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  تمكين األجيال الفلسطينية

  ظروف قاهرةحتت التعليم والتعلم 
  

  
  احملتويات

  
  

  صفحة       
  

  11    تقدير
  13    مقدمة

  
  حتديات تعليم الفلسطينيين يف إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة يف الفترة   :الفصل األول

   1967ـ  1948ما بين 
  

21 

  27    ت تعليم الفلسطينيين يف إسرائيلحتديا
  37    حتديات تعليم الفلسطينيين يف الضفة الغربية

  54    قطاع غزة  حتديات تعليم الفلسطينيين يف
  66    حتديات التعليم يف وكالة الغوث الدولية

  80    حتديات التعليم يف القطاع اخلاص
  81    مالحظات استنتاجية

  
  لفترة حتديات تعليم الفلسطينيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف ا  : ينالفصل الثا

   1994 -1967ما بين 
  

87 

  89    البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية
  97    التعليم العام

  122    التعليم التقني واملهني
  133    التعليم العايل

  144    مالحظات استنتاجية
  
  وقطاع غزة يف الفترةحتديات تعليم الفلسطينيين يف الضفة الغربية   : لثالفصل الثا

   2006 -1994ما بين 
  

151

  153    البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية
  159    ارية والتنظيمية اجلديدة للوزارة والتحدياتالهيكلية اإلد

  169    املناهج الفلسطينية والكتب املدرسية واإلصالح
  182    تمويل عملية التعليم
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  184    التعليم يف الوكالة
  187    املدارس اخلاصة

  190    إعداد املعلمين وتطويرهم
  196    التعليم التقني واملهني

  202    التعليم العايل
  234    التعليم غير الرسمي من املنظور الثقايف

  237    إشكالية التنمية الثقافية يف فلسطين
  238    مالحظات استنتاجية

  
245  اآلفاق املستقبلية للعملية التعليمية التعلمية الفلسطينية   :لرابعالفصل ا

  247    مالحظات تمهيدية
  248  مقاربات مفاهيمية   :أوالً

  248    التربية والتنمية
  249    التربية والهوية واالنتماء

  250    التربية وتطوير الفكر التحليلي الناقد
  251    اج املعرفةالتربية وإنت

  والدالالت املؤشرة على النتائج املرجوة،  2006 -1948جتربة التعليم الفلسطيني يف فلسطين للفترة   :ثانياً
  حسب املراحل الزمنية املتعاقبة 

  
253  

  276  استقراء اآلفاق املستقبلية للفعل التربوي الفلسطيني يف فلسطين   :ثالثاً
  

281    املصادر واملراجع

  
 فهرس اجلداول

     : الفصل األول

 32   1969/1970و  1948/1949تعليم األقلية الفلسطينية يف إسرائيل يف العامين   ):1(جدول 

  ، 1965/1966و  1955/1956توزيع الطلبة الفلسطينيون يف األردن للعامين   ):2(جدول 
  حسب جهة اإلشراف 

  
37  

  77   1970 -1951ميزانية قطاع التعليم من املوازنة العامة للوكالة يف سنوات خمتارة ما بين   ):3(جدول 

     : الفصل الثاين

108   1991/1992إحصاء مقارن للتعليم يف قطاع غزة والضفة الغربية يف العام   ):1(جدول 

  إحصاء مقارن ألعداد الطلبة حسب اجلنس يف قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل   ):2(جدول 
  ألعوام خمتارة 

  
108  

  111  يف فلسطين ) تقود إىل التوجيهي(توزيع املدارس املهنية يف مرحلة ما بعد اإلعدادية   ):3(جدول 
  115   1975/1976التوزيع النسبي للمعلمين املؤهلين وغير املؤهلين يف الضفة الغربية   ):4(جدول 
  121  أعداد الطلبة والشُعب يف مدارس القدس اخلاصة خالل فترة تطبيق املنهاج اإلسرائيلي   ):5(جدول 
  124   1994/1995توزيع برامج التدريب يف كليات اجملتمع يف الضفة الغربية وقطاع غزة للعام   ):6(جدول 
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  125  جملتمع يف فلسطين توزيع كليات ا  ):7(جدول 
  127   1990توزيع الطلبة يف كليات اجملتمع يف فلسطين للعام   ):8(جدول 
  كلية الفتيات التابعة لوكالة الغوث  النمو يف التخصصات املتوائمة مع حاجة السوق يف  ):9(جدول 

  الدولية، توزيع األقسام املهنية ألعوام خمتارة 
  

130  
  132   1991أعداد اخلريجين واألماكن املتوفرة للتدريب يف العام   ):10(جدول 
  141  . 1993/1994البرامج األكاديمية يف اجلامعات الفلسطينية للعام الدراسي   ):11(جدول 
  143  بعض املؤشرات ملمارسات االحتالل القمعية ضد التعليم العايل   ):12(جدول 

    : الفصل الثالث

164   2005/2006إحصاءات إجمالية عن التعليم الفلسطيني حسب السلطة املشرفة للعام   ):1(جدول 

  166   1999/2000عدد مدارس القدس حسب ملكية بناء املدرسة وفترة الدوام للعام الدراسي   ):2(جدول 
  178   1999/2005ة للتعليم الثانوي نسبة الطالب امللتحقين باألفرع اخملتلف  ):3(جدول 
  أعداد املدارس الفلسطينية التي تقدم تعليماً مهنياً حسب السلطة املشرفة والفرع   ):4(جدول 

   2005/2006واملنطقة للعام 
  

179  
  ألنشطة وزارة التربية والتعليم اخملتلفة  ةاملانح االلتزامات املالية من الدول  ):5(جدول 

  ) مليون دوالر( 2005ـ  1999لألعوام 
  

182  
  لنفقات التشغيلية اخملتلفة ميزانية وزارة التربية والتعليم العايل على بنود اتوزيع   ):6(جدول 

  ) مليون شيكل( 2005ـ  2000لألعوام 
  

183  
  200   اإليرادات احملتملة من نظام التدريب  ):7(جدول 
  204   سات التعليم العايل حسب املؤسسة وعدد الطلبةمؤس  ):8(جدول 
  205   توزيع مؤسسات التعليم العايل حسب املناطق اجلغرافية  ):9(جدول 
  212  سات التعليم العايل الفلسطينية حسب الشهادة يف مؤس 2005التخصصات املعتمدة العام   ):10(جدول 
  217   2005ـ  2002املتقدمون والناجحون يف امتحان الثانوية العامة   ):11(جدول 
  219   2003/2004م الطلبة امللتحقون بالتعليم العايل حسب نوع املؤسسة ومستوى الشهادة للعا  ):12(جدول 
  توزيع الهيئات التدريسية حسب التصنيف الوظيفي ونوع مؤسسات التعليم العايل   ):13(جدول 

   2003/2004للعام 
  

221  
  عليم العايل موزعة حسب الشهادة واجلنس وحالة هيئات التدريس يف مؤسسات الت  ):14(جدول 

   2003/2004التفرغ للعام 
  

222  
  النسبة املئوية للمتفرغين وغير املتفرغين من أعضاء الهيئات التدريسية يف اجلامعات الفلسطينية   ):15(جدول 

   2002/2003الدراسي  للعام
  

223  
  223   2002/2003توزيع أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات حسب اجلامعة ودرجة التفرغ للعام   ):16(جدول 
  235   2006عها اجلغرايف، املؤسسات الثقافية حسب طبيعة املؤسسة وتوزي  ):17(جدول 
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 :رابعالفصل ال
  أهم املؤشرات الدالة على قدرة النظام التربوي على تطوير الفكر التحليلي الناقد عبر احلقب   ):1(جدول 

   2006 -1948التاريخية 
  

262

  
 


