
 

 جـالبرنام

 " الخليل وبيت لحم محافظات التعليم والتدريب المهني والتقني فيمؤسسات "مفتوح اليوم ال

  0011 – 21:11،   1122أيار   21اإلثنين ،     

  0011 – 10011،   1122أيار   20الثالثاء ،                              

 الخليل - متعدد االغراض - هني حلحولمركز تدريب م

 

 تعليم األكاديمي وليس " خيار ثانيالتعليم والتدريب المهني والتقني جذاب وبديل مكافئ لل! " 

 . إن التعليم المهني والتقني هو فرصة  للتقدم العلمي والوظيفي باإلضافة إلى تنمية وتطوير الذات 

  مع القطاع الخاص . إلى روابط وثيقة،باإلضافة فرص وظيفية ذات دخل جيد وتطور مستقبلي يوفر 

 

 

تاحة الفرصة للطالب إلى إالتعليم والتدريب المهني والتقني في الخليل وبيت لحم " مؤسسات " ولحتهدف األيام المفتوحة 

واألهالي في اإللتقاء بالشركات والمؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في مجال التعليم المهني والتقني للتعرف على 

 التخصصات والمجاالت المتوفرة وأهميتها بسوق العمل 

 

 . القطاع الخاص، ، المهتمين ،األهالي وبيت لحم  الخليل طالب الصفوف  التاسع والعاشر في محافظتي  الفئات المستهدفة :

 

مركز تدريب مهني حلحول التابع لوزارة العمل ،معهد صائب الناظر للتعليم والتدريب المهني  المشاركة : لمهنيةالمؤسسات ا

،مدرسة العروب الزراعية ،كلية فلسطين األهلية الجامعية ،جامعة بوليتكنك فلسطين  العروب-فلسطين التقنية والتقني ،كلية 

،مركز تدريب مهني الخليل ،مدرسة الخليل الثانوية الصناعية ،مدرسة بنات دورا الثانوية المهنية ،مركز تدريب مهني بيت 

 قومي .،كلية مجتمع طاليتا  ثانوية السالزيان الصناعيةجاال ،كلية دار الكلمة ،

 

والزراعية ،الغرف التجارية والصناعية  يم والتعليم العالي ،وزارة العملوزارة التربية  والتعلالشراكة بين ب هذا الحدث منظم

 (BTC( و )  GIZوبدعم من ) .التعليم والتدريب المهني والتقني في الخليل وبيت لحمومؤسسات  الفلسطينية

  pal.org-www.tvetلمزيد من المعلومات : 

http://www.tvet-pal.org/


 لبرنامج :ا

   1122أيار   21،  اإلثنين اليوم األول ،

 القاعة  /المكان  المحتوى النشاط الوقت

21:11 - 

22:01 
 مقدمة وافتتاح

 
 
 
 
 

  

 الترحيب والكلمات اإلفتتاحية 
  -مركز تدريب مهني حلحول  .1

 نضال عايش
 كلمة محافظ الخليل  .2
 كلمة بلدية حلحول  .3
 تعاون البلجيكيال كلمة  .4

( BTC) – Willy De Meyer 

نائبة رئيس التعاون اإلنمائي في الممثلية  .5
  –األلمانية 

   Sabine Brickenkamp 

 كلمة التعاون األلمان .6
 (GIZ )– Dr. Andreas Koenig 

 فلكلور شعبي عرض  .7
الصناعية كلمة ممثل الغرف التجارية  .8

 ، نور الدين هردات الزراعية الفلسطينية
    –التربية والتعليم العالي   كلمة وزير .9

 د. علي ابو زهري 
 د.أحمد مجدالني  –كلمة وزير العمل  .11

 

 الرئيسية  الساحة

 الساحة الرئيسية  عرض مسرحي  فقرة فنية    22:24 -22:01

معارض وورشات ال 0011 – 22:24
 العمل 

  تعريفي : التعريف بمؤسسات التعليم معرض
والتدريب المهني المشاركة وما تقدمه من 

 اللقاء والنقاش مع األساتذة والطالب .تخصصات و
 

  ورش العمل التعريفية  : تجربة التعليم المهني بشكل
عملي من خالل عروض  مباشرة للتخصصات 
المختلفة : تعليم الطهي ،إصالح سيارة ،النجارة 

 شبي ،صيانة مصعد ،المكياج والتجميل والعمل الخ
 

  توفير المعلومات حول سوق العمل الفلسطيني
 ،وشرح لنظام معلومات سوق العمل الفلسطيني

       (LMIS) 
 

 

  معرض لمنتجات طالب مدراس ومراكز التعليم
 والتدريب المهني والتقني .

 
 

 القاعات والمشاغل الفنية 

   انتهاء اليوم األول   0011

 

 

 



 

 

  1122أيار  20، الثالثاء اليوم الثاني ، 

 القاعة  /المكان  المحتوى النشاط الوقت

 كلمة ترحيبية  :  افتتاح  21011 - 0011
 نضال عايش  –مركز تدريب مهني حلحول 

 الساحة الرئيسية

 القاعة الرئيسية  التصاميم لطالبات تصميم األزياء المنتجات وعرض   عرض أزياء    21024 -21011

المعارض وورشات  0011 – 21024
 العمل 

  معرض تعريفي : التعريف بمؤسسات التعليم
والتدريب المهني المشاركة وما تقدمه من 

اللقاء والنقاش مع األساتذة تخصصات و
 .والطالب 

 

  ورش العمل التعريفية  : تجربة التعليم المهني
بشكل عملي من خالل عروض  مباشرة 

للتخصصات المختلفة : تعليم الطهي ،إصالح 
سيارة ،النجارة والعمل الخشبي ،صيانة مصعد 

 تجميل المكياج وال،
 

 : توفير المعلومات -الساعة العاشرة صباحا
ظام نحول سوق العمل الفلسطيني ،وشرح ل

 معلومات سوق العمل الفلسطيني
       (LMIS)  لرائد شهوان(MOL) 

 
 

  مدراس ومراكز التعليم معرض لمنتجات طالب
 والتدريب المهني والتقني .

 
 

 القاعات والمشاغل الفنية 

   انتهاء اليوم الثاني   0011

 


