
  التعليم العام

، التي ٢٠٠٨-٢٠٠٧ة عن التعليم العام، للسنة الدراسية ـتتضمن هذه النشرة اإلحصاءات األولي

  :اآلتيتعرض وفاقاً للتفصيل 

  

  : التالميذ-١
  :عدد التالميذ خالل السنتين الدراسيتين تطور

  الفرق ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٦  

  ٢٥١٣٣ -  ٣٠١٣٧٠  ٣٢٦٥٠٣  التعليم الرسمي

  ٢١١٠+   ١٢٦٣٩١  ١٢٤٢٨١  م الخاص المجانيالتعلي

  ١٣٣٤٧+   ٤٨٠٤٤٠  ٤٦٧٠٩٣  التعليم الخاص غير المجاني

  ٩٦٧٦ -  ٩٠٨٢٠١  ٩١٧٨٧٧  المجموع

  .تالميذ ٩٠٨٢٠١ في جميع قطاعات التعليم في لبنان ٢٠٠٨-٢٠٠٧بلغ عدد التالميذ للسنة الدراسية 

  

  :تياآليتوزع عدد التالميذ، بالنسب المئوية، على الشكل 

  حسب قطاعات التعليمب ١-١

   % ٣٣,٢  التعليم الرسمي

   %١٣,٩  التعليم الخاص المجاني 

   %٥٢,٩ التعليم الخاص غير المجاني 
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التعليم الرسمي التعليم المجاني التعليم غير المجاني



  :حسب الجنسب ٢-١

  :التعليم الرسمي

  يفوق عدد اإلناث عدد الذكور بنسبة كبيرة

 النسب المئوية  العدد  

   %٥٤,٣  ١٦٣٧١٨  إناث

   %٤٥,٧  ١٣٧٦٥٢  ذكور

  :التعليم الخاص المجاني

  يفوق عدد الذكور عدد اإلناث

   %٤٨  ٦٠٥٤١  إناث 

  % ٥٢  ٦٥٨٥٠  ذكور

  :التعليم الخاص غير المجاني

  يفوق عدد الذكور عدد اإلناث

   %٤٨,٣  ٢٣١٨٧٥  إناث 

   %٥١,٧  ٢٤٨٥٦٥  ذكور
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                التعليم الرسميالتعليم الخاص غير المجاني      التعليم الخاص المجاني  



  حسب المحافظات بقطاعات التعليمفي ية للتالميذ  النسب المئو٣-١

  المجموع خاص غير مجاني  خاص مجاني  رسمي  المحافظة

  % ٨,٦  % ٥,٩  % ٠,٦   %٢,١  بيروت

  % ٢٤,٥  % ١٨,١  % ٢,٩   %٣,٥  )ضواحي بيروت(جبل لبنان 

  % ١١  % ٦,٨  % ١,١  % ٣,١ )ما عدا ضواحي بيروت (جبل لبنان 

  % ٢٤  % ٩,٢  % ٢,٩  % ١١,٩  لبنان الشمالي

  % ١٤  % ٥,٦  % ٣,٥  % ٤,٩  البقاع

  % ١١  % ٤,٧  % ١,٥  % ٤,٨  لبنان الجنوبي

  % ٦,٩  % ٢,٦  % ١,٤  % ٢,٩  النبطية

  % ١٠٠  % ٥٢,٩  % ١٣,٩  % ٣٣,٢  المجموع
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  بيروت  جبل لبنان   الشمال    جبل لبنان      البقاع     الجنوب  النبطية                           

   ضواحي                                                                  ماعدا ضواحي 

      بيروت       بيروت                            



  

  ةفي قطاعات التعليم بحسب المراحل التعليمي النسب المئوية للتالميذ ٤-١
  

  المجموع خاص غير مجاني  خاص مجاني  رسمي  المرحلة

  % ١٦,٥  % ١٠,٥  % ٢,٧  % ٣,٣   ما قبل االبتدائية-الروضة

  + حلقة أولى -التعليم األساسي

  حلقة ثانية االبتدائية
٤٩  % ٢٣  % ١١,٢  % ١٤,٨%   

   حلقة ثالثة-التعليم األساسي

  المتوسطـة
٢١,١  % ١٢,٧  -  % ٨,٤ %  

  % ١٣,٤  % ٦,٧  -  % ٦,٧  ةالمرحلة الثانويــ

  % ١٠٠  % ٥٢,٩  % ١٣,٩  % ٣٣,٢  المجموع
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  حسب الجنسيةب ٥-١

  :اآلتية النسب المئوية علىيتوزع مجموع التالميذ، بحسب الجنسية، 

  

   %٩٥,٩  لبناني

   %١,٧١  سوري

   %١,٤  فلسطيني

   %٠,٤  ىجنسيات عربية أخر

   %٠,٤  جنسيات أجنبية

   %٠,٢  غير محدد

   تلميذاً أي بنسبة٣٦٩٤٨بلغ عدد التالميذ غير اللبنانيين في التعليم العام 

  .من المجموع العام%  ٤,١

  :اآلتية المئوية بحسب النسبيتوزع هذا العدد على قطاعات التعليم 

   %٤٦,٧  التعليم الرسمي

   %١٤  التعليم الخاص المجاني

  % ٣٩,٣ ينالتعليم الخاص غير المجا
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التعليم الرسمي التعليم الخاص المجاني التعليم الخاص غير المجاني

  

  

  التالميذ غير اللبنانيين



  حسب لغة التعليمب ٦-١

  :اآلتي على الشكل األولىحسب لغة التعليم األجنبية بيتوزع مجموع التالميذ 

  النسب المئوية   العدد  اللغة

   %٦٢,٤  ٥٦٧٠٨١  فرنسي

   %٣٧,٦  ٣٤١١٢٠ إنكليزي

  

  

  

  :يأتي كما األولىسبة للغة التعليم األجنبية كما يتوزع مجموع التالميذ على المحافظات بالن

  

  المجموع  إنكليزي  فرنسي  المحافظة

  % ٨,٦  % ٣,٧  % ٥  بيروت

  % ٢٤,٥  % ١١,٢  % ١٣,٣  )ضواحي بيروت( جبل لبنان

  % ١١  % ٤,٤  % ٦,٦  جبل لبنان ما عدا ضواحي بيروت

  % ٢٤  % ١,٥  % ٢٢,٥  لبنان الشمالي

  % ١٤  % ٦,٣  % ٧,٧  البقاع

  % ١٠,٩  % ٧,٥  % ٣,٤  الجنوبيلبنان 

  % ٦,٩  % ٣  % ٣,٩  النبطية

  % ١٠٠  % ٣٧,٦  % ٦٢,٤  المجموع
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  :اآلتي على الشكل ولىحسب لغة التعليم األجنبية األبيتوزع تالميذ كل قطاع تعليمي 

   :التعليم الرسمي

 النسب المئوية  العدد  اللغة

   %٦٨,٥ ٢٠٦٤٩٢  فرنسي

   %٣١,٥  ٩٤٨٧٨ إنكليزي

   :م الخاص المجانيالتعلي

   %٥٩  ٧٤٥٥٥  فرنسي

  % ٤١  ٥١٨٣٦ إنكليزي

   :التعليم الخاص غير المجاني

   %٥٩,٥ ٢٨٦٠٣٤  فرنسي

   %٤٠,٥  ١٩٤٤٠٦ إنكليزي
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  ٢٠٠٨-٢٠٠٧حسب العمر للسنة الدراسية ب التالميذ -٧-١

م تسجيل يتنه خالل هذه السنة  أل كمرجعية الحتساب عمر التلميذ ،٢٠٠٧عتمدنا سنة      ا

من التعليم األساسي  األول الصف إلىلدخول ل:  فمثال٢٠٠٨ً-٢٠٠٧ للسنة الدراسية ذالتالمي

ولذا يعتبر  ،٢٠٠١ من مواليد سنة نوأن يك السادسة من عمره، أي أتم يكون قد على التلميذ ان

ذي في  التلميذ الأما، ٢٠٠٨-٢٠٠٧ سنوات بالنسبة للسنة الدراسية ٧-٦في خانة العمر ما بين 

اما سنة واقّل من سنتين و  أكثر من سنوات فيكون تأخره الدراسي٨-٧خانة العمر ما بين 

 فيعتبر متأخراً اكثر األكبر سنوات وفي خانات العمر ٩-٨التلميذ الذي في خانة العمر ما بين 

  .تينمن سن

  % .١٢,٨ تلميذاً من المجموع العام أي بنسبة ١١٦٢٢٧بلغ عدد التالميذ المتأخرين سنة 

ة ـ تلميذاً من المجموع العام أي بنسب٩٣٨٧١ سنتين وأكثركما بلغ عدد التالميذ المتأخرين 

   %.٢٣,١ يكون مجموع نسبة التالميذ المتأخرين %. ١٠,٣

  

  حسب كل مرحلةبالتأخر 

  :اآلتية النسب المئوية علىيتوزع تالميذ كل مرحلة تعليمية، بحسب التأخر الدراسي، 

  

 سنة واقلر من أكث  المرحــلة

  من سنتين

مجموع نسبة   تيناكثر من سن

  التأخر الدراسي

  المرحلة ما قبل االبتدائية

  الروضة
٣,١   %٠,٦   %٢,٥%   

   التعليم األساسي-المرحلة االبتدائية

  حلقة ثانية+ حلقة أولى 
٢١,٣  % ٩,٦  % ١١,٧%   

   التعليم األساسي-المرحلة المتوسطة

  حلقة ثالثة
٣٧,٥  % ١٨,٢  % ١٩,٣%   

   %٣٢  % ١٢,٨  % ١٩,٢  المرحلة الثانوية



  

 غـذاً من المجموع العام البالـ تلمي٥٩٨٨٠بلغ عدد تالميذ التعليم الرسمي المتأخرين سنة، 

   %.٢٠ تلميذاً أي بنسبة ٣٠١٣٧٠

 تلميذاً من المجموع العام ٦٨٠٦٦كما بلغ عدد تالميذ التعليم الرسمي المتأخرين سنتين واكثر، 

   %.٤٢,٥فيكون مجموع نسبة التالميذ المتأخرين  %. ٢٢,٥ة أي بنسب

  

  :  من مراحل التعليم الرسمي فقطحسب كل مرحلةبالتأخر 

 النـسب   علـى كل مرحلة تعليمية، بحسب التأخر الدراسـي،        التعليم الرسمي في    يتوزع تالميذ   

  :اآلتيةالمئوية 

  

 سنة واقلأكثر من   المرحــلة 

  من سنتين

موع نسبة مج  تيناكثر من سن

  التأخر الدراسي

  المرحلة ما قبل االبتدائية

  الروضة
٣   %٠,٥   %٢,٥%   

   التعليم األساسي-المرحلة االبتدائية

  حلقة ثانية+ حلقة أولى 
٤٠  % ٢١,٨  % ١٨,٢%   

   التعليم األساسي-المرحلة المتوسطة

  حلقة ثالثة
٦٠,٣  % ٣٤,٤  % ٢٥,٩%   

   %٤٤,٦  % ٢٠,٢  % ٢٤,٤  المرحلة الثانوية



  مي وضع التلميذ التعلّ-٨-١

  يتوزع مجموع تالميذ التعليم العام، بحسب الوضع التعلمي عند التسجيل، للسنة الدراسية

  :اآلتية النسب المئوية على، ٢٠٠٨-٢٠٠٧

  

  معيد صفه  مترفع 

  ألول مرة 

  معيد صفه

   ألكثر من مرة 

  من البيت

٧,٦   %٠,١   %٧,٧   %٨٤,٦%   

  

مي عند التسجيل، على مختلف المراحل للسنة م العام، بحسب الوضع التعلّيتوزع تالميذ التعلي

  :اآلتية النسب المئوية على، ٢٠٠٧-٢٠٠٦الدراسية 

  

  معيد صفه   مترفع  المرحــلة

  ألول مرة

  معيد صفه 

 ألكثر من مرة

  من البيت 

  المرحلة ما قبل االبتدائية

  الروضة
٤٦,٢  -   %١,٤   %٥٢,٤%   

   التعليم األساسي-المرحلة االبتدائية

  حلقة ثانية+ حلقة أولى 
٨,٧   %٩١,٣%   -  -  

   التعليم األساسي-المرحلة المتوسطة

  حلقة ثالثة
١٢,٣   %٨٧,٧%   -  -  

  -   %٠,١   %٤,٧   %٩٥,٢  المرحلة الثانوية

  

  

  

  

  

  



  

  ي عند التسجيل، للسنة الدراسيةـ، بحسب الوضع التعلمالرسميذ التعليم ـيتوزع تالمي

  :اآلتية النسب المئوية على، ٢٠٠٨-٢٠٠٧

  

  معيد صفه  مترفع

  ألول مرة

  معيد صفه

  ألكثر من مرة

  من البيت

٥,٣   %٠,١   %١٦,٨   %٧٧,٨%   

  

مي عند التسجيل، على مختلف المراحل ، بحسب الوضع التعلّالرسمييتوزع تالميذ التعليم كما 

  :اآلتية النسب المئوية على، ٢٠٠٧-٢٠٠٦للسنة الدراسية 

  

  معيد صفه   مترفع  ــلةالمرح

  ألول مرة

  معيد صفه 

  ألكثر من مرة

  من البيت

  المرحلة ما قبل االبتدائية

  الروضة
٥٤,٥  -   %١,٧   %٤٣,٨%   

  التعليم األساسي-المرحلة االبتدائية

  حلقة ثانية+ حلقة أولى 
٢٠,٢   %٧٩,٨%   -  -  

 التعليم -المرحلة المتوسطة

  األساسي

  حلقة ثالثة

٠,١   %٢٣,٦   %٧٦,٣%   -  

  -   %٠,١   %٨   %٩١,٩  المرحلة الثانوية

  


