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 مقترح مشروع

 اسم المشروع
 مبنى كلية الطب تأثيث وتجهيز

 في جامعة األقصى
 العالي التعليم القطاع

 مكان التنفيذ  خلفية ومبررات المشروع

أول جامعة حكومية انطالقاً من القناعة باألهمية القصوى لوجود كلية طب في      

تلط  متاحلطم، وتفط  تتطول  مسطلولية التعلطيل الطبطي وتعايتطم فطي م  ،فلسططينفي 

فقد تل بحمطد   تعطالي  ،مستوى األداء المهني ووض  بتامج التعليل الطبي المستمت

وتوفيقم إنشاء مبني كلية الطب  في حطتل الجامعطة ب طان يطونر كمتحلطة أولطي مطن 

متاحل البدء بتأسير كلية الطب في جامعطة األقصط ع علطي أن يتبط  الطر المتاحطل 

ول كلية طب فطي الجامعطال الحكوميطة فتتا  التسمي أل، حت  نصل إلي االاأل تى

لط  قيطادة المتحلطة لتكون نواة ت تج الكطوادت الطبيطة الملهلطة القطادتة ع ،الفلسطينية

 .بكفاءة واقتدات

ع فقد تل التنسيق م   إداتة جامعة القاهتة حقيقا لهاا الهد  الاي نسع  إليموت     

 ع وأبدل استعداداً وتبنتم ا الموضوعفي جمهوتية مصت العتبية التي تحبل بها

يمي والفني الاي كامال للتعاون البناء م  جامعة االقصي من حيث الطاقل األكاد

ع والتدتيب العملي لطلبة الكلية في مستشفياتها الجامعية سيعمل في الكلية

 المت صصة. 

 ،ل تنافسيبشك ةالمتتفع الثانوية العامة لمعدال منكلية قبول الطلبة في  سيتلو     

( 52لمقبول عن )علي أن ال يزيد العدد ا ،للكلية االستيعابيةبحيث يتناسب والقدتة 

 .افق م  معاييت الجودة األكاديميةليتو ،في السنة األولي ( طالبة52طالب و)

ونظتاً ألهمية وجود مستشف  تعليمي متطوت يغطي حاجال الطلبة في المتحلة 

ل الصحية للمجتم  المحلي في كافة المجاالل، الستيتية، وإضافة لتقديل ال دما

في  عل  إنشاء هاا الصت  الطبي المميزم  الجهال الممولة العمل الحثيث  فسيتل

   .وقل الحق

عل  المستوى اإلقليمي  ا متميزاً إننا نتطل  ألن تكون كلية الطب بمشيئة   كيان    

والر وفقا  ،نمية المجتم والبحث العلمي وت ،العالمي في مجال التعليل الطبيو

تلبية احتياجال المجتم  اآلنية والمستقبلية من األطباء أل القيال المهنة من أجل 

 نهضة الوطن.، بما يسهل في تقدل والمت صصة األبحاث العلميةاألكفاء و

فإن المشتوع الاي نحن بصدده او صلة وطيدة بتوفيت  البيئة  في ضوء ما تقدل   

كل السبل الموصلة للتميز  طلبةحيث سيوفت لل ،هاا الصت المناسبة النطالق 

من  الل تأثيث وتجهيز المبن  باالحتياجال األساسية  ،والتحصيل العلمي العالي

لمبن  وتهيئة ا ،واألجهزة والمعدال ،والضتوتية من األثاث الطالبي والمكتبي

بتطويت قدتاتهل لمماتسة التدتيبال العملية ال اصة  ليتالئل م  احتياجال الطلبة

 الطبية. 

 :مبررات المشروع ومدى الحاجة له

سيساهل في تطويت التعليل  اً،ونوعي اً وطني اً مشتوع يعدنم أ في تكمن أهميتم     

تلبية احتياجال المجتم  اآلنية الطبي والبحث العلمي وتنمية المجتم  من أجل 

صصة بما يسهل في تقدل المت  األبحاث العلميةوالمستقبلية من األطباء األكفاء و

 نهضة الوطن.و

ماسة لتوفيت االثاث والتجهيزال الضتوتية لضمان انطالق هنار حاجة وكالر     

، حيث قامل الجامعة بإنشاء المتحلة األول من المبن ، وهي هاا المشتوع الوطني

 غيت قادتة عل  استكمال تأثيث المبن .

  األقص  جامعة

  ان يونرمدينة  في

 المتوقع للبدء بالتنفيذ  التاريخ

 مباشتة عند توفت الدعل

 المدة الالزمة لطرح العطاء

 شهت

 مدة تنفيذ المشروع )أرفق الجدول الزمني(

 توشه  6



 

 األهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها الفئة/ات المستهدفة هدف/ أهداف المشروع

 الهد  العال 

 العالي  التعليلتحسين جودة 

 دا  ال اصة األه 

دعل األداء عل  المستوى األكاديمي في كلية  .1
 الطب التابعة للجامعة.

اص بالم تبتال األثاث ال التجهيزال وتوفيت  .2
 الالزمة لكلية الطب.  والقاعال الدتاسية

تمكين الطلبة والطالبال من تف  مستوى  .3
 تحصيلهل وأبحاثهل في مجاالل ت صصاتهل.

من است دال   تمكين األكاديميين والباحثين .4
المبن  ومتافقم من الم تبتال والقاعال 
الدتاسية لتطويت مستوياتهل  في المجاالل 

 الم تلفة.

األداء األكاديمي المتميز  فتصة لتحقيقمنح  .5
ووفقاً  ،لكلية الطب حسب ما هو متعات  عليم

ألفضل المعاييت المعتمدة في الملسسال التعليمية 
 .من نفر المستوى إقليمياً ودولياً 

 

  كلية الطب طلبة

والت صصال الطبية في 

( 25) وعددهل الجامعة

 .طالب وطالبة
  طلية كلية العلول

 التطبيقية.
  كلية الطب محاضتين 

 .وكلية العلول التطبيقية

 

 في تطويت البحث العلمي المساهمة. 
   بمواصفال  مبن  مجهز الحصول عل

في الطلبة  ، يساهل في تأهيل عالية
عل  المادة العلمية الجيدة  الحصول

العلمي والطبي وصوال إل  التحصيل 
 المتطوت.

 العمل عل  تحسين جودة البيئة التعليمية. 

  والطلبة المحاضتين تف  كفاية. 

  إيجاد بيئة مناسبة لإلبداع والتجتيب. 

 وصف مختصر لنشاطات )مكونات( المشروع وتكاليفها التقديرية  

 وصف المشروع:

  من  ، باإلضافة إلي توفيت األثاث الالزلالعلميةاألجهزة بعض توع عل  تجهيز مبن  كلية الطب بجامعة األقص  بسيعمل المش
 . مكاتب إداتية وكتاسي تعليمية

   والكادت الجامعي من إجتاء البحوث والتجاتب العلمية في مبن  كلية الطب  والر من  الطلبةتمكين هاا المشتوع إل   سع ي
  الل:

 في تطويت مهاتاتهل في البحث العلمي والتطبيق العملي.  التدتيسيةالطالب والهيئة  مساعدة -

 التسهيل عل  الطالب والكادت الجامعي عبت توفيت اإلمكانيال المطلوبة إلجتاء كافة التجاتب العلمية والعملية. -

 آلية التنفيذ: 

 .اإلشتا  عل  تنفياها ووالتأثيث  المواصفال التجهيز تحضيت -

  .والمواصفال ماد النسخ النهائية لجداول الكميالاعت -

 .التنسيق لعقد اللجان الفنية المشتتكة للبل والتتسية -

 .لتنفيا المشتوع والبدء بالتوتيدا -

 .إعداد التقاتيت الشهتية لمتاحل المشتوع -

 .إغالق المشتوع -

 التكلفة التقديرية )$( مكونات / عناصر المشروع

 834,150 األثاث والتجهيزال في األسفل (من  عينة)متفق  لطب تأثيث وتجهيز مبن  كلية ا

 834,150 اإلجمالي 

 المصادر / االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

 الم ططال جاهزةكافة  جاهزية التصميم ووثائق العطاء

 اآلثار المحلية المتوقعة لتنفيذ المشروع )يفضل أن تكون محددة وكمية ما أمكن(

 البيئة التعليمية للطالب تحسنل.  إيجابية:

مستوى ال دمال  في مبن  كلية الطب  .1
 والمتافق التعليمية اتتفعل .

تضا الطالب عن الداتسة في الجامعة  .2
 اتتف  بشكل ملحوظ.

  سلبية:

 ال يوجد 



 

 المخاطر/ المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع

 إجراءات التغلب عليها    المخاطر/ المعيقات 

وض  جدولة لألعمال تضمن تنفيا كافة االنشطة المهمة والحتجة  .عدل االستقتاتالسياسية التي يمت بها قطاع غزة واالوضاع 
 .محددة لضمان سيت المشتوع بسهولة  الل فتتة زمنية

 خبرة المؤسسة في مشاريع مشابهة:

 تأثيث.  الجامعة لها خبرة مميزة في اإلشراف ومتابعة األعمال في مشاريع التجهيز وال

 الجدول الزمني للمشروع

 

 صور قبل التنفيذ

 
االتصال معلومات  

رئيس الجامعة –د. سالم زكريا األغا  شخص االتصال  

 418803 599 972+ رقم الهاتف

 President_alaqsa@alaqsa.edu.ps البريد االلكتروني

 
 األثاث والتجهيزات المطموبةمن  عينات

 مالحظاث اإلجمالي )$ ( سعر الوحدة )$( بتالكميت المطلو وصف البند

  $825511 $55 1511 كرسي طالة

  $5411 $151 36 طاولح مذرش

 كرسي دياوا $792 $22 36 كرسي مذرش

 HPالىىع  $71111 $711 111 أجهسج حاسىب

  $7511 $75 111 طاولح حاسىب

  UBS 111 81$ 8111$ شاحه 

 h.P  2155 $25111 $251 111 طاتعح حاسىب

  LCD 25 551$ 13751$جهاز 

  LCD 25 32$ 811$ حامل 

  $4841 $111 44 الىاح تيضاء

  $411 $411 1 مىصح خشة للمؤذمراخ

تىشاخ طىيلح للقاعاخ 

 المذرجح

48 325$ 15611$  

  $7981 $191 42 مكرة مىظف

  $4621 $111 42 كرسي مىظف

  $3825 $17 م. ط 225 سرائر

  $3172 $6 2م 521 مىكيد

  $9181 $511 كاميرا 18 كاميراخ مراقثح

طه )يىويىن 2سعح  $21451 $975 مكيف 22 مكيفاخ

 أير(

طه )يىويىن 1سعح  $12361 $515 مكيف 24 مكيفاخ

 أير(

 للمخرثراخ الطثيح $65111 $1311 ميكروسكىب 51 ميكروسكىب

For celling 5115111 $11 ²م$  

  $48111 $12111 4 ميكروذىم

  4 15111$ 61111$ (CBCجهاز)



 

Incubator 4 2511$ 11111$  

Autoclave 4 3511$ 14111$  

Vortex 4 211$ 811$  

Media for 

microbiology 

11 41$ 411$  

Shaker 4 151$ 611$  

Refrigerator 4 2111$ 8111$  

Micropipette 3pcs 4 241$ 961$  

Water bath 4 451$ 1811$  

Centrifuge 4 811$ 3211$  

Hot air oven 4 711$ 2811$  

Spectrophotometer 4 3500$ 14000$  

ELISA Reader 4 3511$ 14111$  

Anatomy Lab 1 100,000$ 100,000$  

Histopathology 1 60,000$ 60,000$  
 

 

 صور مبنى كمية الطب:






