
ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج
لماشلا يونس ءادألاريرقت

2020 ماعل

1283 مقرب ةيعامتجإلا ةمدخلاو لمعلا ةرازو يف ةلجسم ةيعمجلا

ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم فارشإ تحتو



...ةلاسرلاو ةيؤرلا

انتيؤر
 دعاوق ءانبوةيملعلا ثاحبألا ذيفنت ربع ةمولعملا ةعانص يف ًايلحمو ًايميلقإ ةدئارلا ةيحبر ريغلا ةمظنملا نوكن نأ“

"ةيثحبلا تانايبلا

 انتلاسر
"نطولا لجأل ةمولعملا ةعانص يف ناقتإلا"

 انميق
 عادبالا ، ءاطعلا ، ةيلوؤسملا ،ةيفافشلا ،ناقتإلا



انفادهأ

ةيحصلا ثاحبألا يف ةكراشملا ةيمهأب عمتجملا ةيعوت

ةيثحبلا تانايبلا دعاوق ءانب

 ماعلا عاطقلل)think-tanks( ريكفتلا تاعمجمو ةيملعلا ثاحبألا ذيفنت
 صاخلاو

يملعلا ثحبلا لاجم يف ةينطولا ةيرشبلا تاردقلا ريوطت



هيونت
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا دجتسملا١٩ انوروك سورياف حاتجا ،٢٠٢٠ ماع نم يناثلا عبرلا لالخ

.ةكلمملا ءاحنا عيمج يف يلكلا مث يئزجلا لمعلا فقو ىلا ىدأ امم

 ةروطخب عمتجملا فيقثتو ةيعوت ىلا انهجتاو دعب نع انلامعا رارمتسا ىلا كراش يف انيعس

.ةيلخادلا ةرازو و ةحصلا ةرازو اهتضرف يتلا ةمظنألاو نيناوقلا قيبطت ةرورضو سوريافلا اذه

.ريرقتلا اذه اهنمضتي يتلاو عمتجملل ةطشنألاو تاردابملا نم ددع ىلع انلمعو انيعس امك

 انلامعا ءاهنا ىلا انهجتاو٢٠٢٠ سطسغأ رهش ةيادب يف لمعلا ىلا لماك لكشب ةدوعلا تمت

.لصفم لكشب ريرقتلا اذه يف اهضرعتسن فوس يتلاو ةديدج تاكارش ءانب و ةقباسلا



الوأ
ةيليغشتلاو ةيجيتارتسإلا فادهألا صخلم



ةيليغشتلاو ةيجيتارتسإلا ةطخلا
رواحم4 ىلإ ةطخلا مسقنت

عمتجملا ةيعوت

 دعاوق ءانب
ةيثحبلا تانايبلا

 ثاحبألا ذيفنت
ةيملعلا

ةيرشبلا تاردقلا ريوطت



فادهألا

عمتجملا ةيعوت

قطانم6 يف ةيوعوت تايلاعف8

رتيوت ىلع عباتم فلأ15

رتيوت ىلع ةدهاشم نويلم4

ينورتكلإلا عقوملل ةرايز نويلم3

2020 يف ةفدهتسملا تارشؤملا

قطانم4 يف ةيوعوت تايلاعف4

رتيوت ىلع عباتم فلأ13.4

رتيوت ىلع ةدهاشم نويلم5.4

ينورتكلإلا عقوملل ةرايز نويلم20.1

2020 ماعل ثلاثلا عبرلا ةياهنب ققحتملا



فادهألا

ةيثحبلا تانايبلا دعاوق ءانب

 ةدعاق يف كراشم فلأ100
ثاحبألا يف ةكراشملا تانايب

 ماظن يف عوطتم7000
يعوطتلا كراش

تانايب ةدعاق يف ريبخ500
نيراشتسملاو ءاربخلا

دحاو يحص دصر ماظن ريوطت

 ةدعاق يف كراشم فلأ75
ثاحبألا يف ةكراشملا تانايب

 ماظن يف عوطتم6850
يعوطتلا كراش

تانايب ةدعاق يف ريبخ346
نيراشتسملاو ءاربخلا

 عمج متيل”ءاذغلاو ةحصلا" يحص دصر ماظن ريوطت مت
.يونس لكشب تانايبلا
19انوروك ةحئاج لالخ ةيسفنلا ةحصلا دصر ماظن ريوطت

2020 ماعل ثلاثلا عبرلا يف ققحتملا2020 يف ةفدهتسملا تارشؤملا



فادهألا

ةيملعلا ثاحبألا ذيفنت

ةينطو تاحوسم5 ذيفنت

فصن لكشب دصر ةمظنأ4 ذيفنت
يونس

ومن سايقتايمثراغول ريوطت
يونس لكشب اهنيسحتو عمتجملا

 ةدوج نم ققحتلا ةمظنأ ريوطت
اهطبرو تانايبلا

ةينطو تاحوسم3 ذيفنت

فصن لكشب دصر ةمظنأ7 ذيفنت
يونس

2021 ةنسل لجؤم

ةيثحبلا عيراشملل تانايبلا ةلدأ5 ءانب

2020 ماعل ثلاثلا عبرلا يف ققحتملا2020 يف ةفدهتسملا تارشؤملا



فادهألا
ةيرشبلا تاردقلا ريوطت

 مهبيردت ربع نطولا ءانبأ ديأب ةيملاع تاسراممو تايجهنمب رادت ةلماكتم ةينطو ةسسؤم ءانبل كراش ىعست
 ةيثحبلا تالاجملا كلذ لمشيو اهمدقتو ةيعمجلاب يقرلا اهنأش نم يتلا ماهملا ةفاكل مهدادعإو
 بيردتلاوةفرعملا لقن جمارب ربع كلذو.تانايبلا ليلحت,ينهملا ريوطتلا تاراهمو,ةماعلا ةحصلا,ةيملعلاو
.داشرإلاو فارشإلاو يناديملاو ينورتكلإلا

 عمج لاجم يف بردتم800
تانايبلا ليلحتو ةدوجو ةرادإو
تانايبلا

 ةحصلا ءارفس  يف بردتم500
 ةماعلا

 ثحبلا تايساسا يف بردتم800
يملعلا

 ريوطتلا لاجم يف بردتم200
ينهملا

 ةدوجو ةرادإو عمج لاجم يف بردتم1484
تانايبلا تانايبلا ليلحتو

 ةماعلا ةحصلا ءارفس  يف بردتم831

يملعلا ثحبلا تايساسا يف بردتم637

ينهملا ريوطتلا لاجم يف بردتم191

2020 ماعل ثلاثلا عبرلا يف ققحتملا2020 يف ةفدهتسملا تارشؤملا



ايناث
تازاجنالاو تاطاشنلل لماشلا ريرقتلا



انوروك ةحئاج لالخ كراش اهب تماق يتلا تازاجنإلاو ةطشنألا

 ةيكولسلا دعاوقلا حرشي ريصق ويديف جارخإو ةباتكب كراش ةيعمج تماق

 تايكولسلا ليدعت نأ فيكو تامزألا تقو رطاخملل هميقتو ناسنإلا ريكفتل

 دنعهتايح ىلع رثؤت يتلا تاديدهتلاو تامزالا نم ناسنإلا يقي ةيحصلا

٢٥٠٠ تزواجت تادهاشم ىلع ويديفلا لصح.تامزالا تقو تارارقلا ذاختا

انه طغضا.ريتوت ىلع ةدهاشم فلا٣٧ نم رثكأ و بويتويلا ىلع

 يشفت نع يوعوت ويديف جارخإو لمع
انوروك سورياف

https://www.youtube.com/watch?v=69F4-_SdaKE


انوروك ةحئاج لالخ كراش اهب تماق يتلا تازاجنإلاو ةطشنألا

سوريافب ةباصإلا ضارعا نع يوعوت ويديف ةمجرت

موي دعب اموي دجتسملا١٩-انوروك

 ضرعأنع يعوت ويديف ةمجرتب ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج تماق

 تائف عيمجل ةجوم ةطسبم ةقيرطب موي دعب ًاموي ضرملا مدقتو

 ضيرملا ىلع هريثأت وه امو ضرملا ةدم ويديفلا حرشي امك.عمتجملا

.هنوطلاخي نممو

انه طغضا: ويديفلا ةدهاشملو

https://www.youtube.com/watch?v=51i0bVCWM7c&t=15s


انوروك ةحئاج لالخ كراش اهب تماق يتلا تازاجنإلاو ةطشنألا

 باتك نم تافطتقم ةردابم

 اهلالخ نم ةيعوطت ةردابم لمعب ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج تماق
يف ملاعلا يف ًاعيبم بتكلا لضفأ نم بتك١0 ةمجرتو صيخلت تمت
مت امك.تاذلا ريوطتو دعب نع لمعلاو تامزألا ةرادإو ةدايقلا تالاجم
 ،ةيديربلا تارشنلا ،يعامتجالا لصاوتلا يف انعقاوم ىلع بتكلا رشن
 بتك3 رشن متيو سرام29 دحألا موي نم ةيادب ينورتكلالا عقوملاو
.ينورتكلالا عقوملا ىلع رمتسم ثيدحتب ةرفوتم نوكت فوس.ايعوبسأ

انه طغضا:اهيلع عالطالاو بتكلا ةرايزلو

https://sharikhealth.com/index.php/2020-02-19-06-59-53/2020-03-23-17-25-01


انوروك ةحئاج لالخ كراش اهب تماق يتلا تازاجنإلاو ةطشنألا

نع ثحبلا يف يدوعسلا عمتجملا تاهجوت نع ةحمل" ريرقت

"تنرتنإلا ةكبش ىلع19-انوروك سوريف نع تامولعم

عمتجملا تاهجوت نع يملع ريرقت لمعب كراش ةيعمج تماق

يف انوروك سورياف تادجتسم رخا نع ثحبلا يف يدوعسلا

.يدوعسلا عمتجملا

انه طغضا:ريرقتلا ليصافت ىلع عالطاللو

https://sharikhealth.com/ResearchReports/ResearchReport2.pdf


انوروك ةحئاج لالخ كراش اهب تماق يتلا تازاجنإلاو ةطشنألا

يضارتفا ةيئاود تامولعم زكرم– ملست ةباوب

 دحأل ةيباعيتسالا ةقاطلا ةدايزب ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج تماق

 ةصنميهو.ةيئاودلا تاراسفتسالل ملست ةباوب– ةقباسلا اهتاردابم

 ةئيهلايف نيلجسمو نيصصختم ةلدايص اهيلع فرشي ةينورتكلإ

 تاراسفتسا ىلع ةباجإلا اهربع متيو.ةيحصلا تاصصختلل ةيدوعسلا

.اهعاونأ ةفاكب ةيئاودلا عمتجملا دارفا

انه طغضا:ملست ةباوب ةرايزل

انه طغضا:يفيرعتلا ويديفلل

https://dic.aldawa.net/
https://www.youtube.com/watch?v=WKWSRNwGjVc&


انوروك ةحئاج لالخ كراش اهب تماق يتلا تازاجنإلاو ةطشنألا

ةفرعملا قيرط جمانرب

 يوعوت يعوبسا ويديف جمانرب وهو ةفرعملا قيرط جمانرب رارمتسا

.يملعلا ريكفتلا تايساسأ ميلعتل هتاقبط عيمجب عمتجملل هجوم

 يملعلا ريكفتلا قرطو ةيمهأب عمتجملا ةيعوت ىلإ فدهيو

 نعداعتبالاو ةايحلا بناوج عيمج يف تارارقلا ذاختا يف اهمادختسال

.ةللضملا تامولعملاو تاعاشإلا

انه طغضا:تاقلحلاو يفيرعتلا ويديفلا ةدهاشمل

https://www.youtube.com/watch?v=7FPG8zIjYMY&list=PLrId2JLHgGheREKK-OEGYvIpf2C53aDmV


انوروك ةحئاج لالخ كراش اهب تماق يتلا تازاجنإلاو ةطشنألا

 ةيسفنلا ةحصلا ةسارد

 ةيسفنلا عمتجملا دارفا ةحص نع ةسارد ربكأ لمعب كراش ةيعمج تماق

 ام ىلع ةباجإلا لالخ نم كلذورتيوت ىلع انوروك ءابو يشفت ةرتف لالخ

 نا بائتكالا ةدح مييقتو ةيسفنلا دارفالا ةحص سردت لاؤس١٢ براقي

هعجارم دارفالا ىلع بجوتي ناك اذا ام حئاصن ةساردلا يطعت امك.دجو

 ثحبلاةيجهنم نا املع.بائتكالا ىلع ركبملا صحفلل يسفنلا روتكدلا

 ام ةساردلا يف كراش.دارفألل بائتكالا ةدح ديدحتل ًايلود اهب لومعم

.ملاعلا لوح ةلود١٠٣ نم كراشم نويلملا براقي

 انه طغضا:يبرعلا ملاعلا لود يف ةيسفنلا ةحصلا رشؤم ةحول ةرايزل

https://sharikhealth.com/index.php?option=com_content&view=article&id=40


انوروك ةحئاج لالخ كراش اهب تماق يتلا تازاجنإلاو ةطشنألا

:ةيميلعتلا كراش ةصنم قالطإو نيشدت

 ةيثحبلا تاراهملل ةينورتكلإ ةيميلعت ةصنم لوأ يه كراش ةصنم
 ىتح بردتملا ليجست نم لماكتمو مدقتم ينورتكلإ ماظنب لمعتو
 ةصنملا مضت.%100 ةينطو تاردقب تروط يتلاو ةداهشلا ىلع هلوصح
 ةحصلا ءارفس راسم ،يملعلا ثحبلا راسم تايساسا:ةيسيئر تاراسم٣
 تزواجت.ةينهملاو ةيتاذلا تاراهملا ريوطت جمارب راسمو ةماعلا
ةداهش1200 ةصنملا نم ةرداصلا تاداهشلا

انه طغضا:ةيميلعتلا كراش ةصنم ةرايزل

https://srs.sharikhealth.com/index.php/main


انوروك ةحئاج لالخ كراش اهب تماق يتلا تازاجنإلاو ةطشنألا

:يحصلا ةايحلا طمن رشؤم ريوطت

قرطو تاساسأ ىلع هريوطت مت يحصلا ةايحلا طمنل كراش سايقم
 ةددحمةجيتن ءاطعإو كراشملا ىدل يحصلا ةايحلا طمن مييقتل ةيملع
 ةيرمعلا تائفلا ىلع سايقملا زكريو.ةايحلا ةدوج نيسحت نم هنكمت
 اذه ىلع ماق.ةيرمع ةئف يأ لبق نم مادختسالل هتمءالم عم رغصألا
 عورشم ربع اينقت هريوطت متو نيصتخملا ءاربخلا نم ةعومجم لمعلا
.ةيكذلا ةحصلا

انه طغضا:يحصلا ةايحلا طمن رشؤم ةرايزل

https://sharikhealth.com/index.php/2020-02-19-06-59-53/2020-04-17-17-35-33


انوروك ةحئاج لالخ كراش اهب تماق يتلا تازاجنإلاو ةطشنألا

 مولعلل زيزعلا دبع كلملا ةنيدم نم ةيثحب ةحنم ىلع لوصحلا
:ةينقتلاو

 ىلع انوروك ةحئاج ريثأت" عورشم ريظن ةيثحب ةحنم ىلع ةيعمجلا تلصح
 ةيعمجربتعتو."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ناكسل ةيسفنلا ةحصلا
 دبع كلملا ةنيدم يف ةيثحبلا حنملا ىلع لصحت ةيعمج لوا يه كراش
.ةينقتلاو مولعلل زيزعلا

 جئاتن ىلع عالطالاو زيزعلا دبع كلملا ةنيدمل ينورتكلالا عقوملا ةرايزل
انه طغضا:حيشرتلا

https://covid19.kacst.edu.sa/grants/


انوروك ةحئاج لالخ كراش اهب تماق يتلا تازاجنإلاو ةطشنألا

 انوروك ةحئاج ريثأت" عورشمل ةيثحب ةحنم ىلع ةيعمجلا لوصح ريظن

2020 ماعل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ناكسل ةيسفنلا ةحصلا ىلع

 تانايبلا عمج نم ءاهتنالا مت. يدوعسلا يحصلا سلجملا عم ةكارشلاب

 ةباتكو تانايبلا ليلحت نم ءاهتنالا مت امك.ويلوي رهش فصتنم يف

قاروألا لوبق راظتنا يفو تابلطتملا ةفاك ءاهناو ةيملعلا قاروألا

 تابلطتم ةفاك ميلست كلذب متيل ةيملاعلا تالاجملا نم ةيملعلا

.عورشملا

انوروك ةحئاجل ةيسفنلا راثالا ةساردل ينفلا ريرقتلا ءاهنا



انوروك ةحئاج لالخ كراش اهب تماق يتلا تازاجنإلاو ةطشنألا

 ةباجتسا نامض ةسايس زجوم ريرقت ةباتكو دادعا يف ةيعمجلا تكراش

 سوردلا تحضوأ يتلاو.ةدافتسملا سوردلاو انوروك ةحئاجل ةلداع

 لضفا ريبادتل تاحارتقالا ينبتو١٩-ديفوك انوروك ةحئاج نم ةدافتسملا

.ةيلبقتسم تاحئاجل انتباجتسا نيسحتل

19-ديفوك نم ةدافتسملا سوردلا:ةحئاجلل ةلداع ةباجتسا نامض ةيسايس زجوم

G20 ريرقت



يضارتفالا ملاعلا:عمتجملا ةيعوت
ينورتكلإلا عقوملا

.مدختسملا ةبرجتو لوصولا ليهستل ينورتكلإلا عقوملا ميمصت ثيدحت مت•
.جماربلاو ةيفيقثتلاو ةيوعوتلا داوملا ةفاك ةفاضإو ةيعمجلا ةطشنأ مسق ةفاضإ مت•
 ةصنملاو ةيسفنلا ةحصلا سايقم لثم نيثحابلاو عمتجملل ةهجوم ةيلعافتلا تاقيبطتلا نم ةعومجم ريوطت مت•

.عمتجملا ةحص رشؤم تايئاصحا ةحولو ةيميلعتلا
تارايزلا لمجم ناك ثيح ماعلا ةيادب ذنم رمتسم روطتب ينورتكلإلا عقوملا راوز ددعةجايز يف مهاس امم•

:يلاتلاك يرهشلا
qرئازنويلم2.4  لوألا عبرلا
qرئازنويلم7.2 يناثلا عبرلا
qرئازنويلم7.8ثلاثلا عبرلا
qرئازنويلم2.7عبارلا عبرلا
 اسكيلأ ةكرش تايئاصحإ بسح ةكلمملا يف ةرايز رثكألا عقوم200 ـلا ةمئاقل ينورتكلإلا عقوملا لصو دقو•

.تنرتنإلا ىلع عقاوملا فينصت يف ةصصختملا
2020 ماعل فدهتسملا نم%500 نم رثكأ اققحم ةرايز20,094,100 عبارلا عبرلا ىتح يلكلا تارايزلا ددع غلب دقو•

.



يضارتفالا ملاعلا:عمتجملا ةيعوت
ينورتكلإلا عقوملا



يضارتفالا ملاعلا:عمتجملا ةيعوت
رتيوت

 رشنو ةيوعوتلاتالمحلا قالطإ هربع متيو.يعامتجالا لصاوتلا تاصنم ىلع كراشل ةسيئرلا ةصنملا رتيوت ربتعي•
 ىرخألاةيعامتجالا تاصنملل ىوتحملا لقم متي مث نمو.روهمجلا عم لصاوتلاو ةيعمجلاب ةقلعتملا رابخألا
.)كوبسيف,مارجتسنا,نإدكنيل(

ةديرغت259 عبارلا عبرلا ةياهن ىتح يلكلا تاديرغتلا ددع•
ةدهاشمنويلم5.4 عبارلا عبرلا ةياهن ىتح تاديرغتلا تادهاشم ددع•
ةعباتمفلا13.4  ثلاثلا عبرلا ةياهن ىتح زواجت نيعباتملا ددع•
ويديف ةدهاشم125,133)يعوبسأ( ةفرعملا قيرط جمانرب تاقلح تادهاشم ددع•
ةدهاشم359,973)يعوبسأ( ةيثحب ةمولعم ةردابم تادهاشم ددع•
 تالمحلامهأ باتك نم تافطتقم و ةيسفنلا ةحصلا سايقمو ،ةفرعملا قيرط ،ةيثحب ةمولعم ةردابم ربتعت•

.انوروك ةحئاج لالخ ةيضارتفالا تاصنملا ىلع عمتجملل ةيوعوتلا



يضارتفالا ملاعلا:عمتجملا ةيعوت
نإدكنيل

.رتيوت ىلع روشنملا ىوتحملا سفن رشن اهربع متيو لصاوتلل ةيعمجلل ةصنم مهأ يناثنإدكنيل ربتعي•

ةدهاشمفلا90 تزواجت عبارلا عبرلا ةياهنب تاكراشملا تادهاشم ددع•
ةعباتم1810 زواجت نيعباتملا ددع•



يضارتفالا ملاعلا:عمتجملا ةيعوت
ينورتكلإلا ديربلا ةرشن

.يعوبسأ هبش لكشب ةيعمجلا لامعأل صخلم رشن اهربع متيو•

ةدهاشمفلا15 زواجت عبارلاعبرلا ىتح تارشنلا تادهاشم ددع•
لجسم65000 زواجت نيلجسملا ددع•
تارشن6 عبارلا عبرلا ىتح ةلسرملا تارشنلا ددع•



يضارتفالا ملاعلا:عمتجملا ةيعوت
 ةيميلعتلا كراش ةصنم

:ةيساسأ جمارب ثالث نمض تارود مدقت ةينورتكلا ةصنم يه ةيميلعتلا كراش ةصنم
.يملعلا ثحبلا تايساسا جمانرب1)
.ةماعلا ةحصلا ءارفس2)
.ةينهملاو ةيتاذلا تاراهملا ريوطت جمانرب3)

تارودلا تابلطتم زايتجاو ليجستلا تايئاصحا
 جمانربلا نيلجسملا ددع ةرودلا يزاتجم ددع

637 967 يملعلا ثحبلا تايساسا جمانرب

831 922 ١٩- انوروك سورياف ةحفاكم ريفس

191 215  عقاولاو ملحلا نيب يصصخت



 ةيملعلا قاروألا
2020 ماع لالخاهئاكرش عم ةيعمجلا اهب تماق يتلا تاساردلاو تاحوسملاب ةصاخلا ةيملعلا قاروألا

 ةساردلا ناونع
Saudi Arabia Mental Health Surveillance System (MHSS): Mental Health Trends amid COVID-19 and Comparison with 
Pre-COVID-19 Trends
Does the taste of the plain packaged cigarettes in Saudi Arabia really changed and differ from the branded cigarettes or 
it is a natural sensory change? Experimental Study

Prevalence and Predictors of Anxiety among Healthcare Workers in Saudi Arabia during the COVID-19 Pandemic

Study Protocol: Saudi Arabia Mental Health Surveillance System (MHSS) during the COVID-19 Epidemic

Arabic Translation and validation of the weight self-stigma questionnaire (WSSQ): Factor structure and reliability



مالعإلا يف كراش

...فحصلا يف كراش
ردصملا  ربخلا ناونع

ةيعمتجملاو ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج عم مهافت ةركذم عقوي يدوعسلا يحصلا سلجملا ربخلا ىلع عالطإلل

ربخلا ىلع عالطإلل »ملست« ةردابمو»عمتجملا ةحص« رشؤم قلطت»كراش«

"ةريزجلا" ةيدوعسلا يف نيخدتلا رارضأب»يعولا بايغ« نع قئاقح فشكت»كراش« ربخلا ىلع عالطإلل

ربخلا ىلع عالطإلل "قبس" ةيدوعسلا يف نيخدتلا رارضأب»يعولا بايغ« نع قئاقح فشكت»كراش«

ربخلا ىلع عالطإلل نينخدملا ريغ ىلع ةراض تاريثأت دوجوب نونمؤي ال نينخدملا نم%٢٧

"مائولا" يدوعسلا عمتجملا يف نيخدتلا رارضأب يعولا بايغ نع ةريطخ قئاقح فشكت”كراش“ ربخلا ىلع عالطإلل

»لصاوتلا« حاتجي بضاغ مسو..شوشغم-ديدجلا-ناخدلا# ربخلا ىلع عالطإلل

https://eshrqah.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85/
http://www.alriyadh.com/1795881
https://www.al-jazirah.com/2019/20191201/ec8.htm
https://sabq.org/K2drTm
https://www.al-madina.com/article/659556
https://sabq.org/htWsFD
https://www.okaz.com.sa/last-stop/na/1758579


مالعإلا يف كراش

...فحصلا يف كراش
ردصملا  ربخلا ناونع

يدوعسلا عمتجملا يف نيخدتلا رارضأب”يعولا بايغ” نع ةريطخ قئاقح فشكت”كراش” ربخلا ىلع عالطإلل

يملعلا ثحبلا تاراهم ميلعتل ةيبرع ةصنم لوأ ربخلا ىلع عالطإلل

https://www.fajr.sa/274932/
https://www.abaadnews.com/2020/05/18/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9/


مالعإلا يف كراش

...نويزفلتلا يف كراش

ردصملا  ءاقللا ناونع

ةيدوعسلا حابص يف ملست ةردابمو كراش ةيعمج نع ينويسب ىدم ةينالديصلا ويديفلا ةدهاشمل

ويديفلا ةدهاشمل يعراس جمانرب عم كراش ةيعمج ىلع فرعت

 يعو ىوتسم ةفرعم اهلالخ مت ةيحصلا ثاحبألل"كراش" ةيعمج ةسارد:ةيرابخإلل كرابملا اشر.د ويديفلا ةدهاشمل
نيخدتلا رارضأب يدوعسلا عمتجملا

https://www.youtube.com/watch?v=tXin37ST53U
https://www.youtube.com/watch?v=7zpuSO3A_Vc&t=10s
https://nabd.com/s/66468916-d5ac05/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AF.-%D8%B1%D8%B4%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%86


مالعإلا يف كراش

...ويدارلا يف كراش

ردصملا  ةلخادملا ناونع

عامتسإلل  ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج نع ثيدحلل يذيفنتلا ريدملا يريمثلا ارون ةلخادم

عامتسإلل  تاهجوت:ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج سسؤم ميهد نب رصان روتكدلا ةلخادم
تنرتنإلا ةكبش ىلع19-انوروك تامولعم نع ثحبلا يف يدوعسلا عمتجملا

عامتسإلل مأفإوي ةعاذإ ىلع ملست ةردابم نع اهثيدح يف ينويسب ىدم ةذاتسألا

عامتسإلل ما فأوي ةعاذإ ىلع يحصلا ةايحلا طمن سايقم نع يريمثلا ارون ةذاتسألا ءاقل

عامتسإلل
 وحن ةكلمملاب تايتفلاو بابشلا تاهاجتا لوح ميهد نب رصان روتكدلا ةلخادم
 انفويض عم يعوطتلا لمعلا

https://www.youtube.com/watch?v=iX9k-AoPGNw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VKl-Sl3Xu9w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cBRe7nx50d8
https://www.youtube.com/watch?v=3MusCa0uMTs
https://twitter.com/jeddah_radio/status/1275047297676607489?s=12


ةيملعلا ريراقتلا

... ةيملع ريراقت
ردصملا ريرقتلا ناونع

19-انوروك سوريف نع تامولعم نع ثحبلا يف يدوعسلا عمتجملا تاهجوت نع ةحمل ريرقتلا ىلع عالطإلل
تنرتنالا ةكبش ىلع

)ةمجرت( موي دعب اموي روطتي فيكو ضرملا ضارعا يهام... انورك ويديفلا ةدهاشمل

 ةيملع ةسارد ؟سفنتلا قيض ببسي ديدجلا ناخدلا له ؟ديدجلا ناخدلا معط ريغت له ويديفلا ةدهاشمل
كراش نم

ريرقتلا ىلع عالطإلل انوروك سورياف يشفت ةرتف لالخ ةيسفنلا ةحصلا دصر ماظن

https://sharikhealth.com/ResearchReports/ResearchReport2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=51i0bVCWM7c&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=y9wNzFKLMlI
https://sharikhealth.com/index.php/2020-02-19-06-59-53/2020-04-05-16-16-19?id=49


ةيملعلا ريراقتلا

...ةيملعلا تارمتؤملا
ةكراشملا عون ةكراشملا ناونع

Presentation Impact and rules of Non-Profit organization on community by Nora Althumiri

Poster Obesity in Saudi Arabia: National Prevalence and Distribution by Nora 
Althumiri

Poster Obesity Impact on Population Health in Saudi Arabia by Nora Althumiri

Presentation Technology & Research Driven Individual’s Health by Dr.Nassser Bindhim



ةيوعوتلا جماربلا

...ةفرعملا قيرط
ردصملا ةقلحلا ناونع

ويديفلا ةدهاشمل  ةيملع ىنعم شو
ويديفلا ةدهاشمل يئيطختلا ركفلاو ةيملعلا ةطلسلا نيب عارصلا
ويديفلا ةدهاشمل ثاحبألل ةيسيئرلا نيمسقلا
 انوروك سوريافو رفوتلا ةدعاق ويديفلا ةدهاشمل
 ضعبب مهتقالع امو فراعملاو تامولعملاو تانايبلا ويديفلا ةدهاشمل
زيحتملا رايتخالا ويديفلا ةدهاشمل
تانايبلا ةدوج نع ةمدقم ويديفلا ةدهاشمل
ويديفلا ةدهاشمل تانايبلا عمج ةيلمع ىلع دمتعت تانايبلا ةدوج
ويديفلا ةدهاشمل يئاصحإلا ليلضتلا
ويديفلا ةدهاشمل ؟ةديدجلا لايجألا دنع ءاكذلا لدعم عفتري اذامل

https://www.youtube.com/watch?v=lx3p3viuzB4&list=PLrId2JLHgGheREKK-OEGYvIpf2C53aDmV&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uR1rrOJyVQQ&list=PLrId2JLHgGheREKK-OEGYvIpf2C53aDmV&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=G_UqoUIVJtw&list=PLrId2JLHgGheREKK-OEGYvIpf2C53aDmV&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=69F4-_SdaKE&list=PLrId2JLHgGheREKK-OEGYvIpf2C53aDmV&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=C0ZeXXzqP1s&list=PLrId2JLHgGheREKK-OEGYvIpf2C53aDmV&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=C0ZeXXzqP1s&list=PLrId2JLHgGheREKK-OEGYvIpf2C53aDmV&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=BTCLnZ_99U8&list=PLrId2JLHgGheREKK-OEGYvIpf2C53aDmV&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=7aGvHEgEEaU&list=PLrId2JLHgGheREKK-OEGYvIpf2C53aDmV&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=nZq2gMbLHdg&list=PLrId2JLHgGheREKK-OEGYvIpf2C53aDmV&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=RYGj0pND8dc&list=PLrId2JLHgGheREKK-OEGYvIpf2C53aDmV&index=11


ةيوعوتلا جماربلا

...ةيثحب ةمولعم
ردصملا  ةمولعملا ناونع

عالطإلل ايموي ةقيقد275 لدعمب زافلتلا نودهاشي:ايملاع ىلعألا نويدوعسلا

عالطإلل ةينورتكلإلا بائتكالا تارابتخا جئاتن ةشقانمل بيبطلا نوروزي38%

عالطإلل ةيبطلا وا ةيحصلا تامولعملا نع نوثحبي يدوعسلا عمتجملا دارفأ نِم53%

عالطإلل "لزنملا جراخ رثكا وا نيتبجو نولوانتي نييدوعسلا نِم53.6%

عالطإلل "؟عمتجملا يف ةأبعملا هايملا كالهتسا ةبسن فرعت له

عالطإلل ةيزاغلا تابورشملا كالهتسا يف ةمدقتملا لودلا نم ديدعلا نم لضفأ ةكلمملا

https://twitter.com/sharikhc/status/1213139219595567105
https://twitter.com/sharikhc/status/1215603093066395648
https://twitter.com/sharikhc/status/1218183274494943232
https://twitter.com/sharikhc/status/1220671117326680069
https://twitter.com/sharikhc/status/1223217536025497600
https://twitter.com/sharikhc/status/1225872317999460353


ةيوعوتلا جماربلا

...ةيثحب ةمولعم
ردصملا ةمولعملا ناونع
عالطإلل !ةكلمملا يف ةنمسلا ةبسن 25٪

عالطإلل طقف ٪33 ىلإ ٪26 نيب ام ةيدوعسلا يف يندبلا طاشنلا لدعم

عالطإلل  نم ديدعلل ببسي هكاوفلاو راضخلا نم اهب يصوملا ةيمويلا ةصحلا لوانت مدع
.طقف ٪13.1 غلبي ةيمويلا ةصحلاب مازتلالا ةبسن ةكلمملا يف.ضارمألا

عالطإلل ؟يبصعلا نولوقلا ضارعأ نم يناعت له
.يبصعلا نولوقلا ضارعأ نم نوناعي ةكلمملا ناكس نم21.9%

عالطإلل ؟مويلا ترطفأ له
عالطإلل يمضهلا زاهجلا يف ضارعأ لكش ىلع رهظت ءاودلل ةيبناجلا ضارعألا نم 58.1٪

https://twitter.com/sharikhc/status/1228304819758227457
https://twitter.com/sharikhc/status/1230798891831963648
https://twitter.com/sharikhc/status/1233348332778655745
https://twitter.com/sharikhc/status/1235907658877714434
https://twitter.com/sharikhc/status/1238413335747493890
https://twitter.com/sharikhc/status/1243532502557503489


ةيوعوتلا جماربلا

...ةيثحب ةمولعم
ردصملا ةمولعملا ناونع
عالطإلل سمشلا يقاو لوح قئاقح
عالطإلل يملعلا ثحبلا لحارم
عالطإلل ةيحصلا ثاحبألا عاونأ

عالطإلل ةيملعلا ثاحبألا ةيمهأ

عالطإلل ةيثحبلا ةنيعلا رابتخا متي فيك
عالطإلل  ةيثحبلا ةنيعلا رايتخا و ديدحت يف ءاطخألا عاونأ
عالطإلل ةنيعلا رايتخا يف ءاطخألا

عالطإلل ةيملعلا ثاحبألا يف ةيقوثوملاو ةيحالصلا
عالطإلل ةيثحبلا تانايبلا عمج

https://twitter.com/sharikhc/status/1268290134136492040?s=12
https://twitter.com/sharikhc/status/1279281841657262082
https://twitter.com/sharikhc/status/1281608332776742912
https://twitter.com/sharikhc/status/1284126741154471936
https://twitter.com/sharikhc/status/1296785575224193026
https://twitter.com/sharikhc/status/1301887912859107328
https://twitter.com/sharikhc/status/1304779683502923778
https://twitter.com/sharikhc/status/1306878894356738048
https://twitter.com/sharikhc/status/1309549043782041603


ةيوعوتلا جماربلا

...ةيميلعتلا كراش ةصنم
ردصملا  يبيردتلا جمانربلا  ناونع

عالطإلل يملعلا ثحبلا يف ةمدقم

عالطإلل 19-انوروك سوريف ةحفاكم ريفس

عالطإلل  عقاولاو ملحلا نيب يصصخت

عالطإلل ةحصلاو يندبلا طاشنلا ريفس

https://srs.sharikhealth.com/index.php/main/r101
https://srs.sharikhealth.com/index.php/main/course/19
https://srs.sharikhealth.com/index.php/main/sg201
https://srs.sharikhealth.com/index.php/main/course/physicalactivityhealth4


ةعقوملا تايقافتالا

 عيراشملاو تايقافتالا
عيراشملاو تايقافتالل ةعقوملا تاهجلا

 ةيحسم ةسارد عورشم ذيفنت يف ةكارش ةيقافتا ناعقوي يدوعسلا يحصلا سلجملاو ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج
يدوعسلا عمتجملا ىلع19ديفوك ةحئاجل ةيسفنلا راثآلل

.نواعت ةيقافتا ناعقوي ةيسفنلا ةحصلا زيزعتل ينطولا زكرملا و ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج



سيسأتلا يعار


