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))وإن االهتمــام بقطــاع التعليــم بمختلــف أنواعــه ومســتوياته وتوفيــر 
البيئــة الداعمــة والمحفــزة للبحــث العلمــي واالبتــكار ســوف يكــون فــي 
ســلم أولوياتنــا الوطنيــة، وســنمده بكافــة أســباب التمكيــن باعتبــاره 
األســاس الــذي مــن خاللــه ســيتمكن أبناؤنــا مــن اإلســهام فــي بنــاء 

متطلبــات المرحلــة المقبلــة((.

من خطاب حضرة صاحب الجاللة السلطان
 هيثم بن طارق المعظم )حفظه اهلل ورعاه(

 23 فبراير 2020م
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مدرسة

1,203

يعد هذا اإلصدار الخاص بالتعليم 
اإلصدار  هو  ُعمان  سلطنة  في 
صياغة  تــمــت  ــذي  ــ وال الــثــالــث 
التصنيف  على  بناء  محتوياته 
)إسكد  للتعليم  الموحد  الدولي 
إطــارًا  يشكل  والـــذي   )2011
إحـــصـــاءات  وتــحــلــيــل  لتجميع 
ــم، وهــــو الــتــصــنــيــف  ــي ــل ــع ــت ال
التعليم  برامج  لتنظيم  المرجعي 
حسب  الصلة  ذات  والمؤهالت 

مستويات ومجاالت التعليم.

في  التنمية  خطط  وضعت  وقد 
مختلف  عــلــى  ــان  ــم ُع سلطنة 
أولوياتها  ضمن  مــن  مراحلها 
وفــق  التعليم  ــظــام  ن تــطــويــر 
معايير جودة تتالئم مع الغايات 
والــســيــاســات الــتــربــويــة، ورفــع 
كفاءة نظام تقويم أداء الطالب 
بمستوى  اإلرتــقــاء  في  ليسهم 
جانب  إلى  الــدراســي،  التحصيل 
التوسع في توظيف التقانة بما 
مجتمع  استراتيجية  مع  يتواكب 
التعليم في  الرقمي. ومر  ُعمان 
مختلفة  بمراحل  ُعمان  سلطنة 
التطوير  مــســتــجــدات  ــت  ــب واك

ومتطلباته.

وقد كان لتولي جاللة السلطان قابوس بن سعيد طيب اهلل ثراه ، مقاليد الحكم في البالد 
في عام 1970 دورا مهما في تطور التعليم بكافة مراحله بصورة كبيرة للغاية ، والذي 
ركز فيه علي أهمية ترسيخ التعليم منذ الصغر بين النشء ، األمر الذي ترتب عليه تطور كبير 
في هذا القطاع ، وشهد نظام التعليم تحوالت كبيرة خالل الخمسين عام الماضية ، أثبت 
االستثمار الكبير الذي أولته الحكومة في مجال التعليم فاعليته, فمن 16 مدرسة يعمل بها  
196 معلما ومعلمة ويدرس بها حوالي 7 آالف طالب وطالبة في عام 1970، إلى  1,203 
مدرسة، يعمل بها 57,263 معلما ومعلمة ويدرس بها حوالي 710 ألفًا طالب وطالبة في 
العام الدراسي )2022/2021(، وإذا أضفنا لهذا العدد من الطلبة، الطلبة الدارسين في 
المدارس األخرى كالمدارس الحكومية األخرى ومدارس التربية الخاصة والمدارس الخاصة 
والمدارس الدولية )الجاليات األجنبية(، فيصل عدد الطلبة في سلطنة ُعمان إلى حوالي 
898 ألفًا، يدرسون في 2,133 مدرسة حكومية وخاصة، بنسبة ارتفاع في أعداد المدراس 
تصل إلى 12.7% عن العام الدراسي السابق )2020 / 2021(.  مما يجدر ذكره أن عدد الطلبة 

في التعليم المدرسي يشكلون حوالي 20 % من إجمالي عدد السكان في السلطنة .

ويشمل نظام التعليم المدرسي الحكومي في سلطنة عمان ، التعليم قبل المدرسي الحكومي 
المتمثل في مشروع صفوف التهيئة في المدارس الحكومية  للحلقة األولى )1-4( من التعليم 
 ، لرياض األطفال  التي ال تتوافر فيها مدارس  البعيدة  المناطق  األساسي الموجودة في 
والتعليم األساسي والذي ينقسم إلى حلقتين الحلقة األولى للصفوف )1-4( والحلقة الثانية 
للصفوف )5-10( والتعليم ما بعد األساسي للصفوف )11-12( ، إضافة إلى التعليم المستمر 

المتمثل في برامج محو األمية وتعليم الكبار. 

16

الملخص التنفيذي

ISCED 2011

1970

2022/2021
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 أما فيما يتعلق بالتعليم المدرسي الخاص فيتمثل في المدارس الخاصة والمدارس الدولية 
)الجاليات األجنبية(.

ومن أجل تحقيق االستدامة وتطوير المنظومة التعليمية ، فقد شهد التعليم العالي في 
العامين المنصرمين تحوالت كبيرة تمثلت في دمج بعض المؤسسات ، كان أهمها إنشاء 
التقنية  الكليات  جميع  مظلتها  تحت  ضمت  والتي  التطبيقية  والعلوم  التقنية  جامعة 
وكليات العلوم التطبيقية ، وبلغ عدد المؤسسات العامة والخاصة في العام األكاديمي 
)2021/2020( 66 مؤسسة، منها  38 مؤسسة حكومية مصنفة ما بين جامعات، وكليات 
جامعية، ومعاهد متخصصة، و 28 مؤسسة خاصة منها 9 جامعات خاصة والباقي كليات 
الطلبة  ، يشكل هؤالء  121 ألف طالب وطالبة  المؤسسات حوالي  جامعية، يدرس بهذه 
حوالي 3% من إجمالي السكان ، إضافة إلى حوالي 7 آالف من الطلبة العمانيين الدارسين 

بالخارج.

وتؤكد المؤشرات اإلحصائية التزام السلطنة بتحقيق أهداف التعليم للجميع، ومن أهمها: 
تمكين األطفال من إكمال التعليم االبتدائي، حيث حققت السلطنة )100%( كمعدل التحاق 
إجمالي بالمرحلة االبتدائية، أما فيما يتعلق بالتوسع في برامج الرعاية والتربية في مرحلة 
الطفولة المبكرة فقد انخفض معدل التحاق األطفال اإلجمالي في التعليم قبل المدرسي 
برياض األطفال إلى حوالي 25 % من إجمالي عدد السكان في عمر )4-5( سنوات في العام 
األكاديمي )2021/2020( مقارنة بـ 52 %  في العام األكاديمي )2020/2019( ، ويعزى 
هذا االنخفاض إلى  تناقص أعداد المدارس الخاصة التي تقدم خدمة التعليم لهذه المرحلة 
بسبب جائحة كوفيد 19 التي ألمت بالعالم وتأثر السلطنة بها ، وفيما يتعلق بخفض نسبة 
األمية )ملحق1( ، فقد انخفضت نسبة األمية للسكان إلى 2.7 % ، وانخفضت هذه النسبة 

للفئة العمرية )15-44( إلى حوالي 0.5 %  في عام 2021م.

%100

آالف7

710

طالب و طالبة

ألف

196

معلما و معلمة

57,263

معدل تمكين األطفال 
من إكمال التعليم 

االبتدائي

نسبة السكان على 
مقاعد الدراسة

%23
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إسكد 0

عدد الحضانات الخاصة

)تنمية الطفولة المبكرة(

2021

320
1989

16

01  الحضانات الخاصة
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 عدد الحضانات الخاصة حسب المحافظات 202١م 

مسقط

الداخلية

شمال الباطنة

جنوب الباطنة

الظاهرة

ظفار

جنوب الشرقية

شمال الشرقية

البريمي

مسندم

179
40
21
16
15
13
13
11
9
3

320 
 حضانة 

بسلطنة ُعمان 
في 2021 

مقارنة بنحو )326( 
حضانة في عام 

2020

أكثر من 

نصف الحضانات
توجد في محافظة 
مسقط )%55.9(، 

تضم حوالي
 %58.7 

من إجمالي 
األطفال بالحضانات

  6,073
إجمالي األطفال 

في الحضانات للعام 
2021، بعمر 3 سنوات 

فما دون 

بزيادة 
مقدارها 6 أضعاف  

عن العام السابق

لم يسجل وجود حضانات في محافظة الوسطى.

320
الجملة
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عدد األطفال في الحضانات الخاصة 

حسب الجنس لعام 2021م 

6,073

3,365
%55.4

2,708
%44.6

أنثى

ذكر

9 
 من كل عشرة  

أطفال 
بدور الحضانات 

عمانيين

 %1.8
نسبة األطفال 

في )دور الحضانات( 
بعمر ثالث سنوات 

فما دون 
من إجمالي السكان 

بذات الفئة 
للعام 2021م

 1,371
إجمالي 

الكادر الوظيفي 
)المشرفة والمربية 

واإلدارية( في الحضانات 
منهم

%80.3 
 عمانيات

ملحق)2(
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جدول )1-01(

 عدد األطفال في الحضانات الخاصة حسب المحافظات 2021م 

المجموع

عدد االطفال )ثالث سنوات فما دون(

إناثالمحافظات ذكور

وافد عماني وافد عماني

3,563 286 1,271 369 1,637 مسقط

129 15 47 18 49 ظفار

44 6 8 2 28 مسندم

201 3 83 2 113 البريمي

767 14 370 12 371 الداخلية

419 52 119 71 177 شمال الباطنة

236 1 108 3 124 جنوب الباطنة

279 8 115 11 145 جنوب الشرقية

189 1 82 1 105 شمال الشرقية

246 3 116 6 121 الظاهرة

6,073 389 2,319 495 2,870 الجملة
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41,171 42,534

%51%49
إناث ذكور

عدد األطفال في التعليم قبل المدرسي 

حسب الجنس للعام الدراسي 2022/2021م

التعليم ما قبل المدرسي - رياض األطفال 02

1,255 
مدرسة 

تقدم خدمة التعليم 
قبل المدرسي بسلطنة 
ُعمان للعام الدراسي 

2022/2021م، 

يدرس بهذه المدارس 
 83,705

طفل وطفلة

تركزت المدارس 
الحكومية

التي تقدم خدمات 
التعليم قبل المدرسي 

في محافظة ظفار 
حيث بلغ عددها )35( 

استوعبت )1,031( طفل 
وطفلة

 للعام الدراسي 
2022/2021م

%44
ارتفاع

في نسبة المدارس 
الخاصة للعام الدراسي 
2022/2021م البالغ 
عددها )853( مدرسة 
مقارنة بالعام السابق 

)593( مدرسة 

محافظة الوسطى ال يوجد بها مدارس دولية )الجاليات األجنبية(
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المحافظات
التربية الخاصة )1(المدارس الخاصة المدارس الحكومية

المدارس الدولية 
)الجاليات األجنبية(

المدارس الحكومية 
األخرى )2(

الطالبالمدارس الطالبالمدارسالطالبالمدارس الطالبالمدارسالطالبالمدارس 

--714427518,035328213,264مسقط

--351,031492,779005315ظفار

--26343590016مسندم

--7124131,46500243البريمي

--622311311,733002106الداخلية

--616514813,385005155شمال الباطنة

--9257989,071003118جنوب الباطنة

--7137535,290004124جنوب الشرقية

--460444,26800243شمال الشرقية

--7153554,60100130الظاهرة

--2371320000الوسطى

922,39485371,018328464,2042616,061الجملة

جدول )1-02(

 عدد المدارس والطلبة في التعليم قبل المدرسي حسب المحافظات 2022/2021م

1-.هــي مدرســة التربيــة الفكريــة ومدرســة األمــل 
للصــم والبــــكم ومعــــهد عمــر بــن الخـــــطاب 
للمكـــــفوفين جمــــيعها فــي مســـــقط تقــدم 

خدمــات التـــــعليم قبــل المدرســي.

2- هــي بيوت الطفــل وأركان الطفل في جمعيات 
المــرأة العمانيــة ومدارس القرآن الكريم وشــرطة 
عمــان الســلطانية وقــوات الســلطان المســلحة 

ومدرســة الطيــران الســلطاني العماني.
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  جدول )3-02(

 طلبة التعليم قبل المدرسي في مدارس التربية الخاصة للعام 2022/2021م

إناث ذكور المدرسة

6 2 التربية الفكرية

3 4 األمل للصم والبكم

8 5 معهد عمر بن الخطاب

جدول )2-02(

 معدل االلتحاق برياض األطفال 2021/2020م 

الجملة إناث ذكور البيان

20.5 20.6 20.4 معدل االلتحاق الصافي المعدلة 

24.5 24.8 24.3 معدل االلتحاق اإلجمالي للطلبة من السكان 

 71,018 طالبا وطالبة
 إجمالي الطلبة في المدارس الخاصة للتعليم قبل المدرسي

حيث شكلت محافظة مسقط أعلى نسبة بين المحافظات )%25.4( 
تليها محافظة شمال الباطنة )18.8%( للعام 2022/2021م.

28 طالب 
يدرسون في مدارس التربية الخاصة للتعليم قبل المدرسي 

منهم 8 طالب يدرسون في التربية الفكرية و 7 طالب في األمل للصم والبكم و 13 طالبا 
في معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين للعام الدراسي 2022/2021م.
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المدارس الخاصة المدارس الحكومية
البيان

المعلمون الطلبة المعلمون)1( الطلبة

5,726 71,018 150 2,394 العدد

1-متطوعات

2022/2021 2021/2020
البيان

الطلبة الفصول  الطلبة الفصول

83,705 5,485 44,817 4,206 العدد

جدول )4-02(

 الطلبة والمعلمون في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة للتعليم قبل المدرسي للعام 2022/2021م

16 طالبا / معلم  
متوسط نصيب المعلم من الطلبة 

في التعليم قبل المدرسي للمدارس الحكومية, مقارنة بالطلبة في التعليم 
قبل المدرسي للمدارس الخاصة بنحو )12( طالبا / معلم.

جدول )5-02(

 الطلبة والفصول للتعليم قبل المدرسي 

زادت الكثافة الصفية 
للتعليم قبل المدرسي 

للعام الدراسي 2022/2021م )15( طالبا / فصل 
عن العام السابق )11( طالبا / فصل.
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* التي تقدم خدمة التعليم الحكومي للصفوف )4-1( 

إسكد 1
الصفوف 4-1

عدد المدارس* والطلبة في المدارس الحكومية )4-1( 

163,328

605276,363
طالبا وطالبة مدرسة

طالبا وطالبة مدرسة

1971 /1970  

2022 /2021
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جدول )1-1(

 الطالب حسب الصفوف من )1-4( حسب النوع والمدرسة للعام 2022/2021م

المدارس 
الحكومية 
األخرى )1(

المدارس الدولية 
)الجاليات 
األجنبية(

التربية الخاصة المدارس الخاصة المدارس الحكومية
الصفوف

إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

19 21 2,135 2,134 10 15 5,669 6,419 35,600 36,672 الصف األول

21 21 2,209 2,400 14 19 3,462 4,204 34,766 35,520 الصف الثاني

25 16 2,269 2,355 16 20 3,030 3,626 34,266 35,053 الصف الثالث 

19 19 2,243 2,408 14 32 2,630 3,038 31,957 32,529 الصف الرابع 

161 18,153 140 32,078 276,363 الجملة

1-هي مدرسة الطيران السلطاني العماني 
الطلبة في الصفوف من )1-4( حسب النوع و الجنسية )ملحق3( 

حوالي 

%10
 من الطلبة 

بالصفوف )4-1( 
يدرسون في مدارس 

خاصة بالعام الدراسي 
2022/2021م

%5
 نسبة الزيادة 

في أعداد الطلبة الدارسين بالمدارس الحكومية 
)276,363( للصفوف )1-4( للعام الدراسي 

2022/2021م

مقارنة بالعام السابق )262,411( طالب وطالبة
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140

164
طالبة

طالبا

304
طالب خليجيين

 في المدارس الحكومية
للصفوف )4-1(
2022/2021م
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جدول )2-1(

 الطالب والفصول للصفوف من )1-4( حسب نوع المدرسة للعام 2022/2021م

المحافظات

المدارس الخاصةالمدارس الحكومية

الفصول 
الطلبة

الفصول
الطلبة

الجملةإناثذكورالجملةإناثذكور

1,60323,89723,40847,3051,3009,6808,61718,297مسقط

81611,09710,96622,0632261,8511,4293,280ظفار

941,3531,3732,7265302252مسندم

2162,8002,7655,56550427366793البريمي

1,36420,35319,51039,8631139087491,657الداخلية

1,96929,18428,56257,7463282,0771,7123,789شمال الباطنة

1,24618,45118,21936,6701219738071,780جنوب الباطنة

76212,01011,58823,598938526761,528جنوب الشرقية

74610,78410,54421,32849274244518شمال الشرقية

5548,3808,13516,51531198143341الظاهرة

1271,4651,5192,9844172643الوسطى

9,497139,774136,589276,3632,32017,28714,79132,078الجملة

 %21
 من الطلبة 

في المدارس الحكومية 
موجودون في محافظة 
شمال الباطنة للصفوف 
)1-4( للعام الدراسي 
2022/2021م وهي 
األعلى بين المحافظات

%57
من طلبة

 الصفوف )4-1( 
بالمدارس الخاصة 

يتركزون في محافظة 
مسقط تليها شمال 

الباطنة )12%( للعام 
الدراسي 2022/2021م

140
طالبا

 يدرسون في 
مدارس التربية 

الخاصة بالصفوف 
)1-4( للعام الدراسي 

2022/2021م
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 المدارس
 الخاصة

المدارس الدولية
)الجاليات األجنبية(

 المدارس
 الحكومية

139,774
136,589

17,287
14,791

مدارس
 التربية الخاصة

86
54

9,297
8,856

المدارس الحكومية
 األخرى

77
84

 التوزيع العددي للطلبة حسب النوع و المدرسة )4-1( 

للعام الدراسي 2022/2021م
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جدول )3-1(

 معدالت االلتحاق بالصفوف الدراسية حسب الجنس 2021/2020م

الصفوف 

معدل االلتحاق الصافي المعدلةمعدل االلتحاق اإلجمالي

الجملةإناثذكورالجملة إناثذكور

100.6100.4100.597.697.997.8الصف األول

)4-1(100.4100.2100.398.798.498.6

ال توجد
نسبه إعادة 
أو انقطاع 

للصفوف 
من )4-1(

 14 
طالبا لكل فصل 

في المدارس الخاصة
متوسط الكثافة الصفية للصفوف )4-1( 

 بينما 

 29
طالبا لكل فصل

في المدارس الحكومية
 للعام الدراسي 2022/2021م
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 %8 
نسبة ارتفاع 
عدد المدارس الحكومية 

للحلقة الثانية من التعليم األساسي 
بين عامي 2017/2016م و 

2022/2021م.

إسكد 2
الصفوف 10-5

أعداد المدارس الحكومية التي تقدم
 خدمة التعليم  للصفوف )10-5(

2022/2021

869
2017/2016

805
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عدد الطلبة بالصفوف )10-5(

الطلبة
 بالصفوف
)10-5( 

 إجمالي بقية
 الطلبة بالمدارس*
 في سلطنة ُعمان

نسبة الطلبة بالصفوف )10-5( 

من إجمالي الطلبة بالمدارس في سلطنة ُعمان 

للعام الدراسي 2022/2021م

370,461

2021/2020

%57.6%42.4

* يشمل مدارس التعليم 
قبل المدرسي والمدرسي

28
متوسط 

عدد الطالب 
للشعبة بالمدارس 
الحكومية والخاصة

 %2.8 
نسبة الزيادة 

 في عدد الطلبة في العام األكاديمي 
2022/2021م 

مقارنة بالعام السابق

380,798

2022/2021
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طلبة المدارس الحكومية والخاصة بالمحافظات

 للعام الدراسي 2022/2021م

المدارس الخاصةالمدارس الحكومية

شمال الباطنة

مسقط

الداخلية

جنوب الباطنة

جنوب الشرقية

ظفار

شمال الشرقية

الظاهرة

البريمي

الوسطى

مسندم

65,991

64,616

48,781

42,793

28,556

26,975

25,576

18,784

6,956

3,524

3,093

1,047

14,182

403

515

1,218

2,535

92

62

474

19

0
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جدول )1-2(

 عدد الطلبة حسب الفئات العمرية بالصفوف )5-10( من التعليم 

بالمدارس الحكومية والخاصة والتربية الخاصة للعام الدراسي 2022/2021م 

فئة العمر
عدد

إناث ذكور 

)9-5(13,71013,539

)14-10(148,211144,176

)19-15(20,31416,401

)+20(10246

182,337174,162المجموع

جدول )2-2(

 معدالت االلتحاق للطلبة بالصفوف )5-10( للعام الدراسي 2021/2020م 

االلتحاق 
الصفوف )10-5(

جملةإناث ذكور 

101.8101101.4نسبة االلتحاق اإلجمالي

89.489.389.4نسبة االلتحاق الصافي

96.196.996.5نسبة االلتحاق الصافي المعدلة

 %83
نسبة اإلناث

بعمر )10-14( سنة 
بالصفوف )10-5(، 

بينما بلغت
 نسبة الذكور 

 %81

%96.5
معدل

 االلتحاق الصافي المعدلة 
للطلبة 

398
طالب وطالبة

عدد الطلبة الخليجيين 
بالصفوف )10-5( 
بالمدارس الحكومية

وبلغت نسبة اإلناث  

 %52
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إسكد 3
الصفوف 12-11

عدد الطلبة بالصفوف )12-11(

الطلبة
 بالصفوف
)12-11( 

 إجمالي بقية
 الطلبة بالمدارس*
 في سلطنة ُعمان

نسبة الطلبة بالصفوف )11-12( من إجمالي الطلبة 

بالمدارس في سلطنة ُعمان للعام الدراسي 2021/2020م

101,445

2021/2020

%88%12

* يشمل مدارس التعليم 
قبل المدرسي والمدرسي

2022/2021

106,675
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نسب الناجحين من دبلوم التعليم العام 

من إجمالي الطلبة الحاضرين لالمتحان 2021/2020م

%76.7

%66.1
%90.9 إناث

ذكور

الجملة

عدد الطلبة حملة شهادة الدبلوم العام  ) ملحق4(                                    

 %12
نسبة الطلبة

الدارسين بالتعليم المدرسي 
للصفوف )11-12( من 

إجمالي الطلبة الدارسين 
بمدارس سلطنة ُعمان، 

حيث يشكل
 الطلبة العمانيون

%91.3 
 )ملحق3(

26
متوسط

عدد الطالب للشعبة 
بالمدارس الحكومية 

والخاصة

101
طالب وطالبة

عدد الطلبة الخليجيين 
بالصفوف )12-11(، 

بينما كانت نسبة اإلناث 

%64.4
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طلبة المدارس الحكومية والخاصة بالمحافظات للصفوف )11 - 12( 

للعام الدراسي 2022/2021م

المدارس الخاصةالمدارس الحكومية

 مسقط  

 شمال الباطنة

 الداخلية

جنوب الباطنة

جنوب الشرقية

 ظفار

 شمال الشرقية

 الظاهرة

 البريمي

 الوسطى

 مسندم

18,511

17,902

14,686

12,201

7,864

7,120

7,258

5,690

2,035

1,007

844

3,955

233

8

32

365

1,375

0

0

150

0

0
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جدول )1-3(

 عدد الطلبة حسب الفئات العمرية للصفوف )11-12( بالمدارس الحكومية والخاصة والتربية الخاصة للعام 

الدراسي 2022/2021م

فئة العمر
عدد

الجملة إناث ذكور 
)17-14(44,82045,71690,536
)+18(7,4733,28510,758

52,29349,001101,294المجموع

معدالت االلتحاق للصفوف )12-11( 

للعام الدراسي 2021/2020م 

86
.8

84
.2

78
.3

76
.9

94
.5

95
.5

معدل االلتحاق الصافي 
المعدلة

معدل االلتحاق 
الصافي

معدل االلتحاق 
اإلجمالي

%89.3
نسبة الطالب بالصفوف )12-11( 
ما بعد األساسي  بعمر )14-17( سنة 

إناث ذكور
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إسكد 4
 ) التلمذة + الدورات القصيرة( 

الطلبة الدارسون بالكليات المهنية
والكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة 

ذكور

%88
إناث

%12

979
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 عدد الطلبة الذين يدرسون ببرامج ) التلمذة و الدورات القصيرة ( 

بالكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة للعام الدراسي 2022/2021م 

السيب

صحم

صاللة

صور

البريمي

عبري

شناص

295

173

135

121

101

83

71

% 30
نسبة الطلبة 

 بوالية السيب الذين 
يدرسون ببرامج الدورات 
التدريبة والتلمذة في 

الكليات المهنية 

856
عدد العاملين في الكليات المهنية والكلية المهنية 

للعلوم البحرية بالخابورة للعام الدراسي 2022/2021 

حيث شكل عدد المدرسين منهم

543
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نسبة الطلبة الذين يدرسون ببرامج ) التلمذة و الدورات القصيرة ( 

حسب التخصصات  للعام الدراسي 2022/2021م  

صيانة وإصالح أجهزة التبريد والتكييف  %16.8

اللحام وتشكيل المعادن %16.4

صيانة وإصالح المركبات الخفيفة %13.9

نجارة األثاث %11.3

الدهان والديكور %8.9

تمديدات كهربائية %8.1

ميكانيكا التشغيل %6.5
تصفيف الشعر والتجميل %5.7

أخرى %12.4
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عدد الطلبة الخريجيين من برامج ) التلمذة و الدورات القصيرة ( 

بالكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة 2021/2020م

134
إناث

من اكثر التخصصات دراسة في برامج التلمذة و الدورات القصيرة هي 

صيانة وإصالح أجهزة التبريد والتكييف 
حيث بلغت نسبة الطلبة فيها 

 %16.8
من إجمالي الدارسين

 )ملحق5(

704
ذكور
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إسكد 5
إحصاءات التعليم العالي التعليم قصير األمد )برنامج الدبلوم(

الطلبة المقبولون في برامج الدبلوم 
قصير األمد والمهني داخل سلطنة
للعام األكاديمي 2020 /2021م

نسبة الطلبة المقبولين في 
المؤسسات الحكومية

%31.6
إجمالي الطلبة المقبولين

5,575

7 من كل 10 
من المقبولين في برامج الدبلوم قصير األمد، مقبولون في 

الجامعات والكليات الخاصة للعام األكاديمي 2020 /2021م
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 الطلبة المقبولون

 )برامج الدبلوم قصير األمد والمهني( 

بمؤسسات التعليم العالي للعام األكاديمي 2021/2020م

الجامعات والكليات الحكومية

الجملة
1,761 1,280481

إناث ذكور

الجامعات والكليات الخاصة

الجملة

3,814 1,5082,306

5,575

2,7882,787
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جدول )2-5(

 الطلبة المقبولون )برامج الدبلوم قصير األمد والمهني( بمؤسسات التعليم العالي حسب العمر 2021/2020م

الفئة العمرية
الجامعات والكليات 

الحكومية 
 الجامعات والكليات 

الجملةالخاصة
إناث ذكورإناث ذكور

20-181,1293236621,8153,929
24-21128138378347991
29-25141923065328
35-309014844201
39-3601542176

4000361450 فما فوق
1,2804811,5082,3065,575الجملة

جدول )1-5(

 الطلبة المقبولون )برامج الدبلوم قصير األمد والمهني( بمؤسسات التعليم العالي 2021/2020م

المؤهل
الجامعات والكليات 

الحكومية 
الجامعات والكليات 

الخاصة
الجملةإناثذكورالجملةإناثذكور

7415891,2342,0233,257دبلوم

69782779274283557دبلوم متقدم / تخصصي
509384893000شهادة مهنية / دبلوم مهني)1(

1,2804811,7611,5082,3063,814الجملة

1- هي شهادة مهنية من الكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة

ارتفاع
أعداد الطلبة المقبولين بمؤهل الشهادة المهنية / دبلوم مهني
في الجامعات والكليات الحكومية للعام األكاديمي 2021/2020م 

بنحو )51.1%( مقارنة بالعام السابق )591( طالبا. 

%65
أعلى نسبة للطلبة المقبولين في الفئة العمرية )18-24( في برامج الدبلوم قصير 

األمد والمهنية في الجامعات والكليات الخاصة تليها 35% للطلبة المقبولين في الجامعات 
والكليات الحكومية للعام األكاديمي 2021/2020م. 
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جدول )4-5( 

 الطلبة الخريجون )برامج الدبلوم قصير األمد( بمؤسسات التعليم العالي للعام األكاديمي 2021/2020م

المؤهل

الجامعات والكليات 
الحكومية 

الجامعات والكليات 
الخاصة

الجامعات والكليات 
اإلجماليبالخارج

إناث ذكورإناثذكورإناثذكور

1,9511,1891,3401,920536,408دبلوم

2735301326200997دبلوم متقدم / تخصصي

741940051273شهادة مهنية 

2,2981,9131,4721,9821047,679الجملة

المؤهل
الجامعات والكليات 

الحكومية 
الجامعات والكليات 

الخاصة
الجامعات والكليات 

اإلجماليبالخارج
إناث ذكورإناثذكورإناثذكور

7287072,6123,742337,795دبلوم

2,181336700470003,687دبلوم متقدم / تخصصي

9981,16800402,170شهادة مهنية 

3,9072,2113,3124,2127313,652الجملة

جدول )3-5(

 الطلبة المقيدون في التعليم العالي للعام األكاديمي 2021/2020م

%57
أعلى نسبة للطلبة المقيدين بمؤهل الدبلوم في مؤسسات التعليم العالي 

)برامج الدبلوم قصير األمد والمهني( تليها )27% ( لطلبة الدبلوم المتقدم / التخصصي 
للعام األكاديمي 2021/2020م.

7,679 
إجمالي الطلبة الخريجين من برامج الدبلوم قصير األمد والمهني

في مؤسسات التعليم العالي منهم 51 % إناث و 49 % ذكور 
للعام األكاديمي 2021/2020م.
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المقبولون

المقيدون

الخريجون

23,146

99,042

18,118

إسكد 6
مستوى البكالوريوس أو ما يعادلها

الطلبة داخل وخارج سلطنة ُعمان 2021/2020م
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خارج سلطنة ُعمان داخل سلطنة ُعمان

البيان

إناث ذكور إناث ذكور

282 369 12,087 10,408 المقبولون

1,999 2,773 54,463 39,807 المقيدون

584 860 11,838 4,836 الخريجون

جدول )1-6(

 الطلبة داخل وخارج سلطنة ُعمان 2021/2020م

 %15
انخفاض 

في عدد الطلبة
 المقبولين لعام 

2021/2020
 عن العام السابق

 %9
انخفاض 

في عدد الطلبة
 المقيدين لعام 

2021/2020
 عن العام السابق

  %19
ارتفاع 

نسبة الخريجين
لعام 2021/2020 

عن العام السابق
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الطلبة المقبولون داخل سلطنة ُعمان

22,495

نصف المقبولين في مؤسسات التعليم العالي هم في 
الجامعات والكليات الحكومية 

المقبولون  6

%46
ذكور %54

إناث
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الطلبة المقبولون داخل سلطنة ُعمان

%59%34

%41%66

الجامعات 
والكليات
 الخاصة 

الجامعات
والكليات

 الحكومية 

إناثذكور

 %26.5
من الطلبة 

اختاروا تخصصات 
 

اإلدارة والمعامالت 	 
التجارية

الثقافة والمجتمع	 
الهندسة والتقنيات 	 

ذات الصلة
)ملحق10(

جامعة ظفار
حازت على إقبال أكثر 
الطلبة في الجامعات 
والكليات الخاصة حيث 

بلغ عددهم 1,114 طالبا 
وطالبة تليها جامعة 

صحار بعدد 1,024 طالبا 
وطالبة. 

جامعة التقنية 
والعلوم 

التطبيقية 
حازت على إقبال أكثر 
الطلبة في الجامعات 

والكليات الحكومية حيث 
بلغ عددهم 7,456 منهم 
4,860 ذكورا و 2,596 

إناثا.
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%25

%4
أعلى نسبة

 للطلبة المقبولين في 
الجامعات والكليات الحكومية 

كانت في 
شمال الباطنة 

أعلى نسبة
 للطلبة المقبولين في

 الجامعات والكليات الخاصة 
كانت في 

محافظة مسقط
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جدول )2-6(

 الطلبة المقبولون داخل سلطنة ُعمان حسب المحافظة والقطاع 2021/2020م

الجامعات والكليات الخاصةالجامعات والكليات الحكوميةالمحافظة

3382,854محافظة مسقط

203926محافظة ظفار

19130محافظة مسندم

52358محافظة البريمي

387993 محافظة الداخلية

1,846 458 محافظة شمال الباطنة

943 326 محافظة جنوب الباطنة

229765محافظة جنوب الشرقية

200556محافظة شمال الشرقية

199571محافظة الظاهرة

2685محافظة الوسطى

1,217 8,814 غير مبين

11,244 11,251اإلجمالي
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إناث

ذكور
%42

%58

54,463

39,807

المقيدون 6

 الهندسة والتقنيات ذات 
الصلة

التخصص 
األعلى

 من حيث عدد الطلبة 
المقيدين في 

الجامعات والكليات 
الحكومية

 والبالغ عددهم
 7,797 طالبا وطالبة

جامعة صحار حازت على

النصيب 
األعلى

  من الطلبة المقيدين 
في الجامعات والكليات 
الخاصة حيث بلغ عددهم 

3,913 تليها جامعة 
نزوى بعدد 3,807 طالب 

وطالبات.

 اإلدارة والمعامالت 
التجارية

التخصص 
األعلى

 من حيث عدد الطلبة 
المقيدين في

 الجامعات والكليات 
الخاصة

 والبالغ عددهم
 13,382 طالبا وطالبة 

الطلبة المقيدون داخل سلطنة ُعمان

94,270
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المؤهل

وافدعماني

إناثذكورإناثذكور

38,04052,8591,5001,247بكالوريوس / ليسانس

1551519297شهادة تخصصية بعد البكالوريوس

92401دبلوم عالي / دبلوم دراسات عليا

118400دبلوم تأهيل تربوي

38,21553,1181,5921,345الجملة

جدول )3-6(

 الطلبة المقيدون في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة ُعمان 2021/2020م

الجامعات 
والكليات 

الخاصة

الجامعات 
والكليات 
الحكومية

%44 الطلبة %56
 المقيدون
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مؤسسات التعليم
دبلوم تأهيل تربويبكالوريوس / ليسانس

اإلجمالي
إناثذكورإناثذكور

2,2234,829137,056حكومي

2,5496,245637619,618خاص

4,77211,0746476416,674المجموع

جدول )4-6(

 الطلبة الخريجون من مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة ُعمان 2021/2020م

%58
%42
الجامعات 
والكليات 
الحكومية

الجامعات 
والكليات 

الخاصة

الخريجون 

الطلبة الخريجون داخل سلطنة ُعمان

16,674

نسبة الطلبة 
الخريجين في

6
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 %53
نسبة الخريجين

من جامعة التقنية 
والعلوم التطبيقية 

من إجمالي الخريجين 
بالجامعات والكليات 

الحكومية

15,846
خريجا وخريجة

البكالوريوس/ ليسانس

828
خريجا وخريجة

دبلوم التأهيل التربوي

جامعة
نزوى 
حازت على 

 النصيب األعلى 
من الطلبة الخريجين 

في الجامعات والكليات 
الخاصة 

حيث بلغ عددهم 

 1,476
خريجا وخريجة

7 من كل 10 
خريجين

  هن من اإلناث 
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المقبولون
651

%57

%43
إناث

ذكور

ذكور

ذكور

المقيدون
4,772

%42
إناث

%5

%8

نسبة الطلبة 
المقيدين 

خارج سلطنة ُعمان من
 إجمالي المقيدين

نسبة الطلبة 
الخريجين 

خارج سلطنة ُعمان من 
إجمالي الخريجين

الخريجون
1,444

%60

أكثر الطلبة
 خارج سلطنة ُعمان 

هم من الذكور 
سواء كانوا مقبولين

 أو مقيدين 
أو خريجين 

%58

إناث

%40

 الطلبة العمانيون خارج سلطنة ُعمان 2021/2020م
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التخصص
الخريجونالمقيدونالمقبولون

إناثذكورإناثذكورإناثذكور

1922721862488التربية

42681713765684الصحة

001031الدين والفلسفة

0448561213العمارة واإلنشاء

30502163349691المجتمع والثقافة

003101الخدمات الشخصية

3715244673614تكنولوجيا المعلومات

1194564724الفنون اإلبداعية

20341792564388العلوم الطبيعية والفيزيائية

6237611418198132اإلدارة والمعامالت التجارية

147381,17022338445الهندسة والتقنيات ذات الصلة

15121813الزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة به

001000أخرى*

3692822,7731,999860584المجموع

*طلبة السنة التأسيسية أو لم يتم تحديد التخصص من قبل الطالب

جدول )5-6(

 الطلبة العمانيون خارج سلطنة ُعمان 2021/2020م

أكثر الطلبة العمانيين 
هم في تخصص

الهندسة والتقنيات ذات الصلة
 سواء كانوا مقبولين، أو مقيدين أو خريجين
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إسكد 7
الماجستير أو ما يعادلها – ويشمل البكالوريوس في الطب

 الطلبة داخل وخارج سلطنة ُعمان 2021/2020م

عدد الطلبة
المقيدين

عدد الطلبة
المقبولين

6,268 1,856

%14 %49%86 %51

داخل 
سلطنة 

ُعمان

ذكور
خارج 

سلطنة 
ُعمان

إناث
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عدد الطلبة
الخريجين

2,271

%10 %90

طلبة 
الماجستير

طلبة 
بكالوريوس 

الطب

داخل سلطنة ُعمان

البيان

إناث ذكور

812 846 المقبولون

 2,796 المقيدون 2,605

972 1,007 الخريجون

خارج سلطنة ُعمان

البيان

إناث ذكور

93 105 المقبولون

427 440 المقيدون

112 180 الخريجون

جدول )1-7( 

 الطلبة داخل وخارج سلطنة ُعمان

 2021/2020م



التعليم في سلطنة ُعمان | 2021 - 2022 52

المقبولون 7

الطلبة المقبولون داخل سلطنة ُعمان

1,658

%51%49
إناثذكور

جامعة ظفار
حازت على 

 النصيب األعلى 
من الطلبة المقبولين 

في الجامعات والكليات 
الخاصة 

حيث بلغ عددهم 220

 %34.6
نسبة الطلبة المقبولين

بجامعة السلطان قابوس
من إجمالي المقبولين بإسكد 7، منهم 149 

في مؤهل بكالوريوس الطب و 424 في مؤهل 
الماجستير

6 من كل 10 
من المقبولين في مؤسسات التعليم العالي هم في 

الجامعات والكليات الخاصة 



53التعليم في سلطنة ُعمان  2021 - 2022

5,401

%49
نسبة الطلبة المقيدين  

 في الجامعات والكليات الحكومية
تخصص الصحة

نسبة الطلبة الذكور
 المقيدين في الجامعات والكليات الخاصة

 تخصص اإلدارة والمعامالت التجارية

%43
الجامعات والكليات 

الحكومية
الجامعات والكليات 

الخاصة

%7
نسبة الطلبة

 الوافدين المقيدين 

في مؤسسات التعليم 
العالي في سلطنة ُعمان 

حيث بلغ عددهم 

369 طالبا وطالبة

الجامعة الوطنية للعلوم 
والتكنولوجيا

حازت على

النصيب األعلى 

من الطلبة المقيدين 
في الجامعات والكليات الخاصة 

حيث بلغ عددهم 

947 طالبا و طالبة

الطلبة المقيدون
1,8453,556 داخل سلطنة ُعمان

المقيدون

الطلبة المقيدون داخل سلطنة ُعمان

7
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البيان

ماجستيربكالوريوس طب

اإلجمالي وافدعمانيوافدعماني

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

326500156278714552حكومي

38842378248823161,427خاص

3515342393876630301,979الجملة

جدول )2-7(

 الطلبة الخريجون من مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة ُعمان 2021/2020م

ذكور

إناث

1,979

%51

%49

الخريجون

الطلبة الخريجون داخل سلطنة ُعمان

7
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 %55
من خريجي درجة 

الماجستير 
هم من الذكور 

وعددهم 968 خريجا، 

بينما 

 %82
من خريجي درجة 

البكالوريوس في الطب 
هن من اإلناث 

وعددهم 176 خريجة

كلية مجان 
الجامعية 

حازت على 
النصيب األعلى 

من الطلبة الخريجين 
في الجامعات والكليات 

الخاصة 
حيث بلغ عددهم 
301 خريج وخريجة

 تلتها الكلية الحديثة للتجارة 
والعلوم وعددهم 226

 طالبا وطالبة

%24 
من الطلبة الخريجين 

من الجامعات والكليات 
الحكومية هم

 في تخصص المجتمع 
والثقافة

%57
من الطلبة الخريجين من 

الجامعات والكليات الخاصة 
هم

 في تخصص اإلدارة 
والمعامالت التجارية
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خارج سلطنة ُعمان

الطلبة المقبولون 
خارج سلطنة ُعمان

198
10593

مؤهل الماجستير مؤهل بكالوريوس الطب

المجتمع 
والثقافة 

الطلبة المقيدون
 خارج سلطنة ُعمان

867
%43%57

إناثذكور

%29
خريجا وخريجة تخرجوا من

 خارج سلطنة ُعمان

292

7
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ماجستير بكالوريوس طب

البيان

إناث ذكور إناث ذكور

44 85 49 20 المقبولون

160 334 267 106 المقيدون

109 179 3 1 الخريجون

جدول )3-7( 

 الطلبة العمانيون خارج سلطنة ُعمان 2021/2020م
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%10.6
ارتفاع

نسبة المقبولين 
لعام 2021/2020 عن العام السابق

%4.3
ارتفاع

نسبة المقيدين 
لعام 2021/2020 عن العام السابق

إسكد 8
مستوى الدكتوراه أو ما يعادلها

الطلبة داخل وخارج سلطنة ُعمان 2021/2020

عدد الطلبة
المقيدين

عدد الطلبة
المقبولين

1,716 377
ذكور إناثذكور إناث

578 1351,138 242
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%38.4
انخفاض

نسبة الخريجين 
لعام 2021/2020 عن العام السابق

جدول )1-8(

 الطلبة في مؤسسات التعليم العالي 

داخل وخارج سلطنة ُعمان

عدد الطلبة
الخريجين

321
إناثذكور

103 218

 2021/2020               2020/2019

الخريجونالمقيدونالمقبولون

34
1

1,
64

5

23
2

37
7

1,
71

6

32
1
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المقبولون 8

الطلبة المقبولون داخل سلطنة ُعمان

59
طالبا وطالبة 

مقبولين في مؤسسات 
التعليم العالي داخل 

سلطنة ُعمان

)ملحق9(

جميع الطلبة 
المقبولون هم في 

جامعة السلطان قابوس 
منهم

 49 عمانيا 
و 10 وافدين 

تخصص 
العلوم 

الطبيعية 
والفيزيائية

حاز على
أعلى إقبال 

من الطلبة بنسبة
%25 

)ملحق12(
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المقيدون 8

الطلبة المقيدون

215

العلوم 
الطبيعية 
والفيزيائية

%32

التربية

%21

المجتمع 
والثقافة

%17

طالبا وطالبة
 مقيدين في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة ُعمان
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الخريجون 

الطلبة الخريجون داخل سلطنة عمان

عمانيون

42

وافدون

7

49
خريجا وخريجة 

خريجو مؤسسات التعليم العالي بمؤهل الدكتوراه

%35%29
خريج وخريجة
تخصص العلوم 

الطبيعية والفيزيائية

خريج وخريجة
تخصص المجتمع والثقافة

)ملحق12(

8
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خارج سلطنة ُعمان 2021/2020م

318
عدد الطلبة العمانيين 

المقبولين في
 الخارج، منهم

 71% ذكور
 و 29% إناث

حاز تخصص
اإلدارة والمعامالت التجارية 

على أعلى إقبال للطلبة بنسبة %42

)ملحق19(

8

الطلبة المقيدون

%29
التربية

%26

المجتمع 
والثقافة

%23

1,501
 اإلدارة 

والمعامالت 
التجارية
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إســكد صفــر ) التعليــم قبــل المدرســي ( : هــو عبــارة عــن برامــج تنــدرج فــي المرحلــة االســتهاللية مــن التعليــم 
ــى األقــل  ــالث ســنوات عل ــن يبلغــون مــن العمــر ث ــار الذي المنظــم وقــد صممــت لتيســير انخــراط األطفــال الصغ
ــل  ــق علــى هــذه البرامــج تســميات مختلفــة مث ــزل والمدرســة ويطل ــن المن ــة المدرســية ولمــد جســر بي فــي البيئ
تربيــة األطفــال الصغــار، التربيــة فــي الحضانــات، أو ريــاض األطفــال أو التربيــة فــي الطفولــة المبكــرة ( بعــد إتمــام 

األطفــال هــذه البرامــج يواصلــون تعليمهــم فــي المســتوى )1( مــن تصنيــف اســكد.

نســبة االنقطــاع عــن الدراســة حســب الصــف : النســبة المئويــة للطلبــة الذيــن ينقطعــون مــن صــف معيــن فــي 
ســنة دراســية معينــة . وتمثــل هــذه النســبة الفــارق بيــن نســبة 100% ومجمــوع نســبتي النجــاح والرســوب . 

معدل طالب / معلم: متوسط عدد الطلبة بالنسبة لكل معلم في مستوى معين من مستويات التعليم .

نســبة االلتحــاق اإلجمالــي بالصــف األول : العــدد اإلجمالــي للمســتجدين فــي الصــف األول بغــض النظــر عــن 
العمــر، ويعبــر عنهــا كنســبة مئويــة مــن الســكان الذيــن هــم فــي العمــر المحــدد رســميا لاللتحــاق بهــذا الصــف .

نســبة االلتحــاق الصافــي بالصــف األول : المقيــدون فــي الصــف األول مــن التعليــم االبتدائــي الذيــن بلغــو العمــر 
المحــدد رســميا لاللتحــاق بالتعليــم، معبــر عنــه كنســبة مئويــة مــن الســكان الذيــن بلغــوا هــذا العمــر.

نســبة االلتحــاق اإلجمالــي : إجمالــي القيــد فــي مســتوى معيــن مــن مســتويات التعليــم، بغــض النظــر عــن العمــر، 
ويعبــر عنــه كنســبة مئويــة مــن الســكان الذيــن ينتمــون إلــى فئــة العمــر المحــددة رســميا لاللتحــاق بهــذا المســتوى 
مــن التعليــم . ويمكــن أن تتجــاوز نســبة القيــد اإلجماليــة 100% بســبب االلتحــاق المبكــر او المتأخــر بالتعليــم و/ أو 

بســبب اإلعــادة.

نســبة االلتحــاق الصافــي المعدلــة : نســبة القيــد فــي عمــر معيــن أو فــي فئــة عمريــة معينــة، بغــض النظــر عــن 
ــرا عنهــا كنســبة مئويــة مــن عــدد الســكان المنتميــن إلــى العمــر  مســتوى التعليــم الــذي يلحــق بــه الطلبــة، معب

نفســه أو الفئــة العمريــة نفســها.

إســكد 1 :- التعليــم األساســي الحلقــة األولــى: أولــى مراحــل التعليــم األساســي ويبــدأ مــن الصــف األول وحتــى 
الصــف الرابــع األساســي.

ــدأ مــن  ــى ويب ــم األساســي  الحلقــة األول ــة:  يعــد اســتكمااًل للتعلي ــم األساســي الحلقــة الثاني إســكد 2 :- التعلي
ــى الصــف العاشــر األساســي. الصــف الخامــس وحت

المفاهيم والتعاريف
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ــه ســنتان دراســيتان مــن  ــه نظــام تعليمــي مدت ــم بأن ــا بعــد األساســي:  يعــرف هــذا التعلي ــم م إســكد 3 :- التعلي
التعليــم المدرســي، ويأتــي مباشــرة بعــد مرحلــة التعليــم األساســي والتــي تســتغرق الدراســة فيهــا عشــر ســنوات، 
ويهــدف التعليــم مــا بعــد األساســي إلــى االســتمرار فــي تنميــة المهــارات األساســية ومهــارات العمــل والتخطيــط 

المهنــي لــدى الطــالب.
  

ــم العــام أو  ــه مــن المتســربين مــن نظــام التعلي ــن ب ــة : يؤهــل هــذا المســار الملتحقي إســكد 4 :- التلمــذة المهني
الباحثيــن عــن عمــل إلــى الحصــول علــى شــهادة الكفــاءة المهنيــة بمســتوياتها المهنيــة الثــالث )محــدد المهــارات، 
والماهــر، والمهنــي( والفئــة المســتهدفة فــي هــذا المســار هــم شــريحة واســعة مــن المواطنيــن الذيــن ال تقــل 
ــة  ــة: يشــمل هــذا المســار البرامــج التدريبي ــة المهني ــدورات التدريبي أعمارهــم عــن ) 18( ســنة. ويشــمل إســكد 4 ال

التاليــة:
برامــج رفــع الكفــاءة: يلتحــق بهــا العاملــون فــي ســوق العمــل لتطويــر مهاراتهــم وصقلهــا. ويقــع هــذا التدريب 	 

ضمــن سياســة التعلــم مــدى الحيــاة التــي تتبعها الــوزارة.
ــم 	  ــهم لتأهيله ــم وجنس ــن أعماره ــر ع ــض النظ ــون بغ ــا المواطن ــق به ــي: يلتح ــع المحل ــة المجتم ــج تنمي برام

فــي ممارســة مهــارات مهنيــة قــد يحتاجونهــا فــي منازلهــم وأماكــن عملهــم كالتمديــدات الكهربائيــة 
ــخ. ويقــع هــذا التدريــب  ــز ....ال ــغ الجــدران واألبواب،الخياطة،التطري ــة البســيطة، صب البســيطة،التمديدات الصحي

ــوزارة. ــا ال ــي تتبعه ــع الت ــم للجمي ــة التعلي ــن سياس ضم
برامــج التدريــب الخاصــة بتأهيــل المعاقيــن: وهــذا التدريــب يقــع ضمــن سياســة الــوزارة مــن حيــث عــدم  التمييــز 	 

فيمــا بيــن الراغبيــن بااللتحــاق فــي قطــاع التعليــم والتدريــب المهنــي، وتؤهــل هــذه البرامــج الحصــول علــى 
مؤهــالت مهنيــة محــددة المســتوى والتخصــص.

برامــج تدريــب الباحثيــن عــن عمــل والراغبيــن فــي تغييــر مهنهــم أو فتــح مشــاريع رياديــة خاصــة بهــم. ويتــم 	 
تنفيــذ هــذه البرامــج فــي إطــار سياســة التعلــم مــدى الحيــاة. وتشــجيع  ريــادة األعمــال.

ــي  ــنتان ف ــا س ــدة مقداره ــى م ــد إل ــي ويمت ــم العال ــتوى للتعلي ــى مس ــكد 5 أدن ــتوى إس ــر مس ــكد 5 : يعتب إس
العــادة، وقــد يمتــد إلــى ثــالث ســنوات، ويشــترط لدخــول البرامــج فــي مســتوى إســكد 5 إتمــام مســتويي إســكد 
3 أو 4 بنجــاح مــع نفــاذ إلــى التعليــم العالــي عنــد إتمــام هــذا البرامــج علــى مســتوى إســكد 5 يســتطيع األفــراد 

ــة تعليمهــم علــى مســتوى إســكد 6 و إســكد 7 . مواصل

ــوي،  ــل الترب ــوم التأهي ــانس، دبل ــوس / ليس ــمل ) بكالوري ــا ويش ــا يعادله ــوس أو م ــتوى البكالوري ــكد 6 : مس إس
ــوس (. ــد البكالوري ــة بع ــهادة تخصصي ــا و ش ــات علي ــوم دراس ــي / دبل ــوم عال دبل

إسكد 7 : مستوى الماجستير أو ما يعادلها ويشمل ) الماجستير والبكالوريوس في الطب (.

إسكد 8 : مستوى الدكتوراه أو ما يعادلها.
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ملحق )1(

 معدالت األمية لعام 2021م

معدالت األمية      
فئات السن

إناث الجملة                  ذكور
0.2 0.2 0.3 14 - 10 
0.3 0.2 0.3 19 - 15 
0.3 0.4 0.3 24 - 20 
0.4 0.5 0.3 29 - 25 
0.4 0.7 0.3 34 - 30 
0.5 0.9 0.3 39 - 35 
0.8 1.5 0.4 44 - 40 
1.5 3.1 0.6 49 - 45 
3.8 8.9 1.2 54 - 50 
9.1 19.3 3.1 59 - 55 

18.9 31.2 9.3 64 - 60 
44.2 53.6 34.1 +65
2.7 4.9 1.5  الجملة             

ملحق )2(

 عدد الكادر الوظيفي للحضانات الخاصة حسب المحافظات 2021م

المحافظات
إداريةمربيةمشرفة

اإلجمالي
وافدةعمانية وافدةعمانية وافدةعمانية

1997725912812418805مسقط
11784122ظفار

1130218مسندم
21018113053البريمي
701671301170الداخلية

229301315493شمال الباطنة
18031416069جنوب الباطنة
21125010057جنوب الشرقية
602408038شمال الشرقية

21025010056الظاهرة
38090489155232251,371الجملة

المالحق
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ملحق )3(

عدد الطلبة بمدارس سلطنة ُعمان حسب الصفوف و الجنس و الجنسية للعام 2021 /2022م

النوعالصفوف
التربية الخاصة  المدارس الخاصةالمدارس الحكومية

المدارس 
الدولية 

)الجاليات 
األجنبية(

المدارس 
الحكومية 

األخرى

عمانيوافدوافدعماني وافدعماني وافدعماني 

الصف األول
35,7349385,6497701412,13421ذكور
34,6529485,0596101002,13519إناث

الصف 
الثاني

34,5289923,6375671722,40021ذكور
33,7031,0632,8975651402,20921إناث

الصف 
الثالث 

33,9871,0663,2134131912,35516ذكور
33,1671,0992,5404901602,26925إناث

الصف الرابع 
31,4301,0992,6873513202,40819ذكور
30,7921,1652,1724581312,24319إناث

)4-1 (
135,6794,09515,1862,1018249,29777ذكور
132,3144,27512,6682,1235318,85684إناث

267,9938,37027,8544,224135518,153161المجموع

الصف 
الخامس

29,1151,1262,5574092212,37362ذكور
29,1821,1171,4983751612,22314إناث

الصف 
السادس

28,3941,1551,8604582422,26549ذكور
28,4551,1331,1233281712,10013إناث

الصف 
السابع 

29,2241,1251,7953893512,09862ذكور
28,5711,2161,0442582202,0670إناث

الصف 
الثامن 

27,6851,0881,5803111911,97359ذكور
26,2651,0501,0062273021,8930إناث

الصف 
التاسع

24,9879991,3533353611,71855ذكور
24,2851,0037433393311,6460إناث

الصف 
العاشر

23,6719421,3212922401,644349ذكور
22,9159427112351801,6360إناث

)10-5 (
163,0766,43510,4662,194160612,071636ذكور
159,6736,4616,1251,762136511,56527إناث

322,74912,89616,5913,9562961123,636663المجموع

الصف 
الحادي عشر

23,2688771,2142412501,246305ذكور
23,0518526921801001,2110إناث

الصف 
الثاني عشر

23,5907531,9883201701,244233ذكور
21,9018261,169314601,1420إناث
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تابع ملحق )3(

عدد الطلبة بمدارس سلطنة ُعمان 

حسب الصفوف و الجنس و الجنسية للعام 2021 /2022م

النوعالصفوف
التربية الخاصة  المدارس الخاصةالمدارس الحكومية

المدارس 
الدولية 

)الجاليات 
األجنبية(

المدارس 
الحكومية 

األخرى

عمانيوافدوافدعماني وافدعماني وافدعماني 

)12-11 (

46,8581,6303,2025614202,490538ذكور

44,9521,6781,8614941602,3530إناث

91,8103,3085,0631,0555804,843538المجموع

الجملة

345,61312,16028,8544,8562841023,8581,251ذكور

336,93912,41420,6544,379205622,774111إناث

682,55224,57449,5089,2354891646,6321,362المجموع

ملحق )4(

 عدد الطلبة حملة شهادة الدبلوم العام حسب النوع و الجنسية للعام الدراسي 2021/2020م

البيان
الناجحونالحاضرونالمقيدون

الجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالجملةإناثذكور
 المــدارس حكومية

21,47720,07741,55421,31619,72841,04416,88818,49335,381  عماني 
7737561,5297297281,4576657101,375  وافـــد 
22,25020,83343,08322,04520,45642,50117,55319,20336,756  الجملــة

 مــدارس التربية الخاصة 
0--0--0--  عماني 
0--0--0--  وافـــد 
661266126612  الجملــة

 مــراكز تعليم الكبار
8,0821,7139,7955,9911,2497,240304484788 عماني
262450212041459 وافـــد 
8,1081,7379,8456,0121,2697,281308489797 الجملــة

 المــدارس خاصة  
2,1418292,9702,1498492,9982,0468192,865  عماني
225159384208149357206148354 وافـــد

2,3669883,3542,3579983,3552,2529673,219 الجملــة
32,73023,56456,29430,42022,72953,14920,11920,66540,784الجملـــــة
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ملحق )5(

 الطلبة الدارسون ) الدورات التدريبية والتلمذة المهنية( بالكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة 

حسب التخصصات والمراكز 2021 /2022م

التخصص
صورصحمشناصالسيب

الجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالجملةإناثذكور

2474829571071156171731210121 الدورات التدريبية 

670670001701718018 نجارة األثاث

00000020020000 نجارة تركيبات

2019390000171717017 الدهان والديكور

00000031031000 التمديدات المائية )سباكة(

160161501516016000 تمديدات كهربائية

44044250251401415015 اللحام وتشكيل المعادن

210210002602624024 صيانة وإصالح المركبات الخفيفة

21021000000000 صيانة وإصالح كهرباء المركبات

19019000000000 سمكرة ودهان المركبات

000000000000 صيانة األجهزة اإللكترونية

 صيانة وإصالح أجهزة التبريد 
39039210211901918018والتكييف

000100101301329029 ميكانيكا التشغيل

02929000000000 تصفيف الشعر والتجميل

2474829571071156171731210121اإلجمالي العام
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التخصص
الجملة   الخابورةصاللةالبريميعبري

الجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالجملةإناثذكور

691483901110110827135000862117979 الدورات التدريبية 

9090000000001110111 نجارة األثاث

00000000000020020 نجارة تركيبات

01414000000000375087 الدهان والديكور

 التمديدات المائية 
1001000000000041041)سباكة(

150151701700000079079 تمديدات كهربائية

 اللحام وتشكيل 
90921021330330001610161المعادن

 صيانة وإصالح 
1001019019360360001360136المركبات الخفيفة

 صيانة وإصالح 
00000000000021021كهرباء المركبات

 سمكرة ودهان 
00060600000025025المركبات

 صيانة األجهزة 
0003111400000031114اإللكترونية

 صيانة وإصالح 
أجهزة التبريد 

والتكييف
1601612012390390001640164

0001201200000064064 ميكانيكا التشغيل

 تصفيف الشعر 
0000000272700005656والتجميل

691483901110110827135000862117979اإلجمالي العام

تابع ملحق )5(

 الطلبة الدارسون ) الدورات التدريبية والتلمذة المهنية( بالكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة

 حسب التخصصات والمراكز 2021 /2022م
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التخصص
صور صحمشناص السيب

الجملة إناثذكورالجملة إناثذكورالجملة إناثذكورالجملة إناثذكور
 الدورات 
180292095505512735162682391التدريبية 

7207200021021808نجارة األثاث
00000011011606نجارة تركيبات

الدهان 
10132300001111000والديكور

التمديدات 
00000018018000المائية )سباكة(

مبادئ التصميم 
00000000002323الجرافيكي

تمديدات 
00090912012000كهربائية

اللحام وتشكيل 
27027210212202210010المعادن

صيانة وإصالح 
ميكانيكا 
المركبات

130130001201211011

صيانة وإصالح 
كهرباء 

المركبات
808000909000

سمكرة ودهان 
14014000000000المركبات

صيانة األجهزة 
000000000000اإللكترونية

صيانة وإصالح 
أجهزة التبريد 

والتكييف
36036170171001010010

مرشد خدمة 
00000001212000السيارات
ميكانيكا 
0008081201223023التشغيل

00000001212000التصنيع الغذائي
تصفيف الشعر 

01616000000000والتجميل

صيانة المحركات 
000000000000البحرية

30030000000000التلمذة المهنية
عام )كهرباء، 

30030000000000ميكانيكا، لحام(

210292395505512735162682391اإلجمالي العام 

ملحق )6(

الطلبة الخريجون ) الدورات التدريبية والتلمذة المهنية ( بالكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة 

حسب التخصصات والمراكز 2021/2020م 



التعليم في سلطنة ُعمان | 2021 - 2022 72

تابع ملحق )6(

 الطلبة الخريجون ) الدورات التدريبية والتلمذة المهنية( بالكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة

 حسب التخصصات والمراكز 2020 /2021م

التخصص
الجملة   الخابورةصاللةالبريميعبري

الجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالجملةإناثذكور

691281761591892010910010674134808 الدورات التدريبية 

7070000000001080108نجارة األثاث
00000000000017017نجارة تركيبات

01212000000000103646الدهان والديكور
تمديدات مائية 

90900000000027027)سباكة(

مبادئ التصميم 
00000000000002323الجرافيكي

140141201200000047047تمديدات كهربائية

اللحام وتشكيل 
1201210010250250001270127المعادن

صيانة وإصالح 
1201222022350350001050105ميكانيكا المركبات

صيانة وإصالح 
00000000000017017كهرباء المركبات

سمكرة ودهان 
00080800000022022المركبات

صيانة األجهزة 
0000151500000001515اإللكترونية

صيانة وإصالح 
أجهزة التبريد 

والتكييف
1501512012290290001290129

مرشد خدمة 
00000000000001212السيارات

0001201200000055055ميكانيكا التشغيل
00000000000001212التصنيع الغذائي
تصفيف الشعر 

0000000202000003636والتجميل

صيانة المحركات 
0000000001001010010البحرية

00000000000030030التلمذة المهنية
عام )كهرباء، 

00000000000030030ميكانيكا، لحام(

691281761591892010910010704134838اإلجمالي العام 
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التخصص 

إسكد  5

الجامعات والكليات الحكومية 
الجامعات والكليات 

الخاصة 
الجامعات 

والكليات بالخارج

دبلوم 
دبلوم 

متقدم/ 
تخصصي 

شهادة 
مهنية 

دبلوم 
دبلوم 

متقدم/ 
تخصصي 

دبلوم 
شهادة 
مهنية 

16151070614600تكنولوجيا المعلومات 

33713260238024000الهندسة والتقنية ذات الصلة 

36800301810المجتمع والثقافة 

40124979000الفنون اإلبداعية

137074200العمارة واإلنشاء

26132228010العلوم الطبيعية والفيزيائية

7122042014الصحة 

001870000الزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة بها

281000000الدين والفلسفة

0000010الخدمات الشخصية

187483392,62477210اإلدارة والمعامالت التجارية 

0000010التربية 

152,0201,0072,120200أخرى*

1,4352,5172,1666,3541,17064الجملة

*طلبة السنة التأسيسية أو لم يتم تحديد التخصص من قبل الطالب

ملحق )7(

 الطلبة المقيدون داخل وخارج سلطنة ُعمان

 بمؤسسات التعليم العالي 2021/2020م
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التخصص 

إسكد  5

الجامعات والكليات الحكومية 
الجامعات والكليات 

الخاصة 
الجامعات والكليات 

بالخارج

دبلوم 
دبلوم 

متقدم/ 
تخصصي 

شهادة 
مهنية 

دبلوم 
دبلوم 

متقدم/ 
تخصصي 

دبلوم 
شهادة 
مهنية 

60919405231800تكنولوجيا المعلومات 

1,4563611523806341الهندسة والتقنية ذات الصلة 

000269100المجتمع والثقافة 

545639000الفنون اإلبداعية

7233044100العمارة واإلنشاء

76282670010العلوم الطبيعية والفيزيائية

56007004الصحة 

0010000الدين والفلسفة

91000000الخدمات الشخصية

726182821,92811110اإلدارة والمعامالت التجارية 

0000021التربية 

0010000أخرى 

3,1408032683,26019486الجملة

ملحق )8( 

 الطلبة الخريجون داخل وخارج سلطنة ُعمان 

بمؤسسات التعليم العالي 2021/2020م
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البيان

إسكد  6

اإلجمالي خارج السلطنةداخل السلطنة

المجموع إناثذكورإناثذكورإناثذكور

10,40812,08736928210,77712,36923,146المقبولون

39,80754,4632,7731,99942,58056,46299,042المقيدون

4,83611,8388605845,69612,42218,118الخريجون

البيان

إسكد  7

اإلجمالي خارج السلطنةداخل السلطنة

المجموع إناثذكورإناثذكورإناثذكور

846812105939519051,856المقبولون

2,6052,7964404273,0453,2236,268المقيدون

1,0079721801121,1871,0842,271الخريجون

البيان

إسكد  8

اإلجمالي خارج السلطنةداخل السلطنة

المجموع إناثذكورإناثذكورإناثذكور

174222593242135377المقبولون

741411,0644371,1385781,716المقيدون

212819775218103321الخريجون

ملحق )9(

 الطلبة المقبولون والمقيدون والخريجون

داخل وخارج سلطنة ُعمان للعام 2021/2020م
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ملحق )10(

الطلبة المقبولون والمقيدون والخريجون حسب التخصص الرئيسي ونوع المؤسسة والنوع

للعام األكاديمي  2021/2020م

نوع 
المؤسسة

التخصص 
الرئيسي

إسكد  6

الخريجونالمقيدونالمقبولون

المجموع إناثذكورالمجموع إناثذكورالمجموع إناثذكور

حكومي

3133736861,4381,5372,975228527755التربية

1935817744671,3031,770128516644الصحة

العمارة 
واإلنشاء

4192329667396945193238

الفنون 
اإلبداعية

42256737359396675142217

الدين 
والفلسفة

130992299001,5382,438107323430

المجتمع 
والثقافة

2103855951,6101,9033,513324391715

تكنولوجيا 
المعلومات

4149909583,3034,261124602726

اإلدارة 
والمعامالت 

التجارية
63511142,3843,5405,9242838881,171

العلوم 
الطبيعية 

والفيزيائية 
151361517132,6703,38376605681

الهندسة 
والتقنيات 
ذات الصلة

155842395,3212,4767,7978316001,431

الزراعة 
والبيئة 

والعلوم 
المرتبطة به

0114611416034548

5,4562,8268,28212,0886,88918,977000ال ينطبق

6,6224,62911,25126,59426,53953,1332,2244,8327,056إجمالي الحكومي
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تابع ملحق )10(

الطلبة المقبولون والمقيدون والخريجون حسب التخصص الرئيسي ونوع المؤسسة والنوع

للعام األكاديمي  2021/2020م

نوع 
المؤسسة

التخصص 
الرئيسي 

إسكد  6

الخريجونالمقيدونالمقبولون

المجموع إناثذكورالمجموع إناثذكورالمجموع إناثذكور

خاص

744395132551,3211,576711,2121,283التربية

301982281611,3611,52242279321الصحة

العمارة 
واإلنشاء

491321811809461,12631153184

الفنون 
اإلبداعية

3216119310388698910317327

المجتمع 
والثقافة

5148501,3642,3124,5226,8344981,4991,997

تكنولوجيا 
المعلومات

3484077551,3002,5763,876239662901

اإلدارة 
والمعامالت 

التجارية
1,0671,2212,2884,7128,67013,3828041,9642,768

العلوم 
الطبيعية 

والفيزيائية 
121201324679884420305325

الهندسة 
والتقنيات 
ذات الصلة

8774921,3693,0532,7055,7588976151,512

الزراعة 
والبيئة 

والعلوم 
المرتبطة به

461054146000

7793,4324,2111,0864,0985,184000ال ينطبق

3,7867,45811,24413,21327,92441,1372,6127,0069,618إجمالي الخاص

10,40812,08722,49539,80754,46394,2704,83611,83816,674إجمالي 
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ملحق )11(

الطلبة المقبولون والمقيدون والخريجون حسب التخصص الرئيسي ونوع المؤسسة والنوع

للعام األكاديمي  2021/2020م

نوع 
المؤسسة

التخصص 
الرئيسي

إسكد  7

الخريجونالمقيدونالمقبولون

المجموع إناثذكورالمجموع إناثذكورالمجموع إناثذكور

حكومي

21100121401752152891119التربية

66931593655318963484118الصحة

العمارة 
واإلنشاء

03311516022

الفنون 
اإلبداعية

0222911101

الدين 
والفلسفة

33681018268

المجتمع 
والثقافة

374077991122117559134

تكنولوجيا 
المعلومات

7152212465861925

اإلدارة 
والمعامالت 

التجارية
102737186280162642

العلوم 
الطبيعية 

والفيزيائية 
1136472487111113849

الهندسة 
والتقنيات 
ذات الصلة

2532577466140213152

الزراعة 
والبيئة 

والعلوم 
المرتبطة به

05511314112

213253165975000ال ينطبق

2013885896601,1851,845195357552إجمالي الحكومي
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تابع ملحق )11(

 الطلبة المقبولون والمقيدون والخريجون حسب التخصص الرئيسي ونوع المؤسسة والنوع

للعام األكاديمي  2021/2020م

نوع 
المؤسسة

التخصص 
الرئيسي

إسكد  7

الخريجونالمقيدونالمقبولون

المجموع إناثذكورالمجموع إناثذكورالمجموع إناثذكور

خاص

276592197230427113133246التربية

17148165857848697111118الصحة

العمارة 
واإلنشاء

2131492316420

المجتمع 
26562327682182864591776والثقافة

تكنولوجيا 
المعلومات

9716564096503080

اإلدارة 
والمعامالت 

التجارية
3121314438423341,176512305817

العلوم 
الطبيعية 

والفيزيائية 
1015611246

الهندسة 
والتقنيات 
ذات الصلة

516551469531164

791691221000ال ينطبق

6454241,0691,9451,6113,5568126151,427إجمالي الخاص

8468121,6582,6052,7965,4011,0079721,979إجمالي 
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ملحق )12(

الطلبة المقبولون والمقيدون والخريجون حسب التخصص الرئيسي ونوع المؤسسة والنوع

للعام األكاديمي  2021/2020م

نوع 
المؤسسة

التخصص 
الرئيسي

إسكد  8

الخريجونالمقيدونالمقبولون

المجموع إناثذكورالمجموع إناثذكورالمجموع إناثذكور

حكومي

3811113445167التربية

1562810000الصحة

المجتمع 
والثقافة

210121819377714

تكنولوجيا 
المعلومات

0112810101

العلوم 
الطبيعية 

والفيزيائية 
4111522476971017

الهندسة 
والتقنيات 
ذات الصلة

61713922257

الزراعة 
والبيئة 

والعلوم 
المرتبطة به

15661218303

011044000ال ينطبق

17425974141215212849إجمالي
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النوع المؤسسة التعليمية

إسكد  8إسكد  7إسكد  6

اإلجمالي

عماني
غير 

عماني
عماني

غير 
عماني

عماني
غير 

عماني

جامعة السلطان قابوس

1,47771809134ذكور

3,573

1,4451236123366إناث

جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية

4,836240000ذكور

7,456

2,566300000إناث

كليات عمان للعلوم الصحية

15100000ذكور

632

48100000إناث

كلية العلوم الشرعية

121612000ذكور

238

9144000إناث

11,1688355732491011,899اإلجمالي

ملحق )13(

 بيانات الطلبة المقبولين في الجامعات والكليات الحكومية 

داخل سلطنة ُعمان للعام 2021/2020م
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النوع المؤسسة التعليمية

إسكد  7إسكد  6

اإلجمالي
غير عمانيعمانيغير عمانيعماني

كلية مسقط
52600ذكور

191
128410إناث

كلية مزون
76100ذكور

249
1621000إناث

كلية مجان الجامعية
11510151ذكور

414
257970إناث

كلية عمان للسياحة
18200ذكور

154
131300إناث

كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا
30200ذكور

160
125300إناث

كلية عمان لطب األسنان
3000ذكور

48
40500إناث

كلية عمان البحرية
98000ذكور

210
112000إناث

كلية صور الجامعية
19040ذكور

105
81010إناث

كلية الشرق األوسط
3205851ذكور

722
3161921إناث

173110175إناثكلية الزهراء

كلية الدراسات المصرفية 
والمالية

741900ذكور
257

1432100إناث

كلية الخليج
3162000ذكور

551
2051000إناث

كلية البيان
25200ذكور

137
107300إناث

ملحق )14(

 بيانات الطلبة المقبولين في الجامعات والكليات الخاصة 

داخل سلطنة ُعمان للعام 2021/2020م
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النوع المؤسسة التعليمية

إسكد  7إسكد  6

اإلجمالي
غير عمانيعمانيغير عمانيعماني

كلية البريمي الجامعية
157181709ذكور

633
24510222إناث

جامعة نزوى
18410300ذكور

1,030
75028271إناث

جامعة مسقط
250233ذكور

188
1212140إناث

جامعة ظفار
440191465ذكور

1,334
63322663إناث

جامعة صحار
187400ذكور

1,036
8303120إناث

جامعة الشرقية
1330730ذكور

657
4183300إناث

جامعة البريمي
88400ذكور

636
538510إناث

الكلية العلمية للتصميم
33300ذكور

306
2442600إناث

الكلية العالمية للهندسة 
والتكنولوجيا

3182800ذكور
515

1561300إناث

الكلية الدولية للهندسة واالدارة
1281100ذكور

204
65000إناث

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم
1224110812ذكور

657
30112547إناث

الجامعة الوطنية للعلوم 
والتكنولوجيا

21918168ذكور
719

2901813317إناث
الجامعة العربية المفتوحة - 

عمان
1992120ذكور

557
3202202إناث

الجامعة األلمانية للتكنولوجيا 
في عمان

1111840ذكور
468

3221300إناث
10,7035419977212,313اإلجمالي

تابع ملحق )14(

 بيانات الطلبة المقبولين في الجامعات والكليات الخاصة 

داخل سلطنة ُعمان للعام 2021/2020م
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ملحق )15(

  بيانات الطلبة المقيدين في الجامعات والكليات الحكومية 

داخل سلطنة ُعمان للعام 2021/2020م

النوع المؤسسة التعليمية

إسكد  8إسكد  7إسكد  6

اإلجمالي

عماني
غير 

عماني
عماني

غير 
عماني

عماني
غير 

عماني

جامعة السلطان قابوس

6,52429637236212ذكور

14,974

6,306551,1345112318إناث

جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية

18,1611110000ذكور

35,732

17,3581020000إناث

كليات عمان للعلوم الصحية

31500000ذكور

1,269

95400000إناث

كلية العلوم الشرعية

1,380560000ذكور

3,200

1,737270000إناث

مؤسسات التعليم العالي 
العسكرية واالمنية

018000018ذكور

52,7353981,771741853055,193اإلجمالي
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ملحق )16(

 بيانات الطلبة المقيدين في الجامعات والكليات الخاصة 

داخل سلطنة ُعمان للعام 2021/2020م

النوع المؤسسة التعليمية

إسكد  7إسكد  6

اإلجمالي
غير عمانيعمانيغير عمانيعماني

كلية مسقط
1902700ذكور

693
4601510إناث

كلية مزون
2681150ذكور

1,063
7333970إناث

كلية مجان الجامعية
41757681ذكور

1,434
79260381إناث

كلية عمان للسياحة
1201300ذكور

665
523900إناث

كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا
98640ذكور

548
436400إناث

كلية عمان لطب األسنان
61400ذكور

345
2953000إناث

كلية عمان البحرية
387500ذكور

783
391000إناث

كلية صور الجامعية
1151731ذكور

522
3200120إناث

كلية الشرق األوسط
1,121170234ذكور

2,642
1,21697101إناث

7292791766إناثكلية الزهراء

كلية الدراسات المصرفية 
والمالية

418154174ذكور
1,539

76816882إناث

كلية الخليج
9834900ذكور

1,732
6772120إناث

كلية البيان
64700ذكور

429
352600إناث
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النوع المؤسسة التعليمية

إسكد  7إسكد  6

اإلجمالي
غير عمانيعمانيغير عمانيعماني

كلية البريمي الجامعية
8384534824ذكور

2,239
88630617إناث

جامعة نزوى
4091002337ذكور

4,243
3,1521461906إناث

جامعة مسقط
700475ذكور

547
37010405إناث

جامعة ظفار
1,496924637ذكور

4,310
2,022731534إناث

جامعة صحار
83346153ذكور

3,966
3,00529350إناث

جامعة الشرقية
37431850ذكور

2,436
1,7919740إناث

جامعة البريمي
3122000ذكور

2,095
1,7372510إناث

الكلية العلمية للتصميم
931700ذكور

976
7967000إناث

الكلية العالمية للهندسة 
والتكنولوجيا

63256152ذكور
1,151

4162631إناث

الكلية الدولية للهندسة واإلدارة
4245300ذكور

770
290300إناث

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم
35120617226ذكور

1,864
94080818إناث

الجامعة الوطنية للعلوم 
والتكنولوجيا

7811558463ذكور
3,251

1,246122695105إناث
الجامعة العربية المفتوحة - 

عمان
67224231ذكور

1,707
92722344إناث

الجامعة األلمانية للتكنولوجيا 
في عمان

36347220ذكور
1,977

1,49340102إناث
38,5982,5393,26129544,693اإلجمالي

تابع ملحق )16(

  بيانات الطلبة المقيدين في الجامعات والكليات الخاصة 

داخل سلطنة ُعمان للعام 2021/2020م
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ملحق )17(

 بيانات الطلبة الخريجين من الجامعات والكليات الحكومية 

داخل سلطنة ُعمان للعام 2021/2020م

النوع المؤسسة التعليمية

إسكد  8إسكد  7إسكد  6

اإلجمالي

عماني
غير 

عماني
عماني

غير 
عماني

عماني
غير 

عماني

جامعة السلطان قابوس

78471887201ذكور

2,706

1,3041034314226إناث

جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية

1,043190000ذكور

3,759

2,69160000إناث

كليات عمان للعلوم الصحية

10300000ذكور

522

41810000إناث

كلية العلوم الشرعية

26260000ذكور

670

391110000إناث

6,99660531214277,657اإلجمالي
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ملحق )18(

 بيانات الطلبة الخريجين من الجامعات والكليات الخاصة 

داخل سلطنة ُعمان للعام 2021/2020م

النوع المؤسسة التعليمية

إسكد  7إسكد  6

اإلجمالي
غير عمانيعمانيغير عمانيعماني

كلية مسقط
50100ذكور

214
158320إناث

كلية مزون
68400ذكور

359
2751200إناث

كلية مجان الجامعية
133131783ذكور

637
176141182إناث

كلية عمان للسياحة
19200ذكور

106
82300إناث

كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا
27100ذكور

108
80000إناث

كلية عمان لطب األسنان
0300ذكور

53
41900إناث

كلية عمان البحرية
16000ذكور

23
7000إناث

كلية صور الجامعية
44130ذكور

165
116100إناث

كلية الشرق األوسط
29340863ذكور

855
35318584إناث

115230120إناثكلية الزهراء

كلية الدراسات المصرفية 
والمالية

6000ذكور
17

11000إناث

كلية الخليج
52200ذكور

77
23000إناث

كلية البيان
19000ذكور

175
155100إناث



89التعليم في سلطنة ُعمان  2021 - 2022

تابع ملحق )18(

 بيانات الطلبة الخريجين من الجامعات والكليات الخاصة

 داخل سلطنة ُعمان للعام 2021/2020م

النوع المؤسسة التعليمية

إسكد  7إسكد  6

اإلجمالي
غير عمانيعمانيغير عمانيعماني

كلية البريمي الجامعية
30111304ذكور

673
3151200إناث

جامعة نزوى
8515912ذكور

1,638
1,34729690إناث

جامعة مسقط
0010ذكور

1
0000إناث

جامعة ظفار
33113980ذكور

1,050
5419580إناث

جامعة صحار
15015251ذكور

1,205
9675402إناث

جامعة الشرقية
1091140ذكور

617
489040إناث

جامعة البريمي
531200ذكور

397
326600إناث

الكلية العلمية للتصميم
7200ذكور

329
3041600إناث

الكلية العالمية للهندسة 
والتكنولوجيا

191900ذكور
247

39800إناث

الكلية الدولية للهندسة واإلدارة
59300ذكور

133
71000إناث

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم
4791523ذكور

501
2118701إناث

الجامعة الوطنية للعلوم 
والتكنولوجيا

214496811ذكور
725

1985610623إناث
الجامعة العربية المفتوحة - 

عمان
636390ذكور

304
13112476إناث

الجامعة األلمانية للتكنولوجيا 
في عمان

56700ذكور
316

243811إناث
9,1674511,3616611,045اإلجمالي
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ملحق )19(

 الطلبة العمانيون المقبولون والمقيدون والخريجون من خارج سلطنة عمان حسب التخصص الرئيسي والنوع

للعام األكاديمي 2021/2020م

نوع 
المؤسسة

التخصص 
الرئيسي 

الخريجونالمقيدونالمقبولون

المجموع إناثذكورالمجموع إناثذكورالمجموع إناثذكور

إسكد 6

192241721862582488112التربية

42681101713765475684140الصحة

العمارة 
واإلنشاء

0444856104121325

الفنون 
اإلبداعية

11920456410972431

الدين 
والفلسفة

000101314

المجتمع 
والثقافة

3050802163345509691187

تكنولوجيا 
المعلومات

37155224467311361450

اإلدارة 
والمعامالت 

التجارية
6237996114181,029198132330

العلوم 
الطبيعية 

والفيزيائية 
2034541792564354388131

الهندسة 
والتقنيات 
ذات الصلة

147381851,1702231,39338445429

الزراعة 
والبيئة 

والعلوم 
المرتبطة به

156121830134

الخدمات 
الشخصية

000314011

000101000ال ينطبق

3692826512,7731,9994,7728605841,444اإلجمالي



تابع ملحق )19(

 الطلبة العمانيون المقبولون والمقيدون والخريجون من خارج سلطنة عمان حسب التخصص الرئيسي والنوع

للعام األكاديمي 2021/2020م

نوع 
المؤسسة

التخصص 
الرئيسي

الخريجونالمقيدونالمقبولون

المجموع إناثذكورالمجموع إناثذكورالمجموع إناثذكور

إسكد 7

1672028485914التربية

22517311428539972027الصحة

العمارة 
واإلنشاء

1016285712

الفنون 
اإلبداعية

0006612448

الدين 
والفلسفة

011325101

المجتمع 
والثقافة

1910298128109592584

تكنولوجيا 
المعلومات

4263063611112

اإلدارة 
والمعامالت 

التجارية
40175710651157412566

العلوم 
الطبيعية 

والفيزيائية 
426136197310

الهندسة 
والتقنيات 
ذات الصلة

13417541266351449

الزراعة 
والبيئة 

والعلوم 
المرتبطة به

101718437

الخدمات 
الشخصية

000000112

10593198440427867180112292اإلجمالي
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تابع ملحق )19(

 الطلبة العمانيون المقبولون والمقيدون والخريجون من خارج سلطنة عمان حسب التخصص الرئيسي والنوع

للعام األكاديمي 2021/2020م

نوع 
المؤسسة

التخصص 
الرئيسي

الخريجونالمقيدونالمقبولون

المجموع إناثذكورالمجموع إناثذكورالمجموع إناثذكور

إسكد 8

362258236153389593291التربية

551015395441115الصحة

العمارة 
واإلنشاء

000527101

الفنون 
اإلبداعية

134141327101

الدين 
والفلسفة

72931637404

المجتمع 
والثقافة

37145128455339651378

تكنولوجيا 
المعلومات

2193061238411213

اإلدارة 
والمعامالت 

التجارية
1033213533910043938846

العلوم 
الطبيعية 

والفيزيائية 
8210303161459

الهندسة 
والتقنيات 
ذات الصلة

639389478311

الزراعة 
والبيئة 

والعلوم 
المرتبطة به

0117310101

الخدمات 
الشخصية

101123101

000314011ال ينطبق

225933181,0644371,50119775272اإلجمالي
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