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 ٢٠٢٣-٢٠٢٢ ماعل يسردملا میوقتلا : لبقتسملل ةرظن : عوضوملا 
 
 : ةلاسرلا هذھل ةیسیئرلا نیوانعلا
 

 دیع لبق يساردلا ماعلا ءدب يف رابتعالا نیعب دخأت HCPS ، )نآلا نمً ارھش ١٥( ٢٠٢٣-٢٠٢٢ يساردلا ماعلل •
 . لامعلا

 . لامعلا دیع لبق أدبت يتلا ةیسردملا ماسقألا نم دیازتم ددع عم ماع لكشب مئاوت HCPS نأ ھنأش نم اذھ •
 يطعی اذھ . ةساردلا مایأ نم دیزملا ينعی ال اذھ . ٢٠٢٣-٢٠٢٢ يساردلا ماعللً ادحاوً اعوبسا حارتقالا اذھ فیضیس •

 مازتلالا عم يساردلا ماعلا لالخ ةیفاقثلا و ةینیدلا تالافتحالل نیفظوملا و بالطلل ةدیدج تالطع ةفاضإل ةنورملا
  . بلاطلا ملعت  ةدمل ةیالولا ریباعم زواجت وأ ةیبلتب

 يتح ٢٠٢٣-٢٠٢٢ يساردلا ماعلا نأشب ةیئاھن تارارق ذاختا متی نل ، لقألا يلع . مكتاظحالم يقلتل نآلا تقولا ناح •
 موی بالطلل أدبیس يذلا و ، ٢٠٢٢-٢٠٢١ لبقملا يساردلا ماعلل تاریغت دجوت ال( . ٢٠٢١ ماع نم سطسغأ رھش
 )٢٠٢١ ربمتبس ٨ ءاعبرألا
 

 : لیصافتلا
 

 ، وكیارنھ تالئاع
 
 ماعلل لامعلا دیع لبق يساردلا ماعلا ءدب حرتقتس وكیارنھ ةعطاقمب ةیموكحلا سرادملا نأ ،ً امدقمً ارھش ١٥ يلاوحب ، نالعإ اذھ
 ٢٩ نینثالا موی بالطلل سرادملا أدبتس ، لامعلا دیع لبق ءدبلل انحارتقا نم ةركبم ةخسن يف . ٢٠٢٣-٢٠٢٢ يساردلا
 ببس ةفرعمل نووعدم HCPS يف ةحلصملا باحصأ عیمج . ٢٠٢٣ وینوی ١٦ ةعمجلا موی يھتنت و ، ٢٠٢٢ سطسغأ
 متتس فیصلا اذھ ، ةلبقملا ةلیلقلا رھشألا لالخ . ةلئسألا حرط و تاقیلعتلا ةكراشمل و ، ةركفلا هذھ وحن HCPS كرحت
 ذاختا عقوتن نل لقألا يلع . ٢٠٢٣-٢٠٢٢ ماعل میوقتلا ةعجارم و ءاشنإ ةیلمعب غالبإل HCPS میوقت ةنجل عم تاقیلعتلا ةكراشم
 . ٢٠٢١ سطسغأ رھش ةیاھن يتح تارارق
 
 نم دیدعلا يف رظنلا ةعطاقملل HCPS دیرت . ةكرحتملا ءازجألا نم دیدعلا يلع يوتحیً ادقعمً ازغل يسردم میوقت ءاشنإ دعی
ً ایمیلعتً اموی ١٨٠ وأ ةیسارد ةعاس ٩٠٠ وھ و ةساردلل ةیالولا نم بولطملا يندألا دحلا ؛ نیفظوملا دوقع لثم لماوعلا
 طیطختلا ىلإ ةفاضإلاب ؛ بالطلل تالطع ؛ ةینیدلا دایعألا ؛ ةیلحملا دایعألا و ةیالولا دایعأ و ةیلاردفلا دایعألا ؛بالطلل
 . نیفظوملل ينھملا میلعتلل تقو ریفوت و بسانملا
 
 :ً اضیأ ھنأش نم لامعلا دیع لبق ءدبلا حارتقا نإف ، ةیاغلا هذھل و
 

 رییاعم ةیبلت يف رارمتسالا عم يساردلا ماعلا لالخ ةیفاقث و ةینید ةدیدج تالافتحا ةفاضإل ةنورملاب HCPSل حامسلا •
 . بالطلا ملعت ةدمب ةصاخلا ةیالولا

 يطعت تالطعلا هذھ ضعب ،ً ایلاح( ةیفاقثلا و ةینیدلا تالافتحالل يساردلا ماعلا لالخ نیفظوملل ةیفاضإ تالطع ءاشنإ •
 )طقف بالطلل

 . ةرواجملا سرادملا ماسقأ ضعب عم HCPSل لضفأ ةمءاوم وھ لامعلا دیع لبق يساردلا ماعلا ءدب •
 . میلعتلا طامنأ نیسحت وأ/و سرادملا لخاد نیملعملا نواعتل تقو و ينھملا ملعتلل و طیطختلل يفاضإ تقو ریفوت •

 
 موی نوكیس كلذ و ، سرادملا ةرادإ سلجمل مداقلا ماعلا عامتجالا يف حارتقالا اذھ حیضوتب HCPS ولوؤسم موقیس ؟ دعب اذام
 ةیلیصفتلا تارایتخالا يلع ةریخألا تاسمللا عضوب HCPSل ةعباتلا میوقتلا ةنجل موقتس ، كلذ دعب . ٢٠٢١ وینوی ٢٤ سیمخلا
 . ةماعلا و نیفظوملا نم ةعجارملل ٢٠٢٣-٢٠٢٢ ماعل لماكلا میوقتلل
 
 هذھ لیجست متیس . تالئاعلا و بالطلا و نیفظوملل دعب نع ةیمالعإ تاعامتجا ةلودج يلع HCPS مزتعت ، فبصلا اذھ
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Arabic 
 

 صاخلا يعامتجالا لصاوتلا لئاسو يلع اھرشن و ، بالطلا يلاھأ و نیفظوملا يلإً ةرشابم ينورتكلالا دیربلاب اھلاسرإ و
 . HCPSب
 

 ماعلا يف أدبیس يذلا لامعلا دیع لبق ةساردلا ءدب نع ةبوتكم كتاقیلعت ةكراشم يف بغرت تنك اذإ : نآلا كراكفأب كراش
ً امئاد )ينورتكلإلا دیربلا اذھ يلع درت ال( please use this form جذومنلا اذھ مادختسا يجریف ، ٢٠٢٣-٢٠٢٢ يساردلا
 میوقت عضو ةنجل و HCPS يریدم و ، سرادملا ةرادإ سلجم عم اھتكراشم متیسو ، "ةماعلا" يلع دودرلا ضرع بجی

HCPS صاخشأ ءامسأ وأ ةیصخشلا فیرعت نع تامولعم میدقت مدع يجر ب دودرلا هذھ يف : ةظحالم( فیصلا لصف لاوط 
 )بالطلا ءامسأ كلذ يف امب ،
 
 دیع لبق يساردلا ماعلا ءدب رایتخا ةیسردملا ماسقألا تحنم و نوناقلا اینیچرڤل ةماعلا ةیعمجلا تریغ ، ٢٠١٩ ماع يف : ةیفلخلا
 .لامعلا دیع لبق ةساردلا ءدب حارتقاً ایلاح اھیدل وأ ركفت اینیچرڤ طسو يف ةیسردم ماسقأ ةدع نم ةدحاو يھ وكیارنھ . لامعلا
 نكل و ، ٢٠٢٢-٢٠٢١ يساردلا ماعلل لامعلا دیع لبق ةساردلا ءدب ةركف نع HCPS تنلعأ ، ٢٠٢٠ ماع نم سرام رھش يف(
 .)٢٠٢٣-٢٠٢٢ يساردلا ماعلل رمألا اذھ ةشقانمل رظنلا دیعن نحن . دھجلا اذھ لیجأت مت ، ١٩-دیڤوك ءابو ببسب
 
 . حارتقالا اذھ نأشب تادجتسملا رخآ يلع مكعالطإ يلإ علطتن نحن
 
 ، يتایحت عم
 
 وكیارنھ ةعطاقمب ةیموكحلا سرادملا
 
 اذھب رثأتی ال و ٢٠٢١ ربمتبس ٨ ءاعبرألا موی أدبیس يذلا و ، ٢٠٢٢-٢٠٢١ مداقلا يساردلا ماعلا يلع ةرظن ءاقلإل : ةظحالم
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