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8- التعليم المهني والتقني )رسمي وخاص(:
8-1- الطالب:

بلغ مجموع الطالب في التعليم المهني والتقني للعام الدراسي 2015-2014
86250 طالبًا موزعين على المحافظات بحسب النسب المئوية اآلتية:

رسم بياني رقم 8-1: توزع الطالب في المدارس والمعاهد المهنية والتقنية على المحافظات

جدول رقم 8-1: توزع الطالب في المدارس والمعاهد المهنية والتقنية على المحافظات

4.9 %بيروت

33.6 %جبل لبنان 

27 %لبنان الشمالي

17.7 %البقاع

8.3 %لبنان الجنوبي

8.5 %النبطية

إن معلومات التعليم المهني الواردة في الجدول/الجداول آعاله مصدرها قاعدة المعلومات في المديرية العامة للتعليم المهني منقحة وفًقا لمعاير معلومات المركز التربوي.
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• كما يتوزع مجموع الطالب، بالنسب المئوية، بحسب الشهادات على الشكل اآلتي:

0.02 %الكفاءة المهنية

15 %التكميلية المهنية

1.3 %الثانوية المهنية )النظام المزدوج(

52.5 %البكالوريا الفنية

25 %االمتياز الفني

5.5 %اإلجازة الفنية

0.09 %امتحان الدخول إلى السنة األولى من الشهادة التكميلية

0.5 %التأهيلية الفنية التحضيرية

0.09 %المشرف الفني )المايستر(

رسم بياني رقم 8-2: توزع الطالب في المدارس والمعاهد المهنية والتقنية بحسب الشهادة

جدول رقم 8-2: توزع الطالب في المدارس والمعاهد المهنية والتقنية بحسب الشهادة

إن معلومات التعليم المهني الواردة في الجدول/الجداول آعاله مصدرها قاعدة المعلومات في المديرية العامة للتعليم المهني منقحة وفًقا لمعاير معلومات المركز التربوي.
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س على المحافظات
صة بحسب الشهادات والجن

س الرسمية والخا
جدول رقم 8-3: توزع الطالب في المدار

                                                                                                                                  
س على المحافظات

صة بحسب الشھادات والجن
س الرسمية والخا

توزع الطالب في المدار
للسنة الدراسية ٢٠١٤-٢٠١٥
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امتحان الدخول الى 
السنة االولى من 
الشھادة التكميلية

مجموع الطالب 

ص
   التعليم المھني والتقني - رسمي وخا

الشھادات الرسمية

االجازة الفنية
االمتياز الفني

ف الفني 
المشر

(المايستر)
البكالوريا الفنية

الثانوية المھنية 
(النظام المزدوج)

التأھيلية الفنية 
ضيرية

التح
التكميلية المھنية 

ت المركز التربوي.
ت في المديرية العامة للتعليم المهني منقحة وفًقا لمعاير معلوما

صدرها قاعدة المعلوما
ت التعليم المهني الواردة في الجدول/الجداول آعاله م

إن معلوما
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جدول رقم 8-4: توزع الطالب في المدارس الرسمية بحسب االختصاص والجنس
- شهادة االجازة الفنية -

المجموعاالجازة الفنية

إناثذكوراالختصاص

612384االدارة الفندقية

483078االدارة الفندقية

5967126االدارة والتسويق

133346االدارة والتسويق

205777االدارة والتنظيم

155671االدارة والتنظيم

93295االلكترونيك: فرع االتصاالت

2451246االلكترونيك: فرع االلكترونيك الصناعي

1030103الطاقة المتجددة

6331337العلوم التربوية

27375العلوم التربوية

11112العلوم السياحية

34282316العلوم المخبرية الطبية

63036العلوم المخبرية الطبية

202629831العناية التمريضية

24121145الفنون االعالنية والغرافيكية

20127147الفنون الزخرفية - الهندسة الداخلية

142842الفنون الزخرفية - الهندسة الداخلية

115219334المراجعة والخبرة في المحاسبة

88168256المراجعة والخبرة في المحاسبة

إن معلومات التعليم المهني الواردة في الجدول/الجداول آعاله مصدرها قاعدة المعلومات في المديرية العامة للتعليم المهني منقحة وفًقا لمعاير معلومات المركز التربوي.
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تابع جدول رقم 8-4: توزع الطالب في المدارس الرسمية بحسب االختصاص والجنس
- شهادة االجازة الفنية - 

المجموعاالجازة الفنية

إناثذكوراالختصاص

32062382المساحة

56662المساحة

13821المعلوماتية - فرع االنظمة والشبكات

120116236المعلوماتية - فرع البرمجيات

253964المعلوماتية - فرع البرمجيات

38038الميكانيك الهوائي والصيانة الصناعية

39039الميكانيك: فرع االنتاج الصناعي

10010تدفئة وتبريد

146579تقنيات التصوير الطبي

31720تقنيات التصوير الطبي

71320سالمة الغذاء والرقابة الصحية

26026صيانة طائرات

345286علوم مختبرات االسنان

23831قيادة وتنفيذ االشغال:البناء واالشغال العامة

52227قياس النظر وصناعة االجهزة البشرية

72173ميكاترونيك السيارات

15015ميكانيك هيدروليكي وآليات متحركة

198926974686المجموع

مالحظة: تتكرر بعض االختصاصات في هذه الجداول وذلك بسبب اتباع نظامين مختلفين قديم وجديد.

إن معلومات التعليم المهني الواردة في الجدول/الجداول آعاله مصدرها قاعدة المعلومات في المديرية العامة للتعليم المهني منقحة وفًقا لمعاير معلومات المركز التربوي.
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جدول رقم 8-5: توزع مجموع طالب التعليم المهني والتقني بحسب االختصاصات والجنس
- شهادة االمتياز الفني - 

المجموعاالمتياز الفني

إناثذكوراالختصاص

268104372االدارة الفندقية

356123479االدارة الفندقية

6076261233االدارة والتسويق

168250418االدارة والتسويق

186175361االدارة والتنظيم

42144186االدارة والتنظيم

1912193االلكترونيك

3734377االلكترونيك

851196االنظمة والشبكات

13018148االنظمة والشبكات

101البناء و االشغال العامة

507149656البناء واالشغال العامة والمساحة

485109594البناء واالشغال العامة والمساحة

1053108التدفئة والتبريد

1621622178التربية الحضانية واالبتدائية

08080التربية الحضانية واالبتدائية

0152152التربية المختصة

14546التربية المختصة

12021الخدمة االجتماعية

40226266الرقابة الصحية وسالمة الغذاء

7310الصناعات الغذائية

11718العلوم السياحية

51116العلوم السياحية

84604688العلوم المخبرية الطبية

88138226العلوم المصرفية

58814652053العناية التمريضية

258735993العناية التمريضية

116217333الفنون االعالنية والغرافيكية

61135196الفنون االعالنية والغرافيكية

81927الفنون الزخرفية - الهندسة الداخلية

168304472الفنون الزخرفية - الهندسة الداخلية

إن معلومات التعليم المهني الواردة في الجدول/الجداول آعاله مصدرها قاعدة المعلومات في المديرية العامة للتعليم المهني منقحة وفًقا لمعاير معلومات المركز التربوي.
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تابع جدول رقم 8-5: توزع مجموع طالب التعليم المهني والتقني بحسب االختصاصات والجنس
- شهادة االمتياز الفني -

المجموعاالمتياز الفني

إناثذكوراالختصاص

19019الكترو ميكانيك

12012الكتروميكانيك

6613664الكهرباء

553590المراجعة والخبرة في المحاسبة

176021553915المراجعة والخبرة في المحاسبة

25227المساحة

28735المساحة

11011المساحة

505المساحة

606المساحة

61869المساحة

417257674المعلوماتية االدارية

9646461610المعلوماتية االدارية

71071المعلوماتية الصناعية

47148الميكانيك - الصيانة

42143الميكانيك االنتاجي

65166الميكانيك االنتاجي

31316تصميم الحلى وصياغة المجوهرات

144256تصميم وتنفيذ االزياء

521668صيانة االجهزة الطبية

43447صيانة الطائرات

3270102علوم مختبرات االسنان

132538علوم مختبرات االسنان

72734قياس النظر وصناعة االجهزة البصرية

142034قياس النظر وصناعة االجهزة البصرية

3773110مصور اشعة

110272382مصور اشعة

1540154ميكانيك السيارات

2192221ميكانيك السيارات

98931173121624المجموع

مالحظة: تتكرر بعض االختصاصات في هذه الجداول وذلك بسبب اتباع نظامين مختلفين قديم وجديد.

إن معلومات التعليم المهني الواردة في الجدول/الجداول آعاله مصدرها قاعدة المعلومات في المديرية العامة للتعليم المهني منقحة وفًقا لمعاير معلومات المركز التربوي.
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جدول رقم 8-6: توزع مجموع طالب التعليم المهني والتقني بحسب االختصاصات والجنس
- شهادة البكالوريا الفنية -

المجموعالبكالوريا الفنية

إناثذكوراالختصاص

6112613االلكتروتكنيك

161541619االلكترونيك

56056االلكترونيك

29157348البناء واالشغال العامة

10377931830البيع والعالقات التجارية

112414152539التجميل الداخلي

12012التدفئة والتبريد والتمديدات الصحية )النظام المزدوج(

5645274583التربية الحضانية

76067التنشيط االجتماعي

535215750الرسم المعماري

21719السياحة والفر

141731الصناعات الغذائية: فرع التصنيع الغذائي

462470الطباعة واالنتاج الغرافيكي

144628834329العناية التمريضية

28127563568الفنون الفندقية - االنتاج

531366الفنون الفندقية - االنتاج )النظام المزدوج(

362141503الفنون الفندقية - البيع

10515الفنون الفندقية : بيع-انتاج

81018الفنون الفندقية: االيواء

10447151الفنون الفندقية: الحلويات

255632559الكهرباء

79079الكهرباء الصناعية )النظام المزدوج(

6630564612276المحاسبة والمعلوماتية

إن معلومات التعليم المهني الواردة في الجدول/الجداول آعاله مصدرها قاعدة المعلومات في المديرية العامة للتعليم المهني منقحة وفًقا لمعاير معلومات المركز التربوي.
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تابع جدول رقم 8-6: توزع مجموع طالب التعليم المهني والتقني بحسب االختصاصات والجنس
- شهادة البكالوريا الفنية -

المجموعالبكالوريا الفنية

إناثذكوراالختصاص
43246478المساحة

211334الموسيقى

6270627الميكانيك الصناعي

12012الميكانيك الصناعي )النظام المزدوج(

148232380امانة السر االدارية

19913142305تكنولوجيا المعلوماتية

4700470تكييف الهواء

212950صناعة الحلى وصياغة المجوهرات

122335غير صناعي مشترك

23739فنون االزياء

82514972322فنون االعالن

5151156فنون التجميل - الحلقة االولى: ماكياج وتقليم االظافر

06161فنون التجميل - الحلقة الثالثة: التجميل والعناية بالبشرة

28890فنون التجميل - الحلقة الثانية: مرشدة تجميل

95249344مراقب صحي

291140مساعدة طبية لالسنان

505ميكانيك التمديدات الصحية والتدفئة )النظام المزدوج(

149141495ميكانيك السيارات

1191120ميكانيك السيارات )النظام المزدوج(

94094ميكانيك الطائرات

258671939145258المجموع

مالحظة: تتكرر بعض االختصاصات في هذه الجداول وذلك بسبب اتباع نظامين مختلفين قديم وجديد.

إن معلومات التعليم المهني الواردة في الجدول/الجداول آعاله مصدرها قاعدة المعلومات في المديرية العامة للتعليم المهني منقحة وفًقا لمعاير معلومات المركز التربوي.



72

جدول رقم 8-7: توزع مجموع طالب التعليم المهني والتقني بحسب االختصاصات والجنس
- شهادة الثانوية المهنية -

المجموعالثانوية المهنية )النظام المزدوج(

إناثذكوراالختصاص

138138التدفئة والتبريد والتمديدات الصحية

9797الميكانيك الصناعي

266266الكهرباء الصناعية

4461447ميكانيك السيارات

241034الفنون الفندقية: انتاج الحلويات

782098الفنون الفندقية: االنتاج

1414النجارة واألعمال الخشبية

77النجارة واالعمال الخشبية

1070311101المجموع

مالحظة: تتكرر بعض االختصاصات في هذه الجداول وذلك بسبب اتباع نظامين مختلفين قديم وجديد.

إن معلومات التعليم المهني الواردة في الجدول/الجداول آعاله مصدرها قاعدة المعلومات في المديرية العامة للتعليم المهني منقحة وفًقا لمعاير معلومات المركز التربوي.
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جدول رقم 8-8: توزع مجموع طالب التعليم المهني والتقني بحسب االختصاصات والجنس
- شهادة التاهيلية الفنية -

المجموعالتأهيلية الفنية التحضيرية

إناثذكوراالختصاص

516الرسم المعماري

22المساحة

22التجميل الداخلي

10717فنون االعالن

336االنتاج الغرافيكي

1111ميكانيك السيارات

2525الكهرباء

141226البيع والعالقات التجارية

219127346المحاسبة والمعلوماتية

21526الفنون الفندقية - انتاج

33تكنولوجيا المعلوماتية

1818التربية الحضانية

112مساعدة طبية لالسنان

314176490المجموع

مالحظة: تتكرر بعض االختصاصات في هذه الجداول وذلك بسبب اتباع نظامين مختلفين قديم وجديد.

إن معلومات التعليم المهني الواردة في الجدول/الجداول آعاله مصدرها قاعدة المعلومات في المديرية العامة للتعليم المهني منقحة وفًقا لمعاير معلومات المركز التربوي.



74

جدول رقم 8-9: توزع مجموع طالب التعليم المهني والتقني بحسب االختصاصات والجنس 
بالنسبة للسنة االولى من الشهادة التكميلية المهنية

جدول رقم 8-10: توزع مجموع طالب التعليم المهني والتقني بحسب االختصاصات والجنس
- شهادة المشرف الفني -

جدول رقم 8-11: توزع مجموع طالب التعليم المهني والتقني بحسب االختصاصات والجنس
- شهادة الكفاءة المهنية -

المجموعالدخول الى السنة االولى من شهادة التكميلية المهنية

إناثذكوراالختصاص

22مساعد مستكتب

55مساعد امين خدمة في المطعم

31435مساعد طاه

44مساعد كهربائي

42446المجموع

المشرف الفني - المايستر
)تعاون بين لبنان والمانيا - نظام مزدوج - تدريب في الشركات(

المجموع

إناثذكوراالختصاص

2121الكهرباء الصناعية

40242ميكاترونيك السيارات

61263المجموع

المشرف الفني - المايستر
)تعاون بين لبنان والمانيا - نظام مزدوج - تدريب في الشركات(

المجموع

إناثذكوراالختصاص

9615مستكتب

66عامل تمديدات كهربائية

15621المجموع

إن معلومات التعليم المهني الواردة في الجدول/الجداول آعاله مصدرها قاعدة المعلومات في المديرية العامة للتعليم المهني منقحة وفًقا لمعاير معلومات المركز التربوي.
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جدول رقم 8-12: توزع مجموع طالب التعليم المهني والتقني بحسب االختصاصات والجنس
- شهادة التكميلية المهنية -

المجموعالتكميلية المهنية

إناثذكوراالختصاص
177515453320محاسب مساعد

207189396مستكتب مختزل

23468302امين خدمة بالمطعم

14315261957طاه

11169180حلواني

132264396مساعد ممرض

7115122اخصائي في التجميل

197425622مساعد ممرض

83038خياطة للنساء

681482طباع اوفست

2994303نجار موبيليا

4242426ميكانيكي آليات

5751576ميكانيكي محركات

2020حداد صفائح

3065313096كهربائي ابنية

95196كهربائي ماكينات

4949مصلح راديو

1631164مصلح تلفزيون

2712714رعاية الطفل

3636التنشيط االجتماعي

66066التزيين

8868409312961المجموع

إن معلومات التعليم المهني الواردة في الجدول/الجداول آعاله مصدرها قاعدة المعلومات في المديرية العامة للتعليم المهني منقحة وفًقا لمعاير معلومات المركز التربوي.


