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 رقم طلب المشروع
(خاص بالتعاون 

 الدولي)

 1202/   1/16 التاریخ          2021/001      

 اسم المشروع
طاع ق –تعزیز قدرات أطباء البورد الفلسطیني في البحث العلمي 

 غزة 

الجهة الطالبة 

 للمشروع

العامة لتنمیة القوى اإلدارة 

 وزارة الصحة –البشریة 

 نوع المشروع عام كامل مدة المشروع
 ضمن الخطة 

 طارئ 

 مجال المشروع
 خدمات عالجیة  أجهزة ومعدات  ترمیم  إنشاءات 

 خرى (مع التحدید............)أ  نفقات تشغیلیة  تدریب وابتعاث  مستهلكات 

الجهة المسئولة عن 
 التنفیذ

 وزارة الصحة
الشركاء في 

 التنفیذ
 

الفئة المستهدفة 
 وحجمها

مشرفي ومتدربي برامج البورد الفلسطیني بعدد 
 متدرب لكل دورة 26

مكان تنفیذ 
 المشروع

وزارة  –اإلدارة العامة لتنمیة القوى البشریة 
 الصحة

التكلفة التقدیریة 
  للمشروع بالدوالر

 دوالر أمریكي) ستة عشرو  مئتانوعشرون ألفًا و  سبعة( $ 27,216

 ملخص المشروع
(نبذة عن فكرة 

 المشروع ومتطلباته)

 لصقللمشرفي ومتدربي برامج البورد الفلسطیني  تقوم فكرة المشروع على إقامة برنامج یشمل عدة دورات تدریبیة

 ي تتبعها دورة فيمهاراتهم وقدراتهم في مجال البحث الصحي.  ویتكون البرنامج من دورة في مناهج البحث العلم

أخالقیات البحث العلمي والكتابة األكادیمیة وكیفیة مخاطبة المجالت من أجل النشر ثم دورة في التحلیل اإلحصائي 

)SPSS ًمن وزارة الصحة على إعداد جیل من الباحثین قادر على القیام بأعباء البحث العلمي حسب  ). وذلك حرصا

 . $ 27,216االحتیاجات الفعلیة للوزارة. وذلك بتكلفة تقدیریة 

 مبررات المشروع 
 .الصحة وزارةأطباء غیاب ثقافة البحث العلمي لدى     •
 الحاجة الملحة لباحثین قادرین على تنفیذ أولویات وزارة الصحة من البحث العلمي.    •

 أهداف المشروع

 :الهدف العام
 تنمیة قدرات ومهارات الباحثین في وزارة الصحة وتنفیذ أبحاث ضمن أولویات الوزارة.

 :األهداف الخاصة
 أهمیة البحث العلمي في تطویر الخدمة الصحیة المقدمة داخل وزارة الصحة. مناقشة •

 خطوات إجراء البحث العملي. شرح •
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 إعداد مقترحات أبحاث قابلة للتطبیق من قبل المشاركین. •

 ).SPSSتحلیل البیانات باستخدام برنامج التحلیل اإلحصائي ( ممارسة •

 تفسیر نتائج البحوث بطریقة علمیة. •

 من البحوث ضمن أولویات وزارة الصحة. تنفیذ عدد •

 النتائج المتوقعة 
 باحث مؤهل قادر على عمل األبحاث الضروریة لوزارة الصحة. 26تخرج  •

 ضمن أولویات وزارة الصحة وقابل للتطبیق. بحث 13تنفیذ  •

 تطویر الخدمات الصحیة المقدمة في مرافق وزارة الصحة المختلفة.المساهمة في توفیر توصیات ل •

الجدول الزمني لمراحل 
 تنفیذ المشروع الرئیسیة 

 المرحلة
 المدة الزمنیة باألشهر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             التحضیر
             التنفیذ
              غالقالتقییم واإل

الموازنة التقدیریة 
 بالدوالر

 التكلفة بالدوالر البند #
  52 )$2متدرب *  26دفتر، قلم) (قرطاسیة (حقیبة،  .1
  1,872  )26 *لكل متدرب   $6 *لقاء 12ضیافة ( .2
 900 )$15  *ساعة  60حوافز للمدربین ( .3
 650 )$50 * 13مشرف میداني للبحث ( .4
 1,430 } $110  *بحث (طبیبین لكل بحث)  13 { تنفیذ البحوث .5
 300 ) $300  * 1(منسق مشروع  .6
 600 ) * 300 $أیام علمیة واحتفال نهایة الدورة والشهادات (یومین  .7
 1,000 نشر البحوث في المجاالت العالمیة .8

 $ 6,804 التكلفة اإلجمالیة للدورة الواحدة
   $27,216 التكلفة اإلجمالیة للمشروع (أربع دورات)

كیفیة االستدامة 
 للمشروع

 مشابهة بشكل ذاتي أو عبر مشاریع مستقبلیة.مساهمة وزارة الصحة بتنفیذ دورات  •

 آلیة المتابعة والتقییم 
 تقریر الجهة الطالبة للمشروع بكفاءة هذا البرنامج. •
 متابعة التقاریر الدوریة والختامیة للمشروع. •
 تقریر بأثر تنفیذ المشروع على المؤشرات ذات العالقة قبل تنفیذ المشروع. •

  المرفقات

 مدیر دائرة إعداد المشاریع: د. حمزة عبد الجواد   المشروع: محمود الخطیبمعد  اإلعداد

 جهات االتصال
 مدیر عام التعاون الدولي المسمى الوظیفي: د. عبد اللطیف الحاج االسم:

 0097082826325 الهاتف مع كود الدولة: icd@moh.gov.ps اإلیمیل:


