
برنامج التعليم والتدريب المهني والتقني2011



خلفية:
تأسست رابطة التعليم والتدريب املهني غير احلكومية سنة 2003 
وهي جمعية خيرية مسجلة في وزارة الداخلية سنة 2008 ومقرها 
من  مجموعة  عضويتها  في  تضم  و  الله.  رام  مدينة  في  احلالي 
املؤسسات التعليمية والتدريبية غير احلكومية غير الربحية العاملة 
عشرات  منذ  فلسطني  في  التقني  والتدريب  التعليم  قطاع  في 

السنني.
والتقني  املهني  والتدريب  للتعليم  األعلى  املجلس  في  ممثلة  وهي 
في فلسطني. وقد تشكلت الرابطة في البداية من سبع مؤسسات 
من  كل  في  مهنية  مراكز  وخمسة  صناعيتني  مدرستني  من  مكونة 
وغزة  وأريحا  والقدس  حلم  بيت  مدارس  ضمت  الرئيسية  املدن 
خمسة  حاليًا  عضويتها  في  الرابطة  تضم  بحيث  بعد  فيما  لتتوسع 
عشر مؤسسة، تعمل على تقدمي خدماتها التدريبية لتأهيل الشباب 
الفلسطيني ولتخريج مهنيني مهرة خلدمة سوق العمل الفلسطيني. 
كما قدمت وتقدم تلك املؤسسات العديد من دورات رفع الكفاءات 
للعاملني في السوق في مهارات محددة وبحسب التطور احلاصل 

في املهنة وعلى حسب الطلب واحلاجة.

مؤسسات رابطة التعليم والتدريب المهني غير 
الحكومية – فلسطين:

كلية هشام حجاوي التكنولوجية – نابلس.  
جمعية البر بأبناء الشهداء – أريحا.  

جمعية الشبان املسحية – أريحا.  
االحتاد اللوثري العاملي – رام الله.  

املركز األسقفي للتدريب املهني – املدرسة اإلجنيلية - رام الله.  
جمعية الشابات املسيحية – رام الله.  

االحتاد اللوثري العاملي – القدس.  
املدرسة الصناعية الثانوية – اليتيم العربي - القدس.  

رابطة التعليم والتدريب المهني – فلسطين
League of Vocational Education & Training 

Association - Palestine تأسست عام 2003

مت إصدار هذه النشرة من خالل برنامج التعليم والتدريب املهني والتقني
USAID الـممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

والذي تنّفذه
مؤسسة إنقاذ الطفل بالشراكة مع مؤسسة ميرسي كور وجمعية رابطة التعليم والتدريب املهني



جمعية الشابات المسيحية – رام اللـه

ثانوية الساليزيان الصناعية – بيت لحم

 دائرة التعليم المستمر- جامعة بولتيكنيك فلسطين – الخليل

االتحاد اللوثري العالمي – رام اللـه

االتحاد اللوثري العالمي – القدس

المدرسة الصناعية الثانوية – اليتيم العربي - القدس

مدرسة الرجاء اإلنجيلية اللوثرية – رام اللـه

كلية هشام حجاوي التكنولوجية – نابلس

كلية دار الكلمة – بيت لحم

جمعية الشابات المسيحية – القدس

جمعية البر – أريحا

جمعية الشابات املسيحية – القدس.  
كلية دار الكلمة – بيت حلم.  

ثانوية الساليزيان الصناعية – بيت حلم.  
طاليتا قومي – املدرسة اإلجنيلية الثانوية –بيت حلم.  

دائرة التعليم املستمر-جامعة بولتيكنيك فلسطني – اخلليل.   
مجلس كنائس الشرق األوسط – غزة.  

الرؤية:
 نحو شراكة فعالة من أجل مجتمع فلسطيني منتج

الرسالة: 
رابطة التعليم و التدريب املهني هي إطار تنسيقي يجمع املؤسسات 
التدريب  و  التعليم  قطاع  في  العاملة  الربحية  غير  احلكومية  غير 
اخلبرات  تطوير  و  تبادل  و  التعاون،  تعزيز  على  ويعمل  املهني، 
بني أعضائها، والتشبيك مع اجلهات املعنية من أجل رفع مستوى 

التعليم والتدريب املهني في فلسطني.

األهداف االستراتيجية:
من  املهني  التميز  و  املالية   بالدميومة  تتمتع  فعالة  مؤسسة  بناء   
التدريب  و  التعليم  قطاع  في  للتطوير  محركا  تكون  أن  أجل 

املهني.
لعب  دور فاعل و ملموس في رسم و تشكيل و تنفيذ اخلطط   

واإلستراتيجيات واألولويات الوطنية املتعلقة بالقطاع.

املصالح  أصحاب  أمام  الرابطة  في  األعضاء  املؤسسات  متثيل   
األهلي،  والقطاع  اخلاص،  والقطاع  احلكومة،  مثل 

واملؤسسات الدولية.
تنسيق وتركيز جهود املؤسسات غير احلكومية و غير الربحية   
من أجل املساهمة في وضع وتنفيذ سياسات وأنشطة متكاملة 
في  املهني  التعليم  و  التدريب  مستوى  رفع  بهدف  ومشتركة 

فلسطني.
فيما  اخلبرات  وتبادل  األعضاء  املؤسسات  قدرات  ورفع  بناء   
ودوليا  محليا  العالقة  ذات  املؤسسات  مختلف  وبني  بينها 

لتمكينها من حتقيق رسالة الرابطة.
تعزيز مالئمة التعليم و التدريب املهني الذي تقدمه املؤسسات   
الحتياجات  يستجيب  بحيث  الربحية  غير  و  احلكومية  غير 

سوق العمل ومتطلبات التنمية املجتمعية.
حتسني جودة و مخرجات التعليم و التدريب املهني للمؤسسات   
غير احلكومية و غير الربحية و زيادة معدالت االلتحاق بهذه 
و  الشباب  و  املرأة  مثل  املهمشة  الفئات  بني  خاصة  و  البرامج 

ذوي االحتياجات اخلاصة.
متتني الشراكة بني القطاع اخلاص و الصناعي و بني مؤسسات   

التعليم و التدريب املهني.
املهني  والتدريب  التعليم  جتاه  السائدة  املجتمعية  النظرة  تغيير   
وتوعية املجتمع احمللي بأهمية التعليم و التدريب املهني كخيار 

مهني مجدي.

رام اللـه، بيتونيا-المنطقة الصناعية، عمارة خراز
ص.ب 1204، رام اللـه، فلسطني

تلفون: 2967449 – 02   ،   فاكس  2967359 – 02 

العنوان: 
طاليتا قومي – المدرسة اإلنجيلية الثانوية –بيت لحم

المــــؤسســــات التــــي يدعمهـــــــا
برنامج التعليم والتدريب المهني والتقني من خالل الرابطة



خلفية:
جمعية البر هي جمعية خيرية تأسست عام 1952 معتمدة ومرخصة 
تختص  الفلسطينية  العمل  والتعليم ووزارة  التربية  وزارة  قبل  من 
مصدقة  شهادة  ومتنح  االجتماعية   واخلدمات  املهني  التعليم  في 
الفلسطيني حسب مدة  العمل  أووزارة  والتعليم  التربية  من وزارة 
والتدريبية  املهنية واألكادميية  التعليمية  املساقات  إمتام  بعد  الدورة  

في سوق العمل ضمن فترة زمنية مدتها ثالث سنوات.

الشباب  تأهيل  اجل  من  العام  بهدفها  اجلمعية  هذه  تأسست 
وتعمل  العمل  يتناسب وحاجة سوق  فيما  ونوعًا  كمًا  الفلسطيني 
على تغطية التعليم املهني في األقسام الصناعية والتعليم األكادميي 
استيعــــاب  فهناك  اخلدماتية  للناحية  وبالنسبة  النظرية  األقسام  في 
من  املتســربني  والطلبة  االجتماعية  القضايا  ذوي  للطــــالب  اكبــــر 
يضم  الذي  الـــــداخلي  القســـم  خــدمـــات  إلى  إضـــافة  املــــدارس 
عدة فعاليات وأنشطة وجلان منها برامج التغذية الصحية واملسكن 
الصــحي اللجـــان الفنيــة والرياضيــــة والثقافية واللجـــان االجتماعية 
ومختص  االجتماعية  اخلدمات  في  مختص  عليها  يشرف  والذي 

في األنشطة الرياضية.

سياسة الجمعية:
للطلبة  واألكادميي  املهني  املجال  في  التعليمية  اخلدمات  تقدمي 
القضايا االجتماعية وربطهم بسوق  املدارس وذوي  املتسربني من 

العمل.

أريحا – مخيم عقبة جبر، شارع القدس أريحا
  تلفون : 2321207 -02  ،  2322641 -02

فاكس: 02-2322583 

جمعية البر
تأسست عام 1952

التخصصات المتاحة:
النجارة والدهان  
احلدادة واللحام  

ميكانيكا السيارات  
التنجيد والديكور  

الكهرباء والصيانة العامة  
اخلياطة وفن التفصيل لإلناث  

قسم احلاسوب  

العنوان: 



مركز التدريب المهني
تأسست عام 1956جمعية الشابات المسيحية في القدس

تخصص المحاسبة:

الفئات املستهدفة في هذا التخصص:
االساسي  التخصص  دورة  أنهني  اللواتي  الطالبات   .1

»السكرتارية« بغض النظر عن عام التخرج.
اللواتي  املكاتب  في  االداريات/ين  واملوظفني  املوظفات   .2
مادة  في  به  معترف  تخصص  على  احلصول  في  يرغنب 

احملاسبة.
شروط االلتحاق باخلصص:

على  احتوت  دورة  انهى  قد  املتقدمة/املتقدم  تكون  ان   .1
اساسيات علم احملاسبة.

ان يكون عمر املتقدمة/املتقدم 20 عامًا فما فوق.  .2

ادارة المكاتب:
يقسم هذا التخصص الى التخصصات الفرعية التالية:

ادارة املكاتب الطبية. أ. 
ادارة املكاتب السياحية. ب. 

االدارة التنفيذية. ج. 

ادارة المكاتب الطبية:

الفئة املستهدفة:
في  الطبية  والسجالت  االدارة  االقسام  وموظفي  موظفات 

املستشفيات والعيادات الطبية.
شروط االلتحاق:

إنهاء دورة او دبلوم مهني في اعمال املكاتب.  .1
الطبية  املؤسسات  احدى  في  للعمل  اوالتخطيط  العمل   .2

اواملستشفيات.
ادارة المكاتب السياحية:

الفئة املستهدفة:
موظفات وموظفني املكاتب السياحية.  .1

الطالب والطالبات الذين يودون التخصص في هذا املجال.  .2

االدارة التنفيذية:

الفئة املستهدفة:
موظفات وموظفي االقسام االدارية في املؤسسات.

شروط االلتحاق:
انهاء دورة دبلوم مهني.  .1

ان يكون عمر املتقدم اكثر من 20 عام.  .2

خلفية:
 تسعى جمعية الشابات املسيحية في القدس إلى املساهمة في بناء 
مجتمع دميقراطي سليم، قائم على املساواة بني املرأة والرجل وعلى 
املجتمع  فئات  لكافة  وافر  حيز  توفير  خالل  من  األخر،  إحترام 
وخاصة تلك املهمشة في عملية صناعة القرار، وحتديداً: املرأة، 
وجعلها  الفئات  هذه  متكني  بهدف  وذلك  واألطفال،  والشباب 
املؤسسة  انشأت  ذلك  تطبيق  أجل  من  املجتمع،  في  أكثر  فاعلة 
مركز التدريب املهني من أجل متكني النساء وأفساح املجال أمامهن 
للتدريب والتعليم والتوظيف كي يصبحن فاعالت في بناء املجتمع 

الفلسطيني واالنخراط في سوق العمل.

الرؤية: 
دولة  اقامة  إلى  فلسطني  في  املسيحية  الشابات  جمعية  تتطلع 
فلسطينية حرة ومستقلة،  يتمتع املجتمع املدني فيها خاصة النساء  
بالعدالة والسالم، والتسامح، واملساواة، واحترام حقوق االنسان 
التعبير،  وحرية  االجتماعي،  النوع  في  واملساواة  وكرامته، 
نسائية  الثقافي، ولقيادة  والتنوع  املجتمعية، والتعددية،  والعدالة 

ممكنة ودائمة. 

القدس – الشيخ جراح، شارع بن جبير
ص.ب: 20044، القدس الشرقية

هاتف: 6282593 - 02 ، فاكس:  6284654 - 02  
vtc-jerywca@alqudsnet.com :البريد االلكتروني

www.ywca- .org :الصفحة االلكترونية

العنوان: 

الرسالة:
في  املساهمة  الى  فلسطني  في  املسيحية  الشابات  جمعية  تهدف   
تطوير نساء قياديات وخاصة الشابات والناشئات منهن، ومساعدة 
النساء على إدراك حقوقهن وقدراتهن، باإلضافة الى تشجيعهن 
في  الرجل  مع  متساوي  بخط  القرارات  اتخاذ  في  املشاركة  على 
جميع االمور املتعلقة بحياتهن وتعزيز مشاركتهن في بناء مجتمع 

مدني دميقراطي وحر.

التخصصات المقدمة من قبل المركز:
السكرتارية.  .1

احملاسبة.  .2
ادارة املكاتب:   .3

ادارة مكاتب طبية. أ. 
ادارة مكاتب سياحية. ب. 

ادارة تنفيذية. ج. 

تخصص اساسي »السكرتارية«:

الفئة املستهدفة
كل طالبة انهت صف 12 الثاني عشر بغض النظر عن السن اوعام 

التخرج.
شروط االلتحاق بالتخصص:

ان يكون عمر املتقدمة اكثر من 18 عام.  .1
ان تكون قد انهت الصف الثاني عشر.  .2

ان تكون حسنة السيرة والسلوك.  .3



كليـــة دار الكــلمـــــة

خلفية:
كلية دار الكلمة هي كلية جامعية متوسطة واألولى من نوعها في 
املرئية  الفنون  مجاالت  في  الكلية  تتخصص  األوسط.  الشرق 
)ملتيميديا(  الوسائط  املتعدد  واإلعالم  واالتصاالت  واألدائية 

والدراسات السياحية.

فلسفة الكلية
لكلية دار الكلمة فلسفة تعليمية شمولية ومميزة تعنى باالحتياجات 

الفكرية واإلبداعية واملهنية لدى الطالب.
“نستثمر في فلسطني اليوم كي نخلق بأيدينا غدا واعدا”

الرسالة:
فلسطني  في  العالي  للتعليم  أهلية  مؤسسة  هي  الكلمة  دار  كلية 
مهمتها تزويد الفرص التعليمية ذات اجلودة العالية إلى الطلبة من 
بنشر  الكلمة  دار  كلية  تعنى  الفلسطيني.  املجتمع  قطاعات  كافة 
قيم الدميقراطية وحرية التعبير والفكر من أجل بناء مجتمع مدني 

فلسطيني واعي وحر. 

 األهداف العامة:
في  مستمر  تعليم  وشهادة  الدبلوم  شهادة  منح   
األولى  املرحلة  في  وحرفية  مهنية  مجاالت 

وهي:
الفنون التشكيلية املعاصرة، فن اخلزف   

والزجاج، فن الصياغة، األداء 
املوسيقي، إنتاج األفالم الوثائقية، 

اإلرشاد السياحي.

تطوير البرامج األكادميية في التخصصات املسماة أعاله ومنح   
درجة البكالوريوس فيها في املرحلة الثانية. 

بتطور  يعنى  حلم  بيت  منطقة  في  تعليمي  صرح  تأسيس   
الطالب الفكري فيما يخص ملكه تفكيره اإلبداعي وقدراته 
مقاييس  بحسب  املصمم  املبتكر  التعليم  خالل  من  النقدية 

القرن الواحد والعشرون.
تلبية احلاجات االقتصادية والثقافية واالجتماعية والتعليمية   
للمجتمع الفلسطيني واملساهمة بإثراء احلياة الفكرية والثقافية 
في فلسطني عبر تزويد الشباب بالتدريب واملهارات األكادميية 

واملهنية 

اجلامعات  في  متوفر  هو  ما  عن  بديلة  تعليمية  فرص  توفير   
واملعاهد األكادميية في فلسطني وذلك من خالل تقدمي منهاج 

كامل ومتكامل يعتمد على املهارات اإلبداعية للطالب.
إتاحة فرص عمل جديدة للطلبة للفلسطينيني، طبًقا حلاجات   
اإلبداعية  واملهارات  البشرية  اإلنتاجية  وتشجيع  فلسطني، 
مستقبلهم  تشكيل  في  املشاركة  من  املؤهلني  الطلبة  لتمكني 

من خالل عملهم.
جميع  من  الفلسطينيني،  والشباب  للشابات  الفرصة  إتاحة   
قطاعات املجتمع الفلسطيني، بالدراسة مع بعضهم البعض 
ومع غيرهم من غير الفلسطينيني بهدف التطور وزيادة الوعي 

والتسامح واالحترام لثقافات وفكر ومعتقدات اآلخرين.
في  الثقافية  احلياة  لتطوير  الضرورية  التحتية  البنية  توفير   
املوسيقى  مثل  تخصصات  خالل  من  واملساهمة  فلسطني 
الفلسطينية  الثقافية  الهوية  وإثراء  تشكيل  عملية  في  والفن 

التي قد عانت علي أيدي االحتالل اإلسرائيلي. 
للشابات  وعاملي  عالي  مبستوى  مهني  وتأهيل  تدريب  توفير   
وحرفية  مهنية  مجاالت  في  وذلك  الفلسطينيني،  والشباب 
األفالم  إنتاج  املوسيقى،  الفضة،  صياغة  كمساق  نادرة 

الوثائقية الخ....

بيت لحم – مبنى دار الندوة الدولية، 109 شارع بولس السادس - المدبسة
هاتف: 02-2764876  ،  02-2757028  ،  02-2757029

info@ daralkalima.edu.ps :البريد االلكتروني
www.daralkalima.edu.ps :الصفحة االلكترونية

العنوان: 

احلفاظ على وإنعاش احلرف الفلسطينية التقليدية التي تنقرض   
ببطء، كالفسيفساء وفن الزجاج املعشق، وتطوير الصناعات 
احلرفية ملقابلة املقاييس الدولية. وذلك لالرتقاء إلى املستوى 
العاملي، ومجاراة السوق الدولي والقدرة على منافسة النظام 
االقتصادي اجلديد “العوملة” بدون فقدان للهوية الفلسطينية 

العربية، مما سيؤدي إلى خدمة املنطقة أجمع.
شبكة  وتأسيس  النشط،  االتصال  تشجع  مؤسسة  إنشاء   
دولية بني التربويون، خبراء وسائل االتصال، الصحفيون، 
إثراء  ملا في ذلك من  العالم  موسيقيو وفنانو فلسطني وباقي 

للعمل األكادميي والثقافي.

التخصصات المتاحة:
الفنون التشكيلية املعاصرة   .1

إنتاج األفالم الوثائقية  .2
الزجاج واخلزف  .3

فن تصميم وصياغة املعادن الثمينة.  .4
األدالء السياحيني الفلسطينيني  .5

األداء املوسيقى  .6
الدراما واألداء املسرحي  .7

فنون الطبخ وتزيني الطعام )دبلوم مهني متخصص(  .8



نابلس - المنطقة الصناعية الشرقية
هاتف : 2311337-09  ،  فاكس: 09-2311340

college@hijjawi.org :البريد االلكتروني
www.najah.edu/ar/faculties/hijjawi :الصفحة االلكترونية

كلية هشام حجاوي التكنولوجية
تأسست سنة 1995

العنوان: 

خلفية:
1995ضمن  سنة  التكنولوجية  حجاوي  هشام  كلية  تأسست  
شراكة مميزة ما بني مؤسسة هشام أديب حجاوي العلمية وجامعة 
النجاح الوطنية،  وباشرت الكلية العمل سنة 2001 ضمن عدد 

من التخصصات التقنية الهامة املرتبطة بسوق العمل. 
حيث  من  الوطن  مستوى  على  مثيل  له  ليس  مركزاً  الكلية  تعد 
البشرية العاملة، حيث مت  التجهيزات واملعدات املخبرية واملوارد 
الى  باألضافة  الفنية،  واملشاغل  املختبرات  بأحدث  الكلية  جتهيز 
عالي  مستوى  على  واملؤهل  واملدرب  املتخصص  العلمي  الكادر 

جداً.
الفوج  الدراسي 2001/ 2002  العام  الكلية في مطلع  استقبلت 
األول من الدارسني فيها، وذلك بعد أن حصلت على الترخيص 
العالي   التعليم  و  التربية   وزارة  من  فيها  التدريس  لبدء  الالزم 
الكلية  متنح  أن  على  متوسطة،  تقنية  كلية  باعتبارها  الفلسطينية، 

شهادة الدبلوم الفني في عدد من تخصصات الهندسة التطبيقية.

فلسفة الكلية:
إنشاء  يتم  أن  هي  الكلية  أساسها  على  أنشئت  التي  الفلسفة  إن 
السوق  حاجة  سد  على  القادرين  املهرة  الفنيني  من  جديد  جيل 
احمللية والعربية والقادرين على التعاطي والتفاعل مع التكنولوجيا 
احلديثة في مجاالت السيارات والتجهيزات الصناعية والكمبيوتر 
من  وغيرها  والتدفئة  والتكييف  والتبريد  املعلومات  وتكنولوجيا 
التخصصات التقنية األخرى. وكذلك رفع وتطوير األيدي العاملة 

احمللية من خالل برامج التعليم املستمر. 

رسالة وأهداف الكلية:
من  عدد  لتحقيق  التكنولوجية  حجاوي  هشام  كلية  تأسست 
األهداف التي مت وضعها بعد دراسات ميدانية حول مدى حاجة 
هذه  قيام  انسجام  ومدى  فلسطني،  في  تقنية  كلية  لوجود  السوق 
الكلية  ستخرجها  التي  للخبرات  احمللي  السوق  حاجة  مع  الكلية 
الكوادر  هذه  تكون  بحيث  وعمليا،  علميا  مؤهلة  فنية  كوادر  من 
واملساهمة  سهولة،  بكل  العملية  احلياة  في  الدخول  على  قادرة 
الفلسطيني من مجتمع استهالكي إلى مجتمع  في حتويل املجتمع 
منتج، وميكن تلخيص األهداف التي حددها القائمون على الكلية 

باألهداف التالية:
عامة،  فلسطني  في  املهني  التعليم  قاعدة  توسيع  على  العمل   .1
ملثل  ماسة  احلاجة  تبدو  حيث  خاص،  بشكل  الضفة  وشمال 

هذا النوع من التعليم.

رفد املجتمع احمللي بخريجني مؤهلني علميا وفنيا للعمل في   .2
حقول الهندسة والصناعة بحيث يكونوا قادرين على التعامل 
والطلب  السوق  حاجة  لتلبية  وذلك  التقنيات،  أحدث  مع 

املتنامي على اخلبرات الفنية املؤهلة.
فنية  مهارات  الكتساب  الفلسطيني  الشباب  أمام  املجال  فتح   .3

صناعية وتدريب يفتح أمامهم آفاق العمل املستقبلي.

التعليمية  البرامج  خالل  من  المتاحة  التخصصات 
المختلفة:

ميكانيك وكهرباء السيارات  
أوتوترونكس )هندسة سيارات(  

هندسة األتصاالت  
صيانة األجهزة اخللوية واملنزلية واملكتبية.  

االلكترونيات الصناعية  
أعمال املعادن  

التركيبات الكهربائية  
تكنولوجيا املعلومات احملوسبة  

شبكات وصيانة احلاسوب واالنترنت  
التكييف والتبريد والتدفئة  

صيانة األجهزة املكتبية  
CNC اخلراطة احملوسبة  

التصميم اجلرافيكي  
امليكاترونيكس  

أنظمة التحكم الكهروميكانيكي واأللكتروني  
األنتاج واآلالت ) اخلراطة واللحام(  

التمديدات واألدوات الصحية  
احلدادة واللحام واألملنيوم  

الديكور  
السكرتارية التنفيذية والطبية  

األمتتة الصناعية  



رام اللـه - طريق المجلس التشريعي
ص.ب 160 

تلفون: 2953977-02 ، فاكس: 02-2987952 

مدرسة الرجاء اإلنجيلية اللوثرية
  ICT - تأسست سنة 1966برنامج التعليم المهني

العنوان: 

خلفية:
 على إحدى تالل رام الله اجلنوبية الشرقية، وضعت اللبنة األولى 
1966وتعتبر  عام  إطاللة  مع  اللوثرية  اإلجنيلية  الرجاء  ملدرسة 
مدرسة الرجاء من املؤسسات التعليمية التابعة للكنيسة اللوثرية، 
ويشرف على عملها مكتب التربية والتعليم التابع للكنيسة إضافة 
إلى جلنة محلية مكونة من مدير املدرسة ونائبته وأعضاء في الكنيسة 

وشخصيات تربوية اعتبارية.

تعتمد املدرسة برنامجا تعليميا منتظر البدء فيه وهو برنامج التعليم 
املهني )جتارة وتكنولوجية(  تعكف املدرسة منذ فترة على التحضير 
لهذا البرنامج وقد يرى النور في فترة قصيرة مع االنتهاء من املبنى 
اجلديد الذي يتم التحضير له على قدم وساق والذي من املفترض 
بالدورات  البدء  سيتم  سنتني،  بعد  منه  األولى  املرحلة  تنتهي  أن 

باملبنى القدمي خالل ربيع 2011 وبتعليم مسائي.

رسالة المدرسة:
مؤسسات  من  وهي  اللــة،  رام  مدينة  في  تربوية  مؤسسة  الرجاء 
خطت  املقدسة،  واألرض  األردن  في  اللوثرية  اإلجنيلية  الكنيسة 
أيادٍ  بالرعاية  حتضنه  معافى،  وليدا   1965 عام  األولى  خطواتها 
وتربوية  إدارية  وكفاءات  نبيلة  قلوب  باحلب  وتطوقه  بيضاء، 
اسمها  والثقافة، مستوحية  املعرفة  فضاء  إلى  الوطن  تدرك حاجة 
من رسالة بولس الرسول التي تضمنت »أن تثبت بالرجاء واحملبة 
املجتمع  الرجاء من خالل عملها على خدمة  واإلميان«، وتسعى 
واجلنس،  الدين،  عن  النظر  بغض  فئاته  بكافة  الفلسطيني 
في   املتمثلة  رسالتها  حتقيق  إلى  االقتصادي  والوضع  والقدرات، 
االنتماء،  على  القائمة  والوطنية  الدينية،  القيم  من  مجموعة  بث 
واحملبة، واملواطنة الصاحلة مع ضرورة التسامح، واالنفتاح على 

اآلخر.

البداية  منذ  ركزت  مستقبال،  متفردة  مبكانة  الرجاء  حتظى  ولكي 
من  جسور  بناء  خالل  من  والالمنهجية  املنهجية،  األنشطة  على  
من  كثير  مع  اخلبرات  تطوير  إلى  والهادفة   الوطيدة،  العالقات 
عبر  املجتمع  في  فغرست   وخارجه،  الوطن  داخل  املؤسسات 
رحلتها مجموعة من اخلريجني الذي متيزوا باسهاماتهم الفاعلة في 

املجتمع.

األهداف العامة:
الذي  منها  املشترك  انتقاء  خالل  من  العامة  األهداف  حتديد  مت 
نصت عليه توصيات معظم املجموعات املشاركة حيث متثلت تلك 

األهداف فيما يلي:

تطوير طالب متكاملني مبدعني، وخالقني من خالل التوجه   
املواهب،   ويطور  احلاجات،  يخاطب  الذي  الشمولي 

واملهارات وامليول ويساعد على التأقلم مع العالم املتغير.

التعايش  التسامح،  الدميقراطية،  وتعزيز  السالم  ثقافة  دمج   
السلمي، احملبة واحترام   اآلخر.

التبادل  أوجه  وتكثيف  والتواصل  االتصال  عرى  توطيد   
املختلفة مع املجتمعات احمللية والدولية.

تعزيز الهوية الوطنية واملسيحية الفلسطينية.  

توفير التعليم والتعلم النوعي بطريقة مبتكرة  

خلق بيئة مدرسية صحية ومحفزة تهتم وتراعي الطالب.  

االهتمام بالفرو قات الفردية بني الطالب واملساعدة على دمج   
ذوي االحتياجات اخلاصة في املدرسة واملجتمع.

تعزيز دور املرأة  في املجتمع الفلسطيني  

التخصصات المتاحة:
التعليم التجاري  

و   MicroSoft Office لشهادات  متخصصة  دورات   
العاملية  CISCO



المدرسة الصناعية الثانوية – القدس
تأسست سنة 1965

مميزات المدرسة:
املعدات  أو  التعليمية  املرافق  في  سواء  مثالي،  تعليمي  جو  توفير   .1

املستخدمة في التدريب.
توفر طاقم تدريبي وتعليمي متميز باألداء العالي واملتابعة املستمرة   .2

ألحدث ما توصلت إليه العلوم
األملانية  خاص  وبشكل  األجنبية  باخلبرات  الدائمة  االستعانة   .3

واحمللية في تنمية وتطوير احلرف واملشاغل ومعلمي  املشاغل. 
مراكز  من  كثير  لدى  موجودة  وغير  مطلوبة  تخصصات  توفير   -4
في   CNC تكنولوجيا  على  التدريب  مثل  املختلفة،  التدريب 
املتطورة  واملراقبة  احلماية  أنظمة  بناء  على  والتدريب  اخلراطة 

واإلدارة الفندقية. وغيرها من التخصصات. 

طرق وأساليب التعليم والدراسة في المدرسة
 املدرسة تنتهج أسلوبني من التعليم وهما املدرسي النظامي في عملية 
التدريس من حيث التزام الدوام املدرسي وعدد احلصص اليومي ومن 
العام  األكادميي  التعليم  هما  رئيسني  جزئني  ويشمل  التقييم،  حيث 
وفيه يتم تعليم املواد األكادميية العلمية كالرياضيات واللغات والثقافة 
يشمل  وهو  املتخصص،  املهني  التعليم  هو  الثاني  اجلزء   ، االسالمية 
الصناعي  الرسم  ومادة  الصناعة  علم  كمادة  املتخصصة  النظرية  املواد 
باالضافة إلى التدريب العملي الذي ميتد على مدى يومني كاملني من 
الدورات  نظام  فهو  اآلخر  بالنسبة لألسلوب  أما  دراسي.  أسبوع  كل 
باستخدام  والتدريب  التعليم  يتم  وفيه  األمد،  وطويلة  األمد  قصيرة 
املواد  اقحام  يتم  وال  املتخصصة،  املهنية  الدراسية  الوحدات  نظام 

النظرية األكادميية كما هي طبيعة احلال في األسلوب املدرسي.

التخصصات المتاحة:
  اللحام وتشكيل املعادن      اخلراطة والتسوية      النجارة والديكور    
  التنجيد والديكور      التمديدات الصحية والندفئة املركزية      
الكهرباء استعمال وحتكم      اليكترونيات – تركيز صيانة أجهزة راديو 
وتلفزيون      اليكترونيات – تركيز صيانة أجهزة مكتبية      صيانة 

وبرمجة احلاسوب      اإلدارة الفندقية.

الدورات المقدمة من قبل المؤسسة: 
األمد  طويلة  تكون  متخصصة،  مهنية  دورات  عدة  وتوفير  اعداد  يتم 
أوقصيرة االمد باالعتماد على عدد الوحدات التدريبية املطلوب توفيرها 
لهذا الغرض، تتميز هذه الدورات بأنها متخصصة جدا وتعطى بشكل 
يكون  الفنية،  مهاراتهم  بتطوير  الراغبني  احلرف  ألصحاب  أساسي 
املختلفة  التدريبية  الوحدات  نظام  باستخدام  والتدريب  التعليم  نظام 
التخصص  وباختالف  التخصص  نفس  في  املهنية  درجة  باختالف 
 ،PLCاملنطقي الكهربائي  التحكم  دورة  املتاحة  الدورات  من  ذاته، 
دورة متخصصة في صيانة االليكترونيات، دورة متخصصة في أنظمة 
احلماية والسرقة، دورة متخصصة في التكييف والتبريد، وغيرها من 

الدورات املتخصصة والتي تبنى حسب احتياج املتدربني.

الخدمات الغير تعليمية:
الصيانة في  املدرسة مجموعة من اخلدمات االنتاجية وخدمات   توفر 
مختلف املجاالت املتوفرة لديها، لكن بصورة محدودة وبرسم التكلفة 
التنجيد  وأعمال  اخلشبية  كاألعمال  ربحية،  جتارية  أهداف  أي  دون 
املختلفة  الفندقية  اخلدمات  وأعمال  املعادن  وتشكيل  اللحام  وأعمال 

وأعمال الصيانة املختلفة.

خلفية:
مدرسة  هي  العربي(،  )اليتيم  القدس   – الثانوية  الصناعية  املدرسة 
محاور  يخدم  مبا  جديد  كل  وتبني  تطبيق  في  ومتميزة  رائدة  خاصة 
عام  املدرسة  العربي  اليتيم  جلنة  جمعية  أسست  التعليمية.  العملية 
الثانوي  للتعليم  كمدرسة  القدس  في  حنينا  بيت  منطقة  في  م   1965
املهني والتقني، قامت احلكومة األملانية بتجهيز املدرسة بكامل املعدات 
واألدوات املستخدمة في التدريب ،ال تزال احلكومة األملانية تساهم في 
دعم املدرسة وتطويرها من النواحي الفنية،الشيء الذي جعل املدرسة 

تنافس أقوى املعاهد الفنية على مستوى الشرق األوسط.

رسالة المدرسة:
العمل على تنمية واستثمار كافة املوارد والقدرات الالمحدودة في   
شباب فلسطني على نحو كفء وبناء، وتهيئتهم ملواجهة حتديات 

احلياة املهنية بثبات وحتدي.
خدمة كافة قطاعات العمل املهني عبر توفير أفضل الفنيني املهرة.   

تأهيل كافة املهنيني والفنيني باستخدام  
أفضل الوسائل التعليمية  

وآخر ما توصلت إليه العلوم  
التكنولوجية.   

بيت حنينا - المنطقة الصناعية “عتاروت” 
ص.ب 19798

تلفون: 5833896 – 02 ، فاكس  5853860 – 02 
iss@aoc-iss.org :البريد االلكتروني

www.aoc-iss.org :الصفحة االلكترونية

العنوان: 



رسالة المركز :
التركيز  مع  والالجئني  احملتاجني  بخاصة  الفلسطيني،  الشباب  تقوية 
خريجني  الى  يؤدي  مهني  تدريب  تقدمي  خالل  من  النساء،  على 
يساهمون بشكل ايجابي في مجتمعهم. برنامج التدريب املهني ملتزم 
يوائم  وبحيث  املتاحة  االمكانيات  ضمن  عاليه  بنوعيه  مهني  بتدريب 
بغض  حملتاجيها  البرامج  هذه  تقدم  ان  على  العمل.  سوق  متطلبات 

النظر عن اجلنس او العرق او اللون او االنتماء القومي او السياسي.

التخصصات المتاحة:
يقدم املركز تدريبها مهنيا ملدة سنتني تدريبتني في املجاالت التالية: 

النجارة والديكور  
احلدادة واللحام وتشكيل املعادن  واعمال االملنيوم   

ميكانيك السيارات  
كهرباء السيارات  

التدفئة املركزية واألدوات الصحية  
االتصاالت ) للذكور واالناث معا(  

في  قصيرة  دورات  املركز  يقدم  النظامي  التعليم  الى  باالضافة   
تدريبية  ساعة   200 حتى   40 من  مدتها  تترواح  عدة  مجاالت 
في   اخرى  مجاالت  الى   باالضافة  اعاله  التخصصات  تشمل 
احلاسوب  شبكات   – احلاسوب  صيانة   – املعلومات  تكنولوجيا 
وبعض البرمجيات – تصميم مواقع االنترنت – الرسم والتصميم 
اجلرافيكي -  صيا نة االجهزة اخللوية – تركيب وبرمجة املقاسم – 

تركيب وبرمجة الساتاليت – الكهرباء العامة.

الفئات المستهدفة :
الفئة العمرية: 15-19 سنة من  الفلسطيني ضمن  الشباب والشابات 
كافة املناطق اجلغرافية وتعطى االولية للمحتاجني واملهمشني مع التركيز 
التعليم والتدريب  الفتاة وتشجعيها على االلتحاق في  على استهداف 

املهني من خالل املنح الدراسية والعون االقتصادي.
يتوفر داخل املركز منزال في القسم الداخلي للذكور واالناث مع وجود 

مشرفني متخصصني.
خلفية:

العاملي  اللوثري  االحتاد  برامج  اقدم  أحد  هو  املهني  التدريب  برنامج 
في القدس والذي يقدم التدريب املهني للشباب الفلسطيني منذ العام 
1949. برنامج التدريب املهني بدا كمدرسة لوثرية مهنية على ارض 
تدريب  بتقدمي  البرنامج  ابتدأ  املطلع(.   ( فكتوريا  االوغستا  مستشفى 
مهني مدته ثالث سنوات في ثالث تخصصات هي النجارة وميكانيكا 
السيارات واعمال املعادن. مت اعادة تسمية املدرسة الصناعية اللوثرية 
باسم مركز التدريب املهني والذي انتقل في العام 1964 من مستشفى 
املطلع الى مبانيه اجلديدة في بيت حنينا الى الشمال من مدينة القدس 

والتي حتتوي سكنا داخليا يتسع ملئة وخمسون طالبا.
تدريبهم  اجل  من  بصريا  املعاقني  التدريب  استهدف   1960 بداية  في 
على مهارات يدوية تناسبهم مثل  صناعة املكانس اخلشيبة ومنتوجات 
اخليرزان والسجاد من اجل دعم املستهلك احمللي في توفير املنتوجات 

املطلوبة. 
و في عام  2000 اضاف املركز تخصصا جديدا في مجال االتصاالت 
التدريب املهني املقدمه من  الفتيات الى برامج  اعطى املجال النضمام 

قبل االحتاد اللوثري العاملي.
  

بيت حنينا - شارع مي زيادة، القدس
ص.ب 19178

تلفون: 5854102 -02 
 فاكس : 6561741 -02

العنوان: 

االتحاد اللوثري العالمي
تأسست عام 1949مركز التدريب المهني / القدس

شروط االلتحاق:
– حسن السيره  للطالب/ة النظامي: انهاء الصف العاشر بنجاح   
في  وااللتزام   الرغبة   – املدرسة  من  انتقال  شهادة   – والسلوك 
بعض  مع  سنة   18 يتجاوز  ال  العمر  املهني-  والتدريب  التعليم 

االستثناءات للفتيات
تخطيط  يتم   حيث  محددة  شروط  يوجد  ال  القصيرة:  للدورات   
برامج الدورات حسب الفئة العمرية واحلالة االجتماعية واهداف 

الدورة.



اجل  من  بصريا  املعاقني  التدريب  استهدف   1960 بداية  في 
تدريبهم على مهارات يدوية تناسبهم مثل  صناعة املكانس اخلشيبة 
ومنتوجات اخليرزان والسجاد من اجل دعم املستهلك احمللي في 

توفير املنتوجات املطلوبة. 
مجال  في  جديدا  تخصصا  املركز  اضاف   2000 عام   وفي 
التدريب  برامج  الى  الفتيات  النضمام  املجال  اعطى  االتصاالت 
املهني املقدمه من قبل االحتاد اللوثري العاملي. وفي العام 2004 

افتتح مركزه اجلديد في مدينة رام الله.

رسالة المركز :
مع  والالجئني  احملتاجني  بخاصة  الفلسطيني،  الشباب  تقوية 
الى  يؤدي  مهني  تدريب  تقدمي  خالل  من  النساء،  على  التركيز 
خريجني يساهمون بشكل ايجابي في مجتمعهم. برنامج التدريب 
املهني ملتزم بتدريب مهني بنوعيه عاليه ضمن االمكانيات املتاحة 
وبحيث يوائم متطلبات سوق العمل. على ان تقدم هذه البرامج 
االنتماء  او  اللون  او  العرق  او  اجلنس  عن  النظر  بغض  حملتاجيها 

القومي او السياسي.

األهداف العامة:
متطلبات  مع  يتالءم  والفتيات  للشباب  مهني  تدريب  توفير   

واحتياجات سوق العمل 
توفير تدريب مهني مرتبط مباشرة مع امليدان وسوق العمل  

استمرار تقدمي التدريب النوعي للفتيات   

التدريب  النوعية واجلودة في  توفير مستوى عال من  استمرار   
بشكل متواصل

رفد السوق احمللي مبهنيني قادرين على تلبية احتياجات السوق   

التخصصات المتاحة:
التلمذة  مبدأ  على  مبني  واحد  عام  ملدة  مهنيا  تدريبيا  املركز  يقدم 
جزأ  املتدرب  يقضي  حيث  احمللي  السوق  مع  وبالشراكة  املهنية 
كبيرا من التدريب في سوق العمل. ويقدم املركز التدريب ملدة عام 

واحد في املجاالت التالية: 
ميكانيكا السيارات  

خلفية:
تأسس مركز التدريب املهني التابع لالحتاد اللوثري العاملي في رام الله في 
العام 2004 لتلبية احلاجة املتزايده لبرامج التدريب املهني في فلسطني، 
وهو امتداد لبرنامج التدريب املهني الذي يقدمه االحتاد اللوثري العاملي 

في فلسطني انطالقا من القدس منذ العام 1949. 
برنامج التدريب املهني هو أحد اقدم برامج االحتاد اللوثري العاملي 
منذ  الفلسطيني  للشباب  املهني  التدريب  يقدم  والذي  القدس  في 
مهنية  لوثرية  كمدرسة  بدأ  املهني  التدريب  برنامج   .1949 العام 
البرنامج  ابتدأ  على ارض مستشفى االوغستا فكتوريا ) املطلع(. 
بتقدمي تدريب مهني مدته ثالث سنوات في ثالثة تخصصات هي 
تسمية  اعادة  مت  املعادن.  وأعمال  السيارات  وميكانيكا  النجارة 
املدرسة الصناعية اللوثرية باسم مركز التدريب املهني والذي انتقل 
بيت  في  اجلديدة  مبانيه  الى  املطلع  مستشفى  من   1964 العام  في 
داخليا  سكننا  حتتوي  والتي  القدس  مدينة  من  الشمال  الى  حنينا 

يتسع ملئة وخمسون طالبا.

االتحاد اللوثري العالمي
تأسست عام 2004مركز التدريب المهني / رام اللـه

النجارة والديكور    
أعمال األملنيوم  

االلكترونيات تخصص اتصاالت   
في  قصيرة  دورات  املركز  يقدم  النظامي  التعليم  الى  باالضافة 
تدريبية  ساعة   200 حتى   40 من  مدتها  تترواح  عدة  مجاالت 
في   اخرى  مجاالت  الى   باالضافة  اعاله  التخصصات  تشمل 
احلاسوب  شبكات   – احلاسوب  صيانة   – املعلومات  تكنولوجيا 
وبعض البرمجيات – تصميم مواقع االنترنت – الرسم والتصميم 
اجلرافيكي -  صيا نة االجهزة اخللوية – تركيب وبرمجة املقاسم – 

تركيب وبرمجة الساتاليت – الكهرباء العامة. 
كما يقدم املركز الدورات القصيرة املذكورة في العديد من القرى 
القرى  في  الفلسطيني  الشباب  بدعم  توجهه  ضمن  الفلسطينية 

املعزولة واملهمشة التي تعاني من نسب بطالة عاليه.

شروط االلتحاق:
– حسن السيره  للطالب/ة النظامي: انهاء الصف العاشر بنجاح   
والسلوك –الرغبة وااللتزام  في التعليم والتدريب املهني- العمر 

ال يتجاوز 19 سنة مع بعض االستثناءات للفتيات
للدورات القصيرة: ال يوجد شروط محددة حيث  

يتم  تخطيط برامج الدورات حسب الفئة  
العمرية واحلالة االجتماعية واهداف الدورة.  

رام اللـه - المنطقة الصناعية
 02- 2953013 ، 02- 2953014 تلفاكس: 

www.lwfjerusalem.org :الصفحة االلكترونية

العنوان: 



الرسالة:
وبناء  والتأهيل  التدريب  من  الفلسطيني  املجتمع  حاجات  تلبية 
تدريبية  برامج  وتنفيذ  الالزمة  الدراسات  إجراء  خالل  من  القدرات 
املجتمع  حاجات  سد  على  قادرة  ولتكون  ومتميزة،   متخصصة 

بقطاعاته املختلفة.

االهداف الحالية:
تقدمي خدمات التدريب للمجتمع احمللي استجابة لالحتياجات   .1

واملتطلبات.
برامج  طرح  خالل  من  احمللي  املجتمع  مع  اجلامعة  عالقة  تقوية   .2

تعليم وتدريب متخصصة.
احلصول  في  للمنافسة  تؤهلهم  متعددة  مهارات  األفراد  إكساب   .3

على فرص عمل.
تشجيع ودعم فكرة التعليم الذاتي لدى األفراد، وحفزهم على   .4
متابعة ما هو جديد في املجاالت املعرفية والتكنولوجية املختلفة. 
املجتمع  فئات  لدى  اجلمهور  لدى  املستمر  التعليم  ثقافة  نشر   .5

املختلفة.   

االهداف المستقبلية:
تلبي  التي  التدريبية خاصة  البرامج والدورات  التوسع في تقدمي   
العلمية  املستجدات  وتواكب  واالقليمية  الوطنية  االولويات 

والتكنولوجية.
حتسني اجلودة في جميع البرامج التدريبية.  

خلق نواة ملركز دراسات وابحاث   لدراسة احتياجات املجمع.  
توسيع قنوات االتصال مع املؤسسات والشركات املستجدة.  

دائرة التعليم المستمر
جامعة بوليتكنك فلسطين/ رابطة الجامعيين

برامج الدبلوم المهني المتخصص: 
حصلت الدائرة على تراخيص في تخصصات متعددة لبرامج الدبلوم 
املهني املتخصص ومدة البرنامج سنه واحده يحصل خاللها املتدرب 
على  التركيز  ويتم  العمل  سوق  في  النخراطه  الالزمه  املهارات  على 
املهارات العملية بشكل اساسي مع تدعيمها باالساس النظري حيث 
في  التدريب  ويتم  الدراسة  من   %70 حوالي  العملية  املواد  نسبة  ان 

مختبرات ومشاغل اجلامعة املختلفة ووتشمل:
دبلوم تدريب مدربني ) تاهيل مهني وتربوي متخصص(.  

الدبلوم املهني املتخصص في احلاسوب.  
الدبلوم املهني املتخصص في التمديدات الكهربائية 3 فاز واالمتتة   

الصناعية.
الدبلوم املهني املتخصص في صيانة االجهزه االلكترونية.   

الدبلوم املهني املتخصص في التكييف والتبريد )يتوقع ان يبدء في   
شهر ايلول(. 

الدبلوم املهني املتخصص في السيارات )يتوقع ان يبدء في شهر   
ايلول(. 

الخليل - عين سارة، مقابل التعليم العالي - ص.ب 198
تلفون الدائرة:2227228-02  ،تلفون اجلامعة  2233050 -02

فاكس: 2257483 -02
ced@ ppu.edu :البريد االلكتروني

www.ced.ppu.edu :الصفحة االلكترونية

العنوان: 

التخصصات المتاحة:
دورات الهندسة امليكانيكية  

سيارات  
التكييف والتبريد والتدفئة املركزية  

أنظمة ميكانيكية وخراطة  
الدورات الكهربائية وااللكترونيات   

دورات الهندسة املدنية واملعمارية  
إنشاءات وأنظمة مباني  

البيئة  
نظم جغرافية  

البرمجيات  التطبيقية  
البرامج اإلدارية وبناء القدرات  

بناء القدرات  
الدورات احملاسبية  

برامج السياقة  
برامج اللغوية  

برامج التدريب النسوي:  
تصميم األزياء  -

الرسم على القماش  -
طهي وإعداد املعجنات  -

فن اعداد املوائد  -
تنسيق الزهور  -

تصفيف الشعر  -
املساج  -

خلفية عامة:
متاشيًا مع رسالة جامعة بوليتكنك فلسطني خلدمة املجتمع الفلسطيني 
على  وباالعتماد  الفلسطيني  للمجتمع  املتغيرة  للمتطلبات  واستجابة 
تأسست  اجلامعة  في  الفنية  واخلدمات  والتقنية  األكادميية  الكفاءات 
دائرة التعليم املستمر في جامعة بوليتكنك فلسطني عام 1989 لتقدم 

برامج تعليمية وتدريبية متنوعة تتسم باملرونه. 

مجال التركيز:
باملهارات  يتم من خاللها تزويد األفراد  برامج تعليمية متنوعة  تقدمي 
واملعارف العلمية والفنية املستجدة الالزمة للتكيف مع هذه املتغيرات 

السريعة التي تسود املجتمع احمللي.

الرؤيا:
تشكيل مرجعية رائدة ومعتمدة لبناء القدرات وتنمية املهارات املهنية 
قدرات  بناء  في  لإلسهام  وذلك  واملعلوماتية  واإلدارية،  والتقنية، 

املجتمع على أسس مهنية وتكنولوجية متينة. 



العنوان: 

ثــانويـة الســالزيان الصنـاعية
تأسست عام 1863مركز التدريب المهني

بيت لحم – شارع بولس السادس )المدبسة(
هاتف: 2742421 - 02
فاكس: 2747162 - 02

stsbeth@gmail.com :البريد االلكتروني

األهداف العامة:
في  الالزمة  البشرية  البنية  إعداد  في  الصناعي  التعليم  يهدف   
قدرات  مع  ذلك  في  والتجاوب  واحلرفية،  الصناعية  املجاالت 
الطالب وطاقاته وميوله من ناحية ومع حاجات املجتمع القائمة 

املنتظرة واخلطط التنموية من ناحية أخرى.
مساعدة الشباب ليجدوا ألنفسهم مكانًا محترمًا في املجتمع.  

وحتليل  علمية  سليمة  دراسات  أساس  على  التعليم  مناهج  بناء   
دقيق مستمد عناصره من حاجات املجتمع ومتطلباته.

االهتمام بالثقافة العامة والثقافة املسلكية.  
استخدام الوسائل التعليمية املستحدثة.  

إعداد الطلبة إعداداً مهنيًا وإكسابهم املهارات التي تؤهلهم للعمل   
وذلك حسب اختصاصهم سواء كان ذلك في مجال العمل أو في 

املؤسسة الصناعية مبستوى العامل املهني والعامل املاهر.
القدرة على مواجهة املشكالت االجتماعية واملشاركة االيجابية   

في حلها.

مجال التركيز:
ومتطلبات  احتياجات  تلبية  على  قادرين  نكون  أن  إلى  نسعى 
الشباب وسوق العمل الفلسطيني، وإبعادهم عن العنف وغرس 
الفنية  املهارات  وإكسابهم  والتعاضد،  والتكافل  التعاون  حب 
بناء  على  قادرين  املجتمع  في  فعالنينّ  أعضاء  ليصبحوا  واملهنية 

مستقبلهم.

التخصصات المتاحة:
أعوام،  ثالثة  ملدة  نظامية  مدرسة  الصناعية:  الثانوية  املدرسة 
للصفوف  الفلسطينية  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  من  مصدقة 

العاشر واحلادي عشر والثاني عشر. في التخصصات:
كهرباء استعمال  -  خراطة وتسوية - راديو وتلفزيون، باإلضافة 
وعلم  العملي  التدريب  الصناعي،  الرسم  التخصص:  مواد  إلى 
العلمي  الفرع  في  املطبقة  األكادميية  املواد  أيضًا  وهنالك  الصناعة 
العربية  واللغة  املعلومات  وتكنولوجيا  والفيزياء  كالرياضيات 

واالجنليزية والتربية الدينية واملهنية.

ومؤخراً  سنة،  ملدة  مهنية  دورات  املهني:  التدريب  مركز 
العمل  وزارة  قبل  من  مصدقة  الشهادة  أصبحت   2009 عام  في 

الفلسطيني. تقدم دورات في تخصصات:
).P.L.C كهرباء )واحد فاز، ثالث فاز، كهرباء هوائي  

الكترونيات  
النجارة  

اخلراطة والتسوية  
CNC  

ميكانيكا سيارات  
احلرف الفنية التقليدية )خشب زيتون، صدف، وسيراميك(  

خلفية:
املؤسسة  أن  إال   .1891 عام  الصناعية  السالزيان  مدرسة  أسست 
يعود تأسيسها إلى سنة 1863، فقد كانت في البداية بيت لأليتام 
يدعى بـ »دار األيتام«، أسسه األب أنطونيو بلوني. ونظراً لتقارب 
خلدمة  تهدف  والتي  إيطاليا  في  بوسكو  دون  رسالة  مع  رسالته 
األطفال واألوالد وباألخص أولئك الذين هم بحاجة للمساعدة متنّ 
االحتاد فيما بينهم الحقًا. تضم مؤسسة السالزيان املدرسة الثانوية 
الصناعية  املدرسة  توفر  بحيث  املهني.  التدريب  ومركز  الصناعية 
جواً تربويًا مناسبًا، تنمي شخصية الطالب من ناحية فكرية وروحية 
في  التخصص  مجاالت  أوسع  الطالب  أمام  وتفتح  كما  وجسدية 
املعاهد العليا وجتعله قادراً على العمل مبهارة في مجال تخصصه، 
خالل  من  الشباب  تأهيل  على  يعمل  املهني  التدريب  مركز  بينما 

دورات صباحية أو مسائية، للعمل بكفاءة تامة بعد تخرجه.



خلفية 
الشرق  في  لألناث  تعليمية   مؤسسة  كأول  قومي  طاليثا  تأسست 
انطالقتها حرصت  القدس عام 1851. ومنذ  األوسط في مدينة 
قدم  املهني علي  والتدريب  العام  التعليم  تقدمي  قومي على  طاليثا 
في  الرائدة  قومي  طاليثا  كانت  االكادميي.  التعليم  بجانب  وساق 
املهني لالناث ، حيث  التعليم والتدريب   التاسع عشر في  القرن 
رياض  ومعلمات  املنزلي  التدبير  الوقت   ذلك  في  يدرسن  كن 
األطفال . انتقلت طاليثا قومي بعد النكبة 1948 من القدس إلى 
بيت جاال.  في العام 1980 اصبحت طاليثا قومي مدرسة مختلطة 
تضم روضة اطفال ، مدرسة اكادميية ، بيت داخلي لالناث ، بيت 

ضيافة ، مركز التدريب املهني وكلية مجتمع.

كلية مجتمع طاليثا قومي – بيت جاال
مركز التدريب والتعليم المهني طاليثا قومي

بيت جاال - الراس
تلفون: 02-2765571 - 02-2745160 

فاكس:02-2741847  
mayounan@yahoo.com :البريد االلكتروني
www.talithakumi.org :الصفحة االلكترونية

العنوان: 

البرامج والتخصصات المتاحة

كليــــــــة املجتمــــــــــــــــع
إداراملطاعم والفنادق  

ادارة الطعام والشراب  
ادارة االيواء  

شروط القبول
توجيهي ناجح  

مـــــركـــــز التـــــدريب املهـــــني
خدمة الطعام والشراب – مضيف مطعم  

السكرتارية  
السكرتارية التنفيذية  

انتاج الطعام والشراب – طاهي  
التدبير الفندقي   

مجهز طوابق وغرف  
االستقبال الفندقي   

دورات احلاسوب املختلفة   
دورات اللغة االجنليزية  

دورات اللغة االملانية  
دورات  لغات متعددة متخصصة بالسياحة والفندقة   

شروط القبول
انهاء الصف العاشر على االقل  

تأسست عام 1851

برنامج التدريب والتعليم المهني
عام  الفلسطينية  العمل  وزارة  مع  وبالتعاون  قومي  طاليثا  شرعت 
 . واإلدارة  الفندقة  مجاالت  في  املهني  التعليم  تقدمي  في   1995
أوجدت طاليثا قومي تناسقا وتكاماًل بني التعليم النظري والتدريب 
العملي في املواضيع املختلفة مما أعطي الفرصة للخرجني في إيجاد 
فرصة عمل في مجاالت تخصصهم حيث بلغت نسبة التشغيل في 
حينه 80% . ركزت طاليثا قومي على تعلم مهارات مختلفة في 

مجال املهنة ليتسنى للخريجني مواجهة متطلبات سوق العمل. 
التربية  حصلت كلية مجتمع طاليثا قومي على اعتراف من وزارة 
معترف  دبلوم  شهادة  الكلية  متنح   .2000 عام  العالي  والتعليم 
الطعام  »اداراة  الفنادق«  »ادارة  تخصص  الفندقة  مجال  في  بها 

والشراب« و »اادارة االيواء«.
تدريبية  دورات  قومي  طاليثا  تقدم  الدبلوم  برنامج  إلى  باإلضافة 
وتأهيلية في مجاالت متعددة للعاملني / العامالت في الفنادق.  

التدريب والتشغيل 
تسعى كلية مجتمع طاليثا قومي ومركز التدريب املهني طاليثا قومي 
السياحية  الفنادق واملطاعم  للعمل في  القادمة  اعداد االجيال  الى 
بها  معترف  شهادة  منحهم  الوقت  نفس  وفي  االدارية  واملكاتب 
من وزارة االختصاص، ومتكنهم من خالل التدريب العملي في 

مؤسسات الصناعة السياحية من ايجاد فرص عمل مستقبلية.



بالعدالة والسالم، والتسامح، واملساواة، واحترام حقوق االنسان 
التعبير،  وحرية  االجتماعي،  النوع  في  واملساواة  وكرامته، 
الثقافي، ولقيادة نسائية  املجتمعية، والتعددية، والتنوع  والعدالة 

ممكنة ودائمة.  

الرسالة:
في  املساهمة  الى  فلسطني  في  املسيحية  الشابات  جمعية  تهدف   
تطوير نساء قياديات وخاصة الشابات والناشئات منهن، ومساعدة 
الى تشجيعهن  إدراك حقوقهن وقدراتهن، باإلضافة  النساء على 
في  الرجل  مع  متساوي  بخط  القرارات  اتخاذ  في  املشاركة  على 
جميع االمور املتعلقة بحياتهن وتعزيز مشاركتهن في بناء مجتمع 

مدني دميقراطي وحر.

األهداف العامة: 
ونزيه،  عادل  دخل  على  للحصول  اقتصاديا  املرأة  متكني   

وتسهيل السبل أمامها للوصول واالندماج في سوق العمل.
توفير فرص تعليمية بديلة للطالب / الطالبات الذين لم تتح   

لهم الفرصة لاللتحاق في البرامج األكادميية في اجلامعات 

خلفية:
في  املساهمة  إلى  فلسطني  في  املسيحية  الشابات  جمعية  تسعى   
بناء مجتمع دميقراطي سليم، قائم على املساواة بني املرأة والرجل 
وعلى إحترام األخر، من خالل توفير حيز وافر لكافة فئات املجتمع 
وخاصة تلك املهمشة في عملية صناعة القرار، وحتديداً: املرأة، 
وجعلها  الفئات  هذه  متكني  بهدف  وذلك  واألطفال،  والشباب 
املؤسسة  انشأت  ذلك  تطبيق  أجل  من  املجتمع،  في  أكثر  فاعلة 
مركز التدريب املهني من أجل متكني النساء وأفساح املجال أمامهن 
للتدريب والتعليم والتوظيف كي يصبحن فاعالت في بناء املجتمع 

الفلسطيني واالنخراط في سوق العمل.

الرؤية: 
دولة  اقامة  إلى  فلسطني  في  املسيحية  الشابات  جمعية  تتطلع 
فلسطينية حرة ومستقلة،  يتمتع املجتمع املدني فيها خاصة النساء  

رام اللـه شارع عين سمعان بجانب مسبح الصنوبر
تلفون: 2966452  ،  فاكس:  2951285

Admin-ramywca@alqudsnet.com :البريد االلكتروني

العنوان: 

مركز التدريب المهني
تأسست عام 1985جمعية الشابات المسيحية في رام اللـه

كفاءة  ذو  مسؤول،  جيل  خللق  القدرات  و  املهارات  تطوير   
علمية و عملية و مؤهل لالنخراط في سوق العمل.

القطاعات  جميع  في  الطالب  للطالبات/  عمل  فرص  إتاحة   
العامة، األهلية و اخلاصة 

التخصص األساسي: 
سكرتارية و إدارة أعمال 

شروط التحاق 
أنهى/ت الشهادة الثانوية 
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