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  :تمھيد
أبوظ�� بتقديم هذا الاصدار الذي يتضمن إحصاءات حول هيكل وأداء النظام التعلي�� �� إمارة  –يتشرف مركز ٕالاحصاء 

أبوظ�� إ�� صان�� القرار والسياسات والاداري�ن والباح��ن وكافة املهتم�ن باملؤشرات وٕالاحصاءات الاجتماعية.

من مس��ة التنمية الاجتماعية �� ٕالامارة خالل العقد املا��� �� ظل القيادة الضوء ع�� جزء أسا���  ويلقي التقرير

الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل ��يان، رئيس الدولة وحاكم إمارة أبوظ�� والدعم الالمحدود من 

ع�� للقوات املسلحة ورئيس ونائب القائد ٔالاصاحب السمو الفريق الشيخ محمد بن زايد آل ��يان، و�� عهد أبوظ��، 

التنفيذي إلمارة أبوظ��. املجلس

الذين لم يألون جهدًا لكي نتمكن من انتاج  نوكعهد املركز دومًا نود أن نع�� عن وافر الامتنان لكافة شركائنا الاس��اتيجي�

ملجلس أبوظ�� للتعليم ووزارة التعليم  نشرات موثوقة وبيانات ذات جودة عالية. و�� هذا الصدد نتوجه بخالص الشكر

ع�� دعمهم للمركز  وتوف��هم للبيانات. وجامعة زايد وكليات التقنية العليا العا�� والبحث العل�� وجامعة ٕالامارات

تل��، كما نأمل أن التعليميتشرف املركز بتقديم هذا التقرير ونأمل بأن يل�� كافة متطلباتكم فيما يتعلق ببيانات قطاع 

.املستوياتجميعع��املستدامةالاجتماعيةالتنميةاحتياجات

  بطيأحمدمحمدبنبطيال������

العاماملدير  
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  مقدمة
اخاصاهتماميوال�� تو��إلمارة أبو��املستقبليةوالتطلعاتالسياساتتحقيق�يضرورة حتميةالتعليميةتعت�� الخدمات

املؤسساتهذهوذلك ح�� تستطيع داري�� وهيئة التدريس ٕالاواملو�ف��والجامعاتاملدارستوف��حيثمنالقطاعلهذاا

.ٔالامةتقدم�يتسهمواعدةأجيالالبناءأهدافهتحقيقمن 

والفصولاملدارسذلك،بما�ي11-2010 إ�� 2000-01 قطاع التعليم للف��ة الزمنية ب�� أعوامإحصاءاتالتقريرهذايقدم

ومحوالعا�يوالتعليمالثانوية،والالتحاق باملدارس والتسرب،والصافية،ٕالاجماليةالالتحاقنسبة وواملو�ف��،الطالبو

.ٔالامية

التقنيةوكلياتزايدوجامعةٕالاماراتوجامعةالعل��والبحثالعا�يالتعليموزارةوللتعليمأبو���مجلسويعد كاًل من 

ٕالاحصاءات.لهذهالرئيسيةاملصادر العليا

 .ملستخدمةاالتقنيةواملفاهيمالرئيسيةللمصطلحاتاشرحالتقريرهذا��اية�يتوضيحيةالالحظاتويوفر فصل امل

فاضل بالرجوع لهذا الفصل أثناء قراءة ٕالاحصاءات واملعلومات الواردة �ي هذا التقرير.ونو��� القراء ٔالا
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  النقاط األساسية
  

  التعليم المدرسي

  المدارس

مدرسة لرياض  53، م��ا 11-2010خالل العام الدرا��� مدرسة  480�� إمارة �بو���  مدارسلل��ما��بلغ العدد 

مدرسة متعددة املراحل.  237مدرسة ثانوية، و 46ثانية، والمدرسة للحلقة  54، ؤالاو��مدرسة للحلقة  90ٔالاطفال، و

مدرسة خاصة. 181مدرسة حكومية و 299وتنقسم هذه املدارس إ�� 



املنطقةاملدا:1الشكلحسبرس،2000-01،2005-0611-2010و
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2الشكل:القطاعحسباملدارس،2000-01،2005-0611-2010و  


 
  

  الفصول الدراسية

خالل العام الدرا���  13,503إ��  2000-01خالل العام الدرا���  9,837ع�� الرغم من زيادة عدد فصول الدراسة من 

نتيجة للت���ات العكسية ال�� حدثت �� عدد الفصول الدراسية حسب  جاءت ٕالاجماليةإال أن هذه الزيادة ، 2010-11

%) خالل تلك الف��ة �� ح�ن زاد عدد الفصول �� 4.1 -القطاع، حيث قل عدد الفصول �� التعليم الحكومي بنسبة(

.)%98(التعليم الخاص بنسبة 

3الشكل:��ال�سوتوزيعهاالفصولاملنطقةحسباملئوي،2000 -01،2005-0611-2010و
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  الطالب

خالل العام  2000-01  ���306,497خالل العام  224,010ارتفع عدد الطالب امل��ل�ن �� جميع املراحل التعليمية من 

وبذلك  150,013ٕالاناث  عدد فيما بلغ 156,484الذكور  الطالبعددوقد بلغ، %36.8بنسبة مقدارها  2010-11الدرا��� 

.معلمطالب لكل  13.7و  طالب لكل فصل 22.7بمعدل يبلغ  1.000: 0.959ٕالاناث ��� الذكور تكون نسبة



املنطقة:4الشكلحسباملئوي��ال�سوتوزيعهمالطالب،2000 -01،2005 -0611- 2010و 


 
  

  

  الطالب المواطنين

خالل العام الدرا��� طالب  98,861ي من املواط��ن �� جميع املراحل التعليمية وح�� التعليم الثانو الطالبزاد عدد 

الف��ة وقد شهدت نفس  تلك% خالل 37.2بلغت  بزيادة 2010-11خالل العام الدرا��� طالب  135,689���  2000-01

مرتفعة  2000-01خالل العام الدرا���  1.000: 0.790مناملواط��ن ��� ��� املواط��ن  الطالب�� نسبة  طفيفةالف��ة زيادة 

.11-2010خالل العام الدرا���  1.000 :0.794��� 
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املنطقة:5الشكلحسباملئوي��ال�سوتوزيعهماملواطنونالطالب،2000 -01،2005 -0611- 2010و  


 

  ھيئة التدريس

. 11-2010خالل العام الدرا���  22,297إ��  2000-01خالل العام الدرا���  15,814للمدر��� من  ٕالا�ما��ارتفع العدد 

%.8.9العام  الحكوميالزيادة �� الخاص حيث بلغت نسبةالحكومي و ه الزيادة �� كاًل من التعليموتظهر هذ

إ��  10-2009خالل العام الدرا��� موظف  5,245% إذ ارتفع العدد من 53.4كما زاد عدد ا�وظف�� ٕالاداري�� بنسبة 

 من التعليم الحكومي والخاص.وقد حدثت هذه الزيادة �� كالً 11-2010خالل العام الدرا��� موظف  8,045

6الشكل:املنطقةحسباملئوي��ال�سوتوزيعهماملعلمون،2000-01،2005 -0611- 2010و
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ٕالاداريون :7الشكل،والقطاعاملنطقة11- 2010حسب  




  الخاصة التربية

��  73، مدرسة �� �بو��� 56ر بمقدا، 145الخاصة �� التعليم الحكومي  ��بيةيبلغ عدد املدارس ال�� تقدم خدمات ال

�� املنطقة الغربية. 16الع�� و



املنطقة:8الشكلحسبالحكوميةباملدارسالخاصةالاحتياجاتذويالطالب،2010 -11
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  المشاركة في التعليم

كل ملحوظ ) بشوالخاص الحكومي(�� كل من التعليم الطالبجما�� إامللتحق�ن بالتعليم الخاص إ��  الطالبارتفعت نسبة 

2010-11.% خالل العام الدرا��� 58.9إ��  2000-01% خالل العام الدرا��� 36.6من 

 التعليم العالي

بينما بلغ عدد  )معات تتبع التعليم الخاصجا 6جامعات تتبع التعليم الحكومي و 3( 9بلغ عدد الجامعات �� إمارة أبو��� 

طالب من التعليم العا�� حيث بلغ  7,273تخرج  10-2009كادي�� شهد العام ٔالاو. 20ٕالاضافيةؤسسات التعليم العا�� م

.طالبا 2,919 امعات واملؤسسات التعليمية الخاصةعدد خري�� الج

  تعليم الكبار

 77و،للتنمية ٔالاسرية 11م��ا ، 114�� إمارة أبو���  11-2010بلغ عدد مراكز محو ٔالامية وتعليم الكبار للعام الدرا��� 

.250بينما يبلغ عدد املدرس�ن  15,242. ويبلغ عدد الطالب امل�جل�ن �� هذه املراكز آخر مركز 26و، للتعليم امل����

9الشكل:محومراكزٔالاميةطالباملنطقةحسباملئوي��ال�سوتوزيعهمالكبار10-2009،وتعليم11- 2010و 

* تضم طلبة املنازل

التحصيل العلمي 
عام 7.9إ��  2005% خالل عام 12.6سنوات ف�ك��) من  10(مية ب�ن السكان انخفضت النسبة املئوية املقدرة لأل �� %

ويشمل هذا الانخفاض كل من املواطن�ن و��� املواطن�ن سواء ٕالاناث أو الذكور. وقد انخفضت أيضًا النسبة  2010

.2010% �� عام 3.5إ��  2005% �� عام 5.8عام من  24 -15للسكان ب�ن  لألميةالتقديرية 

 

48.4 38.5
13.1

46.6 44.1
9.3

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

أبوظبي العين الغربية

2010‐11* 2009‐10



التعليم في إمارة أبوظبي 2010 - 2011 13

13 
   

  اإلحصائية الجداول

   11-2010و  06-2005، 01- 2000، . المدارس حسب المنطقة1
 2010-200511-200006-01 املنطقة

 479 495 480 مجموعٕالامارة
 245 245 241��و���
 169 180 187الع��

 65 70 52الغربية
مجلس ��و��� للتعليم املصدر:



   11-2010و  06-2005، 01- 2000، . المدارس حسب القطاع2
 2010-200511-200006-01 القطاع

 479 495 480 مجموعٕالامارة

 304 322 299التعليم الحكومي              
 175 173  181التعليم الخاص 

مجلس ��و��� للتعليم املصدر:


 11-2010، . المدارس حسب المنطقة والقطاع والمرحلة التعليمية3

 عاملنطقةوالقطا

 املرحلةالتعليمية

 ثانوي  2-حلقة1 -حلقة رياضأطفال
متعددة
 املراحل

 املجموع

 54 46 237 480  53 90 مجموعٕالامارة
 46 90 54 46 63 299حكومي             
 7 ‐ ‐ ‐ 174 181خاص             

 28 41 28 24 120 241 أ�و���
 22 41 28 24 13  128حكومي             
 6 ‐ ‐ ‐ 107 113خاص             

 19 37 22 18 91 187 الع��
 18 37 22 18 33 128حكومي             

 58 59 ‐ ‐ ‐ 1 خاص             
 6 12 4 4 26 52 الغربية

 6 12 4 4 17 43حكومي             
 0 ‐ ‐ ‐ 9 9خاص             

  مجلس ��و��� للتعليم املصدر:
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  11- 2010و  10-2009، . المدارس الخاصة حسب المنھاج4

 

 2010-11 2009-10 امل����

 181  184  املجموع
 60  48ال��بية والتعليم

  ‐ 3ابو��� للتعليممجلس
 41 35ال��ي�اني
 25 29الهندي
 26 33الامريكي
 11 9الدو��

 6 5الباكستاني
 3 2الكندي
 3 3ال�لبي��
 3 2ال�رن���
 3 2ٕالايراني

 1 1البن�������
 1 1الاملاني
 1 1الياباني

متوسط ا�جل��ي‐ 3  
 ‐ 2البكالوريا الدولية

 ‐ 2سايبس
  �بو��� للتعليممجلس املصدر:
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 11-2010 إلى 01-2000، . الفصول وتوزيعھا النسبي المئوي حسب المنطقة والقطاع5
 2010-200511-200006-01 املنطقةوالقطاع

 9,837 11,328 13,503 مجموعٕالامارة
 100 100 100 املجموع

 54.7 57 56.6أ�و���

الع�� 36.5 35.3 36.8  
 8.8 7.7 6.6الغربية

100 100 100 حكومي 

أ�و��� 43 44.1 45.9 

 44.1 43.7 42.7الع��

 12.9 12.2 11.4الغربية

 100 100 100 خاص

 71.8 69.1 64.2أ�و���

 25.3 27.5 32.6ع��ال

 2.9 3.4 3.3الغربية
أ�و��� -مجلس أ�و��� للتعليم،  مركز ٕالاحصاء  املصدر:



    11-2010 إلى 01-2000، . الطالب وتوزيعھم النسبي المئوي حسب المنطقة6
 2010-11 2005-200006-01  املنطقة

 224010 250909 306497 مجموعٕالامارة

 100 100 100 املجموع

 57.6 59.2 60.1�و���أ

الع�� 35.6 34.9 34.4 

 6.8 5.9 5.5الغربية
أ�و��� -مركز ٕالاحصاء  ، مجلس أ�و��� للتعليم املصدر:

   11-2010 إلى 01-2000، . الطالب وتوزيعھم النسبي المئوي حسب القطاع7
 2010-11 2005-200006-01  القطاع

 22,4010 250,909 306,497  مجموعٕالامارة

 100 100 100 املجموع

 63.4 50.7 41.1التعليم الحكومي        

 36.6 49.3 58.9التعليم الخاص        
أ�و���  -مركز ٕالاحصاء  ، مجلس أ�و��� للتعليم املصدر:
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    11-2010 إلى 01- 2000، . الطالب لكل فصل حسب المنطقة8
 2010-11 2005-200006-01 املنطقة

 22.8 22.1 22.7 عٕالامارةمجمو 

 24.0 23.0 24.1أ�����

 22.2 21.9 21.2الع��

 17.6 17.1 18.9الغربية
أ�����  -مركز ٕالاحصاء  املصدر:

    11-2010 إلى 01- 2000، . الطالب لكل معلم حسب المنطقة9
 2010-11 2005-200006-01 املنطقة

 14.2 13.4 13.7 مجموعٕالامارة
 15.1 14.2 15.0�����أ

الع�� 13.9 13.1 12.6  
 9.9 9.5 10.3الغربية

أ�����  -مركز ٕالاحصاء  املصدر:

  01- 2000، . نسبة اإلناث إلى الذكور بين طالب المدارس الحكومية والخاصة (%) حسب المنطقة10
 11- 2010 إلى

 2010-11 2005-200006-01 املنطقة

 95.4 95.9  95.0 مجموعٕالامارة
 93.7 95.1 96.4أ�����
 97.7 94.9 94.7الع��

 91.5 100.9 97.0الغربية
أ�����  -مركز ٕالاحصاء  املصدر:



 11-2010لى إ 01-2000بي المئوي حسب المنطقة، . الطالب المواطنون وتوزيعھم النس11
 2010-200511-200006-01  المنطقة

 98,861 116,888 135,689 مجموعٕالامارة

 47.9 51.4 53.2 أبوظبي
 44.9 42.3 41.3 العين
 7.1 6.4 5.5 الغربية

أ�����  -مركز ٕالاحصاء  ، مجلس أ����� للتعليم املصدر:
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 11- 2010لى إ 01-2000سبي المئوي حسب القطاع، . الطالب المواطنون وتوزيعھم الن12
 2010-200511-200006-01 القطاع

 98,861 116,888 135,689 مارةمجموعٕالا 

 83.2 79.0 68.1التعليم الحكومي        
 16.8 21.0 31.9التعليم الخاص        

��و���  -مجلس ��و��� للتعليم،  مركز ٕالاحصاء  املصدر:

  سبغير المواطنين في المدارس الحكومية والخاصة (%)ح إلى المواطنين. نسبة الطالب 13
 11-2010 إلى 01-2000المنطقة، 
 2010-200511-200006-01 املنطقة

 79.0 87.2 79.4 مجموعٕالامارة
 58.1 67.8 64.4��و���
 125.6 129.6 113.8الع��

 85.0 100.6 78.3الغربية
��و���  -مركز ٕالاحصاء  املصدر:

  حسب واطنين في المدارس الحكومية والخاصة (%)لى غير المإ. نسبة الطالب المواطنين 14
 11-2010ى إل 01-2000القطاع، 
 2010-200511-200006-01 القطاع

 79.0 87.2 79.4 مجموعٕالامارة
 137.6 265.3  275.9التعليم الحكومي        
 25.4 24.7 31.5التعليم الخاص        

��و���  -مركز ٕالاحصاء  املصدر:
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11-2010ى إل 01-2000، المعلمون في التعليم الحكومي حسب المنطقة والجنسية والجنس .15
 2010-11 2005-200006-01  املنطقةوالجنسيةوالجنس

  11,463  10,436  10,517 مجموع اإلمارة

  4,240  3,636  2,534 مواطنون            

  497  406  297 ذكور                     

  3,743  3,230  2,237 إناث                     

  7,223  6,800  7,983 غير مواطنين           

  3,881  4,043  4,578 ذكور                     

  3,342  2,757  3,405 إناث                     

  5,064  4,692  4,577 أبوظبي 

  1,907  1,806  1,356 مواطنون            

  254  219  168 ذكور                     

  1,653  1,587  1,188 إناث                     

  3,157  2,886  3,221 غير مواطنين           
  1,611  1,710  1,909 ذكور                     

  1,546  1,176  1,312 إناث                     

  5,070  4,432  4,539 العين

  2,129  1,622  1,068 مواطنون            

  230  168  123 ذكور                     

  1,899  1,454  945 إناث                     

  2,941  2,810  3,471 غير مواطنين           

  1,755  1,803  2,037 ذكور                     

  1,186  1,007  1,434 إناث                     

  1,329  1,312  1,401 الغربية

  204  208  110 مواطنون            

  13  19  6 ذكور                     

  191  189  104 إناث                     

  1,125  1,104  1,291 غير مواطنين           

  515  530  632 ذكور                     

  610  574  659 إناث                     
مجلس ������ للتعليم املصدر:
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   11- 2010 إلى 01-2000، . المعلمون وتوزيعھم النسبي المئوي حسب المنطقة16
 2010-200511-200006-01 املنطقة

 15,814 18,712 22,297 مجموعٕالامارة

 100 100 100 النسبة

 53.8 55.8  55.1��و���

الع�� 36.4 35.8 37.5 

 9.8 8.4 7.4الغربية
��و���  -مركز ٕالاحصاء ، مجلس ��و��� للتعليم املصدر:



   11-2010 إلى 01-2000، . المعلمون لكل فصل حسب المنطقة17
 2010-200511-200006-01 املنطقة

 1.61 1.65 1.65 مجموعٕالامارة
 1.58 1.62 1.61��و���
 1.60 1.68 1.69الع��

 1.78 1.80  1.83الغربية
��و���  -مركز ٕالاحصاء  املصدر:

 11-2010و  10-2009، حسب المنطقة والجنس اإلداريون. 18
 2010-11 2009-10 املنطقةوالجنس

 5,245 8,045 مجموع اإلمارة

ذكور‐ 3,390 

 ‐ 4,655إناث

  3,034 4,493  أبوظبي
ذكور‐ 1,943 

 ‐ 2,550إناث

 1,856 3,200 العين

ذكور‐ 1,287 

 ‐ 1,913إناث

 355 352 الغربية

ذكور‐ 160 

 ‐ 192إناث
مجلس ��و��� للتعليم املصدر:
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 11-2010، حسب المنطقة والجنس والقطاع اإلداريون. 19
 مجموعال التعليم الخاص التعليم الحكومي املنطقةوالجنس
 2191 5854 8045 مجموع اإلمارة

ذكور741 2649 3390 

 1450 3205 4655إناث

 930 3563 4493 أبوظبي

ذكور303 1640 1943 

 627  1923 2550إناث

 1050 2150 3200 العين

ذكور349 938 1287 

 701 1212 1913إناث

 141 352  211 الغربية

ذكور89 71 160 

 122 70 192إناث
مجلس ��و��� للتعليم ملصدر:ا

11-2010و  10-2009، داريون وتوزيعھم النسبي المئوي حسب المنطقة. اإل20

 2010-11 2009-10 املنطقة

 5245 8045 مجموع اإلمارة

 100 100 النسبة

 57.8 55.8��و���

 35.4 39.8الع��

 6.8 4.4الغربية
��و���  -كز ٕالاحصاء مر ، مجلس ��و��� للتعليم املصدر:

 11- 2010و  06- 2005،  01-2000. المعلمون حسب القطاع، 21
 2010-200511-200006-01  القطاع

 15814 18712 22297 مجموع اإلمارة

 10517 10436 11463التعليم الحكومي

 5297 8276 10834التعليم الخاص
مجلس ��و��� للتعليم املصدر:
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11- 2010، اإلعاقةب ذوي االحتياجات الخاصة بالمدارس الحكومية حسب المنطقة ونوع .الطال22
الغربية الع�� ��و��� ٕالاعاقةنوع 

 2305 1138 143 إمارة��و���

طلبة صعوبات التعلم 1677 814 100 

  57 61 11ٕالاعاقة البصرية
 141 54 10ٕالاعاقة السمعية

 350 131 12اضطرابات اللغة والكالم

 46 48 2ٕالاعاقة الحركية

 2 4 1املشكالت الصحية 

 6 4 4النشاط الزائد

 ‐ 14 5التوحد 

 12 17 3ٕالاعاقة الذهنية والقصور العق��
مجلس �بو��� للتعليم املصدر:

 11-2010، إمارة أبوظبي، التربية الخاصة واختصاصي.المعلمون 23

 معلم املنطقة
علمم

 مساعد
اختصاصياللغة

 والكالم
 موجه

 195 24 5 7 املجموع

 93 12 2 3�بو���

 76  10 3 3الع��

  26 2 0 1الغربية
مجلس �بو��� للتعليم املصدر:



  الطالب (%) حسب المنطقة، إجمالي إلى. نسبة الطالب الملتحقين بالتعليم الخاص 24
 11-2010 إلى2000-01
 2010-200511-200006-01 املنطقة

58.9  36.6 49.3 مجموعٕالامارة

 47.8 59.7 66.1�بو���

 23.3 36.3 50.9الع��

  11.6 22.7 30.9الغربية
�بو���  -مركز ٕالاحصاء  املصدر:
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 09- 2008و  08- 2007، . نسبة االلتحاق اإلجمالي (%) حسب المرحلة التعليمية والنوع25

 ليميةاملرحلةالتع
2007-08  2008-09  

 املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور 
 51.6 54.4 53.0 53.8 57.5 55.6رياض أطفال
الصف ٔالاول96.8 102.5 99.5 99.4 111.8 105.3 
 88.6 91.9 90.1 88.1 96.3 91.9حلقة أو��
 82.2 86.3 84.2 81.1 86.4 83.6حلقة ثانية

ثانوي74.1 79.0 76.5 73.5 82.5 77.9 
 أبو���  -مركز ٕالاحصاء  املصدر:

 بناء ��� تقديرات السكان املحدثة*

   

     09- 2008و  08- 2007، . نسبة االلتحاق الصافي (%) حسب المرحلة التعليمية والنوع26

 املرحلةالتعليمية
2007-08  2008-09  

 املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور 
 50.3  53.3 51.8 52.4 56.2 54.2ض أطفالريا

 76.6 78.5 77.5 76.1 81.5 78.6حلقة أو��
 67.5 71.8 69.5 65.2 70.2 67.6حلقة ثانية

ثانوي58.2 61.9 60.0 55.9 62.8 59.3 
 أبو���  -مركز ٕالاحصاء  املصدر:

 بناء ��� تقديرات السكان املحدثة*
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 08- 2007و  07- 2006. نسبة تسرب طالب المدارس الحكومية حسب المنطقة والمرحلة التعليمية،  27



 11-2010لى إ 06-2005ثانوية (%) حسب الجنس ، . معدل االنتقال للمرحلة ال28
 11-2010 10-2009 09-2008 08-2007 06-2005 الجنس

ذكور102.7 93.8 102.6 100.497.2 

 104.4 97.2 105.4 102.4101.3إناث

 99.2 103.6 95.5 104.0 101.4 املجموع

 ��و���  -مركز ٕالاحصاء  املصدر:










08-072007-2006 املنطقةواملرحلةالتعليمية  
 2.8 1.8 مجموع اإلمارة

 10.7 0.7-حلقة
 22.1 1.3-حلقة
ثانوي7.0 4.1 

 2.1 1.4 ��و���
10.3 0.6 -حلقة
21.7 0.7 -حلقة

نويثا 5.4 3.6 
 3.3 2.1 الع��

10.9 0.7 -حلقة
22.2 1.8 -حلقة
ثانوي8.8 4.8 

 3.4 1.9 الغربية
11.7  1.2 -حلقة
23.7 1.7 -حلقة
ثانوي 5.7 3.6 

��و���  -مركز ٕالاحصاء  املصدر:
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  10-2009، . مؤسسات التعليم العالي حسب النوع والقطاع29
املجموع خاص حكومي وعالن

 3 26 29 مجموعٕالامارة

 3 6 9جامعات

 0 13 13كليات جامعية 

 0 7 7معاهد
وزارة التعليم العا�� والبحث العل�� املصدر:

 
،إمارة أبوظبي، النسبي (%) لطالب مؤسسات التعليم العالي حسب الجنسية والقطاع والجنسالعددي و . التوزيع30

2009-10 

  الجنسيةوالقطاع
 املجموع إناث ذكور 

 % العدد % العدد % العدد

 12429100.0 17455 100.0 29884 100.0 مواطنون 

 7845 63.1 13979 80.1 21,824 73.0حكومي

 4584 36.9 3476 19.9 8,060 27.0خاص

 ��� 4422 100.0 5492 100.0 9914 100.0مواطن�ن

 1034 23.4 1617 29.4 2,651 26.7حكومي

 3388 76.6 3875 70.6 7,263 73.3خاص
  املصدر:

     ��و���  -مركز ٕالاحصاء 
 وزارة التعليم العا�� والبحث العل��

 العربية املتحدة،  جامعة زايد،  كليات التقنية العليا ٕالاماراتجامعة 
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  ،إمارة أبوظبي، سسات التعليم العالي حسب الجنسية والقطاع والجنسالنسبي (%) لخريجي مؤالتوزيع العددي و. 31

2009-10  

  الجنسيةوالقطاع
 املجموع إناث ذكور 

 % العدد % العدد % العدد
 2050 100.0 3245 100.0 5295 100.0 مواطنون 

 1190 58.0 2720 83.8 3,910 73.8حكومي

 860 42.0 525 16.2 1,385 26.2خاص

 1309 100.0 1978 100.0  669 100.0 ن���مواطن�

 127 19.0 317 24.2 444 22.4حكومي

 542 81.0 992 75.8 1,534 77.6خاص
املصدر: 

 ��و���  -مركز ٕالاحصاء 
 وزارة التعليم العا�� والبحث العل��

 العربية املتحدة،  جامعة زايد،  كليات التقنية العليا ٕالاماراتجامعة 
 

 11-2010و  10-2009، وتعليم الكبار حسب نوع المركز األمية. مراكز محو 32
10-2009 املراكز  2010-11  

 114 37 املجموعالعام
 11 11ٔالاسريةالتنمية 
 26 26املراكز
املنازل- 77 

 مجلس ��و��� للتعليم املصدر:
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 11-2010و  10-2009، لكبار حسب المنطقة والنوعوتعليم ا األمية. مراكز محو 33
10-2009 املنطقةوالجنس  2010-11*  

 114 37 مجموعٕالامارة
ذكور14 56 
 23 58إناث

 30 14 ��و���
ذكور6 16 
 8 14إناث

 58 13 ال���
ذكور4 28 
 9 30إناث

 26 10 الغربية
ذكور4 12 
 6 14إناث

* تضم مراكز طلبة املنازل
مجلس ��و��� للتعليم املصدر:

  10-2009وتعليم الكبار وتوزيعھم النسبي المئوي حسب المنطقة،  األمية. المعلمون في مراكز محو 34
 11- 2010و      

11-102010-2009 املنطقة  

 250 258 مجموعٕالامارة

 100 100 املجموع

 39.5  31.6��و���

  27.9 33.2الع��
 32.6 35.2الغربية

 ��و��� -مجلس ��و��� للتعليم،  مركز ٕالاحصاء  املصدر:
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 11-2010و  10-2009، حسب المنطقة والجنسية والجنس وتعليم الكبار األمية. المعلمون في مراكز محو 35
11-102010-2009 املنطقةوالجنسيةوالجنس  

 250 258 مجموعٕالامارة
 137 155 مواطنون 

   ذكور5 4 
 150 133إناث  

 ��� 103 113مواطن�ن
   ذكور0 16 
 103 97إناث  

 79 102 ��و���
 52 62 مواطنون 

   ذكور4 4 
 58 48إناث  

مواطن�ن��� 40 27 
   ذكور0 13 
 40 14إناث  

 83 72 ال��ن
 63 55 مواطنون 

   ذكور1 0 
 54  63ثإنا  

مواطن�ن��� 17 20 
   ذكور 0 3 
 17 17إناث  

 88 84 الغربية
 22 38 مواطنون 

   ذكور0 0 
 38  22إناث  

مواطن�ن��� 46 66 
   ذكور0 0 
 46 66إناث  

 مجلس ��و��� للتعليم املصدر:
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 11- 2010و  10- 2009 ، الكبار وتوزيعھم النسبي المئوي حسب المنطقة وتعليم األمية. طالب مراكز محو 36
* 11-102010-2009املنطقة  

 15,242 9,468 مجموعٕالامارة

 100 100 املجموع

 48.4 46.6��و���

 38.5 44.1الع��

 13.1 9.3الغربية
 *تضم طلبة املنازل 

 ��و���  -مركز ٕالاحصاء  ، مجلس ��و��� للتعليم املصدر:

  ،إمارة أبوظبي، وتعليم الكبار وتوزيعھم النسبي المئوي حسب القطاع األمية. طالب مراكز محو 37
 11-2010و  2009-10      

10-2009 الجنس  2010-11 *  

 15,242 9,468 مجموعٕالامارة

 100 100 املجموع

   ذكور55.9 60.3 

 44.1 39.7إناث  
 *تضم طلبة املنازل 

 ��و���  -مركز ٕالاحصاء ، مجلس ��و��� للتعليم در:املص


2010 إلى 2005إمارة أبوظبي،  سنوات فأكثر) حسب الجنسية والجنس، 10. نسبة األمية (%) بين السكان (38
 2010 2009 20052008  الجنسيةوالجنس

 7.9 8.3 9.5 12.6  مجموعٕالامارة
                     ذكور14.2 10.6 9.2 8.7 
                     ذكور 9.1 7.3 6.6  6.4 

 6.1 6.3 6.8 8.3 مواطنون 
                     ذكور5.0 4.0 3.7 3.5 
                     ذكور 11.5 9.7 9.0 8.8 

 ��� 13.9 10.2 8.9 8.4مواطن�ن
                     ذكور16.0 11.8 10.2 9.7 

                     ذكور7.9 6.1 5.4 5.2 
 ��و���  -مركز ٕالاحصاء  املصدر:
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 2010إلى2005،إمارة أبوظبي، سنوات فأكثر) حسب الجنسية والجنس10بة القرائية (%) بين السكان (. نس39
 2010 2009 20052008 الجنسيةوالجنس

 92.1 91.7 90.5 87.4 مجموعٕالامارة

 85.8 89.4 90.8 91.3ورذك                     

                     ذكور90.9 92.7 93.4 93.6 

 93.9 93.7 93.2 91.7 مواطنون 

                     ذكور95.0 96.0 96.3 96.5 

                     ذكور88.5 90.3 91.0 91.2 

 ��� 86.1 89.8 91.1 91.6مواطن�ن

                     ذكور84.0 88.2 89.8 90.3 

                     ذكور92.1 93.9 94.6 94.8 
 ��و���  -مركز ٕالاحصاء  املصدر:

  ،إمارة أبوظبي ،سنة) حسب الجنسية والجنس 24-15نسبة األمية (%) بين السكان الشباب ( . 40
  2010لى إ 2005      

 2010 2009 2008 2005 الجنسيةوالجنس
 3.5 3.7 4.3 5.8 مجموعٕالامارة

4.5 4.7 5.5 7.5 ذكور 
 2.4 2.5 2.8 3.7 إناث

 0.5 0.5 0.6 0.8 مواطنون 

 0.4 0.4 0.5 0.6 ذكور

 0.6 0.6 0.7 1.0 إناث
 ��� 9.1 6.6 5.6 5.3مواطن�ن

 6.5 6.8 8.1 11.2 ذكور

 3.7 3.9 4.4 5.8 إناث
 ��و���  -مركز ٕالاحصاء  املصدر:
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  ،إمارة أبوظبي، سنة) حسب الجنسية والجنس 24-15ة القرائية (%) بين السكان الشباب ( . نسب41
  2010لى إ2005      

 2010 2009 20052008 الجنسيةوالجنس

 96.5 96.3 95.7 94.2 مجموعٕالامارة

 95.5 95.3 94.5 92.5 ذكور

 97.6 97.5 97.2 96.3 إناث

 99.5 99.5 99.4 99.2 مواطنون

 99.6 99.6 99.5 99.4 ذكور

 99.4 99.4 99.3 99.0 إناث

 94.7 94.4 93.4 90.9 غير مواطنين

 93.5 93.2 91.9 88.8 ذكور

 96.3 96.1 95.6 94.2 إناث

  ������  -مركز ٕالاحصاء  املصدر:
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  : التوضيحيةالمالحظات 

  صطلحاتامل

تحليل إحصاءات قطاع التعليم �� إمارة أبو���، يحتوي هذا التقرير ع�� مصطلحات فنية ينب�� التعرف عل��ا عند 

وتتضمن هذه املصطلحات التا��:

  

نسبةٕالاجماليةالالتحاق  
 100×ال�� ينتمون لها / العدد الك�� للسكان �� تلك الفئة العمرية  الفئة العمريةبصرف النظر عن  الطالبعدد 

  

  نسبةالالتحاقالصافية
×100.عمرية الرسمية للمرحلة تعليمية / عدد السكان �� هذه الفئة عدد الطالب امللتحق�ن �� الفئة ال

  

  العامالدرا���
يبدأ العام الدرا��� عادة و. التعليميةواحد من الحلقاتخاللها مستوىالطالب ال�� يكملالزمنيةالف��ةهو 

�� 10-2009 الدرا���العامبدأملثال،اسبيلع��. التا��ن��يفييونيومنالعامويفيدولةٕالاماراتالعر�يةاملتحدةف��هرسبتم��
.2010 يونيو��وانت�� 2009 سبتم��

  

  معدلالتسرب
×100.امل��ل�ن �� هذه املرحلة �� بداية السنة  الطالبالذين لم يكملوا املرحلة / إ�ما�� عدد  الطالبعدد 

  

والكتابةالقراءةمعرفةالقرائية"معدل"  
24×(100. -15أو  أعوام وأ��� 10/ العدد ٕالا�ما�� للسكان ( عام) 15- 24و أ أعوام وأ��� 10(عدد القرا�ي�ن  
  

  معدلٔالامية
 24-15أعوام ف���� أو  10عاما) / العدد ٕالا�ما�� للسكان �� تلك الفئة العمرية ( 24-15أعوام ف���� أو  10عدد �مي�ن ( 

×100.سنة) 
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  مصدرالبيانات

أبوظ�� للتعليم ووزارة التعليم العا�� والبحث العل�� وجامعة  ستم توف�� البيانات من قبل مجل

وجامعة زايد وكليات التقنية العليا. وقد تمت معالجة البيانات وارسالها ���  العربية املتحدة ٕالامارات

أبوظ�� إلجراء املزيد من املعالجة والتصنيف. –مركز ٕالاحصاء 

  

  مالحظات فنية

  مالحظات���الجداول 

لت���ات املوجودة �� املستويات والجداول ��� أرقام ��� مقربة.تستند ا

قد ال تتوافق املجاميع ال��ا�ية �� بعض الجداول بسبب التقريب 

“>100%”  100معدل الت�ي�� يزيد عن%

��� متوفر -



  مالقادٕالاصدار مزيدمناملعلوماتو

ير�� زيارة رابط ٕالاحصاءات ع�� موقع املركز ٕالال���و��: زيد من املعلومات عن التعليم وٕالاحصاءات الرسمية ٔالاخرى مل

www.scad.ae

.2012خالل نوفم��  2011-12من املتوقع ظهور ٕالاصدار القادم 
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