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مقدمة
»إن تطوير النظام التعليمي بجميع مستوياته وتحسين مخرجاته أصبح أمرًا ضروريًا لبناء االنسان الواثق من هويته، 

المتمسك بقيمه االجتماعية، المبتكر والنشط اقتصاديًا« )رؤية عمان ٢٠٤٠(.

إن تحقيق التعليم الشامل والتعلم المستدام يتطلب تطوير المؤسسات والكوادر التعليمية والتربوية بما يضمن 
األفراد  بإكساب  زُيعنى  محفِّ تعليمي  نظام  بناء  يستوجب  كما  الحديثة،  والتعلم  التعليم  لتقنيات  استخدامها 
ن من رفع مستويات  مهارات وقدرات وإمكانات تنافسية عالية، وتطوير المناهج والبرامج التعليمية، وهذا بدوره يمكِّ

االنتاجية والتنافسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة )رؤية عمان ٢٠٤٠(.

التي تستند عليها  التعليم أحد األسس  التعليمية، حيث يعتبر  العملية  الركائز األساسية في  أحد  المعلم  يعد 
األمم في النهوض بمجتمعاتها وتنميتها، ولذا نجد اهتماما متزايدًا في العديد من دول العالم إلعداد وتأهيل 
المعلمين، وتبذل المؤسسات التعليمية جهودًا كبيرة لبرامج إعداد المعلم واالرتقاء بمهنته لما له من أثر عظيم 
في تحقيق أهداف النظام التربوي، وفي تفكير وسلوك طلبة المدارس )البوصافي، ٢٠15؛ الذبياني، ٢٠1٤؛ عامر، ٢٠19(.

تعتبر كليات التربية من المؤسسات المهمة في المجتمع، حيث أنها تمثل المركز الرئيس إلعداد المعلم واالرتقاء 
به وإعداده اإلعداد الجيد لتنشئة أجيال المستقبل، وقد أولت العديد من الدول اهتمام كبير ببرامج إعداد المعلم 
لتهيئته لمتطلبات المهنة العظيمة التي يقوم بها من جهة، وتزويده بمقتضيات المستقبل من حيث القدرة على 
استخدام التكنولوجيا التعليمية الحديثة التي  تمكنه من  نقل المعرفة بقدر أكبر وفي وقت أقل وبكفاءة عالية في 
عصر االنفجار المعرفي ، إذ لم يعد دور المعلم مقتصرًا على تلقين المعارف والمعلومات  ونقلها، بل ييسر الحصول 
والتفسير  والتحليل  واالبتكار  واالبداع  التفكير  الطلبة على مهارات  والمحاور وتدريب  المناقش  عليها ولعب دور 
والمناهج   البرامج  التربية من حيث  واقع كليات  فإن دراسة  لذا  ؛   )٢٠19 )عامر،  القرارات  واتخاذ  بالمستقبل  والتنبؤ 
المعلمين وتدريبهم على أسس علمية من  العملية إلعداد  التربية  المستخدمة ونظم  التدريس  وطرق وأساليب 
وبناء  التعليم  بمستوى  للنهوض  ضروريًا  يعد  المعرفي  االنفجار  عصر  متطلبات  تواكب  التي  والمهارات  المعرفة 

االقتصاد القائم على المعرفة في أي دولة. 

يستعرض هذا التقرير نتائج مسح الخريجين ٢٠19 للخريجين المشاركين من حملة بكالوريوس التربية، والخريجين 
المشاركين من حملة دبلوم التأهيل التربوي، وينقسم التقرير الى فصلين:

إلى  التطرق  ثم  للدراسة،  العام  المجال  المشاركين وفق  الخريجين  توزع  بيانات  الفصل  يتناول هذا  األول:  الفصل 
البيانات العامة للخريجين المشاركين من حملة بكالوريوس التربية كالنوع وسنة التخرج والمؤهل، والحالة الوظيفية 
وتأثرها بعدة متغيرات كالنوع والمؤهل وقطاع العمل والمدة المستغرقة للحصول على وظيفة، ومواءمة مهارات 
وتوزيع  والمطلوبة،  المكتسبة  المهارات  إلى  التطرق  إلى  باإلضافة  العمل،  سوق  احتياجات  مع  الخريجين  وقدرات 

خريجي بكالوريوس التربية وفق مكان العمل ومكان السكن الدائم.

التربوي  التأهيل  دبلوم  حملة  من  المشاركين  للخريجين  العامة  البيانات  الفصل  هذا  يستعرض  الثاني:  الفصل 
العمل والمدة  الوظيفية وتأثرها بعدة متغيرات كالنوع والمؤهل وقطاع  والحالة  التخرج والمؤهل،  كالنوع وسنة 
المستغرقة للحصول على وظيفة، ومواءمة مهارات وقدرات الخريجين مع احتياجات سوق العمل، باإلضافة إلى التطرق 
إلى المهارات المكتسبة والمطلوبة، وتوزيع خريجي دبلوم التأهيل التربوي وفق مكان العمل ومكان السكن الدائم.
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المصطلحات:
1- خريجو بكالوريوس التربية: الخريجين الذين التحقوا مباشرة بعد دبلوم التعليم العام بأحد كليات التربية في 

مؤسسات التعليم العالي داخل أو خارج السلطنة.

٢- خريجو دبلوم التأهيل التربوي: الخريجين الذين التحقوا ببرنامج دبلوم التأهيل التربوي بعد تخرجهم بدرجة 
البكالوريوس من أحد التخصصات، مثل: اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية وآدابها، والعلوم )كيمياء، فيزياء، أحياء(، 

والرياضيات، والجغرافيا، والتاريخ.



4

الفصل األول: خريجو بكالوريوس التربية
1-1   توزيع الخريجين المشاركين وفق المجال العام للدراسة

استهدف مسح الخريجين ٢٠19 مخرجات جميع المجاالت العامة للدراسة 
والبيئة،  والزراعة  والهندسة،  والفيزيائية،  الطبيعية  العلوم  مثل 
والثقافة  والفلسفة،  والدين  والتجارة،  واإلدارة  والتربية،  والصحة، 
والمجتمع، والفنون اإلبداعية، الخدمات الشخصية كما هو موضح على 
التربية 1577 خريجًا  المشاركين من خريجي  وبلغ عدد   ،)1-1( الجدول 

بنسبة قاربت )5%( من اجمالي عدد المشاركين في المسح. 

1-٢  توزيع خريجي التخصصات التربوية وفق المؤهل العلمي

يوضح الشكل )1-1( توزيع المشاركين من خريجي التخصصات التربوية 
وفق المؤهل العلمي، حيث ٌيالحظ أن معظم المشاركين منهم كانوا 
من حملة البكالوريوس بنسبة بلغت )٤6.5%(، يليهم الخريجون من 
التأهيل  )٢5.6%(، ثم خريجو مؤهل دبلوم  الماجستير بنسبة  حملة 

التربوي بنسبة )%17.3(.

يركز هذا التقرير على خريجي بكالوريوس التربية، ودبلوم التأهيل 
التربوي، لذا ينبغي اإلشارة إلى أن جميع النتائج التي سيتم عرضها 

في األجزاء التالية من التقرير تختص بمخرجات التخصصات التربوية من حملة البكالوريوس ودبلوم التأهيل التربوي 
فقط.

1-3  البيانات العامة لخريجي بكالوريوس التربية 

من  المشاركات  نسبة  ارتفاع  خالله  من  ويتضح  النوع،  وفق  التربية  بكالوريوس  خريجي  توزيع  يعرض   ٢-1( الجدول 
الخريجات اإلناث مقارنًة بالذكور حيث بلغت النسبة المئوية )55.6%، و٤٤.٤%( على التوالي.

 الجدول )1-1( توزيع الخريجين المشاركين وفق المجال
 العام للدراسة

الشكل )1-1( المشاركون في مسح الخريجين ٢٠19 من مختلف مؤهالت التخصصات التربوية
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أما من حيث سنة التخرج، فيتبين من خالل الجدول )1-3( أن نسبة المشاركين من خريجي العام األكاديمي ٢٠17/٢٠16م 
لحملة بكالوريوس التربية كانت أعلى من نسبة المشاركين من خريجي العام األكاديمي ٢٠18/٢٠17م، بنسبة بلغت 

)5٤.6%، ٤5.٤%( على التوالي.

1-٤  توزيع خريجي بكالوريوس التربية وفق المؤسسة التعليمية والنوع

 )7٤3( التربية  بكالوريوس  حملة  من  المشاركين  عدد  اجمالي  بلغ 
المشاركين هم خريجو  األكبر من  العدد  خريجًا وخريجة، حيث كان 
البعثات الخارجية )365( خريجًا وخريجة، ثم خريجو جامعة السلطان 
قابوس حيث بلغ عددهم )٢٢٤( خريجًا وخريجة، يليهم خريجو كلية 
من  كال  خريجو  شكل  فيما  وخريجة،  خريجًا   )68( بالرستاق  التربية 
جامعة صحار وجامعة ظفار العدد األدنى من المشاركين كما يتضح 

من الجدول )1-٤(.

أما من حيث النوع فُيالحظ ارتفاع نسبة المشاركات من اإلناث مقارنة 
بالذكور في جميع المؤسسات التعليمية باستثناء خريجي البعثات 
نسبة  الذكور  من  المشاركين  نسبة  فيها  فاقت  والتي  الخارجية 

المشاركات من اإلناث )61.٤%، و38.6%( على التوالي.

1-5  توزيع حملة بكالوريوس التربية وفق الحالة الوظيفية والنوع

 يوضح الجدول )1-5( الحالة الوظيفية للمشاركين من حملة بكالوريوس التربية وفق النوع، ويتبين من خالله أن العدد 
األعلى منهم )٤81( خريجًا وخريجة باحثين عن عمل، فيما بلغ عدد العاملين منهم )٢3٤( خريجًا وخريجة مع مالحظة 
ارتفاع نسبة العامالت من اإلناث مقارنة بالذكور بفارق كبير جدًا )٤٤.6% مقابل 16%(، وعلى الجانب المقابل يتبين أن 
عدد الباحثين عن عمل من الذكور أكبر عن عدد اإلناث )٢66 مقابل ٢15( على التوالي بنسبة بلغت )81.6%( للذكور، 
و)5٢.7%( لإلناث، كما ُيالحظ أن هناك عدد قليل من الخريجين المشاركين ممن يكمل دراسته العليا بتفرغ كامل، ومن 

الذين ال يبحثون عن عمل وليسوا في دراسة )11( و )8( خريجًا وخريجة على التوالي.

 الجدول )1-٢( المشاركون في مسح الخريجين
من حملة بكالوريوس التربية وفق النوع

 الجدول )1-3( المشاركون في مسح الخريجين من حملة بكالوريوس
التربية وفق سنة التخرج

 الجدول )1-٤( المشاركون في مسح الخريجين من حملة
بكالوريوس التربية وفق المؤسسة التعليمية والنوع
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1-6  المدة المستغرقة للحصول على أول فرصة عمل لحملة بكالوريوس التربية

استغرقها  التي  الزمنية  المدة   )6-1( الجدول  يوضح 
التربية  بكالوريوس  حملة  من  العاملون  الخريجون 
للحصول على أول فرصة عمل وفق النوع، حيث ُيالحظ 
ما  أي  وخريجة(  )199خريجًا  منهم  األكبر  العدد  أن 
للحصول  أقل  أو  أشهر  ستة  استغرق   )%85( نسبته 
استغرق  اآلخر  الجانب  وعلى  عمل،  فرصة  أول  على 
 )%15( العاملين  الخريجين  من  وخريجة  خريجًا   )35(
عمل.  فرصة  أول  على  للحصول  أشهر  ستة  عن  أكثر 
المدة  في  اإلناث  ونسبة  الذكور  نسبة  مقارنة  وعند 
من   )%89( أن  ُنالحظ  عمل  على  للحصول  المستغرقة 
خالل  عمل  على  الحصول  من  تمكّن  العامالت  اإلناث 
النسبة  هذه  بلغت  فيما  التخرج  من  أشهر  ستة 
)71.٢%( للذكور العاملين. كما ُيالحظ أن )٤.٢%( فقط من 
عن  أكثر  استغرقوا  العاملين  المشاركين  الخريجين 

سنة للحصول على أول فرصة عمل. 

1-7  الفرق بين المهارات المكتسبة والمهارات المطلوبة لحملة بكالوريوس التربية

يبين الجدول )1-7( المهارات والمعارف المكتسبة خالل مرحلة الدراسة الجامعية لخريجي بكالوريوس التربية، وتلك 
المطلوبة في سوق العمل، والفرق بين ما هو مكتسب وما هو مطلوب، وقد ِقيست آراء المشاركين لمدى اكتسابهم 
لـ)٢٠( قدرة ومهارة باستخدام مقياس ليكرت الخماسي، والذي احتوى على أول نقطة لخيار »ال ينطبق« والذي يحمل 
القيمة العددية »صفر«، بمجموع )٤( نقاط، في حين دّل الرقم )٤( على اكتساب المهارة بدرجة كبير ة جدًا، أو احتياجها 
المكتسبة خالل مرحلة  المهارات  النقص في  أن  السؤال ويتضح  تبعًا لمضمون  العمل بدرجة كبيرة جدًا  في مكان 

 الجدول )1-5( المشاركون في مسح الخريجين من حملة بكالوريوس التربية
وفق الحالة الوظيفية والنوع

 الجدول )1-6( المدة المستغرقة للحصول على أول فرصة عمل لخريجي
بكالوريوس التربية
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الدراسة يكمن في القدرة على إدارة الوقت، والقدرة على التعامل مع ضغوط العمل، والقدرة على التنسيق والتنظيم 
بالتخصص،  النظرية  والمعرفة  التحليل،  على  والقدرة  العامة،  والثقافة  بالتخصص،  العملية  والمعرفة  والتخطيط، 

والقدرة على حل المشكالت.

والعمل  اإلنجليزية،  اللغة  العربية، ومهارات  اللغة  العلمي، ومهارات  البحث  الخريجين في مهارات  تميز  ُيالحظ  كما 
ضمن فريق أو مجموعة عمل، والقدرة على اتباع القوانين، والقدرة على التعلم الذاتي والمستمر، حيث أن المهارات 

المكتسبة من الدراسة تجاوزت الحد األدنى المطلوب في سوق العمل وفق آراء المشاركين في هذه الدراسة.

1-8  توزيع خريجي بكالوريوس التربية وفق مكان العمل ومكان السكن الدائم 

يعتبر مكان العمل أحد مؤشرات الحراك الوظيفي، والذي يعد من المؤشرات المهمة التي تستخدم في قياس مدى 
قدرة المشاريع االقتصادية والتنموية في مختلف محافظات السلطنة على استيعاب الخريجين وتوظيفهم بالقرب 
من أماكن سكناهم، وفي هذا الجزء يتم مقارنة مكان السكن الدائم لخريجي بكالوريوس التربية  العاملين  مع 
ومكان  )المحافظة(،  الدائم  سكنهم  مكان  وفق  العاملين  الخريجين  توزيع   )8-1( الجدول  ويوضح  عملهم،  مكان 
عملهم بعد التخرج وذلك لمعرفة اتجاه الحراك الوظيفي للخريجين بين المحافظات، وُيالحظ من خالل الجدول أن )1٢٠( 
خريجًا من أصل )٢3٤( خريجا من حملة بكالوريوس التربية- أي ما نسبته )51.3%( - توظفوا في مكان سكنهم الدائم، 
كما يتضح من الجدول أن الخريجين الذين عنوان سكنهم الدائم محافظتي ظفار ومسندم حصلوا على عمل في 
نفس المحافظة وقد يعود ذلك إلى صغر عدد الخريجين من هاتين المحافظتين وتوفر الشواغر في المدارس التابعة 
لهما، كما بلغت نسبة الخريجين الذين حصلوا على وظيفة في مكان سكنهم الدائم )7٠.3%، و68.٤%( للخريجين من 

 الجدول )1-7( الفرق بين المهارات المكتسبة خالل الدراسة الجامعية والمهارات المطلوبة في سوق
العمل لخريجي مؤهل بكالوريوس التربية
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سكان محافظة الداخلية ومحافظة مسقط على التوالي، فيما بلغت هذه النسبة أقل من )5٠%( للخريجين من سكان 
محافظات جنوب الشرقية، والبريمي، وشمال الباطنة، الذي قد يعود إلى وجود فائض من الخريجين في التخصصات 

التربوية في هذه المحافظات، أو قلة عدد المدارس والذي يرجع لصغر الكثافة السكانية مثل محافظة البريمي.

الجدول )1-8( توزيع الخريجين المشاركين من حملة بكالوريوس التربية وفق مكان العمل ومكان السكن الدائم
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الفصل الثاني: خريجو دبلوم التأهيل التربوي
٢- 1 البيانات العامة لخريجي دبلوم التأهيل التربوي

اإلجمالي للمشاركين ٢88  العدد  النوع، حيث بلغ  التربوي وفق  التأهيل  الجدول )٢-1( يعرض توزيع خريجي دبلوم 
خريجًا وخريجة، ويتضح من خالل الجدول ارتفاع نسبة المشاركات من الخريجات اإلناث مقارنًة بالذكور بفارق كبيٍر حيث 
بلغت النسبة المئوية )96.5%، و3.5%( على التوالي، ولعل ذلك ُيعزى إلى أن الغالبية العظمى من الدارسين لدبلوم 

التأهيل التربوي هم من اإلناث.

أما من حيث سنة التخرج، فيتبين من خالل الجدول )٢-٢( أن نسبة المشاركين من خريجي العام األكاديمي ٢٠17/٢٠16م 
لحملة دبلوم التأهيل التربوي كانت أعلى قلياًل من نسبة المشاركين من خريجي العام األكاديمي ٢٠18/٢٠17م، بنسبة 

بلغت )53.5%،٤6.5%( على التوالي.

٢-٢ توزيع خريجي دبلوم التأهيل التربوي وفق المؤسسة التعليمية والنوع

التأهيل  دبلوم  حملة  من  المشاركين  عدد  اجمالي  بلغ  أعاله  ُذِكر  كما 
المشاركين  من  األكبر  العدد  كان  حيث  وخريجة،  خريجًا   )٢88( التربوي 
جامعة  خريجو  ثم  وخريجة،  خريجًا   )165( الخارجية  البعثات  خريجو  هم 
نزوى حيث بلغ عددهم )1٢٠( خريجًا وخريجة، فيما شكل خريجو كال من 
كما  المشاركين  من  األدنى  العدد  وجامعة  قابوس  السلطان  جامعة 

يتضح من الجدول )٢-3(.

مقارنة  اإلناث  من  المشاركات  نسبة  ارتفاع  فُيالحظ  النوع  حيث  من  أما 
بالذكور في جميع المؤسسات التعليمية.

 الجدول )٢-1( المشاركون في مسح
 الخريجين من حملة دبلوم التأهيل التربوي

وفق النوع

 الجدول )٢-٢( المشاركون في مسح الخريجين
من دبلوم التأهيل التربوي وفق سنة التخرج

 الجدول )٢-3( المشاركون في مسح الخريجين من حملة
 دبلوم التأهيل التربوي وفق المؤسسة التعليمية

والنوع
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٢-3 توزيع خريجي دبلوم التأهيل التربوي وفق الحالة الوظيفية والنوع

يوضح الشكل )٢-1( الحالة الوظيفية للمشاركين من حملة دبلوم التأهيل التربوي وفق النوع، ويتبين من خالله أن 
العدد األعلى منهم )161( خريجًا وخريجة باحثين عن عمل بنسبة بلغت )55.8%(، فيما بلغ عدد العاملين منهم )1٢3( 

خريجًا وخريجة مع مالحظة تقارب نسب العاملين من الذكور واإلناث بنسب بلغت )٤٠.٠%، و٤٢.8%( على التوالي.

كما ُيالحظ أن هناك عدد قليل جدًا من الخريجين المشاركين ممن يكمل دراسته العليا بتفرغ كامل، ومن الذين ال 
يبحثون عن عمل وليسوا في دراسة )3( و )1( خريجًا وخريجة على التوالي.

٢-٤ توزيع خريجي دبلوم التأهيل التربوي وفق المدة المستغرقة للحصول على عمل والنوع 

يوضح الشكل )٢-٢( المدة الزمنية التي استغرقها الخريجون العاملون من حملة دبلوم التأهيل التربوي للحصول 
على أول فرصة عمل وفق النوع، حيث ُيالحظ أن العدد األكبر منهم )8٤ خريجا وخريجة( أي ما نسبته )68.3%( استغرق 
الخريجين  من  وخريجة  خريجًا   )٢7( استغرق  اآلخر  الجانب  وعلى  عمل،  فرصة  أول  على  للحصول  أقل  أو  أشهر  ستة 

العاملين أكثر عن سنة للحصول على أول فرصة عمل بنسبة بلغت )٢٢%(.

 الشكل )٢-1( المشاركون في مسح الخريجين من حملة دبلوم التأهيل
التربوي وفق الحالة الوظيفية والنوع

الشكل )٢-٢( المدة المستغرقة للحصول على أول فرصة عمل لحملة دبلوم التأهيل التربوي وفق النوع
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٢-5 الفرق بين المهارات المكتسبة والمهارات المطلوبة لحملة دبلوم التأهيل التربوي

المكتسبة  والمعارف  المهارات   )٢-٤( الجدول  يبين 
خالل مرحلة الدراسة الجامعية لخريجي دبلوم التأهيل 
التربوي، وتلك المطلوبة في سوق العمل، والفرق بين 
النقص  أن  ويتضح  مطلوب،  هو  وما  مكتسب  هو  ما 
يكمن  الدراسة  مرحلة  خالل  المكتسبة  المهارات  في 
في القدرة على التحليل وحل المشكالت، والقدرة على 
التعامل مع ضغوط العمل، والقدرة على إدارة الوقت، 
والتنظيم  التنسيق  على  والقدرة  العامة،  والثقافة 
بالتخصص،  والنظرية  العملية  والمعرفة  والتخطيط، 

والقدرة على قيادة فرق العمل. 

كما ُيالحظ َتمُيز الخريجين في مهارات اللغة االنجليزية، 
والبحث  المعلومات،  وتقنية  اآللي  الحاسب  ومهارات 
العلمي، والعمل ضمن فريق أو مجموعة عمل، ومهارات 
اللغة العربية، والقدرة على التعلم الذاتي والمستمر، 
حيث أن المهارات المكتسبة من الدراسة تجاوزت الحد 
األدنى المطلوب في سوق العمل وفق آراء المشاركين 

في هذه الدراسة.

٢-6 توزيع خريجي دبلوم التأهيل التربوي وفق مكان العمل ومكان السكن الدائم

يعرض هذا الجزء مقارنة مكان السكن الدائم لخريجي دبلوم التأهيل التربوي  العاملين  مع مكان عملهم، ويوضح 
الجدول )٢-5( توزيع الخريجين العاملين وفق مكان سكنهم الدائم )المحافظة(، ومكان عملهم بعد التخرج وذلك 
 )1٢3( أصل  من  خريجا   )8٠( أن  الجدول  خالل  من  وُيالحظ  المحافظات،  بين  للخريجين  الوظيفي  الحراك  اتجاه  لمعرفة 
خريجا من حملة بدبلوم التأهيل التربوي- أي ما نسبته )65%( - توظفوا في مكان سكنهم الدائم،  فقد بلغت نسبة 
الخريجين الذين حصلوا على عمل في نفس عنوان سكنهم الدائم )٠8%( في مسقط، )8٢.1%( في شمال الشرقية، 
)63.6%( في جنوب الشرقية، )57.1%( في شمال الباطنة، )83.8%( في الداخلية، فيما كانت هذه النسبة متدنية جدًا في 
كٍل من محافظتي جنوب الباطنة والظاهرة حيث بلغت )9.1%، و٢3.5%( على التوالي الذي قد يعود إلى وجود فائض 

من الخريجين في التخصصات التربوية في هاتين المحافظتين.

الفرقالمطلوبةةالمكتسبالمهارة

2.431.371.06إتقان اللغة اإلنجليزية تحدثا وكتابة
3.553.470.07إتقان اللغة العربية تحدثا وكتابة

0.33-3.023.36الثقافة العامة
0.21-3.193.41المعرفة العملية بالتخصص
0.13-3.233.36المعرفة النظرية بالتخصص

3.002.900.10مهارات البحث العلمي
0.20-3.143.34القدرة على قيادة فرق ومجموعات العمل

0.33-3.153.48القدرة على حل المشكالت
0.35-3.083.42القدرة على التحليل

3.473.380.09القدرة على العمل التعاوني ضمن فريق أو مجموعة عمل
0.11-3.123.24القدرة على التفكير الناقد

3.403.370.03القدرة على التعلم الذاتي والمستمر
0.07-3.473.54القدرة على اتباع القوانين واألنظمة

0.29-3.353.64القدرة على إدارة الوقت
0.08-3.403.48القدرة على العمل باستقاللية

0.25-3.383.63القدرة على التنسيق والتنظيم والتخطيط
3.313.64القدرة على التعامل مع ضغوط العمل

-0.33
0.18-3.373.55القدرة على تقبل الرأي اآلخر

0.22-3.373.59الدقة واالهتمام بالتفاصيل
3.123.020.11مهارات الحاسب االلي وتقنية المعلومات

 الجدول )٢-٤( الفرق بين المهارات المكتسبة خالل الدراسة الجامعية
والمهارات المطلوبة في سوق العمل لحملة دبلوم التأهيل التربوي
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المحافظة
محافظة العمل

المجموع
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الجدول )٢-5( توزيع الخريجين المشاركين من حملة دبلوم التأهيل التربوي وفق مكان العمل ومكان السكن الدائم
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الخاتمة
استعرض هذا التقرير نتائج مسح الخريجين ٢٠19 للخريجين المشاركين من حملة بكالوريوس التربية، والخريجين 
األولى  الجامعية  المرحلة  خريجي  توزيع  بيانات  استعراض  تم  حيث  التربوي،  التأهيل  دبلوم  حملة  من  المشاركين 
حملة  من  المشاركين  للخريجين  العامة  البيانات  إلى  التطرق  تم  ثم  للدراسة،  العام  المجال  وفق  المشاركين  
بكالوريوس التربية وحملة دبلوم التأهيل التربوي من حيث النوع وسنة التخرج والمؤهل، والحالة الوظيفية وتأثرها 
بعدة متغيرات كالنوع والمؤهل وقطاع العمل والمدة المستغرقة للحصول على وظيفة، ومواءمة مهارات وقدرات 
خريجي  وتوزيع  والمطلوبة،  المكتسبة  المهارات  إلى  التطرق  إلى  باإلضافة  العمل،  سوق  احتياجات  مع  الخريجين 

بكالوريوس التربية وفق مكان العمل ومكان السكن الدائم.
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