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PHSS9300 أساليب البحث في العلوم االجتماعية 

عة قضايا التفسير والتحليل في العلوم االجتماعية مع تركيز على فلسطين والعالم العربي.  كيفية تحديد سؤال البحث ووضعه في السياق، مراج

ير األدبيات، اختيار طريقة البحث، وكيفية تطوير مجادالت البحث. االفتراضات اإلبستمولوجية واألنطولوجية في البحث الكمي والكيفي؛ التفس

والتأويل؛ قضية االنعكاسية/التأملية والموضوعية في العلوم االجتماعية؛ أخالقيات البحث ومسؤولية الباحث؛ استعراض طرق البحث: 

تحليل اإلثنوغرافيا، المالحظة بالمشاركة، المقابلة، المجموعات البؤرية، تحليل النصوص، تحليل المحادثة؛ تحليل الخطاب، التأريخ الشفوي، ال

 قيام الطلبة بتصميم بحث. .، تحليل المضمون، استخدام األرشيف والسير الشخصيةالشبكي
 

PHSS9310 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 

 اق بهدف صقل مهاراتهم التحليلية والكتابية.الزمالء في المس
 

PHSS9320 حلقة بحث لألطروحة 

اإلعداد إلجراء البحوث وربطها بالقضايا النظرية والمنهجية وتطبيقها على موضوع بحث معين من اختيار الطلبة. أسئلة وسجاالت أساسية 

واألنطولوجية المتعلقة بالبحث، وفحص المنطق وإجراءات واستراتيجيات البحث المختلفة. كيفية تحديد أسئلة  حول القضايا اإلبستمولوجية

وعالقات القوة في السياق البحثي. استخدام البيانات والمصادر األولية والثانوية.  لية وسياق البحث. أخالقيات البحثالبحث. دور الباحث في عم

 إعداد مقترحات أبحاث قد تشكل الحقاً أساساً لمقترح األطروحة. خضوع المقترحات لنقاش جماعي.
 

PHSS9321 سجاالت نظرية رئيسية في العلوم االجتماعية وفي دراسة دول الجنوب والعالم العربي 

دراسة الجنوب العالمي والسجاالت المحيطة بدراسة العالم العربي. الكونية مقابل  ألساسية في العلوم االجتماعية فياستعراض نقدي للسجاالت ا

االجتماعية  الخصوصية الثقافية، الجوهرانية والثقافوية؛ الفعل مقابل البنية، الموضوعية مقابل الذاتية، نقد الحداثة، االتجاه الثقافي في العلوم

في  واإلنسانية. تأثيرات الحكم االستعماري؛ سجاالت حول ما بعد االستعمار، الحداثة االستعمارية وتقاليد ما قبل االستعمارية؛ دور العنف

لثقافة والسياسة جداالت عن الدين، النظام السياسي، والمجتمع، العالقة بين ا ت حول الدولة؛ نظريات الثورة؛سياقات ما بعد االستعمارية؛ جداال

 عند تشكيل الفكر القومي.
 

PHSS9322   أساليب البحث الكمي 

العلوم  التعرف على المهارات التحليلية والتقنية لفهم وتصميم وإجراء األبحاث الكمية في العلوم االجتماعية. قضايا أساسية في البحث الكمي في

الكمي، قضايا تتعلق بجمع البيانات ومصادرها، طرق عرض البيانات )رسوم بيانية وجداول االجتماعية منها أبستمولوجيا البحث، منطق البحث 

وإحصاءات ومؤشرات وصفية(، نماذج االنحدار، اختبار الفرضيات، ونظرية االحتمال والتوزيع اإلحصائي. اكتساب مهارات في تصاميم بحث 

 المقدرة على تفسير نتائج الدراسات اإلمبريقية. ة؛بحث الكمي المختلفة عند الحاجإحصائية مناسبة؛ ودمج طرق ال
 

PHSS9330 دراسات في االستعمار واإلمبريالية 

، االستعمار، ما بعد االستعمار، ما بعد الحداثة، وتفكيك قراءة معّمقة لألدبيات الكالسيكية لما قبل االستعمار ونصوص مفتاحية تتناول اإلمبيريالية

االستعمار. دراسات مقارنة للفكر القومي الذي أنتجه العرب، االفريقيون، واآلسيويون؛ الجدل المعاصر حول الفكر القومي وفكر ما بعد 

بتاريخ االستعمار في الوطن العربي وفلسطين والنضال لتفكيكه؛ االستعمار؛ تقييم نقدي لنظرية ما بعد االستعمار وما بعد الحداثة، تحديدا بعالقتها 

فهم فلسطين المعاصرة: دراسة نقدية لنماذج االستيطان االستعماري، الفصل العنصري، واالحتالل؛ االستيطان االستعماري الصهيوني في 

 فلسطين: االقتالع المنظم والممنهج للشعب الفلسطيني وخلق الشتات الفلسطيني.
 

 PHSS9331فلسفة العلوم االجتماعية 

في العلوم االجتماعية، نظرية المعرفة والتساؤالت حول إمكانية المعرفة، ماهية المعرفة  مدخل لفلسفة العلوم االجتماعية والتحوالت االبستيمية

يا ومصادرها، أنواع وحدود المعرفة، العالقة ما بين االبستمولوجيا ونظرية الوجود وطبيعة الواقع االجتماعي، العالقة ما بين االبستمولوج

تماعي، مفاهيم أساسية في فلسفة العلوم االجتماعية كالوصف، التأملية والشك، السببية، التفسير، والمنهج، عالقة اللغة بادراك ماهية الواقع االج

التوجه   ة،التأويل، النقد، الموقعية، تعددية الحقول. التوجهات الفلسفية األساسية في العلوم االجتماعية: الوضعية، الوضعية الجديدة، الظاهراتي

 البنيوية، التوجه الخطابي، فلسفة الممارسة، التوجه النقدي، البرغماتية، المعرفة المموضعة.التأويلي، االنعطافة اللسانية، 

 



PHSS9340 المؤسسات والتنمية 

. دراسة نظريات النمو والتنمية في مجاالت التعليم، الصحة، سوق ر المؤسسات الوطنية في التنميةتناول نقدي للمفاهيم المختلفة عن التنمية ودو

جتماعية، اإلقراض، الالمساواة، التبعية، والمؤسسات السياسية. الموروث التاريخي والتنمية؛ ؛ رأس المال البشري والتنمية؛ الثقافة، األعراف اال

الوطنية في التنمية االقتصادية )الحكومات، البنوك المركزية، األسواق والتنمية األسواق، الشبكات، رأس المال االجتماعي؛ دور المؤسسات 

ور الدولة المالية وأسواق رأس المال(؛ المساعدات األجنبية؛ الديمقراطية، االقتصاد السياسي، والتنمية؛ النماذج الليبرالية الجديدة للتنمية ود

 لواسع والتفكير الضيق في التنمية.القومية؛ التحليل اإلحصائي والتحيزات المعرفية؛ التفكير ا
 

PHSS9350 االقتصاد السياسي الدولي 

ت المتغيرة، استعراض لألبحاث الكالسيكية والرائدة في مجال االقتصاد السياسي الدولي. االستثمار األجنبي المباشر، التجارة العالمية والديناميكيا

الحقل وأطر التحليل األسواق المالية والسياسات المالية اإلقليمية والدولية، أنظمة العمل الدولية، واتجاهات التنمية العالمية. نظرة عامة لتاريخ 

الالمتكافئة  وأساليب البحث الرئيسية؛ التفاعل بين الدولة والسوق ومسألة التعاون بين الدول في العالقات االقتصادية الدولية وتحليل عالقات القوة

جنبية والتنمية، وأسباب (؛. دراسة المساعدات األICTبين الفاعلين، خاصة في ظل العولمة الذي تحركه تكنولوجيا المعلومات واالتصال )

 مة ونتائجها / تبعاتها، والهجرة.العول
 

PHSS9360 التاريخ االجتماعي والسياسي للنفط في العالم العربي 

خالل القرنين العشرين والواحد وعشرين. التشوهات في التنمية العربية  تاريخ النفط وتأثيره المركزي على المجتمع والدولة في العالم  العربي

ة الناتجة عن التدخالت االستعمارية ذات العالقة والمرتبطة بالنفط. "سياسات النفط" حتى الزمن الحاضر؛ اكتشاف النفط في الجزيرة العربي

ة )"مدن الملح"(؛ دور امبريالية النفط؛ ظهور قوى إقليمية نتيجة للنفط: وإيران؛ تحول المجتمع العربي والسياسات العربية في الجزيرة العربي

 لفلسطيني المملكة العربية السعودية، إيران، ليبيا؛ الهجرة إلى دول النفط في الخليج وأثرها على المجتمعات المهاجرة؛ أثر النفط على المجتمع ا
 

PHSS9370 التحوالت الرئيسية في العالم العربي 

التحوالت االجتماعية والثقافية والسياسية في العالم العربي في القرنين العشرين والحادي والعشرين. التركيز على التحوالت التي كان  دراسة

أثر االستعمار على المجتمعات األصلية ؛الحركات المناهضة  ة االستعمار وما بعد االستعمار.لها آثارا دائمة على المجتمع ونظام الحكم في فتر

تحوالت لالستعمار، القومية العربية، وتشكيل الدولة؛ الحركة اإلسالمية الحديثة؛ التحوالت الرئيسية في بنية الطبقة وبزوغ الطبقة الوسطى؛ ال

ت اآلثار االجتماعية واالقتصادية لسياسا في العالقات الزراعية؛ التحضر/التمدن والثقافة الحضرية؛ تغيرات في عالقات النوع االجتماعي؛

 الليبرالية الجديدة؛ الحركات السياسية واالجتماعية المطالبة بالعدالة االجتماعية وتغيير الحكم.
 

PHSS9380 دراسة فلسطين الحديثة 

وأطر التحليل دراسة متعمقة لبعض القضايا المثارة في مساق دراسات االستعمار وما بعد االستعمار، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالمفاهيم 

التعمق في دراسة مفاهيم االستعمار االستيطاني، الفصل العنصري واالحتالل و فلسطين والتنظير في العصر الحديث المستخدمة في دراسة

 والتي كثيرا ما تستخدم تبادليا. فحص منهجي لمدى أهمية وفائدة وصلة هذه المفاهيم بحقب زمنية مختلفة من تاريخ فلسطين الحديث. معالجة

 اهيم أخرى مثل الطبقة، االثنية، الدين، األصالنية، الدولة، المجتمع المدني، المجتمع المحلي، نمط االنتاج، الشتات، والحداثة.نقدية لمف
 

PHSS9381 النوع االجتماعي عبر التاريخ 

 استعراض الخطوط العريضة للجدل حول العالمية والخصوصية في دراسة األبوية وفهم للتغيرات المتعلقة بالنوع االجتماعي، الطبقة، اإلثنية

 واألمة في سياقات تاريخية مختلفة. قراءة نصوص نظرية أساسية مع التركيز على الجدل الجاري حول المجتمعات العربية/االسالمية؛ العالقة

النوع االجتماعي والتاريخ؛ دراسات أساسية غير عربية حول النوع االجتماعي؛ الجدل حول األبوية: ظاهرة عالمية أم خاصة؟؛ الجدل بين 

تعمار حول الالمساواة االجتماعية: العالقة بين النوع االجتماعي والطبقة واإلثنية والقومية/ األمة؛ دراسة النوع االجتماعي في سياقات االس

 عمار الجديد باألخص في المنطقة العربية.واالست
 

PHSS9382 الالمساواة المكانية واالجتماعية 

رصد لمظاهر عدم المساواة وللتصنيف االجتماعي مع تركيز خاص  .لالمساواة االجتماعية والمكانيةتناول متداخل التخصصات لموضوع ا

الجتماعية والتغير االجتماعي؛ التوزيع المكاني للفقر نتيجة للسياسات االجتماعية، على أهمية المكان الجغرافي في التعرف على وفهم األنماط ا

والتعليمية؛ عدم المساواة بين الدول واألقاليم في العالم؛ أنماط عدم المساواة العالمية المتغيرة؛ عدم  حرمان، وعدم المساواة االقتصاديةالفصل، ال

المساواة الحضرية واإلقليمية في دول الجنوب ودول الشمال؛ الالمساواة الحضرية في السكن، التعليم، الجريمة، والوصول إلى الخدمات 

 ستعانة بنظريات كالسيكية ومعاصرة.الصحية؛ قياس وتفسير الالمساواة باال

  



PHSS9383 التاريخ البيئي للعالم لعربي 

ري في دراسة نظرية ومنهجية التاريخ البيئي. التاريخ البيئي ما قبل االستعمار. االحتكاك االستعماري المبكر بما في ذلك االستيطان االستعما

بي / الشرق على البيئة في مرحلة ما بعد االستعمارية.. التصورات عن العالم العرفلسطين. التصحر والمحافظة على البيئة. سياسات الحفاظ 

، بالتصحر، والجفاف واكتظاظ السكان والتلوث. أثر التوسع االستعماري على استخدام الموارد؛ الرعي المفرط األوسط كمنطقة مصابة

لطبيعية ومناطق االستجمام؛. التاريخ البيئي لفلسطين بداية من االستعمار المحميات ا لبرية؛ تاريخ الغابات واإلحراج؛والمحافظة على الحياة ا

 .االستيطاني الصهيوني في القرن التاسع عشر
 

PHSS9384 العالمي والمحلي: منظور اجتماعي، ثقافي وجغرافي 

أعمق  التفاعل بين العولمة االجتماعية والثقافية، واألمكنة، المناطق/ األقاليم، والناس. كيف تكون األمكنة عالمية ومحلية في آن واحد؟ فهم

التحوالت للمفاهيم كالطبقة، النوع االجتماعي، انوع االجتماعي، الريف، الحضر، العرق واإلثنية. عمليات الترابط والتفاعل االجتماعي والثقافي. 

مكانية و خلق المعنى. الهوية  -المكانية واالجتماعية والثقافية. صورة المحلي كجزء من صورة العالمي وتفاعالته. تفاعالت بشرية -الجغرافية

لنوع االجتماعي، المحلية، االختالف، والمعنى في السياق االجتماعي. الممارسات االجتماعية، التمثيل المحلي والعولمة.. االختالف االجتماعي )ا

 الطبقة، 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، نظرية التبعية، 

في ونظريات الليبرالية الجديدة وتحديد عالقتها بفهم تاريخ التنمية وأشكالها. فحص ممارسات التنمية في دول عربية مختارة ونكوص التنمية 

ين في ظل ظروف السيطرة االستعمارية. نظريات التنمية والتخلف. نقد لنظرية التنمية. موروث االستعمار واالستعمار االستيطاني. فلسط

 .االقتصاد السياسي للمساعدات الدولية. الالمساواة والفقر. نماذج التنمية الليبرالية
 

PHSS9390 تاريخ الفكر االقتصادي 

النظرية األساسية في النظرية االقتصادية ابتداء من االقتصاد السياسي الكالسيكي إلى االقتصاد السياسي الماركسي، تعريف الطلبة بالنماذج 

السياسي اقتصاديات الرفاه، النظرية النيوكالسيكية لالختيار العقالني النظرية الكينزية وما بعدها ، نظرية التبعية، ونظريات أخرى؛ االقتصاد 

صاد السياسي الماركسي؛ اقتصاد الرفاه؛ الخيار العقالني الكالسيكي الجديد؛ نظرية كينز ونظرية ما بعد كينز؛ نظرية التبعية؛ الكالسيكي واالقت

 الفكر االقتصادي االسالمي.
 

PHSS9391 التصنيع الحديث 

لقرن التاسع عشر(؛ االتحاد السوفيتي )بداية القرن العشرين(؛ البرازيل ار: المانيا والواليات المتحدة )دراسة للمراحل المختلفة للتصنيع المتأخ

لتصنيع والهند والصين وكوريا الجنوبية )نهاية القرن العشرين(. نظريات التصنيع والتنمية؛ وجود نماذج للتصنيع غير أوروبية؛ عمالقة مستقبل ا

 ا بعد التصنيع: تكنولوجيا المعلومات، اإلعالم الجديد، ومضامينهما االجتماعية.المعولم: التوسع الجغرافي، حجم السكان ودور الدولة؛ مرحلة م
 

PHSS9392 المسألة الزراعية 

اعدة، دراسة مقارنة لمختلف أنواع التحول الزراعي. االختالفات الرئيسية للتحوالت الزراعية المفروضة من أعلى مقارنة بتلك التي تنبع من الق

المزارع الكبيرة أو الزراعة الرأسمالية مقارنة بتلك المعتمدة على الفالحين الصغار. االستعمار االستيطاني الصهيوني وأثره وتلك القائمة على 

؛ أنظمة مقارنة 1967الزراعة. االقتصاد السياسي للزراعة في ظل االحتالل اإلسرائيلي منذ عام -على نظام ملكية األراضي ونظام الغذاء

مسالة المصادر والسياسات واإلدارة ) تفتت األراضي  الحفاظ على  ستعمار االستيطاني الصهيوني؛اني مع تركيز على االلالستعمار االستيط

 المصادر، وحقوق المياه(.
 

PHSS9394في العلوم االجتماعية  موضوع خاص 

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

PHSS9090 امتحان الكفاءة المعرفية 

يتقدم   .تقييم إتقان الطلبة للمواضيع األساسية التي يغطيها البرنامج. كتابة االجابة على مجموعة من األسئلة حول المواضيع الرئيسية للبرنامج

 .الطالب لالمتحان بعد االنتهاء من جميع المساقات المطلوبة
 

  



PHSS9990 األطروحة 

إنجاز بحث أكاديمي أصيل مستندا إلى المصادر األولية و/أو البيانات المستقاة من البحث اإلمبريقي، تحت إشراف مكثف من المشرفون على 

 كلمة. 80000صفحة أو  400األطروحة. الحد األعلى للمخطوطة هو 

 
 


