دولة فلسطين

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

صدر بتاريخ2016/06/27 :

مجاالت الدراسة والعالقة بسوق العمل لألفراد  29-20سنة2015 ،
يقسم التصنيف الدولي المعياري لمتعميم التخصصات العممية
حسب البرامج اآلتية  :البرامج األساسية /العامة  ،برامج محو
األمية ،برامج المهارات الشخصية (تطوير الذات ) ،برامج

العموم التربوية واعداد المعممين  ،برامج اللنون  ،برامج العموم

اإلنسانية ،برامج العموم االجتماعية والسموكية  ،برامج الصحافة

واإلعالم ،البرامج التجارية واألعمال اإلدارية ،برامج القانون ،
برامج عموم الحياة  ،برامج العموم الطبيعية ،برامج الرياضيات
واإلحصاء ،برامج الحاسوب ،برامج الهندسة والمهن الهندسية ،
برامج التصنيع والمعالجة  ،برامج العموم المعمارية والبناء ،
برامج الزراعة والغابات ومصائد األسماك ،البرامج البيطرية ،
البرامج الصحية ،برامج الخدمات االجتماعية  ،برامج الخدمات
الشخصية  ،برامج خدمات النقل  ،برامج حماية البيئة  ،برامج
خدمات األمن.
تخرج مؤسسات التعميم العالي اللمسطينية سنوياً حوالي 40

ألف ذكر وكانت أعمى نسبة لهم أيضاً في تخصص األعمال
التجارية واإلدارية .%26.3

في المقابل  ،بمغ عدد اإلناث  29-20سنة الحاصال ت عمى
شهادة الدبموم المتوسط أو ا

لبكالوريوس حوالي  125ألف

فردا ،وقد توزعت تخصصات هؤالء األفراد عمى النحو اآلتي:
األعمال التجارية واإلدارية

معممين

 ،%19.2العموم

االجتماعية والسموكية

 ،%20.1عموم تربوية واعداد
اإلنسانية

 ،%11.9الصحة  ،%8.7باقي

التخصصات .%23.9
وبالمقارنة مع عام  ،2014فقد بمغ عدد اإلناث  29-20سنة
الحاصالت عمى شهادة دبموم متوسط أو بكالوريوس حوالي

 113ألف أنثى وكانت أعمى نسبة لهن في تخصص عموم
تربوية واعداد معممين .%21.1

ألف فرد  .وبمغ عدد المتقدمين المتحان شهادة الثانوية العامة

معدالت بطالة عالية بين الذكور واإلناث

وطالبة.

البكالوريوس في بعض التخصصات

في العام الدراسي

 2016/2015حوالي  79ألف طالباً

األعمال التجارية واإلدارية من أعلى التخصصات التي درسها

األفراد الذكور واإلناث  29-20سنة الحاصلين على شهادة
الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس

في العام

 ،2015بمغ عدد األفراد الذكور

 29-20سنة

الحاصمين عمى شهادة الدبموم المتوسط أو البكالوريوس حوالي

 99ألف فرداً  ،وقد توزعت تخصصات هؤالء األفراد عمى
النحو اآلتي:

األعمال التجارية واإلدارية

 ،%28.5الصحة ،%13.4

الهندسة والمهن الهندسية  ،%11.4الحاسوب  ،%6.6العموم

اإلنسانية  ،%6.5العموم االجتماعية والسموكية  ،%5.7باقي
التخصصات .%27.9

وبالمقارنة مع عام  2014فقد بمغ عدد الذكور  29-20سنة
الحاصمين عمى شهادة دبموم متوسط أو بكالوريوس حوالي 92

 ،%16.2العموم

 29-20سنة

الحاصلين والحاصالت على شهادة الدبلوم المتوسط أو

سجمت أعمى معدالت لمبطالة بين األفراد الذكور  29-20سنة
الحاصمين عمى شهادة الدبموم المتوسط أو البكالوريوس في

فمسطين في العام  2015في مجاالت الدراسة اآلتية:
عموم إنسانية  ،%52.0العموم الطبيعية  ،%51.5عموم تربوية
واعداد معممين

،%43.4

 ،%45.5الصحافة واإلعالم

الرياضيات واإلحصاء .%41.3

في حين بمغت أعمى معدالت لمبطالة بين اإلناث  29-20سنة
الحاصالت عمى شهادة البكالوريوس أو الدبموم

المتوسط في

العام  2015في مجاالت الدراسة اآلتية:

الصحافة واإلعالم  ،%88.7العموم االجتماعية والسموكية

 ،%79.6العموم التربوية واعداد معممين

 ،%75.4العموم

اإلنسانية  ،%72.0الرياضيات واإلحصاء .%70.6

دولة فلسطين

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
أما عمى صعيد المنطقة ،فقد سجمت أعمى معدالت للبطالة بين

األف ار د  29-20سنة الحاصمين عمى شهادة دبموم متوسط او
بكالوريوس في العام  2015في قطاع غزة بالمجاالت اآلتية:
العموم االجتماعية والسموكية

 ،%76.6العموم الطبيعية

 ،%75.7الحاسوب  ،%75.6عموم تربوية واعداد معممين

صدر بتاريخ2016/06/27 :
معدل البطالة ومعدل فترة التعطل باألشهر لألفراد ( )29-20سنة في
فلسطين والحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس حسب
مجال الدراسة في عام 2015

مجال الدراسة

معدل البطالة

معدل فترة التعطل
باألشهر

عموم تربوية واعداد معممين

68.4

15.4

العموم االجتماعية والسموكية

66.4

14.2

سنة الحاصمين عمى شهادة دبموم متوسط أو بكالوريوس في

عموم إنسانية

66.3

17.6

الرياضيات واإلحصاء

61.9

15.8

العام  2015في الضلة الغربية بالمجاالت اآلتية:

العموم الطبيعية

54.6

12.5

الصحافة واإلعالم

53.8

22.0

األعمال التجارية واإلدارية

48.7

13.7

الخدمات الشخصية

42.7

11.1

العموم المعمارية والبناء

40.4

12.1

الحاسوب

40.0

14.7

الصحة

39.4

14.2

الهندسة والمهن الهندسية

39.1

11.3

القانون

16.9

15.4

باقي التخصصات

46.8

15.0

 ،%75.3عموم إنسانية .%70.9
في حين سجمت أعمى معدالت

لمبطالة بين األفراد 29-20

عموم تربوية واعداد معممين  ،%61.7عموم إنسانية ،%56.9
العموم االجتماعية والسموكية  ،%56.5الرياضيات واإلحصاء
الطبيعي .%39.8
ة
 ،%55.2العموم

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال :
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
رام هللا-فلسطين ص.ب 1647

هاتف)970/972( 2 298 2700 :
فاكس)970/972( 2 298 2710 :
هاتف مجاني1800300300 :
بريد إلكترونيdiwan@pcbs.gov.ps :
صلحة إلكترونية http://www.pcbs.gov.ps :

