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، وتطبيقًا لما نّص  مع الرؤى البحثية والتربوية للمركز التربوي للبحوث واالنماء تماشيًا

شامل للمدارس  ز التربوي سّباقًا، منذ تأسيسه، إلى تنفيذ مسحعليه قانون إنشائه، كان المرك

اللبنانية كافة، من رسمية وخاصة وذلك في إطار ما ُيعرف بــ"مشروع اإلحصاء التربوي 

  الشامل".

يتم من خالل هذا المشروع جمع المعلومات اإلحصائية المكّونة للنظام التربوي من 

صل المباشر مع المؤسسات التعليمية العامة، الرسمية مدارس ومعلمين وتالمذة عن طريق التوا

  والخاصة، والمهنية/التقنية، إضافة الى معاهد التعليم العالي وجامعاته.

تكتمل هذه المعلومات لتكّون ما يسمى بــ"قاعدة المعلومات التربوية" التي تخضع سنويًّا 

  نال هو "النشرة اإلحصائية". لتغذية وتيويم، يقّدمها المركز التربوي بقالب علمي سهل الم

تشّكل النشرة االحصائية مرجًعا أساسًيا ومرتكزًا لكّل دراسة أو بحث أو مشروع تربوي 

التربية والتخطيط التربوي والبيداغوجيا، في لبنان والعالم، عن الواقع  يمكن أن يقوم به باحثو

طويره، ليواكب متطّلبات المدرسي والتربوي في لبنان ومشاكله وشجونه وإمكانية تحسينه وت

  التقّدم التربوي العالمي.

ومن جهته، يقوم المركز التربوي باالستعانة بهذه المعلومات ليحّولها إلى مؤّشرات قابلة 

للتحليل واالستنتاج، كما ويرتكز عليها في جميع المشاريع التي يقوم بها مثل تطوير المناهج 

التحصيل التعّلمي، مشروع الكتاب المدرسي  التعليمية، مشروع التدريب المستمر، مشروع

الوطني، مشروع إدماج مفاهيم التربية اإلنجابية في المناهج التعليمية، مشروع التربية البيئية، 

  مشروع المواطنية، مشروع خدمة المجتمع ... إلخ.
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 وفي هذا االطار، أوّد أن أشكر المؤسسات التربوية/التعليمّية في لبنان من دون استثناء

على تعاونها مع المركز التربوي، وأقّدر لها هذه الثقة، وهي ثقة ناجمة عن تاريخ حافل بالتعامل 

والشراكة الحقيقية بيننا في مفاصل ومشاريع ال تعّد وال تحصى، ونابعة من شعارنا "وبالتربية 

  دنا.نبني مًعا"، نبني الموارد البشرية الوطنية ونتعاون من أجل تحقيق الهدف األسمى لبل

كما أشكر وأهنئ فريق عمل مكتب البحوث التربوية على إنجازاته وعلى الجهود الجّبارة 

التي يبذلها من أجل تقديم كل ما هو مفيد ونافع لخدمة لبنان وإعالء شأنه. وأدعو الباحثين 

ها والمؤّسسات االستشارية التي تحتاج إلى هذه اإلحصاءات لتبني عليها آراءها وأرقامها وتحليالت

وإرشاداتها، إلى أن تذكر مصدرها "المركز التربوي للبحوث واالنماء" حفاظًا على العرف وعلى 

  المصداقّية واالحترام المتبادل.

  

  د. ليلى مليحة

  رئيسة المركز التربوي للبحوث واالنماء
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 حمتوى النشرة

  

اءة الواقع الذي تشكل النشرة اإلحصائية مادة مرجعية تعتمدها اإلدارة التربوية في قر

  تديره لمعرفة مشاكله وحاجاته، نوعها وحجمها ضمن رؤية مسؤولة ومتكاملة.

إن المعطيات المتوفرة في قاعدة المعلومات التربوية التي يملكها المركز التربوي للبحوث 

واإلنماء منذ عشرات السنين تتمتع بدرجة رفيعة من الموثوقية والمصداقية المستندة إلى تحقيق 

وتدقيق ومراجعة عالية االحتراف تعكس صورة واقعية عن الوضع التعليمي في لبنان ليس من 

األرقام فقط إنما من ناحية المعطيات النوعية المرتبطة بالموارد البشرية ومؤهالتها  ناحية

األكاديمية والمهنية بين مختلف قطاعات التعليم، وظاهرة الرسوب واإلعادة والتأخر عن العمر 

  الوسطي للصف.

  ثة:إن الجداول والمؤشرات اإلحصائية الواردة في هذه النشرة تشمل أنواع التعليم الثال

  التعليم العام -١

  المعطيات اإلحصائية الواردة في النشرة عن التعليم العام تشمل العناوين اآلتية:

عدد التالمذة في مختلف قطاعات التعليم بحسب الصف والمراحل التعليمية والجنس  −

والجنسية ولغة التعليم األجنبية وعمر التالمذة، ووضعهم التعليمي (جديد، مترفع، معيد، 

  ) وتوزُّعهم على المحافظات.راسب

عدد أفراد الهيئتين التعليمية واإلدارية في مختلف القطاعات الرسمية والخاصة، وتحديد  −

الجنس والوضع الوظيفي والوضع العائلي والعمر وسنوات الخدمة والمستوى العلمي 

  وتوزُّعهم على المحافظات.

بية األساسية وتوزُّعها على عدد الشعب في مختلف قطاعات التعليم بحسب اللغة األجن −

  المراحل التعليمية والمحافظات.

 عدد المؤسسات التعليمية في مختلف القطاعات وتوزُّعها جغرافيًّا بحسب مراحل التعليم. −
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  التعليم المهني والتقني -٢

  المعطيات اإلحصائية عن التعليم المهني والتقني وردت وفاًقا للعناوين األساسية اآلتية:

  مدارس والمعاهد بالنسبة لكل قطاع بحسب المحافظات.عدد ال -

  عدد الطالب في كل قطاع بحسب الشهادات واالختصاصات والجنس والمحافظات. -

  عدد المتخرجين في مختلف االختصاصات لكل شهادة تعليمية مهنية وتقنية. -

  التعليم العالي -٣

أفراد الهيئتين اإلدارية والتعليمية المعطيات المخصصة للتعليم العالي كمعلومات أساسية شملت 

  والطالب والمتخرجين وقد وردت وفاًقا للعناوين األساسية اآلتية:

  عدد طالب الجامعات والمعاهد العليا بحسب الجنس والجنسية واالختصاصات. -

  عدد أفراد الهيئتين اإلدارية والتعليمية في الجامعات والمعاهد العليا بحسب الجنس. -

  خرجين في مختلف االختصاصات في جميع مؤسسات التعليم العالي.عدد المت -

إن دائرة اإلحصاء في المركز التربوي للبحوث واإلنماء تشكر حضرة رئيسة المركز 

الدكتورة ليلى مليحه على رعايتها المباشرة لبناء وتغذية قاعدة المعلومات التربوية عبر مشروع 

ه ونعمل تشاريع التربوية العديدة تحقيقًا لشعار رفعاإلحصاء التربوي الشامل وغيرها من الم

  جميعًا على تحقيقه  "وبالتربية نبني معًا".

  المسؤول عن دائرة اإلحصاء

  المهندس عصام المصري

  


