ورشة تحويل النزاعات

يقوم مركز المعلومات العربي للفنون الشعبية )الجنى( بالشراكة مع منت دى خدم ة الس لم المدنية ة ،ب إطلق
مش روع إع داد م د ةربين/ات ،ومت دخلين/ات اجتم اعيين/ات ف ي مج ال تحوي ل النزاع ات وذل ك ف ي الف ترة
الممت ةدة بين تشرين الثاني  2017وايلول  2018على أن تكون مواضيع التدريب كما يلي:
 مفهوم و تحليل النزاع.
 مقاربات التد ةخل في ح ةل وتحويل النزاع ومقاربة الطرف الثالث ) وساطة -مفاوضات(
 التواصل اللعنفي.
 مصفوفة ممارسة السلم ).(RPP matrix
 إدارة المشاريع ودورة البرامج.
 كتابة المشاريع.
 المواطنة الفاعلة.
مهارات التيسير.
مواضيع أخرى..
للجمعيةات العاملة في لبنان والمهت ةمة ،دعوة الناشطين/ات والراغبين/ات ف ي النض مام ،الق ادرين/ات عل ى
الل تزام ط وال ف ترة المش روع ،إرس ال الس يرة الذاتي ة مرفق ة برس الة توض ح اس باب رغب ة المش ترك/ة
النض مام ال ى المش روع ،اض افة ال ى كت اب م ن الجمعية ة بتق ديم ال دعم للمش ارك/ة م ن قبله ا خلل م دة
المش روع وتنفي ذ المب ادرات ،وذل ك ف ي ف ترة أقص اها ي وم الح د  5تش رين الث اني ض مناا عل ى البري د
اللكترونيapplication-lbn@forumzfd.de:

إستمارة مشارك/ة
.1

المؤسسة:
تعريف
ّ

إسم المؤسسة

:

عنوان المؤسسة :
هاتف المؤسسة

:

البريد اللكتروني :

تعريف المشارك/ة:

.2

السم الثلثي

:

الجنس

:

رقم الهاتف

تاريخ الولدة

:

:

الخليوي

:

البريد اللكتروني :

الجنسية

:

المستوى التعليمي :

□

□

:كر

ثانوي

□

□

أنثى

جامعي

الختصاص

:

سنوات الخبرة:
المهام الساسية

:

.1
.2
.3
.4

.3

هل شاركت في مبادرات مجتمعية ،ا:كرها وا:كر دورك فيها؟

–1
–2
–3

.4

هل شاركت في ورشات خاصة في مجال تحويل النزاعات؟

 نعم

 كل

في حال الجابة بنعم ،الرجاء ذكر السنوات والورش التي شاركت بها.
_______________________________________________________________
__
_______________________________________________________________
2

__

الرجاء كتابة فقرة تشرح سبب اختيار المشاركة والتوقعات
سبب الختيار:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
التوقعات من الورشة:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________

شروط المشاركة:
لنجاح





نتمنى من الجميع التقيد بالشروط التالية:
هذه الورشةّ ،
تعبئة طلب المشاركة إوارسال السيرة الذاتية.
رسالة توضح اسباب رغبة المشترك/ة النضمام الى المشروع
أن يكون سن المشارك/ة  22سنة وما فوق.
اللتزام بجدية العمل واحترام أوقات ورشة وايام العمل.

3



اللتزام بحضور ورشة عمل مدتها  6أيام خلل شهر تشرين الثاني من  20حتى .2017 ،25
بالضافة الى اللتزام بحضور  20يوم تدريب خلل العام  2018و  7ايام ورشة عمل في
ملتقى جنانا الصيفي .2018

أنا الموقّع أدناه ________________________________ أوافق وألتزم بجميع الشروط المذكورة
أعله.
المضاء_______________________ :

التاريخ_______________________ :
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