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ومركز أكاديمية الريادة في العمل االنساني في  AUBفي  معھد الصحة العالمية

 الشرق األوسط ينظمان ورشة عمل حول األزمة السورية

  
في بالتعاون مع مركز أكاديمية الريادة  (AUB) نظم معھد الصحة العالمية في الجامعة األميركية في بيروت

آب أول ورشة عمل حول إحتياجات التدريب والمعرفة للعاملين  28العمل االنساني في الشرق األوسط  في 
 .في المجال اإلنساني فيما يتعلق باألزمة السورية على وجه التحديد، وجھود اإلغاثة في العالم العربي عامة

  
للشؤون الصحية والمدير المؤسس لمعھد  وفي بداية اللقاء رحب الدكتور شادي صالح، نائب الرئيس المساعد

الصحة العالمية، بالحضور، قائال: "إجتماعنا اليوم يعزز المھارات والمعرفة للمنظمات والعاملين في مجال 
اإلستجابة اإلنسانية،" مضيفا: "ان معھد الصحة العالمية بالتنسيق مع الوحدات الصحية األخرى في الجامعة 

طقة يتطلع الى العمل مع مركز أكاديمية الريادة في العمل االنساني في الشرق األميركية في بيروت والمن
 ".األوسط لدعم ھذا الھدف

  
ورشة العمل التي استمرت ليوم واحد تھدف الى التحقق من صحة نتائج دراسة لتقييم إحتياجات التعلم 

الذين يشاركون مباشرة في  اإلنساني من أجل تلبية إحتياجات الجھات الفاعلة المحلية وأصحاب المصالح
اإلستجابة لألزمة السورية. وھي تسعى الى تأكيد نتائج تقييم اإلحتياجات الذي صدر مؤخًرا حول الثغرات في 
التعلم والحصول على العلم في القطاعات اإلنسانية حيث يمكن بدء العمل مع الشركاء من أجل توفير ما ھو 

 .الثغرات ضروري ومطلوب من حيث المعرفة لملء تلك
  

ماونتن، مديرة مركز األكاديمية في الشرق األوسط، ان "ورشة -من جھتھا، أعربت السيدة بريجيت خير
العمل فرصة مھمة لمناقشة نتائج ھذا التقييم الذي سيكون منصة توجيھية للعديد من وسائل التعليم المتاحة 

 ".ألوسطلمنطقة الشرق ا  Kaya   - على منصة األكاديمية على اإلنترنت
  



ماونتن ان الورشة "ستبرز عملنا المشترك مع معھد الصحة العالمية من خالل التحقق -أضافت السيدة خير
من الثغرات التعلمية في المجال اإلنساني في الشرق األوسط وإعطاء األولوية لخلق المعرفة وأفضل 

 ".نسانيةالمماراسات من الخبرات الجماعية في المنطقة في مضمار اإلستجابة اإل
  

وقد حضر وشارك في الورشة التي عقدت تحت عنوان " تقييم اإلحتياجات التعليمية المتعلقة باألزمة 
 .السورية" الجھات الفاعلة الرئيسية من مختلف المنظمات

  
 14وكان قد وقع معھد الصحة العالمية مع مركز أكاديمية الريادة في العمل االنساني في الشرق األوسط في 

إتفاقية تعاون قائمة على  اإلستثمار في المعرفة عن طريق التقييم والبحث وتطوير المحتوى المناسب آب 
 .لمسارات التعلم التابعة لألكاديمية

  
تجدر اإلشارة الى ان اتفاقية التعاون بين الطرفين  سوف توفر لألكاديمية األدوات والتقييمات المتعلقة ببناء 

دف الى تحديد البحوث ودراسات الحالة بشأن أفضل الممارسات على نطاق القطاع القدرات اإلنسانية التي تھ
اإلنساني، بما في ذلك دراسات الحالة عن اإلبتكار في التعلم، إضافة الى إنشاء محتوى سياقي مبني على 

مي جديد خبرات التعلم المبتكرة (على أساس تجميع وتكييف المحتوى العالمي القائم)، أيضا إنشاء محتوى تعل
   .(بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، التعلم عبر اإلنترنت والتعلم خارج الشبكة (التعلم الغيرمتصل

  
أكاديمية معھد الصحة العالمية ھي ذراع التمكين وبناء القدرات التي تھدف الى دعم إحتياجات األفراد 

 .ار والتدريب والتطوير المھنيوالمنظمات والمجتمعات المحلية عبر تقديم المعرفة واإلبتك
  

معھد الصحة العالمية يتناول التحديات الصحية العالمية مع التركيز على القضايا الخاصة والتأثير المستدام 
من خالل إتباع نھج متعدد التخصصات. المعھد ھو جزء من رؤية الجامعة األميركية في بيروت للصحة لعام 

زن اإلستراتيجي والوظيفي للحقيبة الصحية في الجامعة األميركية في ، والتي تھدف الى تحقيق التوا2025
  .بيروت لتلبية اإلحتياجات الصحية للسكان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب العالم وما بعده
في  أكاديمية الريادة في العمل اإلنساني ھي مبادرة عالمية تم إطالقھا لتعزيز فرص التعاون وآفاق الشراكات

 أفضل بشكل معھا والتعاطي لألزمات االستعداد من المحليين السكانمجال العمل اإلنساني، وذلك لتمكين 
 .أسرع بصورة منھا والتعافي
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  :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية ھيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وھي. وممارساتھا ومعاييرھا التعليمية لفلسفتھا كنموذج
ً  عضو700  من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا  130 من أكثر حاليا

ً  توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج ً  تعليما  طبيا
 ً  .سريراً  420  فيه مستشفىً  يضم الذي الطبي مركزھا في وتدريبا

  
 
 

 
  
  

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:              http://twitter.com/AUB_Lebanon 
 


