
عدد/نسبةاسم المؤشرالقسم الفرعيم

696عدد رياض األطفال المرخصة في قطاع غزةرياض األطفال1

1عدد رياض األطفال الحكومية في قطاع غزةرياض األطفال2

%3.6نسبة الزيادة في عدد رياض األطفال المرخصةرياض األطفال3

%71.2نسبة االلتحاق بصف التمهيدي في رياض األطفال المرخصةرياض األطفال4

%47.8نسبة االلتحاق بصف البستان في رياض األطفال المرخصة رياض األطفال5

5عدد رياض األطفال التي بها صف أولرياض األطفال6

296عدد أطفال التمهيدي الملتحقين بالمدارس الحكوميةرياض األطفال7

13عدد المدارس الحكومية التي بها صفوف رياض األطفالرياض األطفال8

97(روضة / طفل  )معدل األطفال لكل روضة من رياض األطفال رياض األطفال9

751في قطاع غزة  (حكومة ، وكالة، خاصة)عدد المدراس النظامية التعليم العام1

2عدد المدراس الخاصة النظامية التي تُدرس مواد غير نظامية إضافيةالتعليم العام2

%1.5نسبة تطور األبنية المدرسية الحكومية  في قطاع غزةالتعليم العام3

%58.5(%)نسبة المدارس الحكومية التي تعمل بنظام الفترتين التعليم العام4

39.8في المدارس الحكومية (شعبة/طالب)معدل الطالب لكل شعبة التعليم العام5

1.6في المدارس الحكومية (شعبة/معلم)معدل المعلمون لكل شعبة التعليم العام6

25.1في المدارس الحكومية (معلم/طالب)نسبة الطلبة لكل معلم التعليم العام7

22.4في المدارس الخاصة (شعبة/طالب)معدل الطالب لكل شعبة التعليم العام8

1.6في المدارس الخاصة (شعبة/معلم)معدل المعلمون لكل شعبة التعليم العام9

14.2في المدارس الخاصة (معلم/طالب)نسبة الطلبة لكل معلم التعليم العام10

%0.0(%)نسبة المدارس الخاصة التي تعمل بنظام الفترتين التعليم العام11

41.2في مدارس الوكالة (شعبة/طالب)معدل الطالب لكل شعبة التعليم العام12

1.3في مدارس الوكالة (شعبة/معلم)معدل المعلمون لكل شعبة التعليم العام13

32.4في مدارس الوكالة (معلم/طالب)نسبة الطلبة لكل معلم التعليم العام14

%2.4-معدل النمو السنوي للصف األول األساسي في قطاع عزةالتعليم العام15

%97.7نسبة االلتحاق في الصف األول األساسي في قطاع عزةالتعليم العام16

%93.2معدل االنتقال للطلبة من المرحلة األساسية إلى المرحلة الثانوية في قطاع غزةالتعليم العام17

%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

%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

 2020-2019المؤشرات اإلحصائية لوزارة التربية والتعليم العالي  

مؤشرات رياض األطفال

مؤشرات التعليم العام



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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مؤشرات التعليم غير النظامي

مؤشرات التعليم المهني

مؤشرات التعليم العالي


