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  خاص بالطلبة الذين تقدموا اإلحصاء الفلسطيني يصدر بيانا  صحفياً 

   2011/2012للعام الدراسي   "التوجيهي" المتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 

  
  2011سنة،  29-20مجاالت الدراسة والعالقة بسوق العمل لألفراد : وانـنـت عـحـت

  

 إلحصاء الفلسـطيني  ، يسر ا2011/2012 "التوجيهي"وية العامة ناسة الثادرتقديم امتحان شهادة ال مننتهاء العلى ضوء ا

       أن يصدر بياناً صحفياً للطلبة التوجيهي، بهدف اطالعهم على مجاالت الدراسة وعالقتها بسـوق العمـل لألفـراد مـن    

 البـرامج : التاليـة التصنيف الدولي المعياري للتعليم التخصصات العلمية حسب البـرامج  سنة، حيث أنه يقسم  29 – 20

، وإعداد المعلمين التربوية العلوم برامج، )تطوير الذات(المهارات الشخصية  برامجاألمية، محو  برامج، العامة/األساسية

التجاريـة   البرامجواإلعالم، الصحافة  برامج، العلوم االجتماعية والسلوكية برامجاإلنسانية، العلوم  برامج، الفنون برامج

 بـرامج ، الرياضيات واإلحصـاء  برامجالعلوم الطبيعية،  برامج، علوم الحياة برامج، القانون برامجارية، اإلد واألعمال

الزراعـة   برامج، والبناء العلوم المعمارية برامج، التصنيع والمعالجة برامج، الهندسة والمهن الهندسية برامجالحاسوب، 

، الخدمات الشخصية برامج، الخدمات االجتماعية برامجالصحية،  البرامج، البيطرية البرامجاألسماك، والغابات ومصائد 

  .األمنخدمات  برامج، حماية البيئة برامج، خدمات النقل برامج

  

وبلغ عدد المتقدمين المتحان شهادة الثانوية العامة .  فردألف  30حوالي سنوياً تخرج مؤسسات التعليم  العالي الفلسطينية 

  .ألف طالباً وطالبة 88حوالي  2011/2012في العام الدراسي 

  

على النحو  2011سنة،  29-20واستعرض اإلحصاء الفلسطيني مجاالت الدراسة والعالقة بسوق العمل لألفراد  

  :اآلتي
  

سنة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس متخصصون في مجال  29-20أعلى نسبة لألفراد الذكور 

  داريةاألعمال التجارية واإل

 72 سنة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس والبالغ عددهم حوالي 29-20 أعلى نسب لألفراد الذكور

، الهندسة والمهن %27.4األعمال التجارية واإلدارية خصصون في مجاالت الدراسة اآلتية، مت 2011في العام فرد  ألف

  %.8.2، العلوم االجتماعية والسلوكية %8.3، العلوم اإلنسانية %8.9، الحاسوب %9.3، الصحة %10.8الهندسية 

سنة الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو  بكالوريوس حـوالي   29-20فقد بلغ عدد الذكور  2010وبالمقارنة مع عام 

  %.25.7فرد، كانت أعلى نسبة لهم أيضاً في تخصص األعمال التجارية واإلدارية  ألف 63
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سنة الحاصالت على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس متخصصات في مجال العلوم  29-20إلناث أعلى نسبة ل

  اإلنسانية

البكالوريوس والبالغ عـددهن  الدبلوم المتوسط أو سنة الحاصالت على شهادة  29-20في حين كانت أعلى نسب لإلناث  

، األعمـال التجاريـة   %18.5 العلوم اإلنسـانية ، اآلتية كانت في مجاالت الدراسة 2011في العام فرد، ألف  86حوالي 

 ، %9.7، الصـحة  %12.1العلوم االجتماعية والسلوكية  ، %14.2، العلوم التربوية وإعداد المعلمين %18.0واإلدارية 

  %.6.2 الحاسوب

الحاصالت على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس حـوالي   سنة 29-20، فقد بلغ عدد اإلناث 2010وبالمقارنة مع عام 

  %.19.9فرد كانت أعلى نسبة لهن أيضا في تخصص العلوم اإلنسانية  ألف 76

  

عن العام  بكالوريوس أوسنة الذين حصلوا على مؤهل دبلوم متوسط  29-20 ألفرادبين امعدل البطالة ارتفاع في 

  السابق

 إلـى بكـالوريوس   أوعلى مؤهل دبلـوم متوسـط   الحاصلين  2011في عام  سنة  29-20 معدل البطالة لألفراد ارتفع

في حين كـان معـدل     ).في قطاع غزة% 57.5في الضفة الغربية و% 38.8(في األراضي الفلسطينية بواقع % 46.5

  . 2010العام  في % 44.8 بينهم البطالة

  

  الطبيعية في قطاع غزة سنة في تخصص العلوم 29-20ألفراد معدل البطالة بين ا% 83.5

  :اآلتيةفي التخصصات  في قطاع غزة 2011عام السنة في  29-20 أعلى معدالت البطالة بين األفرادظهرت 

بينمـا  ، %61.2الصحافة واإلعالم ، %65.2 علوم تربوية، %67.1 علوم اجتماعية وسلوكية، %83.5 الطبيعيةالعلوم 

 إنسانيةعلوم ، %61.8 علوم تربوية، اآلتيةفي التخصصات الفئة العمرية س معدل بطالة في الضفة الغربية لنف أعلى كان

  .%42.3العلوم الطبيعية ، %45.5الرياضيات واإلحصاء ، 48.6%

  

 بـرامج فـي  كانـت  البكالوريوس  أواصلين على شهادة الدبلوم المتوسط ألفراد الذكور الحمعدل البطالة بين ا% 44.9

  واإلعالمالصحافة 

في  البكالوريوس أوسنة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط  29-20 الذكور دالت البطالة بين األفرادأعلى مع ظهرت

علوم  ،%37.9 الصحة ،%44.9 الصحافة واإلعالمتية، آلافي التخصصات  2011في العام الفلسطينية  األراضي

  %.35.0 علوم معمارية وبناء، %36.6 خدمات شخصية، %36.9 اجتماعية وسلوكية

  

 إعدادفي برامج كانت البكالوريوس  أوالحاصالت على شهادة الدبلوم المتوسط  إلناثبين امعدل البطالة % 72.1

  معلمين

في العـام   الدبلوم المتوسط أو على شهادة البكالوريوس تسنة الحاصال 29-20 اإلناثأعلى معدالت البطالة بين بلغت 

 الحاسـوب  ،%65.2العلوم اإلنسانية  ،%72.1 صصة في إعداد المعلمينبرامج متختية، آلافي مجاالت الدراسة  2011
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، %60.5تجاريـة واإلداريـة   الاألعمال ، %60.6 الصحافة واإلعالم، %61.3، العلوم االجتماعية والسلوكية 63.8%

  .%59.3الهندسة والمهن الهندسية 

  

         أو بكالوريوس اصلين على شهادة دبلوم متوسطسنة والح) 29-20(معدل البطالة ومعدل فترة التعطل باألشهر لألفراد 

  2011حسب البرنامج  في عام 
 

 معدل فترة التعطل  معدل البطالة  التخصص

  باألشهر

  14.4  63.1  علوم تربوية وإعداد معلمين

  11.9  52.8  علوم إنسانية

  14.3  51.4  العلوم االجتماعية والسلوكية

  14.0  49.7  الصحافة واإلعالم

  13.3  39.9  ل التجارية واإلداريةاألعما

  4.2  31.8  القانون

  11.2  48.3  العلوم الطبيعية

  8.3  49.0  الرياضيات واإلحصاء

  12.7  42.5  الحاسوب

  10.7  35.0  الهندسة والمهن الهندسية

  11.8  36.1  العلوم المعمارية والبناء

  9.7  41.5  الصحة

  14.5  33.7  الخدمات االجتماعية

  11.4  52.9  باقي التخصصات

  


