
العنوانسنة االفتتاحسنة التشغيلالفاكسالهاتفانظمة التعليم المتاحةمجال التعليم / التدريباسم المؤسسة التدريبيةالمحافظةم

مديرية العدين -عزلة خباز - نهاية وادي الدور0484561320012000نظاميتقني سنتانمهني ثالث سنواتزراعيالمعهد التقني المهني الزراعي/ العدين1

إب - شارع تعز جوار المركز الثقافي044073170440731720002000نظامي، دورات قصيرةتقني سنتانمهني ثالث سنواتتجاريالمعهد التقني التجاري/ إب  2

يريم - شارع الرضمة -جوار مدرسة خديجة045014580450145819871988نظامي، دورات قصيرةمهني سنتانصناعي إنشائيمعهد التدريب المهني/ يريم 3

النادرة - قرية الجبجب - جوار مدرسة وادي بناء- المجمع التربوي045411400454114019931992نظامي، مستمر ، دورات قصيرة مهني سنتانصناعي إنشائيمعهد التدريب المهني/ النادرة  4

اكمة عيس - خط جبله044135820441358120012000نظامي، دورات قصيرةمهني سنتانصناعي إنشائيمعهد التدريب المهني/ دار الشرف5

رحاب ـ القفر اب0450939419871987دورات قصيرةمهني سنتانصناعي إنشائيمعهد التدريب المهني/ القفر 6

مديرية السدة ـ قرية المنظاح ـ عزلة وادي حجاج ـ بجوار مبنى الخط 777394037دورات قصيرةصناعي إنشائيالمعهد المهني الصناعي/ السدة 7

مستوى التعليم المتاحة

إب

)     1(رقم  جدول تابع
م2007يبين أعداد المؤسسات التدريبية وكليات المجتمع التابعة للوزارة خالل العام 

الرئيسي
إب ـ مديرية ذي السفال ـ مدينة االعدة20072007مهني سنتانصناعي إنشائيالمعهد المهني الصناعي/ القاعدة  8

أبين - جعار026122730261227319701970نظامي، دورات قصيرةتقني سنتانمهني ثالث سنواتزراعيالمعهد التقني الزراعي/ جعار9

الكود -م خنفر ـ ابين0262032619851985نظامي، دورات قصيرةمهني ثالث سنواتمهني سنتانصناعي إنشائيالمعهد المهني الصناعي/ الكود10

ابين - زنجبار026053100260532019861986نظامي، مستمر ، دورات قصيرة مهني سنتانصناعي إنشائيمعهد االوراس للتدريب المهني/ زنجبار 11

الكود -م خنفر ـ ابين026203110262031119781978نظامي، دورات قصيرةمهني سنتانصناعي إنشائيمعهد التدريب المهني/ الكود  12

شارع بغداد012004920120049219791979نظامي، مستمر، دورات قصيرةتقني سنتانمهني ثالث سنواتمهني سنتانصناعي إنشائيالمعهد التقني الصناعي/ بغداد13

شارع حدة012005230120052319701970نظامي، مستمرتقني سنتانمهني ثالث سنواتمهني سنتانصناعي إنشائيالمعهد التقني الصناعي/ حدة14

طريق ذهبان - شارع عمران ـ  بعد صالة 22 مايو للمؤتمرات وااللعاب013328860133288619821983نظامي، مستمر، دورات قصيرةتقني سنتانمهني ثالث سنواتمهني سنتانصناعي إنشائيالمعهد التقني الصناعي/ ذهبان 15

سعوان جوار مدرسة عمر المختارـ خلف السفارة االمريكية013093040130930620062006نظاميتقني سنتانفندقي وسياحيالمعهد الوطني للفندقة والسياحة16

شارع تعز ـ جولة المرور ـ خلف مركز سام التجاري016255080162550820062004نظاميتقني سنتانإنشائيالمعهد التقني الصناعي لاليتام17

الحصبة - شارع جامعة الدول العربية012505430125054319821983نظامي، دورات قصيرةتقني سنتانمهني ثالث سنواتزراعي وبيطريالمعهد التقني الزراعي البيطري/ الحصبة18

شارع حدة014684940146849419721972نظامي، دورات قصيرةتقني سنتانمهني ثالث سنواتتجاريمعهد عبد الناصرالتقني التجاري/ حدة 19

شارع حدة014663800146638020002000نظاميتقني سنتانمهني ثالث سنواتتجاريمعهد أروى التقني التجاري/ حدة 20

نقم - عمار بن ياسر015441330154413120012001نظامي، دورات قصيرةمهني سنتانحرفيمعهد تدريب وتأهيل المرأة/ نقم21

السجن المركزي االمانة0133126320032003دورات قصيرةإنشائيمركز الفقيد  اللواء الركن/محمد عبد اهللا صالح للتدريب المهني22

أبين

أمانة العاصمة
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الحوبان - تعز042180450421804519992001نظاميتقني سنتانصناعي إنشائيالمعهد التقني الصناعي/ الحوبان23

الحصب جوار المرور042424990424249919801980نظامي، مستمر، دورات قصيرةتقني سنتانمهني ثالث سنواتمهني سنتانصناعي إنشائيالمعهد التقني الصناعي/ الحصب24

مديرية المعافر - منطقة الخيامي0483872420042004نظاميتقني سنتانمهني ثالث سنواتزراعي صناعيالمعهد التقني الصناعي المهني الزراعي/ الخيامي25

 حيفان - االعروق - الخطوة - تعز0431540520012001نظاميتقني سنتانمهني ثالث سنواتمهني سنتانصناعي إنشائيمعهد السعيد التقني الصناعي/الخطوة 26

الحصب - جوار المرور0424677720042004نظاميتقني سنتانمهني ثالث سنواتتجاريالمعهد التقني التجاري/ تعز27

تعز

تعز -الحصب0483887719771978نظاميمهني ثالث سنواتتجاريمعهد الخنساء المهني التجاري/ تعز28

قرية الصيرة - التربة043007770430077720021998نظاميمهني ثالث سنواتمهني سنتانصناعي إنشائيمعهد التدريب المهني/ التربة29

حجة - عبس072414590724146520032003نظامي، دورات قصيرةتقني ثالث سنواتحاسوب ، طبيكلية المجتمع/عبس30

حجة - عبس072414410724151220022002نظامي، دورات قصيرةتقني سنتانمهني ثالث سنواتمهني سنتانصناعي إنشائيالمعهد التقني الصناعي/ عبس31

حجة - العذرة0722466519851985نظامي، دورات قصيرةتقني سنتانمهني ثالث سنواتتجاريمعهد الثورة التقني التجاري/ حجة32

حجه - العذرة0722069920022002نظامي، دورات قصيرةتقني سنتانمهني ثالث سنواتتجاريمعهد أروى التقني التجاري/ حجة33

الحديدة ـ شارع الدريهمي ـ جوار جامعة الحديدة ـ امام الهيئة العامة 032304930325361119941994نظامي، مستمرمهني ثالث سنواتمهني سنتانصناعي إنشائيالمعهد المهني الصناعي/ الدريهمي34

لتطوير تهامة
سردود - الكدن035020430350204319821981نظاميمهني ثالث سنواتزراعيالمعهد المهني الزراعي/ سردود35

شارع الميناءـ جوار حديقة الشعب0320599019731973نظاميمهني ثالث سنواتتجاريمعهد الثورة المهني التجاري/ الحديدة36

شارع الميناء0320477319781978نظاميمهني ثالث سنواتتجاريمعهد بلقيس المهني التجاري/ الحديدة37

الحديدة ـ حي العمال ـ مديرية الحالي032241120322411219801980نظامي، مستمرمهني سنتانصناعي إنشائيمعهد التدريب المهنى/ حي العمال38

فوه - حضرموت0538048420032003نظاميتقني سنتانصناعي إنشائيالمعهد التقني الصناعي/ فوه39

فوه- المكال - بجانب جامعة حضرموت053614110536141119821983نظامي، دورات قصيرةتقني سنتانمهني ثالث سنواتتجاريالمعهد التقني التجاري/ فوه40

المكال - خلف المنطقة الصناعية053023790530237919751975نظامي، مستمر، دورات قصيرةمهني سنتانصناعي إنشائيالمعهد المهني الصناعي/ خلف المكال 41

حجة

الحديدة

حضرموت الساحل
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إدارة ،حاسوب، طبي، كلية المجتمع/ سيئون42

تكنولوجيا هندسية
سيئون054006810540068220042004نظاميتقني ثالث سنوات

سيئون ـ حي الثورة ـشرق شركة سيئون للمعدات الزراعية054033510540335119801980نظامي، مستمر، دورات قصيرةمهني ثالث سنواتمهني سنتان صناعي إنشائيالمعهد المهني الصناعي/ سيئون43

ذمار ـ شارع المنزل ـ الجهة الجنوبية الغربية لمدينة ذمار065091300650913019791979نظامي، مستمر، دورات قصيرةتقني سنتانمهني ثالث سنواتمهني سنتانصناعي إنشائيالمعهد التقني الصناعي/ ذمار  44

ذمار ـ شارع المنزل065095130650951320032003نظاميتقني سنتانتجاري المعهد التقني التجاري/ ذمار45

قرية السريح مخالف بني شعيب - ذمار20032003نظاميمهني ثالث سنواتمهني سنتانصناعي إنشائيالمعهد المهني الصناعي/ وصاب العالي46

المغارم - كسمة- ريمة038501550339535520032003نظاميمهني ثالث سنواتمهني سنتانصناعي إنشائيالمعهد المهني الصناعي/كسمةريمة47

شارع مارب - منظقة  الحشيشية013549730135497020011998نظامي، دورات قصيرةتقني ثالث سنواتحاسوب، إدارة، صناعيكلية المجتمع/ صنعاء48

صنعاء ـ شارع بينون ـ جوار صالة األمير (المقر المؤقت)0161356020082007نظاميتقني ثالث سنواتتجاريكلية المجتمع/ سنحان49

خلقة ـ همدان ـ طريق شبام كوكبان0182600620062006نظاميمهني سنتانصناعي المعهد المهني الصناعي/ خلقة50

حضرموت الوادي 

والصحراء

ذمار

صنعاء

مديرية جبن ـ مركز المدينة حارة هران ـ بجوار المجمع الحكومي20021996 مستمر، دورات قصيرةصناعي إنشائيمعهد التدريب المهني/ جبنالضالع51

عدن ـ دار سعد ـ امام المعهد الوطني للتقنيين والمدربين023847280238472820002000نظاميتقني ثالث سنواتإدارة - حاسوبكلية المجتمع/ عدن52

عدن ـ دار سعد ـ امام كلية المجتمع023845360238453619951995نظامي، مستمرتقني سنتانصناعي إنشائيالمعهد الوطني للتقنيين والمدربين/دارسعد53

حافون المعال022471790224454919511951نظامي، دورات قصيرة ، مستمرتقني سنتانمهني ثالث سنواتمهني سنتانصناعي إنشائيالمعهد التقني الصناعي/ المعال54

جزيرة العمال022374510223745119701970نظامي، دورات قصيرةتقني سنتانبحري سمكيالمعهد التقني البحري/ جزيرة العمال55

عدن ـ جولد مور ـ التواهي022029090220290919921989نظامي، دورات قصيرةتقني سنتانفندقي وسياحيالمعهد الفندقي السياحي/ التواهي56

عدن ـ خور مكسر ـ بجانب مستشفى الجمهورية والمعهد العالي 022338660223386619861986نظامي، مستمرتقني سنتانمهني ثالث سنواتتجاريالمعهد الفني التجاري/ خورمكسر57

للمعلمين
دار سعد - بجوار مبنى مكتب الزراعة والري - عدن0230190219761976دورات قصيرةزراعيمعهد هندسة الري/ دار سعد58

عدن ـ الشيخ عثمان ـ بجانب مركز االسر المنتجة .023908680239086819721972دورات قصيرةزراعيالمعهد التعاوني الزراعي/ الشيخ عثمان59

معسكر ابي عبيدة سابقا ( االنشاءات سابقا) ـ مديرية خورمكسر022328850223008119771977نظامي، مستمرمهني ثالث سنواتمهني سنتانصناعي إنشائيمعهد التدريب المهني/ خور مكسر60

بلوك  70 - المنصورة بجوار ادارة البلدية023424680234246819721972نظامي، مستمرمهني سنتانصناعي إنشائيمعهد التدريب المهني/ المنصورة61

مديرية خمر - الخط الدائري - جوار كلية التجارة والمجمع الزراعي076172220761722220032003نظامي، دورات قصيرةمهني ثالث سنواتمهني سنتانصناعي إنشائيالمعهد التقني الصناعي/ خمر62

شارع باب السالم -مديرية ثالء م-عمران076652910766529119971997دورات قصيرةحرفيمعهد التدريب المهني للمعاقين/ثالء63

تبن ـ صبر ـ بئر عمر ـ الجواد0285206219821982نظاميتقني سنتانزراعيالمعهد التقني الزراعي/صبر64

مديرية تبن ـ منطقة صبر ـ شارع التسعين025116220250155619861986نظامي، دورات قصيرةمهني ثالث سنواتمهني سنتانصناعي إنشائيمعهد بومدين للتدريب المهني/ صبر65

مأرب ـ المدينة ـ شارع القصر063011810630118119981998نظامي، دورات قصيرةمهني ثالث سنواتمهني سنتانصناعي إنشائيمعهد التدريب المهني/ مآرب مأرب66

حويت67 / الخبتال ناع هن ال ي ال عهد التقن التجا يال نتانناع إنشائ تجا نواتمهن  نتانمهن ثالث  ةتقن  ي ات ق ، دو حويت  الخبت074314870743148720032004نظام ال

عمران

لحج

عدن

المحويت - الخبت074314870743148720032004نظامي، دورات قصيرةتقني سنتانمهني ثالث سنواتمهني سنتانصناعي إنشائي تجاريالمعهد التقني التجاري المهني الصناعي/ الخبتالمحويت67
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%13610074ذكورالمعهد التقني التجاري المهني الصناعي/الخبتالمحويت32

%9562497852ذكور

22

المجموع بحسب الجنس

عدن

المعهد التقني الصناعي/المعال26

المعهد الفني التجاري/خورمكسر29

حضرموت/الساحل

المعهد التقني الصناعي/ذمار

المعهد التقني التجاري/ذمار

ذمار

معهد السعيد التقني الصناعي/الخطوة

24

المعهد التقني التجاري/فوة

المعهد التقني الصناعي المهني الزراعي/الخيامي

المعهد التقني التجاري/تعز

تعز 15

16

17

المعهد التقني الصناعي/عبس

حجة

18

23

%92675481إناث

10488573255% المجموع العام



%312684ذكورالمعهد التقني الزارعي/ العدينإب1

%1919100ذكور

%1212100إناث

%703550ذكورالمعهد المهني الصناعي / الكود3

%1704426ذكورالمعهد التقني الصناعي/ بغداد4

%3477020ذكور

%100إناث

%553156ذكورالمعهد التقني الصناعي/ذهبان6

%1249778ذكورالمعهد التقني الزراعي البيطري/الحصبة7

%1205748ذكورمعهد عبدالناصر التقني التجاري/حدة8

%3232100إناثمعهد أروى التقني التجاري/حدة9

%824352ذكور

%22100إناث

%1010100ذكور

10

تعز11

المعهد التقني الصناعي/ الحصب

المعهد التقني الصناعي المهني الزراعي/ الخيامي

ين
دم

تق
لم
ى ا

 إل
ين

ول
قب
لم
ة ا

سب
ن

ين
دم

تق
لم
ا

ين
ول
قب
لم
ا

النوعاسم المؤسسة التدريبيةالمحافظةم

المعهد التقني الزراعي/جعار
أبين

2

المعهد التقني الصناعي/ حدة5

أمانة العاصمة 

)4( جدول رقم
م2008/2007يبين أعداد الطالب المتقدمين والمقبولين في الثانوية المهنية للعام التعليمي

%55100إناث

%655483ذكورالمعهد التقني التجاري/ تعز12

%3333100إناثمعهد الخنساء المهني التجاري/تعز13

%2626100ذكورالمعهد المهني الزراعي/سر دود14

%3030100ذكورمعهد الثورة المهني التجاري/ الحديدة15

%2020100إناثمعهد بلقيس المهني التجاري/الحديدة16

%949096ذكور

%272696إناث

%666497ذكور

%3131100إناث

%502040ذكورمعهد بومدين للتدريب المهني/صبرلحج19

%135971653ذكور

%16316199إناث

152287758%

17

المعهد الفني التجاري/خورمكسر18 عدن

المجموع بحسب الجنس

المجموع العام

الحديدة

المعهد التقني التجاري/فوة حضرموت /الساحل



%1128778ذكورمعهد التدريب المهني/يريم1

%625385ذكورمعهد التدريب المهني/النادرة2

%28115254ذكورمعهد التدريب المهني/دار الشرف3

%594678ذكورمعهد التدريب المهني/القفر4

%1258064ذكورالمعهد المهني الصناعي/ القاعدة  5

%905157ذكورالمعهد المهني الصناعي/الكود6

%17111165ذكور

%33100إناث

%804050ذكورمعهد التدريب المهني/ الكود8

%52926149ذكورالمعهد التقني الصناعي/بغداد9

%41928267ذكورالمعهد التقني الصناعي/حدة10

إب

أبين

أمانة العاصمة

معهد األوراس للتدريب المهني/زنجبار 7

المحافظة

ين
دم

تق
لم
ا

ين
ول
قب
لم
ا

ين
دم

تق
لم
  ا
لى

ن إ
لي
بو
مق

 ال
بة

نس

النوعاسم المؤسسة التدريبيةم

) 5( جدول رقم
م2008/2007ييبن أعداد الطالب المتقدمين والمقبولين في دبلوم التدريب المهني  للعام التعليمي

%44927962ذكورالمعهد التقني الصناعي/ذهبان11

%6666100إناثمعهد تدر يب وتأهيل المرأة/ نقم12

%60226845ذكورالمعهدالتقني الصناعي/الحصب13

%25820278ذكورمعهد السعيد التقني الصناعي/الخطوة14

%37012835ذكورمعهد التدريب المهني/التربة15

%716186ذكورالمعهد التقني الصناعي/عبسحجة16

%46219743ذكورالمعهد المهني الصناعي/الدريهمي17

%53821740ذكورمعهد التدريب المهني /حي العمال18

%26113251ذكورالمعهد المهني الصناعي/خلف المكالحضرموت/الساحل19

%20814771ذكورالمعهد المهني الصناعي/سيئونحضرموت/الوادي20

%26917967ذكورالمعهد التقني الصناعي/ذمار21

%904853ذكور

%200إناث

%735373ذكورالمعهد المهني الصناعي/كسمةريمة23

%50924448ذكورمعهد التدريب المهني/المنصورة24

%35920958ذكورمعهد التدريب المهني/خورمكسر25

%11810791ذكورمعهد التدريب المهني/خمرعمران26

%1286853ذكورمعهد بومدين للتدريب المهني/صبرلحج27

%1035755ذكورمعهد التدريب المهني/مأربمأرب28

%6796375955ذكور

%716997إناث

تعز

المجموع بحسب الجنس

المعهد المهني الصناعي/وصاب العالي 22

الحديدة

ذمار

عدن

مة ة

%716997إناث

6867382856% المجموع العام



المقبولونالمتقدمون
نسبة المقبولين 

إلى المتقدمين
المقبولونالمتقدمون

نسبة المقبولين 

إلى المتقدمين
المقبولونالمتقدمون

نسبة المقبولين 

إلى المتقدمين
المقبولونالمتقدمون

نسبة المقبولين 

إلى المتقدمين
المقبولونالمتقدمون

نسبة المقبولين 

إلى المتقدمين

%83455066%63941865%312684%16410665إب1

%45928562%34420560%1016665%1414100أبين2

%4,9642,40648%1,46388861%84933139%2,6521,18745أمانة العاصمة3

%6,0153,13052%1,23059849%19714775%4,5882,38552تعز 4

%1,19495780%716186%42334582%70055179حجة 5

%1,07649046%1,00041441%7676100الحديدة6

%72653974%26113251%12111696%34429185حضرموت/الساحل7

المجموعدبلوم التدريب المهني

المحافظةم

الثانوية المهنيةالدبلوم التقنيالدبلوم التقني (كليات المجتمع)

)6(جدول رقم
م 2008/2007بحسب المحافظات خالل العام التعليمي يبين إجمالي المتقدمين والمقبولين في المؤسسات التدريبية التابعة للوزارة 

%44130870%20814771%23316169حضرموت/الوادي8

%1,03968366%36122763%67845667ذمار9

%735373%735373ريمة10

%1,16282271%1,16282271صنعاء11

%3,0001,88363%86845352%979598%1,40779757%62853886عدن12

%17913777%11810791%613049عمران13

%19910955%1286853%502040%2121100لحج14

%1035755%1035755مأرب15

%13610074%13610074المحويت16

2,7232,07276%10,4885,73255%1,52287758%6,8673,82856%21,60012,50958% المجموع العام
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%204204100ذكورالمعهدالتقني الصناعي/ الحصب1

%5050100ذكورمعهد السعيد التقني الصناعي/الخطوة2

%8585100ذكورمعهد التدريب المهني/التربة3

%225225100ذكورالمعهد المهني الصناعي/الدريهمي4

%2828100ذكورالمعهد المهني الصناعي/حي العمال5

%8181100ذكورالمعهد المهني الصناعي/سيئونحضرموت/الوادي6

%6060100ذكورالمعهد التقني الصناعي/ذمارذمار7

%6868100ذكورمعهد بومدين للتدريب المهني/صبرلحج8

%801801100ذكور

ين
دم

تق
لم
ى ا

 إل
ين

ول
قب
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ة ا

سب
ن

ين
دم

تق
لم
ا

ين
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قب
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تعز

المجموع العام

الحديدة

النوعاسم المؤسسة التدريبيةالمحافظةم

)7(جدول رقم
للعام )نظام التعليم المستمر(ييبن أعداد الطالب المتقدمين والمقبولين في المستوي ماهر

م2008/2007التعليمي

%801801100ذكور المجموع العام



النوعاسم المؤسسة التدريبيةالمحافظةم

ول
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ف
ص
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ث
ثال

 ال
ف
ص
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وع
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لم
ا

483245124852ذكور

1336831232إناث

1727967318ذكور

19201756إناث

7664472561469ذكور

13815862358إناث

5757ذكور

33إناث

458268163889ذكور

808135196إناث

1,9361,0396103,585ذكور

كلية المجتمع/عبسحجة

كلية المجتمع/عدنعدن5

1

كلية المجتمع/سيئونحضرموت/الوداي  2

كلية المجتمع/سنحان 4

كلية المجتمع/صنعاء3

صنعاء

المجموع بحسب الجنس

)8( جدول رقم
م2008/2007للعام التعليمي)كليات المجتمع(يبين إجمالي الطالب المقيدين في الدبلوم التقني  

373327145845إناث

2,3091,3667554,430 المجموع العام



النوعاسم المؤسسة التدريبيةالمحافظةم

ول
أل
ف ا

ص
ال

ني
ثا
 ال
ف
ص
ال

وع
جم

لم
ا

152439ذكورالمعهد التقني الزراعي/العدين1

7835113ذكور

383270إناث

121527ذكور

279إناث

4861109ذكورالمعهد التقني الصناعي/بغداد4

237171408ذكورالمعهد التقني الصناعي/حدة5

454180634ذكورالمعهد التقني الصناعي/ذهبان6

9789186ذكور

6915إناث

12345168ذكورالمعهد التقني الصناعي لإليتام8

431659ذكورالمعهد التقني الزراعي البيطري/الحصبة9

10985194ذكورمعهد عبدالناصر التقني التجاري/حدة10

7874152إناثمعهد أروى التقني التجاري/حدة11

4444إناثمعهد تدر يب وتأهيل المرأة/ نقم12

7115051216ذكور

8670156إناث

319261580ذكور

1919إناث

220144364ذكور

382462إناث

المعهد التقني الزراعي/جعارأبين3

تعز

المعهد التقني الصناعي/الحصب

المعهد التقني الصناعي المهني الزراعي/الخيامي

2

أمانة العاصمة

المعهد الوطني للفندقة والسياحة 7

13

14

15

إب
المعهد التقني التجاري/إب

المعهد التقني الصناعي/الحوبان

)9 (جدول رقم
م2008/2007يبين إجمالي الطالب المقيدين في الدبلوم التقني للعام التعليمي

370125495ذكور

573491إناث

155108263ذكور

10885193إناث

156106262ذكور

12719إناث

15598253ذكورمعهد الثورة التقني التجاري/حجة19

8060140إناثمعهد أروى التقني التجاري/حجة20

147141288ذكورالمعهد التقني الصناعي/فوة21

11691207ذكور

412465إناث

240152392ذكور

11إناث

19891289ذكور

5763120إناث

282241523ذكور

33إناث

231188419ذكور

682189إناث

386199ذكورالمعهد التقني البحري/جزيرة العمال27

151530ذكورالمعهد الفندقي السياحي/التواهي28

136111247ذكور

513889إناث

332457ذكورالمعهد التقني الصناعي/خمرعمران30

211233ذكورالمعهد التقني الزراعي/صبرلحج31

100139239ذكورالمعهد التقني التجاري المهني الصناعي/الخبتالمحويت32

4,8593,3348,193ذكور

7865511,337إناث

المعهد التقني التجاري/ذمار24

23

26

حضرموت/الساحل

المعهد التقني الصناعي/ذمار

ذمار

المعهد التقني التجاري/فوة22

المعهد الوطني للتقنيين والمدربين/دار سعد

المعهد التقني الصناعي/المعال

معهد السعيد التقني الصناعي/الخطوة

18

16

17

المعهد التقني الصناعي/عبس

حجة

المعهد التقني التجاري/تعز

المجموع بحسب الجنس

عدن

المعهد الفني التجاري/خورمكسر 29

25

5,6453,8859,530 المجموع العام



النوعاسم المؤسسة التدريبيةالمحافظةم
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ا

266638ذكورالمعهد التقني الزارعي/ العدين1

1414ذكورالمعهد التقني التجاري/ إب2

1919ذكور

1212إناث

355160146ذكورالمعهد المهني الصناعي / الكود4

1010ذكورمعهد التدريب المهني/الكود5

4829131208ذكورالمعهد التقني الصناعي/ بغداد6

92111201404ذكورالمعهد التقني الصناعي/ حدة7

135135ذكورالمعهد التقني الصناعي/ذهبان8

1115672239ذكورالمعهد التقني الزراعي البيطري/الحصبة9

674946162ذكورمعهد عبدالناصر التقني التجاري/حدة10

34341583إناثمعهد أروى التقني التجاري/حدة11

1515إناثمعهد تدر يب وتأهيل المرأة/ نقم12

4325136204ذكور

22إناث

10142448ذكور

5128إناث

2222ذكورمعهد السعيد التقني الصناعي/الخطوة15

المعهد التقني الزراعي/جعار

المعهد التقني الصناعي/ الحصب13

تعز

المعهد التقني الصناعي المهني الزراعي/ الخيامي14

إب

أمانة العاصمة 

أبين

3

)10( جدول رقم
م2008/2007يبين أجمالي الطالب المقيدين في الثانوية المهنية للعام التعليمي

566456176ذكورالمعهد التقني التجاري/ تعز16

3316453إناثمعهد الخنساء المهني التجاري/تعز17

7171ذكورمعهد التدريب المهني/التربة18

2020ذكورالمعهد التقني الصناعي/عبسحجة19

9393ذكورالمعهد المهني الصناعي/الدريهمي20

28132465ذكورالمعهد المهني الزراعي/سر دود21

30252580ذكورمعهد الثورة المهني التجاري/ الحديدة22

27191258إناثمعهد بلقيس المهني التجاري/الحديدة23

1106441215ذكور

269843إناث

3030ذكورالمعهد المهني الصناعي/سيئونحضرموت/الوادي25

4545ذكورالمعهد التقني الصناعي/ذمار26

2727ذكور

44إناث

4747ذكورالمعهد المهني الصناعي/كسمةريمة28

9898ذكور

66إناث

643244140ذكور

31223790إناث

1010ذكورمعهد التدريب المهني/خورمكسر31

1414ذكورالمعهد التقني الصناعي/خمرعمران32

201838ذكورمعهد بومدين للتدريب المهني/صبرلحج33

7735571,4882,818ذكور

170101103374إناث

9436581,5913,192

24

الحديدة

المجموع العام

المعهد التقني التجاري/فوة حضرموت /الساحل

المجموع بحسب الجنس

المعهد التقني الصناعي/المعال29

عدن

المعهد المهني الصناعي/وصاب العالي27
ذمار

المعهد الفني التجاري/خورمكسر 30



النوعاسم المؤسسة التدريبيةالمحافظةم

ول
أل
ف ا
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ثا
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جم

لم
ا

8739126ذكورمعهد التدريب المهني/يريم1

533487ذكورمعهد التدريب المهني/النادرة2

16794261ذكورمعهد التدريب المهني/دار الشرف3

4646ذكورمعهد التدريب المهني/القفر4

8080ذكورمعهد التدريب المهني/القاعدة5

652388ذكورالمعهد المهني الصناعي/الكود6

11166177ذكور

33إناث

403676ذكورمعهد التدريب المهني/ الكود8

311157468ذكورالمعهد التقني الصناعي/بغداد9

211154365ذكورالمعهد التقني الصناعي/حدة10

319222541ذكورالمعهد التقني الصناعي/ذهبان11

662995إناثمعهد تدر يب وتأهيل المرأة/ نقم12

284237521ذكورالمعهدالتقني الصناعي/الحصب13

15298250ذكورمعهد السعيد المهني الصناعي/الخطوة14

إب

تعز

معهد األوراس للتدريب المهني/زنجبار أبين7

أمانة العاصمة

)11(جدول رقم
م2008/2007للعام التعليمييبين إجمالي الطالب  المقيدين في دبلوم التدريب المهني

154112266ذكورمعهد التدريب المهني/التربة15

6935104ذكورالمعهد التقني الصناعي/عبسحجة16

203125328ذكورالمعهد المهني الصناعي/الدريهمي17

236124360ذكورمعهد التدريب المهني /حي العمال18

13294226ذكورالمعهد المهني الصناعي/خلف المكالحضرموت/الساحل19

147106253ذكورالمعهد المهني الصناعي/سيئونحضرموت/الوادي20

18592277ذكورالمعهد التقني الصناعي/ذمار21

483381ذكور

22إناث

532780ذكورالمعهد المهني الصناعي/كسمةريمة23

4343ذكورالمعهد المهني الصناعي/خلقةصنعاء24

264171435ذكورمعهد التدريب المهني/المنصورة25

209181390ذكورمعهد التدريب المهني/خورمكسر26

10759166ذكورمعهد التقني الصناعي/خمرعمران27

682997ذكورمعهد بومدين للتدريب المهني/صبرلحج28

5757ذكورمعهد التدريب المهني/مأربمأرب29

3,8582,3916,249ذكور

6931100إناث

3,9272,4226,349

الحديدة

المجموع العام

المجموع بحسب الجنس

ذمار

عدن

المعهد المهني الصناعي/وصاب العالي22



النوعاسم المؤسسة التدريبيةالمحافظةم

ول
أل
ف ا

ص
ال

ني
ثا
 ال
ف
ص
ال

ث
ثال

 ال
ف
ص
ال

وع
جم

لم
ا

6666ذكورالمعهد التقني الصناعي/حدةأمانة العاصمة1

204216420ذكورالمعهدالتقني الصناعي/ الحصب2

5050ذكورمعهد السعيد التقني الصناعي/الخطوة3

8526111ذكورمعهد التدريب المهني/التربة4

225162387ذكورالمعهد المهني الصناعي/الدريهمي5

28143171ذكورالمعهد المهني الصناعي/حي العمال6

7575ذكورالمعهد المهني الصناعي/خلف المكالحضرموت/الساحل7

8146127ذكورالمعهد المهني الصناعي/سيئونحضرموت/الوادي8

603026116ذكورالمعهد التقني الصناعي/ذمارذمار9

6868ذكورمعهد بومدين للتدريب المهني/صبرلحج10

801764261591ذكور المجموع بحسب الجنس

تعز

الحديدة

)13(جدول رقم
م2008/2007للعام التعليمي) نظام التعليم المستمر(يبين إجمالي الطالب المقيدين في المستوي مهني وماهر



%943275ذكور

%24389إناث

%47296ذكوركلية المجتمع/سيئونحضرموت/الوداي 2

%2084782ذكور

%92397إناث

%1144572ذكور

%491873إناث

%46312679ذكور

%1652487إناث

62815081%

كلية المجتمع/صنعاءصنعاء 3

المحافظةم

1
اج
ج
لن
ة ا

سب
ن

النوعاسم المؤسسة التدريبية

ون
ح
ج
نا
ال

ون
سب

را
ال

المجموع بحسب الجنس

المجموع العام

كلية المجتمع/عبسحجة

كلية المجتمع/عدنعدن4

)14( جدول رقم
) كليات المجتمع(يبين أعداد الخريجين ونسبة نجاح الطالب في الدبلوم التقني

م2007/2006للعام التعليمي



%36197ذكور

%26196إناث

%5183ذكور

%4544إناث

%29878ذكورالمعهد التقني الصناعي/بغداد3

%98694ذكورالمعهد التقني الصناعي/حدة4

%624359ذكورالمعهد التقني الصناعي/ذهبان5

%13381ذكورالمعهد التقني الزراعي البيطري/الحصبة6

%263046ذكورمعهد عبدالناصر التقني التجاري/حدة7

%69199إناثمعهد أروى التقني التجاري/حدة8

%4855091ذكور

%95694إناث

%1602288ذكور

%5183إناث

%1152682ذكورالمعهد التقني الصناعي المهني الزراعي/الخيامي11

%882876ذكور

%21195إناث

%831882ذكور

المعهد التقني الزراعي/جعار

المعهد التقني الصناعي/الحوبان

المعهد التقني الصناعي/الحصب

المعهد السعيد التقني الصناعي/الخطوة

أمانة العاصمة

النوعاسم المؤسسة التدريبية

المعهد التقني التجاري/إب

المحافظةم

2

1

تعز

إب

9

10

12

أبين
اج 
نج

 ال
بة

نس

ون
جح

نا
ال

ون
سب

را
ال

)15 (جدول رقم
م 2007/2006  يبين أعداد الخريجين ونسبة نجاح الطالب في الدبلوم التقني للعام التعليمي

%70100إناث

%25681ذكورمعهد الثورة التقني التجاري/حجة14

%42491إناثمعهد أروى التقني التجاري/حجة15

%89397ذكورالمعهد التقني الصناعي/فوة16

%70396ذكور

%280100إناث

%65889ذكورالمعهد التقني الصناعي/ذمار18

%443655ذكور

%201165إناث

%2203786ذكور

%30100إناث

%1573881ذكور

%26293إناث

%61987ذكورالمعهد التقني البحري/جزيرة العمال22

%6367ذكورالمعهد الفندقي السياحي/التواهي23

%384049ذكور

%43786إناث

%200100ذكورالمعهد التقني الزراعي/صبرلحج25

%226326ذكورالمعهد التقني التجاري المهني الصناعي/الخبتالمحويت26

%2,01748281ذكور

%3893991إناث

2,40652182%

المعهد الوطني للتقنيين والمدربين/دار سعد

المعهد التقني الصناعي/المعال

عدن

المعهد الفني التجاري/خورمكسر

المعهد التقني التجاري/ذمار

المعهد التقني التجاري/فوة

المجموع بحسب الجنس

المجموع العام

المعهد التقني الصناعي/عبس

حجة

13

20

21

24

17

19

حضرموت/الساحل

ذمار



%5456ذكورالمعهد التقني الزارعي/ العدينإب1

%44394ذكورالمعهد المهني الصناعي/الكودإبين2

%39589ذكورالمعهد التقني الصناعي/ بغداد3

%1581591ذكورالمعهد التقني الصناعي/ حدة4

%982977ذكورالمعهد التقني الصناعي/ذهبان5

%63198ذكورالمعهد التقني الزراعي البيطري/الحصبة6

%252056ذكورمعهد عبدالناصر التقني التجاري/حدة7

%16867إناثمعهد أروى التقني التجاري/حدة8

%1677370ذكورالمعهد التقني الصناعي/ الحصب9

%13765ذكورمعهد السعيد التقني الصناعي/الخطوة10

%14670ذكورالمعهد التقني الصناعي المهني الزراعي/ الخيامي11

%314242ذكورالمعهد التقني التجاري/ تعز12

%80100إناثمعهد الخنساء المهني التجاري/تعز13

%27390ذكورمعهد التدريب المهني/التربة14

%231561ذكورالمعهد التقني الصناعي/عبس15

%16480ذكورمعهد الثورة المهني التجاري/حجة16

%13476إناثمعهد أروى التقني التجاري/حجة17

%120100ذكورالمعهد المهني الزراعي/سر دود18

%1061588ذكورالمعهد المهني الصناعي/الدريهمي19

%131743ذكورمعهد الثورة المهني التجاري/الحديدة20
الحديدة

النوعاسم المؤسسة التدريبيةالمحافظةم

تعز

أمانة العاصمة 
اج
ج
لن
ة ا

سب
ن

ون
ح
ج
نا
ال

ون
سب

را
ال

حجة

)16( جدول رقم
م2007/2006يبين أعداد الخريجين ونسبة نجاح الطالب في الثانوية المهنية للعام التعليمي

%15288إناثمعهد بلقيس المهني التجاري/الحديدة21

%261563ذكور

%9190إناث

%271466ذكورالمعهد المهني الصناعي/سيئونحضرموت /الوادي23

%463855ذكورالمعهد التقني الصناعي/ذمار24

%20195ذكورالمعهد المهني الصناعي/وصاب العالي25

%20774ذكورالمعهد المهني الصناعي/كسمةريمة26

%645852ذكور

%12192إناث

%2405ذكور

%32810إناث

%41884ذكورالمعهد التقني الصناعي/خمرعمران29

%202050ذكورالمعهد التقني التجاري المهني الصناعي/الخبتالمحويت30

%1,12046071ذكور

%764463إناث

1,19650470% المجموع العام

المعهد التقني التجاري/فوة حضرموت /الساحل

المعهد الفني التجاري/خورمكسر

ذمار

المعهد التقني الصناعي/ المعال

28

عدن

المجموع بحسب الجنس

27

22



%30683ذكورمعهد التدريب المهني/يريم1

%38295ذكورمعهد التدريب المهني/النادرة2

%612968ذكورمعهد التدريب المهني/دار الشرف3

%38393ذكورالمعهد المهني الصناعي/الكود4

%42589ذكور

%20100إناث

%380100ذكورمعهد التدريب المهني/ الكود6

%1108556ذكورالمعهد التقني الصناعي/بغداد7

%793967ذكورالمعهد التقني الصناعي/حدة8

%1374575ذكورالمعهد التقني الصناعي/ذهبان9

%23196إناثمعهد تدر يب وتأهيل المرأة/ نقم10

%975365ذكورالمعهدالتقني الصناعي/الحصب11

%681681ذكورمعهد السعيد التقني الصناعي/الخطوة12

%70890ذكورمعهد التدريب المهني/التربة13

%31879ذكورالمعهد التقني الصناعي/عبسحجة14

%1013972ذكورالمعهد المهني الصناعي/الدريهمي15

ون
سب

را
ال

اج 
نج

 ال
بة

نس

النوعاسم المؤسسة التدريبيةم المحافظة

إب

أبين

أمانة العاصمة

تعز

ون
جح

نا
ال

5

الحديدة

معهد األوراس للتدريب المهني/زنجبار

)17( جدول رقم
م2007/2006يبين أعداد الخريجين ونسبة نجاح الطالب في دبلوم التدريب المهني  للعام التعليمي

%822974ذكورمعهد التدريب المهني /حي العمال16

%581975ذكورالمعهد المهني الصناعي/خلف المكالحضرموت/الساحل17

%673864ذكورالمعهد المهني الصناعي/سيئونحضرموت/الوادي18

%404348ذكورالمعهد التقني الصناعي/ذمار19

%27390ذكور

%30100إناث

%121152ذكورالمعهد المهني الصناعي/كسمةريمة21

%421376ذكورالمعهد التقني الصناعي/المعال22

%1098257ذكورمعهد التدريب المهني/المنصورة23

%605652ذكورمعهد التدريب المهني/خورمكسر24

%312456ذكورالمعهد التقني الصناعي/خمرعمران25

%49296ذكورمعهد بومدين للتدريب المهني/صبرلحج26

%171259ذكورمعهد التدريب المهني/ماربمأرب27

%28878ذكورالمعهد التقني التجاري المهني الصناعي/الخبتالمحويت28

%1,56267870ذكور

%28197إناث

1,59067970%

المعهد المهني الصناعي/وصاب العالي 20

عدن

المجموع العام

المجموع بحسب الجنس

ذمار

الحديدة



الراسبونالناجحونالراسبونالناجحونالراسبونالناجحونالراسبونالناجحونالراسبونالناجحون

%62254129371964382إب1

%9644312081731791أبين2

%29791399783491701,04533976أمانة العاصمة3

%969134260131235771,46434281تعز 4

%118351572852233183589479حجة 5

%146341836832910276الحديدة6

المجموع
المحافظةم

         الدبلوم التقني     

   (كليات المجتمع)
نسبة دبلوم التدريب المهنيالثانوية المهنيةالدبلوم التقني

النجاح

)18(جدول رقم
يبين إجمالي أعداد الخريجين في المؤسسات التدريبية وكليات المجتمع التابعة للوزارة 

م2007/2006بحسب المحافظات خالل العام التعليمي 

%1876351658192804187حضرموت/الساحل7

%472271467381415472حضرموت/الوادي8

%129556639704626514065ذمار9

%2071211321864ريمة10

%300503005086صنعاء11

%16363554136811272111511,00947768عدن12

%4183124723269عمران13

%20049269297لحج14

%1712171259مأرب15

%22632020288709143المحويت16

6281502,4065211,1965041,5906795,8201,85476% المجموع العام
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م2007/ 2006خالل العام التعليمي 



النوعاسم المؤسسة التدريبيةالمحافظةم

ون
ح
ج
نا
ال

ون
سب

را
ال

اح
نج

 ال
بة

نس

%10100ذكورالمعهد التقني الصناعي/ذهبانأمانة العاصمة1

%30100ذكورالمعهد التقني الصناعي/ المعالعدن2

%40100ذكور المجموع العام

)19(جدول رقم
يبين أعداد الخريجين ونسبة نجاح الطالب في المستوي مهني

م2007/2006للعام التعليمي )نظام التعليم المستمر(



%13193ذكورالمعهد التقني الصناعي/بغداد1

%23388ذكورالمعهد التقني الصناعي/ذهبان2

%1231490ذكورالمعهدالتقني الصناعي/الحصب3

%290100ذكورمعهد التدريب المهني/التربة4

%1023674ذكورالمعهد المهني الصناعي/الدريهمي5

%10283ذكورمعهد التدريب المهني /حي العمال6

%180100ذكورالمعهد المهني الصناعي/خلف المكالحضرموت/الساحل7

%20387ذكورالمعهد التقني الصناعي/ذمارذمار8

%3385985ذكور

اج
ج
لن
ة ا

سب
ن

ون
ح
ج
نا
ال

ون
سب

را
ال

النوع

المجموع العام

أمانة العاصمة

تعز

الحديدة

اسم المؤسسة التدريبيةالمحافظةم

)20(جدول رقم
م2007/2006للعام التعليمي) نظام التعليم المستمر(يبين أعداد الخريجين ونسبة نجاح الطالب في المستوى ماهر
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3334641711534641711520441276ذكور

22981189811898118إناث

331019281269101928126951211634ذكورمعهد التدريب المهني/دار الشرف2

116135246101661016ذكور

114101125181120181120إناث

33273764203252203252ذكورمعهد التدريب المهني/النادرة4

34855637475474754ذكورالمعهد التقني الصناعي/بغداد5

8131292132026312921320263196979ذكورالمعهد التقني الصناعي/حدة6

4484241088424108651176ذكورالمعهد التقني الصناعي/ذهبان7

133133110110110110ذكور

444444إناث

44588321255889356772ذكورالمعهد التقني الصناعي لإليتام9

35853833ذكور

15111713111511112إناث

36899518480871676260122ذكورمعهد عبدالناصر التقني التجاري/حدة11

33214577321426692142669إناثمعهد أروى التقني التجاري/حدة12

45113325167237842113325167237842113315167237832إناثمعهد تدريب وتأهيل المرأة/نقم13

36242451991223619612235186ذكور

12861731861731861731إناث

22808060605050ذكورالمعهد السعيد التقني الصناعي/الخطوة15

27

1 1

معهد التدريب المهني/يريم

مركز الفقيد اللواء الركن/محمد عبداهللا صالح للتدريب والتأهيل

أمانة العاصمة

14

المعهد الوطني للفندقة والسياحة

المعهد التقني الزراعي البيطري/الحصبة 10

إب

1

الخريجين

8

مج
را
لب
د ا

عد

ت
ورا

لد
د ا

عد

النوع

المعهد التقني التجاري/إب

المقبولينالمتقدمين

اسم المؤسسة التدريبية المحافظةم

3

)21 (جدول رقم
)نظام التعليم المستمر(يوضح إجمالي المتقدمين والمقبولين والخريجين من برامج الدورات القصيرة 

م2007في المؤسسات التدريبية وكليات المجتمع بحسب المؤهل خالل العام

و ي ي ي وره

2512643168428168428ذكور

6410426426إناث

11512132151213215121321إناثمعهد الخنساء التقني التجاري/تعز17

510179179165165150150ذكور

11271172727117272711727إناث

3311539731153973840452ذكورمعهد الثورة التقني التجاري/حجة19

33293261293261222648إناثمعهد أروى التقني التجاري/حجة20

56801412216012118155101156ذكورمعهد التدريب المهني/حي العمالالحديدة21

22914122379141223791412237إناثالمعهد المهني الصناعي/خلف المكالحضرموت/الساحل22

55996718101948425811784258117ذكور

24286337286337286337إناث

3101131218822313118621931210646164ذكور

11167167145إناث

473910035174369630162316524120ذكور

2329213292131719إناث

3325527716425882735ذكورمعهد التدريب المهني/جبنالضالع26

2212418431241641118928ذكورالمعهد التقني البحري/جزيرة العمال27

221830957183095751722ذكورمعهد التدريب المهني/خورمكسر28

1181022081022079218ذكورمعهد التدريب المهني/المنصورة29

33146297614629761232044ذكورالمعهد التقني الصناعي/خمرعمران30

11111142281111422811114228ذكور

11121417121417121417إناث

345348410553484105353166ذكورمعهد بومدين للتدريب المهني/صبر32

1396964747472673ذكور

26245991462288911928385إناث

3338501,3873742,9442936861,2942892,5622614909572231,931ذكور

2084893093801,3862064812873701,3442034612503641,278إناث

1081535411,3391,6967544,3304991,1671,5816593,9064649511,2075873,209

24

18

حجة

1

معهد التدريب المهني/التربة

1المعهد التقني التجاري/تعز

كلية المجتمع/سيئون 23

المجموع العام

لحج

المعهد المهني الصناعي/سيئون

المعهد التقني الزراعي/صبر

مأرب

عدن

31

33

المجموع بحسب الجنس

ذمار 25

معهد التدريب المهني/مأرب

حضرموت/الوادي

المعهد التقني التجاري/ذمار

108153

تعز

16
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)نظام التعليم المستمر(رسم توضيحي يبين أعداد المتقدمين والمقبولين والخريجين من برامج الدورات القصيرة 
م2007بحسب المؤهل خالل العام 

جامعي

ثانوي

أساسي

بدون

0

150

300

450

متقدمون مقبولون خريجون

ذكور
60%

إناث
40%

رسم يوضح النسبة المئوية للخريجين بحسب الجنس



المستوىالتخصصالمؤسسة التدريبيةالمحافظةم

تقني سنتانرياض األطفالمعهد تدريب وتأهيل المرأة  / نقمأمانة العاصمة1

بكالوريوسكهروميكانيكالمعهد التقني الصناعي/ المعالعدن2

المستوىالتخصصالمؤسسة التدريبيةالمحافظةم

كهرباء تمديدات كهربائيةمعهد التدريب المهني / القفر1

كهرباء تمديدات كهربائية

ميكانيكا مركبات

نجارة أثاث

تقني سنتانمحاصيل حقليةالمعهد التقني الزراعي / جعارابين3

برمجة حاسوب

مساحة وطرقات

معهد التدريب المهني / القاعدة
إب

2

4

دبلوم التدريب المهني

المعهد التقني الصناعي لأليتام

نتان تقن  ة ا انة ال أ

) 23( جدول رقم 
في المؤسسات التدريبية  يبين التخصصات المستحدثة 

)22(جدول رقم 
في الخارطة التعليمية يبين التخصصات الجديدة 

تصميم داخلي وديكورالمعهد التقني الصناعي/ حدة5

أنظمة هيدروليك ونيوماتيك المعهد التقني الصناعي / ذهبان 6

كهرباء سياراتالمعهد التقني الصناعي /الحوبان7

مساحة وطرقاتمعهد السعيد التقني الصناعي / الخطوة8

ثانوية مهنيةفنون جميلةالمعهد التقني الصناعي / الحصب9

تقني سنتانتسويقالمعهد التقني التجاري / ذمارذمار10

تقني سنتانمساحة وطرقاتالمعهد الوطني للتقنيين والمدربين /دار سعدعدن11

تقني سنتانكهرباء عامالمعهد التقني الصناعي / خمرعمران12

تقني سنتانمحاصيل حقليةالمعهد التقني الزراعي / صبرلحج13

تقني سنتانالنشر المكتبيالمعهد التقني التجاري المهني الصناعي/ الخبتالمحويت14

تعز
تقني سنتان

تقني سنتان أمانة العاصمة



النوعاسم المؤسسة التدريبيةالمحافظةم

دة
في
ست

لم
ت ا

ها
ج
 ال
دد

ع

المجموع

476ذكورالمعهد التقني الصناعي/ذهبان1

2110ذكور

24إناث

186ذكور

131إناث

150ذكورمعهد السعيد التقني الصناعي/الخطوةتعز4

237إناثالمعهد المهني الصناعي/خلف المكالحضرموت/الساحل5

5117ذكور

137إناث

170ذكورالمعهد التقني التجاري/ذمارذمار7

128ذكورالمعهد التقني البحري/جزيرة العمال8

أمانة العاصمة

معهد الفقيد اللواء الركن/محمد عبداهللا صالح للتدريب المهني 3

2

كلية المجتمع/سيئونحضرموت/الوادي6

المعهد الوطني للفندقة والسياحة

)24 (جدول رقم
م2007خالل العام يوضح الدورات القصيرة المنفذة لقطاعات سوق العمل واإلنتاج وأعداد الملتحقين بها

222ذكورمعهد التدريب المهني/خورمكسر9

118ذكورمعهد التدريب المهني/المنصورة10

483إناثمعهد التدريب المهني/مأربمأرب11

18577ذكور

10192إناث

28769 المجموع العام

المجموع بحسب الجنس

عدن



النوعاسم المؤسسة التدريبيةالمحافظةم
عدد 

البرامج

عدد 

مواقع 

التدريب 

عدد الطالب 

المستفيدين 

2436ذكورالمعهد التقني الزراعي/العدين1

2239ذكورمعهد التدريب المهني/النادرة2

41160ذكورمعهد التدريب المهني/دار الشرف3

1033250ذكورالمعهد التقني الصناعي/بغداد4

734382ذكورالمعهد التقني الصناعي/حدة5

10130605ذكورالمعهد التقني الصناعي/ذهبان6

25142ذكور

224إناث

340280إناثمعهد أروى التقني التجاري/حدة8

674346ذكور

21689إناث

127إناثمعهد الخنساء التقني التجاري/تعز10

22052ذكورمعهد الثورة التقني التجاري/حجة11

1864إناثمعهد أروى التقني التجاري/حجة12

223ذكورالمعهد التقني الصناعي/عبس13

16125262ذكورالمعهد المهني الصناعي/الدريهمي14

2611ذكورالمعهد المهني الزراعي/سردود15

دة16 د /ال ا ن الت ة ال 1821ذكد الث

إب

أمانة العاصمة

المعهد الوطني للفندقة والسياحة

تعز

حجة

7

المعهد التقني الصناعي/الحوبان9

دة د ال

)25 (جدول رقم
يبين أعداد الطالب المستفيدين من برامج التدريب التعاوني من المؤسسات التدريبية وعدد مواقع التدريب 

م2007المنفذة فيها خالل العام 

1821ذكورمعهد الثورة المهني التجاري/الحديدة16

11019إناثمعهد بلقيس المهني التجاري/الحديدة17

859129ذكورمعهد التدريب المهني /حي العمال18

41497ذكورالمعهد التقني الصناعي/فوة19

44188ذكورالمعهد المهني الصناعي/خلف المكال20

44772ذكورالمعهد المهني الصناعي/سيئونحضرموت/الوادي21

49205ذكورالمعهد التقني الصناعي/ذمار22

22695ذكور

22678إناث

111ذكورالمعهد الوطني للتقنيين والمدربين/دار سعد24

63294ذكور

2912إناث

51870ذكورالمعهد التقني البحري/جزيرة العمال26

139ذكورالمعهد الفندقي السياحي/التواهي27

32021ذكور

42124إناث

3988ذكورمعهد التدريب المهني/المنصورة29

3743ذكورمعهد التدريب المهني/خورمكسر30

4447ذكورالمعهد التقني الصناعي/خمرعمران31

28136ذكورالمعهد التقني الزراعي/صبر32

1418ذكورمعهد بومدين للتدريب المهني/صبر33

1217563,422ذكور

18134577إناث

1398903,999

المعهد الفني التجاري/خورمكسر 28

المعهد التقني التجاري/ذمار23
ذمار

الحديدة

المجموع العام

عدن

25

المجموع بحسب الجنس

حضرموت/الساحل

لحج

المعهد التقني الصناعي/المعال



) 26(جدول رقم 
م2007يوضح أعداداألنشطة والفعاليات التأهيلية والتدريبية المحلية والخارجية المنفذة لكادر الوزارة خالل العام 

ثذثذثذ

224922491616منح دراسية وبعثات1

55033تدريب (مناهج)2

3( 332192925229101222ت (تخ فن

خارجياً

عدد المستفيدين

المجموعداخلياًنوع النشاط
داخلياًخارجياً

عدد الفعاليات

م
المجموع

332192925229101222تدريب (تخصصي فني)3

2213482154811415تدريب (تربوي)4

158237632527161218تدريب (إداري)5

27917669140948157363874 المجموع



اإلجماليبدون مؤهلتقنيجامعيالتخصصم

99إنجليزي1

13922حاسوب / انظمة معلومات2

11مدني / إنشائي3

11تربية فنية4

11محاسبة5

11تاريخ6

156إدارة أعمال7

11مساحة وطرقات8

112تصاميم/ ديكور9

213تكييف وتبريد10

224ميكانيكا سيارات11

11نجارة12

22ميكاترونيك13

) 27(جدول رقم 
والتخصصات  المؤهالتحسب  م 2007في العام يبين عدد الدرجات الوظيفية المخصصة للوزارة ومكاتبها 

55دراسات إسالمية14

99لغة عربية15

347هندسة كهرباء16

11إتصاالت17

516إلكترونيات18

77فيزياء19

44كيمياء20

55رياضيات21

44علم إجتماع22

11إرشاد تربوي23

22تحكم إلكتررني صناعي24

11صيانة مركبات خفيفة25

88خدمات26

77298114 اإلجمالي



ثذثذثذثذثذثذثذثذثذثذثذ

17092231,0142896715014433411211365230082,212392وطني

70109223000000000000195عربي

20326300000000000000115أجنبي

26096251,0292946735314433411211365230082,242402

الهيئة التعليمية/ التدريبية

مجموع الهيئة التعليمية

المجموعبدون مؤهالت اعداديةدبلوم مهنيثانوية عامةثانوية مهنية دبلوم تقنيبكالوريوس/ليسانس
الجنسيةالوظيفة

ابتدائيةماجستيردكتوراه

)     28( رقم جدول
م2007يبين إجمالي القوى الوظيفية في ديوان الوزارة ومكاتبها ومؤسساتها التدريبية خالل العام 

3025357113532134902417345931065436613144651,551372

290121281,6004299948723427207563041371488913144733,793774

مجموع الهيئة اإلدارية

المجموع بحسب  الجنس

291492,0291,0812614,567المجموع  263317119102217



مجال التدريبالمحافظةاسم المؤسسة التدريبيةم

كمبيوتر + ادارية ومالية ومحاسبية + احصاء + لغة انجليزيةمعهد المحيط للكمبيوتر واللغات1
اداري + تسويق + مالي + محاسبةدار االستشارات التقنية واالدارية2
صيانة الكترونيات راديو وتلفزيونمركز التدريب التلفزيوني3
لغة انجليزية + كمبيوتر + ادارة + مالي + خياطة + كوافيرمركز االتقان للتطوير والتدريب4
كمبيوترمعهد الرسالة للكمبيوتر واللغات5
اداري ومالي ومحاسبي + لغة انجليزية + كمبيوترالمركز العالمي للكمبيوتر واللغات (اكتيك)6
كمبيوتر + لغة انجليزية + اداري ومحاسبيمركز الدراسات واالستشارات والتدريب المستمر7
كمبيوتر + مالي + محاسبي + اداريمركز النبالء للكمبيوتر8
كمبيوتر + اداري + مالي + لغة انجليزيةمركز ابتك9
كمبيوترالمعهد اليمني والخليجي10
كمبيوترمركز الخرباش للتدريب11
كمبيوتر + ادري + محاسبي + هندسيمركز شركة االشراق للتدريب12
كمبيوتر + اداري + محاسبيشركة سيوسفت ألنظمة الكمبيوتر المحدودة13
كمبيوتر + لغة انجليزية + اداري + مالي + محاسبيمركز الدعم الفني14
خياطة وتطريز + صناعة البخور+ كوافيرمركز جمعية سام15
كمبيوتر + لغة انجليزيةمركز إقرأ للكمبيوتر16
كمبيوتر + اداري + محاسبيالمجلس العلمي للنظم17
كمبيوتر + لغة انجليزية + اداري + مالي + محاسبيمركز دار اإلدارة18
كمبيوتر + لغة عربية + لغة انجليزية + اداري + مالي + محاسبي + المركز العربي للتدريب والدراسات19
كمبيوتر + لغة انجليزية + اداري + مالي + محاسبي + تسويقالمعهد االمريكي الدولي20
كمبيوتر + لغة انجليزية + اداري + مالي + محاسبيمركز سيدز للتدريب واإلستشارات21
كمبيوتر + لغة انجليزية + اداري + مالي + احصاءالمركز الثقافي للكمبيوتر واللغات22
كمبيوتر + لغة انجليزية + اداري + مالي + محاسبيمركز المحترف للتدريب والتأهيل وتقنية والمعلومات 23
اداري + ماليالمركز الدولي للتنمية البشرية24
اداري + مالي + محاسبي + تسويقمركز شركة االبداع اليمنية للتدريب25
زراعيمركز الثريا لالستشارات الزراعية والتدريب26
كمبيوتر + لغة انجليزية + اداري + مالي + محاسبيمعهد التدريب التطبيقي27
تصميم اخراج صحفي + جرافيكسالمركز األوربي للفنون والتصميم28
خياطة وتفصيل + اشغال يدوية + تنمية بشرية + لغة انجليزيةمركز جمعية الحياة للتدريب والتأهيل29
مساحةالمعهد الفني للمساحة30
كمبيوتر + لغة انجليزيةمركز التدريب والتأهيل (المؤسسة العامة للكهرباء)31
كمبيوتر + مساحةالمعهد الحديث للمساحة والعمارة32
كمبيوتر + اداري + مالي + محاسبي + تسويقمركز شركة ابو غزالة33
كمبيوتر + لغاتمركز االمارات للتدريب والتنمية34
صيانة موبايلمعهد موبايلي التقني35
صيانة موبايل + اداري + ماليمركز ذا توب للتدريب والدراسات36
كمبيوتر + لغة انجليزيةمركز اكاديميك للتدريب37
خياطة وتفصيل + اشغال يدوية + صناعة البخورمركز جمعية العدل للتنمية38
كمبيوتر + لغة انجليزيةمركز جمعية كل البنات39
خياطة وتفصيل + اشغال يدوية + تدبير منزليمركز جمعية البراق للتدريب40
اداري + مالي + محاسبيمركز قرطبة للتدريب واالستشارات41
كمبيوتر + ماليمركز شهاب لالستشارات المالية42
كمبيوتر + لغة انجليزية + صيانة موبايلمركز الحسام للتقنية الحديثة43
اداري + مالي + محاسبيمركز خبراء التدريب للتنمية البشرية44
كمبيوتر + لغة انجليزية + اداري + مالي + محاسبيمركز مانشستر الحديث45
كمبيوترمركز ماتركس للتدريب46
كمبيوتر + اداريمركز SOUL المجتمعي للتدريب47
كمبيوترمركز السنينة48
اداري + مالي + محاسبيمركز االكاديمية الدولية للتنمية البشرية49
كمبيوتر + خياطة وتفصيل + تطريز + كوافيرمركز جمعية التكامل االجتماعية50
كمبيوتر + لغة انجليزيةمركز اليمن لتقنية المعلومات51
اداري + مالي + محاسبي + فندقي + فني هندسيمركز الدراسات والتدريب المستمر52
اداري + مالي + محاسبي + تسويق + برامج قانونيةمركز التعليم المفتوح للتدريب واالستشارات53
كمبيوترمعهد إب النموذجي54
كمبيوترمركزالرائد لخدمات الكمبيوتر55
كمبيوترمعهد الرائد للكمبيوتر واللغات56
كمبيوترالمعهد األمريكي الحديث57
كمبيوترمعهد ريم58
كمبيوترالمعهد األمريكي األكاديمي59
كمبيوترالمعهد المثالي للكمبيوتر واللغات60
كمبيوترالمعهد اإلنجليزي61
كمبيوترمركز الرواد لإلمتياز البشري62
كمبيوترمعهد األنوار63
كمبيوتر + لغاتمركز بغداد للكمبيوتر واللغات64
كمبيوتر + لغاتمركز ايه فور تكنولوجي65
كمبيوتر + لغاتمركز جعار للكمبيوتر واللغات66
كمبيوتر + لغاتمركز تقنية المعلومات للكمبيوتر واللغات67
كمبيوتر + لغاتالمركز اليمني الحديث للكمبيوتر68
كمبيوتر + لغاتمركز الفرات للكمبيوتر واللغات69
كمبيوتر + لغاتمركزالمنار للكمبيوتر واللغات70
كمبيوتر + لغاتمركز يافع للكمبيوتر واللغات جعار71
كمبيوتر + لغاتمركز عالم الكمبيوتر72

ديوان الوزارة
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خياطة وتفصيل واشغال يدويةجمعية السالم النسوية للتنمية73
كمبيوتر + لغاتمعهد كمبيوتك للكمبيوتر واللغات74
كمبيوتر +لغات + مهاراتجمعية انهار الخير75
إدارية ومحاسبيةمعهد إعمار للتدريب والتأهيل76
كمبيوتر + لغاتمعهد فوريو األمريكي77
ادارة + مالية + أسواق مركز نادي خبراء المال واالعمال78
كمبيوتر + إنشائي هندسيتكنو دار (دار التقنية ) للتدريب والتأهيل79
كمبيوتر +لغاتمعهد الشباب للغات والكمبيوتر80
كمبيوتر +لغاتالمعهد الجامعي الحديث81
كمبيوترالبيضاءمعهد لينكس لعلوم الكمبيوتر واللغات82
اداري +كمبيوتر+ هندسي + امن وسالمة مهنية + صيانة المولدات + معهد نيوتك للكمبيوتر واللغات83
اداري +كمبيوترالمركز البريطاني للكمبيوتر واللغات84
اداري +كمبيوتر + لغة انجليزيةمركز رواد العلم والطب الحديث85
كمبيوتر + اداري + فني هندسيالنتك86
اداري + مالي + محاسبي + هندسي + صحة وسالمة مهنية + صناعيمركز الشرق لتطوير االداء والمهارات87
كمبيوتر +لغاتمعهد المستقبل للكمبيوتر واللغات88
كمبيوتر +لغاتمعهد البشائر للغات والكمبيوتر89
كمبيوتر +لغاتمركز إقرأ للتدريب والتأهيل90
كمبيوترمعهد المحويت الحديث91
كمبيوترفرع اتحاد نساء اليمن92
كمبيوتر+لغاتالمركز البريطاني للكمبيوتر واللغات93
كمبيوتر+لغاتمعهد االندلس94
كمبيوتر +لغاتمعهد شكسبير95
كمبيوتر +لغاتالمعهد األمريكي96
كمبيوتر +لغاتمعهد القدس97
كمبيوتر +لغاتالمعهد العربي للكمبيوتر واللغات98
برمجة حاسوب وصيانة +لغاتمعهد العلوم األكاديمية99
كمبيوتر +لغاتمعهد كندا اليمن100
كمبيوتر +لغاتمعهد ليبيا101
كمبيوتر +لغاتمعهد العلي102
كمبيوتر +لغاتمعهد سام103
كمبيوتر +لغاتمركز الوفاء104
كمبيوتر +لغاتالمعهد العلمي األول105
كمبيوتر +لغاتمعهد الرسالة106
كمبيوتر +لغاتمعهد علوم العصر107
كمبيوتر +لغاتمعهد يمن جيت108
ادارية + مالية +محاسبةمركز المجد للتنمية البشرية109
كمبيوتر +لغاتجمعية رعاية وتأهيل  المعاقين110
كمبيوتر +لغاتالمركز الفني واإلداري111
ادارة + مالية +محاسبة + تسويقمركز التنظيم والموراد البشرية112
كمبيوترمؤسسة السعيد للعلوم113
كمبيوترمركز المحترف114
كمبيوتر +لغاتالمعهد األكاديمي115
صحة وسالمة مهنية وبيئيةمركز تكنوسيف116
ميكانيك سيارات+ لغة انجليزيةمراكز التعليم الدولية117
كمبيوترجمعية الزهراء118
ادارة + مالية +محاسبة + تسويقمركز التكامل119
كمبيوترمركز نوريس يمن120
ادارة + مالية +محاسبة + تسويقمركز الفنار121
كمبيوتر + لغة انجليزية + اداري + ماليمركز ايتك للتدريب والتأهيل122
كمبيوتر + لغة انجليزيةمعهد إقرأ للغات والكمبيوتر123
كمبيوتر + لغة انجليزيةمعهد هوريزنس الدولي124
كمبيوتر +لغاتالمعهد الحديث للكمبيوتر واللغات125
كمبيوتر +لغة انجليزيةمعهد حجة للغات والكمبيوتر126
كمبيوتر +لغاتمركز التفوق التعليمي للكمبيوتر واللغات127
كمبيوترمعهد زهير للكمبيوتر128
كمبيوترمعهد التقنيات الحديثة129
كمبيوتر +لغاتمركز الرواد للكمبيوتر واللغات130
كمبيوتر +لغاتمركز المستقبل للغات والكمبيوتر131
كمبيوتر +لغات+مالي +اداري + صيانة الهواتفمعهد االندلس132
كمبيوتر +لغاتمركز دار الحاسوب133
كمبيوتر + لغاتمعهد الجزيرة134
كمبيوتر + لغاتمعهد تقنية المعلومات135
كمبيوتر + لغات + مالي واداريمركز طيبة لتعليم الكمبيوتر136
كمبيوتر + لغات + مالي واداريالمعهد الدولي الحديث137
كمبيوتر + لغاتمعهد الرائد للكمبيوتر واللغات138
كمبيوتر + لغاتمركز طالب العلم للتدريب139
كمبيوتر + لغاتمركز ابتك لتعليم الكمبيوتر140
كمبيوترمركز الضياء التعليمي141
كمبيوتر + لغة انجلزية + لغة عربيةمعهد يمن الخير للكمبيوتر واللغات142
كمبيوتر + لغاتمركز الفتاة للتدريب والتأهيل143
كمبيوترمعهد الشحر للكمبيوتر واللغات144
كمبيوتر + لغاتمعهد المكال الحديث145
كمبيوترمركز النجاح للتدريب والتأهيل146
كمبيوتر + لغاتمعهد التكنولوجيا الحديث147
كمبيوتر + لغاتمركز جيل المستقبل148
كمبيوتر + لغات + مالي واداريمعهد باشريف للتدريب والتأهيل149
كمبيوتر + لغاتمركز التواصل للتدريب والتأهيل150
كمبيوترمركز البيان التعليمي151
كمبيوتر + لغاتمعهد تذكار للتدريب والتأهيل152
كمبيوتر + لغاتمركز التنمية للكمبيوتر واللغات153
كمبيوتر + لغات + مالي واداريمعهد التكنولوجيا االستشارات والتنمية154
كمبيوتر + لغاتالمعهد البريطاني التعليمي155
كمبيوتر + لغاتمعهد الفاروق للكمبيوتر واللغات156

تعز

تعز

حجة

حضرموت الساحل
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كمبيوترمركز عالم االلكترون للكمبيوتر157
كمبيوترالمركز العلمي للكمبيوتر واللغات158
كمبيوتر + لغاتمركز الفرسان للكمبيوتر واللغات159
كمبيوترمركز اضواء الثقافة160
كمبيوتر + لغاتمركز التفوق للتأهيل والتنمية البشرية161
كمبيوترمركز النهضة لعلوم الحاسوب162
كمبيوتر + لغاتمركز االحقاف للكمبيوتر واللغات163
كمبيوترمركز المنار لتقنية المعلومات164
كمبيوترمركز االشعاع للتطوير والتدريب165
كمبيوتر + لغاتمركز الخوارزمي لتفنيات الحاسب االلي166
كمبيوتر + لغاتمركز الرناد للتدريب والتأهيل167
كمبيوترمركز حضرموت نت168
كمبيوتر + لغاتمركز النجاح للكمبيوتر واللغات169
كمبيوترمركز التكنولوجيا الحديث للكمبيوتر واللغات170
كمبيوترالمركز االمريكي الحديث171
كمبيوترالمتخصصة172
كمبيوتر + لغة انجليزيةمعهد الغيل للكمبيوتر واللغات173
كمبيوتر + لغة انجليزيةمعهد تقنية المعلومات للكمبيوتر واللغات174
كمبيوتر + لغة انجليزيةمعهد االقصى النموذجي للكمبيوتر واللغات175
كمبيوتر + لغة انجليزيةمركز عدن للكمبيوتر واللغات176
كمبيوتر + لغاتمركز بلفقية177
كمبيوتر + لغاتمركز باب عدن178
كمبيوتر + لغاتمعهد البشائر179
كمبيوتر + لغاتمركز نوران180
كمبيوتر + لغاتمركز راكسل181
كمبيوتر + لغاتمركز عدن لتقنية المعلومات182
كمبيوتر + لغاتمركز التفوق183
كمبيوتر + لغاتمركز الشرق184
كمبيوتر + لغات مركز بن سند185
186NVIT كمبيوتر + لغاتمركز رؤية جديدة
كمبيوتر + لغاتمركز إقرأ187
كمبيوتر + لغاتمركز التدريب والتأهيل (شركة النفط)188
كمبيوتر + لغاتمعهد الثريا189
كمبيوتر + لغات + اداريمركز هورايزن190
كمبيوتر + لغاتمركز ابتك191
192(MALI) كمبيوتر + لغاتالمعهد األمريكي
193(ALC) كمبيوتر + لغاتالمعهد األمريكي
كمبيوتر + لغاتمركز اتلنتك194
كمبيوتر + لغاتمركز بلوهورايزن195
كمبيوتر + لغاتمركز العلوم والتنمية (جامعة التكنولوجيا)196
كمبيوتر + لغاتمركز دار الحاسوب197
كمبيوتر + لغاتمركز الفايز198
كمبيوتر + لغاتمركز علوم الكمبيوتر199
كمبيوتر + لغاتمركز كوينز200
كمبيوتر + لغاتمركز االتقان201
كمبيوتر + لغاتمعهد النجاح202
كمبيوتر + لغاتمركز المستقبل للكمبيوتر واللغات203
كمبيوتر + لغاتمركز الخليج204
كمبيوتر + لغاتالمركز التعليمي االول205
كمبيوتر + لغاتالمركز الفني206
كمبيوتر + لغاتمركز الشرق االوسط207
كمبيوتر + لغاتمركز لندن208
كمبيوتر + لغاتمعهد الباقر209
كمبيوتر + لغاتمركز الدانة210
كمبيوتر + لغاتالمعهد الكندي211
كمبيوتر + لغاتمركز سمارتك212
كمبيوتر + لغاتمركز شماخ213
كمبيوتر + لغات + اداريمركز نيوهورايزن214
كمبيوترمعهد تكنولجيا 2152000
كمبيوترمعهد الدراسات216
كمبيوتر  + خياطةمعهد اإلرادة217
كمبيوترلحجمعهد الزهد218
كمبيوترماربمعهد األمطل النموذجي219

عمران

ذمار

شبوة

عدن

حضرموت الوادي
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دورات قصيرة292كمبيوترمجموعة برامج المكتب1

دورات قصيرة110كمبيوترمجموعة برامج التصاميم2

دورات قصيرة46كمبيوترمجموعة برامج قواعد البيانات3

دورات قصيرة14كمبيوترمجموعة برامج الشبكات4

دورات قصيرة172كمبيوترمجموعة برامج متفرقة5

دورات قصيرة1081كمبيوتردبلوم سكرتارية آلية6

دورات قصيرة13كمبيوتردبلوم إدارة نظم معلومات7

دورات قصيرة53الكترونياتالكتروني صيانة راديو- تلفزيون8

دورات قصيرة222الكترونياتصيانة تلفون جوال9

10PLC دورات قصيرة24الكترونياتالتحكم المنطقي المبرمج

دورات قصيرة36كهرباءأسس التحكم الكهربائي11

دورات قصيرة132مساحةدورات فنية في المساحة12

دورات قصيرة60كهرباءكهرباء تمديدات منزلية13

دورات قصيرة14تركيبات انشاءات تشكيل ألمنيوم14

دورات قصيرة5نجارةنجارة أثاث15

دورات قصيرة3منتجات جلديةصناعة منتجات جلدية16

دورات قصيرة8نسيج وحياكةصناعة سجاد17

دورات قصيرة40خياطة وتفصيلخياطة وتفصيل18

دورات قصيرة7حرفيرسم على الزجاج19

دورات قصيرة24صحيإسعافات أولية20

دورات قصيرة7تجميلتجميل وتصفيف الشعر (كوافير)21

دورات قصيرة521إداري + محاسبيدورات إدارية ومحاسبية22

دبلوم تقني10طبمساعد طبيب عام23

دبلوم تقني9طبمساعد طبيب اسنان24

دبلوم تقني27مختبراتمختبرات25

دبلوم تقني103صيدلةصيدلة26

دبلوم تقني38كمبيوترحاسوب27

دبلوم تقني11كمبيوتربرمجة حاسوب28

دبلوم تقني106هندسيهندسة برمجيات29

دبلوم تقني5اداري + محاسبيعلوم إدارية ومحاسبية30

دبلوم تقني7هندسيهندسة مدنية31

دبلوم تقني7كهرباء ـ ميكانيكاكهروميكانيك32

دورات قصيرة30كمبيوترمعهد الرائد33

دورات قصيرة26كمبيوترالمعهد األمريكي الحديث34

دورات قصيرة8كمبيوترالمعهد األمريكي األكاديمي35

دورات قصيرة20كمبيوترالمعهد المثالي36

دورات قصيرة2كمبيوترالمعهد اإلنجليزي37

دورات قصيرة3كمبيوترمعهد الرواد38

دورات قصيرة12كمبيوترمعهد األنوار39

دورات قصيرة112كمبيوترمركز بغداد للكمبيوتر واللغات40

دورات قصيرة38كمبيوترمركز ايه فوز تكنولوجي41

دورات قصيرة40كمبيوترمركز جعار للكمبيوتر واللغات42

دورات قصيرة15كمبيوترمركز تقنية المعلومات للكمبيوتر واللغات43

دورات قصيرة70كمبيوترالمركزاليمني الحديث للكمبيوتر واللغات44

دورات قصيرة5كمبيوترمركز الفرات للكمبيوتر واللغات45

دورات قصيرة81كمبيوترمركز المنار للكمبيوتر واللغات46

دورات قصيرة + دبلوم سكرتارية35كمبيوتر + لغاتالمعهد الوطني األمريكي47

دورات قصيرة + دبلوم سكرتارية60كمبيوتر + لغاتالمعهد البريطاني 48

دورات قصيرة + دبلوم سكرتارية51كمبيوترمركز الخبراء49

دورات قصيرة + دبلوم سكرتارية35كمبيوتر + لغاتالمعهد االمريكي الجديد نالي50

دورات قصيرة + دبلوم سكرتارية25صيانة موبايلالمركزالدولي للعلوم والتكنولوجيا51

دورات قصيرة + دبلوم سكرتارية40كمبيوتر + لغاتالمعهد الدولي للتكنولوجيا واللغات52

دورات قصيرة + دبلوم سكرتارية35كمبيوتر + لغاتالمعهد العالي اليمني البريطاني53

دورات قصيرة + دبلوم سكرتارية27كمبيوتر + لغاتالمعهد االمريكي للتدريب واللغات54

دورات قصيرة + دبلوم سكرتارية21كمبيوتر + لغاتالمعهد البريطاني الدولي55

دورات قصيرة + دبلوم سكرتارية25كمبيوتر + لغاتالمركز الدولي للغات56

دورات قصيرة15كمبيوترمركز ستارت التعليمي57

دورات قصيرة + دبلوم سكرتارية16كمبيوتر + لغاتمعهد كمبيوتك58

دورات قصيرة + دبلوم سكرتارية12كمبيوتر + لغاتمركز العلوم والتقنية 59

دورات قصيرة22كمبيوترالبييضاءلينكس لعلوم الكمبيوتر واللغات60

ديوان الوزارة

إب

أبين
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دورات قصيرة44ادارينيوتك61

دورات قصيرة9كمبيوترمعهد االبداع62

دورات قصيرة84كمبيوترالنتك63

دورات قصيرة31كمبيوترالمعهد البريطاني64

دورات قصيرة38كمبيوتر +لغاتمعهد المستقبل65

دورات قصيرة50كمبيوتر +لغاتمعهد البشائر66

دورات قصيرة26كمبيوترمعهد المحويت الحديث67

دورات قصيرة28كمبيوترفرع اتحاد نساء اليمن68

دورات قصيرة39كمبيوترمعهد العلوم االكاديمية69

دورات قصيرة26كمبيوترالمعهد األمريكي70

دورات قصيرة29كمبيوترالمعهد العربي71

دورات قصيرة53كمبيوتر +اداريةالمركز الفني واالداري72

دورات قصيرة59مالية + اداريةالتنظيم والموارد البشرية73

دورات قصيرة13كمبيوترمركز ميديا74

دورات قصيرة13كمبيوترالمركز العلمي االول75

دورات قصيرة10كمبيوترمركز القدس76

دورات قصيرة22كمبيوترجمعية الزهراء77

دورات قصيرة9كمبيوترمركز شكسبير78

دورات قصيرة6كمبيوترجمعية المعاقين79

دورات قصيرة5كمبيوترمركز يمن جيت80

دورات قصيرة30ميكانيك سيارات + مراكز التعليم الدولية81

دورات قصيرة11كمبيوترمعهد كندا اليمن82

دورات قصيرة5كمبيوتر نوريس يمن83

دورات قصيرة5كمبيوترمركز العلي84

دورات قصيرة10كمبيوترمركز االندلس85

دورات قصيرة + دبلوم سنة44كمبيوترالمعهد الحديث للكمبيوتر واللغات86

دورات قصيرة + دبلوم سنة25كمبيوترمعهد تكنولجيا المعلومات87

دورات قصيرة + دبلوم سنة4كمبيوترمركز التفوق التعليمي88

دورات قصيرة + دبلوم سنة12لغة انجليزيةمعهد حجة للغات89

دورات قصيرة + دبلوم سنة1كمبيوترمعهد رواد النجاح90

دورات قصيرة + دبلوم سنة122كمبيوتر + لغة جمعية النهضة االجتماعية91

دورات قصيرة61كمبيوتر + لغاتحضرموت الساحلمركز الرواد92

دورات قصيرة177كمبيوتر + لغاتمركز المستقبل93

دورات قصيرة454كمبيوتر + لغات + معهد االندلس94

دورات قصيرة12كمبيوتر + لغاتمركز دار الحاسوب95

دورات قصيرة176كمبيوترمركز الفاروق96

دورات قصيرة218كمبيوتر + لغاتمعهد الجزيرة97

دورات قصيرة363كمبيوتر + لغاتمعهد تقنية المعلومات98

دورات قصيرة306كمبيوتر + لغات +  مركز طيبة99

دورات قصيرة352كمبيوتر + لغات + المعهد الدولي الحديث100

دورات قصيرة17كمبيوتر + لغاتمعهد الرائد101

دورات قصيرة33كمبيوتر + لغاتمركز طالب العلم102

دورات قصيرة67كمبيوتر + لغاتمركز ابتك103

دورات قصيرة57كمبيوترمركز الضياء التعليمي104

دورات قصيرة70كمبيوتر + لغة معهد يمن الخير105

دورات قصيرة92كمبيوتر + لغاتمركز الفتاة106

دورات قصيرة128كمبيوترمعهد الشحر107

دورات قصيرة20كمبيوتر + لغاتمعهد المكال الحديث108

دورات قصيرة45كمبيوترمركز النجاح للتدريب والتاهيل109

دورات قصيرة56كمبيوتر + لغاتمعهد التكنولوجيا الحديث110

دورات قصيرة24كمبيوتر + لغاتمركز جيل المستقبل111

دورات قصيرة5كمبيوتر + لغات معهد با شريف112

دورات قصيرة63كمبيوتر + لغاتمركز التواصل113

دورات قصيرة33كمبيوترمركز البيان التعليمي114

دورات قصيرة48كمبيوتر + لغاتمعهد تذكار115

دورات قصيرة72كمبيوتر + لغاتمركز التنمية للكمبيوتر واللغات116

الحديدة

الضالع

المحويت

تعز

حجة

حضرموت الساحل



نوع التدريبعدد الشهادات المعمدةالمجالالمحافظةاسم المؤسسة التدريبيةم

) 30( جدول رقم  تابع
         يبين أعداد الشهادات الصادرة عن المؤسسات التدريبية الخاصة والمعمدة من ديوان الوزارة 

م2007ومكاتبها بالمحافظات خالل العام 

دورات قصيرة4كمبيوترمركز عالم االلكترون للكمبيوتر117

دورات قصيرة72كمبيوترالمركز العلمي للكمبيوتر واللغات118

دورات قصيرة293كمبيوتر + لغاتمركز الفرسان للكمبيوتر واللغات119

دورات قصيرة88كمبيوترمركز اضواء الثقافة120

دورات قصيرة102كمبيوتر + لغاتمركز التفوق للتأهيل والتنمية البشرية121

دورات قصيرة46كمبيوترمركز النهضة لعلوم الحاسوب122

دورات قصيرة71كمبيوتر + لغاتمركز االحقاف للكمبيوتر واللغات123

دورات قصيرة107كمبيوترمركز المنار لتقنية المعلومات124

دورات قصيرة17كمبيوترمركز االشعاع للتطوير والتدريب125

دورات قصيرة234كمبيوتر + لغاتمركز الخوارزمي لتفنيات الحاسب االلي126

دورات قصيرة2كمبيوتر + لغاتمركز الرشاد للتدريب والتأهيل127

دورات قصيرة34كمبيوترمركز حضرموت نت128

دورات قصيرة234كمبيوتر + لغاتمركز النجاح للكمبيوتر واللغات129

دورات قصيرة52كمبيوترمركز التكنولوجيا الحديث للكمبيوتر 130

دورات قصيرة117كمبيوترمعهد االصدقاء للكمبيوتر واللغات131

دورات قصيرة129كمبيوترمركز راكسل لعلوم الكمبيوتر واللغات132

دورات قصيرة113كمبيوترمركز بلو هورايزن للكمبيوتر واللغات133

دورات قصيرة169كمبيوترمركز المستقبل للكمبيوتر واللغات134

دورات قصيرة327كمبيوترمركز بن سند للكمبيوتر واللغات135

دورات قصيرة60كمبيوترمركز هورايزن للكمبيوتر واللغات136

دورات قصيرة1كمبيوترمركز الصداقة للكمبيوتر واللغات137

دورات قصيرة7كمبيوترمركز التأهيل المهني لذوي االحتياجات 138

دورات قصيرة87كمبيوترالبشائر للكمبيوتر واللغات139

دورات قصيرة115كمبيوترمركز الشرق االوسط للكمبيوتر واللغات140

دورات قصيرة304كمبيوترمركز الدانة للكمبيوتر واللغات141

دورات قصيرة68كمبيوترمركز إقرأ للكمبيوتر واللغات142

دورات قصيرة411كمبيوترمركز بلفقية للكمبيوتر واللغات143

دورات قصيرة134كمبيوترمركز نوران للكمبيوتر واللغات144

دورات قصيرة44كمبيوترمركز الفائز للكمبيوتر واللغات145

دورات قصيرة117كمبيوتر مركز الخليج للكمبيوتر واللغات146

دورات قصيرة74كمبيوترمركز الشرق147

دورات قصيرة80كمبيوترمركز نيو هورايزن148

دورات قصيرة93كمبيوترمركز باب عدن149

دورات قصيرة390كمبيوترمركز آبتك150

دورات قصيرة64كمبيوترالمركز الفني للعلوم و الكمبيوتر151

دورات قصيرة1كمبيوترمعهد الجزيرة152

دورات قصيرة81كمبيوترالمركز الكندي153

دورات قصيرة60كمبيوترمركز التدريب المهني /مصافي النفط154

دورات قصيرة92كمبيوترمركز علوم الكمبيوتر155

دورات قصيرة61كمبيوترمركز لندن لعلوم الكمبيوتر واللغات156

دورات قصيرة51كمبيوترالمركز التعليمي االول157

دورات قصيرة253كمبيوترمعهد الباقر للكمبيوتر واللغات158

دورات قصيرة30كمبيوترمعهد اتلنتك159

دورات قصيرة109كمبيوتردار الحاسوب160

دورات قصيرة28كمبيوترالتفوق التعليمي161

دورات قصيرة35كمبيوترمعهد الثريا162

163NVIT دورات قصيرة22كمبيوتررؤية جديدة

دورات قصيرة168كمبيوترالمستقبل164

دورات قصيرة18كمبيوترمعهد التكنولوجيا الحديث165

دورات قصيرة52كمبيوترمعهد تكنولوجيا 1662000

دورات قصيرة29كمبيوترمعهد اإلرادة167

دورات قصيرة62كمبيوترمعهد الدراسات168

دورات قصيرة5كميوترلحجمعهد الزهد169

دورات قصيرة11كمبيوترمأربمعهد األمطل النموذجي170

10,121 المجموع

حضرموت الوادي

عدن

عمران



الجهة المانحةعدد الشهاداتالمهنةمالجهة المانحةعدد الشهاداتالمهنةم

مكتب حضرموت الساحل8ميكانيكي سيارات63مكتب إب7ميكانيك محرك بنزين1

مكتب حضرموت الساحل27كهربائي تمديدات64مكتب إب2نجارة اثاث2

مكتب حضرموت الساحل7نجار اثاث65مكتب إب11كهربائي تمديدات منزلية3

مكتب حضرموت الساحل12لحام كهرباء66مكتب إب1ميكانيكي محرك ديزل4

مكتب حضرموت الساحل3خراط معادن67مكتب أبين7كهربائي تمديدات منزلية5

مكتب حضرموت الساحل2ميكانيكي مكيفات منزلية68مكتب أبين2ميكانيكي محرك ديزل6

مكتب حضرموت الساحل2ميكانيكي تبريد مركزي69مكتب أبين10ميكانيكي محرك بنزين7

مكتب حضرموت الساحل1لحام اكسجين70مكتب أبين1خراط معادن8

مكتب حضرموت الوادي3ميكانيكي محرك بنزين71مكتب أبين1كهربائي سيارات9

مكتب حضرموت الوادي14ميكانيكي محرك ديزل72مكتب أبين2لحام كهرباء10

مكتب حضرموت الوادي6كهربائي سيارات73مكتب أبين1نجار اثاث11

مكتب حضرموت الوادي7لحام كهرباء74مكتب أبين1مساعد ميكانيكي اليات زراعية12

مكتب حضرموت الوادي17كهربائي تمديدات منزلية75مكتب أمانةالعاصمة18كهربائي تمديدات منزلية13

مكتب حضرموت الوادي7الكتروني صيانة راديو76مكتب أمانةالعاصمة3كهربائي تمديدات صناعية14

مكتب حضرموت الوادي3الكتروني صيانة تلفزيون77مكتب أمانةالعاصمة9ميكانيكي اجهزة تكييف منزلية15

ديوان الوزارة4حداد ابواب المونيوم78مكتب أمانةالعاصمة5ميكانيكي اجهزة تبريد منزلية16

ديوان الوزارة1إطفائي79مكتب أمانةالعاصمة4بناء خرسانة17

ديوان الوزارة1ديكور (مركب أسقف صناعية )80مكتب أمانةالعاصمة1مزارع حبوب18

ديوان الوزارة1مصلح إطارات مركبات81مكتب أمانةالعاصمة1صانعة نماذج مالبس19

مكتب ذمار6كهربائي تمديدات82مكتب أمانةالعاصمة1مساعد مشرف بناء20

مكتب ذمار10ميكانيكي سيارات83مكتب أمانةالعاصمة20لحام كهرباء21

مكتب ذمار1 ميكانيكي تمديدات صحية84مكتب أمانةالعاصمة22ميكانيكي محرك بنزين22

مكتب ذمار2خراط معادن85مكتب أمانةالعاصمة19ميكانيكي محرك ديزل23

مكتب ذمار3بناء86مكتب أمانةالعاصمة3الكتروني صيانة تلفزيون24

مكتب ذمار2نجار اثاث87مكتب أمانةالعاصمة1نجار قوالب خرسانية25

مكتب ذمار1الكترونيات88مكتب أمانةالعاصمة6نجارة اثاث26

مكتب ذمار2ميكانيكي مركبات ديزل89مكتب أمانةالعاصمة1تسييخ توانك27

مكتب ذمار2كهربائي لف االت90مكتب أمانةالعاصمة6حداد ابواب المنيوم28

مكتب ذمار1لحام91مكتب أمانةالعاصمة2صانع قوالب جبسية29

مكتب ذمار1سباك92مكتب أمانةالعاصمة1نجار أبنية30

مكتب عدن17ميكانيكي تمديدات صحية منزلية93مكتب أمانةالعاصمة4ميكانيكي مضخات ديزل31

مكتب عدن15ميكانيكي محرك بنزين94مكتب أمانةالعاصمة1ميكانيكي مجموعة نقل الحركة32

مكتب عدن16ميكانيكي محرك ديزل95مكتب أمانةالعاصمة1بناء حجر33

مكتب عدن4خراط معادن96مكتب أمانةالعاصمة1ناسخ رسومات معمارية34

مكتب عدن1الكتروني صيانة راديو97مكتب أمانةالعاصمة2عامل مساحة35

مكتب عدن1الكتروني صيانة تلفزيون98مكتب أمانةالعاصمة3الكتروني صيانة هاتف36

مكتب عدن1طاهي اطعمة شرقية وشعبية99مكتب الحديدة14كهربائي تمديدات منزلية37

مكتب عدن2نجار اثاث100مكتب الحديدة5مساعد كهربائي تمديدات منزلية38

مكتب عدن1نجار ابنية101مكتب الحديدة2كهربائي عداد طاقة39

مكتب عدن11كهربائي سيارات102مكتب الحديدة1كهربائي لف االت كهربائية40

مكتب عدن5لحام كهرباء103مكتب الحديدة1كهربائي تمديدات صناعية41

مكتب عدن34كهربائي تمديدات منزلية104مكتب الحديدة2كهربائي سيارات42

مكتب عدن6ميكانيكي اجهزة تبريد منزلية105مكتب الحديدة5ميكانيكي محرك بنزين43

مكتب عمران1ميكانيكي مركبات (رديترات)106مكتب الحديدة6ميكانيكي محرك ديزل44

مكتب مأرب2كهربائي تمديدات منزلية107مكتب الحديدة1ميكانيكي تمديدات صحية45

مكتب مأرب1نجار اثاث108مكتب الحديدة3ميكانكي اجهزة تبريد منزلية46

مكتب تعز4كهربائي سيارت109مكتب الحديدة1ميكانيكي اجهزة تبريد مركزي47

مكتب تعز1بناء طوب110مكتب الحديدة1ميكانيكي تكييف مركبات48

مكتب تعز3عامل مساحة111مكتب الحديدة1مساعد ميكانيكي تمديدات 49

مكتب تعز4ميكانيكي مرحكات ديزل112مكتب الحديدة13لحام كهرباء50

مكتب تعز11كهربائي تمديدات منزلية113مكتب الحديدة1مساعد لحام كهرباء51

مكتب تعز2لحام كهرباء114مكتب الحديدة2خراط معادن52

مكتب تعز3ميكانيكي اجهزة تكييف مركزي115مكتب الحديدة2نجار اثاث53

مكتب تعز2خراط معادن116مكتب الحديدة2الكتروني صيانة هاتف54

مكتب تعز3كهربائي لف االت117مكتب الحديدة1مساعد ميكانيكي سيارات55

مكتب تعز6ميكانيكي محركات بنزين118مكتب الحديدة2الكتروني صيانة تلفزيون56

مكتب تعز2حداد أبواب المنيوم119مكتب المحويت25دبلوم سكرتارية57

مكتب تعز1ميكانيكي اجهزة تبريد مركزي120مكتب المحويت23ويندوز58

مكتب تعز1حداد ترميم هياكل مركبات121مكتب المحويت4وورد + ويندوز59

مكتب تعز1ميكانيكي هيدروليك122مكتب المحويت2طباعة عربي60

مكتب تعز2الكتروني صيانة هاتف123مكتب تعز6الكتروني صيانة تلفزيون61

مكتب حجة1كهربائي تمديدات124مكتب تعز2نجار اثاث62

631مجموع الشهادات الممنوحة

)31(جدول رقم 
م2007يبين إجمالي شهادات تحقيق المهنة الممنوحة من ديوان ومكاتب الوزارة خالل العام 
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5422335,615125214,253,241 اإلدارة العامة 1

203781,6375650,108,656فرع محافظة عدن2

5624182,46413242,368,464فرع محافظة تعز3

2218114151,811,460فرع محافظة حضرموت4

2121111,6518240,928,570فرع محافظة الحديدة 5

1,54185811,481410349,470,391 المجموع العام

) 32(جدول رقم 
يوضح إجمالي البرامج التدربيية المنفذة عن طريق صندوق التدريب المهني 

م 2007وفروعه في المحافظات خالل العام 



)33(جدول رقم 

مالحظاتالمحافظة إسم المشروعم

معلنةابتوسعة معهد التدريب المهني دار الشرف /اب1

معلنةابتوسعة المعهد الزراعي - العدين / اب2

معلنةابكلية المجتمع يريم / أب3

معلنةابتسوير المعهد المهني النادرة /اب4

معلنةابتسوير معهد التدريب المهني القفر /اب5

معلنةابتسوير معهد التدريب المهني الرضمة /اب6

)(جدول رقم 
)تمويل حكومي( 2007خاص بالدراسات والتصاميم والمشاريع المعلنة خالل العام 

معلنةابتسوير معهد التدريب المهني الرضمة /اب6

معلنةابتسوير المعهد المهني  المزاحن /اب7

معلنةابينتوسعة المعهد المهني ام الخديره / ابين8

معلنةابينكلية المجتمع زنجبار -أبين9

معلنةابينتسوير المعهد المهني رصد /ابين10

معلنةابينتوسعة وترميم المعهد المهني الزراعي جعار /ابين11

معلنةاالمانة انشاء  المعهد المهني  الحرفي  االمانة (التزام )12

معلنةالبيضاءكلية المجتمع البيضاء13

معلنةتعزكلية المجتمع شرعب السالم - تعز14

معلنةتعزتسوير معهد التدريب المهني االصنعة القريشة /تعز15 معلنةتعزتسوير معهد التدريب المهني االصنعة القريشة /تعز15

معلنةتعزتسوير معهد التدريب المهني  الشمايتين بني محمد بني شيبة /تعز 22 16

معلنةتعزتسوير معهد التدريب المهني  مقبنة /تعز17

معلنةتعزتسوير معهد التدريب المهني شرعب الرونة /تعز18

معلنةتعزتسوير المعهد النسوي الشمايتين /تعز19

معلنةتعزتوسعة وترميم معهد التدريب المهني - التربه - ذبحان /تعز20

معلنةالجوفتسوير  كلية المجتمع /الجوف21

معلنةالجوفتوسعة المعهد الزراعي الجوف مرحله ثانيه22

معلنةالجوفمعهد التدريب المهني رجوزة برط  /الجوف23

ي عبس (التزام )24 معلنةحجة انشاء المعهد  التقن  الزراع البيط معلنةحجة انشاء المعهد  التقني  الزراعي البيطري عبس (التزام )24

معلنةحجة معهد التدريب المهني المفتاح/حجة25

معلنةالحديدة توسعة معهد التدريب المهني اللحيه / الحديدة26

معلنةالحديدة  معهد التدريب المهني الخوخة /الحديدة27

معلنةذمارتوسعة المعهد التدريب المهني مدينة ذمار28

معلنةذمارتوسعة وترميم المعهد المهني الصناعي بني شعيب وصاب العالي ذمار29

معلنةذمارتوسعة وترميم معهد التدريب المهني وصاب السافل /ذمار30

معلنةذماركلية المجتمع  ذمار31

معلنةذمارتسوير معهد التدريب المهني جبل الشرق الخضر/ذمار32

ا33 ة ان /ذ هن ال يب ال هد التد ي  ات لنةذ معلنةذمارتسوير معهد التدريب المهني الجمعة انس /ذمار33

معلنةذمارتسوير معهد التدريب المهني ضوران انس /ذمار34

معلنةذمارتسوير كلية المجتمع وصابين الثلوث /ذمار35

معلنةصعدة كلية المجتمع  صعدة36

معلنةصنعاءتسوير معهد التدريب المهني بني سحام /خوالن /صنعاء37

معلنةصنعاءأعادة تاهيل المعهد المهني الصناعي - الرقه - همدان38

معلنةصنعاءتوسعة وتاهيل المعهد المهني سوق السبت الحيمة الخارجية /صنعاء39

معلنةالضالعانشاء  المعهد المهني السياحي  دمت /الضالع (التزام)40

معلنةعدنتوسعة وترميم أقسام خاصه بتدريب المرأه/عدن41

دن42 قه  /  د فق  ال ة  لنةدنت معلنةعدنتوسعة معهد فقم - البريقه م / عدن42

معلنةعدنتوسعة المعهد التجاري للفتيات / عدن43

معلنةعمرانكلية المجتمع عمران44

معلنةعمرانتسوير المعهد المهني الصناعي شهارة /عمران45

معلنةلحجانشاء  المعهد الفندقي السياحي صبر المودم (التزام )46

معلنةلحجتوسعة وترميم مركز النسوي االكاهله - المقاطره /لحج47

معلنةمأربكلية المجتمع  مارب48

معلنةمأربتسوير معهد التدريب المهني  حريب بيحان /مارب49

معلنةالمهرة تسوير كلية المجتمع / المهرة50

ز51 ش /ت ل  نا  زت ال ال ات ت ات  ا دراسات وتصاميمتعزتسوير المعهد الصناعي جبل حبشي /تعز51

دراسات وتصاميمتعزتسوير المعهد المهني الصناعي  المواسط /تعز52

دراسات وتصاميمحجة تسوير المعهد المهني  الصناعي  بني قيس /حجة53

دراسات وتصاميمالحديدة تسوير المعهد المهني الصناعي بيت الفقية /الحديدة54

دراسات وتصاميمذمارتسوير المعهد المهني ميفعة عنس /ذمار55

دراسات وتصاميمذمارتسوير معهد التدريب المهني الشماحي وادي الحار /ذمار56

دراسات وتصاميمريمة تسوير كلية المجتمع  الجبين /ريمة57

دراسات وتصاميملحجتاهيل كلية المجتمع الهجر القبيطة /لحج58



المنصرف خالل 2007مكلفة المشروع المحافظة إسم المشروعم

)34(جدول رقم  
)تمويل حكومي(م 2007يوضح المشاريع قيد التنفيذ خالل العام 

روعم م م ةإ روعم م مة الل ر م

427,553,400136,177,924ابالمعهد المهني الصناعي / السدة 1

456,116,78379,612,537ابالمعهد المهني التجاري / السحول 2

591,900,771179,038,172ابالمعهد المهني الصناعي / بعدان 3

525,073,47293,027,172ابينالمعهدالمهني الصناعي / أحور4

57,669,61134,545,884االمانة سور المعهد الوطني للفندقي والسياحة 5

212,994,1760االمانة مبنى المصادر البشرية 6

506,366,93028,973,601البيضاءالمعهد المهني الصناعي / القرشية 7

610,758,123200,000,000البيضاءالمعهد المهني الصناعي / السوادية 8

662,974,176170,836,011البيضاءالمعهد المهني الصناعي / الصومعة 9

130,672,35040,836,184تعزتوسعة المعهد المهني / الخيامي10

459,340,2000تعزالمعهد المهني الصناعي / شرعب السالم 11

389,352,315128,391,664حجة المعهد التقني الصناعي / عبس 12

439,890,755128,374,454حجة المعهد المهني الصناعي / عاهم 13

515,318,05024,376,045حجة المعهد المهني الصناعي / المحابشة 14

554,516,01628,918,028 الحديدة المعهد المهني الصناعي / زبيد15

529,557,970149,084,894 الحديدة المعهد المهني الصناعي / باجل 16

409,235,39232,060,098حضرموتالمعههد التقني الصناعي / الشحر 17

736,944,165231,809,146حضرموتالمعهد المهني الصناعي / الريدة الشرقية 18

436ذمارالمعهد المهني الصناعي / ذي سحر 19 077 225117 561 604 436,077,225117,561,604ذمارالمعهد المهني الصناعي / ذي سحر 19

486,847,168122,959,677ذمارالمعهد المهني الصناعي  20

534,647,24498,985,316ذمارالمعهد المهني الصناعي / وصاب العالي 21

620,559,060124,111,812ذمارالمعهد المهني الصناعي / طريزان الحداء22

732,238,649267,938,605ريمة المعهد التقني / الجبين 23

698,862,5130صعدة المعهد المهني الصناعي / حيدان 24

401,783,5150صنعاءالمعهد المهنس الصناعي / بالد الروس 25

559,572,886219,050,784صنعاءالمعهد المهني الصناعي / جحانة 26

568,513,20094,894,197صنعاءالمعهد المهني الصناعي / مناخة حراز27

391,124,02241,974,634صنعاءكلية المجتمع / بالد الروس 28

634,780,690178,928,263صنعاءالمعهد المهني الصناعي / خلقة  همدان 29

440,912,028136,932,290الضالعالمعهد المهني الصناعي 30

109,363,00035,890,634عمرانتوسعة المعهد المهني / ثال31

308,430,21187,062,554عمرانالمعهد المهني الصناعي / خمر 322

468,931,33861,794,008عمرانالمعهد المهني الصناعي (بعد تعديل االسعار)33

39,998,80019,673,869لحج سور وبوابات المعهد المهني الصناعي / المقاطرة 34

502,964,2950لحجالمعهد المهني الصناعي / المفلحي 35

601,769,710315,732,442لحجالمعهد المهني الصناعي / ردفان الحبيلين 36

583,717,10084,248,780مأربالمعهد المهني الصناعي /حريب 37

127المحويت  توسعة المعهد المهني / الخبت 38 448 35720 962 771 127,448,35720,962,771المحويت  توسعة المعهد المهني / الخبت 38

626,526,972131,348,417المحويت المعهد التقني الزراعي /الرجم39

49,150,32017,650,458صنعاءسور وبوابات معهد وكلية المجمتمع / بالد الروس سنحان40

18,140,452,9583,863,762,929 اإلجمــــــالي



المنصرف خالل 2007متكلفة المشروعالقيمة التعاقديةالمحافظةإسم المشروعم

)35(جدول رقم 
)تمويل حكومي(م 2007يبين المشاريع المسلمة إبتدائياً خالل العام 

116,630,900142,210,55026,571,552ابينتوسعة المعهد المهني / األوراس1

110,142,430121,114,65949,883,299ابينتوسعة محطة تأجير اآلليات الزراعية /لودر2

18,192,90039,623,35828,403,919ابينترميم معهد أم خديرة 3

29,751,43529,751,43526,748,204تعزسور وبوابات المعهد الصناعي /ماوية  4

25,999,80035,595,58413,708,071الحديدة سور وبوابات المعهد التقني البحري 5

22,711,55024,317,6105,655,000حضرموتسور وبوابات المعهد الصناعي /الريان 6

109,105,300124,828,56243,583,625الضالعتوسعة المعهد المهني / جبن7

432,534,315517,441,758194,553,670 اإلجمالي

المنصرف خالل  2007متكلفة المشروعالقيمة التعاقديةالمحافظة إسم المشروعم

15,790,32017,272,7461,727,275ابينحفر أروتوازية لمركز التدريب المهني / الكود1

84,862,700106,384,77810,638,478الحديدة استكمال وترميم المعهد المهني الصناعي الدريهمي 2

)36(جدول رقم  
)تمويل حكومي(م  2007يبين المشاريع المسلمة نهائياً خالل العام 

100,653,020123,657,52412,365,753 اإلجمـــالي



)37(جدول رقم 
يبين القيمة التعاقدية والمنصرف ألعمال البناء واإلشراف لمشاريع  

 م  2007خالل العام  قرض الصندوق السعودي للتنمية

نسبة اإلنجازالمنصرف خالل العام 2007مالقيمة التعاقديةالمحافظةاسم المؤسسة التدريبيةم

%487,545,100120,683,23040.98المعهد التقني الصناعي1

%749,250,572101,603,51025.87المعهد التجاري وتقنية المعلومات والحاسوب2

%591,923,136154,315,19043.51المعهد التقني لالتمتة الصناعية3

أمانة العاصمة

عدن

 م  2007خالل العام  قرض الصندوق السعودي للتنمية

%359,953,02090,136,66052.47معهد الهندسة المدنية4

%570,800,608210,055,50053.88المعهد المهني الصناعي5

%721,610,848253,471,50064.50المعهد التقني الزراعي البيطري ـ القطن6

%607,358,920236,854,96072.94معهد المركبات واالليات الثقيلة7

%404,783,12073,889,90086.00المعهد التقني التجاري8

ة ال9 ند ند  490ا 708 344136 739 19051 65%

عدن

حضرموت

الحديدة

%490,708,344136,739,19051.65ابينمعهد هندسة الري9

%288,269,15673,098,10055.55صنعاءالمعهد المهني الصناعي/ بني مطر10

%525,347,228119,908,99048.54المحويتالمعهد المهني الصناعي11

%575,318,016163,848,96057.24شبوةالمعهد المهني الصناعي12

%484,481,424172,292,24063.62البيضاءالمعهد المهني الصناعي13

%644,928,004162,838,69047.47المهرةالمعهد المهني الصناعي14

%425,366,64880,791,54048.67لحجالمعهد المهني الصناعي ـ طور الباحة15

%705,483,576139,934,95032.41صعدةالمعهد المهني الصناعي16

%256,566,15656,878,10028.11تعزالمعهد التقني التجاري17

%632,964,556149,936,41047.61حجةالمعهد المهني الصناعي18

9,522,658,4322,497,277,62051.17% االجمالي
متوسط النسبة المئوية  لالنجاز  

اوجه االنفاقم
القيمة 

التعاقدية $
جهة التمويل

المنصرف خالل العام 2007م 

بالريال
نسبة اإلنجاز

3حكوم 857 512

متوسط النسبة المئوية  لالنجاز  

)38(جدول رقم 
م2007على مشروع  المعهد التقني بامانة العاصمة خالل العام   يبين القيمة التعاقدية والمنصرف

3,857,512حكومي

8,743,346خارجي

57,555,488حكومي

138,509,093خارجي

7,310,852208,665,43963%

63%

265,000

7,045,852

االجمالي

اإلشراف على التنفيذ

اعمال البناء والتشييد

1

2



اسم المؤسسة التدريبية المستفيدةالتكلفةعدد األصناف نوع التجهيزاتم

1
 توريد معامل كمبيوتر للمعهد المهني

الصناعياللحية / الحديدة
معهد التدريب المهني - اللحية/ الحديدة420,415,348

2
 توريد أثاث السكن والفصول للمؤسسات 

التدريبية بالمحافظات
في (21) مؤسسة تدريبية753,595,250

في (42) مؤسسة تدريبية1226,640,600األثاث المكتبي للمؤسسات التدريبية3

6
 مناقصة توريد تجهيزات ورش 

الكهروميكانيكة وهندسة االتصاالت 
للمعهد التقني الصناعي  - المعال/عدن4953,272,944

7
 مناقصة توريد تجهيزات معامل كلية المجتمع 

سنحان -
كلية المجتمع - سنحان2568,956,764

للمعهد المهني الصناعي  - حدة/ األمانة 94,174,799 262
 مناقصة تجهيزات توريد تجهيزات ورش 

التكيف والتبريد

 معهد التدريب المهني - زنجبار( االوراس) م/ أبين ، معهد

 التدريب المهني - التربة/ تعز ، التدريب المهني - حي

 العمال/الحديدة ، التدريب المهني - كسمة / ريمة ، التدريب

المهني - الخبت/ المحويت

5

106,400,000 159 مناقصة توريد تجهيزات أقسام  النجارة  4

)39(جدول رقم 
م2007خالل العام  وديوان الوزارة ومكاتبها في المحافظات  خاص بالتجهيزات الموردة إلى المؤسسات التدريبية

  

ن

في (14) مؤسسة تدريبية4115,436,000توريد وسائل نقل للمؤسسات التدريبية8


