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ومن أجل المضي قدماً، ستبقى تلك القيم والخبرات القيمة الُمكتسبة من رحلتنا في مرحلة التأسيس، من أجل تمكين

سكان منطقتنا وتعزيز النظم الصحية للمساهمة في مستقبل أفضل. 

 
والجدير ذكره، أّن رحلتنا لم تكن سهلة أو خالية من التحديات، لكن دعم مؤسستنا األّم، أي الجامعة األميركية في بيروت،

والعمل الشاق لزمالئنا في المعهد، كان أساسياً للّتركيز عىل مهّمتنا وأهدافنا.

وفي التالي، أستعرض مقتطفات من عملنا خالل الفصل الماضي.

 
لقد كانت فترة منتجة لزمالئنا في معهد الصحة العالمية. فقامت األقسام الثالثة (األبحاث وبناء القدرات والخدمات)،

بإعادة رسم خرائط مجموعة البرامج والمشاريع والشراكات بشكل أعمق. وكان التركيز عىل إرشاد المبادرات الجديدة
وتسليط الضوء عىل التزامنا وارتباطنا بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. وعليه، فقد ظهرت نتيجة

مهّمة لهذا العمل وهي وضع خريطة تفاعلية، متاحة عىل موقع معهد الصحة العالمية اإللكتروني، تعرض أعمالنا وكيفية

ارتباطنا جغرافياً بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. ندعوكم لإلطالع عليها عبر النقر هنا. 

ً مّنا بأن الشباب يشكّلون قّوة إيجابية إىل ذلك، وبمناسبة اإلحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيس المعهد، وإيمانا

لدفع عجلة التنمية والّتغيير عندما يتعلّق األمر بالصحة داخل مجتمعاتهم، نّظم معهد الصحة العالمية مسابقة "صّناع

التغيير في مجال الصحة العالمية"، في الجامعة األميركة في بيروت (AUB). جمعت المسابقة سبعة فرق طالبية

كمرشحين نهائيين من البلدان العربّية بما في ذلك مصر وسوريا ولبنان واإلمارات العربية المتحدة وغيرها، حيث عرضت

الفرق المشاركة مشاريعها المتعلّقة بالصحة العالمية. وتلّقت الفرق الثالثة األوىل تمويالً أولياً لمشاريعها وفرصة للحصول

عىل إرشادات تقنية من معهد الصحة العالمية لتنفيذ األفكار المقترحة.

 
ومن المشاريع الملفتة التي قام بها معهد الصحة العالمية في الفترة األخيرة، إطالق برنامج التحالف العربي لتنمية

منظمات المجتمع المدني (أقصد - AACSOD)، بدعم من مؤسسة فورد ومؤسسة أصفري، وهو برنامج رائد لمبادرة

المنظمات غير الحكومية يهدف اىل تعزيز مؤسسات منظمات المجتمع المدني. يعتبر برنامج أقصد بمثابة مبادرة إقليمية

تجمع شبكة من الشركاء وأصحاب المصالح في إثني عشر بلداً في العالم العربي من أجل التطوير المؤسساتي.

،LENS  أعزّائي قرّاء نشرة

احتفل معهد الصحة العالمية (GHI) في يوليو/ تموز

الماضي بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيسه (2017-

2022)، وقد شكّلت هذه المناسبة فرصة مهّمة لنا لكي
نسأل أنفسنا، كمجموعة واحدة، عما إذا كّنا وما زلنا

مخلصين لقيمنا األساسية. 

 
وعىل الرغم من أنه من الطبيعي في بعض األحيان

ضياع النظرة االستراتيجية العامة في ظّل التحديات

الكثيرة  التي نواجهها عند إطالق كيانات جديدة، إّال أنّه
يمكننا أن نعتبر بشكل متواضع أن قيمنا األساسية

بقيت هي المبادئ الّتوجيهّية لكل ما فعلناه من أجل

تعزيز وتمكين األفراد والمجتمعات ال سيما في منطقتنا

في مجال الصحة، عىل قدر اإلمكانات وليس التطلعات.

https://ghi.aub.edu.lb/about-us/#portfolio


باالضافة اىل ما ذكر سابقاً، أشعر بالفخر دائماً وبشكل خاص بالشراكات الجديدة مع الجامعات في العالم العربي. لذلك،

يسعدني أن أبلغ أن معهد الصحة العالمية قد وّقع اتفاقيات جديدة مع ثالث جامعات عربية في اليمن والعراق وفلسطين

ً دراسية للطالب المتخصصين في مجال الصحة، عبر التسجيل في شهادة في طب النزاعات (CCM) التي لتقديم منحا

تم إطالقها حديثاً.

هذه المقّدمة الّتمهيديّة ال تقوم بإنصاف العمل الّشاق الذي قام به فريقنا خالل الفصل الماضي، لذلك أدعوكم إىل تصفح

هذه النشرة االلكترونية لمعرفة المزيد عن العمل الرائع الذي قام به الفريق.

كما أدعوكم لمتابعتنا عبر حساباتنا اإللكترونية عىل وسائل التواصل اإلجتماعي. فإّن معهد الصحة العالمية وفريقه عىل

مسافة ضغطة زر واحدة!
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الصحة العالمية

في الفنون



LENS الفن في

 

فادية أحمد (مواليد 1975) هي مصورة وفنانة ومخرجة أفالم إسبانية لبنانية. تركز ممارستها إىل حد كبير عىل كتابة روايات من خالل
الصور التي تلتقطها. لديها مجموعة كبيرة من الصور والمناظر الطبيعية التي تم التقاطها في إفريقيا والشرق األوسط وآسيا. وبعد

انشغالها في القضايا اإلنسانية، أصدرت سلسلتين من الصور واألفالم عن الالجئين في لبنان بعنوان "قد تكون أنت".

ً في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية حيث تم منحها جوائز عّدة، منها جائزة عن فيلمها تم اختيار أحمد للمشاركة رسميا

الوثائقي األول "بيروت، ما بعد  الكارثة" الذي صدر في عام 2021. كما حصلت عىل لقب أفضل مصّورة في منطقة الشرق األوسط

وشمال إفريقيا لعام 2021.

هذه الصورة هي من أحدث معرض لها بعنوان "عندما تتدىل الحياة بخيط"، حيث التقطت عدستها أدق تفاصيل المناظر الطبيعية

الحالية لمدينة بيروت، والتي تستحضر في ذهن المشاهد تاريخاً من الجمال والعاطفة واإلنسانية واإلستمرارية.

فادية أحمد، 1975
الجذور - 2018 ؛ صورة فوتوغرافية - 112 سم × 162 سم

بإذن من الفنان ومن معرض فن التغيير
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أخبار

بارزة



أبرز العناوين

معهد الصحة العالمية ينّظم مسابقة "صنّاع التغيير في مجال

الصحة العالمية" احتفاالً بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيسه

معهد الصحة العالمية ينّظم خلوته الصيفية السنوية لتعزيز بناء
فريق العمل

معهد الصحة العالمية يطلق شهادة في طب النزاعات

ويقّدم منحاً دراسية لثالث جامعات في المنطقة

مبادرة المنظمات غير الحكومية تتلّقى منحة قدرها 4.8
مليون دوالر إلنشاء التحالف العربي لتنمية منظمات

المجتمع المدني
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نّظم معهد الصحة العالمية (GHI) في الجامعة األميركية في بيروت (AUB)، مسابقة "صناع التغيير في مجال الصحة

ً من جامعات منطقة الشرق األوسط وشمال العالمية" احتفاالً بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيسه. وقد جمع الحدث طالبا

أفريقيا لتقديم أفكار مشاريعهم المتعلقة بالصحة العالمية وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) عبر عرض
تقديمي مدته 5 دقائق للحصول عىل فرصة للفوز بتمويل أّولي.

تأّهل إىل المرحلة النهائية سبعة متنافسين من دول مختلفة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك مصر

وسوريا ولبنان واإلمارات العربية المتحدة وغيرها، حيث شاركوا في المسابقة التي أقيمت في حرم الجامعة األميركية في

بيروت.

وسجلت نتائج المشاريع المعروضة لجنة تحكيم تألّفت من 5 نساء، وضّمت النائبة في البرلمان اللبناني، الدكتورة نجاة عون

صليبا، ومقدمة البرامج التلفزيونية في "أم تي في" جيسيكا عازار، ومديرة مركز األعمال والقيادة الشاملة في الجامعة
األميركية في بيروت (CIBL) الدكتورة لما موسوي، وهي عميدة مشاركة لألبحاث وتطوير أعضاء هيئة التدريس وأستاذة

مشاركة في الجامعة األميركية في بيروت. كما ضّمت لجنة التحكيم نور األرناؤوط مديرة قسم في معهد الصحة العالمية في

الجامعة األميركية في بيروت، والدكتورة رحاب نصر مديرة برنامج الوقاية من السرطان ومكافحته في معهد نايف باسيل

للسرطان (NKBCI)، وهي أستاذة في الجامعة األميركية في بيروت، ومؤسسة منّظمة أملنا غير الحكومية.

أهّم األخبار

أغسطس/ آب 2022

معهد الصحة العالمية ينّظم مسابقة "صّناع التغيير في مجال الصحة العالمية" احتفاالً بالذكرى السنوية

الخامسة لتأسيسه
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إقرأ البيان الصحفي

شاهد الفيديو الكامل للمسابقة

جرى تقييم الطالب المتنافسين بناًء عىل درجات لجنة التحكيم لكل عرض تقديمي، باإلضافة اىل مذّكرة المفاهيم المقّدمة

من الطالب والتي تضّمنت أهداف المشروع والمنهجية ومؤشرات النتائج ومدى المالءمة مع الصحة العالمية وأهداف

التنمية المستدامة، فضالً عن الجدول الزمني للتنفيذ وخطة النشر. أعقب كل عرض تقديمي خمس دقائق من األسئلة

واألجوبة تناول المتنافسون خاللها األسئلة التي طرحتها لجنة التحكيم.

في ختام المسابقة، فاز ثالثة طالب من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بتمويل أّولي للبدء بتنفيذ مشاريعهم، وذلك

بغية تشجيعهم عىل أن يكونوا صناع التغيير في مجال الصحة العالمية في بلدانهم.

تعرّف اىل المشاريع التي تأّهلت اىل المرحلة النهائية 
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https://aub.edu.lb/articles/Pages/Three_winners_at_Global_Health_Change_competition.aspx
https://youtu.be/Gk7FQY3Gqw8
https://ghi.aub.edu.lb/the-global-health-change-makers-pitch-competition/
https://ghi.aub.edu.lb/the-global-health-change-makers-pitch-competition/


تماشيا مع رؤيتها بأن تكون مركزا إقليميا لتطوير قطاع المنظمات غير الحكومية وبناء القدرات، تلقت مبادرة المنظمات غير

الحكومية في الجامعة األميركية في بيروت منحة قدرها 4.8 ماليين دوالر أميركي من أجل تأسيس التحالف العربي لتنمية

منظمات المجتمع المدني  (أقصد - AACSOD)، بدعم من مؤسسة فورد ومؤسسة أصفري.

 
التحالف العربي لتنمية منظمات المجتمع المدني أقصد هو برنامج رائد مدته 5 سنوات، يندرج تحت مبادرة المنظمات غير

الحكومية ويهدف إىل تعزيز مؤسسات المجتمع المدني العاملة في العالم العربي من خالل شبكة تضم أكثر من مئة فرد

ومؤسسة من الشركاء وأصحاب المصالح.

ومن المتوّقع أن يدعم البرنامج ما ال يقل عن 60 منظمة من منظمات المجتمع المدني في 12 بلداً من بلدان العالم العربي من

خالل مجموعة محددة من الخدمات التي ترتكز عىل تعزيز وتطوير القدرات المؤسساتية والكوادر العاملة فيها، باالضافة اىل

تبادل المعرفة والتعريب والشهادة التنظيمية.

سيعمل برنامج أقصد في عام  2023 في مصر واألردن وتونس حيث سيتم اختيار خمسة منظمات مجتمع مدني في كل من

البلدان الثالثة. وستلتحق منظمات المجتمع المدني المختارة بمسار تعزيز المؤسسات، إىل جانب التدريب وبناء القدرات

والتوجيه لتحقيق أهداف تحسين األداء التي وضعت كجزء أساسي من البرنامج.

للمهتمين باإلنضمام إىل برنامج أقصد (AACSOD) أو معرفة المزيد عنه، يرجى التواصل مع الفريق عبر البريد االلكتروني

aacsod-ngoi@aub.edu.lb :التالي

يناير/ كانون الثاني 2022
 

(AACSOD) كّل ما تريد معرفته عن برنامج أقصد

مبادرة المنظمات غير الحكومية تتلّقى منحة قدرها 4.8 مليون دوالر إلنشاء التحالف العربي لتنمية منظمات
المجتمع المدني
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mailto:aacsod-ngoi@aub.edu.lb
https://ghi.aub.edu.lb/ngoi-aacsod


يونيو/ حزيران 2022
 

نّظم معهد الصحة العالمية (GHI) خلوته الصيفية السنوية من أجل تعزيز وبناء فريق العمل الذي ينتج عنه عالقات متينة.

تضّمنت الخلوة نشاطات خارجية تلتها مناقشة استراتيجية بقيادة المدير المؤّسس الدكتور شادي صالح الذي تحدث عن

توجّهات ومستقبل معهد الصحة العالمية.

تعتبر هذه الخلوة بمثابة فرصة للتواصل ضمن أعضاء الفريق الواحد، إلنتاج فريق أكثر التزاماً وإنتاجّية.
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معهد الصحة العالمية ينّظم خلوته الصيفية السنوية لتعزيز بناء فريق العمل

لمحة سريعة عن أجواء الخلوة 

https://www.instagram.com/reel/CeoXdoprdI-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CeoXdoprdI-/?utm_source=ig_web_copy_link


النشاطات

الرئيسية



استضافت مدونة  Privacy International (PI) - Technology Pill، منسقة برنامج الصحة

اإللكترونية نور األرناؤوط للحديث عن تنفيذ مشروع استعمال الذكاء اإلصطناعي والتحفیز

لتحسین الصحة اإلنجابية باستخدام الهاتف المحمول (GAIN MHI) من خالل التركيز عىل

المالحظات المتعلقة بالنوع اإلجتماعي وديناميات القوة وإعتبارات السياق الحساسة، في

مناقشة مثيرة لالهتمام مع السيدة ألكسندرين بيرلوت دي كوربيون، مديرة اإلستراتيجية في

Privacy International (PI) والدكتور يوسف خضر من الشبكة الشرق أوسطية للصحة
 .(JUST) وجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية (EMPHNET) المجتمعية

وقد تناول المتحدثون في مناقشاتهم موضوع الصحة الرقمية في الشرق األوسط ودورها في

التقليل إىل أدنى حد من الفجوة بين الجنسين، باالضافة اىل عدم المساواة والمخاطر

المرتبطة في تنفيذ التدخالت الصحية الرقمية في المنطقة.

كما تم نشر مدّونة بعنوان "السياق والنوع اإلجتماعي والقّوة واإلختيارات" حول الذكاء

اإلصطناعي في الطب لتحديد الدروس المستفادة ولتطوير التدخالت الصحية الرقمية التي

تراعي الفوارق بين الجنسين.

 
إّن مشروع استعمال الذكاء اإلصطناعي والتحفیز لتحسین الصحة اإلنجابية باستخدام الهاتف

المحمول (GAIN MHI)، يدعمه مركز بحوث التنمية الدولية (IDRC)، ويهدف إىل تحسين

صحة األم وتعزيز اإلستفادة من خدمات الرعاية السابقة للوالدة في أوساط النساء الحوامل

المحرومات والالجئات، من خالل استخدام تدخل صحي رقمي مبتكر ومتعدد المكّونات.

يتمّيز المشروع كونه يضّم mHealth، والتلعيب لتطوير المهنيين الصحيين والذكاء

االصطناعي.

 

 

إستمع إىل البودكاست

إقرأ المدّونة

برامج معهد الصحة العالمية

برنامج الصحة

اإللكترونية

ESP
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منّسقة برنامج الصحة اإللكترونية تتحّدث عن ديناميكيات النوع االجتماعي والقوة

GAIN MHI في مقال وبودكاست يتناول مشروع

https://media.privacyinternational.org/w/iGBEPXFRhJU852LEMvSpwu
https://privacyinternational.org/video/4939/maternal-health-and-family-planning-middle-east-gender-and-power


شاهد الفيديو كامالً

 

إقرأ البيان الصحفي
 

برنامج طب

النزاعات 

CMP

أطلق معهد الصحة العالمية شهادة في طب النزاعات ووّقع إتفاقية تعاون لتقديم منح دراسية

كاملة لثالث جامعات رائدة في اليمن وفلسطين والعراق.

أقيم حفل التوقيع في الجامعة األميركية في بيروت بحضور الدكتور زاهر ضاوي، وهو عميد في

الجامعة األميركية في بيروت، والدكتور شادي صالح، المدير المؤسس لمعهد الصحة العالمية،

الدكتور عبد الحكيم التميم، عميد كلية الطب بجامعة عدن في اليمن، الدكتور مؤمن جنيد

سليم، العميد الموقت لكلية الطب بجامعة نينوى في العراق، الدكتور فاضل نعيم، عميد كلية

الطب في الجامعة اإلسالمية في غزة في فلسطين والذي شارك عن بُعد، والدكتور زاهي عبد

الساتر، مدير قسم البرامج في معهد الصحة العالمية باالضافة اىل أعضاء فريق معهد الصحة

العالمية.

  
وشّدد العمداء المدعّوون من العراق واليمن وفلسطين عىل أن هذه المبادرة هي أساسية

 لمعالجة اإلحتياجات وسّد الثغرات حول طب النزاعات في المؤسسات الطبية وأنظمة الرعاية
الصحية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

يُذكر أنه تّم تطوير شهادة طب النزاعات عبر اإلنترنت من قبل معهد الصحة العالمية

 باإلشتراك مع اتحاد األبحاث العلمية حول الصحة أثناء النزاعات (R4HC). وهي ترّكز بسمة
سياقية عىل كيفّية تكوين حالة الرعاية الطبية والبحوث في ظروف النزاع والهشاشة. تتألف
هذه الشهادة من أربع دورات، كل منها 30 ساعة ليصل مجموعها إىل 120 ساعة من التعلم

عن بُعد.

 

مايو/ أيار 2022

LENS13 | صيف ٢٠٢٢

معهد الصحة العالمية يطلق شهادة في طب النزاعات ويقدم منحاً دراسية لثالث
جامعات في المنطقة

https://www.youtube.com/watch?v=sbngPDOUzD8
https://www.aub.edu.lb/articles/Pages/ghi-cmp-conflict-medicine-scholarships-arab-universities.aspx


بعدما تّم تطوير شهادة طب النزاعات، جرى اختبارها في ثالث كليات للّطب من ثالث جامعات

رائدة في العراق وفلسطين واليمن.

وعند إتمام الدوارت واالنتهاء من مرحلة التعلّم، سوف يحصل عىل هذه الشهادة أكثر من 60

طالباً من الجامعات المذكورة سابقاً والملتحقين بمجال الّطب. 
 

سيتلّقى كل متعلم ثالث دورات أساسية (مقدمة في طب النزاعات، والرعاية الطبية والمعرفة

في حاالت النزاعات، وأساليب البحث الصحي في حاالت النزاعات) باالضافة اىل دورة

تخصصية يختارها الطالب في احدى المجاالت التالية: السرطان في النزاعات، أو األمراض

المعدية في النزاعات أو الجراحات في الحروب.

 
في نهاية كل دورة، يُطلب من المتعلمين وصف تجربتهم اإلجمالية باإلضافة إىل تقييم بنية

الدورة ومحتواها واإلختبارات والوقت.

 
ً وذو والجدير ذكره أن مالحظات المتعلمين أساسية لكي نضمن أن يكون محتوى الشهادة قّيما

سياق محّدد.

يونيو/ حزيران 2022

المزيد عن الشهادة

 

برنامج طب

النزاعات 

CMP

LENS14 | صيف ٢٠٢٢

معهد الصحة العالمية يختبر شهادة طب النزاعات في العراق وفلسطين واليمن

 اّطلع عىل  الدورات

 تسجّل اآلن

https://ghi.aub.edu.lb/ccm/
https://ghi.aub.edu.lb/GHLAD/shop/?swoof=1&pa_format=online-course&pa_topic=conflict-medicine
https://ghi.aub.edu.lb/GHLAD/shop/?swoof=1&pa_format=online-course&pa_topic=conflict-medicine
https://ghi.aub.edu.lb/GHLAD/shop/?swoof=1&pa_format=online-course&pa_topic=conflict-medicine
https://ghi.aub.edu.lb/GHLAD/shop/?swoof=1&pa_format=online-course&pa_topic=conflict-medicine
https://ghi.aub.edu.lb/certificate-in-conflict-medicinepre-registration-form/
https://ghi.aub.edu.lb/certificate-in-conflict-medicinepre-registration-form/


ً حول "تحديات إجراء األبحاث المتعلقة باإلستجابة نشر فريق برنامج طب النزاعات تعليقا

لحاالت الطوارئ والخدمات الصحية المقدمة خالل النزاعات في الدول ذات الدخل المنخفض

والمتوسط – حالة لبنان" في مجلة Medicine, Conflict and Survival العالمية. 

 
ً بشأن العوائق والتحديات التي تعترض إجراء األبحاث في الدول ذات يعرض التعليق أفكارا

الدخل المنخفض والمتوسط، مع التركيز عىل مشروع قام به فريق برنامج طب النزاعات في

لبنان اعتباراً من كانون األول 2018 وحتى كانون الثاني 2022.

يهدف المشروع إىل تقييم خصائص إصابات الحروب التي لحقت بالمدنيين خالل حرب تموز

2006 في لبنان، وطريقة التعامل معها اضافة إىل العبء طويل األمد الذي فرضته. ويتضّمن
جمع البيانات من سجالت المرضى الطبية وإجراء مقابالت مع مصابين مدنيين من أجل فهم

عواقب إصابات الحرب التي لحقت بهم.

ونوقشت التحديات والعوائق التي تحول دون إجراء هذا النوع من األبحاث في مختلف مراحل

المشروع في هذا التعليق، من ناحية السياق ومرحلة معالجة البيانات وأخيراً مرحلة المقابلة.

أغسطس/ آب 2022

 

برنامج طب

النزاعات 

CMP
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فريق برنامج طب النزاعات ينشر "تحديات إجراء األبحاث حول اإلستجابة للطوارئ

والخدمات الصحية المقدمة خالل النزاعات في الّدول ذات الّدخل المنخفض

والمتوّسط – حالة لبنان" في مجلّة عالمّية

 إقرأ المزيد

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2022.2103042
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2022.2103042


برنامج صحة

الالجئين

RHP

قّدم برنامج صحة الالجئين، بالشراكة مع قسم الصحة الجنسية واإلنجابية في منظمة الصحة

العالمية في جنيف، جلسات صورية لمشروع "الكفاءة الذاتية والمعرفة" المعروف أيضاً باسم

.SEEK تجربة

تهدف تجربة SEEK إىل تقييم ما إذا كانت حزمة التدخل المتكاملة ومنخفضة الكثافة

ومنخفضة المصادر النفسية واإلجتماعية، والتي طّورتها منظمة الصحة العالمية، يمكن أن

تحّسن الصحة الجنسية واإلنجابية، باالضافة اىل تحسين استخدام خدمات الصحة الجنسية

واإلنجابية، والرفاهية العقلية للمراهقات والالجئات الشابات اللواتي يعشن في ظروف

إنسانية معّينة.

تم إجراء التجربة الصورية عىل مدار ثماني جلسات جماعية (مرة واحدة في األسبوع) مع

مجموعة من ثمانية طالب من الجامعة األميركية في بيروت من ثالث مجاالت مختلفة، كعلم

النفس والصحة العامة والصحة الجنسية. في نهاية التجربة الصورية، تلقى الطالب

.SEEK المشاركون شهادة حضور لتجربة

أبريل/ نيسان 2022
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برنامج صحة الالجئين يجري تجربة صورية لمشروع SEEK بالشراكة مع منّظمة

الّصحة العالمية

المزيد عن برنامج صحة الالجئين

https://ghi.aub.edu.lb/rhp/


يونيو/ حزيران 2022

وصلت الجامعة الجوالة للصحة إىل منطقة الشوف في جبل لبنان بالتعاون مع مؤسسة فرح

االجتماعية، حيث تم تسليم شهادة األمراض المزمنة إىل 15 امرأة من الالجئات السوريات

والنساء من المجتمع اللبناني المضيف عىل مدى أربعة أسابيع.

ونتيجة لذلك، تمكّنت الجامعة الجوالة للصحة من الوصول حتى اآلن إىل النساء اللبنانيات

والالجئات السوريات في أكثر من ثماني مناطق لبنانية مختلفة، حيث أعربت معظم

الخريجات عن التأثير اإليجابي الذي تركته هذه الشهادات عىل معلوماتهّن وسبل عيشهّن.

نظمت الجامعة الجوالة للصحة بالتعاون مع بلديات حارة حريك في بيروت وصور في جنوب

لبنان، ورشة عمل استمرت ليومين حول الصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي

.(MHPSS)

ً عىل شهادة الصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي، قادت عشرة خرّيجات حصلن سابقا

أنشطة توعويّة في ورشة العمل هذه والتي تشمل مواضيع خاّصة بالصحة العقلية لإلناث،

والصحة العقلية لألطفال والمراهقين، والصدمات واإلجهاد، باالضافة اىل القلق واالكتئاب.

يذكر أن الجامعة الجوالة للصحة تمكّنت من الوصول إىل حوالي 100 مستفيدة شاركن بفعالية

خالل ورشة العمل هذه.

 

يونيو/ حزيران 2022

الجامعة الجوالة

للصحة

MUH

أكاديمية معهد الصحة العالمية
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الجامعة الجوالة للّصحة تنّظم ورشة عمل للصحة العقلية والدعم النفسي واإلجتماعي

الجامعة الجّوالة للصحة تسلّم شهادة األمراض المزمنة لمجموعة من النساء في جبل

لبنان



في محاولة لتطوير إطار عمل يهدف اىل تقييم مبادرات بناء القدرات الصحية العالمية في

البلدان منخفضة إىل متوسطة الدخل، باالضافة اىل البيئات الهشة في منطقة الشرق

ً اىل تطوير دراسات الحالة التي تقّيم األوسط وشمال إفريقيا، تسعى مبادرة eCAP حاليا

فعالية وتأثير طرق التعلم المبتكرة في بناء القدرات الصحية العالمية عىل المستوى الفردي

والتنظيمي والمجتمعي.

 
في هذا السياق، تّم قبول ورقة بحثية للنشر في مجلة النزاعات والصحة بعنوان: "تقييم

برنامج التعلم اإللكتروني لتعزيز دبلوم القيادة اإلنسانية (HLD)". تسلط هذه الورقة الضوء عىل

أهمية البرامج التدريبية عبر اإلنترنت ذات السياق المحلي وخاصة في ضوء اإلمكانيات

التعليمية المحدودة في المنطقة ونشاطات بناء القدرات التي تستهدف العاملين المحليين

في المجال اإلنساني.

إىل ذلك، تّم قبول ورقة بحثّية أخرى بعنوان: "تقييم األساليب المبتكرة لبناء قدرات الصحة

العالمية في بيئة هشة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: برنامج بناء القدرات

(eCAP)"، لتنشر في مجلة النزاعات والصحة. تعتمد الورقة بشكل أساسي عىل ضرورة مبادرة
بناء القدرات في تقديم إرشادات حول أفضل الممارسات لتصميم وتنفيذ وتقييم مبادرات
بناء القدرات الصحية العالمية في األماكن الهشة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
فضالً عن ندرة المعلومات الناتجة عن األدلة الالزمة ألفضل الممارسات واالقتراحات للنهوض

بهذه البرامج.

وأخيراً ُقّدمت ورقة بحثّية أخرى إىل مجلة النزاعات والصحة ويتّم مراجعتها حالياً. تناقش هذه

الورقة "تقييم برنامج تدريب بحثي للعاملين الصحيين في الخطوط األمامية في األماكن
الهشة والمتأثرة بالنزاعات في الشرق األوسط ".

إقرأ المزيد من المنشورات

تقييم مبادرة

بناء القدرات
eCAP
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مبادرة بناء القدرات تطّور دراسات حالة لتقييم فعالية وتأثير طرق التعلّم المبتكرة
في الصحة العالمية

https://ghi.aub.edu.lb/ghi-publications/


دبلوم القيادة في
المجال اإلنساني 

HLD

في محاولة لتحسين الوصول إىل فرص التعليم، بغض النظر عن بلد اإلقامة أو التزامات

ً غير العمل أو العوائق المرتبطة بالنزاعات، اعتمد دبلوم القيادة في المجال اإلنساني نهجا

متزامن بشكل تام في المرحلة الثانية.

إّن دبلوم القيادة في المجال اإلنساني هو برنامج لبناء القدرات عبر اإلنترنت، يعتمد

أساليب تعليمية مبتكرة، ويهدف إىل تزويد العاملين في المجال اإلنساني في منطقة

الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالقيادة اإلنسانية والمهارات الفنية ذات الصلة والسياق

المناسب إلدارة المشاريع والموارد اإلنسانية بشكل أفضل.

تم تطوير دبلوم القيادة في المجال اإلنساني بواسطة قسم األكاديمية في معهد الصحة

العالمية، بحيث يتألف من ثمانية دورات عبر اإلنترنت يتم تقديمها من خالل منصة

التعلم عبر اإلنترنت GHLAD الخاصة بالمعهد.

حتى اآلن، تم تسجيل ما يزيد عن 130 متعلّماً في حوالي 350 دورة من دبلوم القيادة في

المجال اإلنساني.

المزيد عن الدبلوم
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تسجّل أكثر من 100 متعلماً في برنامج دبلوم القيادة في المجال اإلنساني منذ

اعتماده كطريقة للتعلم غير المتزامن عن بُعد

https://ghi.aub.edu.lb/hld/


مركز البحوث
والتعليم حول بيئة

 الحرب
CREEW

سبتمبر/ أيلول 2022

 

CREEW

بعد نجاح مركز البحوث والتعليم حول بيئة الحرب في برنامج الزمالة CREEW 2021 والذي

ً برنامج الزمالة رّكز عىل مقاومة مضادات الميكروبات، أطلق معهد الصحة العالمية رسميا
CREEW 2023، في  أيلول الماضي، بموضوع جديد.

ويرّكز برنامج الزمالة CREEW 2023 عىل موضوع "السرطان في النزاعات"، وهو برعاية معهد
نايف ك. باسيل للسرطان (NKBCI) في المركز الطبي بالجامعة األميركية في بيروت.

ويسعى البرنامج إىل تعزيز القدرة البحثية حول السرطان ومسّبباته ونتائجه في البيئات

المتأثرة بالنزاعات. 

تّم إختيار أربعة زمالء من مناطق مختلفة متضررة من النزاعات، بما في ذلك لبنان واألردن

.CREEW 2023 وفلسطين للمشاركة في

سيأخذ الباحثون خالل مراحل الزمالة شهادة في أربع دورات في طب النزاعات، تليها ورش

عمل وتنفيذ األبحاث وأخيراً مرحلة نشر األبحاث.

CREEW المزيد عن
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معهد الصحة العالمية يطلق برنامج الزمالة CREEW 2023 حول موضوع
"السرطان في النزاعات"

https://ghi.aub.edu.lb/creew/


مبادرة المنظمات
غير الحكومية

NGOi
 

قسم الخدمات لمعهد الصحة العالمية

بعد نجاحها بتطبيق متطلّبات الشهادة التنظيمية، تلقت ثالث منظمات غير حكومية

الشهادة التنظيمية للمنظمات غير الحكومية (NGOi)، في صيف 2022.

حازت جمعية قره كوزيان للرعاية الصحية االولية والجمعية اللبنانية إلعادة التأهيل

والتوعية عىل الشهادة التنظيمية من مبادرة المنظمات غير الحكومية بالشراكة مع

 ."Ta’acir Project" واإلتحاد األوروبي كجزء من مشروع ACTED

من ناحية أخرى، حصلت مؤسسة ديان عىل شهادتها بعد رحلة تعزيز مؤسساتي وتطوير

تنظيمي، من خالل شراكة مبادرة المنظمات غير الحكومية مع مؤسسة أصفري.

وقد حصلت كل منظمة عىل شهادتها باحتفال أقيم في الجامعة األميركية في بيروت،

حيث قامت الفرق بمشاركة مبادرة المنظمات غير الحكومية في مناقشات مثمرة حول

خطط التطوير التنظيمي المستقبلية.

ً وعملية تدقيق تقّيم ً ذاتيا ويشمل الطريق للحصول عىل الشهادة التنظيمية تقييما

إجراءات وأنظمة المنظمة المعمول بها عبر 10 معايير مختلفة تعتبر أساسية إلدارة

المنظمات غير الحكومية. وتعزّز عملية إصدار الشهادات هذه، عقلية التفكير في أنظمة

المنظمة وتشجّع ثقافة التطوير المستمر بداخلها.

المزيد عن الشهادة التنظيمية للمنظمات غير الحكومية

LENS21 | صيف ٢٠٢٢

ثالث منظمات غير حكومية تتلّقى الشهادة التنظيمية للمنظمات غير الحكومية

https://ghi.aub.edu.lb/ngoi-organizational-certification


كجزء من أنشطة بناء القدرات، قّدمت مبادرة المنظمات غير الحكومية (NGOi) في أيار

الماضي، دورة تدريبية متزامنة عبر اإلنترنت حول "استدامة المنظمات غير الحكومية

والتقنيات الفّعالة لجمع التبرعات".

 
قامت الدورة التي امتدت عىل مدى 4 أيام، بتدريب المشاركين عىل تطوير استراتيجية

مستدامة لمنظماتهم غير الحكومية مع التركيز عىل اإلستدامة المالية، كتنويع مصادر

اإليرادات واحتواء التكاليف وغيرها. كما تطرقت الدورة إىل الجوانب المتعلقة بتحديد

الجهات المانحة وعرض المشاريع وطرحها وإنشاء الشراكات.

إىل ذلك، فقد قّدمت الدورة، اىل جانب تمّيزها بنهجها الديناميكي في التقديم وتكّيفها مع

سياق منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تجربة تعليمية تفاعلية للمشاركين الذين

كانوا من لبنان واألردن وفلسطين وسوريا بالتحديد.

المزيد عن دورات مبادرة المنظمات غير الحكومية

 

إنضّم إىل فريق المتعلّمين

مبادرة المنظمات
غير الحكومية

NGOi2022 مايو/ أّيار
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مبادرة المنظمات غير الحكومية تدّرب المنظمات غير الحكومية عىل تعزيز
استدامتها من خالل تقنيات فّعالة لجمع التبرعات

https://ghi.aub.edu.lb/ngoi-training-capacity-building-programs
https://ghi.aub.edu.lb/GHLAD/shop/?swoof=1&pa_provider=ngoi-global-health-institute


مدّونة معهد

الصحة العالمية



مدّونة "جنوب الصحة العالمية"

إقرأ المزيد عىل المدّونة
 

ً حول مجموعة متنوعة من القضايا تضم مدّونة معهد الصحة العالمية "جنوب الصحة العالمية"، أكثر من 30 مقاالً منشورا

المتعلّقة بالصحة المتعّددة الجوانب. منذ انطالقها، نشرت المدّونة مقاالت حول اإلحتياجات الصحية لالجئين، والصحة في

حاالت الّنزاع، والصحة العقلّية، والعنف القائم عىل نوع الجنس (GBV)، والصحة الجنسية اإلنجابية، واألمراض المزمنة واألنظمة

الصحية. ينحدر الباحثون المشاركون من الجامعة األميركية في بيروت، ومنظمة طفل الحرب الهولنديّة، والمساعدات الطبية

للفلسطينيين، وجامعة تشيستر، والجامعة األلمانية بالقاهرة، وشبكة الصحة العامة السورية، وكلية جونز هوبكنز للصحة العامة،

ومجلة النسيت للهجرة، وجامعة كامبريدج، وكلية لندن الجامعية ومجموعة األبحاث العلمية حول الصحة أثناء النزاعات.

تحتوي مدّونة "جنوب الصحة العالمية" عىل دعوة مفتوحة ومستمرة لتقديم طلبات نشر

APA المقاالت. يتم قبول المقاالت بين 500 و 1000 كلمة، وتعتمد الحواشي السفلية

كأسلوب مرجعي لها.

 
يرجى إرسال جميع الكتابات عىل ghi@aub.edu.lb أو tf18@aub.edu.lb مع تحديد

."South of Global Health" :الموضوع التالي للرسالة

أرسل مقال
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https://ghi.aub.edu.lb/ghi-blog/
mailto:ghi@aub.edu.lb


تعرّف إىل 

خبير متمّيز



ال ينبغي أن تؤثر حقيقة هويتك والمكان الذي تعيش فيه عىل إمكانّية حصولك عىل التعليم والرعاية
الصحية عالية الجودة وبأسعار معقولة.

سجّلت الدكتورة نصر سجالً علمياً قوياً ومرّكزاً حيث نشرت أكثر من 85 مقاالً في مجالت عالمّية

رفيعة المستوى. عرفت بإنجازاتها األكاديمية البحثية وحازت عىل العديد من الجوائز المرموقة بما

في ذلك جائزة Lady TATA Memorial Trust Award (2009). تم اختيارها من بين أفضل

النساء العربيات في العام 2013 من قبل مجلة سيدتي، وحصلت عىل جائزة التميز البحثي

ألفضل برنامج بحثي في الطب الحيوي من مؤسسة قطر عام 2011، وجائزة اليونسكو/لوريال

للنساء في مجال العلوم في الشرق عام 2014، باالضافة اىل جائزة التفّوق العلمي اللبناني

الفرنسي من قبل جمعية أعضاء جوقة الشرف في لبنان والمعهد الفرنسي عام 2015.

يركز اإلهتمام البحثي الرئيسي للدكتورة نصر عىل تحديد عالجات جديدة إلبيضاض الدم النخاعي
CML وقد حّضرت مع معاونيها في الجامعة األميركية في بيروت أول نموذج .(CML) المزمن

ً دور Drosophila، وهو نموذج محتمل في الجسم الحي لفرز العقاقير. كانت تدرس أيضا
microRNA في المؤشرات المحتملة الحيوية التشخيصية والتي تغزو السرطانات الصلبة بشكل
طفيف. حافظ مختبرها عىل مسار نمّو تصاعدي وعالي التأثير من خالل برنامج أبحاث

microRNA ولها عدد كبير من المنشورات ومن التعاون عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي.
 

لقد أكسبها اإلعتراف الدولي بعملها، اإلعتراف بها من قبل زمالئها كخبيرة ورائدة في مجال أبحاث

السرطان. وقد دعيت إىل إجراء محاضرات محلّية ودولية، وقّدمت أعمالها في حوالي 70 مؤتمراً.

 
الدكتورة نصر عضو نشط في العديد من جمعيات العلوم الدولية، وتعمل في العديد من اللجان

ً ودولياً. تمت دعوتها ً وإقليميا وفرق العمل المختلفة في الجامعة األميركية في بيروت، محلّيا

لتعمل مع الفريق اإلستشاري لليوم العالمي للسرطان التابع التحاد السيطرة الدولية عىل

السرطان، وفي سويسرا لكي تكون في لجنة التحكيم في برنامج اليونسكو/لوريال للنساء في

مجال زمالة المرأة في العلوم بالشرق، وهي عضو لجنة تحكيم المرأة في مجال العلوم في منطقة

الشرق األوسط في لوريال/اليونسكو.

تشارك الدكتورة نصر بشكل كبير في تنسيق الدورات وتعليم الطالب من خلفيات تعليمية

متنوعة. وقد دّربت ووجّهت وقّدمت المشورة ألكثر من 100 طالب. 
 

عىل المستوى المجتمعي وإستناداً إىل إيمانها بأنه يجب بذل مزيد من الجهد في الطب الوقائي،

أسست جمعية "أملنا" في عام 2014. تهدف هذه المنظمة التعليمية التابعة للجامعة األميركية

في بيروت، إىل تعزيز تنمية مجتمع يدرك أهمية البحث العلمي والوقاية من السرطان والكشف

المبكر. 

 

نبذة عن خبير 

د. رحاب نصر
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�﮳رو﮲��﮵سور ﮲�﮵ى ﮴�سم ال�﮶﮴سر�﮵ح وعلم أح�﮵اء

ال﮲حال�﮵ا والعلوم ال﮲��﮲﮵ر�﮵ولو﮳ح�﮵ة - لك�﮵ة الطب

﮲�﮵ى ال﮳حامعة االٔم�﮵رك�﮵ة ﮲�﮵ى �﮳�﮵روت

  

 مد�﮵رة مرا﮲�ق ال�﮳حوث االٔساس�﮵ة

 

 السرطان
﮲

NKBCI مد�﮵رة �﮳ر�﮲امح� الو﮴�ا�﮵ة مں

وم�﮲�ح�﮴ه ﮲�﮵ى

 

سة ﮳حمع�﮵ة أمل�﮲ا مؤّسِ

د. رحاب نصرد. رحاب نصرد. رحاب نصرد. رحاب نصر



تعرف إىل

فريقنا 



زمالء جدد في المعهد
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مريم خانكان

اختصاصّية الّتعلّم اإللكتروني، مبادرة المنظمات غير الحكومية
 

"كمتخّصصة � التعليم اإللكتروني، أعمل بنشاط عىل تحسين تجربة المستخدم � التعلّم غير المتزامن عبر موقعنا"
 

ً مريم حاصلة عىل إجازة � التغذية من جامعة بيروت العربية وهي اختصاصية تغذية مجازة � لبنان. تعمل حاليا
كمتخصصة � التعليم اإللكتروني � مبادرة المنظمات غير الحكومية (NGOi). ساعدتها وظيفتها � مبادرة
ً عىل تحسين تجربة المنظمات غير الحكومية عىل اكتساب مهارات جديدة � مواضيع مختلفة. وهي تعمل حاليا

التعلم غير المتزامن عبر اإلنترنت، من خالل تطوير تصميم الدورات المتاحة عبر موقعنا االلكتروني.

 
نادين صبرا، دكتورة � الصيدلة

 باحثة مشاركة، برنامج الصحة اإللكترونية
 

"إبدأ من مكان ما بشغف تجاه الرعاية الصحية ولن تنتهي رحلتك أبًدا "
 

.(LIU) نادين صيدالنية مسجلة � لبنان وحاصلة عىل درجة دكتوراه � الصيدلة من الجامعة اللبنانية الدولية
ً كباحثة مشاركة � برنامج الصحة اإللكترونية (E-Sahha) � معهد الصحة العالمية (GHI). عملت تعمل حاليا
كمحاضرة � كلية الصيدلة � الجامعة اللبنانية الدولية وكمتخّصصة � دعم المرضى باإلضافة إىل خبراتها
السريرية � المستشفى. اىل ذلك، فقد عملت أيضاً وتطوعت � العديد من المنظمات غير الحكومية، ولديها شغف

للرعاية الصحية وللخدمة محلياً وإقليمياً ودولياً.

تعرف إىل فريقنا الكامل

https://ghi.aub.edu.lb/about-us/#team


تقّدم بطلب إىل برنامج التدريب

معهد الصحة العالمية يرحب بالمتدربين الجدد

يهدف برنامج التدريب في معهد الصحة العالمية إىل تعزيز المعرفة عن مفهوم الصحة

العالمية باإلضافة إىل استعراض المهارات وتغذيتها لدى الشباب المهتمين بالبدء في أي

دراسة أو بحث أو مسار وظيفي يعنى بالصحة العالمية.
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سينثيا عالمة

الجامعة األميركية في بيروت، لبنان

 
سينثيا طالبة جامعية تدرس التواصل الصحي، وهي شهادة جديدة تقّدمها الجامعة األميركية � بيروت، وتعّد األوىل من
نوعها � منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. انضّمت سينثيا اىل فريق اإلعالم والتّواصل � GHI، من أجل التعرّف
عىل مزيد من المعلومات التي تدخل � معالجة الصحة العالمية ومساعدة المجتمعات المحتاجة عىل نطاق شامل
باالضافة اىل اكتساب نظرة معّمقة حول كيفية عمل المؤسسات، وقد تمكنت من اكتساب معلومات جديدة لتطبيقها �

مجال التسويق والتواصل اإللكتروني.
 

  
جاد عزام

جامعة سيدة اللويزة، لبنان

 
انضم جاد إىل فريق اإلعالم والتواصل بينما كان ينهي شهادته الجامعية � اإلعالن والتسويق من جامعة سيدة اللويزة.
عمل مع فريق GHI � تحضير حمالت رقميّة لبعض البرامج الخاصة بمعهد الصحة العالمية. ويأمل جاد � تحقيق
إسهامات أكبر � تمكين من هم عىل هامش المجتمع من خالل العمل الذي يقوم به، ال سيّما فيما يتعلق بمسائل

الصحة.
 

  
 جوان حكّيم

جامعة هارفارد، الواليات المتحدة األميركية

 
تخرجت جوان من جامعة هارفارد بعد حصولها عىل إجازة � علم األعصاب والصحة العالمية والسياسة الصحية.
وانضّمت اىل برنامج التدريب � GHI، حيث تعرفت عىل الطرق التي يتم بها تنفيذ مبادرات بناء القدرات � منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا. وعملت مع فريق eCAP عىل تقييم هذه المبادرات، حيث ساهمت � مراجعة األدبيات وعملية

الكتابة باالضافة اىل تحليل البيانات.
 

  
ياسمينا رمضان     

الجامعة األميركية في بيروت، لبنان

 
ياسمينا حائزة عىل إجازة � علم النفس والتعليم من الجامعة األميركية � بيروت. انضمت إىل برنامج التدريب الخاص
بمعهد الصحة العالمية، حيث عملت � قسم األكاديمية. تعتبر ياسمينا أنها اكتسبت مهارات جديدة خالل هذه الفترة،
ً عندما يكون مشروًعا يهدف إىل وانها تعلمت كيف يكون العمل الجاد مفيًدا دائًما عىل المستوى الشخصي، خصوصا

مساعدة المجتمعات المحرومة.
 

 

https://ghi.aub.edu.lb/internship-program/


الصحة العالمية في كلمات

 معهد الصحة العالمية
 الجامعة األميركية في بيروت
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طالما أّن الفقر والظلم والتفاوت

الجسيم قائمين في عالمنا، ال أحد منا

يستطيع حّقاً أن يرتاح.

- نيلسون مانديال - 
ناشط جنوب أفريقي مناهض للفصل العنصري 

الرّئيس األسبق لجنوب افريقيا

 

@ghiaub
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