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ال ارخ 2019/04/15 :م

استدراج عروض أسعار
تدر ب في المونتاج واﻻنفو جراف ك

CC/T/2019-04-19
اسم مقدم العرض  ..............................................رقم المشتغل مرخص
العنوان ......................................................

رقم تل فون  -جوال

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

ﻳﺮﻏﺐ المﺮكز الثقافي التابع إلى جمع ة الثقافة و الفكﺮ الحﺮ في تنف ـذ تـدر ﺐ فـي مهـارات المونتـاج واﻻنفـو
جﺮاف ك  ،وذلك بتم ل مـﻦ  ، CAFODفعﻠـى مـﻦ ﻳﺮﻏـﺐ فـي المشـاركة مـﻦ الشـﺮات المﺮخصـة حسـﺐ اﻻصـول
واﻷفﺮاد  ،عﻠ ه تعبئة العﺮض وذلك حسﺐ المواصفات والشﺮوط التال ة :
 .1الفاتورة اسم جمع ة الثقافة و الفكﺮ الحﺮ " الشﺮات "
 .2ﻳتم سد د الم ﻠغ ش ك خﻼل  28ﻳوم مﻦ تار ــخ استﻼم الفاتورة
 .3السعﺮ شامل ضﺮ ة الق مة المضافة
 .4إرفاق شهادة خصم ضﺮ بي مﻦ المنبع " الشﺮات واﻷفﺮاد " في حال ز ادة الم ﻠغ عﻦ  350دوﻻر أو ما
عادله مﻦ العمﻼت اﻷخﺮى
 .5الجمع ة ﻏيﺮ مﻠزمة أقل اﻷسعار .
 .6عدد ساعات التدر ﺐ قا ﻠة لﻠ ادة أو النقصان ب س ة .25%
 .7عمﻠة العﺮض  :الش ل
 .8مدة سﺮ ان العﺮض  :أسب ع
 .9عﻠى المورد ختم وتوقيع العﺮض
 .10موعد استﻼم العﺮوض الساعة الثان ة عشﺮ والنصف ظهﺮا بتار ـ ــخ 2019 04 18م.
 .11س تم فتح العﺮوض الساعة الواحدة ظهﺮا بتار ــخ 2019 04 18م.
 .12سﻠم العﺮوض في ظﺮف مغﻠق ومختوم في المكتﺐ الﺮئ سي خان ﻳو س
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مقدمة
جمع ة الثقافة والفكر الحر ،وهي مؤسسة أهﻠ ة فﻠسطي ة ،ﻏيﺮ ر ح ة ،مستقﻠة ،تأسست عام ،1991
تﻠعﺐ دورا ق اد ا في تط ﺮ المجتمع المدني الفﻠسطيني مﻦ خﻼل العمل عﻠى تط ﺮ حقوق اﻷطفال
والش اب والمﺮأة في المحافظات الجن ة والوسطى مﻦ قطاع ﻏزة .تعمل جمع ة الثقافة والفكﺮ الحﺮ و مﻦ
خﻼل المﺮا ز التا عة لها ،عﻠى تحقيق أهدافها اﻻستﺮات ج ة وهي:
 .1تع ز دور جمع ة الثقافة والفكﺮ الحﺮ واستمﺮار تها كونها مؤسسة قائمة عﻠى حقوق اﻹ سان؛ لت سيﺮ
عمﻠ ة التغييﺮ اﻻ جابي ق ادة المجتمع
 .2تمكيﻦ اﻷطفال ،الش اب  ،ال ساء واﻻشخاص ذوي اﻹعاقة؛ ليتقﻠدوا دور و ﻼء التغييﺮ في
مجتمعاتهم.
 .3تمكيﻦ و ﻼء التغييﺮ المجتمعي ،والمحﻠي لط ح قضا ا العدالة اﻻجتماع ة ،وحقوق اﻹ سان في
مجتمعاتهم.
 .4ز ادة الوعي واﻻعتﺮاف حقوق اﻹ سان خاصة لﻠ ساء واﻷشخاص ذوي اﻹعاقة  -عﻠى مستوى صناع
القﺮار والﺮأي ورجال اﻹصﻼح.
عﻠﻦ المﺮكز الثقافي التابع لجمع ة الثقافة و الفكﺮ الحﺮ عﻦ تنف ذ تدر ﺐ في مهارات المونتاج واﻻنفو
جﺮاف ك لﻠش اب في المﺮكز الثقافي وذلك ضمﻦ ا شطة مشروع إصرار "تمكين وانخراط الش اب" الشرا ة
مع مؤسسة ه كس ايبر " ،."HEKS-EPERلذا نامل مﻦ مﺮا ز التدر ﺐ و اﻷفﺮاد المعنييﻦ ،التقدم عﺮوضهم
حسﺐ المواصفات و المعاﻳيﺮ أدناه :
منهج ة التدر ب:
ﻳهتم المﺮكز التدر ﺐ المبني عﻠى المشاركة مع أصحاب المصﻠحة ،والقائم عﻠى التج ة والممارسة
الم اشﺮة ،و قدر المﺮكز العﺮوض التي تتقدم وفق نظام الورش العمﻠ ة الم اشﺮة لمحا اة مادة التدر ﺐ.
المستف دون من الورش التدر ة:
المستف دون مﻦ التدر ﺐ هم ش اب ممﻦ لدﻳهم مواهﺐ في طور النماء ،ولدﻳهم م ل نحو استخدام مهاراتهم
في التغييﺮ في مجتمعاتهم ،ومﻦ المتوقع أن أتي المتدر يﻦ جوانﺐ مهارة متعددة اﻵتي :اﻻنتاج اﻻذاعي –
اﻻعﻼم والتواصل المجتمعي – المسﺮح واﻷدب – ال س ق والتﺮو ـ ــج اﻻل تﺮوني و دارة المحتوى – اﻻوراق
الس اس ة وأوراق الموقف والحقائق ،ق ادﻳون ومحﺮكون لﻠمجتمع ،مغﺮدون وفاعﻠون عﻠى ش ات التواصل
اﻻجتماعي ،صانعو أفﻼم.
المتوقع من التدر ب:


المتدر ون أصبح لدﻳهم معﺮفة أنواع الﻠقطات والحﺮات.



المتدر ون لدﻳهم القدرة عﻠى استخدام بﺮامج المونتاج والتصم م.



أصبح لدى المتدر ون مهارات المونتاج وتح ﺮ مقاطع الف دﻳو.
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 أصبح المتدرون قادر ﻦ عﻠى صناعة محتوى مﺮئي ومسم ع.


أصبح المتدر ون قادر ﻦ عﻠى استخدام المؤثﺮات وتح ك اﻻنفو جﺮاف ك ش ل ج د.



المتدرون قادرون عﻠى إ شاء ف دﻳو إنفو جﺮاف ك.

التدر ات المطل ة:
تدر ﺐ حول مهارات استخدام بﺮامج المونتاج واﻻنفو جﺮاف ك:
 أنواع الﻠقطات والحﺮات. مهارات استخدام بﺮامج التصم م والمونتاج. أساس ات المونتاج وتح ﺮ مقاطع الف دﻳو. مهارات صناعة المحتوى المﺮئي والمسم ع. تطب قات عﻠى مؤثﺮات تح ك اﻻنفو جﺮاف ك. .1عدد المشاركين المتوقع 20 :مشارك ة
 .2عدد الساعات التدر ة 30 :ساعات تدر ة تضمﻦ إطارا نظ ا محدد ومﺮكز وفق المواضيع المطﻠ ة.
 .3المخ ج:إ شاء  3ف ديوهات إنفو جراف ك الحد اﻷدنى ع ارة عن ) ورقة حقائق  -ورقة موقف –
ورقة س اسات(.
معلومات عن التقدم للتدر ب:
أوﻻ ً :الخدمات المطل ة
 مدرب كفء مﻦ في مجال المونتاج والتصم م) اﻹنفو جﺮاف ك( ولد ه خبﺮة اف ة في المجال.مواصفات المدرب:
 المدرب ة ذو خبﺮة واسعة ولد ه خبﺮة عﻠم ة وعمﻠ ة سا قة. خبﺮة المتقدم النظ ة والتطب ق ة ﻻ تقل عﻦ  5سنوات. أن تـ متﻠك شهادة جامع ة في الوسائط المتعددة أو تخصص ذو صﻠة. لد ه ـا معﺮفة مهارات تص ﺮ الفوتو والف دﻳو. لد ه ـا مهارات تح ﺮ مقاطع الف دﻳو. لد ه ـا مهارات استخدام بﺮامج المونتاج. -أن تـ متﻠك القدرة عﻠى تح ل اﻷف ار إلي س نار وهات.
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 لد ه ـا القدرة عﻠى إ شاء .Narrationثان ا :شروط التقدم للتدر ب :
 تقد م عﺮض فني شمل مواضيع التدر ﺐ ،المنهج ة ،النتائج المتوقعة ،واﻷسال ﺐ المستخدمة. تقد م عﺮض مالي شمل سعﺮ الساعة التدر ﺐ الش ل شامل المادة التدر ة. تقد م تقي م ق ﻠي و عدي لﻠمتدر يﻦ. اﻹطار الزمني المتفق عﻠ ه هو جزء مﻦ اﻻتفاق ال ﻠي عﻠى التدر ﺐ وأهم ة اﻹنجاز في الموعد المحددمهم جدا.
ثالثا  :عدد ساعات التدر ب اﻹجمال ة
 نظﺮي وتطب قي عدد  30ساعةرا عا :الفترة المتوقعة لل دء في التدر ب وموعد سل م العرض
 آخﺮ موعد ﻻستﻼم العﺮض هو 2019 4 18 -مﻦ المتوقع ال دء التدر ﺐ النظﺮي والتطب قي خﻼل اﻷسب ع الﺮابع مﻦ شهﺮ اب ل .2019
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الرقم

1

الصنف

المواصفات

تنف ذ تدر ب
في المونتاج -
واﻻنفو
جراف ك

تنف ذ تدر ب في المونتاج
واﻻنفو جراف ك

الوحدة

ساعة

ال م ة

سعر الوحدة
NIS

اﻻجمالي
NIS

30

اﻻجمالي اﻷرقام ش ل
اﻻجمالي الحروف ش ل
المواصفات :
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