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 مقدمة
 

 االقتصععا ي للنم  ومحرك التنم ي للتقدم الهامة ع املال أحد وه  وتط رها، الشععع   تقدم مفتاح التعليم

سهم واإلبداع، العلمية واالبتكارات شكل وي شكل للدولة التنم ية األهداف تحقيق في فّعال ب  مارةوإ عام ب

 في رالتأثي إلى ذلك يتعدى بل العمل إنتاجية تحسععي  على التعليم أثر يقتصععر وال خاص، بشععكل أب ظبي

 . للسكان واالجتماعي الثقافي السل ك فيه بما الشامل بمفه مها الحياة ن عية

 اعدو لمسععتقبل يؤسعع  بشععكل للمسععتقل هافواسععتشععرا الرشععيدة لقيا تنا والحكيمة الثاقبة الرؤية إن

 اهتمععامععا   ت لي أب ظبي إمععارة جعععل ومز هر،

 الث ابعع  اهم أحععد بععاعتبععار  للتعليم بععال ععا  

 وتأهيل االنسععان تنمية إلى الرامية الراسعع ة

 .التنمية واحتياجات التط رات لم اكبة األجيال

 

 ثثال أب ظبي إمارة في التعليمي النظام يضم

ية محاور عام التعليم هي رئيسعععع  والتعليم ال

 ذاه ويتناول. العالي والتعليم والمهني الفني

  يالدراسععيللعامي   التعليم إحصععاءات التقرير

ويسععععععتعععععر  أهععم  ،18-2017و 2016-17

 الدراسععععية، والفصعععع ل المدارس،مؤشععععرات 

والصععععععافي  اإلجمععالي وااللتحععا  والطال ،

 الكبار موتعلي العالي والتعليم التدري  وهيئة ال اصعععة، والتربية الثان ية، المرحلة إلى واالنتقال ،بالمدارس

 بت طي  ال اصة المؤشرات م  مجم عة إضافة تّم  كما. االمية ومؤشرات العلمي والتحصيل األميّة ومح 

 .الجانب بهذا والمهتّمي  القرار صنّاع خدمة شأنها م  والتي المدرسي التعليم وباألخص التعليم قطاع

د  هذا وفي. اإلحصععاءات لهذ  الرئيسععي المصععدر  ائرة التعليم والمعرفة عدّ ت  – اإلحصععاء كزمر ي ّجه الصععّ

 .وحديثة م ث قة بيانات وت فير إنتاج في او وره اتعاونه على اله الشكر أب ظبي

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 وإن المتعلم ن، أبناؤها ه  متقدمة أمة أي رصععععيد إن"

 التعليم بمسععععت ى يقاس إنما واألمم الشععععع   تقدم

 هللا طيب نهيان آل سلطان ب  زايد الشيخ". )وانتشار 

 (.ثرا 

 الواإلقب ال اسعة والمعارف الحديثة بالعل م التزو  يجب"

 مجاالت كافة طَر  على صا قة ورغبة عالية بروح عليها

لة تتمك  حتى العمل ثة األلفية خالل اإلمارات  و ثال  ال

 السعععم  صعععاحب". )واسععععة حضعععارية نقلة تحقيق م 

 (.هللا حفظه نهيان آل زايد ب  خليفة الشيخ
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 النقاط الرئيسية
 

الى تط ير التعليم وتحسععينه ل ايات تحقيق التنمية الشععاملة في المجتم ، وم   أب ظبيسععع  حك مة 

 أبرز النتائج التي تحقق : 

 

  شكلو ،18-2017مدرسة خالل العام الدراسي  452 أب ظبيبلغ عد  المدارس في إمارة  

 .م  مجم ع المدارس في اإلمارة %456.ما نسبته منها المدارس الحك مية 

 فصال  في العام الدراسي  16,258 أب ظبيإجمالي عد  الفص ل الدراسية على مست ى إمارة  بلغ

 .17-2016العام الدراسي ع   %2.7 مقدار  بان فا ، 2017-18

  الدراسيةم  مجم ع الفص ل  %36.3على المدارس الحك مية تشتمل. 

 

 18-2017إلى  11-2010المدارس حسب القطاع،  :1الشكل 

 
  ائرة التعليم والمعرفة.، أب ظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 18-2017الطالب لكل فصل حسب المرحلة والقطاع، عدد متوسط : 2الشكل 

 
 . ائرة التعليم والمعرفةأب ظبي،  –المصدر: مركز اإلحصاء 
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  طالب في العام  377,919إلى ليصل ارتف  عد  الطال  الملتحقي  بالمراحل التعليمية جميعها

 .17-2016ع  العام الدراسي  %1.2، بزيا ة مقدارها 18-2017الدراسي 

  م  مجم ع طلبة اإلمارة. %36.0المدارس الحك مية تضم 

  ما نسبته  اشكل  ،طالبا  وطالبة 172,193بلغ عد  الطلبة الم اطني  الملتحقي  بكافة مراحل التعليم

 إلمارة.ام  إجمالي طلبة  45.6%

  م  إجمالي الطلبة الملتحقي   %51.0ما نسبته  شكل اطالبا ،  192,679بلغ عد  الطلبة الذك ر

 في التعليم العام.

  الطالبات النسبة األكبر م  مجم ع الطال  الملتحقي  في التعليم الحك مي شكل. 

  م  الطلبة الذك ر 100طالبة لكل  108.6 في التعليم الحك ميالن ع لدى الطلبة بل   نسبة. 

  م  الطلبة الذك ر. 100طالبة لكل  89.8 في التعليم ال اصالن ع لدى الطلبة بل   نسبة 

 مقابل  %74.5وتعليم الكبار  ملتحقي  بالتعليم الحك ميال م  أصحا  الهممطال  بل   نسبة ال

 .18-2017في التعليم ال اص للعام الدراسي  25.5%

 

 18-2017، والقطاع المنطقةالتوزيع النسبي للطالب الملتحقين حسب  :3الشكل 

 
 . ائرة التعليم والمعرفةأب ظبي،  –المصدر: مركز اإلحصاء 

 

  طالبا   12.0بلغ مت سط عد  الطلبة لكل معلم في المدارس الحك مية.  

  طالبا . 13.3ال اصة بلغ مت سط عد  الطلبة لكل معلم في المدارس 

  في كافة ال ظائف التعليمية واإل ارية والفنية في  %19.0بل   نسبة الت طي  في قطاع التعليم

 .أب ظبيإمارة 

  م  إجمالي العاملي  في التعليم الحك مي %51.0شكّل الم اطن ن ما نسبته. 

  في التعليم ال اص. فقط %0.8نسبته ما شكّل الم اطن ن 

  في  %0.4في التعليم الحك مي مقابل  %38.5بل   نسبة الت طي  في وظائف الهيئة التعليمية

 التعليم ال اص.
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  1.6في قطاع التعليم الحك مي مقابل  %86.9بل   نسبة الت طي  في ال ظائف اإل ارية والفنية% 

 في التعليم ال اص.

  م  إجمالي المعلمات في قطاع التعليم الحك مي مقابل  %49.1شكّل  المعلمات الم اطنات

 للذك ر. 12.8%

 م  مجم ع الطلبة الملتحقي  بمؤسسات التعليم العالي %75.9ن ما نسبته  شكل الطلبة الم اطن 

  .17-2016في العام 

 الملتحقي  بالتعليم  م  مجم ع الطلبة الم اطني  %67.4 ما نسبته اإلناث الم اطنات  شكل

 .العالي

 (  10بل   نسبة األمية لدى الم اطني  )لدى غير الم اطني  %6.8، مقابل %4.0سن ات فأكثر 

 .2017لعام 
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 المالحظات
 

 المالحظات الفنية

 المل ص م  المرفقة الفنية المالحظات على االطالع برجاء المل ص هذا في المذك رة اإلحصعععائية المؤشعععرات لفهم

 .أب ظبي – اإلحصاء لمركز اإللكتروني الم ق  في

 

 مصادر البيانات

 ولقد تم ت فير البيانات ، ائرة التعليم والمعرفةم  المست دمة في هذا اإلصدار تم الحص ل على البيانات 

 الذي ت لى معالجتها وتدقيقها واست دمها إلنتاج اإلحصاءات والمؤشرات. أب ظبي-لمركز اإلحصاء 

 

 مقبلال واإلصدار إضافية معلومات

 .19-2018ع  العام الدراسي  2019م  المت ق  ظه ر اإلصدار المقبل خالل ن فمبر 

لمزيد م  المعل مات ع  إحصاءات التعليم واإلحصاءات الرسمية األخرى يرجى زيارة رابط اإلحصاءات على 

 www.scad.aeم ق  المركز اإللكتروني: 

 

 إخالء المسؤولية وشروط االستخدام

 يتاح التي أو الم ق  هذا على والم ج  ة أب ظبي – االحصععاء مركز م  الصععا رة الرسععمية االحصععاءات تعتبر

ها ال صعععع ل تأليف النشععععر حق   بم جب محمية خالله، م  إلي  ويج ز ذلك، ل ير اإلشعععععارة عند إال وال

 بم تلف جزئيا   أو كليا  )إلخ  والجداول، النشععرات ذلك في بما الم ق ( محت يات اسععتنسععا  للمسععت دمي 

 بإيضاح وذلك المركز، ع  بصدورها اإلقرار شريطة اإلحصاء، مركز م  خاص إذن على الحص ل  ون ال سائل

 :يلي ما

 الصفحة ورقم اإلسنا  فترة الفهرسة، ورقم المنتج، واسم النشر، وسنة ،أب ظبي- اإلحصاء مركز: المصدر 

 .الصفحات أو

http://www.scad.ae/





