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رتب األسماء العشرة األوائل غير املركبة من الذكور، 1997، 2002، 2007، 2010

201020092008200720021997االسم

111111محمد

222222أحمد

345577يوسف

433333محمود

554446عمر

61212161511أمير

766685إبراهيم

879798علي

9981053113آدم

1017161350151أيهم

تكرار األسماء العشرة األوائل غير املركبة من الذكور، 1997، 2002، 2007، 2010

رتب األسماء العشرة األوائل املركبة من الذكور، 1997، 2002، 2007، 2010

201020092008200720021997االسم

111122عبد الرحمن

222211عبد اهلل

343434عز الدين

434343نور الدين

556102354زين الدين

665565عبد الكرمي

777676سيف الدين

82436315680عبد احلي

910108510صالح الدين

1089789عبد العزيز

رتب األسماء العشرة األوائل غير املركبة من االناث، 1997، 2002، 2007، 2010

201020092008200720021997االسم

132392230جنى

2102594825666رمياس

32112769حال

2054129-420لني

56101286280ليان

627261644216راما

71721181647رهف

847270268383غزل

9844213سارة

10154206280364غنى
)-(: تعني ال يوجد احد بهذا االسم في تلك السنة.

تكرار األسماء العشرة األوائل غير املركبة من االناث، 1997، 2002، 2007، 2010

رتب األسماء التسعة األوائل املركبة من االناث،1997، 2002، 2007، 2010

201020092008200720021997االسم

111176منة اهلل

222234فاطمة الزهراء

336965قطر الندى

443311نور الهدى

554423هبة اهلل

6675117حور العني

775847ميس الرمي

--8997نور آية

-98898آية اهلل
)-(: تعني ال يوجد احد بهذا االسم في تلك السنة.
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مقدمة:

يعتبر سجل السكان في اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، احد مصادر البيانات 
التي يتم من خاللها احلصول على البيانات املتعلقة باإلحصاءات احليوية )املواليد 
والوفيات(، وبدأ اجلهاز باحلصول على نسخة محوسبة من سجل السكان بداية عام 
بإدارة نظام  التي تقوم  الفلسطينية  الداخلية  وزارة  التنسيق مع  1999 من خالل 
األحوال  قانون  عليه  نص  ما  حسب  الفلسطينية  األراضي  في  السكان  تسجيل 
املدنية  األحوال  مبديرية  ممثلة  الداخلية  وزارة  وتقوم   ،2000 الفلسطيني  املدنية 
بإدارة جميع األنشطة املتعلقة بالتسجيل املدني، حيث تزود الوزارة اجلهاز بنسخة 
محوسبة ومحدثة من بيانات سجل السكان وذلك مرة كل ثالثة إلى ستة أشهر.

 ولالستفادة القصوى من البيانات املتاحة في السجل فأنه مت العمل على إعداد هذا 
بيانات  على  باالعتماد  وذلك  تكرار،  األكثر  املواليد  أسماء  يتضمن  والذي  البروشور 
2011 وقد مت احلصول   /  2  /  10 نسخة سجل السكان احلالية وهي محدثة لغاية 

عليها من وزارة الداخلية في شهر شباط من عام 2011.

عـدد املواليد األحياء املسجلني عام 2010 فـي الضفة 
الغربية حوالي 65 ألف

• عدد املواليد األحياء املسجلني:

بلغ عدد املواليد أحياء املسجلني لألعوام 1997، 2002، 2007، 2010 على التوالي في 
الضفة الغربية 59,563، 64,356، 67,280، 65,131 مولوداً.  

عدد املواليد األحياء املسجلني* في الضفة الغربية حسب احملافظة واجلنس،
2010 ،2007 ،2002 ،1997

199720022007200820092010احملافظة

7,4827,8567,7557,8707,3687,295جنني

1,2911,3241,3841,3251,1691,140طوباس

4,9214,8854,8935,1044,7714,496طولكرم

9,53610,09710,21710,2599,7499,539نابلس

2,6762,8283,1953,2683,1383,167قلقيلية

1,6811,8531,9301,9741,9201,869سلفيت

7,3437,7928,2998,1337,8907,495رام اهلل والبيرة

1,2761,4741,8602,0102,1902,188أريحا واألغوار

2,8543,1373,2663,3503,1223,057القدس

5,0135,5255,2425,4325,2285,287بيت حلم

15,49017,58519,23919,87219,72819,598اخلليل

59,56364,35667,28068,59766,27365,131الضفة الغربية

*: يشمل األفراد الفلسطينيني حملة الهوية الفلسطينية في الضفة الغربية فقط بغض النظر عن مكان اإلقامة سواء داخل األراضي 
الهوية  يحملون  وال  الفلسطينية  األراضي  في  املقيمني  الفلسطينيني  األفراد  السكان  سجل  يشمل  وال  خارجها،  أم  الفلسطينية 

الفلسطينية، وكذلك األفراد املقدسيني من حملة هوية القدس، واألجانب املقيمني في األراضي الفلسطينية.   

املسجلني  األحياء  املواليد  عدد  حيث  من  األكثر  هو  آب  شهر 
وشهر شباط هو األقل خالل العام 2010 

نسبة املواليد األحياء املسجلني في الضفة الغربية حسب الشهر، 
2010

• أسماء املواليد األحياء املسجلني:
املعطاة  األسماء  من  نوعني  هناك  أن  السكان  سجل  بيانات  تشير 
املركبة  األسماء  وهي   ،2010 العام  في  املسجلني  األحياء  للمواليد 
في   %  94.9 بلغت  قد  املركبة  غير  األسماء  نسبة  وأن  املركبة.  وغير 
املقابل 5.1 % من األسماء مركبة )أي 3,353 مولود حي مسجل لدية 

اسم مركب(.

الغربية  الضفة  في  املسجلني  األحياء  للمواليد  النسبي  التوزيع 
حسب نوع االسم، 1997، 2002، 2007، 2010

اجملموعنوع االسمسنة امليالد

مركبغير مركب

199797.32.7100

200296.63.4100

200794.65.4100

200894.75.3100

200994.95.1100

201094.95.1100

اسم محمد كان أكثر أسماء املواليد الذكور تكرارا وجنى أكثر 
أسماء املواليد اإلناث تكرارا 

• ترتيب األسماء غير املركبة من املواليد األحياء املسجلني:
محمد  تسميتهم  مت  والذين   2010 العام  في  املسجلني  األحياء  املواليد  عدد  بلغ 
4,717 مولود )7.2 %(، في املقابل 1,080 مولودة أنثى سميت جنى )1.7 %(، وهما كانا 

أكثر األسماء تكرارا بني الذكور واإلناث.  

األسماء العشرة األوائل غير املركبة من حيث التكرار للذكور واالناث، 2010   

إناثذكورالتسلسل

↑جنى=محمد1

↑رمياس=أحمد2

↓حال↑يوسف3

↑لني↓محمود4

↑ليان=عمر5

↑راما↑أمير6

↑رهف↓إبراهيم7

↓غزل↓علي8

↓سارة=آدم9

↓غنى↑أيهم10
=: تعني أن هذا االسم حافظ على ترتيبه من العام املاضي

↑: تعني أن هذا االسم  حصل على ترتيب أفضل مقارنة مع العام املاضي
↓: تعني أن هذا االسم  حصل على ترتيب أقل مقارنة مع العام املاضي

• ترتيب األسماء املركبة من املواليد األحياء املسجلني:
بلغ عدد املواليد األحياء املسجلني في العام 2010 والذين سمو بعبد الرحمن 671 
مولود، في املقابل 75 مولودة أنثى سميت منة اهلل، وهما كانا أكثر األسماء املركبة 

تكرارا بني الذكور واإلناث.  

األسماء العشرة األوائل املركبة من حيث التكرار للذكور واالناث، 2010

إناثذكورالتسلسل

↑منة اهلل=عبد الرحمن1

↑فاطمة الزهراء=عبد اهلل2

↓قطر الندى↑عز الدين3

↑نور الهدى↓نور الدين4

↑هبة اهلل=زين الدين5

↑حورالعني=عبد الكرمي6

↑ميس الرمي=سيف الدين7

↓نور ايه↑عبد احلي8

↓زين الشرف↑صالح الدين9

--↓عبد العزيز10
=: تعني أن هذا االسم حافظ على ترتيبه من العام املاضي

↑: تعني أن هذا االسم  حصل على ترتيب أفضل مقارنة مع العام املاضي
↓: تعني أن هذا االسم  حصل على ترتيب أقل مقارنة مع العام املاضي


