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ارخ :       م22/02/2021ال

  
  استدراج عروض أسعار 

مركز صحة المرأة ق العمل  ب لف ذ تدر   تنف
WHC/T/2021-02-09  

 
  

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

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

  
ة –مركز صحة المرأة  يرغب ــــج التابع لجمع سي خان في الحر الفكر و الثقافة البر استدراج عروض   في و
مركز صحة المرأة، وذلك أسعار  ق العمل  ذ تدرب لف ذ تنف "معا لنصل" توفير مشروع من خالل تنف

ة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة  الشرا ع االجتماعي ألزمة كورونا في قطاع غزة  ات تراعي الن  UN –استجا
Women ل م تم  الشرات من يرغب من فعلى ، WPHFسانيإل ن صندوق المرأة للسالم والعمل او
ه المشاركة فيواألفراد  صولاأل  حسب المرخصة ة والشروط المواصفات حسب وذلك العرض تعبئة عل  التال

:  
  

ة الثقافة و الفكر الحر ا .1 اسم جمع  " في حال الشرات " لفاتورة 
ك خالل  .2 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم    .يوم من تار
مة المضافةال .3 ة الق   .سعر شامل ضر
بي من المنبع  .4   " للشرات واألفراد ". إرفاق شهادة خصم ضر
أقل األسعار .  .5 ة غير ملزمة   الجمع
ة  .6 س ادة أو النقصان ب لة لل ة قا م  .%25ال
 .الدوالرعملة العرض :  .7
ة الحق في تجزئة العرض.  .8  للجمع
 شهر. مدة سران العرض :  .9
  .العرض على المورد ختم وتوقيع .10
احا موعد استالم العروض الساعة  .11 ة عشر والنصف ص ــــخ الحاد  .م28022021بتار
تم فتح العروض الساعة  .12 ة عشر ظهرا س ــــخ  الثان  .م28022021بتار
س .13 خان يو سي    .سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ

     
ات                                          توقيع وختم المورد    ة الثقافة والفكر الحردائرة المشتر    جمع

    
  .............                                                   ............               ..........................  
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ة:    الخدمة المطل

 -مقدمة: 
ة غير  ة فلسطي ة الثقافة والفكر الحر، هي مؤسسة أهل ة مستقلة تأسست عام  جمع ح م تلعب 1991ر

اب والمرأة في  ر حقوق األطفال والش ر المجتمع المدني من خالل العمل على تط ا في تط اد دورا ق

عة لها،  ز التا ة الثقافة والفكر الحر من خالل المرا ة والوسطى من قطاع غزة، تعمل جمع المحافظات الجن

ج   ة وهي: على تحقيق أهدافها االسترات

سيير  .1 سان ل تها كونها مؤسسة قائمة على حقوق اال ة الثقافة والفكر الحر واستمرار ز دور جمع تع

ادة المجتمع.  ق جابي  ة التغيير اإل  عمل

من يندرج تحتهم من ذوي اإلعاقة في مجتمعاتهم.  .2 ساء و اب، ال   تمكين األطفال، الش

ح  .3 الء التغيير المجتمعي والمحلي لط سان في تمكين و ة، وحقوق اال ا العدالة االجتماع قضا

 مجتمعاتهم. 

ساء واألشخاص ذوي اإلعاقة على مستوى صناع  .4 سان خاصة لل حقوق اال ادة الوعي واالعتراف  ز

 القرار والرأي ورجال اإلصالح. 

ق العمل في مركز  ة في تدرب ف ة لمختصين ة الثقافة والفكر الحر عن حاجتها لمدرين صحة تعلن جمع
ات  ة في ظل جائحة كورونا وال ر مهارات العاملين في استخدام الوسائل الرقم ــــج  بهدف تط المرأة البر

شطة مشروع  عد .  وذلك ضمن أ ساء عن  م الخدمات متعددة القطاعات لل معا لنصل" توفير تقد
ة م الشرا ع االجتماعي ألزمة كورونا في قطاع غزة وصال"  ات تراعي الن ع هيئة األمم المتحدة استجا

ساني  UN Women –للمرأة  ل من صندوق المرأة للسالم والعمل اإل تم ــهدف المشروع WPHF –و و
ة ألزمة  ارات الجندر ة لالعت ات المراع ل توفير االستجا سه ز و في   COVID19المساهمة في تع

  قطاع غزة. 
عروض   هم حسب المواصفات والمعايير أدناه. لذا  نعلن للشرات واالفراد المعنيين، التقدم 

  
ب:    الفئة المستهدفة من التدر

ساء (خدمات  م الخدمات متعددة القطاعات لل ق العمل لمركز صحة المرأة العاملين  في مجال تقد ف
ة )  ة وقانون ة واجتماع ة ونفس   صح

ين:    المطلوب من المدر
م تدرب  ( -1 مها 75تقد ث يتم تقس ة ح ة ) ساعة تدر شتمل علي الموضوعات التدر علي دورات 

ة:    التال
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ع االجتماعي في ظل  .1 ات لحاالت العنف المبني علي الن م االستجا ة متخصصة في تقد دورة تدر
ة: 45جائحة كورونا   بواقع  شتمل علي المحاور التال ة و  -ساعة تدر

   ساء العمل مع ال ة ومدونة األخالق والسلوك الخاصة  ة (السر ة الدول سان ) 5وفق المعايير اإل
 ساعات

  )  ل الموحدة  في اوقات االزمات والطوارئ شغ جراءات ال  ) ساعات5مسارات اإلحالة و
 )  ة ة األساس سان  ) ساعات5المعايير اإل
 ) سي ة من االستغالل واالنتهاك الج  ) ساعات5الحما
 ) عد في ظل ازمة كورونا شارات عن  م االس  ت)ساعا 5تقد
 ) ة المتعددة القطاعات لحاالت العنف  األسري  في ظل الطوارئ ات االستجا  ) ساعات5ال
 ). ساعات) 5مهارات االرشاد األسري 
   م االسرة عد الوالدة وخدمات تنظ ساء الحوامل وحاالت  ة لل م خدمات الصحة االنجاب ات تقد ال

 ) ساعات5في حاالت الطوارئ (
 ص والعالج ألمراض ا شخ ة في ظل ال ة االستخدام االمثل لألدو ف ة وك س ة والج لصحة اإلنجاب

 )ساعات5جائحة كورونا (
م ( .2 ق الصحي  25تقد ب للف عد التدر نج ونقل التعلم والخبرة من خالل الممارسة)  ش ساعة كو

شاري ق االس  . والف

 ة في المهارات المتقدمة في االتصال والتواصل الرقمي  15جائحة كورونا بواقع  في ظل دورة تدر
ة ة التال شتمل علي المحاور التدر ة و  ساعة تدر

 ) ل آمن ش انات  والمعلومات ومشاركتها  ة  الب  ) ساعات5أرشفة وحما
 ) ديو والمراسالت الت الف ثر أمانا و اجراء مقا ة األ ة استخدام الوسائل الرقم ف  ) 5ك
 ة التعامل مع برامج وأدوات  االتص ف دات(ك  )5ال الرقمي اآلمنة في التواصل مع المستف
  ة بواقع ات ة في المهارات الح ة:   15دورة تدر شتمل علي المحاور التال ة و   -ساعة  تدر

 )عد في ظل أزمة كورونا م الخدمات عن  )  5المهارات  المتقدمة في التواصل أثناء االزمات وتقد
  ساعات

 ات في ظل أزمة كورونا (إدارة الوقت وادارة المهام المت ب االول   ) ساعات5عددة وترت
 ) ساعات5فن االستماع و مهارات التفاوض وفن االقناع في ظل االزمات (  

ة:    عدد الساعات التدر
ما ورد اعاله  100عدد (              ة مقسمة  عة للمتدرين (25)ساعة تدرب  (75) ساعة تدر   ) ساعة متا

ب:  معلومات عن التقدم   للتدر
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ة   الخدمات المطل
قة الذكر - ات ذوي كفاءة في المجاالت السا  مدرين
ات العرض المقدم    محت

ل الشرات او االفراد علي التالي:  بي  المقدم من ق   -شتمل العرض التدر
شمل:    العرض الفني و

  
  .ة للمدرين  السيرة الذات
  .م مادة مدرب ومادة تدرب  تقد
  . ة  خطة تدر
 ل منفصلمصف ش ل يوم تدربي   وفة تدرب ل
  .قة المشاركة الفاعلة ط ب  ذ التدر  تنف
  .عدي لي وال م التدرب الق  تقي
 ت

ق
د

م
 
ت
ق
ر 

 ير نهائي عن التدرب. 
شمل   : العرض المالي و

عملة الدوالر ة  لفة الساعة التدر شمل ت  قدم العرض المالي منفصل عن العرض الفني و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ار التق  الرقم  م الفني والمالي مع   الدرجة%  ي
م الفني التقي   أوال

ة  1   15  المؤهالت والخبرات الفن
ة للمتقدمين   2   10  السيرة الذات
قة  3   15    الخبرة السا
ة  4 ة والخطة الزمن ب  والمواد التدر   30  مصفوفة التدر

م الفني   70  اجمالي التقي
م المالي ا  التقي   30  ثان

م ا   %100  لفني والمالياجمالي التقي
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م الفني والمالي :    - معايير التقي

م العرض:  سل ب وموعد  دء في التدر   الفترة المتوقعة لل
التدرب  دء  ةمن المتوقع ال   2021شهر فبراير  في نها

ان عقد  بم   :التدر
  تم ه العرضس ب الحقا مع من يرسو عل ذ الترد ان تنف د م   .تحد

  
ارات أخرى    :اعت

   
ة     شروط جمع ة تلتزم هذه الجهة  العروض التدر ار على أحد الجهات المتقدمة  ع االخت في حال وق

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

  مالحظات: 
  :سقة المشروع جوال رقم م د من المعلومات الرجاء االتصال   للمراجعة واالستفسار أو لم

 2565888أو تلفون رقم:  0597100319
 دي الت ب على العنوان البر  rowaida@cfta-ps.orgالي: ترسل جميع عروض التدر

  
    
  
  
  
  
  
  
ات                                          توقيع وختم المورد     ة الثقافة والفكر الحردائرة المشتر    جمع

    
  .............                                           ............                       ..........................  
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  : العرض المالي

    
ات                                       توقيع وختم المورد    ة الثقافة والفكر الحردائرة المشتر    جمع

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

ة  الوحدة المواصفات الصنف  الرقم م   االجمالي  $  سعر الوحدة $  ال

1  

ذ تدر  بتنف
ق العمل   لف

  

العمل مع  ة ومدونة األخالق والسلوك الخاصة  السر
ة ة الدول سان ساء وفق المعايير اإل  ال

  ساعة

5      

ل الموحدة  في   2 شغ جراءات ال مسارات اإلحالة و
      5 اوقات االزمات والطوارئ

ة  3 ة االساس سان       5  المعايير اال
سي  4 ة من االستغالل واالنتهاك الج       5  الحما

د   5 عد في ظل ازمة كوف شارات عن  م االس       5  19تقد

ة المتعددة القطاعات لحاالت   6 ات االستجا العنف  ال
      5 األسري  في ظل الطوارئ  

      5 مهارات االرشاد األسري  7

8  
ساء  ة لل م خدمات الصحة االنجاب ات تقد ال

م االسرة   عد الوالدة وخدمات تنظ الحوامل وحاالت 
 في حاالت الطوارئ

5  
    

9  
ة  ص والعالج ألمراض الصحة اإلنجاب شخ ال

ة االستخدام االمث ف ة وك س ة في ظل والج ل لألدو
 جائحة كورونا

5  
    

10  
انات  والمعلومات  ة  الب ب حول  أرشفة وحما تدر

ل آمن ش   5 ومشاركتها 
    

ثر   11 ة األ ة استخدام الوسائل الرقم ف ب حول ك تدر
ديو والمراسالت.  الت الف       5  أمانا و اجراء مقا

ة التعامل مع برامج وأدوات  االتصال الرق  12 ف مي ك
دات.        5  اآلمنة في التواصل مع المستف

لمهارات  المتقدمة في االتصال والتواصل أثناء ا  13
     5  االزمات

ات  14 ب االول      5 إدارة الوقت وادارة المهام المتعددة وترت
      5 فن االستماع و مهارات التفاوض وفن االقناع  15
ذ اشراف   16 تنف

عة   ومتا
عد التدرب أثناء االشراف والمتا عة مع المتدرين 

      30  العمل 

ال   دوالر أرقاماالجمالي 

ال     حروف دوالر االجمالي 


