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ةيتارامإلا ميلعتلا ةموظنم

يلاعلا ميلعتلا

ضرعلا تايوتحم ىلإ ةدوعلا



ةمدقم- يلاعلا ميلعتلا

oّماعلا ميلعتلا ماظن عم يلاعلا ميلعتلا ماظن لماكتي  ةـلودل ينطوـلا ميـلعتلا ةـموظنم راطإ يف 
اليهأت ةلهؤم رداوكب عمتجملا دفري امبو ،ضعبلا اهضعب ىلع ىنبُت يتلا ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

ً
 

الماكتم اًميلس
ً

.عمتجملا تاعاطق ةفاك مدخي 

oةــــينطولا تالهؤــــملا ماــــظن دوــــجوب ةدــــحتملا ةــــيبرعلا تاراــــمإلا ةــــلود يــــف ميــــلعتلا ماــــظن زــــيمتي 
QFEmirates، َُعيو ًءدـــب ،تالهؤـــملا لـــكل ةـــينطو ةـــسايس ّدـــ ّماـــعلا ميـــلعتلا نـــم ا  ميـــلعتلا ىـــلإ 

 تالهؤـموسرادـملا نيـب طبرـيو ،تايوتـسم ةرشع ىلع ةينطولا تالهؤملا ماظن لمتشي .يلاعلا
ًماظن نوــــكيل ؛يعماــــجلا ميــــلعتلاو يــــنهملا ميــــلعتلا  نــــم ةلوــــسب لاــــقتنالا حيــــتي ،اًدــــحاو اــــًّينطو اــــ
.ىرخأ ىلإ ةسسؤم نمو ،رخآ ىلإ يسارد ىوتسم

oلــك لــباقت لــحارم نــم يلاــعلا ميــلعتلا ماــظن نوــكتي
ّ
 ةــموظنملا يــف اًددــحم ًىوتــسم اــهنم ةــلحرم 

.ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف تالهؤملل ةينطولا
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ةمدقم- يلاعلا ميلعتلا

oّماــعلا طيــطختلا ميــلعتلاو ةــيبرتلا ةرازو ىلوــتت  هــعاونأ دــيدحتو ،ةــلودلا يــف يلاــعلا ميــلعتلل 
 .ةلماشلا ةيمنتلا تاجايتحا ءوض يف ،ةيفارغجلا هتاعيزوتو هتالاجمو هتايوتسمو

oتاـسسؤملا هذـه نيـب قيـسنتلاو ،يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم ءاشنإل صيخرتلاب ةرازولا موقت 
.اهحرطت يتلا ةيملعلا تاجردلاو تاصصختلا يف اهنيب لماكتلا قيقحتل

oقـفو اـهل رمتـسملا ريوـطتلاو ،يـجماربلاو يـسسؤملا دامتعالاب ةصاخلا ريياعملا ةرازولا عضت 
 ةلودلا تاعماج عضي امب ،يميداكألا دامتعالاو ةدوجلا نامض لاجم يف ةيملاعلا تاروطتلا
 نأ يـف ةيلبقتـسملا ةـيؤرلا قـقحي امبو ،تاعماجلل يلودلا فينصتلا يف ةمدقتم زكارم يف
 مـعد كـلذ قـقحي اـمك ،يلاـعلا ميـلعتلا لاـجم يـف ةـقطنملا يـف ةدـئارلا يـه ةـلودلا نوكت
.ةفرعملا ىلع مئاقلا داصتقالا

oريوـطتل ةـصاخلاو ةـيموكحلا تاـهجلاو يلاـعلا ميـلعتلا تاـسسؤم نيـب قيـسنتلا ةرازوـلا ىلوتت 
.ةلماشلا ةيمنتلا فادهأ ققحي امب ،يملعلا ثحبلا ةطشنأ معدو
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ةمدقم- يلاعلا ميلعتلا

oةدوــجلا ريياــعمب اــهمازتلا ىدــمو ،ةــلودلاب يلاــعلا ميــلعتلا تاــسسؤم ءادأ ةــعباتم ةرازوــلا ىلوــتت 
 تارـشؤمو ريياـعمىـلع ءاـنب اهفينصتو ،يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم مييقتب موقت امك ،ةدمتعملا
.ةيميلعتلا تاسسؤملا ءادأ ىوتسمب ءاقترالاو ،ةيعمتجملا ةيعوتلا فدهب ءادألا

oةـــيمنتلا طـــطخو عـــمتجملا تاـــجايتحا عـــم مءالتـــتل ،ةـــبلطلا لوـــبق تاـــسايس قيـــسنتب ةرازوـــلا موـــقت 
 .ةلودلاب ةيداصتقالاو ةيرشبلا

oاهذــيفنت ىــلع فارــشإلاو ،ةيــساردلا تادعاــسملاو حنــملاو تاــثعبلل ةــماعلا ةــسايسلا ةرازوــلا عــضت 
.ةلودلاب يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم اهرفوت يتلا تاصصختلاو ،عمتجملا ةجاح ةاعارمب

oريوـــطتل ؛ةـــصاخلاو ةـــيموكحلا تاـــهجلاو ،يلاـــعلا ميـــلعتلا تاـــسسؤم نيـــب قيـــسنتلا ةرازوـــلا ىلوـــتت 
.ةلماشلا ةيمنتلا فادهأ ققحي امب ،يملعلا ثحبلا ةطشنأ معدو
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 يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم- يلاعلا ميلعتلا
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oت
ُ

:ىلإ ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم فَّنَص

 ةــعماج( ةــيداحتا تاــسسؤم
 ،دـــــــــياز ةـــــــــعماجو ،تاراـــــــــمإلا
 ةــيلكو،اــيلعلا ةــينقتلا تاــيلكو
ةـيميداكأو ،ينطوـلا عافدـلا
.)ةيسامولبدلل تارامإلا

ةـكولمم ةــصاخ تاسسؤم
.ةيلحملا تاموكحلل

 ةــصاخ تاسسؤم
.دارفأل ةكولمم



يلاعلا ميلعتلا ماظن ةينب- يلاعلا ميلعتلا
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oةيلاتلا عاونألا ىلإةماعلا ةيوناثلا يلع لوصحلا يلت يتلا يلاعلا ميلعتلا لحارم مسقنت :

ةينطولا ةموظنملا ىوتسم
تالهؤملل ةدمتعملا تاعاسلا ددع تاونسلا ددع ةلحرملا

سماخلا رثكأف ةدمتعم ةعاس60 *ناتنس-ةنس مولبدلا

سداسلا رثكأف ةدمتعم ةعاس90 *تاونس3 يلاعلا مولبدلا

عباسلا صّصختلا بسح ةدمتعم ةعاس180–121 *تاونس6–3 سويرولاكبلا

نماثلا صّصختلا بسح ةدمتعم ةعاس52–24 ةنس2–1 ايلع تاسارد مولبد

عساتلا رثكأف ةدمتعم ةعاس30 تاونس3–2 ريتسجاملا
رشاعلا رثكأف ةدمتعمةعاس54 تاونس5–3 هاروتكدلا

 نمض ةيسردم ةيسارد تاقاسم باستحاو دامتعا يلاعلاو ماعلا ميلعتلا يتموظنم نيب قيسنتلاو لماكتلا حيتي*
.ةيعماجلا ةساردلا ةدم صيلقت حيتي امم يعماجلا صصختلاو يسردملا راسملا بسحب ةيعماجلا ةساردلا
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أ ،2017 ربمتبــس يــف
َ

ط
ْ
ل
َ
 تــق

 :ميـــــــــــــــلعتلاو ةـــــــــــــــيبرتلا ةرازو
 ةـــــــــــــــينطولا ةيجيتارتـــــــــــــــسالا«
 ،»2030 يلاــــــــــعلا ميــــــــــلعتلل
 لاــــــــــــــمعأ نمــــــــــــــض كــــــــــــــلذو
 ةيونــــــــــــــــــسلا تاــــــــــــــــــعامتجالا
.تارامإلا ةلود ةموكحل

:ةيؤرلا
 ةــــلود يــــف لبقتــــسملا ةــــيار لــــمحي لــــيج زــــيهجت
 ةـــــيملعلا تايوتـــــسملا ىلعأـــــب عـــــتمتي ،تاراـــــمإلا
 نامـــــضل كـــــلذو ،ةـــــيباجيإلاو ةـــــيقالخألا ميـــــقلاو
 ةاــــيحو،ديعــــس لبقتــــسم نيمأــــتو،ةيرارمتــــسالا
ف
ُ
 ةـــلودلا ةـــناكم عـــفرو ،ةـــمداقلا لاـــيجألل ىلـــض

.ملاعلا لود لضفأ ةسفانمل

:ةلاسرلا
 تاراــــــسملا يــــــف ةدوــــــجلا يلاــــــع ميــــــلعت
 ،ءاوــــسٍّدــــح ىــــلع ةــــيميداكألاو ةــــينهملا
 يــفمــست ةرثؤــم ةــيثحب تاــجرخم قــقحي
.ةفرعملا ىلع ينبمٍداصتقاِةلجع دفر

:تاراهملا
 ،ةيلمعلاو ةينفلا تاراهملاب نوحلسم

 ةلجع عفد ىلع نورداقو نوجتنم
 الك يف ةلودلا يف داصتقالا

.صاخلاوّماعلا نيعاطقلا

:ةفرعملا
 ةيرورض تاعاطقب نوفرتحمو نوصصختم
 ةيلاعفب ةكراشملاو،يفرعم داصتقا ءانبل

،لامعألا ةدايرو ،ثاحبألا تاراسم يف
.لمعلا قوسو

:تاذلا ىلع دامتعالا
،يدقنلا ريكفتلا ىلع نورداق
 ةيلقعبو،ةركتبم ةقيرطب لمعلاو
 متريسم ءانب نم منكمت،ةيداير

.ةينهملاو ةيميلعتلا

:ميقلا
 ،ةيلاع لمع تايقالخأب نوعتمتي
 متيوهو مميقب نوكسمتم
 نوحتفنمو نوحماستم ،ةينطولا

.تافاقثلا ىلع
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 يلاـــــــــعلا ميـــــــــلعتلا تاـــــــــسسؤم مـــــــــعد
 ريياــعمقــيبطت لالــخ نــم،اــًّيملاع سفاــنتلل
 زفاوــــح ريفوــــتو،ةدوــــجلا ةــــيلاعٍداــــمتعا
 سيردـــــــت ةـــــــئيه لـــــــيهأتو ،تاـــــــسسؤملل
.ةزيمم

 لـــــــــهؤم نيجيرـــــــــخلا نـــــــــم لـــــــــيج دادـــــــــعإ
 هــيعاطقب لــمعلا قوــس يــفةــسفانملل
 ءاــــنب لالــــخ نــــم كــــلذو ،ّصاــــخلاوّماــــعلا

 لــحارم يــفّصاــخلا عاــطقلا عــم تاكارــش
ِميمــــصت نــــم اــــهعيمج يلاــــعلا ميــــلعتلا
.بيردتلاو جماربلاِحرطو

 لـهُؤت،يملعلا ثحبلل ةزفحم ةئيب ريوطت
 رفوــــت اــــمك ،نيثحاــــبلا لــــضفأ بطقتــــستو
اليوـــــــمت

ً
 قـــــــيقحت ىـــــــلع زـــــــكري اًّيـــــــسفانت

 دــفريــف مــست،ةرثؤــم ةــيثحب تاــجرخم
.ةفرعملا ىلع ينبمٍداصتقاِةلجع

ٍ لاـــــعٍميـــــلعتِتاـــــسسؤم ىـــــلإ لوـــــصولا
 لامكتــــسا لدــــعمو ،ةــــيلاع ةــــيجاتنإ تاذ
 ةـــلماكتم ةـــيميداكأ جمارـــبو ،ةـــبلطللٍ لاـــع
.ةلاعف ليومت تايلآب ةموعدم

:يلاعلا ميلعتلا ماظن ريوطت ىلإ علطتت ةيسيئر رواحم4 ىلع ةينطولا ةيجيتارتسالا زكترت



2030 يلاعلا ميلعتلل ةينطولا ةيجيتارتسالا- يلاعلا ميلعتلا

12

:تازاجنإلا زربأ– ةدوجلا روحم

:ينطولا ةدوجلا راطإ دادعإ-1

 طبضللاّعف ماظنو ةينطو ريياعم ريوطت ىلع لمعلا مت•
.يلاعلا ميلعتلا يف ةدوجلا

 ميلعتلاتاسسؤم فينصتل طباوضلاو ريياعملا عضو-2
:ةلودلا يف يلاعلا

 ةحرتقملا طباوضلاو ريياعملا ديدحت ىلع لمعلا مت•
 نأ دعب ةلودلا يف يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم فينصتل
.ةيملاعلا فينصتلا ةمظنأل ةيرايعملا تانراقملا دادعإ مت

 ريياعملا ىوتسم عفر
:تاسسؤملا ةفاك يف

.ينطولا ةدوجلا راطإ-1
.يلاعلا ميلعتلا ةنجل-2
.ةيميداكألا جماربلل يجراخلا مييقتلا-3
 متي يتلا جماربلا ةبسن ةدايز-4
.ايلود اهدامتعا

.ةيسسؤملا صيخارتلا ةمظنأ ريوطت-5
.تاداهشلا ةلداعم ريياعم ريوطت-6

 لكشب ةقبطمو ةيوق زفاوح
:ماظنلا ةدوج زيزعتل تباث
.تاجرخملا فينصت ةيفافش-1
.ءادألا ىلع مئاقلا ليومتلا-2

تباث لكشب ةقبطمو ةيوق زفاوح
:ماظنلا ةدوج زيزعتل

.ةصّصختم ٍلاع ميلعت تاسسؤم-1
ةـــــــــــيتاذلا ةيلالقتـــــــــــسالا ماـــــــــــظن ءاـــــــــــنب-2
.يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمل

.ةلاّعف سلاجم-3
.ةينطولا ةدايقلا ةيميداكأ-4

.ةيلبقتسملا ةيميداكألا ةئيهلا-1
لع-2

ّ
.تارامإلا يف م

.ةيذيفنتلا سيردتلا ةئيه-3
 صيخرـــــــــــتل ةـــــــــــموظنم ريوـــــــــــطت-4
.ميلعتلا عاطق يف نيلماعلا

 :سيردتلا تائيه رمأ ريفوت
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 ءدـــبلاو ،ءادألا ىـــلع مئاـــقلا لـــيومتلا ةـــيلآ ريوـــطت نـــم ءاـــهتنالا-3
:ةيفافشلا زيزعتل  اهقيبطتب

 ءدـــبلاو ،ءادألا ساـــسأ ىـــلع ةـــيداحتالا تاـــعماجلا لـــيومت ةـــيلآ عـــضو•
 قيـسنتلاب ريرقتلا رادصإو ،تارشؤملا جئاتن باستحاو ،قيبطتلاب يلعفلا
.ةيداحتالا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم عم

 ،ةــبلطلا جرــخت بــسن نيــسحت :لــثم ،تارــشؤملا نــم اًددــع ةــيلآلا لمــشت•
 نـــم اـــهريغو ،ثاـــحبألا ةداـــيزو ،برـــستلا صيـــلقت ،فـــيظوتلا بـــسن عـــفر
.يلاعلا ميلعتلا تاجرخم نيسحت يف مهاست يتلا تارشؤملا

:تاداهشلا ةلداعم ريياعم ريوطت-4

 عالطالاـب تاداهـشلا ةـلداعم طورـشو ريياـعم ثيدـحت ىـلع لمعلا مت•
.اًّيلود اهب لومعملا ةمظنألا ىلع

.تاداهشلا ةلداعم تامدخ ةتمتأ ىلع لمعلا ٍراج•

:تازاجنإلا زربأ– ةدوجلا روحم

 ريياعملا ىوتسم عفر
:تاسسؤملا ةفاك يف

.ينطولا ةدوجلا راطإ-1
.يلاعلا ميلعتلا ةنجل-2
.ةيميداكألا جماربلل يجراخلا مييقتلا-3
 اهدامتعا متي يتلا جماربلا ةبسن ةدايز-4
.ايلود
.ةيسسؤملا صيخارتلا ةمظنأ ريوطت-5
 .تاداهشلا ةلداعم ريياعم ريوطت-6

 لكشب ةقبطمو ةيوق زفاوح
:ماظنلا ةدوج زيزعتل تباث
.تاجرخملا فينصت ةيفافش-1
.ءادألا ىلع مئاقلا ليومتلا-2

تباث لكشب ةقبطمو ةيوق زفاوح
:ماظنلا ةدوج زيزعتل

.ةصصختم ٍلاع ميلعت تاسسؤم-1
.ةيتاذلا ةيلالقتسالا ماظن ءانب-2
.يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمل
.ةلاّعف سلاجم-3
.ةينطولا ةدايقلا ةيميداكأ-4

.ةيلبقتسملا ةيميداكألا ةئيهلا-1
لع-2

ّ
.تارامإلا يف م

.ةيذيفنتلا سيردتلا ةئيه-3
 صيخرــــــــــــتل ةــــــــــــموظنم ريوــــــــــــطت-4
 .ميلعتلا عاطق يف نيلماعلا

 :سيردتلا تائيه رمأ ريفوت
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:ةيميداكألا جماربلل يجراخلا مييقتلا-5

 داــــــمتعالل ةــــــيذيفنتلا تاءارــــــجإلاو ريياــــــعملا ثيدــــــحت ىــــــلع لــــــمعلا مــــــت•
 داــــمتعالل ةيونــــسلا ةــــطخلا عــــضو ىــــلإ ةفاــــضإلاب،جمارــــبلل يميداــــكألا
.اهقيبطت ةعباتم ىلع لمعلا متيو،يميداكألا
.اًّيميداكأ اًجمانرب219 ديدجت/دامتعا مت•

:ةيسسؤملا صيخارتلا ةمظنأ ريوطت ىلع لمعلا-6

 لوــبق تامدــخ( :ةــيميلعتلا تامدــخلا صيخرــت تاءارــجإ ثيدــحتب ءدــبلا مــت•
.)ةيميلعتلا تاراشتسالاو دهاعملا ،تاعماجلا

:تازاجنإلا زربأ– ةدوجلا روحم

 ريياعملا ىوتسم عفر
تاسسؤملا ةفاك يف

.ينطولا ةدوجلا راطإ-1
.يلاعلا ميلعتلا ةنجل-2
.ةيميداكألا جماربلل يجراخلا مييقتلا-3
 اهدامتعا متي يتلا جماربلا ةبسن ةدايز-4
.ايلود
.ةيسسؤملا صيخارتلا ةمظنأ ريوطت-5
. تاداهشلا ةلداعم ريياعم ريوطت-6

 لكشب ةقبطمو ةيوق زفاوح
ماظنلا ةدوج زيزعتل تباث
.تاجرخملا فينصت ةيفافش-1
.ءادألا ىلع مئاقلا ليومتلا-2

تباث لكشب ةقبطمو ةيوق زفاوح
ماظنلا ةدوج زيزعتل

.ةصصختم ٍلاع ميلعت تاسسؤم-1
ةيتاذلا ةيلالقتسالا ماظن ءانب-2
.يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمل
.ةلاّعف سلاجم-3
.ةينطولا ةدايقلا ةيميداكأ-4

.ةيلبقتسملا ةيميداكألا ةئيهلا-1
لع-2

ّ
.تارامإلا يف م

.ةيذيفنتلا سيردتلا ةئيه-3
 صيخرــــــــــــتل ةــــــــــــموظنم ريوــــــــــــطت-4
.ميلعتلا عاطق يف نيلماعلا

 سيردتلا تائيه رمأ ريفوت
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:ميلعتلا عاطق يف نيلماعلا صيخرتل ةموظنم ريوطت ىلع لمعلا-7

 نيـــملعملا صيخرـــتل ةـــيجهنم عـــضوو ،ةـــيملاعلا تاـــسرامملا لـــضفأ ةـــسارد•
.ةيلود ةصخر ىلع نيلصاحلا

 لـضفأ ىلإ اًدانتسا صيخرتلا ةيلمعل ةيليغشتلا ةسايسلا ريوطت ىلع لمعلا•
 عــــــيمجصيخرــــــتل ةــــــيذيفنت ةــــــطخ عــــــضوو ،اــــــًّيملاع ةــــــيميلعتلا تاــــــسرامملا
 تاــهجلا عــمقيــسنتلاب ،ميــلعتلا يــف ةــلماعلا ةيرــشبلا رداوــكلاو نيــملعملا
.ةينعملا

 قيـسنتلاب اـهل ةـينهم ريياـعم ريوـطت دارـملا ةيميلعتلا فئاظولا ةمئاق ديدحت•
.ةراتخملافئاظولل ريياعملا ريوطت ةعباتمو ،ةينعملا تاهجلا ةفاك عم

ددعلا ةمدخلا
 نملا صيخرت ماظن يف نيلجسملا نيملعملا ددع غلب
2019.42589 نم لوألا فصنلا ةياهنب ةيميلعتلا

 ةينهملاتارابتخالل اومدقت نيذلا نيملعملا ددع يلامجإ غلب
2019.22608 نم لوألا فصنلا ةياهنب ةيصصختلاو

 ريياعملا ىوتسم عفر
تاسسؤملا ةفاك يف

.ينطولا ةدوجلا راطإ-1
.يلاعلا ميلعتلا ةنجل-2
ةيميداكألا جماربلل يجراخلا مييقتلا-3
 متي يتلا جماربلا ةبسن ةدايز-4
.ايلود اهدامتعا

.ةيسسؤملا صيخارتلا ةمظنأ ريوطت-5
.تاداهشلا ةلداعم ريياعم ريوطت-6

 لكشب ةقبطمو ةيوق زفاوح
ماظنلا ةدوج زيزعتل تباث
.تاجرخملا فينصت ةيفافش-1
.ءادألا ىلع مئاقلا ليومتلا-2

تباث لكشب ةقبطمو ةيوق زفاوح
ماظنلا ةدوج زيزعتل

.ةصصختم ٍلاع ميلعت تاسسؤم-1
.ةيتاذلا ةيلالقتسالا ماظن ءانب-2
.يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمل
.ةلاّعف سلاجم-3
.ةينطولا ةدايقلا ةيميداكأ-4

.ةيلبقتسملا ةيميداكألا ةئيهلا-1
لع-2

ّ
.تارامإلا يف م

.ةيذيفنتلا سيردتلا ةئيه-3
صيخرــــــــتل ةــــــــموظنم ريوــــــــطت-4
.ميلعتلا عاطق يف نيلماعلا

 سيردتلا تائيه رمأ ريفوت

:تازاجنإلا زربأ– ةدوجلا روحم
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ّبــصي يــسفانت يــثحب لــيومت جماــنربل حرــتقمو ،يــملعلا ثــحبلا قودنــص ةيجيتارتــسا عــضو-1  ذــيفنت يــف 
:راكتبالاو يملعلا ثحبلاو ايجولونكتلاو مولعلل ةينطولا ةطخلا

 .هبّصاخلا ةمكوحلا ماظن ديدحتو يملعلا ثحبلا قودنصل  ةحرتقم ةيجيتارتسا عضو نم ءاهتنالا مت•

 يتلاو،ليومتلاتابلط ةعجارم ةيلآ ميمصتو،قودنصلاب ةّصاخلا تايلمعلاو تاسايسلا ديدحت ىلع لمعلا مت•
.ةمدقملا تابلطلا ةفاك عم ةلادعلاو ةيفافشلا ىلإ دنتست

 تاـبلط ميـيقت ةـيلمعب ماـيقلا ضرـغب؛يملاـعرـيبخ300 نـم رـثكأ مـضتو،نييلودـلا نيـمّكـحملا تانايب ةدعاق ءانب•
.ليومتلا

 جماـنربلا فدـهيو،تاونـس سـمخ ةدـمل يـسفانتلا يـملعلا ثـحبلا ليومت جمانربلٍحرتقم عضو نم ءاهتنالا مت•
.ةكارشلاو،ةيتحتلا ةينبلاو ،بهاوملاو ،ةينواعتلا ةكرتشملا جماربلا :يه ،ةيسيئر تالاجم4 ليومت ىلإ

.ةنجللا اهبّصتخت يتلا تايلوؤسملاوّماهملاو قودنصلا ةرادإ ةنجل ليكشتل روصت عضو•

.تايلمعلاةتمتأ تارايخ ديدحت نم ءاهتنالا مت•

:رثؤم يراكتبا يئيب ماظن

.ةفرعملا يف رامثتسالا-1
 ةيميلعتلا تاسسؤملا لمع ريوطت-2
.ةئشانلا لامعألل زكارم حبصتل

:ةسفانملا ىلع ةمئاق ثاحبأ
.سفانم يثحب ليومت-1

:تازاجنإلا زربأ– راكتبالا روحم
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 ريوــطتو ،ثاــعتبالا ريياــعمو تاــسايس ثيدــحت نــم ةــيئاهنلا لــحارملا يــف يلاــعلا ميــلعتلا عاــطق-1
:ثعتبملا بلاطلل ةلماكتمو ةعسوم ةيسارد ةبرجت مدقي ماظن قلخل ؛ينورتكلإلا ثاعتبالا ماظن

 تاـــسسؤمو تاـــّصصختـــلا راـــيتخال ةدـــحوم ةـــيلآ عـــضوو،ةيـــساردلا تادعاـــسملاو تاـــثعبلا حئاوـــل ثيدـــحت•
 .ثاعتبالا لود يف يلاعلا ميلعتلا

.ينورتكلإلا ثاعتبالا ماظن ريوطت ىلع لمعلا•

هاروتكد ريتسجامسويرولاكب ةمدخلا

 نيذلا ةبلطلل يلاحلا ددعلا
ثاعتبالل ملوبق ّمت

3048218

هاروتكد ريتسجامسويرولاكب ةمدخلا

 ماعلا يجيرخ ددع
:يميداكألا

835110

:)2018/2019(:يميداكألا ماعلا يف نيجيرخلا ددع غلب

:تازاجنإلا زربأ– ةمءاوملا روحم

:صاخلا عاطقلا عم طباورلا نيسحت
.ّصاخلا عاطقلا سلجم-1
.ةعسوم ةينهم براجت-2
.نيجيرخلاميلعت جئاتن مييقت ةيفافش-3
.ةيدايرلا لامعألل غّرفت ةنس-4

:ةبلطلل ةلماش ةبرجت ريفوت
.ةبلطلل ةيميلعتلا ةريسملا ميمصتل ةباوب-1
.يعامجلا ليومتلا ةباوب-2
.ةبلطلا معد تامدخل ةحضاو ريياعم-3
.ةيساردلا تاثعبلا تابلط ماظن ليدعت-4
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:نيجيرخلا راسم عبتت عالطتسا ذيفنت-2

 تاـــسسؤم عـــم قيـــسنتلاب نيجيرـــخلا راـــسم عـــبتتل تاحوـــسملاو تاـــساردلا دادـــعإ•
 اـمم؛مجرـخت دعب ةبلطلا راسم ديدحتل كلذو؛ةينعملا تاهجلاو يلاعلا ميلعتلا
 تاــسايسلا هــيجوتو،نيجيرــخلا هــجاوت يــتلا تايدــحتلاو صرــفلا دــيدحت يــف مهاــسي
 قوـــس تاـــجايتحا نيـــب ةوـــجفلا مدرـــل لـــثمألا لكـــشلاب ةيلبقتـــسملا لـــمعلا طـــطخو
.ميلعتلا تاجرخمو لمعلا

:ةبلطلل ةعسوم ةينهم براجت ةحاتإ-3

 براـــجتلا تاراـــيخ ةعـــسوت ىـــلع لـــمعلل يـــلمعلا بيردـــتلا ةـــباوب قـــيبطتل دادـــعإلا•
.يلمعلا بيردتلا تالاجم ةفاك يف ةبلطلل ةحاتملا

:صاخلا عاطقلا عم طباورلا نيسحت
.صاخلا عاطقلا سلجم-1
.ةعسوم ةينهم براجت-2
 ميلعت جئاتن مييقت ةيفافش-3
.نيجيرخلا

.ةيدايرلا لامعألل غّرفت ةنس-4

:ةبلطلل ةلماش ةبرجت ريفوت
.ةبلطلل ةيميلعتلا ةريسملا ميمصتل ةباوب-1
.يعامجلا ليومتلا ةباوب-2
.ةبلطلا معد تامدخل ةحضاو ريياعم-3
.ةيساردلا تاثعبلا تابلط ماظن ليدعت-4

:تازاجنإلا زربأ– ةمءاوملا روحم
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:تانايبلل دحوم ماظن-1

:يتآلا لمشيس يذلاو تانايبلل دحوم ماظن عورشم ذيفنت ىلع لمعلاٍراج•
oثَّدحم تانايب جذومن Updated Data Model & Governance Policy
oتانايبلا ةيقنت Cleaned historical CHEDS datasets 
oةيلعافت تاحول  Interactive Dashboards
oاهنم ققحتلاو تانايبلا ليمحت ةادأ Data Upload & Validation Tool
oةيليلحت تاكرحم Analytics Engine 
oيلاــــــــعلا ميــــــــلعتلا تاــــــــسسؤم نــــــــم تاــــــــنايبلا لــــــــقنل ةــــــــيكيتاموتأ ةــــــــيلآ 

Mechanism for
oAutomated Ingestion

:ةعونتم ليجست ريياعم مادختساب ةبلطلا قاحتلا ميظنت ىلع لمعلا-2

 نيلوبقملا ةبلطلا ددع نيمدقتملا ةبلطلا ددع ةمدخلا
 نيلوبقملاو نيمدقتملا ةبلطلا دادعأ يلامجإ

 ةيموكحلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يف
 نمم2019–2018 يميداكألا ماعلا يف
:2018–2017 ماعلا يف ليجستلاب اوماق

1892016469

:تازاجنإلا زربأ– ةءافكلا روحم

 :ةساردلل ةبلطلا لامكتسا زيفحت
 تالدعم نيسحتل تاليلحت-1
.ةبلطلا نيب ةساردلا لامكتسا

.ةلماش معد ةمظنأ-2
 مادختساب ةبلطلا قاحتلا  ميظنت-3
.ةعونتم ليجست ريياعم

:اهميدقت ةيلآو ةيميداكألا جماربلا ةلكيه

.ةحورطملا ةيساردلا جماربلا ةلكيه-1
 ةثيدحلا ةيميلعتلا جذامنلا نم ةدافتسالا-2
.ةفلكتلا ثيح نم ةلاعفلاو
.ةيساردلا تاعاسلا ليوحت ةحاتإ-3

:يلاملا ءادألا زيزعت
.تاداريإلل ةديدج رداصم نع ثحبلا-1
 ميــلعتلا تاــسسؤم يــف ةءاــفكلا عــفر-2
.ةيداحتالا يلاعلا

 ةــــــينبلا مادختــــــساو تاــــــيلمعلا نيــــــسحت-3
.ةنايصلاو ةيتحتلا

.تانايبلل دحوم ماظن-4
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 يميداــكألا ليغــشتلا جذوــمن تاءارــجإو تاــسايس ميمــصت-3
:يلاعلا ميلعتلل

 AS-IS( يلاــحلا يليغــشتلا جذوــمنلا ميــيقت ىــلع لــمعلا مــت•
Operating Model(، لــــمع تاءارــــجإو تاــــسايس ةــــعجارمو 

.يلاعلا ميلعتلا عاطق

.نيسحتلا تالاجم زربأ ديدحت نم ءاهتنالا مت•

 طبارـت نمـضي لكـشب يليغـشتلا جذوـمنلا ميمصت ىلع لمعلاٍراج•
 لوــح ةزــكرمتم تامدــخ  ميدــقت لــفكيو،تارادإلا لــمع تاءارــجإ
.نيلماعتملا

:تازاجنإلا زربأ– ةءافكلا روحم

 :ةساردلل ةبلطلا لامكتسا زيفحت
 تالدعم نيسحتل تاليلحت-1
.ةبلطلا نيب ةساردلا لامكتسا

.ةلماش معد ةمظنأ-2
 مادختساب ةبلطلا قاحتلا  ميظنت-3
.ةعونتم ليجست ريياعم

:اهميدقت ةيلآو ةيميداكألا جماربلا ةلكيه

.ةحورطملا ةيساردلا جماربلا ةلكيه-1
 ةثيدحلا ةيميلعتلا جذامنلا نم ةدافتسالا-2
.ةفلكتلا ثيح نم ةلاعفلاو
.ةيساردلا تاعاسلا ليوحت ةحاتإ-3

:يلاملا ءادألا زيزعت
.تاداريإلل ةديدج رداصم نع ثحبلا-1
 ميــلعتلا تاــسسؤم يــف ةءاــفكلا عــفر-2
.ةيداحتالا يلاعلا

 ةــينبلا مادختــساو تاــيلمعلا نيــسحت-3
.ةنايصلاو ةيتحتلا

.تانايبلل دحوم ماظن-4



يلاعلا ميلعتلا
يميداكألا دامتعالا ةيضوفم

ضرعلا تايوتحم ىلإ ةدوعلا



Øأ
ُ

 ناـــــكو ،2000 ماـــــع يميداـــــكألا داـــــمتعالا ةيـــــضوفم تـــــسِّس
 تاـــسسؤمل يـــّسسؤملا صيخرـــتلا وـــه اهـــسيسأت نـــم فدـــهلا
 جمارـبلا داـمتعاو ،ةـصاخلاو ةـيلحملاو ةـّيموكحلا  يلاعلا ميلعتلا
 .تاسسؤملا هذه يف ةيميداكألا

Øةــمكوحو ةءاــفكو ةدوــج نامــض ةيلوؤــسم ةيــضوفملا ىلوــتت 
 يــف ةيمــسرلا ةــهجلا اهتفــصب ،يــسسؤملاو يــميلعتلا ءادألا
ّصتخملا ةــــــــلودلا  يــــــــف يلاــــــــعلا ميــــــــلعتلا ةدوــــــــج ميــــــــظنتب ةــــــــ
 نامـــضلةـــصاخلاو ةـــيلحملاو ةـــيموكحلا ةـــيميلعتلا تاـــسسؤملا
.ةيلودلا ريياعملا ققحي ىوتسم

Øيـــتلا جمارـــبلاو ،يلاـــعلا ميـــلعتلا تاـــسسؤم داـــمتعا مهاـــسيو 
 اــمم ؛يميداــكألا ميــلعتلا ةدوــج نيــسحتو ريوــطت يــف،اــهحرطت
،ةــــــــلهؤملا ةيرــــــــشبلا رداوكلاــــــــب لــــــــمعلا قوــــــــس دــــــــفر نمــــــــضي
 .لمعلا قوس يف ةسفانملا ىلع نيجيرخلا ةدعاسمو
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Øاهــساسأ ىــلع متــي يــتلا ريياــعملا ةيــضوفملا تدَّدــح 
ّصاخلا يلاــــعلا ميــــلعتلا تاــــسسؤم ءادأ ةــــعجارم  ،ةــــ
 ريياــــعم عــــم قفاوتلاــــب كــــلذو ،ةــــيميداكألا اــــهجماربو
.اًّيلود اهب فرتعملا  ةدوجلا

Øظنــت ،ريياــعملا هذــه ىــلع ًءاــنب
ِّ

 تاــعجارم ةيــضوفملا م
صيخرـــــت فدـــــهب ؛ةـــــيرودو ةلقتـــــسم ةـــــيلوأ ةـــــيجراخ
 ،اهــــــصيخرت دــــــيدجت وأ ،يلاــــــعلا ميــــــلعتلا تاــــــسسؤم
 .اهدامتعا ديدجت وأ ،ةيميداكألا جماربلا دامتعاو

 تامدـــــخ تـــــس ةيـــــضوفملا مدـــــقتو
:يه ،ةسيئر

 يلاــــعلا ميــــلعتلا تاــــسسؤم صيخرــــت
 ةـــينمز ةرـــتف لوـــلحب اهـــصيخرت دـــيدجتو
 ةــــيميداكألا جمارــــبلا داــــمتعا ،ةددــــحم
 مـث ،يلاـعلا ميـلعتلا تاسسؤم  يف
ّتـــبلاو ،اـــًّيرود اـــهدامتعا دـــيدجت يـــف 
 يـــــــــــف يرهوـــــــــــجلا رـــــــــــييغتلا تاـــــــــــبلط
.اهحرطت يتلا جماربلا وأ تاسسؤملا



 صيخرــتلا ةطلــسب ةدــحتملا ةــيبرعلا تاراــمإلا ةــلود يــف ميــلعتلاو ةــيبرتلا ةرازوــل ةــعباتلا يميداــكألا داــمتعالا ةيــضوفم ىــظحت
 ةـيميداكألا جمارـبلا داـمتعاو ،ىرـخألا ةـيميداكألا تاداهـشلاو ةـيملعلا تاجردـلا حنـم لـجأ نم ؛ةيداحتالا ةيميلعتلا تاسسؤملل
 وأ ةـيلمع وأ ةـيرظن جهاـنم مدـقت ةدـحتملا ةـيبرعلا تاراـمإلا ةـلود يـف ةدوجوم ةسسؤم يأ نإ ثيحب ،تاسسؤملا عيمجل
 لــهؤت )اــهلداعي اــم وأ( ةــيتارامإلا ةــيوناثلا ةداهــش دــعب كــلذ نــم لوــطأ ةرــتف وأ دــحاو يميداــكأ ماــع يــف ةــمظتنم ةــيقيبطت
 اـهجمارب اهيدـل نوـكي نأو ،صيخرـتلا ىـلع لـصحت نأ بـجي ،موـلبد وأ ،ةداهـش وأ ،ةيميداكأ ةيملع ةجرد ىلع لوصحلل اهبحاص
اميــسر اــهب فارــتعالا متــي يــك ةدــمتعملا

ً
 نامــض تاــيلمع ةيلوؤــسم يميداــكألا داــمتعالا ةيــضوفم لــمحتتو .ةرازوــلا لــبق نــم 

.ةرازولا اهردصت تاسسؤملا لمع مكحت ريياعم لالخ نم ةدوجلا

 صيخرـتلا ىـلع لوـصحلا لـجأ نـم ةـسسؤم يأ اهب يفت نأ بجي يتلا ةيلوألا تابلطتملا ىلع دامتعالاو صيخرتلا ريياعم صنتو
 .امهديدجت وأ دامتعالا وأ
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.يسّسؤملاو يميلعتلا ءادألا ةمكوحو ةءافكو ةدوج نامض:يجيتارتسالا فدهلا

:ةيسيئرلا ماهملا



جماربلا ددع  نم ةدمتعملا ةيميداكألا جماربلا
يميداكألا دامتعالا ةيضوفم

93  ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا

309 ايجولونكتلاو ةسدنهلا

162 ةيحصلا مولعلاو بطلا

44 ةيعيبطلا مولعلا

576 ةيعامتجالا مولعلا

1184  عومجملا

 نم ةحونمملا ةيملعلا تاجردلا ددع
يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم

 نم ةحونمملا ةيملعلا تاجردلا
يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم

118 مولبدلا

646 سويرولاكبلا

70 يلاعلا مولبدلا

58 ايلعلا تاساردلا مولبد

362 ريتسجاملا

48 هاروتكدلا

1302 عومجملا

.هاندأ ةروكذملا ةيملعلا تاجردلا بسح اًّيميداكأ اًجمانرب1184 دامتعاو ةيميلعت ةسسؤم81 صيخرتب  اهسيسأت ذنم يميداكألا دامتعالا ةيضوفم تماق
 دامتعالا حنمو ،اًديدج اًّيميداكأ اًجمانرب27ـل ٍّيئدبم ٍدامتعاو ،ةديدج ةيميلعت تاسسؤم سمخ صيخرتب2019 ماع يف يميداكألا دامتعالا ةيضوفم تماقو
.اًبلط42ـل يسّسؤملاو يرهوجلا رييغتلا دامتعا مت امك اًجمانرب26ـل دامتعالا ديدجت و ،اًجمانرب32ـل  يئاهنلا
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   ةدمتعملا جماربلا- يميداكألا دامتعالا ةيضوفم



 داــــــــــمتعالا ريياــــــــــعم نــــــــــم ةــــــــــثيدحلا ةخــــــــــسنلا تعــــــــــضخ•
 تاـــــعجارملاو لـــــحارملل2019 يـــــجماربلاو يـــــسسؤملا
 ىـلع اهـضرع متو ،اًّيمسر اهدامتعا متي نأ لبق ةبولطملا
يـــــف يلاـــــعلا ميـــــلعتلا تاـــــسسؤم عـــــيمج نـــــم نيـــــلثمم
 ةرازوـــلا جراـــخ نـــم نييجيتارتـــسالا ءاكرـــشلا كلذـــكو ،ةـــلودلا
 ةـــفرعملا ةـــئيه ،يبظوـــبأ يـــف ةـــفرعملاو ميـــلعتلا ةرـــئاد(
 ،)ميــلعتلل ةقراــشلا ســلجمو يــبد يــف ةيرــشبلا ةــيمنتلاو
.ةرازولاب ةقالعلا تاذ ىرخألا تارادإلا يلثمم بناجب
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 يميداكألا دامتعالاو صيخرتلا ريياعم- يميداكألا دامتعالا ةيضوفم
2019

 ريياـــــــعم ريوـــــــطتو عـــــــضوب  ةيـــــــضوفملا موـــــــقت•
 عـم قستي امب يجماربلاو يسسؤملا دامتعالا
 ريوـــطت تاـــيلمع عـــضختو .اـــًّيملاع قـــبطم وـــه اـــم
 طباوــــض ةدــــع ىــــلإ داــــمتعالاو صيخرــــتلا ريياــــعم
يلاـــعلا ميـــلعتلا تاـــسسؤم ةكراـــشم اـــهمهأ
نأــــشب اــــهنم ةــــعجارلا ةــــيذغتلا ىــــلع لوــــصحلاو
 ءارـبخ ةكراشم كلذكو ،ريياعملا ريوطت تاحرتقم
 .ةيضوفملا مب نيعتست نييجراخ نيعجارمو
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ةثدحملا يميداكألا دامتعالاو صيخرتلا ريياعم تازيمم– يميداكألا دامتعالا ةيضوفم

Øىــــــلع ةدــــــيدجلا ريياــــــعملا يوــــــتحت
 نــــم رــــيثكل تاحيــــضوتو تاليــــصفت
 ريياـــعملا اـــهل تـــقرطت يـــتلا روـــمألا
.باضتقاب ةميدقلا

Øًمامتها ةدــــيدجلا ريياــــعملا يلوــــت  اــــ
ًّصاخ  دــقو،يــنورتكلإلا ميلعتلاــب اــ
 لــــصفنم طرــــش يــــف كــــلذ تلــــصف
.ضرغلا اذهل

Øميلعتلاــب ةدــيدجلا ريياــعملا تعــضو 
 ةيليــــــــــــــــــــصفت اًدوــــــــــــــــــــنب يــــــــــــــــــــبطلا
 تاـياغل ةدمتعملا تايفشتسملل
 تاــــــصصختلل سيردــــــتلاو بيردــــــتلا
طرــــــــش تدرــــــــفأو ،ةــــــــيبطلا

ً
 اذــــــــهل ا

.ضرغلا

Øعقوملاـبةدـيدجلا ريياعملا تمتها 
 ةــيميلعتلا ةــسسؤملل يــنورتكلإلا
ةـــــيميداكألا تاـــــمولعملا تددـــــحو
 اهــــــــضرع بــــــــجي يــــــــتلا ةيــــــــساسألا
طرــش تدرــفأو عــمتجملل اــهنالعإو

ً
 ا

.ضرغلا اذهل

Øاًدوــــــنب ةدــــــيدجلا ريياــــــعملا تدرــــــفأ 
 ةموظنم عم ةمءاوملل ةيليصفت
 ؛ةــلودلا يــف ةــينطولا تالهؤــملا
 متــــــــــي يــــــــــتلا جمارــــــــــبلا نأ نامــــــــــضل
.ةموظنملا عم قفاوتت اهدامتعا

Øثــــحبلاب ةدــــيدجلا ريياــــعملا تــــمتها 
اًدوــنب تعــضوو هــمعدويــملعلا
.نأشلا اذهب ةيليصفت

Øىـــــــلع ةدـــــــيدجلا ريياـــــــعملا ددـــــــشت 
تعــضوو ،هــمعدو يــملعلا ثــحبلا
 جمارــب ةناــصر نامــضل ةيليــصفت اًدوــنب
ّصاخو ،اــــيلعلا تاــــساردلا  بــــناج ةــــ
.اهيف يملعلا ثحبلا

Øراـــكتبالاب ةدـــيدجلا ريياـــعملا تـــمتها 
يتاذــــــــــلا ميــــــــــلعتلاو عادــــــــــبإلاو
ّصاخ اًدوـــنب تعـــضوو مزـــلت كلذـــب ةـــ
 راـــــــــــكتبالا مادختـــــــــــساب تاـــــــــــعماجلا
 تايجيتارتــــــــــــسالا يــــــــــــف عادــــــــــــبإلاو
.ةيميلعتلا

Øلالــخ نــم ،ةدــيدجلا ريياــعملا تدرــفأ 
ًّصاخ اًدـنب ،دـيدج طرش  تافـصاومل اـ
 ةناـصر نامـضل يميداـكألا جمانربلا
 عـــم اـــهقفاوتو ةدـــمتعملا جمارـــبلا
 .ةيملاعلا تاعماجلا يف حرطي ام

Øاًدوـــــنب ةدـــــيدجلا ريياـــــعملا تعـــــضو 
 يأ قالـــــــــــــــغإ طورـــــــــــــــشب ةـــــــــــــــصاخ
 تلـــــصف ثـــــيح ةـــــيميلعت ةـــــسسؤم
 ىــــلع بــــجاولا  ةــــعبتملا تاوــــطخلا
ةـــــيلمع لالـــــخ اـــــهعابتا ةـــــسسؤملا
.اهجمارب دحأ وأ ةسسؤملا قالغإ

Øتاءارـجإلا ةدـيدجلا ريياعملا تلصف 
تاــــــعماجلا ةبــــــساحمل ةــــــعبتملا
 ةـــــــــــــــــــــيميلعتلا تاـــــــــــــــــــــسسؤملاو
 تاـــــــــبوقعلا ةـــــــــيعونو ،ةـــــــــفلاخملا
 نـــم ملظتـــلا تاءارـــجإو اهلـــسلستو
 اـــهتبغر لاـــح يـــف ةـــسسؤملا لـــبق
.كلذب

Øةدــــــــــــــــيدجلا ريياــــــــــــــــعملا تــــــــــــــــمتها 
 جمارـــــــبلل ةـــــــيلودلا تاداـــــــمتعالاب
ّصاخ اًدوـــنب تعـــضوو اهتعجـــشو  ةـــ
.كلذب



 نوــــــــكت ،داــــــــمتعالا اذــــــــه ىــــــــلع اهلوــــــــصحب
 لود يـــــف داـــــمتعا ةـــــئيه لوأ ةيـــــضوفملا
 اــمم ؛هــيلع لــصحت يــجيلخلا نواــعتلا ســلجم
 اــهمازتلاو ،ةـيلودلا اــهتناكمو اــهتداير دكؤي
 يـف ةدـيجلا تاـسرامملاو ةـيلودلا ريياعملاب
يـــــــتلا تاءارـــــــجإلاو تاـــــــسايسلاو ريياـــــــعملا
.اهتايلمع يف اهقبطت
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)WFME( يبطلا ميلعتلل يملاعلا داحتالا فارتعا– يميداكألا دامتعالا ةيضوفم

تـــماق ىـــتلا عيراـــشملا مـــهأ نـــم
2019 ماــعلا يــف ةيــضوفملا اــهب

فارـتعا ىـلع لوصحلا عورشم وه
 يــــبطلا ميــــلعتلل يملاــــعلا داــــحتالا
 مزـتلت ،داـمتعا ةـهج اهفصوب ،اهب
 اهعـــــضو ىـــــتلا ةـــــيلودلا ريياـــــعملاب
 بـطلا تاـيلك ةدوـج نامضل داحتالا
.اهتاجرخمو

 متـــــي نـــــل هـــــنأ يـــــف ةرداـــــبملا ةذـــــه ةـــــيمهأ حـــــضتتو
 متــسارد لامكتــساب بــطلا تاــيلك يــجيرخل حامــسلا
 ماـــع نـــم ءادـــتبا ،ادـــنكو اـــكيرمأ يـــف لـــمعلاو اـــيلعلا

مـــت بـــط تاـــيلك نـــم اوـــجرخت دـــق اوناـــك اذإ الإ ،2023
 مـــــث ،ةـــــينطو داـــــمتعا تاـــــئيه ةطـــــساوب اـــــهدامتعا
 يـبطلا ميلعتلل يلودلا داحتالا لبق نم اهب فارتعالا
)World Federation of Medical Education 

WFME).



 ةـــلاكولا يـــف ةيـــضوفملا ةيوـــضع لـــستس
تاــــسسؤم يــــف ةدوــــجلا نامــــضل ةــــيلودلا
 تاداهـشلاب فارـتعالا ةيلمع يلاعلا ميلعتلا
 ةدــمتعملا جمارــبلا وــجيرخ اــهيلع لــصحي يــتلا
 وــهو ،ىرــخألا لودــلا لــبق نــم ةــلودلا يــف
ةـــــــبلطلا لاـــــــقتنال ةبـــــــسنلاب مـــــــم ءيـــــــش
ٍ تاـــــــسسؤم يـــــــف متاـــــــسارد لامكتـــــــسال
 لود يــف لــمعلل وأ ،ةــلودلا جراــخ ةــيميلعت
.ىرخأ
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يميداكألا دامتعالا ةيضوفم

 ةــلاكولا ةيوــضع ىــلع لوــصحلل ةيــضوفملا ىعــست
 ميـلعتلا تاـسسؤم يف ةدوجلا نامضل ةيلودلا
 اـــــمم ،2020 ماـــــعلا لالـــــخ)INQAAHE( يلاـــــعلا

 نـم هذـختت اـم يف ةقثلاو ،ةيضوفملا ةناكم ززعيس
 ةــيميلعتلا جمارــبلل يميداــكألا داــمتعالا نأــشب تارارــق
 ىوتــسم تاذ تاءارــجإو طباوــضو ريياــعم ىــلع ءاــنب
.اهب قوثومو يملاع
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