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نسبة اإلنجاز الكليةجاري/تمسنة التخصيص($)الموازنة الجهة المستفيدةأهم األنشطةنوع المشروعاسم المشروع

1

تقليل معدل المراضة والوفاة بين األطفال 

الخدج
%10جاري462,2802018المستشفيات

2

 بمجمع ctترميم غرفة االشعة المقطعية 

الشفاء
%10جاري126,0002018المستشفياتترميمبناء

%10جاري100,4452018المستشفياتأجهزة طبيةتجهيزاتمشروع سرطان الثدى3

4

بناء قدرات الطاقم العامل في االستجابة 

االولية للصدمات
%10جاري10,0002018المستشفياتتدريبتنمية بشرية

5

شراء قطع غيار لالجهزة الطبية 

والكهرميكانيكة
نفقات تشغيلية

صيانة وقطع 

غيار
%10جاري180,4742018الهندسة والصيانة

6

تطوير مهارات جراحة المنظار و مكافحة 

العدوى
%10جاري02018التنمية البشريةتدريبتنمية بشرية

7
%10جاري400,0532018الهندسة والصيانةصيانة محطات توليد االكسجين

%10جاري24,1002018المستشفياتتدريبتنمية بشريةالوالدة اآلمنة8

9

التعليم عن )برنامج جراحة االوعية الدموية 

(بعد، وتدريب
%10جاري02018المستشفياتتدريبتنمية بشرية

10

إعداد )ادارة مرضى القدم السكري 

(بروتوكوالت
%10جاري02018التنمية البشريةتدريبتنمية بشرية

11

تدريب حول آلية التعامل مع حاالت 

الصدمات في أقسام الطوارئ
%10جاري02018المستشفياتتدريبتنمية بشرية

%10جاري02018التنمية البشريةتدريبتنمية بشريةتدريب ضمن برنامج معالجة الجروح12

%20جاري70,0002018المستشفياتترميمبناءترميم مستشفى الطب النفسي13

%10جاري02018الصحة النفسيةتدريبتنمية بشريةدورات تدريبية في مجال الصحة النفسية14

15

برنامج التعاون بين وزارة الصحة وصندوق 

االمم المتحدة لطفولة
%10جاري400,0002018المستشفياتتدريبتنمية بشرية

16

تحسين نوعية خدمات رعاية األم والطفل 

وخدمات التغذية
%10جاري02018المستشفياتتدريبتنمية بشرية

%10جاري500,0002018المستشفياتطاقة متجددةتجهيزاتتوفير أنظمة طاقة شمسية للمستشفيات17

18

دعم االستعداد للطوارئ وتقوية االستجابة 

لحاالت الصحة النفسية في اثناء الطوارئ
%5جاري547,7802018المستشفيات



19

مشروه تحسين االستجابة للصحة النفسية في 

الرعاية االولية المجتمعية
%5جاري146,4002018الرعاية األوليةتدريبتنمية بشرية

20
%5جاري73,2002018الصيدلةأدوية ومهماتنفقات تشغيليةتوفير مستهلكات عظام

21

مشروع استقدام الخبرات و التدريب 

2019-2017المرحلة الرابعة 
%9جاري02018المستشفيات

22

مشروع الفحص السمعي المبكر لألطفال 

المواليد
%5جاري02018الرعاية األولية

23

مشروع تطوير خدمات التصوير 

بااللتراساوند في مراكز الرعاية األولية 

(طبيب30تدريب +  جهاز 17توفير عدد )

%5جاري02018الرعاية األولية

24

مشروع تطوير خدمات الحضانة في 

المستشفيات ما بين الهالل األحمر القطري 

MAP-UKو 

%5جاري02018المستشفيات

25

مشروع تزويد المستشفيات بالوجبات 

الغذائية للمرضى
خدمة التغذيةنفقات تشغيلية

الشؤون المالية 

واإلدارية
%5جاري115,0002018

26

توفير األدوية والعالجات المتعلقة بمرضى 

السرطان
%0معلق250,0002018الصيدلةأدوية ومهماتنفقات تشغيلية

%80جاري02018التنمية البشريةتدريبتنمية بشريةتدريب أطباء تخصص عظام27

28
%70جاري15,0002018الصيدلةأدوية ومهماتنفقات تشغيليةتوفير أدوية

29
وقودنفقات تشغيليةتوفير وقود طارئ للمستشفيات

الشؤون المالية 

واإلدارية
%50جاري20,0002018

30

توفير جهاز غسيل كلى لإلندونيسي مع 

تأهيل البنية التحتية
%10جاري36,0002018المستشفياتأجهزة طبيةتجهيزات

31
وقودنفقات تشغيليةتوفير وقود طارئ للمستشفيات

الشؤون المالية 

واإلدارية
%5جاري531,9002018

32
وقودنفقات تشغيليةتوفير وقود طارئ للمستشفيات

الشؤون المالية 

واإلدارية
%5جاري866,4002018

%5جاري02018التنمية البشريةتدريبتنمية بشريةمشروع تدريب األطباء في مجال االشعة33

34
%10جاري54,8142018الصيدلةأدوية ومهماتنفقات تشغيليةتوفير احتياج الوزارة من ادوية السرطان



35

مشروع تطوير رعاية الصدمات المرحلة 

الثانية
%5جاري30,0002018التنمية البشريةتدريبتنمية بشرية

36
نفقات تشغيلية(بنك الدم  )حمالت مجتمعية 

مصاريف 

إدارية

المختبرات وبنوك 

الدم
%20جاري18,0002018

37
%20جاري95,0002018المستشفياتمشروع دعم خدمات  التعقيم المرحلة الثالثة

38
%10جاري20,0002018الصحة النفسيةطاقة متجددةتجهيزاتتركيب نظام طاقة شمسية في الصحة النفسية

39

مشروع دعم نفسي للفئات المهمشة في قطاع 

غزة
%10جاري300,0002018المستشفياتتدريبتنمية بشرية

%15جاري8,3002018المستشفياتترميمبناءتطوير محرقة مجمع ناصر الطبي40

41
%40جاري32,7342018الصيدلةأدوية ومهماتنفقات تشغيليةتوفير مهمات طبية


