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95 الثمة بالناس من دٌانة أخرى5.10
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104 ممدار الثمة بالجٌش5.19
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118التعرض للتحرش الجنسً:  أمور تنالش مع األسرة و األصدلاء6.5
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120الوظٌفة و المضاٌا المتعلمة بالعمل:  أمور تنالش مع األسرة و األصدلاء6.7
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125المشاركة العامة.   7
125 عضو فً مؤسسة واحدة أو أكثر7.1
126 شهرا الماضٌة12 المشاركة فً نشاط مؤسسً خالل الـ 7.2
127 سبك و أن شاركت مع مجموعة من الناس من أجل إصالح المشاكل فً مجتمع7.3ً
128الحران-  حالٌا متعاطف مع الحركة االحتجاجٌة المتواصلة 7.4
129الحران-  حالٌا ٌنتمً أو جزء من الحركة االحتجاجٌة 7.5
130 مدى فهمً للمضاٌا السٌاسٌة الهامة التً تواجه مجتمعنا7.6
131 درجة االهتمام بالسٌاسة7.7
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135 سبك و أن شارن فً اضراب7.11
136 سبك و أنت كنت ناشط على االنترنت7.12
137 سبك و أن شاركت فً حمالت انتخابٌة7.13
138األب:  مستوى النشاط فً األماكن العامة 7.14
139األم:  مستوى النشاط فً األماكن العامة 7.15
140األخت/ األخ :  مستوى النشاط فً األماكن العامة 7.16
141صدٌك حمٌم:  مستوى النشاط فً األماكن العامة 7.17
2009142 شارن فً االنتخابات البرلمانٌة لسنة 7.18
2009143 سبب المشاركة فً االنتخابات البرلمانٌة لسنة 7.19
2009144 سبب عدم المشاركة فً االنتخابات البرلمانٌة لسنة 7.20
2010145 شارن فً االنتخابات البلدٌة  لسنة 7.21
2010146 سبب المشاركة فً االنتخابات البلدٌة  لسنة 7.22
2010147 سبب  عدم المشاركة فً االنتخابات البلدٌة  لسنة 7.23
148 الرغبة فً المشاركة فً االنتخابات الوطنٌة المادمة فً حال إجرائها فً المستمبل المرٌب7.24
149 سبب عدم الرغبة فً المشاركة فً االنتخابات الوطنٌة المادمة فً حال إجرائها فً المستمبل المرٌب7.25
150األحداث السٌاسٌة الحالٌة/ السٌاسة الوطنٌة :  مسائل عامة ٌتم منالشتها مع األسرة و األصدلاء7.26
151مشاكل الفساد:  مسائل عامة ٌتم منالشتها مع األسرة و األصدلاء7.27
152الخدمات العامة:  مسائل عامة ٌتم منالشتها مع األسرة و األصدلاء7.28
153المواضٌع البٌئٌة:   مسائل عامة ٌتم منالشتها مع األسرة و األصدلاء7.29
154األمن العام/ األمن فً الشارع :  مسائل عامة ٌتم منالشتها مع األسرة و األصدلاء7.30
155سٌاسات األحزاب/ االنتخابات المادمة :  مسائل عامة ٌتم منالشتها مع األسرة و األصدلاء7.31
156الحرب فً سورٌا:  مسائل عامة ٌتم منالشتها مع األسرة و األصدلاء7.32
157لوة وتأثٌر الشباب فً لبنان:  مسائل عامة ٌتم منالشتها مع األسرة و األصدلاء7.33
158 الرؤٌة حول مشاركة الشباب فً  منظمات العمل التطوع7.34ً
159 االعتماد حول أن المنظمات التطوعٌة تعبر عن تمدٌرها النضمام الشباب إلٌها ومشاركتهم فً العمل التطوع7.35ً
160 الرؤٌة حول المشاركة السٌاسٌة للشباب7.36
161 االعتماد حول أن األحزاب السٌاسٌة تعبر عن تمدٌرها النضمام الشباب إلٌها ومشاركتهم فً العمل السٌاس7.37ً
162 النظرة إلى مستوى انخراط الشباب ونشاطهم فً مجتمعهم المحلً فً لبنان7.38
163 االعتماد حول أن الناس ٌعبرون عن تمدٌرهم النخراط الشباب فً مجتمعهم المحل7.39ً
164 االعتماد حول أن الساسة ٌولون اهتماما كافٌا لألمور ذات الصلة بالشباب7.40
165 المجال األول األكثر أهمٌة للشباب، والذي ٌؤثر على المسائل التً ٌهتم بها الشباب7.41
166 المجال الثانً فً األهمٌة للشباب، والذي ٌؤثر على المسائل التً ٌهتم بها الشباب7.42
167 المجال الثالث فً األهمٌة للشباب، والذي ٌؤثر على المسائل التً ٌهتم بها الشباب7.43

168استخدام الوقت.   8
168 المكان األول الذي ألضً فٌه معظم أولات الفراغ8.1
169 المكان الثانً الذي ألضً فٌه معظم أولات الفراغ8.2
170 المكان الثالث الذي ألضً فٌه معظم أولات الفراغ8.3
171 هل لضى ولت خارج الحً السكنً خالل األسبوع الماض8.4ً
172 لضى ولت خارج المدٌنة أو المرٌة خالل األسبوع الماض8.5ً
173 الوسٌلة المعتادة للذهاب للشراء من الدكان8.6
174 الوسٌلة المعتادة لزٌارة الطبٌب8.7
175 الوسٌلة المعتادة للذهاب الى الممهى أو المطعم8.8
176 الشعور باألمن من الجرٌمة فً الحً السكنً الذي أسكن فٌه8.9



177 الشعور باألمن خارج البٌت فً الحً السكنً أثناء النهار8.10
178 الشعور باألمن خارج البٌت فً الحً السكنً أثناء اللٌل8.11
179 التعرض للتحرش الجنسً خالل األشهر الثالثة الماضٌة8.12
180 مدى الرضا عن مكان السكن8.13
181 مكان السكن المفضل للعٌش به8.14

182االنترنت و وسائل اإلعالم.   9
182الب توب/  ٌستخدم الكمبٌوتر 9.1
183 ٌستخدم األي باد9.2
184 ٌستخدم الموباٌل الذك9.3ً
185 ٌستخدم الموباٌل العادي9.4
186 اللغة األولى المستخدمة غالبا من أجل معرفة األخبار و المعلوماتاللغة األولى المستخدمة غالبا من أجل معرفة األخبار و المعلومات9.5
187 اللغة الثانٌة المستخدمة غالبا من أجل معرفة األخبار و المعلومات9.6
188الجرائد و المجالت الوطنٌة المطبوعة:  مصدر األخبار و المعلومات األسبوع الماض9.7ً
189الجرائد و المجالت األجنبٌة المطبوعة:  مصدر األخبار و المعلومات األسبوع الماض9.8ً
190التلفٌزٌون الوطنً:  مصدر األخبار و المعلومات األسبوع الماض9.9ً

191التلفٌزٌون األجنبً:  مصدر األخبار و المعلومات األسبوع الماض9.10ً
192الرادٌو الوطنً:  مصدر األخبار و المعلومات األسبوع الماض9.11ً
193الرادٌو األجنبً:  مصدر األخبار و المعلومات األسبوع الماض9.12ً
194االنترنت و المدونات:  مصدر األخبار و المعلومات األسبوع الماض9.13ً
195الفٌس بون:  مصدر األخبار و المعلومات األسبوع الماض9.14ً
196االنترنت، وسائل أخرى على االنترنت:  مصدر األخبار و المعلومات األسبوع الماض9.15ً
197 هل سبك و أن استخدم االنترنت9.16
198(المتوسط) الساعات الٌومٌة التً ألضٌها على االنترنت 9.17
199 مكان استخدام االنترنت9.18
200 ولت التحدث مع األصدلاء عبر االنترنت ، أو شخصٌا بدون أحد9.19
201 كم فً الغالب ٌستخدم وسائل التواصل االجتماعً من أجل التعبٌر باهتمام عن األشٌاء التً تحصل9.20
202 وسائل التواصل االجتماعً هً وسائل أساسٌة للتواصل مع أآلخرٌن9.21
203 وسائل التواصل االجتماعً هً وسائل أساسٌة للتواصل مع أآلخرٌن حول األمور الشخصٌة و االجتماعٌة9.22
204 وسائل التواصل االجتماعً هً وسائل أساسٌة للتواصل مع أآلخرٌن حول التعلٌم و أمور أخري متعلمة به9.23
205 وسائل التواصل االجتماعً هً وسائل أساسٌة للتواصل مع أآلخرٌن حول العمل و أمور أخري متعلمة به9.24
206 وسائل التواصل االجتماعً هً وسائل أساسٌة للتواصل مع أآلخرٌن حول السٌاسة9.25

207اآلراء و االتجاهات.   10
207إذا أرادت ،المرأة المتزوجة ٌجب أن ٌكون لها وظٌفة مدفوعة األجر حتى إذا كان زوجها لادر على مساندة األسرة: درجة الموافمة على الجملة 10.1
208'المرأة ٌجب أن ال تجمع بٌن عملها بدوام كامل وأطفالها:  درجة الموافمة على الجملة 10.2
209'إذا كان األطفال ٌعتنً بهم جٌداً فإنه من الممبول أن تعمل المرأة:  درجة الموافمة على الجملة 10.3
210'ٌجب أن ٌكون للرجل و المرأة فرص عمل متكافئة:  درجة الموافمة على الجملة 10.4
211'الرجل و المرأة ٌجب أن ٌتلموا راتب متساوي لنفس العمل:  درجة الموافمة على الجملة 10.5
212'الرجل ٌجب أن ٌتخذ المرار المهم فً األسرة:  درجة الموافمة على الجملة 10.6
213'الرجل ٌجب أن ٌدٌر الشؤون المالٌة فً األسرة:  درجة الموافمة على الجملة 10.7
214'ٌجب أن ٌكون للرجل و المرأة حموق مٌراث متساوٌة:  درجة الموافمة على الجملة 10.8
215'ٌجب أن ٌكون للرجل و المرأة حموق طالق متساوٌة: درجة الموافمة على الجملة 10.9

216'بالمجمل، الرجل لائد سٌاسً أفضل من المرأة:  درجة الموافمة على الجملة 10.10
217'التعلٌم الجامعً هو أكثر أهمٌة للرجل من المرأة:  درجة الموافمة على الجملة 10.11
218'بالمجمل، الرجل أفضل كرجل أعمال من المرأة:  درجة الموافمة على الجملة 10.12
219'عندما تندر فرص العمل، ٌنبغً أن ٌكون للرجل الحك فً العمل أكثر من المرأة:  درجة الموافمة على الجملة 10.13
220'عندما تندر فرص العمل، ٌجب على أصحاب العمل إعطاء األولوٌة فً العمل للبنانٌٌن عن المهاجرٌن:  درجة الموافمة على الجملة 10.14
221'الحصول على وظٌفة هو أفضل وسٌلة للمرأة حتى تكون مستملة:  درجة الموافمة على الجملة 10.15
222ٌنبغً تعزٌز حموق المرأة: درجة الموافمة على الجملة 10.16
223 االعتماد حول أن العدٌد من ربات البٌوت سوف ٌتحولن للعمل بأجر خارج البٌت فً حال توفر فرص العمل بشكل أفضل10.17
224' االعتماد حول مشاركة الشباب ٌمكن أن تحدث فرلا و ٌكون لها تأثٌر، حتى لو كانت للٌلة، على المرار السٌاسً فً لبنان 10.18
225على التأثٌر على لرارات األسرة (اإلناث) مدى لدرة الشابات 10.19
226على التأثٌر على لرارات األسرة (الذكور) مدى لدرة الشباب 10.20
227على التأثٌر على المرارات الهامة المتعلمة بتعلٌمهم (اإلناث) مدى لدرة الشابات 10.21
228على التأثٌر على المرارات الهامة المتعلمة بتعلٌمهم (الذكور) مدى لدرة الشباب 10.22
229على التأثٌر على المرارات الهامة المتعلمة بوظٌفتهم (اإلناث) مدى لدرة الشابات 10.23
230على التأثٌر على المرارات الهامة المتعلمة بوظٌفتهم (الذكور) مدى لدرة الشباب 10.24
231على التأثٌر على المرارات الهامة المتعلمة باختٌار الزوج أو الشرٌن (اإلناث) مدى لدرة الشابات 10.25
232على التأثٌر على المرارات الهامة المتعلمة باختٌار الزوجة أو الشرٌن (الذكور) مدى لدرة الشباب 10.26
233على التأثٌر على السٌاسة الوطنٌة (الجمٌع) مدى لدرة الشباب 10.27
234على التأثٌر على السٌاسة المحلٌة (الجمٌع) مدى لدرة الشباب 10.28
235 المضٌة األولى التً هً بحاجة إلى معالجة فً لبنان بالمستمبل المرٌب10.29
236 المضٌة الثانٌة التً هً بحاجة إلى معالجة فً لبنان بالمستمبل المرٌب10.30



237 مدى الرضى عن كٌفٌة حكم لبنان10.31
238 االعتماد حول مدى دٌممراطٌة الحكم فً لبنان10.32
239بالنسبة للدٌممراطٌة (سالمة الناس) االعتماد حول أهمٌة  األمن 10.33
240ٌجب أن ٌكون تأثٌر كبٌر لرجال الدٌن على المسائل السٌاسٌة، و كٌفٌة حكم لبنان:  درجة الموافمة على الجملة10.34
241ممارسة الشعائر الدٌنٌة هً مسألة خاصة، و ٌنبغً فصلها عن الحٌاة العامة و السٌاسٌة:  درجة الموافمة على الجملة10.35
242المساجد و الكنائس ال ٌنبغً أن تستخدم من أجل التأثٌر على آراء الناس حول المضاٌا السٌاسٌة:  درجة الموافمة على الجملة10.36
243 الرأي حول التأثٌر العام لثورات الربٌع العربً فً لبنان10.37
244 الرأي حول التأثٌر العام لثورات الربٌع العربً فً منطمة الشرق األوسط10.38
245 درجة الحرٌة من أجل التعبٌر عن األفكار و المعتمدات فً البٌت10.39
246 درجة الحرٌة من أجل التعبٌر عن األفكار و المعتمدات بٌن األصدلاء10.40
247 درجة الحرٌة من أجل التعبٌر عن األفكار و المعتمدات فً المجتمع10.41
248 درجة الحرٌة من أجل التعبٌر عن األفكار و المعتمدات على االنترنت10.42
249 درجة الحرٌة من أجل التعبٌر عن األفكار و المعتمدات على المستوى الوطن10.43ً
250 درجة الحرٌة فً أن تلبس و تتزٌن كما ترغب10.44
251 درجة الحرٌة فً زٌارة األماكن التً تحبها10.45
252 درجة الحرٌة فً أن تسافر إلى خارج البلد10.46
253 االنتماء الطائف10.47ً
254 تدٌن الشخص10.48
255 التصور حول التطورات االلتصادٌة فً لبنان بعد خمس سنوات ممارنة بالوضع الٌوم10.49
256 التصور حول التطورات بالنظام السٌاسً فً لبنان بعد خمس سنوات ممارنة بالوضع الٌوم10.50
257 التصور حول التطورات فً األوضاع المعٌشٌة فً لبناب بعد خمس سنوات ممارنة بالوضع الٌوم10.51

258الهجرة.   11
258(المدٌنة، البلدة أو المرٌة) اإللامة فً مكان الوالدة 11.1
259(أخر مرة)إلى مكان السكن الحالً  (العودة) سبب الرجوع 11.2
260ٌمٌمون خارج لبنان (من الدرجة األولى) ألارب 11.3
261بالسبب-  سبك و أنا كان فً الخارج 11.4
262 أرجحٌة السفر إلى دولة شرق أوسطٌة أخرى فً غضون الخمس سنوات المادمة11.5
263 أرجحٌة السفر إلى أوروبا فً غضون الخمس سنوات المادمة11.6
264 أرجحٌة السفر إلى أي دولة أخرى خارج منطمة الشرق األوسط و أوروبا فً غضون الخمس سنوات المادمة11.7
265بالسبب-  النٌة فً السفر إلى الخارج فً غضون الخمس سنوات المادمة 11.8

266الصحة و العافية.   12
266 تمٌٌم الوضع الصحً العام12.1
267 الشعور بالبهجة و فً حالة معنوٌة جٌدة خالل األسبوعٌن السابمٌن12.2
268 الشعور بالهدوء و االسترخاء خالل األسبوعٌن السابمٌن12.3
269 الشعور بالنشاط و الحٌوٌة خالل األسبوعٌن السابمٌن12.4
270 استٌمظت من نومً و شعرت باالنتعاش و الراحة خالل األسبوعٌن السابمٌن12.5
271 حٌاتً الٌومٌة ممتلئة بأشٌاء مهمة بالنسبة لً خالل األسبوعٌن السابمٌن12.6



الوالدين من حيث التعليم والعمل.   1

النعم

nالمجموع

72281001000

7030100378بٌروت و جبل لبنان

7723100230الشمال

7129100229الجنوب و النبطٌة

7129100163البماع

7723100502ذكر

6634100498أنثى

18-21928100370

22-258020100276

26-293763100354

9010100747لم ٌتزوج أبدا

595100253سبك له الزواج

30-39100-1002

40-49946100195

50-598218100433

60+6337100262

7624100156أعلى من المعدل

7327100714وفك المعدل

6436100128ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 األب ٌعٌش فً األسرة1.1

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

الوضع االلتصادي لألسرة

عمر األب



المتوسطاالبتدائًلم ٌكمل االبتدائًلم ٌلتحك أبدا

فنً بعد / مهنً 

الثانويالمتوسط

فنً بعد / مهنً 

جامعةمعهدالثانوٌة

nالمجموع

6525312181110100979

1416273322114100370بٌروت و جبل لبنان

1100228--2063329010الشمال

2424373111118100228الجنوب و النبطٌة

15100153-193633411البماع

30-39--5050-----1002

40-495617324211113100195

50-595325332181112100432

60+91028263171-7100258

4424333201111100772ٌعمل

5100205--1793223212ال ٌعمل

20100151-4320262250أعلى من المعدل

552732318119100702وفك المعدل

4100124--1682333313ألل من المعدل

 التحصٌل العلمً لألب1.2

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

االللٌم

عمر األب

النشاط الرئٌسً لألب الشهر الماضً

الوضع االلتصادي لألسرة



أخرىمتماعدال ٌستطٌع العملٌعمل

nالمجموع

805114100987

85663100374بٌروت و جبل لبنان

656218100230الشمال

89173100228الجنوب و النبطٌة

815104100155البماع

30-39100---1002

40-4996210100195

50-5990172100433

60+5411269100262

688159100321ألل من االبتدائً

85492100342اعدادي/ ابتدائً 

88382100205ثانوي

72100109-91أعلى من الثانوي

10010-69238ال أعرف

824122100153أعلى من المعدل

814114100707وفك المعدل

711297100125ألل من المعدل

 النشاط الرئٌسً لألب1.3

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

االللٌم

عمر األب

أعلى مستوى تعلٌمً أكمله األب

الوضع االلتصادي لألسرة



المدراءاالختصاصٌون

الفنٌون و مساعدو 

االختصاصٌن

الموظفون فً 

األعمال المكتبٌة

عاملو البٌع و 

الخدمات

العاملون المهرة 

فً الزراعة و 

الغابات و األسمان

الحرفٌون و المهن 

المرتبطة بهم

مشغلو المصانع و 

اآلالت و عمال 

التجمٌع

العاملون فً المهن 

أخرىاألولٌة

nالمجموع

453102671541015100773

67452951231217100301بٌروت و جبل لبنان

15513287225115100151الشمال

62216288153127100199الجنوب و النبطٌة

111312156234100122-05البماع

30-39----50-50---1002

40-49575131851841014100189

50-5945311296144816100395

60+33373010201913100132

1242892051516100216-ألل من االبتدائً

0211026111951114100280اعدادي/ ابتدائً 

35814362112514100170ثانوي

21215100100-27264203أعلى من الثانوي

33331007----22--11ال أعرف

81244307142610100121أعلى من المعدل

44312257154916100562وفك المعدل

152513203201110088-1ألل من المعدل

 مهنة األب1.4

المجموع

المجموع

جمٌع األباء العاملٌن

االللٌم

عمر األب

أعلى مستوى تعلٌمً أكمله األب

الوضع االلتصادي لألسرة



النعم

nالمجموع

75251001000

7426100378بٌروت و جبل لبنان

7822100230الشمال

7129100229الجنوب و النبطٌة

7426100163البماع

8020100502ذكر

6832100498أنثى

18-21946100370

22-258416100276

26-294060100354

946100747لم ٌتزوج أبدا

595100253سبك له الزواج

30-3994610066

40-499010100411

50-596931100341

60+5149100106

7525100156أعلى من المعدل

7525100714وفك المعدل

7228100128ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 األم تسكن فً األسرة1.5

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

الوضع االلتصادي لألسرة

عمر األم



المتوسطاالبتدائًلم تكمل االبتدائًلم تلتحك أبدا

فنً بعد / مهنً 

الثانويالمتوسط

فنً بعد / مهنً 

جامعةمعهدالثانوٌة

nالمجموع

542434223007100967

1514342320012100358بٌروت و جبل لبنان

4100228-14333311140الشمال

132340323116100226الجنوب و النبطٌة

5100155-1831321210البماع

30-394-22443172-710066

40-493320342281-9100410

50-59552935118-16100340

60+8103325-22--1100101

716725324110079--تعمل

552536123005100887ال تعمل

17100153-6016292301أعلى من المعدل

442536223006100693وفك المعدل

2100119-41230310200ألل من المعدل

 التحصٌل العلمً لألم1.6

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

االللٌم

عمر األم

النشاط الرئٌسً لألم الشهر الماضً

الوضع االلتصادي لألسرة



أخرىربة بٌتتعمل

nالمجموع

7911100984

8903100370بٌروت و جبل لبنان

7912100229الشمال

9910100227الجنوب و النبطٌة

100158-496البماع

30-391189-10066

40-499911100411

50-597931100341

60+-946100106

2971100289ألل من االبتدائً

4941100349اعدادي/ ابتدائً 

8911100244ثانوي

4056310084أعلى من الثانوي

10018-100-ال أعرف

14860100153أعلى من المعدل

6922100705وفك المعدل

3952100124ألل من المعدل

 النشاط الرئٌسً لألم1.7

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

االللٌم

عمر األم

أعلى مستوى تعلٌمً أكملته األم

الوضع االلتصادي لألسرة



المدراءاالختصاصٌون

الفنٌون و مساعدو 

االختصاصٌن

الموظفون فً 

األعمال المكتبٌة

عاملو البٌع و 

الخدمات

الحرفٌون و المهن 

المرتبطة بهم

العاملون فً المهن 

أخرىاألولٌة

nالمجموع

6633820342110071

71410028-7923923بٌروت و جبل لبنان

93522134410017-13الشمال

3010020--4323--3الجنوب و النبطٌة

581006---25-17-البماع

30-39---71---291005

40-4982338205-2510043

50-5951433024-111410023

610023-53139-99أعلى من المعدل

62710044-4443421وفك المعدل

331004--50---17ألل من المعدل

جمٌع األمهات العامالت

االللٌم

عمر األم

الوضع االلتصادي لألسرة

 مهنة األم1.8

المجموع

المجموع



التعليم.   2

جامعةمهنًثانويالتحك من لبللم ٌاتحك أبدا

nالمجموع

05455371001000

491148100378-بٌروت و جبل لبنان

1539829100230الشمال

504937100229-الجنوب و النبطٌة

685126100163-البماع

0546635100502ذكر

0544339100498أنثى

18-21-2012761100370

22-25-581636100276

26-29192-07100354

426645100747-لم ٌتزوج أبدا

4100253--194سبك له الزواج

474247100156-أعلى من المعدل

0535536100714وفك المعدل

627526100128-ألل من المعدل

187229100378ٌعمل

0317756100622ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 االلتحاق الحالً بالتعلٌم2.1

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 

الوضع االلتصادي لألسرة



مؤسسة غٌر ربحٌةخاصةحكومٌة

nالمجموع

41573100441

14861100178بٌروت و جبل لبنان

100106-5446الشمال

63298100108الجنوب و النبطٌة

5541310049البماع

37603100236ذكر

46522100205أنثى

18-2136622100308

22-2548474100111

26-296733-10022

40573100429لم ٌتزوج أبدا

10012-6931سبك له الزواج

6136210045ثانوي

60261410042مهنً

36631100354جامعة

10079-2377أعلى من المعدل

43552100317وفك المعدل

52381010044ألل من المعدل

6330810043ٌعمل

38602100398ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 نوع المؤسسة التعلٌمٌة الملتحك بها حالٌا2.2

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب الملتحمٌن حالٌا بالتعلٌم

المستوى التعلٌمً الحالً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



راضً إلى حدا ماراضً جدا

غٌر راضً إلى 

غٌر راضً أبداحدا ما

nالمجموع

464752100440

692722100178بٌروت و جبل لبنان

335926100105الشمال

100108-29638الجنوب و النبطٌة

10049-355213البماع

474454100235ذكر

100205-45505أنثى

18-21474661100307

22-25474615100111

26-29315811-10022

464752100428لم ٌتزوج أبدا

10012--5644سبك له الزواج

18739110044ثانوي

266221010042مهنً

524251100354جامعة

70263110079أعلى من المعدل

455042100316وفك المعدل

206015510044ألل من المعدل

295410810043ٌعمل

484641100397ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 درجة الرضا عن ظروف الدراسة فً منطمتن2.3

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب الملتحمٌن حالٌا بالتعلٌم

المستوى التعلٌمً الحالً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



راضً إلى حدا ماراضً جدا

غٌر راضً إلى 

غٌر راضً أبداحدا ما

nالمجموع

484641100440

100178-67312بٌروت و جبل لبنان

375264100106الشمال

336061100107الجنوب و النبطٌة

10049-43534البماع

474562100236ذكر

100204-50482أنثى

18-21504460100307

22-25464924100111

26-293961--10022

484641100429لم ٌتزوج أبدا

10011--5743سبك له الزواج

295513210045ثانوي

25634910042مهنً

100353-54433جامعة

10079-62325أعلى من المعدل

474841100317وفك المعدل

34557410043ألل من المعدل

424111710043ٌعمل

494740100397ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

التعلٌم/  الرضا بشكل عام عن الدراسة 2.4

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب الملتحمٌن حالٌا بالتعلٌم

المستوى التعلٌمً الحالً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال على االطالقللٌال جدالٌس كثٌرالدرجة كبٌرة

nالمجموع

643051100440

100177-83170بٌروت و جبل لبنان

4244114100106الشمال

563951100108الجنوب و النبطٌة

10049-68239البماع

682652100235ذكر

603460100205أنثى

18-21692452100307

22-2555423-100111

26-29533314-10022

643051100428لم ٌتزوج أبدا

10012--8119سبك له الزواج

482420910044ثانوي

48437110042مهنً

682930100354جامعة

79124510079أعلى من المعدل

633150100316وفك المعدل

10044-48485ألل من المعدل

58329110043ٌعمل

652951100397ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 مدى تعزٌز التعلٌم لمهاراتً النمدٌة و التحلٌلٌة2.5

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب الملتحمٌن حالٌا بالتعلٌم

المستوى التعلٌمً الحالً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال على االطالقللٌال جدالٌس كثٌرالدرجة كبٌرة

nالمجموع

672841100441

100178-81171بٌروت و جبل لبنان

503794100106الشمال

573931100108الجنوب و النبطٌة

10049-78184البماع

682732100236ذكر

652861100205أنثى

18-21712342100308

22-2560382-100111

26-29533314-10022

672841100429لم ٌتزوج أبدا

10012--8119سبك له الزواج

482518810045ثانوي

56404110042مهنً

712620100354جامعة

72212510079أعلى من المعدل

692651100317وفك المعدل

10044--5050ألل من المعدل

632313110043ٌعمل

682831100398ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 مدى تعزٌز التعلٌم لمهاراتً االجتماعٌة2.6

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب الملتحمٌن حالٌا بالتعلٌم

المستوى التعلٌمً الحالً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



بشكل سًءبشكل غٌر جٌدتمرٌبا جٌدبشكل جٌد

nالمجموع

445051100430

100169-57412بٌروت و جبل لبنان

355663100106الشمال

375661100106الجنوب و النبطٌة

10049-40519البماع

464751100231ذكر

425440100199أنثى

18-21474741100300

22-2540545-100109

26-2931663-10021

445051100418لم ٌتزوج أبدا

10012--4456سبك له الزواج

414011710043ثانوي

10042-32671مهنً

474940100345جامعة

53411510079أعلى من المعدل

445060100308وفك المعدل

10042-36622ألل من المعدل

10043-404713ٌعمل

455031100387ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 مدى شعوري بأن التعلٌم لد دربنً لسوق العمل2.7

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب الملتحمٌن حالٌا بالتعلٌم

المستوى التعلٌمً الحالً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



المتوسطاالبتدائًلم أكمل االبتدائً

فنً بعد / مهنً 

الثانويالمتوسط

فنً بعد / مهنً 

جامعةمعهدالثانوٌة

nالمجموع

110205225334100556

8152336134100200-بٌروت و جبل لبنان

418227125528100121الشمال

4226261438100121-الجنوب و النبطٌة

111248146137100114البماع

214235166331100264ذكر

06165303337100292أنثى

18-213283781723110062

22-2509198167338100165

26-2916163284340100329

111206226231100318لم ٌتزوج أبدا

19194213438100238سبك له الزواج

6710077-653137-أعلى من المعدل

18216224333100394وفك المعدل

1243023042810084ألل من المعدل

111225165336100333ٌعمل

110156343230100223ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 التحصٌل العلم2.8ً

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب الغٌر الملتحمٌن بالتعلٌم

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 

الوضع االلتصادي لألسرة



راضً إلى حدا ماراضً جدا

غٌر راضً إلى 

غٌر راضً أبداحدا ما

nالمجموع

2945178100540

2945197100192بٌروت و جبل لبنان

29401515100117الشمال

3945134100117الجنوب و النبطٌة

2153216100114البماع

28392012100257ذكر

3053133100283أنثى

18-211628332310060

22-253246167100165

26-293150135100315

27451711100307لم ٌتزوج أبدا

3246174100233سبك له الزواج

319354310053ألل من االبتدائً

1244378100120اعدادي/ ابتدائً 

1172135100141ثانوي

574021100226بعد الثانوي

10076-56368أعلى من المعدل

2848186100383وفك المعدل

943222610080ألل من المعدل

3339199100323ٌعمل

2158148100217ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 درجة الرضا عن أعلى مستوى تعلٌم لد أكملته2.9

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب الغٌر الملتحمٌن بالتعلٌم

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال على االطالقللٌال جدالٌس كثٌرالدرجة كبٌرة

nالمجموع

34381810100532

3542176100185بٌروت و جبل لبنان

20401921100116الشمال

5230135100117الجنوب و النبطٌة

3435256100114البماع

31352013100253ذكر

3841165100279أنثى

18-211537163310059

22-253536245100162

26-293939156100311

33361812100300لم ٌتزوج أبدا

3740186100232سبك له الزواج

327244610053ألل من االبتدائً

10413712100119اعدادي/ ابتدائً 

2056204100136ثانوي

662940100224بعد الثانوي

56347310076أعلى من المعدل

3539198100377وفك المعدل

1336262510078ألل من المعدل

3734199100318ٌعمل

29441711100214ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 مدى تعزٌز التعلٌم لمهاراتً النمدٌة و التحلٌلٌة2.10

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب الغٌر الملتحمٌن بالتعلٌم

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال على االطالقللٌال جدالٌس كثٌرالدرجة كبٌرة

nالمجموع

4133188100527

4136176100180بٌروت و جبل لبنان

31341917100116الشمال

5728105100117الجنوب و النبطٌة

3832256100114البماع

36351612100250ذكر

4830194100277أنثى

18-212536172110058

22-254333168100163

26-294432185100306

42311610100296لم ٌتزوج أبدا

4035206100231سبك له الزواج

525284210053ألل من االبتدائً

17432911100119اعدادي/ ابتدائً 

3835234100130ثانوي

100225-68275بعد الثانوي

573110210076أعلى من المعدل

4233196100373وفك المعدل

2134182710077ألل من المعدل

4234178100317ٌعمل

39312010100210ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 مدى تعزٌز التعلٌم لمهاراتً االجتماعٌة2.11

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب الغٌر الملتحمٌن بالتعلٌم

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



بشكل سًءبشكل غٌر جٌدتمرٌبا جٌدبشكل جٌد

nالمجموع

22323511100517

2133397100174بٌروت و جبل لبنان

16233724100116الشمال

3434266100115الجنوب و النبطٌة

1942355100112البماع

22343113100251ذكر

2231408100266أنثى

18-211120442510059

22-252038348100159

26-292632339100299

18333712100292لم ٌتزوج أبدا

2831329100225سبك له الزواج

28444510053ألل من االبتدائً

3315511100115اعدادي/ ابتدائً 

6315311100125ثانوي

4741121100224بعد الثانوي

10074-503218أعلى من المعدل

2034379100370وفك المعدل

423403210072ألل من المعدل

28342910100316ٌعمل

10304712100201ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 مدى شعوري بأن التعلٌم لد دربنً لسوق العمل2.12

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب الغٌر الملتحمٌن بالتعلٌم

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أنهى التعلٌم

لٌس بإمكانً ذلن 

التصادٌا

الرغبة فً بدء 

العمل

التحضٌر / الزواج

للزواج

مسؤولٌات 

الرسوب المتكررغٌر مهتم بالدراسةمعٌمات اجتماعٌةومهمات منزلٌة

سوء معاملة أثناء 

الذهاب أو المدوم 

سبب أخرمن المدرسة

nالمجموع

3661792121322100550

3100198--26-3672125بٌروت و جبل لبنان

2971560227562100122الشمال

1100116-387201822121الجنوب و النبطٌة

41411141117713100114البماع

125424100264-336241ذكر

3969195117211100286أنثى

18-2121198334871710061

22-2542716101-17252100164

26-2941717831173-1100325

3562013223334100314لم ٌتزوج أبدا

0100236-386122120183سبك له الزواج

353151310055-1295-ألل من االبتدائً

39574100124-825101-اعدادي/ ابتدائً 

4100143--211302010421ثانوي

1100228--2-861730بعد الثانوي

310076-18--99-70أعلى من المعدل

3571793123222100389وفك المعدل

78227343365410084ألل من المعدل

23222100331-3882310ٌعمل

3144236319523100219ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 السبب الرئٌسً لعدم االلتحاق أو ترن التعلٌم أو عدم االلتحاق بالتعلٌم أبدا2.13

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب الغٌر الملتحمٌن بالتعلٌم

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



مواصفات الوظيفة.   3

خارج الموى العاملةعاطل عن العملٌعمل

nالمجموع

41752100997

36956100376بٌروت و جبل لبنان

41851100229الشمال

45451100229الجنوب و النبطٌة

47846100163البماع

56638100501ذكر

23968100496أنثى

18-2119675100368

22-25421047100276

26-2968626100353

66924100558غٌر ملتحك

11583100439ملتحك

70141610057ألل من االبتدائً

57439100169اعدادي/ ابتدائً 

19674100399ثانوي

50942100372بعد الثانوي

37657100156أعلى من المعدل

42652100711وفك المعدل

411644100128ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

االلتحاق بالتعلٌم حالٌا

 شهرا الماضٌة12 العمل و البطالة خالل الـ 3.1

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

الوضع االلتصادي لألسرة

التحصٌل العلمً



ٌعمل ممابل راتب 

لدى الحكومة

ٌعمل باجر فً 

المطاع الخاص

ٌعمل فً مزرعة  

األسرة

ٌعمل لحسابه 

ال ٌعملالشخصً

nالمجموع

623112591001000

865100378-126بٌروت و جبل لبنان

42111559100230الشمال

121711555100229الجنوب و النبطٌة

112501153100163البماع

92811845100502ذكر

3160477100498أنثى

18-210120681100370

22-2552411358100276

26-29153511832100354

113511934100559غٌر ملتحك

489100441-08ملتحك

2452213010057ألل من االبتدائً

82831943100169اعدادي/ ابتدائً 

781100401-310ثانوي

1151100373-1029بعد الثانوي

963100156-424أعلى من المعدل

72101358100714وفك المعدل

1303659100128ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

االلتحاق بالتعلٌم حالٌا

 شهرا الماضٌة12 الوضع الوظٌفً  خالل الـ 3.2

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

الوضع االلتصادي لألسرة

التحصٌل العلمً



ٌعمل ممابل راتب 

لدى الحكومة

ٌعمل باجر فً 

المطاع الخاص

ٌعمل فً مزرعة  

األسرة

ٌعمل لحسابه 

ال ٌعملالشخصً

nالمجموع

92811845100502

1253100181-233بٌروت و جبل لبنان

52422148100132الشمال

172412235100111الجنوب و النبطٌة

17321183210078البماع

18-211141976100204

22-2573222139100138

26-2922430287100160

164323010100266غٌر ملتحك

585100236-011ملتحك

2492291810038ألل من االبتدائً

12283302710096اعدادي/ ابتدائً 

1172100176-413ثانوي

1636100192-1236بعد الثانوي

125110078-631أعلى من المعدل

102702042100365وفك المعدل

2296125010057ألل من المعدل

جمٌع الشباب الذكور

 شهرا الماضٌة12خالل الـ   (للذكور) الوضع الوظٌفً 3.3

المجموع

المجموع

االللٌم

الفئات العمرٌة

االلتحاق بالتعلٌم حالٌا

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة



ٌعمل ممابل راتب 

لدى الحكومة

ٌعمل باجر فً 

المطاع الخاص

ٌعمل فً مزرعة  

األسرة

ٌعمل لحسابه 

ال ٌعملالشخصً

nالمجموع

3160477100498

377100197-119بٌروت و جبل لبنان

47810098-216الشمال

781678100118الجنوب و النبطٌة

37510085-418البماع

18-21-9-388100166

22-25415-378100138

26-296241663100194

6260563100293غٌر ملتحك

294100205-04ملتحك

6810019--32-ألل من االبتدائً

27217010073-اعدادي/ ابتدائً 

390100225-17ثانوي

668100181-719بعد الثانوي

57810078-214أعلى من المعدل

4130479100349وفك المعدل

6910071--130ألل من المعدل

جمٌع الشابات

 شهرا الماضٌة12خالل الـ   (لإلناث) الوضع الوظٌفً 3.4

المجموع

المجموع

االللٌم

الفئات العمرٌة

االلتحاق بالتعلٌم حالٌا

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة



طالب

أعمال / ربة بٌت

ال تتوفر وظائفلم أجد عمل مناسبلم أجد أٌة وظٌفةالحملأسرٌة

فمدت األمل فً 

أخرىال أرٌد أن اعملمعٌمات اجتماعٌةإٌجاد عمل

nالمجموع

60926441483100619

243100245-66111473بٌروت و جبل لبنان

62346353465100144الشمال

599270116121100138الجنوب و النبطٌة

431438381413310092البماع

25100230-4443--79ذكر

4615474406122100389أنثى

18-2182102222161100316

22-25519210671383100163

26-294329874113139100140

6452273100493-703لم ٌتزوج أبدا

14126100126-73916511سبك له الزواج

312669249921310021ألل من االبتدائً

451635321415610081اعدادي/ ابتدائً 

711024221342100333ثانوي

55439751484100184بعد الثانوي

1105100100-6942361أعلى من المعدل

62936341563100436وفك المعدل

401517595214210081ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 شهرا الماضٌة12 السبب الرئٌسً لعدم العمل خالل الـ 3.5

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن لم ٌعملوا خالل الـ 

الوضع االلتصادي لألسرة

التحصٌل العلمً



الدوام جزئًدوام كامل

nالمجموع

203545100535

93854100228بٌروت و جبل لبنان

293635100124الشمال

213049100111الجنوب و النبطٌة

33353210072البماع

243442100223ذكر

163647100312أنثى

18-21153649100290

22-25253936100140

26-29262450100105

223642100451لم ٌتزوج أبدا

5266910084سبك له الزواج

402139100168غٌر ملتحك

124047100367ملتحك

6043610016ألل من االبتدائً

20245710064اعدادي/ ابتدائً 

163351100301ثانوي

224632100154بعد الثانوي

16374710087أعلى من المعدل

183447100378وفك المعدل

30393110068ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 هل ٌمبل عمل بدوام كامل أو جزئً بمعاش جٌد لو عرض علٌن3.6

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن لم ٌعملوا خالل الـ 

االلتحاق بالتعلٌم حالٌا

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة



النعم

nالمجموع

5941100548

6832100231بٌروت و جبل لبنان

5545100124الشمال

6238100118الجنوب و النبطٌة

376310075البماع

5842100226ذكر

6040100322أنثى

18-216535100297

22-255446100141

26-294654100110

6040100460لم ٌتزوج أبدا

505010088سبك له الزواج

128810016ألل من االبتدائً

326810069اعدادي/ ابتدائً 

6634100306ثانوي

6238100157بعد الثانوي

703010088أعلى من المعدل

5941100388وفك المعدل

485210070ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 امتالن تأمٌن صح3.7ً

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن لم ٌعملوا خالل الـ 

الوضع االلتصادي لألسرة

التحصٌل العلمً



المدراءاالختصاصٌون

الفنٌون و مساعدو 

االختصاصٌن

الموظفون فً 

االعمال المكتبٌة

عاملو البٌع و 

الخدمات

العاملون المهرة 

فً الزراعة و 

الغابات و األسمان

الحرفٌون و المهن 

المرتبطة بهم

مشغلو المصانع و 

اآلالت و عمال 

التجمٌع

العاملون فً المهن 

أخرىاألولٌة

nالمجموع

11162129393710100377

90105100131-9172631بٌروت و جبل لبنان

8261135411613310085الشمال

1114322668311010090الجنوب و النبطٌة

6142118412810071-17البماع

10261829311479100270ذكر

52929151613100107-11أنثى

18-216-9129913622610051

22-2512-32132283612100113

26-2911272827192210100213

8172030310399100250لم ٌتزوج أبدا

18242427083212100127سبك له الزواج

12662110181510036--3ألل من االبتدائً

3168345152151110087اعدادي/ ابتدائً 

11221010066-1553-51ثانوي

19210351812229100188بعد الثانوي

1221110056-22323423أعلى من المعدل

101719303103611100274وفك المعدل

42228214616710047-1ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 المهنة3.8

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

الوضع االلتصادي لألسرة

التحصٌل العلمً



من خالل لرٌبمن خالل صدٌك

عبر إعالن على 

عبر إعالن آخراالنترنت

/ من خالل المدرسة

/ مركز التدرٌب

مؤسسة تعلٌم المهن

عبر توجهً إلى 

صاحب العمل 

مكان / مباشرة 

العمل

صاحب العمل 

اتصل بً

بدأت بعمل خاص 

أخرىبً

nالمجموع

23253123112156100376

203100131-2517415215بٌروت و جبل لبنان

282711035322210085الشمال

2043254657810090الجنوب و النبطٌة

101510070-1613818416البماع

2127312292175100269ذكر

98100107-292049615أنثى

18-21233721011045810051

22-2520271134101179100112

26-2925205113112184100213

21253143131146100249لم ٌتزوج أبدا

272547363196100127سبك له الزواج

121510036-8-5-2832ألل من االبتدائً

12110114210086-2237اعدادي/ ابتدائً 

13113421710066-2418ثانوي

22207126102156100188بعد الثانوي

1415101986219610056أعلى من المعدل

23253113102167100273وفك المعدل

10047-8-4216-3337ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 وسٌلة الحصول على العمل3.9

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

الوضع االلتصادي لألسرة

التحصٌل العلمً



 <675675 – 1,2001,201 – 1,9001,901 – 2,7002,701 – 3,500

nالمجموع

20433241100370

7424272100126بٌروت و جبل لبنان

10085-4234203الشمال

2236373210089الجنوب و النبطٌة

964241210070البماع

19423342100263ذكر

100107-2544264أنثى

18-2162335--10050

22-2519482833100111

26-297434361100209

25452522100245لم ٌتزوج أبدا

100125-937468سبك له الزواج

10035--364916ألل من االبتدائً

10087-3058121اعدادي/ ابتدائً 

2446281110064ثانوي

10314883100184بعد الثانوي

6314711410056أعلى من المعدل

20423431100267وفك المعدل

10047--36613ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

(من العمل الرئٌسً) الدخل الشهري الصافً باأللف لٌرة لبنانٌة 3.10

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

الوضع االلتصادي لألسرة

التحصٌل العلمً



راضً إلى حدا ماراضً جدا

غٌر راضً إلى 

غٌر راضً أبداحدا ما

nالمجموع

2154177100374

20492010100129بٌروت و جبل لبنان

1859131010085الشمال

265416510090الجنوب و النبطٌة

10070-225820البماع

1960156100267ذكر

2839258100107أنثى

18-211444301210051

22-252551168100112

26-292260144100211

1952218100247لم ٌتزوج أبدا

2659105100127سبك له الزواج

956231210036ألل من االبتدائً

1154241110086اعدادي/ ابتدائً 

125727410065ثانوي

335494100187بعد الثانوي

 <675641351910058

675 – 1,2001557226100156

1,201 – 1,900356230100131

1,901 – 2,7006238--10018

2,701 – 3,5004060--1004

45438410056أعلى من المعدل

2060155100272وفك المعدل

435421910046ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 درجة الرضا عن الدخل من العمل3.11

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

التحصٌل العلمً

الدخل الشهري الصافً باأللف لٌرة لبنانٌة 

(من العمل الرئٌسً)

الوضع االلتصادي لألسرة



استخدام األماستخدام األباالستخدام الذاتًمصارٌف األسرة

استخدام األخ أو 

فرد أخر من األسرةاألخت

أشخاص خارج 

استخدام أخرادخاراألسرة

nالمجموع

6989131912304114100370

6697122912304721100129بٌروت و جبل لبنان

768016181611281410085الشمال

46110090-6584121392الجنوب و النبطٌة

412110066-689591286البماع

6886141813304414100263ذكر

72987218113216100107أنثى

18-2149911720211137410050

22-2565931215112-4618100113

26-29798511219403916100207

5795152015104317100244لم ٌتزوج أبدا

368100126-947481745سبك له الزواج

271310036--8785143214ألل من االبتدائً

74841817174132810087اعدادي/ ابتدائً 

639215191121411810066ثانوي

4917100181-649181783بعد الثانوي

%100بما أن العدٌد من األفراد لد صرف دخله على أكثر من جهة، لذلن ٌمكن احتساب أكثر من .  شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

 نسبة مساهمة الشباب من دخلهم الرئٌسً فً األسرة3.12

المجموع

المجموع

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

التحصٌل العلمً



النعم

nالمجموع

4060100376

4654100131بٌروت و جبل لبنان

128810085الشمال

514910090الجنوب و النبطٌة

564410070البماع

3961100269ذكر

4357100107أنثى

18-2159510052

22-253268100112

26-295842100212

3466100250لم ٌتزوج أبدا

5446100126سبك له الزواج

59510036ألل من االبتدائً

148610086اعدادي/ ابتدائً 

336710066ثانوي

6535100188بعد الثانوي

623810056أعلى من المعدل

3862100273وفك المعدل

307010047ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 امتالن عمد عمل مكتوب3.13

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

الوضع االلتصادي لألسرة

التحصٌل العلمً



نعم، من صاحب 

العمل

نعم، من مصدر 

الأخر

nالمجموع

381547100372

461440100130بٌروت و جبل لبنان

18107110083الشمال

46173710089الجنوب و النبطٌة

41223710070البماع

401348100265ذكر

312445100107أنثى

18-2111157410051

22-25341749100112

26-29501536100209

351253100246لم ٌتزوج أبدا

432333100126سبك له الزواج

588610035ألل من االبتدائً

2486710086اعدادي/ ابتدائً 

32214710065ثانوي

551926100186بعد الثانوي

76195100166نعم

111376100205ال

56251910056أعلى من المعدل

351650100270وفك المعدل

3736010046ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 الحصول على التأمٌن الصح3.14ً

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

التحصٌل العلمً

عمد عمل مكتوب

الوضع االلتصادي لألسرة



النعم

nالمجموع

5941100548

6832100231بٌروت و جبل لبنان

5545100124الشمال

6238100118الجنوب و النبطٌة

376310075البماع

5842100226ذكر

6040100322أنثى

18-216535100297

22-255446100141

26-294654100110

6040100460لم ٌتزوج أبدا

505010088سبك له الزواج

128810016ألل من االبتدائً

326810069اعدادي/ ابتدائً 

6634100306ثانوي

6238100157بعد الثانوي

703010088أعلى من المعدل

5941100388وفك المعدل

485210070ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 امتالن تأمٌن صح3.15ً

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن لم ٌعملوا خالل الـ 

الوضع االلتصادي لألسرة

التحصٌل العلمً



ال ٌوجد

تعوٌض نهاٌة 

بدل سكنبدل مواصالتمعاش تماعديالخدمة

إجازات مرضٌة 

مدفوعة األجر

وجبات غذاء 

مجانٌة

/ عالوات 

 منافع البطالةإكرامٌات

إجازة والدة 

مدفوعة األجر 

(لالم أو األب)

nالمجموع

3634185084518291022100370

3044116005613261114100130بٌروت و جبل لبنان

541819329231919121610083الشمال

333220491045213562210088الجنوب و النبطٌة

2640266016572238104110069البماع

3833194610432229918100265ذكر

293516622517291334100105أنثى

18-21531183132924237810051

22-253530154853717321321100110

26-293144245811551729927100209

3630174864122311216100246لم ٌتزوج أبدا

3642205412521023533100124سبك له الزواج

681152011817183810035ألل من االبتدائً

452420371032252231710087اعدادي/ ابتدائً 

342316519431635171510062ثانوي

2448216485915331330100186بعد الثانوي

25482871116252442610056أعلى من المعدل

3732184884321301223100268وفك المعدل

442983723813244910046ألل من المعدل

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

العمل/  المنافع من صاحب العمل 3.16

المجموع

المجموع

االللٌم

%100كل فرد ٌمكن أن ٌحصل على أكثر من منفعة واحدة، لذلن ٌمكن احتساب أكثر من .  شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 



المصدر األساسً 

للدخل

لٌس المصدر 

األساسً للدخل

nالمجموع

3070100377

3070100130بٌروت و جبل لبنان

346610085الشمال

336710091الجنوب و النبطٌة

227810071البماع

3862100270ذكر

892100107أنثى

18-2189210052

22-251486100113

26-294951100212

1387100250لم ٌتزوج أبدا

6931100127سبك له الزواج

455510036ألل من االبتدائً

247610088اعدادي/ ابتدائً 

237710065ثانوي

3367100188بعد الثانوي

287210056أعلى من المعدل

2971100275وفك المعدل

435710046ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 المصدر الرئٌسً للدخل فً األسرة3.17

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

الوضع االلتصادي لألسرة

التحصٌل العلمً



لست بحاجة ألي 

ولت، العمل فً 

أكثر من ساعتٌن ساعة1-2 دلٌمة59 – 45 دلٌمة44 – 30 دلٌمة29 – 15 دلٌمة15الل من البٌت

nالمجموع

3393312552100376

100131-543351241بٌروت و جبل لبنان

44122101010310084الشمال

10090-135441424الجنوب و النبطٌة

235341038710071البماع

4353213673100270ذكر

100106-15038631أنثى

18-2124532747410050

22-254413110751100113

26-293353614452100213

4403213443100249لم ٌتزوج أبدا

100127-33736897سبك له الزواج

10036-354155914ألل من االبتدائً

64726546610086اعدادي/ ابتدائً 

540301615310066ثانوي

100188-230431563بعد الثانوي

532371353410056أعلى من المعدل

2403312552100274وفك المعدل

10046-73933688ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 معدل الولت الذي ٌحتاجه من أجل الوصول من البٌت الى مكان العمل3.18

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

الوضع االلتصادي لألسرة

التحصٌل العلمً



متناسب إلى درجة 

غٌر مناسبنوعا ما متناسبكبٌرة

ال / ال ٌنطبك 

حاجة للتعلٌم

nالمجموع

30293111100373

4033253100128بٌروت و جبل لبنان

1429372010085الشمال

402923810090الجنوب و النبطٌة

2324401310070البماع

28302913100267ذكر

3428353100106أنثى

18-211331431410050

22-2525263315100112

26-293930256100211

26313112100246لم ٌتزوج أبدا

3924298100127سبك له الزواج

21453510036-ألل من االبتدائً

932362310084اعدادي/ ابتدائً 

163050310065ثانوي

5329171100188بعد الثانوي

423317810057ٌعمل ممابل راتب لدى الحكومة

3429298100210ٌعمل باجر فً المطاع الخاص

6010301005-ٌعمل فً مزرعة  األسرة

16264116100101ٌعمل لحسابه الشخصً

521925410056أعلى من المعدل

29303110100272وفك المعدل

1034361910045ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 درجة تناسب العمل الرئٌسً مع التعلٌم3.19

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

التحصٌل العلمً

وضع العمل الرئٌسً

الوضع االلتصادي لألسرة



موسمًمؤلتدائم

أي شكل آخرمن 

العمل الغٌر منتظم

nالمجموع

742042100371

1100126-8415بٌروت و جبل لبنان

69236210084الشمال

73212410090الجنوب و النبطٌة

68247110071البماع

771842100267ذكر

662941100104أنثى

18-2144467310050

22-25742142100111

26-29851131100210

692632100244لم ٌتزوج أبدا

85862100127سبك له الزواج

592812110036ألل من االبتدائً

70272110085اعدادي/ ابتدائً 

410063-7818ثانوي

781642100187بعد الثانوي

10058-5-95ٌعمل ممابل راتب لدى الحكومة

653031100207ٌعمل باجر فً المطاع الخاص

1005-20-80ٌعمل فً مزرعة  األسرة

791334100101ٌعمل لحسابه الشخصً

10056-89101أعلى من المعدل

752032100272وفك المعدل

523412210043ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

العمل/  االنتظام أو االستمرار فً العمل الرئٌسً 3.20

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

التحصٌل العلمً

وضع العمل الرئٌسً

الوضع االلتصادي لألسرة



أبدانادرابعض األحٌانمعظم الولتدائما

nالمجموع

132437198100373

102042217100130بٌروت و جبل لبنان

192224191610083الشمال

4224524510090الجنوب و النبطٌة

1933397110070البماع

122636197100268ذكر

1416411911100105أنثى

18-211242317810049

22-251620351910100113

26-29102041236100211

122538178100246لم ٌتزوج أبدا

132035248100127سبك له الزواج

2346186610036ألل من االبتدائً

18273713510085اعدادي/ ابتدائً 

9214223510066ثانوي

817412311100186بعد الثانوي

8184226710058ٌعمل ممابل راتب لدى الحكومة

142437197100209ٌعمل باجر فً المطاع الخاص

1005--203050ٌعمل فً مزرعة  األسرة

1226361610100101ٌعمل لحسابه الشخصً

81045261110055أعلى من المعدل

112538187100272وفك المعدل

27272712710046ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 كم غالبا ٌعود الشباب من العمل للبٌت منهكٌن3.21

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

التحصٌل العلمً

وضع العمل الرئٌسً

الوضع االلتصادي لألسرة



أبدانادرابعض األحٌانمعظم الولتدائما

nالمجموع

61641288100373

41046337100130بٌروت و جبل لبنان

61831321210083الشمال

12244814210090الجنوب و النبطٌة

31339351010070البماع

61442289100268ذكر

52338295100105أنثى

18-21294436910049

22-251214342910100113

26-2942045255100211

61344279100246لم ٌتزوج أبدا

62335305100127سبك له الزواج

61329351710036ألل من االبتدائً

8114035610085اعدادي/ ابتدائً 

3155223710066ثانوي

62141257100186بعد الثانوي

15184914410058ٌعمل ممابل راتب لدى الحكومة

516392911100209ٌعمل باجر فً المطاع الخاص

8010101005--ٌعمل فً مزرعة  األسرة

41839353100101ٌعمل لحسابه الشخصً

2233631810055أعلى من المعدل

81644256100272وفك المعدل

1030431710046-ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 كم غالبا ٌعود الشباب من العمل للبٌت ملئٌن بالطالة3.22

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

التحصٌل العلمً

وضع العمل الرئٌسً

الوضع االلتصادي لألسرة



أبدانادرابعض األحٌانمعظم الولتدائما

nالمجموع

131940189100373

17205095100130بٌروت و جبل لبنان

101431222310083الشمال

6174328610090الجنوب و النبطٌة

10070-21293317البماع

132040198100268ذكر

1519411610100105أنثى

18-2119253691010049

22-25131837239100112

26-29121943198100212

131842198100246لم ٌتزوج أبدا

1422361811100127سبك له الزواج

321722171310036ألل من االبتدائً

202032181010084اعدادي/ ابتدائً 

3175120810066ثانوي

92144188100187بعد الثانوي

6134726810057ٌعمل ممابل راتب لدى الحكومة

172040185100210ٌعمل باجر فً المطاع الخاص

1005--102070ٌعمل فً مزرعة  األسرة

1021351616100101ٌعمل لحسابه الشخصً

6274916110056أعلى من المعدل

1218392011100271وفك المعدل

28193513410046ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 كم غالبا ٌعود الشباب من العمل للبٌت مضغوطٌن3.23

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

التحصٌل العلمً

وضع العمل الرئٌسً

الوضع االلتصادي لألسرة



أبدانادرابعض األحٌانمعظم الولتدائما

nالمجموع

203030154100371

202838103100128بٌروت و جبل لبنان

7322726810083الشمال

3923288110090الجنوب و النبطٌة

14392516510070البماع

203030164100266ذكر

212932126100105أنثى

18-21132033231110048

22-25202928213100112

26-2923343193100211

182734183100244لم ٌتزوج أبدا

26352397100127سبك له الزواج

142927171310036ألل من االبتدائً

17252923610083اعدادي/ ابتدائً 

16294113210065ثانوي

253328123100187بعد الثانوي

2937248310057ٌعمل ممابل راتب لدى الحكومة

163129176100208ٌعمل باجر فً المطاع الخاص

1005--100--ٌعمل فً مزرعة  األسرة

242632152100101ٌعمل لحسابه الشخصً

29263310210056أعلى من المعدل

213428162100270وفك المعدل

91142181910045ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 كم غالبا ٌجدون الشباب عملهم ممتعا3.24

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

التحصٌل العلمً

وضع العمل الرئٌسً

الوضع االلتصادي لألسرة



أبدانادرابعض األحٌانمعظم الولتدائما

nالمجموع

38302346100364

32352752100120بٌروت و جبل لبنان

26262781310083الشمال

810090-631415الجنوب و النبطٌة

10071-3346201البماع

40302244100263ذكر

342823411100101أنثى

18-2130202971310048

22-2533342743100113

26-2945291835100203

30292957100237لم ٌتزوج أبدا

5630824100127سبك له الزواج

2837276110036ألل من االبتدائً

37222551010084اعدادي/ ابتدائً 

39252311210060ثانوي

41332032100184بعد الثانوي

10058-682571ٌعمل ممابل راتب لدى الحكومة

30302776100200ٌعمل باجر فً المطاع الخاص

1005--104050ٌعمل فً مزرعة  األسرة

38312208100101ٌعمل لحسابه الشخصً

110056-523215أعلى من المعدل

39312046100265وفك المعدل

2119448810043ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 كم غالبا ٌجدون الشباب عملهم ٌعود بالفائدة علٌهم3.25

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

التحصٌل العلمً

وضع العمل الرئٌسً

الوضع االلتصادي لألسرة



أبدانادرابعض األحٌانمعظم الولتدائما

nالمجموع

410293522100372

45373321100129بٌروت و جبل لبنان

91417303010083الشمال

2924442110089الجنوب و النبطٌة

1238341610071-البماع

511293521100267ذكر

36303625100105أنثى

18-215929371910049

22-2568283325100113

26-29311293621100210

49323323100245لم ٌتزوج أبدا

511234022100127سبك له الزواج

101022352310036ألل من االبتدائً

11041311810085اعدادي/ ابتدائً 

61034302110065ثانوي

49224025100186بعد الثانوي

6930431110058ٌعمل ممابل راتب لدى الحكومة

68293621100208ٌعمل باجر فً المطاع الخاص

7020101005--ٌعمل فً مزرعة  األسرة

13253032100101-ٌعمل لحسابه الشخصً

3424402910056أعلى من المعدل

49303523100271وفك المعدل

71831311410045ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 كم غالبا ٌشعرون الشباب بالملل أثناء العمل3.26

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

التحصٌل العلمً

وضع العمل الرئٌسً

الوضع االلتصادي لألسرة



أبدانادرابعض األحٌانمعظم الولتدائما

nالمجموع

38131858100367

4151566100128-بٌروت و جبل لبنان

6171385610082الشمال

3412275410088الجنوب و النبطٌة

4911255110069البماع

410152150100264ذكر

125883100103أنثى

18-21361676710048

22-2577151556100111

26-29110102455100208

36151660100242لم ٌتزوج أبدا

21582153100125سبك له الزواج

1192455010036ألل من االبتدائً

61215165110083اعدادي/ ابتدائً 

2813245510063ثانوي

3492064100185بعد الثانوي

61110353910056ٌعمل ممابل راتب لدى الحكومة

28141759100206ٌعمل باجر فً المطاع الخاص

501005-50--ٌعمل فً مزرعة  األسرة

410101265100100ٌعمل لحسابه الشخصً

5111166710056أعلى من المعدل

29112059100269وفك المعدل

81229104210042ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 كم غالبا ٌعملون الشباب فً ظروف خطرة3.27

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

التحصٌل العلمً

وضع العمل الرئٌسً

الوضع االلتصادي لألسرة



أبدانادرابعض األحٌانمعظم الولتدائما

nالمجموع

47291662100369

40391731100128بٌروت و جبل لبنان

52201215110081الشمال

5521162610090الجنوب و النبطٌة

4136184110070البماع

42311882100265ذكر

6226814100104أنثى

18-214236162410047

22-2548281472100112

26-2947281662100210

46291663100242لم ٌتزوج أبدا

47291562100127سبك له الزواج

10036-4536145ألل من االبتدائً

33351911210083اعدادي/ ابتدائً 

4730193110063ثانوي

54251343100187بعد الثانوي

5424137210057ٌعمل ممابل راتب لدى الحكومة

45311463100206ٌعمل باجر فً المطاع الخاص

1005--104050ٌعمل فً مزرعة  األسرة

47281951100101ٌعمل لحسابه الشخصً

4525236110056أعلى من المعدل

49291453100270وفك المعدل

10043-3539169ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 كم غالبا ٌعملون الشباب فً ظروف صحٌة جٌدة3.28

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

التحصٌل العلمً

وضع العمل الرئٌسً

الوضع االلتصادي لألسرة



أبدانادرابعض األحٌانمعظم الولتدائما

nالمجموع

18192843100369

31204432100128بٌروت و جبل لبنان

1020195110081-الشمال

2822254210090الجنوب و النبطٌة

1616194910070-البماع

29242936100265ذكر

762662100104-أنثى

18-212524234710047

22-2527172846100112

26-29110203039100210

16193044100242لم ٌتزوج أبدا

213212440100127سبك له الزواج

51419224010036ألل من االبتدائً

1532263610083اعدادي/ ابتدائً 

21123323210063ثانوي

18122951100187بعد الثانوي

1620313310057-ٌعمل ممابل راتب لدى الحكومة

26153542100206ٌعمل باجر فً المطاع الخاص

301005-70--ٌعمل فً مزرعة  األسرة

18251650100101ٌعمل لحسابه الشخصً

1013304710056-أعلى من المعدل

18192844100270وفك المعدل

5831272910043ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 كم غالبا ٌعملون الشباب فً ظروف جسدٌة غٌر مرٌحة3.29

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

التحصٌل العلمً

وضع العمل الرئٌسً

الوضع االلتصادي لألسرة



أبدانادرابعض األحٌانمعظم الولتدائما

nالمجموع

310161853100368

9131464100128-بٌروت و جبل لبنان

101914154310080الشمال

4319245010090الجنوب و النبطٌة

918195410070-البماع

412192143100265ذكر

25884100103-أنثى

18-218829144110047

22-25312121657100111

26-2929142055100210

39151954100241لم ٌتزوج أبدا

312171653100127سبك له الزواج

5261854610036ألل من االبتدائً

8933193110083اعدادي/ ابتدائً 

41016185310062ثانوي

1762067100187بعد الثانوي

2919304010057ٌعمل ممابل راتب لدى الحكومة

210121857100205ٌعمل باجر فً المطاع الخاص

8010101005--ٌعمل فً مزرعة  األسرة

610171255100101ٌعمل لحسابه الشخصً

235167310056أعلى من المعدل

310161852100269وفك المعدل

71624163610043ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 كم غالبا ٌجب على الشباب أن ٌموموا بأعمال جسدٌة صعبة3.30

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

التحصٌل العلمً

وضع العمل الرئٌسً

الوضع االلتصادي لألسرة



أربعون ساعة أو 

ألل

 60 - 41من 

 ساعة60أكثر من ساعة

nالمجموع

295417100355

15814100130بٌروت و جبل لبنان

29343710082الشمال

52391010088الجنوب و النبطٌة

21611810055البماع

265320100249ذكر

36577100106أنثى

18-2134452110048

22-25305119100109

26-29266014100198

275617100235لم ٌتزوج أبدا

335017100120سبك له الزواج

13662110032ألل من االبتدائً

22512810083اعدادي/ ابتدائً 

28601210066ثانوي

385111100174بعد الثانوي

54271810051ٌعمل ممابل راتب لدى الحكومة

266212100203ٌعمل باجر فً المطاع الخاص

601005-40ٌعمل فً مزرعة  األسرة

23542310096ٌعمل لحسابه الشخصً

3260810049أعلى من المعدل

315216100259وفك المعدل

13592810047ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 ساعات العمل االعتٌادٌة األسبوعٌة فً كل األعمال3.31

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

التحصٌل العلمً

وضع العمل الرئٌسً

الوضع االلتصادي لألسرة



25 percentileMedian75 percentileMeann

40485648355

48485449130بٌروت و جبل لبنان

4054665282الشمال

3540484188الجنوب و النبطٌة

4248544955البماع

40486050249ذكر

35485044106أنثى

-لٌسوا شباب

18-214048604748

22-2540485948109

26-2940485648198

40485648235لم ٌتزوج أبدا

40485647120سبك له الزواج

4850605432ألل من االبتدائً

4250635183اعدادي/ ابتدائً 

4048564566ثانوي

36454846174بعد الثانوي

3540504451ٌعمل ممابل راتب لدى الحكومة

40485447203ٌعمل باجر فً المطاع الخاص

406363505ٌعمل فً مزرعة  األسرة

4250605196ٌعمل لحسابه الشخصً

0ال ٌعمل

3548504649أعلى من المعدل

40485647259وفك المعدل

4848635447ألل من المعدل

(المتوسط) ساعات العمل االعتٌادٌة األسبوعٌة فً كل األعمال 3.32

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

التحصٌل العلمً

وضع العمل الرئٌسً

الوضع االلتصادي لألسرة



راضً إلى حدا ماراضً جدا

غٌر راضً إلى 

غٌر راضً أبداحدا ما

nالمجموع

3152143100373

3351151100128بٌروت و جبل لبنان

305013710084الشمال

384613410090الجنوب و النبطٌة

10071-236413البماع

3056123100267ذكر

3540205100106أنثى

18-21174530710049

22-253352113100113

26-293554101100211

2655163100246لم ٌتزوج أبدا

424783100127سبك له الزواج

175324610036ألل من االبتدائً

245019610085اعدادي/ ابتدائً 

10064-216415ثانوي

424882100188بعد الثانوي

10058-48466ٌعمل ممابل راتب لدى الحكومة

2256185100209ٌعمل باجر فً المطاع الخاص

1005--100-ٌعمل فً مزرعة  األسرة

4146112100101ٌعمل لحسابه الشخصً

10056-61335أعلى من المعدل

3054133100272وفك المعدل

56026910045ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 درجة الرضا عن العمل الرئٌس3.33ً

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

التحصٌل العلمً

وضع العمل الرئٌسً

الوضع االلتصادي لألسرة



ال أبداللٌالكثٌرا جدا

nالمجموع

173647100360

123454100127بٌروت و جبل لبنان

22314710082الشمال

24443210085الجنوب و النبطٌة

7385510066البماع

183646100255ذكر

123950100105أنثى

18-2111404910048

22-25173648100106

26-29193646100206

123751100237لم ٌتزوج أبدا

273538100123سبك له الزواج

15256010034ألل من االبتدائً

15354910084اعدادي/ ابتدائً 

14325410061ثانوي

194140100181بعد الثانوي

214237100163نعم

143255100196ال

263935100112نعم

123552100247ال

34363110057ٌعمل ممابل راتب لدى الحكومة

154243100203ٌعمل باجر فً المطاع الخاص

20801005-ٌعمل فً مزرعة  األسرة

11276210095ٌعمل لحسابه الشخصً

16374610055أعلى من المعدل

163648100260وفك المعدل

18364510045ألل من المعدل

 درجة الخوف من فمدان العمل الرئٌسً فً المستمبل المرٌب3.34

المجموع

المجموع

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

التحصٌل العلمً

عمد عمل مكتوب

المصدر األساسً للدخل فً األسرة

وضع العمل الرئٌسً



صعب جدالٌس بهذه السهولةتمرٌبا سهلسهل جدا

nالمجموع

7253534100354

9213832100125بٌروت و جبل لبنان

423215210081الشمال

1034381810084الجنوب و النبطٌة

323443010064البماع

6233436100250ذكر

9303526100104أنثى

18-21733233710047

22-258253631100105

26-296223834100202

8253533100232لم ٌتزوج أبدا

5253535100122سبك له الزواج

827273710033ألل من االبتدائً

828273610082اعدادي/ ابتدائً 

329303810061ثانوي

7214230100178بعد الثانوي

934401710036االختصاصٌون

1003-80-20المدراء

22374110020-الفنٌون و مساعدو االختصاصٌن

118463510094الموظفون فً االعمال المكتبٌة

1223323310099عاملو البٌع و الخدمات

العاملون المهرة فً الزراعة و 

الغابات و األسمان

6446441006

541124110028الحرفٌون و المهن المرتبطة بهم

مشغلو المصانع و اآلالت و عمال 

التجمٌع

15-305510011

541342010019العاملون فً المهن األولٌة

719334110038أخرى

916532210055أعلى من المعدل

7273431100257وفك المعدل

120196010042ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 درجة سهولة الحصول على عمل ممبول بدٌل3.35

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

التحصٌل العلمً

المهنة

الوضع االلتصادي لألسرة



نعم، أبحث عن 

عمل أو أرٌد أن 

أبدأ فً مشروع

نعم، و لكن ال 

أبحث عن العمل أو 

البدء بمشروع 

البنشاط

nالمجموع

191368100367

101873100125بٌروت و جبل لبنان

31105910083الشمال

1877610091الجنوب و النبطٌة

21176210068البماع

211267100261ذكر

141669100106أنثى

18-2123146410049

22-25331453100109

26-29101279100209

221563100240لم ٌتزوج أبدا

14878100127سبك له الزواج

32165310035ألل من االبتدائً

25116410085اعدادي/ ابتدائً 

13216610064ثانوي

161074100183بعد الثانوي

429410058ٌعمل ممابل راتب لدى الحكومة

211861100203ٌعمل باجر فً المطاع الخاص

301005-70ٌعمل فً مزرعة  األسرة

22969100101ٌعمل لحسابه الشخصً

11117810056أعلى من المعدل

171370100266وفك المعدل

42154310045ألل من المعدل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

مختلف  أو البدء فً مشروع جدٌد/  الرغبة فً الحصول على عمل رئٌسً جدٌد 3.36

المجموع

المجموع

 شهرا الماضٌة ، و ٌعملوا حالٌا12جمٌع الشباب الذٌن عملوا خالل الـ 

التحصٌل العلمً

وضع العمل الرئٌسً

الوضع االلتصادي لألسرة



توجهات العمل.   4

غٌر مهمة أبدالٌست مهمة كثٌراإلى حدا ما مهمهمهمة جدا

nالمجموع

771732100988

771841100372بٌروت و جبل لبنان

801424100227الشمال

742052100229الجنوب و النبطٌة

100160-80191البماع

781732100497ذكر

771832100491أنثى

18-21751663100365

22-25831511100272

26-29752321100351

761842100736لم ٌتزوج أبدا

821611100252سبك له الزواج

83124210057ألل من االبتدائً

801144100165اعدادي/ ابتدائً 

742042100397ثانوي

791921100369بعد الثانوي

731981100155أعلى من المعدل

781732100704وفك المعدل

811711100127ألل من المعدل

791533100374ٌعمل

771941100614ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 أهمٌة الوساطة فً الحصول على عمل4.1

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



راضً إلى حدا ماراضً جدا

غٌر راضً إلى 

غٌر راضً أبداحدا ما

nالمجموع

3322342100898

3272149100300بٌروت و جبل لبنان

4321251100225الشمال

4472723100224الجنوب و النبطٌة

204040100149-البماع

3322441100463ذكر

3322243100435أنثى

18-212342242100332

22-255282542100254

26-292332442100312

3322243100661لم ٌتزوج أبدا

2322839100237سبك له الزواج

217255610052ألل من االبتدائً

2252548100149اعدادي/ ابتدائً 

4332340100343ثانوي

3362338100354بعد الثانوي

5262940100151أعلى من المعدل

3352340100644وفك المعدل

2192158100101ألل من المعدل

2242548100351ٌعمل

4372237100547ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 درجة الرضا عن الجهود الذي تبذلها االتحادات النمابٌة من أجل إٌجاد وظائف للشباب4.2

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أساسً جدامهم إلى حد مالٌس مهمالٌس مهم أبدا

nالمجموع

141977100992

042075100374بٌروت و جبل لبنان

221681100227الشمال

261973100228الجنوب و النبطٌة

12080100163-البماع

141778100498ذكر

132075100494أنثى

18-21231976100368

22-25041878100273

26-29141977100351

131976100739لم ٌتزوج أبدا

41779100253-سبك له الزواج

4187910057-ألل من االبتدائً

232075100167اعدادي/ ابتدائً 

041977100396ثانوي

141777100372بعد الثانوي

61975100156-أعلى من المعدل

131976100707وفك المعدل

121581100127ألل من المعدل

151776100374ٌعمل

122077100618ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

استمرار طوٌل المدى/ عمد عمل دائم :  خصائص العمل الجٌد4.3

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أساسً جدامهم إلى حد مالٌس مهمالٌس مهم أبدا

nالمجموع

111780100995

31385100376-بٌروت و جبل لبنان

1485100227-2الشمال

312372100229الجنوب و النبطٌة

02476100163-البماع

111781100499ذكر

211879100496أنثى

18-21101881100369

22-25231580100273

26-29111880100353

111681100742لم ٌتزوج أبدا

112177100253سبك له الزواج

6138010057-ألل من االبتدائً

212275100168اعدادي/ ابتدائً 

101882100398ثانوي

221582100372بعد الثانوي

112177100156أعلى من المعدل

111880100710وفك المعدل

211087100127ألل من المعدل

121582100375ٌعمل

211979100620ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

التأمٌن الصحً:  خصائص العمل الجٌد4.4

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أساسً جدامهم إلى حد مالٌس مهمالٌس مهم أبدا

nالمجموع

132274100986

062173100367بٌروت و جبل لبنان

21880100227-الشمال

222472100229الجنوب و النبطٌة

022771100163البماع

132176100496ذكر

042372100490أنثى

18-21132274100361

22-25-32275100273

26-29142274100352

122276100733لم ٌتزوج أبدا

062469100253سبك له الزواج

18335810057ألل من االبتدائً

52668100166-اعدادي/ ابتدائً 

112277100392ثانوي

131878100371بعد الثانوي

061974100156أعلى من المعدل

132374100702وفك المعدل

42176100126-ألل من المعدل

151975100375ٌعمل

022474100611ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

المعاش التماعدي:  خصائص العمل الجٌد4.5

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أساسً جدامهم إلى حد مالٌس مهمالٌس مهم أبدا

nالمجموع

033661100993

013960100376بٌروت و جبل لبنان

122770100226الشمال

193555100229الجنوب و النبطٌة

14455100162-البماع

123561100497ذكر

43660100496-أنثى

18-21-33859100368

22-25133759100273

26-29133264100352

133759100740لم ٌتزوج أبدا

23365100253-سبك له الزواج

376310057--ألل من االبتدائً

033561100168اعدادي/ ابتدائً 

23959100398-ثانوي

153362100370بعد الثانوي

243461100155أعلى من المعدل

033562100709وفك المعدل

24355100127-ألل من المعدل

133165100373ٌعمل

34057100620-ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

ذهاب وعودة مرٌحة من العمل:  خصائص العمل الجٌد4.6

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أساسً جدامهم إلى حد مالٌس مهمالٌس مهم أبدا

nالمجموع

4123351100981

3143350100364بٌروت و جبل لبنان

682759100226الشمال

4123549100229الجنوب و النبطٌة

4134141100162البماع

4133250100493ذكر

4103551100488أنثى

18-213103255100357

22-254163743100272

26-29593255100352

4133350100728لم ٌتزوج أبدا

493454100253سبك له الزواج

64385310057ألل من االبتدائً

583453100167اعدادي/ ابتدائً 

1113454100391ثانوي

6163247100366بعد الثانوي

9163738100156أعلى من المعدل

3113353100698وفك المعدل

6103352100125ألل من المعدل

4113253100374ٌعمل

4123450100607ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

بدل سكن:  خصائص العمل الجٌد4.7

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أساسً جدامهم إلى حد مالٌس مهمالٌس مهم أبدا

nالمجموع

183061100983

022870100372بٌروت و جبل لبنان

282367100226الشمال

2173546100225الجنوب و النبطٌة

184051100160البماع

282861100496ذكر

073360100487أنثى

18-212102563100364

22-25-83359100271

26-29243560100348

182862100732لم ٌتزوج أبدا

153856100251سبك له الزواج

56395010056ألل من االبتدائً

283159100167اعدادي/ ابتدائً 

173062100392ثانوي

082962100368بعد الثانوي

3113155100156أعلى من المعدل

073161100700وفك المعدل

482464100125ألل من المعدل

173161100372ٌعمل

183061100611ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

اإلجازة المرضٌة المدفوعة األجر:  خصائص العمل الجٌد4.8

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أساسً جدامهم إلى حد مالٌس مهمالٌس مهم أبدا

nالمجموع

543061100938

013167100339بٌروت و جبل لبنان

1352359100225الشمال

363358100212الجنوب و النبطٌة

163557100162البماع

863253100457ذكر

22871100481-أنثى

18-21762661100343

22-25533260100264

26-29233363100331

553060100689لم ٌتزوج أبدا

323164100249سبك له الزواج

165354510055ألل من االبتدائً

563058100159اعدادي/ ابتدائً 

543062100368ثانوي

233065100356بعد الثانوي

572464100152أعلى من المعدل

433261100669وفك المعدل

962460100115ألل من المعدل

453457100352ٌعمل

532864100586ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

الحصول على إجازة الوالدة مدفوعة األجر:  خصائص العمل الجٌد4.9

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أساسً جدامهم إلى حد مالٌس مهمالٌس مهم أبدا

nالمجموع

9142948100971

11172944100363بٌروت و جبل لبنان

892757100223الشمال

11172845100224الجنوب و النبطٌة

3143448100161البماع

8103250100485ذكر

10192546100486أنثى

18-217152751100355

22-2510122849100270

26-2910153343100346

9142849100718لم ٌتزوج أبدا

9153245100253سبك له الزواج

1516353410056ألل من االبتدائً

6182649100165اعدادي/ ابتدائً 

9162946100385ثانوي

8102952100365بعد الثانوي

9143146100153أعلى من المعدل

7132951100694وفك المعدل

16202638100122ألل من المعدل

8152948100365ٌعمل

9132949100606ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

الحصول على إجازة األب عند والدة الزوجة:  خصائص العمل الجٌد4.10

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أساسً جدامهم إلى حد مالٌس مهمالٌس مهم أبدا

nالمجموع

2113355100970

052966100367بٌروت و جبل لبنان

2122858100226الشمال

2193543100218الجنوب و النبطٌة

3104444100159البماع

2113354100489ذكر

1103256100481أنثى

18-212123056100360

22-251142956100268

26-29264052100342

2113156100721لم ٌتزوج أبدا

293851100249سبك له الزواج

714433610056ألل من االبتدائً

293751100164اعدادي/ ابتدائً 

1113157100385ثانوي

1113058100365بعد الثانوي

2163349100154أعلى من المعدل

1103356100693وفك المعدل

593254100121ألل من المعدل

2123254100366ٌعمل

1103356100604ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

الحصول على خدمات البطالة:  خصائص العمل الجٌد4.11

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أساسً جدامهم إلى حد مالٌس مهمالٌس مهم أبدا

nالمجموع

4153051100988

2192949100373بٌروت و جبل لبنان

8142355100226الشمال

4142755100228الجنوب و النبطٌة

3104443100161البماع

4153051100497ذكر

4162951100491أنثى

18-214172653100365

22-254162851100273

26-293133647100350

4152952100735لم ٌتزوج أبدا

4183247100253سبك له الزواج

1324263810057ألل من االبتدائً

8162947100166اعدادي/ ابتدائً 

2162557100395ثانوي

3133549100370بعد الثانوي

4233636100156أعلى من المعدل

4142953100704وفك المعدل

7112854100126ألل من المعدل

5183048100372ٌعمل

4143053100616ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

منافع التصادٌة إضافٌة:  خصائص العمل الجٌد4.12

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أساسً جدامهم إلى حد مالٌس مهمالٌس مهم أبدا

nالمجموع

111583100992

1090100375-0بٌروت و جبل لبنان

11881100225-الشمال

221680100229الجنوب و النبطٌة

131778100163البماع

111385100498ذكر

111782100494أنثى

18-21011584100367

22-25011386100273

26-29121781100352

111484100739لم ٌتزوج أبدا

111683100253سبك له الزواج

2138610057-ألل من االبتدائً

001683100168اعدادي/ ابتدائً 

11584100396-ثانوي

221483100371بعد الثانوي

121780100155أعلى من المعدل

111583100708وفك المعدل

01090100127-ألل من المعدل

211286100375ٌعمل

21782100617-ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

الدفع المنتظم:  خصائص العمل الجٌد4.13

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أساسً جدامهم إلى حد مالٌس مهم أبدا

nالمجموع

11386100994

0694100375بٌروت و جبل لبنان

1882100227-الشمال

31878100229الجنوب و النبطٌة

11288100163البماع

11385100499ذكر

01387100495أنثى

18-2111484100369

22-25-991100273

26-2911584100352

11287100741لم ٌتزوج أبدا

11683100253سبك له الزواج

2138610057ألل من االبتدائً

02377100168اعدادي/ ابتدائً 

11089100397ثانوي

11188100372بعد الثانوي

11287100156أعلى من المعدل

11485100709وفك المعدل

892100127-ألل من المعدل

11187100375ٌعمل

11485100619ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

الدخل الجٌد:  خصائص العمل الجٌد4.14

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أساسً جدامهم إلى حد مالٌس مهم أبدا

nالمجموع

22177100990

12278100375بٌروت و جبل لبنان

1882100225-الشمال

52273100228الجنوب و النبطٌة

32571100162البماع

31979100497ذكر

12574100493أنثى

18-2132077100367

22-2512079100272

26-2922573100351

22078100738لم ٌتزوج أبدا

22870100252سبك له الزواج

2207910057ألل من االبتدائً

32672100167اعدادي/ ابتدائً 

12079100396ثانوي

22176100370بعد الثانوي

41878100155أعلى من المعدل

12376100706وفك المعدل

41582100127ألل من المعدل

21979100373ٌعمل

22375100617ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

إجازات منتظمة:  خصائص العمل الجٌد4.15

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أساسً جدامهم إلى حد مالٌس مهم أبدا

nالمجموع

23167100993

13762100375بٌروت و جبل لبنان

2377100226-الشمال

63065100229الجنوب و النبطٌة

23266100163البماع

23167100499ذكر

23068100494أنثى

18-2123365100369

22-2522771100272

26-2923167100352

23068100741لم ٌتزوج أبدا

33166100252سبك له الزواج

5217410057ألل من االبتدائً

33563100168اعدادي/ ابتدائً 

13168100396ثانوي

23068100372بعد الثانوي

22870100155أعلى من المعدل

13267100709وفك المعدل

52668100127ألل من المعدل

22771100375ٌعمل

23365100618ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

ساعات عمل مرٌحة:  خصائص العمل الجٌد4.16

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أساسً جدامهم إلى حد مالٌس مهمالٌس مهم أبدا

nالمجموع

133166100993

132968100375بٌروت و جبل لبنان

22376100227-الشمال

263260100228الجنوب و النبطٌة

34453100163-البماع

133264100499ذكر

032968100494أنثى

18-21132670100369

22-25143065100273

26-29033760100351

132967100740لم ٌتزوج أبدا

33760100253-سبك له الزواج

4385710057-ألل من االبتدائً

133363100168اعدادي/ ابتدائً 

132869100397ثانوي

033166100371بعد الثانوي

154351100156أعلى من المعدل

022968100708وفك المعدل

52570100127-ألل من المعدل

143263100374ٌعمل

032968100619ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

المٌمة االعتبارٌة والمعنوٌة للعمل:  خصائص العمل الجٌد4.17

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أساسً جدامهم إلى حد مالٌس مهمالٌس مهم أبدا

nالمجموع

383356100990

6113647100373بٌروت و جبل لبنان

352369100226الشمال

183458100228الجنوب و النبطٌة

64351100163-البماع

383258100498ذكر

383554100492أنثى

18-21173359100368

22-25493156100271

26-29583652100351

383356100737لم ٌتزوج أبدا

273555100253سبك له الزواج

320413710057ألل من االبتدائً

4123451100167اعدادي/ ابتدائً 

353458100396ثانوي

363160100370بعد الثانوي

84448100156-أعلى من المعدل

263359100705وفك المعدل

9162551100127ألل من المعدل

3123352100372ٌعمل

353358100618ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

فرص للتعلٌم:  خصائص العمل الجٌد4.18

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أساسً جدامهم إلى حد مالٌس مهمالٌس مهم أبدا

nالمجموع

132571100991

011683100375بٌروت و جبل لبنان

432667100227الشمال

252964100227الجنوب و النبطٌة

43759100162-البماع

232470100498ذكر

022671100493أنثى

18-21132274100369

22-25342766100271

26-29022771100351

232570100738لم ٌتزوج أبدا

122572100253سبك له الزواج

310434510057ألل من االبتدائً

533557100168اعدادي/ ابتدائً 

021879100397ثانوي

022473100369بعد الثانوي

032275100156أعلى من المعدل

122571100708وفك المعدل

462862100125ألل من المعدل

242470100374ٌعمل

122671100617ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

فرص للتدرٌب وتطوٌر المهارات:  خصائص العمل الجٌد4.19

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أساسً جدامهم إلى حد مالٌس مهمالٌس مهم أبدا

nالمجموع

122176100993

011386100375بٌروت و جبل لبنان

432271100227الشمال

122969100228الجنوب و النبطٌة

32770100163-البماع

232174100499ذكر

012178100494أنثى

18-21121780100369

22-25232273100273

26-29012574100351

122077100740لم ٌتزوج أبدا

112672100253سبك له الزواج

312295610057ألل من االبتدائً

423361100168اعدادي/ ابتدائً 

021583100397ثانوي

12079100371-بعد الثانوي

022177100156أعلى من المعدل

122276100708وفك المعدل

441874100127ألل من المعدل

232273100374ٌعمل

112078100619ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

فرص للتطور واالرتماء بالوظٌفة:  خصائص العمل الجٌد4.20

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أساسً جدامهم إلى حد مالٌس مهمالٌس مهم أبدا

nالمجموع

162964100985

192664100367بٌروت و جبل لبنان

32671100227-الشمال

163459100228الجنوب و النبطٌة

33464100163-البماع

172963100497ذكر

042966100488أنثى

18-21172666100363

22-25063163100272

26-29143263100350

162964100732لم ٌتزوج أبدا

143065100253سبك له الزواج

7296410057-ألل من االبتدائً

043462100167اعدادي/ ابتدائً 

152470100394ثانوي

073260100367بعد الثانوي

2103157100156أعلى من المعدل

032868100701وفك المعدل

1143253100126ألل من المعدل

152965100374ٌعمل

162964100611ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

العمل مع أشخاص تحبهم:  خصائص العمل الجٌد4.21

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أساسً جدامهم إلى حد مالٌس مهمالٌس مهم أبدا

nالمجموع

242668100993

462169100375بٌروت و جبل لبنان

012376100227الشمال

052966100228الجنوب و النبطٌة

33759100163-البماع

142569100499ذكر

242768100494أنثى

18-21132175100369

22-25152768100273

26-29353161100351

242569100740لم ٌتزوج أبدا

133066100253سبك له الزواج

2386110057-ألل من االبتدائً

152768100168اعدادي/ ابتدائً 

252370100397ثانوي

132769100371بعد الثانوي

143659100156أعلى من المعدل

132472100708وفك المعدل

4112462100127ألل من المعدل

142668100374ٌعمل

242669100619ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

أن ٌتم شكرن و تمدٌر عملن:  خصائص العمل الجٌد4.22

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أساسً جدامهم إلى حد مالٌس مهم أبدا

nالمجموع

22771100993

01981100375بٌروت و جبل لبنان

32770100227الشمال

43066100228الجنوب و النبطٌة

33761100163البماع

32671100499ذكر

12772100494أنثى

18-2122475100369

22-2522870100273

26-2932968100351

22671100740لم ٌتزوج أبدا

22871100253سبك له الزواج

2425610057ألل من االبتدائً

52867100168اعدادي/ ابتدائً 

22375100397ثانوي

12672100371بعد الثانوي

23761100156أعلى من المعدل

22474100708وفك المعدل

32770100127ألل من المعدل

22672100374ٌعمل

22771100619ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

الممدرة على الوصول إلى معلومات مفٌدة وجٌدة:  خصائص العمل الجٌد4.23

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



الثقة.   5

راضً إلى حدا ماراضً جدا

غٌر راضً إلى 

غٌر راضً أبداحدا ما

nالمجموع

2559115100990

3052135100369بٌروت و جبل لبنان

2062810100229الشمال

2760113100229الجنوب و النبطٌة

1866133100163البماع

2161117100496ذكر

3055124100494أنثى

18-212952136100368

22-252161126100276

26-29226593100346

2459116100737لم ٌتزوج أبدا

2856124100253سبك له الزواج

1251251310057ألل من االبتدائً

14591512100168اعدادي/ ابتدائً 

365293100398ثانوي

216693100367بعد الثانوي

534232100155أعلى من المعدل

2363105100710وفك المعدل

4503215100124ألل من المعدل

2160137100372ٌعمل

2758114100618ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 مدى الرضا عن الحٌاة هذه األٌام5.1

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أبداللٌالكثٌراكثٌرا جدا

nالمجموع

2155231100978

100357-286013بٌروت و جبل لبنان

1853300100230الشمال

1853263100229الجنوب و النبطٌة

1954270100162البماع

2653211100494ذكر

1659251100484أنثى

18-211660240100366

22-25205624-100273

26-293048202100339

1958231100725لم ٌتزوج أبدا

3147221100253سبك له الزواج

10057-213147ألل من االبتدائً

2245312100166اعدادي/ ابتدائً 

1859221100388ثانوي

2361150100367بعد الثانوي

346141100156أعلى من المعدل

2057221100703وفك المعدل

1437491100117ألل من المعدل

2849231100368ٌعمل

1760231100610ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 مدى الشعور بحرٌة االختٌار و التحكم على الحٌاة5.2

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



معظم الناس ٌمكن 

الثمة بهم

ٌجب أن أحترس 

عند معاملة الناس

nالمجموع

1684100957

694100343بٌروت و جبل لبنان

2575100224الشمال

2278100228الجنوب و النبطٌة

1288100162البماع

1981100483ذكر

1288100474أنثى

18-211783100367

22-251783100268

26-291387100322

1684100710لم ٌتزوج أبدا

1585100247سبك له الزواج

128810057ألل من االبتدائً

2080100166اعدادي/ ابتدائً 

1585100380ثانوي

1585100354بعد الثانوي

1486100153أعلى من المعدل

1684100688وفك المعدل

1486100115ألل من المعدل

1783100357ٌعمل

1486100600ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 الثمة  بالناس بشكل عام5.3

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أثك أبداال أثك كثٌراأثك إلى حد ماأثك تماما

nالمجموع

96400100984

100363-9910بٌروت و جبل لبنان

91801100229الشمال

100229--937الجنوب و النبطٌة

100163--982البماع

100492-9640ذكر

95401100492أنثى

18-219550-100370

22-25973-1100274

26-299640-100340

95400100731لم ٌتزوج أبدا

100253-9630سبك له الزواج

10057--937ألل من االبتدائً

96301100166اعدادي/ ابتدائً 

100395-9640ثانوي

100366-9550بعد الثانوي

100156---100أعلى من المعدل

95500100703وفك المعدل

100123--955ألل من المعدل

100366--973ٌعمل

94500100618ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 الثمة بالعائلة المرٌبة أو األسرة5.4

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أثك أبداال أثك كثٌراأثك إلى حد ماأثك تماما

nالمجموع

4638115100967

3931219100347بٌروت و جبل لبنان

474940100228الشمال

692371100229الجنوب و النبطٌة

275589100163البماع

454195100485ذكر

4734135100482أنثى

18-214938112100366

22-254139138100271

26-29483796100330

4539115100715لم ٌتزوج أبدا

5034115100252سبك له الزواج

3540151010056ألل من االبتدائً

3848104100166اعدادي/ ابتدائً 

5331124100383ثانوي

4540105100362بعد الثانوي

4531177100156أعلى من المعدل

4938104100694وفك المعدل

3150135100116ألل من المعدل

4637125100359ٌعمل

4639115100608ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 الثمة باألسرة الممتدة5.5

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أثك أبداال أثك كثٌراأثك إلى حد ماأثك تماما

nالمجموع

1455256100966

1059256100346بٌروت و جبل لبنان

1057276100229الشمال

3243232100229الجنوب و النبطٌة

5592314100162البماع

1156276100483ذكر

1853236100483أنثى

18-211352313100366

22-2512542212100273

26-291859195100327

1354266100715لم ٌتزوج أبدا

1855207100251سبك له الزواج

558271010057ألل من االبتدائً

759277100165اعدادي/ ابتدائً 

1952255100385ثانوي

1555247100359بعد الثانوي

1448299100156أعلى من المعدل

1457236100693وفك المعدل

1350307100116ألل من المعدل

1357246100356ٌعمل

1553266100610ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 الثمة بالجٌران5.6

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أثك أبداال أثك كثٌراأثك إلى حد ماأثك تماما

nالمجموع

1551259100832

1060237100235بٌروت و جبل لبنان

7522812100227الشمال

3543202100219الجنوب و النبطٌة

9452818100151البماع

15512410100447ذكر

1651258100385أنثى

18-211351278100308

22-2515462415100235

26-291856215100289

14512510100615لم ٌتزوج أبدا

1851238100217سبك له الزواج

1738351010056ألل من االبتدائً

15413113100152اعدادي/ ابتدائً 

17511912100293ثانوي

1358245100331بعد الثانوي

15502114100125أعلى من المعدل

1653247100611وفك المعدل

1137351710095ألل من المعدل

2051236100357ٌعمل

11502612100475ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 الثمة بالناس الذٌن أعمل معهم5.7

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أثك أبداال أثك كثٌراأثك إلى حد ماأثك تماما

nالمجموع

3046195100962

365283100344بٌروت و جبل لبنان

1748341100229الشمال

4138183100227الجنوب و النبطٌة

21411819100162البماع

2947204100484ذكر

3145187100478أنثى

18-213047176100367

22-252945197100270

26-293046213100325

3146175100712لم ٌتزوج أبدا

2544246100250سبك له الزواج

264622510057ألل من االبتدائً

2939248100165اعدادي/ ابتدائً 

3448126100382ثانوي

2747224100358بعد الثانوي

3245158100155أعلى من المعدل

2946205100690وفك المعدل

2847196100116ألل من المعدل

3148174100354ٌعمل

2945206100608ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 الثمة بالناس الذٌن أعرفهم شخصٌا5.8

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أثك أبداال أثك كثٌراأثك إلى حد ماأثك تماما

nالمجموع

1104346100954

63956100336-بٌروت و جبل لبنان

2124640100228الشمال

1164835100227الجنوب و النبطٌة

83953100163-البماع

1104247100485ذكر

1104346100469أنثى

18-21094447100368

22-252113652100269

26-290114841100317

1104148100707لم ٌتزوج أبدا

195139100247سبك له الزواج

211414610056ألل من االبتدائً

0114049100166اعدادي/ ابتدائً 

084348100372ثانوي

1124444100360بعد الثانوي

83854100155-أعلى من المعدل

1114544100687وفك المعدل

293950100111ألل من المعدل

1114146100356ٌعمل

094447100598ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 الثمة بالناس الغرباء الذٌن ألابلهم ألول مرة5.9

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أثك أبداال أثك كثٌراأثك إلى حد ماأثك تماما

nالمجموع

6413617100910

1452277100301بٌروت و جبل لبنان

2304621100225الشمال

4454011100227الجنوب و النبطٌة

1333037100157البماع

7443416100464ذكر

5383819100446أنثى

18-216483314100355

22-256383322100260

26-296354317100295

6433417100669لم ٌتزوج أبدا

6344317100241سبك له الزواج

237402210055ألل من االبتدائً

3403423100161اعدادي/ ابتدائً 

6453415100346ثانوي

8383816100348بعد الثانوي

4443121100151أعلى من المعدل

6403916100661وفك المعدل

946232210097ألل من المعدل

4443417100335ٌعمل

7393717100575ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 الثمة بالناس من دٌانة أخرى5.10

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أثك أبداال أثك كثٌراأثك إلى حد ماأثك تماما

nالمجموع

1264528100932

2264627100328بٌروت و جبل لبنان

1205326100222الشمال

2364418100224الجنوب و النبطٌة

223346100158-البماع

2264527100469ذكر

1254529100463أنثى

18-212334124100353

22-251224136100266

26-291195425100313

1284328100688لم ٌتزوج أبدا

2195227100244سبك له الزواج

621442910056ألل من االبتدائً

1263835100160اعدادي/ ابتدائً 

1304524100362ثانوي

1224828100354بعد الثانوي

2273932100151أعلى من المعدل

1254627100673وفك المعدل

1244430100107ألل من المعدل

2274526100349ٌعمل

1254529100583ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 الثمة بالناس من جنسٌة أخرى5.11

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أثك أبداال أثك كثٌراأثك إلى حد ماأثك تماما

nالمجموع

094150100940

63658100327-بٌروت و جبل لبنان

95140100223-الشمال

1144342100229الجنوب و النبطٌة

103158100161-البماع

0113950100473ذكر

084350100467أنثى

18-21093952100360

22-25-123850100262

26-29074746100318

0103950100694لم ٌتزوج أبدا

074647100246سبك له الزواج

12444510057-ألل من االبتدائً

104248100160-اعدادي/ ابتدائً 

84052100369-ثانوي

1104049100354بعد الثانوي

42669100154-أعلى من المعدل

0104446100677وفك المعدل

2144045100108ألل من المعدل

0144144100347ٌعمل

064153100593ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 الثمة بالمهاجرون السورٌون5.12

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أثك أبداال أثك كثٌراأثك إلى حد ماأثك تماما

nالمجموع

0104545100936

063855100328بٌروت و جبل لبنان

115237100219-الشمال

0155629100229الجنوب و النبطٌة

103357100160-البماع

124444100470-ذكر

084645100466أنثى

18-210104347100357

22-25-134047100263

26-29085338100316

0104446100691لم ٌتزوج أبدا

0105040100245سبك له الزواج

8494310057-ألل من االبتدائً

104346100157-اعدادي/ ابتدائً 

094644100369ثانوي

0114444100353بعد الثانوي

0112960100154أعلى من المعدل

0104941100675وفك المعدل

114148100106-ألل من المعدل

144739100343-ٌعمل

084448100593ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 الثمة بمهاجرٌن آخرٌن5.13

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أبدالٌس كثٌراكثٌراكثٌرا جدا

nالمجموع

2442267100967

2248264100347بٌروت و جبل لبنان

27352712100228الشمال

2243296100229الجنوب و النبطٌة

2845217100163البماع

2140309100478ذكر

2946214100489أنثى

18-212348245100365

22-252938267100271

26-2921393010100331

2642257100715لم ٌتزوج أبدا

2044288100252سبك له الزواج

2337241610057ألل من االبتدائً

2738259100167اعدادي/ ابتدائً 

2546226100384ثانوي

2242305100359بعد الثانوي

25392510100155أعلى من المعدل

2445256100691وفك المعدل

27313210100120ألل من المعدل

2240308100356ٌعمل

2644236100611ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

المؤسسات الدٌنٌة/ المساجد /  الثمة بالكنائس 5.14

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أبدالٌس كثٌراكثٌراكثٌرا جدا

nالمجموع

1116225100966

65539100351-بٌروت و جبل لبنان

167321100224الشمال

3265615100229الجنوب و النبطٌة

2106919100162البماع

1126028100492ذكر

2106622100474أنثى

18-212106128100363

22-251126423100268

26-291126225100335

1116325100717لم ٌتزوج أبدا

1135828100249سبك له الزواج

16563610056ألل من االبتدائً

1125730100165اعدادي/ ابتدائً 

1106128100382ثانوي

2136719100363بعد الثانوي

285831100154أعلى من المعدل

1116423100690وفك المعدل

2125530100120ألل من المعدل

0135927100363ٌعمل

2106424100603ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 ممدار الثمة بالصحافة المطبوعة5.15

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أبدالٌس كثٌراكثٌراكثٌرا جدا

nالمجموع

5185918100980

5145526100362بٌروت و جبل لبنان

2147014100226الشمال

732529100229الجنوب و النبطٌة

4166020100163البماع

4205818100495ذكر

5166019100485أنثى

18-217185619100366

22-254196116100272

26-293186118100342

5185918100729لم ٌتزوج أبدا

4186117100251سبك له الزواج

113612610057ألل من االبتدائً

3215817100169اعدادي/ ابتدائً 

5155822100390ثانوي

6216013100364بعد الثانوي

2165823100153أعلى من المعدل

5195917100702وفك المعدل

8145720100123ألل من المعدل

3186117100370ٌعمل

6185719100610ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 ممدار الثمة بالتلفٌزٌون5.16

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أبدالٌس كثٌراكثٌراكثٌرا جدا

nالمجموع

9165223100925

1393839100322بٌروت و جبل لبنان

8255610100228الشمال

8196210100212الجنوب و النبطٌة

5115926100163البماع

11165121100480ذكر

7155325100445أنثى

18-2113164923100358

22-2510195020100263

26-294135925100304

11175022100686لم ٌتزوج أبدا

3136023100239سبك له الزواج

619581710056ألل من االبتدائً

8145919100164اعدادي/ ابتدائً 

8134831100348ثانوي

12195217100357بعد الثانوي

6144733100152أعلى من المعدل

8165520100659وفك المعدل

19164124100112ألل من المعدل

6165721100352ٌعمل

12164924100573ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 ممدار الثمة باإلنترنت5.17

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أبدالٌس كثٌراكثٌراكثٌرا جدا

nالمجموع

3175130100933

1182952100328بٌروت و جبل لبنان

387317100223الشمال

5285116100226الجنوب و النبطٌة

1145827100156البماع

3175425100476ذكر

2164636100457أنثى

18-212175328100344

22-253175129100261

26-292164834100328

3175130100688لم ٌتزوج أبدا

2165230100245سبك له الزواج

42712310054ألل من االبتدائً

2106027100159اعدادي/ ابتدائً 

1164339100366ثانوي

4235024100354بعد الثانوي

3194533100152أعلى من المعدل

2175327100663وفك المعدل

2114542100116ألل من المعدل

2155231100359ٌعمل

3185030100574ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 ممدار الثمة بالنمابات العمالٌة5.18

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أبدالٌس كثٌراكثٌراكثٌرا جدا

nالمجموع

5431132100978

623161100359بٌروت و جبل لبنان

4920284100228الشمال

553483100229الجنوب و النبطٌة

454591100162البماع

5332122100491ذكر

5530132100487أنثى

18-215434111100369

22-255428153100271

26-295431132100338

5531122100728لم ٌتزوج أبدا

5232142100250سبك له الزواج

532818210057ألل من االبتدائً

5233141100167اعدادي/ ابتدائً 

603181100391ثانوي

5030164100363بعد الثانوي

6822101100154أعلى من المعدل

5232142100700وفك المعدل

513677100122ألل من المعدل

5434102100365ٌعمل

5429152100613ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 ممدار الثمة بالجٌش5.19

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أبدالٌس كثٌراكثٌراكثٌرا جدا

nالمجموع

3833236100952

24402312100334بٌروت و جبل لبنان

4419344100228الشمال

513694100228الجنوب و النبطٌة

3837232100162البماع

3733228100486ذكر

3932244100466أنثى

18-213838205100365

22-254029246100264

26-293730267100323

3733237100708لم ٌتزوج أبدا

4331242100244سبك له الزواج

463121210057ألل من االبتدائً

3933235100166اعدادي/ ابتدائً 

4334176100371ثانوي

3232297100358بعد الثانوي

5429151100153أعلى من المعدل

3634245100685وفك المعدل

29302516100112ألل من المعدل

4131226100359ٌعمل

3634237100593ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

األمن العام/  ممدار الثمة بالشرطة 5.20

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أبدالٌس كثٌراكثٌراكثٌرا جدا

nالمجموع

13193830100938

10122554100324بٌروت و جبل لبنان

18115417100226الشمال

16402716100228الجنوب و النبطٌة

8155225100160البماع

13203631100484ذكر

13174029100454أنثى

18-2112173536100360

22-2515183928100264

26-2912224025100314

12183932100699لم ٌتزوج أبدا

18223526100239سبك له الزواج

1212463110057ألل من االبتدائً

9253927100164اعدادي/ ابتدائً 

14173337100362ثانوي

15194126100355بعد الثانوي

20193130100153أعلى من المعدل

13194029100673وفك المعدل

7193441100110ألل من المعدل

15253525100354ٌعمل

12144034100584ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 ممدار الثمة بالمحاكم5.21

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أبدالٌس كثٌراكثٌراكثٌرا جدا

nالمجموع

384148100978

11683100363-بٌروت و جبل لبنان

265537100227الشمال

7215517100228الجنوب و النبطٌة

4105135100160البماع

4103947100494ذكر

164349100484أنثى

18-21373653100367

22-25264546100273

26-293114244100338

374050100727لم ٌتزوج أبدا

2114343100251سبك له الزواج

5375810057-ألل من االبتدائً

4114540100166اعدادي/ ابتدائً 

383555100392ثانوي

374644100363بعد الثانوي

444350100155أعلى من المعدل

394346100698وفك المعدل

372861100123ألل من المعدل

3103948100367ٌعمل

274248100611ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 ممدار الثمة بالحكومة5.22

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أبدالٌس كثٌراكثٌراكثٌرا جدا

nالمجموع

3174931100963

1163350100345بٌروت و جبل لبنان

385534100228الشمال

6305510100229الجنوب و النبطٌة

2186118100161البماع

3194830100483ذكر

3155032100480أنثى

18-213194534100358

22-253145230100270

26-293185029100335

3174732100713لم ٌتزوج أبدا

2175427100250سبك له الزواج

43435110057ألل من االبتدائً

4145032100165اعدادي/ ابتدائً 

2214236100381ثانوي

3185622100360بعد الثانوي

4184433100155أعلى من المعدل

2175129100686وفك المعدل

7153939100120ألل من المعدل

2174832100362ٌعمل

3174930100601ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

(الحكم المحلً) ممدار الثمة بالبلدٌات 5.23

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أبدالٌس كثٌراكثٌراكثٌرا جدا

nالمجموع

3113650100966

072073100352بٌروت و جبل لبنان

244154100227الشمال

9274519100227الجنوب و النبطٌة

2104839100160البماع

3133549100485ذكر

3103751100481أنثى

18-214113452100362

22-253103750100270

26-292143748100334

3103551100718لم ٌتزوج أبدا

2143845100248سبك له الزواج

4356210056-ألل من االبتدائً

6113845100165اعدادي/ ابتدائً 

1123058100383ثانوي

4124043100362بعد الثانوي

2123155100154أعلى من المعدل

3113948100687وفك المعدل

6132556100123ألل من المعدل

2143450100360ٌعمل

3103750100606ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 ممدار الثمة باألحزاب السٌاسٌة5.24

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أبدالٌس كثٌراكثٌراكثٌرا جدا

nالمجموع

174349100962

012772100351بٌروت و جبل لبنان

025147100226الشمال

4205422100225الجنوب و النبطٌة

2104840100160البماع

184050100484ذكر

254746100478أنثى

18-21154252100364

22-25164548100267

26-293104344100331

164350100717لم ٌتزوج أبدا

3114442100245سبك له الزواج

3346310057-ألل من االبتدائً

264151100163اعدادي/ ابتدائً 

064351100381ثانوي

394643100361بعد الثانوي

454051100152أعلى من المعدل

174547100686وفك المعدل

283356100122ألل من المعدل

284347100359ٌعمل

164350100603ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 ممدار الثمة بالبرلمان5.25

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أبدالٌس كثٌراكثٌراكثٌرا جدا

nالمجموع

3224629100963

1203841100351بٌروت و جبل لبنان

295634100227الشمال

539488100224الجنوب و النبطٌة

4244427100161البماع

3244429100486ذكر

2204929100477أنثى

18-212264527100360

22-252204633100270

26-294194929100333

2234629100715لم ٌتزوج أبدا

4194630100248سبك له الزواج

513394210057ألل من االبتدائً

2144935100164اعدادي/ ابتدائً 

1284427100381ثانوي

4214826100361بعد الثانوي

4304422100155أعلى من المعدل

1224928100684وفك المعدل

7113547100122ألل من المعدل

3214729100360ٌعمل

2234629100603ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 ممدار الثمة بالخدمات المدنٌة فً المطاع العام5.26

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أبدالٌس كثٌراكثٌراكثٌرا جدا

nالمجموع

8373916100968

4373425100349بٌروت و جبل لبنان

6166315100228الشمال

861292100229الجنوب و النبطٌة

17412517100162البماع

9373816100489ذكر

7384015100479أنثى

18-218413812100366

22-257393816100270

26-297314120100332

9393815100720لم ٌتزوج أبدا

4334419100248سبك له الزواج

221403710057ألل من االبتدائً

9334315100167اعدادي/ ابتدائً 

7403617100385ثانوي

9404011100359بعد الثانوي

15393017100153أعلى من المعدل

6384214100688وفك المعدل

8323624100125ألل من المعدل

10324018100362ٌعمل

6413914100606ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 ممدار الثمة بالمؤسسات الخٌرٌة و المنظمات اإلنسانٌة5.27

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أبدالٌس كثٌراكثٌراكثٌرا جدا

nالمجموع

3154735100958

054055100342بٌروت و جبل لبنان

195931100228الشمال

8265114100227الجنوب و النبطٌة

5273731100161البماع

4154437100483ذكر

1155133100475أنثى

18-214154339100362

22-252175032100268

26-293125035100328

3154636100713لم ٌتزوج أبدا

2145233100245سبك له الزواج

19306010056ألل من االبتدائً

4164040100165اعدادي/ ابتدائً 

3115036100381ثانوي

2195128100356بعد الثانوي

594145100154أعلى من المعدل

2145233100681وفك المعدل

5253040100122ألل من المعدل

3164437100357ٌعمل

3144934100601ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 ممدار الثمة باألمم المتحدة5.28

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



العالقات األسرية.   6

ال أحدالشرٌن االزاوجاألصدلاءاألخت/ األخ األماألب

nالمجموع

45422827925100997

38352733244100377بٌروت و جبل لبنان

454933291316100228الشمال

534931301017100229الجنوب و النبطٌة

53392191313100163البماع

45382829627100501ذكر

464829241223100496أنثى

18-2162664037211100369

22-2546392826526100275

26-29231513142044100353

51493431022100744لم ٌتزوج أبدا

25188143937100253سبك له الزواج

29232511133810057ألل من االبتدائً

313420151041100168اعدادي/ ابتدائً 

55563737421100400ثانوي

463625261220100372بعد الثانوي

565335361219100156أعلى من المعدل

45422827925100712وفك المعدل

35332517335100127ألل من المعدل

282216181243100376ٌعمل

58563733613100621ال ٌعمل

المشاكل المتعلمة بالتعلٌم/ األداء المدرسً :  أمور تنالش مع األسرة و األصدلاء6.1

المجموع

المجموع

%100كل فرد ٌمكن أن ٌنالش هذه األمور مع أكثر من شخص، لذلن ٌمكن احتساب أكثر من . جمٌع الشباب

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أحدالشرٌن االزاوجاألصدلاءاألخت/ األخ األماألب

nالمجموع

14283474143100997

14324091141100375بٌروت و جبل لبنان

16242366116100230الشمال

16353962182100229الجنوب و النبطٌة

10173271122100163البماع

15183078103100500ذكر

13403870182100497أنثى

18-212139447222100370

22-251225327793100276

26-299162375333100351

1732397513100744لم ٌتزوج أبدا

7131671623100253سبك له الزواج

16162466151010057ألل من االبتدائً

10193270165100169اعدادي/ ابتدائً 

1839427981100400ثانوي

12232873182100371بعد الثانوي

21343779182100156أعلى من المعدل

12273375142100712وفك المعدل

1828356478100127ألل من المعدل

10172580194100376ٌعمل

17354071102100621ال ٌعمل

الصدالة:  أمور تنالش مع األسرة و األصدلاء6.2

المجموع

المجموع

%100كل فرد ٌمكن أن ٌنالش هذه األمور مع أكثر من شخص، لذلن ٌمكن احتساب أكثر من . جمٌع الشباب

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أحدالشرٌن االزاوجاألصدلاءاألخت/ األخ األماألب

nالمجموع

32920511419100992

22624671221100375بٌروت و جبل لبنان

32714391524100225الشمال

53724531013100229الجنوب و النبطٌة

12618362313100163البماع

32118571120100496ذكر

23922441817100496أنثى

18-214332459319100367

22-2523023531118100274

26-2922212393221100351

3312258120100740لم ٌتزوج أبدا

22013266413100252سبك له الزواج

3272238282510057ألل من االبتدائً

12720421821100168اعدادي/ ابتدائً 

4322059820100400ثانوي

22820501716100367بعد الثانوي

63322551612100154أعلى من المعدل

32919531419100709وفك المعدل

22525381426100127ألل من المعدل

32315492019100375ٌعمل

33324521019100617ال ٌعمل

العاللة العاطفٌة:  أمور تنالش مع األسرة و األصدلاء6.3

المجموع

المجموع

%100كل فرد ٌمكن أن ٌنالش هذه األمور مع أكثر من شخص، لذلن ٌمكن احتساب أكثر من . جمٌع الشباب

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أحدالشرٌن االزاوجاألصدلاءاألخت/ األخ األماألب

nالمجموع

891541740100990

461746551100371بٌروت و جبل لبنان

18101434840100229الشمال

3111543831100229الجنوب و النبطٌة

71414371032100161البماع

971646540100498ذكر

71215341141100492أنثى

18-218101643242100363

22-2511111839440100276

26-294711401839100351

43100739-9111641لم ٌتزوج أبدا

5513393432100251سبك له الزواج

1316335692410057ألل من االبتدائً

7915381043100168اعدادي/ ابتدائً 

991345441100396ثانوي

791435942100369بعد الثانوي

10101545835100155أعلى من المعدل

891542840100707وفك المعدل

6101731448100126ألل من المعدل

8613451139100377ٌعمل

8121738542100613ال ٌعمل

االستضعاف/ أن تكون ضحٌة التنمر :  أمور تنالش مع األسرة و األصدلاء6.4

المجموع

المجموع

%100كل فرد ٌمكن أن ٌنالش هذه األمور مع أكثر من شخص، لذلن ٌمكن احتساب أكثر من . جمٌع الشباب

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أحدالشرٌن االزاوجاألصدلاءاألخت/ األخ األماألب

nالمجموع

48623561100966

26424272100374بٌروت و جبل لبنان

106319462100227الشمال

25736948100208الجنوب و النبطٌة

2191413752100157البماع

43526264100489ذكر

514819857100477أنثى

18-2168526160100357

22-25411720263100270

26-29256231259100339

59624062100723لم ٌتزوج أبدا

256202256100243سبك له الزواج

5622546710055ألل من االبتدائً

37513669100163اعدادي/ ابتدائً 

48529457100386ثانوي

59822559100362بعد الثانوي

710725456100155أعلى من المعدل

37625560100685وفك المعدل

610713369100124ألل من المعدل

33625663100369ٌعمل

511722460100597ال ٌعمل

التعرض للتحرش الجنسً:  أمور تنالش مع األسرة و األصدلاء6.5

المجموع

المجموع

%100كل فرد ٌمكن أن ٌنالش هذه األمور مع أكثر من شخص، لذلن ٌمكن احتساب أكثر من . جمٌع الشباب

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أحدالشرٌن االزاوجاألصدلاءاألخت/ األخ األماألب

nالمجموع

610722560100984

34418278100371بٌروت و جبل لبنان

1110322558100228الشمال

714934741100228الجنوب و النبطٌة

5151515852100157البماع

66626362100497ذكر

715817758100487أنثى

18-21811826160100361

22-25511620363100274

26-29486191259100349

62100734-711724لم ٌتزوج أبدا

475162355100250سبك له الزواج

71511956810057ألل من االبتدائً

48617666100165اعدادي/ ابتدائً 

6111025357100395ثانوي

78621660100367بعد الثانوي

77826558100156أعلى من المعدل

610623559100700وفك المعدل

713714468100126ألل من المعدل

56722762100373ٌعمل

712722460100611ال ٌعمل

الشعور بالتمٌٌز الجنسً:  أمور تنالش مع األسرة و األصدلاء6.6

المجموع

المجموع

%100كل فرد ٌمكن أن ٌنالش هذه األمور مع أكثر من شخص، لذلن ٌمكن احتساب أكثر من . جمٌع الشباب

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أحدالشرٌن االزاوجاألصدلاءاألخت/ األخ األماألب

nالمجموع

493726371418100982

44353150927100368بٌروت و جبل لبنان

554328331412100226الشمال

57361833169100227الجنوب و النبطٌة

393322211918100161البماع

553729431212100495ذكر

403722291625100487أنثى

18-2159453135217100360

22-2551372335918100273

26-29342623403218100349

54422939118100733لم ٌتزوج أبدا

302016306017100249سبك له الزواج

42413437191410056ألل من االبتدائً

514333321616100166اعدادي/ ابتدائً 

46392539525100393ثانوي

513122371912100367بعد الثانوي

523832472012100155أعلى من المعدل

503725371318100703وفك المعدل

39382524824100122ألل من المعدل

433828482310100378ٌعمل

53362529723100604ال ٌعمل

الوظٌفة و المضاٌا المتعلمة بالعمل:  أمور تنالش مع األسرة و األصدلاء6.7

المجموع

المجموع

%100كل فرد ٌمكن أن ٌنالش هذه األمور مع أكثر من شخص، لذلن ٌمكن احتساب أكثر من . جمٌع الشباب

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أحدالشرٌن االزاوجاألصدلاءاألخت/ األخ األماألب

nالمجموع

63533337184100995

58574360156100374بٌروت و جبل لبنان

66593633153100229الشمال

67432425202100229الجنوب و النبطٌة

63462011257100163البماع

70513138146100502ذكر

55553635233100493أنثى

18-217968404133100370

22-2566543233134100274

26-2941322535426100351

7159364115100742لم ٌتزوج أبدا

36302322801100253سبك له الزواج

40454028241410057ألل من االبتدائً

61593428217100169اعدادي/ ابتدائً 

69614048113100399ثانوي

63422532233100370بعد الثانوي

69564041232100155أعلى من المعدل

64523238174100711وفك المعدل

52523325148100127ألل من المعدل

52452738267100377ٌعمل

71583836123100618ال ٌعمل

مستمبلً:  أمور تنالش مع األسرة و األصدلاء6.8

المجموع

المجموع

%100كل فرد ٌمكن أن ٌنالش هذه األمور مع أكثر من شخص، لذلن ٌمكن احتساب أكثر من . جمٌع الشباب

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أحدالشرٌن االزاوجاألصدلاءاألخت/ األخ األماألب

nالمجموع

31171222940100988

11111031557100374بٌروت و جبل لبنان

36211322637100227الشمال

501812201127100227الجنوب و النبطٌة

42241081926100160البماع

38201529831100495ذكر

23147141150100493أنثى

18-2134221829235100362

22-253719719641100275

26-2922108172244100351

35201326040100737لم ٌتزوج أبدا

1910594241100251سبك له الزواج

22272533163610057ألل من االبتدائً

332212181439100165اعدادي/ ابتدائً 

30191427443100397ثانوي

33126191138100369بعد الثانوي

311510231042100155أعلى من المعدل

31171223939100703وفك المعدل

31251319839100128ألل من المعدل

281611241438100374ٌعمل

33181221541100614ال ٌعمل

الرغبة فً الهجرة:  أمور تنالش مع األسرة و األصدلاء6.9

المجموع

المجموع

%100كل فرد ٌمكن أن ٌنالش هذه األمور مع أكثر من شخص، لذلن ٌمكن احتساب أكثر من . جمٌع الشباب

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أحدالشرٌن االزاوجاألصدلاءاألخت/ األخ األماألب

nالمجموع

423923291327100968

29371735943100348بٌروت و جبل لبنان

484133261424100230الشمال

504327341711100228الجنوب و النبطٌة

483915171523100162البماع

45352229932100493ذكر

394526301821100475أنثى

18-2143452430227100362

22-25484324291024100269

26-29332722293131100337

44402329030100718لم ٌتزوج أبدا

363624305917100250سبك له الزواج

25323225133610057ألل من االبتدائً

354132291528100168اعدادي/ ابتدائً 

46441934726100378ثانوي

453622261726100365بعد الثانوي

434123291727100155أعلى من المعدل

444025311325100693وفك المعدل

27321722740100118ألل من المعدل

373323281832100368ٌعمل

464424301024100600ال ٌعمل

الدٌن:  أمور تنالش مع األسرة و األصدلاء6.10

المجموع

المجموع

%100كل فرد ٌمكن أن ٌنالش هذه األمور مع أكثر من شخص، لذلن ٌمكن احتساب أكثر من . جمٌع الشباب

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال مطلمالٌس كثٌراإلى حد مالدرجة كبٌرة

nالمجموع

504370100985

100364-70273بٌروت و جبل لبنان

100229-395011الشمال

474572100229الجنوب و النبطٌة

100163-34616البماع

100493-55396ذكر

454781100492أنثى

18-21484291100369

22-25474750100275

26-2957385-100341

484470100732لم ٌتزوج أبدا

593641100253سبك له الزواج

10057-414217ألل من االبتدائً

100166-50428اعدادي/ ابتدائً 

544241100392ثانوي

494470100370بعد الثانوي

100156-66340أعلى من المعدل

484571100705وفك المعدل

100122-464014ألل من المعدل

573751100367ٌعمل

464780100618ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 درجة شعوري بأن رأًٌ ٌتم أخذه على محمل الجد من طرف األفراد البالغٌن فً أسرت6.11ً

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



المشاركة العامة.   7

لٌس عضواعضو

nالمجموع

991100999

694100378بٌروت و جبل لبنان

892100229الشمال

1684100229الجنوب و النبطٌة

991100163البماع

1288100501ذكر

595100498أنثى

18-21991100369

22-251288100276

26-29694100354

1090100746لم ٌتزوج أبدا

694100253سبك له الزواج

10010057-ألل من االبتدائً

595100169اعدادي/ ابتدائً 

1090100400ثانوي

1288100373بعد الثانوي

991100156أعلى من المعدل

991100714وفك المعدل

991100127ألل من المعدل

1090100378ٌعمل

991100621ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 عضو فً مؤسسة واحدة أو أكثر7.1

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



مرات للٌلة

حوالً مرة واحدة 

فً الشهر

حوالً مرة واحدة 

فً األسبوع

أكثر من مرة 

واحدة فً األسبوع

nالمجموع

4122241210085

381446310021بٌروت و جبل لبنان

283682810021الشمال

5410221410030الجنوب و النبطٌة

10013-334819البماع

4417241610062ذكر

333826310023أنثى

18-213416391010037

22-255120201010029

26-29353932310019

3923271110072لم ٌتزوج أبدا

5219101910013سبك له الزواج

1913561310011اعدادي/ ابتدائً 

2520391610037ثانوي

602641010037بعد الثانوي

273627910012أعلى من المعدل

3721271510063وفك المعدل

10010-84115ألل من المعدل

4016251810034ٌعمل

422723810051ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 شهرا الماضٌة12 المشاركة فً نشاط مؤسسً خالل الـ 7.2

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب الذٌن لالوا أنهم أعضاء فً جمعٌة

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



لم أشارن أبداشاركت

nالمجموع

1882100996

1189100374بٌروت و جبل لبنان

1981100230الشمال

3268100229الجنوب و النبطٌة

1486100163البماع

2476100500ذكر

1189100496أنثى

18-212179100369

22-252179100275

26-291288100352

1981100743لم ٌتزوج أبدا

1486100253سبك له الزواج

138810057ألل من االبتدائً

1783100169اعدادي/ ابتدائً 

2080100397ثانوي

1882100373بعد الثانوي

1981100156أعلى من المعدل

1882100713وفك المعدل

2179100125ألل من المعدل

1981100376ٌعمل

1882100620ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 سبك و أن شاركت مع مجموعة من الناس من أجل إصالح المشاكل فً مجتمع7.3ً

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



غٌر متعاطفمتعاطف

nالمجموع

4258100944

4852100344بٌروت و جبل لبنان

2476100227الشمال

5149100227الجنوب و النبطٌة

4852100146البماع

4456100481ذكر

4060100463أنثى

18-214654100352

22-254555100260

26-293565100332

4258100703لم ٌتزوج أبدا

4159100241سبك له الزواج

307010057ألل من االبتدائً

2971100161اعدادي/ ابتدائً 

4753100369ثانوي

4654100357بعد الثانوي

4357100153أعلى من المعدل

4060100680وفك المعدل

5446100109ألل من المعدل

3664100358ٌعمل

4654100586ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

الحران-  حالٌا متعاطف مع الحركة االحتجاجٌة المتواصلة 7.4

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



النعم

nالمجموع

2278100949

3565100343بٌروت و جبل لبنان

595100228الشمال

2278100226الجنوب و النبطٌة

2377100152البماع

2377100479ذكر

2179100470أنثى

18-212377100354

22-252674100263

26-291783100332

2377100706لم ٌتزوج أبدا

2179100243سبك له الزواج

198110057ألل من االبتدائً

1783100164اعدادي/ ابتدائً 

2377100372ثانوي

2575100356بعد الثانوي

2674100152أعلى من المعدل

2080100678وفك المعدل

3070100117ألل من المعدل

1981100358ٌعمل

2476100591ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

الحران-  حالٌا ٌنتمً أو جزء من الحركة االحتجاجٌة 7.5

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال مطلمالٌس بشكل كافًجٌد بشكل كافًجٌد جدا

nالمجموع

3404313100972

3374415100357بٌروت و جبل لبنان

2294821100226الشمال

452404100229الجنوب و النبطٌة

650396100160البماع

4463910100488ذكر

2344816100484أنثى

18-213314720100363

22-251474111100268

26-29646417100341

3394414100723لم ٌتزوج أبدا

446419100249سبك له الزواج

324452910057ألل من االبتدائً

1335214100165اعدادي/ ابتدائً 

2374615100385ثانوي

550377100365بعد الثانوي

6363919100156أعلى من المعدل

2414611100692وفك المعدل

5443218100122ألل من المعدل

548389100364ٌعمل

2354716100608ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 مدى فهمً للمضاٌا السٌاسٌة الهامة التً تواجه مجتمعنا7.6

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



غٌر مهتما كثٌرامهتم إلى حد مامهتم جدا

غٌر مهتم على 

اإلطالق

nالمجموع

2284624100976

2264527100359بٌروت و جبل لبنان

1184932100227الشمال

4414114100229الجنوب و النبطٌة

5344615100161البماع

4344021100488ذكر

1215226100488أنثى

18-212234234100365

22-252324719100270

26-294324915100341

2274625100725لم ٌتزوج أبدا

3344517100251سبك له الزواج

418463310057ألل من االبتدائً

2204830100165اعدادي/ ابتدائً 

2224729100389ثانوي

4404313100365بعد الثانوي

1313731100156أعلى من المعدل

3294722100697وفك المعدل

4254922100121ألل من المعدل

3324520100364ٌعمل

2264626100612ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 درجة االهتمام بالسٌاسة7.7

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ولع على عرٌضة

لم ٌولع على 

عرٌضة، ولكن 

ٌمكن أن ٌفعل ذلن

لم ٌولع على 

عرٌضة و لن ٌفعل 

ذلن أبدا

nالمجموع

63658100984

33760100372بٌروت و جبل لبنان

62272100230الشمال

124642100229الجنوب و النبطٌة

34354100153البماع

54154100498ذكر

73063100486أنثى

18-2173955100365

22-2573261100269

26-2943660100350

63758100735لم ٌتزوج أبدا

63460100249سبك له الزواج

257510057-ألل من االبتدائً

42274100163اعدادي/ ابتدائً 

43759100397ثانوي

104347100367بعد الثانوي

53857100156أعلى من المعدل

63559100701وفك المعدل

93655100125ألل من المعدل

43561100371ٌعمل

73656100613ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 سبك و أن ولع على على عرٌضة أو مناشدة7.8

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



انضم الى مماطعة

لم ٌنضم الى 

مماطعة أبدا، و لكن 

ٌمكن أن ٌنضم

لم ٌنضم الى 

مماطعة أبدا، و لن 

ٌفعل ذلن

nالمجموع

23465100986

13762100373بٌروت و جبل لبنان

21781100230الشمال

34552100227الجنوب و النبطٌة

3763100156-البماع

13662100497ذكر

23068100489أنثى

18-2123563100366

22-2513069100271

26-2923663100349

23365100737لم ٌتزوج أبدا

13465100249سبك له الزواج

217910057-ألل من االبتدائً

12178100164اعدادي/ ابتدائً 

23464100397ثانوي

24256100368بعد الثانوي

22871100154أعلى من المعدل

23465100705وفك المعدل

13960100125ألل من المعدل

23167100374ٌعمل

13564100612ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 سبك و أن انضم الى مماطعة7.9

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



شارن فً مظاهرة 

سلمٌة

لم ٌشارن فً 

مظاهرة سلمٌة ، و 

لكن ٌمكن أن ٌفعل 

ذلن

لم ٌشارن فً 

مظاهرة سلمٌة و 

لن ٌشارن أبدا

nالمجموع

102961100991

93160100374بٌروت و جبل لبنان

91278100230الشمال

133849100229الجنوب و النبطٌة

74152100158البماع

123157100498ذكر

72766100493أنثى

18-2193259100369

22-25112662100272

26-2992962100350

102961100741لم ٌتزوج أبدا

82962100250سبك له الزواج

7157810057ألل من االبتدائً

92270100168اعدادي/ ابتدائً 

82864100399ثانوي

123751100367بعد الثانوي

92962100156أعلى من المعدل

82963100706وفك المعدل

193050100127ألل من المعدل

112663100374ٌعمل

93260100617ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 سبك و أن شارن فً مظاهرات سلمٌة7.10

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



شارن فً اضراب

لم ٌشارن فً 

اضراب أبدا، و 

لكن ٌمكن أن 

ٌشارن

لم ٌشارن فً 

اضراب أبدا و لن 

ٌشارن

nالمجموع

52866100985

32870100371بٌروت و جبل لبنان

41382100230الشمال

124048100229الجنوب و النبطٌة

43858100155البماع

53163100496ذكر

52470100489أنثى

18-2172865100364

22-2542868100270

26-2942967100351

62866100735لم ٌتزوج أبدا

42868100250سبك له الزواج

2197910057ألل من االبتدائً

21682100165اعدادي/ ابتدائً 

62469100396ثانوي

64054100367بعد الثانوي

62767100155أعلى من المعدل

52768100704وفك المعدل

93457100124ألل من المعدل

62866100374ٌعمل

52867100611ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 سبك و أن شارن فً اضراب7.11

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



كان ناشط على 

االنترنت

لم ٌكن أبدا نشاط 

على االنترنت، و 

لكن ٌمكن أن ٌكون

لم ٌكن أبدا نشاط  

على االنترنت، و 

لن ٌكون

nالمجموع

102863100986

42769100374بٌروت و جبل لبنان

92071100230الشمال

223047100228الجنوب و النبطٌة

63757100154البماع

122960100494ذكر

72667100492أنثى

18-21113059100367

22-25132463100271

26-2952967100348

122761100738لم ٌتزوج أبدا

22870100248سبك له الزواج

3158210056ألل من االبتدائً

71776100165اعدادي/ ابتدائً 

102664100398ثانوي

123751100367بعد الثانوي

72766100155أعلى من المعدل

92763100704وفك المعدل

143156100125ألل من المعدل

102367100369ٌعمل

93060100617ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 سبك و أنت كنت ناشط على االنترنت7.12

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



شارن فً حمالت 

انتخابٌة

لم ٌشارن أبدا فً 

حمالت انتخابٌة، و 

لكن ٌمكن أن 

ٌشارن

لم ٌشارن أبدا فً 

حمالت انتخالٌة، و 

لن ٌشارن

nالمجموع

33661100992

23068100376بٌروت و جبل لبنان

43066100228الشمال

54748100228الجنوب و النبطٌة

43957100160البماع

53857100499ذكر

13266100493أنثى

18-2113861100367

22-2543660100272

26-2953263100353

23761100741لم ٌتزوج أبدا

63262100251سبك له الزواج

4217610056ألل من االبتدائً

32473100166اعدادي/ ابتدائً 

33364100400ثانوي

34651100370بعد الثانوي

53065100155أعلى من المعدل

33562100709وفك المعدل

24355100126ألل من المعدل

53164100374ٌعمل

23959100618ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 سبك و أن شاركت فً حمالت انتخابٌة7.13

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



لٌس ناشطاناشط إلى حد ماناشط جدا

nالمجموع

81577100916

51382100317بٌروت و جبل لبنان

132364100222الشمال

121573100219الجنوب و النبطٌة

1792100158البماع

91775100466ذكر

71380100450أنثى

18-2191971100356

22-2591575100260

26-295987100300

91675100687لم ٌتزوج أبدا

61282100229سبك له الزواج

748910052ألل من االبتدائً

31483100153اعدادي/ ابتدائً 

91675100367ثانوي

101674100344بعد الثانوي

101179100152أعلى من المعدل

71677100661وفك المعدل

111673100102ألل من المعدل

91081100338ٌعمل

81874100578ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

األب:  مستوى النشاط فً األماكن العامة 7.14

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



لٌس ناشطاناشط إلى حد ماناشط جدا

nالمجموع

11088100933

397100331-بٌروت و جبل لبنان

22671100224الشمال

4789100217الجنوب و النبطٌة

397100161-البماع

11287100472ذكر

2890100461أنثى

18-2121187100361

22-2511386100267

26-291693100305

21187100698لم ٌتزوج أبدا

1891100235سبك له الزواج

49610054-ألل من االبتدائً

1387100160-اعدادي/ ابتدائً 

2988100372ثانوي

21187100347بعد الثانوي

3989100150أعلى من المعدل

11287100674وفك المعدل

2494100108ألل من المعدل

2989100355ٌعمل

11187100578ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

األم:  مستوى النشاط فً األماكن العامة 7.15

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



لٌس ناشطاناشط إلى حد ماناشط جدا

nالمجموع

41680100947

5887100347بٌروت و جبل لبنان

32571100216الشمال

72272100223الجنوب و النبطٌة

2989100161البماع

51679100479ذكر

31681100468أنثى

18-2141878100341

22-2551481100267

26-2931581100339

41581100700لم ٌتزوج أبدا

51877100247سبك له الزواج

4108610057ألل من االبتدائً

41581100163اعدادي/ ابتدائً 

51482100371ثانوي

41977100356بعد الثانوي

31087100147أعلى من المعدل

51679100674وفك المعدل

42077100125ألل من المعدل

51579100360ٌعمل

31680100587ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

األخت/ األخ :  مستوى النشاط فً األماكن العامة 7.16

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



لٌس ناشطاناشط إلى حد ماناشط جدا

nالمجموع

102961100972

122365100369بٌروت و جبل لبنان

23365100224الشمال

223543100220الجنوب و النبطٌة

13069100159البماع

113157100491ذكر

72765100481أنثى

18-21143155100363

22-2592864100268

26-2952966100341

113059100729لم ٌتزوج أبدا

62668100243سبك له الزواج

3237410056ألل من االبتدائً

72866100165اعدادي/ ابتدائً 

142659100388ثانوي

83558100363بعد الثانوي

132859100149أعلى من المعدل

102961100697وفك المعدل

63361100125ألل من المعدل

73063100366ٌعمل

112960100606ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

صدٌك حمٌم:  مستوى النشاط فً األماكن العامة 7.17

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



شارن فً 

االنتخابات

لم ٌشارن فً 

االنتخابات

nالمجموع

1189100998

1090100378بٌروت و جبل لبنان

892100229الشمال

1387100228الجنوب و النبطٌة

1387100163البماع

1189100500ذكر

1090100498أنثى

18-21-100100370

22-25-100100274

26-293664100354

595100745لم ٌتزوج أبدا

3169100253سبك له الزواج

188210057ألل من االبتدائً

892100169اعدادي/ ابتدائً 

892100400ثانوي

1387100372بعد الثانوي

991100156أعلى من المعدل

1189100712وفك المعدل

1090100128ألل من المعدل

1981100377ٌعمل

595100621ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

2009 شارن فً االنتخابات البرلمانٌة لسنة 7.18

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



واجب وطنً

دعم شاغلً 

أردت التغٌٌرالمناصب الحالٌٌن

بسبب ضغط من 

أخرىاألسرة أو األصدلاء

nالمجموع

7843106100123

6255181010047بٌروت و جبل لبنان

1210018--853الشمال

10033-86446الجنوب و النبطٌة

10025-11-863البماع

10057-89344ذكر

6351181310066أنثى

5964171310046لم ٌتزوج أبدا

89325110077سبك له الزواج

2010011--755ألل من االبتدائً

10021-12-854اعدادي/ ابتدائً 

6310881210040ثانوي

10051-113-86بعد الثانوي

81710016-714أعلى من المعدل

81448310091وفك المعدل

23910016--68ألل من المعدل

10077-842311ٌعمل

638281910046ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الحالة االجتماعٌة

التحصٌل العلمً

2009 سبب المشاركة فً االنتخابات البرلمانٌة لسنة 7.19

المجموع

المجموع

 سنة29 - 26جمٌع الشباب الذٌن أعمارهم من 

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 

الوضع االلتصادي لألسرة



ألل من العمر 

المانونً

غٌر مؤهل لسبب 

غٌر مهتمأخر

ال ٌوجد تعوٌل 

ال / على صوتً 

ٌحدث اختالف

ال أثك بأي أحد من 

المرشحٌن أو 

أخرىاألحزاب

nالمجموع

8719111100863

8808021100324بٌروت و جبل لبنان

0100210--88111الشمال

81011711100193الجنوب و النبطٌة

100136-1-9243البماع

8818110100436ذكر

8619211100427أنثى

18-2197022--100368

22-2594142-0100272

26-2957431152100223

9006110100691لم ٌتزوج أبدا

71421221100172سبك له الزواج

10046---9028ألل من االبتدائً

100147-882820اعدادي/ ابتدائً 

9007111100355ثانوي

84111211100315بعد الثانوي

100140--91171أعلى من المعدل

8719011100610وفك المعدل

8821100111-81ألل من المعدل

79215120100294ٌعمل

9215211100569ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

2009 سبب عدم المشاركة فً االنتخابات البرلمانٌة لسنة 7.20

المجموع

المجموع

2009جمٌع الشباب الذٌن لم ٌشاركوا فً فً االنتخابات النٌابٌة لسنة 

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



النعم

nالمجموع

991100997

595100378بٌروت و جبل لبنان

793100228الشمال

1585100228الجنوب و النبطٌة

1189100163البماع

1090100500ذكر

793100497أنثى

18-21-100100368

22-250100100275

26-292971100354

496100744لم ٌتزوج أبدا

2872100253سبك له الزواج

138810057ألل من االبتدائً

793100167اعدادي/ ابتدائً 

793100400ثانوي

1189100373بعد الثانوي

892100156أعلى من المعدل

991100711وفك المعدل

793100128ألل من المعدل

1585100376ٌعمل

496100621ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

2010 شارن فً االنتخابات البلدٌة  لسنة 7.21

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



واجب وطنً

دعم شاغلً 

أردت التغٌٌرالمناصب الحالٌٌن

بسبب ضغط من 

أخرىاألسرة أو األصدلاء

nالمجموع

64101385100105

102010026-4327بٌروت و جبل لبنان

10019-76996الشمال

10037-632269الجنوب و النبطٌة

711066610023البماع

6511174310052ذكر

619714910053أنثى

22-25--100--1001

26-2964101285100104

46158191310036لم ٌتزوج أبدا

728163210069سبك له الزواج

1009-21-717ألل من االبتدائً

914510017-73اعدادي/ ابتدائً 

53201141110034ثانوي

667196310045بعد الثانوي

58111116510013أعلى من المعدل

649148510080وفك المعدل

710012-671313ألل من المعدل

6710155310064ٌعمل

5699161110041ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

2010 سبب المشاركة فً االنتخابات البلدٌة  لسنة 7.22

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب الذٌن شاركوا فً االنتخابات البلدٌة األخٌرة

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ألل من العمر 

المانونً

غٌر مؤهل لسبب 

غٌر مهتمأخر

ال ٌوجد تعوٌل 

ال / على صوتً 

ٌحدث اختالف

ال أثك بأي أحد من 

المرشحٌن أو 

أخرىاألحزاب

nالمجموع

83112111100887

31100352-80116بٌروت و جبل لبنان

1100209--86113الشمال

1100189-821114الجنوب و النبطٌة

12100137-8935البماع

84212111100447ذكر

83113111100440أنثى

18-21970210-100367

22-2591162-1100273

26-2947242044100247

8719110100706لم ٌتزوج أبدا

65327015100181سبك له الزواج

110048--83115ألل من االبتدائً

83312102100149اعدادي/ ابتدائً 

21100365-8819ثانوي

79115211100325بعد الثانوي

100143---85114أعلى من المعدل

84112011100627وفك المعدل

14611100115-78ألل من المعدل

73221122100310ٌعمل

9007111100577ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

2010 سبب  عدم المشاركة فً االنتخابات البلدٌة  لسنة 7.23

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب الذٌن لم ٌشاركوا فً االنتخابات البلدٌة األخٌرة

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ربمانعم فً األغلبنعم بالتأكٌد

فً األغلب لن 

ال أعرفال مطلماأشارن

nالمجموع

24132813175100999

15825202012100378بٌروت و جبل لبنان

100229-2611311022الشمال

2920297122100229الجنوب و النبطٌة

3016309114100163البماع

28102710204100502ذكر

18163016147100497أنثى

18-2119123011245100370

22-2523143312135100275

26-2930132116136100354

24122812196100747لم ٌتزوج أبدا

24172817104100252سبك له الزواج

2110181535210057ألل من االبتدائً

19132317244100169اعدادي/ ابتدائً 

17113212217100400ثانوي

3215291175100373بعد الثانوي

19123213167100155أعلى من المعدل

26132812164100714وفك المعدل

14122317249100128ألل من المعدل

25112613186100378ٌعمل

23143012165100621ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 الرغبة فً المشاركة فً االنتخابات الوطنٌة المادمة فً حال إجرائها فً المستمبل المرٌب7.24

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ألل من العمر 

المانونً

غٌر مؤهل لسبب 

أخر

سوف أكون خارج 

غٌر مهتمالبلد

ال ٌوجد تعوٌل 

ال / على صوتً 

ٌحدث اختالف

ال أثك بأي أحد من 

المرشحٌن أو 

األحزاب

بسبب االحتجاج أو 

أخرىالمماطعة

nالمجموع

21214013014100295

4003100159-133-22بٌروت و جبل لبنان

313310067-102150الشمال

610040-4537-363الجنوب و النبطٌة

710029-38515-277البماع

22314112615100144ذكر

20003913602100151أنثى

18-2147--32118-2100126

22-251-261-303310063

26-29-613324918100106

2713100227-260141لم ٌتزوج أبدا

610068-37543-17سبك له الزواج

10024--45-40-132ألل من االبتدائً

210063-52220-205اعدادي/ ابتدائً 

3024100133-128-34ثانوي

710075-32348335بعد الثانوي

10049--22-545-27أعلى من المعدل

4212616100196-212وفك المعدل

10049--54-27-162ألل من المعدل

4613125100116-104ٌعمل

23513002100179-30ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 سبب عدم الرغبة فً المشاركة فً االنتخابات الوطنٌة المادمة فً حال إجرائها فً المستمبل المرٌب7.25

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب الذٌن ال ٌرغبوا فً المشاركة فً االنتخابات النٌابٌة المادمة

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أبدا أو تمرٌبا أبدامن ولت إلى أخرغالبا

nالمجموع

125236100994

65539100373بٌروت و جبل لبنان

44947100230الشمال

284923100229الجنوب و النبطٌة

165331100162البماع

165431100496ذكر

84943100498أنثى

18-2184844100369

22-25125434100275

26-29175429100350

115138100741لم ٌتزوج أبدا

155628100253سبك له الزواج

13464210057ألل من االبتدائً

124443100168اعدادي/ ابتدائً 

75241100398ثانوي

175626100371بعد الثانوي

135236100156أعلى من المعدل

115335100711وفك المعدل

154540100126ألل من المعدل

175033100374ٌعمل

95338100620ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

األحداث السٌاسٌة الحالٌة/ السٌاسة الوطنٌة :  مسائل عامة ٌتم منالشتها مع األسرة و األصدلاء7.26

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أبدا أو تمرٌبا أبدامن ولت إلى أخرغالبا

nالمجموع

285319100996

364916100375بٌروت و جبل لبنان

156817100230الشمال

324919100229الجنوب و النبطٌة

264529100162البماع

305318100498ذكر

255421100498أنثى

18-21285418100370

22-25275419100275

26-29285319100351

295219100743لم ٌتزوج أبدا

245818100253سبك له الزواج

16632110057ألل من االبتدائً

175825100168اعدادي/ ابتدائً 

295318100399ثانوي

345016100372بعد الثانوي

255025100156أعلى من المعدل

265519100713وفك المعدل

414810100126ألل من المعدل

255520100375ٌعمل

305218100621ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

مشاكل الفساد:  مسائل عامة ٌتم منالشتها مع األسرة و األصدلاء7.27

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أبدا أو تمرٌبا أبدامن ولت إلى أخرغالبا

nالمجموع

424513100999

61309100377بٌروت و جبل لبنان

236413100230الشمال

43489100229الجنوب و النبطٌة

334126100163البماع

444413100501ذكر

414613100498أنثى

18-21394912100370

22-25434314100276

26-29464112100353

434413100746لم ٌتزوج أبدا

424611100253سبك له الزواج

33551210057ألل من االبتدائً

394417100169اعدادي/ ابتدائً 

464312100400ثانوي

434512100373بعد الثانوي

404713100156أعلى من المعدل

404614100714وفك المعدل

58348100127ألل من المعدل

414713100377ٌعمل

444313100622ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

الخدمات العامة:  مسائل عامة ٌتم منالشتها مع األسرة و األصدلاء7.28

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أبدا أو تمرٌبا أبدامن ولت إلى أخرغالبا

nالمجموع

265420100998

325216100376بٌروت و جبل لبنان

77023100230الشمال

364419100229الجنوب و النبطٌة

274528100163البماع

255223100500ذكر

265618100498أنثى

18-21255618100370

22-25215722100276

26-29314721100352

265421100745لم ٌتزوج أبدا

265520100253سبك له الزواج

17523110057ألل من االبتدائً

195823100169اعدادي/ ابتدائً 

295319100399ثانوي

275319100373بعد الثانوي

264727100156أعلى من المعدل

245719100714وفك المعدل

354520100126ألل من المعدل

225225100376ٌعمل

285517100622ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

المواضٌع البٌئٌة:   مسائل عامة ٌتم منالشتها مع األسرة و األصدلاء7.29

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أبدا أو تمرٌبا أبدامن ولت إلى أخرغالبا

nالمجموع

385111100993

404911100375بٌروت و جبل لبنان

266312100226الشمال

51437100229الجنوب و النبطٌة

354817100163البماع

41509100498ذكر

345214100495أنثى

18-21394912100367

22-25394813100275

26-2935579100351

385012100740لم ٌتزوج أبدا

39538100253سبك له الزواج

2371510057ألل من االبتدائً

345312100169اعدادي/ ابتدائً 

394912100397ثانوي

414811100370بعد الثانوي

454312100155أعلى من المعدل

365212100711وفك المعدل

42526100126ألل من المعدل

325711100375ٌعمل

424611100618ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

األمن العام/ األمن فً الشارع :  مسائل عامة ٌتم منالشتها مع األسرة و األصدلاء7.30

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أبدا أو تمرٌبا أبدامن ولت إلى أخرغالبا

nالمجموع

83755100993

22771100372بٌروت و جبل لبنان

14653100230الشمال

194536100229الجنوب و النبطٌة

183647100162البماع

94348100497ذكر

73063100496أنثى

18-2133661100368

22-25113851100274

26-29113950100351

73657100740لم ٌتزوج أبدا

134245100253سبك له الزواج

4257110057ألل من االبتدائً

103654100167اعدادي/ ابتدائً 

43265100400ثانوي

124642100369بعد الثانوي

53362100156أعلى من المعدل

83953100710وفك المعدل

103258100126ألل من المعدل

103753100374ٌعمل

73756100619ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

سٌاسات األحزاب/ االنتخابات المادمة :  مسائل عامة ٌتم منالشتها مع األسرة و األصدلاء7.31

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أبدا أو تمرٌبا أبدامن ولت إلى أخرغالبا

nالمجموع

114644100991

15049100373بٌروت و جبل لبنان

34354100229الشمال

273836100228الجنوب و النبطٌة

225128100161البماع

124938100496ذكر

94150100495أنثى

18-2183854100368

22-25124939100272

26-29145135100351

94446100739لم ٌتزوج أبدا

165033100252سبك له الزواج

12385010057ألل من االبتدائً

164341100165اعدادي/ ابتدائً 

74151100399ثانوي

115236100370بعد الثانوي

63857100155أعلى من المعدل

114643100708وفك المعدل

145135100127ألل من المعدل

154540100375ٌعمل

84646100616ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

الحرب فً سورٌا:  مسائل عامة ٌتم منالشتها مع األسرة و األصدلاء7.32

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أبدا أو تمرٌبا أبدامن ولت إلى أخرغالبا

nالمجموع

164539100987

144047100368بٌروت و جبل لبنان

105039100229الشمال

244730100229الجنوب و النبطٌة

214336100161البماع

184536100496ذكر

144443100491أنثى

18-21154936100367

22-25184537100272

26-29163846100348

164440100735لم ٌتزوج أبدا

184537100252سبك له الزواج

12385110057ألل من االبتدائً

154640100167اعدادي/ ابتدائً 

114743100398ثانوي

234333100365بعد الثانوي

114842100156أعلى من المعدل

174538100704وفك المعدل

203941100126ألل من المعدل

163945100373ٌعمل

174835100614ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

لوة وتأثٌر الشباب فً لبنان:  مسائل عامة ٌتم منالشتها مع األسرة و األصدلاء7.33

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ناشطٌن إلى حد ماناشطٌن جدا

غٌر ناشطٌن إلى 

غٌر ناشطٌن أبداحد ما

nالمجموع

2856114100898

4145122100313بٌروت و جبل لبنان

1563139100203الشمال

2360134100226الجنوب و النبطٌة

296560100156البماع

275895100466ذكر

2954143100432أنثى

18-212858105100351

22-25335593100259

26-292356174100288

2956115100664لم ٌتزوج أبدا

2559143100234سبك له الزواج

2246191310052ألل من االبتدائً

1962136100156اعدادي/ ابتدائً 

3054133100349ثانوي

325882100341بعد الثانوي

375734100154أعلى من المعدل

2858113100640وفك المعدل

1949239100102ألل من المعدل

2557134100341ٌعمل

3056104100557ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 الرؤٌة حول مشاركة الشباب فً  منظمات العمل التطوع7.34ً

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



النعم

nالمجموع

5644100909

5446100340بٌروت و جبل لبنان

5644100194الشمال

6634100224الجنوب و النبطٌة

4654100151البماع

5941100467ذكر

5248100442أنثى

18-216733100345

22-255149100258

26-294654100306

5941100676لم ٌتزوج أبدا

4753100233سبك له الزواج

287210052ألل من االبتدائً

5149100151اعدادي/ ابتدائً 

5941100362ثانوي

6040100344بعد الثانوي

6436100153أعلى من المعدل

5743100640وفك المعدل

4258100114ألل من المعدل

5347100350ٌعمل

5842100559ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 االعتماد حول أن المنظمات التطوعٌة تعبر عن تمدٌرها النضمام الشباب إلٌها ومشاركتهم فً العمل التطوع7.35ً

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ناشطٌن إلى حد ماناشطٌن جدا

غٌر ناشطٌن إلى 

غٌر ناشطٌن أبداحد ما

nالمجموع

1561159100886

16551713100302بٌروت و جبل لبنان

6661612100198الشمال

2359135100225الجنوب و النبطٌة

1667135100161البماع

15621211100463ذكر

1559188100423أنثى

18-211760149100341

22-251763118100258

26-2911581911100287

1562149100652لم ٌتزوج أبدا

14571811100234سبك له الزواج

840193210054ألل من االبتدائً

10582012100155اعدادي/ ابتدائً 

1957168100338ثانوي

1570105100339بعد الثانوي

216199100153أعلى من المعدل

1562158100629وفك المعدل

10552015100102ألل من المعدل

13591711100340ٌعمل

1662138100546ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 الرؤٌة حول المشاركة السٌاسٌة للشباب7.36

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



النعم

nالمجموع

3367100880

3565100319بٌروت و جبل لبنان

2080100195الشمال

5050100217الجنوب و النبطٌة

2773100149البماع

3664100450ذكر

3070100430أنثى

18-213664100319

22-253169100255

26-293268100306

3367100646لم ٌتزوج أبدا

3565100234سبك له الزواج

128810053ألل من االبتدائً

2377100149اعدادي/ ابتدائً 

3862100349ثانوي

3862100329بعد الثانوي

4456100149أعلى من المعدل

3367100622وفك المعدل

2476100107ألل من المعدل

3367100349ٌعمل

3466100531ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 االعتماد حول أن األحزاب السٌاسٌة تعبر عن تمدٌرها النضمام الشباب إلٌها ومشاركتهم فً العمل السٌاس7.37ً

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ناشطٌن إلى حد ماناشطٌن جدا

غٌر ناشطٌن إلى 

غٌر ناشطٌن أبداحد ما

nالمجموع

1761175100906

1851265100318بٌروت و جبل لبنان

7691410100202الشمال

2457145100227الجنوب و النبطٌة

217170100159البماع

1961146100469ذكر

1560214100437أنثى

18-211863135100350

22-251962146100261

26-291455265100295

1862155100669لم ٌتزوج أبدا

1556236100237سبك له الزواج

648222410054ألل من االبتدائً

1260217100158اعدادي/ ابتدائً 

2058184100353ثانوي

1966132100341بعد الثانوي

2561114100154أعلى من المعدل

1662175100643وفك المعدل

12522510100107ألل من المعدل

1856215100346ٌعمل

1764145100560ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 النظرة إلى مستوى انخراط الشباب ونشاطهم فً مجتمعهم المحلً فً لبنان7.38

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



النعم

nالمجموع

4951100892

4456100315بٌروت و جبل لبنان

4852100199الشمال

5941100226الجنوب و النبطٌة

4753100152البماع

5347100454ذكر

4555100438أنثى

18-215743100330

22-254852100253

26-294159100309

5149100660لم ٌتزوج أبدا

4555100232سبك له الزواج

237710054ألل من االبتدائً

4753100154اعدادي/ ابتدائً 

5347100360ثانوي

5347100324بعد الثانوي

6040100151أعلى من المعدل

5050100633وفك المعدل

3565100106ألل من المعدل

4654100355ٌعمل

5248100537ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 االعتماد حول أن الناس ٌعبرون عن تمدٌرهم النخراط الشباب فً مجتمعهم المحل7.39ً

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



النعم

nالمجموع

1684100924

1981100350بٌروت و جبل لبنان

991100203الشمال

3070100216الجنوب و النبطٌة

694100155البماع

1783100466ذكر

1585100458أنثى

18-212080100345

22-251387100263

26-291585100316

1684100690لم ٌتزوج أبدا

1783100234سبك له الزواج

49610054ألل من االبتدائً

1090100155اعدادي/ ابتدائً 

2179100370ثانوي

1783100345بعد الثانوي

2377100150أعلى من المعدل

1684100652وفك المعدل

1090100120ألل من المعدل

1486100355ٌعمل

1882100569ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 االعتماد حول أن الساسة ٌولون اهتماما كافٌا لألمور ذات الصلة بالشباب7.40

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



فً / فً األسر

فً المجتمع المحلًمع األصدلاءالبٌت

/ فً الشارع 

األماكن العامة

/ المدرسة 

األحزاب السٌاسٌةالمنظمات الطوعٌةالنماباتمكان العملالمؤسسات التعلٌمٌة

وسائل / االنترنت 

التواصل 

االجتماعً

االحتجاجات 

/ السٌاسٌة 

/ اإلضراب

أخرىالمظاهرات

nالمجموع

42269441115321100976

183515571418223100375بٌروت و جبل لبنان

100209-0130-76143110الشمال

100229--135-42344433الجنوب و النبطٌة

100163-461513421125110البماع

42269442216320100492ذكر

43279441113321100484أنثى

18-2141336340114421100364

22-25432212432225331100273

26-294422103431-6132100339

41279441114321100729لم ٌتزوج أبدا

462310322206040100247سبك له الزواج

10056--45--2-4823118ألل من االبتدائً

100167-12424-5621543اعدادي/ ابتدائً 

35318362216332100396ثانوي

432513432214211100357بعد الثانوي

100155-36251422242812أعلى من المعدل

44278331114321100692وفك المعدل

39229881114321100127ألل من المعدل

46229523215031100375ٌعمل

40299251115421100601ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 المجال األول األكثر أهمٌة للشباب، والذي ٌؤثر على المسائل التً ٌهتم بها الشباب7.41

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



فً / فً األسر

فً المجتمع المحلًمع األصدلاءالبٌت

/ فً الشارع 

األماكن العامة

/ المدرسة 

األحزاب السٌاسٌةالمنظمات الطوعٌةالنماباتمكان العملالمؤسسات التعلٌمٌة

وسائل / االنترنت 

التواصل 

االجتماعً

االحتجاجات 

/ السٌاسٌة 

/ اإلضراب

أخرىالمظاهرات

nالمجموع

8261510117447621100967

9141611153888431100366بٌروت و جبل لبنان

100209-6476986106100الشمال

100229-1223191081321290الجنوب و النبطٌة

5231789105312261100163البماع

92912998446621100488ذكر

7221810126438621100479أنثى

18-2182415913766562-100364

22-25926119107339831100272

26-29828181178327421100331

8261410127546621100721لم ٌتزوج أبدا

926161069329731100246سبك له الزواج

10056-1132141255524112ألل من االبتدائً

4341212712316630100167اعدادي/ ابتدائً 

923168146665520100392ثانوي

924159117339721100352بعد الثانوي

100155-620201264771064أعلى من المعدل

927149119436521100687وفك المعدل

82511101235271321100123ألل من المعدل

8301411510336721100370ٌعمل

823159146547620100597ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 المجال الثانً فً األهمٌة للشباب، والذي ٌؤثر على المسائل التً ٌهتم بها الشباب7.42

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



فً / فً األسر

فً المجتمع المحلًمع األصدلاءالبٌت

/ فً الشارع 

األماكن العامة

/ المدرسة 

األحزاب السٌاسٌةالمنظمات الطوعٌةالنماباتمكان العملالمؤسسات التعلٌمٌة

وسائل / االنترنت 

التواصل 

االجتماعً

االحتجاجات 

/ السٌاسٌة 

/ اإلضراب

أخرىالمظاهرات

nالمجموع

69121010836121661100950

587784413171761100352بٌروت و جبل لبنان

100209-471613179012209الشمال

100227-10131211813139145الجنوب و النبطٌة

4101488776201224100162البماع

710101010936141460100481ذكر

5814910837111962100469أنثى

18-2157119126210112061100361

22-2551212911825131672100269

26-2989131161253151251100320

61011811837121851100706لم ٌتزوج أبدا

100244-7914156103415118سبك له الزواج

10055-29136-8151511418ألل من االبتدائً

89151671023101460100163اعدادي/ ابتدائً 

58159117410101552100382ثانوي

6107712735162071100350بعد الثانوي

45115854111223111100155أعلى من المعدل

610121111936121551100676وفك المعدل

6121099932171561100117ألل من المعدل

811101191234141261100361ٌعمل

5813911638121961100589ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 المجال الثالث فً األهمٌة للشباب، والذي ٌؤثر على المسائل التً ٌهتم بها الشباب7.43

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



استخدام الوقت.   8

الجٌممالعب رٌاضٌةالطبٌعةمكان عامالشارعبٌوت ناس آخرٌنالبٌت

/ منتجعات خاصة 

مماهً انترنتمماهً و مطاعمنوادي

موالت، مراكز 

أخرىتسوق

nالمجموع

581274122152331001000

431312712307264100378بٌروت و جبل لبنان

7943301203312100230الشمال

39237422327334100229الجنوب و النبطٌة

1011100163-11-801031البماع

531111413316313100502ذكر

64142411113053100498أنثى

18-21501311513314433100370

22-2561115411306134100276

26-2965144312105132100354

57128412314233100747لم ٌتزوج أبدا

42100253-62144411116سبك له الزواج

410057-28----5911134ألل من االبتدائً

2321100169-611564132اعدادي/ ابتدائً 

52168511315135100401ثانوي

6285412307142100373بعد الثانوي

41100156-58107611626أعلى من المعدل

56146412105334100714وفك المعدل

12100128-1-669114124ألل من المعدل

55147312306323100378ٌعمل

60117511214143100622ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 المكان األول الذي ألضً فٌه معظم أولات الفراغ8.1

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



مماهً انترنتمماهً و مطاعمالجٌممالعب رٌاضٌةالطبٌعةمكان عامالشارعبٌوت ناس آخرٌنالبٌت

موالت، مراكز 

سٌنماتسوق

البٌت الصٌفً ، 

البٌت الثانً أو ما 

شابه

السٌر / المشً 

أخرىالتنزهعلى األلدام

nالمجموع

42777344167621444100990

317410724166943438100376بٌروت و جبل لبنان

363100227-428133133171221الشمال

821511366165412523100227الجنوب و النبطٌة

100160-33-3514306514450البماع

5221154561710111335100500ذكر

333293221431122653100490أنثى

18-2142087654159531336100365

22-2532866247159721623100275

26-2963458233182513354100350

42377445168522445100738لم ٌتزوج أبدا

64146122172811433100252سبك له الزواج

94710057--842-2-32276-ألل من االبتدائً

553100166-8325622218631اعدادي/ ابتدائً 

32557636156732327100399ثانوي

42568265179622342100368بعد الثانوي

425366472251121121100155أعلى من المعدل

52777334167521444100709وفك المعدل

2848100124-42897056982ألل من المعدل

62386245205412454100376ٌعمل

42967434138621434100614ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 المكان الثانً الذي ألضً فٌه معظم أولات الفراغ8.2

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



بٌوت ناس آخرٌنالبٌت

دردشة )الشارع 

(مع الناس

مكان عام 

منتزهات، )

(حدائك، شواطئ

الحمول، )الطبٌعة 

الجٌممالعب رٌاضٌة(الغابات، الجبال

/ منتجعات خاصة 

مماهً انترنتمماهً و مطاعمنوادي

موالت، مراكز 

تسوق

مراكز ألعاب 

تملٌدٌة

مراكز ألعاب 

سٌنماحدٌثة

معارض / مسرح 

متاحف/ فنٌة 

البٌت الصٌفً ، 

البٌت الثانً أو ما 

شابه

السٌر / المشً 

أخرىالتنزهعلى األلدام

nالمجموع

6866123116911214117132100948

7822134213111631912563100354بٌروت و جبل لبنان

0115241100227-491013121113940الشمال

19110100219-5744123122913413الجنوب و النبطٌة

10146100148-46661140197121211البماع

6784133216128324116132100487ذكر

6929213016616104128133100461أنثى

18-2159550232141611214017111100361

22-256775334217510215125152100266

26-295848022116513114218135100321

58661232151010215117132100710لم ٌتزوج أبدا

2117153100238-86661211185161سبك له الزواج

10054-1012--722-618--3-1061311ألل من االبتدائً

111182100158-1168302-211147211اعدادي/ ابتدائً 

67331332201111116025113100376ثانوي

6737114215815224215122100360بعد الثانوي

100153-183278-23616-6614028أعلى من المعدل

6866122216911214016152100684وفك المعدل

212105100109-24188721-4-31185ألل من المعدل

7874023116710224217142100362ٌعمل

48572232161112214017122100586ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

المكان الثالث الذي ألضً فٌه معظم أولات الفراغ 8.3

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



النعم

nالمجموع

5644100998

6733100377بٌروت و جبل لبنان

5050100229الشمال

3862100229الجنوب و النبطٌة

6733100163البماع

5842100500ذكر

5446100498أنثى

18-216139100370

22-255743100276

26-295050100352

5743100746لم ٌتزوج أبدا

5545100252سبك له الزواج

455510057ألل من االبتدائً

5347100169اعدادي/ ابتدائً 

5743100400ثانوي

6040100372بعد الثانوي

8020100156أعلى من المعدل

5446100712وفك المعدل

4555100128ألل من المعدل

6139100376ٌعمل

5347100622ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 هل لضى ولت خارج الحً السكنً خالل األسبوع الماض8.4ً

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



النعم

nالمجموع

4456100996

5050100377بٌروت و جبل لبنان

4456100227الشمال

2872100229الجنوب و النبطٌة

5050100163البماع

4654100499ذكر

4159100497أنثى

18-214654100370

22-254357100275

26-294159100351

4456100745لم ٌتزوج أبدا

4258100251سبك له الزواج

297110057ألل من االبتدائً

3763100169اعدادي/ ابتدائً 

4357100400ثانوي

5050100370بعد الثانوي

7030100155أعلى من المعدل

4159100711وفك المعدل

2971100128ألل من المعدل

5050100376ٌعمل

4060100620ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 لضى ولت خارج المدٌنة أو المرٌة خالل األسبوع الماض8.5ً

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال ٌنطبكبالتاكسًبسٌارة خاصةبالدراجة النارٌةبالدراجة الهوائٌةمشٌا على األلدام

nالمجموع

67122811100998

75012201100376بٌروت و جبل لبنان

80021700100230الشمال

56263231100229الجنوب و النبطٌة

05230100163-45البماع

64142911100501ذكر

02721100497-71أنثى

18-2174132010100369

22-2564033020100276

26-2961-13612100353

70132520100745لم ٌتزوج أبدا

54114113100253سبك له الزواج

10057-8531111ألل من االبتدائً

32111100169-74اعدادي/ ابتدائً 

70022710100400ثانوي

58133621100372بعد الثانوي

2100156-247-50أعلى من المعدل

68122720100712وفك المعدل

82141111100128ألل من المعدل

59143421100377ٌعمل

73022411100621ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 الوسٌلة المعتادة للذهاب للشراء من الدكان8.6

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



بالتاكسًبسٌارة خاصةبالدراجة النارٌةبالدراجة الهوائٌةمشٌا على األلدام

/ بالباص

المترو/ السٌرفٌس

لم أذهب )ال ٌنطبك 

(أبدا للطبٌب

nالمجموع

502731127100997

1705120100376-2بٌروت و جبل لبنان

100230-110173122الشمال

723681730100229الجنوب و النبطٌة

100162-84113--2البماع

41375935100501ذكر

700701319100496أنثى

18-21512751025100369

22-25701711415100275

26-294-1728312100353

511711129100744لم ٌتزوج أبدا

281831100253-6سبك له الزواج

10056-161656147ألل من االبتدائً

2711533100168-7اعدادي/ ابتدائً 

1709213100401-5ثانوي

311791015100372بعد الثانوي

0100156-915--4أعلى من المعدل

402741217100711وفك المعدل

14124711916100128ألل من المعدل

503731028100376ٌعمل

601731127100621ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 الوسٌلة المعتادة لزٌارة الطبٌب8.7

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



بالتاكسًبسٌارة خاصةبالدراجة النارٌةبالدراجة الهوائٌةمشٌا على األلدام

/ بالباص

المترو/ السٌرفٌس

لم أذهب )ال ٌنطبك 

أبدا للممهى او 

(المطعم

nالمجموع

120370825100984

2676311100363-11بٌروت و جبل لبنان

180367812100230الشمال

1415641221100228الجنوب و النبطٌة

187712100163-3البماع

140570623100496ذكر

0691127100488-10أنثى

18-211504641025100366

22-25120272932100271

26-299-174628100347

130367926100736لم ٌتزوج أبدا

279622100248-8سبك له الزواج

1311251146410057ألل من االبتدائً

2671055100168-12اعدادي/ ابتدائً 

130268719100389ثانوي

110375812100370بعد الثانوي

2100156-2893-5أعلى من المعدل

1202711023100703وفك المعدل

2407385620100123ألل من المعدل

375523100375-11ٌعمل

1302651026100609ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 الوسٌلة المعتادة للذهاب الى الممهى أو المطعم8.8

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أشعر باألمنأشعر باألمن

nالمجموع

9010100987

937100375بٌروت و جبل لبنان

8812100229الشمال

8515100224الجنوب و النبطٌة

964100159البماع

9010100499ذكر

919100488أنثى

18-219010100365

22-258713100270

26-29946100352

8812100735لم ٌتزوج أبدا

982100252سبك له الزواج

91910057ألل من االبتدائً

928100168اعدادي/ ابتدائً 

928100396ثانوي

8812100366بعد الثانوي

946100152أعلى من المعدل

9010100710وفك المعدل

8713100123ألل من المعدل

919100376ٌعمل

9010100611ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 الشعور باألمن من الجرٌمة فً الحً السكنً الذي أسكن فٌه8.9

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أشعر باألمنأشعر باألمن

nالمجموع

973100997

991100378بٌروت و جبل لبنان

955100230الشمال

964100228الجنوب و النبطٌة

100161-100البماع

973100501ذكر

982100496أنثى

18-21982100370

22-25973100273

26-29973100354

973100745لم ٌتزوج أبدا

991100252سبك له الزواج

94610057ألل من االبتدائً

982100169اعدادي/ ابتدائً 

991100399ثانوي

973100372بعد الثانوي

100155-100أعلى من المعدل

973100713وفك المعدل

991100127ألل من المعدل

982100376ٌعمل

973100621ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 الشعور باألمن خارج البٌت فً الحً السكنً أثناء النهار8.10

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أشعر باألمنأشعر باألمن

nالمجموع

8515100949

8911100353بٌروت و جبل لبنان

7426100226الشمال

8416100222الجنوب و النبطٌة

955100148البماع

8812100488ذكر

8119100461أنثى

18-218515100350

22-258218100258

26-298713100341

8317100707لم ٌتزوج أبدا

8911100242سبك له الزواج

802010056ألل من االبتدائً

8416100161اعدادي/ ابتدائً 

8713100377ثانوي

8317100355بعد الثانوي

955100148أعلى من المعدل

8317100682وفك المعدل

8020100117ألل من المعدل

8713100365ٌعمل

8317100584ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 الشعور باألمن خارج البٌت فً الحً السكنً أثناء اللٌل8.11

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



نعم، مرات للٌلةال

nالمجموع

973100990

946100376بٌروت و جبل لبنان

982100230الشمال

982100222الجنوب و النبطٌة

991100162البماع

1000100496ذكر

937100494أنثى

18-21973100369

22-25973100269

26-29964100352

982100738لم ٌتزوج أبدا

937100252سبك له الزواج

96410057ألل من االبتدائً

973100168اعدادي/ ابتدائً 

973100396ثانوي

964100369بعد الثانوي

964100155أعلى من المعدل

973100709وفك المعدل

973100124ألل من المعدل

973100373ٌعمل

973100617ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 التعرض للتحرش الجنسً خالل األشهر الثالثة الماضٌة8.12

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



راضً إلى حدا ماراضً جدا

غٌر راضً إلى 

غٌر راضً أبداحدا ما

nالمجموع

484651100991

544050100370بٌروت و جبل لبنان

514252100229الشمال

100229-42545الجنوب و النبطٌة

385551100163البماع

474850100497ذكر

494551100494أنثى

18-21524251100368

22-25474661100276

26-29435341100347

484651100738لم ٌتزوج أبدا

494741100253سبك له الزواج

285616110056ألل من االبتدائً

375841100167اعدادي/ ابتدائً 

544041100397ثانوي

504550100371بعد الثانوي

100156-65324أعلى من المعدل

474750100711وفك المعدل

305884100123ألل من المعدل

415361100373ٌعمل

534251100618ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 مدى الرضا عن مكان السكن8.13

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



الرٌف/ لرٌة مدٌنة صغٌرةمدٌنة كبٌرة

nالمجموع

423127100969

503416100359بٌروت و جبل لبنان

331750100227الشمال

344225100223الجنوب و النبطٌة

493516100160البماع

422928100486ذكر

413325100483أنثى

18-21433324100363

22-25412831100273

26-29413227100333

423226100722لم ٌتزوج أبدا

412929100247سبك له الزواج

4584610055ألل من االبتدائً

423128100162اعدادي/ ابتدائً 

393625100389ثانوي

443025100363بعد الثانوي

552916100154أعلى من المعدل

403129100695وفك المعدل

413326100119ألل من المعدل

442927100362ٌعمل

413227100607ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 مكان السكن المفضل للعٌش به8.14

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



االنترنت و وسائل اإلعالم.   9

/ ٌستخدم الكمبٌوتر 

االب توب بشكل 

معتاد و ٌمتلن 

واحد  لالستعمال

/ ٌستخدم الكمبٌوتر 

االب توب بشكل 

معتاد و ال ٌمتلن 

واحد  لالستعمال

ال ٌستخدم 

االب / الكمبٌوتر 

توب بشكل معتاد

nالمجموع

644321001000

71326100378بٌروت و جبل لبنان

61435100230الشمال

62137100229الجنوب و النبطٌة

581131100163البماع

66430100502ذكر

63433100498أنثى

18-2169427100370

22-2571227100276

26-2952643100354

68429100747لم ٌتزوج أبدا

52642100253سبك له الزواج

3565910057ألل من االبتدائً

42454100169اعدادي/ ابتدائً 

65331100401ثانوي

80416100373بعد الثانوي

8956100156أعلى من المعدل

65332100714وفك المعدل

35759100128ألل من المعدل

59536100378ٌعمل

68428100622ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

الب توب/  ٌستخدم الكمبٌوتر 9.1

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



/ ٌستخدم التابلت 

أي باد بشكل معتاد 

و ٌمتلن واحد  

لالستعمال

/ ٌستخدم التابلت 

أي باد بشكل معتاد 

و ال ٌمتلن واحد  

لالستعمال

/ ال ٌستخدم التابلت 

أي باد بشكل معتاد

nالمجموع

30565100998

49644100377بٌروت و جبل لبنان

18280100230الشمال

23572100228الجنوب و النبطٌة

19774100163البماع

29566100501ذكر

32464100497أنثى

18-2140356100369

22-2527468100276

26-2920872100353

32563100746لم ٌتزوج أبدا

23770100252سبك له الزواج

549010057ألل من االبتدائً

14482100168اعدادي/ ابتدائً 

38557100400ثانوي

34660100373بعد الثانوي

54541100156أعلى من المعدل

29567100714وفك المعدل

11683100126ألل من المعدل

21674100377ٌعمل

37559100621ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 ٌستخدم األي باد9.2

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ٌستخدم الموباٌل 

الذكً بشكل معتاد 

و ٌمتلن واحد  

لالستعمال

ٌستخدم الموباٌل 

الذكً بشكل معتاد 

و ال ٌمتلن واحد  

لالستعمال

ال ٌستخدم الموباٌل 

الذكً بشكل معتاد

nالمجموع

94161001000

6100378-94بٌروت و جبل لبنان

9811100230الشمال

87113100229الجنوب و النبطٌة

9812100163البماع

9514100502ذكر

9207100498أنثى

18-219604100370

22-259415100276

26-299019100354

9415100747لم ٌتزوج أبدا

9316100253سبك له الزواج

410057-96ألل من االبتدائً

8100169-92اعدادي/ ابتدائً 

9108100401ثانوي

9712100373بعد الثانوي

1100156-99أعلى من المعدل

9405100714وفك المعدل

85313100128ألل من المعدل

9416100378ٌعمل

9406100622ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 ٌستخدم الموباٌل الذك9.3ً

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ٌستخدم الموباٌل 

العادي بشكل معتاد 

و ٌمتلن واحد  

لالستعمال

ٌستخدم الموباٌل 

العادي بشكل معتاد 

و ال ٌمتلن واحد  

لالستعمال

ال ٌستخدم الموباٌل 

العادي بشكل معتاد

nالمجموع

20179100998

29170100377بٌروت و جبل لبنان

94100230-6الشمال

30070100228الجنوب و النبطٌة

8786100163البماع

21178100500ذكر

19180100498أنثى

18-2126273100368

22-2514285100276

26-2919181100354

21277100745لم ٌتزوج أبدا

15184100253سبك له الزواج

9610057-4ألل من االبتدائً

14284100169اعدادي/ ابتدائً 

29170100399ثانوي

17282100373بعد الثانوي

21375100156أعلى من المعدل

18180100712وفك المعدل

26173100128ألل من المعدل

19180100378ٌعمل

20278100620ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 ٌستخدم الموباٌل العادي9.4

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أخرىالفرنسٌةاالنجلٌزٌةالعربٌة

nالمجموع

90811100994

851123100372بٌروت و جبل لبنان

96310100230الشمال

100229--9010الجنوب و النبطٌة

100163--928البماع

91701100501ذكر

89911100493أنثى

18-21861211100368

22-2593501100273

26-2994411100353

89911100741لم ٌتزوج أبدا

96301100253سبك له الزواج

10057--982ألل من االبتدائً

96310100169اعدادي/ ابتدائً 

871111100396ثانوي

90911100372بعد الثانوي

90812100156أعلى من المعدل

91811100711وفك المعدل

89811100125ألل من المعدل

92711100376ٌعمل

89911100618ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 اللغة األولى المستخدمة غالبا من أجل معرفة األخبار و المعلوماتاللغة األولى المستخدمة غالبا من أجل معرفة األخبار و المعلومات9.5

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أخرىالفرنسٌةاالنجلٌزٌةالعربٌة

أحصل على 

األخبار بلغة واحدة 

فمط

nالمجموع

73810144100976

9459235100366بٌروت و جبل لبنان

51100230-3397الشمال

54100221-82711الجنوب و النبطٌة

53915040100159البماع

6419143100494ذكر

73512145100482أنثى

18-2111429137100361

22-2564010044100269

26-2933211153100346

84110141100725لم ٌتزوج أبدا

4299157100251سبك له الزواج

8510055-2104ألل من االبتدائً

65100167-3284اعدادي/ ابتدائً 

9398144100387ثانوي

74716128100367بعد الثانوي

65611027100153أعلى من المعدل

73710146100697وفك المعدل

5289158100124ألل من المعدل

6338153100370ٌعمل

74211138100606ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 اللغة الثانٌة المستخدمة غالبا من أجل معرفة األخبار و المعلومات9.6

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



غالباأحٌانالم أستخدمها

nالمجموع

72235100995

70274100376بٌروت و جبل لبنان

76240100229الشمال

692110100228الجنوب و النبطٌة

76187100162البماع

70255100501ذكر

75214100494أنثى

18-2175223100369

22-2574224100274

26-2967258100352

74224100743لم ٌتزوج أبدا

65269100252سبك له الزواج

8117310056ألل من االبتدائً

78193100169اعدادي/ ابتدائً 

74224100400ثانوي

66276100370بعد الثانوي

69256100155أعلى من المعدل

72245100711وفك المعدل

77204100127ألل من المعدل

71246100374ٌعمل

73234100621ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

الجرائد و المجالت الوطنٌة المطبوعة:  مصدر األخبار و المعلومات األسبوع الماض9.7ً

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



غالباأحٌانالم أستخدمها

nالمجموع

85132100996

86122100376بٌروت و جبل لبنان

100229-8813الشمال

79165100228الجنوب و النبطٌة

88102100163البماع

85133100501ذكر

86132100495أنثى

18-2184142100369

22-2587121100274

26-2985123100353

85132100743لم ٌتزوج أبدا

87112100253سبك له الزواج

10056-982ألل من االبتدائً

9281100169اعدادي/ ابتدائً 

84133100400ثانوي

81173100371بعد الثانوي

83134100155أعلى من المعدل

84142100712وفك المعدل

9360100127ألل من المعدل

87102100375ٌعمل

84142100621ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

الجرائد و المجالت األجنبٌة المطبوعة:  مصدر األخبار و المعلومات األسبوع الماض9.8ً

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



غالباأحٌانالم أستخدمها

nالمجموع

144145100995

72766100375بٌروت و جبل لبنان

285913100229الشمال

124048100228الجنوب و النبطٌة

74548100163البماع

164143100499ذكر

114148100496أنثى

18-21144343100369

22-25144244100273

26-29143848100353

144343100743لم ٌتزوج أبدا

123553100252سبك له الزواج

28343910056ألل من االبتدائً

164638100168اعدادي/ ابتدائً 

104050100400ثانوي

144145100371بعد الثانوي

113257100155أعلى من المعدل

144343100711وفك المعدل

154144100127ألل من المعدل

134246100375ٌعمل

144145100620ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

التلفٌزٌون الوطنً:  مصدر األخبار و المعلومات األسبوع الماض9.9ً

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



غالباأحٌانالم أستخدمها

nالمجموع

473320100996

342937100375بٌروت و جبل لبنان

46478100229الشمال

493317100229الجنوب و النبطٌة

72218100163البماع

483318100500ذكر

453322100496أنثى

18-21373924100369

22-25493219100273

26-29582616100354

453520100743لم ٌتزوج أبدا

532820100253سبك له الزواج

61172210056ألل من االبتدائً

523513100169اعدادي/ ابتدائً 

483121100400ثانوي

413722100371بعد الثانوي

403723100155أعلى من المعدل

473320100712وفك المعدل

542917100127ألل من المعدل

503218100376ٌعمل

453421100620ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

التلفٌزٌون األجنبً:  مصدر األخبار و المعلومات األسبوع الماض9.10ً

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



غالباأحٌانالم أستخدمها

nالمجموع

552718100994

433126100375بٌروت و جبل لبنان

77203100227الشمال

462628100229الجنوب و النبطٌة

563212100163البماع

562618100499ذكر

522919100495أنثى

18-21592219100367

22-25533215100273

26-29502921100354

572617100741لم ٌتزوج أبدا

463123100253سبك له الزواج

8115510056ألل من االبتدائً

652312100168اعدادي/ ابتدائً 

522324100399ثانوي

473517100371بعد الثانوي

382636100155أعلى من المعدل

572716100711وفك المعدل

61319100126ألل من المعدل

542917100375ٌعمل

552619100619ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

الرادٌو الوطنً:  مصدر األخبار و المعلومات األسبوع الماض9.11ً

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



غالباأحٌانالم أستخدمها

nالمجموع

81146100994

731710100374بٌروت و جبل لبنان

87121100228الشمال

78158100229الجنوب و النبطٌة

8993100163البماع

79155100498ذكر

82127100496أنثى

18-2173199100368

22-2586113100273

26-2986105100353

79146100742لم ٌتزوج أبدا

85114100252سبك له الزواج

952310056ألل من االبتدائً

86122100169اعدادي/ ابتدائً 

77149100399ثانوي

78165100370بعد الثانوي

672212100155أعلى من المعدل

82135100712وفك المعدل

86104100125ألل من المعدل

84124100375ٌعمل

78157100619ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

الرادٌو األجنبً:  مصدر األخبار و المعلومات األسبوع الماض9.12ً

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



غالباأحٌانالم أستخدمها

nالمجموع

373331100979

502129100376بٌروت و جبل لبنان

294625100229الشمال

233740100211الجنوب و النبطٌة

393031100163البماع

323631100495ذكر

422830100484أنثى

18-21283537100366

22-25323335100272

26-29542917100341

333334100732لم ٌتزوج أبدا

513118100247سبك له الزواج

57321110055ألل من االبتدائً

423820100165اعدادي/ ابتدائً 

402931100391ثانوي

273439100368بعد الثانوي

442531100153أعلى من المعدل

353431100697وفك المعدل

393031100127ألل من المعدل

423523100373ٌعمل

333136100606ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

االنترنت و المدونات:  مصدر األخبار و المعلومات األسبوع الماض9.13ً

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



غالباأحٌانالم أستخدمها

nالمجموع

192655100979

331255100376بٌروت و جبل لبنان

94745100230الشمال

72568100210الجنوب و النبطٌة

202655100163البماع

162955100495ذكر

222256100484أنثى

18-21132562100366

22-25143056100272

26-29312544100341

182557100733لم ٌتزوج أبدا

213049100246سبك له الزواج

32353410055ألل من االبتدائً

153351100165اعدادي/ ابتدائً 

231957100390ثانوي

132859100369بعد الثانوي

192259100153أعلى من المعدل

172756100698وفك المعدل

263044100126ألل من المعدل

203149100372ٌعمل

182359100607ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

الفٌس بون:  مصدر األخبار و المعلومات األسبوع الماض9.14ً

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



غالباأحٌانالم أستخدمها

nالمجموع

223048100978

37855100376بٌروت و جبل لبنان

55342100229الشمال

112861100210الجنوب و النبطٌة

324028100163البماع

213148100496ذكر

242848100482أنثى

18-21172756100365

22-25193844100272

26-29332443100341

222949100732لم ٌتزوج أبدا

233245100246سبك له الزواج

24403610054ألل من االبتدائً

173846100164اعدادي/ ابتدائً 

312148100391ثانوي

163351100369بعد الثانوي

252253100153أعلى من المعدل

203149100696وفك المعدل

313237100127ألل من المعدل

253243100373ٌعمل

212852100605ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

االنترنت، وسائل أخرى على االنترنت:  مصدر األخبار و المعلومات األسبوع الماض9.15ً

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



النعم

nالمجموع

8911100999

8119100377بٌروت و جبل لبنان

982100230الشمال

919100229الجنوب و النبطٌة

919100163البماع

919100501ذكر

8713100498أنثى

18-21964100370

22-25928100275

26-297822100354

9010100746لم ٌتزوج أبدا

8812100253سبك له الزواج

861410057ألل من االبتدائً

937100169اعدادي/ ابتدائً 

8515100401ثانوي

937100372بعد الثانوي

937100156أعلى من المعدل

9010100713وفك المعدل

8218100128ألل من المعدل

8812100378ٌعمل

919100621ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 هل سبك و أن استخدم االنترنت9.16

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



25 percentileMedian75 percentileMeann

2465854

3454283بٌروت و جبل لبنان

36107223الشمال

3464204الجنوب و النبطٌة

1353144البماع

3465442ذكر

2464412أنثى

-لٌسوا شباب

18-213465350

22-253465248

26-292464256

3465636لم ٌتزوج أبدا

2454218سبك له الزواج

247547ألل من االبتدائً

2475155اعدادي/ ابتدائً 

2454318ثانوي

3465334بعد الثانوي

3465142أعلى من المعدل

2465621وفك المعدل

247589ألل من المعدل

2465317ٌعمل

3465537ال ٌعمل

(المتوسط) الساعات الٌومٌة التً ألضٌها على االنترنت 9.17

المجموع

جمٌع الشباب الذٌن سبك و أن استخدموا االنترنت

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



فً بٌوت األصدلاءفً البٌت

/ ممهى انترنت

مكان العملناديمركز شبابًالمدرسةممهى

nالمجموع

974030182726100859

9834293361429100286بٌروت و جبل لبنان

426100223-97333213الشمال

974438152521100204الجنوب و النبطٌة

98552051226100146البماع

964040184931100443ذكر

994017191418100416أنثى

18-21983538323811100354

22-25974930133926100249

26-2997361821348100256

974035223823100641لم ٌتزوج أبدا

236100218-9840123سبك له الزواج

4710047---942929ألل من االبتدائً

97353471137100156اعدادي/ ابتدائً 

974128382810100321ثانوي

994230941031100335بعد الثانوي

1004818391532100143أعلى من المعدل

974031153726100622وفك المعدل

94263710281810092ألل من المعدل

96373131560100317ٌعمل

98413029383100542ال ٌعمل

 مكان استخدام االنترنت9.18

المجموع

المجموع

%100كل فرد ٌمكن أن ٌستخدم االنترنت فً أكثر من مكان واحد، لذلن ٌمكن احتساب أكثر من . جمٌع الشباب الذٌن سبك و أن استخدموا االنترنت

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أكثر عبر االنترنت 

ولت أكثر شخصٌانفس الشًءمع األصدلاء

nالمجموع

263440100848

122860100286بٌروت و جبل لبنان

274824100221الشمال

323434100203الجنوب و النبطٌة

442333100138البماع

243739100441ذكر

293140100407أنثى

18-21253640100351

22-25263737100241

26-29293042100256

253540100632لم ٌتزوج أبدا

313138100216سبك له الزواج

23205710047ألل من االبتدائً

323632100151اعدادي/ ابتدائً 

213544100319ثانوي

283537100331بعد الثانوي

253441100143أعلى من المعدل

253540100613وفك المعدل

34283810090ألل من المعدل

282943100314ٌعمل

253837100534ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 ولت التحدث مع األصدلاء عبر االنترنت ، أو شخصٌا بدون أحد9.19

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب الذٌن سبك و أن استخدموا االنترنت

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أبدانادراأحٌاناغالبا

nالمجموع

18252730100855

29182132100284بٌروت و جبل لبنان

7253632100222الشمال

28371817100204الجنوب و النبطٌة

5223241100145البماع

19272628100440ذكر

17222833100415أنثى

18-2126252624100351

22-2512292435100249

26-2914213234100255

20262727100637لم ٌتزوج أبدا

12192643100218سبك له الزواج

321185810047ألل من االبتدائً

10252738100155اعدادي/ ابتدائً 

27172827100319ثانوي

17322624100334بعد الثانوي

23242726100142أعلى من المعدل

18232632100620وفك المعدل

1436272310092ألل من المعدل

14272534100317ٌعمل

21232827100538ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 كم فً الغالب ٌستخدم وسائل التواصل االجتماعً من أجل التعبٌر باهتمام عن األشٌاء التً تحصل9.20

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب الذٌن سبك و أن استخدموا االنترنت

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



موافك الى حد ماموافك بشدة

غٌر موافك الى حد 

غٌر موافك بشدةما

nالمجموع

513693100956

622864100337بٌروت و جبل لبنان

434981100228الشمال

5330144100228الجنوب و النبطٌة

4239135100163البماع

523783100484ذكر

5135113100472أنثى

18-21603172100367

22-254737124100267

26-294540114100322

543673100707لم ٌتزوج أبدا

4136185100249سبك له الزواج

48418310055ألل من االبتدائً

582895100165اعدادي/ ابتدائً 

5135122100370ثانوي

494084100366بعد الثانوي

543844100156أعلى من المعدل

5035123100686وفك المعدل

583624100112ألل من المعدل

5234104100361ٌعمل

513793100595ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 وسائل التواصل االجتماعً هً وسائل أساسٌة للتواصل مع أآلخرٌن9.21

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



موافك الى حد ماموافك بشدة

غٌر موافك الى حد 

غٌر موافك بشدةما

nالمجموع

29392210100958

32331619100338بٌروت و جبل لبنان

3248191100228الشمال

2946214100229الجنوب و النبطٌة

17303914100163البماع

3140199100482ذكر

26382511100476أنثى

18-213144187100367

22-2529352510100268

26-2925382314100323

3039219100709لم ٌتزوج أبدا

23402512100249سبك له الزواج

383623310054ألل من االبتدائً

3140227100165اعدادي/ ابتدائً 

24422013100373ثانوي

30372410100366بعد الثانوي

30431513100156أعلى من المعدل

2840249100685وفك المعدل

34312213100115ألل من المعدل

31401612100358ٌعمل

2739268100600ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 وسائل التواصل االجتماعً هً وسائل أساسٌة للتواصل مع أآلخرٌن حول األمور الشخصٌة و االجتماعٌة9.22

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



موافك الى حد ماموافك بشدة

غٌر موافك الى حد 

غٌر موافك بشدةما

nالمجموع

2948177100944

25481314100325بٌروت و جبل لبنان

3145222100228الشمال

3550141100229الجنوب و النبطٌة

2548189100162البماع

3147157100478ذكر

2648196100466أنثى

18-213546145100365

22-252651167100266

26-292347219100313

3247156100698لم ٌتزوج أبدا

1652239100246سبك له الزواج

10054-304427ألل من االبتدائً

2947187100163اعدادي/ ابتدائً 

2850148100363ثانوي

3047177100364بعد الثانوي

28381815100155أعلى من المعدل

2851165100682وفك المعدل

3642176100105ألل من المعدل

2947169100354ٌعمل

2849176100590ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 وسائل التواصل االجتماعً هً وسائل أساسٌة للتواصل مع أآلخرٌن حول التعلٌم و أمور أخري متعلمة به9.23

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



موافك الى حد ماموافك بشدة

غٌر موافك الى حد 

غٌر موافك بشدةما

nالمجموع

3244186100957

34342012100341بٌروت و جبل لبنان

3146212100225الشمال

3449152100229الجنوب و النبطٌة

2553148100162البماع

3244177100483ذكر

3243205100474أنثى

18-213541195100361

22-253049166100267

26-293042198100329

3542176100707لم ٌتزوج أبدا

2049247100250سبك له الزواج

304620410054ألل من االبتدائً

2946187100163اعدادي/ ابتدائً 

3540177100374ثانوي

3046205100366بعد الثانوي

35331814100155أعلى من المعدل

3047194100686وفك المعدل

4038165100114ألل من المعدل

3246138100362ٌعمل

3142224100595ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 وسائل التواصل االجتماعً هً وسائل أساسٌة للتواصل مع أآلخرٌن حول العمل و أمور أخري متعلمة به9.24

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



موافك الى حد ماموافك بشدة

غٌر موافك الى حد 

غٌر موافك بشدةما

nالمجموع

17343019100906

25232527100298بٌروت و جبل لبنان

10402822100224الشمال

1940329100225الجنوب و النبطٌة

12354014100159البماع

18382618100466ذكر

16293421100440أنثى

18-2124322618100341

22-2513393117100261

26-2912313323100304

20342818100661لم ٌتزوج أبدا

7343822100245سبك له الزواج

436283210054ألل من االبتدائً

12293821100156اعدادي/ ابتدائً 

20342719100340ثانوي

19363016100356بعد الثانوي

25292324100153أعلى من المعدل

15363119100654وفك المعدل

2132311710097ألل من المعدل

13343122100344ٌعمل

20342917100562ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 وسائل التواصل االجتماعً هً وسائل أساسٌة للتواصل مع أآلخرٌن حول السٌاسة9.25

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



اآلراء و االتجاهات.   10

ال أوافك أبداال أوافكمترددأوافكأوافك بشدة

nالمجموع

4539782100971

49308103100350بٌروت و جبل لبنان

3551842100230الشمال

5237281100228الجنوب و النبطٌة

100163-444089البماع

36448112100488ذكر

5633451100483أنثى

18-215336651100367

22-254538593100274

26-2934449111100330

4639772100720لم ٌتزوج أبدا

41416111100251سبك له الزواج

21381222810057ألل من االبتدائً

36437112100167اعدادي/ ابتدائً 

4934872100383ثانوي

4942450100364بعد الثانوي

6426441100156أعلى من المعدل

4243681100697وفك المعدل

363213127100117ألل من المعدل

36418132100363ٌعمل

5137651100608ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

إذا أرادت ،المرأة المتزوجة ٌجب أن ٌكون لها وظٌفة مدفوعة األجر حتى إذا كان زوجها لادر على مساندة األسرة: درجة الموافمة على الجملة 10.1

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أوافك أبداال أوافكمترددأوافكأوافك بشدة

nالمجموع

40431071100983

5139730100365بٌروت و جبل لبنان

3550762100230الشمال

383811111100228الجنوب و النبطٌة

100160-26471710البماع

35461081100493ذكر

4639960100490أنثى

18-213944961100367

22-25394597-100274

26-2942401071100342

39441061100731لم ٌتزوج أبدا

4438990100252سبك له الزواج

3342128510057ألل من االبتدائً

373910140100166اعدادي/ ابتدائً 

4344841100394ثانوي

39441060100366بعد الثانوي

37431460100153أعلى من المعدل

3846870100704وفك المعدل

52271353100124ألل من المعدل

37431180100368ٌعمل

4243961100615ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

'المرأة ٌجب أن ال تجمع بٌن عملها بدوام كامل وأطفالها:  درجة الموافمة على الجملة 10.2

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أوافك أبداال أوافكمترددأوافكأوافك بشدة

nالمجموع

3447981100974

304114123100356بٌروت و جبل لبنان

3354561100229الشمال

4049651100228الجنوب و النبطٌة

100161-3349108البماع

235511101100488ذكر

4738861100486أنثى

18-213548971100364

22-253846582100273

26-29284713101100337

3447982100722لم ٌتزوج أبدا

34471081100252سبك له الزواج

223916131010057ألل من االبتدائً

30487151100166اعدادي/ ابتدائً 

33471172100388ثانوي

3849750100363بعد الثانوي

100152-444484أعلى من المعدل

3250891100701وفك المعدل

32332096100120ألل من المعدل

30469132100365ٌعمل

3648951100609ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

'إذا كان األطفال ٌعتنً بهم جٌداً فإنه من الممبول أن تعمل المرأة:  درجة الموافمة على الجملة 10.3

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أوافك أبداال أوافكمترددأوافكأوافك بشدة

nالمجموع

4542661100988

5731391100369بٌروت و جبل لبنان

3755332100230الشمال

3944791100227الجنوب و النبطٌة

43421231100162البماع

3448882100496ذكر

100492-593534أنثى

18-214642651100369

22-254543471100275

26-294442861100344

4742551100736لم ٌتزوج أبدا

4143891100252سبك له الزواج

23389201010057ألل من االبتدائً

3350781100166اعدادي/ ابتدائً 

5138650100396ثانوي

100369-494344بعد الثانوي

100155-514423أعلى من المعدل

4443570100707وفك المعدل

45371036100124ألل من المعدل

40418101100370ٌعمل

4943441100618ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

'ٌجب أن ٌكون للرجل و المرأة فرص عمل متكافئة:  درجة الموافمة على الجملة 10.4

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أوافك أبداال أوافكمترددأوافكأوافك بشدة

nالمجموع

4540691100990

57302101100370بٌروت و جبل لبنان

3453472100230الشمال

423710110100228الجنوب و النبطٌة

39431081100162البماع

32488102100497ذكر

100493-603038أنثى

18-214838582100369

22-2542397111100275

26-294343591100346

4540681100738لم ٌتزوج أبدا

43385141100252سبك له الزواج

243212221010057ألل من االبتدائً

32475151100167اعدادي/ ابتدائً 

5234590100397ثانوي

4743640100369بعد الثانوي

4545640100155أعلى من المعدل

44415100100708وفك المعدل

5028876100125ألل من المعدل

36439121100371ٌعمل

5137471100619ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

'الرجل و المرأة ٌجب أن ٌتلموا راتب متساوي لنفس العمل:  درجة الموافمة على الجملة 10.5

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أوافك أبداال أوافكمترددأوافكأوافك بشدة

nالمجموع

353311174100975

282813247100356بٌروت و جبل لبنان

4745432100230الشمال

452713123100228الجنوب و النبطٌة

183414305100161البماع

4539781100489ذكر

232516288100486أنثى

18-21412910164100368

22-25343510165100274

26-29273713194100333

363211174100725لم ٌتزوج أبدا

303710185100250سبك له الزواج

532947710057ألل من االبتدائً

472511143100165اعدادي/ ابتدائً 

343012194100390ثانوي

264110185100363بعد الثانوي

36374194100154أعلى من المعدل

353412164100698وفك المعدل

352514205100122ألل من المعدل

39357163100364ٌعمل

323213185100611ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

'الرجل ٌجب أن ٌتخذ المرار المهم فً األسرة:  درجة الموافمة على الجملة 10.6

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أوافك أبداال أوافكمترددأوافكأوافك بشدة

nالمجموع

363312164100975

242519256100356بٌروت و جبل لبنان

4746422100230الشمال

5030794100227الجنوب و النبطٌة

222917275100162البماع

42391071100488ذكر

272514268100487أنثى

18-21383210155100368

22-25363113164100274

26-29313513164100333

373112164100725لم ٌتزوج أبدا

303711157100250سبك له الزواج

542847710057ألل من االبتدائً

45308125100166اعدادي/ ابتدائً 

372714184100390ثانوي

274013174100362بعد الثانوي

41337146100154أعلى من المعدل

353313154100698وفك المعدل

332812215100122ألل من المعدل

44357122100363ٌعمل

303115186100612ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

'الرجل ٌجب أن ٌدٌر الشؤون المالٌة فً األسرة:  درجة الموافمة على الجملة 10.7

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أوافك أبداال أوافكمترددأوافكأوافك بشدة

nالمجموع

36348147100977

52254119100360بٌروت و جبل لبنان

28456156100229الشمال

313113178100227الجنوب و النبطٌة

263812186100161البماع

273791710100488ذكر

48316114100489أنثى

18-2138327167100367

22-2535349167100274

26-2936368128100336

37358147100730لم ٌتزوج أبدا

33319179100247سبك له الزواج

28212282110056ألل من االبتدائً

213062814100165اعدادي/ ابتدائً 

47318113100391ثانوي

35411096100365بعد الثانوي

40371086100154أعلى من المعدل

35358157100700وفك المعدل

392381712100121ألل من المعدل

323210188100364ٌعمل

39356127100613ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

'ٌجب أن ٌكون للرجل و المرأة حموق مٌراث متساوٌة:  درجة الموافمة على الجملة 10.8

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أوافك أبداال أوافكمترددأوافكأوافك بشدة

nالمجموع

333811116100920

40441025100303بٌروت و جبل لبنان

3351655100228الشمال

3025152110100226الجنوب و النبطٌة

272517256100163البماع

234114148100469ذكر

4634884100451أنثى

18-213935998100350

22-25343910135100263

26-29254116136100307

343811116100677لم ٌتزوج أبدا

323712136100243سبك له الزواج

31285191810056ألل من االبتدائً

213913189100166اعدادي/ ابتدائً 

383612114100347ثانوي

36411174100351بعد الثانوي

43369102100153أعلى من المعدل

324011116100662وفك المعدل

2727161613100104ألل من المعدل

273714148100346ٌعمل

3839995100574ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

'ٌجب أن ٌكون للرجل و المرأة حموق طالق متساوٌة: درجة الموافمة على الجملة 10.9

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أوافك أبداال أوافكمترددأوافكأوافك بشدة

nالمجموع

243116217100957

1519292512100341بٌروت و جبل لبنان

34463144100229الشمال

303017185100227الجنوب و النبطٌة

193313297100160البماع

323813153100481ذكر

1522212913100476أنثى

18-21262717237100361

22-25263015217100267

26-29203817197100329

253017217100708لم ٌتزوج أبدا

213416208100249سبك له الزواج

10057-523585ألل من االبتدائً

343811134100164اعدادي/ ابتدائً 

212422277100377ثانوي

1834152210100359بعد الثانوي

212514309100153أعلى من المعدل

243316207100688وفك المعدل

312622165100115ألل من المعدل

293612176100354ٌعمل

212819248100603ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

'بالمجمل، الرجل لائد سٌاسً أفضل من المرأة:  درجة الموافمة على الجملة 10.10

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أوافك أبداال أوافكمترددأوافكأوافك بشدة

nالمجموع

151863824100972

3144845100353بٌروت و جبل لبنان

263822211100230الشمال

222512347100228الجنوب و النبطٌة

111154824100161البماع

192263519100484ذكر

101354230100488أنثى

18-21161564222100368

22-25181843724100271

26-29112273427100333

151763923100722لم ٌتزوج أبدا

162063325100250سبك له الزواج

341911251210057ألل من االبتدائً

182043721100165اعدادي/ ابتدائً 

141364325100388ثانوي

112253626100362بعد الثانوي

13833640100154أعلى من المعدل

142073822100697وفك المعدل

221634217100120ألل من المعدل

191773820100360ٌعمل

121953826100612ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

'التعلٌم الجامعً هو أكثر أهمٌة للرجل من المرأة:  درجة الموافمة على الجملة 10.11

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أوافك أبداال أوافكمترددأوافكأوافك بشدة

nالمجموع

2228142511100966

1319192920100347بٌروت و جبل لبنان

32396157100230الشمال

293515183100228الجنوب و النبطٌة

1520134210100161البماع

303412177100482ذكر

1221153517100484أنثى

18-21252812269100366

22-252325132515100268

26-291633172410100332

2327142511100715لم ٌتزوج أبدا

1932132313100251سبك له الزواج

10057-47261512ألل من االبتدائً

3230131610100165اعدادي/ ابتدائً 

2024163010100385ثانوي

1432122715100359بعد الثانوي

231683419100155أعلى من المعدل

2032132411100693وفك المعدل

282322226100117ألل من المعدل

2828142110100358ٌعمل

1829142812100608ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

'بالمجمل، الرجل أفضل كرجل أعمال من المرأة:  درجة الموافمة على الجملة 10.12

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أوافك أبداال أوافكمترددأوافكأوافك بشدة

nالمجموع

423510112100970

42331492100353بٌروت و جبل لبنان

5242231100229الشمال

383310172100228الجنوب و النبطٌة

333113185100160البماع

5035771100489ذكر

313614153100481أنثى

18-2144357123100365

22-25413510132100269

26-2941361481100336

423510112100721لم ٌتزوج أبدا

413610104100249سبك له الزواج

10057-642925ألل من االبتدائً

51325102100165اعدادي/ ابتدائً 

413313112100385ثانوي

354011122100363بعد الثانوي

432512155100154أعلى من المعدل

40399111100695وفك المعدل

51261572100120ألل من المعدل

47341081100365ٌعمل

383610132100605ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

'عندما تندر فرص العمل، ٌنبغً أن ٌكون للرجل الحك فً العمل أكثر من المرأة:  درجة الموافمة على الجملة 10.13

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أوافك أبداال أوافكمترددأوافكأوافك بشدة

nالمجموع

6827221100994

100374-802000بٌروت و جبل لبنان

100230-0-5941الشمال

6033621100228الجنوب و النبطٌة

7015492100162البماع

100500-672922ذكر

7025221100494أنثى

18-216926220100370

22-256629321100274

26-296928120100350

6828220100742لم ٌتزوج أبدا

6925221100252سبك له الزواج

10057-2-7325ألل من االبتدائً

7024232100169اعدادي/ ابتدائً 

6926220100398ثانوي

6531310100370بعد الثانوي

100154-752023أعلى من المعدل

6630220100713وفك المعدل

7521021100126ألل من المعدل

7225200100376ٌعمل

6529231100618ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

'عندما تندر فرص العمل، ٌجب على أصحاب العمل إعطاء األولوٌة فً العمل للبنانٌٌن عن المهاجرٌن:  درجة الموافمة على الجملة 10.14

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أوافك أبداال أوافكمترددأوافكأوافك بشدة

nالمجموع

3940876100957

333471015100338بٌروت و جبل لبنان

3952612100230الشمال

42407111100227الجنوب و النبطٌة

100162-4933127البماع

294611103100478ذكر

5233338100479أنثى

18-214337965100363

22-253941894100270

26-293543679100324

4039876100706لم ٌتزوج أبدا

3843794100251سبك له الزواج

29381411810057ألل من االبتدائً

344211112100165اعدادي/ ابتدائً 

38378710100378ثانوي

4542553100357بعد الثانوي

100154-553951أعلى من المعدل

3841795100688وفك المعدل

293415319100114ألل من المعدل

354110104100358ٌعمل

4239667100599ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

'الحصول على وظٌفة هو أفضل وسٌلة للمرأة حتى تكون مستملة:  درجة الموافمة على الجملة 10.15

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أوافك أبداال أوافكمترددأوافكأوافك بشدة

nالمجموع

4846511100937

4450411100318بٌروت و جبل لبنان

4650211100230الشمال

100227-494290الجنوب و النبطٌة

100162-553582البماع

3655721100475ذكر

6234301100462أنثى

18-215240611100358

22-254847320100267

26-294251701100312

4845611100692لم ٌتزوج أبدا

0100245-48484سبك له الزواج

3244154510057ألل من االبتدائً

100165-4742101اعدادي/ ابتدائً 

4747411100362ثانوي

100353--51472بعد الثانوي

100154-613710أعلى من المعدل

4747510100676وفك المعدل

34481224100106ألل من المعدل

4148821100354ٌعمل

5244301100583ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

ٌنبغً تعزٌز حموق المرأة: درجة الموافمة على الجملة 10.16

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أعرفالنعم

nالمجموع

572023100988

392337100370بٌروت و جبل لبنان

73243100227الشمال

691515100229الجنوب و النبطٌة

551035100162البماع

572122100495ذكر

581824100493أنثى

18-21581725100367

22-25611821100272

26-29522523100349

561826100736لم ٌتزوج أبدا

622513100252سبك له الزواج

4744910057ألل من االبتدائً

532423100168اعدادي/ ابتدائً 

561627100397ثانوي

621622100366بعد الثانوي

711515100155أعلى من المعدل

591823100706وفك المعدل

343234100125ألل من المعدل

572122100374ٌعمل

581824100614ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 االعتماد حول أن العدٌد من ربات البٌوت سوف ٌتحولن للعمل بأجر خارج البٌت فً حال توفر فرص العمل بشكل أفضل10.17

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



ال أعرفالنعم

nالمجموع

593110100978

434512100362بٌروت و جبل لبنان

73234100230الشمال

66268100224الجنوب و النبطٌة

632017100162البماع

66268100486ذكر

523612100492أنثى

18-21603010100365

22-2563289100274

26-29553511100339

583111100726لم ٌتزوج أبدا

64288100252سبك له الزواج

6626810057ألل من االبتدائً

513910100165اعدادي/ ابتدائً 

553510100390ثانوي

672310100366بعد الثانوي

71226100155أعلى من المعدل

593011100699وفك المعدل

454411100122ألل من المعدل

59329100365ٌعمل

593011100613ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

' االعتماد حول مشاركة الشباب ٌمكن أن تحدث فرلا و ٌكون لها تأثٌر، حتى لو كانت للٌلة، على المرار السٌاسً فً لبنان 10.18

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



للٌل جداللٌالكثٌراكثٌر جدا

nالمجموع

2145313100988

2455201100370بٌروت و جبل لبنان

2134396100229الشمال

2046295100228الجنوب و النبطٌة

1541413100161البماع

1843344100499ذكر

2547263100489أنثى

18-212144296100367

22-252238372100272

26-292053262100349

1945324100736لم ٌتزوج أبدا

3045241100252سبك له الزواج

2032341410057ألل من االبتدائً

1237457100164اعدادي/ ابتدائً 

2250262100396ثانوي

2546281100371بعد الثانوي

4042171100156أعلى من المعدل

1747333100706وفك المعدل

2240299100124ألل من المعدل

2047304100373ٌعمل

2244313100615ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

على التأثٌر على لرارات األسرة (اإلناث) مدى لدرة الشابات 10.19

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



للٌل جداللٌالكثٌراكثٌر جدا

nالمجموع

405181100993

455131100373بٌروت و جبل لبنان

3452140100229الشمال

4147111100229الجنوب و النبطٌة

405631100162البماع

424891100499ذكر

385561100494أنثى

18-21425071100366

22-25424991100274

26-29365680100353

395281100740لم ٌتزوج أبدا

444961100253سبك له الزواج

52394410057ألل من االبتدائً

405371100167اعدادي/ ابتدائً 

415171100398ثانوي

3752100100371بعد الثانوي

563941100156أعلى من المعدل

365591100708وفك المعدل

474652100127ألل من المعدل

100375-40537ٌعمل

405081100618ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

على التأثٌر على لرارات األسرة (الذكور) مدى لدرة الشباب 10.20

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



للٌل جداللٌالكثٌراكثٌر جدا

nالمجموع

3246203100994

100374-45505بٌروت و جبل لبنان

2442295100229الشمال

2741275100229الجنوب و النبطٌة

100162-254728البماع

3142234100499ذكر

3449161100495أنثى

18-213641193100369

22-253242242100274

26-292754162100351

3046213100741لم ٌتزوج أبدا

4042162100253سبك له الزواج

2444201310057ألل من االبتدائً

2148273100165اعدادي/ ابتدائً 

3547162100400ثانوي

3543212100372بعد الثانوي

5531131100156أعلى من المعدل

2848212100711وفك المعدل

2845225100125ألل من المعدل

2849212100373ٌعمل

3543193100621ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

على التأثٌر على المرارات الهامة المتعلمة بتعلٌمهم (اإلناث) مدى لدرة الشابات 10.21

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



للٌل جداللٌالكثٌراكثٌر جدا

nالمجموع

474851100996

100376-54451بٌروت و جبل لبنان

365293100229الشمال

100229-49419الجنوب و النبطٌة

100162--4456البماع

484561100500ذكر

455131100496أنثى

18-21514530100370

22-25464671100274

26-29425341100352

455041100743لم ٌتزوج أبدا

100253-52426سبك له الزواج

51434210057ألل من االبتدائً

100167-46513اعدادي/ ابتدائً 

484830100400ثانوي

454772100372بعد الثانوي

1100156-6138أعلى من المعدل

445061100712وفك المعدل

484741100126ألل من المعدل

100375-45523ٌعمل

484561100621ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

على التأثٌر على المرارات الهامة المتعلمة بتعلٌمهم (الذكور) مدى لدرة الشباب 10.22

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



للٌل جداللٌالكثٌراكثٌر جدا

nالمجموع

2941255100993

375184100375بٌروت و جبل لبنان

2538298100227الشمال

2438316100228الجنوب و النبطٌة

2529451100163البماع

2839276100496ذكر

3144223100497أنثى

18-213439216100367

22-252736325100273

26-292548234100353

2841265100740لم ٌتزوج أبدا

3242214100253سبك له الزواج

1927371810057ألل من االبتدائً

1943309100167اعدادي/ ابتدائً 

3445174100399ثانوي

3138292100370بعد الثانوي

4933162100155أعلى من المعدل

2741275100710وفك المعدل

2047267100126ألل من المعدل

2543265100374ٌعمل

3240245100619ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

على التأثٌر على المرارات الهامة المتعلمة بوظٌفتهم (اإلناث) مدى لدرة الشابات 10.23

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



للٌل جداللٌالكثٌراكثٌر جدا

nالمجموع

474571100995

100377-55441بٌروت و جبل لبنان

3849122100228الشمال

5038121100227الجنوب و النبطٌة

425430100163البماع

504181100500ذكر

445150100495أنثى

18-21524170100367

22-25444681100275

26-29445051100353

454871100742لم ٌتزوج أبدا

553771100253سبك له الزواج

52397210057ألل من االبتدائً

504351100166اعدادي/ ابتدائً 

494460100400ثانوي

434981100372بعد الثانوي

633421100156أعلى من المعدل

444771100711وفك المعدل

434791100126ألل من المعدل

474760100376ٌعمل

474471100619ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

على التأثٌر على المرارات الهامة المتعلمة بوظٌفتهم (الذكور) مدى لدرة الشباب 10.24

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



للٌل جداللٌالكثٌراكثٌر جدا

nالمجموع

3240208100989

465121100375بٌروت و جبل لبنان

2946224100224الشمال

13313520100228الجنوب و النبطٌة

34223211100162البماع

3239228100494ذكر

3343177100495أنثى

18-213739167100364

22-2529362510100274

26-293047186100351

3142198100737لم ٌتزوج أبدا

3635218100252سبك له الزواج

3043151310056ألل من االبتدائً

23422213100166اعدادي/ ابتدائً 

3543166100397ثانوي

3536235100370بعد الثانوي

5429142100154أعلى من المعدل

2843208100708وفك المعدل

30382210100125ألل من المعدل

2943208100372ٌعمل

3539197100617ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

على التأثٌر على المرارات الهامة المتعلمة باختٌار الزوج أو الشرٌن (اإلناث) مدى لدرة الشابات 10.25

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



للٌل جداللٌالكثٌراكثٌر جدا

nالمجموع

564131100994

100376-56430بٌروت و جبل لبنان

554040100227الشمال

533772100228الجنوب و النبطٌة

100163-59391البماع

583741100501ذكر

524520100493أنثى

18-2159392-100368

22-25583831100274

26-29494650100352

554231100742لم ٌتزوج أبدا

593551100252سبك له الزواج

60335210056ألل من االبتدائً

574111100168اعدادي/ ابتدائً 

564030100399ثانوي

544240100371بعد الثانوي

100155-65332أعلى من المعدل

554130100712وفك المعدل

484732100125ألل من المعدل

544330100376ٌعمل

573931100618ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

على التأثٌر على المرارات الهامة المتعلمة باختٌار الزوجة أو الشرٌن (الذكور) مدى لدرة الشباب 10.26

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



للٌل جداللٌالكثٌراكثٌر جدا

nالمجموع

13353419100951

7312438100353بٌروت و جبل لبنان

1739395100222الشمال

10403615100226الجنوب و النبطٌة

2327437100150البماع

13353616100484ذكر

13343023100467أنثى

18-2114383117100348

22-2512353716100265

26-2912303324100338

11333620100705لم ٌتزوج أبدا

19402516100246سبك له الزواج

1150221610055ألل من االبتدائً

10343621100155اعدادي/ ابتدائً 

13303225100383ثانوي

15373612100358بعد الثانوي

28292815100154أعلى من المعدل

11363618100675وفك المعدل

10342729100120ألل من المعدل

14313520100359ٌعمل

12373318100592ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

على التأثٌر على السٌاسة الوطنٌة (الجمٌع) مدى لدرة الشباب 10.27

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



للٌل جداللٌالكثٌراكثٌر جدا

nالمجموع

13343715100957

7303132100357بٌروت و جبل لبنان

1835415100224الشمال

1142389100226الجنوب و النبطٌة

2330416100150البماع

13353913100486ذكر

14333419100471أنثى

18-2116353416100352

22-2513364012100266

26-2912323819100339

12323916100712لم ٌتزوج أبدا

18412912100245سبك له الزواج

1450231410056ألل من االبتدائً

11323621100157اعدادي/ ابتدائً 

13313718100384ثانوي

15363911100360بعد الثانوي

26273512100155أعلى من المعدل

11363815100677وفك المعدل

10323424100123ألل من المعدل

14343517100360ٌعمل

13353814100597ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

على التأثٌر على السٌاسة المحلٌة (الجمٌع) مدى لدرة الشباب 10.28

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



رفع مستوى 

المعٌشة

تعزٌز الحكم 

الدٌممراطً

تعزٌز احترام 

حموق اإلنسان

تحسٌن خدمات 

التعلٌم والرعاٌة 

الصحٌة

توفٌر سكن الئك 

باسعار معمولة

توفٌر فرص العمل 

محاربة الفسادللجمٌع

تحسٌن اإلخالق و 

اآلداب فً المجتمع

nالمجموع

5849621461100994

62312521051100377بٌروت و جبل لبنان

59278212100100228الشمال

100227-537954192الجنوب و النبطٌة

100162-228-51775البماع

5948631550100500ذكر

56411511481100494أنثى

18-2155514531360100368

22-255437721961100274

26-296446411271100352

57410631561100743لم ٌتزوج أبدا

6157411490100251سبك له الزواج

10057-233-67422ألل من االبتدائً

100167-5921356115اعدادي/ ابتدائً 

56411621271100399ثانوي

5758611770100371بعد الثانوي

5391561780100156أعلى من المعدل

5838631570100709وفك المعدل

6038312122100127ألل من المعدل

6244431650100374ٌعمل

54413711371100620ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 المضٌة األولى التً هً بحاجة إلى معالجة فً لبنان بالمستمبل المرٌب10.29

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



رفع مستوى 

المعٌشة

تعزٌز الحكم 

الدٌممراطً

تعزٌز احترام 

حموق اإلنسان

تحسٌن خدمات 

التعلٌم والرعاٌة 

الصحٌة

توفٌر سكن الئك 

باسعار معمولة

توفٌر فرص العمل 

محاربة الفسادللجمٌع

تحسٌن اإلخالق و 

اآلداب فً المجتمع

nالمجموع

1121011638176100990

92816335198100375بٌروت و جبل لبنان

50136451147100226الشمال

201991134115100227الجنوب و النبطٌة

145107730233100162البماع

1211010640183100498ذكر

11210126351510100492أنثى

18-2192107445177100367

22-251421012736154100274

26-291121013831187100349

112910540176100740لم ٌتزوج أبدا

1221314830165100250سبك له الزواج

10057-646675119ألل من االبتدائً

121107843127100166اعدادي/ ابتدائً 

929124371610100397ثانوي

1421111634193100370بعد الثانوي

52922533214100156أعلى من المعدل

132118638157100706وفك المعدل

93510543204100126ألل من المعدل

132912933194100373ٌعمل

112119441158100617ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 المضٌة الثانٌة التً هً بحاجة إلى معالجة فً لبنان بالمستمبل المرٌب10.30

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



راضً إلى حدا ماراضً جدا

غٌر راضً إلى 

غٌر راضً أبداحدا ما

nالمجموع

2163250100983

241975100365بٌروت و جبل لبنان

3203740100230الشمال

2353528100227الجنوب و النبطٌة

134443100161-البماع

2173447100492ذكر

2152954100491أنثى

18-213153151100365

22-251173151100271

26-292193347100347

2163151100732لم ٌتزوج أبدا

1203346100251سبك له الزواج

58295710057ألل من االبتدائً

153352100165-اعدادي/ ابتدائً 

2163150100390ثانوي

2193248100371بعد الثانوي

2104543100154أعلى من المعدل

1193149100702وفك المعدل

482266100125ألل من المعدل

1173052100369ٌعمل

2163349100614ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 مدى الرضى عن كٌفٌة حكم لبنان10.31

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



دٌممراطٌة تماما

/ إلى حدا ما 

متوسطة 

دٌممراطٌة للٌلةالدٌممراطٌة

لٌست دٌممراطٌة 

أبدا

nالمجموع

2154142100917

172764100303بٌروت و جبل لبنان

2155528100225الشمال

3284029100228الجنوب و النبطٌة

134740100161-البماع

2173744100471ذكر

1134639100446أنثى

18-211173547100355

22-253134638100261

26-291174439100301

2154044100675لم ٌتزوج أبدا

1174635100242سبك له الزواج

12444510057-ألل من االبتدائً

3133647100163اعدادي/ ابتدائً 

2163944100345ثانوي

1174537100352بعد الثانوي

2114442100154أعلى من المعدل

2164240100658وفك المعدل

1173052100104ألل من المعدل

2164140100345ٌعمل

1154143100572ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 االعتماد حول مدى دٌممراطٌة الحكم فً لبنان10.32

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



األمن أكثر أهمٌة 

من الدٌممراطٌة

هما متساوٌان فً 

درجة األهمٌة

الدٌممراطٌة أكثر 

أهمٌة من األمن

nالمجموع

37549100898

36595100285بٌروت و جبل لبنان

493614100228الشمال

365410100228الجنوب و النبطٌة

18757100157البماع

37549100458ذكر

36559100440أنثى

18-2136559100350

22-2537558100257

26-29375210100291

35569100658لم ٌتزوج أبدا

42499100240سبك له الزواج

54291810056ألل من االبتدائً

49429100158اعدادي/ ابتدائً 

37576100339ثانوي

276310100345بعد الثانوي

37584100154أعلى من المعدل

375310100645وفك المعدل

30591110098ألل من المعدل

43498100337ٌعمل

325810100561ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

بالنسبة للدٌممراطٌة (سالمة الناس) االعتماد حول أهمٌة  األمن 10.33

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أوافك بشدةأوافكال أوافكال أوافك أبدا

nالمجموع

5020246100972

5720204100357بٌروت و جبل لبنان

4593710100229الشمال

5024215100227الجنوب و النبطٌة

4333177100159البماع

5021237100498ذكر

5019265100474أنثى

18-214917268100363

22-254721238100271

26-295322223100338

4819267100726لم ٌتزوج أبدا

5623184100246سبك له الزواج

452424710057ألل من االبتدائً

5119237100165اعدادي/ ابتدائً 

5017266100378ثانوي

4922226100372بعد الثانوي

4725244100153أعلى من المعدل

4919257100702وفك المعدل

5918166100115ألل من المعدل

4924207100374ٌعمل

5017276100598ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

ٌجب أن ٌكون تأثٌر كبٌر لرجال الدٌن على المسائل السٌاسٌة، و كٌفٌة حكم لبنان:  درجة الموافمة على الجملة10.34

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أوافك بشدةأوافكال أوافكال أوافك أبدا

nالمجموع

574048100973

22771100358-بٌروت و جبل لبنان

1164735100228الشمال

10185022100227الجنوب و النبطٌة

134453100160البماع

773948100498ذكر

464347100475أنثى

18-21783649100363

22-25574146100271

26-29354647100339

673849100726لم ٌتزوج أبدا

354844100247سبك له الزواج

1010433810057ألل من االبتدائً

993745100166اعدادي/ ابتدائً 

573851100379ثانوي

354447100371بعد الثانوي

523657100154أعلى من المعدل

574246100703وفك المعدل

10103645100114ألل من المعدل

574246100373ٌعمل

574049100600ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

ممارسة الشعائر الدٌنٌة هً مسألة خاصة، و ٌنبغً فصلها عن الحٌاة العامة و السٌاسٌة:  درجة الموافمة على الجملة10.35

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أوافك بشدةأوافكال أوافكال أوافك أبدا

nالمجموع

7103548100977

012376100360بٌروت و جبل لبنان

13114233100228الشمال

11213830100228الجنوب و النبطٌة

9104141100161البماع

7103448100499ذكر

893548100478أنثى

18-21892953100366

22-258113646100271

26-29594145100340

7103350100730لم ٌتزوج أبدا

7104141100247سبك له الزواج

1316462510057ألل من االبتدائً

6163146100166اعدادي/ ابتدائً 

882955100382ثانوي

673948100372بعد الثانوي

953056100154أعلى من المعدل

7103647100705وفك المعدل

9152947100116ألل من المعدل

6113647100373ٌعمل

893449100604ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

المساجد و الكنائس ال ٌنبغً أن تستخدم من أجل التأثٌر على آراء الناس حول المضاٌا السٌاسٌة:  درجة الموافمة على الجملة10.36

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



سلبً جداسلبً نوعا ماال ٌوجد أثراٌجابً نوعا ما

nالمجموع

872560100941

112077100361بٌروت و جبل لبنان

742762100223الشمال

15152446100218الجنوب و النبطٌة

15163237100139البماع

772562100480ذكر

972559100461أنثى

18-21782263100346

22-251052758100258

26-29782560100337

872461100698لم ٌتزوج أبدا

862759100243سبك له الزواج

67295810055ألل من االبتدائً

962461100148اعدادي/ ابتدائً 

962263100386ثانوي

792758100352بعد الثانوي

813358100150أعلى من المعدل

882559100673وفك المعدل

871570100116ألل من المعدل

762562100350ٌعمل

882559100591ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 الرأي حول التأثٌر العام لثورات الربٌع العربً فً لبنان10.37

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



سلبً جداسلبً نوعا ماال ٌوجد أثراٌجابً نوعا مااٌجابً جدا

nالمجموع

1942066100934

211385100360-بٌروت و جبل لبنان

642664100221-الشمال

117121852100216الجنوب و النبطٌة

32323141100137البماع

0751968100475ذكر

11232163100459أنثى

18-211951670100343

22-2501232560100255

26-291752167100336

01042066100690لم ٌتزوج أبدا

2842265100244سبك له الزواج

443315910054ألل من االبتدائً

11122265100147اعدادي/ ابتدائً 

1951768100383ثانوي

952165100350-بعد الثانوي

732466100150-أعلى من المعدل

1952164100668وفك المعدل

1113977100114ألل من المعدل

1732565100345ٌعمل

11151766100589ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 الرأي حول التأثٌر العام لثورات الربٌع العربً فً منطمة الشرق األوسط10.38

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



حرٌة مطلمةحرٌة إلى حد ماللٌل من الحرٌة فمطال ٌوجد حرٌة أبدا

nالمجموع

171676100991

1694100369-بٌروت و جبل لبنان

1181962100230الشمال

232076100229الجنوب و النبطٌة

192962100163البماع

171280100498ذكر

172171100493أنثى

18-21171775100369

22-250101970100274

26-29141283100348

181675100738لم ٌتزوج أبدا

151579100253سبك له الزواج

4217410057-ألل من االبتدائً

2102069100167اعدادي/ ابتدائً 

071578100395ثانوي

171578100372بعد الثانوي

031285100156أعلى من المعدل

091774100711وفك المعدل

431578100122ألل من المعدل

141580100375ٌعمل

191773100616ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 درجة الحرٌة من أجل التعبٌر عن األفكار و المعتمدات فً البٌت10.39

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



حرٌة مطلمةحرٌة إلى حد ماللٌل من الحرٌة فمطال ٌوجد حرٌة أبدا

nالمجموع

162569100993

11089100372-بٌروت و جبل لبنان

1153153100229الشمال

142769100229الجنوب و النبطٌة

334450100163البماع

162469100499ذكر

062669100494أنثى

18-21171873100369

22-25163558100275

26-29042273100349

162569100740لم ٌتزوج أبدا

152668100253سبك له الزواج

4346210057-ألل من االبتدائً

1103455100168اعدادي/ ابتدائً 

141977100396ثانوي

162569100372بعد الثانوي

121780100156أعلى من المعدل

172766100711وفك المعدل

152371100124ألل من المعدل

142669100375ٌعمل

172468100618ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 درجة الحرٌة من أجل التعبٌر عن األفكار و المعتمدات بٌن األصدلاء10.40

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



حرٌة مطلمةحرٌة إلى حد ماللٌل من الحرٌة فمطال ٌوجد حرٌة أبدا

nالمجموع

1163647100989

072964100370بٌروت و جبل لبنان

1273042100230الشمال

3183841100228الجنوب و النبطٌة

2185525100161البماع

1173547100499ذكر

1153647100490أنثى

18-212193347100368

22-251204137100273

26-291103356100348

1173646100739لم ٌتزوج أبدا

2163349100250سبك له الزواج

314364810056ألل من االبتدائً

4204630100167اعدادي/ ابتدائً 

1142955100394ثانوي

0173746100372بعد الثانوي

293257100156أعلى من المعدل

1183744100707وفك المعدل

3173348100124ألل من المعدل

1143748100375ٌعمل

2183546100614ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 درجة الحرٌة من أجل التعبٌر عن األفكار و المعتمدات فً المجتمع10.41

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



حرٌة مطلمةحرٌة إلى حد ماللٌل من الحرٌة فمطال ٌوجد حرٌة أبدا

nالمجموع

11212345100884

16111261100305بٌروت و جبل لبنان

11272438100229الشمال

7202449100206الجنوب و النبطٌة

5324022100144البماع

10222246100464ذكر

12202443100420أنثى

18-2112191951100349

22-2510272537100249

26-2911172745100286

9212347100656لم ٌتزوج أبدا

18222139100228سبك له الزواج

2417273210053ألل من االبتدائً

18302726100157اعدادي/ ابتدائً 

9182054100331ثانوي

8212349100343بعد الثانوي

12171655100151أعلى من المعدل

11212444100636وفك المعدل

1026254010095ألل من المعدل

13172841100338ٌعمل

9241948100546ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 درجة الحرٌة من أجل التعبٌر عن األفكار و المعتمدات على االنترنت10.42

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



حرٌة مطلمةحرٌة إلى حد ماللٌل من الحرٌة فمطال ٌوجد حرٌة أبدا

nالمجموع

10272836100969

8232149100365بٌروت و جبل لبنان

10322633100229الشمال

10223335100227الجنوب و النبطٌة

13344013100148البماع

8282835100490ذكر

11252737100479أنثى

18-219292635100362

22-2511313226100263

26-298192746100344

9272935100721لم ٌتزوج أبدا

12262338100248سبك له الزواج

1929272610056ألل من االبتدائً

12313423100162اعدادي/ ابتدائً 

10242145100387ثانوي

7273235100364بعد الثانوي

9271945100155أعلى من المعدل

9263035100691وفك المعدل

12312829100121ألل من المعدل

10223235100368ٌعمل

9302536100601ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 درجة الحرٌة من أجل التعبٌر عن األفكار و المعتمدات على المستوى الوطن10.43ً

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



حرٌة مطلمةحرٌة إلى حد ماللٌل من الحرٌة فمطال ٌوجد حرٌة أبدا

nالمجموع

391969100993

2989100372-بٌروت و جبل لبنان

2182059100230الشمال

452367100229الجنوب و النبطٌة

6133348100162البماع

281674100499ذكر

3102364100494أنثى

18-21481871100370

22-252112364100274

26-29271774100349

281872100741لم ٌتزوج أبدا

3112462100252سبك له الزواج

11216910057-ألل من االبتدائً

6112458100168اعدادي/ ابتدائً 

391375100396ثانوي

172270100372بعد الثانوي

251182100156أعلى من المعدل

3102167100711وفك المعدل

272071100124ألل من المعدل

171874100375ٌعمل

4102066100618ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 درجة الحرٌة فً أن تلبس و تتزٌن كما ترغب10.44

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



حرٌة مطلمةحرٌة إلى حد ماللٌل من الحرٌة فمطال ٌوجد حرٌة أبدا

nالمجموع

292169100994

11088100372-بٌروت و جبل لبنان

2202058100230الشمال

422767100229الجنوب و النبطٌة

3153547100163البماع

291773100499ذكر

292564100495أنثى

18-21391771100370

22-252102564100275

26-29072171100349

291871100741لم ٌتزوج أبدا

192961100253سبك له الزواج

14316310057ألل من االبتدائً

5122261100168اعدادي/ ابتدائً 

391474100397ثانوي

82468100372-بعد الثانوي

241678100156أعلى من المعدل

2102167100712وفك المعدل

192465100124ألل من المعدل

162271100375ٌعمل

3111967100619ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 درجة الحرٌة فً زٌارة األماكن التً تحبها10.45

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



حرٌة مطلمةحرٌة إلى حد ماللٌل من الحرٌة فمطال ٌوجد حرٌة أبدا

nالمجموع

8172351100975

6111567100360بٌروت و جبل لبنان

11282240100227الشمال

773253100228الجنوب و النبطٌة

11263033100160البماع

6152060100494ذكر

12202740100481أنثى

18-2111192149100361

22-259192745100269

26-295132260100345

9182251100727لم ٌتزوج أبدا

5152952100248سبك له الزواج

614265410056ألل من االبتدائً

14182246100164اعدادي/ ابتدائً 

10151955100390ثانوي

4202749100365بعد الثانوي

6151663100154أعلى من المعدل

8172550100698وفك المعدل

11232243100121ألل من المعدل

6102163100373ٌعمل

10232542100602ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 درجة الحرٌة فً أن تسافر إلى خارج البلد10.46

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



درزيمسٌحًشٌعًسنً

nالمجموع

3228355100992

25135012100378بٌروت و جبل لبنان

100222-37-63الشمال

1570132100229الجنوب و النبطٌة

2444283100163البماع

3627306100495ذكر

2728404100497أنثى

18-213228364100366

22-253429307100272

26-292927376100354

3325366100740لم ٌتزوج أبدا

3038294100252سبك له الزواج

10056-721514ألل من االبتدائً

4837132100166اعدادي/ ابتدائً 

2226466100401ثانوي

2828378100369بعد الثانوي

29144710100155أعلى من المعدل

3330325100707وفك المعدل

3230361100128ألل من المعدل

3530296100376ٌعمل

3027385100616ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 االنتماء الطائف10.47ً

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



شخص غٌر متدٌنشخص متدٌنشخص متدٌن جدا

nالمجموع

45838100952

14553100341بٌروت و جبل لبنان

25146100229الشمال

57619100222الجنوب و النبطٌة

87220100160البماع

45046100471ذكر

36829100481أنثى

18-2155045100356

22-2536730100266

26-2926038100330

45442100700لم ٌتزوج أبدا

27324100252سبك له الزواج

4583810057ألل من االبتدائً

86429100164اعدادي/ ابتدائً 

35740100378ثانوي

25740100353بعد الثانوي

25146100152أعلى من المعدل

45937100685وفك المعدل

36433100114ألل من المعدل

46037100353ٌعمل

35839100599ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 تدٌن الشخص10.48

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



سلبً جداسلبً نوعا مالن ٌكون أي تغٌٌراٌجابً نوعا مااٌجابً جدا

nالمجموع

130372012100910

125351821100308بٌروت و جبل لبنان

22343212100228-الشمال

14241114100223الجنوب و النبطٌة

13843153100151البماع

131371913100468ذكر

129392110100442أنثى

18-21233391710100342

22-25024372413100257

26-29-33361912100311

129372112100669لم ٌتزوج أبدا

3440189100241-سبك له الزواج

2230252410053-ألل من االبتدائً

029421414100153اعدادي/ ابتدائً 

233361811100351ثانوي

2938249100353-بعد الثانوي

24229197100152أعلى من المعدل

030411811100654وفك المعدل

216263620100102ألل من المعدل

029332315100350ٌعمل

13141189100560ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 التصور حول التطورات االلتصادٌة فً لبنان بعد خمس سنوات ممارنة بالوضع الٌوم10.49

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



سلبً جداسلبً نوعا مالن ٌكون أي تغٌٌراٌجابً نوعا مااٌجابً جدا

nالمجموع

227381815100909

424351422100308بٌروت و جبل لبنان

17342821100227-الشمال

33643144100224الجنوب و النبطٌة

13941136100150البماع

227371716100469ذكر

227391814100440أنثى

18-21328401414100345

22-25122392215100254

26-29231341816100310

226371816100668لم ٌتزوج أبدا

132391710100241سبك له الزواج

2229163310053-ألل من االبتدائً

022491514100153اعدادي/ ابتدائً 

529381413100351ثانوي

129342214100352بعد الثانوي

53432199100152أعلى من المعدل

128401714100652وفك المعدل

215342127100103ألل من المعدل

128331919100349ٌعمل

327411712100560ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 التصور حول التطورات بالنظام السٌاسً فً لبنان بعد خمس سنوات ممارنة بالوضع الٌوم10.50

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



سلبً جداسلبً نوعا مالن ٌكون أي تغٌٌراٌجابً نوعا مااٌجابً جدا

nالمجموع

229391811100913

327331521100315بٌروت و جبل لبنان

13443211100224-الشمال

34341113100224الجنوب و النبطٌة

44338104100150البماع

328381812100472ذكر

131401810100441أنثى

18-21430401512100348

22-25126412111100256

26-29233361911100309

328381913100676لم ٌتزوج أبدا

13443167100237سبك له الزواج

22126292110054ألل من االبتدائً

02351187100154اعدادي/ ابتدائً 

533381311100355ثانوي

131362012100350بعد الثانوي

54330175100153أعلى من المعدل

228441610100655وفك المعدل

218213425100103ألل من المعدل

230362210100348ٌعمل

329411512100565ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 التصور حول التطورات فً األوضاع المعٌشٌة فً لبناب بعد خمس سنوات ممارنة بالوضع الٌوم10.51

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



الهجرة.   11

ٌسكن فً نفس 

مكان الوالدة، لم 

ٌنتمل أبدا

ٌسكن فً نفس 

مكان الوالدة، انتمل 

ولد فً مكان أخرو عاد الٌه

nالمجموع

83513100999

83315100377بٌروت و جبل لبنان

80515100230الشمال

84610100229الجنوب و النبطٌة

8578100163البماع

84610100502ذكر

81415100497أنثى

18-2186410100370

22-258578100275

26-2976420100354

83512100746لم ٌتزوج أبدا

80515100253سبك له الزواج

7741910057ألل من االبتدائً

84412100169اعدادي/ ابتدائً 

82414100400ثانوي

84610100373بعد الثانوي

81811100156أعلى من المعدل

84412100714وفك المعدل

79516100127ألل من المعدل

80812100377ٌعمل

84313100622ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

(المدٌنة، البلدة أو المرٌة) اإللامة فً مكان الوالدة 11.1

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



أخرىألسباب عائلٌةللعملللدراسةتبعت والداي

nالمجموع

3415162510100171

33142819610071بٌروت و جبل لبنان

5611327410041الشمال

152013391310034الجنوب و النبطٌة

231618182510025البماع

46142020110082ذكر

211613311910089أنثى

18-214618229510050

22-2537181624510034

26-29221028241610087

421517242100117لم ٌتزوج أبدا

61614293510054سبك له الزواج

17481310013-22ألل من االبتدائً

41410311410029اعدادي/ ابتدائً 

39211419710066ثانوي

271722241010063بعد الثانوي

34131332910026أعلى من المعدل

3715132412100114وفك المعدل

21163723210030ألل من المعدل

2792728810073ٌعمل

39207231110098ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

(أخر مرة)إلى مكان السكن الحالً  (العودة) سبب الرجوع 11.2

المجموع

المجموع

(البعض منهم لد ولد هنان ثم عاد مرة اخرى)جمٌع الشباب الذٌن انتملوا الى مكان السكن الحالً 

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



النعم

nالمجموع

7327100988

7822100376بٌروت و جبل لبنان

6931100224الشمال

7624100225الجنوب و النبطٌة

6337100163البماع

7327100496ذكر

7228100492أنثى

18-217525100365

22-257327100271

26-297030100352

7327100739لم ٌتزوج أبدا

7327100249سبك له الزواج

574310056ألل من االبتدائً

6832100169اعدادي/ ابتدائً 

7327100396ثانوي

7723100367بعد الثانوي

9010100151أعلى من المعدل

7228100708وفك المعدل

5941100127ألل من المعدل

7228100374ٌعمل

7327100614ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

ٌمٌمون خارج لبنان (من الدرجة األولى) ألارب 11.3

المجموع

المجموع

األلارب من الدرجة األولى هم الوالدٌن، الجدٌن، األخوة و األخوات، و أٌضا العم أو الخال، العمة أو . جمٌع الشباب

الخالة، كذلن أبناء العم

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



للدراسةللسٌاحة

للعمل أو البحث 

عنه

لم أكن فً الخارج 

أبدا

nالمجموع

92289100990

172281100376بٌروت و جبل لبنان

50094100228الشمال

53391100225الجنوب و النبطٌة

41293100161البماع

82390100500ذكر

101188100490أنثى

18-2190090100366

22-2583189100275

26-29102586100349

82290100742لم ٌتزوج أبدا

121285100248سبك له الزواج

49610057-3ألل من االبتدائً

196100167-4اعدادي/ ابتدائً 

101188100398ثانوي

113385100368بعد الثانوي

271470100156أعلى من المعدل

72191100706وفك المعدل

10296100126ألل من المعدل

92587100373ٌعمل

91090100617ال ٌعمل

بالسبب-  سبك و أنا كان فً الخارج 11.4

المجموع

المجموع

%100كل مدلً بالبٌانات ٌمكن أنه كان فً الخارج ألكثر من سبب، لذلن ٌمكن احتساب أكثر من . جمٌع الشباب

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



لٌس من المرجحمن المرجح حد مامن المرجح جدا

من  غٌر المرجح 

ال أعرفمطلما

nالمجموع

52033348100998

72730288100376بٌروت و جبل لبنان

41822524100230الشمال

51757201100229الجنوب و النبطٌة

415253521100163البماع

62531308100502ذكر

51435398100496أنثى

18-2162730298100369

22-2541631436100275

26-2951739309100354

52131349100745لم ٌتزوج أبدا

61840314100253سبك له الزواج

41525431310057ألل من االبتدائً

421224210100169اعدادي/ ابتدائً 

51934347100399ثانوي

72238276100373بعد الثانوي

63228259100156أعلى من المعدل

51935337100713وفك المعدل

51526459100127ألل من المعدل

51835339100377ٌعمل

62231347100621ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 أرجحٌة السفر إلى دولة شرق أوسطٌة أخرى فً غضون الخمس سنوات المادمة11.5

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



لٌس من المرجحمن المرجح حد مامن المرجح جدا

من  غٌر المرجح 

ال أعرفمطلما

nالمجموع

72133327100997

122731237100376بٌروت و جبل لبنان

32025475100229الشمال

72149212100229الجنوب و النبطٌة

413263918100163البماع

92731277100501ذكر

61535378100496أنثى

18-2192831257100369

22-2561829416100274

26-2961738308100354

72331309100744لم ٌتزوج أبدا

81737362100253سبك له الزواج

13921451310057ألل من االبتدائً

71924419100169اعدادي/ ابتدائً 

72233316100398ثانوي

72438266100373بعد الثانوي

103725217100156أعلى من المعدل

62035327100712وفك المعدل

91425448100127ألل من المعدل

61835328100377ٌعمل

82431317100620ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 أرجحٌة السفر إلى أوروبا فً غضون الخمس سنوات المادمة11.6

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



لٌس من المرجحمن المرجح حد مامن المرجح جدا

من  غٌر المرجح 

ال أعرفمطلما

nالمجموع

42134348100998

42634289100376بٌروت و جبل لبنان

12024514100230الشمال

61952194100229الجنوب و النبطٌة

315243820100163البماع

42532308100502ذكر

21535399100496أنثى

18-21524303010100369

22-2531933405100275

26-29217383210100354

42132349100745لم ٌتزوج أبدا

21940354100253سبك له الزواج

71820431310057ألل من االبتدائً

219244411100169اعدادي/ ابتدائً 

32034367100399ثانوي

42340267100373بعد الثانوي

53228278100156أعلى من المعدل

31937338100713وفك المعدل

61723459100127ألل من المعدل

31936348100377ٌعمل

42232348100621ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 أرجحٌة السفر إلى أي دولة أخرى خارج منطمة الشرق األوسط و أوروبا فً غضون الخمس سنوات المادمة11.7

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



نعم ، من أجل 

العٌش مع أحد ما

نعم ، من أجل 

السٌاحة

نعم ، من أجل 

الدراسة

نعم ، من أجل 

العمل أو البحث 

عنه

نعم ، من أجل 

البحث عن إلامة 

الدائمة

nالمجموع

9186221665100994

9306251555100374بٌروت و جبل لبنان

9105221670100228الشمال

11158222065100229الجنوب و النبطٌة

5125141175100163البماع

9198322058100501ذكر

818481074100493أنثى

18-2111219302356100365

22-259166181169100276

26-296182151071100353

9188241764100742لم ٌتزوج أبدا

121168100252-919سبك له الزواج

15207210057-39ألل من االبتدائً

886261868100168اعدادي/ ابتدائً 

7217221464100401ثانوي

12237201663100368بعد الثانوي

13437241146100156أعلى من المعدل

8156201568100709وفك المعدل

876242371100127ألل من المعدل

7183181366100377ٌعمل

10188241763100617ال ٌعمل

بالسبب-  النٌة فً السفر إلى الخارج فً غضون الخمس سنوات المادمة 11.8

المجموع

المجموع

%100كل مدلً بالبٌانات ٌمكن أن ٌكون لدٌه النٌة للسفر الى الخارج ألكثر من غرض، لذلن ٌمكن احتساب أكثر من . جمٌع الشباب

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



الصحة و العافية.   12

سٌئةمتوسطةجٌدةجٌدة جدا

nالمجموع

494371100950

633611100376بٌروت و جبل لبنان

4044151100223الشمال

395272100208الجنوب و النبطٌة

4148110100143البماع

504171100484ذكر

464671100466أنثى

18-21514261100355

22-25464581100252

26-29484481100343

514261100710لم ٌتزوج أبدا

4047112100240سبك له الزواج

29645310055ألل من االبتدائً

4441141100154اعدادي/ ابتدائً 

534250100388ثانوي

504271100353بعد الثانوي

100153-64324أعلى من المعدل

474571100675وفك المعدل

3747124100120ألل من المعدل

524071100362ٌعمل

464581100588ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 تمٌٌم الوضع الصحً العام12.1

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



معظم الولتكل األولات

أكثر من نصف 

الولت

ألل من نصف 

وال فً أي ولتبعض الولتالولت

nالمجموع

1730321541100999

223231951100377بٌروت و جبل لبنان

325402561100230الشمال

363617812100229الجنوب و النبطٌة

100163-32938245البماع

1829311651100502ذكر

1632321541100497أنثى

18-212730261231100370

22-251133321662100275

26-291029381841100354

1931301552100746لم ٌتزوج أبدا

100253-112938174سبك له الزواج

10057-722392012ألل من االبتدائً

1626282272100169اعدادي/ ابتدائً 

2531281322100400ثانوي

1234361351100373بعد الثانوي

100156-23403061أعلى من المعدل

1730331532100714وفك المعدل

100127-821282815ألل من المعدل

1329351652100377ٌعمل

2031291541100622ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 الشعور بالبهجة و فً حالة معنوٌة جٌدة خالل األسبوعٌن السابمٌن12.2

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



معظم الولتكل األولات

أكثر من نصف 

الولت

ألل من نصف 

وال فً أي ولتبعض الولتالولت

nالمجموع

931351942100999

540361541100377بٌروت و جبل لبنان

218462671100230الشمال

283823912100229الجنوب و النبطٌة

327342753100163البماع

929361951100502ذكر

834351832100497أنثى

18-211139341231100370

22-25827312573100275

26-29727412041100354

933331852100746لم ٌتزوج أبدا

727421931100253سبك له الزواج

10057-61253219ألل من االبتدائً

826342372100169اعدادي/ ابتدائً 

1039321622100400ثانوي

930371952100373بعد الثانوي

105127930100156أعلى من المعدل

931371932100714وفك المعدل

6143726142100127ألل من المعدل

825402061100377ٌعمل

1036321742100622ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 الشعور بالهدوء و االسترخاء خالل األسبوعٌن السابمٌن12.3

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



معظم الولتكل األولات

أكثر من نصف 

الولت

ألل من نصف 

وال فً أي ولتبعض الولتالولت

nالمجموع

1128361771100999

1028431530100377بٌروت و جبل لبنان

5223718181100230الشمال

2636231013100229الجنوب و النبطٌة

427352941100163البماع

1227361581100502ذكر

1029352051100497أنثى

18-211431361260100370

22-251126332082100275

26-29826392151100354

1229341771100746لم ٌتزوج أبدا

1023431851100253سبك له الزواج

1221351713210057ألل من االبتدائً

1126232991100169اعدادي/ ابتدائً 

1331391341100400ثانوي

1027391671100373بعد الثانوي

100156-11354653أعلى من المعدل

1228351771100714وفك المعدل

5203031122100127ألل من المعدل

924372262100377ٌعمل

1330351470100622ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 الشعور بالنشاط و الحٌوٌة خالل األسبوعٌن السابمٌن12.4

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



معظم الولتكل األولات

أكثر من نصف 

الولت

ألل من نصف 

وال فً أي ولتبعض الولتالولت

nالمجموع

1126371691100999

924481632100377بٌروت و جبل لبنان

3203917202100230الشمال

2834221141100229الجنوب و النبطٌة

529332391100163البماع

12233715112100502ذكر

929381760100497أنثى

18-211524391291100370

22-25829331992100275

26-29925391971100354

1126361691100746لم ٌتزوج أبدا

1027391860100253سبك له الزواج

10057-1414382211ألل من االبتدائً

12252423151100169اعدادي/ ابتدائً 

1226431261100400ثانوي

928371682100373بعد الثانوي

1530431020100156أعلى من المعدل

1127371591100714وفك المعدل

5153330171100127ألل من المعدل

1125352081100377ٌعمل

1126381391100622ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 استٌمظت من نومً و شعرت باالنتعاش و الراحة خالل األسبوعٌن السابمٌن12.5

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 



معظم الولتكل األولات

أكثر من نصف 

الولت

ألل من نصف 

وال فً أي ولتبعض الولتالولت

nالمجموع

1122352092100999

916432193100377بٌروت و جبل لبنان

4193825141100230الشمال

3034191062100229الجنوب و النبطٌة

325372591100163البماع

1123371992100502ذكر

1222342292100497أنثى

18-211521352081100370

22-2511233123102100275

26-297243918102100354

12223321102100746لم ٌتزوج أبدا

100253-82443196سبك له الزواج

10057-1013431717ألل من االبتدائً

13222822141100169اعدادي/ ابتدائً 

1124352082100400ثانوي

1122371972100373بعد الثانوي

100156-93045133أعلى من المعدل

1223352172100714وفك المعدل

6122821294100127ألل من المعدل

1121391991100377ٌعمل

1123332192100622ال ٌعمل

االللٌم

الجنس

الفئات العمرٌة

الحالة االجتماعٌة

 حٌاتً الٌومٌة ممتلئة بأشٌاء مهمة بالنسبة لً خالل األسبوعٌن السابمٌن12.6

المجموع

المجموع

جمٌع الشباب

التحصٌل العلمً

الوضع االلتصادي لألسرة

 شهرا الماضٌة12الوضع الوظٌفً خالل الـ 


