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111 - 1   التعليم الرسمّي

111 - 2   التعليم الخاّص
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111 - 1   التعليم الرسمّي
بلغ عدد املدارس واملعاهد املهنيّة والتقنيّة الرسميّة العاملة للّسنة الدراسيّة 2016- 2017 139 معهًدا أو مدرسة.

جدول رقم 1-1: توزع طالب الجامعة اللبنانية بحسب الجنس والجنسية للعام الجامعي 2017-2016

الكليات / املعاهد والفروع

الشهادةالجنسالجنسية
املجموع 

العام اجازةانثىذكراجنبيلبناين
 DEA ماسرت

          DESSو
دكتوراه

721621451333694727العادة

66662282410448467621326894الفرع األول

249648962158222053392544الفرع الثاين

2753110762210125952682863الفرع الثالث

10213136468810521052الفرع الرابع

158555482115816401640الفرع الخامس

95673714004593484691457129938كلية الحقوق والعلوم السياسية واالدارية

3302169150019712739720123471الفرع األول

197256847118116473812028الفرع الثاين

14246254993713841021486الفرع الثالث

1062314386551052411093الفرع الرابع

1380515698621350811431الفرع الخامس

4272101328297132429القسم الفرنيس

243240437203516448282472كلية الرتبية

1033142537942198281047العادة

8582293787880880الفرع األول

541491454545545الفرع الثاين

3723567686360433099814290معهد العلوم االجتامعية

107326848102110العادة

10391263208458662991165الفرع األول

263138226153111264الفرع الثاين

72914080789705164869الفرع الثالث

5753185521506100606الفرع الرابع

1010266137113910712051276الفرع الخامس
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جدول رقم 1-1: توزع طالب الجامعة اللبنانية بحسب الجنس والجنسية للعام الجامعي 2017-2016

الكليات / املعاهد والفروع

الشهادةالجنسالجنسية
املجموع 

العام اجازةانثىذكراجنبيلبناين
 DEA ماسرت

          DESSو
دكتوراه

16951158630281550915511302618537كلية االداب والعلوم االنسانية

167510141313632517511776العادة

2838337751242429492263175الفرع األول

144932331115012941871481الفرع الثاين

3703405556355239231854108الفرع الثالث

2304196331216923831172500الفرع الرابع

4407508575434045673484915الفرع الخامس

415353365306112418مركز تعليم اللغات والتجمة

16041814664100164مركز علوم اللغة والتواصل

291058958201020109582968كلية الفنون الجميلة والعامرة

147267826143149العادة

88421275630690215905الفرع األول

90214320596628288916الفرع الثاين

55111150412384178562الفرع الثالث

39210135267300102402الفرع الرابع

340112323234مركز ترميم االوابد

176649289152612006151815كلية االعالم 

3799543343385388العادة

85730160727744143887الفرع األول

530107546545387540الفرع الثاين

732516124974989617513117486كلية العلوم اإلقتصادية وادارة األعامل

3486611265228229855623547الفرع األول

147016483100311203661486الفرع الثاين

1125683828119482451193الفرع الثالث

33659724430041341الفرع الرابع )عاليه(

7771021956870384787الفرع الخامس )النبطية(

1311518111913132الفرع السادس
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جدول رقم 1-1: توزع طالب الجامعة اللبنانية بحسب الجنس والجنسية للعام الجامعي 2017-2016

الكليات / املعاهد والفروع

الشهادةالجنسالجنسية
املجموع 

العام اجازةانثىذكراجنبيلبناين
 DEA ماسرت

          DESSو
دكتوراه

8454337512458391849كلية الزراعة

8454337512458391849موحد

258326161799224611482609كلية الهندسة

130072589121130العادة

5661333524455425579الفرع األول

8974558343901901الفرع الثاين

9909652347999999الفرع الثالث

368396617316232135663779كلية الصحة العامة

462410636072394466العادة

7451212363473126757الفرع األول

61467654457644620الفرع الثاين

643109455958667653الفرع الثالث

52514754645372539الفرع الرابع

4874610143251320533الفرع الخامس

20744216919813211الفرع السادس

14252869875582826231453كلية العلوم الطبية

14252869875582826231453موحد

417585337250172422كلية الصيدلة

417585337250172422موحد

9484460838494448992املعهد الجامعي للتكنولوجيا

8264254832082048868صيدا

12226064124124فرع عبيه

3761414124934842390كلية السياحة والفنادق

3761414124934842390موحد

443515529329911930448كلية طب األسنان

443515529329911930448موحد
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جدول رقم 1-1: توزع طالب الجامعة اللبنانية بحسب الجنس والجنسية للعام الجامعي 2017-2016

الكليات / املعاهد والفروع

الشهادةالجنسالجنسية
املجموع 

العام اجازةانثىذكراجنبيلبناين
 DEA ماسرت

          DESSو
دكتوراه

املعهد العايل للدكتوراه يف العلوم 

والتكنولوجيا
2798104183287287

املعهد العايل للدكتوراه يف الحقوق والعلوم 

السياسية واإلدارية واإلقتصادية
24928128149277277

املعهد العايل للدكتوراه يف اآلداب والعلوم 

اإلنسانية واالجتامعية 
109313149273212241224

72257369922075538816140412099245375956املجموع العام
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111 - 2   التعليم الخاص

جدول رقم 2-1: توزع طالب مؤسسات التعليم العايل الخاصة بحسب الجنس والجنسية والشهادة للعام الجامعي 2017-2016

الجامعة 

الشهادةالجنسالجنسية

املجموع
إناثذكورأجنبيلبناين

دبلوم 

جامعي
دكتوراهماسرتإجازة

AKU 11062260452401128001128الكفاءات

AUCE 2835151160313830256242402986األمريكية للثقافة والتعليم

Aust 3806356236417980395221004162األمريكية للعلوم والتكنولوجيا

509341828552656043601084675511البلمند

BAU 7919175754144262084158024599676بريوت العربية

831637605863010522911251468الجنان

LAU 677614744055419507515709268250اللبنانية األمريكية

LGU 482312392740484290513اللبنانية االملانية

AUT 15015102630111540165األمريكية للتكنولوجيا

AUB 6627184740804394070211359948474الجامعة األمريكية

AOU 2371300143612350253114002671العربية املفتوحة

AUL 7002810456232500703977307812 اآلداب والعلوم والتكنولوجيا

ESA 3961922419104931947415املعهد العايل لألعامل

LCU 39762231800314890403اللبنانية الكندية

LIU 19241219310477109570189822452021434اللبنانية الدولية

IUL 4169101629852200043496641725185اإلسالمية

MUBS 2058149100911980207713002207الحديثة لإلدارة والعلوم

MUC 29921168152032000320معهد املنت الجامعي

RHU 7804754528206741530827رفيق الحريري

Global 2641932651920439180457العاملية

NDU 5727542377424950591735206269سيدة اللويزة

ULS 34221021726179802436108803524الحكمة

ULF 1304329813550118315301336اللبنانية الفرنسية

USAL 3581096272036800368العلوم واآلداب اللبنانية

USEK 710116933563914057321445937270الروح القدس
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جدول رقم 2-1: توزع طالب مؤسسات التعليم العايل الخاصة بحسب الجنس والجنسية والشهادة للعام الجامعي 2017-2016

الجامعة 

الشهادةالجنسالجنسية

املجموع
إناثذكورأجنبيلبناين

دبلوم 

جامعي
دكتوراهماسرتإجازة

USJ 100883754331613207703216759310463القديس يوسف

5451252444260600700670هايكازيان

BIU 21013424896016774103344بريوت اإلسالمية

MU 3286150184033400334  املعارف

UPA 325041199712940288740403291األنطونيه

5106202314051600516الرسول االعظم

MEU 1055289680103540157الرشق األوسط

265151251552825200280الصليب األحمر

USF 41331163000356600416العائلة املقدسة

778290690747312159املقاصد

MUT 602603493130633290662املنار

Saint Paul 15121980270027القديس بولس

28020031425858094610382992283االوزاعي 

165339306198031114053504طرابلس

7530624213902629524381معهد الدعوة

309623382031500315معهد جويا الجامعي

62819172475064700647فنيسيا

16617196016700167العزم

AUNOHR 4349504231061092الالعنف

BIU 605106006بريوت الدولية

271822158027900279صيدون

151214130270027كلية الالهوت

10888015971644476040459105522171032167124851املجموع العام  
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جدول رقم 2-2: توزع طالب مؤسسات التعليم العايل الخاصة بحسب شهادة الدبلوم  للعام الجامعي 2017-2016

الجامعة
ت

ضريية وإفادا
ج عامة وتح

برام

الرتبية

ب والفنون
اآلدا

صحافة وإعالم
امعية و

علوم اجت

ق
تجارة وعلوم إدارية وحقو

صاء
ت وإح

ضيا
علوم طبيعية ريا

ت
صاال

ت واالت
تكنولوجيا املعلوما

ج
صناعية واإلنتا

ت ال
الهندسة والتحوال

ك، علوم بيطرية
ام

صيد األس
زراعة، 

امعية
صحة ووقاية اجت

ت
املجموعخدما

00000000028028الصليب األحمر

AUNOHR 00003100000031الالعنف

000031000028059املجموع العام 



النرشة اإلحصائية للعام الدرايس 2016 - 2017

91

جدول رقم 2-3: توزع طالب مؤسسات التعليم العايل الخاصة بحسب شهادة اإلجازة للعام الجامعي 2017-2016

الجامعة

ت
ضريية وإفادا

ج عامة وتح
برام

  الرتبية

ب والفنون
اآلدا

صحافة وإعالم
امعية و

علوم اجت

ق
تجارة وعلوم إدارية وحقو

صاء
ت وإح

ضيا
علوم طبيعية   ريا

ت
صاال

ت واالت
تكنولوجيا املعلوما

ج
صناعية واإلنتا

ت ال
الهندسة والتحوال

ك، علوم بيطرية
ام

صيد األس
زراعة،   

امعية
صحة ووقاية اجت

ت
املجموعخدما

AKU 07536642524070510001128الكفاءات

AUCE 005931211420042800002562األمركية للثقافة والتعليم

Aust 2423592479147813270805010603952األمركية للعلوم والتكنولوجيا

2147861353407288102178811170604360البلمند

BAU 6183579215004081144126220152908415بروت العربية

015739820165221582019301052الجنان

LAU 4481125444302152637257201518673407515اللبنانية األمركية

LGU 045380112000352540484اللبنانية األملانية

AUT 00000110000011األمركية للتكنولوجيا

AUB 6375510559413081006383217135540707021الجامعة األمركية

AOU 215413101859038500002531العربية املفتوحة

AUL 35551269274702514084920007039اآلداب والعلوم والتكنولوجيا

ESA 00004900000049املعهد العايل لألعال

LCU 0000314000000314اللبنانية الكندية

LIU 34210712673776547790169148408741337018982اللبنانية الدولية

IUL 00594318551311910660627724349اإلسالمية

MUBS 050411228109801500879802077الحديثة لإلدارة والعلوم

MUC 00052160990000320معهد املنت الجامعي

RHU 370300203014390000674رفيق الحريري

Global 02432702602101400439العاملية

NDU 1661987917319362092922001123111085917سيدة اللويزة

ULS 009002082000026402436الحكمة

ULF 000028704294670001183اللبنانية الفرنسية

USAL 0174128066000000368العلوم واآلداب اللبنانية
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جدول رقم 2-3: توزع طالب مؤسسات التعليم العايل الخاصة بحسب شهادة اإلجازة للعام الجامعي 2017-2016

الجامعة

ت
ضريية وإفادا

ج عامة وتح
برام

  الرتبية

ب والفنون
اآلدا

صحافة وإعالم
امعية و

علوم اجت

ق
تجارة وعلوم إدارية وحقو

صاء
ت وإح

ضيا
علوم طبيعية   ريا

ت
صاال

ت واالت
تكنولوجيا املعلوما

ج
صناعية واإلنتا

ت ال
الهندسة والتحوال

ك، علوم بيطرية
ام

صيد األس
زراعة،   

امعية
صحة ووقاية اجت

ت
املجموعخدما

USEK 329511461511379179931832379391555732الروح القدس

USJ 124919160170417133741365421312020427703القديس يوسف

97033723113231018240600هايكازيان

BIU 0016700000000167بروت اإلسالمية

MU 0018529120000000334املعارف

UAP 027313309750081704632622887األنطونية

0000000005160516الرسول األعظم

MEU 42312064000000103الرق األوسط

0000000002520252الصليب األحمر

USF 075006400002170356العائلة املقدسة

00000000074074املقاصد

MUT 01370097161317326522633املنار

Saint Paul 00270000000027القديس بولس

007200226000000946األوزاعي

00275036000000311طرابلس

0026200000000262معهد الدعوة

0022094054145000315معهد جويا الجامعي

36044015103127401110647فنيسيا

00019730075000167العزم

AUNOHR 000000000000الالعنف

BIU 000000060006بروت الدولية

0000279000000279صيدون

00270000000027كلية الالهوت

35143060140753448348184160459324302255210439561105522املجموع العام 
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جدول رقم 2-4: توزع طالب مؤسسات التعليم العايل الخاصة بحسب شهادة املاست للعام الجامعي 2017-2016

الجامعة

ت
ضريية وافادا

ج عامة وتح
برام

  الرتبية

ب والفنون
اآلدا

صحافة وإعالم
امعية و

علوم اجت

ق
تجارة وعلوم إدارية وحقو

صاء
ت وإح

ضيا
علوم طبيعية   ريا

ت
صاال

ت واالت
تكنولوجيا املعلوما

ج
صناعية واإلنتا

ت ال
الهندسة والتحوال

ك،    علوم بيطرية
ام

صيد األس
زراعة،   

امعية
صحة ووقاية اجت

ت
املجموعخدما

AKU 000000000000الكفاءات

AUCE 000030301210000424األمركية للثقافة والتعليم

Aust 0000210000000210األمركية للعلوم والتكنولوجيا

05820844105309571233601084البلمند

BAU 001045025187811701850802بروت العربية

03764569600002513291الجنان

LAU 079150477493617000709اللبنانية األمركية

LGU 00000000029029اللبنانية األملانية

AUT 0000154000000154األمركية للتكنولوجيا

AUB 0619089180104192548047931359الجامعة األمركية

AOU 00001080300029140العربية املفتوحة

AUL 0000578035160000773اآلداب والعلوم والتكنولوجيا

ESA 0000319000000319املعهد العايل لألعال

LCU 00008900000089اللبنانية الكندية

LIU 01950010555101058672602452اللبنانية الدولية

IUL 0120147435600140023664اإلسالمية

MUBS 17000850280000130الحديثة لإلدارة والعلوم

MUC 000000000000معهد املنت الجامعي

RHU 00002600127000153رفيق الحريري

Global 01500300000018العاملية

NDU 02029671232722125200352سيدة اللويزة

ULS 0025010630000001088الحكمة

ULF 00001280250000153اللبنانية الفرنسية

USAL 000000000000العلوم واآلداب اللبنانية

USEK 06832587435751137172101445الروح القدس

USJ 01882483126661247512155343352167القديس يوسف

2110342300000070هايكازيان

BIU 00740000000074بروت اإلسالمية

MU 000000000000  املعارف
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جدول رقم 2-4: توزع طالب مؤسسات التعليم العايل الخاصة بحسب شهادة املاست للعام الجامعي 2017-2016

الجامعة

ت
ضريية وافادا

ج عامة وتح
برام

  الرتبية

ب والفنون
اآلدا

صحافة وإعالم
امعية و

علوم اجت

ق
تجارة وعلوم إدارية وحقو

صاء
ت وإح

ضيا
علوم طبيعية   ريا

ت
صاال

ت واالت
تكنولوجيا املعلوما

ج
صناعية واإلنتا

ت ال
الهندسة والتحوال

ك،    علوم بيطرية
ام

صيد األس
زراعة،   

امعية
صحة ووقاية اجت

ت
املجموعخدما

UAP 00363128400002726404األنطونية

000000000000الرسول األعظم

MEU 00005400000054الرق األوسط

000000000000الصليب األحمر

USF 07005300000060العائلة املقدسة

00730000000073املقاصد

MUT 00002900000029املنار

Saint Paul 000000000000القديس بولس

009980400000001038األوزاعي 

0014000000000140طرابلس

00950000000095معهد الدعوة

000000000000معهد جويا الجامعي

000000000000فنيسيا

000000000000العزم

AUNOHR 00061000000061الالعنف

BIU 000000000000بروت الدولية

000000000000صيدون

000000000000كلية الالهوت

19859265788572935473922822349115112917103املجموع العام 



النرشة اإلحصائية للعام الدرايس 2016 - 2017

95

جدول رقم 2-5: توزع طالب مؤسسات التعليم العايل الخاصة بحسب شهادة الدكتوراه للعام الجامعي 2017-2016

الجامعة

ت
ضريية وافادا

ج عامة وتح
برام

  الرتبية

ب والفنون
اآلدا

صحافة وإعالم
امعية و

علوم اجت

ق
تجارة وعلوم إدارية وحقو

صاء
ت وإح

ضيا
علوم طبيعية   ريا

ت
صاال

ت واالت
تكنولوجيا املعلوما

ج
صناعية واإلنتا

ت ال
الهندسة والتحوال

ك، علوم بيطرية
ام

صيد األس
زراعة،   

امعية
صحة ووقاية اجت

ت
املجموعخدما

AKU 000000000000الكفاءات
AUCE 000000000000األمركية للثقافة والتعليم

Aust 000000000000األمركية للعلوم والتكنولوجيا
004236701017067البلمند

BAU 0078231079722380940459بروت العربية
0069056000000125الجنان

LAU 00000000026026اللبنانية األمركية
LGU 000000000000اللبنانية األملانية

AUT 000000000000األمركية للتكنولوجيا
AUB 0090170531212094الجامعة األمركية
AOU 000000000000العربية املفتوحة

AUL 000000000000اآلداب والعلوم والتكنولوجيا
ESA 00004700000047املعهد العايل لألعال

LCU 000000000000اللبنانية الكندية
LIU 000000000000اللبنانية الدولية

IUL 001824130000000172اإلسالمية
MUBS 000000000000الحديثة لإلدارة والعلوم

MUC 000000000000معهد املنت الجامعي
RHU 000000000000رفيق الحريري

Global 000000000000العاملية
NDU 000000000000سيدة اللويزة

ULS 000000000000الحكمة
ULF 000000000000اللبنانية الفرنسية

USAL 000000000000العلوم واآلداب اللبنانية
USEK 084948900150093الروح القدس
USJ 05420423516503561550593القديس يوسف

000000000000هايكازيان
BIU 0010300000000103بروت اإلسالمية

MU 000000000000املعارف
UAP 000000000000األنطونية
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الجامعة

ت
ضريية وافادا

ج عامة وتح
برام

  الرتبية

ب والفنون
اآلدا

صحافة وإعالم
امعية و

علوم اجت

ق
تجارة وعلوم إدارية وحقو

صاء
ت وإح

ضيا
علوم طبيعية   ريا

ت
صاال

ت واالت
تكنولوجيا املعلوما

ج
صناعية واإلنتا

ت ال
الهندسة والتحوال

ك، علوم بيطرية
ام

صيد األس
زراعة،   

امعية
صحة ووقاية اجت

ت
املجموعخدما

000000000000الرسول األعظم
MEU 000000000000الرق األوسط

000000000000الصليب األحمر
USF 000000000000العائلة املقدسة

00120000000012املقاصد
MUT 000000000000املنار

Saint Paul 000000000000القديس بولس
00289010000000299األوزاعي اوزاعي 

00530000000053طرابلس
00240000000024معهد الدعوة

000000000000معهد جويا الجامعي
000000000000فنيسيا
000000000000العزم

AUNOHR 000000000000الالعنف
BIU 000000000000بروت الدولية

000000000000صيدون
000000000000كلية الالهوت

06291276446185221363429402167املجموع العام 


