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2 جهاز البتوب
موزعة مناصفة للفائزين من الضفة الغربية وقطاع غزة 

4 أجهزة تابلت مواصفات عالية
موزعة مناصفة للفائزين من الضفة الغربية وقطاع غزة

14 جهاز تابلت مواصفات جيدة 
موزعة مناصفة للفائزين من الضفة الغربية وقطاع غزة

الدورة الثانية

وزارة التربية والتعليم العالي
 والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

سيتم منح الفائزين بالمراتب العشره األولى في كل من الضفة الغربية 
وقطاع غزة في المرحلة النهائية جوائز قيمة على النحو اآلتي:

 كما سيتم منح جوائز عينية لكافة الطلبة المتأهلين
للمراحل التمهيدية والنهائية من المسابقة

جوائز المسابقة:
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آلية المشاركة في المسابقة:

يتم تنفيذ 
المسابقة على 

مرحلتين:

المرحلة األولى من جولتين:

المسابقة تستهدف طلبة 
الصفوف التاسع والعاشر 

فقط لمجموعة من 
المدارس الفلسطينية 
(الحكومية والخاصة 
ووكالة الغوث) في 
مختلف محافظات 

المسابقةالوطن.
فردية للطلبة

سيتم اختيار 
المدارس المشاركة 
من قبل وزارة التربية 

والتعليم العالي 
وذلك بناًء على 

معايير محددة من 
قبل الوزارة.

يقوم طلبة المدارس 
المختارة للمشاركة في 
المسابقة بالدخول الى 
موقع الجهاز المركزي 
لإلحصاء الفلسطيني 

واإلطالع على كل ما هو 
منشور على الموقع، 

والتركيز على موقع طلبة 
المدارس

www.pcbs.gov.ps 
www.pcbs.gov.ps/students

- الجولـــة األولـــى: تنفـــذ يـــوم 2018/12/05، يشـــارك فيهـــا كافـــة طلبة صفوف التاســـع والعاشـــر من 
المدارس المشاركة الختيار 300  طالب / طالبة، حيث سيتم اختيار اعلى 3 فائزين من كل مديرية.

- الجولـــة الثانيـــة: ســـيتم تنفيذها يوم 2018/12/12، يشـــارك فيها الطلبة الفائزين مـــن الجولة األولى 
الختيار أعلى 20 طالب / طالبة على مستوى الوطن، مناصفة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

المرحلة الثانية: ســـيتم تنفيذها يوم 2018/12/24، في احتفال رسمي عبر الفيديو كونفرنس 
بيـــن الضفـــة الغربيـــة  وقطـــاع غـــزة، بحضـــور الشـــركاء والعديد مـــن المؤسســـات ذات العالقة 
ويتنافس فيها الطلبة المتأهلين وعددهم (20) طالب وطالبة على جوائز المسابقة، وستتولى 

لجنة مختصة إدارة هذه المسابقة باستخدام تقنيات حديثة.

إبراز أهمية ودور اإلحصاء في الحياة العلمية 
والعملية بشكل مشوق وبسيط

تشجيع الطلبة وزيادة معرفتهم بالبيانات 
والمؤشرات اإلحصائية 

تعزيز العالقة بين طلبة المدارس والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

أهداف المسابقة:

ينفذ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي 

وبتمويل من (صندوق األمم المتحدة للسكان 
ومنظمة األمم المتحدة للطفولة)، الدورة 
الثانية من المسابقة اإلحصائية  المدرسية 
والتي تستهدف مجموعة من المدارس 

الفلسطينية الحكومية والخاصة ومدارس 
وكالة الغوث في محافظات الوطن كافة، 

وذلك خالل الفترة  (تشرين ثاني- كانون أول) 
من العام 2018.

رسالة الجهازأعزاؤنا الطلبة:
إنتاج ونشر اإلحصاءات الرسمية 

الموضوعية، ذات الجودة العالية، 
وفي الوقت المناسب، والمتسقة 
مع أفضل الممارسات اإلحصائية 

لتلبية احتياجات المستخدمين على 
المستويين الوطني والدولي.

رؤية الجهاز
نظام معلومات إحصائي فعال ومتاح 

لالستخدام يساهم في بناء الدولة.


