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�ة ال�ل�ة ت�ع��ة ل�الب م�ارس  ن
ا	اتت�ف�� � -#أه�!ة ال"فا* على ال)'اث ال�ع�ار$ #الق�س وم"!�ها  والق�سالق�

  م��ان!ة وم2ا#قة و1)�0ج�الت 

 ال
'و4 ال�'ج3!ة

  

: تق'() خ'مات اس%�ار�ة م� خالل ت ف�� ن�ا�ات ت���ة ج�اه��ة ض�� ا�ار ال�فا� على ال��روث  ال�هام ال��ل�5ة

ال� ف�ة ض�� م��وع   ال%عاون وم9س8ة  –ال�ع�ار5 في ال,ل'ات الق'(�ة ب%2ل�1 م� ب�نامج الق'س إلع�ار ال,ل'ات الق'(�ة 

  ال,��Dاني.ال�@لB الAقافي ال���ل م� ت�م�) ال�'رسة ال@�ه��ة ور?ا< ال�2د 

 


'وع  �Hأه��ة ال�فا� و الق'س وم��Dها الق'(�ة ال,ل'ة ت�ع��ة لDالب م'ارس  ن�ا�ات  اس8 ال

   على ال%�اث ال�ع�ارH 5الق'س 
لDالب م'ارس ال,ل'ة الق'(�ة في الق'س وم��Dها  ت ف�� ع'ة ن�ا�ات ت�ع��ة

ال�Lاني ال��ل��Jة ل�Lاني ال��ل��Jة في ال,ل'ة الق'(�ة مع ال%�J�I على  لل%ع��H 1ا

 وت��ل :  ال��ج�دة في م Dقة Hاب ال�'ی'

  �H120ا ال (قل ع�  م'ارس Hالق'س 5 م� ت�ع��ة لDالب تج�ال 5 . 1

Tة الع���ة م�  �الUة 15- 10(ض�� الف�Jة ال��ل��Xاني ال%ار�Lلل� (

في ال,ل'ة الق'(�ة مع ال%�J�I على ال�Lاني ال��ج�دة في م Dقة Hاب 

درات �الب�ة إب'ا��ة ت ف� م� ق,ل �الب ال�'ارس  مLا 5ال�'ی' ی%Lعها 

ع� ال�Lاني ال��ل��Jة وتع�ف ال�@%�ع ث ال%ي شارH \Jال@�الت ت%�'

 ال�ق'سي Hأه��ة ه�ه ال��اقع وأه��ة ال�فا� عل�ها. 

م8اHقة أفdل ص�رة أو أفdل رس) تbف /(bف ال%�اث ال�ع�ار5 في   . 2

ال��ل��Jة في م Dقة Hاب ال�'ی' ی%) الق'س مع ال%�J�I على ال�Lاني 

م'ارس في ال,ل'ة الق'(�ة Hالق'س وم��Dها للفUة الع���ة   10ت ف��ها في  

 . 16- 13م� 

�Lاني ال%ار��Xة ت��b) و�Lاعة وت�ز�ع %J�T مل�ن تفاعلي ع� ال . 3

ال��ل��Jة في ال,ل'ة الق'(�ة مع ال%�J�I على ال�Lاني ال��ج�دة في م Dقة 

س وم��Dها في ال,ل'ة الق'(�ة Hالق' م'ارس  �م Hاب ال�'ی' لDالب

  ) 13-8 (ض�� الفUة الع���ة م�


'وع:�    ال,ل'ة الق'(�ة في الق'س  م>ان ت�ف�� ال



 

 

 

 

 4 من  2صفحة 

 


'وع: �  لل%�'ی' اال ��Hافقة م9س8ة ال%عاون �J' أقbى غ�� قابلة   أشه�  5  م�ة ال

مع ال%�J�I على �الب م'ارس ال,ل'ة الق'(�ة في الق'س  الق'س  �الب م'ارس  الف<ة ال�2)ه�فة 

  وم��Dها.


'وع  �ج�الت  5على األقل ل �الT و�الLة 100-50ال@�الت ال��'ان�ة  . 1  ع�د ال�2)ف��ی? م? ال

 على االقل 

�ارJة  . 2�H قةHة  300ال�8اLو�ال Tم� الق'س  16- 13ع�� �ال 

 و�الLة  �الT  150- 100ال%2�T ی%) ت�ز�عه على  . 3

ع�د ال��ارس ال�2)ف��ة م? 


'وع  �  ال

  م'ارس   5-10

  �الT او �الLة  20 ع'د ال��%�J�� في ال@�?ة ع� ج�لة �H�m ال ی�I' 10-5  ع�د ال�Bالت 

�bXHص ع ' تق'() الع�ض الف ي و ال�الي (@T ان ی%) تق'() اق%�اح�� *** 

�rل ال@�التH ها��rل اف%�اضي )ع%�' على وضع   �H�m ی%( ت ف�H قي او�sح

  . على ارض ال�اقع ان%�ار ف��وس �Jرونا

 


ار أن �ق�م #ال)�H�2 مع ب'نامج الق�س   .1(2��ة  إلع�ار�0B على ال�مNس2ة ال)عاون #�LMص   -ال�ل�ات الق�

�? اس�اء ال��ارس واس�اء ال�الب الP(لفة وارسال ق�ائ8 ت(M�
ار�1?  ال��ارس ال�2)ه�فة في االن
�ة ال�

 في ال�
ا4.

 ال�Bالت ال���ان!ة:   .2

ال�Lاني ال��ل��Jة في ال,ل'ة  الق'س عامة و في تار�خ %T@) vbX على ال�%8�ار االل%Iام Hإحdار م�ش' م ) 1

أسل�ب ش�x في س�د  و ل% ف�� ال@�الت ال��'ان�ة (�H�m ی%�%ع ال��ش' XH,�ة  خاصة  في الق'سو الق'(�ة 

 . ) ال�عل�مة

م9س8ة ال%عاون �bXHص م8ار ال@�الت    –ال,ل'ات الق'(�ة    إلع�ارعلى ال�%8�ار أخ� م�افقة ب�نامج الق'س   ) 2

�rل خاص ال�ق%�حةH اب ال�'ی' وال�'رسة ال@�ه��ة ور?ا< ال�2دH ة في�Jل ال�'ارس ال��ل���،  و�@T ان ت

��Jار� .وع'د ال��ارJ�� في Jل ج�لة وت�ف�� ق�ائ) Hأس�اء الDلLة ال�

ال�%8�ار ت�ث�x ال@�الت ال��'ان�ة وال�Lادرات Hال%���b الف�ت�غ�افي ب'قة عال�ة مع أخ' مقا�ع ف�'ی�  على ) 3

 م%ع'دة وت���b شهادات لع'د م� الDالب ال��ارJ�� ح�ل أث� ال���وع عل�ه).

  

  

  

 



 

 

 

 

 4 من  3صفحة 

 

 ال�2ا#قة: .3

  ی%) االعالن ع� ال�8اHقة في ال�'ارس ال%ي شارJ\ في ال@�الت ال��'ان�ة. ) 1

م9س8ة ال%عاون -معای� واض�ة لل%ق��) و�%) م�ارJ%ها مع ب�نامج الق'س ألع�ار ال,ل'ات الق'(�ة  ی%) ت�'ی' ) 2

.(�r�%ر أو ال�س�مات ض�� ل@ ة ال�b) ال��في م@ال تق ��b%Xمع وج�د خ,�اء م  

 ص�ر أو رس�مات م� Jل م'رسة.  3ت� ح ج�ائI ت�@�{�ة ألفdل  ) 3

 

4. :0�(Xال 

(@T ان (�%�5 ال%2�T على رس�مات ع� ال�Lاني ال��ل��Jة Hاالضافة الى ن,�ة تار��Xة ی%) اع%�ادها م� ق,ل   ) 1

 م9رخ تار�Xي Hاسل�ب م�8L وش�x ی اسT اال�فال .

ال�Lاني ال��ل��Jة   واسUلة) ع�وتل���  لxb ورس)  لى اسUلة تفاعل�ة ( تل��� وقv و (@T ان (�%�5 ال%2�T ع ) 2

TالDها ال�عل T�@)/ة .T�%2لها ال�� م� خالل ز�ارة ال�Lاني ال��ل��Jة ال%ي (

(@T ان (�%�5 ال%2�T على خار�ة ت�ضح م�قع و م8ار ال@�لة ال�ق%�حة لل�Lاني ال��ل��Jة ال%ي (��لها  ) 3

T�%2ة لالماك� ال��س�مة ال�s�sوص�ر ح . 

وت�2ن  120gsmصف�ة و س�اكة ال�رق ال تقل ع�  20الbف�ات ال تقل ع�  وع'د A5@) ال%2�T ح ) 4

 م�. الLDاعة مل�نة 

  


ار ان �ق�م ب)2ل!8 تق'�' م'حلي ونهائي مع ج�!ع ال��اد ال�)علقة #"02 ال�Bول الZم�ي  .5(2��0B على ال

�ل ال)ق'�' على ما یلي:
��ة #"�[ �  ال�)فH عل!ه مع ب'نامج الق�س إلع�ار ال�ل�ات الق�

ال�8%ف�'ة م� ال �ا< وع'د   وال�'ارس ال%ي ت) ت ف��ها خالل ال �ا<  (��ل الفعال�اتوصف ال �ا< ال� ف� �Hا  -

ها م� خالل ت ف�� ال �ا< مع ارفاق ص�ر قال%ي ت) ت��s وال��Xجاتال��ارJ�� في ال �ا< (ذ�Jر، اناث) 

  .وف�'ی� ب'قة عال�ة

ت ال�ال�ة تق��� مالي مفbل ع� ال�bار�1 خالل ت ف�� ال���وع و��rن لل�9س8ة ال�x في �لT ال�8% 'ا -

 وال�ص�الت لل��اجعة.

 ال�ان�ة.   وال@هةال%قار�� ت8ل) Hاللغة االن@ل��Iة و?�T8 ال �اذج ال�ع%�'ة م� م9س8ة ال%عاون  -

 


'وع  .6� .اال #��افقة مNس2ة ال)عاون  أشه' غ�' قابلة لل)��ی�  4م�ة ال

 

��Lر ال��)�ب م? ب'نامج االع�ار ل)��L' ف�ل8الال)عاون مع  .7. 

  

  

  

  



 

 

 

 

 4 من  4صفحة 

 

  ال)ق�!8:ال!ة  .8

    ال)الي: و مال!ا #"02  س�)8 تe!8 الع'وض ف�!ا
للع'وض ال�ق�مة ول? ی)8 ال�g' في أ$ ع'وض مال!ة ال$ م
'وع ال ت)Bاوز عالمة ال)ق�!8  الف�يال)ق�!8   .أ

 %:70الف�ي له 

 25 -خ,�ة ال�9س8ة في ت ف�� ن�ا�ات م�اثلة  -

 30 -الDXة ال% ف��(ة وم ه@�ة الع�ل -

   25- ف��x الع�ل ال�ق%�ح ل% ف�� فعال�ات ال���وع ال�X%لفة وال8��ة ال�ات�ة له)  -

 10 -والف%�ة الIم �ة  االل%Iام Hال�' االدنى م� ع'د ال�8%ف�'ی� وع'د االن�Dة ال� ف�ة -

   10  –ت8ل�) Jافة ال �اذج ال�Dل�?ة ذات الbلة  -

 

  ال)ق�!8 ال�الي:   .ب

  ی%) ال �� في ا(ة ع�وض مال�ة مق'مة ل) ت%@اوز عالمة ال @اح الف �ة ل� -

 ال%8ع�� Hال@ �ه اإلس%�ل� ي وشامل Jافة أن�اع ال�dائT وا(ة مbار�1 أخ��  -

  

  تق��8 الع'وض  .9

  ی%) تق'() الع�وض Hال��ف ال�X%�م على أن (�%�5 ال��ف الXارجي على ��ف�� داخل��� 

ال,ل'ة ت�ع��ة لDالب م'ارس  ن�ا�ات عDاء ت ف��-ال�الي��ف للع�ض ال�الي مr%�ب عل�ه: "لع�ض  -

 Hأه��ة ال�فا� على ال%�اث ال�ع�ارH 5الق'س وم��Dها  والق'سالق'(�ة 

ال,ل'ة ت�ع��ة لDالب م'ارس  ن�ا�ات عDاء ت ف�� -الف يالع�ض  ��ف للع�ض الف ي مr%�ب عل�ه: -

 Hأه��ة ال�فا� على ال%�اث ال�ع�ارH 5الق'س وم��Dها  والق'سالق'(�ة 

 �ن ال��ف�� ال'اخل��� مغلق�� ومX%�م��.rان ( -

 ان ت�2ن ج��ع الbف�ات في Jال الع�ض�� م�قعة ومX%�مة م� ق,ل ال@هة ال�%ق'مة.   -

  

 ال��ع� ال�هائي ل)ق��8 ع'وض األسعار .10

  2020 ت��ز 2الB��X  ال��ع' ال هائي ل%ق'() ع�وض الX'مات االس%�ار�ة ه� ی�م

ح%ى تار�خ  waocjrp@taawon.org في حال وج�د ا(ة اس%ف8ارات (�r 2) ارسالها م� خالل ال,��' االل2%�وني

ح��Iان  29االث ��وس�%) ال�د على اس%ف8ارات2) م� خالل نفB ال,��' االل2%�وني ی�م   2020 ح��Iان 28الح' أقbاه ا

2020  

  

 


