
 

الشباب في المناطق المهّمشة في لبنان: 
جيوب الفقر اللبنانية والمخيمات الفلسطينّية 

 والتجّمعات السورية

 

#الشباب_في_لبنان

 

سلسلة حلقات دراسّية عبر الويب من تنظيم معهد عصام فارس للسياسات
 (IFI) العاّمة والشؤون الدولّية في الجامعة األميركية في بيروت

(LAES) والهيئة اللبنانّية للعلوم التربوية
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يتشّرف معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولية
في الجامعة األميركّية في بيروت (IFI) والهيئة الّلبنانية للعلوم
التربوية (LAES) بدعوتكم لحضور سلسلة الحلقات الدراسية عبر 

 الويب ابتداًءا من تاريخ ١٥ نيسان ٢٠٢١. 
#الشباب_في_لبنان 

 الشباب أمام قّلة فرص العمل والمحسوبّية والتمييز 

 الشباب في األسرة: االمتثال والتضامن

انخراط الشباب في الفضاء االجتماعي العام
بين المشاركة واالنكفاء

 الهوية بوجهين: عنصرية أو وصمة

 فقر التعليم وعنف الجو المدرسي

ل الشباب لمستقبلهم: هروب نحو المجهول تخي�

 ماذا عن سياسات الشباب في لبنان؟ 

تتراوح مدة الحلقات الدراسية عبر الويب بين الساعة والنصف إلى الساعتين، 
وتبدأ عند الساعة 11 صباحا (بتوقبت بيروت).

١٥ نيسان/ أبريل 

١٨ أيار/ مايو

١٥ حزيران/ يونيو

١٥ تموز/ يوليو

١٥ أيلول/ سبتمبر

١٥ تشرين األول/ أكتوبر

١٥ تشرين الثاني/ نوفمبر

الجدول الزمني للحلقات الدراسية عبر الويب



 

الشباب في المناطق المهّمشة في لبنان: 
جيوب الفقر اللبنانية والمخيمات الفلسطينّية

 والتجّمعات السورية

  

ينّظم معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون
الدولّية في الجامعة األميركية في بيروت (IFI) بالشراكة مع
الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية (LAES) سلسلة من الحلقات

الدراسّية عبر الويب (Webinars) بعنوان "الشباب في المناطق
المهمشة في لبنان:  جيوب الفقر اللبنانية والمخّيمات

الفلسطينية والتجّمعات السورّية". 
 

تعرض الحلقات الدراسّية وتناقش نتائج الدراسة التي قامت بها
الهيئة  بإشراف د. عدنان األمين عن الشباب في المجموعات

المهّمشة في لبنان والتي استغرقت ثالث سنوات
(٢٠١٨-٢٠٢١). تتوّزع الحلقات على ستة مواضيع: الحياة المهنّية

للشباب والحياة التعليمية والحياة العائلية والحياة االجتماعية
والهوية والمستقبل. أما الحلقة السابعة فسوف تتناول

السياسات التي تعنى بالشباب. 
 

محتوى وشكل الحلقات الدراسية عبر الويب
سيشارك في كل حلقة دراسية عبر الويب (أ) متكلمون وهم
المؤلفون لتقارير البحث، (ب) ومناقشون، (ج) ورئيس جلسة.
ويدعى إلى حضور الجلسات أكاديميون وخبراء وممثلون عن
الوزارات والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ذات العالقة.
يناقش المشاركون الدراسات البحثية المقدمة بينما يتفاعل

 .(Q&A) الحاضرون عبر األسئلة واألجوبة
ُلغة الحلقات الدراسية عن ُبعد هي العربية، مع توّفر الترجمة

الفورّية إلى اإلنجليزّية. 
 

كيفّية حضور الحلقات الدراسية عبر الويب
سيتم إجراء الحلقات الدراسّية عبر منصة Zoom، وعلى

الراغبين في الحضور التسجيل في كل حلقة على حدة. كما
وستبث الحلقات ُمباشرة على صفحة معهد عصام فارس على

فيسبوك. 
#الشباب_في_لبنان  

https://www.facebook.com/aub.ifi/live


11:20-11:30  الحياة المهنية عند الشباب في المخيمات 

                    الفلسطينية 
 

 

 

كمال أبو شديد، عميد كلية العلوم اإلنسانية
في جامعة سيدة اللويزة

11:30-11:40 الحياة المهنية عند الشباب في التجمعات 

                      السورية 
 

 

 

غادة جوني، أستاذة التربية في الجامعة
اللبنانية 

11:40-11:50 الحياة المهنية عند الشباب في المناطق 

                     المهمشة، دراسة مقارنة
 

 

 

 

 

 

عدنان األمين، أستاذ العلوم التربوية في
الجامعة اللبنانية ُومحاضر في الجامعة

األميركية في بيروت

11:50-12:30 تعقيب ومناقشة

 

 

 

 

 

11:00-11:10 ترحيب وتقديم

جوزيف باحوطـ، مدير معهد عصام فارس 
للسياسات العامة والشؤون الدولية في

الجامعة األميركية في بيروت 
 

سوزان عبد الرضا أبو رجيلي، رئيسة الهيئة اللبنانية
للعلوم التربوية ُ 

 
عدنان األمين، مدير الدراسة

برنامج الحلقة الدراسية األولى:
الشباب أمام قلة فرص العمل ّ والمحسوبية والتمييز 

11:10-11:20  الحياة المهنية عند الشباب في جيوب الفقر 

                     اللبنانية 
ماريز يونس، أستاذة علم االجتماع في 

الجامعة اللبنانية 

جاد شعبان، أستاذ مشارك في االقتصاد في
الجامعة األميركية في بيروت

12:30-13:00 مناقشة عامة

 

الساعة 11 صباًحا
 بتوقيت بيروت 

15

#الشباب_في_لبنان

نيسان

ُيدير الجلسة: أديب نعمة، مستشار في التنمية 



11:20-11:35  الحياة األسرية عند الشباب في التجمعات 

                    السورية 
 

 

 

غادة جوني، أستاذة التربية، الجامعة اللبنانية 

11:35-11:50 الحياة األسرية عند الشباب في جيوب الفقر 

                     اللبنانية
 

 

 

ماريز يونس، أستاذة علم االجتماع في
الجامعة اللبنانية

11:50-12:05 الحياة األسرية عند الشباب في المناطق

                     المهّمشة، دراسة مقارنة
 

 

 

 

 

 

عدنان األمين، أستاذ العلوم التربوية في
الجامعة اللبنانية 

12:05-12:20 تعقيب ومناقشة

 

 

 

 

 

11:00-11:05 ترحيب وتقديم

ريما حبيب، مديرة الجلسة أستاذة ورئيسة 
قسم الصحة البيئية في كلية العلوم الصحية

في الجامعة األميركية في بيروت

برنامج الحلقة الدراسية الثانية:

الشباب في األسرة: االمتثال والتضامن  

11:05-11:20  الحياة األسرية عند الشباب في المخيمات 

                    الفلسطينية
كمال أبو شديد، عميد كلية العلوم اإلنسانية 

في جامعة سيدة اللويزة

علي الموسوي، استاذ علوم اجتماعية في
الجامعة اللبنانية

 
12:20-12:50 مناقشة عامة

 

الساعة 11 صباًحا
 بتوقيت بيروت 

18

#الشباب_في_لبنان

أيار



11:20-11:35  الحياة االجتماعية عند الشباب في جيوب الفقر 

                     اللبنانية 
 

 

 

ماريز يونس، أستاذة علم االجتماع في
الجامعة اللبنانية

11:35-11:50 الحياة االجتماعية عند الشباب في المخيمات 

                   الفلسطينية

 
 
 
 

كمال أبو شديد، عميد كلية العلوم اإلنسانية
في جامعة سيدة اللويزة

11:50-12:05 الحياة االجتماعية عند الشباب في المناطق 

                     المهّمشة، دراسة مقارنة
 

 

 

 

 

 

عدنان األمين، أستاذ العلوم التربوية في
الجامعة اللبنانية 

12:05-12:20 تعقيب ومناقشة

 

 

 

 

 

11:00-11:05 ترحيب وتقديم

نزار حريري، ُمدير الجلسة 
أستاذ في االقتصاد ومدير المرصد الجامعي
للواقع االجتماعي واالقتصادي  في جامعة

القّديس يوسف في بيروت

برنامج الحلقة الدراسية الثالثة:

انخراط الشباب في الفضاء االجتماعي العام بين 
المشاركة واالنكفاء

11:05-11:20 الحياة االجتماعية عند الشباب في التجمعات                                                                  

                      السورية
 

 
غادة جوني، أستاذة التربية، الجامعة اللبنانية

 

مشيرة الجزيري، مديرة مشاركة في المجلس
العربي للعلوم االجتماعية

 
12:20-12:50 مناقشة عامة

 

الساعة 11 صباًحا
 بتوقيت بيروت 

15

#الشباب_في_لبنان

حزيران


