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  يصدر بيانًا صحفيًا تحت عنوان: اإلحصاء الفلسطيني
  2021،سنة( 29-20ة بسوق العمل لألفراد )مجاالت الدراسة والعالق

 

 متوسط دبلومسنة( الحاصلين على شهادة  29-20من أعلى التخصصات التي درسها األفراد )واإلدارة األعمال 
  بكالوريوسأو 

ت صص ييع عل ويياا ةعأععر  س ةيين بيييال خييا بييتا عاتص  ييار عاتييا عرسيي ا علفيي عع  ، 2021فييا عامييا   سيي(ل   29-20سييل 
 كابيي ةعأععر  بيييال عاحاصييةتا  ةيين صص ييع عل ويياا  خييا عامةيي  س عاحاصييةتا  ةيين ةيي اع  عبةيي   خت سيير سة   يياا ري  ، 

 خالا عامقد عاواضا. عافئل عامو يل بفس األف عع فا خا بتا عاتص  ار علخ ى  عل ةن
ت صص ع  عاحاصيةتا  ةين ةي اع  عبةي   خت سير سة  فا عافئل عامو ييل بفيي اعلف عع س ةن خمدا  طاال بتا  عا فاهفا حتا سل 

 .2021  اا ري   فا فةيطتا فا عاما  
 

 

 لجميع مجاالت الدراسةفجوة واضحة بين اإلناث والذكور في معدالت البطالة 
 اسيي(ل  عاحاصييةتا  ةيين ةيي اع  عبةيي   خت سيير سة   يياا ري   فييا صص  يي 29-20خمييدا  طااييل بييتا عايي ك ر   سييلت س ةيين

سيي(ل  عاحاصييالر  ةيين  29-20، فييا حييتا سييلت س ةيين خمييدا  طااييل بييتا عأبييا   اكييت خ( ييا %55ب(يييال  ةعاةغييار عاتمةيي  
 اكت خ( ا. %78ب(يال ةصك( ا ج ا عالص االر ةعاومة خار  عا فاه اة اع  عبة   خت سر سة   اا ري   فا صص  

 
 

 سنة( الحاصلين على مؤهل علمي 29 -20التوزيع النسبي لألفراد )
 2021حسب مجال الدراسة والجنس،  ومعدل البطالة لنفس الفئة بكالوريوس في فلسطين أودبلوم متوسط 

 مجال الدراسة

سنة( الحاصلين على  29 -20) نسبة األفراد

 مؤهل علمي

 بكالوريوس أودبلوم متوسط 

سنة( الحاصلين على  29 -20لألفراد ) معدل البطالة

 مؤهل علمي

 بكالوريوس أودبلوم متوسط 

 إناث ذكور كال الجنسين إناث ذكور كال الجنسين
 69.2 34.3 50.5 27.2 28.0 27.5 األعمال واإلدارة

 71.3 54.9 67.5 18.6 5.8 13.4 التعليم
 49.5 35.9 43.3 11.1 12.3 11.6 الصحة
 69.3 36.1 47.9 5.6 9.2 7.1 القانون

 67.6 35.9 44.3 3.4 11.8 6.8 الهندسة والحرف الهندسية
 66.6 54.6 64.1 8.9 2.6 6.3 اللغات

 68.2 48.2 53.7 2.0 7.1 4.0 الهندسة المعمارية والبناء
 78.2 44.1 52.6 2.1 5.3 3.4 والمعلوماتتكنولوجيا االتصاالت 

 70.5 42.7 59.1 3.7 2.5 3.2 العلوم االجتماعية والسلوكية
 62.4 34.1 47.8 2.8 2.7 2.8 الفنون
 78.4 - 68.9 3.8 1.3 2.8 الرفاه

 70.9 {51.5} 64.7 2.8 1.4 2.3 العلوم الفيزيائية
 68.1 33.0 44.3 1.6 3.0 2.1 الصحافة واإلعالم

 58.4 - 49.8 1.5 0.9 1.3 الرياضيات واإلحصاء
 59.8 29.9 42.8 4.9 6.1 5.4 *أخرى

 66.4 38.4 52.6 100 100 100 المجموع
والبيئة والتصنيع  الدراسات اإلنسانية )باستثناء اللغات( والعلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بهااآلتية:  مجاالت الدراسةتشمل *: 

 أعاله المجاالتغير المصنفة ضمن  مجاالت الدراسة إلى باإلضافة، والمعالجة والزراعة والبيطرة والخدمات الشخصية وخدمات األمن
 (: تعني ال يوجد عدد كافي من المشاهدات-)

 التباين مرتفع في هذه الفئة. أن إلىشير ت: {  }
 فلسطين –رام هللا  .2021قاعدة بيانات مسح القوى العاملة للعام . 2022المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
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 بكالوريوسأو  متوسط دبلومالحاصلين والحاصالت على شهادة  (سنة 29-20)معدل البطالة بين األفراد  ال يزال
 كييا % فيا قطياغ ةييف . فيا حيتا 74ة% فيا عافيفل عاغ ة ييل 35، ب عقييا 2021فيا عاميا   %53 بةي  ذيي ع عاوميداعذ  ،مرتفعااً 

  ةن عاويت ى عا ط(ا. 2020اما  فا ع% 54ح عاا  ذ ع عاومدا
 

 لجميع مجاالت الدراسةفجوة واضحة بين الضفة الغربية وقطاع غزة في معدالت البطالة 
 2021  يياا ري   فيا عامييا   سةعاحاصيةتا  ةيين ةي اع  عبةيي   خت سير   سيي(ل 29-20) اةاطاايل بييتا علفي عع دات س ةين خمييسيل  

 %.86صص ع عامة   عالجتواع ل ةعاية ك ل ب(يال  صاله%، 88ب(يال  عا فاهفا صص ع فا قطاغ ةف   
عاحاصيةتا  ةين ةي اع  عبةي   خت سير سة   ياا ري   فيا عاميا    سي(ل 29-20) س ةن خمدا اةاطاال بتا علفي عع تفا حتا سل  

 %.50ب(يال  عا فاهصص ع  صاله، %60 ب(يال فا صص ع عامة   عافتفيائ لفا عاففل عاغ ة ل  2021
 

 سنة( الحاصلين على مؤهل علمي 29 -20لألفراد ) معدل البطالة
 2021، لمنطقةبكالوريوس في فلسطين حسب مجال الدراسة وا أودبلوم متوسط 
 فلسطين مجال الدراسة

 المنطقة

 قطاع غزة الغربيةالضفة 

 73.2 36.4 50.5 األعمال واإلدارة

 76.1 46.7 67.5 التعليم

 66.3 25.3 43.3 الصحة

 77.8 23.2 47.9 القانون

 73.1 28.0 44.3 الهندسة والحرف الهندسية

 82.0 45.2 64.1 اللغات

 85.4 35.8 53.7 الهندسة المعمارية والبناء

 67.4 32.6 52.6 تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

 85.5 42.7 59.1 العلوم االجتماعية والسلوكية

 85.0 31.2 47.8 الفنون

 88.2 50.2 68.9 الرفاه

 73.7 59.9 64.7 العلوم الفيزيائية

 51.8 33.5 44.3 الصحافة واإلعالم

 - 47.6 49.8 الرياضيات واإلحصاء

 66.1 28.7 42.8 *أخرى

 73.8 35.1 52.6 المجموع

الدراسات اإلنسانية )باستثناء اللغات( والعلوم البيولوجية والعلوم المتصللة بهلا والبيئلة والتصلنيع اآلتية:  مجاالت الدراسةتشمل *: 

 المجاالتغير المصنفة ضمن  مجاالت الدراسة إلى باإلضافة، والمعالجة والزراعة والبيطرة والخدمات الشخصية وخدمات األمن

 أعاله
 يوجد عدد كافي من المشاهدات(: تعني ال -)

 فلسطين –رام هللا  .2021. قاعدة بيانات مسح القوى العاملة للعام 2022المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
 

 شهرًا للحصول على أول فرصة عمل  21إلى  11من يحتاج الخريجون 
فيا فةييطتا ةعاحاصيةتا  ةين ةي اع  عبةي     سي(ل 29-20علفي عع  ، بة  س ةن خميدا فتي   صمطيت  الةي   بيتا 2021فا عاما  

عا ياضيي ار ةي  ع،، فييا حييتا بةيي  سعبين خمييدا فتيي   صمطيت فييا صص ييع  21 ومييدا  عاقيياب   خت سير سة   يياا ري   فييا صص يع 
 .ة  ع،  11 ومدا  ةعأح اء
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 في فلسطين الحاصلين على شهادة (سنة 29-20عدل فترة التعطل باألشهر لألفراد )م
 2021دبلوم متوسط أو بكالوريوس حسب مجال الدراسة والجنس،  

 كال الجنسين مجال الدراسة
 الجنس

 إناث ذكور

 18.2 13.9 16.6 األعمال واإلدارة

 20.9 17.6 20.3 التعليم

 16.2 15.2 15.8 الصحة

 19.7 21.4 20.5 القانون

 10.8 13.0 12.1 الهندسة والحرف الهندسية

 18.7 14.6 18.0 اللغات

 15.1 14.7 14.8 الهندسة المعمارية والبناء

 14.2 17.3 16.2 تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

 22.5 {14.6} 20.2 العلوم االجتماعية والسلوكية

 12.9 - 11.1 الفنون

 18.5 - 17.7 الرفاه

 13.1 - 13.4 العلوم الفيزيائية

 - {9.1} 12.3 الصحافة واإلعالم

 - - 10.9 الرياضيات واإلحصاء

 16.3 9.7 13.7 *أخرى   

 17.8 14.7 16.7 المجموع

الدراسات اإلنسانية )باستثناء اللغات( والعلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها والبيئة اآلتية:  مجاالت الدراسةتشمل *: 

غير المصنفة  مجاالت الدراسة إلى باإلضافة، والخدمات الشخصية وخدمات األمن والتصنيع والمعالجة والزراعة والبيطرة

 التباين مرتفع في هذه الفئة. أن إلىشير : ت{  }  أعاله المجاالتضمن 

 (: تعني ال يوجد عدد كافي من المشاهدات-)

 فلسطين –رام هللا  .2021. قاعدة بيانات مسح القوى العاملة للعام 2022المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
 

 يييدع خ يليييا  ف ويييا بةييي ، 2021/2022فيييا عاميييا  عادرعسيييا  87,222 بةييي   يييدع عاوتقيييدختا الختحيييا  ةييي اع  عا اب ييييل عاماخيييل
. ةييييت  ا عاييي م عاوحةييا 2020/2019فييا عامييا  عادرعسييا خيي يو ةخ يلييل  41,137خؤسيييار عاتمةيي   عامييااا عافةيييطت( ل 

 .آالف ف صل  وت األف عع عاص يلتا 9س( يا،  ومدا 
 
 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين - P6028179، رام هللا 1647.ب.  ص
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