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البرامج التدريبية: 
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شروط القبول: 




معلومات اإلتصال:
02-22 33 050

zuhdisalhab@ppu.edu
www.ppu.edu  -  h p://cap.ppu.edu/ar

h ps://www.facebook.com/cap.ppu
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رسالة المركز:

        





البرامج التدريبية:



1 .        


2 .
3 .
4 .
5 .
6 .

خدمات اخرى:




شروط القبول:
 •16
 •
 •
 •
 •
 •



معلومات اإلتصال: 



022221040
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 البرامج التدريبية:
         

           















شروط قبول: 
            


1

 2
3
4

معلومات اإلتصال: 
022522287022522287

abuayyash2000@hotmail.com
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البرامج التدريبية:
 .1

2 .

 .3

 .4

 .5

 .6

شروط القبول:
 •

 •

 •

         10  


معلومات اإلتصال: 

–

022211252
seattevet@gmail.com

 Saeb Ennazer Istitute for TVET
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البرامج التدريبية: 
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .

10




شروط القبول: 
 •16
 •
 •
 •
 •

معلومات االتصال:
 –

  02-2227804     
 02-2227804    

hebronvtc@mol.gov.ps
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البرامج التدريبية: 
يوجد في المدرسة الصناعية اثنا عشر تخصصا وهي:

1 .
2 .
3 .
4 .
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6 .
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شروط القبول:
 •
 •
 •
 •

810   –615

:معلومات اإلتصال
022230344

hisshebron@yahoo.com
h p: ⁄⁄ www.hiss.ps
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2228218
2227490

training@hebroncci.org
www.hebroncci.org

البرامج التدريبية:
1 .PMP, ACPA, CMA
2 .
3 .ICDL
4 .
5 .
6 .

شروط القبول:
 •
 •10
 •
 •%  20
 •


 •% 75
 •
 •
 •
 •

معلومات اإلتصال: 
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البرامج التدريبية: 
أوال- عائلة الكهرباء
 .1

.2
.3

ثانيًا – عائلة االقتصاد المنزلي
.1

.2

شروط القبول والتسجيل:
 •
 •
 •

 –


تفاصيل االتصال:
2284727

doravoca onalschool@gmail.com
h p://dora-vs.iwopop.com
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البرامج التدريبية: 
برامج البكالوريوس:(4 سنوات)

 •

برامج الدبلوم المتوسط:(2)
 •
 •
 •
 •

برامج الدبلوم المهني المتخصص:(سنة واحدة)
فنون الطبخ وخدمة الطعام • 

شروط القبول:
 •




 •
 •



معلومات اإلتصال:


0227570289
022756797

 info@daralkalima.edu.ps 
www.daralkalima.edu.ps

 Dar al-Kalima College
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6 .
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10 .

البرامج التدريبية: 
 -

1 .
2 ..CNC
3 .
4 .
5 ..PLC

شروط القبول:
 -          


 -          


 •
 • –
 •
 •



معلومات اإلتصال:
 –

022747162022742421
sts beth@gmail.com 
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البرامج التدريبية: 
1 .
2 .
3 .

شروط القبول:
           
             

 



مركز طاليثا قومي للتدريب والتعليم المهني - 




 • –
 •–
 •
 •
 •–

معلومات اإلتصال:
–

27418472745160 –2741247
www.talithakumi.org  

talitha kumi community college
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البرامج التدريبية:
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .

 .6
7 .
8 .


02–2744246 :

شروط القبول:
16








معلومات اإلتصال: 
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European Union

"التعليم والتدريب المهني 
والتقني طريقك لمستقبل أفضل"

" TVET is your way to a better future "

 www.tvet-pal.org


