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البنية التحتية للتعليم

الحكومة  التزمت  الماضي،  القرن  ستينيات  في  باإلمارة  النظامي  التعليم  مسيرة  انطالق  مع 
التعليم الخاص  التعليم وتوفير جميع احتياجاته مجانًا، ليظهر فيما بعد  بتحمل أعباء تطوير 
متممًا للجهود الحكومية، حتى أصبح يستقطب نسبًا متزايدة بلغت 56 % من إجمالي الطالب 
 481 2009/ 2010، بلغ عدد المدارس في إمارة أبوظبي  على مستوى اإلمارة، وفي العام الدراسي 
مدرسة   46 ثانية،  حلقة  مدرسة   62 أولى،  حلقة  مدرسة   91 أطفال،  روضة   51 منها  مدرسة، 
ثانوية، و231 مدرسة متعددة المراحل، بينما بلغ إجمالي عدد الفصول 12303 فصول، وكان عدد 
91 مدرسة  44 روضة أطفال،  305 مدارس منها  المدارس الحكومية في اإلمارة في ذلك العام 
حلقة أولى، 62 مدرسة حلقة ثانية، 46 مدرسة ثانوية، و62 مدرسة متعددة المراحل، بينما بلغ 
عدد المدارس الخاصة في اإلمارة في ذلك العام 176 مدرسة  خاصة، منها 7 رياض أطفال و169 

مدرسة متعددة المراحل.

المدارس في إمارة أبوظبي حسب المنطقة والعام الدراسي 

2009 / 20052010 / 20002006 / 2001المنطقة/ العام الدراسي

479495481مجموع اإلمارة

245245242منطقة أبوظبي

169180186منطقة العين

657053المنطقة الغربية

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

المدارس في إمارة أبوظبي حسب القطاع والعام الدراسي 

2009 / 20052010 / 20002006 / 2001القطاع/ العام الدراسي

479495481مجموع اإلمارة

304322305التعليم الحكومي

175173176التعليم الخاص

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

تطور تعليمي كبير

الكبرى  أن االنطالقة  إال  الماضي،  القرن  أبوظبي في ستينيات  إمارة  النظامي في  التعليم  بدأ تطور 
للتعليم بدأت عام 1971 وهو العام الذي أعلن فيه عن قيام اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
العام  التعليم  على  اإلشراف  مسؤولية  تولت  التي  والشباب،  والتعليم  التربية  وزارة  فتأسست 
بمختلف مراحله، وخالل فترة وجيزة انتشرت المدارس الحكومية الحديثة وشهد التعليم قفزات 

نوعية كبيرة أدت إلى زيادة نسبة المتعلمين في المجتمع. 

الخطط  بتبني  فقامت  أبوظبي،  لحكومة  األكبر  الهاجس  التعليم  ظل  الماضية،  العقود  وعبر 
إلى  بالتعليم  لتصل  أهدافها  تحقيق  أعينها  نصب  واضعة  التعليم،  لتطوير  واالستراتيجيات 
أولت  فقد  لذا  المستقبلية،  وتطلعاتها  سياساتها  تحقيق  في  عليها  ترتكز  معيارية  مستويات 

اإلمارة اهتمامًا خاصًا لهذا القطاع. 

من  والتعليمية  اإلدارية  بالكوادر  وتزويدها  والجامعات  للمدارس  إنشائها  في  ذلك  تمثل  وقد 
أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في بناء أجيال واعدة تساهم في بناء األمة، ومع اهتمام حكومة 
واضح  بشكل  التعليمي  النظام  ازدهر  الحديثة،  التعليمية  الوسائل  أفضل  بإدخال  أبوظبي 
وشهدت اإلمارة تناقصًا واضحًا في نسبة األميين من 23.4 % في عام 1995 إلى 20.7 % في عام 

2001، ثم إلى 12.6 % في عام 2005، وإلى 8.3 % عام 2009.

نسبة األمية ) %( بين السكان ) 10 سنوات فأكثر( حسب الجنسية والنوع - إمارة أبوظبي 

20052006200720082009الجنسية والنوع

12.611.910.79.58.3مجموع اإلمارة

14.213.412.010.69.2ذكور

9.18.78.07.36.6إناث

8.37.97.46.86.3مواطنون

5.04.84.44.03.7ذكور

11.511.010.49.79.0إناث

13.913.011.610.28.9غير مواطنين

16.015.013.411.810.2ذكور

7.97.46.86.15.4إناث

المصدر:  مركز اإلحصاء- أبوظبي



4

www. s c a d . a e

نسبة الطالب المواطنين إلى غير المواطنين في المدارس الحكومية والخاصة حسب المنطقة 
والعام الدراسي

2009 / 20052010 / 20002006 / 2001المنطقة/ العام الدراسي

79.087.285.8مجموع اإلمارة

58.167.868.6منطقة أبوظبي

125.6129.6128.1منطقة العين

85.0100.683.5المنطقة الغربية

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي

نسبة الطالب المواطنين إلى غير المواطنين حسب القطاع والعام الدراسي

2009 / 20052010 / 20002006 / 2001القطاع/ العام الدراسي

79.087.285.8مجموع اإلمارة

137.6265.3270.7التعليم الحكومي

25.424.733.8التعليم الخاص

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي

االلتحاق بالتعـليـم

في العام الدراسي 2009/ 2010 كان إجمالي عدد الطالب الملتحقين بكل المراحل التعليمية حتى 
المرحلة الثانوية 288314 طالباً حيث كانت نسبة اإلناث/ الذكور )0.99(، ما يعني أن هناك تقارباً كبيراً 
بين أعداد اإلناث والذكور، كما أن نسبة اإلناث / الذكور هي األعلى في المرحلة الثانوية في التعليم 
الحكومي والخاص معًا ويمكن أن يعزى ذلك إلى انسحاب الذكور من النظام التعليمي وذهابهم إلى 

سوق العمل في وقت مبكر عن اإلناث.

الطالب وتوزيعهم النسبي المئوي حسب المنطقة والعام الدراسي

2009 / 20052010 / 20002006 / 2001المنطقة/ العام الدراسي

224010250909288314مجموع اإلمارة

100%100%100%المجموع النسبي

60.6%59.2%57.6%منطقة أبوظبي

33.8%34.9%35.6%منطقة العين

5.6%5.9%6.8%المنطقة الغربية

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم ، مركز اإلحصاء – أبوظبي

تعرف نسبة االلتحاق اإلجمالي بالتعليم بأنها خارج قسمة عدد الطالب – بغض النظر عن أعمارهم 
– الملتحقين بمرحلة تعليمية معينة على عدد السكان في الفئة العمرية الرسمية لاللتحاق بتلك 
المرحلة مضروبا × 100. وقد كانت نسبة االلتحاق اإلجمالي بالحلقة األولى في العام الدراسي )2008/ 
التوالي،  على  و%95.1   %96.1 هي  واإلناث  للذكور  المناظرة  النسب  كانت  بينما   %95.6 هو   )2009
وتعرف نسبة االلتحاق الصافي بالتعليم بأنها خارج قسمة عدد الطالب الملتحقين بمرحلة تعليمية 
الرسمية  العمرية  الفئة  السكان في  المرحلة على عدد  الرسمي لتلك  العمر  معينة، وهم في مدى 
100. وقد كانت نسبة االلتحاق الصافية بالحلقة األولى في العام  لاللتحاق بتلك المرحلة مضروبا × 
الدراسي )2008/ 2009( هي 81.8% بينما كانت النسب المناظرة للذكور واإلناث هي 83.0% و%80.5 

على التوالي.

الطالب وتوزيعهم النسبي المئوي حسب القطاع والعام الدراسي

2009 / 20052010 / 20002006 / 2001القطاع/ العام الدراسي

224010250909288314مجموع اإلمارة

100%100%100%المجموع

43.8%50.7%63.4%        التعليم الحكومي

56.2%49.3%36.6%        التعليم الخاص

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم ، مركز اإلحصاء – أبوظبي
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المعلمون في التعليم الحكومي والخاص وتوزيعهم النسبي المئوي حسب المنطقة والعام الدراسي

2009 / 20052010 / 20002006 / 2001المنطقة/ العام الدراسي

158141871220299مجموع اإلمارة

100 %100 %100 %المجموع النسبي

54.6 %55.8 %53.8 %منطقة أبوظبي

37.8 %35.8 %36.4 %منطقة العين

7.6 %8.4 %9.8 %المنطقة الغربية

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم، مركز اإلحصاء – أبوظبي

التعليم العالي

يبلغ العدد الكلي للجامعات في إمارة أبوظبي 9 جامعات، اثنتان منها حكومية و7 خاصة، أما فيما 
يتعلق بكليات ومعاهد التعليم العالي اإلضافية األخرى فقد بلغ عددها 16 مؤسسة تتبع 3 منها 
في  الطالب  عدد  إجمالي  بلغ   ،2009  /2008 الدراسي  العام  وخالل  الخاص،  للقطاع  و13  للحكومة 
77.8 %، بينما مثل  المواطنون منهم  34955 طالبًا، يشكل  المحلية  العالي  التعليم  مؤسسات 

الوافدون 22.2 % من إجمالي الطالب. 
وبينما يتمركز الطالب المواطنون في مؤسسات التعليم العالي الحكومية بنسبة 76.1 %، يالحظ 
العكس بالنسبة للطالب الوافدين حيث يتمركزون في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بنسبة 
71.3 %. وقد شهد العام الدراسي 2008/ 2009 تخريج 4850 طالبًا وطالبة من مختلف مؤسسات 
التعليم العالي، كما بلغ من يدرسون في منح خارج الدولة خالل العام الدراسي 2007/ 2008 نحو 823 

طالبًا تخرج منهم 173 طالبًا في ذلك العام.

مؤسسات التعليم العالي حسب النوع والقطاع، 2008 / 2009

المجموعخاصحكوميالنوع/ القطاع

52025مجموع اإلمارة

279     جامعات

21012     كليات جامعية

134     معاهد

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المرأة والتعليم

استفادت المرأة اإلماراتية استفادة كبيرة من الفرص التعليمية المتعددة، حيث تشير النتائج 
إلى تزايد مستمر في عدد ونسب اإلناث من إجمالي عدد الطالب في اإلمارة، حيث ارتفعت نسبة 
اإلناث إلى الذكور من 95 في العام الدراسي 2000/ 2001 إلى 98.7 في العام الدراسي 2009/ 2010، 
 2009  /2008 الدراسي  العام  التعليمي، ففي  السلم  اإلناث تزداد تدريجيًا مع تقدم  أن نسب  كما 

بلغت نسبة االلتحاق بالمرحلة الثانية 81.7 % بالنسبة لإلناث مقابل 79.4 % بالنسبة للذكور. 

نسبة اإلناث إلى الذكور بين طالب المدارس الحكومية والخاصة حسب المنطقة والعام الدراسي

2009 / 20052010 / 20002006 / 2001المنطقة/ العام الدراسي

95.095.498.7مجموع اإلمارة

93.795.195.7منطقة أبوظبي

97.794.9102.8منطقة العين

91.5100.9108.6المنطقة الغربية

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي

المعلمون

الحكومي  التعليم  في  طالبًا   288314 الطالب  عدد  إجمالي  بلغ   2010 /2009 الدراسي  العام  في 
والخاص، يتولى تدريسهم 20,299 مدرسًا، وذلك بواقع 14.2 طالب لكل مدرس، بلغ إجمالي عدد 
9445 مدرسًا في التعليم الخاص، وبلغ  10854 مدرسًا مقابل  المدرسين في التعليم الحكومي 
مقابل   %  88.7 منهم  اإلناث  تمثل   4319 الحكومي  التعليم  في  المواطنين  المدرسين  إجمالي 

11.3 % فقط بالنسبة للذكور المواطنين.

المعلمون في التعليم الحكومي حسب الجنسية والنوع والعام الدراسي

2009 / 20052010 / 20002006 / 2001الجنسية والنوع

105171043610854مجموع اإلمارة

253436364319مواطنون

297406486ذكور

223732303833إناث

798368006535غير مواطنين

457840433795ذكور

340527572740إناث

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم
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Higher Education Students by Nationality, Sector and Gender, 2008/2009 

Nationality & 
Sector/Gender

    Males       Females
Total

  Numerical     %

Nationals 8973 18239 27212 100.0

Government 4,950 15,766 20,716 76.1

 Private 4,023 2,473 6,496 23.9

Non-Nationals 3487 4256 7743 100.0

Government 800 1,421 2,221 28.7

 Private 2,687 2,835 5,522 71.3

Sources:  UAE University, Zayed University, Higher College of Technology, Ministry of Higher Education and 
Scientific Research and Statistics Centre - Abu Dhabi

Higher Education Graduates by Nationality, Sector and Gender, 2008/2009

Nationality & 
Sector/Gender

    Males       Females
Total

  Numerical     %

Nationals 1445 2783 4228 100.0

Government 1224 2650 3,874 91.6

 Private 221 133 354 8.4

Non-Nationals 217 405 622 100.0

Government 106 240 346 55.6

 Private 111 165 276 44.4

Sources:  UAE University, Zayed University, Higher College of Technology, Ministry of Higher Education and 
Scientific Research and Statistics Centre - Abu Dhabi

طالب مؤسسات التعليم العالي حسب الجنسية والقطاع والنوع، 2008/ 2009

إناث      ذكور    الجنسية والقطاع/ النوع
المجموع

 %        العدد   

89731823927212100.0مواطنون

4,95015,76620,71676.1حكومي

4,0232,4736,49623.9خاص

348742567743100.0غير مواطنين

8001,4212,22128.7حكومي

2,6872,8355,52271.3خاص

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

خريجو مؤسسات التعليم العالي حسب الجنسية والقطاع والنوع، 2008 / 2009

إناث      ذكور    الجنسية والقطاع/ النوع
المجموع

 %        العدد   

144527834228100.0مواطنون

122426503,87491.6حكومي

2211333548.4خاص

217405622100.0غير مواطنين

10624034655.6حكومي

11116527644.4خاص

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




