
 التعليم العام 

، التي ٢٠٠٦-٢٠٠٥تتضمن هذه النشرة اإلحصاءات األولية عن التعليم العام، للسنة الدراسية 

 :تعرض وفاقاً للتفصيل التالي 

 

 : التالميذ -١
 :عدد التالميذ خالل السنتين الدراسيتين  تطور

 الفرق ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 - ١٢٩٧١ ٣٢٤٦٥١ ٣٣٧٦٢٢ التعليم الرسمي

  +١٠٦٠ ١١٥٢٥٤ ١١٤١٩٤ تعليم الخاص المجانيال

التعليم الخاص غير 

 المجاني
٦٢٧٩ ٤٧١٤٠٩ ٤٦٥١٣٠+  

 - ٥٦٣٢ ٩١١٣١٤ ٩١٦٩٤٦ المجموع

 : في جميع قطاعات التعليم في لبنان٢٠٠٦-٢٠٠٥بلغ عدد التالميذ للسنة الدراسية 

 .  تلميذا٩١١٣١٤ً

 : ل التالي يتوزع عدد التالميذ، بالنسب المئوية، على الشك

  حسب قطاعات التعليم ١-١

  % ٣٥,٧ التعليم الرسمي

  %١٢,٦ التعليم الخاص المجاني 

  %٥١,٧ التعليم الخاص غير المجاني 
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    التعليم الرسمي     التعليم الخاص      التعليم الخاص 

    المجاني  لمجاني   غير ا 



  :حسب الجنس ٢-١

  :التعليم الرسمي

 يفوق عدد اإلناث عدد الذكور بنسبة كبيرة

 النسب المئوية العدد 

  %٥٤ ١٧٤٤٩٩ ثإنا

  %٤٦ ١٥٠١٥٢ ذكور

 

  :التعليم الخاص المجاني

 يفوق عدد الذكور عدد اإلناث

 النسب المئوية العدد 

  %٤٨ ٥٥٣٧٥ إناث 

 % ٥٢ ٥٩٨٧٩ ذكور

 

  :التعليم الخاص غير المجاني

 يفوق عدد الذكور عدد اإلناث 

 النسب المئوية العدد 

  %٤٨ ٢٢٦٧١٩ إناث 

  %٥٢ ٢٤٤٦٩٠ ذكور
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إناث

ذآور

     التعليم الرسميلمجاني      التعليم الخاص المجاني       التعليم الخاص غير ا  



 نسب المئوية للتالميذ حسب المحافظات بالنسبة لقطاعات التعليمال ٣-١

 خاص مجاني رسمي المحافظة
خاص غير 

 مجاني
 المجموع

 % ٩,١ % ٦ % ٠,٧  %٢,٤ بيروت

 % ٢٣,٩ % ١٧,٧ % ٢,٢  %٤ )ضواحي بيروت(جبل لبنان 

 % ١١,٢ % ٦,٧ % ١,١ % ٣,٤ )ما عدا ضواحي بيروت (جبل لبنان 

 % ٢٣,٤ % ٨,٨ % ٢,٤ % ١٢,٢ لبنان الشمالي

 % ١٤,٢ % ٥,٦ % ٣,٣ % ٥,٣ البقاع

 % ١١,١ % ٤,٦ % ١,٤ % ٥,١ لبنان الجنوبي

 % ٧,١ % ٢,٣ % ١,٥ % ٣,٣ النبطية

 % ١٠٠ % ٥١,٧ % ١٢,٦ % ٣٥,٧ المجموع
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 بيروت  جبل لبنان   الشمال    جبل لبنان      البقاع     الجنوب  النبطية                           

          )بيروتاحي وض( )بيروتي ماعدا ضواح(                                                                         

 



  ية بالنسبة لقطاعات التعليمالنسب المئوية للتالميذ حسب المراحل التعليم ٤-١
 

خاص  رسمي المرحلة

 مجاني

خاص غير 

 مجاني

 المجموع

 % ١٦,٣ % ١٠,٣ % ٢,٤ % ٣,٦  ما قبل االبتدائية     -الروضة

  %٤٩,١ % ٢٢,٧ % ١٠,٢ % ١٦,٢ حلقة ثانية ابتدائية+ اساسي حلقة اولى 

 % ٢١,٣ % ١٢,٤ - % ٨,٩ ة المتوسط -اساسي حلقة ثالثة

 % ١٣,٣ % ٦,٣ - % ٧ ةحلة الثانويالمر

 % ١٠٠ % ٥١,٧ % ١٢,٦ % ٣٥,٧ المجموع
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 الثانوية المتوسطة االبتدائية قبل االبتدائية

رسمي

خاص مجاني

خاص غير مجاني



  حسب الجنسية ٥-١

 : النسب المئوية التاليةإلى مجموع التالميذ، بحسب الجنسية، يتوزع
 

  %٩٦,٣ لبناني

  %١,٦ سوري

  %١,٢ فلسطيني

  %٠,٣ ىجنسيات عربية أخر

  %٠,٤ جنسيات أجنبية

  %٠,٢ غير محدد

 

من %  ٣,٧  تلميذاً أي بنسبة٣٤١٤١بلغ عدد التالميذ غير اللبنانيين في التعليم العام 

 .لمجموع العام ا

 

 :يتوزع هذا العدد على قطاعات التعليم بالنسب المئوية التالية 

  %٤٧,٨ التعليم الرسمي

  %١١,٧ التعليم الخاص المجاني

 % ٤٠,٥ ني الخاص غير المجاالتعليم
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 التالميذ غير اللبنانيين 

     التعليم الرسمي  لمجاني      التعليم الخاص المجاني       التعليم الخاص غير ا 



 حسب لغة التعليم ٦-١

 : على الشكل التالي األولىيتوزع مجموع التالميذ حسب لغة التعليم األجنبية 

 النسب المئوية  العدد اللغة

  %٦٣,٦ ٥٧٩٤٠٢ فرنسي

  %٣٦,٤ ٣٣١٩١٢ إنكليزي
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 : كما يلياألولىعلى المحافظات بالنسبة للغة التعليم األجنبية كما يتوزع مجموع التالميذ 

 المجموع إنكليزي فرنسي المحافظة

 % ٩,٢ % ٣,٨ % ٥,٤ بيروت

 % ٢٤ % ١٠,٥ % ١٣,٥ )ضواحي بيروت( جبل لبنان

 % ١١,٢ % ٤,٤ % ٦,٨ جبل لبنان ما عدا ضواحي بيروت

 % ٢٣,٤ % ١,٤ % ٢٢ لبنان الشمالي

 % ١٤,١ % ٦,٢ % ٧,٩ البقاع

 % ١١,١ % ٧,٣ % ٣,٨ لبنان الجنوبي

 % ٧ % ٢,٨ % ٤,٢ النبطية

 % ١٠٠ % ٣٦,٤ % ٦٣,٦ المجموع

 

 فرنسي إنكليزي



 : على الشكل التالي ولىيتوزع تالميذ كل قطاع تعليمي حسب لغة التعليم األجنبية األ

  :التعليم الرسمي

 النسب المئوية العدد اللغة

  %٦٩,١ ٢٢٤٢٣٩ فرنسي

  %٣٠,٩ ١٠٠٤١٢ يإنكليز

 

  :التعليم الخاص المجاني

  %٦٢ ٧١٤٣٥ فرنسي

 % ٣٨ ٤٣٨١٩ إنكليزي

 

  :التعليم الخاص غير المجاني

  %٦٠,٢ ٢٨٣٧٢٨ فرنسي

  %٣٩,٨ ١٨٧٦٨١ إنكليزي
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فرنسي

إنكليزي

     التعليم الرسمي  التعليم الخاص المجاني   لمجاني   التعليم الخاص غير ا 



  ٦٢٠٠-٢٠٠٥التالميذ حسب العمر للسنة الدراسية  -٧-١

يتم تسجيل نه خالل هذه السنة  أل، كمرجعية الحتساب عمر التلميذ٢٠٠٥عتمدنا سنة ا

 على  االبتدائياألول الصف إلىلدخول ل:  فمثال٢٠٠٦ً-٢٠٠٥ للسنة الدراسية ذالتالمي

ولذا  ،١٩٩٩ من مواليد سنة نوأن يك يكون قد اتم السادسة من عمره، أي التلميذ ان

 أما، ٢٠٠٦-٢٠٠٥ سنوات بالنسبة للسنة الدراسية ٧-٦يعتبر في خانة العمر ما بين 

سنة   أكثر من سنوات فيكون تأخره الدراسي٨-٧التلميذ الذي في خانة العمر ما بين 

 سنوات وفي خانات ٩-٨اما التلميذ الذي في خانة العمر ما بين واقّل من سنتين و

 .تينالعمر االكبر فيعتبر متأخراً اكثر من سن

العام أي بنسبة  تلميذاً من المجموع ١٢٥٦٧٣بلغ عدد التالميذ المتأخرين سنة 

١٣,٨%. 

 تلميذاً من المجموع العام أي ١٠٢٠٧٣ سنتين وأكثركما بلغ عدد التالميذ المتأخرين 

  %.٢٥ يكون مجموع نسبة التالميذ المتأخرين %. ١١,٢بنسبة 

 

 : التأخر حسب كل مرحلة 

 : ة يتوزع تالميذ كل مرحلة تعليمية، بحسب التأخر الدراسي، الى النسب المئوية التالي

 

سنة أكثر من  المرحــلة 

  من سنتينواقل

مجموع نسبة  تيناكثر من سن

 التأخر الدراسي

  %٣,٢  %٠,٤  %٢,٨ الروضة -  المرحلة ما قبل االبتدائية

   المرحلة االبتدائية

 حلقة ثانية + أولى حلقة أساسي

٢٣,٢ % ١٠,٤ % ١٢,٨%  

  %٣٩,٤ % ١٩,٣ % ٢٠,١  حلقة ثالثةأساسيالمرحلة المتوسطة 

  %٣٥,٤ % ١٤,٧ % ٢٠,٧  المرحلة الثانوية 



 تلميذاً من المجموع العام ٦٦١٧٦ :بلغ عدد تالميذ التعليم الرسمي المتأخرين سنة

  %.٢٠,٤ أي بنسبة ) تلميذا٣٢٤٦٥١ً(

 تلميذاً من ٧٥١٣٨ :وأكثركما بلغ عدد تالميذ التعليم الرسمي المتأخرين سنتين 

  %.٤٣,٥يكون مجموع نسبة التالميذ المتأخرين   %. ٢٣,١نسبة المجموع العام أي ب

 

  :  للتعليم الرسمي فقطالتأخر حسب كل مرحلة

كل مرحلة تعليمية، بحسب التأخر الدراسي، الى التعليم الرسمي في يتوزع تالميذ 

 : النسب المئوية التالية 

 

سنة أكثر من  المرحــلة 

  من سنتينواقل

نسبة مجموع  تيناكثر من سن

 التأخر الدراسي

  %٣,٤  %٠,٤  %٣ الروضة -  المرحلة ما قبل االبتدائية

  المرحلة االبتدائية

 حلقة ثانية + أولى حلقة أساسي

٤٠,٩ % ٢١,٩ % ١٩%  

  %٦٠,٧ % ٣٥ % ٢٥,٧  حلقة ثالثةأساسيالمرحلة المتوسطة 

  %٤٧,٨ % ٢٢,٣ % ٢٥,٥  المرحلة الثانوية 



  ميلتعلّوضع التلميذ ا -٨-١

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

 :  النسب المئوية التالية إلى، ٢٠٠٦-٢٠٠٥الدراسية 

 

  معيد صفه مترفع 

 ألول مرة 

ألكثر من  معيد صفه

 مرة 

 من البيت 

٧,٩  %٠,١  %٨,٢  %٨٣,٨%  

 

مي عند التسجيل، على مختلف المراحل لوضع التعلّيتوزع تالميذ التعليم العام، بحسب ا

 :  النسب المئوية التاليةإلى، ٢٠٠٦-٢٠٠٥للسنة الدراسية 

 

 معيد صفه  مترفع  المرحــلة 

 ألول مرة 

 معيد صفه 

ألكثر من مرة 

 من البيت 

  %٤٦,٧ -  %١,٤  %٥١,٩  الروضة-ما قبل االبتدائية 

 االبتدائيـة

 ثانيةحلقة +اساسي حلقة اولى
٠,٧  %٠,١  %٩,٥  %٨٩,٧%  

 المتوسطة

 أساسي حلقة ثالثة
١٢,٤  %٨٧,٦%  - - 

 -  %٠,١  %٤,٧  %٩٥,٢ لثانويـةا

 

 

 

 

 

 



 

ي عند التسجيل، للسنة الدراسية    ـ، بحسب الوضع التعلمالرسميذ التعليم ـيتوزع تالمي

 :  النسب المئوية التالية إلى، ٢٠٠٦-٢٠٠٥

 

 معيد صفه مترفع 

 ول مرة أل

 معيد صفه

  ألكثر من مرة 

 من البيت 

٦,١  %٠,١  %١٦,٨  %٧٧%  

 

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

 :  النسب المئوية التاليةإلى، ٢٠٠٦-٢٠٠٥المراحل للسنة الدراسية 

 

 معيد صفه  مترفع  المرحــلة 

 ألول مرة 

 معيد صفه 

ألكثر من مرة 

 من البيت 

  %٥٧,١ -  %١,٧  %٤١,٢  الروضة-ما قبل االبتدائية 

 االبتدائيـة

 حلقة ثانية+اساسي حلقة اولى
١,٢  %٠,١  %٢٠,٧  %٧٨%  

 المتوسطة

 أساسي حلقة ثالثة
٠,١  %٢٢,٩  %٧٧%  - 

 -  %٠,١  %٧,٥  %٩٢,٤ لثانويـةا

 


