
برنامج الدكتوراه في العلوم االجتماعية
تــقدم كــلية الــدراســات الــعليا بــرنــامــجا دراســيا يــؤدي إلــى درجــة الــدكــتوراه فــي الــعلوم االجــتماعــية، وهــو بــرنــامــج مــتداخــل 
الـحقول فـي الـعلوم االجـتماعـية. يـرتـكز تـداخـل الـحقول فـي الـعلوم االجـتماعـية واإلنـسانـية عـلى فـكرة أن الـحقول املـعرفـية 
الـــفرديـــة الـــقائـــمة أصـــبحت غـــير قـــادرة عـــلى تـــوفـــير األدوات التحـــليلية الـــالزمـــة لـــفهم الـــظواهـــر االجـــتماعـــية واالقـــتصاديـــة 
والــسياســية والــثقافــية املــعقدة. ومــن أهــم أهــداف إنــشاء هــذا الــبرنــامــج األكــاديــمي هــو رعــايــة جــيل مــن الــعلماء والــباحــثني 
فــي مــجال الــعلوم االجــتماعــية؛ جــيل قــادر عــلى إنــتاج مــعرفــة جــديــدة حــول الــعالــم الــعربــي وفلســطني مــن مــنظور عــربــي 
وفلســطيني. وعــلى الــرغــم مــن الــطابــع املــتداخــل لــلحقول، يــوفــر الــبرنــامــج كــفاءة حــقلية مــن خــالل مــساقــات فــي مــساريــن: 
مـسار االقـتصاد الـسياسـي لـلتنمية (مـسار 1)، ومـسار الـتاريـخ والـحيز واملـجتمع (مـسار 2)، وأيـضا مـن خـالل امـتحان 

الكفاءة املعرفية واألطروحة.
يــعتمد نــجاح بــرنــامــج الــدكــتوراه عــلى قــدرة الــطلبة عــلى مــتابــعة دراســتهم ضــمن بــيئة فــكريــة يــسود فــيها الــحوار والــنقاش 
والـعمل الجـماعـي. ويـتوقـع مـن الـطلبة املـشاركـة فـي الـندوات وحـلقات الـبحث، واالنخـراط مـع بـعضهم الـبعض ومـع الـهيئة 
الــتدريــسية بــشكل مــتواصــل. وال يــمكن تــحقيق هــذا األمــر إال إذا كــان الــطلبة مــتفرغــني وال يــعملون خــارج الــجامــعة فــي 

وظائف تحرمهم من فرصة التفرغ للدراسة وللسعي املرّكز نحو اكتساب املعرفة.
مـــالحـــظة: يـــوجـــد شـــرحـــا مـــفصال لشـــروط الـــقبول والـــتعليمات األكـــاديـــمية الـــخاصـــة بـــالـــبرنـــامـــج فـــي 

"تعليمات منح درجة الدكتوراه في جامعة بيرزيت".

بنية البرنامج
يـتكون الـبرنـامـج مـن 54 سـاعـة مـعتمدة مـنها 30 سـاعـة مـساقـات و24 سـاعـة لـألطـروحـة. ويـوجـد مـساران فـي الـبرنـامـج، 

مسار االقتصاد السياسي للتنمية (1)، ومسار التاريخ والحيز واملجتمع (2).

طبيعة املساق عنوان املساق رقم املساق

أساسي، إجباري حلقة دراسية في القراءة والكتابة PHSS920

أساسي، إجباري حلقة بحث لألطروحة PHSS921

أساسي، إجباري أساليب البحث الكمي PHSS922

أساسي، إجباري أساليب البحث الكيفي والتاريخي PHSS930

أساسي، إجباري فلسفة املعرفة PHSS931

أساسي، إجباري سجاالت نظرية رئيسية في العلوم االجتماعية PHSS932

أساسي، إجباري دراسات في االستعمار واإلمبريالية PHSS933
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مسار 1، إجباري املؤسسات والتنمية PHSS934

مسار 1، إجباري االقتصاد السياسي الدولي PHSS935

مسار 2، إجباري الـــتاريـــخ االجـــتماعـــي والـــسياســـي لـــلنفط فـــي الـــعالـــم 
العربي

PHSS936

مسار 2، إجباري التحوالت الرئيسية في العالم العربي PHSS937

مسار 1، اختياري تاريخ الفكر االقتصادي PHSS9390

مسار1، اختياري التصنيع الحديث PHSS9391

مسار 1، اختياري املسألة الزراعية PHSS9392

مسار 1، اختياري مـــــوضـــــوع خـــــاص فـــــي مـــــسار االقـــــتصاد الـــــسياســـــي 
للتنمية

PHSS9393

مسار 2، اختياري دراسة فلسطني الحديثة PHSS9380

مسار 2، اختياري النوع االجتماعي عبر التاريخ PHSS9381

مسار 2، اختياري الالمساواة االجتماعية واملكانية PHSS9382

مسار 2، اختياري التاريخ البيئي للعالم العربي PHSS9383

مسار 2، اختياري الــــعاملــــي واملحــــلي: وجــــهات نــــظر اجــــتماعــــية وثــــقافــــية 
وجغرافية

PHSS9384

مسار 2، اختياري قضايا التنمية في العالم العربي وفلسطني PHSS9385

مسار 2، اختياري موضوع خاص في مسار التاريخ والحيز واملجتمع PHSS9386

  امتحان الكفاءة املعرفية PHSS909

  األطروحة PHSS999
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املساقات وأهدافها وتقييم أداء الطلبة
تهـــدف املـــساقـــات إلـــى تـــحقيق الهـــدف الـــرئـــيسي لـــلبرنـــامـــج وهـــو رعـــايـــة الـــطلبة لـــيصبحوا قـــادريـــن عـــلى دراســـة الـــظواهـــر 
االجــتماعــية بــإبــداع، وإنــتاج مــعرفــة جــديــدة، وتحــليل نــقدي لــلمفاهــيم واألفــكار الــسائــدة، وتحــّمل مــسؤولــية نشــر املــعرفــة 
داخــل وخــارج الــبيئة األكــاديــمية. كــما يهــدف الــبرنــامــج إلــى تــعزيــز الــبيئة األكــاديــمية عــلى مســتوى املــاجســتير مــن أجــل 

تعزيز تكوين جماعة من األكاديميني لتكون نموذجاً 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:
إتمام ما ال يقل عن 30 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:1.

أ. املساقات اإلجبارية: 18 ساعة معتمدة وهي املساقات التالية: 

املتطلب السابقاسم املساقرقم املساق

PHSS909امتحان الكفاءة املعرفية

PHSS920حلقة دراسية في القراءة والكتابة

PHSS921حلقة بحث لألطروحة

PHSS922أساليب البحث الكمي

PHSS930أساليب البحث الكيفي والتاريخي

PHSS931فلسفة املعرفة

PHSS932سجاالت نظرية رئيسية في العلوم االجتماعية
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ب. املساقات الخاصة بالتركيزات:

1. تركيز االقتصاد السياسي للتنمية:

أ. املساقات االجبارية: 6 ساعات معتمدة

ب. املساقات االختيارية: 6 ساعات معتمدة من املساقات التالية

2. تركيز التاريخ والحيز االجتماعي:

أ. املساقات االجبارية: 6 ساعات معتمدة

PHSS933دراسات في االستعمار واإلمبريالية

املتطلب السابقاسم املساقرقم املساق

PHSS934املؤسسات والتنمية

PHSS935االقتصاد السياسي الدولي

املتطلب السابقاسم املساقرقم املساق

PHSS9390تاريخ الفكر االقتصادي

PHSS9391التصنيع الحديث

PHSS9392املسألة الزراعية

PHSS9393موضوع خاص في مسار االقتصاد السياسي للتنمية

املتطلب السابقاسم املساقرقم املساق

PHSS936التاريخ االجتماعي والسياسي للنفط في العالم العربي

PHSS937التحوالت الرئيسية في العالم العربي
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ب. املساقات االختيارية: 6 ساعات معتمدة من املساقات التالية

2. إتمام االطروحة بنجاح (PHSS999) 24 ساعة معتمدة

 

املتطلب السابقاسم املساقرقم املساق

PHSS9380دراسة فلسطني الحديثة

PHSS9381النوع االجتماعي عبر التاريخ

PHSS9382الالمساواة االجتماعية واملكانية

PHSS9383التاريخ البيئي للعالم العربي

PHSS9384العاملي واملحلي: وجهات نظر اجتماعية وثقافية وجغرافية

PHSS9385قضايا التنمية في العالم العربي وفلسطني

PHSS9386موضوع خاص في مسار التاريخ والحيز واملجتمع
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(PHSS) وصف املساقات
حلقة دراسية في القراءة والكتابة PHSS920 

حــلقة دراســية مــكثفة مــخصصة لــلقراءة الــنقديــة لــنصوص حــول مــواضــيع فــي ســياق الــبرنــامــج. كــتابــة وعــرض أراء وردود 
وتقديم وتحليل نقدي ألعمال الزمالء في املساق بهدف صقل مهاراتهم التحليلية والكتابية.

حلقة بحث لألطروحة PHSS921
اإلعــداد إلجــراء الــبحوث وربــطها بــالــقضايــا الــنظريــة واملــنهجية وتــطبيقها عــلى مــوضــوع بــحث مــعني مــن اخــتيار الــطلبة. 
أســـئلة وســـجاالت أســـاســـية حـــول الـــقضايـــا اإلبســـتمولـــوجـــية واألنـــطولـــوجـــية املـــتعلقة بـــالـــبحث، وفـــحص املـــنطق وإجـــراءات 
واســـتراتـــيجيات الـــبحث املـــختلفة. مـــقارنـــة الـــبحث الـــكمي مـــع الـــبحث الـــكيفي.  مـــتى نســـتعمل أي مـــنهما؟ مـــتى نســـتطيع 
الجــــمع يــــينهما؟ أهــــمية الــــتثليث. كــــيفية تحــــديــــد أســــئلة الــــبحث إلســــتراتــــيجيات الــــبحث. دور الــــباحــــث فــــي عــــملية وســــياق 
الـــبحث. تـــأثـــير اســـتراتـــيجيات الـــبحث عـــلى االعـــتبارات األخـــالقـــية. مـــعنى أخـــالقـــيات الـــبحث فـــي اســـتراتـــيجيات الـــبحث 
املـختلفة. تـفسير عـالقـات الـقوة فـي الـسياق الـبحثي. اسـتخدام الـبيانـات واملـصادر األولـية والـثانـويـة. الـقيام خـالل الـفصل 

الدراسي بإعداد مقترحات أبحاث قد تشكل الحقاً أساساً ملقترح األطروحة. خضوع املقترحات لنقاش جماعي.

أساليب البحث الكمي PHSS922
الـتعرف عـلى املـهارات التحـليلية والـتقنية لـفهم وتـصميم وإجـراء األبـحاث الـكمية فـي الـعلوم االجـتماعـية. قـضايـا أسـاسـية 
فــــي الــــبحث الــــكمي فــــي الــــعلوم االجــــتماعــــية مــــنها أبســــتمولــــوجــــيا الــــبحث، مــــنطق الــــبحث الــــكمي، قــــضايــــا تــــتعلق بجــــمع 
الــبيانــات ومــصادرهــا، طــرق عــرض الــبيانــات (رســوم بــيانــية وجــداول وإحــصاءات ومــؤشــرات وصــفية)، نــماذج االنحــدار، 
اخـتبار الـفرضـيات، ونـظريـة االحـتمال والـتوزيـع اإلحـصائـي. الـتركـيز عـلى اكـتساب مـهارات فـي تـصامـيم بـحث إحـصائـية 
مــناســبة؛ ودمــج طــرق الــبحث الــكمي املــختلفة عــند الــحاجــة؛ وفــهم أفــضل لــنقاط الــقوة والــضعف فــي الــبحث الــكمي فــي 

ظروف مختلفة؛ واملقدرة على تفسير نتائج الدراسات اإلمبريقية.

أساليب البحث الكيفي والتاريخي PHSS930
الـــقضايـــا املـــعرفـــية والـــعملية واألخـــالقـــية فـــي الـــبحث الـــكيفي االجـــتماعـــي والـــتاريـــخي. مـــنطق الـــبحث الـــكيفي وقـــضايـــا 
الـتفسير والتحـليل مـن خـالل قـراءة أنـواع مـختلفة مـن الـنصوص والـدراسـات الـنظريـة واملـنهجية مـع تـركـيز عـلى فلسـطني 
والــعالــم الــعربــي واملــنطقة الــعربــية.  كــيفية تحــديــد ســؤال الــبحث ووضــعه فــي الــسياق، واخــتيار طــريــقة الــبحث، ومــناقــشة 
األســـالـــيب املـــختلفة لـــتقديـــم نـــتائـــج الـــبحث الـــكيفي والـــتاريـــخي. االفـــتراضـــات اإلبســـتمولـــوجـــية واألنـــطولـــوجـــية فـــي الـــبحث 
الــــكيفي؛ مــــنطق الــــبحث الــــكيفي؛ الــــتفسير والــــتأويــــل عــــند كــــتابــــة الــــبحث؛ قــــضية االنــــعكاســــية واملــــوضــــوعــــية فــــي الــــعلوم 
االجـتماعـية والـتاريـخ؛ أخـالقـيات الـبحث ومـسؤولـية الـباحـث؛ مـناقـشة مـختلف طـرق الـبحث فـي املـقام األول: اإلثـنوغـرافـيا، 
املـالحـظة بـاملـشاركـة، املـقابـلة، املجـموعـات الـبؤريـة، تحـليل الـنصوص، تحـليل املـحادثـة؛ تحـليل الخـطاب، الـتأريـخ الـشفوي، 
التحـليل الشـبكي، تحـليل املـضمون،  اسـتخدام األرشـيف والـسير الـشخصية، أسـالـيب الـبحث الـعملية والـسياسـاتـية مـثل 

البحث اإلجرائي والبحث السريع باملشاركة. العمل على تصميم البحث من قبل الطلبة.

فلسفة املعرفة PHSS931
مـدخـل عـام لـنظريـة املـعرفـة وتـطورهـا فـي مـراحـل تـاريـخية مـختلفة، واملـدارس والـتيارات الـتي سـعت ملـعالـجة مـوضـوعـاتـها 
األســاســية بــما فــي ذلــك الــفلسفة الــعربــية اإلســالمــية. تــيارات رئــيسة مــعاصــرة بــما فــي ذلــك الــتي تــعنى بــقضايــا مــعرفــية 
خــاصــة بــالــعلوم اإلجــتماعــية. الــتركــيز عــلى املــوضــوعــات والــقضايــا مــنها: مــاهــية املــعرفــة وأنــواعــها، حــدود املــعرفــة، كــيفية 
اخـــتالف املـــعرفـــة الـــعقلية عـــن أنـــواع أخـــرى مـــن "املـــعارف" والـــعالقـــة بـــني الـــحقائـــق واملـــعتقدات واملـــعرفـــة، الـــيقني والـــريـــبية 
والـــتشكك فـــي إمـــكانـــية املـــعرفـــة، مـــوقـــع الـــباحـــث والـــعارف ومحـــددات ذلـــك اإلجـــتماعـــية والـــتاريـــخية وأثـــرهـــا عـــلى مـــعرفـــته، 
اإليـديـولـوجـيا وعـالقـة الـفكر بـموقـع الـباحـث والـعارف، الـتمييز بـني الـوصـفي واملـعياري، الحـركـة الـنسويـة ونـقدهـا لـنظريـات 
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املــعرفــة، مــا هــو "مــوضــوعــي" ومــا هــو "ذاتــي" فــي املــعرفــة، قــضايــا الســببية واإلســتقراء، الــتفسير فــي الــعلوم اإلجــتماعــية 
واختالف األطر الفكرية (براديغمات) وأطر التفسير وتبعاتها املعرفية.

ســـجاالت نـــظريـــة رئـــيسية فـــي الـــعلوم االجـــتماعـــية وفـــي دراســـة دول الـــجنوب والـــعالـــم  PHSS932
العربي

دراســـة الـــنقاشـــات الـــنقديـــة لـــسجاالت أســـاســـية فـــي الـــعلوم االجـــتماعـــية، ســـجاالت ذات عـــالقـــة بـــدراســـة الـــجنوب الـــعاملـــي 
والـسجاالت املـحيطة بـدراسـة الـعالـم الـعربـي. الـكونـية مـقابـل الـخصوصـية الـثقافـية، الـجوهـرانـية والـثقافـويـة؛ الـفعل مـقابـل 
الـبنية، املـوضـوعـية مـقابـل الـذاتـية، نـقد الحـداثـة، االتـجاه الـثقافـي فـي الـعلوم االجـتماعـية واإلنـسانـية. الـتأثـيرات الـسياسـية 
والـثقافـية واالجـتماعـية وتـأثـيرات الـحكم االسـتعماري (تـأثـير مـباشـر أو غـير مـباشـر)؛ سـجاالت حـول مـا بـعد االسـتعمار، 
الحـداثـة االسـتعماريـة وتـقالـيد مـا قـبل االسـتعماريـة؛ دور الـعنف فـي صـناعـة التجـمعات الـسياسـية فـي سـياقـات مـا بـعد 
االســــتعماريــــة؛ جــــداالت حــــول الــــدولــــة؛ نــــظريــــات الــــثورة؛ الــــجيو-ســــياســــة فــــي عــــالــــم يــــتجه نــــحو الــــعوملــــة؛ الــــفقر؛ الــــتحول 
الـــحضري؛ االقـــتصاد الـــسياســـي للمســـتوطـــنات البشـــريـــة؛ الـــسجاالت الـــرئـــيسية الـــتي حـــددت دراســـة الـــعالـــم الـــعربـــي: 
دراسـة نـقديـة حـول أصـل مـصطلحات "الـعالـم الـعربـي" و"الشـرق األوسـط" و"الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا" و"جـنوب 
غـرب آسـيا"؛ جـداالت عـن الـديـن، الـنظام الـسياسـي، واملـجتمع، الـعالقـة بـني الـثقافـة والـسياسـة عـند تـشكيل الـفكر الـقومـي 

والتعبئة؛ موقع املنطقة  العربية على أطراف آسيا.

دراسات في االستعمار واإلمبريالية PHSS933
قــراءة مــعّمقة لــألدبــيات الــكالســيكية ملــا قــبل االســتعمار مــثل مــقدمــة ابــن خــلدون ونــصوص مــفتاحــية تــتناول اإلمــبيريــالــية، 
االسـتعمار، مـا بـعد االسـتعمار، مـا بـعد الحـداثـة، وتـفكيك االسـتعمار.مـقدمـة ابـن خـلدون كـنموذج لـلنظام املـعرفـي مـا قـبل 
االســتعمار؛ دراســات مــقارنــة لــلفكر الــقومــي الــذي أنــتجه الــعرب، االفــريــقيون، واآلســيويــون؛ الجــدل املــعاصــر حــول الــفكر 
الــقومــي وفــكر مــا بــعد االســتعمار؛ تــقييم نــقدي لــنظريــة مــا بــعد االســتعمار ومــا بــعد الحــداثــة، تحــديــدا بــعالقــتها بــتاريــخ 
االسـتعمار فـي الـوطـن الـعربـي وفلسـطني والـنضال لـتفكيكه؛ فـهم فلسـطني املـعاصـرة: دراسـة نـقديـة لـنماذج االسـتيطان 
االســـــتعماري، الـــــفصل الـــــعنصري، واالحـــــتالل؛ االســـــتيطان االســـــتعماري الـــــصهيونـــــي فـــــي فلســـــطني: االقـــــتالع املـــــنظم 

واملمنهج للشعب الفلسطيني وخلق الشتات الفلسطيني.

املؤسسات والتنمية PHSS934
الـــقضايـــا االقـــتصاديـــة لـــبلدان الـــجنوب وبـــحثها نـــقديـــا بـــاســـتخدام الـــنظريـــات االقـــتصاديـــة وتـــطبيقاتـــها ودور املـــؤســـسات 
الــــوطــــنية فــــي الــــتنمية االقــــتصاديــــة. التحــــديــــات املــــتعلقة بــــالــــتحول االجــــتماعــــي واالقــــتصادي فــــي دول الــــجنوب، مــــعرفــــة 
الـــنظريـــات االقـــتصاديـــة عـــن مـــا يـــمكن تـــحقيقه بهـــدف دعـــم/ تـــعزيـــز الـــتنمية االقـــتصاديـــة؛ مـــعرفـــة مـــا أَنجـــزه املـــمارســـون 
(الـعامـلون فـي املـيدان) والـباحـثون فـي الـعقود املـاضـية ومـا يـعملون عـليه حـالـيا، فـي حـقل اقـتصاد/ اقـتصاديـات الـتنمية. 
مــناهــج االقــتصاد الــكلي واالقــتصاد الجــزئــي القــتصاد الــتنمية، الــتركــيز عــلى نــظريــات االقــتصاد الجــزئــي وتــطبيقاتــها. 
دراسـة نـظريـات الـنمو والـتنمية، الـتعليم، الـصحة، سـوق اإلقـراض، الـالمـساواة، الـتبعية، واملـؤسـسات الـسياسـية. املـوروث 
الــتاريــخي والــتنمية؛ الــنموذج الــكالســيكي لــلتنمية؛ رأس املــال البشــري والــتنمية؛ نــماذج الــنمو الــذاتــي: تــزايــد ام ثــبات 

العوائد؛ الثقافة، األعراف االجتماعية، والتنمية؛
األســـواق، الشـــبكات، رأس املـــال االجـــتماعـــي؛ دور املـــؤســـسات الـــوطـــنية فـــي الـــتنمية االقـــتصاديـــة (الـــحكومـــات، الـــبنوك 
املـــركـــزيـــة، األســـواق املـــالـــية وأســـواق رأس املـــال)؛ املـــساعـــدات األجـــنبية؛ الـــديـــمقراطـــية، االقـــتصاد الـــسياســـي، والـــتنمية؛ 
الـــنماذج الـــليبرالـــية الجـــديـــدة لـــلتنمية ودور الـــدولـــة الـــقومـــية؛ التحـــليل اإلحـــصائـــي والـــتحيزات املـــعرفـــية؛ الـــتفكير الـــواســـع 

والتفكير الضيق في التنمية.

االقتصاد السياسي الدولي PHSS935
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تـــزويـــد الـــطلبة بـــأدوات التحـــليل لـــفهم ونـــقد الـــعوامـــل املشـــتركـــة بـــني املـــؤســـسات املحـــلية، الـــسياســـات الـــدولـــية، االقـــتصاد، 
وصــنع الــسياســات، ومــا يــنتج عــنها مــن رفــاه لــلشعوب فــي أرجــاء الــعالــم. اســتعراض لــألبــحاث الــكالســيكية والــرائــدة فــي 
مـجال االقـتصاد الـسياسـي الـدولـي، ضـمن اطـار مـتعدد. االسـتثمار األجـنبي املـباشـر، الـتجارة الـعاملـية والـديـنامـيكيات 
املـــتغيرة، األســـواق املـــالـــية والـــسياســـات املـــالـــية اإلقـــليمية والـــدولـــية، أنـــظمة الـــعمل الـــدولـــية، واتـــجاهـــات الـــتنمية الـــعاملـــية. 
مــــساعــــدة الــــطلبة عــــلى إدراك تــــطور واتــــجاه االقــــتصاد الــــسياســــي الــــعاملــــي؛ نــــظرة عــــامــــة لــــتاريــــخ الــــحقل وأطــــر التحــــليل 
وأســالــيب الــبحث الــرئــيسية؛ الــتفاعــل بــني الــدولــة والــسوق ومــسألــة الــتعاون بــني الــدول فــي الــعالقــات االقــتصاديــة الــدولــية 
وتحـليل عـالقـات الـقوة الـالمـتكافـئة بـني الـفاعـلني فـي الـدولـة  واإلمـكانـيات والتهـديـدات أو الـفرص الـتي  يـقدمـونـها، خـاصـة 
فــــي عــــصر الــــعوملــــة الــــذي تحــــركــــه تــــكنولــــوجــــيا املــــعلومــــات واالتــــصال (ICT)؛ دراســــة قــــضايــــا حــــقيقية لــــألخــــصائــــيني فــــي 
االقـــتصاد الـــسياســـي الـــعاملـــي: الـــتجارة، املـــالـــية، واالســـتثمار. دراســـة املـــساعـــدات األجـــنبية والـــتنمية، وأســـباب الـــعوملـــة 

ونتائجها / تبعاتها، والهجرة.   

التاريخ االجتماعي والسياسي للنفط في العالم العربي PHSS936
تـاريـخ الـنفط وتـأثـيره املـركـزي عـلى تـنمية املـجتمع الـعربـي، الـدولـة الـعربـية واالقـتصاديـات الـعربـية خـالل الـقرنـني العشـريـن 
والـــواحـــد وعشـــريـــن. الـــتركـــيز عـــلى الـــتشوهـــات فـــي الـــتنمية الـــعربـــية الـــناتـــجة عـــن الـــتدخـــالت االســـتعماريـــة ذات الـــعالقـــة 
واملـرتـبطة بـالـنفط. "سـياسـات الـنفط" حـتى الـزمـن الـحاضـر؛ اكـتشاف الـنفط فـي الجـزيـرة الـعربـية وإيـران؛ تـحول املـجتمع 
الـعربـي والـسياسـات الـعربـية فـي الجـزيـرة الـعربـية ("مـدن املـلح")؛ دور امـبريـالـية الـنفط؛ ظـهور قـوى إقـليمية نـتيجة لـلنفط: 
املـملكة الـعربـية الـسعوديـة، إيـران، لـيبيا؛ الهجـرة إلـى دول الـنفط فـي الخـليج وأثـرهـا عـلى املـجتمعات املـهاجـرة (الحـركـات 
اإلسـالمـية)؛ أثـر الـنفط عـلى املـجتمع الفلسـطيني والـسياسـة الفلسـطينية وكـذلـك عـلى الـتنمية االقـتصاديـة فـي فلسـطني؛ 

تدمير وتغيير العراق؛ الصراع على إيران: من مذهب كارتر إلى تهديد الحرب ضد إيران؛ قطر والجزيرة.

التحوالت الرئيسية في العالم العربي PHSS937
دراسـة الـتحوالت االجـتماعـية والـثقافـية والـسياسـية فـي الـعالـم الـعربـي فـي الـقرنـني العشـريـن والـحادي والعشـريـن الـتركـيز 
عـلى الـتحوالت الـتي كـان لـها آثـارا دائـمة عـلى املـجتمع ونـظام الـحكم فـي فـترة االسـتعمار ومـا بـعد االسـتعمار. •      أثـر 
االســــتعمار عــــلى املــــجتمعات األصــــلية ؛الحــــركــــات املــــناهــــضة لــــالســــتعمار، الــــقومــــية الــــعربــــية، وتــــشكيل الــــدولــــة؛ الحــــركــــة 
اإلســـالمـــية الحـــديـــثة؛ الـــتحوالت الـــرئـــيسية فـــي بـــنية الـــطبقة وبـــزوغ الـــطبقة الـــوســـطى؛ الـــتحوالت فـــي الـــعالقـــات الـــزراعـــية؛ 
الــــتحضر / الــــتمدن والــــثقافــــة الــــحضريــــة؛ تــــغيرات فــــي عــــالقــــات الــــنوع االجــــتماعــــي؛  اآلثــــار االجــــتماعــــية واالقــــتصاديــــة 
لـسياسـات الـليبرالـية الجـديـدة؛ الحـركـات الـسياسـية واالجـتماعـية املـطالـبة بـالـعدالـة االجـتماعـية وتـغيير الـحكم، تحـديـدا فـي 

ضوء "الربيع العربي".

دراسة فلسطني الحديثة PHSS9380
دراسـة مـتعمقة لـبعض الـقضايـا املـثارة فـي مـساق دراسـات االسـتعمار ومـا بـعد االسـتعمار، وبـشكل خـاص تـلك املـتعلقة 
بــاملــفاهــيم وأطــر التحــليل املســتخدمــة فــي دراســة  فلســطني والــتنظير فــي الــعصر الحــديــث .الــتعمق فــي دراســة مــفاهــيم 
االســتعمار االســتيطانــي، الــفصل الــعنصري واالحــتالل والــتي كــثيرا مــا تســتخدم تــبادلــيا. فــحص مــنهجي ملــدى أهــمية 
وفـائـدة وصـلة هـذه املـفاهـيم بـحقب زمـنية مـختلفة مـن تـاريـخ فلسـطني الحـديـث. مـعالـجة نـقديـة ملـفاهـيم أخـرى مـثل الـطبقة، 

االثنية، الدين، األصالنية، الدولة، املجتمع املدني، املجتمع املحلي، نمط االنتاج، الشتات، والحداثة.

النوع االجتماعي والتاريخ PHSS9381
دراســـة لـــنصوص أســـاســـية تســـتعرض الخـــطوط الـــعريـــضة للجـــدل حـــول الـــعاملـــية والـــخصوصـــية فـــي دراســـة األبـــويـــة وفـــهم 
لـــلتغيرات املـــتعلقة بـــالـــنوع االجـــتماعـــي، الـــطبقة، اإلثـــنية واألمـــة فـــي ســـياقـــات تـــاريـــخية مـــختلفة. تـــعريـــف الـــطلبة بـــالـــسياق 
الــــتاريــــخي واألهــــمية االجــــتماعــــية لــــلمجتمعات األبــــويــــة مــــقارنــــة بــــاملــــجتمعات األمــــومــــية مــــن خــــالل قــــراءة نــــصوص نــــظريــــة 
اســـــاســـــية ومـــــن خـــــالل دراســـــة حـــــاالت تـــــاريـــــخية. الـــــتركـــــيز عـــــلى مـــــضامـــــني الجـــــدل الـــــجاري حـــــول املـــــجتمعات الـــــعربـــــية / 
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االســـالمـــية؛ الـــدراســـة األكـــاديـــمية لـــلنوع االجـــتماعـــي؛ الـــعالقـــة بـــني الـــنوع االجـــتماعـــي والـــتاريـــخ؛ دراســـات أســـاســـية غـــير 
عــــربــــية لــــتطور مــــفهوم الــــنوع االجــــتماعــــي؛ الجــــدل حــــول األبــــويــــة: ظــــاهــــرة عــــاملــــية أم خــــاصــــة؟؛ الجــــدل حــــول الــــالمــــساواة 
االجــتماعــية: الــعالقــة بــني الــنوع االجــتماعــي والــطبقة واإلثــنية والــقومــية/ األمــة؛ دراســة الــنوع االجــتماعــي فــي ســياقــات 

االستعمار واالستعمار الجديد باألخص في املنطقة العربية.

الالمساواة املكانية واالجتماعية PHSS9382
تـناول مـتداخـل الـتخصصات لـلموضـوع لـلمساهـمة فـي وضـع الـسياسـات الـرامـية إلـى الحـد مـن عـدم املـساواة الـجغرافـية 
واالجـتماعـية. الـتركـيز عـلى قـياس الـتنمية االجـتماعـية واإلقـتصاديـة مـوزعـة حسـب املـكان. اخـتالف املـجتمعات مـن حـيث 
تــهميش بــعض قــطاعــات مــن املــجتمع وإفــساح املــجال أمــام قــطاعــات أخــرى لــتزدهــر وتــنمو؛ عــدم الــتناســب بــني ارتــفاع 
الـدخـل ومسـتويـات الـتعليم والـبطالـة، املـعانـاة مـن الـنقص فـي املـصادر؛ عـدم املـساواة فـي الـصحة بـني الـسكان، خـاصـة 
لـدى األقـليات. تـفسير وفـهم آثـار الـثروة املـرتـبطة بـمكان الـوالدة وعـالقـتها بـاملكتسـبات والحـرمـان ومـا يـنتج عـنها مـن فـوائـد 
أو حــرمــان. رصــد ووضــع تــصور لــعدم املــساواة ولــلتصنيف االجــتماعــي مــع تــركــيز خــاص عــلى أهــمية املــكان الــجغرافــي 
فـي الـتعرف عـلى وفـهم األنـماط االجـتماعـية والـتغير االجـتماعـي؛ الـتوزيـع املـكانـي لـلفقر نـتيجة لـلسياسـات االجـتماعـية، 
الــفصل، الحــرمــان، وعــدم املــساواة االقــتصاديــة  والــتعليمية؛ عــدم املــساواة بــني الــدول واألقــالــيم فــي الــعالــم؛ االخــتالفــات/
الـــفروق فـــي فـــرص الـــحياة بـــناء عـــلى بـــلد الـــوالدة، أنـــماط عـــدم املـــساواة الـــعاملـــية املـــتغيرة؛ مـــساعـــي تـــقليص الـــالمـــساواة 
الـعاملـية؛ عـدم املـساواة الـحضريـة واإلقـليمية فـي دول الـجنوب ودول الـشمال؛ أسـالـيب إخـفاء وإهـمال الـالمـساواة ضـمن 
بـيئة حـضريـة؛ الـالمـساواة الـحضريـة فـي الـسكن، الـتعليم، الجـريـمة، والـوصـول إلـى الخـدمـات الـصحية؛ قـياس وتـفسير 

الالمساواة؛ األيديولوجية والبيّنات لتشكيل السياسة على املستوى العاملي والوطني.

التاريخ البيئي للعالم لعربي PHSS9383
دراســــة نــــظريــــة ومــــنهجية الــــتاريــــخ الــــبيئي. جــــغرافــــيا الــــعالــــم الــــعربــــي والــــتاريــــخ الــــبيئي مــــا قــــبل االســــتعمار. االحــــتكاك 
االســـتعماري املـــبكر بـــما فـــي ذلـــك االســـتيطان االســـتعماري فـــي فلســـطني. الـــسكان والـــتغيير الـــبيئي. الـــتربـــة والـــزراعـــة. 
الــحياة الــبريــة احــتياطــي الــطبيعة ومــناطــق االســتجمام. الــعلم، التصحــر واملــحافــظة عــلى الــبيئة. ســياســات الــحفاظ عــلى 
الــبيئة فــي مــرحــلة مــا بــعد االســتعماريــة. كــتابــة الــتاريــخ الــبيئي. دراســة الــتصورات عــن الــعالــم الــعربــي / الشــرق األوســط 
كــمنطقة  مــصابــة بــوبــاء الــطاعــون، والتصحــر، والــجفاف واكــتظاظ الــسكان والــتلوث، وســبل مــواجهــتها مــن خــالل دراســة  
حـــــقل الـــــتاريـــــخ الـــــبيئي. الـــــجغرافـــــيا الـــــبيئية والـــــتاريـــــخ الـــــبيئي مـــــا قـــــبل االســـــتعمار فـــــي الـــــعالـــــم الـــــعربـــــي، أثـــــر الـــــتوســـــع 
االســـتعماري عـــلى املشهـــد الـــعربـــي واســـتخدام املـــوارد؛ الـــرعـــي املـــفرط واملـــحافـــظة عـــلى الـــحياة الـــبريـــة؛ تـــاريـــخ الـــغابـــات 
واإلحـــراج؛ إنجـــراف الـــتربـــة واملـــحافـــظة عـــليها؛ الـــجفاف والتصحـــر؛ املحـــميات الـــطبيعية ومـــناطـــق االســـتجمام؛ الـــعالقـــات 

البيئية الطبيعية. التاريخ البيئي لفلسطني بداية من االستعمار االستيطاني الصهيوني في القرن التاسع عشر.

العاملي واملحلي: منظور اجتماعي، ثقافي وجغرافي PHSS9384
الـتفاعـل بـني عـمليات الـعوملـة االجـتماعـية والـثقافـية، األمـكنة، املـناطـق/ األقـالـيم، والـناس. كـيف تـكون األمـكنة عـاملـية ومحـلية 
فـي آن واحـد؟ ملـاذا وكـيف يـمكن لـألمـكنة أن تسـتمر حـامـلة ملـعنى محـدد؟  ملـاذا وكـيف تـتشكل األمـكنة والـناس بـالـتبادل؟ 
فــــهم أعــــمق لــــلمفاهــــيم كــــاالخــــتالف، الــــهويــــة، املــــعنى، الــــتمثيل واملــــمارســــة االجــــتماعــــية بــــاإلضــــافــــة إلــــى أهــــداف الــــبحث 
اإلمــــبريــــقي ذات الــــصلة (مــــثال الــــتركــــيز عــــلى أهــــمية الــــطبقة، الــــنوع االجــــتماعــــي، الــــجنسويــــة، الــــريــــف، الــــحضر، الــــعرق 
واإلثـنية).  عـمليات الـترابـط والـتفاعـل االجـتماعـي والـثقافـي. الـتحوالت الـجغرافـية- املـكانـية واالجـتماعـية والـثقافـية. صـورة 
املحـلي كجـزء مـن صـور الـعاملـي وتـفاعـالتـه. تـفاعـالت بشـريـة- مـكانـية و خـلق املـعنى. الـهويـة املحـلية، االخـتالف، واملـعنى 
فــي الــسياق االجــتماعــي. املــمارســات االجــتماعــية، الــتمثيل املحــلي والــعوملــة. الــعوملــة، املــنظور املحــلي املــاضــي والــحالــي. 
االخــتالف االجــتماعــي (الــنوع االجــتماعــي، الــطبقة، الــريــف، الــحضر، الــعرق، الــديــن، واإلثــنية) والــعوملــة. حــاالت دراســية 

من فلسطني.
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قضايا التنمية في العالم العربي وفلسطني PHSS9385
فـحص نـقدي لـنظريـات ومـمارسـة الـتنمية فـي الـعالـم الـعربـي وفلسـطني. مـناقـشة أطـر نـظريـة مـختلفة مـثل نـظريـة الـنظام 
الـعاملـي، نـظريـة الـتبعية، ونـظريـات الـليبرالـية الجـديـدة وتحـديـد عـالقـتها بـفهم تـاريـخ الـتنمية وأشـكالـها. فـحص مـمارسـات 
الــتنمية فــي دول عــربــية مــختارة ونــكوص الــتنمية فــي فلســطني فــي ظــل ظــروف الــسيطرة االســتعماريــة. نــظريــات الــتنمية 
والتخـلف. نـقد لـنظريـة الـتنمية. مـوروث االسـتعمار واالسـتعمار االسـتيطانـي. االقـتصاد الـسياسـي لـلمساعـدات الـدولـية. 

الالمساواة والفقر. نماذج التنمية الليبرالية.

موضوع خاص في مسار التاريخ والحيز واملجتمع PHSS9386
دراسة متعمقة حول موضوع خاص يختاره البرنامج. يعرض املساق على شكل حلقة بحث.

تاريخ الفكر االقتصادي PHSS9390
تـعريـف الـطلبة بـالـنماذج الـنظريـة األسـاسـية فـي الـنظريـة االقـتصاديـة ابـتداء مـن االقـتصاد الـسياسـي الـكالسـيكي إلـى 
االقــتصاد الــسياســي املــاركــسي، اقــتصاديــات الــرفــاه، الــنظريــة الــنيوكــالســيكية لــالخــتيارالــعقالنــي الــنظريــة الــكينزيــة ومــا 
بـعدهـا ، نـظريـة الـتبعية، ونـظريـات أخـرى؛ االقـتصاد الـسياسـي الـكالسـيكي واالقـتصاد الـسياسـي املـاركـسي؛ اقـتصاد 
الـــرفـــاه؛ الـــخيار الـــعقالنـــي الـــكالســـيكي الجـــديـــد؛ نـــظريـــة كـــينز ونـــظريـــة مـــا بـــعد كـــينز؛ نـــظريـــة الـــتبعية؛ الـــفكر االقـــتصادي 

االسالمي.

التصنيع الحديث PHSS9391
دراسـة لـلمراحـل املـختلفة لـلتصنيع املـتأخـر: املـانـيا والـواليـات املتحـدة ( الـقرن الـتاسـع عشـر)؛ االتـحاد الـسوفـيتي (بـدايـة 
الـقرن العشـريـن)؛ الـبرازيـل والـهند والـصني وكـوريـا الـجنوبـية (نـهايـة الـقرن العشـريـن). نـظريـات الـتصنيع والـتنمية؛ وجـود 
نـماذج لـلتصنيع غـير أوروبـية؛ عـمالـقة مسـتقبل الـتصنيع املـعولـم: الـتوسـع الـجغرافـي، حجـم الـسكان ودور الـدولـة؛ مـرحـلة 

ما بعد التصنيع: تكنولوجيا املعلومات، اإلعالم الجديد، ومضامينهما االجتماعية.

املسألة الزراعية PHSS9392
دراسـة مـقارنـة ملـختلف انـواع الـتحول الـزراعـي. االخـتالفـات الـرئـيسية لـلتحوالت الـزراعـية املـفروضـة مـن أعـلى مـقارنـة بـتلك 
الــتي تــنبع مــن الــقاعــدة، وتــلك الــقائــمة عــلى املــزارع الــكبيرة أو الــزراعــة الــرأســمالــية مــقارنــة بــتلك املــعتمدة عــلى الــفالحــني 
الـصغار أو املـجتمعات الـصغيرة. االسـتعمار االسـتيطانـي الـصهيونـي وأثـره عـلى بـنية وتـنظيم نـظام مـلكية األراضـي فـي 
فلســطني ونــظام الــغذاء-الــزراعــة. االقــتصاد الــسياســي لــلزراعــة فــي ظــل االحــتالل اإلســرائــيلي مــنذ عــام 1967. مــا هــو 
الـتحول الـزراعـي؟؛ الـتحول الـزراعـي والـدولـة؛ الـتحول الـزراعـي والـنظريـة االقـتصاديـة؛ الـتحول الـزراعـي: تـجارب مـقارنـة؛ 
أنـظمة مـقارنـة لـالسـتعمار االسـتيطانـي مـع تـركـيز عـلى االسـتعمار االسـتيطانـي الـصهيونـي ؛ أعـمال/ مـشاريـع الـعرض 
الـزراعـي، مـزارع، أسـواق الـغذاء؛ نـظرة عـامـة لـدور الـزراعـة فـي فلسـطني وإقـتصاديـات الـدول؛ تحـليل اقـتصادي ملـسالـة 
املـــصادر والـــسياســـات واإلدارة ( تـــفتت األراضـــي، قـــضايـــا اســـتخراج املـــعادن، تـــسهيل الـــحفاظ عـــلى املـــصادر، حـــقوق 

املياه الخ)؛ االقتصاد السياسي للزراعة في فلسطني: قضايا األرض واملياه في املاضي والحاضر.

موضوع خاص ملسار االقتصاد السياسي للتنمية PHSS9393
دراسة متعمقة حول موضوع خاص يختاره البرنامج. يقدم املساق كحلقة دراسية.

امتحان الكفاءة املعرفية PHSS909
تــــقييم إتــــقان الــــطلبة لــــلمواضــــيع األســــاســــية الــــتي يــــغطيها الــــبرنــــامــــج. كــــتابــــة االجــــابــــة عــــلى مجــــموعــــة مــــن األســــئلة حــــول 
املـــواضـــيع الـــرئـــيسية لـــلبرنـــامـــج وفـــي املـــسار الـــذي يـــختاره الـــطالـــب.  يـــتقدم الـــطالـــب لـــالمـــتحان بـــعد االنـــتهاء مـــن جـــميع 

املساقات املطلوبة  
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األطروحة PHSS999
إنـجاز بـحث أكـاديـمي أصـيل مسـتندا إلـى املـصادر األولـية و/أو الـبيانـات املسـتقاة مـن الـبحث اإلمـبريـقي، تـحت إشـراف 

مكثف من املشرفون على األطروحة. الحد األعلى للمخطوطة هو 400 صفحة أو 80000 كلمة.
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