
 

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز 

التخطيط واإلحصاء، رئيس اللجنة الدائمة للسكان أن 

قطر أولت اهتماماً خاصاً بالقضايا المتعلقة بالسكان 

 اضغط هنا للمزيد...   والقوى العاملة

 

وقال الدكتور النابت إن من حق قطر أن تفخر بما 

حققته على أرض الواقع من إنجازات تنموية هائلة في 

مجاالت االقتصاد والعمران والصحة والتعليم وغيرها 

من المجاالت الحيوية التي مكنت الدولة من اللحاق 

ضغط ا...  .بالدولة ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا

 هنا للمزيد

 

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس 

جهاز التخطيط واإلحصاء، رئيس اللجنة الدائمة 

للسكان أن دولة قطر حققت أهداف التنمية العالمية 

في مجالي التعليم والصحة قبل  0202المستدامة 

 اضغط هنا للمزيد...  موعدها

 أخبار اجلهاز على الصحف احمللية 
ان

ّ
 اليوم القطري للسك

Wednesday, October 23, 2019 

https://www.raya.com/rayaeconomic/2019/10/22/قطر-حققت-إنجازات-تنموية-هائلة
http://www.al-watan.com/news-details/id/207497/قطر-حققت-إنجازات-تنموية-هائلة
http://www.al-watan.com/news-details/id/207497/قطر-حققت-إنجازات-تنموية-هائلة
https://www.alarab.qa/story/1410340/رئيس-جهاز-التخطيط-والإحصاء-قطر-حققت-أهداف-التنمية-العالمية-2030-في-مجالي-التعليم-والصحة-قبل-موعدها


 أخبار اجلهاز على الصحف احمللية 
ان

ّ
 اليوم القطري للسك

 
 

 

Wednesday, October 23, 2019 

Meriam Jelliti 

Doha 

UNDER the theme of ‘Population Policy between 

Reality & Hope’, the Permanent Population Com-

mittee (PPC) marked Qatar Population Day at JW 

Marriott Hotel on Tuesday … Click Here For More 

 

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز 

التخطيط واإلحصاء، رئيس اللجنة الدائمة للسكان أن 

دولة قطر حققت أهداف التنمية العالمية المستدامة 

في مجالي التعليم والصحة قبل موعدها ...  0202

  اضغط هنا للمزيد

 
 

أكتوبر /قنا/ أكد سعادة الدكتور صالح  00الدوحة في 
بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط واإلحصاء، 
رئيس اللجنة الدائمة للسكان أن دولة قطر حققت 

في مجالي  0202أهداف التنمية العالمية المستدامة 

  اضغط هنا للمزيد...  التعليم والصحة قبل موعدها

 خبر إضافي 

http://www.qatar-tribune.com/news-details/id/175152/call-for-cooperation-among-different-entities-for-achieving-demographic-balance-in-qatar
https://www.al-sharq.com/article/22/10/2019/رئيس-جهاز-التخطيط-والإحصاء-قطر-حققت-أهداف-التنمية-العالمية-2030-في-مجالي-التعليم-والصحة-قبل-موعدها
https://news.qna.org.qa/lang/ar/w/article/1571744595023655200
https://news.qna.org.qa/lang/ar/w/article/1571744595093655400


 أخبار اجلهاز على الصحف احمللية 
ان

ّ
 اليوم القطري للسك

Wednesday, October 23, 2019 

 

 
 

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز 

التخطيط واإلحصاء، رئيس اللجنة الدائمة للسكان أن 

دولة قطر حققت أهداف التنمية العالمية المستدامة 

في مجالي التعليم والصحة قبل موعدها.. منوها  0202

في الوقت ذاته بما تحقق خالل العامين الماضيين في 

 اضغط هنا للمزيدمجاالت االقتصاد والعمران ... 

https://lusailnews.net/article/business/e-qatar/22/10/2019/قطر-حققت-أهداف-التنمية-العالمية-2030-في-مجالي-التعليم-والصحة-قبل-موعدها

