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 المقدمة: 

ي للتعليم العالي تقوم وزارة التعليم العالي ممثلة بمركز القبول الموحد بإدارة النظام 
ي يت *اإلحصائ 

م جمعها من خالل مراجعة وتوثيق بيانات مؤسسات التعليم العالي الب 

ها لمختلف الجهات الحكومية ومراكز البحوث والدراسات والجهات المعنية األخرى داخل وخارج السلطنة.   وتوفي 

ي نأمل أن تغطي احتياجات جميع الباحثي   ومراكز البحوث والدراسومن خالل هذا التقرير سيتم عرض بعض بيانات مؤسسات التعليم العالي 
ت اداخل السلطنة، والب 

 والجهات األخرى المعنية. علم
 
. 2017/ 3/ 20م، وأن هذه البيانات أستخرجت حب  تاري    خ )2016/ 2015بأن البيانات تمثل بيانات العام األكاديمي  ا ي

 م( من النظام اإلحصائ 

  مالحظات: 

 ة يةالكلالنمو  نسبة =   للفي 
ي  السنة األول)

 
ي  السنة األخي  ة−العدد ف

 
(العدد ف

ي  السنة األول
 
 العدد ف

  

 ة معدل النمو السنوي =   للفي 
ي  السنة األول) 

 
ة−العدد ف ي  السنة األخي 

 
 (العدد ف

ي  السنة األول
 
العدد ف

 /عدد السنوات100* 

 ة التغيي  المطلق السنوي =  للفي 
ي  السنة األول) 

 
ة−العدد ف ي  السنة األخي 

 
 (العدد ف

عدد السنوات
 

Introduction: 

The Higher Education Admission Centre (HEAC) at the Ministry of Higher Education (MOHE) is in charge of managing the Higher 

Education Statistical System (HESS) * through review and documentation of the Higher Education Institutions (HEIs) data collected 

and provided by the different governmental bodies, research centers, and other concerned authorities in Oman and abroad. 

In this report, some data of the HEIs in Oman will be presented, in which we aim to provide the required data for researchers and 

research centers and other concerned authorities. Data will cover the academic year 2015/2016, and extracted from the Higher 

Education Statistical System (HESS) until date (20/3/2017). 

Notes: 

 Total growth rate for an interval = 
(𝑁𝑜.  𝑖𝑛 𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑦𝑒𝑎𝑟−𝑁𝑜.  𝑖𝑛 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑦𝑒𝑎𝑟)

𝑁𝑜.  𝑖𝑛 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑦𝑒𝑎𝑟
  

 Yearly growth rate for an interval = 
(𝑁𝑜.  𝑖𝑛 𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑦𝑒𝑎𝑟−𝑁𝑜.  𝑖𝑛 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑦𝑒𝑎𝑟)

𝑁𝑜.  𝑖𝑛 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑦𝑒𝑎𝑟
 *100/No. of years 

 Annual absolute change for an interval = 
(𝑁𝑜.  𝑖𝑛 𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑦𝑒𝑎𝑟−𝑁𝑜.  𝑖𝑛 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑦𝑒𝑎𝑟)

𝑁𝑜.  𝑜𝑓 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠
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  تعريفات

: النظام اإل  ي للتعليم العالي
ي يقوم بجمع ونشر  حصائ 

وئ  ي الطلبة واألكاديميي   واإل هو نظام الكي 
 
ي بيانات تفصيلية عن التعليم العالي تتمثل ف

 
داريي   ف

 . البب  األساسيةجميع مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة، إضافة إل بياناتها المالية وبعض البيانات الخاصة ب

ي يدرس فيها خالل العحالة الطالب: 
ي المؤسسة التعليمية الب 

 
ي للطالب ف

 ام األكاديمي الذي تجمع بياناته. الوضع النهائ 
 

  

هم الطلبة الذين ألتحقوا بمؤسسات التعليم العالي خالل العام األكاديمي الذي تجمع بياناته، ويشمل الطلبة الذين سبق لهم أن  الطلبة الجدد: 
 ألتحقوا والذين لم يلتحقوا سابقا بالتعليم العالي . 

  

   والطلبة العائدون للدراسة والطلبة عىل مقاعد الدراسة والطلبة المؤجلون للدراسة. هم الطلبة الجدد ن: و الطلبة الدارس

   هم الطلبة الذين أنهوا مقررات التعليم العالي األكاديمية بنجاح وحصلوا عىل مؤهالت أكاديمية.  ن: و الطلبة الخريج

ي والدبلوم المتقدم / التخصصي و الشهادة التخصصية قبل الحصول عىل مؤهل  المرحلة الجامعية األول: 
تشمل طلبة الدبلوم والدبلوم المهب 

 البكالوريوس ومؤهل البكالوريوس. 
  

/ دبلوم الدراسات العليا ومؤهل الماجستي   مرحلة الدراسات العليا:  تشمل طلبة الشهادة التخصصية بعد مؤهل البكالوريوس والدبلوم العالي
 والدكتوراه.  

  

.  السنة التأسيسية:  نامج الدراسي ي تسبق الي 
ية الب     هي السنة التحضي 

ي تهب   لهم  الطلبة ذوو اإلعاقات: 
هم الطلبة الذين لديهم إعاقات بدنية أو حسية وتقدموا بطلباتهم لإللتحاق ببعض مؤسسات التعليم العالي الب 

امج الدراسية المالئمة المطروحة بها.  ي تمكنهم من اإللتحاق ببعض الي 
 الوسائل واإلمكانيات الب 
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Definitions 

The HESS: is an electronic system that collects and publishes detailed data on the Higher Education Sector such as: students, 
academics, administrators at all HEIs in Oman, besides, their financial and infrastructure data.  
 
Student case: Student`s final status in the HEI in the academic year for which data is collected. 

New entrants: Those are students who join the HEIs in the first semester, second semester, or summer (during the academic 
year for which data is collected): Data includes both students who have or have not previously attended a higher education 
course. 

Current students:  Those are new entrants, returning students, studying students and postponed students. 

Graduates: Those who completed the degree requirements and graduated from HEIs. 

Undergraduate Degree: Represents Diploma, Advanced Diploma, Professional Certificate before Bachelor, Bachelor degree & 
Vocational Certificate/Vocational Diploma. 

Postgraduate Degree: Represents Postgraduate Diploma, Professional certificate higher than Bachelor, Master Degree & PHD. 

Foundation Year: It is the preparatory year that proceeds the first year. 

Disabled Students: Students who have physical or sensory disabilities and apply to programs in some higher education 
institutions that provide facilities to enable them to enroll in some academic programs that are appropriate for them and offered 
by such institutions. 
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ي السلطنة البنى األساسيةالفصل األول: 
ى
 والتعريفية لمؤسسات التعليم العالي ف

The Infrastructure and Definition of HEIs in Oman Chapter one: 
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  :ات  أبرز المؤشر

 

  3.0زادت عدد مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة وبلغت نسبة النمو% . 

  الرئيسية جميع التخصصاتل المتضمنة بالسلطنة المؤسسة الوحيدةجامعة السلطان قابوس هي . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 Table( 1-1جدول )

 م 2016/ 2015إجمالي عدد مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة حسب المحافظة ونوع المؤسسة  للعام األكاديمي  
Total number of HEIs in Oman by governorate and HEI type in the academic year 2015/2016 

    

 

             

 

                                                                                                                                     

 

 المحافظة
 حكومية
Public 

 خاصة
Private 

 اإلجمالي 
Total 

Governorate 

 Muscat 32 19 13 مسقط

 AL Dakhliyah 5 1 4 الداخلية

قية  North Sharqiyah 3 1 2 شمال الشر

 Dhofar 5 1 4 ظفار

 AL Dhahirah 4 0 4 الظاهرة

 South Batinah 4 1 3 جنوب الباطنة

 North Batinah 9 2 7 شمال الباطنة

قية  South Sharqiyah 4 1 3 جنوب الشر

يمي   Al Buraymi 3 2 1 الي 

 Musandam 0 0 0 مسندم

 Al Wosta 0 0 0 الوسط

 Total 69 28 41 اإلجمالي 
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 Table ( 1-2) جدول

ي مؤسسات التعليم
 
 م2016/ 2015للعام األكاديمي   العالي داخل السلطنة حسب نوع المؤسسة عدد المرافق والخدمات ف

Number of facilities and services in HEIs in Oman by HEI type in the academic year 2015/2016 

 

 المرافق والخدمات
 اإلجمالي  خاصة حكومية

Total 
Facilities and services 

Public Private 

ات الحاسوب  Computer labs 473 322 421 مختي 

ات األخرى  Other labs 753 254 499 المختي 

 Academic departments 344 152 192 األقسام األكاديمية

 Libraries 84 32 52 المكتبات

 IT centers or departments 75 46 29 مراكز/أقسام نظم المعلومات

 Student affairs departments 117 60 57 أقسام شؤون الطلبة

ات الرئيسية  Lecture halls 148 121 27 قاعات المحاض 

 student accommodations 167 94 73 عدد مساكن الطلبة التابعة للمؤسسة

 admission departments 64 38 26 عدد مراكز/اقسام القبول

 academic activities 2352 919 1433 نشطة التدريسيةعدد األ 

 non academic activities 1925 1108 817 نشطة غي  التدريسيةعدد األ 

ي المؤسسةعدد 
 classrooms (fixed) 2615 1338 1277 القاعات/ الصفوف الدراسية الثابته المتوفرة ف 

ي المؤسسة
 classrooms (movable / caravans) 158 6 152 عدد القاعات/ الصفوف الدراسية المتحركة المتوفرة ف 

 sports fields & stadiums 76 30 46 عدد المالعب الرياضية
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 Table(1-3)جدول 

 م2016/ 2015توزي    ع التخصصات الرئيسية المطروحة بالمؤسسات التعليمية داخل السلطنة حسب المؤسسة التعليمية للعام األكاديمي 

Distribution of field of study at the HEI in Oman by HEI in the academic year 2015/2016 
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HEI 

 Sultan Qaboos University √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ السلطان قابوسجامعة 

مؤسسات التعليم العالي 
 الخاصة

√ √ √ √ − − √ √ √ √ √ √ Private Institutions 

 Technical Colleges √ √ √ √ √ √ − − − − − √ الكليات التقنية

 √ √ √ − √ − √ − − − √ √ كليات العلوم التطبيقية
Colleges of Applied 
Sciences 

سات التعليم العالي مؤس
 منيةالعسكرية واأل 

− − √ − − − − − − − √ − Military & Security HEIs 

عية كلية  College of Sharia Sciences − − − − − − − √ − − − − العلوم الشر

ي 
مراكز التدريب المهب 
 وتأهيل الصيادين

√ − − √ − √ − √ − √ √ − 
Vocational Training 
Centres and Fishermen 
Training Institutes 

 Institutes of Health − − − − − √ − − − − − − المعاهد الصحية

 − √ − − − − − − − − − − الكلية العسكرية التقنية
Military Technological 
College 

 This symbol means that the main qualification is available in the HEI      √      تشي  إل أن التخصص مطروح بالمؤسسة      √      

 This symbol means that the main qualification is not available in the HEI       -       تشي  إل أن التخصص غي  مطروح بالمؤسسة       -       
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 التعليم العالي داخل السلطنةالفصل الثان

Students in HEIs in Oman Chapter two: 
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  :ات  أبرز المؤشر

 

 الطلبة الجدد: 

   90.9بلغت نسبة الطلبة الجدد بمؤسسات التعليم العالي الذين لم يسبق لهم اإللتحاق بالتعليم العالي% . 

    بينما مؤهل الدبلوم ، ي مؤسسات التعليم العالي
ى
ى الطلبة الجدد ف / لامؤهل البكالوريوس من المؤهالت األكتر إقباال بي  لوم دبعالي

 
ا
 . الدراسات العليا األقل إقباال

 29.0%  . ى بتخصصات اإلدارة والتجارة بمؤسسات التعليم العالي  من الطلبة الجدد الملتحقي 

 

 الطلبة الدارسون: 

  ي مؤسسات التعليم العالي  بلغ عدد
ى
ى  77607الدارسات العمانيات ف ى العمانيي   . 53871بينما عدد الدارسي 

 29.8%  بينما ، ى بتخصصات اإلدارة والتجارة بمؤسسات التعليم العالي ى الملتحقي  التحقوا  %0.1من الطلبة الدارسي 

 بتخصصات الخدمات الشخصية. 

 ى  بالمرحلة الجام ي مرحلة الدراسات العليا  %97.0عية األول بلغت نسبة الطلبة الدارسي 
ى
 . % 3.0بينما نسبتهم ف

 

 الطلبة الخريجون: 

   ى من مؤسسات التعليم العالي  داخل السلطنة ى داخل السلطنة.   %17.1بلغت نسبة الطلبة الخريجي   من إجمالي الدارسي 

  ي تخصصات اإلدارة والتجارة بنسبة
ى
ى ف تلتها تخصصات الهندسة والتكنولوجيا ، %31.1تمركزت النسبة األعىل للخريجي 

 . %25.3المرتبطة بها بنسبة 

  ى بالمرحلة الجامعية األول ي مرحلة الدراسات العليا  %93.6بلغت نسبة الطلبة الخريجي 
ى
 . % 6.4بينما نسبتهم ف
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 Table( 2-1جدول )

ي مؤسسات التعليم العالي 
 
 م2016/ 2015حسب الحالة الدراسية للطالب الجديد ونوع المؤسسة والنوع للعام األكاديمي   أعداد الطلبة الجدد ف

Number of new entrants in HEIs by the case study for new students entrant, HEI type and gender in the academic year 2015/2016  

 الحالة الدراسية للطالب الجديد

 حكومية
Public 

 ةخاص
Private 

المجموع                     
Total  النسبة

Percentage 
The case study for new students entrant م ث ذ م ث ذ م ث ذ 

M F T M F T M F T 

طالب جديد لم يسبق له أن 
 التحق بالتعليم العالي 

8137 7636 15773 5110 8792 13902 13247 16428 29675 90.9% 
Newly admitted student who has not 
previously been enrolled at any HEI 

طالب جديد سبق له أن التحق 
 بالتعليم العالي 

267 488 755 1392 830 2222 1659 1318 2977 9.1% 
Newly admitted student who has 
previously been enrolled at any HEI 

 Total %100 32652 17746 14906 16124 9622 6502 16528 8124 8404 اإلجمالي 
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 Chart( 2-1شكل )

ي مؤسسات التعليم العالي 
 
 م2016/ 2015حسب الحالة الدراسية للطالب الجديد للعام األكاديمي   نسبة الطلبة الجدد ف

Percentage of new entrants in HEIs by the case study for new students entrant in the academic year 2015/2016 

 

 

 
 

 

 

  

90.9%

9.1%

 Newly admitted student who has not previously been enrolled at any HEIطالب جديد لم يسبق له أن التحق بالتعليم العالي   

  Newly admitted student who has previously been enrolled at any HEIطالب جديد سبق له أن التحق بالتعليم العالي  
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 Table( 2-2جدول )

ي مؤسسات التعليم العالي  حسب طبيعة الدر 
 
 م2016/ 2015اسة ونوع المؤسسة والنوع للعام األكاديمي أعداد الطلبة الجدد ف

Number of new entrants in HEIs by mode of study, HEI type and gender in the academic year 2015/2016 

 طبيعة الدراسة

 HEI type                                 نوع المؤسسة                    
 المجموع

  Total 
النسبة 

Percentage 
Mode of study 

 Private                       خاصة Public                        حكومية

 م ث ذ م ث ذ م ث ذ

M F T M F T M F T 

 Full time %86.2 28160 16348 11812 12806 8774 4032 15354 7574 7780 دوام كىلي 

ي 
 Part time %13.8 4492 1398 3094 3318 848 2470 1174 550 624 دوام جزئ 

 Total %100 32652 17746 14906 16124 9622 6502 16528 8124 8404 اإلجمالي 
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 Table( 2-3جدول )

ي مؤسسات التعليم العالي حسب المؤسسة التعليمية والجنسية والنوع للعام األكاديمي 
 
 م2016/ 2015أعداد الطلبة الجدد ف

  Number of new entrants in HEIs by HEI, nationality and gender in the academic year 2015/2016 

 المؤسسة التعليمية

ي       
ي     Omani                       عمانى

 Non omani               غت  عمانى

المجموع 
Total 

HEI م ث ذ م ث ذ 

M F T M F T 

 Private Institutes 16124 983 438 545 15141 9184 5957 التعليم العالي الخاصةمؤسسات 

 Technical Colleges 8431 11 7 4 8420 3515 4905 الكليات التقنية

 Sultan Qaboos University 3359 69 44 25 3290 1908 1382 جامعة السلطان قابوس

عية  Institute of Sharia Sciences 1375 43 13 30 1332 619 713 كلية العلوم الشر

 Colleges of Applied Science 1070 12 3 9 1058 866 192 كليات العلوم التطبيقية

ي ومعاهد تأهيل الصيادين
 821 0 0 0 821 536 285 مراكز التدريب المهب 

Vocational Training Centres and 
Fishermen Training Institutes 

 Institutes of Health 788 0 0 0 788 611 177 المعاهد الصحية

 Military Technological College 443 0 0 0 443 0 443 الكلية العسكرية التقنية

 Military & Security HEIs 241 0 0 0 241 2 239 مؤسسات التعليم العالي العسكرية واالمنية

 Total 32652 1118 505 613 31534 17241 14293 اإلجمالي 
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 Table( 2-4جدول )

ي مؤسسات التعليم العالي حسب التخصص الرئيسي ونوع المؤسسة والنوع للعام األكاديمي 
 
 م2016/ 2015أعداد الطلبة الجدد ف

Number of new entrants in HEIs by field of study, HEI type and gender in the academic year 2015/2016 

 Students in foundation program or the field of study is not specified by the student   *Not applicable :                         الينطبق: طلبة السنة التأسيسية أو لم يتخصص الطالب بعد .                    *     

 

 

 التخصص الرئيسي 

 Privateخاصة                     Public                 ةحكومي
المجموع 

Total 
النسبة 

Percentage 
Field of study م ث ذ م ث ذ 

M F T M F T 

 Management and commerce %29.0 9478 7143 3682 3461 2335 1241 1094 اإلدارة والتجارة

 Engineering and related technologies %21.9 7153 2507 1072 1435 4646 1089 3557 الهندسة والتكنولوجيا المرتبطة بها

 Information technology %10.3 3363 2084 1343 741 1279 1030 249 تكنولوجيا المعلومات

 Society and culture %6.9 2240 1531 1236 295 709 416 293 الثقافة والمجتمع

 Health %4.6 1515 421 351 70 1094 831 263 الصحة

 Religion and philosophy %4.3 1395 0 0 0 1395 641 754 الدين و الفلسفة

بية  Education %2.9 954 429 214 215 525 343 182 الي 

 Creative arts %2.1 679 425 386 39 254 210 44 الفنون اإلبداعية

يائية  Natural and physical sciences %1.8 588 151 123 28 437 375 62 العلوم الطبيعية والفي  

 Architecture and building %1.0 328 324 264 60 4 3 1 العمارة واإلنشاء

 Personal services %0.1 37 0 0 0 37 7 30 الشخصيةالخدمات 

 %0.0 5 0 0 0 5 3 2 الزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة بها
Agriculture, environment, and related 
studies 

 Not applicable* %15.1 4917 1109 951 158 3808 1935 1873 ال ينطبق*

 Total %100 32652 16124 9622 6502 16528 8124 8404 اإلجمالي 



26 
 

 Chart( 2-2شكل )

ي مؤسسات التعليم العالي حسب التخصص الرئيسي للعام األكاديمي  نسبة
 
 م2016/ 2015الطلبة الجدد ف

Percentage of new entrants in HEIs by field of study in the academic year 2015/2016 
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Management and commerceاإلدارة والتجارة 

Engineering and related technologiesالهندسة والتكنولوجيا المرتبطة بها 

Not applicableال ينطبق 

Information technologyتكنولوجيا المعلومات  

Society and cultureالثقافة والمجتمع  

Healthالصحة 

Religion and philosophyالدين و الفلسفة 

Educationالتربية 

Creative artsالفنون اإلبداعية 

Natural and physical sciencesالعلوم الطبيعية والفيزيائية 

Architecture and buildingالعمارة واإلنشاء 

Personal servicesالخدمات الشخصية 
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 Table( 2-5جدول )

ي مؤسسات التعليم العالي حسب نوع ال أعداد الطلبة الجدد            
 
 م2016/2015تمويل ونوع المؤسسة والنوع للعام األكاديمي ف

Number of new entrants in HEIs by type of funding, HEI type and gender in the academic year 2015/2016 

 نوع التمويل

 Totalالمجموع                  Privateخاصة                     Public                 ةحكومي
النسبة 

Percentage 
Type of funding م ث ذ م ث ذ م ث ذ 

M F T M F T M F T 

 Public seat %43.8 14306 7072 7234 0 0 0 14306 7072 7234 مقعد حكومي 

ي الداخل
 Self payment in Oman %26.0 8477 3177 5300 6988 2477 4511 1489 700 789 نفقة خاصة للدارسي   ف 

 Internal Scholarship – Full Fees %18.9 6169 5417 752 6167 5417 750 2 0 2 بعثة داخلية كاملة الرسوم الدراسية

 %3.5 1147 761 386 1147 761 386 0 0 0 بعثة داخلية كاملة للضمان االجتماعي 
Full internal scholarship for 
social welfare 

 %1.6 522 264 258 522 264 258 0 0 0 بعثة داخلية جزئية لذوي الدخل المحدود
Partial Internal scholarship for 
low-income 

 Employee scholarship %1.6 529 282 247 248 59 189 281 223 58 بعثة موظف

 Full internal scholarship %0.5 174 122 52 152 101 51 22 21 1 بعثة داخلية كاملة

 Full internal grant %0.9 285 166 119 184 87 97 101 79 22 منحة داخلية كاملة

 %0.7 243 229 14 243 229 14 0 0 0 الرسوم مع مخصص شهري بعثة داخلية كاملة
Internal Scholarship – Full Fees 
with monthly allowances 

 Financial Support-Internal %0.1 30 13 17 30 13 17 0 0 0 إعانه دراسية داخلية

 Partial internal grant %0.4 122 61 61 122 61 61 0 0 0 منحة داخلية جزئية

 Employee Grant %0.4 139 61 78 135 61 74 4 0 4 منحة موظف

 Public seat for employees %0.8 253 2 251 0 0 0 253 2 251 مقعد حكومي للموظفي   

 Seat for non Omanis %0.2 70 27 43 0 0 0 70 27 43 مقعد لغي  العمانيي   

 Internal grant - Full Fees %0.3 85 56 29 85 56 29 0 0 0 منحة داخلية كاملة الرسوم الدراسية

 Partial internal scholarship %0.3 96 32 64 96 32 64 0 0 0 بعثة داخلية جزئية

 %0.0 5 4 1 5 4 1 0 0 0 إعانة دراسية داخلية مع مخصص شهري
Financial Support-Internal with 
monthly allowances 

 Total %100 32652 17746 14906 16124 9622 6502 16528 8124 8404 اإلجمالي 
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Table (2-6) جدول   

ي مؤسسات التعليم العالي  حسب الطلبة أعداد
 م2016/ 2015األكاديمي  للعام المؤسسة والنوع ونوع المطلوب المؤهل الجدد ف 

Number of new entrants in HEIs by required qualification, HEI type and gender in the academic year 2015/2016 

 المؤهل المطلوب

  حكومية
Public 

 خاصة
Private 

 المجموع
Total 

Required qualification 
 م ث ذ م ث ذ م ث ذ

M F T M F T M F T 

 PHD 41 28 13 0 0 0 41 28 13 دكتوراه

 Master degree 1786 802 984 1432 558 874 354 244 110 ماجستي  

/دبلوم الدراسات العليا  Postgraduate Diploma 13 9 4 0 0 0 13 9 4 دبلوم عالي

 Professional certificate after bachelor 83 34 49 83 34 49 0 0 0 شهادة تخصصية بعد البكالوريوس

 Bachelor 26278 14753 11525 11801 7519 4282 14477 7234 7243 بكالوريوس

 Advance diploma\specialized 613 74 539 170 74 96 443 0 443 متقدم/ تخصصي دبلوم 

ي 
 Vocational Certificate / Vocational Diploma 821 536 285 0 0 0 821 536 285 شهادة مهنية / دبلوم مهب 

 Diploma 2969 1464 1505 2593 1394 1199 376 70 306 دبلوم

بوي  Educational Rehabilitation Diploma 48 46 2 45 43 2 3 3 0 دبلوم التأهيل الي 

 Total 32652 17746 14906 16124 9622 6502 16528 8124 8404 اإلجمالي 
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Chart (2-3) شكل 

ي مؤسسات التعليم العالي  حسب الطلبة أعداد
 
 م2016/ 2015األكاديمي  المؤسسة للعام ونوع المطلوب المؤهل الجدد ف

Number of new entrants in HEIs by required qualification, HEI type in the academic year 2015/2016 
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Table (2-7) جدول   

ي مؤسسات التعليم العالي  أعداد الطلبة
 
 م2016/ 1520األكاديمي  والنوع للعاموعدد السكان  والجنسيةحسب المحافظة  الجدد ف

Number of new entrants in HEIs by governorate, nationality, Population and gender in the academic year 2015/2016 

 المحافظة

ي        
ي    Omani             عمانى

 Non omani         غت  عمانى

المجموع  
Total 

عدد السكان *
Population 

نسبة الطلبة الجدد بالمحافظة  
إل إجمالي سكان المحافظة   

Percentage of  new 
entrants in the 
governorate to the total 

number of the 
governorate population 

Governorate 

 م ث ذ م ث ذ

M F T M F T 

 Muscat %0.6 1441622 8530 868 413 455 7662 3951 3711 مسقط

 North Batinah %0.8 727148 5742 61 18 43 5681 3339 2342 شمال الباطنة

 Al Dakhiliya %1.0 441748 4418 35 18 17 4383 2398 1985 الداخلية

 South Batinah %0.9 400967 3597 23 9 14 3574 2099 1475 جنوب الباطنة

 Dhofar %0.6 434952 2638 35 15 20 2603 1267 1336 ظفار

 Al Dhahira %1.1 204398 2251 6 3 3 2245 1202 1043 الظاهرة

قية  North Sharqiya %0.8 265510 2114 5 3 2 2109 1175 934 شمال الشر

قية  South Sharqiya %0.7 299043 1968 10 4 6 1958 1113 845 جنوب الشر

يمي   Al Buraymi %0.9 111394 1031 64 19 45 967 534 433 الي 

 Musandam %0.6 43959 255 0 0 0 255 119 136 مسندم

 Al Wosta %0.2 43310 98 4 2 2 94 42 52 الوسط

ي **  GCC countries** - - 10 7 1 6 3 2 1 دول مجلس التعاون الخليج 

 Total %0.7 4414051*** 32652 1118 505 613 31534 17241 14293 اإلجمالي 

ي لإلحصاء والمعلومات   *
                                                                                                                                                         Reference: National Center for Statistics and Information* المصدر: المركز الوطب 

     **   . ي ي إحدى دول مجلس التعاون الخليج 
 
 **                                                                                      .Non-Omani students reside in one of the GCC countries                          طلبة غي  عمانيي   مقر إقامتهم ف

ي اإلدارة العامة لألحوال المدنية خالل منتصف عام   ***
 
       Data include the registrated in the Directorate General of civil status for mid year***  2016                          2016   البيانات تمثل عدد المسجلي   ف

ي لإلحصاء     
 .according to the National Center for Statistics and Information                                                                                                                                 . والمعلوماتحسب بيانات المركز الوطب 

  

 



31 
 

 Table( 2-8)جدول

ي مؤسسات  أعداد الطلبة
 
 م2016/ 2015األكاديمي  حسب المؤسسة التعليمية والمرحلة الدراسية والجنسية للعام التعليم العالي الجدد ف

Number of new entrants in HEIs by HEI, level of study and nationality in the academic year 2015/2016 

 

 

 

 المؤسسة التعليمية

 المرحلة الجامعية األول
Undergraduate level 

طلبة الدراسات العليا  
Postgraduate level 

اإلجمالي 
Total 

HEI 
ي 
ي  عمانى

ي  المجموع غت  عمانى
ي  عمانى

 المجموع غت  عمانى

Omani 
Non 

Omani 
Total Omani 

Non 
Omani 

Total 

 Sultan Qaboos University 3359 400 40 360 2959 29 2930 جامعة السلطان قابوس

 Technical Colleges 8431 0 0 0 8431 11 8420 الكليات التقنية

 Colleges of Applied Science 1070 0 0 0 1070 12 1058 كليات العلوم التطبيقية

عية  College of Sharia Sciences 1375 0 0 0 1375 43 1332 كلية العلوم الشر

 Private Institutions 16124 1432 86 1346 14692 897 13795 مؤسسات التعليم العالي الخاصة

 Military & Security HEIs 241 0 0 0 241 0 241 مؤسسات التعليم العالي العسكرية واالمنية

ي ومعاهد تأهيل الصيادين
 821 0 0 0 821 0 821 مراكز التدريب المهب 

Vocational Training Centres and 
Fishermen Training Institutes 

 Institutes of Health 788 8 0 8 780 0 780 المعاهد الصحية

 Military Technological College 443 0 0 0 443 0 443 الكلية العسكرية التقنية

 Total 32652 1840 126 1714 30812 992 29820 اإلجمالي 

 Total percentage 100 %5.6 %0.4 %5.2 %94.4 %3.0 %91.3 اإلجمالية النسبة
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  Chart(2-4) شكل 

ي مؤسسات التعليم العالي  نسبة الطلبة
 
 م2016/ 2015األكاديمي  للعام حسب المرحلة الدراسية والجنسية الجدد ف

Percentage of new entrants in HEIs by level of study and nationality in the academic year 2015/2016 
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 Table( 2-9جدول)

ي مؤسسات التعليم العالي حسب طبيعة الدراسة ونوع المؤسسة والنوع للعام األكاديمي 
 
 م2016/2015أعداد الطلبة الدارسي   ف

Number of current students in HEIs by mode of study, HEI type and gender in the academic year 2015/2016 

 طبيعة الدراسة

 HEI typeنوع المؤسسة                                                   
 المجموع

 Total 
النسبة 

Percentage 
Mode of study 

 Private                       خاصة Public                       حكومية

 م ث ذ م ث ذ م ث ذ

M F T M F T M F T 

 Full time %88.7 120131 74168 45963 57959 42936 15023 62172 31232 30940 دوام كىلي 

ي 
 Part time %11.3 15362 5170 10192 12335 3286 9049 3027 1884 1143 دوام جزئ 

 Total %100 135493 79338 56155 70294 46222 24072 65199 33116 32083 اإلجمالي 
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Table (2-10) جدول 

ي مؤسسات التعليم العالي حسب المؤسسة التعليمية والجنسية والنوع للعام األكاديمي أعداد 
 
م2016/ 2015الطلبة الدارسي   ف  

Number of current students in HEIs by HEI, nationality and gender in the academic year 2015/2016 

 المؤسسة التعليمية

ي 
ي   Omani                     عمانى

 Non omani          غت  عمانى

المجموع 
Total 

HEI 
 م ث ذ م ث ذ

M F T M F T 

 Private Institutes 70294 3602 1533 2069 66692 44689 22003 مؤسسات التعليم العالي الخاصة

 Technical Colleges 35528 35 18 17 35493 15454 20039 الكليات التقنية

 Sultan Qaboos University 14215 192 128 64 14023 7664 6359 قابوسجامعة السلطان 

 Colleges of Applied Science 5749 47 20 27 5702 4513 1189 كليات العلوم التطبيقية

عية  Institute of Sharia Sciences 3721 138 32 106 3583 2115 1468 كلية العلوم الشر

ي ومعاهد 
 2415 1 0 1 2414 1512 902 نتأهيل الصياديمراكز التدريب المهب 

Vocational Training Centres and Fishermen 
Training Institutes 

 Institutes of Health 2165 0 0 0 2165 1658 507 المعاهد الصحية

 Military Technological College 887 0 0 0 887 0 887 الكلية العسكرية التقنية

 Military & Security HEIs 519 0 0 0 519 2 517 العالي العسكرية واالمنيةمؤسسات التعليم 

 Total 135493 4015 1731 2284 131478 77607 53871 اإلجمالي 
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Table (2-11) جدول 

ي مؤسسات التعليم العالي حسب التخصص الرئيسي ونوع المؤسسة والنوع للعام األكاديمي 
 
 م2016/ 2015أعداد الطلبة الدارسي   ف

Number of current students in HEIs by field of study, HEI type and gender in the academic year 2015/2016 

 Students in foundation program or the field of study is not specified by the student   *Not applicable :                   الينطبق: طلبة السنة التأسيسية أو لم يتخصص الطالب بعد .                    *  

 

 

 التخصص الرئيسي 

 حكومي 
Public 

 خاصة  
 Private  المجموع

Total 
النسبة 

Percentage 
Field of study 

 م ث ذ م ث ذ

M F T M F T 

 Management and commerce %29.8 40437 29854 17671 12183 10583 6474 4109 اإلدارة والتجارة

 Engineering and related technologies %26.5 35849 12657 6852 5805 23192 6277 16915 الهندسة والتكنولوجيا المرتبطة بها

 Information technology %11.7 15820 8699 6091 2608 7121 5432 1689 تكنولوجيا المعلومات

 Society and culture %8.3 11210 8060 6433 1627 3150 1982 1168 الثقافة والمجتمع

 Health %4.8 6493 2893 2551 342 3600 2661 939 الصحة

يائية  Natural and physical sciences %3.4 4661 1406 1273 133 3255 2388 867 العلوم الطبيعية والفي  

 Creative arts %2.8 3789 2088 1962 126 1701 1340 361 الفنون اإلبداعية

 Religion and philosophy %2.8 3774 0 0 0 3774 2164 1610 الدين و الفلسفة

بية  Education %2.2 3028 1189 693 496 1839 1163 676 الي 

 Architecture and building %1.5 2059 1638 1356 282 421 282 139 العمارة واإلنشاء

 Agriculture, environment, and related studies %0.2 233 0 0 0 233 202 31 الزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة بها

 Personal services %0.1 89 19 14 5 70 15 55 الخدمات الشخصية

 Not applicable* %5.9 8051 1791 1326 465 6260 2736 3524 ال ينطبق*

 Total %100 135493 70294 46222 24072 65199 33116 32083 اإلجمالي 
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Chart (2-5) شكل   

ي مؤسسات التعليم 
 
 م2016/ 2015العالي حسب التخصص الرئيسي للعام األكاديمي نسبة الطلبة الدارسي   ف

Percentage of current students in HEIs by field of study in the academic year 2015/2016 
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Table (2-12) جدول 

ي مؤسسات التعليم العالي حسب نوع التمويل ونوع المؤسسة والنو  أعداد الطلبة الدارسي              
 
 م2016/2015ع للعام األكاديمي ف

Number of current students in HEIs by type of funding, HEI type and gender in the academic year 2015/2016 

 

 

 نوع التمويل

 Total           المجموع        Private            خاصة          Public        حكومي          
النسبة 

Percentage 
Type of funding م ث ذ م ث ذ م ث ذ 

M F T M F T M F T 

 Full internal scholarship %1.5 1982 1435 547 1958 1414 544 24 21 3 بعثة داخلية كاملة
 Public seat %44.0 59557 30086 29471 0 0 0 59557 30086 29471 مقعد حكومي 

 Full internal grant %0.9 1234 708 526 979 522 457 255 186 69 منحة داخلية كاملة
ي الداخل

 Self payment in Oman %21.9 29618 12303 17315 25896 10084 15812 3722 2219 1503 نفقة خاصة للدارسي   ف 
 Employee scholarship %1.3 1739 681 1058 976 216 760 763 465 298 بعثة موظف
 Public seat for employees %0.4 584 12 572 0 0 0 584 12 572 للموظفي   مقعد حكومي 

 Financial Support-Internal %0.1 189 139 50 189 139 50 0 0 0 إعانه دراسية داخلية
 Partial internal scholarship %0.3 352 112 240 352 112 240 0 0 0 بعثة داخلية جزئية

 الدخلبعثة داخلية جزئية لذوي 
 المحدود

0 0 0 875 1801 2676 875 1801 2676 2.0% 
Partial Internal scholarship for 
low-income 

بعثة داخلية كاملة الرسوم 
 الدراسية

2 8 10 3012 26948 29960 3014 26956 29970 22.1% Internal Scholarship – Full Fees 

بعثة داخلية كاملة الرسوم مع 
 مخصص شهري

0 0 0 56 878 934 56 878 934 0.7% 
Internal Scholarship – Full Fees 
with monthly allowances 

بعثة داخلية كاملة للضمان 
 االجتماعي 

0 0 0 1404 3246 4650 1404 3246 4650 3.4% 
Full internal scholarship for social 
welfare 

 Partial internal grant %0.5 640 323 317 640 323 317 0 0 0 منحة داخلية جزئية
منحة داخلية كاملة الرسوم 

 الدراسية
0 0 0 154 223 377 154 223 377 0.3% Internal grant - Full Fees 

 Employee Grant %0.5 707 313 394 696 307 389 11 6 5 منحة موظف
 Seat for non Omanis %0.2 273 113 160 0 0 0 273 113 160 مقعد لغي  العمانيي   

إعانة دراسية داخلية مع 
 مخصص شهري

0 0 0 2 9 11 2 9 11 0.0% 
Financial Support -Internal - with 
monthly allowances 

 Total %100 135493 79338 56155 70294 46222 24072 65199 33116 32083 اإلجمالي 



38 
 

Table (2-13) جدول   

ي مؤسسات التعليم
 م2016/ 2015األكاديمي  للعام المؤسسة والنوع ونوع المطلوب المؤهل العالي حسب أعداد الطلبة الدارسي   ف 

Number of current students in HEIs by required qualification, HEI type and gender in the academic year 2015/2016 

 

 

 

 

 

 المؤهل المطلوب

 Total                     المجموع        Private                   خاصة         Public                    حكومي        

Required qualification م ث ذ م ث ذ م ث ذ 

M F T M F T M F T 

 PHD 161 98 63 0 0 0 161 98 63 دكتوراه

 Master degree 3873 1730 2143 3029 1188 1841 844 542 302 ماجستي  

/دبلوم   Postgraduate Diploma 14 10 4 0 0 0 14 10 4 الدراسات العليادبلوم عالي

 339 161 178 339 161 178 0 0 0 شهادة تخصصية بعد البكالوريوس
Professional certificate after 
bachelor 

 Bachelor 114438 68186 46252 54525 37482 17043 59913 30704 29209 بكالوريوس

 Advance diploma\specialized 1895 426 1469 997 415 582 898 11 887 دبلوم متقدم/ تخصصي 

ي 
 2415 1512 903 0 0 0 2415 1512 903 شهادة مهنية / دبلوم مهب 

Vocational Certificate / 
Vocational Diploma 

 Diploma 12302 7161 5141 11351 6925 4426 951 236 715 دبلوم

بوي  56 54 2 53 51 2 3 3 0 دبلوم التأهيل الي 
Educational Rehabilitation 
Diploma 

 Total 135493 79338 56155 70294 46222 24072 65199 33116 32083 اإلجمالي 
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Chart (2-6) شكل   

ي مؤسسات التعليم العالي حسب                                          
 
 م2016/ 2015األكاديمي  للعام ونوع المؤسسة المطلوب المؤهل أعداد الطلبة الدارسي   ف

Number of current students in HEIs by required qualification and HEI type in the academic year 2015/2016 
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Table (2-14) جدول   

ي مؤسسات التعليم العالي 
 
 م2016/ 1520األكاديمي  والنوع للعام وعدد السكان  والجنسيةحسب المحافظة  أعداد الطلبة الدارسي   ف

Number of current students in HEIs by governorate, nationality, Population and gender in the academic year 2015/2016 

 المحافظة

ي                
ي     Omaniعمانى

 Non omani   غت  عمانى

المجموع  
Total 

عدد السكان *
Population 

ى بالمحافظة  إل  نسبة الطلبة الدارسي 
إجمالي سكان المحافظة   
Percentage of  current 

students of the governorate to 
the total number of the 
governorate population 

Governorate 
 م ث ذ م ث ذ

M F T M F T 

 Muscat %2.5 1441622 35558 2830 1350 1480 32728 17625 15103 مسقط

 North Batinah %3.1 727148 22183 201 62 139 21982 14335 7647 شمال الباطنة

 Al Dakhiliya %4.4 441748 19244 131 63 68 19113 11466 7647 الداخلية

 South Batinah %3.6 400967 14279 68 28 40 14211 9183 5028 جنوب الباطنة

 Dhofar %2.9 434952 12519 166 80 86 12353 6264 6089 ظفار

 Al Dhahira %4.1 204398 8409 17 9 8 8392 4967 3425 الظاهرة

قية  North Sharqiya %3.4 265510 9127 19 9 10 9108 5572 3536 شمال الشر

قية  South Sharqiya %2.6 299043 7890 28 7 21 7862 5113 2749 جنوب الشر

يمي   Al-Buraymi %4.4 111394 4918 541 118 423 4377 2359 2018 الي 

 Musandam %2.1 43959 914 2 1 1 912 514 398 مسندم

 Al Wosta %1.0 43310 442 5 3 2 437 207 230 الوسط

ي **  GCC countries** - - 10 7 1 6 3 2 1 دول مجلس التعاون الخليج 

 Total %3.1 4414051*** 135493 4015 1731 2284 131478 77607 53871 اإلجمالي 

 
ي لإلحصاء والمعلومات  *

                                                                                                                                                        Reference: National Center for Statistics and Information* المصدر: المركز الوطب 

ي إحدى دول مجل** 
 
. طلبة غي  عمانيي   مقر إقامتهم ف ي  **                                                                                                            .Non-Omani students reside in one of the GCC countries      س التعاون الخليج 

ي اإلدارة العامة لألحوال المدنية خال***
 
        Data include the registrated in the Directorate General of civil status for mid year***  2016                              2016ل منتصف عام البيانات تمثل عدد المسجلي   ف

ي لإلحصاء والمعلومات    
 according to the National Center for Statistics and Information                                                                                                                                   حسب بيانات المركز الوطب 

 

 

 



41 
 

 Tuble(2-15جدول) 

ي مؤسسات التعليم العالي 
 
 م2016/ 2015األكاديمي  التعليمية والمرحلة الدراسية والجنسية للعامحسب المؤسسة  أعداد الطلبة الدارسي   ف

Number of current students in HEIs by HEI, level of study and nationality in the academic year 2015/2016 

 المؤسسة التعليمية

المرحلة الجامعية األول 
Undergraduates 

طلبة الدراسات العليا   
Postgraduates 

اإلجمالي 
Total 

HEI  ي
ي  عمانى

ي  المجموع غت  عمانى
ي  عمانى

 المجموع غت  عمانى

Omani 
Non 

Omani 
Total Omani 

Non 
Omani 

Total 

 Sultan Qaboos University 14215 1011 96 915 13204 96 13108 جامعة السلطان قابوس

 Technical Colleges 35528 0 0 0 35528 35 35493 الكليات التقنية

 Colleges of Applied Science 5749 0 0 0 5749 47 5702 كليات العلوم التطبيقية

عية  College of Sharia Sciences 3721 0 0 0 3721 138 3583 كلية العلوم الشر

 Private Institutions 70294 3029 170 2859 67265 3432 63833 مؤسسات التعليم العالي الخاصة

 Military & Security HEIs 519 0 0 0 519 0 519 ةمنيسات التعليم العالي العسكرية واأل مؤس

ي ومعاهد تأهيل الصيادين
 2415 0 0 0 2415 1 2414 مراكز التدريب المهب 

Vocational Training Centres and 
Fishermen Training Institutes 

 Institutes of Health 2165 8 0 8 2157 0 2157 المعاهد الصحية

 Military Technological College 887 0 0 0 887 0 887 الكلية العسكرية التقنية

 Total 135493 4048 266 3782 131445 3749 127696 اإلجمالي 

 Total percentage %100 %3.0 %0.2 %2.8 %97.0 %2.8 %94.2 اإلجمالية النسبة
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Chart (2-7) شكل 

ي مؤسسات التعليم العالي  الطلبةنسبة 
 
 م2016/ 2015األكاديمي  للعام والجنسية حسب المرحلة الدراسية الدارسي   ف

Percentage of current students in HEIs by level of study and nationality in the academic year 2015/2016 
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 Table( 16-2) جدول

ي 
 
 م2016/ 2015األكاديمي  للعام حسب التخصص الرئيسي والمرحلة الدراسية والجنسية مؤسسات التعليم العالي  أعداد الطلبة الدارسي   ف

Number of current students in HEIs by field of study, level of study and nationality in the academic year 2015/2016 

 التخصص الرئيسي 

المرحلة الجامعية األول 
Undergraduates 

طلبة الدراسات العليا  
Postgraduates 

اإلجمالي 
Total 

Field of study  ي
ي  عمانى

ي  المجموع غت  عمانى
ي  عمانى

 المجموع غت  عمانى

Omani 
Non 

Omani 
Total Omani 

Non 
Omani 

Total 

 Management and commerce 40437 1499 114 1385 38938 1305 37633 اإلدارة والتجارة

بية  Education 3028 1141 24 1117 1887 9 1878 الي 

 Society and culture 11210 568 18 550 10642 272 10370 الثقافة والمجتمع

 Agriculture, environment, and related studies 233 15 2 13 218 0 218 والعلوم المرتبطة بهاالزراعة والبيئة 

 Health 6493 30 6 24 6463 483 5980 الصحة

يائية  Natural and physical sciences 4661 225 32 193 4436 26 4410 العلوم الطبيعية والفي  

 Architecture and building 2059 40 5 35 2019 129 1890 العمارة واإلنشاء

 Creative arts 3789 13 3 10 3776 50 3726 الفنون اإلبداعية

 Engineering and related technologies 35849 163 36 127 35686 1062 34624 الهندسة والتكنولوجيا المرتبطة بها

 Religion and philosophy 3774 53 1 52 3721 138 3583 الدين و الفلسفة

 Information technology 15820 301 25 276 15519 233 15286 تكنولوجيا المعلومات

 Personal services 89 0 0 0 89 1 88 الخدمات الشخصية

 Not applicable* 8051 0 0 0 8051 41 8010 ال ينطبق*

 Total 135493 4048 266 3782 131445 3749 127696 اإلجمالي 

 Total percentage %100 %3.0 %0.2 %2.8 %97.0 %2.8 %94.2 اإلجمالية النسبة

 Students in foundation program or the field of study is not specified by the student.   *Not applicable :                        الينطبق: طلبة السنة التأسيسية أو لم يتخصص الطالب بعد .                    *  
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Table (2-17) جدول 

م2016/ 2015أعداد الطلبة الخريجي   من مؤسسات التعليم العالي حسب طبيعة الدراسة ونوع المؤسسة والنوع للعام األكاديمي   

Number of graduates in HEIs by mode of study, HEI type and gender in the academic year 2015/2016 

 الدراسةطبيعة 

 المجموع HEI type                                               نوع المؤسسة                    
Total 

النسبة 
Percentage 

Mode of study 
 Private                   خاصة Public                      حكومية

 م ث ذ م ث ذ م ث ذ

M F T M F T M F T 

 Full time %88.9 20594 12936 7658 9197 6712 2485 11397 6224 5173 دوام كىلي 

ي 
 Part time %11.1 2569 858 1711 2494 799 1695 75 59 16 دوام جزئ 

 Total %100 23163 13794 9369 11691 7511 4180 11472 6283 5189 اإلجمالي 
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Table (2-18) جدول 

م2016/ 2015الخريجي   من مؤسسات التعليم العالي حسب المؤسسة التعليمية والجنسية والنوع للعام األكاديمي أعداد الطلبة   

Number of graduates in HEIs by HEI, nationality and gender in the academic year 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 المؤسسة التعليمية

ي         
ي       Omani                    عمانى

 Non Omani         غت  عمانى
المجموع 

Total 
HEI 

 م ث ذ م ث ذ

M F T M F T 

 Private Institutes 11691 612 255 357 11079 7256 3823 مؤسسات التعليم العالي الخاصة

 Technical Colleges 5563 0 0 0 5563 2570 2993 الكليات التقنية

 Sultan Qaboos University 2782 45 18 27 2737 1676 1061 جامعة السلطان قابوس

 Colleges of Applied Science 1159 10 4 6 1149 900 249 كليات العلوم التطبيقية

 Institutes of Health 756 0 0 0 756 556 200 المعاهد الصحية

 Military & Security HEIs 507 25 0 25 482 11 471 مؤسسات التعليم العالي العسكرية واالمنية

ي ومعاهد تأهيل الصيادين
 487 0 0 0 487 434 53 مراكز التدريب المهب 

Vocational Training Centres and 
Fishermen Training Institutes 

عية  Institute of Sharia Sciences 218 30 12 18 188 102 86 كلية العلوم الشر

 Total 23163 722 289 433 22441 13505 8936 اإلجمالي 
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Table (2-19) جدول 

 م2016/ 2015أعداد الطلبة الخريجي   من مؤسسات التعليم العالي حسب التخصص الرئيسي ونوع المؤسسة والنوع للعام األكاديمي 

Number of graduates in HEIs by field of study, HEI type and gender in the academic year 2015/2016 

 

 

 التخصص الرئيسي 

 Private            خاصة             Public                  حكومية       
المجموع 

Total 
النسبة 

Percentage 
Field of study م ث ذ م ث ذ 

M F T M F T 

 Management and commerce %31.1 7206 4992 2735 2257 2214 1558 656 اإلدارة والتجارة

 Engineering and related technologies %25.3 5869 2057 1014 1043 3812 1120 2692 الهندسة والتكنولوجيا المرتبطة بها

 Information technology %12.0 2786 1587 1095 492 1199 895 304 تكنولوجيا المعلومات

 Society and culture %8.0 1850 816 698 118 1034 446 588 الثقافة والمجتمع

 Health %7.2 1663 560 497 63 1103 800 303 الصحة

بية  Education %5.3 1230 816 669 147 414 287 127 الي 

يائية  Natural and physical sciences %4.3 1005 193 180 13 812 576 236 العلوم الطبيعية والفي  

 Creative arts %4.0 933 532 508 24 401 304 97 الفنون اإلبداعية

 Architecture and building %1.2 281 137 114 23 144 91 53 العمارة واإلنشاء

 Religion and philosophy %1.0 236 0 0 0 236 119 117 الدين و الفلسفة

 %0.4 95 0 0 0 95 79 16 والبيئة والعلوم المرتبطة بهاالزراعة 
Agriculture, environment, and related 
studies 

 Personal services %0.0 9 1 1 0 8 8 0 الخدمات الشخصية

 Total %100 23163 11691 7511 4180 11472 6283 5189 اإلجمالي 
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Chart (2-8) شكل 

 م2016/ 2015مؤسسات التعليم العالي حسب التخصص الرئيسي للعام األكاديمي نسبة الطلبة الخريجي   من 

Percentage of graduates in HEIs by field of study in the academic year 2015/2016 
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Table (2-20) جدول 

 م2016/2015أعداد الطلبة الخريجي   من مؤسسات التعليم العالي حسب نوع التمويل ونوع المؤسسة والنوع للعام األكاديمي            

Number of graduates in HEIs by type of funding, HEI type and gender in the academic year 2015/2016 

 

 نوع التمويل

 Total            المجموع       Private              خاصة    Public             حكومية    
النسبة 

Percentage 
Type of funding م ث ذ م ث ذ م ث ذ 

M F T M F T M F T 

 Public seat %43.7 10125 5755 4370 0 0 0 10125 5755 4370 مقعد حكومي 

ي الداخل
 Self payment in Oman %28.8 6662 3317 3345 6434 3172 3262 228 145 83 نفقة خاصة للدارسي   ف 

 Internal Scholarship – Full Fees %11.9 2753 2574 179 2750 2571 179 3 3 0 بعثة داخلية كاملة الرسوم الدراسية

 %3.4 798 666 132 798 666 132 0 0 0 بعثة داخلية كاملة للضمان االجتماعي 
Full internal scholarship for 
social welfare 

 Employee scholarship %3.2 736 345 391 303 72 231 433 273 160 بعثة موظف

 Public seat for employees %2.3 539 16 523 0 0 0 539 16 523 مقعد حكومي للموظفي   

 %1.9 433 373 60 433 373 60 0 0 0 بعثة داخلية جزئية لذوي الدخل المحدود
Partial Internal scholarship for 
low-income 

 Full internal grant %1.0 224 143 81 135 77 58 89 66 23 منحة داخلية كاملة

 Financial Support-Internal %0.8 187 177 10 187 177 10 0 0 0 إعانه دراسية داخلية

 Full internal scholarship %0.6 150 82 68 150 82 68 0 0 0 بعثة داخلية كاملة

 Employee Grant %0.6 147 76 71 143 72 71 4 4 0 منحة موظف

 Internal grant - Full Fees %0.6 130 84 46 130 84 46 0 0 0 منحة داخلية كاملة الرسوم الدراسية

 Partial internal grant %0.4 104 65 39 104 65 39 0 0 0 منحة داخلية جزئية

بعثة داخلية كاملة الرسوم مع مخصص 
 شهري

0 0 0 3 84 87 3 84 87 0.4% 
Internal Scholarship – Full Fees 
with monthly allowances 

 Seat for non Omanis %0.2 51 21 30 0 0 0 51 21 30 مقعد لغي  العمانيي   

 Partial internal scholarship %0.1 29 10 19 29 10 19 0 0 0 بعثة داخلية جزئية

 %0.0 8 6 2 8 6 2 0 0 0 إعانة دراسية داخلية مع مخصص شهري
Financial Support -Internal - 
with monthly allowances 

 Total %100 23163 13794 9369 11691 7511 4180 11472 6283 5189 اإلجمالي 
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Table (2-21) جدول   

 م2016/ 2015األكاديمي  للعام المؤسسة والنوع ونوع الحاصل عليه المؤهل أعداد الطلبة الخريجي   من مؤسسات التعليم العالي حسب

Number of graduates in HEIs by qualification obtained, HEI type and gender in the academic year 2015/2016 

 

 

 المؤهل الحاصل عليه

 Total                      المجموع       Private                   خاصة         Public                  حكومي          

Qualification obtained م ث ذ م ث ذ م ث ذ 

M F T M F T M F T 

 PHD 26 13 13 0 0 0 26 13 13 توراهدك

 Master degree 1378 645 733 1042 409 633 336 236 100 ماجستي  

/دبلوم الدراسات العليا  Postgraduate Diploma 81 58 23 2 0 2 79 58 21 دبلوم عالي

 6 3 3 6 3 3 0 0 0 شهادة تخصصية بعد البكالوريوس
Professional certificate after 
bachelor 

 Bachelor 13242 8367 4875 6923 4465 2458 6319 3902 2417 بكالوريوس

 Advance diploma\specialized 609 358 251 252 158 94 357 200 157 دبلوم متقدم/ تخصصي 

ي 
 487 434 53 0 0 0 487 434 53 شهادة مهنية / دبلوم مهب 

Vocational Certificate / 
Vocational Diploma 

 Diploma 6951 3538 3413 3083 2098 985 3868 1440 2428 دبلوم

بوي  383 378 5 383 378 5 0 0 0 دبلوم التأهيل الي 
Educational Rehabilitation 
Diploma 

 Total 23163 13794 9369 11691 7511 4180 11472 6283 5189 اإلجمالي 
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Chart (2-9) شكل 

 م2016/ 2015األكاديمي  للعام الحاصل علية ونوع المؤسسة المؤهل مؤسسات التعليم العالي حسبأعداد الطلبة الخريجي   من 

Number of graduates in HEIs by qualification obtained and HEI type in the academic year 2015/2016 
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Table (2-22) جدول   

 م2016/ 1520األكاديمي  وعدد السكان والنوع للعام والجنسيةأعداد الطلبة الخريجي   من مؤسسات التعليم العالي حسب المحافظة 

Number of graduates in HEIs by governorate, nationality, Population and gender in the academic year 2015/2016 

 المحافظة

ي          
ي      Omani                  عمانى

 Non omani         غت  عمانى

المجموع  
Total 

عدد السكان *
Population 

ى بالمحافظة  إل  نسبة الطلبة الدارسي 
إجمالي سكان المحافظة   

Percentage of  graduates in 
the governorate to the total 
number of the governorate 

population 

Governorate م ث ذ م ث ذ 

M F T M F T 

 Muscat %0.4 1441622 5786 515 234 281 5271 3012 2259 مسقط

 North Batinah %0.5 727148 3887 52 11 41 3835 2537 1298 شمال الباطنة

 Al Dakhiliya %0.7 441748 3143 10 4 6 3133 1737 1396 الداخلية

 South Batinah %0.7 400967 2610 9 4 5 2601 1738 863 جنوب الباطنة

 Dhofar %0.5 434952 2170 20 13 7 2150 1226 924 ظفار

 Al Dhahira %0.6 204398 1212 1 1 0 1211 739 472 الظاهرة

قية  North Sharqiya %0.7 265510 1738 0 0 0 1738 966 772 شمال الشر

قية  South Sharqiya %0.5 299043 1457 9 3 6 1448 941 507 جنوب الشر

يمي   Al-Buraymi %0.8 111394 933 106 19 87 827 487 340 الي 

 Musandam %0.3 43959 139 0 0 0 139 74 65 مسندم

 Al Wosta %0.2 43310 88 0 0 0 88 48 40 الوسط

 Total %0.5 4414051** 23163 722 289 433 22441 13505 8936 اإلجمالي 

ي لإلحصاء والمعلومات  *
                                                                                                                                                        Reference: National Center for Statistics and Information* المصدر: المركز الوطب 

ي اإلدارة العامة لألحوال المدنية خالل منتصف عام ا**
 
         Data include the registrated in the Directorate General of civil status for mid year** 2016                                    2016لبيانات تمثل عدد المسجلي   ف

ي لإلحصاء 
 .according to the National Center for Statistics and Information                                                                                                                              .والمعلوماتحسب بيانات المركز الوطب 
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Table (2-23) جدول    

 م2016/ 2015األكاديمي  والجنسية للعام التعليم العالي حسب المؤسسة التعليمية والمرحلة الدراسيةأعداد الطلبة الخريجي   من مؤسسات 

Number of graduates in HEIs by HEI, level of study and nationality in the academic year 2015/2016 

 المؤسسة التعليمية

المرحلة الجامعية األول 
Undergraduates 

سات العليا     طلبة الدرا
Postgraduates 

اإلجمالي 
Total 

HEI  ي
ي  عمانى

ي  المجموع غت  عمانى
ي  عمانى

 المجموع غت  عمانى

Omani 
Non 

Omani 
Total Omani 

Non 
Omani 

Total 

 Private Institutions 11691 1044 46 998 10647 566 10081 مؤسسات التعليم العالي الخاصة

 Technical Colleges 5563 0 0 0 5563 0 5563 الكليات التقنية

 Sultan Qaboos University 2782 369 27 342 2413 18 2395 جامعة السلطان قابوس

 Colleges of Applied Science 1159 0 0 0 1159 10 1149 كليات العلوم التطبيقية

ي ومعاهد تأهيل 
مراكز التدريب المهب 

 الصيادين
487 0 487 0 0 0 821 

Vocational Training Centres and Fishermen 
Training Institutes 

 Institutes of Health 756 72 0 72 684 0 684 المعاهد الصحية

 Military & Security HEIs 507 0 0 0 507 25 482 نيةمسات التعليم العالي العسكرية واأل مؤس

عية  College of Sharia Sciences 218 0 0 0 218 30 188 كلية العلوم الشر

 Total 23163 1485 73 1412 21678 649 21029 اإلجمالي 

 Total percentage %100 %6.4 %0.3 %6.1 %93.6 %2.8 %90.8 اإلجمالية النسبة
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Chart (2-10) شكل 

 م2016/ 2015األكاديمي  الجنسية للعامو  المرحلة الدراسية أعداد الطلبة الخريجي   من مؤسسات التعليم العالي حسب

Number of graduates in HEIs by level of study and nationality in the academic year 2015/2016 
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Table (2-24) جدول    

 م2016/ 2015األكاديمي  للعام أعداد الطلبة الخريجي   من مؤسسات التعليم العالي حسب التخصص الرئيسي والمرحلة الدراسية والجنسية

Number of graduates in HEIs by Field of study, level of study and nationality in the academic year 2015/2016 

 التخصص الرئيسي 

المرحلة الجامعية األول 
Undergraduates 

طلبة الدراسات العليا  
Postgraduates 

اإلجمالي 
Total 

Field of study  ي
ي غت   عمانى

ي  المجموع عمانى
ي  عمانى

 المجموع غت  عمانى

Omani 
Non 

Omani 
Total Omani 

Non 
Omani 

Total 

 Management and commerce 7206 626 31 595 6580 276 6304 ة والتجارةاإلدار 

 Engineering and related technologies 5869 64 13 51 5805 182 5623 الهندسة والتكنولوجيا المرتبطة بها

 Information technology 2786 62 2 60 2724 41 2683 تكنولوجيا المعلومات

 Society and culture 1850 129 2 127 1721 47 1674 الثقافة والمجتمع

 Health 1663 82 2 80 1581 49 1532 الصحة

بية  Education 1230 444 15 429 786 1 785 الي 

يائية  Natural and physical sciences 1005 55 7 48 950 1 949 العلوم الطبيعية والفي  

 Creative arts 933 0 0 0 933 10 923 الفنون اإلبداعية

 Architecture and building 281 0 0 0 281 9 272 العمارة واإلنشاء

 Religion and philosophy 236 18 1 17 218 30 188 الدين و الفلسفة

 Agriculture, environment, and related studies 95 5 0 5 90 2 88 الزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة بها

 Personal services 9 0 0 0 9 1 8 الشخصيةالخدمات 

 Total 23163 1485 73 1412 21678 649 21029 اإلجمالي 

 Total percentage %100 %6.4 %0.3 %6.1 %93.6 %2.8 %90.8 اإلجمالية النسبة
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ي السلطنة 
ى
ي مؤسسات التعليم العالي ف

ى
 الفصل الثالث: الطلبة ذوو اإلعاقات ف

Chapter 3: Disabled Students in HEIs in Oman  
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ات:   أبرز المؤشر

  ي المؤسسات الحكومية
ى
ى ف  . %69.4، بينما بلغت بالمؤسسات الخاصة %30.6نسبة طلبة ذوي اإلعاقات الدارسي 

  ي تخصص اإلدارة والتجارة بنسبة
ى
ى ف الثقافة يليه تخصص  ،%45.4تركزت أعداد طلبة ذوي اإلعاقات الدارسي 

يائية والزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة بها  ،%19.0والمجتمع بنسبة  ى ي تخصصات العلوم الطبيعية والفت 
ى
بينما أقلها ف

 . %0.4 بنفس النسبة

  94.7معظم طلبة ذوو اإلعاقات يدرسون مؤهل البكالوروس بنسبة% . 

  ي المرحلة الجامعية األبلغت نسبة طلبة ذوي اإلعاقات
ى
ى ف بينما مرحلة الدراسات العليا فبلغت  %98.2ل والخريجي 

. من إجمال طلبة ذوي اإلعاقات  %1.8فقط  ى  الخريجي 

  ى من فئة الذكور  . %33.9بينما فئة اإلناث كانت فقط  %66.1نسبة طلبة ذوي اإلعاقات الخريجي 

  ى  من إجمالي طلبة ذوي اإلعاقات الدارسي 
ى  . %19.7نسبة طلبة ذوي اإلعاقات الخريجي 
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 Table( 3-1جدول )

ي مؤسسات التعليم العالي 
ي السلطنة  أعداد الطلبة ذوي اإلعاقات الدارسي   ف 

 م 2015/2016حسب طبيعة الدراسة ونوع المؤسسة والنوع للعام األكاديمي ف 

Number of disabled current students in HEIs in Oman by mode of study, HEI type and gender in the academic year 2015/2016 

Mode of study 
النسبة 

Percentage 

 Public                  حكومية          Private                 خاصة             Total                  المجموع          

 ذ ث م ذ ث م ذ ث م طبيعة الدراسة

T F M T F M T F M 

Full time 70.8% 201 82 119 136 57 79 65 25 40  دوام كىلي 

Part time 29.2% 83 20 63 61 15 46 22 5 17  ي
 دوام جزئ 

Total 100% 284 102 182 197 72 125 87 30 57  اإلجمالي 
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 Table( 3-2) جدول

ي السلطنة حسب المؤسسة التعليمية والجنسية والنوع  الدارسي    الطلبة ذوي اإلعاقاتأعداد         
ي مؤسسات التعليم العالي ف 

 م 2015/2016للعام األكاديمي ف 

Number of disabled current students in HEIs in Oman by HEI, nationality and gender in the academic year 2015/2016 

 المؤسسة التعليمية

ي       
ي    Omani                     عمانى

 Total                   المجموع         Non-Omani             غت  عمانى

HEI 
 م ث ذ م ث ذ م ث ذ

M F T M F T M F T 

 Private Institutes 197 72 125 4 1 3 193 71 122 مؤسسات التعليم العالي الخاصة

 Sultan Qaboos University 48 19 29 0 0 0 48 19 29 جامعة السلطان قابوس

عية  College of Sharia Sciences 27 7 20 2 0 2 25 7 18 كلية العلوم الشر

 Technical Colleges 7 2 5 0 0 0 7 2 5 الكليات التقنية

 5 2 3 0 0 0 5 2 3 كليات العلوم التطبيقية  
Colleges of Applied 
Science 

 Total 284 102 182 6 1 5 278 101 177 اإلجمالي 
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 Chart( 3-1شكل) 

ي السلطنة حسب المؤسسة التعليمية  الدارسي    الطلبة ذوي اإلعاقاتتوزي    ع 
 
ي مؤسسات التعليم العالي ف

 
 م 2015/2016للعام األكاديمي ف

Distribution of disabled current students in HEIs in Oman by HEI in the academic year 2015/2016 
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 Table( 3-3جدول )

ي السلطنة حسب التخصص الرئيسي ونوع المؤسسة والنوع للعام األكاديمي 
ي مؤسسات التعليم العالي ف 

 م 2015/2016 أعداد الطلبة ذوي اإلعاقات الدارسي   ف 

Number of disabled current students in HEIs in Oman by Field of study, HEI type and gender in the academic year 2015/2016 

 التخصص الرئيسي 

 Total               المجموع         Private            خاصة         Public              حكومية      

Field of Study م ث ذ م ث ذ م ث ذ 

M F T M F T M F T 

 Management and commerce 129 42 87 123 41 82 6 1 5 اإلدارة والتجارة

 Society and culture 54 21 33 25 7 18 29 14 15 الثقافة والمجتمع

 Religion and philosophy 27 7 20 0 0 0 27 7 20 الدين و الفلسفة

 Information technology 17 9 8 13 6 7 4 3 1 المعلوماتتكنولوجيا 

 7 0 7 2 0 2 5 0 5 الهندسة والتكنولوجيا المرتبطة بها
Engineering and related 
technologies 

 Creative arts 7 5 2 5 5 0 2 0 2 الفنون اإلبداعية

 Architecture and building 4 2 2 4 2 2 0 0 0 العمارة واإلنشاء

بية  Education  2 1 1 1 1 0 1 0 1 الي 

 Health 2 0 2 2 0 2 0 0 0 الصحة

يائية  Natural and physical sciences 1 1 0 0 0 0 1 1 0 العلوم الطبيعية والفي  

 1 1 0 0 0 0 1 1 0 الزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة بها
Agriculture, environment, and 
related studies 

  Not applicable* 33 13 20 22 10 12 11 3 8 ينطبقال *

 Total 284 102 182 197 72 125 87 30 57 اإلجمالي 

 *Not applicable: Students in foundation program or the field of study is not specified by the student .                       الينطبق: طلبة السنة التأسيسية أو لم يتخصص الطالب بعد .                    *  
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 Chart( 3-2شكل )

ي السلطنة حسب التخصص الرئيسي للعام األكاديمي  
 
ي مؤسسات التعليم العالي ف

 
 م 2015/2016نسبة الطلبة ذوي اإلعاقات الدارسي   ف

Percentage of disabled current students in HEIs in Oman by Field of study in the academic year 2015/2016 
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 Table( 3-4جدول )

ي السلطنة حسب نوع التمويل ونوع المؤسسة والنوع للعام األكاديمي  
ي مؤسسات التعليم العالي ف 

 م 2015/2016أعداد الطلبة ذوي اإلعاقات الدارسي   ف 

Number of disabled current students in HEIs in Oman by type of funding, HEI type and gender in the academic year 2015/2016 

 Total                المجموع         Private           خاصة         Public              حكومية         
Type of funding 

 م ث ذ م ث ذ م ث ذ نوع التمويل

  M F T M F T M F T 

 Partial internal scholarship 1 0 1 1 0 1 0 0 0 بعثة داخلية جزئية

بعثة داخلية جزئية لذوي الدخل 
 المحدود

0 0 0 1 0 1 1 0 1 
Partial internal scholarship for low-
income 

 Full internal scholarship 47 18 29 47 18 29 0 0 0 بعثة داخلية كاملة

 Internal scholarship – Full Fees 52 24 28 52 24 28 0 0 0 بعثة داخلية كاملة الرسوم الدراسية

بعثة داخلية كاملة الرسوم مع 
 مخصص شهري

0 0 0 2 4 6 2 4 6 
Internal scholarship – Full Fees with 
monthly allowances 

بعثة داخلية كاملة للضمان 
 االجتماعي 

0 0 0 2 1 3 2 1 3 
Full internal scholarship for social 
welfare 

 Employee scholarship 1 0 1 1 0 1 0 0 0 بعثة موظف

 Public seat 62 24 38 0 0 0 62 24 38 مقعد حكومي 

 Seat for non-Omanis 2 0 2 0 0 0 2 0 2 مقعد لغي  العمانيي   

 Partial internal grant 1 0 1 1 0 1 0 0 0 منحة داخلية جزئية

 Full internal grant 4 3 1 3 2 1 1 1 0 منحة داخلية كاملة

 Internal grant - Full Fees 1 0 1 1 0 1 0 0 0 منحة داخلية كاملة الرسوم الدراسية

 Employee grant 2 1 1 2 1 1 0 0 0 منحة موظف

ي الداخل
 Self payment in Oman 101 27 74 79 22 57 22 5 17 نفقة خاصة للدارسي   ف 

 Total 284 102 182 197 72 125 87 30 57 اإلجمالي 
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 Table( 3-5جدول )

ي السلطنة حسب المؤهل المطلوب ونوع المؤسسة والنوع للعام األكاديمي 
ي مؤسسات التعليم العالي ف 

  م 2015/2016 أعداد الطلبة ذوي اإلعاقات الدارسي   ف 

Number of disabled current students in HEIs in Oman by required qualification, HEI type and gender in the academic year 2015/2016 

 المؤهل المطلوب

 Total                           المجموع   Private                 خاصة      Public                  حكومية        

 

 Required qualification م ث ذ م ث ذ م ث ذ

M F T M F T M F T 

 Master degree 3 3 0 2 2 0 1 1 0 ماجستي  

 Bachelor 269 95 174 185 66 119 84 29 55 بكالوريوس/ليسانس

 Advance diploma\specialized 6 3 3 6 3 3 0 0 0 دبلوم متقدم/تخصصي 

 Diploma 6 1 5 4 1 3 2 0 2 دبلوم

 Total 284 102 182 197 72 125 87 30 57 اإلجمالي 
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 Table( 3-6جدول )

ي السلطنة حسب المؤسسة التعليمية والمرحلة الدراسية والنوع ذوي اإلعاقاتأعداد الطلبة 
 
ي مؤسسات التعليم العالي ف

 
 م 2015/2016للعام األكاديمي  الدارسي   ف

 Number of disabled current students in HEIs in Oman by HEI, level of study and gender in the academic year 2015/2016  

 المؤسسة التعليمية

                المرحلة الجامعية األول
Undergraduate level 

 طلبة الدراسات العليا
Postgraduate level 

 المجموع
Total 

HEI ذ 
M 

 ث
F 

 م
T 

 ذ
M 

 ث
F 

 م
T 

 ذ
M 

 ث
F 

 م
T 

 Sultan Qaboos University 48 19 29 1 1 0 47 18 29 جامعة السلطان قابوس

 Technical Colleges 7 2 5 0 0 0 7 2 5 الكليات التقنية

 Colleges of Applied Science 5 2 3 0 0 0 5 2 3 كليات العلوم التطبيقية

عية  College of Sharia Sciences 27 7 20 0 0 0 27 7 20 كلية العلوم الشر

 Private Institutions 197 72 125 2 2 0 195 70 125 مؤسسات التعليم العالي الخاصة

 Total 284 102 182 3 3 0 281 99 182 اإلجمالي 

 Total percentage %100 %35.9 %64.1 %1.1 %1.1 %0.0 %98.9 %34.9 %64.1 النسبة اإلجمالية
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 Table( 3-7جدول )

ي السلطنة حسب طبيعة الدراسة ونوع المؤسسة والنوع للعام األكاديمي أعداد 
 م 2015/2016الطلبة ذوي اإلعاقات الخريجي   من مؤسسات التعليم العالي ف 

Number of disabled graduates in HEIs in Oman by Mode of study, HEI type and gender in the academic year 2015/2016 

Mode of study 
 النسبة

Percentage 

 Public                   حكومية        Private               خاصة       Total            المجموع         

 طبيعة الدراسة
 م
T 

 ث
F 

 ذ
M 

 م
T 

 ث
F 

 ذ
M 

 م
T 

 ث
F 

 ذ
M 

Full time 64.3% 36 14 22 24 11 13 12 3 9  دوام كىلي 

Part time 35.7% 20 5 15 20 5 15 0 0 0  ي
 دوام جزئ 

Total 100% 56 19 37 44 16 28 12 3 9  اإلجمالي 
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 Table( 3-8جدول )

ي السلطنة حسب المؤسسة التعليمية والجنسية والنوع  الخريجي    الطلبة ذوي اإلعاقاتأعداد 
 م 2015/2016للعام األكاديمي من مؤسسات التعليم العالي ف 

Number of disabled graduates in HEIs in Oman by HEI, nationality and gender in the academic year 2015/2016 

 المؤسسة التعليمية
ي 
ي  Omani                عمانى

 Totalالمجموع               Non-Omani     غت  عمانى
 النسبة

Percentage 
HEI ذ 

M 
 ث
F 

 م
T 

 ذ
M 

 ث
F 

 م
T 

 ذ
M 

 ث
F 

 م
T 

 Technical Colleges %8.9 5 2 3 0 0 0 5 2 3 الكليات التقنية

 Sultan Qaboos University %7.1 4 0 4 0 0 0 4 0 4 جامعة السلطان قابوس

عية  College of Sharia Sciences %1.8 1 0 1 0 0 0 1 0 1 كلية العلوم الشر

ي 
ومعاهد تأهيل مراكز التدريب المهب 

 الصيادين
1 1 2 0 0 0 1 1 2 3.6% 

Vocational Training Centres and 

Fishermen Training Institutes 

 Private Institutions %78.6 44 16 28 3 1 2 41 15 26 مؤسسات التعليم العالي الخاصة

 Total %100 56 19 37 3 1 2 53 18 35 اإلجمالي 
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 Chart( 3-3شكل )

ي السلطنة حسب المؤسسة التعليمية للعام األكاديمي 
 
ي للطلبة ذوي اإلعاقات الخريجي   من مؤسسات التعليم العالي ف  م 2015/2016التوزي    ع النسب 

Percentage of disabled graduates in HEIs in Oman by HEI in the academic year 2015/2016 
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 Table( 3-9جدول )

ي السلطنة  اإلعاقات الخريجي   من مؤسسات التعليم العالي  أعداد الطلبة ذوي
 م 2015/2016حسب التخصص الرئيسي ونوع المؤسسة والنوع للعام األكاديمي ف 

Number of disabled graduates in HEIs in Oman by Field of study, HEI type and gender in the academic year 2015/2016 

 التخصص الرئيسي 

        حكومية       
Public 

 النسبة
خاصة                

Private 
 النسبة

المجموع                
Total 

Field of study 
 م ث ذ

Percentage 
 م ث ذ

Percentage 
 م ث ذ

M F T M F T M F T 

 Management and commerce 35 11 24 %88.6 31 9 22 %11.4 4 2 2 اإلدارة والتجارة

لوجيا المعلوماتو تكن  1 1 2 18.2% 5 4 9 81.8% 6 5 11 Information technology 

 5 2 3 %40.0 2 2 0 %60.0 3 0 3 الهندسة والتكنولوجيا المرتبطة بها
Engineering and related 

technologies 

 Society and culture 4 1 3 %50.0 2 1 1 %50.0 2 0 2 الثقافة والمجتمع

 Religion and philosophy 1 0 1 %0.0 0 0 0 %100 1 0 1 الدين و الفلسفة

 Total 56 19 37 %78.6 44 16 28 %21.4 12 3 9 اإلجمالي 
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 Table( 3-4شكل )

ي السلطنة  الخريجي   من مؤسسات التعليم العالي نسبة الطلبة ذوي اإلعاقات 
 م 2015/2016للعام األكاديمي  حسب التخصص الرئيسي ونوع المؤسسةف 

Percentage of disabled graduates in HEIs in Oman by Field of study and HEI type in the academic year 2015/2016 

 

 

 

 

 

11.4%
18.2%

60.0%

50.0%

100%

88.6%
81.8%

40.0%

50.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

اإلدارة والتجارة                  
Management and 

commerce   

تكنلوجيا المعلومات        
Information technology

الهندسة والتكنولوجيا المرتبطة بها  
Engineering and related 

technologies

الثقافة والمجتمع                
Society and culture   

الدين و الفلسفة                            
Religion and philosophy

Publicحكومية  

Privateخاصة  



70 
 

 Table( 3-10جدول )

ي السلطنة حسب نوع التمويل ونوع المؤسسة والنوع أعداد الطلبة ذوي
 م 2015/2016للعام األكاديمي  اإلعاقات الخريجي   من مؤسسات التعليم العالي ف 

Number of disabled graduates in HEIs in Oman by type of funding, HEI type and gender in the academic year 2015/2016 

 نوع التمويل

 Totalالمجموع                       Private              خاصة           Public           حكومية

Type of funding م ث ذ م ث ذ م ث ذ 

M F T M F T M F T 

ي الداخل
 Self payment in Oman 32 11 21 32 11 21 0 0 0 نفقة خاصة للدارسي   ف 

 Public seat 12 3 9 0 0 0 12 3 9 مقعد حكومي 

 Full internal scholarship 5 1 4 5 1 4 0 0 0 بعثة داخلية كاملة

 Full internal scholarship for social 2 2 0 2 2 0 0 0 0 بعثة داخلية كاملة للضمان االجتماعي 
welfare 

 Full internal grant 2 0 2 2 0 2 0 0 0 منحة داخلية كاملة

 Employee scholarship 1 0 1 1 0 1 0 0 0 بعثة موظف

 Internal grant - Full Fees 1 1 0 1 1 0 0 0 0 منحة داخلية كاملة الرسوم الدراسية

 Internal scholarship – Full Fees 1 1 0 1 1 0 0 0 0 الدراسيةبعثة داخلية كاملة الرسوم 

 Total 56 19 37 44 16 28 12 3 9 اإلجمالي 
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 Table( 3-11جدول )

ي السلطنة حسب المؤهل الحاصل عليه ونوع المؤسسة والنوع للعام األكا
 م2015/2016ديمي أعداد الطلبة ذوي اإلعاقات الخريجي   من مؤسسات التعليم العالي ف 

Number of disabled graduates in HEIs in Oman by qualification obtained, HEI type and gender in the academic year 2015/2016 

 المؤهل الحاصل عليه

 Totalالمجموع                      Privateخاصة                     Public          حكومية          

Qualification obtained   م ث ذ م ث ذ م    ث   ذ 

M F T M F T M F T 

 Master degree 1 1 0 1 1 0 0 0 0 ماجستي  

 Bachelor 45 13 32 40 13 27 5 0 5 بكالوريوس/ليسانس

 Advance diploma\specialized 1 0 1 0 0 0 1 0 1 دبلوم متقدم/تخصصي 

ي 
 2 1 1 0 0 0 2 1 1 شهادة مهنية/ دبلوم مهب 

Vocational Certificate / 

Vocational Diploma 

 Diploma 7 4 3 3 2 1 4 2 2 دبلوم

 Total 56 19 37 44 16 28 12 3 9 اإلجمالي 
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 Chart( 3-5شكل )

ي السلطنة حسب المؤهل الحاصل عليه ونوع المؤسسة للعام األكاديمي 
 
 م 2015/2016أعداد الطلبة ذوي اإلعاقات الخريجي   من مؤسسات التعليم العالي ف

Number of disabled graduates in HEIs in Oman by qualification obtained and HEI type in the academic year 2015/2016 
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 Table( 3-12جدول )

ي السلطنة حسب المؤسسة التعليمية والمرحلة الدراسية والنوع  ذوي اإلعاقاتأعداد الطلبة 
 
 م 2015/2016األكاديمي للعام الخريجي   من مؤسسات التعليم العالي ف

Number of disabled graduates in HEIs in Oman by HEI, level of study and gender in the academic year 2015/2016 

 المؤسسة التعليمية

المرحلة الجامعية األول        
Undergraduate level 

طلبة الدراسات العليا            
Postgraduate level  

 المجموع

HEL 
Total 

 م ث ذ م ث ذ م ث ذ

M F T M F T M F T 

 Private Institutions 44 16 28 1 1 0 43 15 28 مؤسسات التعليم العالي الخاصة

 Technical Colleges 5 2 3 0 0 0 5 2 3 الكليات التقنية

 Sultan Qaboos University 4 0 4 0 0 0 4 0 4 جامعة السلطان قابوس

ي ومعاهد 
مراكز التدريب المهب 

 تأهيل الصيادين
1 1 2 0 0 0 1 1 2 

Vocational Training Centres and 
Fishermen Training Institutes 

عية  College of Sharia Sciences 1 0 1 0 0 0 1 0 1 كلية العلوم الشر

 Total 56 19 37 1 1 0 55 18 37 اإلجمالي 

 Total percentage %100 %33.9 %66.1 %1.8 %1.8 %0.0 %98.2 %32.1 %66.1 اإلجماليةالنسبة 
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 الفصل الرابع: الطلبة العمانيون خارج السلطنة 

Chapter 4: Omani students abroad 
 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

ات:   أبرز المؤشر

  ي والدول العربية عىل نسبة ى خارج من  %3.9حازت دول مجلس التعاون الخليج  ى الدارسي  إجمالي الطلبة العمانيي 

 . ي جميع مراحل التعليم العالي
ى
 السلطنة ف

 ي تخصصات الهندسة والتكنولوجيا المرتبطة بها بنسبة لطلبةتمركز ا
ى
ى خارج السلطنة ف ى الدارسي  ، %43.4 العمانيي 

.  %9.7، ثم تخصص الصحة بنسبة%19.8يليها تخصص اإلدارة والتجارة بنسبة   عىل التوالي

  ي تخصص الهندسة والتكنولوجيا المرتبطة بها بنسبة
ى
ى من خارج السلطنة ف ى العمانيي  بلغت أعىل نسبة للخريجي 

ي تخصص الزراعة والبيئة والعلوم%18.6، يليها تخصص اإلدارة والتجارة بنسبة 34.5%
ى
 المرتبطة بها  ، وكانت أقلها ف

 
ً
 . % 0.4بنسبة ضئيلة جدا

 ى خارج السلطنة حيث بلغت النسبة حاز مؤهل البكالوريوس عىل أعىل ى العمانيي  ، يليه %64.2 نسبة من الخريجي 

ي مؤهل الدبلوم بنسبة %29.2مؤهل الماجستت  بنسبة 
ى
 فقط.  %0.3، بينما كانت أدناها ف
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 Table( 4-1جدول )
 م 2015/2016خارج السلطنة حسب الدولة والنوع للعام األكاديمي  الدارسي    أعداد الطلبة العمانيي   

Number of Omani current students abroad by country and gender in the academic year 2015/2016 

 الدولة
 النسبة م ث ذ

Country 

M F T Percentage 

ي   GCC countries %3.4 214 175 39 دول مجلس التعاون الخليج 

 Arabian countries %0.5 32 3 29 الدول العربية 

 Foreign countries %96.1 6051 2270 3781 الدول األجنبية

 Total %100 6297 2448 3849 اإلجمالي 
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 Table( 4-2جدول )
 م 20156/201األكاديمي أعداد الطلبة العمانيي   الدارسي   خارج السلطنة حسب التخصص الرئيسي والنوع للعام 

Number of Omani current students abroad by Field of study and gender in the academic year 2015/2016 

 التخصص الرئيسي 
 النسبة م ث ذ

Field of study 
M F T Percentage 

 Engineering and related technologies %43.4 2732 482 2250 الهندسة والتكنولوجيا المرتبطة بها

 Management and commerce %19.8 1244 602 642 اإلدارة والتجارة

 Health %9.7 611 439 172 الصحة

 Society and culture %8.5 534 324 210 الثقافة والمجتمع

يائية  Natural and physical sciences %6.5 408 237 171 العلوم الطبيعية والفي  

 Information technology %4.9 309 97 212 المعلوماتتكنولوجيا 

 Architecture and building %2.5 155 78 77 العمارة واإلنشاء

بية  Education %2.4 153 106 47 الي 

 Creative arts %2.2 138 77 61 الفنون اإلبداعية

 Personal services %0.1 7 4 3 الخدمات الشخصية

 %0.1 5 2 3 والعلوم المرتبطة بهاالزراعة والبيئة 
Agriculture, environment and related 
studies 

 Religion and philosophy %0.0 1 0 1 الدين و الفلسفة

 Total %100 6297 2448 3849 اإلجمالي 
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 Chart( 4-1شكل )

 م 2015/2016األكاديمي نسبة الطلبة العمانيي   الدارسي   خارج السلطنة حسب التخصص الرئيسي للعام 

Percentage of Omani current students abroad by Field of study in the academic year 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 
 

43.4%

19.8%

9.7%
8.5%

6.5%
4.9%

2.5% 2.4% 2.2%
0.1% 0.1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

الهندسة 
والتكنولوجيا 

المرتبطة بها   
Engineering 
and related 

technologies

اإلدارة والتجارة   

Management 
and commerce

الصحة                 

Health
الثقافة والمجتمع   

Society and 
culture

العلوم الطبيعية
والفيزيائية   
Natural and 

physical 
sciences

تكنلوجيا المعلومات   

Information 
technology

العمارة واإلنشاء   

Architecture 
and building

التربية            

Education
الفنون اإلبداعية   

Creative arts
الزراعة والبيئة 
والعلوم المرتبطة

بها   
Agriculture, 

environment 
and related 

studies

الخدمات الشخصية   

Personal 
services



79 
 

 Table( 4-3جدول )
 م 2015/2016أعداد الطلبة العمانيي   الدارسي   خارج السلطنة حسب نوع التمويل والنوع للعام األكاديمي 

Number of Omani current students abroad by type of funding and gender in the academic year 2015/2016 

 نوع التمويل
 م ث ذ

Type of funding 

M F T 

 Full external scholarship 5743 2123 3620 بعثة خارجية كاملة

ي للدراسات 
نامج الوطب  بعثة خارجية كاملة )الي 

 العليا(
168 180 348 

Full External scholarship (Post 
Graduate National Program) 

 Full external grant 171 127 44 منحة خارجية كاملة

 External financial support 28 16 12 إعانة دراسية خارجية

 Partial external grant 6 2 4 منحة خارجية جزئية

 Partial external scholarship 1  0 1 بعثة خارجية جزئية

 Total 6297 2448 3849 اإلجمالي 
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 Table( 4-4جدول )
 م 2015/2016أعداد الطلبة العمانيي   الدارسي   خارج السلطنة حسب المؤهل المطلوب والنوع للعام األكاديمي 

Number of Omani current students abroad by required qualification and gender in the academic year 2015/2016 

 المؤهل المطلوب
 النسبة م ث ذ

Required qualification 

M F T Percentage 

 PHD %4.8 301 150 151 دكتوراه

 Master degree %2.4 152 80 72 ماجستي  

 Specialized degree after bachelor %1.4 88 38 50 تخصصية بعد البكالوريوسشهادة 

 Bachelor %91.4 5756 2180 3576 بكالوريوس/ليسانس

 Total %100 6297 2448 3849 اإلجمالي 
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 Chart( 4-2شكل )

    م 2015/2016األكاديمي نسبة الطلبة العمانيي   الدارسي   خارج السلطنة حسب المؤهل المطلوب للعام 

of Omani current students abroad by required qualification in the academic year 2015/2016   Percentage 
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 Table( 4-5جدول )

 م 2015/2016والمرحلة الدراسية والنوع للعام األكاديمي  الدولةأعداد الطلبة العمانيي   الدارسي   خارج السلطنة حسب 

Number of Omani current students abroad by country, level of study and gender in the academic year 2015/2016 

 الدولة

 المرحلة الجامعية األول 
  Undergraduate level 

 مرحلة الدراسات العليا 
 Postgraduate level 

  المجموع        
 Total 

Country 
 م ث ذ م ث ذ م ث ذ

M F T M F T M F T 

ي   Gcc countries 214 175 39 4 0 4 210 175 35 دول مجلس التعاون الخليج 

 Arabian countries 32 3 29 17 2 15 15 1 14 الدول العربية

 Foreign countries 6051 2270 3781 432 228 204 5619 2042 3577 الدول األجنبية

 Total 6297 2448 3849 453 230 223 5844 2218 3626 اإلجمالي 
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 Table( 4-6جدول )

 م 2015/2016أعداد الطلبة العمانيي   الخريجي   خارج السلطنة حسب الدولة والنوع للعام األكاديمي 

Number of Omani graduates abroad by country and gender in the academic year 2015/2016  

 الدولة
 النسبة م ث ذ

Country 

M F T Percentage 

ي   GCC countries %8.4 56 45 11 دول مجلس التعاون الخليج 

 Arabian countries %2.7 18 3 15 الدول العربية

 Foreign countries %88.9 593 289 304 الدول األجنبية

 Total %100 667 337 330 اإلجمالي 
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 Table( 4-7جدول )

 م 2015/2016أعداد الطلبة العمانيي   الخريجي   خارج السلطنة حسب التخصص الرئيسي والنوع للعام األكاديمي 

Number of Omani graduates abroad by Field of study and gender in the academic year 2015/2016 

 التخصص الرئيسي 
 النسبة م ث ذ

Field of study 
M F T Percentage 

 Engineering and related technologies %34.5 230 69 161 الهندسة والتكنولوجيا المرتبطة بها

 Management and commerce %18.6 124 68 56 اإلدارة والتجارة

 Society and culture %11.5 77 43 34 الثقافة والمجتمع

 Health %9.4 63 39 24 الصحة

يائية  Natural and physical sciences %7.0 47 34 13 العلوم الطبيعية والفي  

بية  Education %4.8 32 25 7 الي 

 Information technology %4.8 32 18 14 لوجيا المعلوماتو تكن

 Architecture and building %4.6 31 20 11 العمارة واإلنشاء

 Creative arts %3.4 23 17 6 الفنون اإلبداعية

 Religion and philosophy %0.7 5 3 2 الدين و الفلسفة

 Agriculture, environment and related studies %0.4 3 1 2 الزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة بها

 Total %100 667 337 330 اإلجمالي 
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 Chart( 4-3شكل )

 م 2015/2016نسبة الطلبة العمانيي   الخريجي   خارج السلطنة حسب التخصص الرئيسي للعام األكاديمي 

Percentage of Omani graduates abroad by Field of study in the academic year 2015/2016 
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 Table( 4-8جدول )
  م 2015/2016أعداد الطلبة العمانيي   الخريجي   خارج السلطنة حسب نوع التمويل والنوع للعام األكاديمي 

Number of Omani graduates abroad by type of funding and gender in the academic year 2015/2016 

 نوع التمويل
 م ث ذ

Type of funding 

M F T 

 Full external scholarship 451 203 248 بعثة خارجية كاملة

ي للدراسات 
نامج الوطب  بعثة خارجية كاملة )الي 

 العليا(
52 93 145 

Full External scholarship (Post 
Graduate National Program)  

 Full external grant 42 28 14 منحة خارجية كاملة

 External financial support 23 11 12 إعانه دراسية خارجية

 Partial external grant 6 2 4 منحة خارجية جزئية

 Total 667 337 330 اإلجمالي 
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 Table( 4-9جدول )

 م 2015/2016أعداد الطلبة العمانيي   الخريجي   خارج السلطنة حسب المؤهل الحاصل عليه والنوع للعام األكاديمي 
Number of Omani graduates abroad by qualification obtained and gender in the academic year 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 المؤهل الحاصل عليه
 النسبة م ث ذ

Qualification obtained 

M F T Percentage 

 PHD %4.3 29 7 22 دكتوراه

 Master degree %29.2 195 114 81 ماجستي  

 Specialized degree after bachelor %1.9 13 5 8 تخصصية بعد البكالوريوسشهادة 

 Bachelor %64.2 428 211 217 بكالوريوس/ليسانس

 Diploma %0.3 2 0 2 دبلوم

 Total %100 667 337 330 اإلجمالي 
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  Chart(4-4شكل )

  م 2015/2016للعام األكاديمي  الحاصل عليهنسبة الطلبة العمانيي   الخريجي   خارج السلطنة حسب المؤهل 

Percentage of Omani graduates abroad by qualification obtained in the academic year 2015/2016 
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 Table( 4-10جدول )

 م 2015/2016والمرحلة الدراسية والنوع للعام األكاديمي  الدولةأعداد الطلبة العمانيي   الخريجي   خارج السلطنة حسب 

 Number of Omani graduates abroad by country, level of study and gender in the academic year 2015/2016     

 الدولة

المرحلة الجامعية األول   
Undergraduate level 

مرحلة الدراسات العليا    
Postgraduate level 

 المجموع     
                           Total 

Country 
 م ث ذ م ث ذ م ث ذ

M F T M F T M F T 

ي   GCC Countries 56 45 11 1 1 0 55 44 11 دول مجلس التعاون الخليج 

 Arabian Countries 18 3 15 3 0 3 15 3 12 الدول العربية

 Foreign Countries 593 289 304 220 120 100 373 169 204 الدول األجنبية

 Total 667 337 330 224 121 103 443 216 227 اإلجمالي 
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ي السلطنة
ى
ي مؤسسات التعليم العالي ف

ى
 الفصل الخامس: العاملون ف

Chapter 5: HEIs employees in Oman 
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ات:   أبرز المؤشر

  ى بمؤسسات التعليم من إجمالي  %36.6، بينما بلغت بالمؤسسات الخاصة %63.4العالي الحكومية نسبة العاملي 

 . ى بمؤسسات التعليم العالي  العاملي 

  ي مؤسسات التعليم العالي
ى
ى ف ى العمانيي   . %54.6نسبة العاملي 

  ي مؤسسات التعليم العالي
ى
ى ف ى غت  العمانيي   . %45.4نسبة العاملي 

  ي مؤسسات
ى
ى ف ى األكاديميي  ي المؤسسات الخاصة  5109التعليم العالي الحكومية عدد العاملي 

ى
 . 2774وعددهم ف

   ى عىل مؤهل  الماجستت ي مؤسسات التعليم العالي الحاصلي 
ى
ى ف ى العمانيي  ى األكاديميي  من مجموع  %13.2نسبة العاملي 

ى عىل مؤهل الماجستت  فنسبتهم  ى الحاصلي  ى غت  العمانيي  ، أما األكاديميي  ى ى األكاديميي   . %40.0العاملي 
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 Table( 5-1جدول )

 م 2015/2016للعام األكاديمي أعداد العاملي   بمؤسسات التعليم العالي حسب الجنسية ونوع المؤسسة والنوع 

Number of employees in HEIs by nationality, HEI type and gender in the academic year 2015/2016     

 الجنسية

 النسبة Total                     المجموع       Private                 خاصة       Public                   حكومية      

Nationality م ث ذ م ث ذ م ث ذ 
Percentage 

M F T M F T M F T 

ي 
 Omani %54.6 8875 3681 5194 2835 1351 1484 6040 2330 3710 عمائ 

ي 
 Non-Omani %45.4 7369 2139 5230 3110 936 2174 4259 1203 3056 غي  عمائ 

 Total %100 16244 5820 10424 5945 2287 3658 10299 3533 6766 اإلجمالي 

 .Data does not include the number of employees who retired or quit work-                                      . البيانات ال تشمل أعداد العاملي   التاركي   للخدمة والمحالي   للتقاعد -
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 Chart( 5-1شكل )

 م 2015/2016للعام األكاديمي نسبة العاملي   بمؤسسات التعليم العالي حسب الجنسية 

 Percentage of employees in HEIs by nationality in the academic year 2015/2016 
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 Table( 5-2جدول )

 م 2015/2016للعام األكاديمي أعداد العاملي   بمؤسسات التعليم العالي حسب نوع العمل ونوع المؤسسة والنوع 

Number of employees in HEIs by employment type, HEI type and gender in the academic year 2015/2016    

 نوع العمل

 Totalالمجموع                               Privateخاصة                                Publicحكومية                               

Employment type م ث ذ م ث ذ م ث ذ 

M F T M F T M F T 

 Academic 7447 2699 4748 2603 969 1634 4844 1730 3114 أكاديمي 

 Assistant academic 41 5 36 0 0 0 41 5 36 أكاديمي مساند

 Academic & administrative 395 107 288 171 44 127 224 63 161 أكاديمي و إداري

 Administrative 4335 1891 2444 1562 780 782 2773 1111 1662 إداري

 Medical services 86 51 35 34 26 8 52 25 27 خدمات صحية

 Services 1434 124 1310 988 115 873 446 9 437 خدمات مساعدة

ي 
 Technical 1977 650 1327 388 165 223 1589 485 1104 فب 

ف سكن  Hostel supervisor 320 279 41 199 188 11 121 91 30 مشر

 Other 209 14 195 0 0 0 209 14 195 أخرى

 Total 16244 5820 10424 5945 2287 3658 10299 3533 6766 اإلجمالي 

     Data does not include the number of employees who retired or quit work-                                            . البيانات ال تشمل أعداد العاملي   التاركي   للخدمة والمحالي   للتقاعد -
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 Chart( 5-2شكل )

 م 2015/2016للعام األكاديمي أعداد العاملي   بمؤسسات التعليم العالي حسب نوع العمل والنوع 

Number of employees in HEIs by employment type and gender in the academic year 2015/2016 
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 Table( 5-3جدول )

 م 2015/2016للعام األكاديمي أعداد العاملي   بمؤسسات التعليم العالي حسب أعىل مؤهل تعليمي حاصل عليه والجنسية والنوع 

Number of employees in HEIs by highest qualification held, nationality and gender in the academic year 2015/2016     

 تعليمي حاصل عليه أعىل مؤهل

ي       
ي   Omani                  عمانى

 Total               المجموع         Non-Omani         غت  عمانى

Highest qualification held م ث ذ م ث ذ م ث ذ 

M F T M F T M F T 

 PHD 2523 531 1992 1920 395 1525 603 136 467 دكتوراه

 Master degree 5004 2027 2977 3483 1258 2225 1521 769 752 ماجستي  

/دبلوم الدراسات العليا  Postgraduate diploma 78 33 45 42 13 29 36 20 16 دبلوم عالي

 Specialized degree after bachelor 22 10 12 17 7 10 5 3 2 شهادة تخصصية بعد البكالوريوس

  Bachelor 4259 2036 2223 1246 409 837 3013 1627 1386 بكالوريوس/ليسانس

 Specialized degree before bachelor 6 2 4 4 1 3 2 1 1 شهادة تخصصية قبل البكالوريوس

 Advance diploma 292 123 169 65 7 58 227 116 111 دبلوم متقدم/تخصصي 

 Diploma 1197 541 656 148 31 117 1049 510 539 دبلوم

ي شهادة مهنية/ 
 24 1 23 7 0 7 17 1 16 دبلوم مهب 

Vocational certificate\Vocational 
Diploma 

ية  Certificate associate\ Foundation 2 0 2 0 0 0 2 0 2 شهادة انجاز /سنة تحضي 

 Secondary school & equivalent 1520 370 1150 112 8 104 1408 362 1046 دبلوم التعليم العام وما يعادلها

 Not applicable* 1317 146 1171 325 10 315 992 136 856 ال ينطبق*

 Total 16244 5820 10424 7369 2139 5230 8875 3681 5194 اإلجمالي 

 .Not applicable: The qualification is different from the above list*                                                                                                                 ال ينطبق: المؤهل التعليمي يختلف عن عناض القائمة. *

 .Data does not include the number of employees who retired or quit work-                                                                              . البيانات ال تشمل أعداد العاملي   التاركي   للخدمة والمحالي   للتقاعد -
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 Table( 5-4جدول )

ي مؤسسات التعليم العالي حسب الجنسية ونوع المؤسسة والنوع 
 
 م 2015/2016للعام األكاديمي أعداد أعضاء الهيئة األكاديمية ف

 Number of academic staff in HEIs by nationality, HEI type and gender in the academic year 2015/2016     

 الجنسية

 Total                    المجموع         Private                    خاصة         Public                     حكومية        

Nationality م ث ذ م ث ذ م ث ذ 

M F T M F T M F T 

ي 
 Omani 2184 1045 1139 567 263 304 1617 782 835 عمائ 

ي 
 Non-Omani 5699 1766 3933 2207 750 1457 3492 1016 2476 غي  عمائ 

 Total 7883 2811 5072 2774 1013 1761 5109 1798 3311 اإلجمالي 

 .Data does not include the number of employees who retired or quit work-                         . البيانات ال تشمل أعداد العاملي   التاركي   للخدمة والمحالي   للتقاعد -
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 Table( 5-5جدول )

ي مؤسسات التعليم العالي حسب نوع العمل األكاديمي ونوع المؤسسة والنوع 
 
 م 2015/2016للعام األكاديمي أعداد أعضاء الهيئة األكاديمية ف

Number of academic staff in HEIs by academic employment function, HEI type and gender in the academic year 2015/2016     

 نوع العمل االكاديمي 

 Total                 المجموع        Private                 خاصة        Public                    حكومية       

Academic employment function 
 م ث ذ م ث ذ م ث ذ

M F T M F T M F T 

 Teaching only 6546 2373 4173 2193 886 1307 4353 1487 2866 تدريس فقط

 Teaching and research 808 198 610 510 109 401 298 89 209 تدريس وأبحاث

 Research only 40 12 28 20 1 19 20 11 9 أبحاث فقط

 Not applicable* 489 228 261 51 17 34 438 211 227 ال ينطبق*

 Total 7883 2811 5072 2774 1013 1761 5109 1798 3311 اإلجمالي 

    .Data does not include the number of employees who retired or quit work-                                                            . البيانات ال تشمل أعداد العاملي   التاركي   للخدمة والمحالي   للتقاعد -

  م. 2016/ 2015الذين لم يقوموا بالتدريس واإلبحاث  خالل العام األكاديمي ال ينطبق: أعداد األكاديميي   *

 *Not Applicable: Number of academic staff who have not been teaching and research or conducting research during the academic year 

2015/2016.                                                                                                                                                         
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 Table( 5-6جدول )

ي مؤسسات التعليم العالي حسب 
 
 م 2015/2016للعام األكاديمي والجنسية والنوع  عليهأعىل مؤهل تعليمي حاصل أعداد أعضاء الهيئة األكاديمية ف

Number of academic staff in HEIs by highest qualification held, nationality and gender in the academic year 2015/2016    

 أعىل مؤهل تعليمي حاصل عليه

ي         
ي            Omani             عمانى

 Total                    المجموع       Non-Omaniغت  عمانى

Highest qualification held  م ث ذ م ث ذ م ث ذ 

M F T M F T M F T 

 PHD 2409 513 1896 1862 383 1479 547 130 417 دكتوراه

 Master degree 4190 1750 2440 3153 1163 1990 1037 587 450 ماجستي  

/دبلوم   Postgraduate diploma 44 14 30 38 12 26 6 2 4 الدراسات العليادبلوم عالي

 Specialized degree after bachelor 18 9 9 14 7 7 4 2 2 شهادة تخصصية بعد البكالوريوس

  Bachelor 1138 520 618 582 198 384 556 322 234 بكالوريوس/ليسانس

 Specialized degree before bachelor 4 1 3 3 1 2 1 0 1 شهادة تخصصية قبل البكالوريوس

 Advance diploma 27 2 25 19 1 18 8 1 7 دبلوم متقدم/تخصصي 

 Diploma 31 2 29 19 1 18 12 1 11 دبلوم

ي 
 4 0 4 1 0 1 3 0 3 شهادة مهنية/ دبلوم مهب 

Vocational certificate\Vocational 
diploma 

 Secondary school & equivalent 14 0 14 8 0 8 6 0 6 دبلوم التعليم العام وما يعادلها

 Not applicable* 4 0 4 0 0 0 4 0 4 ينطبقال *

 Total 7883 2811 5072 5699 1766 3933 2184 1045 1139 اإلجمالي 

 .Data does not include the number of employees who retired or quit work-                                                                        . البيانات ال تشمل أعداد العاملي   التاركي   للخدمة والمحالي   للتقاعد -

 Not applicable: The qualification is different from the above list*.                                                                                                             ال ينطبق: المؤهل التعليمي يختلف عن عناض القائمة. *
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 Table( 6-1جدول )

  نمو مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة

The growth of higher education institutions in the Sultanate  

 نوع المؤسسة

سات التعليمية للعام األكاديمي عدد المؤس
2013 /2014 

 نسبة النمو 2016/ 2015سات التعليمية للعام األكاديمي عدد المؤس
HEI type 

Number of HEIs in the academic year 
2013/2014 

Number of HEIs in the academic year 
2015/2016 

Percentage growth 

 Public %2.5 41 40 حكومية

 Private %3.7 28 27 خاصة

 Total %3.0 69 67 اإلجمالي 
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 Table( 6-2جدول )

ي مؤسسات التعليم العالي  *أعداد الطلبة الدارسي   نمو 
 
ي السلطنة ف

 
  حسب المؤسسة التعليمية والعام األكاديمي ف

The growth of number of current students* in HEIs in Oman by HEI and academic year   

2016/ 2015 2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011 المؤسسة التعليمية  
 النمو السنوي معدل

Yearly growth 
rate 

 نسبة النمو الكلية
Total growth 

rate 
HEI 

 Technical Colleges %179.4 %35.9 35528 36642 34165 31893 12715** الكليات التقنية

 Private Institutions %39.8 %8.0 70294 68350 61957 54210 50279 مؤسسات التعليم العالي الخاصة

 Institutes of Health %18.8 %3.8 2165 2172 1845 1289 1823 الصحيةالمعاهد 

 Sultan Qaboos University %8.1- %1.6- 14215 14428 13847 13413 15469 جامعة السلطان قابوس

عية  College of Sharia Sciences %319.5 %63.9 3721 737 535 528 887 كلية العلوم الشر

 مؤسسات التعليم العالي 
 العسكرية واالمنية

589 560 337 420 519 -2.4% -11.9% Military & Security HEIs 

 Colleges of Applied Sciences %31.9- %6.4- 5749 6306 6645 6441 8448 كليات العلوم التطبيقية

ي ومعاهد 
مراكز التدريب المهب 

 تأهيل الصيادين
_ _ 

1638 2116 2415 
_ _ 

Vocational Training Centres 
and Fishermen Training 
Institutes 

 الكلية العسكرية التقنية
_ _ _ 

589 887 
_ _ Military Technological 

College 

 Total %50.2 %10.0  135493 131760 120969 108334 90210 اإلجمالي 

ي المرحلة الجامعية األول *
 
 .Data include all undergraduate and postgraduate students *                                                                                                                  والدراسات العليا. البيانات تشمل جميع أعداد الطلبة الدارسي   ف

ي للعام ا **
 . م2012/ 2011ألكاديمي البيان ال يشمل بيانات الكلية التقنية العليا بمسقط والكلية التقنية بإبراء لعدم توفي  البيانات المطلوبة للنظام اإلحصائ 

** Data does not include the data of Higher College of Technology at Muscat and Ibra College of Technology since it was not provided to the Higher Education Statistical System for the 
academic year 2011/2012. 

ي ومعاهد تأهيل الصيادينتم جمع بيانات ***
ي منذ العام األكاديمي  مراكز التدريب المهب 

 م. 2015/ 2014م والكلية العسكرية التقنية منذ العام األكاديمي 2014/ 2013للنظام اإلحصائ 
 *** Information about Vocational Training Centers and Fishermen Training Institutes has been collected for the statistical System since the academic year 2013/2014 and the 

Military Technological College since 2014/2015. 

ي العام األكاديمي ألتحقت أول دفعة للكلية العسكرية ال**** 
 
 .The first batch of Military Technological College students was enrolled in the academic year 2013/2014****                                       م. 2014/ 2013تقنية ف
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 Chart( 6-1شكل )

ي 
 
ي مؤسسات التعليم العالي ف

 
 السلطنة حسب العام األكاديمي نمو أعداد الطلبة الدارسي   ف

The growth of number of current students in HEIs in Oman by academic year 
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 Table( 6-3جدول )

ي مؤسسات التعليم العالي 
 
ي السلطنة نمو أعداد الطلبة الدارسي   ف

 
  حسب التخصص الرئيسي والعام األكاديمي ف

The growth of number of current students in HEIs in Oman by field of study and academic year  

2016/ 2015 2015/2014 2014/2013 2013/2012 **2012/2011 التخصص الرئيسي   
 التغيت  المطلق السنوي
Annual absolute 

change 
Field of study 

 Personal services 7.8 89 657 679 619 50 الخدمات الشخصية

 Architecture and building 163.6 2059 1944 2045 1435 1241 العمارة واإلنشاء

 3575.8 35849 37492 30465 26077 17970 الهندسة والتكنولوجيا المرتبطة بها
Engineering and related 
technologies 

 Management and commerce 3593.2 40437 37894 33374 30607 22471 اإلدارة والتجارة

 Society and culture 915.8 11210 11713 12337 10182 6631 الثقافة والمجتمع

يائية  Natural and physical sciences 206.8 4661 5196 4430 4945 3627 العلوم الطبيعية والفي  

 Creative arts 76.8 3789 4230 4135 4030 3405 الفنون اإلبداعية

 Health 30.6 6493 6815 8177 7656 6340 الصحة

 265.8- 233 677 331 590 1562 الزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة بها
Agriculture ,environment, and 
related studies 

 Information technology 355.8- 15820 15952 16076 16921 17599 تكنولوجيا المعلومات

بية  Education 213- 3028 2947 2942 3028 4093 الي 

 Religion and philosophy 281 3774 789 584 565 2369 الدين و الفلسفة

 Not applicable* 1039.8 8051 5454 5394 1679 2852 ال ينطبق*

 Total 9056.6  135493 131760 120969 108334 90210 اإلجمالي 

 Not applicable: Students in foundation program or the field of study is not specified by the student*              الينطبق: طلبة السنة التأسيسية أو لم يتخصص الطالب بعد.              * 

ي للعام األكاديمي البيان ال يشمل بيانات الكلية التقنية العليا بمسقط والكلية التقنية بإبر  **
 م. 2012/ 2011اء لعدم توفي  البيانات المطلوبة للنظام اإلحصائ 

** Data does not include the data of Higher College of Technology at Muscat and Ibra College of Technology since it was not provided to the Higher Education 

Statistical System for the academic year 2011/2012 . 
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 Table( 6-4جدول )

ي مؤسسات التعليم العالي 
 
ي السلطنة نسبة الطلبة الدارسي   ف

 
  حسب الجنسية والعام األكاديمي ف

Percentage of current students in HEIs in Oman by nationality and academic year 

2016/ 2015 2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011 الجنسية  Nationality 

ي 
 Omani %97.0 %97.1 %97.4 %97.5 %97.2 عمائ 

ي 
 Non - Omani %3.0 %2.9 %2.6 %2.5 %2.8 غي  عمائ 

 

 

 Table( 6-5جدول )

ي مؤسسات التعليم العالي 
ي السلطنة نسبة اإلناث من إجمالي الدارسي   ف 

  حسب نوع المؤسسة والعام األكاديمي ف 

  Percentage of female from total current students in HEIs in Oman by HEI type and academic year  

2016/ 2015 2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011 نوع المؤسسة   HEI type 

 Public %50.8 %49.1 %47.7 %45.6 %45.8 حكومية

 Private %65.8 %65.7 %67.1 %63.4 %61.4 خاصة

 Total %58.6 %57.7 %57.7 %54.5 %54.5 اإلجمالي 
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 Chart( 6-2شكل )

ي السلطنة حسب نوع المؤسسة والعام األكاديمي   
 
ي مؤسسات التعليم العالي ف

 
 نسبة اإلناث من إجمالي الدارسي   ف

Percentage of female from total current students in HEIs in Oman by HEI type and academic year  
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 Table( 6-6جدول )

ي مؤسسات التعليم العالي 
 
ي السلطنة نسبة اإلناث من إجمالي الدارسي   ف

 
  حسب التخصص الرئيسي والعام األكاديمي ف

Percentage of female from total current students in HEIs in Oman by field of study and academic year  

2016/ 2015 2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011 التخصص الرئيسي   Field of study 

يائية  Natural and physical sciences %78.5 %68.6 %67.6 %65.0 %61.6 العلوم الطبيعية والفي  

 Information technology %72.8 %72.4 %67.4 %57.6 %56.9 تكنولوجيا المعلومات

 Engineering and related technologies %36.6 %35.8 %37.8 %36.5 %30.5 الهندسة والتكنولوجيا المرتبطة بها

 Architecture and building %79.6 %81.1 %81.1 %78.3 %66.8 العمارة واإلنشاء

 %86.7 %58.9 %48.0 %47.5 %48.7 الزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة بها
Agriculture ,environment, and 
related studies 

 Health %80.3 %79.8 %68.7 %67.5 %78.8 الصحة

بية  Education %61.3 %61.7 %58.5 %62.1 %63.8 الي 

 Management and commerce %59.7 %61.0 %60.6 %56.0 %52.0 اإلدارة والتجارة

 Society and culture %75.1 %68.0 %62.8 %59.6 %70.8 الثقافة والمجتمع

 Religion and philosophy %57.3 %35.4 %34.8 %43.2 %64.7 الدين و الفلسفة

 Creative arts %87.1 %85.1 %83.4 %78.7 %76.5 الفنون اإلبداعية

 Personal services %32.6 %93.8 %81.9 %79.5 %32.0 الخدمات الشخصية

 Not applicable* %50.5 %48.9 %57.2 %58.4 %59.2 ال ينطبق*

 Total percentage %58.6 %57.7 %57.7 %54.5 %54.5 النسبة اإلجمالية

 Not applicable: Students in foundation program or the field of study is not specified by the student*   الينطبق: طلبة السنة التأسيسية أو لم يتخصص الطالب بعد.                  *

. 
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 Table( 6-7جدول )

ي السلطنة من مؤسسات التعليم العالي  *نمو أعداد الطلبة الخريجي   
 
  حسب المؤسسة التعليمية والعام األكاديمي ف

The growth of number of graduates* in HEIs in Oman by HEI and academic year  

2016/ 2015 2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011** المؤسسة التعليمية  
 معدل النمو السنوي

Yearly growth rate 
HEI 

 Technical Colleges %12.8 5563 4165 5697 4499 3392 الكليات التقنية

مؤسسات التعليم العالي العسكرية 
 واألمنية

186 164 361 601 507 34.5% Military & Security HEIs 

 Private Institutions %20.8 11691 8879 8356 6599 5734 مؤسسات التعليم العالي الخاصة

 Institutes of Health %4.2 756 507 249 790 625 المعاهد الصحية

عية  College of Sharia Sciences %3.3 218 134 172 388 187 كلية العلوم الشر

 Sultan Qaboos University %0.2- 2782 2880 2518 3002 2810 جامعة السلطان قابوس

 Colleges of Applied Sciences %4.5- 1159 1439 1109 1233 1493 كليات العلوم التطبيقية

ي ومعاهد ***
مراكز التدريب المهب 

 تأهيل الصيادين
_ _ _ _ 

487 _ 
***Vocational Training Centres 
and Fishermen Training 
Institutes 

 الكلية العسكرية التقنية****
_ _ _ _ _ _ ****Military Technological 

College 

 Total %12.1 23163 18605 18462 16675 14427 اإلجمالي 

ي المرحلة الجامعية *
 
 .Data include all undergraduate and postgraduate students * األول والدراسات العليا. البيانات تشمل جميع أعداد الطلبة الخريجي   ف

البيان ال يشمل بيانات الكلية التقنية العليا بمسقط والكلية التقنية بإبراء لعدم توفر البيانات المطلوبة للنظام  **
ي للعام األكاديمي 

 م.  2012/ 2011اإلحصائ 

** Data does not include the data of Higher College of Technology at Muscat and Ibra College of 
Technology since it was not provided to the Higher Education Statistical System for the academic year 
2011/2012. 

ي ومعاهد تأهيل الصيادينجمع بيانات  بدأ ***
ي منذ العام األكاديمي  مراكز التدريب المهب 

 م 2014/ 2013للنظام اإلحصائ 
 م. 2015/ 2014والكلية العسكرية التقنية منذ العام األكاديمي 

*** Information about Vocational Training Centers and Fishermen Training Institutes has been 
collected for the statistical System since the academic year 2013/2014 and the Military Technological 
College since 2014/2015. 

ي العام األكاديمي **** 
 
 م. 2014/ 2013ألتحقت أول دفعة للكلية العسكرية التقنية ف

****The first batch of Military Technological College students was enrolled in the academic year 

2013/2014. 
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 Table( 6-8جدول )

ي السلطنة من مؤسسات التعليم العالي  *نمو أعداد الطلبة الخريجي   
 
  حسب التخصص الرئيسي والعام األكاديمي ف

The growth of number of graduates* in HEIs in Oman by field of study and academic year  

2016/ 2015 2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011** التخصص الرئيسي   
 معدل النمو السنوي

Yearly growth rate 
Field of study 

يائية  Natural and physical sciences %7.2 1005 861 893 746 739 العلوم الطبيعية والفي  

 Architecture and building %21.3 281 250 322 278 136 العمارة واإلنشاء

 Personal services %8.0- 9 58 63 27 15 الخدمات الشخصية

 %15.8 5869 4445 5599 4349 3275 الهندسة والتكنولوجيا المرتبطة بها
Engineering and related 
technologies 

 Management and commerce %24.3 7206 5499 5057 3951 3251 اإلدارة والتجارة

 Society and culture %7.9 1850 1998 1318 1507 1324 الثقافة والمجتمع

 Information technology %5.5 2786 2399 2183 1786 2181 تكنولوجيا المعلومات

 Creative arts %0.8 933 989 906 960 895 الفنون اإلبداعية

 Health %7.4 1663 1152 915 1454 1212 الصحة

 Religion and philosophy %5.2 236 149 174 388 187 الدين والفلسفة

بية  Education %1.0 1230 779 1001 1198 1170 الي 

 %25.2 95 26 31 31 42 الزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة بها
Agriculture ,environment, and 
related studies 

 Total %12.1  23163 18605 18462 16675 14427 اإلجمالي 

ي المرحلة الجامعية األول والدراسات العليا. البيانات تشمل جميع أعداد الطلبة *
 
 Data include all undergraduate and postgraduate students * الخريجي   ف

البيانات  ر والكلية التقنية بإبراء لعدم توفالبيان ال يشمل بيانات الكلية التقنية العليا بمسقط  **
ي للعام األكاديمي 

 . م 2012/ 2011المطلوبة للنظام اإلحصائ 

** Data does not include the data of Higher College of Technology at Muscat and Ibra 
College of Technology since it was not provided to the Higher Education Statistical 
System for the academic year 2011/2012. 
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 Chart( 6-3شكل )

ي السلطنة حسب العام األكاديمي نمو أعداد الطلبة 
 
 الخريجي   من مؤسسات التعليم العالي ف

The growth of number of graduates in HEIs in Oman by academic year 
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 Table( 6-9جدول )

ي السلطنة نسبة الطلبة الخريجي   من مؤسسات التعليم العالي 
 
 حسب الجنسية والعام األكاديمي ف

Percentage of graduates in HEIs in Oman by nationality and academic year 

2016/ 2015 2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011 الجنسية  Nationality 

ي 
 Omani %96.9 %97.0 %97.3 %97.8 %97.0 عمائ 

ي 
 Non - Omani %3.1 %3.0 %2.7 %2.2 %3.0 غي  عمائ 

 

 

 Table( 6-10جدول )

ي مؤسسات التعليم العالي 
ي السلطنة نسبة اإلناث من إجمالي الخريجي   ف 

 حسب نوع المؤسسة والعام األكاديمي ف 

Percentage of female from total graduates in HEIs in Oman by HEI type and academic year 

2016/ 2015 2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011 نوع المؤسسة   HEI type 

 Public %54.8 %50.2 %49.2 %51.4 %51.9 حكومية

 Private %64.2 %61.7 %62.5 %63.3 %59.9 خاصة

 Total percentage %59.6 %55.7 %55.2 %56.1 %55.1 النسبة اإلجمالية
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 Table( 6-11جدول )

ي مؤسسات التعليم العالي 
 
ي السلطنة نسبة اإلناث من إجمالي الخريجي   ف

 
 حسب التخصص الرئيسي والعام األكاديمي ف

Percentage of female from total graduates in HEIs in Oman by field of study and academic year 

2016/ 2015 2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011 التخصص الرئيسي   Field of study 

يائية  Natural and physical sciences %75.2 %72.4 %72.5 %73.6 %70.9 العلوم الطبيعية والفي  

 Information technology %71.4 %66.5 %60.3 %56.9 %61.5 تكنولوجيا المعلومات

 Engineering and related technologies %36.4 %31.7 %36.3 %34.4 %25.5 الهندسة والتكنولوجيا المرتبطة بها

 Architecture and building %73.0 %70.8 %67.4 %64.4 %64.7 العمارة واإلنشاء

 %83.2 %61.5 %58.1 %54.8 %45.2 الزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة بها
Agriculture ,environment, and related 
studies 

 Health %78.0 %81.8 %81.4 %75.7 %76.7 الصحة

بية  Education %77.7 %57.0 %69.9 %70.4 %65.0 الي 

 Management and commerce %59.6 %57.5 %55.3 %55.7 %54.3 والتجارةاإلدارة 

 Society and culture %61.8 %54.0 %64.0 %66.5 %70.2 الثقافة والمجتمع

 Religion and philosophy %50.4 %45.6 %56.9 %48.2 %63.6 الدين و الفلسفة

 Creative arts %87.0 %80.0 %79.2 %77.4 %69.2 الفنون اإلبداعية

 Personal services %100 %94.8 %95.2 %96.3 %86.7 الخدمات الشخصية

 Total percentage  %59.6 %55.7 %55.2 %56.1 %55.1 النسبة اإلجمالية
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