
واقع دراسة الكيمياء في الجامعات 
 وعزوف الطلبة عن دراسة الكيمياء
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 االناث%  المجموع التعليم المفتوح جامعات تقليدية البرنامج العام

 المجموع أنثى المجموع أنثى المجموع أنثى

 %78 43696 34290 17592 14198 26104 20092 التربية

 %73 18268 13407 2104 1727 16164 11680 الدراسات اإلنسانية والفنون

 %65 16040 10383 4460 3071 11580 7312 العلوم االجتماعية والصحافة

 %52 57525 29750 25636 15089 31889 14661 األعمال التجارية والقانون

 %73 7391 5402 961 680 6430 4722 والرياضياتالعلوم الطبيعية 

 %47 6433 3053 1830 1002 4603 2051 المعلوماتية وتكنولوجيا االتصاالت

 %40 17299 6922 0 0 17299 6922 اإلنتاجيةالهندسة والصناعات 

 %33 1316 434 207 68 1109 366 الزراعة

 %69 20513 14217 0 0 20513 14217 الصحيةالصحة والخدمات 

 %25 768 194 0 0 768 194 الخدمات
 %52 3237 1677 3237 1677 0 0 عام

 %62 192486 119729 56027 37512 136459 82217 المجموع

2017/2018واقع القبول في برامج البكالوريوس في الجامعات الفلسطينية   

https://www.mohe.pna.ps/moehe/factsandfigures 
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"A university without a chemistry department 
should be stripped of the title and redesignated 
a liberal arts college, which is all it is . "  

Harry Kroto, Nobel laureate 
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2009/2010 2016/2017 

 الذكور  االناث الذكور االناث

 عدد الطالب الجدد 40341 41% 59% 24957 45% 55%
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العلوم الطبيعية 

 والرياضيات

 

 الكيمياء
 

 الطلبة المسجلون في 176559 32% 68% 153976 44% 56%

 الجامعات 

64% 
 

36% 9738 
6.3% 

73% 27% 7391 

4.2% 
عدد طلبة العلوم 

 والرياضيات

 خريجو العلوم 1337 23% 77%

 (  ومنها الكيمياء)انخفاض تدريجي في عدد الطالب المتقدمين لتخصصات العلوم ** 

2016/2017واقع القبول في العلوم والكيمياء في الجامعات الفلسطينية   
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 واقع الكيمياء في بعض الدول 

 2009سنة % 0.6الى  1989سنة % 2: استراليا ** 
 ذكور% 45.3اناث % 54.7

 2004خريج سنة  5322الى  1992خريج  3500: المانيا ** 

2003     ”The Year of Chemistry”  

 1992دائرة كيمياء من سنة  28تم اغالق : المملكة المتحدة ** 
   2006الى  1990سنة  من% 25انخفض التحاق الطالب بحوالي 

وعدد الخريجين ثابت ويتوقع  1998من : الواليات المتحدة االمريكية**  

 سنة 15ان يكون هنالك نقص في سوق العمل لخريجي الكيمياء بعد حوالي 
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 "انثوية" كلية العلوم كلية  

لماذا تستقطب الكيمياء االناث بنسبة أكبر بكثير من الذكور،  

 !!رغم ان تخصص الكيمياء تناسب الجنسين؟؟

 نسبة االناث اللواتي يخرجن للدراسة في الخارج أقل بكثير من الذكور بحكم النظرة االجتماعية. 

قلة عدد المدارس الصناعية والزراعية والمهنية لالناث 

 نقاط مقارنة بمعدالت الذكور 10معدل الثانوية العامة لالناث يزيد ب 

  (صعوبة تعلم الكيمياء بال مدرس)الذكور بحضور المحاضرات أقل التزام 

 ميول االناث للقراءة والتحليل والحفظ أكثر من الذكور 

 وظيفة االنثى المستقبلية كمالية وليست أساسية 
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 (العلوم)أسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق بتخصصات الكيمياء 

 اسباب مجتمعية واقتصادية: أوالا 

o العمل شعور أولياء االمور بعدم وجود  فرص 

o  (سنوات5)دبلوم التربية العالي شرط لمعلم الكيمياء 

oطبيعة السوق 

oمحدودية فرص العمل 

o،يحمل لقب طبيب ، مهندس، صيدالني...... 
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طفولة العالم أحمد زويل الحاصل على في  
، كتب 1999جائزة نوبل في الكيميــاء عام 

 :والداه على باب غرفته وكراساته

 "   أحمد دكتور"                 



 :أسباب أكاديمية: ثانيا

  عالم الكثير يعتقد بأن مساقات  الكيمياء صعبة واننا نتعامل مع عالم ال نراه

 والجزيئاتالذرات 

 النجاح والرسوب 

(التعليم الموازي) االخرىفي التخصصات قبول معدالت ال تدني 

  اعتياديةالعلوم ومنها الكيمياء برامج برامج : األكاديميةالبرامج نوعية 

 سنوات 10بريطانيا واستراليا تغير المناهج كل  - 

 تضمين مساقات ادارة االعمال والريادة - 

 التفاعل مع القطاع الصناعي وتضمين الخطة تدريب ميداني - 
 

13.04.2019اللقاء الموسع للكيميائيين الفلسطينيين    8 



 (تستمر حتى وقت متأخر)كبير من الخطة يعتمد على المختبرات جزء 

 :تم تخفيض عدد ساعات التواصل العمليةمثال في استراليا 

 

 

 

 

 

  الكيمياءتدريس الكيمياء في المدارس ال تشجع على متابعة دراسة طرق 

  الجامعاتبين المدارس الثانوية وأقسام الكيمياء في التفاعل  : 

 المدارس لطلبةحاجة إلرشاد أكاديمي هناك  - 

 استخدام مختبرات الجامعة لطلبة المدارس - 

 
 

 :أسباب أكاديمية: ثانيا

ساعة تواصل/ 2004 ساعة تواصل/  1995 السنة الدراسية

  110 ا ول 

1 0 1 0 ال انية

190 220 ال ال ة

1 0 2 0 الرابعة
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 أسباب اعالمية: ثالثا
 

 :التخصصاتمسايرة التوجه العالمي واالعالمي حول أهمية بعض 

 (NGOs)الخدمة االجتماعية ،علم االجتماع 

 ITتخصصات  ،  المحاسبة،  MISاللغات،  
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 ال يوجد تنمية وتطور بدون العلوم الطبيعية والتطبيقية 
 تعمل دول نمور اسيا على أن تكون نسبة العلوم التطبيقية والتقنية

   3:1الى تخصصات االداب واالنسانية  

 

 مطلوب من المجتمع الكيميائي العمل مع القائمين على التخطيط والتطوير والتربية 

 والتعليم العالي إعادة توجيه البوصلة نحو العلوم الطبيعية وأن ال تهدر هذه الثروة  

 

 وشكرا الستماعكم


