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 وزارة الصحة – حوسبة مستشفى محمد یوسف النجار
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 28/12/2020 التاریخ  059/2020 رقم المشروع 

 .الصحة وزارة – النجار یوسف محمد مستشفى حوسبة اسم المشروع

 طارئ  □                الخطة االستراتیجیة ضمن  ■المشروع: نوع  شھور بعد توفر التمویل  6 مدة المشروع

 مستھلكات  □              تدریب وابتعاث □    أجھزة ومعدات         ■     ترمیم           □   انشاءات       □  مجال المشروع

  الشركاء  قطاع غزة-وزارة الصحة الجھة المنفذة 

الجھة  نسمة  ألف 260عددھم محافظة رفح والبالغ سكان  الفئة المستھدفة
 المستفیدة 

مستشفى محمد یوسف 
   النجار 

ً  عشر  ثالثة( $13780 الموازنة التقدیریة $  . )أمریكي  دوالر وثمانون وسبعمائة ألفا

 ملخص المشروع 
 

النجار في محافظة رفح    والمعلومات�ة  الش�ك�ة  البن�ة  أداء  وتحسین  تطو�رالمشروع على  تقوم فكرة   لمستشفى محمد یوسف 
  155  �عمل  و�قوم  مرض�ة  حالة  آالف  10  شهر�اً   المستشفى  �ستقبلنسمة، حیث    ألف  260  �قدم خدمات لـ   الذيو   �قطاع غزة،

أ  شهر�اً   جراح�ة  عمل�ة   واألذن   واألنف  الكلى  وغسیل  واألطفال  والعظام  وال�اطنة  الجراحة (   المختلفة  قسامهوذلك من خالل 
 واالطالع  الب�انات  ادخال  ��ف�ة  في   وخلل   الش�ك�ة  البن�ة  أداءفي    ضعف  من   األقسام  هذه  وتعاني  ).  واألشعة  والمختبر  والحنجرة
و   السیرفرات  ل�طء  وذلك  علیها، �احت�اجات  حاسوب  أجهزة  عن  ع�ارة  التي هيالمتوفرة  تفي  في    ذات مواصفات ال  العمل 

المستشفى. لذلك المستشفى �حاجة إلى تفعیل الخدمات االلكترون�ة من خالل حوسبتها وذلك لتحسین مستوى جودة الخدمات  
العا أداء  تحسین  إمكان�ة  یتضمن  للمرضى والذي  المقدمة  المرضى الصح�ة  معامالت  تسر�ع  في  أط�اء و�دار�ین  ملین من 

بتكلفة    احت�اج المستشفى من الحوس�ة وذلك. و�أتي هذا المشروع لسد  المرضى في متا�عة فحوصاتهم �شكل أفضل  ومساعدة
  $.13,780تقدیر�ة للمشروع تبلغ 

 مبررات المشروع

 في    واالطالع  الب�انات  ادخال   ��ف�ة  في   وخلل  الش�ك�ة  البن�ة  أداء  في  ضعف  وجود العاملین  أداء  �عیق  مما  علیها 
 المستشفى.

 .ز�ادة االكتظاظ والتزاحم بین المرضى في ظل انتشار فیروس �ورونا مما �عرض المرضى لخطر اإلصا�ة �الفیروس 
  ات بینهم و�مكان�ة ت�ادل المعلومن األط�اء والعاملین في القطاع الصحي من تحدیث معلوماتهم �استمرار یتمكصعو�ة

 �سهولة.

  احتمال فقدان ب�انات المرضى من فحوصات مخبر�ة وطب�ة وأشعة لعدم إمكان�ة عمل نسخ احت�اط�ة �شكل دوري . 
  .ضعف مستوى جودة الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعین في المستشفى 

 أھداف المشروع 

 الھدف العام  

توفیر سیرفر رئ�سي  المقدمة في مستشفى محمد یوسف النجار من خالل الحوس�ة تحسین جودة خدمات في المساهمة 
  . على أجهزة الحاسوب والهواتف الذ��ة فعیل التطب�قات الخاصة �المستشفىومر�زي �اإلضافة إلى ت
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 األھداف الخاصة
  مشاكل تعطل وضعف  �عالج ومر�زي  رئ�سيتطو�ر وتحسین األداء في العمل �المستشفى من خالل توفیر سیرفر

 سرعة استجا�ة الش�كة. 
 إلتاحة الفرصة لألط�اء �مراجعة  دوري  �شكل احت�اط�ة نسخ عمل و�مكان�ة آمنة  �طر�قة الب�انات على  الحفاظ

   الفحوصات السا�قة للمرضى.
  سهولة.و�مكان�ة ت�ادل المعلومات بینهم ن األط�اء والعاملین في القطاع الصحي من تحدیث معلوماتهم �استمرار یتمك� 

 ورونا فایروس انتشارالمرضى في ظل  اكتظاظ من للحد �المستشفى االلكترون�ة الخدمات تفعیل� . 

 النتائج المتوقعة 
  محافظة رفح. لسكان    تقد�م الخدمات الصح�ة في  ستمرار�ة  اال 
   محافظة رفح لسكان جودة الخدمة الصح�ة المقدمة  مستوى  تحسن . 
  المستشفى. المقدمة لهم في    رضى المرضى عن الخدمة   ازد�اد 

مراحل تنفیذ  
المشروع (جدول  

 الزمني)

 

 

 المدة الزمنیة باألشھر المرحلة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             التحضیر 
             التنفیذ 
             االغالق

 

 التقدیریة  الموازنة

 

 الوحدة   بنود الموازنة  
تكلفة 

 الوحدة ($) 

 ($)  االجمالي

 Hp workstation z4g4 intel Xeon سیرفر مركزي 
w2125-32GB ram- SSD m2 Nvme  256gb *2 + 

2 hdd 2tb gcard amd 4gb , DVD-Writer , N246v 
23.8-inch 

1 3700 3700 

QNAB Storage  TS-453 Pro   with 8 TB seagat 
Hard Drives 1 1000 1000 

 2S-8G-CCR1009 1 900 900+میكروتیك 
 LR AP AC UniFi Ubiquiti   8 135 1080وحدات السلكي 

IDF Switch POE :UniFi Switch 16 (150W) 
(24) Gigabit RJ45 Ethernet Ports 

Auto-Sensing IEEE 802.3af/at PoE+ 
Configurable 24V Passive PoE 

(2) 1G SFP Ports 
500W Power Supply 

1 350 350 
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Managed by UniFi Controller 
1U Rack Mount Height 
(1) Serial Console Port. 

Non-Blocking Throughput: 26 Gbps. 
Switching Capacity: 52 Gbps. 

Forwarding Rate: 38.69 Mpps. 
include all needed configuration for operate 

full system with all features according to 
MOH engineer instructions  

1 year Full warranty 
Desktop Computers Brand  

Intel® Core™ i5-9500  
RAM DDR4 8GB 

SSD m2.nvme 256GB 
HDD 1TB 

Chipset: Intel® B365 
DVD-Writer 

Integrated: Intel® UHD Graphics 630 
Integrated 10/100/1000M GbE 

180 W external power adapter, 
Included: USB Keyboard  AR + EN &Mouse  

-AC power cord : Europe , 3pin plug 
Built in HDMI port in the MotherBoard 

Form Factor  : Tower  
Monitor : HP 22er 21.5-inch Monitor ,  1 VGA; 1 

HDMI 
Include Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus 

License 1 Year  
original Cable Ethernet cat6 FTP 3 m * 1 

HDMI Cable 2m Included 
Note: 

-All Items brand name 
1 Year Full WarrantyAll Parts Brand Name 

 : مالحظات ھامة
 الضمانة لمدة 1  سنوات شاملة القطع

10 600 6000 

Brand Name UPS for Desktop computer 800va 
Advise , APC Or eqv. 

Output Power Capacity : >=  480  Watts / 800 VA 
. Waveform Type: Modified Sine wave 

Nominal Output Voltage:230 V Nominal Input 
Voltage: 230 V 

Battery (at least 2 years to expired date or at most 
4 months from production date) AND 1 Years 

Full Warranty 
Input Frequency: 50/60 Hz +/-3 Hz (auto sensing) 

Input Voltage range for main operations: 160 – 

10 75 750 



   State of Palestinian  دولــــة فلــــــسطین  

 Ministry of Health  وزارة الصحة 

 International Cooperation Department  العامة للتعاون الدولياإلدارة 

 

 

 

 

 

 

 

286 V, Typical backup time at half load: 14.5 min 
(320 watts) at 

least 
2X Original Power Cables for UPS output 

interface Included, 1X Original Power Cables for 
UPS input interface Included 

 :مالحظات ھامة
 الضمانة لمدة 1  سنوات شاملة القطع.

 13,780 المجموع اإلجمالي 
 

 

 . ذات�ا والش�كات توفر وزارة الصحة �ادر فني لص�انة األجهزة  االستدامة 
 

 والتقییم الیة المتابعة 
 المطلو�ة المواصفاتحسب  ار�ر الخاصة �عرض السعر والترس�ةتقال. 
  ومطا�قة المواصفات األجهزةاستالم تقر�ر الجهة الطال�ة والجهة الفن�ة المعن�ة �خصوص . 
  ،نهائي للمشروع.ال واعدد التقر�رمتا�عة خطوات تنفیذ المشروع من خالل قسم تكنولوج�ا المعلومات في المستشفى 

 - المرفقات 

 د. حمزة عبد الجواد  اشراف: د. تغرید الغوطي  االعداد

 جھات االتصال 

 د. عبد اللطیف الحاج  االسم:

المسمى  
 مدیر عام التعاون الدولي الوظیفي: 

 icd@moh.gov.ps اإلیمیل:
الھاتف مع كود 

 2826325 8 00970 الدولة


