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 دعوة لإلنضامم إىل عضوية املجتمع
 العاملي لألنظمة الصحية

شبكة األنظمة الصحية العاملية هي املجتمع العاملي الرائد للمتخصصني يف مجال األنظمة 

الصحية، وتسعى الشبكة ألن تكون دامئاً عىل قدر تطلعات وطموحات أعضائها من خالل 

تأمني الوصول اىل احدث البيانات واملعلومات املتعلقة بالسياسات الصحية واألنظمة 

ر الشبكة مساحات خاصة للتشبيك والتفاعل ينب املشرتكني فيه. الصحية. كام توفّ

خارطة تبنّي التوزع الجغريف لألعضاء 



شبكة األنظمة الصحية العاملية: منصة أبحاث 
السياسات واألنظمة الصحية

ر لكم العديد من املكاسب واملميزات: إن انضاممكم إىل عضوية شبكة األنظمة الصحية العاملية يوفّ

1. إيصال صوتكم وآرائكم واملشاركة بتجاربكم وخربتكم من خالل التفاعل مع 
مجموعات العمل يف املواضيع املختلفة ومجلس إدارة مجتمع األنظمة الصحية واللجان 

املتخصصة

تعترب مجموعات العمل القطاعية مكوناً رئيسياً من شبكة األنظمة الصحية العاملية. وهذه املجموعات   •
متعددة-التخصصات وتضم باحثني وصانعي قرار ومنّفذين، كام أنها توفر منصة للتفاعل بني األعضاء وتبادل 

الخربات فيام يتعلق بقضايا أبحاث األنظمة الصحية.

تدار أعامل املجتمع من خالل مجلس إدارة ولجان متخصصة. وبصفتكم أعضاء يف الشبكة، ميكنكم   •
التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة كام ميكنكم الرتشح النتخابات اللجان.

نات؛  2. تلقي املعلومات والدعم: مبا يف ذلك املوارد العملية واملفيدة؛ والتحديثات؛ والبيّ
وموارد التعلّم

موارد مفيدة وعملية بخصوص أبرز القضايا التي تؤثر عليكم وتهمكم، كأفراد أو كمنظمة/جهة، وكذلك ما   •
يهم املجتمع العاملي األوسع لألنظمة الصحية

تحديثات دورية بخصوص جميع املستجدات واألخبار ووجهات النظر والتطورات من املجتمع العاملي   •
للمعنيني باألنظمة الصحية

نات واملوارد التعليمية والتثقيفية من خالل مدونات األعضاء واملشاركني والجهات ذات العالقة، ومقاطع  البيّ  •
)webinars( الفيديو والبودكاست والندوات التفاعلية عرب اإلنرتنت

معرفة املزيد عن الفرص الحالية واملستقبلية، مبا يف ذلك فرص العمل، والتمويل، واملنح الدراسية،   •
والزماالت، والفعاليات



3. التواصل مع زمالء لكم: والحصول عىل تخفيضات لرسوم املشاركة يف املنتدى العاملي 
ألبحاث األنظمة الصحية والعديد غريها من قنوات ومساحات التواصل

املشاركة يف املنتدى العاملي ألبحاث االنظمة الصحية، برسوم تسجيل مخفضة، حيث ينعقد املنتدى كل   •
سنتني ويجمع أكرث من ألفي مشارك من صانعي القرار واملنفذين والباحثني واملؤثرين يف صناعة الرأي العام حول 

العامل.

الوصول إىل معلومات وفرص للتفاعل يف الفعاليات العاملية واإلقليمية، والفعاليات الرقمية وااللكرتونية،   •
وأنشطة التشبيك

تبادل املعارف واملهارات والتشبيك من خالل مجموعات العمل القطاعية ملجتمع األنظمة الصحية  •
تسليط الضوء عىل أعاملكم وجهودكم من خالل مدونات مجتمع األنظمة الصحية والوصول إىل مختلف   •

األفراد والجهات املعنية باألنظمة الصحية حول العامل، عىل اختالفهم وتنوعهم 

املشاركة والتواصل والتفاعل من خالل وسائل التواصل االجتامعي ملجتمع األنظمة الصحية، وتويرت، ولينكدإن،   •
وفايسبوك.

4. املزيد من مميزات العضوية 

 author يحصل أعضاء مجتمع األنظمة الصحية عىل خصم بقيمة %20 عىل رسوم النرش للمؤلف  •
BioMed Central يف جميع املجالت العلمية التابعة ل processing charges

 Health Policy and Planning يحصل أعضاء مجتمع األنظمة الصحية عىل رسوم مخفضة املجلة العلمية  •
وعىل خصم بقيمة %25 عىل رسوم نرش املقاالت article processing charges لجميع املقاالت التي يتم 

تسليمها إىل املجلة العلمية

بالنسبة لعضوية املنظامت واملؤسسات، يحصل جميع أفراد الجهة )املنظمة/املؤسسة( عىل مميزات عضوية   •
مجتمع األنظمة الصحية، وعىل إمكانية الوصول إىل مجموعة واسعة من املعلومات وموارد الدعم والتشبيك 

وفرص التطوير الذايت.



سارعوا اليوم لالنضامم إىل املجتمع العاملي لألنظمة الصحية:

 www.healthsystemsglobal.org/membership  •
للتواصل واملتابعة:

H_S_Global@ :تويرت  •
 healthsystemsglobal@ :فايسبوك  •

 healthsystemsglobal@ :إنستاغرام  •


