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نماء إلللبحوث واع الى المركز التربوي ا المشر  متان أوكلهتان أساسي  "البحوث واإلنماء" مهم  
 ة المواطن/ االنسان.األساس في بناء شخصي   هاالتربية وتطويرها ألن  هدف النهوض بب

غير واضح  ضائعانماء تبقى جهدًا منقوصًا وهدفًا إلوالدراسات بهدف ا البحوث ال أن  إ
 ،قاعدة معلومات" حصائي ة تشك ل "إمعطيات ومعلومات  على ما لم تكن مبني ة لغايات،المنطلقات وا

اثة والمختص وننتائج ومعطيات علمي ة وموضوعي ة ودقيقة  تعكس د بها البح  ة ستثمارها في أي  ال ،يتزو 
 .وتصويبها ة المناسبةالتربوي   تخاذ القراراتإة بحيث تيس ر عملي   ،أو تنموي   عمل بحثي   دراسة أو

ة حصائي  إعلى إصدار نشرة نشائه، إ، ومنذ للبحوث واإلنماء بهذا الهدف درج المركز التربوي  
بالتعاون مع المديري ة العام ة للتربية والمديري ة العام ة للتعليم المهني  ،ة توص ف الواقع التربوي  سنوي  

فلكل هؤالء شكرنا وتقديرنا لمساهمتهم في  .معات في لبنانوالتقني وسائر المؤس سات التربوي ة والجا
صدار  تحقيق هذه النشرة ة دراسة أو ألي   األساسراتها ونتائجها المرجع و ، آملين بأن تكون مؤش  هاوا 

ة  والبرامج لوضع الخطط التربوي   ،المعنيين بالشأن التربوي سائركما ل ،للمركز التربوي عمل بحثي  
 ،ةنجابي  إلوالصحة ا ،وحقوق االنسان ،ذات الصلة كالتربية على المواطنة ة واألنشطةالتعليمي  

 مي وما إليها ... بحيث تتكامل المشاريع والخطط والتحصيل التعل   ،وخدمة المجتمع ،ةوالتربية البيئي  
ناته وعلى الصعدي الحاجات الفعلي  ب  لتف ا تل "داشك  أن ت على .كاف ة ة للقطاع التربوي بمختلف مكو 

لى خدمة إ هادفة ةمشاريع تطبيقي   أوالمعلومات" خارطة طريق لكل دراسة أو عمل بحثي أو تنموي 
الشعار الذي أطلقه المركز  فعال والدراسات ، بحيث تجس د المشاريعالمواطن والوطن في آن معاً 

فنبني " والطاقات الجهودبذلك  كاملبالتربية نبني"، فتت´ 1997نماء في العام إلالتربوي للبحوث وا
  ...."معا ونتمي ز

 ندى عويجاند. 
 رئيسة المركز التربوي للبحوث واالنماء
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 رةحمتوى النش

 

تشكل النشرة اإلحصائية مادة مرجعية تعتمدها اإلدارة التربوية في قراءة الواقع الذي تديره 
 لمعرفة مشاكله وحاجاته، نوعها وحجمها ضمن رؤية مسؤولة ومتكاملة.

إن المعطيات المتوفرة في قاعدة المعلومات التربوية التي يملكها المركز التربوي للبحوث 
سنين تتمتع بدرجة رفيعة من الموثوقية والمصداقية المستندة إلى تحقيق واإلنماء منذ عشرات ال

وتدقيق ومراجعة عالية االحتراف تعكس صورة واقعية عن الوضع التعليمي في لبنان ليس من 
ناحية األرقام فقط إنما من ناحية المعطيات النوعية المرتبطة بالموارد البشرية ومؤهالتها األكاديمية 

مختلف قطاعات التعليم، وظاهرة الرسوب واإلعادة والتأخر عن العمر الوسطي والمهنية بين 
 للصف.

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

 التعليم العام -1
 المعطيات اإلحصائية الواردة في النشرة عن التعليم العام تشمل العناوين اآلتية:

 المذة في مختلف قطاعات التعليم بحسب الصف والمراحل التعليمية والجنس عدد الت
والجنسية ولغة التعليم األجنبية وعمر التالمذة، ووضعهم التعليمي )جديد، مترفع، معيد، 

 راسب( وتوزُّعهم على المحافظات.
 ديد عدد أفراد الهيئتين التعليمية واإلدارية في مختلف القطاعات الرسمية والخاصة، وتح

الجنس والوضع الوظيفي والوضع العائلي والعمر وسنوات الخدمة والمستوى العلمي وتوزُّعهم 
 على المحافظات.

  عدد الشعب في مختلف قطاعات التعليم بحسب اللغة األجنبية األساسية وتوزُّعها على
 المراحل التعليمية والمحافظات.

 .عدد المؤسسات التعليمية في مختلف القطاعات وتوزُّعها جغرافيًّا بحسب مراحل التعليم 
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 التعليم المهني والتقني -2
 المعطيات اإلحصائية عن التعليم المهني والتقني وردت وفاًقا للعناوين األساسية اآلتية:

 عدد المدارس والمعاهد بالنسبة لكل قطاع بحسب المحافظات. -
 ب في كل قطاع بحسب الشهادات واالختصاصات والجنس والمحافظات.عدد الطال -
 عدد المتخرجين في مختلف االختصاصات لكل شهادة تعليمية مهنية وتقنية. -

 التعليم العالي -3
المعطيات المخصصة للتعليم العالي كمعلومات أساسية شملت أفراد الهيئتين اإلدارية والتعليمية 

 وردت وفاًقا للعناوين األساسية اآلتية:والطالب والمتخرجين وقد 
 عدد طالب الجامعات والمعاهد العليا بحسب الجنس والجنسية واالختصاصات. -
 عدد أفراد الهيئتين اإلدارية والتعليمية في الجامعات والمعاهد العليا بحسب الجنس. -
 عدد المتخرجين في مختلف االختصاصات في جميع مؤسسات التعليم العالي. -

ن دائرة اإلحصاء في المركز التربوي للبحوث واإلنماء تشكر حضرة رئيسة المركز الدكتورة إ
ليلى مليحه على رعايتها المباشرة لبناء وتغذية قاعدة المعلومات التربوية عبر مشروع اإلحصاء 

ى تحقيقه  ه ونعمل جميعًا علتالتربوي الشامل وغيرها من المشاريع التربوية العديدة تحقيقًا لشعار رفع
 "وبالتربية نبني معًا".

 المسؤول عن دائرة اإلحصاء
 المهندس عصام المصري




