






من النطق ال�سامي

"اإننا نويل التعليم جل اهتمامنا ون�سعى لتطويره وحت�سينه ورفع م�ستواه وحتديث املعارف وتعميقها 
واإثرائها وتكييفها مع عامل دائم التغري، انطالقًا من الأهمية التي توليها ال�سلطنة لتنمية املوارد 
الب�سرية، وتر�سيخ منهج التفكري العلمي وتكوين اأجيال متعلمة ت�سارك يف عملية التنمية وتتعامل مع 

املتغريات وامل�ستجدات املحلية والعاملية بكل كفاءة واقتدار."

من كلمة �ساحب اجلاللة يف املوؤمتر العام ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة "اليون�سكو" مبنا�سبة مرور 
�ستني عاما على اإن�ساء املنظمة، 4 اأكتوبر 2005م



حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
 - حفظه اهلل ورعاه -





1 التعليم يف �شلطنة ُعمان م�ؤ�شرات حملية ومقارنات دولية

تقدمي

ُتعدُّ موؤ�سرات التعليم من اأهم الو�سائل املتبعة يف جمال التخطيط للتعليم؛ من اأجل تقدير الحتياجات التعليمية، وحتديد الأهداف، ور�سم ال�سيا�سات، واتخاذ ما يتعلق بها من اإجراءات؛ لذلك 
حتتُل املوؤ�سرات املتعلقة باملنظومة التعليمية اأهمية كربى لدى جمل�س التعليم املوقر؛ بهدف توفري قاعدة بيانات متكاملة ووا�سعة من املعلومات، ت�سهم يف تقدمي تقارير مو�سوعية عن املنظومة 
اع القرار يف قطاع التعليم من الوقوف على جوانب التطوير املتنامي يف هذا القطاع، وتلك التي تتطلب املزيد  ن �سنَّ التعليمية، وكذلك القيام مبقارنات حملية واإقليمية ودولية يف هذا الإطار، مُتكِّ

من العناية، وكذلك التعرف على ق�سايا القطاع وم�سائله املختلفة.

ومن هذا املنطلق؛ ي�سر الأمانة العامة ملجل�س التعليم تقدمي اإ�سدارها الأول يف جمال املوؤ�سرات التعليمية، الذي يجمع بني دفتيه اأبرز مالمح التطوير يف م�سرية التعليم يف �سلطنة ُعمان ب�سقيه 
املدر�سي والعايل، للفرتة من عام 2010م وحتى 2015م، عرب حتليل وا�ستق�ساء جمموعة من الإح�سائيات واملوؤ�سرات، التي تعك�س واقع امل�سرية التعليمية، والتي ت�سمل: مكونات الطلبة، واملوارد 
الب�سرية، والكفاءة، والبحث العلمي، والإنفاق املايل. ويف هذا ال�سدد نودُّ اأن نثمن اجلهود التي بذلتها وزارة الرتبية والتعليم، ووزارة التعليم العايل، واملركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات، 
ف من خالله املخت�سون واملهتمون بقطاع التعليم على التطور الكمي، وكذلك النوعي، الذي ي�سهده قطاع  ة الأخرى، للو�سول بهذا الإ�سدار اإلى حيز الوجود؛ ليتعرَّ وغريها من اجلهات املعنيَّ
التعليم يف ال�سلطنة خالل الفرتة املا�سية، ول�ِسيَّما تلك املتعلقة باأعداد املوؤ�س�سات التعليمية احلكومية واخلا�سة، واأعداد الطلبة املقبولني، واملقيدين، واخلريجني، واملبتعثني، بالإ�سافة اإلى تطور 

اأعداد  الكوادر التدري�سية والإدارية، وحجم الإنفاق احلكومي على التعليم .

واهلل ويل التوفيق،،،

الأمانة العامة ملجل�س التعليم
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ملخ�ص الإ�سدار

قامت الأمانة العامة ملجل�ض التعليم باإعداد هذا الإ�صدار الأول؛ ليمثل باكورة اإ�صداراتها امل�صتقبلية، والتي �صتكون اأكثـر تف�صياًل و�صموليًة، اإذ ا�صتعر�ض اأهم التطورات التي �صاحبت 
م�صرية التعليم يف �صلطنة ُعمان ب�صقيه املدر�صي والعايل للفرتة )2010 - 2015م( من خالل جمموعة موؤ�صرات مت اختيارها لتعك�ض واقع حال امل�صرية التعليمية لت�صمل مكوناته وهي:- 

الطلبة، واملوارد الب�صرية، والإنفاق املايل.

ا�صتند ح�صاب املوؤ�صرات على البيانات املتوافرة يف قواعد بيانات وزارة التعليم العايل، ووزارة الرتبية والتعليم، واملركز الوطني لالإح�صاء واملعلومات، حيث مت اإعادة تبويبها وت�صنيفها كي 
ت�صم اأكرب قدر ممكن من املعلومات العامة لت�صمل �صل�صلة زمنية ح�صب توافر البيانات.

يتاألف هذا الإ�صدار من ثالثة اأق�صام: تناول الق�صمان الأول والثاين اأهم التطورات التي حدثت يف التعليم املدر�صي والتعليم العايل من حيث عدد املوؤ�ص�صات التعليمية )مدار�ض، ومعاهد، 
وكليات، وجامعات( حكومية وخا�صة، وكذلك اأعداد الطلبة امل�صتجدين واملقيدين واخلريجني وخ�صائ�صهم وموؤ�صرات احلراك الدويل للطلبة �صواء نحو الداخل اأم اخلارج، وموؤ�صرات 
املوارد الب�صرية ب�صقيها الأكادميية والإدارية، وبع�ض موؤ�صرات اجلودة والكفاءة والإنفاق املايل على التعليم. اأما الق�صم الثالث فقد خ�ص�ض ملقارنة بع�ض املوؤ�صرات يف ال�صلطنة مع نظريتها 

يف جمموعة الدول ح�صب ت�صنيف معهد اليون�صكو لالإح�صاء.

لقد اأبرز هذا الإ�صدار التطور الكمي الذي �صهده قطاع التعليم يف ال�صلطنة خالل الفرتة املن�صرمة من حيث اأعداد املوؤ�ص�صات التعليمية احلكومية واخلا�صة، والطلبة املقبولني واملقيدين 
واخلريجني واملبتعثني، بالإ�صافة اإلى تطور اأعداد  الكوادر التدري�صية والإدارية، كما تناول الإ�صدار الإنفاق احلكومي على التعليم. وميكن اإبراز هذه التطورات باإيجاز يف الق�صميني 

الآتيني:- 

* التعليم املدر�صي 

* التعليم العايل
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الق�سم الأول: التعليم املدر�سي

اأوًل: املوؤ�س�سات التعليمية
بلغ عدد املوؤ�س�سات التعليمية يف قطاع التعليم املدر�سي احلكومي واخلا�س يف العام الدرا�سي 2015/2014م )1534( مدر�سة ملراحل التعليم كافة، يف حني كان العدد يف العام الدرا�سي 2011/2010م 

)1427( مدر�سة بن�سبة تغري كلي ت�ساوي )7.5%(. يف حني حاز القطاع اخلا�س على ن�سبة تغري )26%( اأما القطاع احلكومي فحقق ن�سبة تغري )%0.77(. 

ن�سب التغري الكلي لعدد موؤ�س�سات التعليم املدر�سي  للفرتة 
2015/2014 - 2011/2010

الن�سبة املئوية لعدد املدار�ص ح�سب نوع التعليم لل�سنتني 
2015/2014 ، 2011/2010
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ثانيًا: الطلبة
اأظهرت معظم موؤ�سرات الطلبة )امللتحقني واخلريجني واحلراك الدويل( ارتفاعًا ملحوظًا خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية.

1( الطلبة امللتحقون : 
بلغ اإجمايل عدد الطلبة امللتحقني يف قطاع التعليم املدر�سي باأنواعه كافة يف العام الدرا�سي 2015/2014م )620987( طالبًا وطالبة، يف حني كان العدد)587846( طالبًا وطالبة يف العام 2011/2010م 
بن�سبة تغري كلي قدرها )6%(، مّثل التعليم اخلا�س ن�سبة تغري )49%( بينما التعليم احلكومي حقق ن�سبة تغري قدرها )0.19%( ا�ستوعب التعليم اخلا�س )16%(من اإجمايل عدد الطالب يف العام 

2015/2014م بينما كانت الن�سبة )11%( يف العام 2011/2010م.

ن�سب التغريالكلي لعدد الطلبة امللتحقني يف التعليم املدر�سي للفرتة 
2015/2014 - 2011/2010

ن�سب ا�ستيعاب الطلبة ح�سب نوع التعليم لل�سنتني
2015/2014 ، 2011/2010
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2( الطلبة اخلريجون :
بلغ عدد اخلريجني من طلبة الدبلوم العام وما يعادله )35158( طالبًا وطالبة يف العام الدرا�سي 2015/2014 م بن�سبة جناح )55%(، اأما يف العام الدرا�سي 2011/2010 م فكان عدد اخلريجني 

)42115( طالبًا وطالبة بن�سبة جناح )65%( حيث بلغت ن�سبة التغري الكلي لن�سب النجاح )-%15(.

بلغت ن�سبة التغري الكلي لعدد اخلريجني من طلبة الدبلوم العام للفرتة املذكورة )-18%( بينما لطلبة ال�سهادات الأخرى فكانت الن�سبة )67%(، اأما ن�سبة التغري الكلي خلريجي طلبة الدبلوم العام وما 
يعادله فكانت )-%17(.

ن�سبة النجاح لطلبة الدبلوم العام وما يعادله لل�سنتني
2015/2014 ،2011/2010
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3( طلبة احلراك الدويل :
بلغ عدد الطالب غري الُعمانيني يف التعليم املدر�سي احلكومي واخلا�س نحو )25537( طالبًا وطالبة يف العام الدرا�سي 2015/2014 م حاز على ن�سبة )4%( من اإجمايل الطالب، بينما كان العدد يف 
العام الدرا�سي 2010/ 2011 م )16227( طالبا وطالبة بن�سبة )3%( وبلغت ن�سبة التغري الكلي )57%( حيث ا�ستوعب التعليم اخلا�س )42%( من اإجمايل الطالب غري الُعمانيني يف العام الدرا�سي 

2015/2014م اأما يف العام 2010/ 2011 م فكانت الن�سبة )%36(.

ن�سبة التغري الكلي لعدد الطلبة غري الُعمانيني للفرتة
2015/2014 - 2011/2010
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ن�سب ا�ستيعاب الطلبة غري الُعمانيني ح�سب نوع التعليم لل�سنتني
2015/2014 ، 2011/2010
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ثالثًا: املوارد الب�سرية
بلغ عدد املعلمني يف التعليم املدر�سي )63917( معلمًا ومعلمًة يف العام الدرا�سي 2015/2014م منهم )87.94%( يعملون يف التعليم احلكومي، بينما كان العدد )50383( معلمًا ومعلمًة يف العام الدرا�سي 
2011/2010م منهم )89.60%( يعملون يف التعليم احلكومي. وقد حتققت ن�سبة تغري كلي )26.86%( يف التعليم املدر�سي، بينما حقق كال من التعليم احلكومي واخلا�س ن�سب تغري كلي )24.52%( و 
)47.03%( على التوايل. يف العام الدرا�سي 2015/2014م بلغت ن�سب التعمني يف التعليم احلكومي واخلا�س )83.39%( و )36.63%( على التوايل، بينما يف العام الدرا�سي 2011/2010م كانت الن�سب 

)89.22%( و )48.41%( على التوايل، وبن�سب تغري كلي يف ن�سب التعمني يف التعليم احلكومي واخلا�س )-6.53%( و)-24.33%( على التوايل.

ن�سب التغري الكلي لعدد املعلمني ح�سب نوع التعليم للفرتة
2015/2014 - 2011/2010

ن�سب تعمني املعلمني ح�سب نوع التعليم لل�سنتني
2015/2014 ، 2011/2010
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يف العام الدرا�سي 2014/ 2015م بلغ عدد الإداريني يف التعليم احلكومي )21329( اإداريًا، منهم )9723( اإداريًا يعمل يف ديوان عام الوزارة واملديريات التعليمية ميثلون ن�سبة )46%( من اإجمايل الإداريني. 
اأما يف العام الدرا�سي 2010/ 2011 م فكان عدد الإداريني )19644( اإداريًا وبن�سبة تغري كلي بلغت )9%( منهم )10959( اإداريًا يعمل يف ديوان عام الوزارة واملديريات التعليمية ميثلون ن�سبة )56%( من 

اإجمايل الإداريني، كما بلغ عدد الإداريني يف التعليم اخلا�س )1680( اإداريًا يف العام الدرا�سي 2014/ 2015م يف حني كان العدد )1267( اإداريًا يف العام 2010/ 2011 م اأي بن�سبة تغري كلي )%33(.

ن�سب الإداريني يف التعليم احلكومي ح�سب موقع العمل لل�سنتني
2015/2014 ، 2011/2010

ن�سب التغري الكلي لعدد الإداريني ح�سب موقع العمل للفرتة
2015/2014 - 2011/2010
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رابعًا: الإنفاق احلكومي على التعليم املدر�سي
بلغ اإجمايل خم�س�سات وزارة الرتبية والتعليم يف العام 2015/2014م �سمن موازنة الدولة )1.042.068.800( ريال ُعماين، اأما يف العام 2011/2010م فكانت املخ�س�سات تبلغ )687.971.266( 

ريال ُعماين اأي بن�سبة تغري كلي )%52(.

ن�سب خم�س�سات املوازنة اجلارية والراأ�سمالية والإمنائية من اإجمايل موازنة 
وزارة الرتبية والتعليم لل�سنتني 2011/2010 ، 2015/2014  

ن�سب التغري الكلي للمخ�س�سات املالية ح�سب نوع املوازنة للفرتة 
2015/2014 - 2011/2010

الن�سبة املئوية ملوازنة وزارة الرتبية والتعليم اإلى الدولة ح�سب نوع املخ�س�ص 
للعامني الدرا�سيني 2011/2010 ، 2015/2014
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الق�سم الثاين: التعليم العايل

اأوًل: املوؤ�س�سات التعليمية
بلغ عدد املوؤ�س�سات التعليمية يف العام الأكادميي 2015/2014م بقطاع التعليم العايل احلكومي واخلا�س من جامعات وكليات ومعاهد )69( موؤ�س�سة تعليمية، بينما كان العدد )54( موؤ�س�سة يف العام 
الأكادميي 2011/2010م اأي بن�سبة تغري كلي )28%( حيث كان عدد املوؤ�س�سات التعليمية احلكومية )27( موؤ�س�سة يف العام الأكادميي 2011/2010م واأ�سبح العدد )41( موؤ�س�سة يف العام الأكادميي 

2015/2014م اأي بن�سبة تغري كلي )52%( بينما حقق التعليم اخلا�س ن�سبة تغري كلي قدرها )0.4%( يف عدد موؤ�س�ساته.

ن�سبة التغري الكلي يف موؤ�س�سات التعليم العايل للفرتة
2015/2014 - 2011/2010
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2015/2014 ، 2011/2010
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ثانيًا: الطلبة
�سهدت موؤ�سرات الطلبة يف قطاع التعليم العايل بنوعيه احلكومي واخلا�س تغريات كبرية يف الفرتة املن�سرمة، تناولت خمتلف املجالت .

)اللتحاق، والتخرج، واحلراك الدويل نحو الداخل واخلارج( .

1( الطلبة امللتحقون :
بلغ العدد الإجمايل للطلبة امللتحقني يف التعليم العايل ب�سقيه احلكومي واخلا�س )131760( طالبًا وطالبة يف العام الأكادميي 2015/2014م بينما كان العدد )89230( طالبًا وطالبة يف العام الأكادميي 
2011/2010م وبن�سبة تغري كلي قدرها)48%(، حيث ا�ستوعب التعليم اخلا�س )45%( و )52%( من اإجمايل عدد الطلبة يف العامني الأكادمييني 2011/2010م و 2015/2014م على التوايل وبن�سبة تغري 

كلي )70%(. اأما التعليم احلكومي فقد حقق ن�سبة تغري كلي قدرها )%29(.  

ن�سبة التغري الكلي لعدد طلبة التعليم العايل ح�سب نوع التعليم للفرتة
2015/2014 - 2011/2010
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ن�سبة ا�ستيعاب الطلبة ح�سب نوع التعليم للعامني الأكادمييني
2015/2014 ، 2011/2010
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وخالل الفرتة ) 2011/2010م - 2015/2014م ( حقق عدد طلبة املرحلة اجلامعية الأولى ن�سبة تغري كلي قدرها )35%(، اأما يف مرحلة الدرا�سات العليا فكانت الن�سبة)44%(. مع مالحظة اأن التعليم 
اخلا�س حقق ن�سبة تغري )53%( و )93%( يف املرحلتني اجلامعية الأولى والدرا�سات العليا على التوايل، بينما التعليم احلكومي حقق ن�سبة تغري قدرها )21%( و )-18%( يف املرحلتني اجلامعية الأولى 

والدرا�سات العليا.

ن�سبة التغري الكلي يف عدد الطلبة امللتحقني ح�سب املرحلة للفرتة 
2015/2014 - 2011/2010

ن�سبة الطلبة امللتحقني ح�سب املرحلة للعامني الأكادمييني
2015/2014،2011/2010
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2( الطلبة اخلريجون :
بلغ اإجمايل عدد اخلريجني )18605( طالبًا وطالبة للعام الأكادميي 2015/2014م منهم )48%( يف التعليم اخلا�س، اأما يف العام الأكادميي 2011/2010م فكان عدد اخلريجني )13149( طالبًا وطالبة 
منهم )45%( يف القطاع اخلا�س. بلغت ن�سب التغري الكلي لعدد اخلريجني يف التعليم العايل احلكومي، واخلا�س، والإجمايل )35%( و)50%( و)42%( على التوايل للفرتتني 2011/2010 و 2015/2014م.

ن�سبة التغري الكلي لعدد اخلريجني ح�سب نوع التعليم للفرتة
2015/2014 - 2011/2010
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حقق عدد خريجي املرحلة اجلامعية الأولى ن�سبة تغري كلي قدرها )41%(، اأما  يف مرحلة الدرا�سات العليا فكانت الن�سبة)49%(. مع مالحظة اأن التعليم اخلا�س حقق ن�سبة تغري )45%( و )146%( يف 
املرحلتني اجلامعية الأولى والدرا�سات العليا على التوايل، بينما التعليم احلكومي حقق ن�سبة تغري قدرها )38%( و)-14%( يف املرحلتني اجلامعية الأولى والدرا�سات العليا على التوايل.

الإجمايلاخلا�ساحلكومي

ن�سبة التغري الكلي ح�سب نوع التعليم للفرتة
2015/2014 - 2011/2010
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3( طلبة احلراك الدويل :
بلغ عدد طلبة احلراك نحو اخلارج )6872( طالبًا وطالبة يف العام الأكادميي 2015/2014م، ميثل طلبة املرحلة اجلامعية الأولى )83%(، اأما طلبة مرحلة الدرا�سات العليا فيمثلون )%17(.

بينما كان عدد طلبة احلراك نحو اخلارج )9712( يف العام الأكادميي 2012/2011م، منهم )83%( من طلبة املرحلة اجلامعية الأولى. بلغت ن�سبة التغري الكلي خالل هذه الفرتة )-29%(و)-29%( و 
)-31%( لإجمايل الطلبة الدار�سني، وطلبة املرحلة اجلامعية الأولى، وطلبة مرحلة الدرا�سات العليا على التوايل.

ن�سبة طلبة احلراك نحو اخلارج ح�سب املرحلة للعامني الأكادمييني 
2015/2014 ، 2012/2011

%83%83 %17%17
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ن�سبة التغري الكلي لعدد طلبة احلراك نحو اخلارج للفرتة
2015/2014 - 2012/2011
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بلغ عدد طلبة احلراك نحو الداخل )3778( طالبًا وطالبة يف العام الأكادميي 2015/2014م، ميثل طلبة املرحلة اجلامعية الأولى ن�سبة )95%(، اأما طلبة مرحلة الدرا�سات العليا فيمثلون )%5(.

بينما كان عدد طلبة احلراك نحو الداخل )2515( طالبًا وطالبة يف العام الأكادميي 2012/2011م، منهم )94%( من طلبة املرحلة اجلامعية الأولى. بلغت ن�سبة التغري الكلي خالل هذه الفرتة )%26( 
و)27%( و)4%( لإجمايل الطلبة الدار�سني، وطلبة املرحلة اجلامعية الأولى، وطلبة مرحلة الدرا�سات العليا على التوايل.

ن�سبة التغري الكلي لطلبة احلراك نحو الداخل للفرتة
2015/2014 - 2012/2011

ن�سبة طلبة احلراك نحو الداخل ح�سب املرحلة للعامني الأكادمييني
2015/2014 ، 2012/2011
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ثالثًا: املوارد الب�سرية
بلغ عدد العاملني يف قطاع التعليم العايل )15766( فردًا يف العام الأكادميي 2015/2014م، )64%( منهم يعملون يف التعليم احلكومي، بينما كان العدد )11127( فردًا يف العام الأكادميي 2011/2010م 
منهم )60%( يعملون يف التعليم احلكومي وقد حتققت ن�سبة تغري كلي )42%(، بينما حقق التعليم احلكومي ن�سبة تغري كلي )51%( يف عدد العاملني خالل الفرتة نف�سها، يف حني حقق التعليم اخلا�س ن�سبة 

تغري  كلي قدرها )%28(. 

ن�سبة التغري الكلي لعدد العاملني ح�سب نوع التعليم للفرتة
2015/2014 - 2011/2010

ن�سبة التغري الكلي لعدد العاملني ح�سب نوع العمل للفرتة
2015/2014 - 2011/2010

%51%28%42
% 60

% 50

% 40

% 30

% 20

%10

% 0

الإجمايلاخلا�ساحلكومي

%42%82%111%36 %30%18%25%37 %38%53%68%36

% 120

% 100

% 80

% 60

% 40

% 20

% 0

اأخرىاأكادميي واإدارياإدارياأكادميي

الإجمايلخا�سحكومي



21 التعليم يف �شلطنة ُعمان م�ؤ�شرات حملية ومقارنات دولية

ن�سبة عدد العاملني ح�سب نوع العمل للعامني الأكادمييني
2015/2014 ، 2011/2010

ن�سبة عدد العاملني ح�سب نوع العمل والتعليم للعام الأكادميي
2015/2014م

ن�سبة عدد العاملني ح�سب نوع العمل والتعليم للعام الأكادميي
2011/2010م
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رابعًا: الإنفاق احلكومي على التعليم العايل

بلغ اإجمايل خم�س�سات وزارة التعليم العايل يف العام 2015/2014م �سمن موازنة الدولة )361.203.733( ريال ُعماين، اأما يف العام 2011/2010م فكانت املخ�س�سات تبلغ )313.647.978( ريال 
ُعماين اأي بن�سبة تغري كلي %15.

ن�سب خم�س�سات املوازنة اجلارية والراأ�سمالية، والإمنائية من اإجمايل 
موازنة وزارة التعليم العايل لل�سنتني 2011/2010، 2015/2014

ن�سبة موازنة وزارة التعليم العايل اإلى موازنة الدولة ح�سب نوع 
املخ�س�ص لل�سنتني 2011/2010 ، 2015/2014

%19

%2.38%9.14 %2.35%0.14 %0.27%5.75

%29 %81%71

% 10
% 8
% 6
% 4
% 2
% 0

% 100
% 80
% 60
% 40
% 20
% 0

الإمنائية

2011/2010

اجلارية والراأ�سمالية

2015/2014

2011/20102015/2014

ن�سب التغري الكلي للمخ�س�سات املالية لوزارة التعليم العايل ح�سب 
نوع املوازنة للفرتة 2011/2010 - 2015/2014

%79%0.50%15

الإمنائية

الإمنائية

الإجمالية

الإجمالية

اجلارية والراأ�سمالية

اجلارية والراأ�سمالية

% 80

% 60

% 40

% 20

% 0



23 التعليم يف �شلطنة ُعمان م�ؤ�شرات حملية ومقارنات دولية

املفاهيم والتعاريف:
ريا�ص الأطفال: هو نوع من التعليم الذي يركز على الأطفال يف الفئة العمرية )3.5-5.5( �سنوات وُيَعدُّ مرحلة ا�ستهاللية من التعليم املنظم.

التعليم الأ�سا�سي: نظام تعليمي غري تقليدي ومدته )10( �سنوات درا�سية تنق�سم اإلى حلقتني، وهما: الأولى من ال�سف الأول حتى الرابع، والثانية من ال�سف اخلام�س اإلى العا�سر.

التعليم ما بعد الأ�سا�سي: ويغطي �سنتني درا�سيتني )ال�سفني احلادي ع�سر والثاين ع�سر( حيث ينتقل اإليه الطلبة الناجحون يف نهاية احللقة الثانية من التعليم الأ�سا�سي.

التعليم العايل: هو اآخر مرحلة  يف املنظومة التعليمية، ميد �شوق العمل باملوارد الب�شرية املوؤهلة تاأهياًل عاليًا واملتخ�ش�ص يف خمتلف امليادين، وي�شمل اأمناط التعليم الأكادميية واملهنية والتكنولوجية.

الطلبة امل�ستجدون: الطالب الذين يلتحقون مب�ستوى معني من م�ستويات التعليم للمرة الأولى؛ اأي الفرق بني عدد املقيدين يف ال�سف الأول من هذا امل�ستوى وعدد الرا�سبني فيه.

الطلبة املقيدون: هم الطالب املوجودون فعاًل على مقاعد الدرا�سة ل�سنة درا�سية معينة يف م�ستوى معني من م�ستويات التعليم بغ�س النظر عن العمر.

الطلبة املبتعثون: الطلبة الذين مت ابتعاثهم اإلى اخلارج من جهات البتعاث املختلفة.

الطلبة الدار�سون على ح�سابهم اخلا�ص: هم الطلبة الذين يدر�سون على ح�سابهم اخلا�س، وقد مت ت�سجيل بياناتهم لدى امللحقيات الثقافية.

الطلبة اخلريجون: هم الطلبة الذين اأنهوا درا�ستهم بنجاح يف م�ستوى معني من م�ستويات التعليم.

الطلبة املعيدون: عدد الطلبة املقيدين يف ال�سف نف�سه اأو امل�ستوى الذي كانوا فيه خالل العام ال�سابق . 

دليل تكافوؤ النوع: هو موؤ�سر لتو�سيح تكافوؤ واإتاحة الفر�س بني الذكور والإناث، وهو ن�سبة الإناث اإلى الذكور قيا�سًا اإلى موؤ�سر معني. وعندما ي�ساوي العدد )1( فهذا يعني اأن هناك تكافوؤ بني النوعني، 
اأما اإذا كانت قيمته ل ت�ساوي )1( فهذا يدل على وجود تفاوت ل�سالح اأحد النوعني.

دليل تكافوؤ اجلن�سية: هو موؤ�سر لتو�سيح تكافوؤ واإتاحة الفر�س بني العمانيني وغري العمانيني ، وهو ن�سبة غري العمانيني اإلى العمانيني قيا�سًا اإلى موؤ�سر معني.

معدل التغري ال�سنوي: يح�شب ح�شب املعادلة الآتية:

حيث اأن )ن( متثل طول الفرتة .

عدد ال�سكان يف ال�سن املدر�سي: ال�سكان املنتمون اإلى الفئة العمرية املحددة ر�سميا مل�ستوى معني من م�ستويات التعليم �سواء كانوا ملتحقني بالدرا�سة اأم ل.

1
نـــــــ

100 x
القيمة نهاية الفرتة

القيمة بداية الفرتة
1
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العمر الر�سمي لاللتحاق بالتعليم: العمر الذي يلتحق فيه الطلبة بربنامج اأو م�ستوى تعليمي معني، مع افرتا�س اأنهم التحقوا باأدنى �سف من �سفوف التعليم يف العمر الر�سمي املحدد لذلك، 
واأنهم وا�سلوا درا�ستهم بدوام كامل وانتقلوا من �سف اإلى �سف بدون اأي اإعادة اأو جتاوز لل�سفوف. وقد يختلف العمر النظري لاللتحاق بالتعليم اختالفًا كبريًا عن العمر الفعلي اأو حتى عن العمر الأكثـر 

�سيوعًا لاللتحاق بالتعليم.

القيد يف املوؤ�س�سات التعليمية احلكومية: عدد الطلبة امللتحقني مبوؤ�س�سات تعليمية ت�سرف عليها وتديرها �سلطات اأو وكالت حكومية )وطنية/احتادية، اأو على م�ستوى الدولة/املحافظة، اأو على 
امل�ستوى املحلي(، اأيا كانت م�سادر مواردها املالية.

القيد يف املوؤ�س�سات التعليمية اخلا�سة: عدد الطلبة امللتحقني مبوؤ�س�سات تعليمية ل تديرها �سلطات حكومية بل ت�سرف عليها وتديرها هيئات من القطاع اخلا�س. تهدف اأو ل تهدف اإلى الربح، 
وقد تكون منظمات غري حكومية اأو هيئات دينية اأو جمموعات ذات م�سالح اأو موؤ�س�سات اأو �سركات جتارية.

الأمي: هو ال�سخ�س الذي ل ي�ستطيع اأن يقراأ اأو يكتب جملة ب�سيطة عن حياته اليومية.

ن�سبة طالب/مدر�ص: متو�سط عدد الطلبة بالن�سبة لكل مدر�س يف م�ستوى معني من م�ستويات التعليم.

ن�سبة النقطاع عن الدرا�سة ح�سب ال�سف: الن�سبة املئوية للطلبة الذين ينقطعون من �سف معني يف �سنة معينة. ومتثل هذه الن�سبة الفارق بني ن�سبة 100% وجمموع ن�سبتي النجاح والر�سوب.

ن�سبة الإعادة يف كل �سف: عدد الرا�سبني يف �سف معني خالل عام درا�سي، معربًا عنه كن�سبة مئوية من عدد املقيدين يف ال�سف نف�سه يف العام ال�سابق.

ن�سبة القبول الإجمايل: العدد الإجمايل للم�ستجدين يف ال�سف الأول بغ�س النظر عن العمر، ويعرب عنها كن�سبة مئوية من ال�سكان الذين هم يف العمر املحدد ر�سميا لاللتحاق بهذا ال�سف.

ن�سبة القبول ال�سايف: املقيدون يف ال�سف الأول من التعليم، الذين بلغوا العمر املحدد ر�سميا لاللتحاق بالتعليم، معربا عنه كن�سبة مئوية من ال�سكان الذين بلغوا هذا العمر.

ن�سبة القيد الإجمايل: اإجمايل القيد يف م�ستوى معني من م�ستويات التعليم، بغ�س النظر عن العمر، ويعرب عنه كن�سبة مئوية من ال�سكان الذين ينتمون اإلى الفئة العمرية املحددة ر�سميا لاللتحاق 
بهذا امل�ستوى من التعليم. وميكن اأن تتجاوز ن�سبة القيد الإجمايل 100% ب�سبب اللتحاق املبكر اأو املتاأخر بالتعليم و/ اأو ب�سبب الإعادة.

ن�سبة التغري الكلي: حت�شب ح�شب املعادلة الآتية:

ن�سبة القيد بعمر معني: ن�سبة القيد يف عمر معني اأو يف فئة عمرية معينة، بغ�س النظر عن م�ستوى التعليم الذي يلتحق به الطلبة، معربًا عنها كن�سبة مئوية من عدد ال�سكان املنتمني اإلى العمر نف�سه 
اأو اإلى الفئة العمرية نف�سها.

100 x
القيمة نهاية الفرتة

القيمة بداية الفرتة
1
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ن�سبة القيد ال�سايف: عدد امللتحقني مب�ستوى معني من م�ستويات التعليم يف الفئة العمرية املحددة ر�سميًا لذلك امل�ستوى، معربًا عنه كن�سبة مئوية من ال�سكان املنتمني اإلى الفئة العمرية هذه.

ن�سبة احلراك نحو اخلارج: عدد الطلبة باخلارج من بلد معني كن�سبة مئوية من جميع الطلبة املقيدين يف بلدهم.

ن�سبة احلراك نحو الداخل: عدد الطلبة القادمني من اخلارج للدرا�سة يف بلد معني كن�سبة مئوية من جميع الطلبة بالبلد نف�سه.

جمموعات الدول: هي جمموعات اإقليمية، ت�سم كل جمموعة عددًا من الدول، غالبًا ما تكون من قارة واحدة، اأو جمموعة عرقية متعارف عليها عامليا، ومعتمدة لدى املنظمات الدولية ومنها اليون�سكو.

الدول العربية، وت�سم كال من: اجلزائر، والبحرين، وجيبوتي، وم�سر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، واملغرب، وُعمان، وفل�سطني، وقطر، واململكة العربية    v
ال�سعودية، وال�سودان، و�سوريا، وتون�س، والإمارات العربية املتحدة، واليمن.

و�سط و�سرق اأوروبا، وت�سم كال من: األبانيا، وبيالرو�سيا، والبو�سنة والهر�سك، وبلغاريا، وكرواتيا، والت�سيك، واإ�ستونيا، وهنغاريا، ولتفيا، وليتوانيا، واجلبل الأ�سود، وبولندا، ومولدوفا،   v
ورومانيا، والحتاد الرو�سي، و�سربيا، و�سلوفاكيا، و�سلوفينيا، ومقدونيا، وتركيا، واأوكرانيا.

اآ�سيا الو�سطى،  وت�سم كال من: اأرمينيا، واأذربيجان، وجورجيا، وكازاخ�ستان، وقرغيز�ستان، ومنغوليا، وطاجيك�ستان، وتركمن�ستان، واأوزبك�ستان.  v

�شرق اآ�شيا واملحيط الهادي، وت�شم كال من: اأ�شرتاليا، وبروين، وكمبوديا، وال�شني، وجزر الكوك، وكوريا ال�شمالية، وفيجي، وهوجن كوجن، واإندوني�شيا، واليابان، وكرييباتي، ولو، ومكاو، وماليزيا،   v
وجزر املار�سال، وميكرونيزيا، وماينمار، ونورو، ونيوزيلندا، ونيني، وبالو، وبابوا غينيا اجلديدة، والفلبني، وكوريا اجلنوبية، و�ساموا، و�سنغافورة، وجزر �سليمان، وتايالند، وتيمور، وتوكيالو، وتوفالو، 

وفانواتو، وفيتنام.

اأمريكا الالتينية والكاريبي، وت�سم كال من: انتجا، والأرجنتني، واأوروبا، والبهاما، وباربادو�س، وبليز، وبرمودا، وبوليفيا، والربازيل، واجلزر الربيطانية، وجزر الكيمان، وت�سيلي،   v
وكولومبيا، وكو�ستاريكا، وكوبا، والدومنيك، والدومنيكان، واأكوادور، وال�سلفادور، وغرينادا، وغواتيمال، وغويانا، وهايتي، وهندورا�س وجامايكا، واملك�سيك، ومونت�سريات، وجزر الأنتيل الهولندية، ونيكاراجوا، 

وبنما، والباراجواي، وبريو، والقدي�س كيت�س ونيفي�س و�سانت لو�سيا والقدي�س فين�ست وجرينادي�س، و�سورينام، وترينداد وتوباغو، وجزر ترك�س وكايكو�س واأورجواي، فنزويال.

اأمريكا واأوروبا الغربية، وت�سم كال من: اأندورا، والنم�سا، وبلجيكا، وكندا، وقرب�س، والدمنارك، فلندا، وفرن�سا، واأملانيا، وجبل طارق، واليونان، والفاتيكان، واأي�سلندا، واإيرلندا،   v
والكيان ال�سهيوين، واإيطاليا، وليختن�ستاين، ولوك�سمبورج، ومالطا، وموناكو، وهولندا، والرنوج، والربتغال، و�سان مارينو، واإ�سبانيا، وال�سويد، و�سوي�سرا، واململكة املتحدة، والوليات املتحدة الأمريكية.

جنوب وغرب اآ�سيا، وت�سم كال من: اأفغان�ستان، وبنجالد�س، وبوتان، والهند، واإيران، ومالديف، ونيبال، وباك�ستان، و�سريالنكا.  v

اأفريقيا )جنوب ال�سحراء الكربى(، وت�سم كاًل من: اأجنول، وبنني، وبوت�سوانا، وبوركينافا�سو، ورواندا، والكامريون، وجزر الرا�س الأخ�سر، واأفريقيا الو�سطى، وت�ساد، وكوموروز،   v
والكنغو، وكوت ديفوار، والكنغو الدميقراطية، وغينيا الإ�ستوائية، واأريرتيا، واأثيوبيا، واجلابون، وجامبيا، وغانا، وغينيا، وغنيا بي�ساو، وكينيا، ولي�سوتو، وليبرييا، ومدغ�سقر، ومالوي، ومايل، وموريتيو�س، 

وموزنبيق، وناميبيا، والنيجر، ونيجرييا، و رواندا، و�ساوتوم وبريني�ست، وال�سنغال، و�سي�سل، و�سرياليون، وال�سومال، وجنوب اأفريقيا، و�سوازيالند، وتوجو، واأوغندا، وتنزانيا، وزامبيا، وزمبابوي.
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م�سادر البيانات
مت العتماد يف ح�ساب املوؤ�سرات على م�سدرين من م�سادر البيانات وهما:

م�سادر دولية: حيث مت العتماد على بيانات معهد الإح�ساء التابع ملنظمة اليون�سكو كاأحد املنظمات املتخ�س�سة واملعتمدة يف جمع بيانات التعليم، من املوقع الإلكرتوين  v
)www.uis.unesco.org(، الذي يتم حتديث بياناته ثالث مرات يف ال�سنة. كما مت الرجوع اإلى قواعد بيانات البحث العلمي )Scopus, ISI( العاملية للح�سول على بيانات الإنتاج   

العلمي.

م�سادر حملية: البيانات التي ا�ستند اإليها الإ�سدار يف ح�ساب موؤ�سرات �سلطنة ُعمان كانت من قواعد البيانات لدى وزارة التعليم العايل ووزارة الرتبية والتعليم ووزارة القوى العاملة واملركز   v

الوطني لالإح�ساء واملعلومات، اإ�سافة للتقارير الف�سلية وال�سنوية التي ت�سدرها هذه اجلهات. 

ح�ساب املوؤ�سرات
مت اعتماد التعريفات والت�سنيفات الدولية املتبعة يف اأغلب دول العامل واملعتمدة من قبل منظمة اليون�سكو، واحت�ساب املوؤ�سرات بالطرق العلمية املتبعة يف اليون�سكو.
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القسم األول: التعليم المدرسي

اإلحصائيات والمؤشرات للفترة )2011/2010 -  2015/2014(
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جدول )1-1( املوؤ�سرات الإح�سائية ملدار�ص التعليم احلكومي ح�سب املحافظات )2015/2014م(

متو�سط كثافة عدد املعلمنيعدد ال�سعبعدد الطالبعدد املدار�ساملحافظة
املدر�سة

متو�سط كثافة 
ال�سعبة

متو�سط ن�سيب ال�سعبة 
من املعلمني

متو�سط ن�سيب 
املعلم من الطلبة

147903253041822361429.72.7010.98 م�سقط

17410253535901021058928.62.8410.04 �سمال الباطنة 

117682042445672358327.92.7510.14 جنوب الباطنة

139801622839795457728.22.8010.08 الداخلية  

88456361682500451927.12.989.12جنوب ال�سرقية 

87424871557453748827.32.919.36  �سمال ال�سرقية 

2711059457148241024.23.247.46 الربميي 

80322201314394440324.53.008.17  الظاهرة 

149403671969609827120.53.106.62ظفار   

235873334118325517.63.544.96  الو�سطى

17465422285327421.03.845.46 م�سندم 

1048523522194505621150026.92.899.31اجلملة 
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جدول )1-2( املوؤ�سرات الإح�سائية ملدار�ص التعليم احلكومي الأ�سا�سي، حلقة اأولى، ح�سب املحافظات  )2015/2014م(

متو�سط كثافة عدد املعلمنيعدد ال�سعبعدد الطالبعدد املدار�ساملحافظة
املدر�سة

متو�سط كثافة 
ال�سعبة

متو�سط ن�سيب 
ال�سعبة من 

املعلمني
متو�سط ن�سيب 
املعلم من الطلبة

4423753828215854028.72.6111.01 م�سقط

4527669972247161528.52.5411.20 �سمال الباطنة 

2715774559141358428.22.5311.16 جنوب الباطنة

3321194725184364229.22.5411.50 الداخلية  

161000034196562529.32.8310.36جنوب ال�سرقية 

191018135995853628.42.6710.63  �سمال ال�سرقية 

8316311734139527.02.919.28 الربميي  

15593225270739523.52.818.39  الظاهرة

2310151356101644128.52.859.99ظفار  

000000.00.000.00  الو�سطى

414735920136825.03.417.33 م�سندم 

23412929045681207355328.32.6410.71اجلملة 
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جدول )1-3( املوؤ�سرات الإح�سائية ملدار�ص التعليم احلكومي الأ�سا�سي، حلقة ثانية، ح�سب املحافظات  )2015/2014م(

متو�سط كثافة عدد املعلمنيعدد ال�سعبعدد الطالبعدد املدار�ساملحافظة
املدر�سة

متو�سط كثافة 
ال�سعبة

متو�سط ن�سيب 
ال�سعبة من املعلمني

متو�سط ن�سيب 
املعلم من الطلبة

69465331492390967431.22.6211.90 م�سقط

79498731649476463130.22.8910.47 �سمال الباطنة 

55367791232334766929.92.7210.99 جنوب الباطنة

61399901350372365629.62.7610.74 الداخلية  

3721102724194657029.12.6910.84جنوب ال�سرقية 

4121060730215551428.82.959.77  �سمال ال�سرقية 

9532717856359229.93.169.46 الربميي  

3617013592177147328.72.999.61  الظاهرة 

5520187789235336725.62.988.58ظفار  

37533311425122.83.456.61  الو�سطى

8236310940729521.73.735.81 م�سندم 

45326098088782505257629.42.8210.42اجلملة
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جدول )1-4( املوؤ�سرات الإح�سائية ملدار�ص التعليم احلكومي الأ�سا�سي، احللقتان الأولى والثانية، ح�سب املحافظات )2015/2014م(

متو�سط كثافة عدد املعلمنيعدد ال�سعبعدد الطالبعدد املدار�ساملحافظة
املدر�سة

متو�سط كثافة 
ال�سعبة

متو�سط ن�سيب 
ال�سعبة من 

املعلمني
متو�سط ن�سيب 
املعلم من الطلبة

2011025426125055125.92.938.82 م�سقط

3213920604188543523.03.127.38 �سمال الباطنة 

2912545552166743322.73.027.53 جنوب الباطنة

3113492565175743523.93.117.68 الداخلية 

2711472506163442522.73.237.02جنوب ال�سرقية 

178214352107348323.33.057.66  �سمال ال�سرقية

8120511644115110.43.802.73 الربميي

247617408123531718.73.036.17  الظاهرة

658608751250413211.53.333.44ظفار  

205120301106925617.03.554.79  الو�سطى

23242312116214.15.262.68 م�سندم 

2759354246041463634020.33.186.39اجلملة
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جدول )1-5( املوؤ�سرات الإح�سائية ملدار�ص التعليم احلكومي العام، ح�سب املحافظات )2015/2014م(

متو�سط كثافة عدد املعلمنيعدد ال�سعبعدد الطالبعدد املدار�ساملحافظة
املدر�سة

متو�سط كثافة 
ال�سعبة

متو�سط ن�سيب 
ال�سعبة من 

املعلمني
متو�سط ن�سيب 
املعلم من الطلبة

111282911214.03.633.86 م�سقط

000000.00.000.00 �سمال الباطنة 

000000.00.000.00 جنوب الباطنة

2414195820721.83.057.14 الداخلية 

33332018011116.79.001.85جنوب ال�سرقية

719297923327624.42.958.28  �سمال ال�سرقية

000000.00.000.00 الربميي

000000.00.000.00  الظاهرة

4333321048310.43.253.20ظفار  

000000.00.000.00  الو�سطى

2279219814013.34.672.85 م�سندم

19340017970217919.03.924.84اجلملة
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جدول )1-6( املوؤ�سرات الإح�سائية ملدار�ص التعليم احلكومي ما بعد الأ�سا�سي ح�سب املحافظات )2015/2014م(

متو�سط كثافة عدد املعلمنيعدد ال�سعبعدد الطالبعدد املدار�ساملحافظة
املدر�سة

متو�سط كثافة 
ال�سعبة

متو�سط ن�سيب 
ال�سعبة من 

املعلمني
متو�سط ن�سيب 
املعلم من الطلبة

13890228787768531.03.0610.15 م�سقط

1811073365109061530.32.9910.16 �سمال الباطنة

6310610229651830.52.9010.49 جنوب الباطنة

12507218057342328.23.188.85 الداخلية

527299127954630.03.079.78جنوب ال�سرقية

311033711836829.83.199.35  �سمال ال�سرقية

213644613768229.72.989.96 الربميي

516586223133226.73.737.18  الظاهرة

210884112154426.52.958.99ظفار  

000000.00.000.00  الو�سطى

1215102621521.52.608.27 م�سندم 

67363101221374854229.73.079.69اجلملة
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جدول )1-7( تطور عنا�سر التعليم والتغري ال�سنوي ومعدل التغري ال�سنوي والتغري الكلي ح�سب املحافظات للفرتة )2011/2010م -  2015/2014م(

املحافظة
العن�سر 

معدل 2011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014
التغري 

ال�سنوي   
)%(

ن�سبة 
التغري 

الكلي )%( العدد  العدد 
التغري 

ال�سنوي 
)%(

العدد 
التغري 

ال�سنوي 
)%(

العدد 
التغري 

ال�سنوي 
)%(

العدد 
التغري 

ال�سنوي 
)%(

م�سقط 

1472.080.873.52-1463.551441.37-1421410.70مدار�س

29551.8329740.6430412.250.552.22-297529022.45�سعب

طلبة
436420.28442141.310.020.08-435200.51-44179437410.99ذكور

43840441520.71444750.73452311.70461111.951.275.18اإناث

موارد 
ب�سرية

80854.6582231.714.7520.41-6829796516.6377263.00معلمني

126313013.01143810.5315417.1616346.046.6529.37اإداريني

�سمال الباطنة

-1.14-1740.000.29-1750.001740.57-1761750.57مدار�س

-1.56-35610.4835900.810.39-35441.14-364735851.70�سعب

طلبة
-3.33-513180.28521101.540.84-511771.77-53907521003.35ذكور

-3.76-504250.930.95-499620.34-501311.76-52394510272.61اإناث

موارد 
ب�سرية

843091979.1097175.65100483.41102101.614.9121.12معلمني

158816473.72187613.9019413.4620204.076.2027.20اإداريني
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تابع جدول )1-7( تطور عنا�سر التعليم والتغري ال�سنوي ومعدل التغري ال�سنوي والتغري الكلي ح�سب املحافظات للفرتة
)2011/2010م -  2015/2014م(

العن�سراملحافظة

معدل 2011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014
التغري 

ال�سنوي   
)%(

ن�سبة 
التغري 

الكلي )%( العدد  العدد 
التغري 

ال�سنوي 
)%(

العدد 
التغري 

ال�سنوي 
)%(

العدد 
التغري 

ال�سنوي 
)%(

العدد 
التغري 

ال�سنوي 
)%(

جنوب الباطنة 

1161160.001160.001170.861170.000.210.86مدار�س

-2.40-24450.580.60-24540.2524310.94-250524482.28�سعب

طلبة
-2.40-345460.370.60-344190.19-344831.28-35394349311.31ذكور

-1.35-336581.300.34-332270.57-334170.63-34119336291.44اإناث

موارد 
ب�سرية

65903.5867232.024.9821.46-5535650317.4963622.17معلمني

98810506.28118813.1412737.1513334.717.7834.92اإداريني

الداخلية

1391390.001390.001390.001390.000.000.00مدار�س

28390.500.180.71-281925469.68283111.1928250.21�سعب

طلبة
399902.19409792.470.602.42-391340.98-40012395231.22ذكور

38306386640.93384870.46386060.31391831.490.572.29اإناث

موارد 
ب�سرية

6463757817.2577021.6478982.5479540.715.3323.07معلمني

15747.886.4728.49-122512794.41149216.6514592.21اإداريني
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تابع جدول )1-7( تطور عنا�سر التعليم والتغري ال�سنوي ومعدل التغري ال�سنوي والتغري الكلي ح�سب املحافظات للفرتة
)2011/2010م -  2015/2014م(

العن�سراملحافظة

معدل 2011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014
التغري 

ال�سنوي   
)%(

ن�سبة 
التغري 

الكلي )%( العدد  العدد 
التغري 

ال�سنوي 
)%(

العدد 
التغري 

ال�سنوي 
)%(

العدد 
التغري 

ال�سنوي 
)%(

العدد 
التغري 

ال�سنوي 
)%(

جنوب ال�سرقية

87870.00870.00870.00881.150.291.15مدار�س

16782.3216820.240.773.13-163116551.4716400.91�سعب

طلبة
219800.79224342.07228421.821.104.45-21868218080.27ذكور

21552217691.01220671.37223611.33227941.941.415.76اإناث

موارد 
ب�سرية

3900449715.3145912.0948856.4050042.446.4328.31معلمني

-39.04-11.64-43150.35-7077698.7788114.568681.48اإداريني

�سمال ال�سرقية

83841.20840.00851.19872.351.184.82مدار�س

15360.9915571.370.773.11-151015321.4615210.72�سعب

طلبة
216162.53217170.470.572.30-210820.68-21228212260.01ذكور

203950.58205650.83207701.000.552.23-20317202780.19اإناث

موارد 
ب�سرية

5.7124.88-3633429018.0843190.6845635.6545370.57معلمني

6777043.9981816.198625.389075.227.5933.97اإداريني
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تابع جدول )1-7( تطور عنا�سر التعليم والتغري ال�سنوي ومعدل التغري ال�سنوي والتغري الكلي ح�سب املحافظات للفرتة
)2011/2010م -  2015/2014م(

العن�سراملحافظة 

معدل 2011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014
التغري 

ال�سنوي   
)%(

ن�سبة 
التغري 

الكلي )%( العدد  العدد 
التغري 

ال�سنوي 
)%(

العدد 
التغري 

ال�سنوي 
)%(

العدد 
التغري 

ال�سنوي 
)%(

العدد 
التغري 

ال�سنوي 
)%(

الربميي

27270.00270.00270.00270.000.000.00مدار�س

4575.540.552.24-4330.46-4350.23-4474362.46�سعب

طلبة
-2.85-0.72-56480.6256760.5055631.99-572656131.97ذكور

0.130.51-54810.7955060.4654960.18-546854380.55اإناث

موارد 
ب�سرية

1113123410.87136610.7014153.5914824.737.4233.15معلمني

2182253.212375.3326913.502949.297.7634.86اإداريني

الظاهرة

-1.23-801.27800.000.31-81810.00792.47مدار�س

12960.5413010.3913141.000.401.62-129312890.31�سعب

طلبة
-2.75-0.70-163090.03-163140.73-164340.30-16771164841.71ذكور

-2.97-159110.240.75-158730.76-159951.47-16398162331.01اإناث

موارد 
ب�سرية

319433254.10374112.5138673.3739441.995.4123.48معلمني

6736831.4977813.918499.138925.067.3032.54اإداريني
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تابع جدول )1-7( تطور عنا�سر التعليم والتغري ال�سنوي ومعدل التغري ال�سنوي والتغري الكلي ح�سب املحافظات للفرتة
)2011/2010م -  2015/2014م(

العن�سراملحافظة 

معدل 2011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014
التغري 

ال�سنوي   
)%(

ن�سبة 
التغري 

الكلي )%( العدد  العدد 
التغري 

ال�سنوي 
)%(

العدد 
التغري 

ال�سنوي 
)%(

العدد 
التغري 

ال�سنوي 
)%(

العدد 
التغري 

ال�سنوي 
)%(

ظفار

1490.000.000.00-1491500.671500.001490.67مدار�س

19691.550.441.76-19390.05-193519651.5519401.27�سعب

طلبة
-1.76-196561.350.44-196510.50193941.31-20009195532.28ذكور

207111.500.220.88-20531205370.032.5770.19204050.84اإناث

موارد 
ب�سرية

4641549218.3457264.2659884.5860981.847.0631.39معلمني

106711013.19121610.45139214.47155211.499.8245.45اإداريني

الو�سطى

23230.00230.00230.00230.000.000.00مدار�س

1.727.05-3123233.533271.243352.453340.30�سعب

طلبة
30271.950.070.26-30391.5029692.30-301929940.83ذكور

260425810.8826894.1827532.3828463.382.259.29اإناث

موارد 
ب�سرية

805101726.3411119.2411604.4111831.9810.1046.96معلمني

13715513.141550.0018418.711945.439.0941.61اإداريني
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تابع جدول )1-7( تطور عنا�سر التعليم والتغري ال�سنوي ومعدل التغري ال�سنوي والتغري الكلي ح�سب املحافظات للفرتة
)2011/2010م -  2015/2014م(

العن�سراملحافظة

معدل 2011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014
التغري 

ال�سنوي   
)%(

ن�سبة 
التغري 

الكلي )%( العدد  العدد 
التغري 

ال�سنوي 
)%(

العدد 
التغري 

ال�سنوي 
)%(

العدد 
التغري 

ال�سنوي 
)%(

العدد 
التغري 

ال�سنوي 
)%(

م�سندم

17170.00170.00170.00170.000.000.00مدار�س

2220.000.000.00- 2222230.452250.902221.33�سعب

طلبة
- 5.48- 24130.121.40- 25230.5224104.48- 255325101.68ذكور

- 3.61- 22410.950.92- 22820.8822202.72- 232522622.71اإناث

موارد 
ب�سرية

59971319.0383416.978441.208531.079.2442.40معلمني

1421430.7016112.5918112.421936.637.9735.92اإداريني

اجلملة

10480.580.190.77- 104010400.0010430.2910420.10مدار�س

191681.40192350.35194501.120.200.80- 19296189042.03�سعب

طلبة
- 0.49- 2601820.582633761.230.12- 2586710.70- 2646662604831.58ذكور

2567090.282601461.340.220.89- 2559960.22- 2578542565700.50اإناث

موارد 
ب�سرية

451425181114.77531952.67553434.04562111.575.6424.52معلمني

868590574.281024013.06108195.65110241.896.1426.93اإداريني
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النوعم�ستوى التعليم

ن�سبة التغري الكلي )%(معدل التغري ال�سنوي )%(2011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014

جملة خا�س حكومي جملة خا�س حكومي جملةخا�س حكومي جملة خا�س حكومي جملة خا�س حكوميجملة خا�س حكومي جملة خا�س حكومي 

ريا�س 
الأطفال

ذكور 
1350

161151746572117706184277351917019905623219912261414932356725060-9.979.4510.5946.2443.49

10.2411.490.0047.6854.52-151361513668016444171248271855219379638208702150810352235323388اإناث 

تكافوؤ 
-0.98--0.24-0.9390.8670.9430.9290.9291.1250.9680.9741.0240.9490.9510.6930.9480.933-النوع 

الأ�سا�سي

ال�سف الأول 
حلقة )1(

19658502624684200005346253461936360702543320118658526703224566856293123.388.074.3914.2336.4118.75ذكور 

18610453523145200654914249791929254532474520009614826157217896405281944.029.015.0617.0841.2321.81اإناث 

تكافوؤ 
0.9470.9020.9381.0030.9190.9860.9960.8980.9730.9950.9340.9800.9700.9340.9620.620.870.642.493.542.58النوع 

ال�سف 
اخلام�س 
حلقة )2(

21430173723167210341770228042265021102476022383219224575240422626266682.9210.893.5812.1951.1815.11ذكور 

2166197122632212691101223702232712182354521681134923030234261520249461.9811.862.468.1556.5410.22اإناث

تكافوؤ 
3.554.25-3.60-0.871.08-1.0110.5590.9771.0110.6220.9810.9860.5770.9510.9690.6150.9370.9740.5790.9350.91النوع 

ما بعد الأ�سا�سي
)ال�سفني 12-11(

-128.6913.31-16.56-22.973.51-48595111249707474491334487834323816694490743250214645396405472543430904.43ذكور 

-81.3014.03-15.37-471966634785946402797471994381990844727421421.4743189399401202411424.0916.043.71اإناث 

تكافوؤ 
-0.83-1.4220.72-0.21-0.9710.5960.9630.9780.5970.9681.0130.5440.9960.9740.4880.9510.9850.4730.9550.355.64النوع 

اجلملة

48.367.92-910332399011502389204261561153608598629019115005863743291411928888538355921241300.6910.361.922.74ذكور 

47.768.18-10.251.991.46-874672130510877288416232561116728626526131112396844702941411388486190314801176700.37اإناث 

تكافوؤ 
0.24-0.061.320.41-0.9610.8880.9460.9910.8890.9681.0030.9000.9770.9780.8940.9550.9730.8840.9480.330.10النوع 

جدول )1-8( تطور عدد الطالب ومعدل التغري ال�سنوي ون�سبة التغري الكلي ح�سب م�ستوى التعليم وقطاع التعليم للفرتة
)2011/2010م -  2015/2014م(
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املحافظة

2011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014

حلقة 
اأولى

حلقة 
ثانية

حلقتان 
معا 

جملة 
مدار�س 
التعليم 
الأ�سا�سي

جملة 
املدار�س

حلقة 
اأولى

حلقة 
ثانية

حلقتان 
معا 

جملة 
مدار�س 
التعليم 
الأ�سا�سي

جملة 
املدار�س

حلقة 
اأولى

حلقة 
ثانية

حلقتان 
معا 

جملة 
مدار�س 
التعليم 
الأ�سا�سي

جملة 
املدار�س

حلقة 
اأولى

حلقة 
ثانية

حلقتان 
معا 

جملة 
مدار�س 
التعليم 
الأ�سا�سي

جملة 
املدار�س

حلقة 
اأولى

حلقة 
ثانية

حلقتان 
معا 

جملة 
مدار�س 
التعليم 
الأ�سا�سي

جملة 
املدار�س

395110100142395512106141425916117146426319124144446920133147 م�سقط

436525133176436533141175437434151175447533152174457932156174 �سمال الباطنة

27472296116274825100116274927103116275329109117275529111117 جنوب الباطنة

335623112139335627116139335729119139336029122139336131125139 الداخلية

16352273871635237487163623758716362375871637278088جنوب ال�سرقية

14291558831529145884162918638416341767851941177787  �سمال ال�سرقية

89724278982527898252789825278982527 الربميي

14311964811433237081143523727915352474801536247580  الظاهرة

224759128149224859129150224859129150225162135149235565143149ظفار

0319222303192223032023230320232303202323  الو�سطى

48214174821417482141748214174821417 م�سندم

22038122382410472213892458551040225407259891104322742726692010422344532759621048جملــــــــة

100 %92 %26 %43 %22 %100 %88 % 26 %41 %22 %100 %85 %25 %39 %22 %100 %82 %24 %37 %21 %100 %79 %21 %36 %21 %الن�سبة

جدول )1-9( تطور عدد املدار�ص ح�سب نوع التعليم واملديريات التعليمية للفرتة )2011/2010م -  2015/2014م(
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املحافظة

ن�سبة التغري الكليمعدل التغري ال�سنوي

حلقة 
اأولى

حلقة
ثانية

حلقتان 
معا 

جملة مدار�س 
التعليم 
الأ�سا�سي

حلقةجملة املدار�س
اأولى

حلقة 
ثانية

حلقتان
معا 

جملة مدار�س 
جملة املدار�سالتعليم الأ�سا�سي

3.067.8518.927.390.8712.8235.29100.0033.003.52 م�سقط

-4.6521.5428.0017.291.14- 1.145.006.374.070.29 �سمال الباطنة

0.004.017.153.700.210.0017.0231.8215.630.86 جنوب الباطنة

0.002.167.752.780.000.008.9334.7811.610.00 الداخلية

0.001.405.252.320.290.005.7122.739.591.15جنوب ال�سرقية

7.939.043.187.341.1835.7141.3813.3332.764.82  �سمال ال�سرقية

0.000.003.391.030.000.000.0014.294.170.00 الربميي

-7.1416.1326.3217.191.23- 1.743.816.014.040.31  الظاهرة

1.124.012.452.810.004.5517.0210.1711.720.00ظفار

0.005.264.550.00-0.001.291.120.00-  الو�سطى

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 م�سندم

1.554.425.383.950.026.3618.9023.3216.750.10جملــــــــة

جدول )1-10( معدل التغري ال�سنوي ون�سبة التغري الكلي لعدد املدار�ص ح�سب نوع التعليم واملديريات التعليمية للفرتة
)2011/2010م -  2015/2014م(، )%(
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املحافظة

2011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014

ن�سبة املدار�س من 
جملة مدار�س التعليم 

الأ�سا�سي
ن�سبة  جملة 

مدار�س 
التعليم 

الأ�سا�سي 
من اإجمايل 

مدار�س 
املحافظة

ن�سبة املدار�س من 
جملة مدار�س التعليم 

الأ�سا�سي
ن�سبة  جملة 

مدار�س التعليم 
الأ�سا�سي 

من اإجمايل 
مدار�س 
املحافظة

ن�سبة املدار�س من جملة 
ن�سبة  جملة مدار�س التعليم الأ�سا�سي

مدار�س التعليم 
الأ�سا�سي من 

اإجمايل مدار�س 
املحافظة

ن�سبة املدار�س من جملة 
مدار�س التعليم الأ�سا�سي

ن�سبة  جملة 
مدار�س 
التعليم 

الأ�سا�سي 
من اإجمايل 

مدار�س 
املحافظة

ن�سبة املدار�س من جملة 
ن�سبة  جملة مدار�س التعليم الأ�سا�سي

مدار�س التعليم 
الأ�سا�سي 

من اإجمايل 
مدار�س 
املحافظة

ن�سبة مدار�س احللقة من جملة 
مدار�س التعليم الأ�سا�سي

ن�سبة مدار�س احللقة من جملة 
مدار�س التعليم الأ�سا�سي

ن�سبة مدار�س احللقة من جملة 
مدار�س التعليم الأ�سا�سي

ن�سبة مدار�س احللقة من جملة 
مدار�س التعليم الأ�سا�سي

ن�سبة مدار�س احللقة من جملة 
مدار�س التعليم الأ�سا�سي

حلقة 
اأولى

حلقة 
ثانية

حلقتان 
معا 

حلقة 
اأولى

حلقة 
ثانية

حلقتان 
معا 

حلقة 
اأولى

حلقة 
ثانية

حلقتان
معا 

حلقة 
اأولى

حلقة 
ثانية

حلقتان
معا 

حلقة 
اأولى

حلقة 
ثانية

حلقتان
معا 

0.390.510.100.700.370.520.110.750.360.500.140.800.340.510.150.860.330.520.150.90 م�سقط

 �سمال 
0.320.490.190.760.300.460.230.810.280.490.230.860.290.490.220.870.290.510.210.90الباطنة

 جنوب 
0.280.490.230.830.270.480.250.860.260.480.260.890.250.490.270.930.240.500.260.95الباطنة

0.290.500.210.810.280.480.230.830.280.480.240.860.270.490.240.880.260.490.250.90 الداخلية

جنوب 
0.220.480.300.840.220.470.310.850.210.480.310.860.210.480.310.860.200.460.340.91ال�سرقية

  �سمال 
0.240.500.260.700.260.500.240.690.250.460.290.750.240.510.250.790.250.530.220.89ال�سرقية

0.330.380.290.890.320.360.320.930.320.360.320.930.320.360.320.930.320.360.320.93 الربميي

0.220.480.300.790.200.470.330.860.190.490.320.910.200.470.320.930.200.480.320.94  الظاهرة

0.170.370.460.860.170.370.460.860.170.370.460.860.160.380.460.910.160.380.450.96ظفار

0.000.140.860.960.000.140.860.960.000.130.871.000.000.130.871.000.000.130.871.00  الو�سطى

0.290.570.140.820.290.570.140.820.290.570.140.820.290.570.140.820.290.570.140.82 م�سندم

0.270.460.270.790.260.450.290.820.250.460.290.850.250.460.290.880.240.470.290.92جملــــــــة

جدول )1-11( تطور ن�سبة مدار�ص التعليم الأ�سا�سي من جملة مدار�ص التعليم الأ�سا�سي ومن الإجمايل ح�سب املديريات التعليمية للفرتة 
)2011/2010م - 2015/2014م(
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جدول )1-12( تطور ن�سب القيد الإجمايل وال�سايف املعدل  يف التعليم قبل الإبتدائي
للفرتة )2010/2009م - 2014/2013م(، )%(

الأعوام من 2009 اإلى 2011 ت�سمل الأعمار )3-5( والأعوام من 2012 اإلى 2014 ت�سمل الأعمار )5-4(

لعام الدرا�سي
ن�سبة القيد ال�سافـي  املعدلن�سبة القيد الإجمايل

جملةاناثذكورجملةاناثذكور

2010 / 200944.642.243.432.430.631.5

 2011 / 201054.254.754.441.240.941.0

2012 / 201154.054.054.042.041.441.7

2013 / 201246.748.247.438.639.839.2

2014 / 201351.252.451.838.439.538.9
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جدول )1-13( تطور ن�سب القيد الإجمايل وال�سايف املعدل ومعدل التغري ال�سنوي ون�سبة التغري الكلي ح�سب النوع  وال�سفوف الدرا�سية
)2011/2010م - 2014/2013م(، )%(

ال�سفوف الدرا�سية العام الدرا�سي
ن�سبة القيد ال�سايف املعدلن�سبة القيد الإجمايل

جملةاإناثذكورجملةاإناثذكور

2011/2010

)6-1(101.00101.00101.0098.4097.2097.80

)9-7(99.4098.7099.1095.6094.8095.20

)12-10(96.2194.9395.5884.8085.4085.10

2012/2011

)6-1(101.13101.30101.2098.6097.5098.05

)9-7(99.5098.9099.2595.7095.0095.35

)12-10(96.1995.0895.6485.0085.6085.30

2013/2012

)6-1(101.20101.40101.3098.7097.6098.20

)9-7(99.6099.0099.4095.8095.1095.50

)12-10(96.3095.1095.6085.1085.7085.40

2014/2013

)6-1(101.30101.50101.4098.8097.7098.30

)9-7(99.6099.0099.4095.8095.1095.50

)12-10(96.3095.1095.6085.1085.7085.40

معدل التغري ال�سنوي

)6-1(0.100.160.130.140.170.17

)9-7(0.070.100.100.070.110.10

)12-10(0.030.060.010.120.120.12

ن�سبة التغري الكلي

)6-1(90.0788.24-89.08-88.89-87.94-87.98-

)9-7(91.23-89.92-89.95-91.00-89.65-89.68-

)12-10(93.02-91.44-95.78-88.85-88.90-88.88-
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ن�سبة التغري الكليمعدل التغري ال�سنوي2011/20102012/20112013/20122014/2013النوعالمرحلة

لغاية ال�سف ال�ساد�س

98.5099.1098.6099.000.170.51ذكور

98.5098.2099.1099.300.270.81اإناث

98.5098.6099.0099.100.200.61جملة

1.000.991.011.000.100.30تكافوؤ النوع

لغاية ال�سف العا�سر

-1.67-95.8096.2097.6094.200.56ذكور

-0.31-95.7096.5099.0095.400.10اإناث

-0.84-95.7096.3098.5094.900.28جملة

1.001.001.011.010.461.38تكافوؤ النوع

جدول )1-14( تطور معدل البقاء يف التعليم الأ�سا�سي للفرتة )2011/2010م - 2014/2013م(، )%(
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البيان
ن�سبة التغري الكليمعدل التغري ال�سنوي 2011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014

جملةاإناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكور

مدار�س  حكومية 

-8.59-3.86-14.31-2.22-0.98-84.9396.4490.5075.8395.0385.7267.3191.8979.6471.5791.4581.8772.7792.7182.723.79ُعماين

-1.97-1.57-2.08-0.50-0.40-96.1098.5497.5094.2997.3895.7689.2495.4292.2688.0494.8491.4594.1196.9995.580.52غري ُعماين

-8.29-3.77-13.78-2.14-0.96-85.0096.4690.5576.1995.0785.9067.7991.9679.9071.9491.5282.0873.2992.8283.043.64جملة

مراكز تعليم الكبار

-92.59-85.52-93.54-47.83-38.31-37.9177.3351.3315.8465.6932.975.8359.7223.127.3145.9713.722.4511.203.8049.58ُعماين

-75.15-63.43-82.38-29.40-22.23-61.1193.7576.4737.5050.0041.6719.4456.7632.1130.9130.0030.6710.7734.2919.0035.21غري ُعماين

-92.47-85.22-93.47-47.61-38.00-37.9777.3951.4015.8765.6732.985.9559.7023.207.4845.7613.862.4811.443.8749.45جملة

مدار�س خا�سة

0.51-0.131.843.03-94.0099.4595.5789.1593.9890.8593.5197.8195.4184.7695.2988.0195.7396.4496.050.460.77ُعماين

-15.29-12.20-18.69-4.06-3.20-97.37100.0098.15114.29111.90113.33100.00100.00100.0088.8995.5691.1179.1787.8083.155.04غري ُعماين

-1.26-4.09-0.43-0.32-1.04-94.2699.4995.7792.1896.5693.7494.0598.0495.8385.1795.3288.3393.8595.4394.570.11جملة

مدار�س الرتبية 
اخلا�سة

------100.0090.9096.00------------ُعماين

------0.000.000.00------------غري ُعماين

------100.0090.9096.00------------جملة

اجلملة

-32.75-45.8413.13--9.44-3.46-73.7393.5982.7259.9990.5074.5151.0987.2267.8154.6188.5369.8939.9381.3055.6314.21ُعماين

-7.84-5.65-9.74-2.02-1.44-93.3398.3295.9895.9398.3697.0681.1892.9486.7682.8292.3787.2684.2492.7688.462.53غري ُعماين

-32.08-12.87-45.01-9.22-3.38-73.8693.6382.8360.5890.6274.8851.6587.3468.1755.2088.6270.2640.6281.5956.2613.88جملة

جدول )1-15( تطور ن�سب اإكمال امل�ستوى ومعدل التغري ال�سنوي ون�سبة التغري الكلي ح�سب النوع واجلن�سية وقطاع التعليم للفرتة
)2011/2010م -  2015/2014م(، )%( 
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قطاع 
التعليم

ن�سبة التغري الكلي )%(معدل التغري ال�سنوي )%(2010/20092011/20102012/20112013/20122014/2013

تكافوؤ جملة اإناث ذكور 
تكافوؤ جملة اإناث ذكور النوع 

تكافوؤ جملة اإناث ذكور النوع 
تكافوؤ جملة اإناث ذكور النوع 

تكافوؤ جملة اإناث ذكور النوع 
تكافوؤ جملة اإناث ذكور النوع 

تكافوؤ جملة اإناث ذكور النوع 
النوع 

11.52- 8.29- 3.83- 2.7613.76- 2.14- 0.850.970.911.140.760.950.861.250.680.920.801.360.720.920.821.270.730.930.831.273.630.97حكومي

- 3.71- 1.04- 4.12- 0.42- 0.94- 0.26- 1.05- 0.941.000.961.060.920.970.941.050.940.980.961.040.850.950.881.120.940.950.951.020.11خا�س

جدول )1-16( تطور ن�سب التخرج يف التعليم الثانوي)10-12( ح�سب قطاع التعليم والنوع للفرتة )2010/2009م -  2014/2013م(

جدول )1-17( تطور تكافوؤ النوع ح�سب م�ستويات التعليم للفرتة )2011/2010م -  2015/2014م( 

معدل التغري ال�سنوي 2011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014م�ستويات التعليم
)%(

ن�سبة التغري الكلي 
)%(

0.960.970.960.960.970.261.04احللقة الأولى

0.950.960.950.950.950.000.00احللقة الثانية

-1.04-0.960.960.990.950.950.26ما بعد الأ�سا�سي
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جدول )1-18( تطور عدد املعلمني ون�سب التعمني يف التعليم احلكومي ح�سب م�ستوى التعليم واجلن�سية للفرتة )2011/2010م  - 2015/2014م(

نوع التعليمالعام الدرا�سي
ن�سب التعمني )%(جملةغري ُعماينُعماين

جملةاإناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكور

2011/2010

8489202592874815991455305410088217143180284.1593.3090.40التعليم الأ�سا�سي

تعليم عام

4076091016365995443668111191.8791.1791.45 ال�سفوف) 1 - 6 ( 

10681095216326311537813311210254180.2490.5085.12ال�سفوف) 7 - 9(

3994435383471001340134149954693968879.9692.7686.16ال�سفوف)10 - 12 ( 

13958263164027428991969486816857282854514282.8093.0489.22اجلملة

2012/2011

9184255683475223731525389811557270933865079.4794.3789.91التعليم الأ�سا�سي

تعليم عام

386585971285078414635104993.2492.1392.56ال�سفوف) 1 - 6 ( 

1027107321002359332812621166242881.3892.0286.49ال�سفوف) 7 - 9(

395744428399989296128549464738968480.0093.7586.73ال�سفوف)10 - 12 ( 

14554316684622236251964558918179336325181180.0694.1689.21اجلملة

2013/2012

8936265483548431801843502312116283914050773.7593.5187.60التعليم الأ�سا�سي

تعليم عام

27550578024436729954884791.9792.1592.09ال�سفوف) 1 - 6 ( 

100697819842347530912401053229381.1392.8886.52ال�سفوف) 7 - 9(

3816435681721052324137648684680954878.3993.0885.59ال�سفوف)10 - 12 ( 

14033323874642044902285677518523346725319575.7693.4187.26اجلملة

2014/2013

610689106953162365437113121134916.2294.4994.24مدار�س احللقة الأولى )4-1(

10673903719710331068939991398397262370976.3392.9283.13مدار�س احللقة الثانية

93710473114101365134727122302118201412240.7088.6080.80مدار�س احللقتان معا

3827291111215148363597877147463.9983.1275.37مدار�س التعليم العام

18902107399757511769224652224468976.6794.7485.24املدار�س امل�ستقلة )12-11(

13888330354692354962924842019384359595534371.6591.8784.79اجلملة

2015/2014

8011075111551989991899119741207380.8192.4992.40مدار�س احللقة الأولى )4-1(

109499699206483652752440414601104512505274.9992.8082.42مدار�س احللقة الثانية

94410477114211340187532152284123521463641.3384.8278.03مدار�س احللقتان معا

2562294851803721743626670258.7286.0969.09مدار�س التعليم العام

14621706316847910158019411807374875.3294.4184.53املدار�س امل�ستقلة )12-11(

13691331864687756703664933419361368505621170.7190.0683.39اجلملة

-1.67-0.81-5.973.8718.2616.8017.673.526.845.643.87-0.48معدل التغري ال�سنوي للجملة )%(

-6.53-3.20-26.1116.4095.5886.0891.7414.8530.2824.5214.60- 1.91ن�سبة التغري الكلي للجملة )%(
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العام 
الدرا�سي

التعليم الأ�سا�سي
ن�سبة التعمني )%(

ريا�س الأطفال
ن�سبة التعمني )%(

اجلملة
ن�سبة التعمني )%(اجلملة العامة 

غري ُعماينُعماينغري ُعماينُعماينغري ُعماينُعماين

جملةاإناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكور

2011/20103315971630715194426594.4145.1038.0019069071444550.0095.3795.27342503253771619882704750449152414.5355.7348.41

2012/20113313641397802231331153.9537.1030.960990990154550.0094.8394.74332354238780323673170836472155573.9549.8642.95

2013/20123013871417972274237142.9933.5927.621105810591575850.0094.8994.813124452476973279937721004524462483.0946.6239.63

2014/201321147514961121329644171.8430.9225.300112311230132132-89.4889.4821259826191121342845491142602671681.8443.1136.54

2015/201432158416161253344546982.4931.5025.5901206120641821860.0086.8986.6432279028221257362748841289641777062.4843.4836.62

جدول )1-19( تطور عدد املعلمني يف التعليم اخلا�ص ون�سبة التعمني ح�سب م�ستوى التعليم واجلن�سية للفرتة )2011/2010م -  2015/2014م(
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جدول )1-20( تطور ن�سب تعمني املعلمني ومعدل التغري ال�سنوي ون�سبة التغري الكلي يف املدار�ص احلكومية ح�سب النوع واملحافظة للفرتة
 )2011/2010م - 2015/2014م(، )%(

�سمال  م�سقطالنوعالعام الدرا�سي
جنوب الداخليةجنوب الباطنةالباطنة

ال�سرقية
�سمال 

اجلملة م�سندمالو�سطى ظفارالظاهرة الربمييال�سرقية 

2011/2010

83.5191.8087.2389.8885.7184.5090.3889.1854.8955.6569.6082.80ذكور

95.0793.9793.4092.7895.4893.3393.3195.0584.6087.4690.0593.04اإناث

90.9293.1791.2291.7292.0890.1292.2792.8671.7768.5782.3089.22جملة

2012/2011

79.8990.1983.8787.1583.9078.2685.5887.6055.1549.0961.0980.06ذكور

96.2494.8395.3293.6496.9493.9794.1095.4286.5091.3892.4894.16اإناث

90.4293.1891.6291.4992.5388.8391.0992.5774.0770.8082.7589.21جملة

2013/2012

73.7991.0381.2784.3083.3875.4384.4986.0038.7935.0050.0075.76ذكور

95.2495.2994.0192.9896.7492.2893.4995.2185.2588.4990.9493.41اإناث

88.1393.7989.6390.0392.2286.6490.5692.0167.2263.4678.1887.26جملة

2014/2013

68.8389.6378.8381.4276.9070.5381.6084.8131.7223.9346.2571.65ذكور

94.6096.1295.4292.9096.3188.6492.4494.6474.2673.5390.5291.87اإناث

86.0793.8589.7789.0089.6082.4088.9091.2157.0651.5577.2584.79جملة

2015/2014

67.4788.9578.2281.2278.4469.8680.4683.6228.4220.3843.4670.71ذكور

94.3595.8694.7891.4595.6782.5490.7194.1669.0758.8189.3890.06اإناث

85.6593.4789.2688.0189.9778.2087.3890.4953.1241.7675.3883.39جملة

معدل التغري 
ال�سنوي

-3.87-11.11-22.21-15.18-1.59-2.87-4.64-2.19-2.50-2.69-0.79-5.19ذكور

-0.81-0.19-9.44-4.95-0.24-0.71-0.053.03-0.500.370.36-0.19اإناث

-1.67-2.17-11.66-7.25-0.64-1.35-3.48-0.58-1.03-0.080.54-1.48جملة

ن�سبة التغري الكلي

-14.60-37.56-63.38-48.23-6.23-10.98-17.32-8.48-9.64-10.32-3.11-19.21ذكور

-3.20-0.75-32.75-18.36-0.94-2.79-0.2011.56-2.021.471.43-0.75اإناث

-6.53-8.41-39.10-26.00-2.55-5.30-13.22-2.29-4.05-0.322.15-5.80جملة
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�سمال  م�سقطالنوعالعام الدرا�سي
جنوب الداخليةجنوب الباطنةالباطنة

ال�سرقية
�سمال 

اجلمــــلة م�سندمالو�سطى ظفارالظاهرة الربمييال�سرقية 

2011/2010

5.80--1.10-------5.80ذكور

41.0070.0080.3083.6062.6090.0061.9086.5038.4066.7063.0055.70اإناث

33.5067.5078.9083.4052.0090.0060.3086.5029.0066.7056.0048.40جملة

2012/2011

4.00--0.90--1.4050.00---5.00ذكور

28.0058.6071.2072.7053.6071.0060.3066.2035.4075.0067.0043.10اإناث

23.1055.3070.0072.1043.0070.5057.7066.2026.4075.0067.0036.50جملة

2013/2012

3.10--0.70------3.805.60ذكور

31.6056.9066.1079.5058.8081.3050.4073.9037.90100.0050.0046.60اإناث

25.7053.3064.4078.4048.2081.3045.0073.9025.80100.0047.8039.60جملة

2014/2013

1.80------1.50--2.401.60ذكور

28.7055.1066.5075.2044.4075.5044.2074.8030.8060.0048.1043.10اإناث

23.0051.1065.4073.5037.6074.4038.5074.8022.6060.0044.8036.50جملة

2015/2014

2.762.860.000.000.000.002.270.002.510.000.002.48ذكور

27.6855.4567.4174.0258.4575.9346.9861.9033.6575.0048.2843.48اإناث

22.3351.3865.2972.7448.4474.3939.3861.9023.5875.0046.6736.62جملة

معدل التغري 
ال�سنوي

- 19.12-----------16.91ذكور

- 6.01- 2.986.44- 3.24- 8.02- 6.66- 4.16- 1.70-3.00-4.28- 5.66-9.35اإناث

- 6.73- 2.984.46- 5.04- 8.02- 10.10- 4.65- 1.76-3.36-4.62- 6.59-9.65جملة

ن�سبة التغري الكلي

- 57.20--128.41--------52.33ذكور

- 21.94- 12.4423.37- 12.36- 28.43- 24.11- 15.63- 6.64-11.46-16.05-20.79-32.49اإناث

-24.34- 12.4416.67- 18.70- 34.6928.43- 17.34-6.84-12.78-17.24-23.88-33.35جملة

جدول )1-21( تطور ن�سب تعمني املعلمني ومعدل التغري ال�سنوي ون�سبة التغري الكلي يف املدار�ص اخلا�سة ح�سب النوع واملحافظة للفرتة 
)2011/2010م -  2015/2014م(، )%(
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التخ�س�س
ن�سبة التغري الكليمعدل التغري ال�سنوي2011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014

جملة اإناثذكورجملة اإناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكور

- 9.06- 0.33- 18.71- 2.35- 0.08-100.00100.00100.00100.00100.00100.0086.6099.8093.7082.8099.7091.7081.2999.6790.945.05تربية اإ�سالمية

- 5.22- 0.10- 10.96- 1.33- 0.03- 96.00100.0098.1096.10100.0098.2092.1099.9096.3086.2099.9093.2085.4899.9092.982.86لغة عربية

0.231.64- 0.060.417.65- 41.9099.5079.3043.0099.7081.8040.4099.8081.1038.0099.7080.1038.7099.7380.601.97اللغة الإجنليزية

- 18.57- 13.16- 23.87- 5.01- 3.47- 86.6090.9088.8075.3091.5083.0073.1087.0079.9068.0083.7075.6065.9378.9472.316.59ريا�سيات

- 5.6014.75- 60.78- 1.373.91-85.0094.7089.7069.00100.0087.1063.2095.7081.0042.90100.0081.8033.33100.0076.4720.87علوم

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00اإبتدائي

- 5.21- 5.85- 0.24- 1.33- 1.50- 100.0099.9099.90100.0099.9099.90100.00100.00100.0098.5097.9098.0099.7694.0594.700.06جمال اأول

- 12.25- 13.41- 1.82- 3.21- 3.54- 99.3099.9099.8099.7099.9099.9099.8099.9099.9097.0092.1092.6097.4986.5087.580.46جمال ثاين

- 6.79- 0.01- 15.59- 0.001.74- 99.7099.5099.6099.7099.6099.6092.4099.6096.6085.0099.6093.3084.1699.4992.844.15تاريخ

- 5.52- 1.29- 10.20- 1.41- 0.32- 100.0099.8099.90100.0099.8099.9095.0099.8097.5092.5099.7096.3089.8098.5194.382.65جغرافيا

- 21.11- 17.46- 30.07- 5.75- 4.68- 75.0098.8087.4084.8099.3093.4082.2099.3092.3056.1084.0071.9052.4581.5568.958.55اأحياء

- 20.32- 14.57- 28.62- 5.52- 3.86- 86.6099.3093.8078.0099.4089.8074.3097.2086.8073.3295.7085.6061.8184.8474.748.08كيمياء

- 13.97- 12.27- 15.48- 3.69- 3.22- 86.0092.8089.0076.5092.0083.0074.3088.8080.4073.5086.6079.1072.6981.4276.564.12فيزياء

- 7.28- 0.12- 29.48- 1.87- 0.03- 74.70100.0091.3067.50100.0088.9057.70100.0086.2052.1899.9084.1052.6899.8884.658.36تقنية معلومات

91.7053.7068.3089.7062.1076.0099.2058.3073.1099.5064.9077.6099.4066.9678.642.045.673.598.4024.6915.14ريا�سة مدر�سية

7.506.506.907.708.708.307.309.608.708.9012.5011.1010.0015.3813.307.4624.0217.8333.33136.5592.77مهارات مو�سيقية

99.8099.9099.80100.0099.8099.90100.00100.00100.00100.0099.9099.90100.00100.00100.000.050.030.050.200.100.20مهارات حياتية 

32.9819.51- 7.384.5615.13- 47.7052.8051.2042.6053.9050.3044.0058.5054.0041.3464.5057.3040.4870.2161.194.02الفنون الت�سكيلية

- 0.000.08- 3.03- 0.000.02- 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0097.10100.0099.9096.97100.0099.920.77�سعوبات تعلم

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.50100.0097.30100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00درا�سات اإجتماعية

- 6.51- 3.16- 14.60- 1.67- 0.80- 82.8093.0089.2080.1094.2089.2075.9093.4087.3071.7091.9084.8070.7190.0683.393.87اجلملة

جدول )1-22( تطور ن�سب تعمني املعلمني ومعدل التغري ال�سنوي ون�سبة التغري الكلي يف املدار�ص احلكومية ح�سب النوع والتخ�س�ص للفرتة
 )2011/2010م -  2015/2014م(، )%(
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املوؤهل الدرا�سي

2011 / 20102012/20112013/20122014/2013

اجلملةغري ُعماينُعمايناجلملةغري ُعماينُعمايناجلملةغري ُعماينُعمايناجلملةغري ُعماينُعماين

جملةاإناثذكوراإناثذكوراإناثذكورجملةاإناثذكوراإناثذكوراإناثذكورجملةاإناثذكوراإناثذكوراإناثذكورجملةاإناثذكوراإناثذكوراإناثذكور

33158124127972707709797071686299867310030086733681802178081017827-330481211دون ال�سهادة العامة

ال�سهادة العامة وما يف 
133786142380764308106487424291380024291382567732590073259791-1334863م�ستواها

12073512212093531562429755042430155248531305473311308474178212654641112664651731دبلوم بعد ال�سهادة العامة

176686380118468642710199711901351921321209334121431214102132245122734722268146412015238814793867جامعــــــــــــــــــــي

285118403300193161316194510301188150316188504315203160331203534-27011815جامعــــي  + دبلوم

4342178144221866051528913152829081858832490597324921628366916373671004ماج�ستــــــــــــــري

49177156187470208178219995276110128129112327111933152دكتـــــــــــــــــوراة

8364246412658490246910959895830131862491443037121819859303714515100043052130566122260516118628326238906اجلملـــــــــــــــــة

جدول )1-23( تطور عدد املوظفني يف ديوان عام الوزارة واملحافظات ومعدل التغري ال�سنوي ون�سبة التغري الكلي ح�سب املوؤهل العلمي والنوع واجلن�سية 
للفرتة )2011/2010م -  2015/2014م(
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بيان العامني 2014/2013 و 2015/2014 ل ي�سمل العمال واحلرا�س يف املدار�س
البيان ل ي�سمل املعلمني والإداريني والفنيني يف املدار�س

تابع جدول )1-23( تطور عدد املوظفني يف ديوان عام الوزارة واملحافظات ومعدل التغري ال�سنوي ون�سبة التغري الكلي ح�سب املوؤهل العلمي والنوع 
واجلن�سية للفرتة )2011/2010م -  2015/2014م(

املوؤهل الدرا�سي

ن�سبة التغري الكلي )%(معدل التغري ال�سنوي )%(2015/2014

اجلملةغري ُعماينُعمايناجلملةغري ُعماينُعمايناجلملةغري ُعماينُعماين

جملةاإناثذكوراإناثذكوراإناثذكورجملةاإناثذكوراإناثذكوراإناثذكورجملةاإناثذكوراإناثذكوراإناثذكور

- 79.19- 98.40- 74.48-- 36.36- 98.40- 74.61- 32.46- 64.43- 28.92-- 10.68- 64.43-83913708461385929.01دون ال�سهادة العامة

- 35.07- 12.79- 36.50-- 100.00- 12.79- 36.36- 10.23- 3.36- 10.73-- 100.00- 3.36-84975008497592410.68ال�سهادة العامة وما يف م�ستواها

1.9935.139.48- 50.00- 0.497.822.292.0735.6150.00- 15.91- 123247611123347717100.517.9115.91دبلوم بعد ال�سهادة العامة

24731721145212618174243608.7818.8316.03114.079.1319.1612.6240.0399.4281.252000.0041.82101.6260.89جامعــــــــــــــــــــي

19.30106.7844.91-4.5119.929.7219.63106.7813.33-3232441703402445844.5819.923.18جامعــــي  + دبلوم

70540581713406111912.9016.880.000.0012.7016.8214.1162.4486.640.000.0061.3186.2469.55ماج�ستــــــــــــــري

0.00126.79122.22125.68- 0.0022.7222.0922.57146.94129.4114.29- 12139611274016725.3623.073.78دكتـــــــــــــــــوراة

- 21.3911.28- 20.6646.03380.0020.78- 21.78- 4.962.95- 4.819.9348.025.66-65422973184246726299797235.96اجلملـــــــــــــــــة
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املوؤهل الدرا�سي
ن�سبة التغري الكليمعدل التغري ال�سنوي2011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014

جملة اإناثذكورجملة اإناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكور

-0.000.55-0.50-0.000.14-99.67100.0099.7399.28100.0099.5899.67100.0099.7399.01100.0099.0399.17100.0099.190.12دون ال�سهادة العامة

ال�سهادة العامة وما يف 
00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.060.000.050.220.000.21..99.78100.0099.7999.63100.0099.66100.00100.00100م�ستواها

99.8399.4399.7499.9199.6499.8899.7799.7999.7899.9299.7899.8899.9299.7999.880.020.090.030.080.360.14دبلوم بعد ال�سهادة العامة

-0.84-1.09-1.26-0.21-0.27-95.6799.8897.0193.6798.4395.3995.4698.9496.6994.9798.9996.5194.4698.7996.190.32جامعــــــــــــــــــــي

94.74100.0096.2894.9499.4896.6795.25100.0097.0295.17100.0097.0095.00100.0097.090.070.000.210.280.000.84جامعــــي  + دبلوم

98.1999.5498.6497.5499.6698.2998.49100.0099.0298.5999.7399.0098.8899.7599.200.170.050.140.700.210.57ماج�ستــــــــــــــري

87.5094.4489.1989.7495.2490.9194.0696.4394.5794.1296.9794.7495.2897.5095.812.150.801.818.893.247.42دكتـــــــــــــــــوراة

-0.96-0.60-1.27-0.24-0.15-98.5299.8098.8097.9799.2198.2898.5599.5198.7797.4499.3197.9997.2699.2097.860.32اجلملـــــــــــــــــة

جدول )1-24( تطور ن�سب تعمني املوظفني يف ديوان عام الوزارة واملحافظات ومعدل التغري ال�سنوي ون�سب التغري الكلي ح�سب املوؤهل العلمي والنوع 
للفرتة )2011/2010م -  2015/2014م(، )%(

بيان العامني 2014/2013 و 2015/2014 ل ي�سمل العمال واحلرا�س يف املدار�س
البيان ل ي�سمل املعلمني والإداريني والفنيني يف املدار�س
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جدول )1-25( تطور اأعداد الدار�سني مبدار�ص الرتبية اخلا�سة ح�سب نوع الإعاقة والنوع للفرتة )2011/2010م -  2015/2014م(

ن�سبة التغري الكلي )%(معدل التغري ال�سنوي )%(2011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014النوعنوع الإعاقة

�سم وبكم

-23.83-1931541571381476.58ذكور

-30.39-102727474718.66اإناث

-26.10-2952262312122187.28جملة

-8.61-0.530.470.470.540.482.23تكافوؤ النوع

تخلف عقلي

6315714313211115.2176.19ذكور

43837266619.1441.86اإناث

10624021519817212.8662.26جملة

-19.48-0.680.530.500.500.555.27تكافوؤ النوع

كفيف

-40.56-1436567768512.19ذكور

-31.71-82484552569.09اإناث

-37.33-22511311212814111.03جملة

0.570.740.670.680.663.5314.89تكافوؤ النوع

اجلملة

-14.04-3993763673463433.71ذكور

-17.18 -2272031911921884.60اإناث

-15.18-6265795585385314.03جملة

-3.66-0.570.540.520.550.550.93تكافوؤ النوع
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جدول )1-26( تطور اأعداد الطلبة يف مراكز حمو الأمية ح�سب املحافظات والنوع وال�سف للفرتة )2011/2010م -  2015/2014م( 

املحافظة

2011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014ال�سنة

معدل التغري 
ال�سنوي 

للجملة )%(

ن�سبة 
التغري 
الكلي 

للجملة 
)%(

النوع

ال�سف

جملة

ال�سف

جملة

ال�سف
جملة

ال�سف
جملة

 

ال�سف
جملة

ال�سنة  
الأولى

ال�سنة 
الثانية

ال�سنة 
الثالثة

ال�سنة 
الأولى

ال�سنة 
الثانية

ال�سنة 
الثالثة

ال�سنة 
الأولى

ال�سنة 
الثانية

ال�سنة
الثالثة

ال�سنة 
الأولى

ال�سنة 
الثانية

ال�سنة 
الثالثة

ال�سنة 
الأولى

ال�سنة 
الثانية

ال�سنة
الثالثة

م�سقط

0163046250497490172607475426041679.8645.65ذكور

-7.64-436359318111358752428113926535284721653600527483161030734737410281.97اإناث

-5.52-436375348115961252433014666625284891679600534530166433334741510951.41جملة

-36.59-9.1215.3410.76-75.2910.2829.8111.81-27.7663.58-5.7318.8172.56-22.4410.6024.2023.48-تكافوؤ النوع

�سمال الباطنة

--00000000000000000000ذكور

295318410102319737752410987872542961337395582184116122038155711583.1513.20اإناث

295318410102319737752410987872542961337395582184116122038155711583.1513.20جملة

----------------------تكافوؤ النوع

جنوب الباطنة

-100.00-607130000000005050000100.00ذكور

-17.32-40742128611142172052236452221368644429855430011523242543439214.64اإناث

-18.28-41342129311272172052236452221368644429855930011573242543439214.92جملة

------230.40-110.80---------40.8685.69-67.83تكافوؤ النوع

الداخلية

-65.00-01030406701315062112001201401423.08ذكور

-60.03-796597511190445963952016186584485061612286412367106523522829876120.49اإناث

-60.13-796607541194446564652016316734485121633298412367107723524229877520.54جملة

54.363.3714.20-16.29-88.75--84.3376.7623.83-124.4643.87-59.7017.0347.6076.5091.29-تكافوؤ النوع

جنوب ال�سرقية

03203215010250000331064926107437.6734.38ذكور

-35.62-44839137112104163443301090199268157624434304298103625133319577910.42اإناث

-33.82-4484233711242431344340111519926815762446731430410852773432028229.80جملة

-52.09-13.1530.4049.6721.149.6533.3027.8618.1216.80----33.0043.60-37.8127.73-12.22-تكافوؤ النوع

�سمال ال�سرقية

-79.41-191633682806342421853819235012201432.64ذكور

-11.19-775613391177958852143615458204823971699747701396184466147744215802.92اإناث

-13.70-794629424184761652144215798445034051752755720419189467347944215943.62جملة

112.8644.12331.38-72.6745.4434.1722.9549.6332.0693.3836.8917.2236.8855.08238.50-40.7938.3111.8526.1621.00تكافوؤ النوع
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تابع جدول )1-26( تطور اأعداد الطلبة يف مراكز حمو الأمية ح�سب املحافظات والنوع وال�سف للفرتة )2011/2010م -  2015/2014م( 

املحافظة

2011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014ال�سنة
معدل التغري 

ال�سنوي 
للجملة )%(

ن�سبة 
التغري 
الكلي 

للجملة 
)%(

النوع
ال�سف

جملة
ال�سف

جملة
ال�سف

جملة
ال�سف

جملة
ال�سف

جملة  ال�سنة 
الأولى

ال�سنة 
الثانية

ال�سنة 
الثالثة

ال�سنة 
الأولى

ال�سنة 
الثانية

ال�سنة 
الثالثة

ال�سنة 
الأولى

ال�سنة 
الثانية

ال�سنة
الثالثة

ال�سنة 
الأولى

ال�سنة 
الثانية

ال�سنة 
الثالثة

ال�سنة 
الأولى

ال�سنة 
الثانية

ال�سنة
الثالثة

الربميي

168832111012331113731711624121214384.3918.75ذكور

- 36.09- 122321516962864619491697523556492713233532210810.59اإناث

- 27.36- 138402320173965822710282822666360331564565361467.68جملة

- 46.18- 7.634.001.885.285.648.603.835.888.275.3110.717.588.004.454.505.502.754.421.572.8414.35تكافوؤ النوع

الظاهرة

8081629213671730306541131533117.9893.75ذكور

- 7.91- 4481582288342594171137893622633139383063122428602482532677682.04اإناث

- 6.00- 4561582368502614261158023682703309683363182479012612682707991.53جملة

- 52.47- 28.5052.13129.5046.3356.5060.6960.3337.5718.4131.2710.2052.0048.4020.9819.0816.8789.0024.7716.97-56.00تكافوؤ النوع

ظفار

- 80.17- 1426634242829339214306062152463334113627154833.26ذكور

- 40.77- 28219420167721922517261623318718960921022219362512310017840112.27اإناث

- 51.14- 42426023591930131821183026324725176125625522773812912719344916.39جملة

1.992.945.912.802.672.424.412.887.773.123.054.014.576.735.685.5320.503.7011.878.3531.46198.63تكافوؤ النوع

الو�سطى

- 63.33- 26403000001107189801700111122.18ذكور

997041210106814323018514056381126136833451928814042018.92100.00اإناث

1257441240106814323019614063399135144833621928815143115.7679.58جملة

12.7338.1852.82445.45--20.29-8.0021.1714.0017.00-16.82----7.00-3.8117.50تكافوؤ النوع

م�سندم

- 16.67- 30360000000011001150054.46ذكور

- 32.43- 28453791092824483628125450205259.34اإناث

- 30.23- 31484391092824483639125565205308.61جملة

- 18.92- 5.005.11--4.090.00--2.55--------1.676.17-9.33تكافوؤ النوع

اجلملة

- 48.38- 22015215352516911911840610610112433115699121376100809127115.24ذكور

- 21.06- 4136315727771007031193429269792454234277925559568348638112578987525942534282179495.74اإناث

- 22.42- 43563309293010595328835482815965143402880267998993642391026991025126942614291282206.15جملة

18.8020.7718.1519.1818.4628.8222.8622.7739.9427.5120.6028.9122.3538.4921.3126.2625.9431.6831.0029.3311.2052.92تكافوؤ النوع
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جدول )1-27( تطور اأعداد الطلبة يف مراكز تعليم الكبار ح�سب املحافظات والنوع وال�سف للفرتة )2011/2010م -  2015/2014م( 

املحافظة

ن�سبة التغري الكلي )%(معدل التغري ال�سنوي )%(2011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014ال�سنة

النوع
ال�سف

جملة
ال�سف

جملة
ال�سف

جملة
ال�سف

جملة
ال�سف

ال�سفجملة
)9-7(

ال�سف
ال�سفاجلملة)12-10(

)9-7(
ال�سف

اجلملة)12-10(
)9-7()12-10()9-7()12-10()9-7()12-10()9-7()12-10()9-7()12-10(

م�سقط

- 7.524.93- 54.69-1.831.26-799319339924503248369842233963818437394543823623433379517.96ذكور
- 62.68- 43.80- 21.8478.21-13.42-158813062894246103912852237299523057301035346734108031.68اإناث
- 29.20- 7.38- 70.34- 8.27-1.90-2387449968866964287498364541254770742467554177084167487526.20جملة

12.70- 17.371.435.83-1.990.410.720.550.320.350.530.210.250.700.190.240.960.210.281.767.34تكافوؤ النوع

�سمال الباطنة

- 1398.047.42- 59.17- 96.731.91-698456152593294784511335152625613407721576222854584486920.06ذكور
- 49.45- 49.35-- 15.68-15.64-30616962002179210922881741063123724211711413153859101215.91اإناث
- 19.01- 13.01- 56.37- 5.13-3.42-1004625772615086893740152563256850649838690354385443588118.73جملة

6.67- 0.04-8.22-0.445.540.380.540.440.450.500.200.220.590.160.190.540.190.210.790.16تكافوؤ النوع

جنوب الباطنة

- 3.5310.90- 66.14- 0.872.84-629240830373631967233037023322702243333835812132493270623.72ذكور
- 49.65- 54.03- 35.81- 15.76-17.66-31098112913411389173014670885423974398219945165010.49اإناث
- 22.46- 13.13- 56.12- 6.16-3.46-939338943287043356406051630403556482408145634122944335618.61جملة

4.56- 5.540.5415.31-0.490.410.430.940.710.740.390.300.320.980.220.270.930.180.240.4420.27تكافوؤ النوع

الداخلية

- 22.30- 12.25- 73.67- 6.11-3.22-31916321951263217324361041779188310610271133841432151628.37ذكور
- 66.27- 61.00- 81.25- 23.79-20.97-17650067612584096585311396182102283319522834.20اإناث

- 33.61- 23.69- 76.36- 9.73-6.53-495213226273883013340118920902279124123713611171627174430.27جملة

0.550.310.350.480.390.400.820.170.210.170.200.200.390.140.151.216.523.891.104.982.97تكافوؤ النوع

جنوب ال�سرقية

66.9140.80- 13.668.9333.80-5681623219129316421935694290035944108961306376270930859.80ذكور

- 51.75- 45.40- 68.44- 16.66-14.04-2446418851006217212036848871192103297735042725.05اإناث
35.1114.17- 7.813.3744.21-812226430763932263265689735844481529110616354533059351213.58جملة

- 1.27- 2.020.68- 1.86-0.430.390.400.340.380.370.290.240.250.290.230.250.200.130.142.561.03تكافوؤ النوع

�سمال ال�سرقية

70674744778349110003210781110819029833.727.567.2115.7133.8332.12ذكور
- 20.24- 83.5836.53-5.50-6742749473562635658715219436055412327139416.4010.74اإناث
13711011238150139615466587152226143816642041173137710.471.602.7048.916.5411.23جملة

- 0.63- 5.321.08-0.76-6.060.330.501.520.300.404.411.42---0.960.630.660.950.670.70تكافوؤ النوع
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تابع جدول )1-27( تطور اأعداد الطلبة يف مراكز تعليم الكبار ح�سب املحافظات والنوع وال�سف للفرتة )2011/2010م -  2015/2014م( 

املحافظة
ن�سبة التغري الكلي )%(معدل التغري ال�سنوي )%(2011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014ال�سنة

النوع
ال�سف

جملة
ال�سف

جملة
ال�سف

جملة
ال�سف

جملة
ال�سف

ال�سفجملة
)9-7(

ال�سف
ال�سفاجلملة)12-10(

)9-7(
ال�سف

اجلملة)12-10(
)9-7()12-10()9-7()12-10()9-7()12-10()9-7()12-10()9-7()12-10(

الربميي

- 14.18- 9.49- 32.17- 3.75-2.46-1435486917355062379532611113694807974965939.25ذكور

- 7.55- 7.31- 8.47- 1.94-1.88-59219278682803485920626577185262542032572.19اإناث

- 12.28- 8.87- 25.25- 3.22-2.29-20276796914183097113873887619087910691516998507.02جملة

0.760.520.260.770.53-0.410.400.400.930.510.560.750.390.430.680.270.320.560.410.430.24تكافوؤ النوع

الظاهرة

- 28.19- 22.85- 67.24- 7.94-6.28-1168499655974980877741818458108553865569324.35ذكور

- 79.94- 78.65- 87.78- 33.07-32.02-905486381966168021218239132122251111712840.87اإناث

- 48.78- 44.74- 76.21- 15.40-13.78-20613971603781410148898959105758102210804977282130.16جملة

0.780.650.660.320.880.840.270.290.290.290.260.260.290.180.181.685.104.161.313.442.84تكافوؤ النوع

ظفار

- 24.47- 15.36- 63.82- 6.78-4.08-434187523092441895213921618702086216224624621571587174422.45ذكور

- 45.53- 41.69- 55.22-14.09-12.62-40210171419244912115616969186025872698418059377318.20اإناث

- 32.48- 24.62- 59.69-9.35-6.82-836289237284882807329538525612946474297234463372180251720.32جملة

0.930.540.611.000.480.540.780.370.411.190.320.401.150.370.440.813.092.080.872.711.86تكافوؤ النوع

الو�سطى

52.887.37- 11.201.7940.20-1992084071622964588134142214614629211931843712.06ذكور

- 27.6917.89- 41.60-6.304.81-125651905070120489013880136216738315612.58اإناث

- 46.890.67- 40.74-10.090.17-32427359721236657812943156022628250819240159312.26جملة

- 1.030.522.43-0.630.310.470.310.240.260.590.260.330.550.930.740.610.260.361.040.562.68تكافوؤ النوع

م�سندم

- 15.98- 6.42- 47.37-4.26-1.64-571872443417120581180261332512843017520514.83ذكور

- 33.33- 15.79- 63.64-9.64-4.21-2238601515307226981031418324022.35اإناث

- 19.41- 8.00- 51.90-5.25-2.06-7922530449186235153206359432823253820724516.72جملة

0.390.200.250.440.090.150.890.140.380.300.120.140.270.180.201.512.562.261.342.462.09تكافوؤ النوع

اجلملة

- 5.785.34- 54.32- 1.411.36- 403217758217902347183092065624751933321808218821646238341842187842062617.79ذكور

- 52.48- 47.73- 62.91- 16.97- 14.97- 338974381082714608498995812654813607815554714626912573888514521.96اإناث

- 20.99- 10.02- 58.24- 5.72- 2.60- 742125196326173807268073061437402414627886374326360301033099226722577119.61جملة

9.82- 12.451.168.26- 0.840.420.500.620.460.480.510.250.280.710.220.260.680.210.251.2310.59تكافوؤ النوع
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ن�سبة التغري الكلي )%(معدل التغري ال�سنوي )%(2011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014العام الدرا�سي

التعليم 
الأ�سا�سي

احللقة 
134316671845186918918.9340.80الأولى

احللقة 
1209153217211778180810.5849.55الثانية

التعليم العام 
والتعليم بعد 
الأ�سا�سي  

ال�سفوف
)4-1(1109140716971778187213.9868.80

ال�سفوف
)10-5(1346194920922221238715.4077.34

ال�سفوف
)12-11(1673205423762427261711.8356.43

جدول )1-28( تطور متو�سط تكلفة الطالب للتعليم احلكومي ح�سب نوع التعليم وال�سفوف الدرا�سية  للفرتة )2011/2010م -  2015/2014م( 
بالريال العماين
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ال�سنة الدرا�سية

املوازنة الإمنائيةاملوازنة الراأ�سماليةاملوازنة اجلارية

موازنة الوزارةاملوازنة العامة
ن�سبة موازنة 

الوزارة الى العامة 
)%( موازنة الوزارةاملوازنة العامة

ن�سبة موازنة 
الوزارة اإلى 
العامة )%(

موازنة الوزارةاملوازنة العامة
ن�سبة موازنة 
الوزارة اإلى 
العامة )%(

موازنة الوزارةاملوازنة العامة
ن�سبة موازنة 
الوزارة اإلى 
العامة )%(

2011/20102.480.000.000638.064.00025.7320.000.0001.608.0008.04950.000.00048.299.2665.083.450.000.000687.971.26619.94

2012/20112.730.000.000755.866.59827.6920.000.0001.608.0008.041.200.000.00046.953.9183.913.950.000.000804.428.51620.37

2013/20123.475.000.000879.991.00025.3225.000.0001.608.0006.431.400.000.000141.838.25810.134.900.000.0001.023.437.25820.89

2014/20134.070.000.000931.887.00022.9030.000.0002.317.0007.721.800.000.00072.683.1124.045.900.000.0001.006.887.11217.07

2015/20144.487.000.000990.951.00022.0838.000.0003.017.0007.941.800.000.00048.100.8002.676.325.000.0001.042.068.80016.48

معدل التغري 
-16.3610.944.66-14.85-17.320.10-17.4117.040.31-15.9811.633.75ال�سنوي )%(

ن�سبة التغري الكلي 
)%(80.9355.3114.16-90.0087.621.25-89.470.41-47.44-83.3351.4717.38-

جدول )1-29( تطور موازنة وزارة الرتبية والتعليم ومقارنتها مع موازنة الدولة للفرتة )2011/2010م -  2015/2014م(، )ريال ُعماين(
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القسم الثاني: التعليم العالي

اإلحصائيات والمؤشرات للفترة )2011/2010 -  2015/2014(
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املحافظة

قطاع املوؤ�س�سة
اجلملة

خا�سحكومي

اجلملةمعهد/مركزكلية /اأكادمييةجامعةمعهد/مركزكلية/اأكادمييةجامعةمعهد/مركزكلية/اأكادمييةجامعة

1662170323632م�سقط

0251101359�سمال الباطنة

0210100314جنوب الباطنة

0311001315الداخلية

0120100224جنوب ال�سرقية

0111001113�سمال ال�سرقية

0011101113الربميي

0220000224الظاهرة

0221001225ظفار

0000000000الو�سطى

0000000000م�سندم

1192172108402169جملة

جدول )2-1( عدد موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب املحافظات وقطاع املوؤ�س�سة التعليمية وم�ستواها )2015/2014م(
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املحافظة

قطاع املوؤ�س�سة
اجلملة

خا�سحكومي

تكافوؤ النوعاجلملةاإناثذكورتكافوؤ النوعجملةاإناثذكورتكافوؤ النوعجملةاإناثذكور

غري ُعماين
غري ُعماينُعماين

غري ُعماينُعماين
غري ُعماينُعماين

غري ُعماينُعماين
غري ُعماينُعماين

غري ُعماينُعماين
غري ُعماينُعماين

غري ُعماينُعماين
غري ُعماينُعماين

غري ُعماينُعماين
غري ُعمايناجلملةُعماين

ُعماين

743131074101817231.450.7722751326401049152349381.160.77-1532015660309801.02الداخلية

-68059012701270.87-1104405504.00-5701507200.26الو�سطى

3667616198281.680.148707122612096821041.410.14-50406100111401.21جنوب ال�سرقية

2483513376162.071.009473118132128621341.251.00-69906680136700.96�سمال ال�سرقية

3132936117674461.150.59500295431710434610891.090.59-1870182036900.97الربميي

86728940301807581.081.0717632816763234396034990.951.14-89607362163220.82ظفار

13876612825126691170.920.772193281244327546365561.110.9835803473725326730567379781.040.94م�سقط

-1240133025702571.07-49055010401.12-75078015301.04م�سندم

3403572091231.680.009993128122280522851.280.67-65907092136821.08الظاهرة

1030410852211561.050.5052129692149041.861.00155162054436051036151.320.67جنوب الباطنة

1319112822260130.972.001066522161193227712.030.3723855334432158287459021.440.40�سمال الباطنة

834571821359165581300.980.8367174189748357164657751.450.85150624891796141633023905339281.190.85جملة

جدول )2-2( عدد الطلبة امل�ستجدين ح�سب املحافظة وقطاع املوؤ�س�سة والنوع واجلن�سية )2015/2014م(
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جدول )2-3( عدد الطلبة امل�ستجدين ح�سب املوؤ�س�سة واجلن�سية والنوع )2015/2014م(

املوؤ�س�سة التعليمية

اجلن�سية
اجلملة

غري ُعماينُعماين

تكافوؤ النوعاجلملةاإناثذكورتكافوؤ النوعاجلملةاإناثذكورتكافوؤ النوعاجلملةاإناثذكور

1626199436201.232941701.411655203536901.23جامعة ال�سلطان قابو�س
5075418492590.82-5075418492590.82000الكليات التقنية

38993913282.4176130.8639694513412.39كليات العلوم التطبيقية
1481152630.783512470.341831273100.69كلية العلوم ال�سرعية

33863440.02-33863440.02000موؤ�س�سات التعليم العايل الع�سكرية والأمنية
27102710.00-27102710.00000الكلية الع�سكرية التقنية

3424327741.26-3424327741.26000مراكز التدريب املهني ومعاهد تاأهيل ال�سيادين
1565436993.48-1565436993.48000معاهد العلوم ال�سحية

-022-000-022اجلامعة الأملانية للتكنولوجيا يف عمان
2463075531.252117380.812673245911.21اجلامعة العربية املفتوحة

1222874092.351018281.801323054372.31الكلية احلديثة للتجارة والعلوم
2325481.09-2224461.09112الكلية العاملية للهند�سة والتكنولوجيا

920821723.11523284.601423124516.50الكلية العلمية للت�سميم
563223785.75128200.67683303984.85جامعة الربميي
573724296.532241.00593744336.34جامعة ال�سرقية
411122816392.993211430.34443123916822.80جامعة �سحار
65189515461.37-62286414861.39293160جامعة ظفار
348128216303.68-338127316113.7710919جامعة نزوى

732323053.18145190.36872373242.72كلية وجلات للعلوم التطبيقية
64872713751.1282231050.2873075014801.03كلية الربميي
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تابع جدول )2-3( عدد الطلبة امل�ستجدين ح�سب املوؤ�س�سة واجلن�سية والنوع )2015/2014م(

املوؤ�س�سة التعليمية
اجلن�سية

اجلملة
غري ُعماينُعماين

تكافوؤ النوعاجلملةاإناثذكورتكافوؤ النوعاجلملةاإناثذكورتكافوؤ النوعاجلملةاإناثذكور
381051432.762241.00401071472.68كلية البيان

172275424760.444150.25172675524810.44كلية اخلليج

-189402591-404888-149354503كلية الدرا�سات امل�سرفية واملالية

-0350350-03403400.0001010كلية الزهراء للبنات

5254709950.904324670.5656849410620.87كلية ال�سرق الأو�سط

1581763341.112130.501601773371.11كلية �سور اجلامعية

4881396270.28190190.005071396460.27كلية عمان البحرية الدولية

710411114.862666922.54331702035.15كلية عمان الطبية

1012221.201060706.00-04848كلية عمان لطب الأ�سنان

781382161.771121.00791392181.76كلية عمان لالإدارة والتكنولوجيا

811292101.593361.00841322161.57كلية عمان لل�سياحة

3532425950.697323960.324262656910.62كلية كاليدونيان الهند�سية

2563265821.272218400.822783446221.24كلية جمان

1123154272.81313164.331153284432.85كلية مزون

1272593862.045270.401322613931.98كلية م�سقط

193220.16120120.00313340.10الكلية الدولية للهند�سة والإدارة

1506217961330231.195544319850.781561618392340081.18اجلملة

البيان ل ي�سمل البعثات اخلارجية
البيان ي�سمل جميع اأعداد الطلبة اجلدد يف املرحلة اجلامعية الأولى والدرا�سات العليا
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املوؤهل
اجلملةالدول الأجنبيةالدول العربية *دول جمل�س التعاون *�سلطنة ُعمان

تكافوؤ اجلملةاإناثذكور
تكافوؤ اجلملةاإناثذكورالنوع

تكافوؤ اجلملةاإناثذكورالنوع
تكافوؤ اجلملةاإناثذكورالنوع

تكافوؤ اجلملةاإناثذكورالنوع
النوع

2084196040440.9474110.57811191.38811191.382107198640930.94دبلوم

347433900.12-334433770.13100100.003030.00000دبلوم متقدم/تخ�س�سي

�سهادة مهنية/دبلوم 
-342432774-000-000-3424327741.26000مهني

1164514887265321.2897511480.532121553670.731281262540.9812.8215219273011.26بكالوريو�س/لي�سان�س

�سهادة تخ�س�سية بعد 
3030.001728451.653437711.09-149230.64000البكالوريو�س

62360912320.983692.002217390.772810380.3667664213180.95ماج�ستري

510152.002833611.18-325-2021411.05000دكتوراة

1506217961330231.19117611780.522511854360.741861853710.991561618392340081.18اجلملة

جدول )2-4( عدد الطلبة امل�ستجدين ملجموعة من الدول ح�سب املوؤهل الأكادميي والنوع  )2015/2014م(

* البيان لي�سمل بيانات �سلطنة ُعمان
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جدول )2-5( تطور اأعداد الطلبة امل�ستجدين ومعدل التغري ال�سنوي ون�سبة التغري الكلي ح�سب املوؤهل الأكادميي والنوع للفرتة
)2011/2010م -  2015/2014م(

ن�سبة التغري الكلي )%(معدل التغري ال�سنوي )%(2011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014النوعاملوؤهل الكادميي

دبلوم
- 1.54- 214037043761226921070.39ذكور
- 20.11- 248651203569299319865.46اإناث

- 11.52- 462688247330526240933.01اجلملة
- 18.86- 1.161.380.951.320.945.09تكافوؤ النوع

دبلوم متقدم/تخ�س�سي
- 9.16- 3821722141283472.37ذكور
- 88.97- 3902392441544342.38اإناث

- 49.48-77241145828239015.69اجلملة
- 87.86- 1.021.391.141.200.1240.98تكافوؤ النوع

بكالوري�س/لي�سان�س
109927312860110049120822.399.92ذكور
86031082113202169451521915.3376.90اإناث

19595181332180326994273018.6439.33اجلملة
0.781.481.531.691.2612.6360.94تكافوؤ النوع

�سهادة تخ�س�سية بعد البكالوريو�س
--00235234ذكور
--00236337اإناث

--004611571اجلملة
--111-تكافوؤ النوع

ماج�ستري
24539962067867628.88175.92ذكور
26045347762264225.35146.92اإناث

50585210971300131827.10160.99اجلملة
- 10.51- 1.061.140.770.920.952.74تكافوؤ النوع

دكتوراة
51920102853.83460.00ذكور
121120173328.78175.00اإناث

173040276137.63258.82اجلملة
- 50.89- 2.400.581.001.701.1816.29تكافوؤ النوع

�سهادة مهنية/دبلوم مهني
--000541342ذكور
--000372432اإناث

--000913774اجلملة
--0.691.26---تكافوؤ النوع

اجلملة
13764116061323913727156163.2113.46ذكور
117511664417535211661839211.8556.51اإناث

25515282503077434893340087.4533.29اجلملة
0.851.431.321.541.188.3837.95تكافوؤ النوع

البيان ل ي�سمل بيانات الكلية التقنية العليا مب�سقط والكلية التقنية باإبراء للعام 2012/2011    
 البيان ل ي�سمل مراكز التدريب املهني وتاأهيل ال�سيادين للعامني 2012/2011 و 2013/2012    
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البيان ل ي�سمل البعثات اخلارجية    
البيان ل ي�سمل بيانات الكلية التقنية العليا مب�سقط والكلية التقنية باإبراء للعام 2012/2011    
البيان ل ي�سمل مراكز التدريب املهني وتاأهيل ال�سيادين للعامني 2012/2011 و 2013/2012    

العام الدرا�سي  حالة الطالب اجلديد

قطاع املوؤ�س�سة
اجلملة

خا�سحكومي

غري ُعماينُعماينغري ُعماينُعماينغري ُعماينُعماين

تكافوؤ النوعاجلملةاإناثذكورتكافوؤ النوعاجلملةاإناثذكورتكافوؤ النوعاجلملةاإناثذكورتكافوؤ النوعاجلملةاإناثذكورتكافوؤ النوعاجلملةاإناثذكورتكافوؤ النوعاجلملةاإناثذكور

طالب جديد مل ي�سبق 
له اأن التحق بالتعليم 

العايل

2012/201163444860112040.774128690.68374510450141952.792561664220.651008915310253991.522971944910.65

2013/201272196523137420.903531660.8941129762138742.375392638020.491133116285276161.445742948680.51

2014/201369616846138070.984025650.63465112678173292.7363440310370.641161219524311361.6867442811020.64

2015/201481087758158660.964535800.7856758961146361.584253397640.801378316719305021.214703748440.80

16.5324.4619.796.80- 18.4126.8721.887.1510.962.986.297.19- 1.0317.29- 8.5216.8712.307.693.157.725.054.4314.864.99معدل التغري ال�سنوي )%(

- 15.1027.5222.5910.80126.94120.62124.442.78- 147.66142.77145.731.97- 24.1921.3222.082.31- 8.48- 5.80- 10.71- 9.7340.8623.2328.382.44ن�سبة التغري الكلي )%(

طالب جديد �سبق له اأن 
التحق بالتعليم العايل

2012/20112854827671.691617331.0687060914790.704932810.651155109122460.9465491140.75

2013/20122212724931.231711280.65104263816800.615435890.65126391021730.7271461170.65

2014/20133663987641.09717242.43102176517860.754734810.721387116325500.8454511050.94

2015/20142374556921.922624500.92104278718290.765833910.571279124225210.9784571410.68

- 3.45 3.464.423.930.938.925.177.34- 6.208.927.342.575.781.033.964.49- 4.3217.5712.1814.864.58- 3.37- 1.90-5.96معدل التغري ال�سنوي )%(

- 10.7413.8412.242.8029.2316.3323.689.99- 19.7729.2323.667.9018.373.1312.3512.88- 9.7813.5262.5041.1851.5213.12- 5.60-16.84ن�سبة التغري الكلي )%(

جدول )2-6( تطور اأعداد الطلبة امل�ستجدين ومعدل التغري ال�سنوي ون�سبة التغري الكلي ح�سب حالة الطالب ونوع املوؤ�س�سة التعليمية واجلن�سية
والنوع للفرتة )2012/2011م -  2015/2014م(
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الدول

قطاع املوؤ�س�سة
اجلملة

خا�سحكومي

تكافوؤ النوعاجلملةاإناثذكورتكافوؤ النوعاجلملةاإناثذكورتكافوؤ النوعاجلملةاإناثذكور

83458213165580.9867179748164651.451506217961330231.19 �سلطنة ُعمان 

2572.50115561710.49117611780.52دول جمل�س التعاون * 

2524490.962261613870.712511854360.74الدول العربية *

4430740.681421552971.091861853710.99الدول الأجنبية

84168272166880.98720010120173201.411561618392340081.18اجلملة

جدول )2-7( عدد الطلبة امل�ستجدين ملجموعة من الدول ح�سب قطاع املوؤ�س�سة والنوع )2015/2014م(

*البيان ل ي�سمل بيانات �سلطنة ُعمان.
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النوعاجلن�سيةاملرحلة الدرا�سية
العام الكادميي

ن�سبة التغري الكلي )%( معدل التغري ال�سنوي )%(
2011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014

اجلامعية الولى

ُعماين

13316108471199612337144051.988.18ذكور
115331595716720200821732210.7050.20اإناث 
24849268042871632419317276.3027.68جملة

0.871.471.391.631.208.5538.84تكافوؤ النوع

غري ُعماين

30334160370247311.7856.11ذكور
20422331844535815.1075.49اإناث 
5075649211147129626.44155.62جملة

0.670.650.530.630.762.9712.42تكافوؤ النوع

الدر�سات العليا

ُعماين

23539759866265729.31179.57ذكور
25844447560563925.45147.67اإناث 
49384110731267129627.33162.88جملة

---1.101.120.790.91تكافوؤ النوع

غري ُعماين

152142268152.44440.00ذكور
142022347351.11421.43اإناث 
2941646015451.80431.03جملة

- 3.44- 0.930.950.521.310.900.87تكافوؤ النوع

اجلملة

13869116061323913727156163.0112.60ذكور
120091664417535211661839211.2553.15اإناث 
25878282503077434893340087.0731.42جملة

0.871.431.321.541.187.9936.02تكافوؤ النوع

جدول )2-8( تطور اأعداد الطلبة امل�ستجدين ومعدل التغري ال�سنوي ون�سبة التغري الكلي ح�سب املرحلة الدرا�سية واجلن�سية والنوع للفرتة 
)2011/2010م -  2015/2014م( 
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حالة الطالب

قطاع املوؤ�س�سة
اجلملة

خا�سحكومي

تكافوؤ النوعاجلملةاإناثذكورتكافوؤ النوعاجلملةاإناثذكورتكافوؤ النوعاجلملةاإناثذكور

91321230.353535701.00126671930.53اإعادة قيد

427573150060.172560315957191.2368353890107250.57تارك الدرا�سة

84168272166880.98720010120173201.411561618392340081.18طالب جديد

120651850.543674728391.2948753710241.10عائد للدرا�سة بعد التاأجيل

47111.752662705361.022702775471.03عائد للدرا�سة بعد ان�سحاب

2247922071445500.981294130554434952.363542052625880451.49على مقعد الدرا�سة

82337311960.452052198040320.962875235352280.82موؤجل

4839488797261.013404547588791.61824310362186051.26متخرج

3103466561.12608142720352.35918177326911.93منتقل اإلى املوؤ�س�سة

34671310592.0630399012933.27649170323522.62منتقل من املوؤ�س�سة

نقل من خارج ال�سلطنة الى 
1010.00518233.60618243.00داخل ال�سلطنة

4170437497792010.902974154500842411.8371445919971634421.29اجلملة

جدول )2-9( القيد الإجمايل ح�سب حالة الطالب ونوع املوؤ�س�سة التعليمية والنوع )2015/2014م(
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حالة الطالب

قطاع املوؤ�س�سة
اجلملة

خا�سحكومي

تكافوؤ جملةغري ُعماينُعماين
تكافوؤ جملةغري ُعماينُعمايناجلن�سية

غري ُعمايناجلن�سية
تكافوؤ جملةُعماين

اجلن�سية

12301230.0000682700.029419121930.0105اإعادة قيد

49852150060.0042553018957190.034210515210107250.0200تارك الدرا�سة

16558130166880.007916465855173200.051933023985340080.0298طالب جديد

18501850.0000809308390.03719943010240.0302عائد للدرا�سة بعد التاأجيل

110110.0000510265360.0510521265470.0499عائد للدرا�سة بعد ان�سحاب

44295255445500.0058414102085434950.0504857052340880450.0273على مقعد الدرا�سة

1192411960.0034379623640320.0622498824052280.0481موؤجل

96477997260.0082839148888790.058218038567186050.0314متخرج

65516560.0015188215320350.0813253715426910.0607منتقل اإلى املوؤ�س�سة

1058110590.000912781512930.011723361623520.0068منتقل من املوؤ�س�سة

نقل من خارج ال�سلطنة الى 
----1010.0000221230.0455داخل ال�سلطنة

78710491792010.0062801614080842410.050915887145711634420.0288الإجمايل الكلي

جدول )2-10(  القيد الإجمايل ح�سب حالة الطالب ونوع املوؤ�س�سة التعليمية واجلن�سية )2015/2014م(

 البيان ل ي�سمل البعثات اخلارجية   
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جدول )2-11( القيد الإجمايل ملجموعة من الدول ح�سب قطاع املوؤ�س�سة والنوع )2015/2014م(

* البيان ل ي�سمل �سلطنة ُعمان

الدول

قطاع املوؤ�س�سة
اجلملة

خا�سحكومي

تكافوؤ النوعاجلملةاإناثذكورتكافوؤ النوعاجلملةاإناثذكورتكافوؤ النوعاجلملةاإناثذكور

3202530995630200.972148443478649622.0253509744731279821.39�سلطنة ُعمان

823312.885961597550.276041827860.30دول جمل�س التعاون *

92821740.8967852111990.7777060313730.78الدول العربية *

119661850.5571671814341.0083578416190.94الدول الأجنبية

3224431166634100.972347444876683501.9155718760421317601.36اجلملة
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معدل التغري 2011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014النوعاجلن�سيةالقطاع
ال�سنوي )%(

ن�سبة التغري الكلي 
)%(

حكومي

ُعماين

27338214382931730661320254.0417.14ذكور
21437181852455528037309959.6644.59اإناث

48775396235387258698630206.6229.21اجلملة
0.780.850.840.910.975.4023.43تكافوؤ النوع

غري ُعماين

1571901411762198.6839.49ذكور
8011811113817120.91113.75اإناث

23730825231439013.2664.56اجلملة
0.510.620.790.780.7811.2653.24تكافوؤ النوع

خا�س

ُعماين

15539180441832818684214848.4438.26ذكور
228082997333436404234347817.5090.63اإناث

383474801751764591076496214.0969.41اجلملة
1.471.661.822.162.028.3637.88تكافوؤ النوع

غري ُعماين

1194137715291702199013.6266.67ذكور
6778859171148139819.88106.50اإناث

1871226224462850338816.0081.08اجلملة
0.570.640.600.670.705.5023.90تكافوؤ النوع

اجلملة

ُعماين

42877394824764549345535095.6924.80ذكور
442454815857991684607447313.9068.32اإناث

871228764010563611780512798210.0946.90اجلملة
1.031.221.221.391.397.7734.88تكافوؤ النوع

غري ُعماين

1351156716701878220913.0863.51ذكور
757100310281286156919.99107.27اإناث

2108257026983164377815.7079.22اجلملة
0.560.640.620.680.716.1126.76تكافوؤ النوع

892309021010833412096913176010.2347.66اجلملة

جدول )2-12( تطور القيد الإجمايل ومعدل التغري ال�سنوي ون�سبة التغري الكلي ح�سب نوع املوؤ�س�سة التعليمية واجلن�سية والنوع للفرتة 
)2011/2010م -  2015/2014م(

البيان ل ي�سمل مراكز التدريب املهني وتاأهيل ال�سيادين للعامني 2012/2011 و 2013/2012 
البيان ل ي�سمل بيانات الكلية التقنية العليا مب�سقط و الكلية التقنية باإبراء للعام الأكادميي 2011/ 2012 
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جدول )2-13( تطور القيد الإجمايل ومعدل التغري ال�سنوي ون�سبة التغري الكلي ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية واجلن�سية
والنوع للفرتة )2011/2010م -  2015/2014م(

املوؤ�س�سة التعليمية

ن�سبة التغري الكلي )%(معدل التغري ال�سنوي )%(2011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014

غري ُعماينُعماينغري ُعماينُعماينغري ُعماينُعماينغري ُعماينُعماينغري ُعماينُعماينغري ُعماينُعماينغري ُعماينُعماين

اإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكور

32.10- 16.05- 0.79- 9.7212.94- 5.66- 0.26- 67616409675976807627818165306746667165967115558166867567681074.52جامعة ال�سلطان قابو�س

5.1125.0050.00- 1.687.7214.4760.57- 3902391411839344480201422654144161619584643232115514709252126.67كليات العلوم التطبيقية

--152.12257.36--152709109008381433400193771251501203621377913112113015488131136.1052.89الكليات التقنية

--------589000----------------الكلية التقنية الع�سكرية

معاهد العلوم ال�سحية 
--18.7819.27--526157620458136500355933014771367015441628005.906.05والتمري�س وال�سيدلة

26.9739.13- 37.27- 8.2811.6410.95- 14.39- 3614247713402373892323721059222621648524358234113323.79كلية العلوم ال�سرعية

موؤ�س�سات التعليم العايل 
--0.00- 28.99--0.00- 51850058360055370032890041460010.78الع�سكرية والمنية

مراكز التدريب املهني 
--------67896000753136300------------ومعاهد تاأهيل ال�سيادين

ذكور
)ُعماين+غري ُعماين(

اإناث
)ُعماين+غري ُعماين(

117.39181.82- 4.74- 29.5441.2525.32- 1.61- 160950111493611323221493595539441439628546681115582350629.27جامعة نزوى

اجلامعة الملانية للتكنولوجيا 
8017080237322812040540291947286342244810583545.0250.6321.927.72205.00241.7781.2525.00يف ُعمان

884135511808504128140897445301382121837341444126066616.9614.0217.2029.6422.3748.2460.98117.86اجلامعة العربية املفتوحة

160314131935193977332312247210147210927961175723053029154736.0116.0325.9930.3019.1256.21100.00121.21كلية ال�سرق الو�سط

46.993.4822.45- 13.701.156.9821.14- 181719021196201491463141417546162017451905515001758208607.61كلية كاليدونيان الهند�سية

7171037870135917588114317913366912412104416841745243945510126.1121.5237.514.70100.5779.47160.0014.77كلية الربميي

44.07- 47.6514.13- 12.9413.05- 13.874.95- 10078061303104392591133121183671304157596911133154079854.55كلية جمان

37.50- 11.2059.4847.2527.27- 9776826912021124271119311234281708727429177083316.8313.7710.07كلية مزون

0.00- 0.0025.7166.5828.57- 46848256074873641992535621092327041246537.9318.5410.61كلية �سور اجلامعية

- 91.18- 62.0474.0789.47- 55.48- 1534552223472957341834666125191763896362012696317.4620.2952.78كلية اخلليج

5786433554591881794265771862083525641821904277882532396.3519.7410.4010.1220.2871.6834.5733.52كليات وجلات للعلوم التطبيقية
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تابع جدول )2-13( تطور القيد الإجمايل ومعدل التغري ال�سنوي ون�سبة التغري الكلي ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية، واجلن�سية والنوع للفرتة 
)2011/2010م -  2015/2014م(

البيان ي�سمل جميع اأعداد الطلبة الدار�سني يف املرحلة اجلامعية الأولى والدرا�سات العليا.
البيان ل ي�سمل بيانات الكلية التقنية العليا مب�سقط و الكلية التقنية باإبراء للعام 2012/2011

البيان ل ي�سمل البعثات اخلارجية 
البيان ل ي�سمل مراكز التدريب املهني وتاأهيل ال�سيادين للعامني 2012/2011 و 2013/2012 

ا�سيف الكلية العاملية للهند�سة والتكنولوجيا يف العام 2015/2014
مت احت�ساب موؤ�سرات التغري للفرتة 2015/2014-2012/2011 

36.6975.00123.08-10.9820.5130.6658.62-686735888382628913737251216944241207145825.48الكلية العلمية للت�سميم

-48.14100.0033.33-32.52-14.0025.9912.64-3123012864572317744542238743421936774212.29كلية ُعمان لالدارة والتكنولوجيا

50.00-43.93-49.32-14.4761.09-17.54-20.27-7502135322921732320225121121716484120714897326.99الكلية الدولية للهند�سة والدارة

--------233211--------------الكلية العاملية للهند�سة والتكنولوجيا *

-26.09-38.97--9.59-11.59-0957012370230115908015160701719017كلية الزهراء للبنات

13.44166.67112.12-4.2938.6728.4935.06-12380077811339953877351055693170159509208821013.40كلية ُعمان الطبية

-46.67-26.867.14-52.16-18.90-8.252.44-7346036715661415397404111033161410732171813821.79كلية م�سقط

-28.8175.00-58.9117.14-8.8137.00-6861927524205941149458884802232631119534876116.696.08كلية ُعمان البحرية الدولية

335567252461161528610562325477139632324231360264518.8443.4217.5744.2267.86195.0162.50200.00الكلية احلديثة للتجارة والعلوم

0.00-0.0034.4620.07-2082931772790317822902209275222383355310.376.29كلية ُعمان لل�سياحة

491872319648747143798585786141338128135497125113114915.9324.5220.9728.0355.8093.0677.03109.86كلية الدرا�سات امل�سرفية واملالية

0.00-0.008.7977.01-8017391274010633410107847019994853102.8520.97كلية البيان

6.47225.0035.00-2.1148.1210.5243.64-5523455278420462874213928452231296132717.40كلية ُعمان لطب ال�سنان

14123923078411520410962352551534307256175040173.6330.6953.7850.3711.30123.21263.64240.00جامعة برميي

--54.79157.16--871161467330016211250020415650022618852215.6837.00جامعة ال�سرقية

29.40144.4435.29-8.9734.7110.609.16-13222828126739052717100236764012982447242141151505366233.15جامعة �سحار

94714289502070522515822510552616093220565018843562696725.6419.839.8938.9098.3272.0832.69168.00جامعة ظفار

424294426039482481581567100347645579911670102849345684601878128653509744732209156910.6615.6412.1316.0835.5354.6440.9756.43اجلملة

املوؤ�س�سة التعليمية

ن�سبة التغري الكلي )%(معدل التغري ال�سنوي )%(2011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014

غري ُعماينُعماينغري ُعماينُعماينغري ُعماينُعماينغري ُعماينُعماينغري ُعماينُعماينغري ُعماينُعماينغري ُعماينُعماين

اإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكور
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معدل التغري ال�سنوي 2012/20112013/20122014/20132015/2014النوعاملوؤهل  املطلوب
)%(

ن�سبة التغري الكلي 
)%(

دبلوم
-50.47-11720125907931580529.62ذكور
-37.53-145491243210709908920.96اإناث

-43.30-2626925022186401489424.70دبلوم الإجمايل

بكالوريو�س/ لي�سان�س
2682833743393554605131.0271.65ذكور
3195343979553906331740.7798.16اإناث

58781777229474510936836.4086.06بكالوريو�س/ لي�سان�س الإجمايل

ماج�ستري
138915921720186315.8134.13ذكور
121612321347159914.6731.50اإناث

260528243067346215.2832.90ماج�ستري الإجمايل

دبلوم متقدم تخ�س�سي
76810691291106217.5938.28ذكور
-58.31-11131125107246435.43اإناث

-18.87-18812194236315269.93دبلوم متقدم تخ�س�سي الإجمايل

دبلوم عايل / دبلوم الدرا�سات العليا
--0000ذكور
--0000اإناث

--0000دبلوم عايل/ دبلوم الدرا�سات العليا الإجمايل

دكتوراة
3548456435.2282.86ذكور
3448538659.04152.94اإناث

69969815047.44117.39دكتوراة الإجمايل

�سهادة تخ�س�سية بعد البكالوريو�س
-8.40-1311812031204.29ذكور
-29.82-17117021512016.23اإناث

-20.53-30235141824010.85�سهادة تخ�س�سية بعد البكالوريو�س الإجمايل

�سهادة تخ�س�سية قبل البكالوريو�س
-97.74-177920484.97ذكور
-100.00-125330100.00اإناث

- 98.68- 3021250488.49�سهادة تخ�س�سية قبل البكالوريو�س الإجمايل

جدول )2-14( تطور القيد الإجمايل  ومعدل التغري ال�سنوي ون�سبة التغري الكلي ح�سب املوؤهل الأكادميي
والنوع  للفرتة )2012/2011م -  2015/2014م( 
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تابع جدول )2-14( تطور القيد الإجمايل  ومعدل التغري ال�سنوي ون�سبة التغري الكلي ح�سب املوؤهل الأكادميي
والنوع  للفرتة )2012/2011م -  2015/2014م( 

البيان ل ي�سمل بيانات الكلية التقنية العليا مب�سقط و الكلية التقنية باإبراء للعام الأكادميي 2012/2011
البيان ل ي�سمل مراكز التدريب املهني وتاأهيل ال�سيادين للعامني 2012/2011 و 2013/2012  

البيان ل ي�سمل بيانات الكلية التقنية العليا مب�سقط و الكلية التقنية باإبراء للعام الأكادميي 2012/2011 
البيان ل ي�سمل مراكز التدريب املهني وتاأهيل ال�سيادين للعامني 2012/2011 و 2013/2012           

ن�سبة التغري الكلي  )%(معدل التغري ال�سنوي )%(2012/20112013/20122014/20132015/2014النوعنوع املوؤ�س�سة

حكومية
638572547001815327.693.97ذكور
488665546871779316.845.94اإناث

1127113808138721594612.264.92حكومية الإجمايل

خا�سة
400146515285610015.099.46ذكور

-2.47-10616100251308193004.32اإناث
146171467618366154001.751.62خا�سة الإجمايل
258882848432238313466.583.24الإجمايل الكلي

جدول )2-15(  تطور اأعداد الطلبة امل�ستجدين )لأول مرة( ومعدل التغري ال�سنوي ون�سبة التغري الكلي ح�سب نوع املوؤ�س�سة  والنوع للفرتة 
)2012/2011م - 2015/2014م(

معدل التغري ال�سنوي 2012/20112013/20122014/20132015/2014النوعاملوؤهل  املطلوب
)%(

ن�سبة التغري الكلي 
)%(

�سهادة مهنية دبلوم مهني
--00678753ذكور
--009601363اإناث

--0016382116�سهادة مهنية دبلوم مهني الإجمايل
- 100.00- 100100.00ذكور�سهادة اجناز �سنة حت�سريية

- 100.00- 100100.00�سهادة اجناز �سنة حت�سريية الإجمايل
9021010833412096913176020.8546.06الإجمايل الكلي
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ن�سبة التغري الكلي )%( معدل التغري ال�سنوي )%(2012/20112013/20122014/20132015/2014النوعاملوؤهل الكادميي

بكالوريو�س/لي�سان�س
6730798793831149619.5470.82ذكور
1044712823164091464711.9240.20اإناث

1717720810257922614315.0352.20بكالوريو�س/لي�سان�س الإجمايل

ماج�ستري
--4---ذكور
--4---اإناث

--8---ماج�ستري الإجمايل

دبلوم
-42.19-352037112213203516.69ذكور

-60.32-486735142975193126.52اإناث

-52.71-838772255188396622.09دبلوم الإجمايل

دبلوم متقدم تخ�س�سي
13620711634336.12152.21ذكور

-77.66-1882421494239.32اإناث
3244492653855.9218.83دبلوم متقدم تخ�س�سي الإجمايل

�سهادة تخ�س�سية بعد البكالوريو�س
--003333ذكور
--004737اإناث
--008070�سهادة تخ�س�سية بعد البكالوريو�س الإجمايل

�سهادة مهنية دبلوم مهني
--00541342ذكور
--00372432اإناث

--00913774�سهادة مهنية دبلوم مهني الإجمايل
258882848432238313466.5821.08الإجمايل الكلي

جدول )2-16( تطور اأعداد الطلبة امل�ستجدين ) لأول مرة( ومعدل التغري ال�سنوي ون�سبة التغري الكلي ح�سب املوؤهل الأكادميي للفرتة
)2012/2011م - 2015/2014م(

البيان ي�سمل الطلبة اجلدد الذين مل ي�سبق لهم واأن األتحقوا بالتعليم العايل          
البيان ل ي�سمل مراكز التدريب املهني وتاأهيل ال�سيادين للعامني 2012/2011 و 2013/2012

البيان ل ي�سمل بيانات الكلية التقنية العليا مب�سقط و الكلية التقنية باإبراء للعام الأكادميي 2012/2011



التعليم يف �شلطنة ُعمان م�ؤ�شرات حملية ومقارنات دولية 86

املوؤهل
قطاع املوؤ�س�سة

اجلملة
خا�سحكومي

تكافوؤ النوعاجلملةاإناثذكورتكافوؤ النوعاجلملةاإناثذكورتكافوؤ النوعاجلملةاإناثذكور
153477823120.51907193228392.132441271051511.11دبلوم

1461282740.8886771630.902322054370.88دبلوم متقدم/ تخ�س�سي
-000-----000�سهادة تخ�س�سية قبل البكالوري�س               

3050376968191.242043323552781.5850937004120971.38بكالوري�س/لي�سان�س
47111.7547111.75----�سهادة تخ�س�سية بعد البكالوري�س

982053032.093642245880.624624298910.93ماج�ستري 
117180.64----117180.64دكتوراة
4839488797261.013404547588791.61824310362186051.26اجلملة

جدول )2-17( عدد الطلبة اخلريجني ح�سب املوؤهل الأكادميي وقطاع املوؤ�س�سة والنوع )2015/2014م(

البيان ي�سمل طلبة املرحلة اجلامعية الأولى والدرا�سات العليا

املوؤهل احلا�سل عليه
ن�سبة التغري الكلي )%(معدل التغري ال�سنوي )%(2012/20112013/20122014/20132015/2014

اجلملةاإناثذكوراجلملةاإناثذكوراجلملةاإناثذكوراجلملةاإناثذكوراجلملةاإناثذكوراجلملةاإناثذكور

3269487581443660580194614180663410814509370041209715.9312.8414.1055.8043.6748.54بكالوريو�س /لي�سان�س

20.449.60- 6.403.100.37-2450225047002890292558153252274059922441271051510.12دبلوم

600.001700.00-91.29162.07-0112249101911718دكتوراة

- 91.06- 90.14- 92.31- 55.28- 53.80-5271123444488294877471157.47�سهادة تخ�س�سية بعد البكالوريو�س

28022450421923545447835983746242989118.1724.1920.9265.0091.5276.79ماج�ستري

- 54.24- 60.80- 46.30- 22.94- 26.82- 43252395549833583332439872223220543718.72دبلوم متقدم تخ�س�سي

�سهادة تخ�س�سية قبل 
---------31720011---البكالوريو�س

6483794414427731693591667582721019018462824310362186058.349.268.8527.1530.4428.96اجلملة

جدول )2-18( تطور اأعداد اخلريجني ومعدل التغري ال�سنوي ون�سبة التغري الكلي ح�سب املوؤهل الأكادميي
والنوع للفرتة )2012/2011م - 2015/2014م(

البيان ل ي�سمل مراكز التدريب املهني وتاأهيل ال�سيادين للعامني 2012/2011 و 2013/2012           
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ن�سبة التغري الكلي معدل التغري ال�سنوي )%(2012/20112013/20122014/20132015/2014النوعقطاع املوؤ�س�سة
)%(

حكومية

41844894513648394.9715.65ذكور

45095182497048872.728.38اإناث

8693100761010697263.8111.88اجلملة

خا�سة

229924223136340413.9848.06ذكور

343541775220547516.8159.39اإناث

573465998356887915.6954.85اجلملة

144271667518462186058.8528.96اجلملة

جدول )2-19( تطور اأعداد اخلريجني ومعدل التغري ال�سنوي ون�سبة التغري الكلي ح�سب قطاع املوؤ�س�سة
والنوع للفرتة )2012/2011م -  2015/2014م(

البيان ي�سمل طلبة املرحلة اجلامعية الأولى والدرا�سات العليا 
البيان ل ي�سمل مراكز التدريب املهني وتاأهيل ال�سيادين للعامني 2012/2011 و 2013/2012
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جدول )2-20( تطور القيد الإجمايل للحراك اإلى اخلارج ومعدل التغري ال�سنوي ون�سبة التغري الكلي للفرتة )2012/2011م -  2015/2014م(

بيانات العام الأكادميي 2013/2012 غري متوفرة      

ن�سبة التغري الكلي )%(معدل التغري ال�سنوي )%(2012/20112014/20132015/2014النوعاملرحلة التعليمية

دبلوم
--032ذكور

--000اإناث

--032اجلملة

دبلوم متقدم تخ�س�سي
-100.00-4500100.00ذكور

-100.00-800100.00اإناث

-100.00-5300100.00اجلملة

�سهادة تخ�س�سية قبل 
البكالوريو�س

-100.00-3900100.00ذكور

-100.00-2700100.00اإناث

-100.00-6600100.00اجلملة

بكالوريو�س/ لي�سان�س
20682731343528.8866.10ذكور

-6.62-2266180621163.37اإناث

43344537555113.1728.08اجلملة

�سهادة تخ�س�سية بعد 
البكالوريو�س

--098102ذكور

--06169اإناث

--0159171اجلملة

دبلوم عايل دبلوم الدرا�سات 
العليا

-98.91-922189.57ذكور

-95.65-231179.15اإناث

-98.26-1153286.81اجلملة

ماج�ستري
-25.00-40423830313.40ذكور

17016526424.6255.29اإناث

-1.22-5744035670.61اجلملة

دكتوراة
3062813314.008.17ذكور

7719924879.47222.08اإناث

38348057922.9551.17اجلملة

اجلملة
29543353417418.8741.30ذكور

2571223226982.444.94اإناث

55255585687211.5324.38اجلملة
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البيان ل ي�سمل الكلية التقنية العليا مب�سقط والكلية التقنية ب�ساللة للعام الأكادميي 2012/2011
البيان ل ي�سمل مراكز التدريب املهني وتاأهيل ال�سيادين للعامني 2012/2011 و 2013/2012

حالة املوظف ل ي�سمل املوظفني التاركني للخدمة واملحالني للتقاعد
معدل التغري ال�سنوي ون�سبة التغري الكلي ت�سمل الفرتة )2012/2011 - 2015/2014(

نوع العمل
ن�سبة التغري الكلي )%(معدل التغري ال�سنوي)%(2011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014

خا�سةحكومية
غري ُعماينُعماينغري ُعماينُعماينغري ُعماينُعماينغري ُعماينُعماينغري ُعماينُعماينغري ُعماينُعماين

خا�سة حكومية خا�سة حكومية خا�سة حكومية خا�سة حكومية خا�سة حكومية خا�سة حكومية خا�سة حكومية خا�سة حكومية خا�سة حكومية خا�سة حكومية خا�س حكومية خا�سة حكومية 
323218779173691877155311373632523158113304383047182313704623214197914.327.7819.648.4249.4025.2071.2327.43اأكادميي

966.6750.00- 25.00- 120.1314.4743.10-9.14-582032101595251394331532317.14--اأكادميي م�ساند

38.106.1912.38- 11.362.023.9710.42-118118144211131052023026813817822265103129291201183.60اأكادميي واإداري 

1517123115808631192971868966115335235410001423362617111315033418.328.858.023.9965.6328.9726.0512.46اإداري 

1157299694176287123751194387157990202449162108321050518215.996.0620.7313.9556.0519.3275.9647.97فني    

20.70- 6.4748.263.8021.21- 3327762886063328531764229327380676283434276292634414.031.257.64خدمات م�ساعدة

28.57- 8.74255.5673.687.14- 27114281456182232281190232296198261852.6320.202.44--م�سرف �سكن

--------00000000220020453431--خدمات �سحية

- 5.88100.00- 100.00- 45.22- 1.92100.00-100.00- 6111927214687151313000149072018.18اأخرى

64174420398021832528238643422397335525685373254139632813594926594149300914.346.8017.968.0449.4721.8064.1226.11اجلملة

جدول )2-21( تطور اأعداد العاملني ومعدل التغري ال�سنوي ون�سبة التغري الكلي ح�سب نوع العمل واجلن�سية
وقطاع املوؤ�س�سة للفرتة )2011/2010م - 2015/2014م(

ال�سنة الدرا�سية  
املوازنة الإمنائية املوازنة اجلارية والراأ�سمالية

ن�سبة موازنة الوزارة اإلى العامة موازنة الوزارةاملوازنة العامة للدولة 
)%( ن�سبة موازنة الوزارة  اإلى العامة موازنة الوزارة  املوازنة العامة 

ن�سبة موازنة الوزارة  اإلى العامة موازنة الوزارة املوازنة العامة )%(
)%(

2011/20102.480.000.00059.131.0002.38950.000.000254.516.9780.273.430.000.000313.647.9789.14

2012/20112.730.000.00067.956.0002.491.200.000.000423.293.0440.353.930.000.000491.249.04412.50

2013/20123.475.000.00085.096.0002.451.400.000.000354.395.5720.254.875.000.000439.491.5729.02

2014/20134.070.000.00092.725.0002.281.800.000.000361.787.2530.205.870.000.000454.512.2537.74

2015/20144.487.000.000105.529.0002.351.800.000.000255.674.7330.146.287.000.000361.203.7335.75

جدول )2-22( تطور موازنة وزارة التعليم العايل مقارنة باملوازنة العامة للدولة للفرتة )2011/2010م - 2015/2014م(، )ريال ُعماين(
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القسم الثالث: مقارنات دولية

اإلحصائيات والمؤشرات للفترة )2011/2010 - 2014/2013(
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املناطق
ن�سبة التغري الكليمعدل التغري ال�سنوي2012-20112013-20122014-2013

تكافوؤ النوع جملةاإناثذكورتكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور تكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور تكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور تكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور 

3.08-4.59-3.10-1.536.00-2.32-1.56-109.60105.50107.580.96109.45108.84109.150.99103.02102.24102.630.993.04ُعمان 

0.24-0.51-0.38-0.120.63-0.26-0.19-111.29108.64110.010.98110.90108.11109.550.97110.59108.22109.450.980.31العامل 

1.00-1.08-0.57-0.501.56-0.54-0.29-105.83102.58104.240.97105.44103.08104.290.98104.18101.99103.110.980.78الدول العربية

اأوروبا الو�سطى 
101.57101.71101.641.00101.04100.73100.891.00109.69109.92109.801.003.923.963.940.047.998.078.030.08وال�سرقية

0.16-0.78-0.70-0.080.85-0.39-0.35-100.4598.6899.590.98101.7199.90100.830.9899.5997.9998.820.980.43اآ�شيا الو�شطى

�شرق اآ�شيا واملحيط 
0.55-2.49-2.21-0.272.74-1.25-1.11-109.57109.49109.531.00109.15109.22109.181.00106.57107.08106.811.001.38الهادي

اأمريكا الالتينية 
0.26-1.82-1.69-0.131.95-0.92-0.85-95.7794.0894.940.9892.1790.4291.310.9893.9192.4993.210.980.98والكاريبي

اأمريكا ال�سمالية 
-3.05-0.42-1.091.98-1.53-0.21-99.29100.2999.781.01101.5097.4999.540.96100.3898.3099.360.980.551.00واأوروبا الغربية  

------------54.3455.6354.951.0254.6655.9155.261.02جنوب وغرب اآ�شيا

1.220.491.39- 0.610.250.690.17- 122.95112.46117.760.91122.14112.67117.460.92122.74113.83118.340.930.08اأفريقيا جنوب ال�سحراء

)UIS( اأخذت البيانات من املوقع الإلكرتوين  التابع ملعهد اليون�سكو لالإح�ساء 

جدول )3-1( تطور ن�سب ال�ستيعاب الإجمايل يف ال�سف الأول يف التعليم الإبتدائي ل�سلطنة ُعمان، ومناطق معهد اليون�سكو لالإح�ساء للفرتة 
)2012/2011م - 2014/2013م(، )%( 
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املناطق
ن�سبة التغري الكليمعدل التغري ال�سنوي2011/20102012/20112013/2012

تكافوؤ النوع جملةاإناثذكورتكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور تكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور تكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور تكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور 

87.0983.9785.550.9684.4584.0384.241.0089.8190.7590.271.011.553.962.722.383.128.085.524.81ُعمان 

0.32-0.100.07-0.160.22-0.050.03-86.9585.8586.420.9986.9785.9886.490.9986.7685.9486.360.990.11العامل 

77.9275.3176.640.9780.2379.5779.910.9979.8479.4679.661.001.232.721.951.472.475.513.932.97الدول العربية

اأوروبا الو�سطى 
0.10-0.09-0.03-0.050.13-0.04- 0.01-89.1790.1389.641.0189.0890.0789.561.0189.0690.1089.571.010.07وال�سرقية

-0.07-0.15-0.19-0.11-0.04-0.07- 0.09-92.2090.8891.560.9992.4690.8691.690.9892.1090.7191.430.980.06اآ�شيا الو�شطى

�شرق اآ�شيا واملحيط 
0.39-0.35-0.15-0.190.53-0.18- 0.07-92.6893.8893.251.0192.2293.7992.961.0292.1993.7492.921.020.27الهادي

اأمريكا الالتينية 
-0.24-1.41-1.53-1.29-0.12-0.71- 0.77-89.3289.9089.601.0188.7388.9288.821.0088.1688.5388.341.000.65والكاريبي

اأمريكا ال�سمالية 
-1.16-4.52-5.08-3.96-0.58-2.28- 2.57-89.4292.1490.751.0387.0487.6787.351.0185.8787.4686.651.022.00واأوروبا الغربية  

0.40-0.170.03-0.200.22-0.090.02-94.1094.0394.071.0094.8995.0894.981.0093.8994.1994.031.000.11جنوب وغرب اآ�شيا

اأفريقيا جنوب 
69.2063.3266.290.9169.6263.9766.820.9271.2765.7668.540.921.481.911.690.422.993.863.400.84ال�سحراء

)UIS( اأخذت البيانات من املوقع الإلكرتوين  التابع ملعهد اليون�سكو لالإح�ساء 

جدول )3-2( تطور ن�سب ال�ستيعاب ال�سايف املعدل يف ال�سف الأول يف التعليم الإبتدائي ل�سلطنة ُعمان ومناطق معهد اليون�سكو لالإح�ساء للفرتة           
)2011/2010م - 2013/2012م(، )%(
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املناطق
ن�سبة التغري الكليمعدل التغري ال�سنوي2011/20102012/20112013/2012

تكافوؤ النوع جملةاإناثذكورتكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور تكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور تكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور تكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور 

3.20-7.80-6.31-1.599.22-3.98-3.21-54.6854.0154.350.9952.7951.7952.300.9849.6350.6150.111.024.72ُعمان 

51.3951.0751.240.9953.4153.2353.321.0053.7453.7953.771.002.262.632.440.364.575.334.940.72العامل 

26.3425.2025.780.9626.7025.6926.210.9626.9326.2626.600.981.122.071.570.942.244.183.171.90الدول العربية

اأوروبا الو�سطى 
-2.872.642.760.22-72.7771.6172.210.9874.7773.5074.160.9874.8673.5074.200.981.421.311.370.11وال�سرقية

-6.916.796.850.12-32.8633.0232.941.0034.3334.4934.401.0035.1335.2635.191.003.403.343.370.06اآ�شيا الو�شطى

�شرق اآ�شيا واملحيط 
61.7760.7161.270.9867.5867.5867.581.0070.3871.1970.761.016.758.287.461.4413.9517.2515.492.90الهادي

اأمريكا الالتينية 
-5.625.375.500.24-72.1072.9572.521.0173.7874.3074.041.0176.1676.8776.501.012.772.652.710.12والكاريبي

 )UIS( اأخذت البيانات من املوقع الإلكرتوين التابع ملعهد اليون�سكو لالإح�ساء

جدول )3-3( تطور ن�سب القيد الإجمايل يف التعليم قبل الإبتدائي ل�سلطنة ُعمان ومناطق معهد اليون�سكو لالإح�ساء للفرتة 
)2011/2010م - 2013/2012م(، )%(

اأمريكا ال�سمالية 
 -86.9685.5786.280.9887.3985.9586.690.9884.6883.9184.300.991.32واأوروبا الغربية  

0.97-1.15-0.352.63-1.94-2.29-0.71

------------54.3455.6354.951.0254.6655.9155.261.02جنوب وغرب اآ�شيا

اأفريقيا جنوب 
17.5017.8917.691.0219.4019.7319.561.0217.6518.1617.901.030.430.770.600.340.851.541.190.68ال�سحراء
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املناطق
ن�سبة التغري الكليمعدل التغري ال�سنوي2011/20102012/20112013/2012

تكافوؤ النوع جملةاإناثذكورتكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور تكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور تكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور تكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور 

101.13101.30101.201.00101.20101.40101.301.00101.30101.50101.401.000.080.100.100.010.170.200.200.03ُعمان 

0.30-0.100.06-0.150.20-0.050.03-109.53106.49108.060.97109.90106.93108.460.97109.30106.59107.990.980.10العامل 

105.9097.79101.930.92107.25100.11103.760.93105.9999.42102.780.940.040.830.420.790.081.670.831.58الدول العربية

اأوروبا الو�سطى 
100.44100.25100.341.0099.9299.7499.831.00102.06102.23102.141.000.800.980.890.181.621.981.790.36وال�سرقية

98.2297.1597.700.9999.1498.1298.650.9998.9298.0098.470.990.350.440.400.080.710.880.790.17اآ�شيا الو�شطى

�شرق اآ�شيا واملحيط 
-0.15-0.45-0.53-0.38-0.08-0.22-0.27-117.56116.51117.060.99117.69116.17116.970.99117.11115.89116.530.990.19الهادي

اأمريكا الالتينية 
0.40-4.70-4.50-0.204.88-2.38-2.27-111.10108.03109.600.97110.24107.28108.790.97105.67103.18104.450.982.47والكاريبي

اأمريكا ال�سمالية 
-0.49-0.19-0.050.44-0.25-0.10-101.33101.29101.311.00101.36100.43100.910.99101.38100.84101.120.990.020.22واأوروبا الغربية  

110.25110.25110.251.00111.23111.72111.461.00111.52112.02111.761.000.580.800.680.221.151.601.370.44جنوب وغرب اآ�شيا

اأفريقيا جنوب 
104.3396.03100.220.92104.8096.91100.890.92104.4697.03100.780.930.060.520.280.460.121.040.560.91ال�سحراء

 اأخذت البيانات من املوقع الإلكرتوين  التابع ملعهد اليون�سكو لالإح�ساء )UIS( عدا بيانات �سلطنة ُعمان اأخذت من وزارة الرتبية والتعليم .

جدول )3-4( تطور ن�سب القيد الإجمايل يف التعليم الإبتدائي )1-6( ل�سلطنة ُعمان ومناطق معهد اليون�سكو لالإح�ساء للفرتة
)2011/2010م - 2013/2012م(، )%(



التعليم يف �شلطنة ُعمان م�ؤ�شرات حملية ومقارنات دولية 96

املناطق
ن�سبة التغري الكليمعدل التغري ال�سنوي2011/20102012/20112013/2012

تكافوؤ النوع جملةاإناثذكورتكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور تكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور تكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور تكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور 

99.4098.7099.100.9999.5098.9099.300.9999.6099.0099.400.990.100.150.150.050.200.300.300.10ُعمان 

85.2183.1984.240.9885.5783.9284.770.9885.8084.2285.030.980.340.610.470.270.681.230.950.54العامل 

0.97-2.79-2.31-0.483.24-1.41-1.16-93.3584.7089.120.9193.4185.1889.400.9190.3282.7586.630.921.64الدول العربية

اأوروبا الو�سطى 
96.9196.1896.550.9996.8796.1796.530.9999.4099.6299.511.001.281.771.520.492.573.573.060.97وال�سرقية

95.8794.2295.060.9895.9494.5495.250.9996.3595.1295.750.990.250.480.360.230.500.960.720.46اآ�شيا الو�شطى

�شرق اآ�شيا واملحيط 
0.35-0.54-0.36-0.170.71-0.27-0.18-95.4996.7696.101.0195.9397.4396.651.0294.8196.4195.571.020.36الهادي

اأمريكا الالتينية 
-5.304.404.850.86-97.86100.8299.311.0398.01100.7599.361.03103.04105.26104.131.022.622.182.400.43والكاريبي

اأمريكا ال�سمالية 
-3.002.812.900.19-104.06102.57103.330.99105.11104.08104.600.99107.18105.45106.330.981.491.391.440.09واأوروبا الغربية  

80.4278.8979.690.9881.6981.0281.370.9981.7781.1981.490.990.841.451.130.601.682.912.261.21جنوب وغرب اآ�شيا

اأفريقيا جنوب 
52.4644.7548.640.8552.7445.5849.190.8653.0246.2749.670.870.521.681.051.151.053.392.122.32ال�سحراء

اأخذت البيانات من املوقع الإلكرتوين  التابع ملعهد اليون�سكو لالإح�ساء )UIS( عدا بيانات �سلطنة ُعمان اأخذت من وزارة الرتبية والتعليم .

جدول )3-5( تطور ن�سب القيد الإجمايل يف التعليم الثانوي )7-9( ل�سلطنة ُعمان ومناطق معهد اليون�سكو لالإح�ساء للفرتة
)2011/2010م - 2013/2012م(،  )%(
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املناطق
ن�سبة التغري الكليمعدل التغري ال�سنوي2011/20102012/20112013/2012

تكافوؤ النوع جملةاإناثذكورتكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور تكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور تكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور تكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور 

-0.09-0.110.020.04-0.05-96.1995.0895.640.9996.3095.1095.600.9996.3095.1095.600.990.060.010.02ُعمان 

62.6459.9361.330.9664.6561.8863.310.9666.9064.1665.580.963.343.463.400.126.807.056.920.23العامل 

-3.862.203.061.60-57.3356.9657.150.9959.2858.5658.930.9959.5458.2258.900.981.911.091.520.80الدول العربية

اأوروبا الو�سطى 
90.6884.0687.440.9391.0686.2588.700.95102.6297.0299.880.956.387.446.881.0013.1615.4314.232.00وال�سرقية

0.91-1.19-0.74-0.451.63-0.60-0.37-106.36103.70105.060.97106.74104.65105.720.98104.63102.94103.810.980.82اآ�شيا الو�شطى

�شرق اآ�شيا واملحيط 
70.1669.9970.081.0072.5973.2372.901.0177.5577.7177.631.005.135.375.250.2210.5311.0210.770.44الهادي

اأمريكا الالتينية 
-5.914.335.061.49-70.5281.0175.691.1571.7781.8176.711.1474.6984.5279.521.132.912.142.500.75والكاريبي

اأمريكا ال�سمالية 
97.6698.1897.911.0197.2096.9597.081.00102.93105.08103.981.022.663.453.050.775.407.036.201.55واأوروبا الغربية  

-7.607.387.510.21- 53.6747.4450.690.8857.4550.7254.220.8857.7550.9454.490.883.733.623.690.10جنوب وغرب اآ�شيا

اأفريقيا جنوب 
37.2729.9233.620.8038.0030.7734.410.8138.2131.6534.950.831.252.861.971.592.525.803.973.20ال�سحراء

 اأخذت البيانات من املوقع الإلكرتوين  التابع ملعهد اليون�سكو لالإح�ساء )UIS( عدا بيانات �سلطنة ُعمان اأخذت من وزارة الرتبية والتعليم .

جدول )3-6( تطور ن�سب القيد الإجمايل يف التعليم الثانوي )10-12( ل�سلطنة ُعمان ومناطق معهد اليون�سكو لالإح�ساء للفرتة
)2011/2010م - 2013/2012م(،  )%( 
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املناطق
ن�سبة التغري الكليمعدل التغري ال�سنوي2011/20102012/20112013/2012

تكافوؤ جملة اإناث ذكور 
تكافوؤ جملة اإناث ذكور النوع 

تكافوؤ جملة اإناث ذكور النوع 
تكافوؤ جملة اإناث ذكور النوع 

تكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور النوع 

98.6097.5098.050.9998.7097.6098.200.9998.8097.7098.300.990.100.100.130.000.200.210.250.00ُعمان

0.05- 0.10- 0.08- 0.020.13- 0.05- 0.04- 91.8090.4191.130.9891.7890.4491.130.9991.6890.3491.030.990.06العامل

2.14- 1.000.10- 1.061.11- 0.500.05- 90.7285.8288.320.9590.7187.6689.220.9789.7186.6888.230.970.56الدول العربية 

اأوربا الو�سطى 
0.32- 0.28- 0.11- 0.160.43- 0.14- 0.06- 96.3496.3896.361.0095.9296.1196.021.0095.9296.2796.091.000.22وال�سرقية

0.540.260.55- 93.9592.8593.410.9994.2793.6493.960.9993.9493.3593.650.990.000.270.130.270.01اآ�شيا الو�شطى

�شرق اآ�شيا واملحيط 
- 0.65- 0.12- 0.190.46- 0.33- 0.06- 95.6696.3295.981.0195.7595.8395.791.0095.8495.8895.861.000.100.23الهادي

اأمريكا األالتينية 
- 0.33- 0.65- 0.82- 0.49- 0.17- 0.33- 0.41- 93.8694.3894.121.0193.4893.7693.621.0093.4093.6193.501.000.24والكاريبي

اأمريكا ال�سمالية 
- 0.70- 0.39- 0.74- 0.04- 0.35- 0.19- 0.37- 95.6696.4696.051.0195.9096.0695.981.0095.6295.7495.681.000.02واأوربا الغربية

0.52- 0.170.10- 0.260.35- 0.080.05- 94.3794.0394.211.0094.0994.2994.181.0094.0494.1994.111.000.18جنوب وغرب اآ�شيا  

اأفريقيا جنوب 
81.2276.1878.730.9481.7776.7779.290.9481.9477.1279.550.940.440.610.520.170.871.231.040.35ال�سحراء

 اأخذت البيانات من املوقع الإلكرتوين  التابع ملعهد اليون�سكو لالإح�ساء )UIS( عدا بيانات �سلطنة ُعمان اأخذت من وزارة الرتبية والتعليم .

جدول )3-7( تطور ن�سب القيد ال�سايف املعدلة يف التعليم الإبتدائي )1-6( ل�سلطنة ُعمان ومناطق معهد اليون�سكو لالإح�ساء للفرتة
)2011/2010م - 2013/2012م(،  )%(
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املناطق
التعليم الإبتدائيالتعليم قبل الإبتدائي

ن�سبة التغري الكليمعدل التغري ال�سنوي2011/20102012/20112013/2012ن�سبة التغري الكليمعدل التغري ال�سنوي2011/20102012/20112013/2012

-0.55-65.9271.3476.487.7216.0317.2316.9017.130.28ُعمان 

29.1430.6530.542.384.8112.6312.8312.991.412.84العامل 

7.808.368.635.2410.74-4.60-48.8147.2146.562.33الدول العربية

3.483.723.713.276.651.831.942.168.6117.95اأوروبا الو�سطى وال�سرقية

2.252.913.7729.6268.021.151.181.223.196.48اآ�شيا الو�شطى

50.6451.3950.850.210.427.717.978.203.136.36�شرق اآ�شيا واملحيط الهادي

23.9824.1824.471.012.0317.5517.9818.151.693.42اأمريكا الالتينية والكاريبي

37.1136.7337.280.220.4510.2410.3110.571.633.28اأمريكا ال�سمالية واأوروبا الغربية  

----------جنوب وغرب اآ�شيا

11.1211.1911.411.302.62- 2.16- 35.6839.9234.911.09اأفريقيا جنوب ال�سحراء

)UIS( اأخذت البيانات من املوقع الإلكرتوين  التابع ملعهد اليون�سكو لالإح�ساء 

جدول )3-8( تطور ن�سب الطلبة يف التعليم اخلا�ص ح�سب نوع التعليم ل�سلطنة ُعمان ومناطق معهد اليون�سكو لالإح�ساء للفرتة
)2011/2010م - 2013/2012م(، )%(
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املناطق
ن�سبة التغري الكليمعدل التغري ال�سنوي2011/20102012/20112013/2012

تكافوؤ جملة اإناث ذكور 
تكافوؤ جملة اإناث ذكور النوع 

تكافوؤ جملة اإناث ذكور النوع 
تكافوؤ النوع جملةاإناثذكورتكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور النوع 

-0.07-2.50-2.60-2.53-0.03-1.26-1.31-99.32104.87101.961.06104.57106.11105.321.0196.80102.1599.421.061.27ُعمان 

92.7590.8491.820.9893.2991.4992.420.9893.1291.4492.310.980.200.330.260.130.400.660.530.26العامل 

1.280.381.72-0.640.190.850.43-90.4084.0087.270.9392.3386.4489.460.9490.0185.0787.600.950.22الدول العربية

اأوروبا الو�سطى 
-1.291.141.220.14-99.3698.9099.131.0099.1398.4098.780.99100.63100.03100.340.990.640.570.610.07وال�سرقية

0.62-1.31-1.00-0.311.61-0.66-0.50-98.3997.2797.850.9996.2695.5795.930.9996.8196.3096.560.990.81اآ�شيا الو�شطى

�شرق اآ�شيا واملحيط 
-0.840.680.770.16-104.08104.84104.441.01104.98105.66105.301.01104.96105.56105.241.010.420.340.380.08الهادي

اأمريكا الالتينية 
-1.861.761.810.10-98.30100.0699.171.0299.45101.31100.371.02100.12101.82100.961.020.920.870.900.05والكاريبي

اأمريكا ال�سمالية 
--------------------واأوروبا الغربية  

------------91.4490.0090.750.9891.9890.8191.420.99جنوب وغرب اآ�شيا

اأفريقيا جنوب 
1.650.741.72-0.820.370.860.07-72.6165.5569.110.9073.0966.3969.770.9172.5566.6369.620.920.04ال�سحراء

)UIS( اأخذت البيانات من املوقع الإلكرتوين  التابع ملعهد اليون�سكو لالإح�ساء 

جدول )3-9( تطور ن�سب ال�ستيعاب الإجمايل لغاية ال�سف الأخري يف التعليم الإبتدائي ل�سلطنة ُعمان ومناطق معهد اليون�سكو لالإح�ساء للفرتة 
)2011/2010م - 2013/2012م(،  )%(
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املناطق
ن�سبة التغري الكلي2011/20102012/2011

تكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور تكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور تكافوؤ النوع جملة اإناث ذكور 

-92.1095.1193.561.0399.1098.2498.680.997.593.295.464.00ُعمان 

0.15-0.80-0.72-74.4976.6575.521.0373.8476.1074.921.030.87العامل 

2.47-4.37-3.15-85.0483.5284.310.9880.3880.8980.631.015.49الدول العربية

-0.34-0.15-94.5895.2994.931.0194.6094.9794.781.000.010.33اأوروبا الو�سطى وال�سرقية

97.4097.8497.611.0097.5498.3597.931.010.140.530.330.39اآ�شيا الو�شطى

�شرق اآ�شيا واملحيط 
91.4193.4192.361.0291.5693.6292.531.020.160.220.190.06الهادي

اأمريكا الالتينية 
-0.48-1.34-1.58-82.3486.3884.301.0581.4285.0183.161.041.11والكاريبي

اأمريكا ال�سمالية 
-94.2595.4794.831.0194.3695.5394.921.010.120.060.100.06واأوروبا الغربية  

--------62.0065.8763.841.06جنوب وغرب اآ�شيا

اأفريقيا جنوب 
1.24- 2.55- 1.92- 57.4658.0357.731.0155.6756.9156.261.023.12ال�سحراء

)UIS( اأخذت البيانات من املوقع الإلكرتوين  التابع ملعهد اليون�سكو لالإح�ساء 

جدول )3-10( تطور ن�سب البقاء لغاية ال�سف الأخرييف التعليم الإبتدائي ل�سلطنة ُعمان ومناطق معهد اليون�سكو لالإح�ساء للفرتة
)2011/2010م - 2012/2011م(، )%(
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املناطق
ن�سبة التغري الكليمعدل التغري ال�سنوي2011/20102012/20112013/2012

تكافوؤ جملة اإناث ذكور 
تكافوؤ جملة اإناث ذكور النوع 

تكافوؤ جملة اإناث ذكور النوع 
تكافوؤ جملة اإناث ذكور النوع 

تكافوؤ جملةاإناثذكورالنوع 
النوع 

3.30- 8.37- 6.85- 1.649.83- 4.28- 3.48- 1.091.081.080.991.051.031.040.980.981.000.991.025.04ُعمان 

1.391.381.390.991.441.431.430.991.451.451.451.002.232.572.390.334.515.214.840.66العامل 

0.580.560.570.960.590.570.580.960.600.580.590.981.172.101.610.922.364.253.261.85الدول العربية

اأوروبا الو�سطى 
- 2.602.432.520.17- 2.612.572.590.982.682.642.660.982.682.632.660.981.291.211.250.08وال�سرقية

1.211.221.211.011.261.271.261.011.291.301.301.013.453.483.460.037.017.087.030.07اآ�شيا الو�شطى

�شرق اآ�شيا 
1.611.571.590.971.761.741.750.991.841.851.841.007.048.577.751.4314.5717.8716.102.89واملحيط الهادي

اأمريكا الالتينية 
- 3.663.233.450.41- 1.011.811.601.710.21..1.771.801.781.021.791.811.801.011.831.851والكاريبي

اأمريكا ال�سمالية 
0.71- 2.58- 2.23- 0.352.92- 1.30- 1.12- 2.492.452.470.982.502.462.480.982.422.402.410.991.47واأوروبا الغربية  

------------1.521.561.541.021.531.561.541.02جنوب وغرب اآ�شيا

اأفريقيا جنوب 
0.470.480.481.030.480.490.491.030.480.500.491.031.291.591.440.302.593.202.900.59ال�سحراء

)UIS( اأخذت البيانات من املوقع الإلكرتوين  التابع ملعهد اليون�سكو لالإح�ساء 

جدول )3-11( تطور توقع عدد �سنوات البقاء يف التعليم قبل الإبتدائي ل�سلطنة ُعمان ومناطق معهد اليون�سكو لالإح�ساء للفرتة
)2011/2010م - 2013/2012م(،  )%(
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املناطق
ن�سبة التغري الكليمعدل التغري ال�سنوي2011/20102012/20112013/2012

تكافوؤ جملة اإناث ذكور 
تكافوؤ جملة اإناث ذكور النوع 

تكافوؤ جملة اإناث ذكور النوع 
تكافوؤ جملة اإناث ذكور النوع 

تكافوؤ جملةاإناثذكورالنوع 
النوع 

6.236.296.261.016.416.416.411.006.426.726.511.051.503.351.941.823.026.813.913.68ُعمان 

5.985.835.910.976.015.855.930.976.005.865.930.980.140.280.210.140.280.560.410.27العامل 

6.115.635.880.926.195.765.980.936.135.745.940.940.190.910.520.710.391.821.041.43الدول العربية

اأوروبا الو�سطى 
0.26- 4.56- 4.44- 0.134.68-2.31-2.24-4.544.534.531.004.514.514.511.004.324.334.331.002.37وال�سرقية

4.033.984.010.994.044.004.020.994.043.994.010.990.050.110.080.060.110.220.160.12اآ�شيا الو�شطى

�شرق اآ�شيا 
- 0.20- 0.23- 0.34- 0.14- 0.10- 0.11-0.17-6.306.286.291.006.336.286.300.996.306.266.280.990.07واملحيط الهادي

اأمريكا الالتينية 
0.12- 0.34- 0.28- 0.060.40- 0.17-0.14-5.955.795.870.975.935.785.850.975.925.775.850.970.20والكاريبي

اأمريكا ال�سمالية 
- 0.50- 0.08- 0.170.33- 0.25- 0.04- 5.775.775.771.005.785.735.760.995.785.755.770.990.080.17واأوروبا الغربية  

5.555.545.541.005.605.615.611.005.645.665.651.000.861.040.950.181.732.091.910.36جنوب وغرب اآ�شيا

اأفريقيا جنوب 
0.590.051.03- 0.290.030.510.43- 6.646.116.380.926.636.136.390.926.616.146.380.930.22ال�سحراء

)UIS( اأخذت البيانات من املوقع الإلكرتوين  التابع ملعهد اليون�سكو لالإح�ساء 

جدول )3-12( تطور توقع عدد �سنوات البقاء يف التعليم الإبتدائي )1-6( ل�سلطنة ُعمان ومناطق معهد اليون�سكو لالإح�ساء للفرتة
)2011/2010م - 2013/2012م(،  )%(
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املناطق
ن�سبة التغري الكليمعدل التغري ال�سنوي2009/20082010/20092011/2010

تكافوؤ جملة اإناث ذكور 
تكافوؤ جملة اإناث ذكور النوع 

تكافوؤ جملة اإناث ذكور النوع 
تكافوؤ جملة اإناث ذكور النوع 

تكافوؤ جملةاإناثذكورالنوع 
النوع 

21.7328.6124.681.3221.8429.6225.141.3624.6933.7928.581.376.618.697.601.9513.6518.1415.783.94ُعمان 

26.8928.9227.881.0828.2930.4429.341.0829.9332.2131.041.085.515.545.520.0311.3211.3811.340.05العامل 

24.2425.3724.791.0524.9226.2025.541.0524.4925.9425.191.060.501.110.800.611.012.241.611.22الدول العربية

اأوروبا الو�سطى 
- 6.134.105.011.92- 58.4773.4665.831.2660.6175.5167.931.2562.0576.4769.131.233.022.032.470.96وال�سرقية

- 2.27- 3.09- 4.15- 1.92- 1.14- 1.56-2.10-25.7628.4027.061.1025.5227.9326.711.0925.2627.2226.231.080.97اآ�شيا الو�شطى

�شرق اآ�شيا 
25.5126.2525.871.0326.7527.9427.321.0427.9129.4828.671.064.595.985.271.339.4012.3210.822.67واملحيط الهادي

اأمريكا الالتينية 
34.5244.0039.241.2735.9945.7840.861.2737.2247.4742.321.283.843.873.840.037.827.897.0.06والكاريبي

اأمريكا ال�سمالية 
- 7.677.137.360.50- 63.6583.5673.381.3166.8187.4676.901.3168.5489.5278.791.313.763.513.620.25واأوروبا الغربية  

17.8013.2415.590.7419.7114.9917.430.7623.6218.9821.380.8015.1919.7217.083.9332.6943.3237.098.02جنوب وغرب اآ�شيا

اأفريقيا جنوب 
- 10.5910.0710.380.47- 8.555.807.180.689.146.167.660.679.456.397.930.685.164.915.060.24ال�سحراء

)UIS( اأخذت البيانات من املوقع الإلكرتوين  التابع ملعهد اليون�سكو لالإح�ساء 

جدول )3-13( تطور ن�سب القيد الإجمايل يف التعليم العايل ل�سلطنة ُعمان ومناطق معهد اليون�سكو لالإح�ساء للفرتة
)2009/2008م - 2011/2010م(،  )%(
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ن�سبة التغري الكليمعدل التغري ال�سنوي2010/20092011/20102012/2011املناطق

-14.73-3.203.102.737.66ُعمان 

-----العامل 

0.800.860.937.8016.22الدول العربية

1.291.401.456.0112.39اأوروبا الو�سطى وال�سرقية

1.551.731.787.0214.52اآ�شيا الو�شطى

0.510.560.608.3517.40�شرق اآ�شيا واملحيط الهادي

-3.23-0.400.390.391.63اأمريكا الالتينية والكاريبي

1.141.211.275.2810.85اأمريكا ال�سمالية واأوروبا الغربية  

-2.78-0.230.230.221.40جنوب وغرب اآ�شيا

-6.87-0.360.380.343.50اأفريقيا جنوب ال�سحراء

)UIS( اأخذت البيانات من املوقع الإلكرتوين  التابع ملعهد اليون�سكو لالإح�ساء 

جدول )3-14( تطور ن�سبة القيد الإجمايل للحراك الدويل يف التعليم العايل نحو اخلارج ل�سلطنة ُعمان ومناطق معهد اليون�سكو لالإح�ساء للفرتة 
)2010/2009م - 2012/2011م(،  )%( 
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ن�سبة التغري الكليمعدل التغري ال�سنوي2011/20102012/20112013/2012املناطق

14.4814.6631.47-11.01ُعمان 

-----العامل 

3.423.513.562.034.09الدول العربية

-0.80-2.022.042.000.40اأوروبا الو�سطى وال�سرقية

6.606.837.617.3915.34اآ�شيا الو�شطى

-2.67-1.971.941.911.34�شرق اآ�شيا واملحيط الهادي

-4.55-0.930.890.882.30اأمريكا الالتينية والكاريبي

1.531.611.705.1410.54اأمريكا ال�سمالية واأوروبا الغربية  

-11.12-1.070.960.955.72جنوب وغرب اآ�شيا

-15.72-4.764.194.018.19اأفريقيا جنوب ال�سحراء

)UIS( اأخذت البيانات من املوقع الإلكرتوين التابع ملعهد اليون�سكو لالإح�ساء

جدول )3-15( تطور ن�سبة احلراك الدويل يف التعليم العايل )نحو اخلارج( ل�سلطنة ُعمان ومناطق معهد اليون�سكو لالإح�ساء للفرتة
)2011/2010م - 2013/2012م(،  )%(
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املناطق
ن�سبة التغري الكليمعدل التغري ال�سنوي2011/20102012/20112013/2012

تكافوؤ جملة اإناث ذكور 
تكافوؤ جملة اإناث ذكور النوع 

تكافوؤ جملة اإناث ذكور النوع 
تكافوؤ جملة اإناث ذكور النوع 

تكافوؤ جملةاإناثذكورالنوع 
النوع 

3.381.972.630.585.158.215.602.9110.5617.0911.515.91----3.051.682.360.55ُعمان 

- 1.62- 0.61- 0.231.40- 0.81- 0.31 - 2.201.922.060.872.181.892.030.872.201.892.040.860.110.70العامل 

3.452.262.860.663.432.232.830.653.522.412.970.690.883.241.862.341.776.593.754.73الدول العربية

اأوروبا الو�سطى 
2.151.521.810.712.381.692.010.712.401.732.040.725.766.486.340.6811.8513.3913.081.37وال�سرقية

- 7.45- 12.72- 16.47- 9.74- 3.80- 6.58- 8.61- 2.211.471.830.672.091.301.690.621.991.231.600.625.00اآ�شيا الو�شطى

�شرق اآ�شيا واملحيط 
-2.99- 7.00- 8.40- 5.57- 1.51- 3.56- 4.29- 1.451.321.390.911.391.241.310.901.371.211.290.882.83الهادي

اأمريكا الالتينية 
0.11- 6.53- 6.47- 0.066.57- 3.32- 3.29- 0.480.350.410.730.460.330.390.710.450.330.380.733.34والكاريبي

اأمريكا ال�سمالية 
6.625.055.750.766.705.235.880.786.925.446.100.792.223.793.031.534.507.726.153.08واأوروبا الغربية  

- 3.3910.37- 8.632.64- 1.685.33- 0.110.090.100.840.100.080.090.780.110.090.100.764.221.33جنوب وغرب اآ�شيا

اأفريقيا جنوب 
- 16.27- 16.48- 24.89- 10.30- 8.49- 8.61- 13.33-1.982.122.031.071.731.641.700.951.771.591.700.905.29ال�سحراء

)UIS(اأخذت البيانات من املوقع الإلكرتوين التابع ملعهد اليون�سكو لالإح�ساء

جدول )3-16( تطور ن�سبة احلراك الدويل يف التعليم العايل نحو الداخل ل�سلطنة ُعمان ومناطق معهد اليون�سكو لالإح�ساء للفرتة
)2011/2010م - 2013/2012م(،   )%(



إعداد
األمانة العامة لمجلس التعليم

دائرة رصد المؤشرات
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