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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 و الق�س وم! �ها الق�

  ع�ل م1'حي لال	فال

  
 ال
'و5 ال�'ج3 ة

 

� خ�مات اس�ار�ة م� خالل ت�ف�� نا�ات ت	��ة ج�اهال�هام ال��ل�6ة��ال,فا+ على ال�	روث   إ�ار#�ة ض�� �: تق

 م#وعال��ف�ة ض��    ال�عاون وم:س9ة    –ال�ع�ار6 في ال-ل�ات الق���ة ب�3ل�2 م� ب#نامج الق�س إلع�ار ال-ل�ات الق���ة  

 .ت#م�� ال��رسة الA	ه#�ة ورDاC ال3#د ال��	ل م� ال�Aل@ ال?قافي ال-#�<اني

 

 


'وع  �Iأه��ة ال,فا+ وم,�<ها  والق�سالق���ة ال-ل�ة ت	ع	�ة ل<الب م�ارس  نا�ات  اس9 ال

  على ال�#اث ال�ع�ارI 6الق�س 


'وع: �لل�ع#�2 ل<الب م�ارس ال-ل�ة الق���ة في الق�س وم,�<ها  ت	ع	C  6ت�ف�� نا وصف ال

ال�	ج	دة ل�Kاني ال��ل	�Jة في ال-ل�ة الق���ة مع ال�#L�J على ال�Kاني ال��ل	�Jة Iا

�  خالل: م�  في م�<قة Iاب ال,�ی

�,اكي أه��ة ال,فا+ على األماك� (م9#ح دمى) ع�ل م9#حي لأل�فال  . 1

�9اه� ب�# ال	عي Iأه��ة ال�ار��Yة وال���ل3ات العامة في الق�س و 

ال�,افZة على ال�#اث ال�ع�ار6 مع ال�#L�J على ال�Kاني ال��ل	�Jة في 

  �ال-ل�ة الق���ة عامة وال�Kاني ال�	ج	دة في م�<قة Iاب ال,�ی� خاصة ی�

مaان عام في ال-ل�ة الق���ة في الق�س  م�ارس على االقل و  5ع#ضه في 

  ة ال�عاون.وم,�<ها ی�� اخ��اره� Iال��b�9 مع م:س9


'وع:�aل خاص ال-ل�ة الق���ة وم,�<ها الق�س  م?ان ت�ف�� الDو  


'وع: �� أقfى غ�# قابلة لل���ی� أشه# 5   م�ة ال,J  افقة ال�عاون	�I اال  

  وم,�<ها.مع ال�#L�J على ال-ل�ة الق���ة في الق�س الق�س  �الب م�ارس  الفAة ال�1)ه�فة 


'وع  � �الi و�الKة   120  ع�د ال�1)ف��یB مB ال

  B1)ف��ة م�ع�د ال��ارس ال


'وع  �  ال

  م�ارس   5-10

  ع#وض م9#ح�ة  5  الع'وض ال�1'ح ة ع�د 



 

 

 

 

 4 من  2صفحة 

 

� الع#ض الف�ي   *** مالحFة عامة  ��� اق�#اح��  وال�الي ع�� تق��ع#ض  fYI	ص �iA ان ی�� تق

aلال�9#ح�ة I ع#ضها �aل اف�#اضي �ع��� على  l�,I ی�I قي او ع#ضها�mح

 . على ارض ال	اقع وضع ان�ار ف�#وس J	رونا

 

 


ار أن �ق�م #ال)�M�1 مع ب'نامج الق�س   .1(1��ة  إلع�ار�OP على ال�مUس1ة ال)عاون #�STص   -ال�ل�ات الق�

�B اس�اء ال��ارس واس�اء الW(لفة وارسال ق�ائ9 ت(T�
ار]�B  ال��ارس ال�1)ه�فة في االن
�ة ال��الب ال

 في ال�
ا5.

ت9لr الq	ء على أه��ة دمى هادفة م9#ح�ة  ن�اجإللأل�فال ال�9#حي  خ-#ة Iالع�لان �a	ن ل�n ال��9ار  ) 1

 �ال,فا+ على ال�#اث ال�ع�ار6 في الق�س مع ال�#L�J على ال�Kاني ال��ل	�Jة في ال-ل�ة الق���ة في الق�س l�,I ی�

 bب ش�	أسلI ارسع#ض ال�9#ح�ة� . عام 13-9ض�� الفtة الع�#�ة م�   ومالئ� ل<الب ال�

�iA  ال�9#حي،م:س9ة ال�عاون على ال�w  –على ال��9ار أخ� م	افقة ب#نامج الق�س إلع�ار ال-ل�ات الق���ة  ) 2

ان �a	ن ال�w م,-	ك �,�	6 على معل	مات تار��Yة م	ثقة (مع���ة م� خ-�# في تار�خ الق�س) ی�� س#دها 

 .ان �a	ن ال�w م,ای� دون االشارة او ال�<#ق ال6 ج	انi س�اس�ة �iAو  ش�قةI<#�قة 

ان �a	ن  واح�ة و�iAعلى ماه� م�ع�دة وال تق�f# على مه� واح� أو دم�ة  وت,�	 6�iA ان ت3	ن م��	عة  ) 3

 جانi م� ال�9#ح�ة تفاعلي مع ج�ه	ر ال�9#ح�ة.

 وت,�q#اخ� ذل~ Iع�� االع�Kار ع�� ب�اء م� م�رسة ل�ا �iA على ال��9ار  أك?#س��� ع#ض ال�9#ح�ة في  ) 4

اه� ال�9#ح�ة ال��Yلفة (قابلة للف~ �I اصةYرات ال	a�� ال�#i�J).  واعادةال

م:س9ة -لل�9#ح�ة q,I	ر ب#نامج الق�س إلع�ار ال-ل�ات الق���ة) ب#وفةعلى ال��9ار ان �ق	م Iع#ض اولى ( ) 5

  ال�9#ح�ة ب�ا�ةق-ل ع#ضها في ال��ارس على ان ی�� اخ� م	افقة ال-#نامج في Jل م#حلة م� م#احل ان�اج  ال�عاون  

�مة و�#�قة الع#ض وال��a	رات ال�ي س��� ان�اجها لل�9#ح�ة. وال�مى وال��9ار�	Iال,aKة Y�9ال� 

ار ت	ث�b الع#ض االول لل�9#ح�ة Iالف��ی	 Iاإلضافة الى ت	ث��mI bة الع#وض Iال�f	�# الف	ت	غ#افي  على ال��9 ) 6

 ال�9#ح�ة.(ص	ر ب�قة عال�ة) ومقا�ع ف��ی	 وت	ف�# ق	ائ� Iأس�اء ال<الب ال�ی� حq#وا 

7 ( � . ال�عاون مع مf	ر ال����ب م� ب#نامج االع�ار ل�f	�# ف�ل

 


ار ان �ق�م ب)1ل . 2(1� 9 تق'�' م'حلي ونهائي مع ج� ع ال��اد ال�)علقة #!O1 ال�Pول ال\م�ي  �OP على ال

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

 وال�Y#جاتال��9ف��ة م� ال�اC وع�د ال�ار��J في ال�اC (ذJ	ر، اناث)  وال��ارسوصف ال�اC ال��ف�  -

�m,ت �  وف��ی	  م� خالل ت�ف�� ال�اC مع ارفاق ص	ر ب�قة عال�ة هاقال�ي ت

تق#�# مالي مفfل ع� ال�fار�2 خالل ت�ف�� ال�#وع و�a	ن لل�:س9ة ال,b في �لi ال���9�ات ال�ال�ة  -

 وال	ص	الت لل�#اجعة.



 

 

 

 

 4 من  3صفحة 

 

 ال�ان,ة.   والAهةال�قار�# ت9ل� Iاللغة االنAل��Lة وi9,D ال��اذج ال�ع���ة م� م:س9ة ال�عاون  -


'وع .3� اال #��افقة ال)عاون غ�' قابلة لل)��ی�  أشه' 5 م�ة ال

 

��Sر ال��)�ب مB ب'نامج االع�ار ل)��S' ف�ل9الال)عاون مع  .4. 

    

  ال ة ال)ق� 9: .5

    ال)الي: #!O1  ومال ا س�)9 تd 9 الع'وض ف� ا
ت)Pاوز عالمة ال)ق� 9 الف�ي للع'وض ال�ق�مة ولB ی)9 ال�F' في أ$ ع'وض مال ة ال$ م
'وع ال ال)ق� 9   .أ

 %:70الف�ي له 

 20 -خ-#ة ال�:س9ة في ت�ف�� نا�ات م�اثلة  -

 20 -الY<ة ال��ف���ة وم�ه�Aة الع�ل -

 20 -ف3#ة ال�9#ح�ة -

-  �   20- ف#�b الع�ل ال�ق�#ح ل��ف�� فعال�ات ال�#وع ال��Yلفة وال�9#ة ال�ات�ة له

 10 -والف�#ة الLم��ة  االن<ة ال��ف�ةاالل�Lام Iال,� االدنى م� ع�د ال��9ف��ی� وع�د  -

   10  –ت9ل�� Jافة ال��اذج ال�<ل	Dة ذات الfلة  -

 

  ال)ق� 9 ال�الي:   .ب

  ل� ی�� ال�Z# في ا�ة ع#وض مال�ة مق�مة ل� ت�Aاوز عالمة ال�Aاح الف��ة -

-  n#ار�2 أخfة م�وا iائ#qاع ال	افة أنJ ه اإلس�#ل��ي وشامل��AالI #ال�9ع� 

  

  تق��9 الع'وض  .6

� الع#وض IالZ#ف ال��Y	م على أن �,�	6 الZ#ف الYارجي على �#ف�� داخل��� ��  ی�� تق

ال-ل�ة ت	ع	�ة ل<الب م�ارس  نا�اتع<اء ت�ف�� -ال�الي�#ف للع#ض ال�الي م�a	ب عل�ه: "لع#ض  -

 Iأه��ة ال,فا+ على ال�#اث ال�ع�ارI 6الق�س والق�س وم,�<ها الق���ة 

ال-ل�ة ت	ع	�ة ل<الب م�ارس  نا�اتع<اء ت�ف��  -الف�يالع#ض  �ي م�a	ب عل�ه:�#ف للع#ض الف -

 Iأه��ة ال,فا+ على ال�#اث ال�ع�ارI 6الق�س والق�س وم,�<ها الق���ة 

 	ن الZ#ف�� ال�اخل��� مغلق�� وم�Y	م��.aان � -

 ان ت3	ن ج��ع الfف,ات في Jال الع#ض�� م	قعة وم�Y	مة م� ق-ل الAهة ال��ق�مة.   -

 

 

  



 

 

 

 

 4 من  4صفحة 

 

 ال��ع� ال�هائي ل)ق��9 ع'وض األسعار .7

�مات االس�ار�ة ه	 ی	مYع#وض ال ���  2020  آب 9االح� ال�	افb  ال�	ع� ال�هائي ل�ق

3� ارسالها م� خالل ال-#�� االل�3#وني�a�� ة اس�ف9ارات�د ا	في حال وج waocjrp@taawon.org  ح�ى تار�خ

ی	م  ح�ى وس��� ال#د على اس�ف9ارات3� م� خالل نف@ ال-#�� االل�3#وني 2020 اب  4ال�	افb  ?الثاء	م الیأقfاه 

 bاف	عاء ال�D2020  اب 5األر  

 


