
 دراسات الهجرة الدولية واللجوءماجستير  برنامج
 

 )نسخة معدلة عن وصف المساقات وخطة الدراسة بناء على مالحظات المحكمين( 
 15/6/2020نسخة 

 
 جدول ترابط المخرجات التعليمية مع المساقات

 يوضح الجدول التالي الترابط بين المساقات والمخرجات التعليمية المنشودة منها 
 

 LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 المساقعنوان  رمز المساق
IMRS6310 مدخل إلى دراسات اللجوء والهجرة الدولية        
IMRS632 األبعاد السياسية للهجرة واللجوء         

IMRS6330 مسائل قانونية في اللجوء والهجرة الدولية        
SOCI634  

 أو
INST6311 

 أساليب البحث الكيفي
 أو

 أساليب البحث
       

IMRS6340 األبعاد االقتصادية والسياسية للهجرة        
IMRS6350  ديموغرافية الالجئين: منظور مقارن        
IMRS6360  إصالح األضرار الناجمة عن التهجير القسري        
IMRS7300 الجوانب النفسية واالجتماعية والوجودية لحياة الالجئين        



IMRS7310  الالجئون الفلسطينيون        
SOCI7321 الهجرة الدولية واللجوء والشتات        
IMRS7320 التواصل وهوية الالجئين        
IMRS7330 منظمات دولية متخصصة في اللجوء والهجرة الدولية        
IMRS7340 الهجرة واللجوء في الشرق األوسط        
IMRS7350 الهجرة والتنمية        
IMRS7360 الهجرة والهوية        
IMRS7370 الهجرة والصحة        
IMRS7380 الهجرة والنوع االجتماعي        
IMRS8600 رسالة        
IMRS8300  1حلقة بحث        
IMRS8310  2حلقة بحث        

 
 
 



 المعايير األكاديمية للبرنامج

 شروط االلتحاق

 اتمام درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها بتقدير جيد على األقل. -

إجراء مقابلة شخصية أو الطلب من المتقدم كتابة نص تحدد اللجنة مواصفاته، وذلك في الحاالت  -
 التي ترى لجنة البرنامج أنها ضرورية.

فيه بإتمام مواد استدراكية في بعض الحاالت، وبموجب األنظمة األكاديمية يحق للبرنامج اشتراط القبول  -
 .للدراسات العليا

 :متطلبات إتمام البرنامج

يطلب من جميع المقبولين في البرنامج الذين لم يجتازوا امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية االلتحاق  -
وعلى الطالب إنهاء هذا المساق قبل  ساعات معتمدة. 3بمساق استدراكي في اللغة اإلنجليزية بواقع 

بدء الفصل الثالث له في الجامعة حسب األنظمة األكاديمية للدراسات العليا المتعلقة بالمساقات 
 .االستدراكية

 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 36إنهاء ما ال يقل عن  -
o  :ساعة معتمدة. 21المساقات اإلجبارية 
o  :ساعة معتمدة. 9المساقات االختيارية 
o  :ساعات معتمدة. 6الرسالة أو حلقتي البحث 

 

 أسماء وأرقام المساقات المطروحة في البرنامج

 
 أ. المساقات اإلجبارية:

  ساعة معتمدة تشمل المساقات التالية: 21
المتطلب  اسم المساق رقم المساق

 السابق
عدد 

 الساعات
 عملي نظري 

IMRS6310  3  والهجرة الدوليةمدخل إلى دراسات اللجوء   
IMRS632 سياسات الهجرة واللجوء IMRS6310 3   

IMRS6330 3  مسائل قانونية في اللجوء والهجرة الدولية   
SOCI634  

 أو
   3  أساليب البحث الكيفي



INST6311 أو  
 أساليب البحث

IMRS6340 3  األبعاد االقتصادية والسياسية للهجرة   
IMRS7310  3  الالجئون الفلسطينيون   
SOCI7321 3  الهجرة الدولية واللجوء والشتات   

 
 ساعة معتمدة من المساقات التالية: 9ب. المساقات االختيارية: 

 برامج أخرى بموافقة مسبقة من لجنة البرنامج( من ساعات6 يزيد عن )يجوز للطالب اختيار ما ال 
 

المتطلب  اسم المساق رقم المساق
 السابق

عدد 
 الساعات

 عملي نظري 

IMRS6350  3  ديموغرافية الالجئين: منظور مقارن   
IMRS6360  3  إصالح األضرار الناجمة عن التهجير القسري   
IMRS7300  الجوانب النفسية واالجتماعية والوجودية لحياة

 الالجئين
 3   

IMRS7320 3  التواصل وهوية الالجئين   
IMRS7330  منظمات دولية متخصصة في اللجوء والهجرة

 الدولية
 3   

IMRS7340 3  الهجرة واللجوء في الشرق األوسط   
IMRS7350 3  الهجرة والتنمية   
IMRS7360 3  الهجرة والهوية   
IMRS7370 3  الهجرة والصحة   
IMRS7380 3  الهجرة والنوع االجتماعي   

 
 ساعات معتمدة إما رسالة أو حلقتي بحث 6ب": ج. مسار "أ" أو مسار "

 
اسم  

 المسار
 عدد الساعات المتطلب السابق رقم المسار

 IMRS8600 6 رسالة  مسار أ



مسار 
 ب

حلقتي 
 بحث

IMRS8300 
IMRS8310 

ساعة معتمدة من مساقات  15إنهاء ما ال يقل عن 
، IMRS6310 ،IMRS632البرنامج بما في ذلك 

SOCI634 . 

6 

 

 المساقات وصف

 المساقات اإلجبارية
IMRS6310  مدخل إلى دراسات اللجوء والهجرة الدولية 

أبرز النظريات المستخدمة في دراسات الهجرة واللجوء وتطبيقاتها، المنظمات الدولية العاملة في الحقل ودورها 
وأثرها على دول األصل في بناء وتطور النظام الدولي لالجئين، قضايا تنموية واقتصادية مثل هجرة العقول 

والدول المضيفة، اتفاقيات اللجوء الدولية، بنية ونشأة النظام الدولي لالجئين، سياسات الهجرة واللجوء، قضايا 
 .قانونية واجتماعية في الهجرة واللجوء

IMRS6310 Introduction to Asylum and International Migration Studies 
The main theories used in the studies of migration and asylum and their applications, 

international organizations working in the field and their role in the formulation and 

development of the international refugee system, development and economic issues such 

as brain drain and its impact on the countries of origin and host countries, international 

refugee conventions, the structure and evolution of the International refugee system, 

immigration and asylum policies, legal and social issues on migration and asylum. 

IMRS6320  سياسية للهجرة واللجوء األبعاد ال 
السياسات الدولية المتعلقة بموضوع الهجرة واللجوء وأثرها على الالجئين والمهاجرين، الدوافع السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية الستحداث سياسات لجوء، السياقات التاريخية والسياسية لنشأة وتطور نظام الالجئين 

ة، التداخل والتضارب بين سياسات الدول وسياسات المنظمات الدولية الدولي ودوره في رسم السياسات الدولي
لالجئين، مدى استقاللية المنظمات الدولية في سياساتها تجاه الالجئين، وأثر الدول في سياسات تلك المنظمات. 

 سياسات التهميش واإلقصاء عند بعض الدول تجاه الالجئين.
 IMRS631متطلب سابق:

IMRS6320 The Politics of Migration and Asylum 

Looking at the role of power, economic interests and social motivations influencing 

voluntary and forced migration and how these aspects factor in developing asylum policies, 

historical and political contexts of the emergence and evolution of the international refugee 

system and related international policies; overlap and conflict between state policies and 

policies of international refugee organizations; the extent to which the  international 

organizations are independent in their policies towards refugees, and the impact of states 



on the policies of those organizations; policies of marginalization and exclusion in some 

countries towards refugees. 

Prerequisite: IMRS631 

IMRS6330  الدولية والهجرة اللجوءمسائل قانونية في 
المعاهدات الدولية أهم ات القانونية لحقوق اإلنسان وفق ما ورد في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، و المعالج

آليات الحماية على الصعيدين الدولي والمحلي، ولجان الرقابة الدولية المعنية بحماية حقوق ، و ذات العالقة
دول المستضيفة وما يترتب عليها الوالتزامات  التنظيم القانوني للجوء والهجرة الدولية  ، مع التركيز علىاإلنسان

الجماعية الحقوق ، و كأفراد ماعية والسياسية+االقتصادية واالجت الالجئين من قضايا ذات عالقة بحقوق 
 المتصلة بالتوطين والعودة.

IMRS6330  Legal Issues in Asylum and International Migration  
Legal examination of human rights in accordance with the International Bill of Human 

Rights and the most significant international conventions, introducing protection 

mechanisms at the international and local levels, and the oversight committees responsible 

for ensuring respect of human rights as internationally protected, focusing on the legal 

regulation of Asylum and international migration and the obligations of the host state and 

the corresponding rights to refugees, based on the norms of public international law and 

international human rights law, as well as related international conventions, the course will 

discuss refugees individual rights, including economic, social and political, and collective 

rights related to settlement and return. 

 

SOCI634   أساليب البحث الكيفي 
البحث االجتماعي ابتداء بتحديد المشكلة وانتهاء بكتابة تقرير البحث. التركيز على أسلوب المالحظة مراحل 

بالمشاركة من خالل استعراض كيفية اختيار الحاالت الدراسية وجمع البيانات وفحص الفرضيات. أسلوب 
طاب والتقييم السريع بالمشاركة تحليل المضمون وأسلوب دراسة الحالة والمقابلة بأنواعها المختلفة وتحليل الخ

(PRA). 

SOCI634  Methods of Qualitative Research  

Basic issues in research design and the analysis of qualitative data. Methodological 

problems in the various stages of research from the definition of the research problem to 

the presentation of findings. Participant observation, content analysis, the case study, 

interviewing, discourse analysis, archival research, focus groups, and methods of rapid 

appraisal (PRA). 

 أو
INST6311   أساليب البحث 



البحثية المتنوعة في العلوم االجتماعية. اكتساب المهارات المختلفة إلعداد التعُّرف على مناهج البحث واألدوات 
األبحاث ورسائل الماجستير. كيفية اختيار الموضوع، إشكالية البحث وعناصرها، تعريف وتحديد الفرضية، 

ا. التعُّرف على دراسة التقنيات واألساليب المنهجية المختلفة في مجالي البحوث الكمية والكيفية، والمقارنة بينهم
أصول الكتابة البحثية: بنية البحث، إعداد الفهرس، الكتابة البحثية، التعامل مع المصادر المختلفة المكتوبة 

 .والمسموعة والمرئية، التوثيق، ومعايير األمانة األكاديمية

INST6311  Research Methods 

Introduction to research methodology and varied research methods in the social sciences. 

Description of the methodological approaches employed in preparing research and Master 

theses. How to choose a subject, the research problem and its various parts, defining the 

hypothesis, methodological approaches in the fields of quantitative and qualitative 

research, comparison between methods. The elements of research production: structure, 

table of contents, research language, dealing with a variety of sources, written, spoken and 

visual, documentation, and academic ethics. 

IMRS6340  األبعاد االقتصادية والسياسية للهجرة 
العائدات المالية للعمالة المهاجرة ودورها االقتصادي في دول األصل، أثر العمالة المهاجرة على اقتصاد الدول 
المضيفة، سياسات الدول تجاه تلك العمالة المهاجرة. التركيز على السياق التاريخي الفلسطيني من حيث دور 

الجئين والمهاجرين الفلسطينيين حول العالم في المساهمة في بناء أنماط اقتصادية رسمية وغير رسمية في ال
 الدول المضيفة واألثر السياسي لذلك، والذي تجلى في نشوء حركة وطنية فلسطينية الجئة.     

IMRS6340  Political and Economic Dimensions of Migration 

The financial remittances of migrant workers and their economic role in the countries of 

origin, the impact of migrant labor forces on the economy of host countries, states' policies 

towards such migrant workers. Focusing on the Palestinian historical context in terms of 

the role of refugees and Palestinian migrants around the world in contributing to the 

building of formal and informal economic patterns in the host countries and the political 

impact for this, which was manifested in the emergence of a Palestinian national refugee 

movement. 

IMRS7310   الالجئون الفلسطينيون 
النشأة التاريخية لقضية الالجئين الفلسطينيين، وتطورها من الناحيتين الحقوقية والسياسية. وكذلك دراسة المواقف 

واإلقليمي  المختلفة حول القضية، من خالل استقراء مواقف األطراف المتنازعة، وتفاعل المجتمع المحلي
 والدولي، مع إبراز دور األمم المتحدة من قضية الالجئين الفلسطينيين.

IMRS7310  Palestinian Refugees 

The historical origins of the Palestinian refugee issue and its development in both human 

and political terms, as well as examining the different positions on the issue, by 

extrapolating the positions of the conflicting parties and the interaction of the local, 



regional and international community by highlighting the role of the United Nations in the 

issue of the Palestinian refugees. 

SOCI7321  الهجرة الدولية واللجوء والشتات 

أنماط الهجرات الدولية، الهجرات الطوعية والقسرية المعاصرة وطرق قياسها، العوامل المؤثرة فيها، آثارها 
التنموية على الدول المصدرة والمستقبلة. نماذج مقارنة للسياسات الوطنية والدولية بشأن الهجرة 

مقاربات فلسطينية وعربية  األيديولوجية حول الهجرة في البلدان المستقبلة للهجرة.السجاالت والمواقف  الدولية.
ودولية في اللجوء والهجرة القسرية. األطر القانونية للجوء والشتات. حقوق الالجئين وقضاياهم. السمات 

 الديموغرافية واالجتماعية المميزة لالجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات.

SOCI7321  International Migration, Asylum, and Diaspora 

An examination of patterns of international migration (voluntary and forced) and how they 

affect the development process in both the “sending, and the “receiving” countries. An 

exploration of different national and international policies towards international migration, 

and the ideological and political debate in “receiving countries.” A study of cases of 

immigration and asylum in different countries including the Palestinian refugees- inside 

and outside Palestine- which receives some more attention.  

 

 المساقات االختيارية
IMRS6350   ديموغرافية الالجئين: منظور مقارن 

التحوالت والتغيرات في وضع الالجئين والمهاجرين عبر األجيال في المجاالت المختلفة ومؤشراتها األساسية. 
 األدبيات المتعلقة بالديموغرافيا الفلسطينية.تجربة الالجئين الفلسطينيين من خالل اإلشارة إلى 

IMRS6350  Demography of Refugees: Comparative Perspective 

Examination of the demography of refugees through case studies, in a comparative 

perspective, with emphasis on generational shifts in refugee status in various fields and the 

primary indicators of those shifts; Study of the Palestinian refugee experience with 

reference to the existing literature on Palestinian demography. 

IMRS6360   إصالح األضرار الناجمة عن التهجير القسري 

وجب القانون الدولي تجاه الالجئين. دراسة عواقب األضرار الناجمة دراسة عناصر األفعال غير المشروعة بم
عن التهجير القسري خاصة تهجير الفلسطينيين. التركيز على إصالح األضرار التي لحقت بالالجئين والتي 

 تتخذ شكل الرد )إعادة الوضع لسابقه( والتعويض واإلرضاء بموجب القانون الدولي العرفي والميثاقي.

IMRS6360  Reparation for Injuries Resulting from Forced Migration 

Exploration of elements of internationally wrongful acts against refugees from the 

standpoint of international law; Consequences of injuries caused by forced migration, 

particularly those sustained by Palestinians; special emphasis on full reparation for injuries 



of refugees in the form of restitution (e.g. the Palestinian right of return); compensation 

and satisfaction from the standpoint of customary and conventional international law. 

IMRS7300  جوانب النفسية واالجتماعية والوجودية لحياة الالجئين ال 
الالجئون من خالل األدبيات التي تتناول  يواجهادراسة األزمات النفسية واالجتماعية والوجودية والمعاناة التي 

لية وربطها بالمعايير الدولية لمعاملة الالجئين. دور المنظمات الدو معاينة احتياجات الالجئين إدارة األزمات، 
توفير االحتياجات األساسية   مثل مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين واألونروا ومنظمة الهجرة الدولية في

 ظروفهم المعيشية.تحسين لالجئين و 

IMRS7300  Psychological, Social, and Existential Dimensions of Refugee Life 

Study of the psychological, social, and existential crisis of refugees and their suffering with 

reference to crisis management literature,examining refugees needs  and the corresponding 

treatment by international standards ;The role of international organizations, e.g. UNHCR, 

UNRWA, and IMO, in providing basic needs of refugees and ameliorating their living 

conditions. 

IMRS7320   التواصل وهوية الالجئين 

فهم كيفية محافظة الالجئين على هويتهم بوسائل تواصل مختلفة في ظل تزايد أعداد الالجئين في العالم 
كاإلنترنت. دراسة ظاهرة الشتات، وطرق المحافظة على المترافق مع العولمة وتطور تكنولوجيا االتصاالت 

العالقة والروابط مع البلد األصلي، إضافة إلى قوة هذه العالقات عبر األجيال، واستخدام مجتمعات الشتات 
 للمساعدة في تلبية احتياجات الالجئين.

IMRS7320  Networking and Refugee Identity 

The maintenance of refugee identity through various means of networking in view of the 

increasing number of refugees worldwide, accompanied by globalization and the 

development of communication technologies such as the internet; The phenomenon of 

diaspora, methods of maintaining ties with the country of origin; the strength of these ties 

across generations; and the role of diaspora communities in assisting refugees. 

IMRS7330  منظمات دولية متخصصة في اللجوء والهجرة الدولية  
العاملة في مجال الهجرة  المنظماتو تطور عمل نشأة المنظور اإلنساني لموضوع الهجرة واللجوء و  دراسة

واللجوء الدولي، مع استعراض الجوانب القانونية والعملية لسياساتها بمختلف أشكالها وأهدافها في إعمال حق 
اللجوء وتقديم الخدمات لالجئ. والتركيز على عمل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

(UNHCR ووكالة غوث وتشغيل ،)( الالجئين الفلسطينيينUNRWA.) 

IMRS7330  International Organizations for Asylum and Migration 

Examining humanitarian action  and the evolution of  humanitarian agencies working in 

the field of Asylum and international migration, reviewing the legal and practical aspects 

of their operations and the policies guiding their interventions for securing the 



implementation of the right of asylum and the provision of services to refugees; Focusing 

on the work of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the 

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 

(UNRWA). 

IMRS7340  الهجرة واللجوء في الشرق األوسط 
نظرة تاريخية إلى قضايا الهجرة من وإلى الشرق األوسط خالل القرن العشرين، حاالت الالجئين الفلسطينيين، 

السوريين ودورها في إعادة رسم الخارطة السياسية والديموغرافية في المنطقة، التحوالت السياسية في العراقيين، 
المنطقة ودورها في خلق حاالت لجوء جديدة، دول بالد الشام ودورها في حركة اللجوء العالمية، التحول 

 التركيز على الحالة السورية. الحاصل في دول تلك المنطقة من دول مستقبلة لالجئين إلى دول مصدرة لهم مع

IMRS7340 Migration and Asylum in the Middle East 

A historical overview of migration issues to and from the Middle East during the 20th 

century, the situation of Palestinian, Iraqi and Syrian refugees and their role in the political 

and demographic redrawing of the region; political transformations in the region and their 

role in creating new refugee situations; the countries of the Levant and their role In the 

global refugee movement; the transformation of countries in that region from host to 

producing countries of refugees, with a focus on the Syrian situation. 

IMRS7350  الهجرة والتنمية 

العالقة الجدلية بين التنمية والهجرة، العمالة المهاجرة وأثرها على التطور أو التراجع االقتصادي في الدول 
، التحوالت االجتماعية من الالجئين هجير السكاني وخلق ضحاياالمضيفة ودول األصل، التنمية ودورها في الت

 الناتجة عن الهجرة وأثرها على التنمية، قضايا اللجوء وموقعها في خطط التنمية عند الدول النامية. 

IMRS7350 Migration and Development 
The controversial relationship between development and migration, migrant labor and its 

impact on economic development or economic decline in host countries and countries of 

origin; development and its role in population displacement and the creation of refugee 

victims; social transformations resulting from migration and its impact on development, 

asylum issues and their place in development plans in developing countries.   

IMRS7360  الهجرة والهوية 
أثر الهجرة والتهجير القسري على هوية المجتمعات والدول )األصل والمضيفة(، تشكالت الهوية عبر أجيال 

وتفاعالتها مع المجتمعات المضيفة، المنظمات الدولية ودورها في إعادة تشكيل المهاجرين والالجئين المختلفة 
هوية الالجئ، الزواج بين المهاجرين وغير المهاجرين ودوره في إنتاج هويات جديدة، االستراتيجيات الفردية 

 والجماعية التي يلجأ إليها المهاجرون والالجئون للتغلب على أزمة الهوية في البلد المضيف.

IMRS7360 Migration and Identity 



The impact of migration and forced displacement on the identity of communities and states, 

the formation of  identities of the different generations of migrants and refugees and their 

interactions with the host communities, international organizations and their role in the re-

formation of refugees' identity, marriage between migrants and non-migrants and their 

roles in the production of new identities; individual and collective strategies used by 

migrants and refugees to overcome the identity crisis in the host country. 

 

 

IMRS7370  الهجرة والصحة 
أثر هجرة العاملين في القطاعات الصحية على تلك القطاعات والوضع الصحي في بلد األصل، حصول 
المهاجرين على الخدمات الصحية وانعكاساته االجتماعية واالقتصادية على المجتمعات المضيفة، المنظمات 

دولية ودورها في التأثير على السياسات الدولية المتعلقة بصحة المهاجرين والالجئين وتقديم الخدمات الصحية ال
للمهاجرين، الوضع الصحي المتردي في بعض دول الجنوب، ودوره في رسم سياسات اللجوء والهجرة، األوبئة 

 الناتجة عن الهجرة وأثرها على سياسات الهجرة الدولية.

IMRS7370  Migration and Health 

Impact of migration of workers in health sectors on such sectors and  the health status in 

the country of origin, access of migrants to health services and its social and economic 

repercussions on host societies, international organizations and their role in providing 

health services to migrants and impacting international policies concerning  the health of 

migrants and refugees; the deteriorating health situation in some countries of the South, its 

role in the design of asylum and migration policies, the epidemics resulting from migration 

and its impact on international migration policies. 

IMRS7380  الهجرة والنوع االجتماعي 
انعكاسات قضايا الهجرة واللجوء على المرأة وتأثيرات ذلك على المشاركة االقتصادية واالجتماعية للنساء، 

المهاجرات في الدول المستقبلة وأثره في تحسين ظروفهن المعيشية، األنماط االجتماعية تمكين الالجئات و 
الناتجة عن هجرة الشباب )الذكور( من األرياف إلى المدن أو إلى الخارج والتحوالت التي خلقتها تلك الهجرات 

عية التقليدية للمرأة والرجل في في أدوار النساء التقليدية. تأثير الهجرة القسرية واللجوء على األدوار االجتما
 مجتمع األصل والمجتمع المضيف.

IMRS7380 Migration and Gender 

Repercussions of migration and asylum issues on women and their implications on the 

economic and social participation of women; the empowerment of female refugees and 

migrants in host states and their impact on the improvement of their living conditions; 

social patterns resulting from the migration of youth (males) from rural to urban areas or 

abroad; the transformations created by these migrations in the traditional roles of women; 



the impact of forced migration and asylum on the traditional social roles of women and 

men in the society of origin and in the host society. 

IMRS8600  الرسالة 
 .إنجاز بحث علمي في مجال التخصص بموجب تعليمات الرسالة المعتمدة

، IMRS631ساعة معتمدة من مساقات البرنامج بما في ذلك  15إنهاء ما ال يقل عن  السابق: المتطلب
IMRS6320،( SOCI634 أو( INST6311 

IMRS8600  Thesis 

Completion of research in chosen subject in accordance with approved Thesis instructions. 

Prerequisites: Complete no less than 15 credit hours from the program including IMRS631, 

IMRS6320, and either SOCI634 or INST6311. 

IMRS8300   1حلقة بحث 
دراسة متقدمة لموضوع رئيسي في الهجرة الدولية. يشمل المساق عرض ومناقشة مبادئ األمانة العلمية، 
وأخالقيات البحث العلمي، قراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث المنشورة في مجالت علمية محكمة. يقوم 

مواضيع لبحثها على أن يتضمن ذلك مراجعة عدد كاف كل طالب، باالتفاق مع مدرس المساق باختيار أحد ال
من أدبيات الموضوع ودراستها وتحليلها، ومن ثم عرض نتائج بحثه أمام لجنة وطلبة المساق، وإعادة صياغته 

 .بناء على النقاش والمالحظات
، IMRS6310ساعة معتمدة من مساقات البرنامج بما في ذلك  15المتطلب السابق: إنهاء ما ال يقل عن 

IMRS6320،) SOCI634 أو( INST6311 
 

IMRS8300  Seminar 1 

An advanced research in the field of international migration. The course includes 

presentation and discussion of principles of academic honesty and research ethics. It also 

involves reading, analysis and discussion of research published in refereed journals. In 

consultation with the instructor, each student will choose a research topic. The research 

project must utilize an adequate number of references to be studied and analyzed. Students 

will present their research before class and course committee, and are expected to revise 

their research paper in light of instructor feedback and class discussion. 

Prerequisites: Complete no less than 15 credit hours from the program including 

IMRS6310, IMRS6320, and either SOCI634 or INST6311 . 

 

IMRS8310   2حلقة بحث 
دراسة متقدمة لموضوع رئيسي في الهجرة القسرية. يشمل المساق عرض ومناقشة مبادئ األمانة العلمية، 
وأخالقيات البحث العلمي، قراءة وتحليل ومناقشة عدد من األبحاث المنشورة في مجالت علمية محكمة. يقوم 



التفاق مع مدرس المساق باختيار أحد المواضيع لبحثها على أن يتضمن ذلك مراجعة عدد كاف كل طالب، با
من أدبيات الموضوع ودراستها وتحليلها، ومن ثم عرض نتائج بحثه أمام لجنة وطلبة المساق، وعادة صياغته 

 .بناء على النقاش والمالحظات
، IMRS6310 كمن مساقات البرنامج بما في ذلدة ساعة معتم 15المتطلب السابق: إنهاء ما ال يقل عن 

IMRS6320، ) SOCI634 أو( INST6311 

IMRS8310  Seminar 2 
An advanced research in the field of forced migration. The course includes presentation 

and discussion of principles of academic honesty and research ethics. It also involves 

reading, analysis and discussion of research published in refereed journals. In consultation 

with the instructor, each student will choose a research topic. The research project must 

utilize an adequate number of references to be studied and analyzed. Students will present 

their research before class and course committee, and are expected to revise their research 

paper in light of instructor feedback and class discussion. 

Prerequisites: Complete no less than 15 credit hours from the program including IMRS631, 

IMRS6320, and either SOCI634 or INST6311.   

 
 



 الهيئة التدريسيةقائمة بأسماء أعضاء 

 

الدرجة  اسم المدرس 
 العلمية

متفرغ أم  التخصص
غير متفرغ 

في 
 المؤسسة

نسبة التفرغ 
 في البرنامج

أسماء المساقات التي 
 سيقوم بتدريسها

أستاذ  مجدي المالكي  1
 مشارك

 /SOCI7321 %25 متفرغ علم اجتماع

SOCI634/ 

IMRS6350  

 /IMRS6330 %25 متفرغ العام قانون ال أستاذ عاصم خليل 2

IMRS7330 
أستاذ  رائد اشنيور 3

 مساعد
 /IMRS631 %50 غير متفرغ علوم سياسية

IMRS7310  

أستاذ  رائد بدر 4
 مساعد

 IMRS7310 %50 متفرغ المعاصر تاريخال

أستاذ  مصلح كناعنة 5
 مساعد

 اإلنسان علم
 يجتماعاال

 /IMRS7320 %25 غير متفرغ

SOCI7321 

أستاذ  رنا بركات 6
 مساعد

 IMRS7360 %25 متفرغ تاريخ

أستاذ  سامية البطمة 7
 مساعد

 IMRS6340 %25 متفرغ االقتصاد 

أستاذ  ياسر العموري  8
 مساعد

الدولي  القانون 
 والعالقات الدولية

 /IMRS6330 %50 متفرغ

IMRS7330 

 /IMRS7300 %25 متفرغ دكتوراة في الصيدلة أستاذ ريتا جقمان 9

IMRS7370  
 IMRS7370 %25 متفرغ علم الوبائيات أستاذ  عبد اللطيف الحسيني 10
أستاذ  وئام حمودة 11

 مساعد
صحة  -علم اجتماع

 عامة
 IMRS7370 %25 متفرغ

أستاذ  محمد كتانة 12
 مساعد

 /IMRS6350 %25 متفرغ الجغرافيا

IMRS631/ 

IMRS7310 

أستاذ  عالء العزة 13
 مساعد

 /IMRS6360 %25 متفرغ نسانعلم اإل

IMRS7320/ 

SOCI7321 



أستاذ  لينا ميعاري  14
 مساعد

 IMRS7380 %25 متفرغ علم اإلنسان

أستاذ  ليندا طبر 15
 مساعد

 IMRS7350 %25 متفرغ 

استاذ  لورد حبش 16
 مساعد

 IMRS6320 %25 متفرغ علوم سياسية 

أستاذ  عروب العابد 17
 مساعد

 /IMRS6320 %25 غير متفرغ دراسات التنمية 

IMRS7350 

 /IMRS7340 %25 غير متفرغ علم االجتماع أستاذ سليم تماري  18

SOCI634/ IMRS632  

أستاذ  آنيا زعرب 19
 مشارك

االقتصاد السياسي 
والتنمية واالندماج 

 اإلقليمي

 /IMRS632 %50 متفرغ

IMRS6340 

أستاذ  هديل فواضلة 20
 مساعد

 IMRS7310/IMRS734 25% غير متفرغ جغرافيا

 
 (5) انظر المرفق رقم :السيرة الذاتية المحدثة ألعضاء الهيئة التدريسية

 
  لبرنامجالتنفيذية لخطة ال

 األول الفصل-األولىالسنة 

 عدد الساعات عنوان المساق رمز المساق
IMRS631 3 مدخل إلى دراسات اللجوء والهجرة الدولية 
SOCI634 

 أو
INST6311 

 الكيفيأساليب البحث 
 أو

 أساليب البحث

3 

 
 الثاني الفصل-األولىالسنة 

 عدد الساعات عنوان المساق رمز المساق
IMRS632  3 األبعاد السياسية للهجرة واللجوء 



IMRS63300 3 مسائل قانونية في اللجوء والهجرة الدولية 
 

 األول الفصل-الثانيةالسنة 

 عدد الساعات عنوان المساق رمز المساق
IMRS6340 3 األبعاد االقتصادية والسياسية للهجرة 
IMRS7310 3 لالجئون الفلسطينيون ا 

 
 الثاني الفصل-الثانيةالسنة 

 عدد الساعات عنوان المساق رمز المساق
SOCI7321  3 الهجرة الدولية واللجوء والشتات 

 3 مساق اختياري  
 

 األول الفصل-الثالثةالسنة 

 عدد الساعات المساقعنوان  رمز المساق
IMRS8600 

 OR 
IMRS8300 

 رسالة 

 أو 
 1حلقة بحث 

3 

 3 مساق اختياري  
 

 الثاني الفصل-الثالثةالسنة 

 عدد الساعات عنوان المساق رمز المساق
IMRS8600 

 OR 
IMRS8310 

 رسالة 

 أو 
 1حلقة بحث 

3 

 3 مساق اختياري  
 
 


