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 اإلحصاء الفلسطيني يصدر بيانًا صحفيًا تحت عنوان: 
 سنة(. 29-20)مجاالت الدراسة والعالقة بسوق العمل لألفراد 

 

 

  بكالوريوسأو  متوسط دبلومسنة( الحاصلين على شهادة  29-20من أعلى التخصصات التي درسها األفراد )واإلدارة األعمال 
سجججججج ا   29-20سججججججصص  ألعمججججججد اة أال  اسبارم   ين الجججججج ا تي بري التعمججججججمججججججا  التي برسجججججج ا اةف اب  ، 2020في العام 

 اة ين كاات اسبارم الجج ا الحاصججيري  ين ألعمججد اة أال  تع العيم  نالحاصججيري  ين اجج ابم ببيتم تتتسججك    يوالتريت ، 
 خالل العقد الأاضي.  س ا 29-20  لألف اب في الفئا العأ يا تي بري التعمما  اةخ ى 

الحاصججججيري  ين اجججج ابم ببيتم   سجججج ا 29-20 اةف اب في حري سججججصص  ألعمججججد ال ياضججججأا   اسحمججججاة   ين تعدل ي الا بري 
 .2020يل ري في العام تتتسك    يوالتريت  في ف

 

 لجميع مجاالت الدراسةفجوة واضحة بين اإلناث والذكور في معدالت البطالة 
سجججج ا  الحاصججججيري  ين اجججج ابم ببيتم تتتسججججك    يوالتريت  في ألعمججججد ال فا   29-20سججججص    ين تعدل ي الا بري ال كتر  

س ا  الحاصال   ين ا ابم ببيتم تتتسك    يوالتريت   29-20%، في حري سص    ين تعدل ي الا بري اسااث  63ب ل ا 
 %86ا ب ل  الدراسا  اسالااأا  ياستث اة اليغا  في ألعمد 

 

 سنة( الحاصلين على مؤهل علمي 29 -20التوزيع النسبي لألفراد )
 2020حسب مجال الدراسة والجنس،  ومعدل البطالة لنفس الفئة بكالوريوس في فلسطين أودبلوم متوسط 

 

 مجال الدراسة

سنة( الحاصلين  29 -20نسبة األفراد )

 على مؤهل علمي

 دبلوم متوسط أو بكالوريوس

سنة( الحاصلين على مؤهل  29 -20لألفراد ) معدل البطالة

 علمي

 دبلوم متوسط أو بكالوريوس

كال 

 الجنسين

 إناث ذكور كال الجنسين إناث ذكور

 68.9 31.7 48.1 27.4 28.9 28.0 األعمال واإلدارة

 77.7 59.3 73.0 18.9 5.9 13.7 التعليم

 65.7 37.7 42.0 10.0 13.8 11.7 الصحة

 69.5 38.9 50.4 4.8 9.4 6.6 القانون

 73.0 48.5 67.3 8.6 3.0 6.4 اللغات

 70.4 30.4 39.5 2.6 11.6 6.2 الهندسة والحرف الهندسية

تكنولوجيا االتصاالت 

 والمعلومات
3.8 5.2 2.7 58.9 53.6 69.5 

 71.7 47.5 51.8 1.3 6.2 3.2 الهندسة المعمارية والبناء

 73.0 62.9 64.9 4.3 1.2 3.1 الرفاه

 72.8 {59.2} 69.4 4.1 1.3 3.0 العلوم االجتماعية والسلوكية

 79.4 43.6 57.6 2.2 2.9 2.5 الفنون

 80.3 48.7 68.7 2.8 1.8 2.4 العلوم الفيزيائية

 {61.1} 51.0 56.0 2.2 2.3 2.2 الصحافة واإلعالم

الدراسات اإلنسانية )باستثناء 

 اللغات(
1.8 1.0 2.4 72.4 {24.0} 86.2 

العلوم البيولوجية والعلوم 

 المتصلة بها
1.7 0.9 2.3 56.2 12.1 69.3 

 81.2 {59.4} 78.0 2.0 0.4 1.3 الرياضيات واإلحصاء

 {75.5} 22.5 40.0 1.1 1.7 1.3 الخدمات الشخصية

 35.8 24.9 26.3 0.3 2.5 1.1 أخرى*

 69.2 38.5 53.9 100 100 100 المجموع
اآلتية: خدمات األمن والزراعة والتصنيع والمعالجة والبيطرة وخدمات النقل، باإلضافة إلى مجاالت الدراسة غير *: تشمل مجاالت الدراسة 

 المصنفة ضمن المجاالت أعاله

 

 

 

 : تشير إلى أن التباين مرتفع في هذه الفئة.{  }

 فلسطين –. رام هللا 2020العاملة للعام قاعدة بيانات مسح القوى . 2021المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
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اذ  ،مرتفعاً  بكالوريوسأو  متوسننط دبلومالحاصننلين والحاصننالت على شننهادة  (سنننة 29-20)معدل البطالة بين األفراد  ال يزال
حتالي  ه ا الأعدل كان% في ق اع غزم. في حري 78% في الضجججججججفا الغ  أا 35، بتاقع 2020في العام  %54 بيغ ه ا الأعدل

  ين الألتتى التط ي. 2019لعام في ا% 53
 

 لجميع مجاالت الدراسةفجوة واضحة بين الضفة الغربية وقطاع غزة في معدالت البطالة 
في  2020يوالتريت  في العام    الحاصجججيري  ين اججج ابم ببيتم تتتسجججك   سججج ا 29-20) لي  الا بري اةف اب دل    ين تعسجججصص 

 %.95%، ييأه ألعمد العيتم االجتأاعأا  الليتكأا ب ل ا 100ال ياضأا   اسحماة ب ل ا في ألعمد ق اع غزم  
الحاصجججججيري  ين اججججج ابم ببيتم تتتسجججججك    يوالتريت  في العام   سججججج ا 29-20)   ين تعدل لي  الا بري اةف اب  في حري سجججججصص 

 %.54التعيأم ب ل ا  ، ييأه ألعمد%74 ب ل ا  اسحماةال ياضأا  في ألعمد في الضفا الغ  أا  2020
 

 سنة( الحاصلين على مؤهل علمي 29 -20لألفراد ) معدل البطالة
 2020، لمنطقةبكالوريوس في فلسطين حسب مجال الدراسة وا أودبلوم متوسط 

 

 فلسطين 12
 المنطقة

 قطاع غزة الضفة الغربية

 74.9 31.8 48.1 األعمال واإلدارة

 82.0 53.8 73.0 التعليم

 73.6 20.3 42.0 الصحة

 66.9 34.8 50.4 القانون

 89.5 44.7 67.3 اللغات

 74.7 24.2 39.5 الهندسة والحرف الهندسية

 83.2 42.4 58.9 تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

 83.7 38.7 51.8 الهندسة المعمارية والبناء

 90.3 40.4 64.9 الرفاه

 95.3 48.8 69.4 العلوم االجتماعية والسلوكية

 78.0 45.9 57.6 الفنون

 90.1 52.5 68.7 العلوم الفيزيائية

 76.3 {36.5} 56.0 الصحافة واإلعالم

 92.8 {28.9} 72.4 الدراسات اإلنسانية )باستثناء اللغات(

 70.8 41.6 56.2 العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها

 {100} 73.5 78.0 الرياضيات واإلحصاء

 {65.7} 35.0 40.0 الشخصيةالخدمات 

 37.2 16.0 26.3 أخرى*

 78.4 35.2 53.9 المجموع
 *: تشمل مجاالت الدراسة اآلتية: خدمات األمن والزراعة والتصنيع والمعالجة والبيطرة وخدمات النقل، باإلضافة إلى مجاالت الدراسة غير

 مرتفع في هذه الفئة.: تشير إلى أن التباين {  } المصنفة ضمن المجاالت أعاله

 فلسطين –رام هللا  .2020. قاعدة بيانات مسح القوى العاملة للعام 2021المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 

 شهرًا للحصول على أول فرصة عمل  25إلى  10من يحتاج الخريجون 
في فيلجججججج ري  الحاصججججججيري  ين اجججججج ابم ببيتم   سجججججج ا 29-20، بيغ   ين تعدل فت م ألع   ياةاجججججج   بري اةف اب  2020في العام 

اجج  ا ، في حري بيغ  بان تعدل فت م ألع    25يأعدل الدراسججا  اسالججااأا  ياسججتث اة اليغا   تتتسججك    يوالتريت  في ألعمججد 
 . ا   10يأعدل  ال ياضأا   اسحماةفي ألعمد 
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 في فلسطين الحاصلين على شهادة (سنة 29-20عدل فترة التعطل باألشهر لألفراد )م
 2020دبلوم متوسط أو بكالوريوس حسب مجال الدراسة والجنس،  

 

 كال الجنسين مجال الدراسة
 الجنس

 إناث ذكور

 15.6 14.4 15.1 األعمال واإلدارة

 19.8 16.1 19.0 التعليم

 16.8 14.2 15.6 الصحة

 25.0 15.9 20.6 القانون

 20.1 21.5 20.4 اللغات

 10.8 11.5 11.2 الهندسة والحرف الهندسية

 9.8 14.7 12.8 تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

 {20.0} 15.0 16.2 الهندسة المعمارية والبناء

 25.1 {21.5} 24.1 الرفاه

 14.5 {13.9} 14.3 العلوم االجتماعية والسلوكية

 14.3 {13.3} 13.9 الفنون

 17.5 {20.6} 18.3 العلوم الفيزيائية

 {9.1} {15.5} 12.1 الصحافة واإلعالم

 26.2 {14.1} 25.3 الدراسات اإلنسانية )باستثناء اللغات(

 14.8 {7.2} 14.4 العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها

 9.5 {18.0} 10.4 الرياضيات واإلحصاء

 15.3 10.8 13.6 الخدمات الشخصية

 {15.5} {9.3} 10.3 أخرى*
مجاالت الدراسة اآلتية: خدمات األمن والزراعة والتصنيع والمعالجة والبيطرة وخدمات النقل، باإلضافة إلى مجاالت الدراسة *: تشمل 

 غير المصنفة ضمن المجاالت أعاله

 : تشير إلى أن التباين مرتفع في هذه الفئة.{  } 

 فلسطين –رام هللا  .2020. قاعدة بيانات مسح القوى العاملة للعام 2021المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
 
 

 دب خ يصي تؤسجججججججلجججججججا  التعيأم  فأأا بيغ، 2020/2021في العام الدراسجججججججي  84,598 بيغ  دب الأتقدتري التتحان اججججججج ابم الثااتيا العاتا
آالف ف صا  أ   8اللتق الأحيي س تيا  يأعدل  يلتت ب  .2019/2018في العام الدراسي خ يج  خ يصا  42,394العالي الفيل ر أا 
 س ا . 29-20لألف اب الع يصري  

 
 
 

 


