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 أسئلة متكررة من المتقدمين

 :التقديمعملية 

 كيف أتقدم بطلب للحصول على زمالة كوفي عنان في قيادة الصحة العامة؟

 www.africacdc.org: اذهب إلى موقع مركز مكافحة األمراض فً أفرٌقٌا•

للوصول إلى نموذج ( النسخة العربٌة أو اإلنجلٌزٌة أو الفرنسٌة أو البرتغالٌة حسب لغتك المفضلة) Kofi Annanانتقل إلى عالمة تبوٌب الفرص وانقر على صورة  ، Africa CDCفً موقع •

 الطلب عبر اإلنترنت

 االنترنت ملء استمارة الطلب على •

 KofiAnnanFellowship@africa-union.orgلالطالع على المستندات المطلوبة وإرسالها بالبرٌد اإللكترونً إلى ( بلغتك المفضلة)قم بتنزٌل نشرة إصدار الزمالة •

 .فً موضوع برٌدك اإللكترونً" برنامج زمالة كوفً عنان"ٌرجى اإلشارة إلى •

 :القبول معايير 

 ال يزال بإمكاني التقديم إذا كنت بصدد الحصول على درجة الماجستير؟هل . 1

 سٌتم النظر فقط فً المتقدمٌن الحاصلٌن بالفعل على درجة الدراسات العلٌا

 ؟(على سبيل المثال ، القيام بخدمة المجتمع ، البحث عن وظيفة وما إلى ذلك)ال يزال بإمكاني التقديم إذا كنت ال أعمل حاليًا؟ هل . 2

لضمان قدرة المتقدمٌن على نقل المهارات المكتسبة وهذا . ٌاسٌتم النظر فقط فً المتقدمٌن الذٌن ٌعملون حالًٌا بدوام كامل فً أي مجال من مجاالت الصحة العامة ، فً مؤسسة خاصة أو عامة فً إفرٌق

 .الزمالةالزمالة إلى مؤسساتهم الحالٌة وللمساعدة فً تطوٌر مشروع تحدي القٌادة كجزء من من هذه 

 أحتاج إلى شهادة في الصحة العامة للتقدم بطلب للحصول على الزمالة؟هل . 3

ودراسة اقتصادٌات الصحة وعلم األوبئة والتغذٌة ن وسنقبل الطلبات المقدمة من األفراد الحاصلٌن على درجة الدراسات العلٌا ذات الصلة فً مجال ٌتعلق بالصحة العامة مثل الطب وصحة الحٌوا

 إحصائٌة للسكان



 أسئلة متكررة من المتقدمين

 :البرنامج السكني

 أسابيع؟ 8يتضمن برنامج اإلقامة لمدة ماذا  -1

ٌدهم زوأسابٌع حٌث سٌكون الزمالء مقٌمٌن فً منظمات الصحة العامة األفرٌقٌة الرائدة المحددة لمدة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعٌن لكل منهم لت 8كجزء من الزمالة ، سٌكون هناك إقامة لمدة 

 .و الوقاٌة منهااألمراض المركزاالفرٌقًٌ لمكافحة أسابٌع من اإلقامة من قبل  8سٌتم تغطٌة جمٌع التكالٌف المتعلقة بفترة . بفرصة المشاركة مباشرة والتعلم من كبار قٌادة المنظمة

 الدولة التي ستستضيف البرنامج السكني للزمالة؟ما  -2

لمكافحة األمراض و و المركزاالفرٌقًٌ وبنك التنمٌة األفرٌقً ومفوضٌة االتحاد األفرٌقً  AFRO سٌتم إبالغ المؤسسات والبلدان المضٌفة للمتقدمٌن الناجحٌن وقد تشمل منظمة الصحة العالمٌة 

 منهاالوقاٌة 

 أسابيع؟ 8يتعين على جميع الزمالء إكمال برنامج هل  -3  

باإلضافة إلى ذلك ، سٌكون هناك العدٌد من المحاضرٌن . المشاركة فً إقامة لمدة ثمانٌة أسابٌع حٌث سٌشكل ذلك جزًءا كبًٌرا من التدرٌب على القٌادة للزمالءالزمالء  نعم ، ٌُطلب من جمٌع 

 شهًرا 12ومجموعات المناقشة ومشروع تحدي القٌادة لٌتم االنتهاء منه بٌن فترة اإلقامة على مدى الزمالة التً تبلػ 

 أسابيع مستمر أم على مدى فترة زمنية؟ 8التنسيب المؤسسي السكني لمدة هل  -4

بداٌة مارس / فً إثٌوبٌا فً نهاٌة فبراٌر  Africa CDCستكون اإلقامة األولى فً . سٌتم توزٌع فترة اإلقامة على مدار عام الزمالة وسٌتم مشاركة المزٌد من التفاصٌل مع المتقدمٌن الناجحٌن
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 :الزمالة

 هل سأحصل على مؤهل عند إتمام الزمالة بنجاح؟

 فً برنامج الصحة العامة Kofi Annanعلى شهادة إتمام من زمالة المشاركٌن سٌحصل 


