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وط مرجعية   الستقطاب شر

ـِ  ة/ استشاري  بالمشاركة  ورقة حقائق  تحديثل

 عن الجمعية: 

، تلعب  1991جمعية الثقافة والفكر الحر، وهي مؤسسة أهلية فلسطينية غير ربحية، مستقلة، تأسست عام  

ي من خالل العمل عىل تطوير وتعزيز حقوق األطفال والشباب 
ي الفلسطين 

ي تطوير المجتمع المدن 
دورا قياديا ف 

ي المحافظات الجنوبية والوسىط من قطاع
 غزة.    والمرأة واالشخاص ذوي االعاقة ف 

وع:   عن المشر

وع مشر الحر  والفكر  الثقافة  جمعية  الدمج تنفذ  آليات  المجتمع   "تعزيز  منظمات  ي 
ف  والمنارصة  والتشبيك 

اكة مع برنامج تعزيز  ي قطاع غزة" وذلك بالشر
ي ف 
ي الفلسطينية المنفذ من قبل   المدن 

ي األراض 
ي ف 
المجتمع المدن 

 BMZوالتنمية من الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي   وبتمويل  GIZمؤسسة ال

ذو  واألشخاص  والنساء  واألطفال  والشباب  القاعدية  المجتمع  مباشر مؤسسات  وع بشكل  المشر   ي يستهدف 

ي وبناء قدراتهم لتعزيز  
ي تطوير أعضاء منظمات المجتمع المدن 

وع اىل المساهمة ف  اإلعاقة. حيث يهدف المشر

وال التشبيك  والشباب منهجية  األطفال  صمود  تعزيز  ي 
ف  المساهمة  وأيضا  المجتمع،  بقيادة  والمنارصة  دمج 

 وكذلك تعزيز مشاركة الشباب والمنظمات المجتمعية لقيادة المبادرات المجتمعية والمنارصة. 

 : تهدف شبكة وصال التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر من خالل هذا اإلعالن اىل
ي تقدم لألشخاص ذوي اإلعاقة ورقة حقائق حول الخدمات التعليمية  لتحديث التعاقد مع مدرب  -

الن 
 ". الخالمعيقات ..  -التحديدات " السمعية

 
 

 : المطلوبةالخدمة  

ي تقدم لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعيةورقة حقائق حول الخدمات التعليمية  تحديث .1
 . الن 

 

 

 المهام والمسؤوليات: 

 ورقة حقائق حول الخدمات التعليمية المقدمة لألشخاص ذوو اإلعاقة السمعية.  تحديث ▪
ي سيتم تغطيتها ▪

 .وضع خطة تفصيلية توضح أهم المحاور الن 
 ورقة الحقائق للنشر تقديم  ▪
. تقديم تقرير  ▪  ختامي

 

 معلومات عن التقدم للخدمة:  

وط التقدم:   شر

ة واسعة ولديه  ة/ مدرب  - ي المجا   تجاربا  / ذو خير
 طلوب الم  تال ممارسة سابقة ف 

ي سياسة دمج وحقوق االشخاص ذوي  -
 اإلعاقة وكذلك أهداف التنمية المستدامة المعرفة الجيدة ف 



 

ي  -
 يشمل المنهجية، النتائج المتوقعة، واألساليب المستخدمة.  تقديم عرض فن 

كة/ أن يقدم المدرب - ته الذاتية   الشر  .المطلوبللموضوع العمل خطة و مع سير

ي   (5) -
 
ة ف  المجال المطلوب سنوات خير

كات واألفراد  -  التقديم للشر

ي  
 الدرجة  معايير التقييم الفن 

ي 
/ تقييم العرض الفن 

ً
 % 70 أوال

كة   20 الخير السابقة وسمعة الشر

ة الذاتية للمدربير    20 السير

ي موضوع العرض
 
ات المسجلة ف  15 الخير

 15 التفصيلية المقدمةالمصفوفة التدريبية وخطة العمل 

 % 70 االجماىلي 

 

 المرصودة:   التكلفة المالية

 فقط ال غير  دوالر  450ورقة الحقائق  تحديثتكلفة  -

 المستندات المطلوب تقديمها: 

ي تقديم العرض الف •
 ن 

ة الذاتية •  .  تقديم السير

 .ورقة حقائق معدة مسبقةإرفاق  •
 

 آلية التقدم: 

ح  ة الذاتية ومقير /ات تقديم السير ي يطلب من المهتمير 
، فن  :  ير وذلك ع وماىلي ي

ون  يد االلكير  الير

ps.org-trainer@cfta  ،ط شير
ٌ
ي خانة العن  ي

 
ونية، كتابة اسم الفرصة ف وان الخاصة بالرسالة االلكير

ي لتقديم الطلبات هو 
 2021/ 12/ 26الموافق   الخميسالموعد النهان 

 

mailto:trainer@cfta-ps.org

