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مقدمة

وهواحلكومات،عهاتتباليتواالسرتاتيجياتاخلططكافةيفتنمويًارقمًااإلحصائيالرقميعد

احلديثة،الدولةطويروتبناءمسريةعليهاتقوماليتالعامةالسياساتورسمالتخطيطمرتكزاتأهمأحد

ونوعيته،التعليمجودةعلرفغزةحمافظاتيفالعاليالتعليموالرتبيةلوزارةالدؤوبالسعيمنوإنطالقًا

يسرفإنهالعمل،وقسملتطلباتواإلستجابةاإلقتصادية،والتنميةاجملتمعخدمةيفُتسهمخمرجاتوتقديم

,للتعليماإلحصائيالكتابنمالعددهذاتصدرأنالعاليوالتعليمالرتبيةوزارةيفللتخطيطالعامةاإلدارة

 :هماجزأينعلىحيتويالذي

،2013/2014الدراسيللعامغزةحمافظاتيفالعامالتعليمإحصاءاتويتضمن:األولاجلزء

ورياضاملدارسكافةيفالعامللتعليمالفعليالواقعيعكسسنويإحصائيرقمتوفريإىلبذلكهادفني

منوذلك،اخلاصالقطاعوالدولية،الغوثووكالةالعالي،والتعليمالرتبيةوزارةعليهاتشرفاليتاألطفال

يفوالعاملنيالطلبةعددوأيضاالصفية،والكثافةالشعبوعددوالرياضاملدارسعددمنهاخمتلفةجوانب

 .أخريإحصائيةؤشراتمإىلباإلضافةعليهااملشرفةاجلهةحسببينهااملقارنةثموالرياض،املدارسهذه

األكادمييلعاملغزةحمافظاتيفالعاليالتعليممؤسساتإحصاءاتويتضمن:الثانياجلزء

للجامعاتلفعلياالواقعيعكسسنويإحصائيرقمتوفريإىلخالهلامننهدفاليت،2013/2014

اخلرجينيواملختلفة،والتخصصاتوالربامجواالستيعاباحلجمحيثمنالعاليالتعليمومؤسسات

يففيهالواردةالبياناتهمتسوأنالتعليم،حقليفواملعنينيالباحثنيإحتياجاتيليبأنآملنيوالعاملني،

.املؤسساتهذهيفالرتبويالواقعوتشخيصرصد

الرتبيةوزيرمعاليإىلناناالمتوعظيماجلزيلبالشكرالرتبويللتخطيطالعامةاإلدارةوتتقدم

وكالةإىلموصولكروالشاجلهد،هلذاالكرميةلرعايتهاملزيينعطيةاسامة/الدكتورالعاليوالتعليم

املعلوماتعلىولاحلصيفالوزارةمعلتعاونهمالعاليالتعليممؤسساتمجيعواخلاصوالقطاعالغوث

 .الكتابهذايفاملوجودةوالبيانات

 

الرتبويللتخطيطالعامةاإلدارة 
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v(2)  (%0.43)روضة حكومية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم العالي بنسبة بلغت.

v(185)  (%39.53)روضة تشرف عليها مؤسسات أهلية بنسبة بلغت.

v(281)  (%60.04)روضة يشرف عليها القطاع الخاص بنسبة بلغت.

v(8)  (%0.40)شعبة في الرياض التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي بنسبة بلغت.

v(848)  (%41.91)شعبة في الرياض التابعة للمؤسسات األهلية بنسبة بلغت.

v(1167)  (%57.69)شعبة في الرياض التابعة للقطاع الخاص بنسبة بلغت.

v(126)  (%0.23)طفل وطفلة في الرياض الحكومية بنسبة بلغت.

v(24347)  (%45.17)طفل وطفلة في الرياض التابعة للمؤسسات األهلية بنسبة بلغت.

v(29432)  (%54.60)طفل وطفلة في الرياض الخاصة بنسبة بلغت.

v(265)  (%56.38)مبنى مدرسي تابع لوزارة التربية والتعليم العالي بنسبة بلغت.

v(155)  (%32.98)مبنى مدرسي تابع  لوكالة الغوث بنسبة بلغت.

v(50)  (%10.64)مبنى مدرسي تابع للقطاع الخاص بنسبة بلغت.

v(395)  (%57.25)مدرسة تشرف عليها وزارة التربية والتعليم العالي بنسبة بلغت.

v(245)  (%35.51)مدرسة تشرف عليها وكالة الغوث بنسبة بلغت.

v(50)  (%7.24)مدرسة يشرف عليها القطاع الخاص بنسبة بلغت.

v(6188)  شعبة/طالب (36.67)شعبة في المدارس الحكومية، بمعدل كثافة صفية.

v(6146)  شعبة/طالب (37.66)شعبة في المدارس التابعة لوكالة الغوث، بمعدل كثافة صفية.

v(738)  شعبة/طالب (22.05)شعبة في المدارس الخاصة، بمعدل كثافة صفية.

الفصل األول
مؤشرات إحصائية رئيسة 

:موزعة على النحو التالي شعبة  (13072) - 2014 / 2013بلغ عدد الشعب في محافظات غزة للعام الدراسي الحالي 

:مدرسة موزعة على النحو التالي (690)- م 2014 / 2013بلغ عدد المدارس في محافظات غزة للعام الدراسي 

مبنى مدرسي موزعة  (470)- م 2014 / 2013بلغ عدد األبنية المدرسية في محافظات غزة للعام الدراسي الحالي 

:على النحو التالي

طفل وطفلة  (53905)-  2014 / 2013بلغ عدد األطفال في رياض األطفال في محافظات غزة للعام الدراسي 

:موزعين على النحو التالي

موزعة على  شعبة (2023) - 2014 / 2013بلغ عدد الشعب في رياض األطفال في محافظات غزة للعام الدراسي 

:النحو التالي

روضة موزعة على النحو  (468)- م 2014 / 2013بلغ عدد رياض األطفال في محافظات غزة للعام الدراسي 

:التالي

رياض األطفال: أوالً

المدارس: ثانياً
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v(226913)  (%47.80)طالبًا وطالبة في المدارس الحكومية بنسبة بلغت.

v(231514)  (%48.77)طالبًا وطالبة في مدارس وكالة الغوث بنسبة بلغت.

v(16271)  (%3.43)طالبًا وطالبة في المدارس الخاصة بنسبة بلغت.

v(169113)  (%40.62)طالبًا وطالبة في المدارس الحكومية بنسبة بلغت.

v(231514)  (%55.61)طالبًا وطالبة في المدارس التابعة لوكالة الغوث بنسبة بلغت.

v(15684)  (%3.77)طالبًا وطالبة في المدارس الخاصة بنسبة بلغت.

v(57800)  (%98.99)طالبًا وطالبة في المدارس الحكومية بنسبة بلغت.

v(0)  (%0.00)طالبًا وطالبة في المدارس التابعة لوكالة الغوث بنسبة بلغت.

v(587)  (%1.01)طالبًا وطالبة في المدارس الخاصة بنسبة بلغت.

v(14810)  (%58.61)عاماًل وعاملة في المدارس الحكومية بنسبة بلغت.

v(8963)  (%35.47)عاماًل وعاملة في المدارس التابعة لوكالة الغوث بنسبة بلغت.

v(1495)  (%5.92)عاماًل وعاملة في المدارس الخاصة بنسبة بلغت.

v(8355)  (%45.52)عاماًل وعاملة في المدارس الحكومية بنسبة بلغت.

v(8963)  (%48.84)عاماًل وعاملة في المدارس التابعة لوكالة الغوث بنسبة بلغت.

v(1035)  (%5.64)عاماًل وعاملة في المدارس الخاصة بنسبة بلغت.

v(6455)  (%93.35)عاماًل وعاملة في المدارس الحكومية بنسبة بلغت.

v(0)  (%0.00)عاماًل وعاملة في المدارس التابعة لوكالة الغوث بنسبة بلغت.

v(460)  (%6.65)عاماًل وعاملة في المدارس الخاصة بنسبة بلغت.

من إجمالي  (%27.37)عامالً وعاملة بنسبة بلغت  (6915)بينما بلغ إجمالي عدد العاملين في المرحلة الثانوية 

:العاملين العام في محافظات غزة موزعين على النحو التالي

طالباً وطالبة موزعين على النحو  (474698)-  2014 / 2013بلغ عدد الطلبة في محافظات غزة للعام الدراسي 

:التالي

عامالً  (25268)  - 2014 / 2013للعام الدراسي  (معلمين، إداريين، فنيين، مستخدمين، أذنة  )بلغ عدد العاملين 

:وعاملة موزعين على النحو التالي

من إجمالي الطلبة العام  (%87.7)طالب وطالبة بنسبة بلغت  (416311)بلغ إجمالي عدد طلبة المرحلة األساسية 

:في محافظات غزة موزعين على النحو التالي

من إجمالي الطلبة  (%12.3)طالب وطالبة بنسبة بلغت  (58387)بينما بلغ إجمالي عدد طلبة المرحلة الثانوية 

:العام في محافظات غزة موزعين على النحو التالي

من إجمالي العاملين  (%72.63)عامالً وعاملة بنسبة بلغت  (18353)بلغ إجمالي عدد العاملين في المرحلة األساسية 

:العام في محافظات غزة موزعين على النحو التالي
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عدد

منحتجديدايجارملكخاصةأهليةحكوميةالرياض

911335733588011شمال غزة

681184937315414غرب غزة

69323734354722شرق غزة

68353332365216الوسطى

57203720374413خانيونس

4721261829425شرق خانيونس

68264234345513رفح 

468218528120826037494المجموع

إحصاءات رياض األطفال: أوالً

الترخيص

عدد رياض األطفال في المديريات حسب الجهة المشرفة والملكية والترخيص (1.1)جدول 

(1.1)شكل 

المديرية
الملكيةالجهة المشرفة

0.43%

39.53%

60.04%

0

50

100

150

200

250

300

حكومية أهلية خاصة

نسبة رياض األطفال حسب الجهة المشرفة

44.44%

55.56%

0

50

100

150

200

250

300

ملك ايجار

نسبة رياض األطفال حسب الملكية

79.91%

20.09%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

تجديد منح

نسبة رياض األطفال حسب الترخيص
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عددالكثافةعددعدد

المجموعإناثذكورالمربياتالصفيةالشعبالرياض

9142228.254546109581111920شمال غزة

6828120.50317287428875761غرب غزة

6932728.97366469047849474شرق غزة

6827826.34289371436097323الوسطى

5723027.79225328231096391خانيونس

4720223.15202177329034676شرق خانيونس

6828329.54386429840628360رفح 

468202326.652239267402716553905المجموع

عددالكثافةعددعدد

المجموعإناثذكورالمربياتالصفيةالشعبالرياض

2815.7595769126حكومية

18584828.71948121271222024347مؤسسة أهلية

281116725.221282145561487629432خاصة

468202326.652239267402716553905المجموع

(1.2)شكل 

المديرية

عدد رياض األطفال والشعب واألطفال والمربيات حسب المديرية (1.2)جدول 

المديرية
عدد االطفال

عدد رياض األطفال والشعب واألطفال والمربيات حسب الجهة المشرفة (1.3)جدول 

عدد االطفال

شمال غزة غرب غزة شرق غزة الوسطى خانيونس شرق خانيونس رفح 

نسبة رياض األطفال والمربيات حسب المديرية

المربيات

الرياض

شمال غزة غرب غزة شرق غزة الوسطى خانيونس شرق خانيونس رفح 

نسبة الشعب واألطفال حسب المديرية

األطفال

الشعب
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الكثافةحجمعددعددعددعددالجهة

الصفيةالمدرسةالشعبالمجموعإناثذكورالعاملينالمدارساألبنيةالمشرفة

265395148101072871196262269136188574.46336.67حكومة

15524589631192881122262315146146944.95537.67وكالة

5050149510322594916271738325.4222.05خاصة

4706902526823689723780147469813072687.96836.31المجموع

عدد الطلبة

أعداد المدارس واألبنية المدرسية والشعب والطلبة والعاملين حسب الجهة المشرفة (1.4)جدول 

(1.3)شكل 

(1.4)شكل 

إحصاءات المدارس: ثانياً

47.80% 47.34%48.77% 47.02%

3.43%
5.65%

الطلبة الشعب

نسبة الطلبة والشعب حسب الجهة المشرفة

56.38% 57.25% 58.61%

32.98%
35.51% 35.47%

10.64%
7.25% 5.92%

األبنية المدارس العاملين

نسبة األبنية والمدارس والعاملين حسب الجهة المشرفة

خاصة

وكالة

حكومة

خاصة

وكالة

حكومة
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نسبةنسبةمجموعمجموع

العاملينالطلبةالعاملينالطلبةالعاملينالطلبةالعاملينالطلبةالعاملينالطلبة

%72.63%169113835523151489631568410354163111835387.70أساسية

%27.37%5780064550058746058387691512.30ثانوية

%100%22691314810231514896316271149547469825268100المجموع

النسبة المئويةعدد المدارسالنسبة المئويةعدد المدارسالنسبة المئويةعدد المدارس

25036.23%14521.01%39557.25%

24535.51%00.00%24535.51%

395.65%111.59%507.25%

53477.39%15622.61%690100%

:مالحظة

(1.6)شكل 

(1.5)شكل 

. عدد الطلبة في المرحلة الثانوية يشمل فقط طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر

خاصة

المجموع

أعداد المدارس والطلبة والعاملين حسب المرحلة والجهة المشرفة (1.5)جدول 

المرحلة
خاصةوكالةحكومة

وكالة

المجموعثانويةأساسية
الجهة المشرفة

حكومة

72.63%

27.37%

أساسية ثانوية

نسبة العاملين حسب المرحلة

87.70%

12.30%

أساسية ثانوية

نسبة الطلبة حسب المرحلة

36.23%

21.01%

35.51%

0.00%

5.65%

1.59%

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

أساسية ثانوية

نسبة المدارس حسب المرحلة والجهة المشرفة

خاصة

وكالة

حكومة

  14



v

v

v

النسبة المئويةعدد المدارسالنسبة المئويةعدد المدارسالنسبة المئويةعدد المدارس

13519.57%689.86%507.24%

توزيع المدارس حسب فترة الدوام

مدرسة موزعة على  (690)- م 2013/2014بلغ عدد المدارس في محافظات غزة للعام الدراسي الحالي 

:النحو التالي

:(395) المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي
مدرسة بنظام فترتين  (94)صباحي، و– مدرسة بنظام فترتين بإدارتين مستقلتين  (94)مدرسة فترة واحدة، و (135)

مدرسة بنظام  (36)صباحي دائم، و– مدرسة بنظام فترتين بإدارتين مستقلتين  (36)مسائي، و– بإدارتين مستقلتين 
.مسائي دائم– فترتين بإدارتين مستقلتين 

:(245) المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية
مدرسة بنظام فترتين  (87)صباحي، و– مدرسة بنظام فترتين بإدارتين مستقلتين  (87)مدرسة فترة صباحية، و (68)

".مستأجرة في مدارس حكومية " مدارس بنظام فترة واحدة مسائي دائم  (3)ومسائي، – بإدارتين مستقلتين 
.مدرسة تعمل بنظام الفترة الواحدة (50)المدارس التابعة للقطاع الخاص 

أعداد الطلبة حسب فترة الدوام والجهة المشرفة (1.6)جدول 

خاصةوكالةحكومة
فترة دوام المدرسة

فترة واحدة

%00.0%8712.61%9413.62صباحي

%00.0%8712.61%9413.62مسائي

%00.0%00.0%365.22صباحي دائم

%00.0%30.43%365.22مسائي دائم

39557.25%24535.51%507.24%

(1.7)شكل 

ين
رت
ادا
ن ب

رتي
فت

المجموع

0

20

40
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100
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140

فترة واحدة -فترتين بادارتين 

صباحي

-فترتين بادارتين 

مسائي

-فترتين بادارتين 

صباحي دائم

-فترتين بادارتين 

مسائي دائم

فترة دوام المدرسة حسب الجهة المشرفة

خاصة

وكالة

حكومة
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v

v

v

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

%36856491958605110797411893922691337.92حكومة

%11126810428221555011928811222623151493.10وكالة

%2860216650261032259491627130.89خاصة

%15098415564330662723758423711447469864.59المجموع

أعداد الطلبة والطلبة الالجئين حسب الجنس والجهة المشرفة (1.7)جدول 

(1.8)شكل 

:المدارس التابعة للقطاع الخاص

طالب وطالبة  من إجمالي عدد  (%1.64)طالبة بنسبة بلغت  (2166)طالب و (2860)
.الطلبة الالجئين

الجهة المشرفة
عدد الطلبة الكليعدد الطلبة الالجئين

نسبة الالجئين

طالب وطالبة من إجمالي  (%70.30)طالبة بنسبة بلغت  (104282)طالب و (111268)
.عدد الطلبة الالجئين

توزيع الطلبة الالجئين في المدارس

:المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي

طالب وطالبة من إجمالي عدد  (%28.06)طالبة بنسبة بلغت  (49195)طالب و (36856)
.الطلبة الالجئين

:المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية

طالب وطالبة (%64.59)طالب وطالبة، بنسبة بلغت  (306627)بلغ إجمالي الطلبة الالجئين 
طالب الجئ  (150984)طالب وطالبة، منهم  (474698)من إجمالي الطلبة العام البالغ 

:طالبة الجئة موزعين على النحو التالي (155643)و

36856
49195

86051

111268
104282

215550

2860 2166 5026

ذكور إناث المجموع

أعداد الطلبة الالجئين حسب الجنس والجهة المشرفة

خاصة

وكالة

حكومة
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v

v

v

v

v

v

v

v

v

النسبة المئويةعدد المدارسالنسبة المئويةعدد المدارسالنسبة المئويةعدد المدارس

290%101.45%10415.07%17625.51ذكور

228%71.01%557.97%16624.06اناث

172%334.78%8612.46%537.68مشتركة

690%507.25%24535.51%39557.25المجموع

.من إجمالي المدارس الخاصة (%66)مدرسة مشتركة بنسبة بلغت  (33)
أعداد ونسب المدارس حسب جنس المدرسة والجهة المشرفة (1.8)جدول 

(1.9)شكل 

خاصةوكالةحكومة
المجموعجنس المدرسة

.من إجمالي المدارس الخاصة (%14)مدرسة إناث بنسبة بلغت  (7)

توزيع المدارس حسب جنس المدرسة 

.من إجمالي المدارس الحكومية (%44.56)مدرسة ذكور بنسبة بلغت  (176)
.من إجمالي المدارس الحكومية (%42.03)مدرسة إناث بنسبة بلغت  (166)
.من إجمالي المدارس الحكومية (%13.42)مدرسة مشتركة بنسبة بلغت  (53)

.من إجمالي مدارس وكالة الغوث (%42.45)مدرسة ذكور بنسبة بلغت  (104)
.من إجمالي مدارس وكالة الغوث (%22.45)مدرسة إناث بنسبة بلغت  (55)
.من إجمالي مدارس وكالة الغوث (%35.10)مدرسة مشتركة بنسبة بلغت  (86)

.من إجمالي المدارس الخاصة (%20)مدرسة ذكور بنسبة بلغت  (10)

موزعة حسب  (395) بلغ إجمالي عدد المدارس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم العالي

:على النحو التالي جنس المدرسة

موزعة حسب جنس  (245) كما بلغ إجمالي عدد المدارس التي تشرف عليها وكالة الغوث الدولية

:على النحو التالي المدرسة

 موزعة حسب جنس المدرسة (50) بينما بلغ إجمالي عدد المدارس التي يشرف عليها القطاع الخاص

:على النحو التالي

25.51%
24.06%

7.68%

15.07%

7.97%

12.46%

1.45% 1.01%

4.78%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ذكور اناث مشتركة

نسب المدارس حسب جنس المدرسة والجهة المشرفة

خاصة

وكالة

حكومة
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المجموع العامالمدارس الخاصةمدارس الوكالةالمدارس الحكوميةالمرحلةالعامالمجموع العامالمدارس الخاصةمدارس الوكالةالمدارس الحكوميةالمرحلةالعام

20918020409أساسية1011587266أساسية

11006116ثانوية360238ثانوية

31918026525المجموع1371589304المجموع

22818719434أساسية1051547266أساسية

11509124ثانوية380543ثانوية

34318728558المجموع14315412309المجموع

23119322446أساسية1171629288أساسية

122010132ثانوية500252ثانوية

35319332578المجموع16716211340المجموع

25321422489أساسية12716813308أساسية

117012129ثانوية580462ثانوية

37021434618المجموع18516817370المجموع

25922121501أساسية14216814324أساسية

12412136ثانوية650368ثانوية

38322133637المجموع20716817392المجموع

25522833516أساسية15216815335أساسية

132012144ثانوية660571ثانوية

38722845660المجموع21816820406المجموع

26023834532أساسية16816818354أساسية

134012146ثانوية640569ثانوية

39423846678المجموع23216823423المجموع

26324337543أساسية18116921371أساسية

134011145ثانوية700575ثانوية

39724348688المجموع25116926446المجموع

26024539544أساسية19317418385أساسية

138011149ثانوية890594ثانوية

39824550693المجموع28217423479المجموع

25024539534أساسية20217719398أساسية

145011156ثانوية10205107ثانوية

39524550690المجموع30417724505المجموع

2000/19992010/2009

2003/20022013/2012

2004/20032014/2013

2001/20002011/2010

2002/20012012/2011

1997/19962007/2006

1998/19972008/2007

1999/19982009/2008

( 2014 / 2013 - 1995 / 1994 ) إحصاء مقارن ألعداد المدارس حسب الجهة المشرفة والمرحلة الدراسية خالل الفترة من (1.9) جدول

1995/19942005/2004

1996/19952006/2005
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(1.10)شكل 

395398397394387383370353343
319304

282
251232218207

185167
143137

المدارس الحكومية

245245243238228221214
193187180177174169168168168168162154158

مدارس الوكالة

5050484645

333432
28262423

26
23

20
1717

1112
9

المدارس الخاصة
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النسبةالنسبةالنسبةالنسبةالجهة

المئويةثانويةأساسيةالمئويةثانويةأساسيةالمئويةثانويةأساسيةالمئويةثانويةأساسيةالمشرفة

%96276017228.79%3062110274408958.61%81328110948.37%4324679.71شمال غزة

%1420960238012.14%34772126964746810.00%88535312389.47%52277911.45غرب غزة

%1481667214810.96%4269579895068410.68%1111216132710.15%65218612.46شرق غزة

%42686912956.61%147389217239555.05%4352807155.47%1827456.52الوسطى

%72061613366.82%190076682256895.41%5341867205.51%2614405.80خانيونس

%5064509564.88%145284519190474.01%4131505634.31%2416405.80شرق خانيونس

%64165612976.62%127526423191754.04%3541775314.06%2216385.51رفح

25014539557.25%45451643618847.34%1691135780022691347.80%615649781113456.81%

%1438014387.34%42952429529.05%114411448.75%43436.23شمال غزة

%1296012966.61%37882378827.98%100410047.68%40405.80غرب غزة

%69206923.53%24103241035.08%6406404.90%23233.33شرق غزة

%1479014797.55%46483464839.79%123612369.46%52527.54الوسطى

%63906393.26%21078210784.44%5585584.27%26263.77خانيونس

%70307033.59%22111221114.66%5885884.50%23233.33شرق خانيونس

%1176011766.00%36905369057.77%9769767.47%38385.51رفح

245024535.51%61460614647.02%231514023151448.77%74230742337.88%

%11301130.58%1174011740.25%700700.54%771.01شمال غزة

%2232194422.26%665030969591.47%295203152.41%116172.46غرب غزة

%155512061.05%340013135310.74%12581331.02%6281.16شرق غزة

%84281120.57%14507815280.32%724760.58%5160.87الوسطى

%7915940.48%1743717500.37%861870.67%5160.87خانيونس

%2812400.20%594626560.14%264300.23%2130.43شرق خانيونس

%330330.17%67306730.14%270270.21%330.43رفح

3911507.25%701377385.65%15684587162713.43%71532510405.31%

534156690100%11392168013072100%41631158387474698100%14294530319597100%

المجموعالمجموعالمديرية

وكالة

الغوث

عدد المدارس

توزيع المدارس والشعب والطلبة والمعلمين حسب الجهة المشرفة والمديرية (1.10)جدول 

حكومة

القطاع 

الخاص

المجموع

المجموع

عدد الطلبة عدد الشعب
المجموع

عدد المعلمين
المجموع

المجموع

المجموع العام
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مشتركةإناثذكورمشتركةإناثذكورمشتركةإناثذكور

20194431113243132467شمال غزة  

2014185214132734271879غرب غزة 

2930665912213842686شرق غزة 

101718111332721141045الوسطى 

101152677141718540خانيونس 

11672488161914740شرق خانيونس

109322610161619338رفح

11090502506676314517616653395

19111343019111343شمال غزة  

195164001951640غرب غزة 

1049230104923شرق غزة 

20141852020141852الوسطى 

1286260128626خانيونس 

9410230941023شرق خانيونس

159143801591438رفح

104558624500001045586245

115701157شمال غزة  

11911156121417غرب غزة 

156223058شرق غزة 

1135112136الوسطى 

235112136خانيونس 

112110213شرق خانيونس

12301023رفح

742839335111073350

403122931113024514422117شمال غزة  

4020431031414533543448136غرب غزة 

403420941112023514620117شرق غزة 

311628751213328432931103الوسطى 

241914577801531271472خانيونس 

201118498901728201866شرق خانيونس

2618196361001632281979رفح

22114916453469798156290228172690

زة
 غ

ت
ظا

اف
مح

المجموع

مة
كو

ح

المجموع

لة
كا
و

المجموع

ص
خا

المجموع

توزيع المدارس حسب الجهة المشرفة والجنس والمرحلة (1.11)جدول 

أساسية المرحلة
المجموع

ثانوية
المجموع

جميع المراحل 
المجموع

الجهة المشرفة
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مشتركةإناثذكورمشتركةإناثذكورمشتركةإناثذكور

37741026813130151281507561261094شمال غزة  

3563002298851621913535184912291238غرب غزة 

49756648111193123216590689481327شرق غزة 

1781807743512915128030733177715الوسطى 

242252405348610018632835240720خانيونس 

18216764413698115025124864563شرق خانيونس

15115944354829517723325444531رفح

19832034528454575189201643273429265286188

470282392114404702823921144شمال غزة  

486132386100404861323861004غرب غزة 

2061592756400206159275640شرق غزة 

489300447123604893004471236الوسطى 

2611621355580261162135558خانيونس 

20099289588020099289588شرق خانيونس

3892433449760389243344976رفح

250113772268614600002501137722686146

209417002094170شمال غزة  

4251202295677204858209315غرب غزة 

654561258873456133شرق غزة 

342117724438211776الوسطى 

491918861149201887خانيونس 

1792644021930شرق خانيونس

6615270661527رفح

2161273587011812737234139365738

867701459202713015102819978524592308شمال غزة  

8844838172184168198737310526818242557غرب غزة 

768729379187610112302248698523792100شرق غزة 

701501541174313315102848346525412027الوسطى 

55243319311788610101876385341931365خانيونس 

3822833621027698501544513683621181شرق خانيونس

5464084031357829501776285034031534رفح

470035383154113927699047168054694442316113072

زة
 غ

ت
ظا

اف
مح

المجموع

جميع المراحل  ثانوية أساسية 

مة
كو

ح

المجموع

لة
كا
و

المجموع

ص
خا

المجموع

توزيع الشعب حسب الجهة المشرفة والجنس والمرحلة (1.12)جدول 

المرحلة
المجموعالمجموعالمجموع

الجهة المشرفة
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إناثذكورإناثذكورإناثذكور

1466515956306214660561410274193252157040895شمال غزة  

1665318119347726014668212696226672480147468غرب غزة 

201632253242695336246277989235252715950684شرق غزة 

7083765514738399752209217110801287523955الوسطى 

9365964219007312435586682124891320025689خانيونس 

73357193145281975254445199310973719047ش خانيونس

589268601275229993424642388911028419175رفح

8115687957169113261313166957800107287119626226913

2184121111429520218412111142952شمال غزة  

2170116181378820217011618137882غرب غزة 

1122912874241030112291287424103شرق غزة 

2377822705464830237782270546483الوسطى 

1075310325210780107531032521078خانيونس 

1108211029221110110821102922111ش خانيونس

1890418001369050189041800136905رفح

119288112226231514000119288112226231514

853321117408533211174شمال غزة  

349631546650178131309367432856959غرب غزة 

28775233400131013130085233531شرق غزة 

95149914507807810294991528الوسطى 

1255488174307712554951750خانيونس 

11647859406262116540656ش خانيونس

3872866730387286673رفح

993557491568438720058710322594916271

3735937388747474660561410274420194300285021شمال غزة  

4185037454793046192681313005480424426792309غرب غزة 

342693592970198349346278120377624055678318شرق غزة 

318123085962671407552209295358873607971966الوسطى 

213732045541828312435656689244972402048517خانيونس 

185331870037233197526064581205082130641814ش خانيونس

251832514750330299934246423281822857156753رفح

210379205932416311265183186958387236897237801474698

توزيع الطلبة حسب الجهة المشرفة والجنس والمرحلة (1.13)جدول 

المجموعالمجموعالمجموع
المرحلة

الجهة المشرفة

جميع المراحل ثانوية

المجموع

ص
خا

المجموع

زة
 غ

ت
ظا

اف
مح

أساسية 

المجموع

لة
كا
و

المجموع

مة
كو

ح
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الكثافة

الصفيةإناثذكور

434836980821645137.91األول األساسي

417740978991530836.71الثاني األساسي

417718776031479035.47الثالث األساسي

435798780051599236.76الرابع األساسي

411723577411497636.44الخامس األساسي

418751077561526636.52السادس األساسي

402758075291510937.58السابع األساسي

413751678591537537.23الثامن األساسي

396698376101459336.85التاسع األساسي

80214067171863125338.97العاشر األساسي

4545818438727016911337.21مجموع األساسي

20531453413655831.99األول الثانوي العلمي

19126863020570629.87الثاني الثانوي العلمي

4988588109131950139.16األول الثانوي علوم انسانية

4898260101981845837.75الثاني الثانوي علوم انسانية

10415741750332431.96األول الثانوي الشرعي

12916752305398030.85الثاني الثانوي الشرعي

36506521.67األول الثانوي الزراعي

23303316.50الثاني الثانوي الزراعي

11773411110.09األول الثانوي الصناعي

102828565.60الثاني الثانوي الصناعي

10888.00الثاني الثانوي التجاري

164326131316695780035.18  مجموع الثانوي

618810797411893922691336.67المجموع العام

توزيع طلبة المدارس الحكومية حسب الصف (1.14)جدول 

المجموعالشعبالصف
عدد الطلبة
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الكثافة

الصفيةإناثذكور

85015430145632999335.29األول األساسي

83515149140532920234.97الثاني األساسي

82715077147102978736.02الثالث األساسي

82816229138273005636.30الرابع األساسي

63814728128472757543.22الخامس األساسي

55912260115132377342.53السادس األساسي

57511109107112182037.95السابع األساسي

54510404104042080838.18الثامن األساسي

489890295981850037.83التاسع األساسي

614611928811222623151437.67المجموع العام

توزيع طلبة وكالة الغوث حسب الصف (1.15)جدول 

المجموعالشعبالصف
عدد الطلبة
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الكثافة

الصفيةإناثذكور

11717561039279523.89األول األساسي

1001546907245324.53الثاني األساسي

921312792210422.87الثالث األساسي

821225677190223.20الرابع األساسي

73993548154121.11الخامس األساسي

70924492141620.23السادس األساسي

54723420114321.17السابع األساسي

4458635894421.45الثامن األساسي

4251033784720.17التاسع األساسي

2736017953919.96العاشر األساسي

701993557491568422.37مجموع األساسي

131377721416.46األول الثانوي العلمي

121246619015.83الثاني الثانوي العلمي

324133712.33األول الثانوي علوم انسانية

565269118.20الثاني الثانوي علوم انسانية

312183010.00األول الثانوي الشرعي

12502525.00الثاني الثانوي الشرعي

3738720058715.86مجموع الثانوي

7381032259491627122.05المجموع العام

توزيع طلبة المدارس الخاصة حسب الصف (1.16)جدول 

المجموعالشعبالصف
عدد الطلبة
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713245811713524144األول األساسي

51006الثاني األساسي

1721130015الثالث األساسي

26110010الرابع األساسي

12911216الخامس األساسي

4840117السادس األساسي

121102539السابع األساسي

560112الثامن األساسي

43512التاسع األساسي

5274880العاشر األساسي

04141األول الثانوي

033الثاني الثانوي

0071325722016593835110395 المجموع

أعداد المدارس الحكومية حسب التركيب الصفي (1.17)جدول 

      أعلى صف             

المجموعالصف 

ف
ص
ى 

دن
أ
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:االحصاءات المتعلقة بالطلبة

طالباً وطالبة موزعين  (226913) بلغ إجمالي عدد الطلبة في المدارس الحكومية بمحافظات غزة

:على النحو التالي

.من إجمالي الطلبة (%18.02)طالب وطالبة بنسبة بلغت  (40895)مديرية شمال غزة 
.من إجمالي الطلبة (%20.92)طالب وطالبة بنسبة بلغت  (47468)مديرية غرب غزة 

الفصل الثاني

احصاءات المدارس الحكومية في قطاع غزة

:االحصاءات المتعلقة بالمدارس

:مدرسة موزعة كما يلي (395)بلغ عدد المدارس الحكومية في محافظات غزة 

.من إجمالي المدارس (%16.96)مدرسة بنسبة بلغت  (67)مديرية شمال غزة 
.من إجمالي المدارس (%20.0)مدرسة بنسبة بلغت  (79)مديرية غرب غزة 
.من إجمالي المدارس (%21.77)مدرسة بنسبة بلغت  (86)مديرية شرق غزة 
.من إجمالي المدارس (%11.39)مدرسة بنسبة بلغت  (45)مديرية الوسطى 

.من إجمالي المدارس (%10.13)مدرسة بنسبة بلغت  (40)مديرية خانيونس 
.من إجمالي المدارس (%10.13)مدرسة بنسبة بلغت  (40)مديرية شرق خانيونس 

.من إجمالي المدارس (%9.62)مدرسة بنسبة بلغت  (38)مديرية رفح 

.شعبة/طالب (35.68)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (720)مديرية خانيونس 

.من إجمالي الطلبة (%22.34)طالب وطالبة بنسبة بلغت  (50684)مديرية شرق غزة 
.من إجمالي الطلبة (%10.56)طالب وطالبة بنسبة بلغت  (23955)مديرية الوسطى 

.من إجمالي الطلبة (%11.32)طالب وطالبة بنسبة بلغت  (25689)مديرية خانيونس 
.من إجمالي الطلبة (%8.39)طالب وطالبة بنسبة بلغت  (19047)مديرية شرق خانيونس 

.من إجمالي الطلبة (%8.45)طالب وطالبة بنسبة بلغت  (19175)مديرية رفح 

.شعبة/طالب (33.83)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (563)مديرية شرق خانيونس 
.شعبة/طالب (36.11)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (531)مديرية رفح 

شعبة موزعة على النحو  (6188)بلغ إجمالي عدد الشعب في المدارس الحكومية في محافظات غزة 

:التالي

:االحصاءات المتعلقة بالشعب

.شعبة/طالب (37.37)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (1094)مديرية شمال غزة 
.شعبة/طالب (38.35)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (1238)مديرية غرب غزة 
.شعبة/طالب (38.19)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (1327)مديرية شرق غزة 
.شعبة/طالب (33.50)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (715)مديرية الوسطى 
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الكثافةعددعدد

الصفيةالشعبالمجموعإناثذكورالمدارس

672001220875408952370109437.38شمال غزة

792266724809474683088123838.34غرب غزة

862352527159506842927132738.19شرق غزة

45110801287523955172971533.50الوسطى

40124891320025689173572035.68خانيونس

409310973719047130356333.83شرق خانيونس

3888911028419175165853136.11رفح

39510797411893922691314810618836.67المجموع

(1.11)شكل 

(1.12)شكل 

أعداد المدارس الحكومية والشعب والطلبة والعاملين حسب المديرية (1.18)جدول 

المديرية
الطلبة

العاملين

40895

47468
50684

23955
25689

19047 19175

0

6000

12000

18000

24000

30000

36000

42000

48000

54000

شمال غزة غرب غزة شرق غزة الوسطى خانيونس شرق خانيونس رفح

أعداد الطلبة في المدارس الحكومية حسب الجنس والمديرية

المجموع

إناث

ذكور

67

79
86

45
40 40 38

شمال غزة غرب غزة شرق غزة الوسطى خانيونس شرق 
خانيونس

رفح

عدد المدارس الحكومية حسب المديرية

2370

3088 2927

1729 1735

1303
1658

شمال غزة غرب غزة شرق غزة الوسطى خانيونس شرق 
خانيونس

رفح

عدد العاملين في المدارس الحكومية حسب المديرية
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رفحشرق خانيونسخانيونسالوسطى شرق غزةغرب غزةشمال غزة 

27351413201610

توزيع المدارس حسب فترة الدوام

أعداد المدارس الحكومية حسب فترة الدوام والمديرية (1.19)جدول 

فترة دوام المدرسة

فترة واحدة

1720278976صباحي

1720278976مسائي

3298158صباحي دائم

3298158مسائي دائم

67798645404038

(1.13)شكل 

ين
رت
ادا
ن ب

رتي
فت

المجموع

27

35

14 13

20
16

10

شمال غزة  غرب غزة شرق غزة الوسطى خانيونس شرق خانيونس رفح

فترة واحدة

17
20

27

8 9
7 6

شمال غزة  غرب غزة شرق غزة الوسطى خانيونس شرق 
خانيونس

رفح

مسائي-فترتين بادارتين 

17
20

27

8 9
7 6

شمال غزة  غرب غزة شرق غزة الوسطى خانيونس شرق 
خانيونس

رفح

صباحي-فترتين بادارتين 

3
2

9
8

1

5

8

شمال غزة  غرب غزة شرق غزة الوسطى خانيونس شرق 
خانيونس

رفح

مسائي دائم-فترتين بادارتين 

3
2

9
8

1

5

8

شمال غزة  غرب غزة شرق غزة الوسطى خانيونس شرق 
خانيونس

رفح

صباحي دائم-فترتين بادارتين 
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جنس

عاشرتاسعثامنسابعسادسخامسرابعثالثثانياولالمدرسة

112811271191142013981402124912801112270014007ذكور 

129812511183129213191286124712411274319814589اناث

4404532662441301241581704002025مشترك

8643811308157814431514160215841490237214136ذكور 

274253223262235408158318081802325310101اناث

25382558140213601334123410900010535مشترك

152116922057223720022053197919241750197019185ذكور 

185017911772196619972128218122692142257120667اناث

109280443730716811240002843مشترك

0030552155353049149452623875807ذكور 

000019025034533935526014080اناث

107210336725693623112142182331674851مشترك

48442852177668188685979672217507903ذكور 

65560659475468067680386581918848336اناث

77371063332517814900002768مشترك

33936543555865369764167768511416191ذكور 

22423220819431934832453562314054412اناث

8246636166483283243411513003925مشترك

30527736144847638246050743017335379ذكور 

30926226325741148245046249421215511اناث

4614223432761197149556601862مشترك

4641427061787538720674647281726267151405372608ذكور 

4610439542434725515155786933751975091703367696اناث

72006643436937292619222489559436916728809مشترك

16451153081479015992149761526615109153751459331253169113المجموع

حسب المديرية والصف وجنس المدرسة

أعداد طلبة المرحلة األساسية في المدارس الحكومية (1.20)جدول 

الصف

رفح

المجموع

المجموعالمديرية

الوسطى

خانيونس

شرق خانيونس

شمال غزة

غرب غزة

شرق غزة
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جنس

ثاني ثأول ثثاني ثأول ثثاني ثأول ثثاني ثأول ثثاني ثأول ث

صناعيصناعيزراعيزراعيشرعيشرعيعلوم انسانيةعلوم انسانيةعلومعلوم

4624051586166223920865334660ذكور 

5934281887176145048785614اناث

0مشترك

987845177217622583906014ذكور 

871770236320621834336682اناث

0مشترك

284238126012031961813362ذكور 

4353501821155814625534284627اناث

0مشترك

4193731190116640433477283991ذكور 

554478155716034704745136اناث

6321690مشترك

45438110549141301913124ذكور 

411417124711131402303558اناث

0مشترك

1761296526152081951975ذكور 

2472458488361691992544اناث

0مشترك

36331510749381331762999ذكور 

302332112712441922273424اناث

0مشترك

3145268685888260156816756533772826125ذكور 

3413302010850101771750230500343631585اناث

00632160000090مشترك

6558570619501184583324398065331116457800المجموع

المجموع

الصف

غرب غزة

شرق غزة

الوسطى

خانيونس

شرق 

خانيونس

رفح

أعداد طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية (1.21)جدول 

حسب المديرية والصف وجنس المدرسة

المجموعالمديرية

شمال غزة

المدرسة
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:االحصاءات المتعلقة بالشعب

الفصل الثالث

احصاءات المدارس التابعة لوكالة الغوث في قطاع غزة

:االحصاءات المتعلقة بالمدارس

:مدرسة موزعة كما يلي (245)بلغ عدد مدارس وكالة الغوث في محافظات غزة 

.من إجمالي المدارس (%17.55)مدرسة بنسبة بلغت  (43)مديرية شمال غزة 
.من إجمالي المدارس (%16.33)مدرسة بنسبة بلغت  (40)مديرية غرب غزة 
.من إجمالي المدارس (%9.39)مدرسة بنسبة بلغت  (23)مديرية شرق غزة 
.من إجمالي المدارس (%21.22)مدرسة بنسبة بلغت  (52)مديرية الوسطى 

.من إجمالي المدارس (%10.61)مدرسة بنسبة بلغت  (26)مديرية خانيونس 
.من إجمالي المدارس (%9.39)مدرسة بنسبة بلغت  (23)مديرية شرق خانيونس 

.من إجمالي المدارس (%15.51)مدرسة بنسبة بلغت  (38)مديرية رفح 

.من إجمالي الطلبة (%16.36)طالب وطالبة بنسبة بلغت  (37882)مديرية غرب غزة  

شعبة موزعة على النحو  (6146)بلغ إجمالي عدد الشعب في مدارس وكالة الغوث في محافظات غزة 

:التالي

.شعبة/طالب (37.55)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (1144)مديرية شمال غزة 
.شعبة/طالب (37.73)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (1004)مديرية غرب غزة 
.شعبة/طالب (37.66)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (640)مديرية شرق غزة 
.شعبة/طالب (37.61)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (1236)مديرية الوسطى 

.شعبة/طالب (37.77)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (558)مديرية خانيونس 
.شعبة/طالب (37.60)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (588)مديرية شرق خانيونس 

.شعبة/طالب (37.81)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (976)مديرية رفح 
:االحصاءات المتعلقة بالطلبة

طالباً وطالبة  (231514)بلغ إجمالي عدد الطلبة في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة 

:موزعين على النحو التالي

.من إجمالي الطلبة (%18.55)طالب وطالبة بنسبة بلغت  (42952)مديرية شمال غزة 

.من إجمالي الطلبة (%10.41)طالب وطالبة بنسبة بلغت  (24103)مديرية شرق غزة  
.من إجمالي الطلبة (%20.07)طالب وطالبة بنسبة بلغت  (46483)مديرية الوسطى 

.من إجمالي الطلبة (%9.1)طالب وطالبة بنسبة بلغت  (21078)مديرية خانيونس 
.من إجمالي الطلبة (%9.55)طالب وطالبة بنسبة بلغت  (22111) مديرية شرق خانيونس 

.من إجمالي الطلبة (%15.94)طالب وطالبة بنسبة بلغت  (36905)مديرية رفح 
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الكثافةعددعدد

الصفيةالشعبالمجموعإناثذكورالمدارس

432184121111429521737114437.55شمال غزة

402170116181378821528100437.73غرب غزة

2311229128742410379864037.66شرق غزة

522377822705464831834123637.61الوسطى

2610753103252107877255837.77خانيونس

2311082110292211184658837.60شرق خانيونس

38189041800136905144897637.81رفح

2451192881122262315148963614637.67المجموع

(1.15)شكل 

أعداد مدارس وكالة الغوث والشعب والطلبة والعاملين حسب المديرية (1.22)جدول 

المديرية
الطلبة

العاملين

(1.14)شكل 

42952

37882

24103

46483

21078 22111

36905
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42000

48000

54000

شمال غزة غرب غزة شرق غزة الوسطى خانيونس شرق خانيونس رفح

أعداد الطلبة في مدارس الوكالة حسب الجنس والمديرية

المجموع

إناث

ذكور

43
40

23

52

26
23

38

شمال غزة غرب غزة شرق غزة الوسطى خانيونس شرق 
خانيونس

رفح

عدد مدارس وكالة الغوث حسب المديرية

1737
1528

798

1834

772 846

1448

شمال غزة غرب غزة شرق غزة الوسطى خانيونس شرق 
خانيونس

رفح

عدد العاملين في مدارس وكالة الغوث حسب المديرية
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رفحشرق خانيونسخانيونسالوسطى شرق غزةغرب غزةشمال غزة 

9042412316

توزيع المدارس حسب فترة الدوام

أعداد مدارس وكالة الغوث حسب فترة الدوام والمديرية (1.23)جدول 

فترة دوام المدرسة

فترة واحدة

172081471011صباحي

172081471011مسائي

3

43402352262338

تين
دار

ن با
رتي

فت

فترة واحدة مسائي دائم

(1.16)شكل 

المجموع

9

0

4

24

12

3

16

شمال غزة  غرب غزة شرق غزة الوسطى خانيونس شرق 
خانيونس

رفح

فترة واحدة

17
20

8

14

7
10 11

شمال غزة  غرب غزة شرق غزة الوسطى خانيونس شرق 
خانيونس

رفح

مسائي-فترتين بادارتين 

17
20

8

14

7
10 11

شمال غزة  غرب غزة شرق غزة الوسطى خانيونس شرق 
خانيونس

رفح

صباحي-فترتين بادارتين 

3

شمال غزة  غرب غزة شرق غزة الوسطى خانيونس شرق 
خانيونس

رفح

مسائي دائم-فترة واحدة 
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جنس

تاسعثامنسابعسادسخامسرابعثالثثانياولالمدرسة

10461162156228242744229519932021172217369ذكور 

5565116379771166138120522068186611214اناث

3896355832511623127676514369مشترك

9871495210227672660222022181985169918133ذكور 

7588671439139112325687اناث

3610356128742086115178014062مشترك

2142485461689132110449277816817451ذكور 

111192512311241110510666679اناث

316628462664623626489973مشترك

9041114149728362902246722222156202218120ذكور 

5394968018041803173520542075202012327اناث

453241163497217966264214513812516036مشترك

973944112913111257116110549718709670ذكور 

7136366256726116729178197886453اناث

10889959406245434221211021204955مشترك

31029049614771348109510128795787485ذكور 

1351151325355324607616966173983اناث

25422603226598071766732129924910643مشترك

897900112325062479197516831611133014504ذكور 

653590928898124613601383142312929773اناث

323230222718153484848627728822312628مشترك

5331615384551541014711122571110910404890292732ذكور 

25962348312349977041770698479577888156116اناث

22066207011820996495823381086482771782666مشترك

299932920229787300562757523773218202080818500231514المجموع

شمال غزة

أعداد طلبة المرحلة األساسية في مدارس وكالة الغوث (1.24)جدول 

حسب المديرية والصف وجنس المدرسة

المديرية
الصف

المجموع

المجموع

شرق غزة

غرب غزة

الوسطى

خانيونس

شرق خانيونس

رفح
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:االحصاءات المتعلقة بالشعب

الفصل الرابع

احصاءات المدارس الخاصة في قطاع غزة

:االحصاءات المتعلقة بالمدارس

:مدرسة موزعة كما يلي (50)بلغ عدد المدارس الخاصة في محافظات غزة 

.من إجمالي المدارس (%14)مدارس بنسبة بلغت  (7)مديرية شمال غزة 
.من إجمالي المدارس (%34)مدرسة بنسبة بلغت  (17)مديرية غرب غزة 
.من إجمالي المدارس (%16)مدارس بنسبة بلغت  (8)مديرية شرق غزة 
.من إجمالي المدارس (%12)مدارس بنسبة بلغت  (6)مديرية الوسطى 

.من إجمالي المدارس (%12)مدارس بنسبة بلغت  (6)مديرية خانيونس 
.من إجمالي المدارس (%6)مدارس بنسبة بلغت  (3)مديرية شرق خانيونس 

.من إجمالي المدارس (%6)مدارس بنسبة بلغت  (3)مديرية رفح 

.من إجمالي الطلبة (%42.76)طالبًا وطالبة  بنسبة بلغت  (6959)مديرية غرب غزة 

شعبة موزعة على النحو  (738)بلغ إجمالي عدد الشعب في مدارس القطاع الخاص في محافظات غزة 

:التالي

.شعبة/طالب (16.77)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (70)مديرية شمال غزة 
.شعبة/طالب (22.09)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (315)مديرية غرب غزة 
.شعبة/طالب (26.55)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (133)مديرية شرق غزة 
.شعبة/طالب (20.11)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (76)مديرية الوسطى 

.شعبة/طالب (20.11)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (87)مديرية خانيونس 
.شعبة/طالب (21.87)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (30)مديرية شرق خانيونس

.شعبة/طالب (24.93)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (27)مديرية رفح 
:االحصاءات المتعلقة بالطلبة

طالباً وطالبة  (16271)بلغ إجمالي عدد الطلبة في مدارس القطاع الخاص بمحافظات غزة 

:موزعين على النحو التالي

.من إجمالي الطلبة (%7.21)طالبًا وطالبة  بنسبة بلغت  (1174)مديرية شمال غزة 

.من إجمالي الطلبة (%21.70)طالبًا وطالبة  بنسبة بلغت  (3531)مديرية شرق غزة 
.من إجمالي الطلبة (%9.39)طالبًا وطالبة  بنسبة بلغت  (1528)مديرية الوسطى 

.من إجمالي الطلبة (%10.75)طالبًا وطالبة  بنسبة بلغت  (1750)مديرية خانيونس 
.من إجمالي الطلبة (%4.03)طالبًا وطالبة  بنسبة بلغت  (656)مديرية شرق خانيونس 

.من إجمالي الطلبة (%4.13)طالبًا وطالبة  بنسبة بلغت  (673)مديرية رفح 
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الكثافةعددعدد

الصفيةالشعبالمجموعإناثذكورالمدارس

785332111741627016.77شمال غزة

1736743285695961431522.09غرب غزة

83008523353131213326.55شرق غزة

6102949915281487620.11الوسطى

6125549517501458720.11خانيونس

3116540656643021.87شرق خانيونس

3387286673502724.93رفح

5010322594916271149573822.05المجموع

(1.18)شكل 

(1.17)شكل 

أعداد المدارس والطلبة والعاملين في المدارس الخاصة (1.25)جدول 
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أعداد الطلبة في المدارس الخاصة حسب الجنس والمديرية

المجموع

إناث

ذكور

7

17
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3 3
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عدد المدارس الخاصة حسب المديرية
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رفح

عدد العاملين في المدارس الخاصة حسب المديرية
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رفحشرق خانيونسخانيونسالوسطى شرق غزةغرب غزةشمال غزة 

71786633

71786633

(1.19)شكل 

توزيع المدارس حسب فترة الدوام

أعداد المدارس الخاصة حسب فترة الدوام والمديرية (1.26)جدول 

فترة دوام المدرسة

فترة واحدة

المجموع

7

17

8

6 6

3 3

شمال غزة  غرب غزة شرق غزة الوسطى خانيونس شرق خانيونس رفح

فترة واحدة
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اجلزء الثاني

 

إحصاءات

التعليم العالي

 43



 



v(5)  (واحدة حكومية، ثنتان عامتان، وثنتان خاصة)جامعات تقليدية

v(8)  (خمس حكومية، ثنتان خاصة، واحدة عامة)كليات جامعية
v(10)  واحدة حكومية، واحدة عامة، ست خاصة، وثنتان تحت إشراف وكالة غوث )كليات مجتمع متوسطة

(وتشغيل الالجئين

v(2)  (واحدة عامة وأخرى خاصة)جامعة تعليم مفتوح .

v(2)  (ثنتان خاصة)بوليتكنك.

v (خاصة)أكاديمية دراسات عليا

v(14384) ذكور.

v(15600) إناث.

v(43249) ذكور.

v(51507) إناث.

v(14092) ذكور.

v(12769) إناث.

.آذن (641)مستخدم،  (250)فني،  (498)إداري،  (1307)أكاديمي إداري،  (559)أكاديمي،  (2262)

بلغ عدد العاملين حسب التصنيف الوظيفي في مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة للعام الجامعي 

:عامالً وعاملة موزعين على النحو التالي (4958) - 2013 / 2012

الفصل األول

ملخص عام إلحصاءات مؤسسات التعليم العالي

 2014 / 2013بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي المعتمدة والمرخصة في محافظات غزة للعام الجامعي 

:مؤسسة، مصنفة على النحو التالي (28)

 2014 / 2013بلغ عدد الطلبة الجدد في مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة للعام الجامعي 

:طالباً وطالبة موزعيين على النحو التالي (29984)

 2014 / 2013بلغ عدد الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة للعام الجامعي 

:طالباً وطالبة موزعيين على النحو التالي (94756)

 2013 / 2012بلغ عدد الطلبة الخريجين في مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة للعام الجامعي 

:طالباًوطالبة موزعيين على النحو التالي (26861)

2014 / 2013 في محافظات غزة للعام الجامعي
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صندوق بريدرقم الفاكسرقم الهاتفاسم رئيس المؤسسةعنوان المؤسسةاسم المؤسسةمسلسل

879126444002644800108كمالين شعت . دشارع جمال عبد الناصر - غزة غزة - الجامعة اإلسالمية 1

1991264188526418881277عبدالخالق الفرا. د. أغزة- شارع جمال عبدالناصر غزة- جامعة األزهر2

1991264163226416324051سالم األغا. دغزة وكلية مجتمع األقصىجامعة األقصى 3

8002263220226322055043نعمان علوان. د. أفلسطين- غزة - الزهراءجامعة األمة للتعليم المفتوح4

58912884246282764451800يونس عمرو. د. أ(الشيخ جراح- القدس )الرئاسة - محافظات غزة جامعة القدس المفتوحة5

6002288573128857321113رياض الخضري. د.أشارع عون الشوا - تل الهوى - غزة جامعة غزة6

5002263200126320061075سالم صباح. دمدينة الزهراء- غزة جامعة فلسطين7

8991286899928474041415رفعت رستم . د. أمتفرع من شارع عون الشوا- تل الهوا - غزة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 8

0991205466320538538محمد عاشور صادق. دخانيونسخانيونس/ الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا9

999121551232155070روحي صالح عواجة. مالمشروع- رفح الكلية العربية للعلوم التطبيقية10

1102282183828612451421محمد إبراهيم عبداهلل المدهون. دمفترق الصناعة-شارع جمال عبد الناصر - غزة أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا11

900226242402624241ماجد جابر. مأنصار- غزة بوليتكنك المستقبل التطبيقي12

5002285277128527741219زاهر كحيل. م. د. أغرب العيون- غزة بوليتكنك فلسطين13

699128329292832929محمد بدر عجور. دالرمال الجنوبي- غزة األزهر- كلية الدراسات المتوسطة 14

700224802202477423شكري الطويل. دشارع المنشية- بيت الهيا - دير البلح (الشمال-دير البلح )كلية الدعوة اإلسالمية 15

6002256206625620676003إياد زكي عقل. أالشارع الرئيس- المغازي - المحافظة الوسطى كلية الزيتونة للعلوم والتنمية16

900228407552880423ناصر عبد العزيز  مصلح. أتلفزيون فلسطين سابقا- غزة كلية الشرطة الفلسطينية17

8002282391328239121314كمال محمد تربان. دمقابل مخازن الشئون االجتماعية- غزة كلية العودة الجامعية18

35912887487288728261جميل خليل حمد. أشارع الصناعة- غزة األونروا- كلية مجتمع تدريب غزة 19

60022069350206935461غسان أبوعرف. دخلف العيادة اليابانية- احي األمل - خانيونس األونروا- كلية تدريب خانيونس 20

599120675392067593جين كالدر.  دحى األمل- خانيونس - غزة كلية تنمية القدرات 21

200221366302133660رياض عمر. أحي البرازيل- رفح كلية دار الدعوة والعلوم اإلنسانية22

29912253117125381016037عماد عبد اهلل عدوان. ددير البلحكلية فلسطين التقنية23

6791205021020502307049خليل محمد شعيب.دالفخاري- خانيونس كلية فلسطين للتمريض24

8002206820920682094051ناصر العبادلة. دشارع القسام- البلد - خانيونس خانيونس- كلية مجتمع األقصى25

900228566022856606جميل محمد عدوان. دشارع الشيخ أحمد ياسين- حي عباد الرحمن - غزة كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا26

4002283899329337795177خضر ابو شعبان. أمبنى محافظة غزة سابقاً- شارع الصناعة - غزة كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية27

90022857139محمد ابو وطفة. أغزةاألكاديمية العلمية للتطوير والتنمية28

بيانات عامة حول مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة (2.1)جدول 

سنة التأسيس
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ملكية بناء المؤسسةجنس المؤسسةنوع المؤسسة الجهة المشرفةالموقع االلكترونياسم المؤسسةمسلسل
 أعلى درجة 

تمنحها

 أدنى درجة 

تمنحها

دبلوم مهنيدكتوراهملكاناث/ذكورجامعة عامةwww.iugaza.edu.psغزة - الجامعة اإلسالمية 1

الدبلومماجستيرملكاناث/ذكورجامعةعامةwww.alazhar.edu.psغزة- جامعة األزهر2

دبلوم مهنيماجستيرملكاناث/ذكورجامعة حكوميةwww.alaqsa.edu.psوكلية مجتمع األقصىجامعة األقصى 3

بكالوريوسبكالوريوسمستأجر+ملكاناث/ذكورتعليم مفتوحخاصةwww.uou.edu.psجامعة األمة للتعليم المفتوح4

بكالوريوسبكالوريوسمستأجر+ملكاناث/ذكورتعليم مفتوحعامةwww.qou.eduجامعة القدس المفتوحة5

دبلومبكالوريوسملكاناث/ذكورجامعة خاصةwww.gu.edu.psجامعة غزة6

دبلوم متوسطبكالوريوسملكاناث/ذكورجامعة خاصةwww.up.edu.psجامعة فلسطين7

دبلوم مهني بكالوريوسملكاناث/ذكوركلية جامعيةعامةwww.ucas.edu.psالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 8

دبلومبكالوريوسمستأجراناث/ذكوركلية جامعيةحكوميةwww.ucst.psخانيونس/ الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا9

دبلومبكالوريوسملكاناث/ذكوركلية مجتمع متوسطةخاصةwww.acas.edu.psالكلية العربية للعلوم التطبيقية10

ماجستيرماجستيرمستأجراناث/ذكورأكاديمية دراسات علياخاصةwww.mpa.edu.psأكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا11

دبلوم متوسطدبلوم متوسطملكاناث/ذكوربوليتيكنكخاصةwww.afp.edu.psبوليتكنك المستقبل التطبيقي12

دبلوم متوسطبكالوريوسمستأجراناث/ذكوربوليتكنكخاصةwww.pap.edu.psبوليتكنك فلسطين13

دبلومدبلوممستأجراناث/ذكوركلية مجتمع متوسطةعامةwww.cis.psاألزهر- كلية الدراسات المتوسطة 14

دبلومبكالوريوسملكاناث/ذكوركلية جامعيةحكوميةwww.Hammoua.gov.ps(الشمال-دير البلح )كلية الدعوة اإلسالمية 15

دبلوم مهنيدبلوم متوسطمستأجراناث/ذكوركلية مجتمع متوسطةخاصةwww.zaytona.edu.psكلية الزيتونة للعلوم والتنمية16

دبلوم مهنيبكالوريوسملكذكوركلية جامعيةحكوميةwww.ppc.gov.psكلية الشرطة الفلسطينية17

دبلوم متوسطبكالوريوسمستأجر+ملكاناث/ذكوركلية جامعيةخاصةwww.pass-gaza.edu.psكلية العودة الجامعية18

دبلومدبلومملكاناث/ذكوركلية مجتمع متوسطةوكالة الغوث www.gtc.edu.psاألونروا- كلية مجتمع تدريب غزة 19

دبلوم مهنيدبلوم متوسطملكاناث/ذكوركلية مجتمع متوسطةوكالة الغوث www.kytc.unrwa.psاألونروا- كلية تدريب خانيونس 20

بكالوريوسبكالوريوسملك اناث/ذكوركلية جامعيةخاصةwww.adc.edu.psكلية تنمية القدرات 21

دبلوم متوسطبكالوريوسملكاناث/ذكوركلية مجتمع متوسطةخاصةwww.cdhrafah.edu.psكلية دار الدعوة والعلوم اإلنسانية22

دبلومبكالوريوسمستأجر+ملكاناث/ذكوركلية جامعيةحكوميةwww.ptcdb.edu.psكلية فلسطين التقنية23

دبلومبكالوريوسمستأجراناث/ذكوركلية جامعيةحكوميةwww.pcn.gov.psكلية فلسطين للتمريض24

دبلومدبلومملكاناث/ذكوركلية مجتمع متوسطةحكوميةalaqsa.edu.psكلية مجتمع األقصى25

دبلوم متوسطدبلوم متوسطمستأجراناث/ذكوركلية مجتمع متوسطةخاصةwww.ncst.edu.psكلية نماء للعلوم والتكنولوجيا26

دبلوم متوسطدبلوم متوسط مستأجراناث/ذكوركلية مجتمع متوسطةخاصةwww.gccts.edu.psكلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية27

دبلوم متوسطدبلوم متوسطمستأجراناث/ذكوركلية مجتمع متوسطةخاصةاألكاديمية العلمية للتطوير والتنمية28

بيانات عامة حول مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة (2.2)جدول 
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NewEnrolledGraduatesTotal

المجموعالخريجونالمسجلونالجدد
Male14384432491409271725ذكور
Female15600515071276979876إناث

Total299849475626861151601المجموع

توزيع الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة حسب الجنس (2.3)جدول 

Genderالجنس

(2.1)شكل 

47.31%
52.69%
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نسبة الطلبة في مؤسسات التعليم العالي حسب الجنس

14384
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توزيع الطلبة في مؤسسات التعليم العالي حسب الجنس 

المجموع

إناث

ذكور
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التخصصاتالكليات

المعتمدةالمعتمدةالمجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

7609116383874271624057731543192513610611111115غزة - الجامعة اإلسالمية 1

581269172453115816260410512352170591181284غزة- جامعة األزهر2

6254150633836021178287340651172115687733766وكلية مجتمع األقصىجامعة األقصى 3

196970912691921103159111704411جامعة األمة للتعليم المفتوح4

623563697571272414300590275343096420جامعة القدس المفتوحة5

34228913611520823413472519جامعة غزة6

260266074215722352166452112820جامعة فلسطين7

38013398318937523234130611449013462421447الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 8

83770592989111030215206252319432خانيونس/ الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا9

4371312247211103034741536الكلية العربية للعلوم التطبيقية10

219382407010303503513أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا11

1855755360601020703731616بوليتكنك المستقبل التطبيقي12

43923850101833247713903848بوليتكنك فلسطين13

176380091112334118141321114األزهر- كلية الدراسات المتوسطة 14

276516186515228937112(الشمال-دير البلح )كلية الدعوة اإلسالمية 15

146884381513120226512772713كلية الزيتونة للعلوم والتنمية16

5410244538121190119312كلية الشرطة الفلسطينية17

91215121323333033215كلية العودة الجامعية18

198389531514490202321012112210118األونروا- كلية مجتمع تدريب غزة 19

6119553161062083407725102412األونروا- كلية تدريب خانيونس 20

48611043317121829211كلية تنمية القدرات 21

8211523210100201036339115كلية دار الدعوة والعلوم اإلنسانية22

522515561121111164191111291406620كلية فلسطين التقنية23

202248211463201040341751312كلية فلسطين للتمريض24

14142096862524942216142351772110كلية مجتمع األقصى25

9961392112233584621626كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا26

2441961369612251237117كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية27

000األكاديمية العلمية للتطوير والتنمية28

4324951507240641510652424188024645469546818365517136116614

إحصاءات عامة حول مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة (2.4)جدول 

اسم المؤسسةمسلسل
االذنةالمستخدمينالفنييناالدارييناالكاديميينالطلبة

المباني
مجموع العاملين

المجموع
(أكاديمي اداري+ أكاديمي )األكاديميين هم : مالحظة
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vإناث (403)ذكور و (734)طالبًا منهم  (1137): الدراسات العليا.

vإناث (10332)ذكور و (7708)طالبًا منهم  (18040): بكالوريوس.
vإناث (373)ذكور و (142)طالبًا منهم  (515): شهادة تأهيل تربوي.

vإناث (4176)ذكور و (5045)طالبًا منهم  (9221): دبلوم متوسط.

vإناث (0)ذكور و (215)طالبًا منهم  (215): دبلوم مهني.

vإناث (316)ذكور و (540)طالبًا منهم  (856): سنة تحضيرية.

.السنة التحضيرية توجد ضمن برنامج البكالوريوس في جامعة القدس المفتوحة

الفصل الثاني

الطلبة الجدد

طالبًا (29984)م، 2014 / 2013بلغ عدد الطلبة الجدد في مؤسسات التعليم العالي للعام الجامعي 

:إناث موزعين على النحو التالي (15600)ذكور و (14384)

    تصدر هذه اإلحصائية معتمدة على الطلبة الجدد في الفصل األول كأساس إلحصاءات الطلبة الجدد 
وتتناول اإلحصائية توزيع الطلبة على التخصصات واألقسام . في الجامعات لكل عام جامعي جديد

المختلفة حسب الكلية والجنس والدرجة العلمية، مع االستعانة بالرسم البياني للتعبير بشكل آخر عن 
.مدلول تلك األرقام واإلحصاءات

:مالحظة
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MFTMFTMFTMFTMFTMFTMFTMFT

466247713030136166153925764115000203529594994غزة - الجامعة اإلسالمية 1

16812629402121174819833731000193721094046غزة- جامعة األزهر2

232245058139197145636465102514732124600205145396590وكلية مجتمع األقصىجامعة األقصى 3

000338132470000338132470جامعة األمة للتعليم المفتوح4

00339813111941291248500540316856176717053472جامعة القدس المفتوحة5

00085621474722690013284216جامعة غزة6

00059116575622642268008172071024جامعة فلسطين7

00025915841712849502234510510159411082702الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 8

000192124316449305754006414291070خانيونس/ الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا9

00007629105007629105الكلية العربية للعلوم التطبيقية10

7788500000077885أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا11

000049105900491059بوليتكنك المستقبل التطبيقي12

0004540852269832400271138409بوليتكنك فلسطين13

00007044481152007044481152األزهر- كلية الدراسات المتوسطة 14

00037661038716525200124231355(الشمال-دير البلح )كلية الدعوة اإلسالمية 15

0000402969230230632992كلية الزيتونة للعلوم والتنمية16

0008181014114102220222كلية الشرطة الفلسطينية17

0003939223152380026215277كلية العودة الجامعية18

000010220230400102202304األونروا- كلية مجتمع تدريب غزة 19

00002477101002477101األونروا- كلية تدريب خانيونس 20

0000615210061521كلية تنمية القدرات 21

00013122513243700263662كلية دار الدعوة والعلوم اإلنسانية22

00061218231617048600377191568كلية فلسطين التقنية23

000305686000305686كلية فلسطين للتمريض24

00005147321246005147321246كلية مجتمع األقصى25

000035286300352863كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا26

0000110831930011083193كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية27

000األكاديمية العلمية للتطوير والتنمية28

7344031137000142373515770810332180405045417692212150215540316856143841560029984

المجموعسنة تحضيرية

المجموع

أعداد الطلبة الجدد حسب الجنس (2.5)جدول 

اسم المؤسسةمسلسل
دبلوم مهنيدبلوم متوسطبكالوريوسدراسات عليا تأهيل تربويدبلوم عالي
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توزيع الطلبة الجدد على مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة

(2.2)شكل 

16.7%
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22.0%
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11.6%
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0.2%
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0.0%

غزة -الجامعة اإلسالمية 

غزة-جامعة األزهر

جامعة األقصى وكلية مجتمع األقصى

جامعة األمة للتعليم المفتوح

جامعة القدس المفتوحة

جامعة غزة

جامعة فلسطين

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 

خانيونس/ الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا

الكلية العربية للعلوم التطبيقية

أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

بوليتكنك المستقبل التطبيقي

بوليتكنك فلسطين

األزهر-كلية الدراسات المتوسطة 

(الشمال-دير البلح )كلية الدعوة اإلسالمية 

كلية الزيتونة للعلوم والتنمية

كلية الشرطة الفلسطينية

كلية العودة الجامعية

األونروا-كلية مجتمع تدريب غزة 

األونروا-كلية تدريب خانيونس 

كلية تنمية القدرات 

كلية دار الدعوة والعلوم اإلنسانية

كلية فلسطين التقنية

كلية فلسطين للتمريض

كلية مجتمع األقصى

كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا

كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية

األكاديمية العلمية للتطوير والتنمية
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New Students

الطلبة الجدد

Male14384ذكور

Female15600إناث

Total29984المجموع

توزيع الطلبة الجدد في مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة حسب الجنس (2.6)جدول 

Genderالجنس

(2.4)شكل 

(2.3)شكل 

47.97%
52.03%
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توزيع الطلبة الجدد في مؤسسات التعليم العالي حسب المؤسسة والجنس

ذكور  

إناث  
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PH - MasterH.DiplomaTeacher Q.BachelorDiplomaVoc.DiplomaPreparatoryTotal

المجموعسنة تحضيريةدبلوم مهنيدبلوم متوسطبكالوريوستأهيل تربويدبلوم عاليدراسات عليا

Male73401427708504521554014384ذكور

Female4030373103324176031615600إناث

Total1137051518040922121585629984المجموع

توزيع الطلبة الجدد في مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة حسب الدرجة العلمية (2.7)جدول 

Genderالجنس

(2.5)شكل 

(2.6)شكل 
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توزيع الطلبة الجدد في مؤسسات التعليم العالي حسب الجنس والدرجة العلمية

المجموع
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نسبة الطلبة الجدد حسب الدرجة العلمية
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vإناث (959)ذكور و (1741)طالبًا منهم  (2700): الدراسات العليا.

vإناث (39646)ذكور و (28947)طالبًا منهم  (68593): بكالوريوس.

vإناث (28)ذكور و (0)طالبًا منهم  (28): دبلوم عالي بعد البكالوريوس.

vإناث (439)ذكور و (280)طالبًا منهم  (719): شهادة تأهيل تربوي.

vإناث (10119)ذكور و (11410)طالبًا منهم  (21529): دبلوم متوسط.

vإناث (0)ذكور و (331)طالبًا منهم  (331): دبلوم مهني.

vإناث (316)ذكور و (540)طالبًا منهم  (856): سنة تحضيرية.

.السنة التحضيرية توجد ضمن برنامج البكالوريوس في جامعة القدس المفتوحة

الفصل الثالث

الطلبة المسجلون

:مالحظة

:إناث موزعين على النحو التالي (51507)ذكور و (43249)

طالبًا (94756) م،2014 / 2013بلغ عدد الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي للعام الجامعي 

   تصدر هذه اإلحصائية معتمدة على الطلبة المسجلين في الفصل األول كأساس إلحصاءات الطلبة 
وتتناول اإلحصائية توزيع الطلبة على التخصصات . المسجلين في الجامعات لكل عام جامعي جديد

واألقسام المختلفة حسب الكلية والجنس والدرجة العلمية، مع االستعانة بالرسم البياني للتعبير بشكل 
.آخر عن مدلول تلك األرقام واإلحصاءات

 57



MFTMFTMFTMFTMFTMFTMFTMFT

103257616080491832326528108791740700076091163819247غزة - الجامعة اإلسالمية 1

472327799022386053186552118700005812691712729غزة- جامعة األزهر2

181836671642315198133611855997115202491000062541506321317وكلية مجتمع األقصىجامعة األقصى 3

0001969709267800019697092678جامعة األمة للتعليم المفتوح4

00142541965553599911552005403168566235636912604جامعة القدس المفتوحة5

00029526756247226900342289631جامعة غزة6

000202149825195811627430026026603262جامعة فلسطين7

0005924641056315429346088550550380133987199الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 8

0000275210485562495105700008377051542خانيونس/ الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا9

000043713156800437131568الكلية العربية للعلوم التطبيقية10

2193825700000021938257أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا11

0000185572420018557242بوليتكنك المستقبل التطبيقي12

000705512536918355200439238677بوليتكنك فلسطين13

0000176380025630017638002563األزهر- كلية الدراسات المتوسطة 14

00014124638713527040500276516792(الشمال-دير البلح )كلية الدعوة اإلسالمية 15

00001238821123023014688234كلية الزيتونة للعلوم والتنمية16

000239239494925325305410541كلية الشرطة الفلسطينية17

000167167745157600091215927كلية العودة الجامعية18

000019838958700198389587األونروا- كلية مجتمع تدريب غزة 19

0000611952560061195256األونروا- كلية تدريب خانيونس 20

00004861109004861109كلية تنمية القدرات 21

00034629648531010082115197كلية دار الدعوة والعلوم اإلنسانية22

000345124469177391568005225151037كلية فلسطين التقنية23

028280202220422000202248450كلية فلسطين للتمريض24

000014142096351000141420963510كلية مجتمع األقصى25

00009961160009961160كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا26

000024419644000244196440كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية27

000000000األكاديمية العلمية للتطوير والتنمية28

17419592700028282804397192894739646685931141010119215293310331540316856432495150794756 المجموع

أعداد الطلبة المسجلين حسب الجنس (2.8)جدول 

اسم المؤسسةمسلسل
سنة تحضيريةدبلوم مهنيدبلوم متوسطبكالوريوسدراسات عليا المجموعتأهيل تربويدبلوم عالي
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(2.7)شكل 

توزيع الطلبة المسجلين على مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة

20.3%

13.4%

22.5%

2.8%

13.3%

0.7%

3.4%

7.6%

1.6%

0.6%0.3%

0.3%

0.7%

2.7%

0.8%

0.2%

0.6%

1.0%

0.6%

0.3%

0.1%

0.2%
1.1%

0.5%

3.7%

0.2%

0.5%
0.0%

غزة -الجامعة اإلسالمية 

غزة-جامعة األزهر

جامعة األقصى وكلية مجتمع األقصى

جامعة األمة للتعليم المفتوح

جامعة القدس المفتوحة

جامعة غزة

جامعة فلسطين

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 

خانيونس/ الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا

الكلية العربية للعلوم التطبيقية

أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

بوليتكنك المستقبل التطبيقي

بوليتكنك فلسطين

األزهر-كلية الدراسات المتوسطة 

(الشمال-دير البلح )كلية الدعوة اإلسالمية 

كلية الزيتونة للعلوم والتنمية

كلية الشرطة الفلسطينية

كلية العودة الجامعية

األونروا-كلية مجتمع تدريب غزة 

األونروا-كلية تدريب خانيونس 

كلية تنمية القدرات 

كلية دار الدعوة والعلوم اإلنسانية

كلية فلسطين التقنية

كلية فلسطين للتمريض

كلية مجتمع األقصى

كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا

كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية

األكاديمية العلمية للتطوير والتنمية
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Enrolled Students

الطلبة المسجلون

Male43249ذكور

Female51507إناث

Total94756المجموع

(2.9)شكل 

توزيع الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة حسب الجنس (2.9)جدول 

Genderالجنس

(2.8)شكل 

45.64%

54.36%

0
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20000

30000
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60000

ذكور إناث

نسبة الطلبة المسجلين حسب الجنس
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توزيع الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي حسب المؤسسة والجنس

ذكور  

إناث  
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PH - MasterH.DiplomaTeacher Q.BachelorDiplomaVoc.DiplomaPreparatoryTotal

المجموعسنة تحضيريةدبلوم مهنيدبلوم متوسطبكالوريوستأهيل تربويدبلوم عاليدراسات عليا

Male17410280289471141033154043249ذكور

Female959284393964610119031651507إناث

Total270028719685932152933185694756المجموع

(2.11)شكل 

توزيع الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة حسب الدرجة العلمية (2.10)جدول 

Genderالجنس

(2.10)شكل 

2700 28 719

68593

21529

331 856

0
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40000

50000

60000

70000

80000

دراسات عليا دبلوم عالي تأهيل تربوي بكالوريوس دبلوم متوسط دبلوم مهني سنة تحضيرية

توزيع الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي حسب الجنس والدرجة العلمية

المجموع

إناث

ذكور

2.85%
0.03% 0.76%

72.39%

22.72%

0.35% 0.90%
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

دراسات عليا دبلوم عالي تأهيل تربوي بكالوريوس دبلوم متوسط دبلوم مهني سنة تحضيرية

نسبة الطلبة المسجلين حسب الدرجة العلمية

 61



 



vإناث (237)ذكور و (417)طالبًا منهم  (654): الدراسات العليا.

vإناث (6717)ذكور و (5534)طالبًا منهم  (12251): بكالوريوس.

vإناث (484)ذكور و (111)طالبًا منهم  (595): شهادة تأهيل تربوي.

vإناث (5331)ذكور و (7991)طالبًا منهم  (13322): دبلوم متوسط.

vإناث (0)ذكور و (39)طالبًا منهم  (39): دبلوم مهني.

الفصل الرابع

الطلبة الخريجون

    تصدر هذه اإلحصائية معتمدة على الطلبة الذين تخرجوا من الجامعة في كل من الفصل األول 
والثاني والفصل الصيفي من العام الدراسي السابق لجميع المستويات الدراسية كأساس إلحصاءات 

وتتناول اإلحصائية توزيع الطلبة على . الطلبة الخريجين في الجامعات لكل عام جامعي جديد
التخصصات واألقسام المختلفة حسب الكلية والجنس والدرجة العلمية، باإلضافة إلى بعض 

اإلحصاءات التي توضح العالقة بين الخريجين والطلبة الجدد والطلبة المسجلين والتي تعطى صورة 
حركة تدفق الطلبة من ناحية المدخالت والمخرجات، مع االستعانة بالرسم البياني للتعبير بشكل 

.آخر عن مدلول تلك األرقام واإلحصاءات 

طالبًا (26861) م،2014 / 2013بلغ عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي للعام الجامعي 

:إناث موزعين على النحو التالي (12769)ذكور و (14092)
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MFTMFTMFTMFTMFTMFTMFT

31419050404628132712642446371000162429174541غزة - الجامعة اإلسالمية 1

874713401029399911095208600108811712259غزة- جامعة األزهر2

002281103566173823046062908960119421093303وكلية مجتمع األقصىجامعة األقصى 3

00054112866900541128669جامعة األمة للتعليم المفتوح4

00339312698489218760010179852002جامعة القدس المفتوحة5

0002887115002887115جامعة غزة6

0006531397925315680706154860جامعة فلسطين7

0008237119757750150708397871626الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 8

000315362121463580243151394خانيونس/ الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا9

0000828317114508283171145الكلية العربية للعلوم التطبيقية10

160160000016016أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا11

000011046156011046156بوليتكنك المستقبل التطبيقي12

0007073926650462672بوليتكنك فلسطين13

000029326933625029326933625األزهر- كلية الدراسات المتوسطة 14

0001564793581116050145195(الشمال-دير البلح )كلية الدعوة اإلسالمية 15

000016687253016687253كلية الزيتونة للعلوم والتنمية16

000248248686839393550355كلية الشرطة الفلسطينية17

000414168516701072616742كلية العودة الجامعية18

000046145191046145191األونروا- كلية مجتمع تدريب غزة 19

000056177233056177233األونروا- كلية تدريب خانيونس 20

0000791607916كلية تنمية القدرات 21

00064101433470203757كلية دار الدعوة والعلوم اإلنسانية22

0001610261271212480143131274كلية فلسطين التقنية23

0006172133006172133كلية فلسطين للتمريض24

00001208234235500120823423550كلية مجتمع األقصى25

00004237790423779كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا26

000000000كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية27

000األكاديمية العلمية للتطوير والتنمية28

4172376540001114845955534671712251799153311332239039140921276926861 المجموع

أعداد الطلبة الخريجين حسب الدرجة العلمية (2.11)جدول 

اسم المؤسسةمسلسل
المجموعدبلوم مهنيدبلوم متوسطبكالوريوسدراسات عليا تأهيل تربويدبلوم عالي
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توزيع الخريجين على مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة

(2.12)شكل 

16.9%

8.4%

12.3%

2.5%

7.5%

0.4%3.2%

6.1%

1.5%

4.3%

0.1%

0.6%

0.3%

13.5%

0.7%

0.9%

1.3%

2.8%

0.7%

0.9%

0.1%
0.2%

1.0%

0.5%

13.2%

0.3%

0.0%
0.0%

غزة -الجامعة اإلسالمية 

غزة-جامعة األزهر

جامعة األقصى وكلية مجتمع األقصى

جامعة األمة للتعليم المفتوح

جامعة القدس المفتوحة

جامعة غزة

جامعة فلسطين

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 

خانيونس/ الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا

الكلية العربية للعلوم التطبيقية

أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

بوليتكنك المستقبل التطبيقي

بوليتكنك فلسطين

األزهر-كلية الدراسات المتوسطة 

(الشمال-دير البلح )كلية الدعوة اإلسالمية 

كلية الزيتونة للعلوم والتنمية

كلية الشرطة الفلسطينية

كلية العودة الجامعية

األونروا-كلية مجتمع تدريب غزة 

األونروا-كلية تدريب خانيونس 

كلية تنمية القدرات 

كلية دار الدعوة والعلوم اإلنسانية

كلية فلسطين التقنية

كلية فلسطين للتمريض

كلية مجتمع األقصى

كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا

كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية

األكاديمية العلمية للتطوير والتنمية
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Graduates Students

الطلبة الخريجون

Male14092ذكور

Female12769إناث

Total26861المجموع

(2.14)شكل 

توزيع الخريجين في مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة حسب الجنس (2.12)جدول 

Genderالجنس

(2.13)شكل 

52.46%
47.54%
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توزيع الطلبة الخريجين في مؤسسات التعليم العالي حسب المؤسسة والجنس

ذكور  

إناث  
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PH - MasterH.DiplomaTeacher Q.BachelorDiplomaVoc.DiplomaPreparatoryTotal

المجموعسنة تحضيريةدبلوم مهنيدبلوم متوسطبكالوريوستأهيل تربويدبلوم عاليدراسات عليا

Male4170111553479913914092ذكور

Female237048467175331012769إناث

Total6540595122511332239026861المجموع

توزيع الخريجين في مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة حسب الدرجة العلمية (2.13)جدول 

Genderالجنس

(2.15)شكل 

(2.16)شكل 

2.43%
0.00%

2.22%

45.61%
49.60%

0.15%
0
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دراسات عليا دبلوم عالي تأهيل تربوي بكالوريوس دبلوم متوسط دبلوم مهني

نسبة الطلبة الخريجين حسب الدرجة العلمية

ذكور إناث المجموع
654 595

12251
13322

39
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14000

دراسات عليا تأهيل تربوي بكالوريوس دبلوم متوسط دبلوم مهني

توزيع الطلبة الخريجين في مؤسسات التعليم العالي حسب الجنس والدرجة العلمية

المجموع

إناث

ذكور
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v(148) إناث (5)ذكور و (143)منهم : أستاذ.

v(243) إناث (13)ذكور و (230)منهم : أستاذ مشارك.

v(941) إناث (79)ذكور و (862)منهم : أستاذ مساعد.

v(771) إناث (137)ذكور و (634)منهم : محاضر.

v(1272) إناث (302)ذكور و (970)منهم : مدرس.

v(1583) إناث (336)ذكور و (1247)منهم : بدون رتبة.

v(1372) إناث (98)ذكور و (1274)منهم : دكتوراه.

v(1699) إناث (350)ذكور و (1349)منهم : ماجستير.

v(6) إناث (0)ذكور و (6)منهم : دبلوم عالي.

v(1139) إناث (328)ذكور و (811)منهم : بكالوريوس.

v(240) إناث (49)ذكور و (191)منهم : دبلوم متوسط.

v(16) إناث (1)ذكور و (15)منهم : دبلوم مهني.

v(157) إناث (7)ذكور و (150)منهم : ثانوية عامة.

v(329) إناث (39)ذكور و (290)منهم : دون الثانوية العامة

:أما من حيث الدرجة العلمية جاء توزيعهم كالتالي

الفصل الخامس

العاملون

حيث توضح أعداد العاملين .    تتناول هذه اإلحصائية أعداد العاملين في مؤسسات التعليم العالي
المتفرغين وغير المتفرغين موزعين حسب رتبهم ودرجاتهم العلمية، وقد جاءت هذه اإلحصاءات 

بتصنيف هذه األعداد حسب معايير مختلفة منها الجنس، الدرجة العلمية، التصنيف الوظيفي، والدرجة 
.العلمية، مع االستعانة بالرسم البياني للتعبير بشكل آخر عن مدلول تلك األرقام واإلحصاءات

:بلغ عدد العاملين من حيث الدرجة العلمية جاء توزيعهم كالتالي
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82385861871871420112416143351788184165591141732غزة - الجامعة اإلسالمية 1

32032604641651117611297151123224937167780757غزة- جامعة األزهر2

121135065616826194192442360042277499وكلية مجتمع األقصىجامعة األقصى 3

11204024205869127277389162جامعة األمة للتعليم المفتوح4

707222241121312510313219462651872120855785642جامعة القدس المفتوحة5

101202729347021829341448جامعة غزة6

40470757259202618691113214324242284جامعة فلسطين7

10110118321821013122153331107438490134624الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 8

002702760107016925010319122خانيونس/ الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا9

00661511612315033437الكلية العربية للعلوم التطبيقية10

001100111112012أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا11

000121134274950559867بوليتكنك المستقبل التطبيقي12

220141151952415419112511162بوليتكنك فلسطين13

1100101091131041611711814132األزهر- كلية الدراسات المتوسطة 14

0060611213111021101291241(الشمال-دير البلح )كلية الدعوة اإلسالمية 15

0099358430044852كلية الزيتونة للعلوم والتنمية16

00029290029029كلية الشرطة الفلسطينية17

00101021211515181864064كلية العودة الجامعية18

00047156200471562األونروا- كلية مجتمع تدريب غزة 19

0110024832025833األونروا- كلية تدريب خانيونس 20

00114154610016824311849كلية تنمية القدرات 21

001010192211111231334كلية دار الدعوة والعلوم اإلنسانية22

001010305351472166238912035155كلية فلسطين التقنية23

00303231235881613114472168كلية فلسطين للتمريض24

01181967127910122208625111كلية مجتمع األقصى25

00071855103315621كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية26

0022161173223460656359كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا27

األكاديمية العلمية للتطوير والتنمية28

1435148230132438627994163413777197030212721247336158340868724958 المجموع

أعداد العاملين حسب الدرجة العلمية والجنس (2.14)جدول 

اسم المؤسسةمسلسل
المجموعبدون رتبةمدرسمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ
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Full ProfessorAssociate ProfAssistant ProfLecturerInstructorWithoutTotal

المجموعبدون رتبةمدرسمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

Male14323086263497012474086ذكور

Female51379137302336872إناث

Total148243941771127215834958المجموع

توزيع األكاديميين التعليميين حسب الدرجة العلمية والجنس (2.15)جدول 

Genderالجنس

(2.17)شكل 

143
230

862

634

970

1247

5 13
79

137

302 336

148
243

941

771

1272

1583

أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد محاضر مدرس بدون رتبة

توزيع االكاديميين في مؤسسات التعليم العالي حسب الجنس والدرجة العلمية

المجموع

إناث

ذكور

2.99%
4.90%

18.98%

15.55%

25.66%

31.93%
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أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد محاضر مدرس بدون رتبة

نسبة االكاديميين حسب الدرجة العلمية

    71



MFTMFTMFTMFTMFTMFTMFTMFTMFT

3551837315539194081841650000591141732غزة - الجامعة اإلسالمية 1

25715272981611401142113562365054357922211467780757غزة- جامعة األزهر2

230332631924423600000042277499وكلية مجتمع األقصىجامعة األقصى 3

41344586910111166088227389162جامعة األمة للتعليم المفتوح4

141151562344928308020100303202361376106155785642جامعة القدس المفتوحة5

1021234709514415033527341448جامعة غزة6

682706387105427811631906173513624242284جامعة فلسطين7

31334162301922021676623361228340422224411152490134624الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 8

2702760107001582311200010319122خانيونس/ الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا9

661511608210112000221133437الكلية العربية للعلوم التطبيقية10

112204411004412012أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا11

55121130345395270112259867بوليتكنك المستقبل التطبيقي12

1611719524015419112000511162بوليتكنك فلسطين13

11118011910212232130222211814132األزهر- كلية الدراسات المتوسطة 14

60611213048123032130314291241(الشمال-دير البلح )كلية الدعوة اإلسالمية 15

90926632062830300044852كلية الزيتونة للعلوم والتنمية16

999901111000029029كلية الشرطة الفلسطينية17

1010212101515660339964064كلية العودة الجامعية18

2217118112714410000471562األونروا- كلية مجتمع تدريب غزة 19

11440158230550025833األونروا- كلية تدريب خانيونس 20

10414461022671311111177311849كلية تنمية القدرات 21

11192210101011001131334كلية دار الدعوة والعلوم اإلنسانية22

101036642041175810102011771521712035155كلية فلسطين التقنية23

33129210261238002244472168كلية فلسطين للتمريض24

91106712790911201120008625111كلية مجتمع األقصى25

3143031014591010030315621كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية26

2220222024244150333356359كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا27

00000000000األكاديمية العلمية للتطوير والتنمية28

1274981372134935016996068113281139191492401511615071572903932940868724958

المجموعدون الثانوية

المجموع

أعداد العاملين حسب المؤسسة والدرجة العلمية والجنس (2.16)جدول 

اسم المؤسسةمسلسل
ثانوية عامةدبلوم مهنيدبلوم متوسطبكالوريوسدبلوم عاليماجستيردكتوراه
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Ph.DMasterH. DiplomaBachelorDiplomaVoc. DiplomaTawjihiU.  TawjihiTotal

المجموعدون الثانويةثانوية عامةدبلوم مهنيدبلوم متوسطبكالوريوسدبلوم عاليماجستيردكتوراه

Male127413496811191151502904086ذكور

Female983500328491739872إناث

Total1372169961139240161573294958المجموع

توزيع العاملين حسب الدرجة العلمية والجنس (2.17)جدول 

Genderالجنس

(2.18)شكل 

1372

1699

6
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دكتوراه ماجستير دبلوم عالي بكالوريوس دبلوم متوسط دبلوم مهني ثانوية عامة دون الثانوية

توزيع العاملين في مؤسسات التعليم العالي حسب الجنس والدرجة العلمية

المجموع

إناث

ذكور

27.67%

34.27%

0.12%

22.97%

4.84%

0.32%
3.17%

6.64%
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دكتوراه ماجستير دبلوم عالي بكالوريوس دبلوم متوسط دبلوم مهني ثانوية عامة دون الثانوية

نسبة العاملين حسب الدرجة العلمية
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