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 مةمقد  

ة عن قطاع التعليم في إمارة أبوظبي بتقديم مجموعة من المؤشرات المهمّ  –ف مركز اإلحصاء يتشرّ 
بخدمات التعليم وتضعها في  بالغا   بوظبي اهتماما  أتولي إمارة حيث  ،الماضية ثالثةأبوظبي خالل األعوام ال

ازدهر النظام التعليمي في اإلمارة  فقد ،التنمية الشاملةمة أولويات برامجها وسياساتها في مجال مقدّ 
توفير البنية مان ضإلى  هاوسعي، دخال أفضل الوسائل التعليمية الحديثةإب الحكومةبشكل واضح مع اهتمام 

 التحتية التعليمية عالية المستوى في كال القطاعين الحكومي والخاص.

، بحيث يبدأ بلمحة 23-1021إلى  22-1020عوام األ منيتناول هذا التقرير إحصاءات التعليم للفترة الزمنية 
حصاءات المتعلقة بقطاع التعليم، بما في ذلك المدارس، ظهرتها اإلأموجزة عن أهم المالحظات التي 

االنتقال وبالمدارس، الصافي لتحاق االووالفصول الدراسية، والطالب، وهيئة التدريس، وإجمالي االلتحاق 
 إلىق التطرّ  ومن خالل هذا اإلصدار تمّ  ة.والتعليم العالي وتعليم الكبار ومحو األميّ  المرحلة الثانوية، إلى

مجموعة من المؤشرات التي من شأنها خدمة ضافة إ تااللتحاق بمعهد التكنولوجيا التطبيقية، حيث تمّ 
 بهذا الجانب. يناع القرار والمهتمّ صنّ 

من الجداول التفصيلية للراغبين في الحصول على األرقام المتعلقة بكل  مجموعةم الفصل الثاني ويقدّ 
وضع بعض السالسل الزمنية القصيرة، عند اإلمكان، ما يمنح القارئ رؤية وافية عن التطور  موضوع، كما تمّ 

 عبر الزمن.  الحادث

جامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، ومجلس أبوظبي للتعليم،  يعدّ 
 جامعة زايد وكليات التقنية العليا المصادر الرئيسة لهذه اإلحصاءات.و، العربية المتحدة اإلمارات

 هاوتوفيرالبيانات نتاج إفي  اعلى دورههذه الجهات أبوظبي الشكر ل –ه مركز اإلحصاء دد يوجّ وفي هذا الصّ 
 با  عن قطاع التعليم.وأكثر تشعّ  بها موثوقرغبة في تزويد اإلمارة بإحصاءات 

للمصطلحات الرئيسة والمفاهيم  ة الوارد في نهاية هذا التقرير شرحا  م فصل المالحظات التوضيحيّ ويقدّ 
صاءات والمعلومات أثناء قراءة اإلحفي الفصل هذا إلى اء بالرجوع ادة القرّ الفنية المستخدمة. ونوصي السّ 

 .الواردة في التقرير

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 13 - 2012 إحصاءات التعليم 

4 
 

299 
268 265 

181 183 
185 

100

150

200

250

300

350

2010-11 2011-12 2012-13
 التعليم الخاص التعليم الحكومي

241 242 240 

187 168 168 

52 41 42 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010-11 2011-12 2012-13
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 النقاط األساسية

 المدارس
توفير بيئة تعليمية مميزة من خالل توفير المدارس ذات التصاميم العالمية والسعة  إلىتسعى إمارة أبوظبي 

 العالية التي ترقى بمستوى العملية التعليمية.ستيعابية اال
مدرسة في التعليم  165 منها ،23-1021مدرسة خالل العام الدراسي  450بلغ إجمالي عدد المدارس 

مدرسة  199انخفض عدد المدارس في التعليم الحكومي من مدرسة في التعليم الخاص. و 285الحكومي و
في حين أن عدد المدارس في التعليم  ،23-1021مدرسة في عام  165 إلى 22-1020خالل العام الدراسي 

 .23-1021مدرسة في عام  285 إلى 22-1020مدرسة خالل العام الدراسي  282الخاص ارتفع من 
 77و مدرسة رياض األطفال، 57حسب المرحلة:  23-1021خالل العام الدراسي وكان توزيع المدارس 

 دة المراحل.مدرسة متعدّ  137و مدرسة ثانوية، 33و مدرسة للحلقة الثانية، 46و ولى،مدرسة للحلقة األ
 
 

 01-2102 إلى 00-2101 ،: المدارس حسب القطاع0الشكل     
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .مجلس أبوظبي للتعليموأبوظبي،  –المصدر: مركز اإلحصاء    
 
 
 01-2102 إلى 00-2101 ،منطقة: المدارس حسب ال2الشكل    
 

 

 

 

  

 

 

 .مجلس أبوظبي للتعليموأبوظبي،  –المصدر: مركز اإلحصاء 
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 الفصول الدراسية
خالل  فصال   23,518من  حيث ارتفع ارة أبوظبي،الفصول الدراسية ارتفاعا  على مستوى إمشهد إجمالي 
خالل  %7.4بزيادة مقدارها  ،23-1021في العام الدراسي  فصال   24,518 إلى 22-1020العام الدراسي 
 .إجمالي الفترة

عدد  رتفعاحيث  الزيادة في عدد فصول التعليم الخاص، نتيجةالزيادة في العدد اإلجمالي للفصول  تلتمثّ 
    الدراسي العام إلى 22-1020 الدراسي من العام% 25.6بنسبة والفصول الدراسية بشكل ملحوظ 

عدد الفصول الدراسية في التعليم الحكومي خالل هذه الفترة بنسبة  نخفضا وفي المقابل .1021-23
4.1%. 

 .هاكل الخاص على المناطقالحكومي وفي عدد الفصول في التعليم االنخفاض وينطبق نمط الزيادة 
% 6.5% و35.4% و58.1 إلجمالي الفصول في منطقة أبوظبي ومنطقة العين والغربيةالتوزيع النسبي  وبلغ

 .23-1021 لعام الدراسيخالل ا على التوالي
 
 

 01-2102 إلى 00-2101 ،: الفصول الدراسية حسب القطاع1الشكل      
 

 

 

 

 

 

 

 .مجلس أبوظبي للتعليموأبوظبي،  –المصدر: مركز اإلحصاء      

 

 01-2102 إلى 00-2101 ،: التوزيع النسبي للفصول الدراسية حسب المنطقة4الشكل     

 

   

 

    

 

 

 

 .مجلس أبوظبي للتعليموأبوظبي،  –المصدر: مركز اإلحصاء   
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 الطالب 
 22-1020 خالل العام الدراسي ا  طالب 306,497من  جميعها المراحل التعليميةب لتحقينارتفع عدد الطالب الم

 .الفترةخالل إجمالي  %6.3بزيادة مقدارها  ،23-1021طالب في العام الدراسي  315,902 إلى
 ،وبشكل أكثر تحديدا   عدد الطالب حسب القطاع. التي طرأت علىرات ل هذه الزيادة انعكاسا  للتغيّ وتمثّ 

 إلى 22-1020 الدراسي في العام ا  طالب 125,949انخفض عدد الطالب الملتحقين بالتعليم الحكومي من 
 رتفعفي حين ا ،من إجمالي الملتحقين %0.54ي ما يعادل أ ،23-1021 الدراسي في العام ا  طالب 125,263

 إلى 22-1020 العام الدراسي في ا  طالب 180,548الطالب في التعليم الخاص ارتفاعا  ملحوظا  من  عدد
 .%22.2، بزيادة مقدارها 23-1021 الدراسي في العام ا  طالب 200,638

وكان العدد في  ،11.4ما يعادل  23-1021خالل العام الدراسي في اإلمارة كل فصل لالطالب  عددوبلغ 
على التوالي. وبلغ عدد الطالب لكل  طالب لكل فصل 28.8و 12.5و 13.4الغربية و العينوأبوظبي  مناطق

أبوظبي  وبلغ على مستوى مناطق طالب لكل معلم، 14.4ما يعادل  23-1021معلم خالل العام الدراسي 
 .22.2و 23.7و 25.3 :الغربية بالترتيب كالتاليووالعين 

ما  اإلمارةفي ة كافطالب في مراحل التعليم  200نسبة الطالبات لكل  بقيت ،الماضية ثالثةخالل األعوام ال
 مناطق فيطالب  200بلغت نسب الطالبات لكل ، 23-1021ق بالعام الدراسي وفيما يتعلّ  0.96يقارب 
 على التوالي. 96.5و 95.2و 96.4لغربية وا العينوأبوظبي 

 
 

 01-2102 إلى 00-2101 ،: الطالب حسب القطاع5الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .أبوظبي للتعليممجلس وأبوظبي،  –المصدر: مركز اإلحصاء 
 

 01-2102 إلى 00-2101 ،: التوزيع النسبي للطالب حسب المنطقة6الشكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مجلس أبوظبي للتعليموأبوظبي،  –المصدر: مركز اإلحصاء 
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 غير مواطنين مواطنون

 نوالمواطنالطالب 
 إلى 22-1020الدراسي في العام  ا  طالب 235,684ارتفع عدد الطالب المواطنين الملتحقين بالتعليم من 

ل الطالب المواطنون %. وبذلك يشكّ 6.8مقدارها بنسبة زيادة  ،23-1021 الدراسي امفي الع ا  طالب 244,932
 .كافة في المراحل التعليميةالطالب جمالي إ% من 44.5نسبته  ما

% خالل العام 68.2انخفضت نسبة المواطنين الملتحقين بالتعليم الحكومي من  وعلى مستوى القطاع،
المواطنين في  بةسفي حين ارتفعت ن .23-1021 الدراسي عامال% في 66.1 إلى 22-1020الدراسي 

 .23-1021% في العام 33.8 إلىلتصل  22-1020عام ال% في 32.9التعليم الخاص من 
 22-1020 الدراسي عامالطالب خالل  79.4طالب غير مواطن من  200عدد الطالب المواطنين لكل  رتفعاو

وبشكل أكثر  ظهر هذه الزيادة في كال القطاعين،وت .1023-1021 العام الدراسيطالب في  80.2 إلى
عام الالحكومية خالل  المدارسطالب غير مواطن في  200يزيد عدد الطالب المواطنين لكل  تحديدا ،

 317حيث بلغت النسبة  ،أضعاف ما هو عليه في مدارس القطاع الخاص عشرة لىع 23-1021الدراسي 
 على التوالي. 31.3و
 
 

 01-2102 إلى 00-2101 ،الجنسية: الطالب حسب 7الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مجلس أبوظبي للتعليموأبوظبي،  –المصدر: مركز اإلحصاء 
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 الغربية منطقة العين منطقة أبوظبي 
 التعليم الخاص  التعليم الحكومي 

 المعلمون واإلداريون
ا  بارز ا  دورحيث يلعب المعلم  مهنة المعلم،لممارسة مكانا  فريدا  وحيويا  إلى أن تكون تسعى إمارة أبوظبي 

 .مفي توفير بيئة دراسية إيجابية تساعد على التعلّ 
خالل  ا  علمم 11,573إلى  22-1020خالل العام الدراسي  ا  علمم 11,128من  علمينللمجمالي اإلارتفع العدد 

 خالل إجمالي الفترة. %2.6بزيادة مقدارها  ،23-1021العام الدراسي 

بلغ عدد و ،23-1021خالل العام الدراسي  ا  معلم 10,812بلغ إجمالي المعلمين في التعليم الحكومي و
% من إجمالي المعلمين. وكانت النسب 39.4نسبته  وهو يمثّل ما 4,265 منهم المعلمين المواطنين

 % على التوالي.3.1% و50.6% و46.1المقابلة في كل من مناطق أبوظبي والعين والغربية 
وكانت األرقام المقابلة في كل  .2.6ما يعادل  23-1021بلغ عدد المعلمين لكل فصل خالل العام الدراسي و

 معلم لكل فصل على التوالي. 2.7و 2.6و 2.5من مناطق أبوظبي والعين والغربية 

 21-1022 الدراسي مقارنة بالعام 23-1021انخفض عدد الموظفين اإلداريين والفنيين في العام الدراسي 
 .فقط في التعليم الحكومينخفاض اال. ويظهر هذا 8,473إلى  8,890 % من4.7ل بمعدّ 

 

 

 01-2102 إلى 00-2101 ،القطاع حسب المعلمون: 8الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مجلس أبوظبي للتعليموأبوظبي،  –المصدر: مركز اإلحصاء 
 
 

 01-2102 ،والقطاع منطقةال حسبداريون والفنيون اإل: 9الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مجلس أبوظبي للتعليموأبوظبي،  –المصدر: مركز اإلحصاء 
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 الغربية منطقة العين منطقة أبوظبي

 التربية الخاصة
مدرسة خالل العام  245من م خدمات التربية الخاصة في التعليم الحكومي تقدّ ارتفع عدد المدارس التي 

أبوظبي، منطقة مدرسة في  74منها  ،23-1021اسي مدرسة في العام الدر 101 إلى 21-1022 الدراسي
 .مدرسة في الغربية 27العين ومنطقة  مدرسة في 222و
 دمجهم الذين تمّ الخاصة حتياجات االن ذوي حيث ارتفع عدد الطالب م انعكست هذه الزيادة على الطالب،و

 .23-1021 الدراسي العام إلى 22-1020 الدراسي % من العام15.1في المدارس الحكومية بنسبة 
 164إلى  21-1022في العام الدراسي  231من  في التربية الخاصةواالختصاصيين عدد المعلمين وارتفع 

 خالل العامختصاصيين ا 5من  النطق واللغة ارتفع عدد اختصاصيي وكذلك ،23-1021في العام الدراسي 
 .23-1021 الدراسي عامالفي  ا  ختصاصيا 22 إلى 21-1022 الدراسي

 
 
     ، المنطقة حسب الحكومية المدارس في الخاصة االحتياجات ذوي للطالب النسبي التوزيع: 01الشكل    

 2101-2102 إلى 2101-2100                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مجلس أبوظبي للتعليموأبوظبي،  –المصدر: مركز اإلحصاء 
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 المشاركة في التعليم
ة. وخالل العام المختلف التعليم مراحل المستوى العام للمشاركة فياإلجمالي لتحاق االتعكس نسب 

 حلقةالبو ،206.8األولى ما يعادل التعليمية  الحلقةباإلجمالي االلتحاق ل بلغ معدّ  ،23-1021الدراسي 
 المرحلة الثانوية.ب 88.3و ،202.9التعليمية الثانية 

في فئة  ن من التعليمفي مستوى معيّ دق لمدى المشاركة أمقياس بأنها  صافيال لتحاقاالف نسبة رّ تع
في التها أعلى معدّ إلى  23-1021 الدراسي الصافي خالل العامااللتحاق نسب  وصلتو .العمر الرسمية

 على التوالي. 91.1و 93.5و 90.9 للذكور واإلناث وكال الجنسين ، حيث بلغتاألولى الحلقة

 23-1021 الدراسي المرحلة الثانوية خالل العام إلىوكالهما معا   لطالبات،اوب الطال انتقالووصلت نسب 
 الطالب عدد انخفض 23-1021 الدراسي العام وخالل على التوالي. %91.4و %93.4و %92.5 إلى

 الدراسي طالبا  عن العام 318مقداره  تراجعا   مسّجال   طالبا ، 27,740 إلى الثانوية رحلةالم إلى المنتقلين
 %.2.8 انخفاض بنسبةو 21-1022السابق 

 
 

 01-2102 ،التعليمية المرحلة حسب)%( والصافي  اإلجمالي لتحاقاال نسبة: 00 الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مجلس أبوظبي للتعليموأبوظبي،  –المصدر: مركز اإلحصاء 
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 التعليم الفني 
 التقنية المجاالت في العمل سوق احتياجات تلبيةفي  الكوادر المؤهلة إعداد في فنيال التعليم يسهم

 .وتحقيق الرؤية المستقبلية إلمارة أبوظبي والمهنية
 العام الدراسي في ا  طالب 2,296 من التطبيقية التكنولوجيا معهدب الملتحقين المواطنين الطالب عدد ارتفع 

ت نسبة وارتفع. %207.5مقدارها ، بنسبة زيادة 21-1022 يالعام الدراس في ا  طالب 1,481 إلى 1009-20
 الدراسي % في العام40.9 إلى 20-1009 العام الدراسي% في 24.8من  بالتعليم الفنيالملتحقات  اإلناث
1022-21. 

 إلى 328 من أبوظبي منطقة في الطالب عدد ارتفع إذ المنطقة، حسب الزيادة من مماثلة أنماط تظهرو
 ،ا  طالب 2,231 إلى 563 من الطالب عدد ارتفع العين منطقة وفيتعادل ثالثة أضعاف،  بزيادة ،ا  طالب 2,350
 منطقة من طالبا   295 منهم طالبا ، 448 تخريج 21-1022 الدراسي العام شهدو دل الضعف،اتع بزيادة

 .العينمنطقة  من 153و أبوظبي
 % مقارنة بالعام243.7المعلمين بنسبة ، حيث زاد عدد 21-1022المعلمين في العام الدراسي وارتفع عدد 
عدد  عحيث ارتف ،النوعفي عدد المعلمين من حيث  وتظهر أنماط مماثلة من الزيادة .20-1009 الدراسي

     الدراسي في العاممعلمين  207 إلى 20-1009 الدراسي في العام ا  معلم 76 المعلمين الذكور من
 205 إلى 10-1009 الدراسي معلمة في العام 22في حين ارتفع عدد المعلمات اإلناث من  ،1022-21

 .21-1022الدراسي العام  لخالمعلمات 
 
 
 02-2100و 00-2101 ،التخصص حسب التطبيقية التكنولوجيا معهد خريجو: 02 الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .التطبيقية التكنولوجيا معهدو أبوظبي، –مركز اإلحصاء  :المصدر
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 التعليم العالي
وبلغ عدد مؤسسات جامعات خاصة(  6ون ين حكوميتيجامعت) 8 إلىوصل عدد الجامعات في إمارة أبوظبي 

 .21-1022الدراسي مؤسسة في العام  10التعليم العالي األخرى )الكليات والمعاهد( 
العام خالل  ا  طالب 34,544بأنواعها المختلفة من ارتفع عدد الطالب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي 

 % طوال12.4وهي زيادة بنسبة ، 21-1022 الدراسي العام لخال ا  طالب 42,912 إلى 20-1009 الدراسي
حيث شهد التعليم الحكومي زيادة طفيفة في  ،. وتظهر أنماط مماثلة من الزيادة حسب القطاعالفترة تلك

. في حين ارتفع عدد 20-1009% مقارنة بعام 26.7بنسبة  21-1022 الدراسي عدد الملتحقين في العام
 .هانفس % في الفترة17.1عليم الخاص بنسبة تمؤسسات الالملتحقين ب

% من إجمالي 74.1بنسبة  ا  طالب 32,225ن عدد المواطنين بلغ أ 21-1022 الدراسي وتظهر بيانات العام
 الملتحقين. 

في  ا  طالب 7,149 إلى 20-1009 الدراسي في العامطالب  6,507ارتفع عدد خريجي التعليم العالي من 
 الخريجينل هذه الزيادة في عدد تمثّ . خالل تلك الفترة %22.4، بنسبة زيادة 21-1022 الدراسي العام

انخفض عدد  ،تحديدا  وبشكل أكثر حسب القطاع.  خريجينرات أكبر بكثير في عدد الالناتج الصافي لتغيّ 
في العام  ا  طالب 3,331 إلى 20-1009 في العام الدراسي ا  طالب 3,588الخريجين في التعليم الحكومي من 

، بينما ارتفع عدد الخريجين في خالل إجمالي الفترة% 7.2بنسبة ، وهو انخفاض 21-1022الدراسي 
-1022ام الدراسي في الع ا  طالب 3,972 إلى 20-1009 في العام الدراسي ا  طالب 1,929التعليم الخاص من 

 .خالل إجمالي الفترة% 36.0نسبة ، وهو ارتفاع ب21
ص، حيث بلغت تفاوتا  في نسب الخريجين حسب التخصّ  21-1022الدراسي وتظهر بيانات الخريجين للعام 

واالجتماعية أعلى النسب للخريجين في جامعة اإلمارات العربية المتحدة في كل من العلوم اإلنسانية 
%. وكذلك 2.7ها في الطب والعلوم الصحية بواقع وأقلّ  % على التوالي،13.1% و15.4بواقع واالقتصاد واإلدارة 

لت أعلى النسب للخريجين في العلوم زايد وكليات التقنية العليا، حيث سجّ إلى جامعة الحال بالنسبة 
كانت أعلى النسب للخريجين في كل من فص التعليم العالي الخاإلى مؤسسات اإلدارية. أما بالنسبة 

 على التوالي. %24.2% و31صات إدارة األعمال والهندسة حيث بلغت تخصّ 
 
 

 02-2100 إلى 01-2119 ،القطاع حسب العالي التعليم مؤسسات خريجو: 01 الشكل
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

.العليا التقنية كلياتو زايد، جامعةو المتحدة، العربية ماراتاإل جامعةو العلمي، والبحث العالي التعليم وزارة: المصدر  
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 الغربية منطقة العين منطقة أبوظبي

 تعليم الكبار
 إلى 22-1020خالل العام الدراسي  224ة وتعليم الكبار في إمارة أبوظبي من انخفض عدد مراكز محو األميّ 

في كل من منطقة أبوظبي ومنطقة العين، حيث االنخفاض ويظهر نمط  .23-1021 الدراسي عامالخالل  209
في منطقة  23-1021 الدراسي في العام 17 إلى 22-1020 الدراسي في العام 30العدد من انخفض 

 ل العام الدراسيخال 56 إلى 22-1020 الدراسي خالل العام 58من انخفض أبوظبي، وفي منطقة العين 
1021-23.  

 22-1020خالل العام الدراسي  25,141من  ة وتعليم الكبارمراكز محو األميّ خفض عدد الطالب الملتحقين بان
%. وعلى مستوى النوع، بلغت 11.6بلغت نخفاض ا. بنسبة 23-1021خالل العام الدراسي  22,804 إلى

 % في العام40 إلىلتصل  في حين ارتفعت نسبة اإلناث ،%60 بهذه المراكز نسبة الذكور الملتحقين
ة وتعليم عدد المعلمين في مراكز محو األميّ ، وبلغ 22-1020 الدراسي مقارنة بالعام 23-1021الدراسي 

  %.65.5منهم المواطنون ل معلما ، يشكّ  151الكبار 

 

 

                     ،حسب المنطقة الكبار وتعليم ةمي  األ محو مراكز في نمعلميلل النسبي التوزيع: 04لشكل ا
  01-2102 إلى 2101-00                   

 

 

 

 

 

 

 

.مجلس أبوظبي للتعليموأبوظبي،  –المصدر: مركز اإلحصاء   
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 الجداول اإلحصائية
 

 01-2102 إلى 00-2101 ،المنطقة حسب المدارس: 0جدول 

00-2101 المنطقة  2100-02  2102-01  

 450 451 480 مجموع اإلمارة

 240 242 241 منطقة أبوظبي

 168 168 187 منطقة العين

 42 41 52 الغربية
 .المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

 

 13-2102 إلى 00-2101 ،القطاع حسب المدارس: 2جدول 
00-2101 القطاع  2100-02  2102-01  

 450 451 480 مجموع اإلمارة
 265 268 299 التعليم الحكومي

 185 183 181 التعليم الخاص
 .للتعليم المصدر: مجلس أبوظبي

 

 13-2102 ،التعليمية والمرحلة والقطاع المنطقة حسب المدارس :1جدول 

 المنطقة والقطاع
   المرحلة التعليمية

 ثانوي 2 -حلقة  0 -حلقة  رياض أطفال
متعددة 
 المجموع المراحل

 450 237 33 46 77 57 مجموع اإلمارة
 265 58 33 46 77 51 حكومي 
 185 179 0 0 0 6 خاص 

 240 124 21 27 37 31 منطقة أبوظبي
 123 12 21 27 37 26 حكومي 
 117 112 0 0 0 5 خاص 

 168 88 11 18 31 20 منطقة العين
 111 32 11 18 31 19 حكومي 
 57 56 0 0 0 1 خاص 

 42 25 1 1 9 6 الغربية
 31 14 1 1 9 6 حكومي 
 11 11 0 0 0 0 خاص 

 .المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم
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 01-2102 إلى 00-2101 ،المنهاج حسب الخاصة المدارس :4جدول 

00-2101 المنهاج  2100-02  2102-01  

 185 183 181 المجموع

 48 46 48 التربية والتعليم

 0 1 3 للتعليمبوظبي أمجلس 

 37 36 34 البريطاني

 29 29 27 الهندي

 38 37 32 مريكياأل

 10 9 9 الدولي

 4 5 5 الباكستاني

 2 2 2 الكندي

 3 3 7 الفلبيني

 2 2 2 الفرنسي

 2 2 2 يرانياإل

 1 1 1 البنغالديشي

 1 1 1 لمانياأل

 1 1 1 الياباني

 3 4 3 نجليزيإمتوسط 

 2 2 2 البكالوريا الدولية

 2 2 2 سايبس
 .المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

 
 01-2102 إلى 00-2101 ،المنطقة حسبالتوزيع النسبي للفصول  :5جدول 

00-2101 المنطقة  2100-02  2102-01  

 14,528 13,501 13,528 مجموع اإلمارة

 
 النسبة المئوية

 
100.0 100.0 100.0 

 58.1 58.1 56.5 منطقة أبوظبي
 35.4 35.5 36.9 منطقة العين

 6.5 6.4 6.6 الغربية
 .للتعليم أبوظبي مجلسو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر

 
 01-2102 إلى 00-2101 ،القطاع حسبالتوزيع النسبي للفصول : 6جدول 

00-2101 القطاع  2100-02  2102-01  

 14,528 13,501 13,528 مجموع اإلمارة
 النسبة المئوية  

 
100.0 100.0 100.0 

 37.1 40.4 41.5 التعليم الحكومي
 62.9 59.6 58.5 التعليم الخاص

 .للتعليم أبوظبي مجلسو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر
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 01-2102 إلى 00-2101 ،المنطقة حسب التوزيع النسبي للطالب: 7جدول 
00-2101 المنطقة  2100-02  2102-01  

 325,901 310,620 306,497 مجموع اإلمارة
 النسبة المئوية  

 
100.0 100.0 100.0 

 60.7 60.6 60.1 منطقة أبوظبي
 33.8 33.9 34.4 منطقة العين

 5.5 5.4 5.5 الغربية
 .للتعليم أبوظبي مجلسو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر

 
 01-2102 إلى 00-2101 ،القطاع حسب التوزيع النسبي للطالب: 8جدول 

00-2101 القطاع  2100-02  2102-01  

 325,901 310,620 306,497 مجموع اإلمارة
 النسبة المئوية  

 
100.0 100.0 100.0 

 38.4 40.2 41.1 الحكوميالتعليم 
 61.6 59.8 58.9 التعليم الخاص

 .للتعليم أبوظبي مجلسو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر

 

       ،المنطقة حسب الطالب جماليإ إلى حكوميال بالتعليم الملتحقين الطالب نسبة :أ9جدول 
 01-2102 إلى 2101-00

00-2101 المنطقة  2100-02  2102-01  
 المئويةالنسبة   

 38.4 40.2 41.1 مجموع اإلمارة
 31.5 33.0 33.9 منطقة أبوظبي

 47.8 49.6 49.1 منطقة العين
 57.1 63.0 69.1 الغربية

 .للتعليم أبوظبي مجلسو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر 

 
              ،المنطقة حسب الطالب جماليإ إلى الخاص بالتعليم الملتحقين الطالب نسبة ب:9جدول 
 01-2102 إلى 2101-00

00-2101 المنطقة  2100-02  2102-01  
 النسبة المئوية  

 61.6 59.8 58.9 مجموع اإلمارة
 68.5 67.0 66.1 منطقة أبوظبي

 52.2 50.4 50.9 منطقة العين
 42.9 37.0 30.9 الغربية

 .للتعليم أبوظبي مجلسو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر
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 01-2102 إلى 00-2101 ،المنطقة حسب فصل لكل الطالب: 01جدول 
00-2101 المنطقة  2100-02  2102-01  

 22.4 23.0 22.7 مجموع اإلمارة
 23.4 24.0 24.1 منطقة أبوظبي

 21.5 22.0 21.1 منطقة العين
 18.8 19.5 19.0 الغربية

 .للتعليم أبوظبي مجلسو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر

 
 01-2102 إلى 00-2101 ،المنطقة حسب معلم لكل : الطالب00جدول 

00-2101 المنطقة  2100-02  2102-01  

 14.4 14.0 13.8 مجموع اإلمارة
 15.3 14.9 15.0 منطقة أبوظبي

 13.7 13.2 12.6 منطقة العين
 11.1 10.8 10.5 الغربية

 .للتعليم أبوظبي مجلسو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر

 
             ،المنطقة حسب والخاصة الحكومية المدارس طالب بين الذكور إلى اإلناث : نسبة02جدول 
 01-2102 إلى 2101-00

00-2101 المنطقة  2100-02  2102-01  

 ذكر 011اإلناث لكل  

 96.0 95.8 95.9 مجموع اإلمارة
 96.4 96.4 96.4 منطقة أبوظبي

 95.1 94.4 94.7 منطقة العين
 96.5 97.4 97.0 الغربية

 .للتعليم أبوظبي مجلسو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر
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 01-2102 إلى 00-2101 ،والنوع والجنسية المنطقة حسب : الطالب01جدول 
 13-2012 12-2011 11-2010 المنطقة والجنسية والنوع

 325,901 310,620 306,479 مجموع اإلمارة
 144,931 139,734 135,684 مواطنون

 72,935 70,336 68,044 ذكور
 71,996 69,398 67,640 إناث

 180,970 170,886 170,795 غير مواطنين
 93,349 88,331 88,425 ذكور
 87,621 82,555 82,370 إناث

 197,780 188,389 184,147 منطقة أبوظبي 
 78,121 74,967 72,154 مواطنون

 39,394 37,775 36155 ذكور
 38,727 37,192 35999 إناث

 119,659 113,422 111,993 غير مواطنين
 61,284 58,153 57598 ذكور
 58,375 55,269 54395 إناث

 110,314 105,319 105,358 منطقة العين
 59,426 57,575 56,074 مواطنون

 29,845 29,023 28,177 ذكور
 29,581 28,552 27,897 إناث

 50,888 47,744 49,284 غير مواطنين
 26,701 25,149 25,923 ذكور
 24,187 22,595 23,361 إناث

 17,807 16,912 16,974 الغربية
 7,384 7,192 7,456 مواطنون

 3,696 3,538 3,712 ذكور
 3,688 3,654 3,744 إناث

 10,423 9,720 9,518 غير مواطنين
 5,364 5,029 4,904 ذكور
 5,059 4,691 4,614 إناث

 .المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

 
 01-2102 إلى 00-2101 ،المنطقة حسبن يالمواطن التوزيع النسبي للطالب :04جدول 

00-2101 المنطقة  2100-02  2102-01  

 144,931 139,734 135,684 مجموع اإلمارة
 النسبة المئوية  

 
100.0 100.0 100.0 

 53.9 53.6 53.2 منطقة أبوظبي
 41.0 41.2 41.3 العينمنطقة 
 5.1 5.1 5.5 الغربية

 .للتعليم أبوظبي مجلسو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر
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 01-2102 إلى 00-2101 ،القطاع حسبن يالمواطن التوزيع النسبي للطالب :05جدول 

00-2101 القطاع  2100-02  2102-01  

 144,931 139,734 135,684 مجموع اإلمارة
 المئويةالنسبة   

 
100.0 100.0 100.0 

 66.2 67.2 68.1 التعليم الحكومي
 33.8 32.8 31.9 التعليم الخاص

 .للتعليم أبوظبي مجلسو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر

                   والخاصة الحكومية المدارس في المواطنين غير إلى نيالمواطن الطالب نسبة :06جدول 
 01-2102 إلى 00-2101، المنطقة حسب

00-2101 المنطقة  2100-02  2102-01  

 من غير المواطنين 011المواطنون لكل  

 80.1 81.8 79.4 مجموع اإلمارة
 65.3 66.1 64.4 منطقة أبوظبي

 116.8 120.6 113.8 منطقة العين
 70.8 74.0 78.3 الغربية

 .للتعليم أبوظبي مجلسو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر

              الحكومية والخاصة المدارس في المواطنين غير إلى المواطنين الطالب : نسبة07جدول 
 01-2102إلى  00-2101القطاع،  حسب

00-2101 القطاع  2100-02  2102-01  
 من غير المواطنين 011المواطنون لكل   

 80.1 81.8 79.4 مجموع اإلمارة
 327.0 302.0 275.9 التعليم الحكومي 
 32.3 32.8 31.5 التعليم الخاص 

 .للتعليم أبوظبي مجلسو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر

        والخاصة الحكومية المدارس في المواطنين غير إلى نيالمواطن الطالب نسبة :08جدول 
 01-2102إلى  00-2101نوع، ال حسب

00-2101 النوع  2100-02  2102-01  
 من غير المواطنين 011المواطنون لكل   

 80.1 81.8 79.4 مجموع اإلمارة
 78.1 79.6 77.0 ذكور
 82.2 84.1 82.1 إناث

 .للتعليم أبوظبي مجلسو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر

 
 01-2102 إلى 00-2101 ،القطاع حسب : المعلمون09جدول 

00-2101 القطاع  2100-02  2102-01  
 22,573 22,184 22,218 مجموع اإلمارة

  10,812  10,451  11,384 التعليم الحكومي 
  11,761  11,733  10,834 التعليم الخاص 

 .للتعليم أبوظبي مجلس: المصدر
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 إلى 00-2101 ،والنوع والجنسية المنطقة حسب الحكومي التعليم في : المعلمون21جدول 
2102-01 

 13-2012 12-2011 11-2010 المنطقة والجنسية والنوع
 10,812 10,451 11,384 مجموع اإلمارة

 4,265 3,956 4200 مواطنون
 489 459 485 ذكور
 3,776 3,497 3715 إناث

 6,547 6,495 7184 غير مواطنين
 2,901 3,096 3869 ذكور
 3,646 3,399 3315 إناث

 4,901 4,667 5,050 منطقة أبوظبي 
 1,971 1,780 1896 مواطنون

 273 243 248 ذكور
 1,698 1,537 1648 إناث

 2,930 2,887 3154 غير مواطنين
 1,285 1,364 1608 ذكور
 1,645 1,523 1546 إناث

 4,846 4,672 5,040 منطقة العين
 2,158 2,022 2113 مواطنون

 211 212 226 ذكور
 1,947 1,810 1,887 إناث

 2,688 2,650 2,927 غير مواطنين
 1,275 1,383 1,754 ذكور
 1,413 1,267 1,173 إناث

 1,065 1,112 1,294 الغربية
 136 154 191 مواطنون

 5 4 11 ذكور
 131 150 180 إناث

 929 958 1,103 غير مواطنين
 341 349 507 ذكور
 588 609 596 إناث

 .للتعليم أبوظبي مجلس: المصدر

 01-2102 إلى 00-2101 ،المنطقة حسبن التوزيع النسبي للمعلمي :20جدول 
00-2101 المنطقة  2100-02  2102-01  

 22,573 22,184 22,218 مجموع اإلمارة
 النسبة المئوية  

 
100.0 100.0 100.0 

 57.2 56.9 55.2 منطقة أبوظبي
 35.7 36.1 37.5 منطقة العين

 7.1 7.0 7.2 الغربية
 .للتعليم أبوظبي مجلسو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر

 01-2102 إلى 00-2101 ،المنطقة حسب فصل لكل المعلمون :22جدول 
00-2101 المنطقة  2100-02  2102-01  

 1.55 1.64 1.64 مجموع اإلمارة
 1.53 1.61 1.60 منطقة أبوظبي

 1.57 1.67 1.67 منطقة العين
 1.70 1.80 1.80 الغربية

 .للتعليم أبوظبي مجلسو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر
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 01-2102 إلى 00-2101 ،والنوع المنطقة حسبوالفنيون  داريوناإل :21جدول 
00-2101 المنطقة والنوع  2100-02  2102-01  
 8,473 8,890 8,107 مجموع اإلمارة

  3,522  3,655  3,440 ذكور
  4,951  5,235  4,667 إناث

  4,792  5,021  4,537 منطقة أبوظبي
  2,115  2,153  1,976 ذكور
  2,677  2,868  2,561 إناث

  3,195  3,434  3,226 منطقة العين
  1,233  1,348  1,306 ذكور
  1,962  2,086  1,920 إناث

  486  435  344 الغربية
  174  154  158 ذكور
  312  281  186 إناث

 .للتعليم أبوظبي مجلس: المصدر

 01-2102 ،والقطاع والنوع المنطقة حسبوالفنيون  داريوناإل :24جدول 
 المجموع التعليم الخاص  التعليم الحكومي  المنطقة و النوع

 8,473 6,355 2,118 مجموع اإلمارة
  3,522  2,817  705 ذكور
  4,951  3,538  1,413 إناث

  4,792  3,961  831 منطقة أبوظبي
  2,115  1,812  303 ذكور
  2,677  2,149  528 إناث

  3,195  2,152  1,043 منطقة العين
  1,233  908  325 ذكور
  1,962  1,244  718 إناث

  486  242  244 الغربية
  174  97  77 ذكور
  312  145  167 إناث

 .للتعليم أبوظبي مجلس: المصدر

 01-2102 إلى 00-2101 ،المنطقة حسبوالفنيين  نالتوزيع النسبي لإلداريي :25جدول 
00-2101 المنطقة  2100-02  2102-01  

 8,473 8,890 8,055 مجموع اإلمارة
 النسبة المئوية  

 
100.0 100.0 100.0 

 56.6 56.5 56.0 منطقة أبوظبي
 37.7 38.6 39.8 منطقة العين

 5.7 4.9 4.2 الغربية
 .للتعليم أبوظبي مجلسو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر

 02-2100،المنطقة حسب خاصة تربية خدمات بها التي الحكومية المدارس :26جدول 
 01-2102 و

02-2100 المنطقة  2102-01  

 202 145 مجموع اإلمارة
  74  56 منطقة أبوظبي

  111  73 منطقة العين

  17  16 الغربية
 .للتعليم أبوظبي مجلس: المصدر
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  حسب الحكومية المدارسفي  الخاصة االحتياجات ذوي طالبالتوزيع النسبي لل :27جدول 
 01-2102 إلى 00-2101 ،المنطقة
00-2101 المنطقة  2100-02  2102-01  

 4,488 3,588 3,586 مجموع اإلمارة
 النسبة المئوية  

 
100.0 100.0 100.0 

 62.5 64.3 64.3 منطقة أبوظبي
 25.7 31.7 31.7 منطقة العين

 11.7 4.0 4.0 الغربية
 .للتعليم أبوظبي مجلسو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر

    ونوع المنطقة حسب الحكومية المدارسفي  الخاصة االحتياجات وذو الطالب :28جدول 
 01-2102 ،عاقةاإل

 المجموع الغربية منطقة العين منطقة أبوظبي عاقةاإلنوع 

 4,488 527 1,154 2,807 عومجمال
  3,351  461  870  2,020 مطلبة صعوبات التعلّ 

  136  4  59  73 اإلعاقة البصرية

  212  10  77  125 اإلعاقة السمعية

  462  12  60  390 اضطرابات اللغة والكالم

  113  7  33  73 اإلعاقة الحركية

  83  16  17  50 المشكالت الصحية 

  29  5  4  20 النشاط الزائد

  40  2  8  30 دالتوحّ  
اإلعاقة الذهنية والقصور 

  62  10  26  26 العقلي

 .للتعليم أبوظبي مجلس: المصدر

 01-2102 ،الخاصة حسب المنطقة التربية وواختصاصي المعلمون :29جدول 

اختصاصي اللغة  معلم مساعد معلم المنطقة
 هموج   والكالم

 6 11 23 225 المجموع
  2  4  11  107 منطقة أبوظبي

  3  6  10  85 منطقة العين

  1  1  2  33 الغربية
 .للتعليم أبوظبي مجلس: المصدر

  إلى 00-2101 ،التعليمية المرحلة حسب)%(  اإلجمالي االلتحاق نسبة :11جدول 
2102-01* 

00-2101 المرحلة التعليمية  2100-02  2102-01  
 89.6 90.6 82.4 رياض أطفال
 106.9 111.1 100.9 الصف األول
 106.8 107.9 91.0 حلقة أولى
 101.9 100.9 79.2 حلقة ثانية

 88.3 88.3 75.5 ثانوي
 .الدراسية مراحلهم محددةال غير الخاصة التربية طالب * باستثناء

 .للتعليم أبوظبي مجلسو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر
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 01-2102 ،والنوع التعليمية المرحلة حسب)%(  الصافي االلتحاق : نسبة10جدول 

 المجموع إناث ذكور المرحلة التعليمية

 62.9 63.5 62.3 رياض أطفال
 92.2 93.5 90.9 حلقة أولى
 83.3 84.8 82.0 حلقة ثانية

 67.2 68.8 65.7 ثانوي
 .للتعليم أبوظبي مجلسو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر

 
  إلى 00-2101 ،الجنس حسب)%(  الثانوية للمرحلة االنتقال لمعد   :12جدول 
2102-01 
00-2101 النوع  2100-02  2102-01  

 92.4 92.0 99.2 المجموع
 91.5 90.6 97.2 ذكور
 93.4 93.4 101.3 إناث

 .للتعليم أبوظبي مجلسو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر

 
  01-2119 المنطقة، حسب التطبيقية التكنولوجيا معهد طالبالتوزيع النسبي ل :11جدول 
 02-2100 إلى

01-2119 المنطقة  2101-00  2100-02  

 2,482 1,575 1,196 مجموع اإلمارة
 النسبة المئوية  

 
100.0 100.0 100.0 

 54.4 38.9 47.3 منطقة أبوظبي
 45.6 61.1 52.7 منطقة العين

 - - - الغربية
 .التطبيقية التكنولوجيا معهدو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر

 
  01-2119 ،النوع حسب التطبيقية التكنولوجيا معهد طالبالتوزيع النسبي ل :14جدول 
 12-2100 إلى

01-2119 النوع  2101-00  2100-02  

 2,482 1,575 1,196 مجموع اإلمارة
 النسبة المئوية  

 
100.0 100.0 100.0 

 59.1 72.0 85.2 ذكور
 40.9 28.0 14.8 إناث

 .التطبيقية التكنولوجيا معهدو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر
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   01-2119 ،المنطقة حسب التطبيقية التكنولوجيا معهد يالتوزيع النسبي لخريج :15جدول 
 02-2100إلى 

01-2119 المنطقة  2101-00  2100-02  

 448 241 291 مجموع اإلمارة
 النسبة المئوية  

 
100.0 100.0 100.0 

 43.5 58.9 55.7 منطقة أبوظبي
 56.5 41.1 44.3 منطقة العين

 - - - الغربية
 .التطبيقية التكنولوجيا معهدو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر

 
  01-2119 ،النوع حسب التطبيقية التكنولوجيا معهد يالتوزيع النسبي لخريج :16جدول 

 02-2100ى إل
01-2119 النوع  2101-00  2100-02  

 448 241 291 مجموع اإلمارة
 النسبة المئوية  

 
100.0 100.0 100.0 

 67.0 100.0 100.0 ذكور
 33.0 0.0 0.0 إناث

 .ةالتطبيقي التكنولوجيا معهدو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر
 

 02-2100 إلى 01-2119 ،الدراسة مجال حسب التطبيقية التكنولوجيا معهد طالب :17جدول 
01-2119 مجال الدراسة  2101-00  2100-02  

 2,482 1,575 1,196 مجموع اإلمارة
  0  0  307 م اآللي والميكاترونكسالتحكّ 

  500  453  0 الهندسة التطبيقية

  240  158  199 العلوم الهندسية

  59  0  0 تكنولوجيا العلوم الصحية

  163  116  83 تصاالتواالتكنولوجيا المعلومات 

  1,520  848  607 غير محدد مجال الدراسة
 .التطبيقية التكنولوجيا معهد: المصدر

 
 02-2100 إلى 01-2119 ،الدراسة مجال حسب التطبيقية التكنولوجيا معهد خريجو :18جدول 

01-2119 مجال الدراسة  2101-00  2100-02  

 448 241 291 مجموع اإلمارة
  0  0  145 م اآللي والميكاترونكسالتحكّ 

  222  121  0 الهندسة التطبيقية

  120  63  95 العلوم الهندسية

  28  0  0 تكنولوجيا العلوم الصحية

  78  57  51 تصاالتواالتكنولوجيا المعلومات 
 .التطبيقية التكنولوجيا معهد: المصدر
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   01-2119 ،المنطقة حسب التطبيقية التكنولوجيا معهد في نيمعلمالتوزيع النسبي لل :19جدول 
 02-2100 إلى

01-2119 المنطقة  2101-00  2100-02  

 212 150 87 مجموع اإلمارة
 النسبة المئوية  

 
100.0 100.0 100.0 

 51.4 27.3 42.5 منطقة أبوظبي
 48.6 72.7 57.5 منطقة العين

 - - - الغربية
 .التطبيقية التكنولوجيا معهدو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر

 
  01-2119 ،الجنسية حسب التطبيقية التكنولوجيا معهد في نيمعلمالتوزيع النسبي لل :41جدول 

 02-2100 إلى
01-2119 الجنسية  2101-00  2100-02  

 212 150 87 مجموع اإلمارة
 النسبة المئوية  

 100.0 100.0 100.0 
 0.9 1.3 0.0 مواطنون 
 99.1 98.7 100.0 غير مواطنين 

 .التطبيقية التكنولوجيا معهدو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر
 
 

   01-2119 ،النوع حسبالتطبيقية  التكنولوجيا معهد في نيالتوزيع النسبي للمعلم :40جدول 
 02-2100 إلى

01-2119 النوع  2101-00  2100-02  

 212 150 87 مجموع اإلمارة
 النسبة المئوية  

 
100.0 100.0 100.0 

 50.5 56.7 87.4 ذكور
 49.5 43.3 12.6 إناث

 .التطبيقية التكنولوجيا معهدو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر
 
 

 ىإل 01-2119 ،المنطقة حسب معلم لكل التطبيقية التكنولوجيا معهد طالب :42جدول 
2100-02 

01-2119 المنطقة  2101-00  2100-02  

 11.7 10.5 13.7 مجموع اإلمارة
 12.4 14.9 15.3 منطقة أبوظبي

 11.0 8.8 12.6 منطقة العين
 - - - الغربية

 .التطبيقية التكنولوجيا معهدو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر
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 ،العلمي التحصيل حسب التطبيقية التكنولوجيا معهد في نمعلميالتوزيع النسبي لل :41جدول 
 02-2100 إلى 2119-01

01-2119 التحصيل العلمي  2101-00  2100-02  

 212 150 87 مجموع اإلمارة
 النسبة المئوية  

 100.0 100.0 100.0 

 61.3 66.0 63.2 جامعي

 36.3 32.0 33.3 ماجستير

 2.4 2.0 3.4 هدكتورا
 .التطبيقية التكنولوجيا معهدو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر

 
 02-2100 إلى 01-2119 ،النوع حسب العالي التعليم مؤسسات :44جدول 
01-2119 النوع  2101-00  2100-02  

 28 31 29 مجموع اإلمارة
 8 9 9 جامعات

 15 15 13 كليات جامعية
 5 7 7 معاهد
 .العلمي والبحث العالي التعليم وزارة: المصدر

 
 02-2100 إلى 01-2119 ،القطاع حسب العالي التعليم مؤسسات طالب :45جدول 

01-2119 القطاع  2101-00  2100-02  

 41,921 40,923 34,544 مجموع اإلمارة
 22,431 21,710 19,221 حكومي

 19,490 19,213 15,323 خاص
 .العليا التقنية كلياتو زايد، جامعةو المتحدة، العربية ماراتاإل جامعةو العلمي، والبحث العالي التعليم وزارة: المصدر

 
    10-2119 ،والنوع والقطاع الجنسية حسب العالي التعليم مؤسسات خريجو :46جدول 

 02-2100 إلى

01-2119 القطاع  2101-00  2100-02  

 7,249 6,377 6,507 مجموع اإلمارة
 3,332 3,200 3,588 حكومي

 3,917 3,177 2,919 خاص
 .العليا التقنية كلياتو زايد، جامعةو المتحدة، العربية ماراتاإل جامعةو العلمي، والبحث العالي التعليم وزارة: المصدر
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       ،والنوع والقطاع الجنسية حسب العالي التعليم مؤسسات طالبالتوزيع النسبي ل :47جدول 
2100-02 

 المجموع  إناث  ذكور الجنسية والقطاع
 100.0 100.0 100.0 المجموع

 53.5 61.5 41.4 حكومي
 46.5 38.5 58.6 خاص

 100.0 100.0 100.0 مواطنون
 63.3 71.9 49.4 حكومي

 36.7 28.1 50.6 خاص
 100.0 100.0 100.0 غير مواطنين

 25.2 28.2 21.5 حكومي
 74.8 71.8 78.5 خاص
                المتحدة، العربية ماراتاإل جامعةو العلمي، والبحث العالي التعليم وزارةو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر

 .العليا التقنية كلياتو زايد، جامعةو           
 
 

  والقطاع الجنسية حسب العالي التعليم مؤسسات خريجيالتوزيع النسبي ل :48جدول 
 02-2011 ،والنوع

 المجموع  إناث  ذكور الجنسية والقطاع
 100.0 100.0 100.0 المجموع

 46.0 49.8 39.4 حكومي
 54.0 50.2 60.6 خاص

 100.0 100.0 100.0 مواطنون
 61.3 66.9 51.7 حكومي

 38.7 33.1 48.3 خاص
 100.0 100.0 100.0 غير مواطنين

 13.4 13.4 13.4 حكومي
 86.6 86.6 86.6 خاص
                  المتحدة، العربية ماراتاإل جامعةو العلمي، والبحث العالي التعليم زارةوو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر

 .العليا التقنية كلياتو زايد، جامعةو           
 

       ،الدراسة مجال حسب المتحدة العربية اإلمارات جامعة يخريجالتوزيع النسبي ل :49جدول 
 02-2100 إلى 2009-01

01-2119 مجال الدراسة  2101-00  2100-02  
 1,069 1,174 1,211 المجموع

 النسبة المئوية  
  100.0 100.0 100.0 

 25.4 23.4 23.9 واالجتماعيةنسانية اإلالعلوم 
 7.8 7.2 8.9 العلوم 
 4.7 11.8 16.7 التربية

 23.2 20.2 18.9 واالقتصاددارة اإل
 3.0 3.6 5.0 القانون

 6.5 4.6 1.7 الهندسة
 13.0 11.8 11.6 والزراعةغذية األ

 1.7 1.7 1.2 الطب والعلوم الصحية
 4.2 6.6 6.3 تقنية المعلومات

 10.6 9.1 5.7 الماجستير
 .العربية المتحدةجامعة اإلمارات و أبوظبي، -اإلحصاء مركز: المصدر
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  01-2119 ،الدراسة مجال حسب زايد جامعة يخريجالتوزيع النسبي ل :51جدول 
 02-2100 إلى

01-2119 مجال الدراسة  2101-00  2100-02  
 435 500 240 المجموع

 النسبة المئوية  
  100.0 100.0 100.0 

 2.1 4.0 8.3 اآلداب والتصميم
 5.7 4.0 14.6 التربية

 7.4 7.2 10.8 علوم االتصال واإلعالم 
 29.7 18.6 30.0 داريةاإلالعلوم 

 8.0 1.4 7.5 نظم المعلومات وتكنولوجيا اإلدارة
 4.8 4.2 7.1 العلوم الصحية

 5.3 3.2 13.3 تقنية المعلومات
 3.4 3.0 5.8 الدراسات الدولية

 1.6 0.0 0.0 دةتصميم الوسائط المتعدّ 
 0.9 0.0 2.5 تقنيات التعليم

 31.0 54.4 - الماجستير
 .جامعة زايدو أبوظبي، -اإلحصاء مركز: المصدر

 
 01-2119 ،الدراسة مجال حسب العليا التقنية كليات يخريجالتوزيع النسبي ل :50جدول 

 *02-2100 إلى
01-2119 مجال الدراسة  2101-00  2100-02  

 1,812 1,449 1,720 المجموع
 النسبة المئوية  
  100.0 100.0 100.0 

 الدبلوم دون الجامعي
 18.5 20.4 21.2 عمالاألإدارة    

 4.0 1.2 0.5 التطبيقيتصال االتكنولوجيا 
 2.4 0.9 1.5 التربية

 3.0 4.5 9.0 تكنولوجيا الهندسة
 2.6 3.5 3.4 علوم صحية

 14.5 11.7 15.3 تكنولوجيا المعلومات
 الدبلوم العالي 

 12.0 13.0 8.8 عمالاألإدارة    
 0.7 1.9 1.6 التطبيقيتصال االتكنولوجيا 

 0.0 0.0 0.0 التربية
 3.3 11.9 7.1 تكنولوجيا الهندسة

 0.3 1.2 1.9 علوم صحية
 5.5 8.3 6.4 تكنولوجيا المعلومات

 شهادة بكالوريوس العلوم التطبيقية
 14.1 4.5 6.7 عمالاألإدارة    

 2.6 1.2 1.6 التطبيقيتصال االتكنولوجيا 
 1.6 1.4 2.2 التربية

 6.2 7.7 5.5 تكنولوجيا الهندسة
 1.1 0.5 2.3 علوم صحية

 7.6 4.7 5.1 تكنولوجيا المعلومات
 - 1.7 - الماجستير

 .العمل لسوق التأهيل برنامج بيانات يشمل ال *
 .كليات التقنية العلياو أبوظبي، -اإلحصاء مركز: المصدر
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    ،الدراسة مجال حسب الخاصة التعليم مؤسسات يخريجالتوزيع النسبي ل :52جدول 
 02-2100 إلى 2119-01

01-2119 مجال الدراسة  2101-00  2100-02  
 3,917 3,177 2,919 المجموع

 النسبة المئوية  
  100.0 100.0 100.0 

 32.0 38.7 46.2 إدارة األعمال
 1.4 0.8 1.1 الفن والتصميم

 2.4 1.0 0.2 عالمواإلاالتصال 
 5.7 11.4 11.7 تقنية المعلومات

 5.6 27.1 22.6 التربية
 14.1 10.4 11.1 الهندسة

 1.6 2.1 0.0 العلوم الصحية
 5.2 3.4 0.0 الفقه والقانون

 0.6 2.3 4.0 اللغة اإلنجليزية
 0.0 0.2 2.0 جتماعيةاسلوكيات 

 1.4 0.0 0.0 والعلوم اإلنسانية جتماع االعلم 
 0.0 2.5 1.2 أخرى

 29.9 0.0 0.0 الماجستير
 .العلمي والبحث العالي التعليم وزارةو أبوظبي، -اإلحصاء مركز: المصدر

 
 01-2102 إلى 00-2101 ،المركز نوع حسب الكبار وتعليم ةمي  األ محو مراكز :51جدول 

00-2101 المراكز  2100-02  2102-01  
 109 109 114 المجموع العام

 10 10 11 سريةاألالتنمية 
 23 23 26 المراكز
 76 76 77 المنازل

 .للتعليم أبوظبي مجلس: المصدر

 01-2102 إلى 00-2101 ،والنوع المنطقة حسب الكبار وتعليم ةمي  األ محو مراكز :54جدول 
00-2101 المنطقة والنوع  2100-02  2102-01  
 109 109 114 مجموع اإلمارة

 56 56 56 ذكور
 53 53 58 إناث

 27 27 30 منطقة أبوظبي
 15 15 16 ذكور
 12 12 14 إناث

 56 56 58 منطقة العين
 28 28 28 ذكور
 28 28 30 إناث

 26 26 26 الغربية
 13 13 12 ذكور
 13 13 14 إناث

 .للتعليم أبوظبي مجلس: المصدر
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  ،المنطقة حسب الكبار وتعليم ةمي  األ محو مراكز طالبالتوزيع النسبي ل :55جدول 
 01-2102 إلى11-2010 
00-2101 المنطقة  2100-02  2102-01  

 11,804 13,610 15,242 مجموع اإلمارة
 النسبة المئوية  

 
100.0 100.0 100.0 

 48.4 47.8 46.6 منطقة أبوظبي
 70.2 44.1 44.1 منطقة العين

 9.5 8.1 9.3 الغربية
 .للتعليم أبوظبي مجلسو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر

 
  00-21 10،النوع حسب الكبار وتعليم ةمي  األ محو مراكز طالبالتوزيع النسبي ل :56جدول 
 01-2102 إلى

00-2101 النوع  2100-02  2102-01  
 11,804 13,610 15,242 مجموع اإلمارة

 النسبة المئوية  
 100.0 100.0 100.0 المجموع

 60.0 63.0 60.3 ذكور 
 40.0 37.0 39.7 إناث 

 .للتعليم أبوظبي مجلسو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر

  ،المنطقة حسب الكبار وتعليم ةمي  األ محو مراكزفي  نيالتوزيع النسبي للمعلم :57جدول 
 01-2102 إلى 2010-00

00-2101 المنطقة  2100-02  2102-01  
 252 255 250 مجموع اإلمارة

 النسبة المئوية  

 
100.0 100.0 100.0 

 32.1 34.1 31.6 منطقة أبوظبي
 34.1 31.8 33.2 منطقة العين

 33.7 34.1 35.2 الغربية
 .للتعليم أبوظبي مجلسو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصدر
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   ع،والنو والجنسية المنطقة حسب الكبار وتعليم األمي ة محو مراكز في المعلمون :58جدول 
 01-2102 إلى 2010-00

 13-2012 12-2011 11-2010 المنطقة والجنسية والنوع
 252 255 250 مجموع اإلمارة

 165 156 137 مواطنون
 3 4 4 ذكور
 162 152 133 إناث

 87 99 113 غير مواطنين
 17 23 16 ذكور
 70 76 97 إناث

 81 87 79 منطقة أبوظبي
 55 55 52 مواطنون

 3 4 4 ذكور
 52 51 48 إناث

 26 32 27 غير مواطنين
 17 23 13 ذكور
 9 9 14 إناث

 86 81 83 منطقة العين
 81 74 63 مواطنون

 0 0 0 ذكور
 81 74 63 إناث

 5 7 20 غير مواطنين
 0 0 3 ذكور
 5 7 17 إناث

 85 87 88 الغربية
 29 27 22 مواطنون

 0 0 0 ذكور
 29 27 22 إناث

 56 60 66 غير مواطنين
 0 0 0 ذكور
 56 60 66 إناث

 .للتعليم أبوظبي مجلس: المصدر
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 : ةالمالحظات التوضيحي  
 

 القاموس
عند تحليل إحصاءات قطاع التعليم في إمارة أبوظبي،  تعرّفهايحتوي هذا التقرير على مصطلحات فنية ينبغي 

 ن هذه المصطلحات التالي:وتتضمّ 
 

           جماليةلتحاق اإلاالنسبة 
ي للسكان في تلك الفئة العمرية / العدد الكلّ  إليهاعدد الطالب بصرف النظر عن الفئة العمرية التي ينتمون  
×200.  
 

 صافياللتحاق االنسبة 
 5 إلى 4 عمر من األطفال رياض) تعليميةالمرحلة لالملتحقين في الفئة العمرية الرسمية لعدد الطالب 

 25 عمر من والثانوية ،عام 24 إلى 22 عمر من الحلقة الثانية ،أعوام 20 إلى 6 عمر من الحلقة األولى ،أعوام
  .200×/ العدد الكلي للسكان في تلك الفئة العمرية عام ( 27 إلى
 

 العام الدراسي
من الحلقات التعليمية. ويبدأ العام الدراسي  ا  هو الفترة الزمنية التي يكمل الطالب خاللها مستوى واحد 

م التالي. على سبيل عادة في دولة اإلمارات العربية المتحدة في شهر سبتمبر وينتهي في يونيو من العا
 .1023في يونيو  ىوانته 1021في سبتمبر  23-1021سي المثال، بدأ العام الدرا

 
 مصدر البيانات

ووزارة التعليم العالي  ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، ،أبوظبي للتعليم ستوفير البيانات من قبل مجل تمّ 
ت معالجة وجامعة زايد وكليات التقنية العليا. وقد تمّ ، العربية المتحدة وجامعة اإلمارات ،والبحث العلمي

 أبوظبي إلجراء المزيد من المعالجة والتصنيف. –مركز اإلحصاء  إلىرسالها إوالبيانات 
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 ةمالحظات فني  
 

 مالحظات على الجداول
 بة.أرقام غير مقرّ  إلىرات الموجودة في المستويات والجداول تستند التغيّ 

  .قد ال تتوافق المجاميع النهائية في بعض الجداول بسبب التقريب
 .%200 لىعل التغيير يزيد معدّ  ”100% <“

  
 المقبلةصدارات واإللمزيد من المعلومات عن المركز 

لمزيد من المعلومات عن التعليم واإلحصاءات الرسمية األخرى يرجى زيارة رابط اإلحصاءات على موقع 
 www.scad.aeالمركز اإللكتروني: 

 .24-1023 الدراسي عن العام 1024خالل نوفمبر  المقبلمن المتوقع ظهور اإلصدار 
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