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 فهرس المحتويات

 رقم الصفحة الموضوع

  المنهجية والدراسات السابقة: الفصل األول

 3 مقدمة 3.3

 0 مشكلة الدراسة 0.3

 1 أسئلة الدراسة 1.3

 1 الدراسة أهداف 1.3

 1 الدراسة فرضيات 1.3

 1 الدراسة مناهج 1.3

 1 الدراسة برراتم 1.3

 1 محددات الدراسة 8.3

 8 الدراسة جتمع وعينةم 1.3

 8 الدراسة أدوات 32.3

 32 ات الدراسةإجراء 33.3

 32  طرق معالجة البيانات 30.3

 33 أهمية الدراسة 31.3

 30 الصعوبات التي واجهت الدراسة 31.3

 31 الدراسات السابقة 31.3

 31 الدراسات التاريخية النظرية : أوالً  31.3.3

 31 الدراسات الميدانية: ثانياً  31.3.0

  (محافظة رام هللا والبيرة)منطقة الدراسة : الفصل الثاني

 01 محافظة رام هللا والبيرة 3.0

 08 مدينة البيرة: أوالً   0.0
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 11 مدينة رام هللا: ثانياً  1.0

 18 بلدة الطيبة: ثالثاً   1.0

 10 بلدة بيرزيت: رابعاً   1.0

 11 قرية عابود: خامساً  1.0

 12 قرية جفنا: سادساً  1.0

 11 قرية عين عريك: سابعاً  8.0

  اإلطار التاريخي والنظري لهجرة العرب المسيحيين: الفصل الثالث

 11 العرب المسيحيون 3.1

 11 تاريخ العرب المسيحيين 0.1

 18 المفي العصر ما قبل اإلس: أوالً  3.0.1

 18 في صدر اإلسالم وعهد الراشدين: ثانياً  0.0.1

 11 في عهد األمويين والعباسيين والفرنج: ثالثاً  1.0.1

 12 في عهد الدولة العثمانية: رابعاً  1.0.1

 11 في عصر النهضة العربية: خامساً  1.0.1

 11 هل يعتبر العرب المسيحيون اليوم أقلية؟: سادساً  1.0.1

 11 لمية وأثرها على الهجرات الفلسطينيةالهجرات العا 1.1

 18 على المستوى العالمي: أوالً  3.1.1

 11 على المستوى اإلقليمي: ثانياً  0.1.1

 12 (الوطني)على المستوى المحلي : ثالثاً  1.1.1

 12 المراحل التاريخية لهجرة العرب المسيحيين من فلسطين 1.1

 12 (م3131 -3882)في أواخر الدولة العثمانية : أوالً  3.1.1

 11 (م3111 -3131)زمن اإلنتداب البريطاني : ثانياُ  0.1.1

 18 (م3111 -3118)زمن االحتالل اإلسرائيلي : ثالثاً  1.1.1

 18 م3118حرب النكبة عام  - أ
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 80 م3111حرب النكسة عام  - ب

 81 م3111واتفاق أوسلو عام  م3181االنتفاضة الشعبية األولى عام  - ج

 81  (م3111 -3111)ل السلطة الوطنية الفلسطينية بعد دخو: رابعاً  1.1.1

 81 (م0232 -0222)االنتفاضة الثانية وما بعدها : خامساً  1.1.1

 13 الهجرة المسيحية من الدول العربية المجاورة 1.1

 13 هجرة العرب المسيحيين من لبنان 3.1.1

 11 هجرة العرب المسيحيين من سوريا 0.1.1

 11 نظريات تفسير الهجرة 1.1

  النتائج والمناقشة: الفصل الرابع

 11 الدوافع الرئيسية لهجرة العرب المسيحيين للخارج: األولالمحور  3.1

 328 العوامل المساعدة في اندماج العرب المسيحيين في المهجر: المحور الثاني 0.1

 330 مدى اندماج العرب المسيحيين في دول المهجر المختلفة: المحور الثالث 1.1

 331 بةالهجرة واالنتماء للوطن والعرو: المحور الرابع 1.1

 331 اختيار دول المهجر: المحور الخامس 1.1

 338 استمرارية الهجرة: المحور السادس 1.1

 331 تأثيرات الهجرة:  المحور السابع 1.1

  االستنتاجات والتوصيات: الفصل الخامس

 300 الخاتمة 3.1

 301 االستنتاجات 0.1

 301 التوصيات 1.1

 312 قائمة المصادر والمراجع

 310 مة مصطلحات الدراسةقائ

 

 


