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 یدــتمھ

 

والذي  2015قامت دائرة مسح الخریجین بوزارة التعلیم العالي بتنفیذ مسح الخریجین 

ش������م��ل جمیع الخریجین من حمل��ة مؤھالت ال��دبلوم والبك��الوریوس والم��اجس������تیر 

تكنولوجیا وبمختلف التخص���ص���ات الدراس���یة (العلوم الطبیعیة والفیزیائیة، والدكتوراه 

الص������حة، والعمارة واإلنش������اء، والھندس������ة والتكنولوجیا المرتبطة بھا، والمعلومات، 

 بداعیةالفنون اإلوالدین والفلس������فة، والثقافة والمجتمع، واإلدارة والتجارة، والتربیة، و

  .2012/2013و 2009/2010 یناألكادیمیوالخدمات الش����خص����یة) لخریجي العامین 

) اس��تبانة 51وتم حذف ( خریج 12551وبلغ عدد المش��اركین ممن أكملوا االس��تبانات 

 . بسبب عدم تطابقھا ومحددات الفئة المستھدفة

 

ھل المؤالخریجین حس���ب نوع مس���ح  دراس���ةنتائج س���وف نتطرق في ھذا التقریر الى 

تش������مل و، للخریجین العلیا)ة األولى/مرحلة الدراس������ات (المرحلة الجامعیالدراس������ي 

 :الخریجین من حملة المؤھالت التالیة الجامعیة األولى المرحلة

 /دبلوم مھنيشھادة مھنیة  •

 دبلوم  •

 دبلوم متقدم تخصصي  •

 بكالوریوس/لیسانس •

 

  :الخریجین من حملة المؤھالت التالیة مرحلة الدراسات العلیا بینما تشمل 

 بلوم عالي/دبلوم الدراسات العلیاد •
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 الماجستیر  •

 دكتوراهال  •

 

 :وھما وینقسم التقریر الى فصلین

یتناول بیانات الخریجین المش������اركین العامة كالنوع وس������نة التخرج  الفص������ل األول:

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

المش�����اركین وتأثرھا بعدة متغیرات كالنوع والمؤھل وقطاع العمل والمدة المس�����تغرقة 

 ومواءمة )اجامعیة أولى/دراسات علیالدراسیة (المرحلة  حسبللحصول على وظیفة 

یتطرق ایض����ا للمھارات وس���� ،س����وق العملاحتیاجات مع  الخریجین مھارات وقدرات

ن وأسباب رفض الخریجیفي سوق العمل المطلوبة المھارات وأثناء الدراسة  المكتسبة

 للعروض الوظیفیة.

 

المرحلة الجامعیة األولى خریجي المقارنة بین  ھذا الفص����ل یس����تھدف الفص����ل الثاني:

 2012/2013والعام األكادیمي  2009/2010العام األكادیمي والدراس������ات العلیا بین 

وع حس���ب النوع ونللخریجین والحالة الوظیفیة  س���ب عدة متغیرات كالبیانات العامةح

 .يبالریال العمان قطاع العمل والمدة المستغرقة للحصول على وظیفة واألجر الشھري

ومع أن نتائج مسح الخریجین تتشابھ بین بالمرحلتین الجامعیة األولى والدراسات العلیا 

بش���كل عام، اال أن ھناك بعض االختالفات التي یبرزھا علیھا ھذا التقریر ویجملھا في 

 الخاتمة.
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 المرحلة الجامعیة األولى ومرحلة الدراسات العلیاتقریر الفصل األول: 

 

مؤھ���ل من حمل���ة  ھمالمش���������اركین  أغل���ب الخریجین ) ان1-1(یبین الش������ك���ل 

ة من المرحلالبكالوریوس/لیس����انس 

حیث بلغت نس��بتھم الجامعیة األولى 

 م�ؤھ���ل ح�م�ل���ة م) ی�ل�ی�ھ�58.9%(

 ).%21.3الدبلوم بنسبة (

ي خریج للمش��اركین من اما بالنس��بة

ة فان النس��بمرحلة الدراس��ات العلیا 

ة بنس����بحملة الماجس����تیر األكبر ھم 

ع���دد  ) من اجم���الي%4( بلغ���ت

 الخریجین المشاركین.

نوع حس����ب  2015توزیع المش����اركین في مس����ح الخریجین  )1-1( الجدولیوض����ح 

المؤھل الدراس������ي الحاص������لین 

لغ���ت نس�������ب���ة  ب حی���ث  علی���ھ 

ال�مش���������ارك�ی�ن م�ن ال�م�رح�ل���ة 

) % 92.8الج���امعی���ة األولى (

وبلغت نس������بة المش������اركین من 

لعلی���ا  مرحل���ة ال���دراس���������ات ا

)7.12%.( 
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 بیانات المشاركین العامة 1-1
 

 نتوزیع الخریجیالمقابل  لجدوالیوض��ح 

المرحلة الجامعیة األولى في  المش���اركین

 ،حس���ب النوع ومرحلة الدراس���ات العلیا

 المش��اركین من بلغت نس��بة الذكور حیث

) % 36.4( المرحل��ة الج��امعی��ة األولى

 المش������اركات االناثبلغت نس������بة بینما 

لمرحل���ة ام���ا ب���النس�������ب���ة )، 63.6%(

وصلت  االناثنسبة و)، % 51.8( الذكور المشاركین من بلغت نسبةف الدراسات العلیا

  ).%48.8( الى

المؤھالت في الدراس������ات العلیا ونرى ھنا زیادة عدد الذكور المش������اركین من حملة 

مقارنة باالناث وھو وض������ع یختلف في المرحلة الجامعیة األولى حیث أن عدد االناث 

 من عدد الذكور المشاركین. المشاركات أكبر

 

لدراس������ي الخریجین المش�������اركین حس�������ب نوع  توزیعالى ما تطرقنا  وإذا المؤھل ا

 لمرحلتینالمشاركین لالخریجین نسبة  بلغتفقد ، سنة التخرجحسب وین علیھ الحاصل

 .)% 39.5( 2009/2010في العام األكادیمي  العلیا)(الجامعیة األولى والدراس������ات 

بة المش�������اركین من ا 2012/2013األكادیمي اما في العام  لمرحلتین فقد كانت نس������

)60.5%.( 
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بة خریجي العام األكادیمي  فإن وبش������كل عام  المش�������اركین من  2012/2013نس������

المرحلتین الج��امعی��ة األولى وال��دراس��������ات العلی��ا أكثر من خریجي الع��ام األك��ادیمي 

2009/2010.  
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حس������ب مجاالت دراس������تھم في  المش������اركین الخریجینالمقابل توزیع ل ش������كالیبین و

   .األولى والدراسات العلیا المرحلتین الجامعیة

 

 ھي األولىالمرحلة الجامعیة  من من المش���اركین ان النس���بة األكبر یتض���ح لدیناحیث 

بة (تكنولوجیا المعلومات  لخریجي مجال خریجي اإلدارة والتجارة ) و%20.7بنس������

واقل  )%16.7(والتكنولوجیا المرتبطة بھا  خریجي الھندس���ةیلیھم  )% 18.0(بنس���بة 

 ).% 0.5ھم من خریجي مجال الدین والفلسفة ( مشاركة نسبة

 ةاألكثر مش��اركوالتجارة ھم  خریجي اإلدارةفإن  لمرحلة الدراس��ات العلیااما بالنس��بة 

سبة ( مشاركة ھم من ) وأقلھم %13.4) ثم خریجي تكنولوجیا المعلومات (% 28.0بن

ً  )% 0.4( خریجي مجال الدین والفلسفة  .ایضا
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 حسب عدة متغیرات من المرحلتین وظیفیة للخریجینالحالة ال 1-2

 

) 1-4( الجدول المقابلیوضح 

الحالة الوظیفیة للمش�������اركین 

(ال��ذین لم یكن ل��دیھم وظیف��ة 

لتخرج) من خریجي  قب���ل ا

المرحلتین الج���امعی���ة األولى 

 نحیث یبی والدراس����ات العلیا،

ن مأن نس����بة العاملین  الجدول

المرحل���ة الج���امعی���ة خریجي 

 )%47.7تصل الى ( األولى

من مجمل  )%52.2(بلغت  وأن نس����بة العاملین من خریجي مرحلة الدراس����ات العلیا 

نس��بة العاملین من خریجي مرحلة الدراس��ات العلیا  وكانت ،عدد الخریجین المش��اركین

، وال تعتبر ھذه النس������بة عالیة )%52.2حیث بلغت ( مئویة) نقطة 4.5بمقدار ( أعلى

كما ھو متوقع، مما یحدو بقطاع التعلیم والتخطیط الى الحذر من أخذ الدراس����ات العلیا 

ذلك الن كحل مؤقت لمس������ألة توظیف الخریجین الش������باب كما عمدت بعض الدول و

 الحصول على مؤھالت أعلى ال یعني بالضرورة زیادة فرص التوظیف للخریج.

 

سة الحالة الوظیفیة للخریجین حسب  عند سیةدرا ان دینا لضح توالنوع ی المرحلة الدرا

 نس�����بة ) أما%76.2تص�����ل الى ( من المرحلة الجامعیة األولىنس�����بة الذكور العاملین 

 ).%33.2( الدراسیة وصلت الىمن نفس المرحلة االناث العامالت 
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مرحل���ة أم���ا ب���النس������ب���ة لخریجي  

 نس������بة تفقد كانالدراس������ات العلیا 

نس���بة ) و% 79.5الذكور العاملین (

خریج���ات االن���اث الع���امالت من 

 )،% 39.6(مرحلة الدراسات العلیا 

نا أن فرص التوظیف  ویتض������ح لدی

لل���ذكور أكثر عن اإلن���اث بغض 

التي الدراس������یة المرحلة النظر عن 

 .تخرج بھا

 

 

نالحظ من الجدول قطاع العمل العاملین حس���ب و المش���اركین الخریجین تص���نیفند ع

یعملون في القط��اع  المرحل��ة الج��امعی��ة األولى) أن نس������ب��ة كبیرة من خریجي 1-6(

 )%33.0وعدد العاملین في القطاع الخاص تص���ل نس���بتھم الى ( )%66.5الحكومي (

خاص����ة. أما بالنس����بة ال ھمأعمالفي یعملون  فقط )% 0.4( مالمقابل ما نس����بتھفي  فقط

نص������ف  منایض�������ا أن القطاع الحكومي یجذب أكثر  لمرحلة الدراس�������ات العلیا نجد

مرحلة ) أما بقیة العاملین من خریجي %62.4بنس������بة (و من ھذه المرحلة الخریجین

 ).%0.5عمال خاصة (األ) و%37.1القطاع الخاص ( علىیتوزعون  الدراسات العلیا

الرغم ب ویتضح لدینا ان اغلب الخریجین في المرحلتین یتوظفون في القطاع الحكومي،

یا ھم أكثر توجھا للعمل في القطاع الخاص مقارنة  لدراس�������ات العل من أن خریجي ا

 بخریجي المرحلة الجامعیة األولى وان كان الفرق قلیال بین الفئتین.
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) المدة المستغرقة للحصول على أول فرصة عمل بعد التخرج 7-1یوضح الجدول (و

 لنس����بةافب . المرحلتین الجامعیة األولى والدراس����ات العلیاللخریجین المش����اركین من 

) %31.9( ما نس�����بتھللخریجین المش�����اركین من المرحلة الجامعیة األولى نالحظ أن 

الدراس����ات مرحلة ش����ھر). اما بالنس����بة ل 3-1( وظائف في الفترةحص����لوا على منھم 

 3-1في الفترة الزمنیة ( منھم حص������لوا على وظیفھ) %36.6(فإن ما نس������بتھ  العلیا

یحصلون على فرص عمل أشھر)، مما یشیر الى ان خریجي مرحلة الدراسات العلیا 

 في مدد زمنیة أقصر من خریجي المرحلة الجامعیة األولى.
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بلغ  یةالدراس��حس��ب المرحلة ة یدراس��ة العالقة بین التدریب العملي والحالة الوظیف بعد

) 5( مرحلة الدراس���ات العلیا فيمن المتدربین منھم  العاملینالفرق بین العاملین وغیر 

 مئویة.  اطنق
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) من خریجي المرحلة الجامعیة األولى %51.1نس������بة ( ) أن8-1ویوض������ح الجدول (

الدراس�����ة حص�����لوا على فرص عمل، أما بالنس�����بة لخریجي مرحلة ممن تدربوا أثناء 

الدراس��ات العلیا ممن حص��لوا على فرص تدریبیة أثناء الدراس��ة وحص��لوا على فرص 

 ). %52.5م (وظیفة فكانت نسبتھ
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     :ت المشاركین واحتیاجات سوق العملتواءم قدرات ومھارا 1-3

 

مؤھالتھم الدراس����یة التي حص����لوا  ممدى تواء عند س����ؤال الخریجین المش����اركین عن

فبش������ك��ل ع��ام یرى معظم الخریجین تواءم مؤھالتھم الح��الي،  وطبیع��ة عملھمعلیھ��ا 

المرحلة الجامعیة  خریجي ) من% 70.4أش���ار ( وتخص���ص���اتھم مع طبیعة عملھم، و

) %15.9یرى ( في الجانب اآلخر ،الحالي عملھمیتالءم مع طبیعة  األولى أن مؤھلھم

 أن مؤھلھم ال یتناسب مع طبیعة عملھم الحالي. 

) من المش������اركین أن المؤھل %68.8یعتقد (فاما بالنس������بة لمرحلة الدراس������ات العلیا 

) یرون أن مؤھلھم ال %17.8عملھم و (طبیعة الدراس��ي الحاص��لین علیھ مناس��ب مع 

 یتناسب مع طبیعة عملھم.
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 الجدولیبین اجاباتھم مع عملھم الحالي كما تخص��ص��ھم حول تناس��ب  عند س��ؤالھم اما

 یواءممن خریجي المرحلة الجامعیة األولى أن تخص��ص��ھم  )%61.3یعتقد (ف) 1-10(

أن  یعتق��دون ) من خریجي مرحل��ة ال��دراس�������ات العلی��ا%70.3طبیع��ة عملھم، بینم��ا (

الءم توبالنسبة لمن یعتقدون أن تخصصھم ال ی الحالي. ھمعملطبیعة  یواءمتخصصھم 

 ومن) %17.6من خریجي المرحلة الجامعیة األولى كانت نس������بتھم ( وطبیعة عملھم

 ).%14.4( كانت نسبتھم خریجي مرحلة الدراسات العلیا

ونالحظ أن الدراس��ات العلیا یعتقدون أن مؤھلھم ال یتناس��ب مع عملھم بنس��بة أكبر من 

تخصصھم مناسب لعملھم أكثر خریجي المرحلة الجامعیة األولى مع أنھم یعتقدون أن 

 من خریجي المرحلة الجامعیة األولى.

 

ة دراس��عن درجة اس��تخدام المھارات والقدرات المكتس��بة اثناء الخریجین الس��ؤال عند 

تبین أن خریجي مرحلة الدراسات العلیا ھم أكثر استخداما  في انجاز مھام عملھم الحال

سبة  سبة %43.1كان ( فقدللمھارات المكت ستخدمون المھارات والقدرات المكت ) منھم ی

) ممن یس�����تخدموھا بدرجة %20.8خالل انجاز عملھم الحالي بدرجة كثیرة ونس�����بة (

جدا ما ، كثیرة  جاب (بین جامعیة األولى%15.1) و (%37أ  ) من خریجي المرحلة ال

 لي.درجة كثیرة وكثیرة جدا على التوابأن استخدامھم للمھارة یصل الى 
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الجامعیة األولى أثناء الدراس��ة كتس��بھا خریجي ) المھارات التي ا1-4الش��كل (یوض��ح 

تائج  المطلوبة في س������وق العمل، حیث تش������یر والمھارات المھارات بین مقارنة الن

جین الخریالمطلوبة في س��وق العمل حس��ب رأي  مع تلكالمكتس��بة في مرحلة الدراس��ة 

أقل عن تلك التي یحتاجونھا في سوق  معظم المھارات التي اكتسبوھا ھي  العاملین الى

أن الخریجین بح��اج��ة لمق��دار أكبر من مھ��ارات الق��درة  النت��ائجوض������ح��ت وأ  العم��ل.

ثا تص�������ل الى ( حد غة اإلنجلیزیة ت قان الل یل وات قدرة على  ) نقطة0.4-والتحل ھا ال یلی

وحل المش��كالت والمعرفة العملیة  التعامل مع ض��غوط العمل، القدرة على إدارة الوقت

 لكل مھارة.  ) نقطة0.3-بالتخصص بمقدار یصل الى(

لك ت من التعلیم العلي والتي تفوقالمكتس������بة في الجانب اآلخر ھناك بعض المھارات 

تابة كاللغة العربیة  مثال على ذلك مھارة اتقان الخریج في س������وق العمل التي یحتاجھا

 ) نقطة.0.5احتیاجھا في سوق العمل ب ( عن مقدار التي زادتو وتحدثا
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لخریجي مرحلة الدراس����ات  اثناء الدراس����ة مقارنة المھارات المكتس����بةوعند 

عض ھناك ب أن الىنتائج ال المطلوبة في سوق العمل، اشارت المھاراتالعلیا ب

ي ف الذي یحتاجونھ ذلكأقل عن  بمس����توىالمھارات التي أكتس����بھا الخریجین 

وفي الجانب  .نقطة )0.3-سوق العمل وتتمثل في القدرة على التحلیل بمقدار (

ھارات التي یحتاجھا  بة تزید عن الم ھارات المكتس������ ناك بعض الم اآلخر ھ

قان لك مھارة ات ثال على ذ لھ وم یة  الخریج في عم غة العرب ثا الل حد بة وت تا ك

كما  لكل مھارة نقطة) 0.4( والتي أش�������ار الخریجین إلى انھا زادت بمقدار

 یبینھا الشكل التالي.
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 تقییم جودة وخدمات المؤسسة التعلیمیة: 1-4

 

نتائج تقییم الخریجین لجودة الخدمات المقدمة في المؤس���س���ة ) 11-1الجدول (وض���ح ی

، 0نطبق=(ال ی لیكرت الخماس��يالتعلیمیة التي تخرج منھا، والتي اس��تخدم فیھا مقیاس 

 .)4، بدرجة كبیرة جدا=3، بدرجة كبیرة=2بدرجة متوسطة=، 1بدرجة قلیلھ=

معیة في المرحلة الجاتقییم الخریجین متوس��ط وأش��ارت نتائج مس��ح الخریجین الى أن  

متوس��طة ) أي اقرب لل2.45( ألغلب خدمات المؤس��س��ات التعلیمیة كان بدرجةاألولى 

لخریجي مرحلة الدراسات العلیا فكان متوسط تقییمھم لخدمات المؤسسات  بالنسبةما ا

وكانت أقل الخدمات جودة في المؤس����س����ات  كبیرة،) أي بدرجة 2.7(التعلیمیة بدرجة 

رص ) ھي فوالدراس������ات العلیاالجامعیة األولى المرحلتین (كما أفاد خریجي التعلیمیة 

) 4مجموع (متوسط على التوالي من  )2.33، 2.09التدریب في مواقع العمل بدرجة (

ھي توفر المص��ادر والمراجع  المرحلتیننقاط، وكانت أكثر الخدمات جودة في كل من 

 ) على التوالي. 2.94،  2.69( بالمكتبة
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 تقییم جودة وخدمات المؤسسة التعلیمیة: 1-4

بعد معرفة األوض�����اع الوظیفیة للخریجین العاملین تم س�����ؤال الخریجین غیر العاملین 

یجي بالنسبة لخر شیوعا األسباب كانت أكثروحول أسباب عدم الحصول على وظیفة، 

المرحلتین الجامعیة األولى ومرحلة الدراس����ات العلیا ھي "عدم توفر وظائف مناس����بة 

س���بب "ش���روط ش���غل ا مالتوالي یلیھ ) على%64.0)، (%68.8( بنس���بة "للتخص���ص

) لخریجي المرحلة الجامعیة %47.5(" بنس��بة علىالوظیفة من حیث الخبرة ال تنطبق 

 خریجي مرحلة الدراسات العلیا.ل) %44.6(نسبة واألولى 
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 الفصل الثاني: المرحلة الجامعیة األولى والدراسات العلیا حسب العام األكادیمي

 

 بیانات المشاركین حسب العام االكادیمي 2-1

 

 والعام األكادیمي2010/2009األكادیمي العام  خریجيعند دراس������ة توزیع 

عام األكادیمي  نجدحس�������ب مؤھالتھم  2013/2012 أن  2010/2009في ال

 ھي المرحلة الجامعیة األولىفي من الذكور  من المش������اركین النس������بة األكبر

لة  یة/ مؤھل لحم ھادة مھن لة تتل. دبلوم مھنيش������ كالوریوس/ ھا حم مؤھل الب

فأن نسبة الذكور المشاركین من  2013/2012أما في العام األكادیمي  لیسانس

أم��ا على ص������عی��د اإلن��اث ف��أن  )،%50( االعلىحمل��ة مؤھ��ل ال��دبلوم ھي 

سبة األكبر من  شَكلت الن المشاركات من حملة مؤھل دبلوم متقدم/ تخصصي 

  .2010/2009خریجات العام األكادیمي 
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التي  كما توضح النتائجلخریجي مرحلة الدراسات العلیا  وكذلك الحال بالنسبة

 مؤھ�لحمل�ة ال�ذكور من من  أعلىنس������ب�ة ان ، )2-1( ج�دولیش������یر الیھ�ا ال

شاركوا  2013/2012و  2010/2009 من خریجي العام األكادیميالدكتوراه 

دبلوم ع�الي/ دبلوم مؤھ�ل حمل�ة من  مش�������ارك�ة ك�ان ام�ا اقلھم ،المس������حفي 

أما بالنس��بة لمش��اركة االناث من خریجات الدراس��ات العلیا، . الدراس��ات العلیا

ي ف الدراس����ات العلیادبلوم عالي/ دبلوم فأن النس����بة األكبر كانت لحملة مؤھل 

 كال العامین األكادیمیین.
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 حسب سنة التخرج المرحلة الجامعیة األولى والدراسات العلیاتدریب خریجي  2-2

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

 كانت لمرحلة الجامعیة األولىمن خریجي انعم" "أجابوا ب لوحظ أن نسبة من 

 2013/2012 لخریجي العام األكادیمي )%59.1(أكثر من نصف المشاركین 

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

 

واجابتھم على نفس الس����ؤال، توض����ح  مرحلة الدراس����ات العلیاانتقاال لخریجي 

 األكادیميالعام )، أن نس������بة خریجي 2-2النتائج المش�������ار الیھا في الجدول (

 نس����بة المش����اركین والذین حص����لوا على تدریب عملي أكثر من 2013/2012

) على %43.0و %56.5بنس��ب بلغت ( 2010/2009خریجي العام األكادیمي 

التوالي، فبالتالي نس���ب من حص���لوا على تدریب من كال المرحلتین كانت أعلى 

  من العام األكادیمي االخر. 2012/2013األكادیمي في العام 

 



23 
 

 الحالة الوظیفیة حسب العام األكادیمي 2-3

الوظیفیة للمش���اركین (الذین لم یكن لدیھم وظیفة ) الحالة 2-3(الجدول یوض���ح 

المرحلة الجامعیة  حیث نالحظ أن نس������بة العاملین من خریجي قبل التخرج)،

) %42.7) وما نسبتھم (% 55.3( بلغت 2010/2009لعام األكادیمي لاألولى 

ھ��ذا فرق لیس كبیر ج��دا بین الخریجین ویعملون  2013/2012من خریجي 

س��نة على  1س��نوات على تخرجھم والخریجین الذین مض��ت  4الذین قد مض��ت 

 تخرجھم.

فكان نص������یب خریجي العام  أما بالنس������بة لخریجي مرحلة الدراس������ات العلیا 

بة أكبر في التوظیف2013/2012األكادیمي  لت الى بنس������ ) %57.3( وص������

 .2010/2009 ) لخریجي%55.4(مقارنة ب 

) توزیع العاملین على قطاعات العمل بالنس�����بة لس�����نة 2-4یوض�����ح الجدول (و

من  2010/2009خریجي العام األكادیمي  تركزالتخرج، حیث یتض������ح لدینا 

) كذلك الحال %71.1في القطاع الحكومي بنس������بة ( المرحلة الجامعیة األولى
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حیث وص����لت نس����بة العاملین منھم في  2013/2012لخریجي العام األكادیمي 

)، وتتساوى نسبة العاملین في األعمال الخاصة %62.7القطاع الحكومي الى (

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

 2013/2012) بالنس����بة لخریجي %36.9القطاع الخاص حیث وص����لت إلى (

 ) نقطة مئویة.8.4بزیادة بلغت (

 

ذب ج، نجد أیض���ا أن القطاع الحكومي مرحلة الدراس���ات العلیاانتقاال لخریجي 

 2013/2012 و 2010/2009النسبة األكبر من الخریجین للعامین األكادیمیین 

الملتحقین بالعمل  نقص) على التوالي، كما نالحظ %64.5، %59.8بنس������ب (

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

 ) نقطة مئویة. 3.8بلغ ( نقص) وبمقدار %35.5الى (

ظ أن لوحعند مقارنة المدة المستغرقة للحصول على وظیفة حسب سنة التخرج 

لمرحلة الجامعیة األولى المدة قلت للخریجین الجدد س������واءا كانوا من خریجي ا

المرحلة الجامعیة )  من خریجي %33.8( أن . حیث نالحظدراس��ات العلیاأو ال
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حص����لوا على وظیفة في الفترة الزمنیة  2010/2009  لعام األكادیمي ل األولى

فقد  2013/2012ش�����ھر) أما بالنس�����بة لخریجي العام األكادیمي  12(أكثر من 

بنس�بة  أش�ھر) 1-3كان النس�بة األكبر للحص�ول على وظیفة في الفترة الزمنیة (

)32.5%(. 

  

تالفاً فكان ھناك اخ مرحلة الدراسات العلیاأما بالنسبة للخریجین المشاركین من 

بین العاملین في فترة الحص���ول على وظیفة عند مقارنتھم حس���ب س���نة التخرج 

حص������لوا على وظائف في  2010/2009فكان أكثر العاملین من خریجي العام 

نالحظ أن  أش�����ھر) 1-3(). أما في الفترة %34.8نس�����بة (ب مدة أكثر من س�����نة

بنس������بة  2013/2012لخریجي  كانت اعلىفرص������ة الحص������ول على وظیفة 

)43.6% .( 
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 الخاتمة

بة 2015نتائج مس������ح الخریجین  أبرز ھذا التقریر قدم المرحلة نوع ل بالنس������

مقس�����مة على ) مرحلة الدراس�����ات العلیا/ المرحلة الجامعیة األولى( الدراس�����یة

الحالة و المرحلتینالفص�����ل األول بیانات المش�����اركین من كلتا  تناول فص�����لین

الوظیفیة حسب النوع وقطاع العمل وعدة متغیرات، وكذلك المھارات المكتسبة 

ثاني ما الفص�������ل ال قد والمطلوبة في س������وق العمل. أ تطرق الى مقارنة بین  ف

المرحلة  حسب نوع 2013/2012و 2010/2009العامین األكادیمیین خریجي 

 حت في ھذا التقریر:ومن أھم النتائج التي طر والحالة الوظیفیة، الدراسیة

) 4.5بمقدار ( اعلى مرحلة الدراس�����ات العلیانس�����بة العاملین من خریجي أن  •

 .المرحلة الجامعیة األولىنقطة مئویة عن العاملین من خریجي 

ي یتوظفون ف اغل�ب الخریجین في المرحلتین الج�امعی�ة وال�دراس�������ات العلی�ا •

القطاع الحكومي، ولكن نس��بة من یلتحقون بالقطاع الخاص من خریجي مرحلة 

  الدراسات العلیا ھي أعلى من خریجین المرحلة الجامعیة األولى.

 في كلتا المرحلتین، ولكن االناثأن فرص التوظیف للذكور أكثر عن اإلناث  •

االناث العامالت من  العامالت من مرحلة الدراس����ات العلیا ھي أعلى بقلیل عن

 المرحلة الجامعیة األولى.

ولى المرحلة الجامعیة األلكل من خریجي للتدریب تأثیر على الحالة الوظیفیة  •

ند ع، ونجد ان الفرص التدریبیة للخریجین قد زادت ومرحلة الدراس������ات العلیا

 . 2012/2013بخریجي  2009/2010مقارنة خریجي 


