
 المشاريع المقدمة من المؤسسات الداعمة للتدريب المهني
 منهجية التلمذة الصناعية BTCأواًل: مشاريع 

 األقسام المدعوم المراكز المدعومة
 تاريخ المشروع

 مستجداتالانجازات المشروع/ االنشطة/ 
 النهائية البداية

 مركز اإلمام الشافعي

 30/09/2016 01/04/2016 صيانة الحاسوب

تقدمت اإلدارة العامة بالعديد من المقترحات للمنافسة على تمويل 
من قبل  -التدريب في بيئة العمل  –مبادرات التلمذة الصناعية 

مبادرات في مراكز  7وقد تم قبول  BTCالوكالة البلجيكية للتنمية 

يورو. وقد تم  90,000التدريب المهني وتمويلها بمبلغ إجمالي 

مبادرات  3من ال  %85مبادرات وإنجاز  4االنتهاء من تنفيذ 

المتبقية التي تم البدء فيها بداية هذا العام التدريبي، وتعتمد هذه 
لتدريب في المبادرات على الدمج بين التدريب داخل المراكز وا

مواقع العمل إلكساب المتدرب الخبرة العملية المطلوبة وتسهيل 
 اندماجه في سوق العمل. 

 30/09/2016 01/04/2016 الخياطة

 دير البلح
 30/09/2016 01/04/2016 كهرباء سيارات

 30/09/2016 01/04/2016 ميكانيكا سيارات

 خانيونس
 30/06/2017 01/09/2016 التجميل

 30/06/2017 01/09/2016 التصوير والمونتاج

 30/09/2016 01/04/2016 الحدادة رفح

 )سباكة، ميكانيكا ديزل، التجميل( اإلمام الشافعي

2017  2018 

 )جديد(
 مبادرات جديدة في الفترة القادمة 9يوجد 

مقترح جديد للمنافسة على تمويلها للعام  15تقدمت اإلدارة ب 

، باإلضافة إلى تقديم مبادرات ليتم دعمها 9قبول وقد تم م  2017

مقترح لتنفيذ دورة ثانية من األربع مبادرات التي تم االنتهاء من 
  تنفيذها العام السابق.

  

 البالط دير البلح

)تمديدات كهربائية، تصوير أفالم  خانيوس
 وثائقية(

حدادة وابواب سحب، طوبار ) رفح
 (وحديد تسليح

 طاقة شمسية الشمال



 

 المشاريع المقدمة من المؤسسات الداعمة للتدريب المهني
 بدعم من مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية الدورات القصيرة: ثانياً 

 م المدعوماقساأل المراكز المدعومة
 تاريخ المشروع

 مستجداتال/ انجازات المشروع/ االنشطة
 النهائية البداية

 رفح
 

 القصارة

01/09/2016 01/03/2017 

تقدمت اإلدارة العامة بمقترح للمنافسة على تمويل دورات قصيرة 
في مركز تميز رفح في أقسام اإلنشاءات )قصارة، بالط، دهان( 

 90,000وقد تم الحصول على موافقة بتمويل المشروع بمبلغ 

حيث  شيكل من خالل اإلغاثة اإلسالمية. وقد تم افتتاح الدورات
المبادئ األساسية للمهنة  متدرب لمدة شهرين على 58تم تدريب 

منهم في سوق العمل المحلي لمدة  30ومن ثم تشغيل أفضل 

إلكسابهم المهارات العملية التي تسهل اندماجهم في  شهرين
 السوق المحلي.

 البالط

 الدهان

  



 المهنيالمشاريع المقدمة من المؤسسات الداعمة للتدريب 
 KFW تأهيل مركز مهني ممول من مشروع: ثالثاً 

 م المدعوماقساأل المراكز المدعومة
 تاريخ المشروع

 مستجداتال/ انجازات المشروع/ االنشطة
 النهائية البداية

 2019 2017 الطاقة الشمسية دير البلح

تقدمت اإلدارة العامة للتدريب المهني بمقترح للمنافسة على 
مشاريع لتطوير مراكز التدريب المهني وقد تم الحصول على 
موافقة لتمويل تطوير مركز دير البلح من خالل استحداث قسم 
الطاقة الشمسية وسيتم بناء جزء من طابق إضافي وتجهيز محطة 

ا الشمسية بمبلغ إجمالي توليد الطاقة الكهربية من خالل الخالي
، وقد تم البدء في تنفيذ KFWيورو من خالل  340,000قدره 

 المشروع حديثا.
. 

 

  



 المشاريع المقدمة من المؤسسات الداعمة للتدريب المهني
 UNDPمشروع بنك التنمية اإلسالمية بتنفيذ : رابعاً 

 م المدعوماقساأل المراكز المدعومة
 تاريخ المشروع

 مستجداتال/ المشروع/ االنشطةانجازات 
 النهائية البداية

 مركز اإلمام الشافعي

 31/03/2017 01/07/2016 جميع األقسام

تقدمت اإلدارة العامة للتدريب المهني بمقترح لتجهيز جميع أقسام 
التدريب المهني بالمواد الخام الالزمة للتدريب وتحديث األجهزة 
والمعدات المتهالكة وقد تم الحصول على تمويل للمشروع بمبلغ 

من البنك اإلسالمي للتنمية وقد تم تجهيز  $ 350,000وقدره 

سام وإحضار عروض أسعار ومن ثم قائمة بطلبيات جميع األق
معاينة المواصفات من خالل المشرفين المهنيين وقد تم تجهيز 

 قد تم البدء، وUNDPالقوائم النهائية وإرسالها للجهة المنفذة 

 توريد هذه االحتياجات.ب

 دير البلح

 خانيونس

 رفح

 

  



 المهنيالمشاريع المقدمة من المؤسسات الداعمة للتدريب 
 لتطوير أقسام التدريب المهني GIZمشاريع : خامساً 

 ةم المدعوماقساأل المراكز المدعومة
 تاريخ المشروع

 مستجداتال/ انجازات المشروع/ االنشطة
 النهائية البداية

 النجارة مركز اإلمام الشافعي

01/11/2016 31/12/2019 

مقترحات مبدئية  6تقدمت اإلدارة العامة للتدريب المهني ب

مشاريع سيتم تمويلها لتطوير المؤسسات  10للمنافسة على 

العاملة في قطاع التدريب المهني من قبل االتحاد األوروبي، ولقد 
مشاريع  5نجحت اإلدارة في الحصول على موافقة مبدئية لتمويل 

ولقد تم بعد ذلك قريبا. يورو ت 650,000بمبلغ إجمالي قدره 

تجهيز المقترح الكامل وتمت الموافقة على تمويل المشاريع 
 GIZرسميا حيث تم توقيع اتفاقية بين مدراء المراكز ومؤسسة 

وقد تم إحداث بعض التعديالت حيث صار المبلغ اإلجمالي 

وقد تم البدء في تنفيذ هذه  يورو. 480000للخمس مشاريع 

ورش لتحديد احتياجات تطوير البنية المشاريع حيث تم عقد 
التحتية وتطوير المناهج وتحديد األجهزة والمعدات الالزمة 

  لألقسام.
. 

 كهرباء سيارات دير البلح

 التصوير والمونتاج خانيونس

 السباكة رفح

 االنشاءات الشمال

 

  



 المشاريع المقدمة من المؤسسات الداعمة للتدريب المهني
 GIZمشاريع رياديون مقدم من مؤسسة : سادساً 

 ةم المدعوماقساأل المراكز المدعومة
 تاريخ المشروع

 مستجداتال/ انجازات المشروع/ االنشطة
 النهائية البداية

 أعمال المنيوم مركز اإلمام الشافعي

01/06/2017 31/12/2017 
التقدم بالعديد من المقترحات لدعم تشغيل الرياديين والمتعطلين 

وقد تم عن العمل ضمن برنامج التدريب والتعليم المهني المستمر 
 .يورو 80000مشاريع ليتم دعمها بمبلغ  5قبول 

 

 دير البلح

صيانة الكترونيات 
 كهرباء سيارات

صيانة الكترونيات 
 للتبريد والتكييف

صيانة البتوب +  رفح
 أجهزة حديثة

 تحكم كهرباء صناعية الشمال

 

  



 المشاريع المقدمة من المؤسسات الداعمة للتدريب المهني
 مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية دعم قطاع التدريب المهني بمشاركة: سابعاً 

 ةم المدعوماقساأل المراكز المدعومة
 تاريخ المشروع

 مستجداتال/ انجازات المشروع/ االنشطة
 النهائية البداية

 رفح

 البالط

01/01/2017 31/12/2019 

حصول اإلدارة العامة على الموافقة على تمويل مشروع دعم 
التميز الممول من اإلغاثة اإلسالمية  مراكز-المهنيقطاع التدريب 

حيث تم البدء في تحديد االحتياجات الالزمة لتطوير مركز التميز 
يبلغ حوالي  اجمالي تطوير مناهج االنشاءات بمبلغرفح والبدء في 

800000 $. 

 الدهان

 القصارة

 

  



 المشاريع المقدمة من المؤسسات الداعمة للتدريب المهني
 بتمويل من مؤسسة صلتكمشروع شباب مؤهل : ثامناً 

 ةم المدعوماقساأل المراكز المدعومة
 تاريخ المشروع

 مستجداتال/ انجازات المشروع/ االنشطة
 النهائية البداية

 مركز اإلمام الشافعي

 الخياطة

03/2017 07/2017 

البدء في برنامج شباب مؤهل والذي ينفذ في مركزي دير البلح 
تمكين االقتصادي بتمويل واإلمام الشافعي من خالل مركز ال

متدرب في مجاالت  150حيث سيتم تدريب  مؤسسة صلتك

الريادة ومهارات االتصال ومهارات الحصول على وظائف ومن 
 ثم المساهمة في تشغيلهم ودمجهم في سوق العمل.

 

 

 التجميل

 سباكة

 ألمنيوم

 كهرباء عامة

 تبريد وتكييف

 دير البلح

 الميكانيكا

 كهرباء السيارات

 كهرباء عامة

 تبريد وتكييف

 


