
   



ماجستير 
 الدراسات اآلسيوية

 باريس، فرنسا
 

نتيجة التعاون الوثيق بين المدرسة العملية للدراسات 
) بجامعة باريس للعلوم واآلداب -EPHEPSLالعليا (

)PSL) والمدرسة الفرنسية للشرق األقصى ،(EFEO (
ومدرسة الدراسات العليا في العلوم االجتماعية 

)EHESS يهدف هذا التدريب البحثي متعدد ،(
التخصصات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية إلى تدريب 
الباحثين أو الخبراء القادرين على تطوير التفكير النقدي 
حول المجتمعات اآلسيوية التي تتناولها من حيث 

تقدم درجة ماجستير . خصوصياتها وعلى المدى الطويل
س أكبر عرض تدريبي "الدراسات اآلسيوية" في باري
 متقدم في فرنسا في هذا المجال.

 األهداف التعليمية

تهدف درجة الماجستير إلى تزويد الطالب باألدوات 
الالزمة لفهم العالم اآلسيوي في تعقيده وعلى المدى 
الطويل ودراسته. وذلك الكتساب معرفة متعمقة فيما 
يتصل بفترات أو مناطق أو موضوعات معينة، فضالً 

المهارات التنظيمية في مجاالت مثل التاريخ وعلم عن 
االجتماع واألنثروبولوجيا والجغرافيا واالقتصاد، 
وغيرها؛ بل أيًضا علم الحفريات وتاريخ الفن وعلم 
اآلثار ودراسة األديان. كذلك سيطور فريق التدريس، 

معلًما وباحثًا متخصصون  120الذي يضم ما يقرب من 
لتدريب المطلوب فيما يتعلق في الشؤون اآلسيوية، ا

بمراكز األبحاث الرائدة في مجال العلوم اإلنسانية 
 واالجتماعية المطبقة في منطقة آسيا.

 الفرص

في المقام األول، تعمل درجة ماجستير "الدراسات 
اآلسيوية" على تدريب الطالب على ممارسة األساليب 

اه البحثية، للطالب الذين ينوون متابعة دراسات الدكتور
(التعليم العالي والبحث)، ولكنها مفيدة أيًضا ألولئك الذين 
يفكرون في مهن متصلة بمجتمع البحث، (مثل أمناء 
المكتبات، والصحفيون، والموثقون، ومعلمو المدارس 
الثانوية، وأمناء المتاحف، ومهندسي الدراسة أو البحث، 

  وغير ذلك).

 

 الجمهور المستهدف

الطالب الحاصلون على بكالوريوس العلوم اإلنسانية 
واالجتماعية (أو ما يعادله)، ال سيما في مجاالت التاريخ 
واألنثروبولوجيا واإلثنولوجيا وتاريخ الفن وعلم اآلثار 
واللغات والحضارات األجنبية واإلقليمية، الجغرافيا وعلم 

 االجتماع والعلوم السياسية ودراسات التنمية كذلك.

 مزايا التدريب

  ندوات حول المنهج الرئيسي متعددة
ينسقها محاضر ويلقيها، حول  التخصصات

مواضيع شاملة ويثريها بمقتطفات لمتحدثين 
 خارجيين.

  جلسات منهجية حول البحث والكتابة في العلوم
(األدوات الببليوغرافية، االجتماعية 

والمصادر، والمالحظة والميدان، واالتصال 
والشفوي، وغير ذلك) مدعومة التحريري 

 بالمنهج الرئيسي.
  إمكانية الحصول على تدريب في العلوم

  اإلنسانية الرقمية.
 الوصول إلى أكثر انغماس في البحث الحالي :

من مائة تخصص وندوة بحثية في المدرسة 
) بجامعة EPHEالعملية للدراسات العليا (
)، ومدرسة PSLباريس للعلوم واآلداب (

العليا في العلوم االجتماعية الدراسات 
)EHESS والمدرسة الفرنسية للشرق ،(

)، وفي الخارج أيًضا EFEOاألقصى (
 (الندوات االفتتاحية ).

 يعتمد تدريب اندماج في الشبكات الدولية :
الطالب وأعمالهم البحثية على شبكة مراكز 

) EFEOالمدرسة الفرنسية للشرق األقصى (
خارج ووحدات البحث المشتركة بال

)UMIFRE الموجودة في آسيا، باإلضافة (
 إلى شركائهم من الجامعات المحلية.

  متابعة شخصية من الباحثين والمعلمين
: إنَّ اإلرشاد هو اآللية الرئيسية للطالب

للترحيب بالطالب ودعمهم خالل دراسات 
الماجستير، وذلك عبر ضمان المتابعة 
الشخصية بشكل خاص للتخصص التعليمي 

جيه، أطروحة البحث، وتدريبات (التو
التخصص) وعن طريق التحكم في اكتساب 
اللغات القديمة أو الحديثة الالزمة لبعض 

 المشاريع.
 حياة جامعية ال مثيل لها في قلب باريس ،

واالستفادة من فرص االجتماعات والحركات 



بين المؤسسات التي تقدمها جامعة باريس 
 ).PSLللعلوم واآلداب (

 لمقترحةالتخصصات ا

يتمحور التدريب حول تخصصين مختلفين، لضمان 
إبراز االختالفات ضمن التقاليد العلمية في نهج 
المجتمعات اآلسيوية. وإذا كان النظام التاريخي يشكل 
القاسم المشترك بين هذين التخصصين، فهما مع ذلك 
مختلفين تماًما ولكنهما يكمال بعضهما بعًضا في الوقت 

فا على وجه الخصوص وفقًا ألنواع نفسه. كذلك يختل
األساليب التنظيمية والفترات المرجعية وأدوات التحليل 
المنهجية، ولكن أيًضا وقبل كل شيء يختلفا في 

 الموضوعات التي يتم تناولها.

  التخصص األول: "التاريخ والعلوم
االجتماعية: األرض والنصوص والصور" 

االجتماعية (مدرسة الدراسات العليا في العلوم 
)EHESSرسة الفرنسية للشرق )، والمد

 )EFEOاألقصى (

هذا التخصص الذي تقدمه مدرسة الدراسات العليا في 
) بالتعاون مع المدرسة EHESSالعلوم االجتماعية (

) ُمخصص للطالب EFEOالفرنسية للشرق األقصى (
الراغبين في تطوير أبحاثهم فيما يتعلق بآسيا الحديثة 

ي اجتماع حول التخصصات األساسية والمعاصرة. ف
والمجاالت الثقافية، حيث يتم تناولها من خالل طريقة 
د هذا التخصص على العديد من القضايا  محددة، يُشدِّ
المجتمعية من المناهج العالمية والمقارنة، التي تسلط 
الضوء على التدفقات والتحويالت، وكذلك الحوار وتعدد 

 عية.التخصصات في العلوم االجتما

  التخصص الثاني: "التاريخ وفقه اللغة
واألديان" (مدرسة العملية للدراسات العليا 

)EPHE بجامعة باريس للعلوم واآلداب (
)PSLفرنسية للشرق األقصى )، والمدرسة ال
)EFEO( 

هذا التخصص الذي طورته المدرسة العملية للدراسات 
) PSL) بجامعة باريس للعلوم واآلداب (EPHEالعليا (

بالتعاون مع المدرسة الفرنسية للشرق األقصى 
)EFEO ُمخصص للطالب الراغبين في إجراء بحث (

عن آسيا القديمة من خالل فهم عميق للمصادر المكتوبة 
أو المادية، وعلى أساس أساليب خاصة بعلم اللغة أو علم 
الحفريات أو علم اآلثار والنقوش. ويتم التركيز بشكل 

ر المباشرة المكتوبة بلغات خاص على تحليل المصاد
آسيوية مختلفة بشكل عام. كذلك يتميز هذا التخصص 

 باالهتمام بدراسة الظواهر الدينية على المدى الطويل.

وبالنسبة لكال التدريبين، يتم تشجيع مشاريع االنتقال إلى 
آسيا (تدريبات التخصص، وسنة الفراغ، والعمل 

سة الفرنسية الميداني) بقوة. كما تدعم مراكز المدر
) ووحدات البحث المشتركة EFEOللشرق األقصى (

) هذه اإلقامات التدريبية والبحثية، UMIFREبالخارج (
والمؤسسات الشريكة لها أيًضا. في كل عام يتم إطالق 
دعوة لتقديم طلبات للحصول على مساعدات مالية لتمويل 

 الرحالت الميدانية في آسيا أو في األرشيفات والمكتبات.

 القبول

 المتطلبات األساسية:

  بكالوريوس في العلوم اإلنسانية 1الماجستير :
ساعة معتمدة بنظام  180واالجتماعية أو 

ECTS .في هذا المجال 
 .شهادة إتقان اللغة الفرنسية للدبلومات األجنبية 
  إجادة إحدى اللغات اآلسيوية أمر مرغوب فيه

 بل وضروري لبعض المشاريع البحثية.

 االختيارعملية 

  .الملفاتتتم عملية االختيار بحسب 

 لمعرفة المزيد

 masterasie.hypotheses.org   
 asianstudies.hypotheses.org 
 psl.eu/formation/master-etudes-

asiatiques 

 جهة االتصال

 "التخصص األول "التاريخ والعلوم االجتماعية 
 :etudesasiatiques@ehess.fr 

  التاريخ وفقه اللغة واألديان"التخصص الثاني" 
: أوليفييه فينتور 

)olivier.venture@ephe.psl.eu(  

   



 


