
 

  التعليم العام

، التي ٢٠٠٧-٢٠٠٦ة عن التعليم العام، للسنة الدراسية ـتتضمن هذه النشرة اإلحصاءات األولي

  :اآلتيتعرض وفاقاً للتفصيل 

  

  :التالميذ  -١
  :عدد التالميذ خالل السنتين الدراسيتين تطور

  الفرق  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٦-٢٠٠٥  

   +١٨٥٢  ٣٢٦٥٠٣  ٣٢٤٦٥١  التعليم الرسمي

   +٩٠٢٧  ١٢٤٢٨١  ١١٥٢٥٤  م الخاص المجانيالتعلي

التعليم الخاص غير 

  المجاني
٤٣١٦  ٤٦٧٠٩٣  ٤٧١٤٠٩ -  

   +٦٥٦٣  ٩١٧٨٧٧  ٩١١٣١٤  المجموع

 في جميع قطاعات التعليم فـي لبنـان         ٢٠٠٧-٢٠٠٦بلغ عدد التالميذ للسنة الدراسية      

  .تالميذ ٩١٧٨٧٧
  

  :ياآلتيتوزع عدد التالميذ، بالنسب المئوية، على الشكل 

  حسب قطاعات التعليمب ١-١

   % ٣٥,٦  التعليم الرسمي

   %١٣,٥  التعليم الخاص المجاني 

   %٥٠,٩  التعليم الخاص غير المجاني 

    

0
10
20
30
40
50

م الرسمي  التعلي اني  م المج التعلي اني ير المج التعليم غ



 

  :حسب الجنسب ٢-١

  :التعليم الرسمي

  يفوق عدد اإلناث عدد الذكور بنسبة كبيرة

 النسب المئوية  العدد  

   %٥٣,٨  ١٧٥٦١٧  إناث

   %٤٦,٢  ١٥٠٨٨٦  ذكور

  :التعليم الخاص المجاني

  يفوق عدد الذكور عدد اإلناث

   %٤٨  ٥٩٥٩٨  إناث 

  % ٥٢  ٦٤٦٨٣  ذكور

  :التعليم الخاص غير المجاني

  يفوق عدد الذكور عدد اإلناث

   %٤٨,٣  ٢٢٥٥١٧  إناث 
 
      

   %٥١,٧  ٢٤١٥٧٦  ذكور
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      التعليم الرسمي           التعليم الخاص المجاني     ليم الخاص غير المجاني     التع 



 

  حسب المحافظات بقطاعات التعليمفي المئوية للتالميذ  النسب ٣-١

  المجموع  خاص غير مجاني  خاص مجاني  رسمي  المحافظة

  % ٨,٩  % ٥,٨  % ٠,٧   %٢,٤  بيروت
ضواحي (جبل لبنان 

  )بيروت
٢٤,٣  % ١٧,٥  % ٢,٨   %٤ %  

ما عدا (جبل لبنان 

  )ضواحي بيروت 
١١  % ٦,٦  % ١,١  % ٣,٣ %  

  % ٢٣,٩  % ٨,٨  % ٢,٧  % ١٢,٤  لبنان الشمالي

  % ١٤,١  % ٥,٤  % ٣,٤  % ٥,٣  البقاع

  % ١٠,٩  % ٤,٤  % ١,٤  % ٥,١  لبنان الجنوبي

  % ٦,٩  % ٢,٤  % ١,٤  % ٣,١  النبطية

  % ١٠٠  % ٥٠,٩  % ١٣,٥  % ٣٥,٦  المجموع
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  بيروت    جبل لبنان    الشمال    جبل لبنان        البقاع        الجنوب  النبطية                       

   ضواحي    ماعدا ضواحي                                                                 

    بيروت     بيروت                                 



 

  عليميةفي قطاعات التعليم بحسب المراحل الت النسب المئوية للتالميذ ٤-١
  

خاص   رسمي  المرحلة

  مجاني

خاص غير 

  مجاني

  المجموع

  % ١٦,٥  % ١٠,٢  % ٢,٦  % ٣,٧   ما قبل االبتدائية-الروضة

   التعليم األساسي - االبتدائيةالمرحلة 

  حلقة ثانية  +حلقة أولى 
٤٩,٢  % ٢٢,٣  % ١٠,٩  % ١٦%   

   األساسي التعليم  - المتوسطـةالمرحلة 

    حلقة ثالثة
٢١  % ١٢,١  -  % ٨,٩ %  

  % ١٣,٣  % ٦,٣  -  % ٧  انويــةالمرحلة الث

  % ١٠٠  % ٥٠,٩  % ١٣,٥  % ٣٥,٦  المجموع
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  حسب الجنسيةب ٥-١

  :اآلتية النسب المئوية علىيتوزع مجموع التالميذ، بحسب الجنسية، 

  

   %٩٦,٢  لبناني

   %١,٦١  سوري

   %١,٢  فلسطيني

   %٠,٤  ىجنسيات عربية أخر

   %٠,٤  نبيةجنسيات أج

   %٠,٢  غير محدد

مـن  %  ٣,٨  تلميذاً أي بنسبة   ٣٤٩١٩بلغ عدد التالميذ غير اللبنانيين في التعليم العام         

  .المجموع العام

  

  :اآلتية المئوية بحسب النسبيتوزع هذا العدد على قطاعات التعليم 

   %٤٩,٨  التعليم الرسمي

   %١٣,٧  التعليم الخاص المجاني

  % ٣٦,٥ ني المجاالتعليم الخاص غير
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  التالميذ غير اللبنانيين



 

  حسب لغة التعليمب ٦-١

  :اآلتي على الشكل األولىحسب لغة التعليم األجنبية بيتوزع مجموع التالميذ 

  النسب المئوية   العدد  اللغة

   %٦٣,٣  ٥٨٠٦٤١  فرنسي

   %٣٦,٧  ٣٣٧٢٣٦ إنكليزي

  

  

 كما األولىات بالنسبة للغة التعليم األجنبية كما يتوزع مجموع التالميذ على المحافظ

  :يأتي

  

  المجموع  إنكليزي  فرنسي  المحافظة

  % ٨,٩  % ٣,٨  % ٥,١  بيروت

  % ٢٤,٣  % ١٠,٨  % ١٣,٥  )ضواحي بيروت( جبل لبنان

  % ١١  % ٤,٤  % ٦,٦  جبل لبنان ما عدا ضواحي بيروت

  % ٢٣,٩  % ١,٤  % ٢٢,٥  لبنان الشمالي

  % ١٤,١  % ٦,٢  % ٧,٩  البقاع

  % ١٠,٩  % ٧,٣  % ٣,٦  لبنان الجنوبي

  % ٦,٩  % ٢,٨  % ٤,١  النبطية

  % ١٠٠  % ٣٦,٧  % ٦٣,٣  المجموع
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  :اآلتي على الشكل ولىحسب لغة التعليم األجنبية األبيتوزع تالميذ كل قطاع تعليمي 

   :التعليم الرسمي

 النسب المئوية  العدد  اللغة

   %٦٨,٦ ٢٢٣٩٥٧  فرنسي

   %٣١,٤  ١٠٢٥٤٦ إنكليزي

   :التعليم الخاص المجاني

   %٥٩,٦  ٧٤٠١٩  فرنسي

  % ٤٠,٤  ٥٠٢٦٢ إنكليزي

   :التعليم الخاص غير المجاني

   %٦٠,٥ ٢٨٢٦٦٥  فرنسي

   %٣٩,٥  ١٨٤٤٢٨ إنكليزي
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  ٢٠٠٧-٢٠٠٦حسب العمر للسنة الدراسية ب التالميذ -٧-١

يتم تسجيل خالل هذه السنة نه  أل كمرجعية الحتساب عمر التلميذ ،٢٠٠٦عتمدنا سنة ا

من التعليم  األول الصف إلىلدخول ل:  فمثال٢٠٠٧ً-٢٠٠٦ للسنة الدراسية ذالتالمي

 من مواليد سنة نوأن يك السادسة من عمره، أي أتم يكون قد األساسي على التلميذ ان

-٢٠٠٦ سنوات بالنسبة للسنة الدراسية ٧-٦ولذا يعتبر في خانة العمر ما بين  ،٢٠٠٠

  سنوات فيكون تأخره الدراسي٨-٧ التلميذ الذي في خانة العمر ما بين أما، ٢٠٠٧

 سنوات ٩-٨اما التلميذ الذي في خانة العمر ما بين سنة واقّل من سنتين و أكثر من

  .تين فيعتبر متأخراً اكثر من سناألكبروفي خانات العمر 

  .%١٣,٣ العام أي بنسبة  تلميذاً من المجموع١٢١٥٥٣بلغ عدد التالميذ المتأخرين سنة 

 تلميذاً من المجموع العام أي ١٠١٢٥٢ سنتين وأكثركما بلغ عدد التالميذ المتأخرين 

   %.٢٤,٣ يكون مجموع نسبة التالميذ المتأخرين %. ١١ة ـبنسب

  

  حسب كل مرحلةبالتأخر 

  :اآلتية النسب المئوية علىيتوزع تالميذ كل مرحلة تعليمية، بحسب التأخر الدراسي، 

  

 سنة واقلأكثر من   المرحــلة

  من سنتين

اكثر من 

  تينسن

مجموع نسبة 

  التأخر الدراسي

   %٣,٢   %٠,٤   %٢,٨  الروضة - المرحلة ما قبل االبتدائية

  التعليم األساسي-المرحلة االبتدائية

  حلقة ثانية+ حلقة أولى 
٢٢,٥  % ١٠,٢  % ١٢,٣%   

  التعليم األساسي-المرحلة المتوسطة

  ةحلقة ثالث -
٣٨,٧  % ١٩,٢  % ١٩,٥%   

   %٣٣,٩  % ١٤,٢  % ١٩,٧  المرحلة الثانوية



 

  

 تلميذاً من المجموع العام ٦٥٠٨٩بلغ عدد تالميذ التعليم الرسمي المتأخرين سنة، 

   %.١٩,٩ تلميذاً أي بنسبة ٣٢٦٥٠٣البالغ

 تلميذاً من ٧٥٧٢٦كما بلغ عدد تالميذ التعليم الرسمي المتأخرين سنتين واكثر، 

   %.٤٣,١فيكون مجموع نسبة التالميذ المتأخرين  %. ٢٣,٢جموع العام أي بنسبة الم

  

  :  من مراحل التعليم الرسمي فقطحسب كل مرحلةبالتأخر 

 علـى كل مرحلة تعليمية، بحسب التأخر الدراسـي،        التعليم الرسمي في    يتوزع تالميذ   

  :اآلتيةالنسب المئوية 

  

 سنة واقلأكثر من   المرحــلة 

  نمن سنتي

اكثر من 

  تينسن

مجموع نسبة 

  التأخر الدراسي

  المرحلة ما قبل االبتدائية

  الروضة
٣,٢   %٠,٤   %٢,٨%   

   التعليم األساسي-المرحلة االبتدائية

  حلقة ثانية+ حلقة أولى 
٤٠,٨  % ٢٢,٢  % ١٨,٦%   

 التعليم -المرحلة المتوسطة

  حلقة ثالثة - األساسي
٦١,١  % ٣٥,٤  % ٢٥,٧%   

   %٤٦,١  % ٢١,٧  % ٢٤,٤  ويةالمرحلة الثان



 

  مي وضع التلميذ التعلّ-٨-١

  وزع مجموع تالميذ التعليم العام، بحسب الوضع التعلمي عند التسجيل، للسنة الدراسيةيت

  :اآلتية النسب المئوية على، ٢٠٠٧-٢٠٠٦

  

  معيد صفه  مترفع 

  ألول مرة 

  معيد صفه

   ألكثر من مرة 

  من البيت

٧,٨   %٠,١   %٨   %٨٤,١%   

  

مي عند التسجيل، على مختلف المراحل يتوزع تالميذ التعليم العام، بحسب الوضع التعلّ

  :اآلتية النسب المئوية على، ٢٠٠٧-٢٠٠٦للسنة الدراسية 

  

  معيد صفه   مترفع  المرحــلة

  ألول مرة

  معيد صفه 

 ألكثر من مرة

  من البيت 

  المرحلة ما قبل االبتدائية

  الروضة
٤٧,٩  -   %١,٣   %٥٠,٨%   

 - المرحلة االبتدائية

حلقة  - التعليم األساسي

  حلقة ثانية+ أولى 

٩,٢   %٩٠,٨%   -  -  

 -المرحلة المتوسطة

حلقة  - التعليم األساسي

  ثالثة

١٢,٤   %٨٧,٦%   -  -  

  -   %٠,١   %٥,١   %٩٤,٨  المرحلة الثانوية

  

  

  

  

  

  



 

  

 نة الدراسيةي عند التسجيل، للسـ، بحسب الوضع التعلمالرسميذ التعليم ـيتوزع تالمي

  :اآلتية النسب المئوية على، ٢٠٠٧-٢٠٠٦

  

  معيد صفه  مترفع

  ألول مرة

  معيد صفه

  ألكثر من مرة

  من البيت

٦,٢   %٠,١   %١٦,٩   %٧٦,٨%   

  

مي عند التسجيل، على مختلف ، بحسب الوضع التعلّالرسمييتوزع تالميذ التعليم كما 

  :اآلتيةمئوية  النسب العلى، ٢٠٠٧-٢٠٠٦المراحل للسنة الدراسية 

  

  معيد صفه   مترفع  المرحــلة

  ألول مرة

  معيد صفه 

  ألكثر من مرة

  من البيت

  المرحلة ما قبل االبتدائية

  الروضة
٦٠,٢  -   %١,٤   %٣٨,٤%   

 التعليم -المرحلة االبتدائية

حلقة + حلقة أولى  - األساسي

  ثانية

٠,١   %٢٠,٥   %٧٩,٤%   -  

 التعليم -المرحلة المتوسطة

  لقة ثالثةح - األساسي
٠,١   %٢٣,٦   %٧٦,٣%   -  

  -   %٠,١   %٨,٣   %٩١,٦  المرحلة الثانوية

  


