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Why this study? 
 

 

 

The decline in the number of students who study Math and Physics in 
Palestinian Universities  

 

 

 

 

 

 



Previous Studies  

 

• Awadallah (2011) conducted a study to investigate the reasons why 
students in the first grade secondary are reluctant to go to the 
scientific stream in the Gaza Governorates and the ways to limit this 
phenomena  

 

 

• The Ministry of Education (2015) conducted a study to investigate the 
reasons why students in the tenth grade are reluctant to go to the 
scientific stream, and their effect on the economy. 

 

 

 



The Aims of the Study  

 

• To study students attitudes of the scientific Tawjihi towards 
Mathematics and Physics 

  

• To study the reasons of why the students with the scientific 
Tawjihi did not Major in Math  or Physics 

 

• To Know what encouraged students to major in Math or 
Physics 



What did we do? 
 

Conducted four questionnaires 

Freshmen students with Scientific Tawjihi at Palestinian Universities 

Sample 
• Students majored in Mathematics  

• Students majored in Physics 

• Students majored in other fields other than Mathematics or Physics  

 

2. Scientific Tawjihi Students at Palestinian Schools 

 

 



Population of Interest   

• Universities 

We selected five universities: Palestine Technical University-Kadoorei 
Al-Najah University, Al-Quds University, Bethlehem University, and 
Palestine Polytechnic University 

 

• Schools 

We selected Six Governorates: Jenin, Tulkarm, Ramallah, Bethlehem, 
Central Hebron and South Hebron 



Purposive Sampling  

 

All  Math Students (44) 

 

All Physics Students (45) 

 

Sample of non-math-Physics Students (373) 

 

Sample of Tawjihi Students ( 360 ) 



Consistency of the data  

 

• Cronbach’s alpha was used to measure the internal consistency, that 
is, how closely related a set of items are as a group. It is considered to 
be a measure of scale reliability.    

 

• The questionnaires were validated by Specialists and experts in the 
field.  
 

 

• Range: 79%  -  86% 



تخصص الرياضيات– الشخصيةخصائص المبحوثين   
 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 %72.7 22 أنثى الجنس
 %27.3 22 ذكر  
 %100.0 44 المجموع  

 %29.5 13 مدينة مكان السكن

 %63.6 28 قرية  

 %6.8 3 مخيم  
 %100.0 44 المجموع  

 %77.3 34 حكومية نوع المدرسة
 %9.1 4 خاصة  
 %13.6 6 بلدية القدس  
 %100.0 44 المجموع  

 %2.3 1 70أقل من -60من  (الثانوية العامة)المعدل العام في امتحان اإلنجاز
 %34.1 15 80أقل من -70من   
 %45.5 20 90أقل من -80من   
 %18.2 8 100اقل من -90من   
 %100.0 44 المجموع  



تخصص الرياضيات– خصائص المبحوثين الشخصية  

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 %36.4 16 أقل من توجيهي المستوى التعليمي لألب

 %22.7 10 توجيهي  

 %36.4 16 بكالوريوس  

 %4.5 2 ماجستير  

 %0.0 0 دكتوراه  

 %100.0 44 المجموع  

 %40.9 18 أقل من توجيهي المستوى التعليمي لألم

 %31.8 14 توجيهي  

 %25.0 11 بكالوريوس  

 %2.3 1 ماجستير  

 %100.0 44 المجموع  



عند تقديمك لطلب االلتحاق بالجامعة هل كان تخصص الرياضيات 
 اختيارك األول؟

 

 النسبة المئوية العدد اإلجابة

 %63.6 28 نعم

 %36.4 16 ال

 %100.0 44 المجموع



تخصص الفيزياء -الشخصيةخصائص المبحوثين   
 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 %71.1 26 أنثى الجنس
 %28.9 19 ذكر  
 %100.0 45 المجموع  

 %28.9 13 مدينة مكان السكن
 %66.7 30 قرية  
 %4.4 2 مخيم  
 %100.0 45 المجموع  

 %4.4 2 وكالة نوع المدرسة
 %93.3 42 حكومية  
 %2.2 1 خاصة  
 %100.0 45 المجموع  

الثانوية )المعدل العام في امتحان اإلنجاز

 (العامة
أقل -70من 

 80من 
14 31.1% 

  
أقل -80من 

 90من 
14 31.1% 

  
اقل -90من 

 100من 
17 37.8% 

 %100.0 45 المجموع  



تخصص الفيزياء -خصائص المبحوثين الشخصية  
 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 المستوى التعليمي لألب
أقل من 

 توجيهي
11 24.4% 

 %26.7 12 توجيهي  
 %48.9 22 بكالوريوس  
 %100.0 45 المجموع  

 المستوى التعليمي لألم
أقل من 

 توجيهي
15 33.3% 

 %40.0 18 توجيهي  
 %26.7 12 بكالوريوس  
 %100.0 45 المجموع  

 مهنة األب
موظف 

 حكومي
10 22.2% 

 %77.8 35 غير ذلك  
 %100.0 45 المجموع  

 مهنة األم
موظف 

 حكومي
4 8.9% 

 %91.1 41 غير ذلك  
 %100.0 45 المجموع  



  
عند تقديمك لطلب االلتحاق بالجامعة هل كان تخصص الفيزياء 

 اختيارك األول؟
 

 النسبة المئوية العدد اإلجابة

 %57.8 26 نعم

%42.2 19 ال  

 %100.0 45 المجموع



غير المتخصصين في الرياضيات أو لطلبة ل -الشخصيةخصائص المبحوثين 
  الفيزياء 

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير
 %64.6 20 أنثى الجنس

 %35.4 164 ذكر  
 %100.0 373 المجموع  

 %47.5 177 مدينة مكان السكن
 %49.1 183 قرية  
 %3.5 13 مخيم  
 %100.0 373 المجموع  

 %0.5 2 وكالة نوع المدرسة
 %80.7 301 حكومية  
 %16.4 61 خاصة  
 %1.9 7 بلدية القدس  
 %0.5 2 غير ذلك  
 %100.0 373 المجموع  

الثانوية )المعدل العام في امتحان اإلنجاز

 (العامة
 %1.9 7 70أقل من -60من 

 %20.4 76 80أقل من -70من   
 %40.8 152 90أقل من -80من   

 %37.0 138 100اقل من -90من   

 %100.0 373 المجموع  



خصائص المبحوثين الشخصيةالطلبة غير المتخصصين في الرياضيات 
 %17.7 66 أقل من توجيهي المستوى التعليمي لألب أو الفيزياء 

 %33.2 124 توجيهي  
 %37.3 139 بكالوريوس  
 %7.5 28 ماجستير  
 %4.3 16 دكتوراه  
 %100.0 373 المجموع  

 %19.0 71 أقل من توجيهي المستوى التعليمي لألم
 %33.8 126 توجيهي  
 %44.0 164 بكالوريوس  
 %2.4 9 ماجستير  
 %0.8 3 دكتوراه  
 %100.0 373 المجموع  

 %28.2 105 موظف حكومي مهنة األب
 %71.8 268 غير ذلك  
 %100.0 373 المجموع  

 %20.4 76 موظف حكومي مهنة األم
 %79.6 297 غير ذلك  
 %100.0 373 المجموع  



 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 %53.3 192 أنثى الجنس

 %46.7 168 ذكر  

 %100.0 360 المجموع  

 %75.6 272 مدينة مكان السكن

 %17.5 63 قرية  

 %6.9 25 مخيم  

 %100.0 360 المجموع  

 %1.7 6 70أقل من -50من  المعدل في الصف الحادي عشر

 %16.4 59 80أقل من -70من   

 %41.9 151 90أقل من -80من   

 %40.0 144 100اقل من -90من   

 لطلبة التوجيهي – خصائص المبحوثين الشخصية
 



 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 %18.3 66 أقل من توجيهي المستوى التعليمي لألب
 %32.5 117 توجيهي  
 %31.7 114 بكالوريوس  
 %13.1 47 ماجستير  
 %4.4 16 دكتوراه  
 %100.0 360 المجموع  

 %17.8 64 أقل من توجيهي المستوى التعليمي لألم
 %33.3 120 توجيهي  
 %40.8 147 بكالوريوس  
 %6.9 25 ماجستير  
 %1.1 4 دكتوراه  
 %100.0 360 المجموع  

 %29.2 105 موظف حكومي مهنة األب
 %70.8 255 غير ذلك  
 %100.0 360 المجموع  

 %20.0 72 موظف حكومي مهنة األم
 %80.0 288 غير ذلك  
 %100.0 360 المجموع  

 لطلبة التوجيهي – خصائص المبحوثين الشخصية

  
 



 تخصص الرياضيات والفيزياء -محاور الدراسة

 اآلخرين( تشجيع)تأثير•

 الرياضياتحب موضوع •

 العملتوفر فرص •

 الدراسةفي إكمال لرغبة •

 العامةاألسباب محور •

 .محور ضعف المعدل•

 

 



 الرياضيات والفيزياءلغير تخصص  -محاور الدراسة

 اآلخرينمحور تأثير •

 الموضوعمحور •

 المناهجمحور •

 العملمحور •

 محور القدرات•



التوجيهي-الدراسةمحاور   

 الرياضياتمحور الشعور اإليجابي اتجاه •

 الرياضياتالشعورالسلبي اتجاه   محور•

 الحياةالرياضيات في أهمية •

 اآلخرينتأثير وتشجيع •

 المستقبلالحصول على العمل في •

 

 





 





 













Conclusion  

• Students majoring in Math or Physics (both males and females) showed 
high interest in their major subject and willing to pursue their higher 
education. 

 

• For students with non-Math-Physics majors, people surrounding them, 
mainly their relatives, have high influence when choosing /not choosing 
the subject  

 

• The current curriculum does not encourage students to study Mathematics 
or Physics 

• The high percentage of failing in these two subject does not encourage the 
students to purse Math or physics 

 

• No major differences in attitudes towards Math and Physics between 
female and male students 



Recommendations  

• Positive attitudes towards the importance of Mathematics and 
Physics in life are necessary in secondary schools. There is need for 
teachers, parents, and any other education stakeholder to enhance 
these positive attitudes.  

 

• Encouraging Students to study Math (Physics) should start at Schools  

 

•  Redesign the school curriculum to reflect more real life problems and 
enhance the problem  based learning pedagogy. 

 



Recommendations  

• Increase public awareness, especially parents, about the 
importance of students choosing what they want to study. 

 

• Increase job opportunities for our graduates in these two majors 

 

• The universities should initiate scientific hubs to attract school 
students to learn more about these two subjects as extra 
curriculum activities.  
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