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لقد كان من الصعب تنفیذ مشروع بحثي یجمع بین جامعة ومنظمة إنسانیة وسلطة صحیة محلیة في وضع معقّد للغایة مثل الوضع السوري. 
یئة وقد دخل الصراع عامھ الحادي عشر؛ وقد صارت على إثره الدولة منقسمة سیاسیًا وعسكریًا واقتصادیًا واجتماعیًا. عالوةً على ذلك، فإن ب
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علمي مستھجنة على السیاق السوري؛ وما زلت أتذّكر كیف كنا ندرس في كلیة الطب بجامعة حلب بالكتب المطبوعة في الستینیات، البحث ال
وقد ُسرقت األطروحات التي قدمھا طالب السنوات السابقة، والتغییر الوحید الذي طرأ ھو اإلقرارات الواردة في الصفحة األولى وأسماء 

 شرف.الطالب واألستاذ الم

یتمثّل أحد أھم أھداف مشروعنا في تنشئة باحثین سوریین وتمكینھم داخل سوریا وخارجھا، وذلك كي یتمكن السوریون من إصدار أبحاثھم 
الخاصة، وتوثیق تجاربھم الخاصة، وتقویة نظامھم الصحي، والمشاركة في إنشاء األنظمة الصحیة، وتقدیم الخدمات في مناطق النزاع حول 

اتحاد في اآلونة األخیرة، شرعت بعض المؤسسات التي یقودھا السوریون في تقدیم الخدمات والتدریب في أوكرانیا، بما یشمل العالم. 
وقد قدم الباحثون والعاملون السوریون في المجال اإلنساني المشورة  dGlobalMe.مؤسسة و المنظمات الطبیة اإلغاثیة السوریة

 استلھاًما من واقع التجارب الحیة للباحثین وصناع القرار األوكرانیین في مجال الصحة.

المشكالت التي تحدث عنھا لقد ُدعیت مؤخًرا للتحدث مع مجموعة خبراء خاركیف الداعمة إلصالح الرعایة الصحیة. وعند االستماع إلى 
في سوریا، حین توقف تقدیم الخدمات الطبیة في المناطق الخارجة  2012-2011الخبراء األوكرانیون، تذكرت ما األحداث التي وقعت في 

ة في تأمین مرافق عن سیطرة النظام السوري واستھداف المرافق الطبیة. وكان علینا التعامل على الفور مع المشكالت األكثر إلحاًحا المتمثّل
ین صحیة بدیلة وزیادة عدد العاملین في المیدان الطبي. وقد أنشأنا في ذلك الوقت مستشفیات میدانیة وبرامج تدریب في أثناء العمل للمتطوع

 ٪ من قطاع الصحة لعدة سنوات.60المدنیین، الذین شّكلوا نسبة 

في شمال غرب سوریا تعزیز النظام الصحي من خالل تسخیر القدرات الفردیة إنّنا نواصل من خالل مشروع أنظمة تعزیز األبحاث الصحیة 
طالب ماجستیر عبر اإلنترنت في جامعات المملكة المتحدة، خمسة منھم یقیمون في سوریا وستة في تركیا،  11لدعم النظام الصحي. ولدینا 

 دیدة.وجمیعھم یعملون في قطاع الصحة والقطاع اإلنساني في سوریا منذ سنوات ع

 إنّنا نستعد في الوقت الراھن لعقد مؤتمر بحثي في الثامن من سبتمبر في غازي عنتاب بتركیا. وستوّجھ الدعوة في ھذا المؤتمر إلى أصحاب
: المصلحة والباحثین المستقلین في المیدانین اإلنساني والصحي؛ وستناقش عدة جلسات تقدم مسارات العمل الرئیسیة األربعة لمشروعنا، وھي

مدیریة تقدیم الخدمات الصحیة، والتدریب والتعلیم الطبي، ونظام المعلومات الصحیة، والحوكمة الصحیة. وستُقام أیًضا عروض تقدیمیة من 
، ومتعاونین آخرین لمناقشة الشراكات التي ُعقدت عبر مجتمع البحث والمنظمات د المنظمات الطبیة اإلغاثیة السوریةاتحا، وصحة إدلب

 غیر الحكومیة وأنشطة المشروع داخل سوریا. ونتطلع إلى عقد ھذا المؤتمر لزیادة تعزیز أھمیة أبحاث األنظمة الصحیة.
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R4HSSS Scholarship recipients 2022  الحاصلون على المنح الدراسیة الخاصة بمشروع أنظمة تعزیز
 2022األبحاث الصحیة في شمال غرب سوریا لعام 

We would like to warmly welcome and 
congratulate this year’s scholarship recipients. As 
part of Research for Health System Strengthening 

in northwest Syria’s commitment to capacity 

نوّد أن نتوّجھ بالترحیب الحار والتھنئة القلبیة للحاصلین على 
المنح الدراسیة لھذا العام. وقد قّدمنا لقادة الصحة في المستقبل في 

سوریا ضمن التزام البحث الخاص بتعزیز النظم الصحیة في 
غرب سوریا بتعزیز قدرات القوى العاملة الصحیة المحلیة  شمال



strengthening for local health workforce, we 
offered future health leaders in Syria a unique 
opportunity to undertake a Master’s degree 
online or on campus at a UK university. The 

scholarships have increased from last year to a 
virtuous 6 awardees. Some of whom published 

critical and interesting blogs on the R4HSSS 
website. A number of recipients have already 
begun to engage in writing research papers. 

فرصةً فریدةً للحصول على درجة الماجستیر عبر اإلنترنت أو 
في الحرم الجامعي في إحدى جامعات المملكة المتحدة. وقد زادت 

حاصلین على جوائز  6المنح الدراسیة من العام الماضي إلى 
ة لالھتمام على الموقع قیّمة. ونشر بعضھم مدونات نقدیة ومثیر

اإللكتروني لمشروع أنظمة تعزیز األبحاث الصحیة في شمال 
غرب سوریا. وقد بدأ عدد من الحاصلین علیھا بالفعل في 

 المشاركة في كتابة األوراق البحثیة.

The recipients are listed below: :یرد بیان الحاصلین فیما یلي 
Ahmed Kalecioglu لوأحمد كالیجي أوغ 
Safwan Alchalati صفوان الشالتي 
Mustafa Aledou مصطفى العیدو 

Mohamad Jasiem محمد جاسم 
Hiba Shelleh ھبة الشلة 

 

 



Call for abstracts 
SYRIA HEALTH RESEARCH CONFERENCE 2022 

 دعوة للحصول على الملخصات
 2022مؤتمر األبحاث الصحیة في سوریا لعام 

 

، (SyRG( ومجموعة األبحاث السوریة ،(USSOM( واتحاد ھیئة اإلغاثة الطبیة  ، ولیدج لندنكلیة كینجز كفي  (R4HSSS(أنظمة تعزیز األبحاث الصحیة في شمال غرب سوریا یدعو اتحاد 
كلیة كینجز كولیدج  ) الباحثین الصحیین إلى تقدیم ملخص عن المؤتمر الرابع الذي یحمل عنوان "البحث من أجل الصحة في الصراع السوري". وسیُعقد المؤتمر فيSPHN( الصحیة العامة السوریةوالشبكة 

 .2022لندن وتقریبًا في األسبوع الذي یوافق حلول مطلع شھر نوفمبر لعام 
 

 كلمة) عن الموضوعات التالیة: 500دیم ملخصات (بحد أقصى یمكن للمؤلفین تق

 االرتقاء بالنظام الصحي في ظل بیئة یسودھا الصراع -
 استدامة االستجابة الصحیة اإلنسانیة -

 الحوكمة الصحیة -
 االنتعاش المبكر للنظام الصحي في سوریا -

 صحة الالجئین السوریین في دول الجوار وغیرھا -
 )السوري في صحة السكان المتضررین (الصحة العقلیة، واألمراض المعدیة، واألمراض غیر المعدیة، ومقاومة مضادات المیكروبات، وما إلى ذلك تأثیر الصراع -

 طرق إجراء األبحاث الصحیة وبناء القدرات -
 التعلیم الطبي والتدریب المھني -

 
 أیًضا. ستخضع الملخصات التي ال تتناسب مع الموضوع أعاله للدراسة

 2022سبتمبر  19آخر موعد لتقدیم الملخصات ھو 

 تقدیم ملخص للمؤتمر
 

      

األبحاث الصحیة في شمال غرب سوریا على جائزة العلوم االجتماعیة وتأثیر السیاسة العامة من كلیة كینجز حصل مشروع أنظمة تعزیز 
 كولیدج لندن
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من كلیة كینجز كولیدج لندن. وتحتفل الجائزة باألبحاث المؤثرة عبر أعضاء  لسیاسة العامةجائزة العلوم االجتماعیة وتأثیر ایحتفل مشروع أنظمة تعزیز األبحاث الصحیة في شمال غرب سوریا بحصولھ على 
  غرب سوریا لما یقرب من عامین. ھیئة التدریس. أُتیحت الفرصة لفریق كلیة كینجز كولیدج لندن لعرض العمل الملھم الذي جسده مشروع أنظمة تعزیز األبحاث الصحیة في شمال

 معرفة المزید
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 الموجز السیاساتي:
 دور المرأة القیادي في القطاع الصحي في بیئات الصراع وبناء السالم

على منحة من وزارة الخارجیة وشؤون الكومنوولث كجزء من صندوق التحلیل السریع لألمن العالمي. وقد مّكن ھذا  القیادات النسائیة في الصحة والصراع، حصلت مبادرة 2021في شھر دیسمبر من عام 
وكریستین میغر، مدعومین باألستاذ بریتي باتیل، من إجراء بحث نوعي مع أفراد من المناطق والبلدان المتضررة من النزاعات في جمیع  وسالي حافظ، ومنى خایتي، ماریانا رودوفریقًا من الباحثین، منھم 

 ء العالم.أنحا

، وھو إطار سیاسي اعتمدتھ منظمة الصحة العالمیة. ومع ذلك، فإن قاعدة األدلة التي تستھدف دعم برامج "الصحة من أجل السالم" أجل السالم""الصحة من كانت ثّمة انتعاشة في اآلونة األخیرة شھدتھا برامج 
في  المرأة القیاديدور غالبًا ما یُفتقد و .عند إعداد األنشطة والسیاسات الصحیة وتنفیذھا ال ینظرون إلى السالم بعین االعتباروتنفیذھا وتقییمھا ال تزال محدودة، كما أن صانعي السیاسات في حاالت النزاع 

 .القطاع الصحي بالمناطق المتأثرة بالنزاعات

 ور جنساني، على وجھ التحدید من خالل دور المرأة القیادي.لذلك یسعى بحثنا إلى تحصیل مزید من األدلة العملیة بشأن العالقة التي تربط بین الصحة والنزاع وبناء السالم من خالل االستعانة بمنظ

 الصحة والنزاع وبناء السالماساتي مع النتائج التي توصلنا إلیھا والتوصیات التي طرحناھا بشأنانظر الموجز السی
      

 المزیدمعرفة 
 

 استمع إلى الحلقة الصوتیة
 

https://r4hsss.org/wlhc/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fmariana-rodo-9b0542197%2F&data=05%7C01%7Cdominique.spence-polin%40kcl.ac.uk%7Cc717db5b22794dbf856908da3a3e9f0b%7C8370cf1416f34c16b83c724071654356%7C0%7C0%7C637886338040250795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fcvfcKsp%2FB7aYPEytHnag3RtkOqWFEY%2B0ggSs9KxJcQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fmouna-khaity-886474149%2F&data=05%7C01%7Cdominique.spence-polin%40kcl.ac.uk%7Cc717db5b22794dbf856908da3a3e9f0b%7C8370cf1416f34c16b83c724071654356%7C0%7C0%7C637886338040250795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SM%2FyrwVBP%2BUXDY5dOvU0kcGI6%2B8Fa%2B%2Bb0jD%2F%2FmSuYh0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lshtm.ac.uk%2Faboutus%2Fpeople%2Fhafez.sali&data=05%7C01%7Cdominique.spence-polin%40kcl.ac.uk%7Cc717db5b22794dbf856908da3a3e9f0b%7C8370cf1416f34c16b83c724071654356%7C0%7C0%7C637886338040250795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2wmADYPkP4KOwh%2FaBXXS6i7Qtt4wV5btgmIWWRnh%2FMY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgh.bmj.com%2Fcontent%2F6%2F6%2Fe006287&data=05%7C01%7Cdominique.spence-polin%40kcl.ac.uk%7Cc717db5b22794dbf856908da3a3e9f0b%7C8370cf1416f34c16b83c724071654356%7C0%7C0%7C637886338040407031%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XrB3HsD2Fqy7dDZFkJDNv2P6jzcm%2FIjIRMEHAHQN3rA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgh.bmj.com%2Fcontent%2F6%2F6%2Fe006287&data=05%7C01%7Cdominique.spence-polin%40kcl.ac.uk%7Cc717db5b22794dbf856908da3a3e9f0b%7C8370cf1416f34c16b83c724071654356%7C0%7C0%7C637886338040407031%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XrB3HsD2Fqy7dDZFkJDNv2P6jzcm%2FIjIRMEHAHQN3rA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgh.bmj.com%2Fcontent%2F6%2F6%2Fe006287&data=05%7C01%7Cdominique.spence-polin%40kcl.ac.uk%7Cc717db5b22794dbf856908da3a3e9f0b%7C8370cf1416f34c16b83c724071654356%7C0%7C0%7C637886338040407031%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XrB3HsD2Fqy7dDZFkJDNv2P6jzcm%2FIjIRMEHAHQN3rA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgh.bmj.com%2Fcontent%2Fbmjgh%2F6%2F6%2Fe006287.full.pdf&data=05%7C01%7Cdominique.spence-polin%40kcl.ac.uk%7Cc717db5b22794dbf856908da3a3e9f0b%7C8370cf1416f34c16b83c724071654356%7C0%7C0%7C637886338040407031%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=idPQIy1ouSJtel84WB%2BwngrCmSwYDnOSJ31mqHT5ysQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kcl.ac.uk%2Fnews%2Fthe-missing-piece-in-global-gender-equality-womens-leadership-in-health-and-armed-conflict&data=05%7C01%7Cdominique.spence-polin%40kcl.ac.uk%7Cc717db5b22794dbf856908da3a3e9f0b%7C8370cf1416f34c16b83c724071654356%7C0%7C0%7C637886338040407031%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MPl%2Bx1qXfCg2qd92lmmwkaTBYLyxnhVY0Pp0RdAagTc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kcl.ac.uk%2Fnews%2Fthe-missing-piece-in-global-gender-equality-womens-leadership-in-health-and-armed-conflict&data=05%7C01%7Cdominique.spence-polin%40kcl.ac.uk%7Cc717db5b22794dbf856908da3a3e9f0b%7C8370cf1416f34c16b83c724071654356%7C0%7C0%7C637886338040407031%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MPl%2Bx1qXfCg2qd92lmmwkaTBYLyxnhVY0Pp0RdAagTc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kcl.ac.uk%2Fnews%2Fthe-missing-piece-in-global-gender-equality-womens-leadership-in-health-and-armed-conflict&data=05%7C01%7Cdominique.spence-polin%40kcl.ac.uk%7Cc717db5b22794dbf856908da3a3e9f0b%7C8370cf1416f34c16b83c724071654356%7C0%7C0%7C637886338040407031%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MPl%2Bx1qXfCg2qd92lmmwkaTBYLyxnhVY0Pp0RdAagTc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fr4hsss.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2FPolicy-Brief_Womens-leadership-in-health-conflict-and-peacebuilding.pdf&data=05%7C01%7Cdominique.spence-polin%40kcl.ac.uk%7Cc717db5b22794dbf856908da3a3e9f0b%7C8370cf1416f34c16b83c724071654356%7C0%7C0%7C637886338040407031%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pcjG2sCq1EubeWzi8boGJJoIDm276tvKjL4ot%2FUcCI8%3D&reserved=0
https://r4hsss.org/wp-content/uploads/2022/05/Policy-Brief_Womens-leadership-in-health-conflict-and-peacebuilding.pdf
https://r4hsss.org/wp-content/uploads/2022/05/Policy-Brief_Womens-leadership-in-health-conflict-and-peacebuilding.pdf
https://r4hsss.org/wp-content/uploads/2022/05/Policy-Brief_Womens-leadership-in-health-conflict-and-peacebuilding.pdf
https://open.spotify.com/episode/1dGe3EXaZTyviYeoQFXuf4


 

CAPACITY BUILDING بناء القدرات 
 

 التدریب على تعزیز القدرات

الممتدة على مدار كامل فترة المشروع، ُعقدت دورتان تدریبیتان عبر اإلنترنت خالل الفترة من یونیو إلى في إطار خطة تعزیز قدرات منتسبي مشروع أنظمة تعزیز األبحاث الصحیة في شمال غرب سوریا 
كتابة مدونة. أما الدورة  من منتسبي مشروع أنظمة تعزیز األبحاث الصحیة في شمال غرب سوریا على كیفیة 35أغسطس. وقد ركزت الدورة التدریبیة األولى التي قدمھا الدكتور نسیم العشي والتي شھدت حضور 

 من منتسبي مشروع أنظمة تعزیز األبحاث الصحیة في شمال غرب سوریا، إذ تناوال خاللھا موضوع كتابة مقترح تمویل. 50التدریبیة الثانیة فقد قدمھا كل من كریستین میغر والدكتور فؤاد فؤاد إلى 

 دبلوم الطب في النزاعات والكوارثاضرة بعنوان "األنظمة الصحیة في بیئات النزاع: األساطیر والحقائق وُسبل المضي قدًما" على ھامش دورة وقد ُوجھت الدعوة كذلك إلى الدكتور نسیم العشي إللقاء مح
 .الصیادلةبجمعیة 

      

https://www.apothecaries.org/diploma-in-the-medical-care-of-catastrophes/#:%7E:text=The%20Diploma%20in%20the%20Medical,written%20and%20an%20oral%20examination.
https://www.apothecaries.org/


           

 تعقد الھیئة السوریة للتخصصات الطبیة مجموعة من الدورات التدریبیة السریریة

أشھر والمدعومة من خالل مسار عمل التعلیم الطبي بشأن مشروع أنظمة  3دورة الطب الُمسند باألدلة التي تستغرق  بالھیئة السوریة للتخصصات الطبیة طبیبًا مقیًما ومتخصًصا 18أكمل ما مجموعھ 
عة واسعة من مفاھیم والتي ُعقدت على منصة التعلیم الطبي التابعة للھیئة السوریة للتخصصات الطبیة. وتركز ھذه الدورة التمھیدیة على تعریف األطباء بمجموتعزیز األبحاث الصحیة في شمال غرب سوریا 

قة في سلسلة الدورات التدریبیة الُمقرر أن ینظمھا مشروع أنظمة تعزیز األبحاث البحث ومھاراتھ. وقد نُظم احتفال بسیط في شھر یونیو ُوّزعت خاللھ شھادات حضور ھذه الدورة. وتُعتبر ھذه الدورة أول حل
 الصحیة في شمال غرب سوریا والھیئة السوریة للتخصصات الطبیة.

https://sboms.org/en/homepage/
https://sboms.org/en/homepage/
https://sboms.org/en/homepage/


أطباء مقیمین في مجال الطب الباطني. تضمن الیوم األول محاضرات نظریة عن مبادئ العالج باألكسجین  8وقد شھدت حضور  بشأن موضوع التھویة المیكانیكیة، ُعقدت دورة تدریبیة في أول یومین
تحدید أجزاء ممیزة من المیكانیكیة والتھویة غیر الباضعة وإعدادات التنفس في مختلف الحاالت الطبیة. أما الیوم الثاني فقد شھد تدریبًا عملیًا بشأن كیفیة وفسیولوجیا التنفس. كما تطرق الیوم األول إلى أنماط التھویة 

 فتحة التھویة، كما تم تطبیق الدروس الُمستفادة من الیوم األول بشأن التحكم في إعدادات التنفس

 ) لیوم واحدES.T.A.B.L.م الدعم العاطفي" (ُعقدت دورة بشأن "فحص السكر وتقدیم الرعایة اآلمنة وفحص درجة الحرارة والمجرى الھوائي وقیاس ضغط الدم وإجراء العمل المختبري وتقدی
نعاش أو ما قبل النقل من خالل فحص السكر، طبیب أطفال مقیًما في شمال سوریا، كما قدمت إرشادات عامة بشأن تقییم الرضع المرضى وتأمین االستقرار لھم في فترة االستقرار بعد اإل 24واستھدفت تدریب 

یاس ضغط الدم، وإجراء الفحص المختبري، وتقدیم الدعم العاطفي، والتدریب على التھویة بالضغط اإلیجابي، والتدریب على وضع أنابیب وتقدیم الرعایة اآلمنة وفحص درجة الحرارة والمجرى الھوائي، وق
 لصدري.األنبوب ا التنفس، ووضع القسطرة الوریدیة السریة، والتعامل مع استرواح الصدر عن طریق الشفط بإبرة دقیقة، والتعامل مع استرواح الصدر باستخدام

 معرفة المزید
 

  

  )R4HSSSموارد مشروع أنظمة تعزیز األبحاث الصحیة في شمال غرب سوریا (
  ماذا نقرأ ھذا الشھر

https://r4hsss.org/2022/08/18/mechanical-ventilation-training-conducted-by-the-syrian-board-of-medical-specialties-sboms/
https://r4hsss.org/2022/08/18/mechanical-ventilation-training-conducted-by-the-syrian-board-of-medical-specialties-sboms/
https://r4hsss.org/2022/08/18/mechanical-ventilation-training-conducted-by-the-syrian-board-of-medical-specialties-sboms/
https://r4hsss.org/2022/08/18/what-can-we-learn-about-the-s-t-a-b-l-e-course/
https://sboms.org/en/completion-of-evidence-based-medicine-training/
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NON-COMMUNICABLE PREVENTION 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666623522000496
https://gh.bmj.com/content/7/Suppl_5/e009710
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  عرض كل المنشورات
 

  الفعالیات

https://r4hsss.org/2022/07/28/renewable-energy-electric-vehicles-and-telemedicine-leveraging-advanced-technologies-and-integrating-solutions-to-strengthen-health-systems-in-conflict-settings/
https://r4hsss.org/2022/05/31/donor-fatigue-a-fact-threatening-syrias-humanitarian-response/
https://r4hsss.org/publications/


  
 ، غازي عنتاب2022سبتمبر  8سوریا، مؤتمر مشروع أنظمة تعزیز األبحاث الصحیة في شمال غرب 

 

Research for Health Systems in north west Syria conference مؤتمر أبحاث األنظمة الصحیة في شمال غرب سوریا 
Thursday, 8 September 2022  ،2022سبتمبر  8الخمیس 

 
سبتمبر مؤتمًرا لمدة یوم واحد في غازي عنتاب. وسوف یتضمن المؤتمر عروًضا تقدیمیة بشأن التقدم الُمحرز بالمشروع  8الخمیس سیستضیف مشروع أنظمة تعزیز األبحاث الصحیة في شمال غرب سوریا یوم 

 وإشراك الشركاء ومسارات العمل األربعة الرئیسیة للمشروع. وسوف تُنظم ھذه الفعالیة في صورة مؤتمر تُوجھ بشأنھ دعوى شخصیة فقط.

 2022الملخصات: مؤتمر األبحاث الصحیة في سوریا لعام دعوة إلى تقدیم 

 
 

اجتماع المجلس التنفیذي لمشروع أنظمة تعزیز األبحاث الصحیة 
 في شمال غرب سوریا

سینعقد االجتماع القادم للمجلس التنفیذي لمشروع أنظمة تعزیز األبحاث الصحیة في شمال غرب 
 في غازي عنتاب بتركیا. 2022 سبتمبر 7و 6سوریا یومي الثالثاء واألربعاء 

      



 فرص إضافیة

 دورات تدریبیة ضخمة مفتوحة المصادر عبر اإلنترنت بشأن البحث التطبیقي: أمراض الفقر المعدیة

مكافحة األمراض واألكادیمیین وغیرھم، حیث تركز على كیفیة تصمیم مشاریع ھذه الدورة عبارة عن تدریب یُقدَّم عبر اإلنترنت خطوة بخطوة للباحثین في مجال الصحة العامة وصناع القرار ومدیري برامج 
 البحث التطبیقي القویة وإبرازھا لتحسین السیطرة على األمراض المعدیة الناتجة عن الفقر وتحقیق نتائج صحیة أفضل

 معرفة المزید
 

 دورة األنظمة الصحیة من خالل األزمات والتعافي

، إلى إجراء مراجعة نقدیة للرعایة الصحیة في السیاقات المضطربة، مع األخذ في االعتبار الخبرة المكتسبة بمجموعة من 2022أكتوبر  7حتى  2022سبتمبر  26یھدف ھذا البرنامج التدریبي، الذي یستمر من 
دورة بیئة األزمات والقانون الدولي اإلنساني والتنمیة ونظام ، ولكنھا شھدت تطوًرا منذ ذلك الحین. تشمل موضوعات ال2005األزمات في الماضي والحاضر. وكانت ھذه الدورة قد ُعقدت ألول مرة في عام 

 ر ذلك. للتقدیم، یُرجى أخذ ما یلي في االعتبار:المساعدة وإدارة المساعدات والتفكیر المتعلق باألنظمة المطبق على اإلدارة وتحلیل السیاسات الصحیة وقضایا تقدیم الخدمات الصحیة وغی

 یورو للمشاركین الذین یتحملون رسوم الدورة بأنفسھم (قبل الخصم) 1200للمشاركین الذین یحظون برعایة إحدى المنظمات أو أصحاب العمل، ویورو  1500تبلغ رسوم الدورة 

 2022أغسطس  29آخر موعد للتقدیم ھو • 

 معرفة المزید
 

 الندوة السنویة الثالثة للتحالف الدولي لمكافحة مرض السكري بشأن مرض السكري في األزمات اإلنسانیة

 في كراكوف ببولندا. 2022أكتوبر  21إلى  20ستعقد الندوة السنویة الثالثة بشأن مرض السكري في األزمات اإلنسانیة في الفترة من 

خالل موعد أقصاه الجمعة  anna.nakayama@iadadiabetes.orgإذا كنت ترغب في تقدیم ملخص عن بحثك المتعلق بمرض السكري في األوضاع اإلنسانیة، یُرجى إرسال الملخص أو الملصق إلى 
 .2022سبتمبر  9الموافق 

https://tdr.who.int/home/our-work/strengthening-research-capacity/massive-open-online-course-(mooc)-on-implementation-research
https://www.santannapisa.it/it/formazione/health-systems-through-crisis-and-recovery-xii-edition
mailto:anna.nakayama@iadadiabetes.org


 تسجیل
 

  

 االتصال بالقائمین على المشروع

 
 

 
الموقع اإللكتروني لمشروع أنظمة تعزیز األبحاث الصحیة في 

 )R4HSSSشمال غرب سوریا (

والفعالیات والموارد واألبحاث تفضل بزیارة موقعنا اإللكتروني للتعرف على فرص التمویل 
   المستمرة والدعوة لتقدیم األبحاث

 
 معرفة المزید

 

      

https://eu.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=200248503&
https://r4hsss.org/publications/


 

 نتواجد على تویتر

  كن على اتصال
 

 تابعنا
 

 

 

 اشترك في
اإلخباریة لمشروع أنظمة تعزیز األبحاث الصحیة في شمال غرب رسائلنا 

  )R4HSSسوریا (

تلقَّ أحدث نتائج أبحاث مشروع أنظمة تعزیز األبحاث الصحیة في شمال غرب سوریا 
)R4HSSSوالفعالیات القادمة باالشتراك في رسائلنا اإلخباریة (   

 
  اشتراك

 

     

      

  

      

https://www.facebook.com/Research-for-Health-Systems-Strengthening-in-north-west-Syria-102611831633609
https://twitter.com/R4HSSS
https://twitter.com/R4HSSS
http://eepurl.com/dBIBcX
http://eepurl.com/dBIBcX
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