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 مة مقد  
 

 . مؤسسة عبد المحسن القطان:1
مؤسسة تنموية، مستقلة، غير ربحية، تعمل في تطوير الثقافة والتربية في فلسطين والعالم العربي، بالتركيز على األطفال،  

العام   وُسجلت  المؤسسة  تأسست  الشباب.   والمبدعين  )رقم    1993والمعلمين،  خيرية  كمؤسسة  المتحدة  المملكة  في 
وفي المملكة المتحدة   ،حيث يترّكز عملها  F-0035-(QRرقم  )  1998(، وباشرت العمل في فلسطين العام  1029450

 .www.qattanfoundation.orgقاعات الموزاييك.  لمعلومات إضافية عن المؤسسة يرجى زيارة: من خالل 
، التي تتبنى السعي نحو "مجتمع معرفي يتسم بالعدل والحرية  2024- 2020لألعوام    خطتها االستراتيجية  المؤسسة  أطلقت

حضور عالمي وفاعل" كرؤية، و"تسعى إلى تحقيق بيئة  وذي  والتسامح، ويتبنى الحوار، ويقدر العلم والفن واألدب وينتجها،  
النظر في  عادت المؤسسة  أ   ،2021- 2020على مدار  و   .  ثقافية حيوية محفزة لإلنتاج المعرفي التحرري" كرسالة جامعة

وتأتي هذه الدراسة كواحدة من عدد    هيكليتها التنظيمية وبرامجها لتحقيق أدوات وسبل عمل أكثر مرونة وفعالية واقتصاد. 
ذ القرار األنسب في عدد من القضايا التي تم برزت خالل هذه  اخمن الدراسات التي تنوي المؤسسة القيام بها بهدف اتّ 

 تنويه إليها من قبل مجلس األمناء. أو تم ال ،الفترة
 
 :استوديو العلوم. 2

يعّد تتويجًا لمشروع وليد وهيلين  و بالشراكة مع بلدّية رام هللا،   نّفذها مؤسسة عبد المحسن القطان،تهو أحد المشاريع التي  
سّت   طوال  عمل  الذي  العلوم،  في  والتعليم  البحث  لتطوير  )القّطان  المهنّي   (2017-2012سنوات  التكّون  مجال  في 

،  ليشكل نواة لمركز علوم تفاعلّي في رام هللا   سنوات  5كمشروع تجريبي مدته    2017العام  في    تأسس األستوديو    .للمعّلمين
 . في مجّمع رام هللا الترويحيّ  األستوديو بمكاِن إنشاءرام هللا حيث تبّرعت بلدّية 

العلوم،   الفضول حيال  العلوم إلى إثارة  الفلسطينّي والعالميّ و يهدف استوديو  إلى إيصال  و   ،وضعها في سياقها اإلنسانّي 
هم أنشطة  أ من      .تعّلم للطلبة والمعّلمين والجمهور العامالعلوم للجمهور لتحقيق انخراٍط فعلّي فيها، إضافًة إلى إتاحة فرص  

العلمية  األستوديو     ون مع فنانينيجتمع  ،من قبل متخصصين في مجال تطوير المعروضاتتصميم وبناء المعروضات 
ومهندس وتربويّ يوعلماء  وتقنيّ ين  المساحةفي  ن  ين  انتهاءً   تلك  والنمذجة،  والتصميم  والتفاكر  للتفكير  بتصنيع  اإلبداعّية،   

للجمهور لينغمس في ُتعرض  من ثم  ، و اً مربع  اً متر   540تعرض في مساحة األستوديو البالغة  لكي  ،  المعروضات العلمّية

http://www.qattanfoundation.org/


كما     .العلوموتعلم  بهدف تطوير تعليم    ؛ المدارس والجامعات، ومختلف الفضاءاتإلى  فيما بعد  عملّية تفاعلّية معها، وتنقل  
  إضافة الى أنشطة تفاعلية مع األطفال،   ،للتكون المهني للمعلمين  اً يقدم فرصينبني على تلك المعارض العلمية برنامج تربوي  

لكي يشارك الجمهور في عملية بناء   مساحة تصميم وابتكارالذي هو  (  Tinkering Space)  ةشمختبر الكركوذلك عبر  
للفنانين إقامات كما ينظم األستوديو برنامج  . المهرجانات العلمية في مناسبات علمية مختلفةتنظيم ، و نماذج للمعروضات

 الفنية المرتبطة بالعلوم.  وطلبة الجامعات لبناء مشاريعهم
  http://qattanfoundation.org/ar/ss على الرابط التالي:  األستوديوموقع ، يمكن زيارة  أكثرلمعلومات 

 
والمؤسسة   األستوديوالتجريبية لألستوديو، وفي هذه األعوام األربعة مر    ةنقترب اآلن من نهاية العام الرابع من األعوام الخمس

ليتم    ،نسرد أدناه أهم هذه التحوالت    على هويته ومستقبله.  ،بشكل مباشر أو غير مباشر  أّثرت،بعدد من التحوالت التي  
 أخذها بعين االعتبار في هذه الدراسة: 

 
بات من الصعب على المؤسسة أن    ،(2018/2019)  بعد تدشين مبنى المؤسسة الجديد ومركزها الثقافي في رام هللا -

إن   خاصة أن أفق التمويل لمشروعات بهذا الحجم ليس كبيراً وبكمركز العلوم التفاعلي،    كبيراً   تتبنى أو تقود مشروعاً 
 لم تتبناه جهة لها مصدر دخل ثابت كالقطان.

 أطول. فترة زمنية  ى  لإي يحتاج  تطويره باتجاه مركز تفاعلعلى أن  دللت    ،أيضاً   ،تجربة السنوات األولى من األستوديو -
كونها ترى أن هذا المكان  -  من قبل البرنامج العام  األستوديو تتم قيادة    وقررت أن   ،رت المؤسسة هيكليتها التنظيميةغيّ  -

ضمن الرؤية التالية: دمج برامج استوديو العلوم مع بقية برامج المؤسسة    - هو فضاء للجمهور العام والمتخصص
العلوم والتكنولوجيا وتقاطعاته مع حاضنة  إلى  ليتحول   لألفكار والمشاريع اإلبداعية والريادية بين البرامج في مجال 

العالقة ذات  المؤسسات  مع  مشاريع  عبر  للمؤسسة  الدخل  إدرار  في  وليساهم  العلوم    ، الفنون،  مجال  في  والعاملة 
 المجتمع المحلي تضمن استدامته.والتكنولوجيا والحاضنات العلمية واإلبداعية األخرى، وتكوين شراكة مع 

مؤسسة فيصل  مثل    ؛ظهرت في السنوات الماضية مراكز وفضاءات تشجع البحث واالستقصاء والريادة في فلسطين -
النيزك    –الحسيني   الفلسطينية  –القدس،  التكنولوجية  الحديقة  الحيوي    -بيرزيت،  للتنوع  فلسطين  معهد  بيرزيت، 

للتاريخ فلسطين  ومتحف  الفلك والفضاء،    -الطبيعي  واالستدامة  لعلوم  نوفا  الفلسطينية،  الفلكية  الجمعية  لحم،  بيت 
القدس، وأفكار للتطوير   –أريحا، مدرستي فلسطين    - متحف الرياضيات في جامعة القدس، الحاضنة الفلسطينية للطاقة

لمشاريع ل فدة  ايتم تكوين توجهات ألستوديو العلوم المستقبلية مكملة ور   وهذا يتطلب فحص ما يوجد كي  ، التربوي والثقافي
 الموجودة.

 
 دراسة أهداف ال

وغير مدروسة في أحيان أخرى، وبالتالي    ،الت التي بنيت على قرارات مدروسة في أحيانبعدد ال بأس به من التحوّ   األستوديومر  
وما راكمه   األستوديوإلى تجربة    استناداً   ، وذلك"أين نذهب؟ وكيف؟"  :مركبالسؤال العن  اإلجابة  هو  الهدف األكبر لهذه الدراسة  

 . ةإلى ما يوجد في فلسطين من فضاءات مشابه من معرفة وعالقات، واستناداً 
 

http://qattanfoundation.org/ar/ss


 
 
 

 أسس عامة/قيم عامة: 
 : ()إذا لزم األمروتطلب من المستشار فحصها وتقديم بديل  ، عامة للدراسة اً التالية أسسالنقاط تفترض المؤسسة 

 
هم،  معمل، والعمل المشترك ما بين البرامج كنهج    أي مقترح ال بد أن يأخذ هيكلية المؤسسة الجديدة أساس   .1

 إضافة إلى العبر قطاعية كتوجه. 
 .إتاحة الفضاء واستدامته عناصر أساسية في أي اقتراح .2
 . ال مثيل له...  بحيث ال نكرر ما يتم تقديمه في فلسطين، بل نقدم مكاناً   ،خدماتهالتوعية والتميز للمكان و  .3
 . قيم المؤسسة التي تستند إلى التساؤل والبحث ...  .4
 .الشراكات كمبدأ عمل .5

 
 المهام المتوقعة

عمل مختص  ة/االستشاري يتوقع من   فريق  البحثية  قيادة  و   ،تشكيل  المعلومات العملية  لتحليل  المجال  يفسح  بأسلوب تشاركي 
كميًا ونوعيًا.  بشكل عام، نتوقع الخطوات التالية مع مخرجاتها التي وأسئلتها  بتصورات تخدم هدف الدراسة    والخروجوالبيانات  

 تتم مشاركتها مع المؤسسة:
 

 وموافق عليها من قبل المؤسسة.: منهجية وخطة مكتوبة وتحديد المخرجات  بناء منهجية الدراسة وخطة عمل .1
 . والفرص المتاحةالبيانات  الخروج بتوصيات واضحة قابلة للتطبيق في ضوء .2
إلى مجلس أمناء   ا، قبل تقديمهاوالتعليق عليه  البرامج لمراجعتها مع    اومشاركته  ، لإلدارة  الدراسة بشكل أولي تقديم   .3

 .المؤسسة
 اء وإدارة المؤسسة. لمجلس األمنمن الدراسة تقديم النسخة النهائية  .4
مجلس األمناء، وطاقم البرنامج والمهتمين من طاقم البرامج و   طاقماإلدارة و على   الدراسةعمل ورشة عمل لعرض   .5

 . والشركاء ذوي العالقة المؤسسة
 

 لتوفير المعلومات وتسيير األمور اللوجستية. ة/لالستشاري سيقوم طاقم البرنامج بتعيين جهة اتصال واضحة 
 
 :لمواد المرجعية المتوفرةا

 .ستراتيجية للمؤسسةالخطة اال .1
 العربية واإلنكليزية. باللغتين دراسة "نحو مركز علوم تفاعلي في فلسطين":  .2
 . الوثيقة المفاهيمية لتأسيس استوديو العلوم .3



 .العلومم مشروع وليد وهيلين القطان لتعليم يتقي  .4
 . التقرير الجامع لمشروع وليد وهيلين القطان .5
 .تقييم برنامج البحث والتطوير التربوي  .6
 . برنامجي مركز الطفل والثقافة والفنون في المؤسسةتقييم  .7
 .الخاصة بمستقبل استوديو العلوم في المؤسسة ضمن الهيكليةتقرير ورشة العمل  .8
 . لألستوديوالتقارير السنوية ونصف السنوية   .9

 . التابع لألستوديو (BaseCamp) الفعاليات واألنشطة الموثقة على برنامج .10
 باألستوديو.مرتبطة مقترحات لمشاريع تمويل وشراكات  .11
 .منشورات استوديو العلوم المختلفة ومساهمات األستوديو في رؤى تربوية .12
 . اتفاقيات تفاهم لشراكات مع المؤسسات ذات العالقة .13

 
 الزمنيةالفترة 

 . شهور 3 :مدة العمل المتوقعة
 

 : المؤهالت المطلوبة للتقديم
 . عالقة بهدف الدراسةذي أي مجال  أومجال تعليم العلوم والتكنلوجيا في شهادة  -
غير الربحية والعاملة في  مؤسسات  لل  (Plans Businessاالقتصادية )خطط  الو دراسات الجدوى    بناءخبرة في   -

 . بداعمجال الريادة واإل
 . خبرة سابقة في عمل دراسات ذات عالقة بأهداف الدارسة -
 .الكيفي والكمي ينفي المنهجبحثية مثبتة خبرة  -
 .جياالمختبرات التفاعلية المجتمعية في مجال العلوم والتكنولو و  خبرة في مجال الحاضناتيفضل من لديه  -
 .في المجال فكري  إنتاج -

 
 :تقديم العروضلية آ

 المتقدم بتقديم عرضين فني ومالي منفصلين كل منهما بالظرف المختوم، وفق الشروط التالية: يلتزم 
 

 العرض الفني:   -1
 ًا بالظرف المختوم مكون من الوثائق التالية: فني  اً تقدم عرضيرسل الم

 . ز الفريقركِّ حث الرئيسي/مُ االسير الذاتية المفصلة ألعضاء الفريق مع تحديد الب -
 .على رد على البنود أعاله، المنطلق الفكري المتبنى من الفريق، منهجية العمليشتمل رأي بالمهمة:  -
 .طبيعة تقسيم العمل ما بين الفريق  -
 . خطة عمل أولية مع إطار زمني واضح -



 
 العرض المالي:  -2

وبمبالغ مقطوعة لكل من المخرجات   ،ًا منفصاًل عن العرض الفني وفي ظرف مختوممالي  اً عرضيرسل المتقدم   -
من الباحثين األفراد، وذلك حسب  الدخل  أن المؤسسة تقوم باقتطاع ضريبة  مع األخذ بعين االعتبار  ،  أعالهالمذكورة  

 جدول الدفعات مرتبط بالمخرجات، ويتم تحديده عند مناقشة العقدكما يرجى العلم أن  قانون الضريبة الفلسطيني.   
 .مع الجهة التي يرسو عليها العطاء

 . الضرائب أنواعشاملة لجميع  األمريكيبالدوالر  األسعارأن تكون  -
 

 : شروط عامة
 . المؤسسة غير ملزمة بقبول أقل األسعار أو قبول أعلى تقييم فني، ويحق لها تأجيل الدراسة أو إلغاؤها -
خبرات و فهم البنود المرجعية،  و سيتم النظر في العروض الفنية أواًل، ويتم تقييمها بناء على المنهجية المقترحة،   -

للباحث   الفريق،  و الفريق،    أوسابقة  أعضاء  مع و أدوار  عالقتهما  ومنطقية  الزمني  واإلطار  العمل  خطة  وضوح 
تشاريين المتقدمين قبل عملية االختيار وفتح العروض  ويحق للمؤسسة عقد اجتماع فني مع االس  .  المنهجية المقترحة

 .% للعرض المالي30% من التقييم للعرض الفني، و70المالية.   
 لغة العمل والكتابة هي العربية، مع توفير ملخص تنفيذي باللغة اإلنكليزية. -
 ( من الدراسة والخطة. Word( و)PDFيتم تسليم نسخ إلكترونية بصيغة ) -
 اتفاقية تفصيلية مع الجهة التي يرسو عليها العطاء. يتم الحقًا توقيع -
ينبغي أن يكون المستشار المتقدم محايدًا ومستقاًل، بالتالي ينبغي التصريح مسبقًا عن أي تضارب مصالح محتمل   -

 قبل البدء بهذه المهمة.
التي تم جمعها كافة إلى  تحكم هذه العملية السرية التامة، وتعود حقوق التقرير والمقترحات والردود والمعلومات   -

 مؤسسة عبد المحسن القطَّان. 
  procurement@qattanfoundation.org :لالستفسار بخصوص العطاء، يمكنكم الكتابة على -

 
 :اإلغالقتسليم العروض وموعد 

تسليم العروض باليد بظرف مغلق ومختوم، يحتوي على ظرفين منفصلين لكل من العرضين الفني والمالي، إضافة إلى نسخة  يتم  
 للتالي:  وفقاً ( CD, USB) للعرض الفنيإلكترونية 

 
 .شارع النهضة النسائية/الطيرة 27في مقر مؤسسة عبد المحسن القطان، الطابق الثالث،   -
في حال صادف تاريخ استالم العروض فترة إغالق رسمي بسبب جائحة كورونا، باإلمكان إرسال العروض على إيميل:   -

tenders@qattanfoundation.org .على أن يتم إرسال العرض الفني في ملف منفصل عن العرض المالي ، 
 . 2021حزيران  24 من بعد ظهر يوم الثانية ض بحد أقصى الساعةيتم تسليم العرو  -

mailto:procurement@qattanfoundation.org
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