
 محافظة القاهرة

 مديرية الشئون االجتماعية

 جمعية بيئة بال حدود 

 2015لسنة  9743المشهرة تحت رقم قيد 

 ، 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     

 

 

 ملحق
 الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بعقد االستشارة

 ( 4)  رقم
 -تمهيــــــــــــد:

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

، وتعمل فى تطبيق برامج متميزة فى مجاالت دعم وتنمية قدرات 2015والحفاظ على البيئة. تأسست الجمعية عام 

صون الطبيعة، البرامج االجتماعية واالقتصادية، السياحة البيئية وبرامج حماية البيئة، أفراد المجتمعات المحلية، 

 لتوعية البيئية.التثقيف والتعليم وا

الذى  تحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية للبدو في سانت كاثرين ، مصر فى اطار تنفيذ الجمعية لمشروع .

تحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية للمجتمع المحلي )البدو( الذين يعيشون في منطقة سانت كاثرين  :ىيهدف ال

ليدوية التقليدية والمنتجات البيئية ، وتحسين جودتها ، وتصميم الحرف )جنوب سيناء( من خالل تطوير بعض الحرف ا

، زيادة القيمة المضافة لتلبية احتياجات السياح بالمنطقة ، وكذلك تطوير وتعزيز قدراتهم في التسويق  اليدوية المبتكرة

 والترويج ، وبالتالي تحسين ظروف المعيشة وتحسين الدخل للسكان المحليين.

 تنفيذ برنامجفى  المطلوبةفنية لمساعدتها في تقديم المعونة الفنى مستشار  التعاقد معأن الجمعية ترغب في لذا ف

 اليات التواصلتنمية مهارات وو تدريبي لرفع قدرة المجتمع المحلي على التسويق

 

 الهدف الرئيسى
 .اليات التواصلتنمية مهارات وو تدريبي لرفع قدرة المجتمع المحلي على التسويق تنفيذ برنامج

 النتائج الرئيسية والمخطط الزمنى للتنفيذ

مشتتتتتروع لتنفيذ المهام التالية الومدير الجمعية  مجلس ادارةيقوم المستتتتتتشتتتتتار الفنى بالعمل بالتنستتتتتيق الكامل مع 

 وتقديمها الى ادارة المشروع فى المواعيد المحددة كما يلى:

موعد  المواصفات المخرج #
 التسليم

أعداد مخطط لتدريب سيدات المجتمع المحلى على طرق المخرج االول:  1

تسويق المنتجات اليدوية التى يقمن بتطويرها باالضافة الى تنمية مهارات 

 التواصل لديهم

أسبوع من   طة عمل للبرنامجخ
  التعاقد

 أسبوع ميدانى تدريب  طبقا للمخطط بالمخرج االولتدريبي البرنامج التنفيذ المخرج الثانى:  2

مدعم  التقرير الختامى تدريبي البرنامج ال تقرير تفصيلى عن: الثالثالمخرج  3

 بالصور

 أسبوع

 المؤهالت المطلوبة:

يشترط فى المتقدم لتادية هذه المهمة أن يكون حاصال على مؤهل عالى مناسب ويفضل أن يكون لديه خبرة ال تقل 

 استخدام الحاسب االلى.يجيد وأن  التواصلالتسويق وفى مجال  سنوات 10عن 

 أكتوبر 25 األحدأو تسلم باليد فى موعد اقصاه  cv@ewbf.orgعلى البريد االلكترونى  ترسل السيرة الذاتية

 المعادى ، القاهرة ،  155ش نور الدين متفرع من شارع  9 على مقر الجمعية الكائن فى  2020
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