
   

 

المتحان شهادة  صحفيا  خاص بالطلبة الذين تقدموا  اإلحصاء الفلسطيني يصدر بيانا  
 6102/6102للعام الدراسي   "التوجيهي" الدراسة الثانوية العامة 

 6102سنة،  62-61مجاالت الدراسة والعالقة بسوق العمل لألفراد : تحت عنوان

 
 

الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط أو  (سنة 02-02)األعمال التجارية واإلدارية من أعلى التخصصات التي درسها األفراد 
 خالل السبع سنوات الماضية البكالوريوس

 :اآلتيسنة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس على النحو  62-61، توزعت تخصصات األفراد 6102في العام 
عداد معلمين %62األعمال التجارية واإلدارية  ، %2العلوم االجتماعية والسلوكية ، %01 علوم إنسانية، %00، الصحة %02، علوم تربوية وا 

 %.01باقي التخصصات 
  .كانت أعلى نسبة لهم أيضًا في تخصص األعمال التجارية واإلدارية السبع الماضيةوبالمقارنة مع األعوام 

 
 الحاصلين على مؤهل علمي( سنة 62 -61)النسبي لألفراد  التوزيع

 6102بكالوريوس في فلسطين حسب مجال الدراسة والجنس،  أودبلوم متوسط 
 

 مجال الدراسة
 الجنس

 مجموع
 إناث ذكور

 25 21 00 األعمال التجارية واإلدارية

 15 20 8 علوم تربوية وإعداد معلمين

 11 10 06 الصحة

 02 14 2 إنسانيةعلوم  

 2 11 2 العلوم االجتماعية والسلوكية

 6 3 2 الهندسة والمهن الهندسية

 5 4 7 الحاسوب

 3 6 2 القانون

 3 6 2 العلوم المعمارية والبناء

 3 6 4 الصحافة واإلعالم

 0 0 1 العلوم الطبيعية

 0 6 2 الرياضيات واإلحصاء

 0 0 2 الخدمات الشخصية

 5 2 0 تخصصات أخرى

 022 022 100 المجموع

 
 
 
 



   

 
 

 الحاصالت على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوسالحاصلين و  سنة 02-02 بين األفراد في معدل البطالة ارتفاع
فعععي % 25إلعععى  الحاصعععلين علعععى ملوعععل دبلعععوم متوسعععط أو بكعععالوريوس 6102سعععنة  فعععي ععععام  62-61ارتفعععع مععععدل البطالعععة ل فعععراد 

 6100فععي األعععوام % 26فععي حععين كععان معععدل البطالععة بيععنهم  .فععي قطععاة  ععزة% 27فععي الضععفة الةربيععة و% 56فلسععطين، بواقععع 
 .6101في العام % 52بينما بلغ المعدل  6102و

 

 

تخصنص سننة الحاصنالت علنى شنهادة الندبلوم المتوسنط أو البكنالوريوس فني  02-02اإلناث سجل أعلى معدل بطالة بين 
 %85بين الذكور بنسبة مقارنة بتخصص العلوم الطبيعية % 78الصحافة واإلعالم بنسبة 

سنة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس في فلسطين  62-61سجلت أعلى معدالت للبطالة بين األفراد الذكور 
 :اآلتية مجاالت الدراسةفي  6102في العام 

عداد معلمعين، علوم %52 الرياضيات واإلحصاء، %72 العلوم الطبيعية  الصعحافة واإلعع م، %55علعوم إنسعانية ، %52 تربوية وا 
50.% 

سعنة الحاصع ت علعى شعهادة البكعالوريوس أو العدبلوم المتوسعط فعي الععام  62-61بلةت أعلى معدالت للبطالة بعين اإلنعا   في حين
 :في مجاالت الدراسة اآلتية 6102

عداد معلمين %72 العلوم االجتماعية والسلوكية، %87 واإلع مالصحافة  لرياضعيات ، ا%70 الحاسعو ، %78، العلوم التربوية وا 
 %.70 واإلحصاء
 

 الحاصلين على مؤهل علمي( سنة 62 -61)لألفراد  معدل البطالة
 6102بكالوريوس في فلسطين حسب مجال الدراسة والجنس،  أودبلوم متوسط 

 

 مجال الدراسة
 الجنس

 مجموع
 إناث ذكور

علوم تربوية وإعداد 

 معلمين
45 78 69 

العلوم االجتماعية 

 والسلوكية
38 79 65 

 65 60 75 العلوم الطبيعية

 62 71 46 الرياضيات واإلحصاء

 60 65 44 علوم  إنسانية

 55 87 41 الصحافة واإلعالم

 52 73 36 الحاسوب

األعمال التجارية 

 واإلدارية
36 70 50 

 46 61 40 العلوم المعمارية والبناء

 45 55 35 الصحة

 39 55 32 الهندسة والمهن الهندسية

 23 45 18 القانون

 23 16 25 الخدمات الشخصية

 
 



   

 
 سنة الحاصلين والحاصالت على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس 02-02بين األفراد  معدالت بطالة مرتفعة
فعي  0202بكعالوريوس فعي الععام  أوسعنة الحاصعلين علعى شعهادة دبلعوم متوسعط  02-02 للبطالعة بعين األفعرادسجلت أعلعى مععدالت 

 :قطاة  زة  بالمجاالت اآلتية
عداد معلمين العلوم ، %70 الرياضيات واإلحصاء، %70 علوم إنسانية، %73االجتماعية والسلوكية ، العلوم %72 علوم تربوية وا 

 %.70 الطبيعية
سععنة الحاصععلين علععى شععهادة دبلععوم متوسععط أو بكععالوريوس فععي العععام  02-02 ت أعلععى معععدالت للبطالععة بععين األفععرادفععي حععين سععجل

 :في الضفة الةربية بالمجاالت اآلتية 0202
عععداد معلمععين، %20ة الطبيعيععالعلععوم  ، %77الرياضععيات واإلحصععاء ، %92 العلععوم االجتماعيععة والسععلوكية، %22 علععوم تربويععة وا 

 .%77 إلع مالصحافة وا
  ما يحتاجه الخريجون للحصول على أول فرصة عملشهرا   08إلى  2من 

سنة فعي فلسعطين والحاصعلين علعى شعهادة دبلعوم متوسعط ( 62-61)بلغ أعلى معدل فترة تعطل باألشهر بين األفراد ، 6102في العام 
 فتعرة تعطعل فعي تخصعص العلعوم المعماريعة والبنعاء، فعي حعين بلعغ أدنعى مععدل شعهراً  07بمععدل  أو بكالوريوس فعي تخصعص الحاسعو 

 .أشهر 2بمعدل 
 

سنة في فلسطين والحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس حسب ( 02-02)معدل فترة التعطل باألشهر لألفراد 
 0206في عام  والجنس مجال الدراسة

 

 مجال الدراسة
 الجنس

 مجموع
 إناث ذكور

 17 18 16 علم الحاسوب

علوم تربوية وإعداد 

 معلمين
14 16 16 

 16 17 11 علوم  إنسانية

 16 19 13 الصحافة واإلعالم

 16 16 16 الرياضيات واإلحصاء

العلوم االجتماعية 

 والسلوكية
12 15 15 

 15 17 14 القانون

األعمال التجارية 

 واإلدارية
13 15 14 

 14 15 13 الصحة

 12 11 12 الهندسة والمهن الهندسية

 11 13 7 العلوم الطبيعية

 10 15 9 الخدمات الشخصية

 9 9 9 العلوم المعمارية والبناء

 
ألع  طالبعًا وطالبعة، ويبلعغ  76حعوالي  6102/6107فعي الععام الدراسعي " االنجعاز"بلغ عدد المتقدمين المتحان شهادة الثانوية العامعة 

آال   8ويسععتوع  السعول المحلععي بمعععدل . ألعع  خعريخ وخريجععة سعنوياً  51ععدد خريجععو ملسسعات التعلععيم الععالي الفلسععطينية بمععدل 
 .(سنة 62-61)ل فراد  فرصة عمل

 
 


