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 ذ3فنتلا ة3ج3تا01سا
 عم ةنزاوتم UFو ،تانا3بلا ةروثب تاراOتبالا ة3لاعف نم ززعت E1Fلاو تانا3بلا @ع ةمئاقلا ذ3فنتلا ة3ج3تا01سا
 .ةلدألا @ع مئاقلا ط3طختلا لجأ نم تاردقلا ءانب تا3لمعل F@مع بولسأ

 

 تانا3بلا ةروث
fg
F ق نم ةنيعملاو ىوتسملا ةع3فر ةنجللا تركذ ،2016 ماعqمألا لrsg ةدحتملا ممألل ماعلا: 

 
 مهنكم�و ؛ةلدألا �إ دن~س� اهتارارق نأ نم د�أتلاو مدقتلا عب~ت @ع تاموكحلا دعاس~س تاءاصحإلاو تانا3بلا لضفأ نإ“
�q�gي ل� ،طقف تاموكحلا� رمألا اذه قلعتي الو .ةلءاسملا ز��عت اض�أ

F دملا عمتجملا تامظنمو ة3لودلا تالا�ولا كا��إ�g
F 

 تاءاصحإلا جمد لجأ نم ةد�دجلاو ة3لاحلا تانا3بلا رداصم @ع ة3ق3قحلا تانا3بلا ةروث دمتعتس .صاخلا عاطقلاو
fg لما�لا�

F ةمظنألل معدلا ةدا�ز نامضو ،اهمادختساو تانا3بلا �إ ح�تفملا لوصولا ز��عتو ،رارقلا عنص ة3لمع 
 ”1.ة3ئاصحإلا

 
 ا�اضق بلاطمل ة�اجتسالل كلذو تانا3بلا ةروثل ةqس�لا� ة3لاع تاعقوتلا ¡0تعت .راش~نالاو ،لوحتلاو ،�خلا ةع�� تانا3بلا ةروث نإ
fg لمأ كانه .اهمادختساو تانا3بلا جاتنإ rsgسحت لالخ نم اهتجلاعم rsgعتي E1Fلا ةدقعملا ة3منتلا

F تامولعملا ا3جولونكت ززعت نأ 
fg .ةع»ª ةلءاسملاو ة3فافشلا ەذه ةئشانلا

F ةقوثوملا تانا3بلا @ع لوصحلا نأ ةق3قح ةروثلا ەذه بلق fg
F بسانملا تقولا gة�رو 

 .2030 ماعل ةمادتسملا ة3منتلا ةطخ قيقحتل
 

 م3لعتلا عاطقو تانا3بلا ةروث
fg ةد�دجلا تامولعملا تا3جولونكت مادختسا لوح قاطنلا ةعساو تاشقانم كانه

F اونلا ىدحإ نم .م3لعتلا عاطق°F، كانه 
 F́رامم نإف ،ىرخألا ة3حانلا نمو .ءF́� ل� "حلصتس" ا3جولونكتلا نأ اهدافم E1Fلا ة3لاثملا مهرظن هجوب ا3جولونكتلل نوسمحتملا
 دع� ةدحاو ةوطخ وطخلا� نونمؤي مهف ،¶�0أ ءطqب م3لعتلا ةمظنأ 0sغت ة3ف¹3ل ة3عقاو ¶�0أ ة�ؤر مهيدل نمم ا·ظفحت ¶�0ألا م3لعتلا
fg يدحتلا نم�Oو .ىرخألا

F ب ةمادتسم ة3طسو ة3ضرأ داج�إrsg فرطلا نيذهrsg ض3قنلاrsg، ملاو½g
F اًمدق fg

F ع دمتعت تا3ج3تا01سا@ 
 لخاد تاردقلا ءانب ردقلا سفنب مهملا نم ،م3لعتلا تانا3ب ةراد¿و عمجل تا3جم¡0لا لولح ذ3فنت ءانثأ .ةلاعفلاو ةqسانملا تانا3بلا
 .تا��تسملا عيمج @ع تانا3بلا مادختسال م3لعتلا ماظن
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 ةقوثوملا م3لعتلا تانا3ب عمج
fg
F بسانملا تقولا  
 رارقلا ذاختال

 
 ،ة3لاع ةردق� تانا3بلا عمج
  تانا3بلل دودحم مادختسا

 
 

 
 ،تانا3بلا عمج� ضافخنا
 رفاوتب د3قم مادختسالا
  تانا3بلا

 

 
 ،ةضفخنم ةردق� تانا3بلا عمج
fg ضافخنا

F مادختسا @ع ةردقلا 
  تانا3بلا

تانا3بلا مادختسا @ع ةردقلا  
 

 م3لعتلا تا��ؤم ةع�اتم
 جاتحت ،كلذ� ما3قلا دنع .مادتسملا م3لعتلا تاسا3س نأشª ةموظنملا قاطن @ع قيس�تلاو كسامتلا ز��عتب م3لعتلا تارازو فل�ُت

 ةمادتسملا ة3منتلا فادهأ ةع�اتمل ة3لمعو ةسوملم تاودأ �إ "صخش يأ نع لختلا مدع نامض" ما01gلا ةمجرت �إ تارازولا ەذه
fg
F 0ياعملاو تا3لمعلا ةاعارم �إ ةحضاو ةجاح كانه .ة3نطولا م3لعتلا ر��طت تا3ج3تا01سال عسوألا قا3سلاs ة3لاحلا تاودألاو 
fgو ،اهنم ةدافتسالاو

F عم ةئشانلا تامولعملا ا3جولونكت نم عافتنالا لالخ نم ةداتعملا لمعلا ب3لاسأ نع جورخلا هسفن تقولا 
 .2030 لامعأ لودج بلاطم ة3بلت �إ ة3موكحلا تائيهلا تاردق لوحت E1Fلا تاراOتبالا

 
fg ،2030 لامعأ لودج� F́ا3سلا ما01gلالا طÇÈل ةجاح كانه

F ترملا ة3نطولا ة3منتلا ططخ راطإqقتلا ىوتسملا� ةطEgF ةسا3س ةع�اتمل 
fg تارغثلا نأشª اهفواخم نع نادلqلا نم د�دعلا تّ¡0ع .ةلدألا @ع ةمئاقلا م3لعتلا

F إ ةجاح كانه .ة3ل3لحتلاو ة3نا3بلا تاردقلا� 
fg ةكراشملل ةحلصملا باحصأ دشح

F ام� ،م3لعتلا ��ؤم ةع�اتم fg
F دملا عمتجملاو ة3لحملا ةموكحلاو ة3نطولا ةموكحلا كلذ�g

F 
 .ة3ثحqلا تاسسؤملاو تا��»لاو ة3م�داËألا طاسوألاو

 
  

انایبلا عمج
ت
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 OpenEMIS ح�تفملا يو01Èلا تامولعملا ةرادإ ماظن
g½ملاو ة3لاحلا ةمظنألا نم دوجوملا @ع ءانبلل 2OpenEMIS ح�تفملا تامولعملا ماظنو م3لعتلا ةرادإ ةرداqم م3مصت مت

F اًمدق fg
F 

fg .ىرخألا ولت ةوطخ� ًءد� ة3لمعلا لولحلا
F رولا يونسلا دادعتلا ةتمتأل ماظنلا ن��كت نكم� ،ةدحاو ةلود قا3سf1

F، بÓامن fg
F رخآ دل�، 

 تامولعملا ةرادإ ماظن طÈر نكم� .مهئادأو مهكولسو مهروضح :دارفنا @ع ل� ةqلطلل ÕFويلا مدقتلا ةع�اتمل ماظنلا ل3كش� نكم�
 .م3لعتلا ةسا3س ةع�اتم rsgسحتل رارقلا عانصل تانا3بلل تال3لحت 0sفوتل ة3لاحلا تانا3بلا عمج تاودأ� OpenEMIS ح�تفملا يو01Èلا

fgو
F لا تاقا3سqم�دقتل ةصنم� ماظنلا مادختسا نكم� ،ةدوجلا تاذ ةس×ئرلا ءادألا تا��ؤم جاتنإ لعفلا� متي ث3ح ،ىرخألا دال 

 .م3لعتلا عاطق ةطخ ذ3فنت ةqقارمو ر�راقتلا
 

fg ة3باج�إلا تا0sيغتلل حاتفم نوكتس  (EMIS)ا3جولونكتلا� ةموعدملا ة��01Èلا تامولعملا ةرادإ ةمظنأ نأ� ة0sبك تاعقوت كانه
F ماظن 

fg .م3لعتلا
F 01لا تامولعملا ةرادإ ماظن نإف ،عقاولاÈيوEMIS  ةد�دجلا ا3جولونكتلا معد بج� .لحلا نم ءزج ىوس س×ل يوقلا 

fg ةد�دج قرط�
F 3ظنتلا كولسلاÚF 0يغتلا ةراد¿وs. 3لعتلا ماظنلا تا��تسم نم ىوتسم ل� معد بج�ÚF ح تاردقلا ر��طتبE1 نكمتت 

fg تانا3بلا رفوت نم د�أتلا �إ ةعجارلا ة�ذغتلا تاقلح جاتحت .ة3لاعف� ةد�دجلا تامولعملا ا3جولونكت تاودأ مادختساو ةرادإ نم
F 

fg رارقلا عانص يد�أ
F ملاو تقولاOبسانملا ناrsg. 

 
 ةكراشملا ة'ج'تا%$سا
 
fg ةكراشملا بولسأ فدهي

F 0فوت �إ م3لعتلا ��ؤم ةع�اتم تاودأ ذ3فنتو ر��طتs تباOاذهو .تانا3بلا ةرادإل ةمادتسمو ةلاعف تارا 
ة�اجتسا

ً
fg ة3نطولاو ة3ملاعلا تارامث~سالا ةدا��ل ردصملا ةحوتفم تا3جم¡0لا ا3جولونكتو ةحوتفملا تانا3بلا @ع د�ا01gملا بلطلل 

F 
 اًحجان نوك3ل يو01Èلا م3لعتلا ماظن جاتح� .ةلدألا @ع مئاقلا رارقلا معد لالخ نم ر��طتلا جئاتن rsgسحت لجأ نم تانا3بلا عمج
 موق� يذلا ح�تفملا ردصملا جذومن ززع� .ماظنلا اهجت�ي E1Fلا تانا3بلاو يو01Èلا تامولعملا ةرادإ ماظن نم ل� كالتما �إ ،اًمادتسمو
 تا3لمع اًض�أ عجش�و ،تانا3بلاو ماظنلا نم ل� @ع ة3نطولا مOحتلاو ة¹3لملا OpenEMIS يو01Èلا تامولعملا ةرادإ ماظن ه3لع
 .ىرخألا نادلqلا عم ةكراشملا @ع OpenEMIS يو01Èلا تامولعملا ةرادإ ماظنل ة3نطولا تاراOتبالاو ف3كتلا

 
 تانا3ب لالخ نم تانا3بلا ةفرعم rsgسحتو ةماعلل ا3نطو ةكولمملا ة3م3لعتلا تانا3بلا �إ لوصولل ةردقلا rsgسحت وه كلذ نم فدهلاو
�gاعم فصوو ،ةزجومو ةق3قد ة3فصو

F ع� ة3م3لعتلا تانا3بلاqو ةحضاو تاراÛل3هس~ل تانا3بلل نرملا ضرعلا لالخ نم كلذكو ،ةط3س 
fg ةفداه طامنأو تالص روصتو ل3لحتو د�دحت ل3هس� وه كلذ نم فدهلاو .ل3لحتلا نم ةفلتخم عاونأ

F تانا3بلا تاعومجم 
�Üاهنلا فدهلا عم ،ة3م3لعتلا

F لثمتملا fg
F سحتrsg رارقلا عنصو تاسا3سلا ةغا3صو ط3طختلا. 
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 ة'منتلا ة'ج'تا%$سا
 

fg ة3ج3تا01سالا لثمتتو
F بتEgF واعت بولسأ�g

F قارمل ردصملا ةحوتفم تا3جم¡0لا تاودأ ر��طتلqر��طت ة3جهنمل اًقفو .م3لعتلا ��ؤم ة 
ةحاتم ردصملا ةرفش نوكتس ،ەذه جما¡0لا

ً
 روعشلا .تقولا رورم� م3مصتلا rsgسحتو 0sيغتو ل3لحتل ردصملا ح�تفم ص3خرت بجوم� 

fg دئاسلا
F مدختسملا تاعمتجم لمعت امدنع هنأ دعولاو لمألا :ة3فافشلاو لؤافتلا وه ة3جهنملا ەذهrsg ءاحنأ عيمج نم ن�روطملاو 

fg سا3قلل ةل�اق تانÓسحت كانه نوكتس ،اًعم ملاعلا
F ە�أ� عمتجملا حلاصل ةلدألا @ع ةمئاقلا تاءارجإلا. 

 
fg ة3ج3تا01سالا لثمتت

F قارم تاودأ ر��طتqلا م3لعتلا تا��ؤم ةE1F سÓلجأ نم ردصملا ح�تفم جمانرب ص3خرت بجوم� اهع�زوت مت: 
 

fg تامهاسملا عيمج نأ نم د�أتلا •
F لطتملا عم قفاوتت تاودألا ر��طتqلطتمو ة3نطولا ة3منتلا تاجا3تحال ةماعلا تاqتا 

 ؛ةلصفملا م3لعتلا ��ؤم تانا3ب ةع�اتم �إ ةجاحلا ام3س ال ،ةدحتملا ممألل ة3ملاعلا ةqقارملا
fg اهؤارجإ مت E1Fلا تارامث~سالا ةكراشم نم د�أتلا •

F سحتو ر��طتrsg لا عيمج عم جما¡0لاqقارملا تاودأ مادختسا� نادلqة 
 ؛ەذه

 ؛م3لعتلا ةع�اتم تاودأ مادختسا راتخت ةلود ل�ل جمان¡0لل ةلما�لا ة¹3لملا 0sفوت •
 عم ةصصخم تادحو ةفاضإل نادلqلل ةنورملا� حامسلا عم تا3جم¡0لا م3مصت ة3لمعل ه3جوتلاو فا��إلل ة3لآ 0sفوت •

 ح�تفم عــــ�زوتلاو ةك01شملا ة3منتلا ص3خرت بجوم� ،ةك01شملا تانا3بلا نع ر�راقتلا م�دقتل ة3ملاعلا 0sياعملا @ع ظافحلا
fg تامهاسملا عيمج ةكراشم نمض� يذلاو ،3ردصملا

F لا عيمج عم ماظنلاqماظنلا مادختسا� نادل. 
 

الاعف اًجذومن م3لعتلا ةع�اتمو ةqقارم تاودأ ر��طتل ة3ج3تا01سالا ەذه رفوت
ً

 عيمج rsgب ماظنلا تادحو ر��طت ف3لاOت مساقتل نادلqلل 
 ەراqتخاو د�دجلا جمان¡0لا ةعجارم متÓس ،ماظنلل ةد�دج ةدحو وأ ة0sgم ر��طتب ةحنام ةهج وأ دحاو دل� موق� امدنع .ةحلصملا باحصأ

fg ،اqًسانم كلذ نا� اذإ ،هجارد¿و
F لا عيمجل نكم� ث3ح� ماظنلاqت يأ نود ةدافتسالا نادلOة3فاضإ ةفل. 
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 ذ'فنتلا ئدا3م
 

 :UF ماظنلل ة3ساسألا ذ3فنتلا ئداqم مهأ
 

 ةقلعتملا تارارقلا ذاختاو ة��»æلا ة3منتلا ط3طخت تا3لمع ه3جوتل ةقوثوم تانا3ب مدختسå ةلدألا @ع مئاق بولسأ •
 ؛ةنهارلا ة3نطولا تامولعملا مظن ز��عت لالخ نم تاسا3سلا�

fg لما�لا� rsgيملاعلاو rsgينطولا ةحلصملا باحصأ طارخناو ةكراشم� ة3نطولا ةدا3قلا •
F رطأ ذ3فنتو ةغا3صو ص3خش� 

 ؛عاطقلا ىوتسم @ع م3لعتلا
 لثم ،ةلماشلا ة3ملاعلاو ة3نطولا ة3ئامنإلا تا�اغلاو فادهألا نمض عبارلا ةمادتسملا ة3منتلا فده ةqقارمو ةع�اتم ةمءاوم •

 ؛ة3نطولا ة3منتلا ططخ
fg ،ةجاحلا بسح ،نادلqلا �إ ة3نقتلا ةدعاسملا م�دقت •

F نم ،تانا3بلا عمجل تاودأو ةفداهو ةلاعف تامولعم مظن ر��طت 
 ؛ةفلOتلا ث3ح نم ةلاعفو ةماع E1F UFلاو ردصملا ةحوتفم تامولعملا ا3جولونكت تاودأ مادختسا لالخ

 م3لعتلا عاطق ةطخ ةqقارمو ةع�اتم @ع قيمعلا 0sgك01لا عم ،EgFطولا 3ç¡Fتا01سالا ط3طختلا تاqلطتم @ع ءانب عو�»م ذ3فنت •
)ESP(؛ 

 لجأ نم �Fودلا كنبلا ماظن جهن ام3س ال( تاعو�»ملا ةغا3صو م3يقتلل ا3ًلود اهب ف01عم تا3جهنمو تاودأ @ع دامتعالا •
 ؛)UNESCO DQAF وكسëويلا نم م3لعتلا تانا3ب ةدوج م3يقت راطإو 4SABER EMIS لضفأ م3لعت جئاتن

 ىرخألا ة3موكحلا تانا3بلا دعاوق عم OpenEMIS ح�تفملا يو01Èلا تامولعملا ةرادإ ماظنل لخادتملا ل3غش~لا ة3ناOمإ •
�gدملا لجسلا تانا3ب ةدعاق عم طÇÈلا لثم ،ةفلتخم ةمظنأ ¡0ع ةس×ئرلا تامولعملل نمآلا لداqتلا rsgكمتل

F ةحص نامضل 
 ؛ةسردملا� مهقاحتلا مدع لمتحملا نِم نيذلا لافطألا د�دحت كلذكو ،ة3صخشلا تامولعملا

 ةردق ر��طت )1( :�إ ة3م3لعتلا تاسسؤملا نم ەاجتالا ة�داحأ ة�د3لقتلا تانا3بلا نع ر�راقتلا م�دقت نم لاقتنالا معد •
fg تامولعملا لداqتو لاصتالا ل3هس� )2( و ،ةصاخلا اهتانا3ب مادختساو ةرادإ @ع ة3م3لعتلا تاسسؤملا

F هاجتاrsg، لثم 
 ؛ة3م3لقإلا ة3م3لعتلا تاطلسلاو ة3م3لعتلا تاسسؤملا rsgب

 ،تارارقلل يوق معد عم لماOتمو ةموكحلل كولممو ةمادتسا اذ م3لعت ةع�اتمو ةqقارم ماظن اهنع جت�ي جورخ ة3ج3تا01سإ •
 .F¡°راخلا EgFفلا معدلا @ع دامتعالا نود ةس×ئرلا ة3موكحلا تارادإلا �إ ماظنلا لقن عمو
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 لما8تلا ة'ج'تا%$سا
 اه�»ë متيل ،ماOحôب ةلماOتملاو ةÈراقتملا تاق3بطتلا نم ةعومجم� OpenEMIS ح�تفملا يو01Èلا تامولعملا ةرادإ ماظن م3مصت مت
fg ةددحملا فعضلاو ةوقلا طاقن @ع اًدامتعا .م3لعتلا ةطلس تاجا3تحا ة3بلتل

F 01لا تامولعملا ةرادإ ماظنÈيو EMIS احلا�F، نكم� 
 نم ةددحم بناوج ز��عتل لقتسم وأ õFامج لOشOpenEMIS ª ح�تفملا يو01Èلا تامولعملا ةرادإ ماظن تاق3بطت نم ددع جمد
 يو01Èلا تامولعملا ةرادإ ماظن للحم تاق3بطت مادختسا نكم� .EgF EMIS nationalطولا يو01Èلا تامولعملا ةرادإ ماظن قيبطت

OpenEMIS Analyzer 01لا تامولعملا ةرادإ ماظنل ةس×ئرلا ةحوللاوÈيو OpenEMIS Dashboard نم تانا3بلا جارختسال 
 ةرادإ ماظن ةع�اتم قيبطت مادختسا نكم� .طئارخو ة3نا3ب موسرو لوادج @ع يوتحت تانا3ب ةحول ثادحتسال �Fاحلا ماظنلا
 دان~سالا� - م3لعتلا ر��طتل ة3نطولا ةطخلا فادهأو ةماعلا فادهألل زرحملا مدقتلا عب~تل OpenEMIS ح�تفملا يو01Èلا تامولعملا
 .EMIS يو01Èلا تامولعملا ةرادإ ماظن نم اهيلع لوصحلا مت E1Fلا تا��ؤملا �إ

 
 ا3جولونكتل ةحاتملا ة3تحتلا ة�3بلاو تاqلطتملاو تاقا3سلا عم ملقأتلا OpenEMIS ح�تفملا يو01Èلا تامولعملا ةرادإ ماظنل نكم�
 :لاثملا لø3س @ع ،دل� ل�O ةصاخلا تالاصتالاو تامولعملا

• fg
F لاqلا نادلE1F 0بك دح �إ قرولا @ع تانا3بلا عمج اهيف دمتع�s، 01لا تامولعملا ةرادإ ماظنل نكم�Èح�تفملا يو 

OpenEMIS لا ة3قرولا تانا3بلا ةنمقر ة3لمع ل3هس�E1F كلذكو ،ة�رادإلا تا��تسملا فلتخم @ع سرادملا نم اهعمج مت 
 .ل3لحتلاو روصتلاو ر�راقتلا دادع¿و اهع3مجتو تانا3بلا لماOت تا3لمع rsgسحتو ل3هس�

• fg
F لاqلا نادلE1F ردتلا لاقتنالا �إ �س�UVWX إZ ةرادإ ماظنل نكم� ،ة3م3لعتلا تاسسؤملا نم ة'نو%$`لإلا تانا'بلا عمج 
 �إ ةدن~سملا 0sغ تانا3بلا ةرادإ rsgب عمج� لح لالخ نم ة3لمعلا ەذه ل3هس� OpenEMIS ح�تفملا يو01Èلا تامولعملا
fg رارمتسالا عم ،تن01نإلا� لاصتالا نود� وأ ة3باحسلا ةكqشلا

F تامولعملا ةرادإ ماظن تانا3ب تال3لحت نم ةدافتسالا 
  .OpenEMIS ح�تفملا يو01Èلا

• fg
F لاqلا نادلE1F 01لا تامولعملا ةرادإ ماظن اهبÈيو EMIS شلا @ع مئاقلاqنم ةلصفم تامولعم عمج� يذلاو ة3باحسلا ةك 
 ةرادإ ماظن عم ة�درفلا OpenEMIS ح�تفملا يو01Èلا تامولعملا ةرادإ ماظن تادحو جمد نكم� ،ة3م3لعتلا تاسسؤملا
 تامولعملا ةرادإ ماظن تادحو اهرفوت E1Fلا لولحلا لمش� .ة3لاحلا فئاظولا لامOتسال �Fاحلا EMIS يو01Èلا تامولعملا
 عم قاحتلالا تالجس نم ققحتلا ق�Çط نع ةسردملا� rsgقحتلملا 0sغ لافطألا د�دحت OpenEMIS ح�تفملا يو01Èلا
 ةراد¿و ،ة3م3لعتلا تاسسؤملل ةرادإلا فئاظوو ،ب»~لا رطخل rsgضرعملا لافطألا ةع�اتمو ،ىرخأ ة3موكح تانا3ب دعاوق
fg ام� ة��»æلا دراوملا

F هملا ر��طتلا كلذEgF إ ،ملعمللëاقلت ءاش�Ü
F فادهأ نم عبارلا فدهلا تا��ؤمو ة3نطولا تا��ؤملل 

 تاحولل �Fآلا د3لوتلاو ،لماشلا م3لعتلا ةع�اتمو ،ة3سردملا بت¹لا م3لس� تا3لمع عب~تو ،SDG 4 ةمادتسملا ة3منتلا
fg جاردإلا نمضتي .اهتاروصتو سا3قلا

F شq01لا تامولعملا ةرادإ ماظن ةكÈح�تفملا يو OpenEMIS 0م اًض�أsgلثمتت ة3فاضإ ة 
fg
F تباو تادحو( تاثيدحتلا �إ لوصولاOلاو ،)ةد�دج تاراE1F 0فوت متيsاًناجم اه.  

ـل نكم� •  OpenEMIS قارملا تاودأو رطا جمدل ·ا��ق ًالح مدق� ناqة fg
F امم ،ةك01شم ة3عجرم ةادأ åماع جهن دوجوب حمس  

 م3لعتلا عاطقل ة3ج3تا01سالا ةرادإلل
• fg

F لاqلا نادلE1F 01لا تامولعملا ةرادإ ماظن ة3نقت مادختسا نكم� ،تانا3بلا عمجل ة3ل3غش� ةمظنأ اهيدلÈح�تفملا يو 
OpenEMIS سحتلrsg ةتمتأ معدو تانا3بلل ةدحوم تاعدوتسم عــــ�زوت لالخ نم اهعاج01ساو اهظفحو تانا3بلا ن��خت 

 ة��ق تا0sgم اًض�أ OpenEMIS ح�تفملا يو01Èلا تامولعملا ةرادإ ماظن تاودأ ةعومجم رفوت .ة3ئاصحإلا تا��ؤملا
fg جئاتنلا @ع ةمئاقلا ةرادإلا جهانم ز��عتو 3ç¡Fتا01سالا ط3طختلا ز��عتل اًص3صخ ةممصم

F ة3عونلا ةع�اتملا لثم ،تارازولا 
  .م3لعتلل ة3ل3غش~لاو ة3ج3تا01سالا ططخلل ة3م�لاو
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