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مشـــروع مقرتح    

 

 –وزارة الصحة خاص بلتدريب الصحي لإنشاء وتجهيز مركز 

 غزةقطاع 



 4من   2الصفحة  
 

 رقم طلب المشروع
بالتعاون  خاص )

 ( الدولي
900/2202  29/01/2022 التاريخ  

 قطاع غزة  –وزارة الصحة خاص ب لتدريب الصحي ل إنشاء وتجهيز مركز  اسم المشروع
الجهة الطالبة 

 للمشروع 
اإلدارة العامة لتنمية القوى  

 البشرية 

 نوع المشروع شهر  12 مدة المشروع
 ضمن الخطة  
 طارئ  

 مجال المشروع
 خدمات عالجية  أجهزة ومعدات   ترميم  إنشاءات  
 ............( مع التحديد)خرى أ  نفقات تشغيلية   تدريب وابتعاث   مستهلكات  

الجهة المسئولة عن 

 قطاع غزة – وزارة الصحة التنفيذ 
الشركاء في  

 التعليمية  الخليججمعية  التنفيذ 

الفئة المستهدفة 

 وحجمها 

خريجي   جميع  وكذلك  الصحي  القطاع  في  العاملين 

باإلضافة لكافة  ،  التخصصات الطبية و الطبية المساعدة  

بالتثقيف الصحي والدورات   يتعلق  فيما  المجتمع  فئات 

 ذات الطابع اإلداري. 

مكان تنفيذ  

 المشروع

الكتيبة   منطقة  في  أرض  اإلجمالية  قطعة  مساحتها 

الفلسطيني  األرض مجاورة   (²م1300 الطبي  للمجلس 

و  األزهر  اإلوجامعة  وديوان  الجامعة  سالمية 

 . )الموظفين 

التكلفة التقديرية  

 )أربعة مليون دوالر أمريكي($ 4,000,000   للمشروع بالدوالر 

 ملخص المشروع 
نبذة عن فكرة  )

 ( المشروع ومتطلباته

الحالي المتواجد  عن مبنى التنمية    للتدريب الصحي خاص بوزارة الصحة بديالا مستقل  فكرة المشروع تقوم على إنشاء مبنى متكامل  

الشفاء الطبي  الكتيبة  وذلك في  في مجمع  انتهاء  1964حيث أنشئ عام    .منطقة  التمريض وبعد  تعليم  م وكان عبارة عن مدرسة 

م ومع تزايد حجم العمل في التنمية البشرية أصبح المبنى  1995ئرة تنمية القوى البشرية عام  برنامج التمريض تم تحويله إلى دا 

تطوير  نشئت اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية بهدف  أ    بالغرض وال يصلح للتدريب أو حتى مكاتب إدارية للموظفين.  يالحالي ال يف

ا من خالل التخطيط والتدريب والتعليم المستمر، والتواصل  مهارات الكوادر البشرية في وزارة الصحة   ا وإداريا ا ومهنيا الفلسطينية علميا

باإلضافة لعقد امتحانات    . الفعال مع المؤسسات والجهات ذات العالقة من أجل االرتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن الفلسطيني

ا وب عد حوسبة االمتحانات أصبحت اإلدارة ال تستطيع استيعاب األعداد الكبيرة  مزاولة المهنة للتخصصات الصحية ثالث مرات سنويا

تم عمل العديد من عمليات الترميم والصيانة    إنشاء المبنى  ذ ومن   مما اضطرها لالستعانة بالجامعات التي لديها مختبرات حاسوب. 

ومختبرات التدريب مساحتها    كذلك القاعات  .الكومته حيث أن المبنى الحالي قديم    إمكانية لعمل ترميمات أخرى  لكن لم تعد هناك

  الشفاء الطبي يشكل بيئة تدريبية غير مناسبة. كما أن وجود المبنى الحالي داخل مجمع  .  المناسبشكل  الليست كبيرة وغير مجهزة ب

سالمية  زهر الجامعة اإلوجامعة األ  األرض المجاورة للمجلس الطبي الفلسطيني)رض في منطقة الكتيبة  أتم تخصيص قطعة    ومؤخراا 

له  لذلك فإن تنفيذ هذا المشروع سيكون  .  ²م800ومساحة البناء    ²م1300إلقامة هذا المركز حيث تم تخصيص    (وديوان الموظفين 

الخدمة المقدمة  مما يؤثر بشكل إيجابي على مستوى   لجميع كوادر وزارة الصحة  تدريبية وتعليمية مناسبةفي خلق بيئة    أثر كبير

 . للمرضى

 مبررات المشروع 
 الحاجة الماسة لوزارة الصحة إلى مركز تدريب صحي مجّهز بأحدث التقنيات ليفي بأغراض التدريب.  .1

 . واحتفاالتحجم العمل من دورات داخلية وأيام علمية في زيادة الحاجة الستيعاب ال .2

 وجود مركز حاسوب خاص لوزارة الصحة. الحاجة ل .3

 أهداف المشروع 
 الهدف العام: 

 إنشاء مبنى متكامل ومستقل للتدريب الصحي يخدم وزارة الصحة بجميع فئاتها. 
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 األهداف الخاصة: 

 تزويد العاملين في المجال الصحي بمستوى متقدم من التعليم المهني المستمر.  .1

 لكتروني ومختبرات التدريب. ليم اإلوالتعالفيديو كونفرانس   تطبيق أحدث التقنيات الخاصة بالتعليم عن بعد مثل  .2

 المشاركة مع المؤسسات و الكليات الصحية المحلية و الدولية في برامج التعليم الصحي. تسهيل  .3

 تغطية االحتياجات التدريبية للقطاع الصحي الفلسطيني.  .4

 المؤشرات الحالية
 . إضافية قِدم المبنى الحالي مع عدم إمكانية عمل ترميمات ▪

 زيادة حجم العمل من دورات داخلية وأيام علمية واحتفاالت.  ▪

 التحديات الناشئة عن تطبيقات استخدام برامج المحاكاة في عملية التدريب.  ▪

 عدم وجود مركز حاسوب خاص لوزارة الصحة.  ▪

المؤشرات المتوقعة  

 بعد تنفيذ المشروع 
 الكتيبة.  في منطقةمجهز مبنى خاص بالتدريب الصحي  ✓

 عدد أكبر من الخريجين والموظفين في الدورات التدريبية.استيعاب  ✓

 سهولة المشاركة مع المؤسسات األخرى في برامج التعليم الصحي من خالل التقنيات الحديثة.  ✓

الجدول الزمني لمراحل  

تنفيذ المشروع  

 الرئيسية 

 المدة الزمنية باألشهر  المرحلة 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             التحضير 
             التنفيذ 
             غالق التقييم واإل 

 

الموازنة التقديرية 

 بالدوالر 

 التكلفة بالدوالر  البند  #

 3,000,000 إنشاء المبنى  .1

 1,000,000 أجهزة ومعدات  .2

 4,000,000 باألرقام  التكلفة اإلجمالية

  دوالر أمريكي   يونأربعة مل التكلفة اإلجمالية بالحروف 
كيفية االستدامة  

 للمشروع 
مع توفير قطع   للخدمة بالشكل المناسب  اواستمرارية تقديمه  اللحفاظ عليهولألجهزة  القيام بعمل صيانة دورية للمبنى  

 . الغيار الالزمة

 آلية المتابعة والتقييم  
 تقارير خاصة بعرض السعر والترسية حسب المواصفات المطلوبة.  ❖

 تقرير الجهة الطالبة والجهة الفنية المعنية بخصوص االستالم لألجهزة والمعدات واألثاث وكفاءتها في العمل.  ❖

 متابعة التقارير الدورية والختامية للمشروع.  ❖

 تقرير بأثر تنفيذ المشروع على المؤشرات ذات العالقة قبل تنفيذ المشروع.  ❖

 مكونات المبنى المقترح.  - المرفقات 

 حمزة عبد الجواد  .  د: مدير دائرة إعداد المشاريع محمود الخطيب.  أ: معد المشروع اإلعداد

 جهات االتصال 
 مدير عام التعاون الدولي :المسمى الوظيفي عبد اللطيف الحاج . د : االسم

 0097082826325 الهاتف مع كود الدولة:  icd@moh.gov.ps : يميلاإل
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 المقترح: مكونات المبنى 

 مكونات الطابق  المساحة الطابق  #

 يشمل خدمات المبنى )مخزن + أرشيف( والمصلى.  2م008 طابق بدروم   .1

 . والقاعات متعددة االستخدام الكبرىيشمل قاعة المؤتمرات   2م008 طابق أرضي  .2

3.  

 قاعات التدريب.  2م009 طابق أول

 مختبر الطوارئ  -   العناية المركزةمختبر    -  مختبرات المهارات )غرفة عمليات  -

مختبر القلب و   - مختبر التحاليل الطبية - مختبر األسنان  -  ختبر األنف واألذنم

الدموية الجراحات    -  األوعية  العظام    –مختبر  العيون  –مختبر  مختبر    -مختبر 

  الصوتيةمختبر الموجات فوق    – مختبر الوالدة    -مختبر المناظير   -  المسالك البولية

  The objective structured clinical - examination  مختبر الحيوانات  -

(OSCE.) 

4.  
 (. اً لكل مختبرمتدرب 20مختبرات حاسوب تتسع   3الحاسوب ) مختبرات  2م008 طابق ثاني 

 .قاعات التدريب 

 مركز التعليم عن بعد "الفيديوكونفرنس".   2م008 طابق ثالث   .5

 مكتبة وطنية للعلوم الطبية والطبية المساعدة.   2م800 طابق رابع   .6

 . قر اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية "مكاتب إدارية"م  2م800 طابق خامس   .7

 


