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4•  اإلحصاءات االجتماعية
التعليم  •

الصحة  •

الرعاية االجتماعية  •

 •  الثقافة والتراث
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4 .اإلحصاءات االجتماعية
ُتمّثــل اإلحصــاءات االجتماعيــة هدفــً مهمــً وقــوًة دافعــًة للسياســات والمبــادرات التــي تســعى حكومــة 
ــة اإلمــارة االجتماعيــة فــي خلــق مجتمــع  ــل العناصــر الرئيســة لرؤي أبوظبــي إلــى تحقيقهــا، حيــث تتمّث
ــأنها أن  ــن ش ــي م ــي، الت ــتوى العالم ــرى ذات المس ــات األخ ــم والخدم ــة والتعلي ــة الصحي ــع بالرعاي يتمّت
تــؤّدي إلــى بنــاء مجتمــع آمــن وتحافــظ علــى التــراث الثقافــي إلمــارة أبوظبــي، مــا ســُيعلي مــن قيمــة 
ــاة  ــدة ومســاهماتهم فــي تحقيــق حي ــراد المجتمــع، كمــا ســيعّزز القيمــة األخاقيــة لمهاراتهــم الفري أف

أفضــل للجميــع.

يقــّدم هــذا الفصــل مــن الكتــاب اإلحصائــي مجموعــة مــن اإلحصــاءات التــي توّضــح التقــّدم المحــرز نحــو 
تحقيــق النتائــج اإليجابيــة فــي التعليــم والصحــة والرعايــة االجتماعيــة والثقافــة والتــراث.

المؤشرات الرئيسية

التعليم

254المدارس الحكومية

184المدارس الخاصة

126,216طالب المدارس الحكومية 

214,587طالب المدارس الخاصة 

14.6الطالب لكل معلم

22.9الطالب لكل فصل

9عدد الجامعات

الرعاية االجتماعية

847.1قيمة اإلعانات االجتماعية  )مليون درهم(

الثقافة والتراث

237,620زوار المتاحف 

2014
1.4 التعليم

حّققــت أبوظبــي إنجــازات بــارزة فــي قطــاع التعليــم ولــم تّدخــر جهــدًا فــي ســعيها إلــى ضمــان توفيــر 
البنيــة التحتيــة التعليميــة عاليــة المســتوى مــن المــدارس والكلّيــات أو المعاهــد ومراكــز تعليــم الكبــار 

والجامعــات والمعّلميــن المؤّهليــن فــي كا القطاعيــن الحكومــي والخــاص. 

يقــّدم هــذا القســم إحصــاءات التعليــم التفصيليــة للعــام الدراســي 2013-14، حيــث بلــغ العــدد 
اإلجمالــي للمــدارس فــي إمــارة أبوظبــي 438 مدرســة، منهــا 254 مدرســة حكوميــة و184 مدرســة خاصــة، 
كمــا اشــتملت علــى 14,879 فصــل دراســي. وضّمــت هــذه المــدارس 340,803 طالبــً، و23,339 معلمــً 
و8,827 إداريــً. ووصــل عــدد الطــاب لــكل معلــم إلــى 14.6 وعــدد الطــاب فــي الفصــول الدراســية إلــى 

.22.9

بلغــت نســبة الملتحقيــن بالتعليــم الحكومــي 37.0%، فــي حيــن التحــق 63.0% مــن الطــاب بالتعليــم 
الخــاص، حيــث ارتفعــت نســبة التاميــذ الملتحقيــن بالتعليــم الخــاص مــن 49.3% فــي عــام 06-2005 
إلــى 63.0% فــي عــام 14-2013، وبلغــت نســبة اإلنــاث إلــى كل 100 مــن الطــاب الذكــور فــي مراحــل 

التعليــم جميعهــا فــي اإلمــارة 95.7. 

الثانويــة  التعليــم جميعهــا حتــى المرحلــة  وصــل عــدد الطــاب المواطنيــن الملتحقيــن بمراحــل 
الطــاب. إجمالــي عــدد  43.9% مــن  149,722 طالبــً بنســبة 

وفــي عــام 2013-14 بلغــت نســبة االلتحــاق الصافــي علــى مســتوى المــدارس 80.7 فــي الحلقــة األولــى 
مــن التعليــم و71.0 فــي الحلقــة الثانيــة و57.6 فــي المرحلــة الثانويــة.

وبلغــت نســب االنتقــال إلــى المرحلــة الثانويــة 96.7% و95.2% و96.0% للذكــور ولإلناث ولكا الجنســين 
علــى التوالــي. وخــال العــام الدراســي 2013-14 ارتفــع عــدد الطــاب المنتقليــن إلــى المــدارس الثانويــة 

إلــى 18,210 طالبــً، مســّجًا زيــادة بنســبة 2.6% عــن العــام الدراســي الســابق.

بلــغ عــدد الطــاب الملتحقيــن بمراكــز محــو األمّيــة وتعليــم الكبــار والمنــازل 10,981 طالبــً تبلــغ نســبة 
المواطنيــن منهــم %78.3، وكان عــدد المعلميــن 245 معلمــً منهــم 161 مواطنــً.

ــم  ــً منه ــي، 5,107 طالب ــم العال ــن التعلي ــً م ــج 10,921 طالب ــي 2013-14 تخري ــام الدراس ــهد الع ش
مــن الجامعــات والمؤسســات الحكوميــة و5,814 مــن الجامعــات والمؤسســات الخاصــة، وبلغــت نســبة 
المواطنيــن منهــم 69.7%. وبلــغ إجمالــي عــدد الملتحقيــن بالتعليــم العالــي 50,809 منهــم 37,292 

مــن المواطنيــن.



الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي I      166     167      I   2015   الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 2015

الشكل 1.1.4: عدد المدارس حسب المنطقة و القطاع 14-2013

منطقة أبوظبي

س
دار

لم
ا

منطقة العين

المنطقة
الغربية

حكومي

خاص

1.1.4. المدارس الحكومية والخاصة حسب المرحلة التعليمية، 14-2013

المجموعخاصحكوميالمرحلة

254184438المجموع

52254رياض أطفال

64-64حلقة-1

41-41حلقة-2

28-28ثانوي

69182251متعددة المراحل

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

2.1.4. مؤسسات التعليم العالي حسب النوع والقطاع، 14-2013

المجموعخاصحكوميالنوع

32629المجموع

279جامعات

11415كليات جامعية

055معاهد

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3.1.4. الفصول في المدارس الحكومية والخاصة حسب المرحلة التعليمية، 14-2013

المجموعخاصحكوميالمرحلة

5,3999,48014,879المجموع

7111,7792,490رياض أطفال

2,0514,0066,057حلقة-1

1,5152,3463,861حلقة-2

1,1221,3492,471ثانوي

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

أهم اإلحصاءات التعليمية
التعليم الحكومي

254المدارس

5,399الفصول

126,216الطالب

10,993المعلمين

2,336اإلداريين

التعليم الخاص

184المدارس

9,480الفصول

214,587الطالب

12,346المعلمين

6,491اإلداريين

اجمالي التعليم

14.6الطالب لكل معلم

22.9الطالب لكل فصل

9عدد الجامعات

104.1نسبة االلتحاق اإلجمالي )لخمس سنوات بالتعليم االبتدائي(
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4.1.4. الطالب في المدارس الحكومية والخاصة حسب المرحلة التعليمية، 14-2013

المجموعخاصحكوميالمرحلة

126,216214,587340,803المجموع

15,54240,49856,040رياض أطفال

46,57596,280142,855حلقة-1

38,12951,63189,760حلقة-2

25,97026,17852,148ثانوي

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

5.1.4. المدارس والفصول والمعلمون واإلداريون في التعليم الحكومي والخاص*

2013-201214-200913-200510- 06البيان

    المجموع الكلي

495489450438المدارس

11,32812,03814,52814,879الفصول الدراسية

250,909291,512325,901340,803الطالب

18,71220,37222,57323,339المعلمين

5,2998,4738,827-اإلداريين

التعليم الحكومي

322305265254المدارس

5,4925,2725,3845,399الفصول الدراسية

127,136126,492125,263126,216الطالب

10,43610,85410,81210,993المعلمين

2,2332,1182,336-اإلداريين

التعليم الخاص

173184185184المدارس

5,8366,7669,1449,480الفصول الدراسية

123,773165,020200,638214,587الطالب

8,2769,51811,76112,346المعلمين

3,0666,3556,491-اإلداريين

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

* يتضمن الجدول حميع المراحل

6.1.4. الطالب والمعلمون واإلداريون حسب المنطقة والنوع في التعليم الحكومي              
والخاص، 14-2013*        

اإلداريونالمعلمونالطالب القطاع والمنطقة والنوع

 المجموع الكلي
340,80323,3398,827إمارة أبوظبي

174,1335,8713,583ذكور

166,67017,4685,244إناث

208,45913,2254,969منطقة أبوظبي

106,3893,0472,111ذكور

102,07010,1782,858إناث

113,6258,4583,345منطقة العين

58,1502,3191,291ذكور

55,4756,1392,054إناث

18,7191,656513الغربية

9,594505181ذكور

9,1251,151332إناث

 التعليم الحكومي
126,21610,9932,336إمارة أبوظبي

60,4763,368768ذكور

65,7407,6251,568إناث

63,2494,981976منطقة أبوظبي

30,7631,509341ذكور

32,4863,472635إناث

53,2414,9481,118منطقة العين

25,0731,509344ذكور

28,1683,439774إناث

9,7261,064242الغربية

4,64035083ذكور

5,086714159إناث

 التعليم الخاص
214,58712,3466,491إمارة أبوظبي

113,6572,5032,815ذكور

100,9309,8433,676إناث

145,2108,2443,993منطقة أبوظبي

75,6261,5381,770ذكور

69,5846,7062,223إناث

60,3843,5102,227منطقة العين

33,077810947ذكور

27,3072,7001,280إناث

8,993592271الغربية

4,95415598ذكور

4,039437173إناث

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم
* يتضمن الجدول حميع المراحل
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الشكل 3.1.4: الطالب والمعلمون واإلداريون في التعليم الحكومي، حسب المنطقة 14-2013

الشكل 2.1.4. الطالب حسب المنطقة والنوع في التعليم الحكومي والخاص، 14-2013

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي ، مجلس أبوظبي للتعليم

ب
طال

ال

منطقة العينمنطقة أبوظبي

ذكور

إناث

المنطقة

الغربية

7.1.4. نسبة اإلناث إلى الذكور بين طالب المدارس الحكومية والخاصة حسب المرحلة والنوع، 
 14-2013

إناث لكل المجموعإناثذكورالمرحلة
100ذكر

174,133166,670340,80395.7المجموع الكلي

28,98827,05256,04093.3رياض أطفال

73,26869,587142,85595.0حلقة-1

45,67144,08989,76096.5حلقة-2

26,20625,94252,14899.0ثانوي

60,47665,740126,216108.7التعليم الحكومي

7,6697,87315,542102.7رياض أطفال

22,16924,40646,575110.1حلقة-1

18,19319,93638,129109.6حلقة-2

12,44513,52525,970108.7ثانوي

113,657100,930214,58788.8التعليم الخاص

21,31919,17940,49890.0رياض أطفال

51,09945,18196,28088.4حلقة-1

27,47824,15351,63187.9حلقة-2

13,76112,41726,17890.2ثانوي

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم

أبوظبي

العين
المنطقة الغربية

63,249
4,981

976

الطالب
المعلمون
اإلداريون

53,241
4,948
1,118

الطالب
المعلمون
اإلداريون

9,726
1,064

242

الطالب
المعلمون
اإلداريون

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي ، مجلس أبوظبي للتعليم
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التوزيع النسبي للطالب في المدارس الحكومية إلى إجمالي الطلبة حسب المنطقة   .8.1.4
والجنسية والنوع والمرحلة التعليمية، 14-2013* 

%

المجموعثانويحلقة -2حلقة -1المنطقة و الجنسية النوع

32.642.549.838.9إمارة أبوظبي

30.339.847.536.4ذكور

35.145.252.141.4إناث

60.372.978.267.7مواطنون

56.168.574.763.4ذكور

64.877.381.572.0إناث

11.618.926.616.6غير مواطنين

11.118.226.116.0ذكور

12.319.727.217.3إناث

26.535.241.631.9منطقة أبوظبي

25.133.540.430.4ذكور

28.036.842.833.5إناث

57.168.372.163.4مواطنون

54.265.169.760.4ذكور

60.171.574.466.4إناث

7.613.721.311.9غير مواطنين

7.213.321.411.5ذكور

8.014.121.112.2إناث

42.452.658.448.7منطقة العين

38.548.254.144.6ذكور

46.557.162.753.0إناث

64.778.083.372.6مواطنون

58.972.378.466.9ذكور

70.683.688.178.2إناث

17.624.929.822.3غير مواطنين

16.623.327.920.9ذكور

18.826.832.023.9إناث

42.161.883.555.4الغربية

38.857.581.951.9ذكور

45.566.385.059.0إناث

61.483.598.075.0مواطنون

54.475.996.668.5ذكور

68.590.999.281.5إناث

29.647.972.442.4غير مواطنين

28.746.371.541.3ذكور

30.549.773.343.6إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم
*بإستثناء طالب رياض األطفال

التوزيع النسبي للطالب في المدارس الخاصة إلى إجمالي الطلبة حسب المنطقة   .9.1.4
والجنسية والنوع والمرحلة التعليمية، 14-2013*

%

المجموعثانويحلقة-2حلقة-1المنطقة و الجنسية والنوع

67.457.550.261.1إمارة أبوظبي

69.760.252.563.6ذكور

64.954.847.958.6إناث

39.727.121.832.3مواطنون

43.931.525.336.6ذكور

35.222.718.528.0إناث

88.481.173.483.4غير مواطنين

88.981.873.984.0ذكور

87.780.372.882.7إناث

73.564.858.468.1منطقة أبوظبي

74.966.559.669.6ذكور

72.063.257.266.5إناث

42.931.727.936.6مواطنون

45.834.930.339.6ذكور

39.928.525.633.6إناث

92.486.378.788.1غير مواطنين

92.886.778.688.5ذكور

92.085.978.987.8إناث

57.647.441.651.3منطقة العين

61.551.845.955.4ذكور

53.542.937.347.0إناث

35.322.016.727.4مواطنون

41.127.721.633.1ذكور

29.416.411.921.8إناث

82.475.170.277.7غير مواطنين

83.476.772.179.1ذكور

81.373.268.076.1إناث

57.938.216.544.6الغربية

61.242.518.148.1ذكور

54.533.715.041.0إناث

38.616.52.025.0مواطنون

45.624.13.431.5ذكور

31.59.10.818.5إناث

70.452.127.657.6غير مواطنين

71.353.728.558.7ذكور

69.550.326.756.4إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم
*بإستثناء طالب رياض األطفال
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10.1.4. نسبة الطالب المواطنين إلى غير المواطنين حسب المنطقة والقطاع
المواطنون لكل 100 من غير المواطنين

2013-201214-200913-200510-06المنطقة والقطاع

87.284.380.178.4المجموع الكلي

67.868.665.363.8منطقة أبوظبي

129.6119.9116.8115.6منطقة العين

100.683.570.867.9الغربية

265.3270.9327.0344.1التعليم الحكومي

254.9263.1347.9373.6منطقة أبوظبي

310.2330.3377.8393.5منطقة العين

164.9147.5132.3127.5الغربية

24.733.032.331.9التعليم الخاص

23.729.728.127.5منطقة أبوظبي

29.644.144.544.1منطقة العين

9.910.126.430.8الغربية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم

الطالب ذوي االحتياجات الخاصة بالمدارس الحكومية حسب المنطقة ونوع اإلعاقة، 14-2013  .11.1.4

المجموعالغربيةمنطقة العينمنطقة أبوظبينوع االعاقة

3,8652,7024477,014المجموع

2,3542,0593624,775صعوبات التعلم

1021227231اإلعاقة البصرية

18510511301اإلعاقة السمعية

78011419913اضطرابات اللغة والكالم

102689179اإلعاقة الحركية

88535146المشكالت الصحية 

11513116262االضطرابات االنفعالية

4516465اضطرابات التوحد

863113130اإلعاقة الذهنية والقصور العقلي

83112اعاقات متعددة

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

12.1.4. المعلمون حسب المرحلة التعليمية والنوع في المدارس الحكومية، 14-2013

المجموعإناثذكورالمرحلة

3,3687,62510,993المجموع

01,3551,355رياض أطفال*

4042,4692,873حلقة-1

8851,0051,890حلقة-2

6748191,493ثانوي

1,4051,9773,382متعددة المراحل

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

*جميع المعلمون في رياض األطفال من اإلناث
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13.1.4.  هيئة التدريس بالمدارس الحكومية حسب المنطقة والمرحلة الدراسية والجنسية 
والنوع، 14-2013*

المجموعثانويحلقة-2حلقة-1المنطقة و الجنسية والنوع
2,8731,8901,4936,256إمارة أبوظبي

4048856741,963ذكور

2,4691,0058194,293إناث

1,2558875412,683مواطنون

5318475312ذكور

1,2027034662,371إناث

1,6181,0039523,573غير مواطنين

3517015991,651ذكور

1,2673023531,922إناث

1,3441,0368703,250منطقة أبوظبي

2175354541,206ذكور

1,1275014162,044إناث

5584242371,219مواطنون

3211358203ذكور

5263111791,016إناث

7866126332,031غير مواطنين

1854223961,003ذكور

6011902371,028إناث

1,2598396062,704منطقة العين

170350220740ذكور

1,0894893861,964إناث

6254613021,388مواطنون

207117108ذكور

6053902851,280إناث

6343783041,316غير مواطنين

150279203632ذكور

48499101684إناث

2701517302الغربية

170017ذكور

2531517285إناث

722276مواطنون

1001ذكور

712275إناث

1981315226غير مواطنين

160016ذكور

1821315210إناث

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

*عدد المعلمين اليشمل المعلمون في رياض االطفال والمدارس متعددة المراحل

14.1.4. المعلمون حسب المنطقة والجنسية والنوع في التعليم الخاص، 14-2013*

المجموعإناثذكورالمنطقة والجنسية

2,5039,84312,346إمارة أبوظبي

15859مواطنون

2,5029,78512,287غير مواطنين

1,5386,7068,244منطقة أبوظبي

12930مواطنون

1,5376,6778,214غير مواطنين

8102,7003,510منطقة العين

02020مواطنون

8102,6803,490غير مواطنين

155437592الغربية

099مواطنون

155428583غير مواطنين

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

*عدد المعلمين في التعليم الخاص حسب المرحلة غير متوفر
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عدد الطالب لكل  معلم  حسب المنطقة والمرحلة الدراسية والنوع في التعليم   .15.1.4
الحكومي، 14-2013*

المجموعإناثذكورالمنطقة والمرحلة

11.7--إمارة أبوظبي

12.5--حلقة-1

13.612.713.1حلقة-2

11.910.611.2ثانوي

11.89.410.4متعددة المراحل

13.1--منطقة أبوظبي

13.5--حلقة-1

14.713.514.1حلقة-2

12.011.311.6ثانوي

16.511.112.7متعددة المراحل

10.8--منطقة العين

11.8--حلقة-1

12.011.912.0حلقة-2

11.810.010.7ثانوي

11.38.39.6متعددة المراحل

9.3--الغربية

10.6--حلقة-1

0.08.88.8حلقة-2

0.05.15.1ثانوي

8.88.88.8متعددة المراحل

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم

*في الحلقة االولى، هناك فصول يتم تدريسها من قبل المعلمات،وبالتالي اليمكن حساب الطالب لكل معلم  حسب 
النوع 

16.1.4.  عدد الطالب لكل فصل وعدد المعلمين لكل فصل حسب المنطقة والمرحلة الدراسية 
في التعليم الحكومي، 2014-2013*

المجموعثانويحلقة-2حلقة-1المنطقة والنوع

   إمارة أبوظبي

22.725.223.120.5الطالب/ الفصول

1.41.21.31.2المعلمون/الفصول

منطقة أبوظبي

23.926.925.221.8الطالب/ الفصول

1.41.51.71.3المعلمون/الفصول

منطقة العين

22.324.122.319.9الطالب/ الفصول

1.41.31.21.2المعلمون/الفصول

الغربية

18.321.418.017.1الطالب/ الفصول

1.50.10.10.6المعلمون/الفصول

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم

*عدد الفصول غير متوفر في المدارس متعددة المراحل

17.1.4. عدد الطالب لكل فصل حسب المنطقة والمرحلة الدراسية في التعليم الخاص، 14-2013

المجموعثانويحلقة-2حلقة-1المنطقة 

24.022.019.422.6إمارة أبوظبي

24.623.220.823.5منطقة أبوظبي

23.019.917.120.9منطقة العين

22.619.414.220.9الغربية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم
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عدد الطالب لكل معلم وعدد المعلمين لكل فصل حسب المنطقة في التعليم   .18.1.4
الخاص، 14-2013

 المعلمون لكل فصل الطالب لكل معلمالمنطقة 

17.41.3إمارة أبوظبي

17.61.3منطقة أبوظبي

17.21.2منطقة العين

15.21.4الغربية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم

19.1.4. طالب معهد التكنولوجيا التطبيقية حسب المنطقة والنوع

2013-14*2012-200913-10  2007-08المنطقة والنوع 

9441,1962,7994,235إمارة أبوظبي

9441,0191,5492,147ذكور

01771,2502,088إناث

3815661,6432,535منطقة أبوظبي

3815669601,330ذكور

006831,205إناث

5636301,1561,700منطقة العين

563453589817ذكور

0177567883إناث

----الغربية

----ذكور

----إناث

المصدر: معهد التكنولوجيا التطبيقية
*تشمل بيانات المدارس الفنية

20.1.4. خريجو معهد التكنولوجيا التطبيقية حسب المنطقة والنوع

2013-201214-200913-10  2007-08المنطقة والنوع 

135291480897إمارة أبوظبي

135291351521ذكور

00129376إناث

0162215534منطقة أبوظبي

0162215318ذكور

000216إناث

135129265363منطقة العين

135129136203ذكور

00129160إناث

----الغربية

----ذكور

----إناث

المصدر: معهد التكنولوجيا التطبيقية
*تشمل بيانات المدارس الفنية

الشكل 4.1.4: التوزيع النسبي للطالب حسب القطاع و المرحلة الدراسية، 14-2013

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم

ب
طال

ة ال
سب

ن

رياض األطفال حلقة - 1 حلقة - 2 ثانوي

التعليم الخاص التعليم الحكومي
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22.1.4. نسبة االلتحاق الصافي حسب النوع والمرحلة التعليمية، 14-2013
%

المجموعإناثذكورالمرحلة

47.947.347.6رياض أطفال

80.081.480.7حلقة-1

69.472.871.0حلقة-2

58.356.857.6ثانوي

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

23.1.4. نسبة الطالب الملتحقين بالتعليم الخاص إلى اجمالي الطالب حسب المنطقة
%

2013-201214-200913-200510-06المنطقة

49.356.661.663.0إمارة أبوظبي

59.764.168.569.7منطقة أبوظبي

36.348.252.253.1منطقة العين

22.728.042.948.0الغربية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم
*يتضمن الجدول حميع المراحل

االنتقال
24.1.4. نسبة االنتقال إلى المرحلة الثانوية حسب النوع ، 14-2013

كال الجنسينإناثذكورالمرحلة

9,3128,89818,210الصف العاشر )14/2013(

9,6329,34318,975الصف التاسع )13/2012(

%96.795.296.0

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم

تعليم الكبار
25.1.4. مراكز محو األمية وتعليم الكبار و المنازل حسب نوع المركز

2013-201214-201013-200911-10المراكز

3710910999المجموع

11101010التنمية االسرية

26232323المراكز

767666-المنازل

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

26.1.4. مراكز محو األمية وتعليم الكبار و المنازل حسب المنطقة والنوع

2013-201214-201013-200911-10 *المنطقة والنوع 

3710910998إمارة أبوظبي

14565648ذكور

23535350إناث

14272724منطقة أبوظبي

6151513ذكور

8121211إناث

13565648منطقة العين

4282822ذكور

9282826إناث

10262626الغربية

4131313ذكور

6131313إناث

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

* التضم مراكز طلبة المنازل

معدالت االلتحاق بالتعـليـم

21.1.4. نسبة االلتحاق اإلجمالي حسب النوع والمرحلة التعليمية، 14-2013
%

المجموعإناثذكورالمرحلة

92.493.793.0رياض أطفال

106.2108.8107.5الصف األول

102.8105.6104.1حلقة-1

95.5102.298.6حلقة-2

89.187.188.1ثانوي

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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طالب مراكز محو األمية وتعليم الكبار حسب المنطقة والجنسية والنوع والمرحلة،  .27.1.4
14-2013 

المجموعثانويحلقة-2حلقة-1المنطقة والجنسية والنوع

1,2061,5513,5516,308إمارة أبوظبي

2218182,3173,356ذكور

9857331,2342,952إناث

5271,1473,1204,794مواطنون

866352,0902,811ذكور

4415121,0301,983إناث

6794044311,514غير مواطنين

135183227545ذكور

544221204969إناث

4865591,5412,586منطقة أبوظبي

742589621,294ذكور

4123015791,292إناث

2123751,3271,914مواطنون

241808551,059ذكور

188195472855إناث

274184214672غير مواطنين

5078107235ذكور

224106107437إناث

5707551,5532,878منطقة العين

1184291,0201,567ذكور

4523265331,311إناث

2415811,3812,203مواطنون

473449331,324ذكور

194237448879إناث

329174172675غير مواطنين

718587243ذكور

2588985432إناث

150237457844الغربية

29131335495ذكور

121106122349إناث

74191412677مواطنون

15111302428ذكور

5980110249إناث

764645167غير مواطنين

14203367ذكور

622612100إناث

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

28.1.4. طالب المنازل حسب المنطقة والجنسية والنوع والمرحلة، 14-2013

المجموعثانويحلقة-2المنطقة والجنسية والنوع

8793,7944,673إمارة أبوظبي

5622,7473,309ذكور

3171,0471,364إناث

6563,1483,804مواطنون

4752,3862,861ذكور

181762943إناث

223646869غير مواطنين

87361448ذكور

136285421إناث

4412,1792,620منطقة أبوظبي

2621,5691,831ذكور

179610789إناث

3071,8102,117مواطنون

2091,3711,580ذكور

98439537إناث

134369503غير مواطنين

53198251ذكور

81171252إناث

3811,3901,771منطقة العين

2671,0341,301ذكور

114356470إناث

3121,1781,490مواطنون

2429121,154ذكور

70266336إناث

69212281غير مواطنين

25122147ذكور

4490134إناث

57225282الغربية

33144177ذكور

2481105إناث

37160197مواطنون

24103127ذكور

135770إناث

206585غير مواطنين

94150ذكور

112435إناث

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم
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29.1.4. المعلمون في مراكز محو األمية وتعليم الكبار حسب المنطقة والجنسية والنوع

2013 - 201214 - 201013 - 200911- 10المنطقة والجنسية والنوع

258255252245إمارة أبوظبي

5272020ذكور

253228232225إناث

155156165161مواطنون

5433ذكور

150152162158إناث

103998784غير مواطنين

0231717ذكور

103767067إناث

102878176منطقة أبوظبي

4272020ذكور

98606156إناث

62555550مواطنون

4433ذكور

58515247إناث

40322626غير مواطنين

0231717ذكور

40999إناث

72818683منطقة العين

1000ذكور

71818683إناث

55748179مواطنون

1000ذكور

54748179إناث

17754غير مواطنين

0000ذكور

17754إناث

84878586الغربية

0000ذكور

84878586إناث

38272932مواطنون

0000ذكور

38272932إناث

46605654غير مواطنين

0000ذكور

46605654إناث

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

التحصيل التعليمي

30.1.4. طالب مؤسسات التعليم العالي حسب القطاع والجنسية والنوع، 14-2013

المجموعإناثذكورالقطاع والجنسية

20,37630,43350,809المجموع الكلي

8,43419,31427,748حكومي

11,94211,11923,061خاص

14,47322,81937,292مواطنون

6,98917,04024,029حكومي

7,4845,77913,263خاص

5,9037,61413,517غير مواطنين

1,4452,2743,719حكومي

4,4585,3409,798خاص

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة االمارات العربية المتحدة، جامعة زايد، 
كليات التقنية العليا

31.1.4. خريجو مؤسسات التعليم العالي حسب الجنسية والنوع والقطاع، 14-2013

المجموعإناثذكورالقطاع والجنسية

4,4786,44310,921المجموع الكلي

1,7623,3455,107حكومي

2,7163,0985,814خاص

3,3504,2587,608مواطنون

1,5453,0084,553حكومي

1,8051,2503,055خاص

1,1282,1853,313غير مواطنين

217337554حكومي

9111,8482,759خاص

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة االمارات العربية المتحدة، جامعة زايد، 
كليات التقنية العليا
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32.1.4. نسبة األمية بين السكان )10 سنوات فأكثر( حسب الجنسية والنوع، 2005، 2011، 
2012 و2013

(%)

2005201120122013الجنسية والنوع

12.610.59.27.2المجموع الكلي

14.211.610.07.5ذكور

9.17.77.16.2إناث

8.36.05.95.3مواطنون

5.03.43.83.4ذكور

11.58.78.27.4إناث

13.911.59.97.5غير مواطنين

16.012.710.88.0ذكور

7.97.26.75.6إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

33.1.4.  نسبة القرائية بين السكان )10 سنوات فأكثر( حسب الجنسية والنوع، 2005، 2011، 
2012 و2013

(%)

2005201120122013الجنسية والنوع

87.489.590.892.8المجموع الكلي

85.888.490.092.5ذكور

90.992.392.993.8إناث

91.794.094.194.7مواطنون

95.096.696.296.6ذكور

88.591.391.892.6إناث

86.188.590.192.5غير مواطنين

84.087.389.292.0ذكور

92.192.893.394.4إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

34.1.4. نسبة األمية بين السكان الشباب )15-24 سنة( حسب الجنسية والنوع، 2005، 2011، 
2012 و2013

(%)

2005201120122013الجنسية والنوع

5.88.17.34.8المجموع الكلي

7.59.78.75.5ذكور

3.74.94.63.3إناث

0.80.60.60.5مواطنون

0.60.60.50.5ذكور

1.00.60.60.4إناث

9.111.09.86.4غير مواطنين

11.212.310.86.9ذكور

5.87.77.15.1إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

35.1.4. نسبة القرائية بين السكان الشباب )15-24 سنة( حسب الجنسية والنوع، 2005، 2011، 
2012 و2013

(%)

2005201120122013الجنسية والنوع

94.291.992.795.2المجموع الكلي

92.590.391.394.5ذكور

96.395.195.496.7إناث

99.299.499.499.5مواطنون

99.499.499.599.5ذكور

99.099.499.499.6إناث

90.989.090.293.6غير مواطنين

88.887.789.293.1ذكور

94.292.392.994.9إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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36.1.4. التوزيع النسبي للسكان ) 10 سنوات فأكثر( حسب التحصيل العلمي والنوع، 2014

المجموعإناثذكورالتحصيل العلمي

100.0100.0100.0المجموع

14.918.415.8ما قبل اإلبتدائي

23.313.920.8اإلبتدائي

25.516.123.0المرحلة االولى من التعليم الثانوي

10.316.912.0المرحلة الثانية من التعليم الثانوي

5.76.96.0ما بعد الثانوي

16.322.317.9بكالوريوس

3.84.64.0الدراسات العليا

0.30.80.4غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

37.1.4. التوزيع النسبي للسكان المواطنين ) 10 سنوات فأكثر( حسب التحصيل العلمي 
والنوع، 2014

المجموعإناثذكورالتحصيل العلمي

100.0100.0100.0المجموع

13.219.216.1ما قبل اإلبتدائي

16.315.215.8اإلبتدائي

21.417.619.6المرحلة االولى من التعليم الثانوي

25.423.424.4المرحلة الثانية من التعليم الثانوي

5.06.55.7ما بعد الثانوي

13.515.014.2بكالوريوس

4.32.03.2الدراسات العليا

0.81.11.0غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

38.1.4. التوزيع النسبي للسكان غير المواطنين )10 سنوات فأكثر( حسب التحصيل العلمي 
والنوع، 2014

المجموعإناثذكورالتحصيل العلمي

100.0100.0100.0المجموع

15.118.115.8ما قبل اإلبتدائي

24.113.421.7اإلبتدائي

26.015.523.6المرحلة االولى من التعليم الثانوي

8.414.39.7المرحلة الثانية من التعليم الثانوي

5.87.16.1ما بعد الثانوي

16.725.218.6بكالوريوس

3.75.64.1الدراسات العليا

0.20.60.3غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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