
2016

وزارة الصحة الفلسطينية

اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية
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تقـديــمالمحتويات

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حمّمد وعلى آله وصحبه أمجعني ،،،

متثل املوارد البشــرية وتطويرها العمود الفقري ألي نظام صحي؛ فاألشــخاص هم من يديرون ويقدمون 
اخلدمــات الصحيــة. وانطالقــاً مــن رؤيــة وزارة الصحــة الفلســطينية واخلطــة االســراتيجية، تــويل اإلدارة 
العامــة لتنميــة القــوى البشــرية رغــم التحديــات إهتمامــاً كبــراً يف التطويــر املســتمر لقــدرات كــوادر الــوزارة 

جبميــع فئاهتــا الطبيــة والصحيــة املســاندة وذلــك علــى املســتوى املهــي والفــي واإلداري.

ولعل أبرز إجنازات اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية خالل العام 2016م هو ختريج أول دفعة على 
مســتوى القطــاع »الدبلــوم المهنــي فــي اإلدارة الصحيــة« والــذي مت عقــده عــر تقنيــة الفيديوكونفرنــس 
بالتعــاون مــع معهــد معتمــد يف مجهوريــة مصــر العربيــة، فضــاًل عــن افتتــاح الدبلــوم املهــي األول يف ســالمة 
املرضــى، باإلضافــة إىل تنفيــذ العديــد مــن الــدورات التخصصيــة نفذهــا خــراء يف جمــاالت عــدة منهــا 
الــدورة املتقدمــة يف جراحــة األوعيــة الدمويــة ودورات اإلنعــاش القلــي الرئــوي املتقــدم وغرهــا. ومــاكان 
هــذا ليتــم إال بالعمــل الــدؤوب والتواصــل املســتمر والعالقــات املتبادلــة مــع املؤسســات غــر احلكوميــة 

واألجنبيــة داخــل وخــارج الوطــن.

وهبــذا الصــدد نضــع بــني أيديكــم التقريــر الســنوي للعــام 2016م ، والــذ ميثّــل مثــرة اجلهــود الــي تضافــرت 
لتحقيقــه ســائلني اهلل عــز وجــل حســن القبــول.

واهلل وليُّ التوفيق  

رقم الصفحة العنوان

3 تقديم

4 تعريفات

5 الرؤيا- الرسالة - القيم

6
أواًل: محور معامالت الجمهور

امتحانات مزاولة المهنة. 1

8 برنامج التدريب اإللزامي )اإلمتياز(. 2

10 تدريب طلبة الجامعات. 3

12 تدريب الخريجين. 4

14
ثانياً: محور بناء النظام المؤسسي

 التخطيط وتطوير الموارد البشرية

15
ثالثاً :محور تنمية الكادر البشري

برنامج البورد الفلسطيني. 5

16 المنح والبعثات. 6

24 التدريب الداخلى. 7

26 البحث الصحي. 8

27 المكتبات والوسائل التعليمية

30 التقرير المالى لإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية

31 التقرير اإلعالمي .

رقم الصفحة قائمة الجداول

7  )1( أعداد المتقدمين إلمتحانات مزاولة المهنة وتخصصاتهم.

9  )2( أنشطة قسم اإلمتياز.

11  )3( أعداد الطالب الذين تم تدريبهم أثناء الدراسة )قبل التخرج(.

13  )4( أعداد الخريجين الذين تدربوا تدريباً اختيارياً في مرافق وزارة الصحة.

23-16  )5( أنشطة دائرة البعثات.

25  )6( الدورات التدريبية لكوادر وزارة الصحة.

28  )7( إحصائيات المكتبة.



45 التقرير السنوي لإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية - 2016  التقرير السنوي لإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية - 2016

تعريفات
البشــري 	  الــكادر  قــدرات  بتنميــة  املعنيــة  العامــة  اإلدارة  هــي   : البشــرية  القــوى  لتنميــة  العامــة  اإلدارة 

الصحــة. وزارة  داخــل  الصحــي  والبحــث  البشــرية  للمــوارد  السياســات  ورســم  التخطيــط  يف  واملشــاركة 

الدوائر واألقسام 

دائرة تخطيط وتطوير الموارد البشرية
قسم ختطيط املوارد البشرية	 
قسم ختطيط وتطوير املهن الصحية	 
قسم ختطيط وتطوير املهن الفنية واإلدارية	 

دائرة التدريب والتعليم المستمر
قسم متابعة الدراسات العليا	 
قسم متابعة التدريب ىف اخلدمة	 
قسم تدريب اخلرجيني وطلبة اجلامعات	 
قسم مزاولة املهنة	 
 قسم الوسائل التعليمية	 

دائرة المنح والبعثات
قسم املؤمترات العلمية	 
قسم البعثات الدراسية	 

دائرة البحث الصحي
قسم األحباث العلمية	 
قسم املعلومات واإلحصاء	 
قسم النشر والتوثيق	 

الرؤية

“إعداد كوادر صحية مدربة تدريباً موازياً للمستوى العاملي”

الرسالة

مــن خــالل التخطيــط والتدريــب  تطويــر قــدرات ومهــارات كــوادر وزارة الصحــة الفلســطينية علميــاً ومهنيــاً وإداريــاً 

والتعليــم املســتمر، والتواصــل مــع املؤسســات واجلهــات ذات العالقــة مــن أجــل االرتقــاء باخلدمــة الصحيــة املقدمــة 

الفلســطيي. للمجتمــع 

القيم

العمــل الجماعــي: تطويــر الــكادر البشــري لديهــا مــن خــالل التعــاون املشــرك مــع إدارات و وحــدات الــوزارة و 	 

بالتعــاون مــع املؤسســات األكادمييــة ذات العالقــة.

التميز: توفر دورات و منح دراسية جبودة عالية و االستعانة مبدربني حمرفني.	 

المساواة: تطوير قدرات الكوادر البشرية يف وزارة الصحة سواء فنية أو إدارية.	 

الشفافية: اختيار املبتعثني من كوادر الوزارة بنزاهة و شفافية.	 

االلتزام: التعهد بتوفر كل جديد يف عامل التدريب.	 

الرؤية - الرسالة - القيم

التبعية اإلدارية: وكيل وزارة الصحة.	 
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أواًل : محــور معـامـالت الجمهــور 
1 - امتحانـات مزاولـة المهنـة

-1 امتحانــات مزاولــة المهنــة : عقــدت إمتحانــات مزاولــة املهنــة للتخصصــات الصحيــة 3 مــرات خــالل العــام 
2016م يف شــهر مــارس، يوليــو ونوفمــر بالنظــام احملوســب يف اإلدارة العامــة لتنميــة القــوى البشــرية.

اجلديــر بالذكــر أن إمتحــان مزاولــة املهنــة يعفــى منهــا خرجيــو الوطــن مــن محلــة البكالوريــوس بنــاء علــى قــرار وزاري ســابق 
باخلصــوص .

فيما يلي جدول يوضح أعداد املتقدمني إلمتحان مزاولة املهنة والتخصصات الصحية.

التخصصم
 أعداد المتقدمين

دور نوفمبردور يوليودور مارس
-62دبلوم فني سمعيات1.

999دبلوم عالج النطق والكالم2.

341919طب بشري3.

195دبلوم عالج طبيعي4.

4-4بكالوريوس صيدلة5.

1052دبلوم فنى أشعة6.

--26مساعد صيدلي7.

-1810دبلوم تحاليل طبية8.

123319طب األسنان9.

2725دبلوم تمرض طوارئ10.

291828دبلوم قبالة11.

15280151دبلوم تمريض12.

3111دبلوم إســعاف وطوارئ13.

--1دبلوم صحة فم وأسنان14.

1-2دبلوم تأهيل15.

346دبلوم تخدير وانعاش16.

2-1دبلوم فني أسنان17.

261418دبلوم فني عمليات18.

--6دبلوم عالج وظيفي19.

--1بكالوريوس تحاليل طبية20.

1--بكالوريوس عالج طبيعي21.

9230-دبلوم صيدلة22.

1--بكالوريوس تحاليل وراثة طبية23.

1--بكالوريوس تمريض24.

-1-دبلوم بصريات25.

-4-دبلوم عالج وظيفي26.

346245333اإلجمالي

جدول رقم )1( أعداد المتقدمين إلمتحانات مزاولة المهنة وتخصصاتهم

جانب من أنشطة إمتحانات مزاولة املهنة
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جانب من الدورة التنشيطية ألطباء االمتياز

 2 - برنامج التدريب اإللزامي )االمتياز(

جدول رقم )2( أنشطة قسم االمتياز 
فــرة التدريــب اإللزامــي مــن أهــم فــرات املســرة املهنيــة للــكادر الطــي والصحــي، وهــي مرحلــة حتويــل املعلومــات النظريــة 

إىل تطبيقيــة، ومرحلــة كســب الكثــر مــن املهــارات الفنيــة ومهــارات اإلتصــال والتواصــل مــع زمــالء العمــل وكذلــك 

املرضــى، كمــا أهنــا شــرطاً للجلــوس المتحــان مزاولــة املهنــة يف فلســطني، حيــث ال يعتــر اخلريــج مؤهــاًل للجلــوس 

المتحــان مزاولــة املهنــة إال بعــد إمتامــه تلــك الفــرة بنجــاح.

فيما يلي جدول يوضح أعداد الملتحقين ببرنامج التدريب اإللزامي )اإلمتياز( خالل العام 2016م.

الملتحقون ببرنامج التدريب اإللزامي )االمتياز( خالل العام 2016م

العالج الطبيعيالتحاليل الطبيةالصيدلةطب األسنانالطب البشريالبرنامج

1665210311376العدد

معامالت إدارية
العـــــــــــــــــــــدد

الطب 
البشري

طب 
التحاليل الصيدلةاألسنان

الطبية
العالج 
الطبيعي

وفتــح  االمتيــاز،  برنامــج  جديــدة  التحــاق  معامــالت  اســتقبال 
1665912539873ملفات وإعداد اجلداول التدريبية وتوزيعهم على مراكز التدريب.

-2451283351تعديل جداول التدريب للمنتظمني بالرنامج.

1--918معادلة فرة تدريب خارجية.

ترصيد إجازات املتدربني شهرياً.

جميع المتدربين ترصيد نتائج امتحانات وتقييمات األقسام.

متابعة و ترصيد حصر الدوام شهرياً.

1492214432إصدار إفادات بااللتحاق بالرنامج أو بقضاء فرات تدريبية.

تدقيق وإصدار شهادات اإلمتياز )أو مستخرج عنها( باللغتني 
175العربية واالجنليزية.

86134189
45

77-4

---85محوسبةترحيل ملفات الذين أهنوا برنامج االمتياز إىل شئون املوظفني

-120105133189ترحيل ملفات الذين أهنوا برنامج التدريب إىل األرشيف

4--3025حماضرات تعريفية بالرنامج

---516أيام علمية

--2341إعالنات ألطباء االمتياز على الصفحة اإللكرونية لإلدارة

محوسبة133112100محوسبةمكاتبات للوزارة وغرها من املؤسسات اخلاصة خبصوص التدريب

1665210311376عدد الملتحقين حالياً ببرنامج التدريب اإللزامي
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جدول رقم ) 3 ( الكليات والجامعات وأعداد الطالب الذين تم تدريبهم أثناء الدراسة ) قبل التخرج ( 3 - تدريب طلبة الجامعات

 

بلــغ إمجــايل املتدربــني مــن طلبــة اجلامعــات والكليــات مــن خمتلــف التخصصــات يف مرافــق وزارة الصحــة خــالل العــام 

2016م 8084 طالبــاً .حيــث يتــوىل قســم التدريــب يف اخلدمــة مهــام التنســيق مــع هــذه اجلامعــات  والكليــات الــي 

ترغــب بتدريــب طلبتهــا داخــل مرافــق وزارة الصحــة ضمــن اتفاقــات التعــاون املوقعــة بينهــا وبــني وزارة الصحــة ، ومــن 

هــذه األنشــطة :

 -  اإلجراءات واملكاتبات اإلدارية بني التنمية واجلامعات والكليات واملعاهد.

 -  تنسيق جداول التدريب.

-  التواصل مع املدربني.

-  التوزيع حسب القدرة االستيعابية.

-  التحديث الدوري للقدرة االستيعابية ملرافق الوزارة.

-  حصر احلضور والغياب.

-  إصدار الشهادات واإلفادات.

-  التواصل املستمر مع مرافق وزارة الصحة لرتيب أماكن التدريب ومتابعة املتدربني.
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11 1    10         إدارة الكترونية1
614   3 2 2      1إدارة أعمال2
754  15   23      716  إدارة صحية3
20 2   51    92 1 إدارة وأتمتة مكاتب4
24         24      إسعاف وطوارئ5
20 2         18    تبريد وتكييف6
5      23        تجارة واتمتة مكاتب7
29      218        تصنيع غذائي8
93              93 تصوير طبي9

5172  420   3232  1008 761 1943976تمريض10
65      65         تمريض طوارئ11
3       3        سكرتاريا تنفيذية12
982           97159 725 سكرتارية وسجل طبي13
4       4        سالمة وصحة مهنية14
15       6   45   شبكات وانترنت15
4     3  1       صيانة اجهزة طبية16
196              1195طب بشري17
234       24    1 209 عالج طبيعي18
13  9           22عالقات عامة وإعالم19
79        25   3 51 فني عمليات20
233          24 100 109 قبالة21
22 3 19            كهرباء عامة22
2     1      1   محاسبة23
56             1 نظم معلومات ادارية24
17           17    هندسة الكترونيات25
26       3      23 هندسة ميكاترونكس26
4       4        هندسة ميكانيكية27
28I.T 29       7    1921 هندسة
8                تخصصات أخرى29

194724047219792011032252810714853194448118084المجمــــــــــوع
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4 - تدريب الخريجين
التدريـــب االختيـــاري )بعـــد التخـــرج( : يتم تنســـيق ومتابعـــة التدريب االختياري مـــن خالل اإلجـــراءات واملكاتبات 

اإلداريـــة بـــن التنميـــة واإلدارات والوحـــدات والدوائـــر ذات العالقة بالوزارة والتواصل مع املدربن والتوزيع حســـب القدرة 

االســـتيعابية وحصـــر احلضـــور والغيـــاب وإصـــدار الشـــهادات واإلفـــادات والتواصـــل املســـتمر مـــع مرافـــق وزارة الصحـــة 

لرتيـــب أماكـــن التدريب ومتابعـــة املتدربن.

فيمـــا يلـــي جـــدول توضيحـــي ألعـــداد اخلرجيـــني مـــن خمتلـــف التخصصات الذين تدربـــوا تدريبـــاً اختياريـــاً يف مرافق وزارة 

الصحـــة خـــالل العـــام 2016م ، حيـــث بلـــغ العـــدد االمجـــايل للمتدربـــني 725 متدرباً .

عدد 
المتدربين

التخصص الرقم عدد 
المتدربين

التخصص الرقم

9 احياء دقيقة 31 57 طب بشري 1
11 تحاليل طبية 32 225 تمريض عام 2
2 مساعد صيدلي 33 43 قبالة 3
1 صحة نفسية 34 123 سكرتاريا وسجل طبي 4
3 ارشاد تربوي 35 1 أنظمة المعلومات الحاسوبية 5
7 هندسة تبريد وتكييف 36 8 مراقبة صحية 6
4 سكرتاريا دولية 37 22 ادارة واتمتة مكاتب 7
4 عالقات عامة 38 2 النجارة 8
2 كيمياء حيوية 39 12 طب اسنان 9
1 تكنولوجيا حيوية 40 12 فني عمليات 10
1 انظمة معلومات صحية 41 1 فني اشعة 11
1 دراسات اسالمية 42 1 اقتصاد 12
1 اعالم واتصال 43 6 المحاسبة 13
2 كيمياء تطبيقية 44 1 كهرباء عامة 14
1 صيانة الكترونية 45 1 هندسة طبية 15
1 هندسة الحاسوب 46 6 تكنولوجيا اجهزة طبية 16
5 هندسة ميكاترونكس 47 6 فنى تخدير وانعاش 17
1 تكنولوجيا األغذية 48 15 تصوير طبي 18
1 علم االجتماع 49 12 عالج طبيعي 19
1 تأهيل مجتمعي 50 18 ادارة اعمال 20
1 كيمياء 51 26 ادارة صحية 21
2 ادارة اعمال الكترونية 52 1 كيمياء تطبيقية 22
1 نظم معلومات 53 19 ارشاد نفسي 23
1 اللغة االنجليزية 54 4 خدمة اجتماعية 24
1 سكرتاريا 55 1 صيدلة 25
1 محاسبة تطبيقية 56 1 هندسة ميكانيكية 26
1 سكرتاريا تنفيذية 57 2 هندسة كهربائية 27
1 هندسة انظمة الحاشوب 58 2 الصحة والسالمة المهنية 28
1 صيانة الكترونية 59 21 تمريض طوارئ 29
1 شبكات حاسوب وانترنت 60 6 بصريات طبية 30

ً إجمالي عدد المتدربين 725 متدربا

جدول رقم )4( ألعداد الخريجني الذين تدربوا تدريباً اختيارياً يف مرافق وزارة الصحة خالل العام 2016م 
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لتنميــة 	  العامــة  لــإلدارة  التشــغيلية  اخلطــة  إعــداد 
القــوى البشــرية لعــام 2016م وتقييمهــا بالتعــاون 

مــع دوائــر التنميــة.

والنصفيــة 	  والربعيــة  الشــهرية  التقاريــر  إعــداد 
البشــرية  القــوى  لتنميــة  العامــة  لــإلدارة  والســنوية 
املعنيــة. للجهــات  ورفعهــا  االجنــازات  أهــم  تشــمل 

املســتمر 	  املهــي  التعليــم  دليــل  مســودة  إعــداد 
للمارســني الصحيــني يف وزارة الصحــة الفلســطينية 
والذي يهدف إىل وضع األسس واملعاير اخلاصة 
بأنشــطة التعليــم الطــي والتطويــر املهــي املســتمر 
املتعلقــة باألنشــطة التدريبيــة املختلفــة الــي التطويــر 

املهــي املســتمر.

إعــداد مســودة دليــل إجــراءات العمــل يف التنميــة 	 
املعامــالت  وتســهيل  العمــل  تنظيــم  أجــل  مــن 

اجلمهــور. إىل  املقدمــة  واخلدمــة 

باملشــاريع 	  اخلاصــة   الدوليــة  االتفاقــات  مراجعــة 
التدريبيــة ودراســتها باإلضافــة إىل إعــداد ملخــص 
ألهــم األهــداف واألنشــطة الــي تتناوهلــا ومتابعــة 
مت  الــي  التســيرية  اللجــان  خــالل  مــن  عملهــا 
مــع  تعــاون  إتفــاق  منهــا  باخلصــوص.  تشــكيلها 
جمموعــة مراكــز الســالم التدريبيــة ، إتفــاق تعــاون 
الــوالدة  مستشــفى  يف  اآلمنــة  الــوالدة  مشــروع 
تعــاون مشــروع  إتفــاق   ، الطــي  الشــفاء  مبجمــع 

الثانيــة.  املرحلــة  النســائية  املناظــر  جراحــة 

ثانياً : محــور بناء النظام المؤسسي
التخطيط وتطوير الموارد البشرية 

: جلنــة دراســة 	  أبرزهــا  املشــاركة يف جلــان خمتلفــة 
ملشــروع  التســيرية  اللجنــة   ، التأهيــل  مســميات 
القبالــة ، دراســة واقــع التعليــم الطــي يف القطــاع، 
الزائــرة  الطبيــة  الوفــود  مــع  التعامــل  دليــل  جلنــة 
باإلضافــة إىل تنظيــم جلــان أخــرى منهــا جلنــة زراعــة 

األعضــاء. زراعــة  أخالقيــات  وجلنــة  األعضــاء 

تنسيق وتنظيم دورات تدريبية خمتلفة منها دورات 	 
الراعايــة األوليــة لإلصابــات ، دورة جراحــة األوعيــة 
الدمويــة األساســية واملتقدمــة ، دروات اإلنعــاش 
علــى  القائمــة  املمارســة  دورات   ، الــرؤي  القلــي 
الدليــل للعــالج الطبيعــي ، دورة فريــق اإلصابــات 
، باإلضافــة إىل حماضــرات تنظيــم عقــد حماضــرات 
متنوعــة وأمســيات علميــة نفذهــا الفريــق الريطــاين 

ضمــن مشــروع إعــادة ترميــم الكســور املعقــدة.

تتــوىل الدائــرة مهــام إصــدار شــهادات حســن ســر 	 
وســلوك مهنيــة وإفــادات توضــح أمهيــة التخصــص 
باإلضافــة إىل تعبئــة منــاذج التحقــق مــن األوراق 
إفــادة باخلصــوص  الثبوتيــة حيــث مت إصــدار20 

خــالل العامــم 2016م.

ثالثاً : محــور تنمية الكادر البشري 
1 - برنامج البورد الفلسطينى   

تتولـــى اإلدارة متابعـــة برنامج البورد الفلســـطيني في 
التالية: الجوانب 

- التواصـــل والتنســـيق مـــع اجمللس الطي الفلســـطيي يف 
كل مـــا يتعلـــق برنامج البورد الفلســـطيي.

- متابعـــة شـــئون املتدربـــني وعمل إجراءات التســـجيل، 
واإليقـــاف  واملناوبـــات،  والغيـــاب  احلضـــور  وحصـــر 

وغرهـــا. والفصـــل  واالنســـحاب 

- العمل على ضمان اســـتيفاء مراكز التدريب لشـــروط 
االعراف.

- املتابعـــة الدوريـــة للقـــدرة االســـتيعابية واحلصر الدوري 
للشواغر، واقراح توزيع املتدربني على مراكز التدريب.

املنســـقني  مـــع  والتواصـــل  الرامـــج  ســـر  متابعـــة   -
ملدربـــني. وا

- تشـــكيل جلـــان امتحانـــات الرفيـــع ومتابعتهـــا ووضـــع 
ضوابـــط عملهـــا ومتابعتها وضمان ســـر العمل بأقصى 

درجـــات واملهنيـــة والســـرية والتدخـــل حيث يلزم.

- عقـــد امتحانـــات الرفيـــع، واملراقبـــة عليهـــا وتصحيـــح 
االمتحانـــات ورصدهـــا وإصـــدار النتائـــج.

- احلصر الدوري للشواغر.

- عمل األدلة اإلرشادية.

فيما يلي أبرز األنشطة خالل عام 2016م:

البـــورد  برنامـــج  يف  املنتســـبون  األطبـــاء  متابعـــة   .1
الفلســـطيي لكافـــة التخصصـــات واملســـتويات التدريبية 

وذلـــك مـــن خـــالل :

-إصدار إفادات التحاق بالرنامج .

-متابعة إدارية للمنتسبني يف الرنامج وحصر الدوام.

2. امتحانات الترفيع :

-  التحضـــر المتحانـــات النقـــل »الرفيـــع » والتنســـيق 
،متابعـــة  لالمتحـــان  للتحضـــر  املعنيـــة  اجلهـــات  مـــع 
إعـــداد  وفنيـــاً،  إداريًـــاً  لالمتحانـــات  الفرعيـــة  اللجـــان 

. االمتحانـــات  نســـخ  وتدقيـــق 

-25 بتاريـــخ  الرفيـــع  امتحانـــات  عقـــد   -
2016/9/28م للمتدربـــني امللتحقـــني برامـــج البـــورد 
الفلســـطيي جلميـــع املســـتويات الدراســـية مـــن املســـتوى 
األول وحـــى اخلامـــس، وذلـــك بالنظـــام احملوســـب ملـــدة 

البشـــرية  القـــوى  تنميـــة  متتاليـــة يف  أيـــام  أربعـــة 

لرنامـــج  الرفيـــع  امتحانـــات  نتائـــج  تدقيـــق ورصـــد   -
البـــورد ومتابعة اعتمـــاد وتعميم نتائج امتحانات الرفيع 

لـــدور ســـبتمر2016م.

- اســـتقبال وفـــرز وادخـــال بيانـــات األطبـــاء املتقدمـــون 
للمنافســـة علـــى الفـــرص التدريبيـــة مبراكـــز وزارة الصحـــة 
التدريـــي  للعـــام  الفلســـطيي  البـــورد  برامـــج  ضمـــن 
ومحلـــة  البكالوريـــوس  حلملـــة   2017-2016

املتوســـطة. الشـــهادات 

- عقد املقابالت لالطباء املرشحني لالنضمام لرنامج 
البورد الفلسطيي للعام الدراسي 2017/2016 .

وعددهم 102 طبيباً من محلةشهادات البكالوريوس 
والشهادات املتوسطة.

- التنسيق مع اجلهات املعنية لبدء تدريب االطباء 
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2 - المنح الدراسية والبعثات

مقابالت املنح الدراسية

جداول رقم )5( ألنشطة دائرة البعثات

الدبلومات عبر نظام التعليم عن بعد في تنمية القوى البشرية

عدد الجهة المنفذةاسم الدبلومم
الملتحقين

الفئة المستهدفة

بداية البرنامج
مالحظات

باء
أط

ض
ري

تم

دلة
صي

عي
طبي

ج 
عال

بية
 ط

يل
حال

ت

1
دبلوم سالمة 

المرضى
معهد معتمد

مصر
البرنامج 301225119/20/2016

مستمر

الدورات عبر نظام التعليم عن بعد في تنمية القوى البشرية

الجهة اسم الدورةالرقم
المنفذة

عدد 
الملتحقين

الفئة المستهدفة

نهاية البرنامج بداية البرنامج

باء
أط

ض 
مري

ت

دلة
صي

بية
ل ط

حالي
ت

ون
داري

إ

1
جراحة األوعية الدموية

)E-learning(
الصليب 
الرنامج مستمر141414/07/2016األحمر

2Clinical Instructor
معهد معتمد

مصر

292914/08/201619/09/2016

3        Checklist for
quality team281853129/08/201626/09/2016

4TOT18189/10/201613/11/2016

جانب من دبلوم سالمة املرىض عرب الفيديوكونفرنس
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الدورات الخارجية

عدد املكاناجلهة الراعيةاسم التخصصالرقم
امللتحقني

الفئة املستهدفة

باء
أط

ض
متري

عي
طبي

ج 
عال

طبية
ل 

حتالي

ات
ملي

ي ع
ف

اهلالل األمحر تطابق األنسجة1
القطري

جامعة ليفربول

بريطانيا

22

2
 Kidney Transplant
  Nurse Specialist

)3 شهور(

اهلالل األمحر 
1القطري

1

التدريب في أقسام الحضانة 3
MAP-UKللتمريض )3 شهور(

مستشفى 
املقاصد

 القدس

99

التدريب في أقسام الحضانة 4
44اليونيسيفللتمريض )3 شهور(

5
التدريب في أقسام الحضانة أطباء  

) 3 شهور(
1212اليونيسيف

6

 Management of
 Major Trauma and

 post Traumatic limb
reconstruction

MAP-UK
 Kings

 hospital

بريطانيا

22

71
1

811

الدراسات العليا الداخلية

المكانالجهة الراعيةاسم التخصصم

قين
تح

لمل
د ا

الفئة المستهدفةعد
بداية 
مجالبرنامج

برنا
ة ال

هاي
ن

باء
أط

ض 
مري

ت

دلة
صي

بية
ل ط

حالي
ت

1
الدبلوم المهني في 

 القبالة
 )الدفعة الثالثة(

NORWAC كلية فلسطني
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منحة الزمالة المصرية في تخصص 10
األطباء2مصرMAP-UKالجراحة التكميلية وجراحة الحروق
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التحاق ويف إجراءات 
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- العدد اإلمجايل للمبتعثني حالياً وما زالوا يف الدراسة: 28 طبيباً.

- العدد اإلمجايل للمبتعثني الذين أهنوا الدراسة: 8 أطباء.

- العدد اإلمجايل لألطباء الذين سيتم إبتعاثهم وما زالوا يف إجراءات السفر:26 طبيباً.

لجنة البعثات واإلجازرات الدراسية في الوزارة :	 

البعثــات واإلجــازات  للجنــة  البشــرية بعــدد 11 اجتماعــاً  القــوى  لتنميــة  العامــة  البعثــات يف اإلدارة  شــاركت دائــرة 

الــوزارة ومت خالهلــا  مناقشــة عــدد 135 طلبــاً خــالل العــام 2016م. الدراســية يف 
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3 - التدريب الداخلي 

املهــارات  لكســب  األمثــل  الطريقــة  التدريــب  يعتــر 

وصقــل املواهــب، وهــو عمليــة ضروريــة لرفــع مســتوى 

الكفــاءة، والوصــول إىل املســتويات املثلــى مــن األداء، 

أن  والتطبيــق، وحيــث  النظريــة  بــني  الفجــوة  وتقليــص 

وزارة الصحــة هــي املشــغل األكــر للخدمــات الصحيــة، 

مهاراهتــم  العاملــني وصقــل  لرفــع كفــاءة  هتــدف  فهــى 

للمرضــى. املقدمــة  لتحســني جــودة اخلدمــة 

فيمــا يلــي جــدول توضيحــي للــدورات الداخليــة الــي 

عقــدت مــن خــالل اإلدارة العامــة لتنميــة القــوى البشــرية 

خمتلــف  مــن  الصحــة  وزارة  موظفــي  اســتهدفت  والــي 

التخصصــات

جدول رقم )6( الدورات التدريبية لكوادر وزارة الصحة 

الدورات التدريبية التي عقدت من خالل اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية خالل العام 2016
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3 86 أطباء - متريض - قبالة 12

فنية

) NLS( دعم احلياة لألطفال
1 حديثي الوالدة

2 24 األطباء والتمريض العاملني يف أقسام 
الطوارئ 16 ACLS إنعاش القلب الرئوي املتقدم 2

5 117 أطباء - متريض - أطباء إمتياز 16 )PTC( الرعاية األولية لإلصابات 3

2 60 اختصاصيو اجلراحة العامة وجراحة العظام 18 جراحة األوعية الدموية األساسية 4

1 30 اختصاصيو اجلراحة العامة وجراحة العظام 18 جراحة األوعية الدموية املتقدمة 5

1 22 أطباء - متريض 20 مكافحة العدوى 6

1 19 إختصاصيو العالج الطبيعي 8
Peripheral Nerve

Mobilization
7

1 100
مشرفوا مكافحة العدوي - مشريف 

شركات النظافة
8 رفع الوعى لدى الكوادر الصحية يف إدارة 

النفايات 8

2 60 رؤساء أقسام التمريض 25

إدارية

مهارات تطوير رؤساء األقسام 9

2 54 فئات وظيفية مختلفة 30 مناهج البحث الصحي والتحليل 
االحصائي 10

9 268 رؤساء األقسام من خمتلف الفئات 30 املهارات االدارية االساسية 11

1 20 رؤساء أقسام ومدراء دوائر 20 TOT دورة تاهيل مدربني 12

2 52 فئات وظيفية خمتلفة 9 احباث التزييف والتزوير 13

5 100 موظفون من خمتلف الفئات الوظيفية 40

حاسوب

ICDLالرخصة الدولية لقيادة احلاسوب 14

4 82 فئات وظيفية خمتلفة - موظفو االدارة 
العامة للصيدلة 30 اكسل متقدم 15

2 40 موظفون من خمتلف الفئات الوظيفية 30 التحليل االحصائي 16

1 20 رؤساء أقسام ومدراء وحدات 30 لغة لغة اجنليزية 17

العدد اإلمجايل للمتدربني 1154 متدربًا
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4 - البحث الصحي 

أنشطة دائرة البحث الصحي للعام 2016مم

تسهيل مهام باحثين.1

املقدمــة  لألحبــاث  التســهيالت  تقــدمي  و  املقدمــة  األحبــاث  خطــط  دراســة  مت   -
الباحثــني  عــدد  بلــغ  حيــث  املختصــة،  للجهــات  الباحثــني  توجيــه  إىل  إضافــة 
الذيــن تقدمــوا لدائــرة البحــث الصحــي خــالل العــام 2016 عــدد 307 باحثــاً.

باألحبــاث. اخلاصــة  البيانــات  قاعــدة  علــى  األحبــاث  بيانــات  إدخــال   -

تنظيم وعقد دورتان في مناهج البحث 2
اإلحصائــي. والتحليــل  الصحــي 

- مت تنظيــم وعقــد دورتــان يف مناهــج البحــث الصحــي والتحليــل اإلحصائــي اســتفاد 
منهــا عــدد 54 مشــاركاً مــن فئــات وظيفيــة خمتلفــة مــن منتســي وزارة الصحــة .

إصدار مجالت صحية بحثية.3
- مت إصــدار عــدد 7 جمــالت تناولــت ملخصــات أحبــاث صحيــة وعــرض نتائجهــا 
وتوصيــات الباحثــني، مــن هــذه األحبــاث )أمــراض الســكر – السياســات الصحيــة – 
أمــراض القلــب – أمــراض الــدم واألورام – األمومــة والطفولــة – أمــراض الكلــى(.

االستفادة من رسائل األبحاث.4

- تزويد مكتبة غزة للعلوم الصحية حبوايل 100 رسالة ماجستر.

ماجســتر                                                                        رســالة   200 البحــوث  لنتائــج  الكرونيــة  مكتبــة  بانشــاء  البــدء 
الكرونيــة(.                           )نســخة 

- نشر ملخص 15 حبثاً على موقع الوزارة.

- تصنيف ملخصات األحباث ) 200 ملخص ( املنشورة على موقع الوزارة.

- تعميم نظام إجراء البحوث على مرافق الوزارة و اجلامعات.

- إعداد 20 خطة حبث ضمن أولويات الوزارة.

- تعميــم أولويــات البحــث الصحــي يف جمــال الصحــة النفســية علــى اجلامعــات واملؤسســات 
ذات العالقــة.

الــزام املؤسســات الصحيــة األهليــة واخلاصــة بضــرورة احلصــول علــى موافقــة الــوزارة قبــل   -
تنفيــذ أحبــاث صحيــة لديهــم.

لجنة أخالقيات البحث الصحي.5

- استضافة جلنة أخالقيات البحث الصحي.

دمــج مقدمــي  علــى  الصحــي  البحــث  اجلامعــات وجلنــة أخالقيــات  مــع  العمــل   -
الصحيــة. البحــوث  ومناقشــة  اإلشــراف  يف  الصحيــة  اخلدمــات 

المكتبات والوسائل التعليمية

أنشطة مكتبة غزة للعلوم الصحية لعام 2016م:
ترتيب وتنظيم الكتب إضافة إىل الرفيف وإعادة كتب الرواد إىل أماكنها املخصصة.	 
توجيه وإرشاد رواد املكتبة على كيفية استخدام املراجع اإللكرونية املتوفرة يف املكتبة.	 
التواصل مع األعضاء إلرجاع الكتب املعارة.	 
تدريب أمناء املكتبة بشكل دوري يف استخدام مواقع البحث والفهرسة.	 

مراجعة وجرد مجيع كتب املكتبة للتدقيق والتأكد من املعلومات و األختام و امللصق و التصنيف و البطاقات.	 
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صحية
ت مكتبة غزة للعلوم ال

صائيا
جدول )5( إح

ت المكتبة 2016م
جدول رقم )7( إحصائيا

الشهر/2016
يناير

فبراير
مارس

أبريل
مايو

يونيو
يوليو

س
أغسط

سبتمبر
اكتوبر

نوفمبر
ديسمر

اإلجمالي
عدد الزوار

500
559

416
408

379
372

396
440

305
722

481
436

5414

مستخدمي املراجع 
اإللكرونية

275
245

271
230

198
220

235
255

185
342

288
226

2970

العضوية
1

9
5

4
2

0
3

1
7

8
0

8
48

اإلعارة
14

9
11

9
10

5
3

7
8

5
5

7
93

ت
قاعة المحاضرا

عدد احملاضرات
19

28
27

28
21

8
8

12
17

21
21

19
229

عدد املستفيدين
310

393
457

420
344

132
106

222
210

322
273

270
3459

ت استخدام المراجع اإللكترونية
إحصائيا

الشهر/السنة
يناير

فبراير
س

مار
أبريل

مايو
يونيو

يوليو
س

أغسط
سبتمبر

اكتوبر
نوفمبر

ديسمر
اإلجمالي

2016
275

245
271

230
198

220
235

255
185

342
288

226
2970
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التقرير المالي لإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية
ت اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية

ف إيرادا
كش

ت اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية
ف إيرادا

كش
البند

يناير
فـبراير

مارس
إبريل

مايو
يـونيو

يــوليو
س

أغسط
سبتمبر

اكتــوبر
نـوفمبر

ديسـمبر
االجمالى

رسوم مزاولة مهنة
0

17250
19850

0
0

13000
16400

0
0

15850
25700

0
108050

ب
رسوم شهادة امتياز ط

1020
1900

1880
1540

580
5460

3480
2760

1620
1180

1400
560

23380

ب مهن 
رسوم شهادة تدري

صحية مسانده
200

180
960

420
140

180
520

240
440

240
1300

280
5100

افادة
240

370
420

340
240

440
315

445
320

270
855

380
4635

رسوم اشتراك مكتبة
10

90
50

40
30

0
30

10
70

80
0

85
495

رسوم دورة خارجية 
ت

والتحاق بعثا
750

100
360

420
680

100
90

340
240

100
120

620
3920

ث صحي
ب بح

رسوم طل
65

90
160

295
85

110
55

60
80

70
120

265
1455

ت
تصديق شهادا

310
315

385
360

150
265

720
630

475
250

585
315

4760

االجمـــــالى
2595

20295
24065

3415
1905

19555
21610

4485
3245

18040
30080

2505
151795

التقرير اإلعالمي لإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية 2016م 

العددالفعاليات التى تم تغطيتها إعالميًام

8امتحانات مزاولة املهنة ، أطباء البورد الفلسطيي1

للمرشــحني 2 مقابــالت  البــورد  ألطبــاء  مقابــالت 
واملنــح 21للدبلومــات 

28تغطية زيارات ملؤسسات خمتلفة3

33تقارير اخبارية لدورات داخلية4

3دورات تعليم عن بعد5

عــر 6 دبلومــات  ومناقشــات  حماضــرات  توثيــق  متابعــة 
بعــد التعليــم عــن  2نظــام 

3املشاركة يف تنظيم احتفاالت7

2توثيق توقيع مذكرات تفاهم8

5افالم وثائقية وتقارير مصورة9

20اجتماعات خمتلفة10
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Directorate General of Human               
Resources Development

Fax: 08-2868109              
Phone: #08-2827298                

Email: hrd@moh.gov.ps
https://www.facebook.com/HRD.MOH

المعوقات التى تواجه العمل:	 

1. اليوجد ميزانية للتدريب.

2. عدم وضوح املسئوليات واألدوار ىف الوزارة فيما يتعلق بالتدريب.

3. ال يتم تطبيق آليات قياس أثر التدريب ىف املراكز وعالقته بتحسني اخلدمة.

5. املكان قدمي .

آفاق وتطلعات :	 

موازنة للتدريب.. 1

مركز وطي للتدريب.. 2

قاعدة بيانات حمدثة.. 3

توحيد املسميات الوظيفية لكافة التخصصات .. 4

هيكلة التدريب يف الوزارة.. 5

وجود املؤسسة املعلمة الى تسهل عملية التدريب املستمر.. 6
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