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 )الجزء األول) لمحة عن المشروع:   

( 2برنامج سواسية )" يسعى مشروع دعم التعميم القانوني التطبيقي لطالب وطالبات كمية الحقوق في جامعة األزىر بغزة بالشراكة مع 
ومنظمة األمم المتحدة لمطفولة : تعزيز سيادة القانون في البرنامج المشترك لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وىيئة األمم المتحدة لممرأة 

المصممة  كمية الحقوق بجامعة األزىر من خالل أنشطة العيادة القانونية وطالبات الميارات العممية لطالب ، إلى تعزيز"دولة فمسطين
تكون مساندة لممساقات النظرية المطروحة ليم بحيث لتعزيز المعرفة النظرية المكتسبة لمطمبة ُمساندة طرق تدريس عممية جديدة لتطوير 

والزيارات الميدانية لممحاكم النظامية المختمفة، أساليب أنشطة عممية وتفاعمية كالدورات التدريبية التطبيقية  وفق خططيم الدراسية، وتعتمد
 .ةوالشرعية والعيادات القانونية لممؤسسات المجتمع المدني المختمفة وجمسات المحكمة الصوري

 
 

 

 

 

 

 
  وصف البرنامج التدريبي( الثانيالجزء ( : 

  : برنامج التدريب 
كسابيم الميارات التطبيقية العممية وسيشارك في التدريب عدد القانونية تسعى العيادة  ( طالب وطالبة من 55)إجمالي لبناء قدرات الطمبة وا 

 تدربيين. مجموعة يومين لكل و ساعات تدريبية  5 واقع ساعة تدريبية، ب 33إجمالي عدد ساعات كمية الحقوق في جامعة األزىر، ب
 

  : أهداف التدريب 
وزيادة معرفتيم الطمبة الستخداميا لبناء قدرات  العيادة القانونيةسعى من خالليا تل ىو مجرد وسيمة التدريب ليس ىو اليدف الرئيسي ب

وأصول  حقوق العائمة العدلية وقانوناألحكام  )مجمة منبجميع مشتمالتو  منظومة قوانين األحوال الشخصيةفي مجال المكتسبة 
الحقوق ، مع التركيز بشكل أساسي عمى وتخصصاتيا( وما يرتبط بيم من تنظيم المحاكم وتوزيعيا الجغرافي ودرجاتيا المحاكمات الشرعية

نزاع والشقاق، والضرر من اليجر، والغياب، والجنون، وعدم زوجة، أبناء، أم ، أب، ودعاوى التفريق لمنفقة بمختمف أنواعيا:  الشرعية
نماذج "دراسات الحالة،  مساعدة مثلباستخدام وسائل وذلك ، والحضانة واالستضافة والمشاىدة. وأحكام المير وتوابعو والميراث اإلنفاق

 ".عقد جمسات تحكيم صورية....دعاوى مرفوعة في المحاكم، 
 

  :  أسموب و منهجية التدريب 
إتاحة المجال أمام المتدربين لممشاركة بفاعمية كممارسين خالل التدريب من خالل التطبيق العممي ويتم توزيع المعادلة بين الجزء  -

% نظري ( بما يضمن عكس الميارات والمعارف المكتسبة كمخرج عممي في 23 –% عممي 03النظري والعممي لمتدريب بواقع )
 م التدريب.ختا
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منيجية التدريب التي تعتمد عمى أسموب التعمم بالمشاركة من خالل األسموب الحثي االستنباطي في التعمم  تفضل العيادة القانونية -
والذي يتيح فرصة كبيرة لممتدربين الشباب لممشاركة في التدريب واستخراج الخبرات والمعارف والميارات المكتسبة لدييم من واقع 

 اة العممية وربطيا بقضايا التدريب لتحقيق األىداف التدريبية المختمفة.الحي
نماذج تساعد المتدربين عمى استخداميا في العمل قضايا و المدربون عمى تقديم أوراق عمل تفاعمية و  تشجع العيادة القانونية  -

 الميداني.
 ات في موضوع التدريب لتطوير المحتوى التدريبي .أسموب التقييم السريع  لوضع المشاركين /  تشجع العيادة القانونية  -
 بضرورة تضمين توقعات المشاركين في العممية التدريبية .  تشجع العيادة القانونية  -
 األنشطة و المواد التدريبية يجب أن تحاكي و تعكس األىداف و األغراض المحددة من التدريب .  -
استثارة الوعي  -التدريب والتعمم من األقران عبر آليات ) التعمم من خالل التجربة اعطاء فرصة لممتدربين من التطبيق العممي أثناء  -

 التكميفات .....الخ (.  –
يستخدم المدربين التقنيات التدريبية التالية: عصف فكري، لعب أدوار، أوراق عمل، دراسات الحالة، سيكودراما، عرض فيديو،  -

 العرض الفعال، ونقاشات المجموعة المفتوحة . مجموعات العمل الصغيرة، النقاشات الزوجية،
 . معايير القياسية الموحدة لمتدريبيمتزم المدربين بتطبيق الممارسات الفضمى لمتدريب حسب وثيقة ال -
 تمتزم الجية مزودة الخدمة بتسميم تقرير نيائي لمتدريب يحتوي عمى نتائج التقييم ، منيجية التدريب، المخرجات ، ...الخ -

 
 لعممية التدريبية : تقييم ا 

 بنتائج التقييم . عيادةتقوم الجية مزودة الخدمة بتنفيذ تقييم دوري لمعممية التدريبية عبر آليات مختمفة و تزويد إدارة ال -
 )التقييم القبمي والبعدي( . ة مزودة الخدمة باستخدام منيجية تمتزم الجي -
 تمتزم الجية مزودة الخدمة بتنفيذ تقييم نيائي لمجمل العممية التدريبية .  -

 
  : المادة التدريبية 

تدريبية ) نسخة مادة مع تقديم  وقبل البدء ب موضوع التدريبتقوم الجية مزودة الخدمة بإعداد مادة تدريبية تتناسب مع  -
مطبوعة + نسخة الكترونية( باإلضافة إلى عرض تقديمي لممادة التدريبية، كما يجب أن تكون المادة التدريبية منظمة ، 

 منسقة ، متوازنة في الموضوعات التي تحتوييا . 
 يجب أن تتضمن المادة التدريبية نماذج عممية قابمة لالستخدام .  -
 اد التدريبية التي تتضمن دراسات حالة ذات عالقة يمكن استخالص الدروس والعبر منيا. المو  تشجع العيادة القانونية -
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 . ت عمى المادة التدريبية المقدمةطمب إجراء تعديال يحق لمعيادة القانونية -
 

  الجزء الثالث : المعمومات التي يجب توافرها في العروض المقدمة  : 
 1-  : العرض الفني و يشمل 
 .المدرب. / ) الغالف ( و التي يجب ان تتضمن كافة المعمومات المتعمقة بالشركةصفحة التغطية  -
 ( . مصفوفة تدريبية)  اليوم التدريبيخطة  -
 المادة التدريبية المقترحة . -
 األدوات التدريبية المستخدمة خالل عممية التدريب . -
 منيجية التدريب بالتفصيل . -
 .اىداف التدريب -
 ( . منهجية التقييم ، ادوات التقييم . الخ) المخرجات المتوقعة  -
 .لممدربين المقترحينالخبرات العممية  -
 .لممدربينالسيرة الذاتية  -
  إن وجد. بروفايل الشركة التدريبية -
 التنوع الجندري في ترشيح المدربين وسيؤخذ بعين االعتبار في عممية التقييم . تشجع العيادة القانونية -
 العرض المالي .  -2 -

 
  الجزء الرابع : معايير اختيار المدربين  : 

 
 المعايير التالية لتقديم الطمبات المقدمة: تستخدم  لجنة التقييم سوف 

 العالمة معايير االختيار الرقم
 (70) العرض الفني -أوالً 

 15 منيجيتو أسموب التدريب و   .1
 15 المادة التدريبية المقدمة  .2
 15 السيرة الذاتية لممدربين  .3
 20    الخبرات في مجاالت تدريب مشابية  .4
 5 خطة التقييم و األدوات المستخدمة لذلك   .5

 ((30  العرض المالي  -ثانياً 
 ((100 المجموع الكمي لمنقاط              



  

 

 

5 

 

 غزة-كمية حقوق جامعة األزهر
 ةـــونيـــانــــــــــادة القــــيــــــــــعــال 

 
 
 

   الجزء الخامس : الشروط المرجعية و تعميمات التقديم  : 
  :  الشروط المرجعية 
 .  األمريكيالدوالر تقدم األسعار بعممة  -
 تحددىا العيادة القانونية.بتنفيذ التدريب وفق الشروط المرجعية وفي األوقات التي تقوم التي  / األفرادتمتزم الشركة -
( من قبل كل مدرب من المدربين المرشحين  ابداء التزاممع عرض السعر رسالة )في حال كان مقدم الطمب شركة فيجب عمييا أن ترفق  -

 من قبل الشركة .
 . وفي أسرع وقت ممكن تاريخ بدء العمل بعد الترسية مباشرة -
  واألفراد. الشركاتعروض السعر من القانونية  تستقبل العيادة -
الحق في إجراء أي تعديل باالتفاق  االحق في الموافقة عمى كل الخطة التدريبية التي سيتم إعدادىا من قبل الشركات وليالقانونية  عيادةلم -

 مع الشركة .
 الغاء الترسية . عيادة القانونيةتغيير في المدربين بعد ترسية العطاء يجعل من حق الأي  -
ثالثة لفترة لمشركة /لممتقدم  المتقدمة وال يجوز سحب ىذا العرض بعد تقديمو ويظل العرض ممزماً  / الفرديعتبر العرض ممزمًا لمشركة -

 من تاريخ تقديم العرض. أشهر
وفي حال  الشركة/المتقدم جراء أي تبديل في نموذج عرض السعر أو أي من الوثائق المرفقة معو من قبلال يجوز إدخال أي تعديل أو إ -

إىمال عرضو  ىذا اإلعالن فيجوز لمعيادة القانونيةأي تعديل أو تبديل أو إذا أخل بأي من التعميمات الواردة في  الشركة/المتقدم أجرت
ذا  أي شروط أو تحفظات تراىا ضرورية فباستطاعتيا تضمين كل ذلك في مذكرة خاصة منفصمة تقديم أرادت/أراد الشركة أو المتقدم وا 

 ترفق مع عرض السعر. 
الخدمة بعد االنتياء من تقديم التدريب و تقديم التقرير عن العممية التدريبية و لمشركة/لممرشح مزود/ة  سيتم دفع المستحقات المالية  -

 . خ تسميم التقرير و الموافقة عميوستين يوم من تاري عميو خالل عيادة القانونيةموافقة ال
 .سيتم استثنائيا من التقييمالمذكورة ر التي ال تستوفي الشروط اسعجميع عروض األ -
وجد أي من العروض المقدمة نقصًا أو خطأ أو تناقض بين حساب جممة أي مبمغ وما يجب أن تكون عميو ىذه الجممة بتطبيق السعر  -

في جدول الكميات فممعيادة القانونية الحق في تعديل جممة المبمغ بما يتفق وتطبيق السعر الموضوع عمى الكمية  الموضوع ألي بند
ذا حدث خالف بين العدد المذكور باألرقام  الموضوعة لذلك البند وبالتالي تعديل حاصل الضرب أو مجموع السعر أو المبمغ المقدم وا 

وف ىي الممزمة وكذلك إذا حدث خطأ في جمع قيمة مختمف البنود فإن لمعيادة القانونية الحق في كتابة بالحروف فتعتبر الكتابة بالحر 
 تصحيح المجموع ويكون المجموع المصحح في مثل ىذا الحال ىو الممزم لمشركة.

 .دون ابداء األسباب  بأقل األسعار ةغير ممزم عيادة القانونيةال -
 .التدريب و الوجبات التدريبية و الضيافةبتوفير قرطاسيو  تقوم العيادة القانونية -
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  : الشروط و المؤهالت المطموبة 
 .قوانين األحوال الشخصية مجالفي ذو خبرة عممية  مدرب/ة متخصص/ة  -
 سنوات. 5الشرعية لمدة تزيد عن مزاول لمينة المحاماة  -

 
  :  فترة تقديم الخدمة 
 .قاعات ومطاعم خارجيةفي  2323يونيوخالل شير  فور االنتياء من إجراءات الترسية سيتم بدأ تنفيذ التدريب -

 
  :   سريان مفعول عرض السعر 
 .الترسيةيوم من تاريخ  60عروض السعر المقدمة من قبل الشركات يجب أن تكون سارية المفعول لمدة  -

 
  : تعميمات التقديم 
أوقات الدوام الرسمية من األحد وذلك خالل مبنى العموم شارع الثالثيني  غزة، جامعة األزىرلمجنة المشتريات  سعاريتم تسميم عروض األ -

 .الساعة الثالثة مساءاً  حتى الخميس من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحًا و حتىو 
 .ة يسمم عرض السعر في ظرف مغمق مختوم بحيث يحتوي الظرف نسخة ورقية مطبوعة و موقعة من الشركة و مختوم -
 الواحدة ظهرًا . الساعة22/6/2222الموافق  االثنينآخر موعد الستالم عروض السعر يوم  -
سيتم االتصال فقط عمى  من الممكن أن ال يتم ترسية العرض عمييا حيث/ األفراد الذين مسبقًا من الشركات تعتذر العيادة القانونية -

 مع العمم بأن العروض الغير مستوفية لمشروط لن تدخل في عممية التقييم . /ه سيتم اختيارهالشركة/األفراد المرشح التي/الذي 
 3523533523رقم  جوالعمى  آية المغربي ستاذةتواصل مع منسقة العيادة القانونية األلممعمومات واالستفسار يرجى ال -


