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 ..كلمة معالي وزير العمل الفلسطيني
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

شأن قطاع العمل الفلسطيني  عتطوير ورففي إطار سعي وزارة العمل ودورها في 

 املباشرةومسؤوليتها  واألساس املحوري ةزار ودور الو وحيويا،  فاعل قطاعا  ليكون 

والتقني  املنهينسعى دوما الى دعم منظومة التعليم والتدريب  املنهي، على التدريب

 االقتصاديةاداة فاعلة ونشطة للمساهمة في التنمية  في فلسطين لتشكل

 .املستدامة واالجتماعية

سوق الحتياجات وفقا العاملة املاهرة املتخصصة  االيدي توفير  خاللوذلك من 

وتشجيع  املختلفة االقتصادية تتطور القطاعاالفلسطيني، مما يسهم في  العمل

واملوازنة مابين  البطالةنسبة  من التخفيف وينعكس ايجابا على ،االستثمار

البشرية في فلسطين بكافة انواعها ومستوياتها  املوارد تنمية منظومة مخرجات

في  واالبتكار  واألبداععمل، وتعزيز الريادة ال الفعلية لسوق  واالحتياجات

عمل منظم يخدم اجندة  الى سوق  وصوال ، املختلفة املهنيةالقطاعات 

الوطن، ليشكل  السياسات الوطنية والتنمية العنقودية في مختلف محافظات

دولتنا  لبناء يوالتحرر الوطن االقتصادي االنفكاكجهدا تكامليا وطنيا نحو 

 .فالقدس الشريوعاصمتها  لةاملستقالفلسطينية 

 

 

 
 

 
 

 د.نصري خليل ابو جيش
 العمل الفلسطيني وزير 
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 التقديم ..

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

، 2020يسرني ان اضع بين ايديكم التقرير السنوي لإلدارة العامة للتدريب املنهي/ وزارة العمل للعام 

فذتها الدوائر املختلفة ومراكز التدريب املنهي وفقا مسلطا الضوء على أهم االنجازات واالعمال التي ن

لخطط العمل املقرة، كذلك التحديات والصعوبات التي واجهتنا خالل هذا العام، وخاصة تلك التي 

، وما رافقها من تداعيات وتطورات وخاصة في اساليب التعليم والتدريب وادارة بجائحة كوروناتتعلق 

لوجيا في التعليم عن بعد والتعليم املدمج، كذلك املوازنة بين سالمة االزمات من خالل تسخير التكنو 

 االنسان وضرورات استمرار الحياة.
 

وعليه، فقد استمرت اإلدارة العامة للتدريب املنهي بأداء مهامها وفق خطط الطوارئ واالمكانات 

ية والسياسية املتاحة في ظل تقنين املوازنات وإعادة صياغة االولويات نتيجة الظروف الصح

 مع خطط الحكومة واولوياتها. انسجاماواالقتصادية، وبتوجيهات معالي وزير العمل 

 

لقد استمرينا بالعمل وفق منهجية تراكمية منسجمة مع السياسة الوطنية ذات العالقة "من التعليم 

ية مؤهلة بما إلى العمل" نحو تحقيق هدفنا االستراتيجي واملتمثل "بتأهيل وتهيئة أيادي عاملة مهن

افق واحتياجات سوق العمل"، وذلك من خالل تحقيق االنجازات في النتائج االربع املقرة في خطة  يتو

 االدارة العامة السنوية وهي كالتالي: 

 النتيجة األولى: توسع في مدخالت ومخرجات برامج التعليم والتدريب املنهي،  .1

 يم والتدريب املنهي باحتياجات سوق العمل،فعالية وارتباط التعل دالثانية: ازدياوالنتيجة  .2

أما النتيجة الثالثة فهي نظام تعليم وتدريب منهي حديث يتماش ى مع املعايير العاملية بأنظمته  .3

 .وبالقوانين والتشريعات الناظمة لعمله وبحكومته

افق وتطورات انتشار وباء كورونا جالرابعة: برامواخيرا النتيجة  .4  .التدريب عن بعد بما يتو
 

تأتي منسجمة مع رؤية الحكومة في تطوير نموذج فلسطيني ملنظومة التعليم  وخططناان انجازاتنا 

والتدريب واملنهي والتقني كجزء هام من املنظومة األشمل لتنمية املوارد البشرية، للمساهمة في التنمية 

ين في الوزارات ذات االقتصادية واالجتماعية، مبنية على مبدأ الشراكة والتكامل مع جهود اآلخر 

العالقة وشركاؤنا في القطاع الخاص. من ناحية أخرى، تتكامل جهودنا وانجازاتنا مع جهود شركاؤنا 

 ، الذين نوجه لهم كل الشكر والتقدير على دعمهم املستمر واملثمر للمنظومة.نالدولييالداعمين 
 

دريب املنهي في وزارة العمل اداريين ومدربين وفي الختام، ال يسعني اال ان اتقدم الى كافة افراد عائلة الت

خالل هذا العام بكل تحدياته وصعوباته،  بذلوهابأسمى آيات الشكر والتقدير على جهودهم التي 

نثمن عاليا ونتقدم بالشكر الى معالي وزير العمل د. نصري أبو جيش على دعمه  جميعاوبإسمي واسمهم 

م والتدريب املنهي والتقني في فلسطين ولجهود االدارة العامة الكامل واملستمر لتطوير منظومة التعلي

 لتحقيق اهدافها.

 
 

 
 

 م. نضال عايش
 العامة للتدريب املنهياإلدارة  - مدير عام

 وزارة العمل الفلسطينية
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 .. امللخص التنفيذي

الزمة للقيام بأعمال املهنة. تنتشر مراكز التدريب املنهي يهدف التدريب املنهي إلى إكساب اإلفراد املعارف واملهارات واالتجاهات ال      

 برنامج تدريبي. 24مركز تدريب منهي في  11الحكومية في أنحاء الضفة الغربية لتقدم خدمات التدريب املنهي املجاني في 

 

للعام  1654 تحقينامللكما بلغ عدد . 2019/2020برامج التدريب املنهي األساس ي للعام التدريب  من   1341 لياإلجمابلغ عدد الخريجين 

 خريج وخريجة. 325أما خريجي برامج التدريب القصيرة )املسائية(  .2020/2021

 

 شهادة. 5215مركز تدريب منهي خاص واإلشراف على البرامج التدريبية املنفذة ومصادقة  123كما تم ترخيص/تجديد ترخيص

 

، 2019% لخريجي وخريجات مراكز التدريب املنهي )دراسة خريجي مراكز التدريب، 70ونتيجة لنسب التشغيل املرتفعة والتي تزيد عن 

، مقابل طاقة استيعابية سنوية 6625) 2020/2021وزارة العمل( بلغ عدد طلبات االلتحاق في برامج التدريب املنهي للعام التدريبي 
ً
( طلبا

 متدرب /متدربة للتدريب الصباحي.  2000متواضعة تقل عن 

 

مراكز  3إطار سعي الوزارة للتوسع الكمي في تقديم خدمات التدريب لتلبية الطلب املتزايد عليه شرعت الوزارة في تنفيذ مشروع بناء  وفي

متر مربع للمبنى  1700تدريب في محافظات طوباس/ طولكرم ورام هللا ومشروع لتوسعة مركز تدريب منهي يطا بإضافة مبنى بمساحة 

ء التصاميم ملركز طوباس وتوسعة مركز يطا، والبدء في تصاميم مركز طولكرم وتخصيص ارض في مدينة البيرة القائم. حيث تم إنها

 بالتعاون مع البلدية من خالل مذكرة تفاهم مشتركة. 

 

ال( بقيمة مراكز تدريب منهي وهي )جنين، قلقيلية، نابلس وبيت جا 4باإلضافة إلى االنتهاء من مشروع تحديث تجهيزات وتوسعة مباني 

 . KFWمليون يورو بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبدعم من بنك التنمية األملاني  3.2إجمالية بلغت 

 

منهاج لبرامج التدريب بدعم من مؤسسة  18أما في مجال ازدياد وارتباط فعالية التعليم والتدريب وجودة التدريب تم استكمال تطوير 

GIZريبية فنية للمدربين في الطاقة الشمسية، التكييف والتبريد، ميكانيك السيارات والتجميل. وتحديث اليات . كما تم تنفيذ برامج تد

القبول والتسجيل من خالل تطوير واعتماد نظام التسجيل االلكتروني للتقدم بطلبات االلتحاق للمراكز. وإعداد دليل للمتدربين 

 % من البرامج املنفذة في الفترة الصباحية.25نسبة واستمرار تطبيق طريقة التعلم في مكان العمل ب

 

. باإلضافة الى Enabelوالتعاون في تنفيذ دراستين الحتياجات سوق العمل من خالل مشروع غرفة كولون الحرفية/املانيا ومشروع 

 .KABالم اإلعمال"مدرب ومدربة على املهارات الحياتية )جواز سفر النجاح( وتطبيق جزئي لبرنامج "تعرف إلى ع 25تدريب 

 

والبدء في  GIZوفي إطار السعي للتحسين اإلداري تم العمل على شراء نظام محوسب إلدارة املوارد البشرية واملستودعات بدعم من 

 تطبيقه في كافة مراكز التدريب املنهي. 

 

ز التدريب ضمن معايير تنسجم مع متطلبات واستجابة لجائحة كورونا تم اعتماد التدريب املدمج : االلكتروني والوجاهي في جميع مراك

 السالمة وتوجيهات وزارة الصحة الفلسطينية، وتوفير مستلزمات الوقاية للمراكز.
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 الرؤيا والرسالة والقيم 
 

 

 . رؤيتنا.
نحو تدريب مهني ذو جودة عالية يلبي احتياجات 
سوق العمل املحلية وينافس يف األسواق الخارجية 

عمل مهني منظم، للمساهمة يف والوصول إلى 
 تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 
 

 

 رسالتنا..
املشاركة يف إعداد املوارد البشرية يف مستويات 
العمل األساسية، وذلك عن طريق تدريب امللتحقين 
الجدد ورفع كفاءة املمارسين وذلك من خالل بيئة 

 دأمبباعتماد و تدريبية منظمة ذات جودة عالية
الشراكة مع األطراف ذات العالقة، واملساهمة يف 

 وضع السياسات.

 

 
 

 

 . قيمنا.
 االنتماء. 
 املهنية. 
 وتكافؤ الفرص العدالة. 
 جودة الخدمة. 
  واإلبداع.املبادرة 
 التنافسية. 
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 الفصل األول   : مقدمة 
 

 .والنتائج.التدخالت السياسية واألهداف  .1
 

  م إلى العملالتعلي من: الوطنيةالسياسة. 
 

 موائمة التعليم والتدريب التقني واملنهي والتعليم العالي مع احتياجات التنمية وسوق العمل، وضمان :التدخل السياساتي(

 .تكافؤ الفرص للجميع للحصول عليها، تطوير قاعدة التعليم والتدريب التقني واملنهي(
 

 افق واحتياجات سوق العمل: تأهيل وتهيئة أيادي عاملة مهنية مالهدف االستراتيجي  .ؤهلة بما يتو
 

 :النتائج  

 توسع في مدخالت ومخرجات برامج التعليم والتدريب املنهي.النتيجة األولى:  -

 فعالية وارتباط التعليم والتدريب املنهي باحتياجات سوق العمل. دازديا الثانية:النتيجة  -

املعايير العاملية بأنظمته وبحوكمته وبالقوانين والتشريعات  تعليم وتدريب منهي حديث يتماش ى مع منظا الثالثة:النتيجة  -

 الناظمة لعمله.

افق وتطورات انتشار وباء كورونا. جبرام الرابعة:النتيجة  -  التدريب عن بعد بما يتو

 

النتائج
  

منهي  نظام تعليم وتدريب: ةلثالثاالنتيجة 
حديث يتماش ى مع املعايير العاملية 

وبالقوانين  وبحوكمتهبأنظمته 
.والتشريعات الناظمة لعمله

جات ومخر  مدخالتتوسع في : النتيجة األولى
.برامج التعليم والتدريب املنهي

باط ازدياد فعالية وارت :النتيجة الثانية
اجات التعليم والتدريب املنهي باحتي

.سوق العمل

عد برامج التدريب عن ب :رابعةالالنتيجة 
افق وتطورات انتشار وباء  بما يتو

.كورونا
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 الفصل األول   : مقدمة 
 

 :التنظيمي الهيكل .2
 

 الحالية املهني دوائر اإلدارة العامة للتدريب

 البريد االلكتروني رقم الهاتف مدير الدائرة اسم الدائرة الرقم

 israhin@mol.pna.ps 0562822641 م.إبراهيم سراحين دائرة املتابعة واإلشراف املنهي 1

 nbarri@mol.pna.ps 0562001901 م. نسرين بري  دائرة التطوير واإلشراف على املشاريع 2

 sabushanab@mol.pna.ps 0562001930 . سوسن أبو شنبم دائرة البرامج 3

 matallah@mol.pna.ps 0562822632 ميادة عطاهللا دائرة شؤون املتدربين 4

 msrassra@mol.pna.ps 0562001929 مصطفى صراصرة دائرة الدورات االستكمالية واملسائية 5
 

 لإلدارة العامة للتدريب املهني الهيكل التنظيمي
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 صل األول   : مقدمةالف 

 حافظات امليف  مراكز التدريب املهني

 املوقع الجغرافي البريد االلكتروني رقم الهاتف مدير املركز اسم املركز الرقم

 jenin@tvet-pal.org 2504811-04 م. سندس ابو بكر مركز تدريب منهي جنين 1

 

 tulkerem@tvet-pal.org 2671242-09 سهاد أبو التين مركز تدريب منهي طولكرم 2

 beitjalah@tvet-pal.org 2744246-02 كاتيوشا الحواري  مركز تدريب منهي بيت جاال 3

 qalqilya@tvet-pal.org 2940006-09 شهير يعقوب مركز تدريب منهي قلقيلية 4

 nablus@tvet-pal.org 2384890-09 م. حمدهللا صابر مركز تدريب منهي نابلس 5

 hebron@tvet-pal.org 2227804-02 م. يحيى العطاونة ب منهي الخليلمركز تدري 6

 beitaour@tvet-pal.org 2487082-02 مكافح سليمان مركز تدريب منهي بيت عور  7

 yattavtc@tvet-pal.org 2272390-02 م. عيس ى عمرو  مركز تدريب منهي يطا 8

9 
مركز التدريب املنهي متعدد 

 األغراض/ حلحول 
 halhoul@tvet-pal.org 2221040-02 صر النمورةم. نا

 Salfeet.vtc@tvet-pal.org 2515478-09 م. محمد عبدالعال مركز تدريب منهي سلفيت 10

11 
مركز تدريب منهي القدس 

 )العيزرية(
 alqudsvtc@mol.pna.ps 2796482-02 م. محمود عيس ى

 

  الهيكل التنظيمي للمراكز املهنية
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 العامة اإلدارةاملوارد البشرية يف 
 املهني ومراكز التدريبللتدريب املهني 

 واملراكز اإلدارة العامة للتدريب املنهي

 
عدد املوظفين 

 اإلداريين
 املجموع دعق مثبت عدد املدربين

 11 0 11 0 11 اإلدارة العامة للتدريب املنهي

 راكز التدريب املنهيإعداد املوظفين واملدربين في م

 املركز اسم الرقم
عدد املوظفين 

 اإلداريين
 املجموع عقد مثبت عدد املدربين

 12 1 11 8 4 مركز تدريب منهي بيت جاال 1

 15 5 10 10 5 مركز تدريب منهي قلقيلية 2

 17 6 11 7 10 مركز تدريب منهي حلحول  3

 10 6 4 6 4 مركز تدريب منهي يطا 4

 10 8 2 7 3 منهي سلفيت مركز تدريب 5

 13 4 9 7 6 مركز تدريب منهي الخليل 6

 23 9 14 15 8 مركز تدريب منهي جنين 7

 11 6 5 7 4 مركز تدريب منهي بيت عور  8

 19 2 17 12 7 مركز تدريب منهي طولكرم 9

 16 1 15 9 7 مركز تدريب منهي نابلس 10

 5 4 1 3 2 مركز تدريب منهي العيزرية 11

 52 99 91 60 موعاملج
151 

40% النسبة املئوية  %60 66% 34% 

 

 زيع الكادر البشري حسب الجنستو

 
 

2019-2020الكادر البشري للعاملين يف التدريب املهني 

 ول   :  مقدمةالفصل األ  
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 الحالة الوظيفية للعاملين يف التدريب املهني

 

 املدربين إلى اإلداريينتوزيع نسبة 

 
 

 

 

 

2019-2020الحالة الوظيفية للعاملين يف التدريب املهني 

2019-2020طبيعة العمل للعاملين يف مراكز التدريب املهني 

 الفصل األول   :  مقدمة 
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 واملوازنة:التخطيط  .3
 

 جنبا الى  ذات العالقة  تواالستراتيجياالعامة للتدريب املنهي على املشاركة في إعداد ومراجعة الخطط  عكفت االدارة

 وهي كالتالي: جنب مع االدارات والوحدات املختصة في الوزارة وخارجها 

 )الطريق نحو العمل الالئق وتحسين فرص التشغيل(.2023-2021لقطاع العمل  االستراتيجيةالخطة  -

 2020للعام  خطة التشغيلية لإلدارة العامة للتدريب املنهيإعداد ال -

أجندة السياسات الوطنية )الوطنية االستجابة لتوجهات الحكومة الثامنة عشر في إدماج أولوياتها في خطة التنمية  -

 والخطط القطاعية وغير القطاعية(.

 الجمعية العامة لألمم املتحدة. 2030خطة التنمية املستدامة  -

اقعخيص دراسة تش -  من خالل الفريق الوطني لتعليم الكبار .( فلسطين  في الكبار تعليم  )و

 من خالل الفريق الوطني لتعليم الكبار. الكبار(الوطنية لتعليم  )االستراتيجيةتحديث  -

خالل إعداد موازنة برنامج التدريب املنهي والتشغيل )موازنة البرامج واألداء( وتوزيع األسقف املالية للبرنامج من  -

 .برنامج وزارة املالية للموازنة "بيسان"

 .2023-2021 لألعوام االستراتيجيةالنتائج  إطار تقرير  إعداد -

 .الخطط والتقارير الربعية والنصفية والسنوية وتقديمها لوحدة السياسات واملشاريع إعداد -

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول  :  مقدمة 
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 إطار  املنهي فيلإلدارة العامة للتدريب والتنفيذي تي التدخل السياسا( و من التعليم إلى العمل)اسة الوطنية سيانطالقا من ال

 لدور ومسؤوليات وزارة العمل على التدريب املنهي
ً
تأهيل وتهيئة أيادي عاملة مهنية مؤهلة املتمثل ب لهدف االستراتيجي، وتطبيقا

افق واحتياجات سوق العمل حددة في لنتائج األساسية األربع املل وفقاوذلك  .2020للعام نجازات واألنشطة اال  صر تم ح، بما يتو

)مع العلم بأن بعض االنجازات واألنشطة قد تخدم أكثر من نتيجة لكن تم وضعها تحت النتيجة التي تخدمها بشكل  الخطط،

 وهي كالتالي: (مباشر أكثر

 التعليم والتدريب املنهي. توسع في مدخالت ومخرجات برامج: النتيجة األولى -

 فعالية وارتباط التعليم والتدريب املنهي باحتياجات سوق العمل. دازديا الثانية:النتيجة  -

تعليم وتدريب منهي حديث يتماش ى مع املعايير العاملية بأنظمته وبحوكمته وبالقوانين  منظا الثالثة:النتيجة  -

 والتشريعات الناظمة لعمله.

 تدريب عن بعد بما يتوافق وتطورات انتشار وباء كورونا. جامبر  الرابعة:النتيجة  -
 

 توسع يف مدخالت ومخرجات برامج التعليم والتدريب املهني.النتيجة األولى: إنجازات  .1

  :جديدةبناء مراكز  مشاريع 1.1

  توسعة مركز يطا  مليون شيقل ومشروع 45مراكز تدريب منهي في الضفة الغربية بتكلفة  3البدء في تنفيذ مشاريع إنشاء

 مليون شيقل من خالل املوازنة التطويرية لوزارة العمل:   3,6بتكلفة 

 عطاءات التصميم بالتعاون مع وزارة األشغال العامة واإلسكان ملركز طوباس وتوسعة يطا. متابعة تنفيذ 

  يب منهي فيها.تخصيص قطعة ارض في طولكرم/ ارتاح بديلة عن قطعة شويكة للبدء في مشروع إنشاء مركز تدر 

 .البدء في إجراءات تخصيص قطعة ارض في رام هللا إلنشاء مركز تدريب منهي 
 

 مراكز:توسعة وتطوير اربعة مشروع     1.2  

   مراكز تدريب منهي وهي )جنين، قلقيلية، نابلس وبيت جاال( بقيمة  4االنتهاء من مشروع تحديث تجهيزات وتوسعة مباني

 .KFW   ورو بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبدعم من بنك التنمية األملانيمليون ي 3.2إجمالية بلغت 

    متابعة املشروع األملانيKFW تحديث وتطوير مؤسسات التعليم والتدريب املنهي والتقني" مع الجهة املنفذة "

املهنية املستهدفة )جنين،  مليون يورو للمراكز 3.2)إدارة املشروع في وزارة التربية والتعليم( بتكلفة إجمالية 

 في قطاع غزة. دير البلحالى مركز  جاال( باإلضافةقلقيلية، نابلس، بيت 

 متابعة تنفيذ أعمال التوسعة وإعادة التأهيل للمراكز املستهدفة في مشروعkfw    )وهي )نابلس، قلقيلية، جنين

 وجنين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.واملشاركة في استالم األعمال اإلنشائية في مراكز نابلس وقلقيلية 

  املنهي.تجهيز جداول الكميات واملواصفات الفنية لبواقي عطاءات التجهيزات واألثاث بالتعاون مع مراكز التدريب 

  متابعة طرح بواقي العطاءات للمشروع والتنظيم واملشاركة في لجان تقييم العطاءات وترسيتها بالتعاون مع وزارة

 األربعة.واللوازم العامة/وزارة املالية للعطاءات واالستدراجات لتوريد التجهيزات للمراكز  التربية
 

 إنجازات النتيجة االولىالفصل الثاني :  
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 :اليابانيةوكالة ال مشروعو  للتنمية الوكالة الكورية  مشروع 1.3

 تقديم مقترح معدل لتطوير مراكز تدريب منهي للوكالة الكوريةKoica  . 

  2022اختيار املقترح األولي كأحد املشاريع الفائزة للدعم من قبل الوكالة للعام. 

 تقديم مقترح مشروع للوكالة اليابانية لتطوير مراكز التدريب املنهي بالتعاون مع مركز التمكين االقتصادي. 

طوباس   1

يطا 2

طولكرم  3

4الخليل

                5

العطاءات واملشاريع

 متابعة عطاء التصميم ملشروع بناء وتجهيز مركز تدريب منهي
.بالتعاون مع وزارة األشغال العامة طوباس

 
متابعة عطاء التصميم لتوسعة مبنى مركز تدريب منهي يطا 

بالتعاون مع وزارة األشغال

عاون مع تخصيص ارض ملشروع مركز تدريب منهي طولكرم  بالت
األشغال

منهي  متابعة طرح وتنفيذ عطاء الصيانة ملبنى مركز تدريب
الخليل

روع التعاون مع الوكالة الكورية لتجهيز مقترح نهائي للمش
    املعتمد لوزارة العمل 

 

()  منح التعاون البلجيكي الفني1.4 

  نهدف من خالل الدعم املقدم من وكالة التعاون البلجيكي الى تعزيز مهارات الشباب الفلسطيني وذلك من خالل تطوير

 2500رب قا( من ناحية ثانية. حيث من املتوقع تدريب ما ي21مهاراتهم املهنية )الفنية( من جهة، وتعزيز مهارات القرن )

 املحورين خالل مدة املشروع، وتم انجاز النشاطات التالية: شابا وشابة في كال 

 للمتقدمين. املشاركة في اجتماعات اللجنة الفنية ووضع املعايير 

 ( املشاركة في تحضيرCall for proposalملن )مشاريع حاضنات األعمال والدورات القصيرة. ح 

 21ت القرن اهار بم الخاص املشاركة في تنفيذ نشاطات املخيم الصيفي االفتراض ي. 

  عقد اجتماع اإلدارة العامة ومدراء املراكز بهدف التحضير واالستعداد للتقديم مقترحات منح دورات التدريبية من

 خالل املشروع، بالشراكة مع القطاع الخاص.

 .املشاركة في إعداد دراسة حديثة الحتياجات سوق العمل 

 مال.املشاركة في إعداد دراسة حديثة حول حاضنات األع 

 .املشاركة في لجان تقييم املشاريع املقدمة واختيار الفائزة منها 

 متابعات مع مراكز التدريب بشأن تقديم مقترحات تنفيذ دورات تدريبية من خالل املشروع. 
 

 إنجازات النتيجة االولىالفصل الثاني :  
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 :التدريبيةلبرامج والعدد واألدوات ل املواد الخام 1.5 

الت املالية ومراجعة وتدقيق وتجميع كافة الوثائق )محاضر ضبط، سندات إدخال، إرساليات، متابعة املعام 1.5.1

 فواتير( للعطاءات واالستدراجات بالتعاون مع اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية التي تم توريدها سابقا.

حيث سيتم البدء بالتوريد  (12مجموعات مهنية من أصل  4، )98/2020طرح عطاء مركزي للمواد الخام رقم  1.5.2

من خالل اإلدارة العامة للشؤون  (استدرجات 8) املجموعات املهنية املتبقية سيتم طرحو  .2021-02بداية شهر 

 خالل الفترة القادمة. اإلدارية واملالية

تجهيزها ى للعمل عل 2021 القادم البدء بالتحضير مع املراكز املهنية لتحديد احتياجاتها من املواد الخام للعام 1.5.3

 .وطرحها وفق األصول 

استالم معدات ومواد تعقيم خاصة إلتباع االجراءات السليمة بالصحة والسالمة ملكافحة جائحة كورونا من  1.5.4

 ، وتوزيعها على كافة املراكز.World Vision و  GIZمؤسستي 
 

 مراكز التدريب املهني الخاصة: 1.6
 

مركز تدريب منهي تم ترخيصه خالل هذا ( 123)اص وأهلي منها مركز منهي خ( 230أكثر من ) املتابعة واإلشراف على 1.6.1

 .وخريجة خريج (5215)العام، حيث بلغ عدد خريجيها 

افيةاستمرار العمل في اللجنة  1.6.2 ملراكز التدريب املنهي واملكونة من اإلدارة العامة للتدريب املنهي والدائرة  اإلشر

في دراسة التقارير والتنسيبات الواردة من اللجان الفنية القانونية واإلدارة العامة للتفتيش وحماية العمل 

 .الفرعية في املحافظات املختلفة ورفع التوصيات املناسبة لوزير العمل بهذا الخصوص

تلقي طلبات الترخيص للمؤسسات الجديدة وتجديده للمراكز الخاصة وطلبات إضافة التخصصات واعتماد  1.6.3

 ستكمال الوثائق والتجهيزات املطلوبة.املدربين للمؤسسات املرخصة ومتابعة ا

متابعة الشكاوى والطلبات األخرى من املراكز الخاصة أو طلبة املراكز الخاصة وبحثها وإصدار كتب وتوصيات  1.6.4

 بشأنها من خالل لجنة التراخيص. 
 

 2020خالل  املراكز الخاصة يف أرقام

 ( 6اجتماعات لجنة التراخيص .) 

 (.109ي تم منحها )شهادات الترخيص والتجديد الت 

 ( 14طلبات وشهادات الترخيص املؤقتة للمراكز املرخصة سابقا من وزارة التربية والتعليم) 

 ( افقات املبدئية للتراخيص  (.82طلبات املو

  افقات إلضافة  (.61جديدة ) تواعتماد تخصصاطلبات املو

 ( افقات العتماد واضافة مدربين جدد وطلبات أخرى  (41طلبات املو

 (. 1000ل مراجعين بخصوص املراكز الخاصة )أكثر من استقبا 

  ترخيص وكشف ميداني...( )أكثر من  امتحانات،عقد  ومتابعة، )إشرافالزيارات امليدانية للمراكز الخاصة

1000.) 

 ( إناث.2868( ذكور و)2347( منهم )5215تصديق شهادات لخريجي املراكز الخاصة وبلغ عدد الخريجين ) 

 

 إنجازات النتيجة االولىالفصل الثاني :  
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 :والخريجونن وامللتحقاملتدربون  1.7

متدرب ومتدربة في التدريب األساس ي حيث بلغت  1654بلغ  2020/2021إجمالي أعداد امللتحقين للعام التدريبي  1.7.1

 %. 39% واإلناث 61نسبة الذكور 

  325وفي الدورات الصباحية متدرب ومتدربة  1341بلغ  2020-2019إجمالي أعداد الخريجين للعام التدريبي  1.7.2

 متدرب ومتدربة في الدورات املسائية.

متدرب / ومتدربة في الدورات  1341 االتيشهادة للمتدربين واملتدربات موزعة على النحو  1676إصدار تم  1.7.3

 .2020-2019شهادات بدل فاقد للعام التدريبي  10متدرب ومتدربة للدورات املسائية،  325الصباحية و

من خريجي املدارس الصناعية/ وزارة التربية داد الشهادات املصادق عليها في مسار التلمذة املهنية إجمالي إع 1.7.4

 لعمل.تمكنه من االنخراط بسوق اشهادة  216والتعليم 

 من مراكز وزارة العمل /الدورات الصباحية نوالخريج

 لرقما
 املركز
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 املجموع الكلي

 اناث ذكور  الحرفة

 0 68 0 0 13 17 0 0 0 19 19 0 0 التمديدات الكهربائية 1

 0 67 0 0 0 0 25 0 0 0 23 19 0 التمديدات الكهربائية ووحدات الطاقة الشمسية 2

 193 0 0 0 22 28 0 0 52 27 15 18 31 التجميل وتصفيف الشعر 3

 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 الرسم املعماري وحساب الكميات 4

 11 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 الدهان والديكور  5

 65 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 49 املكاتب وأتمتهالسكرتاريا  6

 171 1 17 15 21 27 0 0 39 13 12 0 28 الخياطة وتصميم االزياء 7

 0 87 12 0 15 9 0 0 10 11 13 17 0 التكييف والتبريد 8

 0 38 0 0 12 0 13 0 0 13 0 0 0 اعمال النجارة 9

 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 تجليس ودهان السيارات 10

 0 126 0 0 13 30 12 0 16 19 19 17 0 اعمال االملنيوم 11

 0 69 0 0 5 0 13 0 26 0 0 25 0 ميكانيك املركبات الخفيفة 12

 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 الحدادة واللحام 13

 0 26 0 0 11 0 15 0 0 0 0 0 0 كهرباء املركبات الخفيفة 14

 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 22 املبيعات والتسويق االلكتروني 15

 9 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 صيانة الحاسوب والشبكات 16

 0 52 0 0 15 0 16 0 0 21 0 0 0 التمديدات الصحية 17

 0 153 0 0 38 16 23 0 22 32 22 0 0 عمال البالطا 18

افيك 19  11 4 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 تصميم جر

 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 التمديدات الصحية والتدفئة املركزية 20

 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 صيانة اآلالت الزراعية 21

 14 3 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 تصميم داخلي وديكور  22

 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 السيارات الحديثة اتكنولوجي 23

 531 810 34 15 211 127 117 11 165 205 123 174 159 املجموع

 1341 املجموع

 : إنجازات النتيجة االولىالفصل الثاني  
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 2020وخريجات الدورات املسائية يف مراكز التدريب املهني للعام  يعداد خريجأ

 الرقم
 املركز
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اال 
ج
ت 

بي
 

ت
في
سل

 

س
ابل
ن

ل   و
لح
ح

 

طا
ي

ين 
جن

ية  ر
يز
لع
ا

 

 املجموع الكلي

 ذكور  إناث ةالحرف

 19    19      التمديدات الكهربائية 1

 13       13   النجارة 2

 7  7        اعمال االملنيوم 3

 11     11     الحدادة واللحام 4

 15   15       كهرباء السيارات 5

 26     26     التمديدات الصحية 6

 29  12   17     ميكاترونكس 7

 cnc   8       8نجارة  8

  27 27        تجميل 8

 19   19       الدهان والديكور  9

 24     24     دهان سيارات 10

 1 16        17 خياطة 11

 10   10       دهان موبيليا 12

افيكي 13   29   29      تصميم جر

 8 7     15    مساعد شف 14

 12 3  15       تسويق الكتروني 15

 10      10    ابوكس ي لاعما 16

 10 7       17  صيانة أجهزة خلويه 17

 14       14   التكييف والتبريد 18

 املجموع
17 17 35 25 78 48 59 46 89 236 

 325 املجموع

 

املتدربون امللتحقون والخريجون
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 دورات الصباحية ال املهني يفواملتدربات يف مراكز التدريب إجمالي أعداد املتدربين 

 .2020-2019للعام التدريبي 

 
إجمالي أعداد املتدربين واملتدربات حسب التخصص يف الدورات الصباحية واملسائية للعام 

 .2020-2019التدريبي 

 

ام أعداد خريجي وخريجات الدورات املسائية يف مراكز التدريب املهني للع
2020
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 املهني :اإلرشاد والتوجيه  1.8

  واملتدربات وتعزيز قيمة العمل املنهي عدد  املنهي للمتدربينتعزيز الوعي املنهي وتقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه

 . 110اللقاءات 

 ي عدد تقديم خدمة التوجيه واإلرشاد املنهي من خالل تنفيذ زيارات متبادلة بين املدارس ومراكز التدريب املنه

 فقط بسبب جائحة كورونا.(2020)بداية عام  لشهرين  55الزيارات 

اإلرشاد والتوجيه املنهي

03 02 01

ي دليل املتدرب املنهي ف اعداد
مراكز التدريب املنهي

نهي تقديم خدمة التوجيه واإلرشاد امل
ة من خالل تنفيذ زيارات متبادل
ملنهي بين املدارس ومراكز التدريب ا

    عدد الزيارات 

شاد تعزيز الوعي املنهي وتقديم خدمات اإلر 
دربات والتوجيه املنهي  للمتدربين واملت

اءات وتعزيز قيمة العمل املنهي عدد اللق
   

 
 :والترويج للمراكز والتدريب املهني اإلعالم 1.9 

  كولون  ةغرف مشروع  مع بالتعاون  الترويج واإلعالن للبرامج التدريبية واملراكز املهنية والتعليم والتدريب املنهيتم 

 :حرفية واتحاد الغرف التجارية الفلسطينية من خاللال

 طرح إعالن ممول على وسائل التواصل االجتماعي حول خدمات مراكز التدريب املنهي. .1

اقع التواصل االجتماعي. .2  إعداد فلم قصير حول التدريب املنهي ونشرة من خالل مو

 ق مع وحدة العالقات العامة و اإلعالم.نشر أخبار وأنشطة التدريب املنهي على صفحة وزارة العمل بالتنسي 

  ومؤسسات جميع مراكز التدريب املنهي صفحات الترويج على صفحات الفيسبوك لإلدارة العامة للتدريب املنهي و

 .املجتمع املحلي الشريكة

                       

                           

                         

    

                           

             

                          

                     

                       

                       

                        

                       

                           

                       

               

https://youtu.be/_

-jymPFuC-M
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 .فعالية وارتباط التعليم والتدريب املهني باحتياجات سوق العمل ازديادالثانية: النتيجة  .2
 

 :واملناهجالبرامج التدريبية  2.1  

  برنامج تدريبي في مراكز التدريب املنهي 11 مساندة لــتطوير مواد تدريبية. 

 ( منهاج جديد 18إعداد نماذج تقييم املناهج والتدريب امليداني للمناهج الجديدة). 

 قوائم مسميات البرامج التدريبية مع عدد الساعات لكل برنامج حسب نوعه )برامج أساسية، برامج  إعداد مسودة

 .رفع كفاءة، برامج دبلوم منهي( للمراكز الخاصة في مجال التدريب املنهي

  الحياتية، ومدربي املهارات   تقييم برنامج املهارات الحياتية املطبق في مراكز التدريب املنهي من قبل مدراء املراكز

 .الستبانهاتم تطويرها من قبل اإلدارة العامة للتدريب املنهي وتحليل نتائج  استبانةمن خالل تعبئة 

  عقد دورات رفع كفاءة ملجموعة من مدربي مراكز التدريب املنهي وفنيي القطاع الخاص )تدريب فني( في مجال

  .96الشعر والطاقة الشمسية حيث بلغ عددهم تكنولوجيا السيارات، والتكييف والتبريد، والتجميل وتصفيف 

 (:GIZ) ودعم التعاون الفني االملانيبالتعاون  "TTT" مشروع تدريب املدربين  2.2

كفاءة مخرجات املراكز وبناء قدرات املدربين، وضمن دعم مشروع  عاملنهي لرففي إطار خطة اإلدارة العامة للتدريب 

 :تم العمل، فقدلوزارة  (Train The Trainers TTT) تدريب املدربين

  عقد عدة دورات تدريبية ورفع كفاءة ملدربي مراكز التدريب املنهي والقطاع الخاص ومدربي املدارس الصناعية– 

  :وزارة التربية والتعليم في مجاالت

 .التكييف والتبريد .1

 .التجميل وتصفيف الشعر .2

 .النجارة .3

 التدريب والقدامى )األيام التدريبية ملدربي املراكز الجدد  استكماال للتدريب التربوي للمدربين تم عقد عدد من

 .قبل الخدمة، التدريب أثناء الخدمة(

 التحضير لعقد دورات تدريبية )رفع كفاءة( في مجاالت التمديدات الكهربائية وإعداد مدربي خطة وبدء  إعداد

 .مدربين بالتعاون وزارتي التربية والتعليم العالي

 
 ومتابعتها:ز التدريب املهني اإلشراف ىلع مراك  2.3

لتطبيق آليات االشراف  بناء وتطوير وصف مهام املشرفين األساسية واعتماده من قبل املدير العام والوزير  2.3.1

 واملتابعة الجديدة من خالل املشرفين الجدد.

ميمها على وتع انموذج 11تصميم وتطوير املجموعة األولى من نماذج املتابعة واإلشراف على املراكز واعتماد  2.3.2

 .املراكز، خاصة بالبرامج التدريبية واملتدربين

العمل على وسيتم تصميم وتطوير نماذج خاصة بمتابعة وتقييم املدربين واملشرفين الداخليين في املراكز  2.3.3

 .2021خالل عام  اعتمادها
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افيهزيارة تعريفية  30من  تنفيذ أكثر  2.3.4 بخصوص آليات االشراف  ميدانية على جميع مراكز التدريب املنهي، وإشر

كيفية و الجديدة تم خاللها عقد اجتماعات مع كافة املوظفين وتعريفهم بآليات اإلشراف واملتابعة  ،واملتابعة 

 .تهااستخدام النماذج املختلفة ومناقش

دائرة املتابعة واإلشراف ومشرف مراكز  بين مدير  لقاءات شهريا 4-3معدل وعن بعد ب ةوجاهي عقد اجتماعات 2.3.5

الشمال ومشرف مراكز الجنوب وبحضور املدير العام في بعضها، تم من خاللها تطوير نماذج املتابعة ومناقشة 

 قضايا املراكز وآليات اإلشراف ونتائج الزيارات امليدانية للمراكز.

 .ت للمدربيناملختلفة التي عقداإلشراف ومتابعة تنفيذ دورات رفع الكفاءة  2.3.6

مراكز التدريب املنهي بالتعاون مع اإلدارة العامة للشؤون  ا جديدا فيمدرب18الختيار املشاركة في لجان املقابالت  2.3.7

 اإلدارية واملالية وديوان املوظفين العام.
 

 :دراسة احتياجات سوق العمل  2.4

التجارية الصناعية الزراعية  واتحاد الغرفعمل املشاركة في إعداد دراسة احتياجات سوق العمل بالشراكة بين وزارة ال

 االملانية. كولون الحرفيةغرفة مشروع و 

  :عنوان الدراسة 

 .2020االحتياجات التدريبية في املنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة العاملة في الضفة الغربية 

 (نتائج الدراسة )االحتياجــــات التدريبيــــة: 

 بيـة الحرفيـة واملهنيـةاالحتياجات التدري: 

صيانـة اآلالت الصناعيـة، وتحليـل وتصميـم أنظمـة الطاقـة الشمسـية، والتصميــم الداخلــي والديكــور، وأعمــال 

  CNC. الحديثـةاللحــام الصناعــي املختلفــة )أكسـجين، سـتالين، لحـام نقطـة( والنجـارة الفنيـة 

 اصــة بالحاســوب وتطبيقاتــه املختلفــةاالحتياجــات التدريبيــة الخ: 

طـرق التسـويق االلكترونـي وأسـاليبه وإعـداد وإدارة الخطـط التســويقية باســتخدام الحاســوب والتطبيقــات 

األزياء املحاســبية واملاليــة الحديثــة باســتخدام املحاســبة املحوســبة، وتكنولوجيــا الوســائط املتعــددة، وتصميــم 

 .رســم الباتــرون باســتخدام الكمبيوتــر الحاســوب،باســتخدام 

 االحتياجات التدريبية الخاصة بالجوانب اإلدارية: 

إدارة املشـتريات الخارجيـة واالسـتيراد والتخليـص الجمركـي والضرائـب، وتنميــة مهــارات العامليــن فــي إدارة 

 .ثــة، وإدارة املشــروعات املتوســطة والصغيــرةاملكاتــب والســكرتاريا الحدي

 االحتياجات التدريبية في مجـــال تطويـــر اللغـــات: 

 .اللغــة االنجليزيــة، والعبريــة، والصينيــة

 االحتياجـات التدريبيـة في مجال السـياحة والفندقية: 

  .فـن إعـداد الطعـام والشـراب، وتقديـم الطعـام والشـراب

  حتياجـات التدريبيـة فـي مجـال الزراعـةاال: 

 .تعبئــة األعشاب واملنتجــات الزراعيــة وتغليفهــا، وبنــاء البيــوت البالستيكية وتجهيزهــا
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  للدراسةالتوصيــات: 

 ي فــي الــدورات التدريبيــةالحاجــة إلــى التركيــز بشــكل أكبــر علــى التطبيــق العملــ. 

  مع متطلبات سوق العمل تتالءمطرح دورات تدريبية. 

  ضـرورة متابعـة خريجـي الـدورات التدريبيـة التـي يتـم عقدهـا فـي وحـدات التدريـب املهنـي والتقنـي فـي الغـرف التجاريـة

 .الصناعيـة الزراعيـة الفلسـطينية بعـد التخـرج

 ن الخبــرات اإلقليمية والعامليــة فــي مجــال التدريــب املهنــي والتقنــياالســتفادة مــ 

  الحاجـة إلـى إجـراء دراسـات دوريـة لالحتياجـات التدريبيـة املتجددة فـي املنشـآت متناهيـة الصغـر والصغيـرة

 واملتوسـطة العاملـة فـي الضفــة الغربية.

ابرز األنشطة والبرامج

ف توريد تجهيزات أربع مشاغل طاقة شمسية و مشغل تكيي
رفة وتبريد لصال  مراكز التدريب بالتعاون مع مشروع غ

.كولون 

لتدريب في مراكز ا والوجاهيااللكتروني : اعتماد التعليم املدمج
املنهي 

-    ي تأمين املتدربين ضد الحوادث الشخصية للعام التدريب
    

ون مع تنفيذ مجموعة من دورات رفع الكفاءة للعاملين في سوق العمل بالتعا
وغيرها  في مجال السيارات الهجينة والطاقة الشمسية كولون مشروع غرفة 

(ـة/متدرب     وتخريج )

(.جواز سفر للنجاح)مدرب ومدربة للمهارات الحياتية    تدريب 

االعمالعالم  الىتعرف  KABتطبيق برنامج  

تطبيق برنامج التعلم في بيئة العمل

اد عطاء احتياجات مراكز التدريب املنهي  من املو  اجراءاتمتابعة 
ية وزارة املال/ الخام للدورات التدريبية مع مديرية اللوازم العامة 

      /    للعام 

ريبا تدريب جميع مدربي مراكز التدريب املنهي وعدد من اإلداريين تد
 لتطبيق منهجية املهمة املركبة في TTTتربويا من خالل مشروع 

.التدريب

تدريب ) مدربي مراكز التدريب املنهي وفنيي القطاع الخاص رفع كفاءة 
د، والتجميل في مجال تكنولوجيا السيارات، والتكييف والتبري( فني

 .وتصفيف الشعر

تم تطويرها لــ  متابعة تطبيق وتقييم املرحلة األولى من املناهج الجديدة  التي
برنامج تدريبي   

   دها اعتماد برامج تدريبية جديدة للمراكز املهنية الخاصة حيث بلغ عد

روع إطالق دراسة واقع سوق العمل الفلسطيني من خالل التعاون مع مش
Enable نيوالذي يهدف إلى رفع كفاءة ومهارات الشباب الفلسطي .

املحوسبشراء وتطبيق نظام إدارة املستودعات واللوازم 
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 الفصل الثالث:  انجازات النتيجة الثانية 
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  نظام تعليم وتدريب مهني حديث يتماشى مع املعايير العاملية بأنظمته النتيجة الثالثة:  .3
 لعمله. والتشريعات الناظمةوبحوكمته وبالقوانين 

 

 :االلكترونيتسجيل التطوير نظام   3.1

الكتروني واستخدامه في كافة مراكز التدريب املنهي لتسهيل تواصل املواطنين واملسجلين في املراكز  تطوير نظام تسجيل

. واستخدامه لعمليات املقابالت 2021- 2020 يالتدريبمسجل للعام  6500حيث وصل عدد املسجلين على النظام أكثر من 

 الشخصية وفرز املقبولين.

 
 

 

 

 

  

 

 لثة:  انجازات النتيجة الثاالرابعالفصل  
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 توزيع املتقدمين ىلع البرامج التدريبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لثةالنتيجة الثا:  انجازات الرابعالفصل  

 املجموع ذكر أنثى البرنامج التدريبي

 1606 73 1533 التجميل وتصفيف الشعر

 527 522 5 أعمال البالط

 507 17 490 الخياطة وتصميم األزياء

 506 503 3 التمديدات الكهربائية ووحدات الطاقة الشمسية

 476 473 3 أعمال األملنيوم

 348 8 340 السكرتاريا وأتمتة املكاتب

 324 317 7 التكييف والتبريد

افيكي  272 34 238 تصميم جر

 263 122 141 تصميم داخلي وديكور 

 255 255  التمديدات الصحية

 177 175 2 التمديدات الكهربائية وأجهزة الحماية واإلنذار

 175 175  ميكانيكي مركبات خفيفة

 168 168  كهربائي مركبات خفيفة

 142 51 91 التسويق االلكترونيمندوب مبيعات و 

 134 134  التمديدات الكهربائية

 103 102 1 أعمال النجارة

 102 67 35 صيانة الحاسوب والشبكات

 87 24 63 تكنولوجيا التصوير وصناعة األفالم

 86 84 2 ميكاترونيكس مركبات خفيفة

 82 82  تجليس ودهان السيارات

 80 80  دهان وديكور 

 63 63  ك السياراتكهروميكاني

 57 57  أعمال النجارة الحديثة

 29 29  تكنولوجيا اللحام

 23 22 1 الحدادة و تشكيل املعادن

 19 18 1 صيانة األجهزة املنزلية

 14 14  صيانة آالت الزراعية

 6625 3669 2956 املجموع
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 لثة:  انجازات النتيجة الثابعالراالفصل  
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 :النظام املحوسب إلدارة املوارد البشرية واملستودعات تطوير  3.2

  تثالثة مجاال يتضمن :- 

 إدارة املوارد البشرية. .1

 إدارة املستودعات واملشتريات. .2

 ية والبريد الصادر والوارد(.إدارة املراسالت وأرشفتها )املذكرات الداخل .3

، وبلغت التكلفة التقديرية مشروع تدريب املدربين -(GIZ)تم تمويل النظام من قبل املؤسسة األملانية للتعاون الدولي 

اقع 235310لشراء النظام املحوسب  شيكل للتجهيزات املادية )طابعة  72310شيكل للنظام املحوسب،  163000، بو

 وامللصقات والحبر(.باركود وقارئ باركود 

  النظام: أهداف- 

 .مواكبة التكنولوجيا واالستغناء عن املراسالت الورقية واعتماد املراسالت الكترونيا 

 .تمكن صانع القرار من اإلشراف واتخاذ القرارات السليمة 

 .تنظيم العمل و توفير الوقت والجهد 

 عات.توثيق وحفظ وإدارة امللفات واألصناف املختلفة في املستود 

 .يقلل النظام من عبء إدخال البيانات 

  .تحسين األداء واإلنتاجية وحفظ املعلومات والرجوع لها عند الحاجة 

  .تسهيل التواصل داخل الوزارة وخارجها 

  وهي: يسعى البرنامج للوصول إلى مجموعة من املخرجات- 

 .تحقيق الكفاءة والفعالية في األداء والعمل الوزارة 

 ـــية.تعــــــزيز إج ــافـ ـــنـــزاهة والشفـ  ــــراءات الــ

  .تعزيز مبادئ الحوكمه اإلدارية الصحيحة 

  .ــاجيــــة  تحسيـــــن اإلنـــتــ

  العمل:خطوات 

 . تحديد االحتياجات لإلدارات العامة ومكاتب العمل ومراكز التدريب املنهي 

  .صياغة األهداف وتقديم الحلول املمكنة وتقييمها 

  جراءات اإلدارية إلدارة املستودعات واملشتريات وإدارة املوارد البشرية.أتمتة اإل 

 .التنفيذ والتوثيق ومعالجة التحديات في كل مرحلة من العمل 

 ب املنهي ومديريات ومكاتب العملتوفير نظام محوسب إلدارة املوارد بشرية واملستودعات للوزارة ومراكز التدري.  

 لبيانات على النظام والبدء باملراسالت اإلدارية/ املذكرات الداخلية والبريد العمل جاري على إدخال جميع ا

 الصادر والوارد.

  إعداد املواصفات الفنية للتجهيزات املادية )طابعة البار كود، قارئ البار كود وامللصقات( لنظام املستودعات

 (.ZGIواملشاركة في ترسيه العطاء مع املؤسسة األملانية للتعاون الدولي )

 الفصل الرابع:  انجازات النتيجة الثالثة 
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  متابعة تشكيل لجنة فنية لتوحيد مسميات البنود في الوزارة ومراكز التدريب املنهي ومديريات العمل من خالل

 ورشة عمل ملدة أسبوع.

  وتكنولوجيا التنسيق لعقد تدريب املوظفين على نظام إدارة املوارد البشرية واملستودعات في وزارة االتصاالت

موظف وموظفه من الوزارة ومراكز التدريب املنهي ومديريات ومكاتب العمل  110املعلومات، ومتابعة تدريب 

 لتطبيق نظام إدارة املوارد البشرية واملستودعات.

  جديدة.مراجعة مدى التقدم وتحديد مهام ومسؤوليات 

  :2018-2019تورينو  الجولة الخامسة من عملية/فلسطين-إنجاز التقرير الوطني3.3 

بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي  (بالتعاون مع مؤسسة التدريب االوروبيةتم اعداد التقرير 

اقع التعليم والتدريب (ندولييوالوالبحث العلمي واتحاد الغرف التجارية الصناعية وكافة الشركاء املحلين  ، والذي يشخص و

 هي:لنظام وفقا للمعايير العاملية و خرج بمجموعة من التوصيات الهامة لتطوير ا حيثاملنهي والتقني وسوق العمل في فلسطين، 

 دعم وتعزيز حوكمة النظام، وتطوير اآلليات التنفيذية له. 

 تعليم والتدريب املنهي والتقنيتطوير نظام متابعة وتقييم موحد لعناصر منظومة ال. 

   الالزمة على التشريعات املتعلقة باملنظومة اإلصالحاتإدخال. 

   إنشاء الصندوق الوطني للتعليم والتدريب املنهي والتقني. 
 

 :قوانين واجراءات وتنظيمات  3.4

صات لكل وتمنع تضارب اجراءات اعداد وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم تحدد االختصا 3.4.1

ان وزارة العمل هي الجهة املسؤولة عن كافة البرامج املهنية بمختلف  حيثراكز الخاصة واملراكز الثقافية، ترخيص امل

 مستوياتها واشكالها.

 إعداد دليل املتدرب املنهي في مراكز التدريب املنهي. 3.4.2

لتدريب املنهي ومراكز التدريب املنهي وبطاقات الوصف الوظيفي لإلدارة العامة ل املقترحةالهيكلية الجديدة مراجعة  3.4.3

 لها.

 اعداد قائمة احتياجات الكوادر البشرية الضرورية للتدريب املنهي. 3.4.4

وتعميمها على ا املجموعة األولى من نماذج املتابعة واإلشراف واعتمادهو بناء وتطوير وصف مهام املشرفين األساسية  3.4.5

 املراكز.

%، للحصول على بيئة نظيفة ومرتبه، وتدريب 30في مراكز التدريب املنهي بنسبة   5Sالـ ودة الخمسة معايير الج تطبيق 3.4.6

 .الطالب بشكل أفضل، وسهولة الوصول للعدد واألدوات

 .سوق العمل الفلسطيني معلومات املشاركة في اجتماعات لجنة سوق العمل لتفعيل نظام 3.4.7

كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة واعتماده. كما تم تزويد كافة  جائحةبوتوكول االجراءات الصحية الخاصة اعداد بر  3.4.8

 .World Visionو   GIZجائحة كورونا من مؤسستي  للوقاية منخاصة التعقيم المعدات ومواد املراكز  ب

 عن بعد( وتقسيمهم إلى مجموعات وبأيام مختل 3.4.9
ً
فة وحسب اعادة هيكلية دوام املتدربين في املراكز )وجاهيا والكترونيا

افق مع اجراءات التباعد االجتماعي واالجراءات الصحية املعتمدة.  الطاعة االستيعابية للمشاغل بما يتو

 
 

 الفصل الرابع:  انجازات النتيجة الثالثة 
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 كورونا. جائحةتدريب عن بعد بما يتوافق وتطورات انتشار  برامجالرابعة: النتيجة  .4
 

سار التدريب املدمج بإيجاد بيئة مواكبة للتطور التقني وإحداث نقلة في التدريب في ظل كان ال بد من تعزيز م 2020في عام 

 جائحة كورونا واالغالقات املتكررة والتغيرات التي حصلت، حيث تم:

  عقد تدريبات للقطاع الخاص حول آليات التعليم عن بعد بالتعاون مع مشروعGIZ-MJO. 

  في اإلدارة العامة وفي مراكز التدريب املنهي على استخدام أدوات التدريب تدريب مجموعة من املدربين واإلداريين

 املدمج والتعلم عن بعد.

  بالتعاون  موظف وموظفه من مراكز التدريب املنهي على برنامج املهارات الحياتية/ جواز سفر للنجاح. 25تدريب

 مع مؤسسة التمكين االقتصادي.

  غالق من خالل التعاون مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية عقد تدريبات فنية عن بعد في فترة اإل

املرحلة الثانية في  في 462و املرحلة األولى في امستفيد 335تم تدريبحيث غرف كولون الحرفية،  مشروعاو 

 .برامج مختلفة

  حسب التفاصيل التالية:مستفيد 797وقد بلغ مجموع املرحلتين ، 

 :املرحلة األولى .1

 عدد املشتركين التدريبيةالدورة  #

 83 السيارات الهجينة )الهايبرد( 1

 29 السيارات الهجينة )الهايبرد( 2

 83 أنظمة الطاقة الشمسية 3

 58 التحكم الصناعي 4

 82 التكييف والتبريد 5

 335 املجموع
 

 :املرحلة الثانية .2

 عدد املشتركين الدورة التدريبية #

 78 املباني الذكية 1

 74 اني الذكيةاملب 2

 99 التسويق باستخدام وسائل التواصل االجتماعي 3

 CNC 37التحكم الصناعي  4

 88 الزراعة املائية 5

 24 التمديدات الصحية 6

 62 أنظمة الهيدرولك 7

 462 املجموع

 الفصل الخامس:  انجازات النتيجة الرابعة 
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 الصعوبات والتحديات:

 البيئة الخارجية : 

  في املشاغل و حاالت اإلغالق املتكررة بشكل عام والتدريب السلبي على العملية التدريبية  أثرهاو جائحة كورونا

 وعدم انتظام الدوام وصعوبة الحركة والتنقل.
 

 :الكوادر البشرية 

 وموظفين إداريين في مراكز التدريب وامناء مستودعات في الكوادر البشرية من مدربين ومشرفين  املستمر  النقص

  .املنهي

  التي تقوم بها االدارة والخطط التطويرية ملهام ا مقارنة بحجم قلة عدد املوظفين في اإلدارة العامة للتدريب املنهي

 .لها

 .تسرب بعض موظفي العقود في مراكز التدريب بسبب عدم تثبيتهم 

  يمة الراتب عن العمل في وظيفة مدرب النخفاض ق)ممن يحملون مؤهال اقل من بكالوريوس( عزوف الحرفيين

 املخصص وارتفاع دخلهم في سوق العمل.

 .ضعف برامج تطوير الكادر واملدربين بسبب ضعف املوازنة التشغيلية وعدم تفعيل وحدة تنمية املوارد البشرية 

 افر للعاملين في املنظومة  ومنها عالوة املخاطرة وطبيعة العمل ملن ال يحملون شهادة الهندسة. عدم وجود نظام حو

  نة العامة:املواز 

  النشاطات واألهدافتنفيذ مما يؤخر العامة حتى الربع الثاني من العام املوازنة بنود التأخير في البدء في تنفيذ 

املخطط لها للوزارة ومنها على سبيل املثال ال الحصر تنفيذ عطاءات توريد املواد الخام واملشاريع التطويرية 

 املستمرة.

 لتشغيلية وقرارات تقنين املصروفات ومنها على سبيل املثال: عدم صرف بدل تنقل محدودية الصرف في املوازنة ا

على تنفيذ مهامها بشكل كامل )عدم قدرة لجان التراخيص دارة واملراكز للموظفين مما يتسبب بالحد من قدرة اال 

ي الحكومية، وكذلك في املحافظات على املتابعة بشكل كامل ملهامها لعدم وجود مركبات في مراكز التدريب املنه

ضعف تطبيق منهجية التدريب في مكان العمل حيث يلزم تغطية نفقات تنقل املدربين لإلشراف على تدريب الطالب 

 .في القطاع الخاص ، باإلضافة لضعف قدرة املراكز على تنفيذ نشاطات اإلرشاد املنهي في املحافظات(

 :اإلطار التشريعي 

  ملنهي يعالج كافة جوانبه القانونية واالدارية والتنفيذيةقانون خاص بالتدريب اعدم وجود 

 هذا وتوسع  وخاصة مع تطور  اإلطار التنظيمي والتشريعي الناظم لعمل املراكز الخاصة. عدم مواكبة وتحديث

 القطاع بشكل كبير خالل السنوات املاضية.

  املختلفة .غياب مرجعية معتمدة للمعايير املهنية  للبرامج والقطاعات التدريبية 

 .في املستويات األساسية للعمل 
ً
 غياب نظام وطني للجودة ولالمتحانات لخريجي املراكز الخاصة وخصوصا

 الصعوبات والتوصيات س:  السادالفصل  
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 :صعوبات أخرى 

  للمشرفين.نقص الدعم اللوجستي لتنفيذ مهام االدارة في االشراف واملتابعة مثل توفير سيارات حركة 

 حاجة سوق العمل من العمالة املاهرة وممنهجة لدراسةستطالعات دورية عدم وجود ا. 

  النمطية للتدريب املنهياملجتمعية النظرة. 

 

 التوصيات
 على املستوى االستراتيجي : 

   توحيد منظومة التعليم والتدريب املنهي والتقني، من خالل العمل مع وزارة التربية والتعليم العالي والجهات

يكة األخرى والقطاع الخاص واملجتمع املدني، الستكمال إنشاء هيئة التعليم والتدريب املنهي والتقني الوطنية الشر 

 التعليم والتدريب املنهي والتقني في فلسطين. املقرة من مجلس الوزراء  كجسم مسؤول عن قطاع

 ي حل اإلشكاالت التشريعية العمل على إقرار قانون عصري وشامل للتعليم والتدريب املنهي والتقني مما يساهم ف

 التي تحول دون تطوره.

  تعزيز نظرة املجتمع لخريجي التعليم والتدريب املنهي والتقني من خالل نشر الوعي ضمن نشاطات التوجيه واإلرشاد

 املنهي ووسائل اإلعالم وغيرها من الوسائل. 

  لتنظيم العمل املنهي وهذا بدوره سيرفع من العمل على اعتماد تصنيف منهي ومعايير مهنية وطنية كما إقرار قانون

قيمة وأهمية هذا القطاع  باإلضافة إلى رفع مستوى املهارات املحلية وتأطيرها ويساهم في تبادل القوى العاملة 

 .
ً
 إقليميا ودوليا

  في هذا القطاع من خالل إنشاء مؤسسات تعليم وتدريب وتوسيع مجاال 
ً
ت زيادة نسب امللتحقين املتدنية حاليا

افق املتوفرة بتفعيل عمل املراكز بدوام إضافي من  التعليم والتدريب في املراكز القائمة، واالستغالل األمثل للمر

 بناء املراكز الجديدة.خالل الدورات املسائية، والعمل على استكمال 

 تحتية ورفع كفاءة وفعالية توحيد جهود الداعمين الدوليين لقطاع التعليم والتدريب املنهي والتقني لتطوير البنية ال

 ، في إطار رؤية وطنية شاملة للنظام.بشكل عام ملنظومةكز وااملرا

 

  :على املستوى التنفيذي 

 وذلك لتغطية احتياجات اإلدارة العامة واملراكز القائمة والجديدة من املدربين واإلداريين. تعيين املوارد البشرية 

  اكز.تخصيص سيارات حركة لإلدارة العامة واملر 

  من خالل ورفدهم االستمرار في جهود إعادة تأهيل املدربين 
ً
باملهارات الجديدة في سوق العمل، وتأهيلهم تربويا

 املشاريع القائمة.

 .تنفيذ اشتراطات السالمة املهنية في املراكز سواء للطلبة أو املشاغل وتوفير املوازنات الالزمة لذلك 
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  املهن واالحتياجات الفعلية  الخريجين وتطوراتمتابعة احتياجات سوق العمل عن طريق دراسات خاصة بمتابعة

خالل تفعيل نظام املتابعة والتقييم ملنظومة التعليم والتدريب املنهي  ناملختلفة، ومفي القطاعات االقتصادية 

 وسوق العمل.

  عدات في املشاغل بشكل دوري لضمان مواءمتها مع احتياجات سوق التجهيزات واملوصيانة االستمرار في تحديث

 العمل.

  افز للعاملين وبخاصة املدربين لحل إشكالية عزوف ملراكز التدريب خاص إنشاء نظام مالي املنهي، ونظام حو

 العمل. املدربين في بعض الحرف عن العمل في مراكز التدريب املنهي بسبب تدني رواتبهم وارتفاع أجورهم في سوق 

  تغيير نظام التراخيص واالعتماد ملراكز التدريب املنهي الخاصة هيكليا وتنظيميا عبر العمل على إنشاء مركز لالعتماد

 وضبط الجودة لترخيص املراكز واعتماد البرامج في مستويات العمل األساسية والتدريب املستمر.
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 يف الختام ..
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