
نتائج االمتحانات الرسمية حسب المحافظة ونوع التعليم
في الدورة العادية للعام الدراسي 

شهـــادة علوم الحياة

وزارة التربية والتعليم العالي

2018-2017

المـركز التربوي للبحوث واإلنمـاء
مكتب البحوث التربوية

إعداد وبرمجة وحدة المعلوماتية البحثية

التعليـــم الرسمــــــيالمحافظة
مشتركونغائبونمرشحون

الطــــــالب األحـــــرارالتعليـــم الخــــاص
%نجاح ناجحونمشتركونغائبونمرشحون%نجاح ناجحونمشتركونغائبونمرشحون%نجاح ناجحون

29512711000177784541727 92.1895.2672.97 29482337 بيروت
1233511031207551094401118 89.8294.9762.07 1228115229 الشمال
74317088849852532017 95.4297.3751.52 74287533 الجنوب
141461269403141833671372761 90.1393.1955.45 14083613110 جبل لبنان
6394593394233622178 93.3997.5757.14 63537114 النبطية
5353479583554735915 90.0494.6457.69 53257826 البقاع
5036474368735028815 95.3796.9575.00 49736120 الهرمل- بعلبك 

:عدد المرشحين 

:عدد المشتركين 

:عدد الغائبيـن 

:عدد الناجحيـن 

: نسبة النجاح بالنسبة لعدد المرشحين 

:نسبة النجاح بالنسبة لعدد المشتركين  

14197819

1337812414

87.44

92.79

53622648978467694735636899161 94.6459.85 53367773المجموع 91.77269



نتائج االمتحانات الرسمية حسب المحافظة ونوع التعليم
في الدورة العادية للعام الدراسي 

شهـــادة العلوم العامة

وزارة التربية والتعليم العالي

2018-2017

المـركز التربوي للبحوث واإلنمـاء
مكتب البحوث التربوية

إعداد وبرمجة وحدة المعلوماتية البحثية

التعليـــم الرسمــــــيالمحافظة
مشتركونغائبونمرشحون

الطــــــالب األحـــــرارالتعليـــم الخــــاص
%نجاح ناجحونمشتركونغائبونمرشحون%نجاح ناجحونمشتركونغائبونمرشحون%نجاح ناجحون

10580504221258931 76.1991.1716.67 1052836 بيروت
72145986391159526115 83.4094.7533.33 71762815 الشمال
258238202198842 92.2598.0250.00 2582024 الجنوب
61165252066317169643814 86.7896.9740.00 605174935 جبل لبنان
24222315413135922 92.1595.7428.57 2421417 النبطية
152137169164211 90.1397.04100.00 1521691 البقاع
13711283737110 94.12100.000.00 136370 الهرمل- بعلبك 

:عدد المرشحين 

:عدد المشتركين 

:عدد الغائبيـن 

:عدد الناجحيـن 

: نسبة النجاح بالنسبة لعدد المرشحين 

:نسبة النجاح بالنسبة لعدد المشتركين  

6095603

54925037

82.64

91.72

222611192937715623083983025 96.0736.76 22153209المجموع 87.0968



نتائج االمتحانات الرسمية حسب المحافظة ونوع التعليم
في الدورة العادية للعام الدراسي 

شهـــادة اآلداب واإلنسانيات

وزارة التربية والتعليم العالي

2018-2017

المـركز التربوي للبحوث واإلنمـاء
مكتب البحوث التربوية

إعداد وبرمجة وحدة المعلوماتية البحثية

التعليـــم الرسمــــــيالمحافظة
مشتركونغائبونمرشحون

الطــــــالب األحـــــرارالتعليـــم الخــــاص
%نجاح ناجحونمشتركونغائبونمرشحون%نجاح ناجحونمشتركونغائبونمرشحون%نجاح ناجحون

2420120476332118 83.3386.3038.10 247321 بيروت
487438269142702117 79.0961.7634.69 4836849 الشمال
6762958539106 92.5489.4720.69 679529 الجنوب
252322324047173541911 89.5689.6431.43 24919335 جبل لبنان
1241131876 91.1354.55 12411 النبطية
2042173212028116 85.6495.2435.29 2022117 البقاع
137128334151656 93.4351.7254.55 1372911 الهرمل- بعلبك 

:عدد المرشحين 

:عدد المشتركين 

:عدد الغائبيـن 

:عدد الناجحيـن 

: نسبة النجاح بالنسبة لعدد المرشحين 

:نسبة النجاح بالنسبة لعدد المشتركين  

2130192

19381559

73.19

80.44

129591101578993982578460 83.0934.68 1286479المجموع 85.61173



نتائج االمتحانات الرسمية حسب المحافظة ونوع التعليم
في الدورة العادية للعام الدراسي 

شهـــادة اإلجتماع واإلقتصاد

وزارة التربية والتعليم العالي

2018-2017

المـركز التربوي للبحوث واإلنمـاء
مكتب البحوث التربوية

إعداد وبرمجة وحدة المعلوماتية البحثية

التعليـــم الرسمــــــيالمحافظة
مشتركونغائبونمرشحون

الطــــــالب األحـــــرارالتعليـــم الخــــاص
%نجاح ناجحونمشتركونغائبونمرشحون%نجاح ناجحونمشتركونغائبونمرشحون%نجاح ناجحون

6631253012691978462736476 81.4178.9236.36 6511072209 بيروت
19452716941129279931732771 88.3290.1148.63 19181102146 الشمال
1365312579582182233783103 92.2987.7340.55 1362937254 الجنوب
27911724184202248341462397235 87.1786.3444.68 27743954526 جبل لبنان
9505852308242641193053 90.1692.9659.55 94528489 النبطية
53464395359431883225 83.1481.9444.64 52852656 البقاع
6701357321718160741629 87.2180.4050.00 65719958 الهرمل- بعلبك 

:عدد المرشحين 

:عدد المشتركين 

:عدد الغائبيـن 

:عدد الناجحيـن 

: نسبة النجاح بالنسبة لعدد المرشحين 

:نسبة النجاح بالنسبة لعدد المشتركين  

19223976

1824715285

79.51

83.77

8918837763861854469301687349592 85.8344.25 88358074المجموع 87.871338



نتائج االمتحانات الرسمية حسب المحافظة ونوع التعليم
في الدورة العادية للعام الدراسي

شهـــادة المتوسطة

وزارة التربية والتعليم العالي

2018-2017

المـركز التربوي للبحوث واإلنمـاء
مكتب البحوث التربوية

إعداد وبرمجة وحدة المعلوماتية البحثية

التعليـــم الرسمــــــيالمحافظة
مشتركونغائبونمرشحون

الطــــــالب األحـــــرارالتعليـــم الخــــاص
%نجاح ناجحونمشتركونغائبونمرشحون%نجاح ناجحونمشتركونغائبونمرشحون%نجاح ناجحون

12481278234806930611204313 63.2789.7416.88 1236341177 بيروت
60215844806705107586126011820 75.1388.8314.08 59636598142 الشمال
273812225843987135612377836 82.8382.3022.64 27264327159 الجنوب
370128262517165276148792769633 71.4788.1018.33 367316889180 جبل لبنان
177210136725795223691334619 77.5893.7521.84 1762252787 النبطية
16152011072777322412813310 69.4087.8720.83 1595274548 البقاع
138958789263610121151142933 59.2883.4338.82 1331253585 الهرمل- بعلبك 

:عدد المرشحين 

:عدد المشتركين 

:عدد الغائبيـن 

:عدد الناجحيـن 

: نسبة النجاح بالنسبة لعدد المرشحين 

:نسبة النجاح بالنسبة لعدد المشتركين  

594451349

5809647830

80.46

82.33

184841981340839740708342581221443164 87.7721.08 1828639032المجموع 73.32778



نتائج االمتحانات الرسمية حسب المحافظة ونوع التعليم
في الدورة اإلستثنائية للعام الدراسي 

شهـــادة علوم الحياة

وزارة التربية والتعليم العالي

2018-2017

المـركز التربوي للبحوث واإلنمـاء
مكتب البحوث التربوية

إعداد وبرمجة وحدة المعلوماتية البحثية

التعليـــم الرسمــــــيالمحافظة
مشتركونغائبونمرشحون

الطــــــالب األحـــــرارالتعليـــم الخــــاص
%نجاح ناجحونمشتركونغائبونمرشحون%نجاح ناجحونمشتركونغائبونمرشحون%نجاح ناجحون

20291124 20288 بيروت
137201627593 0.859.09 117556 الشمال
3222123146 15.79 30198 الجنوب
128541811073371 3.254.093.85 12317126 جبل لبنان
402312223 7.8920.00 38103 النبطية
484132211122 2.273.3322.22 44309 البقاع
20311021962 5.8812.5066.67 1783 الهرمل- بعلبك 

:عدد المرشحين 

:عدد المشتركين 

:عدد الغائبيـن 

:عدد الناجحيـن 

: نسبة النجاح بالنسبة لعدد المرشحين 

:نسبة النجاح بالنسبة لعدد المشتركين  

86390

77334

3.94

4.40

4253610347261991285 5.927.94 389321المجموع 2.5763



نتائج االمتحانات الرسمية حسب المحافظة ونوع التعليم
في الدورة اإلستثنائية للعام الدراسي 

شهـــادة العلوم العامة

وزارة التربية والتعليم العالي

2018-2017

المـركز التربوي للبحوث واإلنمـاء
مكتب البحوث التربوية

إعداد وبرمجة وحدة المعلوماتية البحثية

التعليـــم الرسمــــــيالمحافظة
مشتركونغائبونمرشحون

الطــــــالب األحـــــرارالتعليـــم الخــــاص
%نجاح ناجحونمشتركونغائبونمرشحون%نجاح ناجحونمشتركونغائبونمرشحون%نجاح ناجحون

241715210621 70.8376.9225.00 24134 بيروت
1291865381221154 58.5659.4666.67 111376 الشمال
17741131 41.1833.33 1732 الجنوب
72129364211113 40.8565.6330.00 713210 جبل لبنان
2313504301 56.5280.0033.33 2353 النبطية
161980510 60.0062.50 1581 البقاع
102200000 25.000.00 800 الهرمل- بعلبك 

:عدد المرشحين 

:عدد المشتركين 

:عدد الغائبيـن 

:عدد الناجحيـن 

: نسبة النجاح بالنسبة لعدد المرشحين 

:نسبة النجاح بالنسبة لعدد المشتركين  

43239

393214

49.54

54.45

291221421068633599 64.2934.62 26998المجموع 52.7926



نتائج االمتحانات الرسمية حسب المحافظة ونوع التعليم
في الدورة اإلستثنائية للعام الدراسي 

شهـــادة اآلداب واإلنسانيات

وزارة التربية والتعليم العالي

2018-2017

المـركز التربوي للبحوث واإلنمـاء
مكتب البحوث التربوية

إعداد وبرمجة وحدة المعلوماتية البحثية

التعليـــم الرسمــــــيالمحافظة
مشتركونغائبونمرشحون

الطــــــالب األحـــــرارالتعليـــم الخــــاص
%نجاح ناجحونمشتركونغائبونمرشحون%نجاح ناجحونمشتركونغائبونمرشحون%نجاح ناجحون

46121141 40.0014.29 457 بيروت
100181627922353 19.5111.1116.67 821818 الشمال
42541233 50.0080.0033.33 459 الجنوب
2522922137 8.7028.57 2376 جبل لبنان
81031 12.50 82 النبطية
25151161 20.83100.00 2415 البقاع
81313323 42.8620.00 7103 الهرمل- بعلبك 

:عدد المرشحين 

:عدد المشتركين 

:عدد الغائبيـن 

:عدد الناجحيـن 

: نسبة النجاح بالنسبة لعدد المرشحين 

:نسبة النجاح بالنسبة لعدد المشتركين  

30658

24849

16.01

19.76

174222961151371217 28.2614.00 15246المجموع 19.0850



نتائج االمتحانات الرسمية حسب المحافظة ونوع التعليم
في الدورة اإلستثنائية للعام الدراسي

شهـــادة اإلجتماع واإلقتصاد

وزارة التربية والتعليم العالي
المـركز التربوي للبحوث واإلنمـاء

مكتب البحوث التربوية

2018-2017

إعداد وبرمجة وحدة المعلوماتية البحثية

التعليـــم الرسمــــــيالمحافظة
مشتركونغائبونمرشحون

الطــــــالب األحـــــرارالتعليـــم الخــــاص
%نجاح ناجحونمشتركونغائبونمرشحون%نجاح ناجحونمشتركونغائبونمرشحون%نجاح ناجحون

1116151831132892410 14.2918.6015.38 10517265 بيروت
2352651120202649116 24.4026.0015.79 20910038 الشمال
9141010171384283 11.4913.835.36 879456 الجنوب
28018204453942144246 7.6310.345.00 262406120 جبل لبنان
8951417261441 16.6740.0010.00 841510 النبطية
72411861616289 16.1822.86 687019 البقاع
7052738881753 41.5426.6725.00 653012 الهرمل- بعلبك 

:عدد المرشحين 

:عدد المشتركين 

:عدد الغائبيـن 

:عدد الناجحيـن 

: نسبة النجاح بالنسبة لعدد المرشحين 

:نسبة النجاح بالنسبة لعدد المشتركين  

2363276

2087320

13.54

15.33

9486814899010314342510529 16.129.06 880887المجموع 16.82320



نتائج االمتحانات الرسمية حسب المحافظة ونوع التعليم
في الدورة اإلستثنائية للعام الدراسي 
شهـــادة المتوسطة

وزارة التربية والتعليم العالي

2018-2017

المـركز التربوي للبحوث واإلنمـاء
مكتب البحوث التربوية

إعداد وبرمجة وحدة المعلوماتية البحثية

التعليـــم الرسمــــــيالمحافظة
مشتركونغائبونمرشحون

الطــــــالب األحـــــرارالتعليـــم الخــــاص
%نجاح ناجحونمشتركونغائبونمرشحون%نجاح ناجحونمشتركونغائبونمرشحون%نجاح ناجحون

36313652882134235 18.5712.73 35026718 بيروت
13841691777421227642131 14.5712.263.45 121562029 الشمال
3712323561294744114 6.618.8312.12 34853233 الجنوب
773298415491091356288 11.299.3814.81 744144054 جبل لبنان
334252613814152643 8.4112.1013.64 30912422 النبطية
35116402831917175 11.946.44 33526412 البقاع
345335434237502567 17.3116.3936.84 31230519 الهرمل- بعلبك 

:عدد المرشحين 

:عدد المشتركين 

:عدد الغائبيـن 

:عدد الناجحيـن 

: نسبة النجاح بالنسبة لعدد المرشحين 

:نسبة النجاح بالنسبة لعدد المشتركين  

8063711

7352866

10.74

11.78

392130846939033513742395223 10.5312.30 36133552المجموع 12.98187



المعدل العام للمواد حسب الشهادة للعام الدراسي
الدورة العادية- جميع الشهادات 

2018-2017

وزارة التربية والتعليم العالي
المـركز التربوي للبحوث واإلنمـاء

مكتب البحوث التربوية
إعداد وبرمجة وحدة المعلوماتية البحثية

560/ المجموع 30/ تربية 30/ جغرافيا 30/ تاريخ 40/ فلسفة 40/ لغة اجنبية 50/ لغة عربية 80/ رياضيات 80/ فيزياء 80/ كيمياء 100/ علوم الحياة علوم الحياة

70.7956.1759.5555.4429.8522.4124.5821.5318.6220.48378.27

570/المجموع عاوم عامة 30/تربية 30/جغرافيا 30/تاريخ 40/ فلسفة 40/لغة اجنبية 50/ لغة عربية 80/كيمياء  110/فيزياء 160/ رياضيات 
123.4575.8556.1529.6821.9423.2120.9519.1120.65389.81

480/ المجموع 20/ كيمياء 20/ فيزياء 40/ رياضيات 30/ تاريخ 30/ تربية 40/ جغرافيا 60/فلسفة أجنبية 60/فلسفة عربية 70/ لغة أجنبية 90/ لغة عربية آداب وإنسانيات 20/ علوم الحياة 

49.8733.0236.2236.2623.4016.3515.2821.7611.6012.15262.61 8.19

530/ المجموع 60/ لغة عربية 20/ علوم الحياة 20/ كيمياء 20/ فيزياء 70/  رياضيات 30/  تاريخ 30/ تربية 30/ جغرافيا 80/ إقتصاد 80/ إجتماع إجتماع وإقتصاد 50/ فلسفة 40/ لغة أجنبية 

49.7851.9516.0817.3014.7240.8513.3412.8510.1030.44300.47 18.5026.59

280/ المجموع 20/ تاريخ 20/ تربية 20/ علوم الحياة 20/ كيمياء 20/ فيزياء 60/ رياضيات 40/ لغة أجنبية 60/ لغة عربية  المتوسطة 20/ جغرافيا 

32.2819.9644.1711.7311.9511.7113.5013.24170.48 12.04



المعدل العام للمواد حسب الشهادة للعام الدراسي
الدورة االستثنائية- جميع الشهادات 

2018-2017

وزارة التربية والتعليم العالي
المـركز التربوي للبحوث واإلنمـاء

مكتب البحوث التربوية
إعداد وبرمجة وحدة المعلوماتية البحثية

560/ المجموع 30/ تربية 30/ جغرافيا 30/ تاريخ 40/ فلسفة 40/ لغة اجنبية 50/ لغة عربية 80/ رياضيات 80/ فيزياء 80/ كيمياء 100/ علوم الحياة علوم الحياة

31.7026.8322.8921.5923.1915.3115.3912.7114.9313.01189.97

570/المجموع عاوم عامة 30/تربية 30/جغرافيا 30/تاريخ 40/ فلسفة 40/لغة اجنبية 50/ لغة عربية 80/كيمياء  110/فيزياء 160/ رياضيات 
85.1650.2837.1222.6314.8616.2014.4515.9213.83264.51

480/ المجموع 20/ كيمياء 20/ فيزياء 40/ رياضيات 30/ تاريخ 30/ تربية 40/ جغرافيا 60/فلسفة أجنبية 60/فلسفة عربية 70/ لغة أجنبية 90/ لغة عربية آداب وإنسانيات 20/ علوم الحياة 

40.6823.1618.1228.7219.0511.6111.3317.557.069.51179.48 4.62

530/ المجموع 60/ لغة عربية 20/ علوم الحياة 20/ كيمياء 20/ فيزياء 70/  رياضيات 30/  تاريخ 30/ تربية 30/ جغرافيا 80/ إقتصاد 80/ إجتماع إجتماع وإقتصاد 50/ فلسفة 40/ لغة أجنبية 

32.7832.6611.8211.359.8422.398.5010.495.8728.12199.19 13.5918.87

280/ المجموع 20/ تاريخ 20/ تربية 20/ علوم الحياة 20/ كيمياء 20/ فيزياء 60/ رياضيات 40/ لغة أجنبية 60/ لغة عربية  المتوسطة 20/ جغرافيا 

26.3111.7220.725.846.235.5810.387.84103.49 9.13
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