
مقدمة النشرة اإلحصائية

تستمر النشرة اإلحصائية التي يصدرها المركز التربوي للبحوث واإلنماء، في توفير المعلومات اإلحصائية 

الدقيقة ألصحاب القرار التربوي واإلداري والسياسي والمالي، وتقدم للجميع باقة متنّوعة من المعلومات والجداول 

التي تتيح الوصول إلى االستنتاجات والمؤّشرات التي يحتاجها كل مسؤول ودارس لألوضاع التربوية واالقتصادية 

واالجتماعية.

إن هذه النشرة متوافرة بنسختها الورقّية المطبوعة وبنسختها اإللكترونية المنشورة على الموقع اإللكتروني 

للمركز التربوي للبحوث واإلنماء، وهي نتيجة لجهود يبذلها فريق عمل يمتلك الخبرات، ويتعاون مع المديرية 

العامة للتربية وعبرها مع الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة على اختالفها وانتشارها في المناطق كافة.

هذه الجداول واألرقام تضع أمامنا الحقائق بكل وضوح، وتضع الجميع أمام مسؤولّياتهم، لجهة أعداد 

التالمذة في المدارس الرسمية والخاصة، وفي المدارس المهنية، وفي الجامعات، وتظهر حجم الموارد البشرية 

التي تنخرط في منظومة التعليم.

النشرة اإلحصائية السنوية تسعى باستمرار إلى تطوير وسائلها وطرائقها في الحصول على المعلومات 

وتدقيقها من مصادرها، وتفيد من عصر المعلوماتية والمكننة من أجل المزيد من السرعة والوضوح.

أهّنىء فريق العمل الساهر على هذا اإلنجاز السنوي، ونعد الجميع بالمزيد من الحداثة والعصرنة.

          رئيسة المركز التربوي للبحوث واإلنماء بالتكليف

الدكتورة ندى عويجان         



محتوى النشرة

مشاكله  لمعرفة  تديره  الذي  الواقع  قراءة  في  التربوية  اإلدارة  تعتمدها  مرجعية  مادة  اإلحصائية  النشرة  تشكل 

وحاجاته، نوعها وحجمها ضمن رؤية مسؤولة ومتكاملة.

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

إلى تحقيق وتدقيق ومراجعة عالية االحتراف  المستندة  الموثوقية والمصداقية  تتمتع بدرجة رفيعة من  السنين 

تعكس صورة واقعية عن الوضع التعليمي في لبنان ليس من ناحية األرقام فقط إنما من ناحية المعطيات النوعية 

المرتبطة بالموارد البشرية ومؤهالتها األكاديمية والمهنية بين مختلف قطاعات التعليم، وظاهرة الرسوب واإلعادة 

والتأخر عن العمر الوسطي للصف.

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

1- التعليم العام

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، راسب( وتوزُّعهم على المحافظات.

والوضع  الوظيفي  والوضع  الجنس  الرسمي حسب  القطاع  في  واإلدارية  التعليمية  الهيئتين  أفراد  عدد   -

العائلي والعمر وسنوات الخدمة والمستوى العلمي وتوزُّعهم على المحافظات.

- توزع مدارس التعليم العام على المحافظات، بحسب المراحل التعليمية التي توفرها، وجنس تالميذها واللغة 

االجنبية االولى غير العربية المعتمدة لتعليم مواد الرياضيات والعلوم.

- عدد الشعب في في القطاع الرسمي بحسب اللغة األجنبية األساسية وتوزُّعها على المراحل التعليمية 

والمحافظات.



2- التعليم المهني والتقني

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

- عدد المدارس والمعاهد المهنية والتقنية في مختلف قطاعات التعليم بحسب المحافظات.

- توزع الطالب في في مختلف قطاعات التعليم بحسب الشهادات والجنس على المحافظات.

- توزع طالب التعليم المهني والتقني في مختلف االختصاصات لكل شهادة تعليمية مهنية وتقنية.

3- التعليم العالي

المعطيات اإلحصائية الواردة في النشرة عن التعليم وفاًقا للعناوين اآلتية:

- توزع طالب الجامعة اللبنانية حسب الكليات والجنس والجنسية والمستوى العلمي.

- توزع طالب مؤسسات التعليم العالي الخاصة حسب الجامعة والجنس والجنسية والمستوى العلمي .  

- توزع طالب مؤسسات التعليم العالي الخاصة حسب االختصاص والشهادة الجامعية. 

عطاء صورة كاملة  نطالقًا من حرص المركز التربوي للبحوث واإلنماء على تطوير العمل التربوي وتحديثه واإ واإ

وواضحة عن الوضع التعليمي في لبنان واتجاهاته فقد شملت النشرة االحصائية نتائج االمتحانات الرسمية حسب 

المحافظة وقطاع التعليم للشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية بفروعها االربعة . 

إن دائرة اإلحصاء في المركز التربوي للبحوث واإلنماء تشكر حضرة رئيسة المركز الدكتورة ندى عويجان على 

رعايتها المباشرة لتحديث أنظمة وبرامج المعلوماتية  وتغذية قاعدة المعلومات التربوية عبر مشروع اإلحصاء 

التربوي الشامل وغيرها من المشاريع التربوية العديدة ايمانا منها بإن دقة البيانات اإلحصائية تسهم في التخطيط 

التربوي السليم  مما ينعكس إيجابًا على تطوير وتحديث العملية التربوية من ناحيتي التعلم والتعليم.

المسؤول عن دائرة اإلحصاء         

           المهندس عصام المصري


