محلي أم إدارة محلية(، واالختالفات والنظام ا

فيما بين النموذجين على ضوء الخبرات المقارنة وأثر كال النموذجين على طبيعة العالقة بين الهيئات المحلية والحكومة 
المحلية في صنع القرارات اإلدارية. التشريعات والقرارات القضائية ذات المركزية من جهة، وعلى مدى مشاركة الهيئات 

 العالقة بالهيئات المحلية، من انتخابات لعضوية مجالسها أو تلك المتعلقة في طريقة عملها.
 34GOVS6المتطلب السابق: 

GOVS7343  المشاركة المجتمعية في الحكم المحلي 
استعراض للمفاهيم األساسية الالمركزية وعالقتها باإلدارة المحلية. تبيان ألهمية المشاركة المجتمعية كأحد ركائز الحكم الرشيد 
وأحد متطلبات الممارسة الديمقراطية للحكم. العالقة بين المشاركة المجتمعية وأحداث التنمية المجتمعية المحلية. أثر المشاركة 

رتقاء بأداء الهيئات المحلية وتمكينها من القيام بأدوارها بشكل أفضل. دور الهيئات المحلية في تفعيل المجتمعية على اال
المشاركة المجتمعية. اآلليات واألساليب التي يمكن من خاللها تفعيل ومشاركة المجتمع المحلي في االدارة المحلية. 

في تعزيز ورفع مستوى المشاركة المجتمعية. الواقع الفلسطيني  مسؤوليات وواجبات الشركاء المختلفين في اإلدارة المحلية
 وتحديات المشاركة المجتمعية. استعراض لتجارب عملية من الواقع الفلسطيني، العربي، والعالمي. 

 5GOVS63المتطلب السابق: 

GOVS7344  ادارة االراضي والتخطيط الريفي والحضري المستدام 
دراسة معايير التصميم والتوجهات العامة لعناصر استعماالت االرض على المستويين المحلي والوطني مثل معايير تصميم 
المنشات الصناعية وعالقتها باألرض والبيئة، معايير تصميم المنشات السكنية والعامة وشروط السالمة العامة فيها، ادارة 

بها من بنية تحتية ومعايير استدامتها. تحليل حاالت دراسية من الواقع  وتخطيط طرق المواصالت العامة وما يتعلق
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الفلسطيني مثل بناء المدن الصناعية والضواحي السكنية وغيرها. يستهدف هذا المساق موظفي الدوائر الحكومية والمحلية 
دارة االراضي والبنى التحتية والتوسع الع  مراني المستدام.المتخصصة بترخيص المنشات العامة والخاصة وا 

GOVS7345  (1)موضوع خاص  
يتيح هذا المساق المرونة إلدارة البرنامج إلضافة مساق جديد يواكب التطورات أو االتجاهات العلمية الحديثة، أو لالستفادة 
من وجود مدرسين زائرين متخصصين في مواضيع تخدم رؤية ورسالة وأهداف البرنامج. كما يتيح ايضا التجاوب مع 

تياجات الطلبة التي قد تظهر الحاجة إليها بعد البدء في تدريس البرنامج، أو لمواجهة احتياجات طارئة في العمل اح
 الحكومي.  كما يتيح دراسة موضوع من مواضيع الحكومة والحكم المحلي بشكل معمق ومتخصص.

GOVS735  مبادئ االقتصاد لمتخذي القرارات العامة 
يعرف الطلبة بالمفاهيم والمبادئ األساسية في االقتصادي الكلي والجزئي، مع التركيز على استخدام األدوات والمفاهيم 

، من نمو اقتصادي، االقليمية والعالمية وانعكاسها على االقتصاد الفلسطيني االقتصادية في فهم وتحليل التغيرات االقتصادية 
 بطالة، وتضخم. 
عرضا  لألدوات االقتصادية التي تملكها الدولة للتأثير في االقتصاد. كذلك يعرف المساق الطلبة بالنظرية يقدم هذا المساق 

االقتصادية التقليدية، ويشجعهم على التفكير بشكل نقدي حول متى يكون أداء السوق صحيحا  مقابل الحاجة للتدخالت 
لطالب أيضا  كيفية تطبيق الفكر االقتصادي لعدد من مجاالت الحكومية الضرورية لتحقيق النتائج المرجوة. سوف يتعلم ا

السياسة العامة بما في ذلك الضرائب، واإلنفاق على البرامج االجتماعية، واألثر االقتصادي للسياسات البيئية/الطاقة، 
 وسياسات الحد األدنى من األجور،  والسياسة النقدية، والتحفيز االقتصادي.

GOVS736 ية والتحليل المالي في مؤسسات القطاع العام اإلدارة المال 
تزويد الطلبة بالمعرفة النظرية والعملية للمالية والمحاسبة فى الوحدات الحكومية، وخصائصها ومكوناتها ومدى إختالفها عن 

كساب مهارة تحليل التكاليف  الوحدات الخاصة، وآليات وأدوات إعداد الموازنة في الوحدات الحكومية والرقابة على تطبيقها، وا 
في الوحدات الحكومية واستخدامها في اتخاذ القرارات، وتبنى المنهج العلمي المتكامل في إعداد الموازنات القائمة على 
كساب مهارة التحليل المالي للقوائم المالية وفقا   البرامج، وربطها بالتخطيط االستراتيجي وخطط التنمية الوطنية والقطاعية، وا 

لممارسات الدولية الفضلى. الدراسة بشكل مفصل أنواع اإليرادات المختلفة والنفقات العامة، وكيف يمكن إصالح للمعايير وا
 ورفع كفاءة اإليرادات العامة. 

GOVS737   التخطيط واإلدارة االستراتيجية في الهيئات المحلية 
تابعه له مثل األهداف االستراتيجية، الرؤية، الرسالة، االطار المفاهيمي للتخطيط االستراتيجي ونماذجه، والمفاهيم الفرعية ال

التهديدات والفرص الخارجية ونقاط القوة والضعف الداخلية... الخ. تحديات التخطيط االستراتيجي في قطاع الحكم المحلي 
امة، والرقابة على وقدرة مؤسساته على صنع وتنفيذ وتقييم الخطط االستراتيجية الخاصة بها، وربط التخيطط بالموازنات الع

تنفيذ الخطط العامة. تحليل حاالت دراسية عملية لخطط استراتيجية لهيئات محلية فلسطينية للتعرف أكثر على التحديات 
 الواقعية التي تواجه عملية بناء الخطط االستراتيجية وتنفيذها وتقييمها.
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GOVS738  صنع القرار في الحكومة واإلدارة 
القرار من وجهة نظر علمية وعملية. التركيز على النظريات المختلفة والتي تحاول تحليل عملية اتخاذ استعراض عملية صنع 

القرار ضمن علم اإلدارة واألدوات الالزمة لتحسين هذه العملية.  باإلضافة إلى عرض ودراسة مجموعة من الحاالت العملية 
 كيفية التي تجاوب معها متخذي القرارات.و التي تغطي عملية اتخاذ القرار ضمن سياقات مختلفة وال

GOVS739  نظريات ومهارات القيادة 
مفهوم القيادة، أهم نظريات القيادة، والجانب التطبيقي لمفهوم ونظريات القيادة مثل مهارات بناء القادة كمهارات االستماع، 

قليمية التحليل، االتصال، بناء الفريق، التشبيك والتأثير وغيرها. يتيح المساق لل طالب فرصة دراسة حاالت )قيادات( عالمية وا 
 ووطنية ناجحة، والتعرف على النمط القيادي وجوانب الشخصية الخاصة بكل طالب. 

GOVS801 التدريب العملي 
ساعة تدريب عملي  300بالنسبة للطلبة الذين يلتحقون بالبرنامج والذين ال يوجد لديهم أية خبرة عملية، يشترط للتخرج عمل 

 في مؤسسة عامة أو أهلية توافق عليها لجنة البرنامج. 

GOVS806 االمتحان الشامل 
 على الطلبة الذين يسجلون في المسار )ب( اجتياز امتحان شامل. 

GOVS830  ( 1حلقة بحث ) 
دراسة متقدمة في السياسة العامة. قراءة على األقل ثالث أبحاث محكمة ومراجعتها ونقاشها. يتعين على الطلبة إنجاز بحث 
متخصص تحت إشراف مدرس المساق. يشترط في البحث أن يستوفي شروط البحث العلمي، من اتباع المنهجية السليمة في 

ضيات البحث واختيار المنهجية المناسبة لمشكلة البحث، والتوثيق وفق أصول األمانة تحديد مشكلة البحث واسئلة وفر 
 العلمية. على الطالب في نهاية هذا المساق أن يعرض بحثه أمام لجنة من أعضاء الهيئة التدريسية في البرنامج. 

GOVS831 ( 2حلقة بحث ) 
دراسة متقدمة في الحكم المحلي. قراءة على األقل ثالث أبحاث محكمة ومراجعتها ونقاشها. يتعين على الطلبة إنجاز بحث 
متخصص تحت إشراف مدرس المساق. يشترط في البحث أن يستوفي شروط البحث العلمي، من اتباع المنهجية السليمة في 

ر المنهجية المناسبة لمشكلة البحث، والتوثيق وفق أصول األمانة تحديد مشكلة البحث واسئلة وفرضيات البحث واختيا
 العلمية. على الطالب في نهاية هذا المساق أن يعرض بحثه أمام لجنة من أعضاء الهيئة التدريسية في البرنامج. 

GOVS860  الرسالة 
  كتابة رسالة حول موضوع موافق عليه من قبل لجنة البرنامج بعد إقرار خطة الرسالة.
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 كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية المساندة
 الخطط الدراسية

 

م ويبلغ عدد 2008تأسست كلية التمريض والمهن الصحية المساندة )كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية الحقا (عام 
 الدوائر األكاديمية في الكلية حاليا  أربع دوائر

 الكلية البرامج التالية:وتطرح 
 برنامج الماجستير في العلوم الطبية المخبرية. 
 برنامج الماجستير في تكنولوجيا الصناعة الدوائية 
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 برنامج الماجستير في العلوم الطبية المخبرية
يهدف  .المخبرية تقدم كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية برنامجا دراسيا يؤدي إلى درجة الماجستير في العلوم الطبية

البرنامج إلى رفع مستوى الخدمات الطبية المخبرية من خالل ربط التعلم النظري بالتدريب المهني المناسب، وتخريج طلبة 
متميزين ومؤهلين علميا وعلى درجة عالية من الكفاءة في استعمال األدوات المخبرية العصرية المبرمجة، ومواكبة األساليب 

البرنامج للطالب  في الكشف عن األمراض، بما يتناسب مع خطط وازرة الصحة الفلسطينية. ويتيح هذا التدريسية المتطورة
 دراسة العلوم الطبية المخبرية )التركيز العام( أو باختيار أحد التراكيز التالية:

 األحياء الدقيقة والمناعة  .1
 علم الدم وبنك الدم .2

 :شروط االلتحاق
البكالوريوس أحد التخصصات التالية: المختبرات الطبية، الطب البشري، التحاليل أن يكون حاصال على درجة  .1

الطبية، العلوم تخصص تحاليل طبية، العلوم الطبية المساندة وأي تخصص آخر يراه مجلس البرنامج مناسبا، شريطة 
 دم من البرنامج أو أي دائرةإتمام مساقات استدراكية إذا لزم ذلك بمستوى الدرجة العلمية األولى، تحدد مسبقا، وتق

 .أخرى 
 .استيفاء الشروط المنصوص عليها في األنظمة األكاديمية للدراسات العليا .2
 .إجراء مقابلة شخصية في الحاالت التي يرى مجلس البرنامج أنها ضرورية .3

 متطلبات اتمام البرنامج
 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 36اتمام ما اليقل عن 

 ساعة معتمدة تشمل المساقات التالية: 15ات اإلجبارية لجميع الطلبة: أ. المساق

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
MCLS6211 رات الطبيةاإلدارة وضبط الجودة في المختب  
MCLS6221 أساليب البحث العلمي                          
MCLS6222  اإلحصاء الحيوي  
MCLS631 علم الدم  

 MCLS637               أحياء دقيقة تشخيصية  
MCLS731 األحياء الجزيئية  

 ساعة معتمدة يسجلون لها في البرنامج. 15مالحظة: على جميع الطلبة دراسة مساق اساليب البحث العلمي ضمن أول 
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 المساقات التالية.ن ساعة معتمدة م 15 على الطالب دراسةالمساقات االختيارية لطلبة التركيز العام: ب. 
 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق

MCLS622 بنك الدم  
MCLS630 طفيليات تشخيصية  
MCLS632 علم المناعة  
MCLS633 الكيمياء السريرية  
MCLS634 ميكروبات األغذية  
MCLS635 علم الفيروسات  
MCLS721 علم وظائف األعضاء المرضي  
MCLS722  الصماءالغدد  
MCLS726 موضوع خاص  
MCLS730 السميات  
MCLS732 الطرق المطورة في المناعة  
MCLS733 فطريات تشخيصية  
MCLS734 الجراثيم ونشوء المرض  
MCLS735 الوراثة في الجراثيم  

 ت: مساقات اجبارية واختيارية في التركيز المتخصص: 
 ساعات اختيارية حسب القائمة التالية. 6ساعات اجبارية و 9على الطالب دراسة  أوال: تركيز األحياء الدقيقة والمناعة:

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
 ساعات معتمدة 9المساقات االجبارية: 

MCLS632 علم المناعة  
MCLS732 الطرق المطورة في المناعة  
MCLS734 الجراثيم ونشوء المرض  

 ساعات معتمدة 6المساقات االختيارية: 
MCLS630 طفيليات تشخيصية  
MCLS634 ميكروبات األغذية  
MCLS635 علم الفيروسات  
MCLS721 علم وظائف األعضاء المرضي  
MCLS722 الغدد الصماء  
MCLS726 موضوع خاص  
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MCLS730 السميات  
MCLS733 فطريات تشخيصية  
MCLS735 الوراثة في الجراثيم  

 ساعات اختيارية حسب القائمة التالية. 6ساعات اجبارية و 9على الطالب دراسة ثانيا: تركيز علم الدم وبنك الدم: 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
 ساعات معتمدة 9المساقات االجبارية: 

MCLS6311 أمراض الدم الوراثية MCLS631 
MCLS6321 فصائل الدم ومناعتها  
MCLS6322  علم نقل الدم MCLS6321 

 ساعات معتمدة 6المساقات االختيارية: 
MCLS632 علم المناعة  

MCLS7211 توازن الدم وتخثره  
MCLS7212 أمراض الدم السرطانية  
MCLS7213 ادارة خدمات نقل الدم  
MCLS7214 الخاليا الجذعية وتطور االنسان  
MCLS721 علم وظائف األعضاء المرضي  
MCLS722 الغدد الصماء  
MCLS726 موضوع خاص  
MCLS730 السميات  

ساعات معتمدة اما  6مساقات مشتركة لجميع التراكيز:  –ث: مسار الرسالة )مسار "أ"( أو مسار غير الرسالة ) مسار "ب"( 
 رسالة أو حلقتي بحث. 

 المتطلب السابق رقم المسار إسم المسار 
 MCLS860 رسالة مسار "أ"

ساعة من مساقات  15اتمام ما اليقل عن 
 ,MCLS830 حلقتي بحث مسار "ب" البرنامج

 MCLS831 
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 (MCLSوصف المساقات )
 مساق استدراكي:

MCLS530   علم الدم وبنك الدم 
الهيموجلوبين دراسة مبادىء علم الدم وكيفية تكوين خاليا الدم، عملية تطور خاليا الدم المختلفة ووظائفها، دراسة تكوين 

ووظائفه، ظاهرة تجلط الدم وأهميتها، فصائل الدم، طرق سحب الدم ونقل الدم إلى المرضى، والفحوصات التي تجري في بنك 
 )الدم. دراسة بعض أمراض الدم في اإلنسان. )ساعتان نظريتان وثالث ساعات عملية

MCLS6211 دارة وضبط الجودة في المختبرات الطبية )اإل 
تطوير ملكات الطالب اإلدارية وتوجيهها إلدارة الكوادر البشرية والمصادر المالية وتوفير المناخ اإلداري والفني استكشاف و 

المالئم إلطالق إبداعات الطاقات البشرية. انظمة ضبط الجودة المختلفة واليات تطبيقها في المختبرات الطبية فنيا واداريا وبما 
 المختبرات الطبية محليا ودوليا. )ساعتان نظريتان( يتناسب مع متطلبات ترخيص واعتماد

MCLS622  بنك الدم 
بحث في المفاهيم المتقدمة بما يتعلق ببنك الدم الحديث من ناحية التطورات في حفظ الدم وتحضير مكوناته من البالزما 

على طرق البحث والتعريف على األجسام وكريات الدم الحمراء والبيضاء وصفائح الدم. البحث في التقنيات الجديدة التي طرأت 
المضادة لزمر الدم المختلفة. سبل سالمة إعطاء الدم والمخاطر المصاحبة له، الدور العالجي لبنك الدم ودوره في الطب 

 )الجنائي . )ساعة نظرية وثالث ساعات عملية

MCLS6221  أساليب البحث العلمي 
لمخبرية، والمهارات الالزمة للقيام باالبحاث العلمية وتحديد المسائل والفرضيات أساليب األبحاث العلمية في العلوم الطبية ا

البحثية والطرق البحثية وتصميم الدراسة المناسب وتحديد البيانات المطلوب جمعها، إضافة الى تحليل النتائج التي يحصل 
 )ساعتان نظريتان(.  عليها الطالب إحصائيا وموضوعيا ومناقشة الجوانب االخالقية للبحث العلمي.

MCLS6222  اإلحصاء الحيوي 
المفاهيم والتطبيقات االحصائية األساسية والمتقدمة، اضافة الى مناقشة وتحديد االختبارات االحصائية التي تتناسب مع البيانات 
البحثية المختلفة وتحليل وتفسير المخرجات االحصائية، مع التركيز على استخدام الحاسوب وبرامج التحليل االحصائي 

 المتخصصة. )ساعتان نظريتان(  

MCLS630 طفيليات تشخيصية 
الطفيليات والتعرف عليها وعلى تصنيفها العلمي، وعلى شكلها باستعمال المجهر العادي والتعرف على أجزائها الدقيقة 
باستعراض صور من الميكروسكوب اإللكتروني. دورة حياة هذه الطفيليات وطرق انتقالها إلى اإلنسان وكيفية نشوء المرض. 

الطفيليات، والطرق المختلفة للتشخيص التي ال تعتمد على رؤية هذه الطفيليات  كيفية عمل جهاز المناعة عند اإلصابة بإحدى
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تحت المجهر فقط؛ بل تستخدم الطرق الحديثة في التعرف عليها. طرق العالج باألدوية المختلفة و سبل تطوير اللقاح الواقي 
 )للحماية من اإلصابة بالطفيليات. )ساعتان نظريتان وثالث ساعات عملية

MCLS631  علم الدم 
البحث في إنتاج خاليا الدم وتطويرها والعوامل المؤثرة عليها، أنواع فقر الدم مثل نقص الحديد والفيتامينات واألمراض الوراثية 
المتعلقة في الهيموجلوبين وتحلل خاليا الدم الحمراء وكذلك في األمراض المتعلقة بكريات الدم البيضاء سواء كانت حميدة أو 

الجانب التشخيصي المخبري ألمراض الدم وترجمة نتائج الفحوصات المخبرية وأهميتها الطبية، الرقابة النوعية  سرطانية.
 )الداخلية والخارجية لمختبر علم الدم. )ساعتان نظريتان وثالث ساعات عملية

MCLS6311   أمراض الدم الوراثية 
المناعي, أمراض الدم الوراثية الناتجة عن اضطرابات الهيموغلوبين كإنتاج مفاهيم متقدمة في تحلل الدم الوراثي, تحلل الدم 

الهيموغلوبين الغير طبيعي والتالسيميا، اضافة الى فقر الدم الوراثي الناتج عن فرط انتاج خاليا الدم الحمراء او اضطرابات 
 رية(نخاع العظم، مع التركيز على التشخيص المخبري لهذه األمراض. )ثالث ساعات نظ

 MCLS631المتطلب السابق: 

MCLS632  علم المناعة 
 طرق تشخيص بعض عمل جهاز المناعة في الوضع الطبيعي والخلل الذي يحصل لجهاز المناعة وطرق التعرف عليه.

 )األمراض التي تصيب اإلنسان. )ساعتان نظريتان وثالث ساعات عملية

MCLS6321   فصائل الدم ومناعتها 
ألنتيجينات كريات الدم الحمراء من حيث البناء، الوراثة، البيولوجيا الجزيئية وترتيبها في انظمة فصائل الدم دراسة متعمقة 

المختلفة. األجسام المضادة ألنتيجينات كريات الدم الحمراء المختلفة من حيث تكوينها واهميتها السريرية، اضافة الى الطرق 
 ألجسام المضادة لألنتيجينات. )ثالث ساعات نظرية(المخبرية المختلفة لتحليل األنتجينات وا

MCLS6322  علم نقل الدم 
أساليب استقطاب المتبرعين بالدم وتأهيليهم، جمع الدم من المتبرعين، معالجة الدم من حيث تحليله مخبريا، فحص مأمونية 

عفات الناتجة عن نقل الدم، اضافة الى الدم وتحضير مكونات الدم المختلفة. االستخدامات العالجية لمكونات الدم، والمضا
 مطابقة وحدات الدم، وأساليب ضبط الجودة المتبعة في بنك الدم. )ثالث ساعات نظرية(

 MCLS6321المتطلب السابق: 

MCLS633 الكيمياء السريرية 
وقياس مكونات األنسجة دراسة العمليات البيوكيميائية التي لها عالقة بالصحة والمرض وكذلك طرق الحصول على العينات 

 )والسوائل في الجسم، لتسهيل عملية تشخيص األمراض. )ساعتان نظريتان وثالث ساعات عملية
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MCLS634  ميكروبات األغذية 
دراسة العوامل التي تؤثر على نمو األحياء الدقيقة في األغذية، والتي تفسد األغذية وتسبب األمراض، تخمر األغذية، سالمة 

وعالقته بسالمة     (HACCP)  حفظ األغذية، وطرق فحص األحياء الدقيقة في األغذية. دراسة نظام الهاسباألغذية، طرق 
األغذية، اعتماد مختبرات األغذية، وطرق التفتيش في مصانع األغذية خاصة وجميع المؤسسات التي تتعامل باألغذية من 

 )مطاعم وفنادق وغيرها. )ساعتان نظريتان وثالث ساعات عملية

MCLS635  علم الفيروسات 
تصنيف الفيروسات والتعرف على أشكالها ودورة حياتها بالتفصيل منذ اللحظة التي يلتقي فيها بالخلية القابلة لإلصابة، وحتى 
إنتاج أجيال جديدة من هذا الفيروس. دور جهاز المناعة في محاربة الفيروسات والتخلص منها والطرق الحديثة للتشخيص 

 )كيفية تطوير اللقاح الواقي من اإلصابة بالفيروسات. )ثالث ساعات نظريةوالعالج و 

MCLS637 أحياء دقيقة تشخيصية   
الطرق المختلفة للحصول على البكتيريا المسببة لألمراض من العينات المختلفة، وكيفية التعرف على هذه البكتيريا باستخدام 

تشخيص األمراض الوبائية المختلفة في المختبر. الحصول على المعلومات الطرق التقليدية والطرق الحديثة. المقدرة على 
وتحليلها وتفسيرها، التعرف على التكنولوجيا الحديثة واستخدامها في المختبر. اختيار المضادات الحيوية المناسبة للبكتيريا 

 )وثالث ساعات عملية وكيفية فحصها وكيفية عالج األمراض التي تسببها هذه البكتيريا. )ساعتان نظريتان

MCLS721  علم وظائف االعضاء المرضي 
فهم التغيرات التي تحدث في وظائف األعضاء واألنسجة جراء االصابة بالمرض. وتضم االمراض التي تبحث في هذا المساق 

ة الى االمراض التي امراض الدم، واالمراض المتعلقة بالبناء، وامراض الغدد الصماء واالمراض المتعلقة بجهاز المناع، اضاف
تسببها االحياء الدقيقة. وسيتعرف الطالب تبعا لذلك على طبيعة العالقات بين هذه االمراض، وكيفية تفسير النتائج المخبرية 

 )التي تسهم في التشخيص الدقيق لهذه االمراض. )ساعتان نظريتان

MCLS7211  توازن الدم وتخثره 
الدم الناتجة عن نقص عوامل التخثر المختلفة واألمراض المتعلقة بالصفائح الدموية.  دراسة متعمقة لتوازن الدم، أمراض نزف

 أمراض تخثر الدم الوراثية والمكتسبة. التشخيص المخبري والمتابعة لألمراض المتعلقة بتخثر الدم. )ساعتان نظريتان(

MCLS7212  أمراض الدم السرطانية 
الطرق الحديثة لتصنيفها، ومناقشة أنواع مختارة من اللوكيميا والليمفوما. التشخيص العوامل الجزيئية للوكيميا والليمفوما و 

المخبري ومتابعة امراض الدم السرطانية ويشمل ذلك تحليل الطفرات الوراثية، اختالل الكروموسومات وتحديد الطرز المناعية. 
 )ساعتان نظريتان(
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MCLS7213  ادارة خدمات نقل الدم 
طرق ادارة وحدات نقل الدم ضمن التعليمات واالنظمة المحلية والدولية، ادارة الكوادر البشرية والتعامل مع المتبرعين بالدم 

 نظام اليقظة في بنك الدم. )ساعتان نظريتان(وضمان استمراريتهم، اضافة الى 

MCLS7214  الخاليا الجذعية وتطور االنسان 
ية للخاليا الجذعية، الطرق المخبرية لتحضير وزراعة الخاليا الجذعية، واالستخدامات البحثية لبيولوجيا الجزيئنشأة، تطور وا

 والعالجية للخاليا الجذعية. )ساعتان نظريتان( 

MCLS722 الغدد الصماء 
الترابط بين الجزء الغدد الصماء وافرازاتها الهرمونية. دراسة انواع ومواقع اجزاء الخلية التي تستقبل الهرمونات. كذلك مبدأ 

المستقبل والجزيئات التي ترتبط بها وما يتبعها من تفاعالت. دراسة الطرق المختلفة لتنشيط ومنع المستقبل في الخلية من 
 )العمل. )ساعتان نظريتان

MCLS726 مواضوع خاص 
ة واإلمكانيات المتوفرة. )ساعتان دراسة متعمقة لموضوع في العلوم الطبية المخبرية يقوم باختياره مجلس البرنامج حسب الحاج

 )نظريتان

MCLS730 السميات 
 التركيز على المبادئ األساسية لعلم السموم، عرض ونقاش لبعض أنواع السموم من األدوية والمبيدات ومواد أخرى وطرق 

وتحديد تركيزها في العينات تفاعالتها وتأثيراتها الحيوية. وسائل وطرق التحاليل المخبرية المختلفة للكشف عن بعض هذه المواد 
 )المختلفة. )ثالث ساعات نظرية

MCLS731  األحياء الجزيئية 
 وتصحيح األخطاء التي قد تنتج عن ذلك، تكوين مركب DNA توضيح األسس الجزيئية لتركيبة الكروموسوم، انقسام

(mRNA)   األحماض النووية في الومعالجته وترجمته، وتنظيم التعبير عن المعلومات الجزيئية ومعرفة ترتيب DNA 
هجين وادخال جينات إلى عوامل معينة والتحكم فيها. الدالئل  DNA والجينات األخرى، الطرق الجزيئية المستخدمة لتكوين

المستنبطة من التجارب لكل موضوع وكيفية مساهمة هذه الدالئل لفهمنا للموضوع. التطرق الى األسس الجزيئية للسرطان، 
 )بعض العوامل )البكتيريا مثال( والعالج بالجينات. )ثالث ساعات نظرية وتغيير تركيبة

MCLS732  الطرق المطورة في المناعة 
أحدث الطرق والتقنيات التي تستعمل في تشخيص األمراض المتعلقة بجهاز المناعة واألبحاث. تدريب الطلبة على هذه 

، إضافة إلى طرق  Immunoassays, Western blot, protein electrophoresis, Hybridoma التقنيات من خالل
 )أخرى. )ساعتان نظريتان وثالث ساعات عملية



236  

 

MCLS733  فطريات تشخيصية 
الفطريات الطبية وقدرتها على التسبب بأمراض اإلنسان، التعرف عليها بواسطة الطرق التقليدية وكذلك الطرق الحديثة عن 

إمكانية التعرف على طرق التكاثر الجنسي غير المعروفة للفطريات غير الكاملة. )ساعتان طريق األمصال والطرق الجزيئية. 
 )نظريتان وثالث ساعات عملية

MCLS734  الجراثيم ونشوء األمراض 
توفير رؤية شاملة عن نشوء وتطور األمراض الناتجة عن الجراثيم. مناقشة تأثير البيئة على قدرة المورثات الجينية في إحداث 

غيرات على الجراثيم المسببة لألمراض، تركيبة ووظيفة السموم المفرزة من الجراثيم، والتصاق البكتريا في الخلية، والنمو بداخلها ت
 )واالنتشار للخاليا المجاورة. )ثالث ساعات نظرية

MCLS735  الوراثة في الجراثيم 
تريا، فطريات، طفيليات وغيرها(، والكشف عن الطفرات تدريب الطلبة على استعمال الطرق الجزيئية لدراسة الجراثيم )بك

التلقائية، التحوالت، انتقال المادة الوراثية من بكتيريا إلى أخرى بطرق مختلفة. التدريب على طرق جزيئية مختلفة. )ساعتان 
 )نظريتان وساعة عملية

MCLS830  حلقة بحث 
لعلمي، دراسة موضوع متقدم من حقول العلوم الطبية المخبرية عرض ومناقشة لمبادئ األمانة العلمية وأخالقيات البحث ا

تتضمن مراجعة شاملة لألدبيات واألبحاث المنشورة حوله في أوعية علمية محكمة وقواعد البيانات المتخصصة وتنتهي بكتابة 
 .لنقاش والمالحظاتتقرير وعرضه أمام الطلبة ومدرس المساق، والقيام إن تطلب األمر بإعادة صياغة التقرير في ضوء ا

 .ساعة معتمدة 15المتطلب السابق: اجتياز الطالب ما ال يقل عن 

MCLS831  حلقة بحث 
متقدمة  أو دراسة 830عرض ومناقشة لمبادئ األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي، دراسة متواصلة لموضوع حلقة بحث 

مراجعة شاملة لألدبيات واألبحاث المنشورة حوله في أوعية علمية جديدة في موضوع من حقول العلوم الطبية المخبرية تتضمن 
محكمة وقواعد البيانات المتخصصة وتنتهي بكتابة تقرير وعرضه أمام الطلبة ومدرس المساق، والقيام إن تطلب األمر بإعادة 

 .صياغة التقرير في ضوء النقاش والمالحظات
 ساعة معتمدة.  15المتطلب السابق: اجتياز الطالب ما ال يقل عن 

MCLS860  الرسالة 
 .إنجاز بحث علمي في مجال التخصص بموجب تعليمات الرسالة المعتمدة

 ساعة معتمدة. 15المتطلب السابق: اجتياز الطالب ما ال يقل عن 
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 برنامج الماجستير في تكنولوجيا الصناعة الدوائية
"تكنولوجيا الصناعة الدوائية" إلعداد كادر من الكفاءات العلمية تقدم دائرة الصيدلة من خالل برنامج ماجستير في 

المتخصصة في الصناعات الدوائية من خالل توثيق العالقة بين قطاع الصناعية الدوائية والمؤسسات االكاديمية والبحثية بما 
 ينسجم ورسالة جامعة بيرزيت.

ؤسسات الحكومية الفلسطينية من خالل تخريج طلبة مميزين ذوي يهدف البرنامج إلى االرتقاء بقطاع الصناعات الدوائية والم
خبرة عملية للعمل في المصانع الدوائية المحلية أو ألمؤسسات الحكومية ذات الصلة وأحداث التغير والتطور المطلوب في 

 قطاع الصناعات الدوائية في فلسطين وضبط الجودة والنوعية من خالل:
مجال الصناعة  وية النموذجي في حرم الجامعة والمزود بأحدث التقنيات فيتوفير فرص تدريب في مصنع األد .1

 الدوائية.
 تقديم دورات تدريبية متخصصة ذات جودة عالية لتطوير العاملين في حقل الصناعة الدوائية. .2
 توثيق العالقة بين القطاع الصناعي والمؤسسات األكاديمية والبحثية. .3
 الصناعية والتحليلية المستخدمة في مجال الصناعات الدوائية.اكتساب مهارات استخدام التقنيات  .4

 شروط القبول
أن يكون حاصال على شهادة البكالوريوس من جامعة تعتمدها جامعة بيرزيت في احدى التخصصات التالية:  .1

ة الصيدلة، الهندسة ألكيماوية، الكيمياء، دكتور صيدلي أو أي تخصص اخر يراه مجلس البرنامج مناسبا شريط
 اذا لزم األمر. -بمستوى الدرجة العلمية األولى  -اتمام مساقات استدراكية 

 استيفاء الشروط المنصوص عليها في األنظمة األكاديمية للدراسات العليا. .2
 في الحاالت التي يرى مجلس البرنامج أنها ضرورية  اجراء مقابلة شخصية .3

 متطلبات إتمام البرنامج
ساعات  6ساعات معتمدة اختيارية و  10ساعة معتمدة إجبارية  20معتمدة موزعة كما يلي:  ساعة 36إتمام ما ال يقل عن 

 معتمدة رسالة الماجستير أو حلقتي بحث. حسب ما هو مبين أدناه:
 :التالية المساقات تشمل معتمدة ساعة 20 االجبارية أ. المساقات

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
621MIPT  البحث واإلحصاء الحيوي اساليب  
622MIPT وحدات العمليات الصيدالنية  
633MIPT االحياء الدقيقة الصيدالنية  
644MIPT  1تقنية صيدالنية MIPT622 
625MIPT التثبت الصيدالني MIPT644 
645MIPT  2تقنية صيدالنية MIPT644 
636MIPT نظم إدارة الجودة والشؤون التنظيمية  
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 ساعات معتمدة من المساقات التالية: 10 االختيارية: المساقات ب.

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
628MIPT االدارة في الصناعة الدوائية  
629MIPT التقنية الحيوية الصيدالنية  
725MIPT دراسات ثباتية الدواء  
726MIPT تقنية النانو الصيدالنية  
727MIPT  الصيدالنيةتصميم المنشأة  
731MIPT تصميم وتطوير االساليب الحديثة لنظم توصيل الدواء  
732MIPT انظمة الجودة والعمليات لمختبر االدوية  

MIPT734 التسويق الدوائي  
MIPT735 تقنيات التحليل المتقدمة  
MIPT736 دارة المخاطر   تحقيق الجودة من خالل التصميم وا 
MIPT733 موضوع خاص  
MIPT711 موضوع متقدم  

 بحث حلقتي أو رسالة إما معتمدة ساعات 6"ب"  مسار أو مسار"أ"  ت.
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 (MIPT) وصف المساقات
MIPT621 الحيوي  واإلحصاء البحث اساليب   

تطبيقات تقنيات تصميم التجارب واألساليب اإلحصائية في مجال الرعاية الصحية والصيدلة؛ مفاهيم تصميم البحث العلمي 
ومبادئ الممارسة الصيدالنية ، بما في ذلك مواضيع مثل اختبار ألفرضيات، وجداول االقتران، واالرتباط، وتحليل التباين 

 واالنحدار.

MIPT622 الصيدالنية العمليات وحدات 
ي ذلك المزج ، النواحي النظرية المتعلقة بالعمليات االساسية والمتقدمة التي تستخدم في صناعة المنتجات الصيدالنية بما ف

التحبيب، العمليات المميعة، الطحن، تعبئة الكبسوالت، وكبس وتلبيس األقراص وغيرها من العمليات؛ اهمية جدولة وتسلسل 
العمليات وكيف يمكن للخطأ ان يتراكم من خالل تسلسل العمليات االنتاجية وان ينتهي بفشل العملية االنتاجية؛ تقنية التصعيد 

 لصيدالنية وكيفية حل المشاكل وتحسين االداء. إدارة العمليات والمشاريع الصيدالنية.لوحدة العمليات ا

625MIPT الصيدالني التثبت 
المفاهيم المختلفة للتثبت في الصناعة الدوائية مثل: المسؤوليات عن عملية التثبت، الفرق بين التثبت والتأهيل، المتطلبات 

ة الدوائية،عالقة التثبت بممارسة التصنيع الجيد، واساسيات وضروريات التنظيمية المتعلقة بالتثبت في الصناع
التثبت لعمليات التنظيف ؛ انواع التثبيت للعمليات االنتاجية؛ التثبيت لطرق التحليل؛ متطلبات ومسؤوليات   مواضيع التثبت؛

 التوثيق المتعلقة بالتثبيت؛ حاالت عملية في التثبيت.
 MIPT644المتطلب السابق 

MIPT628 في الصناعة الدوائية االدارة 
جدولة  تخطيط وتنظيم العمليات ألتجارية؛ تحفيز وقيادة ألموظفين؛ اتخاذ القرارات وتنفيذها ورصدها ؛ السيطرة على المهام؛ 
المادية وتنفيذ مشاريع في مجال الصناعات الدوائية ضمن قيود الوقت والتكلفة؛ إدارة الموارد البشرية والمالية؛ الموارد 

 والتكنولوجيا؛ فهم الترابط بين العمليات األساسية ووظائفها.

MIPT629 الصيدالنية الحيوية التقنية 
مفاهيم ومبادئ التقنية الحيوية المستعملة في الصناعة الدوائية؛ المستحضرات الصيدالنية من أصل بيولوجي   التعرف على

أيه وأدوية السرطان وغيرها من المستحضرات البيولوجية المستعملة في  مثل األنسولين وأدوية الجينات ومثبطات آر دي أن
الطب الحديث؛ الطرق المستعملة في التعامل مع الدي أن أيه في الصناعة الدوائية لتحضير المستحضرات 

 النواحي الصيدالنية المتعلقة بالمستحضرات البيولوجية.  البيولوجية؛

MIPT633 الصيدالنية الدقيقة االحياء 
دراسة تفصيلية لخطورة تواجد البكتيريا، والخمائر، واألعفان، والفيروسات، والسموم في المواد الخام الصيدالنية والمنتجات 
الصيدالنية والبيئة وكذلك للنسب المسموح بها لتواجد هذه االحياء الدقيقة في المستحضرات الصيدالنية والمواد الخام 
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آلية عمل مختلف انواع مضادات الجراثيم وآليات مقاومة البكتيريا لألدوية والحاجة الى استخدام المواد المستخدمة لتصنيعها؛ 
الحافظة في بعض المستحضرات الصيدالنية؛ مفهوم التعقيم وكيفية ضمان المحافظة على المستحضرات الصيدالنية المعقمة 

 يتان وثالث ساعات عملية(ساعتان نظر  )وغير المعقمة وحمايتها من التلوث البكتيري.

MIPT636 التنظيمية والشؤون  الجودة إدارة نظم 
دراسة تفصيلية لنظم ادارة الجودة الدوائية والشؤون التنظيمية من خالل مناقشة االنظمة والمبادئ التوجيهية المحلية 

دارة نظم الجودة التي تلبي المتطلبات التنظيمية؛ تطوير و إدارة   والدولية؛ اجراءات التشغيل القياسية؛ االنحرافات تطوير وا 
ونظم عدم المطابقة ونظم االجراءات التصحيحية ألوقائية وممارسة التصنيع ألجيد وممارسة اعمال المختبرات ألجيدة و ادارة 

دوية، الجودة الشاملة ومواضيع اخرى ذات عالقة؛ وظائف وأهداف القوانين الصادرة عن مؤتمر المواءمة الدولي المتعلقة باأل
االنظمة الصيدالنية في الدول االوروبية واليابان والواليات المتحدة وكذلك االنظمة في فلسطين والدول العربية األخرى نظام 

 . االنظمة والتراخيص المتعلقة بالمستحضرات الصيدالنية الحيوية.ICH-Q10الجودة الدوائية الحالي 

MIPT644 1 صيدالنية تقنية 
المفاهيم العلمية   المستخدمة لتصميم االشكال الصيدالنية الصلبة وتأثيرها على امتصاص الدواء؛ دراسةمناقشة المبادئ 

والتكنولوجية لتصميم وتصنيع االشكال الصيدالنية الصلبة؛ خصائص المستحضرات الصيدالنية الصلبة؛ المواد المستخدمة 
ئية المتعلقة بتركيب اشكال صيدالنية صلبة ثابتة؛ التقنيات لتصنيع هذه المستحضرات وكذلك المبادئ الفيزيائية والكيما

واآلالت التقليدية والمتطورة المستخدمة في الصناعة الدوائية بما في ذلك الكبس ألمباشر، التخثير الرطب والجاف، وعمليات 
لتي يجري تبنيها لمراقبة الكبس والتلبيس لألقراص؛ مبادئ عمل آالت الكبس والضغط، وآالت تعبئة الكبسوالت؛ التقنيات ا

 ثالث ساعات نظرية وثالث ساعات عملية( )االشكال الصيدالنية الصلبة.
 MIPT622المتطلب السابق 

MIPT645 2 صيدالنية تقنية 
المبادئ والطرق والتقنيات المستخدمة إلنتاج اشكال صيدالنية فعالة وآمنة وثابتة؛ االشكال الصيدالنية السائلة وشبه 

والغازية والمعقمة؛ خصائص االشكال الصيدالنية، والمواد المستخدمة في تصنيعها والمبادئ الفيزيائية والكيماوية   الصلبة
االشكال الصيدالنية ومتطلبات   االشكال الصيدالنية وتأثيرها على امتصاص الدواء؛ تصميم وتصنيع  المتعلقة بتصنيع

االشكال الصيدالنية وكذلك التقنيات المستخدمة   حديثة المستخدمة لتصنيعوشروط التغليف؛ التقنيات واآلالت التقليدية وال
في مراحل التصنيع المختلفة؛ طرق التعقيم المختلفة وسلسلة عمليات التعقيم والرصد البيئي   لمراقبة وتقييم هذه االشكال

 عملية(ثالث ساعات نظرية وثالث ساعات  )لمناطق تصنيع المقعمات وأيضا اختيار ملء الوسط.
 MIPT644المتطلب السابق 

MIPT711 موضوع متقدم    
أبحاث علمية حديثه او استضافة مختصين في مواضيع متقدمة في الصناعة   تطوير قدرات الطلبة الفكرية عن طريق مناقشة

 الدوائية.
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MIPT725 الدواء ثباتية دراسات 
ومراقبة الجودة للمنتجات الصيدالنية؛ اللوائح والمبادئ التوجيهية دراسة تفصيلية لالختيارات المستعملة لفحص الثباتية لضمان 

المختلفة المتعلقة باختبارات الثباتية المنصوص عليها في منظمة الغذاء والدواء األمريكي، ومنظمة الصحة العالمية ومؤتمر 
( وكذلك ASPرات الثبات التسارعية )المواءمة الدولي؛ دراسة المناهج الحديثة لفحص الثباتية متضمنا  برنامج تقييم اختبا

الجودة من خالل التصميم؛ الثباتية الكيمائية والفيزيائية والضوئية؛ ايجابيات وقيود دراسة اختبار الثبات التسارعية وطرق 
 تقسيم االدوية التسارعية.

MIPT726 الصيدالنية النانو تقنية 
الميزات األساسية لعلم النانو , واستراتيجيات توليف   دلة الحيوية؛دراسة تكنولوجيا النانو في المجاالت الصيدالنية والصي

النانو، وتطبيق المواد النانوية في التكنولوجيا الصيدالنية مثل كرات النانو، واألنابيب النانوية، والجسيمات النانوية، والنانو 
دالنية مع التركيز على استخدام تكنولوجيا النانو الجزيئية؛ سيتم اعطاء اهتمام خاص إلدماج الظواهر النانوية في العلوم الصي

 في تركيبات االدوية المستخدمة حاليا او قيد التطوير.

MIPT727 الصيدالنية المنشأة تصميم 
منشأة   المبادئ االساسية لتصميم المنشأة الصيدالنية و التحديات التي يواجهها المهندسون والمصممون عند تصميمهم

متطلبات تصميم  تصميم نماذج لألقسام المعقمة؛ تصميم نماذج لألقسام المختلفة في الصناعة الدوائية؛ صناعية صيدالنيه؛. 
 قوانين وأنظمة الدولة. المنشأة الصيدالنية؛ مبادئ وأنظمة التصنيع الجيد وتوافقها مع 

MIPT731 الدواء توصيل لنظم الحديثة االساليب وتطوير تصميم 
لاليجابيات والمحددات   للنظم المختلفة إليصال الدواء ذات التحكم المضبوط؛ مناقشة مفصلةدراسة المبادئ والمفاهيم 

عوامل تصميم وصياغة وتطوير المنتجات ذات  واألدوية المؤهلة لمثل هذا النوع من النظم الدوائية ذات التحكم المضبوط؛
يدالنية لهذه التقنية وعالقة التحكم المضبوط بالمتغيرات التحكم المضبوط؛ مبادئ تقنية توصيل االدوية واألهمية العالجية الص

الصيدالنية الحيوية والحركية الدوائية السريرية؛ االختبارات المخبرية واالختبارات داخل الكائن الحي المستعملة في تقييم 
 االشكال الصيدالنية ذات التحكم المضبوط.

MIPT732 االدوية لمختبر والعمليات الجودة انظمة 
اسيات انظمة مراقبة الجودة والعمليات في الصناعة ألدوائية، مراقبة الجودة، والتقويم االحصائي للبيانات التي نحصل اس

عليها، والطرق االحصائية لتحليل البيانات المتعلقة بفعاليات الرقابة ألنوعية، والمتطلبات التنظيمية لعمليات المختبر 
الدوائية ألخذ وفحص العينات من المواد ألخام،   ت المختبر ألجيد، ومتطلبات الدساتيراالجرائية؛ الجوانب االساسية لممارسا

ساعتان  )ومراقبة العمليات اإلنتاجية والتفتيش وطريقة اخذ ألعينات وتحرير المنتج النهائي و الطرق المتبعة لمنع فشل المنتج.
 نظريتان وثالث ساعات عملية(
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733MIPT موضوع خاص   
 والتطورات في مجال التكنولوجيا والصناعة الدوائية وفق الحاجة واإلمكانيات المتوفرة.التجديدات 

MIPT734 الدوائي التسويق 
تطور التسويق في صناعة األدوية كحقل قابلة للحياة؛ التحليل البيئي والسوق، دراسة السوق بما في ذلك التقنيات النوعية مثل 

مثل عمليات المسح وتصميم التجربة وطبيعة االسواق؛ التحديات التي تواجهها شركات الفئات المستهدفة والتقنيات الكمية 
االدوية محليا ودوليا اثناء محاولتها تلبية االحتياجات المتغيرة للزبائن، والهيئات ألتنظيمية، والمرضى، واالطباء ومخازن 

شمولية التسويق كجزء من خطط التسويق الحديث بما االدوية؛ استراتيجيات ترويج المستحضرات، والتسعير والتوزيع؛ مفهوم 
 في ذلك التسويق ألداخلي، واداء التسويق، وتكاملية التسويق والعالقات التسويقية.

MIPT735 المتقدمة الدوائي التحليل تقنيات  
الطرق واألجهزة المختلفة لعامة، وحسنات وسلبيات ادراسة االجهزة والطرق الحديثة المستعملة في التحليل الدوائي؛ المبادئ 

طرق التحليل اآللي الحديثة؛ اساليب التقنية السليمة   ميزات تطبيق واستخدام كل طريقة؛  المستعملة في التحليل الدوائي؛
وذلك بتغطيه تقنيات مثل طرق التحليل الكهروكيميائية، وطرق االمتصاص واالنبعاث الطيفي، تقنية مطياف االشعة المرئية/ 

فسجية، تقنية مطياف رامان، تقنية الكروماتوغرافيا الغازية، وتقنية الكروماتوغرافيا عالية الكفاءة للسوائل، تقنية الرنين فوق البن
 ساعتان نظريتان وثالث ساعات عملية( )النووي المغناطيسي، وطرق اخرى.

MIPT736 دارة التصميم خالل من الجودة تحقيق  المخاطر وا 
لصناعات الدوائية والرعاية الصحية في سعيها لتطوير منتجات جديدة؛ مفاهيم الطرق الحديثة لتطوير التحديات التي تواجهها ا

المنتجات وحلول التصنيع التي تتوافق مع مبادئ تحقيق الجودة من خالل التصميم وطرق وممارسات التصنيع الجيد؛ المبادئ 
دارة المخاطر و   تصميم التجارب.االساسية لتحقيق الجودة من خالل التصميم وا 

MIPT830 1 حلقة بحث 
بتكنولوجيا الصناعة الدوائية؛ تكنولوجيا الصناعة الدوائية؛ مبادئ األمانة العلمية وأخالقيات البحث   التقدم العلمي وعالقته

للمناقشة مع مدرس وطلبة المساق؛إعادة صياغة الورقة بناء على   العلمي؛ كتابة مشروع بحث في نفس المجال و عرضة
 النقاش والمالحظات.

MIPT831 2 حلقة بحث  
؛ إجراء التجارب العملية على البحث المقترح حسب الخطة الموضوعة مسبقا  MIPT830مساق مكمل لمساق 

 ؛ بعد انهاء التجارب العملية: كتابة تقرير مفصل عن نتائج البحث وعرضه امام الطلبة والدفاع عنة. MIPT830  في

MIPT860 الرسالة  
 علمي في مجال التخصص بموجب تعليمات الرسالة المعتمدة.بحث 
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 تضم الكلية حاليا  دائرة أكاديمية واحدةم 2010تأسست كلية التربية عام 

 الكلية البرنامج التالي:وتطرح 
 الماجستير في التربية برنامج 
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 الماجستير في التربيةبرنامج 
تقدم كلية التربية برنامجا  دراسيا  يؤدي إلى درجة الماجستير في التربية. يهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل تربويين للعمل في 
داريين وباحثين في النظام المدرسي  مجاالت التربية المختلفة بما يتالءم مع االحتياجات المحلية كمعلمين وموجهين وا 

 تربوية أخرى تتالءم مع احتياجات المجتمع المحلي واإلمكانيات المتاحة.ومجاالت 
ساعة معتمدة على شكل مساقات أكاديمية في المواد األساسية ومواد  30ساعة معتمدة، منها  36ويتكون البرنامج من 

ساعات  6التربوية، أو اإلشراف التربوي( والتركيز )تعليم العلوم، أو تعليم الرياضيات، أو تعليم اللغة اإلنجليزية، أو اإلدارة 
 معتمدة على شكل رسالة ماجستير أو حلقتي بحث خالل فصلين متتاليين.

 شروط اإللتحاق 
 أن يكون لديه خبرة في مجال التدريس ال تقل عن سنة واحدة. .1
 تعطى األولوية لمن يحمل دبلوما  في التربية. .2

 متطلبات إتمام البرنامج
 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 36 إتمام ما ال يقل عن

 ساعة معتمدة لجميع الطلبة تشمل المساقات التالية: 15المساقات اإلجبارية:  أ. 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
640EDUC  1مناهج البحث التربوي   
621EDUC التربية والمجتمع في البالد العربية   
632EDUC  للتربيةاألسس النفسية   
633EDUC تصميم المناهج والتعليم EDUC632  

EDUC639  2مناهج البحث التربوي EDUC640  
ساعة  15( ضمن أول EDUC، EDUC639 640مالحظة: على جميع الطلبة إنهاء أحد مساقي مناهج البحث )

  معتمدة يسجلون لها في البرنامج.

 مستوى الدراسات العليا يطرحه البرنامج. أي مساق اختياري علىالمساقات االختيارية:  ب. 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
EDUC636 قضايا معاصرة في اإلدارة والقيادة التربوية   
EDUC637 مناهج البحث الكمي في التربية EDUC640 
EDUC833 تطبيقات في االدارة التربوية  
EDUC839 موضوع خاص في التربية  
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 ( ساعة12) في التوجه المتخصص:مساقات  ت.

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق الساعات المعتمدة
 ساعة( من أي من المجموعات األربعة التالية 12مجموعة واحدة )

 المجموعة األولى:
تركيز أساليب 

 تعليم الرياضيات

7301EDUC أسس تعليم الرياضيات   
7311EDUC  7301 الرياضياتتوجهات حديثة في تعليمEDUC 

EDUC735 640 األبحاث الحديثة في التعليمEDUC 
8381EDUC 640 مواضيع خاصة في تعليم الرياضياتEDUC 

 المجموعة الثانية:
تركيز أساليب 

 تعليم العلوم

7302EDUC أسس تعليم العلوم   
7312EDUC 7302 توجهات حديثة في تعليم العلومEDUC 

EDUC735  640 الحديثة في التعليماألبحاثEDUC 
8382EDUC 640 مواضيع خاصة في تعليم العلومEDUC 

المجموعة الثالثة: 
تركيز أساليب 
تعليم اللغة 
االنجليزية كلغة 

 أجنبية

7303EDUC أسس تعليم اللغة اإلنجليزية   
7313EDUC 7303 توجهات حديثة في تعليم اللغة اإلنجليزيةEDUC 

EDUC735  640 الحديثة في التعليماألبحاثEDUC 

8383EDUC 640 مواضيع خاصة في تعليم اللغة اإلنجليزيةEDUC 

المجموعة الرابعة: 
تركيز اإلدارة 

 التربوية

732EDUC مبادئ اإلدارة التربوية   
733EDUC القيادة التربوية EDUC732 
734EDUC  التخطيط التربوي EDUC640 
832EDUC  أو
835EDUC  640 وتقييم البرامج أو اإلشراف التربوي تخطيطEDUC 

لمجموعة الخامسة: ا
تركيز اإلشراف 

 التربوي 

EDUC835  مبادىء اإلشراف التربوي EDUC640 
EDUC736  القيادة واإلشراف التربوي EDUC835 
EDUC737  تجارب في اإلشراف التربوي EDUC835 
EDUC836  قضايا وتطبيقات في اإلشراف التربوي EDUC737 

 المجموعة السادسة:
تركيز التربية 

 الخاصة

EDUC738 640 مدخل إلى التربية الخاصةEDUC 
EDUC634  1التعليم والتعلم للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة EDUC738 
EDUC635  2التعليم والتعلم للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة EDUC634 
EDUC837  الخاصةالتقويم واإلرشاد في التربية EDUC 738 
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 ساعات معتمدة إما رسالة أو حلقتي بحث 6مسار "أ" أو مسار "ب":  ث.

 المتطلب السابق رقم المساق اسم المسار  
ساعة  15إنهاء ما ال يقل عن    EDUC860 رسالة مسار أ

   EDUC830 حلقتي بحث مسار ب معتمدة من مساقات البرنامج
EDUC831   

تحديدها عند قبول  مساقات يتم 3المتقدمين دراسة مواد استدراكية بحيث ال يزيد عددها عن  كن أن ُيطلب من بعضيم
 الطالب في البرنامج.
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 (EDUCوصف المساقات )
530 EDUC مقدمة في التربية 

التدريس، مبادئ القياس مفاهيم التعلم األساسية، نظريات التعلم السلوكية والبنائية، األهداف التربوية ومستوياتها، إستراتيجيات 
والتقويم، اإلختبارات وأنواعها، تصميم وبناء اإلختبارات، الصدق والثبات في أدوات القياس، البحث التربوي وأهميته، تصميم 

 البحث، صياغة األسئلة والفرضيات البحثية، األبحاث الكمية والنوعية، طرق جمع البيانات في البحث التربوي 

621EDUC  والمجتمع في البالد العربيةالتربية 
العالقات التبادلية بين األنظمة التربوية والمجتمعات في البالد العربية وفي فلسطين. أثر التربية على النمو االقتصادي 

التربية  والعدالة االجتماعية. العوائد الفردية والمجتمعية للتعليم. األيدلوجية والتربية. العولمة والتربية. اإلصالح التربوي، دور
 في التنمية.

632 EDUC األسس النفسية للتربية 
مراجعة تاريخية لتطور النظريات حول التعّلم. التوجهات الذهنية والبنائية والبنائية االجتماعية واالجتماعية الثقافية للتعلم. 

حول التعّلم وتبعاتها للتعليم. الدافعية تطور الطلبة الذهني واللغوي واالجتماعي واالنفعالي. التعّلم والنقل والتعميمات الهامة 
والفروق الفردية والتنوع. تصميم بيئات التعّلم لتعليم المواضيع المدرسية المختلفة. استخدام التكنولوجيا لدعم التعّلم. تعّلم 

 المعلمين.

633 EDUC تصميم المناهج والتعليم 
الجتماعية، والنفسية. مناهج الخبراء ومناهج المعايير. نماذج مفاهيم وتعريفات المنهاج. أسس بناء المناهج: المعرفية، وا

تصميم المنهاج )التقنية والنقدية(. المناهج كمادة للتعلم والتطور المهني للمعلمين. تصميم المنهاج لتعليم مواضيع معينة، 
تنفيذ المنهاج: السياق، خصائص القرارات المتعلقة بتعليم موضوع معين بناء  على النظريات الحديثة. العوامل المؤثرة في 

 المتعلمين. تقييم تعلم الطلبة. توجهات حديثة في تحليل وتقييم المنهاج. 
 .EDUC 632المتطلب السابق: 

634EDUC  1التعليم والتعّلم للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة 
الصفوف المدرسية، والتعامل مع التنوع كجزء المبادئ والنظريات المرتبطة بصعوبات التعّلم والمشاكل السلوكية. التنوع في 

من سياسة التعليم الجامع لكافة الطلبة، وليس فقط لذوي االحتياجات الخاصة. أدوار معلمي التربية الخاصة. العناصر 
ز على المرتبطة بتصميم وتطبيق وتقويم برنامج تعليمي للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس األساسية والثانوية. تركي

 تصميم برامج لمالئمة حاجات الطلبة وتقييم تعّلمهم، وعلى إدارة هذه البرامج.
 .EDUC 738المتطلب السابق: 
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635EDUC  2التعليم والتعّلم للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة 
تصميم وتطبيق البرامج التعليمية للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المرحلة األساسية مع التركيز على تعليم وتعّلم اللغة 
العربية والرياضيات.تعديل وموائمة المنهاج واستخدام طرق التعليم المناسبة لتلبية حاجات هؤالء الطلبة. دراسة حاالت محددة، 

 س. ومشاهدات وتدريب في المدار 
 .EDUC 634المتطلب السابق: 

636EDUC قضايا معاصرة في اإلدارة والقيادة التربوية 
موضوعات إدارية وتربوية معاصرة تعزز الدور القيادي للعاملين والمهتمين باإلدارة التربوية من خالل اإلطالع على 

إدارة األزمات في التربية، إدارة الذات، قيادة  المستجدات التربوية على غرار األخالقيات المهنية، إدارة الضغوط المدرسية،
 فريق العمل، إدارة المعرفة، إدارة التفاوض، إدارة الجودة الشاملة، اإلدارة اإلبداعية، المناخ التنظيمي.

637EDUC مناهج البحث الكمي في التربية 
دق والثبات. معالجة المعلومات الكمية بما تصميم األبحاث التربوية، وتصميم العينات والمسوح. تصميم أدوات الدراسة، والص

واإلحصاء االستداللي. االرتباطات ونماذج االنحدار الخطي. مقدمة لإلحصاءات الالمعلمية. مقدمة  يشمل اإلحصاء الوصفي
 في التحليل المتعدد. تطبيقات عملية باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية. 

 640المتطلب السابق: تربية 

639 EDUC  2مناهج البحث في التربية 
. طبيعة األبحاث الكيفية وسياقاتها. مقارنة بين األبحاث الكيفية مقدمة في مناهج البحث التربوي في التربية مع التركيز على

المدرستين الكمية والكيفية. التخطيط للبحث الكيفي، بما يشمل قضايا العينة والصدق والثبات والحفاظ على نوعية األبحاث 
ودراسة الحالة ودراسة  الكيفية. أنواع األبحاث الكيفية وتصميم األبحاث، بما يشمل الدراسات الطبيعية واإلثنوغرافية والوثائقية

الذات وغيرها. استراتيجيات جمع المعلومات بما يشمل المقابالت والمشاهدات بأنواعها والمجموعات البؤرية وتحليل المضمون 
وتحليل الوثائق. طرق معالجة المعلومات الكيفية بما يشمل الترميز والنظرية المتجذرة. كتابة تقارير األبحاث الكيفية. تطبيقات 

 لية. عم
 .EDUC 640المتطلب السابق: 

640 EDUC  1مناهج البحث في التربية 
مقدمة في مناهج البحث التربوي في التربية مع التركيز على األبحاث الكمية. مكونات تقرير البحث، ومكونات مشاريع 

ألمريكية. أخالقيات البحث. ماهية األبحاث، وأصول الكتابة والتوثيق في تقارير األبحاث باستخدام نظام رابطة السيكولوجيين ا
وأهمية البحث التربوي. األسس اإلبستمولوجية لألبحاث في التربية. طبيعة األبحاث الكمية وسياقاتها. التخطيط للبحث الكمي، 

دراسات بما يشمل قضايا العينة والصدق والثبات وأنواع البيانات الكمية. أنواع األبحاث الكمية وتصميم األبحاث، بما يشمل ال
الوصفية، والمسحية، والترابطية، والسببية، والتجريبية وشبه التجريبية وغيرها. استراتيجيات جمع المعلومات بما يشمل 
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االستبانات واالمتحانات. طرق معالجة المعلومات الكمية بما يشمل مبادئ اإلحصاء الوصفي وفحص الفرضيات وفحص 
 دام البرامج اإلحصائية الجاهزة كالرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية."ت" وتحليل التباين األحادي. مدخل الستخ

7301 EDUC :أسس تعليم التخصص  
دراسة طبيعة التخصص والبحث العلمي فيه بما في ذلك بعض الجوانب الهامة في تاريخ وفلسفة واجتماعيات المعرفة والبحث 

واألسس النفسية لتعلم وتعليم التخصص. تطور مناهج ونظريات العلمي. عالقة موضوع التخصص بالمجتمع، التطور الذهني 
 وتعلم وتعليم التخصص.

7301EDUC أسس تعليم الرياضيات 
7302EDUC  أسس تعليم العلوم 
7303EDUC  االنجليزيةأسس تعليم اللغة 

7311 EDUC :توجهات حديثة في تعليم التخصص 
التخصص، بما فيها أهداف تعليم التخصص، المناهج المدرسية في بلدان استعراض األبحاث والتوجهات الحديثة في تعليم 

 مختلفة، طرق التعليم والتعلم خصائص المتعلم، معرفة ومعتقدات المعلم، التقييم، واألبحاث العامة في حقل تعليم التخصص.
 .7301EDUCالمتطلب السابق: 

7311EDUC توجهات حديثة في تعليم الرياضيات 
7312EDUC توجهات حديثة في تعليم العلوم 
7313EDUC  اللغة االنجليزيةتوجهات حديثة في تعليم 

732 EDUC مبادئ اإلدارة التربوية      
دراسة األسس النظرية لتطور الفكر اإلداري والسلوك المؤسسي، التنظيم والجو والثقافة المؤسسية، العمليات اإلدارية 

القيادة، اتخاذ القرارات، االتصال، النظام التربوي والسياسة التربوية، طرق فهم وتحليل والنظريات المتعلقة بها: الدافعية، 
السلوك المؤسسي، مهام اإلدارة التربوية بالتركيز على مهام مدراء المدارس، مدراء التربية، مجالس التربية، عالقة ذلك 

وعملية التعليم والتعلم، تمويل التربية، الميزانية التربوية، بالمجتمع المحلي، عالقة مهام المدير التربوية بالمناهج وتطويرها 
 األنظمة والقوانين التربوية.

733 EDUC القيادة التربوية     
دراسة دور المدرسة في التغير االجتماعي، المفاهيم المختلفة للتغير، التغير التربوي ومراحله وعالقته بزيادة فعالية المؤسسة 

ائص المدارس الفعالة وغير الفعالة ومؤشراتها وعالقتها بعملية التعليم والتعلم، التغير المؤسسي التربوية وبرامجها، خص
والمشكالت التي تواجه التطبيق، أساليب التغير الفردية والجماعية، القيادة التربوية التحويلية ودور كل من المعلم والطالب 

القيادة التربوية المتغيرة، المشكالت التي تواجه تحقيق أهداف التغيير ومدير المدرسة، ومدير التربية واألسرة، المجتمع في 
نتيجة برامج تطوير الكوادر التعليمية واإلدارية ومبادئ لتحقيق فعالية هذه البرامج، دراسة لتجارب مختلفة في التغير التربوي 

 وربطها بحاجات الواقع التربوي المحلي.
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734 EDUC  التخطيط التربوي 
سس الفكرية للتخطيط التربوي، أنواع الخطط، ونماذجها، وعملياتها. التركيز في الجزء االول من المساق على سياسة دراسة األ

التخطيط ويشمل: سياسة التخطيط التربوي وعمليتي التغير والتنفيذ على مستوى البرامج والمؤسسة والنظام، القضايا المتعلقة 
ة والخارجية، العدالة، المردود للتربية. التركيز في الجزء الثاني على أحد أنواع التخطيط بالتخطيط التربوي مثل الفعالية الداخلي

وهو التخطيط االستراتيجي في المؤسسة التربوية ويشمل اإلطار الفكري لهذا النوع من التخطيط ودوره في التعامل مع 
 اتيجي، أبعاده ونماذجه، أساليبه، تقويمه، تطبيقاته.التغييرات االجتماعية واالقتصادية في المجتمع، مراحل التخطيط االستر 

EDUC735 األبحاث الحديثة في التعليم  
استعراض األبحاث الحديثة في حقل التعليم، نظريات وأساليب األبحاث في التعليم، األبحاث في التعلم، األطر االجتماعية 

 .في تعليم تخصصات محددة وفي مراحل التعليم المختلفةوالمؤسسية للتعليم، موائمة للفروقات بين المتعليمن واألبحاث 
 EDUC640المتطلب السابق:

736 EDUC  القيادة واإلشراف التربوي 
التطور الفكري في القيادة التربوية، أدوار ومسؤوليات القائد التربوي في البيئة التنظيمية المتنوعة والمتغيرة التي يعمل فيها 

ودور المشرف كقائد تربوي في تطوير قدرات المعلمين وبناء العالقات والعمل ضمن الفريق وبناء المعلم، القيادة التعليمية 
مجتمعات تعلم مهنية، مساندة تطوير قدرات المدرسة وبناء ثقافة تعلم فيها لتستجيب لمتطلبات التطور المستمر المتجدد، 

 أخالقيات المشرف كقائد تربوي في عصر من المحاسبة والتغيير.

737 EDUC  تجارب في األشراف التربوي 
تحليل تجارب وحاالت دراسية متنوعة في أنظمة تعليمية   دراسة نماذج متنوعة في اإلشراف التربوي بحيث يشارك الطلبة في

الة وأساليب النقاش الفع مختلفة في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على المهارات الفعالة المستخدمة في تقييم أداء المدرسيين
بين المشرف والمدرس من اجل تطوير الخطط التربوية لتحسين طرق التدريس. االيجابيات والسلبيات لكل نموذج للوصول 

 إلىأفضل الطرق المستخدمة في اإلشراف التربوي بناء على التحليل والنقد لهذه النماذج المختلفة. 
 .EDUC 835المتطلب السابق: 

738 EDUC  الخاصةمدخل إلى التربية 
مدخل إلى مجال التربية الخاصة والمفاهيم األساسية في هذا المجال. أنواع اإلعاقات وأثر هذه اإلعاقات على الفرد والمجتمع. 
تعريفات صعوبات التعّلم والمشاكل السلوكية، وأنواعها،. مبررات ممارسات التعليم الجامع. منظورات تاريخية. العوامل المسببة 

التعّلم. مدخل للتقييم في التربية الخاصة، وعرض لألنظمة المختلفة لتقديم الخدمات لهذه المجموعات من للصعوبات ومشاكل 
 الطلبة، وطرق التعليم المالئمة. الوضع في فلسطين فيما يتعلق بالتربية الخاصة.
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830 EDUC حلقة بحث في التربية      
الطلبة المختلفة بهدف التعمق في دراستها وتحليلها. تحضير بحث التركيز على مواضيع تربوية مختارة في مجاالت توجهات 

 .متقدم ذي مستوى عال تحت إشراف مدرس المساق
 المتطلب السابق: موافقة الدائرة.

EDUC831 حلقة بحث في التربية 
وتحليلها. تحضير بحث التركيز على مواضيع تربوية مختارة في مجاالت توجهات الطلبة المختلفة بهدف التعمق في دراستها 

 .متقدم ذي مستوى عال تحت إشراف مدرس المساق
 المتطلب السابق: موافقة الدائرة.

832 EDUC تخطيط وتقييم البرامج      
دراسة أسس تقييم وتخطيط البرامج التربوية، التعريف بتقييم البرامج وعالقة ذلك بكل من القياس والبحث العلمي، نماذج التقييم 

لبرامج التربوية، أنواع ومصادر المعلومات وأساليب تجميعها وتحليلها وتفسيرها، واتخاذ القرارات المالئمة أو تقديم الخاصة با
المقترحات والتقارير، المشكالت/العقبات التي تواجه عملية تخطيط وتقييم وتنفيذ البرامج التربوية، دراسة حاالت مختلفة 

 لتخطيط وتقييم البرامج، وتطبيقات.
 .640EDUCمتطلب السابق: ال

EDUC833 تطبيقات في اإلدارة التربوية      
استعراض التطبيقات المختلفة في اإلدارة التربوية وتشمل: تطبيق وتقييم مهارات إدارية مختلفة تشمل تحليل المشكالت، اتخاذ 

التربوية ويشمل ذلك تنظيم الملفات، إدخال  القرارات، التنظيم، القيادة، االتصال، الدافعية، استخدامات الكمبيوتر في اإلدارة
جراء الحسابات الالزمة واتخاذ القرارات اإلدارية بما في ذلك كتابة التقارير. زيارات ميدانية تشمل عمل  واستخراج المعلومات وا 

   .إداري محدود، مقابالت، مراقبة عمل إداري وذلك حسب خلفية الطالب واحتياجاته
 اعات معتمدة على األقل من ساعات توجه اإلدارة التربوية.س 9متطلب سابق: إنهاء 

835 EDUC  اإلشراف التربوي     
دراسة تطور مفهوم اإلشراف التربوي في المؤسسات التربوية، عالقة اإلشراف التربوي في تقويم الكوادر التعليمية وتطويرها، 

لإلشراف التربوي مع التركيز على اإلشراف اإلكلينيكي والمبادئ تخطيط وتنفيذ وتقويم عملية اإلشراف التربوي. نماذج مختلفة 
 لتطوير نظام لإلشراف التربوي وتقويم الكوادر التعليمية لمساعدة المعلم أن ينمو مهنيا ويحسن من أدائه.

836 EDUC  تطبيقات في األشراف التربوي 
قة،كتابة تقارير تأملية عن مراحل التجربة )التخطيط، تطبيق نموذج اشراف تبناه الطالب/ة نتيجة دراسته في المساقات الساب

التنفيذ، التقييم( ومناقشتها، تبادل خبرات وتجارب الطلبة المختلفة والتعرف على الصعوبات والتحديات وطرح حلول وبدائل 
 للتعامل معها، إعداد بورتفوليو يوثق التطور المهني. 

 EDUC 737المتطلب السابق: 
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837EDUC إلرشاد في التربية الخاصةالتقويم وا 
المفاهيم األساسية حول تقويم الطلبة من أجل تحديد االحتياجات الخاصة. تقويم االحتياجات من الطفولة المبكرة وحتى البلوغ، 
 والطرق الرسمية وغير الرسمية لتحديد احتياجات الطلبة وجمع البيانات المتعلقة بهم، ومراقبة تطورهم، وكتابة التقارير. ربط

 اإلرشاد وخطط التدخل بالتقويم. 
 .EDUC 738المتطلب السابق: 

8381 EDUC  أ و ب( مواضيع خاصة في تعليم التخصص( 
مواضيع خاصة ومتقدمة في حقل تعليم التخصص أو اإلدارة التربوية حسب اهتمام المدرس والطلبة. التركيز على تحديد 

 ودراسة مشاكل تربوية محلية هامة.
 .640EDUCالسابق: المتطلب 

8381EDUC ،مواضيع خاصة في تعليم الرياضيات 
8382EDUC مواضيع خاصة في تعليم العلوم 
8383EDUC  اللغة االنجليزيةمواضيع خاصة في تعليم. 

839EDUC موضوع خاص في التربية 
 إلمكانيات المتوفرة.دراسة متعمقة لموضوع متخصص في التربية تقره لجنة البرنامج ويطرح حسب احتياجات الطلبة وا

EDUC860 الرسالة 
 إنجاز بحث علمي في مجال التخصص بموجب تعليمات الرسالة المعتمدة.
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 كلية الدراسات العليا
 الخطط الدراسية

 

وتم إطالق برامج جديدة في حقول مختلفة في الدراسات العليا يبلغ عددها في العام م 1996تأسست كلية الدراسات العليا عام 
 ثالث وعشرين برنامجا . 2014

 الكلية البرامج التالية:وتطرح 
 وعلم البيانات برنامج الماجستير في االحصاء التطبيقي 
 برنامج الماجستير في الدراسات االسرائيلية 
 برنامج الماجستير في الدراسات الدولية 
 برنامج الماجستير في الديمقراطية وحقوق االنسان 
 عامة والمجتمعية والدبلوم العالي في الرعاية الصحية االوليةبرنامج الماجستير في الصحة ال 
 برنامج الماجستير في دراسات النوع االجتماعي والتنمية 
 برنامج الماجستير في هندسة المياه والبيئة والماجستير في علوم المياه والبيئة 



254  

 

 وعلم البيانات برنامج الماجستير في اإلحصاء التطبيقي

، وفي هذا البرنامج وعلم البيانات العليا برنامجا  دراسيا  يؤدي إلى درجة الماجستير في اإلحصاء التطبيقيتقدم كلية الدراسات 
يتم إعداد الطلبة للعمل في أحد مجاالت اإلحصاء التطبيقي المتعلقة بالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومراكز األبحاث 

 واالستشارات. 

 رسالة البرنامج
إلى توفير تعليم ذي مستوى عال في اإلحصاء التطبيقي في مجاالت  وعلم البيانات ماجستير اإلحصاء التطبيقييسعى برنامج 

عدة لطلبة من خلفيات متعددة. يخرج البرنامج مختصين مهنيين في مجال اإلحصاء قادرين على التعامل مع مشاكل مختلفة 
 والصحية وغيرها.  في العلوم السكانية واالجتماعية واإلقتصادية والمالية

 شروط االلتحاق
 يشترط في المتقدم لاللتحاق بالبرنامج:

الرياضيات  أو أي من العلوم الطبيعية أو التطبيقية أو اإلحصاء  تخصصه في الدرجة الجامعية األولى في يكون  أن .1
أو أي من أو التربية وعلم النفس أو العلوم الصحية أو الطبية، أو الهندسة أو العلوم الزراعية   التطبيقية أو الحاسوب

 .العلوم اإلنسانية واالجتماعية التي تتطلب التعامل مع البيانات
يحق لمجلس البرنامج أن يحدد مساقات استدراكية ألي طالب يتم قبوله في البرنامج في المجاالت التالية، على أن ال  .2

 .MATH2351 ، STAT2311/ STAT2361ساعات معتمدة من:  6يزيد عددها عن 
 إجراء مقابلة شخصية في الحاالت التي يرى مجلس البرنامج أنها ضرورية. .3

 متطلبات إتمام البرنامج:
 ساعة معتمدة على النحو التالي: 36إتمام ما ال يقل عن 

 ساعة معتمدة إجبارية كاآلتي 17: أ. المساقات اإلجبارية

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
ASDS6291 والتقييم المتابعة ASDS6301 
ASDS6301 التطبيقي مقدمة في اإلحصاء  
ASDS6302 االستدالل اإلحصائي ASDS6301 
ASDS6311 تصميم المسوح واألبحاث  
ASDS6321 تصميم العينات التطبيقي ASDS6301 
ASDS6331  1تحليل االنحدار  
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 :التاليةة معتمدة من المجموع اتساع 13: ب. المساقات االختيارية

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
ASDS6341 اإلحصاءات الالمعلمية التطبيقية  
ASDS6351 التحليل المتعدد ASDS6331 
ASDS6261  2تحليل االنحدار  ASDS6331 
ASDS6381 تحليل السالسل الزمنية ASDS6331 
ASDS6271 رى المساحات الصغ لبيانات تقديرال ASDS6301 
ASDS7291 تنقيب البيانات ASDS6331 
ASDS7211 إحصاءات سكانية  
ASDS7221 إحصاءات اقتصادية واجتماعية  
ASDS7231 إحصاءات صحية  
ASDS7251 العلوم االكتوارية ASDS6301 
ASDS7261 عرض البيانات  
ASDS7381 موافقة لجنة البرنامج موضوع خاص 

 ساعات معتمدة إما رسالة أو حلقتي بحث 6:  ج. أحد المسارين التاليين

 المتطلب السابق رقم المسار اسم المسار 

 وموافقة لجنة البرنامج ASDS6311ساعة معتمدة تشمل  18إنهاء  ASDS860 رسالة مسار أ

 وموافقة لجنة البرنامج ASDS6311ساعة معتمدة تشمل  18إنهاء  ASDS830 1حلقة بحث  مسار ب

 ASDS831 ASDS830 2حلقة بحث 
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 (ASDS) وصف المساقات:
ASDS6261  2تحليل االنحدار   

النماذج المختلطة، نماذج البيانات الطولية، تحليل ، Coxنماذج االنحدار متعددة الحدود والنماذج الترتيبية، نموذج انحدار 
 تطبيق باستخدام الرزم االحصائية. المسارات، تقدير النماذج البنيوية،

 ASDS6331: المتطلب السابق

ASDS6271 رى المساحات الصغ لبيانات تقديرال  
مقدمة للتقدير المبني على مساحات صغرى، التقدير المبني على التصميم، طرق التقدير المبنية على نماذج، نماذج التنبؤ 

 ، Bootstrappingالخطي غير المتحيز األفضل، تشخيص النماذج، النماذج البيزية، اختيار النموذج األفضل، طرق دلتا و 
 .تطبيق باستخدام الرزم االحصائية

 ASDS6301ب السابق: المتطل

ASDS6291  المتابعة والتقييم 
 معايير المتابعة والتقييم، تقييم االحتياجات، التقييم المرجعي، مؤشرات المتابعة والتقييم تبعا للغايات والنتائج، أنواع التقييم من

والذي يشمل اختبار بعدي لمجموعة واحدة، جريبي بأنواعه )الضعيف تتحليل التكلفة والفائدة وتحليل التكلفة والفعالية، التصميم ال
اختبار قبلي وبعدي لمجموعة واحدة واختبار بعدي لمجموعتين غير متكافئتين. والحقيقي الذي يشمل اختبار قبلي وبعدي 
لمجموعتين متكافئتين واختبار بعدي فقط لمجموعتين متكافئتين وتصميم سولومون(   والتصميم شبه التجريبي والذي يشمل 

التقييم القبلي  ، مهددات الصدق الداخلي للبحوث التجريبية،تسلسلة الزمنية واختبار قبلي وبعدي لمجموعتين غير متكافئتين(الم
 .تطبيق باستخدام الرزم االحصائية ،والبعدي، تحليل فرق الفرق 

 ASDS6301المتطلب السابق: 

ASDS6301  مقدمة في اإلحصاء التطبيقي 
جداول التقاطع الثنائية والمتعددة، مربع كاي لفحص العالقة بين متغيرات اإلحصائيات الوصفية، أنواع وطرق عرض البيانات، 

التوزيع توزيع بواسون، المتصلة والمنفصلة، توزيع ذات الحدين،  االحتمالية  مقدمة في اإلحتماالت، بعض التوزيعات نوعية،
تطبيق باستخدام برمجيات  الفرضيات، اختباريعات المعاينة، التقدير بنقطة والتقدير بفترة ثقة، الطبيعي، التوقع، التباين،  توز 

 .إحصائية

ASDS6302  االستدالل اإلحصائي 
المركزية، التوزيعات االحتمالية لمتغيرات عشوائية متعددة، التوزيعات الشرطية وتوقعها، االقتران  النهايةتحليل التباين، نظرية 

، التقدير باستخدام األرجحية العظمى، تطبيق (likelihood)المولد للعزوم، متباينة تشبيشيف، التوزيعات النهائية، األرجحية 
 باستخدام برمجيات إحصائية. 

 ASDS6301المتطلب السابق: 
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1ASDS631   تصميم المسوح واألبحاث 
التعرف على مصادر البيانات المختلفة بما يشمل  اإلطار النظي والمعرفي، صياغة موضوع وأسئلة البحث ومراجعة األدبيات،

تطوير وتصميم االستمارة، التجربة القبلية، تصميم التجارب،  الخرائط االحصائية،  السجالت اإلدارية والمسوحات المختلفة،
البيانات غير المكتملة،  معالجةثبات المسح، تنفيذ المسوح عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني، معالجة عدم االستجابة و 

 رير اإلحصائية، كتابة مقترح بحث.أخطاء الباحثين الميدانيين ومعالجتها، جودة البيانات وتدقيقها، التعرف على محتويات التقا

ASDS6321   تصميم العينات التطبيقي 
بناء إطار المعاينة، العينات االحتمالية وغير االحتمالية، العينة العشوائية البسيطة، تقدير النسب، تقدير حجم العينة، المعاينة 

مستوى الثقة، مقدرات  دام االحتمال المتناسب مع الحجم،المعاينة باستخالطبقية، المعاينة العنقودية، المعاينة متعددة المراحل، 
االنحدار، التحيز، التباين، الخطأ المعياري ، تطبيقات عملية للمعاينة والتوزين، دراسة حاالت في تصميم العينة واختيارها، 

 تطبيق باستخدام الرزم االحصائية.
 ASDS6301 المتطلب السابق:

ASDS6331   1تحليل االنحدار   
النماذج كثيرة الحدود، تحليل التباين، المتغيرات المستقلة النوعية، ارتباط  النظرية العامة لبناء نماذج االنحدار البسيط والمتعدد،

المتغيرات المستقلة، القيم الشاذة والمشاهدات المؤثرة، أخطاء القياس، التقدير بطريقة المتغيرات الوسيطية، النماذج الخطية 
 . باستخدام الرزم االحصائية ، تطبيقالمعممة

1ASDS634   اإلحصاءات الالمعلمية التطبيقية 
فحص الفرضيات باستخدام الرتب، اإلحصاءات الترتيبية، نظائر تحليل التباين للبيانات الترتيبية، تحليل االرتباط، تحليل 

 .تطبيق باستخدام الرزم االحصائية، bootstrappingاالنحدار الالمعلمي، طرق 
 ASDS6302تطلب السابق: الم

ASDS6351     التحليل المتعدد 
تحليل البيانات التي تحتوي على مجموعة من المتغيرات غير المستقلة )التابعة(، توضيح تطور األساليب اإلحصائية المتعلقة 

تحليل المتغيرات بمتغير إحصائي واحد إلى مجموعة من المتغيرات غير المستقلة، تقديم مجموعة من الطرق المستخدمة في 
االنحدار المتعدد، تحليل التباين المتعدد، التحليل العاملي، التحليل العقدي، نماذج المعادالت  :المرتبطة وتشمل هذه الطرق 

 .تطبيق باستخدام الرزم االحصائية البنيوية،
 ASDS6331المتطلب السابق: 

ASDS6381   تحليل السالسل الزمنية 
 بوكس ، نماذج  ARMA, ARIMAالجزئي، فحص السكون، نماذج  الذاتي والترابط الترابط الذاتي الساكنة، دوال النماذج

 .تطبيق باستخدام الرزم االحصائية ،اإلحصائي التنبؤ في توفيقها تم التي النماذج وجينكيز، كشف النماذج وتقديرها، استخدام
 ASDS6331المتطلب السابق: 
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ASDS7211   إحصاءات سكانية 
التاريخي لالإلحصاءات الديموغرافية ، والمشاركة في التخطيط لمراحل التعداد، محتوى جداول التعداد واالستقصاء؛ التطور 

خطأ االستجابة؛ أنظمة التسجيل الحيوي، مسح الخصوبة، المسح الديموغرافي،  تقييم برامج تنظيم األسرة، اإلسقاطات 
لبيانات، والتحقق من اتساق وتقارب البارامترات، تفسير النتائج واآلثار المترتبة السكانية، جداول الحياة، دراسة حاالت، وتقييم ا

 .تطبيق باستخدام الرزم االحصائية ،على التخطيط ووضع السياسات

ASDS7221   إحصاءات اقتصادية واجتماعية 
ت، محتويات التعداد، الجداول ، المراحل المتضمنة في تعداد المنشآواالجتماعية التطور التاريخي لإلحصاءات االقتصادية

، السجالت اإلدارية للمنشآت، أنواع المسوح response errorsواالجتماعية، أخطاء االستجابة  الزمنية للمسوح االقتصادية
االقتصادية واالجتماعية؛ المسح الصناعي، مسح الخدمات، مسح التجارة؛ مسح القوى العاملة، مسح اإلنفاق واالستهالك، 

 .تطبيق باستخدام الرزم االحصائية ،ينة للمسوح االقتصادية، مقاييس البطالة والفقر والالمساواةتصميم الع

ASDS7231   إحصاءات صحية 
 (confounding)( واحتماالت الخطر النسبي نسبة الخلطodds ratioالتصاميم األساسية للدراسات الوبائية ، نسبة االرجحية )

(، دراسة case controlالفئات و دراسة الحاالت والشواهد)(cohort)، وتحليل البيانات دراسة األتراب (interaction) والتفاعل
( crossover(، الدراسات والتجارب السريرية، تصميم تعابري )matched case controlالحاالت والشواهد المتوافقة )

 -لب قيا والمخاطر، اإلجراءات غير بارامترية ، كابالن ماير وتخصيص التدخالت ، وتحديد حجم العينة ، وتحليل بيانات داللة ا
تطبيق باستخدام الرزم  ،(، النماذج البارامترية، طراز المخاطر التناسبي، طراز كوكسsurvival functionتقدير دالة الب قيا )

 .االحصائية

ASDS7251   العلوم االكتوارية 
على األشخاص، األقساط التجارية، تحديد مبلغ التأمين، الدفعات والتأمينات دفعات الحياة  وعقود تكوين األموال، التأمين 

، تطبيق باستخدام الرزم المتغيرة، الدوال غير السنوية، معدالت الوفاة والمعرضون للخطر، فترات أخرى لحساب معدل الوفاة
 .االحصائية

 ASDS6301 المتطلب السابق:

ASDS7261  عرض البيانات 
، تقنيات العرض للبيانات بأبعاد متعددة، ، عرض البيانات باستخدام الصورتحليل البيانات، تقنيات عرض البياناتاستراتيجيات 

 عرض البيانات ألنواع مختلفة من مصادر البيانات والغرض منها، تقنيات عرض البيانات باستخدام البرمجيات اإلحصائية.
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ASDS7291   تنقيب البيانات 
الكبيرة متعددة األبعاد، تقليص البيانات، التجزئة بناء على األماكن الحساسة، قياسات المسافة والمجاور معالجة البيانات 

تطبيق باستخدام الرزم  ، التحليل التنبؤي،باستخدام اآللة ، تحليل الرسوم البيانية الكبيرة، التعلمالمتكررةاألقرب، مجموعات البنود 
 .االحصائية

 ASDS6331 السابق: المتطلب

ASDS7381      موضوع خاص 
 خاص في اإلحصاء التطبيقي.موضوع 
 السابق: موافقة لجنة البرنامج المتطلب

ASDS830  1حلقة بحث     
دراسة متقدمة في موضوع في اإلحصاء التطبيقي تراعي تعليمات األمانة االكاديمية وأخالقيات البحث العلمي،  والعمل على 

بموضوع البحث، تنتهي بكتابة تقرير وعرض نتائجه ومراجعة األدبيات واالجابة عن استفسارات تنفيذ مسح كامل خاص 
 المدرس وطلبة المساق. يمكن تنفيذ المسح خالل تدريب داخل مؤسسة بعد موافقة لجنة البرنامج.

 وموافقة لجنة البرنامج.  ASDS6311ساعة معتمدة بما في ذلك  18المتطلب السابق: إنهاء 

831ASDS  2حلقة بحث  
، أو دراسة متقدمة في موضوع آخر، مع مراعاة عرض ومناقشة مبادئ ASDS830دراسة متواصلة لموضوع حلقة البحث 

األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي، والتعرف على األوعية العلمية المحكمة وقواعد البيانات ذات العالقة، والتدرب على 
ة وعرض نتائجها ومراجعة األدبيات استعمال المراجع واألدبيات المنشورة في أوعية علمية محكمة، تنتهي بكتابة ورقة بحثي

 واالجابة عن استفسارات المدرس وطلبة المساق. 
 ASDS830المتطلب السابق: 

860ASDS  رسالة   
 إنجاز بحث علمي في مجال التخصص بموجب تعليمات الرسالة المعتمدة.

 ج.وموافقة لجنة البرنام ASDS6311ساعة معتمدة بما في ذلك  18المتطلب السابق: إنهاء 
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 برنامج الماجستير في الدراسات اإلسرائيلية
تقدم كلية الدراسات العليا برنامجا  دراسيا  يؤدي إلى درجة الماجستير في الدراسات اإلسرائيلية، يهدف البرنامج إلى تأهيل 

اإلسرائيلي، وذلك  الطلبة ليصبحوا قادرين على دراسة ظواهر اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية وقضايا أخرى في المجتمع
في سياق االستعمار االستيطاني اإلحاللي، ويركز على إعداد كفاءات قادرة على فهم معمق للمجتمع اإلسرائيلي ودراسته، من 
كسابها مهارات في البحث العلمي  خالل إلمامها باللغة العبرية، واضطالعها على المصادر اإلسرائيلية بلغتها األصلية وا 

يؤهل البرنامج خريجيه للعمل في المؤسسات الفلسطينية والعربية، الرسمية وغير الرسمية، التي تتابع الشؤون  والتحليل النقدي.
اإلسرائيلية. وسيتم تنفيذ البرنامج بالتعاون أساسا  مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية وأيضا  مع المركز الفلسطيني للدراسات 

في واحدة من هاتين المؤسستين  internالب فترة إعداد الرسالة البحثية كمتدرباإلسرائيلية )مدار(، مع إمكان أن يقضي الط
 أو في غيرهما من المؤسسات البحثية المناسبة.

ي توقع أن يكون خريجو البرنامج ذوي معرفة معمقة في المجتمع اإلسرائيلي وفي نظمه االجتماعية المختلفة، وأن يكونوا خبراء 
رين على فهم وتحليل ما يسود في هذا المجتمع من أفكار وسياسات وممارسات وتطورات مختلفة، في الشؤون اإلسرائيلية، قاد

نتاج معرفة معمقة وجديدة حول هذا المجتمع، وتقديم تحليل نقدي لألدبيات واألفكار المتراكمة المتعلقة به ونشر هذه المعرفة  وا 
 في األوساط األكاديمية وفي المجتمع.

ي بعض المراكز البحثية التي ت عنى بالشؤون اإلسرائيلية مثل "الزيتونة" في لبنان ومركز "مدار" في رام يوجد في الوطن العرب
هللا، فلسطين. لكن ال يوجد برنامج ماجستير للدراسات اإلسرائيلية مشابه لهذا البرنامج. ففي جامعة القدس يوجد معهد 

اإلقليمية، وفيه ثالثة مسارات، أحدها مسار الدراسات اإلسرائيلية  للدراسات اإلقليمية، يمنح شهادة ماجستير في الدراسات
ساعة معتمدة فقط.  12)والمساران اآلخران هما مسار الدراسات العربية ومسار الدراسات األميركية(. وكل مسار يتكون من 

أكثر فهما للمجتمع اإلسرائيلي ومن الطبيعي أن يكون خريجو برنامج الماجستير في الدراسات اإلسرائيلية في جامعة بيرزيت 
 وأكثر تعمقا في دراسته.

وحيث أن البرنامج المقترح، والذي هو عابر لحقول المعرفة، ال مثيل له في فلسطين، وال في الوطن العربي، فسي ضيف ذلك 
 نقاط قوة لتميز خريجيه ولتميز جامعة بيرزيت عن غيرها.

 شروط القبول
جامعة معترف بها في أحد العلوم االجتماعية أو اإلنسانية مثل علم  الحصول على درجة البكالوريوس من .1

االجتماع، علم اإلنسان، العلوم السياسية، التاريخ، الجغرافيا، التربية، االقتصاد، النوع االجتماعي، التنمية، الدراسات 
نة البرنامج، التي الدولية والقانون. وفي حاالت خاصة يمكن قبول طلبة من تخصصات أخرى، وذلك بموافقة لج

( ساعات، دون أن 9يحق لها في هذه الحالة الطلب إنهاء مساقات استدراكية، حسب الحاجة وبما ال يزيد على )
 ت حتسب ضمن الساعات الم عتمدة المطلوبة للبرنامج..

 معرفة جيدة باللغة اإلنجليزية. .2
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 متطلبات إتمام البرنامج
 اسات العليا المنصوص عليها في األنظمة األكاديمية للدراسات العليا.استيفاء شروط االستمرار في برامج الدر  .1
معرفة اللغة العبرية، التي سيتم قياسها بواسطة تقدم الطالب إلى امتحان مستوى في اللغة العبرية في نهاية الفصل  .2

 الثاني.
ساعات  6ضافة إلى ساعة اختيارية باإل 12ساعة إجبارية و  18ساعة معتمدة تتضمن  36على الطالب اجتياز  .3

 رسالة ماجستير او حلقتي بحث، مع العلم أن البرنامج سيسعى إلى أن يندرج الطالب كافة في مسار الرسالة.

 ساعة معتمدة تشمل المساقات التالية: 18إلجبارية االمساقات  أ. 

 المتطلب السابق سم المساقا رقم المساق
ISST630 مناهج البحث العلمي   
ISST631 سرائيل    االستعمار االستيطاني وا 
ISST632 الديانة اليهودية وتاريخ اليهود  
ISST633 الصهيونية أيديولوجية وحركة  
ISST634 النظام السياسي في إسرائيل  
ISST635 االقتصاد السياسي في إسرائيل  

 ساعة معتمدة من المساقات التالية: 12المساقات االختيارية  ب. 

 المتطلب السابق سم المساقا رقم المساق
ISST636 الفلسطينيون في إسرائيل  
ISST637 الجغرافيا والديموغرافيا في إسرائيل  
ISST638 النظام القانوني في إسرائيل  
ISST730 اإلعالم في إسرائيل  
ISST731 األمن القومي في إسرائيل  
ISST732 المرأة والنوع االجتماعي في إسرائيل  
ISST733 التعليم والبحث العلمي في إسرائيل  
ISST734 إسرائيل ويهود العالم  
ISST735 التقسيمات اإلثنية في إسرائيل  
ISST736 الدين والدولة في إسرائيل  
ISST737 مدخل إلى الثقافة واألدب في إسرائيل  
ISST738 موضوع خاص  
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وهي مساقات ال ت حسب ضمن ساعات البرنامج، ولكن يتعلمها الطالب أما في دورة مكثفة قبل  مساقات اللغة العبرية: ت.
االلتحاق بالبرنامج أو في الفصلين األول والثاني ليتأهل للتقدم إلى التقدم المتحان المستوى في اللغة العبرية في نهاية الفصل 

ن اللغة العبرية. أما الطلبة الذين يتضح أنهم يعرفون هذه اللغة، بعد الثاني. هذه المساقات م َعدة فقط للطلبة الذين ال يعرفو 
   تقدمهم المتحان مستوى قبل بدء الفصل األول في البرنامج، فيتم إعفاؤهم منها.

 المساقات االستدراكية: تحدد حسب الحاجة لكل طالب عند القبول.  ث.

 حلقتي بحث ساعات معتمدة إما رسالة أو 6مسار "أ" أو مسار "ب":  ج.

 المتطلب السابق رقم المسار اسم المسار 
 ISST860 ISST630 رسالة مسار أ

 ISST830 حلقتي بحث مسار ب
ISST831 

 

 مع العلم أن البرنامج سيسعى إلى أن يندرج الطالب كافة في المسار "أ".
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 (ISSTوصف المساقات )
500ISST  استدراكي(امتحان الكفاءة باللغة العبرية )مساق 

فحص مدى توفر معرفة شاملة بقواعد اللغة العبرية، وتوفر ثروة لغوية ومهارات المحادثة والقراءة والكتابة التي تمكن الطلبة 
 من االطالع على مختلف أنواع المواد المكتوبة والشفوية ذات العالقة بالدراسات اإلسرائيلية

630ISST العلمي البحث مناهج  
العلمية وخصائصها. اختيار موضوع عام للبحث ومراجعة األدبيات. تحديد مشكلة البحث وصياغة  التعريف بالمعرفة

الفرضيات. مبررات البحث. تحديد منهجية البحث التي سيتم استخدامها )بحث كمي أو بحث كيفي(. قياس المفاهيم أو 
نة والمقابلة والمالحظة وتحليل المضمون. تحليل المتغيرات. العينات وأنواعها. أدوات جمع البيانات مع تركيز على االستبا

 البيانات وتفسير النتائج. كتابة تقرير البحث. خطة الرسالة، جمع معلوماتها، كتابتها والدفاع عنها.

631ISST سرائيل االستيطاني االستعمار   وا 
ا وممارساته في المجتمعات المستعَمرة. استعراض التطور التاريخي لالستعمار الحديث، األيديولوجية الفكرية التي يرتكز عليه

التمييز بين االستعمار واالستعمار االستيطاني من حيث الفكر )األيديولوجية( والمنطق والممارسة. التعريف بحاالت مختلفة 
وصول إلى من االستعمار االستيطاني حول العالم مثل أستراليا وكندا والواليات المتحدة وجنوب أفريقيا وغيرها، وذلك بهدف ال

فهم أفضل ألصل وتاريخ وطبيعة وخصوصية المشروع اإلسرائيلي االستعماري االستيطاني، إلى جانب فهم مرجعيته الفكرية 
)األيديولوجية( وممارساته السابقة والحالية وكذلك المستقبلية بناءا  على منطقه وفكره الخاصين وما ينعكس عنهما من 

 كال المختلفة من المشاريع االستيطانية، اليهودية وغير اليهودية، في فلسطين.كما يتطرق المساق لألش ممارسات. 

632ISST اليهودية والديانة اليهود تاريخ  
دراسة إشكاليات تدوين التاريخ اليهودي القديم )قبل الميالد( ومدى االنسجام بين الشهادات التاريخية والشهادات التوراتية. فترة 

ق.م(. تطّور اليهودية بتأثير  586حتى خراب الهيكل واندثار السلطة السياسية على يد نبوخذ نصر )العبرانيين في كنعان 
ق.م. الفترة اليونانية والهيلينية )السلوقية(:  332 -ق.م  586الديانات القديمة )البابلية والمصرية والكنعانية(. الفترة الفارسية: 

م. الفترة البيزنطية: 324 -ق.م  63ق.م. الفترة الرومانية:  37 -.م ق 167ق.م. فترة الحشمونائيم:  64 -ق.م  332
(. الحركة الحسيدية 18-17. حركة التنوير اليهودية )القرنان 20القرن الـ -م 638م. الفترة العربية اإلسالمية: 638 - 324

(. الحركة الصهيونية 19ة" )القرن (. "األرثوذكسية الجديد19(. الحركة اإلصالحية )القرن 18والحركة الليطوانية )القرن 
(. تيار الصهيونية الدينية. اليهودية األرثوذوكسية واليهودية اإلصالحية. التيارات اليهودية غير 19وحركة البوند )نهاية القرن 

 الصهيونية.

633ISST وحركة أيدولوجية الصهيونية  
بين الدين اليهودي والصهيونية. المسألة اليهودية بين التفسير  التعريف بالصهيونية كأيدولوجية وحركة، مغزى التسمية والعالقة

المثالي والمادي. أسباب ظهور الحركة الصهيونية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر )أفكار عصر التنوير ومعضلة 
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أليديولوجي للفكرة الصهيونية االندماج، التقاء المصالح بين الصهيونية والكولونيالية األوروبية، معاداة السامية(. التطور ا
واستعراض للمفكرين الصهاينة األوائل )كاليشر، يهودا الكاالي، موشيه هس، أحباء صهيون، ليو بنسكر، ثيودور هرتزل(. 

يار التيارات الصهيونية المختلفة وبرامجها )الصهيونية العملية، السياسية، الثقافية، االشتراكية، اليمينية التحريفية، الدينية(. ت
معاداة الصهيونية بين اليهود. الهيكلية التنظيمية والمؤسسات. المؤتمرات الصهيونية. التحوالت في الصهيونية بعد قيام 

 إسرائيل.

634ISST إسرائيل في السياسي النظام  
في إسرائيل، بعده الديني التعريف بالنظام السياسي ومقارباته النظرية، مع تركيز على المقاربة القانونية الدستورية. نظام الحكم 

ومؤسساته: رئاسة الدولة، السلطة التشريعية )الكنيست(، السلطة التنفيذية )الحكومة(، السلطة القضائية )المحاكم(، مراقب 
( 1948الدولة والحكم المحلي. النخبة السياسية وعملية صنع القرار في الييشوف )المجتمع االستيطاني اليهودي قبل عام 

. النظام الحزبي في إسرائيل، خصائص األحزاب اإلسرائيلية، تطورها، تقسيماتها وأيديولوجياتها. أنماط التصويت وفي الدولة
في انتخابات الكنيست والسلطات المحلية. ويتضمن المساق مناقشة وتحليل قضايا أساسية في السياسة اإلسرائيلية مثل عدم 

مة العدل العليا، تعريف إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، الصراع وجود دستور، قضايا حقوق اإلنسان، صالحيات محك
 الفلسطيني اإلسرائيلي والعالقة مع العرب الفلسطينيين في الدولة.

635ISST إسرائيل في السياسي االقتصاد  
اإلسرائيلي وبنيته  دراسة التطور التاريخي لالقتصاد اإلسرائيلي، وأثار اتفاق أوسلو وانتفاضة األقصى فيه. حجم االقتصاد

الهيكلية. البنية الطبقية ورأسمالية الدولة. القطاع الخاص والقطاع العام والتحوالت الجذرية نحو الخصخصة. عالقة االقتصاد 
باألمن. الشركات متعددة الجنسيات وعالقتها بالقطاع الخاص. الصناعات العسكرية ودورها االقتصادي. دور العسكر في 

 -االقتصادي األمريكي. اإلنتاج الصناعي  -. االستثمارات في االستيطان االستعماري. الدعم العسكري االقتصاد المدني
التكنولوجي. بنية األيدي العاملة في السوق اإلسرائيلي ومقارنتها بين الجماعات اإلثنية الرئيسية. الصادرات اإلسرائيلية 

 دولة الرفاه. وأسواقها. االندماج في االقتصاد العولمي وتحوالت في

636ISST  إسرائيل في الفلسطينيون  
، 1948الثقافية لفلسطينيي  -الطبقية، الديموغرافية، التربوية  -دراسة األوضاع السياسية، االقتصادية، القانونية، االجتماعية 

لفصل العرقي ، وممارسة ا1966مع التركيز على سياسة السيطرة واإلقصاء من خالل تطبيق الحكم العسكري حتى العام 
والتمييز العنصري على صعيد الوزارات، المؤسسات العامة والخاصة، التنمية والتطوير، رصد الميزانيات، والتوسع الجغرافي 

السكني. كما يتناول المساق عددا من القضايا واهمها: التحوالت في هوية الفلسطينيين في إسرائيل، األحزاب والحركات  -
طات المحلية العربية، أنماط التصويت لالنتخابات البرلمانية والمحلية، المؤسسات البحثية والسياسية السياسية العربية، السل

 والثقافية للفلسطينيين في إسرائيل.
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637ISST إسرائيل في والديموغرافيا الجغرافيا  
الديموغرافية واتجاهات النمو السكاني في دراسة النظريات التي تؤسس للعالقة بين الديموغرافيا والجغرافيا السياسية. التغيرات 

فلسطين منذ بداية االستيطان الصهيوني وحتى الوقت الحاضر، وانعكاس تلك التغيرات على المشهد. االنتشار المكاني 
 لالستيطان الصهيوني عبر الحقب السياسية المتباينة. عالقة التوزيع السكاني بمتغيرات طبيعية وبشرية مثل األراضي الخصبة
والمياه والحدود والمواصالت واألهمية الجيوسياسية والوضع االقتصادي. تأثير الحروب ونتائجها على الديموغرافيا في 
إسرائيل. العالقة بين االنتشار الحيزي للسكان الفلسطينيين والمستوطنين اليهود وتأثيرهما المتبادل. ديموغرافيا المدن 

الديموغرافي للمجموعات العرقية اليهودية المختلفة. دور ما يسمى بالجغرافيا األمنية في المختلطة, االنتشار الحيزي والتباين 
 التأثير على االنتشار السكاني والعمراني في إسرائيل.

638ISST إسرائيل في القانوني النظام  
تناول المساق قضايا مثل دراسة الوضع الدستوري والنظام القانوني والنظام القضائي في إسرائيل. ضمن الوضع الدستوري ي

إصدار قوانين أساسية بدل دستور، مكانة القوانين األساسية بالمقارنة مع قوانين أخرى، ومبدأ "إسرائيل دولة يهودية 
 -وديمقراطية". وضمن النظام القانوني يتم التعرض الستيعاب األنظمة القانونية السابقة، النظام القانوني المختلط )روماني 

في النظام القانوني. وضمن النظام القضائي يتم التمييز بين المحاكم   سكسوني( وتأثير القانون الديني -جلو جرماني وأن
العادية )محاكم الصلح والمحاكم المركزية ومحكمة العدل العليا( والمحاكم الخاصة )المحاكم الدينية، محكمة قضايا العائلة، 

ول المساق القوانين العنصرية والمعادية للعرب التي سنها الكنيست، وبخاصة في محكمة العمل والمحاكم العسكرية(. كما يتنا
 العقدين األخيرين.

730ISST إسرائيل في اإلعالم  
. الوسائط اإلعالمية المختلفة في إسرائيل 1948استعراض الوسائط اإلعالمية التي استخدمتها الحركة الصهيونية قبل عام 

ذاعة وتلفزيون( وخص ائصها. اإلعالم اإلسرائيلي، الحكومي وغير الحكومي، ودوره في نشر الدعاية اإلسرائيلية )صحافة وا 
والصهيونية. اإلعالم اإلسرائيلي بلغات مختلفة، بما فيها اللغة العربية. عالقة المؤسسة السياسية باإلعالم. توظيف الرواية 

العام داخليا  وخارجيا . ويتمحور اإلطار العام لمحتوى هذا  الصهيونية في تبرير مشروع االستعمار االستيطاني وتوجيه الرأي
 المساق حول نظريات نقدية في دراسات اإلعالم.

731ISST إسرائيل في القومي األمن  
تعريف مفهومي األمن القومي والمصلحة القومية وتطورهما. أبعاد األمن القومي )السياسية والعسكرية واالقتصادية 

وليتكية(. الخصوصية اإلسرائيلية والمنطلقات االستراتيجية لمفهوم األمن اإلسرائيلي )التفوق العسكري، واالجتماعية والجيوب
الردع، القدرات النووية، المبادأة والضربة االستباقية، نقل المعركة ألرض العدو، عدم التماثلية في خسائر الحرب(. نظريات 

وأثرها في التوسع والهيمنة والتطهير  1948لعربية اإلسرائيلية منذ عام الحرب واستراتيجية الحرب اإلسرائيلية. الحروب ا
العرقي. تعامل إسرائيل األمني والعسكري مع مظاهر المقاومة الفلسطينية. اتفاقيات السالم العربية اإلسرائيلية وأثرها في األمن 

 اإلسرائيلي.
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732ISST إسرائيل في االجتماعي والنوع المرأة  
الخطابات والسياسات والممارسات المتعلقة بالمرأة والنوع االجتماعي في إسرائيل، مع تركيز على ثالث فئات نسائية دراسة 

أساسية، النساء اليهوديات الغربيات والنساء اليهوديات الشرقيات والنساء الفلسطينيات، ومقارنة أدوارهن في مجاالت الحياة 
لعمل والتعليم والسياسة واألمن. المنظمات النسوية المتنوعة في إسرائيل، بما فيها المختلفة، وبخاصة في االقتصاد وسوق ا

حركات تحرر المرأة وجماعات الضغط النسائية. العالقة بين الطبقة والعنصر والنوع االجتماعي في السياق اإلسرائيلي. ومن 
بة الدولة اإلسرائيلية وبالذات فيما يتعلق بموضوع أجل فهم أعمق لدور ومكانة المرأة في إسرائيل يتناول المساق شكل وتركي

 المواطنة فيها، ويتطرق لألدبيات المهيمنة في إسرائيل والتي ترتكز على اإلثنية.

733ISST إسرائيل في العلمي والبحث التعليم  
يم، ومصادر تمويلها استعراض تيارات التعليم ومؤسساته قبل وبعد قيام الدولة. التعددية في اإلشراف على مؤسسات التعل

)وزارات حكومية، سلطات محلية، الوكالة اليهودية والهستدروت(. السياسات التربوية والمناهج التعليمية ودورها في تعزيز القيم 
التكنولوجي. الجامعات اإلسرائيلية ومكانتها  -والمضامين اليهودية والصهيونية. مراحل التعليم وتخصصاته. التعليم المهني 

اإلثنية لكادر الطلبة. مراكز  -مية. ميزانيات التعليم العالي. تشكيلة الكادر التعليمي واالكاديمي، والتشكيلة الديمغرافية العال
األبحاث في إسرائيل، اإلنتاج البحثي وتنوعاته، عالقة البحث العلمي باالقتصاد، عالقة البحث العلمي باإلنتاج العسكري، 

يل، مصادر تمويل ودعم البحث العلمي، واألدوار السياسية واالجتماعية لكادر االكاديميين مستوى البحث العلمي في إسرائ
 اإلسرائيليين.

734 ISST العالم ويهود إسرائيل 
التعريف بيهود العالم من خالل استعراض الجذور التاريخية لخلق األمة المعاصرة. وجود هوية يهودية خاصة. استعراض 

عالم، توزيعها وتنوعاتها الدينية واإلثنية. الهجرات اليهودية إلى فلسطين/إسرائيل وارتباطها ببلد األصل. الجاليات اليهودية في ال
سرائيل، والقضايا التي  شكالية الصهيونية والشعب اليهودي. العالقات بين يهود العالم وا  إشكالية تعريف من هو اليهودي، وا 

قتصادية والسياسية واألمنية واإلعالمية لبعض الجاليات اليهودية، المنظمات تؤثر في هذه العالقات، مع تركيز على القوة اال
 AIPAC اليهودية والصهيونية داخل التجمعات اليهودية المختلفة في العالم وطبيعة عالقاتها مع إسرائيل )مثل منظمة أيباك 

تربط إسرائيل بالجاليات اليهودية المنتشرة في  ، والعالقات السياسية واالقتصادية والدينية التيADLوعصبة مناهضة التمييز )
 العالم.

735ISST اإلسرائيلي المجتمع في اإلثنية التقسيمات  
التعريف بالمجتمع اإلسرائيلي وبتقسيماته اإلثنية الرئيسية، اليهود الغربيون واليهود الشرقيون والعرب الفلسطينيون، والتقسيمات 

سرائيل وارتباطها ببلد األصل، مع دراسة حاالت لهجرة جاليات الداخلية لكل جماعة إثنية. الهجرة  اليهودية إلى فلسطين وا 
يهودية مثل اليهود المغاربة واليهود الروس واليهود اإلثيوبيين. سياسة استيعاب المهاجرين وارتباطها ببلد األصل. العالقات 

في للسكان وارتباطه باالنتماء اإلثني. الفجوات االقتصادية بين العرب واليهود وبين الطوائف اليهودية نفسها. التوزيع الجغرا
والتعليمية والثقافية بين اإلثنيات المختلفة. الهيمنة األشكنازية في السياسة واالقتصاد والثقافة السائدة وفي مجاالت أخرى. 

ية في إسرائيل مع العالقات اإلثنية ظهور أحزاب طائفية وحركات احتجاجية لدى اليهود الشرقيين. وستتم مقارنة العالقات اإلثن
يرلندا.  في دول أخرى مثل جنوب إفريقيا وا 
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736ISST إسرائيل في والدولة الدين  
دراسة العالقة بين الصهيونية والدين اليهودي. تحويل الحركة الصهيونية لبعض المعتقدات اليهودية )مثل المسيانية والوعد 

سياسي. الصراع بين المتدينين والعلمانيين في الحركة الصهيونية. ظهور حركتي اإللهي والشعب المختار( إلى برنامج 
. 1948واستمرار الصراع في إسرائيل بعد عام  1947( عام status quoهمزراحي وأغودات يسرائيل. وثيقة الوضع الراهن )

زواج والطالق، التهّود، الخدمة العسكرية، قضايا الصراع )إقامة الدولة اليهودية، الدستور، يوم السبت، األطعمة والذبائح، ال
التربية والتعليم وقانون من هو اليهودي(. األحزاب الدينية وأثرها في تشكيل الحكومة ورسم السياسة اإلسرائيلية. زيادة تطرف 

طة الدينية والقانون األحزاب الدينية اليهودية في العقود األخيرة. مكانة الديانتين اإلسالم والمسيحية في الدولة. مكانة السل
 الديني في إسرائيل. وستتم مقارنة العالقة بين الدين والدولة في إسرائيل مع نماذج مختلفة للعالقة في دول أخرى.

737ISST إسرائيل في واألدب الثقافة إلى مدخل  
صهيونية كبوتقة صهر أولى دراسة تمايزات األدب اليهودي واألدب الصهيوني واألدب العبري واألدب اإلسرائيلي. الحركة ال

( والسياسات اللغوية في ظل االنتداب. أدب الصهاينة 1948لبعث اللغة العبرية. ثقافة الييشوف )المجتمع اليهودي قبل عام 
-الرواد. صورة العربي في األدب العبري. تأسيس الجامعة العبرية ومجمع اللغة العبرية وبدء عملية "نفي ثقافة المنفى". لحظة

ومأسسة الثقافة واألدب. عبرنة المشهد الحضري والثقافي. الدولة كبوتقة صهر ثانية لتدشين الثقافة القومية. أسرلة  1948
الموزاييك الثقافي )النتاج الشرقي، الصوت العربي، يوتوبيا األشكيناز، فانتازيا السفاراديم، تأمالت الفالشا، احتجاج اليهود 

و"بعث" المخيال التوارتي: األدب العاصمي في  1967-انوني، إبداعات الكوير(. لحظةالروس، األدب الشعبي، التراث الق
الشعر، تمثالت االحتالل واالستيطان في الرواية والقصة القصيرة. صعود السينما والمسرح. إرهاصات الصهيونية الجديدة في 

الصهيونية. حركات الترجمة واألدب -بية لما بعداألدب. جدل الدين والدولة في المخيال الثقافي. "تكوما" والتمثيالت األد
 العابر للقومية الصهيونية.

738ISST خاص موضوع  
 دراسة متعمقة لموضوع خاص في الدراسات اإلسرائيلية يختاره البرنامج. 

830ISST 1 بحث حلقة  
جراء دراسة متعمقة ل موضوع معين في الدراسات عرض ومناقشة لمباديء األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي، وا 

 اإلسرائيلية.
 ISST630 المتطلب السابق:

831ISST 2 بحث حلقة 
جراء دراسة متعمقة لموضوع معين في الدراسات  عرض ومناقشة لمباديء األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي، وا 

 اإلسرائيلية.
 ISST630 المتطلب السابق:

860 ISST رسالة  
 موضوع موافق عليه من قبل لجنة البرنامج بعد إقرار خطة الرسالة.كتابة رسالة حول 
 ISST630 المتطلب السابق:
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 برنامج الماجستير في الدراسات الدولية
يقدم معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية برنامجا دراسيا يؤدي إلى درجة الماجستير في الدراسات الدولية. يهدف البرنامج إلى 

رفع كفاءات الطلبة والباحثين والعاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العالقة، وذلك من خالل المساهمة في 
دراستهم ألهم النظريات المفسرة للعالقات السياسية واالقتصادية بين الدول في سياقها التاريخي وفي إطار القانون الدولي الناظم 

 لهذه العالقات.

 شروط االلتحاق:
 رجة البكالوريوس من جامعة معترف بها بتقدير جيد على األقل.اتمام د .1
إجراء مقابلة شخصية أو الطلب من المتقدم كتابة نص تحدد اللجنة مواصفاته، وذلك في الحاالت التي ترى لجنة  .2

 البرنامج أنها ضرورية.
 ألنظمة األكاديمية للدراسات العليا. يحق للبرنامج اشتراط القبول فيه بإتمام مواد استدراكية في بعض الحاالت، وبموجب ا .3

 متطلبات إتمام البرنامج:
 في الفصل األول اللتحاقهم بالجامعة 501على جميع الطلبة إنهاء المساق االستدراكي  .1
 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 36إتمام ما ال يقل عن  .2

 ساعات معتمدة كالتالي: 9المساقات اإلجبارية لجميع الطلبة: . أ

 المتطلب السابق اسم المساق المساقرقم 
INST6300 مقدمة في الدراسات الدولية  
INST6311 أساليب البحث  
INST6321 نظرية العالقات الدولية  

 متطلبان مسبقان لجميع المساقات األخرى في البرنامج. INST6311ومساق  INST6300مساق  .1
 ساعة معتمدة يسجلونها في البرنامج. 15ضمن أول  INST6321على جميع الطلبة إنهاء مساق  .2
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 ساعة معتمدة من بين المساقات التالية: 21إتمام  المساقات االختيارية: . ب

 ساعات معتمدة كحد أدنى من بين المساقات التالية: 6 إتمام .1

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
INST6331 األصول التاريخية للمفاهيم السياسية  
INST6332 السياسة الخارجية والعالقات الدولية  
INST6333 مبادئ االقتصاد السياسي الدولي  
INST6334 مبادئ القانون الدولي وتطبيقه  

 
 ساعة معتمدة كحد أقصى من بين المساقات التالية:  15 إتمام .2

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
INST6381 خالل القرن العشرين التقلبات في النظام الدولي  
INST6382 الفكر والمفكرون في العالقات الدولية  
INST6383 الفواعل غير الدول في السياسة الدولية  
INST6384 العولمة والسياسة الدولية: نظرة نقدية  
INST7310 طبيعة الدبلوماسية  
INST7311 المفاوضات والدبلوماسية  
INST7312  دارة   األزمات الدولية: دراسة حاالتحل النزاعات وا 
INST7313 سياسات التجارة الدولية  
INST7314 التنمية الدولية  
INST7315 مستقبل السياسة الدولية  
INST7316 حقوق اإلنسان في السياسة الدولية  
INST7317 التدخل الدولي اإلنساني  
INST7361 دراسات إقليمية  
INST7371  الدوليةفلسطين في السياسة  
INST7381 موضوع خاص  
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 ساعات معتمدة في أحد المسارين "أ" أو "ب": 6إتمام  مسار "أ" )رسالة( أو مسار "ب" )حلقتا بحث(: . ت
ساعة معتمدة في البرنامج، ويشترط للقبول في  24على الطالب أن يقدم طلبا  الختيار أحد المسارين "أ" أو"ب" بعد إنهائه 

% في المساقات التي أنجزها. تتخذ لجنة البرنامج قرارها بهذا 80الطالب على معدل تراكمي ال يقل عن مسار "أ"، حصول 
الشأن آخذة باالعتبار كفاءة الطالب والقدرة االستيعابية في كل مسار. يسمح للطالب بالتحويل من مسار إلى آخر بموجب 

 األنظمة األكاديمية للدراسات العليا.
 

 INST8600متطلبات الرسالة  إتمام المسار "أ":

 INST8311و  INST8301إتمام حلقتي البحث  المسار "ب":

 اجتياز االمتحان الشفوي العام
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 (INST)وصف مساقات 
501INST مهارات الكتابة في اللغة العربية 

تطوير المقدرة على االتصال الكتابي األكاديمي والوظيفي الفّعال. التركيز على معالجة قضايا في الكتابة العربية كطول الجمل، 
طناب ومبالغة، وغيرها. رفع الحساسيات الالزمة تجاه "المتلقي  وغياب عالمات الترقيم، وديناميات اإلنتاج الشفاهي من تكرار وا 

 -مقارنة -ضمان تخليق فرص االتصال والتواصل الكتابي الفّعال. مبنى الفقرة وأنواعها )مقابلةالمفترض" و "السياق" ل
سرد، وصف، ...(، وأدوات الربط المناسبة لكل نوع. مطابقة مبنى الفقرة مع مبنى المقالة القصيرة، ثم  -إقناع -محاججة

. تصويب أخطاء شائعة في مستويات الدرس اللغوي الصرفي مطابقة األخيرة مع المقالة المطّولة أو البحث األكاديمي القصير
 والتركيبي والداللي. 

6300INST مقدمة في الدراسات الدولية 
استعراض عام ألهم المواضيع الدراسية المطلوبة في برنامج الماجستير في الدراسات الدولية. مداخل مفاهيمية ومقدمات حول 

ريخي للتنظيم البشري، السياسة، الفكر السياسي، الدولة، تاريخ تطور العالقات الدولية، المبادئ العامة في مجاالت: التطور التا
 نظريات العالقات الدولية، االقتصاد السياسي الدولي، العولمة، والديبلوماسية.

INST6311  أساليب البحث 
اب المهارات المختلفة إلعداد األبحاث التعرُّف على مناهج البحث واألدوات البحثية المتنوعة في العلوم االجتماعية. اكتس

ورسائل الماجستير. كيفية اختيار الموضوع، إشكالية البحث وعناصرها، تعريف وتحديد الفرضية، دراسة التقنيات واألساليب 
البحث، إعداد  المنهجية المختلفة في مجالي البحوث الكّمية والكيفية، والمقارنة بينهما. التعرُّف على أصول الكتابة البحثية: بنية

 الفهرس، الكتابة البحثية، التعامل مع المصادر المختلفة المكتوبة والمسموعة والمرئية، التوثيق، ومعايير األمانة األكاديمية. 

INST6321  نظرية العالقات الدولية 
م مفكريها. مناقشة القدرة التعريف بأبرز نظريات العالقات الدولية، المبادئ والمفاهيم واالفتراضات التي تقوم عليها، وأه

التفسيرية لكل نظرية في فهم تركيبة وعمل النظام الدولي، السياسة الدولية، السياسة الخارجية، قضايا التنافس والتعاون على 
الصعيد الدولي، ومقتضيات الحرب والسلم الدوليان. دراسة مقارنة لنظريات مثل الواقعية بتفرعاتها، والليبرالية بتفرعاتها، 

 واالعتمادية، ونظرية األْمَنَنة)األمن(.

INST6331  األصول التاريخية للمفاهيم السياسية 
توضيح الظواهر األساسية للحداثة في سياق تكوينها التاريخي، واستعراض ارتباطاتها بالسياسة الدولية: الديمقراطية )القرن 

رية الرومانية المقدسة في العصور الوسطى(، الدولة ذات السيادة الخامس قبل الميالد(، االمبراطورية )روما القديمة، االمبراطو 
)القرن السادس عشر: بودان وميكافيلي(، النظام الدولي الوستفالي )القرن السادس عشر(، الرأسمالية )القرن الثامن عشر: آدم 

ثامن عشر والتاسع عشر :هوبز، التاسع عشر: روسو ومّزيني(، الدستورية )القرنين ال -سميث(، األمة )القرن السابع عشر 
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العشرين: كانت  -لوك، مونتسكيو، ميل(، االشتراكية )القرن التاسع عشر: أوين، ماركس، لينين(، األممية )القرن الثامن عشر
 وويلسون(، العالم الثالث )القرن العشرون: فرانتز فانون(.

INST6332 السياسة الخارجية والعالقات الدولية 
اسة الخارجية بالعالقات الدولية، وأثر ذلك على بنية النظام الدولي وتفاعالت السياسة الدولية. تطّور مجال دراسة عالقة السي

السياسة الخارجية عبر الحقب المختلفة، ودراسة التغّير في المفاهيم واألطر التحليلية في مجال دراسة السياسة الخارجية. دراسة 
ي عملية صنع القرار في مجال السياسة الخارجية. أثر السياسة الخارجية للدول الكبرى العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة ف

 على النظام الدولي والسياسة الدولية. تنفيذ السياسة الخارجية للدول وأثره على العالقات الدولية.

INST6333 مباديء االقتصاد السياسي الدولي 
نظريات االقتصاد السياسي وتطبيقاتها العملية، نجاح وفشل تلك  .الدوليالمفاهيم والمبادئ األساسية لالقتصاد السياسي 

النظريات عند التطبيق. العولمة االقتصادية الدولية وتأثيراتها على الدول. الفواعل من غير الدول في تشكيل النظام االقتصادي 
ظمة التجارة العالمية، والشركات متعددة الجنسيات/ العالمي، المؤسسات الدولية المالية )البنك الدولي وصندوق النقد الدولي(، من

العابرة للحدود. عالقات دول الشمال والجنوب في مجاالت التجارة الدولية والتنمية االقتصادية والتمويل الدولي واالستثمار. 
 األزمات المالية العالمية وارتباطاتها السياسية واالقتصادية.

INST6334  وتطبيقهمبادئ القانون الدولي 
أسس ومبادئ القانون الدولي العام من خالل موضوعات تطبيقية تتناول المفهوم والقوة اإللزامية لقواعد القانون الدولي ومصادره، 

 المعاهدات واالتفاقيات الدولية، المنظمات الدولية وهيئة األمم المتحدة، والمنازعات الدولية ووسائل تسويتها.

INST6381 ام الدولي خالل القرن العشرين التقلبات في النظ 
حتى الوقت الحاضر، مع تحليل أسبابها ونتائجها. استقرار النظام  1890االنتقاالت البنيوية الرئيسة في النظام الدولي من 

الدولية (، وأحادية القطبية 1990(، ثنائية القطبية الدولية )لغاية 1940الدولي والسالم والحرب. تعددية القطبية الدولية )لغاية 
 (.1990وما بعدها )ما بعد 

INST6382 الفكر والمفكرون في العالقات الدولية 
قراءة وتحليل نصوص أصلية لمفكرين وسياسيين أسهمت كتاباتهم في صياغة المفاهيم واألفكار والنظريات األساسية في حقل 

ويلسون، كينز، مورغنثاو، كار، والتز،  العالقات الدولية، مثل؛ سون أتزو، ثيوسيدس، ابن خلدون، لينين، موسوليني،
 والرشتاين، ميرشايمر، ناي، سمير أمين، وويندت.

INST6383 الفواعل من غير الدول في السياسة الدولية 
التعرُّف على التغيرات التي شهدها النظام الدولي ومجال الدراسات الدولية جّراء تصاعد عدد وقوة تأثير الفواعل من غير الدول 

اسة الدولية، ومدى تأثيرها في صياغة الطبيعة المتحولة للعالقات الدولية. دراسة دور المنظمات الدولية كاألمم المتحدة في السي
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وهيئاتها المتخصصة، المنظمات اإلقليمية، المنظمات األهلية الدولية، الشركات متعددة الجنسيات، المنظمات اإلرهابية، 
 ولية.واألفراد، في السياسة والعالقات الد

INST7384  العولمة والسياسة الدولية: نظرة نقدية 
مفهوم ونظريات العولمة. ارتباط العولمة بالعالقات الدولية من جوانب مختلفة، سياسية، واقتصادية، وثقافية، وتكنولوجية، 

ات بين الدول، وتأثيراتها على وتـأثيرها على النظام الدولي، سيادة الدول، الفاعلين من غير الدول، األمن الدولي، وعلى العالق
ظواهر مثل؛ الهجرة واإلرهاب. مؤسسات العولمة، مؤيدو ومناهضو العولمة، انتقادات اليمين واليسار لظاهرة العولمة، 

 االرتدادات الناجمة عن العولمة، خاصة صعود ظاهرة الشعوبية القومية. مستقبل العولمة والنظام الدولي. 

INST7310 سيةطبيعة الدبلوما 
أصل الدبلوماسية وتطورها عبر العصور، األحكام والقواعد القانونية الناظمة للعمل الدبلوماسي، بنيوية التنظيم الدبلوماسي. 

" إلى مؤتمر "فينا 1648الوظائف الدبلوماسية: التمثيل، المفاوضات، الحماية والرعاية. طبيعة الدبلوماسية: من صلح "ويستفاليا
مؤتمرات، دبلوماسية القمم، الدبلوماسية الثنائية والمتعددة األطراف، دبلوماسية اإلكراه، الدبلوماسية "، دبلوماسية ال1815

االستباقية. أثر األشخاص على طبيعة الدبلوماسية والعمل الدبلوماسي. العولمة والدبلوماسية، القوة الناعمة، ودور الفواعل من 
 دبلوماسية.غير الدول في المجال الدبلوماسي. مستقبل ال

INST7311 المفاوضات والدبلوماسية 
التعريف بالمفاوضات وأ سس العملية التفاوضية ومفاهيمها وقواعدها، وارتباطها بالدبلوماسية. كيفية تحديد األهداف التفاوضية، 

المفاوضات.  وتسيير العملية التفاوضية لتعظيم المكاسب وتقليص الخسائر. سيكولوجية العملية التفاوضية، وفهم ثقافة
دارة األزمات في العملية التفاوضية. اختيار الحلفاء وفهم الفرقاء، كيفية اختيار فريق التفاوض،  المفاوضات غير المتكافئة، وا 

نهاء المفاوضات.   أساليب التفاوض، تكتيكات العملية التفاوضية، مقاطعة وا 

INST7312 دارة األزمات الدولية: دراسة حاالت  حل النزاعات وا 
دارة األزمات  دارة األزمات الدولية، أسباب حدوث النزاعات، أنواع النزاعات، والطرق المختلفة لحل النزاعات وا  نظريات النزاع وا 
الدولية، بالوسائل السلمية مثل؛ التحكيم والوساطة والمفاوضات، أو بالطرق غير السلمية مثل التدخل العسكري. دراسة تحليلية 

الت التطبيقية مثل؛ تقسيم كوريا، العدوان الثالثي على مصر، حصار برلين، أزمة كوبا، مفاوضات معمقة لمجموعة من الحا
 فك االرتباط بين مصر واسرائيل، الصين الواحدة، مؤتمر مدريد، اتفاقيات أوسلو، والعدالة االنتقالية في جنوب إفريقيا. 

INST7313 سياسات التجارة الدولية 
نود التفاوض، االتفاقيات التجارية، والسياسات المتّبعة. طبيعة القوانين التي تحكم التجارة الدولية بين مبادئ التجارة الدولية، ب

اتفاقية "الجات" سابقا، ومنظمة التجارة العالمية حاليا. شروط االنضمام لالتفاقيات، وخصوصا منظمة التجارة الدولية التي 
الدولية منذ الحرب العالمية الثانية. طبيعة اإلقليمية االقتصادية والتكتالت ساهمت بشكل كبير في تنظيم العالقات التجارية 

 االقتصادية العالمية. التمييز بين اتفاقية التجارة الحّرة واالتحاد الجمركي والسوق المشتركة واالتحاد االقتصادي والنقدي.
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INST7314 التنمية الدولية 
لية منذ الحرب العالمية الثانية. نظريات التنمية، والتطورات التي ساهمت في أن الجذور التاريخية لنشوء مفهوم التنمية الدو 

يصل مفهوم التنمية الدولية حاليا  إلى علم قائم بذاته. التنمية االجتماعية واالقتصادية والتطور السياسي. دور الدولة في التنمية. 
مم المتحدة العاملة في مجال التنمية وأهداف التنمية المستدامة وكاالت التنمية الدولية والمنظمات غير الحكومية. وكاالت األ

. ارتباط التنمية الدولية بتوجهات الدول الكبرى، واآلثار االقتصادية والسياسية واالجتماعية على الدول النامية، 2015-2030
 وخصوصا مشكلة المديونية.

INST7315  مستقبل السياسة الدولية 
بل النظام الدولي في القرن الحادي والعشرين. مصادر القوة وا عادة توزيعها. مستقبل القوى الكبرى، نظرة استشرافية على مستق

التحالفات السياسية والعسكرية، والتجمعات االقتصادية الكبرى، وتأثيرها في السياسة الدولية. دور الفواعل المتعددة في رسم 
المستقبلي. العولمة مقابل القومية، التجارة الحرة مقابل الحماية، قضايا معالم العالقات الدولية ورسم مالمح النظام الدولي 

 اإلرهاب والهجرة. فاعلية القانون الدولي والمؤسسات الدولية.

INST7316  حقوق اإلنسان في السياسة الدولية 
د الحرب العالمية الثانية. تمهيد في القانون الدولي لحقوق اإلنسان من حيث؛ المبادئ واألهداف ونطاق االنطباق، وخاصة بع

معايير حقوق اإلنسان ونوع الحقوق. المواثيق والمعاهدات واالتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان. التزامات الدول 
والضغوط والتدخالت الخارجية في مواجهة سيادة الدولة. اآلليات والمنظمات اإلقليمية والدولية، المحاكم المحلية واإلقليمية، 

بكات حقوق اإلنسان، منظمات المجتمع المدني، الرأي العام، واالعالم. أثر حقوق اإلنسان على العالقات والسياسة الدولية. ش
 دراسة حاالت تطبيقية.

INST7317 التدخل الدولي االنساني 
تمهيد في القانون الدولي اإلنساني من حيث؛ المبادئ واألهداف ونطاق انطباقه، مفهوم التدخل الدولي اإلنساني، أنواعه، 
مشروعيته، أبعاده القانونية والسياسية واالقتصادية واألخالقية، وتطوره. أسباب وتبريرات التدخل الدولي اإلنساني، وعالقته 

حالل السالم، ورعاية التنمية. بحاالت مشابهة مثل تعزيز حقوق  اإلنسان، حماية األقليات، ووقف الجرائم ضد اإلنسانية، وا 
مسؤولية الحماية، اإلغاثة اإلنسانية. الالعبون األساسيون في التدخل الدولي اإلنساني وأهدافهم: الدول، المؤسسات الدولية، 

 والمنظمات األهلية الدولية. دراسة حاالت تطبيقية. 

INST7361 دراسات إقليمية 
دراسة معمقة ألحد األنظمة اإلقليمية )مثل االتحاد األوروبي، إفريقيا، أمريكا الالتينية، جنوب شرق اسيا، أو أي نظام اقليمي 

 آخر( حسب الحاجة واالمكانيات المتوفرة.
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INST7371  فلسطين في السياسة الدولية 
قليميا  ودوليا ، منذ مطلع القرن العشرين، المواجهة مع الحركة دراسة القضية الفلسطينية ومؤثراتها وتأثيراتها وأ بعادها، عربيا وا 

قب االنتداب والثورة والسلطة. فلسطين في  الصهيونية، ومن ثم اسرائيل، على الصعد المحلية واإلقليمية والدولية، خالل ح 
الكبرى والسياسة الدولية تجاه القضية الفلسطينية. نجاحات المحافل اإلقليمية والدولية. القرارات الدولية وانعكاساتها. دور الدول 

خفاقات الدبلوماسية الفلسطينية. المفاوضات منذ مؤتمر مدريد.  وا 

INST7381 موضوع خاص 
 دراسة متقدمة لموضوع تختاره لجنة برنامج الدراسات الدولية حسب الحاجة واإلمكانات المتوفرة.

INST8011 االمتحان الشفوي العام 
ساعة معتمدة، وخالل الفصل الدراسي األخير، يتقدم الطالب في المسار "ب" لالمتحان الشفوي العام الذي يهدف  24إنهاء  بعد

إلى تقييم تحصيل الطالب في موضوع الدراسات الدولية. يعقد االمتحان الذي تشرف عليه لجنة خاصة مرتين سنويا، مّرة مع 
 نهاية الفصل الدراسي الثاني. ال يعقد االمتحان خالل الدورة الصيفية.نهاية الفصل الدراسي األول، ومّرة مع 

INST8301 حلقة بحث 
يشمل المساق عرض ومناقشة مبادئ  دراسة متقدمة لموضوع متميز في مجال مواضيع السياسة الخارجية للدول الكبرى. 

األبحاث المنشورة في مجالت علمية محكمة. يقوم األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي. قراءة وتحليل ومناقشة عدد من 
كل طالب باالتفاق مع مدرس المساق باختيار أحد المواضيع لبحثها على أن يتضمن ذلك مراجعة عدد كاف من أدبيات 

كلمة(، ومن ثم عرض نتائج بحثه أمام لجنة وطلبة المساق، وا عادة  12000الموضوع ودراستها وتحليلها )البحث ال يقل عن 
 ياغته بناء على النقاش والمالحظات.ص

INST8311 حلقة بحث 
يشمل المساق عرض ومناقشة مبادئ  دراسة متقدمة لموضوع متميز في مجال مواضيع العالم العربي في السياسة الدولية. 

ة محكمة. يقوم األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي. قراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث المنشورة في مجالت علمي
كل طالب باالتفاق مع مدرس المساق باختيار أحد المواضيع لبحثها على أن يتضمن ذلك مراجعة عدد كاف من أدبيات 

كلمة(، ومن ثم عرض نتائج بحثه أمام لجنة وطلبة المساق، وا عادة  12000الموضوع ودراستها وتحليلها )البحث ال يقل عن 
 ات.صياغته بناء على النقاش والمالحظ

INST8600 الرسالة 
 إنجاز بحث علمي في مجال التخصص بموجب التعليمات المعتمدة لرسالة الماجستير.
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 برنامج الماجستير في الديمقراطية وحقوق اإلنسان
يقدم معهد مواطن للديمقراطية وحقوق اإلنسان برنامجا دراسيا يؤدي إلى درجة الماجستير في الديمقراطية وحقوق اإلنسان. 
يهدف البرنامج إلى تأهيل كوادر في عدة مجاالت، منها: تدريس الديمقراطية وحقوق اإلنسان، العمل في قضايا الديمقراطية 
وحقوق اإلنسان لقطاعات مختلفة من المواطنين، القيام باألبحاث األكاديمية في المجاالت ذات الصلة بالديمقراطية وحقوق 

المهتمين بقضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان، بمن فيهم العاملين في قطاع التربية والتعليم البرنامج موجه إلى جميع  .اإلنسان
لى الباحثين والدارسين  )المدارس، المعاهد، والجامعات(، إضافة إلى العاملين في المنظمات األهلية والحكومية المختلفة، وا 

 ان.الذين يجمع بينهم االهتمام بقضايا الديمقراطية وحقوق اإلنس

 شروط االلتحاق
أن يكون حقل التخصص في مستوى البكالوريوس في أحد حقول العلوم االجتماعية أو القانون، ويمكن كذلك قبول  .1

طلبة من تخصصات أخرى. وتقوم لجنة البرنامج بتحديد الحاجة إلى إتمام أية مساقات استدراكية، على أال يزيد 
ة لقاء(، وتحدد المساقات المطلوبة. وال تحستب ساعات ساع 90ساعات معتمدة )أو  6عدد ساعاتها عن 

 المساقات االستدراكية ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على الدرجة العلمية.
إجراء مقابلة شخصية في الحاالت التي ترى لجنة البرنامج أنها ضرورية، مع إمكانية استبدال المقابلة الشخصية  .2

 مواصفاته في حينه.بطلب كتابة نص تحدد اللجنة 

 متطلبات إتمام البرنامج
يطلب من جميع المقبولين في البرنامج التقّدم المتحان مستوى في اللغة االنجليزية والذي ستحدد نتيجته الحاجة  .1

ساعات معتمدة. وعلى الطالب إنهاء هذا المساق قبل بدء  3إلى المساق االستدراكي في اللغة االنجليزية بواقع 
 ث له في الجامعة حسب األنظمة األكاديمية للدراسات العليا المتعلقة بالمساقات االستدراكية.الفصل الثال

 
 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 36إنهاء ما ال يقل عن  .2
 ساعة معتمدة. 16متطلبات اجبارية: إنهاء  .أ 
ساعة معتمدة من المساقات االختيارية ضمن الشروط الموضحة في جدول قائمة المساقات والمتطلبات  14إنهاء  .ب 

والقيود أدناه. كما باإلمكان االستعاضة عن بعض هذه المساقات بمساقات المتطلبات االجبارية الفائضة عن حاجة 
 المتطلبات.

 .او من مسار "ب" ساعات معتمدة إما من مسار "أ" 6إنهاء  .ج 
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 قائمة المساقات التي يقدمها البرنامج والمتطلبات والقيود الخاصة بطلبة البرنامج
 المتطلب السابق المتطلبات والقيود اسم المساق رقم المساق طبيعة المساقات

مساقات 
 استدراكية

5001DMHR  اللغة االنجليزية ألغراض دراسة العلوم
 االجتماعية

يحدد متطلبا حسب 
 امتحان المستوى 

 يوجدال 

5002DMHR مدخل متقدم للعلوم االجتماعية 
يحدد متطلبا حسب 

 رسالة القبول
 ال يوجد

6001DMHR  استخدام المكتبة وقواعد المعلومات
 ومحركات البحث والتوثيق العلمي

 ال يوجد  

6002DMHR ال يوجد   القراءة النقدية ومراجعة األدبيات 
6003DMHR  ال يوجد   الحجةالكتابة العلمية وبناء 
6004DMHR ال يوجد   صياغة مقترح البحث 
6005DMHR ال يوجد   البحث الميداني 
6006DMHR ال يوجد   معالجة واستخدام البيانات الكمية 

المتطلبات 
 اإلجبارية

 ساعة 16

6311DMHR الديمقراطية في النظرية والممارسة 
 ال يوجد ساعات 6إجباري 

6312DMHR  اإلنسان في النظرية والممارسةحقوق 

6313DMHR  مدخل للدراسة والبحث في القضايا متداخلة
 الحقول في العلوم االجتماعية

 ساعات 3إجباري 
6311DMHR أو 

6312DMHR 
6321DMHR قضايا االنتقال إلى الديمقراطية 

 DMHR 6311 ساعات 3إجباري 
6322DMHR تاريخ الديمقراطية 
6331DMHR القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

 6312DMHR ساعات 3إجباري 
6332DMHR  آليات حماية حقوق اإلنسان الدولية

 واإلقليمية والوطنية
DMHR7151 (تدريب عملي )ميداني 

إجباري ساعة 
 واحدة

 موافقة البرنامج
DMHR7152 موافقة البرنامج (توثيق االنتهاكات )ميداني 
DMHR7153  موافقة البرنامج استراتيجيتخطيط 
DMHR7154 موافقة البرنامج إدارة الحمالت وتنظيم النشاطات 

المساقات 
 االختيارية

 ساعة 14

6351DMHR 6312   نظريات الحقوق وحقوق اإلنسانDMHR 

6352DMHR لديمقراطية وحقوق اإلنسان والعدالة ا
 االجتماعية

  
6311DMHR 
6312DMHR 

6353DMHR 6311   الديمقراطية وتفكيك بنى الهيمنةDMHR 
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6354DMHR 6311   النظريات السياسية ومصادر الشرعيةDMHR 
6355DMHR 6311   الديمقراطية وقضايا الهوية والثقافة والتاريخDMHR 
6356DMHR موافقة البرنامج   المجتمع المدني 

6357DMHR الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعولمة   
DMHR6311 
DMHR6312 

6358 DMHR  الديمقراطية وحقوق اإلنسان في التربية
   والتعليم

DMHR6311 
DMHR6312 

6359 DMHR العملية التشريعية   
DMHR6311 
DMHR6312 

6161 DMHR موافقة البرنامج   أسس ومبادئ القانون الجنائي الدولي 
6162 DMHR موافقة البرنامج   أسس ومبادئ القانون الدولي اإلنساني 

6163 DMHR  القانونان الدولي اإلنساني والجنائي الدولي
 والقضية الفلسطينية

 موافقة البرنامج  

6171 DMHR موافقة البرنامج   الديمقراطية كمصلحة وقيمة 
6172 DMHR موافقة البرنامج   الديمقراطية والمواطنة 

6173 DMHR  الدولية والنظام الديمقراطية والعالقات
 العالمي

 موافقة البرنامج  

6181 DMHR موافقة البرنامج   األحزاب السياسية في فلسطين 
6182 DMHR موافقة البرنامج   منظمات المجتمع المدني في فلسطين 
6183 DMHR موافقة البرنامج   حقوق الالجئين 
6184 DMHR  موافقة البرنامج   اإلنسانالقوانين السارية في فلسطين وحقوق 

DMHR6187 ال يوجد  الحقل يالتفاعل مع النقاشات الراهنة ف 
6190 DMHR موافقة البرنامج   مواضيع الساعة 

7311 DMHR  وحقوق اإلنسان نقد الديمقراطية   
إتمام المتطلبات االجبارية 
 أو موافقة البرنامج

7312 DMHR في دول  الديمقراطية والتحول السياسي
   الجنوب

إتمام المتطلبات االجبارية 
 أو موافقة البرنامج

7313 DMHR  الديمقراطية وحقوق اإلنسان في الفكر العربي
 واإلسالمي المعاصرين

  
إتمام المتطلبات االجبارية 
 أو موافقة البرنامج

7314 DMHR  الكرامة اإلنسانية والديمقراطية وحقوق
 اإلنسان

  
المتطلبات االجبارية إتمام 

 أو موافقة البرنامج
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 *اختيار أحد المسارين "أ" أو "ب"
رسالة، أو "ب" بدون رسالة بعد إنهائه المتطلبات اإلجبارية للبرنامج.   على الطالب أن يقدم طلبا الختيار أحد المسارين "أ"

كفاءة الطالب والقدرة االستيعابية في كل مسار. يسمح للطالب  بعين االعتبار وتتخذ لجنة البرنامج قرارها بهذا الشأن آخذة 
 بالتحويل من مسار إلى آخر بموجب األنظمة األكاديمية للدراسات العليا.

7315 DMHR فلسفة حقوق اإلنسان   
إتمام المتطلبات االجبارية 
 أو موافقة البرنامج

7316 DMHR الدولة العربية والثورة والتحول السياسي   
إتمام المتطلبات االجبارية 
 أو موافقة البرنامج

7317 DMHR  اإلنسان في الهيمنة والديمقراطية وحقوق
 العالم وفي فلسطين

إتمام المتطلبات االجبارية   
 أو موافقة البرنامج

  
7120 DMHR موافقة البرنامج   نموذج لمفاهيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
7130 DMHR موافقة البرنامج   نموذج لممارسات حقوق اإلنسان 
7140 DMHR البرنامجموافقة    نموذج للممارسات الديمقراطية 

  7190 DMHR موافقة البرنامج   قضايا راهنة 
  7390 DMHR موافقة البرنامج   موضوع خاص 

متطلبات إتمام 
البرنامج مسار 

 "أ"
8600 DMHR الرسالة 

إتمام المتطلبات االجبارية  ساعات 6إجباري 
متطلبات إتمام  + موافقة البرنامج

البرنامج مسار 
 "ب"

8301 DMHR  في الديمقراطية( 1حلقة بحث( 

8302 DMHR  في حقوق اإلنسان( 2حلقة بحث( 
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 (DMHRوصف المساقات )
5001 DMHR  اللغة االنجليزية ألغراض دراسة العلوم االجتماعية 

االجتماعية لتطوير مهارات قراءة واستيعاب النصوص )تحليل التركيب اللغوي، اكتشاف قراءات إنجليزية مختارة في العلوم 
معنى المفردات والمصطلحات من السياق، تحديد األفكار الرئيسية والثانوية والمعلومات، التفريق بين الحقائق واآلراء الخاصة، 

 ت والمفاهيم النظرية.تتبع تنظيم األفكار في المقالة، وغيرها( وتحصيل ثروة من المصطلحا

5002 DMHR  مدخل متقدم للعلوم االجتماعية 
دراسة نصوص في مجاالت مرتبطة بالديمقراطية، وحقوق اإلنسان، والقانون، والتنمية، والنوع االجتماعي بغرض عرض ونقاش 

والطبقية والعرقية والجندرية، وآليات المفاهيم والجداالت المركزية في العلوم االجتماعية من مثل بنى وعالقات القوة االستعمارية 
السيطرة والهيمنة والتطويع، وتشكل الذوات االجتماعية، وجدلية بنى القوة وفاعلية اإلرادة الذاتية، والمنظومات الخطابية. كما 

 نقدية للوقوف على منطق وخطاب العلوم االجتماعية.-تناول هذه المفاهبم والجداالت كأطر تحليلية  يتم

6001 DMHR  استخدام المكتبة وقواعد المعلومات ومحركات البحث والتوثيق العلمي 
مهارات عملية في سبل وآليات البحث عن مصادر حول موضوع البحث. استخراج الكلمات المفتاحية، أنظمة الفهرسة، أهم 

ي وأهدافه وأشكاله. تعريف بأسس قواعد المعلومات المتاحة ذات العالقة بالديمقراطية وحقوق اإلنسان. محددات التوثيق العلم
 التوثيق المتعارف عليها، وتدريب على سبل التوثيق حسب أساليب توثيق مختلفة.

6002DMHR  القراءة النقدية ومراجعة األدبيات 
المنطق مهارات القراءة النقدية للنصوص األكاديمية: استنباط االدعاءات المركزية، اإلطار النظري، ومنهجية البحث. تقييم 

الداخلي للنص وارتباط اإلطار النظري بمنهج البحث والنتائج. أسس وسبل مراجعة األدبيات المرتبطة بموضوع البحث. آليات 
 مراجعة األدبيات من خالل تصنيف ودمج األدبيات. أشكال ومقومات النقد في مراجعة األدبيات.

6003 DMHR  وبناء الحجة الكتابة العلمية 
األكاديمية: صياغة االدعاء المركزي، بناء أجزاء الورقة األكاديمية، الكتابة ذات المنطق الداخلي المتسلسل.  مهارات الكتابة

التعرف على مكونات الحجة وبنيتها: المقدمات والنتائج؛ االستنتاج المباشر  التمييز بين منطق االستنتاج ومنطق العرض. 
 جيح؛ الفرضيات واالفتراضات والمعطيات واالستخالص.وغير المباشر؛ مكونات الجملة؛ البرهان والتر 

6004 DMHR  صياغة مقترح البحث 
تدريب عملي حول صياغة مقترح بحثي. مكونات مقترح البحث: إشكالية البحث وأهميتها ومساهمتها في المعرفة القائمة حول 

ي، مراجعة األدبيات، قائمة المراجع المتعلقة الموضوع، منهجية البحث واألساليب المستخدمة لجمع المعطيات، التأسيس النظر 
بالموضوع البحثي. وتحديد الحقل المعرفي للبحث، والموضوع أو األطروحة قيد الدفاع عنها. تحديد الفرضيات وتعريف 

 المفاهيم. عرض محددات البحث الزمنية والمكانية والمعرفية.
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6005 DMHR  البحث الميداني 
لبحث الميداني وعناصره المختلفة: جمع المعلومات؛ وتحديد العينات؛ والمقابلة المعمقة، التعرف على أساليب ومناهج ا

والمنظمة وشبه المنظمة؛ واالستمارة البحثية؛ وخصوصية المشاركين في البحث واحترام إرادتهم؛ وتشفير المعلومات وتفريغها 
 وعرضها.

6006 DMHR  معالجة واستخدام البيانات الكمية 
المساق طبيعة البيانات والمعلومات المكممة وطرق تحليلها ومعالجتها، وأطر الحصول عليها، وتقييمها، وعمليات يناقش 

 االستنتاج منها.

6161 DMHR  أسس ومبادئ القانون الجنائي الدولي 
النظام الجنائي الدولي من  نظرة شاملة للقواعد الناشئة عن القانون الجنائي الدولي من مقاربات تاريخية، ونظرية، وعملية. تطور

محاكمات طوكيو ونورينبيرغ إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية مرورا بنظام االختصاص العالمي. توفير المعارف األساسية 
جنائي المتعلقة بالهيئات القضائية والمحاكم الجنائية الدولية. المعارف األساسية المتعلقة بمبادئ المسؤولية الفردية في القانون ال

ظهار الحقيقة، والمحاسبة، والمصالحة وغيرها. السوابق القضائية األكثر  الدولي، والمعارف األساسية المتعلقة بالجرائم الدولية، وا 
 أهمية في المحاكم الوطنية، وفي المحاكم الجنائية الدولية.

 المتطلب السابق: موافقة البرنامج

6162 DMHR   نسانيأسس ومبادئ القانون الدولي اإل 
مدخل للقانون الدولي اإلنساني بشقيه المتعلقين بمشروعية استعمال القوة وبكيفية استعمال القوة. تاريخ ومصادر القانون الدولي 
اإلنساني، وعالقتها مع المبادئ األساسية التي تحكم تطوره )مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية واإلنسانية(. االتفاقيات 

لقواعد العرفية الدولية التي تشكل مصدرا لهذا القانون. دراسة مجموعة من التحديات المعاصرة للقانون الدولي اإلنساني الدولية وا
دارة األراضي المحتلة، وتنظيم  والمشاكل المتأصلة فيه وأهمية التصنيفات المختلفة للصراعات، والمتحاربين، وحماية المدنيين، وا 

 قة بين القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان.وسائل وأساليب الحرب والعال
 المتطلب السابق: موافقة البرنامج

6163 DMHR  القانونان الدولي اإلنساني والجنائي الدولي والقضية الفلسطينية 
حالة دراسية. نقاش دراسة لكل من القانون الدولي اإلنساني والقانون الجنائي الدولي من خالل التركيز على القضية الفلسطينية ك

سبل تطبيق أو حجب تطبيق القانونين في الحالة الفلسطينية والقضايا األساسية التي تثار حين الحديث عن القضية الفلسطينية. 
القضايا الفنية المتعلقة بآليات تطبيق كل من القانونين على المواضيع والقضايا الفلسطينية. معالجة نقدية إلمكانات وحدود 

  قانونين على القضايا الفلسطينية وأثر ذلك على المشروع التحرري الفلسطيني.تطبيق ال
 المتطلب السابق: موافقة البرنامج
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6171 DMHR  الديمقراطية كمصلحة وقيمة 
مقارنة لمدخلين مختلفين متعلقين باألسباب الممكنة الختيار الديمقراطية كنظام سياسي من بين األنظمة الممكنة المختلفة: 

دهما يعطي طبيعة النظام السياسي قيمة "أخالقية"، والثاني قيمة "براجماتية". أي ينطلق األول من أن أساس الخيار أح
الديمقراطي هو خيار قيمي )يحتاج إلى ثقافة ترسي قيم من مثل التسامح، والتعددية، وما شابه(، فيما ينطلق الثاني من أن 

مة، وأن المنظومة الثقافية والقيمية المرتبطة بالديمقراطية تتبع إدراك المصلحة وال أساس الخيار الديمقراطي هو المصلحة العا
يشترط أن تسبقها. مناقشة التصورين، وارتباط كل منهما بتصورات فكرية، وأيديولوجية مختلفة. تمكين الطالب من بناء تصورهم 

 الخاص حول دوافع وجدوى اختيار الديمقراطية كنظام سياسي.
 السابق: موافقة البرنامجالمتطلب 

6172 DMHR  الديمقراطية والمواطنة 
مفهوم المواطنة المتساوية كمرتكز أساسي للنظام الديمقراطي وانعكاس ذلك في قوانين الدولة وفي سياساتها الداخلية وعالقتها 

أو الجنس أو الطائفة أو المذهب من بالمواطنين، والمساواة بينهم وعدم تمييزها في جميع نواحي هذه العالقة على أساس العرق 
 بين نواحي أخرى. إنتفاء الديمقراطية كصفة للنظام السياسي في غياب المواطنة المتساوية.

 المتطلب السابق: موافقة البرنامج

6173 DMHR  الديمقراطية والعالقات الدولية والنظام العالمي 
رات حوله في حقبة ما بعد الحرب الباردة ونشوء "النظام العالمي التحوالت التي حدثت على النظام الديمقراطي وعلى التصو 

نشاء أسس  الجديد". نقاش المتغيرات التي أدت إلى وضع شروط خارجية من مثل وجود "معايير دولية" لألنظمة الديمقراطية، وا 
بالقانون الدولي وبالحرب والسلم،  خارجية لشرعية األنظمة السياسية. التغيرات على فهم وممارسة السيادة الوطنية، وعالقة ذلك

 والتحوالت في دور األمم المتحدة.
 المتطلب السابق: موافقة البرنامج

6181 DMHR  األحزاب السياسية في فلسطين 
مدخل عام لتطور األحزاب السياسية في فلسطين منذ نهاية الحرب العالمية األولى. األحزاب التي نشأت قبل النكبة وطبيعتها، 

األحزاب القومية واإلسالمية، التحوالت التي طرأت على أنماط وطبيعة التنظيم السياسي بعد تشكل منظمة التحرير نشوء 
الفلسطينية. اهتمام خاص بالتحول الحزبي في مرحلة منظمة التحرير الفلسطينية وظهور أحزاب إسالمية جديدة أو متجددة بعد 

 بي في فلسطين بعد نشوء السلطة الفلسطينية.. التغيرات على المشهد الحز 1967احتالل عام 
 المتطلب السابق: موافقة البرنامج

6182 DMHR  منظمات المجتمع المدني في فلسطين 
، 1967تطور منظمات المجتمع المدني في فلسطين في حقبتين رئيسيتين: األولى بعد الحرب العالمية األولى وحتى عام 

طة الفلسطينية أيضا. التحوالت التي حصلت والتغير في القضايا واألدوار في كل مرحلة والثانية تحت االحتالل وفي حقبة السل
 لهذه المنظمات.

 المتطلب السابق: موافقة البرنامج
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6183 DMHR  حقوق الالجئين 
ة الالجئين أو النظام الدولي لحماية الالجئين والتطورات التاريخية والقانونية التي مر بها، سواء تلك التي تواكب تطور اتفاقي

تدرس دور الجهات الفاعلة الرئيسية بما في ذلك مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين أو تلك المتعلقة بالالجئين  التي 
الفلسطينيين وما يرتبط بها من مؤسسات كوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل ألالجئين الفلسطينيين. العالقة بين قانون الالجئين 

ن الدولي لحقوق اإلنسان. التحديات التي تواجه حماية الالجئين على الصعيدين الدولي والمحلي على حد سواء. والقانو 
 التطورات السياسية المختلفة وأثرها على الحماية الدولية لالجئين.

 المتطلب السابق: موافقة البرنامج

6184 DMHR  القوانين السارية في فلسطين وحقوق اإلنسان 
تحليلية نقدية للقوانين السارية المعمول بها في فلسطين من منظور حقوق اإلنسان وحمايتها ومدى قدرتها على تصفية دراسة 

األثر االستعماري. نظرة تاريخية لتطور القوانين والتشريعات في فلسطين، بما في ذلك التشريعات الدستورية، واإلدارية، 
مكانية حماية حقوق اإلنسان في ظلها، ونقاش مدى والجزائية، وغيرها. فحص التشريعات االستع مارية وامتداداتها الراهنة، وا 

 نجاح وفشل المشرع الفلسطيني في تطوير النظام القانوني باتجاه حماية حقوق اإلنسان.
 المتطلب السابق: موافقة البرنامج

6185 DMHR  حالة حقوق اإلنسان في فلسطين 
إلنسان في فلسطين، والتطور التاريخي للدفاع عن حقوق اإلنسان، ومأسسة الدفاع عن المواضيع التي تتصدر قضايا حقوق ا

حقوق اإلنسان، وأدوات ووسائل حماية حقوق اإلنسان والفاعلون في حماية اإلنسان في فلسطين، وتقييم حماية حقوق اإلنسان 
 في النظام القانوني الفلسطيني، والفهم الشعبي لحقوق اإلنسان.

6186 DMHR  قضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان تحت االحتالل 
خصوصية قضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان تحت االحتالل، وأولويات المجتمع في الظرف االستعماري، وأثرها على تطور 

ومعيقات منظومة حقوق اإلنسان. المقاومة الفلسطينية وتطور وتراجع المكون الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني. 
التحول الديمقراطي وحماية حقوق اإلنسان في ظل فقدان السيادة. أثر اتفاقيات أوسلو على حالة الديمقراطية وحقوق اإلنسان في 

 فلسطين.

6187 DMHR  الحقل يف الراهنة النقاشات مع التفاعل 
الطلبة بالمشاركة في ندوات علمية  مشاركة إيجابية وفاعلة في النشاطات العلمية والثقافية ذات العالقة عن طريق قيام

ومؤتمرات )محليا ودوليا( حول قضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان يقر البرنامج صالحيتها مسبقا لغرض المساق. تقديم تقارير 
ور لمدة وافية ونقدية حول النقاشات الدائرة فيها. نقاش هذه التقارير خالل لقاءات صفية. يتطلب إنهاء المساق المشاركة بالحض

ساعة وتقديم تقرير وافي ونقدي عن كل جلسة. )وتحتسب كل ورقة يقدمها الطالب في الندوات والمؤتمرات المقرة بست  30
 .(ساعات ويستعاض عن تقرير الجلسة بنسخة عن المداخلة
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6190 DMHR  مواضيع الساعة 
الجديدة، التي تشكل اهتمامات جديدة لدى الباحثين في مساق اختياري من المستوى المتوسط حول القضايا الراهنة والتطورات 

 الحقل.
 المتطلب السابق: موافقة البرنامج

6311 DMHR  الديمقراطية في النظرية والممارسة 
دراسة تحليلية للعناصر األساسية المكونة للنظام الديمقراطي، والمفاهيم واألطر النظرية التي ينطلق منها هذا النظام، بما في 

التصورات المختلفة عن طبيعة الديمقراطية وأشكالها ومؤسساتها. العالقة بين الديمقراطية والليبرالية ومفهوم المواطنة، بما ذلك 
الحقوق تشمل جميع المواطنين دون  في ذلك فكرة الحقوق األساسية لألفراد والجماعات وضمانها والتأكد من أن آليات ضمان

قوق االقتصادية واالجتماعية. الترجمة العملية لهذه األفكار في أنظمة حكم مختلفة عبر العصور. استثناء. مفاهيم المساواة، والح
نقد األنظمة الديمقراطية من وجهات نظر متعددة في النظرية، وبشكل خاص في التطبيق في القرن العشرين، بما في ذلك 

 استخدام الديمقراطية كأداة للسياسة الخارجية للدول.

6312 DMHR  حقوق اإلنسان في النظرية والممارسة 
وتطوره الفكري والسياسي.حركة حقوق اإلنسان بعد الحرب العالمية الثانية وتطورها في السبعينيات  نشأة مفهوم حقوق اإلنسان

ان ومفاهيم ومن ثم في التسعينيات من القرن العشرين وارتباطها بالتغيرات السياسية واالقتصادية. العالقة بين مفهوم حقوق اإلنس
السيادة، حقوق الفرد والمواطن. اإلنسانية والعالمية والكرامة اإلنسانية. القول بالحياد، والموضوعية، وتوثيق االنتهاكات. تعريف 

والنقدية. الممارسة الفعلية لحماية حقوق اإلنسان وتقاطعها مع عالقات القوة في السياسية  االنتهاكات ومظاهرهاالتقنية
عالقتها مع االستعمار.المنظومة السائدة لحقوق اإلنسان والقوانين الوطنية.التمييز ما بين القانوني والحقوقي واالقتصاد، و 

 .وارتباطهما

6313 DMHR  مدخل للدراسة والبحث في القضايا متداخلة الحقول في العلوم االجتماعية 
لبحث الكمي والكيفي. العالقة بين النظرية والمنهج. نقاش األسس واالفتراضات اإلبستيمولوجية واالنطولوجية المختلفة لمناهج ا

القضايا المنهجية للبحث األكاديمي. من حيث محددات البحث اإلبستيمولوجية )السياقات، والحقائق، والتصورات النمطية، 
يات المتوفرة لإلجابة واإلجماع العلمي(، وأهداف البحث، وأخالق االبحث، وسبل إنجازه. ربط منهج البحث بسؤال البحث والمعط

عليه عن طريق استعارة أدوات بحثية تستخدم تقليديا في حقول علمية محددة. وأساليب وآليات البحث الكمي والكيفي وتنظيم 
المعلومات واألفكار وتحليلها النقدي ألغراض كتابة البحث. البنية المفاهيمية للبحث، والتفكيك والتركيب، والعالقات السببية، 

من القضايا المنهجية. قضايا الموقع والتمثيل وعالقات القوة بين الباحث والمبحوث. القضايا المتعلقة بأخالق البحث.  وغيرها
 مكونات مقترح البحث: اإلشكالية، المنهجية، الـتأسيس النظري، مراجعة األدبيات، التحليل، والتوثيق.

 DMHR6312 أو DMHR6311السابق: المتطلب 

6321 DMHR  قضايا االنتقال إلى الديمقراطية 
دراسة وتحليل أبرز القضايا النظرية والعملية المتعلقة بالتحوالت السياسية باتجاه الديمقراطية ودوافعها، وآلياتها. المداخل 

، وغيرها(. والتصورات النظرية المختلفة حول هذه التحوالت )نظرية النخبة، نظرية االختيار العقالني، نظريات العقد االجتماعي
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دراسة تجارب عملية )ناجحة وفاشلة( لمثل هذه التحوالت ومقارنة تجارب البلدان التي استطاعت التحرر من الحكم العسكري أو 
الملكية المطلقة أو الحكم الكلياتي )الشمولي أو التوتاليتاري( في مسعى إلدراك الكيفية التي تحكم تفاعالت عمليات التحول 

ظام االقتصادي والبنية الثقافية السائدة والضغوطات الدولية. نشأة المبحث والدوافع السياسية والفكرية الديمقراطي مع الن
والحقلوية وراء التوجهات المختلفة ألدبيات هذا المبحث. دراسة تجارب البلدان العربية في مجال االنتقال إلى الديمقراطية. 

ة، والتحديث، والعولمة، والتحرر، والثورة، وغير ذلك، وعالقة ذلك بطبيعة القوى العالقة بين عمليات التحول الديمقراطي والتنمي
 االجتماعية التي دفعت باتجاه هذه التحوالت. تجربة وآفاق وصعوبات التحول الديمقراطي في فلسطين.

 DMHR6311 السابق:المتطلب 

6322 DMHR  تاريخ الديمقراطية 
وتطبيقها، « المبادئ الديمقراطية»و« الديمقراطية»تركيز خاص على التغير في فهم مع  تاريخ الصراعات السياسية العالمية

والتحوالت في فهم وتطبيق الديمقراطية في عصر العولمة. قراءة نقدية للتاريخ في السياقين االستعماري والتحرري بغية فهم 
سياسية بوصفها حاضنات سياسية لإلرادة التمثيلية الحركات االجتماعية بما في ذلك النضاالت النقابية والنسوية واألحزاب ال

للجماهير. ارتباط تطور النظم الديمقراطية بالنظم االقتصادية، واألفكار والمفاهيم والفلسفات السياسية التي رافقت هذا التطور 
ية للنظرية والتطبيق. نشأة تاريخيا، والتدشين التاريخي لفكرة الديمقراطية، وتحول األفكار حول الديمقراطية إلى قراءة معيار 

وتطور المركزية األوروبية في التاريخ المعياري للديمقراطية، وتطور التصورات الديمقراطية المناهضة للمركزية األوروبية وبناها 
 المعرفية، مع إيالء االهتمام لمعالجة الديمقراطية في دول الجنوب )بتركيز خاص على العالم العربي(.

 DMHR6311 السابق:المتطلب 

6331 DMHR  القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
تطورمنظومة حقوق اإلنسان في القانون الدولي.اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛النشأة والمضامين.االتفاقيات الدولية واإلقليمية 

الدولي اإلنساني والقانون الجنائي لحقوق اإلنسان. مكونات المنظومة وعناصرها وارتباطها بالقانون الدولي؛عالقتها بالقانون 
الدولي لالجئين. المؤسسات القائمة على المنظومة؛أجهزة األمم المتحدة،المنظمات غير الحكومية.مضامين حقوق اإلنسان 
السياسية والمدنية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية؛المعرفة التقنية للتعامل مع نصوص االتفاقيات وتفسيرها وتحديد 

 .ها.آليات التطبيق والرصد والرقابة داخل االتفاقيات. آليات توطين القانون الدولي وتطبيقه في النظام القانوني الوطنيمعنا
 DMHR6312السابق:المتطلب 

6332 DMHR  آليات حماية حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية والوطنية 
االنتهاكات؛اآلليات الدولية الوطنية واإلقليمية. الوسائل التي تعتمدها منظومة حماية حقوق اإلنسان؛آليات التنفيذ والرقابة ورصد 

األمم المتحدة،والمؤسسات المنبثقة عنها،لضمان تنفيذ ومراقبة األداء والممارسة الفعلية المرتبطة بحقوق اإلنسان؛التقارير 
واإلقليمية والوطنية لمبادئ حقوق اإلنسان. اآلليات الدورية؛نظام الشكاوى الفردية؛وسائل الرصد والرقابة. تطبيق المحاكم الدولية 

الوطنية؛ديوان المظالم.تنفيذ االتفاقيات الدولية في القانون الوطني ومواءمتها معه؛الرقابة البرلمانية؛الرقابة الدستورية.عالقة 
 .تطبيق حقوق اإلنسان باألليات الدولية واإلقليمية

 DMHR6312المتطلب السابق: 
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6351 DMHR  نظريات الحقوق وحقوق اإلنسان 
البحث في عدد من الموضوعات المشتركة في حقول القانون واألخالق والعلوم السياسية. منشأ وتبرير الحقوق والواجبات، 
والتفسيرات المختلفة للعدالة والمساواة والحرية. األطر النظرية الهامة التي تمت مناقشة موضوع الحقوق من خاللها، مثل 

كانط وهيجل وماركس، والنظرية النفعية ونظرية رولز. األسس الفلسفية لنظريات الحقوق، بما في ذلك المفاهيم المتعلقة نظريات 
بـالفعل اإلنساني، الهوية، حرية اإلرادة، والمسؤولية، وكيفية تطبيق هذه النظريات على مسائل ذات اهتمام عام، مثل الحقوق 

 .الرجل والمرأة، التمييز العرقي أو اإلثني ومعاملة األقليات وغيرهاالمدنية، العقوبات، المساواة بين 
 DMHR6312السابق: المتطلب 

6352 DMHR  الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية 
بالموضوع: دراسة معمقة للعالقة بين الديمقراطية والحقوق االقتصادية واالجتماعية. اهتمام خاص بثالثة توجهات أساسية تتعلق 

األول، توجه فكري ينفي وجود عالقة منطلقا  من أن الحقوق االقتصادية واالجتماعية ليست حقوقا بالمعنى الدقيق للكلمة؛ 
والثاني، توجه يركز على الحاجة العملية لحد أدنى من الرخاء االقتصادي الستقرار النظام الديمقراطي حتى بوجود حقوق 

ظرا إلى أن التباين االقتصادي بفعل النظام الرأسمالي يؤدي إلى عدم المساواة السياسية، أي عدم سياسية لجميع فئات الشعب، ن
المساواة في النفوذ السياسي والمجتمعي؛ والثالث، توجه يركز على الحقوق االجتماعية واالقتصادية كحقوق أساسية بالمعنى 

 مقراطي ومستلزمات ذلك االقتصادية واالجتماعية.الفلسفي، إضافة إلى الحاجة العملية الستقرار النظام الدي
 DMHR6311 ،DMHR6312 السابق:المتطلب 

6353 DMHR  الديمقراطية وتفكيك بنى الهيمنة 
قدرة النظام الديمقراطي على تفكيك بنى الهيمنة )سواء كانت استعمارية، أو شمولية، أو طبقية، أو اجتماعية(. ونقاش طبيعة 

قادر على تفكيك بنى الهيمنة. سبل وأدوات تعزيز النظام الديمقراطي من منظار تحرير اإلنسان عن طريق النظام الديمقراطي ال
إزالة األشكال المختلفة لبنى الهيمنة، بما في ذلك تلك التي تتخذ من القانون والسياسات شكال لها. منطلقات النظام الديمقراطي 

دة الحرة لألفراد والجماعات والشعوب. تصورات مفكرين بارزين من مثل وآلياته، وقدرته على صون إمكانات تحقيق اإلرا
جرامشي، وهابرماس، وجيجك، وآخرين حول الديمقراطية والتحرر. حركات التحرر الوطني، واالنعتاق اإلثني، والتخلص من 

 أشكال التمييز المختلفة، وقدرة األنظمة الديمقراطية الناشئة على تحقيق األهداف التحررية.
 DMHR6311 السابق:المتطلب 

6354 DMHR  النظريات السياسية ومصادر الشرعية 
دراسة بعض القضايا األساسية التي اهتم بها الفالسفة السياسيون منذ القدم وحتى الوقت الحاضر. نصوص مختارة من كتابات 

: التبريرات الفلسفية ألنظمة الحكم المختلفة الفالسفة والمنظرين الرئيسيين الذين عالجوا الموضوع. معالجة قضايا متعددة تشمل
)الديمقراطية، الفوضوية، الديكتاتورية(، نظريات الدولة والعقد االجتماعي، لغة الحقوق )معناها، وظيفتها، وأهميتها(، واجب 

والمجتمع المدني،  الطاعة وحدودها، مشكلة األقليات، الحرية )السلبية واإليجابية(، العدالة )الشكلية والمضمونية(، الدولة
األنظمة االجتماعية المختلفة )الرأسمالية، االشتراكية، دولة الرفاه(، ومفاهيم الحرية والعدالة التي تسوغها، مصادر شرعية الحكم 

 والسيطرة والعصيان المدني.
 DMHR6311 السابق:المتطلب 
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6355 DMHR  الديمقراطية وقضايا الهوية والثقافة والتاريخ 
العالقة التي تربط الديمقراطية كمفهوم وكممارسة بالثقافة السياسية السائدة وارتباطها بالهوية وبالتاريخ. تناول مواضيع مناقشة 

من مثل العناصر والمركبات التاريخية المكونة للثقافة السياسية وللهوية وعالقتها بالثقافة السياسية السائدة، وكيفية تأثير الثقافة 
ى الحالة الديمقراطية، الكيفية واألنساق التي تؤثر الديمقراطية من خاللها على الثقافة السياسية وعلى الهوية. السياسية ذاتها عل

اهتمام خاص بالعالقة بين عمليات التحول الديمقراطي واإلجراءات الليبرالية وأثرها على الثقافة والهويتين الفردية والجمعية. أثر 
السائدة والهوية. إيالء اهتمام خاص في الحالتين العربية والفلسطينية في سياق مناقشة مختلف اإلرث االستعماري على الثقافة 

 .مفاصل ومحاور هذا المساق
 DMHR6311 السابق:المتطلب 

6356 DMHR  المجتمع المدني 
المعاصرة. العناصر دراسة لدالالت مفهوم "المجتمع المدني" من حيث تنوع استخداماته وتطورها تاريخيا، وانتهاء بالحقبة 
المدني بمفاهيم ذات  المكونة للمجتمع المدني ومؤسساته إضافة إلى شروط وجوده وشروط ديمومته، وارتباط مفهوم المجتمع

عالقة، مثل مفهوم المواطنة، والقومية، والديمقراطية، من بين مفاهيم أخرى. توظيف المفهوم ألغراض شتى في السياقين 
تمام خاص بالخصوصية العربية والفلسطينية والنقاش الجاري حولها خالل العقود الثالثة الماضية. تحول العالمي والعربي مع اه

 "المجتمع المدني" إلى شعار معركة وساحة صراع مع الدولة العربية السلطوية.
 المتطلب السابق: موافقة البرنامج

6357 DMHR  الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعولمة 
اكتساب الديمقراطية وحقوق اإلنسان أبعادا جديدة في الحقبة التي باتت تعرف بعصر العولمة. وتتبع التحوالت في نقاش عملية 

مفاهيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان، والممارسات، والبنى السياسية والتنظيمية على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية من 
ارتباط هذه التحوالت بالتغيرات في النظام العالمي المتمثلة بأحادية القطبية في السياسة  حيث منشأها، ومغزاها، وأثرها. ونقاش

الدولية، واالعتماد المتزايد على المعلوماتية، والتحوالت النيوليبرالية، وطغيان العقيدة األمنية. فحص التصورات المختلفة حول 
كال التمثيل، واستخدام التقانة المعلوماتية في عمليات التمثيل، وتطور الحاجة إلى تطوير النظم الديمقراطية من حيث آليات وأش

قليمية جديدة ضمن منظومة حماية حقوق اإلنسان، ومكانة الديمقراطية وحقوق اإلنسان في المؤسسات  مؤسسات عالمية وا 
 الدولية وتبعات ذلك على دول الجنوب، مع تركيز على العالم العربي، وفلسطين.

 DMHR6311 ،DMHR6312 بق:الساالمتطلب 

6358 DMHR  الديمقراطية وحقوق اإلنسان في التربية والتعليم 
دراسة لمفاهيم "التربية الديمقراطية" و"ديمقراطية التربية"، و"حق اإلنسان في التربية". توضيح المبادئ والمفاهيم التي تستند إليها 

عليها حقوق اإلنسان، مع التركيز على الطرق التي يمكن لهذه المفاهيم التصورات المختلفة للديمقراطية، والمبادئ التي تشتمل 
أن تتبلور فيها على صعيد التربية في البيت والمدرسة والمجتمع ككل. دراسة المفاهيم واألساليب التربوية، وفلسفة التربية التي 

اج. والتعريف باألسس النظرية لتعليم تجعلها متصفة بصفة الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان من حيث األسلوب والمنه
 الديمقراطية وحقوق اإلنسان. ونقاش عملية التعّلم الديمقراطية واختالفاتها عن التلقين )التعليم البنكي(.

 DMHR6311 ،DMHR6312 السابق:المتطلب 
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6359 DMHR  العملية التشريعية 
المساس بالحقوق، وللتعبير عن اإلرادة العامة، وللحفاظ على االنسجام مراحل عملية التشريع المختلفة الضرورية للتأكد من عدم 

التشريعي، وعلى التراتبية في القوانين واألنظمة والتعليمات. مراجعة التشريعات، وأدوات وآليات فحص امتثال التشريعات مع 
والخطة التشريعية، ووضع األولويات في  المبادئ الدستورية ومع مبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنسان. السياسات التشريعية،

 التشريع وفي مراجعة التشريعات.
 DMHR6311 ،DMHR6312 السابق:المتطلب 

7120 DMHR  موذج لمفاهيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
لتعرف يتناول هذا المساق )ذو مضمون متغير( بالدرس والنقاش المعمق أحد مفاهيم الديمقراطية و/أو حقوق اإلنسان بهدف ا

 على هذا المفهوم وللتعرف على أدوات المقاربة المفاهيمية ومكانية المفاهيم في منظومة الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
 المتطلب السابق: موافقة البرنامج

7130 DMHR  نموذج لممارسات حقوق اإلنسان 
حقوق اإلنسان والفروق   تمظهرات أو أنماط ممارسةأحد   يتناول هذا المساق )ذو مضمون متغير( بالدرس والمناقشة النقدية

بين الخطاب والممارسة في حقوق اإلنسان بهدف التعرف على أدوات التحليل النقدي، وسبل التقدم في النظرية والممارسة بناء 
 على دراسة نمط معين من أنماط الممارسة.

 المتطلب السابق: موافقة البرنامج

7140 DMHR   الديمقراطيةنموذج للممارسات 
أحد تمظهرات أو أنماط ممارسة الديمقراطية، ويفحص   يتناول هذا المساق )ذو مضمون متغير( بالدرس والمناقشة النقدية

الفروق بين الخطاب والممارسة، وبين الظاهر والباطن في الممارسة الفعلية في النظم السياسية الديمقراطية بهدف التعرف على 
 وسبل التقدم في النظرية والممارسة بناء على دراسة نمط معين من أنماط الممارسة. أدوات التحليل النقدي،

 المتطلب السابق: موافقة البرنامج

7151 DMHR )تدريب عملي )ميداني 
ينضم الطلبة إلى مؤسسة عاملة في قضايا ذات عالقة مباشرة بالديمقراطية وحقوق اإلنسان، ويعملون فيها لفترة زمنية، ويكتبون 

قارير مرحلية وختامية عن التجربة الميدانية بهدف الربط بين التجربة الشخصية والتصورات النظرية. يتخلل ذلك لقاءات دورية ت
 مع أستاذ المساق لتبادل الخبرات بين الزمالء، ولعمل التقييم للتقدم في فهم الجوانب الميدانية للتجربة.

 المتطلب السابق: موافقة البرنامج

7152 DMHR )توثيق االنتهاكات )ميداني 
يقوم الطلبة بالتدرب على رصد وتوثيق االنتهاكات ميدانيا بالتعاون مع إحدى المؤسسات التي تقوم بهذا العمل بغرض التعرف 

 على أصول وآليات وأصول عمليات التوثيق، وينتهي المساق بنقاش وتقييم عمليات التوثيق التي تم إنجازها خالل الفصل.
 السابق: موافقة البرنامجالمتطلب 
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7153 DMHR تخطيط استراتيجي 
مهارات التخطيط االستراتيجي بدءا بوضع األهداف، وتقييم اإلمكانيات، وتصميم خطط العمل، والخطوات الضرورية لبلوغ 

اطات المتعلقة األهداف، ووضع أسس التقييم المرحلي والنهائي لإلنجاز في خطة العمل، باستخدام أمثلة ونماذج التخطيط للنش
 بقضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان.

 المتطلب السابق: موافقة البرنامج

7154 DMHR إدارة الحمالت وتنظيم النشاطات 
يهدف المساق إلى التعرف بسبل تنظيم الحمالت والنشاطات التي يقوم بها الناشطون في مجاالت الديمقراطية وحقوق اإلنسان، 

 التجارب في عمليات إدارة الحمالت وأسباب النجاح والفشل الكامنة وراء نتائجها. ويستخدم المساق نماذجا من
 المتطلب السابق: موافقة البرنامج

7190 DMHR  قضايا راهنة 
 مساق اختياري من المستوى المتقدم حول مستجدات المعرفة ذات العالقة الوثيقة بقضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان.

 موافقة البرنامجالمتطلب السابق: 

7311 DMHR نقد الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
قراءة نقدية في مفاهيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان. األسس االقتصادية لمفهوم الديمقراطية الليبرالية. االفتراضات اإلشكالية 

يمقراطية ومنظومات حقوق لمفهوم حقوق اإلنسان. "اإلنسان" المفترض في خطاب حقوق اإلنسان. نقد مفاهيم وأنظمة الد
اإلنسان المختلفة في النظرية والتطبيق مع اهتمام خاص بالكتابات المعاصرة حول الموضوع. تصورات متنوعة في نقد 
الديمقرطية، من منطلقات فكرية مختلفة من بينها على سبيل المثال، النقد الماركسي، والنقد النسوي للديمقراطية الليبرالية. ونقد 

مختلفة في الفكر اإلسالمي للديمقراطية، والنقد الديمقراطي الليبرالي ألنظمة ديمقراطية أخرى، والنقد الراديكالي ألشكال اتجاهات 
الديمقراطية المعاصرة. كما يناقش المساق نقد مفاهيم حقوق اإلنسان في تجلياتها المختلفة، ومن منطلقات متنوعة من مثل تلك 

 التي وردت أعاله.
 موافقة البرنامجإنهاء المتطلبات االجبارية أو المتطلب السابق: 

7312 DMHR الديمقراطية والتحول السياسي في دول الجنوب 
خصوصيات التحوالت السياسية في دول الجنوب بارتباطها باإلرث االستعماري والهيمنة المباشرة وغير المباشرة، وحاجة دول 

ليات التنموية باألنظمة السياسية وتحوالتها. نقاش النظريات القائلة بأهمية الديمقراطية الجنوب إلى التنمية، وارتباط العم
للعمليات التنموية، والعكس بالعكس. المحتوى السياسي للعمليات التنموية، وقضايا التدخل األجنبي واالستعمار الجديد من 

لتنمية بعد الحرب العالمية الثانية والمراحل المختلفة لتطوره خالل المساعدات الخارجية التي تحمل طابعا تنمويا. تطور مفهوم ا
وصوال إلى إدخال مفاهيم المشاركة والشمولية واالستدامة إليه. استخدام مفاهيم التنمية الديمقراطية وحقوق اإلنسان في الهيمنة 

 االستعمارية، ونشوء مفاهيم التنمية البديلة، والتنمية التحررية.
 موافقة البرنامجإنهاء المتطلبات االجبارية أو المتطلب السابق: 
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7313 DMHR الديمقراطية وحقوق اإلنسان في الفكر العربي واإلسالمي المعاصرين 
التعريف بالفكر العربي واإلسالمي المعاصرين المتعلق بالديمقراطية والتحول الديمقراطي وقضايا حقوق اإلنسان في الوطن 

عربي الديمقراطي في عصر النهضة، مرورا بتجارب ما بين الحربين، والحركة الناصرية، العربي. رصد بدايات الفكر ال
والنقاشات الجارية منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي حول مفاهيم الديمقراطية وعالقتها بالمجتمع العربي وحاجاته السياسية 

السياسية المعاصرة التي تطالب بالديمقراطية وبحماية حقوق واالقتصادية واالجتماعية، والخلفيات الفكرية للحركات االجتماعية و 
اإلنسان. القضايا الساخنة المتعلقة بالديمقراطية وحقوق اإلنسان في العالم العربي واإلسالمي مثل الحريات والحقوق والتعددية 

الغربي، والحركات التجديدية  السياسية والفكرية والعلمانية، والخصوصية الثقافية، والعالقة مع التراث الفكري والعلمي
 واإلصالحية.

 موافقة البرنامجإنهاء المتطلبات االجبارية أو المتطلب السابق: 

7314 DMHR الكرامة اإلنسانية والديمقراطية وحقوق اإلنسان 
ودراسة مكانة المفهوم فحص مفهوم الكرامة اإلنسانية وقدرته على الدفع باتجاه التغيير االجتماعي، وتحقيق العدالة االجتماعية، 

في منظومة العالقات اإلنسانية وضوابطها القيمية. المداخل الفلسفية لمفهوم الكرامة، والمعاني االجتماعية المختلفة للمفهوم 
وصراعها التاريخي وسياقاتها. مكانة مفهوم الكرامة اإلنسانية في منظومة حقوق اإلنسان، والمكانة القانونية لمفهوم الكرامة، 

التمظهرات السياسية للمفهوم، ومفهوم الكرامة في الحياة اليومية والمهنية. نقاش أسباب ظهور "الكرامة" كشعار رئيس في و 
 المطالب الشعبية بشكل متزايد، وبحث سبل تحقيق هذا الشعار واقعيا.

 موافقة البرنامجإنهاء المتطلبات االجبارية أو المتطلب السابق: 

7315 DMHR  اإلنسانفلسفة حقوق 
منشأ حقوق اإلنسان وتبرير وجودها ومحتواها وطبيعتها وما إذا كانت كونية ومعنى ذلك. النقاش والحوار العالمي حولها، 
ووضعها القانوني في الدول العربية وعلى الصعيد العالمي. التأصيل النظري والفلسفي لهذه الحقوق ونقد المدارس الفكرية 

على عدد منها كما تنعكس في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على سبيل المثال ال الحصر.  المختلفة. التوافقات الدولية
التوظيف السياسي لها من قبل الدول المتنفذة واستخدامها كعصا مشهرة في وجه دول أخرى. رفض عدد من هذه الحقوق في 

 الدول السلطوية بما في ذلك العربية منها باسم "الخصوصية الثقافية".
 موافقة البرنامجإنهاء المتطلبات االجبارية أو متطلب السابق: ال

7316 DMHR  الدولة العربية والثورة والتحول السياسي 
دراسة للمراحل الثالث التي مرت بها الدولة العربية بعد الحرب العالمية األولى وطبيعة الدولة في كل مرحلة، وحتى االنتفاضات 

قد الثاني من القرن الحادي والعشرين. المرحلة السابقة لهذه الثورات خاصة المرحلة التي انفسخ والثورات العربية في بداية الع
فيها "العقد االجتماعي" أو المقايضة التي تبلورت في الخمسينات والستينات من القرن العشرين، والذي قبل فيها الجمهور بالدولة 

المرحلة للثورات العربية. شروط التحول السياسي باتجاه ديمقراطي. دراسة  السلطوية مقابل تأمين الحاجات األساسية. تمهيد هذه
مقارنة لعدة ثورات في دول مختلفة، تلقي الضوء على أسباب نجاح أو فشل االنتفاضات والثورات العربية والعوامل التي قد تبقى 

 ت محددة مع اهتمام خاص بمصر وتونس.فاعلة في المستقبل. استشراف مآلها في عدد من الدول العربية بناء على مؤشرا
 موافقة البرنامجإنهاء المتطلبات االجبارية أو المتطلب السابق: 
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7317 DMHR الهيمنة والديمقراطية وحقوق اإلنسان في العالم وفي فلسطين 
مواطنة، والكرامة طبيعة وأشكال الهيمنة وعالقتها مع معاني وقدرات وحدود مفاهيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان، من مثل ال

اإلنسانية، وسيادة القانون. مقاربة النظرية والممارسة لفهم الهيمنة وأنماطها والبنى المرتبطة بها. وتحليل األطر التنظيمية 
تأثير أنماط الهيمنة  والمؤسسية المختلفة، سواء العالمية منها أو المحلية، الكلية أوالجزئية، من أجل فهم دينامكيات وتعقيدات

ناها على الحياة اليومية، واألدوات والتقنيات التي تستخدمها في عمليات هندسة هذه الحياة اليومية سياسيا واقتصاديا وب
واجتماعيا، وصوال إلى نقاش األدوار المختلفة لكل من مفاهيم حقوق اإلنسان والديمقراطية وسيادة القانون كجزء من عملية 

 ن جهة أخرى.الهندسة من جهة، وكأداة لمقاومتها م
 موافقة البرنامجإنهاء المتطلبات االجبارية أو المتطلب السابق: 

7390 DMHR موضوع خاص 
 دراسة معمقة لموضوع خاص يتعلق بقضايا الديمقراطية و/أو حقوق اإلنسان.

 المتطلب السابق: موافقة البرنامج

8301 DMHR  في الديمقراطية( 1حلقة بحث( 
 موضوع رئيسي أو فترة أو مدرسة رئيسية في موضوع الديمقراطية.دراسة متقدمة لمفكر أو 

يشمل المساق عرض ومناقشة مبادئ األمانة العلمية، وأخالق البحث العلمي، وقراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث 
حثها على أن المنشورة في مجالت علمية محكمة، يقوم كل طالب، باالتفاق مع مدرس المساق، باختيار أحد المواضيع لب

يتضمن ذلك مراجعة عدد كاف من أدبيات الموضوع ودراستها وتحليلها، ومن ثم عرض نتائج بحثه أمام لجنة وطلبة المساق 
 وا عادة صياغته بناء على النقاش والمالحظات.

 موافقة البرنامجإنهاء المتطلبات االجبارية أو المتطلب السابق: 

8302 DMHR  اإلنسان()في حقوق  2حلقة بحث 
 دراسة متقدمة لمفكر أو موضوع رئيسي أو فترة أو مدرسة رئيسية في موضوع حقوق اإلنسان

يشمل المساق عرض ومناقشة مبادئ األمانة العلمية، وأخالق البحث العلمي، وقراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث 
المساق، باختيار أحد المواضيع لبحثها على أن المنشورة في مجالت علمية محكمة، يقوم كل طالب، باالتفاق مع مدرس 

يتضمن ذلك مراجعة عدد كاف من أدبيات الموضوع ودراستها وتحليلها، ومن ثم عرض نتائج بحثه أمام لجنة وطلبة المساق 
 وا عادة صياغته بناء على النقاش والمالحظات.

 موافقة البرنامجإنهاء المتطلبات االجبارية أو المتطلب السابق: 

8600 DMHR  الرسالة 
 إنجاز بحث علمي في مجال التخصص بموجب تعليمات الرسالة المعتمدة.

 موافقة البرنامجإنهاء المتطلبات االجبارية أو المتطلب السابق: 
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 برنامج الماجستير في الصحة العامة والمجتمعية 

 والدبلوم العالي في الرعاية الصحية األولية

والمجتمعية برنامج "الماجستير في الصحة العامة والمجتمعّية"، حيث يهدف البرنامج الى المساهمة يقدم معهد الصحة العامة 
أما   في عملية بناء نظام الرعاية الصحية في فلسطين عن طريق تطوير القدرات البشرية العاملة في مجال الصحة العامة.

بعين االعتبار مفهوم التعاون عبر القطاعات المختلفة  األهداف المحددة للبرنامج فهي إضفاء نظرة شمولية للصحة تأخذ
كعامل أساسي في عملية بناء النظام الصحي، باإلضافة الى المحددات الشاملة للصحة والتي تتضمن المحددات االجتماعية، 

مارسة الصحة والسياسية، واالقتصادية والطبية والبيولوجية. باألضافة الى تطوير مفاهيم صحية متجانسة لدى الطلبة لم
العامة بطريقة منظمة وفعالة، بحيث تكون متوائمة مع احتياجات وتطلعات المجتمع الفلسطيني، مع تدريب الطلبة على 
المهارات البحثية والتحليلية والفنية الالزمة لتحديد المشاكل المتعلقة بالصحة، وتصميم التدخالت المالئمة مع مراقبة نتائج هذة 

 التدخالت.

 لتحاق:شروط اال 
 أن يكون المتقدم حاصال  على الشهادة الجامعية األولى من جامعة تعتمدها جامعة بيرزيت وبتقدير ال يقل عن "جيد". .1
أن يكون تخصص البكالوريوس في الطب العام أو طب األسنان، أو التمريض أو إحدى المهن الطبية أو تخصصات  .2

الهندسة بجميع التخصصات، البيئة، اإلدارة، اإلقتصاد، التربية، علم أخرى لها عالقة بالصحة العامة مثل اإلحصاء، 
 اإلجتماع، علم النفس أو ما شابه.

 الجلوس المتحان مستوى في اللغة اإلنجليزية. .3
 يفضل أن يكون لدى الطالب خبرة عملية في مجاالت ذات عالقة بالصحة العامة. .4

 متطلبات إتمام البرنامج:
 :عة معتمدة موزعة على النحو التاليسا 36إتمام ما ال يقل عن 

 ساعة معتمدة تشمل المساقات التالية: 16المساقات اإلجبارية لجميع الطلبة:  أ. 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
HLTH623 علم األوبئة الكالسيكي  
HLTH627 مهارات اإلتصال والتدريب I  

HLTH6301 علم األوبئة االجتماعي  
HLTH632 التخطيط واإلدارة الصحية  
HLTH633 أساليب البحث وجمع المعلومات  
HLTH634 اإلحصائيات الصحية  

 ساعة معتمدة يسجلون لها في البرنامج. 15ضمن أول  HLTH 633مالحظة: على جميع الطلبة إنهاء مساق 
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 التالية:ساعة معتمدة من المساقات  14 المساقات االختيارية لطلبة البرنامج: ب. 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
HLTH622 إدارة الموارد في النظام الصحي  

HLTH6201 مبادْى الرعاية الصحية األولية HLTH6301 
HLTH625 623 علم األوبئة الكالسيكي واإلجتماعي المتقدمHLTH 
HLTH626 صحة العائلة   
HLTH628 مدخل إلى صحة البيئة   
HLTH629 مهارات االتصال والتدريب II 627HLTH 

HLTH635 السياسات الصحية والتخطيط 
632HLTH 

 أو موافقة أستاذ المادة
HLTH636 األنظمة الصحية العالمية  

HLTH637  الصحة العامة كمدخل لدراسة األمراض المعدية
 وغير المعدية

 

HLTH721 الصحة والمجتمع HLTH631 أو متزامن   
HLTH722  والنوعالصحة HLTH631 أو متزامن   
HLTH723 مواضيع خاصة   
HLTH724 سياسات التمويل الصحي HLTH733 
HLTH733 إقتصاد صحي BUSA636 
HLTH734 مواضيع مختارة   
HLTH735 السكان والتنمية   

 ساعات معتمدة إما رسالة أو حلقتي بحث 6  مسار "أ" أو مسار "ب": ت.

 المتطلب السابق رقم المسار اسم المسار  
ساعة معتمدة من مساقات  15إنهاء ما ال يقل عن  860HLTH رسالة  

 HLTH830 حلقتي بحث   HLTH633. البرنامج، بما فيها مساق
HLTH831 

 (HLTHوصف المساقات: )
HLTH6201   األولية الصحية الرعاية مبادى 
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األولية في العالم، واألساس المنطقي لظهور حركة الرعاية الصحية التعريف بتاريخ تطور مفاهيم وممارسات الرعاية الصحية 
األولية خالل سبعينات القرن العشرين. التركيز على المبادىء األساسية للرعاية األولية والتي تم وضع الخطوط العريضة لها 

ماذا تم بشكل جيد وماذا لم يتم ، وطرح أسئلة مثل: كيف تم تطبيق الرعاية الصحية األولية؟ 1978في مؤتمر ألما آتا عام 
بشكل جيد على مدار السنين؟. أسباب انحدار الرعاية الصحية األولية، وعودة ظهورها في مطلع القرن الحادي والعشرين. 

 .محاوالت تطبيق الرعاية الصحية األولية في السياق الفلسطيني
 HLTH 6301المتطلب السابق: 

HLTH622 صحيإدارة الموارد في النظام ال 
دارة الموارد البشرية والمالية والمادية )البنية التحتية واإلجهزة(، تطوير ادارة انظمة المعلومات الصحية بطرق  تحديد وتخطيط وا 
فعالة وموثوقة، طرح النماذج والخيارات المختلفة ألفضل الممارسات والتحديات القائمة للتطبيق الناجح لهذه النماذج في بالد 

 محدودة مثل فلسطين.ذات موارد 

623HLTH علم األوبئة الكالسيكي  
انتشار األوبئة واألمراض الشائعة في فلسطين وأنماط حدوثها. استعمال البيانات الخاصة والروتينية، مع التركيز على 

 األساليب الكمية.

625HLTH علم األوبئة الكالسيكي واإلجتماعي المتقدم 
واألمراض المنتشرة في فلسطين، تطوير المفاهيم والمهارات المكتسبة من مساق علم  دراسة ومناقشة معمقة ألهم األوبئة

 األوبئة الكالسيكي، وتطبيق هذه المفاهيم والمهارات في دراسة األمراض واألوبئة المنتشرة في فلسطين.
 HLTH 623المتطلب السابق: 

626 HLTH صحة العائلة  
جميع المراحل الحياتية: الطفولة، والشباب، والشيخوخة، مع التركيز على األنماط المشاكل الصحية التي تواجه الفرد في 

 الحياتية المختلفة كالتغذية وتأثيرها على الصحة العامة.

627 HLTH مهارات االتصال والتدريب I 
ستوى الفرد إكساب الطلبة المهارات النظرية والعملية الالزمة من خالل التعرف على طرق اإلتصال والتواصل على م

 والمجموعة والمجتمع، خاصة المجتمع الفلسطيني.

628HLTH مدخل إلى صحة البيئة           
العالقة بين البيئة وصحة اإلنسان، وربطها بين األوضاع المادية، والبيئية االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والسلوكية، 

ية الظروف البيئية كإحدى العوامل األساسية لتحسين الوضع الصحي والعوامل البيولوجية الطبية كمسببات للمرض، وأهم
 للسكان.
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629 HLTH مهارات االتصال والتدريب  II 
 االتصال كأداة للتنظيم اإلداري والتدريب ، مهارات تطوير الخطط والبرامج الفردية والجماعية، وكتابة التقارير وتنظيم البرامج.

 HLTH 627المتطلب السابق: 

HLTH6301 االجتماعي األوبئة علم 
تعريف بالمفاهيم والمصلحات األساسية المستخدمة في توظيف المفهوم الوبائي االجتماعي لدراسة الصحة والمرض على 
مستوى السكان. توضيح السياقات االجتماعية والثقافية واالقتصادية والبيئية والسياسية التي من خاللها تتشكل أو تتدهور 

يحدث بها المرض. استخدام الطرق المتعددة في جمع البيانات بهدف فهم احتياجات السكان الصحية والطرق الصحة، والتي 
 .التي يتم من خاللها العمل لتلبية هذه االحتياجات. التعرف على أساليب البحث الكيفية النظرية والعملية

632 HLTH لتخطيط واإلدارة الصحية 
دارة الرعاية الصحية األوليةالمشاكل الرئيسة الموجودة في  المستويات المحلية واإلقليمية والقومية، وكيفية  على التخطيط وا 

 التعامل معها، والتركيز على مهارات إدارية محددة مثل التخطيط والتقييم وعمل الشبكات وجدولة الوقت وحفظ السجالت.

633 HLTH أساليب البحث وجمع المعلومات 
أساليب جمع واستخراج المعلومات من  تصميم البحث، البحث التجريبي وطرق أخذ العينة.  الكيفية،أساليب األبحاث الكمية و 

 .المركز الصحي والمجتمع المحلي

634 HLTH اإلحصائيات الصحية 
ورها المبادئ واألساليب اإلحصائية األساسية والمهارات الالزمة للتعامل مع مشاكل الصحة العامة، أهميتها، واستخداماتها، ود

 في المساعدة على اتخاذ القرارات والتخطيط الصحي السليم.

635 HLTH السياسات الصحية والتخطيط 
الطرق المختلفة لصياغة السياسات الصحية والتخطيط؛ النماذج واألدوات المختلفة التي تستعمل في عملية صياغة السياسات 

مة للتخطيط الفعال والواقعي وتطوير سياسة وخطط صحية ناجحة، ودور والمتابعة والتقييم، والمهارات التقنية المختلفة والالز 
 األخالقيات الصحية في عملية رسم السياسات والتخطيط الصحي.

 أو موافقة أستاذ المادة HLTH 632المتطلب السابق: 

636 HLTH األنظمة الصحية العالمية 
ية والطبية، وتحليل لبعض القضايا الصحية الملحة األساليب المختلفة المستعملة عالميا لحل مشاكل الرعاية الصح

والمطروحة عالميا ، وتطبيق ذلك على التجربة الفلسطينية في تشكيل وبناء نظام للرعاية، وعلى اإلمكانيات المحلية إلعادة 
 بناء وتطوير النظام الصحي الفلسطيني مستقبال .
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637 HLTH  وغير المعديةالصحة العامة كمدخل لدراسة األمراض المعدية 
أسباب المرض، األمراض المعدية ذات األهمية في فلسطين مثل التهاب الكبد الفيروسي، األمراض العائدة عالميا  مثل مرض 
السل، األمراض غير المعدية خاصة المزمنة منها مثل السكري، المحددات اإلجتماعية والنفسية ذات العالقة المباشرة بالصحة 

عاقة والشيخوخة، والتركيز على استراتيجيات الوقاية من األمراض مثل التطعيمات والتقصي والتثقيف العامة مثل العنف واإل
 الصحي.

721 HLTH الصحة والمجتمع 
مدخل للعالقة بين العلوم اإلجتماعية والصحية مع التركيز على العوامل اإلجتماعية التي تؤثر على صحة المجتمع مثل 

واإلجتماعية واإلقتصادية المختلفة بما فيها التطور الحضري والتغيرات في األنماط الحياتية والدخل التغيرات الديموغرافية 
والعالقات العائلية والمجتمعية. دراسة تطور المجتمع الفلسطيني وتأثيره على الصحة بما في ذلك التغذية والتغيرات في 

 األنماط والمؤشرات الصحية األخرى.
 ،أو متزامن HLTH 631المتطلب السابق: 

722 HLTH الصحة والنوع 
دراسة العالقة اإلجتماعية بين الرجل والمرأة، وموقع المرأة في المجتمع، وما يتبع ذلك من تأثيرات على الصحة وخصوصا  
صحة المرأة. التعريف بالتجارب المختلفة التي مرت بها الحركات الصحية والنسوية العالمية لتحسين الوضع الصحي 

جتماعي للمرأة. دراسة تجربة المرأة الفلسطينية والوضع الصحي العام للمرأة الفلسطينية في مختلف مراحل نموها الجسدي واإل
 والذهني واألجتماعي كمثال على ذلك.

 .، أو متزامن631HLTHالمتطلب السابق: 

723 HLTH مواضيع خاصة  
 لعامة والمجتمعية.بحث منهجي ومعمق في التطورات والمستجدات في مجال الصحة ا

724 HLTH سياسات التمويل الصحي 
تحليل األنظمة الصحية وآليات التمويل، دور سياسات التمويل الصحي، أهداف أنظمة التمويل الصحي، التمويل الصحي 

الصحية، وأداء األنظمة الصحية، العالقة بين المريض والممول ومقدم الخدمة الصحية، التدفق النقدي في نظام الرعاية 
 نظرية المخاطرة، الحسابات الصحية القومية، اصالح األنظمة الصحية.

 HLTH 733المتطلب السابق: 

733 HLTH إقتصاد صحي 
مفاهيم وأدوات االقتصاد الصحي وتطبيقاتها في مجال الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية، الصحة كخدمة اقتصادية، 

والطلب على الخدمة الصحية، الوضع االقتصادي وصنع القرار في مجال الرعاية خصائص سوق الرعاية الصحية، العرض 
الصحية، التقييم االقتصادي وتوزيع الموارد المحدودة، تحليل التكلفة، تحليل الفاعلية والتكلفة، تحليل المنفعة والتكلفة، تحليل 

 الفائدة والتكلفة.
 BUSA636المتطلب السابق: 
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734HLTH مواضيع مختارة 
 راجعة معمقة لألبحاث والتطورات في موضوع محدد في مجال الصحة العامة والمجتمعية.م

735 HLTH والتنمية السكان 
دراسة مصادر المعلومات السكانية، ودراسة النمو السكاني وخصائصه )التركيب السكاني والعمري والنوعي واالجتماعي 

االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية(، والسياسات السكانية الموجهة للنمو واالقتصادي(، والعوامل المؤثرة فيها )العوامل 
السكاني على مستوى الدول المتقدمة والنامية بشكل عام وفلسطين بشكل خاص باستخدام برامج محوسبة خاصة. دراسة 

)التلوث، التحضر والنمو الحضري، الهجرة  اآلثار المترتبة على التغيرات السكانية في كافة المجاالت ومن منظور تنموي 
بأنواعها( والتخطيط المستقبلي المرتبط باألسرة والنوع االجتماعي والصحة االنجابية، التركيز على دراسة نماذج من السياسات 

م وفلسطين بشكل والقوانين المختلفة المتبعة في تنظيم النمو السكاني والتقليل من آثاره السلبية المختلفة في العالم بشكل عا
 خاص.

830 HLTH حلقة بحث 
يشمل المساق عرض ومناقشة مبادئ األمانة العلمية وأخالقيات   حلقة بحث حول مواضيع مختارة في مجال الصحة العامة.

البحث العلمي قراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث المنشورة في مجالت علمية محكمة، يقوم كل طالب باالتفاق مع 
مساق باختيار أحد المواضيع لبحثها على أن يتضمن ذلك مراجعة عدد كاف من أدبيات الموضوع ودراستها وتحليلها مدرس ال

 وطلبة المساق وا عادة صياغته بناء على النقاش والمالحظات.  ومن ثم عرض نتائج بحثه أمام لجنة
 HLTH 633المتطلب السابق: 

831 HLTH حلقة بحث 
يشمل المساق عرض ومناقشة مبادئ األمانة العلمية وأخالقيات   رة في مجال الصحة العامة.حلقة بحث حول مواضيع مختا

البحث العلمي قراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث المنشورة في مجالت علمية محكمة، يقوم كل طالب باالتفاق مع 
كاف من أدبيات الموضوع ودراستها وتحليلها مدرس المساق باختيار أحد المواضيع لبحثها على أن يتضمن ذلك مراجعة عدد 

 وطلبة المساق وا عادة صياغته بناء على النقاش والمالحظات. ومن ثم عرض نتائج بحثه أمام لجنة
 HLTH 633المتطلب السابق: 

860 HLTH الرسالة 
 إنجاز بحث علمي في مجال التخصص بموجب تعليمات الرسالة المعتمدة.
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 ات النوع االجتماعي والتنميةبرنامج الماجستير في دراس
يقدم معهد دراسات المرأة برنامجا دراسيا يؤدي إلى درجة الماجستير في دراسات النوع االجتماعي والتنمية. يهدف البرنامج 
إلى توسيع وتعميق المعرفة بالنظرية والمفاهيم الخاصة بالنوع االجتماعي والتنمية على المستوى العالمي واإلقليمي 
والفلسطيني؛ تطوير قدرات التحليل والنقد في تناول وتقييم السياسات والبرامج التنموية وتحديد وضع النوع االجتماعي فيها؛ 

 تطوير قدرات إجراء األبحاث التي تساهم في كشف احتياجات وعوائق إدماج النوع االجتماعي في القطاعات التنموية.

 شروط االلتحاق في البرنامج:
المتقدم حاصال على شهادة البكالوريوس في أحد تخصصات العلوم االجتماعية من جامعة تعتمدها جامعة أن يكون  .1

 بيرزيت ويمكن أيضا قبول الحاصلين على شهادة البكالورويوس في تخصصات أخرى.
 أن يجلس المتقدم المتحان مستوى اللغة اإلنجليزية الخاص بالبرنامج. .2

 متطلبات إتمام البرنامج
 في امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية الخاص بالبرنامج النجاح  .1
"قراءات إنجليزية في العلوم االجتماعية"  600GADSعلى كل من ال يجتاز امتحان المستوى أن يلتحق بمساق  .2

 لمرة واحدة واجتيازه بنجاح )ال يسمح للطالب أن يلتحق في أي من مساقات البرنامج إذا كان ملتحقا بهذا المساق(.
 بنجاح قبل االلتحاق بمساقات البرنامج األخرى. 631GADSو 630GADSميع الطلبة إنهاء مساقي على ج .3
 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 36إنهاء ما ال يقّل عن  .4

 ساعة معتمدة تشمل المساقات التالية: 18 المساقات اإلجبارية: أ. 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
630GADS مفاهيم وقضايا النوع االجتماعي والتنمية  
631GADS مدخل تاريخي ونظري إلى دراسات النوع االجتماعي والتنمية  
632GADS التوجهات النظرية في النوع االجتماعي والتنمية 

GADS630 ،
GADS631 

633GADS مناهج البحث )الكّمي( في النوع االجتماعي والتنمية 
634GADS  الكيفي( في النوع االجتماعي والتنميةمناهج البحث( 
635GADS تحليل وتخطيط النوع االجتماعي 

ساعة معتمدة يسجلون  15( ضمن أول 633GADS ،634GADSمالحظة: على جميع الطلبة إنهاء أحد مساقي مناهج البحث )
 لها في البرنامج.
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 التاليةساعة معتمدة من المساقات  12المساقات االختيارية:  ب. 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
636GADS والنوع االجتماعي األطر القانونية للدولة والمواطنة 

GADS630 ،
GADS631 

637GADS النوع االجتماعي والعالقات االقتصادية 
638GADS موضوع خاص 
639GADS سياسات التنمية 
730GADS المنظمات األهلية والنوع االجتماعي 
731GADS تطبيق التوجهات الحديثة للنوع االجتماعي والتنمية 
732GADS قضايا التنمية والقانون في المجتمع العربي والفلسطيني 
733GADS التوجهات النظرية في القانون والنوع االجتماعي 

من خارج البرنامج شريطة موافقة البرنامج يجوز للطالب أن يستبدل ثالثة مساقات من المساقات االختيارية أعاله بثالثة مساقات 
 .على ذلك قبل التسجيل لهما

 ساعات معتمدة إما رسالة أو حلقتي بحث 6مسار "أ" أو مسار "ب":  ت.

 المتطلب السابق رقم المسار اسم المسار  
ساعة معتمدة من مساقات  15إنهاء ما ال يقل عن  860GADS رسالة مسار أ

 830GADS 831GADS حلقتي بحث مسار ب 633GADS ،634GADSالبرنامج بما في ذلك 
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 (GADSوصف المساقات )
600GADS قراءات أنجليزية في حقول العلوم االجتماعية 

قراءات إنجليزية مختارة من العلوم االجتماعية لتطوير مهارات قراءة واستيعاب النصوص ) تحليل التركيب اللغوي، اكتشاف 
والمصطلحات من السياق، تحديد األفكار الرئيسية والثانوية والمعلومات، التفريق بين الحقائق واألراء معنى المفردات 

 الخاصة، تتبع تنظيم األفكار في المقالة وغيرها( وتحصيل ثروة من المصطلحات األكاديمية والعلمية.

630GADS مفاهيم وقضايا النوع االجتماعي والتنمية 
والقضايا الخاصة بحقل التخصص من خالل نصوص إنجليزية أكاديمية حول جوانب متعددة للنوع التعرف على المفاهيم 

االجتماعي في المجتمع وفي قطاعات التنمية )العائلة، األسرة المعيشية، الدولة، المنظمات األهلية، العولمة، العمل الرسمي 
من خاللها تعزيز تطوير وممارسة مهارات متقدمة في القراءة وغير الرسمي، التعديل الهيكلي، اإلصالحات القانونية وغيرها( و 

 والتحليل.

631GADS مدخل تاريخي ونظري لدراسات النوع االجتماعي والتنمية 
استعراض تاريخي لتطور قضايا المرأة والنوع االجتماعي )االجتماعية، التعليمية، االقتصادية، القانونية، السياسية، والثقافية(، 

ات النسوية )الليبرالية، االشتراكية، الماركسية، الراديكالية وما بعد الحداثة(، والمفاهيم األساسية لدراسة وتحليل وتطور النظري
قضايا النوع االجتماعي والمجتمع والوضع التنموي. تطوير المهارات الالزمة لقراءة نقدية وتحليلية لنصوص رئيسية في حقل 

 البحث العلمي. التخصص وتطوير مهارات أساسية إلجراء

632GADS توجهات نظرية في النوع االجتماعي والتنمية 
التوجهات النظرية والمنهجية الرئيسية في التنمية. أهم المداخل النظرية التي طّورت قي العقود الماضية لدمج النساء والحقا 

والنوع االجتماعي والتنمية. المفاهيم واألدوات  النوع االجتماعي في عمليات التنمية وتتضمن المرأة في التنمية، المرأة والتنمية،
 لفهم وتحليل عالقات النوع االجتماعي وتداخلها في التنمية.

 GADS630 ،GADS631المتطلب السابق: 

633GADS مناهج البحث )الكمّي( في النوع االجتماعي والتنمية 
اسة االجتماعية والتخطيط. دراسة النوع االجتماعي على مناهج البحث الكّمي في النوع االجتماعي والتنمية وتطبيقها على السي

المستوى الكّلي باستخدام مناهج البحث الكّمي وفحص مدى قدرتها على كشف تفاصيل التمييز حسب النوع االجتماعي. 
جتماعية تحليل نقدي ألبحاث تعتمد المسح الكّمي وبيانات إحصائية محّلية. تصميم بحث كّمي في إحدى مجاالت السياسة اال

 والتخطيط في فلسطين، كاالقتصاد، التعليم، العمل، الرفاه والدعم االجتماعي وغيرها.
 GADS630 ،GADS631المتطلب السابق: 
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634GADS مناهج البحث )الكيفي( في النوع االجتماعي والتنمية 
نوع االجتماعي في المجتمع وأصول استعراض مناهج البحث الكيفي لدراسة الجوانب المختلفة لوضع المرأة والتمييز حسب ال

دراسة النوع االجتماعي كفهوم وأداة تحليل على مستوى الجزئي )األسرة المعيشية، المؤسسات، والمجتمعات المحلية( باستخدام 
مناهج البحث الكيفي. فحص وتحليل مجموعة من الحاالت الدراسية العالمية والمحلية التي تعتمد إجراء بحوث ميدانية حول 

 القات النوع االجتماعي.ع
 GADS630 ،GADS631المتطلب السابق: 

635GADS تحليل و تخطيط النوع االجتماعي ورسم السياسات 
التعرف على األطر المتعددة لتحليل وتخطيط النوع االجتماعي وذلك من خالل فحص دقيق للمفاهيم واألدوات وآليات العمل 

ألخذ النوع االجتماعي في االعتبار في مجال رسم السياسات وتخطيط وتنفيذ التي طورت لمساعدة العاملين والعامالت 
 مشاريع وبرامج تنموية.

 GADS630 ،GADS631المتطلب السابق: 

636GADS األطر القانونية للدولة والمواطنة والنوع االجتماعي 
القانوني الدولي المتعلق بحقوق اإلنسان والمواطنة، اإلطار  دور الدساتير والقوانين األساسية في بناء الدولة الديمقراطية. 

 وتأثيره على الحقوق االجتماعية والسياسية للمرأة.
 GADS630 ،GADS631المتطلب السابق: 

637GADS النوع االجتماعي والعالقات االقتصادية  
النساء في أسواق العمل المختلفة في دراسة معمقة لمشاركة كل من الرجال و النساء في القوى العاملة. تحليل أدوار الرجال و 

االقتصاد الرسمي وغير الرسمي، دور القانون في تعزيز أو إعاقة عمليات التغيير في األدوار االقتصادية لكٍل من الرجال و 
 النساء. التركيز أساسا على المجتمع الفلسطيني والمجتمع العربي.

 GADS630 ،GADS631المتطلب السابق: 

638GADS  خاص في النوع االجتماعي والتنميةموضوع 
 تناول موضوع محدد يتعلق بقضايا مختلفة في مجال النوع االجتماعي والتنمية يحدده األستاذ وبموافقة البرنامج.

 GADS630 ،GADS631المتطلب السابق: 

639GADS سياسات التنمية 
الحقول الثانوية للسياسات التنموية. حدود الوكالء  استعراض االتجاهات النظرية الرئيسية والقضايا اآلخذة في االنتشار في

السياسيين، العمليات، المؤسسات و البنى المساعدة في تقويم المشكالت التنموية و الحلول لها. استعراض النوع االجتماعي 
 كبعد متداخل ومتقاطع.

 GADS630 ،GADS631المتطلب السابق: 
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730GADS المنظمات األهلية والنوع االجتماعي 
دور المنظمات األهلية )غير الحكومية( منذ الثمانينيات في الخطاب التنموي والممارسة التنموية وكيف اعتبرت بديال للدولة 
والمسار العام للتنمية. استعراض تاريخ وتزايد ظهور المنظمات األهلية والمفاهيم والقضايا التي رافقته، كالرفاه، المجتمع 

دعوى، في إطار االقتصاد السياسي وما تحمله هذه الظاهرة من مضامين وأثر على فهم التنمية المدني، الضغط والتأثير وال
زالة الفقر وتمكين النساء. معالجة هذه الظاهرة في دول الجنوب في إطار العالقة بين دول الشمال والجنوب  والديمقراطية وا 

 بشكل عام وفي دول الشرق األوسط وفلسطين بشكل خاص.
 GADS630 ،GADS631ابق: المتطلب الس

731GADS تطبيق التوجهات الحديثة للنوع االجتماعي والتنمية 
تطبيق التوجهات الحديثة في تحليل النوع االجتماعي على قضايا تنموية أساسية مثل الفقر، وسائل كسب العيش، الخصوبة 

 ات إعادة الهيكلية.والسكان، المشاركة والتمثيل في الحياة السياسية، المسألة الزراعية، وسياس
 GADS630 ،GADS631المتطلب السابق: 

732GADS قضايا التنمية والقانون في المجتمع العربي والفلسطيني 
القضايا األساسية المتعلقة بالتنمية والعدالة االجتماعية. التحديات الرئيسية التي يواجهها المجتمع العربي والفلسطيني في ظل 

 السائدة والسياسات التشريعية المؤثرة عليها مثل اتفاقية القاهرة، اتفاقيات دول التعاون الخليجي.االتفاقيات اإلقليمية 
 GADS630 ،GADS631المتطلب السابق: 

733GADS التوجهات النظرية في القانون والنوع االجتماعي 
توري، اإلداري، العمل، العائلة، الملكية التوجهات النظرية في علم القانون. الفهم االجتماعي لفروع القانون المختلفة )الدس

والمواطنة وغيرها(، وتطبيقاتها العملية وتأثير القانون في المجتمعات النامية خاصة في مجال عالقات النوع االجتماعي بهدف 
  استخدامه كآلية إلحداث التغيير االجتماعي.

 GADS630 ،GADS631المتطلب السابق: 

830GADS الجتماعي والتنمية في المنطقةحلقة بحث في النوع ا 
دراسة متقدمة لموضوع النوع االجتماعي في سياق أحد قطاعات التنمية، أو مؤسسات المجتمع كالعائلة والدولة، أو الحركات 

 40االجتماعية في دول العالم الثالث والشرق األوسط يحددها البرنامج. كتابة ورقة بحث أو تقرير ذا طابع بحثي في حدود 
يشمل المساق عرض ومناقشة مبادئ األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي قراءة وتحليل ومناقشة عدد من   صفحة.

األبحاث المنشورة في مجالت علمية محكمة، يقوم كل طالب باالتفاق مع مدرس المساق باختيار أحد المواضيع لبحثها على 
وطلبة   استها وتحليلها ومن ثم عرض نتائج بحثه أمام لجنةأن يتضمن ذلك مراجعة عدد كاف من أدبيات الموضوع ودر 

 المساق وا عادة صياغته بناء على النقاش والمالحظات.
 .633GADS، 634GADSساعة معتمدة على األقل بما فيها مساقي مناهج البحث  15المتطلب السابق: إنهاء 
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831GADS حلقة بحث في النوع االجتماعي والتنمية في فلسطين 
متقدمة لموضوع النوع االجتماعي في أحد قطاعات التنمية أو في تخطيط وسياسة مؤسسات وبرامج التنمية في دراسة 

 صفحة. 40فلسطين يحددها البرنامج. كتابة ورقة بحث أو تقرير ذا طابع بحثي في حدود 
ومناقشة عدد من األبحاث يشمل المساق عرض ومناقشة مبادئ األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي قراءة وتحليل 

المنشورة في مجالت علمية محكمة، يقوم كل طالب باالتفاق مع مدرس المساق باختيار أحد المواضيع لبحثها على أن 
وطلبة المساق   يتضمن ذلك مراجعة عدد كاف من أدبيات الموضوع ودراستها وتحليلها ومن ثم عرض نتائج بحثه أمام لجنة

 النقاش والمالحظات.وا عادة صياغته بناء على 
 .633GADS، 634GADSساعة معتمدة على األقل بما فيها مساقي مناهج البحث  15المتطلب السابق: إنهاء 

860GADS الرسالة 
 إنجاز بحث علمي في مجال التخصص بموجب تعليمات الرسالة المعتمدة.
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 المياه والبيئةوالماجستير في علوم برنامجا الماجستير في هندسة المياه والبيئة 
يقدم معهد الدراسات البيئية والمائية برنامجان دراسيان يؤديان إلى درجتي ماجستير، األولى في هندسة المياه والبيئة، حيث 
يقبل في البرنامج حاملو درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة المحددة أدناه، والثانية في علوم المياه والبيئة، حيث يقبل 

 حاملو درجة البكالوريوس في العلوم الطبيعية، او الزراعية.في البرامج 
ان الهدف من البرنامجين هو تحقيق أمال وتطلعات العديد من طالبي العلم في مجالي هندسة وعلوم المياه والبيئة لرفد 

التخطيط والتصميم المجتمع الفلسطيني بكوادر هندسية وعلمية للمساهمة بحل بعض المشاكل البيئية والمائية، وللعمل في 
 والتنفيذ لبرامج ومشاريع بيئية ومائية.

 شروط االلتحاق
للطلبة الراغبين في االلتحاق ببرنامج هندسة المياه والبيئة: أن يكون تخصص البكالوريوس في الهندسة المدنية، أو  .1

 البيئة:أن يكون تخصصالكيميائية، أو الميكانيكية، أما للطلبة الراغبين في االلتحاق ببرنامج علوم المياه و 
أو في أي  أو العلوم الحياتية، أو علوم األرض والبيئة( أو الزراعية، البكالوريوس في العلوم الطبيعية )الكيمياء،

 والبيئة، ويراه مجلس المعهد مناسبا . تخصص آخر له عالقة مباشره بهندسة وعلوم المياه
 متقدمين في بعض الحاالت، كما يحق للمجلس تحديديحق لمجلس المعهد أن يجري مقابالت شخصية لتقييم ال .2

 مساقات استدراكية ألي طالب يتم قبوله في أي من البرنامجين حسبما تقتضيها الضرورة.

 مجاالت التخصص المقدمة ضمن البرنامجين هي:
 هندسة المياه والبيئة )يقبل في هذا التخصص طلبة الهندسة فقط( .1

بيئة المختلفة، تقييم األثر البيئي، تخطيط أنظمة المعالجة لمياه الشرب والمياه يتناول هذا التخصص إدارة مصادر ال
العادمة، التزود بالمياه، تصميم البنية التحتية ألنظمة الصرف الصحي، إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة 

 والحمأة، عناصر البيئة المختلفة ووضع سبل للحد من تلوثها.
 

       )يقبل في هذا التخصص طلبة العلوم الطبيعية، أو الزراعية( علوم المياه والبيئة .2
يعالج هذا التخصص مواضيع مترابطة األطر في مجاالت المياه البيئية، تحديد مصادر تلوث المياه والهواء والتربة 

التلوث  ووضع سبل مالئمة للحد من تلوثها وضبط جودة البيئة والمياه، استخدام طرق علمية تحليلية لمعالجة
المشتركة من النواحي العلمية واالقتصادية والقانونية في قطاع -البيئي، العمليات البيئة الحيوية، الجوانب المتشابكة

 المياه والبيئة، تقييم األثر البيئي وأثره في عملية التطور المستدام، دراسة النفايات السائلة والصلبة وطرق معالجتها،
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 متطلبات إتمام البرنامج:
 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 36إتمام ما ال يقل عن : مساقات تخصص هندسة المياه والبيئة .1

 ساعة معتمدة وهي المساقات التالية: 21المساقات اإلجبارية:  أ. 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
631WEEN الصرف الحضري وأنظمة الصرف الصحي  
635WEEN  العادمة وتدوير السيب المعالجمعالجة المياه  
638WEEN النفايات الصلبة  
639WEEN تقييم األثر البيئي  
718WEEN طرق البحث العلمي  
720WESC  اإلصالح والتأهيل الحيوي  
735WESC المياه والبيئة تلوث  
734WEEN اإلدارة المتكاملة لألرض والمياه  

 ساعة معتمدة يسجلون لها في البرنامج. 15ضمن أول  718WEENمالحظة: على جميع الطلبة إنهاء مساق 

 ساعات معتمدة من المساقات التالية 9المساقات االختيارية:  ب. 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
630WEEN االقتصاد السياسي لمخططي البيئة  
632WEEN توزيع المياه  
634WEEN العمليات البيئية  
636WEEN الهيدرولوجيا  
637WESC تقنية المعلومات البيئية  
722WESC طرق إحصائية في علوم المياه والبيئة  
731WEEN 635 معالجة متقدمة لمياه الشرب والمياه العادمةWEEN 
732WEEN التخطيط الحضري واالدارة البيئية  
738WEEN مواضيع خاصة  

WESC736 المراقبة البيئية  
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 ساعات معتمدة إما رسالة أو حلقتي بحث 6أو مسار "ب":  مسار "أ" ت.

 المتطلب السابق رقم المسار اسم المسار  
ساعة معتمدة  15إنهاء ما ال يقل عن  WEEN860 رسالة مسار أ

 WEEN830 حلقتي بحث مسار ب من مساقات البرنامج
WEEN831 

 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 36إتمام ما ال يقل عن  مساقات تخصص علوم المياه والبيئة .2

 ساعة معتمدة تشمل المساقات التالية: 18المساقات اإلجبارية:  أ. 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
634WEEN العمليات البيئية  
635WEEN معالجة المياه العادمة وتدوير السيب المعالج  
718WEEN طرق البحث العلمي  

WESC633  المياهجودة  
720WESC  اإلصالح والتأهيل الحيوي  

WESC735 المياه والبيئة تلوث  
WESC737 التحليل اآللي  

 ساعة معتمدة يسجلون لها في البرنامج. 15ضمن أول  718WEEN* مالحظة: على جميع الطلبة إنهاء مساق 

 ساعة معتمدة من المساقات التالية: 12المساقات االختيارية:  ب. 

 المتطلب السابق اسم المساق المساقرقم 
WEEN630 االقتصاد السياسي لمخططي البيئة  
WEEN638 النفايات الصلبة  
WESC637 تقنية المعلومات البيئية  
WEEN639 تقييم األثر البيئي  
WESC722 طرق إحصائية في علوم المياه والبيئة  

733WESC عالقة التربة بالنبات والماء  
WESC736 المراقبة البيئية  
WEEN734 اإلدارة المتكاملة لألرض والمياه  
GEOG633  أنظمة المعلومات الجغرافية  
WEEN738 مواضيع خاصة  
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 ساعات معتمدة إما رسالة أو حلقتي بحث 6مسار "أ" أو مسار "ب":  ت.

 المتطلب السابق رقم المسار اسم المسار  
ساعة معتمدة  15يقل عن إنهاء ما ال  WEEN860 رسالة مسار أ

 WEEN830 حلقتي بحث مسار ب من مساقات البرنامج
WEEN831 
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 (WESC) (WEENوصف المساقات )
630WEEN االقتصاد السياسي لمخططي البيئة 

تأثير تأثير النواحي السياسية واإلدارية والتنظيمية واالقتصادية على تطوير سياسات بيئية مع مراعاة النواحي االجتماعية، 
الممارسات االسرائلية على بيئة فلسطين، العالقة المتبادلة ما بين النمو السكاني واستدامة المصادر الطبيعية. النواحي المالّية 
للبنية التحتّية ألنظمة المياه والصرف الصحي، اإلدارة المالية للبلديات والمجالس القروية لمشاريع المياه، تسعيرة الماء، 

ماعية واالقتصادية المؤثرة على الموارد المائية والمياه العادمة والصّحة، التحليل المالي والجدوى االقتصادية العوامل االجت
 لمشاريع المياه وأنظمة الصرف الصحي، واختبارات الحساسية لالستثمارات المالية.

631WEEN الصرف الحضري وأنظمة الصرف الصحي  
المنفصل لجمع المياه العادمة من مختلف مصادرها، كميات المياه العادمة، التصميم خصائص النظام المشترك والنظام 

الهيدروليكي لألنابيب، الميالن الهيدروليكي، أساليب التصميم، تنفيذ خطوط الصرف الصحي، المواد المستخدمة لصنع 
والحسابات الهيدروليكية له، تصريف األنابيب والمناهل، التشغيل والصيانة، مشروع تصميمي لنظام جمع مشترك أو منفصل 

مياه المطر، التصميم الهيدروليكي للقنوات المفتوحة، مخططات المصافي في الشوارع، المواد المستخدمة في الصنع، تصميم 
  محطات ضخ المياه العادمة ومياه المطر، أنواع المضخات وخصائصها.

632WEEN توزيع المياه 
ت المياه والمرافق الرئيسية لهذه الشبكات، كيفية عمل الوصالت المنزلية، أسس التصميم االحتياجات المائية، تصميم شبكا

وتقسيم التنفيذ إلى مراحل، استخدام الحاسوب في تصميم الشبكات، اختيار األنابيب والصمامات وعدادات المياه، وضع خطة 
محطات ضخ المياه ومياه المطر، الطاقة الالزمة  صيانة لشبكات المياه،االختبارات المستمرة لجودة المياه في األنابيب،

 لتشغيل محطات الضخ، مطرقة الماء.

633WESC جودة المياه 
معالم  تركيبة الهواء واألمطار والتربة، الملوثات الممكنة في المياه، التركيبة الطبيعية والكيماوية والفيزيائية والبيولوجية للمياه،

المياه، ضبط وتقليل انتقال هذه األمراض عن   الخ، األمراض المنقولة بواسطة … العكارةجودة المياه مثل الرواسب ودرجة 
طريق استخدام أساليب الهندسة الصحية. مجموعة من تجارب كيمياء المياه وهي كيمياء المياه السطحية والجوفية، المعايرة 

ستخدام الكلور، تحديد الملوثات العضوية وغير العضوية، وقياس األلوان، الحامضية والقاعدية، صالبة المياه، تطهير المياه با
 استخدام طرق متقدمة لفحص الملوثات المجهرية.

634 WEEN العمليات البيئية 
أنواع الكائنات الحية الدقيقة، نموها وعمليات البناء والهدم والعوامل المتأثرة بها، نشاط الكائنات الحية والطرق الحيوية في 

ب والمياه العادمة، أهمية الميكروبات في الدورة الكيماوية الجيولوجية للكربون والنيتروجين والفسفور معالجة مياه الشر 
والكبريت، دور الكائنات المجهرية بمعالجة تلوث المياه المستقبلة، تطبيقات التوازن الكتلي في وصف األنظمة الحيوية مع أو 
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رب األحياء الدقيقة البيئية منها: ميكروبيولوجيا المياه العادمة، طرق عزل بدون إعادة دورة الحماة الحيوية. مجموعة من تجا
واختبار المجموعات المهمة من الكائنات الموجودة في وحدات المعالجة، فحص وتحليل كفاءة عمل وحدات المعالجة، تحديد 

 بعض معايير التصميم ألنظمة معالجة المياه العادمة.

635 WEEN مة وتدوير السيب المعالجمعالجة المياه العاد 
أنواع المياه العادمة وخصائصها وحساب كمياتها، تصنيف الملوثات، مراحل المعالجة، المعالجة األولية والمعالجة الهوائية 
والالهوائية، إزالة الحماة والمواد العالقة والمواد العضوية والكائنات الحية المسببة لألمراض، طرق تشغيل محطات المعالجة 

انتها، كيفية معالجة المياه العادمة الناتجة عن التجمعات السكانية في األرياف والمنشآت التجارية والصناعية، استخدام وصي
المياه العادمة المعالجة في الزراعة وفي حقن الخزان الجوفي. مجموعة من تجارب مختبر العمليات الحيوية وهي: كيمياء 

يائية والكيميائية للمياه العادمة، تجارب مشاهدة حول عمليات وحدات المعالجة لمياه الشرب المياه العادمة، تحليل المعالم الفيز 
 والمياه العادمة مثل الترسيب، والترشيح، والتهوية.

636 WEEN الهيدرولوجيا 
ن األمطار وخصائصها وعالقة ذلك بالظروف الجوية، قي الدورة الهيدرولوجية وعناصرها، اس األمطار التوازن المائي، َتكوُّ

وحساب كمياتها من شبكات الرصد، التعامل مع البيانات، الجريان السطحي، قياس الجريان السطحي، التبخر والنتح 
والعوامل المؤثرة فيهما، قياس المياه المتبخرة من السطوح المائية والتربة وحساب كمياتها، رشح المياه إلى باطن  التبخيري 

 وفية، الخزانات الجوفية، الموازنات المائية الجوفية والعوامل التي تؤثر عليها.األرض وعالقة ذلك بالمياه الج

WESC637  تقنية المعلومات البيئية    
دارتها والتقنيات المستخدمة لرصد وا عطاء معلومات بيئية دقيقة موثوقة وقابلة للقياس على النحو  أنواع المعلومات البيئية وا 

باستخدام الحاسوب، برامج التنميط المتنوعة لدراسة أنماط البيئة  البيئية والرصد الزمني الحقيقياألمثل، أنظمة المعلومات 
 المختلفة، التنبؤ بما سيحدث من كوارث أو تغيرات بيئية محتملة، استخدام انظمة المعلومات الجغرافية في الرصد البيئي.

638WEEN  النفايات الصلبة 
المختلفة، طرق الجمع والنقل والمعالجة والتخلص من المخلفات الصلبة، دراسة وتصميم  أنواع وكميات ومكونات النفايات

َبال، طرق اإلنتاج األكثر نظافة والصديقة للبيئة، تجنب وتخفيف الملوثات الناجمة من  أنظمة المعالجة الحيوية مثل أنظمة الدُّ
بل التدوير وا عادة االستخدام، تصميم مكبات عمليات اإلنتاج المختلفة بتطبيق طرق نظم اإلدارة المتكاملة لل م خلَّفات، س 

النفايات البلدية مثل الطمي الطبيعي ونظم المعالجة األخرى مثل الحرق والتخزين المؤقت للنفايات الخطرة، النواحي اإلدارية 
يات الصلبة، زيارات ميدانية لبعض واالجتماعية واالقتصادية للنفايات الصلبة المختلفة، مقارنة اقتصادية لتقنيات معالجة النفا

 مواقع الطمي الطبيعي وتدوير المخلفات ولمشاهدات دبال ريفية بهدف عمل موقع دبال ومتابعته معمليٌا.

639WEEN  تقييم األثر البيئي                     
تنفيذ دراسات تقييم األثر البيئي وعيوبها،  مميزات التدهور البيئي واآلثار البيئية المترتبة على ذلك، القوانين واالنظمة البيئية،

مراحل تقييم األثر البيئي، المصادر المطلوبة لدراسة تقييم األثر البيئي، أنواع اآلثار البيئية، طرق قياس وتحليل اآلثار، أدوات 
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بيئي ومراجعتها واتخاذ القرار بشأنها، التقييم البيئي، المتطلبات الفنية، إعداد تقرير تقييم األثر البيئي، تقييم دراسة تقييم األثر ال
 المراقبة والمحاسبة البيئية أثناء تنفيذ المشروع، دراسة حاالت لتقييم األثر البيئي لعدة مشاريع.

718WEEN  طرق البحث العلمي  
بحاث العلمية، دراسة األبحاث وتخطيطها في مجال علوم وهندسة المياه والبيئة، جمع المعلومات وتحليلها، كتابة تقارير األ

التدرب على تصحيح البحث، المناهج الم طبَّقة لكتابة رسائل الماجستير، التعرف على اإلمكانية التي يوفرها الحاسوب 
 واالنترنت في مجال البحث عن المراجع وجمع مصادر المعلومات.

720WESC   اإلصالح والتأهيل الحيوي  
صالحها،استخدام كائنات حيوية لتخفيف ومعالجة التلوث   العضوي وغير العضوي لمواقع ملوثة بيئيا  بهدف إعادة تأهيلها وا 

التعزيز الحيوي للكائنات الحية، العوامل التي تؤثر بنجاح عملية اإلصالح الحيوي وقياس فعالية المعالجة للمواقع الملوثة؛ 
تقنيات مناسبة إلصالح أماكن الطمي الطبيعي المنظم والعشوائي، تصميم تقنيات إلصالح ترب ومصادر مياه سطحية 

المالية لوسائل اإلصالح الحيوي والكلفة االقتصادية للتأثيرات الصحية والبيئية وجوفية ملوثة بطرق حيوية مالئمة، الكلفة 
 المحتملة من مواقع ملوثة.

722 WESC طرق إحصائية في علوم المياه والبيئة 
التجارب في مجال علوم المياه والبيئة،   التوزيعات االحتمالية والتوزيعات اإلحصائية، االستنباط اإلحصائي، طرق تصميم

رق جمع البيانات اإلحصائية البيئية، معايير جودة أدوات جمع البيانات اإلحصائية ومصادرها، تحليل البيانات للمعامالت ط
، االرتباط البسيط والمتعدد، استعمال برامج ANOVAالتجريبية، تحليل التجارب المتعددة المعامالت، اختيار تباين المعدالت

 محوسبة في مجال التحليل اإلحصائي.

731WEEN  معالجة متقدمة لمياه الشرب والمياه العادمة            
ط رق تصميم وحدات المعالجة الحيوية للمياه العادمة، طرق تصميم وعمليات حساب أنظمة المعالجة الثانوية والمتقدمة 

وحدات المختلفة إلزالة المواد )الثالثية(، وحدات المعالجة الهوائية مثل نظام الحمأة المنشطة، طرق تصميم وعمليات حساب ال
المغذية )النيتروجين والفسفور( من المياه العادمة، وسائل ضبط عملية التشغيل، عمل مشروع تصميم مفصل لمحطة معالجة 
جراء تحليل فني واقتصادي وكتابة تقرير فني شامل، المياه السطحية والمياه الجوفية ومكوناتهما، معايير جودة  مياه عادمة وا 

الشرب، معالجة المياه السطحية والجوفية، عمل مشروع تصميم تفصيلي لمحطة تنقية مياه شرب، طرق المعالجة  مياه
 والتخلص من الحمأة الناجمة عن معالجة مياه الشرب والمياه العادمة.

 .635WEENمتطلب سابق: 

732WEEN  التخطيط الحضري واإلدارة البيئية     
العالقة ما بين التخطيط الحضري واإلدارة البيئية وتشمل التحليل والتقييم وتطبيق وسائل وتقنيات من شأنها حماية البيئة من 
التلوث والحفاظ على استدامتها، تخطيط البنية التحتية في الحضر والريف مع مراعاة الخصوصية لعناصر البيئة المختلفة 
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، سياسات التخطيط البيئي والحضري في فلسطين ودول الجوار مع أمثله حول التخطيط والنواحي االقتصادية واالجتماعية
البيئي المستدام، تطبيق أنجع االستراتيجيات الستغالل الموارد البيئية من ماء وهواء وتربة وأشجار ومصادر معدنية دون 

قيق الحفاظ على الموارد الطبيعية أو الوصول اإلخالل بنظام البيئة، عناصر ومؤشرات االستدامة الرئيسة، وطرق قياسها لتح
  لحل وسط يحقق مبادئ االستدامة المستمرة.

733WESC  بالنبات والماء عالقة التربة  
عالقة التربة والماء وخصائصهما الفيزيائية والكيمائية بنمو النباتات وتطورها، قدرة التربة على االحتفاظ بالماء، العناصر 

دورة المياه في التربة، الرشح والتبخر والنتح، ودور التربة كمخزن مائي في منطقة االنتقال ما بين  للنبات،الغذائية المطلوبة 
منطقة المياه الجوفية والغالف الجوي، أساليب المحافظة على المحتوى المائي للتربة، تقليل التبخر من سطح التربة والنتح من 

اء وعالقة ذلك بنقل العناصر الغذائية تأثير الملوحة والتلوث بالمعادن الثقيلة على قبل النباتات، إستجابة النباتات لنقص الم
خصائص التربة، ونمو النبات، استخدام النباتات لتنقية المياه العادمة والحمأة ومواقع التَُّرب الملوثة، أساليب قياس المحتوى 

 المائي للتَُّرب والنباتات.

734WEEN   ض والمياهاإلدارة المتكاملة لألر 
تعريف اإلدارة المتكاملة للتربة وللموارد المائية، أهداف اإلدارة المتكاملة للتربة وللموارد المائية، اإلنجراف والتصحر وتقييم 
التربة والمصادر المائية، تقييم وتنميط االحتياجات المائية، وضبط انجراف التربة، خطط إدارة الموارد المائية، إدارة الطلب 

ياه وتنميط االحتياج النباتي للماء، إدارة العرض على المياه، االستخدام األمثل للمساحات الزراعية، اتخاذ القرارات على الم
متعددة األهداف والمتغيرات في إدارة الموارد المائية واألراضي الزراعية، التشــريعات المتعلقة باستخدام األراضي والمياه، أمثلة 

بة والمياه وعمل تمرين ريادي حول نموذج زراعي ريفي مصغر الستعمال امثل لألراضي الزراعية مع لالستخدام المستدام للتر 
 مراعاة الحفاظ على مصادر المياه للمناطق الرافدة، والواقعة ضمن أو على طول مجرى المصدر المائي.

735WESC  تلّوث المياه والبيئة    
وتشمل السائلة والغازية والفيزيائية، تأثيرات التلّوث على الصحة العامة والتربة طبيعة الملّوثات المختلفة وأنواعها ومصادرها 

لألحياء الدقيقة في تلّوث الماء   والبيئة المائية والكائنات الحية، قوانين جودة المياه، والبيئة ومعاييرها، النواحي التطبيقية
امة في الغالف الهوائي والبيئة المائّية، الملّوثات والهواء والتقنيات الكيماوية والحيوية لعالج مصادر التلوث،  مصير المواد السَّ

الصناعّية السائلة والغازية العضوّية وغير العضوّية، تقنيات تفادي ومنع تلّوث الماء والبيئة، األنظمة والّتكنولوجيا للحد من 
 لحمضي واألوزون.ّتلّوث الموارد المائية والبيئية ومكافحته، ظواهر بيئية عالمية كالمطر ا

736 WESC  المراقبة البيئية 
أنواع برامج ضبط التلوث البيئي وأهميتها، تصميم وتقييم الجرد اإلحصائي للبرامج، ضبط النظام البيئي الحيوي، اختيار 

ية للحفاظ على معايير لتقيم التوافق في عناصر النظام المختلفة، طرق التقييم والتحليل البيئي، استخدام مبادئ العلوم األساس
وحدة عناصر النظام البيئي، ضبط قيم التلوث الناجمة عن معالجة مياه الشرب والمياه العادمة باستخدام طرق كيماوية، قياس 
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مدى التلوث الحالي في عناصر البيئة وتشمل المياه والهواء والتربة والغابات، ووضع استراتيجيات للتنبؤ لظروف البيئة، 
 دراسة اآلثار السلبية المحتملة من حدوث حاالت تلوث.وقابليتها للتلوث، 

737WESC التحليل اآللي 
المبادئ األساسية والتطبيقات العملية لطرق التحليل الكيميائّية للماء، والحمأة، والغازات من العمليات الحيوية، الحسابات 

طرق التحليل الكيميائّية الرطبة، المعايرة، المفاهيم األساسّية وحفظ العينات، طرق التحليل الجرافيميتريك )الترسيب والفصل(، 
النظرّية األساسّية والتجارب العملّية على الطرق التحليلية باستخدام أجهزة القياس الطيفي والكروماتوغراف الغاز 

ائية، تقنيات التطاير والكروماتوغراف السائل ذي األداء العالي، االمتصاص الذري والبالزما المزدوجة، األقطاب األيونية االنتق
)النزع(، التحليل الكهربائي والفولتاميتري، طرق وأجهزة التحليل المختلفة المستخدمة في مراقبة وضبط العمليات الحيوية 

 تجارب عملية. والفيزيائية في أنظمة معالجة المياه والمياه العادمة.

738WEEN مواضيع خاصة 
الت علوم وتكنولوجيا وهندسة المياه والبيئة بطريقه منهجية معمقة، وفق الحاجة بحث ومناقشة التجديدات والتطورات في مجا

 واإلمكانيات المتوفرة.

830WEEN حلقة بحث 
دراسة متقدمة لموضوع مختار تبعا لتخصص الطالب )هندسة مياه وبيئة او علوم وتكنولوجيا المياه والبيئة(، من ضمن 

وذلك بناء على توجهات الطلبة المختلفة بهدف التعمق في دراستها وتحليلها، مواضيع المساقات التي يطرحها البرنامج 
ا من مشروع متكامل من ِقَبل مجموعة عمل.  إمكانية اختيار موضوع مستقل، أو جزء 

يشمل المساق عرض ومناقشة مبادئ األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي قراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث 
ة في مجالت علمية محكمة، يقوم كل طالب باالتفاق مع مدرس المساق باختيار أحد المواضيع لبحثها على أن المنشور 

وطلبة المساق   يتضمن ذلك مراجعة عدد كاف من أدبيات الموضوع ودراستها وتحليلها ومن ثم عرض نتائج بحثه أمام لجنة
 وا عادة صياغته بناء على النقاش والمالحظات.

831WEEN ة بحثحلق 
دراسة متقدمة لموضوع مختار تبعا لتخصص الطالب )هندسة مياه وبيئة أو علوم وتكنولوجيا المياه والبيئة(، على أن يكون 

 وذلك ضمن أحد مجاالت التخصص التي يقدمها البرنامج. 830مغاير ا أو مكمال لما تم اختياره في مساق حلقة البحث 
ة العلمية وأخالقيات البحث العلمي قراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث يشمل المساق عرض ومناقشة مبادئ األمان

المنشورة في مجالت علمية محكمة، يقوم كل طالب باالتفاق مع مدرس المساق باختيار أحد المواضيع لبحثها على أن 
وطلبة المساق   مام لجنةيتضمن ذلك مراجعة عدد كاف من أدبيات الموضوع ودراستها وتحليلها ومن ثم عرض نتائج بحثه أ

 وا عادة صياغته بناء على النقاش والمالحظات.

860WEEN الرسالة 
 إنجاز بحث علمي في مجال التخصص بموجب تعليمات الرسالة المعتمدة.
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 برنامج الدكتوراه في العلوم االجتماعية
االجتماعية، وهو برنامج متداخل الحقول في  تقدم كلية الدراسات العليا برنامجا دراسيا يؤدي إلى درجة الدكتوراه في العلوم

العلوم االجتماعية. يرتكز تداخل الحقول في العلوم االجتماعية واإلنسانية على فكرة أن الحقول المعرفية الفردية القائمة 
ثقافية المعقدة. أصبحت غير قادرة على توفير األدوات التحليلية الالزمة لفهم الظواهر االجتماعية واالقتصادية والسياسية وال

ومن أهم أهداف إنشاء هذا البرنامج األكاديمي هو رعاية جيل من العلماء والباحثين في مجال العلوم االجتماعية؛ جيل قادر 
على إنتاج معرفة جديدة حول العالم العربي وفلسطين من منظور عربي وفلسطيني. وعلى الرغم من الطابع المتداخل للحقول، 

(، ومسار التاريخ 1ءة حقلية من خالل مساقات في مسارين: مسار االقتصاد السياسي للتنمية )مسار يوفر البرنامج كفا
 (، وأيضا من خالل امتحان الكفاءة المعرفية واألطروحة.2والحيز والمجتمع )مسار 

ار والنقاش والعمل يعتمد نجاح برنامج الدكتوراه على قدرة الطلبة على متابعة دراستهم ضمن بيئة فكرية يسود فيها الحو 
الجماعي. ويتوقع من الطلبة المشاركة في الندوات وحلقات البحث، واالنخراط مع بعضهم البعض ومع الهيئة التدريسية بشكل 
متواصل. وال يمكن تحقيق هذا األمر إال إذا كان الطلبة متفرغين وال يعملون خارج الجامعة في وظائف تحرمهم من فرصة 

 عي المرّكز نحو اكتساب المعرفة.التفرغ للدراسة وللس
درجة الدكتوراه في  مالحظة: يوجد شرحا مفصال لشروط القبول والتعليمات األكاديمية الخاصة بالبرنامج في "تعليمات منح

 جامعة بيرزيت".

 بنية البرنامج
ي البرنامج، مسار ساعة لألطروحة. ويوجد مساران ف 24ساعة مساقات و 30ساعة معتمدة منها  54يتكون البرنامج من 

 (.2(، ومسار التاريخ والحيز والمجتمع )1االقتصاد السياسي للتنمية )

 رقم المساق عنوان المساق طبيعة المساق
 PHSS920 حلقة دراسية في القراءة والكتابة أساسي، إجباري 
 PHSS921 حلقة بحث لألطروحة أساسي، إجباري 
 PHSS922 أساليب البحث الكمي أساسي، إجباري 
 PHSS930 أساليب البحث الكيفي والتاريخي أساسي، إجباري 
 PHSS931 فلسفة المعرفة أساسي، إجباري 
 PHSS932 سجاالت نظرية رئيسية في العلوم االجتماعية أساسي، إجباري 
 PHSS933 دراسات في االستعمار واإلمبريالية أساسي، إجباري 

 PHSS934 المؤسسات والتنمية ، إجباري 1مسار 
 PHSS935 االقتصاد السياسي الدولي ، إجباري 1مسار 
 PHSS936 التاريخ االجتماعي والسياسي للنفط في العالم العربي ، إجباري 2مسار 
 PHSS937 التحوالت الرئيسية في العالم العربي ، إجباري 2مسار 
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 PHSS9390 تاريخ الفكر االقتصادي ، اختياري 1مسار 
 PHSS9391 الحديثالتصنيع  ، اختياري 1مسار
 PHSS9392 المسألة الزراعية ، اختياري 1مسار 
 PHSS9393 موضوع خاص في مسار االقتصاد السياسي للتنمية ، اختياري 1مسار 
 PHSS9380 دراسة فلسطين الحديثة ، اختياري 2مسار 
 PHSS9381 النوع االجتماعي عبر التاريخ ، اختياري 2مسار 
 PHSS9382 االجتماعية والمكانية الالمساواة ، اختياري 2مسار 
 PHSS9383 التاريخ البيئي للعالم العربي ، اختياري 2مسار 
 PHSS9384 العالمي والمحلي: وجهات نظر اجتماعية وثقافية وجغرافية ، اختياري 2مسار 
 PHSS9385 قضايا التنمية في العالم العربي وفلسطين ، اختياري 2مسار 
 PHSS9386 في مسار التاريخ والحيز والمجتمع موضوع خاص ، اختياري 2مسار 

 PHSS909 امتحان الكفاءة المعرفية  
 PHSS999 األطروحة  

 

 المساقات وأهدافها وتقييم أداء الطلبة
تهدف المساقات إلى تحقيق الهدف الرئيسي للبرنامج وهو رعاية الطلبة ليصبحوا قادرين على دراسة الظواهر االجتماعية 

نتاج معرفة جديدة، وتحليل نقدي للمفاهيم واألفكار السائدة، وتحّمل مسؤولية نشر المعرفة داخل وخارج البيئة بإبداع،  وا 
األكاديمية. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز البيئة األكاديمية على مستوى الماجستير من أجل تعزيز تكوين جماعة من 

 األكاديميين لتكون نموذجا  للتميز األكاديمي.
 م اعتماد مجموعة من المعايير لتقييم أداء الطلبة في المساقات، وتشمل:يت

 تقديم عروض نقدية للقراءات المقررة 
 كتابة أوراق تعلق على القراءات المقررة 
 كتابة مراجعات نقدية لألدبيات 
 نقد عمل الزمالء 
 تصميم األبحاث للمساقات 
 ت(ورقة بحثية في نهاية المساق )إجبارية لجميع المساقا 
 االمتحانات 
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 متطلبات إتمام البرنامج:
 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 30إتمام ما ال يقل عن . 1

 ساعة معتمدة وهي المساقات التالية: 18. المساقات اإلجبارية: أ 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
PHSS909 امتحان الكفاءة المعرفية  
PHSS920  في القراءة والكتابةحلقة دراسية  
PHSS921 حلقة بحث لألطروحة  
PHSS922 أساليب البحث الكمي  
PHSS930 أساليب البحث الكيفي والتاريخي  
PHSS931 فلسفة المعرفة  
PHSS932 سجاالت نظرية رئيسية في العلوم االجتماعية  
PHSS933 دراسات في االستعمار واإلمبريالية  

 بالتركيزات:ب. المساقات الخاصة 

 . تركيز االقتصاد السياسي للتنمية:1

 ساعات معتمدة 6 أ. المساقات االجبارية:

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
PHSS934 المؤسسات والتنمية  
PHSS935 االقتصاد السياسي الدولي  

 ساعات معتمدة من المساقات التالية 6ب. المساقات االختيارية: 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
PHSS9390 تاريخ الفكر االقتصادي  
PHSS9391 التصنيع الحديث  
PHSS9392 المسألة الزراعية  
PHSS9393 موضوع خاص في مسار االقتصاد السياسي للتنمية  
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 . تركيز التاريخ والحيز االجتماعي:2

 ساعات معتمدة 6 أ. المساقات االجبارية:

 المتطلب السابق المساق اسم رقم المساق
PHSS936 التاريخ االجتماعي والسياسي للنفط في العالم العربي  
PHSS937 التحوالت الرئيسية في العالم العربي  

 ساعات معتمدة من المساقات التالية 6ب. المساقات االختيارية: 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
PHSS9380 دراسة فلسطين الحديثة  
PHSS9381 النوع االجتماعي عبر التاريخ  
PHSS9382 الالمساواة االجتماعية والمكانية  
PHSS9383 التاريخ البيئي للعالم العربي  
PHSS9384 العالمي والمحلي: وجهات نظر اجتماعية وثقافية وجغرافية  
PHSS9385 قضايا التنمية في العالم العربي وفلسطين  
PHSS9386 في مسار التاريخ والحيز والمجتمع موضوع خاص  

 

 ساعة معتمدة 24( PHSS999االطروحة بنجاح ) تمامإ .2
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 (PHSSوصف المساقات )
 PHSS920 حلقة دراسية في القراءة والكتابة 

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.

PHSS921 حلقة بحث لألطروحة 
اإلعداد إلجراء البحوث وربطها بالقضايا النظرية والمنهجية وتطبيقها على موضوع بحث معين من اختيار الطلبة. أسئلة 
جراءات واستراتيجيات  وسجاالت أساسية حول القضايا اإلبستمولوجية واألنطولوجية المتعلقة بالبحث، وفحص المنطق وا 

متى نستعمل أي منهما؟ متى نستطيع الجمع يينهما؟ أهمية  الكيفي.  البحث المختلفة. مقارنة البحث الكمي مع البحث
التثليث. كيفية تحديد أسئلة البحث إلستراتيجيات البحث. دور الباحث في عملية وسياق البحث. تأثير استراتيجيات البحث 

القات القوة في السياق البحثي. على االعتبارات األخالقية. معنى أخالقيات البحث في استراتيجيات البحث المختلفة. تفسير ع
استخدام البيانات والمصادر األولية والثانوية. القيام خالل الفصل الدراسي بإعداد مقترحات أبحاث قد تشكل الحقا  أساسا  

 لمقترح األطروحة. خضوع المقترحات لنقاش جماعي.

PHSS922 أساليب البحث الكمي 
جراء األبحاث الكمية في العلوم االجتماعية. قضايا أساسية في البحث التعرف على المهارات التحليلية والتقنية ل فهم وتصميم وا 

الكمي في العلوم االجتماعية منها أبستمولوجيا البحث، منطق البحث الكمي، قضايا تتعلق بجمع البيانات ومصادرها، طرق 
حصاءات ومؤشرات وصفية(، نماذج االنحد ار، اختبار الفرضيات، ونظرية االحتمال عرض البيانات )رسوم بيانية وجداول وا 

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 

 ية.اإلمبريق

PHSS930 أساليب البحث الكيفي والتاريخي 
القضايا المعرفية والعملية واألخالقية في البحث الكيفي االجتماعي والتاريخي. منطق البحث الكيفي وقضايا التفسير والتحليل 

ي والمنطقة من خالل قراءة أنواع مختلفة من النصوص والدراسات النظرية والمنهجية مع تركيز على فلسطين والعالم العرب
كيفية تحديد سؤال البحث ووضعه في السياق، واختيار طريقة البحث، ومناقشة األساليب المختلفة لتقديم نتائج   العربية.

البحث الكيفي والتاريخي. االفتراضات اإلبستمولوجية واألنطولوجية في البحث الكيفي؛ منطق البحث الكيفي؛ التفسير والتأويل 
ة االنعكاسية والموضوعية في العلوم االجتماعية والتاريخ؛ أخالقيات البحث ومسؤولية الباحث؛ مناقشة عند كتابة البحث؛ قضي

مختلف طرق البحث في المقام األول: اإلثنوغرافيا، المالحظة بالمشاركة، المقابلة، المجموعات البؤرية، تحليل النصوص، 
استخدام األرشيف والسير الشخصية،   ل الشبكي، تحليل المضمون،تحليل المحادثة؛ تحليل الخطاب، التأريخ الشفوي، التحلي

أساليب البحث العملية والسياساتية مثل البحث اإلجرائي والبحث السريع بالمشاركة. العمل على تصميم البحث من قبل 
 الطلبة.
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PHSS931 فلسفة المعرفة 
والمدارس والتيارات التي سعت لمعالجة موضوعاتها األساسية مدخل عام لنظرية المعرفة وتطورها في مراحل تاريخية مختلفة، 

بما في ذلك الفلسفة العربية اإلسالمية. تيارات رئيسة معاصرة بما في ذلك التي تعنى بقضايا معرفية خاصة بالعلوم 
تالف المعرفة العقلية اإلجتماعية. التركيز على الموضوعات والقضايا منها: ماهية المعرفة وأنواعها، حدود المعرفة، كيفية اخ

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، 

لتمييز بين الوصفي والمعياري، الحركة النسوية ونقدها لنظريات المعرفة، ما هو "موضوعي" وما هو "ذاتي" في المعرفة، ا
قضايا السببية واإلستقراء، التفسير في العلوم اإلجتماعية واختالف األطر الفكرية )براديغمات( وأطر التفسير وتبعاتها 

 المعرفية.

PHSS932 العربي ة في العلوم االجتماعية وفي دراسة دول الجنوب والعالمسجاالت نظرية رئيسي 
دراسة النقاشات النقدية لسجاالت أساسية في العلوم االجتماعية، سجاالت ذات عالقة بدراسة الجنوب العالمي والسجاالت 

فعل مقابل البنية، الموضوعية المحيطة بدراسة العالم العربي. الكونية مقابل الخصوصية الثقافية، الجوهرانية والثقافوية؛ ال
ت مقابل الذاتية، نقد الحداثة، االتجاه الثقافي في العلوم االجتماعية واإلنسانية. التأثيرات السياسية والثقافية واالجتماعية وتأثيرا

ما قبل  الحكم االستعماري )تأثير مباشر أو غير مباشر(؛ سجاالت حول ما بعد االستعمار، الحداثة االستعمارية وتقاليد
االستعمارية؛ دور العنف في صناعة التجمعات السياسية في سياقات ما بعد االستعمارية؛ جداالت حول الدولة؛ نظريات 

سياسة في عالم يتجه نحو العولمة؛ الفقر؛ التحول الحضري؛ االقتصاد السياسي للمستوطنات البشرية؛ -الثورة؛ الجيو
الم العربي: دراسة نقدية حول أصل مصطلحات "العالم العربي" و"الشرق األوسط" السجاالت الرئيسية التي حددت دراسة الع

و"الشرق األوسط وشمال أفريقيا" و"جنوب غرب آسيا"؛ جداالت عن الدين، النظام السياسي، والمجتمع، العالقة بين الثقافة 
 آسيا. العربية على أطراف  والسياسة عند تشكيل الفكر القومي والتعبئة؛ موقع المنطقة

PHSS933 دراسات في االستعمار واإلمبريالية 
قراءة معّمقة لألدبيات الكالسيكية لما قبل االستعمار مثل مقدمة ابن خلدون ونصوص مفتاحية تتناول اإلمبيريالية، 

قبل  االستعمار، ما بعد االستعمار، ما بعد الحداثة، وتفكيك االستعمار.مقدمة ابن خلدون كنموذج للنظام المعرفي ما
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 

لتفكيكه؛ فهم فلسطين المعاصرة: دراسة نقدية لنماذج االستيطان االستعماري، الفصل العنصري، العربي وفلسطين والنضال 
واالحتالل؛ االستيطان االستعماري الصهيوني في فلسطين: االقتالع المنظم والممنهج للشعب الفلسطيني وخلق الشتات 

 الفلسطيني.

PHSS934 المؤسسات والتنمية 
جنوب وبحثها نقديا باستخدام النظريات االقتصادية وتطبيقاتها ودور المؤسسات الوطنية في القضايا االقتصادية لبلدان ال

التنمية االقتصادية. التحديات المتعلقة بالتحول االجتماعي واالقتصادي في دول الجنوب، معرفة النظريات االقتصادية عن ما 
نجزه الممارسون )العاملون في الميدان( والباحثون في العقود يمكن تحقيقه بهدف دعم/ تعزيز التنمية االقتصادية؛ معرفة ما أَ 



319  

 

الماضية وما يعملون عليه حاليا، في حقل اقتصاد/ اقتصاديات التنمية. مناهج االقتصاد الكلي واالقتصاد الجزئي القتصاد 
عليم، الصحة، سوق اإلقراض، التنمية، التركيز على نظريات االقتصاد الجزئي وتطبيقاتها. دراسة نظريات النمو والتنمية، الت

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؛

ل االجتماعي؛ دور المؤسسات الوطنية في التنمية االقتصادية )الحكومات، البنوك المركزية، األسواق، الشبكات، رأس الما
األسواق المالية وأسواق رأس المال(؛ المساعدات األجنبية؛ الديمقراطية، االقتصاد السياسي، والتنمية؛ النماذج الليبرالية الجديدة 

 تحيزات المعرفية؛ التفكير الواسع والتفكير الضيق في التنمية.للتنمية ودور الدولة القومية؛ التحليل اإلحصائي وال

PHSS935 االقتصاد السياسي الدولي 
تزويد الطلبة بأدوات التحليل لفهم ونقد العوامل المشتركة بين المؤسسات المحلية، السياسات الدولية، االقتصاد، وصنع 

استعراض لألبحاث الكالسيكية والرائدة في مجال االقتصاد  السياسات، وما ينتج عنها من رفاه للشعوب في أرجاء العالم.
السياسي الدولي، ضمن اطار متعدد. االستثمار األجنبي المباشر، التجارة العالمية والديناميكيات المتغيرة، األسواق المالية 

مساعدة الطلبة على إدراك تطور والسياسات المالية اإلقليمية والدولية، أنظمة العمل الدولية، واتجاهات التنمية العالمية. 
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 

يقدمونها، خاصة في عصر العولمة الذي تحركه تكنولوجيا المعلومات   واإلمكانيات والتهديدات أو الفرص التي  لةالدو 
(؛ دراسة قضايا حقيقية لألخصائيين في االقتصاد السياسي العالمي: التجارة، المالية، واالستثمار. دراسة ICTواالتصال )

    ة ونتائجها / تبعاتها، والهجرة.المساعدات األجنبية والتنمية، وأسباب العولم

PHSS936 التاريخ االجتماعي والسياسي للنفط في العالم العربي 
تاريخ النفط وتأثيره المركزي على تنمية المجتمع العربي، الدولة العربية واالقتصاديات العربية خالل القرنين العشرين والواحد 

العربية الناتجة عن التدخالت االستعمارية ذات العالقة والمرتبطة بالنفط. وعشرين. التركيز على التشوهات في التنمية 
يران؛ تحول المجتمع العربي والسياسات العربية في  "سياسات النفط" حتى الزمن الحاضر؛ اكتشاف النفط في الجزيرة العربية وا 

جة للنفط: المملكة العربية السعودية، إيران، ليبيا؛ الجزيرة العربية )"مدن الملح"(؛ دور امبريالية النفط؛ ظهور قوى إقليمية نتي
الهجرة إلى دول النفط في الخليج وأثرها على المجتمعات المهاجرة )الحركات اإلسالمية(؛ أثر النفط على المجتمع الفلسطيني 

إيران: من مذهب كارتر والسياسة الفلسطينية وكذلك على التنمية االقتصادية في فلسطين؛ تدمير وتغيير العراق؛ الصراع على 
 إلى تهديد الحرب ضد إيران؛ قطر والجزيرة.

PHSS937 التحوالت الرئيسية في العالم العربي 
دراسة التحوالت االجتماعية والثقافية والسياسية في العالم العربي في القرنين العشرين والحادي والعشرين التركيز على 

أثر االستعمار       •جتمع ونظام الحكم في فترة االستعمار وما بعد االستعمار. التحوالت التي كان لها آثارا دائمة على الم
على المجتمعات األصلية ؛الحركات المناهضة لالستعمار، القومية العربية، وتشكيل الدولة؛ الحركة اإلسالمية الحديثة؛ 
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ات الزراعية؛ التحضر / التمدن والثقافة التحوالت الرئيسية في بنية الطبقة وبزوغ الطبقة الوسطى؛ التحوالت في العالق
اآلثار االجتماعية واالقتصادية لسياسات الليبرالية الجديدة؛ الحركات  الحضرية؛ تغيرات في عالقات النوع االجتماعي؛ 

 السياسية واالجتماعية المطالبة بالعدالة االجتماعية وتغيير الحكم، تحديدا في ضوء "الربيع العربي".

PHSS9380 دراسة فلسطين الحديثة 
دراسة متعمقة لبعض القضايا المثارة في مساق دراسات االستعمار وما بعد االستعمار، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالمفاهيم 

فلسطين والتنظير في العصر الحديث .التعمق في دراسة مفاهيم االستعمار االستيطاني،   وأطر التحليل المستخدمة في دراسة
واالحتالل والتي كثيرا ما تستخدم تبادليا. فحص منهجي لمدى أهمية وفائدة وصلة هذه المفاهيم بحقب زمنية  الفصل العنصري 

مختلفة من تاريخ فلسطين الحديث. معالجة نقدية لمفاهيم أخرى مثل الطبقة، االثنية، الدين، األصالنية، الدولة، المجتمع 
 والحداثة.المدني، المجتمع المحلي، نمط االنتاج، الشتات، 

PHSS9381 النوع االجتماعي والتاريخ 
دراسة لنصوص أساسية تستعرض الخطوط العريضة للجدل حول العالمية والخصوصية في دراسة األبوية وفهم للتغيرات 

مية المتعلقة بالنوع االجتماعي، الطبقة، اإلثنية واألمة في سياقات تاريخية مختلفة. تعريف الطلبة بالسياق التاريخي واأله
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؛ 

تاريخ؛ دراسات أساسية غير عربية لتطور مفهوم النوع االجتماعي؛ الجدل حول األبوية: العالقة بين النوع االجتماعي وال
ظاهرة عالمية أم خاصة؟؛ الجدل حول الالمساواة االجتماعية: العالقة بين النوع االجتماعي والطبقة واإلثنية والقومية/ األمة؛ 

 باألخص في المنطقة العربية. دراسة النوع االجتماعي في سياقات االستعمار واالستعمار الجديد

PHSS9382 الالمساواة المكانية واالجتماعية 
تناول متداخل التخصصات للموضوع للمساهمة في وضع السياسات الرامية إلى الحد من عدم المساواة الجغرافية 

جتمعات من حيث تهميش واالجتماعية. التركيز على قياس التنمية االجتماعية واإلقتصادية موزعة حسب المكان. اختالف الم
فساح المجال أمام قطاعات أخرى لتزدهر وتنمو؛ عدم التناسب بين ارتفاع الدخل ومستويات  بعض قطاعات من المجتمع وا 
التعليم والبطالة، المعاناة من النقص في المصادر؛ عدم المساواة في الصحة بين السكان، خاصة لدى األقليات. تفسير وفهم 

ة بمكان الوالدة وعالقتها بالمكتسبات والحرمان وما ينتج عنها من فوائد أو حرمان. رصد ووضع تصور آثار الثروة المرتبط
لعدم المساواة وللتصنيف االجتماعي مع تركيز خاص على أهمية المكان الجغرافي في التعرف على وفهم األنماط االجتماعية 

ت االجتماعية، الفصل، الحرمان، وعدم المساواة والتغير االجتماعي؛ التوزيع المكاني للفقر نتيجة للسياسا
والتعليمية؛ عدم المساواة بين الدول واألقاليم في العالم؛ االختالفات/الفروق في فرص الحياة بناء على بلد الوالدة،   االقتصادية

ة واإلقليمية في دول الجنوب أنماط عدم المساواة العالمية المتغيرة؛ مساعي تقليص الالمساواة العالمية؛ عدم المساواة الحضري
ودول الشمال؛ أساليب إخفاء وا همال الالمساواة ضمن بيئة حضرية؛ الالمساواة الحضرية في السكن، التعليم، الجريمة، 
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والوصول إلى الخدمات الصحية؛ قياس وتفسير الالمساواة؛ األيديولوجية والبّينات لتشكيل السياسة على المستوى العالمي 
 والوطني.

PHSS9383 التاريخ البيئي للعالم لعربي 
دراسة نظرية ومنهجية التاريخ البيئي. جغرافيا العالم العربي والتاريخ البيئي ما قبل االستعمار. االحتكاك االستعماري المبكر 

طي الطبيعة بما في ذلك االستيطان االستعماري في فلسطين. السكان والتغيير البيئي. التربة والزراعة. الحياة البرية احتيا
ومناطق االستجمام. العلم، التصحر والمحافظة على البيئة. سياسات الحفاظ على البيئة في مرحلة ما بعد االستعمارية. كتابة 

مصابة بوباء الطاعون، والتصحر، والجفاف   التاريخ البيئي. دراسة التصورات عن العالم العربي / الشرق األوسط كمنطقة
حقل التاريخ البيئي. الجغرافيا البيئية والتاريخ البيئي ما قبل   ، وسبل مواجهتها من خالل دراسةواكتظاظ السكان والتلوث

االستعمار في العالم العربي، أثر التوسع االستعماري على المشهد العربي واستخدام الموارد؛ الرعي المفرط والمحافظة على 
ة والمحافظة عليها؛ الجفاف والتصحر؛ المحميات الطبيعية ومناطق الحياة البرية؛ تاريخ الغابات واإلحراج؛ إنجراف الترب

االستجمام؛ العالقات البيئية الطبيعية. التاريخ البيئي لفلسطين بداية من االستعمار االستيطاني الصهيوني في القرن التاسع 
 عشر.

PHSS9384 العالمي والمحلي: منظور اجتماعي، ثقافي وجغرافي 
لعولمة االجتماعية والثقافية، األمكنة، المناطق/ األقاليم، والناس. كيف تكون األمكنة عالمية ومحلية في التفاعل بين عمليات ا

لماذا وكيف تتشكل األمكنة والناس بالتبادل؟ فهم أعمق  آن واحد؟ لماذا وكيف يمكن لألمكنة أن تستمر حاملة لمعنى محدد؟ 
الممارسة االجتماعية باإلضافة إلى أهداف البحث اإلمبريقي ذات الصلة )مثال للمفاهيم كاالختالف، الهوية، المعنى، التمثيل و 

عمليات الترابط والتفاعل  التركيز على أهمية الطبقة، النوع االجتماعي، الجنسوية، الريف، الحضر، العرق واإلثنية(. 
المحلي كجزء من صور العالمي وتفاعالته.  المكانية واالجتماعية والثقافية. صورة -االجتماعي والثقافي. التحوالت الجغرافية

مكانية و خلق المعنى. الهوية المحلية، االختالف، والمعنى في السياق االجتماعي. الممارسات االجتماعية،  -تفاعالت بشرية
طبقة، التمثيل المحلي والعولمة. العولمة، المنظور المحلي الماضي والحالي. االختالف االجتماعي )النوع االجتماعي، ال

 الريف، الحضر، العرق، الدين، واإلثنية( والعولمة. حاالت دراسية من فلسطين.

PHSS9385 قضايا التنمية في العالم العربي وفلسطين 
فحص نقدي لنظريات وممارسة التنمية في العالم العربي وفلسطين. مناقشة أطر نظرية مختلفة مثل نظرية النظام العالمي، 

ت الليبرالية الجديدة وتحديد عالقتها بفهم تاريخ التنمية وأشكالها. فحص ممارسات التنمية في دول نظرية التبعية، ونظريا
عربية مختارة ونكوص التنمية في فلسطين في ظل ظروف السيطرة االستعمارية. نظريات التنمية والتخلف. نقد لنظرية 

ياسي للمساعدات الدولية. الالمساواة والفقر. نماذج التنمية التنمية. موروث االستعمار واالستعمار االستيطاني. االقتصاد الس
 الليبرالية.

PHSS9386 موضوع خاص في مسار التاريخ والحيز والمجتمع 
 دراسة متعمقة حول موضوع خاص يختاره البرنامج. يعرض المساق على شكل حلقة بحث.
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PHSS9390 تاريخ الفكر االقتصادي 
األساسية في النظرية االقتصادية ابتداء من االقتصاد السياسي الكالسيكي إلى االقتصاد تعريف الطلبة بالنماذج النظرية 

السياسي الماركسي، اقتصاديات الرفاه، النظرية النيوكالسيكية لالختيارالعقالني النظرية الكينزية وما بعدها ، نظرية التبعية، 
سي الماركسي؛ اقتصاد الرفاه؛ الخيار العقالني الكالسيكي ونظريات أخرى؛ االقتصاد السياسي الكالسيكي واالقتصاد السيا

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

PHSS9391 التصنيع الحديث 
السوفيتي )بداية القرن دراسة للمراحل المختلفة للتصنيع المتأخر: المانيا والواليات المتحدة ) القرن التاسع عشر(؛ االتحاد 

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: 

 لمعلومات، اإلعالم الجديد، ومضامينهما االجتماعية.تكنولوجيا ا

PHSS9392 المسألة الزراعية 
دراسة مقارنة لمختلف انواع التحول الزراعي. االختالفات الرئيسية للتحوالت الزراعية المفروضة من أعلى مقارنة بتلك التي 

الية مقارنة بتلك المعتمدة على الفالحين الصغار أو تنبع من القاعدة، وتلك القائمة على المزارع الكبيرة أو الزراعة الرأسم
المجتمعات الصغيرة. االستعمار االستيطاني الصهيوني وأثره على بنية وتنظيم نظام ملكية األراضي في فلسطين ونظام 

؟؛ التحول . ما هو التحول الزراعي1967الزراعة. االقتصاد السياسي للزراعة في ظل االحتالل اإلسرائيلي منذ عام -الغذاء
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 

قتصاديات الدول؛ تحليل اقتصادي لمسالة المصادر والسياسات واإلدارة ) تفتت األراضي، قضايا الزراعة في فلسطين و  ا 
استخراج المعادن، تسهيل الحفاظ على المصادر، حقوق المياه الخ(؛ االقتصاد السياسي للزراعة في فلسطين: قضايا األرض 

 والمياه في الماضي والحاضر.

PHSS9393 السياسي للتنمية موضوع خاص لمسار االقتصاد 
 دراسة متعمقة حول موضوع خاص يختاره البرنامج. يقدم المساق كحلقة دراسية.

PHSS909 امتحان الكفاءة المعرفية 
تقييم إتقان الطلبة للمواضيع األساسية التي يغطيها البرنامج. كتابة االجابة على مجموعة من األسئلة حول المواضيع الرئيسية 

   يتقدم الطالب لالمتحان بعد االنتهاء من جميع المساقات المطلوبة  الذي يختاره الطالب.للبرنامج وفي المسار 

PHSS999 األطروحة 
إنجاز بحث أكاديمي أصيل مستندا إلى المصادر األولية و/أو البيانات المستقاة من البحث اإلمبريقي، تحت إشراف مكثف 

 كلمة. 80000صفحة أو  400هو من المشرفون على األطروحة. الحد األعلى للمخطوطة 
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 عمداء الكليات ورؤساء برامج الماجستير 

 عميد كلية اآلداب  ابراهيم موسىد. 

 اللغة العربية وآدابها رئيس برنامج ماجستير  نصر هللا الشاعرد. 

 رئيس برنامج ماجستير التاريخ العربي االسالمي  عامر بركاتد. 

 ماجستير الجغرافيا برنامجرئيس قائم بأعمال   خليل عمروأ. 

 ماجستير الدراسات العربية المعاصرة برنامجرئيس   رامي سالمةد. 

 ماجستير علم االجتماع برنامجرئيس    عالء العزةد. 

 ماجستير علم النفس المجتمعي برنامجرئيس قائم بأعمال    موريس بقلةأ. 

   عميد كلية العلوم  حجازي ابو عليد. 

 برنامج الماجستير في األحياء البيئيةرئيس    محمود سرورد. 

 برنامج الماجستير في الرياضياترئيس   صبيح ريماد. 

 برنامج الماجستير في الفيزيــاءرئيس   عبدهللا سيد احمدد. 

 التطبيقية برنامج الماجستير في الكيميـاءرئيس   صالح رياند. 

 عميد كلية األعمال واالقتصاد سامية البطمةد. 

 برنامج الماجستير في االقتصادرئيس   مهند اسماعيلد. 

وبرنامج الماجستير في ادارة االعمال برنامج الماجستير في إدارة األعمال رئيس  د. سهيل سلطان

 يالتنفيذ
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 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا  عالن طبيلةد. 
 ./مشتركبرنامج الماجستير في الهندسة الكهربائيةرئيس    مهران قرعاند. 

 البرمجيات الماجستير في الحوسبة وبرنامج الماجستير في هندسة برنامجرئيس  عبد السالم صيادد. 

 الماجستير في هندسة االستدامة في االنتاج/مشترك برنامجرئيس   نضال فرحاتد. 

  الماجستير في هندسة التخطيط العمراني وعمارة المشهد برنامجرئيس   سالم ذوابةد. 

 تير في الهندسة المدنيةرئيس برنامج الماجس د. عبد الناصر عرفات

 عميد كلية الحقوق واإلدارة العامة  عبد الرحمن ابراهيمد. 
 واالقتصاد وبرنامج الماجستير في القانون  برنامج الماجستير في القانون رئيس    د. محمد القيسي

 الماجستير في الحكومة والحكم المحلي. برنامجرئيس    محمد حننيد. 

 عميد كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية سحر حسند. 
 برنامج الماجستير في العلوم الطبية المخبريةرئيس  د. محمود سرور

 رئيس برنامج الماجستير في تكنولوجيا الصناعة الدوائية  عبد هللا رباعد. 

 الماجستير في التربية. برنامجعميد كلية التربية وقائم بأعمال رئيس  الجنازرةد. أحمد 

 عميد الدراسات العليا  مهدي عرارد. 

 رئيس برنامج ماجستير االحصاء التطبيقي وعلم البيانات  د. حسان ابو حسان

 في الدراسات االسرائيليةرئيس برنامج الماجستير   د. منير فخر الدين

 رئيس برنامج الماجستير في الدراسات الدولية  د. علي الجرباوي 

 رئيس برنامج الماجستير في الديمقراطية وحقوق االنسان  د. مضر قسيس

لعالي في الرعاية رئيس برنامج الماجستير في الصحة العامة والمجتمعية والدبلوم ا د. عبد اللطيف الحسيني
 ليةالصحية االو 

 قائم بأعمال رئيس برنامج الماجستير في دراسات النوع االجتماعي والتنمية  روال ابو دحو

 رئيس برنامج الماجستير في هندسة المياه والبيئة والماجستير في علوم المياه والبيئة  د. راشد الساعد

 مديرة برنامج الدكتوراة في العلوم االجتماعية  د. ليزا تراكي
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   نشـيد الجامعة      
 

 مَعهَد العلم المـَُفـــــدى

  

 ُدم ِبـعـز وَســـــالم  

 أَيها الَســامي الَمـقام    أنَت باألرواح ُتـفـــــدى

*                  *             * 

ســـــاَك يـومًا   ال وَلن  َنن سى هــواك    لم نـُكن  َنن 

 وُنَباهي في َســــناك    َسوَف َنرَعى الَعهَد َدوماً 

 َمنـَهـاًل ِللظاِمئيـــــن    بَيرَزيـت  َقـد  َغــــدوِت 

ِت  لى الـَعـليــا َســـــَمـو  ِلصـيــن    وا   ببَنيــِك الُمخ 

*                  *               * 

 وِعَمــــاٌد للَوطـــــــن    َأنت للَنشــــئ َمنــاٌر 

 َخــاِلٌد َمـَر الَزمــــن    َفـخـــارٌ َأنَت للُعــرِب 

َت ِفينـا ُرسن  ما ِشئ   ِمـن  َمباِديَك الِحســـان    فاغ 

َعل الَتـوِحيــَد فـينـا  َنـِعش  َعي َش اأَلَمـان    واج   َفل 

 


