
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ياتمعهد التمريض للفت
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 الرؤية  ..  

 الوسيط األفضل دوليًا لشركاء التنمية يف اليمن.

 الرسالة ..

منظمة دولية تعمل على تنسيق اجلهود و تكاملها من أجل تنمية اليمن و بناء االنسان بالتعاون مع املاحنني و 
املنظمات الدولية و اإلقليمية و شبكة املؤسسات احمللية عرب تنفيذ مشروعات و برامج التنمية و مبا يتوافق مع 

 متطلبات و تعهدات املانح و شركاء التنمية .

 تنمية        -بناء              -شراكة         القيم ..

 

 

 

  حتسني فرص التعليم العام و املهين و العالي. األول: اهلدف 

  حتسني برامج و خدمات الرعاية الصحية. اهلدف الثاني :

  التمكني للفتات األكثر احتياجًا.تطوير برامج التنمية االجتماعية و  اهلدف الثالث: 

 . فئات اجملتمعتطوير برامج التأهيل و بناء القدرات جلميع  اهلدف الرابع:

و توسيع شبكة التعاون الدولي و متويل املشروعات  اهلدف اخلامس: 

   الربامج.

عرب اجلاليات )برامج العالقات العامة و التواصل الدولي  اهلدف السادس:

 . (اليمنية

  

  

 

 اســــــرتاتيجية الوكالة اليمنية الدولية للتنمية 

 شبكة األهـــــداف االسرتاتــــيجية 



 

 

 

 نزوح عنها جنم واليت ريةاجلا األحداث نتيجة أساويةم أوضاع من اليمن به متر ملا نظرًا

 معيشتها يف راداألف من اآلالف عشرات تضررو ومناطقها منازهلا من األسر آالف

 مجيع لدى وتضاعفه قرالف وتفاقم دخلها ومصادر اعائله األسر مئات وفقدان اوأرزاقه 

 ما أقل أوضاع يف ونيعيش اليمنيني جعل غريها،و واألمراض الكوارث وظهور املواطنني،

  واملعاقني اجلرحىو املتضررين وأسر لنازحنيا شرحية وخصوصًا باملأساوية، توصف

 اىل أضف وصفه عبيص وضِع يف وباتو هورهم،ظ وراء احلياه مقومات كل فقدو الذين

 لذا فكرت الوكالة  زدادي املعاناة حجم فإن إعاقته أو العائل وفقد النزوح جتماعا ذلك

 دف ن خالل مشروع واحد منها اهلاليمنية الدولية للتنمية لتحقيق عدة أهداف م

لك هدف تقديم الدعم الصحي كل ذالتعليمي وهدف التمكني االقتصادي للفتيات و

 من خالل بناء معهد متريض الفتيات 

 
 

 

 . آالف املرضى واملصابني نتيجة الصراعات -*

 انهيار املنظومة الصحية  -*

 نقص حاد يف األطقم الطبية املؤهلة . -*

 وضاع الصحية سلبًا .انتشار جائحة كورونا وتأثريها على األ -*

 ص عمل بعد التخرج .حاجة الفتيات لتعليم مهين يوفر هلم فر -*

 

 روع فـكــــــــــرة املـشــــــــــــــــ

 مربرات املشروع 

 



 

 

 

 

نتهاء لفتيات يستقبل الطالبات بعد اوجتهيز معهد متريض ل وتأثيث بناء مشروع

فتيات ث سنوات يتم خالهلا تأهيل الاملرحلة اإلعدادية وتكون مدة الدراسة به ثال

اف خلاصة مبهنة التمريض حتت إشروتعليمهم املعارف الطبية النظرية والعملية ا

وزارة الصحة  مارسة عملية تدريبية مبستشفياتومبمن كلية الطب  أساتذة أكادمييني

 اليمنية .

 

 

 

 

 املهندس إشراف حتتو اهلندسية املخططات فقو فيها املعهد وبناء حتديد األرض -

 .هاوغري مناقصة من املتبعة اإلدارية اإلجراءات وفق ذلك ويتم

 .وحتليلها أسعار روضع عمل بعد واملعامل املعهد تأثيث -

 .املستهدفني حصر -

 .لصحةاف وزارة التعليم ووزارة اأساتذة كلية الطب حتت اشر مع التعاقد -

 .عليميةالعملية الت وتدشني املعهد افتتاح -

 .املختلفة املشروع ملراحل التوثيق -

 .املراحل حسب حنةاملا للجهة ومالي فين تقرير رفع -

 .روعللمش الدورية والتقييم املتابعة -

 خطوات تنفيذ املشروع 

 

 وصف املشروع 

 



 

 

 قسم الطوارئ -*

 قسم امراض النساء والوالدة -*

 قسم االمومة والطفولة  -*

 قسم التخدير والعمليات . -*

 قسم االفاقة  -*

 قسم الرعاية الفائقة  -*

 قسم امراض جلدية  -*

 قسم العظام -*

 قسم امراض القلب -*

 قسم امراض الباطنة  -*

 مخ واعصاب قسم -*

  وغريها من األقسام الطبية 

 

 

 

 

 املعهد أقسام 

 



 

 

 ألسر النازحة ية بنات مدينة مأرب وبنات االفتيات املتخرجات من املرحلة اإلعداد -*

 ية (.ناسبة العمر للمرحلة التعليمالفتيات اليتيمات واألرامل ) يف حال م -*

. 

 

 وتقديم املشروع ستمرارا ضمان ميكن ،الداعمني قبل نم املشروع، متويل فرتة انتهاء بعد

  : خالل من املستهدفة تللفئا يقدمها اليت النوعية اخلدمات

 

 ليم على املعهد .إشراف وزارة الصحة ووزارة الرتبية والتع -

ت بية الستكمال تعليم الفتياعقد شراكات بني املعهد وبني الكليات الط -

 . عية اجلاماملتفوقات واكمال املرحلة 

 

 

 طالبة   100  الدفعة الواحدة  -*

تابع إداريا  ن وزارة الصحة ) املعهد سيكونالشهادة معرتف بها من وزارة التعليم وم -*

 وفنيا للمعهد الصحي مبدينة مأرب (.

 . الصحي لمعهدل للجنة اهلندسية التابعة ا مت اعدادها املخططات والرسومات -*

 نمية.لوكالة اليمنية الدولية للتاإلشراف اهلندسي بواسطة استشاري يتبع ا -*

 

 املستهدفون من املركز 

 

 استدامة املشروع 

 

 مالحظات 

 



 

بإعالن عام  امةعن طريق مناقصة عم اختيارها يتالت نفذة شركة مقاواجلهة امل -*

 مبعايري التنفيذ .

 
  



 

مكون من طابق واحد  على أن  م  250مبساحة تقريبية  للتمريض للفتياتبناء معهد 
 يتم استكماله مستقباًل .

قاعات دراسية ومعامل   4  –غرفة األساتذة واملشرفني  –مكون من غرفة لإلدارة  -*

 دورات مياه . –مطبخ  –

 تكلفة املشروع :

 دينار كوييت   24.000البناء : 

 دينار كوييت   4650 التأثيث الدراسي : 

 دينار كوييت    750 اإلشراف اهلندسي : 

 دينار كوييت   3.000 النسبة اإلدارية : 

 دينار كوييت   350التوثيق اإلعالمي والتصميمات والتقارير : 

 دينار كوييت   32750التكلفة اإلمجالية :

 

 

 

 مكونات املشروع 

 

 تكاليف املشروع

 



اليت سة الكاملة الدرايف حالة اعتماد املشروع تتعهد الوكالة بتوفري 

 :حتتوي على 

  .للمبنى والتصاميم املخططات

 .املبنىملنظور  صور

 .والتكاليف الكميات جدول

 

 

 

 

 

 


