
 2019-1-8المدن 
 ة التعليم المدرسي أرقام خياليةإنفوغراف: كلف

 |لين عبد الرضا
دوالر في العام الواحد،  5000ذات المستوى التعليمي الجيد، نحو من الدول األغلى عربيًا لناحية التكاليف الدراسية. يتكبد األهل في المدارس يعتبر لبنان 

 .لألرقام واإلحصاءات numbeo المعتمد، حسب ما جاء في موقع ل األجوركمعدل وسطي، وهو رقم ضخم مقارنة مع معد
تختلف وفق المراحل الدراسية. ففي المرحلة  المستوى العلمي للمدرسة، البيئة االجتماعية، نظام التعليم. كما أن األقساط يختلف القسط المدرسي حسب

و رقام خيالية، تصل في بعض المدارس، سواء في المرحلة االبتدائية أو المتوسطة، إلى نحفع إلى أدوالر، ويرت 2000المتوسطة، يبدأ المعّدل العام لألقساط من 
 .االلف دوالر 10
 

دوالر، أي أن  4000دوالر، وتصل إلى  2000ن سنتين دراسيتين في المدارس الخاصة، تبدأ من وبمعدل وسطي، فإن أقساط المرحلة التمهيدية، وهي عبارة ع
سنوات، فإن األقساط ال تختلف بشكل كبير  6دوالر في هذه المرحلة. أما في المرحلة االبتدائية، والتي تصل إلى  8000و 4000ين ديد ما باألهل عليهم تس

 6ل دوالر، أي أن األهل يسددون خال 5000دوالر في العام الواحد ويرتفع إلى  2000بان متوسط األقساط يبدأ من عن المرحلة التمهيدية، ويمكن القول 
  .الف دوالر 30الف دوالر و 12ات ما بين سنو 

يًا، ما يشير إلى أن هذه المرحلة دوالر سنو  5000دوالر بمعدل  6000دوالر و 4000تراوح األقساط السنوية ما بين أما في المرحلة المتوسطة أو التكميلية، ت
 .سنوات 4ألف دوالر، على اعتبار أن المرحلة المتوسطة تكون بحدود  20تكلف نحو 

م، أي أنه في العام الواحد يمكن القول أن القسط الدراسي يتمحور دوالر كمتوسط عا 9000دوالر وتصل إلى  6000وفي المرحلة الثانوية، تبدأ األسعار من 
 .اتسنو  3لى دوالر، على اعتبار أن المرحلة الثانوية تصل إ 22500الر، ما يعني أن تكاليف هذه المرحلة، تصل إلى نحو دو  7500حول 

 

 
 

ما  اصة عادةكون مضاعفة، كما أن المدارس المتخصصة بذوي االحتياجات الخد على المناهج غير اللبنانية، فإن األسعار تأما بالنسبة إلى المدارس التي تعتم
 .ألف دوالر سنويًا، كمتوسط عام 14و 12دوالر وتصل إلى  8000تفوق أقساطها السنوية 

أضعاف الدخل الفردي اللبناني  5دوالر سنويًا، أي نحو  5000الر، ما يوازي ألف دو  70عامًا دراسيًا ما معدله  15وعليه، فإن ذوي الطالب يسددون خالل 
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 .المحدد من قبل البنك الدولي
 

 تعليمية أخرى خيارات
التمهيدية ليم للمرحلة في المقابل، يعتمد لبنان نظام التعليم الرسمي، حيث تكون األقساط السنوية عبارة عن رسوم تسجيل بسيطة. وقد أقرت الحكومة مجانية التع

ألف ليرة. وبالمحصلة، فإن األهل، وقبل هذا القرار،  240إلى  سدد الوزارة الرسوم السنوية للطالب. وعادة ما تتصل الرسومواالبتدائية وحتى المتوسطة، حيث ت
 .ة، االبتدائية والمتوسطةدوالر لتعليم أبنائهم في المرحلة التمهيدي 1760ألف ليرة، أي ما يوازي  640كان عليهم تسديد مبلغ مليونين و

 
 1200ألف ليرة لبنانية خالل هذه المرحلة أي نحو  825ما ال يقل عن لب يسدد ألفًا، ما يعني أن الطا 275الثانوي، تصل الرسوم إلى نحو  في مرحلة التعليم

 .دوالر
دوالر، فيما تصل  6000المهني الخاص، لمرحلة البكالوريا الفنية نحو  كما يعتمد لبنان أيضًا نظام التعليم المهني، وتتراوح األقساط كمتوسط عام، في التعليم

 .دوالر سنوياً  323الر للحصول على البكالوريا الفنية، بمعدل دو  970و في المعاهد التابعة للدولة إلى نح
\ 

 


