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 :نطاق الدراسة◄

وفق التصنيف المعتمد في المركز الوطني الشهادات العلمية أنواع   الحالياعتمدت تحاليل الوضع -

 لإلحصاء ومركز اإلمارات للتنافسية

 يعملون في الحكومة االتحادية وال تشمل العاملين في وزارة الداخلية   49,522  تغطي الدراسة-

أمي، يقرأ ويكتب، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، فوق الثانوي : المستويات التعليميةالدراسة جميع أنواع تشمل -

 دون الجامعي، جامعي، فوق الجامعي

 

 

 

 

 



 التعريفات
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المستوى 

 التعليمي
 المؤهالت العلمية وفق نظام بياناتي تعريف المصطلحات وفق المركز الوطني لالحصاء

 أمي .الفرد الذي ال يستطيع القراءة والكتابة بأي لغة كانت، أو من كان يقرأ فقط أمي

 يقرأ ويكتب
الفرد الذي يستطيع القراءة والكتابة بأي لغة من اللغات، ولكنه لم يحصل على 

 .  مؤهل تعليمي معترف به
 صفوف االبتدائي، يقرا ويكتب

 ابتدائي

الفرد الحاصل على الشهادة االبتدائية بالفعل، وليس الفرد الذي في مرحلة أو 

. صف من صفوفها، أو الفرد الذي أكمل خمس أو ست سنوات دراسية بنجاح

 .ولكن لم يستكملهااإلعدادية ويشمل الذي اكمل صف من صفوف 

 االبتدائي، صفوف االعدادي

 اعدادي

الفرد الحاصل على الشهادة اإلعدادية، أو المتوسطة بالفعل، وليس الذي في 

مرحلة أو صف من صفوفها، أو الفرد الذي أكمل ثماني أو تسع سنوات دراسية 

 .ويشمل الذي اكمل صف من صفوف الثانوية ولكن لم يستكملها. بنجاح 

 ، صفوف ثانوياإلعدادي ، إعدادية أزهريه 

 ثانوي

الفرد الحاصل على الشهادة الثانوية العامة، أو الثانوية الدينية أو التجارية أو 

في مستواها، وليس الذي في مرحلة أو صف من أو ما الصناعية أو الزراعية 

 .ويشمل الذي اكمل مرحلة من المراحل الجامعية ولكن لم يستكملها. صفوفها

للتمريض، الثانوية الدينية، ثانوية تجارية، ثانوية عامه، الثانوية الفنية 

أول ثانويه أزهريه، ثانويه زراعيه، ثانويه صناعيه، ثانويه فنيه، صف 

 جامعه، صف ثاني جامعه، صف ثالث جامعه، صف رابع جامعه

فوق الثانوي دون 

 الجامعي

الفرد الذي أكمل مرحلة التعليم بعد الثانوي ودون الجامعة بنجاح وحصل على 

 .شهادة دبلوم، وليس الذي في مرحلة أو صف من صفوفها
 دبلوم ، شهادة إنجاز، شهادة مساعد، معهد معلمين، معهد سكرتاريه

 جامعي
الجامعية بنجاح بأي تخصص كان، وليس الذي في المرحلة الفرد الذي أكمل 

 .مرحلة من مراحلها
 دبلوم عالي ، إجازة، بكالوريوس، ليسانس، بكلوريا

 فوق الجامعي
الفرد الحاصل على ماجستير أو دكتوراه أو اي شهادة علمية ما بعد الدراسة 

 .الجامعية
 ماجستير، البورد، دكتوراه، العضوية الملكية، زمالة، 

 متوفرغير مدخلة، غير واضح، غير بيانات  بدون مؤهل، - ال توجد بيانات



 إحصائيات موظفي الحكومة االتحادية وفق المستوى التعليمي

 :تحليل الوضع

 %52أعلى فئة من نصيب حملة الشهادات الجامعية بنسبة ◄

 %0.05األمية هم أقل فئة بنسبة ◄

 4 أمًيا يعملون في الوظائف الخدمية المعاونة 26◄

 المستوى التعليمي المجموع

 فوق الجامعي 4,589

 جامعي 25,589

 فوق الثانوي دون الجامعي 7,812

 ثانوي 6,980

 اعدادي 1,831

 ابتدائي 1,684

 يقرأ ويكتب 1,011

 أمي 26

 اإلجمالي 49,522
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 فوق الجامعي

 جامعي

 فوق الثانوي دون الجامعي

 ثانوي

 اعدادي

 ابتدائي

 يقرأ ويكتب

 أمي



 إحصائيات موظفي الحكومة االتحادية بالنسبة للمواطنين والوافدين وفق المستوى التعليمي
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165 

495 

799 

3,925 

3,121 

15,485 

869 

 أمي

 يقرأ ويكتب

 ابتدائي

 اعدادي

 ثانوي

 فوق الثانوي دون الجامعي

 جامعي

 فوق الجامعي

 مواطنين

 :تحليل الوضع
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 %62أعلى فئة من نصيب المواطنين لحملة الشهادات الجامعية بنسبة ◄

 %0.04األمية هم أقل فئة للمواطنين وبنسبة ◄

17 

846 

1,189 

1,032 

3,055 

4,691 

10,104 

3,720 

 أمي

 يقرأ ويكتب

 ابتدائي

 اعدادي

 ثانوي

 فوق الثانوي دون الجامعي

 جامعي

 فوق الجامعي

 وافدين

 المجموع 24,654 المجموع 24,868



للذكور و اإلناث وفق المستوى التعليميموظفي الحكومة االتحادية بالنسبة حصائيات إ  

24 

799 

1,336 

1,349 

4,553 

2,428 

9,152 

2,743 

 أمي

 يقرأ ويكتب

 ابتدائي

 اعدادي

 ثانوي

 فوق الثانوي دون الجامعي

 جامعي

 فوق الجامعي

 ذكور

 :تحليل الوضع
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2 

212 

348 

482 

2,427 

5,384 

16,437 

1,846 

 أمي

 يقرأ ويكتب

 ابتدائي

 اعدادي

 ثانوي

 فوق الثانوي دون الجامعي

 جامعي

 فوق الجامعي

 إناث

 %.39الجامعيات والعامالت في وزارة التربية والتعليم  االناث، وتمثل % 61أعلى فئة من نصيب اإلناث لحملة الشهادات الجامعية بنسبة ◄

 0.01%أقل فئة هم األمية لإلناث وبنسبة ◄



 جهة اتحادية والتي تستخدم نظام بياناتي  18الجدول أعاله يوضح توزيع الموظفين من حيث المستوى التعليمي والمجموعة الوظيفية في •

إحصائيات موظفي الحكومة االتحادية في الوزارات وفق المستوى التعليمي 

المجموعة الوظيفيةبومقارنتهم   
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 ثانوي   اعدادي   ابتدائي   يقرأ ويكتب    
فوق الثانوي  

 دون الجامعي 
 المجموع   فوق الجامعي   جامعي  

 15,751 342 14,065 1,209 132 3     التعليمية والتعليمية المساعدة  

 7,597 880 2,863 3,782 55 11 3 3 الطبية والطبية المساعدة  

 5,939 221 2,444 964 1,911 233 132 34 االداريه واالداريه المساعده  

 990 32 625 56 230 29 15 3 الدينية  

 872 66 535 147 105 14 4 1 التخصصية المتنوعة  

 549 11 295 59 166 9 4 5 االجتماعية والشؤون العمل  

 487 12 317 72 71 9 3 3 المالية واالقتصادية  

 255 8 144 53 47   3   الهندسية والهندسية المساعدة  

 232 4 142 10 61 8 7   االعالم والثقافة والفنون  

 229   5 9 78 57 56 24 الحرفية والخدمات المعاونة  

 77 7 66 1 3       الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية   

 2   2           الشباب والرياضة  

 32,980 1,583 21,503 6,362 2,859 373 227 73 اإلجمالي



إحصائيات موظفي الحكومة االتحادية في الجهات المستقلة وفق المستوى التعليمي 

المجموعة الوظيفيةبومقارنتهم   
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 جامعي فوق الجامعي المجموع
فوق الثانوي 

 دون الجامعي
   امي يقرأ ويكتب ابتدائي اعدادي ثانوي

 اإلدارية واإلدارية المساعدة   36 151 198 1,633 561 1,733 402 4,714

 الحرفية والخدمات المعاونة 26 723 1,194 1,029 1,205 185 139 5 4,506

 التخصصية المتنوعة   72 62 151 866 424 1,171 536 3,282

 التعليمية والتعليمية المساعدة     5 13 70 63                                                                                                                          256 1,975 2,382

 الهندسية والهندسية المساعدة   101 38 51 171 112 307 19 799

 المالية واالقتصادية   5 7 9 120 66 359 48 614

 االجتماعيةوالشؤون العمل          16 5 45 4 70

 الدينية             4 1 5

 االعالم والثقافة والفنون   1   1 1   1   4

 الطبية والطبية المساعدة             1 1 2

 اإلجمالي 26 938 1,457 1,452 4,082 1,416 4,016 2,991 16,378

 هيئة مستقلة في الحكومة االتحادية 33الجدول أعاله يوضح توزيع الموظفين من حيث المستوى التعليمي والمجموعة الوظيفية في •
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66% 

34% 

 الوزاراتالبكالوريوس والماجستير في شهادات دراسية لحملة مؤهالت  10أعلى 

19 

20 

39 

51 

63 

107 

114 

115 

132 

323 

 ماجستير قانون

 ماجستير مختبرات

 ماجستير األمراض الجلدية والتمريض 

 ماجستير في الشريعة والدراسات اإلسالمية

 ماجستير الصحة والخدمات الصحية

 ماجستير آداب

 ماجستير ادارة

 ماجستير تربية

 ماجستير علوم

 ماجستير الطب والجراحات

 ماجستير

276 

392 

414 

589 

878 

970 

989 

4,430 

4,520 

4,866 

 بكالوريوس ادارة

 بكالوريوس هندسة والكترونيات 

   بكالوريوس لغات والدراسات

 بكالوريوس في الشريعة وأصول الدين

 بكالوريوس تمريض

 بكالوريوس طب

 بكالوريوس في الدراسات العربية واإلسالمية

 بكالوريوس علوم

 بكالوريوس آداب

 بكالوريوس تربية

 بكالوريوس

 المجموع 983 المجموع 18,324
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66% 

34% 

 أبرز النتائج

 

 من موظفي الحكومة االتحادية يحملون شهادة جامعية وما فوق% 61◄

 من المواطنين يحملون شهادة جامعية وما فوق% 66◄

 من اإلناث العامالت في الحكومة االتحادية لديهن شهادات جامعية وما فوق% 67◄

 

 

 

 

 

 

 

 


