
مجتمع فلسطيني يمتلك القيم والعلم والثقافة والتكنولوجيا إلنتاج المعرفة وتوظيفها في التحرر والتنمية.

 

بناء نظام تعليمي يساهم في ترسيخ القيم األخالقية والوطنية واإلنسانية، ويشكل حاضنة للتفكير النقدي. يطور أسس البحث والشغف للمعرفة، وينمي

الكفاءات الضرورية لتخريج مواطنين فاعلين، من خالل تمكين الكوادر التربوية المتميزة والقادرة على إحداث تغيير إيجابي في العملية التعليمية. تساهم

مخرجات النظام التعليمي الجديد في تلبية متطلبات التنمية الشاملة، وإنشاء فرص اقتصادية واعدة تحقق أهداف المجتمع الفلسطيني المتنور الحديث.

 

ضمان التحاق آمن وشامل وعادل في التعليم على مستويات النظام جميعها.

تطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول الطالب.

تعزيز المساءلة، والقيادة المبنية على النتائج، والحوكمة واإلدارة.

 

رياض األطفال، التعليم األساسي، التعليم الثانوي، التعليم المهني، التعليم غير النظامي، الحوكمة واإلدارة.

% من إجمالي الموازنة المجموع / شيكل  بنود الموازنة  

74.47%2,527,443,632   الرواتب واألجور  

7.36%  249,890,259  المساهمات االجتماعية

3.03% 102,733,600  السلع والخدمات "تشغيلية"

0.01%  500,000  النفقات الرأسمالية  

15.12%  513,251,161  النفقات التطويرية  

100.00%  3,393,818,652  المجموع

موازنۀ المواطن/ة

لوزارة التربیۀ والتعلیم 2022
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رؤية الوزارة 

رسالة الوزارة 

األهداف االستراتيجية لقطاع التعليم

 

البرامج

بلغت موازنة وزارة التربية والتعليم في العام 2022 ( 3,393,818,652) شيكل، من إجمالي

النفقات العامة لمراكز المسؤولية المختلفة والبالغة ( 18,110,000,000) شيكل، أي ما نسبته

(18.7%) من إجمالي النفقات العامة.

 

علماً أنه توجد موازنات إضافية مثل ضريبة التربية والتعليم، أو البرامج والمشاريع الممولة بعد إعداد الموازنة
واعتمادها، وتبرعات المجتمع المحلي ومساهماته، وتبني المدارس من قبل مؤسسات وأفراد المجتمع المحلي، 

ما يرفع من مقدار الموازنة المخصصة للتعليم في فلسطين.

بنود موازنة وزارة التربية والتعليم 2022
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المجموع: 3393.8 مليون شيكل



  تشغيلي  تطويري  البرنامج  
  الموازنة اإلجمالية

  تطويري وتشغيلي/بالشيكل

  النسبة من إجمالي

  موازنة الوزارة

  2.57%    87,193,419    72,201,720   14,991,699 رياض األطفال 

52.82%  1,792,705,437 1,428,029,863  364,675,574  التعليم  األساسي  

36.44%  1,236,622,044  74,622,7021,161,999,342  التعليم  الثانوي  

1.94%  65,876,103 41,897,290  23,978,813    التعليم  المهني

  0.01%  50,000473,614  423,614    التعليم  غير النظامي   

6.22%  210,948,035  176,389,277  34,558,758    الحوكمة   واإلدارة 

  100.00%  3,393,818,652  2,880,567,491    513,251,161   المجموع

تطويري تشغيلي

التعليم األساسي رياض األطفال التعليم الثانوي  الحوكمة واإلدارة التعليم غير النظامي التعليم المهني
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  تمويل خارجي  تمويل  وزارة مالية    تمويل  محلي  المجموع/بالشيكل

513,251,161 128,106,000  146,999,823    238,145,337  

  %100    %24.96  %28.64 %46.40
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موازنة وزارة التربية والتعليم موزعة على البرامج الستة بالشيكل:

 

مصادر تمويل الموازنة التطويرية لوزارة التربية والتعليم 2022 بالشيكل

تكلفة الطالب: بلغت تكلفة الطالب المتوقعة من موازنة العام 2022 (3,765.14) شيكل، أي ما يعادل (1,140.95) دوالر

* تكلفة الطالب: حصة الطالب الواحد في المدارس للصفوف (1-12) والصفوف التمهيدية والدارسين في برامج محو األمية والتعليم الموازي للقطاع الحكومي،
من موازنة وزارة التربية والتعليم التشغيلية والتطويرية للبرامج التعليمية، ويتم حسابها من خالل قسمة الموازنة التشغيلية والتطويرية السنوية إلى عدد

الطلبة المتوقع للسنة نفسها.
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موازنة وزارة التربية والتعليم موزعة على البرامج الستة بالمليون شيكل:

 



  اسم  المشروع    الموازنة التطويرية  بالدوالر    الموازنة التطويرية بالشيكل

155,412,490 47,094,694
 استكمال وبناء وصيانة المدارس، بما فيها مدارس القدس ومناطق ج، ومنطقة أريحا واألغوار في

مواجهة مخططات الضم اإلسرائيلية  وتعزيز صمود المواطنين.

21,201,236 6,424,617   بناء وصيانة المدارس المهنية والكليات.

85,245,864 25,832,080   دعم المدارس في القدس الشريف  والمناطق تحت السيطرة الفلسطينية.

4,273,847 1,295,105  إنتاج وتوفير الوسائل التعليمية التعلمية.  

2,156,582 653,510   إنشاء الفضائية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

33,308,087 10,093,360  STEM استراتيجية الرقمنة والتعلم الذكي  وبرنامج  

3,360,027 1,018,190   إثراء وتطوير المناهج وأدلتها.

24,615,710 7,459,306  صيانة واستبدال األثاث المدرسي  والمكتبي واألجهزة المكتبية.

8,365,500 2,535,000  افتتاح صفوف تمهيدي حكومية في المدارس.

140,923,146 42,703,984   تنفيذ األنشطة المساندة للطلبة (أنشطة  طالبية، صحية، إرشادية).

10,845,893 3,286,634   تأهيل المعلمين واإلداريين والطواقم المساندة ضمن سياسات ومعايير التأهيل التربوي المهني.

6,807,570 2,062,900   التعليم العالجي والتعليم المساند والتعافي لطالب المرحلة األساسية.

8,279,700 2,509,000   األبنية اإلدارية في الوزارة والمديريات.

2,042,073 618,810   االختبارات الدولية واإلقليمية والدولية (الوطنية، تيمس، بيزا).

506,837,725 153,587,189   المجموع العام.

  النسبة المئوية   أعداد الطلبة    الجنس الجهة  المشرفة   المحافظات

 

  الشمالية (الضفة الغربية) 

  

  حكومة  

  48% 295,626  ذكور 

52%316,068  إناث 

100%  611,694    مجموع  

  وكالة 

40%18,395  ذكور 

  60% 27,576  إناث 

100%45,971  مجموع 

خاصة

55%90,824  ذكور   

45%73,591  إناث 

100%164,415مجموع

 

  الجنوبية (قطاع غزة)

  

  حكومة  

48%  138,212    ذكور 

52%  151,473    إناث  

100%289,685  مجموع 

  وكالة 

 

52%149,091  ذكور 

48%  140,076   إناث  

100%289,167  مجموع 

  خاصة 

54%30,077  ذكور 

46%26,037  إناث   

100%56,114  مجموع 

1,457,046  المجموع  الكلي لفلسطين لكافة المراحل 

أهم المشاريع التطويرية للعام 2022

أعداد الطلبة في فلسطين لكافة المراحل (تمهيدي، أساسي، ثانوي) موزعة حسب الجنس وجهة اإلشراف 2022.

3 *مالحظة: بيانات قطاع غزة هي بيانات أولية، وقد تصدر بيانات ال تتطابق معها في الكتاب االحصائي. 



  المجموع غزة  الضفة    الجهة المشرفة  

2,307  429  1,878    حكومة

162  66  96    وكالة  

673  278  395    خاصة

3,142  773  2,369    المجموع  

أعداد المدارس في العام 2022

  النسبة المجموعغزة  الضفة  الجنس  

 50.5%  4,843  1,558  3,285  ذكر

49.5%  4,748  1,744  3,004  أنثى

100%  9,591  3.302    6,289    المجموع  

 100%  34%    66%    النسبة

  نسبة اإلناثنسبة الذكور  المجموع   أنثى  ذكر    الجنس  

58.90%41.15%  49,813  20,49729,316  عدد الموظفين

  مجموع الرواتب

  بالشيكل
  1,063,579,425  1,463,864,2072,527,443,632  %42.08   %57.92  

عدد الطلبة من ذوي اإلعاقة في فلسطين للمراحل كافة - حكومي 2022

أعداد الموظفين العاملين في وزارة التربية والتعليم وتصنيفهم حسب الجنس

  المجال  الرقم
   المباني المدرسية للعام 2022  

  المجموع  مختلطة   إناث   ذكور 

41510عدد  المدارس الجديدة المتوقع إنجازها العام 12022

0235عدد  المدارس المتوقع توسعتها وإنجازها العام 22022

65213عدد المدارس الجديدة قيد التنفيذ والمتوقع استكمال العمل بها العام 32023

1081028المجموع  

معلومات االتصال بالوزارة:

المقر الرئيس: رام الله- الماسيون- قرب المجلس التشريعي

رقم الهاتف: 0097022983200 

،info@moe.edu.ps :البريد اإللكتروني                                            http://www.moe.pna.ps :الموقع اإللكتروني

@moeheps :صفحة التويتر                                    @Palestinian.MO : صفحة الفيسبوك وانستغرام

 

 

 

األبنية المدرسية الجديدة للعام 2022
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