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صحفيا  خاص بالطلبة الذين تقدموا المتحان شهادة الدراسة الثانوية  اإلحصاء الفلسطيني يصدر بيانا  
 8102/8102للعام الدراسي  إنجازا" التوجيهي"العامة 

 

 0202سنة،  02-02 مجاالت الدراسة والعالقة بسوق العمل لألفراد
 

الحاصلين على  (سنة 82-81)األفراد  من قبل في الضفة الغربية وقطاع غزة األكثر إقباال  األعمال التجارية واإلدارية تخصص 
 الماضية التسعةالسنوات خالل  شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس

 سنة 82-81في الفئة العمرية سجل تخصص األعمال التجارية واإلدارية النسبة األعلى بين األفراد  ،8102من بين تخصصات مختارة للعام 
عداد معلمين بنسبة (%82)بنسبة  الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس ، وهذا ينطبق (%01)، يليه تخصص علوم تربوية وا 
عىىداد علىىى الةىىفة الةربيىىة وزطىىاث سىى ة حيىىت سىىجل أيةىىا  ت خصىىص األعمىىال التجاريىىة واإلداريىىة النسىىبة األعلىىى يليىىه تخصىىص علىىوم تربويىىة وا 

 .معلمين
هىي النسىبة األعلىى لافىراد فىي الفئىة  تخصىص األعمىال التجاريىة واإلداريىة الحاصىلين علىىكانىت نسىبة  الماةية التسعة السنواتوبالمقارنة مع 

  .سنة 82-81العمرية 
 

عااداد معلمااين فااي حااين أن الااذكور أكثاار إقباااال ماان اإلناااأ علااى اإلناااأ أكثاار إقباااال  ماان  الااذكور علااى تخصااص علااوم تربويااة واي
علااى شااهادة الاادبلوم المتوسااط أو  ساانة الحاصاالين والحاصااالت 82-81تخصااص األعمااال التجاريااة واإلداريااة للفيااة العمريااة 

 البكالوريوس
عداد معلمين  الحاصالت على شهادة الدبلوم( سنة 82-81)بلةت نسبة اإلنات  %( 22)المتوسط أو البكالوريوس في تخصص علوم تربوية وا 

، في حين أي أن النسبة بين اإلنات تفوق ثالثة أةعاف مثيلتها بين الذكورفي نفس الفئة العمرية، %( 7)في حين بلةت النسبة بين الذكور 
%( 32)حيت بلةت النسبة بين الذكور  األعمال التجارية واإلداريةأن الذكور في نفس الفئة العمرية أكثر إزباال  من اإلنات على تخصص 

بين اإلنات، وهذا ينطبق على الةفة الةربية وزطاث س ة حيت أن الذكور أكثر إزباال  على تخصص األعمال التجارية واإلدارية في ( %82)و
عداد معلمين حين أن اإلنات أكثر إزباال    . على تخصص علوم تربوية وا 

 

 الحاصلين على مؤهل علمي( سنة 82 -81) األفرادنسبة 
 8102، والمنطقة والجنسحسب مجال الدراسة لمجاالت دراسية مختارة بكالوريوس  أودبلوم متوسط 

 

 مجال الدراسة

 قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين

كال  إناث ذكور

 الجنسين

كال  إناث ذكور

 الجنسين

كال  إناث ذكور

 الجنسين

التجارية األعمال 

 واإلدارية
32.3 23.0 26.7 34.5 26.9 29.8 29.9 17.8 22.9 

علوم تربوية وإعداد 

 معلمين
6.5 22.1 15.9 3.2 16.9 11.8 10.1 29.0 21.0 

 10.7 8.6 13.5 10.2 9.4 11.5 10.4 9.0 12.5 الصحة

 9.9 12.9 5.6 7.0 8.2 5.0 8.3 10.2 5.3 علوم  إنسانية

العلوم االجتماعية 

 والسلوكية
4.6 10.7 8.3 4.1 11.9 9.0 5.2 8.9 7.3 

 4.9 2.2 8.6 5.9 3.8 9.5 5.5 3.1 9.0 الهندسة والمهن الهندسية

 3.2 2.1 4.7 5.6 5.2 6.2 4.5 3.9 5.5 الحاسوب
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ساانة الحاصااالت علااى شااهادة الاادبلوم المتوسااط أو  82-81سااجل أعلااى معاادل بطالااة بااين اإلناااأ ماان بااين تخصصااات مختااارة، 
عداد معلمينفي حين كان تخصص % 23بنسبة  العلوم اإلنسانيةالبكالوريوس في تخصص  بطالاة معادل األعلاى  علوم تربوية واي

 %10بنسبة  بين الذكور
سنة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس في فلسطين في العام  82-81سجلت أعلى معدالت للبطالة بين األفراد الذكور 

عداد معلمينتخصص في  8102 لنفس الفئة  الةفة الةربيةفي حين سجل أعلى معدل بطالة بين الذكور في ، %(10)بنسبة  علوم تربوية وا 
لنفس  في زطاث س ة بين الذكور %(12)بنسبة  واإلدارية، وفي تخصص األعمال التجارية %(82)العمرية في تخصص الحاسوب بنسبة 

 .الفئة العمرية
العام في  في فلسطين سنة الحاصالت على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط 82-81في حين بلةت أعلى معدالت للبطالة بين اإلنات 

عداد معلمينتخصص علوم في  8102 في حين سجل أعلى معدل بطالة بين اإلنات في الةفة الةربية لنفس الفئة ، (%20)بنسبة  تربوية وا 
 .في زطاث س ة لنفس الفئة العمرية اإلناتبين %( 21)بنسبة  علوم إنسانية، وفي تخصص %(21)العمرية في تخصص الحاسوب بنسبة 

 

 لمجاالت دراسية مختارةفجوة واضحة بين الضفة الغربية وقطاع غزة في معدالت البطالة 
الحاصىىلين علىىى مدهىىل دبلىىوم متوسىىط أو بكىىالوريوس فىىي فلسىىطين إلىىى حىىوالي  8102سىىنة  فىىي عىىام  82-81ارتفىىع معىىدل البطالىىة بىىين األفىىراد 

% 10وحوالي  8102في العام % 11معدل البطالة بينهم حوالي  في حين بلغ. في زطاث س ة% 22في الةفة الةربية و% 01، بوازع 12%
 .8101في العام % 01، بينما بلغ هذا المعدل حوالي 8101في العام 
بكىالوريوس  أوسىنة الحاصىلين علىى شىهادة دبلىوم متوسىط  82-81 سىجلت أعلىى معىدالت للبطالىة بىين األفىراد، مجاالت دراسية مختارةمن بين 
 (.%28) العلوم االجتماعية والسلوكية بنسبة يليه تخصص ،(%21)في تخصص علوم إنسانية بنسبة في زطاث س ة  8102في العام 

فىىي  8102سىىنة الحاصىىلين علىىى شىىهادة دبلىىوم متوسىىط أو بكىىالوريوس فىىي العىىام  82-81 فىىي حىىين سىىجلت أعلىىى معىىدالت للبطالىىة بىىين األفىىراد
عداد معالةفة الةربية   (.%12)بنسبة  يليه تخصص العلوم االجتماعية والسلوكية، (%10) لمين بنسبةفي تخصص علوم تربوية وا 

 

 الحاصلين على مؤهل علمي( سنة 82 -81)لألفراد  معدل البطالة
8102، والمنطقة والجنسحسب مجال الدراسة  لمجاالت دراسية مختارة بكالوريوس في فلسطين أودبلوم متوسط 

 

 مجال الدراسة

 قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين

كال  إناث ذكور

 الجنسين

كال  إناث ذكور

 الجنسين

كال  إناث ذكور

 الجنسين

علوم تربوية وإعداد 

 معلمين
50.6 80.8 74.9 17.8 68.9 61.0 62.5 87.3 81.9 

العلوم االجتماعية 

 والسلوكية
39.5 77.6 67.1 16.1 66.3 53.3 62.1 90.7 82.3 

 84.7 95.0 55.3 40.3 60.0 8.6 66.9 82.5 32.2 علوم  إنسانية

 71.2 93.5 62.4 49.8 69.6 28.9 57.0 74.8 43.1 الحاسوب

األعمال التجارية 

 واإلدارية
39.3 69.2 52.6 18.9 55.3 35.6 67.3 91.0 77.3 

 68.1 82.9 55.3 30.5 39.8 20.8 48.8 59.7 38.4 الصحة

الهندسة والمهن 

 الهندسية
36.2 57.6 43.0 20.0 48.3 30.7 56.1 81.0 61.8 
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  ما يحتاجه الخريجون للحصول على أول فرصة عملشهرا   18إلى  11من 
سىىنة فىىي فلسىىطين والحاصىىلين علىىى شىىهادة دبلىىوم متوسىىط أو ( 82-81)بلىىغ أعلىىى معىىدل فتىىرة تعطىىل باألشىىهر بىىين األفىىراد ، 8102فىىي العىىام 

وتخصىص  الخىدمات الشخصىية، في حين بلغ أدنى معدل فترة تعطل فىي تخصىص شهرا   02بمعدل  الطبيعيةالعلوم بكالوريوس في تخصص 
 .شهرا   00بمعدل  العلوم المعمارية والبناء

 

 سنة في فلسطين الحاصلين على شهادة( 82-81)باألشهر لألفراد  *معدل فترة التعطل
 8102، والجنس حسب مجال الدراسة دبلوم متوسط أو بكالوريوس 

 

 مجال الدراسة
 الجنس

 مجموع
 إناث ذكور

 18.1 18.7 10.0 العلوم الطبيعية

 17.9 22.0 16.0 القانون

 17.6 17.7 16.8 علوم تربوية وإعداد معلمين

 17.0 18.0 11.0 علوم  إنسانية

 16.8 16.9 16.4 العلوم االجتماعية والسلوكية

 16.5 16.5 16.5 الصحافة واإلعالم

 15.7 16.7 14.3 الصحة

 15.4 16.6 13.8 األعمال التجارية واإلدارية

 15.2 13.7 18.0 الرياضيات واإلحصاء

 12.4 10.7 13.7 الهندسة والمهن الهندسية

 11.9 11.7 12.0 الحاسوب

 11.3 13.0 10.5 العلوم المعمارية والبناء

 11.0 13.0 9.0 الخدمات الشخصية

تركدد   أويقصددد برتددرة التعطددت ةددع فتددرة تعطددت الرددرد منددل بدددء اسددتعداد  للعمددت *: 

 .للعمت األخير

مسددح  قاعدددة بيانددات. 0202، الجهدداز المركددزي لإلحصدداء الفلسددطيني: المصدددر
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 82-81)لافىراد  8102فىي العىام  فرصىة عمىل ألفىي حىوالي اسىتوعب السىوق المحلىي، 8102بيانات مسح القوى العاملة لعىام  إلىاستنادا  
فىىي العىىام " االنجىىا "بلىىغ عىىدد المتقىىدمين المتحىىان شىىهادة الثانويىىة العامىىة فيمىىا  .الحاصىىلين علىىى شىىهادة دبلىىوم متوسىىط أو بكىىالوريوس( سىىنة

ألىىف خىىري   01مدسسىىات التعلىىيم العىىالي الفلسىىطينية بمعىىدل  يألىىف طالبىىا  وطالبىىة، ويبلىىغ عىىدد خريجىى 21حىىوالي  8102/8102الدراسىىي 
  .وخريجة سنويا  

 

 :االتصاللمزيد من المعلومات يرجى 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 0461. ب.صفلسطين   -رام هللا
 ( 209/207) 2982700-02: اتفة

 ( 209/207) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجانع

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكترونع

 www.pcbs.gov.ps: الصرحة االلكترونية
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