
 



 المقدمة

ویقارن بین وض����ع خریجي المؤس����س����ات الحكومیة  2019یس����تعرض ھذا التقریر نتائج مس����ح الخریجین 

خریج وخریجة من داخل  28408عدة خصائص ومتغیرات وقد شارك في مسح الخریجین وفق والخاصة 

السلطنة ، ویستثنى من ھذا التقریر خریجي المؤسسات التعلیمیة من خارج السلطنة. وقد تم اإلشارة ھؤالء 

الخریجین باقتض��اب في دراس��ة مس��ح الخریجین المكتملة والتي یمكن الحص��وا علیھا من خالل موقع مس��ح 

 www.ogss.gov.omالخریجین: 

 

:تطرق كل منھما إلى عدة جوانب عدة اقساموینقسم ھذا التقریر إلى   

یعرض الخص��ائص العامة للخریجین بش��كل عام كالنوع والمؤھل وس��نة التخرج والمجال العام للدراس��ة في 

مؤس���س���ات التعلیم الحكومیة والخاص���ة. وتناول أیض���ا الحالة الوظیفیة للخریجین وفق عدة متغیرات كالمدة 

سة مقارنة مع تلك المستغرقة للحصول على وظیفة  سبھا الخریجون من الدرا والمھارات والخبرات التي اكت

 المھارات والقدرات التي یتمتع بھا الخریجین مع احتیاجات س���وق العمل وتواءم التي یحتاجھا س���وق العمل.

سباب عدم الحصول على وظیفة باإلضافة إلى الحصول على  تقییم الخریجین لجودة الخدمات المؤسسیة وأ

 .أثناء الدراسة تدریب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بیانات عامة للخریجین -1

یشیر  حیث یوضح الشكل المقابل توزیع الخریجین المشاركین حسب نوع المؤسسة

ھم خریجي المؤس��س��ات الحكومیة وفي المقابل نجد أن %) 48.6إلى أن ما نس��بتھ (

 المؤسسات الخاصة. منھم خریجي%) 51.4(

 

%) من 36.2حیث نجد (وزیع الخریجین وفق النوع یوض��ح الش��كل المقابل ت

خریجي المؤس������س������ات الحكومیة ھم ذكور، في المقابل نجد ان االناث بلغت 

%). بینما في المؤس����س����ات الخاص����ة نجد أن نس����بة الذكور 63.8نس����بتھن (

 %).76.0%) مقارنة باإلناث الالتي بلغت نسبتھن (24.0(

 

على المؤس��س��ات  الخریجینتوزیع یش��یر الش��كل الموض��ح أعاله إلى 

حس��������ب مؤھالتھم حی��ث ك��ان��ت نس�������ب��ة خریجي البك��الوریوس 

%) في 71.6%) في المؤس�������س��������ات الحكومی��ة بینم��ا (65.9(

المؤس�س�ات الخاص�ة أي انھا أكثر من المؤس�س�ات الحكومیة، اما 

%) في 4.6بالنس�������بة لخریجي دبلوم المھني فقد بلغت بنس�������بة (

 المؤسسات الخاصة.%) في 0.0المؤسسات الحكومیة مقارنة (

 

یشیر إلى أن ما  حیثیبین الشكل المقابل توزیع الخریجیین وفق سنة التخرج 

ھم من خریجي العام من خریجي المؤس����س����ات الحكومیة %) 53.1(ھم نس����بت

ریجي العالم %) ھم من خ46.9( وان ما نس�������بتھم 2018-2017األكادیمي 

ھم  %)53.6( فإن ةاما بالنسبة للمؤسسات الخاص، 2017-2016األكادیمي 

%) ھم من خریجي 46.4وبنسبة ( 2018-2017من خریجي العام األكادیمي 

 .2017-2016م األكادیمي العا



الجدول المقابل یوض����ح توزیع الخریجین المش����اركین حس����ب الفئة العمریة حیث 

%) للمشاركین من خریجي المؤسسات الحكومیة 53.3نالحظ ان النسبة األكبر (

) سنة وبنسبة 31-25) سنة ثم أصحاب الفئة العمریة (24-18یة (ھي للفئة العمر

%)، اما بالنس������بة لخریجي المؤس������س������ات الخاص������ة فإن النس������بة األكبر  44.9(

) س��نة ثم الخریجین أص��حاب الفئة العمریة 31-25%) ھي للفئة العمریة (49.5(

 %).   38.7) سنة وبنسبة (18-24(

 

 

المجال العام للدراسة حیث نالحظ ان اعلى نسبة لخریجي  الخریجین حسبتوزیع في األعلى یوضح الشكل 

%) ثم 31.5المؤس�����س�����ات التعلیمة الحكومیة كانت في مجال الھندس�����ة والتكنولوجیا المرتبطة بھا بنس�����بة (

%). اما 14.9%) یلیھن خریجي تكنولوجیا المعلومات بنس�������بة (21.1خریجي اإلدارة والتجارة بنس�������بة (

ھي لخریجي مجال اإلدارة مش��اركة ي المؤس��س��ات التعلیمیة الخاص��ة فنالحظ ان اعلى نس��بة بالنس��بة لخریج

%) یلیھن خریجي 18.4%) ثم خریجي الھندس��ة والتكنولوجیا المرتبطة بھا بنس��بة (37.2والتجارة بنس��بة (

 %).17.0مجال تكنولوجیا المعلومات بنسبة (

7.5%
14.9%

31.5%

2.8%
1.2%

5.5%2.6%

21.1%

7.2%
1.7%4.1%

0.0%
3.3%

17.0%18.4%

2.5%
0.0%

3.9%0.6%

37.2%

11.5%

0.0%
5.5%

0.0%

العلوم 
الطبیعیة 
والفیزیائیة

تكنلوجیا 
المعلومات

الھندسة 
ا والتكنولوجی
المرتبطة بھا

العمارة 
واإلنشاء

الزراعة 
والبیئة 
والعلوم 

المرتبطة بھا

اإلدارة التربیةالصحة
والتجارة

الثقافة 
والمجتمع

الدین و 
الفلسفة

الفنون 
اإلبداعیة

الخدمات 
الشخصیة

توزیع الخریجین حسب المجال العام للدراسة 

المؤسسات الحكومیة المؤسسات الخاصة



حیث نالحظ ان النس��بة األكبر لخریجي المؤس��س��ات الخریجین حس��ب محافظة الس��كن  الش��كل توزیعیوض��ح 

%) یلیھن 15.6%) ثم محافظة ش������مال الباطنة بنس������بة (22.1الحكومیة ھم من محافظة الداخلیة بنس������بة (

األعلى ھم من %). اما بالنس��بة لخریجیا لمؤس��س��ات الخاص��ة فنجد ان النس��بة 13.6محافظة مس��قط بنس��بة (

%) یلیھن محافظة جنوب الباطنة 21.5%) ثم محافظة ش��مال الباطنة بنس��بة (22.1محافظة مس��قط بنس��بة (

 %).12.1بنسبة (

حیث نالحظ ان النس��بة األكبر لخریجي المؤس��س��ات  العملالخریجین حس��ب محافظة  الش��كل توزیعیوض��ح 

%) یلیھن 10.2ة ش���مال الباطنة بنس���بة (%) ثم محافظ50.8بنس���بة (مس���قط محافظة  یعملون فيالحكومیة 

الخاص���ة فنجد ان النس���بة األعلى ھم من  لخریجي المؤس���س���ات وبالنس���بة%). 8.4بنس���بة ( الداخلیةمحافظة 

بنس����بة  ظفار%) یلیھن محافظة 6.7%) ثم محافظة ش����مال الباطنة بنس����بة (68.2محافظة مس����قط بنس����بة (

)5.7.(% 
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 توزیع الخریجین المشاركین حسب محافظة العمل
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توزیع الخریجین حسب محافظة السكن

المؤسسات الحكومیة المؤسسات الخاصة



 الحالة الوظیفیة للخریجین المشاركین -2

 

یبین الش�������كل المقابل الحالة الوظیفیة لخریجي المؤس�������س�������ات الحكومیة 

والخاص�����ة، حیث ان نس�����بة العاملین من خریجي المؤس�����س�����ات الحكومیة 

 %).17.8%) أكثر من العاملین من خریجي المؤسسات الخاصة (18.3(

%) لخریجي المؤس���س���ات 78.8عمل فقد بلغت (باحثین عن لاما بالنس���بة ل

وتتجھ نس��بة  ،%) 77.4خریجي المؤس��س��ات الخاص��ة (الحكومیة أكثر من 

حیث بلغت  مدراس��تھ مواص��لةقلیلة من خریجي المؤس��س��ات الحكومیة إلى 

ممن توجھوا خریجي المؤس�����س�����ات الخاص�����ة كانت نس�����بة %) بینما 1.5(

 .%)2.8( لمواصلة دراستھم

 

یوض���ح الش���كل التالي المدة المس���تغرقة 

لحص��ول الخریج على فرص��ة عمل بعد 

التخرج حس����ب نوع المؤس����س����ة، حیث 

نالحظ ان خریجي المؤسسات الحكومیة 

الذین حص������لوا على فرص������ة عمل في 

%) 51.2األولى كانوا ( أش�����ھرالس�����تة 

سسات الخاصة والذي بنما خریجي المؤ

حص����لوا على فرص����ة عمل خالل نفس 

ما 51.7الفترة بلغ�ت نس�������بتھم ( %). ك

%) م���ن خ���ری���ج���ي 1.3ن���الح���ظ ان (

المؤسسات الحكومیة حصلوا على عمل 

عد  ما في یس�������نوات من تخرجھم ب 3ب ن

الذین حص����لوا على عمل من خریجي المؤس����س����ات الخاص����ة في نفس الفترة المقابل بلغت نس����بة الخریجین 

)10.1.(% 

 

احلالة الوظيفية خلريجي املؤسسات 

 احلكومية واخلاصة

حلصول اخلريج على فرصة عمل بعد التخرج حسب نوع  املدة املستغرقة

 املؤسسة



یوض�����ح الش�����كل المقابل توزیع الخریجین حس�����ب نوع 

نالحظ ان قط�اع الخ�اص یج�ذب أكثر من القط�اع حی�ث 

%) 64.1نص��ف خریجي المؤس��س��ات الحكومیة بنس��بة (

%) في القطاع الحكومیة. أما بالنس������بة 32.2وبنس������بة (

%) 45.7لخریجي المؤس����س����ات الخاص����ة فنالحظ ان (

إلى القط��اع ینج��ذبون إلى القط��اع الحكومي ونص�������فھم 

%) ونالحظ أن خریجي المؤس�������س�������ات 50.6الخاص (

أكثر توظیف��ا في القط��اع الخ��اص من خریجي الحكومی��ة 

 المؤسسات الخاصة.

 

 

یبین الجدول المقابل ان ھناك تفاوتا بین األجور 

حیث نالحظ ان  الش�������ھریة للخریجین العاملین

ریجي المؤس���س���ات الحكومیة النس���بة األكبر لخ

) لایر 600-301(ش������ھریة جوراً یتقاض������ون أ

-601أص����حاب األجور الش����ھریة ( معماني، ث

وب����النس�������ب����ة لخریجي  عم����اني. ) لایر900

%) یتقاض��ون 37.8فإن (المؤس��س��ات الخاص��ة 

) لایر عماني، ثم 900-601أجور ش�������ھریة (

) لایر 600-301أص����حاب األجور الش����ھریة (

 عماني.

 

 

 



الش�������كل المقابل توزیع الخریجین  یوض�������ح

الوظیفي للمؤسسات الحكومیة  مسماھمحسب 

والمؤس����س����ات الخاص����ة حیث كانت النس����بة 

جي المؤس�������س��������ات الحكومی��ة األعلى لخری

وبنس�������بة بلغت  )موظف(بمس�������مى وظیفي 

 مؤسسات الخاصةلخریجي ا%) بینما 94.2(

%) تلیھا رئیس قس������م 83.1( كانت النس������بة

المؤس����س����ات  لخریجي %) في4.3بنس����بة (

 المؤس�������س��������اتخریجي اق��ل من الحكومی��ة 

 ةوبنس�ب )نائب رئیس المؤس�س�ةلمس�مى (اما اقل النس�ب فكانت  ،%) 11.0(النس�بة فیھا كانت التي الخاص�ة 

  لمؤسسات الخاصة.  ا لخریجي%) 0.2المؤسسات الحكومیة بینما ( لخریجي%) 0.1(

 

لوظائف حس���ب نوع المؤس���س���ة حیث الش���كل المقابل التنقل بین ا یوض���ح

%) من خرجي المؤسسات الحكومیة كانت ھذه وظیفتھم 77.0ان (نالحظ 

%) 4.4نس����بھ (%) منھم ھذه وظیفتھم الثانیة، وب18.6األولى بینما كان (

 تنقلوا بین ثالث وظائف او أكثر. بینما في المؤس����س����ات الخاص����ة نجد ان

%) منھم ھذه 29.7%) من كانت ھذه وظیفتھم األولى بینما كان (56.6(

 %) تنقلوا بین ثالث وظائف او أكثر.13.7وظیفتھم الثانیة، وبنسبة (

 

 

یوض����ح الش����كل المقابل الرغبة في العمل خارج الس����لطنة بالنس����بة للخریجین 

خریجي المؤس��س��ات الحكومیة ممن  بلغت نس��بةحس��ب نوع المؤس��س��ة حیث 

%) منھم ال 69.7%) بینما (30.3م الرغبة في العمل خارج الس�������لطنة (لدیھ

 یرغبون في العمل خارج الس��لطنة. أما بالنس��بة لخریجي المؤس��س��ات الخاص��ة

%) منھم 74.3لدیھم الرغبة العمل خارج الس��لطنة بینما ( ان%) 25.7( یرى

 ال یرغبون العمل خارج السلطنة.

 التنقل بین الوظائف للخریجین حسب نوع المؤسسة

 عدد الوظائف التي تنقل بينها اخلريج



 ع بھا الخریجین مع احتیاجات سوق العملتواءم المھارات والقدرات التي یتمت -3

یوض����ح الش����كل أعاله الفرق في المھارات التي 

اكتس��بھا الخریج وتلك التي یحتاجھا س��وق العمل 

أكثر المھارات التي فكانت  حسب نوع المؤسسة

یفتقر إلیھ��ا خریجي المؤس�������س���������ات الحكومی��ة 

ثا  حد غة اإلنجلیزیة ت قان الل خاص��������ة ھي: ات وال

یجي المؤس��س��ات الحكومیة ) لخر0.39-وكتابة (

) لخریجي المؤس����س����ات الخاص����ة، ثم 0.46-و(

) 0.16-المش�������كالت (مھ��ارة الق��درة على ح��ل 

) 0.19-لخریجي المؤس�������س��������ات الحكومیة و (

یلیھن مھارة  ،لخریجي المؤس�����س�����ات الخاص�����ة

) لخریجي 0.16-الق��درة على التحلی��ل بمق��دار (

) لخریجي 0.21-المؤس�������س��������ات الحكومیة و (

 .المؤسسات الخاصة

 

 

تم س�������ؤال الخریجین عن م��دى تالؤم مؤھالتھم 

الدراس�����یة التي حص�����لوا علیھا مع طبیعة عملھم 

الحالي وكانت إجابتھم كما في الش�������كل المقابل، 

یعتقد خریجي المؤسسات الحكومیة أن مؤھالتھم 

تتناس��ب مع طبیعة عملھم أكثر مما یعتقد خریجي 

%) من 62.95المؤسسات الخاصة. حیث أشار (

سسات الحكومیة ان مؤھلھم یتناسب خریجي المؤ

%) ان 17.9مع طبیع����ة عملھم بینم����ا یرى (

%) أن المؤھل الذي 50.8(لمؤسسات الخاصة یرى لخریج امؤھلھم ال یتناسب مع طبیعة عملھم. وبالنسبة 

 %) أن مؤھلھم ال یتناسب مع طبیعة عملھم.26.5یعتقد (بینما حصلوا علیھ مناسب مع عملھم 

 مواءمة املؤهل لطبيعة عمل اخلريج



أما عند سؤالھم حول تناسب تخصصھم مع 

%) من 58.3عملھم، فق��د ك��ان��ت إج��اب��ة (

خریجي المؤسسات الحكومیة أن تخصصھم 

%) 17.4یتالءم مع طبیعة عملھم وأجاب (

ـ  %) من خریجي 52.3ال". بینما أجاب (“ب

المؤس��س��ات الخاص��ة ان التخص��ص یتالءم 

منھم  %)22.9مع طبیع��ة عملھم وأج��اب (

 بعدم تالؤمھ.

 

یوض�������ح الجدول المقابل درجة اس�������تخدام المھارات والقدرات 

المكتس������بة أثناء الدراس������ة بالكلیة في انجاز مھام العمل الحالي، 

%) من خریجي المؤس��س��ات التعلیمیة 54.9حیث یتض��ح لنا أن (

الحكومیة اس�����تخدموا مھاراتھم بدرجة بین الكبیرة والكبیرة جدا. 

ما نجد ان ( %) من خریجي المؤس�������س��������ات التعلیمیة 55.2بین

الخاص�����ة اس�����تخدموا ھذه المھارات بدرجة بین الكبیرة والكبیرة 

 جدا.

 

 

 

 

 

 

 

 

لطبيعة عمل اخلريج مواءمة التخصص  



 تقییم الخریجین لجودة الخدمات المؤسسیة -4

التعلم /یوض��ح الجدول المقابل درجة اس��تخدام طرق ووس��ائل التعلیم

اس����تخداما حیث كانت أكثر الوس����ائل والتقییم أثناء الدراس����ة بالكلیة 

حسب رأي خریجي المؤسسات الحكومیة ھي: المحاضرات بمعدل 

) یلیھن المحاض����ر 3.08) ثم االختبارات التحریریة بمعدل (3.15(

اما بالنسبة لخریجي المؤسسات . )2.98المدرس/المشرف بمعدل (/

الخاصة فقد كانت أكثر الوسائل استخداما ھي: المحاضرات بمعدل 

) یلیھن المحاض����ر 3.16لتحریریة بمعدل () ثم االختبارات ا3.26(

 ).3.11المدرس/المشرف بمعدل (/

 

 

نتائج تقییم خریجي المؤس������س������ات الجدول المقابل  یوض������ح

الحكومیة والخاص���ة لجودة الخدمات المقدمة في المؤس���س���ة 

أن أكثر الخ����دم����ات توفرا في حی����ث نالحظ  التعلیم����ة،

ھي توفرا لخطة الدراس�����یة بمعدل  المؤس�����س�����ات الحكومیة

وض�������وح األنظم���ة واللوائح المتعلق���ة ) ثم خ���دم���ة 3.11(

توفر المص�������ادر والمراجع وخدمة  باالختبارات والتقدیرات

) لك��ل خ��دم��ة. وب��النس�������ب��ة لخ��دم��ات 3.9بمع��دل ( ب��المكتب��ة

جدا ھي االمؤس�����س�����ات التعلیمة الخاص�����ة نجد ان أكثرھا تو

توفر المص������ادر ) ثم 3.18توفرا لخطة الدراس������یة بمعدل (

وض�������وح األنظمة ) یلیھا 3.17بمعدل ( والمراجع بالمكتبة

 ).3.14بمعدل ( واللوائح المتعلقة باالختبارات والتقدیرات

 

 

 



 

 أسباب عدم الحصول على وظیفة -5

الجدول المقابل یوض����ح أس����باب عدم الحص����ول على 

التعلیمة، حیث نالحظ ان وظیفة حسب نوع المؤسسة 

اكثر ثالثة أس��باب لعدم الحص��ول على وظیفة بالنس��بة 

لخریجي المؤس��س��ات الحكومیة  والخاص��ة كانت عدم 

توفر وظائف ش����اغرة مناس����بة لتخص����ص����ي بنس����بة 

ثم ش�������روط  على التوالي%) 75.2%)  و (72.8(

%) 61.5بنس�������ب�ة ( ھمش�������غ�ل الوظیف�ة التنطبق علی

التق��دم لوظ��ائف ولم  یلیھ��ا  على التوالي %)54.9و(

ستدعائھم للمقابلة سبة ( یتم ا شخصیة بن %) و 46.7ال

  %) على التوالي41.5(

 

 

 

 

 الحصول على تدریب أثناء الدراسة -6

اش����ارت نتائج مس����ح الخریجین إلى ان معظم 

 من خریجي المؤس��س��ات الحكومیة المش��اركین

تدریب65.3( قد حص�������لوا على فرص   یة%) 

المؤس�������س�������ات من خریجي %) 45.8بینما (

لذین ال لبالنس��بة اما حص��لوا تدریب،  الخاص��ة

%) 4.3(فكانت نس����بتھم  یحتاجون الى تدریب

 مقارنة بـ المؤس�����س�����ات الحكومیةمن خریجي 

 المؤسسات الخاصة.من خریجي %) 10.3(
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