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اسة الثانوية المتحان شهادة الدر  صحفيا  خاص بالطلبة الذين تقدموا   اإلحصاء الفلسطيني يصدر بيانا  
 7102/7102للعام الدراسي  "ازـــــــــإنج" "التوجيهي"العامة 

 

 7102سنة،  72-71مجاالت الدراسة والعالقة بسوق العمل لألفراد : تحت عنوان

 

الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط أو ( سنة 72-71)األعمال التجارية واإلدارية من أعلى التخصصات التي درسها األفراد 
 البكالوريوس خالل السنوات الثمانية الماضية

 :الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس على النحو اآلتيسنة الحاصلين على شهادة  72-71، توزعت تخصصات األفراد 7112في العام 
عاااداد معلماااين %(72)األعماااال التيارياااة وا دارياااة  ، العلاااوم اميتماعياااة %(2)، علاااوم انساااانية %(11)، الصاااحة %(11)، علاااوم تربوياااة وام

 %(.11)، باقي التخصصات %(8)والسلوكية 
 

صالين علااى تخصاام األعماال التياريااة وا دارياة  ااي النساابة األعلاى ل فااراد فااي وبالمقارناة ماال السانوات اليمانيااة المانااية كانات نساابة الحا
 . سنة 72-71الفئة العمرية 

 الحاصلين على مؤهل علمي( سنة 72 -71)التوزيع النسبي لألفراد 
 7102دبلوم متوسط أو بكالوريوس في فلسطين حسب مجال الدراسة والجنس، 

 

 مجال الدراسة
 الجنس

 مجموع
 إناث ذكور

 27 23 32 األعمال التجارية واإلدارية

 15 21 7 علوم تربوية وإعداد معلمين

 10 9 11 الصحة

 9 11 5 علوم  إنسانية

 8 10 6 العلوم االجتماعية والسلوكية

 5 4 8 الهندسة والمهن الهندسية

 5 4 6 الحاسوب

 4 3 5 القانون

 3 2 6 العلوم المعمارية والبناء

 3 2 4 واإلعالمالصحافة 

 3 3 2 الرياضيات واإلحصاء

 2 3 1 العلوم الطبيعية

 2 1 3 الخدمات الشخصية

 4 4 4 تخصصات أخرى

 055 055 100 المجموع

قاعدد  بياندات مسدل القدوى . 8502الجهاا  المككا ل لصاصاال الطينا، ن   : المصدر
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 سنة الحاصلين والحاصالت على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس 82-85ارتفاع في معدل البطالة بين األفراد 
الحاصلين على مؤ ال دبلاوم متوساط أو بكاالوريوس فاي فلساطين الاى  7112سنة  في عام  72-71ارتفل معدل البطالة بين األفراد 

فااي العااام % 11فااي حااين بلاا  معاادل البطالااة بياانهم حااوالي . فااي قطاااة  اازة% 21فااي الناافة الةربيااة و% 11، بواقاال %15حااوالي 
 .7111في العام % 11 ذا المعدل حوالي  ، بينما بل 7111في العام % 17وحوالي  7115

 

سنة الحاصالت علـى شـهادة الـدبلوم المتوسـط أو البكـالوريوس فـي تخصـص  72-71سجل أعلى معدل بطالة بين اإلناث 
 %45بين الذكور بنسبة مقارنة بتخصص العلوم الطبيعية % 28الحاسوب بنسبة 

 

سنة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس في فلسطين  72-71سيلت أعلى معدمت للبطالة بين األفراد الذكور 
 :اآلتية في ميامت الدراسة 7112في العام 

عداد معلمين %(12)، الريانيات وا حصاء %(11)العلوم الطبيعية  ، العلوم %(11)، الصحافة وا عالم %(12)، علوم تربوية وام
 %(.11)اميتماعية والسلوكية 

سانة الحاصاالت علاى شاهادة البكاالوريوس أو الادبلوم المتوساط فاي العاام  72-71أعلى معدمت للبطالة باين ا ناا   بلةت في حين
 :في ميامت الدراسة اآلتية 7112

عاداد معلماين %(81)، علوم انسانية %(81)الحاسوب  ، الخادمات %(25)، العلاوم اميتماعياة والسالوكية %(22)، علاوم تربوياة وام
 %(.21)الشخصية 

 

 الحاصلين على مؤهل علمي( سنة 72 -71)معدل البطالة لألفراد 
 7102دبلوم متوسط أو بكالوريوس في فلسطين حسب مجال الدراسة والجنس، 

 

 مجال الدراسة
 الجنس

 مجموع
 إناث ذكور

 70 77 47 علوم تربوية وإعداد معلمين

 69 73 54 العلوم الطبيعية

 69 80 39 علوم  إنسانية

 64 76 43 العلوم االجتماعية والسلوكية

 61 72 49 الرياضيات واإلحصاء

 55 75 45 الصحافة واإلعالم

 55 83 35 الحاسوب

 52 72 38 األعمال التجارية واإلدارية

 48 67 39 العلوم المعمارية والبناء

 45 53 39 الهندسة والمهن الهندسية

 44 54 34 الصحة

 43 75 33 الخدمات الشخصية

 27 26 27 القانون

قاعددد  بيانددات مسددل القددوى . 8502الجهااا  المككاا ل لصاصااال الطيناا، ن   : المصاادر

 فلسطين –رام هللا  2017.العاملة للعام 
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 سنة الحاصلين والحاصالت على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس 72-71معدالت بطالة مرتفعة بين األفراد 
فاي  0202بكاالوريوس فاي العاام  أوسانة الحاصالين علاى شاهادة دبلاوم متوساط  02-02 للبطالاة باين األفارادسيلت أعلاى معادمت 

 :قطاة  زة  بالميامت اآلتية
عداد معلمين، (%22)األعمال التيارية وا دارية ، (%22) علوم انسانية العلوم ، (%25) العلوم الطبيعية، (%22) علوم تربوية وام

 .(%24) اميتماعية والسلوكية
ساانة الحاصاالين علااى شااهادة دبلااوم متوسااط أو بكااالوريوس فااي العااام  02-02 فااي حااين ساايلت أعلااى معاادمت للبطالااة بااين األفااراد

 :في النفة الةربية بالميامت اآلتية 0202
عااداد معلمااين، (%55)ة الطبيعيااالعلاوم  علااوم ، (%50)الحاسااوب ، (%55) العلااوم اميتماعيااة والساالوكية، (%52) علااوم تربويااة وام
 .(%42)انسانية 

 شهرا  ما يحتاجه الخريجون للحصول على أول فرصة عمل  20إلى  11من 
ساانة فااي فلسااطين والحاصاالين علااى شااهادة دبلااوم متوسااط أو ( 72-71)، بلاا  أعلااى معاادل فتاارة تعطاال باألشااهر بااين األفااراد 7112فااي العااام 

فااي حااين بلاا  أدنااى معاادل فتاارة تعطاال فااي تخصاام العلااوم المعماريااة والبناااء  شااهرا ، 71بكااالوريوس فااي تخصاام العلااوم ا نسااانية بمعاادل 
 .شهرا   11وتخصم الهندسة والمهن الهندسية بمعدل 

 

 سنة في فلسطين الحاصلين على شهادة( 72-71)معدل فترة التعطل باألشهر لألفراد 
 7102دبلوم متوسط أو بكالوريوس حسب مجال الدراسة والجنس،  

 

 مجال الدراسة
 الجنس

 مجموع
 إناث ذكور

 20 21 16 علوم  إنسانية

 18 19 14 العلوم الطبيعية

 18 20 17 الصحافة واإلعالم

 17 18 17 الرياضيات واإلحصاء

 17 18 16 الحاسوب

 17 17 14 علوم تربوية وإعداد معلمين

 16 17 14 الصحة

 16 26 11 القانون

 15 16 13 األعمال التجارية واإلدارية

 14 15 11 العلوم االجتماعية والسلوكية

 12 16 9 الخدمات الشخصية

 11 11 12 العلوم المعمارية والبناء

 11 11 11 الهندسة والمهن الهندسية

قاعدد  بياندات مسدل القدوى العاملدة . 8502الجها  المكك ل لصاصال الطينا، ن   : المصدر

 فلسطين –رام هللا  2017.للعام 
 

ويبلا   ألا  طالباا  وطالباة، 22حاوالي  7112/7118فاي العاام الدراساي " امنيااز"بل  عدد المتقدمين ممتحان شهادة اليانوية العاماة 
آم   8ويساتوعب الساوا المحلاي بمعادل . ألا  خاريو وخريياة سانويا   11عدد خرييي مؤسساات التعلايم العاالي الفلساطينية بمعادل 

(.ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانة 72-71)فرصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة عماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال ل فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراد 
 


