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 رقم طلب المشروع
(خاص �التعاون  

 الدولي)

 31/7/2021 التار�خ     89/2021     

 اسم المشروع 
-في وزارة الصحة  محددة  تعز�ز قدرات الممرضین في تخصصات طب�ة 

 قطاع غزة

الجهة الطال�ة  

 للمشروع 

لتنم�ة القوى اإلدارة العامة  

 وزارة الصحة   – ال�شر�ة  

 نوع المشروع  عام �امل  مدة المشروع
 ضمن الخطة  

 طارئ  

 مجال المشروع 
 خدمات عالج�ة  أجهزة ومعدات   ترم�م  إنشاءات 

 خرى (مع التحدید............) أ  نفقات تشغیل�ة   تدر�ب وابتعاث   مستهلكات 

الجهة المسئولة  
 عن التنفیذ

 وزارة الصحة
الشر�اء في 

 التنفیذ 
 

الفئة المستهدفة  
 وحجمها 

 مدرب   40
مكان تنفیذ 

 المشروع 

وزارة   – اإلدارة العامة لتنم�ة القوى ال�شر�ة  
 الصحة

التكلفة التقدیر�ة  
   للمشروع �الدوالر

 دوالر أمر�كي)  ألف ستون $ (60,000

 ملخص المشروع
(نبذة عن فكرة 

المشروع 
 ومتطل�اته)

وقدرات   مهارات  ل لصق  دبلومات مهن�ة في مجال تمر�ض الغسیل الكلوي واالورامتقوم فكرة المشروع على إقامة برنامج �شمل  

ممرضین ذو   العداد  وذلك .  الف دوالر امر�كي  60بتكلفة تقدیر�ة    السابق ذ�رها  ت الطب�ة مجاالال  في   من الممرضین   40

  .  افضل الخدمات الصح�ة للمرضى في وزارة الصحة  كفاءة عال�ة لتقد�م

 مبررات المشروع  

 قطاع غزة. -واالورام في مستشفیات وزارة الصحة توسیع وتحسین الخدمات المقدمة لمرضى غسیل الكلى •
 قلة الكوادر المؤھلة بشكل جید في ھذا المجال •
 دراسات علیا محلیة في ھذا المجالعدم وجود برامج تأھیل او  •
 مع المرضى  ن للعمل في ھذا المجال الذي یحتاج تعامل خاصالتشجیع على استقطاب موظفی  •

 أهداف المشروع 

 :الهدف العام
 .قطاع غزة  وزارة الصحةمستشف�ات    لمرضى فيجودة الخدمة الصح�ة المقدمة ل  تقد�م  تحسین

 .األهداف الخاصة
 ومهارات الكوادر الطب�ة (الممرضین) في �عض التخصصات الطب�ة مثل تمر�ض غسیل الكلوي واالورام.تنم�ة قدرات   •
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ممرض في مجال تمر�ض األورام من خالل دبلوم مهني متخصص لتقد�م خدمة صح�ة متمیزة للمرضى    20تدر�ب   •
 في وزرارة الصحة .

لالرتقاء �الخدمة الصح�ة المقدمة لمرضى  ممرض في مجال تمر�ض الغسیل الكلوي    20تطو�ر قدرات المهن�ة ل •
 قطاع غزة.-الفشل الكلوي في مستشف�ات وزارة الصحة

 الغسیل الكلوي واالورام في مستشف�ات وزارة الصحة.   لمرضىتطو�ر الخدمات الصح�ة المقدمة   •

 النتائج المتوقعة  
 لوزارة الصحة.  مستوى من الخدمة الصح�ة في مجال الغسیل الكلوي   تقد�م افضل قادر على    ممرض  20تخرج   •

 لوزارة الصحة.   تمر�ض االورام  ممرض قادر على تقد�م افضل مستوى من الخدمة الصح�ة في مجال    20تخرج   •

 تطو�ر الخدمات الصح�ة المقدمة في مرافق وزارة الصحة المختلفة.المساهمة في   •

الجدول الزمني 
لمراحل تنفیذ 

 المشروع الرئ�س�ة 

 المرحلة
 المدة الزمن�ة �األشهر 

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 
             التحضیر
             التنفیذ 
              غالقالتقی�م واإل

الموازنة التقدیر�ة  
 �الدوالر 

دبلوم / التكلفة بالدوالر البند  الرقم
 20األورام لتمریض 

 ممرض 

دبلوم  التكلفة بالدوالر
ل   تمریض الغسیل الكلوي

 ممرض  20

 التكلفة الكلیة بالدوالر

 3,600 1800 1800 مصروفات إدار�ة 1
مصروفات تحضیر�ة  2

 ومشتر�ات 

3300 3300 6,600 

 48,000 24000 24000 مصروفات تنفیذ�ة 3
 1,800 900 900 مصروفات تقی�م  4

 دوالر  60,000 30,000 30,000 المجموع الكلي 
 

 

ك�ف�ة االستدامة  
 للمشروع

 مساهمة وزارة الصحة بتنفیذ دورات مشابهة �شكل ذاتي أو عبر مشار�ع مستقبل�ة. •

آل�ة المتا�عة 
 والتقی�م 

 تقر�ر الجهة الطال�ة للمشروع �كفاءة هذا البرنامج.  •
 والختام�ة للمشروع.متا�عة التقار�ر الدور�ة   •
 تقر�ر �أثر تنفیذ المشروع على المؤشرات ذات العالقة قبل تنفیذ المشروع.  •

 
 

 مدیر دائرة إعداد المشار�ع: د. حمزة عبد الجواد   ا. ر�م أحمد عبد الهاديمعد المشروع:  

 جهات االتصال 
 الدولي مدیر عام التعاون   المسمى الوظ�في: د. عبد اللط�ف الحاج االسم:

 0097082826325 الهاتف مع �ود الدولة:  icd@moh.gov.ps اإل�میل: 


