
 

   

 

 

 

 مركز العمل التنموي/ معًا

  

برامج التكيف  لميسري االجتماعيو الدعم النفسي " تقديم خدمات تدريب ) طاءطرح ع

 (االيجابي لألطفال والشباب، وفريق المشروع

 

 مشروع: المدارس كبيئة أمنه 

 

ً تنفيذ  وإشراف: مركز العمل التنموي / معا  

 رام هللا

 

  Save The Children ( BMZ) تمويل من:
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 قائمة معلومــات عرض السعر
 

 اسم المشروع: المدارس كبيئة أمنه 
 (BMZ )تمويل:

 إنقاذ الطفل مؤسسةمن خالل:
 مركز العمل التنموي/ معا   تنفيذ:

لميسري  اشراف فردي 52جلسة اشراف جماعي و  24بواقع اشراف مهني  تقديم خدمات وصف األعمال:
 برنامج التكيف اإليجابي وطاقم المشروع

 شراف : را  هللموقع اإل
 عدد نسخ العرض: نسخة واحدة

 يوروعملة العرض:
 يو  من تاريخ تقديمها. 09العروض واالسعار صالحة لمدة : صالحية العرض

يمكنكم اخذ نسخة من شروط المرجعية عبر الدخول الى الرابط االلكتروني المرفق وطباعة نسخة العرض و ذلك ابتداء 

، يجب ان تعاد جميع العروض 48.82..24.وحتى يوم السبت الموافق  48.82..824من يوم االربعاء الموافق 

 48.82..284بالظرف المغلق المعتمد يوم االربعاء 

 ظهرا بظرف مغلق. 25:99حد اقصى الساعة  2559255952االربعاء الموافق  يو  لتسليم العرض:آخر موعد 
 ctr.org/files/server/Ads/2021/4/BMZ2021.pdf-https://www.maan الرابط االلكتروني:

 ( اشراف مهني) في عرض أسعار لتقديم خدمات  دعوة لالشتراك
ـا بتنفيذ مشروع  بالشراكة مع مؤسسة  BMZمن  ، والممول"Save schools" يقو  مركز العمل التنموي/ مع 

 ،وفقاإلشراف المهنيإنقاذ الطفل ووزارة التربية و التعليم، يدعوكم للمشاركة في عرض سعر تقديم خدمات 
 الشروط التالية:

 بعلم اخرى  مجاالت اوالنفس االكلينيكي او التربوي او التطوري  علمفي  دكتوراه حاصل/ة على شهادة ال 
 .النفس

  مرشدين على المهني االشراف فيلديه/ا خبرة. 

 .والخاصة الحياتية المهارات لبرامج الميسرين يتبعها التي والقيم السلوكيات في التأمل على قادر 

 والطالب الميسرين بين مهنية عالقة بتطوير

 

https://www.maan-ctr.org/files/server/Ads/2021/4/BMZ2021.pdf


 

   

 التي الحياتية المهاراتات ورش تنفيذ في الالزمة المهارات تطوير 

  .عملهم اداء في الميسرين مساعدة الى تهدف

 5الميسرين لألداء المستمر والتطوير التقييم 

  سنوات10الدعم النفسي و اإلشراف المهني لمدة ال تقل عن  مجاللديه/ا خبرة سابقة في. 

 /القدرة على التنقل من والى المواقع المستهدفة.أن يكون لديه 

 والمرشدين . المعلمين مع العمل على القدرة 
  المبني على مدى مطابقة المتقدمين/ات للشروط والعرض الماليسيتم االختيار باعتبار العرض الفني 

 إرفاق السيرة الذاتية موضح عليها الخبرات السابقة. 

 إرفاق الشهادات الجامعية و شهادات الخبرة السابقة في نفس المجال المطلوب. 

  لقاءات ثالثة من ستتلقى مجموعه كل.اإلشراف خطةبعد االختيار سيطلب من المدرب/ة إرفاق 
 .اشرافية

 .عرض السعر يشمل المواصالت 

 التقد  بكافة الوثائق الالزمة كجزء من العطاء والتأكيد على كافة المطلوب أعاله. 

 .مركز العمل التنموي/معا  غير ملز  بقبول أقل األسعار 

 .أن يكون للمدرب/ة القدرة على ان ت/ـيباشر التدريب وفق األيا  التي سيتم تحديدها للتدريب 

 "معًا": التنموي  العمل مركز عن عامة خلفية 1
مؤسسة فلسطينية أهلية تنموية مستقلة وغير هادفة للربح، تأسست في مدينة القدس  -مركز العمل التنموي / معا 

. يعمل المركز في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ساعيا  ألن يكون مؤسسة تنموية 9191في بداية عا  
 زة في نوعية برامجها ومهنيتها وشفافيتها .وتدريبية رائدة ومتمي

 المشروع: أهداف 2
  توفير الحماية للمتعلمين وموظفي التربية والتعليم من الموت واإلصابات في المدارس من خالل خلق

 ثقافة السالمة والقدرة على المجابهة. 

  على اكتساب تطوير قدرات األطفال على التكيف االيجابي مع محيطهم وذلك من خالل مساعدتهم
 مجموعة من المهارات التي تساعدهم على التواصل بشكل اكبر مع األسرة، المدرسة والمجتمع.

 يعتمد تنفيذ المشروع على أساس منهجية حقوق الطفل.

 

 



 

   

 الهدف العام للتدريب:

 ديناميكية المجموعة:

 المشروعمج التكيف اإليجابي وفريق تقديم جلسات وتطوير أداء مهني لميسري برانا

وفريق المشروع في المناطق الخطرة ميسري برامج التكيف االيجابي لألطفالوالشباب لتوفير جلسات الدعم النفسي 
التخفيف من التوتر وتساعد هذه الجلسات في  لقاءاتتهدفالىعرضة للخطر ، الذي سيتضمن سلسلة من موال

رفع جودة أداءهم المهني. كما أنه يساعد فريق تخفيف الضغط النفسي على الميسرين والمعلمين ومساعدتهم في 
المشروع في تحديد الثغرات التي يحتاج فيها األطفال إلى التدخل الخارجي ، وكيفية إحالة األطفال بشكل صحيح 

 من خالل القنوات الصحيحة من خالل :
 من خالل خدمات المشروع ومساندة النمو النفسي  يسرينتقديم خدمات الدعم والمساندة النفسية للم

 للطفل وسط بيئة آمنة.
 زيادة و كساب المجموعات مهارات تعليمية،لمجموعة من الميسرين تتضمن ا تحسين اشراف تكاملي

 بما يضمن توفير الحماية لألطفال.التوعية واإللما  بنظا  التحويل 
 لمين القائمين على تنفيذ برنامج مهارات حياتية داخل تقديم إشراف تكاملي للمجموعة من المرشدين والمع

 المدارس، يتضمن 
  اكساب المجموعات مهارات و تحسين أداء المجموعة المستهدفة وتعزيز الخصائص المهنية والوظيفية

 وتعزيز الممارسة األخالقية لديهم ،  كتساب سمات شخصية مختلفةتعليمية مهنية وا
  وتحفيز العاملين على توظيف  يم عملية التغيير الذاتي والمهنيوتدعتقييم مستمر ألداء المجموعة

 ) الفريق والمعلمين( والسعي لتطويرها. تقديم خدمات الدعم النفسي األوليمهاراتهم 
 .توفير الفرصة للمعلم تبادل الخبرات مع المدارس المشاركة من خالل الجلسات المشتركة 
 يع التالية: يشمل تطوير مهارات المعلمين في المواض 
  .االتصال والتواصل الفعال 
  .التعبير عن المشاعر والتعامل مع الحاالت الصعبة داخل المجموعات 
 .رفع من مسؤوليتهم ودورهم بحماية الطفل 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 اشراف جماعي للفريق :

  تقييم مستمر ألداء المجموعة وتدعيم عملية التغيير الذاتي والمهني وتحفيز العاملين على توظيف
 والسعي لتطويرها تقديم خدمات الدعم النفسي األوليمهاراتهم 

 .)بناء الفريق وتطوير مهاراته ) اإلتصال والتواصل الفعال بين الفريق 
 ومساعدة  بالعالقة مع الزمالء ،طات العمل او مشاعر المتعلقة بضعو التعبير عن االحتياجات وال

 الفريق للبحث عن آليات التعامل معها.
 تطوير مهارات السلوك التوكيدي للقدرة التعبير عن االنفعاالت وحل المشكالت 
  تطوير في خطط العمل الجماعي ودعم في تطوير الخطط  من خالل األداء المهني للفريقتطوير

 مل عليها.بآليات العوتوجية الفريق 
 توفير الفرصة لتبادل الخبرات من خالل الجلسات الجماعية 

 

 اشراف فردي للفريق:

  تقديم خدمات الدعم والرعاية الذاتية لفريق المشروع بما يضمن التركيز على التوترات والضغوطات
 والتعامل معها لتوفير اداء مهني أفضل .

  الدعم أللهم وتحسين األداء المهنياالفصاح الذاتي عن احتياجاتهم بما يضمن توفير 
  تطوير خطط فردية تشمل تقوية مهارات الفرد للتعامل المهني تساهم في تقوية مهاراتهم بما يضمن

 .اداء مهني بجوده افضل
 

 منهجية التدريب: 

جلسة. وسوف تتلقى كل منطقة اجتماعات إشرافية مع متخصص في توفيرجلسات الدعم النفسي  05سيتم تنفيذ 
 :على النحو التالي

  : 0200ابريل  – 0203من مايو .ة جماعيةجلس 31فريق املشروع 

  : 0200ابريل  – 0203جلسة فردية . مايو  02فريق املشروع 

  : 0200كانون الثاني  – 0203جلسات . حزيران  6جلسة جماعية . مقسم لكل مجموعة  30ميسري التكيف اإليجابي 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 :النتائج ) المخرجات ( المتوقعة من التدريب
  في المشروع . لفريق العملتحسين الرفاة النفسي االجتماعي 
  جلسات متعلقة بالمهارات اكتساب مهارات حياتية تؤهل المعلمين على ادارة وتيسير

 الحياتية .
  فريق لدية القدرة على التواصل الفعال والعمل ضمن فريق والتعبير عن مشاعرة من

 خالل تحسين بيئة العماللتي تساعدهم على الدعم واإلنتاج .
 وعي اكبر لحاالتهم النفسية وحاجات الطلبة النفسية االجتماعية لينمو بصحة  فريق لديه

 نفسية جيدة 
 

 المدربون/ ات:
ال االشرافيشترط في المتقد /ة أن يكون من ذوي المؤهالت العلمية والخبرات العملية الكافية في مجال  -

 تقل عن عشر سنوات.
 جلسات الدعم النفسي واإلشراف المهنيخبرة في إدارة  -
 مع المعلمين والمرشدينمهارات عالية في العمل  -

 
 الشروط العامة:

 حول أوقات جلسات الدعم النفسي واإلشراف المهنينسقات المشروع التنسيق والتعاون مع م -
 

 والمالية: الشروط اإلجرائية
 .تقديم العرض الفني والمالي -
 تقديم السيرة الذاتية والتوضيح من خاللها الخبرة التدريبية في المجال المطروح. -
 .تقديم صورة عن الهوية الشخصية -
غير شاملة للضريبة المضافة في حال كان المتقد  للعرض االسعار المقدمة باليورو على ان تكون  -

شركة يجب توفير فواتير ضريبية صفرية وخصم مصدر ساري المفعول وفي حال كان المتقد  للعرض 
من  %95فرد يجب على المتقد  توفير شهادة خصم مصدر وفي حال عد  توفرها يتم خصم مبلغ 

 قيمة العقد تدفع للضريبة.
 

 
 
 
 



 

   

 :التدريبيالبرنامج 

 اإلشرافمكان 

 

 عدد اللقاءات عدد المشاركين في اإلشراف

        –ريق للفجلسة جماعية  11 6فريق المشروع المكون من / الجنوب / ضواحي القدس رام هللا
 جلسة االشراف الفردي 22

 في الجنوب . 6

 في الوسط أو ضواحي القدس 6

جماعية لميسري التكيف جلسة  12 ميسري برنامج التكيف اإليجابي
 اإليجابي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 جدول الكميات واألسعار

 الرقم
 وصف األعمال

 الكمية الوحدة
سعر الوحدة 

 يوروبال
 اليوروب االجمالي

1 

: جلساتال مجال
 الجماعي اإلشراف
 للطاقم المهني

 

  11 ساعات للجلسة الواحدة 5

 

2 
اإلشراف الفردي 
 للفريق

  22 ساعتين للجلسة
 

1 
اإلشراف الجماعي 
المهني لميسري 
 التكيف

  12 ساعات للجلسة 5

 

  غير شامل الضريبة: باليوروالمبلغ اإلجمالي 

  :كتابةليورو المبلغ اإلجمالي با

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بياانت املشرتك



 

   

  اسم المدرب:

........................................................................................ 

  رقم الهوية :

........................................................................................ 

 العنوان

.................................................................................... 

 البريد االلكتروني:

.................................................................................. 

 .......................................................................رقم الهاتف:  

رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  :

 .........................................................................................

. 

 ....................................................................... رقم المحمول:

 ................................................مجاالت التدريب التي يمكنه/ا تنفيذها : 

 


