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 مقدمة

 
 

ویقارن بین المؤس���س���ات  2015نتائج مس���ح الخریجین ھذا التقریر  یس���تعرض
 صلینفلى إالتقریر  وینقسمومتغیرات، وفق عدة خصائص  الحكومیة والخاصة

 حیث تم مناقشة عدة متغیرات في كل فصل:
لى دراس���ة الخص���ائص العامة للخریجین بش���كل عام إطرق یتو الفص���ل األول:

في مؤس���س���ات التعلیم الحكومي  التخرج والمجال العام كالنوع والمؤھل وس���نة
. وتناول أیض�����ا الحالة الوظیفیة للخریجین وفق عدة متغیرات كاألجر والخاص

المھارات والقدرات التي و ،لمدة المس���تغرقة للحص���ول على وظیفةالش���ھري وا
 .أكتسبھا الخریجون من الدراسة مقارنة مع تلك التي یحتاجھا سوق العمل

 
یعرض نتائج مس��ح الخریجین للمؤس��س��ات الحكومیة والخاص��ة  لثاني:الفص��ل ا

 مقدار التغیر في الوضع الوظیفي للخریجین بین ستیضاحالحسب سنة التخرج 
 الدفعتین.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
3 

 

 الحكومیة والخاصةالتعلیمیة لمؤسسات نتائج مسح الخریجین لالفصل األول: 

 2015المش��اركین في مس��ح الخریجین  الخریجین توزیع )1.1( الجدولیوض��ح  
 ركوكانت نسبة من شاین التي تخرج منھا المشارك حسب نوع المؤسسة التعلیمیة

التعلیم العالي من مؤس���س���ات 
وھي ) % 56.4حكومی���ة (ال

أكثر من نسبة المشاركین من 
عالي مؤس������س�������ات  التعلیم ال

م�ا أ)، % 36.2الخ�اص�������ة (
المش���������اركین من خریجي 
البعثات الخارجیة فقد كانت 

 ). % 7.4نسبتھم (

 

 بیانات المشاركین العامة1-1 

في المؤس�����س�����ات  المش�����اركین خریجینتوزیع ال) 3.1ویوض�����ح الجدول (
المش��اركین  الذكورنس��بة  نأنالحظ حیث الحكومیة والخاص��ة حس��ب النوع 

نس����بة  كانت ) بینما% 40.1بلغت (قد المؤس����س����ات الحكومیة  من خریجي
ناث وكذلك أیض�����ا نجد ان نس�����بة اإل). % 59.9(الخریجات المش�����اركات 

من  المش���اركین المؤس���س���ات الخاص���ة تفوق نس���بة الذكورمن المش���اركات 
بة االناث  خریجي ذات المؤس������س�������ات ولكن بفرق أكبر حیث كانت نس������

 .)% 29.3(المشاركین  نسبة الذكوربینما بلغت ) % 70.7(المشاركات 
 المشاركین حسب نوع المؤسسة التعلیمیة والنوعالخریجین ) توزیع 2.1الجدول (

 نوع المؤسسة التعلیمیة
 النوع

 المجموع
 أنثى ذكر

 سات الحكومیةالمؤس
 7055 4225 2830 العدد

 %100.00 %59.9 % 40.1 النسبة %

 المؤسسات الخاصة
 4523 3199 1324 العدد

 %100.00 %70.7 %29.3 النسبة %

 المجموع
 11578 7424 4154 العدد

 %100.00 %64.10 %35.90 النسبة %

حسب  المشاركین ) توزیع الخریجین1.1الجدول (
 نوع المؤسسة التعلیمیة

نوع المؤسسة 
 % العدد التعلیمیة

 %56.4 7055 الحكومیة
 %36.2 4523 الخاصة

 %7.4 922 البعثات الخارجیة
 %100.0 12500 المجموع
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 س��ات التعلیمیةفي المؤس�� المش��اركین توزیع الخریجین ) إلى1.1ویش��یر الش��كل (
بة أنالحظ وحس�������ب مؤھالتھم  في  للمش�������اركین من الخریجین علىاألن النس������

) تلیھا % 62.8لیسانس (البكالوریوس/ة مؤھل حملمن المؤسسات الحكومیة ھي 
نس������بة ھي نس������بة  قلأما أ) % 21.9الدبلوم (مؤھل حملة نس������بة الخریجین من 

لدكتوراه مؤھل حملةالخریجین من  بة وكذلك الحال با. ا للمش�������اركین من لنس������
 مؤھللحملة  األكبر ھين النس����بة إالخاص����ة فالتعلیم العالي مؤس����س����ات خریجي 

الدبلوم مؤھل من حملة نس����بة الخریجین ) تلیھا % 51.4البكالوریوس/لیس����انس (
ً  الدكتوراه مؤھل حملة مشاركة كانواما اقلھم أ) % 23.8(  .أیضا

 

 ن من المؤس�س�ات التعلیمیة حس�بالمش�اركی توزیع الخریجین )4.1(یبین الجدول 
بة أمجاالت دراس������تھم حیث نالحظ   األعلى للمش�������اركین من خریجين النس������

مج��الي تكنولوجی��ا المعلوم��ات یحملون المؤھالت في المؤس������س�������ات الحكومی��ة 
مجال  خریجي ا) یلیھم% 19.6والھندس���ة والتكنولوجیا المرتبطة بھا بالتس���اوي (

سبة اإلدارة والتجارة سبة مشاركة كانت ممن یحملون أو )% 16.6( وذلك بن قل ن
للخریجین المش���اركین  ما بالنس���بةأ. )% 0.7مؤھالت في مجال الدین والفلس���فة (

 تكنولوجیا المعلومات ھم األكثر مجال لمؤس������س������ات الخاص������ة فإن خریجيا من
سبة ( مشاركة وأقلھم  )% 23.1اإلدارة والتجارة ( مجال ) ثم خریجي% 24.2بن

 .والفلسفة أیضا خریجي مجال الدین
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 الحالة الوظیفیة للخریجین حسب عدة متغیرات 1-2

ومیة الحكالتعلیم العالي مؤس��س��ات  منالحالة الوظیفیة للخریجین  )2.1( الش��كلیبین 
من ین الخریجنسبة ن أحیث نالحظ  ،قبل التخرجالذین لم یكن لدیھم وظیفة  والخاصة

 لغتب قد في مختلف القطاعات والذین حصلوا على فرصة عمل المؤسسات الحكومیة
 وھي نس������بة أعلى من العاملین من خریجي مؤس������س������ات التعلیم العالي) % 55.1(

 المشاركین حسب نوع المؤسسة التعلیمیة والمجال العام الخریجین ) توزیع3.1الجدول (

 المجموع نوع المؤسسة التعلیمیة المجال العام
 الخاصة الحكومیة

 %4.7 %1.8 %6.6 العلوم الطبیعیة والفیزیائیة
 %21.4 %24.2 %19.6 تكنلوجیا المعلومات

 %16.8 %12.5 %19.6 وجیا المرتبطة بھاالھندسة والتكنول
 %1.6 %1.5 %1.6 العمارة واإلنشاء

 %1.1 %2.0 %1.8 الزراعة والبیئة والعلوم المرتبطة بھا
 %6.1 %3.8 %7.6 الصحة
 %4.1 %3.8 %4.2 التربیة

 %19.1 %23.1 %16.6 اإلدارة والتجارة
 %7.9 %11.1 %5.8 الثقافة والمجتمع

 %0.4 %0.0 %0.7 الدین والفلسفة
 %6.3 %6.3 %6.3 الفنون اإلبداعیة

 %1.1 %0.8 %1.2 الخدمات الشخصیة
 %9.4 %10.9 %8.5 أخرى
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وھن��اك ع��دد من العوام��ل المؤثرة على الح��ال�ة ) % 34.7الخ��اص�������ة والتي بلغ��ت (
 .2015دراسة مسح الخریجین  ھافصلت لخریجین التيالوظیفیة ل

 

عند دراس�������ة الحالة و
للخریجین  الوظیفی���ة

المشاركین حسب نوع 
المؤس������س������ة التعلیمیة 

ن أوال���ن���وع ن���الح���ظ 
ال���ذكور أكثر توظیف���ا 
م��ن االن���اث س�������وآءاً 

ي مؤس�����س�����ات لخریج
ال���ت���ع���ل���ی���م ال���ع���ال���ي 

و الخاص����ة أالحكومیة 
حی���ث بلغ���ت نس������ب���ة 
العاملین والحاص������لین 

م��ؤھ��الت��ھ��م م��ن ع��ل��ى 
مؤس������س������ات حكومیة 

م�����������ا أ) 78.2%(
 ).% 40.0العامالت والخریجات من مؤسسات حكومیة فكانت نسبتھن (

غت بلخریجي المؤس��س��ات التعلیمیة الخاص��ة حیث ویتكرر ھذا المش��ھد أیض��ا مع 
للعامالت من ما بالنس��بة أ) % 72.7ھذه المؤس��س��ات ( ن من خریجيالعاملی نس��بة

) الحالة الوظیفیة للمشاركین حسب نوع 4.1الجدول (
 والنوع التعلیمیة المؤسسة

 الحالة الوظیفیة نوع المؤسسة 
 ال یعمل یعمل

 الحكومیة
 النوع

 %21.8 %78.2 ذكر
 %60.0 %40.0 أنثى

 %44.9 %55.1 المجموع

 الخاصة
 النوع

 %27.3 %72.7 ذكر
 %76.0 %24.0 أنثى

 %65.3 %34.7 المجموع

 المجموع
 النوع

 %23.1 %76.9 ذكر
 %66.8 %33.2 أنثى

 %52.4 %47.6 المجموع
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بالنس��بة  ن ھناك فرق كبیرأ) حیث % 24.0( بلغت فقدخریجات ھذه المؤس��س��ات 
تش���یر و ناث بغض النظر عن نوع المؤس���س���ة التعلیمیة.للتوظیف بین الذكور واإل

ً ظیفناث الخریجات من مؤس���س���ات تعلیمیة حكومیة أكثر توأن اإلالنتائج إلى  من  ا
ً بینما ال نجد فرق الخریجات من مؤس�����س�����ات تعلیمیة خاص�����ة،ناث اإل ین ب اً كبیر ا

 حسب نوع المؤسسة التعلیمیة التي تخرجوا منھا. العاملینالذكور 

ع��ن���د دراس���������ة و
 الح���ال���ة الوظیفی���ة
 ل����ل����خ����ری����ج����ی����ن

حس��ب  المش��اركین
 نوع المؤس������س������ة

ة والمرحل التعلیمیة
الدراس������یة نالحظ 

ال����ف����رق ف����ي  نأ
 الح���ال���ة الوظیفی���ة

ل( یناع���ا ب لون)   م
حمل���ة المؤھالت 

ي ال���م���رح���ل���ة ف���
ی���ة األولى الج���امع

)47.5% (
والدراس����ات العلیا 

) ل��ی��س % 48.5(
 ب��النس������ب��ةفكبیراً. 

ل�����ع�����ام�����ل�����ی�����ن ل�����
الحاص�����لین على و

) % 55.0بلغت (قد مؤھالت المرحلة الجامعیة االولى من مؤس�����س�����ات حكومیة 
مؤس����س����ات ال ذات والحاص����لین على مؤھالت الدراس����ات العلیا من العاملین ماأو

ن نس��بة خریجي المؤس��س��ات تائج إلى أأش��ارت النكما ). % 63.2فكانت نس��بتھم (
قل من مرحلة الجامعیة األولى أالتعلیمیة الخاص������ة العاملین من حملة مؤھالت ال

نس������بة العاملین من خریجي المؤس������س������ات التعلیمیة الحكومیة في نفس المرحلة 
 لعاملین من حملة مؤھالت الدراس�����ات العلیالنس�����بة بال الحال وكذلك)، % 34.1(

 ).% 43.4( نسبتھم بلغتحیث من ھذه المؤسسات 

) الحالة الوظیفیة للمشاركین حسب نوع 5.1الجدول (
 المؤسسة التعلیمیة والمرحلة الدراسیة

 یفیةالحالة الوظ نوع المؤسسة التعلیمیة
 ال یعمل یعمل

یة
وم

حك
ال

 

لة 
رح

الم
سیة

را
الد

 

 %45.0 %55.0 الجامعیة االولى

 %36.8 %63.2 الدراسات العلیا

 %44.9 %55.1 المجموع
صة

خا
ال

 

لة 
رح

الم
سیة

را
الد

 

 %65.9 %34.1 الجامعیة االولى

 %56.6 %43.4 الدراسات العلیا

 %65.3 %34.7 المجموع

وع
جم

الم
 

لة 
رح

الم را
الد

 سیة

 %52.5 %47.5 الجامعیة االولى

 %51.5 %48.5 الدراسات العلیا

 %52.4 %47.6 المجموع
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) الم���دة 3.1( الش�������ك���لیوض�������ح 
المس����تغرقة للحص����ول على وظیفة 

 التعلیمیة،حس�����ب نوع المؤس�����س�����ة 
خریجي المؤسسات حیث نالحظ ان 
توظیفا من خریجي الحكومیة أسرع 

أكثر المؤس���س���ات الخاص���ة، كما أن 
المؤس�����س�����ات  خریجيمن نص�����ف 
ول أحص������لوا على ق���د الحكومی���ة 

ر الس�����تة األش�����ھفي فرص�����ة عمل 
) وما % 54.7األولى من تخرجھم (

) حص�����لوا على % 22.3نس�����بتھم (
ما أشھر)،  12-7وظیفة في الفترة (

لوا فقد حص�� العاملین بقیة الخریجین
شھر من  12على وظیفة بعد مرور 

بالنس�����بة للمؤس�����س�����ات وتخرجھم. 
) من % 42.0(ن إالخ���اص���������ة ف���

 25.0( ما نس��بتھمألولى، وول فرص��ة عمل في الس��تة األش��ھر اأالخریجین حص��لوا على 
فقد  العاملین ما بقیة الخریجینأش��ھر)،  12-7) حص��لوا على فرص��ة عمل في الفترة (%

 شھر.  12حصلوا على فرصة العمل بعد مرور 

خریجي ) توزیع المشاركین العاملین من 6.1الجدول (
 المؤسسات التعلیمیة في قطاعات العمل

قطاع 
 العمل

 نوع المؤسسة التعلیمیة
 مجموعال

 الخاصة الحكومیة
 %65.6 %58.9 %68.1 الحكومي

 %34.0 %40.5 %31.6 الخاص
اعمال 

 %0.4 %0.7 %0.4 الخاصة

نالحظ من خالل الجدول  عند تصنیف الخریجین العاملین حسب قطاعات عملھمو
الحكومیة یعملون في  التعلیمیة ن النس�����بة األكبر لخریجي المؤس�����س�����ات) أ6.1(

طاع الحكومي ما)، % 68.1( الق طاع % 31.6نس������بتھم ( وأن  ) یعملون ف الق
 ما بالنسبة). وأ% 0.4عمال الخاصة (األ قطاع امتھنت منھم الخاص ونسبة قلیلة

ن أكثر من نصف الخریجین المشاركین الخاصة فإ التعلیمیة لمؤسساتلخریجي ا
) یعملون في % 40.5(ما نس������بتھم )، و% 58.9یعملون في القطاع الحكومي (
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). % 0.7االعمال الخاص�����ة ( قطاع لقطاع الخاص ونس�����بة قلیلة أیض�����ا امتھنتا
ونالحظ ھنا ارتفاع نس����بة العاملین في القطاع الخاص من خریجي المؤس����س����ات 

كانت المؤس���س���ات الخاص���ة أكثر  ما إذایطرح التس���اؤل ھذا التعلیمیة الخاص���ة و
 قدمھاتُ التي ن التخص���ص���ات أم أفي القطاع الخاص یجیھا نجاحا في الترویج لخر

المؤسسات التعلیمیة الحكومیة موجھة للقطاع الحكومي مثل تخصصات الصحة 
بینما التخص��ص��ات التي تقدمھا مؤس��س��ات التعلیم العالي الخاص��ة موجھة  والتربیة

 .مما ھي موجھة للقطاع للحكومي أكثرنحو القطاع الخاص 

عند دراس����ة العالقة بین 
التدریب العملي والحالة 

 بالنس������بة لنوعالوظیفیة 
ان المؤس������س������ة نالحظ 

) م���������ن % 56.7(
الخریجین ال��ذین ت��دربوا 
اث����ن����اء دراس����������ت����ھ����م 
بالمؤس����س����ات الحكومیة 
قد حص��لوا على فرص��ة 

م���ا ب���النس������ب���ة أعم���ل 
لخریجي المؤس�����س�����ات 

ثناء دراس���تھم في ھذه المؤس���س���ات أالخاص���ة فإن نس���بة الخریجین الذین تدربوا 
  ).% 37.9والذین حصلوا على فرصة عمل قد بلغت (

 

ألجور ما نظرنا  إذاو
 الخریجین الع���املین
الش������ھری���ة ب���الری���ال 

ن النس������بة ني فإالعما
األك���ب���ر ل���خ���ری���ج���ي 
 المؤس��س��ات الحكومیة

یتق���اض�������ون  ھم من
 ش������ھریا ما بین أجراً 

) لایر 601-1200(
 77.5عماني وبنسبة (
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األخرى. جورھم على فئات األجر الش����ھري فقد توزعت أ ا بقیة الخریجینم) أ%
 ویعتبر ھذا التوزیع الخاص��ة،یض��ا بالنس��بة لخریجي المؤس��س��ات ال أوكذلك الح

عا یعكس توزیع الخریجی عا متوق  نن حس�������ب مؤھالتھم األكادیمیة، حیث أتوزی
 .من حملة مؤھل البكالوریوس/لیسانسمعظم الخریجین المشاركین ھم 

 

 المشاركین واحتیاجات سوق العمل تواءم قدرات ومھارات 1-3

بة عند التخرج من الكلیة/الجامعة  )6.1(الش������كل یوض������ح  المھارات المكتس������
والمھارات المطلوبة في سوق العمل بالنسبة لخریجي مؤسسات التعلیم الحكومیة، 

عند مقارنة المھارات المكتس����بة في مرحلة الدراس����ة بتلك - أش����ارت النتائجحیث 
عاملین من  أن معظم  لىالخریجین إالمطلوبة في س������وق العمل حس�������ب رأي ال

القدرة  :مثل عن تلك التي یحتاجھا الخریج في سوق العمل تقلالمھارات المكتسبة 
التحلیل، القدرة على حل المش������كالت، المعرفة العملیة بالتخص������ص وإتقان على 

لكن ھن�اك بعض المھ�ارات ) لك�ل مھ�ارة. -0.4بمق�دار ( اللغ�ة اإلنجلیزی�ة تح�دث�ا
للغة ا تقانإمقدار جھا س������وق العمل مثل تزید عن تلك التي یحتاالتي المكتس������بة 

خالل الدراس������ة الذي زاد عن مقدار احتیاجھا في س������وق العمل ب كتابة العربیة 
 ) نقطة.0.6(

وتش��ابھت أراء الخریجین عن المھارات المكتس��بة اثناء الدراس��ة في المؤس��س��ات 
ن لى أالمؤس��س��ات إالخاص��ة والمطلوبة في س��وق العمل حیث أش��ار خریجي ھذه 

ھناك بعض و .)7.1كما یبین الش������كل ( حاجة لتطویر المھارات والقدراتھناك 
سوق العمل مثل  سبة تزید عن تلك التي یحتاجھا  اللغة  تقانإمقدار المھارات المكت

خالل الدراس������ة الذي زاد عن مقدار احتیاجھا في س������وق العمل ب كتابة العربیة 
ان إتق مثلالمھارات  بعضوجود نقص في  إلى ) نقطة. وأشارت ذات النتائج0.5(

) یلیھا إتقان اللغة اإلنجلیزیة كتابة بمقدار -0.5اللغة اإلنجلیزیة تحدثا بمقدار (
) ثم القدرة على التعامل مع ض������غوط العمل، القدرة على التحلیل، القدرة -0.4(

 ) لكل مھارة.-0.3على حل المشكالت والمعرفة العملیة بالتخصص بمقدار (
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-0.4
-0.3

0.5
0.6

-0.1
-0.4

-0.2
-0.1
0.1

-0.2
-0.4

-0.4
-0.2

-0.1
-0.2

-0.1
-0.1
-0.3

0.0
-0.2
-0.3
-0.1
-0.2
-0.1

إتقان اللغة اإلنجلیزیة تحدثا

إتقان اللغة االنجلیزیة كتابة

إتقان اللغة العربیة تحدثا

إتقان اللغة العربیة كتابة

الثقافة العامة

المعرفة العملیة بالتخصص

المعرفة النظریة بالتخصص

تحسین مھارات البحث العلمي

القدرة على إدارة مشروع بحثي

القدرة على قیادة فرق ومجموعات العمل

القدرة على حل المشكالت

القدرة على التحلیل

القدرة على التفكیر في المھارات التي أحتاجھا في حیاتي العملیة

القدرة على العمل التعاوني ضمن فریق أو مجموعة عمل

القدرة على التفكیر الناقد

القدرة على التعلم الذاتي والمستمر

القدرة على تطبیق القوانین واألنظمة

القدرة على إدارة الوقت

القدرة على العمل باستقاللیة

القدرة على التنسیق والتنظیم والتخطیط

القدرة على التعامل مع ضغوط العمل

القدرة على تقبل الرأي اآلخر

الدقة واالھتمام بالتفاصیل

القدرة على استخدام الحاسب اآللي وتكنولوجیا المعلومات

بة الفرق بین المھارات المكتسبة اثناء الدراسة والمطلو) 6.1(الشكل 
في سوق العمل بالنسبة لخریجي المؤسسات الحكومیة

المھارات المكتسبة المھارات المطلوبة الفرق 



 
12 

 

 

 

-0.5
-0.4

0.4
0.5

-0.2
-0.3
-0.2

-0.1
0.0

-0.2
-0.3

-0.3
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0.0
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-0.1
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0.0
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إتقان اللغة اإلنجلیزیة تحدثا

إتقان اللغة االنجلیزیة كتابة

إتقان اللغة العربیة تحدثا

إتقان اللغة العربیة كتابة

الثقافة العامة

المعرفة العملیة بالتخصص

المعرفة النظریة بالتخصص

تحسین مھارات البحث العلمي

القدرة على إدارة مشروع بحثي

القدرة على قیادة فرق ومجموعات العمل

القدرة على حل المشكالت

القدرة على التحلیل

القدرة على التفكیر في المھارات التي أحتاجھا في حیاتي العملیة

القدرة على العمل التعاوني ضمن فریق أو مجموعة عمل

القدرة على التفكیر الناقد

القدرة على التعلم الذاتي والمستمر

القدرة على تطبیق القوانین واألنظمة

القدرة على إدارة الوقت

القدرة على العمل باستقاللیة

القدرة على التنسیق والتنظیم والتخطیط

القدرة على التعامل مع ضغوط العمل

القدرة على تقبل الرأي اآلخر

الدقة واالھتمام بالتفاصیل

القدرة على استخدام الحاسب اآللي وتكنولوجیا المعلومات

ي الفرق بین المھارات المكتسبة اثناء الدراسة والمطلوبة ف) 7.1(الشكل 
الخاصةسوق العمل بالنسبة لخریجي المؤسسات 

المھارات المكتسبة المھارات المطلوبة الفرق 
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 یجینفي س����ؤال للخرو
ما إذا كان تخص��ص��ھم 

عملھم طبیع���ة یالءم 
الح���الي، فق���د أج���اب 

 ) م�������ن% 62.2(
المؤس����س����ات  خریجي

ن أال�����ح�����ك�����وم�����ی�����ة 
التخص�����ص یتالءم مع 
طبیع��ة العم��ل الح��الي 

نم���ا أج���اب ( ی  16.5ب
"ال".  م���ن���ھ���م ب) %
م����ا ب����ال����نس����������ب����ة وأ

مع  یتالءم تخص��ص��ھم بأن ) منھم% 57.2( ت إجابةللمؤس��س��ات الخاص��ة فقد كان
 ب "ال".منھم ) % 21.2بینما أجاب ( طبیعة عملھم

 

س���������ؤال  م����ا ع����ن����دأ
الخریجین حول درجة 

دام المھ��ارات اس������تخ��
والق��درات المكتس������ب��ة 
أثن���اء ال���دراس��������ة في 

نج���از مھ���ام عملھم إ
أش�������ارت  الح��الي فق��د

 ن خریجيلى أالنتائج إ
حكومیة المؤس���س���ات ال

اس������تخ���دام���ا  أكثرھم 
المكتس������ب��ة  اراتللمھ��

حیث ثناء الدراس������ة. أ
) من خریجي المؤس����س����ات الحكومیة بدرجة كثیرة وكثیرة جدا، % 52.7أجاب (

صة ) منھم بدرجة متوس�طة. أ% 33.5بة (وكانت إجا ما بالنس�بة للمؤس�س�ات الخا
الدراسة ) منھم یستخدمون المھارات والقدرات المكتسبة خالل % 47.9فقد كان (

لي بدرجة كثیرة وكثیرة جدا، ونس��بة من یس��تخدموھا بدرجة نجاز عملھم الحافي إ
 ).% 36.2متوسطة كانت (

) درجة استخدام المھارات والقدرات التي 7.1الجدول (
اكتسبھا الخریج أثناء دراستھ بالكلیة في إنجاز مھام 

 عملھ الحالي

 المجموع نوع المؤسسة التعلیمیة التقدیر
 الخاصة الحكومیة

 %5.9 %7.0 %5.5 ضئیلة جداً 
 %8.4 %8.9 %8.2 ضئیلة

 %34.3 %36.2 %33.5 سطةمتو
 %36.7 %34.9 %37.4 كثیرة

 %14.7 %13.0 %15.3 كثیرة جداً 

62.2%

16.5% 21.3%

57.2%

21.2% 21.6%

نعم ال إلى حد ما

تالئم التخصص مع طبیعة العمل ) 8.1(الشكل 
الحالي حسب نوع المؤسسة التعلیمیة

المؤسسات الحكومیة المؤسسات الخاصة
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حول  یض��اھم أفي س��ؤالو
ل��ى ت��ط��وی��ر إال��ح���اج���ة 

من وتح��دی��ث المھ��ارات 
 فرص الت���دری���بخالل 

حسب نوع المؤسسة كما 
قد ف یشیر الجدول المقابل

تشابھت إجابات خریجي 
مؤس�����س�����ات الحكومیة ال

أجاب  حیث. والخاص������ة
) من خریجي % 70.5(

الحكومیة  المؤس�����س�����ات
تحدیث  لىإبأنھم بحاجة 

ت���ط���وی���ر ال���م���ھ���ارات و
ب��درج��ة م��ا بین الكثیرة 

ة فقد كانت نس���بة الذین ما بالنس���بة لخریجي المؤس���س���ات الخاص���، أجداوالكثیرة 
لتدریب ما لى تحدیث وتطویر المھارات من خالل فرص ایعتقدون بإن الحاجة إ

بین الكثیرة والكثیرة جدا مساویة تقریبا لخریجي المؤسسات الحكومیة حیث بلغت 
)70.3 %.(  

 

ي تال ةالدراس����ی مؤھالتھم مع الحالي ھمطبیعة عمل حول تناس����ب عند س����ؤالھم ماأ
 ن خریجيفكانت النتائج تش������یر إلى أ كما في الش������كل المقابل، اعلیھ واحص������ل

تناس������ب المؤھل مع العمل أكثر من خریجي  المؤس������س������ات الحكومیة یعتقدون
) من خریجي المؤس�س�ات الحكومیة % 72.2( اش�ار حیث  المؤس�س�ات الخاص�ة.

ن مؤھلھم ال ) منھم أ% 14.3طبیعة عملھم بینما یرى (ن مؤھلھم یتناس������ب مع أ

) مدى الحاجة إلى تحدیث وتطویر 8.1الجدول (
المھارات من خالل فرص التدریب حسب نوع 

 المؤسسة التعلیمیة

 المجموع نوع المؤسسة التعلیمیة التقدیر
 الخاصة الحكومیة

ضعیف 
 %1.00 %0.90 %1.10 جداً 

 %2.30 %2.40 %2.20 ضعیف
 %26.20 %26.40 %26.10 متوسطة

 %36.20 %36.20 %36.20 كثیرة
كثیرة 

 %34.20 %34.10 %34.30 جداً 
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یتن��اس��������ب مع طبیع��ة 
العم��ل الح��الي ل��دیھم. 

للمؤس���س���ات وبالنس���بة 
الخاص��ة فإن نس��بة من 

ھلھم ن مؤیعتق���دون أ
یع��ة یتن��اس��������ب مع طب

عملھم الح���الي ك���ان���ت 
 21.6ما () أ% 62.9(

ن مؤھلھم ون أ) یر%
ال یتناس������ب مع طبیعة 

 عملھم.

 

 

 

بل  قا كل الم الش������
یوض�����ح المقارنة 

 ت�ن���اس���������بب�ی�ن 
تخص����ص/مؤھل 
ال����خ����ری����ج م����ع 
 ط��ب��ی��ع���ة ع��م��ل���ھ

المؤس��س��ة حس��ب 
تي  ل می���ة ا ی عل ت ل ا

م���ن  درس ب���ھ���ا
خ���الل إج���اب���ات 

. حی��ث الخریجین
ن النس���بة األكبر أ

كانت لإلجابة ب 
 س��������وآءاً "ن��ع��م" 

 المش����اركین منو التخص����ص مع طبیعة العمل لجمیع العاملین تناس����ب المؤھل أ
 .لمؤسسات التعلیمة الحكومیة والخاصةا

72.2%

14.3% 13.5%

62.9%

21.6%
15.5%

نعم ال إلى حد ما

تناسب العمل الحالي مع المؤھل الدراسي ) 9.1(الشكل 
حسب نوع المؤسسة التعلیمیة

المؤسسات الحكومیة المؤسسات الخاصة
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 الخدمات المؤسسیة 1-4

الخ��دم��ات التي تق��دمھ��ا في س�������ؤال للخریجین حول م��دى توافر وجودة 
المؤس��س��ة التعلیمیة للخریجین من المؤس��س��ات الحكومیة والخاص��ة حیث 
كان التقییم لكل خدمة (بدرجة قلیلة = نقطة، بدرجة متوسطة = نقطتین، 

نقاط) وقد أخذنا متوس��ط  4نقاط، بدرجة كبیرة جدا =  3بدرجة كبیرة = 

) الخدمات المؤسسیة19.الجدول ( التي تقدمھا مؤسسات التعلیم العالي  

 نوع المؤسسة التعلیمیة نوع الخدمة
 الخاصة میةالحكو

یة
سس

مؤ
 ال

ات
دم

لخ
ا

 

 2.40 2.41 الدعم اإلداري مثل تخلیص إجراءات الطالب
 2.45 2.45 الدعم الفني مثل خدمة أخصائي الحاسب اآللي

 2.48 2.35 اإلرشاد األكادیمي
 2.50 2.35 اإلرشاد والتوجیھ لالختبارات الفصلیة

 2.50 2.44 توصیف المقررات والمحتوى العلمي لھا
 2.57 2.51 تنوع المقررات المطروحة في كل فصل دراسي

 2.66 2.61 الخطة الدراسیة للبرنامج
 2.63 2.57 األنظمة واللوائح المتعلقة باالختبارات والتقدیرات

 2.49 2.37 فرص اختیار مجال التخصص الدقیق
 2.53 2.39 فرص اختیار المقررات الدراسیة

 2.48 2.44 جودة التدریس
 2.31 2.26 التركیز على التطبیق العملي للجانب النظري

 2.34 2.18 فرص المشاركة في المشاریع البحثیة
 2.62 2.47 فرص التواصل مع األساتذة خالل الساعات المكتبیة

 2.28 2.11 فرص إیصال اآلراء والمقترحات إلدارة الكلیة
 2.68 2.66 توفر المصادر والمراجع بالمكتبة

 2.56 2.51 وفیر األجھزة والمعدات التعلیمیة وحداثتھات
 2.58 2.56 توافر الكتب الدراسیة المناسبة والحدیثة للمقررات الدراسیة

 2.46 2.42 فعالیة اإلنترنت وسرعة التصفح
 2.13 2.02 فرص التدریب في مواقع العمل/في الجامعة كمحاضر
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ؤس��س��ات الخاص��ة التقییم لكل خدمة، حیث نالحظ تفوق أغلب خدمات الم
عن خدمات المؤس�����س�����ات الحكومیة باس�����تثناء خدمة الدعم اإلداري مثل 
تخلیص إجراءات الطالب والتي تفوقت فیھ المؤس����س����ات الحكومیة على 
المؤس��س��ات الخاص��ة ولكن بفارق ض��ئیل جداً، أما خدمة الدعم الفني مثل 
خدمة أخص���ائي الحاس���ب اآللي فقد تس���اوت المؤس���س���ات الحكومیة مع 

 ات الخاصة من ناحیة توافر وجودة ھذه الخدمة.المؤسس

 

 

 أسباب عدم الحصول على وظیفة  1-5

في س��ؤال للخریجین غیر العاملین حول أس��باب عدم الحص��ول على وظیفة بحیث 
ن قبل اختیارا میمكن للخریج اختیار أكثر من س��بب واحد. فقد كان الس��بب األكثر 

وفر وظائف ش���اغرة مناس���بة عدم ت ھو والخاص���ة خریجي المؤس���س���ات الحكومیة
ثم ش�����روط ش�����غل ) على التوالي، % 23.9و() % 25.0للتخص�����ص وبنس�����بة (

 .) على التوالي% 16.3و( )% 18.2( یفة (من حیث الخبرة) ال تنطبق عليالوظ
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 سنة التخرجالمؤسسات الحكومیة والخاصة حسب مقارنة بین الفصل الثاني: 

توزیع الخریجین المشاركین حسب نوع المؤسسة  السابق الجدولیوضح 
ھم المش����اركین من  )% 38.9(أن التعلیمیة بالنس����بة لس����نة التخرج حیث 

العام  خریجيما المش�����اركین من أ 2009/2010العام األكادیمي  خریجي
). وقد قل العدد الكلي % 61.1كانت نس������بتھم ( 2012/2013األكادیمي 

عدد الخریجین المش����اركین الذین لم  یش����مللجدول المقابل وذلك ألنھ في ا
 یكن لدیھم وظیفة من قبل.

ف�������ي س�������������ؤال 
ل��ل��خ��ری��ج��ی��ن: ھ���ل 
حص��������ل���ت ع��ل��ى 
فرصة تدریب أثناء 
دراس������تك بالكلیة؟ 

أش���ارت النتائج فقد 
ن ھناك زیادة إلى أ

في توفیر الفرص 
الت��دریبی��ة لخریجي 
ال���م���ؤس������س���������ات 

حی���ث  الحكومی���ة،
أج����اب م����ع����ظ����م 

ھ��ذه ین من الخریج
 75.1المؤس���س���ات في العامین األكادیمیین ب "نعم" حیث كانت النس���بة (

العام بالنس������بة لخریجي أما  2009/2010لعام األكادیمي خریجي ا) ل%

 المؤسسة وسنة التخرجحسب نوع المشاركین ) توزیع 1.2الجدول (
نوع المؤسسة 

 التعلیمیة
 المجموع سنة التخرج

2009/2010 2012/2013 

 7055 4216 2839 العدد الحكومیة
 %100.0 %59.8 %40.2 النسبة 

 4523 2860 1663 العدد الخاصة
 %100.0 %63.2 %36.8 النسبة 

 11578 7076 4502 العدد المجموع
 %100.0 %61.1 %38.9 النسبة 
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بینما أش����ارت ). % 69.0( الى فقد قلت النس����بة 2012/2013األكادیمي 
 ين��ھ ال یوج��د فرق كبیر في توفیر الفرص الت��دریب��ة لخریجالنت��ائج إلى أ

 للعامیین األكادیمیین. الخاصة المؤسسات

 ) الحالة الوظیفیة حسب نوع المؤسسة التعلیمیة وسنة التخرج2.2الجدول (

 الحالة الوظیفیة نوع المؤسسة التعلیمیة
 ال یعمل یعمل

 الحكومیة
 %37.6 %62.4 2009/2010 سنة التخرج

2012/2013 50.1% 49.9% 
 %44.9 %55.1 المجموع

 %60.2 %39.8 2009/2010 سنة التخرج صةالخا
2012/2013 31.7% 68.3% 

 %65.3 %34.7 المجموع

 المجموع
 %45.5 %54.5 2009/2010 سنة التخرج

2012/2013 43.1% 56.9% 
 %52.4 %47.6 المجموع  

الحالة الوظیفیة حس����ب نوع المؤس����س����ة التعلیمیة وس����نة  )2.2(الجدول یوض����ح 
الذین لم یكن لدیھم وظیفة قبل التخرج، حیث نالحظ أن نس������بة ین جالتخرج للخری

 2009/2010في العام األكادیمي المؤس������س������ات الحكومیة  من خریجي العاملین
سبة العاملین من خریجي) ولكن % 62.4كانت (  2012/2013العام األكادیمي  ن

ي فالمؤسسات الخاصة  من خریجي لعاملینبالنسبة ل، أما )% 50.1وصلت إلى (
وأما بالنس���بة لخریجي العام  )،% 39.8( فقد بلغت 2009/2010العام األكادیمي 

بة ن تكون ومن الطبیعي أ . )% 31.7(بلغت  فقد 2012/2013األكادیمي  نس������
لعاملین من ا أكثر من نس���بة 2009/2010األكادیمي العام  لخریجین العاملین منا

 وأؤس���س���ات الحكومیة الملخریجي  س���واءً  2012/2013العام األكادیمي خریجي 
 طولأیقض�����ون وقتا  2009/2010ن خریجي العام األكادیمي وذلك أل الخاص�����ة

 .2012/2013ھم في العام األكادیمي قرانللحصول على وظیفة من أ
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كومیة بین المؤسسات التعلیمیة الح نتائجالألبرز  ا التقریر مقارنةفي الختام قدم ھذ
مواضیع  تناوال لینمقسمة على فص 2015ین مسح الخریجوالخاصة حسب نتائج 

فھي  ،فرادالتعلیمیة واألعریض من المؤس���س���ات  مختلفة تعتبر ذات أھمیة لطیفٍ 
رز بأب الطلبةوالخریجین الحكومیة والخاص�����ة وتزود مؤس�����س�����ات التعلیم العالي 

 . بالنسبة لتوظیف الخریجین ھذه المؤسسات الفروقات بین
مؤس���س���ات التعلیم  س���وآءا كانوا من خریجي الذكور أكثر توظیفا من اإلناث •

 .أو الخاصةالعالي الحكومیة 

لمؤسسات الخاصة بشكل عام قیم الخریجون جودة الخدمات المؤسسیة في ا •

 من المؤسسات الحكومیة. أعلى

مؤس�����س�����ات التعلیم  كال منالقطاع الحكومي ھو المش�����غل األكبر لخریجي  •

س���ات التعلیمیة الخاص���ة ھم ، ولكن خریجي المؤس���العالي الحكومیة والخاص���ة

 أكثر توجھا للتوظیف في القطاع الخاص.

فرص تدریب خریجي مؤس�����س�����ات التعلیم العالي الحكومیة حص�����لوا على  •

 الخاصة. التعلیم العالي مؤسساتخریجي  عملي أكثر من

المؤس����س����ات الحكومیة  حملة البكالوریوس/لیس����انس من یتقاض����ى خریجي •

  .الخاصةات اجورا شھریة أكثر من خریجي المؤسس


