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 من أجل الصحة  لنضالا
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 األهداف

جامعة صحة الشعوب  "تهدف الدورات التدريبية القصيرة التي تنفذها 

العاملين في مجال الصحة من  والناشطينالناشطات تمكين  إلى" الدولية

ما تهدف هذه ك. عمل عالقات جديدة والتشارك في الدراسة وتبادل الخبرات

 . الدورات التدريبية إلى تقوية الشبكة العالمية لنشطاء صحة الشعوب

 المنهج 
 :يتضمن منهج الدورة التدريبية ما يلي

 االقتصاد السياسي للصحة  
   النظم الصحية 
 المحددات االجتماعية للصحة  
 العمل مع المجتمعات والمنظمات الصحية المحلية  
 البحث العلمي  
 النوع االجتماعي والعدالة والصحة  

 طرق التعلم 

 ةكالتعليم والتعلم بالمشار 
 المعرفة من أجل الممارسة وتحقيق األهداف  
 العمل العام هو التزام أخالقي  
 االنتباه والتساؤل والبحث  
 مهارات وعادات التعلم المستمرتنمية  
 االستمرار في النضال من أجل الصحة  

  -محاضرات  - مرجعية قراءات: سوف تتضمن الدورة التدريبية ما يلي
وسوف  . زيارات ميدانية - ورش عمل  -مناظرات  -مجموعات مناقشة 

 أدبيات وأبحاث مطبوعة ومواقع المرجعية في صورة  القراءاتتكون 

 .  على شبكة اإلنترنت مختارة

 التدريبية؟  ة في الدورةكمن يمكنه المشار

من   ا  فرد  40  – 30من المتوقع أن يشارك في الدورة التدريبية عدد 

 .في مجال الصحة الناشطات والناشطين
 : ةمعايير القبول بالدورة التدريب  نتتضم

وإتاحة الفرصة لمشاركة متدربين من أكبر    التوازن الجغرافي 

 . عدد من البلدان العربية
 .التوازن من حيث النوع االجتماعي 
:  ن في مجال الصحة وكالتنوع في النشاط الذي يقوم به المشار 

  –منظمات مجتمع محلي  إلى ينتمونمشاركات ومشاركون 
 .الخ..  ن بالحكومةوعامل  –منظمات مجتمع مدني أخرى  

المتقدمين على درجة تعليم أن تكون المتقدمات و من األفضل 

 . جامعي

 : األولوية في قبول االلتحاق إلى ستعطى

 .المتقدمين األصغر سنا  المتقدمات و 
في مجال الصحة العامة والرعاية   الممارسات والممارسين 

 .الصحية األولية
ة صحة الشعوب، ك من لديهم سابقة نشاط في إطار حر 

 . ةكنشطة بالحر لمنظمات ينتمونوباألخص من 

 يس بالدورة التدريبية رهيئة التد 

من البلدان العربية وخارجها  منتقاةسيشارك في الدورة التدريبية مجموعة 

ناشطات  باحثين إضافة إلى باحثات واديميين وكأاكاديميات وتجمع 

 .صحيين ذوي خبرة طويلة في العمل الميداني وناشطين
 . التدريبفي اللغة العربية و  اللغة اإلنجليزيةسيتم استخدام 

 التكاليف والمنح الدراسية 

 دوالر أمريكي 100 * رسم االلتحاق

 مجانية  **التكلفة التعليمية

 دوالر أمريكي 400 *** تكاليف اإلقامة

 .ووجبة الغذاء خالل فترة الدورة التدريبيةافة المواد التدريبية كيغطي  *
  ة صحة الشعوب بدعمها لكافةك تقوم السكرتارية العالمية لحر **

 .ينكالمشارالمشاركات و
تغطي تكلفة اإلقامة في حجرة مزدوجة بااَلضافة إلى وجبات اإلفطار  ***

 .الدورة التدريبية والعشاء خالل
الشعوب عدد محدود من المنح ة صحة ك ستوفر السكرتارية العالمية لحر

على  . ليهماكتغطي تكاليف السفر أو اإلقامة أو  الدراسية والتي قد

التحاقهم من   المتقدمين العمل على توفير مصادر لتمويلالمتقدمات و

 . منظمات مانحة في بلدانهم أو من خالل مؤسساتهم

 مكان إقامة الدورة التدريبية 

 بلبنان بيروت في تنعقد الدورة التدريبية 

 يفية االلتحاق ك

 . (هنا) 2220 أغسطس 15 هولتحاق االاستمارة تعبئة ل أخر موعد

وتقوم   ،صحة الشعوب ة كحر أحد برامججامعة صحة الشعوب الدولية هي 

 . الصحة موارد معرفية للنشطاء في مجال ر ي م دورات تدريبية وتوفي تنظب 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSmIDdc7peA4Dy0jI4nHmqui1K1JnV4AaaLxsHGaH6aZa9RA/viewform?usp=sf_link

