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 يـل الفلسطينــت الطفـنادي بي
 

 للمحروقات خلف حمطة زيد – رأس الجورة –ل ـالخلي

Hebron YDRC  

Palestinian Childs’ Home Club  

Hebron-Ras al-Jura- Behind Zaid fuel station 

                                                                                                                  

 
 

 

 المحترمين  .……………………………………………الساده  
 

 بعد التحية ،،،

 
 اعالن استدراج عروض اسعار

 (2/00PCHC-20)رقم االستدراج
 اذاعي(اعالمي لبناء طاقم  مدربمادة االستدراج )

 
 

صادر التابعة م إلذاعةاعالمي مدرب لار أسعوض استدراج عر  عنالفلسطيني بيت الطفل  نادي-الشبابيةمركز مصادر التنمية يعلن 
الشباب على العمل اإلذاعي بما يتناسب مع أهداف إذاعة مصادر والتي ستكون اإلذاعة الشبابية األولى من نوعها  للمركز لتمكين

على مستوى محافظة الخليل، وتسعى من خاللها إلى تعزيز المواضيع الشبابية، سيشكل هذا التدريب الحاضنة األساسية األولى التي 
 تدريب الشباب واختيار الطاقم اإلعالمي المناسب لإلذاعة.  ستمكننا من

       
الفئة المستهدفة: شباب وشابات من خريجي الصحافة واإلعالم من محافظة الخليل، ويفضل ممن لديهم خبرة سابقة في العمل 

 . اإلذاعي وفي العمل المرئي
 
 

 وتقبلوا فائق االحترام ......
 

 المرفقات:
 ( ال1مرفق رقم ) والمالية.شروط الحقوقية 

 ( 2مرفق رقم) ومخرجات التدريب مع اهداف التدريبات. 

 ( 3مرفق رقم ).العرض الفني والمالي 
 

 (:1المرفق رقم )
 

 والمالية:الشروط الحقوقية 
 

س رأ–اخلليل –نادي بيت الطفل الفلسطيين  التايل:أو تسلم باليد اىل العنوان  022224545يرسل العرض على فاكس رقم  .1
 . aqawasmi@ydrc.psأو عرب الربيد اإللكرتوين على  اجلورة

 10/06/2020يوم االربعاء موافق اخر موعد لتقدمي العرض  .2

 عرض.املؤسسة غري ملزمة بأقل األسعار وهلا احلق يف اعتماد معايري لتقدمي أنسب  .3

 الدراسة.بعني االعتبار عند  ف تأخذو أو مكافئة وسفضل جيوز للعارض تقدمي مواصفات فنية أ .4

mailto:aqawasmi@ydrc.ps
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 فاقه.وار تعبئة السعر وأي مالحظات لديكم يف اجلدول  .5

ويف حال تقدمي السعر من األفراد سيتم خصم مبلغ الضريبة من  ،املضافةوشاملة لضريبة القيمة  الشيكل تقدم األسعار بعملة .6
 اجملموع حسب القانون املعمول به.

 واعيد.باملااللتزام  .7

الدفع عن طريق شيك بنكي خالل شهر من تاريخ املوافقة على التقرير النهائي واستالم املطالبة املالية وكشف ساعات العمل  .8
 واملهام اليت اجنزها املدرب 

 

 
 التدريبات (:2املرفق )

  اإلعداد وصناعة المحتوى االول:التدريب 
 

 لمدرب:لالهدف العام 

 18التدريب دة هذا اجملال، وتكون ميف  تدربنيم يف جمال االعداد وصناعة احملتوى اإلذاعي لتطويرورة تدريبية التعاقد مع مدرب لتنظيم د
 تدريب اعلى املواضيع التالية:الحيث ستشمل أيام  3ملدة ساعة تدريبية 

 
 صياغة وإعداد حمتوى يتناسب مع األهداف العامة لإلذاعة وحياكي الفئات املستهدفة  .1

 قيات املهنة واملصداقية يف تناول املعلومات والسياسة التحريرية.أخال .2

 التعرف على نوعية الربامج اإلذاعية واملبادئ األساسية إلعداد كل برنامج. .3

 ألية تضمني وإبراز اهلوية اخلاصة باإلذاعة يف الربامج املختلفة. .4

 الكتابة االذاعية .5

 التقارير والقصص اإلذاعية.  .6

 قة إجراء املقابالت اإلذاعية واختيار الشخصيات.طري .7
 

 المدرب: وصف المهام ومسؤوليات -
 تدريبية.داد وتطوير مادة إع 

  للمتدربني.إعداد تقييم قبلي وبعدي 
 إعداد تقرير شامل حول التدريب 
 )التنسيق الكامل مع منسق املشروع واإلعداد لكل احتياجات الدورة )القاعة، الضيافة، اخل 

 
 مدرب:الات المطلوبة من المخرج -

  على حاجة املوضوع التدرييب(. ساعات التدريب للورشة تدريبية يتم بناء)أعاله ساعة تدريبية حول املواضع 18تنفيذ 

 سابقا. اجملاالت اليت  م ذكرها عملية يف مادة 

 .خلروج بتوصيات حول قدرات املتدربني ونقاط القوة لديهم 

  هر تتناسب مع اهداف وسياسة االذاعة أش 6دورة براجمية جتريبية ملدة 
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 الزمني: اإلطار -

 /حيث يقوم بتقدمي املسودة النهائية ملواد التدريب للموافقة  ة،سيتم البدء يف تطوير املادة التدريبية بعد التعاقد مباشرة مع املدرب
 ايام 10ب من قبل منسق/ ومديرة الربنامج عليها قبل الدورة 

  ة الزمنية اليت سيتم االتفا  مع املدربني عليهاتنفيذ التدريب يف الفرت 
 .تقدمي التقرير النهائي حول التدريب بعد اسبوع من تنفيذ التدريب كحد اقصى 

 
 
 المؤهالت المطلوبة: -
 حاصل على شهادات علمية يف اجملال ذات العالقة  .1
 يف جمال اإلعداد وصناعة احملتوى.  خربات أكادمييةلديه  .2
 سنوات.تقل عن ثالث  ان الربة العملية يف اإلعداد والتحرير على لديه اخل .3
 مبتكره.لديه القدرة على تقدمي التدريب بطريقة  .4
 االجتماعي.لديه القدرة واخلربة يف صناعة وعرض احملتوى عرب وسائل التواصل  .5
 
 

 االلقاء واألداء اإلذاعي الثاني:التدريب 
 

 :المدرب-الهدف العام للمهمة االستشارية 

ساعة تدريبية  18التدريب دة هذا اجملال، وتكون ميف  تدربنيم لتطوير االلقاء واألداء اإلذاعيالتعاقد مع مدرب لتنظيم دورة تدريبية 
 تدريب اعلى املواضيع التالية:الحيث ستشمل أيام  3ملدة 
 
 التدريب على نطق خمارج احلروف بشكل سليم.   -1

 يتناسب مع كل برنامج.ذاعي اما اإللقاء والتلوين اإل فن-2
 

 وصف المهام ومسؤوليات المدرب: -
 تدريبية.إعداد وتطوير مادة  •
 للمتدربني.إعداد تقييم قبلي وبعدي  •
 إعداد تقرير شامل حول التدريب •
 التنسيق الكامل مع منسق املشروع واإلعداد لكل احتياجات الدورة )القاعة، الضيافة، اخل( •
 
 
 المدرب:لمطلوبة من المخرجات ا -
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 ساعات التدريب للورشة تدريبية يتم بناء على حاجة املوضوع التدرييب(.)أعاله ساعة تدريبية حول املواضع 18تنفيذ  •
 سابقا.مادة عملية يف اجملاالت اليت  م ذكرها  •
 خلروج بتوصيات حول قدرات املتدربني ونقاط القوة لديهم.ا •
 طاقم إعالمي متنوع يف تقدمي الربامج اإلذاعية. •

 القدرة على حتديد الربامج اإلذاعية املناسبة لكل متدرب.  •

 
 الزمني: اإلطار -

 /حيث يقوم بتقدمي املسودة النهائية ملواد التدريب للموافقة  ة،سيتم البدء يف تطوير املادة التدريبية بعد التعاقد مباشرة مع املدرب
 ايام 10ب ديرة الربنامج عليها قبل الدورة من قبل منسق/ وم

 تنفيذ التدريب يف الفرتة الزمنية اليت سيتم االتفا  مع املدربني عليها 
 .تقدمي التقرير النهائي حول التدريب بعد اسبوع من تنفيذ التدريب كحد اقصى 

 
 

 :مطلوبةال المؤهالت -
 .لديه شهادات وخربات أكادميية يف جمال التقدمي وااللقاء .1
 اجلديد.تابع جيد لإلعالم الرقمي م .2
 واحلضور.لديه خربة وإملام يف لغة االشارة  .3
 .لديه خربة يف جمال التدريب العملي .4

 
 

 المونتاج اإلذاعياإلخراج و  الثالث:التدريب 
 الهدف العام المدرب:

ساعة  18التدريب يف هذا اجملال، وتكون مدة لتطوير متدربني اإلخراج واملونتاج اإلذاعي التعاقد مع مدرب لتنظيم دورة تدريبية يف جمال 
 أيام حيث ستشمل التدريب اعلى املواضيع التالية: 3تدريبية ملدة 

 
 كيفية عرض الربامج اإلذاعية بالصورة النهائية. .1

 كيفية عمل الشارات اإلعالنية لكل برنامج إذاعي. .2

 كيفية اختيار املوسيقى املالئمة لكل برنامج.  .3

 املونتاج اإلذاعي.طريقة  .4
 

 وصف المهام ومسؤوليات المدرب: -
 تدريبية.إعداد وتطوير مادة  •
 للمتدربني.إعداد تقييم قبلي وبعدي  •
 إعداد تقرير شامل حول التدريب •
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 التنسيق الكامل مع منسق املشروع واإلعداد لكل احتياجات الدورة )القاعة، الضيافة، اخل( •
 

 ب:المدر المخرجات المطلوبة من  -

  على حاجة املوضوع التدرييب(. ساعات التدريب للورشة تدريبية يتم بناء)أعاله ساعة تدريبية حول املواضع 18تنفيذ 

 سابقا.عملية يف اجملاالت اليت  م ذكرها  مادة 

 .خلروج بتوصيات حول قدرات املتدربني ونقاط القوة لديهم 

  سابقا.تنفيذ تدريبات عملية باجملاالت اليت  م ذكرها 

  مصورة من قبل املتدربني عمل مناذج لتقارير وقصص 

 
 

 الزمني: اإلطار -

 /حيث يقوم بتقدمي املسودة النهائية ملواد التدريب للموافقة  ة،سيتم البدء يف تطوير املادة التدريبية بعد التعاقد مباشرة مع املدرب
 ايام 10ب من قبل منسق/ ومديرة الربنامج عليها قبل الدورة 

 ريب يف الفرتة الزمنية اليت سيتم االتفا  مع املدربني عليهاتنفيذ التد 
 .تقدمي التقرير النهائي حول التدريب بعد اسبوع من تنفيذ التدريب كحد اقصى 

 

 

 :طلوبةالم المؤهالت -
 (.Adobe audition، Sound forgeلديه معرفة كاملة يف برامج املونتاج اإلذاعي اما يشمل ) .1
 نتاج اإلذاعي.لديه خربة يف اإل .2
 خربة يف جمال التدريب العملي. .3
 خربة يف عمل اإلذاعات. .4
 

 التقديم:متطلبات (: 3المرفق )

 على الراغبني يف التقدم اىل هذه املهمة تقدمي عرض فين ومايل:
 العرض الفني يشمل:

  أعماله  السابقة،خربة املدرب 

  قرتحةواملواضيع واألجندة املصورة عامة عن منجية التدريب 

 
 يشمل: عرض الماليلا
 

 حتضري املادة التدريبية. وبدلاألمريكي  التدريبية بالدوالرتقدمي عرض مايل يشمل تكلفة الساعة  -

 
 مالحظات   (USD) السعر التدريبات 
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   التدريب األول: اعداد وصياغة المحتوى

   التدريب الثاني: االلقاء والتدريب اإلذاعي 

خراج والمونتاج التدريب الثالث: اإل
 اإلذاعي 

  

 
 
 
 
 

 قدم:الماسم 
.............................................................................................................................. 

 
رقم المشتغل المرخص للشركات: 

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

 العنوان:
.............................................................................................................................. 

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

 
 ..التوقيع: ....................................................................................................................

 
  2224545–راس اجلورة  –نادي بيت الطفل  على:االتصال  لألسئلة واالستفسار حول وثيقة استدراج العروض الرجاء

  aqawasmi@ydrc.ps اىل:أو ارسال امييل 
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