
األولى الجداول

الجامعي قبل ما العام التعليم إلحصاءات 

2018 - 2017 الدراسي للعام

المجموعرسمًمجانً خاصمجانً غٌر خاصاالونروا خاصالمحافظة

3,08551,5685,46317,36577,481بٌروت

2,46417828327,43829,217237,402(الضواحً) لبنان جبل

1,69879,3479,89629,836120,777(الضواحً ماعدا) لبنان جبل

10,283102,39033,068116,302262,043الشمال

2,74972,40136,79853,459165,407البقاع

15,97648,80613,72948,677127,188الجنوب

30,28514,90833,05578,248النبطٌة

36,255563,080141,300327,9111,068,546المجموع

2018-2017 التعليم وقطاع المحافظة حسب تالمذة: 1 رقم جدول



المجموعرسمًمجانً خاصمجانً غٌر خاصاالونروا خاصالصف

36,6226,40813,93756,967اولى روضة

47,84810,43019,48777,765ثانٌة روضة

51,89011,54421,85485,288ثالثة روضة

3,75544,72621,79025,37095,641اول اساسً

3,77741,80521,35024,86491,796ثان اساسً

3,99937,00217,45221,20979,662ثالث اساسً

3,86237,31018,88426,57286,628رابع اساسً

3,82435,05917,36423,37779,624خامس اساسً

3,52033,82215,98721,98775,316سادس اساسً

3,33146,1314328,71178,216سابع اساسً

3,22743,0272722,56268,843ثامن اساسً

2,69038,7172117,67659,104تاسع اساسً

1,63224,53724,09550,264ثانوي اول

69018,27910,52029,489علوم ثانوي ثانً

6864,2727,55012,508انسانٌات ثانوي ثانً

728041,3092,185وانسانٌات آداب ثانوي ثالث

7938,2499,15518,197واقتصاد اجتماع ثانوي ثالث

4,2822,2636,545عامة علوم ثانوي ثالث

3978,6985,41314,508الحٌاة علوم ثانوي ثالث

36,255563,080141,300327,9111,068,546المجموع

المجموعرسمًمجانً خاصمجانً غٌر خاصاالونروا خاصالتلمٌذ لغة

501286,77872,922189,046549,247الفرنسٌة

35,754276,30268,378138,865519,299االنكلٌزٌة

1,068,546

2018-2017 التعليم وقطاع الصف حسب تالمذة: 2 رقم جدول

2018-2017 التعليم وقطاع اللغة حسب تالمذة: 3 رقم جدول

العام المجموع



المجموعرسمًمجانً خاصمجانً غٌر خاصاالونروا خاصالمحافظة

6981455173بٌروت

532868100501(الضواحً) لبنان جبل

218536170393(الضواحً ماعدا) لبنان جبل

1722382429751الشمال

518095230510البقاع

3110029147307الجنوب

7841124243النبطٌة

661,1923651,2552,878المجموع

المجموعرسمًمجانً خاصمجانً غٌر خاصاالونروا خاصالجنس

19,146272,13767,609173,472532,364انثى

17,109290,94373,691154,439536,182ذكر

36,255563,080141,300327,9111,068,546المجموع

المجموعرسمًمجانً خاصمجانً غٌر خاصاالونروا خاصالجنسٌة

1,508511,733125,161264,231902,633لبنانً

89333,49812,93154,711102,033سوري

32,3768,3522,0115,53048,269فلسطٌنً

1,4789,4971,1973,43915,611غٌره

36,255563,080141,300327,9111,068,546المجموع

2018-2017 والجنس التعليم قطاع حسب تالمذة: 5 رقم جدول

2018-2017 والجنسية التعليم قطاع حسب تالمذة: 6 رقم جدول

2018-2017 التعليم وقطاع المحافظة حسب المدارس: 4 رقم جدول



2018-2017 الدراسي للعام والجنسية والجنس المحافظة حسب الظهر بعد دوام في السوريين التالمذة مجموع :7 رقم جدول

غٌرهفلسطٌنٌةعراقٌةسورٌةانثىذكر

4519,88410,2469,63819,868862عكار

4618,3559,3758,98018,3281746الشمال

9444,75722,62722,13044,64581229لبنان جبل

1710,3195,2675,05210,2139196بيروت

4921,93211,17110,76121,80939777البقاع

4118,9229,8529,07018,89611132الهرمل-بعلبك

3013,3116,8876,42413,292793الجنوب

279,1634,8544,3099,157510النبطية

349156,64380,27976,364156,20825914135المجموع

غيرهفلسطينيةعراقيةسوريةانثىذكر

452,2281,1301,0982,228000عكار

462,2811,1871,0942,275501الشمال

945,3962,8922,5045,3572388لبنان جبل

171,2466525941,2311311بيروت

491,8851,0148711,8704101البقاع

412,6251,3491,2762,621220الهرمل-بعلبك

301,9601,0559051,960000الجنوب

271,3977616361,396100النبطية

34919,01810,0408,97818,938482111المجموع

المدارس عددالمحافظة

التالمذة مجموع

العام المجموع
الجنسٌةالجنس

المدارس عددالمحافظة

التحضيرية الروضة تالمذة عدد

 تالمذة مجموع

التحضيرية الروضة

الجنسيةالجنس

والجنسية والجنس المحافظة حسب التحضيرية الروضة في الظهر بعد دوام في السوريين التالمذة توّزع :7-1 رقم جدول

2018-2017 الدراسي للعام 



غيرهفلسطينيةعراقيةسوريةانثىذكر

4510,3035,5154,78810,293451عكار

4610,2305,4304,80010,225221الشمال

9427,70614,51713,18927,6812500لبنان جبل

176,3433,2983,0456,2815543بيروت

4913,7207,2046,51613,65425383البقاع

4111,3826,1255,25711,366772الهرمل-بعلبك

307,2763,9243,3527,270411الجنوب

275,2242,8892,3355,222200النبطية

34992,18448,90243,28291,9921245711المجموع

غيرهفلسطينيةعراقيةسوريةانثىذكر

455,9052,9902,9155,899411عكار

464,7772,3512,4264,769602الشمال

949,9394,6345,3059,930090لبنان جبل

172,2691,1251,1442,2481542بيروت

494,8012,3462,4554,7767162البقاع

413,9341,9491,9853,932020الهرمل-بعلبك

303,3651,6281,7373,356090الجنوب

272,0861,0221,0642,083210النبطية

34937,07618,04519,03136,99334427المجموع

المدارس عددالمحافظة

االولى الحلقة تالمذة عدد

 تالمذة مجموع

االولى الحلقة

الجنسيةالجنس

والجنسية والجنس المحافظة حسب االولى الحلقة في الظهر بعد دوام في السوريين التالمذة توّزع :7-2 رقم جدول

2017-2018 الدراسي للعام 

المدارس عددالمحافظة

الثانية الحلقة تالمذة عدد

 تالمذة مجموع

الثانية الحلقة

الجنسيةالجنس

والجنسية والجنس المحافظة حسب الثانية الحلقة في الظهر بعد دوام في السوريين التالمذة توّزع :7-3 رقم جدول

2017-2018 الدراسي للعام 



غيرهفلسطينيةعراقيةسوريةانثىذكر

451,4486118371,448000عكار

461,0674076601,062311الشمال

941,7165841,1321,7041200لبنان جبل

17461192269451901بيروت

491,5266079191,514570البقاع

41981429552977220الهرمل-بعلبك

30710280430707201الجنوب

27456182274456000النبطية

3498,3653,2925,0738,31933103المجموع

المدارس عددالمحافظة

الثالثة الحلقة تالمذة عدد

 تالمذة مجموع

الثالثة الحلقة

الجنسيةالجنس

والجنسية والجنس المحافظة حسب الثالثة الحلقة في الظهر بعد دوام في السوريين التالمذة توّزع :7-4 رقم جدول

2017-2018 الدراسي للعام 


