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 مقترح مشروع

 التعليم العالي القطاع حاسوب في جامعة األقصىالتأثيث وتجهيز مختبرات  اسم المشروع

 مكان التنفيذ خلفية ومبررات المشروع

ُتعددددع ليع الددددي ليتلتعلددددي عليتعال لددددي  دددد  ي دددد   ت اتدددد   ليت دددد    دددد  ي       

 جت دددددددصة عتم تدددددددي لي جت عددددددد   ليمجلدددددددل  علي   لدددددددي   ددددددد  لي جت دددددددص 

  ة أل  ليعاددد   دددع ليعسدددلاي ليعيلدددع  يالوددد  عليتجدددع ة عل  تجددد    ددد  ليماسدد ل

ل تكددد    يدددق ل سدددتجي ة  ددد  ج لدددص   ددد ي  لييلددد   عي دددك ي   ل وتتددد علي 

عليسل سددددلي عل جت   لدددديح عألجدددد  تيجلددددة لأل ددددعل  لي   ددددعع  علي لجددددع  

 دددد   ددددية ليع الددددية   تددددع  دددد  تددددع لل ك  ددددي  ت ات ت دددد  لي  علددددي علي ع علددددي 

عتعتتدددل  متتدددلل  ليي سدددع   ددد    ية ليع الدددي تكمددد    علوتدددعللحيمدددع   ددد

ي دددد  ليلكدددد ية لألس سددددلي ليتدددد  ت دددد   ت ددددعلل عت  لددددي وددددعلل  لي اتددددي 

ليجددد  علل  تك  دددي  سدددتعل ت  ة ت ددد  لعلكددد  ليت لدددلل  لي تسددد ل ي  ددد  ك  دددي 

لي جدددددد    ليتلتعلددددددي علمعلللددددددي عليعا لددددددي عليتك عيعجلددددددية ع دددددد   دددددديل 

  سدددي يتدددع لل تليدددي تعال لدددي    سدددتي  ددد  يلددد  لي   ادددة  تعددد  ليي جدددي لي

 ددد   ددديل لي   ادددة ك  ددد   كدددل   لأل ددد   عليتج لدددةل  ليتك عيعجلدددي لييعل ددديح

ي سدددع    ددد  ج  عدددي لي ددديل لي  دددلع  ليدددي  لت ددد   تج لدددة  متتدددلل  

 يتاتلي ل يتل ج   ليتعال ليح  متتلل ( 8) عع  لألوتق

 مبررات المشروع

ج دددددة  تك  دددددي ليتج لدددددةل  ل تجددددد ل ليج  عدددددي ي متتدددددلل  ي سدددددع    ح1

 ليتك عيعجلي ليت  تات  ليت عل لي تس ل     ليتك عيعجل ح

ليعجددددة  دددد  ت ملددددي ليععلددددع  دددد  لي ي  ددددلل  عليددددعلع  ليت تلجلددددي  ح2

 ت ك   ع   تست   ع  عجعع  متتلل  ي سع   ج ة ح

 ددددع  ليجددددعل   اددددق ت ملددددي سل سددددي عتددددلل   ليتعاددددل  ل يكتلع دددد  ليتدددد   ح3

 ةل  تك عيعجل   ت عل  حتيت ج  متتلل  ي سع  عتج ل

 دددع  لي دددي  ليعل ددد   ددد   جددد   ليت تلجددد   ليتك عيعجلدددي تسدددت   ح4

  ع  عجعع  متتلل  ي سع  يت تلة لي ي  لل  ت ك    ا ح

للتمددد   ل دددعلع لي دددي  ت دددك   ايدددعل   ددد  لةلدددع  ددد  لي ددد    ادددق  ح5

تاتددد  لييدددع ل ع دددق  ددد  ليتل جددد     متتدددلل  ليي سدددع  ليي يلدددي ليتددد   

 ليت تلج   ليتك عيعجلي ليت  تت لل ت ك   تس ل  حلي اتي     ج   

ل تجدددد ل ليتليددددي ليج  علددددي يات ددددعلل لي تك  دددد  ييلتجدددد   تجددددعع  ليتعاددددل   ح6

 ليع ي  عل ص لي ستعى ل ك عل   يا ي  لل  علي ي ح

 ج  عي لألوتق     عل ي غة 

 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

   ع تع ل ليع    ت  ل 

 ة لطرح العطاءالمدة الالزم

   ل

 مدة تنفيذ المشروع )أرفق الجدول الزمني(

   عل  7

 



 

 األهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها الفئة المستهدفة أهداف المشروع

 الهدف العام: 

 دددددد   تيسددددددل  جددددددعع  ليتعاددددددل  ليعدددددد ي 

 ليج  عيح

 :لأل عل  ليم تي 

ل ددددص كم لددددي لي ي  ددددلل  علي اتددددي  دددد   ح1

ل  ي سدددددددددع  مدددددددددي  تج لدددددددددة  متتدددددددددل

 260222لجدددع  تمع دددي يلددد   ةع سدددتاة  ت 

   ي  ع  يتيح 

لي سدددد  ع  ت ددددك   عدددد    دددد  ليت تلددددة    ح2

 حيا      ليج  عليعليتك عيعج  ليع ا  

ت  لدددي   ددد لل  لي دددي  يدددع  لسدددتمعل   ح3

 تلل   ليي سع ح

لمسدددد     دددد  ت تلددددة سل سددددي عتل دددد     ح4

 ددددد  ليج  عدددددية عت تلدددددة  يعسدددددتي ليتعادددددل 

 حليتعال  لميكتلع  

  علكتي ليت عل ليعا   عليتك عيعج ح ح5

ت ددددعلل  متتددددل ي سددددع  لمددددع   اتددددي  ح6

علسددد  ع  ةليج  عدددي  ددد  ج لدددص ليتمتتددد  

 ددد  ةلددد ع  ليجدددعل   ادددق لسدددتلع   لأل دددعلع 

 لي تةللع     لي اتي لي اتيجل  ت يج  عيح

تمملددددددددد  لي ددددددددد   لييددددددددد ي   ادددددددددق  ح7

 لي متتلل ح

ل لتجدددددددددد   ت ي لسسدددددددددد   ليتعال لددددددددددي  ح8

 ددد  مدددي   ةي علج دددي ليتيدددعل   لي سدددتجتالي

لتتدددد    دددد    ليت ددددعلل لي تك  دددد  يتيسددددل  

عماددة تليددي يك عل لددي    سددتي  ةجددعع  ليتعاددل 

  حيتيعل   لي سلل  ليتعال لي    ليج   

   اتدددددددددي ليج  عددددددددددي 

ع دددددددددددددددددددددددددددددددددعع     

  يددددددددددددددد   260222

 ع  يتيح 

 382 ي  للًح  

 

   ي سددددددددع  لييتددددددددع   اددددددددق  متتددددددددلل

تل ددد  لي اتدددي يايتدددع   ةت علتدددم     يلدددي

عتددددع   يددددق  ة ادددق لي دددد ع  ليعا لددددي ليجلدددع 

 ليتيتل  ليتك عيعج  ليجلعح

 حليع    اق تيسل  جعع  ليتليي ليتعال لي 

 دددددد   تدددددديل ددددددص كم لددددددي لي ي  ددددددلل  علي ا 

ليتع  ددددددد   دددددددص لييعلسدددددددل  عليتك عيعجلددددددد  

 لييعل ي ح

   لجددددد ع تليدددددي    سدددددتي ي تدددددعل  عليتجللددددد 

  ح   ستيي سع  لل  متتلل  تتع 
 

 وصف مختصر لمكونات المشروع وتكاليفها التقديرية

 وصف المشروع

 متتدددلل  ليي سدددع   ت ددعلل  ددد  مدددي  ةل ددع   ددديل لي  دددلع   يددق مع دددي ك  دددي لي اتددي علي ي  دددلل   ددد  ليج  عددي     

   يتك عيعج  يا اتي علي ي  لل حيل ص لي ستعى ليعا   عل  ةعلستمعل  عس ي  ليتك عيعجل  لييعل ي  ة   ليج  عي

علي سددددتاة    لألس سددددلي لع دددد  ع عددددي  ة   تددددع لل عت ددددعلل  متتددددلل  ي سددددع   ج ددددة  تدددد يتج لةل  ليتك عيعجلددددي     

ي ددد  يددد   ددد  ي دددل كتلدددل  ددد  ع ددد  ليتعادددل   ةكتلدددل  ياج  عدددي  يل دددص كمددد    لي ي  دددلل  علي اتدددي  ددد  ج لدددص ليتمتتددد  



 

عتأسدددل  ماملدددي  ا لدددي  ددد  ليتج لدددد    ةع ددد  ك  دددي ليتمتتددد   ليج  علدددي  ل يكتلع ددد ح للتكدددة  ددديل لي  دددلع   ادددق

لييعل دددي ليتددد  تددد   ليعددد ي    لسدددت لص   جددد ة     ددد  عي   يددد  تدددعع  ل  ت ددد ع  ال ددد  ت ي دددك  ليك  ددد ة عيكددد  ل  دددأ جلددد  

   ج  ععل   ع  لأ يتجت  ليعاع  تك  ي ك ي   ع علكتي ليت عل     تق لي ج   ح

 آلية التنفيذ  

 ي لل  علتم   ليتج لةل  عليتأ ل  ع لم لل   اق ت ملي  حت 
    ل ت  ع لي سخ لي   يلي يجعلع  ليك ل   علي علتم 
 ح    ليم لي لي  تلكي يات  عليتلسلليت سلة يعجع لياج 
 ت ملي لي  لع  عليتع  ت يتعللعل  ح 
  علع ليتج للل لي  للي ي للي  لي  لع   
  غية لي  لع  
  عتل  ت   ع ت تعت   ي     تيجلة ليم يع      ح ت  ل  لي متتلل 

 التكلفة التقديرية )$( عناصر المشروع

 250,000 ع ايج ت  عي      يج ة  يعلسل  

 250,000 اإلجمالي 

 المصادر / االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

 ك  ي لي ت ات   ج  ة                جاهزية التصميم ووثائق العطاء:

 ي تعوعي يت ملي لي  لع  لآل  ل لي يالي ل

 تيس  ح تيليتليي ليتعال لي يا ا ح1 إيجابية:

 سددددددددتعى ليمددددددددع     دددددددد   متتددددددددلل   ح2

 ليي سع  علي لل ة ليتعال لي للتمع ح

 دددد  ليعللسدددي  دددد  ليج  عددددي  تدددديل ددد  لي ا ح3

 للتمص ت ك   ايعلح

  سلبية:

 لعجع آ  ل ساتليح   

 خبرة المؤسسة في مشاريع مشابهة:

 يزة في اإلشراف ومتابعة األعمال في مشاريع التجهيز والتأثيث  الجامعة لها خبرة مم

 

 

 
 
 

االتصال معلومات  
رئيس الجامعة –د. سالم زكريا األغا  شخص االتصال  

 418803 599 972+ رقم الهاتف

 President_alaqsa@alaqsa.edu.ps البريد االلكتروني






