
 

 

 صحفيبيان  

 عام : التصنيف

 تدريب مزيد من األطباء والممرضين 
   2023آذار /مارس 13

مليون دوالر لتوسيع برامج   200ما يقارب  2023ستستثمر ميزانية عام 

اختصاصي   3400الرعاية الصحية التالية للمرحلة الثانوية لتدريب أكثر من 

 . إضافي في الرعاية الصحية

ستعمل . لدى ألبرتا أفضل العاملين على الخطوط األمامية في الرعاية الصحية في العالم

ها في المكان والزمان حكومة ألبرتا على ضمان حصول سكانها على الرعاية التي يحتاجون

ستساعد االستثماارت الجديدة على تدريب موظفي الرعاية الصحية  . اللذين يحتاجونها به

الذين نحتاجهم وضمان تمكن شباب ألبرتا من التسجيل في البرامج التي يريدونها، هنا في  

 . موطنهم

 

  3400مليون دوالًرا على مدى ثالث سنوات لتوفير أكثر من  72تستثمر حكومة ألبرتا 

كما . مقعداً جديداً في برامج الرعاية الصحية التالية للمرحلة الثانوية في أنحاء المقاطعة

فرصة تدريب إقامة لألطباء  100مليون دوالر إلضافة  113تستثمر حكومة ألبرتا 

 .  ي المجاالت التخصصيةالمتخرجين حديثاً، وخاصة في المناطق الريفية وف

 

جاهدةً على معالجة تحديات الرعاية الصحية التي   2023تعمل حكومة ألبرتا في ميزانية عام 

 :نواجهها من خالل

  1800مليون دوالر في توسيع برامج الرعاية الصحية لتوفير ما يقارب  30استثمار  -

التمريض والمساعدة في الرعاية  مقعداً جديداً على مدى السنوات الثالث القادمة في برامج  

 . الصحية واإلسعاف

مقعداً جديداً لدراسة الطب في جامعة   120مليون دوالر لتوفير  20استثمار ما يقارب  -

 .كالغاري وجامعة ألبرتا

o   سيساعد التمويل أيضاً على زايدة عدد األطباء في المناطق الريفية في ألبرتا بالتعاون

 . مع وزارة الصحة

مليون دوالر على مدى ثالث سنوات لتوفير فرص إقامة طبية إلضافة   113استثمار  -

 .فرصة تدريب إقامة وتمويل أجور األطباء األكاديميين لتدريس طالب الطب  100

مليون دوالر لرفع مهارات الممرضين المتلقين لتعليمهم في الخارج عبر   22استثمار  -

فرصة    1500التجسير الحالية إلضافة  إنشاء برامج تجسير وزيادة عدد المقاعد في برامج 

 .جديدة

مليون دوالر على مدى سنتين الستهداف توظيف الممرضين المتلقين  14استثمار  -

 . تعليمهم في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة

 

هي التزامات محددة كجزء من استراتيجية القوى العاملة في    2023استثمارات ميزانية عام 

ترسي األساس للتمتع بنظام رعاية صحية متجدد ومستدام يوفر لجميع  مجال الصحة، والتي

 معلومات ذات صلة
 ألبرتا في العمل 

 
 استراتيجية القوى العاملة في مجال الصحة

 
 

 استفسارات وسائل اإلعالم 
 Sam Blackettسام بالكيت 

sam.blackett@gov.ab.ca 
587-589-6048 

 السكرتير اإلعالمي للتعليم العالي  
 
 

https://www.alberta.ca/alberta-at-work.aspx
https://www.alberta.ca/health-workforce-strategy.aspx
mailto:Sam.Blackett@gov.ab.ca
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  سكان ألبرتا إمكانية الوصول إلى المراكز الصحية، مع وجود القوى العاملة لتقديم الخدمات الصحية التي يحتاجها سكان ألبرتا اليوم وفي

 .  المستقبل

 

دعى مؤسسات التعليم الالحق للمرحلة الثانوية الممّولة حكومياً لتقديم عروضها  كجزء من عملية زيادة المقاعد في برامج الرعاية الصحية، ست  

الممرضون المسجلون، والمساعدون في الرعاية الصحية،  : يمكن للبرامج أن تتضمن. لزيادة عدد المقاعد في البرامج المعنية بالصحة

 . سعاف، وغيرهم من التقنيين والفنيين الطبيينوالممرضون الممارسون المعتمدون، ومنسقو ومشرفو التمريض، ووظائف اإل

 

تستثمر وزارة التعليم العالي من خالل  . سنوات 10على مدى % 58يتوقع أن يزيد توسيع برامج األطباء من عدد مقاعد الطب المتوفرة بمعدل 

جديداً لدراسة الطب في جامعة كالغاري وجامعة مقعداً  20لدعم توفير   2024-2023مليون دوالر في عام    2أكثر من  2023ميزانية عام 

مليون دوالر لدعم   11.6 ، وأكثر من2024-2023مقعداً جديداً بحلول عام   60مليون دوالر لدعم توفير  5.8استثمار بمايزيد عن . ألبرتا

 . جديداً لجامعة كالغاري وجامعة ألبرتامقعداً  60مقعداً الجدد، سي ضاف  120من الـ . 2026-2025مقعداً بحلول عام  120توفير ما مجموعه 

 

مليون دوالر لتوسيع برامج تدريب األطباء على مدى ثالث سنوات هو جزء من برنامج الطب األكاديمي والخدمات  113االستثمار بمبلغ 

عملهم المتعلق بالبحث واالبتكار الصحية الذي يضمن دفع أجور األطباء التابعين لكليات الطب في ألبرتا لتقديمهم الرعاية للمرضى إلى جانب 

  .والتعليم واإلدارة والقيادة

 

فرصة   30يتضمن التمويل دعماً لزيادة قدرة المقاطعة على تدريب مزيد من األطباء، وخاصة في المراكز اإلقليمية والمجتمعات الريفية، وإضافة 

عند توفير . د من التدريب قبل تمكنهم من ممارسة مهنتهم في ألبرتاإقامة طبية جديدة لخريجي الطب من خارج البالد الذين يحتاجون إلى مزي

   . طبيب إضافي سنوياً ليصبحوا جاهزين لممارسة المهنة 100المقاعد اإلضافية بشكل كامل، ستمنح حكومة ألبرتا تراخيص لـ 

 

  900مليون دوالر لدعم إنشاء برامج تجسير جديدة إلضاف  15لدعم الممرضين الحاصلين على تعليمهم في الخارج، تستثمر حكومة ألبرتا 

مقعداً جديداً في برامج   600 مليون دوالر لتوفير أكثر من 7.3أعلنت حكومة ألبرتا الشهر الماضي عن استثمارها لمبلغ . شاغراً جديداً للطالب

 .  ير الحالية في جامعة مونت رويال وكلية بو فالي وكلية توركويستالتجس

 

باإلضافة إلى  . مقعداً جديداً في البرامج المعنية بالصحة 2500ت بنى هذه االستثمارات على هدف زيادة التسجيل في العام الماضي الذي أضف  

مراكز تدريب صحية إقليمية في ليثبردج وغراند بريري لدعم تدريب األطباء في  االستثمار بمبلغ مليون دوالر المعلن عنه مؤخراً لدراسة إنشاء 

 . المناطق الريفية

 

رامج  هذا جزء آخر من االستراتيجية األوسع للحكومة لتحسين نطام الرعاية الصحية لدينا التي تتضمن استثمارات تاريخية في الرعاية الصحية وب

 .المرحلة الثانوية في المقاطعةتوسيع الرعاية الصحية في نظام ما بعد 

 

ن ميزانية عام  مستقبل ألبرتا عبر تحويل منظومة الرعاية الصحية لتلبية احتياجات الناس، ودعم سكانها بتحمل    2023تؤّمِّ

والتنوع  تكاليف المعيشة المرتفعة، والحفاظ على سالمة مجتمعاتنا ودفع االقتصاد بمزيد من الوظائف، والتعليم عالي الجودة 

 .المستمر

 حقائق سريعة 

 : مليون دوالر لتوسيع برامج التجسير الحلية للممرضين، مما يوفر 7.3سي ستثمر مبلغ  •

o 256 مقعداً جديداً في برامج التجسير للممرضين المسجلين في جامعة مونت رويال. 

o 120 معتمدين و،مقعداً جديداً في كلية بو فالي في برنامج التجسير للممرضين الممارسين ال 

o 250 مقعداً جديداً في كلية نوركويست في برنامج التجسير للممرضين الممارسين المعتمدين. 
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