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 مقدمة

تاح التعليم قدم مف ها، الشععععع   ت حد وه  وتط ر ملال أ مة ع ا ها قدم ال  للنم  ومحرك التنم ي للت

 لةللدو التنم ية األهداف تحقيق في فّعال بشعععكل ويسعععهم واإلبداع، العلمية واالبتكارات االقتصعععا ي

 تعدىي بل العمل إنتاجية تحسين على التعليم أثر يقتصر وال خاص، بشكل أب ظبي وإمارة عام بشكل

 . انللسك واالجتماعي الثقافي السل ك فيه بما الشامل بمفه مها الحياة ن عية في التأثير إلى ذلك

 لقيععا تنععا والحكيمععة الثععاقبععة الرؤيععة إن

 بشكل للمستقل واستشراقها الرشيدة

 جعل ومز هر، واعد لمسعععتقبل يؤسععع 

 للتعليم بالغا   اهتماما   ت لي أب ظبي إمارة

 الرامية الراسخة الث ابت اهم أحد باعتباره

 األجيععال وتععأهيععل االنسعععععان تنميععة إلى

 .التنمية واحتياجات التط رات لم اكبة

 أب ظبي إمارة في التعليمي النظام يضععم

 العام التعليم هي رئيسععععية محاور ثالث

يم ل ع ت ل فني وا ل مهني ا ل يم وا ل ع ت ل  وا

 يمالتعل إحصاءات وتتناول البيانات. العالي

 الععدراسععععيععة األع ام من الزمنيععة للفترة

سععععتعر  وت ،16-2015 إلى 2010-11

 والفصعععع ل المععدار ،أهم مؤشععععرات 

سية،  اإلجمالي وااللتحاق والطال ، الدرا

 إلى واالنتقععال ،والصعععععافي بععالمععدار 

لة ية، المرح ثان  ية ال خاصعععععة، والترب ئة ال تدري  وهي عالي والتعليم ال بار وتعليم ال ّية ومح  الك  األم

صيل شرات العلمي والتح ضافة تّمت كما. االمية ومؤ شرات من مجم عة إ صة المؤ  قطاع بت طين الخا

 .الجانب بهذا والمهتّمين القرار صنّاع خدمة شأنها من والتي المدرسي التعليم وباألخص التعليم

 األرقام على الحصععع ل في للراغبين التفصعععيلية اإلحصعععائية الجداول من مجم عة صعععداراإل ويشعععتمل

 عن ةشامل رؤية القارئ يمنح ما القصيرة، الزمنية السالسل بعض وضع تمّ  كما م ض ع، بكل المتعلقة

 . السن ات عبر الحاصل التط ر

 – اإلحصاء مركز ي ّجه الّصد  هذا وفي. اإلحصاءات لهذه الرئيسي المصدر للتعليم أب ظبي مجل  يعدّ 

 .وحديثة م ث قة بيانات وت فير تاجإن في و وره تعاونه على له الشكر أب ظبي

 
 

 المتعلمون، أبناؤها هو متقدمة أمة أي رصيد إن"

 بمسععتو  يقاس إنما واألمم الشعععو  تقدم وإن

 ". وانتشاره التعليم

 (اهثر هللا طيب نهيان آل سلطان بن زايد الشيخ)

 الواسعععة والمعارف الحديثة بالعلوم التزود يجب"

 على صععععادقة ورغبة عالية بروح عليها واإلقبال

 دولععة تتمكن حتى العمعع  مجععا ت كععا ععة طَرق

 نقلعة تحقيق من الثعالثعة األلفيعة خالل اإلمعارات

 ". واسعة حضارية

 نهيان آل زايد بن خليفة الشععيخ السععمو صععاحب)

 (هللا حفظه
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 النقاط الرئيسية

 

الى تط ير التعليم وتحسعععينه لغايات تحقيق التنمية الشعععاملة في المجتمع،  أب ظبيسععععت حك مة 

 ومن أبرز النتائج التي تحققت: 

 

  تشكل  و ،16-2015مدرسة خالل العام الدراسي  244 أب ظبيبلغ عد  المدار  في إمارة

 .من مجم ع المدار  في اإلمارة %757.المدار  الحك مية ما نسبته 

  حيث ارتفع من أب ظبيشهد إجمالي عد  الفص ل الدراسية ارتفاعا  على مست ى إمارة ،

-2015فصال  في العام الدراسي  17,118إلى  11-2010فصال  خالل العام الدراسي  13,528

 الفترة.خالل تلك  %26.5، بزيا ة مقدارها 16

  من مجم ع الفص ل الدراسية %33.0على المدار  الحك مية تشتمل. 

  طالبا  خالل العام  306,497ارتفع عد  الطال  الملتحقين بالمراحل التعليمية جميعها من

 %19.4، بزيا ة مقدارها 16-2015طالب في العام الدراسي  366,029إلى  11-2010الدراسي 

 خالل تلك الفترة.

  من مجم ع طلبة اإلمارة. %35.5المدار  الحك مية تضم 

  طالبا  وطالبة ويشكل ن  159,364بلغ عد  الطلبة الم اطنين الملتحقين بكافة مراحل التعليم

 إلمارة.امن إجمالي طلبة  %43.5ما نسبته 

  من إجمالي الطلبة  %51.0طالبا ، ويشكل ن ما نسبته  186,606بلغ عد  الطلبة الذك ر

 الملتحقين في التعليم العام.

 تشكل الطالبات النسبة األكبر من مجم ع الطال  الملتحقين في التعليم الحك مي. 

  من الطلبة الذك ر 100طالبة لكل  110.0 في التعليم الحك ميالن ع لدى الطلبة بلغت نسبة. 

  بة الذك ر.من الطل 100طالبة لكل  89.0 في التعليم الخاصالن ع لدى الطلبة بلغت نسبة 

  71.4ارتفع عد  الطال  من ذوي االحتياجات الخاصة الذين تّم  مجهم بشكل عام بنسبة% 

 .16-2015و 11-2010بين عامي 

 بار وتعليم الك ملتحقين بالتعليم الحك ميالذوي االحتياجات الخاصة من طال  بلغت نسبة ال

90.4%. 

 طالبا،  11.0 بلغ مت سط عد  الطلبة لكل معلم في المدار  الحك مية 

   طالبا . 19.8الخاصة بلغ مت سط عد  الطلبة لكل معلم في المدار 

  في كافة ال ظائف التعليمية واإل ارية والفنية  %23.0بلغت نسبة الت طين في قطاع التعليم

 .أب ظبيفي إمارة 

  من إجمالي العاملين في التعليم الحك مي %49.0شكّل الم اطن ن ما نسبته. 

  في التعليم الخاص. فقط %0.9نسبته ما شكّل الم اطن ن 
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  0.4في التعليم الحك مي مقابل  %36.8بلغت نسبة الت طين في وظائف الهيئة التعليمية% 

 في التعليم الخاص.

  في قطاع التعليم الحك مي مقابل  %86.2بلغت نسبة الت طين في ال ظائف اإل ارية والفنية

 في التعليم الخاص. 1.7%

  ّمن إجمالي المعلمات في قطاع التعليم الحك مي مقابل  %46.9لت المعلمات الم اطنات شك

 للذك ر. 12.6%

  بمؤسسات التعليم  من مجم ع الطلبة الملتحقين %73.9شكل الطلبة الم اطنين ما نسبته

 .العالي

 من مجم ع الطلبة الم اطنين. %65.5 ما نسبته اإلناث الم اطنات تشكل 

  لدى غير الم اطنين %7.4، مقابل %5.0سن ات فأكثر(  10األمية لدى الم اطنين )بلغت نسبة. 

 (%2.8)الم اطنين الذك ر  نظيرتها لدىعن  (%7.3اإلناث ) تزيد نسبة األمية بين الم اطنات. 

 

 

 

 

 16-2015إلى  11-2010المدارس حسب القطاع،  :1الشك  

 
 للتعليم أب ظبي، ومجل  أب ظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
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 16-2015متوسط الطال  لك   ص  حسب المرحلة والقطاع، : 2الشك  

 
 للتعليم. أب ظبي، ومجل  أب ظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 

 

 

 16-2015، والقطاع اإلقليمالتوزيع النسبي للطال  الملتحقين حسب  :6الشك  

 
 للتعليم. أب ظبي، ومجل  أب ظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
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 المالحظات

 

 المالحظات الفنية

 المرفقة الفنية المالحظات على االطالع برجاء الملخص هذا في المذك رة اإلحصائية المؤشرات لفهم

 .أب ظبي – اإلحصاء لمركز اإللكتروني الم قع في الملخص مع

 مصادر البيانات

ولقد تم ت فير  للتعليم، أب ظبيمجل  من المسععتخدمة في هذا اإلصععدار تم الحصعع ل على البيانات 

الذي ت لى معالجتها وتدقيقها واسععععتخدمها إلنتاج اإلحصععععاءات  أب ظبي-البيانات لمركز اإلحصععععاء 

 والمؤشرات.

 مقب ال واإلصدار إضا ية معلومات

 .17-2016عن العام الدراسي  2017ظه ر اإلصدار المقبل خالل ن فمبر  المت قعمن 

لمزيد من المعل مات عن إحصاءات التعليم واإلحصاءات الرسمية األخرى يرجى زيارة رابط اإلحصاءات 

 www.scad.aeعلى م قع المركز اإللكتروني: 

 إخالء المسؤولية وشروط ا ستخدام

 الحك مية الجهات احتياجات لتلبية اإللكتروني الم قع هذا بتشععععغيل أب ظبي -اإلحصععععاء مركز يق م

 أية عن مسؤوال أب ظبي -اإلحصاء مركز يعتبر وال األعمال، ومؤسسات المجتمع فئات ومختلف واألفرا 

ضرار أو خسائر ستخدام س ء جراء بالمستخدمين تلحق أ  بحسن الم قع على المقدمة اإلحصاءات ا

 ألية أو محد  وقت أي في الرسععمية اإلحصععاءات اسععتخدام مسععؤولية فإن وعليه  المركز قبل من نية

 وليةمسؤ وُيْخلِي يعفي بأنه البيان مستخدم ويقر ،.البيان مستخدمي عاتق على تقع بعينها أغرا 

 بدون أو المركز سععععيطرة نطاق خارج تحدث قد التي باألخطاء المتعلقة القان نية االلتزامات من المركز

 يجةنت هتلحق قد التي واألضرار الخسائر مقابل تع يضات على الحص ل في حقه عن يتنازل كما علمه

 .الخطأ لذلك

 التي أو الم قع هذا على والم ج  ة أب ظبي – االحصععاء مركز من الصععا رة الرسععمية االحصععاءات تعتبر

 زويج  ذلك، لغير اإلشععارة عند إال والتأليف النشععر حق ق بم جب محمية خالله، من إليها ال صعع ل يتاح

 تلفبمخ جزئيا   أو كليا  )إلخ  والجداول، النشرات ذلك في بما الم قع( محت يات استنساخ للمستخدمين

سائل ص ل  ون ال  صاء، مركز من خاص إذن على الح صدورها اإلقرار شريطة اإلح  وذلك المركز، عن ب

 :يلي ما بإيضاح

صدر  صاء مركز: الم سنة ،أب ظبي- اإلح شر، و سم الن سة، ورقم المنتج، وا سنا  فترة الفهر  ورقم اإل

 .الصفحات أو الصفحة

http://www.scad.ae/





