
 ٧٦

 التعليم الخاص: -٢

 ارس:المد -١-٢

 ٢٠١٣-٢٠١٢بلغ مجموع المدارس والمؤسسات المهنية والتقنية الخاصة للعام الدراسي 

 مدرسة ومعهدًا. ٣٠٠

 بحسب النسب المئوية اآلتية:تتوزع هذه المؤسسات التعليمية على المحافظات اللبنانية 
 

 % ١١,٧ بيروت

 % ٣٤,٧ جبل لبنان (ضواحي بيروت)

 % ١٠,٣ ت)جبل لبنان ( ما عدا ضواحي بيرو

 % ٢٢,٣ لبنان الشمالي

 % ٦,٧ البقاع

 % ١١ لبنان الجنوبي

 % ٣,٣ النبطية
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جبل لبنان ضواحي بيروت
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 ٧٧

 الطالب -٢-٢

 ٢٠١٣-٢٠١٢م المهني والتقني في القطاع الخاص للسنة الدراسية ـوع طالب التعليـبلغ مجم

 طالبًا وطالبة. ٥٢٢٠٨

% منهم يتأهلون لالشتراك في االمتحانات الرسمية التي تعدها المديرية العامة  ٧٤,٨ •

 للتعليم المهني والتقني.

% يتأهلون لنيل إفادات خاصة تمنحها المدارس الخاصة وتصدقها المديرية العامة  ٢٥,٢ •

 للتعليم المهني والتقني.

 ة اآلتية:بحسب النسب المئويأما توزع مجموع الطالب على المحافظات فهو 

 % ٩,٣٥ بيروت

 % ٣٩,٤٩ جبل لبنان (ضواحي بيروت)

 % ٩,٧٣ جبل لبنان ( ما عدا ضواحي بيروت)

 % ١٦,٩١ لبنان الشمالي

 % ٥,٤٧ البقاع

 % ١٣,٨٨ لبنان الجنوبي

 % ٥,١٧ النبطية
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لبنان الجنوبي؛  ١٣٫٨٨
النبطية؛  ٥٫١٧



 ٧٨

 اإلدارية والتعليمية: تينأفراد الهيئ -٣-٢

 داريًا،إمعلمًا و ٦٩١١اإلدارية والتعليمية تين أفراد الهيئبلغ مجموع 

 :اآلتيموزعين على الشكل 

 حسب الجنس

 % ٥٥,٣ إناث

 % ٤٤,٧ ذكور

 حسب المحافظات

 % ٩,٨٣ بيروت

 % ٣٤,٩٥ جبل لبنان (ضواحي بيروت)

 % ٧,٨٩ جبل لبنان ( ما عدا ضواحي بيروت)

 % ٢٣,٧٣ لبنان الشمالي

 % ٥,٧٢ البقاع

 % ١٣,٦٥ لبنان الجنوبي

 % ٤,٢٣ النبطية
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