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  استدراج عروض أسعار 
ذ  رنامج تنف سل متقدم و ب ا  SPSSتدر

HQ/T /2020-11-65  
 
 

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

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

س في ة الثقافة و الفكر الحر في خان يو سل متقدم  اج عروض أسعارستدر ا ترغب جمع ب ا ذ تدر لتنف
رنامج  ه تعبئة  واألفراد  شرات المرخصة حسب االصولال،  فعلى من يرغب من  SPSSو في المشاركة عل

ة :    العرض وذلك حسب المواصفات والشروط 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 المضافة  .3 ة الق   السعر شامل ضر
  " في حال الشرات " إرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع  .4
أقل األسعار .  .5 ة غير ملزمة    الجمع
لق عدد ساعات التدرب .6 ادة أو النقصان  ةا  لل
ل .7  عملة العرض : الش
عادة  .8 ة إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين و ة إما  استدراجحق للجمع عرض السعر مرة ثان

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

  على المورد ختم وتوقيع العرض .10
احاعشر  ةالحادموعد استالم العروض الساعة  .11 ــــخ  ص  .م29112020بتار
تم فتح العروض الساعة  .12 ةس احا والنصف  عشر الحاد ــــخ  ص  .م29112020بتار
س .13 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ

 
  
ات                                توقيع وختم المورد              ة الثقافة وال دائرة المشتر     فكر الحرجمع
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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 ذ تدرب  في اخت رنامج تنف سل متقدم و ــهدف التدرب الى و  SPSSا

رنامج تمكين قدرات مجموعة من طاقم عمل المؤسسة  سل المتقدم و   .SPSSفي اال

 النتائج المتوقعة: 
سل متقدم  و البرنامج اال  15- 10تمكين مجموعة من الموظفين  -1 ة لمهارات ا  SPSSحصائي موظف 

ساب المهارات لخدمة مهام اعمالهم  مكنهم من ا  ما 
سلالموظفين  سابا -2 مميزات ووظائف اإل  SPSS ،المهارات والمعرفة 
سل  -3 كروسوفت إ ة ما ز معرفة المشاركين لتمكينهم من استخدام برمج و  Microsoft Excelتع

SPSS   .ئة عملهم  في ب
شاء الجدا -4 ة أوراق وصفحات ملف تمكين المشاركين من إ ة، حما ان ة والرسوم الب ول المحور

انات.   العمل، واستيراد وتصدير الب
استخدام  -5 انات  ثر تقدما والتعامل مع الب ة والوظائف األ ات الحساب ة إجراء العمل ف تعلم ك

ل المتقدم.  ة والتحل  الجداول المحور
رو.  -6 دارة وحدات الما شاء و  تمكين المشاركين من إ
بي  -7  ساعة  40معدل ساعات المستوي التدر
ة الثقافة و الفكر الحر  -8 س-القاعة متاحة لدي جمع  خانيو

ات العرض المقدم :  .1  محت
ل المؤسسات  بي المقدم من ق   و األفراد المعنيين علي التالي: أشتمل العرض التدر

  : شمل   العرض الفني و
 

ة للمدرين .  -  السيرة الذات
ة الم -  قترحة الخطة التدر
ة  -  المادة التدر

 
  :شمل  العرض المالي و
ب شامل لقدم العرض المالي منفصل عن العرض الفني  - شمل التدر ة و التي  لفة الساعة التدر ت

ة . + المادة    التدر
 

م العرض :  .2 سل ب وموعد  دء في التدر  الفترة المتوقعة لل
ع  - سمبرن شهر م  االولمن المتوقع أن يتم التدرب خالل األسب   2020د
ب من المؤسسات و األفراد هو -   29112020 أخر موعد الستالم عروض التدر
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ب :  .3 ان عقد التدر  م

عقد  التدرب ة الثقافة س س. -و الفكر الحر  في مقر جمع   خانيو
 
ارات أخرى :  .4  اعت

ة تلتزم هذه األ  العروض التدر ار علي أحد الجهات المتقدمة  ع االخت م التالي خيرة  في حال وق بتقد
ة الثقافة و الفكر الحر: ل   جمع
م  - ة للتدرب تقد  . المادة العلم
قة المشاركة الفاعلة .  - ط ب  ذ التدر  تنف
عدي - لي و  ر مستوي للموظفين ق م تق  تقد
ر نهائي عن التدرب .  - م تق  تقد
  

م الفني والمالي للعروض المقدمة:  .5   معايير التقي

م  الرقم ار التقي   الدرجة %  الفني والمالي مع
م الفني ً التقي   أو

ة  1   10  المؤهالت والخبرات الفن
قة   2   20  الخبرة السا
ة  3   40  الخطة التدر

م الفني   70  اجمالي التقي
م المالي ا التقي   30  ثان

م الفني والمالي   %100  اجمالي التقي
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  المواصفات : 
  

ة  الوحدة  وصف العمل  الرقم م   ال
سعر 
  الوحدة

 )$ (  

  اإلجمالي
 )$ (  

1  
سل متقدم    ب ا ذ تدر  تنف

  ساعة
20  

    

ب   2 ذ تدر       SPSS 20على برنامج تنف

مة  األرقام الدوالر (  العرضإجمالي ق  (    

مة  الحروف الدوالر (  العرضإجمالي ق  (    
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