
بين يناير حتى43%
مايو 2020
مقارنة بمتوسط يناير حتى مايو 2019

27%
وبنسبة

مقارنة بمتوسط يناير
حتى مايو 2018

تراجع اإلنفاق التنموي بمقدار

اإلنفاق التطويري بحلول
مايو 2020 أقل بنسبة

43%
من اإلنفاق التطويري
بحلول مايو 2019، وأقل

حتى شهر مايو 2020 بنسبة

+1.4%
مقارنة بمتوسط يناير-مايو
في الفترة ما بين 2017-2019

هناك انخفاضًا بنسبة

-1.62%
في نفقات التطويرية في الفترة
ما بين يناير ومايو 2020، مقارنة
مع المتوسط في الفترة ما بين

يناير ومايو 2017-2019

بـ27%
من النفقات التطويرية
بحلول مايو 2018

زيادة في النفقات التطويرية لوزارة التربية والتعليم 

واقع التعليم في فلسطين في ظل
حالة الطوارئ ”جائحة كوفيد19“



ما نسبته 53.1%
و%51.8 من الميزانية
التطويرية المتاحة
لعامي 2017 و2018

على التوالي

بلغ اإلنفاق الفعلي
لوزارة التربية والتعليم

21.3%
من إجمالي اإلنفاق
العام في عام 2017

بلغت مخصصات الميزانية التطويرية

بلغ اإلنفاق الفعلي
لوزارة التربية والتعليم

19.8%
من إجمالي اإلنفاق
العام في عام 2019

بلغ اإلنفاق الفعلي
لوزارة التربية والتعليم

21.5%
من إجمالي اإلنفاق
العام في عام 2020

في  انخفضت  التطويرية  النفقات 
عّما   2020 العام  من  االول  النصف 
من  االول  النصف  في  عليه  كانت 
شيكل  مليون   “137.7” من   2019

إلى ”84.5“ مليون شيكل.

إغالق
3,037

مدرسة وتعليق الدراسة

األكاديمية المنتظمة

لـ 1,282,054 طالب

خالل جائحة كورونا 2020



إنتاج األدوات والبرامج
لدعم الرقمنة وإتاحتها

بناء قدرات المعلمين
في مجال الرقمنة

التعلم اإللكتروني والرقمنة
والتعلم الذكي والحوسبة اإلدارية

تطوير المناهج
وتحسينها

تركيب األلواح الشمسية
داخل المدارس

دعم المدارس في القدس
والمناطق المصنفة "ج"

2018

التعليم العالجي والتعويضي
لطالب المراحل االبتدائية

بناء وصيانة المدارس
والكليات والجامعات

التغييرات التي طرأت على
أولويات وزارة التربية والتعليم

2017



حصول أطفال المدارس وأسرهم
في الضفة الغربية وقطاع غزة
على قدر كاٍف من المعلومات
حول الجائحة وتدابير النظافة الوقائية

إتاحة الوصول ألطفال المدارس
وأولياء أمورهم إلى منصات مجانية
على اإلنترنت تتناسب مع الفئة العمرية،
وإلى المواد وأوراق العمل والدروس

دعم السالمة النفسية-االجتماعية
لكل من الطالب وزمالئهم ومربيهم

في الضفة الغربية وغزة

تحسين جميع مرافق المياه
والصرف الصحي والنظافة

WASH في المدارس

عدد المدارس في الضفة
“حكومية، اونروا، خاصة“

2,323
812 739 772

عدد المدارس في غزة
“حكومية، اونروا، خاصة“

751
192 245 314

عدد مدارس التحدي
”ذكور واناث“

18
000 000 000

عدد الطلبة
في الضفة

734,316

373,191 361,125

عدد الطلبة
في غزة

574,849

286,654 288,195 

عدد الطلبة في
مدارس التحدي

1,234
502 732

عدد الطلبة ذوي
اإلعاقة في غزة

3,254

1,347 1,907 

عدد الطلبة ذوي
اإلعاقة في الضفة

5,680
 2,787  2,893 

عدد رياض األطفال
الحكومية في كافة
المحافظات بالضفة

234

األولويات واألهداف األربعة لخطة الطوارئ الوطنية2020

المدارس والطلبة في الضفة وغزة باالرقام 2020

تم اصدار هذا الكتاب (أو التقرير) بدعم من االتحاد األوروبي، وان محتويات هذا الكتاب 
بأي  الشريكة) وال تعكس  المؤسسة  الناشر/   / المؤلف  التقرير) هي من مسؤولية  (أو 

شكل من األشكال وجهة نظر االتحاد األوروبي.


