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  استدراج عروض أسعار إعادة 
ب في المونتاج واالنفو ك تدر   جراف

CC/T/2019-04-19 
 
  

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

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

    
ــة الثقافـــة و الفكــــر الحــــر فـــيالمركــــز الثقــــافي التـــابع إلــــى رغـــب ي ــ ــــذ إعــــادة اســــتدراج عـــروض أســــعار ل جمع تنف

ب في مهارات المونتاج واالنفو ك تدر ل ب، وذلك  جراف فعلـى مـن يرغـب فـي المشـاركة مـن ،  CAFODمـن تم
ة : واألفراد المرخصة حسب االصول الشرات  ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التال   ، عل

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

  عادله من العمالت األخرى
أقل األسعار .  .5 ة غير ملزمة   الجمع
لة عدد ساعات التدرب .6 ة  قا س ادة أو النقصان ب  .%25لل
ل .7  عملة العرض : الش
ع .8  مدة سران العرض : أسب
  على المورد ختم وتوقيع العرض .9
ة عشر والنصف موعد استالم العروض الساعة .10 ــــخ ظهرا  الثان  م. 23042019بتار
تم فتح العروض الساعة  .11 ـــخ  ظهرا الواحدة س ـ  م. 23042019بتار
سسلم العروض في ظرف مغلق ومخ .12 خان يو سي    توم في المكتب الرئ
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  مقدمة

ة الثقافة والفكر الحر ة، مستقلة،جمع ة، غير رح ة فلسطي ، 1991تأسست عام  ، وهي مؤسسة أهل
ر المجتمع المدني الفلسطيني  ا في تط اد ر حقوق األطفال من خالل العمل على تلعب دورا ق تط

ة والوسطى من قطاع غزة. تعمل جم اب والمرأة في المحافظات الجن ة الثقافة والفكر الحر و من والش ع
ة وهي:  ج عة لها ،على تحقيق أهدافها االسترات ز التا  خالل المرا

سير  .1 سان؛ لت تها كونها مؤسسة قائمة على حقوق اإل ة الثقافة والفكر الحر واستمرار ز دور جمع تع
ادة المجتمع ق جابي  ة التغيير اال  عمل

اب ، تمكين األطفال .2 ساء واال ، الش الء التغيير في ال شخاص ذوي اإلعاقة؛ ليتقلدوا دور و
  مجتمعاتهم. 

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

ساء واألشخاص ذوي اإلعاقة  .4 سان خاصة لل حقوق اإل ادة الوعي واالعتراف  على مستوى صناع  - ز
 ورجال اإلصالح. القرار والرأي 

  

ذ تدرب في مهارات المونتاج واالنفو  ة الثقافة و الفكر الحر عن تنف علن المركز الثقافي التابع لجمع
شطة  اب في المركز الثقافي وذلك ضمن ا ك للش ة جراف الشرا اب"  مشروع إصرار "تمكين وانخراط الش

كس ايبر " ز ا."HEKS-EPERمع مؤسسة ه عروضهم ، لذا نامل من مرا ب و األفراد المعنيين، التقدم  لتدر
  حسب المواصفات و المعايير أدناه : 

  

ب:  ة التدر   منهج

ة والممارسة  ب المبني على المشاركة مع أصحاب المصلحة،  والقائم على التج التدر يهتم المركز 

قدر المركز العروض التي تتقدم وفق  اشرة، و ب. الم اة مادة التدر اشرة لمحا ة الم   نظام الورش العمل

ة:  دون من الورش التدر   المستف

ل نحو استخدام مهاراتهم  اب ممن لديهم مواهب في طور النماء، ولديهم م دون من التدرب هم ش المستف

اآلتي ين جوانب مهارة متعددة  أتي المتدر  –االنتاج االذاعي : في التغيير في مجتمعاتهم، ومن المتوقع أن 

دارة المحتوى  –المسرح واألدب  –االعالم والتواصل المجتمعي  تروني و ــــج االل ق والترو س االوراق  –ال

ة وأوراق الموقف والحقائق اس ات التواصل الس اديون ومحركون للمجتمع، مغردون وفاعلون على ش ، ق

  االجتماعي، صانعو أفالم. 

ب:    المتوقع من التدر

 أنواع اللقطات والحرات. الم   تدرون أصبح لديهم معرفة 

  .م  المتدرون لديهم القدرة على استخدام برامج المونتاج والتصم

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

 ن على استخدام المؤث د. أصبح المتدرون قادر ل ج ش ك  ك االنفو جراف  رات وتح

  .ك ديو إنفو جراف شاء ف   المتدرون قادرون على إ

ة:  ات المطل   التدر

ك:  ب حول مهارات استخدام برامج المونتاج واالنفو جراف   تدر

 أنواع اللقطات والحرات.  -

م والمونتاج.  -  مهارات استخدام برامج التصم

د - ر مقاطع الف ات المونتاج وتح  يو. أساس

ع.  -  مهارات صناعة المحتوى المرئي والمسم

ك.  - ك االنفو جراف قات على مؤثرات تح  تطب
 

ة 20 عدد المشاركين المتوقع:  .1  مشارك

ة:  .2 ة.  30 عدد الساعات التدر ا محدد ومركز وفق المواضيع المطل ة تضمن إطارا نظ  ساعات تدر

ج .3 شاء :المخ الحد األ  3إ ك  ديوهات إنفو جراف ارة عن ( ورقة حقائق ف  –ورقة موقف   - دنى ع
اسات).    ورقة س

ب:    معلومات عن التقدم للتدر

ة   أوالً : الخدمات المطل

ة في المجال.  - اف ه خبرة  ك)  ولد م( اإلنفو جراف  مدرب كفء من في مجال المونتاج والتصم

 مواصفات المدرب:  

ة  - ة وعمل ه خبرة علم ة ذو خبرة واسعة ولد قة. المدرب   سا

ة ال تقل عن  - ق ة والتطب  سنوات.  5خبرة المتقدم النظ

ة في الوسائط المتعددة أو تخصص ذو صلة.  - متلك شهادة جامع  أن تـ

ديو.  - ر الفوتو والف مهارات تص ـا معرفة  ه  لد

ديو.  - ر مقاطع الف ـا مهارات تح ه  لد

ـا مهارات استخدام برامج المونتاج.  - ه  لد

متلك القدر  - ناروهات. أن تـ ار إلي س ل األف  ة على تح

شاء  - ـا القدرة على إ ه م "   story boardلد  " Illustratorمن خالل برامج التصم



  جمعية مؤسسة الثقافة والفكر الحر
The Culture and Free Thought Association  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 

  E.mail: Rowaida@cfta-ps.orgبريد إلكتروني:       76ص.ب: خلف الهالل االحمر –حي االمل  - خان يونس-قطاع غزة
P.O.BOX 76 , KHAN YOUNIS, GAZA STRIP    FAX:08-2067299 TEL: 08- 2051299 :082075929  

Website:www.cfta-ps.org  

  

شاء  - ـا القدرة على إ ه   .Narrationلد

ب ا: شروط التقدم للتدر  : ثان

ب المست - ة، النتائج المتوقعة، واألسال شمل مواضيع التدرب، المنهج م عرض فني    خدمة. تقد

ة.  - ل شامل المادة التدر الش شمل سعر الساعة التدرب  م عرض مالي   تقد

عدي للمتدرين.  - لي و م ق م تقي  تقد

ة اإلنجاز في الموعد المحدد  - ب وأهم لي على التدر ه هو جزء من االتفاق ال اإلطار الزمني المتفق عل

  مهم جدا. 

ة  ب اإلجمال  ثالثا : عدد ساعات التدر

قي عدد نظر  -  ساعة    30ي وتطب

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

  2342019آخر موعد الستالم العرض هو  -

ل  - ع الرابع من شهر اب قي خالل األسب التدرب النظري والتطب دء    .2019من المتوقع ال
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  :  المواصفات
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ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
سعر الوحدة 

NIS  
الجمالي  ا

NIS  

1  

ب  ذ تدر تنف
في المونتاج 

واالنفو 
ك  جراف

ب في المونتاج  -  ذ تدر تنف
ك   واالنفو جراف

 30  ساعة

    

األرقام  لاالجمالي     ش

الحروف  لاالجمالي      ش


