
 

 

 تعزيز فرص السالم من خالل المؤسسات االعالميةمشروع 

 

 التدريب: محاور

 أيام مدار على يوميا ساعات 7 أعاله بواقعالمجاالت  في متقدم تدريب الىاالعالم  قسممن طالب  المتدربون سيخضع

 لكل مجال. التدريب

 التدريب: أهداف

 المذكورة.في المجاالت الخمسة من قسم االعالم الطالب والطالبات  من 30 ومعارف مهارات تطوير -

 والمهارات:المؤهالت 

 .والدكتوراه الماجستير درجة حملة يفضل و,  المجال المتقدم فيه في البكالوريوس درجة على ة/ حاصل -

 .سنوات 3 عن تقل ال المجال المتقدم فيه في تدريب تنفيذ في الخبرة ا/لديه -

 :والمسؤوليات الواجبات

 والتي) تدريبية, مواد و ألجندة وفقا أحد المجاالت المذكورة فييومية  تدريبية ساعات 7 بواقع تدريب عقد -

 .(التدريب بدء قبلالمنظمة  إلى تقدم أن يجب

 .التدريب تنفيذ بعد فني تقرير إعداد -

 .وبعدية قبلية استبيانات تنفيذ خالل من تقييمي تقرير إعداد -

 .للتدريب اللوجستية االحتياجات تحديد -

 : التعاقد بعد تسليمه المطلوب

 .التدريب تنفيذ تاريخ من األقل على أيام ثالثة قبل PDF أو Word بصيغة التدريبية المادة -

 . التدريب لكل مجال. أيام مدار على أعالهأحد المجاالت المذكورة  في ساعات يومية 7 بواقع تدريب عقد -

 التوصيةو والبعدي للتدريب القبلي للتقييم تقييمي تقرير ذلك في بما المنجز بالعمل الخاص الفني التقرير -

 .المستقبل في القدرات لتنمية الالزمة للتدخالت

 :أدنى كحد يلي ما على يحتوي أن ينبغي الفني العرض

 .الخبرة شهاداتصورة المؤهل و معها مرفق ة,/للمدرب الذاتية السيرة -

 التدريب. تنفيذ خطة -

 .التدريب بتنفيذ الخاصة اللوجستية االحتياجات -

 



 :يما يل على يحتوي أن ينبغي المالي العرض

 .باللاير اليمني اليوم التدريبي سعر -

 

 :مالحظات

 الفرصة متساوية لكال الجنسين. -

 .تحديد المدربين المقبولين بعد مباشرة التدريب بدء تاريخ تحديد سيتم -

 قلعلى األ أيام بثالثة التدريب بدء قبل األعمال وجدول التدريبية المواد ايقدمو أن المدربين المقبولين على -

 .االعتبار بعين- وجدت إن – المالحظات أخذ على يعمل أن/وعليه

 المنظمة.المحددة من قبل  الفضلى والممارسات التدريب بمعايير يلتزم أن الفائز العرض على -

 

 :التعاقد عملية

 .االسعار بأقل هملزم غير منظمة الشباب للتنمية والديمقراطية -

 . المنظمة.مقر الى موقعين ورسالة التغطية العروض المالية والفنية  تقديم -

 وبعد دمةالمق األسعار اإلعالن ومقارنة في الواردة والشروط الفنية للمواصفات المستجيبة العروض تقييم سيتم -

 الفني للعرض %60 المركز سيعتمد. المطلوبة للمعايير استجابة األكثر العرض قبول سيتم التقييم إجراء

 .المالي للعرض %40و

 .درجة 45/60 عن يزيد ما على الفني العرض حصل حال في فقط المالية العروض تقييم سيتم -

 .النهائي الموعد بعد تقدم التي العروض في النظر يتم لن -

 

 اهموعد أقص المنظمة فيمع رسالة التغطية الى مقر  العروض تقديم الرجاء المهتمين المتقدمين

 :التالي العنوان على ظهرا 12 الساعة 18/3/2021 الخميس

 مبنى معهد الدراسات واللغات. –جولة الكهرباء سابقا  –شارع الزراعة  –تعز 

 الدوام.خالل أوقات  04(221480) على االتصال يرجى واالستفسارات, التفاصيل من لمزيد

 

 

 


