
 
 

 2010لعام " التوجيهي"عشية اإلعالن عن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 

السيدة عال عوض، القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني، تستعرض مجاالت الدراسة 

 سنة 29-20والعالقة بسوق العمل لألفراد 

، عشية اإلعالن عن نتائج            استعرضت السيدة عال عوض، القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني              

 في األراضي الفلسطينية، مجاالت       2010لعام   " التوجيهي "امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة            

 سنة من واقع بيانات التعداد العام للسكان            29 -  20الدراسة والعالقة بسوق العمل لألفراد         

 وضع وإطالع الطلبة    ، وذلك إدراكاً من اإلحصاء الفلسطيني في       2007والمساكن والمنشآت    

وأسرهم على كافة المعطيات والحقاق حول الموضوع من الناحية اإلحصائية، حتى يكونوا على                  

دراية تامة بمجاالت الدراسة التي سوف يتوجهون لها وعالقتها بسوق العمل في األراضي                    

 .الفلسطينية 

لمية يقسم حسب   وبينت السيدة عوض أن التصنيف الدولي المعياري للتعليم التخصصات الع        

            العامة، برامج محو األمية، برامج المهارات الشخصية       / البرامج األساسية      البرامج التالية،   

، برامج العلوم التربوية وإعداد المعلمين، برامج الفنون، برامج العلوم اإلنسانية،                )تطوير الذات (

، البرامج التجارية واألعمال         برامج العلوم االجتماعية والسلوكية، برامج الصحافة واإلعالم             

اإلدارية، برامج القانون، برامج علوم الحياة، برامج العلوم الطبيعية، برامج الرياضيات واإلحصاء                   

، برامج الحاسوب، برامج الهندسة والمهن الهندسية، برامج التصنيع والمعالجة، برامج العلوم                   

ألسماك، البرامج البيطرية، البرامج            المعمارية والبناء، برامج الزراعة والغابات ومصائد ا           

الصحية، برامج الخدمات االجتماعية، برامج الخدمات الشخصية، برامج خدمات النقل، برامج                      

 .حماية البيئة، برامج خدمات األمن       

وبين القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني، أن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات                        

سنة الحاصلين على      29-20ضفة الغربية، تبين ان اعلى نسب االلتحاق لألفراد       في ال 2007للعام 

     فرد، كانت في مجاالت الدراسة آالتية، اإلدارة          15,915شهادة الدبلوم المتوسط والبالغ عددهم        

، برامج    %)9.9(، برامج التمريض والرعاية    %)11.3(، برامج علم الحاسوب     %)18.1(

،   %)4.8(، برامج األموال والبنوك والتأمين واألسواق المالية          )%6.4(المحاسبة والضرائب     

، برامج إعداد المعلمين مع التخصص في المواد            %)4.2(برامج السكرتارية واعمال المكاتب     



 .(%3.4(، برامج إعداد المعلمين ألطفال الحضانة والرياض والطفولة المبكرة           %) 3.9(المهنية 

سنة الحاصلين على شهادة البكالوريوس            29-20ألفراد في حين كانت اعلى نسب االلتحاق ل       

، برامج    %)7.7(فرد ، كانت في مجاالت الدراسة آالتية، اإلدارة        43,604والبالغ عددهم    

، اللغة األصلية او      %)7.2(، برامج المحاسبة والضرائب      %) 7.3(متخصصة في إعداد المعلمين      

، برامج   %)5.1(ات الحية األخرى وآدابها    ، اللغ %)5.4(، برامج علم الحاسوب    %) 6.8(الجارية  

برامج    ،%)3.7( الهندسة الكهربائية واإللكترونية وبرامج المهن الكهربائية واإللكترونية          

 .(%3.5( الرياضيات  

 2007كما وأوضحت السيدة عوض، أن نتائج نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات للعام                     

سنة الحاصلين على         29-20لى معدالت البطالة بين األفراد       في الضفة الغربية، أظهرت ان أع     

    ، التمريض والرعاية     %)25.1(شهادة الدبلوم المتوسط كانت في مجاالت الدراسة آالتية، اإلدارة                

، برامج   %)27.1( ، برامج المحاسبة والضرائب     %)27.1(، برامج علم الحاسوب    %)28.7(

 .(%32.8(ية  األموال والبنوك والتامين واألسواق المال      

سنة الحاصلين على شهادة البكالوريوس            29-20في حين كانت أعلى معدالت البطالة بين األفراد          

، العلوم االجتماعية       %) 42.0(في مجاالت الدراسة آالتية، برامج متخصصة في إعداد المعلمين              

       القتصاد  ، االقتصاديات وعلم ا    %) 36.0(، برامج العلوم السكانية       %) 36.7(والعلوم السلوكية   

، اللغة    %)31.6(، البرامج القانونية والتشريع       %)32.7(، البرامج الدينية وعلم الالهوت      %)33.5(

 .(%23.5(، اإلدارة    %) 29.2(األصلية او الجارية     

سنة    29-20كما بين القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني، أن النتائج تبين ان معظم األفراد                    

لين والحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط او البكالوريوس والعاملين                في الضفة الغربية العام   

 .كانوا يعلمون في مهن لها عالقة بمجال دراستهم      

               كما وأشارات السيدة عوض أن البيانات أظهرت ان مؤسسات القطاع الخاص الوطني                

 شهادة الدبلوم المتوسط       سنة في الضفة الغربية الحاصلين على       29-20من األفراد    % 57.5تشغل 

سنة في الضفة الغربية      29-20اما فيما يخص األفراد      . منهم% 28.1في حين ان الحكومة تشغل       

منهم والحكومة    % 42.1الحاصلين على شهادة البكالوريوس فان القطاع الخاص الوطني يشغل           

  .منهم% 40.8تشغل 

 


