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 التعليم المهني والتقني
 التعليم الرسمي: -1

 المدارس -1-1

 بلغ مجموع المدارس والمعاهد المهنية والتقنية الرسمية العاملة
 .ا  معهد أو ةمدرس  2014/123-2013للعام الدراسي 

 :مئوية اآلتيةبحسب النسب التتوزع هذه المؤسسات التعليمية على المحافظات اللبنانية 

 % 14,6 جبل لبنان )ضواحي بيروت(
 % 9,8 جبل لبنان ) ما عدا ضواحي بيروت(

 % 31,7 لبنان الشمالي
 % 22 البقاع

 % 8,1 لبنان الجنوبي
 % 13,8 النبطية

 
 إن القطاع المهني والتقني الرسمي يعد الطالب لنيل شهادات رسمية

 :يأتيتتراوح مدة الدراسة لكل منها كما 
 

 مدة الدراسة )بالسنوات( اسم الشهادة 

 2 الكفاءة المهنية
 2 التكميلية المهنية
 3 الثانوية المهنية
 3 البكالوريا الفنية
 3 االمتياز الفني

 4 الفنية اإلجازة
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 الطالب -1-2
 2014-2013بلغ عدد الطالب في التعليم المهني والتقني الرسمي للسنة الدراسية 

 :اآلتيوزعين, بحسب الجنس, على الشكل طالبا  م 39452

 % 44,8 إناث
 % 55,2 ذكور

 :يأتيعلى المحافظات فهو كما  ,بالنسب المئوية ,أما توزع الطالب

 % 15,8 جبل لبنان )ضواحي بيروت(
 %  6,5 جبل لبنان ) ما عدا ضواحي بيروت(

 % 35,4 لبنان الشمالي 
 % 20,7 البقاع

 % 9,7 لبنان الجنوبي 
 % 11,9 لنبطيةا

جبل لبنان

ضواحي بيروت
جبل لبنان ما عدا

الضواحي
لبنان الشمالي

البقاع
لبنان الجنوبي

النبطية

East

15.8

6.5

35.4

20.7

9.7 11.9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

 



 61 

 اإلدارية والتعليمية تينأفراد الهيئ -1-3

 اإلدارية والتعليمية في التعليم المهني والتقني الرسمـي تينبلغ عدد أفراد الهيئ
داريا   ا  ممعل 15273/ 2014-2013للسنة الدراسية   , موزعين بحسب الجنسوا 
 :اآلتيعلى الشكل 

 

 % 51 إناث
 % 49 ذكور

 حسب المحافظات

 % 12,9 جبل لبنان )ضواحي بيروت(
 %  6,7 جبل لبنان ) ما عدا ضواحي بيروت(

 % 37,8 لبنان الشمالي 
 % 22,2 البقاع

 % 7,4 لبنان الجنوبي 
 % 13 النبطية
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الرسمي- التعليم المهني والتقني 

2013 - 2014  

    توزع المدارس بحسب المحافظات 

توزع المعلمين  بحسب الجنس والوظيفة على المحافظات 

الهيئة االدارية والتعليمية عدد المدارس  المعلومات العامة 

الوظيفة الجنس

المجموع  يعلم اداري المجموع  انثى ذكر

المحافظة 

1965 1835 130 1965 895 1070 18 ضواحي بيروت - جبل لبنان 

1028 937 91 1028 574 454 12 ما عدا ضواحي بيروت - جبل لبنان 

5772 5191 581 5772 3158 2614 39 لبنان الشمالي 

3398 2934 464 3398 1685 1713 27 البقاع 

1124 1027 97 1124 501 623 10 لبنان الجنوبي 

1986 1784 202 1986 975 1011 17  النبطية

15273 13708 1565 15273 7788 7485 123 المجموع العام 
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الرسمي- التعليم المهني والتقني 

                                                                                                                                                                                                                                                               
توزع الطالب المهني والتقني الرسمي بحسب الشهادات والجنس على المحافظات

  2014- 2013للسنة الدراسية 

المعلومات العامة 

التكميلية المهنية 

مجموع انثى ذكر  انثى  ذكر  انثى  ذكر  انثى  ذكر  انثى  ذكر  انثى  ذكر  المحافظة 

6231 2589 3642 334 387 945 1544 1173 1289 10 76 127 346

ضواحي بيروت- جبل لبنان 

2571 1125 1446 6 2 378 187 586 713 25 205 130 339

ما عدا ضواحي - جبل لبنان 

بيروت

13957 6649 7308 303 143 2982 1884 2506 3395 121 341 737 1545 لبنان الشمالي 

8154 3636 4518 73 88 1441 855 1759 2196 6 407 357 972 البقاع 

3842 1556 2286 0 7 237 210 1099 1439 3 98 217 532 لبنان الجنوبي 

4697 2126 2571 12 0 739 272 1074 1437 0 89 301 773  النبطية

39452 17681 21771 728 627 6722 4952 8197 10469 165 1216 1869 4507 المجموع العام 

مجموع الشهادات

االجازة الفنيةاالمتياز الفنيالبكالوريا الفنيةالثانوية المهنية

الشهادات الرسمية 

الرسمية
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