
المؤشرمؤشرات رياض األطفال.م

%86(%)نسبة الملتحقين برياض األطفال1

%10نسبة الزيادة في رياض األطفال المرخصة2

المؤشرمؤشرات التعليم العام.م

%3.02(%)2018/2017 عن العام 2018/2019نسبة تطور األبنية المدرسية للعام 1

$800حجم االنفاق على الطالب الواحد في المدراسة الحكومية يساوي دوالر2

%57.7(%)نسبة المدارس التي تعمل بنظام الفترتين 3

%39.40(شعبة/طالب)معدل الطالب لكل شعبة 4

%1.68(شعبة/معلم)معدل المعلمون لكل شعبة 5

%23.35(معلم/طالب)نسبة الطلبة لكل معلم 6

%73.0(%).متوسط معدل الثانوية العامة للطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي7

%71.0(%).سنة (15 – 5)نسبة المعلمين الذين سنوات خدمتهم من 8

%1.15(%).نسب الطلبة ذوي االعاقة المدمجين في المدارس الحكومية9

%3.6(%).معدل النمو السنوي للصف األول األساسي10

%97.0(%).نسبة االلتحاق في الصف األول األساسي11

%93.5(%).معدل االنتقال للطلبة من المرحلة األساسية إلى المرحلة الثانوية12

404( درجة500درجة من متوسط ). في مادة الرياضياتTIMSSمعدل تحصيل الطلبة في امتحان 13

420( درجة500درجة من متوسط ). في مادة العلومTIMSSمعدل تحصيل الطلبة في امتحان 14

2018/201753للعام الدراسي  (100الدرجة من  )متوسط تحصيل الطلبة في االمتحان الوطني للصف الخامس في مادة اللغة العربية15

2018/201742للعام الدراسي (100الدرجة من  )متوسط تحصيل الطلبة في االمتحان الوطني للصف الخامس في مادة الرياضيات16

2018/201745للعام الدراسي  (100الدرجة من  )متوسط تحصيل الطلبة في االمتحان الوطني للصف الخامس في مادة العلوم17

%91.0(%).نسبة المباني التي تتوفر فيها مختبرات علمية18

%90.6(%).نسبة المباني التي تتوفر فيها مختبرات حاسوب19

%88.4(%). نسبة المباني التي تتوفر فيها مكتبات20

21ً 208.عدد أيام دوام الطلبة في التعليم األساسي سنويا

%2.68(%). نسبة التسرب المدرسي22

%0.72نسبة المدارس المهنية لمجموع المدارس الحكومية23

%0.27(%).نسبة الطلبة في المدارس المهنية لمجموع الطلبة في المدارس الحكومية24

39.40(شعبة/طالب).معدل الطالب لكل شعبة في المدارس الحكومية25

%6.0.الزيادة الطالبية السنوية26

%2.0.معدل األمية في قطاع غزة27

%69.0.نسبة النجاح في الثانوية العامة28

بية والتعليم العالي
ات وزارة التر مؤشر



بية والتعليم العالي
ات وزارة التر مؤشر

المؤشرمؤشرات التعليم العالي.م

%8.6(%).نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ماجستير1

%0.42(%).نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على دكتوراه2

100ًعدد الجامعات المصنفة ضمن أول 3 %0.0 جامعة عربيا

42(أكاديمي مفرغ/طالب).معدل الطلبة إلى الموظفين األكاديميين المفرغين في مؤسسات التعليم العالي4

%100.0(%).نسبة مؤسسات التعليم العالي التي تمنح درجة البكالوريوس فأعلى5

12(متر مربع).المساحة المتاحة لكل طالب من مساحة الحرم الجامعي ككل6

%53.0(%).نسبة االكاديميين الغير مفرغين في مؤسسات التعليم العالي7

26.عدد مؤسسات التعليم العالي8

618(دبلوم+بكالوريس) under graduateعدد البرامج األكاديمية 9

81(دكتوراه+ماجستير) post graduateعدد البرامج الدراسات العليا 10

85000.عدد الطلبة الملتحقوين بمؤسسات التعليم العالي11

12ً 19377.عدد الطلبة الخريجين من مؤسسات التعليم العالي سنويا

22000..م2019 – 2018عدد الطلبة الملتحقين الجدد بالعام 13

%76.9نسبة مؤسسات التعليم العالي التي تمنح درجة البكالوريوس فأعلى14

%10(قياساً إلى احتياجات هذه المؤسسات). معدالت االنفاق من التعليم العالي على مؤسسات التعليم العالي15

%75.نسبة الطلبة غير القادرين على تغطية نفقاتهم التعليمية16

%55.نسبة الطلبة غير القادرين على استخراج شهاداتهم ألسباب مالية17

%15.نسبة الطلبة المنقطعين عن الدراسة ألسباب مالية18

المؤشرمؤشرات التعليم المهني.م

3.عدد المدارس المهنية لمجموع المدارس الحكومية1

%0.7.نسبة طلبة المدارس المهنية لمجموع الطلبة في المدارس الحكومية2

%27نسبة الطلبة الملتحقين بالدبلوم المهني من إجمالي خريجي الثانوية العامة3

ي السنوي للتعليم / مالحظة
ات عىل الكتاب االحصائ  ي حساب بعض المؤشر

 
م2018/2019تم االعتماد ف


