
 

 

 

 
  

اث المعماري   والقدسالقد�مة ال�لدة  توع��ة لطالب مدارس  �شاطاتتنف�ذ  ومح�طها +أهم�ة الحفاظ ع& ال%$
  +القدس  

  
وط المرجع�ة   ال01

  
� مجال التوع	ة المجتمع	ة  : تقد�م المهام المطل�2ة

حات �� � ال"لدات   إطار ضمن مق��
الحفاظ ع& الموروث المعماري ��

� لإلنماء االقتصادي  –القد�مة بت1ل	ف من برنامج القدس إلعمار ال"لدات القد�مة   التعاون والممولة من الصندوق العر:9
  . واالجتما<� 

 
وع  الحفاظ  إطار ضمن ومح	طها  والقدسالقد�مة  ال"لدة توعFGة لطالب مدارس  Bشاطات  اسم الم01

اث المعماري Jالقدس      ع& ال��
� القدس ومح	طها   تنف	ذ عدة Bشاطات توعFGة

لطالب مدارس ال"لدة القد�مة ��
  وMشمل: 

 
1.   �

�� القد�مة  ال"لدة   �
�� م	دان	ة  �  جوالت 

�� القد�مة  والقرى ال"لدة    القدس 
التارFــــخ   Rد  ع&   � Sك� ال�� يتم  Jح	ث  القدس  مح	ط   �

�� المهجرة  الفلسطيX	ة 
� يتم زFارتها Jما ]شمل  

ن ال[� األسماء االصل	ة  تعFaف الطالب Jالمتعلق Jاألم̂ا
ن واألسماء  للشوارع � ع& ال"لدة القد�مة    المستحدثة  واألم̂ا Sك� � القدس  مع ال��

��
�    وتغ�S ة  التارFخ	والمحاوالت المستمرة لطمس المعالم  

�� �
  ال"لدة، المشهد الثقا��

� ال"لدة    وأثر المشارFــــع التطFaFGة ع& 
�� �

� والمعماري والثقا��
�mFالموروث التار

� القدس 
   القد�مة ��

� الجوالت  إعداد  .2
�� � Soوع من ق"ل الطالب المشارك pqحثمJ) ،عن   )خ�9 ، قصة

ن   خالل  األم̂ا زFارتها  تم   �
وع  ال[� pqثالم	حJ    تهمFرؤ نتاج  وع  pqالم يتضمن 

Fــــع  ر وFتم تقي	م المشاJح	ث    للموقع، للمشهد األص&� والمستحدث ونظرتهم  
وع    لجنةق"ل  من   pqالم نها�ة   �

�� جوائز  تحك	م  الفائزة  المشارFــــع  منح  وFتم 
 تقديFaة. 

3.  �
�~Faتع �   اعداد كت	ب 

القدس  للطالب    وتوث	~� مح	ط   �
�� المهجرة  القرى  عن 

تارFخ	 معلومات  ع&  تفاعل	ة�حتوي  واBشطة  المسم	ات    ة  ع&   � Sك� ال�� مع 
ن واستخدامها والمسم	ات المستحدثة لها واالستخدام الحا��   االصل	ة لالم̂ا

 الحال	ة. إ�جاد صور قد�مة للمشاهد األصل	ة والمشاهد  وجد ومحاولةان 
الطالب   .4 من  لعدد  رسم  دورة  يتخلله  معرض    طال"ا،   15الXشاط  انتاج  ليتم 

لعنا� التارFخ	ة والمعمارFة او المشاهد الثقاف	ة للطالب  للرسومات للطالب ل 
� يتم اخت	ارها من  

� المواقع ال[�
 وتدرج الرسومات ضمن ال�ت	ب   ق"لهم، ��

� تم تنف	ذها   .5
وع ]شمل الفعال	ات المختلفة ال[� pqعن الم Sديو قص�	لم ف	عمل ف

وع  pqع&  خالل الم � Sك� .  أثر مع ال�� � Soوع ع& الطالب المشارك pqالم 
 

� تحقيق اهداف  .6
حة Mساهم �� وع. فعال	ات اضاف	ة مق�� pqالم 

 
   

وع:  � القدس  م9ان تنف�ذ الم01
  ومح	طها  ال"لدة القد�مة ��



 

 

 

 

 4 من  2صفحة 

 

وع:    أشهر   6  مدة الم01
�  القدس، طالب مدارس   الفئة المستهدفة   Soة ما بFaعاما   16-10الفئة العم  

من   المستف�دين  عدد 
وع     الم01

 وطال"ةطالب   50ال �قل عن 

وع   ان�ة الم01 B C%30,000ال تتجاوز   م$ 

� او     الجوالت
� Jخصوص الجوالت Jح	ث يتم تنف	ذها �ش1ل حق	~� Soاح �جب ان يتم تقد�م اق��

وس كورونا ع& ارض  Sعتمد ع& وضع ان�شار ف�� �
ا��   . التنقل وام1ان	ة الواقع �ش1ل اف��

 
 

القد�مة  . 1 ال�لدات  القدس إلعمار  برنامج  مع  +التNسيق  �قوم  أن  المسPشار  ع&  +خصوص  -�جب    التعاون 
وع +ما Wشمل  B  المدارس جميع الNشاطات المنفذة ضمن الم01 CYشطة المختلفة والطالب المستهدف�اال Z

B[  
والمدارس   االعمار   Z

B[ والتن�ع  الشمول�ة  االخت�ار  �ضمن  +ح�ث  والمدارس  الطالب  اخت�ار  ال�ة  وتوضيح 
Z عدد الطالب والطال�ات، و�تم

B[ ساويPارسال قوائم تتضمن اسماء المدارس واس   وال B CYماء الطالب المشارك
Z الNشاط. 

B[ 
كذلك �جب ان يتم التNسيق +خصوص jشك�ل لجنة لمناقشة مشار�ــــع الطالب واخت�ار المشار�ــــع الفائزة  . 2

 عليها. الموافقة  ألخذ ضمن معاي%C يتم عرضها ع& برنامج االعمار 
 

 الجوالت الم�دان�ة:   . 3
� تارFــــخ القدس   )1

ام ب�حضار مرشد متخصص �� � ال"لدة القد�مة  والقرى المهجرة و �جب ع& المس�شار االل��
� القدس

ة   �� � Rد المعلومة وأسلوبلتنف	ذ الجوالت الم	دان	ة (Jح	ث يتمتع المرشد Jخ�9
 .) شيق ��

القد�مة   )2 ال"لدات  القدس إلعمار  برنامج  المس�شار أخذ موافقة  الجوالت  –ع&  التعاون Jخصوص مسار 
حة.   المق��

وع ضمن معاي�S يتم االتفاق عليها مع برنامج القدس   )3 pqالم �
�� � Soار الطالب والطال"ات المشارك	يتم اخت

 التعاون–إلعمار ال"لدات القد�مة 
� Jدقة عال	ة مع أخد مقاطع ف	ديو متعددة ع& المس�شار توثيق الجوالت الم	د )4

ان	ة JالتصFGر الفوتوغرا��
وع عليهم.  pqحول أثر الم � Soر شهادات لعدد من الطالب المشاركFGوتص 

� ظل ع& المس�شار مراعاة اجراءات السالمة واالمن والصحة  )5
وجود أي او�ئة  وكذلك اإلجراءات المت"عة ��

 او امراض معد�ة وسارFه  
 : المشار�ــــع . 4

� الجوالت  )1
�� � Soالقدس من ق"ل الطالب المشارك �

ل�ل   (�مكنيتم اعداد مشارFــــع عن القرى المهجرة ��
وع واحد).  pqم �

اك �� � االش�� Soطالب  
  التعاون  -ال"لدات القد�مة إلعمار يتم تحد�د معاير واضحة للتقي	م وFتم مشاركتها مع برنامج القدس  )2
ل�افة   ةMشج	ع	مع المحافظة ع& إعطاء هد�ة    مشارFــــع لطالب المدارس5ألفضل  ق	مة  تمنح جوائز   )3

� مع شهادة  Soك اك. المش��  اش��
 الpت�ب:  . 5

ال�ت	ب ع& رسومات )1 ان �حتوي  الرسم    �جب  � دورة 
الطالب ومنتوجهم �� ومعلومات  وصور    من عمل 

 م¡سط وشيق.  Jأسلوب   مختص JالتارFــــختارFخ	ة يتم اعتمادها من ق"ل 
 . وBشاطات �جب ان �حتوي ال�ت	ب ع& اسئلة تفاعل	ة )2
� للقرى�جب ان �حتوي ال�ت	ب ع& خارطة توضح  )3

 المهجرة.  الموقع الجغرا��
ةصفحة    40قل عن  �الصفحات ال    وعدد   A4جم ال�ت	ب  ح )4 وتكون   120gsmالورق ال تقل عن    وسم̂ا

 الط"اعة ملونة مط. 



 

 

 

 

 4 من  3صفحة 

 

  
 

Bسخة وFتم ط"اعة مسودة من ال�ت	ب العتمادها من ق"ل برنامج    1000ال�ت	ب    عدد الXسخ المطبوعة من )5
 ط"اعة جميع الXسخ.  التعاون ق"ل- القدس إلعمار ال"لدات القد�مة

 
 الف�لم:  .6

  � Soاوح مدته ب وع    الXشاطات التوعFGةدقائق عن    5-3ف	لم ف	ديو قص�S ت�� pqث تكون  المنفذة ضمن الم	حJ
ا ذكر  وFتم  التعاون  لمؤسسة  المل�	ة  �  حقوق 

��  ( واالجتما<� االقتصادي  لإلنماء   � العر:9 (الصندوق  لممول 
 :  الف	لم و©شمل الف	لم ما �&�

  س صور خاللªول �
�  الجوالتتصFGر مر:»

�� � Soك وعوشهادات من المش�� pqالم . 
  تم اعدادها من ق"ل الطالب �

وع. تصFGر المشارFــــع ال[� pqالم �
�� � Soالمشارك 

  �
�� � Soك � لشهادات المش�� وعالمالتوثيق ال�تا:9 pq  .(ة	�aاللغة العJ)  

  لم مدة	جودة  5-3فJ ا"Faدقائق تقFull HD   :لم	وامتداد الفmp4   
  .ة	سخة النهائXم ال	سلM لم ليتم اعتمادها ق"ل	م مسودة الف	سلM 
   طF pR �

Fة لل�الم المحJ �²اللغة الع�a	ة ل	ظهر �� � Sاللغة االنجل�J وجود ترجمة .  سف&�
 

7 .   Z
Brمع جميع المواد المتعلقة +حسب الجدول الزم Z

stونها Z&ر مرح�vسل�م تقPقوم ب��جب ع& المسPشار ان 
 : Z&�  المتفق عل�ه مع برنامج القدس إلعمار ال�لدات القد�مة +ح�ث Wشمل التق�vر ع& ما 

� تم تنف	ذها خالل الXشاط والمدارس المستف	دة من الXشاط  وص -
ف الXشاط المنفذ Jما ]شمل الفعال	ات ال[�

� تم تحق	قها من خالل تنف	ذ الXشاط مع ارفاق  
� الXشاط (ذكور، اناث) والمخرجات ال[�

�� � Soوعدد المشارك
 صور Jدقة عال	ة وف	ديو. 

وع   - pqذ الم	ف خالل تنفFر ما�� مفصل عن المصارFaة  تق	طلب المس�ندات المال �
وFكون للمؤسسة الحق ��

 والوصوالت للمراجعة. 
 و�حسب النماذج المعتمدة من مؤسسة التعاون والجهة المانحة.  الع�a	ةالتقارFر Mسلم Jاللغة  -

 
وع   . 8 أشهر لذا ير|} مراعاة +دء السنة الدراس�ة وانتهائها عند اعداد الخطة التنف�ذ�ة لأل�شطة    6مدة الم01

وع ع& ان ال تتجاوز شهر  Z الم01
B[ أي حال من األحوال.  2020- 10المختلفة+ 

 
وع  مخرجاتالمل�	ة الفكFaة وجميع حقوق الطبع والpqX لجميع  :  حقوق المل�pة .9 pqتعود    الم �

إ�  مل�يتها    ��

 . وأي استخدام آخر لهذە الوثائق يتطلب موافقة مكت�Gة من مؤسسة التعاون ،لتعاونمؤسسة ا

  التقي�م:  آل�ة .10
 : Zس�تم تق�م العروض فن�ا +حسب التا�  

     
1 -  : Z

Brعالمة  100 التقي�م الف  
  :النماذج المطل�2ة  

� تنف	ذ Bشاطات مماثلة   -
ة المؤسسة ��  20 -خ�9

 30 -الخطة التنف	ذ�ة ومنهج	ة العمل -



 

 

 

 

 4 من  4صفحة 

 

ة الذات	ة لهم   - Sوع المختلفة والس� pqات الم	ذ فعال	ح لتنف    30-فFaق العمل المق��

   :وط العطاء  مطا+قة �0

ة الزمن	ة  .1 ام Jالحد االد:� من عدد المستف	دين وعدد االBشطة المنفذة والف�� �  10  –االل��

   M– 10سل	م ¶افة النماذج المطل�Gة ذات الصلة   .2

  
  تقد�م العروض   .11

    ع&: يتم تقد�م العروض Jالظرف المختوم ع& أن �حتوي الظرف 
  

 

 �
ومح	طها Jأهم	ة الحفاظ  والقدسالقد�مة ال"لدة توعFGة لطالب مدارس  Bشاطات  عطاء تنف	ذ   -العرض الف[�

اث المعماري Jالقدس    ع& ال��

� ان تكون جميع الصفحات  -
  موقعة ومختومة من ق"ل الجهة المتقدمة.  العرض ��

  
Z لتقد�م عروض األسعار .12

stالموعد النها  
� لتقد�م  

حات يوم االحد الموافق  الموعد النها:» �   2021ش"اط    28المق��
- شارع كندا  -رام هللا    -اونالتع  مؤسسةمقر    ��

  . مارة النهضةع
  �

و:� Fد االل��� � حال وجود أي استفسارات �مكن1م ارسالها من خالل ال�9
��waocjrp@taawon.org      ــــخ اقصاەFح[� تار

� يوم االحد الموافق    خالل نفسمن    مالرد ع& استفسارات1  وسÂتم  2021ش"اط    18يوم الخمªس  
و:� Fد االل���   21ال�9

  . 2021ش"اط 
 


