برنامج الدكتوراه في العلوم االجتماعية
ت""قدم ك""لية ال""دراس""ات ال""عليا ب""رن""ام""جا دراس""يا ي""ؤدي إل""ى درج""ة ال""دك""توراه ف""ي ال""علوم االج""تماع""ية ،وه""و ب""رن""ام""ج م""تداخ""ل
ال"حقول ف"ي ال"علوم االج"تماع"ية .ي"رت"كز ت"داخ"ل ال"حقول ف"ي ال"علوم االج"تماع"ية واإلن"سان"ية ع"لى ف"كرة أن ال"حقول امل"عرف"ية
ال ""فردي ""ة ال ""قائ ""مة أص ""بحت غ ""ير ق ""ادرة ع ""لى ت ""وف ""ير األدوات التح ""ليلية ال ""الزم ""ة ل ""فهم ال ""ظواه ""ر االج ""تماع ""ية واالق ""تصادي ""ة
وال""سياس""ية وال""ثقاف""ية امل""عقدة .وم""ن أه""م أه""داف إن""شاء ه""ذا ال""برن""ام""ج األك""ادي""مي ه""و رع""اي""ة ج""يل م""ن ال""علماء وال""باح""ثني
ف""ي م""جال ال""علوم االج""تماع""ية؛ ج""يل ق""ادر ع""لى إن""تاج م""عرف""ة ج""دي""دة ح""ول ال""عال""م ال""عرب""ي وفلس""طني م""ن م""نظور ع""رب""ي
وفلس""طيني .وع""لى ال""رغ""م م""ن ال""طاب""ع امل""تداخ""ل ل""لحقول ،ي""وف""ر ال""برن""ام""ج ك""فاءة ح""قلية م""ن خ""الل م""ساق""ات ف""ي م""ساري""ن:
م"سار االق"تصاد ال"سياس"ي ل"لتنمية )م"سار  ،(1وم"سار ال"تاري"خ وال"حيز وامل"جتمع )م"سار  ،(2وأي"ضا م"ن خ"الل ام"تحان
الكفاءة املعرفية واألطروحة.
ي""عتمد ن""جاح ب""رن""ام""ج ال""دك""توراه ع""لى ق""درة ال""طلبة ع""لى م""تاب""عة دراس""تهم ض""من ب""يئة ف""كري""ة ي""سود ف""يها ال""حوار وال""نقاش
وال"عمل الج"ماع"ي .وي"توق"ع م"ن ال"طلبة امل"شارك"ة ف"ي ال"ندوات وح"لقات ال"بحث ،واالنخ"راط م"ع ب"عضهم ال"بعض وم"ع ال"هيئة
ال""تدري""سية ب""شكل م""تواص""ل .وال ي""مكن ت""حقيق ه""ذا األم""ر إال إذا ك""ان ال""طلبة م""تفرغ""ني وال ي""عملون خ""ارج ال""جام""عة ف""ي
وظائف تحرمهم من فرصة التفرغ للدراسة وللسعي املر ّكز نحو اكتساب املعرفة.
م ::الح ::ظة :ي ::وج ::د ش ::رح ::ا م ::فصال لش ::روط ال ::قبول وال ::تعليمات األك ::ادي ::مية ال ::خاص ::ة ب ::ال ::برن ::ام ::ج ف ::ي
"تعليمات منح درجة الدكتوراه في جامعة بيرزيت".

بنية البرنامج
ي"تكون ال"برن"ام"ج م"ن  54س"اع"ة م"عتمدة م"نها  30س"اع"ة م"ساق"ات و 24س"اع"ة ل"ألط"روح"ة .وي"وج"د م"ساران ف"ي ال"برن"ام"ج،
مسار االقتصاد السياسي للتنمية ) ،(1ومسار التاريخ والحيز واملجتمع ).(2
رقم املساق

"1

عنوان املساق

طبيعة املساق

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 املعرفة

أساسي ،إجباري

PHSS932

سجاالت نظرية رئيسية في العلوم االجتماعية

أساسي ،إجباري

PHSS933

دراسات في االستعمار واإلمبريالية

أساسي ،إجباري
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PHSS934

املؤسسات والتنمية

مسار  ،1إجباري

PHSS935

االقتصاد السياسي الدولي

مسار  ،1إجباري

PHSS936

ال ""تاري ""خ االج ""تماع ""ي وال ""سياس ""ي ل ""لنفط ف ""ي ال ""عال ""م
العربي

مسار  ،2إجباري

PHSS937

التحوالت الرئيسية في العالم العربي

مسار  ،2إجباري

PHSS9390

تاريخ الفكر االقتصادي

مسار  ،1اختياري

PHSS9391

التصنيع الحديث

مسار ،1اختياري

PHSS9392

املسألة الزراعية

مسار  ،1اختياري

PHSS9393

م" ""وض" ""وع خ" ""اص ف" ""ي م" ""سار االق" ""تصاد ال" ""سياس" ""ي
للتنمية

مسار  ،1اختياري

PHSS9380

دراسة فلسطني الحديثة

مسار  ،2اختياري

PHSS9381

النوع االجتماعي عبر التاريخ

مسار  ،2اختياري

PHSS9382

الالمساواة االجتماعية واملكانية

مسار  ،2اختياري

PHSS9383

التاريخ البيئي للعالم العربي

مسار  ،2اختياري

PHSS9384

ال ""عامل ""ي واملح ""لي :وج ""هات ن ""ظر اج ""تماع ""ية وث ""قاف ""ية
وجغرافية

مسار  ،2اختياري

PHSS9385

قضايا التنمية في العالم العربي وفلسطني

مسار  ،2اختياري

PHSS9386

موضوع خاص في مسار التاريخ والحيز واملجتمع

مسار  ،2اختياري

PHSS909

امتحان الكفاءة املعرفية

PHSS999

األطروحة

املساقات وأهدافها وتقييم أداء الطلبة
ته ""دف امل ""ساق ""ات إل ""ى ت ""حقيق اله ""دف ال ""رئ ""يسي ل ""لبرن ""ام ""ج وه ""و رع ""اي ""ة ال ""طلبة ل ""يصبحوا ق ""ادري ""ن ع ""لى دراس ""ة ال ""ظواه ""ر
االج""تماع""ية ب""إب""داع ،وإن""تاج م""عرف""ة ج""دي""دة ،وتح""ليل ن""قدي ل""لمفاه""يم واألف""كار ال""سائ""دة ،وتح" ّ"مل م""سؤول""ية نش""ر امل""عرف""ة
داخ""ل وخ""ارج ال""بيئة األك""ادي""مية .ك""ما يه""دف ال""برن""ام""ج إل""ى ت""عزي""ز ال""بيئة األك""ادي""مية ع""لى مس""توى امل""اجس""تير م""ن أج""ل
تعزيز تكوين جماعة من األكاديميني لتكون نموذجا ً للتميز األكاديمي.
يتم اعتماد مجموعة من املعايير لتقييم أداء الطلبة في املساقات ،وتشمل:
 −تقديم عروض نقدية للقراءات املقررة
 −كتابة أوراق تعلق على القراءات املقررة
 −كتابة مراجعات نقدية لألدبيات
 −نقد عمل الزمالء
 −تصميم األبحاث للمساقات
 −ورقة بحثية في نهاية املساق )إجبارية لجميع املساقات(
 −االمتحانات

متطلبات إتمام البرنامج:
 .1إتمام ما ال يقل عن  30ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:
أ .املساقات اإلجبارية 18 :ساعة معتمدة وهي املساقات التالية:
رقم املساق
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اسم املساق

PHSS909

امتحان الكفاءة املعرفية

PHSS920

حلقة دراسية في القراءة والكتابة

PHSS921

حلقة بحث لألطروحة

PHSS922

أساليب البحث الكمي

PHSS930

أساليب البحث الكيفي والتاريخي

PHSS931

فلسفة املعرفة

PHSS932

سجاالت نظرية رئيسية في العلوم االجتماعية

املتطلب السابق

PHSS933

دراسات في االستعمار واإلمبريالية

ب .املساقات الخاصة بالتركيزات:
 .1تركيز االقتصاد السياسي للتنمية:
أ .املساقات االجبارية 6 :ساعات معتمدة
اسم املساق

رقم املساق
PHSS934

املؤسسات والتنمية

PHSS935

االقتصاد السياسي الدولي

املتطلب السابق

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

رقم املساق
PHSS9390

تاريخ الفكر االقتصادي

PHSS9391

التصنيع الحديث

PHSS9392

املسألة الزراعية

PHSS9393

موضوع خاص في مسار االقتصاد السياسي للتنمية

املتطلب السابق

 .2تركيز التاريخ والحيز االجتماعي:
أ .املساقات االجبارية 6 :ساعات معتمدة
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رقم املساق

اسم املساق

PHSS936

التاريخ االجتماعي والسياسي للنفط في العالم العربي

PHSS937

التحوالت الرئيسية في العالم العربي

املتطلب السابق

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

اسم املساق

PHSS9380

دراسة فلسطني الحديثة

PHSS9381

النوع االجتماعي عبر التاريخ

PHSS9382

الالمساواة االجتماعية واملكانية

PHSS9383

التاريخ البيئي للعالم العربي

PHSS9384

العاملي واملحلي :وجهات نظر اجتماعية وثقافية وجغرافية

PHSS9385

قضايا التنمية في العالم العربي وفلسطني

PHSS9386

موضوع خاص في مسار التاريخ والحيز واملجتمع

 .2إتمام االطروحة بنجاح ) 24 (PHSS999ساعة معتمدة
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املتطلب السابق

وصف املساقات )(PHSS
 PHSS920حلقة دراسية في القراءة والكتابة
ح""لقة دراس""ية م""كثفة م""خصصة ل""لقراءة ال""نقدي""ة ل""نصوص ح""ول م""واض""يع ف""ي س""ياق ال""برن""ام""ج .ك""تاب""ة وع""رض أراء وردود
وتقديم وتحليل نقدي ألعمال الزمالء في املساق بهدف صقل مهاراتهم التحليلية والكتابية.
 PHSS921حلقة بحث لألطروحة
اإلع""داد إلج""راء ال""بحوث ورب""طها ب""ال""قضاي""ا ال""نظري""ة وامل""نهجية وت""طبيقها ع""لى م""وض""وع ب""حث م""عني م""ن اخ""تيار ال""طلبة.
أس ""ئلة وس ""جاالت أس ""اس ""ية ح ""ول ال ""قضاي ""ا اإلبس ""تمول ""وج ""ية واألن ""طول ""وج ""ية امل ""تعلقة ب ""ال ""بحث ،وف ""حص امل ""نطق وإج ""راءات
واس ""ترات ""يجيات ال ""بحث امل ""ختلفة .م ""قارن ""ة ال ""بحث ال ""كمي م ""ع ال ""بحث ال ""كيفي .م ""تى نس ""تعمل أي م ""نهما؟ م ""تى نس ""تطيع
الج ""مع ي ""ينهما؟ أه ""مية ال ""تثليث .ك ""يفية تح ""دي ""د أس ""ئلة ال ""بحث إلس ""ترات ""يجيات ال ""بحث .دور ال ""باح ""ث ف ""ي ع ""ملية وس ""ياق
ال ""بحث .ت ""أث ""ير اس ""ترات ""يجيات ال ""بحث ع ""لى االع ""تبارات األخ ""الق ""ية .م ""عنى أخ ""الق ""يات ال ""بحث ف ""ي اس ""ترات ""يجيات ال ""بحث
امل"ختلفة .ت"فسير ع"الق"ات ال"قوة ف"ي ال"سياق ال"بحثي .اس"تخدام ال"بيان"ات وامل"صادر األول"ية وال"ثان"وي"ة .ال"قيام خ"الل ال"فصل
الدراسي بإعداد مقترحات أبحاث قد تشكل الحقا ً أساسا ً ملقترح األطروحة .خضوع املقترحات لنقاش جماعي.
 PHSS922أساليب البحث الكمي
ال"تعرف ع"لى امل"هارات التح"ليلية وال"تقنية ل"فهم وت"صميم وإج"راء األب"حاث ال"كمية ف"ي ال"علوم االج"تماع"ية .ق"ضاي"ا أس"اس"ية
ف ""ي ال ""بحث ال ""كمي ف ""ي ال ""علوم االج ""تماع ""ية م ""نها أبس ""تمول ""وج ""يا ال ""بحث ،م ""نطق ال ""بحث ال ""كمي ،ق ""ضاي ""ا ت ""تعلق بج ""مع
ال""بيان""ات وم""صادره""ا ،ط""رق ع""رض ال""بيان""ات )رس""وم ب""يان""ية وج""داول وإح""صاءات وم""ؤش""رات وص""فية( ،ن""ماذج االنح""دار،
اخ"تبار ال"فرض"يات ،ون"ظري"ة االح"تمال وال"توزي"ع اإلح"صائ"ي .ال"ترك"يز ع"لى اك"تساب م"هارات ف"ي ت"صام"يم ب"حث إح"صائ"ية
م""ناس""بة؛ ودم""ج ط""رق ال""بحث ال""كمي امل""ختلفة ع""ند ال""حاج""ة؛ وف""هم أف""ضل ل""نقاط ال""قوة وال""ضعف ف""ي ال""بحث ال""كمي ف""ي
ظروف مختلفة؛ واملقدرة على تفسير نتائج الدراسات اإلمبريقية.
 PHSS930أساليب البحث الكيفي والتاريخي
ال ""قضاي ""ا امل ""عرف ""ية وال ""عملية واألخ ""الق ""ية ف ""ي ال ""بحث ال ""كيفي االج ""تماع ""ي وال ""تاري ""خي .م ""نطق ال ""بحث ال ""كيفي وق ""ضاي ""ا
ال"تفسير والتح"ليل م"ن خ"الل ق"راءة أن"واع م"ختلفة م"ن ال"نصوص وال"دراس"ات ال"نظري"ة وامل"نهجية م"ع ت"رك"يز ع"لى فلس"طني
وال""عال""م ال""عرب""ي وامل""نطقة ال""عرب""ية .ك""يفية تح""دي""د س""ؤال ال""بحث ووض""عه ف""ي ال""سياق ،واخ""تيار ط""ري""قة ال""بحث ،وم""ناق""شة
األس ""ال ""يب امل ""ختلفة ل ""تقدي ""م ن ""تائ ""ج ال ""بحث ال ""كيفي وال ""تاري ""خي .االف ""تراض ""ات اإلبس ""تمول ""وج ""ية واألن ""طول ""وج ""ية ف ""ي ال ""بحث
ال ""كيفي؛ م ""نطق ال ""بحث ال ""كيفي؛ ال ""تفسير وال ""تأوي ""ل ع ""ند ك ""تاب ""ة ال ""بحث؛ ق ""ضية االن ""عكاس ""ية وامل ""وض ""وع ""ية ف ""ي ال ""علوم
االج"تماع"ية وال"تاري"خ؛ أخ"الق"يات ال"بحث وم"سؤول"ية ال"باح"ث؛ م"ناق"شة م"ختلف ط"رق ال"بحث ف"ي امل"قام األول :اإلث"نوغ"راف"يا،
امل"الح"ظة ب"امل"شارك"ة ،امل"قاب"لة ،املج"موع"ات ال"بؤري"ة ،تح"ليل ال"نصوص ،تح"ليل امل"حادث"ة؛ تح"ليل الخ"طاب ،ال"تأري"خ ال"شفوي،
التح"ليل الش"بكي ،تح"ليل امل"ضمون ،اس"تخدام األرش"يف وال"سير ال"شخصية ،أس"ال"يب ال"بحث ال"عملية وال"سياس"ات"ية م"ثل
البحث اإلجرائي والبحث السريع باملشاركة .العمل على تصميم البحث من قبل الطلبة.
 PHSS931فلسفة املعرفة
م"دخ"ل ع"ام ل"نظري"ة امل"عرف"ة وت"طوره"ا ف"ي م"راح"ل ت"اري"خية م"ختلفة ،وامل"دارس وال"تيارات ال"تي س"عت مل"عال"جة م"وض"وع"ات"ها
األس""اس""ية ب""ما ف""ي ذل""ك ال""فلسفة ال""عرب""ية اإلس""الم""ية .ت""يارات رئ""يسة م""عاص""رة ب""ما ف""ي ذل""ك ال""تي ت""عنى ب""قضاي""ا م""عرف""ية
خ""اص""ة ب""ال""علوم اإلج""تماع""ية .ال""ترك""يز ع""لى امل""وض""وع""ات وال""قضاي""ا م""نها :م""اه""ية امل""عرف""ة وأن""واع""ها ،ح""دود امل""عرف""ة ،ك""يفية
اخ ""تالف امل ""عرف ""ة ال ""عقلية ع ""ن أن ""واع أخ ""رى م ""ن "امل ""عارف" وال ""عالق ""ة ب ""ني ال ""حقائ ""ق وامل ""عتقدات وامل ""عرف ""ة ،ال ""يقني وال ""ري ""بية
وال ""تشكك ف ""ي إم ""كان ""ية امل ""عرف ""ة ،م ""وق ""ع ال ""باح ""ث وال ""عارف ومح ""ددات ذل ""ك اإلج ""تماع ""ية وال ""تاري ""خية وأث ""ره ""ا ع ""لى م ""عرف ""ته،
اإلي"دي"ول"وج"يا وع"الق"ة ال"فكر ب"موق"ع ال"باح"ث وال"عارف ،ال"تمييز ب"ني ال"وص"في وامل"عياري ،الح"رك"ة ال"نسوي"ة ون"قده"ا ل"نظري"ات
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امل""عرف""ة ،م""ا ه""و "م""وض""وع""ي" وم""ا ه""و "ذات""ي" ف""ي امل""عرف""ة ،ق""ضاي""ا الس""ببية واإلس""تقراء ،ال""تفسير ف""ي ال""علوم اإلج""تماع""ية
واختالف األطر الفكرية )براديغمات( وأطر التفسير وتبعاتها املعرفية.
س ::جاالت ن ::ظري ::ة رئ ::يسية ف ::ي ال ::علوم االج ::تماع ::ية وف ::ي دراس ::ة دول ال ::جنوب وال ::عال ::م

PHSS932
العربي
دراس ""ة ال ""نقاش ""ات ال ""نقدي ""ة ل ""سجاالت أس ""اس ""ية ف ""ي ال ""علوم االج ""تماع ""ية ،س ""جاالت ذات ع ""الق ""ة ب ""دراس ""ة ال ""جنوب ال ""عامل ""ي
وال"سجاالت امل"حيطة ب"دراس"ة ال"عال"م ال"عرب"ي .ال"كون"ية م"قاب"ل ال"خصوص"ية ال"ثقاف"ية ،ال"جوه"ران"ية وال"ثقاف"وي"ة؛ ال"فعل م"قاب"ل
ال"بنية ،امل"وض"وع"ية م"قاب"ل ال"ذات"ية ،ن"قد الح"داث"ة ،االت"جاه ال"ثقاف"ي ف"ي ال"علوم االج"تماع"ية واإلن"سان"ية .ال"تأث"يرات ال"سياس"ية
وال"ثقاف"ية واالج"تماع"ية وت"أث"يرات ال"حكم االس"تعماري )ت"أث"ير م"باش"ر أو غ"ير م"باش"ر(؛ س"جاالت ح"ول م"ا ب"عد االس"تعمار،
الح"داث"ة االس"تعماري"ة وت"قال"يد م"ا ق"بل االس"تعماري"ة؛ دور ال"عنف ف"ي ص"ناع"ة التج"معات ال"سياس"ية ف"ي س"ياق"ات م"ا ب"عد
االس ""تعماري ""ة؛ ج ""داالت ح ""ول ال ""دول ""ة؛ ن ""ظري ""ات ال ""ثورة؛ ال ""جيو-س ""ياس ""ة ف ""ي ع ""ال ""م ي ""تجه ن ""حو ال ""عومل ""ة؛ ال ""فقر؛ ال ""تحول
ال ""حضري؛ االق ""تصاد ال ""سياس ""ي للمس ""توط ""نات البش ""ري ""ة؛ ال ""سجاالت ال ""رئ ""يسية ال ""تي ح ""ددت دراس ""ة ال ""عال ""م ال ""عرب ""ي:
دراس"ة ن"قدي"ة ح"ول أص"ل م"صطلحات "ال"عال"م ال"عرب"ي" و"الش"رق األوس"ط" و"الش"رق األوس"ط وش"مال أف"ري"قيا" و"ج"نوب
غ"رب آس"يا"؛ ج"داالت ع"ن ال"دي"ن ،ال"نظام ال"سياس"ي ،وامل"جتمع ،ال"عالق"ة ب"ني ال"ثقاف"ة وال"سياس"ة ع"ند ت"شكيل ال"فكر ال"قوم"ي
والتعبئة؛ موقع املنطقة العربية على أطراف آسيا.
 PHSS933دراسات في االستعمار واإلمبريالية
"عمقة ل""ألدب""يات ال""كالس""يكية مل""ا ق""بل االس""تعمار م""ثل م""قدم""ة اب""ن خ""لدون ون""صوص م""فتاح""ية ت""تناول اإلم""بيري""ال""ية،
ق""راءة م" ّ
االس"تعمار ،م"ا ب"عد االس"تعمار ،م"ا ب"عد الح"داث"ة ،وت"فكيك االس"تعمار.م"قدم"ة اب"ن خ"لدون ك"نموذج ل"لنظام امل"عرف"ي م"ا ق"بل
االس""تعمار؛ دراس""ات م""قارن""ة ل""لفكر ال""قوم""ي ال""ذي أن""تجه ال""عرب ،االف""ري""قيون ،واآلس""يوي""ون؛ الج""دل امل""عاص""ر ح""ول ال""فكر
ال""قوم""ي وف""كر م""ا ب""عد االس""تعمار؛ ت""قييم ن""قدي ل""نظري""ة م""ا ب""عد االس""تعمار وم""ا ب""عد الح""داث""ة ،تح""دي""دا ب""عالق""تها ب""تاري""خ
االس"تعمار ف"ي ال"وط"ن ال"عرب"ي وفلس"طني وال"نضال ل"تفكيكه؛ ف"هم فلس"طني امل"عاص"رة :دراس"ة ن"قدي"ة ل"نماذج االس"تيطان
االس" ""تعماري ،ال" ""فصل ال" ""عنصري ،واالح" ""تالل؛ االس" ""تيطان االس" ""تعماري ال" ""صهيون" ""ي ف" ""ي فلس" ""طني :االق" ""تالع امل" ""نظم
واملمنهج للشعب الفلسطيني وخلق الشتات الفلسطيني.
 PHSS934املؤسسات والتنمية
ال ""قضاي ""ا االق ""تصادي ""ة ل ""بلدان ال ""جنوب وب ""حثها ن ""قدي ""ا ب ""اس ""تخدام ال ""نظري ""ات االق ""تصادي ""ة وت ""طبيقات ""ها ودور امل ""ؤس ""سات
ال ""وط ""نية ف ""ي ال ""تنمية االق ""تصادي ""ة .التح ""دي ""ات امل ""تعلقة ب ""ال ""تحول االج ""تماع ""ي واالق ""تصادي ف ""ي دول ال ""جنوب ،م ""عرف ""ة
ال ""نظري ""ات االق ""تصادي ""ة ع ""ن م ""ا ي ""مكن ت ""حقيقه به ""دف دع ""م /ت ""عزي ""ز ال ""تنمية االق ""تصادي ""ة؛ م ""عرف ""ة م ""ا أَنج ""زه امل ""مارس ""ون
)ال"عام"لون ف"ي امل"يدان( وال"باح"ثون ف"ي ال"عقود امل"اض"ية وم"ا ي"عملون ع"ليه ح"ال"يا ،ف"ي ح"قل اق"تصاد /اق"تصادي"ات ال"تنمية.
م""ناه""ج االق""تصاد ال""كلي واالق""تصاد الج""زئ""ي الق""تصاد ال""تنمية ،ال""ترك""يز ع""لى ن""ظري""ات االق""تصاد الج""زئ""ي وت""طبيقات""ها.
دراس"ة ن"ظري"ات ال"نمو وال"تنمية ،ال"تعليم ،ال"صحة ،س"وق اإلق"راض ،ال"الم"ساواة ،ال"تبعية ،وامل"ؤس"سات ال"سياس"ية .امل"وروث
ال""تاري""خي وال""تنمية؛ ال""نموذج ال""كالس""يكي ل""لتنمية؛ رأس امل""ال البش""ري وال""تنمية؛ ن""ماذج ال""نمو ال""ذات""ي :ت""زاي""د ام ث""بات
العوائد؛ الثقافة ،األعراف االجتماعية ،والتنمية؛
األس ""واق ،الش ""بكات ،رأس امل ""ال االج ""تماع ""ي؛ دور امل ""ؤس ""سات ال ""وط ""نية ف ""ي ال ""تنمية االق ""تصادي ""ة )ال ""حكوم ""ات ،ال ""بنوك
امل ""رك ""زي ""ة ،األس ""واق امل ""ال ""ية وأس ""واق رأس امل ""ال(؛ امل ""ساع ""دات األج ""نبية؛ ال ""دي ""مقراط ""ية ،االق ""تصاد ال ""سياس ""ي ،وال ""تنمية؛
ال ""نماذج ال ""ليبرال ""ية الج ""دي ""دة ل ""لتنمية ودور ال ""دول ""ة ال ""قوم ""ية؛ التح ""ليل اإلح ""صائ ""ي وال ""تحيزات امل ""عرف ""ية؛ ال ""تفكير ال ""واس ""ع
والتفكير الضيق في التنمية.
PHSS935
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االقتصاد السياسي الدولي

ت ""زوي ""د ال ""طلبة ب ""أدوات التح ""ليل ل ""فهم ون ""قد ال ""عوام ""ل املش ""ترك ""ة ب ""ني امل ""ؤس ""سات املح ""لية ،ال ""سياس ""ات ال ""دول ""ية ،االق ""تصاد،
وص""نع ال""سياس""ات ،وم""ا ي""نتج ع""نها م""ن رف""اه ل""لشعوب ف""ي أرج""اء ال""عال""م .اس""تعراض ل""ألب""حاث ال""كالس""يكية وال""رائ""دة ف""ي
م"جال االق"تصاد ال"سياس"ي ال"دول"ي ،ض"من اط"ار م"تعدد .االس"تثمار األج"نبي امل"باش"ر ،ال"تجارة ال"عامل"ية وال"دي"نام"يكيات
امل ""تغيرة ،األس ""واق امل ""ال ""ية وال ""سياس ""ات امل ""ال ""ية اإلق ""ليمية وال ""دول ""ية ،أن ""ظمة ال ""عمل ال ""دول ""ية ،وات ""جاه ""ات ال ""تنمية ال ""عامل ""ية.
م ""ساع ""دة ال ""طلبة ع ""لى إدراك ت ""طور وات ""جاه االق ""تصاد ال ""سياس ""ي ال ""عامل ""ي؛ ن ""ظرة ع ""ام ""ة ل ""تاري ""خ ال ""حقل وأط ""ر التح ""ليل
وأس""ال""يب ال""بحث ال""رئ""يسية؛ ال""تفاع""ل ب""ني ال""دول""ة وال""سوق وم""سأل""ة ال""تعاون ب""ني ال""دول ف""ي ال""عالق""ات االق""تصادي""ة ال""دول""ية
وتح"ليل ع"الق"ات ال"قوة ال"الم"تكاف"ئة ب"ني ال"فاع"لني ف"ي ال"دول"ة واإلم"كان"يات والته"دي"دات أو ال"فرص ال"تي ي"قدم"ون"ها ،خ"اص"ة
ف ""ي ع ""صر ال ""عومل ""ة ال ""ذي تح ""رك ""ه ت ""كنول ""وج ""يا امل ""علوم ""ات واالت ""صال )(ICT؛ دراس ""ة ق ""ضاي ""ا ح ""قيقية ل ""ألخ ""صائ ""يني ف ""ي
االق ""تصاد ال ""سياس ""ي ال ""عامل ""ي :ال ""تجارة ،امل ""ال ""ية ،واالس ""تثمار .دراس ""ة امل ""ساع ""دات األج ""نبية وال ""تنمية ،وأس ""باب ال ""عومل ""ة
ونتائجها  /تبعاتها ،والهجرة.
 PHSS936التاريخ االجتماعي والسياسي للنفط في العالم العربي
ت"اري"خ ال"نفط وت"أث"يره امل"رك"زي ع"لى ت"نمية امل"جتمع ال"عرب"ي ،ال"دول"ة ال"عرب"ية واالق"تصادي"ات ال"عرب"ية خ"الل ال"قرن"ني العش"ري"ن
وال ""واح ""د وعش ""ري ""ن .ال ""ترك ""يز ع ""لى ال ""تشوه ""ات ف ""ي ال ""تنمية ال ""عرب ""ية ال ""نات ""جة ع ""ن ال ""تدخ ""الت االس ""تعماري ""ة ذات ال ""عالق ""ة
وامل"رت"بطة ب"ال"نفط" .س"ياس"ات ال"نفط" ح"تى ال"زم"ن ال"حاض"ر؛ اك"تشاف ال"نفط ف"ي الج"زي"رة ال"عرب"ية وإي"ران؛ ت"حول امل"جتمع
ال"عرب"ي وال"سياس"ات ال"عرب"ية ف"ي الج"زي"رة ال"عرب"ية )"م"دن امل"لح"(؛ دور ام"بري"ال"ية ال"نفط؛ ظ"هور ق"وى إق"ليمية ن"تيجة ل"لنفط:
امل"ملكة ال"عرب"ية ال"سعودي"ة ،إي"ران ،ل"يبيا؛ الهج"رة إل"ى دول ال"نفط ف"ي الخ"ليج وأث"ره"ا ع"لى امل"جتمعات امل"هاج"رة )الح"رك"ات
اإلس"الم"ية(؛ أث"ر ال"نفط ع"لى امل"جتمع الفلس"طيني وال"سياس"ة الفلس"طينية وك"ذل"ك ع"لى ال"تنمية االق"تصادي"ة ف"ي فلس"طني؛
تدمير وتغيير العراق؛ الصراع على إيران :من مذهب كارتر إلى تهديد الحرب ضد إيران؛ قطر والجزيرة.
 PHSS937التحوالت الرئيسية في العالم العربي
دراس"ة ال"تحوالت االج"تماع"ية وال"ثقاف"ية وال"سياس"ية ف"ي ال"عال"م ال"عرب"ي ف"ي ال"قرن"ني العش"ري"ن وال"حادي والعش"ري"ن ال"ترك"يز
أث"ر
ع"لى ال"تحوالت ال"تي ك"ان ل"ها آث"ارا دائ"مة ع"لى امل"جتمع ون"ظام ال"حكم ف"ي ف"ترة االس"تعمار وم"ا ب"عد االس"تعمار• .
االس ""تعمار ع ""لى امل ""جتمعات األص ""لية ؛الح ""رك ""ات امل ""ناه ""ضة ل ""الس ""تعمار ،ال ""قوم ""ية ال ""عرب ""ية ،وت ""شكيل ال ""دول ""ة؛ الح ""رك ""ة
اإلس ""الم ""ية الح ""دي ""ثة؛ ال ""تحوالت ال ""رئ ""يسية ف ""ي ب ""نية ال ""طبقة وب ""زوغ ال ""طبقة ال ""وس ""طى؛ ال ""تحوالت ف ""ي ال ""عالق ""ات ال ""زراع ""ية؛
ال ""تحضر  /ال ""تمدن وال ""ثقاف ""ة ال ""حضري ""ة؛ ت ""غيرات ف ""ي ع ""الق ""ات ال ""نوع االج ""تماع ""ي؛ اآلث ""ار االج ""تماع ""ية واالق ""تصادي ""ة
ل"سياس"ات ال"ليبرال"ية الج"دي"دة؛ الح"رك"ات ال"سياس"ية واالج"تماع"ية امل"طال"بة ب"ال"عدال"ة االج"تماع"ية وت"غيير ال"حكم ،تح"دي"دا ف"ي
ضوء "الربيع العربي".
 PHSS9380دراسة فلسطني الحديثة
دراس"ة م"تعمقة ل"بعض ال"قضاي"ا امل"ثارة ف"ي م"ساق دراس"ات االس"تعمار وم"ا ب"عد االس"تعمار ،وب"شكل خ"اص ت"لك امل"تعلقة
ب""امل""فاه""يم وأط""ر التح""ليل املس""تخدم""ة ف""ي دراس""ة فلس""طني وال""تنظير ف""ي ال""عصر الح""دي""ث .ال""تعمق ف""ي دراس""ة م""فاه""يم
االس""تعمار االس""تيطان""ي ،ال""فصل ال""عنصري واالح""تالل وال""تي ك""ثيرا م""ا تس""تخدم ت""بادل""يا .ف""حص م""نهجي مل""دى أه""مية
وف"ائ"دة وص"لة ه"ذه امل"فاه"يم ب"حقب زم"نية م"ختلفة م"ن ت"اري"خ فلس"طني الح"دي"ث .م"عال"جة ن"قدي"ة مل"فاه"يم أخ"رى م"ثل ال"طبقة،
االثنية ،الدين ،األصالنية ،الدولة ،املجتمع املدني ،املجتمع املحلي ،نمط االنتاج ،الشتات ،والحداثة.
 PHSS9381النوع االجتماعي والتاريخ
دراس ""ة ل ""نصوص أس ""اس ""ية تس ""تعرض الخ ""طوط ال ""عري ""ضة للج ""دل ح ""ول ال ""عامل ""ية وال ""خصوص ""ية ف ""ي دراس ""ة األب ""وي ""ة وف ""هم
ل ""لتغيرات امل ""تعلقة ب ""ال ""نوع االج ""تماع ""ي ،ال ""طبقة ،اإلث ""نية واألم ""ة ف ""ي س ""ياق ""ات ت ""اري ""خية م ""ختلفة .ت ""عري ""ف ال ""طلبة ب ""ال ""سياق
ال ""تاري ""خي واأله ""مية االج ""تماع ""ية ل ""لمجتمعات األب ""وي ""ة م ""قارن ""ة ب ""امل ""جتمعات األم ""وم ""ية م ""ن خ ""الل ق ""راءة ن ""صوص ن ""ظري ""ة
اس" ""اس" ""ية وم" ""ن خ" ""الل دراس" ""ة ح" ""االت ت" ""اري" ""خية .ال" ""ترك" ""يز ع" ""لى م" ""ضام" ""ني الج" ""دل ال" ""جاري ح" ""ول امل" ""جتمعات ال" ""عرب" ""ية /
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االس ""الم ""ية؛ ال ""دراس ""ة األك ""ادي ""مية ل ""لنوع االج ""تماع ""ي؛ ال ""عالق ""ة ب ""ني ال ""نوع االج ""تماع ""ي وال ""تاري ""خ؛ دراس ""ات أس ""اس ""ية غ ""ير
ع ""رب ""ية ل ""تطور م ""فهوم ال ""نوع االج ""تماع ""ي؛ الج ""دل ح ""ول األب ""وي ""ة :ظ ""اه ""رة ع ""امل ""ية أم خ ""اص ""ة؟؛ الج ""دل ح ""ول ال ""الم ""ساواة
االج""تماع""ية :ال""عالق""ة ب""ني ال""نوع االج""تماع""ي وال""طبقة واإلث""نية وال""قوم""ية /األم""ة؛ دراس""ة ال""نوع االج""تماع""ي ف""ي س""ياق""ات
االستعمار واالستعمار الجديد باألخص في املنطقة العربية.
 PHSS9382الالمساواة املكانية واالجتماعية
ت"ناول م"تداخ"ل ال"تخصصات ل"لموض"وع ل"لمساه"مة ف"ي وض"ع ال"سياس"ات ال"رام"ية إل"ى الح"د م"ن ع"دم امل"ساواة ال"جغراف"ية
واالج"تماع"ية .ال"ترك"يز ع"لى ق"ياس ال"تنمية االج"تماع"ية واإلق"تصادي"ة م"وزع"ة حس"ب امل"كان .اخ"تالف امل"جتمعات م"ن ح"يث
ت""هميش ب""عض ق""طاع""ات م""ن امل""جتمع وإف""ساح امل""جال أم""ام ق""طاع""ات أخ""رى ل""تزده""ر وت""نمو؛ ع""دم ال""تناس""ب ب""ني ارت""فاع
ال"دخ"ل ومس"توي"ات ال"تعليم وال"بطال"ة ،امل"عان"اة م"ن ال"نقص ف"ي امل"صادر؛ ع"دم امل"ساواة ف"ي ال"صحة ب"ني ال"سكان ،خ"اص"ة
ل"دى األق"ليات .ت"فسير وف"هم آث"ار ال"ثروة امل"رت"بطة ب"مكان ال"والدة وع"الق"تها ب"املكتس"بات والح"رم"ان وم"ا ي"نتج ع"نها م"ن ف"وائ"د
أو ح""رم""ان .رص""د ووض""ع ت""صور ل""عدم امل""ساواة ول""لتصنيف االج""تماع""ي م""ع ت""رك""يز خ""اص ع""لى أه""مية امل""كان ال""جغراف""ي
ف"ي ال"تعرف ع"لى وف"هم األن"ماط االج"تماع"ية وال"تغير االج"تماع"ي؛ ال"توزي"ع امل"كان"ي ل"لفقر ن"تيجة ل"لسياس"ات االج"تماع"ية،
ال""فصل ،الح""رم""ان ،وع""دم امل""ساواة االق""تصادي""ة وال""تعليمية؛ ع""دم امل""ساواة ب""ني ال""دول واألق""ال""يم ف""ي ال""عال""م؛ االخ""تالف""ات/
ال ""فروق ف ""ي ف ""رص ال ""حياة ب ""ناء ع ""لى ب ""لد ال ""والدة ،أن ""ماط ع ""دم امل ""ساواة ال ""عامل ""ية امل ""تغيرة؛ م ""ساع ""ي ت ""قليص ال ""الم ""ساواة
ال"عامل"ية؛ ع"دم امل"ساواة ال"حضري"ة واإلق"ليمية ف"ي دول ال"جنوب ودول ال"شمال؛ أس"ال"يب إخ"فاء وإه"مال ال"الم"ساواة ض"من
ب"يئة ح"ضري"ة؛ ال"الم"ساواة ال"حضري"ة ف"ي ال"سكن ،ال"تعليم ،الج"ري"مة ،وال"وص"ول إل"ى الخ"دم"ات ال"صحية؛ ق"ياس وت"فسير
الالمساواة؛ األيديولوجية والبيّنات لتشكيل السياسة على املستوى العاملي والوطني.
 PHSS9383التاريخ البيئي للعالم لعربي
دراس ""ة ن ""ظري ""ة وم ""نهجية ال ""تاري ""خ ال ""بيئي .ج ""غراف ""يا ال ""عال ""م ال ""عرب ""ي وال ""تاري ""خ ال ""بيئي م ""ا ق ""بل االس ""تعمار .االح ""تكاك
االس ""تعماري امل ""بكر ب ""ما ف ""ي ذل ""ك االس ""تيطان االس ""تعماري ف ""ي فلس ""طني .ال ""سكان وال ""تغيير ال ""بيئي .ال ""ترب ""ة وال ""زراع ""ة.
ال""حياة ال""بري""ة اح""تياط""ي ال""طبيعة وم""ناط""ق االس""تجمام .ال""علم ،التصح""ر وامل""حاف""ظة ع""لى ال""بيئة .س""ياس""ات ال""حفاظ ع""لى
ال""بيئة ف""ي م""رح""لة م""ا ب""عد االس""تعماري""ة .ك""تاب""ة ال""تاري""خ ال""بيئي .دراس""ة ال""تصورات ع""ن ال""عال""م ال""عرب""ي  /الش""رق األوس""ط
ك""منطقة م""صاب""ة ب""وب""اء ال""طاع""ون ،والتصح""ر ،وال""جفاف واك""تظاظ ال""سكان وال""تلوث ،وس""بل م""واجه""تها م""ن خ""الل دراس""ة
ح" ""قل ال" ""تاري" ""خ ال" ""بيئي .ال" ""جغراف" ""يا ال" ""بيئية وال" ""تاري" ""خ ال" ""بيئي م" ""ا ق" ""بل االس" ""تعمار ف" ""ي ال" ""عال" ""م ال" ""عرب" ""ي ،أث" ""ر ال" ""توس" ""ع
االس ""تعماري ع ""لى املشه ""د ال ""عرب ""ي واس ""تخدام امل ""وارد؛ ال ""رع ""ي امل ""فرط وامل ""حاف ""ظة ع ""لى ال ""حياة ال ""بري ""ة؛ ت ""اري ""خ ال ""غاب ""ات
واإلح ""راج؛ إنج ""راف ال ""ترب ""ة وامل ""حاف ""ظة ع ""ليها؛ ال ""جفاف والتصح ""ر؛ املح ""ميات ال ""طبيعية وم ""ناط ""ق االس ""تجمام؛ ال ""عالق ""ات
البيئية الطبيعية .التاريخ البيئي لفلسطني بداية من االستعمار االستيطاني الصهيوني في القرن التاسع عشر.
 PHSS9384العاملي واملحلي :منظور اجتماعي ،ثقافي وجغرافي
ال"تفاع"ل ب"ني ع"مليات ال"عومل"ة االج"تماع"ية وال"ثقاف"ية ،األم"كنة ،امل"ناط"ق /األق"ال"يم ،وال"ناس .ك"يف ت"كون األم"كنة ع"امل"ية ومح"لية
ف"ي آن واح"د؟ مل"اذا وك"يف ي"مكن ل"ألم"كنة أن تس"تمر ح"ام"لة مل"عنى مح"دد؟ مل"اذا وك"يف ت"تشكل األم"كنة وال"ناس ب"ال"تبادل؟
ف ""هم أع ""مق ل ""لمفاه ""يم ك ""االخ ""تالف ،ال ""هوي ""ة ،امل ""عنى ،ال ""تمثيل وامل ""مارس ""ة االج ""تماع ""ية ب ""اإلض ""اف ""ة إل ""ى أه ""داف ال ""بحث
اإلم ""بري ""قي ذات ال ""صلة )م ""ثال ال ""ترك ""يز ع ""لى أه ""مية ال ""طبقة ،ال ""نوع االج ""تماع ""ي ،ال ""جنسوي ""ة ،ال ""ري ""ف ،ال ""حضر ،ال ""عرق
واإلث"نية( .ع"مليات ال"تراب"ط وال"تفاع"ل االج"تماع"ي وال"ثقاف"ي .ال"تحوالت ال"جغراف"ية -امل"كان"ية واالج"تماع"ية وال"ثقاف"ية .ص"ورة
املح"لي كج"زء م"ن ص"ور ال"عامل"ي وت"فاع"الت"ه .ت"فاع"الت بش"ري"ة -م"كان"ية و خ"لق امل"عنى .ال"هوي"ة املح"لية ،االخ"تالف ،وامل"عنى
ف""ي ال""سياق االج""تماع""ي .امل""مارس""ات االج""تماع""ية ،ال""تمثيل املح""لي وال""عومل""ة .ال""عومل""ة ،امل""نظور املح""لي امل""اض""ي وال""حال""ي.
االخ""تالف االج""تماع""ي )ال""نوع االج""تماع""ي ،ال""طبقة ،ال""ري""ف ،ال""حضر ،ال""عرق ،ال""دي""ن ،واإلث""نية( وال""عومل""ة .ح""االت دراس""ية
من فلسطني.
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 PHSS9385قضايا التنمية في العالم العربي وفلسطني
ف"حص ن"قدي ل"نظري"ات وم"مارس"ة ال"تنمية ف"ي ال"عال"م ال"عرب"ي وفلس"طني .م"ناق"شة أط"ر ن"ظري"ة م"ختلفة م"ثل ن"ظري"ة ال"نظام
ال"عامل"ي ،ن"ظري"ة ال"تبعية ،ون"ظري"ات ال"ليبرال"ية الج"دي"دة وتح"دي"د ع"الق"تها ب"فهم ت"اري"خ ال"تنمية وأش"كال"ها .ف"حص م"مارس"ات
ال""تنمية ف""ي دول ع""رب""ية م""ختارة ون""كوص ال""تنمية ف""ي فلس""طني ف""ي ظ""ل ظ""روف ال""سيطرة االس""تعماري""ة .ن""ظري""ات ال""تنمية
والتخ"لف .ن"قد ل"نظري"ة ال"تنمية .م"وروث االس"تعمار واالس"تعمار االس"تيطان"ي .االق"تصاد ال"سياس"ي ل"لمساع"دات ال"دول"ية.
الالمساواة والفقر .نماذج التنمية الليبرالية.
 PHSS9386موضوع خاص في مسار التاريخ والحيز واملجتمع
دراسة متعمقة حول موضوع خاص يختاره البرنامج .يعرض املساق على شكل حلقة بحث.
 PHSS9390تاريخ الفكر االقتصادي
ت"عري"ف ال"طلبة ب"ال"نماذج ال"نظري"ة األس"اس"ية ف"ي ال"نظري"ة االق"تصادي"ة اب"تداء م"ن االق"تصاد ال"سياس"ي ال"كالس"يكي إل"ى
االق""تصاد ال""سياس""ي امل""ارك""سي ،اق""تصادي""ات ال""رف""اه ،ال""نظري""ة ال""نيوك""الس""يكية ل""الخ""تيارال""عقالن""ي ال""نظري""ة ال""كينزي""ة وم""ا
ب"عده"ا  ،ن"ظري"ة ال"تبعية ،ون"ظري"ات أخ"رى؛ االق"تصاد ال"سياس"ي ال"كالس"يكي واالق"تصاد ال"سياس"ي امل"ارك"سي؛ اق"تصاد
ال ""رف ""اه؛ ال ""خيار ال ""عقالن ""ي ال ""كالس ""يكي الج ""دي ""د؛ ن ""ظري ""ة ك ""ينز ون ""ظري ""ة م ""ا ب ""عد ك ""ينز؛ ن ""ظري ""ة ال ""تبعية؛ ال ""فكر االق ""تصادي
االسالمي.
 PHSS9391التصنيع الحديث
دراس"ة ل"لمراح"ل امل"ختلفة ل"لتصنيع امل"تأخ"ر :امل"ان"يا وال"والي"ات املتح"دة ) ال"قرن ال"تاس"ع عش"ر(؛ االت"حاد ال"سوف"يتي )ب"داي"ة
ال"قرن العش"ري"ن(؛ ال"برازي"ل وال"هند وال"صني وك"وري"ا ال"جنوب"ية )ن"هاي"ة ال"قرن العش"ري"ن( .ن"ظري"ات ال"تصنيع وال"تنمية؛ وج"ود
ن"ماذج ل"لتصنيع غ"ير أوروب"ية؛ ع"مال"قة مس"تقبل ال"تصنيع امل"عول"م :ال"توس"ع ال"جغراف"ي ،حج"م ال"سكان ودور ال"دول"ة؛ م"رح"لة
ما بعد التصنيع :تكنولوجيا املعلومات ،اإلعالم الجديد ،ومضامينهما االجتماعية.
 PHSS9392املسألة الزراعية
دراس"ة م"قارن"ة مل"ختلف ان"واع ال"تحول ال"زراع"ي .االخ"تالف"ات ال"رئ"يسية ل"لتحوالت ال"زراع"ية امل"فروض"ة م"ن أع"لى م"قارن"ة ب"تلك
ال""تي ت""نبع م""ن ال""قاع""دة ،وت""لك ال""قائ""مة ع""لى امل""زارع ال""كبيرة أو ال""زراع""ة ال""رأس""مال""ية م""قارن""ة ب""تلك امل""عتمدة ع""لى ال""فالح""ني
ال"صغار أو امل"جتمعات ال"صغيرة .االس"تعمار االس"تيطان"ي ال"صهيون"ي وأث"ره ع"لى ب"نية وت"نظيم ن"ظام م"لكية األراض"ي ف"ي
فلس""طني ون""ظام ال""غذاء-ال""زراع""ة .االق""تصاد ال""سياس""ي ل""لزراع""ة ف""ي ظ""ل االح""تالل اإلس""رائ""يلي م""نذ ع""ام  .1967م""ا ه""و
ال"تحول ال"زراع"ي؟؛ ال"تحول ال"زراع"ي وال"دول"ة؛ ال"تحول ال"زراع"ي وال"نظري"ة االق"تصادي"ة؛ ال"تحول ال"زراع"ي :ت"جارب م"قارن"ة؛
أن"ظمة م"قارن"ة ل"الس"تعمار االس"تيطان"ي م"ع ت"رك"يز ع"لى االس"تعمار االس"تيطان"ي ال"صهيون"ي ؛ أع"مال /م"شاري"ع ال"عرض
ال"زراع"ي ،م"زارع ،أس"واق ال"غذاء؛ ن"ظرة ع"ام"ة ل"دور ال"زراع"ة ف"ي فلس"طني وإق"تصادي"ات ال"دول؛ تح"ليل اق"تصادي مل"سال"ة
امل ""صادر وال ""سياس ""ات واإلدارة ) ت ""فتت األراض ""ي ،ق ""ضاي ""ا اس ""تخراج امل ""عادن ،ت ""سهيل ال ""حفاظ ع ""لى امل ""صادر ،ح ""قوق
املياه الخ(؛ االقتصاد السياسي للزراعة في فلسطني :قضايا األرض واملياه في املاضي والحاضر.
 PHSS9393موضوع خاص ملسار االقتصاد السياسي للتنمية
دراسة متعمقة حول موضوع خاص يختاره البرنامج .يقدم املساق كحلقة دراسية.
 PHSS909امتحان الكفاءة املعرفية
ت ""قييم إت ""قان ال ""طلبة ل ""لمواض ""يع األس ""اس ""ية ال ""تي ي ""غطيها ال ""برن ""ام ""ج .ك ""تاب ""ة االج ""اب ""ة ع ""لى مج ""موع ""ة م ""ن األس ""ئلة ح ""ول
امل ""واض ""يع ال ""رئ ""يسية ل ""لبرن ""ام ""ج وف ""ي امل ""سار ال ""ذي ي ""ختاره ال ""طال ""ب .ي ""تقدم ال ""طال ""ب ل ""الم ""تحان ب ""عد االن ""تهاء م ""ن ج ""ميع
املساقات املطلوبة
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 PHSS999األطروحة
إن"جاز ب"حث أك"ادي"مي أص"يل مس"تندا إل"ى امل"صادر األول"ية و/أو ال"بيان"ات املس"تقاة م"ن ال"بحث اإلم"بري"قي ،ت"حت إش"راف
مكثف من املشرفون على األطروحة .الحد األعلى للمخطوطة هو  400صفحة أو  80000كلمة.
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