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الحكومية
14%

الخاصة
86%

توزع الطلبة على المدارس الحكومية   
والخاصة

 العدد ا,جمالي للمدارس والطلبة

 طلبة مدارس نوع المدرسة

 28,552 83 حكومية

 181,038 145 خاصة

 209,590 228 :ا,جمالي

 
 الطلبة بحسب المنهاج

 طلبة مدارس نوع المدرسة

 26,772 80 منهاج وزارة التربية والتعليم

 16,486 15 مدارس خاصة –منهاج وزارة 

 55,821 54 منهاج بريطاني

 39,430 32 منهاج أمريكي

 54,619 21 منهاج هندي

 3,851 6 منهاج بكالوريا دولية

 2,949 4 منهاج فرنسي

 2,555 6 منهاج إيراني

 3,435 4 منهاج باكستاني

 2,232 2 منهاج فليبيني

 290 1 منهاج ألماني

 188 1 منهاج ياباني

 249 1 منهاج روسي

 713 1 التطبيقيةمعهد التكنولوجيا 

 209,590 228 :ا,جمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
نمت أعداد طلبة المدارس في دبي على مدى ا=عوام الخمس ا=خيرة 

وانخفضت . %7وبمعدل سنوي متوسط بلغ  %40بنسبة إجمالية بلغت 
أعداد الطلبة في المدارس الحكومية بمقابل ارتفاع أعدادهم في المدارس 

  . %9الخاصة بمعدل سنوي وصل إلى 
  

منهاجاً تعليمياً مُختلفاً، ويتبع أكثر من  13تُقدم مدارس دبي لطلبتها 
نصف طلبة المدارس في دبي المنهاجين البريطاني والهندي، كما تصل 
نسبة الطلبة الذين يتبعون المناهج البريطانية وا=مريكية والهندية 

  . %92ومنهاج وزارة التربية والتعليم إلى 
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 لحكوميةالطلبة في المدارس ا

  مقيمون مواطنون 

 المجموع إناث ذكور إناث ذكور الصف

 1,032 32 34 471 495 1الروضة 

 1,149 35 39 574 501 2الروضة 

 2,011 217 206 862 726 1الصف 

 1,808 190 173 844 601 2الصف 

 1,941 190 161 888 702 3الصف 

 1,815 237 164 800 614 4الصف 

 1,899 178 144 837 740 5الصف 

 2,160 164 187 980 829 6الصف 

 2,176 194 174 947 861 7الصف 

 2,380 208 183 1,106 883 8الصف 

 2,436 257 200 1,070 909 9الصف 

 2,960 386 306 1,112 1156 10الصف 

 2,420 343 251 972 854 11الصف 

 2,365 335 316 920 794 12الصف 

 28,552 2,966 2,538 12,383 10,665 :ا,جمالي

 
 المعلمون في المدارس الحكومية

  المقيمون المواطنون 

 المجموع إناث ذكور إناث ذكور الصف

 220 10 0 210 0 مرحلة الروضة

من (الحلقة ا=ولى 
 1,052 258 47 740 7 )5إلى  1الصف 

من (الحلقة الثانية 
 1,096 206 409 405 76 )9إلى  6الصف 

من الصف ( 3 الحلقة
 )12إلى  10

40 309 314 123 786 

 3,154 597 770 1,664 123 :ا,جمالي

 
يُوجد أعداد أقل من الطلبة في السنوات الدراسية من ا=ولى إلى الخامسة 
في المدارس الحكومية بالمقارنة بأقرانهم في السنوات الدراسية ا=على، 
ويرجع هذا إلى توجه لدى أولياء ا=مور ا,ماراتيين بتسجيل أبنائهم في 

امتد على المدارس الخاصة عوضاً عن االستفادة من المدارس الحكومية 
  . مدى السنوات العشر الماضية

  
في مدارس دبي الحكومية بمُستواها  الطلبةتتسم نسبة المعلمين إلى 

المنخفض، وتطغى نسبة المعلمات ا,ناث على أقرانهن من المعلمين 
نما تصل وبي. الذكور خاصة في مرحلتي رياض ا=طفال والحلقة ا=ولى

من معلمات المدارس الحكومية إال  %74ا,ماراتيات إلى نسبة المعلمات 
إن نسبة المعلمين ا,ماراتيين من معلمي المدارس الحكومية ال تتعدى 

14% . 
نقصد بالمدارس الحكومية هنا المدارس التابعة لوزارة التربية  :مالحظة

والتعليم، ومدرسة راشد للبنين، ومدرسة لطيفة للبنات، ومعهد 
 .التكنولوجيا التطبيقية

 
 

 في المدارس الخاصةالطلبة 
  مقيمون مواطنون 

 المجموع إناث ذكور إناث ذكور الصف

 15,076 5,651 784 ,6 1,225 1,416 1روضة 

 17,198 6,530 7,713 1,335 1,620 2روضة 

 17,598 7,147 7,881 1,163 1,407 1الصف 

 16,390 6,783 7,254 1,043 1,310 2الصف 

 15,042 6,218 6,825 870 1,129 3الصف 

 14,143 5,838 6,375 862 1,068 4الصف 

 12,980 5,398 5,873 748 961 5الصف 

 12,564 5,317 5,591 714 942 6الصف 

 11,879 4,898 5,363 648 970 7الصف 

 11,184 4,641 4,956 653 934 8الصف 

 10,430 4,346 4,645 586 853 9الصف 

 9,924 4,048 4,558 550 768 10الصف 

 8,586 3,531 3,887 524 644 11الصف 

 7,297 3,101 3,087 439 670 12الصف 

 747 349 380 8 10 12الصف 

 181,038 73,796 81,172 11,368 14,702 :ا,جمالي

 
 المعلمون في المدارس الخاصة

  المقيمون المواطنون 

 المجموع إناث ذكور إناث ذكور الصف

 1,890 1,860 11 19 0 مرحلة الروضة

من (الحلقة ا=ولى 
 )5إلى  1الصف 

1 14 461 3,805 4,281 

من (الحلقة الثانية 
 )9إلى  6الصف 

0 9 865 2,071 2,945 

من الصف ( 3الحلقة 
 )12إلى  10

0 4 1,018 1,632 2,654 

 11,770 9,368 2,355 46 1 :ا,جمالي

 
الدراسية العليا في يُوجد تناقص تصاعدي في أعداد الطلبة في السنوات 

إلى  1المدارس الخاصة وتصل أعداد الطلبة المُسجلين في السنة الدراسية 
  . 12 و أ 11ضعف أقرانهم في السنوات الدراسية 

  
وتتشارك المدارس الخاصة مع المدارس الحكومية في سمة زيادة أعداد 

المعلمات على المعلمين خاصة في مرحلتي رياض ا=طفال والحلقة 
من إجمالي أعداد معلمي  %38ا=ولى، ويُشكل المعلمون الذكور نسبة 

، وال معلمي الحلقة ا=ولى من %11بينما ال تتجاوز نسبتهم الحلقة الثالثة 
 . د سوى قلة قليلة من المعلمين ا,ماراتيين في المدارس الخاصةيُوج
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 مؤسسات التعليم العالي

 العدد النوع

 3 اتحادية

 32 منطقة حرة في دبي

 16 خارج المناطق الحرة

 51 ا,جمالي

 
تعمل أكثر من نصف مُؤسسات التعليم العالي في دبي ضمن مناطقها 

المُؤسسات عبارة عن فروع لمُؤسسات تعليمية الحرة، ومُعظم تلك 
ويتمّ ضمان جودة برامج التعليم المقدم من قبل هذه المُؤسسات . دولية

 ). UQAIB(عن طريق اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطلبة في مؤسسات التعليم العالي

  المقيمون المواطنون 

 المجموع إناث ذكور إناث ذكور النوع

 6,724 0 0 4,649 2,075 اتحادية

منطقة حرة في 
 15,796 5,014 8,478 1,041 1,263 دبي

 15,761 4,537 4,807 1,989 4,428 خارج المناطق الحرة

 38,281 9,551 13,285 7,679 7,766 ا,جمالي

 
من تعداد طلبة التعليم العالي في  %40تبلغ نسبة الطلبة ا,ماراتيين 

دبي وبأعداد متقاربة للبنين والبنات ا,ماراتيين، ويبلغ تعداد ا,ماراتيات 
الالئي يدرسن في مُؤسسات التعليم العالي االتحادية ضعف أقرانهم من 

ون في من الطلبة ا,ماراتيين يدرس %15ا,ماراتيين، كما إن نسبة 
  . مُؤسسات التعليم العالي القائمة في مناطق دبي الحرة

  
 


