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فون .......................العنوان  ..........................    ...........................جوال   ..   -.....      رقم تل
    
  

س في ة الثقافة و الفكر الحر في خان يو ،  للتعاقد مع مدرب لغة إشارة  اج عروض أسعارستدر  ترغب جمع
ه تعبئة العرض وذلك  واألفراد  شرات المرخصة حسب االصولالفعلى من يرغب من  في المشاركة عل

ة :    حسب المواصفات والشروط التال
  

ة الثقافة و الفكر الحر  .1 اسم جمع   " في حال الشرات "  الفاتورة 
ك خالل  .2 ش لغ  د الم سد ــــخ استال  28يتم    م الفاتورةيوم من تار
مة المضافة  .3 ة الق   السعر شامل ضر
  " في حال الشرات " إرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع  .4
أقل األسعار .  .5 ة غير ملزمة    الجمع

ل عدد ساعات التدرب .6 ادة أو النقصان  ةقا  لل
ل .7  عملة العرض : الش
عادة  .8 ة إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين و ة إما  اجاستدر حق للجمع عرض السعر مرة ثان

ه ل عل عد إجراء أي تعد لها الحالي أو   ش
ع .9  مدة سران العرض : أسب

  على المورد ختم وتوقيع العرض .10
ة عشر ظهرا موعد استالم العروض الساعة  .11 ــــخ الثان  .م03062020بتار
تم فتح العروض الساعة  .12 ة عشرس ــــخ  ظهرا والنصف  الثان  .م03062020بتار
سسلم ا .13 خان يو سي    لعروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ
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ة:    الخدمة المطل

ة  ترغب سرة للتنم الة الس ل من الو تم ة القدرات و شطة بناء وتنم ة الثقافة والفكر الحر وضمن أ جمع
(SDC) ة للعمل على شار ار جهة اس ات ترجمة لغة اإلشارة بناء على  في اخت ذ تدرب متقدم في اساس تنف

اجات ال المؤسسةاحت ة العمل من أجل تحقيق األهداف  عاملين  غرض تحسين كفاءة وفعال وذلك 
ه امنه للجميع.   ة للمؤسسة والوصول الى جمع ج   االسترات

ب الى تمكين قدرات مجموعة من طاقم عمل المؤسسة لممارسة لغة اإلشارة المستوى المتقدم  يهدف التدر
ن من ذوي اإلعاق دين والزائ ة. مع المستف   ة السمع

 النتائج المتوقعة: 

  قة فــــي المســــتوي ــــة الســــا ة فــــي البــــرامج التدر ســــ اجــــات العــــاملين وفــــق خبــــراتهم المك ــــد احت أوال: تحد
عد اجراء مراجعة مدة  قا.  6االول والثاني  من لغة اإلشارة   ساعات للمستوى الثاني المنفذ سا

  د ة في لغة اإلشارة بناء على تحد ر مادة تدر اج  تط  االحت

  .عة م والمتا م ومواد التقي شمل مواد العرض والتقد ة  ر خطة تدر ا: تط  ثان

 ) ـــة ل ب ال ـــذ ســـاعات التـــدر ســـاعات منهـــا  6ســـاعة) فـــي لغـــة اإلشـــارة المتقدمـــة علـــى ان منهـــا 42ثالثـــا: تنف
لغـــة اإلشـــارة ،  ليـــت36مراجعـــة للمســـتوى الثـــاني، " ات الترجمـــة  ب حـــول اساســـ مكن طـــاقم " ســـاعة تـــدر

دين مــن  فهــا للتواصــل مــع المســتف ســاب مهــارات متقدمــة فــي لغــة اإلشــارة وتوظ ــة مــن ا الجمع العمــل 
ة.   ذوي اإلعاقة السمع

  ــــة شــــمل الخطــــة التدر بي  ــــر مفصــــل عــــن البرنــــامج التــــدر م تق عــــا: تقــــد ب  –را المــــادة  –اجنــــدة التــــدر
ة  ـة  –التدر عد ـة وال ل مـات الق ب  –نتـائج التقي م التـدر ـاب المشـاركين  –نتـائج تقيـ قائمـة حضـور وغ

ات والمقترحات –  .التوص

  

ذ:  اإلطار الزمني ة التعاقد للتنف دا حد اقصي من    شهر و نصف  

شاط:  ة ال دا ــخ المتوقعة ل ــ ع الثاني من شهر يونيو  التوار    2020االسب

ذ:  ان التنف ة الثقافة والفكر الحر م   مقر جمع

 المخرجات : 

  اج الفعلي من لغة االشارة لطاقم العمل د االحت خص تحد ر   تق
  ة تخص التدرب  مادة تدر
 ة للتدرب ذ ة تنف  خطة زمن
  اج  15تمكين عدد د االحت ة من مستوي لغة االشارة المتقدم مبني علي تحد  موظف
 ، ات عدي ، توص لي و ال م الق شمل (نتائج التقي ب  خص التدر ر نهائي   ..) تق
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م:  قة التقد   ط

لي:  الجهات ة  ارسالهم وفقا لما  ة و المال م  العروض الفن ة في التقدم تقد شارة الراغ   االس

 ة االرسال تروني: جميع العروض  ترسل: ال  عبر البرد االل

  ظهرا  .  12الساعة   2020يونيو  3 األرعاءأخر موعد إلرسال العرض هو يوم   :النهائيموعد 

  :ل  لعرض الفني، المالي منفصل عن ا قدم العرضالش

  : حتوي العرض الفني على التالي 
i. تم العمل عليها ة التي س  المنهج
ii. ر للمخرجات العمل وفق مقترح زمني  تق
iii.  ق العمل المقترح مع توضيح الخبرة وما يؤهل ة للجهة المتقدمة وف ل ة تفص سيرة ذات

قة مشابهة ذات ع الخدمة مع االشارة الي أي اعمال سا ام   القة المتقدم للق
iv.  .ة ع الخدمة المطل مثل ن ذ أعمال ذات عالقة   ثالثة معرفين لمن تم تنف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ات                                توقيع وختم المورد           ة الثقافة والفكر الحر دائرة المشتر     جمع
  
     

                                           .....................                          ...............................  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  جمعية مؤسسة الثقافة والفكر الحر
The Culture and Free Thought Association  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  E.mail:Rowaida@cfta-ps.orgبريد إلكتروني:       76ص.ب:  خلف الهالل االحمر     –حي االمل  -خان يونس- قطاع غزة

P.O.BOX 76 , KHAN YOUNIS, GAZA STRIP    FAX:08-2067299 TEL: 08- 2051299 :082075929  
Website:www.cfta-ps.org  

  
  
  

  المواصفات : 
  

ة  الوحدة  وصف العمل  الرقم م   ال
سعر 
  الوحدة

 )$ (  

  اإلجمالي
 )$ (  

1  
      1  مدرب التعاقد مع مدرب لغة اشارة   

مة  األرقام الدوالر (  العرضإجمالي ق  (    

مة  الحروف والر الد(  العرضإجمالي ق  (    
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