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 مشروعالمقترح 

 التعليم العالي القطاع جامعة األقصىفي  العلمية المختبراتتطوير  اسم المشروع

  التنفيذمكان  خلفية ومبررات المشروع

توفٌر االحتٌاجات الماسة لطالبها وطالباتها خاصة إلى  جامعة األقصىتسعى    

 وبٌئتهم لجامعة تهتم بطالبهاوحٌث أن ا .ار وما بعد الحربفً ظروف الحص

 والتجهٌزات الالزمةلمناسبة البٌئة ار ٌتوفكانت األولوٌة الهامة ل فقد ،الجامعٌة

التأثٌر ومن الجدٌر بالذكر أن  .تجارب، وربط الجزء النظري بالعملًال إلجراء

وٌنعكس  على الطالب له دٌمومة وأثر ٌستمر الذي تتركه البٌئة العلمٌة المناسبة

لذلك فإن المشروع الذي نحن بصدد  دى الطوٌل.شخصٌة الطالب على الم علً

ن المختبرات أ المعروف حٌث من ،ذو صلة وطٌدة بتحسٌن جودة التعلٌم ئهشاإن

بكافة  ةبتً تضمن تطوٌر وتنمٌة قدرات الطلالعلمٌة من أهم الركائز األساسٌة ال

ارٌة بما ٌواكب التغٌرات المتسارعة فً كافة المجاالت التربوٌة واإلد ،مستوٌاتهم

ومن هذا المنطلق نبعت الحاجة الماسة لتوفٌر بٌئة تعلٌمٌة مناسبة  .والتكنولوجٌة

 . األدوات والبنٌة التحتٌة السلٌمةمن حٌث األثاث والتجهٌزات المخبرٌة و

خدم ٌو األقصىجامعة  فً ةعلمٌال اتمختبروتجهٌز ال إنشاءٌشمل المشروع     

   لتعلٌمٌة الحالٌة والمستقبلٌة.ت اطالب/ة لتلبٌة االحتٌاجا خمسة آالف

 من المؤسسات األكادٌمٌة الفلسطٌنٌة الرائدة؛ وتمتلك جامعة األقصى واحدة    

 . وكلٌة العلوم الطبٌة وعلى رأسها كلٌة العلوم مختلفة تقنٌات أكادٌمٌة الجامعة

من عدم وجود مبان خاصة بالمختبرات تفً وتستجٌب  حالٌا  الجامعة تعانً      

العلوم المختلفة. وقد تضطر الكلٌة  اتللتطبٌقات العملٌة فً أقسام كلٌ ة الطلبةلحاج

أٌضا تعمل على نظام و ،أحٌانا إلى اعتماد بعض المختبرات كقاعات دراسٌة

المخرجات،  ءةوكفا ،األمر الذي ٌؤثر على جودة التدرٌس ،مراحل ثالث أو أربع

واألبحاث حسب مقررات  ،العملٌةوكذلك إتاحة الفرصة للطلبة إلجراء التطبٌقات 

لعدم كفاٌة  باستخدام معامل الجامعات المجاورةكذلك تقوم الكلٌة  .الجامعة

 المختبرات المتخصصة لتلك المقررات.

ووضع سلم األولوٌات  ،وبناء على المسح المٌدانً لتحدٌد االحتٌاجات الفعلٌة     

لما  ،ع من أوائل األولوٌاتفقد كان هذا المشرو ،للمشروعات األساسٌة بالجامعة

وإنما أٌضا لتمكٌن الكادر  ،ةله من أهمٌة لٌس فقط للطلبة والعملٌة التدرٌسٌ

 .بالجامعة من إجراء بعض البحوث العلمٌة ًالتدرٌس

كل  توفٌرل األقصىجامعة تطوٌر المختبرات العلمٌة فً ولذلك نحن بصدد   

 .العلمً العالً ة للتمٌز والتحصٌلالموصلوالباحث للطالب السبل 

 

 غزة-جامعة األقصى

 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 مباشرة عند توفر الدعم

 المدة الالزمة لطرح العطاء

 ٌن شهر

 مدة تنفيذ المشروع 

 تقرٌبا   ا  شهر 81



 

 مبررات المشروع:

تحتاج إلى التً الكلٌات فً الجامعة والتخصصات الطلبة وازدٌاد فً عدد  .8

 اتجل تطوٌر قدراتهم ومهاراتهم مما ٌتطلب وجود مختبرمختبرات علمٌة من أ

 .ةمجهز ةعلمٌ

 .والتأثٌثوالتجهٌز  للتأهٌلتفتقر  الجامعة وجود عدد من المختبرات فً  .2

العلمٌة  تخصصاتالاسة إلنشاء مختبرات جدٌدة تلبً حاجة الحاجة الم .3

 .الجدٌدة

والمحاضرات المتخصصة فً  عجز فً تنفٌذ العدٌد من الدروس العملٌة  .4

 .التجارب العلمٌة

 ،للمواد العلمٌةعلى االهتمام بالجانب النظري المحاضرٌن الطالب و اعتماد .5

ي لخلل كبٌر فً فهم الطالب ٌؤدرٌغ المادة العلمٌة من محتواها وهذا ٌؤدي لتفو

     .للنظرٌات العلمٌة

 ل على تحقيقهااألهداف التنموية التي يعم ات المستهدفةالفئ أهداف المشروع

 الهدف العام: 

 .بالجامعةتحسٌن جودة التعلٌم  

 األهداف الخاصة: 

والطلبة فً  حاضرٌنرفع كفاٌة الم .8

 من خالل تخصصات العلمٌةتعلم الوتعلٌم 

 ةعلمٌال اتمختبرمبنى ال تجهٌزو إنشاء

 .طالب/ة  3333 ومستلزماته ٌقوم بخدمة

المساعدة بشكل فعال فً التطبٌق العملً  .2

 المختلفة. لجامعٌةهج اللمنا

التدرٌس فً رفع الكفاءة العلمٌة لطاقم  .3

 .جامعةال

تنمٌة مهارات الطالب حول استخدام  .4

 المخبرٌة. والتجهٌزات األدوات

اإلسهام فً تطبٌق سٌاسة وبرنامج  .5

 االرتقاء بالعملٌة التعلٌمٌة.

 والتكنولوجً.العلمي  التطور مواكبة .6

   العلةةةوم وأقسةةةام  اتكلٌةةةطلبةةةة

التةةةةةةةةةةةةةةةدرٌس ذات أسةةةةةةةةةةةةةةةالٌب 

 جامعةة الالتخصصات العلمٌةة فةً 

 .( طالب وطالبة820333)

 اتمختبةةةةرال محاضةةةةرو وفنٌةةةةو 

 محاضةةر/ (833) وٌبلةةغ عةةددهم 

 . فنً

 

 

 

  مختبرات علمٌة مبنى الحصول على 

بمواصفات عالٌة تؤهل الطلبة 

للحصول على المادة العلمٌة الجٌدة 

 وصوال إلى التحصٌل العلمً الجٌد.

  العمل على تحسٌن جودة البٌئة

 .التعلٌمٌة

 والطالب فً  محاضرٌن رفع كفاٌة ال

دوات المخبرٌة التعامل مع األ

 .والتجارب العلمٌة

 التجرٌب إٌجاد بٌئة مناسبة لإلبداع و

 .مناسب اتمختبرمبنى بتوفٌر 

وتكاليفها التقديريةوآلية تنفيذها  وصف مختصر لمكونات المشروع   

 وصف المشروع

        من  األدنىالحد  فقٌرة بشكل كامل من كافة المتطلبات األساسٌة الالزمة لتوفٌر العلمٌة األقصىمختبرات جامعة



 

قلة التحصٌل نتٌجة  ضعفالعالمٌة حٌث ٌعانً طلبتها من  وهذا ال ٌتوافق مع أدنى المعاٌٌر التعلٌمٌة ،التجهٌزات واألثاث

 .لمواردا

  المختبرات مبنى تجهٌز وتأثٌث إنشاء ووإدارتها ٌضع  حاضرٌهابطلبتها و م لجامعةاإن هذا الوضع الصعب الذي تعٌشه

 فً سلم األولوٌات. العلمٌة 

 ًمن خالل استخدام الوسائل التكنولوجٌة  حاضرٌنٌهدف إلى خدمة كافة الطلبة والم الجامعة  تطوٌر المختبرات العلمٌة ف

 .ة  لرفع المستوى العلمً والعملً الحدٌث

 والطلبة فً جمٌع التخصصات  حاضرٌنلرفع كفاءة الم لجامعة األقصىٌعطً دفعة كبٌرة  ةعلمٌات المختبرال بنىإنشاء م

 .هداف التربوٌة للعملٌة التعلٌمٌةلما له من اثر كبٌر فً دعم تفوق الطالب و تنمٌة المهارات العملٌة و تحقٌق األ

::متر مربع  مكون من خمسة طوابق 033 ةمساحب العلمٌة  مبنى للمختبرات إنشاء  ٌتكون المشروع منو    

  للطلبة.متر مربع, أما باقً المساحة فستكون مظلة مغلقة  853الطابق األرضً عبارة عن مصلً بمساحة  .8

 .مختبرات للكٌمٌاء  سٌكونالطابق األول  .2

 .الطابق الثانً فسٌكون مختبرات لألحٌاء  .3

 .الطابق الثالث مختبرات للفٌزٌاء .4

 .ة عن مختبرات للتكنولوجٌا الطبٌةبق الرابع فهو عباروفٌما ٌخص الطا .5

 .بوالطابق الخامس فهو مختبرات للحاسو .6

 آلية التنفيذ

تقوم الجهة المنفذة بتجهٌز وثائق العطاء وترسل نسخة من جمٌع وثائق العطاء وكذلك مسودة صٌغة إعالن الجرٌدة إلى  .8

 استشاري البنك ألخذ الموافقة على طرح العطاء.

الجهة المنفذة بطرح العطاء واستالم العطاءات وفتح المظارٌف وتجهٌز تقرٌر التقٌٌم الفنً والترسٌة وإرسال تقرٌر  تقوم .2

كامل الستشاري البنك قبل التعاقد من أجل الحصول على الموافقة الكتابٌة بخصوص اختٌار المورد أو المقاول وٌجب على 

 ي مع هذا التقرٌر.الجهة المنفذة إرفاق محضر االجتماع التمهٌد

لٌه الترسٌة وتبدأ بعد حصول الجهة المنفذة على موافقة استشاري البنك على التعاقد ٌتم إبرام العقد مع المقاول الذي تقع ع .3

 .مرحلة التنفٌذ

على الجهة المنفذة اإلشراف المباشر على تنفٌذ المشروع سواء من خالل الطواقم الفنٌة العاملة لدٌها والمخصصة  .4

 وع أو بتعٌٌن جهة استشارٌة لإلشراف الفنً على أن ٌتم تخصٌص طاقم فنً مؤهل وبعدد كاف لمتابعة التنفٌذ.للمشر

 تقوم الجهة المنفذة برفع تقارٌر فصلٌة عن تقدم سٌر العمل بالمشروع. .5

 التكلفة التقديرية )$( مكونات / عناصر المشروع

 1,285,714 مبنى المختبرات العلمٌة إنشاء

 460,000 المبنى  تأثٌث

 
 
 



 

  تجهٌز المختبرات

  مختبر األحٌاء 

  مختبر الكٌمٌاء 

  مختبر التكنولوجٌة الطبٌة 

  وضوء  موجٌةمختبر فٌزٌاء 

  مختبر الضوء ومٌكانٌكا الحرارة 

  مختبر الفٌزٌاء 

  (4مختبرات حاسوب )عدد 

90,800 

470,000 

170,000 

280,000 

80,000 

140,000 

100,000 

 3,076,514$  اإلجمالي

 المصادر / االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

التراخيص. منكافة المتطلبات جاهزة :  جاهزية التصميم ووثائق العطاء  

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

 إيجابية:
  كفاءة هٌئة التدرٌس تحسنت.  

 توافق إلى حد ٌ جودة التعلم تطورت

 .مع معاٌٌر الجودة

 مهارات الطالب فً التعامل مع 

 .األجهزة المخبرٌة الحدٌثة ُصقلت

 وفقا  لمنهجٌة  ملًتطبٌق المنهج الع

 .البحث العلمً

 سلبية:
 ال ٌوجد آثار سلبٌة.  

 خبرة المؤسسة في مشاريع مشابهة:

  .لبنية التحتيةالجامعة لها خبرة مميزة في اإلشراف ومتابعة األعمال في المشاريع ا

 
 االتصال معمومات

 رئيس الجامعة –سالم زكريا األغا  د. شخص االتصال
 418803 599 972+ رقم الهاتف

 President_alaqsa@alaqsa.edu.ps البريد االلكتروني

 






