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 مقدمة
 

  

ػد حد  وًٍ الحلٍمات، تتبػٌا التُ واالصتراتّدّات الخعط مافة فُ تومٍِا   رقما   اإلحطائُ الرقم ُِ
 
ًم ا

 
 ورصم التخعّط مرتلزات ا

 التػلّم ذٍدة لرفع الػالُ التػلّم و التربّة لٍزارة الدؤوب الشػُ من وإهعالقا   الحدِحة، الدولة وتعٍِر بواء مشّرة غلٌّا تقٍم التُ الػامة الشّاصات

 للتخعّط الػامة اإلدارة ِشر وغلّي الػمن، صٍق لمتعلبات واإلصتدابة اإلقتطادِة، والتومّة المدتمع خدمة فُ ُتشٌم مخرذات وتقدِم وهٍغّتي،

ن ,غزة بمحافظات  الػالُ والتػلّم التربّة وزارة فُ
 
ِن غلَ ِحتٍي الذي للتػلّم  اإلحطائُ الل تاب من  الػدد ًذا تطدر ا

 
 :ًما ذزا

ول الدزء
 
 رقم تٍفّر إلَ تٌدف والتُ ،2017/2016 الدراصُ للػام غزة محافظات فُ الػام التػلّم مؤصشات إحطاءات وِتضمن :اال

ظفال ورِاض المدارس مافة فُ الػام للتػلّم الفػلُ الٍاقع ِػلس صوٍي إحطائُ
 
 الغٍث وومالة الػالُ، والتػلّم التربّة وزارة غلٌّا تشرف التُ اال

ِضا الطفّة، والل حافة الشػب وغدد والرِاض المدارس غدد موٌا مختلفة ذٍاهب من وذلك ،الخاص والقعاع الدولّة،
 
 فُ والػاملّن العلبة غدد وا

خري  إحطائّة مؤشرات إلَ باإلضافة غلٌّا المشرفة الدٌة حشب بّوٌا المقارهة جم والرِاض، المدارس ًذى
 
 .ا

 رقم تٍفّر إلَ تٌدف والتُ ،2017/2016 الدراصُ للػام  غزة محافظات فُ الػالُ التػلّم مؤصشات إحطاءات وِتضمن :الحاهُ الدزء

 المختلفة والتخططات والبرامخ واالصتّػاب الحدم حّث من الػالُ التػلّم ومؤصشات للدامػات الفػلُ الٍاقع ِػلس صوٍي إحطائُ

ملّن والػاملّن، والخرِدّن
 
ن ا

 
ن التػلّم، حقن فُ والمػوّّن الباححّن إحتّاذات ِلبُ ا

 
 الٍاقع وتشخّص رضد فُ فّي الٍاردة البّاهات تشٌم وا

   .المؤصشات لٌذى  التربٍي

صٌم من للن االمتوان وغظّم الدزِن بالشلر التربٍي للتخعّط الػامة اإلدارة تتقدم ختاما         
 
ٍمالة مٍضٍل والشلر المتٍاضع، الدٌد ًذا فُ ا  ل

 الل تاب ًذا فُ المٍذٍدة والبّاهات بالمػلٍمات الٍزارة رفد فُ لتػاوهٌم الػالُ التػلّم مؤصشات ذمّعو الخاص التػلّم وقعاع الدولّة الغٍث

 .اإلحطائُ

 

 اإلدارة الػامة للتخعّط      

     ُ  وزارة التربّة والتػلّم الػال
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v(1)  (%0.17)روضة حكومية تشرف عمييا وزارة التربية والتعميم العالي بنسبة بمغت.

v(92)  (%15.26)روضة تشرف عمييا مؤسسات أىمية بنسبة بمغت.

v(510)  (%84.58)روضة يشرف عمييا القطاع الخاص بنسبة بمغت.

v(5)  (%0.19)شعبة في الرياض التابعة لوزارة التربية والتعميم العالي بنسبة بمغت.

v(433)  (%16.83)شعبة في الرياض التابعة لممؤسسات األىمية بنسبة بمغت.

v(2136)  (%82.98)شعبة في الرياض التابعة لمقطاع الخاص بنسبة بمغت.

v(98)  (%0.15)طفل وطفمة في الرياض الحكومية بنسبة بمغت.

v(12791)  (%19.00)طفل وطفمة في الرياض التابعة لممؤسسات األىمية بنسبة بمغت.

v(54416)  (%80.85)طفل وطفمة في الرياض الخاصة بنسبة بمغت.

v(271)  (%54.53)مبنى مدرسي تابع لوزارة التربية والتعميم العالي بنسبة بمغت.

v(171)  (%34.40)مبنى مدرسي تابع  لوكالة الغوث بنسبة بمغت.

v(55)  (%11.07)مبنى مدرسي تابع لمقطاع الخاص بنسبة بمغت.

v(392)  ( %54.90)مدرسة تشرف عمييا وزارة التربية والتعميم العالي بنسبة بمغت.

v(267)  ( %37.39)مدرسة تشرف عمييا وكالة الغوث بنسبة بمغت.

v(55)  ( %7.7)مدرسة يشرف عمييا القطاع الخاص بنسبة بمغت.

v(6401)  شعبة/طالبًا (38.09)شعبة في المدارس الحكومية، بمعدل كثافة صفية.

v(6653)  شعبة/طالبًا (39.33)شعبة في المدارس التابعة لوكالة الغوث، بمعدل كثافة صفية.

v(792)  شعبة/طالبًا (23.21)شعبة في المدارس الخاصة، بمعدل كثافة صفية.

ً :المدارس: ثانٌا

يجُى يذسعً يىصػخ ػهى  (497)- و 2017 / 2016ثهغ ػذد األثٍُخ انًذسعٍخ فً يحبفظبد غضح نهؼبو انذساعً انحبنً 

:انُحى انزبنً

:يذسعخ يىصػخ ػهى انُحى انزبنً (714)- و 2017 / 2016ثهغ ػذد انًذاسط فً يحبفظبد غضح نهؼبو انذساعً 

:يىصػخ ػهى انُحى انزبنً شؼجخ  (13846) - 2017 / 2016ثهغ ػذد انشؼت فً يحبفظبد غضح نهؼبو انذساعً انحبنً 

الفصل األول
مؤشرات إحصائٌة رئٌسة 

:رٌاض األطفال: أوالً

:سوضخ يىصػخ ػهى انُحى انزبنً (603)- و 2017 / 2016ثهغ ػذد سٌبع األطفبل فً يحبفظبد غضح نهؼبو انذساعً 

:يىصػخ ػهى انُحى انزبنً شؼجخ (2574) - 2017 / 2016ثهغ ػذد انشؼت فً سٌبع األطفبل فً يحبفظبد غضح نهؼبو انذساعً 

طفم وطفهخ يىصػٍٍ  (67305)-  2017 / 2016ثهغ ػذد األطفبل فً سٌبع األطفبل فً يحبفظبد غضح نهؼبو انذساعً 

:ػهى انُحى انزبنً
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v(243838)  (%46.54)طالبًا وطالبة في المدارس الحكومية بنسبة بمغت.

v(261657)  (%49.95)طالبًا وطالبة في مدارس وكالة الغوث بنسبة بمغت.

v(18385)  (%3.51)طالبًا وطالبة في المدارس الخاصة بنسبة بمغت.

v(153920)  (%36.00 )طالبًا وطالبة في المدارس الحكومية بنسبة بمغت.

v(261657)  (%61.2 )طالبًا وطالبة في المدارس التابعة لوكالة الغوث بنسبة بمغت.

v(11946)  (%2.79 )طالبًا وطالبة في المدارس الخاصة بنسبة بمغت.

v(89918)  (%93.32)طالبًا وطالبة في المدارس الحكومية بنسبة بمغت.

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

v(6439)  (%6.68)طالبًا وطالبة في المدارس الخاصة بنسبة بمغت.

v(13368)  (%54.73)عاماًل وعاممة في المدارس الحكومية بنسبة بمغت.

v(9618)  (%39.38)عاماًل وعاممة في المدارس التابعة لوكالة الغوث بنسبة بمغت.

v(1438)  (%5.89)عاماًل وعاممة في المدارس الخاصة بنسبة بمغت.

v(7620)  (%41.94)عاماًل وعاممة في المدارس الحكومية بنسبة بمغت.

v(9618)  (%52.94)عاماًل وعاممة في المدارس التابعة لوكالة الغوث بنسبة بمغت.

v(929)  (%5.11)عاماًل وعاممة في المدارس الخاصة بنسبة بمغت.

v(5748)  (%91.87)عاماًل وعاممة في المدارس الحكومية بنسبة بمغت.

v(0)  (%0 )عاماًل وعاممة في المدارس التابعة لوكالة الغوث بنسبة بمغت.

v(509)  (%8.13)عاماًل وعاممة في المدارس الخاصة بنسبة بمغت.

:طبنجبً وطبنجخ يىصػٍٍ ػهى انُحى انزبنً (523880) - 2017 / 2016ثهغ ػذد انطهجخ فً يحبفظبد غضح نهؼبو انذساعً 

يٍ إجًبنً انطهجخ انؼبو فً يحبفظبد غضح  (%81.61)طبنجبً وطبنجخ ثُغجخ ثهغذ  (427523)ثهغ إجًبنً ػذد طهجخ انًشحهخ األعبعٍخ 

:يىصػٍٍ ػهى انُحى انزبنً

يٍ إجًبنً انطهجخ انؼبو فً يحبفظبد  (%18.39)طبنجبً وطبنجخ ثُغجخ ثهغذ  (96357)ثًٍُب ثهغ إجًبنً ػذد طهجخ انًشحهخ انضبَىٌخ 

:غضح يىصػٍٍ ػهى انُحى انزبنً

ػبيالً وػبيهخ يىصػٍٍ  (24424)  - 2017 / 2016نهؼبو انذساعً  (يؼهًٍٍ، إداسٌٍٍ، فٍٍٍُ، يغزخذيٍٍ، أرَخ  )ثهغ ػذد انؼبيهٍٍ 

:ػهى انُحى انزبنً

يٍ إجًبنً انؼبيهٍٍ انؼبو فً  (%74.38)ػبيالً وػبيهخ ثُغجخ ثهغذ  (18167)ثهغ إجًبنً ػذد انؼبيهٍٍ فً انًشحهخ األعبعٍخ 

:يحبفظبد غضح يىصػٍٍ ػهى انُحى انزبنً

يٍ إجًبنً انؼبيهٍٍ انؼبو فً  (%25.62)ػبيالً وػبيهخ ثُغجخ ثهغذ  (6257)ثًٍُب ثهغ إجًبنً ػذد انؼبيهٍٍ فً انًشحهخ انضبَىٌخ 

:يحبفظبد غضح يىصػٍٍ ػهى انُحى انزبنً
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عدد

منحتجدٌدخاصةأهلٌةحكومٌةالرٌاض

9511876887شًال غسج

11221107339غرب غسج

722349693شرق غسج

8113687011انىضطً

802159746خاَُىَص

605555010شرق خاَُىَص

10310938815رفخ 

60319251051291انًجًىع

81

80

60

103

(1.1)شكم 

إحصاءات رٌاض األطفال: أوالً
ػذد سٌبع األطفبل فً انًذٌشٌبد حغت انجهخ انًششفخ وانزشخٍض (1.1)جذول 

المدٌرٌة
الترخٌصالجهة المشرفة

0.17% 

15.26% 

84.58% 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

 خاصة أهلٌة حكومٌة

 نسبة رٌاض األطفال حسب الجهة المشرفة

84.91% 

15.09% 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

 منح تجدٌد

 نسبة رٌاض األطفال حسب الترخٌص
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عددالكثافةعددعدد

المجموعإناثذكورالمربٌاتالصفٌةالشعبالرٌاض

9546126.875056410597812388شًال غسج

11248421.115465174504110215غرب غسج

7234229.07372502149209941شرق غسج

8132125.36337421839238141انىضطً

8033628.73347487247819653خاَُىَص

6022926.72236311430046118شرق خاَُىَص

10340127.054465535531410849رفخ 

603257426.152789343443296167305المجموع

عددالكثافةعددعدد

المجموعإناثذكورالمربٌاتالصفٌةالشعبالرٌاض

1519.605564298دكىيُح

9243329.544616426636512791يإضطح أههُح

510213625.482323278622655454416خاصح

603257426.152789343443296167305المجموع

(1.2)شكم 

ػذد سٌبع األطفبل وانشؼت واألطفبل وانًشثٍبد حغت انًذٌشٌخ (1.2)جذول 

المدٌرٌة
عدد االطفال

ػذد سٌبع األطفبل وانشؼت واألطفبل وانًشثٍبد حغت انجهخ انًششفخ (1.3)جذول 

المدٌرٌة
عدد االطفال

شرق  خانٌونس الوسطى شرق غزة غرب غزة شمال غزة

 خانٌونس
 رفح 

 نسبة رٌاض األطفال والمربٌات حسب المدٌرٌة

 انًربيبث

 انريبض

شرق  خانٌونس الوسطى شرق غزة غرب غزة شمال غزة

 خانٌونس
 رفح 

 نسبة الشعب واألطفال حسب المدٌرٌة

 األطفبل

 انشعب
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الكثافةحجمعددعددعددعددالجهة

الصفٌةالمدرسةالشعبالمجموعإناثذكورالعاملٌنالمدارساألبنٌةالمشرفة

271392133681163801274582438386401622.03638.09حكىيخ

17126796181350521266052616576653979.98939.33وكبنخ

5555143811542684318385792334.27323.21خبطخ

49771424424.326297426090652388013846733.72537.84انًجًىع

ً إحصاءات المدارس: ثانٌا
أػذاد انًذاسط واألثٍُخ انًذسعٍخ وانشؼت وانطهجخ وانؼبيهٍٍ حغت انجهخ انًششفخ (1.4)جذول 

عدد الطلبة

(1.3)شكم 

(1.4)شكم 

46.54% 46.23% 
49.95% 48.05% 

3.5% 
5.7% 

 الشعب الطلبة

 نطبة الطلبة والشعب حطب الجهة المشرفة

54.53% 54.90% 54.73% 

34.41% 
37.39% 

39.38% 

11.07% 
7.70% 

5.89% 

 العاملين المدارس األبنية

 نطبة األبنية والمذارش والعاملين حطب الجهة المشرفة

 خبصت

 وكبنت

 حكىيت

 خبصت

 وكبنت

 حكىيت
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نسبةنسبةمجموعمجموع

العاملٌنالطلبةالعاملٌنالطلبةالعاملٌنالطلبةالعاملٌنالطلبةالعاملٌنالطلبة

%74.38%15392076202616579618119469294275231816781.61أعبعٍخ

%25.62%899185748643950996357625718.39صبَىٌخ

%100%24383813368261657961818385143852388024424100انًجًىع

النسبة المئوٌةعدد المدارسالنسبة المئوٌةعدد المدارسالنسبة المئوٌةعدد المدارس

25745.33%13591.84%39254.90%

26747.09%0.00%26737.39%

437.58%128.16%557.70%

567100%147100%714100%

:يالدظح

. عدد الطلبة فً المرحلة الثانوٌة ٌشمل فقط طلبة الصفٌن الحادي عشر والثانً عشر

حكومة

وكالة

خاصة

المجموع

(1.5)شكم 

(1.6)شكم 

الجهة المشرفة
المجموعثانوٌةأساسٌة

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

المرحلة
خاصةوكالةحكومة

74.38% 

25.62% 

 ثانوٌة أساسٌة

 نطبة العاملين حطب المرحلة

81.61% 

18.39% 

 ثانوٌة أساسٌة

 نطبة الطلبة حطب المرحلة

257 

135 

267 

43 

12 

0
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175
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225
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275

300

 ثبَىيت أسبسيت

 أعذاد المذارش حطب المرحلة والجهة المشرفة

 خاصة

 وكالة

 حكىمة
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v

v

v

النسبة المئوٌةعدد المدارسالنسبة المئوٌةعدد المدارسالنسبة المئوٌةعدد المدارس

15038.27%7929.59%55100.0%

328.16%00.00%

328.16%31.12%

8922.70%7929.59%

8922.70%7929.59%

20.75%

20.75%

20.75%

103.75%

41.50%

41.50%

20.75%

10.37%

392100%267100%55100%

مسائً- فترتٌن بثالثة ادارات  

انًجًىع

مسائً- ثالث فترات بثالثة ادارات 

وسط- ثالث فترات بثالثة ادارات 

صباحً- فترة واحدة بادارتٌن  

صباحً- فترتٌن بأربعة  ادارات  

مسائً- فترتٌن بأربعة  ادارات  

صباحً- فترتٌن بثالثة ادارات  

فترة واحدة

صباحً دائم

مسائً دائم

صباحً

مسائً

صباحً- ثالث فترات بثالثة ادارات 

.يذسعخ رؼًم ثُظبو انفزشح انىاحذح (55)المدارس التابعة لمقطاع الخاص 

أػذاد انطهجخ حغت فزشح انذواو وانجهخ انًششفخ (1.6)جذول 

فترة دوام المدرسة
خاصةوكالةحكومة

توزٌع المدارس حسب فترة الدوام

:يذسعخ يىصػخ ػهى انُحى انزبنً (714 )- و 2017/2016ثهغ ػذد انًذاسط فً يحبفظبد غضح نهؼبو انذساعً انحبنً 

:مدرسة (392 ) انًذاسط انزبثؼخ نىصاسح انزشثٍخ وانزؼهٍى انؼبنً
مدرسة بنظام فترتين بإدارتين  (89)صباحي، – مدرسة بنظام فترتين بإدارتين مستقمتين  (89)مدرسة فترة واحدة،  (150)

مدرسة بنظام فترتين بإدارتين  (32)صباحي دائم، – مدرسة بنظام فترتين بإدارتين مستقمتين  (32)مسائي، – مستقمتين 
.مسائي دائم– مستقمتين 

:مدرسة (267 ) انًذاسط انزبثؼخ نىكبنخ انغىس انذونٍخ
يبين توزيع المدارس التابعة لوكالة الغوث حسب فترات الدوام (1.6)يشار إلى أن الجدول رقم 
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v

v

v

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

%526655663010929511638012745824383844.82دكىيح

%12776811755024531813505212660526165793.76وكانح

%3501242259231154268431838532.22خاصح

%18393417660236053626297426090652388068.82انًجًىع

(1.8)شكم 

:انًذاسط انزبثؼخ نىكبنخ انغىس انذونٍخ

.طالبًا وطالبة من إجمالي عدد الطمبة الالجئين (%68.04)طالبة بنسبة بمغت  (117550)طالبًا و (127768)
:انًذاسط انزبثؼخ نهقطبع انخبص

.طالبًا وطالبة  من إجمالي عدد الطمبة الالجئين (%1.64)طالبة بنسبة بمغت  (2422)طالبًا و (3501)

أػذاد انطهجخ انكهً وانطهجخ انالجئٍٍ حغت انجُظ وانجهخ انًششفخ (1.7)جذول 

الجهة 

المشرفة

عدد الطلبة الكلًعدد الطلبة الالجئٌن
نسبة الالجئٌن

.طالبًا وطالبة من إجمالي عدد الطمبة الالجئين (%30.31)طالبة بنسبة بمغت  (56630)طالبًا و (52665)

رىصٌغ انطهجخ انالجئٍٍ ػهى انًذاسط
طالبًا وطالبة (%68.82 )طالبًا وطالبة، بنسبة بمغت  (360536)بمغ إجمالي الطمبة الالجئين 

طالبًا الجئًا  (183934)طالبًا وطالبة، منيم  (523880)من إجمالي الطمبة العام البالغ 
:طالبة الجئة موزعين عمى النحو التالي (176602)و

:انًذاسط انزبثؼخ نىصاسح انزشثٍخ وانزؼهٍى انؼبنً

52665 56630 

109295 
127768 

117550 

245318 

3501 2422 5923 

 المجموع إناث ذكور

 أعذاد انطهبت انالجئيٍ حسب انجُس وانجهت انًشرفت

 خبصت

 وكبنت

 حكىيت
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v

v

v

v

v

v

v

v

v

النسبة المئوٌةعدد المدارسالنسبة المئوٌةعدد المدارسالنسبة المئوٌةعدد المدارس

299%1018.18%11543.07%17444.38ركىس

232%59.09%6925.84%15840.31اَبس

183%4072.73%8331.09%6015.31يشزشكخ

714%55100%267100%392100انًجًىع

يىصػخ حغت جُظ يذسعخ  (55) ثًٍُب ثهغ إجًبنً ػذد انًذاسط انزً ٌششف ػهٍهب انقطبع انخبص

:ػهى انُحى انزبنً انًذسعخ

.من إجمالي المدارس الخاصة (%18.18)مدارس ذكور بنسبة بمغت  (10)

(1.9)شكم 

.من إجمالي المدارس الخاصة (%72.73)مدرسة مشتركة بنسبة بمغت  (40)
أػذاد وَغت انًذاسط حغت جُظ انًذسعخ وانجهخ انًششفخ (1.8)جذول 

جُظ انًذسعخ
خبطخوكبنخحكىيخ

انًجًىع

.من إجمالي المدارس الخاصة (%9.09)مدارس إناث بنسبة بمغت  (5)

توزٌع المدارس حسب جنس المدرسة 

يىصػخ حغت يذسعخ  (392) ثهغ إجًبنً ػذد انًذاسط انزً رششف ػهٍهب وصاسح انزشثٍخ وانزؼهٍى انؼبنً

:ػهى انُحى انزبنً جُظ انًذسعخ

.من إجمالي المدارس الحكومية (%44.38)مدرسة ذكور بنسبة بمغت  (174)
.من إجمالي المدارس الحكومية (%40.31)مدرسة إناث بنسبة بمغت  (158)
.من إجمالي المدارس الحكومية (%15.31)مدرسة مشتركة بنسبة بمغت  (60)

يىصػخ حغت جُظ يذسعخ  (267) كًب ثهغ إجًبنً ػذد انًذاسط انزً رششف ػهٍهب وكبنخ انغىس انذونٍخ

:ػهى انُحى انزبنً انًذسعخ

.من إجمالي مدارس وكالة الغوث (%43.07)مدارس ذكور بنسبة بمغت  (115)
.من إجمالي مدارس وكالة الغوث (%25.84)مدرسة إناث بنسبة بمغت  (69)
.من إجمالي مدارس وكالة الغوث (%31.09)مدرسة مشتركة بنسبة بمغت  (83)

174 
158 

60 

115 

69 
83 

10 5 

40 
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180

 مشتركة اناث ذكور

 أعذاد المذارش حطب جنص المذرضة والجهة المشرفة

 خبصت

 وكبنت

 حكىيت
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المرحلةالعام
المدارس 

الحكومٌة
مدارس الوكالة

المدارس 

الخاصة
المرحلةالعامالمجموع العام

المدارس 

الحكومٌة
مدارس الوكالة

المدارس 

الخاصة
المجموع العام

23119322446أضاضُح1011587266أضاضُح

122010132شاَىَح360238شاَىَح

35319332578انًجًىع1371589304انًجًىع

25321422489أضاضُح1051547266أضاضُح

117012129شاَىَح380543شاَىَح

37021434618انًجًىع14315412309انًجًىع

25922121501أضاضُح1171629288أضاضُح

12412136شاَىَح500252شاَىَح

38322133637انًجًىع16716211340انًجًىع

25522833516أضاضُح12716813308أضاضُح

132012144شاَىَح580462شاَىَح

38722845660انًجًىع18516817370انًجًىع

26023834532أضاضُح14216814324أضاضُح

134012146شاَىَح650368شاَىَح

39423846678انًجًىع20716817392انًجًىع

26324337543أضاضُح15216815335أضاضُح

134011145شاَىَح660571شاَىَح

39724348688انًجًىع21816820406انًجًىع

26024539544أضاضُح16816818354أضاضُح

138011149شاَىَح640569شاَىَح

39824550693انًجًىع23216823423انًجًىع

25024539534أضاضُح18116921371أضاضُح

145011156شاَىَح700575شاَىَح

39524550690انًجًىع25116926446انًجًىع

25025236538أضاضُح19317418385أضاضُح

14515160شاَىَح890594شاَىَح

39525251698انًجًىع28217423479انًجًىع

25725738552أضاضُح20217719398أضاضُح

13814152شاَىَح10205107شاَىَح

39525752704انًجًىع30417724505انًجًىع

25726743567أضاضُح20918020409أضاضُح

13512147شاَىَح11006116شاَىَح

39226755714انًجًىع31918026525انًجًىع

22818719434أضاضُح

11509124شاَىَح

34318728558انًجًىع

2006/2005

( 2017 / 2016 - 1995 / 1994 )إحظبء يقبسٌ ألػذاد انًذاسط حغت انجهخ انًششفخ وانًشحهخ انذساعٍخ خالل انفزشح يٍ (1.9)  جذول

1997/1996

2010/2009

1995/1994

2008/2007

2017/2016 2005/2004

1996/1995

2009/2008

2015/2014 2003/2002

2000/1999

2013/2012

2002/2001

2016/2015

2012/2011

2011/2010

2001/2000

2014/2013

2007/2006

2004/2003

1998/1997

1999/1998
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(1.10)شكم 

392 395 395 395 395 398 397 394 387 383 370 
343 

319 
304 

282 
251 

232 
218 207 

185 
167 

 المذارش الحكىمية

267 257 257 252 245 245 243 
228 221 214 

193 
180 177 174 169 168 168 168 168 162 154 

   مدارس الوكالة

55 
52 52 51 50 50 

46 45 

33 34 32 
26 24 23 

26 
23 

20 
17 17 

11 12 

 المذارش الخاصة
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النسبةالنسبةالنسبةالنسبةالجهة

المئوٌةثانوٌةأساسٌةالمئوٌةثانوٌةأساسٌةالمئوٌةثانوٌةأساسٌةالمئوٌةثانوٌةأساسٌةالمشرفة

%88977516648.65%2558216874424568.10%64542610717.74%4223659.10شمال غزة

%1227772199910.39%3544015517509579.73%90240013029.40%52237510.50غرب غزة

%1372593196510.22%43171128335600410.69%1089313140210.13%70188812.32شرق غزة

%42278612086.28%952714725242524.63%2904046945.01%2023436.02الوسطى

%70055012506.50%1799111170291615.57%4653197845.66%2715425.88خانٌونس

%4834479304.84%118437873197163.76%3372265634.07%2516415.74شرق خانٌونس

%47958110605.51%1036610926212924.06%2912945854.23%2117385.32رفح

25713539254.90%40192382640146.23%1539208991824383846.54%557245041007652.39%

%151815187.89%48665486659.29%123312338.91%46466.44شمال غزة

%133713376.95%42308423088.08%107310737.75%43436.02غرب غزة

%8208204.26%25579255794.88%6446444.65%27273.78شرق غزة

%160916098.36%524405244010.01%132913299.60%58588.12الوسطى

%7167163.72%23866238664.56%6056054.37%26263.64خانٌونس

%8328324.33%26331263315.03%6946945.01%25253.50شرق خانٌونس

%133213326.93%42468424688.11%107510757.76%42425.88رفح

267026737.39%66530665348.05%261657026165749.95%81630816342.44%

%72720.37%133613360.26%79790.57%881.12شمال غزة

%2102284382.28%3634426979031.51%1641713352.42%117182.52غرب غزة

%122621840.96%2947104939960.76%110371471.06%7291.26شرق غزة

%6032920.48%126756718340.35%5920790.57%5160.84الوسطى

%75750.39%128512850.25%67670.48%660.84خانٌونس

%5141920.48%74655413000.25%3224560.40%3250.70شرق خانٌونس

%42420.22%7317310.14%29290.21%330.42رفح

4312557.70%5402527925.72%119466439183853.51%6323639955.17%

567147714100%11212263413846100%42752396357523880100%14367486719234100%

انًجًىع

انًجًىع انؼاو

دكىيح

انًجًىع

وكانح

انغىز

انًجًىع

انمطاع 

انخاص

توزٌع المدارس والشعب والطلبة والمعلمٌن حسب الجهة المشرفة والمدٌرٌة وجنس المدرسة (1.10) جدول

المدٌرٌة
عدد المدارس

المجموع
عدد الشعب

المجموع
عدد الطلبة

المجموع
عدد المعلمٌن

المجموع
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مشتركةإناثذكورمشتركةإناثذكورمشتركةإناثذكور

19167421112233028765شًال غسج  

2313165211122334251675غرب غسج 

312514706121837371488شرق غسج 

10282091222319141043انىضطً 

121142778151919442خاَُىَص 

11952588161917541شرق خاَُىَص

98421710171618438رفخ

11584582575974213517415860392

2013134620131346شًال غسج  

20716432071643غرب غسج 

10710271071027شرق غسج 

2516175825161758انىضطً 

129526129526خاَُىَص 

10510251051025شرق خاَُىَص

1812124218121242رفخ

11569832671156983267

116801168شًال غسج  

1191177111618غرب غسج 

167223069شرق غسج 

1135112136انىضطً 

213602136خاَُىَص 

331120145شرق خاَُىَص

12301023رفخ

743243318121054055

403026961112023514226119شًال غسج  

4421411061112730553348136غرب غسج 

423230104812020504430124شرق غسج 

361928831012224463130107انىضطً 

262112597801533291274خاَُىَص 

211418538911829231971شرق خاَُىَص

2820186671001735301883رفخ

237157173567627510147299232183714

سج
غ

خ 
ظا

اف
ذ

ي

انًجًىع

يح
كى

د

انًجًىع

نح
كا

و

انًجًىع

ص
خا

انًجًىع

رىصٌغ انًذاسط حغت انجهخ انًششفخ وانًشحهخ وجُظ انًذسعخ (1.11)جذول 

أساسٌة المرحلة
المجموع

ثانوٌة
المجموع

جمٌع المراحل 
المجموع

الجهة المشرفة
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مشتركةإناثذكورمشتركةإناثذكورمشتركةإناثذكور

2722581156451992274264714851151071شمال غزة  

3782442809021852154005634592801302غرب غزة 

47442119410891112023135856231941402شرق غزة 

1233013729016921124404292241161694الوسطى 

2031887446515416531935735374784خانٌونس 

143124703379613022623925470563شرق خانٌونس

1211066429112716729424827364585رفح

17141371934401910411317242382275526889586401

509358366123305093583661233شًبل غضح  

506189378107305061893781073غشة غضح 

2041872536440204187253644ششق غضح 

558360411132905583604111329انىعطى 

2812091156050281209115605خبٍَىَظ 

2741332876940274133287694ششق خبٍَىَظ

451311313107504513113131075سفح

278317472123665300002783174721236653

6766790676679شًبل غضح  

20111331641711712011304335غشة غضح 

3773110373774073147ششق غضح 

106435920203064379انىعطى 

20133467020133467خبٍَىَظ 

32321212240124456ششق خبٍَىَظ

722290702229سفح

10037403540571218325215749586792

787623547195719922704269868505472383شًبل غضح  

904444791213918521517157110896599622710غشة غضح 

715608520184314820203508638105202193ششق غضح 

6913965911678189211244248806076152102انىعطى 

504410223113715416503196585752231456خبٍَىَظ 

417257389106396142122505133994011313ششق خبٍَىَظ

579417399139512716702947065843991689سفح

4597315534601121210981329207263456954484366713846

ضح
غ

د 
ظب

بف
ح

ي

انًجًىع

يخ
ى
حك

انًجًىع

نخ
كب

و

انًجًىع

ص
خب

انًجًىع

رىصٌغ انشؼت حغت انجهخ انًششفخ وانًشحهخ وجُظ انًذسعخ (A-1.12)جذول 

أساسٌة المرحلة
المجموع

ثانوٌة
المجموع

جمٌع المراحل 
المجموع

الجهة المشرفة
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يشزشكخإَبسركىسيشزشكخإَبسركىسيشزشكخإَبسركىس

274292796451992270426473519791071شمال غزة  

37839812690218521504005636131261302غرب غزة 

475493121108911120203135866951211402شرق غزة 

1239869290178223340430132172694الوسطى 

20320062465154165031935736562784خانٌونس 

1481414833796130022624427148563شرق خانٌونس

12112050291127167029424828750585رفح

1722174255540191050132932382277230715586401

509465259123305094652591233شمال غزة  

506292275107305062922751073غرب غزة 

2042551856440204255185644شرق غزة 

544487298132905444872981329الوسطى 

28124678605028124678605خانٌونس 

2812271866940281227186694شرق خانٌونس

430397248107504303972481075رفح

275523691529665300002755236915296653

7765790776579شمال غزة  

261212616427441001715356226335غرب غزة 

4436311037003781363147شرق غزة 

1015345920002030153479الوسطى 

30191867030191867خانٌونس 

2075321221242129656شرق خانٌونس

7715290771529رفح

144703265408566101252229136427792

790764403195719922704269899914032383شمال غزة  

910702527213921225910057111229616272710غرب غزة 

723751369184314820203508719533692193شرق غزة 

677600401167819822334248758234042102الوسطى 

514465158113715416503196686301581456خانٌونس 

44937523910639715212505465272401313شرق خانٌونس

558524313139512716702946856913131689رفح

4621418124101121211351395104263457565576251413846

زة
غ
ت 

ظا
اف
ح
م

المجموع

مة
كو

ح

المجموع

لة
كا

و

المجموع

ص
خا

المجموع

رىصٌغ انشؼت حغت انجهخ انًششفخ وانًشحهخ وجُظ انشؼجخ (B-1.12)جذول 

أعبعٍخ انًشحهخ
انًجًىع

صبَىٌخ
انًجًىع

جًٍغ انًشاحم 
انًجًىع

انجهخ انًششفخ
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إناثذكورإناثذكورإناثذكور

1263012952255827784909016874204142204242456شًبل غضح  

1760017840354407462805515517250622589550957غشة غضح 

2079422377431714835799812833256293037556004ششق غضح 

5121440695276321840414725114421281024252انىعطى 

87289263179915871529911170145991456229161خبٍَىَظ 

610857351184331964677787393041041219716ػ خبٍَىَظ

5152521410366477861481092699301136221292سفح

7613377787153920402474967189918116380127458243838

2466024005486650246602400548665شًبل غضح  

2442017888423080244201788842308غشة غضح 

1168013899255790116801389925579ششق غضح 

2675125689524400267512568952440انىعطى 

1216111705238660121611170523866خبٍَىَظ 

1367312658263310136731265826331ػ خبٍَىَظ

2170720761424680217072076142468سفح

135052126605261657000135052126605261657

888448133608884481336شًبل غضح  

223813963634194023294269417837257903غشة غضح 

2333614294710490104933826143996ششق غضح 

6406271267567056712076271834انىعطى 

829456128508294561285خبٍَىَظ 

547199746445105545917091300ػ خبٍَىَظ

4672647310467264731سفح

794240041194636002839643911542684318385

3817837405755837784909016874459624649592457شًبل غضح  

442583712481382940210384197865366047508101168غشة غضح 

3480736890716975884799813882406914488885579ششق غضح 

3251230722632346888840415292394003912678526انىعطى 

2171821424431425871529911170275892672354312خبٍَىَظ 

203281859238920324051878427235682377947347ػ خبٍَىَظ

2732626239535654778614810926321043238764491سفح

219127208396427523438475251096357262974260906523880

ضح
غ

د 
ظب

بف
ح

ي

انًجًىع

يخ
ى
حك

انًجًىع

نخ
كب

و

انًجًىع

ص
خب

انًجًىع

رىصٌغ انطهجخ حغت انجهخ انًششفخ وانجُظ وانًشحهخ (1.13)جذول 

أساسٌة المرحلة
المجموع

ثانوٌة
المجموع

جمٌع المراحل 
المجموع

الجهة المشرفة
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الكثافة

الصفٌةإناثذكور

5159725101271985238.55األول األضاضٍ

466841389761738937.32انصاٍَ األضاضٍ

450822287971701937.82انصانس األضاضٍ

448847885441702238.00انراتغ األضاضٍ

441836986531702238.60انخايص األضاضٍ

433834785411688839.00انطادش األضاضٍ

427834386541699739.81انطاتغ األضاضٍ

402740481291553338.64انصايٍ األضاضٍ

395721379771519038.46انراضغ األضاضٍ

83615488177003318839.70انؼاشر األضاضٍ

4813900029609818610038.67يجًىع األضاضٍ

23840134459847235.60األول انصاَىٌ انؼهًٍ

20229613497645831.97انصاٍَ انصاَىٌ انؼهًٍ

5319538116272116539.86األول انصاَىٌ ػهىو اَطاَُح

4858529102811881038.78انصاٍَ انصاَىٌ ػهىو اَطاَُح

41466567103325.20األول انصاَىٌ انشرػٍ

53589776136525.75انصاٍَ انصاَىٌ انشرػٍ

3838327.67األول انصاَىٌ انسراػٍ

3656521.67انصاٍَ انصاَىٌ انسراػٍ

1590491399.27األول انصاَىٌ انصُاػٍ

114420645.82انصاٍَ انصاَىٌ انصُاػٍ

2434321.50األول انصاَىٌ الرصاد يُسنٍ

4414110.25انصاٍَ انصاَىٌ الرصاد يُسنٍ

158826378313605773836.36  يجًىع انصاَىٌ

640111638012745824383838.09انًجًىع انؼاو

رىصٌغ طهجخ انًذاسط انحكىيٍخ حغت انظف (1.14)جذول 

الشعبالصف
عدد الطلبة

المجموع
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الكثافة

الصفٌةإناثذكور

92919159174243658339.38األول األضاضٍ

82416553157353228839.18انصاٍَ األضاضٍ

77815618148813049939.20انصانس األضاضٍ

77915942145613050339.16انراتغ األضاضٍ

73815454141162957040.07انخايص األضاضٍ

71214716139112862740.21انطادش األضاضٍ

68813917130352695239.17انطاتغ األضاضٍ

63512724120312475538.98انصايٍ األضاضٍ

57010969109112188038.39انراضغ األضاضٍ

665313505212660526165739.33انًجًىع انؼاو

رىصٌغ طهجخ وكبنخ انغىس حغت انظف (1.15)جذول 

الشعبالصف
عدد الطلبة

المجموع
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انكضبفخ

انظفٍخإَبسركىس

12619611230319125.33األول األضاضٍ

1061619995261424.66انصاٍَ األضاضٍ

931343830217323.37انصانس األضاضٍ

851303728203123.89انراتغ األضاضٍ

761126624175023.03انخايص األضاضٍ

73989602159121.79انطادش األضاضٍ

57860454131423.05انطاتغ األضاضٍ

53723442116521.98انصايٍ األضاضٍ

47654370102421.79انراضغ األضاضٍ

3447426974321.85انؼاشر األضاضٍ

7501105265441759623.46يجًىع األضاضٍ

1518310628919.27األول انصاَىٌ انؼهًٍ

111227719918.09انصاٍَ انصاَىٌ انؼهًٍ

8765913516.88األول انصاَىٌ ػهىو اَطاَُح

81095716620.75انصاٍَ انصاَىٌ ػهىو اَطاَُح

00000.00األول انصاَىٌ انشرػٍ

00000.00انصاٍَ انصاَىٌ انشرػٍ

4249029978918.79يجًىع انصاَىٌ

7921154268431838523.21انًجًىع انؼاو

رىصٌغ طهجخ انًذاسط انخبطخ حغت انظف (1.16)جذول 

انشؼتانظف
ػذد انطهجخ

انًجًىع
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ان
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عب
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 ا
شش

ؼب
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بَ

نض
 ا
ل
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ا

ي
ى
بَ

نض
 ا
ً

بَ
نض
ا

1126155591215835159األول األعبعً

2211017انضبًَ األعبعً

1512540018انضبنش األعبعً

22520011انشاثغ األعبعً

22642218انخبيظ األعبعً

5540115انغبدط األعبعً

111141431انغبثغ األعبعً

440210انضبيٍ األعبعً

44917انزبعغ األعبعً

5136280انؼبشش األعبعً

0000000022224األول انضبَىي

00000000022انضبًَ انضبَىي

0112717642121484825110392 انًجًىع

أػذاد انًذاسط انحكىيٍخ حغت انزشكٍت انظفً (A-1.17)جذول 

انظف 

      أػهى طف             

انًجًىع

ف
ط

ى 
دَ

أ

  28



انضبًَ 

األعبعً

انضبنش 

األعبعً

انشاثغ 

األعبعً

انخبيظ 

األعبعً

انغبدط 

األعبعً

انغبثغ 

األعبعً

انضبيٍ 

األعبعً

انزبعغ 

األعبعً

115344045119155األول األعبعً

22انضبًَ األعبعً

251513انضبنش األعبعً

11012335انشاثغ األعبعً

53237انخبيظ األعبعً

11617انغبدط األعبعً

88انغبثغ األعبعً

11534456045103267 انًجًىع

أػذاد يذاسط انىكبنخ حغت انزشكٍت انظفً  (B-1.17)جذول 

انظف 

      أػهى طف             

انًجًىع

ف
ص

 ً
دَ

أ
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بَ
نض
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12211241091648األول األعبعً

011انضبنش األعبعً

1102انشاثغ األعبعً

033انغبثغ األعبعً

101انؼبشش األعبعً

1221124111021055 انًجًىع

أػذاد انًذاسط انخبطخ حغت انزشكٍت انظفً  (C-1.17)جذول 

انظف 

      أػهى طف             

انًجًىع

ف
ط

ى 
دَ

أ
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 انكهًأَضىركش انكهًأَضىركش انكهًاَضىركش

%1.61%1.47%2041422042424563603256851.76شًبل غضح

%0.81%1.07%2506225895509571372764130.55غشة غضح

%0.72%0.59%2562930375560042261804060.88ششق غضح

%1.09%0.85%1144212810242521561092651.36انىعطى

%1.18%1.00%1459914562291611981463441.36خبٍَىَظ

%1.74%1.50%930410412197161881563442.02ششق خبٍَىَظ

%1.25%1.09%993011362212921431242671.44سفح

%1.12%1.03%1163801274582438381408131627241.21انًجًىع

إحصاءات ذوي اإلعاقة فً المدارس الحكومٌة بقطاع غزة

َغجخ انطهجخ انًؼبقٍٍ انى 

انًغجهٍٍ انًذٌشٌخ

أعداد المدارس الحكومية والشعب والطمبة والعاممين حسب المديرية (1.18)جدول 

 (127458)طالبًا و (116380)طالبًا وطالبة، منيم  (243838) حوالي 2016/2017بمغ عدد الطمبة المسجمين لمعام الدراسي 
% 1.12طالبًا وطالبة، أي ما نسبتو  (2724)ي االعاقة المدمجين في المدارس الحكومية النظامية طالبة ، وبمغ عدد الطمبة ذو

طالبة أي ما  (1316)من مجموع الطمبة الذكور، و % 1.21طالبًا أي ما نسبتو  (1408)من مجموع الطمبة المسجمين،  منيم 
من خالل الجدول التالي يتضح أن أكبر نسبة لمطمبة المعاقين في مديرية شرق . من مجموع الطالبات المسجالت% 1.03نسبتو 

:وباقي المديريات موضحة بالجدول التالي% 1.61تمييا مديرية الشمال بنسبة % 1.74خانيونس حيث بمغت 

2016/2017ػذد انطهجخ انًغجهٍٍ
ػذد انطهجخ روي 

2016/2017االػبقخ

شرق خان  خان ٌونس الوسطى شرق غزة غرب غزة شمال غزة
 ٌونس

 رفح

1.61% 

0.81% 
0.72% 

1.09% 1.18% 

1.74% 

1.25% 

 نسبة الطلبة المعاقٌن فً مدٌرٌات التعلٌم
 اإلجمالً الكلً أنثى ذكر
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v

v

v

v

v

v

v

v

.من إجمالي الطمبة (%11.96)طالبًا وطالبة بنسبة بمغت  (29161)مديرية خانيونس 
.من إجمالي الطمبة (%8.09)طالبًا وطالبة بنسبة بمغت  (19716)مديرية شرق خانيونس 

.من إجمالي الطمبة (%8.73)طالبًا وطالبة بنسبة بمغت  (21292)مديرية رفح 

.شعبة/طالبًا (36.40)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (585)مديرية رفح 

:اإلحصاءات المتعلقة بالطلبة

طبنجبً وطبنجخ يىصػٍٍ  (243838)ثهغ إجًبنً ػذد انطهجخ فً انًذاسط انحكىيٍخ ثًحبفظبد غضح 

:ػهى انُحى انزبنً

.من إجمالي الطمبة (%17.41)طالبًا وطالبة بنسبة بمغت  (42456)مديرية شمال غزة 

.من إجمالي الطمبة (%22.97)طالبًا وطالبة بنسبة بمغت  (56004)مديرية شرق غزة 
.من إجمالي الطمبة (%9.95)طالبًا وطالبة بنسبة بمغت  (24252)مديرية الوسطى 

.من إجمالي المدارس (%10.46)مدرسة بنسبة بمغت  (41)مديرية شرق خانيونس 
.من إجمالي المدارس (%9.69)مدرسة بنسبة بمغت  (38)مديرية رفح 

.من إجمالي الطمبة (%20.90)طالبًا وطالبة بنسبة بمغت  (50957)مديرية غرب غزة 

شؼجخ يىصػخ ػهى  (6401)ثهغ إجًبنً ػذد انشؼت فً انًذاسط انحكىيٍخ فً يحبفظبد غضح 

:انُحى انزبنً

.شعبة/طالبًا (39.64)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (1071)مديرية شمال غزة 
.شعبة/طالبًا (39.14)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (1302)مديرية غرب غزة 
.شعبة/طالبًا (39.95)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (1402)مديرية شرق غزة 
.شعبة/طالبًا (34.95)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (694)مديرية الوسطى 

.شعبة/طالبًا (37.20)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (784)مديرية خانيونس 
.شعبة/طالبًا (35.02)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (563)مديرية شرق خانيونس 

:اإلحصاءات المتعلقة بالشعب

الفصل الثانً

إحصاءات المدارس الحكومٌة فً قطاع غزة

:اإلحصاءات المتعلقة بالمدارس

:يذسعخ يىصػخ كًب ٌهً (392)ثهغ ػذد انًذاسط انحكىيٍخ فً يحبفظبد غضح 

.من إجمالي المدارس (%16.58)مدرسة بنسبة بمغت  (65)مديرية شمال غزة 
.من إجمالي المدارس (%19.13)مدرسة بنسبة بمغت  (75)مديرية غرب غزة 
.من إجمالي المدارس (%22.45)مدرسة بنسبة بمغت  (88)مديرية شرق غزة 
.من إجمالي المدارس (%10.97)مدرسة بنسبة بمغت  (43)مديرية الوسطى 

.من إجمالي المدارس (%10.71)مدرسة بنسبة بمغت  (42)مديرية خانيونس 
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انكضبفخػذدػذد

انظفٍخانشؼتانًجًىعإَبسركىسانًذاسط

652041422042424562231107139.64شًبل غضح

752506225895509572621130239.14غشة غضح

882562930375560042686140239.95ششق غضح

43114421281024252159069434.95انىعطى

42145991456229161159578437.20خبٍَىَظ

4193041041219716124556335.02ششق خبٍَىَظ

3899301136221292140058536.40سفح

39211638012745824383813368640138.09انًجًىع

(1.12)شكم 

أػذاد انًذاسط انحكىيٍخ وانشؼت وانطهجخ وانؼبيهٍٍ حغت انًذٌشٌخ (1.19)جذول 

انًذٌشٌخ
انطهجخ

انؼبيهٍٍ

(1.11)شكم 

42456 

50957 

56004 

24252 

29161 

19716 21292 

0

6000

12000

18000

24000

30000

36000

42000

48000

54000

 رفح شرق خانٌونس خانٌونس الوسطى شرق غزة غرب غزة شمال غزة

 أعذاد الطلبة في المذارش الحكىمية حطب الجنص والمذيرية

 المجمىع

 إناث

 ركىر

65 
75 

88 

43 42 41 38 

 عذد المذارش الحكىمية حطب المذيرية

2231 

2621 2686 

1590 1595 

1245 
1400 

 عذد العاملين في المذارش الحكىمية حطب المذيرية
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االجمالًرفحشرق خانٌونسخانٌونسالوسطى شرق غزةغرب غزةشمال غزة 

31391419221312150

151729698589

151729698589

218616832

218616832

65758843424138392

(1.13)شكم 

توزٌع المدارس حسب فترة الدوام

أػذاد انًذاسط انحكىيٍخ حغت فزشح انذواو وانًذٌشٌخ (1.20)جذول 

فترة دوام المدرسة

فترة واحدة

انًجًىع

صباحً

مسائً

صباحً دائم

مسائً دائم

31 

39 

14 
19 

22 

13 12 

 رفح شرق خانٌونس خانٌونس الوسطى شرق غزة  غرب غزة  شمال غزة

 فترة واحذة

15 17 

29 

6 
9 8 

5 

 مسائً -فترتٌن بادارتٌن 

15 17 

29 

6 
9 8 

5 

 صباحً -فترتٌن بادارتٌن 

2 
1 

8 

6 

1 

6 

8 

 مطائي دائم -فترتين بادارتين 

2 
1 

8 

6 

1 

6 

8 

 صباحً دائم -فترتٌن بادارتٌن 
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جُظ

ػبششربعغصبيٍعبثغعبدطخبيظساثغصبنشصبًَاولانًذسعخ

21318835334540127004200ذكور 

28451953355656353250823575852اناث

12251059708570374388244224165855042مشترك

867786720814831807101190887519629581ذكور 

7907236911091101310191001831858204910066اناث

8967186311881851932811مشترك

30323019938349349848658360220745851ذكور 

32433136250452853956455153517155953اناث

8065995172448275802403مشترك

39435735635246348652448067414855571ذكور 

59262860161564970066860462711386822اناث

662475449422246233183169282867مشترك

230917761723169222112426242123342171280221865ذكور 

129917432204233923282334226519121775211520314اناث

20951474903812307173826352275988مشترك

1084951103896912831243142413641258316713781ذكور 

11699841247139615051439145312881265261914365اناث

121710628466312402344427354336مشترك

523504476393446510160616711757340711293ذكور 

5737411666178017571721178416471604348616759اناث

27242248139813081335112624110380مشترك

5480460445124603594061587825768577381759772142ذكور 

4747515070558244831383088298736571721547980131اناث

96257635545241752769242287448328011233827مشترك

19852173891701917022170221688816997155331519033188186100انًجًىع

انًجًىع

غرب غسج

شرق غسج

انىضطً

خاَُىَص

شرق خاَُىَص

رفخ

شًال غسج

أػذاد طهجخ انًشحهخ األعبعٍخ فً انًذاسط انحكىيٍخ (1.21)جذول 

حغت انًذٌشٌخ وانظف وجُظ انًذسعخ

انًذٌشٌخ
انظف

انًجًىع
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جنس

ثانً ثأول ثثانً ثأول ثثانً ثأول ثثانً ثأول ثثانً ثأول ثثانً ثأول ث

صناعًصناعًزراعًزراعًشرعًشرعًعلوم انسانٌةعلوم انسانٌةعلومعلوم
اقتصاد 

منزلً

اقتصاد 

منزلً

721527207617801311365371ذكر

62242317891522306983654603انثى

1108931228920561558276484ذكر

1179969192917897389136041انثى

565370181515895468222043414587ذكر

3532471378116952513250انثى

696586170615941502144946ذكر

5624051470129811319777444166انثى

2616446مختلطة

5024031228113163773404ذكر

5704341151106038463299انثى

3292599687831121242575ذكر

24315473558092771881انثى

5384211528133242993960ذكر

4843291077111164603125انثى

445934971161010265567776004920434131327ذكور 

4013296195298529462589836590440026365اناث

00261640000046مختلطة

84726458211651881010331365836513964434157738انًجًىع

رفخ

انًجًىع

شًال غسج

غرب غسج

شرق غسج

انىضطً

خاَُىَص

شرق 

خاَُىَص

أػذاد طهجخ انًشحهخ انضبَىٌخ فً انًذاسط انحكىيٍخ (1.22)جذول 

حسب المدٌرٌة والصف وجنس المدرسة

المدٌرٌة

الصف

المجموع
المدرسة
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v 

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

.من إجمالي الطمبة (%9.12)طالبًا وطالبة بنسبة بمغت  (23866)مديرية خانيونس 
.من إجمالي الطمبة (%10.06)طالبًا وطالبة بنسبة بمغت  (26331) مديرية شرق خانيونس 

.شعبة/طالبًا (39.46)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (1329)مديرية الوسطى 
.شعبة/طالبًا (39.45)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (605)مديرية خانيونس 

.شعبة/طالبًا (37.94)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (694)مديرية شرق خانيونس 
.شعبة/طالبًا (39.51)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (1075)مديرية رفح 

:اإلحصاءات المتعلقة بالطلبة

.من إجمالي الطمبة (%16.23)طالبًا وطالبة بنسبة بمغت  (42468)مديرية رفح 

.من إجمالي الطمبة (%18.60)طالبًا وطالبة بنسبة بمغت  (48665)مديرية شمال غزة 
.من إجمالي الطمبة (%16.17)طالبًا وطالبة بنسبة بمغت  (42308) مديرية غرب غزة 
.من إجمالي الطمبة (%9.78)طالبًا وطالبة بنسبة بمغت  (25579) مديرية شرق غزة 

.من إجمالي الطمبة (%20.04)طالبًا وطالبة بنسبة بمغت  (52440)مديرية الوسطى 

.من إجمالي المدارس (%10.11)مدرسة بنسبة بمغت  (27)مديرية شرق غزة 
.من إجمالي المدارس (%21.72)مدرسة بنسبة بمغت  (58)مديرية الوسطى 

.من إجمالي المدارس (%9.74)مدرسة بنسبة بمغت  (26)مديرية خانيونس 

طالباً وطالبة  (261657)بلغ إجمالً عدد الطلبة فً مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة 

:موزعٌن على النحو التالً

.من إجمالي المدارس (%15.73)مدرسة بنسبة بمغت  (42)مديرية رفح 

:اإلحصاءات المتعلقة بالشعب

شؼجخ يىصػخ ػهى  (6653)ثهغ إجًبنً ػذد انشؼت فً يذاسط وكبنخ انغىس فً يحبفظبد غضح 

:انُحى انزبنً

.شعبة/طالبًا (39.47)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (1233)مديرية شمال غزة 
.شعبة/طالبًا (39.43)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (1073)مديرية غرب غزة 
.شعبة/طالبًا (39.72)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (644)مديرية شرق غزة 

:يذسعخ يىصػخ كًب ٌهً (267)ثهغ ػذد يذاسط وكبنخ انغىس فً يحبفظبد غضح 

.من إجمالي المدارس (%9.36)مدرسة بنسبة بمغت  (25)مديرية شرق خانيونس 

الفصل الثالث

إحصاءات المدارس التابعة لوكالة الغوث فً قطاع غزة

:اإلحصاءات المتعلقة بالمدارس

.من إجمالي المدارس (%17.23)مدرسة بنسبة بمغت  (46)مديرية شمال غزة 
.من إجمالي المدارس (%16.10)مدرسة بنسبة بمغت  (43)مديرية غرب غزة 
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الكثافةعددعدد

الصفٌةالشعبالمجموعإناثذكورالمدارس

462466024005486651781123339.47شًبل غضح

432442017888423081577107339.43غشة غضح

2711680138992557993664439.72ششق غضح

582675125689524401890132939.46انىعطى

2612161117052386690260539.45خبٍَىَظ

2513673126582633195869437.94ششق خبٍَىَظ

422170720761424681575107539.51سفح

2671350521266052616579618665339.33انًجًىع

(1.15)شكم 

أػذاد يذاسط وكبنخ انغىس وانشؼت وانطهجخ وانؼبيهٍٍ حغت انًذٌشٌخ (1.23)جذول 

انًذٌشٌخ
الطلبة

العاملٌن

(1.14)شكم 

48665 

42308 

25579 

52440 

23866 
26331 

42468 

0

6000

12000

18000

24000

30000

36000

42000

48000

54000

شرق  خانٌونس الوسطى شرق غزة غرب غزة شمال غزة
 خانٌونس

 رفح

 أعذاد الطلبة في مذارش الىكالة حطب الجنص والمذيرية

انًجًى
 ع

 إَبث

 ركىر

46 43 

27 

58 

26 25 

42 

 عذد مذارش وكالة الغىث حطب المذيرية

1781 
1577 

936 

1890 

902 958 

1575 

 عذد العاملين في مذارش وكالة الغىث حطب المذيرية
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خانٌونسالوسطى شرق غزةغرب غزةشمال غزة
شرق 

خانٌونس
االجمالًرفح

1804161632279

14111221511579

14111521511582

22

22

22

1010

44

44

22

11

46313958262542267

صباحً- فترتٌن بثالثة ادارات  

مسائً- فترتٌن بثالثة ادارات  

االجًبنً

(1.16)شكم 

صباحً- ثالث فترات بثالثة ادارات 

مسائً- ثالث فترات بثالثة ادارات 

وسط- ثالث فترات بثالثة ادارات 

صباحً- فترة واحدة بادارتٌن  

صباحً- فترتٌن بأربعة  ادارات  

مسائً- فترتٌن بأربعة  ادارات  

رىصٌغ انًذاسط حغت فزشح انذواو

أػذاد يذاسط وكبنخ انغىس حغت فزشح انذواو وانًذٌشٌخ (1.24)جذول 

فترة دوام المدرسة

فترة واحدة

صباحً

مسائً

46 

31 

39 

58 

26 25 

42 

 رفح شرق خانٌونس خانٌونس الوسطى شرق غزة  غرب غزة شمال غزة 

 يذارس انىكبنت حسب انًذيريت
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جُظ

ربعغصبيٍعبثغعبدطخبيظساثغصبنشصبًَاولانًذسعخ

14571232212329022749267724362389204820013ركىس 

1048108893210811367161225672367210414166اَبس

4308363326761673123995714486يشزشك

11151011219727802882277326272506204219933ركىس 

50318641806172914877389اَبس

4605394326412093159211214986يشزشك

22317759513781366127311769868458019ركىس 

40034534358481011601501133711947674اَبس

28882625216910287634139886يشزشك

13191661221430153078290128342514228921825ركىس 

9287546678891862229824762299223914412اَبس

5042411533002146102241365465416203يشزشك

11851052126814771337125312411182107811073ركىس 

9618056977247509251210110110458218اَبس

120611077716534653734575يشزشك

609513514160815161452141911519579739ركىس 

1461272755507759988778417375326اَبس

308127192312102668043839532828711266يشزشك

14811402143424982547240922242022173617753ركىس 

1016874122613791340156218321665152212416اَبس

356531052145101992776426629221612299يشزشك

7389704810345156581547514738139571275010995108355ركىس 

449939934140520774071041912269113391032869601اَبس

24695212471601496386688347072666655783701يشزشك

365833228830499305032957028627269522475521880261657انًجًىع

المجموع

غرب غزة

شرق غزة

الوسطى

خانٌونس

شرق خانٌونس

رفح

شمال غزة

أػذاد طهجخ انًشحهخ األعبعٍخ فً يذاسط وكبنخ انغىس (1.25)جذول 

حغت انًذٌشٌخ وانظف وجُظ انًذسعخ

انًذٌشٌخ
انظف

انًجًىع
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v 

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

.من إجمالي الطمبة (%6.99)طالبًا وطالبة  بنسبة بمغت  (1285)مديرية خانيونس 
.من إجمالي الطمبة (%7.07)طالبًا وطالبة  بنسبة بمغت  (1300)مديرية شرق خانيونس 

.من إجمالي الطمبة (%3.98)طالبًا وطالبة  بنسبة بمغت  (731)مديرية رفح 

.شعبة/طالبًا (25.21)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (29)مديرية رفح 

:اإلحصاءات المتعلقة بالطلبة

طالباً وطالبة  (18385)بلغ إجمالً عدد الطلبة فً مدارس القطاع الخاص بمحافظات غزة 

:موزعٌن على النحو التالً

.من إجمالي الطمبة (%7.27)طالبًا وطالبة  بنسبة بمغت  (1336)مديرية شمال غزة 

.من إجمالي الطمبة (%21.74)طالبًا وطالبة  بنسبة بمغت  (3996)مديرية شرق غزة 
.من إجمالي الطمبة (%9.98)طالبًا وطالبة  بنسبة بمغت  (1834)مديرية الوسطى 

.من إجمالي المدارس (%9.09)مدارس بنسبة بمغت  (5)مديرية شرق خانيونس 
.من إجمالي المدارس (%5.45)مدارس بنسبة بمغت  (3)مديرية رفح 

.من إجمالي الطمبة (%42.99)طالبًا وطالبة  بنسبة بمغت  (7903)مديرية غرب غزة 

شؼجخ يىصػخ ػهى  (792)ثهغ إجًبنً ػذد انشؼت فً يذاسط انقطبع انخبص فً يحبفظبد غضح 

:انُحى انزبنً

.شعبة/طالبًا (16.91)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (79)مديرية شمال غزة 
.شعبة/طالبًا (23.59)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (335)مديرية غرب غزة 
.شعبة/طالبًا (27.18)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (147)مديرية شرق غزة 
.شعبة/طالبًا (23.22)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (79)مديرية الوسطى 

.شعبة/طالبًا (19.18)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (67)مديرية خانيونس 
.شعبة/طالبًا (23.21)شعبة، بمعدل كثافة صفية  (56)مديرية شرق خانيونس

:اإلحصاءات المتعلقة بالشعب

انفظم انشاثغ

إحظبءاد انًذاسط انخبطخ فً قطبع غضح

:اإلحظبءاد انًزؼهقخ ثبنًذاسط

:يذسعخ يىصػخ كًب ٌهً (55)ثهغ ػذد انًذاسط انخبطخ فً يحبفظبد غضح 

.من إجمالي المدارس (%14.55)مدارس بنسبة بمغت  (8)مديرية شمال غزة 
.من إجمالي المدارس (%32.73)مدرسة بنسبة بمغت  (18)مديرية غرب غزة 
.من إجمالي المدارس (%16.36)مدارس بنسبة بمغت  (9)مديرية شرق غزة 
.من إجمالي المدارس (%10.91)مدارس بنسبة بمغت  (6)مديرية الوسطى 

.من إجمالي المدارس (%10.91)مدارس بنسبة بمغت  (6)مديرية خانيونس 
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انكضبفخػذدػذد

انظفٍخانشؼتانًجًىعإَبسركىسانًذاسط

888844813361497916.91شًبل غضح

1841783725790359233523.59غشة غضح

93382614399627714727.18ششق غضح

6120762718341287923.22انىعطى

682945612851036719.18خبٍَىَظ

559170913001315623.21ششق خبٍَىَظ

3467264731582925.21سفح

5511542684318385143879223.21انًجًىع

(1.18)شكم 

أػذاد انًذاسط وانطهجخ وانؼبيهٍٍ فً انًذاسط انخبطخ (1.26)جذول 

انًذٌشٌخ
انطهجخ

انؼبيهٍٍ

(1.17)شكم 

1336 

7903 

3996 

1834 
1285 1300 

731 
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 رفح شرق خانيونس خانيونس الوسطى شرق غزة غرب غزة شمال غزة

 أعذاد الطلبة في المذارش الخاصة حطب الجنص والمذيرية

 انًجًىع

 إَبث

 ركىر

8 

18 

9 

6 6 
5 

3 

 عذد المذارش الخاصة حطب المذيرية

149 

592 

277 

128 103 131 
58 

 عذد العاملين في المذارش الخاصة حطب المذيرية
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االجًبنًسفحششق خبٍَىَظخبٍَىَظانىعطى ششق غضحغشة غضحشًبل غضح 

8189665355

8189665355

(1.19)شكم 

رىصٌغ انًذاسط حغت فزشح انذواو

أػذاد انًذاسط انخبطخ حغت فزشح انذواو وانًذٌشٌخ (1.27)جذول 

فزشح دواو انًذسعخ

فررج وادذج

انًجًىع

8 

18 

9 

6 6 
5 

3 

 رفح شرق خانٌونس خانٌونس الوسطى شرق غزة  غرب غزة شمال غزة 

 فترة واحذة
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اناثذكوراناث ذكور

العطاطرة- بٌت الهٌا 2490488عماد عبد الرحمن محمود قرموط817020300أساسٌةذكرشمال غزةعمر بن الخطاب األساسٌة للبنٌن131111009

حى اصالن2473340بثٌنه محمد اسماعٌل شاهٌن081420036ثانوٌةانثىشمال غزةتل الزعتر الثانوٌة للبنات231111012

مقابل بنك فلسطٌن/ جبالٌا البلد2456084اٌمان رامز محمد سعٌد مسمار084120030أساسٌةانثىشمال غزةللبنات" أ"جبالٌا األساسٌة 331112027

الشارع العام- حً الزهراء - جبالٌا 2474622رجاء عبد الرؤوف  ابو صفٌه068219034ثانوٌةانثىشمال غزةفٌصل بن فهد الثانوٌة للبنات431112046

بٌت  حانون2488938جمٌل محمد محمود قاسم36408140أساسٌةذكرشمال غزةغازي الشوا األساسٌة للبنٌن531113056

العطاطرة- بٌت الهٌا 2492556سائد محمد علً أحمد السلطان627018300ثانوٌةذكرشمال غزةجبل المكبرالثانوٌة للبنٌن631113059

مربع المدارس- بٌت حانون 2488025احمد ابراهٌم احمد نبهان15706130ثانوٌةذكرشمال غزةهانً نعٌم الزراعٌة الثانوٌة731111003

شارع البراوى- بٌت الهٌا 2478035رائدة جمعه سالم بدران049512021أساسٌةانثىشمال غزةللبنات" أ"أبو تمام األساسٌة 831111049

بالقرب من الجمعٌة االسالمٌة- تل الذهب 2472766سمٌر فاٌق ٌوسف السلطان585014200أساسٌةذكرشمال غزةزٌد بن حارثة األساسٌة للبنٌن931111053

البلد- جبالٌا 2476079عبدهللا محمد عبدهللا رضوان682016230أساسٌةذكرشمال غزةللبنٌن" ب"الرافعً األساسٌة 1031112030

جبالٌا ـ عزبة عبد ربه2452510باسمه شفٌق عطٌه اكتٌع26928015019أساسٌةمختلطةشمال غزةشهداء جبالٌا األساسٌة المشتركة1131112052

النزلة- جبالٌا 2471310منى خلٌل هاشم رضوان078121024أساسٌةانثىشمال غزةللبنات" ب"عمواس األساسٌة 1231112053

الفالوجا بجوار السوق القدٌم- جبالٌا 2473341ٌسرى حسن عبد القادر الحسنى063818024أساسٌةانثىشمال غزةحفصة بنت عمر األساسٌة للبنات1331113057

شارع البنات- بٌت حانون 2452323اسماعٌل مصباح اسماعٌل صالح488013250ثانوٌةذكرشمال غزةمهدٌة الشوا الثانوٌة للبنٌن1431111017

بٌت الهٌا2479120عبد الحكٌم مصطفى  ابو جراد493011200أساسٌةذكرشمال غزةبٌت الهٌا األساسٌة للبنٌن1531111040

بٌت الهٌا ـ بئر النعجة2476704اكرم عطٌه محمود صالحه993022390ثانوٌةذكرشمال غزةأبو عبٌدة بن الجراح الثانوٌة للبنٌن1631111044

البلد مقابل بنك فلسطٌن الجدٌد- جبالٌا 2460876مرٌم عبد محمود مهدي069717020أساسٌةانثىشمال غزةللبنات" ب"فاطمة بنت أسد األساسٌة 1731112028

ارض مراد- جبالٌا 2871611زٌنات مطر داود ابو عبادي21145918024أساسٌةمختلطةشمال غزةالتفوق األساسٌة المشتركة1831112042

جبالٌا ـ الفالوجا2476087نبٌهه سعٌد سلٌم المدهون010032340ثانوٌةانثىشمال غزةشادٌة أبو غزالة الثانوٌة للبنات1931113034

مسجد العمري- البلد - جبالٌا 2476130تٌسٌر حسن محمد دهمان723017230أساسٌةذكرشمال غزةللبنٌن" أ"النقب األساسٌة 2031113048

جبالٌا ـ البلد2476130أحمد محمد عبد الرحمن المطوق710017220أساسٌةذكرشمال غزةللبنٌن" ب"النقب األساسٌة2131113049

جبالٌا ـ عباد الرحمن ـ الصفطاوي2859557سامً شحده عبدهللا طومان443012160أساسٌةذكرشمال غزةللبنٌن" ب"برٌر األساسٌة 2231113054

شارع بٌت الهٌا العام- بٌت الهٌا 2479880نظمٌه خلٌل حسٌن اعروق057815026ثانوٌةانثىشمال غزةتل الربٌع الثانوٌة للبنات2331113055

جبالٌا ـ البلد2454431غاده ابراهٌم عبدهللا ابو حٌه057615026أساسٌةانثىشمال غزةللبنات" ب"نسٌبة بنت كعب األساسٌة 2431113063

بٌت الهٌا ـ العطاطرة2490130لٌلى محمد خلٌل الحناوي زقوت062016021أساسٌةانثىشمال غزةمعاوٌة بن أبً سفٌان األساسٌة للبنات2531111014

ممحق
مدارس وزارة التربية والتعميم العالي الحكومية

المدٌرٌةاسم المدرسةالرقم الوطنًالرقم
جنس 

المدرسة

نوع 

المدرس

 عدد عدد الطلبة

الشعب

عدد المعلمٌن
الحً/ المخٌم هاتف المدرسةمدٌر المدرسة



اناثذكوراناث ذكور
المدٌرٌةاسم المدرسةالرقم الوطنًالرقم

جنس 

المدرسة

نوع 

المدرس

 عدد عدد الطلبة

الشعب

عدد المعلمٌن
الحً/ المخٌم هاتف المدرسةمدٌر المدرسة

السالطٌن- العطاطرة - بٌت الهٌا 2492557ساره ابراهٌم محمد الحسن10832212017ًأساسٌةمختلطةشمال غزةالمنامة األساسٌة المشتركة2631111015

شارع الجمعٌة- الشٌماء-بٌت الهٌا 2479155سهام اسماعٌل علً االستاذ24855620024أساسٌةمختلطةشمال غزةالشٌماء األساسٌة المشتركة2731111023

الصفطاوي- جبالٌا 2879497جمال حسن محمد النجار680016250أساسٌةذكرشمال غزةللبنٌن" أ"سعد بن أبً وقاص األساسٌة 2831112045

شارع المخابرات- جبالٌا 2853755حنان عبدهللا محمد االشقر061918031ثانوٌةانثىشمال غزةذات الصواري الثانوٌة للبنات2931113041

العطاطرة- بٌت الهٌا 2490940محمد ابراهٌم صابر الزٌن654014220أساسٌةذكرشمال غزةسخنٌن األساسٌة للبنٌن3031113051

جبالٌا ـ عباد الرحمن ـ الصفطاوي2859557معٌن فاٌز محمد البزم487012180أساسٌةذكرشمال غزةللبنٌن" أ"برٌر األساسٌة 3131113053

جبالٌا ـ تل الزعتر2452506كرٌمه ابراهٌم عطٌه حماد067618033ثانوٌةانثىشمال غزةحمد بن خلٌفة الثانوٌة للبنات3231113060

مربع المدارس- بٌت حانون 2482233مرفت محمد عبد القادر ابو ندى062316129ثانوٌةانثىشمال غزةهاٌل عبدالحمٌد الثانوٌة للبنات3331111002

المنشٌة شارع زكً الدحنون2479120جمٌل حسٌن أحمد شاهٌن914022380ثانوٌةذكرشمال غزةبٌت الهٌا الثانوٌة للبنٌن3431111005

عزبة بٌت حانون ـ أبراج العودة2494436مازن ٌوسف محمود غباٌن924023400ثانوٌةذكرشمال غزةأحمد الشقٌري الثانوٌة للبنٌن3531111021

الشٌماء- بٌت الهٌا 2479155نهى عبد المؤمن شعبان غانم066416027أساسٌةانثىشمال غزةالشٌماء األساسٌة للبنات3631111022

النزلة- جبالٌا 2473263صالح محمد فرح قرقز470013210أساسٌةذكرشمال غزةالنزلة األساسٌة للبنٌن3731112022

البلد- جبالٌا 2476079اشرف أحمد العبد الكرد718016230أساسٌةذكرشمال غزةللبنٌن" أ"الرافعً األساسٌة 3831112029

الصفطاوي- جبالٌا 2879497عادل محمود دروٌش عوض664016330أساسٌةذكرشمال غزةللبنٌن" ب"سعد بن أبً وقاص األساسٌة 3931112032

جبالٌا ـ المعسكر2454644نعمه حسن أحمد الشرٌف080021139ثانوٌةانثىشمال غزةالكوٌت الثانوٌة للبنات4031113040

مدٌنة الشٌخ زاٌد2496211مصطفى عدنان مصطفى ابو وردة855021370ثانوٌةذكرشمال غزةخلٌفة بن زاٌد الثانوٌة للبنٌن4131113066

شارع زكً الدحنون- بٌت الهٌا 2471740أحمد عبدهللا محمود المقٌد506012160أساسٌةذكرشمال غزةنزار رٌان األساسٌة للبنٌن4231111004

حً البراوي- بٌت الهٌا 2478035سهٌر حلمً محمد ابو داٌر049212015أساسٌةانثىشمال غزةللبنات" ب"أبو تمام األساسٌة 4331111013

النزلة- جبالٌا 2872330تغرٌد عٌد اسعد الشرفا085021030أساسٌةانثىشمال غزةحلٌمة السعدٌة األساسٌة للبنات4431112024

جبالٌا ـ حً التوام2472960سلٌمان داود حسن طالب901023390ثانوٌةذكرشمال غزةعثمان بن عفان الثانوٌة للبنٌن4531112031

جبالٌا البلد ـ مقابل بنك فلسطٌن2460876امٌنه اسماعٌل عمر الدحدوح068216020أساسٌةانثىشمال غزةللبنات" أ"فاطمة بنت أسد األساسٌة 4631112034

النزلة- جبالٌا 2471310رٌم ٌحٌى محمود شحادة070417026أساسٌةانثىشمال غزةللبنات" أ"عمواس األساسٌة 4731112051

حً الرباط- بٌت الهٌا 2473261سهام عاٌش محمد بارود072618132ثانوٌةانثىشمال غزةعونً الحرتانً الثانوٌة للبنات4831113036

البحر- جبالٌا 2850244اسماعٌل عبد المعطً رمضان347010190ثانوٌةذكرشمال غزةالقسطٌنة الثانوٌة للبنٌن4931113065

بٌت الهٌا ـ العطاطرة2490050فاطمه عرفات أحمد الحلو068316025أساسٌةانثىشمال غزةأبو جعفر المنصور األساسٌة للبنات5031111011

القرٌة األولى-قرٌة أم النصر2494090نجوى محمد علً دردونه049014021ثانوٌةانثىشمال غزةحمزة بن عبد المطلب الثانوٌة للبنات5131111047

حى الغبون- بٌت الهٌا 2472766وفاء مسلم عبد الحمٌد اطبٌل15820512014أساسٌةمختلطةشمال غزةزٌد بن حارثة األساسٌة المشتركة5231111048

جبالٌا2872330نهٌل عودة أحمد سالم29060322025أساسٌةمختلطةشمال غزةحلٌمة السعدٌة األساسٌة المشتركة5331112025

جبالٌا ـ عباد الرحمن ـ الصفطاوي2879504سعٌد داود حسن طالب706018320ثانوٌةذكرشمال غزةأسامة بن زٌد الثانوٌة للبنٌن5431112026

عزبة عبد ربه- جبالٌا 2452510اكرم دٌب شعبان النجار807019300أساسٌةذكرشمال غزةشهداء جبالٌا األساسٌة للبنٌن5531112033

جبالٌا البلد ـ مقابل بنك فلسطٌن2456084تهانً عبد الكرٌم عبدهللا العجوري075718024أساسٌةانثىشمال غزةللبنات" ب"جبالٌا األساسٌة 5631112035

الفالوجا- معسكر جبالٌا 2473341مغنم اسماعٌل مغنم عبد الرحمن802021300أساسٌةذكرشمال غزةحفصة بنت عمر األساسٌة للبنٌن5731112038
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التوام- جبالٌا 2871811سمٌه أحمد مصطفى ابو عجوه16247016024أساسٌةمختلطةشمال غزةعونً الحرتانً األساسٌة المشتركة5831112054

السالطٌن- العطاطرة - بٌت الهٌا 2490262سماهر فتحً أحمد سالم056816128ثانوٌةانثىشمال غزةأم الفحم الثانوٌة للبنات5931113038

حً األمل- بٌت حانون 2488238ٌسرى محمد قاسم الكفارنه03578116أساسٌةانثىشمال غزةبٌت حانون الثانوٌة للبنات6031113061

مدٌنة الشٌخ زاٌد2494539معٌن أحمد محمد منصور930023400ثانوٌةذكرشمال غزةخلٌل الرحمن الثانوٌة للبنٌن6131113067

قرٌة أم النصر- بٌت الهٌا 2494090حسام محمد محمد المقٌد1950680أساسٌةذكرشمال غزةحمزة بن عبد المطلب األساسٌة للبنٌن6231111046

التوام- جبالٌا 2871811اسعد خمٌس ٌوسف حموده432012120أساسٌةذكرشمال غزةعونً الحرتانً األساسٌة للبنٌن6331112055

جبالٌا ـ الفالوجا2476085عطاف حسان شرٌقً القطشان0122229245ثانوٌةانثىشمال غزةالفالوجا الثانوٌة للبنات6431113037

الجرن- جبالٌا 2454431امال شحده حسٌن البٌاري060315022أساسٌةانثىشمال غزةللبنات" أ"نسٌبة بنت كعب األساسٌة 6531113062

تل الهوى/ الرمال الجنوب2632133ًماجد ٌوسف خلٌل مهنا812023310أساسٌةذكرغرب غزةفاطمة النجار األساسٌة للبنٌن6638111001

الرمال2835277وائل ابراهٌم شحاده شحاده381011150أساسٌةذكرغرب غزةللبنٌن" ب"األقصى األساسٌة 6738113006

الرمال الشمالً خلف مبنى الصم والبكم2834266نسرٌن محمد كامل النخال085720030أساسٌةانثىغرب غزةالماجدة وسٌلة بن عمار األساسٌة للبنات6838113010

الرمال2862009رحمه ابراهٌم عبد الرحمن نسمان5680131116أساسٌةذكرغرب غزةللبنٌن" أ"أمٌر المنسً األساسٌة 6938113021

الرمال2825634رحاب عبد سالمه جعرور24671723029أساسٌةمختلطةغرب غزةمصطفى حافظ األساسٌة المشتركة7038113033

شارع المشتل- النصر2870177امال محمود حسٌن المفت067418030ًأساسٌةانثىغرب غزةصالح خلف األساسٌة للبنات7138115005

النصر2852900سناء حسن شعبان رضوان054815436ثانوٌةانثىغرب غزةرامز فاخرة الثانوٌة للبنات7238115014

حً النصر2876880محمد ٌوسف أحمد لبد491013180أساسٌةذكرغرب غزةالزهاوي األساسٌة للبنٌن7338115020

النصر غرب ابراج المقوس2855497ًنعٌم حسن أحمد المفت723019350ًثانوٌةذكرغرب غزةسامً العلمً الثانوٌة للبنٌن7438115030

حً الشٌخ رضوان2878601حنان محمود شعبان بدح076119026أساسٌةمختلطةغرب غزةالمشتركة" ب"الرافدٌن األساسٌة 7538116006

الشٌخ رضوان2878972عبد هللا خلٌل عبد هللا ابو سلٌمان755019240أساسٌةذكرغرب غزةللبنٌن" ب"عبد الرحمن بن عوف األساسٌة 7638116018

الدفاع المدنً- تل الهوي 2643265بسام ٌاسٌن أحمد اسلٌم745018320أساسٌةذكرغرب غزةالنٌل األساسٌة للبنٌن7738111003

غزة2641179جواد رشاد محمود شنٌوره583014210أساسٌةذكرغرب غزةللبنٌن" أ"أنس بن مالك األساسٌة 7838112001

الرمال2836244حنان ٌوسف محمد  ٌوسف20342117022أساسٌةمختلطةغرب غزةالمشتركة" أ"البراق األساسٌة 7938113007

الرمال2860309صالح ٌاسٌن صالح صبٌح731018260أساسٌةذكرغرب غزةللبنٌن" أ"المعتصم باهلل األساسٌة 8038113013

الٌرموك2860309بهاء علً محمود فوده697018240أساسٌةذكرغرب غزةللبنٌن" ب"المعتصم باهلل األساسٌة 8138113014

الرمال الشمال2848377ًوفا عبد أحمد مقاط1138024600ثانوٌةذكرغرب غزةحسن الحرازٌن الثانوٌة للبنٌن8238113025

الرمال الجنوب2860009ًاٌمان ابراهٌم خلٌل قندٌل097824143ثانوٌةانثىغرب غزةأحمد شوقً الثانوٌة للبنات8338113030

خلف ابراج المقوسً- شارع المخابرات 2857911حامد أحمد مصطفى الترامس958024550ًأساسٌةذكرغرب غزةأسدود األساسٌة للبنٌن8438115024

ابراج المقوس2855623ًعطا محمد عبد الجواد مطر579014230أساسٌةذكرغرب غزةصرفند األساسٌة للبنٌن8538115028

الشٌخ رضوان2876988عماد محمد علً فتٌحه621014310أساسٌةذكرغرب غزةللبنٌن" ب"شهداء الشٌخ رضوان األساسٌة 8638116008

الشٌخ رضوان2853677منى عٌد أحمد العطاونه14831313417أساسٌةمختلطةغرب غزةعبد الملك بن مروان  األساسٌة المشتركة8738116011

الشٌخ رضوان2878974وفاء رمضان موسى مرشد15854419023أساسٌةمختلطةغرب غزةمصعب بن عمٌراألساسٌة المشتركة8838116013

الشٌخ رضوان2878973صفاء عونً حسٌن عاشور13847516021أساسٌةمختلطةغرب غزةالمشتركة" أ"أسماء بنت أبً بكر األساسٌة 8938116015
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ابو اسكندر/ الشٌخ رضوان 2870702دالل محمد كامل النخال060816027أساسٌةانثىغرب غزةعمرو بن العاص األساسٌة للبنات9038116019

احمد ٌاسٌن2641183رنده محمد نمر االشهب13477224029أساسٌةمختلطةغرب غزةأم القرى األساسٌة المشتركة9138111002

تل الهوي2641186وفاء عبدالمجٌد موسى ابو صبحه037412018أساسٌةانثىغرب غزةتل الزهور األساسٌة للبنات9238111004

تل الهوي2641187اصالح عبد الفتاح شاكر اللبابٌدي053412026أساسٌةانثىغرب غزةالسٌدة رقٌة األساسٌة للبنات9338111007

حً الرمال الشمال2835277ًمحمد سعٌد علً الحسن509012170ًأساسٌةذكرغرب غزةللبنٌن" أ"األقصى األساسٌة 9438113005

حً الٌرموك2862609نعمه مصباح رمضان الحواجري9634613018أساسٌةمختلطةغرب غزةالمشتركة" ب"الفارابً األساسٌة 9538113012

الرمال2848377عماد جمٌل خلٌل بعلوشة1218026421أساسٌةذكرغرب غزةسلٌمان سلطان األساسٌة للبنٌن9638113026

غزة النصر شارع المشتل2853132ابراهٌم محمد أحمد ابو شماله641015440أساسٌةذكرغرب غزةخالد العلمً األساسٌة للبنٌن9738115007

النصر ابراج المقوس2852996ًحسنً مصطفى حسن الدرٌمل732017390ًثانوٌةذكرغرب غزةالتقوى الثانوٌة للبنٌن9838115010

النصر2851373سهٌلة اسماعٌل العبد سحوٌل19156220023أساسٌةمختلطةغرب غزةحسن سالمة األساسٌة المشتركة9938115013

النصر2857899عالء الدٌن محمد خلٌل االشقر871019310ثانوٌةذكرغرب غزةعدنان العلمً الثانوٌة للبنٌن10038115022

الشٌخ رضوان2878601منور سالم ابراهٌم ابو عوده107521923أساسٌةمختلطةغرب غزةالمشتركة" أ"الرافدٌن األساسٌة 10138116005

ابو اسكندر2870702نارٌمان عوض حسن وشاح19749318024أساسٌةمختلطةغرب غزةعمرو بن العاص األساسٌة المشتركة10238116014

الشٌخ رضوان2878972ناهض محمود ابراهٌم محسن749018330أساسٌةذكرغرب غزةللبنٌن" أ"عبد الرحمن بن عوف األساسٌة 10338116017

تل الهوي2641180خلٌل صالح خلٌل شرف512013350ثانوٌةذكرغرب غزةزهٌر العلمً الثانوٌة للبنٌن10438111005

الرمال الجنوب2641185ًغاده مصطفى عبد الحمٌد الهبٌل092524037أساسٌةانثىغرب غزةمحفوظ النحناح األساسٌة للبنات10538112003

الشٌخ رضوان2857345زهر فؤاد دروٌش السمك037411020ثانوٌةانثىغرب غزةعرفات للموهوبٌن الثانوٌة بنات10638116010

غزة تل الهوا2641190مً سلٌمان توفٌق فلٌفل082121037ثانوٌةانثىغرب غزةبلقٌس الٌمن الثانوٌة للبنات10738111009

الرمال2641188جهاد عبدهللا عبد الهادي شعشاعه0697020ثانوٌةانثىغرب غزةبنات- مصطفى صادق الرافعً للصم الثانوٌة 10838112005

الرمال2828780عفانة/سهٌر أحمد مقبل ابو شماله8619612011أساسٌةمختلطةغرب غزةالحسن البصري األساسٌة المشتركة10938113004

الٌرموك2862609وفاء زكً محمد علً حسٌن6240814019أساسٌةمختلطةغرب غزةالمشتركة" أ"الفارابً األساسٌة 11038113011

الرمال2864809بسمه هاشم حامد عوٌضه095223030أساسٌةانثىغرب غزةللبنات" أ"القاهرة األساسٌة 11138113017

حً الرمال بجوار مدرسة فلسطٌن- غزة 2862009زهره كامل فرحات السٌد524013016أساسٌةذكرغرب غزةللبنٌن" ب"أمٌر المنسً األساسٌة 11238113022

الرمال2862109فاطمه عطاهللا حامد الهلٌس096723038أساسٌةانثىغرب غزةمصطفى حافظ األساسٌة للبنات11338113032

النصر2879767سائده حسٌن محمد الراع091724144ًثانوٌةانثىغرب غزةزهرة المدائن الثانوٌة للبنات11438115016

السوق-الشٌخ رضوان2874611سعاد محمود أحمد لبد081418034أساسٌةانثىغرب غزةحمامة األساسٌة للبنات11538116003

الرمال الجنوب2641187ًاٌمان حسنً جبر جوده20251019028أساسٌةمختلطةغرب غزةالشٌخ عجلٌن األساسٌة المشتركة11638112004

الرمال الشمال2861309ًرٌاض مصباح محمد لبد1033024430ثانوٌةذكرغرب غزةالكرمل الثانوٌة للبنٌن11738113001

الرمال2864809نجاح نعمان محمود حسنٌه089523029أساسٌةانثىغرب غزةللبنات" ب"القاهرة األساسٌة 11838113018

الرمال2835303عبد الحلٌم أحمد مصلح صٌام1050023360أساسٌةذكرغرب غزةللبنٌن" أ"الٌرموك األساسٌة 11938113027

الرمال2835303سهٌل محمود ٌاسٌن العصار1003022320أساسٌةذكرغرب غزةللبنٌن" ب"الٌرموك األساسٌة 12038113028

حً النصر2870209حنان محمد ابراهٌم المدهون060517025أساسٌةانثىغرب غزةابن سٌنا األساسٌة للبنات12138115009
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النصر2851373روال حسن حمدان ابو سمعان075120030أساسٌةانثىغرب غزةحسن سالمة األساسٌة للبنات12238115012

النصر2857933رفٌق حسن توفٌق عوض733020340ثانوٌةذكرغرب غزةجولس الثانوٌة للبنٌن12338115026

أنصار2641179بسام حمزه محمد شامٌة585014220أساسٌةذكرغرب غزةللبنٌن" ب"أنس بن مالك األساسٌة 12438112002

الرمال2828780سامً عٌسى حسن حسونة21808100أساسٌةذكرغرب غزةالحسن البصري األساسٌة للبنٌن12538113003

الرمال2860300سامٌه اسماعٌل هاشم سكٌك075319349ثانوٌةانثىغرب غزةبشٌر الرٌس الثانوٌة للبنات12638113015

الرمال الجنوب2862700ًخالد عبد الفتاح محمد حماد747017480ثانوٌةذكرغرب غزةفلسطٌن الثانوٌة للبنٌن12738113019

النصر الغرب2871566ًابراهٌم نوح ابراهٌم بعلوشة501013170أساسٌةذكرغرب غزةالشارقة األساسٌة للبنٌن12838115008

الشٌخ رضوان2857344محمد عبد الرحمن مصطفى حسونة435012230ثانوٌةذكرغرب غزةعرفات للموهوبٌن الثانوٌة بنٌن12938116009

مدخل كلٌة الشرطة2641189رفٌق عبد القادر محمد حمدان560390ثانوٌةذكرغرب غزةبنٌن- مصطفى صادق الرافعً الثانوٌة للصم 13038112006

الرمال الشمال2836244ًصفاء عبد الفتاح رضوان ابو سٌدو20045018032أساسٌةمختلطةغرب غزةالمشتركة" ب"البراق األساسٌة 13138113008

الرمال2834266هٌفاء حسٌن محمد لبد066818043ثانوٌةانثىغرب غزةالماجدة وسٌلة بن عمار الثانوٌة للبنات13238113009

تل االسالم منتزه برشلونة/غزة 2641184فاتنه محمد حامد البلبٌس092122239ًثانوٌةانثىغرب غزةالجلٌل الثانوٌة للبنات13338113034

الرمال2836277سحر محمد محمد عوض074317035ثانوٌةانثىغرب غزةكفر قاسم الثانوٌة للبنات13438115001

النصر2878210ماجده شعبان محمد سالم دٌب079221033ثانوٌةانثىغرب غزةشهداء الشاطئ الثانوٌة للبنات13538115003

خلف أبراج المقوسً- شارع المخابرات 2876870خالد عودة أحمد حشٌش649017460ثانوٌةذكرغرب غزةأبوذر الغفاري الثانوٌة للبنٌن13638115018

الشٌخ رضوان2851800منى ٌوسف محمد الكحلوت058516030ثانوٌةانثىغرب غزةالهدى الثانوٌة للبنات13738116001

الشٌخ رضوان2878988مجدي أحمد عبد السالم حالوه570015190أساسٌةذكرغرب غزةللبنٌن" أ"شهداء الشٌخ رضوان األساسٌة 13838116007

الشٌخ رضوان2878973فاطمه محمود أحمد سمور19640416020أساسٌةمختلطةغرب غزةالمشتركة" ب"أسماء بنت أبً بكر األساسٌة 13938116016

الشٌخ رضوان مسجد التقوى2878974فاتنه حمدان شعبان العربٌد079218028أساسٌةانثىغرب غزةمصعب بن عمٌر األساسٌة للبنات14038116020

شارع الطواحٌن2807586وفاء أحمد محمد ثابت049411018أساسٌةانثىشرق غزةللبنات" أ"الناصرة األساسٌة 14136111015

الشجاعٌة2807568امال توفٌق أحمد غٌث044511019أساسٌةانثىشرق غزةللبنات" ب"الناصرة األساسٌة 14236111016

الشجاعٌة2812630مفٌد محمد السٌد الوادٌه853019220أساسٌةذكرشرق غزةللبنٌن" ب"معٌن بسٌسو األساسٌة 14336111022

المنصورة2812633هنٌه سالم العبد حجاج049512011أساسٌةانثىشرق غزةللبنات" ب"شهداء المنطار األساسٌة 14436111026

التفاح شارع الشعف2814430ٌاسر محمود عبد الهادي ابو زاٌده554012180أساسٌةذكرشرق غزةأبو بكر الرازي األساسٌة للبنٌن14536112011

التفاح2807530الهام حسن محمد اللخاوي15469021020أساسٌةمختلطةشرق غزةللبنات" ب"التفاح األساسٌة 14636112015

الدرج2805842عادل حامد محمد الجزار440010150أساسٌةذكرشرق غزةللبنٌن" ب"أسعد الصفطاوي األساسٌة 14736113012

الدرج2805848خضر عبد الرؤوف محمد سٌد احمد811018220أساسٌةذكرشرق غزةللبنٌن" أ"صالح الدٌن األساسٌة 14836113013

الزٌتون2800480سعٌد أحمد حسنً عوٌضه967021350ثانوٌةذكرشرق غزةشهداء الزٌتون الثانوٌة للبنٌن14936114025

الزٌتون2810899عطاف عبد الفتاح محمد علٌان076220033أساسٌةانثىشرق غزةللبنات" أ"المجدل األساسٌة 15036114027

الزٌتون2800144نسرٌن ٌعقوب ٌونس عٌد1232289017أساسٌةمختلطةشرق غزةحسن النخال األساسٌة المشتركة15136114032

مفرق الشهداء/ الزٌتون 2810136منهل صالح عمر عبدو011912025ثانوٌةانثىشرق غزةعبد المعطً الرٌس المهنٌة الثانوٌة للبنات15236111165

التفاح الشعف2802640سحر محمد صالح الدلو13539114016أساسٌةمختلطةشرق غزةصبحً أبو كرش األساسٌة المشتركة15336112004
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مسائً مؤقت- نظام فترتٌن 2807288سفٌان توفٌق مصطفى حرزهللا489012130أساسٌةذكرشرق غزةللبنٌن" ب"سعد بن معاذ األساسٌة 15436112010

التفاح2862600ماجد عثمان محمود ٌاسٌن917020330ثانوٌةذكرشرق غزةٌافا الثانوٌة للبنٌن15536112019

الدرج2837099ماهر فالح سلٌم زقوت566014160أساسٌةذكرشرق غزةللبنٌن" ب"ابن الهٌثم األساسٌة 15636113004

الدرج2836355ماجد خلٌل ابراهٌم روقه599016240أساسٌةذكرشرق غزةموسى بن نصٌر األساسٌة للبنٌن15736113015

غرب سوق السٌارات/ الزٌتون2805022امٌره ٌاسٌن داود الجماص061719030ًثانوٌةانثىشرق غزةخلٌل النوبانً الثانوٌة للبنات15836114005

الزٌتون2837933سوسن رباح سعٌد دلول20451419024أساسٌةمختلطةشرق غزةجعفر بن أبً طالب األساسٌة المشتركة15936114018

غزة ـ الزٌتون2800144سامً عبدهللا محمد قاسم470010110أساسٌةذكرشرق غزةحسن النخال األساسٌة للبنٌن16036114031

الشجاعٌة2811113امل عاٌد أحمد البطنٌج053015024ًثانوٌةانثىشرق غزةللبنات" أ"الشجاعٌة الثانوٌة 16136111019

التفاح2802898سمٌر كرٌم فرج الحرازٌن881022370ثانوٌةذكرشرق غزةللبنٌن" أ"عبد الفتاح حمود الثانوٌة 16236112017

التفاح2802898اٌهاب رمضان ابراهٌم قوتة549013270أساسٌةذكرشرق غزةللبنٌن" ب"عبد الفتاح حمود الثانوٌة 16336112018

الدرج موقف الزهراء- غزة 2862309انٌسه عطٌه عبد الحمٌد ابو احمد8229210010أساسٌةمختلطةشرق غزةللبنات" ب"هاشم األساسٌة 16436113002

حً الدرج شارع الوحدة2802756فاٌده عبد الكرٌم محمد الحاٌك046911622أساسٌةانثىشرق غزةللبنات" ب"الزهراء الثانوٌة16536113010

2821449هالة عودة محمد البردوٌل19366315033أساسٌةمختلطةشرق غزةفهمً الجرجاوي األساسٌة المشتركة16636113022

الزٌتون2800224نهى محمد حسٌن عماد الدٌن038412014أساسٌةانثىشرق غزةبٌسان األساسٌة للبنات16736114004

شارع الندٌم2847585كفاح عبد القادر اسماعٌل الحلو080122152أساسٌةانثىشرق غزةللبنات" أ"عٌن جالوت األساسٌة 16836114009

الزٌتون2886019سوسن زكً جمعه رجب22822012012أساسٌةمختلطةشرق غزةالمشتركة" ب"سمٌة بنت خٌاط األساسٌة 16936114013

بجوار جامعة غزة/الزٌتون2822469خالد محمد سلمان العطار728018234أساسٌةذكرشرق غزةعلً بن أبً طالب األساسٌة للبنٌن17036114015

الشجاعٌة2800310خالد سعدي سالم التتر554014164أساسٌةذكرشرق غزةعمر بن عبد العزٌز األساسٌة للبنٌن17136111003

المنطار- الشجاعٌة 2800310مجدي سعٌد ٌوسف المغن653016250ًأساسٌةذكرشرق غزةمعاذ بن جبل األساسٌة للبنٌن17236111005

الشجاعٌة2802622نعمان محمد ابراهٌم سماره631016280ثانوٌةذكرشرق غزةشهداء الشجاعٌة الثانوٌة للبنٌن17336111007

2807574ٌحٌى محمد علً محمود الوكٌل480012150أساسٌةذكرشرق غزةحطٌن األساسٌة للبنٌن17436111010

الشجاعٌة2807573عائد عبد الحلٌم كامل النحال846021250أساسٌةذكرشرق غزةللبنٌن"ب"القسطل األساسٌة17536111012

الشجاعٌة0756180242807571أساسٌةانثىشرق غزةللبنات" أ"اللد األساسٌة 17636111013

الشجاعٌة2807571شادٌه محمود رشٌد الحداد078219042أساسٌةانثىشرق غزةللبنات" ب"اللد األساسٌة 17736111014

الشجاعٌة2811113عرٌب عوض عربً العرب058614024ًثانوٌةانثىشرق غزةللبنات" ب"الشجاعٌة الثانوٌة 17836111020

الشجاعٌة2812633سمر عمر محمد ابو قمر054912018أساسٌةانثىشرق غزةللبنات" أ"شهداء المنطار األساسٌة 17936111025

حً الدرج2804300دالل ٌوسف عبد العظٌم الوحٌدي075417032ثانوٌةانثىشرق غزةالرملة الثانوٌة للبنات18036113005

حً الدرج2805842فضل صبحً ٌاسٌن مرتجى452011170أساسٌةذكرشرق غزةللبنٌن" أ"أسعد الصفطاوي األساسٌة 18136113011

الزٌتون2800224اٌمان شعبان ٌوسف الطنه19532912015أساسٌةمختلطةشرق غزةبٌسان األساسٌة المشتركة18236114003

الزٌتون2815080عصام فوزي محمد شوٌدح628017230أساسٌةذكرشرق غزةعبد الرؤوف الشرٌف األساسٌة للبنٌن18336114006

الزٌتون2800421هشام ابراهٌم موسى السحار849019260أساسٌةذكرشرق غزةللبنٌن" ب"الحرٌة األساسٌة 18436114020

الشجاعٌة2810367مرٌم جابر محمد منٌف084722022ًأساسٌةانثىشرق غزةللبنات" ب"بدر األساسٌة 18536111028
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الزٌتون2811131امٌمه محمد جادهللا ابو نصار7718412017أساسٌةمختلطةشرق غزةزٌنب الرٌس األساسٌة المشتركة18636111160

حً التفاح2806680زٌاد أحمد خلٌل الدعس616014170أساسٌةذكرشرق غزةشهداء غزة األساسٌة للبنٌن18736112013

حً الدرج2802756فاٌزه أحمد حسٌن غنام051713430ثانوٌةانثىشرق غزةللبنات" أ"الزهراء الثانوٌة 18836113009

حً الزٌتون2847585صفاء سلٌمان رشٌد ابو غرابه093525027أساسٌةانثىشرق غزةللبنات" ب"عٌن جالوت األساسٌة18936114010

الزٌتون2886019رضا محمد عبد الرحمن الصٌف25128612013ًأساسٌةمختلطةشرق غزةالمشتركة" أ"سمٌة بنت خٌاط األساسٌة 19036114014

الشجاعٌة- غزة 2812630سامً محمد حسن الحسن886020240ًأساسٌةذكرشرق غزةللبنٌن" أ"معٌن بسٌسو األساسٌة 19136111021

الشجاعٌة2814188ٌسرى علً صالح حجو061814322أساسٌةانثىشرق غزةللبنات" أ"العباس بن عبد المطلب األساسٌة 19236111023

الشجاعٌة2814188عبٌر عبد الغنً محمد جودة063614021أساسٌةانثىشرق غزةللبنات" ب"العباس بن عبد المطلب األساسٌة19336111024

الشعف- التفاح 2802640امل اسحق هاشم الزبدة059515317أساسٌةانثىشرق غزةصبحً أبو كرش األساسٌة للبنات19436112003

التفاح2808822رضا ابراهٌم محمد روب097822026ًأساسٌةانثىشرق غزةللبنات" ب"الكرامة األساسٌة 19536112005

حً التفاح الشعف2811299فلاير نمر محمود النباهٌن074020031ثانوٌةانثىشرق غزةشعبان الرٌس الثانوٌة للبنات19636112007

شارع النخٌل- التفاح 2807288عمر عبد هللا حسن ابوعبدو477012130أساسٌةذكرشرق غزةللبنٌن" أ"سعد بن معاذ األساسٌة 19736112009

التفاح2807530ماجده سعٌد حسن ابو جهل083620030أساسٌةانثىشرق غزةللبنات" أ"التفاح األساسٌة 19836112016

التفاح2833557اعتماد عواد سالمه البلبٌس0103123038ًثانوٌةانثىشرق غزةفهد االحمد الصباح الثانوٌة للبنات19936112021

التفاح2833557امال عبد القادر أحمد الكحلوت0104424023أساسٌةانثىشرق غزةفهد االحمد الصباح اآلساسٌة للبنات20036112022

الدرج2804300نفٌن أحمد خلٌل الحلب076918031ًأساسٌةانثىشرق غزةالرملة األساسٌة للبنات20136113006

الدرج2805848محمود رجب محمد حماد714017220أساسٌةذكرشرق غزةللبنٌن" ب"صالح الدٌن األساسٌة 20236113014

الزٌتون2800179انور عبد الكرٌم سلٌم الضاش617017370أساسٌةذكرشرق غزةتونس األساسٌة للبنٌن20336114002

ًّ الزٌتون- غزة 2800149احسان حسنً محمود الروب062917034ًثانوٌةانثىشرق غزةللبنات" أ"هاشم عطا الشوا الثانوٌة 20436114007 ح

الزٌتون2810905رضا محمد حسٌن ابوسلطان9148615033أساسٌةمختلطةشرق غزةالمشتركة" ب"الزٌتون األساسٌة 20536114024

حً الشدجاعة2807574سامح سعٌد خلٌل المسالت458012210ًثانوٌةذكرشرق غزةحطٌن الثانوٌة للبنٌن20636111009

الشجاعٌة2814230سامٌه علً عطٌه الحرازٌن044010013أساسٌةانثىشرق غزةللبنات" أ"الشجاعٌة األساسٌة 20736111017

شارع النزاز بجوار مستوصف الحرازٌن2810066مروه رزق عبدهللا زٌدٌة069719036ثانوٌةانثىشرق غزةللبنات" أ"دالل المغربً الثانوٌة 20836111029

التفاح2808822سوسن سعٌد محمد كرٌم088220026أساسٌةانثىشرق غزةللبنات" أ"الكرامة األساسٌة 20936112006

الدرج2837099تٌسٌر محمد ربٌع زقوت602014190أساسٌةذكرشرق غزةللبنٌن" أ"ابن الهٌثم األساسٌة 21036113003

الزٌتون2800421حسن سعٌد صالح سوٌدان856020340أساسٌةذكرشرق غزةللبنٌن" أ"الحرٌة األساسٌة 21136114019

2800422أٌمن عطا جبر ابو لٌله824020280أساسٌةذكرشرق غزةللبنٌن" أ"صفد األساسٌة 21236114021

حً الزٌتون قرب مسجد صالح الدٌن7520200222800422أساسٌةذكرشرق غزةللبنٌن" ب"صفد األساسٌة 21336114022

الزٌتون2810905عواطف عبد الفتاح محمد الصوري9648315018أساسٌةمختلطةشرق غزةالمشتركة" أ " الزٌتون األساسٌة  21436114023

شارع نجم الدٌن العربً- الصبرة 2860209أحمد علً ٌونس ابو عوده375012160أساسٌةذكرشرق غزةللبنٌن" ب"اإلمام الشافعً اإلساسٌة 21536115002

الشجاعٌة2804705جمٌل ٌوسف إبراهٌم الحرازٌن738020330ثانوٌةذكرشرق غزةجمال عبد الناصر الثانوٌة للبنٌن21636111001

الشجاعٌة2807573سعٌد خلٌل محمد مزٌد753020230أساسٌةذكرشرق غزةللبنٌن"أ"القسطل األساسٌة 21736111011



اناثذكوراناث ذكور
المدٌرٌةاسم المدرسةالرقم الوطنًالرقم

جنس 

المدرسة

نوع 

المدرس

 عدد عدد الطلبة

الشعب

عدد المعلمٌن
الحً/ المخٌم هاتف المدرسةمدٌر المدرسة

شارع المنصورة- الشجاعٌة 2814230زكٌه محمود حسن االشقر046910035أساسٌةانثىشرق غزةللبنات" ب"الشجاعٌة األساسٌة 21836111018

جدٌدة- الشجاعٌة  2810367تهانً خلٌل علً ابو النور089821029أساسٌةانثىشرق غزةللبنات" أ"بدر األساسٌة 21936111027

الشجاعٌة2810066زٌنات محمد حسٌن المدلل058915027ثانوٌةانثىشرق غزةللبنات" ب"دالل المغربً الثانوٌة22036111030

الشجاعٌة2807133سامً خلٌل أحمد رضوان575014230أساسٌةذكرشرق غزةللبنٌن" أ"بٌت دجن األساسٌة 22136112001

الشجاعٌة2807133فؤاد سعدي سالمه التتر540013160أساسٌةذكرشرق غزةللبنٌن" ب"بٌت دجن األساسٌة 22236112002

الدرج2862309بثٌنه محمد مصطفى الزٌان9027810014أساسٌةمختلطةشرق غزةللبنات" أ"هاشم األساسٌة 22336113001

الدرج2821449نارٌمان حماد داوود االٌوب068118027ًأساسٌةانثىشرق غزةفهمً الجرجاوي األساسٌة للبنات22436113021

الزٌتون2800149اٌمان طلب محمد ابو خاطر080218030ثانوٌةانثىشرق غزةللبنات" ب"هاشم عطا الشوا الثانوٌة 22536114008

2802905امنه طالل حسن البدرساوي13846718026أساسٌةمختلطةشرق غزةالفرقان األساسٌة المشتركة22636114016

الزٌتون2810899عزٌزة عبدهللا عبد القادر شرٌر078220031أساسٌةانثىشرق غزةللبنات" ب"المجدل األساسٌة 22736114028

الدرج2860209انور جمٌل حسن مطر28809160أساسٌةذكرشرق غزةللبنٌن" أ"اإلمام الشافعً األساسٌة 22836115001

البلد- دٌر البلح 2531106حسٌن محمد سالم صالح585016300ثانوٌةذكرالوسطىعبد الكرٌم العكلوك الثانوٌة للبنٌن22935111005

حً السلطان2553420نعمات خمٌس محمد الطوٌل053114129ثانوٌةانثىالوسطىللبنات" أ"شهداء المغازي الثانوٌة 23035111079

وادي السلقا/ دٌر البلح 2536233سوسن خلٌل محمد مزٌد7436914022أساسٌةمختلطةالوسطىبالل بن رباح األساسٌة المشتركة23135111096

المغراقة2631002كمال محمد عبدهللا فرج هللا35909120أساسٌةذكرالوسطىعدنان الغول األساسٌة للبنٌن23235111148

خلف البلدٌة- البلد - دٌر البلح 2531106جمال فهمً ابراهٌم مونس692017410أساسٌةذكرالوسطىعبد الكرٌم العكلوك األساسٌة للبنٌن23335111006

دٌر البلح2530042ماهر ٌونس ابراهٌم شلط701019360ثانوٌةذكرالوسطىللبنٌن" أ"المنفلوطً الثانوٌة 23435111014

دٌر البلح2531221انعام عبدهللا حسٌن الثوابته038514027ثانوٌةانثىالوسطىخولة بنت األزور الثانوٌة للبنات23535111078

البركة- دٌر البلح 2537699مدحت ابراهٌم دسوقً الدسوق122016250ًثانوٌةذكرالوسطىدٌر البلح الثانوٌة الصناعٌة23635111103

مدٌنة الزهراء2632015اسماعٌل محمد حسٌن ابوسلطان716020390ثانوٌةذكرالوسطىالشهٌد ابراهٌم المقادمة الثانوٌة للبنٌن23735111140

النصٌرات2552440ٌحٌى عبدهللا خلٌل ابو مشاٌخ515018350ثانوٌةذكرالوسطىشهداء النصٌرات الثانوٌة للبنٌن23835112105

شارع العٌادة2533064حمدي حماد محمد العزب550013200أساسٌةذكرالوسطىدٌر البلح األساسٌة للبنٌن23935111046

البلد2530025عفاف سلمان أحمد ابو مزٌد36362324032أساسٌةمختلطةالوسطىالعائشٌة األساسٌة المشتركة24035111053

دٌر البلح2530021سمٌره سعٌد اسماعٌل ابو صبره050315031ثانوٌةانثىالوسطىسكٌنة بنت الحسٌن الثانوٌة للبنات24135111063

دٌر البلح2533316سعدي محمد محمد أبو حمادة407012210أساسٌةذكرالوسطىللبنٌن" ب"رودلف فلتر األساسٌة 24235111101

مدٌنة الزهراء2632013نعمه مصطفى علً الطوٌل071820136ثانوٌةانثىالوسطىصبرا وشاتٌال الثانوٌة للبنات24335111136

ارض المفتً/ النصٌرات 2552440محمد دٌب محمد محارب756019340ثانوٌةذكرالوسطىالعز بن عبد السالم الثانوٌة للبنٌن24435112103

تل الزهور/ الزواٌدة 2552442سعٌد عبد الحمٌد سالم ابو حموده488015280أساسٌةذكرالوسطىعمورٌة األساسٌة للبنٌن24535112107

دٌر البلح2533316رانً حسٌن ابراهٌم احمد380012280أساسٌةذكرالوسطىللبنٌن" أ"رودلف فلتر األساسٌة 24635111102

قرٌة المصدر2532030مها علً عبد الرحمن الطوٌل371651017أساسٌةمختلطةالوسطىابن زٌدون األساسٌة المشتركة24735113008

قرٌة المصدر/ المغازي 2532030سعد سلٌمان محمد بركة16608130أساسٌةذكرالوسطىابن زٌدون األساسٌة للبنٌن24835113010

البلد2533064اٌمان عبد الحمٌد أحمد ابو سوٌرح30719013016أساسٌةمختلطةالوسطىدٌر البلح األساسٌة المشتركة24935111047
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دٌر البلح شارع صالح الدٌن2530042محمد خلٌل محمد مزٌد716019340ثانوٌةذكرالوسطىللبنٌن" ب"المنفلوطً الثانوٌة 25035111071

حً الحدبة2535584بسمه محمد علً الفلٌت062217029ثانوٌةانثىالوسطىشهداء دٌر البلح الثانوٌة للبنات25135111104

دٌر البلح2536622فاطمه عاٌد أحمد المصري12452419030أساسٌةمختلطةالوسطىرودلف فلتر األساسٌة المشتركة25235111106

دٌر البلح2537995سامٌه أحمد محمد ابو عسفه099524043ثانوٌةانثىالوسطىرفٌدة األسلمٌة الثانوٌة للبنات25335111107

الزهراء2632014لٌلى اسماعٌل علً ابوجربوع13547017027أساسٌةمختلطةالوسطىعٌن الحلوة األساسٌة المشتركة25435111159

الزواٌدة2550321انتصار عبد المعطً حسٌن بشٌر12743116023أساسٌةمختلطةالوسطىابن رشد األساسٌة المشتركة25535112007

البرٌج2565780جبر محمد عبد ربه ابو حجٌر614018380ثانوٌةذكرالوسطىللبنٌن" أ"فتحً البلعاوي الثانوٌة 25635113007

مدٌنة الزهراء2632016سهٌر مختار اسحق مرتجى5428111912ثانوٌةمختلطةالوسطىالنور و األمل الثانوٌة المشتركة للمكفوفٌن25735113029

بركة الوز2553420حنان سالمه محمد مسلم02677014أساسٌةانثىالوسطىللبنات" ب"شهداء المغازي الثانوٌة 25835111080

دٌر البلح2537075امل محمد أحمد حسن14765224034أساسٌةمختلطةالوسطىعبد هللا بن رواحة األساسٌة المشتركة25935111094

جحر الدٌك2833273مرٌم محمد محمد محارب5521013219ثانوٌةمختلطةالوسطىقٌسارٌا الثانوٌة المشتركة26035111147

الزواٌدة2550321أنعام محمد عبد الكرٌم الغرٌز02969020ثانوٌةانثىالوسطىابن رشد الثانوٌة للبنات26135112006

البرٌج2565780سمٌر شحادة حسٌن نصار427010200أساسٌةذكرالوسطىللبنٌن" ب"فتحً البلعاوي الثانوٌة 26235113009

النصٌرات ش األقصى2550087فدوى شاكر محمد ابو مشاٌخ0109026050ثانوٌةانثىالوسطىممدوح صٌدم الثانوٌة للبنات26335113020

النصٌرات2563883أحالم محمد صالح الصالح089620034ًثانوٌةانثىالوسطىالرٌاض الثانوٌة للبنات26435113021

النصٌرات2550043سمٌر محمد مصطفى ثابت1097024450ثانوٌةذكرالوسطىخالد بن الولٌد الثانوٌة للبنٌن26535113061

البرٌج2565677نجوى كامل عبدهللا عٌد049815027ثانوٌةانثىالوسطىللبنات" أ"البرٌج الثانوٌة 26635113063

البركة2537075ابراهٌم محمد شعٌب ابو خطاب500016260أساسٌةذكرالوسطىعبد هللا بن رواحة األساسٌة للبنٌن26735111051

دٌر البلح شارع صالح خلف2530025سلوى دٌاب عبد العزٌز المصري098223140أساسٌةانثىالوسطىالعائشٌة األساسٌة للبنات26835111052

12بلوك / البرٌج 2565677مٌسر محمود سعٌد الصالح061615030ًثانوٌةانثىالوسطىللبنات" ب"البرٌج الثانوٌة 26935112106

(ابو العجٌن  )وادي السلقا 2536233أٌمن سلٌمان سالم ابو غرابه299011190أساسٌةذكرالوسطىبالل بن رباح األساسٌة للبنٌن27035112109

المخٌم الجدٌد/ النصٌرات 2551997زكٌه خمٌس محمد محمد082622042ثانوٌةانثىالوسطىالعروبة الثانوٌة للبنات27135113027

النمساوي2060733عاطف جبر حسن ابوزاهر572017310ثانوٌةذكرخان ٌونساالسراء الثانوٌة للبنٌن27232111005

الشٌخ ناصر2052833معاذ أحمد محمد حمدان513012230أساسٌةذكرخان ٌونسكمال ناصر األساسٌة للبنٌن27332111013

المعسكر/ خان ٌونس2052788ٌسرى سلٌمان سالمه ابو عزٌز30051619030أساسٌةمختلطةخان ٌونسحاتم الطائً األساسٌة المشتركة27432111016

خان ٌونس2051084لطفً موسى مسلم ابو موسى853024590أساسٌةذكرخان ٌونسللبنٌن" أ"عبد هللا أبو ستة األساسٌة 27532111028

مدٌنة حمد- القرارة 2061069سمٌه محمد ٌوسف ابو امونه056018027ثانوٌةانثىخان ٌونسسمو الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً األساسٌة للبنات27632111002

السكة2051062نهلة محمد مصلح خلف هللا057715024أساسٌةانثىخان ٌونسللبنات" أ"أسامة النجار األساسٌة 27732111034

حارة البٌوك2065366زٌنات محمد منصور الفقعاوي044114025ثانوٌةانثىخان ٌونسعبد الرحمن األغا الثانوٌة للبنات27832111037

حً القسام2051030ارٌج عبد الرحٌم ٌحٌى الفرا082222033أساسٌةانثىخان ٌونسللبنات" ب"حٌفا األساسٌة 27932111043

الزٌنً. خان ٌونس المحطة ش2051071اسماء خلٌل محمد الحاج085924144ثانوٌةانثىخان ٌونسخان ٌونس الثانوٌة  للبنات28032111067

حً الزٌن2076117ًدٌنا ٌوسف عبد الرحمن الحالق07171834ثانوٌةانثىخان ٌونسفاروق الفرا الثانوٌة للبنات28132111068
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حً األمل2066306صالح البردوٌل809021410ثانوٌةذكرخان ٌونسالجنان  الثانوٌة للبنٌن28232111094

البلد- خان ٌونس 2068185مها موسى أحمد االخرس47436321023أساسٌةمختلطةخان ٌونسشهداء خان ٌونس األساسٌة المشتركة28332111097

المحطة2068185ابتسام حمدان زاٌد محمود070918028أساسٌةانثىخان ٌونسشهداء خان ٌونس األساسٌة للبنات28432111098

السكة الحٌد2051060محمد عودة محمد النحال616015260أساسٌةذكرخان ٌونسللبنٌن" ب"أحمد بن عبد العزٌزاألساسٌة 28532112117

حً األمل-خانٌونس2051888صالح محمد ابراهٌم البردوٌل872023460ثانوٌةذكرخان ٌونسهارون الرشٌد الثانوٌة للبنٌن28632111003

شارع البداو2052113دٌانه ٌوسف محمد صاف057618024ًأساسٌةانثىخان ٌونسعٌد األغا األساسٌة بنات28732111004

غرب مسجد القبة2069770هشام محمود  عبد الغفور850025470ثانوٌةذكرخان ٌونسجرار القدوة الثانوٌة للبنٌن28832111025

السكة- خانٌونس2051062سائده عبد العزٌز  القواسم064016025ًأساسٌةانثىخان ٌونسللبنات" ب"أسامة النجار األساسٌة 28932111035

قٌزان النجار2050510اسامه حسٌن جبر ابو صبحه717018290أساسٌةذكرخان ٌونسالشهٌد محمد الدرة األساسٌة للبنٌن29032111100

المواص2069770ًصبحٌة حمدان جمعه االخرس084225138ثانوٌةانثىخان ٌونسجرار القدوة الثانوٌة للبنات29132112118

خان ٌونس قٌزان النجار2061390هالة رفٌق محمد ابو شرخ072521033أساسٌةانثىخان ٌونسأحالم الحرازٌن االساسٌة  للبنات29232112124

خانٌونس البلد2053027عاٌده محمد حسن زقوت038310016أساسٌةانثىخان ٌونسللبنات" أ"ابن خلدون األساسٌة 29332111057

معسكر خانٌونس2066998لواحظ سلمان محمد شبٌر091824044ثانوٌةانثىخان ٌونسبٌت المقدس الثانوٌة للبنات29432111089

النمساوي خلف مستشفً ناصر2066977مصطفى محمد جبر صٌام676019270أساسٌةذكرخان ٌونسالشهٌد محمود المبحوح األساسٌة بنٌن29532111009

البلد-خان ٌونس 2051060عدنان سالم عطٌه أبو نمر782020250أساسٌةذكرخان ٌونسللبنٌن" أ"أحمد بن عبد العزٌز األساسٌة 29632111054

شارع لبداو- السطر الغربً 5740162402052113أساسٌةذكرخان ٌونسعٌد األغا األساسٌة للبنٌن29732111008

المعسكر الغرب2051085ًرنا محمد محمد صرصور055214025أساسٌةانثىخان ٌونسعبد القادر الحسٌنً االساسٌة للبنات29832111015

خانٌونس البلد2051067محمود أحمد محمد األسطل961023440ثانوٌةذكرخان ٌونسخالد الحسن الثانوٌة للبنٌن29932111024

القسام. البلد ش2051084سالمه جمعه سالمه برهوم602019320أساسٌةذكرخان ٌونسللبنٌن" ب"عبد هللا أبو ستة األساسٌة 30032111066

بجوار مسجد حسن البنا/ حً األمل2065399أحمد عبد العزٌز أحمد الجعبري426012150أساسٌةذكرخان ٌونسعبد هللا صٌام األساسٌة للبنٌن30132111073

البلد- خان ٌونس 2052833خالد سلمان حمٌد ضهٌر732019320ثانوٌةذكرخان ٌونسكمال ناصر  الثانوٌة  للبنٌن30232111074

خان ٌونس السطر الشرق2068266ًعطاف ماضً ابراهٌم احمد11515212013أساسٌةمختلطةخان ٌونسالشهٌد أبو حمٌد األساسٌة المشتركة30332112013

السطر الشرق2068266ًمجدي أحمد ابراهٌم ابو موسى28309220أساسٌةذكرخان ٌونسالشهٌد أبو حمٌد األساسٌة للبنٌن30432112016

بطن السمٌن- خان ٌونس 2052873ختام حلمً حسن بعلوشة32955322028أساسٌةمختلطةخان ٌونسطارق بن زٌاد األساسٌة المشتركة30532112120

حً األمل-خان ٌونس2053027حنان حسن علً الحجوج03419019أساسٌةانثىخان ٌونسللبنات" ب"ابن خلدون األساسٌة 30632111075

قٌزان النجار2066996محبوبه شعبان سلٌمان شعت0103925035أساسٌةانثىخان ٌونسعبد العزٌز الرنتٌسً األساسٌة للبنات30732112125

2061069محمد حسن محمد ابو شرخ628018290أساسٌةذكرخان ٌونسسمو الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً األساسٌة للبنٌن30832111001

خانٌونس طرٌق صالح الدٌن2061928جالل عبد ربه سالم الشٌخ عٌد1151026490ثانوٌةذكرخان ٌونسالحاج محمد النجار الثانوٌة بنٌن30932111023

شارع القسام/ خان ٌونس 2051030نارٌمان فرٌد حمدان االغا07972033أساسٌةانثىخان ٌونسللبنات" أ"حٌفا األساسٌة 31032111042

جواركلٌة العلوم والتكنولوجٌا2065322عماد رمضان محمد شبٌر894021280أساسٌةذكرخان ٌونسأبو بكر الصدٌق األساسٌة بنٌن31132111081

خانٌونس المعسكر بجانب مستشفى ناصر2051070شفاء سالمه عبد الرحمن النبرٌص079721039ثانوٌةانثىخان ٌونسعكا الثانوٌة للبنات31232111088

حً االمل حً العراٌشٌة2054885امل محمد سعٌد خلٌل عجٌنه084121239ثانوٌةانثىخان ٌونسطبرٌا الثانوٌة للبنات31332111095
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المركز الثقاف2071966ًسناء عبد ربه ابو دقة1332611317أساسٌةمختلطةشرق خان ٌونسشهداء بنً سهٌال األساسٌة المشتركة31437112036

الفخاري2066740عادل رجب أحمد حمدان21108160ثانوٌةذكرشرق خان ٌونسرأس الناقورة الثانوٌة للبنٌن31537111103

حى آل ابودراز2073650شوقٌه أحمد محمد ابو مصطفى064515118أساسٌةانثىشرق خان ٌونسللبنات" أ"عبسان األساسٌة  31637112010

عبسان  الكبٌرة2073650رٌم ابراهٌم زاٌد قدٌح060615022أساسٌةانثىشرق خان ٌونسللبنات" ب"عبسان األساسٌة 31737112079

ابو دراز- شارع البلدٌة 2073182خٌري اسماعٌل أحمد حجوج609016210أساسٌةذكرشرق خان ٌونسللبنٌن" ب"عبسان األساسٌة 31837112082

العبادلة2070063اٌاد محمد اسماعٌل ابو الكاس674019380ثانوٌةذكرشرق خان ٌونسالقرارة الثانوٌة للبنٌن31937112091

2أخر شارع 2070877محمد سعدي شحده محمد محارب2595910170أساسٌةمختلطةشرق خان ٌونسكامل األغا األساسٌة المشتركة32037112011

تجمع مدارس العودة2089550أحمد موسى أحمد برهوم686016260أساسٌةذكرشرق خان ٌونسللبنٌن" أ"عبد الكرٌم الكرمً األساسٌة 32137112013

مبنى البلدٌة القدٌم- عبسان الكبٌرة 2073182نعٌم حسن حماد الفرا623015250أساسٌةذكرشرق خان ٌونسللبنٌن" أ"عبسان األساسٌة 32237112019

البلد2071183اسماء عبد العظٌم عبدهللا النجار31337919122أساسٌةمختلطةشرق خان ٌونسبنً سهٌال األساسٌة المشتركة32337112033

بنً سهٌال2071769مها محمد حسٌن عسقول9748715021أساسٌةمختلطةشرق خان ٌونسشجرة الدر األساسٌة المشتركة32437112038

معن2060455نائل حسن عبدهللا عدوان313012201أساسٌةذكرشرق خان ٌونسعمار بن ٌاسر األساسٌة للبنٌن32537112115

الفخاري2066350عمران سعٌد عبد الهادي السباخ19406160ًثانوٌةذكرشرق خان ٌونسجنٌن الثانوٌة للبنٌن32637118502

عبسان الكبٌرة2072547فتحٌه علً احمد ابو طعٌمه03329126أساسٌةانثىشرق خان ٌونسللبنات" أ " دالٌة الكرمل األساسٌة 32737112123

شارع ابو حامد- الرمٌضة 2074230منار عبد الفتاح مصطفى الحالق19607150ثانوٌةذكرشرق خان ٌونسبنً سهٌال الثانوٌة للبنٌن32837112035

القرارة251199137112083080أساسٌةمختلطةشرق خان ٌونسالمعري األساسٌة المشتركة32937112071

الشٌخ حمودة2070311عبد ربه هاشم عبد ربه السمٌري279010180أساسٌةذكرشرق خان ٌونسالمعري األساسٌة للبنٌن33037112072

(17)بجوار - معن 2061072رٌم ابراهٌم ادرٌس صادق040614118أساسٌةانثىشرق خان ٌونسأم سلمة األساسٌة للبنات33137112093

مربع العودة2072025رشا سلٌمان سلٌمان ابو حمد083219146ثانوٌةانثىشرق خان ٌونسطٌبة الثانوٌة للبنات33237112096

خان ٌونس ـ الزنة2070520صبحً توفٌق حسن عبد الغفور319010191أساسٌةذكرشرق خان ٌونسابن النفٌس األساسٌة للبنٌن33337112098

الفخاري2068898مرفت سلٌمان عبدهللا عرام045714026ثانوٌةانثىشرق خان ٌونساحسان األغا الثانوٌة للبنات33437118501

مجمع العودة2089550مصطفى حسن حموده السر515014220أساسٌةذكرشرق خان ٌونسللبنٌن" ب"عبد الكرٌم الكرمً األساسٌة 33537112012

بنً سهٌال2071966سحر ابراهٌم محمد ابو دقه049414224ثانوٌةانثىشرق خان ٌونسشهداء بنً سهٌال الثانوٌة للبنات33637112034

2شارع 2070466لٌلى أحمد ابراهٌم كلوب089224133أساسٌةانثىشرق خان ٌونسعٌلبون األساسٌة المشتركة33737112056

عبسان الكبٌرة2069033مروان اسماعٌل محمد طبش19307120أساسٌةذكرشرق خان ٌونسعسقالن األساسٌة للبنٌن33837112122

بنً سهٌال2071769جهاد محمد احمد عدوان686018290أساسٌةذكرشرق خان ٌونسشجرة الدر األساسٌة للبنٌن33937112039

عبسان الكبٌرة2071176نجوى محمد خلٌل ابوٌوسف088722236ثانوٌةانثىشرق خان ٌونسالخنساء الثانوٌة للبنات34037112048

مجمع العودة2071180حسٌن علً حسٌن العقاد565016320ثانوٌةذكرشرق خان ٌونسالعودة الثانوٌة للبنٌن34137112060

الكتٌبة- عبسان الجدٌدة 2082133فؤاد محمد عبد الرحمن بعلوشة28009150أساسٌةذكرشرق خان ٌونسعبسان الجدٌدة األساسٌة للبنٌن34237112092

القرارة2083080مرٌم عبد ربه أحمد السمٌري036712122ثانوٌةانثىشرق خان ٌونسالمعري الثانوٌة للبنات34337112102

خزاعة2084055اكرم اسماعٌل عطٌه اسعد24408160ثانوٌةذكرشرق خان ٌونسشهداء خزاعة الثانوٌة للبنٌن34437112107

معن2060455علً عبدهللا سلٌمان الحول423014280ًثانوٌةذكرشرق خان ٌونسعمار بن ٌاسر الثانوٌة للبنٌن34537112116
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عبسان الجدٌدة2082133خالدٌه أحمد خلٌل ابو حطب038711217أساسٌةانثىشرق خان ٌونسعبسان الجدٌدة األساسٌة للبنات34637112119

مربع العودة2072547انتصار عبدهللا شعبان ابو عوده024910013أساسٌةانثىشرق خان ٌونسللبنات" ب " دالٌة الكرمل األساسٌة 34737112124

بنً سهٌال2071183نجالء علً عبدهللا الفرا055315028أساسٌةانثىشرق خان ٌونسبنً سهٌال األساسٌة للبنات34837112014

القرارة2070466نهله محمد عبدهللا ابو ضاهر088124239ثانوٌةانثىشرق خان ٌونسعٌلبون الثانوٌة للبنات34937112015

وادي الندى2071322جمال عبد الرحمن حامد ابو عساكر737018340ثانوٌةذكرشرق خان ٌونسالمتنبً الثانوٌة للبنٌن35037112059

معن2061072تغرٌد أحمد بشٌر الشٌخ احمد048816030ثانوٌةانثىشرق خان ٌونسأم سلمة الثانوٌة للبنات35137112094

خزاعة2084240الهام حرب محمد   حرب02929218ثانوٌةانثىشرق خان ٌونسشهداء خزاعة الثانوٌة للبنات35237112099

الزنة- القرارة2070520نعمه عبد القادر أحمد القٌق030811410أساسٌةانثىشرق خان ٌونسابن النفٌس األساسٌة للبنات35337112101

القرارة2070063صبحً ربٌع محمد شعٌب578016230أساسٌةذكرشرق خان ٌونسالقرارة األساسٌة للبنٌن35437112121

البلد2135055ٌوسف عبد نصار زنون767020470أساسٌةذكررفحللبنٌن" ب"رفح األساسٌة 35534111003

البرازٌل2135225زٌاد محمود داود السكسك639019320أساسٌةذكررفحطه حسٌن األساسٌة للبنٌن35634111009

خربة العدس2135144هدى محمد سالم معمر034612023ثانوٌةانثىرفحعباس محمود العقاد الثانوٌة للبنات35734111023

حً الجنٌنة2137977حنان عبد الفتاح أحمد ابو العٌش30345318127أساسٌةمختلطةرفحدٌر ٌاسٌن األساسٌة المشتركة35834111042

حً ابو شلوف- المواصً 2141984خالد عبدهللا سلٌمان مخٌمر21909160أساسٌةذكررفحالفردوس األساسٌة للبنٌن35934112088

حً البرازٌل2135275عبد ربه محمد رمضان عدوان789020380ثانوٌةذكررفحمحمد ٌوسف النجار الثانوٌة للبنٌن36034111002

الحً اإلداري2139460سلٌم فخري سلٌمان ابو الروس710019380ثانوٌةذكررفحللبنٌن" ب"الدوحة الثانوٌة 36134111074

الحً اإلداري2139460ٌوسف عبد هللا عبد العزٌز عٌسى747019470ثانوٌةذكررفحللبنٌن" أ"الدوحة الثانوٌة 36234111075

الحً اإلداري2135037اسعد مصطفى أحمد الصرفندي592014290ثانوٌةذكررفحللبنٌن" ب"بئر السبع الثانوٌة 36334111076

الحً المواص5.93E+08ًأحمد عبد هللا دٌاب الف603018370ًثانوٌةذكررفحأحمد ٌاسٌن الثانوٌة للبنٌن36434112052

حً النصر2069329ٌوسف معٌوف سلٌمان مشاٌخ183234121210أساسٌةمختلطةرفحالمسمٌة األساسٌة المشتركة36534112091

مواصً رفح2159984ابتسام عطٌه محمد البلٌش020410519ًأساسٌةانثىرفحالفردوس األساسٌة للبنات36634112092

البلد2133522ابتسام محمود أحمد الجمل050012121أساسٌةانثىرفحالقدس األساسٌة للبنات36734111005

خربة العدس2135144سهٌر حافظ منصور قشطه033912118أساسٌةانثىرفحعباس محمود العقاد األساسٌة للبنات36834111022

البلد- رفح 2131615سهٌر اسماعٌل عبدهللا مسعد078919037ثانوٌةانثىرفحشهداء رفح الثانوٌة للبنات36934111044

تل السلطان2150255ختام محمود محمد جوده8327711015أساسٌةمختلطةرفحعقبة بن نافع األساسٌة المشتركة37034111053

حً الشعوت2145076سعاد محمد حسن ابو حرب070521041ثانوٌةانثىرفحرابعة العدوٌة الثانوٌة للبنات37134111069

رفح الغربٌة2145076منى عبد الجواد عبد الفتاح بارود28957823233أساسٌةمختلطةرفحرابعة العدوٌة األساسٌة المشتركة37234111070

خربة العدس2131215موسى عٌد محمد النحال363011180أساسٌةذكررفحللبنٌن" ب"ٌبنا األساسٌة 37334111073

الحً السعودي2146401زهٌر فؤاد حسٌن ابو عوده725019420ثانوٌةذكررفحفتحً الشقاقً الثانوٌة بنٌن37434111079

مٌراج2069329انشراح حسن محمد العطار033711417ثانوٌةانثىرفحالمسمٌة الثانوٌة للبنات37534112094

البلد2133522نجوى عبدهللا محمد الرخاوي061814029ثانوٌةانثىرفحالقدس الثانوٌة للبنات37634111045

تل السلطان2151025نصر محمود أحمد أبو هالل524012250أساسٌةذكررفحللبنٌن" أ"كمال عدوان األساسٌة 37734111071
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تل السلطان2150444عزٌزة محمد منصور برهوم072419039ثانوٌةانثىرفحالقادسٌة الثانوٌة للبنات37834111086

النصر2154700هشام محمود ابراهٌم الحوت32409180أساسٌةذكررفحغسان كنفانً األساسٌة للبنٌن37934112026

شارع دٌر ٌاسٌن2137040غاده إبراهٌم سالم ابو صٌام053816024أساسٌةانثىرفحشفا عمرو األساسٌة للبنات38034112093

البلد2135055محمد صالح سالمه ابو جزر732019380أساسٌةذكررفحللبنٌن" أ"رفح األساسٌة 38134111018

حً تل السلطان2151118هدى محمود محمد عاشور033910021أساسٌةانثىرفحنظٌر اللوقة األساسٌة بنات38234111051

حً الجنٌنة2137040منال صبحً محمد ابو سرٌه078622054ثانوٌةانثىرفحشفا عمرو الثانوٌة للبنات38334112090

الشوكة2155244سائده سلٌمان ابراهٌم ابو طعٌمه02468213ثانوٌةانثىرفحالشوكة الثانوٌة للبنات38434112095

الحً االداري2135037منٌر رجب أحمد حمدان724018670ثانوٌةذكررفحللبنٌن" أ"بئر السبع الثانوٌة 38534111001

تل السلطان2151025محمود عبد الفتاح أحمد  ٌوسف358010150أساسٌةذكررفحللبنٌن" ب"كمال عدوان األساسٌة 38634111068

خربة العدس2131215حٌدر محمد ابراهٌم الحوت407012220أساسٌةذكررفحللبنٌن" أ"ٌبنا األساسٌة 38734111072

البلد2131615ختام ابراهٌم عبد العزٌز العبس066917023ًأساسٌةانثىرفحشهداء رفح األساسٌة للبنات38834111077

المشروع2154512سنٌة راتب عبد الرحمن الهٌصم033210217ًأساسٌةانثىرفحمرمرة األساسٌة للبنات38934112087

البلد2135057سامٌه عطا هللا علٌان قشطه086521140ثانوٌةانثىرفحآمنه بنت وهب الثانوٌة للبنات39034111030

الحً السعودي2152573فخرٌه عبد هللا عبد الفتاح شحادة077420039ثانوٌةانثىرفحمرٌم فرحات الثانوٌة للبنات39134111078

حً الجنٌنة2137977رحاب محمد محمد ابو هاشم074219132أساسٌةانثىرفحدٌر ٌاسٌن األساسٌة للبنات39234111089
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(10)
(8)
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(1)

38312ذكور

47348إناث

85660المجموع

11601ذكور

9907إناث

21508المجموع

2069أكاديمي تعليمي متفرغ
1267إداري

352فني

258مستخدم

515حارس وآذن

4461المجموع

.(خاصة)أكاديمية دراسات عميا 

بوليتكنك المستقبل التطبيقي تم دمجيا ككمية دبموم متوسط مع جامعة االمة  /مالحظة

انؼايهىٌ

يوضح الجدول التالي توزيع الطمبة المسجمين والخريجين من حيث النوع، كما يوضح توزيع العاممين في مؤسسات التعميم 
..العالي حسب المسمى الوظيفي 

انطهثح انًطجهىٌ

انطهثح انخرَجىٌ

أعداد الطمبة المسجمين والخريجين والعاممين في مؤسسات التعميم العالي في محافظات غزة (2.1)جدول 

.(خمس حكومية، أربع خاصة، واحدة عامة)كميات جامعية 
.(واحدة حكومية، اثنتان عامة، ثالث خاصة، واثنتان بإشراف وكالة الغوث الدولية)كميات متوسطة 

:مؤسسة مصنفة عمى النحو التالي (29)بمغ عدد مؤسسات التعميم العالي المعتمدة والمرخصة 

الفصل األول

ممخص عام إلحصاءات مؤسسات التعميم العالي في محافظات غزة
2016/2017لمعام الدراسي 

.(واحدة حكومية، ثالث خاصة، اثنتان عامة)جامعات تقميدية 
.(واحدة عامة وأخرى خاصة)جامعات تعميم مفتوح 

*.(اثنتان خاصة)بوليتكنك 
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رقم الفاكسرقم الهاتفسنة التأسٌساسم رئٌس المؤسسةعنوان المؤسسةاسم المؤسسةمسلسل

197826444002644800ػادل ػىض هللا . د.أشارع جًال ػثذ انُاصر- انريال انجُىتٍ غسج - انجايؼح اإلضاليُح 1

199126418852641888ػثذ انخانك ػثذ انردًٍ انفرا. د.أغسج- شارع جًال ػثذانُاصر غسج- جايؼح األزهر2

199126416222641633يذًذ ػثذ انرؤوف رظىاٌ.دخاَُىَص/ شارع جًال ػثذ انُاصر - غسج جايؼح األلصً 3

200726322022632205رأفد انهىر. ديذَُح انسهراءجايؼح األيح نهرؼهُى انًفرىح4

19852581623925816734َىَص ػًرو. د. أ(الشٌخ جراح- القدس )الرئاسة - محافظات غزة جايؼح انمذش انًفرىدح5

200728857312885732ػثذ انجهُم صرصىر. د.أشارع ػىٌ انشىا - ذم انهىي - غسج جايؼح غسج6

200526320012632006ضانى صثاح. ديذَُح انسهراء- غسج جايؼح فهطط7ٍُ

201328434332843433ػذَاٌ انذجار. دانًذطح- شارع َافا - غسج جايؼح اإلضراء8

199826249992624222رفؼد َؼُى رضرى. د.أيرفرع يٍ شارع ػىٌ انشىا- ذم انهىا - غسج انكهُح انجايؼُح نهؼهىو انرطثُمُح9

199020546632053853َعال ضهُى أتى دجُر. ألُساٌ انُجار- خاٌ َىَص خاَُىَص/ انكهُح انجايؼُح نهؼهىو وانركُىنىجُا10

199921551232155070رودٍ صانخ ػىاجح. ويفررق انًشروع- رفخ انكهُح انؼرتُح انجايؼُح نهؼهىو انرطثُمُح11

201028218382861245يذًذ ئتراهُى انًذهىٌ. ددوار انصُاػح- انصالشٍُُ - غسج أكادًَُح اإلدارج وانطُاضح نهذراضاخ انؼهُا12

200926242402624241خانذ يطهك ػُطً. وجُىب دور أَصار- غسج تىنُركُك انًطرمثم انرطثُم13ٍ

200525621882852774زاهر كذُم. و.د.أانًذَُح انجايؼُح شارع صالح انذٍَ تؼذ جطر انىادٌتىنُركُك فهطط14ٍُ

199628329292832929أًٍَ كًال تكُر. دانريال انجُىتٍ- غسج جايؼح األزهر- كهُح انذراضاخ انًرىضطح 15

199925391802539350شكرٌ ػهٍ انطىَم.  دتجىار جايؼح انمذش انًفرىدح- تُد الهُا / تجىار يطرشفً األلصً -  دَر انثهخ (انشًال- دَر انثهخ )كهُح انذػىج اإلضاليُح 16

200925620662562067يجذٌ ػثذهللا أتىػىًَر. دانُصُراخ- انًذافظح انىضطً كهُح انسَرىَح انجايؼُح نهؼهىو وانرًُُح17

200926410622641390كًال يذًذ ذرتاٌ. ديماتم ئضررادح انهذي- غسج كهُح انرتاغ انجايؼُح18

200828239132823912هشاو ضهُى انًغارٌ.دشارع يصطفً دافظ- انجىازاخ -غسج كهُح انؼىدج انجايؼُح19

195328874872887282جًُم خهُم دًذ. أشارع انصُاػح- غسج األوَروا- كهُح يجرًغ ذذرَة غسج 20

200720693502069350غطاٌ أتى ػرف. دخهف انؼُادج انُاتاَُح- دٍ األيم - خاٌ َىَص األوَروا- كهُح ذذرَة خاٌ َىَص 21

199520675392067539جٍُ انُساتُس كانذر. ددً األيم- خاَُىَص كهُح ذًُُح انمذراخ انجايؼُح22

1992225311712538101ػًاد ػثذ هللا يذًىد ػذواٌ. ددَر انثهخكهُح فهططٍُ انرمُُح23

197620502102050230خهُم يذًذ شؼُة.دانفخارٌ- خاَُىَص كهُح فهططٍُ نهرًرَط24

200820682092068209َاصر ضؼُذ انؼثادنح. د.أشارع انمطاو- انثهذ - خاٌ َىَص كهُح يجرًغ االلصً نهذراضاخ انًرىضطح25

200928566022856606يُُر ػثذ هللا انثرظ.دشارع أدًذ َاضٍُ انًرفرع يٍ انشارع انصانس نهشُخ رظىاٌ- غسج كهُح ًَاء نهؼهىو وانركُىنىجُا26

200428389932833779َاصر َذٍُ اتى انؼىٌ. أمبنى محافظة غزة سابقاً- شارع الصناعة - غزة كلٌة مجتمع غزة للدراسات السٌاحٌة والتطبٌقٌة27

200221566302156116ونُذ يذًىد َذي أتى َذي.دانذٍ انطؼىدٌ- رفخ كهُح انُهعح28

-20142563282كايم ػىدج انغفرٌغرب شارع صالح انذٍَ- انُصُراخ كهُح انصذاتح انجايؼُح29

2016/2017بٌانات عامة حول مؤسسات التعلٌم العالً فً محافظات غزة للعام الدراسً  (2.2)جدول 

   47



ملكٌة بناء المؤسسةجنس المؤسسةنوع المؤسسة الجهة المشرفةالموقع اإللكترونًاسم المؤسسةمسلسل
 أعلى درجة 

تمنحها
 أدنى درجة تمنحها

دتهىو يهٍُدكرىراِيهكئَاز/ركىرجايؼح ػايحwww.iugaza.edu.psغسج - انجايؼح اإلضاليُح 1

دتهىو يرىضػ دكرىراِيهكئَاز/ركىرجايؼحػايحwww.alazhar.edu.psغسج- جايؼح األزهر2

دتهىو يهٍُياجطرُريهكئَاز/ركىرجايؼح دكىيُحwww.alaqsa.edu.psجايؼح األلصً 3

دتهىو ػاوتكانىرَىشيطرأجر/يهكئَاز/ركىرذؼهُى يفرىحخاصحwww.uou.edu.psجايؼح األيح نهرؼهُى انًفرىح4

تكانىرَىشياجطرُريهكئَاز/ركىرذؼهُى يفرىحػايحwww.qou.eduجايؼح انمذش انًفرىدح5

دتهىو يرىضػتكانىرَىشيهكئَاز/ركىرجايؼح خاصحwww.gu.edu.psجايؼح غسج6

دتهىو يرىضػتكانىرَىشيهكئَاز/ركىرجايؼح خاصحwww.up.edu.psجايؼح فهطط7ٍُ

تكانىرَىشتكانىرَىشيهكئَاز / ركىر جايؼحخاصحwww.israa.edu.psجايؼح اإلضراء8

دتهىو يهٍُ تكانىرَىشيهكئَاز/ركىركهُح جايؼُحػايحwww.ucas.edu.psانكهُح انجايؼُح نهؼهىو انرطثُمُح9

دتهىو يرىضػتكانىرَىشيهكئَاز/ركىركهُح جايؼُحدكىيُحwww.ucst.psخاَُىَص/ انكهُح انجايؼُح نهؼهىو وانركُىنىجُا10

دتهىو يرىضػتكانىرَىشيهكئَاز/ركىركهُح جايؼُحخاصحwww.acas.edu.psانكهُح انؼرتُح انجايؼُح نهؼهىو انرطثُمُح11

ياجطرُرياجطرُريطرأجرئَاز/ركىرأكادًَُح دراضاخ ػهُاخاصحwww.mpa.edu.psأكادًَُح اإلدارج وانطُاضح نهذراضاخ انؼهُا12

دتهىو يهٍُدتهىو يرىضػيهكئَاز/ركىرتىنُرُكُكخاصحwww.afp.edu.psتىنُركُك انًطرمثم انرطثُم13ٍ

دتهىو يهٍُتكانىرَىشيطرأجر/يهكئَاز/ركىرتىنُركُكخاصحwww.pap.edu.psتىنُركُك فهطط14ٍُ

دتهىو يرىضػدتهىو يرىضػيطرأجر/يهكئَاز/ركىركهُح يرىضطحػايحwww.cis.psجايؼح األزهر- كهُح انذراضاخ انًرىضطح 15

دتهىو يرىضػتكانىرَىشيهكئَاز/ركىركهُح جايؼُحدكىيُحwww.hammouda.gov.ps(انشًال-دَر انثهخ )كهُح انذػىج اإلضاليُح 16

دتهىو يهٍُدتهىو يرىضػيطرأجرئَاز/ركىركهُح يرىضطحخاصحwww.zaytona.edu.psكهُح انسَرىَح انجايؼُح نهؼهىو وانرًُُح17

 دتهىو يرىضػتكانىرَىشيهكركىركهُح جايؼُحدكىيُح www.ppc.gov.psكهُح انرتاغ انجايؼُح18

دتهىو يرىضػتكانىرَىشيطرأجر/يهكئَاز/ركىركهُح جايؼُحخاصحwww.auc.edu.psكهُح انؼىدج انجايؼُح19

دتهىو يرىضػدتهىو يرىضػيهكئَاز/ركىركهُح يرىضطح وكانح غىزwww.gtc.edu.psاألوَروا- كهُح يجرًغ ذذرَة غسج 20

دتهىو يهٍُدتهىو يرىضػيهكئَاز/ركىركهُح يرىضطحوكانح غىزwww.kytc.unrwa.psاألوَروا- كهُح ذذرَة خاٌ َىَص 21

دتهىو يرىضػتكانىرَىشيهك ئَاز/ركىركهُح جايؼُحخاصحwww.adc.edu.psكهُح ذًُُح انمذراخ انجايؼُح22

دتهىو يرىضػتكانىرَىشيهكئَاز/ركىركهُح جايؼُحدكىيُحwww.ptcdb.edu.psكهُح فهططٍُ انرمُُح23

دتهىو يرىضػتكانىرَىشيطرأجرئَاز/ركىركهُح جايؼُحدكىيُحwww.pcn.gov.psكهُح فهططٍُ نهرًرَط24

دتهىو يرىضػدتهىو يرىضػيهكئَاز/ركىركهُح يرىضطحدكىيُحwww.alaqsa.edu.psكهُح يجرًغ االلصً نهذراضاخ انًرىضطح25

دتهىو يرىضػدتهىو يرىضػيطراجرئَاز/ركىركهُح يرىضطحخاصحwww.ncst.edu.psكهُح ًَاء نهؼهىو وانركُىنىجُا26

دتهىو يهٍُدتهىو يرىضػ يطرأجر/يهكئَاز/ركىركهُح يرىضطح خاصحwww.gccts.edu.psكهُح يجرًغ غسج نهذراضاخ انطُادُح وانرطثُمُح27

دتهىو يرىضػتكانىرَىشيطرأجر/يهكاَاز/ ركىركهُح يرىضطحػايحwww.ncr.edu.psكهُح انُهعح28

تكانىرَىشتكانىرَىشيهكركىركهُح جايؼُحخاصحwww.scugaza.edu.psكهُح انصذاتح انجايؼُح29

2016/2017بٌانات عامة حول مؤسسات التعلٌم العالً فً محافظات غزة للعام الدراسً  (2.3)جدول 
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EnrolledGraduatesTotal

المجموعانخشٌجىٌانًغجهىٌ

Male383121160149913ركىر

Female47348990757255ئَاز

Total8566021508107168انًجًىع

Genderانُىع

(2.2)شكم 

رىصٌغ انطهجخ فً يؤعغبد انزؼهٍى انؼبنً فً يحبفظبد غضح (2.4)جذول 

2016/2017نهؼبو انذساعً  (إَبس/ركىس)حغت انُىع 

(2.1)شكم 
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التخصصاتالكلٌات

المعتمدةالمعتمدةإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

75801090836852227361572613631301611104غسج - انجايؼح اإلضاليُح 1

5790688523627538181285غسج- جايؼح األزهر2

43231230738572967728420181631765جايؼح األلصً 3

14395481210721124411جايؼح األيح نهرؼهُى انًفرىح4

535865457361332681626724جايؼح انمذش انًفرىدح5

722540164177112823524جايؼح غسج6

3967207483297828774112820جايؼح فهطط7ٍُ

40049936311521191334جايؼح اإلضراء8

3033238590298221335625512121348انكهُح انجايؼُح نهؼهىو انرطثُمُح9

11681041871237113112133713422خاَُىَص/ انكهُح انجايؼُح نهؼهىو وانركُىنىجُا10

21912918285234610انكهُح انؼرتُح انجايؼُح نهؼهىو انرطثُمُح11

1601386212114أكادًَُح اإلدارج وانطُاضح نهذراضاخ انؼهُا12

001تىنُركُك انًطرمثم انرطثُم13ٍ

224136201141323114تىنُركُك فهطط14ٍُ

1303957191161122116417جايؼح األزهر- كهُح انذراضاخ انًرىضطح 15

1382993514134312123212(انشًال-دَر انثهخ )كهُح انذػىج اإلضاليُح 16

6067824011113كهُح انسَرىَح انجايؼُح نهؼهىو وانرًُُح17

6402282120211113كهُح انرتاغ انجايؼُح18

56227412036218كهُح انؼىدج انجايؼُح19

23139343161356621312118األوَروا- كهُح يجرًغ ذذرَة غسج 20

289186541412624األوَروا- كهُح ذذرَة خاَُىَص 21

57761461212212كهُح ذًُُح انمذراخ انجايؼُح22

6884006218271823432315520كهُح فهططٍُ انرمُُح23

17034222156214315كهُح فهططٍُ نهرًرَط24

181387515287672812112كهُح يجرًغ االلصً نهذراضاخ انًرىضطح25

1611381011461126كهُح ًَاء نهؼهىو وانركُىنىجُا26

109851133711710كهُح يجرًغ غسج نهذراضاخ انطُادُح وانرطثُمُح27

6476811135كهُح انُهعح28

1130511112كهُح انصذاتح انجايؼُح29

38312473481736333991276307452203847738173113582 انًجًىع

2016/2017إحصاءات عامة حول مؤسسات التعلٌم العالً فً محافظات غزة للعام الدراسً  (2.5)جدول 

اسم المؤسسةمسلسل
االذنة والحرسالمستخدمونالفنٌوناإلدارٌوناألكادٌمٌون  المفرغون الطلبة المسجلٌن

المبانً
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انًجًىعػذد اإلَبسػذد انزكىسانذسجخ انؼهًٍخ

179311542947دساعبد ػهٍب

277543913966893ثكبنىسٌىط

70232302شهبدح رأهٍم رشثىي

7823589813721دثهىو يزىعظ

333148481دثهىو يهًُ

5397771316عُخ رحضٍشٌخ

383124734885660انًجًىع

:موزعين حسب الدرجة العممية عمى النحو التالي

تصدر ىذه اإلحصائية معتمدة عمى أعداد الطمبة المسجمين في الفصل الدراسي األول كأساس إلحصاءات الطمبة المسجمين في 
مؤسسات التعميم العالي لكل عام دراسي جديد، وتتناول اإلحصائية توزيع الطمبة عمى التخصصات واألقسام المختمفة حسب الكمية 

.والدرجة العممية، مع االستعانة بالرسم البياني لمتعبير عن مدلول تمك اإلحصاءات (إناث/ذكور)والنوع 

(إناث/ذكور)أعداد الطمبة المسجمين حسب الدرجة العممية و النوع  (2.6)جدول 

الفصل الثاني

الطمبة المسجمون في مؤسسات التعميم العالي في محافظات غزة
2016/2017لمعام الدراسي 

إناث (47348)ذكور و (38312)طالبًا منيم،  (85660)بمغ عدد الطمبة المسجمين 
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1110749185964491003816487211211420075801090818488غسج - انجايؼح اإلضاليُح 1

472327799531865521187066005790688512675غسج- جايؼح األزهر2

3544794288122631655100043231230716630جايؼح األلص3ً

000141754019573710191200014395481987جايؼح األيح نهرؼهُى انًفرىح4

162137475756491040646981440053977713165358654511903جايؼح انمذش انًفرىدح5

000381300681034124058107225401262جايؼح غسج6

0002927165445810104042014600396720746041جايؼح فهطط7ٍُ

00025338864101471112580400499899جايؼح اإلضراء8

00070655012560203017173747297118415303323855418انكهُح انجايؼُح نهؼهىو انرطثُمُح 9

000360401761080864014480116810412209خاَُىَص/ انكهُح انجايؼُح نهؼهىو وانركُىنىجُا10

00063299201561002560219129348انكهُح انؼرتُح انجايؼُح نهؼهىو انرطثُمُح11

16013173000016013173أكادًَُح اإلدارج وانطُاضح نهذراضاخ انؼهُا12

00000000تىنُركُك انًطرمثم انرطثُم13ٍ

00026184401981183160224136360تىنُركُك فهطط14ٍُ

0000013039572260013039572260جايؼح األزهر- كهُح انذراضاخ انًرىضطح 15

000701852550681141820138299437(انشًال-دَر انثهخ )كهُح انذػىج اإلضاليُح 16

00000606712706067127كهُح انسَرىَح انجايؼُح نهؼهىو وانرًُُح17

000454500191964064كهُح انرتاغ انجايؼُح18

0001691170039326419056227589كهُح انؼىدج انجايؼُح19

000002313936240231393624األوَروا- كهُح يجرًغ ذذرَة غسج 20

00000289111902891119األوَروا- كهُح ذذرَة خاَُىَص 21

000457011501261805776133كهُح ذًُُح انمذراخ انجايؼُح22

000160121281052827980706884001088كهُح فهططٍُ انرمُُح23

000170317487002525170342512كهُح فهططٍُ نهرًرَط24

000001813875680181387568كهُح يجرًغ االلصً نهذراضاخ انًرىضطح25

00013253801481132610161138299كهُح ًَاء نهؼهىو وانركُىنىجُا26

0000092801721752210985194كهُح يجرًغ غسج نهذراضاخ انطُادُح وانرطثُمُح27

000393877025386306476140كهُح انُهعح28

00098980151501130113كهُح انصذاتح انجايؼُح29

1793115429472775439139668937023230278235898137213331484815397771316383124734885660

انًجًىعثكبنىسٌىط عُخ رحضٍشٌخ

انًجًىع

2016/2017وانًؤعغخ نهؼبو انذساعً  (إَبس/ركىس)أػذاد انطهجخ انًغجهٍٍ حغت انذسجخ انؼهًٍخ و انُىع  (2.7)جذول 

اعى انًؤعغخيغهغم
دثهىو يهًُدثهىو يزىعظرأهٍم رشثىيدساعبد ػهٍب
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2016/2017توزٌع الطلبة المسجلٌن على مؤسسات التعلٌم العالً فً محافظات غزة للعام الدراسً 

(2.3)شكم 
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Enrolled Students

الطلبة المسجلون

Male38312 ذكور

Female47348 إناث

Total85660 المجموع

(2.5)شكم 

Gender النوع

(2.4)شكم 

توزٌع الطلبة المسجلٌن فً مؤسسات التعلٌم العالً فً محافظات غزة (2.8)جدول 

2016/2017للعام الدراسً  (إناث/ذكور)حسب النوع 
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PH - MasterTeacher Q.BachelorDiplomaVoc. DiplomaPreparatorTotal

انًجًىععُخ رحضٍشٌخدثهىو يهًُدثهىو يزىعظثكبنىسٌىطرأهٍم رشثىيدساعبد ػهٍب

Male17937027754782333353938312 ركىر

Female115423239139589814877747348 ئَاز

Total29473026689313721481131685660 انًجًىع

Avg3.4%0.4%78.1%16.0%0.6%1.5%100% انُطثح 

(2.7)شكم 

رىصٌغ انطهجخ انًغجهٍٍ فً يؤعغبد انزؼهٍى انؼبنً فً يحبفظبد غضح (2.9)جذول 

2016/2017حغت انذسجخ انؼهًٍخ نهؼبو انذساعً 

Gender انُىع

(2.6)شكم 

2947 
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13721 

481 1316 
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 سُت تحضيريت دبهىو يهُي دبهىو يتىسظ بكبنىريىس تأهيم تربىي دراسبث عهيب

 تىزيع الطلبة المطجلين حطب النىع والذرجة العلمية

 انًجًىع

 إَبث

 ركىر

3.44% 0.35% 

78.09% 

16.02% 

0.56% 1.54% 
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 سنة تحضٌرٌة دبلوم مهنً دبلوم متوسط بكالورٌوس تأهٌل تربوي دراسات علٌا

 توزٌع الطلبة المسجلٌن حسب الدرجة العلمٌة
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انًجًىعػذد اإلَبسػذد انزكىسانذسجخ انؼهًٍخ

500324824دساعبد ػهٍب

7947741115358ثكبنىسٌىط

173754دثهىو ػبنً ثؼذ انجكبنىسٌىط

145356501شهبدح رأهٍم رشثىي

251717614278دثهىو يزىعظ

47518493دثهىو يهًُ

11601990721508انًجًىع

(إناث/ذكور)أعداد الطمبة الخريجين حسب الدرجة العممية والنوع  (2.10)جدول 

       تصدر ىذه اإلحصائية معتمدة عمى أعداد الطمبة الذين تخرجوا في العام الماضي كأساس إلحصاءات الطمبة الخريجين في الجامعات 
والدرجة  (إناث/ذكور)وتتناول اإلحصائية توزيع الطمبة عمى  التخصصات واألقسام المختمفة حسب الكمية والنوع . لكل عام دراسي جديد

العممية، باإلضافة إلى بعض اإلحصاءات التي توضح العالقة بين الخريجين والطمبة المسجمين والتي تعطى صورة حركة تدفق الطمبة من 
.ناحية المدخالت والمخرجات، مع االستعانة بالرسم البياني لمتعبير بشكل آخر عن مدلول تمك اإلحصاءات

انفظم انضبنش

الطمبة الخريجون في مؤسسات التعميم العالي في محافظات غزة
2015/2016لمعام الدراسي 

:إناث موزعين عمى النحو التالي (9907)ذكور و (11601)طالبًا منيم،  (21508)بمغ عدد الطمبة الخريجين 
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MFTMFTMFTMFTMFTMFTMFT

3582766341737541141212532663712215900155325604113غسج - انجايؼح اإلضاليُح 1

58288609881127211510293900105611842240غسج- جايؼح األزهر2

961507161855257125801050075019412691جايؼح األلص3ً

00149044719372948770015194952014جايؼح األيح نهرؼهُى انًفرىح4

00963101219752364870098610762062جايؼح انمذش انًفرىدح5

0019918438307026960269210479جايؼح غسج6

00166441820820486181667021505992749جايؼح فهطط7ٍُ

000000000جايؼح اإلضراء8

00634210502781784560341220561انكهُح انجايؼُح نهؼهىو انرطثُمُح 9

0040286801851643490225192417خاَُىَص/ انكهُح انجايؼُح نهؼهىو وانركُىنىجُا10

00225270355400571067انكهُح انؼرتُح انجايؼُح نهؼهىو انرطثُمُح11

75148900000751489أكادًَُح اإلدارج وانطُاضح نهذراضاخ انؼهُا12

000000000تىنُركُك انًطرمثم انرطثُم13ٍ

00179260773110809440134تىنُركُك فهطط14ٍُ

00002901364260290136426جايؼح األزهر- كهُح انذراضاخ انًرىضطح 15

00669115702384107089175264(انشًال-دَر انثهخ )كهُح انذػىج اإلضاليُح 16

00001020300102030كهُح انسَرىَح انجايؼُح نهؼهىو وانرًُُح17

0040040001231234754759980998كهُح انرتاغ انجايؼُح18

00130130030913322043913452كهُح انؼىدج انجايؼُح19

00001141953090114195309األوَروا- كهُح يجرًغ ذذرَة غسج 20

00002079990207999األوَروا- كهُح ذذرَة خاَُىَص 21

001412260164200301646كهُح ذًُُح انمذراخ انجايؼُح22

0002113341571453020178158336كهُح فهططٍُ انرمُُح23

00295180001818296998كهُح فهططٍُ نهرًرَط24

00003044667700304466770كهُح يجرًغ االلصً نهذراضاخ انًرىضطح25

00001321340132134كهُح ًَاء نهؼهىو وانركُىنىجُا26

000000000كهُح يجرًغ غسج نهذراضاخ انطُادُح وانرطثُمُح27

0055100713200121830كهُح انُهعح28

000000000كهُح انصذاتح انجايؼُح29

50032482417375479477411153581453565012517176142784751849311601990721508

انًجًىعدثهىو يهًُ ثكبنىسٌىط دثهىو ػبنً

2015/2016نهؼبو انذساعً  (إناث/ذكور)أػذاد انطهجخ انخشٌجٍٍ حغت انذسجخ انؼهًٍخ وانُىع  (2.11)جذول 

انًجًىع

اعى انًؤعغخيغهغم
دثهىو يزىعظرأهٍم رشثىيدساعبد ػهٍب
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2015/2016توزٌع الطلبة الخرٌجٌن على مؤسسات التعلٌم العالً فً محافظات غزة للعام الدراسً 

(2.8)شكم 
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Graduates Students

الطلبة الخرٌجٌن

Male11601 ذكور

Female9907 إناث

Total21508 المجموع

(2.10)شكم 

رىصٌغ انطهجخ انخشٌجٍٍ فً يؤعغبد انزؼهٍى انؼبنً فً يحبفظبد غضح (2.12)جذول 

2015/2016نهؼبو انذساعً  (إناث/ذكور)حغت انُىع 

Gender النوع

(2.9)شكم 
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PH - MasterH. DiplomaTeacher Q.BachelorDiplomaVoc. DiplomaTotal

المجموعدثهىو يهًُدثهىو يزىعظثكبنىسٌىطرأهٍم رشثىيدثهىو ػبنًدساعبد ػهٍب

Male500171457947251747511601 ذكور

Female3243735674111761189907 إناث

Total8245450115358427849321508 المجموع

Avg3.8%0.3%2.3%71.4%19.9%2%100%النسبة 

(2.12)شكم 

رىصٌغ انطهجخ انخشٌجٍٍ فً يؤعغبد انزؼهٍى انؼبنً فً يحبفظبد غضح (2.13)جذول 

2015/2016حغت انذسجخ انؼهًٍخ نهؼبو انذساعً 

Genderالنوع

(2.11)شكم 
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 دبلوم مهنً دبلوم متوسط بكالورٌوس تأهٌل تربوي دبلوم عالً دراسات علٌا

 توزٌع الطلبة الخرٌجٌن حسب النوع والدرجة العلمٌة

 انًجًىع

 إَبث

 ركىر
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 دبلوم مهنً دبلوم متوسط بكالورٌوس تأهٌل تربوي دبلوم عالً دراسات علٌا

 توزٌع الطلبة الخرٌجٌن حسب الدرجة العلمٌة
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Full ProfessorAssociate ProfAssistant ProfLecturerInstructorWithoutTotal

انًجًىعثذوٌ سرجخيذسطيحبضشأعزبر يغبػذأعزبر يشبسكأعزبر

Male16423655843534519633701 ذكور

Female51253103160395728 إناث

Total16924861153850523584429 المجموع

Ph.DMasterH. DiplomaBachelorDiplomaVoc. DiplomaTawjihiTotal

انًجًىعثانوٌة عامة فأقلدثهىو يهًُدثهىو يزىعظثكبنىسٌىطدثهىو ػبنًيبجغزٍشدكزىساِ

Male9777151785384398003701 ركىس

Female7119928888379728 إَبس

Total104891411073472428794429 انًجًىع

(إناث/ذكور)أعداد العاممين المفرغين حسب الدرجة العممية والنوع  (2.15)جدول 

Genderالنوع

توزيع العاممين المفرغين في مؤسسات التعميم العالي في محافظات غزة
2016/2017لمعام الدراسي 

انفظم انشاثغ

Gender انُىع

:أما من حيث الدرجة العممية فقد جاء توزيعيم عمى النحو التالي

وقد تم توزيع العاممين المفرغين حسب معايير مختمفة منيا , تتناول ىذه اإلحصائية أعداد العاممين المفرغين في مؤسسات التعميم العالي
.، مع االستعانة بالرسم البياني لمتعبير بشكل آخر عن مدلول تمك اإلحصاءات(إناث/ذكور)الدرجة العممية، الرتبة األكاديمية، النوع 

إناث موزعين عمى النحو  (728)ذكور و (3701)عامل منيم  (4429)بمغ عدد العاممين المفرغين من حيث الرتبة األكاديمية 
:التالي

(إناث/ذكور)أعداد العاممين المفرغين حسب الرتبة األكاديمية والنوع  (2.14)جدول 
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MFTMFTMFTMFTMFTMFTMFT

973100902921061111713316623395550936439181451063غسج - انجايؼح اإلضاليُح 1

37375646010381112133814525386128935324غسج- جايؼح األزهر2

172195946315421175138401781752222588313610160770جايؼح األلصً 3

0044880012012جايؼح األيح نهرؼهُى انًفرىح4

8082012121122193225162032723027633309جايؼح انمذش انًفرىدح5

02283116170281038441458جايؼح غسج6

3344342362244025651332916221658274جايؼح فهطط7ٍُ

0020020617102123363969978جايؼح اإلضراء8

10110114216102126425891764021626669335انكهُح انجايؼُح نهؼهىو انرطثُمُح 9

001616627699514852010517232204خاَُىَص/ انكهُح انجايؼُح نهؼهىو وانركُىنىجُا10

00505131140111351831738انكهُح انؼرتُح انجايؼُح نهؼهىو انرطثُمُح11

01017700111119019أكادًَُح اإلدارج وانطُاضح نهذراضاخ انؼهُا12

000000000تىنُركُك انًطرمثم انرطثُم13ٍ

021361741588161010301141تىنُركُك فهطط14ٍُ

0001912002042439544جايؼح األزهر- كهُح انذراضاخ انًرىضطح 15

0013132114351130838652287(انشًال-دَر انثهخ )كهُح انذػىج اإلضاليُح 16

0000527335513215كهُح انسَرىَح انجايؼُح نهؼهىو وانرًُُح17

0001313991151151370137كهُح انرتاغ انجايؼُح18

00404002102125025كهُح انؼىدج انجايؼُح19

0020222426211233448528924113األوَروا- كهُح يجرًغ ذذرَة غسج 20

0000861412517201131األوَروا- كهُح ذذرَة خاَُىَص 21

002132351021242618826كهُح ذًُُح انمذراخ انجايؼُح22

0019221298371482276239913841179كهُح فهططٍُ انرمُُح23

005566121192011213331750كهُح فهططٍُ نهرًرَط24

11111212323355276987712013133كهُح يجرًغ االلصً نهذراضاخ انًرىضطح25

000002112221122كهُح ًَاء نهؼهىو وانركُىنىجُا26

00314117294711151025كهُح يجرًغ غسج نهذراضاخ انطُادُح وانرطثُمُح27

0000091109110كهُح انُهعح28

000223322707كهُح انصذاتح انجايؼُح29

164516923612248558536114351035383451605051963395235837017284429

انًجًىعثذوٌ سرجخيذسطيحبضشأعزبر يغبػذ

انًجًىع

2016/2017نهؼبو انذساعً  (إَبس/ركىس)أػذاد انؼبيهٍٍ انًفشغٍٍ حغت انشرجخ األكبدًٌٍخ وانُىع  (2.16)جذول 

اعى انًؤعغخيغهغم
أعزبر يشبسكأعزبر
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Full ProfessorAssociate ProfAssistant ProfLecturerInstructorWithoutTotalانُىع

انًجًىعثذوٌ سرجخيذسطيحبضشأعزبر يغبػذأعزبر يشبسكأعزبر

Male16423655843534519633701 ركىر

Female51253103160395728 ئَاز

Total16924861153850523584429 انًجًىع

Avg3.8%5.6%13.8%12.1%11.4%53.2%100% انُطثح 

Gender

(2.14) شكم

(إَبس/ركىس)رىصٌغ انؼبيهٍٍ انًفشغٍٍ حغت انشرجخ األكبدًٌٍخ وانُىع  (2.17)جذول 

2016/2017نهؼبو انذساعً 

(2.13) شكم
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2931630913534169012246168121131341717230362669181451063غسج - انجايؼح اإلضاليُح 1

196122084313560309391811902228935324غسج- جايؼح األزهر2

237272641484719509660156301747628937100610160770جايؼح األلصً 3

44880000012012جايؼح األيح نهرؼهُى انًفرىح4

492513143508220102246304048618727633309جايؼح انمذش انًفرىدح5

1121363901462041509211441458جايؼح غسج6

4124330124205637933263805715821658274جايؼح فهطط7ٍُ

20206170224262244151511669978جايؼح اإلضراء8

172195314671165248955157020273148726669335انكهُح انجايؼُح نهؼهىو انرطثُمُح 9

171768107802611372452903764317232204خاَُىَص/ انكهُح انجايؼُح نهؼهىو وانركُىنىجُا10

606112130731042600030331738انكهُح انؼرتُح انجايؼُح نهؼهىو انرطثُمُح11

8081010004044402219019أكادًَُح اإلدارج وانطُاضح نهذراضاخ انؼهُا12

0000000000تىنُركُك انًطرمثم انرطثُم13ٍ

82104150981744055301141تىنُركُك فهطط14ٍُ

0191200992130931239544جايؼح األزهر- كهُح انذراضاخ انًرىضطح 15

141422153708311617015318652287(انشًال-دَر انثهخ )كهُح انذػىج اإلضاليُح 16

05270332203313215كهُح انسَرىَح انجايؼُح نهؼهىو وانرًُُح17

66101006464772248481370137كهُح انرتاغ انجايؼُح18

4400554411111125025كهُح انؼىدج انجايؼُح19

222452903514496280223258924113األوَروا- كهُح يجرًغ ذذرَة غسج 20

1142601282031400201131األوَروا- كهُح ذذرَة خاَُىَص 21

2132350941302230318826كهُح ذًُُح انمذراخ انجايؼُح22

21324351146040145416122802612713841179كهُح فهططٍُ انرمُُح23

5511132401331611044331750كهُح فهططٍُ نهرًرَط24

1414374410268341111211313112013133كهُح يجرًغ االلصً نهذراضاخ انًرىضطح25

0001011100111121122كهُح ًَاء نهؼهىو وانركُىنىجُا26

12322095144040112151025كهُح يجرًغ غسج نهذراضاخ انطُادُح وانرطثُمُح27

00066110339110كهُح انُهعح28

02203311011707كهُح انصذاتح انجايؼُح29

977711048715199914101785288107338488472393428007987937017284429

المجموعثانوٌة عامة فأقلدبلوم مهنًدبلوم متوسطبكالورٌوس دبلوم عالً

انًجًىع

2017/2016نهؼبو انذساعً  (إَبس/ركىس)أػذاد انؼبيهٍٍ انًفشغٍٍ حغت انًؤهم انؼهًً وانُىع  (2.18)جذول 

اسم المؤسسةمسلسل
ماجستٌردكتوراه
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انًجًىعثانوٌة عامة فأقلدثهىو يهًُدثهىو يزىعظثكبنىسٌىطدثهىو ػبنًيبجغزٍشدكزىساِ

Male9777151785384398003701 ركىر

Female7119928888379728 ئَاز

Total104891411073472428794429 انًجًىع

Avg23.7%20.6%0.0%24.2%10.7%0.9%20%100% انُطثح 

(2.16)شكم 

(إَبس/ركىس)رىصٌغ انؼبيهٍٍ انًفشغٍٍ حغت انذسجخ انؼهًٍخ وانُىع  (2.19)جذول 

2016/2017نهؼبو انذساعً 

Gender انُىع

(2.15)شكم 

1048 

914 

1 

1073 

472 

42 

879 
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1200

ثانوٌة عامة  دبلوم مهنً دبلوم متوسط بكالورٌوس دبلوم عالً ماجستٌر دكتوراه
 فأقل

 توزٌع العاملٌن المفرغٌن حسب النوع والدرجة العلمٌة

 انًجًىع

 إَبث

 ركىر

23.66% 

20.64% 

0.02% 

24.23% 

10.66% 

0.95% 

19.85% 

0%

5%

10%
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30%

 ثانوٌة عامة فأقل دبلوم مهنً دبلوم متوسط بكالورٌوس دبلوم عالً ماجستٌر دكتوراه

 توزٌع العاملٌن المفرغٌن حسب الدرجة العلمٌة
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انًجًىعثذوٌ سرجخيذسطيحبضشأعزبر يغبػذأعزبر يشبسكأعزبر

Male58646653467353392207 ذكور

Female44395425391445 إناث

Total62687044009884302652 المجموع

Ph.DMasterH. DiplomaBachelorDiplomaVoc. DiplomaTawjihiTotal

انًجًىعصبَىٌخ ػبيخ فأقمدثهىو يهًُدثهىو يزىعظثكبنىسٌىطدثهىو ػبنًيبجغزٍشدكزىساِ

 Male797812239188171002207

 Female471791822926445

 Total8449912573117191062652

Gender

تتناول ىذه اإلحصائية أعداد العاممين غير المفرغين في مؤسسات التعميم العالي، وقد تم توزيع العاممين غير المفرغين حسب 
، مع االستعانة بالرسم البياني لمتعبير بشكل آخر عن (إناث/ذكور)معايير مختمفة منيا  الدرجة العممية، الرتبة األكاديمية، النوع 

.مدلول تمك اإلحصاءات

توزيع العاممين غير المفرغين في مؤسسات التعميم العالي في محافظات غزة
2016/2017لمعام الدراسي 

إناث موزعين عمى  (445)ذكور و (2207)عاماًل منيم  (2652)بمغ عدد العاممين غير المفرغين من حيث الرتبة األكاديمية 
:النحو التالي

:أما من حيث الدرجة العممية فقد جاء توزيعيم عمى النحو التالي

(إناث/ذكور)أعداد العاممين غير المفرغين حسب الرتبة األكاديمية والنوع  (2.20)جدول 

(إناث/ذكور)أعداد العاممين غير المفرغين حسب الدرجة العممية والنوع  (2.21)جدول 

النوع

الفصل الخامس

Gender
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9110101112551026576169299841830449112561غسج - انجايؼح اإلضاليُح 1

01111592610277342493312118139غسج- جايؼح األزهر2

00111101923622819436230جايؼح األلصً 3

002522790221129413012428152جايؼح األيح نهرؼهُى انًفرىح4

1511693121291414303841094930537127664جايؼح انمذش انًفرىدح5

0000000جايؼح غسج6

000000000جايؼح فهطط7ٍُ

009211113141112322729جايؼح اإلضراء8

001001001783621460319124867315انكهُح انجايؼُح نهؼهىو انرطثُمُح 9

00110223684439847خاَُىَص/ انكهُح انجايؼُح نهؼهىو وانركُىنىجُا10

011911013316111125429انكهُح انؼرتُح انجايؼُح نهؼهىو انرطثُمُح11

332353131127313033001945199أكادًَُح اإلدارج وانطُاضح نهذراضاخ انؼهُا12

000000000تىنُركُك انًطرمثم انرطثُم13ٍ

000000000تىنُركُك فهطط14ٍُ

001313806860182201118119جايؼح األزهر- كهُح انذراضاخ انًرىضطح 15

000000000(انشًال-دَر انثهخ )كهُح انذػىج اإلضاليُح 16

002211022505كهُح انسَرىَح انجايؼُح نهؼهىو وانرًُُح17

000000000كهُح انرتاغ انجايؼُح18

0014216222255041243كهُح انؼىدج انجايؼُح19

000000000األوَروا- كهُح يجرًغ ذذرَة غسج 20

00022110303األوَروا- كهُح ذذرَة خاَُىَص 21

006390221237714كهُح ذًُُح انمذراخ انجايؼُح22

00000112112كهُح فهططٍُ انرمُُح23

000000000كهُح فهططٍُ نهرًرَط24

11110151168614025732كهُح يجرًغ االلصً نهذراضاخ انًرىضطح25

00112232544023730كهُح ًَاء نهؼهىو وانركُىنىجُا26

00110550606كهُح يجرًغ غسج نهذراضاخ انطُادُح وانرطثُمُح27

0113311151163323124كهُح انُهعح28

0009900909كهُح انصذاتح انجايؼُح29

584626446866539704346544007352539883399143022074452652

2017/2016نهؼبو انذساعً  (إَبس/ ركىس)أػذاد انؼبيهٍٍ غٍش انًفشغٍٍ حغت انشرجخ األكبدًٌٍخ وانُىع  (2.22)جذول 

اعى انًؤعغخيغهغم
انًجًىعثذوٌ سرجخيذسطيحبضشأعزبر يغبػذأعزبر يشبسكأعزبر

انًجًىع
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انًجًىعثذوٌ سرجخيذسطيحبضشأعزبر يغبػذأعزبر يشبسكأعزبر

Male58646653467353392207 ركىر

Female44395425391445 ئَاز

Total62687044009884302652 انًجًىع

Avg2.3%2.6%26.5%15.1%37.3%16.2%100% انُطثح 

(2.18) شكم

(إَبس/ركىس)رىصٌغ انؼبيهٍٍ غٍش انًفشغٍٍ حغت انشرجخ األكبدًٌٍخ وانُىع  (2.23)جذول 

2017/2016نهؼبو انذساعً 

Genderانُىع

(2.17) شكم

58 64 

665 

346 

735 

339 

4 4 39 54 

253 

91 62 68 

704 

400 

988 

430 

 بدون رتبة مدرس محاضر أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ

 توزٌع العاملٌن غٌر المفرغٌن حسب النوع والرتبة األكادٌمٌة

 انًجًىع

 إَبث

 ركىر

2.3% 2.6% 

26.5% 

15.1% 

37.3% 

16.2% 

0.0%
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15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

 بدون رتبة مدرس محاضر أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ

 توزٌع العاملٌن  غٌر المفرغٌن حسب الرتبة األكادٌمٌة
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27412286761692098841821100449112561غسج - انجايؼح اإلضاليُح 1

702722773402493300012118139غسج- جايؼح األزهر2

11224055247947653171187237519436230جايؼح األلصً 3

2522790221120941300012428152جايؼح األيح نهرؼهُى انًفرىح4

1531817138410949300000537127664جايؼح انمذش انًفرىدح5

000000جايؼح غسج6

0000000000جايؼح فهطط7ٍُ

921112315012300022729جايؼح اإلضراء8

10010595642213344177281442111631924867315انكهُح انجايؼُح نهؼهىو انرطثُمُح 9

2211014519103130121239847خاَُىَص/ انكهُح انجايؼُح نهؼهىو وانركُىنىجُا10

111121231502200025429انكهُح انؼرتُح انجايؼُح نهؼهىو انرطثُمُح11

191519633000001945199أكادًَُح اإلدارج وانطُاضح نهذراضاخ انؼهُا12

0000000000تىنُركُك انًطرمثم انرطثُم13ٍ

0000000000تىنُركُك فهطط14ٍُ

1313806860182200001118119جايؼح األزهر- كهُح انذراضاخ انًرىضطح 15

0000000000(انشًال-دَر انثهخ )كهُح انذػىج اإلضاليُح 16

2211002200505كهُح انسَرىَح انجايؼُح نهؼهىو وانرًُُح17

0000000000كهُح انرتاغ انجايؼُح18

14216222205500041243كهُح انؼىدج انجايؼُح19

0000000000األوَروا- كهُح يجرًغ ذذرَة غسج 20

022011000303األوَروا- كهُح ذذرَة خاَُىَص 21

63902201230007714كهُح ذًُُح انمذراخ انجايؼُح22

000111100112كهُح فهططٍُ انرمُُح23

0000000000كهُح فهططٍُ نهرًرَط24

221511608513110025732كهُح يجرًغ االلصً نهذراضاخ انًرىضطح25

119211013114440023730كهُح ًَاء نهؼهىو وانركُىنىجُا26

110055000606كهُح يجرًغ غسج نهذراضاخ انطُادُح وانرطثُمُح27

4416117003300023124كهُح انُهعح28

881100000909كهُح انصذاتح انجايؼُح29

79747844812179991202391182573882911717219100610622074452652

انًجًىعصبَىٌخ ػبيخ فأقمدثهىو يهًُدثهىو يزىعظثكبنىسٌىط دثهىو ػبنً

انًجًىع

2017/2016نهؼبو انذساعً  (إَبس/ركىس)أػذاد انؼبيهٍٍ غٍش انًفشغٍٍ حغت انًؤهم انؼهًً وانُىع  (2.24)جذول 

اعى انًؤعغخيغهغم
يبجغزٍشدكزىساِ

 73



Ph.DMasterH. DiplomaBachelorDiplomaVoc. DiplomaTawjihiTotal

انًجًىعصبَىٌخ ػبيخ فأقمدثهىو يهًُدثهىو يزىعظثكبنىسٌىطدثهىو ػبنًيبجغزٍشدكزىساِ

Male797812239188171002207 ركىر

Female471791822926445 ئَاز

Total8449912573117191062652 انًجًىع

Avg31.8%37.4%0.1%21.6%4.4%0.7%4.0%100% انُطثح 

(2.20) شكم

(إَبس/ركىس)رىصٌغ انؼبيهٍٍ غٍش انًفشغٍٍ حغت انذسجخ انؼهًٍخ وانُىع  (2.25)جذول 

2016/2017نهؼبو انذساعً 

Genderانُىع

(2.19) شكم

797 812 

2 

391 

88 
17 

100 
47 

179 182 

29 2 6 
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 ثانوٌة عامة فأقل دبلوم مهنً دبلوم متوسط بكالورٌوس دبلوم عالً ماجستٌر دكتوراه

 توزٌع العاملٌن غٌر المفرغٌن حسب النوع والدرجة العلمٌة

 انًجًىع

 إَبث

 ركىر

31.8% 

37.4% 

0.1% 

21.6% 

4.4% 

0.7% 
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40.0%

 ثانوٌة عامة فأقل دبلوم مهنً دبلوم متوسط بكالورٌوس دبلوم عالً ماجستٌر دكتوراه

 توزٌع العاملٌن  غٌر المفرغٌن حسب الدرجة العلمٌة
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