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 المقدمة
 

ٌسر اإلدارة العامة للتخطٌط التربوي فً وزارة التربٌة والتعلٌم العالً ان تقدم هذا التقرٌر اإلحصائً حول التعلٌم فً المدارس           

. 2014/2015ورٌاض األطفال فً فلسطٌن للعام الدراسً 

 لجداول اإلحصائٌة التفصٌلٌة على مستوى مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم ، حٌث تهدف البٌانات اإلحصائٌة اٌعرض هذا التقرٌر        

إلى وضع صورة كلٌة للنظام التربوي من خالل الوصف الصادق لهذا النظام ومختلف عناصره، وبالتالً تعمل والمؤشرات التربوٌة 

. على توفٌر البٌئة المناسبة والقاعدة القوٌة التخاذ القرار التربوي السلٌم من خالل إبراز الجوانب االٌجابٌة و السلبٌة

        وتعد  لغة األرقام واإلحصاء مؤشر حقٌقً على ما تم انجازه، وما ٌنتظر االنجاز، كما ان الرقم ٌختصر الوصف والكالم، فهو 

ٌحمل فً ذاته حاجة ملحة للباحثٌن والتربوٌٌن وصناع القرار وجمٌع المهتمٌن بقضاٌا التربٌة والتنمٌة على كافة المستوٌات، وهو 

. ضرورة للتخطٌط والمتابعة والتقٌٌم

 لقد تم اعتماد المعاٌٌر العالمٌة فً حساب المؤشرات التربوٌة، خاصة المعاٌٌر والمنهجٌات التً ٌعتمدها معهد الٌونسكو        

. لإلحصاء الدولً، إلى جانب التنسٌق مع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً بما ٌتعلق بجمع وإخراج البٌانات والمؤشرات التربوٌة

 و تأمل وزارة التربٌة والتعلٌم العالً ان ٌساهم هذا التقرٌر فً رصد وتشخٌص الواقع التربوي فً المدارس ورٌاض األطفال،       

إلى جانب إثراء العمل التربوي بالمزٌد من الدراسات واألبحاث وان ٌكون معٌناً ألصحاب القرار بالوزارة وللباحثٌن والدارسٌن فً 

 .الحصول على البٌانات والمؤشرات التربوٌة والتعمق فً تحلٌلها

       تجدر اإلشارة إلى أن هذا التقرٌر ٌأتً ضمن سلسلة التقارٌر اإلحصائٌة الوصفٌة والتحلٌلٌة التً تنتجها الوزارة والتً ٌتم نشرها 

 .على الصفحة االلكترونٌة للوزارة

وفً الختام ال ٌسع اإلدارة العامة للتخطٌط التربوي فً الوزارة إال أن تتقدم بجزٌل الشكر وعظٌم االمتنان لكافة المؤسسات        

التربوٌة فً الوطن على ما بذل من جهد فً توفٌر البٌانات اإلحصائٌة، مع خالص الشكر واالمتنان إلى كافة العاملٌن فً مدٌرٌات 

التربٌة والتعلٌم الذٌن عملوا بكل مهنٌة وإخالص فً حوسبة وتدقٌق ومعالجة البٌانات اإلحصائٌة قبل إرسالها إلى اإلدارة العامة 

 .للتخطٌط

 

وزارة التربية والتعليم العالي 

 اإلدارة العامة للتخطيط التربوي

 

 

 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
قائمة المصطمحات 

 
 

أي مؤسسة تعميمية غير رياض األطفال بغض النظر عن عدد طمبتيا وتركيبيا الصفي ، 
حيث أن أدنى صف فييا ال يقل عن الصف األول وأعمى صف ال يزيد عن الصف 

 .الثاني عشر

 :المدرسة 

 

  
 :المدارس الحكومية  .أي مؤسسة تعميمية تديرىا وزارة التربية والتعميم العالي، أو أي وزارة أو سمطة حكومية

  
أي مؤسسة تعميمية غير حكومية أو خاصة تديرىا أو تشرف عمييا وكالة الغوث لتشغيل 

. الالجئين الفمسطينيين
: مدارس وكالة الغوث الدولية 

  
أي مؤسسة تعميمية أىمية أو أجنبية غير حكومية مرخصة يؤسسيا أو يرأسيا أو يديرىا أو 

.  فمسطينية أو أجنبيةتينفق عمييا فردا أو أفراد أو جمعيات أو ىيئا
: المدارس الخاصة 

  
تصنف المدرسة حسب جنس الطمبة الذين يدرسون فييا، فإما أن تكون لمذكور أو لإلناث 

. أو مدرسة مختمطة لمذكور واإلناث معاً 
: جنس المدرسة 

الجية التي تمتمك البناء المدرسي أو تدفع إيجارىا وتشرف عمى صيانتو وتوسيعو فإما أن 
يكون ممك بمدية أو حكومة أو لجنة معارف أو ممك خاص أو ممك لوكالة الغوث الدولية 

أو جمعيات ، ويمكن أن يكون مستأجرا أو ممموكا من أي من الييئات والمؤسسات 
. السابقة

: ممكية بناء المدرسة 

  
:  فترة دوام المدرسة 

. يعني أن المدرسة تداوم في الفترة الصباحية       فترة صباحي  *  
. يعني أن المدرسة تداوم في الفترة المسائية    فترة مسائي*  

. يعني أن المدرسة تداوم في الفترة الصباحية والمسائية معًا بإدارة واحدة  فترتان بإدارة واحدة   * 
  

كل مؤسسة تعميمية تقدم تربية لمطفل قبل مرحمة التعميم األساسي بسنتين عمى األكثر، 
: وتقسم الى مرحمتين. وتحصل عمى ترخيص مزاولة المينة من وزارة التربية والتعميم العالي

يكون االطفال فييا عادة في سن الرابعة ومرحمة التمييدي ويكون األطفال , مرحمة البستان 
. فييا عادة في سن الخامسة 

: رياض األطفال 

. قاعدة التعميم واألساس الذي تقوم عميو مراحل التعميم األخرى، ومدتيا عشرة سنوات : المرحمة األساسية
  

. المرحمة التي تمي المرحمة األساسية ومدتيا سنتين : المرحمة الثانوية
  

التعميم بفروعو العممي والعموم االنسانية والتجاري والشرعي ويشتمل عمى صفين األول 
. والثاني الثانويين 

: التعميم الثانوي األكاديمي

  



 

. التعميم الصناعي أو الزراعي أو الفندقي ، ويشتمل عمى صفين األول والثاني الثانويين  : التعميمي الثانوي المهني
  
 

مجموعة من الطمبة يضميم صف واحد أو اكثر ويشتركون في غرفة صفية واحدة في أي 
. مرحمة دراسية معينو

 
: الشعبة 

  
الغرف المدرسية المخصصة لمتدريس بغض النظر عن عدد الصفوف فييا ، وال تشمل 

. الغرف المخصصة لنشاطات غير تدريسية 
: الغرف الصفية 

  
. الغرف غير المخصصة لمتدريس : الغرف غير الصفية 

  
أما أن تكون حكومية أو وكالة الغوث أو . الجية المسؤولة عن المدرسة قانونيا واداريا 

. خاصة 
: الجهة المشرفة 

  
. كل من يتعمم في أي مؤسسة تعميمية  :  الطالب 

  
. وقصد بيا الفئة التي يقع فييا عمر معين  : الفئة العمرية 

  
الطالب الذي ترك المدرسة نيائيا خالل العام الدراسي الماضي ولم ينتقل إلى مدرسة 

. أخرى
: المتسرب 

  
. الطالب المترفع أو الراسب : حالة القيد 

  
الطالب الذي ينجح في جميع المباحث المخصصة لمصف الذي يشغمو وينتقل لمصف 

. الذي يميو
: المترفع 

  
الطالب الذي لم ينجح في احد المباحث او اكثر المخصصة لمصف الذي يشغمو ،  وال 

. يحق لو االنتقال لمصف الذي يميو
:  الراسب

  
الطالب المسجل كالجئ في سجالت وكالة الغوث الدولية ، ويحمل ولي أمره بطاقة 

. الجئ
:  الطالب الالجئ

  
. ، مشرفو ومدربو المدارس المينية(4-1)معمم، معمم مرحمة لمصفوف  :  المعمم  

  
. تشمل مدير ال يدرس، مدير ويدرس، نائب مدير ، سكرتير : اإلداريون 

  
تشمل الطبيب ، الممرض ، المرشد، مسؤول مختبر العموم، مسؤول مختبر الحاسوب، 

مسؤول النشاط الرياضي، مسؤول الكشافة، منسسق المجنة الصحية المدرسية، امين 
. المكتبة، معمم المصادر

:  الفنيون 

  
. تشمل الحارس ، العامل ، السائق : المستخدمون 

 



 

ىو الشخص الذي ال يستطيع القراءة والكتابة بالطريقة العادية وانما يستخدم طريقة برايل 
 .لمقراءة والكتابة

: بصرية كمية / االعاقة

ىو الشخص الذي ال يستطيع القراءة بالطريقة العادية حتى بعد استخدامو لمنظارة الطبية 
. (العدسة المكبرة، التمسكوب، كتب مطبوعة بخط مكبر)اال بأستخدام معينات بصرية مثل 

: بصرية جزئية / االعاقة

 .ىو الشخص الذي ال يسمع وال ينطق وال يستخدم سماعة طبية
 

. ىو الشخص الذي لديو بقايا سمع ويستخدم سماعة طبية او بحاجة ليا
 

 :    سمعية كمية/ االعاقة
 

: سمعية جزئية / االعاقة
                   

بشكل طبيعي ومفيوم ويكون ناتج  (الكممات والعبارات)عدم القدرة عمى اصدار االصوات 
. عن خمل في جياز الكالم او صدمة نفسية او حادث

: اضطرابات النطق / االعاقة

ىو الشخص الذي فقد احد اطرافو العموية او السفمية او كمييما او لديو شمل دماغي او 
. شمل اطفال

: حركية / االعاقة

: عقمية / االعاقة .في حال توفر تشخيص معترف بو يشير الى وجود االعاقة، او الحالة المنغولية

ىو تعميم خاص بالبالغين الكبار الذين لم يسبق ليم الحصول عمى شيادة الصف السادس 
االساسي بنجاح والذي يدخمونو لمدة سنتين اثنتين ،ويمّكنيم بعد النجاح في االمتحان 
. االجتياز في نيايتو من الحصول عمى شيادة تعادل شيادة الصف السادس االساسي

 

 :محو األمّية

ىو تعميم خاص بالطمبة المتسربين من المدرسة ولدييم شيادة مدرسية في مستوى ناجح 
في الصف الخامس االساسي وال يمكنيم العودة الى النظام المدرسي بسبب اعمارىم ، 

ويمّكن البرنامج الطمبة الممتحقين بو من الحصول عمى شيادة توازي مستوى الصف 
 .التاسع االساسي ، وتمّكنيم من استئناف التعميم االكاديمي او التعميم الميني

 

: التعميم الموازي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 منهجية جمع البيانات

تعتبر السجالت اإلدارية في المدارس ورياض األطفال المصدر الرئيس لمبيانات اإلحصائية التربوية، حيث يتم الحصول عمى      

االستمارات وفق األصول تمك  تقوم المؤسسات التعميمية بتعبئة والبيانات ورصدىا من خالل استمارات خاصة تم تطويرىا ليذا الغرض، 

ن البيانات الخاصة بالعاممين في أعممًا ب. من ثم إرساليا إلى مديريات التربية والتعميم ألعمال والتدقيق والحوسبة، ووالتعميمات المحددة

جية ) الحصول عمييا من سجالت اإلدارة العامة لمشؤون اإلدارية في الوزارة يتمالمدارس الحكومية في المحافظات الشمالية 

. (االختصاص

 : استمارات جمع البيانات

استمارة المسح اإلحصائي الشامل لممدارس، : تم استخدام ثالث استمارات لجمع البيانات اإلحصائية من المدارس ورياض األطفال ىي

. استمارة المسح اإلحصائي الشامل لكافة رياض األطفال، واستمارة مسح الطمبة ذوي اإلعاقة في المدارس الحكومية

:  شمولية البيانات

التعميم العام  ) المرخصة التي تقدم تعميمًا مدرسياً  تشمل البيانات الواردة في ىذا التقرير بيانات جميع المؤسسات التربوية النظامية       

لمختمف جيات اإلشراف؛ الحكومية التي تتبع وزارة  (مراكز التعميم الموازي ومراكز محو االمية ) و (رياض أطفال )و (والتعميم الميني 

، ويستثنى من ذلك (الخاصة  ) والمدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية والمؤسسات األىمية ،التربية والتعميم أو مدارس األوقاف اإلسالمية

.  بيانات مدارس وزارة المعارف والبمدية اإلسرائيمية في القدس الشرقية ألسباب خارجة عن إرادتنا

: العمميات الميدانية لجمع البيانات

لقد اكتسب معبئي االستمارة في المدارس ورياض األطفال خبرة متراكمة خالل السنوات السابقة في متطمبات وطرق تعبئة االستمارة      

كما تراكمت الخبرة لدى رؤساء أقسام وموظفي اإلحصاء والتخطيط في مديريات التربية في اإلشراف عمى جمع البيانات وكانوا مرجعا 

ستفسارات عن أي سؤال االلممدارس ورياض األطفال بالتعاون مع مشرفة رياض األطفال، وذلك فيما يتعمق بتعبئة االستمارات والرد عمى 

يرد من المدارس من أي بند في االستمارة وطريقة التعبئة، وفيما يتعمق ببيانات الطمبة ذوي اإلعاقة، فقد تولت اإلدارة العامة لإلرشاد 

. والتربية الخاصة جمعيا، والبيانات الخاصة بالتعميم غير النظامي تولت اإلدارة العامة لمتعميم العام جمعيا

تم توزيع نسخة من كل استمارة عمى جميع المدارس ورياض األطفال، وفي حالة المدارس التي تشتمل عمى روضة ومدرسة في آن واحد 

 وقد أعطيت . يتم اعتبار المدرسة عمى أنيا مؤسسة منفصمة عن الروضة وتعبئ كل من المدرسة والروضة االستمارة الخاصة بيا 

 



 

المدارس ورياض األطفال أسبوعين من تاريخ االستالم لتقوم بتعبئة االستمارة حسب األصول وبعد االنتياء من التعبئة ترسل النسخ إلى 

. المديرية وقد تم تنظيم آلية االستالم وتسميم االستمارات والتأكد من تعبئتيا بشكل صحيح 

 أوالىاوقبل أن تتم عمميات اإلدخال إلى الحاسوب وضعت آلية لتدقيق االستمارات في المديريات حيث مرت عممية التدقيق بعدة مراحل 

مراجعة االستمارة والتأكد من أن جميع البنود والحقول في االستمارة قد عبئت ومن ثم التأكد من صحة تعبئة البيانات في أماكنيا 

حيث تصحح األخطاء القابمة لمتصحيح دون المس بالمعمومات األساسية في االستمارة . المخصصة وتناسق البيانات والتدقيق التفصيمي 

أما األخطاء . كأخطاء الترميز والجمع واستعمال النواقص التي يمكن استنتاجيا من أسئمة أخرى في االستمارة اعتبرت إجابتيا صحيحة 

الجوىرية غير القابمة لمتصحيح المكتبي يتم إرجاعيا إلى المدرسة لتصحيحيا مع تعريف المعبئ بموقع الخطأ لتصحيحو وبعد االنتياء 

ومن ثم تحفظ في ممفات حسب تسمسل األرقام الوطنية . من التدقيق وتصحيح االستمارة المرجعة تعتمد االستمارة لإلدخال في الحاسوب

 .لممدارس

حوسبة االستمارات وتدقيق البيانات المحوسبة 

، حيث تمت حوسبة االستمارات من خاللو، وقد تميز البرنامج الذي Microsoft Accessتم تنظيم عممية ادخال البيانات باستخدام     

: تم اعداده بالخواص والسمات التالية

 إمكانية التعامل مع نسخة مطابقة لالستمارة عمى شاشة الحاسوب .

 القدرة عمى عمل جميع الفحوص واالحتماالت الممكنة المنطقية وتسمسل البيانات في االستمارة .

 القدرة عمى التدقيق الداخمي لإلجابات عمى األسئمة .

 الحفاظ عمى الحد األدنى من أخطاء مدخمي البيانات الرقمية أو أخطاء العمل الميداني .

  سيولة االستخدام والتعامل مع البرنامج والمعطيات(User-Friend .)

  إمكانية تحويل البيانات الى صيغة أخرى يمكن استخداميا وتحميميا من خالل منظومات إحصائية تحميمية أخرى مثلSPSS .

وفيما يتعمق بتدقيق البيانات في الحاسوب، كان يتم تدقيق وفحص البيانات المدخمة يوميا عمى مستوى المديريات لمتأكد من تناسق 

البيانات وجميع البيانات قد أدخمت وفق برنامج الحاسوب وبعد انتياء المديرية من إدخال البيانات وتدقيقيا تم نسخ البيانات المدخمة في 

وقد دققت حاسوبيا و تم تصحيح األخطاء القابمة لمتصحيح أو الرجوع . المديريات الكترونيًا وجمعيا في اإلدارة العامة لمتخطيط في الوزارة

وقد شمل التدقيق جميع بنود االستمارة . إلى المديرية لالستفسار عمى األخطاء بالرجوع إلى االستمارة ومن ثم تصحيحيا عمى الحاسوب 

 .وحقوليا حقال حقال حتى تم التأكد من صحة البيانات وتناسقيا ثم اعتمادىا نيائيا بشكل رسمي

 

 



 

 

جودة البيانات 

 ، ىناك 1994إن مسح التعميم ىو مسح شامل لجميع المؤسسات التربوية ويتم سنويا منذ تسمم وزارة التربية مسؤولية التعميم عام      

خبرة متراكمة في مجال تعبئة االستمارة وتدقيقيا وحوسبتيا واستخراج البيانات فييا وان آليات عمميات المسح منذ بدايتيا وحتى نيايتيا 

تتم عبر مراحل وكل مرحمة ليا آليات محددة في التدقيق والفحص لذا فان جودة البيانات من الناحية الفنية ذات مصداقية عالية جدا 

وتمثل الواقع التربوي رقميا في فمسطين بدرجة عالية من الدقة ويمكن أن تكون ىناك بعض األخطاء غير اإلحصائية والتي يصعب 

التحكم فييا مثل أخطاء تعود إلى احتمال عدم استيفاء االستمارات لبعض المؤسسات الخاصة برياض األطفال التي لم يتم ترخيصيا ولم 

تتقدم بطمب لمترخيص إال أن ىذا االحتمال ضعيف بسبب معرفة مديريات التربية والتعميم كافة المؤسسات التعميمية التي تقع ضمن 

 .منطقة إشرافيا بغض النظر عن السمطة المشرفة

 
ات  مالحظ

.  2014 ي ىو شير تشرين ثاناألطفال الزمني لجمع البيانات من المدارس ورياض اإلسناد: اوألً 

تم استخدام مجموعة من الرموز الخاصة في جداول ىذا التقرير : ثانياً 
. تعني غير متوفر    ) . (: 
.  تعني ال تنطبق    ) - (:

.  تعني القيمة صفر أو ال يوجد (:0    ) 
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ممخص النتائج الرئيسية 
 

 2014/2015الشامل لمعام الدراسي  يعرض ىذا الفصل ممخصا ألىم النتائج التي تم اشتقاقيا من بيانات المسح السنوي 
:- لممدارس ورياض األطفال في الوطن، وكانت ىذه النتائج كما يمي

 المدارس . 1
 مدرسة في 712 مدرسة في الضفة الغربية و2144  مدرسة في األراضي الفمسطينية، منيا2856ك  تفيد نتائج المسح بان ىنا

.  مدرسة خاصة412 مدرسة تابعة لوكالة الغوث و349 مدرسة حكومية و2095: وتتوزع حسب جيات اإلشراف كما يمي. قطاع غزة
 مدرسة في قطاع 252وبينت النتائج أن عدد مدارس وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة أعمى من عددىا في الضفة الغربية، حيث بمغت

.  مدرسة في الضفة الغربية97غزة و
 2141 مدرسة تداوم في الفترة الصباحية، منيا 2616:  وحول توزيع المدارس حسب فترة الدوام فقد بينت نتائج المسح أن ىناك

 مدارس في الضفة الغربية و 3 مدرسة تداوم في الفترة المسائية منيا 240 مدرسة في قطاع غزة، و475مدرسة في الضفة الغربية و
 . مدرسة في قطاع غزة 237

 مدرسة مستأجره 315 مدرسة ممموكة، 2504 ومن حيث توزيع المدارس حسب ممكية البناء فقد بينت نتائج المسح أن ىناك 
من مجموع المدارس ىناك ، في % 94.7 مدرسة ممموكة ومستأجره في آن واحد وتشكل المدارس الممموكة في قطاع غزة ما نستبو 37و

. من مجموع المدارس الموجودة فييا % 85.4حين تشكل المدارس الممموكة في الضفة الغربية ما نستبو 
   الطمبة2.

 طالبا وطالبة في الضفة الغربية، 684699:  طالبا وطالبة يدرسون في المدارس منيم1171596       بينت نتائج المسح أن ىناك 
 إناثا ، وموزعين حسب جيات اإلشراف كمايمي 590501 ذكورا  و581095من بينيم .  طالبا وطالبة في قطاع غزة486897و

 طالبا في المدارس 110152ة في مدارس وكالة الغوث الدولية و/ طالب288515ة في المدارس الحكومية و / طالب772929
. الخاصة

2014/2015معدل عدد الطلبة لكل معلم حسب الجهة المشرفة،  

 
 

 الشعب  3.
  

 شعبة، موزعة بين مدارس الضفة الغربية وقطاع 39145وحول عدد الشعب الصفية في المدارس، فقد بينت النتائج أن ىناك  
:   وتتوزع حسب الجنس كما يمي.  شعبة في مدارس قطاع غزة13417 شعبة في مدارس الضفة الغربية و25,728: غزة كما يمي

 شعبة في المرحمة األساسية 33693: وتتوزع ىذه الشعب حسب المرحمة كما يمي.  مختمطة8331 لإلناث، و15535 لمذكور، 15279
 .  شعبة في المرحمة الثانوية5452و



 

 
 :(كافة العاممين عدا المستخدمين واآلذنة) المعممون 4.

  معمما ومعممة في الضفة الغربية و 42069 معمما ومعممة، منيم 65175 بمغ عدد المعممين في المدارس بكافة مراحميا 
 إناثا، وموزعين عمى المدارس حسب جيات اإلشراف كما 39020 ذكورا و 26155من بينيم .  معمما ومعممة في قطاع غزة23106

.  في المدارس الخاصة8518 في مدارس وكالة الغوث الدولية و 11138 معمما في المدارس الحكومية و 45519: يمي
 
مؤشرات عامة . 5

. في نفس العام % 1.3 ونسبة التسرب بمغت 2013/2014عام % .41      أفادت نتائج المسح أن نسبة الرسوب في المدارس بمغت 
والسادس األساسي % 1.9 األساسي الرابعوتتفاوت ىذه النسب من صف إلى آخر، فعمى سبيل المثال بمغت نسبة الرسوب في الصف 

أما . ثم عادت لالنخفاض بعدىا في الصفوف العميا%   2.4في حين بمغت ذروتيا في الصف الخامس و السابع حيث بمغت% 2.2
 ي باضطراد مع ارتفاع مستوى الصف، فبمغت نسبة التسرب في الصف األول األساسي حوالدبالنسبة لمتسرب فانو يالحظ أن النسبة تزي

في الصف األول الثانوي األدبي، ويالحظ % 6.0في الصف العاشر األساسي، وارتفعت إلى حوالي % 3.8، وارتفعت إلى حوالي 10%.
. كذلك أن نسب التسرب تكون مرتفعة بين الذكور في مقارنو مع اإلناث

 
  طالب لكل معمم في 20.9أشارت نتائج المسح إلى أن معدل عدد الطمبة لكل معمم في المدارس يتفاوت حسب جية اإلشراف، فبمغت  

       .طالب لكل معمم في المدارس الخاصة 16.4   طالب لكل معمم في مدارس وكالة الغوث الدولية، و28.8المدارس الحكومية و
 

وحول معدل الطمبة لكل شعبة، فقد بينت نتائج المسح أن ىذا المعدل يتفاوت من مرحمة إلى أخرى وحسب جيات اإلشراف أيضا، فقد 
  طالبا لكل شعبة، وبمغ 25.8،  أما في المرحمة الثانوية فقد بمغ المعدل 30.6بمغ معدل عدد الطمبة في الشعبة في المرحمة األساسية 

طالبا لكل شعبة 36.6  طالبا لكل شعبة في المدارس الحكومية و 29.4: معدل عدد الطمبة في الشعبة حسب جيات اإلشراف كمايمي 
.  طالبا لكل شعبة في المدارس الخاصة22.3في مدارس وكالة الغوث الدولية و 

 
 وبالنسبة لمعدل عدد الشعب في المدرسة فقد بينت النتائج أن معدل عدد الشعب في المدارس يختمف باختالف المنطقة والجية المشرفة 

 شعبة لكل مدرسة في 12.9وجنس المدرسة، فعمى سبيل المثال بمغ معدل عدد الشعب في مدارس الذكور الحكومية في الضفة الغربية 
 13.9شعبة لكل مدرسة في مدارس الذكور الحكومية في قطاع غزة، أما في مدارس اإلناث الحكومية فقد بمغ المعدل  15.5 حين انو بمغ

وأيضا بمغ معدل عدد الشعب في مدارس .  شعبة لكل مدرسة في قطاع غزة 17.6شعبة لكل مدرسة في الضفة الغربية حين انو بمغ 
وفي المقابل .  شعبة لكل مدرسة في قطاع غزة 23.8 شعبة لكل مدرسة في الضفة الغربية و  16.3الذكور التابعة لوكالة الغوث الدولية

 شعبة لكل 36.4 شعبة لكل مدرسة و 17.1بمغ معدل عدد الشعب في مدارس اإلناث التابعة لوكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية 
. مدرسة في مدارس وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة 

رياض االطفال .  6
.   روضة أطفال في قطاع غزة  483 روضة أطفال في الضفة الغربية ، و 1137 تفيد نتائج المسح بأن ىناك 

 طفال 57234 طفال في رياض األطفال في الضفة الغربية  و 77883 وحول عدد الطمبة في رياض األطفال فقد بينت النتائج أن ىناك 
. في رياض األطفال في قطاع غزة

 مربية في قطاع غزة ، وكذلك بمغ عدد الشعب الدراسية 2693 مربية في الضفة الغربية ، و4961 أما بالنسبة لممربيات فقد بمغ عددىن 
.   شعبة في قطاع غزة2089 شعبة في الضفة الغربية، و 3577

 
 
 



 

 
 

 
الجداول 

 



Directorate مجموعمختمطةإناثذكورمجموعمختمطةإناثذكورمجموعمختمطةإناثذكورمجموعمختمطةإناثذكورالمديرية
MaleFemaleCo-edTotalMaleFemaleCo-edTotalMaleFemaleCo-edTotalMaleFemaleCo-edTotal

1,0159458962,8568298144522,0951441021033494229341412All Governoratesكافة المحافظات
6662381666359241463306001414Jeninجنين

0077South Nablus(-)(-)(-)(-)2827328728272580جنوب نابمس
77766021366693316876215412530Nablusنابمس
0033Salfit(-)(-)(-)(-)2129257521292272سمفيت
5755421545352321373306101011Tulkarmطولكرم
312833922827258021031089Qalqilyaقمقيمية

757510225266675418746212524653Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة
343248114302515702619213235Jerusalem Suburbsضواحي القدس

 283264124181784323278125474Jerusalem القدس
5045791744540421273328223539Bethlehemبيت لحم

1113yatta(-)(-)(-)(-)1821286717202764يطا
8818347782211350077Jerichoاريحا

48472311844391710027092169North Hebronشمال الخميل
677536178627151381102433138Hebronالخميل

53465215149434513733281056South Hebronجنوب الخميل
43411599423888813040077Qabatyaقباطية
1721846161974212030011Tubasطوباس

.7217207032,1446556493971,701354814973123292346North Gov المحافظات الشمالية
5143231173131466191113431168North Gazaشمال غزة
31281776171854012862622610Khan Younisخانيونس

3426258515185381881642145Rafahرفح
.45293410821141045221418542169Middle Area Dirالوسطى

52462212038426861049234711East Gazaشرق غزة
282020681915741941124123East Khan Younisشرق خانيونس

533352138332718781951640111820West Gazaغرب غزة
.2942251937121741655539410954892521164966South Gov المحافظات الجنوبية

2015/2014توزيع المدارس حسب المديرية والجهة المشرفة وجنس المدرسة، : 1جدول 
Table 1:  Distribution of Schools by Directorate, Supervising Authority and School Gender, 2014/2015

Private خاصةUNRWA     وكالةGovernment حكومةAll Authoritiesكافة السمطات



Directorate مجموعم+ممستأجرممكمجموعم+ممستأجرممكمجموعم+ممستأجرممكمجموعم+ممستأجرممكالمديرية
OwnedRentO+RTotalOwnedRentO+RTotalOwnedRentO+RTotalOwnedRentO+RTotal

2,504315372,8561,928143242,0953143053492621428412All Governoratesكافة المحافظات
15311216613862146600695014Jeninجنين

3407South Nablus(-)(-)(-)(-)825087791080جنوب نابمس
1674602131343401681320152010030Nablusنابمس
3003Salfit(-)(-)(-)(-)750075720072سمفيت
1504015413610137600683011Tulkarmطولكرم
88409279108021037209Qalqilyaقمقيمية

23020225218232187930123914053Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة
9123011470007081091322035Jerusalem Suburbsضواحي القدس

 595411124241454343073137674Jerusalem القدس
1502131741111331276208336039Bethlehemبيت لحم

2103yatta(-)(-)(-)(-)51124674911464يطا
32203421102250056107Jerichoاريحا

10990118937010081098109North Hebronشمال الخميل
13542117810928113820022414038Hebronالخميل

12619615111615613771083306South Hebronجنوب الخميل
92619986118822044307Qabatyaقباطية
40604636604230031001Tubasطوباس

.1,830284302,1441,535142241,70181160972141266346North Gov المحافظات الشمالية
112501176600664120435308North Gazaشمال غزة
75107640004026002691010Khan Younisخانيونس

8500853800384200425005Rafahرفح
.105211084500455211548109Middle Area Dirالوسطى

1069512085108614542373111East Gazaشرق غزة
6440684100412040243003East Khan Younisشرق خانيونس

127101138780078382040118120West Gazaغرب غزة
.674317712393103942331452524816266South Gov المحافظات الجنوبية

2015/2014توزيع المدارس حسب المديرية، الجهة المشرفة، وممكية البناء المدرسي ،: 2جدول 
Table 2:  Distribution of Schools by Directorate, Supervising Authority and School Building Ownership, 2014/2015

Private خاصةUNRWA     وكالةGovernment حكومةAll Authoritiesكافة السمطات



Private خاصةUNRWA     وكالةGovernment حكومةAll Authoritiesكافة السمطات
مجموعمسائيصباحيمجموعمسائيصباحيمجموعمسائيصباحيمجموعمسائيصباحي

MorningEveningTotalMorningEveningTotalMorningEveningTotalMorningEveningTotal
2,6162402,8561,9691262,0952351143494120412All Governoratesكافة المحافظات

1660166146014660614014Jeninجنين
707South Nablus(-)(-)(-)8708780080جنوب نابمس

213021316801681501530030Nablusنابمس
303Salfit(-)(-)(-)7417571172سمفيت
1540154137013760611011Tulkarmطولكرم
9209280080303909Qalqilyaقمقيمية

252025218701871201253053Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة
11401147007090935035Jerusalem Suburbsضواحي القدس

 12401244304370774074Jerusalem القدس
1731174126112780839039Bethlehemبيت لحم

303yatta(-)(-)(-)6706764064يطا
3403422022505707Jerichoاريحا

11801181000100909909North Hebronشمال الخميل
1771178137113820238038Hebronالخميل

15101511370137808606South Hebronجنوب الخميل
9909988088404707Qabatyaقباطية
4604642042303101Tubasطوباس

.2,14132,1441,69831,701970973460346North Gov المحافظات الشمالية
7740117471966222143808North Gazaشمال غزة
601676337401792610010Khan Younisخانيونس

592685271138271542505Rafahرفح
.7434108291645361854909Middle Area Dirالوسطى

69511205036868152311011East Gazaشرق غزة
402868271441101424303East Khan Younisشرق خانيونس

964213858207818224020020West Gazaغرب غزة
.47523771227112339413811425266066South Gov المحافظات الجنوبية

2015/2014توزيع المدارس حسب المديرية والجهة المشرفة وفترة الدوام، : 3جدول 
Table 3:  Distribution of Schools by Directorate, Supervising Authority and School Shift, 2014/2015

Directorate المديرية



Private خاصةوكالة
Directorate مجموعثانويةأساسيةمجموعثانويةأساسيةمجموعثانويةأساسيةمجموعثانويةأساسيةالمديرية

BasicSec.TotalBasicSec.TotalBasicSec.TotalBasicSec.Total
349304108412All Governorates(-)1,8969602,8561,2438522,095349كافة المحافظات

611314Jenin(-)957116678681466جنين
707South Nablus(-)(-)(-)434487364480جنوب نابمس

1524630Nablus(-)13875213996916815نابمس
303Salfit(-)(-)(-)403575373572سمفيت
610111Tulkarm(-)965815480571376طولكرم
3729Qalqilya(-)4943923941803قمقيمية

12282553Ramallah & Al-Bireh(-)1131392527311418712رام اهلل والبيرة
930535Jerusalem Suburbs(-)76381143733709ضواحي القدس

 7423274Jerusalem(-)77471242815437 القدس
8221739Bethlehem(-)1056917475521278بيت لحم

303yatta(-)(-)(-)481967451964يطا
5707Jericho(-)211334913225اريحا

9909North Hebron(-)932511875251009شمال الخميل
235338Hebron(-)15226178115231382الخميل

8606South Hebron(-)1044715190471378جنوب الخميل
4527Qabatya(-)5544994642884قباطية
3101Tubas(-)3214462814423طوباس

.9725096346North Gov(-)1,3378072,1449907111,70197 المحافظات الشمالية
942311743236643043808North Gazaشمال غزة
6214762614402602610010Khan Younisخانيونس

70158523153842042505Rafahرفح
.812710819264554054819Middle Area Dirالوسطى
9822120662086230239211East Gazaشرق غزة

51176825164124024213East Khan Younisشرق خانيونس
103351385127784004012820West Gazaغرب غزة

.5591537122531413942520252541266South Gov المحافظات الجنوبية

2015/2014توزيع المدارس حسب المديرية والجهة المشرفة والمرحمة : 4جدول 
Table 4:  Distribution of Schools by Directorate, Supervising Authority and  Stage, 2014/2015

GovernmentUNRWAحكومة         All Authoritiesكافة السمطات     



PrivateخاصةUNRWA وكالةGovernment حكـومة
Directorate مجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرالمديرية

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal
581,095590,5011,171,596372,718400,211772,929143,589144,926288,51564,78845,364110,152All Governoratesكافة المحافظات

22,25622,76945,02519,42620,81840,2441,3631,3742,7371,4675772,044Jeninجنين
515166681South Nablus(-)(-)(-)12,87313,31626,18912,35813,15025,508جنوب نابمس

35,52536,18771,71225,65528,04653,7014,1414,2908,4315,7293,8519,580Nablusنابمس
457181638Salfit(-)(-)(-)9,8369,71719,5539,3799,53618,915سمفيت
22,85822,94245,80020,50521,01141,5161,6791,5953,2746743361,010Tulkarmطولكرم
14,03314,25428,28712,57412,92925,5031,0591,1252,184400200600Qalqilyaقمقيمية

40,88941,61082,49928,38230,45558,8372,8053,6576,4629,7027,49817,200Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة
14,19814,87329,0718,6619,26217,9239983,2444,2424,5392,3676,906Jerusalem Suburbsضواحي القدس

 19,43021,31240,7424,8867,38412,2705551,1881,74313,98912,74026,729Jerusalem القدس
25,93126,40552,33618,41319,43937,8521,6782,1543,8325,8404,81210,652Bethlehemبيت لحم

320208528yatta(-)(-)(-)11,18511,45722,64210,86511,24922,114يطا
5,9056,28112,1862,4363,3205,7562,1921,9684,1601,2779932,270Jerichoاريحا

20,46721,65542,12218,02916,33534,3641,0394,6705,7091,3996502,049North Hebronشمال الخميل
34,39935,44869,84728,03231,73159,7636005291,1295,7673,1888,955Hebronالخميل

24,36025,22749,58722,17923,19745,3761,6961,8493,545485181666South Hebronجنوب الخميل
15,92315,84931,77214,95714,39029,347829059878845541,438Qabatyaقباطية
7,6587,67115,3296,8266,87813,7048127791,591201434Tubasطوباس

.337,726346,973684,699263,563279,130542,69320,69929,32750,02653,46438,51691,980North Govالمحافظات الشمالية

42,72143,85086,57119,55921,81241,37122,33221,66543,9978303731,203North Gazaشمال غزة
25,02124,68249,70313,05613,28726,34311,07510,72021,7958906751,565Khan Younisخانيونس

29,61429,70659,3209,34910,66620,01519,75818,68738,445507353860Rafahرفح
.37,08136,83773,91811,13312,69123,82424,45923,40847,8671,4897382,227Middle Area Dirالوسطى
37,70440,42078,12423,45826,85950,31711,15512,93324,0883,0916283,719East Gazaشرق غزة

21,67221,54243,2149,2499,77419,02311,91011,33123,241513437950East Khan Younisشرق خانيونس
49,55646,49196,04723,35125,99249,34322,20116,85539,0564,0043,6447,648West Gazaغرب غزة

.243,369243,528486,897109,155121,081230,236122,890115,599238,48911,3246,84818,172South Govالمحافظات الجنوبية

 2015/2014توزيع الطمبة حسب المديرية و الجهة المشرفة والجنس ، : 5جدول 
Table 5: Distribution of Students by Directorate, Supervising Authority and  Gender, 2014/2015

All authoritiesكافة السمطات     



(All Authorities)(كافة سمطات االشراف)
Secondary ثانويةBasic أساسيةAll Stagesكافة المراحل

Directorate مجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرالمديرية
MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

581,095590,5011,171,596518,984512,1601,031,14462,11178,341140,452All Governoratesكافة المحافظات
22,25622,76945,02519,69119,61739,3082,5653,1525,717Jeninجنين

12,87313,31626,18911,60411,48323,0871,2691,8333,102South Nablusجنوب نابمس
35,52536,18771,71231,21531,29762,5124,3104,8909,200Nablusنابمس
9,8369,71719,5538,6898,33717,0261,1471,3802,527Salfitسمفيت
22,85822,94245,80020,06619,49439,5602,7923,4486,240Tulkarmطولكرم
14,03314,25428,28712,40212,25324,6551,6312,0013,632Qalqilyaقمقيمية

40,88941,61082,49936,35335,62471,9774,5365,98610,522Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة
14,19814,87329,07113,02513,11026,1351,1731,7632,936Jerusalem Suburbsضواحي القدس

 19,43021,31240,74217,76018,37436,1341,6702,9384,608Jerusalem القدس
25,93126,40552,33622,90222,67145,5733,0293,7346,763Bethlehemبيت لحم

11,18511,45722,64210,37710,21820,5958081,2392,047yattaيطا
5,9056,28112,1865,4195,47510,8944868061,292Jerichoاريحا

20,46721,65542,12218,29518,78437,0792,1722,8715,043North Hebronشمال الخميل
34,39935,44869,84731,15030,96562,1153,2494,4837,732Hebronالخميل

24,36025,22749,58722,25222,13944,3912,1083,0885,196South Hebronجنوب الخميل
15,92315,84931,77214,09813,56427,6621,8252,2854,110Qabatyaقباطية
7,6587,67115,3296,7576,56813,3259011,1032,004Tubasطوباس

.337,726346,973684,699302,055299,973602,02835,67147,00082,671North Govالمحافظات الشمالية
42,72143,85086,57138,16538,25876,4234,5565,59210,148North Gazaشمال غزة
25,02124,68249,70321,79921,26943,0683,2223,4136,635Khan Younisخانيونس

29,61429,70659,32026,47425,87052,3443,1403,8366,976Rafahرفح
.37,08136,83773,91832,83531,79464,6294,2465,0439,289Middle Area Dirالوسطى
37,70440,42078,12434,39536,06670,4613,3094,3547,663East Gazaشرق غزة

21,67221,54243,21419,75718,97638,7331,9152,5664,481East Khan Younisشرق خانيونس
49,55646,49196,04743,50439,95483,4586,0526,53712,589West Gazaغرب غزة

.243,369243,528486,897216,929212,187429,11626,44031,34157,781South Gov المحافظات الجنوبية

 2015/2014توزيع الطمبة حسب المديرية والمرحمة والجنس، : 6جدول 
Table 6: Distribution of Students by Directorate, Stage and Gender, 2014/2015



(All Authorities)

2015/2014توزيع طمبة المرحمة االساسية حسب المديرية والجنس والصف، : 7جدول 
Table 7: Distribution of Students in Basic Stage by Directorate, Gender and  Grade, 2014/2015

(كافة سمطات االشراف)

 Directorateالجنسالمديرية
 Grade   الصفالمجموع العام

Gender عاشرتاسعثامنسابعسادسخامسرابعثالثثانياول  
1st2nd3rd 4th 5th 6th 7th8th9th10th

518,98459,76257,53455,70856,89356,64753,15550,34746,66644,43937,833Totalذكر
512,16057,52455,16153,81953,78153,24250,60449,11847,57347,15744,181Maleأنثى

1,031,144117,286112,695109,527110,674109,889103,75999,46594,23991,59682,014Femaleمجموع
19,6912,1362,0602,0452,0102,0982,0802,0091,8691,8431,541Maleذكر
19,6171,9981,9791,9592,0032,0741,9131,9121,9451,9411,893Femaleأنثى
11,6041,1851,2071,1841,2271,3021,1671,2121,1631,062895Maleذكر
11,4831,1691,1611,1841,2001,2151,0981,1111,0981,1291,118Femaleأنثى
31,2153,4843,2483,3203,1473,2253,0873,1173,1282,9422,517Maleذكر
31,2973,4083,0823,2123,0563,2083,1113,1673,1353,0662,852Femaleأنثى
8,689926943859889991873833852785738Maleذكر
8,337934843904849885776770816790770Femaleأنثى
20,0662,1702,0752,0252,0732,0562,0392,0181,9701,9481,692Maleذكر
19,4942,0882,0571,8211,9481,9881,9081,8441,9771,9201,943Femaleأنثى
12,4021,3951,3801,2981,2101,2791,2491,2291,2071,158997Maleذكر
12,2531,3511,3391,2791,2291,2911,1591,1861,2381,1771,004Femaleأنثى
36,3533,9243,9603,7273,7423,7983,6093,5933,6163,3583,026Maleذكر
35,6243,8713,8153,6163,5543,6363,4773,4303,4253,5293,271Femaleأنثى
13,0251,5461,5281,4111,3521,3811,2711,2681,2011,141926Maleذكر
13,1101,5381,4171,3891,3741,2991,2681,2611,2701,2111,083Femaleأنثى
17,7602,2602,0291,9261,9121,9261,8431,7531,5761,4441,091Maleذكر
18,3742,0811,9831,8951,8601,7581,8111,7761,7251,7251,760Femaleأنثى
22,9022,4802,3492,1852,3692,4582,4862,3752,2022,1441,854Maleذكر
22,6712,3682,3012,2652,2622,2952,3362,3192,2332,2382,054Femaleأنثى
10,3771,3611,2301,1571,1401,1871,0771,014858739614Maleذكر
10,2181,2361,2421,1441,0541,1641,033976836823710Femaleأنثى
5,419651645578615543572538497433347Maleذكر
5,475602587593570584532542482518465Femaleأنثى
18,2952,1311,9411,8861,9081,9991,9321,9041,6551,5881,351Maleذكر
18,7842,0471,9381,8791,9181,9711,8581,9321,8291,7451,667Femaleأنثى
31,1503,7213,5073,4733,3403,4503,2683,0672,7352,5532,036Maleذكر
30,9653,4573,3553,2573,2813,1783,1153,0292,8402,8652,588Femaleأنثى

 Directorateالجنسالمديرية
Grand Total

Jenin

South Nablusجنوب نابمس

Nablusنابمس

Salfitسمفيت

جنين

Tulkarmطولكرم

Qalqilyaقمقيمية

Bethlehem

Jerichoاريحا

yattaيطا

شمال الخميل

Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

Jerusalem Suburbsضواحي القدس

 Jerusalem القدس

All Governorates كافة المحافظات

North Hebron

Hebron الخميل

بيت لحم



(All Authorities)

2015/2014توزيع طمبة المرحمة االساسية حسب المديرية والجنس والصف، : 7جدول 
Table 7: Distribution of Students in Basic Stage by Directorate, Gender and  Grade, 2014/2015

(كافة سمطات االشراف)

 Directorateالجنسالمديرية
 Grade   الصفالمجموع العام

Gender عاشرتاسعثامنسابعسادسخامسرابعثالثثانياول  
1st2nd3rd 4th 5th 6th 7th8th9th10th

 Directorateالجنسالمديرية
Grand Total

All Governorates كافة المحافظات
22,2522,6882,5402,3742,3732,4282,2892,1632,0491,8591,489Maleذكر
22,1392,6112,3052,2342,2882,3542,2832,0642,0972,0371,866Femaleأنثى
14,0981,5521,4801,3671,4761,5431,3821,4411,3491,3741,134Maleذكر
13,5641,4061,3601,3861,3341,4451,3431,4091,3141,3321,235Femaleأنثى
6,757732720712700769657619671600577Maleذكر
6,568738704672677678627627627618600Femaleأنثى
302,05534,34232,84231,52731,48332,43330,88130,15328,59826,97122,825Maleذكر
299,97332,90331,46830,68930,45731,02329,64829,35528,88728,66426,879Femaleأنثى

602,02867,24564,31062,21661,94063,45660,52959,50857,48555,63549,704Totalمجموع
38,1654,4384,3244,3154,4764,1383,9993,6483,1103,1242,593Maleذكر
38,2584,4494,2634,1474,0844,0673,8773,5463,4043,3893,032Femaleأنثى
21,7992,4862,5292,3962,4042,3432,1252,1201,8731,7431,780Maleذكر
21,2692,4472,4112,2262,3242,2452,0722,0031,8631,8141,864Femaleأنثى
26,4743,1252,9952,8573,3092,9712,8192,4992,0332,0811,785Maleذكر
25,8702,9362,9362,7923,0602,6562,6222,4282,1422,2272,071Femaleأنثى
32,8353,7583,6733,5783,8643,6683,4063,0422,7102,7262,410Maleذكر
31,7943,6593,5553,5553,4593,2543,0342,9872,7742,7532,764Femaleأنثى
34,3954,4413,9213,8874,1703,8813,4423,1562,7862,6152,096Maleذكر
36,0664,3033,9773,8024,0253,8463,6093,3683,3313,2182,587Femaleأنثى
19,7572,4442,3372,2512,2152,5141,9691,7461,6451,5291,107Maleذكر
18,9762,1702,1152,1632,1112,0371,8601,7751,7411,6391,365Femaleأنثى
43,5044,7284,9134,8974,9724,6994,5143,9833,9113,6503,237Maleذكر
39,9544,6574,4364,4454,2614,1143,8823,6563,4313,4533,619Femaleأنثى
216,92925,42024,69224,18125,41024,21422,27420,19418,06817,46815,008Maleذكر
212,18724,62123,69323,13023,32422,21920,95619,76318,68618,49317,302Femaleأنثى

429,11650,04148,38547,31148,73446,43343,23039,95736,75435,96132,310Totalمجموع

Khan Younisخانيونس

East Khan Younisشرق خانيونس

طوباس

 المحافظات 
الشمالية

North Gov.

North Gazaشمال غزة

Tubas

غرب غزة

 المحافظات 
الجنوبية

Rafahرفح

Middle Areaالوسطى

East Gazaشرق غزة

West Gaza

South Gov.

South Hebron

Qabatya

جنوب الخميل

قباطية



(All Authorities)
 Grade   الصف

Gender ثاني اقتصاد منزلياول اقتصاد منزليثاني فندقياول فندقيثاني شرعيأول شرعيثاني صناعيأول صناعيثاني زراعيأول زراعيثاني تجاريأول تجاريثاني أدبيأول أدبيثاني عمميأول عمميالجنسالمديرية 
Grand Total1st Sec.2nd Sec.1st Lit.2nd Lit.1st Com.2nd Com.1st Agr.2nd Agr.1st Ind.2nd Ind.1st Shar.2nd Shar.1st Hot.2nd Hot.1st other voc .2nd other voc .

62,1118,9797,09519,50518,2261,7741,5501081191,2031,0221,1621,311332400Totalذكر
78,34110,1438,04627,48426,1781,6181,42375105941,5191,5881135958Maleأنثى

140,45219,12215,14146,98944,4043,3922,9731151241,3081,1162,6812,89944275958Femaleمجموع
2,5652892636616232982150010399680000MaleJeninذكرجنين

3,1523432741,0889492442540000000000Femaleأنثى
1,26920315240037471690000000000MaleSouth Nablusذكرجنوب نابمس

1,83323619269464034370000000000Femaleأنثى
4,3106025021,1271,07132029400213181000000MaleNablusذكرنابمس

4,8906485161,6311,62125216500151600001115Femaleأنثى
1,1471641393152618994005035000000MaleSalfitذكرسمفيت

1,38017414445745978680000000000Femaleأنثى
2,79238633953748840836600147117040000MaleTulkarmذكرطولكرم

3,44846140199592531726600221976001712Femaleأنثى
1,63120917346446410684006061640000MaleQalqilyaذكرقمقيمية

2,001250201696664897400001890000Femaleأنثى
4,5367565411,4711,4002518001909159151500MaleRamallah & Al-Birehذكررام اهلل والبيرة

5,9868116982,1702,202353600220009300Femaleأنثى
1,17317011347237700002219000000MaleJerusalem Suburbsذكرضواحي القدس

1,76323615466567121160000000000Femaleأنثى
 1,6703112744804700000454281318900MaleJerusalemذكر القدس

2,9385104071,0289411014000011152000Femaleأنثى
3,0294934279789683422005750000000MaleBethlehemذكربيت لحم

3,7345994711,3131,25453440000000000Femaleأنثى
808121863062701870000000000Maleyattaذكر
1,239140905104751770000000000Femaleأنثى

4866035200178850000000000MaleJerichoذكراريحا
80667553443251050000000000Femaleأنثى

2,1723622946906044769545200000000MaleNorth Hebronذكرشمال الخميل
2,87145736198295549557500000000Femaleأنثى

3,24958040991881868650016719415150000MaleHebronذكرالخميل
4,4836734661,5561,37218116400122618150000Femaleأنثى

All Governoratesكافة المحافظات

2015/2014توزيع طمبة المرحمة الثانوية حسب المديرية والجنس والصف، : 8جدول 
Table 8: Distribution of Students in Secondary Stage by Directorate, Gender and Grade, 2014/2015

(كافة سمطات االشراف)

المجموع العام
Directorate 

يطا



(All Authorities)
 Grade   الصف

Gender ثاني اقتصاد منزلياول اقتصاد منزليثاني فندقياول فندقيثاني شرعيأول شرعيثاني صناعيأول صناعيثاني زراعيأول زراعيثاني تجاريأول تجاريثاني أدبيأول أدبيثاني عمميأول عمميالجنسالمديرية 
Grand Total1st Sec.2nd Sec.1st Lit.2nd Lit.1st Com.2nd Com.1st Agr.2nd Agr.1st Ind.2nd Ind.1st Shar.2nd Shar.1st Hot.2nd Hot.1st other voc .2nd other voc .

All Governoratesكافة المحافظات

2015/2014توزيع طمبة المرحمة الثانوية حسب المديرية والجنس والصف، : 8جدول 
Table 8: Distribution of Students in Secondary Stage by Directorate, Gender and Grade, 2014/2015

(كافة سمطات االشراف)

المجموع العام
Directorate 

2,10837531468864950320000000000MaleSouth Hebronذكرجنوب الخميل
3,0883923041,1231,032565700313100003131Femaleأنثى

1,825248192537470121114007667000000MaleQabatyaذكرقباطية
2,28525121085680382830000000000Femaleأنثى

901163133208190111960000000000MaleTubasذكرطوباس
1,10312415634630990780000000000Femaleأنثى
35,6715,4924,38610,4529,6751,7741,55054521,1309564053332400Maleذكر
47,0006,3725,10016,45415,5971,6181,423751029254451135958Femaleأنثى

82,67111,8649,48626,90625,2723,3922,97361571,2321,048949844275958Totalمجموع
4,5564853371,7131,529005467001612100000MaleNorth Gazaذكر
5,5926234542,0331,8020000003033770000Femaleأنثى

3,2224653951,0911,0390000001181140000MaleKhan Younisذكرخانيونس
3,4134473711,1721,1570000001411250000Femaleأنثى

3,1404312801,0981,1210000001011090000MaleRafahذكررفح
3,8364313321,3971,3170000001831760000Femaleأنثى

4,2465523931,3581,228000073662802960000MaleMiddle Areaذكرالوسطى
5,0436404401,5911,5930000003624170000Femaleأنثى

3,3093632211,2671,1580000001451550000MaleEast Gazaذكرشرق غزة
4,3544383181,7091,6130000321531180000Femaleأنثى

1,9151711226976220000001541490000MaleEast Khan Younisذكرشرق خانيونس
2,5662962229027970000001901590000Femaleأنثى

6,0521,0209611,8291,8540000001632250000MaleWest Gazaذكرغرب غزة
6,5378968092,2262,3020000001331710000Femaleأنثى
26,4403,4872,7099,0538,55100546773661,1221,2580000Maleذكر
31,3413,7712,94611,03010,5810000321,4651,5430000Femaleأنثى

57,7817,2585,65520,08319,13200546776682,5872,8010000Totalمجموع
.South Govالمحافظات الجنوبية

شمال غزة

.North Govالمحافظات الشمالية



(All Authorities)(كافة سمطات االشراف)
Evening Shiftفترة مسائيةMorning Shiftفترة صباحية

Directorate مجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرالمديرية
MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

581,095590,5011,171,596494,124499,801993,92586,97190,700177,671All Governoratesكافة المحافظات
Jenin(-)(-)(-)22,25622,76945,02522,25622,76945,025جنين

South Nablus(-)(-)(-)12,87313,31626,18912,87313,31626,189جنوب نابمس
Nablus(-)(-)(-)35,52536,18771,71235,52536,18771,712نابمس
9,8369,71719,5539,6619,70519,36617512187Salfitسمفيت
Tulkarm(-)(-)(-)22,85822,94245,80022,85822,94245,800طولكرم
Qalqilya(-)(-)(-)14,03314,25428,28714,03314,25428,287قمقيمية

Ramallah & Al-Bireh(-)(-)(-)40,88941,61082,49940,88941,61082,499رام اهلل والبيرة
Jerusalem Suburbs(-)(-)(-)14,19814,87329,07114,19814,87329,071ضواحي القدس

 Jerusalem(-)(-)(-)19,43021,31240,74219,43021,31240,742 القدس
25,93126,40552,33625,72526,40552,1302060206Bethlehemبيت لحم

yatta(-)(-)(-)11,18511,45722,64211,18511,45722,642\يط
Jericho(-)(-)(-)5,9056,28112,1865,9056,28112,186اريحا

North Hebron(-)(-)(-)20,46721,65542,12220,46721,65542,122شمال الخميل
34,39935,44869,84734,25735,44869,7051420142Hebronالخميل

South Hebron(-)(-)(-)24,36025,22749,58724,36025,22749,587جنوب الخميل
Qabatya(-)(-)(-)15,92315,84931,77215,92315,84931,772قباطية
Tubas(-)(-)(-)7,6587,67115,3297,6587,67115,329طوباس

.337,726346,973684,699337,203346,961684,16452312535North Govالمحافظات الشمالية
42,72143,85086,57125,32529,39154,71617,39614,45931,855North Gazaشمال غزة
25,02124,68249,70320,45817,32237,7804,5637,36011,923Khan Younisخانيونس

29,61429,70659,32020,92421,34442,2688,6908,36217,052Rafahرفح
.37,08136,83773,91823,87625,83849,71413,20510,99924,204Middle Area Dirالوسطى

37,70440,42078,12419,76420,50640,27017,94019,91437,854East Gazaشرق غزة
21,67221,54243,21412,37210,20722,5799,30011,33520,635East Khan Younisشرق خانيونس

49,55646,49196,04734,20228,23262,43415,35418,25933,613West Gazaغرب غزة
.243,369243,528486,897156,921152,840309,76186,44890,688177,136South Govالمحافظات الجنوبية

  2015/2014توزيع الطمبة حسب المديرية وفترة دوام الطالب والجنس، : 9جدول 
Table 9: Distribution of Students by Directorate, Student Shift and Gender, 2014/2015

All Shiftsكافة الفترات     



(All Authorities)
Age in Years  العمر بالسنواتالمجموع العامالجنسالصف

Grand Total56789101112131415161718
602,0286,76764,80763,62662,03461,41362,37459,08258,33956,89155,61945,0735,17477554Totalمجموع   

302,0553,49632,93632,55331,61230,89732,01730,10529,36928,61927,17721,0881,95521318Maleذكر     

299,9733,27131,87131,07330,42230,51630,35728,97728,97028,27228,44223,9853,21956236Femaleأنثى     

343423,49629,6181,06713328Male1stذكر    األول

329033,27128,63884811135Femaleأنثى    

328423,31828,2991,1227825Male2ndذكر    الثاني

314683,23327,2908496927Femaleأنثى    

315273,18727,1481,03912627Male3rdذكر    الثالث

306892,93526,4781,12612426Femaleأنثى    

314833,20926,8381,28711831Male4thذكر    الرابع

304572,98426,2421,09511026Femaleأنثى    

324332,91427,6191,62921754Male5thذكر    الخامس

310233,04426,2271,57315425Femaleأنثى    

308812,96025,5821,92533480Male6thذكر    السادس

296482,88424,5581,95020254Femaleأنثى    

301532,74924,4502,51239250Male7thذكر    السابع

293552,71023,5762,64239433Femaleأنثى    

285982,74623,0392,35040459Male8thذكر    الثامن

288873,26422,2722,76851271Femaleأنثى    

269712,68021,9522,01128048Male9thذكر    التاسع

286643,13122,2922,66351563Femaleأنثى    

228252,40318,6231,61616518Male10thذكر    العاشر

268792,93420,7772,63349936Femaleأنثى    

2015/2014، مديريات المحافظات الشماليةتوزيع طمبة المرحمة االساسية في المدارس حسب الصف والجنس والعمر في : 10جدول 
Table 10: Distribution of Basic Stage Students in Schools by Grade, Gender and Age in North Gov.Dir. 2014/2015

(كافة سمطات االشراف)

Grade Gender

Grand 
Total

المجموع 
العام



(All Authorities)(كافة سمطات االشراف)
Age in Years  العمر بالسنواتالمجموع العامالجنسالصف

Grand Total56789101112131415161718

429,1163,97149,23647,80046,59244,76945,44742,27739,31336,98937,50329,3084,5611,165185Totalمجموع

216,9292,17324,94924,36823,67322,67923,02721,67820,43618,60718,99113,4222,34152461Maleذكر     

212,1871,79824,28723,43222,91922,09022,42020,59918,87718,38218,51215,8862,220641124Femaleأنثى     

25,4202,17322,2459593013Male1stذكر    األول

24,6211,79821,930859268Femaleأنثى    

24,6922,70421,193714729Male2ndذكر    الثاني

23,6932,35720,56453123011Femaleأنثى    

24,1812,21620,7151,01221424Male3rdذكر    الثالث

23,1302,00920,1748766011Femaleأنثى    

25,4102,21419,4232,498876399Male4thذكر    الرابع

23,3242,18819,1951,495310136Femaleأنثى    

24,2142,15918,2662,363856570Male5thذكر    الخامس

22,2191,78118,7321,269285152Femaleأنثى    

22,2742,04016,4752,506888365Male6thذكر    السادس

20,9562,12217,0121,411289122Femaleأنثى    

20,1941,94015,0562,105786307Male7thذكر    السابع

19,7631,99715,4381,691445192Femaleأنثى    

18,0681,61913,5972,031598223Male8thذكر    الثامن

18,6861,60714,8481,599479153Femaleأنثى    

17,4681,44713,5041,692646179Male9thذكر    التاسع

18,4931,40214,8721,617475127Femaleأنثى    

15,0082,30510,8251,47234561Male10thذكر    العاشر

17,3021,47413,5981,592514124Femaleأنثى    

2015/2014، مديريات المحافظات الجنوبيةتوزيع طمبة المرحمة االساسية في المدارس حسب الصف والجنس والعمر في : 11جدول 
Table 11: Distribution of Basic Stage Students in Schools by Grade, Gender and Age in South Gov.Dir. 2014/2015

Grand Total

Grade Gender

المجموع العام



(All Authorities)
Age in Years  العمر بالسنواتالمجموع العام

Grand Total56789101112131415161718
1,031,14410,738114,043111,426108,626106,182107,821101,35997,65293,88093,12274,3819,7351,940239Totalمجموع

518,9845,66957,88556,92155,28553,57655,04451,78349,80547,22646,16834,5104,29673779Maleذكر     
512,1605,06956,15854,50553,34152,60652,77749,57647,84746,65446,95439,8715,4391,203160Femaleأنثى     

59,7625,66951,8632,02616341Male1stذكر    األول
57,5245,06950,5681,70713743Femaleأنثى    

57,5346,02249,4921,83615034Male2ndذكر    الثاني
55,1615,59047,8541,38029938Femaleأنثى    

55,7085,40347,8632,05134051Male3rdذكر    الثالث
53,8194,94446,6522,00218437Femaleأنثى    

56,8935,42346,2613,785994430Male4thذكر    الرابع
53,7815,17245,4372,590420162Femaleأنثى    

56,6475,07345,8853,9921,073624Male5thذكر    الخامس
53,2424,82544,9592,842439177Femaleأنثى    

53,1555,00042,0574,4311,222445Male6thذكر    السادس
50,6045,00641,5703,361491176Femaleأنثى    

50,3474,68939,5064,6171,178357Male7thذكر    السابع
49,1184,70739,0144,333839225Femaleأنثى    

46,6664,36536,6364,3811,002282Male8thذكر    الثامن
47,5734,87137,1204,367991224Femaleأنثى    

44,4394,12735,4563,703926227Male9thذكر    التاسع
47,1574,53337,1644,280990190Femaleأنثى    

37,8334,70829,4483,08851079Male10thذكر    العاشر
44,1814,40834,3754,2251,013160Femaleأنثى    

2015/2014، كافة المحافظاتتوزيع طمبة المرحمة االساسية في المدارس حسب الصف والجنس والعمر في : 12جدول 
Table 12: Distribution of Basic Stage Students in Schools by Grade, Gender and Age in All Governorates. 2014/2015

(كافة سمطات االشراف)

Grand 
Total

Grade Gender الجنسالصف

المجموع العام



(All Athorities)
العمر بالسنواتالمجموع العام

Grand Total151617181920+Gender
82,6715,02139,50333,9823,70142737Totalمجموع   
35,6712,24217,27514,7981,2381117Maleذكر     
47,0002,77922,22819,1842,46331630Femaleأنثى     
54926184,6441784840Maleذكر    
63727065,473989500Femaleأنثى     
438604313,743202100Maleذكر    
510007234,22514381Femaleأنثى     
104521,2438,226842130110Maleذكر    
164541,75712,5161,681467330Femaleأنثى     
967501,2617,634710646Maleذكر    
1559701,97511,7851,55625328Femaleأنثى     
17741941,432139900Maleذكر    
16182431,1651614630Femaleأنثى     
155001771,26396140Maleذكر    
142301911,088130131Femaleأنثى     
540495000Maleذكر    
7052000Femaleأنثى     
520045250Maleذكر    
5005000Femaleأنثى     
113018184893530Maleذكر    
10234644000Femaleأنثى     
95601427803301Maleذكر    
9202460800Femaleأنثى     
403361000Maleذكر    
548460000Femaleأنثى     
530447200Maleذكر    
450639000Femaleأنثى     
333236100Maleذكر    
11281000Femaleأنثى     
240222000Maleذكر    
3012000Femaleأنثى     
0000000Maleذكر    
5929158610Femaleأنثى     
0000000Maleذكر    
58016251250Femaleأنثى     

.1st other vocاول اقتصاد منزلي

.2nd other vocثاني اقتصاد منزلي

2nd Sc.

.1st Litاول ادبي

2nd Shar.

.1st Agrاول زراعي

2015/2014، مديريات المحافظات الشماليةتوزيع طمبة المرحمة الثانوية في المدارس  حسب الصف والجنس والعمر في : 13جدول 
Table 13: Distribution of Secondary Stage Students in  Schools by Grade, Gender and Age in North Gov.Dir. 2014/2015

(كافة سمطات االشراف)

Age in YearsGradeالجنسالصف

.1st Commاول تجاري

.2nd Commثاني تجاري

.1st Scاول عممي

ثاني عممي

.2nd Agrثاني زراعي

.1st Industاول صناعي

المجموع العام

1st Hotelاول فندقي

Grand Total

.2nd Litثاني ادبي

2nd Hotelثاني فندقي

.2nd Industثاني صناعي

.1st Sharاول شرعي

ثاني شرعي



(All Authorities)
العمر بالسنواتالمجموع العام

Grand Total151617181920+Gender
57,7813,75826,14524,4062,93349247Totalمجموع   

26,4402,18111,21111,7011,1721696Maleذكر     المجموع العام
31,3411,57714,93412,7051,76132341Femaleأنثى     
3,4872592,9982062220Maleذكر    
3,7713983,34328110Femaleأنثى     
2,70902152,4524200Maleذكر    
2,94602742,6551520Femaleأنثى     
9,0531,6715,7571,339211750Maleذكر    
11,0309148,4461,112468900Femaleأنثى     
8,55103787,349747716Maleذكر    
10,58107698,4611,11919141Femaleأنثى     
0000000Maleذكر    
0000000Femaleأنثى     
0000000Maleذكر    
0000000Femaleأنثى     
5453710110Maleذكر    
0000000Femaleأنثى     
6702471260Maleذكر    
0000000Femaleأنثى     
7303934000Maleذكر    
3030000Femaleأنثى     
6600145200Maleذكر    
2020000Femaleأنثى     
1,1221168411184070Maleذكر    
1,4651291,02121977190Femaleأنثى     
1,2581309441324570Maleذكر    
1,5431361,07623081200Femaleأنثى     
0000000Maleذكر    
0000000Femaleأنثى     
0000000Maleذكر    
0000000Femaleأنثى     

2nd Sc.

.1st Litاول ادبي

2015/2014، مديريات المحافظات الجنوبيةتوزيع طمبة المرحمة الثانوية في المدارس  حسب الصف والجنس والعمر في : 14جدول 
Table 14: Distribution of Secondary Stage Students in  Schools by Grade, Gender and Age in South Gov.Dir. 2014/2015

(كافة سمطات االشراف)

Age in YearsGradeالجنسالصف

Grand Total

.2nd Litثاني ادبي

.1st Commاول تجاري

.2nd Commثاني تجاري

.1st Scاول علمي

ثاني علمي

.1st Agrاول زراعي

.2nd Agrثاني زراعي

.1st Industاول صناعي

1st Hotelاول فندقي

2nd Hotelثاني فندقي

.2nd Industثاني صناعي

.1st Sharاول شرعي

.2nd Sharثاني شرعي



(All Authorities)
العمر بالسنواتالمجموع العام

Grand Total151617181920+Gender
140,4528,77965,64858,3886,63491984Totalمجموع   
62,1114,42328,48626,4992,41028013Maleذكر     
78,3414,35637,16231,8894,22463971Femaleأنثى     
89798777,6423847060Maleذكر    
101431,1048,8161269610Femaleأنثى     
709506466,195244100Maleذكر    
804609976,880158101Femaleأنثى     
195052,91413,9832,181341860Maleذكر    
274842,67120,9622,7939351230Femaleأنثى     
1822601,63914,9831,45713512Maleذكر    
2617802,74420,2462,67544469Femaleأنثى     
17741941,432139900Maleذكر    
16182431,1651614630Femaleأنثى     
155001771,26396140Maleذكر    
142301911,088130131Femaleأنثى     
10858615110Maleذكر    
7052000Femaleأنثى     
119029214110Maleذكر    
5005000Femaleأنثى     
1203181887127530Maleذكر    
10534674000Femaleأنثى     
102201427948501Maleذكر    
9402660800Femaleأنثى     
11621198771194070Maleذكر    
15191371,06721977190Femaleأنثى     
13111309481794770Maleذكر    
15881361,08226981200Femaleأنثى     
333236100Maleذكر    
11281000Femaleأنثى     
240222000Maleذكر    
3012000Femaleأنثى     
0000000Maleذكر    
5929158610Femaleأنثى     
0000000Maleذكر    
58016251250Femaleأنثى     

.1st other vocاول اقتصاد منزلي

.2nd other vocثاني اقتصاد منزلي

المجموع العام

2nd Sc.

.1st Litاول ادبي

Grand Total

ثاني ادبي

2015/2014، في كافة المحافظاتتوزيع طمبة المرحمة الثانوية في المدارس حسب الصف والجنس والعمر : 15جدول 
Table 15: Distribution of Secondary Stage Students by Grade, Gender and Age in All Governorates. . 2014/2015

(كافة سمطات االشراف)

الجنسالصف
Age in Years

Grade

2nd Lit.

.1st Commاول تجاري

.2nd Commثاني تجاري

.1st Scاول عممي

ثاني عممي

.1st Agrاول زراعي

.2nd Agrثاني زراعي

.1st Industاول صناعي

1st Hotelاول فندقي

2nd Hotelثاني فندقي

.2nd Industثاني صناعي

.1st Sharاول شرعي

.2nd Sharثاني شرعي



Directorate مجموعمختمطةإناثذكورمجموعمختمطةإناثذكورمجموعمختمطةإناثذكورمجموعمختمطةإناثذكورالمديرية
MaleFemaleCo-edTotalMaleFemaleCo-edTotalMaleFemaleCo-edTotalMaleFemaleCo-edTotal

15,27915,5358,33139,14511,18011,9193,22726,3263,1632,7881,9307,8819368283,1744,938All Governoratesكافة المحافظات
8098382331,8807447931541,691434108422479105Jeninجنين

304447South Nablus(-)(-)(-)(-)411419168998408419124951جنوب نابمس
9891,0854362,5108109131611,884112118272576754248369Nablusنابمس
102930Salfit(-)(-)(-)(-)32831812777332731898743سمفيت
7177472141,6786556871731,51553520105984158Tulkarmطولكرم
4234372161,0763833961779563232064893956Qalqilyaقمقيمية

1,1251,1999443,2689199683682,255851169210121115567803Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة
3824493571,1883003271127392391141285931231321Jerusalem Suburbsضواحي القدس

 4476575931,6971922884852826458792293245371,090Jerusalem القدس
6466877452,0785515823371,4704453181155152390493Bethlehemبيت لحم

1611330yatta(-)(-)(-)(-)290323210823274312207793يطا
1181312264758610567258322269123049094Jerichoاريحا

6196701561,4455595211161,19629129015831204091North Hebronشمال الخميل
9691,0452672,281871977201,86818170358051247378Hebronالخميل

7167113951,8226666673411,6744044281121002636South Hebronجنوب الخميل
5135471331,193507507671,081640046006666Qabatyaقباطية
249251435432232273948926240500044Tubasطوباس

.9,75110,5145,46325,7288,4759,0072,60920,0915698241731,5667076832,6814,071North Gov المحافظات الشمالية
9779144222,313488531551,0744803773081,165965974North Gazaشمال غزة
6385831861,407337336577302682209258033273797Khan Younisخانيونس

6746163301,620231269555554353402471,022872843Rafahرفح
.8437345262,1033083011127215034143571,274321957108Middle Area Dirالوسطى

8528733682,093575667641,30620120023063176674156East Gazaشرق غزة
5024842491,235260277405772231892046161918542East Khan Younisشرق خانيونس

1,0428177872,6465065312351,2724842243191,0275262233347West Gazaغرب غزة
.5,5285,0212,86813,4172,7052,9126186,2352,5941,9641,7576,315229145493867South Gov المحافظات الجنوبية

2015/2014توزيع الشعب حسب المديرية والجهة المشرفة والجنس، : 16جدول 
Table 16: Distribution of Classes by Directorate, Supervising Authority and Gender, 2014/2015

Private خاصةUNRWA     وكالةGovernment حكومةAll Authoritiesكافة السمطات



Private خاصةUNRWA     وكالةGovernment حكومةAll Authoritiesكافة السمطات
Directorate مجموعمستأجرممكمجموعمستأجرممكمجموعمستأجرممكمجموعمستأجرممكالمديرية

OwnedRentTotalOwnedRentTotalOwnedRentTotalOwnedRentTotal
35,9623,18339,14524,9671,35926,3267,4064757,8813,5891,3494,938All Governoratesكافة المحافظات

1,821591,8801,646451,691840849114105Jeninجنين
202747South Nablus(-)(-)(-)968309989483951جنوب نابمس

2,1763342,5101,6252591,8842362125731554369Nablusنابمس
30030Salfit(-)(-)(-)77307737430743سمفيت
1,655231,6781,50961,5151050105411758Tulkarmطولكرم
1,041351,0769488956501464431356Qalqilyaقمقيمية

3,0781903,2682,214412,25519515210669134803Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة
9951931,188739073911117128145176321Jerusalem Suburbsضواحي القدس

 9247731,6972992295285722795685221,090Jerusalem القدس
1,8662122,0781,3381321,470853011544350493Bethlehemبيت لحم

23730yatta(-)(-)(-)72110282369895793يطا
4532247524992581230123811394Jerichoاريحا

1,373721,4451,148481,1961401815885691North Hebronشمال الخميل
1,8774042,2811,5842841,86835035258120378Hebronالخميل

1,6691531,8221,5451291,6741039112211536South Hebronجنوب الخميل
1,163301,1931,07471,081341246551166Qabatyaقباطية
497465434434648950050404Tubasطوباس

.23,0502,67825,72818,7501,34120,0911,4081581,5662,8921,1794,071North Govالمحافظات الشمالية
2,240732,3131,07401,0741,116491,165502474North Gazaشمال غزة
1,40161,4077300730580058091697Khan Younisخانيونس

1,62001,62055505551,02201,02243043Rafahرفح
.2,066372,10372107211,244301,2741017108Middle Area Dirالوسطى

1,9311622,0931,288181,30652810363111541156East Gazaشرق غزة
1,138971,23557705775199761642042East Khan Younisشرق خانيونس

2,5161302,6461,27201,272989381,02725592347West Gazaغرب غزة
.12,91250513,4176,217186,2355,9983176,315697170867South Gov المحافظات الجنوبية

2015/2014توزيع الشعب حسب المديرية ، الجهة المشرفة وممكية الغرفة الصفية،: 17جدول 
Table 17: Distribution of Classes by Directorate, Supervising Authority and Classroom ownership, 2014/2015



Private خاصةUNRWA     وكالةGovernment حكومةAll Authoritiesكافة السمطات
Directorate مجموعمسائيصباحيمجموعمسائيصباحيمجموعمسائيصباحيمجموعمسائيصباحيالمديرية

MorningEveningTotalMorningEveningTotalMorningEveningTotalMorningEveningTotal
34,4394,70639,14524,4431,88326,3265,0582,8237,8814,93804,938All Governoratesكافة المديريات

1,88001,8801,69101,691840841050105Jeninجنين
47047South Nablus(-)(-)(-)99809989510951جنوب نابمس

2,51002,5101,88401,88425702573690369Nablusنابمس
30030Salfit(-)(-)(-)7631077373310743سمفيت
1,67801,6781,51501,515105010558058Tulkarmطولكرم
1,07601,07695609566406456056Qalqilyaقمقيمية

3,26803,2682,25502,25521002108030803Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة
1,18801,188739073912801283210321Jerusalem Suburbsضواحي القدس

 1,69701,6975280528790791,09001,090Jerusalem القدس
2,07172,0781,46371,47011501154930493Bethlehemبيت لحم

30030yatta(-)(-)(-)82308237930793يطا
47504752580258123012394094Jerichoاريحا

1,44501,4451,19601,196158015891091North Hebronشمال الخميل
2,27292,2811,85991,868350353780378Hebronالخميل

1,82201,8221,67401,674112011236036South Hebronجنوب الخميل
1,19301,1931,08101,0814604666066Qabatyaقباطية
5430543489048950050404Tubasطوباس

.25,7022625,72820,0652620,0911,56601,5664,07104,071North Govالمحافظات الشمالية
1,4668472,3138072671,0745855801,16574074North Gazaشمال غزة
1,0853221,40760912173037920158097097Khan Younisخانيونس

1,1524681,6204061495557033191,02243043Rafahرفح
.1,4516522,1034832387218604141,2741080108Middle Area Dirالوسطى

1,1219722,0937585481,3062074246311560156East Gazaشرق غزة
6685671,23537819957724836861642042East Khan Younisشرق خانيونس

1,7948522,6469373351,2725105171,0273470347West Gazaغرب غزة
.8,7374,68013,4174,3781,8576,2353,4922,8236,3158670867South Gov المحافظات الجنوبية

2015/2014توزيع الشعب حسب المديرية  والجهة المشرفة وفترة دوام الشعبة،: 18جدول 
Table 18:  Distribution of Classes by Directorate, Supervising Authority and Class Shift, 2014/2015



Private خاصةUNRWAوكالةGovernment حكومةAll Authoritiesكافة السمطات
Directorate مجموعثانويةأساسيةمجموعثانويةأساسيةمجموعثانويةأساسيةمجموعثانويةأساسيةالمديرية

BasicSecondaryTotalBasicSecondaryTotalBasicSecondaryTotalBasicSecondaryTotal
7,8814,5304084,938All Governorates(-)33,6935,45239,14521,2825,04426,3267,881كافة المحافظات

84987105Jenin(-)1,5683121,8801,3863051,69184جنين
47047South Nablus(-)(-)(-)832166998785166951جنوب نابمس

25734722369Nablus(-)2,1513592,5101,5473371,884257نابمس
30030Salfit(-)(-)(-)631142773601142743سمفيت
10554458Tulkarm(-)1,3783001,6781,2192961,515105طولكرم
6453356Qalqilya(-)8971791,07678017695664قمقيمية

210701102803Ramallah & Al-Bireh(-)2,7635053,2681,8524032,255210رام اهلل والبيرة
12830219321Jerusalem Suburbs(-)1,0461421,188616123739128ضواحي القدس

 799541361,090Jerusalem(-)1,4652321,6974329652879 القدس
11543657493Bethlehem(-)1,7613152,0781,2102581,470115بيت لحم

30030yatta(-)(-)(-)7428182371281793يطا
12394094Jericho(-)4126347519563258123اريحا

15891091North Hebron(-)1,2452001,4459962001,196158شمال الخميل
3536513378Hebron(-)2,0212602,2811,6212471,86835الخميل

11236036South Hebron(-)1,5932291,8221,4452291,674112جنوب الخميل
4659766Qabatya(-)9991941,1938941871,08146قباطية
50404Tubas(-)449945433959448950طوباس

.1,5663,7013704,071North Gov(-)21,9543,77425,72816,6873,40420,0911,566 المحافظات الشمالية
1,16574074North Gaza(-)2,0372762,3137982761,0741,165شمال غزة
58097097Khan Younis(-)1,2181891,407541189730580خانيونس

1,02243043Rafah(-)1,4301901,6203651905551,022رفح
.1,2741053108Middle Area Dir(-)1,8142892,1034352867211,274الوسطى

6311479156East Gaza(-)1,8742192,0931,0962101,306631شرق غزة
61638442East Khan Younis(-)1,0821531,235428149577616شرق خانيونس

1,02732522347West Gaza(-)2,2843622,6469323401,2721,027غرب غزة
.6,31582938867South Gov(-)11,7391,67813,4174,5951,6406,2356,315 المحافظات الجنوبية

2015/2014توزيع الشعب حسب المديرية والجهة المشرفة والمرحمة،: 19جدول 
Table 19: Distribution of Classes by Directorate, Supervising Authority and Stage, 2014/2015



PrivateخاصةUNRWAوكالةGovernmentحكومةAll Authoritiesكافة السمطات
Directorate طالب/2مشعبة/طالبطالب/2مشعبة/طالبطالب/2مشعبة/طالبطالب/2مشعبة/طالبالمديرية

Students/Classm2/StudentStudents/Classm2/StudentStudents/Classm2/StudentStudents/Classm2/Student
29.91.529.41.536.61.622.31.5All Governoratesكافة المحافظات

23.91.723.81.732.61.519.51.5Jeninجنين
14.51.5South Nablus(-)(-)26.21.626.81.6جنوب نابمس

28.61.428.51.432.81.426.01.3Nablusنابمس
21.31.4Salfit(-)(-)25.31.625.51.7سمفيت
27.31.627.41.631.21.617.41.9Tulkarmطولكرم
26.31.526.71.634.11.310.71.8Qalqilyaقمقيمية

25.21.626.11.630.81.321.41.6Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة
24.51.524.31.633.11.421.51.4Jerusalem Suburbsضواحي القدس

 24.01.323.21.322.11.924.51.3Jerusalem القدس
25.21.525.71.533.31.521.61.8Bethlehemبيت لحم

17.62.1yatta(-)(-)27.51.527.91.4يطا
25.71.722.32.033.81.424.11.5Jerichoاريحا

29.21.528.71.536.11.422.51.5North Hebronشمال الخميل
30.61.332.01.332.31.623.71.2Hebronالخميل

27.21.527.11.531.71.518.51.5South Hebronجنوب الخميل
26.61.627.11.621.51.921.81.5Qabatyaقباطية
28.21.528.01.531.81.68.53.3Tubasطوباس

.26.61.527.01.531.91.522.61.4North Gov المحافظات الشمالية
37.41.338.51.237.81.316.31.6North Gazaشمال غزة
35.31.536.11.537.61.416.11.5Khan Younisخانيونس

36.61.436.11.637.61.320.01.7Rafahرفح
.35.11.433.01.537.61.320.61.4Middle Area Dirالوسطى

37.31.338.51.338.21.323.81.4East Gazaشرق غزة
35.02.033.01.637.72.122.61.9East Khan Younisشرق خانيونس

36.31.738.81.238.02.422.01.8West Gazaغرب غزة
.36.31.536.91.337.81.621.01.6South Gov المحافظات الجنوبية

2015/2014توزيع معدالت االكتظاظ واالزدحام حسب المديرية والجهة المشرفة،  : 20جدول 
Table 20: Distribution of (students per class) rate and (square meter per student) rate by Directorate, and Supervising Authority, 2014/2015



Private خاصةUNRWA وكالة Government حكومة All Authoritiesكافة السمطات
شعبة/طالبشعبشعبة/طالبشعبشعبة/طالبشعبشعبة/طالبشعب

ClassesStudents/classClassesStudents/classClassesStudents/classClassesStudents/class
All Grades 25,72826.620,09127.01,56631.94,07122.6كافة الصفوف
1st 2,58826.01,77326.216631.664924.0االول االساسي
2nd 2,44726.31,71426.617031.056323.8الثاني االساسي
3rd 2,34526.51,69027.016632.348922.8الثالث االساسي
 4th 2,29327.01,70427.617032.541922.6الرابع االساسي

 5th 2,23128.41,67829.318132.337222.7الخامس االساسي
 6th 2,14328.21,63029.118531.732822.0السادس االساسي
 7th 2,09028.51,64829.017832.126423.0السابع االساسي
 8th 2,03828.21,62928.617432.323522.6الثامن االساسي
 9th 1,97628.21,59828.417031.620823.3التاسع االساسي
 10th 1,80327.61,62328.0624.217423.9العاشر االساسي

21,95427.416,68728.01,56631.93,70123.1Basic Stageالمرحمة االساسية
.1st Sec 9218.2(-)(-)54821.645622.3اول علمي
.2nd Sec 9115.9(-)(-)50718.741619.3ثاني علمي
.1st Lit 7718.4(-)(-)1,12823.91,05124.3اول ادبي
.2nd Lit 7718.2(-)(-)1,09123.21,01423.5ثاني ادبي
.1st Com 38.7(-)(-)18218.617918.8اول تجاري
.2nd Com 48.8(-)(-)18316.217916.4ثاني تجاري
.1st Agr (-)(-)(-)(-)512.2512.2اول زراعي
.2nd Agr (-)(-)(-)(-)511.4511.4ثاني زراعي
.1st Ind 524.8(-)(-)5223.74723.6اول صناعي
.2nd Ind 427.8(-)(-)4125.63725.3ثاني صناعي

.1st Shar 610.5(-)(-)910.4310.3اول شرعي
.2nd Shar 612.5(-)(-)109.845.8ثاني شرعي
.st Hotel 314.71(-)(-)(-)(-)314.7اول فندقي
.nd Hotel 213.52(-)(-)(-)(-)213.5ثاني فندقي

.st other voc 1(-)(-)(-)(-)414.8414.8اول اقتصاد منزلي
.nd other voc 2(-)(-)(-)(-)414.5414.5ثاني اقتصاد منزلي

37017.4Secondary Stage(-)(-)3,77421.93,40422.4المرحمة الثانوية

2015/2014، مديريات المحافظات الشماليةتوزيع عدد الشعب ومعدل االكتظاظ حسب الصف والجهة المشرفة في  : 21جدول 
Table 21: Distribution of Classes and (Students per Class) rate by Grade and  Supervising Authority in North Gov.Dir. 2014/2015

Grade الصف



Private خاصةUNRWA وكالة Government حكومة All Authoritiesكافة السمطات
شعبة/طالبشعبشعبة/طالبشعبشعبة/طالبشعبشعبة/طالبشعب

ClassesStudents/classClassesStudents/classClassesStudents/classClassesStudents/class
All Grades 13,41736.36,23536.96,31537.886721.0كافة الصفوف
1st 1,44234.745036.884735.814522.0االول االساسي
2nd 1,39534.743936.983335.312322.6الثاني االساسي
3rd 1,35235.043436.381536.010321.5الثالث االساسي
 4th 1,36135.841937.884536.59721.5الرابع االساسي

 5th 1,18939.142738.466842.19420.1الخامس االساسي
 6th 1,11138.940737.961742.58718.2السادس االساسي
 7th 1,07137.340438.361038.15721.6السابع االساسي
 8th 98837.238638.255138.05121.4الثامن االساسي
 9th 97237.039737.552938.14620.4التاسع االساسي
 10th 2621.2(-)(-)85837.783238.2العاشر االساسي

11,73936.64,59537.76,31537.882921.2Basic Stageالمرحمة االساسية
.1st Sec 1216.3(-)(-)22831.821632.7اول علمي
.2nd Sec 1114.9(-)(-)19728.718629.5ثاني علمي
.1st Lit 715.3(-)(-)52138.551438.9اول ادبي
.2nd Lit 424.0(-)(-)51337.350937.4ثاني ادبي
.1st Com (-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)اول تجاري
.2nd Com (-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)ثاني تجاري
.1st Agr (-)(-)(-)(-)318.0318.0اول زراعي
.2nd Agr (-)(-)(-)(-)416.8416.8ثاني زراعي
.1st Ind (-)(-)(-)(-)98.498.4اول صناعي
.2nd Ind (-)(-)(-)(-)97.697.6ثاني صناعي

.1st Shar 212.0(-)(-)9228.19028.5اول شرعي
.2nd Shar 211.0(-)(-)10227.510027.8ثاني شرعي
.st hotel 1(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)اول فندقي
.nd Hotel 2(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)ثاني فندقي

.st other voc 1(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)اول اقتصاد منزلي
.nd other voc 2(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)ثاني اقتصاد منزلي

3816.0Secondary Stage(-)(-)1,67834.41,64034.9المرحمة الثانوية

2015/2014، مديريات المحافظات الجنوبيةتوزيع عدد الشعب ومعدل االكتظاظ حسب الصف والجهة المشرفة في : 22جدول 
Table 22: Distribution of Classes and (Students per Class) rate by Grade and  Supervising Authority in South Gov.Dir , 2014/2015

Grade الصف



Private خاصةUNRWA وكالة Government حكومة All Authoritiesكافة السمطات
شعبة/طالبشعبشعبة/طالبشعبشعبة/طالبشعبشعبة/طالبشعب

ClassesStudents/classClassesStudents/classClassesStudents/classClassesStudents/class
All Grades 39,14529.926,32629.47,88136.64,93822.3كافة الصفوف
1st 4,03029.12,22328.31,01335.179423.6االول االساسي
2nd 3,84229.32,15328.71,00334.668623.6الثاني االساسي
3rd 3,69729.62,12428.998135.459222.6الثالث االساسي
 4th 3,65430.32,12329.61,01535.851622.4الرابع االساسي

 5th 3,42032.12,10531.284940.046622.2الخامس االساسي
 6th 3,25431.92,03730.980240.041521.2السادس االساسي
 7th 3,16131.52,05230.878836.732122.7السابع االساسي
 8th 3,02631.12,01530.472536.628622.4الثامن االساسي
 9th 2,94831.11,99530.269936.525422.7التاسع االساسي
 10th 2,66130.82,45531.4624.220023.5العاشر االساسي

33,69330.621,28230.07,88136.64,53022.8Basic Stageالمرحمة االساسية
.1st Sec 10418.0(-)(-)77624.667225.7اول علمي
.2nd Sec 10215.8(-)(-)70421.560222.5ثاني علمي
.1st Lit 8418.2(-)(-)1,64928.51,56529.0اول ادبي
.2nd Lit 8118.5(-)(-)1,60427.71,52328.2ثاني ادبي
.1st Com 38.7(-)(-)18218.617918.8اول تجاري
.2nd Com 48.8(-)(-)18316.217916.4ثاني تجاري
.1st Agr (-)(-)(-)(-)814.4814.4اول زراعي
.2nd Agr (-)(-)(-)(-)913.8913.8ثاني زراعي
.1st Ind 524.8(-)(-)6121.45621.1اول صناعي
.2nd Ind 427.8(-)(-)5022.34621.8ثاني صناعي

.1st Shar 810.9(-)(-)10126.59327.9اول شرعي
.2nd Shar 812.1(-)(-)11225.910426.9ثاني شرعي
.st hotel 314.71(-)(-)(-)(-)314.7اول فندقي
.nd Hotel 213.52(-)(-)(-)(-)213.5ثاني فندقي

.st other voc 1(-)(-)(-)(-)414.8414.8اول اقتصاد منزلي
.nd other voc 2(-)(-)(-)(-)414.5414.5ثاني اقتصاد منزلي

40817.3Secondary Stage(-)(-)5,45225.85,04426.4المرحمة الثانوية

2015/2014 كافة المحافظاتتوزيع عدد الشعب ومعدل االكتظاظ حسب الصف والجهة المشرفة في : 23جدول 
Table 23: Distribution of Classes and (Students per Class) rate by Grade and  Supervising Authority in All Governorates. , 2014/2015 

Grade الصف



(All Authorities)
SecondaryثانويBasicاساسيAll Stageكافة المراحل

Directorate كال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكورالمديرية
MaleFemaleBoth SexMaleFemaleBoth SexMaleFemaleBoth Sex

All Governorates%3.7%3.3%4.2%0.9%0.6%1.3%1.3%0.9%1.6كافة المحافظات
Jenin%3.7%3.5%3.9%0.9%0.5%1.3%1.3%0.9%1.6جنين

South Nablus%4.5%3.4%6.1%1.1%0.6%1.7%1.5%1.0%2.1جنوب نابمس
Nablus%2.7%3.0%2.4%0.7%0.4%1.1%1.0%0.8%1.2نابمس
Salfit%2.2%1.4%3.2%0.5%0.1%0.9%0.7%0.3%1.2سمفيت
Tulkarm%2.6%2.9%2.2%0.9%0.5%1.2%1.1%0.9%1.4طولكرم
Qalqilya%3.1%3.2%2.9%0.7%0.4%0.9%1.0%0.8%1.2قمقيمية

Ramallah & Al-Bireh%2.8%2.7%2.8%0.5%0.3%0.7%0.8%0.7%1.0رام اهلل والبيرة
Jerusalem Suburbs%2.0%1.4%2.9%0.6%0.5%0.7%0.7%0.6%0.9ضواحي القدس

 Jerusalem%1.1%1.4%0.7%0.2%0.2%0.2%0.3%0.4%0.3القدس
Bethlehem%2.8%2.6%3.0%0.9%0.5%1.4%1.2%0.8%1.6بيت لحم

Jericho%2.8%3.4%1.8%1.3%0.8%1.9%1.5%1.1%1.9اريحا
North Hebron%5.1%4.9%5.3%1.3%0.6%2.0%1.8%1.2%2.4شمال الخميل

Hebron%6.9%6.9%6.9%1.2%0.6%1.8%1.8%1.4%2.3الخميل
South Hebron%5.9%5.0%7.1%1.8%1.1%2.4%2.2%1.6%2.8جنوب الخميل

Qabatya%5.0%2.7%7.9%1.2%0.6%1.8%1.7%0.9%2.5قباطية
Tubas%4.3%2.9%6.3%1.0%0.3%1.7%1.5%0.7%2.3طوباس

.North Gov%3.7%3.4%4.1%0.9%0.5%1.4%1.3%0.9%1.7المحافظات الشمالية
North Gaza%6.8%5.5%8.4%1.3%0.7%2.0%2.0%1.3%2.7شمال غزة
Khan Younis%2.8%1.3%4.4%0.6%0.3%0.9%0.9%0.5%1.4خانيونس

Rafah%3.7%5.1%1.9%1.6%2.0%1.2%1.8%2.4%1.3رفح
.Middle Area Dir%5.1%4.0%6.3%0.8%0.5%1.1%1.3%0.9%1.6الوسطى

East Gaza%2.9%2.8%2.9%1.4%0.8%2.0%1.6%1.1%2.1شرق غزة
East Khan Younis%0.9%1.0%0.9%0.3%0.1%0.4%0.3%0.2%0.5شرق خانيونس

West Gaza%3.4%2.5%4.4%0.7%0.7%0.7%1.1%0.9%1.2غرب غزة
.South Gov%3.7%3.1%4.5%0.9%0.6%1.2%1.3%1.0%1.6 المحافظات الجنوبية

2014/2013توزيع النسبة المئوية لمتسرب حسب المرحمة والجنس والمديرية،:  24جدول 
Table 24 : Distribution of  Drop-Out Percentage by Directorate, Stage and Gender, 2013/2014

(كافة سمطات االشراف)



Private خاصةUNRWA وكالة Government حكومة All Authoritiesكافة السمطات
Grade كال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكورالصف

MaleFemaleBothMaleFemaleBothMaleFemaleBothMaleFemaleBoth
All Grades %0.0%0.0%0.1%0.6%0.3%0.9%1.6%1.1%2.0%1.3%0.9%1.7كافة الصفوف
1st %0.0%0.0%0.0%0.2%0.3%0.0%0.2%0.1%0.2%0.1%0.1%0.1االول االساسي
2nd %0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1الثاني االساسي
3rd %0.0%0.0%0.0%0.1%0.0%0.2%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1الثالث االساسي
 4th %0.1%0.0%0.1%0.1%0.0%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1الرابع االساسي

 5th %0.0%0.0%0.0%0.1%0.1%0.2%0.5%0.2%0.9%0.4%0.2%0.7الخامس االساسي
 6th %0.1%0.1%0.0%0.3%0.1%0.6%0.6%0.3%0.9%0.5%0.3%0.8السادس االساسي
 7th %0.0%0.0%0.0%0.8%0.3%1.4%1.2%0.5%1.9%1.1%0.5%1.7السابع االساسي
 8th %0.1%0.0%0.2%1.9%0.8%3.4%1.9%0.8%3.0%1.7%0.7%2.8الثامن االساسي
 9th %0.2%0.1%0.3%1.5%1.2%2.0%3.0%1.4%4.6%2.6%1.3%4.0التاسع االساسي
 10th %0.2%0.0%0.3%4.0%6.0%0.0%3.7%2.3%5.4%3.4%2.2%4.9العاشر االساسي

Basic Stage%0.0%0.0%0.1%0.6%0.3%0.9%1.1%0.6%1.7%0.9%0.5%1.4المرحمة االساسية
.1st Sec %0.0%0.0%0.0(_)(_)(_)%0.5%0.4%0.5%0.4%0.4%0.5اول علمي
.2nd Sec %0.0%0.0%0.0(_)(_)(_)%0.3%0.2%0.5%0.3%0.1%0.4ثاني علمي
.1st Lit %0.6%0.5%0.7(_)(_)(_)%6.6%4.9%9.2%6.3%4.7%8.7اول ادبي
.2nd Lit %0.0%0.0%0.0(_)(_)(_)%4.1%4.5%3.5%3.9%4.3%3.3ثاني ادبي
.1st Com %0.0%0.0%0.0(_)(_)(_)%5.4%5.2%5.5%5.3%5.1%5.5اول تجاري
.2nd Com %0.0%0.0%0.0(_)(_)(_)%3.1%4.3%2.1%3.1%4.3%2.1ثاني تجاري
.1st Agr (_)(_)(_)(_)(_)(_)%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0اول زراعي
.2nd Agr (_)(_)(_)(_)(_)(_)%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0ثاني زراعي
.1st Ind %0.0(_)%0.0(_)(_)(_)%1.2%0.0%1.5%1.1%0.0%1.2اول صناعي
.2nd Ind %0.0(_)%0.0(_)(_)(_)%1.6%0.0%1.9%1.4%0.0%1.7ثاني صناعي

.1st Shar %0.0%0.0%0.0(_)(_)(_)%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0اول شرعي
.2nd Shar %0.0%0.0%0.0(_)(_)(_)%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0ثاني شرعي
. st Hotel 1%0.0%0.0%0.0(_)(_)(_)(_)(_)(_)%0.0%0.0%0.0اول فندقي
. nd Hotel 2%0.0%0.0%0.0(_)(_)(_)(_)(_)(_)%0.0%0.0%0.0ثاني فندقي

Secondary Stage%0.1%0.1%0.1(_)(_)(_)%4.0%3.7%4.5%3.7%3.5%4.1المرحمة الثانوية

2014/2013 مديريات المحافظات الشمالية،توزيع النسبة المئوية لمتسرب حسب الصف والجنس والجهة المشرفة في :  25جدول 
Table 25: Distribution of  Drop-Out Percentage by Grade,Gender and Supervising Authority in North Gov.Dir. 2013/2014







Private خاصةUNRWA وكالة Government حكومة All Authoritiesكافة السمطات
Grade كال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكورالصف

MaleFemaleBothMaleFemaleBothMaleFemaleBothMaleFemaleBoth
All Grades %0.1%0.0%0.1%0.6%0.5%0.6%2.1%1.5%2.7%1.3%1.0%1.6كافة الصفوف
1st %0.0%0.0%0.1%0.1%0.1%0.0%0.3%0.2%0.4%0.2%0.1%0.2االول االساسي
2nd %0.1%0.1%0.1%0.0%0.0%0.0%0.2%0.1%0.3%0.1%0.0%0.1الثاني االساسي
3rd %0.0%0.0%0.0%0.1%0.0%0.1%0.3%0.2%0.3%0.1%0.1%0.1الثالث االساسي
 4th %0.3%0.0%0.4%1.3%2.1%0.6%0.2%0.1%0.3%0.9%1.3%0.5الرابع االساسي

 5th %0.0%0.0%0.0%0.6%0.1%1.0%0.7%0.6%0.9%0.6%0.3%0.9الخامس االساسي
 6th %0.0%0.0%0.0%0.9%1.1%0.8%0.6%0.5%0.7%0.8%0.8%0.7السادس االساسي
 7th %0.0%0.0%0.0%0.9%0.4%1.4%1.4%0.8%1.9%1.0%0.5%1.5السابع االساسي
 8th %0.1%0.3%0.0%0.8%0.3%1.2%1.5%0.9%2.2%1.1%0.5%1.6الثامن االساسي
 9th %0.0%0.0%0.0%0.9%0.6%1.3%2.4%1.6%3.2%1.5%1.0%2.1التاسع االساسي
 10th %0.0%0.0%0.0(-)(-)(-)%4.4%2.2%7.1%4.4%2.2%7.0العاشر االساسي

Basic Stage%0.1%0.0%0.1%0.6%0.5%0.6%1.5%0.9%2.2%0.9%0.6%1.2المرحمة االساسية
.1st Sec %0.0%0.0%0.0(-)(-)(-)%0.7%0.5%0.9%0.6%0.5%0.9اول علمي
.2nd Sec %0.0%0.0%0.0(-)(-)(-)%0.9%0.7%1.2%0.9%0.7%1.1ثاني علمي
.1st Lit %0.0%0.0%0.0(-)(-)(-)%5.5%3.8%7.7%5.5%3.8%7.7اول ادبي
.2nd Lit %0.0%0.0%0.0(-)(-)(-)%4.2%4.0%4.5%4.2%3.9%4.5ثاني ادبي
.1st Com (-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)اول تجاري
.2nd Com (-)(-)(-)(-)(-)(-)%0.0%0.0%0.0%0.0(-)ثاني تجاري
.1st Agr (-)(-)(-)(-)(-)(-)%0.0(-)%0.0%0.0(-)%0.0اول زراعي
.2nd Agr (-)(-)(-)(-)(-)(-)%0.0(-)%0.0%0.0(-)%0.0ثاني زراعي
.1st Ind (-)(-)(-)(-)(-)(-)%4.5%0.0%6.5%4.5%0.0%6.5اول صناعي
.2nd Ind (-)(-)(-)(-)(-)(-)%5.4%0.0%10.7%5.4%0.0%10.7ثاني صناعي

.1st Shar %0.0%0.0%0.0(-)(-)(-)%3.1%3.5%2.5%3.0%3.5%2.5اول شرعي
.2nd Shar %0.0(-)%0.0(-)(-)(-)%2.9%3.3%2.4%2.9%3.3%2.4ثاني شرعي
. 1st Hotel(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)اول فندقي
. 2nd Hotel(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)ثاني فندقي

Secondary Stage%0.0%0.0%0.0(-)(-)(-)%3.8%3.1%4.5%3.7%3.1%4.5المرحمة الثانوية

2014/2013، مديريات المحافظات الجنوبيةتوزيع النسبة المئوية لمتسرب حسب الصف والجنس والجهة المشرفة في :  26جدول 
Table 26: Distribution of  Drop-Out Percentage by Grade,Gender and Supervising Authority in South Gov.Dir. 2013/2014







Private خاصةUNRWA وكالة Government حكومة All Authoritiesكافة السمطات
Grade كال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكورالصف

MaleFemaleBothMaleFemaleBothMaleFemaleBothMaleFemaleBoth
All Grades %0.1%0.0%0.1%0.6%0.5%0.7%1.7%1.2%2.2%1.3%0.9%1.6كافة الصفوف
1st %0.0%0.0%0.0%0.1%0.1%0.0%0.2%0.2%0.3%0.1%0.1%0.2االول االساسي
2nd %0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.1%0.1%0.2%0.1%0.1%0.1الثاني االساسي
3rd %0.0%0.0%0.0%0.1%0.0%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1الثالث االساسي
 4th %0.1%0.0%0.1%1.1%1.7%0.5%0.1%0.1%0.2%0.4%0.6%0.3الرابع االساسي

 5th %0.0%0.0%0.0%0.5%0.1%0.9%0.6%0.3%0.9%0.5%0.2%0.8الخامس االساسي
 6th %0.1%0.1%0.0%0.8%0.8%0.7%0.6%0.4%0.9%0.6%0.5%0.7السادس االساسي
 7th %0.0%0.0%0.0%0.9%0.4%1.4%1.3%0.6%1.9%1.1%0.5%1.6السابع االساسي
 8th %0.1%0.0%0.1%1.0%0.4%1.6%1.8%0.8%2.8%1.5%0.7%2.3الثامن االساسي
 9th %0.2%0.1%0.2%1.1%0.7%1.4%2.8%1.5%4.3%2.2%1.2%3.2التاسع االساسي
 10th %0.2%0.0%0.3%4.0%6.0%0.0%4.0%2.3%6.1%3.8%2.2%5.7العاشر االساسي
Basic Stage%0.0%0.0%0.1%0.6%0.5%0.7%1.2%0.7%1.8%0.9%0.6%1.3المرحمة االساسية

.1st Sec %0.0%0.0%0.0(_)(_)(_)%0.6%0.4%0.7%0.5%0.4%0.6اول علمي
.2nd Sec %0.0%0.0%0.0(_)(_)(_)%0.6%0.4%0.8%0.5%0.4%0.7ثاني علمي
.1st Lit %0.6%0.5%0.7(_)(_)(_)%6.1%4.4%8.5%6.0%4.3%8.3اول ادبي
.2nd Lit %0.0%0.0%0.0(_)(_)(_)%4.1%4.3%3.9%4.0%4.1%3.8ثاني ادبي
.1st Com %0.0%0.0%0.0(_)(_)(_)%5.4%5.2%5.5%5.3%5.1%5.5اول تجاري
.2nd Com %0.0%0.0%0.0(_)(_)(_)%3.1%4.3%2.1%3.1%4.2%2.1ثاني تجاري
.1st Agr (_)(_)(_)(_)(_)(_)%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0اول زراعي
.2nd Agr (_)(_)(_)(_)(_)(_)%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0ثاني زراعي
.1st Ind %0.0(-)%0.0(_)(_)(_)%1.5%0.0%1.9%1.3%0.0%1.6اول صناعي
.2nd Ind %0.0(_)%0.0(_)(_)(_)%1.8%0.0%2.2%1.6%0.0%1.9ثاني صناعي

.1st Shar %0.0%0.0%0.0(_)(_)(_)%3.0%3.5%2.5%3.0%3.4%2.4اول شرعي
.2nd Shar %0.0%0.0%0.0(_)(_)(_)%2.9%3.2%2.4%2.8%3.2%2.3ثاني شرعي
. 1st Hotel%0.0%0.0%0.0(_)(_)(_)(_)(_)(_)%0.0%0.0%0.0اول فندقي
. 2nd Hotel %0.0%0.0%0.0(_)(_)(_)(_)(_)(_)%0.0%0.0%0.0ثاني فندقي

Secondary Stage%0.1%0.1%0.1(_)(_)(_)%3.9%3.5%4.5%3.7%3.3%4.2المرحمة الثانوية

2014/2013توزيع النسبة المئوية لمتسرب حسب الصف والجنس والجهة المشرفة في كافة المحافظات، :  27جدول 
Table 27: Distribution of  Drop-Out Percentage by Grade,Gender and Supervising Authority in All Governorates , 2013/2014







(All Authorities)
SecondaryثانويBasicاساسيAll Stageكافة المراحل

Directorate كال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكورالمديرية
MaleFemaleBoth MaleFemaleBoth MaleFemaleBoth 

All Governorates%0.6%0.6%0.6%1.5%1.2%1.8%1.4%1.1%1.7كافة المحافظات
Jenin%1.0%1.0%1.0%2.2%2.0%2.4%2.0%1.8%2.2جنين

South Nablus%1.0%1.0%1.0%2.3%2.1%2.5%2.1%1.9%2.3جنوب نابمس
Nablus%1.0%0.7%1.3%1.9%1.8%2.0%1.8%1.7%1.9نابمس
Salfit%0.3%0.3%0.4%0.6%0.5%0.8%0.6%0.4%0.8سمفيت
Tulkarm%1.0%0.8%1.2%1.7%1.5%1.9%1.6%1.4%1.8طولكرم
Qalqilya%0.9%0.8%0.9%1.0%1.0%1.1%1.0%1.0%1.0قمقيمية

Ramallah & Al-Bireh%1.4%1.6%1.1%1.1%1.0%1.1%1.1%1.1%1.1رام اهلل والبيرة
Jerusalem Suburbs%1.1%1.0%1.3%1.2%1.1%1.3%1.2%1.1%1.3ضواحي القدس

 Jerusalem%0.5%0.6%0.4%0.8%1.0%0.6%0.8%0.9%0.6 القدس
Bethlehem%0.6%0.7%0.5%1.5%1.4%1.5%1.3%1.3%1.4بيت لحم

Jericho%1.0%0.8%1.3%1.3%1.1%1.5%1.3%1.1%1.5اريحا
North Hebron%0.5%0.4%0.7%1.7%1.5%1.8%1.5%1.4%1.7شمال الخميل

Hebron%0.3%0.2%0.4%1.0%0.9%1.1%0.9%0.8%1.1الخميل
South Hebron%0.5%0.6%0.3%1.3%1.2%1.5%1.2%1.1%1.4جنوب الخميل

Qabatya%0.7%0.5%1.0%1.9%1.6%2.2%1.7%1.4%2.1قباطية
Tubas%1.1%0.3%2.2%1.3%1.3%1.4%1.3%1.1%1.5طوباس

.North Gov%0.8%0.8%0.9%1.4%1.3%1.5%1.4%1.2%1.5 المحافظات الشمالية
North Gaza%0.0%0.0%0.1%1.7%0.8%2.5%1.5%0.7%2.2شمال غزة
Khan Younis%0.7%0.9%0.5%1.5%1.3%1.7%1.4%1.2%1.6خانيونس

Rafah%0.5%0.3%0.7%2.8%1.6%3.9%2.5%1.5%3.6رفح
.Middle Area Dir%0.0%0.0%0.0%2.3%1.2%3.2%2.0%1.1%2.9الوسطى

East Gaza%0.3%0.4%0.1%1.7%1.3%2.0%1.5%1.2%1.8شرق غزة
East Khan Younis%0.6%0.3%0.9%0.6%0.3%0.9%0.6%0.3%0.9شرق خانيونس

West Gaza%0.3%0.4%0.2%1.1%0.5%1.6%1.0%0.5%1.4غرب غزة
.South Gov%0.3%0.3%0.3%1.5%0.9%2.1%1.4%0.8%1.9 المحافظات الجنوبية

2014/2013توزيع النسبة المئوية لمرسوب حسب المرحمة والجنس والمديرية،:  28جدول 
Table 28: Distribution of  Repetitions Percentage by Directorate, Stage and Gender,2013/2014

(كافة سمطات االشراف)



Private خاصةUNRWA وكالة Government حكومة All Authoritiesكافة السمطات
Grade كال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكورالصف

MaleFemaleBothMaleFemaleBothMaleFemaleBothMaleFemaleBoth
All Grades %0.2%0.2%0.2%1.4%1.2%1.7%1.5%1.4%1.7%1.4%1.2%1.5كافة الصفوف
1st %0.1%0.0%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1االول االساسي
2nd %0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.1%0.0%0.0%0.1الثاني االساسي
3rd %0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0الثالث االساسي
 4th %0.1%0.1%0.1%0.1%0.0%0.2%0.1%0.0%0.2%0.1%0.0%0.1الرابع االساسي

 5th %0.4%0.3%0.5%2.3%1.8%3.0%2.5%2.4%2.6%2.2%2.1%2.3الخامس االساسي
 6th %0.4%0.3%0.5%2.7%2.1%3.5%2.7%2.4%3.0%2.4%2.2%2.7السادس االساسي
 7th %0.4%0.4%0.5%2.8%2.7%2.9%3.0%2.5%3.4%2.7%2.4%3.0السابع االساسي
 8th %0.2%0.1%0.2%2.4%2.1%2.8%3.0%2.6%3.4%2.7%2.4%3.0الثامن االساسي
 9th %0.2%0.3%0.2%2.0%1.7%2.5%2.7%2.6%2.9%2.5%2.3%2.6التاسع االساسي
 10th %0.5%0.6%0.4%2.0%1.0%4.1%2.2%2.2%2.2%2.1%2.1%2.1العاشر االساسي

Basic Stage%0.2%0.2%0.2%1.4%1.2%1.7%1.7%1.5%1.8%1.4%1.3%1.5المرحمة االساسية
.1st Sec %0.1%0.0%0.1(-)(-)(-)%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1اول علمي
.2nd Sec %0.2%0.0%0.4(-)(-)(-)%0.3%0.0%0.6%0.3%0.0%0.5ثاني علمي
.1st Lit %0.4%0.8%0.0(-)(-)(-)%1.7%1.7%1.8%1.6%1.6%1.7اول ادبي
.2nd Lit %0.4%0.5%0.2(-)(-)(-)%0.5%0.4%0.6%0.5%0.4%0.6ثاني ادبي
.1st Com %0.0%0.0%0.0(-)(-)(-)%1.7%1.6%1.7%1.7%1.6%1.7اول تجاري
.2nd Com %0.0%0.0%0.0(-)(-)(-)%0.6%0.1%0.9%0.6%0.1%0.9ثاني تجاري
.1st Agr (-)(-)(-)(-)(-)(-)%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0اول زراعي
.2nd Agr (-)(-)(-)(-)(-)(-)%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0ثاني زراعي
.1st Ind %1.3(-)%1.3(-)(-)(-)%0.4%0.0%0.4%0.5%0.0%0.6اول صناعي
.2nd Ind %0.0(-)%0.0(-)(-)(-)%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0ثاني صناعي

.1st Shar %0.0%0.0%0.0(-)(-)(-)%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0اول شرعي
.2nd Shar %0.0%0.0%0.0(-)(-)(-)%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0ثاني شرعي
. st Hotel 1%0.0%0.0%0.0(-)(-)(-)(-)(-)(-)%0.0%0.0%0.0اول فندقي
. nd Hotel 2%0.0%0.0%0.0(-)(-)(-)(-)(-)(-)%0.0%0.0%0.0ثاني فندقي

Secondary Stage%0.3%0.3%0.2(-)(-)(-)%0.9%0.8%0.9%0.8%0.8%0.9المرحمة الثانوية

2014/2013، مديريات المحافظات الشماليةتوزيع النسبة المئوية لمرسوب حسب الصف والجنس والجهة المشرفة في :  29جدول 
Table 29: Distribution of  Repetitions Percentage by Grade,Gender and Supervising Authority in North Gov.Dir. 2013/2014





Private خاصةUNRWA وكالة Government حكومة All Authoritiesكافة السمطات
Grade كال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكورالصف

MaleFemaleBothMaleFemaleBothMaleFemaleBothMaleFemaleBoth
All Grades %0.1%0.1%0.1%2.1%1.0%3.2%0.7%0.7%0.7%1.4%0.8%1.9كافة الصفوف
1st %0.1%0.2%0.1%0.2%0.2%0.2%0.0%0.0%0.0%0.1%0.1%0.2االول االساسي
2nd %0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.0%0.0%0.0%0.0%0.1%0.1%0.0الثاني االساسي
3rd %0.0%0.0%0.0%1.8%2.3%1.4%0.0%0.0%0.0%1.2%1.4%0.9الثالث االساسي
 4th %0.1%0.1%0.0%6.1%2.7%8.9%1.5%1.3%1.7%4.3%2.1%6.3الرابع االساسي

 5th %0.4%0.5%0.3%3.4%1.4%5.2%1.4%1.2%1.8%2.7%1.3%3.9الخامس االساسي
 6th %0.0%0.0%0.0%2.4%0.5%4.2%1.2%1.0%1.4%1.9%0.7%3.0السادس االساسي
 7th %0.0%0.0%0.0%2.3%0.6%3.9%1.5%1.5%1.4%1.9%1.0%2.8السابع االساسي
 8th %0.0%0.0%0.0%1.4%0.4%2.3%1.2%1.4%1.1%1.3%0.8%1.7الثامن االساسي
 9th %0.0%0.0%0.0%0.8%0.3%1.4%1.1%1.2%1.0%0.9%0.7%1.2التاسع االساسي
 10th %0.0%0.0%0.0(-)(-)(-)%0.7%0.9%0.5%0.7%0.9%0.5العاشر االساسي

Basic Stage%0.1%0.1%0.1%2.1%1.0%3.2%0.9%0.9%0.9%1.5%0.9%2.1المرحمة االساسية
.1st Sec %0.0%0.0%0.0(-)(-)(-)%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0اول علمي
.2nd Sec %0.0%0.0%0.0(-)(-)(-)%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0ثاني علمي
.1st Lit %0.0%0.0%0.0(-)(-)(-)%0.9%0.9%0.9%0.9%0.9%0.8اول ادبي
.2nd Lit %5.5%0.0%7.7(-)(-)(-)%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.1ثاني ادبي
.1st Com (-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)اول تجاري
.2nd Com (-)(-)(-)(-)(-)(-)%0.0%0.0(-)%0.0%0.0(-)ثاني تجاري
.1st Agr (-)(-)(-)(-)(-)(-)%0.0(-)%0.0%0.0(-)%0.0اول زراعي
.2nd Agr (-)(-)(-)(-)(-)(-)%0.0(-)%0.0%0.0(-)%0.0ثاني زراعي
.1st Ind (-)(-)(-)(-)(-)(-)%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0اول صناعي
.2nd Ind (-)(-)(-)(-)(-)(-)%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0ثاني صناعي

.1st Shar %0.0%0.0%0.0(-)(-)(-)%0.5%0.8%0.1%0.4%0.8%0.1اول شرعي
.2nd Shar %0.0(-)%0.0(-)(-)(-)%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0ثاني شرعي
. st Hotel 1(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)اول فندقي
. nd Hotel 2(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)ثاني فندقي

Secondary Stage%0.9%0.0%1.3(-)(-)(-)%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3المرحمة الثانوية

2014/2013، مديريات المحافظات الجنوبيةتوزيع النسبة المئوية لمرسوب حسب الصف والجنس والجهة المشرفة في :  30جدول 
Table 30: Distribution of Repetitions Percentage by Grade,Gender and Supervising Authority in South Gov.Dir. 2013/2014







Private خاصةUNRWA وكالة Government حكومة All Authoritiesكافة السمطات
Grade كال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكورالصف

MaleFemaleBothMaleFemaleBothMaleFemaleBothMaleFemaleBoth
All Grades %0.2%0.2%0.2%2.0%1.0%3.0%1.3%1.2%1.4%1.4%1.1%1.7كافة الصفوف
1st %0.1%0.1%0.1%0.2%0.2%0.2%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1االول االساسي
2nd %0.0%0.0%0.0%0.1%0.1%0.0%0.0%0.0%0.1%0.0%0.0%0.0الثاني االساسي
3rd %0.0%0.0%0.0%1.5%1.9%1.2%0.0%0.0%0.0%0.5%0.6%0.4الثالث االساسي
 4th %0.1%0.1%0.1%5.2%2.2%7.8%0.5%0.4%0.5%1.9%0.9%2.9الرابع االساسي

 5th %0.4%0.3%0.5%3.2%1.5%4.9%2.3%2.1%2.4%2.4%1.8%3.0الخامس االساسي
 6th %0.3%0.3%0.4%2.5%0.9%4.0%2.3%2.1%2.6%2.2%1.6%2.8السادس االساسي
 7th %0.4%0.3%0.4%2.4%1.1%3.7%2.6%2.3%3.0%2.4%1.8%2.9السابع االساسي
 8th %0.1%0.1%0.2%1.6%0.8%2.4%2.5%2.3%2.8%2.1%1.8%2.5الثامن االساسي
 9th %0.2%0.2%0.2%1.1%0.7%1.6%2.3%2.2%2.5%1.9%1.7%2.1التاسع االساسي
 10th %0.4%0.5%0.4%2.0%1.0%4.1%1.6%1.6%1.5%1.5%1.6%1.5العاشر االساسي

Basic Stage%0.2%0.2%0.2%2.0%1.0%3.0%1.4%1.3%1.6%1.5%1.2%1.8المرحمة االساسية
.1st Sec %0.1%0.0%0.1(-)(-)(-)%0.0%0.0%0.1%0.1%0.0%0.1اول علمي
.2nd Sec %0.2%0.0%0.3(-)(-)(-)%0.2%0.0%0.3%0.2%0.0%0.3ثاني علمي
.1st Lit %0.4%0.8%0.0(-)(-)(-)%1.3%1.3%1.3%1.3%1.3%1.3اول ادبي
.2nd Lit %0.7%0.5%0.9(-)(-)(-)%0.3%0.2%0.3%0.3%0.2%0.3ثاني ادبي
.1st Com %0.0%0.0%0.0(-)(-)(-)%1.7%1.6%1.7%1.7%1.6%1.7اول تجاري
.2nd Com %0.0%0.0%0.0(-)(-)(-)%0.6%0.1%0.9%0.5%0.1%0.9ثاني تجاري
.1st Agr (-)(-)(-)(-)(-)(-)%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0اول زراعي
.2nd Agr (-)(-)(-)(-)(-)(-)%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0ثاني زراعي
.1st Ind %1.3(-)%1.3(-)(-)(-)%0.3%0.0%0.4%0.4%0.0%0.5اول صناعي
.2nd Ind %0.0(-)%0.0(-)(-)(-)%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0ثاني صناعي

.1st Shar %0.0%0.0%0.0(-)(-)(-)%0.4%0.8%0.1%0.4%0.8%0.1اول شرعي
.2nd Shar %0.0%0.0%0.0(-)(-)(-)%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0ثاني شرعي
. st Hotel 1%0.0%0.0%0.0(-)(-)(-)(-)(-)(-)%0.0%0.0%0.0اول فندقي
. nd Hotel 2%0.0%0.0%0.0(-)(-)(-)(-)(-)(-)%0.0%0.0%0.0ثاني فندقي

Secondary Stage%0.3%0.3%0.3(-)(-)(-)%0.6%0.6%0.7%0.6%0.6%0.6المرحمة الثانوية

2014/2013توزيع النسبة المئوية لمرسوب حسب الصف والجنس والجهة المشرفة في كافة المحافظات، :  31جدول 
Table 31: Distribution ofRepetitions Percentage by Grade,Gender and Supervising Authority in All Governorates , 2013/2014







PrivateخاصةUNRWA وكالةGovernment حكـومةAll authoritiesكافة السمطات     
مجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكر

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal
26,15539,02065,17519,94525,57445,5194,1576,98111,1382,0536,4658,518All Governoratesكافة المحافظات

1,4011,6363,0371,3091,4332,742597012933133166Jeninجنين
17273South Nablus(-)(-)(-)6839491,6326828771,559جنوب نابمس

1,6712,5074,1781,3721,7393,111163208371136560696Nablusنابمس
04848Salfit(-)(-)(-)5307691,2995307211,251سمفيت
1,2591,5742,8331,1791,4102,5896088148207696Tulkarmطولكرم
7739931,7667148751,589375390226587Qalqilyaقمقيمية

1,9463,5345,4801,4992,2513,750882112993591,0721,431Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة
5821,2471,8294148461,26043139182125262387Jerusalem Suburbsضواحي القدس

 6052,2102,81518470989330861163911,4151,806Jerusalem القدس
1,2822,1843,4661,0101,4052,41549105154223674897Bethlehemبيت لحم

123345yatta(-)(-)(-)6566171,2736445841,228يطا
237513750143296439728816022129151Jerichoاريحا

1,0451,2572,3029451,0051,950511682194984133North Hebronشمال الخميل
1,3982,2523,6501,2401,7462,986242549134481615Hebronالخميل

1,3061,6102,9161,2081,4902,6987980159194059South Hebronجنوب الخميل
9181,0441,9628899011,790755622288110Qabatyaقباطية
403478881369436805333770156Tubasطوباس

.16,69525,37442,06914,33118,72433,0557951,4132,2081,5695,2376,806North Govالمحافظات الشمالية
1,6232,2213,8449721,0852,0576261,0301,65625106131North Gazaشمال غزة
1,0681,4022,4707107701,48030650781352125177Khan Younisخانيونس

1,2451,5762,8215966871,2836378291,466126072Rafahرفح
.1,4502,0903,5406998311,5306821,1371,81969122191Middle Area Dirالوسطى

1,4702,2803,7501,0591,3752,434232636868179269448East Gazaشرق غزة
9391,1772,1165715961,167338530868305181East Khan Younisشرق خانيونس

1,6652,9004,5651,0071,5062,5135418991,440117495612West Gazaغرب غزة
.9,46013,64623,1065,6146,85012,4643,3625,5688,9304841,2281,712South Govالمحافظات الجنوبية

2015/2014حسب المديرية، الجهة المشرفة والجنس،  (كافة العاممين عدا االذنة والمستخدمين)توزيع الطاقم التعميمي : 32 جدول 
Table 32: Distribution of All teaching and non-teaching staff (except Services Emp. and janitors) by Directorate, Supervising Authority and  Gender, 2014/2015

Directorate المديرية



 اذنة ومستخدمونفنيونمعمموناداريونالمجموع العام
Grand TotalAdministratorsTeachersTechniciansJanitors &Employees

71,2176,95853,8324,3856,042Totalمجموع
Male 29,6423,14121,1671,8473,487ذكر
Female 41,5753,81732,6652,5382,555انثى
Male 15,6571,82111,4041,1061,326ذكر
Female 20,1052,04915,3101,3651,381انثى
Male 878537033983ذكر
Female 1,487651,2925674انثى
Male 2,1212891,177103552ذكر
Female 5,7576524,269316520انثى
Male 6,6675604,6474071,053ذكر
Female 7,2126385,718494362انثى
Male 3,7343452,877140372ذكر
Female 5,6882875,147134120انثى
Male 5857335952101ذكر
Female 1,32612692917398انثى
Male 22,3242,38116,0511,5132,379ذكر
Female 27,3172,68721,0281,8591,743انثى
Male 4,6123983,580179455ذكر
Female 7,1753526,439190194انثى
Male 2,7063621,536155653ذكر
Female 7,0837785,198489618انثى
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2015/2014 في المدارس حسب المنطقة والجهة المشرفة و الجنس ونوع العمل، مراكز العاممينتوزيع  : 33جدول 
Table 33 : Distribution of position of Teaching and Non-teaching Staff by Location, Supervising Authority, Gender and Type of Work, 2014/2015

GenderArea/ Authorityالجنسالجهة المشرفة/المنطقة



(All Authorities)(كافة سمطات االشراف)
ماجستير وأعمىدبموم عاليبكالوريوسدبموم متوسط فما دونالمجموع العام

Grand TotalBA\BScHigher DiplomaMA\MSc & Above
مجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرالمديرية

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal
All Governorates%6.7%5.0%9.2%1.02%0.95%1.12%78.4%79.8%76.4%13.9%14.3%13.3%100.0%100.0%100.0كافة المحافظات

Jenin%7.0%4.6%9.9%0.8%0.9%0.6%75.0%76.0%73.8%17.2%18.5%15.7%100.0%100.0%100.0جنين
South Nablus%7.9%7.2%8.9%0.7%0.6%0.8%80.1%81.7%78.0%11.3%10.5%12.4%100.0%100.0%100.0جنوب نابمس

Nablus%8.8%7.2%11.3%0.5%0.2%1.1%75.2%76.1%73.9%15.4%16.5%13.7%100.0%100.0%100.0نابمس
Salfit%9.7%8.9%10.9%0.2%0.2%0.2%76.2%78.4%73.0%13.9%12.5%16.0%100.0%100.0%100.0سمفيت
Tulkarm%7.5%5.4%10.2%0.6%0.7%0.5%77.2%78.6%75.3%14.7%15.3%13.9%100.0%100.0%100.0طولكرم
Qalqilya%8.4%5.6%12.0%0.3%0.1%0.6%78.4%80.9%75.1%12.9%13.4%12.3%100.0%100.0%100.0قمقيمية

Ramallah & Al-Bireh%8.8%7.3%11.6%0.8%0.9%0.5%72.1%73.4%69.9%18.3%18.5%17.9%100.0%100.0%100.0رام اهلل والبيرة
Jerusalem Suburbs%9.1%7.7%12.2%0.3%0.2%0.7%75.0%76.7%71.4%15.5%15.4%15.8%100.0%100.0%100.0ضواحي القدس

 Jerusalem%10.6%8.0%19.7%0.9%0.9%1.1%75.0%77.6%66.1%13.5%13.6%13.2%100.0%100.0%100.0 القدس
Bethlehem%8.1%6.3%11.1%1.3%1.5%0.8%75.0%77.3%71.2%15.6%14.9%16.8%100.0%100.0%100.0بيت لحم

yatta%4.3%2.5%6.0%0.5%0.2%0.9%80.4%81.3%79.6%14.8%16.1%13.5%100.0%100.0%100.0يطا
Jericho%5.3%5.2%5.4%0.2%0.2%0.4%82.3%83.6%79.6%12.1%11.0%14.6%100.0%100.0%100.0اريحا

North Hebron%4.6%3.3%6.0%0.3%0.2%0.4%76.6%76.2%77.1%18.5%20.2%16.5%100.0%100.0%100.0شمال الخميل
Hebron%5.5%4.2%7.6%0.8%1.1%0.4%75.2%75.7%74.5%18.4%19.0%17.5%100.0%100.0%100.0الخميل

South Hebron%5.3%3.0%8.0%0.4%0.3%0.5%76.6%79.4%73.0%17.8%17.2%18.5%100.0%100.0%100.0جنوب الخميل
Qabatya%6.8%5.1%8.7%0.6%0.4%0.8%76.9%79.3%74.1%15.8%15.3%16.4%100.0%100.0%100.0قباطية
Tubas%6.0%5.4%6.8%0.4%0.4%0.5%76.8%75.3%78.6%16.8%18.9%14.2%100.0%100.0%100.0طوباس

.North Gov%7.6%6.0%10.0%0.6%0.6%0.6%76.2%77.7%74.0%15.6%15.7%15.4%100.0%100.0%100.0المحافظات الشمالية
North Gaza%5.3%3.4%8.0%3.0%2.4%3.9%82.6%84.8%79.4%9.1%9.3%8.7%100%100%100شمال غزة
Khan Younis%5.5%2.8%9.1%1.5%1.6%1.4%84.0%85.5%81.9%9.0%10.1%7.7%100%100%100خانيونس

Rafah%4.9%2.8%7.4%0.4%0.3%0.7%83.6%85.0%81.7%11.1%11.9%10.2%100%100%100رفح
.Middle Area Dir%4.2%2.2%7.0%2.2%1.4%3.2%80.9%82.0%79.3%12.8%14.4%10.5%100%100%100الوسطى

East Gaza%5.0%3.8%6.7%0.3%0.3%0.4%84.8%86.2%82.7%9.9%9.7%10.2%100%100%100شرق غزة
East Khan Younis%4.5%2.5%7.0%0.9%1.1%0.7%86.8%88.0%85.4%7.8%8.4%6.9%100%100%100شرق خانيونس

West Gaza%5.1%3.4%7.9%2.9%2.9%3.0%81.6%82.2%80.5%10.4%11.5%8.6%100%100%100غرب غزة
.South Gov%4.9%3.1%7.6%1.8%1.6%2.1%83.1%84.5%81.3%10.2%10.9%9.1%100%100%100 المحافظات الجنوبية

2015/2014في كافة المدارس  حسب اعمى مؤهل عممي والجنس والمديرية،  (كافة العاممين عدا االذنة والمستخدمين)التوزيع النسبي لمطاقم التعميمي: 34جدول 
Table 34: Percentage Distribution of All teaching and non-teaching staff (except Services Emp. and janitors) in all schools by Directorate,high Qualification and Gender, 2014/2015

 Directorate
Lower Diploma and Lower



خاصةوكالةحكومةكافة السمطاتالمديرية
All AuthoritiesGovernmentUNRWAPrivate

21.820.928.816.4All Governoratesكافة المحافظات
18.218.124.915.3Jeninجنين

11.7South Nablus(-)19.920.3جنوب نابمس
21.021.225.017.4Nablusنابمس
16.4Salfit(-)19.219.3سمفيت
20.020.024.112.5Tulkarmطولكرم
19.619.826.38.6Qalqilyaقمقيمية

18.419.423.514.6Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة
20.018.125.723.3Jerusalem Suburbsضواحي القدس

 18.017.217.018.5Jerusalem القدس
19.220.127.815.2Bethlehemبيت لحم

14.3yatta(-)21.922.2يطا
19.416.328.517.7Jerichoاريحا

22.521.830.020.5North Hebronشمال الخميل
23.424.226.318.6Hebronالخميل

20.720.624.315.3South Hebronجنوب الخميل
19.820.217.115.5Qabatyaقباطية
21.221.024.97.6Tubasطوباس

.20.120.325.116.9North Govالمحافظات الشمالية
26.324.329.611.2North Gazaشمال غزة
23.320.829.811.8Khan Younisخانيونس

24.318.629.414.1Rafahرفح
.24.419.029.414.7Middle Area Dirالوسطى

25.424.930.314.5East Gazaشرق غزة
24.120.229.814.2East Khan Younisشرق خانيونس

24.623.430.215.0West Gazaغرب غزة
.24.722.229.714.1South Gov المحافظات الجنوبية

2015/2014معدل عدد الطمبة لكل معمم حسب المديرية والجهة المشرفة، : 35جدول 
Table 35: Distribution of Average Number of students per Teacher by Directorate and Supervising Authority, 2014/2015

Students per teacher ratioمعدل عدد الطمبة لكل معمم
 Directorate



Private خاصةUNRWA     وكالةحكومةكافة السمطات
Directorate مكتبةمختبر حاسوبمختبر عموممكتبةمختبر حاسوبمختبر عموممكتبةمختبر حاسوبمختبر عموممكتبةمختبر حاسوبمختبر عمومالمديرية

Science 

Lab.

Computer 

Lab.
Library

Science 

Lab.

Computer 

Lab.
Library

Science 

Lab.

Computer 

Lab.
Library

Science 

Lab.

Computer 

Lab.
Library

All Governorates%60.9%72.3%54.6%78.5%92.3%63.9%81.7%78.3%75.4%78.3%79.1%71.0كافة المحافظات
Jenin%42.9%42.9%42.9%66.7%83.3%100.0%75.3%78.1%65.1%72.3%75.3%64.5جنين

South Nablus%42.9%71.4%28.6(-)(-)(-)%80.0%73.8%72.5%77.0%73.6%69.0جنوب نابمس
Nablus%46.7%66.7%46.7%73.3%86.7%80.0%80.4%70.8%71.4%75.1%71.4%68.5نابمس
Salfit%33.3%100.0%66.7(-)(-)(-)%87.5%83.3%73.6%85.3%84.0%73.3سمفيت
Tulkarm%27.3%45.5%27.3%83.3%83.3%66.7%82.5%77.4%70.8%78.6%75.3%67.5طولكرم
Qalqilya%55.6%77.8%22.2%66.7%66.7%66.7%86.3%82.5%83.8%82.6%81.5%77.2قمقيمية

Ramallah & Al-Bireh%75.5%83.0%73.6%91.7%83.3%83.3%88.8%83.4%83.4%86.1%83.3%81.3رام اهلل والبيرة
Jerusalem Suburbs%54.3%62.9%37.1%77.8%77.8%77.8%87.1%71.4%77.1%76.3%69.3%64.9ضواحي القدس

 Jerusalem%52.7%81.1%58.1%71.4%85.7%57.1%79.1%81.4%74.4%62.9%81.5%63.7 القدس
Bethlehem%82.1%74.4%66.7%75.0%75.0%62.5%68.5%74.8%63.0%71.8%74.7%63.8بيت لحم

yatta%66.7%66.7%66.7(-)(-)(-)%59.4%59.4%48.4%59.7%59.7%49.3يطا
Jericho%42.9%71.4%42.9%60.0%100.0%100.0%86.4%90.9%81.8%73.5%88.2%76.5اريحا

North Hebron%77.8%100.0%55.6%55.6%77.8%66.7%77.0%76.0%74.0%75.4%78.0%72.0شمال الخميل
Hebron%55.3%57.9%47.4%100.0%100.0%100.0%83.3%79.7%76.8%77.5%75.3%70.8الخميل

South Hebron%16.7%33.3%16.7%62.5%75.0%87.5%67.2%64.2%65.7%64.9%63.6%64.9جنوب الخميل
Qabatya%42.9%42.9%42.9%50.0%50.0%50.0%87.5%85.2%81.8%82.8%80.8%77.8قباطية
Tubas(-)(-)(-)%66.7%66.7%66.7%71.4%71.4%69.0%69.6%69.6%67.4طوباس

.North Gov%57.5%70.5%52.6%72.2%80.4%76.3%79.4%76.2%72.4%75.5%75.5%69.4المحافظات الشمالية
North Gaza%75.0%75.0%50.0%93.0%100.0%55.8%93.9%84.8%90.9%92.3%89.7%75.2شمال غزة
Khan Younis%60.0%70.0%60.0%92.3%96.2%69.2%90.0%85.0%90.0%86.8%86.8%78.9خانيونس

Rafah%100.0%80.0%60.0%81.0%92.9%61.9%97.4%97.4%92.1%89.4%94.1%75.3رفح
.Middle Area Dir%100.0%88.9%77.8%94.4%98.1%63.0%91.1%91.1%91.1%93.5%94.4%75.9الوسطى

East Gaza%90.9%90.9%63.6%47.8%91.3%47.8%84.9%87.2%82.6%78.3%88.3%74.2شرق غزة
East Khan Younis%66.7%100.0%100.0%75.0%100.0%62.5%90.2%75.6%87.8%83.8%85.3%79.4شرق خانيونس

West Gaza%70.0%80.0%65.0%65.0%97.5%52.5%96.2%88.5%88.5%83.3%89.9%74.6غرب غزة
.South Gov%78.8%81.8%65.2%81.0%96.8%59.1%91.6%87.1%88.3%86.7%90.0%75.8المحافظات الجنوبية

2015/2014، حسب المديرية والجهة المشرفة، (مختبر عموم، مختبر حاسوب، ومكتبة)التوزيع النسبي لممدارس التي تتوفر فيها الغرف التخصصية : 36جدول 
Table 36: Percentage Distribution of Schools which have Computer Lab, Science Lab, and Library by  Directorate and Supervising Authority ,2014/2015

All Authorities Government



(All Authorities)(كافة سمطات االشراف)
  Main Source of  Electricity

Directorate شمسية خالياخاص مولدالعامة الشبكةذلك غيربئرتنكاتعامة شبكة

Water NetworkWater TanksWater WellOthersPublic NetworkPrivate GeneratorSolar cells

All Governorates%0.4%0.4%99.2%0.1%5.0%2.6%92.2كافة المحافظات
Jenin%0.0%0.0%100.0%0.0%4.8%7.8%87.3جنين

South Nablus%0.0%0.0%100.0%0.0%10.3%2.3%87.4جنوب نابمس
Nablus%0.0%0.5%99.5%0.0%0.5%0.9%98.6نابمس
Salfit%0.0%1.3%98.7%0.0%0.0%1.3%98.7سمفيت
Tulkarm%0.0%0.0%100.0%1.3%0.0%0.0%98.7طولكرم
Qalqilya%0.0%0.0%100.0%1.1%0.0%1.1%97.8قمقيمية

Ramallah & Al-Bireh%0.0%0.4%99.6%0.4%1.2%0.0%98.4رام اهلل والبيرة
Jerusalem Suburbs%2.6%0.9%96.5%0.0%0.9%0.9%98.2ضواحي القدس

 Jerusalem%0.0%0.0%100.0%0.0%0.0%0.0%100.0 القدس
Bethlehem%0.6%0.6%98.9%0.0%2.3%0.6%97.1بيت لحم

yatta%9.0%0.0%91.0%0.0%41.8%19.4%38.8يطا
Jericho%2.9%0.0%97.1%0.0%2.9%2.9%94.1اريحا

North Hebron%0.0%0.8%99.2%0.0%5.1%0.0%94.9شمال الخميل
Hebron%0.0%0.0%100.0%0.0%10.1%2.8%87.1الخميل

South Hebron%0.0%0.0%100.0%0.0%19.9%13.2%66.9جنوب الخميل
Qabatya%0.0%0.0%100.0%0.0%2.0%1.0%97.0قباطية
Tubas%0.0%0.0%100.0%0.0%2.2%8.7%89.1طوباس

.North Gov%0.5%0.3%99.2%0.2%5.2%3.0%91.6المحافظات الشمالية
North Gaza%0.0%0.9%99.1%0.0%2.6%0.9%96.6شمال غزة
Khan Younis%0.0%0.0%100.0%0.0%10.5%3.9%85.5خانيونس

Rafah%0.0%0.0%100.0%0.0%0.0%1.2%98.8رفح
.Middle Area Dir%0.0%0.9%99.1%0.0%2.8%0.0%97.2الوسطى

East Gaza%0.0%0.0%100.0%0.0%5.8%0.0%94.2شرق غزة
East Khan Younis%1.5%0.0%98.5%0.0%1.5%1.5%97.1شرق خانيونس

West Gaza%0.0%2.2%97.8%0.0%7.2%2.2%90.6غرب غزة
.South Gov%0.1%0.7%99.2%0.0%4.5%1.3%94.2 المحافظات الجنوبية

2015/2014التوزيع النسبي لممدارس  حسب المصدر الرئيسي لممياه، المصدر الرئيسي لمكهرباء والمديرية، : 37جدول 
Table37: Percentage Distribution of Schools by the Main Source of Electricity, Main Source of Water, and Directorate,2014/2015

المديرية

الكهرباء على للحصول الرئيس المصدرMain Source of  Water الماء على للحصول الرئيس المصدر



Private خاصةUNRWAوكالة
Directorate مجموعثانويةأساسيةمجموعثانويةأساسيةمجموعثانويةأساسيةمجموعثانويةأساسيةالمديرية

BasicSecondaryTotalBasicSecondaryTotalBasicSecondaryTotalBasicSecondaryTotal
All Governorates%85.9%97.2%81.9%100.0%0.0%100.0%72.6%91.8%59.5%77.9%92.4%70.6كافة المحافظات

Jenin%71.4%33.3%81.8%100.0(-)%100.0%71.2%91.2%53.8%72.3%88.7%60.0جنين
South Nablus%42.9(-)%42.9(-)(-)(-)%68.8%93.2%38.9%66.7%93.2%39.5جنوب نابمس

Nablus%86.7%100.0%83.3%100.0(-)%100.0%61.3%91.3%40.4%67.6%92.0%54.3نابمس
Salfit%100.0(-)%100.0(-)(-)(-)%65.3%91.4%40.5%66.7%91.4%45.0سمفيت
Tulkarm%72.7%100.0%70.0%100.0(-)%100.0%63.5%94.7%41.3%65.6%94.8%47.9طولكرم
Qalqilya%77.8%100.0%71.4%100.0(-)%100.0%72.5%90.2%53.8%73.9%90.7%59.2قمقيمية

Ramallah & Al-Bireh%92.5%100.0%85.7%100.0(-)%100.0%81.3%95.6%58.9%84.1%96.4%69.0رام اهلل والبيرة
Jerusalem Suburbs%74.3%100.0%70.0%100.0(-)%100.0%61.4%97.0%29.7%68.4%97.4%53.9ضواحي القدس

 Jerusalem%89.2%96.9%83.3%100.0(-)%100.0%97.7%100.0%96.4%92.7%97.9%89.6 القدس
Bethlehem%87.2%100.0%77.3%100.0(-)%100.0%63.0%88.5%45.3%70.1%91.3%56.2بيت لحم

yatta%66.7(-)%66.7(-)(-)(-)%48.4%73.7%37.8%49.3%73.7%39.6يطا
Jericho%100.0(-)%100.0%100.0(-)%100.0%45.5%46.2%44.4%64.7%46.2%76.2اريحا

North Hebron%88.9(-)%88.9%100.0(-)%100.0%63.0%80.0%57.3%67.8%80.0%64.5شمال الخميل
Hebron%81.6%100.0%80.0%100.0(-)%100.0%64.5%100.0%57.4%68.5%100.0%63.2الخميل

South Hebron%66.7(-)%66.7%100.0(-)%100.0%63.5%97.9%45.6%64.9%97.9%50.0جنوب الخميل
Qabatya%42.9%100.0%20.0%100.0(-)%100.0%64.8%76.2%54.3%64.6%77.3%54.5قباطية
Tubas%0.0(-)%0.0%100.0(-)%100.0%47.6%64.3%39.3%52.2%64.3%46.9طوباس

.North Gov%83.2%96.9%78.0%100.0(-)%100.0%66.3%90.2%49.2%70.5%91.0%58.1المحافظات الشمالية
North Gaza%100.0(-)%100.0%100.0(-)%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0شمال غزة
Khan Younis%100.0(-)%100.0%100.0(-)%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0خانيونس

Rafah%100.0(-)%100.0%100.0(-)%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0رفح
.Middle Area Dir%100.0%100.0%100.0%100.0(-)%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0الوسطى
East Gaza%100.0%100.0%100.0%100.0(-)%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0شرق غزة

East Khan Younis%100.0%100.0%100.0%100.0(-)%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0شرق خانيونس
West Gaza%100.0%100.0%100.0%100.0(-)%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0غرب غزة

.South Gov%100.0%100.0%100.0%100.0(-)%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0 المحافظات الجنوبية

2015/2014التوزيع النسبي لممدارس المتصمة بشبكة االنترنت حسب المديرية والجهة المشرفة ومستوى المدرسة، : 38جدول 
Table38: Percentage Distribution of Schools Which Connected with Internet by Directorate, Supervising Authority and School level, 2014/2015

Governmentحكومة         All Authoritiesكافة السمطات     



خاصةوكالةحكومةكافة السمطاتالمديرية
All AuthoritiesGovernmentUNRWAPrivate

24.623.037.317.6All Governoratesكافة المحافظات
17.416.825.325.9Jeninجنين

14.8South Nablus(-)22.022.3جنوب نابمس
19.519.123.219.6Nablusنابمس
9.7Salfit(-)16.817.2سمفيت
14.914.822.09.3Tulkarmطولكرم
17.517.135.29.0Qalqilyaقمقيمية

18.318.725.615.5Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة
19.217.621.922.8Jerusalem Suburbsضواحي القدس

 12.08.211.815.4Jerusalem القدس
20.221.220.817.1Bethlehemبيت لحم

15.5yatta(-)34.835.9يطا
15.613.021.615.5Jerichoاريحا

21.921.723.920.3North Hebronشمال الخميل
22.422.518.821.8Hebronالخميل

27.428.719.114.5South Hebronجنوب الخميل
19.519.419.721.5Qabatyaقباطية
17.917.326.15.7Tubasطوباس

.19.019.122.216.9North Govالمحافظات الشمالية
47.942.954.533.4North Gazaشمال غزة
38.341.038.218.4Khan Younisخانيونس

36.536.236.545.3Rafahرفح
.38.642.838.817.8Middle Area Dirالوسطى
44.843.458.621.6East Gazaشرق غزة

43.450.940.122.6East Khan Younisشرق خانيونس
44.549.447.123.2West Gazaغرب غزة

.42.243.943.522.5South Gov المحافظات الجنوبية

  2015/2014معدل عدد الطمبة لكل جهاز حاسوب حسب المديرية والجهة المشرفة، : 39جدول 
Table 39: Distribution of Average Number of students per Computer by Directorate and Supervising Authority, 2014/2015

Students Per Computerمعدل طالب لكل حاسوب
 Directorate



Directorate خاصةوكالةحكومةكافة السمطاتخاصةوكالةحكومةكافة السمطاتالمديرية
All AuthoritiesGovernmentUNRWAPrivateAll AuthoritiesGovernmentUNRWAPrivate

All Governorates%21.4%47.3%52.7%47.5%19.7%57.6%63.6%56.5كافة المحافظات

Jenin%42.9%16.7%52.7%50.6%21.4%66.7%63.0%59.6جنين

South Nablus%0.0(-)%41.3%37.9%14.3(-)%45.0%42.5جنوب نابمس

Nablus%13.3%60.0%51.2%46.5%16.7%86.7%60.1%55.9نابمس

Salfit%0.0(-)%41.7%40.0%0.0(-)%55.6%53.3سمفيت

Tulkarm%36.4%50.0%61.3%59.1%18.2%83.3%71.5%68.2طولكرم

Qalqilya%22.2%66.7%37.5%37.0%11.1%100.0%46.3%44.6قمقيمية

Ramallah & Al-Bireh%15.1%66.7%46.0%40.5%18.9%66.7%56.7%49.2رام اهلل والبيرة

Jerusalem Suburbs%5.7%33.3%27.1%21.1%8.6%55.6%48.6%36.8ضواحي القدس

 Jerusalem%12.2%14.3%20.9%15.3%16.2%0.0%20.9%16.9 القدس

Bethlehem%30.8%50.0%49.6%45.4%25.6%50.0%63.0%54.0بيت لحم

yatta%33.3(-)%32.8%32.8%33.3(-)%62.5%61.2يطا

Jericho%28.6%60.0%68.2%58.8%42.9%80.0%63.6%61.8اريحا

North Hebron%33.3%44.4%52.0%50.0%22.2%77.8%78.0%73.7شمال الخميل

Hebron%5.3%0.0%47.8%38.2%15.8%50.0%60.9%51.1الخميل

South Hebron%33.3%25.0%56.2%53.6%33.3%50.0%73.7%70.9جنوب الخميل

Qabatya%85.7%0.0%48.9%49.5%71.4%25.0%75.0%72.7قباطية

Tubas%0.0%33.3%57.1%54.3%100.0%66.7%85.7%84.8طوباس

.North Gov%18.2%42.3%47.9%42.9%19.4%62.9%61.8%55.0المحافظات الشمالية

North Gaza%37.5%53.5%90.9%73.5%12.5%46.5%89.4%68.4شمال غزة

Khan Younis%40.0%46.2%67.5%56.6%30.0%61.5%80.0%67.1خانيونس

Rafah%60.0%57.1%60.5%58.8%20.0%78.6%68.4%70.6رفح

.Middle Area Dir%33.3%57.4%73.3%62.0%22.2%72.2%53.3%60.2الوسطى

East Gaza%36.4%43.5%69.8%61.7%18.2%30.4%73.3%60.0شرق غزة

East Khan Younis%33.3%33.3%80.5%61.8%33.3%50.0%75.6%64.7شرق خانيونس

West Gaza%35.0%40.0%67.9%55.1%20.0%32.5%59.0%45.7غرب غزة

.South Gov%37.9%49.2%73.4%61.5%21.2%55.6%71.3%61.1المحافظات الجنوبية

2015/2014التوزيع النسبي لممدارس حسب توفر مراحيض وشواحط لمطمبة المعاقين، حسب المديرية و الجهة المشرفة،: 40جدول 
Table 40: Percentage Distribution of Schools by Availability of Toilet and Stairs for Disabled Students by Directorate and Supervising Authority, 2014/2015

Stairs for Disabled Students  توفر شواحط لمطمبة ذوي االعاقةToilet for Disabled Students توفر مراحيض لمطمبة ذوي االعاقة



Directorate خاصةوكالةحكومةكافة السمطاتخاصةوكالةحكومةكافة السمطاتخاصةوكالةحكومةكافة السمطاتالمديرية
AllGovernmentUNRWAPrivateAllGovernmentUNRWAPrivateAllGovernmentUNRWAPrivate

41.841.453.927.434.936.438.722.856.262.659.730.1All Governoratesكافة المحافظات
28.632.215.114.630.232.519.618.151.454.746.425.2Jeninجنين

27.2South Nablus(-)20.663.065.2(-)20.632.332.8(-)34.334.9جنوب نابمس
33.735.233.726.929.732.926.720.854.761.452.034.8Nablusنابمس
30.4Salfit(-)20.646.847.6(-)25.527.928.2(-)29.429.5سمفيت
26.727.326.413.329.429.239.420.258.760.378.020.2Tulkarmطولكرم
25.926.731.79.029.730.236.412.849.250.860.716.2Qalqilyaقمقيمية

36.137.644.629.728.128.545.223.741.849.873.424.4Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة
28.934.524.022.226.027.027.223.146.651.556.634.4Jerusalem Suburbsضواحي القدس

 28.628.226.429.026.530.121.525.539.647.634.937.1Jerusalem القدس
38.540.444.031.930.535.139.919.750.260.575.129.2Bethlehemبيت لحم

37.7yatta(-)29.385.488.1(-)27.837.537.8(-)45.946.7يطا
26.021.132.233.928.923.241.631.145.642.047.354.0Jerichoاريحا

40.942.735.931.031.130.833.631.063.267.058.935.9North Hebronشمال الخميل
43.449.931.423.936.138.531.425.767.577.131.440.0Hebronالخميل

38.539.934.413.633.835.126.916.268.569.995.817.5South Hebronجنوب الخميل
35.136.419.430.032.334.020.619.453.260.416.228.8Qabatyaقباطية
33.333.732.58.529.129.030.617.059.963.740.817.0Tubasطوباس

.33.835.830.826.530.432.131.023.253.260.154.331.6North Govالمحافظات الشمالية
60.866.359.519.442.450.838.613.761.958.969.718.2North Gazaشمال غزة
62.171.066.715.241.050.937.114.864.468.870.120.1Khan Younisخانيونس

70.658.783.921.047.453.445.725.360.381.054.923.2Rafahرفح
.60.781.054.844.538.247.736.020.651.963.251.419.0Middle Area Dirالوسطى

61.659.277.035.451.155.951.123.574.789.770.625.8East Gazaشرق غزة
60.562.261.233.946.450.146.419.058.668.256.420.2East Khan Younisشرق خانيونس

63.568.861.348.445.559.440.524.459.563.867.129.5West Gazaغرب غزة
.62.665.764.033.244.253.340.921.261.069.361.024.3South Govالمحافظات الجنوبية

2015/2014حسب المديرية والجهة المشرفة، (طالب لكل مغسمة)ومعدل  (طالب لكل مرحاض)ومعدل  (طالب لكل مشربية)توزيع معدل : 41جدول 
Table 41: Distribution of Average of (Students per Faucet),(Students per Toilet), and (Students per washbasin) by Directorate and Supervising Authority, 2014/2015

Students per Washbasinمعدل طالب لكل مغسمةStudents per Toiletمعدل طالب لكل مرحاضStudents Per Faucet(صنبور)معدل طالب لكل مشربية 



(All Authorities)(كافة سمطات االشراف)

Directorate غير ذلكحفرة صماءحفرة امتصاصيةشبكة صرف صحي عامةالمديرية
Wastewater NetworkPorous CesspitTight CesspitOther

All Governorates%0.5%13.8%37.8%47.9كافة المحافظات
Jenin%0.6%22.3%47.6%29.5جنين

South Nablus%0.0%29.9%66.7%3.4جنوب نابمس
Nablus%0.0%10.8%23.0%66.2نابمس
Salfit%0.0%25.3%62.7%12.0سمفيت
Tulkarm%0.0%20.1%35.7%44.2طولكرم
Qalqilya%0.0%20.7%35.9%43.5قمقيمية

Ramallah & Al-Bireh%0.4%18.7%54.4%26.6رام اهلل والبيرة
Jerusalem Suburbs%0.0%7.9%49.1%43.0ضواحي القدس

 Jerusalem%0.0%0.8%10.5%88.7 القدس
Bethlehem%0.0%11.5%48.9%39.7بيت لحم

yatta%4.5%20.9%70.1%4.5يطا
Jericho%0.0%23.5%70.6%5.9اريحا

North Hebron%0.8%17.8%64.4%16.9شمال الخميل
Hebron%1.1%2.8%24.7%71.3الخميل

South Hebron%2.0%17.9%72.2%7.9جنوب الخميل
Qabatya%0.0%50.5%45.5%4.0قباطية
Tubas%0.0%34.8%54.3%10.9طوباس

.North Gov%0.5%17.4%45.8%36.3المحافظات الشمالية
North Gaza%0.9%1.7%3.4%94.0شمال غزة
Khan Younis%0.0%5.3%32.9%61.8خانيونس

Rafah%0.0%2.4%9.4%88.2رفح
.Middle Area Dir%0.9%3.7%4.6%90.7الوسطى

East Gaza%0.8%0.0%2.5%96.7شرق غزة
East Khan Younis%0.0%13.2%75.0%11.8شرق خانيونس

West Gaza%0.0%0.0%1.4%98.6غرب غزة
.South Gov%0.4%2.9%13.8%82.9 المحافظات الجنوبية

2015/2014التوزيع النسبي لممدارس  حسب طريقة التخمص من المياه العادمة والمديرية،: 42جدول 
Table 42: Percentage Distribution of Schools by Wastewater Disposal Method and Directorate,2014/2015

Wastewater Disposal Methodطريقة التخمص من المياه العادمة





المجموع 
العام

بصرية Blindبصرية كمية
جزئية

سمعية Deafسمعية كمية
جزئية

اضطرابات 
النطق

 Mentalعقمية Physicalحركية

Directorate مجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرالمديرية

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

3,9983,5547,55256441009899001,88976431195495581,1071,2509712,2218487631,611230275505All Governoratesكافة المحافظات

179181360202382967123302454647413841408131215Jeninجنين

1671843511013339723362216386157118324274152742South Nablusجنوب نابمس

24824148950536427843730417176681447352125243559Nablusنابمس

8510819301126517708881220292453221234000Salfitسمفيت

21818440214551378824625194461561176550115131427Tulkarmطولكرم

27120948024662401021345333868771158554297111627Qalqilyaقمقيمية

17922840715664631270001226385652108214970253358Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

16203610161622011213224404101Jerusalem Suburbsضواحي القدس

 43398200016122800010152515823224022Jerusalem القدس

41428169541512310622943755359016796263433073181028Bethlehemبيت لحم

45378210114112510157121711287714011yattaيطا

1822400000330005496396915134Jerichoاريحا

1731603330001921402243636726160121373168181028North Hebronشمال الخميل

3592866455914633810156113442761347020476571334264106Hebronالخميل

34423057413411883201437283058112501626644110151732South Hebronجنوب الخميل

142110252202201333437242044382260373875171431Qabatyaقباطية

66701360221611270001317301217291917366612Tubasطوباس

.2,9672,5905,5572629557056151,3203141723923787709987411,7396065221,128209264473North Govالمحافظات الشمالية

1432023456393187118011162238445296443579224North Gazaشمال غزة

1751293040112424480111628449030120454489011Khan Younisخانيونس

108140248000142640000262551346296302454437Rafahرفح

.1421472892110316258120000121729112334353974101Middle Area Dirالوسطى

25316041301113460194000574310013720494998000East Gazaشرق غزة

97901872021213250001830484529748162412214East Khan Younisشرق خانيونس

113962091017172445045121527152742313465235West Gazaغرب غزة

.1,0319641,99530154528428556945247157180337252230482242241483211132South Gov المحافظات الجنوبية

2015/2014توزيع الطمبة ذوي االعاقة في المدارس الحكومية حسب نوع االعاقة والمديرية وجنس الطالب لمعام الدراسي  :43جدول 
Table 43: Distribution of Disabilied Students in Governmental schools by Tybe of Disability, Directorate and  Gender, 2014/2015

Grand TotalVisual ImpairmentHard of Hearing Articulation 
Disorders



سمعية جزئيةDeafبصرية جزئيةBlindبصرية كميةالمجموع العام
اضطرابات 

النطق
 Mentalعقمية Physicalحركية

Gradeمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرالصف
MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

1st 397281678101645712164102126472151133286254116282755االول االساسي

2nd 33927961800052611136392225471551222776238100423072الثاني االساسي

3rd 3462686140229069159347363268145106251463076262551الثالث االساسي

 4th 3162745901015672128358523284128782065058108262955الرابع االساسي

 5th 285274559011617013104443438698731716653119173047الخامس االساسي 

 6th 26622048624664511151343832708170151593998212142السادس االساسي

 7th 26022648620293511442793645815848106544094153550السابع االساسي

 8th 22521043532568461141564034744037775661117172542الثامن االساسي

 9th 20017137133659421015273534693031615848106101121التاسع االساسي 

 10th 15214629834749307912342307221284932346641822العاشر االساسي

.1st Sec 107149256481231397012314294317223938397721012الحادي عشر

.2nd Sec 73911647512182644101131629101323232851134الثاني عشر

112000011101000000000000undefindغير محدد

2,9672,5905,5572629557056151,3203141723923787709987411,7396065221,128209264473Totalالمجموع العام

1st 757715200018143200051217282957222143213االول االساسي

2nd 12086206101131528011171027633699232447303الثاني االساسي

3rd 8482166000233861011141529261339161430516الثالث االساسي

 4th 91901810001930490001012222625513019496410الرابع االساسي

 5th 6861129000242145000101323171532161127112الخامس االساسي 

 6th 8069149000211334000221234202040172340011السادس االساسي

 7th 7775152448211536000132134152035241539000السابع االساسي

 8th 7066136505232346000111728171027131629101الثامن االساسي

 9th 7364137303341650000101626151631101525112التاسع االساسي 

 10th 10610821465113135661401427255291423172946202العاشر االساسي

.1st Sec 95102197404313162140149152462228313364011الحادي عشر

.2nd Sec 928417676132634601701791221101020232144011الثاني عشر

1,0319641,99530154528428556945247157180337252230482242241483211132Totalالمجموع العام

2015/2014 مديريات المحافظات الشمالية والجنوبية،توزيع الطمبة ذوي االعاقات في المدارس  الحكومية حسب نوع االعاقة والصف وجنس الطالب في  : 44جدول 
Table 44 : Distribution of Disabled Students in governmental Schools  by Type of Disability, Grade and  Gender in North and South Gov.Dir 2014/2015
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Private خاصةUNRWA     وكالةGovernment حكومةكافة السمطات

عدد المرشدين
نسبة المدارس 
المغطاة باالرشاد

معدل طالب لكل 
مرشد

عدد المرشدين
نسبة المدارس 
المغطاة باالرشاد

معدل طالب لكل 
مرشد

عدد المرشدين
نسبة المدارس 
المغطاة باالرشاد

معدل طالب لكل 
مرشد

عدد المرشدين
نسبة المدارس 
المغطاة باالرشاد

معدل طالب لكل 
مرشد

No. of 
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Counselor
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No. of 

conselors

% of 

Schools 

covered by 

Counselor
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per conselor

No. of 

conselors

% of 

Schools 

covered by 

Counselor

Students 

per conselor

No. of 

conselors

% of 

Schools 

covered by 

Counselor

Students 

per conselor

396All Governorates%112727863.6%65225669.9%681117871.4%171270.1كافة المحافظات

227Jenin%547964.3%639583.3%5856269.2%7669.3جنين

227South Nablus%357.1(-)(-)(-)823%7703052.5%3352.9جنوب نابمس

330Nablus%7032996.7%7071273.3%6137551.8%11659.6نابمس

319Salfit%266.7(-)(-)(-)498%4893787.5%3986.7سمفيت

505Tulkarm%655218.2%611583.3%6116875.9%7572.1طولكرم

120Qalqilya%728577.8%6383100.0%5894068.8%4870.7قمقيمية

366Ramallah & Al-Bireh%8084781.1%735875.0%6118063.1%13567.5رام اهلل والبيرة

384Jerusalem Suburbs%10611831.4%472455.6%4853762.9%5952.6ضواحي القدس

 504Jerusalem%5815359.5%409342.9%4743069.8%8662.1 القدس

410Bethlehem%7662661.5%653562.5%5885766.9%8865.5بيت لحم

528yatta%133.3(-)(-)(-)1005%9842150.0%2249.3يطا

378Jericho%1040685.7%360480.0%4691581.8%2582.4اريحا

342North Hebron%816688.9%781777.8%7394469.0%5771.2شمال الخميل

332Hebron%5652781.6%10302100.0%8035863.8%8768.0الخميل

167South Hebron%709466.7%744562.5%7086162.0%7062.3جنوب الخميل

288Qabatya%9875100.0%699125.0%6624273.9%4873.7قباطية

34Tubas%7961100.0%6852100.0%6662071.4%2373.9طوباس

.377North Gov%75824467.3%6916670.1%62577765.6%108766.1 المحافظات الشمالية

401North Gaza%1222325.0%6083676.7%8096898.5%10785.5شمال غزة

261Khan Younis%1557660.0%5991450.0%7774497.5%6476.3خانيونس

430Rafah%1424240.0%5132764.3%8723992.1%6875.3رفح

.445Middle Area Dir%1018555.6%5424777.8%7704495.6%9683.3الوسطى

413East Gaza%1147954.5%6292182.6%7108093.0%11087.5شرق غزة

475East Khan Younis%1367266.7%4421762.5%69743100.0%6285.3شرق خانيونس

1093West Gaza%1395730.0%5952867.5%8148398.7%11879.7غرب غزة

.535South Gov%12553443.9%57419069.8%77940196.4%62582.2 المحافظات الجنوبية

2015/2014توزيع مراكز المرشدين التربويين ونسبة المدارس المغطاة باالرشاد ومعدل طالب لكل مرشد، حسب المديرية والجهة المشرفة، :  45جدول 
Table 45 : Distribution of  Conselors position, percentage of Schools covered by Conselors, and (students/conselor) by  Directorate, Supervising Authority,2014/2015

المديرية

All Authorities

 Directorate



Owned+Rented مستأجر+ممكRented مستأجرOwned ممكGrand Total المجموع العام
Directorate مجموعمختمطةإناثذكورمجموعمختمطةإناثذكورمجموعمختمطةإناثذكورمجموعمختمطةإناثذكورالمديرية

MaleFemaleCo-edTotalMaleFemaleCo-edTotalMaleFemaleCo-edTotalMaleFemaleCo-edTotal
2101,6081,6202883184101724725004646All Governoratesكافة المحافظات

0093930050500041410022Jeninجنين
0145460129300015150011Nablusجنوب نابمس

001281280050500073730055South Nablus نابمس
0058580035350021210022Salfeetسمفيت
0076760049490024240033Tulkarmطولكرم
0053530033330019190011Qalqilyaقمقيمية

011251260177780045450033Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

0170710126270040400044Jerusalem Subarbsضواحي القدس
 0246480124250117180055Jerusalemالقدس

1290931269720021210000Bethlehemبيت لحم
0055003300220000yattaيطا

11283011202200880000Jerichoأريحا
0057570029290028280000North Hebronشمال الخميل

 0084840041410042420011Hebronالخميل
0085850043430042420000South Hebronجنوب الخميل

0058580030300027270011Qabatyaقباطية
0026260011110014140011Tubasطوباس

.281,1271,1372661262001479480002929North Govالمحافظات الشمالية
0186870137380045450044North Gazaشمال غزة
0061610025250033330033Khan Younisخانيونس

0081810041410039390011Rafahرفح
.0069690033330031310055Middle Area Dirالوسطى

0064640031310033330000East Gazaشرق غزة
0152530120210031310011East Khan Younisشرق خانيونس

0068680032320033330033West Gazaغرب غزة
.024814830221922100245245001717South Govالمحافظات الجنوبية

2015/2014توزيع رياض االطفال حسب المديرية والممكية والجنس، : 46جدول 
Table 46: Distribution of Kindergartens by Directorate, Ownership and Gender, 2014/2015



SecondتمهيديFirstبستانGrand Totalالمجموع العام
Totalمجموع  Fاناث Mذكور  Totalمجموع  Fاناث Mذكور  Totalمجموع  Fاناث Mذكور  

69,56165,556135,11726,45724,69251,14943,03040,77783,807All Governoratesكافة المحافظات
2,9242,7915,7151,2301,1672,3971,6941,6243,318Jeninجنين

1,5921,4353,0274834249071,1091,0112,120Nablusجنوب نابمس
5,1134,7159,8282,1581,9484,1062,9552,7675,722South Nablus نابمس
1,4821,3962,8786325801,2128508161,666Salfeetسمفيت
3,0133,0426,0551,3881,4152,8031,6251,6273,252Tulkarmطولكرم
1,8471,7973,6446835951,2781,1641,2022,366Qalqilyaقمقيمية

4,8164,5849,4002,0101,9213,9312,8062,6635,469Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة
2,4622,2564,7189458871,8321,5171,3692,886Jerusalem Subarbsضواحي القدس

 2,0632,1434,2068329721,8041,2311,1712,402Jerusalemالقدس
3,0772,7635,8401,0539091,9622,0241,8543,878Bethlehemبيت لحم

339300639231942316281597yattaيطا
8757691,6443132355485625341,096Jerichoأريحا

2,1542,0864,2405445171,0611,6101,5693,179North Hebronشمال الخميل
 3,5043,2056,7095564871,0432,9482,7185,666Hebronالخميل

2,1012,0484,1495035021,0051,5981,5463,144South Hebronجنوب الخميل
1,8851,6823,5676366011,2371,2491,0812,330Qabatyaقباطية
8597651,6242271844116325811,213Tubasطوباس

.40,10637,77777,88314,21613,36327,57925,81624,32750,143North Govالمحافظات الشمالية
6,2085,75311,9612,1321,9194,0514,0763,8347,910North Gazaشمال غزة
3,4163,2626,6781,5091,4682,9771,9071,7943,701Khan Younisخانيونس

5,1144,91110,0252,2512,1124,3632,8632,7995,662Rafahرفح
.3,8373,7367,5731,3771,3012,6782,4602,4354,895Middle Area Dirالوسطى

4,4104,1548,5642,0241,7873,8112,3862,3674,753East Gazaشرق غزة
3,2032,9026,1051,4031,3452,7481,8001,5573,357East Khan Younisشرق خانيونس

3,2673,0616,3281,5451,3972,9421,7221,6643,386West Gazaغرب غزة
.29,45527,77957,23412,24111,32923,57017,21416,45033,664South Govالمحافظات الجنوبية

                                                              2015/2014توزيع االطفال في الرياض حسب المديرية والمرحمة والجنس، : 47                                                          جدول 
Table 47: Distribution of kindergartens Students by Directorate, Stage and Gender, 2014/2015

Directorateالمديرية



Grand TotalFirstالتمهيديSecond
Totalمجموع COمختمط   Fاناث Mذكور  Totalمجموع COمختمط   Fاناث Mذكور  Totalمجموع COمختمط   Fاناث Mذكور  

31395,5965,66615122,2132,24016263,3773,419All Governoratesكافة المحافظات
002622620011411400148148Jeninجنين

01135136004646018990Nablusجنوب نابمس
004544540020120100254254South Nablus نابمس
00135135005959007676Salfeetسمفيت
002632630012712700136136Tulkarmطولكرم
0016216200606000102102Qalqilyaقمقيمية

274404491318819214252257Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة
1421421902899112125128Jerusalem Subarbsضواحي القدس

 0151501650467710118394Jerusalemالقدس
77265279439710434168175Bethlehemبيت لحم

0031310033002828yattaيطا
118385003030115355Jerichoأريحا

0019019000565600134134North Hebronشمال الخميل
 0031031000575700253253Hebronالخميل

0020720700636300144144South Hebronجنوب الخميل
00156156005757009999Qabatyaقباطية
007474002222005252Tubasطوباس

.11353,5313,5775121,3361,3536222,1892,217North Govالمحافظات الشمالية
014204210014514501275276North Gazaشمال غزة
18023024880104112100126136Khan Younisخانيونس

003313310014614600185185Rafahرفح
.222792832010610802173175Middle Area Dirالوسطى
003003000013413400166166East Gazaشرق غزة

0121321400999901114115East Khan Younisشرق خانيونس
002922920014314300149149West Gazaغرب غزة

.2042,0652,0891008778871041,1881,202South Govالمحافظات الجنوبية

                                                              2015/2014توزيع شعب رياض االطفال حسب المديرية والمرحمة والجنس، : 48                                                      جدول 
Table 48: Distribution of Kindergarten Classes by Directorate, Stage and Gender, 2014/2015

المديرية
البستانالمجموع العام

Directorate



دراسات عميابكالوريوسدبموم متوسطثانوية وما دون
Secondary & LowerLower DiplomaBA\BScMA\MSc & Above

All Governorates%1.0%48.3%25.5%25.3كافة المحافظات
Jenin%0.3%56.7%14.1%28.9جنين

Nablus%1.7%59.0%14.9%24.4جنوب نابمس
South Nablus%1.0%56.1%24.8%18.1 نابمس
Salfeet%0.0%61.8%15.7%22.6سمفيت
Tulkarm%0.0%51.7%30.3%18.0طولكرم
Qalqilya%0.5%64.7%17.7%17.0قمقيمية

Ramallah & Al-Bireh%1.4%47.3%28.5%22.9رام اهلل والبيرة
Jerusalem Subarbs%1.7%48.0%21.5%28.9ضواحي القدس

 Jerusalem%2.1%43.8%28.3%25.8القدس
Bethlehem%2.2%58.0%22.7%17.1بيت لحم

yatta%0.0%67.6%11.8%20.6يطا
Jericho%0.0%54.1%20.2%25.8أريحا

North Hebron%0.4%51.7%18.7%29.2شمال الخميل
 Hebron%0.3%46.4%18.7%34.6الخميل

South Hebron%2.4%45.1%11.1%41.3جنوب الخميل
Qabatya%0.0%61.5%13.2%25.3قباطية
Tubas%0.0%62.3%24.1%13.6طوباس

.North Gov%1.0%52.8%21.6%24.6 المحافظات الشمالية
North Gaza%0.7%42.8%30.1%26.4شمال غزة
Khan Younis%0.8%45.7%34.3%19.2خانيونس

Rafah%0.5%41.8%24.0%33.7رفح
.Middle Area Dir%1.4%43.7%41.8%13.1الوسطى

East Gaza%0.0%28.0%30.2%41.8شرق غزة
East Khan Younis%0.0%43.6%30.8%25.6شرق خانيونس

West Gaza%2.2%39.9%32.7%25.1غرب غزة
.South Gov%0.8%40.9%31.7%26.6 المحافظات الجنوبية

Nursemaid: All Staff except Services Emp. and janitors جميع العاممين في الروضة ما عدا المستخدمين واالذنة : المربيات.

7,654
322
178

2015/2014توزيع  المربيات في رياض االطفال حسب المديرية والتوزيع النسبي لممربيات حسب اعمى مؤهل عممي، : 49جدول 
Table 49: Distribution of Educators in Kindergrtens, and Percentage Distribution for Educators  by High Qualification and Directorate, 2014/2015

المديرية
المجموع العام

Directorate
Grand Total

690
160
327

288
202
96

34

4,961

209
625
298
355
383

120
244
433

411
2,693

538
300
423
361
393
267



شعبة/طفلمربية/طفل
Children/EducatorChildren/class

17.523.9All Governoratesكافة المحافظات
17.721.8Jeninجنين

17.022.3Nablusجنوب نابمس
14.221.6South Nablus نابمس
18.021.3Salfeetسمفيت
18.423.0Tulkarmطولكرم
17.522.5Qalqilyaقمقيمية

15.120.9Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة
15.821.5Jerusalem Subarbsضواحي القدس

 11.825.5Jerusalemالقدس
15.320.9Bethlehemبيت لحم

18.820.6yattaيطا
14.019.6Jerichoأريحا

17.422.3North Hebronشمال الخميل
 15.521.6Hebronالخميل

14.420.0South Hebronجنوب الخميل
17.722.9Qabatyaقباطية
17.021.9Tubasطوباس

.15.721.8North Gov المحافظات الشمالية
22.228.4North Gazaشمال غزة
22.327.0Khan Younisخانيونس

23.730.4Rafahرفح
.21.026.8Middle Area Dirالوسطى
21.828.6East Gazaشرق غزة

22.828.6East Khan Younisشرق خانيونس
15.421.7West Gazaغرب غزة

.21.327.4South Govالمحافظات الجنوبية

2015/2014معدل عدد االطفال في رياض االطفال لكل مربية ولكل شعبة حسب المديرية ، : 50جدول 
Table 50:  Average Number of ( Children Per Educators) & (Children Per Class ) by Directorate 2014/2015

Directorate المديرية 



 Total of 
enrolled

مستوى اول
First 
Stage

مستوى 
ثاني

Second 
Stage

 Total of 
Emp.

 Teachersعدد االداريين

Directorate مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكوراعداد المراكزالمديرية
No.CentersMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

928987741,6725794411,02031933365214810725582671496640106All Governoratesكافة المحافظات
6464591392665719266814358336Jeninجنين

4401959357425121710414538516South Nablusجنوب نابمس
8575711452541065385510538022Nablusنابمس
3330332202211011606303303Salfitسمفيت
626315721930522276713437246Tulkarmطولكرم
73517521001025174261016549167Qalqilyaقمقيمية

21242512425000088066022Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

10121200001212022011011Jerusalem Suburbsضواحي القدس

 0000000000000000000Jerusalem القدس
32014341211381321718516202Bethlehemبيت لحم

41887105123446653597411437314yattaيطا
25510426134224224000Jerichoاريحا

20303009902121145033112North Hebronشمال الخميل
10166902561065315960379723831147219110Hebronالخميل

962126188409913922274923133612122411112South Hebronجنوب الخميل
10101001010000022011011Qabatyaقباطية
101010033077022011011Tubasطوباس

.695095771,086354331685155246401102801826255117402565North Govالمحافظات الشمالية
354156928836267337310314426North Gazaشمال غزة
240256525174215823426112314Khan Younisخانيونس

231184915183316016336112224Rafahرفح
.234144813142721021437213224Middle Area Dirالوسطى

36322853510452812408412426426East Gazaشرق غزة
1310311801813013303101202East Khan Younisشرق خانيونس

101361032399143134456010517122986149615West Gazaغرب غزة
.2338919758622511033516487251462773201232261541South Govالمحافظات الجنوبية

2014/2015توزيع مراكز محو االمية وعدد الممتحقين بها وعدد العاممين فيها حسب المديرية  والجنس، : 51جدول 
Table 51: Distribution of literacy centers, number of enrolled ,and the number of employees by Directorate and Gender, 2014/2015

مجموع العاممين Administratorsعدد المعممينمجموع الممتحقين



 Total First 
Stage

Second 
 Level

 Total
عدد 
المعممين

عدد 
االداريين

Directorate مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكوراعداد المراكزالمديرية
No.CentersMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

2730724154816514030514210124319612432062309218927All Governoratesكافة المحافظات
62946752946750001212249918336Jeninجنين

0000000000000000000South Nablusجنوب نابمس
0000000000000000000Nablusنابمس
0000000000000000000Salfitسمفيت
5272047161228118191472112416235Tulkarmطولكرم
1216180882810224123101Qalqilyaقمقيمية

33564114014216271101110010101Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

0000000000000000000Jerusalem Suburbsضواحي القدس
 1909000909257235022Jerusalem القدس

175120007512314213101Bethlehemبيت لحم
yatta(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)يطا

0000000000000000000Jerichoاريحا
10131300001313314213101North Hebronشمال الخميل

3471865226282512379110819101Hebronالخميل
32227491621376612115168513303South Hebronجنوب الخميل

0000000000000000000Qabatyaقباطية
0000000000000000000Tubasطوباس

.2417815132997931908158139673410154268013821North Gov المحافظات الشمالية
0000000000000000000North Gazaشمال غزة
2393574182442211132393574448314Khan Younisخانيونس

0000000000000000000Rafahرفح
.0000000000000000000Middle Area Dirالوسطى

190551455023734032729055145404202East Gazaشرق غزة
0000000000000000000East Khan Younisشرق خانيونس

0000000000000000000West Gazaغرب غزة
.31299021968471156143104129902198412516South Govالمحافظات الجنوبية

2014/2015توزيع مراكز التعميم الموازي وعدد الممتحقين بها وعدد المعممين فيها حسب الجنس، : 52جدول 
Table 52: Distribution of parallel education centers , number of enrolled and the number of teachers by  Gender. 2014/2015

Administratorsمجموع العاممينمستوى ثانيمستوى اولمجموع الممتحقين Teachers


