
 نحو بحث ملتزم ومسؤول: قضية مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان

 
 مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، لبنان

 جدول أعمال ورشة العمل

2016أيار/مايو  5 هفي الموافق اليوم األول: الخميس  

 

 فتتاحالترحيب واال   8:30-9:00

 (باحث مستقل، إسماعيل الشيخ حسن الباحثين )يديرها ةدراس: ة األولىجلسال  9:00-10:30

 هفوات وشبهات في األبحاث والدراسات عن المخيمات – محمود زيدان -
 األيدي الخفية في صناعة المعرفة – علي نايل محمد -
 "ةباحث سموني ،الجئة سموني" -مصطفىالء أ -

 ستراحةا 11:00 -10:30

ديرها ليفيا ويك، الجامعة )ت همريأثتوالباحثين وأثرهم : مسؤولية ة الثانيةالجلس 1:00 -11:00

 األميركية في بيروت(

  عن سياسات العمل الميداني مع الفلسطينيين: المبحوث يرد   – ميسون سكرية -
دور األكاديميين في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في : دونهاالبحث بمسؤولية ومن  -آن عرفان -

 لبنان

 نحو معرفة وممارسات بحثية إشكالية  تحرير البحث عن الفلسطينيين: – الحردان دأناهي -
  "تريدون حل  مشاكلنا؟" تأمالت في إدارة العمل الميداني في مخيم نهر البارد – رال عيسىب -

 ستراحة غداءا  2:30 -1:00

 سوسن  ديرهاطاء التقنيون والخرائط الرقمية )ت: أثر البحث: الوسة الثالثةجلسال  3:30 -2:30

 ألميركية في بيروت( عبد الرحيم، الجامعة ا   

ث عن المخيمات الفلسطينية: ابحكيف يستخدم الناشطون الفلسطينيون األ – ألكس ماهودو -

 والتسييس في مخيمات بيروت دوافعالموارد التقنية ومفردات ال

م الوساطات ات السياسية الستخداتذويب الروابط االجتماعية: اإلمكان – مونيكا هالكورت -

 لالجئين الفلسطينييناإللكترونية في مخيم 

  ستراحةا  4:00 -3:30

 : روز ماري الصايغمتحدث رئيسي  5:00 -4:00

 قتصادية لمخيمات الالجئين الفلسطينيين"ا ت"نحو إثنوغرافيا   



 اليوم الثاني

2016أيار/مايو  6 هفيالموافق الجمعة   

 

 

لباحثين ة: المسؤولية األخالقية لغير الحصينعات أخالق البحث والمجتم :تشاور              3010:-9:00

 العلميةوالمؤسسات 

 مدير مؤسس للمجلس العربي للعلوم اإلجتماعية  – ناي شاميست -
 االجتماعية للعلوم لعربيا المجلس– هللا حب منيرة -

 بيروت في األميركية الجامعة – مخول جهاد -

 ستراحةا 11:00 -10:30

 ديرها ميسون )تائق المجتمع؟ القدرات والتحديات والعو مشاركة: ةرابعة الجلسال  1:00 -11:00

 سكرية، كلية كينغز في لندن(   

 

 أرشيف التاريخ الشفوي الفلسطيني – وكوكب شبارو هنا سليمان -

تداول البحث األكاديمي والنشاط السياسي والممارسة المهنية في  – اسماعيل الشيخ حسن -

 المخيمات الفلسطينية
  البرج الشمالي لالجئين تخطيط في مخيم العالقات الرابطة: البحث وال – يا مارتينيز مانسلودكل -
نعكاسية: "اإلثنوغرافيا" التعاونية في مرحلة ما بعد اشتباكات نهر الممارسة اال –ثبوتآزاده  -

 البارد

 

 ستراحة غداءا  2:30 -1:00

رال عيسى، ديرها بت) ومسؤول ملتزم بحث : نحوالطاولة المستديرة اتمناقش 4:30 -2:30

   طينية(الفلسمؤسسة الدراسات 

 

 
 


