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INTRODUCTION ــــــة  ـ ـ مقـــــدمـ

In its endeavor to develop the 
administrative statistics and with the aim 
of strengthening the center›s statistics 
publications and expanding the data and 
information base, it gives the National 
Center for Statistics and Information great 
pleasure to issue a number of specialized 
bulletins which are availed to all users, on 
the one hand, and publish the different 
statistical data possessed by the different 
government entities on the other hand ،
This publication, which presents Higher 
Education statistics is considered one of 
these publications.

The publication includes data tables 
showing the number of higher education 
establishments and students and 
employees inside the Sultanate  in the 
different public and private universities 
and colleges.

The cooperation of Government units 
responsible for this data, and the provision 
of such data has the primary role in the 
release of this bulletin in the required 
form and at the specified time for which 
they deserve our thanks. We would also 
like to thank all the persons who have 
contributed toward the preparation of this 
bulletin .  

We pray to Almighty Allah to grant us 
success to serve our beloved country 
under the wise leadership of His Majesty 
Sultan Qaboos Bin Said.

ــوطين لإلحصــاء واملعلومــات ، ضــمن  يســر املركــز ال
ز إىل تطوير اإلحصاءات اإلداريـة وـدف تعزيـسعيه 

ات إصدارات املركز اإلحصائية وتوسـيع قاعـدة البيانـ
واملعلومــــــات ، إصــــــدار جمموعــــــة مــــــن النشــــــرات 
ـــك مـــن أجـــل تقـــدميها  اإلحصـــائية التخصصـــية وذل
وإتاحتها لكافة املستخدمني مـن جهـة وإبـراز خمتلـف

ميـة البيانات اإلحصائية املتوفرة لـدى اجلهـات احلكو
من جهة أخرى ، وتعد هذه النشـرة الـيت بـني أيـدينا 
واحـدة مــن تلــك النشــرات والــيت ختــتص بإحصــاءات 

.التعليم العايل

حيــث تتضــمن النشــرة عــدة جــداول وبيانــات تتعلــق 
ــــداد الطلبــــة  ــــايل وأع ــــدد مؤسســــات التعلــــيم الع بع
الدارســني يف اجلامعــات والكليــات العامــة واخلاصــة 

.داخل السلطنة والعاملني ا 

وقــد كــان لتعــاون اجلهــة املســؤولة عــن هــذه البيانــات 
هـور واليت قامت مشكورة بتوفريها الدور األكـرب يف ظ
لهـا هذه النشرة بالشكل املطلوب ويف الوقـت املحـدد ف

الشكر اجلزيـل  كمـا  نتوجـه بالشـكر لكـل مـن سـاهم
.يف إعداد وجتهيز هذه النشرة

نســال اهللا العلــي القــدير أن يوفقنــا مجيعــا  خلدمــة 
هذا الوطن العزيـز يف ظـل القيـادة احلكيمـة حلضـرة
صــاحب اجلاللــة الســلطان قــابوس بــن ســعيد املعظــم

.حفظة اهللا ورعاه
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Concepts And Definitions يفالمفاهيم و  التعار

1.A new Student enrolled in higher 
education: A new student who has 
already taken the curriculum of higher 
education.

: جديد سبق له االلتحاق بالتعليم العايلطالب . 1
.طالب جديد سبق له أن أخذ مقرر تعليم عايل

2.Enrolled student: Applicants, Who
confirmed acceptance of their offers,
completed the registration procedures at
the appropriate higher education
institution.

الطلبــــة الــــذين اعتمــــدوا العــــروض : نواملقبولــــ. 2
املقدمــة هلــم وقــاموا بإــاء إجــراءات التســجيل يف 

وأصــبحوا طلبــة جــدد . املؤسســات الــيت قبلــوا ــا
.يدرسون ذه املؤسسات

3. Public Seat: A seat which is offered 
for entitled Omani applicant to study at 
public higher education institutions inside 
the Sultanate. 

هو املقعد املقـدم مـن مؤسسـات : حكومي مقعد . 3
ــؤهلني للدر ــة امل ــة للطلب ــالٍ احلكومي ــيم الع اســة التعل
.داخل السلطنة للحصول على مؤهل تعليم عالٍ 

4.Partial Internal Scholarships: 
scholarships granted by the government 
for qualified students to study inside the 
sultanate to obtain a higher education 
qualification with partial financial support.

ا هـي البعثـة الـيت متنحهـ: داخلية جزئيـة بعثة . 4
نة احلكومــة للطلبــة املــؤهلني للدراســة داخــل الســلط

للحصول على مؤهل تعليم عـالٍ بـدعم مـادي جزئـي 
مــــن الرســــوم الدراســــية بــــدون خمصــــص جــــزء (

.)شهري

5. Full Internal scholarships for 
social welfare: scholarship granted by 
the government for qualified social 
welfare students to study inside the 
sultanate to obtain a higher education 
qualification with full financial support.

هــي : داخليــة كاملــة للضــمان اإلجتمــاعي بعثــة . 5
البعثــــة الــــيت متنحهــــا احلكومــــة لطلبــــة الضــــمان 
االجتمـــــاعي املـــــؤهلني للدراســـــة داخـــــل الســـــلطنة 
للحصول على مؤهـل تعلـيم عـاٍل بـدعم مـادي كامـل 

.)الرسوم الدراسية واملخصص الشهريتشمل (
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Concepts And Definitions يفالمفاهيم و  التعار

6.Partial Internal Grant: Grant 
offered by private sector institutions 
and companies or some institutions of 
higher education for qualified students 
to study in private institutions in Oman 
and cover part of tuition fees. 

هي املنحة املقدمة مـن : داخلية جزئية منحة . 6
مؤسســات وشــركات القطــاع اخلــاص أو مؤسســات 

ـــيم العـــايل للطلبـــة املـــؤهلني للدراســـة داخـــ ل التعل
ــيم عــالٍ بــدعم  ــى مؤهــل تعل الســلطنة للحصــول عل

جـزء مـن الرسـوم الدراسـية بـدون ( مادي جزئـي 
) .خمصص شهري

7. Internal Scholarship Full Fees: 
scholarship granted by the government 
for qualified students to study inside the 
sultanate to obtain a higher education 
qualification (tuition fees only). 

هــي : داخليــة كاملــة الرســوم الدراســية بعثــة . 7
ـــؤهلني ـــة امل ـــة للطلب ـــا احلكوم ـــيت متنحه ـــة ال البعث
م للدراسة داخل السلطنة للحصول على مؤهل تعلي

عالٍ، علـى أن تتحمـل احلكومـة الرسـوم الدراسـية 
.فقط 

8.Employee Scholarship: scholarship 
granted by the government for qualified 
employee students to study in/outside 
the sultanate to obtain a higher 
education qualification. 

ــــة . 8 ــــة الــــيت متنحهــــا : موظــــف بعث هــــي البعث
ول املـــؤهلني للحصـــ"املـــوظفني"احلكومـــة للطلبـــة 

على مؤهـل تعلـيم عـاٍل يف مؤسسـات التعلـيم العـالٍ
.داخل السلطنة أو خارجها

9. Employee Grant: Grant offered by 
private sector institutions and 
companies or some institutions of 
higher education for qualified employee 
students to study in/outside the 
sultanate to obtain a higher education 
qualification.

هــــي املنحــــة املقدمــــة مــــن : موظــــف منحــــة . 9
مؤسســات وشــركات القطــاع اخلــاص أو مؤسســات 

املـــــؤهلني"املـــــوظفني"التعلـــــيم العـــــايل للطلبـــــة 
للحصـــول علـــى مؤهـــل تعلـــيم عـــالٍ يف مؤسســـات 

.التعليم العالٍ داخل السلطنة أو خارجها

10. Internal scholarship Full Fees 
with monthly allowance: A full fees 
scholarship offered by the government 
for qualified students to study in the 
Sultanate and obtain a higher 
educational qualification. A monthly 
allowance is spent for them, mostly for 
Social Welfare students. 

ــة الرســوم مــع خمصــص بعثــة . 10 داخليــة كامل
ا هي بعثة كاملة الرسوم الدراسية متنحهـ: شهري 

نة احلكومة للطلبـة املـؤهلني للدراسـة داخـل السـلط
للحصـــول علـــى مؤهـــل تعلـــيم عـــاٍل، ويـــتم صـــرف 
ــــة  ــــًا لطلب خمصــــص شــــهري هلــــم، وتكــــون غالب

.اإلجتماعيالضمان 
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الملخص

32,652
ات املقبولــــون يف مؤسســــالطلبــــة 

التعلـــيم العـــايل داخـــل الســـلطنة
واخلاصللقطاعني احلكومي 

23,163
اخلرجيــون يف مؤسســاتالطلبــة 

ـــيم العـــايل داخـــل الســـلطنة التعل
واخلاصللقطاعني احلكومي 

135,493
ــــة  ــــدون يف مؤسســــاتالطلب املقي

التعلـــيم العـــايل داخـــل الســـلطنة
.واخلاصللقطاعني احلكومي 

6,297
ــــدون يفالطلبــــة  العمــــانيون املقي

اجلامعـــــات والكليـــــات باخلـــــارج 
.  على نفقة احلكومة فقط 

16,244
يف مؤسســــات التعلــــيمالعــــاملون 

العايل داخل السـلطنة للقطـاعني
.احلكومي واخلاص

م2016/ 2015

69
ومي تعليمية يف القطـاعني احلكـمؤسسة 

واخلاص داخل السلطنة

ليالتعليم العا

12
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15



11,472 65,199 16,528

11,691 70,294 16,1241,3916,297667

م2016/2015الطلبة في مؤسسات التعليم العالي حسب القطاع 

16



17



15

22,961
3,054

2,840

2,346

837

599

17
42,623

63,565
15,378

8,555

3,093

2,262

0
32

12,556
6,639

2,305

898

733

ية  م2016/ 2015الطلبة في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة حسب الفئة العمر

18
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م2016/2015حالة الطالب المقبولون في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة حسب الطلبة 

2,97729,675

20
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1,489

2,108

4,166

4,364

851

1,117

936

1,178

2,385

3,357

54

44
1,356

1,282

2,002

2,416

1,046

1,205

478

553

136

119

حازت
مسقط محافظة 

أعلى نسبة من على 
نسبة الطلبة المقبولين ب

تلتها محافظة%) 26.1(
شمال الباطنة بنسبة

)17.6(%

ظات في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة على مستوى المحافمقبولون طلبة الال
م 2016/2015

22



سة قطاع المؤسوحسب الدول داخل السلطنة في مؤسسات التعليم العالي الوافدون الطلبة
م2016/ 2015

122 22

433 39

428 49

28

211

174

9

77

49

658

396 ,1

548 ,1

158

165

289

خاصحكومي 

23
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25



9,211

16,583

5,068

18,975

2,770

5,120

3,546

5,581

232

210
6,175

6,344

7,715

11,529

2,477

4,976

2,441

7.897
3,433

515

399
7,786

14,397

ات على مستوى المحافظمؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة مقيدون في طلبة الال
م 2016/2015

26

حازت
مسقط محافظة 

أعلى نسبة من على 
بة المقيدون بنسالطلبة 

تلتها محافظة%) 26.2(
شمال الباطنة بنسبة

)16.4(%



27



الطلبة المقيدون في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة حسب المؤهل المطلوب
م2016/2015

98

1,730

1,512

10

161

68,18
6

54

426

7,161

دكتوراه

ماجستير

دبلوم مهني/ شهادة مهنية 

دبلوم الدراسات العليا/ عالي دبلوم

البكالوريوسشهادة تخصصية بعد

ليسانس/ بكالوريوس

دبلوم التأهيل التربوي

تخصصي/دبلوم متقدم

دبلوم

63

2,143

903

4

178

46,252

2

1,469

5,141

28



29



30



31



1,742

2,540

868

3,246

513

944

772

966

40

48
931

1,239

1,402

1,741

506

740

427

472

74

65
1,339

2,548

مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة على مستوى المحافظاتفي الطلبة الخريجون 
م2016/2015

32

حازت
مسقط محافظة 

أعلى نسبة من على 
يجون بنسالطلبة  بة الخر

تلتها محافظة%) 25(
ة شمال الباطنة بنسب

)16.8(%



33



13

645

378

434

58

3

8,367

358

3,538

دكتوراه

ماجستير

دبلوم التأهيل التربوي

دبلوم مهني/ شهادة مهنية 

دبلوم الدراسات العليا/ عالي دبلوم

البكالوريوسشهادة تخصصية بعد

ليسانس/بكالوريوس 

تخصصي/دبلوم متقدم

دبلوم

13

733

5

53

23

3

4,875

251

3,413

تفوق نسبة 
اإلناث

يجات عن  الخر
الذكور 

%19بنسبة 

ه الطلبة الخريجون في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة حسب المؤهل الحاصل علي
م2016/2015

34



35



مقيدين في نسبة طلبة الضمان االجتماعي العمانيين المقيدين من إجمالي الطلبة العمانيين ال
م2016/2015مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة على مستوى المحافظات 

7%

12%

11%

13%

26%

4%

3%

13%

16%

6%

13%

حازت

محافظة الوسطى 
على أعلى  نسبة من 

طلبة الضمان اإلجتماعي 
المقيدين من إجمالي 
. الطلبة في المحافظة

36



37



مؤسسة الصعوبة المقبولون في مؤسسات التعليم العالي وفقا لنوع ال/ الطلبة ذوي االعاقة 
م2016/2015

طالب وطالبة28

/  ذوي االعاقة من 
المقبولون في الصعوبة

مؤسسات التعليم العالي 
جامعة السلطان ، وحازت 
على النصيب األكبر قابوس 

. % 32بنسبة 

12

1

0

0
1

0

16

4
0

4

0

2

5
1

0
1

1
5

0

0

2
1

38



39



:م 2016/2015الصعوبة / الصعوبة حسب نوع االعاقة / الطلبة المقيدون من ذوي االعاقة 

الجملة 
284

19

1

8

0

76
62

84

0
5

1

28

40
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46
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