
 محافظة القاهرة

 مديرية الشئون االجتماعية

 جمعية بيئة بال حدود 

 2015لسنة  9743تحت رقم قيد المشهرة 

 ، المعادى ، القاهرة 155ش نور الدين متفرع من شارع  9العنوان: 
 

 

Environment without Boarders Foundation 

Address: 9 Nour Eldin st., From 155 st., Maadi, Cairo, Egypt 
 معية بيئة بال حدودج

 صر            م، المعادى ، القاهرة،  155ش نور الدين متفرع من شارع  9العنوان: 
Website: www.ewbf.org        Email: info@ewbf.org  Tel.: (+20) 111 4494 011   -    (+20) 100 333 1081     

 

 

بمحميتى لعاملين التدريبى ل بتنفيذ البرنامجالشروط والمواصفات الفنية الخاصة 
 على تطبيق برنامج ادارة الزوار  بالقاهرة الغابة المتحجرة ووادى دجلة

 -تمهيــــــــــــد: ( 1)

المتميزة في مجال تنمية المجتمع ر ( هي واحدة من المنظمات غير الحكومية في مصEWBFحدود )جمعيه بيئة بال 

أنشطة دعم  " اطار تنفيذ الجمعية لمشروع في،  9743تحت رقم  2015البيئة. تأسست الجمعية عام  والحفاظ على

وادى دجلة  بمحميتيوتطوير برامج إلدارة الزوار  البيولوجيالسياحة البيئية المستدامة من أجل صون التنوع 

 :الرئيسية أنشطتهضمن الذى و "والغابة المتحجرة بالقاهرة

  يتضمن أفضل الممارسات الدارة الزوار وتطوير  بالمحميتينللعاملين برنامج إدارة الزوار على تنفيذ برنامج تدريبى

 أدوات مناسبة لبرامج ادارة الزوار بالمحميتين

للقيام بتنفيذ والتدريب البيئية  االستشاراتفى مجال  متخصصة شركة التعاقد معن الجمعية ترغب في إلذا ف

 .إدارة الزوار بمحميتى الغابة المتحجرة ووادى دجلةالتدريبى الخاص ببرنامج بتنفيذ الاألنشطة الخاصة 

 
 :الرئيسيالهدف ( 2)

  وثيقة  فيكما ورد  بمحميتى الغابة المتحجرة ووادى دجلةللعاملين برنامج إدارة الزوار على تنفيذ برنامج تدريبى

 .المشروع المعتمدة 

 
 واصفات الفنية: الم( 3)

بمحميتى الغابة ملين بهدف رفع كفاءة العا مجال ادارة الزوار بالمحميات الطبيعية فىمتخصصصصصصصصص تدريبى  تنفيذ برنامج -أ

الحفاظ على ثروات المحمية وكذلك تقديم خدمة متميزة  أفضلللل الممارسلللات الدارة الزوار بهدف على المتحجرة ووادى دجلة

 لزوار المحميتين على اختالف اهتماماتهم.

 تنفيذ برنامج ألدارة الزوار بكلتا المحميتين على أن يراعى فيه ما يلى: -ب

  ار بالمحميات الطبيعيةالمتعلقة بادارة الزوالفنية تنفيذ برنامج تدريبى يشمل الموضوعات 

  تنفيذ برنامج عملى فى اماكن الزيارة 

  دارة الزوار بمشاركة فريق عمل المحمياتمناسبة إلتطوير أدوات 

 .تقييم المتدربين واختيار افضل العناصر لترشحيهم الدارة المحميتين لتولى مهمة ادارة البرنامج بكل محمية 

 

 :تقديم العروض الفنية والمالية( 4)
 

مرفق به نبذة عن الشركة وسابقة االعمال ذات العالقة والسير الذاتيه للخبراء يتم ارسال العرض الفنى  :العرض الفنى
 الفنيين 

يقدم منفصال عن العرض الفنى ويحدد فيه القيمة االجمالية بالعملة المحلية )الجنيه المصرى( شاملة  العرض المالى:
 الضرائب 

على البريد االلكترونى  2020 أكتوبر 29 الخميسأقصاه لهذه المهمه فى موعد  والماليةتقدم العروض الفنية 
CV@ewbf.org  مقر الجمعية الموضح أدناه.ب مظروف مغلق 2تسلم  باليد فى أو 
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