BY THE NUMBERS
ACADEMIC YEAR 2019-20

CLASS OF 2023

400+

ENROLLED
STUDENTS

NATIONALITIES
REPRESENTED

LANGUAGES
SPOKEN

56% FEMALE
44% MALE
Largest single
nationality on
campus is UAE
Nationals, with
over 60 in the
Class of 2023

UAE

After the
UAE, the
next most
represented
countries in
the Class of
2023 include

14%

UNITED STATES
SOUTH KOREA
CHINA

PAKISTAN
INDIA

EGYPT

TAIWAN
JORDAN

KAZAKHSTAN
GHANA

UNITED KINGDOM
AUSTRALIA

APPLICATION CYCLE

14k

over
applicants

550
offers of
admission

429

students in the
class of 2023

4%

admit rate

78%
yield rate

NYU Abu Dhabi’s Class of 2023 was selected from over 14,000 applicants around the world. The
yield for the incoming class — the percentage of students who choose to attend NYUAD after being
admitted — makes the University one of the most highly selective of any in the world.

OVERALL STUDENT BODY
Students enrolled for Academic Year 2019-20

1,450+
115+

UNDERGRADUATES

LANGUAGES
SPOKEN

115+

NATIONALITIES

80+
GLOBAL PHD
STUDENTS

NYU RANKINGS
Rankings are based on enrollment and programs throughout all campuses of
New York University, including NYU Abu Dhabi.

29TH GLOBALLY

11TH GLOBALLY

Times Higher Education World
University for 2020

QS Graduate Employability
rankings for 2019
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حقائق وأرقام
العــام الدراســي 2019-2020

دفعــة عــام 2023

أكرث من  400طالب
يتحدثــون

يمثلــون

لغة

جنســية
 56%إناث
 44%ذكور
يشــكل اإلماراتيون
أكــر شــريحة طالب
فــي الجامعــة ،مع
أكــر مــن  60طالب ًا
وطالبــة فــي دفعة
UAE
عام 2023

الواليــات المتحــدة األمريكيــة
كوريــا الجنوبيــة

ا لصني

14%

باكســتان
الهنــد
مصر

تايوان
األردن

كازاخســتان

غا نا

بعــد دولة اإلمارات
العرب�يــة المتحــدة ،ت�أتــي
باقي الــدول األعلى
ا ضمــن دفعــة 2023
تمثيـ ً
علــى النحــو التالي

المملكــة المتحــدة

أ ســراليا

دورة التســجيل

أكــر من 14
ألــف متقدم

429

طالبـ ًا
وطالبــة فــي دفعة
عام 2023

550

عروض
قبــول لاللتحاق

معــدل القبول

4%

معــدل االلتحاق

78%

معدل
اختــارت جامعــة نيويـ�ورك أبوظبــي طــاب دفعــة عــام  2023مــن بــن أكــر مــن  14ألــف متقدم من جميــع أنحاء العالم .وأســهم
ّ
االلتحــاق بــن طــاب الدفعــة الجديــدة ،إلــى أن نســبة الطــاب الذيــن تــم قبولهــم فــي جامعة نيويـ�ورك أبوظبــي يجعلها واحدة من
ـاء للطالب فــي العالم
أكــر الجامعــات انتقـ ً

العــدد اإلجمالــي للطــاب
ـجلني للســنة الدراســية 2020 - 2019
الطالب المسـ ّ

1,450+

115+

لغــة يتحدثهــا الطــاب

طالــب وطالبــة

80+

115+

طالــب فــي درجة
الدكتــوراه مــن جميــع
أنحاء

جنســية مختلفــة

تصنيفــات جامعــة نيوي ـ�ورك

تســتند كافــة التصنيفــات علــى معــدالت االلتحــاق والربامــج فــي جميــع الجامعــات التابعة لجامعــة نيوي�ورك،
بمــا فيهــا جامعة نيويـ�ورك أبوظبي.

المركــز  29عالمي ـ ًا

المركــز  11عالمي ـ ًا

وفقـ ًا لتصنيــف "مجلة التايمــز للتعليم
العالــي" للجامعــات العالمية لعام 2020

وفقـ ًا لتصنيــف "مجلة التايمــز للتعليم
العالــي" للجامعــات العالمية لعام 2020
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