
اخلليل

كلية املهن التطبيقية يف جامعة 
بوليتكنك فل�سطني

الهند�سة املدنية.3 13
الهند�سة املعمارية.3 14
امل�ساحة.3 15
ميكانيك �سيارات.3 16
التكييف والتربيد والتدفئة.3 17
االإنتاج واالآالت.3 18
االأمتتة ال�سناعية.3 19
االلكرتونيات والتحكم املحو�سب.3 20
االت�ساالت.3 21
االأنظمة الذكية يف املباين.3 22
الت�سميم الداخلي)الديكور(.3 23
اإدارة وتكنولوجيا احلجر والرخام.3 24

البرامج التدريبية: 
برجميات وقواعد بيانات. 3 1
�سبكات احلا�سوب واالنرتنت.3 2
ت�سميم وتطوير �سفحات الويب.3 3
تكنولوجيا احلا�سوب.3 4
تكنولوجيا الو�سائط املتعددة. 3 5
اإدارة واأمتتة مكاتب.3 6
ال�سكرتارية وال�سجل الطبي.3 7
ال�سكرتارية وال�سجل القانوين.3 8
اإدارة امل�ساريع.3 9

الت�سويق واملبيعات.3 10
املحا�سبة التقنية.3 11
االإدارة املالية املحو�سبة.3 12

شروط القبول: 
اأن يكون الطالب قد اجتاز امتحان �شهادة الثانوية العامة بنجاح، ومن اأحد الفروع 

الدرا�شية: العلمي، والأدبي، وال�شناعي، والتجاري.

معلومات اإلتصال:
تلفاك�س: 050 33 02-22

zuhdisalhab@ppu3edu :الربيد اللكرتوين
www3ppu.edu  -  http://cap.ppu.edu/ar :املوقع اللكرتوين

   https://www.facebook.com/cap.ppu 



اخلليل

مركز التدريب املهني متعدد 
الأغرا�ض /حلحول

البرامج التدريبية:
دورات مهنية: وت�شتهدف هذه الدورات الطالب الذين يحملون �شهادة ال�شف العا�شر 

كحد ادنى. وتهدف اإىل اإك�شابهم مهنة متخ�ش�شة وت�شمل:
ال�سيارات, 3 1 بودي  جتلي�س  ال�سيارات  دهان  �سيارات,  كهرباء  �سيارات,  ميكانيكا 

ميكاترونك�س ال�سيارات .
 اأمتتة املكاتب وال�سكرتارية تنفيذية , �سيانة التجهيزات املكتبية واحلا�سوب.3 2
االأملنيوم.3 3
اللحام واحلدادة.3 4
النجارة احلديثة.3 5
الكهرباء العامة.3 6

خدمات اخرى:
تدريب مدربني, خدمات اجلمهور, ا�ست�سارات فنية, ار�ساد وتوجيه مهني.

كما يحتوي املركز على ق�سم تكنولوجيا ال�سيارات والذي يعد مركزا للتمييز يف هذا القطاع

شروط القبول:
اأن ال يقل عمر املتدرب/ة عن 16 عاماً. 	 
اأن يكون املتدرب/ة  قد اأنهى ال�سف العا�سر كحد اأدنى. 	 
اأن يكون املتدرب الئقاً �سحياً.	 
اأن يجتاز املتدرب/ة مقابلة �سخ�سية.	 
اأن يكون املتدرب لديه الرغبة وامليل املهني.	 
اأن يكون املتدرب ح�سن ال�سرية وال�سلوك. 	 

مدة كل دورة ع�سرة �سهور يخ�س�س ال�سهر العا�سر منها للتدريب امليداين

معلومات اإلتصال: 
مركز التدريب املهني متعدد الغرا�س/حلحول

حلحول- الذروة
تلفاك�س: 022221040

مركز التدريب املهني متعدد الغرا�س/حلحول

رسالة المركز:
امل�شاهمة يف تطوير املوارد الب�شرية يف فل�شطني عن طريق خدمات تدريبية يف تخ�ش�شات 
العمل  ل�شحاب  ا�شت�شارية  مهنية،وخدمات  ار�شادية  خدمات  وتقدمي  متنوعة  مهنية 

وامل�شاهمة يف تنظيم العمل املهني �شمن منطقة عمل املركز.



اخلليل

البرامج التدريبية:
الزراعة  )املحميات(،  البال�شتيكية  البيوت  امل�شتل،  وي�سم:  النباتي  االنتاج  ق�سم  اأواًل: 
املك�شوفة، الزراعة الع�شوية، الب�شتنة ال�شجرية، ق�شم احلدائق، ق�شم النحل، املزروعات املائية.
الدجاج  ق�شم  واملاعز،  الأغنام  ق�شم  الأبقار،  ق�شم  وي�سم:  احليواين  االنتاج  ق�سم  ثانياً: 

بفرعيه الالحم والبيا�س، ق�شم الأرانب، ق�شم احلمام
ثالثاً: ق�سم ال�سناعات الغذائية واالألبان

رابعاُ: االآالت الزراعية
خام�ساً: ق�سم البيئة 

�ساد�ساً: حمطة البيوغاز
�سابعاً: ق�سم ال�سيانة

ثامناً: ق�سم ال�سكن الداخلي
تا�سعاً: املكتبة

عا�سراً: املختربات

شروط قبول: 
عليه  انطبقت  اإذا  الطالب/ة  يقبل  حيث  ع�شر  والثاين  ع�شر  احلادي  �شنتان  الدرا�شة  مدة 

ال�شروط التالية:
1. اأن يكون الطالب قد اأنهى ال�شف العا�شر الأ�شا�شي بنجاح 

2. اأن يكون الطالب لئقًا �شحيًا للعمل الزراعي
3. اأن يكون ح�شن ال�شرية وال�شلوك يف مدر�شته 

4. اأن يجتاز فح�س القبول وامليول يف املدر�شة

مدر�سة العروب الثانوية الزراعية

معلومات اإلتصال: 
 هاتف: 2522287-02    فاك�س: 02-2522287

abuayyash2000@hotmail.com :بريد الكرتوين



اخلليل

معهد �سائب الناظر للتعليم 
والتدريب املهني والتقني 

البرامج التدريبية:
 اإنتاج الطعام وال�سراب - �سيف عام. 31 

اإنتاج املخبوزات واحللويات ال�سرقية والغربية.3 2

 ال�سيافة وخدمة تقدمي الطعام وال�سراب. 33 

 الت�سميم اجلرافيكي واملونتاج وفرز االألوان. 34 

 اإنتاج املطبوعات الورقية والتجليد الفني.35 

  اإنتاج املطبوعات الرتويجية واالآرمات والالفتات.36 

شروط القبول:
رغبة املتقدم واختياره للربنامج املطلوب.	 

اإنهاء ال�سف العا�سر بنجاح.	 

اإجتياز املقابلة ال�سخ�سية.	 

العمل  وزارة  من  معتمد  �سهادة  على  اخلريج  ويح�سل  �سهور   10 الدرا�سة:  مدة 
الفل�سطينية.

معلومات اإلتصال: 
معهد �شائب الناظر للتعليم والتدريب املهني والتقني 
احلاووز الأول بجانب مدر�شة ذكور ال�شرعية –اخلليل

تلفاك�س: 022211252         
seattevet@gmail.com :بريد الكرتوين

 Saeb Ennazer Istitute for TVET



اخلليل

مركز تدريب مهني اخلليل 

البرامج التدريبية: 
ال�سكرتارية واأمتتة املكاتب.  3 1
التجميل وت�سفيف ال�سعر. 3 2
الر�سم املعماري.3 3
اخلياطة وت�سميم االأزياء.3 4
كما �سيتم ا�ستحداث تخ�س�س جديد با�سم )مندوبي املبيعات(.3 5

فرتة التدريب يف املركز 10 �شهور من �شمنها �شهر تدريب ميداين يف �شوق العمل با�شتثناء 
دورة التجميل وت�شفيف ال�شعر مدة الدورة �شتة ا�شهر يخ�ش�س ال�شهر ال�شاد�س للتدريب 

امليداين.

شروط القبول: 
• اأن ال يقل عمر املتدرب/ة عن 16 عاما.	
• اأن يكون املتدرب قد اأنهى الرحلة التعليمية االأ�سا�سية )ال�سف العا�سر( بنجاح.	
• اأن يكون املتدرب الئقا �سحيا.	
• اأن يجتاز املتدرب املقابلة ال�سخ�سية.	
• اأن يكون املتدرب لدية الرغبة و امليول املهنية.	

معلومات االتصال:
دوار ابن ر�شد. اخلليل – 

هاتف:     02-2227804  
فاك�س:    02-2227804 

hebronvtc@mol.gov.ps :الربيد اللكرتوين



اخلليل

التمديدات الكهربائية.. 7مدر�سة اخلليل الثانوية ال�سناعية
االلكرتونيات ال�سناعية - ذكور / اإناث.. 8
�سيانة اأجهزة احلا�سوب - ذكور / اإناث.. 9

�سيانة االالت ال�سناعية.. 10
تكنولوجيا املباين الذكية.. 11
تكنولوجيا امل�ساعد. . 12

البرامج التدريبية: 
يوجد في المدرسة الصناعية اثنا عشر تخصصا وهي:

ميكانيك ال�سيارات.. 1
كهرباء ال�سيارات.. 2
جتلي�س بودي ال�سيارات ودهانها.. 3
خراطة وت�سوية.. 4
النجارة والديكور. . 5
كهرباء اال�ستعمال.           . 6

الدرا�سة �سنتان ويكون الدوام مبعدل 50  % نظري و50 % عملي, ت�سري الدرا�سة وفق 
ثالثة م�سارات:

اأ- امل�سار املهني.     ب- امل�سار التطبيقي        ج- م�سار التلمذة املهنية.

شروط القبول:
• اأن يكون املتقدم ناجحا يف ال�سف العا�سر.	
• اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك .	
• اأن يكون �سليم اجل�سم خاليا من االأمرا�س. 	
• اأن يجتاز فح�س القبول يف املدر�سة .	

–   8/10 من كل عام موعد تقدمي الطلبات :     من 6/15 

معلومات اإلتصال: 
هاتف:   022230344 

hisshebron@yahoo3com :بريد الكرتوين
http: ∕∕ www.hiss.ps :شفحة الكرتونية�



اخلليل

غرفة جتارة و�سناعة حمافظة 
اخلليل / دائرة التدريب املهني 

تنفيذ دورات تدريبية لرفع وبناء وتطوير كفاءة ومهارات وخربات العاملني والراغبني يف 
العمل يف قطاعات ال�شناعة والتجارة واخلدمات يف املجالت الفنية والدارية واللغوية 

والكمبيوتر واملحا�شبة وغريها لتغطية احلاجات املتجددة .
امل�شاركة يف برامج حملية ودولية لدعم التعليم املهني والتقني يف فل�شطني 

الهاتف: 2228218
فاك�س: 2227490

training@hebroncci.org :الربيد اللكرتوين
www3hebroncci3org :املوقع اللكرتوين

البرامج التدريبية:
1 3)PMP, ACPA, CMA ( دورات عاملية وبرتاخي�س دولية
دورات حما�سبة وحما�سبة كمبيوتر و�سرائب  3 2
3 3 ICDL امتحان الرخ�سة الدولية لقيادة احلا�سوب
�سيانة االجهزة اخللوية3 4
دورات لغات )لغة تركية, لغة عربية, لغة اجنليزية(3 5
وغري ذلك 3 6

شروط القبول:
تقدمي طلب م�شاركة بالدورة املطلوبة لدى دائرة التدريب ي�شمل حمددة.	 
يتم البدء بتنفيذ الربنامج يف حال اكتمل عدد امل�شاركني ملا يقارب 10  م�شاركني 	 
دفع الر�شوم .يف حال كانت الدورة بتمويل ذاتي	 
خ�شم 20  % لع�شاء الغرفة امل�شددين  لر�شوم ال�شرتاك ال�شنوي .	 
ح�شور الجتماع الأول لالتفاق على برنامج تنفيذ الدورة.ويتم دفع جزء من ر�شوم 	 

التدريب يف الجتماع الول 
امل�شاركة يف 75 % من �شاعات الدورة على الأقل .	 
ا�شتالم �شهادة م�شاركة بالدورة موقعة من الغرفة التجارية	 
اإثبات �شخ�شية.	 
املوؤهالت العلمية .	 
معلومات الت�شال بامل�شرتك	 

معلومات اإلتصال: 



اخلليل

مدر�سة بنات دورا الثانوية املهنية

البرامج التدريبية: 
أوال- عائلة الكهرباء

31 �سيانة اأجهزة احلا�سوب

32 االلكرتونيات ال�سناعية
33 �سيانة االآالت املكتبية

ثانيًا – عائلة االقتصاد المنزلي
31 التجميل

32 ت�سنيع املالب�س

شروط القبول والتسجيل:
انهاء ال�سف العا�سر بنجاح	 
ح�سن ال�سرية وال�سلوك	 
امتالك امليول والقدرات املهنية	 

علما بان مدة الدرا�سة عامان حت�سل بعدها الطالبة على �سهادة ثانوية عامة – 
مهني او تطبيقي

تفاصيل االتصال:
هاتف/فاك�س: 2284727

  doravocationalschool@gmail.com  الربيد اللكرتوين
 http://dora-vs.iwopop.com املوقع اللكرتوين

مدر�شة بنات دورا الثانوية املهنية 



بيت حلم

كلية دار الكلمة اجلامعية للفنون 
والثقافة   

الفنون املعا�سرة.	 

فن اخلزف والزجاج	 
فن ال�سياغة 	 
الرتبية الفنية	 
االأدالء ال�سياحيني الفل�سطينيني	 

البرامج التدريبية: 
برامج البكالوريوس:)4 سنوات(

اإنتاج االأفالم.	 

برامج الدبلوم المتوسط:)2(
الدراما واالأداء امل�سرحي	 
االأداء املو�سيقي	 
الفنون الت�سكيلية املعا�سرة 	 
االإنتاج الفيلمي الوثائقي	 

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

شروط القبول:
• يكون الطالب حا�شال على �شهادة الدرا�شة الثانوية العامة اأو ما يعادلها ويكون على اأ�شا�س 	

املعدل التناف�شي �شمن املقاعد املخ�ش�شة لكل تخ�ش�س وح�شب تعليمات واأنظمة وزارة 
الرتبية والتعليم العايل التي تقرر بهذا اخل�شو�س.

•  يقبل الطالب للدرا�شة بعد اجتياز امتحانات القبول اخلا�شة بالكلية اجلامعية	
•  يخ�شع املتقدم اإىل اإجراء مقابلة �شخ�شية مع جلنة خمت�شة من اأ�شاتذة الق�شم لتقييم 	

املوهبة الفنية والن�شوج الفكري وال�شخ�شية املنا�شبة لخت�شا�شات الكلية اجلامعية.

معلومات اإلتصال:
جبل مرير، بيت حلم، فل�شطني

هاتف: 9 / 2757028 02
فاك�س: 2756797 02

 info@daralkalima.edu.ps :بريد الكرتوين
www.daralkalima.edu.ps :شفحة الكرتونية�

 Dar al-Kalima College



بيت حلم

االلكرتونيات ال�سناعية.3 6ثانوية ال�سالزيان ال�سناعية 
النجارة.3 7
ميكانيكا ال�سيارات.3 8
اأوتوترونيك�س.3 9

خ�سب زيتون, �سرياميك, �سدف. 3 10

البرامج التدريبية: 
دورات �سناعية وفنية ملدة �سنة درا�سية يف الربامج االآتية:- 

اخلراطة والت�سوية.3 1
2 33CNC
كهرباء فاز واحد.3 3
كهرباء ثالث فاز.3 4
5 33PLC

شروط القبول:
بال�شف -  اللتحاق  اإمكانية  بنجاح،  الأ�شا�شي  التا�شع  ال�شف  اأنهى  ملن  املدر�شة  توفر 

العا�شر الأ�شا�شي بالإ�شافة ملواد الخت�شا�س املهنية.
الفل�شطينية -  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  معتمدة  تخ�ش�شات  اربع  املدر�شة  يف 

لل�شفوف الأول الثانوي والثاين الثانوي ملن اأنهى بنجاح ال�شف العا�شر، وهي:
اخلراطة والت�شوية	 
الكهرباء – ا�شتعمال	 
األكرتونيات �شناعية	 
اأوتوترونيك�س	 

وتكون الدورات �شباحية اأو م�شائية.

معلومات اإلتصال:
بيت حلم – فل�شطني 

 هاتف: 2742421-02    فاك�س: 02-2747162
sts beth@gmail.com :بريد الكرتوين 



بيت جال

كلية جمتمع طاليثا قومي    

التدبري الفندقي	 
دورات يف احلا�شوب املختلفة	 
دورات اللغة الإجنليزية	 
دورات اللغة الأملانية	 
دورات لغات متعددة متخ�ش�شة 	 

بال�شياحة والفندقة

البرامج التدريبية: 
دبلوم ادارة الفنادق. 3 1
دبلوم اإدارة الطعام وال�سراب.3 2
دبلوم ادارة اال�ستقبال و التدبري الفندقي.  3 3

شروط القبول:
ع�شر  احلادي  ال�شف  اإمتام  بعد  قومي  بطاليثا  املجتمع  بكلية  اللتحاق  الطلبة  ي�شتطيع 
يثبت  ما  اإبراز  بالكلّية  اللتحاق  يف  الراغبني  وعلى  الثانوّية.  املرحلة  من  ع�شر  الثاين  اأو 
معرفتهم اجليدة باللغة الإجنليزّية حمادثةً  وكتابةً ، وعليهم اأي�شاً  اجتياز مقابلة جتريها 
معهم اإدارة الكلّية وعلى الطلبة اجتياز بنجاح جميع املواد والدورات املقّررة على مدى اأربعة 

ف�شول درا�شّية )�شنتان(.

مركز طاليثا قومي للتدريب والتعليم المهني - 
للذين مل يحالفهم احلظ يف اجتياز التوجيهي بنجاح  اأو على الأقل انهاء ال�شف العا�شر.

ويوفر مركز دورات تخ�ش�شيه يف املجالت التالية:

اإنتاج الطعام و ال�شراب – طاهي 	 
خدمة الطعام و ال�شراب – م�شيف مطعم	 
ال�شكرتارية	 
ال�شكرتارية التنفيذية	 
اإنتاج الطعام و ال�شراب – طاهي	 

معلومات اإلتصال:
كلية طاليثا قومي – بيت جال

هاتف : 2741247 – 2745160         فاك�س: 2741847
www.talithakumi.org  ال�شفحة الكرتونية

talitha kumi community college



بيت جال

مركز تدريب مهني بيت جال

البرامج التدريبية:
دورة االإدارة واأمتتة املكاتب )ال�سكرتاريا(.3 1
دورة واالأملنيوم.3 2
التكييف والتربيد.3 3
دورة �سيانة االجهزة املكتبية واحلا�سوب.3 4
دورة الر�سم املعماري وح�ساب الكميات.3 5

 دورة الكهرباء العامة.36 
دورة ت�سفيف ال�سعر والتجميل.3 7
دورة ميكانيكا ال�سيارات.3 8

بيت جال- �شارع ال�شهل
تلفاك�س: 2744246– 02

شروط القبول:
اأن ال يقل عمر املتدرب/ة عن 16 عاماً. 

اأن يكون املتدرب/ة  قد اأنهى املرحلة االإلزامية )ال�سف العا�سر( بنجاح. 
اأن يكون املتدرب الئقاً �سحياً.

اأن يح�سر املتدرب/ة مقابلة �سخ�سية.
اأن يكون املتدرب لديه الرغبة وامليل املهني.

اأن يكون املتدرب ح�سن ال�سرية وال�سلوك.

معلومات اإلتصال: 


