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نوحمارلين حسن :إعداد أ  



بالبرنامج تعريفال  

من مؤهلة كوادر بتدريب يعنى والذي فلسطين في  االول البرنامج هو 

 بأن يشار ;المسن مع للتعامل وتأهيلية تمريضية اجتماعية نفسية ناحية

  االلمانية الوكالة وتنفيذ االوروبي االتحاد من بدعم هو المشروع هذا

GIZ للعالج كير ومركز، هللا رام النسائي االتحاد جمعية مع وبالشراكة 

 .المنزلي والتمريض الطبيعي
 



الدورة نعقادإ مكان  

 كلية انعاش االسرة

 فلسطين   -البيرة



عن وضع المسنين في األراضي  معلومات

 الفلسطينية 

   تشير االتجاهات السكانية للهرم السكاني في األراضي
الفلسطينية  إلى زيادة عدد المسنين ومن المتوقع أن تصل أعداد 

مسن  الف 400إلى أكثر من  2025المسنين في فلسطين في عام 
تزيد أعمارهم عن ستين عاماً لذا يجب أن يكون هناك خطط 

 .مدروسة لمواجهة هذه الزيادة 

 

 فقط من كبار السن يتلقون  % 3في الحالة الفلسطينية، حوالي
الرعاية المالية البسيطة من خالل الحكومة وباقي العبىء 

 .المسنيناالقتصادي واالجتماعي يتحمله أبناء وبنات هؤالء 

 



ارتفاع نسبة اإلناث المسنات مقابل الذكور المسنين. 

أسرة من بين كل ست اسر في فلسطين يرأسها مسن. 

حوالي نصف اإلناث المسنات أرامل. 

حوالي نصف كبار السن العاملين يعملون لحسابهم الخاص. 





 المواضيع التي ستطرح في الدورة

 للمسنيناالجتماعي  النفسعلم 

 علم التشريح ووظائف األعضاء

 مهارات التمريض  

 أمراض الشيخوخة

 التغذية للمسنين

 علم األدوية للمسنين

 اإلسعافات األولية

 التأهيل الطبي للمسنين

 لألسرةالرعاية المنزلية 

 تثقيف صحي

 أخالقيات المهنة 

 التدريب العملي 



 هذا البرنامج يستهدف: 

 (لكافة التخصصات)المدارس الثانوية العامة خريجي 

 التمريض والعالج الطبيعي والخدمة خريجي
 .الخاصةاالجتماعية والتربية 

 

 أنطالبا سنويا، ومن المتوقع  60البرنامج سوف يقبل هذا 
الملتحقين في هذا البرنامج  ٪ من الطالب 70حوالي  يكون
، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب على النساء اإلناثمن 

 . المسنين داخل المنزلرعاية ل
 

 

لذلك البرنامج  الفئة المستهدفة   
 



 
 

المشكلة والحاجة : للمشروع لتبريرا  

  في سوق العمل المحليخاص بالمسنين  ريبدتلم يتم العثور على برنامج 

 .الفلسطيني

 في السوق الفلسطيني  على المساعدة في توفير  مرافق  الملح الطلب

   .للمسنين

 خفض يساعد في سوف التدريب التقني والمهني في برنامج جديد تقديم

 .المعدل الحالي للبطالة بين اإلناث بشكل خاص والذكور بشكل عام 

عطاء فرصة للتعلم للفئة الغير حاصلة على الثانوية العامةا. 



   توسيع نطاق نظام الرعاية الصحية في فلسطين لتلبية مطالب

 .المسنين واألشخاص

زيادة فرص العمل للطالب في  الرعاية الصحية. 

  تطوير استخدام التدريب التقني والمهني من أجل سد الفجوة بين

 .العرض والطلب في مجال الرعاية الصحية

  التي تقدم الخدمة للمسنين الصحيةتطوير قدرات مؤسسات الرعاية 
   .والتقنيالتدريب المهني  ؤسساتمو

 

:  األهداف الخاصة للبرنامج    
 



 الدولي والعربي  في مجال رعاية المسنين ن يالمستويالتنسيق والتعاون على

واالطالع على التجارب الرائدة عالمياَ ، والمشاركة في المؤتمرات الدولية ذات 

 .العالقة 

  القيام بالتوعية االعالمية بقضايا المسنين ومعالجة مشاكلهم واحتياجاتهم. 

 تعزيز دور االسرة في رعاية المسنيين كقيمة اساسية في البناء االجتماعي. 

  

  



السن  وتمكينهم من المشاركة الفعالة في تنمية لكبار نوعية الحياة  ن يتحس

 .  المجتمع الفلسطيني 

 تعزيز القيم االجتماعية التي تحض وتشجع على احترام كبار السن.  
  

 

االهداف العامة للبرنامج     

 



 الصحةصناع القرار في وزارة  . 

 االجتماعيةالتنمية وزارة في صناع القرار. 

  المسنينالجمعيات التي تعنى بقطاع. 

القطاع الخاص الذي يعني بشؤون المسنين  . 

 

 

  مستفيدون بشكل غيرمباشر من البرنامج ال 

 



 في مرافق الرعاية الصحية يعملون ٪ من الخريجين سنويا 20 يكون  أنيتوقع

 .خاصة بالمسنين نوادي ومالجئ الخاصة بالمسنين من 

 50 المنازل٪ الباقية سيعملون لحسابهم الخاص في. 

30% خاصة بالمسنين نهارية  نواديسيكون لديهم القدرة على البدء بانشاء فكرة. 

 

 

مخرجات المشروع   
 




