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  :اإلحصاء الفلسطيني يصدر بيانا صحفيا حول
  

  مجاالت الدراسة والعالقة بسوق العمل
  

  
أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسـطيني اليـوم   

بيانـا صـحفيا حـول     04/07/2011االثنين الموافق 

يقسـم  مجاالت الدراسة والعالقة بسوق العمل ،حيـث  

مية التصنيف الدولي المعياري للتعليم التخصصات العل

 برامج، العامة/األساسية البرامج: حسب البرامج التالية

تطـوير  (المهـارات الشخصـية    برامجاألمية، محو 

 برامج، وإعداد المعلمين التربوية العلوم برامج، )الذات

العلـوم   بـرامج اإلنسـانية،  العلـوم   بـرامج ، الفنون

واإلعـالم،  الصـحافة   بـرامج ، االجتماعية والسلوكية

، القـانون  برامجاإلدارية،  واألعمالية التجار البرامج

 بـرامج العلوم الطبيعيـة،   برامج، علوم الحياة برامج

 بـرامج الحاسـوب،   بـرامج ، الرياضيات واإلحصاء

، التصنيع والمعالجـة  برامج، الهندسة والمهن الهندسية

الزراعـة   بـرامج ، والبنـاء  العلوم المعماريـة  برامج

 البرامج، لبيطريةا البرامجاألسماك، والغابات ومصائد 

الخدمات  برامج، الخدمات االجتماعية برامجالصحية، 

، حماية البيئـة  برامج، خدمات النقل برامج، الشخصية

  .األمنخدمات  برامج

  

سنة الذين  29- 20 لألفرادمعدل البطالة % 44.8

  بكالوريوس أوحصلوا على مؤهل دبلوم متوسط 

 2010م في عا سنة  29-20 معدل البطالة لألفراد أن

بكالوريوس  أوالذين حصلوا على مؤهل دبلوم متوسط 

فـي األراضـي الفلسـطينية بواقـع     % 44.8قد بلغ 

  ).في قطاع غزة% 57.7في الضفة الغربية و% 35.7(

 األفرادمعدل بطالة في قطاع غزة لدى  أعلىحيث بلغ 

والذين يحملون مؤهـل  سنة  29-20 في الفئة العمرية

الوريوس في التخصصـات  بك أوعلمي دبلوم متوسط 

  :اآلتية

العلوم االجتماعية والسلوكية ، %75.1 التربويةالعلوم 

ــحافة 68.4% ــالم، الص ــال، %60.5 واإلع  األعم

، %55.9 اإلنسانية، العلوم %57.3 واإلداريةالتجارية 

معدل بطالة في الضفة الغربية لـنفس   أعلى بينما كان

  :اآلتيةفي التخصصات الفئة العمرية 

 ، علـوم %46.2 إنسانيةعلوم ، %53.3 ربويةعلوم ت

الرياضــيات ، %36.7 ، الحاســوب%55.5 طبيعيــة

  %.38.1 واإلحصاء

  

سنة الحاصلين  29- 20الذكور  األفرادمن % 25.7

البكالوريوس  أوعلى شهادة الدبلوم المتوسط 

  واإلداريةالتجارية  األعمالفي مجال  متخصصون

نة الحاصلين س 29-20الذكورنسب لألفراد  أعلى بلغت

والبـالغ   البكـالوريوس  أو على شهادة الدبلوم المتوسط

في مجـاالت   متخصصون فرد 63,000حواليعددهم 

  : تيةآلاالدراسة 

مهـن  الهندسة وال، %25.7 واإلداريةالتجارية  األعمال

، %9.5 صـحة ال، %9.8 حاسوبال، %11.1 هندسيةال

 نيةنسـا اإلعلوم ال، %8.8 سلوكيةالجتماعية واالعلوم ال

8.0%.  

سـنة   29-20 لإلنـاث نسـب   أعلـى في حين كانت 

الـدبلوم   أو علـى شـهادة البكـالوريوس    تالحاصال

، كانـت  فرد 76,000 حوالي نوالبالغ عدده المتوسط

  : آلتيةافي مجاالت الدراسة 

 داريـة اإلوتجارية ال األعمال، %19.9 نسانيةاإلعلوم ال

 ، %13.7 معلمـين ال وإعدادتربوية العلوم ال، 18.0%

 ، %9.0 الصحة، %13.1 سلوكيةالجتماعية واالعلوم ال

  .%8.0 الخدمات الشخصية
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اصلين على معدل البطالة لألفراد الذكور الح% 50.3

البكالوريوس في تخصص  أوشهادة الدبلوم المتوسط 

  العلوم الطبيعية

 الذكور أعلى معدالت البطالة بين األفراد ظهرتكما 

 أوادة الدبلوم المتوسط سنة الحاصلين على شه 20-29

في التخصصات الفلسطينية  األراضيفي  البكالوريوس

  :تيةآلا

 بنـاء المعماريـة و الالعلـوم   ،%50.3طبيعية العلوم ال

 وإعـداد تربوية العلوم ال، %41.1الحاسوب  ،41.7%

  %.39.5 هندسيةالمهن الهندسة وال، %40.0 معلمينال

  

شهادة  الحاصالت على لإلناثمعدل البطالة % 72.6

 إعدادالبكالوريوس في برامج  أوالدبلوم المتوسط 

  معلمين

سـنة   29-20 اإلناثأعلى معدالت البطالة بين بلغت 

الـدبلوم   أو علـى شـهادة البكـالوريوس    تالحاصال

  :تيةآلافي مجاالت الدراسة  المتوسط

، %72.6 برامج متخصصـة فـي إعـداد المعلمـين    

ــوم االجت%66.4الصــحافة واإلعــالم  ماعيــة ، العل

، العلـوم  %59.9، العلوم طبيعيـة  %60.1 والسلوكية

، %55.2، األعمال تجارية واإلدارية %59.2اإلنسانية 

  %.44.6، الرياضيات واإلحصاء %47.7الحاسوب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
     لألفرادمعدل فترة التعطل باألشهر معدل البطالة و

  سنة والحاصلين على شهادة دبلوم متوسط )20-29(

  2010في عام  يوس حسب البرنامج بكالور أو 
 

  التعطل فترة معدل  معدل البطالة  التخصص

  13.6  63.7  معلمين وإعدادعلوم تربوية 

  13.5  50.7  إنسانيةعلوم 

  16.4  49.7  العلوم االجتماعية والسلوكية

  16.0  45.0  واإلعالمالصحافة 

  14.2  41.9  واإلداريةالتجارية  األعمال

  17.3  33.4  القانون

  13.3  57.7  علوم الطبيعيةال

  10.3  40.9  واإلحصاءالرياضيات 

  13.6  43.6  الحاسوب

  13.0  36.7  الهندسة والمهن الهندسية

  16.1  37.8  العلوم المعمارية والبناء

  13.2  29.0  الصحة

  15.6  23.9  الخدمات االجتماعية

  16.2  46.1  باقي التخصصات

  
  :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

  ز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالجها

  1647ب  .فلسطين  ص-رام اهللا

  )972/970( 2 2700 298: هاتف

 )972/970( 2 2710 298: فاكس

     1800300300: هاتف مجاني

   diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 http://www.pcbs.gov.ps: صفحة إلكترونية

 


