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The students are still focused on 
enrolling in specific specializations, 
despite the increase in registered 
students and the accumulation in rates 
of unemployed graduates in these 
specialties 

• About 62 thousand new students in 
the Palestinian higher education 
institutes for the year 2014/2015 

 
• About 221 thousand registered 

students in the Palestinian higher 
education institutes for the year 
2014/2015 

 
• About 40 thousand graduates from 

the Palestinian higher education 
institutes for the year 2014/2015 

 
• Health and engineering occupy fifth 

of the specialties in Palestinian 
universities 

 
• More than a quarter of the students 

in the administrative and 
commercial work specializations 

 
• The specializations of business and 

management, education science, and 
teacher training represent 44% of 
the new students, 49% of the 
enrolled students, and 53% of the 
graduates 

 
• The employees in the institutions of 

higher education are equally 
distributed between academic and 
non-academic jobs 

ما زال تركيز إقبال الطلبة مقتصراً على 
االلتحاق بتخصصات محددة رغم العدد 

وتنامي  فيھا،المرتفع للطلبة المسجلين 
الخريجين من ھذه نسبة البطالة في صفوف 

  التخصصات
في  األف طالب وطالبة جدد ٦٢حوالي  •

مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني في العام 
  ٢٠١٤/٢٠١٥الدراسي 

 
ألف طالب وطالبة مسجلين في  ٢٢١حوالي  •

مؤسسات التعليم العالي في العام الدراسي 
٢٠١٤/٢٠١٥ 

 
ألف خريج وخريجة من مؤسسات  ٤٠حوالي  •

التعليم العالي في العام الدراسي 
٢٠١٤/٢٠١٥  

 
تشغل التخصصات الصحية والھندسية ُخمس  •

 التخصصات في الجامعات الفلسطينية
 
 

يتركزون في تخصصات ُربع الطلبة الجدد  •
 األعمال التجارية واإلدارية

 
 

تخصصات األعمال التجارية واإلدارية   •
% ٤٤ تمثلوالعلوم التربوية وإعداد المعلمين 

من الطلبة % ٤٩من الطلبة الجدد، و
 من الطلبة الخريجين% ٥٣المسجلين، و

  
 
في مؤسسات التعليم  لينتوزع العام •

العالي مناصفة بين الوظائف األكاديمية 
 وغير األكاديمية
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• The females constitute about one 
third of the higher education 
employees 

 
• The number of students per 

employee reaches 13.6 students on 
average 

• There are 31 students per each 
academic employee 
 

• Higher education students 
distributed by 7700 students per 
each academics research employee 

Despite the low turnout, the 
percentage of the secondary students 
enrolled in technical and vocational 
training is at a noticeable decline, with 
the existence of a significant gap in 
the ratio of enrolment in this sector 
between males and females 
 

The rate of enrolment in higher 
education in Palestine is less than the 
rate in the Arab countries and the 
world … and the widening of the gap 
in the enrollment of higher education 
by gender is in favor to the females 

• The percentage of admission to 
universities which was 44% in 2014 
is lower than the average of the rest 
of the Arab countries (58%), and the 
world (65%) 

 

Obvious absence of the contribution of 
Arab countries in world expenditure 
on research and development 

املين  • ث الع اث ثل بة اإلن ت نس بلغ
 في مؤسسات التعليم العالي

  
بلغ معدل عدد الطلبة لكل موظف في  •

  طالب وطالبة 13.6مؤسسات التعليم العالي 
 

كاديميين ن على األويتوزع الطلبة الجامعي •
مؤسسات التعليم العالي بواقع التعليميين في 

 وطالبة لكل أكاديمي اطالب ٣١
 
يتوزع الطلبة على األكاديميين الباحثين بواقع  •

 طالب وطالبة ٧٧٠٠يزيد عن 

م طبيع ن رغ ة، تمع ال المتدني ة اإلقب
ة الثانوي بة طلب ين  ةنس الملتحق

ي  ي ف ي والمھن التعليم الفن ب
حة  وة واض ود فج ع وج ع، م التراج
ين  رع ب ذا الف اق لھ بة االلتح ي نس ف

 الذكور واإلناث

ة  دول العربي دل ال طين دون مع فلس
التعليم  اق ب بة االلتح ي نس الم ف والع

امعي اق ....الج وة االلتح اع فج واتس
ين  ين الجنس امعي ب التعليم الج ب

  لصالح اإلناث
  

بة • ي  نس امعي ف يم الج ي التعل اق ف االلتح
ت  طين بلغ نةفلس والي  ٢٠١٤ س % ٤٤ح

ة  دول العربي دل ال ن مع ى م ي أدن ذيوھ  ال
غ  الم % ٥٨بل توى الع ى مس ان عل وك
٦٥% 

ي  ة ف دول العربي اھمة ال اب واضح لمس غي
 اإلنفاق العالمي على البحث والتطوير
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• The available data for 2013 
indicates that the North America and 
Western Europe have contributed by 
around half of the world expenditure 
on research and development, while 
the contribution of twenty two Arab 
countries did not exceed one percent 
of the total world expenditure 

 

Unemployment rates is increasing 
over time, this increase is reinforced 
directly proportional with number of  
education years. The highest rate of 
unemployment is among individuals 
that have 13 or more education years 

 
• The unemployment rate reached 

around 42% among individuals 15 
years and older who have 13 
education years or more for 2015 in 
Palestine 

Within this status, and in the fact of 
the increase of the man power 
including the flow of higher education 
graduates to the labour market, and 
considering the limitations of 
absorbing enough numbers of 
graduates, stakeholders should 
commit to find creative and practical 
competitive alternatives in the market 
for the graduates as a popular 
competing “commodity” 

وفرة  • ات المت ير البيان نةتش ى  ،٢٠١٣ لس إل
مالية  ا الش اھمة دول أمريك أن مس

ة  ا الغربي ى وأوروب ل إل ف تص والي نص ح
وير،  ث والتط ى البح المي عل اق الع اإلنف

دى اثنت م تتع ين ل ي ح راف ة ون وعش ن دول
ة مجت اھمتھا عربي ة لمس د بالمائ ة الواح مع

 العالمي اإلنفاقإجمالي  في
 

  

ى  زمن إل ر ال ة عب دالت البطال ه مع تتج
ويتعزز االتجاه اضطرادا مع عدد  االرتفاع،

ة  السنوات الدراسية، حيث أعلى نسبة بطال
ي  ى ھ لين عل راد الحاص ين األف نة  ١٣ب س

  دراسية فأكثر
 

سنة فأكثر في  ١٥نسبة البطالة بين األفراد  •
بين من ھم % ٤٢حوالي  ٢٠١٥فلسطين عام 

 سنة دراسية فأكثر ١٣حاصلين على 

 
 

ل  ي ظ ع، وف ذا الواق ع ھ وى وم امي الق تن
ن  ة وم وى العامل من الق رية ض البش
الي  يم الع ي التعل الق خريج منھا انط ض
ة  ع محدودي ل، وم وق العم ى س إل
ؤالء  ن ھ ة م داد كافي تيعاب أع اس
ات  ى الجھ ا عل بح لزام ريجين، يص الخ
ق  بل خل ي س ث ف ة البح ة كاف ذات العالق
وق  ي الس ية ف ة التنافس دائل العملي الب

 ومنافسة رائجة" كسلعة"لتخريجيھا 
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 ٢٠١٤/٢٠١٥ ١للعامحسب التخصص والخريجين منها توزيع الطلبة في مؤسسات التعليم العالي 
Distribution of Higher Education Students and Graduates by Major1, 

2014/2015 
التخصص

 
الطلبة  الطلبة الجدد

 المسجلون
 Program الخريجون

New 
Students 

Registered 
Students 

Graduates 

Business ١١،١١٨ ٥٢،٨٩٥ ١٥،٣٦٩ األعمال التجارية واإلدارة   & Administration 

  Veterinary ١٢٨ ٦٣٢ ١٥٦ البيطرة

Manufacturing ٢١٦ ١،٠٠٤ ١٨٥الصناعات التحويلية   & Processing 

 Computing ٢،١٠٦ ٨،٠٦٦ ٢،٢٥١ الحاسوب والمعلوماتية

 Social work -  ١٨ ١٨االجتماعية الخدمات

 Personal services ١٣٢ ٤٢٧ ١٧٣ الخدمات الشخصية

 Humanities ٢،٧٢٤ ١٥،٣٨٢ ٤،٥٣٤ الدراسات اإلنسانية

-الدراسات اإلنسانية والفنون

 عام
٢٥ ٥٣٨ ٢٠١ Humanities   & Arts- General 

Mathematics ٣٤٧ ١،٧٤١ ٤٤٩الرياضيات واإلحصاء   & Statistics 

Agriculture, Forestry ١٧٥ ١،١٨١ ٣٣٨ الزراعة والغابات والصيد   &
Fishery 

Journalism ٩٤٤ ٤،١٧٩ ١،٤٢٣ الصحافة واإلعالم   & Information 

 Health ٣،٣٣١ ٢٠،١٩٥ ٦،٩٣٤ الصحة

 Science-General ٩٨ ١،١٤٣ ٧٥٧ عام-العلوم

عمال العلوم االجتماعية واأل

 عام- والقانونالتجارية 
٤٧ ٢،١٢٠ ٨٦٦ Social Science and 

Business and Law  - General 

Social ٢،٨٥٨ ١٤،٩٢٩ ٣،٦٨١جتماعية والسلوكية العلوم اال   & Behavioural 
Science 

 Physical Sciences  ٦٥٩ ٢،٩٣٦ ٦٣٥ العلوم الفيزيائية

Architecture ١،٦٨٥ ٦،٧٨٥ ١،٥٤٠ العمارة والبناء   & Building 

 Arts  ٨٥٧ ٢،٥٩٦ ٩٧٤ الفنون

 Law ١،٨١٧ ١٠،٠٧٣ ٢،٩٢٩ القانون
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 ٢٠١٤/٢٠١٥ ١للعامحسب التخصص والخريجين منها توزيع الطلبة في مؤسسات التعليم العالي 
Distribution of Higher Education Students and Graduates by Major1, 

2014/2015 
 

 التخصص
 

 الطلبة الطلبة الجدد
 الخريجون المسجلون

Program 
New 

Students 
Registered 
Students Graduates 

الهندسة والتصنيع

 عام- والبناء
٨٣٠ ٦٢٩  - Eng., Manufacturing   &

Construction-General 

Engineering ١،٦٩٥ ٩،٦٥٩ ٢،٤٨٩ الهندسة والمهن الهندسية   & Engineering 
Trades 

 Teacher Training ١١،٣٧٩  ٥٤،١٥٧ ١٠،٧٦٦ تدريب المعلمين

 Security services ١٧٥ ٥٤٢ ١٩٤  خدمات األمن

 General ٨ ٢،٢٦٠ ٢،٢٣٤ عام

 Education Science ٦٢٦ ٣،٨٠١ ١،١٠٣ علوم التربية

 - Education Science  -  ١،٥٧٩ ١،١٦٠ عام-علوم التربية
General 

 Life Sciences ٣٩٤ ١،٧٢٧ ٤٦٦ علوم الحياة

 Total ٤٣،٥٤٤ ٢٢١،٣٩٥ ٦٢،٤٥٤ مجموعال

) -(  تعني ال يوجد) -(االشارة  means null 
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  ٢٠١٥، ١في التعليم العالي الفلسطيني حسب تخصصات مختارةوالجدد  ،والمسجلين ،نسبة الطلبة من الخريجين
Percentage of Graduates, Registered, and New Students by Selected Study Areas2, 2015 
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  ٢٠١٥ ،٢مجاالت دراسية مختارةفي فلسطين والحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس حسب ) سنة ٢٩-٢٠(معدل البطالة لألفراد 
Unemployment Rate for Graduates (20-29 years) in Palestine with an Intermediate Diploma or Bachelor’s 

Degree by Selected Fields of Education, 2015 
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  ٢٠١٤-٢٠٠٦، ٣عليم الثانويتجمالي االلتحاق في العليم الفني والمھني والتدريب من إنسبة االلتحاق في الت
Enrolment in Technical and Vocational Education and Training (TVET) as % of the Total Enrolment in 

Secondary Education3, 2006-2014 
 

  
  
  

   

4.8 4.8 4.7

5.7
6.1

1.9 1.9 1.9 1.9

2.8 3.1 2.9
3.4

4.0

0.4 0.4 0.5 0.5

7.0 6.8 6.7

8.2
8.6

3.7 3.6 3.6 3.7

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Both sexes  كال الجنسين Females  إناث Males  ذكور



10 
 

  ٢٠١٤-٢٠٠٦، 3معدالت التحاق الذكور واإلناث في التعليم العالي في فلسطين
Tertiary Education Gross Enrolment Ratio (%) in Palestine for Males and Females3, 2006-2014 
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  ٢٠١٤-٢٠٠٦، 3 )كال الجنسين(والعالم  ،العربيّةوالدول ، في التعليم العالي في فلسطين قااللتحامعدالت 
Tertiary Education Gross Enrolment Ratio (%) in Palestine, Arab Countries, and the World (Both Sexes) 3, 

2006-2014 
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   ٢٠١٣، 3والتطوير حسب المنطقة لبحثالعالمي على ا اإلنفاقالمساھمة في 
Shares of World R&D Expenditure (GERD) by Region3, 2013 
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  ٢٠١٣،  3 اإلجمالي حسب المنطقةعلى البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي  اإلجماليالمحلي  اإلنفاق
Gross Domestic Expenditure on R&D as a Percentage of GDP by Region 3, 2013 
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 ٢٠١٥ للعام ٤والجنس التعليمية الحالة حسب) فأكثر سنة ١٥( لألفراد النسبي لتوزيعا
Percentage Distribution for Persons (15 years and above) by Educational 

Attainment and Sex4, 2015 

 الحالة التعليمية
 كال الجنسين

Both Sexes 
 SexEducationalالجنس

Attainment ذكرMaleنثىأFemale 

 Illiterate 5.1 1.5 3.3ميأ
Can Read and 5.8 5.9 5.9 ملم Write

 Elementary 11.9 15.1 13.5 ابتدائي
 Preparatory 35.7 40.0 37.9 عداديإ

 Secondary 23.1 19.4 21.2 ثانوي
Associate Diploma 5.1 5.4 5.2 دبلوم متوسط
 Bachelor 12.7 11.1 12.0 بكالوريوس
Higher Diploma 0.1 0.1 0.1 دبلوم عالي
 Master 0.5 1.2 0.8 ماجستير
 Ph.D 0.0 0.3 0.1 دكتوراه
 Total 100.0 100.0 100.0 مجموع

  
فلسطين حسب عدد سنوات الدراسة  العاطلين عن العمل فيسنة فأكثر  ١٥فراد التوزيع النسبي لأل

  ٢٠١٥، ٥والجنس
Percentage Distribution of Unemployed Persons Aged 15 Years and above 

by Years of Schooling and Sex5, 2015 
عدد سنوات 
 الدراسة

 Years ofكال الجنسينأنثىذكر
Schooling MaleFemaleBoth Sexes 

٠  0.5 0.2 0.4 0 

6-1  12.6 1.4 9.1  1-6 

9-7  23.4 3.1  17.1 7-9 

12-10  40.0 10.8 31.0 10-12 

+13  23.5  84.5 42.4 13+ 

 Total 100 100 100  المجموع
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   ٢٠١٥-٢٠١١، ٥سنة فأكثر ١٥حجم القوى العاملة والعمالة والبطالة لألفراد 
Labor Force, Employment and Un-Employment for Persons 15 Years and above5, 2011-2015 

  Number in thousands                                                                                  الرقم باآلالف
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  :المصادر
                                                            

قاعدة بيانات مسح التعليم لألعوام الدراسية . ٢٠١٦وزارة التربية والتعليم العالي، : المصدر ١

٢٠١٥/٢٠١٦-٢٠١٤/٢٠١٥  
 
. ٢٠١٥ للعام العاملة القوى مسح بيانات قاعدة. ٢٠١٦ الفلسطيني، لإلحصاء المركزي الجھاز: المصدر ٢

 فلسطين هللا، رام
 
  ٢٠١٥معھد اليونسكو لإلحصاء، آب : المصدر ٣
 
. ٢٠١٥ للعام العاملة القوى مسح بيانات قاعدة. ٢٠١٦ الفلسطيني، لإلحصاء المركزي الجھاز: المصدر ٤

 فلسطين هللا، رام
 
التقرير : الفلسطينية  العاملة القوى مسح. ٢٠١٦ الفلسطيني، لإلحصاء المركزي الجھاز: المصدر ٥

  فلسطين ،هللا رام. ٢٠١٥ :السنوي
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