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 متهير

مجيا اخلرجيني من محلة ااربلوم واابكااوريوس واااجستري  2019مشل مسح اخلرجيني 

 وااعام) نة منذ ااتخرج(،  2016/2017ااذين خترجوا ؤ ااعام األكادميي وااركتوراه 

بلغ جمتما اخلرجيني ااستهرفني . ) تة أشهر منذ ااتخرج( 2017/2018األكادميي 

اال تبانة  وخرجية، ( خريج32,456، أكمل منهم )ًا وخرجية( خرجي57,090)

. يتناول هذا ااتقرير (%57,0االاكرتونية حيث اقرتبت نسبة اال تجابة ااكلية من )

وخرجيي خرجيي اات سا  ااتعليمية من داخل ااسلطنة بني مقارنة ااوضا ااوظيفي 

 ااتقرير اىل فصلني: ونقسم

 

ااتخرج وااتهل  يتناول بيانا  اخلرجيني ااشاركني ااعامة كاانوع و نةاافصل األول: 

واجملال ااعام الررا ة وكذاك يناقش هذا اافصل احلااة ااوظيفية الخرجيني ااشاركني 

وتأثرها بعرة متغريا  كاانوع وااتهل وقطاع ااعمل واارة ااستغرقة الحصول على 

وظيفة وفق نوع ااررا ة )داخل وخارج( ااسلطنة ومواءمة مهارا  وقررا  اخلرجيني ما 

 وق ااعمل، و يتطرق ايضا المهارا  ااكتسبة وااطلوبة وأ باب رفض  احتياجا 

 اخلرجيني العروض ااوظيفية.

( 2016/2017)يستهرف ااقارنة بني خرجيي األعوام األكادميية اافصل ااثاني: 

عرة متغريا  كاابيانا  ااعامة الخرجيني واحلااة ااوظيفية وفق  وفق، (2017/2018)و

عمل واارة ااستغرقة الحصول على وظيفة باانسبة اكل من اانوع ونوع قطاع اا

 اخلرجيني اارار ني ؤ ااراخل واخلارج.

 

 ااصطلحا :

 خرجيو ااراخل: اخلرجيني اارار ني ؤ مت سا  ااتعليم ااعااي داخل ااسلطنة. -1

 خرجيو اخلارج: اخلرجيني اارار ني ؤ مت سا  تعليمية خارج ااسلطنة. -2
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 ااررا ةاافصل األول: توزيا اخلرجيني ااشاركني وفق مكان 

 )داخل ااسلطنة/ خارج ااسلطنة( 

إىل أن  م2019أشععار  بيانا  اخلرجيني ااشععاركني وااكملني اا ععتبانا  ؤ مسععح اخلرجيني  

ارار ععني داخل ااسععلطنة بلغت )           بة ااشعععاركني من اخلرجيني ا عرد    90,3نسعع %( من جممل 

ااشاركني، ؤ اجلانب اآلخر بلغت نسبة ااشاركني من اخلرجيني اارار ني خارج ااسلطنة بلغت 

ية األوىل، كما          9,7) جلامع لة ا %( من اجملموع ااكلي المشعععاركني من محلة متها  اارح

 (.1-1) ااشكليوضحه 

 

 

 

 

 

 

 بيانا  خرجيي اارحلة اجلامعية األوىل وفق مكان ااررا ة 1-1

( أن ما يقارب من ثلثي ااشاركني 1-1يبني اجلرول )

اراخل كنم من اانا) )       ارار ععني ؤ ا %(  70,1من ا

اذكور ااشعععاركني )        بة ا نت نسعع %(.  29,9وكا

وكذاك هو احلال التوزيا اانوعي المشاركني من  

اخلرجيني اارار ععني ؤ اخلارج، فقر كانت نسععبة  

سبة ااذكور )    شاركة اانا) أكرب من ن ( %52,3م

هذا ااتوزيا طب  47,7) ما  ي%( على ااتوااي. و عي إذا 

بااتوزيا اانوعي المقبواني ؤ مت ععسعععا        ناه  قار

ج ااتقرير ااحصعععائي ااتعليم ااعااي، إذ تشععري نتائ   

ااررا ة( توزيا اخلرجيني ااشاركني وفق مكان 1-1ااشكل )  

( توزيا اخلرجيني ااشاركني وفق مكان 1-1) اجلرول

واانوع ااررا ة  
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( إىل أن نسبة 2018/2019ااسنوي القبول ااوحر العام )

غت )    نا) ااقبوال  بل بة   ( وهي %56,8اا أعلى من نسعع

 (.%43,2ااذكور ااقبواني )

 

( فيعرض توزيا اخلرجيني ااشعععاركني 2-1أما اجلرول )  

ياحظ من خااه ؤ ااسععح وفق متهاتهم األكادميية، 

اانسبة األكرب من اخلرجيني ااشاركني اارار ني ؤ ان 

ااراخل كانت حلملة متهل اابكااوريوس/ايسعععان          

بنسعععبعة   ( يليهم محلعة متهعل ااعربلوم             %68,8بنسعععبعة )  

ما أعلى  25,4%) ارار ععني      (، أ كة من اخلرجيني ا مشعععار

هل           لة مت نت حلم كا خلارج  اابكااوريوس/ايسعععان    با

بة )   بة األكرب من ااف ة        (،%99,4بنسعع ثل اانسعع واايت مت

 ااستهرفة.

شاركني وفق اجملال ااعام الررا ة كما ؤ     وعنر توزيا اا

جماال درا ععيا    12 ( وااذي يتضععمن  3-1اجلرول ) 
1 
فنجر أن   

اراخل هي خلرجيي        بة مشعععاركة من خرجيي ا أعلى نسعع

جارة  جمااي   جمال  اادارة واات يا     و نر عععة وااتكنواوج اهل

وكان  .( على ااتوااي%24,8( و )%29,4اارتبطة بها بنسب )

األقل مشاركة ويليهم  ااشخصية همخرجيو جمال اخلرما  

عة واابي ة وااعلوم اارتبطة       جمال اازرا ها بن خرجيو  بة  ب   سعع

أما باانسععبة خلرجيي اخلارج، فاألعلى مشععاركة         (.0,6%)

( يليهم %27,7بنسبة )  ااثقافة واجملتما خرجيو جمالكان 

                                                           
تت رر و عا ا ادت ررنيم اداتي   ي اد يخص اديا نيص داعتا د ايم ديايو  920االثني عشررر ال ل دردرا ررص تت رر رر ت رخي رريص عتت رر رر ت  رعيص ت يد ع   يندرج تحت 1

 .(OSCED) ادايي ري درتيريم  ي  رطنص عا   عادا اى ي دت نيم

( توزيا اخلرجيني ااشاركني وفق مكان 2-1) اجلرول

وااتهل ااررا ة  

( توزيا اخلرجيني ااشاركني وفق 3-1) اجلرول

واجملال ااعام مكان ااررا ة  
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( وجاء األقل مشعععاركة هم    %23,7بنسععبة )  هلنر عععة وااتكنواوجيا اارتبطة بها     اخرجيي جمال  

  .جمال اخلرما  ااشخصيةواازراعة واابي ة وااعلوم اارتبطة بها  يخرجيو جماا

 احلااة ااوظيفية الخرجيني ااشاركني 1-2

 ااراخلهم أكثر توظيفا من خرجيي  اخلارجاىل أن خرجيي  2019أشععار  نتائج مسععح اخلرجيني 

م وية، وكما هو احلال باانسععبة اتوظيا اخلرجيني بشععكل عام فلن ااذكور هم   نقطة 12ب 

 .نقطة م وية 33ب تزير نسبة توظيا ااذكور عن االنا)  حيث أعلى توظيفا عن االنا)،

 

عنر تصععنيا اخلرجيني ااعاملني وفق قطاع ااعمل ناحظ       

جلرول )  غل اارئيسععي       ( 4-1من ا خلاص هو ااشعع أن ااقطاع ا

( من اخلرجيني يعملون ؤ ااقطاع %56,9الخرجيني حيث أن )

عاملني يتوزعون على ااقطاع احلكومي         ما بقية اا اخلاص أ

( %1,7( واحلكومي ما وجود أعمال خاصععة بنسععبة )40,0%)

( واانسععبة األقل منهم %1,5اص ما وجود أعمال خاصععه ) واخل

( . وخيتلا %0,8يتوزعون ؤ قطاع االعمال اخلاصة بنسبة )  

ضا خلرجيي اخلارج مقارنة خبرجيي ااراخل، حيث جنر أن   ااو

نسععبة ااعاملني من خرجيي اخلارج ؤ ااقطاع احلكومي هي   

 موعة.أعلى من أوا ك ااعاملني ؤ ااقطاع اخلاص من نف  اجمل

( توزيا اخلرجيني ااشاركني وفق 4-1) اجلرول

وقطاع ااعمل مكان ااررا ة  
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( اارة ااستغرقة الحصول على 5-1ويوضح اجلرول )

أول فرصة عمل بعر ااتخرج الخرجيني ااشاركني   

شكل عام أن     وفق مكان ااررا ة. حيث ناحظ ب

خرجيي اخلارج حيصلون على وظائا ؤ مرة أقصر 

من خرجيي ااراخل. فقر بلغت نسبة خرجيي ااراخل  

 (3-1)ااذين حصععلوا على وظيفة ؤ اافرتة اازمنية     

( من خرجيي %38,9، بينما حصععل )(%35,6أشععهر )

 اخلارج على وظيفة ؤ نف  اافرتة اازمنية. 

 

 

 تاؤم قررا  ومهارا  ااشاركني واحتياجا   وق ااعمل 1-3

خلرجيني ااشععاركني عن مرم ماءمة ااتخصععد ااررا ععي ما طبيعة عملهم احلااي ا ععتال  عنر

ارار ععني  نصععا اخلرجيني ااشعععاركني   أكثر من قر أشعععار ف خل    ا ارا تاؤم اىل ( %55,0)ؤ ا

( أن عملهم ال ينا ععب ختصععصععاتهم. %20,2، بينما أشععار ما نسععبتهم )وطبيعة ااعملااتخصععد 

وجاء  إجابة اخلرجيني اارار ني ؤ اخلارج عن مرم ااتوافق بني ااعمل وااتخصد إجيابية، فقر    

شار )  سبتهم      %62,8أ ( أنه ال يوجر %12,0) ( من اخلرجيني أن عملهم منا ب اتخصصهم وأفاد ما ن

 (. 2-1تواءم بني عملهم وختصصهم كما هو موضح ؤ ااشكل )

وؤ  تال أيضا المشاركني عن مرم تنا ب ااعمل ااذي حصلوا عليه ما متهلهم ااررا ي، فقر        

، وعنر مقارنتها بنتائج مسح اخلرجيني  ( من اخلرجيني اارار ني ؤ ااراخل ب )نعم( %56,7أجاب )

. ؤ اجلانب اآلخر   (%62,1) نسععبة ااتوافق بني ااتهل وااعمل قلت حيث كانت         ناحظ ان 2017

%( بعرم مائمة متهاتهم ما عملهم احلااي. أما باانسععبة الخرجيني           22,3) أشعععار ما نسععبتهم  

( منهم أن عملهم ينا ععب متهاتهم وأفاد  نسععبة قليلة من  %67,2اارار ععني ؤ اخلارج فيعتقر )

( بأن عملهم احلااي ال يتنا ب ما متهلهم ااررا ي، وهذا ما   %11,3 اخلارج )اخلرجيني اارار ني ؤ 

( توزيا اخلرجيني ااشاركني وفق مكان ااررا ة 5-1اجلرول )

اافرتة ااستغرقة الحصول على عملو  
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(. بشععكل عام، يعتقر اخلرجيني اارار ععني ؤ اخلارج أن متهاتهم        3-1يوضععحه ااشععكل )    

 وختصصاتهم تتنا ب ما عملهم أكثر مما يعتقر خرجيي ااراخل. 

 

 

وؤ  تال الخرجيني ااعاملني عن مرم ا تخرام   

اررا عععة،          ناء ا بة أث قررا  ااكتسعع هارا  واا اا

ومرم ا ععتخرامها ؤ جمال ااعمل كانت إجابة 

 كبريةأغلب اخلرجيني اارار ني ؤ ااراخل إما  

( على %27,3( و )%34,1وبنسبيت: )  متو طة أو 

ااتوااي، أما باانسعبة اجابة اخلرجيني اارار ني   

" بنسععبة    كبرية اخلارج فاألغلبية أجاب ب "     ؤ

 ( من امجااي خرجيي اخلارج.  %36,1بلغت )

 آراء وقر ِقيسععتأثناء ااررا ععة،  ا  وااهارا قررل ععل ل اخلرجيني ااعاملني عن مرم اكتسععابهم ا 

ول أاحتوم على  ، وااذيمقياس ايكر  اخلما ععي قررة ومهارة با ععتخرام (20اععععع) ااشععاركني

اارقم  ؤ حني دّل، ( نقاط4مبجموع )"، صفرمل ااقيمة ااعردية "حي وااذييار "ال ينطبق" خلنقطة 

 جرًا ةكبريررجة مكان ااعمل بأو احتياجها ؤ ، جرًاة كبري  ررجةاكتسععاب ااهارة ب على (4)

ستال.     تبعًا ضمون اا سبة وااذي ا تخرم        وقر أجابا شاركني على  تال ااهارا  ااكت مجيا اا

 ( توزيا اخلرجيني ااشاركني وفق مكان ااررا ة4-1ااشكل )

 ومرم ا تخرام ااهارا  اثناء ااررا ة اجلامعية

اؤم اجملال ااررا ي)ااتخصد( ما طبيعة ( ت2-1ااشكل )

 ااعمل احلااي وفق مكان ااررا ة
اؤم ااتهل ااررا ي ما طبيعة ااعمل احلااي ( ت3-1ااشكل )

 وفق مكان ااررا ة
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ما ععي )ال ينطبق      ياس ايكر  اخل ل     0مق جة قلي برر طة       1 ة،  جة متو عع برر جة    2،  برر  ،

 .(4 ، بررجة كبرية جرًا3كبرية 

شار  اانتائج   حيث سبوها أثناء ااررا ة   -أ إىل أن معظم  -مرم احتياج اخلرجيني المهارا  اايت اكت

(. و ما 6-1كتسععبة تقل عن تلك اايت حيتاجها اخلريج ؤ ااعمل كما يبينها اجلرول )          ااهارا  اا 

غة ااجنليزية             هارا  اال حاجتهم ا ارم  خلارج ؤ تقييمهم  خل وا ارا ياحظ هو اختاف خرجيي ا

هارا  ااتحليلية   حيث أن خرجيي اخلارج ال يفتقرون اىل مهارا  االغة ااجنليزية وحيتاجون          واا

 ا  ااتحليلية بصورة أقل.ااهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اافرق بني ااهارا  ااكتسبة أثناء ااررا ة وااهارا  ااطلوبة ؤ ( 6-1اجلرول )

 ااعمل الخرجيني اارار ني ؤ ااراخل واخلارج
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 أ باب عرم احلصول على وظيفة 1-4

ااعاملني،  ععل ل غري ااعاملني من     بعر ااتقصععي عن أ ععاايب اابحث عن وظيفة العاملني وغري        

اخلرجيني عن رأيهم ؤ أ ععباب عرم حصععوهلم على وظيفة وأ ععباب رفضععهم العروض ااوظيفية،  

وتشابهت آراء خرجيي ااراخل واخلارج من ناحية أهم األ باب اعرم احلصول على وظيفة وكانت     

صد، )     1كااتااي: ) شاغرة منا بة التخ ش 2( عرم توفر وظائا  روط ااوظيفة من ( عرم توافق 

 .(7-1( عرم اال ترعاء المقابا ، كما يوضحها اجلرول )3حيث اخلربة، )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اافرتة ااستغرقة ( توزيا اخلرجيني ااشاركني وفق مكان ااررا ة و7-1اجلرول )

 الحصول على عمل
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ثاني: خرجيو اات ععسعععا  ااتعليمية داخل وخارج ااسععلطنة وفق           عام  اافصعععل اا اا

 األكادميي

 اابيانا  ااررا ية الخرجيني ااشاركني وفق  نة ااتخرج 2-1

شكل )    ضح اا شاركني وفق  1-2يو ( توزيا اخلرجيني اا

مكان ااررا ة و نة ااتخرج، فقر كانت اانسبة األعلى    

اراخل هي خلرجيي    الخرجيني ااشعععاركني من خرجيي ا

 يليهم (%53,4)بنسععبة  (2017/2018) ااعام األكادميي

(، انععتععقععاال %46,6بععنسععععبععة )( 2016/2017)خععرجيععو 

نسبة  اشاركة اخلرجيني اارار ني ؤ اخلارج، ناحظ أن   

( 2016/2017)اشاركني من خرجيي ااعام األكادميي  ا

قرار )    ير مب طة 15تز بة اخلرجي     ( نق ية عن نسعع ني م و

 .(2017/2018) ااشاركني من ااعام األكادميي

 

( تععوزيععا خععرجيععي األعععوام 2-2يععوضععععح اجلععرول )

 وفق ( 2017/2018( و )2016/2017)االكادميية    

نا)               بة اا نت نسعع كا اررا عععة واانوع، ف كان ا م

ااشاركا  اارار ا  ؤ ااراخل واخلارج أكثر نسبيًا    

من نسععبة ااذكور ، وأيضععا جنر ان االنا) هن األكثر 

مشعععاركة من ااذكور ؤ مجيا األعوام االكادميية     

. باارغم من أن عرد ااذكور أكثر    من خرجيي اخلارج 

 من عرد اانا) ؤ ااف ة ااستهرفة من خرجيي اخلارج.

 

 

( توزيا اخلرجيني ااشاركني وفق 1-2اجلرول )

و نة ااتخرجمكان ااررا ة   

( توزيا اخلرجيني ااشاركني وفق مكان 2-2اجلرول )

و نة ااتخرج واانوعااررا ة   
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وفق واخلارج أما عنر توزيا ااشععاركني محلة متها  اارحلة اجلامعية األوىل من خرجيي ااراخل 

ألعوام االكادميية هم من  ععنة ااتخرج، فيتضععح انا أن اانسععبة األعلى المشععاركني من مجيا ا  

 .(1-2) ااشكلمحلة متهل اابكااوريوس وذاك مثلما يتضح من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عام األكادميي، حيث             3-2) اجلرول يبني  لررا عععة واا عام ا خل وفق اجملال اا ارا ( توزيا خرجيي ا

هم من ( 2016/2017األكادميي ) ناحظ ان اانسععبة األكرب من ااشعععاركني من خرجيي ااعام    

سبة )  شاركني      %28,8خرجيي جمال اادارة وااتجارة بن سب اا ضح انا تفاو  ؤ ن (، وكذاك يت

م( 2016/2017واوجيا اارتبطة بها وبلغت نسععبتهم ؤ ااعام )من خرجيي جمال اهلنر ععة وااتكن

( وتظهر اانتائج أن أقل نسعبة مشعاركة   %23,6( بنسعبة ) 2017/2018( وتقل ؤ ااعام )26,1%)

 .(%0,0كانت خلرجيي اخلرما  ااشخصية بنسبة )

شكل )          ضحه اا شاركني اارار ني ؤ اخلارج كما يو سبة الخرجيني اا ( فلن خرجيي 4-2باان

فة واجملتما   جمال   قا عام األكادميي        ااث بة األكرب من ااشعععاركني، ففي اا يشععكلون اانسعع

هذه اانسبة  وزاد ( %26,6( وصلت نسبة اخلرجيني ااشاركني من هذا اجملال إىل )   2016/2017)

و نة ااتخرج وااتهل ااررا ي ااشاركني خرجيي ااراخل واخلارج( توزيا 1-2ااشكل )  
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(، وتفاوتت باقي اانسعععب اتتوزع    %29,2( اتصعععل اىل )2017/2018خلرجيي ااعام األكادميي )  

سبة      اهلنر ة وااتكنواوجيا اارتبطة بها   ااعامة الررا ة، ففي جمال  على باقي اجملاال صلت ن و

كة من خرجيي    عامني األكادمييني   ااشعععار ما       . (%23,7) اا خلر جمال ا وناحظ أن خرجيي 

 (.%0,1بنسبة )ااشخصية بها أقل اجملاال  مشاركة العام 

 

 

 

 

 

توزيا ااشاركني من خرجيي ااراخل  (3-2اجلرول )

جوفق  نة ااتخر  

وفق  اخلارجتوزيا ااشاركني من خرجيي ( 4-2اجلرول )

  نة ااتخرج
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عنعر  عععتال اخلرجيني ااشعععاركني عن فرص          

ااترريب ااعملي أثناء ااررا ة، اوحظ أن نسبة من   

( %56,0"نعم" من خرجيي ااراخل بلغت )   أجابوا ب  

ما  ( 2016/2017خلرجيي ااععام األكعادميي )       أ

ااعععععام األكععادميععي  بععااععنسععععبععة خلععرجيععي   

سبتهم    2017/2018) صلت ن . أما (%54,7إىل )( و

باتهم على نف           جا خلارج وا بة خلرجيي ا باانسعع

شار إايها ؤ اجلرول )      ضح اانتائج اا ستال، تو -2اا

(، أن نسبة اخلرجيني ااشاركني وااذين حصلوا 5

متقعاربعة خلرجيي كا         على تعرريعب عملي         

و  (2016/2017) األكععادميععيععني ااعععععامععني  

 (%41,6)، (%48,6بلغت ) بنسععب( 2017/2018)

 على ااتوااي.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ااراخل من خرجيي  ااترريب ااعملي المشاركني (5-2اجلرول )

وفق  نة ااتخرج واخلارج  
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 اخلامتة:

شار  سلطنة ) درا ة اخلرجيني  مكانوفق  2019هذا ااتقرير أبرز نتائج مسح اخلرجيني   أ  خارج اا

( مقسمة على فصلني تناول اافصل األول بيانا  ااشاركني من خرجيي ااراخل      داخل ااسلطنة /

واخلارج واحلااة ااوظيفية حسب اانوع وقطاع ااعمل وعرة متغريا ، وكذاك ااهارا  ااكتسبة   

نة بني خرجيي األ                قار قر تطرق اىل م ثاني ف ما اافصعععل اا مل. أ بة ؤ  ععوق ااع عوام وااطلو

واحلااة  األكادمييمكان ااررا ة وااتهل   وفق (م2017/2018)و( 2016/2017)األكادميية 

 ؤ هذا ااتقرير: ا تنتجتااوظيفية. ومن أهم اانتائج اايت 

سبة   • ( نقطة م وية عن اخلرجيني 12اخلرجيني اارار ني ؤ اخلارج اعلى مبقرار )  توظياأن ن

 اارار ني ؤ ااراخل.

اارار ععني ؤ اخلارج أن متهاتهم وختصععصععاتهم تتنا ععب ما عملهم أكثر  يعتقر اخلرجيني •

 يعتقر خرجيي ااراخل.  مما

 الترريب تأثري على احلااة ااوظيفية اكل من اخلرجيني اارار ني ؤ ااراخل واخلارج. •

شاغرة   هي عرمعلى وظيفة  اخلرجيني ااشاركني  أهم األ باب اعرم حصول  من  • توفر وظائا 

 ااوظيفية. المقابا  ا ترعائهم ومل يتموجود خربة عرم اتخصصاتهم ومنا بة 

 




