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الواقع التعليمي 3
في لبنان
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الفصل الثالث

الواقع التعليمي في لبنان

ر عدد التالميذ في لبنان في العام 2007، تبعًا لنتائج الدراسة  ُقدِّ
الميدانية، بـ )1172047 تلميذًا(، أي حوالي ثلث السكان في لبنان، 

وقدرت نسبة الذين يتابعون الدراسة بعد إنقطاع سنة دراسية أو أكثر 
بـ )1.3 في المئة( من مجموع الذين يتابعون الدراسة، بينما ُقّدرت نسبة 

المتوقفين عن الدراسة ألسباب إقتصادية أو ألسباب أخرى بما يقارب الـ )1 
في المئة( من مجموع الذين يتابعون الدراسة.

من جهة أخرى ُقّدرت نسبة من غادر المؤسسة التعليمية التي كان يتابع 
فيها إلى مؤسسة تعليمية أخرى بـ )6.8 في المئة( من التالميذ، منهم 
)1.2 في المئة( بسبب تأثر األحوال اإلقتصادية لألسرة، و)0.1 في المئة( 

بسبب تغيير األسرة لمكان سكنها بسبب الحرب، وتؤّشر النسبة األخيرة 
هذه، والضئيلة جّدًا، إلى أن كافة األسر، عمليا، عادت بعد الحرب إلى 

مناطق سكنها األساسية )أنظر الجدول رقم 3–1(. 

جدول رقم 1-3

توّزع الذين يتابعون الدراسة في العام الدراسي 2006 - 2007 
بحسب نوع المؤسسة التعليمية التي يتابعون فيها في العام 
الدراسي المعني بالمقارنة مع نوع المؤسسة التعليمية التي 

كانوا يتابعون فيها سابقًا

نوع المؤسسة التعليمية التي يتابع الفرد فيها 
دراسته بالمقارنة مع المؤسسة التعليمية التي 

النسبة المئويةكان يتابع فيها سابقا

يتابع في نفس المؤسسة التعليمية التي كان 
88.8يتابع فيها سابقًا

يتابع في نفس المؤسسة التعليمية التي كان 
يتابع فيها سابقًا، ولكن في مكان آخر بسبب 

0.1الحرب

يتابع في مؤسسة تعليمية أخرى بسبب تضرر 
0.1المؤسسة التعليمية السابقة

يتابع في مؤسسة تعليمية أخرى بسبب تغيير 
0.1األسرة مكان سكنها بسبب الحرب

يتابع في مؤسسة تعليمية أخرى بسبب تأثر 
1.2األحوال اإلقتصادية لألسرة بسبب الحرب

يتابع في مؤسسة تعليمية أخرى ألّن المؤسسة 
0.0التعليمية السابقة لم تباشر عملها بعد

يتابع في مؤسسة تعليمية أخرى ألسباب غير ما 
5.3هو مذكور

يتابع خارج البالد بسبب إنتقال الفرد للعيش خارج 
0.1لبنان بسبب الحرب

0.2ال يعلم

4.1يدخل الفرد إلى مؤسسة تعليمية ألول مرة

100مجموع الذين يتابعون الدراسة
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 1-3
ِنَسب اإللتحاق المدرسي في الفئات العمرية المختلفة

يتمّيز لبنان بواقع أن اإللتحاق المدرسي فيه، في الفئات العمرية خمسة 
إلى أربعة عشر سنة، هي عالية جّدًا، وهي متساوية عمليا بين الذكور 
واإلناث. وتشير البيانات اإلحصائية، في الجدول رقم 3–2، إلى أن نسبة 
اإللتحاق المدرسي في لبنان في العام 2007، تقدر في الفئة العمرية 

)5–9 سنوات( بحوالي )99 في المئة(، وتقدر في الفئة العمرية )10–14 
سنة( بحوالي )95 في المئة(، بينما تبدأ نسبة اإللتحاق هذه باإلنخفاض 

في الفئات العمرية الالحقة حيث تصل في الفئة العمرية )15 – 19 سنة( 
إلى حوالي )75 في المئة(، لتنخفض بعد ذلك بحدة إلى حوالي )39 في 

المئة( في الفئة العمرية )20 – 24 سنة(، ثم إلى حوالي )6 في المئة( في 
الفئة العمرية )25 – 29 سنة(. والجدير باإلشارة هنا إلى أن نسبة اإللتحاق 

المدرسي تتساوى تماما بين الذكور واإلناث في الفئة العمرية )5– 14 
سنة( بينما تغلب نسبة إلتحاق اإلناث على نسبة إلتحاق الذكور في 

الفئات العمرية الالحقة والتي يمكن أن يكون من أسبابها إتجاه العديد 
من الشبان بدءًا من العمر 15 سنة إلى سوق العمل. والجدير بالمالحظة 

أيضًا أن نسبة اإللتحاق المدرسي في المناطق الجغرافية المختلفة 
تتساوى إلى حد كبير )أنظر الجدول رقم 3-3(.

 أخيرًا، وبالمقارنة بين نسبة اإللتحاق المدرسي بين العامين 2004 
و2007، يبّين الجدول رقم 3–2 أن نسبة اإللتحاق هذه إرتفعت بشكل 

بسيط جّدًا بين هذين العامين بالنسبة للفئتين العمريتين 5–9 
سنوات و14-10 سنة، بينما سّجل إرتفاع أكبر في الفئتين العمريتين 

15–19 سنة و20–24 سنة.
أما بالنسبة لتغير نسب اإللتحاق المدرسي بين العامين 2004 و2007، 

بحسب المحافظة، فيتبّين أّن ِنَسب اإللتحاق هذه إنخفضت في 
محافظات محددة وإرتفعت في محافظات أخرى، وتشير بيانات الجدول 

رقم 3–4 أدناه إلى حصول إرتفاعات ملحوظة في اإلنتساب المدرسي في 
محافظات الشمال والبقاع والجنوب والنبطية، وتحديدا بالنسبة للفئتين 

العمريتين 15 – 19 سنة و20 – 24 سنة.

جدول رقم 2-3

نسبة اإللتحاق المدرسي أو الجامعي بحسب الفئة العمرية 
والجنس، على مستوى لبنان ككل

الفئة 
إناثذكورالعمرية

إناث وذكور 
معًا 2007

إناث وذكور 
معًا 2004

9 - 599.199.199.198.6

14 - 1095.195.495.395.2

19 - 1569.281.374.871.1

24 - 2036.941.639.234.2

29 - 257.55.16.26.8
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جدول رقم 3-3

نسبة اإلنتساب المدرسي أو الجامعي بحسب الفئة العمرية 
ومكان السكن

الفئة العمرية
محافظة 

بيروت

جبل لبنان ما 
عدا الضاحية 

الجنوبية 
لبيروت

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

البقاعالشمالي

األقضية األقل 
تضّررًا في 

الجنوب

األقضية 
األكثر تضّررًا 
لبنان 2004لبنان 2007في الجنوب

9 - 598.7100.098.497.799.5100.099.699.198.6

14 - 1098.398.396.390.396.296.196.295.395.2

19 - 1578.982.272.367.675.278.274.274.871.1

24 - 2040.742.440.936.037.338.837.139.234.2

29 - 2511.62.05.56.79.011.96.76.26.8

جدول رقم 4-3

اإلنتساب المدرسي في لبنان بحسب المحافظة والفئة العمرية 
في العامين 2004 و2007

25 - 2029 - 1524 - 1019 - 514 - 9الفئة العمرية

98.798.378.940.711.6محافظة بيروت 2007

98.996.179.439.89.8محافظة بيروت 2004

99.497.478.242.03.2محافظة جبل لبنان 2007

98.196.576.939.06.7محافظة جبل لبنان 2004

97.790.367.636.06.7محافظة الشمال 2007

99.192.561.427.64.8محافظة الشمال 2004

99.596.275.237.39.0محافظة البقاع 2007

99.096.670.629.36.5محافظة البقاع 2004

99.695.274.835.59.0محافظة الجنوب 2007

98.394.067.229.38.1محافظة الجنوب 2004

10097.977.041.48.0محافظة النبطية 2007

99.695.766.832.36.2محافظة النبطية 2004

من جهة أخرى يتميز لبنان بغلبة نسبة التالميذ الذين يتابعون 
دراستهم في المؤسسات التعليمية الخاصة على نسبة التالميذ الذين 

يتابعون في المؤسسات التعليمية الرسمية حيث تقدر نسبة الذين 
يتابعون في المؤسسات التعليمية الخاصة بـِ )55.9 في المئة( مقابل 

)41.3 في المئة( يتابعون في المؤسسات التعليمية الرسمية. ويالحظ 
أن هناك تباينًا بارزًا بين المناطق المختلفة، لجهة توّزع التالميذ بين 
المؤسسات التعليمية الخاصة والرسمية، حيث تفوق نسبة التالميذ 

الذين يتابعون في المؤسسات الخاصة الـ )72 في المئة( في بيروت وجبل 
لبنان مقابل نسب تتراوح بين )37.2 في المئة( و)47.7 في المئة( في 

محافظات الشمال والجنوب )أنظر الجدول رقم 3–5(.
وبالمقارنة بين العامين 2004 و2007 يالحظ وجود إرتفاع بسيط لنسبة 

التالميذ في المؤسسات التعليمية الخاصة التي إرتفعت من 51.5 
في المئة في العام 2004 إلى 55.9 في المئة في العام 2007، بينما 

إنخفضت بالمقابل نسبة التالميذ في المؤسسات التعليمية الرسمية من 
45.6 في المئة في العام 2004 إلى 41.3 في المئة في العام 2007.
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جدول رقم 5-3

توّزع الذين يتابعون الدراسة بحسب نوع المؤسسة التعليمية 
التي يتابعون فيها، ومكان السكن

نوع 
المؤسسة 
التعليمية 
التي يتابع 
فيها الفرد 

الدراسة
محافظة 

بيروت

محافظة 
جبل لبنان ما 
عدا الضاحية 

الجنوبية 
لبيروت

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت

محافظة 
لبنان 

الشمالي
محافظة 

البقاع

األقضية األقل 
تضّررًا في 

الجنوب

األقضية 
األكثر تضّررًا 
لبنان 2004لبنان 2007في الجنوب

مؤسسة 
تعليمية 

75.472.961.937.254.847.744.155.951.5خاصة

مؤسسة 
تعليمية 

1.90.84.52.44.74.92.82.82.9مجانية

مؤسسة 
تعليمية 

22.726.333.560.340.547.453.141.345.6رسمية

مجموع الذين 
يتابعون 
100100100100100100100100100الدراسة

 2-3
معدالت اإللتحاق الخام في المراحل التعليمية4 المختلفة

يعرف معدل اإللتحاق الخام بأنه يساوي عدد التالميذ في مرحلة تعليمية 
محددة )مهما كانت أعمارهم(، مضروبًا بمئة، ومقسومًا على عدد 

السّكان الذين هم في العمر الذي يفترض أن يكونوا فيه في المرحلة 
التعليمية ذات الصلة :

معدل اإللتحاق الخام = 
عدد التالميذ في مرحلة تعليمية محددة مهما كانت أعمارهم

100 ×
عدد السكان الذين هم في العمر الذي يفترض أن يكونوا فيه في المرحلة التعليمية ذات الصلة

 وبالتالي فإن معدالت اإللتحاق الخام في المراحل التعليمية المختلفة 
تعرف وفقًا للتالي :

•يعرف معدل اإللتحاق الخام في المرحلتين أساسي حلقة أولى،  	
وأساسي حلقة ثانية )المرحلة اإلبتدائية( بأنه يساوي عدد التالميذ 

الملتحقين بهذه المرحلة، مضروبًا بمئة، ومقسومًا على عدد 
السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 سنة، مع اإلشارة إلى 

تجدر اإلشارة إلى أنه، حسب النظام القديم، كانت مراحل التعليم ما قبل الجامعي مقسمة على   .4
النحو التالي: المرحلة اإلبتدائية )خمس سنوات، من الصف األول حتى الصف الخامس(، المرحلة 

المتوسطة: )أربع سنوات، من الصف السادس حتى الصف التاسع(، المرحلة الثانوية )ثالث سنوات، 
من الصف العاشر حتى الصف الثاني عشر(. وبحسب المنهجية الجديدة للتعليم، تبدلت التسميات 

إلى تعليم أساسي )تسع سنوات( وتعليم ثانوي )ثالث سنوات(، وأصبحت المراحل التعليمية على 
النحو التالي: التعليم األساسي حلقة أولى )ثالث سنوات، من الصف األول حتى الصف الثالث(، التعليم 

األساسي حلقة ثانية )ثالث سنوات، من الصف الرابع حتى الصف السادس(، التعليم األساسي حلقة 
ثالثة )ثالث سنوات، من الصف السابع حتى الصف التاسع(، المرحلة الثانوية )ثالث سنوات، من الصف 

العاشر حتى الصف الثاني عشر(، وال يزال إستخدام التسميات الجديدة غير شائع، وبالتالي فإن 
المقصود بالمرحلة اإلبتدائية، في النص، السنوات الدراسية التي تضم الحلقتين األولى والثانية من 

مرحلة التعليم األساسي، وإن المقصود بالمرحلة المتوسطة، في النص، الحلقة الثالثة من مرحلة 
التعليم األساسي.
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أن هذا التعريف ينطبق على التالميذ من الجنسين معًا، أو على 
التالميذ الذكور فقط، أو التلميذات اإلناث فقط.

•يعرف معّدل اإللتحاق الخام في المرحلة أساسي حلقة ثالثة  	
)المرحلة المتوسطة( بأّنه يساوي عدد التالميذ الملتحقين بهذه 

المرحلة، مضروبًا بمئة، ومقسومًا على عدد السكان الذين تتراوح 
أعمارهم بين 12 و14 سنة، مع اإلشارة إلى أن هذا التعريف ينطبق 

على التالميذ من الجنسين معًا، أو على التالميذ الذكور فقط، أو 
التلميذات اإلناث فقط.

•يعرف معدل اإللتحاق الخام في المرحلة الثانوية بأنه يساوي عدد  	
التالميذ الملتحقين بهذه المرحلة، مضروبًا بمئة، ومقسومًا على 
عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، مع اإلشارة 

إلى أن هذا التعريف ينطبق على التالميذ من الجنسين معًا، أو على 
التالميذ الذكور فقط، أو التلميذات اإلناث فقط.

تشير البيانات اإلحصائية للجدول رقم 3–6 أن معدل اإللتحاق الخام 
للذكور في المرحلتين أساسي حلقة أولى وأساسي حلقة ثانية )المرحلة 
اإلبتدائية( يقّدر بـ 110.1 مقابل معدل إلتحاق لإلناث يقّدر بـ 105.1، وهي 

معدالت متقاربة إلى حّد ما، وتشير البيانات أيضًا إلى أن معّدل اإللتحاق 
الخام للذكور في المرحلة أساسي حلقة ثالثة )المرحلة المتوسطة( يقّدر 

بـ 97.7 مقابل 109.1 لإلناث. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن تجاوز معدالت 
اإللتحاق للمئة في ثالث من معدالت اإللتحاق الخام في هاتين المرحلتين 

ناتج عن نسب اإللتحاق العمرية العالية جّدًا في الفئات العمرية 6–14 
سنة )أنظر الجدول رقم 3–2(، وبسبب وجود نسب تأخر دراسي للتالميذ 
في هاتين المرحلتين )أنظر الفقرتين 3–4–1 و3–4–2 أدناه(، مّما يجعل 

عدد التالميذ في كل من المرحلتين التعليميتين المعنيتين يفوق 
عدد السكان الذين هم في العمر اإلفتراضي الخاص بكل من المرحلتين 

المعنيتين.
وأما بالنسبة لمعدالت اإللتحاق الخام في المرحلة الثانوية فإنها تتراوح 

بين 74.3 بالنسبة للذكور و84.2 بالنسبة لإلناث، ونشير هنا إلى أن عدم 
تجاوز هذه المعدالت المئة رغم وجود نسبة تأخر دراسي مرتفعة نسبيًا 

في هذه المرحلة يعود لإلنخفاض النسبي لإلنتساب المدرسي في الفئة 
العمرية )15–19 سنة( والذي يساوي )74.8 في المئة(.

أخيرًا، وبالمقارنة بين العامين 2004 و2007، يتبّين عدم وجود تغير 
كبير لجهة معدالت اإللتحاق الخام للتالميذ في المراحل التعليمية 

المختلفة.

جدول رقم 6-3

معدالت اإللتحاق الخام بحسب المرحلة التعليمية والجنس

معدل اإللتحاق الخام2007
المرحلتين أساسي حلقة أولى وحلقة 

ثانية، أو المرحلة اإلبتدائية
المرحلة أساسي حلقة ثالثة أو المرحلة 

المرحلة الثانويةالمتوسطة

110.197.774.3معدل اإللتحاق الخام للذكور 2007

105.1109.184.2معدل اإللتحاق الخام لإلناث 2007

معدل اإللتحاق الخام للذكور واإلناث معًا 
2007107.6103.179.0

معدل اإللتحاق الخام للذكور واإلناث معًا 
2004110.4101.482.1
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 3-3
معّدالت اإللتحاق الصافي في المراحل التعليمية المختلفة

يعرف معدل اإللتحاق الصافي بأنه يساوي عدد التالميذ الذين تتوافق 
أعمارهم مع األعمار اإلفتراضية في مرحلة تعليمية محددة ، مضروبًا بمئة، 

ومقسومًا على عدد السكان الذين هم في العمر الذي يفترض أن يكونوا 
فيه في المرحلة التعليمية ذات الصلة :

معدل اإللتحاق الصافي  = 
عدد التالميذ الذين تتوافق أعمارهم مع األعمار اإلفتراضية في مرحلة تعليمية محددة

100 ×
عدد السكان الذين هم في العمر الذي يفترض أن يكونوا فيه في المرحلة التعليمية ذات الصلة

وبـالتالي فإن معدالت اإللتحاق الصافي في المراحل التعليمية المختلفة 
تعرف وفقًا للـتالـي :

•يعرف معّدل اإللتحاق الصافي في المرحلتين أساسي حلقة  	
أولى وأساسي حلقة ثانية )المرحلة اإلبتدائية( بأنه يساوي عدد 

التالميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 سنة الملتحقين بهذه 
المرحلة، مضروبًا بمئة، ومقسومًا على عدد السكان الذين تتراوح 
أعمارهم بين 6 و11 سنة، مع اإلشارة إلى أّن هذا التعريف ينطبق 
على التالميذ من الجنسين معًا، أو على التالميذ الذكور فقط، أو 

التلميذات اإلناث فقط.
•يعرف معدل اإللتحاق الصافي في المرحلة أساسي حلقة ثالثة  	

)المرحلة المتوسطة( بأنه يساوي عدد التالميذ الذين تتراوح 
أعمارهم بين 12 و14 سنة الملتحقين بهذه المرحلة، مضروبًا 

بمئة، ومقسومًا على عدد السّكان الذين تتراوح أعمارهم بين 12 
و14 سنة، مع اإلشارة إلى أن هذا التعريف ينطبق على التالميذ من 

الجنسين معًا، أو على التالميذ الذكور فقط، أو التلميذات اإلناث 
فقط.

•يعرف معدل اإللتحاق الصافي في المرحلة الثانوية بأنه يساوي عدد  	
التالميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة الملتحقين بهذه 

المرحلة، مضروبًا بمئة، ومقسومًا على عدد السكان الذين تتراوح 
أعمارهم بين 15 و17 سنة، مع اإلشارة إلى أن هذا التعريف ينطبق 

على التالميذ من الجنسين معًا، أو على التالميذ الذكور فقط، أو 
التلميذات اإلناث فقط.

إن مساواة قيمة معّدل اإللتحاق الصافي لمئة، في مرحلة تعليمية 
محّددة، يشير في حال حصوله إلى أّن هناك في الوقت ذاته نسبة 

إلتحاق كاملة للسكان من الفئة العمرية الخاصة بالمرحلة التعليمية 
المعنية، وبعدم وجود أي تأخر دراسي في المرحلة ذات الصلة. وتشير 

الوقائع اإلحصائية، والتي يبّينها الجدول رقم 3–7، إلى أّن معدل اإللتحاق 
الصافي للذكور في المرحلتين أساسي حلقة أولى وأساسي حلقة ثانية 

) المرحلة اإلبتدائية( يقّدر بـ 92.8 مقابل معدل إلتحاق صاف لإلناث يقدر 
بـ 93.4، وهي معدالت متقاربة إلى حدٍّ ما، وتشير البيانات أيضًا إلى أن 

معدل اإللتحاق الصافي للذكور في المرحلة أساسي حلقة ثالثة )المرحلة 
المتوسطة( يقّدر بـ 69.2 مقابل 75.1 لإلناث.

وأما بالنسبة لمعدالت اإللتحاق الصافي في المرحلة الثانوية فإنها تقّدر بـ 
50.7 بالنسبة للذكور وبـ 56.5 بالنسبة لإلناث.

أخيرًا وبالمقارنة بين العامين 2004 و2007، يتبّين وجود تقّدم بسيط 
لجهة ِقَيم معدالت اإللتحاق الصافي وخاصة في المرحلة الثانوية حيث 

إرتفع هذا المعّدل من 49.4 في العام 2004 إلى 53.5 في العام 2007.
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جدول رقم 7-3
معدالت اإللتحاق الصافي بحسب المرحلة التعليمية والجنس

معدل اإللتحاق الصافي 2007
المرحلتين أساسي حلقة أولى 

وحلقة ثانية، أو المرحلة اإلبتدائية
المرحلة أساسي حلقة ثالثة أو 

المرحلة الثانويةالمرحلة المتوسطة

معدل اإللتحاق الصافي للذكور 
200792.869.250.7

معدل اإللتحاق الصافي لإلناث 
200793.475.156.5

معدل اإللتحاق الصافي للذكور 
93.172.053.5واإلناث معًا 2007

معدل اإللتحاق الصافي للذكور 
92.769.449.4واإلناث معًا 2004

 4-3
التأّخر الدراسي في المراحل التعليمية المختلفة

يمكن قياس التأخر المدرسي وفق مقاربتين، أوالهما قياس نسبة التأخر 
الدراسي على مستوى المرحلة التعليمية، وثانيتهما قياس نسبة التأخر 

الدراسي على مستوى الصف.
 1-4-3

ِنَسب التأّخر الدراسي على مستوى المرحلة التعليمية
تعرف نسبة التأخر الدراسي على مستوى المرحلة التعليمية بأنها 

تساوي عدد الملتحقين بالمرحلة التعليمية المعنية الذين تفوق 
أعمارهم الحد األعلى للعمر اإلفتراضي في هـذه المرحلة مقسومـًا على 

مجموع عدد الملتحقين بالمرحلة التعليمية المحددة، مضروبًا بمئة :

نسبة التأخر الدراسي على مستوى المرحلة التعليمية  = 
 عدد التالميذ الملتحقين بالمرحلة التعليمية المعنية الذين تفوق أعمارهم الحد األعلى للعمر اإلفتراضي للتلميذ في هذه المرحلة

100 ×
مجموع عدد التالميذ الملتحقين بالمرحلة التعليمية المعنية

وبالتالي فإّن ِنسب التأخر الدراسي في المراحل التعليمية المختلفة 
تعرف وفقًا للتالي :

•ُتعرف نسبة التأخر الدراسي على مستوى المرحلة، في المرحلتين  	
أساسي حلقة أولى وأساسي حلقة ثانية )المرحلة اإلبتدائية( بأّنها 

تساوي عدد التالميذ الذين تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكثر، مضروبًا 
بمئة، ومقسومًا على مجموع عدد التالميذ الملتحقين بالمرحلة 

اإلبتدائية.
•تعرف نسبة التأخر الدراسي على مستوى المرحلة، في المرحلة  	

أساسي حلقة ثالثة )المرحلة المتوسطة( بأنها تساوي عدد التالميذ 
الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة أو أكثر، مضروبًا بمئة، ومقسومًا على 

مجموع عدد التالميذ الملتحقين بالمرحلة المتوسطة.
•تعرف نسبة التأخر الدراسي على مستوى المرحلة، في المرحلة  	

الثانوية، بأنها تساوي عدد التالميذ الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة أو 
أكثر، مضروبًا بمئة، ومقسومًا على مجموع عدد التالميذ الملتحقين 

بالمرحلة الثانوية.

يالحظ من معطيات الجدول رقم 3–8 أن نسبة التأخر الدراسي على 
مستوى المرحلة، وعلى مستوى لبنان ككل، وبالنسبة للذكور واإلناث 
معًا، ترتفع تدريجيًا من 11.2 في المئة في المرحلة اإلبتدائية إلى 27.2 
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في المئة في المرحلة المتوسطة، ثم إلى 30 في المئة في المرحلة 
الثانوية، كما يالحظ أن نسبة التأخر الدراسي لدى الذكور في المرحلة 

اإلبتدائية تفوق نسبة التأخر الدراسي لدى اإلناث بـ 4.3 في المئة. 
جدول رقم 8-3

نسبة التأخر الدراسي على مستوى المرحلة بحسب المرحلة 
التعليمية والجنس

نسبة التأخر الدراسي على مستوى 
المرحلة

المرحلتين أساسي حلقة أولى 
وحلقة ثانية، أو المرحلة اإلبتدائية

المرحلة أساسي حلقة ثالثة أو 
المرحلة الثانويةالمرحلة المتوسطة

نسبة التأخر الدراسي على مستوى 
13.326.030.2المرحلة، ذكور 2007

نسبة التأخر الدراسي على مستوى 
9.028.429.8المرحلة، إناث 2007

نسبة التأخر الدراسي على مستوى 
11.227.230.0المرحلة، إناث وذكور معًا 2007

نسبة التأخر الدراسي على مستوى 
11.224.934.6المرحلة، إناث وذكور معًا 2004

 2-4-3
ِنَسب التقدم والتأّخر الدراسي، على مستوى الصف، في المراحل 

التعليمية المختلفة
يترافق اإللتحاق المدرسي في لبنان في مرحلة تعليمية محّددة، بحاالت 

ثالثة هي :
حالة التقدم الدراسي على مستوى الصف، ويتم إحتساب نسبتها   .1

من خالل قسمة عدد التالميذ الذين تقل أعمارهم عن العمر 
اإلفتراضي في الصف الذين هم فيه، مضروبا بمئة، ومقسوما على 

مجموع عدد التالميذ الملتحقين بالمرحلة التعليمية المعنية :

نسبة التقدم الدراسي على مستوى الصف  = 
عدد التالميذ الذين تقل أعمارهم عن العمر اإلفتراضي في الصف الذين هم فيه

100 ×
مجموع عدد التالميذ الملتحقين بالمرحلة التعليمية المعنية 

حالة من أعمارهم متوافقة مع مستوى الصف، ويتّم إحتساب   .2
نسبتها من خالل قسمة عدد التالميذ الذين تتساوى أعمارهم مع 

العمر اإلفتراضي في الصف الذين هم فيه، مضروبًا بمئة، ومقسومًا 
 على مجموع عدد التالميذ الملتحقين بالمرحلة التعليمية المعنية :

نسبة من أعمارهم متوافقة مع مستوى الصف  = 
عدد التالميذ الذين تتساوى أعمارهم والعمر اإلفتراضي في الصف الذين هم فيه

100 ×
مجموع عدد التالميذ الملتحقين بالمرحلة التعليمية المعنية

حالة التأخر الدراسي على مستوى الصف، ويتّم إحتساب نسبتها   .3
من خالل قسمة عدد التالميذ الذين تفوق أعمارهم العمر اإلفتراضي 

في الصف الذين هم فيه، مضروبًا بمئة، ومقسومًا على مجموع 
 عدد التالميذ الملتحقين بالمرحلة التعليمية المعنية :
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نسبة التأخر الدراسي على مستوى الصف  = 
عدد التالميذ الذين تفوق أعمارهم العمر اإلفتراضي في الصف الذين هم فيه

100 ×
مجموع عدد التالميذ الملتحقين بالمرحلة التعليمية المعنية

تشير النتائج اإلحصائية، التي يبينها الجدول 3–9، إلى أن حوالي 55 
في المئة من تالميذ المرحلة التعليمية أساسي حلقة أولى وحلقة 

ثانية )المرحلة اإلبتدائية( هم في عمر متوافق والعمر اإلفتراضي للصف 
الذين هم فيه، وذلك مقابل نسبة تأّخر دراسي على مستوى الصف، في 

المرحلة المعنية، تقدر بـ 33.8 في المئة، يقابلها نسبة تقّدم دراسي على 
مستوى الصف تقّدر بـ 11.5 في المئة، وإضافة إلى ذلك، تشير بيانات 

الجدول إلى أن نسبة التأخر الدراسي على مستوى الصف لدى الذكور، 
في المرحلة التعليمية اإلبتدائية المعنية، والتي تقّدر بـ 36.4 في المئة، 
هي أعلى من نسبة التأخر الدراسي على مستوى الصف لدى اإلناث، في 

المرحلة التعليمية المشار إليها، والتي تقّدر بـ 31 في المئة. 

جدول رقم 9-3

نسب التقدم والتأخر الدراسي في المرحلة أساسي حلقة أولى 
وأساسي حلقة ثانية )المرحلة اإلبتدائية( بحسب الجنس

نسب التقدم والتأخر 
الدراسي على مستوى 

ذكور وإناث معًا 2004ذكور وإناث معًا 2007إناث 2007ذكور 2007الصف في المرحلة االبتدائية

نسبة التقدم الدراسي على 
10.912.111.522.6مستوى الصف 

نسبة من هم في العمر 
52.856.954.846.4المتوافق والصف 

نسبة التأخر الدراسي على 
36.431.033.830.9مستوى الصف 

100100100100المجموع

وعلى مستوى المرحلة التعليمية أساسي حلقة ثالثة )المرحلة 
المتوسطة(، تشير النتائج اإلحصائية، التي يبينها الجدول 3–10، إلى أن 
نسبة التقدم الدراسي على مستوى الصف في هذه المرحلة، وبالنسبة 
للجنسين معًا، تقدر فقط بـ 7 في المئة مقابل نسبة تأخر دراسي على 

مستوى الصف تقدر بـ 47.2 في المئة، بينما تصل نسبة من هم في 
صف متوافق وعمرهم إلى 45.8 في المئة. ويالحظ في هذه المرحلة 

التعليمية، التقارب الكبير لنسب التقدم والتأخر الدراسي بين الذكور 
واإلناث.
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جدول رقم 3–10
نسب التقدم والتأخر الدراسي على مستوى الصف في المرحلة 

أساسي حلقة ثالثة )المرحلة المتوسطة( بحسب الجنس

نسب التقدم والتأخر 
الدراسي على مستوى 

الصف في المرحلة أساسي 
ذكور وإناث معًا 2004ذكور وإناث معًا 2007إناث 2007ذكور 2007حلقة ثالثة

نسبة التقدم الدراسي على 
6.67.37.018.5مستوى الصف 

نسبة من هم في العمر 
46.045.645.837.3المتوافق والصف 

نسبة التأخر الدراسي على 
47.347.147.244.2مستوى الصف 

100100100100المجموع

أما على مستوى المرحلة الثانوية فيالحظ إرتفاع ملحوظ في نسبة التأخر 
الدراسي على مستوى الصف، بالنسبة للجنسين معًا، يصل إلى 56.4 
في المئة، مقابل نسبة تقدم دراسي على مستوى الصف تنخفض إلى 
5.1 في المئة، بينما تقدر نسبة من هم في عمر متوافق والصف الذين 

هم فيه فقط بـ 38.5 في المئة وهي نسبة قليلة جّدًا عمليًا. 
من جهة أخرى وبالمقارنة بين الجنسين يالحظ تساو شبه تام بين الذكور 

واإلناث لجهة نسبة من هم في العمر المتوافق والصف الذين هم فيه، 
مقابل غلبة نسبة اإلناث اللواتي هن في عمر متقدم على صّفهّن على 

نسبة الذكور الذين هم في عمر متقدم على صفهم، )6.4 في المئة( 
لإلناث مقابل )3.8  في المئة( للذكور، )أنظر الجدول رقم 3–11(.

أخيرًا، وفي مقارنة بيانية لتغير نسب التأخر الدراسي بين المراحل 
التعليمية الثالثة نجد أن هناك إتجاها صاعدا بارزا لنسب التأخر الدراسي 

بين المراحل التعليمية من 33.8 في المئة في المرحلة اإلبتدائية، إلى 
47.2 في المئة في المرحلة المتوسطة، إلى 56.4 في المئة في المرحلة 

الثانوية )أنظر الرسم البياني رقم 3–1(.

جدول رقم 11-3

نسب التقدم والتأخر الدراسي على مستوى الصف في المرحلة 
الثانوية بحسب الجنس

نسب التقدم والتأخر 
الدراسي على مستوى 

ذكور وإناث معًا 2004ذكور وإناث معًا 2007إناث 2007ذكور 2007الصف في المرحلة الثانوية

نسبة التقدم الدراسي على 
3.86.45.114.9مستوى الصف 

نسبة من هم في العمر 
38.438.538.535.8المتوافق والصف 

نسبة التأخر الدراسي على 
57.855.156.449.2مستوى الصف 

100100100100المجموع
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رسم بياني رقم 1-3

مقارنة نسب التأخر الدراسي على مستوى الصف بين المراحل 
التعليمية المختلفة في لبنان

نسبة التأخر 
الدراسي في المرحلة 

ا�بتدائية

نسبة التأخر الدراسي 
في المرحلة المتوسطة

نسبة التأخر 
الدراسي في 

المرحلة الثانوية
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كذلك تشير البيانات إلى أن نسبة التاخر الدراسي على مستوى الصف 
إرتفعت بالنسبة لكافة المراحل التعليمية بين العامين 2004 و2007 

)انظر الجداول رقم 3–9 و3– 10 و3–11(.
 5-3

توّزع المقيمين بحسب الجنس والعمر والمستوى التعليمي
سبق اإلشارة في الفقرة 3–1 أعاله، إلى أن نسبة اإللتحاق المدرسي في 

الفئات العمرية 5 إلى 14 سنة هي عالية جّدًا، بالنسبة للجنسين. وتبّين 
معطيات الجدول اإلحصائي 3–12 أن 98.8 في المئة من الذكور الذين 

هم بعمر 5–9 سنوات يتابعون في مرحلتي الروضة واإلبتدائي، وأن 93.8 
في المئة من الذكور الذين هم بعمر 10–14 سنة يتابعون في مرحلتي 
التعليم اإلبتدائي والمتوسط، وتنخفض نسب اإللتحاق المدرسي للذكور 
في الفئات العمرية الالحقة، حيث تتوقف تقريبا عند نهاية الفئة العمرية 

20–24 سنة.
وتشير البيانات من جهة أخرى إلى أن هناك تطورا ملحوظا في نسبة 

المتعلمين الذكور في لبنان بين األجيال المختلفة حيث نجد أن نسبة 
الذكور الذين أنهوا الجامعة في الفئة العمرية 70 سنة )أي الجيل القديم( 
هي 4.9 في المئة، مقابل 20.9 في المئة في الفئة العمرية 25–39 سنة 

)الجيل الجديد(، بينما نجد بالمقابل إنخفاضا في نسبة أمية الذكور من 
31.6 في المئة في الفئة العمرية 70 سنة وأكثر إلى 2.3 في المئة فقط 

في الفئة العمرية 25–39 سنة، ثم إلى 1 في المئة في الفئة العمرية 
10–14 سنة.
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جدول رقم 12-3

التوّزع النسبي للمقيمين الذكور بحسب المستوى التعليمي 
الذي تتم متابعته أو المستوى التعليمي المحصل، وذلك في كل 

فئة عمرية

70+55 - 4069 - 2554 - 2039 - 1524 - 1019 - 514 - 9العمر

جميع 
األعمار 
2007

جميع 
األعمار 
2004

20.60.00.00.00.00.00.00.01.91.5يتابع روضة

78.249.21.50.00.00.00.00.012.714.1يتابع إبتدائي

0.044.614.60.20.00.00.00.06.57.3يتابع متوسط

0.00.739.73.70.20.00.00.05.15.3يتابع ثانوي

0.00.012.932.62.90.10.00.05.85.4يتابع جامعة

0.30.60.20.00.00.00.00.00.10.1يتابع تعليم مختص

0.00.00.20.40.00.20.00.00.10.0يتابع منهاج تعليمي غير محدد

0.71.01.31.92.34.313.031.65.55.2أمي *

0.00.30.20.61.94.012.627.64.64.7ملم بالقراءة

0.10.20.30.30.41.61.01.30.70.7أنهى الروضة

0.12.914.118.424.429.831.020.819.422.1أنهى اإلبتدائي

0.00.412.022.328.124.514.18.416.515.6أنهى المتوسط

0.00.02.711.818.718.514.95.511.09.2أنهى الثانوي

0.00.00.17.720.917.213.44.910.38.9أنهى الجامعة

100100100100100100100100100100المجموع

ْ* ال ينطبق مفهوم األمية إال على من تبلغ أعمارهم 10 سنوات أو أكثر وبالتالي فإن األطفال الذين هم بعمر )5–9 سنوات( ، والموجودين ضمن الخانة 
أمي، ينطبق عليهم تصنيف أطفال خارج المدرسة غير ملمين بالقراءة والكتابة بعد، وليس تصنيف أمي.

من جهة أخرى نجد أن نسبة اإلناث اللواتي هن بعمر 5–9 سنوات 
ويتابعن في مرحلتي الروضة واإلبتدائي تقدر بـ 99 في المئة، وأن نسبة 

اإلناث اللواتي هن بعمر 10–14 سنة ويتابعن في مرحلتي التعليم 
اإلبتدائي والمتوسط تقدر بـ 93.6 في المئة، وهي نسب تكاد تكون 

مطابقة لما هو عليه األمر بالنسبة للذكور.
وتشير البيانات أيضًا إلى أن هناك تطورا ملحوظا في نسبة المتعلمات 

اإلناث في لبنان، بين األجيال المختلفة، حيث نجد أن نسبة اإلناث اللواتي 
أنهين الجامعة في الفئة العمرية 70 سنة )أي الجيل القديم( هي 1.2 

في المئة، مقابل 23.2 في المئة في الفئة العمرية 25–39 سنة )الجيل 
الجديد(، بينما إنخفضت نسبة أمية اإلناث من 59.2 في المئة في الفئة 

العمرية 70 سنة وأكثر إلى 3.7 في المئة فقط في الفئة العمرية 25–39 
سنة، ثم إلى 1.6 في المئة في الفئة العمرية 10–14 سنة )أنظر الجدول 

 )13–3
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جدول رقم 13-3

التوّزع النسبي للمقيمات اإلناث بحسب المستوى التعليمي 
الذي تتم متابعته أو المستوى التعليمي المحصل، وذلك في كل 

فئة عمرية

70+55 - 4069 - 2554 - 2039 - 1524 - 1019 - 514 - 9العمر
جميع األعمار 

2007
جميع األعمار 

2004

19.60.00.00.00.00.00.00.01.71.3تتابع روضة

79.447.60.70.00.00.00.00.011.712.9تتابع إبتدائي

0.046.018.40.30.00.00.00.06.37.2تتابع متوسط

0.01.647.04.80.10.00.00.05.15.2تتابع ثانوي

0.00.014.937.42.60.10.00.05.75.4تتابع جامعة

0.10.10.00.40.10.00.00.00.10.0تتابع تعليم مختص

تتابع منهاج تعليمي غير 
0.00.00.40.60.20.00.00.00.20.0محدد

0.71.61.10.73.710.635.659.211.711.1أمية*

0.10.10.00.21.74.811.017.53.93.7ملمة بالقراءة

0.00.10.30.20.41.50.80.60.60.5أنهت الروضة

0.12.16.912.019.626.122.412.915.418.7أنهت اإلبتدائي

0.00.88.119.826.821.414.95.815.514.9أنهت المتوسط

0.00.01.910.921.822.010.72.812.211.2أنهت الثانوي

0.00.00.212.623.213.54.61.210.07.9أنهت الجامعة

100100100100100100100100100100المجموع

ْ* ال ينطبق مفهوم األمية إال على من تبلغ أعمارهن 10 سنوات أو أكثر وبالتالي فإن الفتيات اللواتي هن بعمر )5–9 سنوات( ، والموجودات ضمن 
الفئة أمية في الجدول، ينطبق عليهن تصنيف أطفال خارج المدرسة غير ملمات بالقراءة والكتابة بعد وليس تصنيف أمية.

 6-3
نسبة األمية في لبنان بحسب الفئة العمرية والجنس

أخيرًا وفي قراءة لتراجع نسبة األمية في لبنان بعالقتها مع الفئة العمرية 
نالحظ أن نسبة األمية تنخفض من 41.4 في المئة )للسكان، من 

الجنسين معًا، في الفئة العمرية 65 سنة أو أكثر(، وهي نسبة عالية جّدًا، 
إلى فقط 1.3 في المئة في الفئة العمرية 10–14 سنة.

من جهة أخرى تشير النتائج اإلحصائية إلى أن التفاوت الكبير في نسبة 
األمية بين الذكور واإلناث، الموجود لدى السكان من الفئات العمرية 50 

سنة وأكثر حيث تبلغ نسبة األمية لدى اإلناث أكثر من ضعف نسبة األمية 
لدى الذكور، إنخفض إلى حد التساوي تقريبا، بين اإلناث والذكور، في 

الفئات العمرية 10 إلى 29 سنة.
أخيرًا، وبالمقارنة بين نسب األمية في العامين 2004 و2007 تشير 

النتائج إلى تغيرات طفيفة في قيم هذه النسب في الفئات العمرية 
المختلفة )أنظر الجدول رقم 3–14(.
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جدول رقم 14-3

نسبة األمية في لبنان بحسب الفئة العمرية والجنس

نسبة األمية إناثنسبة األمية ذكورالفئة العمرية
نسبة األمية ذكور وإناث معًا 

2007
نسبة األمية ذكور وإناث معًا 

2004

14 - 101.01.61.30.5

19 - 151.31.11.21.0

24 - 201.90.71.31.5

29 - 251.81.91.82.3

34 - 302.83.63.22.5

39 - 352.55.24.04.2

44 - 403.87.05.65.8

49 - 453.710.87.69.2

54 - 505.415.010.515.3

59 - 558.624.016.819.4

64 - 6013.234.924.729.3

+6527.056.041.441.4

الجميع بعمر 10 سنوات أو 
6.012.49.38.8أكثر
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Currently studying status

 Sex الجنس

متابعة الدراسة حاليًا

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Yes 565989 591010 1156999 يتابع الدراسة حاليًا

 Yes, after a year or more
interruption 8931 6116 15047

يتابع الدراسة حاليًا بعد انقطاع سنة 
أو أكثر

 No, on hold for economic
reasons 3196 3426 6622 متوقف حاليًا ألسباب اقتصادية

No, on hold for other reasons 2108 2883 4991 متوقف حاليًا ألسباب أخرى

No, completely stopped 982437 1040739 2023176 متوقف نهائيًا

No, never enrolled before 232607 136282 368889 لم يلتحق أبدًا بالدراسة 

Total 1795268 1780456 3575724 المجموع

Table 59-a
Distribution of residents (aged 3 years and above) according 
to current studying status and sex

جدول رقم 59 - أ
 توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب متابعة 

الدراسة حاليًا والجنس

Table 59-b
Percentage distribution of residents (aged 3 years and above) 
according to Current studying status and sex

جدول رقم 59 - ب
 توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب متابعة 

الدراسة حاليًا والجنس )بالنسبة المئوية(

Currently studying status

 Sex الجنس

متابعة الدراسة حاليًا

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Yes 31.5 33.2 32.4 يتابع الدراسة حاليًا

 Yes, after a year or more
interruption 0.5 0.3 0.4

يتابع الدراسة حاليًا بعد انقطاع سنة 
أو أكثر

 No, on hold for economic
reasons 0.2 0.2 0.2 متوقف حاليًا ألسباب اقتصادية

No, on hold for other reasons 0.1 0.2 0.1 متوقف حاليًا ألسباب أخرى

No, completely stopped 54.7 58.5 56.6 متوقف نهائيًا

No, never enrolled before 13.0 7.7 10.3 لم يلتحق أبدًا بالدراسة 

Total 100 100 100 المجموع
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Age

Current studying status متابعة الدراسة حاليًا

 العمر

Yes

 Yes, after a
 year or more

interruption

 No, on
 hold for

 economic
reasons

 No, on hold
 for other

reasons

 No,
 completely

stopped

 No, never
 enrolled

before Total

يتابع 
الدراسة 

حاليًا

يتابع الدراسة حاليًا 
بعد انقطاع سنة 

أو أكثر

متوقف 
حاليًا ألسباب 

اقتصادية
متوقف حاليًا 
ألسباب أخرى متوقف نهائيًا

لم يلتحق أبدًا 
بالدراسة  المجموع

3 - 4 82883 0 0 0 0 27507 110390 4 - 3

 5 - 9 308797 1180 151 0 523 2251 312902 9 - 5

10 - 14 336275 1047 607 163 11387 4570 354049 14 - 10

15 - 19 269965 1903 1286 2221 83437 4519 363331 19 - 15

20 - 24 141154 2930 3134 1599 205893 5089 359799 24 - 20

25 - 29 15769 3251 775 734 267677 6139 294345 29 - 25

30 - 34 902 2702 76 147 255893 9278 268998 34 - 30

35 - 39 590 1775 153 127 233567 11155 247367 39 - 35

40 - 44 500 259 81 0 216437 14284 231561 44 - 40

45 - 49 0 0 205 0 191106 17199 208510 49 - 45

50 - 54 165 0 153 0 157414 21767 179499 54 - 50

55 - 59 0 0 0 0 114439 28762 143201 59 - 55

60 - 64 0 0 0 0 99307 40024 139331 64 - 60

 65 and
above 0 0 0 0 186097 176344 362441

65 وما 
فوق

Total 1157000 15047 6621 4991 2023177 368888 3575724 المجموع

Table 60-a
Distribution of residents (aged 3 years and above) according 
to current studying status and age

جدول رقم 60 - أ
 توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب متابعة 

الدراسة حاليًا والعمر
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Table 60-b 
Percentage distribution of residents (aged 3 years and above) 
according to current studying status and age

جدول رقم 60 - ب
 توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب متابعة 

الدراسة حاليًا والعمر )بالنسبة المئوية(

Age

Current studying status متابعة الدراسة حاليًا

 العمر

Yes

 Yes, after a
 year or more

interruption

 No, on
 hold for

 economic
reasons

 No, on hold
 for other

reasons

 No,
 completely

stopped
 No, never

enrolled before Total

يتابع الدراسة 
حاليًا

يتابع الدراسة حاليًا 
بعد انقطاع سنة 

أو أكثر

متوقف 
حاليًا ألسباب 

اقتصادية
متوقف حاليًا 
ألسباب أخرى متوقف نهائيًا

لم يلتحق أبدًا 
بالدراسة  المجموع

3 - 4 75.1 24.9 100 4 - 3

 5 - 9 98.7 0.4 0.1 0.2 0.7 100 9 - 5

10 - 14 95.0 0.3 0.2 0.1 3.2 1.3 100 14 - 10

15 - 19 74.3 0.5 0.4 0.6 23.0 1.2 100 19 - 15

20 - 24 39.2 0.8 0.9 0.4 57.2 1.4 100 24 - 20

25 - 29 5.4 1.1 0.3 0.2 90.9 2.1 100 29 - 25

30 - 34 0.3 1.0 0.0 0.1 95.1 3.4 100 34 - 30

35 - 39 0.2 0.7 0.1 0.1 94.4 4.5 100 39 - 35

40 - 44 0.2 0.1 0.0 93.5 6.2 100 44 - 40

45 - 49 0.1 91.7 8.2 100 49 - 45

50 - 54 0.1 0.1 87.7 12.1 100 54 - 50

55 - 59 79.9 20.1 100 59 - 55

60 - 64 71.3 28.7 100 64 - 60

 65 and
above 51.3 48.7 100

65 وما 
فوق

Total 32.4 0.4 0.2 0.1 56.6 10.3 100 المجموع
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 Current
studying status

Regions المناطق

متابعة الدراسة 
حاليًا

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,

Hasbaiya)

 Most
 damaged
 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent
 Jbayl,

Marjaayoun)
 

Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, 
جزين, 

حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

Yes 95827 263727 153337 253872 162635 80976 146625 1156999 يتابع الدراسة حاليًا

 Yes, after a
 year or more
interruption 1073 4185 2740 3193 2052 972 833 15048

يتابع الدراسة حاليًا 
بعد انقطاع سنة 

أو أكثر
 No, on hold
 for economic
reasons 204 1110 1116 1729 999 305 1159 6622

متوقف حاليًا 
ألسباب اقتصادية

 No, on hold for
other reasons 1479 699 73 626 427 616 1071 4991

متوقف حاليًا 
ألسباب أخرى

 No, completely
stopped 222309 642441 234652 359560 231860 125735 206620 2023177 متوقف نهائيًا

 No, never
enrolled before 15839 65531 40179 111557 70737 23661 41384 368888

لم يلتحق أبدًا 
بالدراسة 

Total 336731 977693 432097 730537 468710 232265 397692 3575725 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(

Table 61-a
Distribution of residents (aged 3 years and above) according 
to current studying status and Regions

جدول رقم 61 - أ
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب متابعة 

الدراسة حاليًا والمناطق
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Table 61-b
Percentage distribution of residents (aged 3 years and above) 
according to current studying status and Regions

جدول رقم 61 - ب
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب متابعة 

الدراسة حاليًا والمناطق )بالنسبة المئوية(

 Current
 studying
status

Regions المناطق

متابعة الدراسة 
حاليًا

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا, 
جزين, حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

Yes 28.5 27.0 35.5 34.8 34.7 34.9 36.9 32.4
يتابع الدراسة 

حاليًا

 Yes, after a
 year or more
interruption 0.3 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4

يتابع الدراسة 
حاليًا بعد 

انقطاع سنة أو 
أكثر

 No, on hold
 for economic
reasons 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2

متوقف 
حاليًا ألسباب 

اقتصادية
 No, on hold
 for other
reasons 0.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1

متوقف حاليًا 
ألسباب أخرى

 No,
 completely
stopped 66.0 65.7 54.3 49.2 49.5 54.1 52.0 56.6 متوقف نهائيًا
 No, never
 enrolled
before 4.7 6.7 9.3 15.3 15.1 10.2 10.4 10.3

لم يلتحق أبدًا 
بالدراسة 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(
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Current educational level

 Sex الجنس

المستوى التعليمي الحالي

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Pre-school and read/ write 68798 76836 145634 روضة وملم بالقراءة والكتابة

Elementary 203395 218849 422244 ابتدائي

Intermediate 109798 110898 220696 متوسط

Secondary 89716 86917 176633 ثانوي

University 98802 99435 198237 جامعي

Undefined education level 4412 4191 8603 مستوى تعليمي غير محدد

Total 574921 597126 1172047 المجموع

Table 62-a
Distribution of currently studying residents (aged 3 years and 
above) according to current educational level and sex

جدول رقم 62 - أ
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون 
الدراسة حاليًا بحسب المستوى التعليمي الحالي و الجنس 

Table 62-b
Percentage distribution of currently studying residents (aged 
3 years and above)according to current educational level and 
sex

جدول رقم 62 - ب
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون 
الدراسة حاليًا بحسب المستوى التعليمي الحالي و الجنس 

)بالنسبة المئوية( 

Current educational level

 Sex الجنس

المستوى التعليمي الحالي

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Pre-school and read / write 12.0 12.9 12.4 روضة وملم بالقراءة والكتابة

Elementary 35.4 36.7 36.0 ابتدائي

Intermediate 19.1 18.6 18.8 متوسط

Secondary 15.6 14.6 15.1 ثانوي

University 17.2 16.7 16.9 جامعي

Undefined education level 0.8 0.7 0.7 مستوى تعليمي غير محدد

Total 100 100 100 المجموع
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Age

Current educational level  المستوى التعليمي الحالي

العمر

 Pre-school
and read /

write Elementary Intermediate Secondary University

 Undefined
 educational

level Total

روضة و ملم 
بالقراءة و 

الكتابة ابتدائي متوسط ثانوي جامعي

مستوى 
تعليمي غير 

محدد المجموع
3 - 4 82831 0 0 0 0 52 82883 4 - 3

 5 - 9 62803 246542 0 0 0 631 309976 9 - 5

10 - 14 0 171455 160359 4035 0 1474 337323 14 - 10

15 - 19 0 4247 59373 156339 50178 1730 271867 19 - 15

20 - 24 0 0 890 15183 125444 2566 144083 24 - 20

25 - 29 0 0 73 900 17126 921 19020 29 - 25

30 - 34 0 0 0 175 2885 543 3603 34 - 30

35 - 39 0 0 0 0 2190 175 2365 39 - 35

40 - 44 0 0 0 0 413 346 759 44 - 40

50 - 54 0 0 0 0 0 165 165 54 - 50

Total 145634 422244 220695 176632 198236 8603 1172044 المجموع

Table 63-a
Distribution of currently studying residents (aged 3 years and 
above) according to current educational level and age

جدول رقم 63 -أ
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب المستوى التعليمي الحالي و العمر

Table 63-b
Percentage distribution of currently studying residents (aged 
3 years and above) according to current educational level 
and age

جدول رقم 63 - ب
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب المستوى التعليمي الحالي و العمر 
)بالنسبة المئوية(

Age

Current educational level  المستوى التعليمي الحالي

العمر

 Pre-school
and read /

write Elementary Intermediate Secondary University

 Undefined
 educational

level Total

روضة و ملم 
بالقراءة و 

الكتابة ابتدائي متوسط ثانوي جامعي
مستوى تعليمي 

غير محدد المجموع
3 - 4 99.9 0.1 100 4 - 3

 5 - 9 20.3 79.5 0.2 100 9 - 5

10 - 14 50.8 47.5 1.2 0.4 100 14 - 10

15 - 19 1.6 21.8 57.5 18.5 0.6 100 19 - 15

20 - 24 0.6 10.5 87.1 1.8 100 24 - 20

25 - 29 0.4 4.7 90.0 4.8 100 29 - 25

30 - 34 4.9 80.1 15.1 100 34 - 30

35 - 39 92.6 7.4 100 39 - 35

40 - 44 54.4 45.6 100 44 - 40

50 - 54 100.0 100 54 - 50

Total 12.4 36.0 18.8 15.1 16.9 0.7 100 المجموع
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 Current
 educational
level

Regions المناطق

 المستوى 
التعليمي 

الحالي

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا, 
جزين, حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

 Pre-school
 and read and
write 10574 44801 20437 29981 15775 8338 15728 145634

روضة وملم 
بالقراءة والكتابة

Elementary 27236 86922 54998 106465 63618 28800 54205 422244 ابتدائي

Intermediate 17725 43758 31625 49351 32457 14451 31329 220696 متوسط

Secondary 14325 35690 21534 39321 27701 14976 23087 176634 ثانوي

University 26243 55065 26198 30891 24473 14045 21321 198236 جامعي

 Undefined
 education
level 798 1674 1284 1057 663 1338 1789 8603

مستوى 
تعليمي غير 

محدد

Total 96901 267910 156076 257066 164687 81948 147459 1172047 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(

Table 64-a
Distribution of currently studying residents (aged 3 years and 
above) according to Current educational level and Regions

جدول رقم 64 -أ
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب المستوى التعليمي الحالي والمناطق
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الواقع التعليمي في لبنان

 Current
 educational
level

Regions المناطق

 المستوى 
التعليمي الحالي

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

 Pre-school and
read and write 10.9 16.7 13.1 11.7 9.6 10.2 10.7 12.4

روضة وملم 
بالقراءة والكتابة

Elementary 28.1 32.4 35.2 41.4 38.6 35.1 36.8 36.0 ابتدائي

Intermediate 18.3 16.3 20.3 19.2 19.7 17.6 21.2 18.8 متوسط

Secondary 14.8 13.3 13.8 15.3 16.8 18.3 15.7 15.1 ثانوي

University 27.1 20.6 16.8 12.0 14.9 17.1 14.5 16.9 جامعي

 Undefined
education level 0.8 0.6 0.8 0.4 0.4 1.6 1.2 0.7

مستوى تعليمي 
غير محدد

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(

جدول رقم 64 - ب
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب المستوى التعليمي الحالي والمناطق 
)بالنسبة المئوية(

Table 64-b
Percentage distribution of currently studying residents (aged 
3 years and above) according to Current educational level 
and Regions
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 Type of educational
institution

 Sex الجنس

نوع المؤسسة التعليمية

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Private 307951 347102 655053 خاصة
 Private (unpaid or free
of charge) 15629 17402 33031 خاصة مجانية

Public 251114 232469 483583 رسمية

No response 227 153 380 ال جواب

Total 574921 597126 1172047 المجموع

Table 65-a
Distribution of currently studying residents ( aged 3 years 
and above) according to type of educational institution and 
sex

جدول رقم 65 - أ
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب نوع المؤسسة التعليمية والجنس

Table 65-b
Percentage distribution of currently studying residents (aged 
3 years and above) according to type of educational institu-
tion and sex

جدول رقم 65 - ب
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب نوع المؤسسة التعليمية والجنس 
)بالنسبة المئوية(

 Type of educational
institution

 Sex الجنس

نوع المؤسسة التعليمية

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Private 53.6 58.1 55.9 خاصة
 Private (unpaid or free
of charge) 2.7 2.9 2.8 خاصة مجانية

Public 43.7 38.9 41.3 رسمية

No response 0.0 0.0 0.0 ال جواب

Total 100 100 100 المجموع
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Age

Type of educational institution نوع المؤسسة التعليمية

العمر

Private

 Private (unpaid
 or free of

charge) Public No response Total

خاصة خاصة مجانية رسمية ال جواب المجموع
3 - 4 63911 2465 16507 0 82883 4 - 3

 5 - 9 208417 13378 87955 227 309977 9 - 5

10 - 14 189467 11820 135882 153 337322 14 - 10

15 - 19 117516 4036 150315 0 271867 19 - 15

20 - 24 62800 411 80872 0 144083 24 - 20

25 - 29 9498 393 9129 0 19020 29 - 25

30 - 34 1157 452 1995 0 3604 34 - 30

35 - 39 1525 0 840 0 2365 39 - 35

40 - 44 597 76 87 0 760 44 - 40

45 - 49 0 0 0 0 0 49 - 45

50 - 54 165 0 0 0 165 54 - 50

Total 655053 33031 483582 380 1172046 المجموع

Table 66-a
Distribution of currently studying residents ( aged 3 years 
and above) according to type of educational institution and 
age

جدول رقم 66 - أ
 توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب نوع المؤسسة التعليمية والعمر

Table 66-b
Percentage distribution of currently studying residents (aged 
3 years and above) according to type of educational institu-
tion and age

جدول رقم 66 - ب
 توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب نوع المؤسسة التعليمية والعمر )بالنسبة 
المئوية(

Age

Type of educational institution نوع المؤسسة التعليمية

العمر

Private

 Private (unpaid
 or free of

charge) Public No response Total

خاصة خاصة مجانية رسمية ال جواب المجموع
3 - 4 77.1 3.0 19.9 100 4 - 3

 5 - 9 67.2 4.3 28.4 0.1 100 9 - 5

10 - 14 56.2 3.5 40.3 0.1 100 14 - 10

15 - 19 43.2 1.5 55.3 100 19 - 15

20 - 24 43.6 0.3 56.1 100 24 - 20

25 - 29 49.9 2.1 48.0 100 29 - 25

30 - 34 32.1 12.5 55.4 100 34 - 30

35 - 39 64.5 35.5 100 39 - 35

40 - 44 78.6 10.0 11.4 100 44 - 40

45 - 49 0 49 - 45

50 - 54 100.0 100 54 - 50

Total 55.9 2.8 41.3 0.0 100 المجموع
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الواقع التعليمي في لبنان

 Type of
 educational
institution

Regions المناطق

نوع المؤسسة 
التعليمية 

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,

 Sour, Bent Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان

Private 73057 195330 96628 95528 90321 39101 65088 655053 خاصة
 Private
 (unpaid or free
of charge) 1824 2091 7030 6290 7712 4026 4057 33030 خاصة مجانية

Public 22019 70490 52345 154941 66654 38821 78313 483583 رسمية

No response 0 0 73 307 0 0 0 380 ال جواب

Total 96900 267911 156076 257066 164687 81948 147458 1172046 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(

جدول رقم 67 - أ
 توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب نوع المؤسسة التعليمية والمناطق

Table 67-a
Distribution of currently studying residents (aged 3 years 
and above) according to type of educational institution and 
Regions

Table 67-b
Percentage distribution of currently studying residents (aged 
3 years and above) according to type of educational institu-
tion and Regions

جدول رقم 67 - ب
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب نوع المؤسسة التعليمية والمناطق 
)بالنسبة المئوية(

 Type of
 educational
institution

Regions المناطق

نوع المؤسسة 
التعليمية 

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
(Marjaayoun Lebanon 

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا, 
جزين, حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

Private 75.4 72.9 61.9 37.2 54.8 47.7 44.1 55.9 خاصة
 Private
 (unpaid or free
of charge) 1.9 0.8 4.5 2.4 4.7 4.9 2.8 2.8 خاصة مجانية

Public 22.7 26.3 33.5 60.3 40.5 47.4 53.1 41.3 رسمية

No response 0.1 0.1 0.0 ال جواب

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(
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الواقع التعليمي في لبنان

 Type of previous educational
institution

Frequency Percentage (%)

العددنوع المؤسسة التعليمية السابقة النسبة المئوية

Private 45734 56.0 خاصة
 Private (unpaid or free of
 charge) 723 0.9 خاصة مجانية

Public 24744 30.3 رسمية

No response 10539 12.9 ال جواب

Total 81739 100 المجموع

Table 68
Distribution of currently studying residents in another educa-
tional institution (aged 3 years and above) according to type 
of the previous educational institution

جدول رقم 68
 توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون 

الدراسة حاليًا في مؤسسة تعليمية أخرى بحسب نوع المؤسسة 
التعليمية السابقة

Attained Educational level

 Sex الجنس

المستوى التعليمي المحصل

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Illiterate / Not enrolled yet 215079 109556 324635 أمي )ة(/ لم يلتحق بعد

Preschool an read and write 77713 90125 167838  روضة و ملم )ة( بالقراءة والكتابة

Elementary 268108 332668 600776 ابتدائي

Intermediate 270581 282849 553430 متوسط

Secondary 212594 188877 401471 ثانوي

University 175134 176790 351924 جامعي

Undefined education level 1138 2464 3602 مستوى تعليمي غير محدد

Total 1220347 1183329 2403676 المجموع

Table 69-a
Distribution of currently non-studying residents ( aged 3 
years and above) according to attained educational level and 
sex

جدول رقم 69 - أ
 توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين ال يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب المستوى التعليمي المحصل و الجنس 

Table 69-b
Percentage distribution of currently non-studying residents 
(aged 3 years and above) according to attained educational 
level and sex

جدول رقم 69 - ب
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين ال يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب المستوى التعليمي المحصل و الجنس 
)بالنسبة المئوية( 

Attained Educational level

 Sex الجنس

المستوى التعليمي المحصل

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Illiterate / Not enrolled yet 17.6 9.3 13.5 أمي )ة(/ لم يلتحق بعد

Preschool an read and write 6.4 7.6 7.0  روضة و ملم )ة( بالقراءة والكتابة

Elementary 22.0 28.1 25.0 ابتدائي

Intermediate 22.2 23.9 23.0 متوسط

Secondary 17.4 16.0 16.7 ثانوي

University 14.4 14.9 14.6 جامعي

Undefined education level 0.1 0.2 0.1 مستوى تعليمي غير محدد

Total 100 100 100 المجموع
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الواقع التعليمي في لبنان

Age

Attained educational level المستوى التعليمي المحصل

العمر

Illiterate

 Preschool
 and read
and write Elementary Intermediate Secondary University

 Undefined
 education

level Total

أمي )ة(

 روضة و ملم 
)ة( بالقراءة 

والكتابة ابتدائي متوسط ثانوي جامعي

مستوى 
تعليمي غير 

محدد المجموع
3 - 4 *27507 0 0 0 0 0 0 27507 4 - 3

 5 - 9 *2251 296 378 0 0 0 0 2925 9 - 5

10 - 14 4570 1148 8961 2048 0 0 0 16727 14 - 10

15 - 19 4519 1425 39216 37035 8485 406 376 91462 19 - 15

20 - 24 4768 2445 55460 75969 40945 35980 147 215714 24 - 20

25 - 29 5659 3214 57614 80529 50743 77234 332 275325 29 - 25

30 - 34 8913 6170 59658 75657 57279 56999 718 265394 34 - 30

35 - 39 9906 8382 59982 65634 56430 44207 460 245001 39 - 35

40 - 44 13069 10405 66500 55414 50447 34585 383 230803 44 - 40

45 - 49 15784 11294 57119 47682 41138 35041 452 208510 49 - 45

50 - 54 18862 15213 48091 37822 34570 24542 235 179335 54 - 50

55 - 59 24138 13580 39836 25889 24657 14954 147 143201 59 - 55

60 - 64 34626 16194 37345 21719 15911 13236 300 139331 64 - 60

 65 and
above 150062 78074 70617 28033 20867 14738 52 362443 65 وما فوق

Total 324634 167840 600777 553431 401472 351922 3602 2403678 المجموع

*ال ينطبق مفهوم األمية اال على من تبلغ أعمارهم 15 سنة وأكثر وبالتالي فان االطفال الذين هم بعمر 3-4 سنوات و 5-9 سنوات والموجودين 
ضمن خانة “أمي” ينطبق عليهم تصنيف أطفال خارج المدرسة )لم يلتحقوا بعد( غير ملمين بالقراءة والكتابة بعد، وليس تصنيف أّمي.

Table 70-a
Distribution of currently non-studying residents ( aged 3 
years and above) according to attained educational level and 
age

جدول رقم 70 - أ
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين ال يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب المستوى التعليمي المحصل والعمر
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الواقع التعليمي في لبنان

Table 70-b
Percentage distribution of currently non-studting residents 
(aged 3 years and above) according to attained educational 
level and age

جدول رقم 70 - ب
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين ال 

يتابعون الدراسة حاليًا بحسب المستوى التعليمي المحصل 
والعمر)بالنسبة المئوية(

Age

Attained educational level المستوى التعليمي المحصل

العمر

Illiterate

 Preschool
 and read
and write Elementary Intermediate Secondary University

 Undefined
 education

level Total

أمي )ة(

 روضة و ملم 
)ة( بالقراءة 

والكتابة ابتدائي متوسط ثانوي جامعي
مستوى تعليمي 

غير محدد المجموع
3 - 4 *8.5 1.1 4 - 3

 5 - 9 *0.7 0.2 0.1 0.1 9 - 5

10 - 14 1.4 0.7 1.5 0.4 0.7 14 - 10

15 - 19 1.4 0.8 6.5 6.7 2.1 0.1 10.4 3.8 19 - 15

20 - 24 1.5 1.5 9.2 13.7 10.2 10.2 4.1 9.0 24 - 20

25 - 29 1.7 1.9 9.6 14.6 12.6 21.9 9.2 11.5 29 - 25

30 - 34 2.7 3.7 9.9 13.7 14.3 16.2 19.9 11.0 34 - 30

35 - 39 3.1 5.0 10.0 11.9 14.1 12.6 12.8 10.2 39 - 35

40 - 44 4.0 6.2 11.1 10.0 12.6 9.8 10.6 9.6 44 - 40

45 - 49 4.9 6.7 9.5 8.6 10.2 10.0 12.5 8.7 49 - 45

50 - 54 5.8 9.1 8.0 6.8 8.6 7.0 6.5 7.5 54 - 50

55 - 59 7.4 8.1 6.6 4.7 6.1 4.2 4.1 6.0 59 - 55

60 - 64 10.7 9.6 6.2 3.9 4.0 3.8 8.3 5.8 64 - 60

 65 and
above 46.2 46.5 11.8 5.1 5.2 4.2 1.4 15.1 65 وما فوق

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

*ال ينطبق مفهوم األمية اال على من تبلغ أعمارهم 15 سنة وأكثر وبالتالي فان االطفال الذين هم بعمر 3-4 سنوات و 5-9 سنوات والموجودين 
ضمن خانة “أمي” ينطبق عليهم تصنيف أطفال خارج المدرسة )لم يلتحقوا بعد( غير ملمين بالقراءة والكتابة بعد، وليس تصنيف أّمي.
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الواقع التعليمي في لبنان

 Attained
 educational
level

Regions المناطق

المستوى 
التعليمي 

المحصل

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)

 
Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا, 
جزين, حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان
Illiterate / Not 
enrolled yet 15286 51867 39485 96657 65104 20265 35971 324635

أمي )ة(/ لم 
يلتحق بعد

 Preshool and
read and write 6923 52026 21666 31198 17849 16191 21986 167839

روضة وملم )ة( 
بالقراءة والكتابة

Elementary 45044 138201 72522 145823 84149 43473 71564 600776 ابتدائي
Intermediate 51236 171926 68221 94800 68511 33211 65525 553430 متوسط
Secondary 46845 153142 41523 69059 36405 22285 32213 401472 ثانوي
University 74048 141679 32017 35014 31908 14737 22521 351924 جامعي
 Undefined
 education
level 449 941 587 921 95 156 454 3603

مستوى تعليمي 
غير محدد

Total 239831 709782 276021 473472 304021 150318 250234 2403679 المجموع
*Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

Table 71-a
Distribution of currently non-studying residents (aged 3 
years and above) according to attained educational level and 
Regions

جدول رقم 71 - أ
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين ال يتابعون 
الدراسة حاليًا بحسب المستوى التعليمي المحصل والمناطق
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Table 71-b
Percentage distribution of currently non-studying residents 
(aged 3 years and above) according to attained educational 
level and Regions

جدول رقم 71 -ب
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين ال يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب المستوى التعليمي المحصل والمناطق 
)بالنسبة المئوية(

 Attained
 educational
level

Regions المناطق

المستوى 
التعليمي 

المحصل

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا, 
جزين, حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان

Illiterate / Not 
enrolled yet 6.4 7.3 14.3 20.4 21.4 13.5 14.4 13.5

أمي )ة(/ لم 
يلتحق بعد

 Preshool and
 read and
write 2.9 7.3 7.8 6.6 5.9 10.8 8.8 7.0

روضة وملم )ة( 
بالقراءة والكتابة

Elementary 18.8 19.5 26.3 30.8 27.7 28.9 28.6 25.0 ابتدائي

Intermediate 21.4 24.2 24.7 20.0 22.5 22.1 26.2 23.0 متوسط

Secondary 19.5 21.6 15.0 14.6 12.0 14.8 12.9 16.7 ثانوي

University 30.9 20.0 11.6 7.4 10.5 9.8 9.0 14.6 جامعي
 Undefined
 education
level 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1 0.2 0.1

مستوى تعليمي 
غير محدد

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(
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 Attained educational level

 Sex الجنس

المستوى التعليمي المحصل 

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Not enrolled 13106 16651 29757 غير ملتحق

Illiterate 201973 92904 294877 أمي )ة(

Preschool and read and write 146512 166962 313474  روضة وملم )ة( بالقراءة والكتابة

Elementary 471503 551518 1023021 ابتدائي

Intermediate 380378 393748 774126 متوسط

Secondary 302310 275795 578105 ثانوي

University 273936 276225 550161 جامعي

Undefined education level 5550 6655 12205 مستوى تعليمي غير محدد

Total 1795268 1780458 3575726 المجموع

Table 72 a
Distribution of all residents ( aged 3 years and above)  
according to attained educational level and sex

Table72 b
Percentage distribution of all residents (aged 3 years and 
above) according to attained educational level and sex

جدول رقم 72- أ
توزع كافة المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب 

المستوى التعليمي المحصل والجنس

جدول رقم 72- ب
توزع كافة المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب 
المستوى التعليمي المحصل والجنس )بالنسبة المئوية(

 Attained educational level

 Sex الجنس

المستوى التعليمي المحصل 

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Not enrolled 0.7 0.9 0.8 غير ملتحق

Illiterate 11.3 5.2 8.2 أمي )ة(

Preschool and read and write 8.2 9.4 8.8  روضة وملم )ة( بالقراءة والكتابة

Elementary 26.3 31.0 28.6 ابتدائي

Intermediate 21.2 22.1 21.6 متوسط

Secondary 16.8 15.5 16.2 ثانوي

University 15.3 15.5 15.4 جامعي

Undefined education level 0.3 0.4 0.3 مستوى تعليمي غير محدد

Total 100 100 100 المجموع
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Table 73 -a 
Distribution of all residents ( aged 3 years and above) ac-
cording to attained educational level and age

جدول رقم 73 - أ
توزع كافة المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب 

المستوى التعليمي المحصل والعمر

Age

Attained educational level المستوى التعليمي المحصل

العمر

 not
enrolled Illiterate

 Preschool
 and read
and write

Elemen-
tary

Interme-
diate

Second-
ary

Univer-
sity

 Undefined
 education

level Total

غير 
ملتحق أمي )ة(

روضة و ملم 
)ة( بالقراءة 

والكتابة ابتدائي متوسط ثانوي جامعي

مستوى 
تعليمي غير 

محدد المجموع
3 - 4 27507 0 82831 0 0 0 0 52 110390 4 - 3

 5 - 9 2251 0 63100 246920 0 0 0 631 312902 9 - 5

10 - 14 0 4570 1148 180415 162407 4035 0 1474 354049 14 - 10

15 - 19 0 4519 1425 43464 96409 164824 50585 2106 363332 19 - 15

20 - 24 0 4768 2445 55460 76859 56129 161424 2713 359798 24 - 20

25 - 29 0 5659 3214 57614 80602 51643 94361 1253 294346 29 - 25

30 - 34 0 8913 6170 59658 75657 57454 59885 1261 268998 34 - 30

35 - 39 0 9906 8382 59982 65634 56430 46397 636 247367 39 - 35

40 - 44 0 13069 10405 66500 55414 50447 34997 729 231561 44 - 40

45 - 49 0 15784 11294 57119 47682 41138 35041 452 208510 49 - 45

50 - 54 0 18862 15213 48091 37822 34570 24542 400 179500 54 - 50

55 - 59 0 24138 13580 39836 25889 24657 14954 147 143201 59 - 55

60 - 64 0 34626 16194 37345 21719 15911 13236 300 139331 64 - 60

 65 and
above 0 150062 78074 70617 28033 20867 14738 52 362443 65 وما فوق

Total 29758 294876 313475 1023021 774127 578105 550160 12206 3575728 المجموع
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Table 73-b
Percentage distribution of all residents ( aged 3 years and 
above) according to attained educational level within age

جدول رقم 73 -ب
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب العمر 

والمستوى التعليمي المحصل )بالنسبة المئوية(

Age

Attained educational level المستوى التعليمي المحصل

العمر

 not
enrolled Illiterate

 Preschool
 and read
and write

Elemen-
tary

Interme-
diate

Second-
ary

Univer-
sity

 Undefined
 education

level Total

غير ملتحق أمي )ة(

روضة و ملم 
)ة( بالقراءة 

والكتابة ابتدائي متوسط ثانوي جامعي

مستوى 
تعليمي غير 

محدد المجموع
3 - 4 24.9 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100 4 - 3

 5 - 9 0.7 20.2 78.9 0.0 0.0 0.0 0.2 100 9 - 5

10 - 14 1.3 0.3 51.0 45.9 1.1 0.0 0.4 100 14 - 10

15 - 19 1.2 0.4 12.0 26.5 45.4 13.9 0.6 100 19 - 15

20 - 24 1.3 0.7 15.4 21.4 15.6 44.9 0.8 100 24 - 20

25 - 29 1.9 1.1 19.6 27.4 17.5 32.1 0.4 100 29 - 25

30 - 34 3.3 2.3 22.2 28.1 21.4 22.3 0.5 100 34 - 30

35 - 39 4.0 3.4 24.2 26.5 22.8 18.8 0.3 100 39 - 35

40 - 44 5.6 4.5 28.7 23.9 21.8 15.1 0.3 100 44 - 40

45 - 49 7.6 5.4 27.4 22.9 19.7 16.8 0.2 100 49 - 45

50 - 54 10.5 8.5 26.8 21.1 19.3 13.7 0.2 100 54 - 50

55 - 59 16.9 9.5 27.8 18.1 17.2 10.4 0.1 100 59 - 55

60 - 64 24.9 11.6 26.8 15.6 11.4 9.5 0.2 100 64 - 60

 65 and
above 41.4 21.5 19.5 7.7 5.8 4.1 0.0 100 65 وما فوق

Total 0.8 8.2 8.8 28.6 21.6 16.2 15.4 0.3 100 المجموع



228

الواقع التعليمي في لبنان

Age

Attained educational level المستوى التعليمي المحصل

العمر

 not
enrolled Illiterate

 Preschool
 and read
and write

Elemen-
tary

Interme-
diate

Second-
ary

Univer-
sity

 Undefined
 education

level Total

غير ملتحق أمي )ة(

روضة و ملم 
)ة( بالقراءة 

والكتابة ابتدائي متوسط ثانوي جامعي

مستوى 
تعليمي غير 

محدد المجموع
3 - 4 92.4 26.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 3.1 4 - 3

 5 - 9 7.6 20.1 24.1 0.0 0.0 0.0 5.2 8.8 9 - 5

10 - 14 1.5 0.4 17.6 21.0 0.7 0.0 12.1 9.9 14 - 10

15 - 19 1.5 0.5 4.2 12.5 28.5 9.2 17.3 10.2 19 - 15

20 - 24 1.6 0.8 5.4 9.9 9.7 29.3 22.2 10.1 24 - 20

25 - 29 1.9 1.0 5.6 10.4 8.9 17.2 10.3 8.2 29 - 25

30 - 34 3.0 2.0 5.8 9.8 9.9 10.9 10.3 7.5 34 - 30

35 - 39 3.4 2.7 5.9 8.5 9.8 8.4 5.2 6.9 39 - 35

40 - 44 4.4 3.3 6.5 7.2 8.7 6.4 6.0 6.5 44 - 40

45 - 49 5.4 3.6 5.6 6.2 7.1 6.4 3.7 5.8 49 - 45

50 - 54 6.4 4.9 4.7 4.9 6.0 4.5 3.3 5.0 54 - 50

55 - 59 8.2 4.3 3.9 3.3 4.3 2.7 1.2 4.0 59 - 55

60 - 64 11.7 5.2 3.7 2.8 2.8 2.4 2.5 3.9 64 - 60

 65 and
above 50.9 24.9 6.9 3.6 3.6 2.7 0.4 10.1 65 وما فوق

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

Table 73-c
Percentage distribution of all residents ( aged 3 years and 
above) according to age and within attained educational 
level

جدول رقم 73-ج
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب المستوى 

التعليمي المحصل والعمر )بالنسبة المئوية(
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 Attained
 Educational
level

Regions المناطق

المستوى 
التعليمي 

المحصل

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)

 
Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان

Not enrolled 1577 2540 5230 10593 5757 1603 2456 29756 غير ملتحق

Illiterate 13708 49327 34254 86065 59347 18661 33515 294877 أمي )ة(
 Preschool
 and read and
write 17498 96827 42103 61179 33624 24529 37714 313474

روضة وملم )ة( 
بالقراءة والكتابة

Elementary 72280 225123 127520 252288 147767 72272 125770 1023020 ابتدائي

Intermediate 68960 215684 99847 144151 100968 47662 96854 774126 متوسط

Secondary 61170 188832 63057 108380 64107 37260 55300 578106 ثانوي

University 100291 196744 58215 65905 56381 28783 43842 550161 جامعي

 Undefined
 education
level 1247 2615 1871 1977 758 1494 2243 12205

مستوى 
تعليمي غير 

محدد

Total 336731 977692 432097 730538 468709 232264 397694 3575725 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(

Table 74-a
Distribution of all residents ( aged 3 years and above)  
according to attained educational level and Regions

جدول رقم 74 -أ
توزع كافة المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب 

المستوى التعليمي المحصل والمناطق
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 Attained
 Educational
level

Regions المناطق

المستوى 
التعليمي 

المحصل

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, 
جزين, 

حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

Not enrolled 0.5 0.3 1.2 1.5 1.2 0.7 0.6 0.8 غير ملتحق

Illiterate 4.1 5.1 7.9 11.8 12.7 8.0 8.4 8.2 أمي )ة(

 Preschool and
read and write 5.2 9.9 9.7 8.4 7.2 10.6 9.5 8.8

روضة وملم )ة( 
بالقراءة والكتابة

Elementary 21.5 23.0 29.5 34.5 31.5 31.1 31.6 28.6 ابتدائي

Intermediate 20.5 22.1 23.1 19.7 21.5 20.5 24.4 21.6 متوسط

Secondary 18.2 19.3 14.6 14.8 13.7 16.0 13.9 16.2 ثانوي

University 29.8 20.1 13.5 9.0 12.0 12.4 11.0 15.4 جامعي

 Undefined
education level 0.4 0.3 0.4 0.3 0.2 0.6 0.6 0.3

مستوى تعليمي 
غير محدد

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(

Table 74-b
Percentage distribution of all residents ( aged 3 years and 
above) according to attained educational level and Regions

جدول رقم 74 -ب
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب المناطق 

والمستوى التعليمي المحصل )بالنسبة المئوية(
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Table 74-c
Percentage distribution of all residents (aged 3 years and 
above) within attained educational level by regions

جدول رقم 74 - ج
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب لمستوى 

التعليمي المحصل والمناطق

 Attained
 Educational
level

Regions المناطق

المستوى 
التعليمي 

المحصل

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun) Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررًا )صيدا، 

جزين، حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررًا 

)النبطية، صور. 
بنت جبيل، 
مرجعيون( لبنان

Not enrolled 5.3 8.5 17.6 35.6 19.3 5.4 8.3 100 غير ملتحق

Illiterate 4.6 16.7 11.6 29.2 20.1 6.3 11.4 100 أمي )ة(

 Preschool and
read and write 5.6 30.9 13.4 19.5 10.7 7.8 12.0 100

روضة وملم 
بالقراءة والكتابة

Elementary 7.1 22.0 12.5 24.7 14.4 7.1 12.3 100 ابتدائي

Intermediate 8.9 27.9 12.9 18.6 13.0 6.2 12.5 100 متوسط

Secondary 10.6 32.7 10.9 18.7 11.1 6.4 9.6 100 ثانوي

University 18.2 35.8 10.6 12.0 10.2 5.2 8.0 100 جامعي

 Undefined
education level 10.2 21.4 15.3 16.2 6.2 12.2 18.4 100

مستوى تعليمي 
غير محدد

Total 9.4 27.3 12.1 20.4 13.1 6.5 11.1 100 المجموع

* Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(
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 Continuation of studies last
year

 Sex الجنس

متابعة الدراسة في العام الماضي

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Yes 13613 13586 27199 نعم

No 974128 1033086 2007214 كال

No response 0 376 376 ال جواب

Total 987741 1047048 2034789 المجموع

Table 75-a
Distribution of currently non-studying residents (aged 5 
years and above) according to continuation of studies last 
year and sex

جدول رقم 75 - أ
توزع المقيمين )في عمر 5 سنوات وما فوق( الذين ال يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب متابعة الدراسة في العام الماضي 
والجنس

Table 75-b
Percentage distribution of currently non-studying residents 
(aged 5 years and above) according to continuation of  
studies last year and sex

جدول رقم 75 - ب
توزع المقيمين )في عمر 5 سنوات وما فوق( الذين ال يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب متابعة الدراسة في العام الماضي 
والجنس )بالنسبة المئوية(

 Continuation of studies last
year

 Sex الجنس

متابعة الدراسة في العام الماضي

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Yes 1.4 1.3 1.3 نعم

No 98.6 98.7 98.6 كال

No response 0.0 0.0 ال جواب

Total 100 100 100 المجموع
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Age

 Sex الجنس

العمر

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا
10 - 14 2666 1904 4570 14 - 10

15 - 19 1898 2621 4519 19 - 15

20 - 24 1182 3586 4768 24 - 20

25 - 29 3057 2602 5659 29 - 25

30 - 34 5209 3705 8914 34 - 30

35 - 39 7148 2759 9907 39 - 35

40 - 44 9151 3918 13069 44 - 40

45 - 49 12219 3566 15785 49 - 45

50 - 54 14362 4500 18862 54 - 50

55 - 59 18347 5791 24138 59 - 55

60 - 64 25935 8692 34627 64 - 60

 65 and
above 100801 49261 150062 65 وما فوق

Total 201975 92905 294880 المجموع

Table 76-a
Distribution of illiterate residents (aged 10 years and above) 
according to age and sex

جدول رقم 76 - أ
توزع المقيمين األميين ) في عمر 10 سنوات وما فوق( بحسب 

العمر والجنس

Table 76-b
Percentage distribution of illiterate residents (aged 10 years 
and above) according age within sex

جدول رقم 76 - ب
توزع المقيمين األميين ) في عمر 10 سنوات وما فوق( بحسب 

العمر والجنس )بالنسبة المئوية(

Age

 Sex الجنس

العمر

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

10 - 14 1.3 2.1 1.5 14 - 10

15 - 19 0.9 2.8 1.5 19 - 15

20 - 24 0.6 3.9 1.6 24 - 20

25 - 29 1.5 2.8 1.9 29 - 25

30 - 34 2.6 4.0 3.0 34 - 30

35 - 39 3.5 3.0 3.4 39 - 35

40 - 44 4.5 4.2 4.4 44 - 40

45 - 49 6.1 3.8 5.4 49 - 45

50 - 54 7.1 4.8 6.4 54 - 50

55 - 59 9.1 6.2 8.2 59 - 55

60 - 64 12.8 9.4 11.7 64 - 60

 65 and
above 49.9 53.0 50.9 65 وما فوق

Total 100 100 100 المجموع
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Age

 Sex الجنس

العمر

Females Males Total

إناث ذكور المجموع
10 - 14 58.3 41.7 100 14 - 10

15 - 19 42.0 58.0 100 19 - 15

20 - 24 24.8 75.2 100 24 - 20

25 - 29 54.0 46.0 100 29 - 25

30 - 34 58.4 41.6 100 34 - 30

35 - 39 72.2 27.8 100 39 - 35

40 - 44 70.0 30.0 100 44 - 40

45 - 49 77.4 22.6 100 49 - 45

50 - 54 76.1 23.9 100 54 - 50

55 - 59 76.0 24.0 100 59 - 55

60 - 64 74.9 25.1 100 64 - 60

65 and above 67.2 32.8 100 65 وما فوق

Females & Males 68.5 31.5 100 اناث وذكور معًا

Table 76- c 
Percentage distribution of illiterate residents (aged 10 years 
and above) by sex within age

جدول رقم 76 - ج
توزع المقيمين األميين ) في عمر 10 سنوات وما فوق( بحسب 

الجنس والعمر )بالنسبة المئوية(
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Regions

Frequency Percentage (%)

العددالمناطق النسبة المئوية

Beirut 13708 4.6 بيروت

Mount Lebanon* 49327 16.7 جبل لبنان*

Dahyieh 34254 11.6 الضاحية الجنوبية لبيروت

Northern Lebanon 86065 29.2 لبنان الشمالي

Bekaa 59347 20.1 البقاع

 Less damaged South (Saida,
Jezzine , Hasbaiya) 18661 6.3

الجنوب األقل تضررا” )صيدا, جزين, 
حاصبيا(

 Most damaged South
 (Nabatiyeh, Sour, Bent Jbayl,
Marjaayoun) 33515 11.4

الجنوب األكثر تضررا” )النبطية, صور, 
بنت جبيل, مرجعيون (

 Lebanon 294878 100 لبنان
 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs
 (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(

Table 77
Distribution of illiterate residents (aged 10 years and above) 
according to Regions

جدول رقم 77
توزع المقيمين األميين ) في عمر 10 سنوات وما فوق( بحسب 

المناطق




