
  ال���د ال
�ج�	ة إلع�اد وت�
	� و��اعة 

  في م�ی�ة نابل+  ةوم(ار س	احي $الغ"�! الع��	ة واإلن�ل���دل�ل 

  :ال"عاون 

أهل�ة غ�� ر���ة فل���  -م�قلة م�لة في ج��� هي م�سة  في  ق/ل   1983تأس' عام   س#"�ا، وم�لة �ف�ع  م� 

الفل������ والع�ب ��2سة خ��"ة ت�2#"ة م�قلة ع� أ>ة ان�2اءات س�اس�ة أو ح��8ة أو م�2#عة م� ال�567ات وال2ف�1"�  

Pائ�Nة، وته@ف إلى ت��2ة ق@رات اإلنان الفل���ي وال�فاH على ت�اثه وه#"�ه ودعE ثقاف�ه ال��ة، وفي ب�اء ال2��2ع ال2@ني،  

ل#"اته والع2ل على إ>�اد اآلل�ات الل�2ة لالس�فادة القX#5  وذلV م� خالل ال��@ی@ ال�2ه�ي الح��اجات ال7عQ الفل���ي وأو 

به@ف ت#ف�� ال2اع@ة   م� م5ادر ال�2#"ل ال�2احة. ت�@د ال�عاون رسال�ها ع/� االس��2ار في ت�ف�] ال72ار"ع ال��2#"ة واالغاث�ة

  ]Pفة الغ���ة _2ا ف�ها الق@س، ق�اع غ8ة، م�اaفي ال ������وال��2عات الفل����ة في ل/�ان   1948ال��2#"ة واإلنان�ة للفل

ال/ل@ات   واع2ار  الcقافة،  االی�ام،  ورعا>ة   dاالق�5اد  ��e2ال� >27ل  _2ا  ال�f2��2ة  ال���2ة   ،Eال�عل� رئ��ة:  ب�امج  أر�عة  ض�2 

ال#��Pة.  وال�2سات  ال@اع��2  مع  ال�7اكة  وتع�2[  الفل���ي،  ال�2ه#ر  مع  ال�فاعل  ز"ادة  خالل  م�  ال�ار"�6ة، 

www.Taawon.org  

 

 ب�نامج الق�س إلع
ار ال�ل�ات الق�1
ة:

) لل���2ة ال2�@امة في الق@س  OCJRPب�أس�u ب�نامج خاص إلع2ار ال/ل@ة الق@>2ة في الق@س (  1994قام' ال�عاون في عام  

إن7اء م�e~ًا ف��ًا ل��ف�] ال/�نامج مe#ن    1995ل8�22. �2ا تE في عام  وإلح�اء ال/ل@ة الق@>2ة ف�ها وال�فاH على م#روثها الع�2اني ا

و"ع2ل مع ع@د م� ال6/�اء    ،م� ف�"[ ف�ي م�ع@د ال�556ات _2ا ف�ها ال����6 ال�d�a واله�@سة ال2ع2ار"ة وال2@ن�ة وغ��ها

  والعل#م االج�2ا��ة واإلنان�ة. ،واآلثار ،ال�ار"خ ال@ول��� وال�2ل��� في م�ال 

ال/ل@ة  ب��ف�] ب�نامج شامل وم�1امل إلح�اء  تق#م  ال�ي  ال#ح�@ة  ال2ه��ة  ال�2سة  الق@>2ة،  ال/ل@ات  الق@س إلع2ار  ب�نامج  و"ع�/� 

وذلV ل�2فعة    الق@>2ة في الق@س ونابلu به@ف ح2ا>ة ال��اث الcقافي حQ الق#ان�� وال2عای�� ال@ول�ة و�أعلى ال2�#"ات ال2ه��ة

  سeان وم�6@مي ال/ل@ات الق@>2ة وزوارها ولألج�ال القادمة.

مe#نات رئ��ة >��d ت�ف�]ها _e7ل م�#از ل��ق�[ ع2ل�ة اع2ار و�ح�اء م�1املة لل/ل@ة    4اش�2ل ب�نامج االع2ار م�] تأس�ه على  

�ة، ح�� ش2ل' ه]ه الe2#نات ب�نام�ًا لل�@ر"Q و��اء  الق@>2ة في الق@س ت��اوز أع2ال ال��م�E وال�أه�ل لل2~اني وال�5وح الع�2ان 

ال�اقات في م�ال ال�فاH على ال��اث، وخل[ ف�ص ع2ل لل22ارس�� في ه]ا ال�2ال م� م�6لف ال�556ات، و��نام�ًا خاصًا  

وقاع@ة ب�انات شاملة  لل�#��ة ال�2اه��"ة و�ش�اك الeان في ع2ل�ة ح2ا>ة ال2#روث الع�2اني ال�ار"6ي، وم��8ًا لل�#ث�[ واأل_�اث  

  ل��2ع م~اني ال/ل@ة الق@>2ة اع�2@ت على الع@ی@ م� ال@راسات وال2#حات ال�2@ان�ة.

  

 :م! ال
�9وع اله�ف

وت#ث�[ ال2~اني   ال�2اف�ة على ال��اث الcقافيال/�نامج ان ال�#ث�[ وادارة ال2ع�فة هي م� ال��ائ8 االساس�ة في    ان�القا م� رؤ"ة

 Eوال2عال dوالعامل��� في م�ال ال�#ث�[ ال�ار"6ي وال2ع2ار ��cوال�5وح الع�2ان�ة لألج�ال القادمة وت#ف�� ال2ع�فة ال�ات�ة م� لل~اح  



��aالى ت� uعى ال/�نامج و�ال�عاون مع بل@>ة نابلت�و"ج  دل�ل ارشادd س�احي _2ارات م�@دة م� اجل    وتE�25 وP~اعة  >

 ]"#    .بها وح2ا>ة ال2#روث ال2ع2ارd ال8�22 ف�ها ابلu م�ل�ا ودول�ا وال�ع�"� م@ی�ة ن ال��اث ال2ع2ارd في وت

  

  : ال
هام ال
:ل��ة

  وتE�25 وP~اعة دل�ل س�احي   إلع@اد  تق@>E خ@مات اس�7ار"ة ب�1ل�� م� ب�نامج الق@س إلع2ار ال/ل@ات الق@>2ة م�سة ال�عاون 

   :وف[ االتيبالغتين العربية واالنجليزية 

  :على ش@ل ن�9ة م:��عة $اللغ"�! الع��	ة واالن�ل���ة دل�ل س	احياع�اد  .1

 وال�ار"�6ة وال2ع2ار"ة   وت��اول ال�#انQ الcقا��ة  إن�اج ن�7ة م�/#عة تEa ع@د م� ال2#اقع ال�اح�ة ال�ي تهE ال8ائ�"� وال�اح

  أدنى:_��� >27ل ال@ل�ل االتي _�@  _��� ت1#ن م@ع2ة _ال5#ر وال�6ائ� لل2@ی�ة

  ،ار"ة، الع�~ة، ال�/لة، الغ�بن/]ة ع� ال/ل@ة الق@>2ة (تار"�6ا وس�اح�ا) وما ت2aه م� حارات (حارة ال�اس��2ة، ال��

 الق�"#ن)، ص#ر وخ�ائ� ون/]ة عامة ع� �ل حارة.  

  مأك#الت شع/�ة، ص�اعات تقل�@>ة، أس#اق) uشع/�ة)ف5ل خاص ب��اث نابل 

 uال�2اخ العام في نابل  

 الع2الت ال�2@اولة  

  وم�ال ال�5افة ال�2خ5ة م#اقع ال�5افات اآلل�ة  

 Qاتeال�قل�ات  ال2#اصالت العامة داخل ال2@ی�ة وأرقام م  

 �"اح�ة  وم#اقع وه#اتف  ع�او�  في �ل ف�@ق د الغ�ف وال�2اف[ ع@ _2ا >27ل ا>aاالف�ادق ال

 �"اح�ةوم#اقع وه#اتف   ع�او�  ال�2اعE ال

  م#اقع dح@ائ[ ج2ال ع/@ ال�اص�. س�اح�ة غ�� ع�او"� ال�@ائ[ وم#قعها أو ا ،uل ال~اذان، س2ا نابلcأث�"ة م 

 م(ار��!)  أدنى  (ك�Eس	اح	ة مق"�حه   تم(ارا .2

  ت27ل ال2#اقع  الق@>2ة ال/ل@ةخارج واخ� مار س�احي داخل ال/ل@ة الق@>2ة 

م�@ان س~اق  ,  ال2ق/�ة ال�ومان�ة الغ���ة,  األن/�اء  ال���7ة, م�@ال2ق/�ة ال�ومان�ة  ,  تل بالPة,  ال�/ي ی#سف  >عق#ب, مقامب��   

ق�5  ,  م�@ ال���ة  ,  ن~ع الق�"#ن ,  �ج الاعةجامع ال��5 و� ,  ح2ام ال@رجة  ,ال�امع ال5الحي ال1/��,  ق�5 ال��2,  ال�6ل

Eهاش  ,d�2ة,  ق�5 ع/@ الهادح2ام   ,ص~انة ال�ابلي  ,قP �5#قان (ب#ا_ة ال/�V),  جامع الاP#ن ,  جامع ال�a6ا,  ح2ام ال

ة الق@>u د>��2"#س,  ال7فا���  ,�a6(دی� ف��7),  جامع ال u~ف�ل u<@ة الق���,  ال��/ليجامع  ,  خان ال��ار,  خان ال#�الة,  

ة م�"E الع]راء, ج/ل ج�ز"E, ال2@رج ال�وماني, ص~انة ع�فات���  س~��ة . , 

 خار�ة س	اح	ة ل
�ی�ة نابل+ ال��ی�ة وال�ل�ة الق�1
ة (على وجه�!)  .3

  .Legendت��2a ال2ار _eافة ال2#اقع األث�"ة وم�@د ب�قا� مل#نة حQ ت���5 ال2#قع مع فه�س جان/ي 

 م! ق�ل ب�نامج الق�س ألع
ار ال�ل�ات الق�1
ة   واع"
ادهااع�اد ال"�ام	� الالزمة لل�ل�ل  .4

 



  ن(Xة م! ال�ل�ل وفW ال
�اصفات ادناه  ��1000اعة  .5

  :صف�ة على أق5ى تع@یل  80ع@د ال5ف�ات  

  E25×  22 ال5ف�ة:ح�  Eس  

  :130وزن ال#رق ال@اخلي   Eغ  

   ال�~اعة: وجه��  

  :أل#ان 4ع@د األل#ان    

  :الغالفhardcover lamination + UV + selective + Impos  

 الغالف: س#ل�فان مات 

  

   لل"ق�م في ال
�اق�ة:ال�9و] ال"ي 1�Z ت�ّف�ها 

 م@ی�ة نابلu وال2#اقع ال�ار"�6ة وال��اث�ة ف�ها مع�فة _�/�عة  .1

 (ت�ف[ ال�� ال]ات�ة  م�: _�@ أدنى  PاقE ع2ل مe#ن ت#ف��  .2

 _اح� تار"6ي م�56» في ال/ل@ة الق@>2ة في نابلu وال2#اقع ال�ار"�6ة ف�ها   -

-  u_احي في نا� ال�احة في ال2@ی�ة  وق�اعخ/�� س�احي م�6» ذو خ/�ة في ت�#"� مارات س�اح�ة ومع�فة _أماك� ال�]ب ال

 م5#ر اح��افي   -

 GISخصص اعداد خرائط  تس�#ات  5مه�@س مع2ارd م�6» _6/�ة ال تقل ع�  -

 مE25 غ�ا��V م� اجل تE�25 ال@ل�ل   -

 م@ق[ ن5#ص وم��ر _اللغ��� الع���ة واالن�ل�8"ة   -

 ش��ة تE�25 وP~اعة  -

 خ/�ة ع2ل�ة مc/�ه في ه]ا ال�2ال على ان ال تقل ع� خu2 س�#ات في اع2ال م2اثلة   .3

 اللغة اإلن�ل�8"ة. اجادة   .4

 ال�2@اني وال�عامل مع ف�"[ ع2ل م� ع@ة ت556ات ل@>ه الق@رة على الع2ل  .5

  ال/�#ك الفل����ة ب�فu ال��2ة   أح@$ م� أح@ ال/�#ك الفل����ة او ش�V ب�1ي م5@ق م�  2,000كفالة دخ#ل ع�اء _��2ة   .6

  

  ال"ق�	�:ال	ة 

% فأعلى في ال�ق��E الف�ي  70على عالمة  اوم� ثE س��E تق��E الع�وض ال2ال�ة لل�2ق@م�� ال]d ح5ل#  ی�E تق��E الع�وض ف��ا

  %70ول� ی�E ال��� في أd ع�وض مال�ة �ان' عالمة ال�ق��E الف�ي لها دون  

     :و��2ا یلي ال�ة ال�ق��E الف�ي ال�2~عة

  ال#زن  ال/�@ 

  25  ال��ة ال]ات�ة لل2�7ار 

  25  ال]ات�ة)ارفاق ال��ة  (>�Qف�"[ الع2ل 



  30  م�ه��ة الع2ل مع تق@>E خ�ة ت�ف�]>ة ل�2احل الع2ل 

  دراسات م7ابهه تE ت�ف�]ها م� ق/ل ال2�7ار
 

10  
  

  10  ج@ول زم�ي مق��ح


�ع �
  100  ال

  

  ت(ل	� الع�وض:

ح�ى تار"خ      waocjrp@taawon.orgفي حال وج#د أd اس�فارات >E1�e2 ال�#اصل _56#صها على ال/�"@ االل��1وني   .1

 5/5/2021االر�عاء ال2#اف[  هأق5ا

 10/5/2021[ االث��� ال2#افی�E ال�د على اس�فاراتE1 ع/� نفu ال/�"@ االل��1وني في تار"خ أق5اه   .2

التعاون في رام هللا المصيون شارع  وذلV في مeاتQ م�سة      17/5/2021االث��� ال2#اف[    الع�وض�ل�E  اخ� م#ع@ ل .3

 كندا عمارة النهضة  
 ی�E تل�E الع�وض في ¶�ف�� م�ف5ل�� �االتي: .4

 و"ع�#ن _الع�ض الف�ي م�7وع اع@اد دل�ل س�احي في م@ی�ة نابلu  الع�وض الف�ي -

-  uالع�ض ال2الي و"ع�#ن _الع�ض ال2الي م�7وع اع@اد دل�ل س�احي في م@ی�ة نابل 

  $ م� اح@ ال/�#ك الفل����ة ال2ع�2@ة.  2,000. ی�ف[ _الع�ض الف�ي �فالة دخ#ل ع�اء _��2ة 5

  

  

 
 


