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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

املقدمة:

النظام الح�سائي للتعليم العايل هو نظام الكرتوين يقوم بجمع ون�سر بيانات تف�سيلية عن التعليم العايل تتمثل يف الطلبة والأكادمييني والإداريني يف جميع 
موؤ�س�سات التعليم العايل بال�سلطنة، اإ�سافة اإىل بياناتها املالية وبع�ض البيانات اخلا�سة بالبنية التحتية. وتتوىل وزارة التعليم العايل ممثلة مبركز القبول املوحد 
اإدارة هذا النظام من خالل مراجعة وتوثيق بيانات موؤ�س�سات التعليم العايل التي يتم جمعها وتوفريها ملختلف اجلهات احلكومية و مراكز البحوث والدرا�سات 

واجلهات املعنية الأخرى.

باأن  للدرا�سة يف اخلارج، علمَا  املبتعثني  الطلبة  بيانات  التقرير  ي�سمل  ال�سلطنة، كما  العايل داخل  التعليم  بيانات جميع موؤ�س�سات  التقرير على  ويحتوي هذا 
فرتة جمع البيانات يف النظام الإح�سائي كانت خالل الفرتة من ) 2012/3/1 اىل 2012/5/31( والتي مثلت البيانات خالل الفرتة من 2011/3/1م اإىل 
2012/2/29م، اأما بالن�سبة لبيانات اخلريجني فهي متثل اعداد الطلبة اخلريجني خالل العام الكادميي 2011/2010م ولقد مت ا�ستخراج هذه البيانات من 

النظام الإح�سائي بتاريخ 2013/5/13م.

مالحظات: 

z  جميع بيانات الطلبة داخل ال�سلطنة ل ت�سمل الكلية التقنية العليا مب�سقط والكلية التقنية باإبراء، لعدم توفر البيانات يف النظام الإح�سائي للعام الأكادميي
.2012/2011

z  للعام الإح�سائي  النظام  يف  البيانات  توفر  لعدم  ب�ساللة  التقنية  والكلية  مب�سقط  العليا  التقنية  الكلية  ت�سمل  ل  ال�سلطنة  داخل  العاملني  بيانات  جميع 
الأكادميي 2012/2011.

z = معدل النمو ال�سنوي

z = معدل النمو ال�سنوي للفرتة

معدل النمو ال�سنوي للفرتة الأوىل + معدل النمو ال�سنوي للفرتة الثانية
2

العدد يف ال�سنة اجلديدة - العدد يف ال�سنة ال�سابقة
العدد يف ال�سنة ال�سابقة
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Introduction:

The Higher Education Statistical System (HESS): is an electronic system designed to collect and disseminate detailed 

information about the higher education sector in the Sultanate of Oman. It provides information to help decision makers and 

other agencies in developing strategies and plans that seek to develop higher education.It also provides data to other entities 

for research purposes.

This report contains data on all institutions of higher education (HEIs) in the Sultanate including data of students on scholarship 

studying abroad. Note that the data collection period was during the period (01/03/2012 to 31/05/2012) which represented 

the data from 1/3/2011 to 29/2/2012.This report includes information of graduates of the academic year 2010/2011. Data was 

extracted from the system on 13/5/2013.

Notes:

 z Students data inside Oman does not include students’ data in the Higher College of Technology at Muscat and Ibra College 

of Technology since it was not available in HESS for the academic year2011/2012.

 z Staff’s data inside Oman does not include staff’s data in the Higher College of Technology at Muscat and Salalah College of 

Technology because there was no data available for that colleges in HESS for the academic year2011/2012.

 z Annual growth rate =

 z Annual growth rate =

(Annual growth rate for the first interval + Annual growth rate for the second interval)

(No. in new year -  No. in previous year)

No. in previous year

2
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

تعريفات:

حالة الطالب: الو�سع النهائي للطالب يف املوؤ�س�سة التعليمية التي يدر�ض فيها خالل العام الأكادميي الذي جتمع بياناته.

الطلبة اجلدد: هم الطلبة الذين األتحقوا مبوؤ�س�سات التعليم العايل خالل العام الأكادميي الذي جتمع بياناته، وي�سمل الطلبة الذين �سبق لهم اأن األتحقوا والذين 

مل يلتحقوا �سابقا بالتعليم العايل .

الطلبة الدار�سني: هم الطلبة اجلدد والطلبة العائدون للدرا�سة والطلبة على مقاعد الدرا�سة.

الطلبة اخلريجني: هم الطلبة الذين اأنهوا مقررات التعليم العايل الأكادميية بنجاح وح�سلوا على موؤهالت اأكادميية.

موؤهل  وت�سمل  البكالوريو�ض  موؤهل  قبل احل�سول على  التخ�س�سية  وال�سهادة  التخ�س�سي  املتقدم/  والدبلوم  الدبلوم  ت�سمل طلبة  الأوىل:  املرحلة اجلامعية 

البكالوريو�ض.

مرحلة الدرا�سات العليا: ت�سمل طلبة ال�سهادة التخ�س�سية بعد موؤهل البكالوريو�ض والدبلوم العايل/ دبلوم الدرا�سات العليا وموؤهل املاج�ستري والدكتوراه.  

ال�سنة التاأ�سي�سية: هي ال�سنة التح�سريية التي ت�سبق الربنامج الدرا�سي
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Definitions:

Student case: Student`s final status in HEI in the academic year for which data is collected.

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

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

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

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

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

Foundation year: It is the preparatory year that precedes the first year.
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

ال�صفحة قائمة اجلداول رقم اجلدول

26 اإجمايل عدد موؤ�س�سات التعليم العايل داخل ال�سلطنة يف كل حمافظة للعام الأكادميي 2012/2011م وعدد ال�سكان 1-1
27 عدد املرافق واخلدمات يف موؤ�س�سات التعليم العايل داخل ال�سلطنة ح�سب نوع املوؤ�س�سة للعام الأكادميي 2012/2011م 2-1
30 اأعداد الطلبة يف موؤ�س�سات التعليم العايل داخل ال�سلطنة ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 1-2
33 اإجمايل اأعداد الطلبة ح�سب حالة الطالب ونوع املوؤ�س�سة والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 2-2
35 اأعداد الطلبة التاركني للدرا�سة يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب �سبب املغادرة ونوع املوؤ�س�سة و النوع للعام الكادميي 2012/2011م 3-2
38 اأعداد الطلبة اجلدد يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية والنوع للعام الكادميي 2012/2011م 1-3
40 اأعداد الطلبة اجلدد يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 2-3
42 اأعداد الطلبة اجلدد ح�سب الفئة العمرية ونوع املوؤ�س�سة والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 3-3
44 اأعداد الطلبة اجلدد للمرحلة اجلامعية الأوىل يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي والنوع للعام الكادميي 2012/2011م 4-3
46 اأعداد الطلبة اجلدد ملرحلة الدرا�سات العليا يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي والنوع للعام الكادميي 2012/2011م 5-3
48 اأعداد الطلبة اجلدد ح�سب نوع التمويل ونوع املوؤ�س�سة والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 6-3
49 اأعداد الطلبة اجلدد يف موؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 7-3
50 اأعداد الطلبة اجلدد يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 8-3
52 اأعداد الطلبة اجلدد ح�سب طبيعة الدرا�سة ونوع املوؤ�س�سة والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 9-3
54 اأعداد الطلبة اجلدد ح�سب املوؤهل املطلوب ونوع املوؤ�س�سة واجلن�سية والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 10-3
55 اأعداد الطلبة اجلدد يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية واجلن�سية واملرحلة الدرا�سية للعام الأكادميي 2012/2011م 11-3
58 اأعداد الطلبة الدار�سني ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية واجلن�سية والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 1-4
60 اأعداد الطلبة الدار�سني يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 2-4
62 اأعداد الطلبة الدار�سني ح�سب الفئة العمرية ونوع املوؤ�س�سة والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 3-4
64 اأعداد الطلبة الدار�سني يف موؤ�س�سات التعليم العايل للمرحلة اجلامعية الأوىل ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي والنوع للعام الكادميي 2012/2011م 4-4
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3-3 Number of new entrants by age category, HEI type and gender in the academic year 2011/2012 42
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academic year 2011/2012 44
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academic year 2011/2012 46

3-6 Number of new entrants by type of fund, HEI type and gender in the academic year 2011/2012 48
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3-8 Number of new entrants in private HEIs by field of study and gender in the academic year 2011/2012 50

3-9 Number of new entrants by mode of study, HEI type and gender in the academic year 2011/2012 52

3-10 Number of new entrants by qualification aimed, HEI type, nationality and gender in the academic 
year 2011/2012 54

3-11 Number of new entrants in HEIs by HEI, nationality and level of study in the academic year 2011/2012 55

4-1 Number of current students by HEI, nationality and gender in the academic year 2011/2012 58

4-2 Number of current students in private HEIs by HEI and gender in the academic year 2011/2012 60
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academic year 2011/2012 64
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ال�صفحة قائمة اجلداول رقم اجلدول

66 اأعداد الطلبة الدار�سني  يف موؤ�س�سات التعليم العايل ملرحلة الدرا�سات العليا ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي والنوع للعام الكادميي 2012/2011م 5-4
67 اأعداد الطلبة الدار�سني ح�سب نوع التمويل ونوع املوؤ�س�سة والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 6-4
68 اأعداد الطلبة الدار�سني يف موؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 7-4
69 اأعداد الطلبة الدار�سني يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 8-4
71 اأعداد الطلبة الدار�سني ح�سب طبيعة الدرا�سة ونوع املوؤ�س�سة والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 9-4
73 اأعداد الطلبة الدار�سني ح�سب املوؤهل املطلوب ونوع املوؤ�س�سة واجلن�سية والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 10-4
75 اأعداد الطلبة الدار�سني يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية واجلن�سية واملرحلة الدرا�سية للعام الأكادميي 2012/2011م 11-4
78 اأعداد الطلبة اخلريجني ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية والنوع للعام الأكادميي 2011/2010م 1-5
80 اأعداد الطلبة اخلريجني يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية والنوع للعام الأكادميي 2011/2010م 2-5
82 اأعداد الطلبة اخلريجني ح�سب الفئة العمرية ونوع املوؤ�س�سة والنوع للعام الأكادميي 2011/2010م 3-5
84 اأعداد الطلبة اخلريجني للمرحلة اجلامعية الأوىل ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي والنوع للعام الكادميي  2011/2010م 4-5
86 اأعداد الطلبة اخلريجني ملرحلة الدرا�سات العليا ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي والنوع للعام الكادميي  2011/2010م 5-5
87 اأعداد الطلبة اخلريجني ح�سب نوع التمويل ونوع املوؤ�س�سة والنوع للعام الكادميي  2011/2010م 6-5
88 اأعداد الطلبة اخلريجني من موؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي والنوع للعام الأكادميي2011/2010م 7-5
89 اأعداد الطلبة اخلريجني من موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي والنوع للعام الأكادميي2011/2010م 8-5
91 اأعداد الطلبة اخلريجني ح�سب طبيعة الدرا�سة ونوع املوؤ�س�سة والنوع للعام الأكادميي 2011/2010م 9-5

93 اأعداد الطلبة اخلريجني ح�سب املوؤهل احلا�سل عليه ونوع املوؤ�س�سة واجلن�سية والنوع للعام الأكادميي 2011/2010م 10-5

94 اأعداد الطلبة اخلريجني يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية واجلن�سية واملرحلة الدرا�سية للعام الأكادميي 2011/2010م 11-5

98 اأعداد العاملني مبوؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب اأعلى موؤهل تعليمي حا�سل عليه ونوع املوؤ�س�سة والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 1-6
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5-5 Number of graduates in HEIs (Postgraduate students) by field of study and gender in the 
academic year 2010/2011 86

5-6 Number of graduates by type of fund, HEI type and gender in the academic year 2010/2011 87

5-7 Number of graduates in public HEIs by field of study and gender in the academic year 2010/2011 88

5-8 Number of graduates in private HEIs by field of study and gender in the academic year 2010/2011 89

5-9 Number of graduates by mode of study, HEI type and gender in the academic year 2010/2011 91

5-10 Number of graduates by qualification obtained, HEI type, nationality and gender in the academic year 2010/2011 93

5-11 Number of graduates in HEIs by HEI, nationality and level of study in the academic year 2010/2011 94

6-1 Number of employees by highest qualification held, HEI type and gender in the academic year 2011/2012 98
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

ال�صفحة قائمة اجلداول رقم اجلدول

100 اأعداد العاملني مبوؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب نوع العمل ونوع املوؤ�س�سة والنوع للعام الأكادميي2012/2011م 2-6

102 اأعداد العاملني مبوؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب نوع املوؤ�س�سة واجلن�سية والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 3-6

104 اأعداد العاملني مبوؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي ونوع املوؤ�س�سة والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 4-6

106 اأعداد الطلبة العمانيني خارج ال�سلطنة ح�سب الدولة والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 1-7

108 اإجمايل اأعداد الطلبة العمانيني خارج ال�سلطنة ح�سب حالة الطالب والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 2-7

110 اأعداد الطلبة العمانيني اجلدد خارج ال�سلطنة للمرحلة اجلامعية الأوىل ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي والنوع للعام الكادميي 2012/2011م 3-7

112 اأعداد الطلبة العمانيني اجلدد خارج ال�سلطنة ملرحلة الدرا�سات العليا ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي والنوع للعام الكادميي 2012/2011م 4-7

114 اأعداد الطلبة العمانيني اجلدد خارج ال�سلطنة ح�سب نوع التمويل والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 5-7

116 اأعداد الطلبة العمانيني اجلدد خارج ال�سلطنة ح�سب املوؤهل املطلوب والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 6-7

117 اأعداد الطلبة العمانيني الدار�سني خارج ال�سلطنة للمرحلة اجلامعية الأوىل ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي والنوع للعام الكادميي 2012/2011م 7-7

119 اأعداد الطلبة العمانيني الدار�سني خارج ال�سلطنة ملرحلة الدرا�سات العليا ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي والنوع للعام الكادميي 2012/2011م 8-7

121 اأعداد الطلبة العمانيني الدار�سني خارج ال�سلطنة ح�سب نوع التمويل والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 9-7

123 اأعداد الطلبة العمانيني الدار�سني خارج ال�سلطنة ح�سب املوؤهل املطلوب والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 10-7

124 اأعداد الطلبة العمانيني اخلريجني خارج ال�سلطنة للمرحلة اجلامعية الأوىل ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي والنوع للعام الكادميي 2011/2010م 11-7

126 اأعداد الطلبة العمانيني اخلريجني خارج ال�سلطنة ملرحلة الدرا�سات العليا ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي والنوع للعام الكادميي 2011/2010م 12-7

128 اأعداد الطلبة العمانيني اخلريجني خارج ال�سلطنة ح�سب املوؤهل احلا�سل عليه والنوع للعام الأكادميي 2011/2010م 13-7

130 اأعداد الطلبة العمانيني اخلريجني خارج ال�سلطنة ح�سب نوع التمويل والنوع للعام الأكادميي 2011/2010م 14-7
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Table number List of tables Page no.

6-2 Number of employees by employment type, HEI type and gender in the academic year 2011/2012 100

6-3 Number of employees by HEI type, nationality and gender in the academic year 2011/2012 102

6-4 Number of employees by field of study, HEI type and gender in the academic year 2011/2012 104

7-1 Total number of Omani students outside Oman by country and gender in the academic year 2011/2012 106

7-2 Total number of Omani students outside Oman by student case and gender in the academic year 2011/2012 108

7-3 Number of Omani new entrants outside Oman (Undergraduate students) by field of study and 
gender in the academic year 2011/2012 110

7-4 Number of Omani new entrants outside Oman (Postgraduate students) by field of study and 
gender in the academic year 2011/2012 112

7-5 Number of Omani new entrants outside Oman by type of fund and gender in the academic year 2011/2012 114

7-6 Number of Omani new entrants outside Oman by qualification aimed and gender in the academic year 2011/2012 116

7-7 Number of Omani current students outside Oman (Undergraduate students) by field of study and 
gender in the academic year 2011/2012 117

7-8 Number of Omani current students outside Oman (Postgraduate students) by field of study and 
gender in the academic year 2011/2012 119

7-9 Number of Omani current students outside Oman by type of fund and gender in the academic year 2011/2012 121

7-10 Number of Omani current students outside Oman by qualification aimed and gender in the 
academic year 2011/2012 123

7-11 Number of Omani graduates outside Oman (Undergraduate students) by field of study and gender 
in the academic year 2010/2011 124

7-12 Number of Omani graduates outside Oman (Postgraduate students) by field of study and gender 
in the academic year 2010/2011 126

7-13 Number of Omani graduates outside Oman by qualification obtained and gender in the academic year 2010/2011 128

7-14 Number of Omani graduates outside Oman by type of fund and gender in the academic year 2010/2011 130
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

ال�صفحة قائمة اجلداول رقم اجلدول

132 اأعداد الطلبة اجلدد يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية والعام الكادميي والنوع 1-8

134 اأعداد الطلبة الدار�سني يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية والعام الكادميي والنوع 2-8

136 اأعداد الطلبة اخلريجني يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية والعام الكادميي والنوع 3-8

138 اأعداد الطلبة اجلدد يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي والعام الكادميي واجلن�سية 4-8

140 اأعداد الطلبة الدار�سني يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي والعام الكادميي واجلن�سية 5-8

142 اأعداد الطلبة اخلريجني يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي والعام الكادميي واجلن�سية 6-8
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The annual statistical report of higher education
in academic year 2011/2012

Table number List of tables Page no.

8-1 Number of new entrants by HEI, academic year and gender 132

8-2 Number of current students by HEI, academic year and gender 134

8-3 Number of graduates by HEI, academic year and gender 136

8-4 Number of new entrants in HEIs by field of study, academic year and nationality 138

8-5 Number of current students in HEIs by field of study, academic year and nationality 140

8-6 Number of graduates in HEIs by field of study, academic year and nationality 142

book1 new1.indd   17 1/2/14   8:20 AM



18

التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

ال�صفحة قائمة الر�سوم البيانية رقم ال�سكل

31 اأعداد الطلبة )اجلدد والدار�سني( يف موؤ�س�سات التعليم العايل داخل ال�سلطنة ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية للعام الأكادميي 2012/2011م 1-2
32 ن�سبة اخلريجني من موؤ�س�سات التعليم العايل داخل ال�سلطنة ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية للعام الأكادميي 2011/2010م 2-2
34 ن�سبة الطلبة ح�سب حالة الطالب للعام الأكادميي 2012/2011م 3-2
36 اأعداد الطلبة التاركني للدرا�سة يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب �سبب املغادرة للعام الكادميي 2012/2011م 4-2
39 ن�سبة الطلبة اجلدد يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب النوع للعام الكادميي 2012/2011م 1-3
43 اأعداد الطلبة اجلدد ح�سب الفئة العمرية ونوع املوؤ�س�سة للعام الأكادميي 2012/2011م 2-3
45 اأجمايل الطلبة اجلدد للمرحلة اجلامعية الأوىل يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي للعام الكادميي 2012/2011م 3-3
47 اإجمايل الطلبة اجلدد ملرحلة الدرا�سات العليا يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي للعام الكادميي 2012/2011م 4-3
51 ن�سبة الطلبة اجلدد يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ح�سب النوع للعام الأكادميي 2012/2011م 5-3
53 اأعداد الطلبة اجلدد ح�سب النوع ونوع املوؤ�س�سة وطبيعة الدرا�سة للعام الأكادميي 2012/2011م 6-3
56 اأعداد الطلبة اجلدد يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب اجلن�سية واملرحلة الدرا�سية للعام الأكادميي 2012/2011م 7-3
59 اإجمايل الطلبة الدار�سني ح�سب النوع واملوؤ�س�سة التعليمية للعام الأكادميي 2012/2011م 1-4
63 اإجمايل الطلبة الدار�سني ح�سب الفئة العمرية ونوع املوؤ�س�سة للعام الأكادميي 2012/2011م 2-4
65 اإجمايل الطلبة الدار�سني  يف موؤ�س�سات التعليم العايل للمرحلة اجلامعية الأوىل ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي للعام الكادميي 2012/2011م 3-4
70 ن�سبة الطلبة الدار�سني يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ح�سب النوع للعام الأكادميي 2012/2011م 4-4
72 اإجمايل الطلبة الدار�سني ح�سب النوع ونوع املوؤ�س�سة وطبيعة الدرا�سة للعام الأكادميي 2012/2011م 5-4
76 اإجمايل الطلبة الدار�سني يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب اجلن�سية واملرحلة الدرا�سية للعام الأكادميي 2012/2011م 6-4
79 ن�سبة الطلبة اخلريجني ح�سب النوع للعام الأكادميي 2011/2010م 1-5

83 اأعداد الطلبة اخلريجني ح�سب الفئة العمرية ونوع املوؤ�س�سة للعام الأكادميي 2011/2010م 2-5

book1 new1.indd   18 1/2/14   8:20 AM



19
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Chart number List of charts page no.

2-1 Total number of students (New entrants and Current) in HEIs in Oman by HEI in the academic year 2011/2012 31

2-2 Percentage of graduates in HEIs in Oman by HEI in the academic year 2010/2011 32

2-3 Percentage of students by student case in the academic year 2011/2012 34

2-4 Total number of students who left study in HEIs by reason for leaving in the academic year 2011/2012 36

3-1 Percentage of new entrants by gender in the academic year 2011/2012 39

3-2 Number of new entrants by age category and HEI type in the academic year 2011/2012 43

3-3
Total number of new entrants (Undergraduate students) in HEIs by field of study
in the academic year 2011/2012

45

3-4 Total number of new entrants (Postgraduate students) in HEIs by field of study in the academic year 2011/2012 47

3-5 Percentage of new entrants in private HEIs by gender in the academic year 2011/2012 51

3-6 Number of new entrants by gender, HEI type and mode of study in the academic year 2011/2012 53

3-7 Number of new entrants in HEIs by nationality and level of study in the academic year 2011/2012 56

4-1 Number of current students by gender and HEI in the academic year 2011/2012 59

4-2 Total number of current students by age category and HEI type in the academic year 2011/2012 63

4-3
Total number of current students in HEIs (Undergraduate students) by field of study in the academic 
year 2011/2012

65

4-4 Percentage of current students in private HEIs by gender in the academic year 2011/2012 70

4-5 Total number of current students by gender, HEI type and mode of study in the academic year 2011/2012 72

4-6 Total number of current students in HEIs by nationality and level of study in the academic year 2011/2012 76

5-1 Percentage of graduates by gender in the academic year 2010/2011 79

5-2 Number of graduates by age category and HEI type in the academic year 2010/2011 83
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

ال�صفحة قائمة الر�سوم البيانية رقم ال�سكل

85 اإجمايل الطلبة اخلريجني للمرحلة اجلامعية الأوىل ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي للعام الكادميي  2011/2010م 3-5

90 ن�سبة الطلبة اخلريجني من موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ح�سب النوع للعام الأكادميي2011/2010م 4-5

92 اأعداد الطلبة اخلريجني ح�سب النوع ونوع املوؤ�س�سة وطبيعة الدرا�سة للعام الأكادميي 2011/2010م 5-5

95 اأعداد الطلبة اخلريجني ح�سب اجلن�سية واملرحلة الدرا�سية للعام الأكادميي 2011/2010م 6-5

99 اإجمايل العاملني مبوؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب اأعلى موؤهل تعليمي حا�سل عليه ونوع املوؤ�س�سة للعام الأكادميي 2012/2011م 1-6

101 اإجمايل العاملني مبوؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب نوع العمل ونوع املوؤ�س�سة للعام الأكادميي2012/2011م 2-6

103 ن�سبة العاملني مبوؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب اجلن�سية للعام الأكادميي 2012/2011م 3-6

109 اأعداد الطلبة العمانيني خارج ال�سلطنة ح�سب حالة الطالب للعام الأكادميي 2012/2011م 1-7

111 اأعداد الطلبة العمانيني اجلدد خارج ال�سلطنة للمرحلة اجلامعية الأوىل ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي للعام الكادميي 2012/2011م 2-7

113 اأعداد الطلبة العمانيني اجلدد خارج ال�سلطنة ملرحلة الدرا�سات العليا ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي للعام الكادميي 2012/2011م 3-7

115 اأعداد الطلبة العمانيني اجلدد خارج ال�سلطنة ح�سب نوع التمويل والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 4-7

118 اأعداد الطلبة العمانيني الدار�سني خارج ال�سلطنة للمرحلة اجلامعية الأوىل ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي للعام الكادميي 2012/2011م 5-7

120 اأعداد الطلبة العمانيني الدار�سني خارج ال�سلطنة ملرحلة الدرا�سات العليا ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي للعام الكادميي 2012/2011م 6-7

122 اأعداد الطلبة العمانيني الدار�سني خارج ال�سلطنة ح�سب نوع التمويل والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م 7-7

125 اأعداد الطلبة العمانيني اخلريجني خارج ال�سلطنة للمرحلة اجلامعية الأوىل ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي والنوع للعام الكادميي 2011/2010م 8-7

127 اأعداد الطلبة العمانيني اخلريجني خارج ال�سلطنة ملرحلة الدرا�سات العليا ح�سب التخ�س�ض الرئي�سي والنوع للعام الكادميي 2011/2010م 9-7

129 اأعداد الطلبة العمانيني اخلريجني خارج ال�سلطنة ح�سب املوؤهل احلا�سل عليه للعام الأكادميي 2011/2010م 10-7

133 اإجمايل اأعداد الطلبة اجلدد يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية والعام الكادميي 1-8
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The annual statistical report of higher education
in academic year 2011/2012

Chart number List of charts page no.

5-3 Total number of graduates in HEIs (Undergraduate students) by field of study in the academic year 2010/2011 85

5-4 Percentage of graduates in private HEIs by gender in the academic year 2010/2011 90

5-5 Number of graduates by gender, HEI type and mode of study in the academic year 2010/2011 92

5-6 Number of graduates by nationality and level of study in the academic year 2010/2011 95

6-1 Total number of employees by highest qualification held and HEI type in the academic year 2011/2012 99

6-2 Total number of employees by employment type and HEI type in the academic year 2011/2012 101

6-3 Percentage of employees by nationality in the academic year 2011/2012 103

7-1 Number of Omani students outside Oman by student case  in the academic year 2011/2012 109

7-2
Number of Omani new entrants outside Oman (Undergraduate students) by field of study in the 
academic year 2011/2012

111

7-3
Number of  Omani new entrants outside Oman (Postgraduate students)  by field of study in the 
academic year 2011/2012

113

7-4 Number of  Omani new entrants outside Oman  by type of fund and gender in the academic year 2011/2012 115

7-5
Number of  Omani current students outside Oman (Undergraduate students) by field of study in the 
academic year 2011/2012

118

7-6
Number of  Omani current students outside Oman (Postgraduate students) by field of study in the 
academic year 2011/2012

120

7-7 Number of  Omani current students outside Oman by type of fund and gender in the academic year 2011/2012 122

7-8
Number of  Omani  graduates outside Oman (Undergraduate students) by field of study and gender 
in the academic year 2010/2011

125

7-9
Number of  Omani  graduates outside Oman (Postgraduate students) by field of study and gender 
in the academic year 2010/2011

127

7-10 Number of  Omani  graduates outside Oman by qualification obtained in the academic year 2010/2011 129

8-1 Total number of new entrants by HEI and academic year 133
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

ال�صفحة قائمة الر�سوم البيانية رقم ال�سكل

135 اإجمايل اأعداد الطلبة الدار�سني يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب النوع والعام الكادميي 2-8

137 اإجمايل اأعداد الطلبة اخلريجني يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب النوع ونوع املوؤ�س�سة التعليمية والعام الكادميي 3-8

139 اإجمايل اأعداد الطلبة اجلدد يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب اجلن�سية والعام الكادميي 4-8

141 الن�سبة املئوية لأعداد الطلبة الدار�سني يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب اجلن�سية والعام الكادميي 5-8

143 الن�سبة املئوية لأعداد الطلبة اخلريجني يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب اجلن�سية والعام الكادميي 6-8
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The annual statistical report of higher education
in academic year 2011/2012

Chart number List of charts page no.

8-2 Total number of current students by gender and academic year 135

8-3 Total number of graduates by gender, HEI type and academic year 137

8-4 Total number of new entrants in HEIs by nationality and academic year 139

8-5 Percentage of total number of current students in HEIs by nationality and academic year 141

8-6 Percentage of total number of graduates in HEIs by nationality and academic year 143
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الف�صل الأول

البنية التحتية مل�ؤ�ص�صات التعليم العايل داخل ال�صلطنة

Chapter One 
The infrastructure of HEIs inside Oman 
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )1-1( جدول

اإجمايل عدد موؤ�س�سات التعليم العايل داخل ال�سلطنة يف كل حمافظة للعام الأكادميي 2012/2011م وعدد ال�سكان 

 Total number of  HEIs  inside Oman in each governorate in the academic year 2011/2012 and distribufion of population

Governorate

ن�سبة ال�سكان 

العمانيني لكل 

حمافظة اإىل 

اإجمايل ال�سكان 

العمانيني

عدد ال�سكان 

العمانيني**

ن�سبة ال�سكان  لكل 

حمافظة اإىل 

اإجمايل ال�سكان

عدد ال�سكان** 

)عماين+ غري 

عماين(

ن�سبة موؤ�س�سات 

التعليم العايل 

لكل حمافظة 

اإىل اإجمايل عدد 

املوؤ�س�سات

املجموع معهد كلية جامعة

املحافظة

Percent-
 age of
 Omani

population

Omani 
Popula-
tion**

 Percentage
of population

Population 
)Omani + non 

Omani(**

 Percentage
 of HEI per

 governorate to
 total number

of  HEIs

Total Institute College University

Muscat 20.80% 407006 28.00% 775878 49.15% 29 6 20 3 م�سقط

Al-Dakhliyah 13.70% 269069 11.80% 326651 8.47% 5 1 3 1 الداخلية

*Al- Sharqiyah 15.00% 293394 12.60% 350514 10.17% 6 2 3 1 *ال�سرقية

Al- Dhahirah 6.10% 118877 5.50% 151664 5.08% 3 1 2 0 الظاهرة

Al Buraymi 2.20% 43026 2.60% 72917 3.39% 2 0 1 1 الربميي

*Al-Batinah 31.70% 620950 27.90% 772590 16.95% 10 3 6 1 *الباطنة

Dhofar 8.40% 164073 9.00% 249729 6.78% 4 1 2 1 ظفار

Musandam 1.10% 21898 1.10% 31425 0.00% 0 0 0 0 م�سندم

Al-Wusta 1.00% 19043 1.50% 42111 0.00% 0 0 0 0 الو�سطى

Grand Total 100% 1957336 100% 2773479 100.00% 59 14 37 8 املجموع الكلي

* Include North and South Governorates *ت�سمل حمافظات ال�سمال واجلنوب
** Actual Result of General Census of Population Housing and Establishment from 
(12-21) December 2010 and The Registrated in the Directorate General of Civil  
Status (Mid-Year 2011) = 3,295,298 including 2,013,158 Omani.

**البيانات الفعلية للتعداد العام لل�سكان وامل�ساكن واملن�ساآت من )12-21( دي�سمرب 2010 اأما امل�سجلون 
يف الإدارة العامة لالأحوال املدنية )منت�سف عام 2011(= 3295298 منهم 2013158 عماين.

**Reference Statistical year book 2012- National Center for Statistics and 
Information

 ** امل�سدر الكتاب الإح�سائي ال�سنوي 2012- املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات
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The annual statistical report of higher education
in academic year 2011/2012

 Table )1-2( جدول

عدد املرافق واخلدمات يف موؤ�س�سات التعليم العايل داخل ال�سلطنة ح�سب نوع املوؤ�س�سة للعام الأكادميي 2012/2011م

Number of facilities and services in HEIs in Oman by HEI type in the academic year 2011/2012

املرافق واخلدمات

HEI typeنوع املوؤ�س�سة                           
Facilities and Services املجموع خا�سةحكومية

PublicPrivateTotal

272236508Computer labsخمتربات احلا�سوب

295205500Other labsاملختربات الأخرى

176159335Academic departmentsالأق�سام الأكادميية

433275Librariesاملكتبات

263662IT centers or departmentsمراكز/اأق�سام نظم املعلومات

474592Student affairs departmentsاأق�سام �سوؤون الطلبة

77177254Lecture hallsقاعات املحا�سرات الرئي�سية

59149208Number of students accommodationsعدد م�ساكن الطلبة التابعة للموؤ�س�سة

273461Number of admission departmentsعدد مراكز/اق�سام القبول

12189852203Number of  academic activitiesعدد الن�سطة التدري�سية

7106921402Number of  non academic activitiesعدد الن�سطة غري التدري�سية

112410472171Number of classrooms (fixed)عدد القاعات/ ال�سفوف الدرا�سية الثابته املتوفرة يف املوؤ�س�سة

8365148Number of classrooms (Portable / caravans)عدد القاعات/ ال�سفوف الدرا�سية املتحركة املتوفرة يف املوؤ�س�سة

353166Number of sports fields&  stadiumsعدد املالعب الريا�سية
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الف�صل الثاين

اإح�صاءات عامة

Chapter Two
General statistics
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

 Table )2-1( جدول

اأعداد الطلبة يف موؤ�س�سات التعليم العايل داخل ال�سلطنة ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م

Total number of students in HEIs in Oman by HEI and gender in the academic year 2011/2012

املوؤ�س�سة التعليمية

*اخلريجون 2011/2010مالدار�سون اجلدد

HEI
New entrantsCurrent students*Graduates

مثذمثذمثذ

MFTMFTMFT

1780204738277682766315345132614882814Sultan Qaboos Universityجامعة ال�سلطان قابو�ض

Technical Colleges**35021637513982814302125839163601276**الكليات التقنية

959111720763812446382757399801719Colleges of Applied Scienceكليات العلوم التطبيقية

16649866445413551809179758937Institutes of Healthاملعاهد ال�سحية

1358321849139688779123202Institute of Sharia Sciencesمعهد العلوم ال�سرعية

49201125716177184943022248716220937345943Private Institutionsموؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة

موؤ�س�سات التعليم العايل الع�سكرية 
144514958365892544258Military & Security HEIsوالأمنية

1160616644282503979748407882045702744713149Grand Totalالجمايل الكلي

Gradutes of 2010/ 2011** متثل خريجي العام الكادميي 2011/2010م

 Technical Colleges: not included (no data available)  Higher College **** الكليات التقنية با�ستثناء الكلية التقنية العليا مب�سقط والكلية التقنية باإبراء.
of Technology at Muscat and Ibra College of Technology.
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The annual statistical report of higher education
in academic year 2011/2012

Chart )2-1( سكل�

اأعداد الطلبة ) اجلدد والدار�سني( يف موؤ�س�سات التعليم العايل داخل ال�سلطنة ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية للعام الأكادميي 2012/2011م

Total number of students )New entrants and Current( in HEIs in Oman by HEI in the academic year 2011/2012
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

  Chart  )2-2(  سكل�

ن�سبة اخلريجني من موؤ�س�سات التعليم العايل داخل ال�سلطنة ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية للعام الأكادميي 2011/2010م

 Percentage of graduates in HEIs in Oman by HEI in the academic year 2010/2011
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The annual statistical report of higher education
in academic year 2011/2012

 Table )2-2( جدول

اإجمايل اأعداد الطلبة ح�سب حالة الطالب ونوع املوؤ�س�سة والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م

Total number of students by student case, HEI type and gender in the academic year 2011/2012

حالة الطالب

HEI typeنوع املوؤ�س�سة
املجموع

Total
Student case

حكومية

Public
خا�سة

Private

مثذمثذمثذ

MFTMFTMFT

New entrant 668653871207349201125716177116061664428250طالب جديد

142701247326743128661819331059271363066657802Current studentعلى مقعد الدرا�سة

50227254258011225926021194Returning after postponingعائد للدرا�سة بعد التاأجيل

3511463031616542107Returning  after Withdrawalعائد للدرا�سة بعد ان�سحاب

262292554136161297398453851Transferred  to  an institutionمنتقل اىل املوؤ�س�سة

Transferred  508471979911492405996201219منتقل من املوؤ�س�سة

325118443927636156312527542006Postponedموؤجل

15012991800189418103704339521095504Left studyتارك الدرا�سة

236371907342710214063281754223450435189096933Grand totalالجمايل الكلي

Data above does not include graduates **البيان اأعاله ل ي�سمل الطلبة اخلريجني
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Chart )2-3( سكل�

ن�سبة الطلبة ح�سب حالة الطالب للعام الأكادميي 2012/2011م

Percentage of students by student case in the academic year 2011/2012
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The annual statistical report of higher education
in academic year 2011/2012

Table )2-3( جدول

اأعداد الطلبة التاركني للدرا�سة يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب �سبب املغادرة ونوع املوؤ�س�سة والنوع للعام الكادميي 2012/2011م

Total number of students who left study in HEIs by reason for leaving HEI type and gender in the academic year 2011/2012

�سبب املغادرة

املجموعHEI typeنوع املوؤ�س�سة                                                                                                       

TotalReason for leaving  HEIs
حكومية

Public
خا�سة

Private
مثذمثذمثذ

MFTMFTMFT

3452036527934727374Expelledف�سل

405504551041411850964573Academic failure/not permitted to countinueف�سل اكادميي وغري م�سموح باملوا�سلة

524294000524294Lack of desire to continue the studyعدم الرغبة يف موا�سلة الدرا�سة

31491405112810682196144211592601Other personal reasonsظروف �سخ�سية

Gone into employment 111241354184915232184تعيني بوظيفة

263693323383927306014611062Interruption of the studyانقطاع عن الدرا�سة

Death 1031302210515الوفاة

Financial reasons 000273305578273305578ا�سباب مالية

1018142291423Health reasonsا�سباب �سحية

15012991800189418103704339521095504Grand totalالجمايل الكلي
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Chart )2-4( سكل�

اأعداد الطلبة التاركني للدرا�سة يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب �سبب املغادرة للعام الكادميي 2012/2011م

Total number of students who left study in HEIs by reason for leaving in the academic year 2011/2012
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الف�سل الثالث

الطلبة اجلدد يف موؤ�س�سات التعليم العايل داخل ال�سلطنة

Chapter Three
New entrants to HEIs inside Oman
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

 Table )3-1( جدول

اأعداد الطلبة اجلدد يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية والنوع للعام الكادميي 2012/2011م

Number of new entrants by HEI and gender in the academic year 2011/2012

املوؤ�س�سة التعليمية

Gender                                                النوع
الن�سبة

Percentage
HEI

مثذ

MFT

Sultan Qaboos University%17802047382713.55جامعة ال�سلطان قابو�ض

Technical Colleges*%35021637513918.19* الكليات التقنية

Colleges of Applied Science%959111720767.35كليات العلوم التطبيقية

Institutes of Health%1664986642.35املعاهد ال�سحية

Institute of sharia Sciences%135832180.77معهد العلوم ال�سرعية

Private Institutions%4920112571617757.26موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة

Military & Security HEIs%14451490.53موؤ�س�سات التعليم العايل الع�سكرية والمنية

Grand total%116061664428250100الجمايل الكلي

Percentage%100%58.92%41.08الن�سبة

 Technical Colleges: not included (no data available) Higher College ** الكليات التقنية با�ستثناء الكلية التقنية العليا مب�سقط والكلية التقنية باإبراء.
of Technology at Muscat and Ibra College of Technology.
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The annual statistical report of higher education
in academic year 2011/2012

Chart )3-1( سكل�

ن�سبة الطلبة اجلدد يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب النوع للعام الكادميي 2012/2011م

Percentage of new entrants by gender in the academic year 2011/2012
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )3-2( جدول

اأعداد الطلبة اجلدد يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ح�سب املوؤ�س�سة والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م

Number of new entrants in private HEIs by HEI and gender in the academic year 2011/2012

املوؤ�س�سة التعليمية

Genderالنوع
الن�سبة

Percentage
HEI

مثذ

MFT

Nizwa University%3081856216413.38جامعة نزوى

Sohar University%4111632204312.63جامعة �سحار

Middle East College of Information Technology%50673212387.65كلية ال�سرق الأو�سط لتقنية املعلومات

Caledonian College of Engineering%54853810866.71كلية كاليدونيان الهند�سية

Dhofar University%1887719595.93جامعة ظفار

Al-Buraimy College%3625318935.52كلية الربميي

Majan College%3703537234.47كلية جمان

Al-Buraimy University%1305616914.27جامعة الربميي

Al-Sharqiya University%716086794.20جامعة ال�سرقية

Mazon College%1364946303.89كلية مزون
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The annual statistical report of higher education
in academic year 2011/2012

 Continued Table )3-2( تابع جدول

اأعداد الطلبة اجلدد يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ح�سب املوؤ�س�سة والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م

  Number of new entrants in private HEIs by HEI and gender in the academic year 2011/2012

املوؤ�س�سة التعليمية

النسبةGender  النوع                           

Percentage
HEI مثذ

MFT
Sur University College%1633735363.31كلية �سور اجلامعية

Gulf College%3731104832.99كلية اخلليج

Waljat College of Applied Science%1572574142.56كليات وجلات للعلوم التطبيقية

Scientific College of Design%83793872.39الكلية العلمية للت�سميم

Oman Management and Technology College%932643572.21كلية عمان لالإدارة والتكنولوجيا

Arab Open University%2321243562.19اجلامعة العربية املفتوحة

The International College for Engineering and Management%2321233552.19الكلية الدولية للهند�سة والإدارة

Al-Zahra College for Women%03403402.10كلية الزهراء للبنات

Oman Medical College%173113282.03كلية عمان الطبية

Muscat College%1581463041.88كلية م�سقط

International Maritime College Oman%1491272761.71كلية عمان البحرية الدولية

Modern College of Business and Science%981602581.59الكلية احلديثة للتجارة والعلوم

Oman Tourism College%901272171.34كلية عمان لل�سياحة

College of Banking and Financial Studies%651001651.02كلية الدرا�سات امل�سرفية واملالية

German University of Technology%37971340.83اجلامعة الأملانية للتكنولوجيا يف عمان

Al-Bayan College%1374870.54كلية البيان

Oman Dental College%569740.46كلية عمان لطب الأ�سنان

Grand total%49201125716177100الإجمايل الكلي

Percentage%100%69.59%30.41الن�سبة
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )3-3( جدول

اأعداد الطلبة اجلدد ح�سب الفئة العمرية ونوع املوؤ�س�سة والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م

Number of new entrants by age category, HEI type and gender in the academic year 2011/2012

 Age
category

النسبة
Percentage

املجموع

Total

HEI type نوع املوؤ�س�سة

الفئة العمرية

خا�سة 

Private
حكومية

Public
م ث ذ م ث ذ م ث ذ

T F M T F M T F M

Less than 18 0.06% 17 14 3 15 12 3 2 2 0 أقل من 18

18-20 69.99% 19771 12450 7321 9993 8075 1918 9778 4375 5403 20-18

21-24 17.12% 4836 2844 1992 3356 2276 1080 1480 568 912 24-21

25-29 6.25% 1765 726 1039 1415 514 901 350 212 138 29-25

30-35 4.33% 1224 417 807 960 266 694 264 151 113 35-30

36-39 1.31% 371 119 252 271 73 198 100    46 54 39-36

or more 40 0.94% 266 74 192 167 41 126 99 33 66 40 فما فوق

Grand  total 100% 28250 16644 11606 16177 11257 4920 12073 5387 6686 الجمايل الكلي
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Table )3-3( جدول

اأعداد الطلبة اجلدد ح�سب الفئة العمرية ونوع املوؤ�س�سة للعام الأكادميي 2012/2011م

Number of new entrants by age category and HEI type in the academic year 2011/2012
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )3-4( جدول

اأعداد الطلبة اجلدد للمرحلة اجلامعية الأوىل يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي والنوع للعام الكادميي 2012/2011م

Number of new entrants (Undergraduate students) in HEIs by field of study and gender in the academic year 2011/2012

التخ�س�ص الرئي�سي

Genderالنوع                  
الن�سبة

Percentage
Field of study مثذ

MFT
Management and commerce%28944267716126.17الإدارة والتجارة

Education%2483225702.08الرتبية

Society and culture%46596514305.23الثقافة واملجتمع

Personal services%4370.03اخلدمات ال�سخ�سية

Religion and philosophy%2113785892.15الدين والفل�سفة

Agriculture environment and related studies%1771753521.29الزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة بها

Health%360137517356.34ال�سحة

Natural and physical sciences%46665611224.10العلوم الطبيعية والفيزيائية

Architecture and building%883644521.65العمارة والإن�ساء

Creative arts%1686628303.03الفنون الإبداعية

Engineering and related technologies%36702448611822.35الهند�سة والتكنولوجيا املرتبطة بها

Information technology%20623777583921.34تكنولوجيا املعلومات

Not applicable*%37578811634.25*  ل ينطبق

Grand total%111881618027368100الجمايل الكلي

Percentage%100%59.12%40.88الن�سبة

Not applicable : Students in the foundation programs* * الينطبق: طالب السنة التأسيسية
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Chart )3-3( سكل�

اأجمايل الطلبة اجلدد للمرحلة اجلامعية الأوىل يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي للعام الكادميي 2012/2011م

Total number of new entrants (Undergraduate students) in HEIs by field of study in the academic year 2011/2012
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )3-5( جدول

اأعداد الطلبة اجلدد ملرحلة الدرا�سات العليا يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي والنوع للعام الكادميي 2012/2011م

Number of new entrants (Postgraduate students) in HEIs by field of study and gender in the academic year 2011/2012

التخ�س�ص الرئي�سي

Genderالنوع                                                                                  
الن�سبة

Percentage
Field of study مثذ

MFT

Management and commerce%1268320923.70الإدارة والتجارة

Education%10215425629.02الرتبية

Society and culture%3335687.71الثقافة واملجتمع

Religion and philosophy%1837556.24الدين والفل�سفة

Agriculture environment and related studies%321242.72الزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة بها

Health%620262.95ال�سحة

Natural and physical sciences%1431455.10العلوم الطبيعية والفيزيائية

Engineering and related technologies%6226889.98الهند�سة والتكنولوجيا املرتبطة بها

Information technology%545711112.59تكنولوجيا املعلومات

Grand total%418464882100الإجمايل الكلي

Percentage%100%52.61%47.39الن�سبة
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Chart )3-4( سكل�

اإجمايل الطلبة اجلدد ملرحلة الدرا�سات العليا يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي للعام الكادميي 2012/2011م

Total number of new entrants (Postgraduate students) in HEIs by field of study in the academic year 2011/2012
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )3-6( جدول

اأعداد الطلبة اجلدد ح�سب نوع التمويل ونوع املوؤ�س�سة والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م

Number of new entrants by type of fund, HEI type and gender in the academic year 2011/2012

Type of fund
الن�سبة

Percentage

املجموع

Total

HEI type نوع املوؤ�س�سة   

نوع التمويل

خا�سة حكومية

Private Public
م ث ذ م ث ذ م ث ذ

T F M T F M T F M

Full internal scholarship 8.34% 2357 1903 454 2355 1902 453 2 1 1 بعثة داخلية كاملة

 Full internal scholarship
for social welfare 9.03% 2551 1803 748 2551 1803 748 0 0 0

بعثة داخلية كاملة لل�سمان 
الجتماعي

Partial internal scholarship 13.42% 3790 3404 386 3749 3401 348 41 3 38 بعثة داخلية جزئية

 Partial Internal scholarship
for low-income 3.43% 969 763 206 969 763 206 0 0 0

بعثة داخلية جزئية لذوي الدخل 
املحدود

Full internal grant 0.93% 262 178 84 262 178 84 0 0 0 منحة داخلية كاملة

Partial internal grant 1.00% 282 162 120 282 162 120 0 0 0 منحة داخلية جزئية
Other internal  Scholar-
ships or grants 0.21% 59 21 38 59 21 38 0 0 0 منح اوبعثات داخلية

Public seat 40.34% 11396 5070 6326 0 0 0 11396 5070 6326 مقعد حكومي

Seat for non Omanis 0.28% 80 36 44 0 0 0 80 36 44 مقعد لغريالعمانيني

Self payment in Oman 22.61% 6386 3303 3083 5950 3027 2923 436 276 160 نفقة خا�سة للدار�سني يف الداخل

Unknown 0.42% 118 1 117 0 0 0 118 1 117 غري مبني

Grand total 100% 28250 16644 11606 16177 11257 4920 12073 5387 6686 الجمايل الكلي
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The annual statistical report of higher education
in academic year 2011/2012

Table )3-7( جدول

اأعداد الطلبة اجلدد يف موؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م

Number of new entrants in public HEIs by field of study and gender in the academic year 2011/2012

التخ�س�ص الرئي�سي

النسبةGenderالنوع                         

Percentage
Field of study مثذ

MFT
Management and commerce%12731185245820.36الإدارة والتجارة

Society and culture%2802114914.07الثقافة واملجتمع

Education%2873696565.43الرتبية

Religion and philosophy%2294156445.33الفل�سفة والدين

Agriculture environment and related studies%1681893572.96الزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة بها

Health%2717069778.09ال�سحة

Natural and physical sciences%4634749377.76العلوم الطبيعية والفيزيائية

Creative arts%1351422772.29الفنون الإبداعية

Engineering, and related technologies%2405518292324.21الهند�سة والتكنولوجيا املرتبطة بها

Information technology%935965190015.74تكنولوجيا املعلومات

Not applicable*%2402134533.75* لينطبق

Grand total%6686538712073100املجموع العام

Percentage%100%44.62%55.38الن�سبة

 Not applicable: Students in foundation programs** لينطبق: طالب ال�سنة التاأ�سي�سية

book1 new1.indd   49 1/2/14   8:20 AM



50

التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )3-8( جدول

اأعداد الطلبة اجلدد يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م

Number of new entrants in private HEIs by field of study and gender in the academic year 2011/2012

التخ�س�ص الرئي�سي

Genderالنوع                    
الن�سبة

PercentageField of study مثذ
MFT

Management and commerce%17473165491230.36الإدارة والتجارة

Society and culture%21878910076.22الثقافة واملجتمع

Education%631071701.05الرتبية

Personal services%4370.04اخلدمات ال�سخ�سية

Agriculture environment and related studies%127190.12الزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة بها

Health%956897844.85ال�سحة

Natural and physical sciences%172132301.42العلوم الطبيعية والفيزيائية

Architecture, and building%883644522.79العمارة والإن�ساء

Creative arts%335205533.42الفنون الإبداعية

Engineering, and related technologies%13271956328320.29الهند�سة والتكنولوجيا املرتبطة بها

Information technology%11812869405025.04تكنولوجيا املعلومات

Not applicable*%1355757104.39* لينطبق

Grand total%49201125716177100الجمايل الكلي

Percentage%100%69.59%30.41الن�سبة

 Not applicable: Students in foundation programs**  لينطبق: طالب ال�سنة التاأ�سي�سية                                                                                   
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Chart )3-5( سكل�

ن�سبة الطلبة اجلدد يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ح�سب النوع للعام الأكادميي 2012/2011م

Percentage of new entrants in private HEIs by gender in the academic year 2011/2012
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )3-9( جدول

اأعداد الطلبة اجلدد ح�سب طبيعة الدرا�سة ونوع املوؤ�س�سة والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م

Number of new entrants by mode of study HEI type and gender in the academic year 2011/2012

 Mode of
study

الن�سبة

Percentage

املجموع

Total

HEI type نوع املوؤ�س�سة

طبيعة الدرا�سة

خا�سة

Private
حكومية

Public

م

T

ث

F

ذ

M

م

T

ث

F

ذ

M

م

T

ث

F

ذ

M

Full time 93.30% 26357 16146 10211 14549 10916 3633 11808 5230 6578 دوام كلي

Part time 6.70% 1893 498 1395 1628 341 1287 265 157 108 دوام جزئي

Grand total 100% 28250 16644 11606 16177 11257 4920 12073 5387 6686 الجمايل الكلي
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in academic year 2011/2012

Chart )3-6( سكل�

اأعداد الطلبة اجلدد ح�سب النوع ونوع املوؤ�س�سة وطبيعة الدرا�سة للعام الأكادميي 2012/2011م

Number of new entrants by gender HEI type and mode of study in the academic year 2011/2012
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )3-10( جدول

اأعداد الطلبة اجلدد ح�سب املوؤهل املطلوب ونوع املوؤ�س�سة واجلن�سية والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م

Number of new entrants by qualification aimed HEI type nationality and gender in the academic year 2011/2012

 Qualification
aimed

 HEI
type

املجموع  غري عماين  عماين

نوع 

املوؤ�س�سة
املوؤهل املطلوب

Total Non Omani Omani 
م ث ذ م ث ذ م ث ذ

T F M T F M T F M

Diploma

Public 3150 1220 1930 0 0 0 3150 1220 1930 حكومية

Privateدبلوم 5674 3900 1774 92 34 58 5582 3866 1716 خا�سة

Total 8824 5120 3704 92 34 58 8732 5086 3646 املجموع

Advance diploma\
specialized

Public 23 23 0 0 0 0 23 23 0 حكومية
دبلوم متقدم/ 

Privateتخ�س�سي 388 216 172 9 4 5 379 212 167 خا�سة

Total 411 239 172 9 4 5 402 235 167 املجموع

Bachelor

Public 8400 3816 4584 70 28 42 8330 3788 4542 حكومية

Privateبكالوريو�ض 9733 7005 2728 393 157 236 9340 6848 2492 خا�سة

Total 18133 10821 7312 463 185 278 17670 10636 7034 املجموع

Master degree

Public 470 317 153 22 12 10 448 305 143 حكومية

Privateماج�ستري 382 136 246 9 3 6 373 133 240 خا�سة

Total 852 453 399 31 15 16 821 438 383 املجموع

PHD
Public 30 11 19 10 5 5 20 6 14 حكومية

دكتوراه
Total 30 11 19 10 5 5 20 6 14 املجموع

Grand total 28250 16644 11606 605 243 362 27645 16401 11244 الجمايل الكلي
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The annual statistical report of higher education
in academic year 2011/2012

Table )3-11( جدول

اأعداد الطلبة اجلدد يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية واجلن�سية واملرحلة الدرا�سية للعام الأكادميي 2012/2011م

Number of new entrants in HEIs by HEI nationality and level of study in the academic year 2011/2012

املوؤ�س�سة 

التعليمية 

Omani  عماينNon Omani  غري عماين

الجمايل الكلي

Grand totalHEI املرحلة اجلامعية

 الوىل 

Undergraduates

مرحلة الدرا�سات

 العليا  

Postgraduates

املجموع

Total

املرحلة اجلامعية

 الوىل

Undergraduates

مرحلة الدرا�سات

 العليا  

Postgraduates

املجموع 

Total

جامعة ال�سلطان 
  330646837742132533827Sultan Qaboosقابو�ض

University

Technical Colleges *5139051390005139* الكليات التقنية
كليات العلوم 

 206302063130132076Colleges of Appliedالتطبيقية
Science

معاهد العلوم 
6640664000664Institutes of Healthال�سحية

معهد العلوم 
  182018236036218Institute of Shariaال�سرعية

Sciences
موؤ�س�سات التعليم 

1530137315674494950316177Private Institutionsالعايل اخلا�سة

موؤ�س�سات التعليم 
العايل الع�سكرية 

والمنية
1490149000149Military & Security 

HEIs

26804841276455644160528250Grand totalالجمايل الكلي

Percentage%100%2.14%0.15%2.00%97.86%2.98%94.88الن�سبة

 Technical Colleges: not including (no data available)  Higher College of Technology at Muscat** الكليات التقنية با�ستثناء الكلية التقنية العليا مب�سقط والكلية التقنية باإبراء.
and Ibra College of Technology.
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Chart )3-7( سكل�

اأعداد الطلبة اجلدد يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب اجلن�سية واملرحلة الدرا�سية للعام الأكادميي 2012/2011م

Number of new entrants in HEIs by nationality and level of study in the academic year 2011/2012
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Chapter Four

Current students in HEIs inside Oman
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )4-1( جدول

اأعداد الطلبة الدار�سني ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية واجلن�سية والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م

Number of current students by HEI nationality and gender in the academic year 2011/2012

املوؤ�س�سة التعليمية

Nationalityاجلن�سية
املجموع

Total
الن�سبة

 PercentageHEI

غري عماينعماين

OmaniNon Omani

مثذمثذمثذ

MFTMFTMFT

  Sultan Qaboos% 76037582151857981160768276631534517.40جامعة ال�سلطان قابو�ض
University

Technical Colleges*% 8281430212583000828143021258314.27* الكليات التقنية

 Colleges of Applied% 3792444982412014343812446382759.38كليات العلوم التطبيقية
Science

Institutes of Health% 45413551809000454135518092.05املعاهد ال�سحية

 Institute of Sharia% 40237377589231124913968871.01معهد العلوم ال�سرعية
Sciences

موؤ�س�سات التعليم العايل 
Private Institutions% 1715029357465071344865220918494302224871655.23اخلا�سة

موؤ�س�سات التعليم العايل 
 Military & Security% 583658900058365890.67الع�سكرية والمنية

HEIs

Grand total% 38265474248568915329832515397974840788204100الجمايل الكلي

* الكليات التقنية با�ستثناء الكلية التقنية العليا مب�سقط والكلية التقنية 
باإبراء.

* Technical Colleges: not including (no data available) Higher College of Technology  
at Muscat and Ibra College of Technology.
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The annual statistical report of higher education
in academic year 2011/2012

Chart )4-1( سكل�

اإجمايل الطلبة الدار�سني يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب نوع املوؤ�س�سة  للعام الأكادميي 2012/2011م

Total number of current students in HEIs by HEI type in the academic year 2011/2012
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )4-2( جدول

اأعداد الطلبة الدار�سني يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م

 Number of current students in private HEIs by HEI and gender in the academic year 2011/2012

املوؤ�س�سة التعليمية

Genderالنوع                                    
الن�سبة

 Percentage
HEI

مثذ

MFT

Nizwa University%13865953733915.06جامعة نزوى

Sohar University%12943922521610.71جامعة �سحار

Middle East College of Information %1994196539598.13كلية ال�سرق الأو�سط لتقنية املعلومات
Technology

Caledonian College of Engineering%2043123532786.73كلية كاليدونيان الهند�سية

Dhofar University%984207030546.27جامعة ظفار

Gulf College%211571428295.81كلية اخلليج

Majan College%1363108024435.01كلية جمان

Al-Buraimy College%978138123594.84كلية الربميي

Arab Open University%103078618163.73اجلامعة العربية املفتوحة

Mazon College%260118514452.97كلية مزون
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The annual statistical report of higher education
in academic year 2011/2012

Continue Table )4-2( تابع جدول

 اأعداد الطلبة الدار�سني يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م

 Number of current students in private HEIs by HEI and gender in the academic year 2011/2012

املوؤ�س�سة التعليمية

Gender  النوع                           
الن�سبة

Percentage
HEI

مثذ

MFT
Sur University College%55474212962.66كلية �سور اجلامعية

Muscat College%68558112662.60كلية م�سقط
Al-Zahra College for Women%0121912192.50كلية الزهراء للبنات

Waljat College of Applied Science%54363811812.42كليات وجلات للعلوم التطبيقية
College of Banking and Financial Studies%39371911122.28كلية الدرا�سات امل�سرفية واملالية

International Maritime College Oman%68238510672.19كلية عمان البحرية الدولية
Oman Medical College%11091010202.09كلية عمان الطبية

The International College for Engineering %7052949992.05الكلية الدولية للهند�سة والإدارة
and Management

Al-Buraimy University%2187759932.04جامعة الربميي

Scientific College of Design%669089742.00الكلية العلمية للت�سميم

Al-Sharqiya University%1347248581.76جامعة ال�سرقية

Modern College of Business and Science%2674737401.52الكلية احلديثة للتجارة والعلوم

Oman Management and Technology College%2644497131.46كلية عمان لالإدارة والتكنولوجيا

Oman Tourism College%1772824590.94كلية عمان لل�سياحة

German University of Technology%1092613700.76اجلامعة الأملانية للتكنولوجيا يف عمان

Oman Dental College%592973560.73كلية عمان لطب الأ�سنان

Al-Bayan College%812743550.73كلية البيان

Grand total% 184943022248716100الجمايل الكلي

Percentage %100%62.04%37.96الن�سبة
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )4-3( جدول

اأعداد الطلبة الدار�سني ح�سب الفئة العمرية ونوع املوؤ�س�سة والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م

Number of current students by age category HEI type and gender in the academic year 2011/2012

Age category
الن�سبة

Percentage

املجموع

Total

HEI type نوع املوؤ�س�سة

الفئة العمرية
خا�سة حكومية

Private Public
م ث ذ م ث ذ م ث ذ
T F M T F M T F M

Less than 18 0.03% 26 21 5 14 11 3 6 4 2 اأقل من 18

18-20 34.56% 30484 18382 12102 14159 10985 3174 16331 7403 8928 20-18

21-24 46.77% 41254 23443 17811 20995 14008 6987 20259 9435 10824 24-21

25-29 10.83% 9553 4334 5219 7767 3517 4250 1786 817 969 29-25

30-35 4.97% 4382 1545 2837 3721 1184 2537 661 361 300 35-30

36-39 1.68% 1478 440 1038 1245 339 906 233 101 132 39-36

40 or more 1.16% 1027 242 785 815 178 637 212 64 148 40 فما فوق

Grand total 100% 88204 48407 39797 48716 30222 18494 39488 18185 21303 الجمايل الكلي
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The annual statistical report of higher education
in academic year 2011/2012

Chart )4-2( سكل�

اإجمايل الطلبة الدار�سني ح�سب الفئة العمرية ونوع املوؤ�س�سة للعام الأكادميي 2012/2011م

Total number of current students by age category and HEI type in the academic year 2011/2012
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )4-4( جدول

اأعداد الطلبة الدار�سني يف موؤ�س�سات التعليم العايل للمرحلة اجلامعية الأوىل ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي والنوع للعام الكادميي 2012/2011م

Number of current students in HEIs (Undergraduate students) by field of study and gender in the academic year 2011/2012

التخ�س�ص الرئي�سي

Genderالنوع
الن�سبة

Percentage
Field of study املجموعثذ

MFTotal
Management and commerce%9893112392113224.76الإدارة والتجارة

Society and culture%1692447661687.23الثقافة واملجتمع

Education%1104213732413.80الرتبية

Personal services%3316490.06اخلدمات ال�سخ�سية

Religion and philosophy%768142021882.56الدين و الفل�سفة

Agriculture environment and related studies%77871314911.75الزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة بها

Health%1185473659216.94ال�سحة

Natural and physical sciences%1352213934914.09العلوم الطبيعية والفيزيائية

Architecture and building%40581912241.43العمارة والإن�ساء

Creative arts%768257533433.92الفنون الإبداعية

Engineering and related technologies%1209753711746820.46الهند�سة والتكنولوجيا املرتبطة بها

Information technology%718797621694919.86تكنولوجيا املعلومات

Not applicable*%1058163926973.16* ل ينطبق

Grand total%383204704285362100الإجمايل الكلي

 Percentage%100%55.11%44.89الن�سبة

 Students in foundation programs Not applicable* * لينطبق: طالب ال�سنة التاأ�سي�سية
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The annual statistical report of higher education
in academic year 2011/2012

Chart )4-3( سكل�

اإجمايل الطلبة الدار�سني  يف موؤ�س�سات التعليم العايل للمرحلة اجلامعية الأوىل ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي للعام الكادميي 2012/2011م

 Total number of current students in HEIs (Undergraduate students) by field of study in the academic year 2011/2012
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )4-5( جدول

اأعداد الطلبة الدار�سني  يف موؤ�س�سات التعليم العايل ملرحلة الدرا�سات العليا ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي والنوع للعام الكادميي 2012/2011م

Number of current students in HEIs (Postgraduate students) by field of study and gender in the academic year 2011/2012

التخ�س�ص الرئي�سي

Genderالنوع
الن�سبة

Percentage
Field of study

مثذ

MFT
Management and commerce%43722666323.33الإدارة والتجارة

Society and culture%19111830910.87الثقافة واملجتمع

Education%32842875626.60الرتبية

Religion and philosophy%541011555.45الدين والفل�سفة

-Agriculture environment and related stud%1645612.15الزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة بها
ies

Health%13820934712.21ال�سحة

Natural and physical sciences%25801053.69العلوم الطبيعية والفيزيائية

Engineering and related technologies%170752458.62الهند�سة والتكنولوجيا املرتبطة بها

Information technology%118832017.07تكنولوجيا املعلومات

Grand total%147713652842100الإجمايل الكلي

Percentage %100%48.03%51.97الن�سبة
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Table )4-6( جدول

اأعداد الطلبة الدار�سني ح�سب نوع التمويل ونوع املوؤ�س�سة و النوع للعام الأكادميي 2012/2011م

Number of current students by type of fund HEI type and gender in the academic year 2011/2012

Type of fund

املجموع 

Total

HEI type نوع املوؤ�س�سة

نوع التمويل

خا�سة حكومية

Private Public
م ث ذ م ث ذ م ث ذ
T F M T F M T F M

Full internal scholarship 3865 2718 1147 3862 2716 1146 3 2 1 بعثة داخلية كاملة

 Full  internal scholarship for 
social welfare 6432 4215 2217 6432 4215 2217 0 0 0

بعثة داخلية كاملة لل�سمان 
الجتماعي

Partial internal scholarship 5544 4758 786 5503 4755 748 41 3 38 بعثة داخلية جزئية

 Partial internal scholarship for
low-income 3105 2296 809 3105 2296 809 0 0 0

بعثة داخلية جزئية لذوي الدخل 
املحدود

Full internal grant 590 339 251 590 339 251 0 0 0 منحة داخلية كاملة

Partial internal grant 945 510 435 945 510 435 0 0 0 منحة داخلية جزئية
 Other internal  scholarships or
grants 564 249 315 564 249 315 0 0 0 منح اوبعثات داخلية

Public seat 37791 17533 20258 0 0 0 37791 17533 20258 مقعد حكومي

Seat for non Omanis 258 97 161 0 0 0 258 97 161 مقعد لغري العمانيني

Self payment in Oman 28643 15690 12953 27715 15142 12573 928 548 380 نفقة خا�سة للدار�سني يف الداخل

Unknown 467 2 465 0 0 0 467 2 465 غريمبني

Grand total 88204 48407 39797 48716 30222 18494 39488 18185 21303 الجمايل الكلي 
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )4-7( جدول

اأعداد الطلبة الدار�سني يف موؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي و النوع للعام الأكادميي 2012/2011م

Number of current students in public HEIs by field of study and gender in the academic year 2011/2012

Field of study الن�سبة

Percentage

Gender النوع

مالتخ�س�ص الرئي�سي ث ذ

T F M

Management and commerce 19.48% 7693 3970 3723 الإدارة والتجارة

Society and culture 4.69% 1853 731 1122 الثقافة واملجتمع

Education 6.28% 2481 1322 1159 الرتبية

Personal services 0.04% 17 6 11 اخلدمات ال�سخ�سية

Religion and philosophy 5.89% 2327 1511 816 الدين و الفل�سفة

Agriculture environment and related studies 3.32% 1312 656 656 الزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة بها

Health 7.98% 3151 2171 980 ال�سحة

Natural and physical sciences 7.07% 2791 1516 1275 العلوم الطبيعية والفيزيائية

Architecture and building 0% 1 1 0 العمارة والن�ساء

Creative arts 3.30% 1304 703 601 الفنون الإبداعية

Engineering and related technologies 23.15% 9140 1591 7549 الهند�سة والتكنولوجيا املرتبطة بها

Information technology 14.16% 5593 3007 2586 تكنولوجيا املعلومات

*Not applicable 4.62% 1825 1000 825 * ل ينطبق

Grand total 100% 39488 18185 21303 الإجمايل الكلي

Percentage 100% 46.05% 53.95% الن�سبة

 *Not applicable  : Students in the foundation programs   لينطبق: طالب ال�سنة التاأ�سي�سية*
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Table )4-8( جدول

اأعداد الطلبة الدار�سني يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي و النوع للعام الأكادميي 2012/2011م

Number of current students in private HEIs by field of study and gender in the academic year 2011/2012

التخ�س�ص الرئي�سي

Genderالنوع
الن�سبة

PercentageField of study
مثذ

MFT
Management and commerce%660774951410228.95الإدارة والتجارة

Society and culture%761386346249.49الثقافة واملجتمع

Education%273124315163.11الرتبية

Personal services%2210320.07اخلدمات ال�سخ�سية

Religion and philosophy%610160.03الدين و الفل�سفة

Agriculture environment and related studies%1381022400.49الزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة بها

Health%343277431176.40ال�سحة

Natural and physical sciences%1027038051.65العلوم الطبيعية والفيزيائية

Architecture and building%40581812232.51العمارة والإن�ساء

Creative arts%167187220394.19الفنون الإبداعية

Engineering and related technologies%47183855857317.60الهند�سة والتكنولوجيا املرتبطة بها

Information technology%471968381155723.72تكنولوجيا املعلومات

Not applicable *%2336398721.79*ل ينطبق

Grand total%184943022248716100الإجمايل الكلي

Percentage%100%62.04%37.96الن�سبة

 Not applicable : Students in the foundation programs **لينطبق: طالب ال�سنة التاأ�سي�سية  
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العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Chart )4-4( سكل�

ن�سبة الطلبة الدار�سني يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ح�سب النوع للعام الأكادميي 2012/2011م

Percentage of current students in private HEIs by gender in the academic year 2011/2012

 Male
37.96%

 Female
62.04%
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Table )4-9( جدول

اأعداد الطلبة الدار�سني ح�سب طبيعة الدرا�سة ونوع املوؤ�س�سة والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م

Number of current students by mode of study HEI type and gender in the academic year 2011/2012

طبيعة 

الدرا�سة

HEI typeنوع املوؤ�س�سة                                                                                                                   
املجموع

Totalالن�سبة

PercentageType of study
حكومية

public
خا�سة

private
ذ                

M
ث                 

F
م

T
ذ                

M
ث                 

F
م                 

T
ذ                

M
ث                 

F
م

T

Full time%21026178503887614168289784314635194468288202292.99دوام كلي

Part time%2773356124326124455704603157961827.01دوام جزئي

Grand total%213031818539488184943022248716397974840788204100الإجمايل الكلي
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Chart )4-5( سكل�

اإجمايل الطلبة الدار�سني ح�سب النوع ونوع املوؤ�س�سة وطبيعة الدرا�سة للعام الأكادميي 2012/2011م

Total number of current students by gender HEI type and mode of study in the academic year 2011/2012
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 التقرير السنوي إلحصاءات التعليم العالي بالسلطنة

 
 Chart )5-4شكل (

 
 م2011/2012األكاديمي  للعام الدراسة وطبيعة المؤسسة نوعالنوع و حسب الدارسين الطلبة إجمالي

Total number of current students by gender, HEI type and mode of study in the academic year 2011/2012 
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Table )4-10( جدول

اأعداد الطلبة الدار�سني ح�سب املوؤهل املطلوب ونوع املوؤ�س�سة واجلن�سية و النوع للعام الأكادميي 2012/2011م

 Number of current students by qualification aimed HEI type nationality and gender in the academic year 2011/2012

 Qualification 
aimed  HEI

type

املجموع 

Total
غري عماين

Non-Omani
عماين

Omani
نوع املوؤ�س�سة املوؤهل املطلوب

م
T

ث
F

ذ
M

م
T

ث
F

ذ
M

م
T

ث
F

ذ
M

Diploma

Public 8335 3252 5083 0 0 0 8335 3252 5083 حكومية

Privateدبلوم 17342 11063 6279 275 100 175 17067 10963 6104 خا�سة

Total 25677 14315 11362 275 100 175 25402 14215 11187 املجموع

Advance diploma\
specialized

Public 283 236 47 0 0 0 283 236 47 حكومية
دبلوم متقدم/

Privateتخ�س�سي 1566 865 701 39 17 22 1527 848 679 خا�سة

Total 1849 1101 748 39 17 22 1810 1084 723 املجموع

 Professional
 certificate before
bachelor

Public 91 0 91 0 0 0 91 0 91 حكومية
�سهادة تخ�س�سية 

Privateقبل البكالوريو�ض 211 125 86 73 37 36 138 88 50 خا�سة

Total 302 125 177 73 37 36 229 88 141 املجموع

Bachelor

Public 29399 13863 15536 236 84 152 29163 13779 15384 حكومية

Privateبكالوريو�ض/لي�سان�ض 28135 17638 10497 1745 679 1066 29390 16959 9431 خا�سة

Total 57534 31501 26033 1981 763 1218 55553 30738 24815 املجموع
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 Continued Table )4-10( تابع جدول

اأعداد الطلبة الدار�سني ح�سب املوؤهل املطلوب ونوع املوؤ�س�سة واجلن�سية و النوع للعام الأكادميي 2012/2011م

Number of current students by qualification aimed HEI type nationality and gender in the academic year 2011/2012

 Qualification  
aimed HEI type

المجموع 
Total

غير عماني
Non-Omani

عماني
Omani

نوع املوؤ�س�سة املوؤهل املطلوب

م
T

ث
F

ذ
M

م
T

ث
F

ذ
M

م
T

ث
F

ذ
M

 Professional
 certificate after
bachelor

Public 302 171 131 5 3 2 297 168 129 حكومية �سهادة 
تخ�س�سية بعد 

Totalالبكالوريو�ض 302 171 131 5 3 2 297 168 129 املجموع

Master degree

Public 1010 629 381 46 22 24 964 607 357 حكومية
Privateماج�ستري 1462 531 931 77 32 45 1385 499 886 خا�سة

Total 2472 1160 1312 123 54 69 2349 1106 1243 املجموع

PHD
Public 68 34 34 19 9 10 49 25 24 حكومية

دكتوراه
Total 68 34 34 19 9 10 49 25 24 املجموع

Grand Total 88204 48407 39797 2515 983 1532 85689 47424 38265 املجموع  الكلي
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Table )4-11( جدول

اأعداد الطلبة الدار�سني يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية واجلن�سية واملرحلة الدرا�سية للعام الأكادميي 2012/2011م

Number of current students in HEIs by HEI nationality and level of study in the academic year 2011/2012

  املوؤ�س�سات 

التعليمية 

Omani  عماينNon Omani  غري عماين
الجمايل 

الكلي  

 Grand
total

HEI املرحلة اجلامعية 

الوىل 

Undrgraduates 

مرحلة الدرا�سات 

العليا 

Postgraduates 

املجموع 

Total

املرحلة اجلامعية 

الوىل

Undergraduates  

مرحلة الدرا�سات 

العليا 

Postgraduates 

املجموع

Total

 13875131015185907016015345Sultan Qaboosجامعة ال�سلطان قابو�ض
University

Technical Colleges*1258301258300012583*الكليات التقنية

 824108241340348275Colleges of Appliedكليات العلوم التطبيقية
Science

معاهد العلوم ال�سحية 
1809018090001809Institutes of Healthوالتمري�ض وال�سيدلة

 77507751120112887Institute of shariaمعهد العلوم ال�سرعية
Sciences

موؤ�س�سات التعليم العايل 
45122138546507213277220948716Private Institutionsاخلا�سة

موؤ�س�سات التعليم العايل 
 5890589000589Military & Securityالع�سكرية والمنية

HEIs

829942695856892368147251588204Grand totalالجمايل الكلي  

Percentage%100%2.85%0.17%2.68%97.15%3.06%94.09الن�سبة

  Technical Colleges: not including (no data available ) Higher College of ** الكليات التقنية با�ستثناء الكلية التقنية العليا مب�سقط والكلية التقنية باإبراء.
Technology at Muscat and Ibra College of Technology.
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Chart )4-6( سكل�

اإجمايل الطلبة الدار�سني يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب اجلن�سية واملرحلة الدرا�سية للعام الأكادميي 2012/2011م

Total number of current students in HEIs by nationality and level of study in the academic year 2011/2012
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 Chart )4-6شكل (
  م2011/2012األكاديمي  للعام والمرحلة الدراسيةحسب الجنسية في مؤسسات التعليم العالي  الدارسين الطلبةإجمالي 
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0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

المرحلة الجامعية االولى 
Undergraduates

مرحلة الدراسات العليا  
Postgraduates

Omaniعماني  

المرحلة الجامعية االولى 
Undergraduates

مرحلة الدراسات العليا  
Postgraduates

0

100

200

300

400

500

600

المرحلة الجامعية االولى 
Undergraduates

مرحلة الدراسات العليا  
Postgraduates

Non Omaniغير عماني  

المرحلة الجامعية االولى 
Undergraduates

مرحلة الدراسات العليا  
Postgraduates

 

 
64 

 التقرير السنوي إلحصاءات التعليم العالي بالسلطنة

 Chart )4-6شكل (
  م2011/2012األكاديمي  للعام والمرحلة الدراسيةحسب الجنسية في مؤسسات التعليم العالي  الدارسين الطلبةإجمالي 

Total number of current students in HEIs by nationality and level of study in the academic year 2011/2012 
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الف�صل اخلام�س

الطلبة اخلريج�ن يف م�ؤ�ص�صات التعليم العايل داخل ال�صلطنة

 للعام الأكادميي 2011/2010م

Chapter Five
HEIs graduates inside Oman

in the academic year 2010/2011
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العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )5-1( جدول

اأعداد الطلبة اخلريجني ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية والنوع للعام الأكادميي 2011/2010م

Number of graduates by HEI and gender in the academic year 2010/2011

املوؤ�س�سة التعليمية

Gender                   النوع
الن�سبة

Percentage
HEI

مثذ

MFT

Sultan Qaboos University%21.40 132614882814جامعة ال�سلطان قابو�ض

Technical Colleges*%9.70 9163601276* الكليات التقنية

Colleges of Applied Science%13.07 7399801719كليات العلوم التطبيقية

 Institutes of Health%7.13 179758937معاهد العلوم ال�سحية 

Institute of Sharia Sciences%1.54 79123202معهد العلوم ال�سرعية

Private Institutes%45.20 220937345943موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة

Military and Security HEIs%1.96 2544258موؤ�س�سات التعليم العايل الع�سكرية والأمنية

Grand total%100 5702744713149الجمايل الكلي

Percentage%100 %56.64 %43.36 الن�سبة

 Technical Colleges: not including (no data available)  Higher College of Technology at ** الكليات التقنية با�ستثناء الكلية التقنية العليا مب�سقط والكلية التقنية باإبراء.
Muscat and Ibra College of Technology.
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Chart )5-1( سكل�

ن�سبة الطلبة اخلريجني ح�سب النوع للعام الأكادميي 2011/2010م

Percentage of graduates by gender in the academic year 2010/2011

ذكور
 Male

إناث43.36%
 Female

57.64%
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العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )5-2( جدول

اأعداد الطلبة اخلريجني يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية والنوع للعام الأكادميي 2011/2010م

 Number of graduates in private HEIs by HEI and gender in the academic year 2010/2011

املوؤ�س�سة التعليمية

Gender                                  الن�سبة النوع

Percentage
HEI مثذ

MFT
Nizwa University%17073090015.14جامعة نزوى

Sohar University%19056175112.64جامعة �سحار

Middle East College of Information Technology%2212915128.62كلية ال�سرق الأو�سط لتقنية املعلومات

Al-Buraimy College%1722474197.05كلية الربميي

Muscat College%1421542964.98كلية م�سقط

Caledonian College of Engineering%225652904.88كلية كاليدونيان الهند�سية

Al-Zahra College for Women%02452454.12كلية الزهراء للبنات

Dhofar University%1021412434.09جامعة ظفار

The International College for Engineering and %210332434.09الكلية الدولية للهند�سة والإدارة
Managemen

Majan College%1171212384.00كلية جمان

Gulf College%170652353.95كلية اخلليج

College of Banking and Financial Studies%561642203.70كلية الدرا�سات امل�سرفية واملالية

Sur University College%631211843.10كلية �سور اجلامعية

Scientific College of Design%81661742.93الكلية العلمية للت�سميم

Waljat College of Applied Science%73911642.76كليات وجلات للعلوم التطبيقية
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 Continue Table )5-2( تابع جدول

اأعداد الطلبة اخلريجني يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية والنوع للعام الأكادميي 2011/2010م

 Number of graduates in private HEIs by HEI and gender in the academic year 2010/2011

املوؤ�س�سة التعليمية

الن�سبة Gender  النوع                           

Percentage
HEI مثذ

MFT

Oman Management and Technology College%581041622.73كلية عمان لالإدارة والتكنولوجيا

Oman Tourism College%60911512.54كلية عمان لل�سياحة

Oman Medical College%241251492.51كلية عمان الطبية

International Maritime College Oman%100331332.24كلية عمان البحرية الدولية

Modern College of Business and Science%2771981.65الكلية احلديثة للتجارة والعلوم

Mazon College%1179901.51كلية مزون

Al-Bayan College%1034440.74كلية البيان

Arab Open University%0220.03اجلامعة العربية املفتوحة

Grand Total% 220937345943100الإجمايل الكلي

Percentage% 100%62.83%37.17الن�سبة 
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )5-3( جدول

اأعداد الطلبة اخلريجني ح�سب الفئة العمرية ونوع املوؤ�س�سة والنوع للعام الأكادميي 2011/2010م

Number of graduates by age category HEI type and gender in the academic year 2010/2011

الفئة العمرية

المجموعHEI typeنوع المؤسسة

Total النسبة

Percentage
Age category

خاصةحكومية
PublicPrivate

مثذمثذمثذ
MFTMFTMFT

20-1886141054641860780.59 %18-20

24-211764238241467441777252125084159666750.70 %21-24

29-25130699623028791565244421852561474636.09 %25-29

35-301691883573252465714944349287.06 %30-35

39-369382175143612042361433792.88 %36-39

or more 40% 401535921210831139261903512.67 فما فوق

Grand total% 3493371372062209373459435702744713149100الجمايل الكلي
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Chart )5-2( سكل�

اأعداد الطلبة اخلريجني ح�سب الفئة العمرية ونوع املوؤ�س�سة للعام الأكادميي 2011/2010م

Number of graduates by age category and HEI type in the academic year 2010/2011
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العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )5-4( جدول

اأعداد الطلبة اخلريجني للمرحلة اجلامعية الأوىل ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي والنوع للعام الكادميي  2011/2010م

Number of graduates in HEIs (Undergraduate students) by field of study and gender in the academic year 2010/2011

التخ�س�ص الرئي�سي

Gender النوع
الن�سبة 

PercentageField of study مثذ
MFT

Management and commerce% 10601186224617.92الإدارة والتجارة

Society and culture% 443895133810.68الثقافة واملجتمع

Education% 438817125510.01الرتبية

Personal services% 44661100.88اخلدمات ال�سخ�سية

Religion and philosophy% 1473274743.78الدين و الفل�سفة

Agriculture environment and related studies% 65921571.25الزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة بها

Health% 3661115148111.82ال�سحة

Natural and physical sciences% 932453382.70العلوم الطبيعية والفيزيائية

Architecture and building% 62491110.89العمارة والإن�ساء

Creative arts% 29583111268.98الفنون الإبداعية

Engineering and related technologies% 1553384193715.46الهند�سة والتكنولوجيا املرتبطة بها

Information technology% 8111148195915.63تكنولوجيا املعلومات

Grand total% 5377715512532100الجمايل الكلي

Percentage% 100% 57.09% 42.91الن�سبة
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Chart )5-3( سكل�

اإجمايل الطلبة اخلريجني للمرحلة اجلامعية الأوىل ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي للعام الكادميي  2011/2010م

Total number of graduates in HEIs (Undergraduate students) by field of study in the academic year 2010/2011
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )5-5( جدول

اأعداد الطلبة اخلريجني ملرحلة الدرا�سات العليا ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي والنوع للعام الكادميي  2011/2010م

Number of graduates in HEIs (Postgraduate students) by field of study and gender in the academic year 2010/2011

التخ�س�ص الرئي�سي

النسبة Genderالنوع

Percentage
Field of study مثذ

MFT

Management and commerce% 694010917.67الإدارة والتجارة

Society and culture% 49156410.37الثقافة واملجتمع

Education% 6510617127.71الرتبية

Religion and philosophy% 1412264.21الدين والفل�سفة

Agriculture environment and related studies% 716233.73الزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة بها

Health% 837315625.28ال�سحة

Natural and physical sciences% 811193.08العلوم الطبيعية والفيزيائية

Engineering and related technologies% 119203.24الهند�سة والتكنولوجيا املرتبطة بها

Information technology% 1910294.70تكنولوجيا املعلومات

Grand total% 325292617100الجمايل الكلي

Percentage% 100% 47.33% 52.67الن�سبة 
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Table )5-6( جدول

اأعداد الطلبة اخلريجني ح�سب نوع التمويل ونوع املوؤ�س�سة والنوع للعام الكادميي  2011/2010م

Number of graduates by type of fund HEI type and gender in the academic year 2010/2011

نوع التمويل

HEI typنوع املوؤ�س�سة
املجموع

Total الن�سبة

Percentage
Type of fund

خا�سةحكومية

PublicPrivate
مثذمثذمثذ
MFTMFTMFT

Full internal scholarship% 00099131230991312301.75بعثة داخلية كاملة

بعثة داخلية كاملة لل�سمان 
Full internal scholarship for % 0002354556902354556905.25الجتماعي

social welfare

Partial internal scholarship% 00057161218571612181.66بعثة داخلية جزئية

بعثة داخلية جزئية لذوي 
Partial internal scholarship % 00089192281891922812.14الدخل املحدود

for low-income

Full internal grant% 0002729562729560.43منحة داخلية كاملة

Partial internal grant% 000426811042681100.84منحة داخلية جزئية

Other internal scholarships or % 0003358913358910.69منح او بعثات داخلية
grants

نفقة خا�سة للدار�سني يف 
Self payment in Oman% 18725344016272640426718142893470735.80الداخل

Public seat% 30883447653500030883447653549.70مقعد حكومي

Seat for non Omani students% 2612380002612380.29مقعد لغري العمانيني

Unknown% 192119300019211931.47غري مبني

Grand total% 3493371372062209373459435702744713149100الإجمايل الكلي
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )5-7( جدول

اأعداد الطلبة اخلريجني من موؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي والنوع للعام الأكادميي2011/2010م

Number of graduates in public HEIs by field of study and gender in the academic year 2010/2011

التخ�س�ص الرئي�سي

Genderالنوع
الن�سبة 

Percentage
Field of study مثذ

MFT

Management and commerce% 37436173510.20الإدارة والتجارة

Society and culture% 3681815497.62الثقافة واملجتمع

Education% 445602104714.53الرتبية

Personal services% 615210.29اخلدمات ال�سخ�سية

Religion and philosophy% 1613395006.94الدين والفل�سفة

Agriculture environment and related studies% 721081802.50الزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة بها

Health% 356921127717.72ال�سحة

Natural and physical sciences% 981902884.00العلوم الطبيعية والفيزيائية

Creative arts% 26446072410.05الفنون الإبداعية

Engineering and related technologies% 999160115916.08الهند�سة والتكنولوجيا املرتبطة بها

Information technology% 35037672610.07تكنولوجيا املعلومات

Grand total% 349337137206100الإجمايل الكلي

Percentage% 100% 51.53% 48.47الن�سبة 
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Table )5-8( جدول

اأعداد الطلبة اخلريجني من موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي والنوع للعام الأكادميي2011/2010م

Number of graduates in private HEIs by field of study and gender in the academic year 2010/2011

التخ�س�ص الرئي�سي

Genderالنوع
الن�سبة 

PercentageField of study
مثذ

MFT

Management and commerce% 755865162027.26الإدارة والتجارة

Society and culture% 12472985314.35الثقافة واملجتمع

Education% 583213796.38الرتبية

Personal services% 3851891.50اخلدمات ال�سخ�سية

Health% 932673606.06ال�سحة

Natural and physical sciences% 366691.16العلوم الطبيعية والفيزيائية

Architecture and building% 62491111.87العمارة والإن�ساء

Creative arts% 313714026.76الفنون الإبداعية

Engineering and related technologies% 56523379813.43الهند�سة والتكنولوجيا املرتبطة بها

Information technology% 480782126221.24تكنولوجيا املعلومات

Grand total% 220937345943100الإجمايل الكلي

Percentage% 100%62.83%37.17الن�سبة 
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Chart )5-4( سكل�

ن�سبة الطلبة اخلريجني من موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ح�سب النوع للعام الأكادميي2011/2010م

Percentage of graduates in private HEIs by gender in the academic year 2010/2011

ذكور
 Male

37.17%
إناث

 Female
62.83%
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Table )5-9( جدول

اأعداد الطلبة اخلريجني ح�سب طبيعة الدرا�سة ونوع املوؤ�س�سة والنوع للعام الأكادميي 2011/2010م

Number of graduates by mode of study HEI type and gender in the academic year 2010/2011

طبيعة الدرا�سة

HEI typeنوع املوؤ�س�سة
املجموع

Total الن�سبة

Percentage
Mode of study

خا�سةحكومية

PublicPrivate
مثذمثذمثذ

MFTMFTMFT

Full time% 344436637107183835745412528272371251995.21دوام كلي

Part time% 4950993711605314202106304.79دوام جزئي

Grand total% 3493371372062209373459435702744713149100الإجمايل الكلي
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Chart )5-5( سكل�

اأعداد الطلبة اخلريجني ح�سب النوع ونوع املوؤ�س�سة وطبيعة الدرا�سة للعام الأكادميي 2011/2010م

Number of graduates by gender HEI type and mode of study in the academic year 2010/2011
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Table )5-10( جدول

اأعداد الطلبة اخلريجني ح�سب املوؤهل احلا�سل عليه ونوع املوؤ�س�سة واجلن�سية والنوع للعام الأكادميي 2011/2010م

Number of graduates by qualification obtained HEI type nationality and gender in the academic year 2010/2011

املوؤهل احلا�سل 

عليه

نوع 

املوؤ�س�سة

TotalاملجموعNon Omaniغري عماينOmaniعماين
 HEI
type

Qualification ob-
tained مثذمثذمثذ

MFTMFTMFT

دبلوم
1271980225141512759812256Publicحكومية

Diploma 95014582408711788102114752496Privateخا�سة
222124384659751893229624564752Totalاملجموع

دبلوم متقدم/
تخ�س�سي

4221525710143215258Publicحكومية
Advance diploma\ 
specialized

20924145015318224244468Privateخا�سة
25145670716319267459726Totalاملجموع

�سهادة تخ�س�سية قبل 
البكالوريو�ض

 3513600035136PublicSpecialized certificateحكومية
before bachelor 3513600035136Totalاملجموع

بكالوريو�ض/لي�سان�ض
19162322423836945195223314283Publicحكومية

Bachelor of science/ 
Bachelor of art

719184125601086717582719082735Privateخا�سة
26354163679814476220277942397018Totalاملجموع

دبلوم عايل/دبلوم 
الدرا�سات العليا

  011000011PrivatePostgraduateخا�سة
diploma 011000011Totalاملجموع

�سهادة تخ�س�سية بعد 
البكالوريو�ض

 78591371127960139PublicSpecialized certificateحكومية
after bachelor 78591371127960139Totalاملجموع

ماج�ستري
1021192216612108125233Publicحكومية

Master degree 1269822411819137106243Privateخا�سة
228217445171431245231476Totalاملجموع

دكتوراه
101000101Publicحكومية

PHD 101000101Totalاملجموع

54497335127842531123655702744713149Grand totalالإجمايل الكلي
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العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )5-11( جدول

اأعداد الطلبة اخلريجني يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية واجلن�سية واملرحلة الدرا�سية للعام الأكادميي 2011/2010م

Number of graduates in HEIs by HEI nationality and level of study in the academic year 2010/2011

املوؤ�س�سة التعليمية 

الجمايل Non Omaniغري عماين  Omaniعماين  

الكلي  

 Grand
total

HEI
املرحلة اجلامعية  الأوىل

Undergraduated 
مرحلة الدرا�سات العليا 

Posrgraduated 
املجموع  

Total
املرحلة اجلامعية  الأوىل

Undergraduated 
مرحلة الدرا�سات العليا 

Posrgraduated 
املجموع   

Total

 243135927901014242814Sultan Qaboosجامعة ال�سلطان قابو�ض
University

  Technical*1276012760001276*الكليات التقنية
Colleges

  1715017154041719Colleges ofكليات العلوم التطبيقية
Applied Science

معاهد العلوم ال�سحية 
 9350935202937Institutes ofوالتمري�ض وال�سيدلة

Health

 188018814014202Institute of Shariaمعهد العلوم ال�سرعية
Sciences

موؤ�س�سات التعليم العايل 
 Private 54182255643281193005943اخلا�سة

Institutions

موؤ�س�سات التعليم العايل 
 Military & 237023721021258الع�سكرية والمنية

Security HEIs

12200584127843323336513149Grand totalالإجمايل الكلي

Percentage % 100%2.78% 0.25% 2.52%97.22% 4.44% 92.78الن�سبة

* الكليات التقنية با�ستثناء الكلية التقنية العليا مب�سقط 
والكلية التقنية باإبراء.

* Technical Colleges: not including (no data available)  Higher College of Technology at Muscat and 
Ibra College of Technology.
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 Chart )5-6( سكل�

اأعداد الطلبة اخلريجني ح�سب اجلن�سية واملرحلة الدرا�سية للعام الأكادميي 2011/2010م

 Number of graduates by nationality and level of study in the academic year 2010/2011
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  Chart )6-5شكل (

 م2010/2011األكاديمي  للعام المرحلة الدراسيةو الجنسية حسب الطلبة الخريجين أعداد
Number of graduates by nationality and level of study in the academic year 2010/2011  
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 التقرير السنوي إلحصاءات التعليم العالي بالسلطنة

  Chart )6-5شكل (

 م2010/2011األكاديمي  للعام المرحلة الدراسيةو الجنسية حسب الطلبة الخريجين أعداد
Number of graduates by nationality and level of study in the academic year 2010/2011  
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  Chart )6-5شكل (

 م2010/2011األكاديمي  للعام المرحلة الدراسيةو الجنسية حسب الطلبة الخريجين أعداد
Number of graduates by nationality and level of study in the academic year 2010/2011  
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العاملون يف موؤ�س�سات التعليم العايل داخل ال�سلطنة

Chapter Six
HEIs Employees inside Oman 
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )6-1( جدول

اأعداد العاملني مبوؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب اأعلى موؤهل تعليمي حا�سل عليه ونوع املوؤ�س�سة والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م

 Number of employees by highest qualification held HEI type and gender in the academic year 2011/2012

 Highest qualification
held

الن�سبة

Percentage

املجموع

Total

HEI type نوع املوؤ�س�سة                                                                   

اأعلى موؤهل تعليمي 

حا�سل عليه

خا�سة

Private
حكومية

Public
م
T

ث
F

ذ
M

م
T

ث
F

ذ
M

م
T

ث
F

ذ
M

Secondary school  & 
equivalent 10.90% 1207 352 855 660 242 418 547 110 437

دبلوم التعليم العام وما 
يعادلها

Diploma 8.76% 970 468 502 302 166 136 668 302 366 دبلوم

Advance diploma 1.78% 197 81 116 39 22 17 158 59 99 دبلوم متقدم
Specialized degree 
before bachelor 0.11% 12 5 7 10 4 6 2 1 1

�سهادة تخ�س�سية قبل 
البكالوريو�ض

Bachelor  degree 24.74% 2740 1293 1447 1129 609 520 1611 684 927 بكالوريو�ض

Postgraduate diploma 0.60% 67 36 31 22 13 9 45 23 22 دبلوم عايل

Master degree 28.54% 3161 1290 1871 1157 492 665 2004 798 1206 ماج�ستري

PHD 15.54% 1721 325 1396 581 120 461 1140 205 935 دكتوراه
Specialized degree 
after bachelor 0.03% 3 0 3 0 0 0 3 0 3

�سهادة تخ�س�سية بعد 
البكالوريو�ض

Certificate associate/ 
foundation 0.02% 2 0 2 0 0 0 2 0 2

�سهادة اجناز /�سنة 
حت�سريية

*Not applicable 9.00% 997 116 881 669 97 572 328 19 309 *ل ينطبق

Grand total 100% 11077 3966 7111 4569 1765 2804 6508 2201 4307 الجمايل الكلي

*Not applicable: The qualification is different from the above list  * ل ينطبق: املوؤهل التعليمي يختلف عن عنا�سر القائمة
** Data does not include the number of employees who retired or quit work ** البيانات ل ت�سمل اأعداد العاملني التاركني للعمل واملحالني اىل التقاعد
*** Data doesn’t include the employees at  Higher College of Technology 
at Muscat and Salalah College of Technology (data not available) *** البيانات ل ت�سمل العاملني يف كلية التقنية العليا مب�سقط وكلية التقنية �ساللة                    
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Chart )6-1( سكل�

اإجمايل العاملني مبوؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب اأعلى موؤهل تعليمي حا�سل عليه ونوع املوؤ�س�سة للعام الأكادميي 2012/2011م

 Total number of employees by highest qualification held and HEI type in the academic year 2011/2012
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )6-2( جدول

اأعداد العاملني مبوؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب نوع العمل ونوع املوؤ�س�سة والنوع للعام الأكادميي2012/2011م

Number of employees by employment type HEI type and gender in the academic year 2011/2012

Employment  type النسبة
Percentage

المجموع
Total

HEI type نوع المؤسسة

نوع العمل
خاصة

Private
حكومية

Public
م
T

ث
F

ذ
M

م
T

ث
F

ذ
M

م
T

ث
F

ذ
M

Administrative  25.81% 2859 1342 1517 1160 544 616 1699 798 901 إداري
Academic  42.57% 4716 1778 2938 1922 793 1129 2794 985 1809 أكاديمي
Assistant academic  0.75% 83 44 39 22 20 2 61 24 37 أكاديمي مساند
Academic & administrative  3.46% 383 92 291 126 39 87 257 53 204 أكاديمي وإداري
Services  10.94% 1212 162 1050 891 146 745 321 16 305 خدمات مساعدة
Technical  11.56% 1280 336 944 299 91 208 981 245 736 فني
Housing supervisor  1.65% 183 177 6 128 127 1 55 50 5 مشرف سكن
Other  0.43% 48 25 23 21 5 16 27 20 7 أخرى
Unknown  2.83% 313 10 303 0 0 0 313 10 303 غير مبين
Grand total  100% 11077 3966 7111 4569 1765 2804 6508 2201 4307 االجمالي الكلي

* Data does not include the number of employees who retired or quit work
* البيانات ل ت�سمل اأعداد العاملني  التاركني للعمل واملحالني اىل 

التقاعد 
** Data doesn’t include the employees of Higher College of Technology at Muscat and Salalah 
College of Technology.

** البيانات ال تشمل العاملين في كلية التقنية العليا بمسقط وكلية 
التقنية بصاللة
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Chart )6-2( سكل�

اإجمايل العاملني مبوؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب نوع العمل ونوع املوؤ�س�سة للعام الأكادميي2012/2011م

Total number of employees by employment type and HEI type in the academic year 2011/2012
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )6-3( جدول

اأعداد العاملني مبوؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب نوع املوؤ�س�سة واجلن�سية والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م

Number of employees by HEI type nationality and gender in the academic year 2011/2012

HEI  type الن�سبة 

Percentage

املجموع
Nationality اجلن�سية                                                                                                            

نوع املوؤ�س�سة
Total  Non

Omani غري عماين Omani عماين

م ث ذ م ث ذ م ث ذ
T F M T F M T F M

Public 58.75 % 6508 2201 4307 2528 744 1784 3980 1457 2523 حكومية

Private 41.25 % 4569 1765 2804 2386 785 1601 2183 980 1203 خا�سة

Grand total 100 % 11077 3966 7111 4914 1529 3385 6163 2437 3726 الجمايل الكلي

*Data does not include the number of employees who retired or quit work
* البيانات ل ت�سمل اأعداد العاملني التاركني للعمل واملحالني اىل 

التقاعد  
** Data doesn’t include the employees of Higher College of Technology at Muscat and Salalah College of 
Technology (data not available).

** البيانات ل ت�سمل العاملون يف كلية التقنية العليا مب�سقط وكلية 
التقنية ب�ساللة
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Chart )6-3( سكل�

ن�سبة العاملني مبوؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب اجلن�سية للعام الأكادميي 2012/2011م
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )6-4( جدول

اأعداد العاملني مبوؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي ونوع املوؤ�س�سة والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م

Number of employees by field of study, HEI type and gender in the academic year 2011/2012

Field of study
الن�سبة

Percentage

املجموع

Total

HEI type نوع املوؤ�س�سة                                                                                          

التخ�س�ص الرئي�سي
Private خا�سة Public حكومية

م ث ذ م ث ذ م ث ذ

T F M T F M T F M
Management and  
commerce 14.14 % 1566 664 902 660 276 384 906 388 518 الإدارة والتجارة

Society and culture 11.30 % 1252 514 738 417 207 210 835 307 528 الثقافة واملجتمع
Education 14.84 % 1644 700 944 723 359 364 921 341 580 الرتبية
Personal services 0.40 % 44 20 24 31 15 16 13 5 8 اخلدمات ال�سخ�سية
Religion and philosophy 3.34 % 370 164 206 47 16 31 323 148 175 الدين والفل�سفة
Agriculture environment 
and related studies 0.86 % 95 16 79 12 7 5 83 9 74

الزراعة والبيئة والعلوم 
املرتبطة بها

Health 5.68 % 629 370 259 163 68 95 466 302 164 ال�سحة
Natural and physical  
sciences 6.82 % 755 273 482 196 89 107 559 184 375 العلوم الطبيعية والفيزيائية

Architecture and building 0.42 % 47 16 31 24 10 14 23 6 17 العمارة والإن�ساء
Creative arts 1.28 % 142 56 86 94 38 56 48 18 30 الفنون الإبداعية
Engineering and related 
technologies 8.84 % 979 185 794 360 111 249 619 74 545

الهند�سة والتكنولوجيا 
املرتبطة بها

Information technology 12.34 % 1367 521 846 513 230 283 854 291 563 تكنولوجيا املعلومات
*Not applicable 19.74 % 2187 467 1720 1329 339 990 858 128 730 * ل ينطبق

Grand total 100% 11077 3966 7111 4569 1765 2804 6508 2201 4307 الجمايل الكلي

*Not applicable: employees who don’t have higher qualifications الينطبق: العاملون الذين ليس لديهم مؤهالت تعليم عاٍل*
** Data does not include the number of employees who retired or quit work ** البيانات ال تشمل أعداد العاملين التاركين للعمل والمحالين الى التقاعد
*** Data doesn’t include the employees at  Higher College of Technology at Muscat and Salalah 
College of Technology.

*** البيانات ال تشمل العاملون في كلية التقنية العليا بمسقط وكلية 
التقنية بصاللة
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )7-1( جدول

اأعداد الطلبة العمانيني خارج ال�سلطنة ح�سب الدولة والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م*

Total number of Omani students outside Oman by country and gender in the academic year 2011/2012*

الدولة

اخلريجون** 2011/2010 الدار�سون اجلدد

Country
New entrantsCurrent students**Graduates

مثذمثذمثذ
MFTMFTMFT

Spain 134235000ا�سبانيا
Australia 1465520131111342411182193ا�سرتاليا
Algeria 000404000اجلزائر

Lebanon 5274324516649215اجلمهورية اللبنانية
Yemen 21113161150311501161اجلمهورية اليمنية
Tunisia 1341740105051253اجلمهورية تون�سية

Sudan 00010110010ال�سودان 
Sweden 426527202ال�سويد
Philippines 00016622202الفلبني
Kuwait 1146572996125245680الكويت

Jordan 33143576653160011315374971034اململكة الأردنية الها�سمية
Saudia Arabia 251136541771161228اململكة العربية ال�سعودية

United Kingdom 306181487547356903354236590اململكة املتحدة
Morocco 393421491116031637اململكة املغربية

Austria 213224000النم�سا
USA 50922072966526993440646الوليات املتحدة الأمريكية

Japan 4378513404اليابان
Greece 000101101اليونان

Indonesia 011011000اندوني�سيا
Ireland 4363106507112110212ايرلندا

Pakistan 02212284041014باك�ستان
Brunei Darussalam 011011000بروناي
Thailand 000000202تايالند
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in academic year 2011/2012

 Continued Table )7-1( تابع جدول

اأعداد الطلبة العمانيني خارج ال�سلطنة ح�سب الدولة والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م*

Total number of Omani students outside Oman by country and gender in the academic year 2011/2012*

الدولة

اخلريجون** 2011/2010 الدار�سوناجلدد

Country
New entrantsCurrent students* * Graduates

مثذمثذمثذ
MFTMFTMFT

 000202000Turkeyتركيا
 516191534000Chinaجمهورية ال�سني

 117291462757735212244166Indiaجمهورية الهند
 235235022Iranجمهورية ايران ال�سالمية

 427111310393196538Germanyجمهورية اأملانيا
 333523854321125448732531126Egyptجمهورية م�سرالعربية

 3516620181123963207190579769United Arab Emiratesدولة الإمارات العربية املتحدة
 2202231568781826Qatarدولة قطر

 27194649328110010Russianرو�سيا
 000112022Singapore�سنغافورة

 00020212012Syrian Arab Republic�سوريا
 000000202Swaziland�سوي�سرا

 1121324226404Franceفرن�سا
 369461014014Cyprusقرب�ض

 1171841347512820Canadaكندا
 000224000Libyan Arab Jamahiriyaليبيا

 19912031933814348167673Malaysiaماليزيا
 41519113950121729Bahrainمملكة البحرين

 1719366456120282452New Zealandنيوزيلنده
 291847362460303Netherlandsهولندا

227815923870487848349712277719254702Grand Totalالجمايل الكلي
Data source is the Directorate of Scholarships at The Ministry of Higher Education**م�سدر البيان املديرية العامة للبعثات بوزارة التعليم العايل

Gradutes of 2010/ 2011**** متثل خريجي العام الكادميي 2011/2010
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )7-2( جدول

اإجمايل اأعداد الطلبة العمانيني خارج ال�سلطنة ح�سب حالة الطالب والنوع للعام الأكادميي2012/2011م*

Total number of Omani students outside Oman by student case and gender in the academic year 2011/2012*

حالة الطالب

Genderالنوع                                                              
الن�سبة

Percentage
Student case مثذ

MFT

New entrants%22781592387039.77طالب جديد

Current students%26003242584260.04على مقعد الدرا�سة

Postponed%64100.10موؤجل

Unknown%3580.08غري مبني

Grand total% 488748439730100الجمايل الكلي

*مصدر البيان المديرية العامة للبعثات بوزارة 
Data source: The Directorate of Scholarships at The Ministry of Higher Education*التعليم العالي

book1 new1.indd   108 1/2/14   8:20 AM



109

The annual statistical report of higher education
in academic year 2011/2012

Chart )7-1( سكل�

اأعداد الطلبة العمانيني خارج ال�سلطنة ح�سب حالة الطالب للعام الأكادميي 2012/2011م

Number of Omani students outside Oman by student case in the academic year 2011/2012
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )7-3( جدول

اأعداد الطلبة العمانيني اجلدد خارج ال�سلطنة للمرحلة اجلامعية الأوىل ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي والنوع للعام الكادميي2012/2011م*

Number of Omani new entrants outside Oman (Undergraduate students) by field of study and gender in the academic year 2011/2012*

التخ�س�ص الرئي�سي

Genderالنوع                  
الن�سبة

Percentage
Field of study مثذ

MFT

Management and commerce% 33624257818.81الإدارة والتجارة

Education% 16242658819.13الرتبية

Society and culture% 19926646515.13الثقافة واملجتمع

Religion and philosophy% 213150.49الدين والفل�سفة

-Agriculture environment and related stud% 122140.46الزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة بها
ies

Health% 471131605.21ال�سحة

Natural and physical sciences% 51791304.23العلوم الطبيعية والفيزيائية

Engineering and related technologies% 868255112336.54الهند�سة والتكنولوجيا املرتبطة بها

Grand total%167713963073100الجمايل الكلي

Percentage %100%45.43%54.57الن�سبة

Data source: The Directorate of Scholarships at The Ministry of Higher Education**مصدر البيان: المديرية العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي
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Chart )7-2( سكل�

اأعداد الطلبة العمانيني اجلدد خارج ال�سلطنة للمرحلة اجلامعية الأوىل ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي للعام الكادميي 2012/2011م
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )7-4( جدول

اأعداد الطلبة العمانيني اجلدد خارج ال�سلطنة ملرحلة الدرا�سات العليا ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي والنوع للعام الكادميي 2012/2011م*

Number of Omani new entrants outside Oman (Postgraduate students) by field of study and gender in the academic year 2011/2012*

التخ�س�ص الرئي�سي

Gender                                                 الن�سبةالنوع

Percentage
Field of study

مثذ
MFT

Management and commerce% 1522417622.08الإدارة والتجارة
Education% 706913917.44الرتبية

Society and culture% 2423928135.26الثقافة واملجتمع
Religion and philosophy% 131141.76الدين والفل�سفة

Agriculture environment and related studies% 133162.01الزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة بها

Health% 4532779.66ال�سحة

Natural and physical sciences% 1310232.89العلوم الطبيعية والفيزيائية

Engineering and related technologies% 5318718.91الهند�سة والتكنولوجيا املرتبطة بها

Grand total% 601196797100الإجمايل الكلي

Percentage %100% 24.59% 75.41الن�سبة

Data source: The Directorate of Scholarships at The Ministry of Higher Education**مصدر البيان: المديرية العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي
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Chart )7-3( سكل�

اأعداد الطلبة العمانيني اجلدد خارج ال�سلطنة ملرحلة الدرا�سات العليا ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي للعام الكادميي 2012/2011م

Number of Omani new entrants outside Oman (Postgraduate students) by field of study in the academic year 2011/2012
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 التقرير السنوي إلحصاءات التعليم العالي بالسلطنة

 Chart )7-3شكل (

 م2011/2012حسب التخصص الرئيسي للعام االكاديمي لمرحلة الدراسات العليا  خارج السلطنةالجدد العمانيين أعداد الطلبة 
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )7-5( جدول

اأعداد الطلبة العمانيني اجلدد خارج ال�سلطنة ح�سب نوع التمويل والنوع للعام الأكادميي2012/2011م*

Number of Omani new entrants outside Oman by type of fund and gender in the academic year 2011/2012*

نوع التمويل

Genderالنوع                                                 
الن�سبة

Percentage
Type of fund

مثذ
MFT

Full external scholarship%1161723188448.68بعثة خارجية كاملة

Full external grant %601051654.26منحة خارجية كاملة

Partial external grant %1514290.75منحة خارجية جزئية

External self-finance %1032743177545.87الدار�سني يف اخلارج على النفقة اخلا�سة

Financial support %107170.44اإعانه درا�سية

Grand  total% 227815923870100املجموع الكلي

 Percentage%100 %41.14 %58.86الن�سبة

*مصدر البيان: المديرية العامة للبعثات بوزارة التعليم 
Data source: The Directorate of Scholarships at The Ministry of Higher Education*العالي
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Chart )7-4( سكل�

اأعداد الطلبة العمانيني اجلدد خارج ال�سلطنة ح�سب نوع التمويل والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م

Number of Omani new entrants outside Oman by type of fund and gender in the academic year 2011/2012
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 التقرير السنوي إلحصاءات التعليم العالي بالسلطنة

 Chart )7-4شكل (

 م2011/2012حسب نوع التمويل والنوع للعام األكاديمي  خارج السلطنةالجدد العمانيين أعداد الطلبة 

Number of Omani new entrants outside Oman by type of fund and gender in the academic year 2011/2012 
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )7-6( جدول

اأعداد الطلبة العمانيني اجلدد خارج ال�سلطنة ح�سب املوؤهل املطلوب والنوع للعام الأكادميي2012/2011م* 

Number of Omani new entrants outside Oman by qualification aimed and gender in the academic year 2011/2012*

املوؤهل املطلوب

النسبةGenderالنوع                                                 

Percentage
Qualification aimed  

مثذ
MFT

Bachelor of science/ bachelor %16771397307479.43بكالوريو�ض/لي�سان�ض

Specialized certificate after bachelor %246300.78�سهادة تخ�س�سية بعد البكالوريو�ض

Postgraduate diploma %8110912.35دبلوم عايل/دبلوم الدرا�سات العليا

Master degree %30212342510.98ماج�ستري

PHD %194562506.45دكتوراه

Grand total% 227815923870100الجمايل الكلي

Percentage %100 %41.14 %58.86الن�سبة

Data source: The Directorate of Scholarships at The Ministry of Higher Education**مصدر البيان: المديرية العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي
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Table )7-7( جدول

اأعداد الطلبة العمانيني الدار�سني خارج ال�سلطنة للمرحلة اجلامعية الأوىل ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي والنوع للعام الكادميي 2012/2011م*

Number of Omani current students outside Oman (Undergraduate students) by field of study and gender in the academic year 2011/2012*

التخ�س�ص الرئي�سي

Genderالنوع                  
الن�سبة

Percentage
Field of study

مثذ
MFT

Management and commerce %58635093611.55الإدارة والتجارة

Education%424812123615.26الرتبية

Society and culture %7942031282534.87الثقافة واملجتمع

Religion and philosophy %3043796838.43الدين والفل�سفة

Agriculture environment and related studies %167230.28الزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة بها

Health %1263264525.58ال�سحة

Natural and physical sciences %811192002.47العلوم الطبيعية والفيزيائية

Engineering and related technologies %1369377174621.55الهند�سة والتكنولوجيا املرتبطة بها

Grand total %370044018101100الجمايل الكلي

Percentage %100 %54.33 %45.67الن�سبة
*م�سدر البيان: املديرية العامة للبعثات 

Data source: The Directorate of Scholarships at The Ministry of Higher Education*بوزارة التعليم العايل
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Chart )7-5( سكل�

اأعداد الطلبة العمانيني الدار�سني خارج ال�سلطنة للمرحلة اجلامعية الأوىل ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي للعام الكادميي 2012/2011م

Number of Omani current students outside Oman (Undergraduate students) by field of study in the academic year 2011/2012
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 التقرير السنوي إلحصاءات التعليم العالي بالسلطنة

 Chart )7-5شكل (
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Table )7-8( جدول

اأعداد الطلبة العمانيني الدار�سني خارج ال�سلطنة ملرحلة الدرا�سات العليا ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي والنوع للعام الكادميي2012/2011م*

Number of Omani current students outside Oman (Postgraduate students) by field of study and gender in the academic year 2011/2012*

التخ�س�ص الرئي�سي

النسبةGenderالنوع                                                 

Percentage
Field of study

مثذ
MFT

Management and commerce%19.68 25265317الإدارة والتجارة
Education%14215029218.13الرتبية

Society and culture%4345448830.29الثقافة واملجتمع
Religion and philosophy%484523.23الدين والفل�سفة

Agriculture environment and related studies%317382.36الزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة بها

Health%12710122814.15ال�سحة

Natural and physical sciences%2923523.23العلوم الطبيعية والفيزيائية

Engineering and related technologies%115291448.94الهند�سة والتكنولوجيا املرتبطة بها

Grand total%11784331611100الإجمايل الكلي

Percentage %100%26.88%73.12الن�سبة

Data source: The Directorate of Scholarships at The Ministry of Higher Education**م�سدر البيان :املديرية العامة للبعثات بوزارة التعليم العايل
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Chart )7-6( سكل�

اأعداد الطلبة العمانيني الدار�سني خارج ال�سلطنة ملرحلة الدرا�سات العليا ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي للعام الكادميي 2012/2011م

Number of Omani current students outside Oman (Postgraduate students) by field of study in the academic year 2011/2012
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 التقرير السنوي إلحصاءات التعليم العالي بالسلطنة

 Chart )7-6شكل (

 م2011/2012حسب التخصص الرئيسي للعام االكاديمي لمرحلة الدراسات العليا  خارج السلطنة الدارسينالعمانيين أعداد الطلبة 

Number of Omani current students outside Oman (Postgraduate students) by field of study in the academic year 2011/2012 
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Table )7-9( جدول

اأعداد الطلبة العمانيني الدار�سني خارج ال�سلطنة ح�سب نوع التمويل والنوع للعام الأكادميي2012/2011م*

Number of Omani current students outside Oman by type of fund and gender in the academic year 2011/2012*

نوع التمويل

Genderالنوع                                                 
الن�سبة

Percentage
Type of fund

مثذ
MFT

Full external scholarship%18141086290029.86بعثة خارجية كاملة

Full external grant %1962214174.29منحة خارجية كاملة

Partial external grant %2422460.47منحة خارجية جزئية

Other external scholarships or grant %3124550.57منح اأو بعثات اأخرى خارجية

External self-finance%27813465624664.31الدار�سون يف اخلارج على النفقة اخلا�سة

Financial support%3216480.49اإعانه درا�سية

Grand  total %487848349712100املجموع الكلي

Percentage %100%49.77%50.23الن�سبة

Data source: The Directorate of Scholarships at The Ministry of Higher Education**م�سدر البيان :املديرية العامة للبعثات بوزارة التعليم العايل
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العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Chart )7-7( سكل�

اأعداد الطلبة العمانيني الدار�سني خارج ال�سلطنة ح�سب نوع التمويل والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م

Number of Omani current students outside Oman by type of fund and gender in the academic year 2011/2012
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 التقرير السنوي إلحصاءات التعليم العالي بالسلطنة

 Chart )7-7شكل (

 م2011/2012حسب نوع التمويل والنوع للعام األكاديمي  خارج السلطنة الدارسينالعمانيين أعداد الطلبة 

Number of Omani current students outside Oman by type of fund and gender in the academic year 2011/2012 
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Table )7-10( جدول

اأعداد الطلبة العمانيني الدار�سني خارج ال�سلطنة ح�سب املوؤهل املطلوب والنوع للعام الأكادميي 2012/2011م*

Number of  Omani current students outside Oman by qualification aimed and gender in the academic year 2011/2012* 

املوؤهل املطلوب

Genderالنوع                                                 
الن�سبة

Percentage
Qualification aimed  

مثذ
MFT

Diploma %6280.08دبلوم

Bachelor of science/ bachelor%36924370806283.01بكالوريو�ض/لي�سان�ض

Specialized certificate after bachelor%70661361.40�سهادة تخ�س�سية بعد البكالوريو�ض

Postgraduate diploma%88211091.12دبلوم عايل/دبلوم الدرا�سات العليا

Master degree%5082387467.68ماج�ستري

PHD%5141376516.70دكتوراه

Grand total%487848349712100الجمايل الكلي

Percentage  %100%49.77%50.23الن�سبة
*م�سدر البيان: املديرية العامة للبعثات بوزارة 

Data source:The Directorate of Scholarships at The Ministry of Higher Education*التعليم العايل
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )7-11( جدول

اأعداد الطلبة العمانيني اخلريجني خارج ال�سلطنة للمرحلة اجلامعية الأوىل ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي والنوع للعام الكادميي 2011/2010م*

Number of Omani graduates outside Oman (Undergraduate students) by field of study and gender in the academic year 2010/2011*

التخ�س�ض الرئي�سي
النسبةGenderالنوع                  

Percentage
Field of study

مثذ
MFT

Management and commerce %3069640211.63الإدارة والتجارة

Education %382735111732.32الرتبية

Society and culture %860445130537.76الثقافة واملجتمع

Religion and philosophy %1628441.27الدين والفل�سفة

Agriculture environment and related studies %302320.93الزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة بها

Health %471151624.69ال�سحة

Natural and physical sciences %2839671.94العلوم الطبيعية والفيزيائية

Engineering and related technologies %231482798.07الهند�سة والتكنولوجيا املرتبطة بها

 Unknown** %1236481.39**غري مبني

Grand total %191215443456100الجمايل الكلي

 Percentage %100 %44.68%55.32الن�سبة

Data source: The Directorate of Scholarships at The Ministry of Higher Education**مصدر البيان: المديرية العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي

Not specified by the student**** لم يتم تحديد التخصص من قبل الطالب 
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Chart )7-8( سكل�

اأعداد الطلبة العمانيني اخلريجني خارج ال�سلطنة للمرحلة اجلامعية الأوىل ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي والنوع للعام الكادميي 2011/2010م

Number of Omani graduates outside Oman (Undergraduate students) by field of study and gender in the academic year 2010/2011

 

 
112 

 التقرير السنوي إلحصاءات التعليم العالي بالسلطنة
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )7-12( جدول

اأعداد الطلبة العمانيني اخلريجني خارج ال�سلطنة ملرحلة الدرا�سات العليا ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي والنوع للعام الكادميي  2011/2010م*

Number of Omani graduates outside Oman (Postgraduate students) by field of study and gender in the academic year 2010/2011*

التخ�س�ص الرئي�سي

النسبةGenderالنوع                                                 

Percentage
Field of study مثذ

MFT
Management and commerce %2595331225.04الإدارة والتجارة

Education %15216231425.20الرتبية

Society and culture %2345929323.52الثقافة واملجتمع

Religion and philosophy %363393.13الدين والفل�سفة

Agriculture environment and related studies %234272.17الزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة بها

Health %51671189.47ال�سحة

Natural and physical sciences %2810383.05العلوم الطبيعية والفيزيائية

Engineering and related technologies %82231058.43الهند�سة والتكنولوجيا املرتبطة بها

Grand total %8653811246100الإجمايل الكلي

 Percentage %100 %30.58 %69.42الن�سبة

*Data source: The Directorate of Scholarships at The Ministry of Higher Education*مصدر البيان: المديرية العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي
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Chart )7-9( سكل�

اأعداد الطلبة العمانيني اخلريجني خارج ال�سلطنة ملرحلة الدرا�سات العليا ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي والنوع للعام الكادميي 2011/2010م

Number of Omani graduates outside Oman (Postgraduate students) by field of study and gender in the academic year 2010/2011
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 التقرير السنوي إلحصاءات التعليم العالي بالسلطنة

 Chart )7-9شكل (
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )7-13( جدول

اأعداد الطلبة العمانيني اخلريجني خارج ال�سلطنة ح�سب املوؤهل احلا�سل عليه والنوع للعام الأكادميي 2011/2010م*

Number of Omani graduates outside Oman by qualification obtained and gender in the academic year 2010/2011*

املوؤهل احلا�سل عليه

النسبةGenderالنوع                                                 

Percentage
Qualification obtained    مثذ

MFT
Bachelor of science/ bachelor %19121544345673.50بكالوريو�ض/لي�سان�ض

Specialized certificate after bachelor %66120.26�سهادة تخ�س�سية بعد البكالوريو�ض

Postgraduate diploma %6628942.00دبلوم عايل/دبلوم الدرا�سات العليا

Master degree %63330693919.97ماج�ستري

PHD %160412014.27دكتوراه

Grand total %277719254702100الجمايل الكلي

Percentage  %100 %40.94 %59.06الن�سبة

Data source: The Directorate of Scholarships at The Ministry of Higher Education**مصدر البيان :المديرية العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي
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Chart )7-10( سكل�

اأعداد الطلبة العمانيني اخلريجني خارج ال�سلطنة ح�سب املوؤهل احلا�سل عليه للعام الأكادميي 2011/2010م

Number of Omani graduates outside Oman by qualification obtained in the academic year 2010/2011
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )7-14( جدول

اأعداد الطلبة العمانيني اخلريجني خارج ال�سلطنة ح�سب نوع التمويل والنوع للعام الأكادميي 2011/2010م*

Number of Omani graduates outside Oman by type of fund and gender in the academic year 2010/2011*

نوع التمويل

Genderالنوع                                                 
الن�سبة

Percentage
Type of fund

مثذ
MFT

Full external scholarship%43922566414.12بعثة خارجية كاملة

Partial external scholarship%3036661.40بعثة خارجية جزئية

Full external grant %811151964.17منحة خارجية كاملة

Partial external grant %159240.51منحة خارجية جزئية

Other external scholarships or grant %1010.02منح اأو بعثات اأخرى خارجية

الدار�سون يف اخلارج على 
External self-finance%21731523369678.60النفقة اخلا�سة

Financial support %3817551.17اإعانه درا�سية

total  Grand%277719254702100املجموع الكلي

Percentage  %100 %40.94 %59.06الن�سبة

Data source: The Directorate of Scholarships at The Ministry of Higher Education**مصدر البيان :المديرية العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

Table )8-1( جدول

اأعداد الطلبة اجلدد يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية والعام الكادميي والنوع

Number of new entrants by HEI academic year and gender

املوؤ�س�سة التعليمية

معدل النمو 2010/20092011/20102012/2011

ال�سنوي

 Annual
 growth rate

HEI مثذمثذمثذ

MFTMFTMFT

  Sultan Qaboos%14381533297116021702330417802047382713.52جامعة ال�سلطان قابو�ض
University

Technical Colleges%51391.33***40231933595658782569844735021637الكليات التقنية

 Colleges of Applied%4.32 - 1356955231112081306251495911172076كليات العلوم التطبيقية
Science

معاهد العلوم ال�سحية 
Institutes of Health%16744861522569692116649866410.93والتمري�ض وال�سيدلة

  Institute of Sharia%13187218110114224135832180.04معهد العلوم ال�سرعية
Science

Private Institutions%478457341051846415619102604920112571617727.61موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة
**موؤ�س�سات التعليم العايل 

 Military & Security**-00022352281445149الع�سكرية والمنية
HEIs

Grand Total%11899106902258913887120112589811606166442825011.87الإجمايل الكلي

Data include all undergraduate and postgraduate new students **البيانات ت�سمل جميع اأعداد الطلبة اجلدد يف املرحلة اجلامعية الأوىل والدرا�سات العليا 

Data was available starting 2010-2011 **** مت احل�سول على بيانات هذه املوؤ�س�سات بداية من 2011-2010

 Technical Colleges: not including (no data available)  Higher College of ****** الكليات التقنية با�ستثناء الكلية التقنية العليا مب�سقط والكلية التقنية باإبراء.
Technology at Muscat and Ibra College of Technology.
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 Chart )8-1( سكل�

اإجمايل اأعداد الطلبة اجلدد يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية والعام الكادميي

Total number of new entrants by HEI and academic year
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

 Table )8-2( جدول

اأعداد الطلبة الدار�سني يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية والعام الكادميي والنوع

Number of current students by HEI academic year and gender

املوؤ�س�سة التعليمية

معدل النمو 2010/20092011/20102012/2011

ال�سنوي

 Annual
growth rate

HEI مثذمثذمثذ

MFTMFTMFT

  Sultan Qaboos%62435722119656828646813296768276631534513.27جامعة ال�سلطان قابو�ض
University

Technical Colleges%18.85-12583***136718374220451530691142442082814302الكليات التقنية

 Colleges of Applied%8.24 360934587067391339227835381244638275كليات العلوم التطبيقية
Science

معاهد العلوم ال�سحية والتمري�ض 
Institutes of Health%3679611328528157621044541355180922.21وال�سيدلة

 Institute of Sharia%31632263843843687449139688719.24معهد العلوم ال�سرعية
Science

Private Institutions%14850201703502016733234854021818494302224871617.99موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة

** موؤ�س�سات التعليم العايل الع�سكرية 

 Military & Security** ****%000518552358365896.31والمنية
HEIs

Grand Total %3905639007780634426445006892703979748407882046.58الإجمايل الكلي

Data include all undergraduate and postgraduate current students **البيانات تشمل جميع أعداد الطلبة الدارسين في المرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا
Data was available starting 2010-2011 **** تم الحصول على بيانات هذه المؤسسات بداية من 2011-2010              

 Technical Colleges: not including (no data available)  Higher College of ****** الكليات التقنية باستثناء الكلية التقنية العليا بمسقط والكلية التقنية بإبراء
Technology at Muscat and Ibra College of Technology.

 The annual growth rate for Military and Security HELs was calculated ******** تم احتساب معدل النمو السنوي لمؤسسات التعليم العالي العسكرية واألمنية لعامين فقط
for two years only
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 Chart )8-2( سكل�

اإجمايل اأعداد الطلبة الدار�سني يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب النوع والعام الكادميي

Total number of current students by gender and academic year

 

 
122 

 التقرير السنوي إلحصاءات التعليم العالي بالسلطنة

  نوع والعام االكاديميفي مؤسسات التعليم العالي حسب ال الدارسينإجمالي أعداد الطلبة 
Total number of current students by gender and academic year 

 

  

 

 

 

 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

٢٠٠٩/٢٠١٠ ٢٠١٠/٢٠١١ ٢٠١١/٢٠١٢

Maleذكور 

Femaleإناث 

Totalالمجموع 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

book1 new1.indd   135 1/2/14   8:20 AM



136

التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

 Table )8-3( جدول

اأعداد الطلبة اخلريجني يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية والعام الكادميي والنوع

Number of graduates by HEI, academic year and gender

املوؤ�س�سة التعليمية

2009/20082010/20092011/2010
معدل النمو 

ال�سنوي

 Annual
growth rate

HEI
مثذمثذمثذ

MFTMFTMFT

 Sultan Qaboos %1.34 -130515962901118515082693132614882814جامعة ال�سلطان قابو�ض
University

Technical Colleges%29.05-1276***136915152884133714212758916360الكليات التقنية

Colleges of Applied %2083875956469381584739980171987.37كليات العلوم التطبيقية
Science

معاهد العلوم ال�سحية 
Institutes of Health%2137229352326699011797589370.18والتمري�ض وال�سيدلة

  Institute of Sharia%80167247136261397791232025.81معهد العلوم ال�سرعية
Science

موؤ�س�سات التعليم العايل 
Private Institutions%15692452402121003257535722093734594322.08اخلا�سة

** موؤ�س�سات التعليم العايل 

 Military & Security**%43245413442544258242.07الع�سكرية والمنية
HEIs

Grand Total%4787684111628567780571373457027447131496.93الإجمايل الكلي
Data include all undergraduate and postgraduate students * *البيانات تشمل جميع أعداد الطلبة الخريجين في المرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا  

Data was available starting 2010-2011 ****تم الحصول على بيانات هذه المؤسسات في العام األكاديمي بداية من 2011-2010 

-Technical Colleges: not included (no data available)  Higher College of Technol****** الكليات التقنية باستثناء الكلية التقنية العليا بمسقط والكلية التقنية بإبراء
ogy at Muscat and Ibra College of Technology
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Chart )8-3( سكل�

اإجمايل اأعداد الطلبة اخلريجني يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب العام الكادميي ونوع املوؤ�س�سة التعليمية والنوع 

Total number of graduates by academic year HEI type and gender

 

 

124 

      

 

) 8-3( Chart 

                 
Total number of graduates by academic year, HEI type and gender 

 

  

  

 

  

3218

1569

3577

2100

3493

2209

4389

2452

4800

3257

3713 3734

7607

4021

8377

5357

7206

5943

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

 Puplic  Private  Puplic  Private  Puplic  Private

2009/2008 2010/2009 2011/2010

 Male

 Female

 Total

2008-2009 2009-2010 2010-2011

book1 new1.indd   137 1/2/14   8:20 AM



138

التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

 Table )8-4( جدول

اأعداد الطلبة اجلدد يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي والعام الكادميي واجلن�سية

Number of new entrants in HEIs by field of study academic year and nationality

التخ�س�ص الرئي�سي

معدل النمو ****2009/20102010/20112011/2012
السنوي

 Annual
 growth

rate

Field of study
غير عمانيالمجموعغير عمانيعماني

غير عمانيالمجموععماني
المجموععماني

OmaniNon 
-OmaniTotalOmaniNon 

-OmaniTotalOmaniNon 
-OmaniTotal

  Management and %31381973335343815835967191179737056.39الإدارة والتجارة
commerce

Society and culture %10953611311087381125142969149816.31الثقافة واملجتمع
Education %64376506576663822482613.29الرتبية

Personal services-000606617اخلدمات ال�سخ�سية
Religion and philosophy%42414255272529642264423.10الدين و الفل�سفة

الزراعة والبيئة والعلوم 
 Agriculture environment%24302433529361368837626.36املرتبطة بها

and related studies
Health%14122314351810621872172932176112.26ال�سحة

  Natural and physical%64436477366742115512116735.98العلوم الطبيعية والفيزيائية
Sciences

Architecture and building%47.83 220122322141623042230452العمارة والإن�ساء
Creative arts%17.00-12569126581388218219830الفنون الإبداعية

الهند�سة والتكنولوجيا 
 Engineering and related% 16201551775175392184560271796206120.16املرتبطة بها

technologies
Information technology%32526433163359843443587971595038.32تكنولوجيا املعلومات

 Not applicable*%29.00-79931428135106105510665115491163*ل ينطبق
Grand total%21940649225892536253625898276456052825011.87الإجمايل الكلي

 Not applicable  : Students in foundation programs * *الينطبق: طالب السنة التأسيسية  

Data include all undergraduate and postgraduate new students ****البيانات تشمل جميع أعداد الطلبة الجدد في المرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا   

 Data does not include data of students on scholarship studying abroad ******البيانات ال تشمل بيانات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج

 Data does not include Higher College of Technology at Muscat and Ibra College ******** البيانات ال تشمل طلبة الكلية التقنية العليا بمسقط والكلية التقنية بإبراء للعام األكاديمي 2012/2011
of Technology for the academic year 2011/2012 (no data available)
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اإجمايل اأعداد الطلبة اجلدد يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب اجلن�سية والعام الكادميي

Total number of new entrants in HEIs by nationality and academic year
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

 Table )8-5( جدول

اأعداد الطلبة الدار�سني يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي والعام الكادميي واجلن�سية

Number of current students in HEIs by field of study academic year and nationality

التخ�س�ض الرئي�سي

معدل النمو ****2009/20102010/20112011/2012
السنوي

 Annual
 growth

rate

Field of study
غير عمانيالمجموعغير عمانيعماني

غير عمانيالمجموععماني
المجموععماني

Omani Non
-OmaniTotalOmani Non

-OmaniTotalOmani Non
-OmaniTotal

  Management and %13676544142201674261517357209518442179523.81الإدارة والتجارة
commerce

Society and culture %5492102559460431426185627120664777.64الثقافة واملجتمع
Education %3877223899330325332839762139972.73الرتبية

Personal services %27330178318146349215.20اخلدمات ال�سخ�سية
Religion and philosophy %16917169818319184023367234317.85الدين و الفل�سفة

الزراعة والبيئة والعلوم 
 Agriculture environment and %93879451389221411152923155229.65املرتبطة بها

related studies
Health %46931604853601420262166072196626814.46ال�سحة

  Natural and physical %3233303263370617372335732335965.34العلوم الطبيعية والفيزيائية
Sciences

Architecture and building %6083063870942751115371122440.35العمارة والإن�ساء
Creative arts %9.88-414826417432813733183305383343الفنون الإبداعية

الهند�سة والتكنولوجيا 
 Engineering and related%13170519136891591366616579169367771771313.98املرتبطة بها

technologies
Information technology %12725179129041528423215516168592911715015.39تكنولوجيا املعلومات

 Not applicable* %36.60-11998158121561276996128652682152697*ل ينطبق
Grand total %7627617877806387162210889270856892515882046.58الإجمايل الكلي

 Not applicable  : Students in foundation programs * *الينطبق: طالب السنة التأسيسية  

Data include all undergraduate and postgraduate new students ****البيانات تشمل جميع أعداد الطلبة الجدد في المرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا   

 Data does not include data of students on scholarship studying abroad ******البيانات ال تشمل بيانات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج

 Data does not include Higher College of Technology at Muscat and Ibra College of ******** البيانات ال تشمل طلبة الكلية التقنية العليا بمسقط والكلية التقنية بإبراء للعام األكاديمي 2012/2011
Technology for the academic year 2011/2012 (no data available)
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The annual statistical report of higher education
in academic year 2011/2012

Chart )8-5( سكل�

الن�سبة املئوية لأعداد الطلبة الدار�سني يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب اجلن�سية والعام الكادميي

Percentage of total number of current students in HEIs by nationality and academic year
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 التقرير السنوي إلحصاءات التعليم العالي بالسلطنة
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التقرير ال�سنوي لإح�ساءات التعليم العايل بال�سلطنة

العـام الأكـاديـمـي 2012/2011م

 Table )8-6( جدول

اأعداد الطلبة اخلريجني يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب التخ�س�ص الرئي�سي والعام الكادميي واجلن�سية

Number of graduates in HEIs by field of study academic year and nationality

التخصص الرئيسي

معدل النمو **** 2009/20082010/20092011/2010
السنوي

 Annual
 growth

rate

Field of study
غير عمانيالمجموعغير عمانيعماني

غير عمانيالمجموععماني
المجموععماني

Omani Non
-OmaniTotalOmani Non

-OmaniTotalOmani Non
-OmaniTotal

  Management and %228192237326691942863224311223551.45الإدارة والتجارة
commerce

Society and culture %2.14-145916147512853313181356461402الثقافة واملجتمع
Education %1.71-153801538120531208141881426الرتبية

Personal services %810811000100110011016.73اخلدمات ال�سخ�سية
Religion and philosophy %20512065753578497350083.54الدين و الفل�سفة

الزراعة والبيئة والعلوم 
 Agriculture environment and %12021221141115179118025.39املرتبطة بها

related studies
Health %12873013171389151404160334163711.60ال�سحة

  Natural and physical %4082410553756035613570.17العلوم الطبيعية والفيزيائية
Sciences

Architecture and building %904949139410381119.04العمارة والإن�ساء
Creative arts %23832417973800111971126136.35الفنون الإبداعية

الهند�سة والتكنولوجيا 
 Engineering and related %0.17-1977302007223563229818461111957املرتبطة بها

technologies
Information technology %15892416132354422396195434198815.76تكنولوجيا املعلومات

 Not applicable*-1501151000000*ل ينطبق
Grand total %1142320511628133673671373412784365131496.93الإجمايل الكلي

 Not applicable  : Students in foundation programs * *الينطبق: طالب السنة التأسيسية  
Data include all undergraduate and postgraduate new students ****البيانات تشمل جميع أعداد الطلبة الجدد في المرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا   

 Data does not include data of students on scholarship studying abroad ******البيانات ال تشمل بيانات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج

 Data does not include Higher College of Technology at Muscat and Ibra College of ******** البيانات ال تشمل طلبة الكلية التقنية العليا بمسقط والكلية التقنية بإبراء للعام األكاديمي 2012/2011
Technology for the academic year 2011/2012 (no data available)
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The annual statistical report of higher education
in academic year 2011/2012

Chart )8-6( سكل�

الن�سبة املئوية لأعداد الطلبة اخلريجني يف موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب اجلن�سية والعام الكادميي

Percentage of total number of graduates in HEIs by nationality and academic year
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 التقرير السنوي إلحصاءات التعليم العالي بالسلطنة

 Chart )6-8شكل (
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