
   حول التدريب:

سيتم العمل على اعادة فتح القطاع السياحي قريبًا بعد اإلغالق التام 
لهذا القطاع وتعرضه لخسائر فادحة بسبب الجائحة ، وعليه فمن 

الضروري االستعداد والتحضير الجيدين إلعادة انعاش القطاع 
السياحي وفتح المنشآت السياحية من جديد أمام السياحة المحلية 

واألجنبية.
لذلك قامت وزارة السياحة واآلثار بتنفيذ العديد من االجراءات 

لمواجهة اآلثار السلبية لجائحة كورونا وعملت على تقديم العديد من 
الحلول لدعم القطاع ومن ضمنها اطالق منصة التعلم اإللكتروني 

"جاهزين" (JAHZEEN.PS) والتي تهدف الى تطوير معايير السالمة 
الصحية لمكافحة الجائحة ولكن وبسبب االغالق الطويل، فقد هذا 

القطاع العديد من العاملين فيه وهم العنصر األكثر أهمية لذلك 
توجب العمل على اعادة توظيفهم وتدريبهم وتأهيلهم ليك يكونوا 

جاهزين للعمل عند اعادة فتح المنشآت السياحية.
تم تطوير برنامج تدريبي افتراضي لرفع كفاءات العاملين ومكن ثم 

توظيفهم في القطاع السياحي في مجاالت: االقامة والطعام 
والشراب والنقل السياحي واالرشاد السياحي وادارة المواقع 

السياحية والمتاجر والباعة المتجولون.



يتم تقديم هذا البرنامج التدريبي بدعم وتمويل من برنامج دعم القطاع 
الخاص ( (PSDPوبرنامج الوصول الى سوق العمل (PALM) في 

الوكالة األلمانية للتعاون الدولي GIZ  وبتعاون مع وزارة السياحة 
واآلثار وفريق عمل انعاش السياحة الفلسطينية (PTRT) الذي عمل 

على انعاش واعادة الثقة بالقطاع السياحي الفلسطيني من خالل 
تطبيق معايير السالمة العامة لمواجهة جائحة كوفيد19-.

يهدف البرنامج الى التركيز على المهارات الشخصية واالجتماعية 
ومهارات االتصال والترحيب بالسياح والتعامل معهم واكتساب 

معارف جديدة وبالتالي اعداد المشاركين في الدورة بشكل جيد 
واعادة توظيفهم. البرنامج متاح ألي شخص سواء كان جديدًا في 

قطاع السياحة أو لديه سنوات خبرة فيه، كما أن البرنامج متوفر عبر 
االنترنت ويمكن التعامل معه من أي هاتف خلوي أو جهاز كمبيوتر.



    أهمية برنامج التدريب:

سيساعد هذا البرنامج التدريبي في اعداد المشاركين وصقل 
مهاراتهم الشخصية والمهنية لتقديم خدمات رائعة للزوار، حيث 

تكمن أهمية السياحة في حسن الضيافة واظهار أفضل ما يمكن أن 
تقدمه فلسطين من تراث ومناظر طبيعية.

كن أول من يشارك في برنامج تدريب سياحي للتعلم اإللكتروني من 
الدرجة األولى تم تطويره من قبل خبراء دوليين في مجال السياحة 

وهو متوفر باللغتين العربية واالنجليزية.

   تطوير مهارتك المهنية وزيادة فرصتك بالعثور على عمل

   الوصول الى البرامج المستقبلية التي ينظمها البرنامج

   الحصول على راتب لمرة واحدة تقدمه ال GIZ على أن تقوم

 بتقديم مالحظاتك وتقييماتك حسب ما يطلب منك ليك نتمكن من 
اجراء تحسينات على البرنامج مستقبًال.

   حول التدريب:

سيتم العمل على اعادة فتح القطاع السياحي قريبًا بعد اإلغالق التام 
لهذا القطاع وتعرضه لخسائر فادحة بسبب الجائحة ، وعليه فمن 

الضروري االستعداد والتحضير الجيدين إلعادة انعاش القطاع 
السياحي وفتح المنشآت السياحية من جديد أمام السياحة المحلية 

واألجنبية.
لذلك قامت وزارة السياحة واآلثار بتنفيذ العديد من االجراءات 

لمواجهة اآلثار السلبية لجائحة كورونا وعملت على تقديم العديد من 
الحلول لدعم القطاع ومن ضمنها اطالق منصة التعلم اإللكتروني 

"جاهزين" (JAHZEEN.PS) والتي تهدف الى تطوير معايير السالمة 
الصحية لمكافحة الجائحة ولكن وبسبب االغالق الطويل، فقد هذا 

القطاع العديد من العاملين فيه وهم العنصر األكثر أهمية لذلك 
توجب العمل على اعادة توظيفهم وتدريبهم وتأهيلهم ليك يكونوا 

جاهزين للعمل عند اعادة فتح المنشآت السياحية.
تم تطوير برنامج تدريبي افتراضي لرفع كفاءات العاملين ومكن ثم 

توظيفهم في القطاع السياحي في مجاالت: االقامة والطعام 
والشراب والنقل السياحي واالرشاد السياحي وادارة المواقع 

السياحية والمتاجر والباعة المتجولون.



   ماذا عليك أن تعمل للتسجيل؟

األماكن محدودة لذلك سارع بالتسجيل بحيث سيتم قبول من 
يسجل أوًال. قم بالتسجيل على كمستخدم جديد على  

www.jahzeen.ps أو www.covidready.travel أو واجراء تسجيل 
دخول الى حسابك الشخصي الحالي اذا كنت قد سجلت سابقًا بحيث 

سيكون نموذج التسجيل جاهزًا اعتبارًا من تاريخ 25/6/2021 ولن 
يكون متاحا بعد انتهاء العدد المستهدف.

من أجل الوصول الى وحدة التسجيل يجب أن تكون قد أكملت الدورة 
التدريبية "معلومات عامة عن فايروس كوفيد19- لقطاع السياحة" 

في المنصة بنجاح. في حال لم تكن قد انهيت الدورة المذكورة عليها 
اكمالها ليك تتمكن من التسجيل في هذا البرنامج التدريبي.

اذا تم قبولك في المشاركة في الدورة بناًء على التعليمات التي 
قدمتها عند التسجيل، فسوف يتم اخطارك بالقبول وموعد الدورة 

التدريبية.



متى سيتم التدريب؟ ما هي فترة التدريب؟

يرجى مالحظة أنه يمكنك التسجيل في دورة تدريبية واحدة فقط في 
الوقت الحالي، وللحصول على أفضل استفادة يفضل أن تقوم 

باختيار القطاع الذي تهتم بالعمل فيه مستقبًال. التدريب متوفر على 
االنترنت وبشكل شخصي، هذا يعني أنه يمكنك أن تقرر بنفسك 

متى وكم من الوقت تحتاج للتدريب. يبلغ اجمالي الوقت حوالي 
اسبوع كامل ليك تكون مؤهًال للحصول على المبلغ النقدي 

والشهادة كذلك يجب عليك اتمام الدورة التدريبية بعالمة %80 
وأكثر. ينتهي التدريب بتاريخ  2021/8/8.



   من يمكنه التقدم بطلب؟

أي شخص عمل في قطاع السياحة الفلسطيني قبل أو خالل 
COVID-19 في أحد القطاعات التالية: اإلقامة ، المأكوالت 

والمشروبات ، النقل ، اإلرشاد ، إدارة المواقع السياحية ، متاجر 
التحف الشرقية والبائعين. ويبحث حاليا عن عمل في قطاع السياحة 

الفلسطيني.
 التدريب مفتوح ألي شخص ، بغض النظر عن حالة التوظيف 

السابقة (التوظيف الرسمي أو العمل غير الرسمي أو صاحب العمل 
أو المدير ، إلخ) وبغض النظر المدة التي كنت تعمل فيها في قطاع 
السياحة. يرجى مالحظة أنك ستكون مؤهًال للحصول على تعويض 

مالي فقط إذا كنت باحًثا عن عمل عاطًال عن العمل في قطاع 
السياحة الفلسطيني.

   معايير االختيار؟

هناك إجمالي 1150 مكاًنا متاًحا. بشكل عام ، يتم تخصيص المساحات 
على أساس أسبقية التسجيل. لزيادة فرص قبولك ، يجب عليك 

التسجيل في أقرب وقت ممكن. سيفتح التسجيل عبر اإلنترنت في 
25 يونيو 2021 الساعة 10:00 صباًحا بتوقيت فلسطين ويمكن 

الوصول إليه هنا: www.jahzeen.ps/training. يمكن الوصول إليها 
 .JAHZEEN أيًضا من صفحة منصة



يرجى المالحظة:

• يمكنك التسجيل في برنامج تدريبي واحد فقط. نوصي باختيار 
القطاع الذي تهتم به أكثر أو اختيار القطاع الذي عملت به في 

الماضي.

• ُيسمح لكل شخص بالتسجيل مرة واحدة فقط وفي قطاع 
واحد فقط. على سبيل المثال: إذا حاول شخص ما التسجيل 

للمرة الثانية (في نفس القطاع أو قطاع مختلف) ، فسيرفض 
النظام تلقائًيا الطلب الثاني. ومع ذلك ، لن يؤثر ذلك على طلبك 

األول.

• البرنامج مفتوح فقط للعاملين في مجال السياحة الذين كانوا 
 COVID يعملون في قطاع السياحة الفلسطيني قبل / خالل
19-. يجب أن تذكر جهة اتصال مرجعية لصاحب عمل سابق أو 

شخص يمكنه تأكيد أنك كنت تعمل في مجال السياحة من 
قبل.

• يجب عليك التحدث والقراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية أو 
العربية (أو كليهما).



   بأي لغة سيكون التدريب؟

يتم تقديم التدريب باللغتين اإلنجليزية والعربية ، والمحتوى متطابق 
في كلتا اللغتين. للمشاركة يجب عليك التحدث والقراءة والكتابة 

باللغة اإلنجليزية أو العربية.  

   ما هو المطلوب للحصول على التدريب؟

كل ما تحتاجه هو هاتف ذيك أو جهاز  البتوب أو كمبيوتر متصل 
باإلنترنت. 

   هل يمكنني تغيير التدريب الذي اخترته
   الحًقا؟

ال. نظًرا ألن البرنامج مبرمج ألكترونيًا، فال يمكن التبديل من تدريب 
إلى آخر.



   ما هي الخطوات الالزمة إلكمال البرنامج
    التدريبي؟

يتكون البرنامج التدريبي من عدة مكونات. لتكون مؤهًال للحصول 
على راتب لمرة واحدة (تعويض مالي) ، يجب عليك إكمال جميع 

المكونات قبل الموعد النهائي (8 أغسطس 2021).

.Jahzeen.ps الخطوة 1 - قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول إلى

متطلب أساسي: يجب عليك إكمال وحدة "معلومات عامة عن 
فايروس كورونا لقطاع السياحة" على JAHZEEN لتمكين نموذج 
تسجيل برنامج التدريب من الظهور على صفحة ملفك الشخصي.

بمجرد فتح التسجيل (25 يونيو 2021) ، قم بالوصول إلى وحدة 
"التدريب من أجل التسجيل في برنامج التوظيف" من صفحة ملف 

التعريف الخاص بك في JAHZEEN ، ثم تقدم بطلب عن طريق 
إرسال معلوماتك الشخصية واختيار واحد من مواد التدريب 

الستة المتاحة.
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الخطوة 4 - سيتم إخطارك بقبولك في البرنامج التدريبي بحلول 5 
يوليو 2021. سيتم إخطارك باستخدام المعلومات التي قدمتها 

عند التسجيل ، تأكد من تقديم معلومات االتصال الصحيحة عند 
تقديم الطلب.

الخطوة 5 - بمجرد إكمال الوحدة التدريبية بدرجة نجاح ال تقل عن 
٪80 ، ستتلقى شهادة رقمية قابلة للتنزيل. إذا كنت مؤهًال 

لتلقي راتب لمرة واحدة (تعويض مالي) ، فسيتم االتصال بك 
وستتلقى المزيد من التعليمات حول الصرف.  
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   متى وكيف سأحصل على راتب لمرة 
   واحدة (تعويض مالي)؟

بعد االنتهاء من جميع المكونات في الوقت المناسب ، سيتصل 
بك فريق التدريب لترتيب صرف الراتب لمرة واحدة. لتلقي 

التعويض المالي ، يجب أن تحدد هويتك بمعرف مناسب يطابق 
تسجيلك على JAHZEEN. ال يمكن دفع التعويض إال إلى 

الشخص الفعلي المسجل للتدريب.





   ماذا لو لم يتم اختياري لبرنامج التدريب؟

نظًرا للعدد المحدود من المساحات ، ال يمكننا السماح إال لعدد 
معين من المشاركين. ومع ذلك ، من خالل التسجيل ، سيتم 

إخطارك ببرامج التدريب المستقبلية. أيًضا ، بمجرد انتهاء البرنامج 
 JAHZEEN التدريبي ، سنقوم بتحميل جميع المواد التدريبية على

بحيث تكون متاحة لجميع المستخدمين المسجلين الذين يرغبون 
في الوصول إلى المواد التعليمية.

 
تأكد من مواكبة اإلعالنات وبرامج التدريب المستقبلية!


