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مقدمة

مرتكزاتأهمحدأوهوالحكومات،تتبعهاالتيواالستراتيجياتالخططكافةفيتنمويا ًرقما ًاإلحصائيالرقميُعد

لوزارةلدؤوباالسعيمنوإنطالقا ًالحديثة،الدولةوتطويربناءمسيرةعليهاتقومالتيالعامةالسياساتورسمالتخطيط

واإلستجابةاإلقتصادية،والتنميةالمجتمعخدمةفيتُسهممخرجاتوتقديمونوعيته،التعليمجودةلرفعالعاليالتعليموالتربية

هذاتصدرأنة،غزبمحافظاتالعاليوالتعليمالتربيةوزارةفيللتخطيطالعامةاإلدارةيسروعليهالعمل،سوقلمتطلبات

:هماجزأينعلىيحتويالذيللتعليماإلحصائيالكتابمنالعدد

تهدفوالتي،2020/2019الدراسيللعامغزةمحافظاتفيالعامالتعليممؤسساتإحصاءاتويتضمن:األولالجزء

وزارةعليهاتشرفالتياألطفالورياضالمدارسكافةفيالعامللتعليمالفعليالواقعيعكسسنويإحصائيرقمتوفيرإلى

وعددرياضوالالمدارسعددمنهامختلفةجوانبمنوذلك،الخاصوالقطاعالدولية،الغوثووكالةالعالي،والتعليمالتربية

الجهةحسبهابينالمقارنةثموالرياض،المدارسهذهفيوالعاملينوالمعلمينالطلبةعددوأيضاالصفية،والكثافةالشعب

.أخرىإحصائيةمؤشراتإلىباإلضافةعليهاالمشرفة

والتي،2020/2019الدراسيللعامغزةمحافظاتفيالعاليالتعليممؤسساتإحصاءاتويتضمن:الثانيالجزء

واالستيعابجمالححيثمنالعاليالتعليمومؤسساتللجامعاتالفعليالواقعيعكسسنويإحصائيرقمتوفيرإلىتهدف

وأنالتعليم،حقليفوالمعنيينالباحثينإحتياجاتيلبيأنآملينوالعاملين،والخريجينالمختلفةوالتخصصاتوالبرامج

.المؤسساتلهذهالتربويالواقعوتشخيصرصدفيفيهالواردةالبياناتتسهم

المتواضع،الجهدهذافيأسهممنلكلاالمتنانوعظيمالجزيلبالشكرالتربويللتخطيطالعامةاإلدارةتتقدمختاما ً

الوزارةدرففيلتعاونهمالعاليالتعليممؤسساتجميعوالخاصالتعليموقطاعالدوليةالغوثلوكالةموصولوالشكر

.اإلحصائيالكتابهذافيالموجودةوالبياناتبالمعلومات

اإلدارة العامة للتخطيط

وزارة التربية والتعليم العالي 
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%97.7نسبة االلتحاق في الصف األول األساسي في قطاع عزةالتعليم العام16
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%93.9معدل االنتقال للطلبة من المرحلة األساسية إلى المرحلة الثانوية في المدارس الحكوميةالتعليم العام18
%95.4معدل االنتقال للطلبة من الصف التاسع إلى الصف العاشر في قطاع غزة التعليم العام19
%1.2نسب الطلبة ذوي االعاقة المدمجين في المدارس الحكومية التعليم العام20
%3.4نسب الطلبة ذوي االعاقة المدمجين في المدراس الخاصةالتعليم العام21
%28.0معدل الطلبة الملتحقين بالفرع العلمي في المدارس الثانويةالتعليم العام22
%66.0معدل الطلبة الملتحقين بالفرع األدبي في المدارس الثانويةالتعليم العام23
%2.9معدل الطلبة الملتحقين بالفرع الشرعي في المدارس الثانويةالتعليم العام24

المؤشرات اإلحصائية لوزارة التربية والتعليم العالي 
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عدد/نسبةاسم المؤشرالقسم الفرعيم

المؤشرات اإلحصائية لوزارة التربية والتعليم العالي 

%1.9معدل الطلبة الملتحقين بالفرع الريادي في المدارس الثانويةالتعليم العام25
%4.3.الزيادة الطالبية السنوية في المدارس الحكوميةالتعليم العام26
%1.2الزيادة الطالبية السنوية في مدارس الوكالةالتعليم العام27
61عدد مؤسسات التعليم الخاصالتعليم العام28

7عدد مراكز التدريب في المديرياتالتعليم العام29

25عدد مراكز محو األمية  الحكومية في قطاع غزةالتعليم غير النظامي1

12عدد مراكز التعليم الموازي الحكومية في قطاع غزةالتعليم غير النظامي2

396عدد المراكز التعليمية الخاصة في قطاع غزةالتعليم غير النظامي3

34عدد مراكز التربية الخاصة في قطاع غزةالتعليم غير النظامي4

25عدد مدارس التربية الخاصة في قطاع غزةالتعليم غير النظامي5

9عدد المدارس الحكومية التي تحتوي صفوف مهنية التعليم المهني1

%0.7نسبة المدارس المهنية لمجموع المدارس الحكوميةالتعليم المهني2
%0.3.نسبة الطلبة في المدارس المهنية لمجموع الطلبة في المدارس الحكوميةالتعليم المهني3
%0.4نسبة الطلبة في المدارس المهنية لمجموع الطلبة في مدراس الوكالةالتعليم المهني4
%2.7نسبة الطلبة الملتحقين بالدبلوم المهني من إجمالي خريجي الثانوية العامةالتعليم المهني5

%53.0نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ماجستير في التعليم العالىالتعليم العالي1
%44.7نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على دكتوراه في التعليم العالىالتعليم العالي2
ًالتعليم العالي3 16758عدد الطلبة الخريجين من مؤسسات التعليم العالي سنويا

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

18عدد مؤسسات التعليم العالي التي تمنح درجة البكالوريوس فأعلىالتعليم العالي5

10المساحة المتاحة لكل طالب من مساحة الحرم الجامعي ككلالتعليم العالي6

%39.0نسبة االكاديميين الغير مفرغين في مؤسسات التعليم العاليالتعليم العالي7
26عدد مؤسسات التعليم العاليالتعليم العالي8

10عدد الكليات الجامعيةالتعليم العالي9

8عدد الجامعاتالتعليم العالي10

8عدد الكليات المتوسطةالتعليم العالي11

%67.0متوسط معدل الثانوية العامة للطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العاليالتعليم العام12
81470.عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العاليالتعليم العالي13

ًالتعليم العالي14 16758.عدد الطلبة الخريجين من مؤسسات التعليم العالي سنويا

27764. م 2020-2019عدد الطلبة الملتحقين الجدد بالعام التعليم العالي15

%69.2نسبة مؤسسات التعليم العالي التي تمنح درجة البكالوريوس فأعلىالتعليم العالي16
 م 2019/2020تم االعتماد في حساب بعض المؤشرات على الكتاب اإلحصائي السنوي للتعليم في محافظات غزة / مالحظة 
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الجزء األول

إحصاءات

التعليمًالعام

 



ةخارطة التوزيع اجلغرايف للمباني التي تشرف عليها وزارة الرتبية والتعليم العايل حسب املديريات يف قطاع غز

رياض األطفال املرخصة



املدارس احلكومية

التي تشرف عليها وزارة الرتبية والتعليم العايل حسب املديريات يف قطاع غزةاملدرسيةخارطة التوزيع اجلغرايف للمباني



مدارس الوكالة 

 قطاع غزة خارطة التوزيع اجلغرايف للمباني التي تشرف عليها وزارة الرتبية والتعليم العايل حسب املديريات يف



املدارس اخلاصة

 قطاع غزة خارطة التوزيع اجلغرايف للمباني التي تشرف عليها وزارة الرتبية والتعليم العايل حسب املديريات يف



.(%0.14)روضة حكومية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم العالي بنسبة بلغت  (1)

.(%99.86)روضة يشرف عليها القطاع الخاص بنسبة بلغت  (695)

.(%0.22)شعب في الرياض التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي بنسبة بلغت  (6)

.(%99.78)شعبة في الرياض التابعة للقطاع الخاص بنسبة بلغت  (2696)

.(%0.13)طفل وطفلة في الرياض الحكومية بنسبة بلغت  (90)

.(%99.87)طفل وطفلة في الرياض الخاصة بنسبة بلغت  (67430)

.(%54.99)مبنى مدرسي تابع لوزارة التربية والتعليم العالي بنسبة بلغت  (292)

.(%33.52)مبنى مدرسي تابع  لوكالة الغوث بنسبة بلغت  (178)

.(%11.49)مبنى مدرسي تابع للقطاع الخاص بنسبة بلغت  (61)

.( %55.13)مدرسة تشرف عليها وزارة التربية والتعليم العالي بنسبة بلغت  (414)

.( %36.75)مدرسة تشرف عليها وكالة الغوث بنسبة بلغت  (276)

.( %8.12)مدرسة يشرف عليها القطاع الخاص بنسبة بلغت  (61)

ً (39.76)شعبة في المدارس الحكومية، بمعدل كثافة صفية  (6970) .شعبة/طالبا

ً (41.17)شعبة في المدارس التابعة لوكالة الغوث، بمعدل كثافة صفية  (6854) .شعبة/طالبا

ً (22.38)شعبة في المدارس الخاصة، بمعدل كثافة صفية  (786) .شعبة/طالبا

الفصل األول
مؤشرات إحصائية رئيسة 

:رياض األطفال: أوالً

:روضة موزعة على النحو التالي (696)- م 2020/2019بلغ عدد رياض األطفال في محافظات غزة للعام الدراسي 

:شعبة موزعة على النحو التالي (2702)- م 2020/2019بلغ عدد الشعب في رياض األطفال في محافظات غزة للعام الدراسي 

طفل وطفلة  (67520)- م 2020/2019بلغ عدد األطفال في رياض األطفال في محافظات غزة للعام الدراسي 

:موزعين على النحو التالي

 (14)طالبة موزعين على  (193)طالباً، و (116)طالباً وطالبة في الصف التمهيدي منهم  (309)يوجد / مالحظة

.شعبة في المدارس الحكومية والخاصة بجميع مديريات التربية والتعليم 

ً :المدارس: ثانيا

مبنى مدرسي موزعة  (531 )- م 2020/2019بلغ عدد األبنية المدرسية في محافظات غزة للعام الدراسي الحالي 

:على النحو التالي

:مدرسة موزعة على النحو التالي (751)- م 2020/2019بلغ عدد المدارس في محافظات غزة للعام الدراسي 

شعبة موزعة على النحو   (14610)- م 2020/2019بلغ عدد الشعب في محافظات غزة للعام الدراسي الحالي 

:التالي
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:طالباً وطالبة موزعين على النحو التالي (576951)- م 2020 / 2019بلغ عدد الطلبة في محافظات غزة للعام الدراسي 

v(277153)  (%48.04)طالباً وطالبة في المدارس الحكومية بنسبة بلغت.

v(282207)  (%48.91)طالباً وطالبة في مدارس وكالة الغوث بنسبة بلغت.

v(17591)  (%3.05)طالباً وطالبة في المدارس الخاصة بنسبة بلغت.

من إجمالي الطلبة العام في محافظات غزة موزعين  (%80.62)طالباً وطالبة بنسبة بلغت  (465124)بلغ إجمالي عدد طلبة المرحلة األساسية 

:على النحو التالي

v(171613)  (%36.90 )طالباً وطالبة في المدارس الحكومية بنسبة بلغت.

v(282207)  (%60.67 )طالباً وطالبة في المدارس التابعة لوكالة الغوث بنسبة بلغت.

v(11304)  (%2.43 )طالباً وطالبة في المدارس الخاصة بنسبة بلغت.

من إجمالي الطلبة العام في محافظات غزة  (%19.38)طالباً وطالبة بنسبة بلغت  (111827)بينما بلغ إجمالي عدد طلبة المرحلة الثانوية 

:موزعين على النحو التالي

v(105540)  (%94.38)طالباً وطالبة في المدارس الحكومية بنسبة بلغت.

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

v(6287)  (%5.62)طالباً وطالبة في المدارس الخاصة بنسبة بلغت.

عامالً وعاملة موزعين على النحو  (26679)  - 2020 / 2019للعام الدراسي  (معلمين، إداريين، فنيين، مستخدمين، أذنة  )بلغ عدد العاملين 

:التالي

v(14722)  (%55.18)عامالً وعاملة في المدارس الحكومية بنسبة بلغت.

v(10234)  (%38.36)عامالً وعاملة في المدارس التابعة لوكالة الغوث بنسبة بلغت.

v(1723)  (%6.46)عامالً وعاملة في المدارس الخاصة بنسبة بلغت.

من إجمالي العاملين العام في محافظات غزة  (%74.80)عامالً وعاملة بنسبة بلغت  (19957)بلغ إجمالي عدد العاملين في المرحلة األساسية 

:موزعين على النحو التالي

v(8520)  (%42.70)عامالً وعاملة في المدارس الحكومية بنسبة بلغت.

v(10234)  (%51.28)عامالً وعاملة في المدارس التابعة لوكالة الغوث بنسبة بلغت.

v(1203)  (%6.02)عامالً وعاملة في المدارس الخاصة بنسبة بلغت.

من إجمالي العاملين العام في محافظات غزة  (%25.20)عامالً وعاملة بنسبة بلغت  (6722)بينما بلغ إجمالي عدد العاملين في المرحلة الثانوية 

:موزعين على النحو التالي

v(6206)  (%92.3)عامالً وعاملة في المدارس الحكومية بنسبة بلغت.

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

v(520)  (%7.7)عامالً وعاملة في المدارس الخاصة بنسبة بلغت.
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عدد

منحتجديدخاصةحكوميةالرياض

98197935شمال غزة

1271271189غرب غزة

8282793شرق غزة

103103994الوسطى

8888808خانيونس

7171638شرق خانيونس

12712711017رفح 

696169564254المجموع

اإلجمالي الكلي

(1.2)شكل 

إحصاءات رياض األطفال: أوالً

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

المديرية
الترخيصالجهة المشرفة

(1.1)شكل 

0.14%

99.86%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

حكومية خاصة

نسبة رياض األطفال حسب الجهة المشرفة

92.24%

7.76%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

تجديد منح

نسبة رياض األطفال حسب الترخيص
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عددالكثافةعددعدد

المجموعإناثذكورالمربياتالصفيةالشعبالرياض

9843025.494395734522810962شمال غزة

12752621.135415598551811116غرب غزة

8237627.904015404508810492شرق غزة

10336324.50381456743278894الوسطى

8833327.31342458045139093خانيونس

7125926.45269352833226850شرق خانيونس

12741524.374425179493410113رفح 

696270224.992815345903293067520المجموع

عددالكثافةعددعدد

المجموعإناثذكورالمربياتالصفيةالشعبالرياض

1615.006494190حكومية

695269625.012809345413288967430خاصة

696270224.992815345903293067520المجموع

(1.3)شكل 

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

المديرية
عدد االطفال

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

المديرية
عدد االطفال

شمال غزة غرب غزة شرق غزة الوسطى خانيونس شرق 

خانيونس

رفح 

نسبة رياض األطفال والمربيات حسب المديرية

المربيات

الرياض

شمال غزة غرب غزة شرق غزة الوسطى خانيونس شرق 

خانيونس

رفح 

نسبة الشعب واألطفال حسب المديرية

األطفال

الشعب
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الكثافة

الصفيةإناثذكور

19.04%2182204381%231الرعاية

23.92%13631133462697740%112842البستان

25.86%20741193644010559%155157التمهيدي

24.99%345903293067520100%2702100المجموع 

(1.4)شكل 

توزيع طلبة رياض األطفال حسب الصف (1.4)جدول 

%الشعبالصف

أعداد الطلبة

%المجموع

42%

57%

39%

60%

41%

59%

البستان التمهيدي

نسبة شعب وطلبة رياض األطفال حسب الصف

نسبة الشعب

نسبة الطلبة الذكور

نسبة الطلبة اإلناث

 17



الكثافةحجمعددعددعدد عددعددالجهة

الصفيةالمدرسةالشعبالمجموعإناثذكورالعاملينالمعلمينالمدارساألبنيةالمشرفة

29241411062147221330171441362771536970669.45239.76حكومة

17827687091023414572113648628220768541022.4941.17وكالة

61611240172310981661017591786288.37722.38خاصة

531751210112667928971928723257695114610768.24439.49المجموع

(1.5)شكل 

ً إحصاءات المدارس: ثانيا

أعداد المدارس واألبنية المدرسية والشعب والطلبة والمعلمين والعاملين حسب الجهة المشرفة (1.5)جدول 

عدد الطلبة

(1.6)شكل 

48.04% 47.71%48.91% 46.91%

3.05%
5.38%

الطلبة الشعب

نسبة الطلبة والشعب حسب الجهة المشرفة

54.99% 55.13%
52.65%

55.18%

33.52%
36.75%

41.45%
38.36%

11.49%
8.12%

5.90% 6.46%

األبنية المدارس المعلمين العاملين

نسبة األبنية والمدارس والمعلمين والعاملين حسب الجهة المشرفة

خاصة

وكالة

حكومة

خاصة

وكالة

حكومة
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نسبةنسبةمجموعمجموع

العاملينالطلبةالعاملينالطلبةالعاملينالطلبةالعاملينالطلبةالعاملينالطلبة

%74.80%1716138520282207102341130412034651241995780.62أساسية

%25.20%10554062026287520111827672219.38*ثانوية 

%100%277153147222822071023417591172357695126679100المجموع

عدد 

المدارس

النسبة 

المئوية

عدد 

المدارس

النسبة 

المئوية

عدد 

المدارس

النسبة 

المئوية

26845.04%14693.59%41455.13%

27646.39%0.00%27636.75%

518.57%106.41%618.12%

595100%156100%751100%

:مالحظة

الجهة المشرفة

أعداد المدارس والطلبة والعاملين حسب المرحلة والجهة المشرفة (1.6) جدول

المرحلة
خاصةوكالةحكومة

المجموعثانويةأساسية

(12،11)فقط ، اليوجد بها صفوف  (10-1)المدرسة التي تحتوي على صفوف : المرحلة األساسية

 (12،11)المدرسة التي أعلى صف  فيها : المرحلة الثانوية

حكومة

وكالة

خاصة

المجموع

(1.7)شكل 

(1.8)شكل 

74.80%

25.20%

أساسية *ثانوية 

نسبة العاملين حسب المرحلة
80.62%

19.38%

أساسية *ثانوية 

نسبة الطلبة حسب المرحلة

268

146

276

51

10

0
25
50
75

100
125
150
175
200
225
250
275
300

أساسية ثانوية

أعداد المدارس حسب المرحلة والجهة المشرفة

خاصة

وكالة

حكومة
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v

v

v

عدد المدارس
النسبة 

المئوية
عدد المدارس

النسبة 

المئوية
النسبة المئويةعدد المدارس

17241.55%8631.16%61100.0%

307.25%0.00%

307.25%41.45%

9121.98%9434.06%

9121.98%9233.33%

414100%276100%61100%

:مالحظات هامة

– مدرسة بنظام فترتين بإدارتين مستقلتين  (92 )صباحي، – مدرسة بنظام فترتين بإدارتين مستقلتين  (94)مدرسة فترة واحدة،  (86)

. *مدارس مسائي دائم مستأجرة من المدارس الحكومية في مديرية شرق غزة (4)مسائي، و 

توزيع المدارس حسب فترة الدوام

:مدرسة موزعة على النحو التالي (751 )- م 2020/2019بلغ عدد المدارس في محافظات غزة للعام الدراسي الحالي 

:مدرسة (414 ) المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي

– مدرسة بنظام فترتين بإدارتين مستقلتين  (91 )صباحي، – مدرسة بنظام فترتين بإدارتين مستقلتين  (91)مدرسة فترة واحدة،  (172)

.مسائي دائم– مدرسة بنظام فترتين بإدارتين مستقلتين  (30 )صباحي دائم، – مدرسة بنظام فترتين بإدارتين مستقلتين  (30 )مسائي، 

:مدرسة (276  ) المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية

المجموع

.مدرسة تعمل بنظام الفترة الواحدة (61)المدارس التابعة للقطاع الخاص 

أعداد المدارس حسب فترة الدوام والجهة المشرفة (1.7)جدول 

فترة دوام المدرسة

خاصةوكالةحكومة

فترة واحدة

صباحي دائم

مسائي دائم

صباحي

مسائي

عدد األبنية التابعة لوزارة التربية والتعليم أقل من مجموع عدد مدارس الفترة الواحدة ونصف عدد مدارس الفترتين نظراً الشتراك 

.مدرستين فترة واحدة في نفس المبنى في آٍن واحد 

4عدد األبنية التابعة لوكالة الغوث الدولية أقل من مجموع عدد مدارس الفترة الواحدة ونصف عدد مدارس الفترتين نظراً الشتراك 

.   مدارس مستأجرة داخل مدارس حكومية 4وكذلك وجود , مدارس فترة صباحية بواقع مدرستين في نفس المبنى في آٍن واحد 

يوجد مدرسة واحدة في المبنى المدرسي :فترة واحدة

دوام المدرسة صباحي في كال الفصلين :صباحي دائم

دوام المدرسة مسائي في كال الفصلين :مسائي دائم

دوام المدرسة صباحي في الفصل األول و مسائي في الفصل الثاني: صباحي

دوام المدرسة مسائي في الفصل األول وصباحي في الفصل الثاني :مسائي

 .(46) اختالف عدد مدارس الفترة الصباحية عن عدد مدارس الفترة المسائية التابعة لوكالة الغوث الدولية موضح في مالحظة صفحة 
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v

v

v

المجموع إناثذكورالمجموعإناثذكور

%704677267214313913301714413627715351.65حكومة

%13759412891926651314572113648628220794.44وكالة

%3375270160761098166101759134.54خاصة

%21143620429241572828971928723257695172.06المجموع

.طالباً وطالبة من إجمالي عدد الطلبة  (%51.65)طالبة بنسبة بلغت  (72672)طالباً و (70467)

توزيع الطلبة الالجئين على المدارس

طالباً وطالبة (%72.06)طالباً وطالبة، بنسبة بلغت  ( 415728)بلغ إجمالي الطلبة الالجئين 

طالباً الجئاً  (211436)طالباً وطالبة، منهم  (576951)من إجمالي الطلبة العام البالغ 

:طالبة الجئة موزعين على النحو التالي (204292)و

:المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي

(1.9)شكل 

:المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية

.طالباً وطالبة من إجمالي عدد الطلبة  (%94.44)طالبة بنسبة بلغت  (128919)طالباً و (137594)

:المدارس التابعة للقطاع الخاص

.طالباً وطالبة  من إجمالي عدد الطلبة  (%34.54)طالبة بنسبة بلغت  (2701)طالباً و (3375)

أعداد الطلبة الكلي والطلبة الالجئين حسب الجنس والجهة المشرفة (1.8)جدول 

الجهة المشرفة
عدد الطلبة الكليعدد الطلبة الالجئين

نسبة الالجئين

70467 72672

143139137594
128919

266513

3375 2701 6076

ذكور إناث المجموع

أعدادًالطلبةًالالجئينًحسبًالجنسًوالجهةًالمشرفة

خاصة

وكالة

حكومة
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v

v

v

v

v

v

v

v

v

                                                        

النسبة المئويةعدد المدارسالنسبة المئويةعدد المدارسالنسبة المئويةعدد المدارس

314%1321.31%11742.39%18444.44ذكور

241%69.84%7226.09%16339.37اناث

196%4268.85%8731.52%6716.18مشتركة

751%61100%276100%414100المجموع

:مالحظات هامة

 

.من إجمالي المدارس الخاصة (%9.84 )مدارس إناث بنسبة بلغت  (6)

توزيع المدارس حسب جنس المدرسة 

موزعة حسب مدرسة  (414) بلغ إجمالي عدد المدارس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم العالي

:على النحو التالي جنس المدرسة

.من إجمالي المدارس الحكومية (%44.44 )مدرسة ذكور بنسبة بلغت  (184)

.من إجمالي المدارس الحكومية (%39.37 )مدرسة إناث بنسبة بلغت  (163)

.من إجمالي المدارس الحكومية (%16.18 )مدرسة مشتركة بنسبة بلغت  (67)

موزعة حسب جنس مدرسة  (276) كما بلغ إجمالي عدد المدارس التي تشرف عليها وكالة الغوث الدولية

:على النحو التالي المدرسة

.من إجمالي مدارس وكالة الغوث (%42.39 )مدرسة ذكور بنسبة بلغت  (117)

.من إجمالي مدارس وكالة الغوث (%26.09 )مدرسة إناث بنسبة بلغت  (72)

.من إجمالي مدارس وكالة الغوث (%31.52 )مدرسة مشتركة بنسبة بلغت  (87)

موزعة حسب جنس مدرسة  (61) بينما بلغ إجمالي عدد المدارس التي يشرف عليها القطاع الخاص

:على النحو التالي المدرسة

.من إجمالي المدارس الخاصة (%21.31 )مدرسة ذكور بنسبة بلغت  (13)

.من إجمالي المدارس الخاصة (%68.85 )مدرسة مشتركة بنسبة بلغت  (42)

أعداد ونسب المدارس حسب جنس المدرسة والجهة المشرفة (1.9)جدول 

جنس المدرسة
خاصةوكالةحكومة

المجموع

(1.10)شكل 

وباقي صفوف المدرسة, ذكور وإناث معاً : يكون الصف األول أو الصفين األول والثاني على األكثر  :المدرسة المشتركة 

.من اإلناث فقط باستثناء بعض الحاالت المحدودة جداً تكون فيها باقي الصفوف من الذكور فقط أو كال الجنسين  

يوجد حالة خاصة لمدرسة مشتركة تشرف عليها وزارة التربية والتعليم العالي تكون فيها صفوف للذكور وصفوف 

.أخرى منفصلة لإلناث وهي النور واألمل الثانوية المشتركة للمكفوفين 

163

67

117

72
87

13 6

42

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ذكور اناث مشتركة

أعداد المدارس حسب جنس المدرسة والجهة المشرفة

خاصة

وكالة

حكومة
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المرحلةالعام
المدارس 

الحكومية
المرحلةالعامالمجموع العامالمدارس الخاصةمدارس الوكالة

المدارس 

الحكومية
المجموع العامالمدارس الخاصةمدارس الوكالة

25922121501أساسية1051547266أساسية

12412136ثانوية380543ثانوية

38322133637المجموع14315412309المجموع

25522833516أساسية1171629288أساسية

132012144ثانوية500252ثانوية

38722845660المجموع16716211340المجموع

26023834532أساسية12716813308أساسية

134012146ثانوية580462ثانوية

39423846678المجموع18516817370المجموع

26324337543أساسية14216814324أساسية

134011145ثانوية650368ثانوية

39724348688المجموع20716817392المجموع

26024539544أساسية15216815335أساسية

138011149ثانوية660571ثانوية

39824550693المجموع21816820406المجموع

25024539534أساسية16816818354أساسية

145011156ثانوية640569ثانوية

39524550690المجموع23216823423المجموع

25025236538أساسية18116921371أساسية

14515160ثانوية700575ثانوية

39525251698المجموع25116926446المجموع

25725738552أساسية19317418385أساسية

13814152ثانوية890594ثانوية

39525752704المجموع28217423479المجموع

25726743567أساسية20217719398أساسية

13512147ثانوية10205107ثانوية

39226755714المجموع30417724505المجموع

25527546576أساسية20918020409أساسية

14211153ثانوية11006116ثانوية

39727557729المجموع31918026525المجموع

26227443579أساسية22818719434أساسية

14711158ثانوية11509124ثانوية

40927454737المجموع34318728558المجموع

26827651595أساسية23119322446أساسية

14610156ثانوية122010132ثانوية

41427661751المجموع35319332578المجموع

25321422489أساسية

117012129ثانوية

37021434618المجموع

1998/19972011/2010

( 2020 / 2019 - 1996 / 1995 )إحصاء مقارن ألعداد المدارس حسب الجهة المشرفة والمرحلة الدراسية خالل الفترة من (1.10)  جدول

1996/19952009/2008

1997/19962010/2009

1999/19982012/2011

2000/19992013/2012

2001/20002014/2013

2002/20012015/2014

2003/20022016/2015

2004/20032017/2016

2008/2007

2005/20042018/2017

2006/20052019/2018

2007/20062020/2019
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(1.11)شكل 

414409397392395395395395398397394387383370
343

319304
282

251
232218207

185
167

المدارس الحكومية

276274275267257257252245245243
228221214

193
180177174169168168168168162154

الوكالةمدارس

61
54575552525150504645

333432
2624232623201717

1112

المدارس الخاصة
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النسبةالنسبةالنسبةالنسبةالجهة

المئويةثانويةأساسيةالمئويةثانويةأساسيةالمئويةثانويةأساسيةالمئويةثانويةأساسيةالمشرفة

%105478418388.75%2944918270477198.27%74946012098.28%4725729.59شمال غزة

%1302853215510.26%3730820040573489.94%90548113869.49%52267810.39غرب غزة

%1728594232211.05%48665139936265810.86%1163337150010.27%71199011.98شرق غزة

%42382512485.94%1039517352277474.81%2884757635.22%1926455.99الوسطى

%77860913876.60%2108613499345855.99%5263418675.93%3116476.26خانيونس

%5674279944.73%138178653224703.89%3852296144.20%2717445.86شرق خانيونس

%49162711185.32%1089313733246264.27%2993326314.32%2117385.06رفح

26814641455.13%43152655697047.71%17161310554027715348.04%634347191106252.65%

%161316137.68%52270522709.06%126912698.69%49496.52شمال غزة

%138913896.61%45048450487.81%109110917.47%47476.26غرب غزة

%7917913.76%25663256634.45%6276274.29%28283.73شرق غزة

%178917898.51%57263572639.93%139013909.51%59597.86الوسطى

%8108103.86%25610256104.44%6226224.26%26263.46خانيونس

%9009004.28%29669296695.14%7217214.93%26263.46شرق خانيونس

%141714176.74%46684466848.09%113411347.76%41415.46رفح

276027636.75%68540685446.91%282207028220748.91%87090870941.45%

%73730.35%7987980.14%50500.34%660.80شمال غزة

%2872945812.77%3744452282661.43%1851843692.53%167233.06غرب غزة

%174502241.07%244797134180.59%105331380.94%91101.33شرق غزة

%112291410.67%156251920810.36%7218900.62%6170.93الوسطى

%92920.44%130313030.23%59590.40%550.67خانيونس

%7117880.42%85027511250.19%4111520.36%6170.93شرق خانيونس

%41410.20%6006000.10%28280.19%330.40رفح

5110618.12%5402467865.38%113046287175913.05%85039012405.90%

595156751100%11709290114610100%465124111827576951100%15902510921011100%

توزيع المدارس والشعب والطلبة والمعلمين حسب الجهة المشرفة والمديرية ومرحلة المدرسة (1.11) جدول

المديرية
عدد المدارس

المجموع
عدد الشعب

المجموع
عدد الطلبة

المجموع
عدد المعلمين

المجموع

المجموع

المجموع العام

حكومة

المجموع

وكالة

الغوث

المجموع

القطاع الخاص
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مشتركةإناثذكورمشتركةإناثذكورمشتركةإناثذكور

21188471213253331872شمال غزة  

2115165214122635271678غرب غزة 

3125157171111938361690شرق غزة 

101819101332620141145الوسطى 

141163179162120647خانيونس 

121052798172118544شرق خانيونس

98421791171617538رفح

11888622686675514618416367414

2213144922131449شمال غزة  

22916472291647غرب غزة 

10810281081028شرق غزة 

2416195924161959الوسطى 

128626128626خانيونس 

117826117826شرق خانيونس

1611144116111441رفح

11772872760001177287276

114601146شمال غزة  

11141677112123غرب غزة 

2791130710شرق غزة 

2136113137الوسطى 

212502125خانيونس 

2136112237شرق خانيونس

12301023رفح

1153551217101364261

4432261021213025564526127شمال غزة  

4425461151412733583753148غرب غزة 

433332108811120514433128شرق غزة 

361830841113327473133111الوسطى 

282014627901635291478خانيونس 

251816599901834271677شرق خانيونس

261920657911733282182رفح

246165184595687612156314241196751

توزيع المدارس حسب الجهة المشرفة والمديرية والمرحلة وجنس المدرسة (1.12)جدول 

أساسية المرحلة

المجموع
ثانوية

المجموع
جميع المراحل 

المجموع
الجهة المشرفة

المجموع

محافظات 

غزة

المجموع

حكومة

المجموع

وكالة

الغوث

المجموع

القطاع 

الخاص
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مشتركةإناثذكورمشتركةإناثذكورمشتركةإناثذكور

3272971257492122484605395451251209شمال غزة  

3662732669052502314816165042661386غرب غزة 

4984212441163116200213376146212651500شرق غزة 

1282313728819623940475324262177763الوسطى 

244175107526159182341403357107867خانيونس 

1621477638510212722926427476614شرق خانيونس

128107642991391751833226728282631رفح

1853144310194315117414027926553027284510986970

536347386126905363473861269شمال غزة  

520194377109105201943771091غرب غزة 

1981942356270198194235627شرق غزة 

565378447139005653784471390الوسطى 

2701921606220270192160622خانيونس 

3041842337210304184233721شرق خانيونس

432327375113404323273751134رفح

282518162213685400002825181622136854

6638500663850شمال غزة  

25131471851841842513331369غرب غزة 

4065105333373065138شرق غزة 

228427218184084290الوسطى 

28151659028151659خانيونس 

1971541111119181552شرق خانيونس

721280702128رفح

14749344540511118424619860528786

8696505492068212248046010818985492528شمال غزة  

911480790218125023118466511617119742846غرب غزة 

7366155441895149200213708858155652265شرق غزة 

7154096261750214239404939296486662243الوسطى 

542382283120715918203417015642831548خانيونس 

485338324114710213802405874763241387شرق خانيونس

5674344601461139175183327066094781793رفح

4825330835761170912251413263290160504721383914610

توزيع الشعب حسب الجهة المشرفة والمديرية والمرحلة وجنس المدرسة (A-1.13)جدول 

أساسية المرحلة

المجموع

ثانوية

المجموع

جميع المراحل 

المجموع
الجهة المشرفة

المجموع

محافظات 

غزة

المجموع

حكومة

المجموع

وكالة

الغوث

المجموع

القطاع 

الخاص
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مشتركةإناثذكورمشتركةإناثذكورمشتركةإناثذكور

32734478749212248460539592781209شمال غزة  

3663901499052502314816166211491386غرب غزة 

498526139116311621833376147441421500شرق غزة 

12896642882012581647532935480763الوسطى 

2442374552615918234140341945867خانيونس 

1681774038510212722927030440614شرق خانيونس

1341313429913919333227332434631رفح

18651901549431511791457192655304433585686970

545506218126905455062181269شمال غزة  

521357213109105213572131091غرب غزة 

1982601696270198260169627شرق غزة 

568547275139005685472751390الوسطى 

27928360622027928360622خانيونس 

3042841337210304284133721شرق خانيونس

443428263113404434282631134رفح

285826651331685400002858266513316854

7637500763750شمال غزة  

371912918512341381844953267369غرب غزة 

47454105333380454138شرق غزة 

22193172181840193190الوسطى 

321985903219859خانيونس 

201384111112024852شرق خانيونس

7714280771428رفح

172872815406345138246235132419786

87985633320682122480460109111043332528شمال غزة  

9247664912181262265138665118610316292846غرب غزة 

7437903621895149218337089210083652265شرق غزة 

7186623701750219258164939379203862243الوسطى 

555539113120715918203417147211131548خانيونس 

492474181114710213802405946121811387شرق خانيونس

584566311146113919303327237593111793رفح

4895465321611170912421502157290161376155231814610

:مالحظات هامة

  عدد الشعب المشتركة أقل من عدد شعب المدارس المشتركة وكذلك عدد شعب اإلناث أكبر من عدد شعب مدارس اإلناث نظراً لوجود عدد من شعب اإلناث في المدارس المشتركة 

توزيع الشعب حسب الجهة المشرفة والمديرية والمرحلة وجنس الشعبة (B-1.13)جدول 

أساسية المرحلة
المجموع

ثانوية
المجموع

جميع المراحل 
المجموع

الجهة المشرفة

المجموع

محافظات

 غزة

المجموع

.   عدد شعب الذكور في بعض مديريات التعليم أكبر من عدد شعب مدارس الذكور نظراً لوجود عدد من شعب الذكور في المدارس المشتركة 

حكومة

المجموع

وكالة

الغوث

المجموع

القطاع 

الخاص
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إناثذكورإناثذكورإناثذكور

1462414825294498446982418270230702464947719شمال غزة  

17716195923730810666937420040283822896657348غرب غزة 

2374924916486654945904813993286943396462658شرق غزة 

57484647103957560979217352133081443927747الوسطى 

1088110205210866410708913499172911729434585خانيونس 

6781703613817380748468653105881188222470شرق خانيونس

55095384108936175755813733116841294224626رفح

85008866051716134800957531105540133017144136277153

2673125539522700267312553952270شمال غزة  

2598819060450480259881906045048غرب غزة 

1171713946256630117171394625663شرق غزة 

2904928214572630290492821457263الوسطى 

1293812672256100129381267225610خانيونس 

1546814201296690154681420129669شرق خانيونس

2383022854466840238302285446684رفح

145721136486282207000145721136486282207

5172817980517281798شمال غزة  

233914053744208624364522442538418266غرب غزة 

1960487244797197129314873418شرق غزة 

873689156251951913926892081الوسطى 

821482130308214821303خانيونس 

5473038502752755475781125شرق خانيونس

3482526000348252600رفح

740538991130435762711628710981661017591

41872406458251784469824182705031850469100787شمال غزة  

4604340057861001275211810245625879551867110662غرب غزة 

3742639349767755916904814964433424839791739شرق غزة 

3567033550692208079979217871437494334287091الوسطى 

2464023359479996410708913499310503044861498خانيونس 

227962154044336380751218928266032666153264شرق خانيونس

2968728490581776175755813733358623604871910رفح

2381342269904651245158560242111827289719287232576951

توزيع الطلبة حسب الجهة المشرفة والمديرية والجنس والمرحلة (1.14)جدول 

أساسية المرحلة
المجموع

ثانوية
المجموع

جميع المراحل 

المجموع
الجهة المشرفة

المجموع

محافظات

 غزة

المجموع

حكومة

المجموع

وكالة

الغوث

المجموع

القطاع 

الخاص
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الكثافة

الصفيةإناثذكور

141628749266555540439.13األول األساسي

142528707275185622539.46الثاني األساسي

144328606275875619338.94الثالث األساسي

148130278283885866639.61الرابع األساسي

133926790258725266239.33الخامس األساسي

126725303246894999239.46السادس األساسي

123325245239834922839.93السابع األساسي

116023360229354629539.91الثامن األساسي

113321938226814461939.38التاسع األساسي

97119684212464093042.15العاشر األساسي األكاديمي

1303030.00العاشر األساسي المهني

1286925869025155451024439.65مجموع األساسي

281492456331055737.57األول الثانوي العلمي

23937784354813234.03الثاني الثانوي العلمي

55210482123542283641.37األول الثانوي أدبي

5209616115822119840.77الثاني الثانوي أدبي

2644450394736.42األول الثانوي الشرعي

2846151897934.96الثاني الثانوي الشرعي

3636321.00األول الثانوي الزراعي

4868621.50الثاني الثانوي الزراعي

171747024414.35األول الثانوي الصناعي

181696523413.00الثاني الثانوي الصناعي

425638822.00األول الثانوي اقتصاد منزلي

3666622.00الثاني الثانوي اقتصاد منزلي

2546326973229.28األول الثانوي ريادة أعمال

2134420154525.95الثاني الثانوي ريادة أعمال

174131029356786670738.32  مجموع الثانوي

1461028971928723257695139.49المجموع العام

توزيع طلبة مدارس قطاع غزة حسب الصف (1.15)جدول 

الشعبالصف
عدد الطلبة

المجموع
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الكثافة

الصفيةإناثذكور

515975699511970738.27األول األساسي

5159862102552011739.06الثاني األساسي

5269758102171997537.98الثالث األساسي

52510283106872097039.94الرابع األساسي

477928197001898139.79الخامس األساسي

461894894201836839.84السادس األساسي

451902193421836340.72السابع األساسي

434837991651754440.42الثامن األساسي

422790689921689840.04التاسع األساسي

93719195209884018342.88العاشر األساسي األكاديمي

1303030.00العاشر األساسي المهني

526410241910871721113640.11مجموع األساسي

265475655001025638.70األول الثانوي العلمي

22936374293793034.63الثاني الثانوي العلمي

54810417123132273041.48األول الثانوي أدبي

5159559115582111741.00الثاني الثانوي أدبي

2644450394736.42األول الثانوي الشرعي

2846151897934.96الثاني الثانوي الشرعي

3636321.00األول الثانوي الزراعي

4868621.50الثاني الثانوي الزراعي

171747024414.35األول الثانوي الصناعي

181696523413.00الثاني الثانوي الصناعي

425638822.00األول الثانوي اقتصاد منزلي

3666622.00الثاني الثانوي اقتصاد منزلي

2546326973229.28األول الثانوي ريادة أعمال

2134420154525.95الثاني الثانوي ريادة أعمال

170630598354196601738.70  مجموع الثانوي

697013301714413627715339.76المجموع العام

:مالحظات هامة

لوجود عدد من الصفوف األساسية في المدارس الثانوية

عدد طالب الصفوف الثانوية أقل من عدد طالب المدارس  الثانوية 

توزيع طلبة المدارس الحكومية حسب الصف (1.16)جدول 

الشعبالصف
عدد الطلبة

المجموع

عدد طالب الصفوف األساسية أكبر من عدد طالب المدارس  األساسية
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الكثافة

الصفيةإناثذكور

78417326156843301042.10األول األساسي

80617346164033374941.87الثاني األساسي

82517505165653407041.30الثالث األساسي

86218666169113557741.27الرابع األساسي

78316459155173197640.84الخامس األساسي

73415398146923009040.99السادس األساسي

72315385141262951140.82السابع األساسي

67814260133442760440.71الثامن األساسي

65913376132442662040.39التاسع األساسي

685414572113648628220741.17المجموع العام

الكثافة

الصفيةإناثذكور

11716671020268722.97األول األساسي

1041499860235922.68الثاني األساسي

921343805214823.35الثالث األساسي

941329790211922.54الرابع األساسي

791050655170521.58الخامس األساسي

72957577153421.31السادس األساسي

59839515135422.95السابع األساسي

48721426114723.90الثامن األساسي

52656445110121.17التاسع األساسي

3448925874721.97العاشر األساسي

7511055063511690122.50مجموع األساسي

1616813330118.81األول الثانوي العلمي

101416120220.20الثاني الثانوي العلمي

4654110626.50األول الثانوي األدبي

557248116.20الثاني الثانوي األدبي

3543125969019.71مجموع الثانوي

7861098166101759122.38المجموع العام

توزيع طلبة وكالة الغوث حسب الصف (1.17)جدول 

الشعبالصف
عدد الطلبة

المجموع

توزيع طلبة المدارس الخاصة حسب الصف (1.18)جدول 

الشعبالصف
عدد الطلبة

المجموع
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إناثذكورإناثذكورإناثذكور

467587105437041478483710011838شمال غزة  

470832130245140285392112342155غرب غزة 

7959331728209385594100413182322شرق غزة 

1912324233544718255457031248الوسطى 

3604187782943156096547331387خانيونس 

282285567203224427485509994شرق خانيونس

2382534912873406275255931118رفح

2803354063432168255147194971609111062

58010331613058010331613شمال غزة  

436953138904369531389غرب غزة 

2005917910200591791شرق غزة 

59511941789059511941789الوسطى 

2795318100279531810خانيونس 

3415599000341559900شرق خانيونس

549868141705498681417رفح

298057298709000298057298709

86573086573شمال غزة  

5223528750244294102479581غرب غزة 

741001745050124100224شرق غزة 

357711229296477141الوسطى 

4745920474592خانيونس 

3437711717345488شرق خانيونس

1229410122941رفح

2625888501292613903918491240

105516852740370414784142520993524شمال غزة  

958202029785016461147145926664125غرب غزة 

106916242693259385644132820093337شرق غزة 

82115032324383471854120419743178الوسطى 

686994168029431560998013092289خانيونس 

657881153820324144486011221982شرق خانيونس

79911501949287340627108614902576رفح

604598571590222972812510983421266921011

توزيع المعلمين حسب الجهة المشرفة والمديرية والمرحلة والجنس ( A-1.19 )جدول 

أساسية المرحلة
المجموع

ثانوية
المجموع

جميع المراحل 
المجموع

الجهة المشرفة

المجموع

محافظات

 غزة

المجموع

حكومة

المجموع

وكالة

الغوث

المجموع

القطاع 

الخاص

 33



                           المديرية 

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور الصف

11027617379935101559718170141551012185األول األساسي

110267683382074041531001758113771912202الثاني األساسي

12612781215166212617089105597555701511الثالث األساسي

1351289918718919361669393718355491502الرابع األساسي

157168143218202226749898105969876821841الخامس األساسي

137155126197179222687598112939573911721السادس األساسي

14215413314718823985931161071188074951771السابع األساسي

1121501331281612148499851081088373831621الثامن األساسي

1051401171321572228694841041058269881585التاسع األساسي

2142772882441692302452501321641261461181792782العاشر األساسي

13481842120521851711267276411539921254927102071992918721اإلجمالي

3023673933721782823273682172191571781652663791األول الثانوي 

2593343233201412372752821801701291551252223152الثاني الثانوي 

5617017166923195196026503973892863332904886943اإلجمالي

1909254319212877203031911366180313891643121313531009141725664اإلجمالي العام

:    مالحظة هامة 

.    إجمالي المعلمين العام أكبر من إجمالي المعلمين في المدارس الحكومية ألن غالبية المعلمين يدرسون صفين فأكثر  

توزيع معلمي المدارس الحكومية حسب المديرية والجنس والصف  (B-1.19)جدول 

رفحشرق خانيونسخانيونسالوسطىشرق غزةغرب غزةشمال غزة
اإلجمالي
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                          المديرية 

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور    المبحث

2423442084092754661272421712181531601141763305التربية الدينية

2974132644753205381662572112721702071552003945اللغة العربية

2292822453242233241622051671761411491241562907اللغة اإلنجليزية

2703672504302935041622392032511551971371943652الرياضيات

3248575124354143212819232226470الفيزياء

3442424523323641192517231424417الكيمياء

11*العلوم العامة 

1101149814815618259708388737961611382العلوم والحياة

11*األحياء 

3238404020293639202817221329403العلوم الحياتية

2837303520292231212218171728355الجغرافيا

3345383522302645222420222332417التاريخ

1211421231391131551101209588828367991537التكنولوجيا

3231312512232735232613172024339الثقافة العلمية

461262016869212694788326427451013التربية الوطنية و الحياتية

5746377157722125323521341719544التنشئة الوطنية واالجتماعية

60765975821084243455550473842822االجتماعيات

2535313020293433162114171424343 تاريخ فلسطين وجغرافيتها

45444241222438االدارة واالقتصاد

9514911517810015910111872928179551051499التربية البدنية

911181411269813473795974707243711249الفنون والحرف

25723671636654اللغة الفرنسية

43444241222436المشاريع الصغيرة

43444241122334المحاسبة

123814ريادة االعمال

22331118342التدريب العملي

33العلوم الزراعية

222618333علم الصناعة

222218329الرسم الصناعي

4752503581842530392643232829592العلوم المهنية

1157العلوم المهنية الخاصة

1124الرسم المهني والتربية الخاصة

254222482442445القرآن الكريم وعلومه

254222482542446الحديث الشريف وعلومه

254222472442444الفقه اإلسالمي وأصوله

122111231311221العقيدة االسالمية

122111231221221أساليب الدعوة وفن الخطابة

1909254319212877203031911366180313891643121313531009141725664اإلجمالي

:  مالحظة هامة 

.  العلوم العامة واألحياء هي مباحث تدرس لطلبة الصف العاشر المهني واألول الثانوي الزراعي على الترتيب 

.  إجمالي المعلمين العام أكبر من إجمالي المعلمين في المدارس الحكومية ألن بعض المعلمين يدرس مبحثين فأكثر  

توزيع معلمي المدارس الحكومية حسب المديرية والجنس والمبحث  (C-1.19)جدول 

رفحشرق خانيونسخانيونسالوسطىشرق غزةغرب غزةشمال غزة
اإلجمالي
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11232163816711624145األول األساسي

4161113الثاني األساسي

125521521الثالث األساسي

6511114الرابع األساسي

1131141526الخامس األساسي

1382216السادس األساسي

21472530السابع األساسي

1292418الثامن األساسي

5712التاسع األساسي

7165780العاشر األساسي

3939األول الثانوي

1123719562819494723123414 المجموع

أعداد المدارس الحكومية حسب التركيب الصفي (A-1.20)جدول 

الصف 

      أعلى صف             

المجموع

ف
ص

ى 
دن

أ
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511221311482554األول األساسي

11الثاني األساسي

112الثالث األساسي

11الرابع األساسي

123السابع األساسي

51122131114112861

:    مالحظة هامة 

أعداد مدارس الوكالة حسب التركيب الصفي  (B-1.20)جدول 

الصف 

      أعلى صف   

ع
و
جم

لم
ا

ف
ص

ى 
دن

أ

األول األساسي

الثاني األساسي

الثالث األساسي

الرابع األساسي

الخامس األساسي

ع
و
جم

لم
ا

ف
ص

ى 
دن

أ

المجموع

. رياض أطفال أخذت ترخيص للصف األول لذلك تحتوي على الصف األول فقط 5    هناك 

السادس األساسي

السابع األساسي

الثامن األساسي

المجموع

أعداد المدارس الخاصة حسب التركيب الصفي  (C-1.20)جدول 

الصف 

      أعلى صف   
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 الكليأنثىذكر الكليأنثىذكر الكليانثىذكر

%1.73%1.59%2307024649477194323938251.87شمال غزة

%1.15%0.25%283822896657348589726612.08غرب غزة

%0.98%0.88%2869433964626583162986141.10شرق غزة

%1.31%1.32%1330814439277471731913641.30الوسطى

%0.76%0.74%1729117294345851351282630.78خانيونس

%0.93%0.97%105881188222470931152080.88شرق خانيونس

%1.30%1.16%1168412942246261691503191.45رفح

%1.17%0.93%1330171441362771531907134732541.43المجموع

(1.12)شكل  

إحصاءات ذوي اإلعاقة في المدارس الحكومية بقطاع غزة

2020/2019277153
133017144136

32541.17
19071.431347
0.93%

أعداد الطلبة المسجلين في المدارس الحكومية والطلبة ذوي اإلعاقة حسب الجنس  (1.21)جدول 

والمديرية

المديرية
2020/2019عدد الطلبة المسجلين

عدد الطلبة ذوي 

2020/2019اإلعاقة

نسبة الطلبة ذوي اإلعاقة الى 

المسجلين
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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

4711.35

الفصل الثاني

إحصاءات المدارس الحكومية في قطاع غزة

:اإلحصاءات المتعلقة بالمدارس

:مدرسة موزعة كما يلي (414)بلغ عدد المدارس الحكومية في محافظات غزة 

7217.39
7818.84
9021.74

4510.87

:اإلحصاءات المتعلقة بالطلبة

4410.63
389.18

:اإلحصاءات المتعلقة بالشعب

شعبة موزعة على النحو  (6970)بلغ إجمالي عدد الشعب في المدارس الحكومية في محافظات غزة 

:التالي

.من إجمالي الشعب  (%17)شعبة، بنسبة بلغت  (1209)مديرية شمال غزة 

.من إجمالي الشعب  (%20)شعبة، بنسبة بلغت  (1386)مديرية غرب غزة 

.من إجمالي الشعب (%22)شعبة، بنسبة بلغت  (1500)مديرية شرق غزة 

.من إجمالي الشعب (%11)شعبة، بنسبة بلغت  (763)مديرية الوسطى 

.من إجمالي الشعب (%12)شعبة، بنسبة بلغت  (867)مديرية خانيونس 

.من إجمالي الشعب (%9)شعبة، بنسبة بلغت  (614)مديرية شرق خانيونس 

.من إجمالي الشعب (%9)شعبة، بنسبة بلغت  (631)مديرية رفح 

.من إجمالي الطلبة (%8.11)طالباً وطالبة بنسبة بلغت  (22470)مديرية شرق خانيونس 

.من إجمالي الطلبة (%8.89)طالباً وطالبة بنسبة بلغت  (24626)مديرية رفح 

طالباً وطالبة موزعين  (277153)بلغ إجمالي عدد الطلبة في المدارس الحكومية بمحافظات غزة 

:على النحو التالي

.من إجمالي الطلبة (%17.22)طالباً وطالبة بنسبة بلغت  (47719)مديرية شمال غزة 

.من إجمالي الطلبة (%20.69)طالباً وطالبة بنسبة بلغت  (57348)مديرية غرب غزة 

.من إجمالي الطلبة (%22.61)طالباً وطالبة بنسبة بلغت  (62658)مديرية شرق غزة 

.من إجمالي الطلبة (%10.01)طالباً وطالبة بنسبة بلغت  (27747)مديرية الوسطى 

.من إجمالي الطلبة (%12.48)طالباً وطالبة بنسبة بلغت  (34585)مديرية خانيونس 
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الكثافةعددعدد

الصفيةالشعبالمجموعإناثذكورالمدارس

72522307024649477192474120939.47شمال غزة

78602838228966573482834138641.38غرب غزة

90542869433964626583051150041.77شرق غزة

4534133081443927747166576336.37الوسطى

4735172911729434585186586739.89خانيونس

4430105881188222470134461436.60شرق خانيونس

3827116841294224626148963139.03رفح

41429213301714413627715314722697039.76المجموع

(1.14)شكل 

أعداد المدارس الحكومية واألبنية والطلبة والشعب والعاملين حسب المديرية (1.22)جدول 

المديرية
عدد 

األبنية

الطلبة

العاملين

(1.13)شكل 

47719

57348

27747

34585

22470
24626

0

6000

12000

18000

24000

30000

36000

42000

48000

54000

شمال غزة غرب غزة شرق غزة الوسطى خانيونس شرق خانيونس رفح

أعداد الطلبة في المدارس الحكومية حسب الجنس والمديرية

المجموع

إناث

ذكور

72
78

90

45 47 44
38

عدد المدارس الحكومية حسب المديرية

2474
2834

3051

1665
1865

1344 1489

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

32421823231618172

1817285118491

1817285118491

218616630

218616630

72789045474438414

مسائي 

توزيع المدارس حسب فترة الدوام

أعداد المدارس الحكومية حسب فترة الدوام والمديرية (1.23)جدول 

فترة دوام المدرسة

فترة واحدة

صباحي

صباحي دائم

مسائي دائم

المجموع

(1.15)شكل 

32

42

18
23 23

16 18

شمال غزة  غرب غزة شرق غزة الوسطى خانيونس شرق خانيونس رفح

فترةًواحدة

2
1

8

6

1

6 6

صباحي دائم -فترتين بادارتين 

18 17

28

5

11
8

4

صباحي-فترتين بادارتين 

2
1

8

6

1

6 6

مسائي دائم-فترتين بادارتين 

18 17

28

5

11
8

4

مسائي-فترتين بادارتين 
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جنس

عاشرتاسعثامنسابعسادسخامسرابعثالثثانيأولالمدرسة

100310181723179016281635151014101263325616236ذكور 

921902963125114201564159715571445380615426اناث

149015237565652151594708مشترك

341434433442360632633358310729672708706236370المجموع

51311071678203319191877195119431797407518893ذكور 

551586616639651911171619181816406413468اناث

26722177179414841306103317210638مشترك

373638704088415638763821383938613613813942999المجموع

82117912518276325142408243122242056253122057ذكور 

125313031329152923762566258424792492326621177اناث

35832603171615183881531401641477610488مشترك

565756975563581052785127515548674695587353722المجموع

58066056856561255656329847088ذكور 

28823327445743430244710اناث

130313016787363863623961932151755745مشترك

130313011258139612421160128212061212618317543المجموع

859900129713941254111411691003971247012431ذكور 

658698717902827707106110551049233710011اناث

115711716565024114065833324426مشترك

267427692670279824922227228820912052480726868المجموع

39349662982675372172264567414817340ذكور 

53858253157267364866666473716777288اناث

7276124463781821626774302678مشترك

165816901606177616081531145513831441315817306المجموع

37550048162853358258855354524207205ذكور 

36736338641540834141356058925186360اناث

5234844813852812212365643532763مشترك

126513471348142812221144123711691177499116328المجموع

39645812890610094916989028983833478691921791250ذكور 

4288443445425308664369708311869085622069278440اناث

1145598716527556831692496106952046730441446مشترك

19707201171997520970189811836818363175441689840213211136المجموع

شمال غزة

أعداد طلبة المرحلة األساسية في المدارس الحكومية (1.24)جدول 

حسب المديرية والصف وجنس المدرسة

المديرية

الصف

المجموع

المجموع

غرب غزة

شرق غزة

الوسطى

خانيونس

شرق خانيونس

رفح
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جنس

ثاني ثأول ثثاني ثأول ثثاني ثأول ثثاني ثأول ثثاني ثأول ثثاني ثأول ثثاني ثأول ث

صناعيصناعيزراعيزراعيشرعيشرعيأدبيأدبيعلومعلوم
اقتصاد 

منزلي

اقتصاد 

منزلي

ريادة 

أعمال

ريادة 

أعمال

76753419151770404763864066282525035328ذكر

920674213119148611916148463323727846021انثى

168712084046368412616663861614001241296062528711349المجموع

14391159204719017975201625162136377232877059ذكر

1353112922662243312820241610575379134997290انثى

27922288431341441101030040404102672117563678614349المجموع

4402951440124658779461203216793711ذكر

673443197017188884342747662125283323635196أنثى

2929029مشترك

111373834392964146161003427476611586489440428936المجموع

632523156714211167713311410346255121814732ذكر

8696761762178212614427278426025386انثى

5828582886مشترك

15011199338732312422210013311400130465393481110204المجموع

59849112731254465321392110195918473806ذكر

60947614771349208618253911انثى

1207967275026034653002139002110404536727717المجموع

3102228226915968111212029932195ذكر

4123161005101912295153914302969انثى

722538182717101811630000001112274124235164المجموع

5704131341127646643213198917663755ذكر

6645791580146150483238232621264452أنثى

4744474491مشترك

123499229682781961120000006451436239368298المجموع

475636371040595594444616386174169250463344163301425630586ذكور 

550042931219111486503518070656366269201185961662935225اناث

1347213472206مشترك

102567930227302111794797963862442348866732545350603095766017المجموع

أعداد طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية (1.25)جدول 

حسب المديرية والصف وجنس المدرسة

المديرية

الصف

مجموع 

أول ث

مجموع 

ثاني ث
المجموع

المدرسة

رفح

المجموع

شمال غزة

غرب غزة

شرق غزة

الوسطى

خانيونس

شرق خانيونس
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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

:مدرسة موزعة كما يلي (276)بلغ عدد مدارس وكالة الغوث في محافظات غزة 

.من إجمالي المدارس (%9.42)مدرسة بنسبة بلغت  (26)مديرية شرق خانيونس 

الفصل الثالث

إحصاءات المدارس التابعة لوكالة الغوث في قطاع غزة

:اإلحصاءات المتعلقة بالمدارس

.من إجمالي المدارس (%17.75)مدرسة بنسبة بلغت  (49 )مديرية شمال غزة 

.من إجمالي المدارس (%17.03)مدرسة بنسبة بلغت  ( 47)مديرية غرب غزة 

.من إجمالي المدارس (%10.14)مدرسة بنسبة بلغت  ( 28)مديرية شرق غزة 

.من إجمالي المدارس (%21.38)مدرسة بنسبة بلغت  (59 )مديرية الوسطى 

.من إجمالي المدارس (%9.42)مدرسة بنسبة بلغت  (26 )مديرية خانيونس 

طالباً وطالبة موزعين  (282207)بلغ إجمالي عدد الطلبة في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة 

:على النحو التالي

.من إجمالي المدارس (%14.86)مدرسة بنسبة بلغت  ( 41)مديرية رفح 

:اإلحصاءات المتعلقة بالشعب

شعبة موزعة على النحو  (6854)بلغ إجمالي عدد الشعب في مدارس وكالة الغوث في محافظات غزة 

:التالي

126919
109116

6279
139020
6229

72111
113417

:اإلحصاءات المتعلقة بالطلبة

4668416.54

5227018.52
4504815.96
256639.09

5726320.29
256109.07

2966910.51
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الكثافةعددعدد

الصفيةالشعبالمجموعإناثذكورالمدارس

49322673125539522701903126941.19شمال غزة

47262598819060450481622109141.29غرب غزة

281311717139462566390962740.93شرق غزة

59372904928214572632057139041.20الوسطى

2622129381267225610103162241.17خانيونس

2614154681420129669107172141.15شرق خانيونس

41342383022854466841641113441.17رفح

27617814572113648628220710234685441.17المجموع

(1.16)شكل 

(1.17)شكل 

أعداد مدارس وكالة الغوث واألبنية والشعب والطلبة والعاملين حسب المديرية (1.26)جدول 

المديرية
عدد 

األبنية

الطلبة
العاملين

52270

45048

25663 25610
29669

46684

0

6000

12000

18000

24000

30000

36000

42000

48000

54000

شمال غزة غرب غزة شرق غزة الوسطى خانيونس شرق خانيونس رفح

أعداد الطلبة في مدارس الوكالة حسب الجنس والمديرية

المجموع

إناث

ذكور

49 47

28

59

26 26

41

عدد مدارس وكالة الغوث حسب المديرية

1903
1622

909

2057

1031 1071

1641

عدد العاملين في مدارس وكالة الغوث حسب 

المديرية
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خانيونسالوسطى شرق غزةغرب غزةشمال غزةفترة دوام المدرسة
شرق 

خانيونس
االجماليرفح

1553151922786فترة واحدة

17211122412794صباحي

17211022312792مسائي

44مسائي دائم

49472859262641276االجمالي

/    مالحظة 
  عدد مدارس الفترة الصباحية يختلف عن عدد مدارس الفترة المسائية في مديريتي شرق غزة وخانيونس لوجود مدرستين

توزيع المدارس حسب فترة الدوام

أعداد مدارس وكالة الغوث حسب فترة الدوام والمديرية (1.27)جدول 

.   في كل مديرية تشتركان في نفس المبنى في آٍن واحد في الفترة الصباحية  

(1.18)شكل 

49 47

28

59

26 26

41

شمال غزة  غرب غزة شرق غزة الوسطى خانيونس شرق خانيونس رفح

مدارس الوكالة حسب المديرية
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جنس

تاسعثامنسابعسادسخامسرابعثالثثانيأولالمدرسة

15821236232233363018278828032575244822108ذكور 

56564577510941325194626942511248714042اناث

4174431628762303153491716120مشترك

63216197597367335877565154975086493552270المجموع

10231619194533752926279628092712260421809ذكور 

102102311451919186518117865اناث

3889357634542171106198185847315374مشترك

49125195539956485010492248134661448845048المجموع

212221760119912571174115610939998071ذكور 

325345431583105913611335120913988046اناث

25112507203813895502121561839546مشترك

30483073322931712866274726472485239725663المجموع

10751617241233483288309330662901269923499ذكور 

5115385638552116260727552712254515202اناث

4999467739812891115147514611812418562مشترك

65856832695670946555617559675731536857263المجموع

8421044118316581471138213921263114111376ذكور 

6166048217907476801201106412437766اناث

1522146311507586966481201116468مشترك

29803111315432062914271027132438238425610المجموع

80895597919651727164617081428128412500ذكور 

7267606817288489899249769537585اناث

20651975199210418094514683724119584مشترك

35993690365237343384308631002776264829669المجموع

739842102530922734247824512288220117850ذكور 

60063093419281765166820191836199513375اناث

42264179374897187165330430320415459مشترك

55655651570759915370479947744427440046684المجموع

6281753410626179731642115357153851426013376117213ذكور 

334335224205608088831039612847121731243273881اناث

23386226931923911524667243371279117181291113مشترك

330103374934070355773197630090295112760426620282207المجموع

شمال غزة

أعداد طلبة المرحلة األساسية في مدارس وكالة الغوث (1.28)جدول 

حسب المديرية والصف وجنس المدرسة

المديرية
الصف

المجموع

المجموع

غرب غزة

شرق غزة

الوسطى

خانيونس

شرق 

خانيونس

رفح
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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

:اإلحصاءات المتعلقة بالشعب

الفصل الرابع

إحصاءات المدارس الخاصة في قطاع غزة

:اإلحصاءات المتعلقة بالمدارس

:مدرسة موزعة كما يلي (61)بلغ عدد المدارس الخاصة في محافظات غزة 

.من إجمالي المدارس (%9.84)مدارس بنسبة بلغت  (6)مديرية شمال غزة 

.من إجمالي المدارس (%37.70)مدرسة بنسبة بلغت  (23)مديرية غرب غزة 

.من إجمالي المدارس (%16.39)مدارس بنسبة بلغت  (10)مديرية شرق غزة 

.من إجمالي المدارس (%11.48)مدارس بنسبة بلغت  (7)مديرية الوسطى 

.من إجمالي المدارس (%8.20)مدارس بنسبة بلغت  (5)مديرية خانيونس 

.من إجمالي المدارس (%11.48)مدارس بنسبة بلغت  (7)مديرية شرق خانيونس 

.من إجمالي المدارس (%4.92)مدارس بنسبة بلغت  (3)مديرية رفح 

.من إجمالي الطلبة (%46.99)طالباً وطالبة  بنسبة بلغت  (8266)مديرية غرب غزة 

شعبة موزعة على النحو  (786)بلغ إجمالي عدد الشعب في مدارس القطاع الخاص في محافظات غزة 

:التالي

.من إجمالي الشعب  ( %6)شعبة،  بنسبة بلغت  (50)مديرية شمال غزة 

.من إجمالي الشعب ( %47)شعبة، بنسبة بلغت  (369)مديرية غرب غزة 

.من إجمالي الشعب ( %18)شعبة، بنسبة بلغت  (138)مديرية شرق غزة 

.من إجمالي الشعب ( %11)شعبة، بنسبة بلغت  (90)مديرية الوسطى 

.من إجمالي الشعب ( %8)شعبة، بنسبة بلغت  (59)مديرية خانيونس 

.من إجمالي الشعب ( %7)شعبة، بنسبة بلغت  (52)مديرية شرق خانيونس

.من إجمالي الشعب ( %4)شعبة، بنسبة بلغت  (28)مديرية رفح 

:اإلحصاءات المتعلقة بالطلبة

طالباً وطالبة موزعين  (17591)بلغ إجمالي عدد الطلبة في مدارس القطاع الخاص بمحافظات غزة 

:على النحو التالي

.من إجمالي الطلبة (%4.54)طالباً وطالبة  بنسبة بلغت  (798)مديرية شمال غزة 

.من إجمالي الطلبة (%19.43)طالباً وطالبة  بنسبة بلغت  (3418)مديرية شرق غزة 

.من إجمالي الطلبة (%11.83)طالباً وطالبة  بنسبة بلغت  (2081)مديرية الوسطى 

.من إجمالي الطلبة (%7.41)طالباً وطالبة  بنسبة بلغت  (1303)مديرية خانيونس 

.من إجمالي الطلبة (%6.41)طالباً وطالبة  بنسبة بلغت  (1125)مديرية شرق خانيونس 

.من إجمالي الطلبة (%3.41)طالباً وطالبة  بنسبة بلغت  (600)مديرية رفح 
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الكثافةعددعدد

الصفيةالشعبالمجموعإناثذكورالمدارس

665172817981135015.96شمال غزة

232344253841826679736922.40غرب غزة

10102931487341831713824.77شرق غزة

77139268920811919023.12الوسطى

5582148213031255922.08خانيونس

7754757811251175221.63شرق خانيونس

33348252600632821.43رفح

616110981661017591172378622.38المجموع

(1.19)شكل 

(1.20)شكل 

أعداد المدارس الخاصة واألبنية والطلبة والعاملين حسب المديرية (1.29)جدول 

المديرية
عدد 

األبنية

الطلبة
العاملين

جميع المدارس الخاصة تعمل بنظام الفترة الواحدة: مالحظة هامة
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شمال غزة غرب غزة شرق غزة الوسطى خانيونس شرق خانيونس رفح

أعداد الطلبة في المدارس الخاصة حسب الجنس والمديرية

المجموع

إناث

ذكور

6

23

10

7
5

7

3

عدد المدارس الخاصة حسب المديرية

113

797

317

191
125 117

63

عدد العاملين في المدارس الخاصة حسب المديرية
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االجمالياناث ذكور

102121أنثىشمال غزةحكومةاألمير نايف بن عبد العزيز الثانوية للبنات131111016

112820مختلطةشمال غزةحكومةالتفوق األساسية المشتركة231112042

191120مختلطةغرب غزةحكومةأم القرى األساسية المشتركة338111002

17613مختلطةغرب غزةخاصةالوحدة الخاصة المشتركة438331753

1141226مختلطةشرق غزةحكومةتونس األساسية المشتركة536114036

191120مختلطةشرق غزةحكومةزينب الريس األساسية المشتركة636111160

1111425مختلطةالوسطىحكومةعين الحلوة األساسية المشتركة735111159

114822مختلطةالوسطىحكومةرودلف فلتر األساسية المشتركة835111106

161622مختلطةخان يونسحكومةعبد العزيز الرنتيسي األساسية المشتركة932112125

1131225مختلطةخان يونسحكومةالصفوة األساسية المشتركة1032112128

102424أنثىشرق خان يونسحكومةأم سلمة األساسية للبنات1137112093

181826مختلطةشرق خان يونسحكومةبني سهيال األساسية المشتركة1237112033

101919مختلطةرفححكومةأسرار القبندي الثانوية للبنات1334112094

1131326مختلطةرفححكومةعقبة بن نافع األساسية المشتركة1434111053

14116193309

عدد شعب 

التمهيدي

عدد طلبة التمهيدي

ملحق

( مدرسة خاصة 1,  مدرسة حكومية 13 ) المدارس التي يوجد بها صفوف التمهيدي 

االجمالي

اسم المدرسةالرقم الوطنيالرقم
الجهة 

المشرفة
المديرية

جنس 

المدرسة
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اناثذكوراناث ذكور

مربع المدارس- بيت حانون 2482233مرفت محمد عبد القادر ابو ندى0866134ثانويةانثىشمال غزةهايل عبد الحميد الثانوية للبنات131111002

مربع المدارس- بيت حانون 2488025محمود محمد يوسف الزعانين1790160ثانويةذكرشمال غزةهاني نعيم الثانوية الزراعية231111003

شارع زكي الدحنون- بيت الهيا 2471740جميل حسين أحمد شاهين5160250ثانويةذكرشمال غزةبيت الهيا الثانوية للبنين331111005

العطاطرة- بيت الهيا 2490488محمد سعيد منيب شحيبر8090300أساسيةذكرشمال غزةعمر بن الخطاب األساسية للبنين431111009

بيت الهيا ـ العطاطرة2490050فاطمه عرفات أحمد الحلو0692026أساسيةانثىشمال غزةأبو جعفر المنصور األساسية للبنات531111011

طريق بيت الهيا الفالوجا- بيت الهيا 2473340بثينه محمد اسماعيل شاهين0619027ثانويةانثىشمال غزةتل الزعتر الثانوية للبنات631111012

بجوار مسجد سعد- شارع البراوي - بيت الهيا 2478035سهير حلمي محمد ابو داير255462024أساسيةمختلطةشمال غزةأبو تمام األساسية المشتركة731111013

بيت الهيا ـ العطاطرة2490130ليلى محمد خليل الحناوي زقوت0624019أساسيةانثىشمال غزةمعاوية بن أبي سفيان األساسية للبنات831111014

مقابل خزان تيكا- منطقة العمودي - بيت الهيا 2486405ساره ابراهيم محمد الحسني0577026أساسيةانثىشمال غزةاألمير نايف بن عبد العزيز الثانوية للبنات931111016

أرض الشوا- بيت حانون 2452323اسماعيل مصباح اسماعيل صالح7270280ثانويةذكرشمال غزةمهدية الشوا الثانوية للبنين1031111017

ً- العطاطرة - بيت الهيا 2492557سمير فايق يوسف السلطان4430200أساسيةذكرشمال غزةالمنامة األساسية للبنين1131111018 قرب المدرسة األمريكية سابقا

عزبة بيت حانون ـ أبراج العودة2494436مازن يوسف محمود غباين8740430ثانويةذكرشمال غزةأحمد الشقيري الثانوية للبنين1231111021

شارع الجمعية- بيت الهيا ـ الشيماء2479155نهى عبد المؤمن شعبان غانم0677023أساسيةانثىشمال غزةالشيماء األساسية للبنات1331111022

شارع الجمعية- الشيماء-بيت الهيا 2479155سهام اسماعيل علي االستاذ231439024أساسيةمختلطةشمال غزةالشيماء األساسية المشتركة1431111023

بالقرب من منتزه البلدية-منطقة الشيماء- بيت الهيا2471516اتصال فايق عبد العزيز عابد0427020ثانويةانثىشمال غزةالشيماء الثانوية للبنات1531111030

شارع زكي الدحنون- بيت الهيا 2479120محمد ابراهيم صابر الزين6010220أساسيةذكرشمال غزةللبنين"  أ " بيت الهيا األساسية 1631111040

البلد- بيت الهيا 2479120ياسر محمود عبد الهادي ابو زايده6550210أساسيةذكرشمال غزةللبنين" ب"بيت الهيا األساسية 1731111041

(القرية البدوية)قرية أم النصر 2494090منى كامل اسماعيل صالح63222014أساسيةمختلطةشمال غزةحمزة بن عبد المطلب األساسية المشتركة1831111042

بئر النعجة- أصالن - بيت الهيا 2476704اكرم عطيه محمود صالحه8340340ثانويةذكرشمال غزةأبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنين1931111044

بيت الهيا ـ بئر النعجة2476704وليد نمر اسماعيل الحيه4370190أساسيةذكرشمال غزةأبو عبيدة بن الجراح األساسية للبنين2031111045

(القرية البدوية)قرية أم النصر 2494090نجوى محمد علي دردونه0315018ثانويةانثىشمال غزةحمزة بن عبد المطلب الثانوية للبنات2131111047

بيت الهيا ـ العطاطرة2472766رانيه صابر طافش صالح116232017أساسيةمختلطةشمال غزةزيد بن حارثة األساسية المشتركة2231111048

بجوار مسجد سعد- شارع البراوي - بيت الهيا 2478035رائدة جمعه سالم بدران0668026أساسيةانثىشمال غزةأبو تمام األساسية للبنات2331111049

بيت الهيا ـ العطاطرة2472766كمال الدين سليم عيد ابوعيطة6740260أساسيةذكرشمال غزةزيد بن حارثة األساسية للبنين2431111053

بيت الهيا ـ العطاطرة2471041غاده محمد محمد محيسن0450020أساسيةانثىشمال غزةزينب الوزير األساسية للبنات2531112020

أرض حالوة- شارع الغباري-جباليا 2471041خليل محمد حموده الشيخ علي7030260أساسيةذكرشمال غزةزينب الوزير األساسية للبنين2631112021

بجوار نادي النزلة-جباليا النزلة2473263صالح محمد فرح قرقز5110210أساسيةذكرشمال غزةالنزلة األساسية للبنين2731112022

جباليا ـ النزلة2872330فاتن عبد الرازق مصطفى ابو الكاس0918034أساسيةانثىشمال غزةحليمة السعدية األساسية للبنات2831112024

جباليا النزلة2872330امال صالح محمد لبد311591026أساسيةمختلطةشمال غزةحليمة السعدية األساسية المشتركة2931112025

جباليا ـ الصفطاوي2879504أيمن عطا جبر ابو ليله7540320ثانويةذكرشمال غزةأسامة بن زيد الثانوية للبنين3031112026

جباليا البلد ـ مقابل بنك فلسطين2456084فايزه محمد حسين الخالدي0809028أساسيةانثىشمال غزةللبنات" أ"جباليا األساسية 3131112027

جباليا البلد ـ مقابل بنك فلسطين2460876مريم عبد محمود مهدي0589020أساسيةانثىشمال غزةللبنات" ب"فاطمة بنت أسد األساسية 3231112028

مقابل المسجد العمري-جباليا البلد2476079اشرف أحمد العبد الكرد7140210أساسيةذكرشمال غزةللبنين" أ"الرافعي األساسية 3331112029

مقابل المسجد العمري-جباليا البلد2476079عنان محمد رمضان فهد حسونة6730230أساسيةذكرشمال غزةللبنين" ب"الرافعي األساسية 3431112030

17مقابل موقع - التوام - جباليا 2472960وليد علي ايوب عبد القادر8390360ثانويةذكرشمال غزةعثمان بن عفان الثانوية للبنين3531112031

الصفطاوي/ جباليا 2879497ناهض محمود ابراهيم محسن7140240أساسيةذكرشمال غزةللبنين" ب"سعد بن أبي وقاص األساسية 3631112032

عزبة عبد ربه- جباليا 2452510اكرم ديب شعبان النجار6820300ثانويةذكرشمال غزةشهداء جباليا الثانوية للبنين3731112033

جباليا البلد ـ مقابل بنك فلسطين2460876ازدهار نمر محمود ابو جاسر0627021أساسيةانثىشمال غزةللبنات" أ"فاطمة بنت أسد األساسية 3831112034

جباليا البلد ـ مقابل بنك فلسطين2456084تهاني عبد الكريم عبدهللا العجوري0796027أساسيةانثىشمال غزةللبنات" ب"جباليا األساسية 3931112035

عزبة عبد ربه- جباليا 2452510أحمد عبدهللا محمود المقيد7010250أساسيةذكرشمال غزةشهداء جباليا األساسية للبنين4031112036

الحي/ المخيم هاتف المدرسةة المدرسة/مدير

ملحق

مدارس وزارة التربية والتعليم العالي الحكومية

المديريةاسم المدرسةالرقم الوطنيالرقم
جنس 

المدرسة

نوع 

المدرسة

عدد المعلمينعدد الطلبة
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الحي/ المخيم هاتف المدرسةة المدرسة/مدير المديريةاسم المدرسةالرقم الوطنيالرقم
جنس 

المدرسة

نوع 

المدرسة

عدد المعلمينعدد الطلبة

جباليا ـ الفالوجا2473341مغنم اسماعيل مغنم عبد الرحمن8930310أساسيةذكرشمال غزةحفصة بنت عمر األساسية للبنين4131112038

بجوار مبنى المخابرات- البحر - جباليا 2871611زينات مطر داود ابو عبادي174582024أساسيةمختلطةشمال غزةالتفوق األساسية المشتركة4231112042

الصفطاوي/ جباليا 2879497غازي محمد محمود المدهون7010270أساسيةذكرشمال غزةللبنين" أ"سعد بن أبي وقاص األساسية 4331112045

جباليا مقابل بلدية جباليا النزلة2474622ريم يحيى محمود شحادة0843035ثانويةانثىشمال غزةفيصل بن فهد الثانوية للبنات4431112046

بجوار المقبرة- جباليا النزلة 2471310وفاء مسلم عبد الحميد اطبيل0742030أساسيةانثىشمال غزةللبنات" أ"عمواس األساسية 4531112051

بجوار المقبرة- جباليا النزلة 2471310منى خليل هاشم رضوان0835028أساسيةانثىشمال غزةللبنات" ب"عمواس األساسية 4631112053

مقابل عيادة حجازي-التوام- جباليا 2871811سميه أحمد مصطفى ابو عجوه178448025أساسيةمختلطةشمال غزةعوني الحرتاني األساسية المشتركة4731112054

مقابل عيادة حجازي-التوام- جباليا 2871811يحيى محمود سالم التلولي5210200أساسيةذكرشمال غزةعوني الحرتاني األساسية للبنين4831112055

شرق الهالل االحمر- عزبة عبد ربه - جباليا 2455273باسمه شفيق عطيه اكتيع0349016أساسيةانثىشمال غزةكمال العهود األساسية للبنات4931112060

عزبة عبد ربه- جباليا 2455273نسرين عبد الكريم حسن شحادة178226012أساسيةمختلطةشمال غزةكمال العهود األساسية المشتركة5031112061

جباليا ـ الفالوجا2476087نبيهه سعيد سليم المدهون01029141ثانويةانثىشمال غزةشادية أبو غزالة الثانوية للبنات5131113034

بيت الهيا ـ المشروع ـ حي الرباط2473261سهام عايش محمد بارود0918036ثانويةانثىشمال غزةعوني الحرتاني الثانوية للبنات5231113036

جباليا ـ الفالوجا2476085رجاء عبد الرؤوف ابراهيم ابو صفيه01180047ثانويةانثىشمال غزةالفالوجا الثانوية للبنات5331113037

العطاطرة- بيت الهيا 2490262سماهر فتحي أحمد سالم0585027ثانويةانثىشمال غزةأم الفحم الثانوية للبنات5431113038

بجوار المستشفى األندونيسي- جباليا 2454644نعمه حسن أحمد الشريف0926039ثانويةانثىشمال غزةالكويت الثانوية للبنات5531113040

بجوار مبنى المخابرات- البحر - جباليا 2853755حنان عبدهللا محمد االشقر0647031ثانويةانثىشمال غزةذات الصواري الثانوية للبنات5631113041

مقابل المسجد العمري-جباليا البلد2476130تيسير حسن محمد دهمان7040220أساسيةذكرشمال غزةللبنين" أ"النقب األساسية 5731113048

مقابل المسجد العمري-جباليا البلد2476130أحمد محمد عبد الرحمن المطوق6990230أساسيةذكرشمال غزةللبنين" ب"النقب األساسية5831113049

العطاطرة- بيت الهيا 2490940عماد عبد الرحمن محمود قرموط5970210أساسيةذكرشمال غزةسخنين األساسية للبنين5931113051

الصفطاوي- جباليا 2859557معين فايز محمد البزم4880170أساسيةذكرشمال غزةللبنين" أ"برير األساسية 6031113053

الصفطاوي- جباليا 2859557سامي شحده عبدهللا طومان4340150أساسيةذكرشمال غزةللبنين" ب"برير األساسية 6131113054

طريق بيت الهيا الفالوجا- بيت الهيا 2479880نظميه خليل حسين اعروق0695231ثانويةانثىشمال غزةتل الربيع الثانوية للبنات6231113055

حي الزيتون- بيت حانون 2488938جميل محمد محمود قاسم4460200أساسيةذكرشمال غزةغازي الشوا األساسية للبنين6331113056

الفالوجا- جباليا 2473341يسرى حسن عبد القادر الحسنى0680024أساسيةانثىشمال غزةحفصة بنت عمر األساسية للبنات6431113057

العطاطرة- بيت الهيا 2492556سائد محمد علي أحمد السلطان6830310ثانويةذكرشمال غزةجبل المكبرالثانوية للبنين6531113059

بجوار المستشفى األندونيسي- جباليا 2452506كريمه ابراهيم عطيه حماد0774032ثانويةانثىشمال غزةحمد بن خليفة الثانوية للبنات6631113060

مربع المدارس- بيت حانون 2488238سعده ابراهيم أحمد ابو وردة0488118أساسيةانثىشمال غزةبيت حانون األساسية للبنات6731113061

جبالياـ الجرن2454431امال شحده حسين البياري0559021أساسيةانثىشمال غزةللبنات" أ"نسيبة بنت كعب األساسية 6831113062

جباليا ـ الجرن2454431غاده ابراهيم عبدهللا ابو حيه0543025أساسيةانثىشمال غزةللبنات" ب"نسيبة بنت كعب األساسية 6931113063

بجوار مبنى المخابرات- البحر - جباليا 2850244احمد ابراهيم احمد نبهان2680190ثانويةذكرشمال غزةالقسطينة الثانوية للبنين7031113065

مدينة الشيخ زايد2496211محمود عبد العزيز حسين فارس9820380ثانويةذكرشمال غزةخليفة بن زايد الثانوية للبنين7131113066

مدينة الشيخ زايد2494539معين أحمد محمد منصور11080400ثانويةذكرشمال غزةخليل الرحمن الثانوية للبنين7231113067

خلف الكلية الرياضية-تل الهوى-غزة2632133محمد حسن خميس ابو رحمه6740240أساسيةذكرغرب غزةفاطمة النجار األساسية للبنين7338111001

تل الهوى-غزة2641183منى عيد أحمد العطاونه98894035أساسيةمختلطةغرب غزةأم القرى األساسية المشتركة7438111002

ش برشلونة-تل الهوى-غزة2643265خالد عبد الفتاح محمد حماد7410310أساسيةذكرغرب غزةالنيل األساسية للبنين7538111003

غزة ـ تل االسالم ـ مقابل حديقة برشلونة2641186غاده محمد عبد الفتاح مكي0403016أساسيةانثىغرب غزةتل الزهور األساسية للبنات7638111004

شارع برشلونة-تل الهوا-غزة2641180اسماعيل عبد المعطي عبد الجليل رمضان2890190ثانويةذكرغرب غزةزهير العلمي الثانوية للبنين7738111005

ش األقصى-الرمال الجنوبي-غزة2641181منور سالم ابراهيم ابو عوده0559024أساسيةانثىغرب غزةالسيدة رقية األساسية للبنات7838111007

خلف مبنى االيرادات العامة-تل الهوى2641190ناريمان عوض حسن العصار0962043ثانويةانثىغرب غزةبلقيس اليمن الثانوية للبنات7938111009

بالقرب من أنصار-الرمال الجنوبي- غزة2641179مرفت محمد مصطفى ابو ضاحي7470020أساسيةذكرغرب غزةأنس بن مالك األساسية للبنين8038112001

ش القدس-الرمال الجنوبي- غزة2641185غاده مصطفى عبد الحميد الهبيل01035035أساسيةانثىغرب غزةمحفوظ النحناح األساسية للبنات8138112003

ش القدس-الرمال الجنوبي-غزة2641187ايمان حسني جبر جوده0735032أساسيةانثىغرب غزةالشيخ عجلين األساسية للبنات8238112004
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غزة الرمال الجنوبي2641188جهاد عبدهللا عبد الهادي شعشاعه092014ثانويةانثىغرب غزةبنات- مصطفى صادق الرافعي للصم الثانوية 8338112005

غزة الرمال الجنوبي2641189رفيق عبد القادر محمد حمدان680100ثانويةذكرغرب غزةبنين- مصطفى صادق الرافعي الثانوية للصم 8438112006

غزة الرمال الجنوبي انصار2625013بسام حمزه محمد شامية10640370أساسيةذكرغرب غزةلولوة عبد الوهاب القطامي األساسية للبنين8538112010

الرمال الجنوبي مقابل شرطة الرمال2625027مهند محمد مصطفى االسطل8140360ثانويةذكرغرب غزةسعاد الصباح الثانوية للبنين8638112012

بجوار المرور-الرمال-غزة2861309وفا عبد أحمد مقاط10510420ثانويةذكرغرب غزةالكرمل الثانوية للبنين8738113001

بجوار مستشفى الشفاء- الرمال - غزة 2828780فاتنه حمدان شعبان العربيد127247015أساسيةمختلطةغرب غزةالحسن البصري األساسية المشتركة8838113004

قرب مسجد فلسطين-الرمال الشمالي2835277سهيل محمود ياسين العصار6710210أساسيةذكرغرب غزةللبنين" أ"األقصى األساسية 8938113005

قرب مسجد فلسطين-الرمال الشمالي2835277وائل ابراهيم شحاده شحاده6080240أساسيةذكرغرب غزةللبنين" ب"األقصى األساسية 9038113006

بالقرب من السفارة المغربية-ش اللبابيدي-غزة2836244حنان يوسف محمد  يوسف317456027أساسيةمختلطةغرب غزةالمشتركة" أ"البراق األساسية 9138113007

قرب السفارة المغربية-ش اللبابيدي-غزة2836244صفاء عبد الفتاح رضوان ابو سيدو314457023أساسيةمختلطةغرب غزةالمشتركة" ب"البراق األساسية 9238113008

قرب مسجد فلسطين- غزة2834266هيفاء حسين محمد لبد0769031ثانويةانثىغرب غزةالماجدة وسيلة بن عمار الثانوية للبنات9338113009

قرب مسجد فلسطين-غزة2834266كفاح كامل محمود قاسم0835030أساسيةانثىغرب غزةالماجدة وسيلة بن عمار األساسية للبنات9438113010

ش اليرموك-الرمال-غزة2862609وفاء زكي محمد علي حسين97466019أساسيةمختلطةغرب غزةالمشتركة" أ"الفارابي األساسية 9538113011

ش اليرموك-الرمال-غزة2862609نعمه مصباح رمضان الحواجري84484016أساسيةمختلطةغرب غزةالمشتركة" ب"الفارابي األساسية 9638113012

بداية ش اليرموك مع الوحدة-غزة2860309صالح ياسين صالح صبيح7780280أساسيةذكرغرب غزةللبنين" أ"المعتصم باهلل األساسية 9738113013

الرمال ش اليرموك-غزة2860309بهاء علي محمود فوده7750260أساسيةذكرغرب غزةللبنين" ب"المعتصم باهلل األساسية 9838113014

شارع الوحدة- الرمال - غزة 2860300ساميه اسماعيل هاشم سكيك01030037ثانويةانثىغرب غزةبشير الريس الثانوية للبنات9938113015

ش فلسطين-الرمال-غزة2864809نفين أحمد خليل الحلبي01059033أساسيةانثىغرب غزةللبنات" أ"القاهرة األساسية 10038113017

ش فلسطين-الرمال-غزة2864809نجاح نعمان محمود حسنيه0962030أساسيةانثىغرب غزةللبنات" ب"القاهرة األساسية 10138113018

أمام السفارة المصرية-شارع الثورة-غزة2862700رياض مصباح محمد لبد7570320ثانويةذكرغرب غزةفلسطين الثانوية للبنين10238113019

شارع فلسطين-الرمال-غزة2862009رحمه ابراهيم عبد الرحمن نسمان5660017أساسيةذكرغرب غزةللبنين" أ"أمير المنسي األساسية 10338113021

غزة الرمال بجوار ملعب فلسطين2862009زهره كامل فرحات السيد4930018أساسيةذكرغرب غزةللبنين" ب"أمير المنسي األساسية 10438113022

مقابل السفارة المصرية2824656وجدي محمد مصطفى الزيان10450370ثانويةذكرغرب غزةحسن الحرازين الثانوية للبنين10538113024

مقابل ملعب فلسطين-الرمال-غزة2848377ياسر علي جبر ابو صبحه10840380ثانويةذكرغرب غزةللبنين" أ"سليمان سلطان الثانوية 10638113025

ش طارق بن زياد-الرمال الشمالي-غزة2848377خيري صبري مصطفى عطا هللا9840390ثانويةذكرغرب غزةللبنين" ب"سليمان سلطان الثانوية 10738113026

أمام ملعب فلسطين-شارع الثورة2835303عبد الحليم أحمد مصلح صيام11450350أساسيةذكرغرب غزةللبنين" أ"اليرموك األساسية 10838113027

شارع الحرية-غزة2835303مصطفى عدنان مصطفى أبو وردة10710360أساسيةذكرغرب غزةللبنين" ب"اليرموك األساسية 10938113028

شارع مصطفى حافظ-الرمال-غزة2860009ايمان ابراهيم خليل قنديل0895040ثانويةانثىغرب غزةأحمد شوقي الثانوية للبنات11038113030

شارع مصطفى حافظ-الرمال-غزة2862109فاطمه عطاهللا حامد الهليس01008040أساسيةانثىغرب غزةمصطفى حافظ األساسية للبنات11138113032

الرمال ش الشهيد مصطفى حافظ-غزة2825634رحاب عبد سالمه جعرور115793027أساسيةمختلطةغرب غزةمصطفى حافظ األساسية المشتركة11238113033

منتزه برشلونة-تل االسالم-غزة2641184احسان حسني محمود الروبي01024037ثانويةانثىغرب غزةالجليل الثانوية للبنات11338113034

الشاطئ برج الوحدة- غزة 2836277سحر محمد محمد عوض0784032ثانويةانثىغرب غزةكفر قاسم الثانوية للبنات11438115001

غزة النصر شارع جامعة القدس المفتوحة2878210ماجده شعبان محمد سالم ديب0983040ثانويةانثىغرب غزةشهداء الشاطئ الثانوية للبنات11538115003

غزةـ النصر ـ بالقرب من نادى الصداقة2870177امال محمود حسين المفتي0519025أساسيةانثىغرب غزةصالح خلف األساسية للبنات11638115005

غزة ـ النصر ـ شارع المشتل2853132محمد عبد الرحمن مصطفى حسونة5010240أساسيةذكرغرب غزةخالد العلمي األساسية للبنين11738115007

بالقرب من جامعة القدس المفتوحة-شارع المشتل-النصر-غزة2871566ابراهيم نوح ابراهيم بعلوشة5720190أساسيةذكرغرب غزةالشارقة األساسية للبنين11838115008

مقابل أبراج الفيروز-المشتل-غزة2870209وفاء عبدالمجيد موسى ابو صبحه0693026أساسيةانثىغرب غزةابن سينا األساسية للبنات11938115009

غزة ـ معسكر الشاطئ الشمالي ـ بجوار  أبراج الفيروز2852996خليل صالح خليل شرف8660330ثانويةذكرغرب غزةالتقوى الثانوية للبنين12038115010

شارع المشتل-النصر-غزة2851373سهيلة اسماعيل العبد سحويل195548030أساسيةمختلطةغرب غزةالمشتركة" أ"حسن سالمة األساسية 12138115012

ش العيون-النصر-غزة2851373نهيل عودة أحمد سالم185526026أساسيةمختلطةغرب غزةالمشتركة" ب"حسن سالمة األساسية 12238115013

ش العيون-النصر-غزة2852900روال حسن حمدان ابو سمعان0722027أساسيةانثىغرب غزةرامز فاخرة األساسية للبنات12338115014

شارع كمال ناصر-النصر-غزة2879767سائده حسين محمد الراعي0847540ثانويةانثىغرب غزةزهرة المدائن الثانوية للبنات12438115016
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خلف ابراج المقوسي-النصر-غزة2876870خالد عودة أحمد حشيش6770330ثانويةذكرغرب غزةأبوذر الغفاري الثانوية للبنين12538115018

أبراج المقوسي- شارع المخابرات - غزة2876880سفيان توفيق مصطفى حرزهللا5650230أساسيةذكرغرب غزةالزهاوي األساسية للبنين12638115020

غزة النصر الغربي شارع المشتل2857899عالء الدين محمد خليل االشقر9690360ثانويةذكرغرب غزةعدنان العلمي الثانوية للبنين12738115022

ش المشتل-غزة2857911حامد أحمد مصطفى الترامسي9990360أساسيةذكرغرب غزةأسدود األساسية للبنين12838115024

شارع المخابرات-غزة2857933نعيم حسن أحمد المفتي9030340ثانويةذكرغرب غزةجولس الثانوية للبنين12938115026

أبراج المقوسي- شارع المخابرات-غزة2855623مجدي أحمد عبد السالم حالوه6080210أساسيةذكرغرب غزةصرفند األساسية للبنين13038115028

أبراج المقوسي-شارع المخابرات-الشيخ رضوان2855497عطا محمد عبد الجواد مطر6510340ثانويةذكرغرب غزةسامي العلمي الثانوية للبنين13138115030

أبراج المقوسي- شارع المخابرات2851800منى يوسف محمد الكحلوت0621030ثانويةانثىغرب غزةالهدى الثانوية للبنات13238116001

الشيخ رضوان-غزة2874611عبير بدر اسماعيل ياسين0615027أساسيةانثىغرب غزةللبنات" أ " حمامة األساسية 13338116003

الشيخ رضوان2874611سمر عبدهللا عبد الرحيم عليان0706022أساسيةانثىغرب غزةللبنات" ب"حمامة األساسية 13438116004

ميدان الشهداء-الشيخ رضوان-غزة2878601تغريد عيد اسعد الشرفا105606225أساسيةمختلطةغرب غزةالمشتركة" أ"الرافدين األساسية 13538116005

قرب ميدان الشهداء-الشيخ رضوان-غزة2878601حنان محمود شعبان بدح67635024أساسيةمختلطةغرب غزةالمشتركة" ب"الرافدين األساسية 13638116006

قرب ميدان الشهداء-الشيخ رضوان-غزة2876988سامي عيسى حسن حسونة6910190أساسيةذكرغرب غزةللبنين" أ"شهداء الشيخ رضوان األساسية 13738116007

بجوار ميدان الشهداء-الشيخ رضوان2876988عماد محمد علي فتيحه6370210أساسيةذكرغرب غزةللبنين" ب"شهداء الشيخ رضوان األساسية 13838116008

ميدان الشهداء-الشيخ رضوان2857344عماد جميل خليل بعلوشة5080230ثانويةذكرغرب غزةعرفات للموهوبين الثانوية بنين13938116009

السوق- الشيخ رضوان-غزة2857345مي سليمان توفيق فليفل0407222ثانويةانثىغرب غزةعرفات للموهوبين الثانوية بنات14038116010

بجوار البركة- الشيخ رضوان 2853677وفاء رمضان موسى مرشد135345016أساسيةمختلطةغرب غزةالمشتركة" أ"عبد الملك بن مروان األساسية 14138116011

مقابل مسجد التقوى-الشيخ رضوان2878973صفاء عوني حسين عاشور155547020أساسيةمختلطةغرب غزةالمشتركة" أ"أسماء بنت أبي بكر األساسية 14238116015

مقابل مسجد التقوى-ش الجالء-غزة2878973معزوزة عبدهللا ابراهيم احمد165503034أساسيةمختلطةغرب غزةالمشتركة" ب"أسماء بنت أبي بكر األساسية 14338116016

بجوار البركة-الشيخ رضوان-غزة2878974مها محمد خليل االشقر0977033أساسيةانثىغرب غزةمصعب بن عمير األساسية للبنات14438116020

شارع الجالء- غزة الشيخ رضوان 2851936سناء حسن شعبان رضوان0960038ثانويةانثىغرب غزةالشيخ عبدهللا الدحيان الثانوية للبنات14538116021

غزة الشيخ رضوان بجوار البركة82853677امل اسحق هاشم الزبدة121330016أساسيةمختلطةغرب غزةالمشتركة" ب"عبد الملك بن مروان األساسية 14638116023

دوار أبو إسكندر- الشيخ رضوان 2878972محمد يوسف أحمد لبد6840250أساسيةذكرغرب غزةللبنين" أ " عمرو بن العاص األساسية 14738116026

دوار أبو إسكندر- الشيخ رضوان 2878972عبد هللا خليل عبد هللا ابو سليمان6960230أساسيةذكرغرب غزةللبنين" ب"عمرو بن العاص األساسية 14838116027

بجوار مسجد التقوى- شارع الجالء - غزة 2878972دالل محمد كامل النخال0556022أساسيةانثىغرب غزةعبد الرحمن بن عوف األساسية للبنات14938116032

بجوار مسجد التقوى- شارع الجالء - غزة 2878972فاطمه محمود أحمد سمور150371015أساسيةمختلطةغرب غزةعبد الرحمن بن عوف األساسية المشتركة15038116033

منطقة القبة- الشجاعية التركمان 2804705جميل يوسف إبراهيم الحرازين9520400ثانويةذكرشرق غزةجمال عبد الناصر الثانوية للبنين15136111001

الشجاعية المنطار- غزة 2800310خالد سعدي سالم التتر7580230أساسيةذكرشرق غزةعمر بن عبد العزيز األساسية للبنين15236111003

الشجاعية المنطار- غزة 2800310مجدي سعيد يوسف المغني8120340أساسيةذكرشرق غزةمعاذ بن جبل األساسية للبنين15336111005

الخط الشرقي- الشعف 2802622نعمان محمد ابراهيم سماره5910330ثانويةذكرشرق غزةشهداء الشجاعية الثانوية للبنين15436111007

الشجاعية شارع بغداد- غزة 2807574ماجد عوني يونس مرتجى4560180أساسيةذكرشرق غزةللبنين" أ " حطين األساسية 15536111009

الشجاعية شارع بغداد- غزة 2807574أيمن فؤاد عبد ابو زر5270210أساسيةذكرشرق غزةللبنين" ب " حطين األساسية 15636111010

الشجاعية قرب مقبرة حطين- غزة 2807573محمد يوسف محمد ابو عون6450240أساسيةذكرشرق غزةللبنين" أ"القسطل األساسية 15736111011

الشجاعية شرق المقبرة- غزة 2807573ايهاب غانم محمود شعت6640240أساسيةذكرشرق غزةللبنين" ب"القسطل األساسية 15836111012

الشجاعية شارع بغداد- غزة 2807571امينه اسماعيل عمر كرت0870027أساسيةانثىشرق غزةللبنات" أ"اللد األساسية 15936111013

الشجاعية شارع بغداد- غزة 2807571جهان وليد علي عايش0687025أساسيةانثىشرق غزةللبنات" ب"اللد األساسية 16036111014

الشجاعية التركمان- غزة 2807586عواطف عبد الفتاح محمد الصوري0479017أساسيةانثىشرق غزةللبنات" أ"الناصرة األساسية 16136111015

الشجاعية شارع الطواحين- غز ة 2807568امال توفيق أحمد غيث0411027أساسيةانثىشرق غزةللبنات" ب"الناصرة األساسية 16236111016

الشجاعية شارع المنصورة- غزة 2814230ساميه علي عطيه الحرازين0673023أساسيةانثىشرق غزةللبنات" أ"الشجاعية األساسية 16336111017

الشجاعية شارع المنصورة2814230سناء رمضان عبدهللا حلس0705024أساسيةانثىشرق غزةللبنات" ب"الشجاعية األساسية 16436111018

الشجاعية التركمان شارع المنصورة2811113امل عايد أحمد البطنيجي0579022ثانويةانثىشرق غزةللبنات" أ"الشجاعية الثانوية 16536111019

الشجاعية شارع المنصورة- غزة 2811113عريب عوض عربي العربي0663024ثانويةانثىشرق غزةللبنات" ب"الشجاعية الثانوية 16636111020
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الشجاعية سوق الجمعة المنصورة- غزة 2812630سامي محمد حسن الحسني8580270أساسيةذكرشرق غزةللبنين" أ"معين بسيسو األساسية 16736111021

الشجاعية شارع المنصورة- غزة 2812630مفيد محمد السيد الواديه7810250أساسيةذكرشرق غزةللبنين" ب"معين بسيسو األساسية 16836111022

الشجاعية شارع المنصورة- غزة 2814188أسماء حمدان محمد ابو نجا0599017أساسيةانثىشرق غزةللبنات" أ"العباس بن عبد المطلب األساسية 16936111023

الشجاعية سوق الجمعة- غزة 2814188عبير عبد الغني محمد جودة0562028أساسيةانثىشرق غزةللبنات" ب"العباس بن عبد المطلب األساسية 17036111024

الشجاعية شارع المنصورة- غزة 2812633سمر عمر محمد ابو قمر0498015أساسيةانثىشرق غزةللبنات" أ"شهداء المنطار األساسية 17136111025

الشجاعية شارع المنصورة- غزة 2812633مريم جابر محمد منيفي0494016أساسيةانثىشرق غزةللبنات" ب"شهداء المنطار األساسية 17236111026

الشجاعية الجديدة- غزة 2810367جميله أحمد عبد السالم حالوه01049036أساسيةانثىشرق غزةللبنات" أ"بدر األساسية 17336111027

الجديدة بالقرب من مستوصف صبحة الحرازين- غزة 2810367نسرين يعقوب يونس عيد01006028أساسيةانثىشرق غزةللبنات" ب"بدر األساسية 17436111028

الجديدة- الشجاعية 2810066مروه رزق عبدهللا زيدية0783037ثانويةانثىشرق غزةللبنات" أ"دالل المغربي الثانوية 17536111029

الجديدة بجوار مستوصف صبحة- الشجاعية 2810066زكيه محمود حسن االشقر0925033ثانويةانثىشرق غزةللبنات" ب"دالل المغربي الثانوية17636111030

مفترق الشهداء- شارع صالح الدين 2811131اميمه محمد جادهللا ابو نصار105230028أساسيةمختلطةشرق غزةزينب الريس األساسية المشتركة17736111160

مفرق الشهداء/ الزيتون 2810136منهل صالح عمر عبدو0174023ثانويةانثىشرق غزةعبد المعطي الريس المهنية الثانوية للبنات17836111165

الشجاعية الشعف- غزة 2807133بشار اسماعيل جراد الفرا7310320أساسيةذكرشرق غزةللبنين" أ"بيت دجن األساسية 17936112001

الشعف الخط الشرقي بجوار مصنع العصير- غزة 2807133نبيل محمد يوسف سرحان8140270أساسيةذكرشرق غزةللبنين" ب"بيت دجن األساسية 18036112002

التفاح الشعف- غزة 2802640رندة خليل محمود سكيك0628025أساسيةانثىشرق غزةصبحي أبو كرش األساسية للبنات18136112003

التفاح الشعف- غزة 2802640سحر محمد صالح الدلو146532022أساسيةمختلطةشرق غزةصبحي أبو كرش األساسية المشتركة18236112004

التفاح الشعف شارع الخليل- غزة 2808822نور عوض صالحة81762024أساسيةمختلطةشرق غزةالكرامة األساسية المشتركة18336112005

التفاح الشعف- غزة 2808822مها علي عبد الرحمن الطويل0979033أساسيةانثىشرق غزةالكرامة األساسية للبنات18436112006

التفاح الشعف- غزة 2811299زينات محمد حسين يونس0877044ثانويةانثىشرق غزةشعبان الريس الثانوية للبنات18536112007

التفاح- غزة 2807288وفاء حسين سليم مطير118288014أساسيةمختلطةشرق غزةسعد بن معاذ األساسية المشتركة18636112008

التفاح أرض معروف- غزة 2807288عثمان مازن عثمان دحالن4730200أساسيةذكرشرق غزةسعد بن معاذ األساسية للبنين18736112009

التفاح- غزة 2814430عصام فوزي محمد شويدح5190170أساسيةذكرشرق غزةأبو بكر الرازي األساسية للبنين18836112011

التفاح مقابل مستشفى الدرة- غزة 2806680ايهاب رمضان ابراهيم قوتة6010170أساسيةذكرشرق غزةشهداء غزة األساسية للبنين18936112013

التفاح ساحة الشوا- غزة 2807530الهام حسن محمد اللخاوي160671330أساسيةمختلطةشرق غزةالتفاح األساسية المشتركة19036112015

التفاح ساحة الشوا- غزة 2807530ماجده سعيد حسن ابو جهل0822028أساسيةانثىشرق غزةالتفاح األساسية للبنات19136112016

التفاح- غزة 2802898سمير كريم فرج الحرازين10210370ثانويةذكرشرق غزةعبد الفتاح حمود الثانوية للبنين19236112017

التفاح- غزة 2802898سامح سعيد خليل المسالتي8800330أساسيةذكرشرق غزةعبد الفتاح حمود األساسية للبنين19336112018

التفاح- غزة 2862600ماجد عثمان محمود ياسين8770370ثانويةذكرشرق غزةيافا الثانوية للبنين19436112019

يافا خلف جامع المحطة بالقرب من مدرسة االرقم2833557اعتماد عواد سالمه البلبيسي01179041ثانويةانثىشرق غزةفهد االحمد الصباح الثانوية للبنات19536112021

التفاح المحطة- غزة 2833557امال عبد القادر أحمد الكحلوت01078031أساسيةانثىشرق غزةفهد االحمد الصباح اآلساسية للبنات19636112022

اخر شارع الوحدة بجوار شرطة الشجاعية- غزة 2862309بثينه محمد مصطفى الزيان490359024أساسيةمختلطةشرق غزةالمشتركة" أ"هاشم األساسية 19736113001

الدرج بجوار مركز شرطة الشجاعية- غزة 2862309انيسه عطيه عبد الحميد ابو احمد359298021أساسيةمختلطةشرق غزةالمشتركة" ب"هاشم األساسية 19836113002

الدرج- غزة 2837099زياد أحمد خليل الدعس7570230أساسيةذكرشرق غزةللبنين" أ"ابن الهيثم األساسية 19936113003

غزة شارع عمر المختار2837099حاتم خليل محمود الخطيب7530340أساسيةذكرشرق غزةللبنين" ب"ابن الهيثم األساسية 20036113004

الدرج- غزة 2804300دالل يوسف عبد العظيم الوحيدي0799035ثانويةانثىشرق غزةالرملة الثانوية للبنات20136113005

الدرج مقابل االوقاف- غزة 2804300غاده فتحي جعفر ابو لبن0746026أساسيةانثىشرق غزةالرملة األساسية للبنات20236113006

شارع الوحدة مقابل مكتبة اليازجي- غزة 2802756فايده عبد الكريم محمد الحايك0652029ثانويةانثىشرق غزةالزهراء الثانوية للبنات20336113009

الدرج شارع الوحدة- غزة 2802756مها محمد حسن الشقره0687026أساسيةانثىشرق غزةالزهراء األساسية للبنات20436113010

الدرج- غزة 2805842يحيى محمد علي محمود الوكيل4540170أساسيةذكرشرق غزةللبنين" أ"أسعد الصفطاوي األساسية 20536113011

الدرج- غزة 2805842عادل حامد محمد الجزار4890180أساسيةذكرشرق غزةللبنين" ب"أسعد الصفطاوي األساسية 20636113012

الدرج- غزة 2805848خضر عبد الرؤوف محمد سيد احمد6870250أساسيةذكرشرق غزةللبنين" أ"صالح الدين األساسية 20736113013

الدرج- غزة 2805848محمود رجب محمد حماد6780230أساسيةذكرشرق غزةللبنين" ب"صالح الدين األساسية 20836113014
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الدرج- غزة 2836355ماجد خليل ابراهيم روقه6200310أساسيةذكرشرق غزةموسى بن نصير األساسية للبنين20936113015

بالقرب من عيادة شهداء الدرج-ش الصحابة-الدرج-غزة2821449ياسمين حسين محمود الطرشاوي0690025أساسيةانثىشرق غزةفهمي الجرجاوي األساسية للبنات21036113021

بالقرب من عيادة شهداء الدرج-ش الصحابة-الدرج-غزة2821449هالة عودة محمد البردويل207622028أساسيةمختلطةشرق غزةفهمي الجرجاوي األساسية المشتركة21136113022

عزة الزيتون بجوار مدرسة تونس2800224نهى محمد حسين عماد الدين0468021أساسيةانثىشرق غزةبيسان األساسية للبنات21236114004

الزيتون غرب سوق السيارات- غزة 2805022اميره ياسين داود الجماصي58666032ثانويةمختلطةشرق غزةخليل النوباني الثانوية للبنات21336114005

شرق سوق السيارات- الزيتون - غزة 2815080حسن سعيد صالح سويدان7330260أساسيةذكرشرق غزةعبد الرؤوف الشريف األساسية للبنين21436114006

الزيتون شارع صمامة- غزة 2800149فلاير نمر محمود النباهين0836031ثانويةانثىشرق غزةهاشم عطا الشوا الثانوية للبنات21536114007

الزيتون شارع صمامة- غزة 2800149سوسن رباح سعيد دلول0403011أساسيةانثىشرق غزةهاشم عطا الشوا األساسية للبنات21636114008

الزيتون- غزة 2847585كفاح عبد القادر اسماعيل الحلو0969035أساسيةانثىشرق غزةللبنات" أ " عين جالوت األساسية 21736114009

الزيتون- غزة 2847585صفاء سليمان رشيد ابو غرابه01006032أساسيةانثىشرق غزةللبنات" ب"عين جالوت األساسية 21836114010

الزيتون شارع النديم2886019سوسن زكي جمعه رجب185280020أساسيةمختلطةشرق غزةالمشتركة" ب"سمية بنت خياط األساسية 21936114013

غزة الزيتون شارع أم الليمون2886019رضا محمد عبد الرحمن الصيفي172335015أساسيةمختلطةشرق غزةالمشتركة" أ"سمية بنت خياط األساسية 22036114014

الزيتون شارع الشيخ احمد ياسين- غزة 2837933خالد محمد سلمان العطار8090260أساسيةذكرشرق غزةجعفر بن أبي طالب األساسية للبنين22136114015

مسجد أرض الرباط- الزيتون - غزة 2802905امنه طالل حسن البدرساوي175682028أساسيةمختلطةشرق غزةالفرقان األساسية المشتركة22236114016

الزيتون شارع علي بن ابي طالب- غزة 2837933وسام سليمان عبد هللا ابو عرام255483023أساسيةمختلطةشرق غزةجعفر بن أبي طالب األساسية المشتركة22336114018

الزيتون- غزة 2800421هاني عبد الكريم سعيد العبادله8720330أساسيةذكرشرق غزةللبنين" أ"الحرية األساسية 22436114019

الزيتون- غزة 2800421هشام ابراهيم موسى السحار9110340أساسيةذكرشرق غزةللبنين" ب"الحرية األساسية 22536114020

الزيتون- غزة 2800422أحمد علي يونس ابو عوده7970240أساسيةذكرشرق غزةللبنين" أ"صفد األساسية 22636114021

نهاية شارع الشمعة- الزيتون - غزة 2800422عوني عبد الجواد عبد الفتاح ابو حمد7520230أساسيةذكرشرق غزةللبنين" ب"صفد األساسية 22736114022

عسقولة مقابل مبنى االوقاف- غزة 2810905نسرين مصباح عبد العزيز حمدان102520018أساسيةمختلطةشرق غزةالمشتركة" أ"الزيتون األساسية 22836114023

الزيتون شارع البساتين- غزة 2810905لبنى عبد العزيز عبد الرحيم عيد100506022أساسيةمختلطةشرق غزةالمشتركة" ب"الزيتون األساسية 22936114024

الزيتون شارع البرهام- غزة 2800480فضل صبحي ياسين مرتجى5820270ثانويةذكرشرق غزةللبنين" أ " شهداء الزيتون الثانوية 23036114025

شارع البرهام/الزيتون - غزة 2800480عبد الناصر عبد العظيم محمد ابو كميل5590220ثانويةذكرشرق غزةللبنين" ب " شهداء الزيتون الثانوية 23136114026

الزيتون شارع البساتين- غزة 2810899عطاف عبد الفتاح محمد عليان0764030أساسيةانثىشرق غزةللبنات" أ"المجدل األساسية 23236114027

الزيتون شارع البساتين- غزة 2810899عزيزة عبدهللا عبد القادر شرير0718029أساسيةانثىشرق غزةللبنات" ب"المجدل األساسية 23336114028

مقابل مسجد شهداء الزيتون- شارع أم الليمون -  الزيتون 2800144عمر عبد هللا حسن ابوعبدو4930160أساسيةذكرشرق غزةللبنين" أ " حسن النخال األساسية 23436114031

مقابل مسجد شهداء الزيتون- شارع أم الليمون - الزيتون 2800144فؤاد سعدي سالمه التتر5000180أساسيةذكرشرق غزةللبنين" ب " حسن النخال األساسية 23536114033

بالقرب من بيارة حصين- شرق الزيتون - غزة 2802755انور عبد الكريم سليم الضاش7180280أساسيةذكرشرق غزةصبحة الحرازين األساسية للبنين23636114034

الزيتون قرب مسجد مصعب2800179ايمان شعبان يوسف الطنه213357021أساسيةمختلطةشرق غزةتونس األساسية المشتركة23736114036

الزيتون2818519ايمان طلب محمد ابو خاطر0915039ثانويةانثىشرق غزةعلي بن أبي طالب الثانوية للبنات23836114038

الصبرة بجوار سوق فراس- غزة 2860209انور جميل حسن مطر3050160ثانويةذكرشرق غزةاإلمام الشافعي الثانوية للبنين23936115001

الصبرة بجوار سوق فراس- غزة 2860209سامي عبدهللا محمد قاسم3390330أساسيةذكرشرق غزةاإلمام الشافعي األساسية للبنين24036115002

أول منطقة حكر الجامع-دير البلح 82535584محمد خليل محمد مزيد6070290ثانويةذكرالوسطىعبد الكريم العكلوك الثانوية للبنين24135111005

أول منطقة حكر الجامع- دير البلح 82535584اسماعيل سليمان حسين ابو العجين7200250أساسيةذكرالوسطىعبد الكريم العكلوك األساسية للبنين24235111006

شارع صالح الدين- دير البلح 82529042ماهر يونس ابراهيم شلط7770360ثانويةذكرالوسطىللبنين" أ"المنفلوطي الثانوية 24335111014

بجوار مستوصف الحكومة - البلد - دير البلح 82533064سعيد خليل محمد مزيد7450240أساسيةذكرالوسطىدير البلح األساسية للبنين24435111046

بجوار مستوصف الحكومة - البلد - دير البلح 82533064ايمان عبد الحميد أحمد ابو سويرح238304019أساسيةمختلطةالوسطىدير البلح األساسية المشتركة24535111047

البركة- دير البلح 82537075ابراهيم محمد شعيب ابو خطاب4900250أساسيةذكرالوسطىعبد هللا بن رواحة األساسية للبنين24635111051

بجوار جمعية الهالل األحمر الفلسطيني- شارع النخيل - دير البلح 82537995سلوى دياب عبد العزيز المصري0969137أساسيةانثىالوسطىالعائشية األساسية للبنات24735111052

بجوار مستوصف الحكومة - البلد - دير البلح 82530025عفاف سلمان أحمد ابو مزيد302600031أساسيةمختلطةالوسطىالعائشية األساسية المشتركة24835111053

شارع صالح الدين- دير البلح 82529021سميره سعيد اسماعيل ابو صبره0632029ثانويةانثىالوسطىسكينة بنت الحسين الثانوية للبنات24935111063

شارع صالح الدين- دير البلح 82529042هاني حسن حسين زعرب7230320ثانويةذكرالوسطىللبنين" ب"المنفلوطي الثانوية 25035111071
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شارع صالح الدين- دير البلح 82529221انعام عبدهللا حسين الثوابته0500026ثانويةانثىالوسطىخولة بنت األزور الثانوية للبنات25135111078

الشارع الجديد- المغازي 82556725نعمات خميس محمد الطويل0875039ثانويةانثىالوسطىمريم بنت عمران الثانوية للبنات25235111079

الشارع الجديد- المغازي 82553420يحيى عبدهللا خليل ابو مشايخ7710300ثانويةذكرالوسطىشهداء المغازي الثانوية للبنين25335111081

البركة- دير البلح 82537075امل محمد أحمد حسن135718034أساسيةمختلطةالوسطىعبد هللا بن رواحة األساسية المشتركة25435111094

منطقة أبو العجين- وادي السلقا - دير البلح 82528762غاده محمد ابراهيم الحبيبي84404024أساسيةمختلطةالوسطىمساعد بن عبدهللا العازمي األساسية المشتركة25535111096

شارع صالح الدين- دير البلح 82529621سعدي محمد محمد أبو حمادة3430160أساسيةذكرالوسطىللبنين" ب"رودلف فلتر األساسية 25635111101

شارع صالح الدين- دير البلح 82529621راني حسين ابراهيم احمد4200160أساسيةذكرالوسطىللبنين" أ"رودلف فلتر األساسية 25735111102

البركة- دير البلح 82537699مدحت ابراهيم دسوقي الدسوقي2130250ثانويةذكرالوسطىدير البلح الثانوية الصناعية25835111103

خلف بلدية دير البلح- بجوار مستوصف الحكومة - البلد - دير البلح 82530025بسمه محمد علي الفليت0690129ثانويةانثىالوسطىشهداء دير البلح الثانوية للبنات25935111104

شارع طريق صالح الدين- دير البلح 82529622فاطمه عايد أحمد المصري153606031أساسيةمختلطةالوسطىرودلف فلتر األساسية المشتركة26035111106

بجوار الهالل األحمر- أول المعسكر - دير البلح 82537995ساميه أحمد محمد ابو عسفه0965040ثانويةانثىالوسطىرفيدة األسلمية الثانوية للبنات26135111107

مدينة الزهراء82632013نعمه مصطفى علي الطويل0644033ثانويةانثىالوسطىصبرا وشاتيال الثانوية للبنات26235111136

مدينة الزهراء82632015اسماعيل محمد حسين ابوسلطان8160330ثانويةذكرالوسطىالشهيد ابراهيم المقادمة الثانوية للبنين26335111140

منطقة جحر الديك- وادي غزة 82833273مريم محمد محمد محارب50212117ثانويةمختلطةالوسطىقيساريا الثانوية المشتركة26435111147

مقابل بلدية المغراقة- المغراقة 82631002كمال محمد عبدهللا فرج هللا3060120أساسيةذكرالوسطىعدنان الغول األساسية للبنين26535111148

أبراج الهدى- جحر الديك - وادي غزة 82891446حنان سالمه محمد مسلم194416029ثانويةمختلطةالوسطىوفاء العامر الثانوية المشتركة26635111153

مدينة الزهراء82632014اماني فؤاد سعيد عرفه141569026أساسيةمختلطةالوسطىعين الحلوة األساسية المشتركة26735111159

التعابين- تل الزهور - الزوايدة 82550321أنعام محمد عبد الكريم الغريز0456025ثانويةانثىالوسطىابن رشد الثانوية للبنات26835112006

حي التعابين- تل الزهور - الزوايدة  82550321انتصار عبد المعطي حسين بشير117294016أساسيةمختلطةالوسطىابن رشد األساسية المشتركة26935112007

بجوار محطة الكهرباء- أرض المفتي - النصيرات 82552440حسام محمد صالح صالح9370390ثانويةذكرالوسطىالعز بن عبد السالم الثانوية للبنين27035112103

أرض الحلو- بجوار النادي األهلي - النصيرات 82552440جمال فهمي ابراهيم مونس7980370ثانويةذكرالوسطىشهداء النصيرات الثانوية للبنين27135112105

12بلوك - البريج 82565677ميسر محمود سعيد الصالحي0704028ثانويةانثىالوسطىللبنات" ب"البريج الثانوية 27235112106

حي التعابين- تل الزهور - الزوايدة 82552442حافظ يوسف حلمي الفرا5600270أساسيةذكرالوسطىعمورية األساسية للبنين27335112107

منطقة أبو العجين- وادي السلقا - دير البلح 82528233أيمن سليمان سالم ابو غرابه3300170أساسيةذكرالوسطىبالل بن رباح األساسية للبنين27435112109

12بلوك - البريج 82565780جبر محمد عبد ربه ابو حجير7050350ثانويةذكرالوسطىفتحي البلعاوي الثانوية للبنين27535113007

قرية المصدر82529030ليلى اسماعيل علي ابوجربوع36183015أساسيةمختلطةالوسطىابن زيدون األساسية المشتركة27635113008

12بلوك - البريج 82565780سمير شحادة حسين نصار4650170أساسيةذكرالوسطىفتحي البلعاوي األساسية للبنين27735113009

قرية المصدر82529030محمد عطيه اسماعيل صليح1630120أساسيةذكرالوسطىابن زيدون األساسية للبنين27835113010

بجوار مديرية التربية والتعليم ـ الوسطى- النصيرات 82550087فدوى شاكر محمد ابو مشايخ0811038ثانويةانثىالوسطىممدوح صيدم الثانوية للبنات27935113020

بجوار مركز التدريب- شارع العشرين - النصيرات 82563883أحالم محمد صالح الصالحي0702031ثانويةانثىالوسطىالرياض الثانوية للبنات28035113021

مربع المديرية- ش العشرين - النصيرات 82561388وفاء أحمد محمد ثابت0630027ثانويةانثىالوسطىمسقط النصيرات الثانوية للبنات28135113024

المخيم الجديد- النصيرات 82551997زكيه خميس محمد محمد0908043ثانويةانثىالوسطىالعروبة الثانوية للبنات28235113027

مدينة الزهراء82632016سهير مختار اسحق مرتجى38371912ثانويةمختلطةالوسطىالنور واألمل الثانوية المشتركة للمكفوفين28335113029

بجوار مديرية التربية و التعليم- النصيرات 82550043سمير محمد مصطفى ثابت9310380ثانويةذكرالوسطىخالد بن الوليد الثانوية للبنين28435113061

12بلوك - البريج 82565677نجوى كامل عبدهللا عيد0610029ثانويةانثىالوسطىللبنات" أ"البريج الثانوية 28535113063

مدينة حمد82020277جمال موسى طلب الداودي7180270أساسيةذكرخان يونسسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني األساسية للبنين28632111001

مدينة حمد82020229عطاف حسان شريقي القطشان0634021أساسيةانثىخان يونسسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني األساسية للبنات28732111002

حي االمل- خانيونس 2051888فريد وحيد محمود صيدم9980440ثانويةذكرخان يونسهارون الرشيد الثانوية للبنين28832111003

السطر الغربي- خانيونس 2052113نجالء علي عبدهللا الفرا0500118أساسيةانثىخان يونسعيد األغا األساسية للبنات28932111004

النمساوي2060733عاطف جبر حسن ابوزاهر7880340ثانويةذكرخان يونساإلسراء الثانوية للبنين29032111005

السطر الغربي- خانيونس 2052113محمد صالح ابراهيم البيك5740230أساسيةذكرخان يونسعيد األغا األساسية للبنين29132111008

النمساوي2066977اياد محمد اسماعيل ابو الكاس8640280أساسيةذكرخان يونسالشهيد محمود المبحوح األساسية للبنين29232111009
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مدينه حمد بجوار مسجد حمد 82020277محمد حسن محمد ابو شرخ7680300ثانويةذكرخان يونسسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الثانوية للبنين29332111011

مدينه حمد- خانيونس  82020229سميه محمد يوسف ابو امونه0733035ثانويةانثىخان يونسسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الثانوية للبنات29432111012

البريد- الشيخ ناصر - خانيونس 2052833معاذ أحمد محمد حمدان7510260أساسيةذكرخان يونسكمال ناصر األساسية للبنين29532111013

خان يونس بجوار مستشفى ناصر2051085شفاء سالمه عبد الرحمن النبريص0582029أساسيةانثىخان يونسعبد القادر الحسيني االساسية للبنات29632111015

شارع البحر- خانيونس2052788يسرى سليمان سالمه ابو عزيز197565030أساسيةمختلطةخان يونسحاتم الطائي األساسية المشتركة29732111016

دوار  بني سهيال2061928جالل عبد ربه سالم الشيخ عيد9300500ثانويةذكرخان يونسالحاج محمد النجار الثانوية للبنين29832111023

خان يونس دوار بني سهيال2051068خالد محمد عبد اللطيف المزين10670470ثانويةذكرخان يونسخالد الحسن الثانوية للبنين29932111024

البحر المواصي- خانيونس2069770أحمد عبد العزيز أحمد الجعبري8620430ثانويةذكرخان يونسجرار القدوة الثانوية للبنين30032111025

خانيونس شارع القسام2051084مجدي أحمد ابراهيم ابو موسى6950320أساسيةذكرخان يونسللبنين" أ"عبد هللا أبو ستة األساسية 30132111028

البلد- خانيونس2062609محمود أحمد محمد األسطل4330210أساسيةذكرخان يونسالعال األساسية للبنين30232111032

مقابل مسجد الشهداء2051062رنا محمد محمد صرصور0611019أساسيةانثىخان يونسللبنات" أ"أسامة النجار األساسية 30332111034

شارع السكة- خانيونس2051062خالديه أحمد خليل ابو حطب0597023أساسيةانثىخان يونسللبنات" ب"أسامة النجار األساسية 30432111035

البلد- خانيونس 2065366زينات محمد منصور الفقعاوي0450023ثانويةانثىخان يونسعبد الرحمن األغا الثانوية للبنات30532111037

شارع القسام- خانيونس2051030ناريمان فريد حمدان االغا0702033أساسيةانثىخان يونسللبنات" أ"حيفا األساسية 30632111042

شارع القسام- خانيونس2051030اريج عبد الرحيم يحيى الفرا0902037أساسيةانثىخان يونسللبنات" ب"حيفا األساسية 30732111043

السكة- خانيونس2051060عدنان سالم عطيه أبو نمر5680210أساسيةذكرخان يونسللبنين" أ"أحمد بن عبد العزيز األساسية 30832111054

شارع البحر- خانيونس2053027ديانه يوسف محمد صافي0364013أساسيةانثىخان يونسللبنات" أ"ابن خلدون األساسية 30932111057

بجوار جامعة االقصى- خانيونس 2051084سالمه جمعه سالمه برهوم7270280أساسيةذكرخان يونسللبنين" ب"عبد هللا أبو ستة األساسية 31032111066

شارع المزيني- خانيونس البلد 2051071لواحظ سلمان محمد شبير0933140ثانويةانثىخان يونسخان يونس الثانوية للبنات31132111067

حي الشرطة  شارع المزيني- خانيونس 2076117دينا يوسف عبد الرحمن الحالق0748032ثانويةانثىخان يونسفاروق الفرا الثانوية للبنات31232111068

حي االمل- خانيونس2065399لطفي موسى مسلم ابو موسى4980180أساسيةذكرخان يونسعبد هللا صيام األساسية للبنين31332111073

بجانب االتصاالت- خانيونس 2052833خالد سلمان حميد ضهير9990330أساسيةذكرخان يونسكمال ناصر الثانوية  للبنين31432111074

بجوار المحكمة- خانيونس2053027حنان حسن علي الحجوج0346011أساسيةانثىخان يونسللبنات" ب"ابن خلدون األساسية 31532111075

قيزان النجار- خانيونس2065322عماد رمضان محمد شبير9990280أساسيةذكرخان يونسأبو بكر الصديق األساسية للبنين31632111081

شارع البحر- خانيونس2051070نهلة محمد مصلح خلف هللا0904040ثانويةانثىخان يونسعكا الثانوية للبنات31732111088

بجوار مستشقى ناصر2066998صبحية حمدان جمعه االخرس01017240ثانويةانثىخان يونسبيت المقدس الثانوية للبنات31832111089

المحررات غربي حي األمل2066306حسين محمد سالم صالح9970410ثانويةذكرخان يونسالجنان الثانوية للبنين31932111094

خانيونس حي االمل بجوار مسجد حسن البنا2054885اسماء خليل محمد الحاج0936141ثانويةانثىخان يونسطبريا الثانوية للبنات32032111095

بجوار مديرية التربية و التعليم- خانيونس2068185مها موسى أحمد االخرس349448024أساسيةمختلطةخان يونسشهداء خان يونس األساسية المشتركة32132111097

بجوار المديرية- خانيونس2068185ابتسام حمدان زايد محمود0831029أساسيةانثىخان يونسشهداء خان يونس األساسية للبنات32232111098

قيزان النجار- خانيونس 2050510اسامه حسين جبر ابو صبحه8810310أساسيةذكرخان يونسالشهيد محمد الدرة األساسية للبنين32332111100

السطر الغربي2059456عايده محمد أحمد ابو حطب0440025ثانويةانثىخان يونسسليمان اآلغا الثانوية للبنات32432112012

بجوار االوقاف- السطر الشرقي2068266عطاف ماضي ابراهيم احمد100192015أساسيةمختلطةخان يونسالشهيد أبو حميد األساسية المشتركة32532112013

خان يونس السطر الشرقي خلف مستشفى االسالم2068266هشام محمود عبد الرؤوف عبد الغفور3560130أساسيةذكرخان يونسالشهيد أبو حميد األساسية للبنين32632112016

السكة- خانيونس 2051060محمد عوض توفيق شبير7640310أساسيةذكرخان يونسللبنين" ب"أحمد بن عبد العزيزاألساسية 32732112117

المواصي- خانيونس 2069770انعام محمود عبد صيام0928340ثانويةانثىخان يونسجرار القدوة الثانوية للبنات32832112118

البطن السمين- خانيونس 2052873ختام حلمي حسن بعلوشة251623029أساسيةمختلطةخان يونسطارق بن زياد األساسية المشتركة32932112120

قيزان النجار2061390هالة رفيق محمد ابو شرخ0764133أساسيةانثىخان يونسأحالم الحرازين االساسية للبنات33032112124

قيزان النجار-خانيونس 2066996محبوبه شعبان سليمان شعت01077033أساسيةمختلطةخان يونسعبد العزيز الرنتيسي األساسية المشتركة33132112125

قيزان رشوان- خان يونس 2036488صفيه سالمه سليمان ابو غالي157467124أساسيةمختلطةخان يونسالصفوة األساسية المشتركة33232112128

الفخاري2038503عصام عبد المجيد علي شعت2280150ثانويةذكرشرق خان يونسرأس الناقورة الثانوية للبنين33337111103

عبسان الكبيرة2073650شوقيه أحمد محمد ابو مصطفى0592023أساسيةانثىشرق خان يونسللبنات" أ"عبسان األساسية 33437112010
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الشيخ حمودة2070877محمد سعدي شحده محمد محارب40064160أساسيةمختلطةشرق خان يونسكامل األغا األساسية المشتركة33537112011

عبسان الكبيرة2089550مروان اسماعيل محمد طبش5590190أساسيةذكرشرق خان يونسللبنين" ب"عبد الكريم الكرمي األساسية 33637112012

عبسان الكبيرة2089550مصطفى حسن حموده السر6210240أساسيةذكرشرق خان يونسللبنين" أ"عبد الكريم الكرمي األساسية 33737112013

بني سهيال2071183سائده عبد العزيز عبد الرحمن القواسمي0710030أساسيةانثىشرق خان يونسبني سهيال األساسية للبنات33837112014

2القرارة ـ شارع رقم 2070466نهله محمد عبدهللا ابو ضاهر0756134ثانويةانثىشرق خان يونسعيلبون الثانوية للبنات33937112015

عبسان الكبيرة2073182نعيم حسن حماد الفرا6950230أساسيةذكرشرق خان يونسللبنين" أ"عبسان األساسية 34037112019

بني سهيال منطقة الشهالت2062614حسين علي حسين العقاد6410360أساسيةذكرشرق خان يونسعبد المحسن القطان األساسية للبنين34137112030

بني سهيال2071183انتصار عبدهللا شعبان ابو عوده218380025أساسيةمختلطةشرق خان يونسبني سهيال األساسية المشتركة34237112033

بني سهيال2071966سحر ابراهيم محمد ابو دقه0555228ثانويةانثىشرق خان يونسشهداء بني سهيال الثانوية للبنات34337112034

بني سهيال2074230اكرم اسماعيل عطيه اسعد2180150ثانويةذكرشرق خان يونسبني سهيال الثانوية للبنين34437112035

بني سهيال2071966سناء عبد ربه عبدهللا الرقب125411320أساسيةمختلطةشرق خان يونسشهداء بني سهيال األساسية المشتركة34537112036

بني سهيال2071769مها محمد حسين عسقول92502024أساسيةمختلطةشرق خان يونسشجرة الدر األساسية المشتركة34637112038

بني سهيال2071769خالد سعد برهم الحشاش4940170أساسيةذكرشرق خان يونسشجرة الدر األساسية للبنين34737112039

عبسان الكبيرة2071176نجوى محمد خليل ابويوسف01007235ثانويةانثىشرق خان يونسالخنساء الثانوية للبنات34837112048

2شارع رقم - القرارة 2070465ليلى أحمد ابراهيم كلوب0587024أساسيةانثىشرق خان يونسللبنات" أ " مسقط القرارة األساسية 34937112055

2القرارة ـ شارع رقم 2070465مجدولين خالد محمود الحلبي0520118أساسيةانثىشرق خان يونسللبنات" ب " مسقط القرارة األساسية 35037112056

عبسان الكبيرة2071322جمال عبد الرحمن حامد ابو عساكر3860210ثانويةذكرشرق خان يونسالمتنبي الثانوية للبنين35137112059

عبسان الكبيرة2071180أحمد موسى أحمد برهوم6680320ثانويةذكرشرق خان يونسالعودة الثانوية للبنين35237112060

عبسان الكبيرة مربع العودة82074303حسام محمد عبد العزيز ابو عليان6140260ثانويةذكرشرق خان يونسالمتنبي الجديدة الثانوية للبنين35337112066

الشيخ حمودة2083080منى حسن حسين خير الدين21826839أساسيةمختلطةشرق خان يونسالمعري األساسية المشتركة35437112071

الشيخ ناصر2070311صبحي توفيق حسن عبد الغفور4360330أساسيةذكرشرق خان يونسالمعري األساسية للبنين35537112072

عبسان الكبيرة2073650ريم ابراهيم زايد قديح0601019أساسيةانثىشرق خان يونسللبنات" ب"عبسان األساسية 35637112079

عبسان الكبيرة2073182خيري اسماعيل أحمد حجوج5810220أساسيةذكرشرق خان يونسللبنين" ب"عبسان األساسية 35737112082

حي العبادلة- القرارة 2070063عبد ربه هاشم عبد ربه السميري7400320ثانويةذكرشرق خان يونسالقرارة الثانوية للبنين35837112091

عبسان الجديدة2082133فؤاد محمد عبد الرحمن بعلوشة2760150أساسيةذكرشرق خان يونسعبسان الجديدة األساسية للبنين35937112092

معن- خان يونس 2035072ريم ابراهيم ادريس صادق0517022أساسيةانثىشرق خان يونسأم سلمة األساسية للبنات36037112093

معن- خان يونس 2035072تغريد أحمد بشير عبيد0612130ثانويةانثىشرق خان يونسأم سلمة الثانوية للبنات36137112094

مربع العودة- عبسان الكبيرة 2072025رشا سليمان سليمان ابو حمد0652132ثانويةانثىشرق خان يونسطيبة الثانوية للبنات36237112096

الزنة2070520منار عبد الفتاح مصطفى الحالق3830160أساسيةذكرشرق خان يونسابن النفيس األساسية للبنين36337112098

خزاعة2084240الهام حرب محمد   حرب0284218ثانويةانثىشرق خان يونسشهداء خزاعة الثانوية للبنات36437112099

الزنة2070520نعمه عبد القادر أحمد القيق0371315أساسيةانثىشرق خان يونسابن النفيس األساسية للبنات36537112101

الشيخ حمودة2083080مريم عبد ربه أحمد السميري0404224ثانويةانثىشرق خان يونسالمعري الثانوية للبنات36637112102

خزاعة2084055علي عبدهللا سليمان الحولي2940150ثانويةذكرشرق خان يونسشهداء خزاعة الثانوية للبنين36737112107

معن2035455نائل حسن عبدهللا عدوان3280191أساسيةذكرشرق خان يونسعمار بن ياسر األساسية للبنين36837112115

معن2035455صبحي ربيع محمد شعيب3770240ثانويةذكرشرق خان يونسعمار بن ياسر الثانوية للبنين36937112116

عبسان الجديدة2082133اسالم بشير يوسف القدره0392119أساسيةانثىشرق خان يونسعبسان الجديدة األساسية للبنات37037112119

القرارة2070063عبدهللا عبد الرحيم حمدان اللحام5280220أساسيةذكرشرق خان يونسالقرارة األساسية للبنين37137112121

أبو طعيمة2037033جهاد محمد احمد عدوان1860120أساسيةذكرشرق خان يونسعسقالن األساسية للبنين37237112122

عبسان الكبيرة2072547فتحيه علي احمد ابو طعيمه0790128أساسيةانثىشرق خان يونسطيبة األساسية للبنات37337112123

عبسان الكبيرة2072547اسماء عبد العظيم عبدهللا النجار0331014أساسيةانثىشرق خان يونسدالية الكرمل األساسية للبنات37437112124

الفخاري- خان يونس 2038504مرفت سليمان عبدهللا عرام0576226ثانويةانثىشرق خان يونساحسان األغا الثانوية للبنات37537118501

الفخاري ـ مستشفى األوروبي2066350عمران سعيد عبد الهادي السباخي2820150ثانويةذكرشرق خان يونسجنين الثانوية للبنين37637118502
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الحي/ المخيم هاتف المدرسةة المدرسة/مدير المديريةاسم المدرسةالرقم الوطنيالرقم
جنس 

المدرسة

نوع 

المدرسة

عدد المعلمينعدد الطلبة

رفح الدوار الشرقي2135037منير رجب أحمد حمدان7650410ثانويةذكررفحللبنين" أ"بئر السبع الثانوية 37734111001

رفح حي البرازيل2135275عبد ربه محمد رمضان عدوان9760410ثانويةذكررفحمحمد يوسف النجار الثانوية للبنين37834111002

رفح دوار العودة2135055يوسف عبد نصار زنون7830260أساسيةذكررفحللبنين" ب"رفح األساسية 37934111003

رفح حي البرازيل2135225زياد محمود داود السكسك6260250أساسيةذكررفحطه حسين األساسية للبنين38034111009

رفح دوار العودة2135055محمد صالح سالمه ابو جزر8020330أساسيةذكررفحللبنين" أ"رفح األساسية 38134111018

رفح خربة العدس2135144راويه عبد القادر أحمد ابو غالي0267113أساسيةانثىرفحعباس محمود العقاد األساسية للبنات38234111022

رفح خربة العدس2135144غاده إبراهيم سالم ابو صيام0427031ثانويةانثىرفحعباس محمود العقاد الثانوية للبنات38334111023

بجوار المركز التجاري- دوار العودة-  رفح2135057ساميه عطا هللا عليان قشطه0947138ثانويةانثىرفحآمنه بنت وهب الثانوية للبنات38434111030

بجوار المركز التجاري- دوار العودة- رفح2135057سهير حافظ منصور قشطه0621021أساسيةانثىرفحآمنة بنت وهب األساسية للبنات38534111031

رفح حي الجنينة2137977حنان عبد الفتاح أحمد ابو العيش185571028أساسيةمختلطةرفحالمشتركة" ب"دير ياسين األساسية 38634111042

رفح دوار العودة2135055سهير اسماعيل عبدهللا مسعد01220046ثانويةانثىرفحشهداء رفح الثانوية للبنات38734111044

البلد_ رفح 2133522نجوى عبدهللا محمد الرخاوي0591029ثانويةانثىرفحالقدس الثانوية للبنات38834111045

رفح تل السلطان2151118هدى محمود محمد عاشور0369022أساسيةانثىرفحنظير اللوقة األساسية للبنات38934111051

رفح ـ تل السلطان2150255ختام ابراهيم عبد العزيز العبسي62323017أساسيةمختلطةرفحعقبة بن نافع األساسية المشتركة39034111053

تل السلطان- رفح 2151025خالد عبدهللا سليمان مخيمر5510200أساسيةذكررفحرابعة العدوية األساسية للبنين39134111068

Jرفح مخيم بلوك 2145635منال صبحي محمد ابو سريه0826139ثانويةانثىرفحثانوية الكويت للبنات39234111069

Jرفح مخيم بلوك 2145076منى عبد الجواد عبد الفتاح بارود0587027أساسيةانثىرفحرابعة العدوية األساسية للبنات39334111070

تل السلطان- رفح 2151025محمود عبد الفتاح أحمد يوسف7280340أساسيةذكررفحكمال عدوان األساسية للبنين39434111071

رفح خربة العدس2131215نصر محمود أحمد أبو هالل4190220أساسيةذكررفحللبنين" أ"يبنا األساسية 39534111072

رفح خربة العدس2131215موسى عيد محمد النحال2780130أساسيةذكررفحللبنين" ب"يبنا األساسية 39634111073

رفح ـ الحي اإلداري ـ مقابل مسجد بدر2139460سليم فخري سليمان ابو الروس9890320ثانويةذكررفحللبنين" ب"الدوحة الثانوية 39734111074

رفح ـ الحي اإلداري ـ مقابل مسجد بدر2139460يوسف عبد هللا عبد العزيز عيسى7620370ثانويةذكررفحللبنين" أ"الدوحة الثانوية 39834111075

رفح الدوار الشرقي2135037اسعد مصطفى أحمد الصرفندي9330400ثانويةذكررفحللبنين" ب"بئر السبع الثانوية 39934111076

رفح دوار العودة2131615ابتسام محمود أحمد الجمل0651028أساسيةانثىرفحشهداء رفح األساسية للبنات40034111077

رفح ـ تل السلطان ـ الحي السعودي2152573فخريه عبد هللا عبد الفتاح شحادة0833238ثانويةانثىرفحمريم فرحات الثانوية للبنات40134111078

الحي السعودي-تل السلطان82156423زهير فؤاد حسين ابو عوده9300430ثانويةذكررفحفتحي الشقاقي الثانوية بنين40234111079

رفح تل السلطان2150444حليمه سليمان منصور برهوم01035043ثانويةانثىرفحالقادسية الثانوية للبنات40334111086

رفح حي الجنينة2137977رحاب محمد محمد ابو هاشم184574030أساسيةمختلطةرفحالمشتركة" أ"دير ياسين األساسية 40434111089

رفح المشروع2154700هشام محمود ابراهيم الحوت3410360أساسيةذكررفحغسان كنفاني األساسية للبنين40534112026

رفح ـ  مواصي رفح2156422حيدر محمد ابراهيم الحوت8200390ثانويةذكررفحأحمد ياسين الثانوية للبنين40634112052

رفح المشروع2154512سنية راتب عبد الرحمن الهيصمي0364017أساسيةانثىرفحمرمرة األساسية للبنات40734112087

مواصي رفح-رفح 2141984عادل رجب أحمد حمدان2570160أساسيةذكررفحالفردوس األساسية للبنين40834112088

رفح حي الجنينة2137040هدى محمد سالم معمر0807142ثانويةانثىرفحشفا عمرو الثانوية للبنات40934112090

رفح ميراج2069329يوسف معيوف سليمان مشايخ293100124أساسيةمختلطةرفحالمسمية األساسية المشتركة41034112091

مواصي رفح- رفح 2159048ابتسام عطيه محمد البليشي0215017أساسيةانثىرفحالفردوس األساسية للبنات41134112092

رفح حي الجنينة2137040ختام محمود محمد جوده0742031أساسيةانثىرفحشفا عمرو األساسية للبنات41234112093

رفح ميراج2069329انشراح حسن محمد العطار0562918ثانويةمختلطةرفحأسرار القبندي الثانوية للبنات41334112094

رفح ـ الشوكة2155244سائده سليمان ابراهيم ابو طعيمه0310218ثانويةانثىرفحالشوكة الثانوية للبنات41434112095
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شمال بركة أبو راشد- معسكر جباليا 2475944محمود حسين مقداد12340350أساسيةذكرشمال غزةلالجئين" أ " ذكور جباليا االبتدائية 131210001

شمال بركة أبوراشد- معسكر جباليا 2472101نصار عبد الرازق محمود أبو الجديان123301818أساسيةذكرشمال غزةلالجئين" هـ " ذكور جباليا االبتدائية 231210002

معسكر جباليا دوار الفاخورة2476444أحمد محمد أحمد عويص11600410أساسيةذكرشمال غزةلالجئين" أ " ذكور الفاخورة اإلعدادية 331210003

الفاخورة- جباليا / م 2476088عبد المطلب أحمد الكحلوت11590400أساسيةذكرشمال غزةلالجئين" ب " ذكور الفاخورة اإلعدادية 431210004

 جباليا قرب السوق القديم2485963محمد رجب ربيع12530440أساسيةذكرشمال غزةلالجئين" أ " ذكور جباليا اإلعدادية 531210005

قرب السوق- معسكر جباليا 2484055عبد النبي أبو سلطان10220360أساسيةذكرشمال غزةلالجئين" هـ " ذكور جباليا اإلعدادية 631210006

 شرق المعسكر4مخيم جباليا بلوك 2485477أيمن عبد الرازق محمود أبو الجديان10760380أساسيةذكرشمال غزةلالجئين" ب " ذكور جباليا اإلعدادية 731210007

شرق ابراج زايد شمال المستشفى األندونيسي- تل قليبو - جباليا 2451313سفيان عبد الرحمن غانم7270280أساسيةذكرشمال غزةذكور جليبو اإلعدادية لالجئين831210008

4بلوك - شارع السوق - مخيم جباليا 2485340احسان موسى حسين دياب78901015أساسيةذكرشمال غزةذكور األيوبية االبتدائية لالجئين931210009

 بالقرب من السوق4مخيم جباليا بلوك 2485449درويش إبراهيم إسماعيل الغرباوي93201118أساسيةذكرشمال غزةلالجئين" ج " ذكور جباليا االبتدائية 1031210010

معسكر جباليا  شارع السوق2485034محمد حسن الطهراوي82301311أساسيةذكرشمال غزةلالجئين" ب " ذكور جباليا االبتدائية 1131210011

جباليا شارع السوق الشرقي2484750عالء حسن يوسف الحاج69201211أساسيةذكرشمال غزةلالجئين" د " ذكور جباليا االبتدائية 1231210012

مشروع بيت الهيا مسجد القسام2471390نبيل عبد هللا محمود زقوت153101722أساسيةذكرشمال غزةذكور بيت الهيا االبتدائية لالجئين1331210013

بجوار مسجد شادي حبوب- مشروع بيت الهيا 2471142مدللة عبد الهادي لوز1731439042أساسيةمختلطةشمال غزةبيت الهيا االبتدائية المشتركة لالجئين1431210014

بالقرب من مركز الشرطة- م جباليا 2485707يسرى محمود شعبان عساف01138041أساسيةانثىشمال غزةلالجئات" أ " بنات جباليا اإلعدادية 1531210015

قرب مسجد أنور عزيز- معسكر جباليا 2472955فدوى محمود سليمان أبو دحروج01020030أساسيةانثىشمال غزةلالجئات" أ " بنات جباليا االبتدائية 1631210016

معسكر جباليا  بركة أبو راشد2484820سعاد  محمود نمر التلولي01088039أساسيةانثىشمال غزةلالجئات" ج " بنات جباليا اإلعدادية 1731210017

معسكر  جباليا بالقرب من شارع السكة2481881وفاء الرفاتي166728323أساسيةمختلطةشمال غزةالقدس االبتدائية المشتركة لالجئين1831210018

معسكر جباليا مقابل بركة أبو راشد2484630سوزان اسماعيل 01089039أساسيةانثىشمال غزةلالجئات" ب " بنات جباليا اإلعدادية 1931210019

شارع الحاكمية- معسكر جباليا 2485780حفصة خليل سعود أبو العيش231724028أساسيةمختلطةشمال غزةحفصة االبتدائية المشتركة لالجئين2031210020

بالقرب من ساحة أنور عزيز- شمال بركة أبو راشد 2474510تهاني يوسف صالح01083030أساسيةانثىشمال غزةلالجئات" ب " بنات جباليا االبتدائية 2131210021

مطعم حمدان- شارع مدارس الفوقا - معسكر جباليا 2484306محمود توفيق محمد عياش9530240أساسيةذكرشمال غزةلالجئين" أ " ذكور فلسطين االبتدائية 2231210022

أرض أبو حصيرة- بيت الهيا2452470نوال أحمد عطية المجبر01435050أساسيةانثىشمال غزةلالجئات" أ " بنات بيت الهيا اإلعدادية 2331210023

دوار الشيخ زايد- تل الزعتر 2453470تغريد يوسف حسن صالح01402047أساسيةانثىشمال غزةلالجئات" ب " بنات بيت الهيا اإلعدادية 2431210024

شمال دوار التوام- منطقة األمريكية - شمال غزة 2473010هيام المجدالوي0922031أساسيةانثىشمال غزةبنات الفردوس اإلعدادية لالجئات2531210025

بجوار مستشفي بلسم- الشارع العام - عزبة بيت حانون 2494110بهجت رباح أحمد حجازي 11690290أساسيةذكرشمال غزةذكور عزبة بيت حانون االبتدائية لالجئين2631210026

شارع البنات- بيت حانون 2451610أكرم أحمد محمد أبو عودة6500260أساسيةذكرشمال غزةلالجئين" أ " ذكور بيت حانون اإلعدادية 2731210027

الشارع العام- بيت حانون2489446اكرم محمد نعيم8870340أساسيةذكرشمال غزةلالجئين" ج " ذكور بيت حانون اإلعدادية 2831210028

الشارع العام- بيت حانون 2488199فايز محمد أبو دية9710522أساسيةذكرشمال غزةلالجئين" ب " ذكور بيت حانون االبتدائية 2931210029

بيت حانون االبتدائية الشارع العام2488188سامر محمود محمد الشريف993087أساسيةذكرشمال غزةلالجئين" أ " ذكور بيت حانون االبتدائية 3031210030

جامع العجمي الجديد- بيت حانون 2488111هبة عبد الرحمن  غانم 330944332أساسيةمختلطةشمال غزةلالجئين" أ " بيت حانون االبتدائية المشتركة 3131210031

قاعة البير- الغربية - بيت حانون 2488290غادة عبدالوهاب أبو مطر329863529أساسيةمختلطةشمال غزةلالجئين" د " بيت حانون االبتدائية المشتركة 3231210032

الشارع العام- بيت حانون 2482066سها محمد يعقوب المدهون 341731229أساسيةمختلطةشمال غزةلالجئين" ب " بيت حانون االبتدائية المشتركة 3331210033

بيت حانون االبتدائية المشتركة ج2488555ريم محمد علي سعد417616126أساسيةمختلطةشمال غزةلالجئين" ج " بيت حانون االبتدائية المشتركة 3431210034

بجوار مبنى الزراعة- الشارع العام - عزبة بيت حانون 2494150عالء حسن أحمد عويضة 10990370أساسيةذكرشمال غزةذكور عزبة بيت حانون اإلعدادية لالجئين3531210035

الشمال عزبة بيت حانون2494353فتحية سعيد محمد0756028أساسيةانثىشمال غزةبنات خليل عويضة اإلعدادية لالجئات3631210036

الشمال/ عزبة بيت حانون 2494680سحر محمد إبراهيم بارود0730020أساسيةانثىشمال غزةبنات خليل عويضة االبتدائية لالجئات3731210037

أخر شارع المصريين- بيت حانون 2482990هبة محمد عبدهللا عبد الرحمن01262044أساسيةانثىشمال غزةلالجئات" ب " بنات بيت حانون اإلعدادية 3831210038

بيت حانون منطقة الشمال2482899جيهان محمود سالم عاشور01233044أساسيةانثىشمال غزةلالجئات" أ " بنات بيت حانون اإلعدادية 3931210039

مقابل الترنس- معسكر جباليا 2484810فلاير سعيد المدهون0884028أساسيةانثىشمال غزةلالجئات" ج " بنات جباليا االبتدائية 4031210040

معسكر جباليا  بركة أبو راشد2485750أمل إبراهيم زقوت4271005040أساسيةمختلطةشمال غزةلالجئين" ب " جباليا االبتدائية المشتركة 4131210041

شارع الحاكمية- معسكر جباليا 2479233جاكلين حسنين279712027أساسيةمختلطةشمال غزةلالجئين" ج " جباليا االبتدائية المشتركة 4231210042

معسكر جباليا شارع الحاكمية2479760فاطمة عرفات محمد غنيم 414493026أساسيةمختلطةشمال غزةلالجئين" د " جباليا االبتدائية المشتركة 4331210043

تل الزعتر دوار الشيخ زايد2453717منيرة عبد الهادي وشاح وشاح2671098141أساسيةمختلطةشمال غزةلالجئين" أ " حلب االبتدائية المشتركة 4431210044

الحي/ المخيم هاتف المدرسةة المدرسة/مدير

ملحق

مدارس وكالة الغوث الدولية

نوع المدرسةجنس المدرسةالمديريةاسم المدرسةالرقم الوطنيالرقم
عدد المعلمينعدد الطلبة
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تل الزعتر  بالقرب من دوار الشيخ زايد2453612نفين منصور عبد هللا أبو ريا3281033038أساسيةمختلطةشمال غزةلالجئين" ب " حلب االبتدائية المشتركة 4531210045

معسكر  جباليا بالقرب من شارع السكة2485240إيمان رشيد توفيق عوض214799030أساسيةمختلطةشمال غزةلالجئين" أ " جباليا االبتدائية المشتركة 4631210046

الفالوجا- مخيم جباليا 2483296حيدر محمد شحادة غباين8510270أساسيةذكرشمال غزةلالجئين" ب " ذكور فلسطين االبتدائية 4731210047

بيت حانون- شمال غزة 2488021عمر مصطفى السويطي9040310أساسيةذكرشمال غزةلالجئين" ب" ذكور بيت حانون اإلعدادية 4831210049

بيت الهيا السالطين مقابل أبراج نايف82486020خالد أحمد سليم الزيناتي707312127أساسيةمختلطةشمال غزةالفردوس االبتدائية المشتركة لالجئين4931210050

مقابل الجامعة االسالمية- شارع الثالثيني - غزة 2863369عبد الرحيم راضي13410430أساسيةذكرغرب غزةلالجئين" أ " ذكور الزيتون اإلعدادية 5038210001

مقابل الجامعةاإلسالمية- شارع الثالثيني 2888373صالح علي حبش12890829أساسيةذكرغرب غزةلالجئين" أ " ذكور الزيتون االبتدائية 5138210002

شارع مصطفى حافظ  بجوار مركز النور للمكفوفيين2884346تغريد فتحي الخالدي 530618032أساسيةمختلطةغرب غزةلالجئين" أ " غزة االبتدائية المشتركة 5238210003

غزة شارع مصطفى حافظ بجانب مقر الوكالة2864346فلورندا مصلح554692034أساسيةمختلطةغرب غزةلالجئين" ب " غزة االبتدائية المشتركة 5338210004

بجوار مركز النور للمعاقين بصرياً- غزة2820719بهيرة عبدهللا ابو حمدة0911034أساسيةانثىغرب غزةبنات الرمال اإلعدادية أ لالجئات5438210005

غزة بجوار مركز المكفوفين2882325مريم حماد عليان الحسنات0956038أساسيةانثىغرب غزةلالجئات"  ب " بنات الرمال اإلعدادية 5538210006

بالقرب من برج الشفاء- شارع الشفاء - غزة 2862227يحيى عبد الحي زقوت8870718أساسيةذكرغرب غزةلالجئين" أ " ذكور الشاطئ االبتدائية 5638210007

بالقرب من برج الشفاء- الرمال الشمالي - غزة 2830334خالد البردويل7770815أساسيةذكرغرب غزةلالجئين" ب " ذكور الشاطئ االبتدائية 5738210008

غزة  معسكر الشاطئ مقابل عيادة الوكالة2855383مازن حسن الحاج7520220أساسيةذكرغرب غزةلالجئين" ج " ذكور الشاطئ االبتدائية 5838210009

الشمالي- معسكر الشاطئ - غزة 2851020احمد الهبيل6560715أساسيةذكرغرب غزةلالجئين" د " ذكور الشاطئ االبتدائية 5938210010

مقابل مستشفى مهدي للوالدة- النصر - غزة 2845702باسل علي حسن ماضي15190834أساسيةذكرغرب غزةلالجئين" أ " ذكور غزة الجديدة االبتدائية 6038210011

ش النصر مقابل مستشفى مهدي2826009عز الدين ابراهيم المدهون10440624أساسيةذكرغرب غزةلالجئين" ب " ذكور غزة الجديدة االبتدائية 6138210012

الشمالي-معسكر الشاطئ2876633سماح حسين محمود أبو زبيدة396388021أساسيةمختلطةغرب غزةلالجئين" أ " الشاطئ االبتدائية المشتركة 6238210013

الشاطئ الشمالي خلف عيادة السويدي2876620ابتسام عمر الحلبي 407504124أساسيةمختلطةغرب غزةلالجئين" هـ " الشاطئ االبتدائية المشتركة 6338210014

بجوار مدرسة ابو عاصي- معسكر الشاطئ  الشمالي2878101 رهام عمار107621022أساسيةمختلطةغرب غزةلالجئين" ب " الشاطئ االبتدائية المشتركة 6438210015

آخر الشمالي- الشاطئ 2851160نافذ عطايا عليان 377510321أساسيةمختلطةغرب غزةلالجئين" ز " الشاطئ االبتدائية المشتركة 6538210016

بالقرب من برج الوحدة- الشاطئ 2843146ملكة أكرم مقداد971138136أساسيةمختلطةغرب غزةلالجئين" ج " الشاطئ االبتدائية المشتركة 6638210017

مدينة غزة   مخيم الشاطئ2881077غادة عوني حمد 72875029أساسيةمختلطةغرب غزةلالجئين" و " الشاطئ االبتدائية المشتركة 6738210018

بالقرب من اسعافات الهالل األحمر- تل الهوا - غزة2625214عطا إبراهيم أحمد سلمان153401033أساسيةذكرغرب غزةذكور مملكة البحرين االبتدائية أ لالجئين6838210019

برج الشفاء/ شارع عز الدين القسام 2836166زياد محمد مسعود.د8990422أساسيةذكرغرب غزةلالجئين" ج " ذكور غزة الجديدة االبتدائية 6938210020

غزة شارع النصر الرئيسي2867155محمود حسن حسين المدهون9310300أساسيةذكرغرب غزةلالجئين" أ " ذكور غزة الجديدة اإلعدادية 7038210021

االرمال شارع النصر- غزة 2884126رياض عبد هللا الخالدي9410310أساسيةذكرغرب غزةلالجئين" ج " ذكور غزة الجديدة اإلعدادية 7138210022

قرب عيادة السويدي- شارع النصر - غزة 2862510محمد أحمد زقوت9410320أساسيةذكرغرب غزةلالجئين" أ " ذكور الرمال اإلعدادية 7238210023

شمال برج الشفاء-شارع الشفاء 2883129حسن عياش7130260أساسيةذكرغرب غزةلالجئين" ب " ذكور الرمال اإلعدادية 7338210024

بالقرب من ملعب فلسطين/ الرمال الشمالي / غزة 2865730محمود أحمد بعلوشىة10980370أساسيةذكرغرب غزةلالجئين" أ " ذكور صالح الدين اإلعدادية 7438210025

الرمال مقابل ملعب فلسطين2826720lسهيل توفيق قاسم8590320أساسيةذكرغرب غزةلالجئين" ب " ذكور صالح الدين اإلعدادية 7538210026

شارع يوسف العظمة-معسكر الشاطئ2863391سمر عبد الرحمن غانم71968128أساسيةمختلطةغرب غزةلالجئين" أ " أسماء االبتدائية المشتركة 7638210027

غزة الشاطئ بجوار جامع السوسي2882331آمال محمد مصطفى90920031أساسيةمختلطةغرب غزةلالجئين" ب " أسماء االبتدائية المشتركة 7738210028

تل الهوا  شارع األبراج- غزة 2636101نايف حمدي الحطاب12260410أساسيةذكرغرب غزةذكور مملكة البحرين اإلعدادية لالجئين7838210029

بجوار برج الوحدة- شارع عز الدين القسام - غزة 2881331محمود عبدالمنعم نجم نجم9380521أساسيةذكرغرب غزةلالجئين" د " ذكور غزة الجديدة االبتدائية 7938210030

خلف عيادة السويدي- الشمالي 2876621(كروان)غادة محمود كحيل 294611124أساسيةمختلطةغرب غزةلالجئين" د " الشاطئ االبتدائية المشتركة 8038210031

الشمالي- معسكر الشاطئ - غزة 2859522فوزي االخشم7560815أساسيةذكرغرب غزةلالجئين" هـ " ذكور الشاطئ االبتدائية 8138210032

شارع أبو إياد علي- الشاطئ- غزة2878733رجاء محمود رضوان0918030أساسيةانثىغرب غزةلالجئات" أ " بنات الشاطئ اإلعدادية 8238210033

دوار انصار خلف شاورما معاذ2625057نوال ابراهيم اكتيع292846234أساسيةمختلطةغرب غزةالرمال اإلعدادية المشتركة ج لالجئين8338210034

بجوار عيادة السويدي- الشاطئ - غزة2876622شوق عمر طافش0812028أساسيةانثىغرب غزةلالجئات" ب " بنات الشاطئ اإلعدادية 8438210035

لالجئات (ج)مدرسة بنات الشاطئ اإلعدادية 2858018ناريمان محمد درويش المدهون0883030أساسيةانثىغرب غزةلالجئات" ج " بنات الشاطئ اإلعدادية 8538210036

غزة الرمال الشمالي بجوار جامعة فلسطين2839357كريمة مهدي عبد الرحمن عنان331733028أساسيةمختلطةغرب غزةلالجئين" ب " المأمونية االبتدائية المشتركة 8638210037

الرمال الشمالي- غزة 2828250نهاد مصطفى جبر440871033أساسيةمختلطةغرب غزةلالجئين" أ " المأمونية االبتدائية المشتركة 8738210038

الرمال الشمالي- غزة 2863323سماح خليل أبو عبد هللا0770027أساسيةانثىغرب غزةلالجئات" أ " بنات المأمونية اإلعدادية 8838210039

غزة مخيم الشاطئ بالقرب من برج الوحدة2836221زهر أحمد أبو علبة56495017أساسيةمختلطةغرب غزةلالجئين" ج " أسماء االبتدائية المشتركة 8938210040

بجوار برج الوحدة- مخيم الشاطئ - غزة 2826298حنان حامد إعالو 65405016أساسيةمختلطةغرب غزةلالجئين" د " أسماء االبتدائية المشتركة 9038210041

مقابل برج الوحدة- النصر 2880013آمال عبد المجيد كلوب0987033أساسيةانثىغرب غزةلالجئات" أ " بنات أسماء اإلعدادية 9138210042
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مقابل برج الوحدة- النصر 2880015لمياء عدنان مطر0905032أساسيةانثىغرب غزةلالجئات" ب " بنات أسماء اإلعدادية 9238210043

الشاطئ- غزة 88203002888888أساسيةذكرغرب غزةلالجئين" أ " ذكور الشاطئ اإلعدادية 9338210044

الشاطئ الشمالي2851420مازن خليل أبو ندى8460220أساسيةذكرغرب غزةلالجئين" ب"ذكور الشاطئ اإلعدادية 9438210045

بالقرب من ملعب فلسطين- الرمال 2264872فاتن حسن الشنطي0723026أساسيةانثىغرب غزةلالجئات" ب " بنات المأمونية اإلعدادية 9538210046

غزة تل الهوا   مقابل مستشفى القدس2630203يوسف حمدونه98001019أساسيةذكرغرب غزةذكور مملكة البحرين االبتدائية ب لالجئين9638210047

غزة التفاح شارع النخيل2811263محمود عبدالمنعم نجم نجم8560715أساسيةذكرشرق غزةلالجئين" أ " ذكور الشجاعية االبتدائية 9736210001

بالقرب من موقف جباليا- الدرج- غزه2805828إيمان محمد أبو بكرة369558124أساسيةمختلطةشرق غزةلالجئين" د " الدرج االبتدائية المشتركة 9836210002

مقابل شركة هيونداي/ شارع الثالثيني/ غزة2862521جمال كامل محمد مسلم4980180أساسيةذكرشرق غزةلالجئين" أ " ذكور اإلمام الشافعي اإلعدادية 9936210003

أول شارع الثالثيني من جهه الشرق بجانب دوار عسقولة2836138رضوان يحيى عيد4670170أساسيةذكرشرق غزةلالجئين" ب " ذكور اإلمام الشافعي اإلعدادية 10036210004

غزة عسقولة شارع الدهشان2862753أكرم رمضان محمد الحالق9980330أساسيةذكرشرق غزةلالجئين" ب " ذكور الزيتون اإلعدادية 10136210005

الصبرة بالقرب من مسجد اإلمام الشافعي- غزة 2864237محمد محمد جمعة شويدح102801613أساسيةذكرشرق غزةلالجئين" ب " ذكور الزيتون االبتدائية 10236210006

شارع صالح الدين/ غزة 2800811خالد حسن الشاعر8180619أساسيةذكرشرق غزةلالجئين" أ " ذكور هاشم االبتدائية 10336210007

شارع صالح الدين-التفاح - غزة 2808311محمد عدنان عيسى سالم7840620أساسيةذكرشرق غزةلالجئين" ب " ذكور هاشم االبتدائية 10436210008

شارع الجوالني متفرع من صالح الدين-التفاح- غزة 2802177اسحق ابراهيم يوسف غباين12070420أساسيةذكرشرق غزةلالجئين" أ " ذكور الشجاعية اإلعدادية 10536210009

الشجاعية ع أ. بجوار مدرسة ذ- التفاح - الشجاعية 2800799محمد نبيل ديب إبراهيم  حسين4470170أساسيةذكرشرق غزةلالجئين" ب " ذكور الشجاعية اإلعدادية 10636210010

حي الدرج- موقف جباليا 2805833رانية ابراهيم الصوالحي0807029أساسيةانثىشرق غزةلالجئات" ب " بنات غزة اإلعدادية 10736210011

غزة الدرج بجوار عيادة الوكالة2175480سوزان سليم كحيل 383573125أساسيةمختلطةشرق غزةلالجئين" أ " الدرج االبتدائية المشتركة 10836210012

بجوار عيادة الوكالة- حي الدرج - مدينة غزة2805826سوزان ناجي ابراهيم الضبة0919031أساسيةانثىشرق غزةلالجئات" أ " بنات غزة اإلعدادية 10936210013

قرب موقف جباليا- الدرج2805828مي احمد النباهين370618027أساسيةمختلطةشرق غزةلالجئين" ب " الدرج االبتدائية المشتركة 11036210014

شارع الدهشان/الزيتون/ غزة 2862608بدر محمد بدر السنكري345629027أساسيةمختلطةشرق غزةلالجئين" أ " الزيتون االبتدائية المشتركة 11136210015

الشارع مقابل المسجد الشافعي- عسقولة - الزيتون 2833298حنان موسى أبو زهري461495026أساسيةمختلطةشرق غزةلالجئين" ب " الزيتون االبتدائية المشتركة 11236210016

بجوار مدرسة الفالح_غزة الزيتون 2841934فتيحة محمد جمعة يونس0974035أساسيةانثىشرق غزةلالجئات" أ " بنات الزيتون اإلعدادية 11336210017

بالقرب من جامع االمام الشافعي- الزيتون - غزة 2833203ميسون علي عبد الهادي0849126أساسيةانثىشرق غزةلالجئين" ج " بنات الزيتون االعدادية 11436210018

غزة الشجاعية شارع اخليل2806181فضيلة خليل أحمد الهنداوي591477030أساسيةمختلطةشرق غزةلالجئين" أ " الشجاعية االبتدائية المشتركة 11536210019

شارع اخليل/ التركمان  / الشجاعية 2804619هيلدا جهاد الوحيدي538491128أساسيةمختلطةشرق غزةلالجئين" ب " الشجاعية االبتدائية المشتركة 11636210020

مقابل  مستشفى القدس-تل الهوا 2641468أمل محمد عواد 01534051أساسيةانثىشرق غزةلالجئات" ب " بنات الزيتون اإلعدادية 11736210021

مستشفى الدرة- التفاح- غزة 2810379صباح زكي محمد الصعيدي 156505022أساسيةمختلطةشرق غزةلالجئين" ج " الدرج االعدادية المشتركة 11836210022

شارع األبراج- تل اإلسالم - غزة 2620961ناهدة شحادة سلمي01485039أساسيةانثىشرق غزةبنات الزيتون االبتدائية لالجئات11936210023

السنفور- الشجاعية - غزة 2811633شادي المدهون9680330أساسيةذكرشرق غزةلالجئين" ج " ذكور الشجاعية االبتدائية 12036210024

غزة2805822جيهان نصرهللا337629027أساسيةمختلطةشرق غزةلالجئين" هـ " الدرج االبتدائية المشتركة 12136210025

شارع بغداد- سوق الجمعة - الشجاعية 2805833هديل محمد يونس القدرة0810028أساسيةانثىشرق غزةبنات الشجاعية اإلعدادية لالجئات12236210026

شارع يافا/ حي التفاح / غزة 2863036نسرين عليان أبو مساعد0668022أساسيةانثىشرق غزةلالجئات" ب " بنات غزة االبتدائية 12336210027

الصبرة2800000روال اسماعيل 96925127أساسيةمختلطةشرق غزةالصبرة اإلعدادية المشتركة لالجئين12436210028

شاطئ معسكر دير البلح2530156حيدر يوسف العبادسة112701021أساسيةذكرالوسطىلالجئين" أ " ذكور دير البلح االبتدائية 12535210001

www.dbpb.infoمعسكر دير البلح   - دير البلح 2530070سامي سعيد أبو حسب هللا 10270360أساسيةذكرالوسطىلالجئين" أ " ذكور دير البلح اإلعدادية 12635210002

قرب العيادة- شارع البحر - معسكر دير البلح 2539133جمال تمراز10000818أساسيةذكرالوسطىلالجئين" ب " ذكور دير البلح االبتدائية 12735210003

جوار عيادة الوكالة-دير البلح2539533هشام سليمان عطية موسى9830340أساسيةذكرالوسطىلالجئين" ب " ذكور دير البلح اإلعدادية 12835210004

شارع البحر- دير البلح 2535420هناء أحمد محمد غنيم255997032أساسيةمختلطةالوسطىلالجئين" أ " دير البلح االبتدائية المشتركة 12935210005

ش البحر- المعسكر - دير البلح 2538290فاطمة شامية01081036أساسيةانثىالوسطىلالجئات" ب " بنات دير البلح اإلعدادية 13035210006

دير البلح شارع صالح الدين بجوار الجسر2531430سحر القزاز335447220أساسيةمختلطةالوسطىلالجئين" ج " دير البلح االبتدائية المشتركة 13135210007

شارع صالح الدين بجوار الجسر- دير البلح 2539344نسرين محمد حمش344416120أساسيةمختلطةالوسطىلالجئين" د " دير البلح االبتدائية المشتركة 13235210008

مخيم المغازى بجار نادى خدمات المغازى2552388عبير يوسف عاشور146808125أساسيةمختلطةالوسطىلالجئين" ب " المغازي االبتدائية المشتركة 13335210009

المغازي بجوار المسجد الكبير2553672خلود السميري. أ105835034أساسيةمختلطةالوسطىلالجئين" أ " المغازي االبتدائية المشتركة 13435210010

المنطقة الوسطى معسكر المغازى شارع بهاء سعيد2550337عماد محمد محمد أبو شمالة7380417أساسيةذكرالوسطىلالجئين" أ " ذكور المغازي االبتدائية 13535210011

المنطقة الوسطى معسكر المغازي2562210أشرف محمود أبو غزال7580417أساسيةذكرالوسطىلالجئين" ب " ذكور المغازي االبتدائية 13635210012

المنطقة الوسطى- المغازى 2550370ماجد يونس صيدم10050340أساسيةذكرالوسطىلالجئين" أ " ذكور المغازي اإلعدادية 13735210013

غرب عيادة الوكالة- بهاء سعيد - ش : المغازي شارع 2553283خالد سعيد مصطفى المصري 9550330أساسيةذكرالوسطىلالجئين" ب " ذكور المغازي اإلعدادية 13835210014
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12بلوك -  مخيم البريج 2565948خالد عبد الرحمن صبح11150370أساسيةذكرالوسطىلالجئين" أ " ذكور البريج اإلعدادية 13935210015

9بلوك/البريج/الوسطى 2557107محمد أحمد عبد الغفار أبو شمالة8930310أساسيةذكرالوسطىلالجئين" ب " ذكور البريج اإلعدادية 14035210016

 بجوار المستوصف9البريج بلوك 2555766أحالم علي محمد صالح0917027أساسيةانثىالوسطىبنات البريج االبتدائية لالجئات14135210017

 بجوار اإلعدادية7البريج بلوك 2565172حنان ابو يوسف 355855234أساسيةمختلطةالوسطىلالجئين" د " البريج االبتدائية المشتركة 14235210018

85بلوك ج شارع خالد بن الوليد - النصيرات 2553816مصطفى عباس النملة9000290أساسيةذكرالوسطىلالجئين" أ " ذكور النصيرات اإلعدادية 14335210019

(شارع المدارس )شارع خالد بن الوليد - النصيرات 2557272محمود ربيع أحمد8340159أساسيةذكرالوسطىلالجئين" أ " ذكور النصيرات االبتدائية 14435210020

ابو عريبان_شارع مدرسة شهداء النصيرات_النصيرات2551144إبراهيم رمضان محمد أبو حمادة. د9840330أساسيةذكرالوسطىلالجئين" ب " ذكور النصيرات اإلعدادية 14535210021

النصيرات المنطقة الوسطى2553013أحمد محمد على السردي11130390أساسيةذكرالوسطىلالجئين" د " ذكور النصيرات اإلعدادية 14635210022

المعسكر الغربي- النصيرات 2551993رزق محمود حمد12260420أساسيةذكرالوسطىلالجئين" ج " ذكور النصيرات اإلعدادية 14735210023

المخيم الجديد- النصيرات 2561005جهاد مصباح رزق9140250أساسيةذكرالوسطىلالجئين" ب " ذكور النصيرات االبتدائية 14835210024

      شارع المدارس2النصيرات مخيم 2562977شريفة سالمه ابوبطيحان137761126أساسيةمختلطةالوسطىلالجئين" أ " النصيرات االبتدائية المشتركة 14935210025

شارع خالد بن الوليد - 2مخيم _ النصيرات 2558599سهام عوني حمد233905235أساسيةمختلطةالوسطىلالجئين" و " النصيرات االبتدائية المشتركة 15035210026

مقابل البلدية- النصيرات 2553265اعتدال  عبد الجواد أبو حمد01222044أساسيةانثىالوسطىلالجئات" أ " بنات النصيرات اإلعدادية 15135210027

النصيرات مقابل بلدية النصيرات2559822ميسون محمد حسين أبو شمالة478687524أساسيةمختلطةالوسطىالنصيرات  االبتدائية المشتركة الجديدة لالجئين15235210028

شارع أبو بكر الصديق مقابل مسجد الفاروق/ النصيرات 2560480سوزان حسين عمر موسى443815035أساسيةمختلطةالوسطىلالجئين" ب " النصيرات االبتدائية المشتركة 15335210029

أرض أبو عريبان- النصيرات 2553007ناريمان ياسين349798032أساسيةمختلطةالوسطىلالجئين" د " النصيرات االبتدائية المشتركة 15435210030

مقابل مدرسة العروبة-  المخيم الجديد -النصيرات 2557177سمر حمادة الصالحي0834023أساسيةانثىالوسطىلالجئات" أ " بنات النصيرات االبتدائية 15535210031

شارع خالد بن الوليد- النصيرات 2563749بشير عبد الرحمن محمود أبو شاويش115801517أساسيةذكرالوسطىلالجئين" ج " ذكور النصيرات االبتدائية 15635210032

المنطقة الوسطى  النصيرات السوارحة2552366نظيرة خليل حسين اللوقا0780027أساسيةانثىالوسطىلالجئات" ج " بنات النصيرات اإلعدادية 15735210033

-غرب مقبة السوارحة-النصيرات الغربية 2554338ختام قاسم مصطفى ثابت537469324أساسيةمختلطةالوسطىلالجئين" ز " النصيرات االبتدائية المشتركة 15835210034

-المعسكر - دير البلح 2530159منى عليان أبو مساعد 01135040أساسيةانثىالوسطىلالجئات" أ " بنات دير البلح اإلعدادية 15935210035

معسكر النصيرات الحساينة2552897ميرفت إبراهيم النجار366703131أساسيةمختلطةالوسطىلالجئين" أ " النصيرات اإلعدادية المشتركة 16035210036

دوار الصلحات- المغازي2550448غادة دياب عوض0896033أساسيةانثىالوسطىلالجئات" أ " بنات المغازي اإلعدادية 16135210037

حارة البطانية-المغازي2562726سميرة موسى موسى0903032أساسيةانثىالوسطىلالجئات" ب " بنات المغازي اإلعدادية 16235210038

9بلوك / مخيم البريج 2555655زكريا أبو ركبة84301115أساسيةذكرالوسطىلالجئين" أ " ذكور البريج االبتدائية 16335210039

أرض المفتي- النصيرات 2552786منال صبحي مصران0727026أساسيةانثىالوسطىلالجئات" هـ " بنات النصيرات اإلعدادية 16435210040

 دوار الشهداء12البريج بلوك 2566755محسن يونس محمود صيدم 10580721أساسيةذكرالوسطىلالجئين" ب " ذكور البريج االبتدائية 16535210041

النصيرات المنطقة الوسطى2550946وليد علي الجديلي 86501117أساسيةذكرالوسطىلالجئين" هـ " ذكور النصيرات االبتدائية 16635210042

 بجوار المدرسة الثانوية12البريج بلوك 2565122مقبولة افتيحة 130707122أساسيةمختلطةالوسطىلالجئين" أ " البريج االبتدائية المشتركة 16735210043

جحر الديك، بجوار البلدية0جميلة إسماعيل النباهين204173114أساسيةمختلطةالوسطىوادي غزة االبتدائية المشتركة لالجئين16835210044

 الشارع الرئيسي12بلوك - البريج 2565711صباح أبو عيسى264695024أساسيةمختلطةالوسطىلالجئين" ج " البريج االبتدائية المشتركة 16935210045

  مدارس الوكالة  مقابل الجمعية اال2النصيرات مخيم 2551890عفاف حمدان البحيصي0787225أساسيةانثىالوسطىلالجئات" د " بنات النصيرات اإلعدادية 17035210046

9بلوك - البريج / المنطقة الوسطى 2565710نوال عبد هللا القريناوي01159039أساسيةانثىالوسطىلالجئات" أ " بنات البريج اإلعدادية 17135210047

111شارع - قرب المقبرة  - 8بلوك - البريج 2566001فاطمة أحمد ضرغام01064036أساسيةانثىالوسطىلالجئات" ب " بنات البريج اإلعدادية 17235210048

النصيرات المخيم الجديد2552222فاطمة علي أبو شاويش01170038أساسيةانثىالوسطىلالجئات" ب " بنات النصيرات اإلعدادية 17335210049

شارع البحر- معسكر دير البلح2530450غسان محمد حسن250950031أساسيةمختلطةالوسطىلالجئين" ب " دير البلح االبتدائية المشتركة 17435210050

شرق المحطة-  منطقة الربوة  2527700هدى محمد أحمد البحيصي236678129أساسيةمختلطةالوسطىدير البلح اإلعدادية المشتركة لالجئين17535210051

المفتي-النصيرات 2562279جمال أحمد بدران11480400أساسيةذكرالوسطىلالجئين" هـ " ذكور النصيرات اإلعدادية 17635210052

بالقرب من مسجد السقا- المغراقة 2632144ناريمان أحمد أبو لحية0943230أساسيةانثىالوسطىبنات المغراقة اإلعدادية لالجئات17735210053

دير البلح جنوب حكر الجامع2538204جهاد حسن سالمة10810370أساسيةذكرالوسطىلالجئين" ج " ذكور دير البلح اإلعدادية 17835210054

دير البلح ـ شارع صالح الدين2527606ابتسام محمد شقليه0901033أساسيةانثىالوسطىلالجئات" ج " بنات دير البلح اإلعدادية 17935210055

المغراقة بجوار مسجد السقا7920659نواف عبد الكريم أبو دحروج7540321أساسيةذكرالوسطىذكور المغراقة االبتدائية لالجئين18035210056

البريج- الوسطى 4118362أيمن محمد صالح الصالحي 10200250أساسيةذكرالوسطىلالجئين" ج " ذكور البريج االبتدائية 18135210057

أرض المفتي/النصيرات 2550446سهى محمد بدران383313614أساسيةمختلطةالوسطىالمفتي االبتدائية المشتركة لالجئين18235210058

النصيرات2562977إيمان عبد الجواد أبو حمد0683026أساسيةانثىالوسطىلالجئين" و"بنات النصيرات اإلعدادية 18335210059

Gخان يونس المعسكر بلوك 2053508محمد سعيد البردويل96502816أساسيةذكرخان يونسلالجئين" أ " ذكور خان يونس االبتدائية 18432210001

بجوار نادي شباب خان يونس- المعسكر - خان يونس 2067510اسماعيل عبد الكريم عطاهلل وهبة7610260أساسيةذكرخان يونسلالجئين" ج " ذكور خان يونس االبتدائية 18532210002
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خان يونس المعسكر الغربي2051333معمر ارحيم الفرا. د 10900370أساسيةذكرخان يونسلالجئين" أ " ذكور خان يونس اإلعدادية 18632210003

غرب مستشفى ناصر شارع النمساوي-  خان يونس المعسكر 2066245فايز أحمد سعيد صالحة10540340أساسيةذكرخان يونسلالجئين" ج " ذكور خان يونس اإلعدادية 18732210004

حي االمل االراضي المحررة- خان يونس 2033004رائف الشاعر10220340أساسيةذكرخان يونسلالجئين" ب " ذكور خان يونس اإلعدادية 18832210005

المشروع الهولندي-حي األمل - خان يونس 2031570أيمن يوسف حجازي96501811أساسيةذكرخان يونسلالجئين" هـ " ذكور خان يونس االبتدائية 18932210006

غرب مستشفي ناصر/ شارع البحر/ خان يونس 2067540عماد محمود مطر104901120أساسيةذكرخان يونسلالجئين" أ " ذكور مصطفى حافظ االبتدائية 19032210007

الدهرة- المعسكر - خانيونس 2054107اسماعيل أحمد العايدي/ القائم بأعماله6760413أساسيةذكرخان يونسلالجئين" ب " ذكور مصطفى حافظ االبتدائية 19132210008

بجوار محطة بهلول للبترول- الحاووز - خان يونس 2066206بسام محمد موسى110801319أساسيةذكرخان يونسلالجئين" ب " ذكور خان يونس االبتدائية 19232210009

مقابل مستشفى ناصر-شارع البحر - خان يونس 2067540محمود خليل محمد تنيرة467077أساسيةذكرخان يونسلالجئين" ج " ذكور مصطفى حافظ االبتدائية 19332210010

خان يونس بجوار مستشفى ناصر2052055محمود أحمد حمدان11120400أساسيةذكرخان يونسذكور أحمد عبد العزيز اإلعدادية لالجئين19432210011

.خان يونس ـ المعسكر 2075725مواهب صالح سالمة0853025أساسيةانثىخان يونسلالجئات" أ " بنات خان يونس االبتدائية 19532210013

Gبلوك - المعسكر - خان يونس 2053047ريم عوض0674022أساسيةانثىخان يونسلالجئات" ب " بنات خان يونس االبتدائية 19632210014

شارع البحر مقابل مستشفى ناصر- خان يونس 2050355غادة عبد الرحمن الحبيبي 54918029أساسيةمختلطةخان يونسلالجئين" هـ " خان يونس االبتدائية المشتركة 19732210016

مقابل مستشفى ناصر- شارع البحر 2067520سناء عبد الرحمن حمام70968132أساسيةمختلطةخان يونسلالجئين" ب " خان يونس االبتدائية المشتركة 19832210017

مقابل مستشفى ناصر- شارع البحر 2054157آمال داود عبد الفتاح الكاك54721024أساسيةمختلطةخان يونسلالجئين" أ " خان يونس االبتدائية المشتركة 19932210018

الدفاع المدني- خانيونس 2051082هالة محمد محمد تنيرة01170041أساسيةانثىخان يونسلالجئات" أ " بنات خان يونس اإلعدادية 20032210019

قرب الدفاع المدني-خان يونس الحاووز 2054575ردينة حسن أبو الخير237974529أساسيةمختلطةخان يونسمصطفى حافظ االبتدائية المشتركة لالجئين20132210020

شارع البحر- المعسكر - خانيونس 2061606اعتدال جبر عساف0960133أساسيةانثىخان يونسلالجئات" ج " بنات خان يونس اإلعدادية 20232210021

شارع البحر_ المعسكر_ خانيونس 2054616مرفت سعيد حمودة2311056140أساسيةمختلطةخان يونسلالجئين" ج " خان يونس االبتدائية المشتركة 20332210022

خان يونس بجوار مسجد فلسطين2053048اميمة عبد الرحمن اشنينو0962033أساسيةانثىخان يونسلالجئات" ب " بنات خان يونس اإلعدادية 20432210039

في االراضي المحررة. حي األمل 2062066جمالت كالب0960033أساسيةانثىخان يونسبنات خان يونس اإلعدادية الجديدة لالجئات20532210041

الحي الياباني/ حي األمل / خانيونس 2033007وفاء فوزي كالب01104028أساسيةانثىخان يونسبنات األمل االبتدائية لالجئات20632210042

حي األمل- خان يونس  2033008راوية شعبان حسين حلس01083035أساسيةانثىخان يونسبنات األمل اإلعدادية لالجئات20732210043

شارع السلطان عبد الحميد/ حي األمل / خانيونس 2064116علي حسن المدهون11070920أساسيةذكرخان يونسذكور األمل االبتدائية لالجئين20832210044

خان يونس المخيم بالقرب من مستشفى ناصر2050006هند محمد البشيتي9162691021أساسيةمختلطةخان يونسلالجئين" د " خان يونس االبتدائية المشتركة 20932210048

عبسان الصغيرة الطريق العام82082677خالد عبد القادر سليم المدهون 8520718أساسيةذكرشرق خان يونسذكور عبسان االبتدائية لالجئين21037210020

عبسان الجديدة- المنطقة الشرقية - خان يونس 2082423سوسن حمدان0914033أساسيةانثىشرق خان يونسبنات عبسان اإلعدادية لالجئات21137210021

عبسان الجديدة- خان يونس 2071547رائد يوسف محمد األسمر8310290أساسيةذكرشرق خان يونسذكور عبسان اإلعدادية لالجئين21237210022

مدينة بني سهيال- خانيونس 2082118محمد ابراهيم خليل أبو زيد 11130370أساسيةذكرشرق خان يونسلالجئين" أ " ذكور بني سهيال اإلعدادية 21337210023

بني سهيال/ خان يونس 2071686جمعة محمد عليان11030380أساسيةذكرشرق خان يونسلالجئين" ب " ذكور بني سهيال اإلعدادية 21437210024

بني سهيال  دوار بني سهيال2071147رندة حسن عبد هللا السنوار01180141أساسيةانثىشرق خان يونسبنات بني سهيال اإلعدادية لالجئات21537210025

دوار بني سهيال- بني سهيال 2071170شيرين عبدربه إبراهيم خلف هللا438874135أساسيةمختلطةشرق خان يونسلالجئين" ب " بني سهيال االبتدائية المشتركة 21637210026

المنطقة الشرقية- خانيونس 2071499عائدة محمد دحالن 456576227أساسيةمختلطةشرق خان يونسالفارابي االبتدائية المشتركة لالجئين21737210027

خان يونس بني سهيال الشارع العام2071255أسماء خليل أبو سالم399673228أساسيةمختلطةشرق خان يونسلالجئين" أ " بني سهيال االبتدائية المشتركة 21837210028

خزاعة بجوار عيادة الوكالة- خانيونس2084445رندة شعبان موسى ابو حية0803221أساسيةانثىشرق خان يونسبنات خزاعة االبتدائية لالجئات21937210029

قرب العيادة/خزاعة /خانيونس 2084930أحمد فتحي محمد بدر88401213أساسيةذكرشرق خان يونسذكور خزاعة االبتدائية لالجئين22037210030

عبسان الصغيرة/خانيونس2073779سوزان أحمد بدر188818018أساسيةمختلطةشرق خان يونسعبسان االبتدائية المشتركة لالجئين22137210032

خانيونس  شارع صالح الدين طريق مطار غزة الدولي معن2054184سميرة دحالن01114030أساسيةانثىشرق خان يونسبنات معن االبتدائية لالجئات22237210033

الطريق الشرقية/  معن / خانيونس  2035005صالح الدين علي أبو رزق12560826أساسيةذكرشرق خان يونسذكور معن االبتدائية لالجئين22337210034

بالقرب من المستشفى األوروبي- الفخاري-خان يونس2054377ثريا فاروق شحيبر01225429أساسيةانثىشرق خان يونسبنات الفخاري االبتدائية لالجئين22437210035

المنطقة الشرقية بجوار المستشفى األوربي- خان يونس 2068388نبيل محمود ايوب مطر127501025أساسيةذكرشرق خان يونسذكور الفخاري االبتدائية لالجئين22537210036

بالقرب من مركز شرطة القرارة2070767بشرى توفيق أبو شمالة2971149046أساسيةمختلطةشرق خان يونسالقرارة اإلعدادية المشتركة لالجئين22637210037

القرارة  شارع السكة  خلف مركز الشرطة2083110ناهدة محمد دحالن529844033أساسيةمختلطةشرق خان يونسالقرارة االبتدائية المشتركة لالجئين22737210038

شارع المحررات- الكف - القرارة 2083448إياد عطية جميل جمعة14120480أساسيةذكرشرق خان يونسذكور القرارة اإلعدادية لالجئين22837210039

حي أبو طعيمة- عبسان الكبيرة -خان يونس 2082266فاطمة جمال صوالي600579923أساسيةمختلطةشرق خان يونسأبو طعيمة االبتدائية المشتركة لالجئين22937210044

حي أبو طعيمة- عبسان الكبيرة - خانيونس 2073399نهاد حسين سليمان الفقعاوي611103331أساسيةمختلطةشرق خان يونسأبو طعيمة اإلعدادية المشتركة لالجئين23037210045

شارع أبو ريدة/خزاعة/خانيونس2084220ناجي عبد هللا سالم أبو عزيز11560390أساسيةذكرشرق خان يونسذكور خزاعة اإلعدادية لالجئين23137210046

معن  بجوار العيادة- خانيونس 2035007سلوى سليمان نصر هللا الفرا01124038أساسيةانثىشرق خان يونسبنات معن اإلعدادية لالجئات23237210047
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عدد المعلمينعدد الطلبة

معن- خلن يونس - قطاع غزة 2060045صبحي خليل أبو حمدة12590420أساسيةذكرشرق خان يونسذكور معن اإلعدادية لالجئين23337210049

الفخاري بالقرب من االوروبي2038694نجوى اسماعيل عاشور01225044أساسيةانثىشرق خان يونسبنات الفخاري اإلعدادية لالجئات23437210050

المنطقة الشرقية بجوار المستشفى األوربي- خان يونس 2060266محمد مصطفى أصرف 13590470أساسيةذكرشرق خان يونسذكور الفخاري اإلعدادية لالجئين23537210051

شارع البحر/ رفح الغربية2140530محمد أحمد حمد9110818أساسيةذكررفحلالجئين" أ " ذكور رفح االبتدائية 23634210001

رفح دوار النجمة2137052غازي ديب محمد الشريف10070919أساسيةذكررفحذكور الخوارزمي االبتدائية لالجئين23734210002

خلف الملعب البلدي- البرازيل - رفح 2136661عطا عبد ربه عاشور135501318أساسيةذكررفحلالجئين" ب " ذكور رفح االبتدائية 23834210003

خلف الملعب البلدي/ ي البرازيل -ح/ رفح2132501عماد عبد الواحد حسين جمعة135301620أساسيةذكررفحلالجئين" هـ " ذكور رفح االبتدائية 23934210004

المنطقة الشمالية- الشابورة  / رفح 2135657جميل محمد ديب الخطيب 7003641512أساسيةمختلطةرفحلالجئين"  أ " ابن سينا االبتدائية المشتركة 24034210006

شارع البحر- تل السلطان - رفح 2149414أحمد موسى موسى11860400أساسيةذكررفحذكور العمرية اإلعدادية لالجئين24134210007

خربة العدس- رفح الشرقية - شارع أبو حالوة نادية خميس عياش333728729أساسيةمختلطةرفحزهرة المدائن اإلعدادية المشتركة لالجئين24234210008

دوار النجمة/ رفح الشارع العام 2135116عمر محمد عبد هللا ابو مسامح12890440أساسيةذكررفحلالجئين" أ " ذكور رفح اإلعدادية 24334210009

قطاع غزة رفح خربة العدس بجوار مدرسة دار الفضيلة82145977نعيم سعيد سليمان برهوم6150250أساسيةذكررفحذكور ابن خلدون اإلعدادية لالجئين24434210010

نادي الخدمات-خلف مسجد العودة-دوار العودة- رفح 2136758يحيى عبد القادر محمد شاهين 11890410أساسيةذكررفحلالجئين" ب " ذكور رفح اإلعدادية 24534210011

بجوار نادي خدمات رفح- رفح 2139922محمد خليل الهوبي10760400أساسيةذكررفحذكور رفح الجديدة اإلعدادية لالجئين24634210012

مخيم الشابورة- محافظة رفح 2136488جمعة سليم محمد الحاج أحمد13480470أساسيةذكررفحلالجئين" ج " ذكور رفح اإلعدادية 24734210013

بجوار مسجد الرحمة_ رفح الشابورة 2133303سعيد ناصر عيد أبو بطن 13910400أساسيةذكررفحذكور ابن الهيثم االبتدائية لالجئين24834210014

رفح الغربية الشعوت قرب مدرسة رابعة العدوية2146652عادل سليم محمود أبو هالل8860320أساسيةذكررفحلالجئين" و " ذكور رفح اإلعدادية 24934210015

بجوار جامعة القدس المفتوحة - 2السعودي - رفح 2157473معين أحمد إبراهيم الهور 12070390أساسيةذكررفحذكور الطائف اإلعدادية لالجئين25034210016

بجوار حدادة البلعاوي- مخيم يبنا 2145122آمال عبد القادر عبد الفتاح الخطيب01561055أساسيةانثىرفحلالجئات" أ " بنات رفح اإلعدادية 25134210017

شارع المضخة_ حي الجنينة 2132747سناء يونس ابو لبدة0844227أساسيةانثىرفحبنات الجنينة اإلعدادية لالجئات25234210018

رفح البلد بجوار جامع العودة2148533ايمان حسن ابراهيم ابو الخير443614127أساسيةمختلطةرفحلالجئين" أ " رفح االبتدائية المشتركة 25334210019

البلد بالقرب من المركز التجاري/ رفح 2138754محمد السردي1521162040أساسيةمختلطةرفحالخنساء االعدادية المشتركة لالجئين25434210021

البلد بالقرب من المركز التجاري/ رفح2130511محمد علي السردي490629330أساسيةمختلطةرفحالخنساء االبتدائية المشتركة لالجئين25534210022

رفح مقابل ملعب البلدية2132737سهير خليل ابو شنب01399338أساسيةانثىرفحلالجئات"  أ"بنات الزهراء االبتدائية  25634210023

رفح البرازيل مقابل الملعب البلدي2135673ليلى على اسماعيل أبوجزر01608042أساسيةانثىرفحلالجئات"  ب"بنات الزهراء االبتدائية 25734210024

 الشارع العامJرفح الشعوث بلوك 2146940سعدية حمدان االخرس135768026أساسيةمختلطةرفحخولة االبتدائية المشتركة لالجئين25834210025

شارع أبو حدايد- دوار المشروع ,-الشوكة - رفح 2155440منال علي أحمد نصر01237326أساسيةانثىرفحبنات الشوكة اإلعدادية لالجئات25934210027

رفح2157475تهاني يوسف249789131أساسيةمختلطةرفحالدمام اإلعدادية المشتركة لالجئين26034210028

بجوار مسجد على بن ابى طال- شارع البحر - مدينة رفح2145048انعام ابراهيم برهوم0690025أساسيةانثىرفحلالجئات" ب " بنات رفح اإلعدادية 26134210029

بجوار مسجد على بن ابى طالب- مخيم الشعوت - رفح 2145298مازن احمد رمضان  ابو عرمانة 256606023أساسيةمختلطةرفحلالجئين" ج " رفح االبتدائية المشتركة 26234210030

الشابورة بجوار عيادة الوكالة2135653فتحية يوسف مصطفى أبو عبيد396713523أساسيةمختلطةرفحالرازي االبتدائية المشتركة لالجئين26334210031

الشابورة بجوار عيادة الشابورة/رفح2139661فتحية أبو عبيد01094328أساسيةانثىرفحبنات الرازي االبتدائية لالجئات26434210032

تل السلطان مخيم بدر بجوار مستشفى الوالدة2150012نعمة فوزي عبد اللطيف01431046أساسيةانثىرفحبنات تل السلطان اإلعدادية لالجئات26534210033

مخيم بدر/ رفح تل السلطان 2150977نجاح محمود عطوان7496061026أساسيةمختلطةرفحتل السلطان االبتدائية المشتركة لالجئين26634210034

رفح تل السلطان المشروع السعودي2156688عمر عبد الفتاح عمر الناطور9100360أساسيةذكررفحذكور مكة المكرمة اإلعدادية لالجئين26734210035

منطقة رفح الشوكة شارع المطار9300234جميل موسى طلب الداوودي9710350أساسيةذكررفحذكور الشوكة اإلعدادية لالجئين26834210036

بجوار عيادة الوكالة- المشروع السعو - تل السلطان  2156444ختام أحمد شحادة أبوغالي378766034أساسيةمختلطةرفحجدة االبتدائية المشتركة لالجئين26934210037

المشروع السعودي- تل السلطان - رفح 2156650باسم محمد دعبس115601217أساسيةذكررفحذكور الرياض االبتدائية لالجئين27034210038

تل السلطان بجوار عيادة الوكالة- رفح 2156556ناريمان محسن ابو لولي01120038أساسيةانثىرفحبنات المدينة المنورة اإلعدادية لالجئات27134210039

شارع المضخة- حي الجينينة 2136253سمر خضرعبد الحميد  أبو غالي373494321أساسيةمختلطةرفحالجنينة االبتدائية المشتركة لالجئين27234210040

تل السلطان/ غرب رفح 2145760اعتماد محمد أبو محيسن 01133134أساسيةانثىرفحلالجئات" ج " بنات رفح اإلعدادية 27334210041

الشوكة- رفح 2155439محمد عبد الرحمن حسن البردويل7137311325أساسيةمختلطةرفحالشوكة االبتدائية المشتركة لالجئين27434210042

الشابورة  مقابل مسجد الرحمة/محافظة رفح2137955باسمة عودة حسن عدوان01258042أساسيةانثىرفحلالجئات" د " بنات رفح اإلعدادية 27534210043

رفح تل السلطان شارع القدس بجوار عيادة الحكومة2148533لمياء عبدهللا الغول613509228أساسيةمختلطةرفحلالجئين" د " رفح االبتدائية المشتركة 27634210045
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ش صالح دردونه2457428سامي عليان أبو عيدة201110120أساسيةمختلطةشمال غزةنور المعارف النموذجية131331704

الشارع العام خلف قرية كنعان82400000فاطمة يوسف محمد العاصي2910111أساسيةمختلطةشمال غزةالنهضة النموذجية231331706

شارع القدس82457785مشاعل تيسير رباح النجار9858014أساسيةمختلطةشمال غزةالسالم الطفال الزيتون331331708

السكة2456799حليمة صالح خير جنيد090012أساسيةانثىشمال غزةام المؤمنين حفصة الشرعية للبنات431331709

جباليا2481333مصطفى ديب مصطفى ضميدة135060أساسيةذكرشمال غزةالصحابة الشرعية531331710

مقابل المضخة82473061نهلة العبد حسن عبيد541308أساسيةمختلطةشمال غزةالهدى الخاصة631331712

بجوار المسجد األمين2637764منى سعاد ترزي171162129أساسيةمختلطةغرب غزةبطريركية الروم االرثوذكس738321708

الصفطاوي82873980عمر محمد صالح 12687121ثانويةمختلطةغرب غزةعباد الرحمن النموذجية الخاصة838331702

بجوار محطة البربري..الجالء. ش82860660محمد مصطفى عبد الحميد مقداد332317ثانويةمختلطةغرب غزةكلية غزة938331704

بجوار مستشفي النصر لالطفال8279656سميرة عبد اللطيف العلمي5933782041ثانويةمختلطةغرب غزةالنصر االسالمية النموذجية1038331705

شارع الناصرة82880440ربحي محمود سالم2211651033ثانويةمختلطةغرب غزةاالمريكية الدولية غزة1138331706

مابل مسجد حمزة- اللبابيدي 2838876أروى ناهض الريس 175120023أساسيةمختلطةغرب غزةدار السالم1238331709

شارع أبو حصيرة خلف مستشفى الشفاء2844052بهيسة الريس5443110أساسيةمختلطةغرب غزةالبسمة الحديثة1338331711

بجانب االتصاالت82880111ديانا خالد سكيك248212037أساسيةمختلطةغرب غزةالمتميزون الحديثة1438331714

خلف الهالل االحمر2641048آمال حسن خير الدين اإلفرنجي180143119أساسيةمختلطةغرب غزةالوحدة الخاصة المشتركة1538331753

شارع عون الشوا82637009نبيلة نشأت لطفي صالح490452848ثانويةمختلطةغرب غزةراهبات الوردية1638331754

شارع سعيد العاص82821754نيفين غطاس حاكورة3692991028ثانويةمختلطةغرب غزةغزة-العائلة المقدسة 1738331757

شارع عز الدين القسام2896894نائلة نجيب نعمان الخزندار. د6627111أساسيةمختلطةغرب غزةالشيخ عبداللطيف الخزندار المشتركة1838331758

بجوار جامع الشفاء- شارع اوحدة -  غزة 2886776مي اكرم الخضري10254016أساسيةمختلطةغرب غزةالمجد النموذجية الخاصة1938331760

بالقرب من المنتزة البلدية2825550محمد هاشم محمود آغا. د.أ356151228أساسيةمختلطةغرب غزةالمستقبل النموذجية الخاصة االساسية2038331761

النفق2883040هاني نافذ حسن أبو هاني 7160350أساسيةذكرغرب غزةالتابعين الشرعية2138331762

الصحابة2869963روضة أحمد الصواف0336024أساسيةانثىغرب غزةفاطمة الزهراء رضي هللا عنها2238331763

مفترق الصناعة82816125عبير زيدان دويدار 11744014أساسيةمختلطةغرب غزة(M.L.S)الحياة الحديثة 2338331764

دوار الدحدوح82625757رينا عبد الفتاح رزق صالح5843119أساسيةمختلطةغرب غزةالبريطانية الدولية2438331834

مقابل مسجد عيسى مراد2855355نفين عمر الزميلي2541032066ثانويةمختلطةغرب غزةدار االرقم النموذجية للبنات2538334001

غزة النصر مقابل جامعة القدس المفتوحة2873079انعام أبو نحل14901أساسيةمختلطةغرب غزةالمروج االساسية الخاصة2638360002

غزة تل الهوا597202925فاطمة مرتجى6747010أساسيةمختلطةغرب غزةالمتميزون االساسية الحديثة2738360003

شارع الثورة- الرمال الشمالي - غزة 82880087مها نبهان101002أساسيةمختلطةغرب غزةياهال االساسية الخاصة2838360004

شارع الجالء مقابل جمعية الشبان المسيحية-غزة 82866807رجاء الشوا5402أساسيةمختلطةغرب غزةريهام  الحديثة الخاصة2938360005

الخط الشرقي82801342مروان أبو شمالة 2210190أساسيةذكرشرق غزةاالوقاف الشرعية للبنين3036311702

شارع الكمالية82818870منى وليد حنا شحيبر15182513أساسيةمختلطةشرق غزةالبطريركية الالتينية غزة3136321706

الحي/ المخيم هاتف المدرسةة المدرسة/مدير

ملحق

المدارس الخاصة

نوع المدرسةجنس المدرسةالمديريةاسم المدرسةالرقم الوطنيالرقم

عدد المعلمينعدد الطلبة
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اناثذكوراناث ذكور

الحي/ المخيم هاتف المدرسةة المدرسة/مدير نوع المدرسةجنس المدرسةالمديريةاسم المدرسةالرقم الوطنيالرقم

عدد المعلمينعدد الطلبة

شارع البرية2818508شادي جبرا الياس النجار 7177010أساسيةمختلطةشرق غزةالمنارة االساسية المشتركة3236321760

بجوار متنزه المحطة82811446بديعة إبراهيم فيصل . أ11692013أساسيةمختلطةشرق غزةمحمد البشير االبراهيمي االساسية3336331701

شرق مدرسة شهداء الزيتون الحكومية2803634هند رمضان محمد عبد الواحد301209أساسيةمختلطةشرق غزةإقرا االساسية الخاصة3436331751

الجرو مقابل مدرسة شعبان الريس. ش2811311تغريد أحمد عوده سعيد222413أساسيةمختلطةشرق غزة(Brainy Bunch )التعليم المطور 3536331753

بجوار مسجد حمزة2866679عطرة عبد الكريم نمر زيارة18790019أساسيةمختلطةشرق غزةمكة المكرمة النموذجية الخاصة3636331755

أرض الصوراني2802344محمد جمال محمد العربيد9710500ثانويةذكرشرق غزةدار االرقم الثانوية للبنين3736331756

القطاع- غزة التفاح شارع يافا خلف مسجد المحطة 2844103منذر اسماعيل العامودي9420490أساسيةذكرشرق غزةدار االرقم االساسية للبنين3836331757

 8شارع- جامع علي بن أبي طالب - الزيتون 2884833منى خليل الشياح220110033أساسيةمختلطةشرق غزةالهدى الخاصة3936331763

(البصة  )دير البلح 82534433اسماعيل مصطفى سليم السقا5190290ثانويةذكرالوسطىالصالح الخيرية الثانوية للبنين4035331708

(البصة  )حي تونس الشمالي - دير البلح 82533233فاطمة قاسم مصطفى الجعيثني143403027أساسيةمختلطةالوسطىالسيدة خديجة الخيرية االساسية المشتركة4135331709

الدعوة82554321نادية جبر عبد الفتاح بدوان 0133013أساسيةانثىالوسطىام المؤمنين خديجة الشرعية للبنات4235331755

الدعوة82554322محمد صبحي عبد العاطي البحيصي2240120أساسيةذكرالوسطىخبيب الشرعية لتحفيظ القرآن الكريم4335331756

أرض أبو الحصين مقابل مسجد أبو الحصين82826157عبد الرحيم فؤاد العاجز2990200أساسيةذكرالوسطىالمدرسة القرآنية الماليزية4435331757

مدينة الزهراء82632330صباح احمد عبد الباري166135326أساسيةمختلطةالوسطىالزهراء النموذجية الخاصة4535331758

شارع الشيخ سالم2553210سهام محمد علي المصري4118011أساسيةمختلطةالوسطىالمناهل االساسية الخاصة4635331759

جمال عبد الناصر.ش82061096هبه  مصطفى  جبر1310015أساسيةمختلطةخان يونسالشروق النموذجية الخاصة4732331701

السطر الغربي- خانيونس 2059130حسام عادل محمد السميرى2480110أساسيةذكرخان يونسالصديق الخاصة4832331702

قيزان النجار اسامة النجار82036525حفصة خليل مصطفلى حجازي0385016أساسيةانثىخان يونسلتحفيظ القرآن الكريم" عائشة"ام المؤمنين 4932331710

شارع الفزب2036297رهام سالم النجار7287014أساسيةمختلطةخان يونسالهدى النموذجية5032331712

.اسامة النجار82036420ناصر محمد سليمان أبو عرار4880360أساسيةذكرخان يونسالمهاجرين5132331714

السطر الشرقي- خان يونس 2083279هداية شعت0158011أساسيةانثىشرق خان يونسطالبات- االمام محمد بن صالح العثيمين5237331701

خان يونس2035030فاطمة علي سالم شراب0275017ثانويةانثىشرق خان يونساالوقاف الشرعية للبنات5337331704

القرارة2070166حنان فخري حسين الشوباصي29113015أساسيةمختلطةشرق خان يونسفاطمة الزهراء االساسية النموذجية5437331709

5شارع رقم 82070949نبيل جمعة الصرفندي3270230أساسيةذكرشرق خان يونسطالب- االمام محمد بن صالح العثيمين 5537331711

شرق الحامعة االسالمية2037010مروة جاسر حسين األغا471708أساسيةمختلطةشرق خان يونسرواد المستقبل5637331713

شارع أبو عصفور مسجد الصحابة2071265يوسف محمد أبو إسماعيل1260110أساسيةذكرشرق خان يونسبنين- الصحابة الشرعية الخاصة 5737331916

عبسان الكبيرة مقابل مستشفى العسكريسهاد السيد أبو حمد181503أساسيةمختلطةشرق خان يونسالحكمة االساسية الخاصة5837360001

بير كندا2150166وصال زهير حسين عدوان 745229أساسيةمختلطةرفحهيرمان جماينر الخاصة المشتركة5934331701

منطقة البراهمة2152220 سوزان سالمه علي الهمص108200020أساسيةمختلطةرفحدار الفضيلة الخاصة اناث6034331702

رفح تل السلطان2150926تيسير محمد ربيع زقوت1660100أساسيةذكررفحدار الفضيلة الخاصة ذكور6134331703
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الجزء الثاني

إحصاءات

التعليمًالعالي



مؤسسات التعليم العايل

قطاع غزةخارطة التوزيع اجلغرايف للمباني التي تشرف عليها وزارة الرتبية والتعليم العايل حسب املديريات يف



(6 )

(2 )

(10 )

(8 )

النسبةالعددالنوع

%1279446.1ذكور

%1497053.9إناث

%27764100المجموع

%3587144.0ذكور

%4559956.0إناث

%81470100المجموع

%811948.4ذكور

%863951.6إناث

%16758100المجموع

%208436أكاديمي متفرغ

%196634غير أكاديمي  متفرغ

%132523أكاديمي غير متفرغ

%4768غير أكاديمي غير متفرغ

%5851100المجموع

البيان

الفصل األول

ملخص عام إلحصاءات مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة

2020/2019للعام الدراسي 

مؤسسة مصنفة على النحو التالي ( 26)بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي المعتمدة والمرخصة 

يوضح الجدول التالي توزيع الطلبة المسجلين والخريجين من حيث النوع، كما يوضح توزيع العاملين  

في مؤسسات التعليم العالي حسب المسمى الوظيفي

أعداد الطلبة المسجلين والخريجين والعاملين في مؤسسات التعليم العالي في محافظات (2.1)جدول   

غزة

الطلبة الجدد

الطلبة المسجلون

الطلبة الخريجون

العاملون
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اسم رئيس المؤسسةعنوان المؤسسةاسم المؤسسةم
سنة 

التأسيس
رقم الفاكسرقم الهاتف

199126416222641633أيمن صبح. دخانيونس/ شارع جمال عبد الناصر - غزة جامعة األقصى 1

197826414022641432ناصر إسماعيل فرحات. د.أشارع جمال عبد الناصر- الرمال الجنوبي غزة - الجامعة اإلسالمية 2

199126418852641888أحمد أسعد التيان. دغزة- شارع جمال عبدالناصر غزة- جامعة األزهر3

199126417012641700محمد سليم الكحلوت. د(الشيخ جراح- القدس )الرئاسة - محافظات غزة جامعة القدس المفتوحة4

200926322022632205رأفت الهور. دمدينة الزهراءجامعة األمة للتعليم المفتوح5

200826320012632006سالم صباح. دمدينة الزهراء- غزة جامعة فلسطين6

200728857312885732عبد الجليل صرصور. د.أشارع عون الشوا - تل الهوى - غزة جامعة غزة7

201528434332843433عدنان الحجار. دالمحطة- شارع يافا - غزة جامعة اإلسراء8

198320546632053853أحمد عايش ابو شنب. دقيزان النجار- خان يونس خانيونس/ الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا9

1996225311712538101عماد عبد هللا محمود عدوان. ددير البلحكلية فلسطين التقنية10

200726249992624222رفعت نعيم رستم. د.أمتفرع من شارع عون الشوا- تل الهوا - غزة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية11

199021551232155070روحي صالح عواجة. ممفترق المشروع- رفح الكلية العربية الجامعية للعلوم التطبيقية12

199720502102050230خليل محمد شعيب.دالفخاري- خانيونس كلية فلسطين للتمريض13

199925391802539180شكري علي الطويل.  دبجوار جامعة القدس المفتوحة- بيت الهيا / بجوار مستشفى األقصى -  دير البلح (الشمال- دير البلح )كلية الدعوة اإلسالمية 14

201026410622641390كمال محمد تربان. دمقابل إستراحة الهدى- غزة كلية الرباط الجامعية15

200928239132823912هشام سليم المغاري.دشارع مصطفى حافظ- الجوازات -غزة كلية العودة الجامعية16

200925620662562067محمود خليل أبو زعيتر. دخانيونسكلية الزيتونة الجامعية للعلوم والتنمية17

-20142563282صابر محمد أحمد. دغرب شارع صالح الدين- النصيرات كلية الصحابة الجامعية18

200720682092068209تيسير نشوان. د.أشارع القسام- البلد - خان يونس كلية مجتمع االقصى للدراسات المتوسطة19

199628329292832929على النجار. د.أالرمال الجنوبي- غزة جامعة األزهر- كلية الدراسات المتوسطة 20

200428389932833779خضر فهمي أبو شعبان. أمبنى محافظة غزة سابقاً- شارع الصناعة - غزة كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية21

198928874872887282جميل خليل حمد. أشارع الصناعة- غزة األونروا- كلية مجتمع تدريب غزة 22

201120693502069350غسان أبو عرف. دخلف العيادة اليابانية- حي األمل - خان يونس األونروا- كلية تدريب خان يونس 23

200620675392067539جين اليزابيث كالدر. دحى األمل- خانيونس كلية تنمية القدرات الجامعية24

200721566302156116على اليعقوبي. دالحي السعودي- رفح كلية دار الدعوة والعلوم االنسانية25

20097242125محمود رجب الدعمة. د (برج ابو الخير )دوار القرم مقابل مدرسة نور المعارف الطابق الثالث-غزة كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا26

2020/2019بيانات عامة حول مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة للعام الدراسي  (2.2)جدول 
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جنس المؤسسةنوع المؤسسةالجهة المشرفةالموقع اإللكترونياسم المؤسسةم
ملكية بناء 

المؤسسة

 أعلى درجة 

تمنحها
 أدنى درجة تمنحها

بكالوريوسماجستيرملكإناث/ذكورجامعة حكوميةwww.alaqsa.edu.psجامعة األقصى 1

بكالوريوسدكتوراهملكإناث/ذكورجامعة عامةwww.iugaza.edu.psغزة - الجامعة اإلسالمية 2

بكالوريوسدكتوراهملكإناث/ذكورجامعةعامةwww.alazhar.edu.psغزة- جامعة األزهر3

بكالوريوسماجستيرملكإناث/ذكورتعليم مفتوحعامةwww.qou.eduجامعة القدس المفتوحة4

دبلومبكالوريوسمستأجر/ملكإناث/ذكورتعليم مفتوحخاصةwww.uou.edu.psجامعة األمة للتعليم المفتوح5

دبلومماجستيرملكإناث/ذكورجامعة خاصةwww.up.edu.psجامعة فلسطين6

دبلومبكالوريوسملكإناث/ذكورجامعة خاصةwww.gu.edu.psجامعة غزة7

دبلومبكالوريوسملكإناث / ذكور جامعةخاصةwww.israa.edu.psجامعة اإلسراء8

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

دبلومبكالوريوسملكإناث/ذكوركلية جامعيةعامةwww.ucas.edu.psالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية10

دبلومبكالوريوسملكإناث/ذكوركلية جامعيةخاصةwww.acas.edu.psالكلية العربية الجامعية للعلوم التطبيقية11

بكالوريوسبكالوريوسمستأجرإناث/ذكوركلية جامعيةحكوميةwww.pcn.gov.psكلية فلسطين للتمريض12

دبلومبكالوريوسملكإناث/ذكوركلية جامعيةحكوميةwww.hammouda.gov.ps(الشمال-دير البلح )كلية الدعوة اإلسالمية 13

دبلومبكالوريوسملكذكوركلية جامعيةحكومية www.ppc.gov.psكلية الرباط الجامعية14

دبلومبكالوريوسمستأجر/ملكإناث/ذكوركلية جامعيةخاصةwww.auc.edu.psكلية العودة الجامعية15

دبلومدبلوممستأجرإناث/ذكوركلية متوسطةخاصةwww.zaytona.edu.psكلية الزيتونة الجامعية للعلوم والتنمية16

بكالوريوسبكالوريوسملكذكوركلية جامعيةخاصةwww.scugaza.edu.psكلية الصحابة الجامعية17

دبلومبكالوريوسملكإناث/ذكوركلية جامعيةحكوميةwww.ptcdb.edu.psكلية فلسطين التقنية18

دبلومدبلومملكإناث/ذكوركلية متوسطةحكوميةwww.alaqsa.edu.psكلية مجتمع االقصى للدراسات المتوسطة19

دبلومدبلومملكإناث/ذكوركلية متوسطةعامةwww.cis.psجامعة األزهر- كلية الدراسات المتوسطة 20

دبلومدبلوممستأجر/ملكإناث/ذكوركلية متوسطة خاصةwww.gccts.edu.psكلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية21

دبلومدبلومملكإناث/ذكوركلية متوسطة وكالة غوثwww.gtc.edu.psاألونروا- كلية مجتمع تدريب غزة 22

دبلومدبلومملكإناث/ذكوركلية متوسطةوكالة غوثwww.kytc.unrwa.psاألونروا- كلية تدريب خان يونس 23

دبلومبكالوريوسملك إناث/ذكوركلية جامعيةخاصةwww.adc.edu.psكلية تنمية القدرات الجامعية24

دبلومدبلومملكاناث/ ذكوركلية متوسطةخاصةwww.ncr.edu.psكلية النهضة25

دبلومدبلوممستاجرإناث/ذكوركلية متوسطةخاصةwww.ncst.edu.psكلية نماء للعلوم والتكنولوجيا26

2019/2020بيانات عامة حول مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة للعام الدراسي  (2.3)جدول 
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http://www.gtc.edu.ps/
http://www.kytc.unrwa.ps/
http://www.adc.edu.ps/
http://www.ncr.edu.ps/
http://www.ncst.edu.ps/


الجددGenderالنوع
Enrolled 

المسجلون

Graduates 

الخريجون

Male12794358718119ذكور

Female14970455998639إناث

Total277648147016758المجموع

توزيع الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة (2.4)    جدول 

2020/2019للعام الدراسي  (إناث/ذكور)حسب النوع 

46.08%

53.92%

0%

5%

10%

15%

20%
25%

30%

35%

40%
45%

50%

55%

60%

ذكور إناث

النوعتوزيع الطلبة الجدد في مؤسسات التعليم العالي حسب
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توزيع الطلبة المسجلون والخريجون في مؤسسات التعليم العالي حسب 
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الكليات

المعتمدةTمجموع  Fإناث  Tمجموع  Fإناث  Tمجموع  Fإناث  Tمجموع  Fإناث  Tمجموع  Fإناث  

102061468170450883300003110جامعة األقصى 1

917315821384008759920119911881611غزة - الجامعة اإلسالمية 2

722212480192261883910693312غزة- جامعة األزهر3

47398878668262005323667جامعة القدس المفتوحة4

99398012028152045جامعة األمة للتعليم المفتوح5

3365701137136035138027جامعة فلسطين6

87717581141841251080036جامعة غزة7

169725602179491782136جامعة اإلسراء8

9282176121301898017431311خانيونس/ الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا9

7751900121251061662055كلية فلسطين التقنية10

19584692271184323655337191129الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية11

4748663314152280045الكلية العربية الجامعية للعلوم التطبيقية12

5978701946212000031كلية فلسطين للتمريض13

265348124651800121(الشمال-دير البلح )كلية الدعوة اإلسالمية 14

02710211100205111كلية الرباط الجامعية15

593930601038021كلية العودة الجامعية16

68290415011كلية الزيتونة الجامعية للعلوم والتنمية17

67121082060011كلية الصحابة الجامعية18

260476138102157021كلية مجتمع االقصى للدراسات المتوسطة19

010602211416892864جامعة األزهر- كلية الدراسات المتوسطة 20

1259234391831215117كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية21

68717001755860341121األونروا- كلية مجتمع تدريب غزة 22

14029872826000062األونروا- كلية تدريب خانيونس 23

5056644216927021كلية تنمية القدرات الجامعية24

19454806001011كلية النهضة25

4710315013264411كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا26

4559981470329208434819662571325150476118107 المجموع

2020/2019إحصاءات عامة حول مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة للعام الدراسي  (2.5)جدول 

اسم المؤسسةمسلسل
غير اكاديمي غير مفرغأكاديمي غير مفرغغير أكاديمي مفرغاألكاديميون  المفرغون الطلبة المسجلين

المباني
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Ph.DMaster
Hight 

Diploma
Teacher Q.Bachelorvoc.DiplomaDiplomaTotal

المجموعدبلوم متوسطدبلوم مهنيبكالوريوستأهيل تربويدبلوم عاليماجستيردكتوراه

Male347630647498580385512794 ذكور

Female2661801081084390328514970 إناث

Total601381017218341670714027764 المجموع

Avg0.2%5.0%0.0%0.6%66.1%2.4%25.7%100.0% النسبة 

Gender النوع

(2.3)شكل 

الطلبة الجدد في مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة

2020/2019للعام الدراسي 

إناث موزعين حسب الدرجة العلمية   ( 14970 )ذكور و ( 12794 )طالباً منهم،  ( 27764)  بلغ عدد الطلبة الجدد

:على النحو التالي 

أعداد الطلبة الجدد حسب الدرجة العلمية والنوع (2.6)جدول
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توزيع الطلبة الجدد حسب النوع والدرجة العلمية

مجموع

إناث

ذكور
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MFTMFTMFsMFTMFTMFTMFTMFT

03593036620017084194590200206744976564جامعة األقصى1

3023533252505750417711816462267391300204226174659غزة - الجامعة اإلسالمية 2

43757541110138416163000144516733118غزة- جامعة األزهر3

0002331549398151754009628461808جامعة القدس المفتوحة4

00001183615413821013144175جامعة األمة للتعليم المفتوح5

02211330069383715303492666150106411142178جامعة فلسطين6

0000001261732991351332680261306567جامعة غزة7

000020043763719122141203916581049جامعة اإلسراء8

00003453874443397830478392870خانيونس/ الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا9

000050651153802105900430275705كلية فلسطين التقنية10

0000184131315105271217642469033614829332415الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 11

00000001883245120188324512الكلية العربية الجامعية للعلوم التطبيقية12

00001636520000163652كلية فلسطين للتمريض13

00003031704730000303170473(الشمال-دير البلح )كلية الدعوة اإلسالمية 14

000080080000080080كلية الرباط الجامعية15

000133169912111011215127كلية العودة الجامعية16

000041014105150141529كلية تنمية القدرات الجامعية24

000000000000كلية الصحابة الجامعية18

00000001241192430124119243كلية الزيتونة الجامعية للعلوم والتنمية17

0000000539583112205395831122كلية مجتمع االقصى للدراسات المتوسطة19

00000000017138209017138209جامعة األزهر- كلية الدراسات المتوسطة 20

000000000865514108655141كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية21

000000074260334074260334األونروا- كلية مجتمع تدريب غزة 22

00000000003343343340334األونروا- كلية تدريب خانيونس 23

0000000000000كلية ادار الدعوة والعلوم االنسانية25

00000000000000كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا26

342660763618138100064108172749810843183413855328571405809067012794149702776427764

2020/2019والمؤسسة للعام الدراسي  (إناث/ذكور)أعداد الطلبة الجدد حسب الدرجة العلمية و النوع  (2.7)جدول 

اسم المؤسسةمسلسلالتصنيف

دبلوم متوسطبكالوريوستأهيل تربويدبلوم عاليماجستيردكتوراه
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Ph.DMaster
Hight 

Diploma
Teacher Q.BachelorDiplomaTotal

المجموعدبلوم متوسطبكالوريوستأهيل تربويدبلوم عاليماجستيردكتوراه

Male781671441624559914335871 ذكور

Female691545015735985784345599 إناث

Total14732164573605441698681470 المجموع

Avg0.2%3.9%0.0%0.7%74.3%20.8%100% النسبة 

(2.4)شكل 

الفصل الثاني

الطلبة المسجلون في مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة

2020/2019للعام الدراسي 

تصدر هذه اإلحصائية معتمدة على أعداد الطلبة المسجلين في الفصل الدراسي األول كأساس 

إلحصاءات الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي لكل عام دراسي جديد، وتتناول اإلحصائية 

والدرجة العلمية،  (إناث/ذكور)توزيع الطلبة على التخصصات واألقسام المختلفة حسب الكلية والنوع 

.مع االستعانة بالرسم البياني للتعبير عن مدلول تلك اإلحصاءات

إناث موزعين  ( 45599 )ذكور و ( 35871  )طالباً منهم،  (81470 )بلغ عدد الطلبة المسجلين 

:حسب الدرجة العلمية على النحو التالي

أعداد الطلبة المسجلين حسب الدرجة العلمية و النوع (2.8)جدول

Gender النوع
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توزيع الطلبة المسجلين حسب الجنس والدرجة العلمية

مجموع

إناث

ذكور
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058569312780000389095131340300044751020614681جامعة األقصى1

7466140826638146440451105156569383641405706648917315821غزة - الجامعة اإلسالمية 2

437214181395050407038120785258722212480غزة- جامعة األزهر3

024224603152834084466587490413947398878جامعة القدس المفتوحة4

00002798836720113129999398جامعة األمة للتعليم المفتوح5

0221133002689276954589355851520364633657011جامعة فلسطين6

0000000000045856910274233087318818771758جامعة غزة7

00004821227170938147085186316972560جامعة اإلسراء8

0000319130449929798172712489282176خانيونس/ الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا1

0000277311588848464131211257751900كلية فلسطين التقنية2

00005774561033215715023659273419584692الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 3

00000392474866392474866الكلية العربية الجامعية للعلوم التطبيقية4

00001935227158075155273597870(الشمال-دير البلح )كلية الدعوة اإلسالمية 5

000083265348083265348كلية فلسطين للتمريض6

0000027102710002710271كلية الرباط الجامعية7

000092131052424628833459393كلية العودة الجامعية8

00002655812812405467121كلية تنمية القدرات الجامعية9

00000000000106010601060106كلية الصحابة الجامعية10

00000268268كلية ادار الدعوة والعلوم االنسانية1

00000216260476216260476كلية الزيتونة الجامعية للعلوم والتنمية2

000000000000000108412592343108412592343كلية مجتمع االقصى للدراسات المتوسطة3

000001013687170010136871700جامعة األزهر- كلية الدراسات المتوسطة 4

00000158140298158140298كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية5

00000159505664159505664األونروا- كلية مجتمع تدريب غزة 6

00000334334020194214354194548األونروا- كلية تدريب خانيونس 7

0000056471035647103كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا8

7869147167115453216404416157573245593598560544914378431698635871455998147081470المجموع

2020/2019والمؤسسة للعام الدراسي  (إناث/ذكور)أعداد الطلبة المسجلين حسب الدرجة العلمية و النوع  (2.9)جدول 

اسم المؤسسةمسلسلالتصنيف

دبلوم متوسطبكالوريوستأهيل تربويدبلوم عاليماجستيردكتوراه
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2020/2019توزيع الطلبة المسجلين على مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة للعام الدراسي 

(2.5)شكل 
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University
University 

College

Intermediate 

College
Enrolled Students

الطلبة المسجلونمتوسطة كليةجامعية كليةجامعة

Male262096620304235871 ذكور

Female373785123309845599 إناث

Total6358711743614081470 المجموع

Avg78.0%14.4%7.5%100%النسبة

(2.7)شكل 

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

2020/2019حسب تصنيف المؤسسة للعام الدراسي 

Gender النوع

(2.6)شكل 

44.03%

55.97%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%

ذكور إناث

توزيع الطلبة المسجلين حسب النوع

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

جامعة كلية جامعية كلية متوسطة

63587

11743
6140
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(2.8)شكل 

(2.9)شكل 

(2.10)شكل 
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توزيع الطلبة المسجلين حسب الجامعة والنوع
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المجموععدد اإلناثعدد الذكورالدرجة العلمية

426266692دراسات عليا

5851669612547بكالوريوس

8614دبلوم عالي بعد البكالوريوس

333194527شهادة تأهيل تربوي

150114772978دبلوم متوسط

8119863916758المجموع

أعداد الطلبة الخريجين حسب الدرجة العلمية والنوع (2.11)جدول

الفصل الثالث

2019/2020

تصدر هذه اإلحصائية معتمدة على أعداد الطلبة الذين تخرجوا في العام الماضي كأساس إلحصاءات الطلبة 

وتتناول اإلحصائية توزيع الطلبة على  التخصصات واألقسام . الخريجين في الجامعات لكل عام دراسي جديد

والدرجة العلمية، باإلضافة إلى بعض اإلحصاءات التي توضح  (إناث/ذكور)المختلفة حسب الكلية والنوع 

العالقة بين الخريجين والطلبة المسجلين والتي تعطى صورة حركة تدفق الطلبة من ناحية المدخالت 

.والمخرجات، مع االستعانة بالرسم البياني للتعبير بشكل آخر عن مدلول تلك اإلحصاءات

1675881198639
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14923051617482264012219731965219542606جامعة األقصى1

314196510861410801804288421881090142320943517غزة - الجامعة اإلسالمية 2

8852140065482414787428761618غزة- جامعة األزهر3

1091906269551581225274065810161674جامعة القدس المفتوحة4

00204972627752954831672320947872881جامعة األمة للتعليم المفتوح5

031518049500315180495جامعة فلسطين6

009648144010497201200145345جامعة غزة7

00741031778381164157184341جامعة اإلسراء8

00151025061411027651127خانيونس/ الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا1

003338710208130338241168409كلية فلسطين التقنية2

0064471110144112256208159367الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 3

00002763327633الكلية العربية الجامعية للعلوم التطبيقية4

00521722240052172224كلية فلسطين للتمريض5

0012833161030306015863221(الشمال-دير البلح )كلية الدعوة اإلسالمية 6

0000004504500000045045كلية الرباط الجامعية7

00656501221113318711198كلية العودة الجامعية8

0000003003000000030030كلية الصحابة الجامعية9

009817056258651075كلية تنمية القدرات الجامعية10

0000111526111526كلية الزيتونة الجامعية للعلوم والتنمية1

0000128193321128193321كلية مجتمع االقصى للدراسات المتوسطة2

0000284223507284223507جامعة األزهر- كلية الدراسات المتوسطة 3

00006131961319كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية4

00007820928778209287األونروا- كلية مجتمع تدريب غزة 5

000261026189410226994363األونروا- كلية تدريب خانيونس 6

0000369369كلية ادار الدعوة والعلوم االنسانية7

0000101020101020كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا8

42626669286145851669612547333194527150114772978811986391675816758المجموع

2019/2020للعام الدراسي  (إناث/ذكور)أعداد الطلبة الخريجين حسب الدرجة العلمية والنوع  (2.12)جدول 

اسم المؤسسةمسلسلالتصنيف

المجموعدبلوم متوسطتأهيل تربويبكالوريوسدبلوم عاليدراسات عليا
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7
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2019/2020توزيع الطلبة الخريجين على مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة للعام الدراسي 

(2.11)شكل 
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University
University 

College

Intermediate 

College

Graduates 

Students

الطلبة الخريجينمتوسطة كليةجامعية كليةجامعة

Male624110897898119 ذكور

Female72366407638639 إناث

Total134771729155216758 المجموع

Avg80.4%10.3%9.3%100%النسبة

(2.13)شكل 

توزيع الطلبة الخريجين في مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة (2.13)جدول 

2019/2020للعام الدراسي  (إناث/ذكور)حسب النوع 

Gender النوع

(2.12)شكل 

48.45%
51.55%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

ذكور إناث

توزيع الطلبة الخريجين حسب النوع

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

جامعة كلية جامعية كلية متوسطة

13477

1729 1552

عتوزيع الطلبة الخريجين حسب تصنيف المؤسسة و النو

مجموع

إناث

ذكور
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PH - MasterH. DiplomaTeacher Q.BachelorDiplomaTotal

المجموعدبلوم متوسطبكالوريوستأهيل تربويدبلوم عاليدراسات عليا

Male4268333585115018119 ذكور

Female2666194669614778639 إناث

Total6921452712547297816758 المجموع

Avg4.1%0.1%3.1%74.9%17.8%100%النسبة 

(2.15)شكل 

توزيع الطلبة الخريجين في مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة (2.14)جدول 

2019/2020حسب الدرجة العلمية للعام الدراسي 

Genderالنوع

(2.14)شكل 

692
14

527

12547

2978

0
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4000
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8000

10000

12000

14000

دراسات عليا دبلوم عالي تأهيل تربوي بكالوريوس دبلوم متوسط

توزيع الطلبة الخريجين حسب النوع والدرجة العلمية

المجموع

إناث

ذكور

4.13%
0.08% 3.14%

74.87%

17.77%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

دراسات عليا دبلوم عالي تأهيل تربوي بكالوريوس دبلوم متوسط

توزيع الطلبة الخريجين حسب الدرجة العلمية
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Full ProfessorAssociate ProfAssistant ProfLecturerInstructorWithout

بدون رتبةمدرسمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

Male2032225565422321618 ذكور

Female71363144102348 إناث

Total2102356196863341966 المجموع

Ph.DMasterH. DiplomaBachelorDiplomaVoc. DiplomaTawjihiTotal

المجموعثانوية عامة فأقلدبلوم مهنيدبلوم متوسطبكالوريوسدبلوم عاليماجستيردكتوراه

Male10497869616279346003373 ذكور

Female86245522252166677 إناث

Total1135103114838331356664050 المجموع

677

الفصل الرابع

توزيع العاملين المفرغين في مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة

2020/2019للعام الدراسي 

40503373677

(إناث/ذكور)أعداد العاملين المفرغين حسب الرتبة األكاديمية والنوع  (2.15)جدول 

Genderالنوع

Total

المجموع

3373

4050

(إناث/ذكور)أعداد العاملين المفرغين حسب الدرجة العلمية والنوع  (2.16)جدول 

Gender النوع
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2112254458178232011183815694133807045024288330622158780جامعة األقصى 1

1153118944989712109163194016563623840051287599874125999غزة - الجامعة اإلسالمية 2

513544244671576437502071922665188327237309غزة- جامعة األزهر3

808191201411516420505626681742620023632268جامعة القدس المفتوحة4

004488012012012012جامعة األمة للتعليم المفتوح5

50580836440372259131124993713609937136جامعة فلسطين6

000202136191441811230114133841631982جامعة غزة7

202000293322010307815582179549632588جامعة اإلسراء8

00410416977685131181213080189819830228خانيونس/ الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا9

0081990930320121812510610126127كلية فلسطين التقنية10

101101152171421660238391271181934323628470354الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 11

0081916218404283311141539746الكلية العربية الجامعية للعلوم التطبيقية12

005051061612132527194610212372158كلية فلسطين للتمريض13

000341246034124613518471764(الشمال-دير البلح )كلية الدعوة اإلسالمية 14

000210210210211101101310131كلية الرباط الجامعية15

000101303000202606101707كلية العودة الجامعية6

0022527072940411213كلية الزيتونة الجامعية للعلوم والتنمية17

0008080008082210010كلية الصحابة الجامعية18

0001012442832941110116813810681381كلية مجتمع االقصى للدراسات المتوسطة19

000022022220221311435136جامعة األزهر- كلية الدراسات المتوسطة 20

000213781599189312181230كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية21

000017623211132381755528609025115األونروا- كلية مجتمع تدريب غزة 22

000000000217280002172842625934األونروا- كلية تدريب خانيونس 23

001121021261717421369201030كلية تنمية القدرات الجامعية24

00606006060606كلية النهضة25

00101202112415101516كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا26

20372102221323555663619542144686232102334175532920841618348196633736774050

المجموعمدرس

المجموع

2020/2019للعام الدراسي  (إناث/ذكور)أعداد العاملين المفرغين حسب الرتبة األكاديمية والجنس  (2.17)جدول 

اسم المؤسسةمسلسل

العاملين غير العاملين األكاديميين

األكاديميين
المجموع الكلي للعاملين

محاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ
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Full ProfessorAssociate ProfAssistant ProfLecturerInstructorWithoutTotal

المجموعبدون رتبةمدرسمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

Male20322255654223216183373 ذكور

Female71363144102348677 إناث

Total21023561968633419664050 المجموع

Avg5.2%5.8%15.3%16.9%8.2%48.5%100% النسبة 

(2.17) شكل

(إناث/ذكور)توزيع العاملين المفرغين حسب الرتبة األكاديمية والنوع  (2.18)جدول 

2020/2019للعام الدراسي 

Gender

(2.16) شكل

النوع

5.2% 5.8%

15.3% 16.9%
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توزيع العاملين  المفرغين حسب الرتبة األكاديمية 
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أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد محاضر مدرس بدون رتبة

210 235

619 686

334

1966

توزيع العاملين المفرغين حسب النوع والرتبة األكاديمية

المجموع

إناث

ذكور
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Ph.DMasterH. DiplomaBachelorDiplomaVoc. DiplomaTawjihiTotal

المجموعثانوية عامة فأقلدبلوم مهنيدبلوم متوسطبكالوريوسدبلوم عاليماجستيردكتوراه

Male10497869616279346003373 ذكور

Female86245522252166677 إناث

Total1135103114838331356664050 المجموع

Avg28.0%25.5%0.3%20.7%8.2%0.9%16%100% النسبة 

(2.19)شكل 

(إناث/ذكور)توزيع العاملين المفرغين حسب الدرجة العلمية والنوع  (2.19)جدول 

2020/2019للعام الدراسي 

Gender النوع

(2.18)شكل 

1135
1031
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35
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دكتوراه ماجستير دبلوم عالي بكالوريوس دبلوم متوسط دبلوم مهني لثانوية عامة فأق

توزيع العاملين المفرغين حسب النوع والدرجة العلمية

المجموع

إناث

ذكور

28.02%
25.46%

0.35%

20.69%

8.17%

0.86%

16.44%

0%

5%
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30%

دكتوراه ماجستير دبلوم عالي بكالوريوس دبلوم متوسط دبلوم مهني ثانوية عامة فأقل

توزيع العاملين المفرغين حسب الدرجة العلمية
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2612828915067217080521322863401035108622158780جامعة األقصى 1

304183221503418411903312310910119141420729236874125999غزة - الجامعة اإلسالمية 2

18016196397460531467027237309غزة- جامعة األزهر3

41243284320771996256312026316423632268جامعة القدس المفتوحة4

44880000012012جامعة األمة للتعليم المفتوح5

4945337225901311240009937136جامعة فلسطين6

1762316319جامعة غزة7
013619617011314631982

31334201131010102021300632588جامعة اإلسراء8

450457110810002911401832103564119830228خانيونس/ الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا9

121131972602210321762303123310126127كلية فلسطين التقنية10

24226792271011732396448526658147228470354الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 11

8191621809110336030339746الكلية العربية الجامعية للعلوم التطبيقية12

551414280001351811011415372158كلية فلسطين للتمريض13

202018143293120000471764(الشمال-دير البلح )كلية الدعوة اإلسالمية 14

606150150004704715015000480481310131كلية الرباط الجامعية15

40430300000707كلية العودة الجامعية16

202224030310100030311213كلية الزيتونة الجامعية للعلوم والتنمية17

3032200030310100010110010كلية الصحابة الجامعية18

2542932941011011000681381كلية مجتمع االقصى للدراسات المتوسطة19

0220220606213050535136جامعة األزهر- كلية الدراسات المتوسطة 20

22448064101451144181230كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية21

101257320351348123606223259025115األونروا- كلية مجتمع تدريب غزة 22

1014480001131420250522425934األونروا- كلية تدريب خانيونس 23

112102120761321300201030كلية تنمية القدرات الجامعية24

220044000606كلية النهضة2

101202011210100516كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا26

10498611357862451031951461622283827952331341356006666633736774050

المجموع

المجموع

2020/2019للعام الدراسي  (إناث/ذكور)أعداد العاملين المفرغين حسب المؤهل العلمي والنوع  (2.20)جدول 

اسم المؤسسةم
ثانوية عامة فأقلدبلوم مهنيدبلوم متوسطبكالوريوسدبلوم عاليماجستيردكتوراه
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Full ProfessorAssociate ProfAssistant ProfLecturerInstructorWithoutTotal

المجموعبدون رتبةمدرسمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

Male21233263083903261394 ذكور

Female003387137150407 إناث

Total21233593955274761801 المجموع

Ph.DMasterH. DiplomaBachelorDiplomaVoc. DiplomaTawjihiTotal

المجموعثانوية عامة فأقلدبلوم مهنيدبلوم متوسطبكالوريوسدبلوم عاليماجستيردكتوراه

 Male3566141308302831394

 Female35163117713117407

 Total39177724854331001801

(إناث/ذكور)أعداد العاملين غير المفرغين حسب الرتبة األكاديمية والنوع  (2.21)جدول 

الفصل الخامس

توزيع العاملين غير المفرغين في مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة

2020/2019للعام الدراسي 

تتناول هذه اإلحصائية أعداد العاملين غير المفرغين في مؤسسات التعليم العالي، وقد تم توزيع العاملين غير 

، مع االستعانة (إناث/ذكور)المفرغين حسب معايير مختلفة منها  الدرجة العلمية، الرتبة األكاديمية، النوع 

.بالرسم البياني للتعبير بشكل آخر عن مدلول تلك اإلحصاءات

 )ذكور و      ( 1394)عامالً منهم  ( 1801)بلغ عدد العاملين غير المفرغين من حيث الرتبة األكاديمية 

:إناث موزعين على النحو التالي (407

Genderالنوع

:أما من حيث الدرجة العلمية فقد جاء توزيعهم على النحو التالي

(إناث/ذكور)أعداد العاملين غير المفرغين حسب الدرجة العلمية والنوع  (2.22)جدول 

Gender
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000000000000جامعة األقصى 1

66334134410148176599201199791188196111307غزة - الجامعة اإلسالمية 2

01111592610277349791062493312118139غزة- جامعة األزهر3

70750535742136461835323618353236جامعة القدس المفتوحة4

00252279022112941312428152012428152جامعة األمة للتعليم المفتوح5

110334375825831161710335138010335138جامعة فلسطين6

101303213582200083251080008325108جامعة غزة7

000029426262610132365178211661783جامعة اإلسراء8

0010000001013674337744خانيونس/ الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا9

00205251872584124616620461662كلية فلسطين التقنية10

004431441445485531543719120242244الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 11

00606191201122622800026228الكلية العربية الجامعية للعلوم التطبيقية12

00000000000000000000000كلية فلسطين للتمريض13

0000000011101(الشمال-دير البلح )كلية الدعوة اإلسالمية 14

000101101202505707كلية الرباط الجامعية15

00380380038038038038كلية العودة الجامعية16

001131404150415كلية الزيتونة الجامعية للعلوم والتنمية17

606000000000006060001206كلية الصحابة الجامعية18

00000061722628814223621570362157كلية مجتمع االقصى للدراسات المتوسطة19

0010100721688731689628791897جامعة األزهر- كلية الدراسات المتوسطة 20

000041541511516كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية21

013413411235األونروا- كلية مجتمع تدريب غزة 22

000000000000000األونروا- كلية تدريب خانيونس 23

00527005270527كلية تنمية القدرات الجامعية24

0011001010101كلية النهضة25

001019211131142332604423730كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا26

210212302332633327308873153901373451068257132532615047613944071801

المجموعمدرس

المجموع

2020/2019للعام الدراسي  (إناث/ ذكور)أعداد العاملين غير المفرغين حسب الرتبة األكاديمية والنوع  (2.23)جدول 

اسم المؤسسةمسلسل

العاملين غير العاملين األكاديميين

األكاديميين

المجموع الكلي 

للعاملين محاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ
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Full ProfessorAssociate ProfAssistant ProfLecturerInstructorWithoutTotal

المجموعبدون رتبةمدرسمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

Male21233263083903261394 ذكور

Female003387137150407 إناث

Total21233593955274761801 المجموع

Avg1.2%1.3%19.9%21.9%29.3%26.4%100% النسبة 

(2.21) شكل

(إناث/ذكور)توزيع العاملين غير المفرغين حسب الرتبة األكاديمية والنوع  (2.24)جدول 

2020/2019للعام الدراسي 

Genderالنوع

(2.20) شكل

21 23

326 308
390

326

0 0 33
87 137 150

21 23

359 395

527 476

أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد محاضر مدرس بدون رتبة

توزيع العاملين غير المفرغين حسب النوع والرتبة األكاديمية

المجموع

إناث

ذكور

1.2% 1.3%

19.9%
21.9%

29.3%

26.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد محاضر مدرس بدون رتبة

توزيع العاملين غير المفرغين حسب الرتبة األكاديمية
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0000000000جامعة األقصى 1

493525117680929118333011196111307غزة - الجامعة اإلسالمية 2

702722773402493300012118139غزة- جامعة األزهر3

47754136461820000018353236جامعة القدس المفتوحة4

2522790221120941300012428152جامعة األمة للتعليم المفتوح5

3443858258301161700010335138جامعة فلسطين6

244285117687310112008325108جامعة غزة7

2946262601013230110661783جامعة اإلسراء8

101213015318831101101137744خانيونس/ الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا9

2152618725074110461662كلية فلسطين التقنية10

1311476108601196241201652111200020242244الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 11

6619120011200026228الكلية العربية الجامعية للعلوم التطبيقية12

00000000000000000000000كلية فلسطين للتمريض13

00001100101(الشمال-دير البلح )كلية الدعوة اإلسالمية 14

101101000505000000000707كلية الرباط الجامعية15

1601622220000038038كلية العودة الجامعية16

11213011000415كلية الزيتونة الجامعية للعلوم والتنمية17

5051010000000606كلية الصحابة الجامعية18

61722628081422000362157كلية مجتمع االقصى للدراسات المتوسطة19

101314040400711788791897جامعة األزهر- كلية الدراسات المتوسطة 20

11011314000516كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية21

000235000235األونروا- كلية مجتمع تدريب غزة 22

00000000000000000األونروا- كلية تدريب خانيونس 23

527000000527كلية تنمية القدرات الجامعية24

000001100101كلية النهضة25

1192110131140440023730كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا26

35635364614163777112308177485301343213831710013944071801

المجموع

المجموع

2020/2019للعام الدراسي  (إناث/ذكور)أعداد العاملين غير المفرغين حسب المؤهل العلمي والنوع  (2.25)جدول 

اسم المؤسسةمسلسل
ثانوية عامة فأقلدبلوم مهنيدبلوم متوسطبكالوريوسدبلوم عاليماجستيردكتوراه
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Ph.DMasterH. DiplomaBachelorDiplomaVoc. DiplomaTawjihiTotal

المجموعثانوية عامة فأقلدبلوم مهنيدبلوم متوسطبكالوريوسدبلوم عاليماجستيردكتوراه

Male3566141308302831394 ذكور

Female35163117713117407 إناث

Total39177724854331001801 المجموع

Avg21.7%43.1%0.1%26.9%2.4%0.2%5.6%100% النسبة 

(2.23) شكل

(إناث/ذكور)توزيع العاملين غير المفرغين حسب الدرجة العلمية والنوع  (2.26)جدول 

2020/2019للعام الدراسي 

Genderالنوع

(2.22) شكل

356

614

1

308

30 2
83

35

163

1

177

13 1 17

391

777

2

485

43
3
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400

600
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دكتوراه ماجستير دبلوم عالي بكالوريوس دبلوم متوسط دبلوم مهني ثانوية عامة فأقل

توزيع العاملين غير المفرغين حسب النوع والدرجة العلمية

المجموع

إناث

ذكور

21.7%

43.1%

0.1%

26.9%

2.4%
0.2%

5.6%
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20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

دكتوراه ماجستير دبلوم عالي بكالوريوس دبلوم متوسط دبلوم مهني ثانوية عامة فأقل

توزيع العاملين غير المفرغين حسب الدرجة العلمية
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