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TVET Is Your Way To A Better Future!

Under the auspices of his Excellencies Dr. Ahmed Majdalani, Minister 
of Labour, Dr. Ali Zeidan Abu Zuhry, Minister of Education and Higher 
Education, the TVET institutions of Hebron and Bethlehem in cooperation 

with the GIZ and the BTC cordially invite you to

Open Days of Technical & Vocational Education and Training 
(TVET) Institutions in Hebron and Bethlehem Governorate

Monday May 12th, 2014, 10am until 3pm,10am: opening ceremony

Tuesday May 13th, 2014, 9am until 3pm

at: Halhoul Vocational Training Center

The event aims to inform prospective students, their parents, TVET partners 
and the interested public about TVET institutions in Hebron and Bethlehem. 
Furthermore all students have the opportunity to talk to representatives of 

private companies. 

Knowledge Fair *Live Workshops * Exhibition * Dabke * Theatre play * Fashion show

Participating TVET providers: Halhoul Vocational Training Center/Ministry of Labour (HVTC), 
Saeb Ennazer Institute of Technical & Vocational Education & Training (SEIT), Al Arroub Agricultural 
College, Al Arroub Secondary School( AACSS), Al Ahlia University College, Palestine Polytechnic 
University (PPU), Hebron Vocational Training Center, Hebron Industrial Secondary School (HISS), 
Dora Girls Vocational Secondary School (DVSS), Beit-Jala Vocational Training Center (BVTC), Dar Al 

Kalima College, Salesian School, Talitha Kumi Community College

This event is organized jointly by all TVET providers in Bethlehem and Hebron, in cooperation with 
the Ministry of Education and Higher Education, the Ministry of Labour, the Federation of Palestinian 

Chambers of Commerce, Industry and Agriculture. It is supported by the GIZ and the BTC.

Please find further information on: www.tvet-pal.org  
or contact:Halhoul vtc:2221040

�لتعليم و�لتدريب �ملهني طريقك نحو م�ضتقبل �أف�ضل!

حتت رعاية معايل وزير العمل ومعايل وزير الرتبية والتعليم العايل، تتقدم م�ؤ�س�سات التعليم والتدريب 
BTC والتعاون البلجيكي GIZ  املهني والتقني يف اجلن�ب بالتعاون مع م�ؤ�س�سة

بدعوتكم حل�ضور �لأيام �ملفتوحة ملوؤ�ض�ضات �لتعليم و�لتدريب �ملهني 
و�لتقني يف حمافظتي �خلليل وبيت حلم 

تهدف الأيام املفت�حة اىل اإتاحة الفر�سة اأمام الطالب والأهايل و�سركاء التعليم والتدريب املهني 
والتقني واملجتمع ب�سكل عام للتعرف على م�ؤ�س�سات التعليم والتدريب املهني التقني يف حمافظتي 
اخلليل وبيت حلم. بال�سافة اىل ت�فري المكانية للطلبة للتحدث مع ممثلي �سركات القطاع اخلا�ص.

�ضيعقد �ليوم �ملفتوح يف �ملو�عيد �لتالية:
�لإثنني 12 �أيار 2014 من �لعا�ضرة وحتى �لثالثه, �لفتتاح �ل�ضاعة �لعا�ضرة  

�لثالثاء 13 �أيار 2014 من �لتا�ضعة وحتى �لثالثه 
�ملكان: مركز تدريب مهني حلحول - �خلليل

معر�ص معارف، ور�سات عمل تعريفيه، عرو�ص م�سرحيه، فلكل�ر، عر�ص اأزياء

موؤ�ض�ضات �لتعليم و�لتدريب �ملهني و�لتقني �مل�ضاركه
العروب  مدر�سة  الزراعية،  العروب  كلية  الناظر،  �سائب  مركز  العمل،  ل�زارة  التابع  حلح�ل  مهني  تدريب  مركز 
اخلليل  مدر�سة  اخلليل،  مهني  تدريب  مركز  فل�سطني،  ب�ليتكنك  جامعة  اجلامعية،  الأهلية  فل�سطني  كلية  الزراعية، 
الثان�ية ال�سناعية، مدر�سة بنات دورا الثان�ية املهنية، مركز تدريب مهني بيت جال، كلية دار الكلمة، ثان�ية ال�سالزيان 

ال�سناعية، كلية جمتمع طاليتا ق�مي.

www.tvet-pal.org  : لالإ�ضتف�ضار
هذا احلدث منظم  من قبل م�ؤ�س�سات التعليم والتدريب املهني والتقني يف اخلليل وبيت حلم، بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم 

(BTC)و (GIZ) العايل، ووزارة العمل، واحتاد االغرف التجاريه وال�سناعية الزراعيه. وبدعم من قبل
لالت�سال مركز تدريب مهني حلح�ل: 2221040


