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ــــــــــــــة –مركــــــــــــــز صــــــــــــــحة المــــــــــــــرأة  يرغــــــــــــــب ــــج التــــــــــــــابع لجمع س خــــــــــــــان فــــــــــــــي الحــــــــــــــر الفكــــــــــــــر و الثقافــــــــــــــة البــــــــــــــر  يــــــــــــــو
ــــــــــــــــذ تــــــــــــــــدرب اشــــــــــــــــراف مهنــــــــــــــــي  إعــــــــــــــــادة اســــــــــــــــتدراج عــــــــــــــــروض أســــــــــــــــعار  فــــــــــــــــي مشــــــــــــــــروع تمكــــــــــــــــين مــــــــــــــــن خــــــــــــــــالل تنف

ة مـــــــــــــــع وح الشـــــــــــــــرا ــــج  ـــــــــــــــذ مركـــــــــــــــز صـــــــــــــــحة المـــــــــــــــرأة البـــــــــــــــر ســـــــــــــــاء للعمـــــــــــــــل معـــــــــــــــا مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل التغييـــــــــــــــر تنف ـــــــــــــــة ال ما
يين  ــــــــــــــــة العــــــــــــــــون الطبــــــــــــــــي للفلســــــــــــــــطي  حســــــــــــــــب المرخصــــــــــــــــة الشــــــــــــــــرات مــــــــــــــــن يرغــــــــــــــــب مــــــــــــــــن فعلــــــــــــــــى ، MAPجمع

ـــاركة يواألفـــــــــــــــــــراد فـــــــــــــــــــ االصـــــــــــــــــــول ـــــــــــــــــــه المشــــــــــــــــ  والشـــــــــــــــــــروط المواصـــــــــــــــــــفات حســـــــــــــــــــب وذلـــــــــــــــــــك العـــــــــــــــــــرض تعبئـــــــــــــــــــة عل
ة   : التال

  
ة الثا .1 اسم جمع  " في حال الشرات " قافة و الفكر الحر لفاتورة 
ك خالل  .2 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم    يوم من تار
مة المضافة  .3 ة الق   السعر شامل ضر
لغ عن إرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع  .4 عادله  $350" الشرات واألفراد " في حال زادة الم أو ما 

ل.    الش
أقل  .5 ة غير ملزمة   األسعار . الجمع
ة  .6 س ادة أو النقصان ب لة لل ة قا م  .%25ال
ل .7  عملة العرض : الش
ع .8  مدة سران العرض : أسب
  على المورد ختم وتوقيع العرض .9
احا موعد استالم العروض الساعة  .10 ــــخ العاشرة والنصف ص  م. 21072019بتار
تم فتح العروض الساعة  .11 احا س ة عشر ص ــــخ  الحاد  م. 21072019بتار
سسل .12 خان يو سي    م 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 ، هي مؤسسة أهل م تلعب دورا 1991جمع

اب والمرأة في المحافظات  ر حقوق األطفال والش ر المجتمع المدني من خالل العمل على تط ا في تط اد ق
ة والوسطى من قط عة لها، على تحقيق الجن ز التا ة الثقافة والفكر الحر من خالل المرا اع غزة، تعمل جمع
ة وهي:  ج   أهدافها االسترات

سيير  .13 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

الء التغيير ال .14 سان في تمكين و ة ،و حقوق اال ا العدالة االجتماع ح قضا مجتمعي والمحلي لط
 مجتمعاتهم. 

ساء واألشخاص ذوي اإلعاقة على مستوى صناع القرار  .15 سان خاصة لل حقوق اال ادة الوعي واالعتراف  ز
 والرأي ورجال اإلصالح. 

  
ة الثقافة والفكر الحر عن حاجتها لمدرب لإلشراف المهني الخاص شطة  تعلن جمع المركز وذلك ضمن أ

ة  ة مع جمع الشرا ــــج  ذ مركز صحة المرأة البر ساء للعمل معا من أجل التغيير تنف ة ال مشروع تمكين وحما
يين  ة MAPالعون الطبي للفلسطي عروضهم التدر ة، التقدم  ، لذا نعلن لشرات التدرب واالفراد المعن

  حسب المواصفات والمعايير أدناه. 

ة المطلوب  المواض  معدل 25يع التدر ة  او لمدة 5ساعة تدر ة .  5ساعات يوم ام تدر   أ
  

كون.  .1 ف االشراف المهني ولمن    تع
  تطور االشراف المهني  .2
ب وطرق االشراف المهني .3   أنواع وأسال
سن في االشراف المهني الداعم .4 قة ال   ط
  الفرق بين االشراف المهني واالشراف اإلداري  .5

  
ات   :العرض المقدم محت

ل المؤسسات واألفراد المعنيين على التالي:    شتمل العرض التدربي المقدم من ق

  
شمل:    العرض الفني و

  
  م اليومي قة التدرب أو األسلوب، التقي ة له، الوقت، ط سي والمواضيع الفرع ع التدرب الرئ موض

عدي.  لي وال  الق
  .ل الش  سعر الجلسة 
 ة للم  درين. السيرة الذات
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شمل   : العرض المالي و

  ل الش ة  لفة الساعة التدر شمل ت قدم العرض المالي منفصل عن العرض الفني و
ة.   5ساعات لمدة  5بواقع  ام  تدر  أ

  

م العرض:  سل ب وموعد  دء في التدر   الفترة المتوقعة لل
  

 ع الرابع من شهر يولي دأ اللقاءات في االسب   2019و من المتوقع أن ت
  ع الثالث  من شهر آخر موعد الستالم عروض المدرين من المؤسسات واألفراد هو األسب

 م.  2019يوليو   
 

ان عقد جلسات االرشاد:    م
  .ــــج ب داخل مركز صحة المرأة البر ذ التدر تم تنف   س

  
ارات أخرى   : اعت

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

التالي أدناه:  ب وهي    الثقافة 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 ب الق م التدر  تقي
 م تق  ر نهائي عن التدرب. تقد

 
 

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

 2565888أو تلفون رقم:  0594104669رقم: 
  :دي التالي ب على العنوان البر  rowaida@cfta-ps.orgترسل جميع عروض التدر
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  المواصفات : 
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ة  الوحدة المواصفات الصنف  قمالر  م   ال
سعر الوحدة 

ل   الش
االجمالي  

ل   الش

1  
ب ذ تدر  تنف
يلالشراف المهن  

  

ف االشراف المهني ولمن  تع
  كون. 

  

  ساعة

5 
    

      5 تطور االشراف المهني

ب وطرق االشراف  أنواع وأسال
 المهني

5  
    

سن في االشراف المهني  قة ال ط
 الداعم

5  
    

الفرق بين االشراف المهني 
 واالشراف اإلداري

5 
    

ل األرقام ش   االجمالي 

ل الحروف ش     االجمالي 


