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 تمھید
جمیع الخریجین من حملة الدبلوم والبكالوریوس  2015شمل مسح الخریجین 

(سنة  2012/2013والماجستیر والدكتوراه الذین تخرجوا في العام األكادیمي 

 بع��د(أربع س������نوات  2009/2010التخرج) والع��ام األك��ادیمي  بع��دواح��دة 

التخرج). ویكمن أھمی�ة اختی�ار ھ�اتین الفئتین الى ان الفئ�ة األولى أكثر ق�درة 

س��وق العمل من التخص��ص��ات على  وفھم حاجةعلى تقییم المرحلة الدراس��یة 

ئة العمل  یة ھي األقدر على تقییم بی ثان ئة ال ما الف مدى القص������یر، بین ن یتعوال

فھم حاجة الس������وق على المدى الطویل من حیث التدریب مش�������اركتھم على 

 /الدراسة/ التأھیل.

إحدى  2015بلغ عدد مؤس��س��ات التعلیم العالي المش��اركة في مس��ح الخریجین 

مؤس��س��ات بعدم توفر خریجین نظراً  )6() مؤس��س��ة كما أفادت 51( خمس��ینو

ك في المس�����ح ألف خریج، بینما ش������ار 36541لحداثتھا. اس������تھدف المس������ح 

بنس��بة اس��تجابة  12551ألف خریج وكان عدد المكملین لالس��تبانات  18724

لعدم مطبقتھا لمعاییر ) اس����تبانة 51تم حذف (وقد  )،%34( وص����لت الى كلیة

  النتائج التي یستعرضھا ھذا التقریر ومن أبرز .الفئة المستھدفة

خلیة الدا خریجي البعثاتمن كل القطاع الحكومي ھو المشغل الرئیسي ل •

 والخارجیة.

خریجي البعث���ات ال���داخلی���ة ھم أكثر توظیف���ا في القط���اع الخ���اص من  •

 خریجي البعثات الخارجیة.

حس��ب نوع 2015نتائج دراس��ة مس��ح الخریجین الى  في ھذا التقریرنتطرق س��

 وینقسم التقریر الى فصلین وھما: البعثة الدراسیة (داخلیة وخارجیة).
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بیانات الخریجین المش������اركین العامة كالنوع وس������نة یتناول  الفص������ل األول:

التخرج والمؤھل والمجال العام للدراس������ة وكذلك یناقش ھذا الفص������ل الحالة 

رھ��ا بع��دة متغیرات ك��النوع والمؤھ��ل لوظیفی��ة للخریجین المش�������اركین وت��أثا

نوع البعثة  حس������بتغرقة للحص������ول على وظیفة وقطاع العمل والمدة المس������

مع  الخریجین ق��دراتومواءم��ة مھ��ارات و ال��دراس������ی��ة (داخلی��ة/خ��ارجی��ة)

ایض�����ا للمھارات المكتس�����بة والمطلوبة یتطرق وس����� ،س�����وق العملاحتیاجات 

 وأسباب رفض الخریجین للعروض الوظیفیة.

 

 2009/2010 األكادیميیس���تھدف المقارنة بین خریجي العام  الفص���ل الثاني:

حس��������ب ع��دة متغیرات ك��البی��ان��ات الع��ام��ة  2012/2013والع��ام األك��ادیمي 

رقة والمدة المس��تغ العمل قطاعونوع نوع الحس��ب للخریجین والحالة الوظیفیة 

بالنس������بة لكل من خریجي البعثات  للحص������ول على وظیفة واألجر الش������ھري

 .والخارجیةالداخلیة 
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(خارجیة / الفص����ل األول: توزیع الخریجین المش����اركین حس����ب نوع البعثة 

 داخلیة)

 

 الى 2015اش��ارت بیانات مس��ح الخریجین 

أن نس��بة الخریجین المش��اركین من البعثات 

بینما كانت نسبة  )%7.4الخارجیة شّكلت (

لداخلیة المش�������اركین من  خریجي البعثات ا

 ،من المجموع الكلي للمشاركین )% (92.6

 ).1-1الجدول(كما یوضحھ 

 

 

 بیانات المشاركین عامة 1-1 

ین اركتوزیع خریجي البعثات الخارجیة والداخلیة المش )1-2( الجدول یوضح

 في مسح الخریجین حسب النوع.



5 
 

بة أكبر من نس�� البعثات الداخلیة كانت نس��بة الخریجات المش��اركات منحیث  

)، في الجانب اآلخر %64.1( البعثات الخارجیة حیث بلغتالمش�����اركات من 

 لىوص���لت ا البعثات الخارجیة المش���اركین من الذكور الخریجیننس���بة كانت 

سنوي للقبول الموحد للعام ) 57.8%( شیر الیھ التقریر االحصائي ال وھذا ما ی

 اعلى) %61.9أن نسبة الذكور المبعوثین للخارج (ب 2014/2013األكادیمي 

بةمن  بة االناثف وبش������كل عام). %38.0( المبعوثات االناث نس������  ان نس������

لمشاركین لالكلي  للمجموع بالنسبةالمشاركین الذكور  نسبة تفوق المشاركات

  .)%62.5(حیث بلغت نسبتھن 

 ) فیوضح توزیع الخریجین المشاركین حسب مؤھالتھم.3-1أما جدول (
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 البعثات الداخلیة والخارجیة على المش������اركین عند دراس������ة توزیع الخریجین

 البعثات الداخلیة من المش��اركین منؤھالتھم نالحظ ان النس��بة األكبر حس��ب م

الدبلوم مؤھل ھا حملة یلی) %58.4(لیسانس البكالوریوس/مؤھل حملة  م منھ

. )%0.0بنس������بة (الدكتوراه  مؤھل حملة فھم مش������اركة ) اما اقلھم% 22.6(

سبة كان وكذلك سبة األكبرللبعثات الخارجیة  الحال بالن  مشاركینمن ال فان الن

 مؤھ��ل تلیھ��ا حمل��ة )%65.3(البك��الوریوس/لیس��������انس مؤھ��ل ھي لحمل��ة 

مؤھل ش���ھادة مھنیة/دبلوم ھم حملة مش���اركة ) اما اقلھم % 20.3(الماجس���تیر 

 .)%1.3بنسبة ( مھني

 

 المجال العام للدراسةحسب  المشاركین توزیع الخریجین) 1-1( الشكلویبین 

 والخارجیة.البعثات الداخلیة في 



7 
 

ل خریجي مجا من الداخلیةالبعثات  المش��اركین من من علىالنس��بة األ وكانت 

اإلدارة والتج��ارة مج��ال ) ثم یلی��ھ خریجي %21.4تكنولوجی��ا المعلوم��ات (

سبة  )19.1%( سبة  من خریجيكانت مشاركة واقل ن سفة بن مجال الدین والفل

)0.4%( . 

بة الثقافة والمجتمع یش����كلون النس����فإن خریجي أما بالنس����بة للبعثات الخارجیة 

 )%14.9( التربیة) ثم خریجي %32.6(من الخریجین المش�������اركین  علىاأل

بلغت خریجي مجال العمارة واإلنش���اء بنس���بة وأقل نس���بة مش���اركة كانت من 

)0.7%.( 

 

 للخریجین المشاركین الحالة الوظیفیة 2-1

 

) الحالة 1-4( الجدول المقابلیوض������ح 

(ال��ذین لم یكن  الوظیفی��ة للمش�������اركین

ي خریجمن  لدیھم وظیفة قبل التخرج)

بین ی حیث .الداخلیة والخارجیة البعثات

من خریجي  أن نس����بة العاملینالجدول 

) وأن %42.9البعثات الداخلیة بلغت (

من خریجي البعث��ات  الع��املیننس������ب��ة 

حیث  )%52.4الخارجیة وصلت الى (

نس������ب��ة الع��املین من خریجي  ك��ان��ت

خارجیة  )9.5بمقدار ( أكبر البعثات ال

  .نقطة مئویة
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ح لدینا ان ضتلخریجین حسب نوع البعثة والنوع یبعد دراسة الحالة الوظیفیة ل

نس������ب��ة ال��ذكور الع��املین 

وال���ح���اص��������ل���ی���ن ع���ل���ى 

عث���ات  ب ل من ا ھم  مؤھالت

تص���������ل ال��ى ال���داخ��ل��ی���ة 

) أم����ا االن����اث 76.9%(

 والخریجات من العامالت

 تالبعث��ات ال��داخلی��ة فك��ان��

). أم�ا %33.2نس������بتھن (

بالنس�����بة لخریجي البعثات 

ة نس�����ب تالخارجیة فقد كان

ال����ذك����ور ال����ع����ام����ل����ی����ن 

نس������بة  ت) وبلغ69.2%(

االن���اث ال���ع���ام���الت م���ن 

خ���ری���ج���ات ال���ب���ع���ث���ات 

للحص����ول على  للذكور فرص أفض����لأن  نا). ویتض����ح ل%39.1الخارجیة (

 .التي حصل علیھابغض النظر عن نوع البعثة  وظیفة مقارنة باإلناث
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المؤھل لة الوظیفیة للخریجین المش���اركین حس���ب ) الحا1-6الجدول (یوض���ح 

یتبین ان نس�����بة العاملین الحاص�����لین على مؤھالت الدكتوراه حیث الدراس�����ي 

 100( توظیف حیث بلغت والماجس����تیر من البعثات الداخلیة ھم أعلى نس����بة

حملة  من وكانت نس������بة المش������اركین العاملین التوالي،) على %76.7) و(%

 ).%49.2مؤھل البكالوریوس/لیسانس (
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 311عدد العاملین  اجمالي بلغفقد أما بالنس������بة لخریجي البعثات الخارجیة  

لدكتوراهخریج  نت لخریجي مؤھالت ا كا عاملین  بة لل  )%100( وأعلى نس������

على ) %72.7ا (والدبلوم العالي/دبلوم الدراسات العلی )%77.8( والماجستیر

ما  وبالنظر التوالي، قاربة نوعا  ھا مت جد ان عاملین ن ات لخریجي البعثلغیر ال

 .الداخلیة والخارجیة

قطاع العمل نالحظ من العاملین حس���ب و المش���اركین الخریجین ند تص���نیفع

ن أقطاع الحكومي ھو المش���غل الرئیس���ي للخریجین حیث لأن ا) 1-7الجدول (

نس������ب��ة كبیرة من خریجي البعث��ات الخ��ارجی��ة یعملون في القط��اع الحكومي 

 . خاصة) یعملون أعمال %0.3) في المقابل فقط ما نسبتھ (79.1%(

 

یة فنجد لداخل بة للبعثات ا بالنس������ ما   أ

ایضا أن القطاع الحكومي یجذب أكثر 

بنس������� من جین  خری ل ب���ة نص�������ف ا

) أم���ا بقی���ة الع���املین من 65.6%(

خریجي البعث��ات ال��داخلی��ة یتوزعون 

) %34.0ال�ق�ط���اع ال�خ���اص ( ع�ل�ى

). %0.4(بنس���بة خاص���ة العمال واأل

لداخلیة  ونالحظ أن خریجي البعثات ا

ھم أكثر توظیف��ا في القط��اع الخ��اص 

 من خریجي البعثات الخارجیة.
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) المدة 1-8( جدولیوضح الو

المس�����تغرقة للحص�����ول على 

أول فرصة عمل بعد التخرج 

للخریجین المش��������اركین من 

البعثات الداخلیة والخارجیة. 

بش������كل عام أن  حیث نالحظ

خریجي البعث���ات ال���داخلی���ة 

یحص������لون على وظائف في 

م����دة أقص�������ر من خریجي 

 .البعثات الخارجیة

بة  وكانت من  االعلىالنس�������

خریجي البعث���ات ال���داخلی���ة 

لوا على 32.5%( ) حص�������

-3(وظیفة في الفترة الزمنیة 

من خریجي البعثات الداخلیة قد  )%25.7()، بینما كانت نس�������بة أش�������ھر 1

 .بنسبة شھر) 12في المدة (أكثر من حصلت على وظیفة 

 البعثات الخارجیة نالحظ أن نس�����بة أما بالنس�����بة للخریجین المش�����اركین من 

ش������ھر) ،  1-3(حص������لوا على وظیفة في الفترتین ) %32.5و ( )25.7%(

نس��بة من  اعلىأن  جدولعلى التوالي. والواض��ح من الش��ھر)  12(أكثر من 

عتبر وت خریجي البعثات الخارجیة یحص��لون على عمل بعد س��نة من التخرج.
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أش��ھر) ھي متوس��ط المدة المس��تغرقة للحص��ول على أول فرص��ة  7-9الفترة (

   الداخلیة والخارجیة.خریجي البعثات لكل من عمل 

 

ة الدراسیة البعثحسب  والحالة الوظیفیة العملي تدریبالدراسة العالقة بین  بعد

) تمثل خریجي البعثات الداخلیة الذین تدربوا اثناء %51.1تبین أن نس������بة (

دراس������تھم وقد حص������لوا 

ع��ل��ى ف��رص وظ��ی��ف��ی���ة، 

مقارنة بخریجي البعثات 

الخارجیة فقد كان نس������بة 

ن مم العاملین المش��اركین

حص������لوا على فرص�������ة 

 ).50.3%ت������دری������ب (

 )1-9( ویوض����ح الجدول

أن للت��دری��ب ت��أثیر على 

یة  لة الوظیف حا كل منال  ل

خریجي البعثات الداخلیة 

 یبلغفمثال ، والخ���ارجی���ة

الفرق بین العاملین وغیر 

 ) نقطة مئویة.2.2( من خریجي البعثات الداخلیة العاملین من المتدربین
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قاال  ھا الخریجون انت ماني التي یحص�������ل علی یال الع بالر یة  لألجور الش������ھر

نالحظ أن خریجي البعث��ات الخ��ارجی��ة  الع��املون في جمیع قط��اع��ات العم��ل

 من خریجي البعثات الداخلیة.اعلى  یتقاضون أجورا شھریة

) من خریجي البعث��ات ال��داخلی��ة 74.4%نس������ب��ة ( أش�������ارت النت��ائج الى أن 

أص���حاب یلیھم لایر عماني)  601-1200بین (یحص���لون على أجور تتراوح 

 ).13.7%لایر عماني أو أقل) بنسبة ( 600االجر الشھري (

 

) 80.7%في الجانب اآلخر النس������بة األكبر من خریجي البعثات الخارجیة ( 

لایر عماني) وما نس����بتھم  601-1200یتقاض����ون اجرا ش����ھریا یتراوح بین (

 1201-1800الشھري بین ( أصحاب االجرمن الخریجین ھم من ) %11.3(

لایر عماني)، وتتوزع النس���ب الباقیة بین الفئات األخرى من االجر الش���ھري 

أن مؤھالت خریجي  ویجب أخذ بعین االعتبار ).1-10( جدولكما یوض�حھ ال

 البعثات الخارجیة أكبر من خریجي البعثات الداخلیة.
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 م قدرات ومھارات المشاركین واحتیاجات سوق العمل     الؤت 3-1

ي تال ةالدراس������ی مؤھالتھم مدى تالؤم س������ؤال الخریجین المش������اركین عن تم

-11كما في الجدول ( وكانت اجاباتھم الحالي ھممع طبیعة عمل اعلیھ واحص���ل

ھم تخص��ص��اتیعتقد خریجي البعثات الخارجیة أن مؤھالتھم وبش��كل عام،  ).1

 .خریجي البعثات الداخلیة عملھم أكثر مما یعتقدتتناسب مع 

) من خریجي البعثات الداخلیة ان مؤھلھم یتناس����ب مع % 69.7( أش����ار حیث

مع طبیعة العمل  یتناس�������بال ) ان مؤھلھم %16.2طبیعة عملھم بینما یرى (

) من المشاركین أن المؤھل %79.8الحالي. وبالنسبة للبعثات الخارجیة یرى (

) ان مؤھلھم ال یتناسب %10.9علیھ مناسب مع عملھم ویعتقد (الذي حصلوا 

 مع طبیعة عملھم. 

 

اجابة فقد كانت عملھم الحالي، تخص���ص���ھم مع  حول تناس���ب عند س���ؤالھم اما

طبیعة مع  یتالءم تخص������ص������ھم من خریجي البعثات الداخلیة أن )60.8%(

 خریجي من )% 74.0(أج���اب  بینم���ا". ال) ب "%17.8أج���اب (وعملھم 
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أج��اب والتخص������ص یتالءم مع طبیع��ة العم��ل الح��الي  ان البعث��ات الخ��ارجی��ة

 بعدم تالؤمھ.منھم ) % 12.2(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) أن خریجي البعثات الخارجیة ھم أكثر اس������تخداما 1-2یوض������ح الش������كل (

) منھم یس��تخدمون المھارات والقدرات %44.7فقد كان ( المكتس��بة، للمھارات

سة في  سبة (المكتسبة خالل الدرا  25.7انجاز عملھم الحالي بدرجة كثیرة، ون

من ) % 14.7() و% 36.7أجاب (و .یستخدموھا بدرجة كثیرة جداً  ھممن )%

 . وكثیرة جداً على التواليالداخلیة بدرجة كثیرة  خریجي البعثات
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) المھارات التي اكتس��بھا خریجي البعثات الداخلیة 1-3یوض��ح الش��كل (

 .سوق العمل والمھارات المطلوبة في
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 لكمع تالمھارات المكتس���بة في مرحلة الدراس���ة بین مقارنة النتائج  وأش���ارت

 ھناك بعض أن الى الخریجین العاملینالمطلوبة في س���وق العمل حس���ب رأي 

عن تلك التي یحتاجونھا في  المھارات التي أكتس������بھا الخریجین بطریقة أقل

وتتمثل في اتقان اللغة اإلنجلیزیة تحدثا والقدرة على التحلیل  س������وق العمل

في الجانب اآلخر ھناك بعض المھارات المكتسبة و .لكل مھارة )-0.4بمقدار (

لھ تزید عن ھارات التي یحتاجھا الخریج في عم ثال على الم ھارة  وم لك م ذ

 بمقدار زادتوالتي أش����ار الخریجین إلى انھا وتحدثا  كتابةاللغة العربیة  اتقان

 . لكل مھارة ) نقطة0.5(

 

وكانت نتائج المقارنة بین المھارات المكتسبة والمطلوبة متشابھة بین خریجي 

عثات خریجي البرأي النتائج حس���ب  البعثات الداخلیة والخارجیة، حیث تش���یر

ھناك بعض المھارات التي یكتس������بھا الخریجین من التعلیم  أن الخارجیة الى

العالي بصورة أقل عن تلك التي یحتاجونھا في سوق العمل مثل مھارات اتقان 

) الى أن 1-4ویوض����ح الش����كل( ).-0.3اللغة اإلنجلیزیة تحدثا وكتابة بمقدار (
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 ھناك بعض المھارات المكتسبة ال تجد حاجتھا في سوق العمل مثال على ذلك

 ) نقطة. 0.3( مقداربكتابة اللغة العربیة  مھارة اتقان

 

 



19 
 

 تقییم جودة خدمات المؤسسة التعلیمیة  4-1

ین تقییم الخریج توض���ح نتائج

لجودة الخ��دم��ات المق��دم��ة في 

 ، والتيالمؤس�����س�����ة التعلیمیة

 مقیاس لیكرتفیھا م اس������تخد

، 0الخم���اس������ي (ال ینطبق=

، ب���درج���ة 1ب���درج���ة قلیل���ھ=

، ب���درج���ة 2م��ت��وس��������ط���ة=

یرة= ب یرة 3ك ب ك ، ب���درج���ة 

تقییم متوس������ط ) ان 4ج���دا=

الخریجین ألغل���ب خ���دم���ات 

المؤس������س������ات التعلیمیة كان 

بدرجة متوس���طة، وكانت أقل 

ت جودة في المؤسسات الخدما

كم���ا أف���اد خریجي التعلیمی���ة 

ة) خارجیالداخلیة وال(البعثات 

التدریب في مواقع ھي فرص 

أكثر  ) نقاط، وكانت4) على التوالي من مجموع (2.64، 2.06العمل بدرجة (

في كل من البعثتین الداخلیة والخارجیة ھي توفر المص�������ادر  الخدمات جودة

 والمراجع بالمكتبة.
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 أسباب عدم الحصول على وظیفة 5-1

یر خریجین غالبعد معرفة األوض�����اع الوظیفیة للخریجین العاملین تم س�����ؤال 

حول أس�����باب عدم الحص�����ول على وظیفة، فقد كانت أكثر األس�����باب  العاملین

ب���النس������ب���ة لخریجي 

یة ھي  لداخل ثات ا البع

ع��دم توفر وظ��ائف "

 "مناس���بة للتخص���ص

ش��روط ")، 68.9%(

فة  غل الوظی من (ش������

ح��ی���ث ال��خ��ب��رة) ال 

ت����ن����ط����ب����ق ع����ل����ّي 

). أم�������ا 48.7%("

ب���النس������ب���ة لخریجي 

البعثات الخارجیة فقد 

 عدم توفر"كان سبب 

وظ���ائف من���اس������ب���ة 

 اأیض ھو "للتخصص

األس������باب لعدم  أكثر

الحصول على وظیفة 

حس����������������ب رأي 

االختبار المتعلق بالوظیفة"  عدم اجتیاز" )، یلیھ%66.7المش����اركین بنس����بة (

 ).%43.3(بنسبة 
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 والخارجیة حسب العام األكادیميالفصل الثاني: البعثات الداخلیة 

 

 بیانات المشاركین حسب العام االكادیمي 1-2

) توزیع الخریجین المش���اركین حس���ب نوع البعثة وس���نة 2-1یوض���ح جدول(

م  2010/2009المش�����اركین من العام األكادیمي  ت نس�����بةالتخرج، حیث بلغ

، في الجانب االخر ش����ارك )39.5%(

 ) من خریجي العام%60.5ما نس��بتھ (

ون��الح��ظ .2013/2012 األك���ادی��م��ي

سبة المشاركین من البعثات  أیضا أن ن

) %61.1(و ) %38.9ال���داخ��ل��ی���ة (

ما  عامین األكادیمیین على التوالي. أ لل

نس��بة المش��اركین من خریجي البعثات 

ال��خ���ارج��ی���ة ف��ي ال��ع���ام األك���ادی��م��ي 

مق���دار  تزی���د 2013/2012  )4.6(ب

عن الخریجین المش��اركین  نقطة مئویة

 .2010/2009األكادیمي من العام 

 

 2010/2009األك���ادیمي خریجي الع���ام توزیع  )2-2( الج���دولیوض������ح 

 اتالمشارك اإلناث كانت نسبةحسب نوع البعثة والنوع، حیث  2013/2012و

یث حالذكور  أكثر من نسبةالداخلیة والخارجیة  من البعثات 2010/2009في 

الذكور المش��اركین من  وكانت نس��بة) على التوالي %35.2و %65.3(كانت 

عام  اتخریجي البعث یة من ال لداخل قل من 2013/2012 األكادیميا بة أ  نس������
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 تاالبعث بالنس����بة لعدد المش����اركین منأما نقطة مئویة، ) 26.8االناث بمقدار (

 یوجد فرق طفیف بین الذكور واالناث.فالخارجیة 

 

 

 األكادیمي العامو2010/2009األكادیمي العام  خریجيعند دراس������ة توزیع 

في  من المش���اركین حس���ب مؤھالتھم نالحظ ان النس���بة األكبر 2013/2012

ھ��ا حمل��ة تتل.  لیس�������انسالبك��الوریوس/مؤھ��ل لحمل��ة البعث��ات الخ��ارجی��ة ھي 

 ت الداخلیةللبعثاوكذلك الحال بالنسبة الماجستیر لكل من العامین األكادیمیین. 

مؤھل نس���بة أكبر من ان ، )2-1توض���ح النتائج التي یش���یر الیھا الش���كل ( كما

 2013/2012 الع��ام األك��ادیمي خریجي من حمل��ة البك��الوریوس/لیس��������انس
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بنس���بة تص���ل الى  2010/2009 عام األكادیميمقارنة بال ش���اركوا في المس���ح

  .الدكتوراهمؤھل حملة من  كان مشاركة اما اقلھم ،)60.1%(

یة توزیع ) 2-2( ش������كلیبین ال لداخل المجال العام حس�������ب خریجي البعثات ا

لدراس�������ة عام  ل ان  نالحظ، 2013/2012   و 2010/2009األكادیمي في ال

من  مھ2013/2012   و 2010/2009من المش��اركین للعامین  النس��بة األكبر

 بالترتیب، )%21.0، %21.9(بنس������بة  خریجي مجال تكنولوجیا المعلومات

مجال الھندس����ة نس����ب المش����اركین من خریجي وكذلك یتض����ح لنا تفاوت في 

نس�����بة المش�����اركة من  تص�����لبین العامین حیث و بھاوالتكنولوجیا المرتبطة 

 )%14.7) لتق��ل النس������ب��ة الى (%18.1الى ( 2013/2012خریجي الع��ام 

 .2010/2009بالنسبة لخریجي 
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 2010/2009نسبة المشاركة من خریجي العام  وصلتاما في مجال الصحة  

خریجي الع��ام  مش�������ارك��ة عن نقط��ة مئوی��ة )1.9زی��ادة تبلغ (ب) %7.3الى (

2013/2012. 

مجال الدین والفلس�����فة  مش�����اركة كانت لخریجيوتظھر النتائج أن اقل نس�����بة 

 األكادیمي ) للعام%0.3و ( 2010/2009 للعام األكادیمي) %0.6بنس������بة (

2013/2012.  

 

فإن خریجي  )2-3بالنس���بة لخریجي البعثات الخارجیة كما یوض���حھ الش���كل (

كادیمي ففي العام األ من المش���اركین، الثقافة والمجتمع یش���كلون النس���بة األكبر

الخریجین المش�������اركین من ھذا المجال الى  ت نس������بةوص������ل 2010/2009

 وارتفع��ت ھ��ذه النس������ب��ة ب��النس������ب��ة لخریجي الع��ام األك��ادیمي) 32.3%(

باقي النس������ب لتتوزع على باقي  توتفاوت )،%33.0لتص������ل ( 2013/2012

 نس��بة المش��اركة من وص��لت ربیة فيففي مجال التالمجاالت العامة للدراس��ة، 

) %10.0لتق��ل النس������ب��ة الى () %19.3الى ( 2013/2012خریجي الع��ام 

 . 2010/2009بالنسبة لخریجي العام 

العام  فيقل مش�������اركة ھم األمجال العمارة واإلنش�������اء  خریجي ونالحظ أن

األك��ادیمي أم��ا ب��النس������ب��ة للع��ام  )%0.5بنس������ب��ة ( 2010/2009 األك��ادیمي

مجالي الخدمات الش������خص������یة والزراعة والبیئة خریجي جاء  2013/2012

 .)%0.6بھا كأقل مجاالت مشاركة بنسبة متساویة ( والعلوم المرتبطة
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 تدریب خریجي البعثات الداخلیة والخارجیة حسب سنة التخرج 2-2

عند س���ؤال الخریجین المش���اركین عن فرص التدریب العملي أثناء الدراس���ة، 

ر أكثالداخلیة كانت  من خریجي البعثاتنعم" "أجابوا ب لوحظ أن نس������بة من 

 2013/2012 لخریجي العام األكادیمي )%59.1(من نص������ف المش������اركین 

  .2010/2009لخریجي العام األكادیمي ) %40.9(ونسبة تصل الى 

تائج نفس الس��ؤال، توض��ح النریجي البعثات الخارجیة واجابتھم على انتقاال لخ

 االخریجین المشاركین والذین حصلو)، أن نسبة 2-3المشار الیھا في الجدول (

ھم أكثر من  2013/2012 األك��ادیميعلى ت��دری��ب عملي من خریجي الع��ام 

) %43.0و %57.0( بنس�������ب بلغت 2010/2009 األكادیميخریجي العام 

 على التوالي.
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 الحالة الوظیفیة حسب العام األكادیمي 3-2

الوظیفیة للمشاركین (الذین لم یكن لدیھم ) یوضح الحالة 2-4الجدول المقابل (

بل فة ق عاملین حیث نالحظ  التخرج)، وظی بة ال ثات أن نس������ من خریجي البع

) وم��ا نس������بتھم % 54.5( بلغ��ت 2010/2009لع��ام األك��ادیمي لال��داخلی��ة 

 .وھذا فرق لیس كبیر جدا بین العامین 2013/2012) من خریجي 43.1%(

 

أما بالنس��بة لخریجي البعثات الخارجیة فكان نص��یب خریجي العام األكادیمي  

مقارنة ب  )%86.2( وص�����لت الى بنس�����بةكبیرة  في التوظیف 2010/2009

 .2013/2012) لخریجي 39.8%(
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) توزیع العاملین على قطاعات العمل بالنس����بة لس����نة 2-5یوض����ح الجدول (و

من  2010/2009خریجي العام األكادیمي  تركزیتض������ح لدینا  حیث التخرج،

) كذلك الحال لخریجي %69.9البعثات الداخلیة في القطاع الحكومي بنس����بة (

 القطاع حیث وص����لت نس����بة العاملین منھم في 2013/2012العام األكادیمي 

)، وتتس������اوى نس������بة العاملین في األعمال الخاص������ة %62.0الى ( الحكومي

كم��ا نالحظ زی��ادة الملتحقین ب��العم��ل في  ) من الع��امیین األك��ادیمیین.0.4%(

 2013/2012لخریجي بالنس��بة ) %37.5القطاع الخاص حیث وص��لت إلى (

 .نقطة مئویة )7.9( بزیادة بلغت

 

لنسبة جذب ایة، نجد أیضا أن القطاع الحكومي انتقاال لخریجي البعثات الخارج

 2013/2012 و 2010/2009األكبر من الخریجین للع���امین األك���ادیمیین 

كما نالحظ زیادة الملتحقین بالعمل ) على التوالي، %77.9، %80.0( بنس����ب

وص��لت  بنس��بة 2013/2012 العام األكادیمي خریجي منفي القطاع الخاص 

  .نقطة مئویة )2.7( ) وبمقدار زیادة بلغ%22.1الى (
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عند مقارنة المدة المس��تغرقة للحص��ول على وظیفة حس��ب س��نة التخرج لوحظ 

 خریجي البعثات الداخلیة أونوا من أن المدة قلت للخریجین الجدد س������واءا كا

الخارجیة، وكان التأثیر واضحا في المدة المستغرقة بالنسبة لخریجي البعثات 

من خریجي  ) %33.3( أن . حیث نالحظ)2-6(الخارجیة كما یش���یر الش���كل 

یة  لداخل حص������لوا على وظیفة في  2010/2009  لعام األكادیمي لالبعثات ا

بة لخریجي العام األكادیمي  12الفترة الزمنیة (أكثر من  ش������ھر) أما بالنس������

فقد كان النس��بة األكبر للحص��ول على وظیفة في الفترة الزمنیة  2013/2012

 .)%32.7(بنسبة  أشھر) 3-1(

  

فاً بین فكان ھناك اختالأما بالنسبة للخریجین المشاركین من البعثات الخارجیة 

العاملین في فترة الحصول على وظیفة عند مقارنتھم حسب سنة التخرج فكان 
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حص������لوا على وظائف في مدة  2010/2009أكثر العاملین من خریجي العام 

سنة سبة (ب أكثر من  شھر) 1-3(). أما في الفترة %40.0ن نالحظ أن فرصة  أ

 ). %37.4بنسبة ( 2013/2012لخریجي  كانت اعلىالحصول على وظیفة 

 

ھا الخریجون  ماني التي یحص�������ل علی یال الع بالر یة  قاال لألجور الش������ھر انت

حس���ب س���نة التخرج، ففي البعثات الداخلیة  العاملون في جمیع قطاعات العمل

النس����بة األكبر من خریجي العامین األكادیمیین ان  )2-4الش����كل ( یوض����ح لنا

 601-1200(ھم أص������حاب األجر الش������ھري  2013/2012و 2010/2009

 على التوالي.) 74.7، %74.1بنسبة تصل الى ( )لایر
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فرق كبیر في االجر  ال یوجدحیث  خریجي البعثات الخارجیةل كما ھو الحال

 2010/2009األك���ادیمیین  ینع���امال ال���ذي یتق���اض���������اه خریجيالش������ھري 

األجر الش��ھري  یتقاض��ون أغلب الخریجین العاملینأن حیث  ،2013/2012و

 .لایر) 601-1200( لفئة

س���ابقا في التقریر فإن خریجي البعثات الخارجیة یتقاض���ون  كما أس���لفناو ذلك

خریجي البعثات الداخلیة وھذا یرجع لعدة  تلك التي یتقاض����اھا أجورا أكبر من

ھا المؤھل مل من لدراس������ي عوا بھ  ا لذي یعمل  لدراس�������ة والقطاع ا ومجال ا

 الخریجون.
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 الخاتمة

تائج مس������ح الخریجین  أبرز ھذا التقریر قدم بة 2015ن ثة ل بالنس������ نوع البع

 الفص��ل األول بیانات تناول فص��لینمقس��مة على الدراس��یة (خارجیة /داخلیة) 

 الوظیفیة حسب النوع وقطاع العمل وعدةالمشاركین من كلتا البعثتین والحالة 

والمطلوبة في س��وق العمل. أما الفص��ل متغیرات، وكذلك المھارات المكتس��بة 

 2010/2009العامین األكادیمیین خریجي تطرق الى مقارنة بین  فقد الثاني

ومن  والمؤھل الدراس���ي والحالة الوظیفیة. حس���ب نوع البعثة 2013/2012و

 نتائج التي طرحت في ھذا التقریر:الأھم 

) نقطة 9.5بمقدار ( اعلىنس������بة العاملین من خریجي البعثات الخارجیة أن  •

 .عن العاملین من خریجي البعثات الداخلیة مئویة

تخص����ص����اتھم تتناس����ب مع یعتقد خریجي البعثات الخارجیة أن مؤھالتھم و •

 خریجي البعثات الداخلیة. عملھم أكثر مما یعتقد

بة توظیف  • خارجیة نس������ ثات ال یة خریجي البع لداخل عام األكادیمي وا من ال

 الع���ام األك���ادیمي خریجيمن نس������ب���ة الع���املین من  اعلى 2010/2009

2013/2012. 

لداخلیة خریجي البعثات ا بالنسبة لكل من مقارنة باإلناث أكثر توظیفاذكور ال •

 والخارجیة.

من خریجي  اعلىأن خریجي البعثات الخارجیة یتقاض����ون أجورا ش����ھریة   •

 البعثات الداخلیة.
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خریجي البعث��ات ال��داخلی��ة لك��ل من للت��دری��ب ت��أثیر على الح��ال��ة الوظیفی��ة  •

 والخارجیة.

أشھر) ھي متوسط المدة المستغرقة للحصول على أول فرصة  7-9الفترة ( •

 .والخارجیة خریجي البعثات الداخلیةكل من عمل ل

ھم أكثر اس��تخداما للمھارات والقدرات المكتس��بة  خریجي البعثات الخارجیة •

 من خریجي البعثات الداخلیة. خالل الدراسة في انجاز عملھم الحالي

 أقل الخدمات جودة في والخارجیة أن یعتقد كال من خریجي البعثات الداخلیة •

 أكثرھاو، "فرص التدریب في مواقع العمل" توفیر المؤس��س��ات التعلیمیة ھي 

 جودة ھي توفر المصادر والمراجع بالمكتبة.


