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  استدراج عروض أسعار 
  للتعاقد مع مدرب لغة إشارة
NC/ T /2021-09-63 

 
  

 ..............................................  رقم المشتغل مرخص   ......... .....اسم مقدم العرض  ........... 
 

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

    
ــوي التــابع إلــى رغــب ي   ــة الثقافــة و الفكــر الحــر فــي مركــز نــوار التر للتعاقــد اســتدراج عــروض أســعار جمع

ب مبتدئ ذ تدر ل ب، وذلك مع مدرب لغة إشارة لتنف فعلى من يرغب في المشاركة مـن ،  HIمن مؤسسة تم
ه تعفع،  واألفراد  المرخصة حسب االصولالشرات  ـة ل بئـة العـرض وذلـك حسـب المواصـفات والشـروط التال

:  
  

ة الثقافة و الفكر الحر ا .1 اسم جمع  " في حال الشرات " لفاتورة 
 عقد اتفاق بين الطرفين " في حال األفراد " .2
ك .3 ش لغ  د الم سد ة يتم  ــــخ استالم الفاتورة 28خالل  أو حوالة بنك   يوم من تار
مة المضافة  .4 ة الق   السعر شامل ضر
  " الشرات واألفراد " إرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع  .5
أقل األ  .6 ة غير ملزمة   سعار . الجمع
ة الحق في تجزئة العرض.  .7  للجمع
ة  عدد الساعات .8 س ادة أو النقصان ب لة لل  .%25قا
ل .9  عملة العرض : الش

 شهرمدة سران العرض :  .10
  على المورد ختم وتوقيع العرض .11
ة عشر ظهرا موعد استالم العروض الساعة  .12 ــــخ الثان  .م14082021بتار
تم فتح العروض الساعة  .13 ــــخ  الواحدة ظهرا س  .م14082021بتار
س .14 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ
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  مقدمة: 
ة، مستقلة، تأسست عام  ة غير رح ة فلسطي ة الثقافة والفكر الحر، وهي مؤسسة أهل ، تلعب دورا 1991جمع

ر  ر المجتمع المدني الفلسطيني من خالل العمل على تط ا في تط اد ز ق اب والمرأة في  وتع حقوق األطفال والش
ة والوسطى من قطاع غزة.     المحافظات الجن

  

ادرةعن    :الم
ة الثقافة والفكر الحر ومؤسسة  ة بين جمع ة التي تنفذ ضمن شرا ادرات المدرس ادرة نتعلم سوا هي احدى الم م

Humanity and Inclusion  سين ال الج ن من المعلمين واألطفال من  ادر ذها مجموعة من الم قوم على تنف و
م  ات من ذوى اإلعاقة ودون اإلعاقة الى التعل ان والفت ز وصول الفت ل دامج لإلعاقة . وذلك ضمن مشروع تع ش و

اق حالة الطوارئ في قطاع غزة والض ع االجتماعي في س ب لإلعاقة والن ة . الجامع المستج   فة الغ
  

ة    :العملمنهج
ة  ات الثقافة والفكر الحر، تهتم جمع التدر املة مع الفئات المستهدفة، وتهتم  التدرب المبني على المشاركة ال

  . التي تجمع ما بين النظري والعملي في آن واحد
  : التدربالفئة المستهدفة من 

  سنة  14-10أطفال من ذوي إعاقة ودون إعاقة من سن 
  ة  أهالي ألطفال من ذوي إعاقة سمع
  .معلمين ومعلمات مدارس خاصة وعامة 
  س ورفح ب في محافظات غزة والوسطى وخانيو  التدر
  ة ة 10مكونة من الواحدة المجموعة التدر ة مشارك ل دورة تدر ة ( ل ث تتكون الدورة التدر ح

ام بواقع  6الواحدة من  ة  2أ ة 60جمالي بفي اليوم  ساعات تدر ل دورة ساعة تدر    .ل

بالمتوقع من   : التدر
صبح  ة المعرفة المتدرين  لدىأن  اف لي: ال   ما 

ادئ لغة اإلشارة  .1  م
ف .2 ب والتع  الترح
 الحروف واألرقام  .3
 العائلة  .4
 المدرسة  .5
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ة:    الخدمة المطل
  م تدرب ة) مقسمة على  ساعة 60(تقد ل مجموعة  موزعة على  12بواقع  مجموعات  5تدر ساعة ل

ة لليوم الواحد 6مدار  ام بواقع ساعتين تدر   .أ

ث  ة: شمل ح ة التال   على الموضوعات التدر
  م لغة إشارة مستوى مبتدئ   تعل

ة   :عدد الساعات التدر
ة  60 ل  12بواقع ساعة تدر   مجموعة ساعة ل
  

ب:     معلومات عن التقدم للتدر
م لغة إشارة لعدد  - ذ تدرب تعل  محافظات  4في  مستوى مبتدئمجموعات  5تنف

  
بشروط التقدم    :للتدر

ه تجارب ممارسة  - ة ذو خبرة واسعة ولد قة. المدرب  سا
ة ال تقل عن  - ة متخصص في المجال أو ممارس لفترات زمن  سنوات.  5المدرب 
شمل مواضيع التدرب،  - م عرض فني  ة، النتائجتقد ب المستخدمة.  المنهج  المتوقعة، واألسال
الت الالزمة التي تفي للتدرب.  - سه افة االدوات وال ه القدرة على توفير   أن تتوفر لد
جب ارفاق - ث  ات أعاله، ح افة المطل د على  افة الوثائق الالزمة كجزء من العرض والتأ الخطة  التقدم 

ب المقترحة إلتمام المطلوب ات التدر ات وآل ف شمل شرحا ل ب   .مفصلة للتدر
م  -  .والشرات متاح لألفراد التقد
ل  - الش ة   سعر الساعة التدر

  
دء في  بالفترة المتوقعة لل م العرض:  التدر سل   وموعد 

ذ من المتوقع  - تمبر19الفترة خالل التدرب تنف تمبر 26 – س  .2021س
تمبر14المؤسسات واألفراد هو من عروض الآخر موعد الستالم  -  2021س

ان ذ  م بتنف   :التدر
ذ التدرب  - تم تنف س فيس ان الحقا)(ورفح والمغازي  محافظة غزة وخانيو حدد الم   س
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ارات أخرى:    اعت
ة  العروض التدر ار على أحد الجهات المتقدمة  ع االخت ة الثقافة تلتزم هذه في حال وق شروط جمع الجهة 

التالي أدناه:  ب وهي    والفكر الحر في التدر
  .اجات المتدرين في اليوم األول من التدرب اس وتقدير احت ق ام    الق
  .م مادة مدرب ومادة تدرب  تقد
  .قة المشاركة الفاعلة ط ذ التدرب   تنف
  .عدي لي وال م التدرب الق  تقي
 ر نهائي عن الت م تق  درب. تقد

  
  
  :  العرض المالي 
  
  

  
ات                                       توقيع وختم المورد     ة الثقافة والفكر الحردائرة المشتر    جمع

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

  

ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
سعر الوحدة 

ل   ش
االجمالي  

ل   ش

1  
مدرب لغة 

  إشارة 

وذلك  التعاقد مع مدرب لغة إشارة
ة:    حسب المواصفات التال

ذ تدرب مبتدئ لعدد  -  5تنف
ة  60مجموعات بواقع  ساعة تدر

ل مجموعة.  12بواقع    ساعة ل
نفذ  - ب س محافظات (غزة  4في التدر
س - الوسطى -   رفح)-خانيو
ة للمستوى  - تجهيز مادة تدر

ة، الحروف ،  المبتدئ للمواضيع (التح
ت، المدرسة )   األرقام ، الب

دين - -أطفال -(معلمينفئة المستف
  أهالي )

ة   على المتقدم ارفاق السيرة الذات

  1  مدرب 

    

ل ( أرقام ) الش     االجمالي 

ل ( االجمالي      ) حروفالش


