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َقة  لحققةق ه  ةٍ ُن ه لحضةو  للةو ولقةل لحتملةلي لحمةقيتلقي و َله  ،فةي قاةقغ ةة لإللجقبلة  بهةٌ  لحوقةو  ل ةٌ   ةي لحتاةو
َن لحتمللملةة   .لحتةةي حققةةه بةةقحتمللي لحمةةقي َتقةةق  بقحمىةةل َ  للةةو لحمقبةةقه لحتةةي تقةةوى ًٌو لت َقةة  تحةةو لحتمةة كمةةق تىةةمو لحو

َلَ لحق ةةقَ لحم َو بقحشةةكى لحمالةةوم ىةةلمق مةةل لىةةتم َوى بتو ةةلقه مةةً . و للةةو لحقاةةقغ فةة َقةة  للةةو لحتةة ىةةتممٌ لحو
َن قىةةةب  وبةةةٍى لحجهةةةوٌ لحم  ،مىةةةيوحلقتهقتقمةةةى   مةةةقيلحجهةةةقه لحمم لةةة  بقاةةةقغ لحتملةةةلي شةةةا هق  ً تضةةةل  حل هةةةو  بقحمىةةةل

لمقى لحقه في لحتمللي  .لحتمللمل  ول 

 

 مؤشرات تعليمية عامة 

َ  للةةو َن توضةةلقل  حهةةق ٌتحتهةةق فةةي لحتمةة َله لحتمللملةة  لحمقمةة   ةةو ُن تماةةي لحميشةة  ،ولقةةل لحتملةةلي لحمةةقي فةةي قاةةقغ ةةة
َله مق للي  1:ومً  ٍه لحميش

ُن   .1 َِ فةةي مققف)ةةقه ةةة َىةة ، (693تبلةةع لةةٌٌ لحمةةٌل ُللً كمةةق  ،ثق ولةة ( 149 ىقىةةل ،  544م هةةق   مٌ مةةو
 للي:

َى  قكومل  398  .    ثق ول (. 138 ىقىل ،  260م هق   ،%(57.4ب ىب   ( مٌ
َى 245  . م  %(.35.4تقبم  حوكقح  لحغوو ب ىب     ىقىل  ( مٌ
َى  تق   50  . ه  ثق ول (. 11 ىقىل ،  39م هق   ،%(7.2ب ىب   ( مٌ
َىل  في مققف)قه لبلع لٌٌ لحمبق ي لحم  .2 ُن  ٌ ُللً كمق للي:، ( مب و429ة  مو
َى  ( مب و 246  .    %(.57.34ب ىب    م قكو مٌ

َى  وكقح  ب ىب  ( مب و 133  . م  %(.31 مٌ
َى ق  ( مب 50  . ه  %(.11.66 ب ىب  ق  تق  لق  مٌ
ُن   .3 َِ مققف)ةةقه ةةة  ،ثق ولةة (2531 ىقىةةل ، 10374م هةةق    ،شةةمب  (12905تبلةةع لةةٌٌ لحشةةمم فةةي مةةٌل

ُللً كمق للي:  مو
َِ لحقكومل ( 6273  .    .ثق ول (2296 ىقىل ، 3977 م هق ،%(48.6ب ىب    شمب  في لحمٌل

5922َِ  . م  .(%45.9لألىقىل  لحتقبم  حوكقح  لحغوو ب ىب    ( شمب  في لحمٌل
َِ لحتق  710  . ه  .ثق ول (235 ىقىل ،  475  م هق%(، 5.5ب ىب    ( شمب  في لحمٌل
ُن    .4 ُللً كمق للي:  ،واقحب م ( اقح468653لبلع لٌٌ لحاالم في مقف)قه ة  مو
َِ لحقكوملة  اقحم (228076   .    82682 ىقىةل ،145394 م هةق  ،%(48.7ب ىةب    واقحب  في لحمٌل

 .ثق ول (
َِ م( اقح224795  . م  %(.48لحتقبم  حوكقح  لحغوو ب ىب    لألىقىل  واقحب  في لحمٌل
َِلحم( اقحم واقحب  في 15782  . ه  .ثق ول ( 5661 ىقىل ، 10121 م هق  ،%(3.4لحتق   ب ىب    ٌل
ُن   .5 َِ مققف)قه ة ُللً كمق للي: ،ومملم  ( مملي18295لبلع لٌٌ لحمململً في مٌل  مو
َِ لحقكومل   ( مملي9478  .    %(.51.8 ىبته  بومملم  في لحمٌل

َِ لحوكقح  7751  . م  %(.42.4 ىبته  ب( مملي ومملم  في مٌل

                                                           
1
 دٌسمبر غزة، العالً، والتعلٌم التربٌة وزارة للتخطٌط، العامة اإلدارة ،2113/ 2112 الدراسً للعام السنوي التربوي اإلحصائً الكتاب 
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َِ لحتق   1066  . ه  %(.5.8   ىبتهب( مملمق  ومملم  في لحمٌل
َِ لحمه ل  ف .6 ُن مققف)قه يلبلع لٌٌ لحمٌل َِ (5  ة َِ( 4  ، م هقمٌل َى  قكومل  مٌل  تقبم  ولقٌن ومٌ

 .  لحغوو حوكقح 
َِ مً%( 76.4  تممى .7 َتلً ب )قي لحقكومل  لحمٌل َِ مً%( 86  تممى  بل مق 2،لحفت  حوكقحة  لحتقبم  لحمٌل

َتلً ب )قي لحغوو  3.لحفت
َتفةةةةل  .8 َِ فةةةةي لح ةةةةفل  لحكثقفةةةة  ت  (36.3  تحةةةةو لحغةةةةوو حت ةةةةى فةةةةي لألوحةةةةو ووكقحةةةة  حلقكومةةةة  لحتقبمةةةة  لحمةةةةٌل

 ./شمب ق  ( اقحب38/شمب ، ولحثق ل   ق  اقحب
َِ مةةةةةً %(57.9  .9 ُ لةةةةةق ، 23.48لحقكوملةةةةة  مول مةةةةة  حةةةةةٍوا لتقتلقجةةةةةقه لحتق ةةةةة ،   لحمةةةةةٌل %( مول مةةةةة  ج

 * 4%( ةلَ مول م .18.62و 

 

 انجازات...التعليم العام 

َلىي لشلَ ولقل  لتهق ف   تحو ،2013/2014لحتمللي لحمقي مل بٌلل  لحمقي لحٌ َةةي مقةٌٌو َله تلجقبلة  و ق هة  ه شهٌ تاو
 ، و ي متمثل  بمق للي:ت)ى تاوله م قىب  في تجقه تلمقى لحقه في لحتمللي

َلىةةةي  .1 َبلةةة  ولحتملةةةلي لحمةةةقحي لحمةةةقي لحٌ َن لحت ُل َىةةة ق  ( مب ةةة19 قفتتةةةقي ،  ب2014/ 2013لىةةةتقبله و ( 5  ،لق  مٌ
ُهمبق ي  َلىةي    جة ُه ق  ( مب ة14، و 2012/2013تةالى لح  ة  لحثةق ي مةً لحمةقي لحٌ تةالى  ةل     جة

َلىي ٍلته. كمق   ه  َىل .6  لفتتقيتالى شهَ ىبتمبَ تي لحمال  لح لفل  مً لحمقي لحٌ  5( مبق ي مٌ
َىةةةةةةل ق  ( مب ةةةةةة13ىةةةةةةتقوي وكقحةةةةةة  لحغةةةةةةوو لحٌوحلةةةةةة  بقفتتةةةةةةقي   .2 َلىةةةةةةي  ق  مٌ تةةةةةةالى لحف ةةةةةةى لألوى مةةةةةةً لحمةةةةةةقي لحٌ

َلىي ٍلته. ( مبق ي8 ، بل مق ىتفتتح 2013/2014 َىل  مل بٌلل  لحف ى لحثق ي مً لحمقي لحٌ  6مٌ
َتلً بولقل   .3 َِ لحتي تممى ب )قي لحفت َلجمه  ىب  لحمٌل  %(.2ت
َلجل ممٌى لحكثقف  لح فل  حلشمب  لحولقٌن ب ىب    .4  %(.3ت
َلجل ممٌى لٌٌ لحمململً  .5  %(.1حلشمب  لحولقٌن ب ىب   ت
 %(.2ُلقٌن ممٌى لتحتققه في لح   لألوى لألىقىي ب ىب    .6
َقل  لألىقىل  ب ىب   .7 َم في لحم َلجل ممٌى لحتى  .%(2ت
ُلٌ ب ىب    .8 َقل  لحثق ول   َقل  لألىقىل  تحو لحم  7%(.1ممٌى لت تققى حلالب  مً لحم

 

 ....تحدياتالتعليم العام

                                                           
2
 مرجع سابق. ،2113/ 2112 الدراسً للعام السنوي التربوي اإلحصائً الكتاب 
3
 .22/2/2113 الباحث، طلب على بناء معلومات الدولٌة، الغوث وكالة 
4
  .سابق مرجع ،2113/ 2112 الدراسً للعام السنوي التربوي اإلحصائً لكتابا

لطلبة الذٌن ٌعانون صعوبة فً التعلم. كما تدٌر مركز إلعادة ( مدرسة تابعة لها، خدماتها التعلٌمٌة ل12تقدم وكالة الغوث الدولٌة فً )* 

وبشكل عام فإن اكتظاظ المدارس التابعة لوكالة الغوث  ٌحول دون تلبٌة   تأهٌل ضعاف الرؤٌة تقدم من خالله خدمات تعلٌمٌة وتأهٌلٌة.
 مرجع سابق. الدولٌة، الغوث وكالةاحتٌاجات ذوي االحتٌاجات الخاصة، سٌما الذٌن ٌعانون ضعف الرؤٌة والسمع. 

5
 .2/9/2113غزة، معلومات بناء على طلب الباحث، -وزارة التربٌة والتعلٌم العالً 
6
 مرجع سابق.وكالة الغوث الدولٌة،  
7
 .2112 سبتمبر العالً، والتعلٌم التربٌة وزارة عن تصدر دورٌة غٌر مجلة ،2112التعلٌم نبض أنظر، 
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َو  للو قاقغ  ُنلشكى لحق قَ لحمشٌٌ لحمف تاةولَ  ةٍل لحقاةقغ ولح هةو  بةه  لقةوى ًٌو لحةٍالألكبةَ لحمةق ه ، ة
ُللٌنمً جه  تىلمق  َِ جٌلٌن تىتلمقم  لٌلٌ لحاالم لحمت َتلً ب ق  مٌل . وتفة  لحكثقفة  لح ةفل  وقةى مشةكل  لحفتة

ُى وت لةةق و كمةةق ُجةةه لت قىةةقي تةةٌلللقه مةةً لحتملةةلي قاةةقغ لةة َلقه  تةةًو فةةي و  ًٌو قةةقى لحةةٍا لألمةةَ ،لحٌلتللةة  لح ةة
َتقق   :  ي لحتقٌلقه لحتي تولجه لحتمللي لحمقي كمق لليولمكً تقٌلٌ  به، لحم قىمبقحشكى  لت

َىل : .1  لجُ كبلَ في لحمبق ي لحمٌ
َبلةةة  ولحتملةةةلي لحمةةةقحي .   َن لحت ُل ( 139تحةةةو ب ةةةق    (2019-2014تةةةالى لحىةةة وله لحتمةةةِ لحققٌمةةة    تقتةةةقى و

َى     8للي: ، حتققله مقمٌ
َتلً ب ىب   90لحققج  حة  (1  َِ لحتي تممى ب )قي لحفت َى  حتتفل   ىب  لحمٌل  %(.30( مٌ
َِ تحو   (2  ُن حتتفل  لحكثقف  لح فل  في لحمٌل َىتلً في شمقى ة  /شمب .ق  ( اقحب35لحققج  حمٌ
ُلقٌن لحى ول  مً لحاالم.47  حة لحققج  (3  َى  حتلبل  لقتلقى لح  ( مٌ
َتلً ولحةةٍا 55تقتةةقى وكقحةة  لحغةةوو ب ةةق     . م َلَ بقحممةةى فةةي لحوضةةل لحقةةقحي مةةً  )ةةقي لحفتةة َىةة  حالىةةتم ( مٌ

َِ. 86لشكى  ىب     %( مً لٌٌ لحمٌل
َى  قتو لقي 75 تقتقى وكقح  لحغوو تحو ب ق    . ه َله.2020( مٌ َِ ب )قي لحثالو فت  ، حتج م لمى لحمٌل
َتلً، وحتلبل  لأللةٌلٌ 135تحو ب ق    2020قتو لقي تقتقى وكقح  لحغوو  . و َى  حلقضق  للو  )قي لحفت ( مٌ

ُللٌن حمٌٌ لحاالم.   9لحمت
َله لحم قىب  و لوجٌ لجُ في توفلَ  .2 ُن لحمولٌلحمتتب َل  ولألجه ُن ، لحمتب َله، و جهة قولىلم واقبمقه حلمتتبة

L.C.D.َله  10، و ثقو، بقإلضقف  حتاولَ و لق   بل   لحمتتب
 11لإلشكقحلقه   مهق مق للي: لولجه لحتمللي لحمه ي لٌٌ مً .3
َِ لحمه ل   .     .لح قص في لٌٌ لحمٌل

َِ لحتمللي لحمه ي. . م  ت لوجٌ قولفُ حلالب  ولحمململً في مٌل
ُلٌ ت  . ه َِ تحتققه م  مً لحاالم.لىمح ولقل لحمٌل
ُى تمللي تقللٌا. . و َله لحقق ل  في لحمقحي، فهو ت ل  ت لول ي لحتمللي لحمه ي لحتاو
َلم.لح قص في لحمولٌ  . ى ُم  حلتٌ ُله لحمكتبل  لحال ُن ولحممٌله ولحتجهل  لحتقي ولألجه
َِ. . ي َملي ولحتوىل ٌلتى لحمٌل  متقبم   لمقى لح لق   ولحت
َِ باىمقَ م تفض . .ً   توفلَ لحكتم حاالم لحمٌل
َبق ل . .ٌ  َن ٌل م  حلموحٌله لحكه َوققه ب و  توفلَ لحمق
َىلً.  .ٍ  َله لحتت  ل  حلمٌ  ٌلي لحٌو
َت .4 ُل ُن، ممق ضم  لحت ىله بلً و َبل  ولحتمللي في لحضف  وة َن لحتمللمل . ليثَي لحت  ىلبق  للو لحمىل
َلِ بمة  لحم ةق   فةي مققف)ةقه حتمةٌلى لحم ةق   لٌي لحتو ى ح لغ  موقةٌن وشةقمل  .5 ، بةى   ةبح لةتي تةٌ

َبل  َن حمثللتهق في لحضف  لحغ ُن مغقل ُنة َل  فقةا فةي مققف)ةقه ةة َِ لحلغ  لحمب ، كمةق ، للو ىبلى لحمثقى تٌ

                                                           
8
 مرجع سابق. غزة،-الًالع والتعلٌم التربٌة وزارة 
9
 وكالة الغوث الدولٌة، مرجع سابق. 
10
 وزارة التربٌة والتعلٌم العالً، مرجع سابق. 
11
 .2/9/2113، مقابلة أجراها الباحث، المهنً والتقنًقسم التوجٌه  م. خلدون محمد رئٌس 
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َِ حالبة  لح ة  لحثةقمً ولحتقىةل  َبلة  لحوا لة  لحتةي تةٌ َلىل  جٌلٌن فةي مةقٌن لحت تي  ٍل لحمقي  تٌتقى مولٌ ٌ
 ولحمقشَ في لحقاقغ.

َلل  .6 َلم  ولحمشق َه لحمٌلٌ مً لحب ُن تاث َتم للةو  ، تلج  لحضق ق  لحمقٌل  لحتي تمَ بهق لحقكوم  في ة وقٌ ت
َِ، و  َلل لحب لةةة  لحتقتلةةة  حلمةةةٌل َِ  ضةةةم ٍحةةةو توقةةة  بمةةة  مشةةةق َلقه ولحمةةةٌل فةةةي تغالةةة  لقتلقجةةةقه لحمةةةٌل

 ولحمململً ولحالب  مً لألٌوله لحمىق ٌن ولحتٌمقه.
ُنلىتفقٌن قاقغ لحتمللي لحمةقي فةي  لٌي .7 َلم   مةً مققف)ةقه ةة َبلة  ولحتملةليحتةي تضةمهق للحتاةا ولحبة َن لحت ُل  و

َبل لحضف  لفي  َتقق  في قاقغ لحتمللي لحمقي.حغ ُلٌل  مً لحمقبقه  مقي لت  ، مق لضل م

ُن،  َق  أل ي لحققق ه قوى ولقل لحتمللي لحمقي في قاقغ ة َل  لحو َله تلجقبلة  وحك هةق ت)ةى بمٌ لىتم لتضح وجةوٌ تاةو
َتضةته لحممةقللَ لحٌوحلة  إل لحمٌلةٌ مةً لحمقبةقه  لوجةٌحقةه فةي لحتملةلي، قلةو لمةقى لًٌو لحقٌ لألٌ و لحمالةوم لحتةي ل

حو   ٍل لحتي تقوى ًٌو تلمقى ُلً حققةوه  تٌلللقه )ى فيلحقه ٍو َكةُ لحملة َىةقح  م لحق قَ ولت قىةقي. ومةً ولقةل 
َكُ للو ضمقً تلمقى لحققةوه لتقت ةقٌل  ولتجتمقللة  ولحثققفلة  بمةق فلهةق لحقةه فةي لحتملةلي لو ةي  لإل ىقً، لحتي ت

َكُ بمق للي:  لحم

َل  لحىةقمل  لحمتمققةٌن للةو لتفققلة  ج لة  مىةيوحلقتهي مةً تةالى لحضةغا  ً لتقمى لحمج .1 تمل لحةٌوحي ولألاة
ُن  َ ةةق للةةو وقةة  لحمقةةقم لحجمةةقلي بقةةه لحمةةٌ للً فةةي قاةةقغ ةةة َل للي، إلجبق للةةو ىةةلاقه لتقةةتالى لإلىةة

َِ لحقق مةة ، َِ ولحتوىةةل فةةي لحمةةٌل ُمةة  حب ةةق  لحمةةٌل َفةةل لحق ةةقَ ولحىةةمقي ب ٌتةةقى مةةولٌ لحب ةةق  لحال ٌتةةقى  و ول 
َن لحمملل  لحتمللمل . ُم  حمىل َِ مً لحممٌله ولألٌوله ولحمولٌ لحال  لقتلقجقه لحمٌل

َلم  لحتق ةةة   .2 َلل ولحبةةة تلةةةقٌن مول ةةةل  لحميىىةةةقه لحٌوحلةةة ، تقةةةٌلي لحمةةة ح ولحمىةةةقلٌله ولحةةةٌلي حتمولةةةى لحمشةةةق
ُن. َتقق  بقاقغ لحتمللي لحمقي في قاقغ ة  بقت

 لحتمللي لً لحتجقٍبقه لحىلقىل  وتج لبه تٌلللقه لت قىقي.لحممى وبشكى جٌا للو تقللٌ قاقغ  .3
َبلة   .4 َتةي لحت ُل ُلةقٌن لحت ىةله بةلً و َل   لحممى لحجقٌ ولحٌيوم للو ت هق  لت قىقي لحفلىال ي، وللو وجةه لحىة

َتقق   ُن بمق لىمح بقت َبل  وقاقغ ة  قاقغ لحتمللي.في ولحتمللي في لحضف  لحغ
 .لحم ق   حتمٌلى وشقمل  موقٌن ح لغ  تو ىتلجقٌ لآلحل  لحم قىب  حل .5
َِ ت .6 ُلةٌل  مةً لحمةٌل ُنلةال    ملة   كبةَ حلتملةلي لحمه ةي وب ةق  م بقحشةكى لحم قىةم بمةق لتةول ي مةل لحتملةلي  لحمجهة

 لحمه ي لحقٌلو.
َِ بمق لمكً ٍوا لتقتلقجقه لحتق   مً لحتمتل بققهي في لحتمللي. .7 َن مول م  لحمٌل َلل في وتل  لحتى

 


