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الفهرس





ــا  ــا ودقيق ــا وموثق ــدرا غني ــاء، مص ــوث واإلمن ــوي للبح ــز التب ــا املرك ــي يصدره ــة الت ــرة اإلحصائي ــكل الن تش

ــار أن  ــى اعتب ــايل، ع ــيايس وامل ــوي واإلداري والس ــرار التب ــاب الق ــا ألصح ــة،  ومرجع ــة التبوي ــات اإلحصائي للمعلوم

املؤسســات التبويــة الرســمية والخاصــة تضــم الفئــات العمريــة املختلفــة التــي يتألــف منهــا شــباب لبنــان، وبالتــايل 

ــان وتســترف مســتقبله ســنة بعــد ســنة. ــق حــارض لبن ــا توث فإنه

ــا  ــي يحتاجه ــؤّشات الت ــتنتاجات وامل ــول إىل االس ــح الوص ــداول تتي ــات والج ــن املعلوم ــة م ــة املتنّوع ــذه الباق ه

كل مســؤول ودارس لألوضــاع التبويــة واالقتصاديــة واالجتاعيــة، فهــي املرصــد الرســمي لحركــة الرأســال البــري 

ــة الشــاملة. ــق التنمي ــة األســاس لتحقي ــون الطاق ــره الباحث ــذي يعت ــوي ال ــة النظــام التب ولفاعلي

إن الجــداول واألرقــام واملــؤشات الناتجــة عــن تحليلهــا، تضــع الجميــع أمــام مســؤوليّاتهم، لجهــة أعــداد التالمــذة 

يف املــدارس الرســمية والخاصــة، ويف املــدارس املهنيــة، ويف الجامعــات، وتظهــر حجــم املــوارد البريــة التــي تنخــرط يف 

منظومــة التعليــم، وترصــد تخصصاتهــا وتوجهاتهــا ومخرجــات التعليــم عــى املســتويات كافــة.

ــع اإللكــتوين للمركــز  ــة املنشــورة عــى املوق ــة املطبوعــة واإللكتوني ــرة بنســختيها الورقيّ إن هــذه النــرة متواف

ــر  ــتمرار إىل تطوي ــعى باس ــرات، ويس ــك الخ ــل ميتل ــق عم ــا فري ــى إعداده ــهر ع ــاء، ويس ــوث واإلمن ــوي للبح التب

وســائلها وطرائقهــا يف الحصــول عــى املعلومــات وتدقيقهــا مــن مصادرهــا، مســتفيدا مــن عــر املعلوماتيــة واملكننــة، 

ويتعــاون فريــق العمــل مــع املديريــة العامــة للتبيــة ومــع املديريــة العامــة للتعليــم العــايل، ومــع املديريــة العامــة 

للتعليــم املهنــي والتقنــي، وعرهــا مــع الثانويــات واملــدارس واملهنيــات الرســمية والخاصــة عــى اختالفهــا وانتشــارها 

يف املناطــق كافــة.

يســتحق فريــق العمــل الســاهر عــى هــذا اإلنجــاز الســنوي التهنئــة والتقديــر، ونعــد الجميــع باملزيــد مــن الحداثة 

والعرنة.

رئيسة املركز التبوي للبحوث واإلمناء بالتكليف

الدكتورة ندى عويجان

مقدمة النشرة اإلحصائية



محتوى النشرة

تــأيت هــذه النــرة اإلحصائيــة مكّملــة لسلســة مــن النــرات اإلحصائيــة التــي يصدرهــا املركــز التبــوي للبحــوث 

واإلمنــاء منــذ العــام 1973 ســاعيًا إىل توفــر املعطيــات اإلحصائيــة املتعلقــة باملنظومــة التبويــة وإغنــاء أصحــاب القــرار 

بأهــم التطــورات واملعطيــات اإلحصائيــة. 

 هــذه الوثيقــة اإلحصائيــة هــي مبثابــة أداة للتشــخيص والتحليــل يعتمدهــا الخــراء والباحثــون وجميــع املعنيــني 

ــة )االونســكو(  ــم والثقاف ــة والتعلي ــم املتحــدة للتبي ــة األم ــة، ومنظم ــم، واملنظــات الدولي ــة والتعلي بشــؤون التبي

كمرجــع ملتابعــة تطــور النظــام التبــوي وتقديــم التوصيــات للمســؤولني عــن التخطيــط للسياســات التبويــة.

وإميانــا« منــا بــأن مــن أراد ان يســاهم يف بنــاء التبيــة عليــه أن يبــادر إىل تحديــث وتطويــر نفســه ويعيــد النظــر 

باحتياجاتــه، ألن كل إصــالح تربــوي يرتبــط بالقــدرة عــى بنــاء الداخــل.

ــوي ووضــع االســتاتيجيات  ــع النظــام التب ــم واق ــزات األساســية لفه ــن املرتك ــا أن املُعطــى اإلحصــايئ هــو م ومب

املالمئــة لتطويــره وتحديثــه، قــام مكتــب البحــوث التبويــة بنقلــة نوعيــة لتطويــر آليــة عملــه فاســتبدل االســتارات 

الورقيــة التــي كانــت تعتمــد ســابقا« لجمــع املعلومــات اإلحصائيــة، بأحــدث برنامــج معلوماتيــة on line. وقــد تــم 

تدريــب مندوبــني مــن املــدارس عــى كيفيــة اســتخدامه لتعبئــة املعلومــات اإلحصائيــة. 

وال بــد لنــا أن ننــّوه بالجهــود التــي قــام بهــا مكتــب البحــوث التبويــة والتــي تّوجــت بإصــدار هــذا العــدد الجديــد 

مــن النــرة اإلحصائيــة للعــام الــدرايس on line 2017-2016 بحيــث أصبحــت تتــالءم مــع متطلبــات العــر الرقمــي 

الحديث.

تتنــاول هــذه النــرة جميــع املعطيــات اإلحصائيــة املتعلقة بثالثــة متغــرات: التالمذة والطــالب، الهيئتــني التعليمية 

واإلداريــة، واملؤسســات التبويــة، وتشــمل أنــواع التعليــم الثالثة: 

التعليم العام
املعطيات اإلحصائية الواردة يف النرة عن التعليم العام تشمل العناوين التالية:

عدد التالمذة يف مختلف قطاعات التعليم بحسب الصف واملراحل التعليمية والجنس والجنسية ولغة التعليم  ½

األجنبية وعمر التالمذة، ووضعهم التعليمي)جديد، متفع، معيد، راسب( وتوزعهم عى املحافظات.

عدد أفراد الهيئتني التعليمية واإلدارية يف القطاع الرسمي حسب الجنس والوضع الوظيفي والوضع العائيل والعمر  ½

وسنوات الخدمة واملستوى العلمي وتوزعهم عى املحافظات.

توزع مدارس التعليم العام عى املحافظات، بحسب املراحل التعليمية التي توفرها، وجنس تالمذتها واللغة  ½

األجنبية األوىل غر العربية املعتمدة لتعليم مواد الرياضيات والعلوم.

عدد الشعب يف القطاع الرسمي بحسب اللغة األجنبية األساسية وتوزعها عى املراحل التعليمية واملحافظات. ½

التعليم املهني والتقني
املعطيات اإلحصائية عن التعليم املهني والتقني وفقا« للعناوين اآلتية:

 عدد املدارس واملعاهد املهنية والتقنية يف مختلف قطاعات التعليم بحسب املحافظات. ½

توزع الطالب يف مختلف قطاعات التعليم بحسب الشهادات والجنس عى املحافظات. ½



توزع طالب التعليم املهني والتقني يف مختلف االختصاصات لكل شهادة تعليمية مهنية وتقنية. ½

التعليم العايل
املعطيات اإلحصائية الواردة يف النرة عن التعليم العايل وفاقًا« للعناوين التالية:

توزع طالب الجامعة اللبنانية حسب الكليات والجنس والجنسية واملستوى العلمي. ½

توزع طالب مؤسسات التعليم العايل الخاصة حسب الجامعة والجنس والجنسية واملستوى العلمي. ½

توزع طالب مؤسسات التعليم العايل الخاصة حسب االختصاص والشهادة الجامعية. ½

ــه وإعطــاء صــورة  ــوي وتحديث ــر العمــل التب ــوي للبحــوث واإلمنــاء عــى تطوي ــا مــن حــرص املركــز التب وانطالق

ــات  ــج االمتحان ــة نتائ ــرة اإلحصائي ــملت الن ــد ش ــه. فق ــان واتجاهات ــي يف لبن ــع التعلم ــن الوض ــة ع ــة وواضح كامل

ــة. ــا األربع ــة بفروعه ــهادة الثانوي ــطة، والش ــهادة املتوس ــم للش ــاع التعلي ــات، وقط ــب املحافظ ــمية حس الرس

ــز  ــة املرك ــكر رئيس ــّص بالش ــل، ونخ ــذا العم ــاز ه ــاهم يف إنج ــن س ــكر كل م ــة يش ــوث التبوي ــب البح إن مكت

التبــوي للبحــوث واإلمنــاء الدكتــورة نــدى عويجــان عــى دعمهــا ورعايتهــا لرنامــج on line، ولكافــة مشــاريع التغيــر 

والتطويــر التــي تتحــول إىل مارســات ممنهجــة تنعكــس عــى فعاليــة هــذه املؤسســة التبويــة وتضمــن جــودة األداء 

فيهــا، فتكــون الســباقة يف مياديــن العمــل التبــوي والتنمــوي.

رئيسة مكتب البحوث التبوية

د. كيتا حنا




