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ح�رضة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم - يحفظه الله ويرعاه



كلمة معايل الوزير



يحيى بن �شع�د ال�شليمي

 وزير الرتبية والتعليم

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل الذي اأنعم علينا بنعمائه ظاهرة وباطنة وال�سللاة وال�سللام على �سيد الب�سر حممد 

بن عبدا هلل عليه اأف�سل ال�ساة وعلى األه و�سحبه اأجمعني.

اإن  �سلطنة عمان وهي تدخل العقد الرابع من نه�ستنا احلديثة بقيادة ح�سرة �ساحب اجلالة 

ال�سلطللان قابو�س بن �سعيد املعظم لتفخر باجنازاتها ال�ساخمة يف خمتلف املجاالت وخا�سة املجال 

الرتبللوي والذي اأ�سادت به كل املنظمللات الدولية املعنية مبجال الرتبيللة والتعليم .وهي كذلك 

مقبلة على تنفيذ اخلطة اخلم�سية الثامنة)2015-2011(

لقللد اأ�سبحت املوؤ�سللرات الرتبوية احد املعامل االأ�سا�سية لتحديد التقللدم الرتبوي الذي ت�سهده 

دول العللامل و مدى حتقيقهللا اللتزامات  يف جمال الرتبية والتعليللم .ان املوؤ�سرات الرتبوية توفر 

معلومات قيمللة لتعميم برامج التطوير الفعالة واملعلومات الدقيقة الازمة لبناء ا�سرتاتيجيات 

وخطط عمل فعالة وقابلة للتنفيذ باالإ�سافة اإىل و�سع اأهداف واقعية قابلة للتحقيق.

اإن االإ�سللدار العا�سللر من كتاب املوؤ�سللرات الرتبوية للعام الدرا�سللي 2009/2008م �سمل العديد من 

املوؤ�سرات الرتبوية العمانية والتي ميكن جلميع العاملني  يف امليدان الرتبوي والباحثني  والأ�سحاب 

القرار اال�ستفادة منها، واإذا ما ا�ستغلت ب�سكل جيد فاإمنا ميكن اأن ت�ساعد �سناع ال�سيا�سة الرتبوية  

واملخططللني واملدراء على اتخاذ قرارات �سليمة بعللد ت�سخي�س الواقع احلايل من خال درا�سة ما 

حتقق من موؤ�سرات على �سوء االأهداف املو�سوعة.

ي�سعللدين اأن اأتقللدم بال�سكللر اجلزيل  للعاملللني بدائرة االإح�سللاء واملوؤ�سللرات باملديرية العامة 

للتخطيط و�سبط اجلودة على جهدهم امللمو�س يف اإعداد كتاب املوؤ�سرات  الرتبوية  ال�سنوي وعلى 

�سعيهم الدائم   يف توظيف  البيانات االإح�سائية وحتويلها  اإىل موؤ�سرات دقيقة معربة عن التطور 

التعليللم   يف ال�سلطنللة  يف جميع جماالته .�سائا املوىل عز وجل  التوفيق وال�سداد للجميع ملا فيه 

اخلللر لوطننا احلبيب حتللت ظل القيادة الر�سيدة حل�سرة �ساحب اجلالللة ال�سلطان قابو�س بن 

�سعيد يحفظه اهلل ويرعاه.



تقديـــــــــــم الكتاب



الدول  ماتنجزه  مدى  على  للتعرف  االأ�سا�سية  االأدوات  احد  الرتبوية  املوؤ�سرات  اأ�سبحت   لقد 

من تقدم يف املجاالت الرتبوية املختلفة، واملوؤ�سرات الرتبوية العمانية خر ماعربت عن تطور 

التعليم يف ال�سلطنة احلبيبة وهي تدخل عقدها الرابع من عمر نه�ستها احلديثة  يف ظل القيادة 

الر�سيدة حل�سرة �ساحب اجلالة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم حفظه اهلل واأبقاه.

وياأتي هذا اال�سدارالعا�سر  من كتاب املوؤ�سرات التعليمية للعام الدرا�سي 2009/2008م ليمثل ح�سيلة 

اأربع عقود من العمل الرتبوي اجلاد والتي يفخر بها كل عماين وهو يحتفل بالعيد الوطني االأربعني  

العمانية والتي تعك�س مدى  املوؤ�سرات الرتبوية  لهذا الزاهر امليمون والذي يت�سمن هذا االإ�سدار 

التطور الذي حققته ال�سلطنة يف املجال الرتبوي و اجلهود احلثيثة التي بذلها العاملون يف هذه 

ال�سلطنة وحت�سني الكفاءة الداخلية واخلارجية للنظام  الوزارة لتطوير املنظومة التعليمية يف 

الرتبوي،  راجني اأن تكون معينا ومرجعا الأ�سحاب القرار يف هذه  الوزارة التخاذ قراراتهم على 

الدرا�سات  جمال  يف  واملتخ�س�سني  والدار�سني  للباحثني  وموجها   وم�ساعدا  �سليمة،  علمية  اأ�س�س 

لعمل  بحوث  تربوية ت�ساعد يف االرتقاء بالعمل الرتبوي.

اإن ال�سلطنة وهي مقبلة على تنفيذ اخلطة اخلم�سية الثامنة  2011-2015 واالأمل يحذونا جميعا 

ال�ساملة  التنمية  اأهداف   حتقيق  يف  ال�سابقة  اخلم�سية  اخلطط  جنحت  كما  اأهدافها   حتقيق  يف 

لل�سلطنة واأن تلعب املوؤ�سرات الرتبوية قي قيا�س ماحتقق من اأداء تربوي لتحقيق اأهداف الرتبية 

والتعليم يف ال�سلطنة احلبيبة .
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امل�صطلحات
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املرحلة  يف  تندرج  برامج  عن  عبارة  وهو   ) ا�صكد  يف  �صفر  امل�صتوى   (   : املدر�شي  قبل  التعليم 

ال�صتهاللية من التعليم املنظم وقد �صممت اأول لتي�صري انخراط الأطفال ال�صغار الذين يبلغون من 

على هذه  ويطلق  واملدر�صة  املنزل  بني  وملد ج�صر  املدر�صية  البيئة  الأقل يف  على  �صنوات  ثالث  العمر 

اأو ريا�س الأطفال   ، ، الرتبية يف احل�صانة  الربامج ت�صميات خمتلفة مثل ) تربية الأطفال ال�صغار 

اإمتام الأطفال هذه الربامج يوا�صلون تعليمهم يف امل�صتوى )1(  اأو الرتبية يف الطفولة املبكرة وبعد 

من ت�صنيف ا�صكد.

تلميذ: طفل ملتحق بالتعليم قبل املدر�صي اأو امللتحق يف املرحلة الإبتدائية من التعليم

الطالب: هو ال�صاب اأو الكبري امللتحق يف م�صتويات اأعلى من التعليم 

امل�شــتجدون: التالميـــذ الذين يلتحقون مب�صتوى معني من م�صتويات التعليـــم للمرة الأوىل؛ اأي الفارق 

بني عدد املقيدين يف ال�صف الأول من هذا امل�صتوى وعدد الرا�صبني فيه.

القيد: عدد التالميذ اأو الطالب املقيدين يف م�صتوى معني من م�صتويات العليم بغ�س النظر عن العمر 

خريج: �صخ�س اأمت بنجاح بنجاح ال�صنة الأخرية من م�صتوى من م�صتويات التعليم 

�شف: م�صتوى من م�صتويات التعليم ي�صمل عادة عاما درا�صيا كامال.

التح�شــيل الدرا�شــي: الأداء يف الختبارات اأو المتحانات املوحدة التي تقي�س املعرفة اأو الكفاءة يف 

جمال حمدد. 

امل�شاواة: يق�صد بامل�صاواة يف جمال التعليم مدى العدالة والإن�صاف اللذين تت�صم بهما فر�س النتفاع 

بالتعليم لدى الأطفال وكبار. ويت�صمن ذلك تقلي�س اأوجه التفاوت القائمة على اجلن�س اأو الفقر اأو مكان 

الإقامة اأو النتماء الإثني اأو اللغة اأو غري ذلك من ال�صمات.

م�ؤ�شــر التكاف�ؤ بن اجلن�شــن : القيـــم التي متثل ن�صبة الإناث اإىل الذكـــور قيا�صا اإىل موؤ�صر معني . 

وعندمـــا يكـــون موؤ�صر التكافوؤ بني اجلن�صني ي�صـــاوي 1 فهذا يعني اأن هناك تكافوؤ بـــني اجلن�صني اأما اإذا 

كانت قيمته اأعلى اأو اأدنى من 1 فهذا يدل على وجود تفاوت ل�صالح احد اجلن�صني

عدد ال�شــكان يف ال�شــن املدر�شــي : ال�صكان املنتمون اإىل الفئة العمرية املحددة ر�صميا مل�صتوى معني 

من م�صتويات التعليم �صواء كانوا ملتحقني باملدار�س اأم ل .

العمــر )الر�شــمي( لاللتحــاق بالتعليــم: العمر الذي يلتحـــق يف ه التلميذ اأو الطـــالب بربنامج اأو 

م�صتـــوى تعليمـــي معني، مع افرتا�س اأنهـــم التحقوا باأدنى �صـــف من �صفوف التعليـــم يف العمر الر�صمي 

املحـــدد لذلك، واأنهم وا�صلوا درا�صتهم بـــدوام كامل وانتقلوا من �صف اإىل �صف بال اأي ر�صوب اأو جتاوز 

لل�صفـــوف.  وقـــد يختلف العمر النظري لاللتحاق بالتعليم اختالفـــا كبريا عن العمر الفعلي اأو حتى عن 

العمر الأكرث �صيوعا لاللتحاق بالتعليم.

امل�شتجدون يف ال�شف الأول من التعليم البتدائي الذين ا�شتفادوا من الرعاية والرتبية 

يف مرحلة الطف�لة املبكرة: عدد امل�صتجدين يف ال�صف الأول من التعليم البتدائي الذين ح�صروا 

درو�صـــا تعادل مـــا ل يقل عن 200 �صاعة من برامج الرعاية والرتبيـــة يف مرحلة الطفولة املبكرة. معربا 

عنه كن�صبة مئوية من العدد الإجمايل للم�صتجدين يف ال�صف الأول من التعليم البتدائي.

القيــد يف املدار�ــص احلك�مية: عدد الطـــالب امللتحقني مبوؤ�ص�صات تعليمية ت�صـــرف عليها وتديرها 

�صلطات اأو وكالت حكومية )وطنية/ احتادية، اأو عل م�صتوى الدولة / املقاطعة، اأو على امل�صتوى املحلي(، 

اأيًا كانت م�صادر مواردها املالية.

القيد يف املدار�ص اخلا�شة: عدد التالميذ/ الطالب امللتحقني مبوؤ�ص�صات تعليمية ل تديرها �صلطات 

حكوميـــة، بـــل ت�صرف عليا وتديرها هيئات من القطاع اخلا�س، تهدف اأو ل تهدف اإىل الربح، وقد تكون 

منظمات غري حكومية اأو هيئات دينية اأو جمموعات ذات م�صالح خا�صة اأو موؤ�ص�صات  خريية اأو �صركات 

خريية.

متعلم/ اأمي: ي�صري هذا امل�صطلح، وفقا ل�صتخدامه الوارد يف اجلداول الإح�صائية، اإىل ال�صخ�س الذي 

ي�صتطيع/ اأو ل ي�صتطيع اأن يقراأ ويكتب بفهم بيانًا ب�صيطًا عن حياته اليومية.

معلــم مــدرَّب: معلم تلقى احلد الأدنى من تدريب املعلمني املنظم واملطلوب عادة ملمار�صة التدري�س يف 

امل�صتوى املالئم يف بلد معني.

املعلم�ن اأو اأع�شاء  هيئات التدري�ص:  عدد الأ�صخا�س امل�صتخدمني بدوام كامل اأو جزئي وب�صفة 

ر�صميـــة لتوجيـــه واإدارة التجربة التعّلمية للتالميذ والطـــالب، بغ�ّس النظر عن موؤهالتهـــم اأو اآلية اأداء 

خدماتهـــم، اأي التعليـــم وجهـــا لوجه / اأو التعليم عـــن بعد. ول ي�صمل ذلك العاملـــني يف التعليم الذين ل 

ي�صطلعـــون مبهام تعليمية فعلية )اأي الإداريـــون والإداريات واملديرون الذين ل يدّر�صون( ول الأ�صخا�س 

الذين يعملون ب�صورة عر�صية اأو على اأ�صا�س تطوعي.

امل�صطلحات
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ن�شبــة النقطاع عن الدرا�شة ح�شب ال�شــف: الن�صبة املئوية للتالميذ اأو الطالب الذين يت�صربون 

من �صف معني يف �صنة درا�صية معنية. ومتثل هذه الن�صبة الفارق بني ن�صبة 100% وجمموع ن�صبتي النجاح 

والر�صوب.

ن�شبة التالميذ اإىل املعلمن: متو�صط عدد التالميذ بالن�صبة لكل معلم يف م�صتوى معني من م�صتويات 

التعليم، ويقوم هذا احل�صاب على عدد الأفراد يف فئتي التالميذ واملعلمني.

الرا�شبــ�ن : عــــــــدد التالميذ املقيدين يف نف�س ال�صف اأو امل�صتوى الـــذي كانوا فيه خالل العام ال�صابق 

معربا عنه

ن�شبــة الإعــادة يف كل �شف: عـــدد الرا�صبني يف �صف معني وعام درا�صي معـــني، معربا عنه كن�صبة 

مئوية من عدد املقيدين يف ال�صف نف�صه يف العام ال�صابق.

ن�شبة القب�ل الإجمالية: العدد الإجمايل للم�صتجدين يف �صف من �صفوف التعليم البتدائي بغ�ّس 

النظـــر عـــن العمر، ويعرب عنها كن�صبة مئوية مـــن ال�صكان الذين هم يف العمر املحـــدد ر�صميًا لاللتحاق 

بهذا ال�صف.

ن�شبــة القبــ�ل ال�شافية: يف ال�صـــف الأول من التعليم البتدائي، الذين بلغـــوا العمر املحدد ر�صميًا 

لاللتحاق بالتعليم، معربًا عنه كن�صبة مئوية من ال�صكان الذين بلغوا هذا العمر.

ن�شبــة القيــد الإجمالية: اإجمـــايل القيد يف م�صتوى معني مـــن م�صتويات التعليـــم، بغ�ّس النظر 

عـــن العمـــر، ويعرب عنـــه كن�صبة مئوية مـــن ال�صكان الذيـــن ينتمون اإىل فئـــة العمر املحـــددة ر�صميا 

لاللتحـــاق بهـــذا امل�صتـــوى مـــن التعليم. وفيمـــا يخ�ـــس التعليم العايل، متثـــل �صريحة ال�صـــكان التي 

تناولهـــا الإح�صاء فئة ال�صنوات اخلم�س التـــي تلي الفئة العمرية اخلا�صة مبرحلـــة التعليم الثانوي. 

وميكـــن اأن تتجـــاوز ن�صبـــة القيد الإجماليـــة 100% ب�صبب اللتحـــاق املبكر اأو املتاأخـــر بالتعليم و/اأو 

ب�صبـــب   الر�صـــوب.

ن�شبة القيد اخلا�شة ح�شب ال�شن: ن�صبة القيد يف عمر معني اأو يف فئة عمرية معينة، بغ�س النظر 

عـــن م�صتـــوى التعليم الـــذي يلتحق به التالميذ اأو الطـــالب، معربًا عنها كن�صبة مئويـــة من عدد ال�صكان 

املنتمني اإىل العمر نف�صه اأو اإىل الفئة العمرية نف�صها.

ن�شبة القيد ال�شافية: عدد امللتحقني مب�صتوى معني من م�صتويات التعليم يف الفئة العمرية املحددة 

ر�صميا لذلك، معربا عنه كن�صبة مئوية من ال�صكان املنتمني اإىل الفئة العمرية هذه.

تعليــم الكبــار: الأن�صطة التعليمية التي توفر من خالل اطـــر التعليم النظامي اأو الغري النظامي والتي 

ت�صتهدف الرا�صدين وترمى اإما اإىل تطوير التعليم والتدريب الأوليني اأو اإىل اأن تكون بديال لهما. 

حم� الأمية/ القرائية: وفقا للتعريف ال�صادر عن اليون�صكو يف عام 1958، ي�صري م�صطلح القرائية 

اإىل قدرة الفرد على اأن يقراأ ويكتب بيانًا ق�صريا وب�صيطا عن حياته اليومية. وقد تطور مفهوم القرائية 

م كل منها وفقًا ل�صّلم م�صتويات  بعد ذلك التاريخ بحيث اأ�صبح ي�صمل العديد من جمالت املهارات، ي�صمَّ

خمتلـــف فيما يخ�س اإتقان هذه املهارات، ويرمـــي اإىل حتقيق اأهداف خمتلفة. ويرى الكثريون اليوم اأن 

القرائيـــة هي القدرة علـــى التحديد والتف�صري والإبـــداع والتوا�صل واحل�صاب با�صتخـــدام مواد مطبوعة 

ومكتوبة يف ظروف متنوعة. والقرائية عملية تعّلم متّكن الأفراد من حتقيق اأهدافهم ال�صخ�صية، وتنمية 

معارفهم واإمكاناتهم، وامل�صاركة يف املجتمع املحلي واملجتمع اخلارجي م�صاركة كاملة.
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الفصل األول:
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الفصل األول:
املدار�س
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يو�صـــح هـــذا املوؤ�صر توزيع املدار�س احلكومية ح�صب اأدنـــى واأعلى �صف، حيث اأن وجود مدار�س ذات �صفوف متقاربه يعني وجود تالميذ يف مرحلة عمرية متقاربة تتميز غالبًا 

بنف�ـــس امل�صتـــوى مـــن اخل�صائ�س اجل�صمية والعقلية مما ي�صاعـــد يف و�صع اخلطط والربامج الرتبوية التـــي تتنا�صب وتلك اخل�صائ�س، اإل اأن حتديـــد الرتكيب ال�صفي للمدار�س 

احلكومية يتاأثر بعوامل كثرية منها عدد التالميذ والكثافة ال�صكانية بني منطقة و اأخرى و املوقع اجلغرايف بالإ�صافة للجوانب املادية الأخرى.

موؤ�صر)1(:  الرتكيب ال�صفي للمدار�س احلكومية

جدول ) 1(: توزيع املدار�س احلكومية ح�صب اأدنى و اأعلى �صف للعام الدرا�صي 2009/2008 م 

اأعلى �شف

العا�شرالتا�شعالثامنال�شابعال�شاد�ساخلام�سالرابعالثالثالثاين
احلادي 

ع�شر

الثاين 

ع�شر
اجلملة

اأدنى �شف

1212891463824149533 الول

12  1       الثاين

13 11       الثالث

724 710       الرابع

3412411475141353    اخلام�س

13149       ال�شاد�س

611 5        ال�شابع

151512       الثامن

611 5        التا�شع

3939          العا�شر
احلادي 

ع�شر
          5050

01212812516115258114091047املجموع
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وي�صتنتج من اجلدول )1(  ما يلي:

• تركيبًا �صفيًا خمتلفًا للمدار�س احلكومية.    يوجد 40	

•خم�ـــس املدار�س احلكوميـــة تبداأ من ال�صف الأول  وتنتهـــي بال�صف الرابع مما  	
يعني اأنها ت�صتوعب يف الغالب اأطفال الفئة العمرية  )6-11( �صنة و يرتكز هذا 

النوع من املدار�س يف املناطق ذات الكثافة ال�صكانية العالية.

• مدر�صة حتوي جميع ال�صفـــوف من الأول اإىل الثاين ع�صر وت�صكل ما  يوجـــد149	

ن�صبتـــه 14.2. % من جملة املدار�س، وتالميذ هذه املدار�س يف الغالب من الفئة 

العمرية  )6- 17( �صنة ويرتكز هذا النوع من املدار�س يف املناطق ذات الكثافة 

ال�صكانية القليلة.

• وملعرفـــة ما اإذا كان نـــوع التعليم يقلل من عملية التفـــاوت يف الرتكيبة ال�صفية  	
يف املدر�صـــة الواحدة، فقد مت ح�صاب هذا املوؤ�صـــر ح�صب نوع التعليم، و اأظهرت 

البيانـــات وجـــود  27 تركيبًا �صفيـــًا خمتلفًا يف مدار�س التعليـــم العام مقابل 31 

تركيبـــًا يف مدار�ـــس التعليم الأ�صا�صي ، مما يعنـــي اأن ل اأثر لنوع التعليم يف هذا 

اجلانب.
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حجـــم املدر�صـــة هنـــا يق�صد به عدد الطلبة بكل مدر�صة و هذا احلجم  يتحدد من خـــالل اعتبارات عدة وتعد العتبارات  الرتبوية والجتماعيـــة و اجلغرافية و ال�صكانية من اأهم 

العتبـــارات التـــي  توؤثـــر يف حتديـــد حجم املدر�صة، خا�صـــة و اأن �صيا�صة التعليم يف ال�صلطنة تعتمد على تو�صيل اخلدمـــة التعليمية للجميع اأينما كانوا، اإل اأنـــه من الثابت من  الناحية 

القت�صادية اأن تكلفة الطلبة تنخف�س يف حالة ارتفاع حجم املدر�صة.

جدول )2( : حجم املدار�س احلكومية ح�صب عدد الطلبة للعام الدرا�صي 2008 /2009م 

حجم املدر�شة

املنطقة 

التعليمية

اأقل من 

100
من 100 

اإىل 200

من 201 

اإىل 300

من 301 

اإىل 400

من 401 

اإىل 500

من 501 

اإىل 600

من 601 

اإىل 700

من 701 

اإىل 800

من 801 

اإىل 900

من 901 

اإىل 1000

اكرث من 

اجلملة1000

399102218171091719143حمافظة  م�شقـط

214111128222212152517179الباطنة)�شمال(

2313111612151112813116الباطنة)جنوب(

5213191719221311153139الداخلية

010121611137647288ال�شرقية جنوب

01169141511673082ال�شرقية �شمال

4244112161026الربميي

41116131197840083الظاهرة

4243187101077124151ظفار 

31151101001023الو�شطى

0662001110017م�شندم

65112123103131119112757079581047اجلملة

موؤ�صر )2 ( : حجم املدار�س احلكومية من حيث عدد الطلبة
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200 ¤EG 100 øe

%10^7

áÑ∏£dG OGóYCG Ö°ùM  á«eƒµ◊G ¢SQGóŸG ºéM ( )  πµ°T

1000 øe ÌcG

%5^5
1000 ¤EG 901 øe

%7^5

900 ¤EG 801 øe

%6^7

800 ¤EG 701 øe

%7^2

700 ¤EG 601 øe

%10^7

600 ¤EG 501 øe

%11^4

500 ¤EG 401 øe

%12^5

400 ¤EG 301 øe

%9^8

300 ¤EG 201 øe

%11^7

100 øe πbCG

%6^2

و ت�صري البيانات الواردة يف اجلدول )2( اإىل:

%( من  • ترتكـــز املدار�ـــس  من حيث احلجـــم بني 100 - 700 طالـــب بن�صبة )66.9	

اإجمـــايل عـــدد املدار�ـــس  و 701 – 1000 طالـــب بن�صبـــة ) 21.4%(  بينما ت�صكل 

الفئـــات الأخـــرى اأقل من100  و اأكرب مـــن 1000 طالب ن�صبـــة )11.7%( املتبقية   

)6.2 %( للمدار�س الأقل من  100 و )5.5%( للمدار�س الأكرب من  100

• طالب يف حمافظة م�صقط و الباطنة  ترتكـــز املدار�س ذات الفئة الأكرب مـــن 1000	

�صمال والباطنة جنوب بن�صبة 62%، و ل يوجد يف كل من ال�صرقية �صمال و الربميي 

و الظاهرة و الو�صطى و م�صندم اأي منها

 ) % •  ت�صكل املدار�س ذات الفئة  الأقل من 100 طالب يف حمافظة ظــفار ن�صبة ) 28	

مـــن مدار�س املحافظة مع عدم وجود هذه النوعية من املدار�س يف ال�صرقية جنوب 

و ال�صرقية �صمال و م�صندم.

• تتفـــاوت اأحجام املدار�ـــس داخل كل منطقة تعليمية،، اإل اأن جميع املناطق تت�صاوى  	
يف اأن الن�صبة الأكرب يف اأحجام مدار�صها تكون يف الفئة من  100 -700 طالب.

�صكل )1( : حجم املدار�س احلكومية ح�صب اأعداد الطلبة



20

هـــذا املوؤ�صـــر يبني لنا حجم املدر�صة بناء على عدد ال�صعب. وميكن من خالله معرفة توزيع املدار�س ح�صب عدد ال�صعب بني منطقة و اأخرى وكذلك داخل املنطقة التعليمية 

الواحـــدة

جدول )3(: حجم املدار�س احلكومية  من حيث عدد ال�صعب للعام الدرا�صي 2008 /2009 م

املنطقة

حجم املدر�شة

اجلملة

من 1 اإىل 5
من 6 اإىل 

10
من 11 اإىل 

15
من 16 اإىل 

20
من21 اإىل 

25
من  26 اإىل 

30
من 31 

اإىل35

من 36 اإىل 

40
 م�صقط

عدد 

املدار�س

41322312328175143
01328443727264179الباطنة)�صمال(
0727192617164116الباطنة)جنوب(

01326313326100139الداخليــــة
012222117610088ال�صرقية)جنوب(
010162120105082ال�صرقية )�صمال(

2453750026الربميي
41822189120083الظاهرة

2242451816350151 ظفار
05133101023الو�صـــطى
0752120017 م�صندم

3214423121119013690131047اجلمــــــلة

موؤ�صر  )3( : حجم املدار�س احلكومية من حيث عدد ال�صعب
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البيانات الواردة يف اجلدول  )3( ت�صري اإىل اأن : 

�صعبة هـــي الأكرث �صيوعًا، حيث  • املدار�ـــس التي يرتاوح عـــدد �صعبها من  11 اإىل 15	

متثـــل ما ن�صبته )22%( من اإجمايل املدار�س احلكومية يليها املدار�س التي يرتاوح 

عدد �صعبها من 16 اإىل 20 �صعبة بن�صبة )%20.2(.

• �صعبة، بينما   )60.4%( مـــن املدار�س احلكومية تـــرتاوح �صعبها ما بني  11 اإىل 25	

)3%( مـــن املدار�س يوجـــد بها اأقل من 6 �صعب وعددها 32 مدر�صة، يف حني ت�صل 

ن�صبـــة املدار�ـــس التي يوجد بها اأكرث من 35 �صعبـــة )1.2 % ( ويبلغ عددها  )13(  

مدر�صة.

%(  تقريبًا  • املدار�س التي حتوي اأقل من 6 �صعب ترتكز يف حمافظة ظفار و متثل  )69	

مـــن جملة املدار�س بهذه الفئـــة بينما تنخف�س هذه الفئة مـــن املدار�س يف مناطق 

اأخـــرى حيث يوجد مدر�صتني يف حمافظة الربميي و 4 مدار�س يف كل من حمافظة 

م�صقط و الظاهرة، بينما ل توجد مدار�س من هذه الفئة يف بقية املناطق.

• �صعبة موجـــودة  يف حمافظة  توجـــد 5 مـــن املدار�س التي حتتوي علـــى اأكرث من 35	

م�صقـــط بينما توجد 4 مدار�س يف كل مـــن الباطنة �صمال و الباطنة جنوب وتنعدم 

هذه الفئة من املدار�س يف بقية املناطق

•  �صعبة،و من املالحظ  )78%( من مدار�س منطقة الو�صطى يرتاوح حجمها بني 6 و 15	

اأن هـــذه الن�صبـــة قلت عما كانت عليه �صنة 2002 اإذ كانت حينها متثل  )90%( من 

مدار�س املنطقة، ويعزى ذلك اإىل النمو يف عدد �صعب بع�س املدار�س.

Ω2009/ 2008 »°SGQódG ΩÉ©∏d Ö©°ûdG OóY Ö°ùM á«eƒµ◊G ¢SQGóŸG ºéM :(2) πµ°T

36 ¤EG 31 øe

%9

30 ¤EG 26  øe

%13

25 ¤EG 21øe

%18

20 ¤EG 16 øe

%20

15 ¤EG 11 øe

%22

10 ¤EG 6 øe

%14

5 ¤EG 1 øe

%3

40 ¤EG 37 øe

%1

�صكل )2( : حجم املدار�س احلكومية ح�صب عدد ال�صعب

 للعام الدرا�صي 2009/2008م
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ل تزال الوزارة تقوم ببناء العديد من املباين املدر�صية اجلديدة و التو�صع يف املدار�س القائمة بغر�س التخل�س من املدار�س امل�صائية كاأحد متطلبات تطوير وجتويد التعليم. 

و لقد قطعت الوزارة �صوطًا كبريا يف هذا اجلانب فبعد اأن كان عدد هذه املدار�س )149( مدر�صة ومتثل ما ن�صبته )14%(  من مدار�س ال�صلطنة فقد اأ�صبح عددها يف العام الدرا�صي 

2008 /2009 م )101( مدر�صة فقط اأي بن�صبة )10%( من جملة عدد املدار�س

جدول) 4( : عدد ون�صبة املدار�س و ال�صعب و الطلبة يف الفرتة امل�صائية و ن�صبتها يف كل منطقة تعليمية للعام الدرا�صي 2008 /2009م

املنطقة
التالميذال�شعباملدار�س

الن�شبةامل�شائيةجملة الن�شبةامل�شائيةجملة الن�شبةامل�شائيةجملة 

1431712.031262227.39492163086.9م�شقط

1792011.039132817.311614077036.9الباطنة )�شمال(

11697.625311154.67429933204.6الباطنة )جنوب(

139107.227901415.07977237184.7الداخلية

881314.9163917510.544400454210.4ال�شرقية )جنوب(

821417.1152021814.042407566313.3ال�شرقية )�شمال(

0.0 00.0119650 2600.0453الربميي

8378.41336534.13493112703.7الظاهرة

15195.81986834.34365714683.5ظفار

2314.530582.655971172.1الو�شطى

1715.9231114.954952184.1م�شندم

10471019.61983013076.6553584343276.4اجلملة

موؤ�صر )4( :  املدار�س امل�صائية
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و من البيانات الواردة يف جدول )4( ميكن قراءة ما يلي:

 )% •  اأعلى ن�صبة للمدار�س امل�صائية توجد يف منطقة ال�صرقية �صمال  وت�صكل  )15.9	

اأقل الن�صب توجد يف منطقة الو�صطى ويوجد  من اإجمايل مدار�س املنطقة بينما 

بها )4.5%( مدر�صة م�صائية من اإجمايل مدار�س املنطقة، و ل توجد اأية مدر�صة 

م�صائية يف حمافظة الربميي.
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(  اإىل ن�صبة املدار�س امل�صائية يف كل منطقة تعليمية اإىل الإجمايل  • ي�صري ال�صكل )4	

حيث يالحظ اأن اأعلى ن�صبة من هذه املدار�س توجد يف منطقة الباطنة �صمال حيث 

بلغت )20%(  من اإجمايل مدار�س ال�صلطنة امل�صائية و11% من اإجمايل مدار�س 

املنطقة و انعدمت هذه الن�صبة يف حمافظة الربميي.
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�صكل )4( : ن�صبة املدار�س امل�صائية يف املناطق التعليمية للإجمايل

�صكل )3(: تطور ن�صبة املدار�س امل�صائية
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الفصل الثاني :



املوؤ�شرات الرتبوية

25

الفصل الثاني :
الطلبـــة
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جدول ) 5( : اأعداد الطلبة من 2003م اإىل 2008م

جملةخا�سحكومينوع  التعليم

)11-12()5-10()1-4(ال�شف الأول)11-12()5-10()1-4(ال�شف الأول)11-12()5-10()1-4(ال�شف الأولال�شفوف

2004
189948917816465341633341363992972445224079557716762542078ذكور

186818648315018340734291452221728273215959170515191141007اإناث

376751756613148368236763271162147007184400218728231953683085جملة

2005
189898480016426943408368370043193565226729180416746243973ذكور

184538231515122142061327258041913275217258811915313442336اإناث

374421671153154908546969551280851068404439717992332059686309جملة

2006
185648159915997147900411578273759651226798942616373048551ذكور

183248015414971044268356164492222328218858660315193244596اإناث

368881617533096819216876761427659819794456417602931566293147جملة

2007
178488078115376549108466188574275824225098963815804049932ذكور

172897826914547745836414580492771489214348631814824846325اإناث

3513715905029924294944880616906704613134394317595630628896257جملة

2008
1754381599159971479004988103825364918225319198116533548818ذكور

170358015414971044268467488622964509217098901615267444777اإناث

3457816175330968192168966219244832814274424018099731800993595جملة

موؤ�صر )5(: تطور اأعداد الطلبة باملدار�س احلكومية واخلا�صة
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من خالل البيانات الواردة يف اجلدول )5( :

•ا�صتقرار اأعداد طلبة ال�صف الأول باملدار�س احلكومية واخلا�صة، حيث ترتاوح ما  	
بني 44- 44.5 األفًا ، مع مالحظة وجود منو ب�صيط يف العامني الدرا�صيني 2005م 

و  2006م ثـــم انخف�صت هذه الأعداد يف العـــام الدرا�صي 2007 /2008م ومن ثم 

عادت بالرتفاع يف العام الدرا�صي 2008 /2009م بن�صبة منو )0.7%( . ومبقارنة 

نوعي التعليم، احلكومي واخلا�س، يت�صح انخفا�س الأعداد يف املدار�س احلكومية 

مبعـــدل انخفا�س �صنوي ي�صـــل ل 2.2%  ، بينما يالحظ منـــو لطلبة ال�صف الأول 

باملدار�س اخلا�صة خـــالل نف�س الفرتة مبعدل ي�صل ل 9.8%، وقد يعود ال�صبب يف 

ذلك اإىل قبول املدار�س اخلا�صة للطلبة يف ال�صف الأول ممن تقل اأعمارهم بثالثة 

اأ�صهر عن ال�صن امل�صموح به يف املدار�س احلكومية.

( يف املدار�ـــس احلكومية مقابل  • يالحـــظ تناق�س اأعداد الطلبـــة بال�صفوف )4-1	

ارتفاع اأعداد الطلبة املقيدين يف نف�س ال�صفوف باملدار�س اخلا�صة، اإل اأن اإجمايل 

عدد طلبة املدار�س احلكومية قد انخف�س تدريجيًا من  175 األف طالب وطالبة يف 

العـــام الدرا�صي 2005/2004م اإىل  159 األفـــا يف العام 2008/2007م،  وعاودت 

يف الرتفـــاع يف العـــام الدرا�صـــي 2008 / 2009م بن�صبة منـــو )1.7%( عن العام 

الدرا�صي ال�صابق. 

(  يف املدار�س احلكومية واخلا�صة تتفاوت ما بني  • اأعداد الطلبة بال�صفوف )10-5	

اإرتفاع وانخفا�س يف ال�صنوات الواردة يف اجلدول. اأما على م�صتوى اجلن�س فيالحظ 

منو يف عدد الإناث مقابل تذبذب يف اأعداد الطلبة الذكور خالل نف�س الفرتة.

(، حيث قفز اإجمايل  • نالحظ منوًا ملحوظًا يف اأعداد الطلبة بال�صفوف )12-11	

الطلبة يف املدار�س احلكومية واخلا�صة من  83 األفا اإىل  93 األفًا، وذلك مبعدل منو 

�صنوي ي�صل  اإىل 3%. وهذا النمو يوؤ�صر اإىل حجم التحدي ملوؤ�ص�صات التعليم العايل 

املوؤ�ص�صات  لتلك  امل�صتقبلية  املدخالت  تعترب  ال�صفوف  هذه  خمرجات  اأن  حيث 

وبالتايل ل�صوق العمل.

 0

 50000

 100000

 150000

 200000

 250000

 300000

 350000

 (4-1) (10-5) (12-11)

(12 - 1) ±ƒØ°üdG ‘ áÑ∏£dG OGóYCG Qƒ£J (6) πµ°T

 2004  2005  2006  2007  2008

 20800

 21000

 21200

 21400

 21600

 21800

 22000

 22200

 22400

 22600

 22800

∫hC’G ∞°üdG áÑ∏W OGóYCG Qƒ£J (5) πµ°T
çÉfEG QƒcP

 2004  2005  2006  2007  2008
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�صكل )6( : تطور اأعداد الطلبة يف ال�صفوف )12-1(
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موؤ�صر )6(: ن�صبة النوع للطلبة )الإناث/الذكور(

 ي�صتخدم هذا املوؤ�صر يف املقارنات الدولية لقيا�س مدى التكافوؤ يف فر�س التعليم املتاحة للجن�صني،  ويح�صب من خالل ق�صمة عدد الإناث على عدد الذكور، وي�صري اقرتاب ناجت الق�صمة 

اأو و�صوله اإىل  الواحد ال�صحيح اإىل وجود فر�س مت�صاوية بينما ارتفاع املوؤ�صر عن الواحد ال�صحيح يعني وجود اأعداد اأكرب من الإناث مقابل الذكور والعك�س �صحيح.

والتعليـــم يف ال�صلطنـــة متـــاح للجميع، ذكورًا واإناثًا، ووجود عدد اأكرب قلياًل من الذكـــور يف مراحل التعليم يعود بطبيعة احلال اإىل الرتكيبة النوعية لل�صكان يف املجتمع ب�صكل عام. فقد 

اأو�صحت نتائج تعداد 2003 اإىل وجود  98 مواطنة مقابل 100 مواطن ذكر ، ويرتفع هذا املعدل يف حالة جملة عدد ال�صكان )عماين ووافد( لي�صل اإىل 78 اأنثى لكل 100 ذكر. اأما يف 

الفئة العمرية 5-19 �صنة جلملة ال�صكان  فقد  و�صلت ن�صبة النوع ح�صب تعداد 2003م اإىل 0.96 )96 اأنثى لكل 100 ذكر(.

جدول )6( : ن�صبة النوع )ن�صبة الإناث اإىل الذكور( لطلبة املدار�س احلكومية للعام الدرا�صي 2009/2008 م

املنطقة
ال�شفوف 

)4-1(

ال�شفوف

)10-5( 

ال�شفوف 

)12-11(
اجلملة

1.001.000.971.00م�شقط
1.030.970.920.96الباطنة )�شمال( 
1.030.960.950.96الباطنة )جنوب( 

1.040.950.950.95الداخلية 
1.040.990.960.98ال�شرقية )جنوب(
1.050.920.900.93ال�شرقية )�شمال(
0.950.920.930.96حمافظة الربميي

1.010.960.920.96الظاهرة
1.021.010.981.00ظفار

1.200.820.540.78الو�شطى 
1.040.860.920.90م�شندم
1.030.970.940.96اجلملة
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ومـــن خالل اجلـــدول )6( اخلا�ـــس بتوزيع الطلبـــة ح�صب ال�صف واجلن�ـــس باملدار�س 

احلكومية نقراأ ما يلي:

• طالبة لكل  علـــى امل�صتوى الإجمـــايل للطلبة ت�صل ن�صبة النـــوع اإىل )0.96 %()97	

100 طالب(، وهذه الن�صبة تتطابق مع الن�صبة التي اأظهرها تعداد 2003م.

( من التعليم  • على م�صتوى ال�صفوف، جند ارتفاع ن�صبة النوع  يف ال�صفوف )1 -4	

العـــام  لي�صـــل اإىل )1.03%(،  و�صجلـــت اأقـــل ن�صبة يف ال�صفـــوف )11-12( من 

التعليم العام حيث يوجد 94 اأنثى لكل 100 ذكر اأي ما ن�صبته %94.

•علـــى م�صتـــوى املناطـــق التعليمية جنـــد اأن الفجوة بـــني اجلن�صني اأقل مـــا تكون يف  	
حمافظتي م�صقط  وظفار )1.0%( بينما تت�صع هذه الفجوة لت�صل اأعالها يف منطقة 

الو�صطى )0.78%(، وتتفاوت يف بقية املناطق  كما هو وا�صح يف ال�صكل )7 (.  
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موؤ�صر )7(: الكثافة ال�صفية

هذا املوؤ�صر عبارة عن متو�صط عدد الطلبة يف ال�صعبة ال�صفية الواحدة، ويح�صب من خالل ق�صمة عدد الطلبة على جمموع ال�صعب لكل �صف. ويعترب موؤ�صر الكثافة ال�صفية من املوؤ�صرات 

النوعية التي تقي�س مدى توفر البيئة التعليمية املنا�صبة للتعليم مبعنى انها اأحد مقايي�س الكفاءة الداخلية بالنظام التعليمي، ورغم اأن العتبارات القت�صادية ت�صري اإىل اأن متو�صط تكلفة 

الطالب تقل عند ارتفاع كثافة ال�صعبة من الطلبة اإل اأن هناك حدًا اأق�صى لكثافة ال�صعبة قد يوؤدي جتاوزه اإىل التاأثري �صلبًا على م�صتوى جودة اخلدمة التعليمية. وقد حددت الوزارة احلد 

الأق�صى للكثافة ال�صفية يف �صفوف التعليم الأ�صا�صي بـ 30 طالبًا لل�صعبة الواحدة باحللقة الأوىل و 35 طالبًا ب�صفوف احللقة الثانية وبال�صفني احلادي ع�صر والثاين ع�صر.

جدول )7 ( :متو�صط الكثافة ال�صفية يف املدار�س احلكومية للعام الدرا�صي 2008/ 2009م

التعليم العامالتعليم الأ�شا�شينوع التعليم

ال�شفوف )10- 12(ال�شفوف )7- 9(ال�شفوف )1- 6(احللقة الثانيةاحللقة الأوىلاملنطقــــة  

2732283131 م�شقــــط
2731283130الباطنـــة)�شمال(
2631292929الباطنـــة)جنوب(

2730242928الداخليــــــة
2628242724ال�شرقيــة)جنوب(
2730282824ال�شرقيــة )�شمال(

2529101226الربميي
2528252527الظاهــرة 

2328121521 ظفــــار
1820142015الو�شطـــــــى
2525191921 م�شنـــدم

2630252727جملة

 3835 303542 الن�شاب املحدد
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و من اجلدول )7( نالحظ ما يلي:

•متو�صـــط الكثافة ال�صفية جلميع املراحل بجميع املناطق التعليمية اأقل من الن�صاب  	
املحدد.

•اأقل متو�صط للكثافة يف �صفوف التعليم الأ�صا�صي يوجد باملنطقة الو�صطى، حيث ي�صل  	
اإىل 18 طالب/�صعبة يف ال�صفوف )1-4(  و 20 طالب/�صعبة   يف ال�صفوف )5-10(و 

ويعود ذلك اإىل النتباعد املكاين للتجمع ال�صكاين.

( يف التعليـــم الأ�صا�صي جنده يف  • اأعلـــى متو�صـــط للكثافة ال�صفية يف �صفـــوف )4-1	

حمافظـــة م�صقط ، حيث بلغت الكثافة ال�صفيـــة يف احللقة الأوىل 27 طالب / �صعبة 

بينما و�صلت 32 طالب / �صعبة يف �صفوف احللقة الثانية اإل انه يظل اأقل من الن�صاب 

املحدد لهذه ال�صفوف، بينما جند اأن اأقل متو�صط يف �صفوف هذه احللقة باملنطقة 

الو�صطى حيث ل يزيد من 18 طالب / �صعبة .

( مـــن �صفـــوف التعليم الأ�صا�صـــي جند اأن اأعلـــى متو�صط هو  • يف ال�صفـــوف )10-5	

32 طالب/�صعبـــة يف حمافظـــة م�صقط / اإل اأنه يظل اأقـــل من الن�صاب املحدد لهذه 

ال�صفوف )35(.

( من التعليم العام فقـــد كان اأعلى متو�صط كثافة يف  • اأمـــا بالن�صبة لل�صفـــوف )6-1	

الباطنـــة جنوب و يعد هذا املتو�صط اقل بكثري من الن�صـــاب املحدد لهذه ال�صفوف 

)42( و اقل كثافة جندها يف حمافظة الربميي  )10( طالب /�صعبة.

( من التعليم العام جند اأن حمافظة م�صقط يوجد  • و يف ال�صفوف )7-9( و )12-10	

بهـــا اأعلـــى متو�صط كثافة مقابل الن�صـــاب املحدد )38( و )35( علـــى التوايل لهذه 

ال�صفـــوف، و اأقل معدل جنده يف حمافظة الربميـــي 12 طالب /�صعبة يف ال�صفوف 

)7-9( و 15 طالب /�صعبة يف منطقة الو�صطى يف ال�صفوف )12-10(.
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موؤ�صر )8(: الرتكيب العمري للطلبة

يو�صح هذا املوؤ�صر توزيع الطلبة ح�صب العمر بكل �صف درا�صي وفقا لنوع التعليم )عام / اأ�صا�صي(، و من خالله ميكن مالحظة مقدار التفاوت يف اأعمار الطلبة الذي قد يكون نتيجة 

للت�صجيل املبكر اأو املتاأخر باملدر�صة، اأو نتيجة للتعرث يف اأحد ال�صفوف الدرا�صية ب�صبب الإعادة. ومت ح�صاب هذا املوؤ�صر باعتبار العمر الفرتا�صي لدخول املدر�صة يف ال�صف الأول هو 6 

�صنوات ومن ثم يكون عمر الطالب يف ال�صف الثاين هو 7 �صنوات وهكذا.

جدول )8( : الن�صبة املئوية لتوزيع الطلبة ح�صب العمر وال�صف للمدار�س احلكومية للعام الدرا�صي 2009/2008م

ال�شف

تعليم ما بعد الأ�شا�شيتعليم اأ�شا�شيتعليم عام

ما قبل العمر 

الإفرتا�شي 

العمر 

الإفرتا�شي

ما بعد العمر 

الإفرتا�شي

ما قبل العمر 

الإفرتا�شي 

العمر 

الإفرتا�شي

ما بعد العمر 

الإفرتا�شي

ما قبل العمر 

الإفرتا�شي 

العمر 

الإفرتا�شي

ما بعد العمر 

الإفرتا�شي

   21.373.35.318.476.15.5الأول 

   31.162.46.526.068.25.7الثاين

   27.166.46.526.568.35.1الثالث

   26.566.17.325.368.95.8الرابع 

   23.863.213.026.261.212.6اخلام�س

   22.962.015.126.860.312.9ال�شاد�س

   21.459.619.026.558.015.5ال�شابع

   19.158.422.526.257.716.1الثامن

   18.256.225.624.060.715.3التا�شع

   18.253.128.725.955.818.3العا�شر

16.755.228.0      احلادي ع�شر

18.552.229.3      الثاين ع�شر
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ومن اجلدول )8( نالحظ ما يلي:

•اأعلـــى ن�صبة للطلبة يف العمر الفرتا�صي ل�صف ما هـــي يف ال�صف الأول من التعليم  	
الأ�صا�صـــي حيث و�صلـــت ن�صبة الطلبة يف ال�صف الأول ممن هـــم يف العمر 6 �صنوات  

)73%( يف التعليم العام و )76%( يف التعليم الأ�صا�صي.

•تنخف�س ن�صبة الطلبـــة يف العمر الفرتا�صي لل�صف تدريجيا من �صف لآخر وب�صكل  	
اأكـــرب يف �صفوف التعليم العام حيث انخف�صـــت تلك الن�صبة اإىل  )52% ( يف ال�صف 

الثاين ع�صر، بينما ل تقل تلك الن�صبة يف �صفوف التعليم الأ�صا�صي عن )%55.8(.

•ن�صبة الطلبة الأكرب عن العمر الفرتا�صي لل�صف تكون منخف�صة يف ال�صفوف الأوىل  	
ثـــم ترتفع يف ال�صف اخلام�س يف  التعليم العام لت�صـــل اإىل ) 13%( و)12.6%( يف 

ال�صـــف اخلام�س يف  التعليم الأ�صا�صي ، ثـــم ترتفع من �صف لآخر لت�صل اأعالها يف 

ال�صف الثاين ع�صر  )29.3%( وقد يعزى هذا الأمر اإىل الإعادة.
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موؤ�صر )9(: تطور ن�صبة الطلبة بالتعليم الأ�صا�صي

يو�صح هذا املوؤ�صر التو�صع يف التعليم الأ�صا�صي يف ال�صفوف )1-10( خالل فرتة الإحدى ع�صر ال�صنوات املا�صية منذ بداية تطبيقه يف العام 1999/1998م، وحتى و�صوله اإىل ال�صف 

العا�صر  يف العام الدرا�صي 2007/2006م.

جدول )9(: تطور ن�صبة طلبة �صفوف التعليم الأ�صا�صي من اإجمايل طلبة ال�صفوف )1 -10( باملدار�س احلكومية

19981999200020012002200320042005200620072008ال�شف 

512283750586674808590الأول

512263648576774808690الثاين

12263547556674808590 الثالث

162635475568748085  الرابع

1226354655667480   اخلام�س 

12263550556674    ال�شاد�س

112436485666     ال�شابع

1225364856      الثامن 

12253748       التا�شع

122537        العا�شر
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حيث نقراأ من البيانات ما يلي:

• مدر�صـــة يف ال�صفني الأول  بـــداأ التعليـــم الأ�صا�صي يف العـــام 1999/1998م يف 17	

والثـــاين بعـــدد من الطلبـــة ي�صكلون 5% من اإجمـــايل طلبة ال�صفـــني الأول والثاين 

باملدار�س احلكومية.

•ا�صتمـــر التو�صع يف تطبيق التعليم الأ�صا�صي اأفقيًا بزيادة �صنوية يف عدد املدار�س ،  	
وكذلك تو�صع راأ�صي من خالل التدرج يف �صفوف التعليم الأ�صا�صي.

م، وكان  • و�صـــل تطبيـــق التعليـــم الأ�صا�صي لل�صـــف الرابـــع يف العـــام 2001/2000	

اإجمـــايل الطلبـــة امللتحقـــني بالتعليـــم الأ�صا�صـــي بهـــذا ال�صف ميثلـــون  16% من 

اإجمايل الطلبة بال�صفوف )1-4(، وقد قفزت تلك الن�صبة اإىل   )85%( يف العام 

2009/2008م.

م   • بداأت احللقة الثانية من التعليم الأ�صا�صي بال�صف اخلام�س يف العام 2002/2001	

بعـــدد من الطلبة ي�صكلون )12%(  من جملة طلبـــة ال�صف اخلام�س، وو�صلت تلك 

الن�صبة يف العام 2009/2008م اإىل  )%80(.

%( مـــن اإجمايل الطلبة يف  • ي�صـــكل طلبة احللقة الثانية مـــن التعليم الأ�صا�صي) 59	

ال�صفوف )5-10( يف العام 2009/2008م.
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�صكل )11(: تطور ن�صبة طلبة احللقة الأوىل من اإجمايل طلبة ال�صفوف )4-1(
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موؤ�صر )10(: ن�صبة الطلبة غري الُعمانيني باملدار�س احلكومية

يح�صى الطلبة غري الُعمانيني باملدار�س احلكومية يف ال�صلطنة بنف�س فر�س التعليم التي تقدم للمواطنني جمانًا وذلك كاأحد مبادئ التعليم للجميع. ويبني هذا املوؤ�صر جهوداحلكومة 

والفر�س التي تتيحها للطلبة من غرب الُعمانيني لالإلتحاق باملداري احلكومية بالت�صاوي مع الطلبة الُعمانيني.

جدول )10 ( : تطور ن�صبة الطلبة غري الُعمانيني يف املدار�س احلكومية ح�صب املنطقة التعليمية

20012002200320042005200620072008املنطقة
3.63.52.53.73.43.43.63.6م�شقط

0.90.80.70.81.00.91.01.2الباطنة )�شمال(

0.90.90.80.80.80.90.91.0الباطنة )جنوب(

0.60.60.60.60.70.80.80.9الداخلية

0.91.01.01.00.91.11.11.0ال�شرقية )جنوب(

0.90.90.70.80.90.91.01.0ال�شرقية )�شمال(

8.27.56.65.85.25.05.16.0الربميي

1.41.10.91.01.01.00.91.0الظاهرة

2.32.42.62.73.33.63.94.2ظفار

2.42.42.52.22.63.12.72.4الو�شطى

2.82.72.82.83.23.53.13.7م�شندم

1.71.61.41.61.61.71.81.9اجلملة العامة
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وت�صري البيانات يف اجلدول )10( حول تطور ن�صبة الطلبة غري الُعمانيني يف املدار�س احلكومية اإىل ما يلي:

م. • اإن ن�صبة الطلبة غري الُعمانيني اأقل من 2% جلميع ال�صنوات من 2002/2001م وحتى العام 2009/2008	

%( من اإجمايل الطلبة بتلك املدار�س، اأما عددهم يف  املدار�س  • يف العام الدرا�صي 2008 /2009م بلغ عدد الطلبة غري الُعمانيني يف املدار�س احلكومية 10028 م�صكلني ن�صبة )1.9	

اخلا�صة فقد بلغ 4437 طالبًا اإل اإنهم ي�صكلون  )10.2%(  من جملة طلبة املدار�س اخلا�صة.

م بينما  • يالحـــظ اأن اأكـــرب ن�صبـــة للطلبة غري الُعمانيني توجد يف مدار�س حمافظة الربميي طول هذه ال�صنوات، حيث ت�صل ن�صبتهم اإىل  )6%( خالل العام الدرا�صي   2009/2008	

ترتاوح تلك الن�صبة ما بني 3-4% يف حمافظات م�صقط وظفار وم�صندم ، ول تتجاوز  )1%(  يف الباطنة جنوب و ال�صرقية جنوب و ال�صرقية �صمال و الظاهرة.

%(  منهم يحملون اجلن�صية امل�صرية. • ت�صري بيانات توزيع الطلبة غري الُعمانيني على م�صتوى اجلن�صية باملدار�س احلكومية للعام 2009/2008م اإىل اأن  ) 46	
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موؤ�صر )11(: ن�صب ال�صتيعاب بال�صف الأول 

يقي�س هذا املوؤ�صر  ن�صبة ال�صكان يف العمر 6 �صنوات امللتحقني بال�صف الأول يف املدار�س احلكومية واخلا�صة ، ومن خالل البيانات املو�صحة يف اجلدول ) 12( نالحظ ما يلي:

جدول ) 11( : ن�صب ال�صتيعاب بال�صف الأول للمدار�س احلكومية واخلا�صة 

العام الدرا�شي

ن�شب الإلتحاق ملن هم يف �شن 6 �شنوات %ن�شب ال�شتيعاب ال�شايف %ن�شب ال�شتيعاب الظاهري %

جملةاإناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكور

200198.898.298.578.878.478.691.390.991.1

2002101.699.1100.374.172.973.589.688.389

200393.994.594.267.267.667.490.190.590.3

200495.795.995.867.567.967.789.589.789.6

200598.998.698.868.268.968.692.393.192.7

2006100.8101100.969.169.869.495.297.296.1

2007101.8100.2101.064.763.564.193.291.892.5

2008102.19101.13101.765.464.665.095.894.295.1
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( عما  • ارتفـــاع ن�صـــب ال�صتيعاب الظاهري وال�صايف  للجن�صني يف العام الدرا�صي احلايل 2009/2008م والذي ميثل ال�صريحة الثالثة من اخلطة اخلم�صية ال�صابعة )2010-2006	

كانت عليه يف نهاية اخلطة اخلم�صية املا�صية )2005(.

• �صنوات، مما اأدى اإىل ت�صجيل عدد  وجود فرق مابني ن�صب ال�صتيعاب الظاهري وال�صايف ي�صل اإىل  36%، و يعود ال�صبب يف ذلك اإىل خف�س �صن القبول بال�صف الأول عن العمر 6	

كبري من الطلبة يف ال�صف الأول ممن هم دون �صن 6 �صنوات حيث و�صلت  ن�صبتهم اإىل 32% من جملة الطلبة امل�صتجدين يف ال�صف الأول يف العام 2009/2008م، كما اأنه –ونتيجة 

خلف�س �صن الت�صجيل- ي�صل عدد من الطلبة اإىل ال�صف الثاين وهم ل يزالون يف �صن ال�صت �صنوات. و قد و�صلت ن�صبتهم يف العام 2009/2008م ) 29%  ( من الطلبة يف العمر 

6 �صنوات يف ال�صف الثاين.

• م و عاودت بالنخفا�س يف العام   اأما ن�صب اللتحاق ملن هم يف العمر 6 �صنوات بالتعليم بغ�س النظر عن ال�صف ، فت�صري اإىل ارتفاع ملحوظ و�صل اإىل  96% يف العام  2007/2006	

الدرا�صـــي 2007 /2008م اإىل مـــا يقـــارب )93%( و ارتفعت هذه الن�صبة يف العام الدرا�صـــي 2008 /2009م لت�صل اإىل اأكرث من  )95%(، ن�صبة اللتحاق ملن هم يف عمر 6 �صنوات 

بالتعليم هي الأ�صدق يف التعبري عن مدى كفاءة النظام التعليمي يف اإ�صتيعاب الأطفال ممن هم يف �صن الدرا�صة .
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موؤ�صر )12(: ن�صب اللتحاق

يقي�س هذا املوؤ�صر  ن�صبة ال�صكان يف العمر 6-17 �صنة امللتحقني بالنظام التعليمي يف املدار�س احلكومية واخلا�صة بال�صفوف  )12-1( 

جدول )12( : تطور ن�صب اللتحاق ح�صب ال�صفوف الدرا�صية 

ال�شفوفالعام الدرا�شي

معدل الإلتحاق ملن هم يف �شن كل مرحلة %معدل اللتحاق ال�شايف %معدل الإلتحاق الإجمايل %

جملةاإناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكور

2001
103.3100.1101.791.691.291.49392.292.6ال�صفوف )6-1(
100.59195.869.470.970.190.988.289.6ال�صفوف )9-7(

75.781.978.851.861.856.881.279.380.3ال�صفوف )12-10(

2002
103.3100.1101.791.190.190.693.191.892.5ال�صفوف )6-1(
103.29297.671.172.471.891.28990.1ال�صفوف )9-7(

82.986.484.654.965.26082.681.882.2ال�صفوف )12-10(

2003
101991008989.289.191.291.491.3ال�صفوف )6-1(
9888.593.369.270.169.687.585.286.4ال�صفوف )9-7(

79.681.480.553.762.55878.17777.5ال�صفوف )12-10(

2004
100.699.6100.189.789.889.892.191.992ال�صفوف )6-1(
101.591.696.672.473.572.987.387.387.3ال�صفوف )9-7(

79.679.479.753.56257.777.576.276.9ال�صفوف )12-10(

2005
100.199.599.889.390.289.791.792.992.3ال�صفوف )6-1(
99.993.596.77475.774.888.989.989.4ال�صفوف )9-7(

85.68283.862.463.6638275.578.8ال�صفوف )12-10(

2006
9999.399.289.190.389.792.193.292.6ال�صفوف )6-1(
103.197.2100.279.679.979.793.493.293.3ال�صفوف )9-7(

88.584.286.462.866.264.579.677.878.7ال�صفوف )12-10(

2007
9999.399.289.59190.294.295.895ال�صفوف )6-1(
102.599.6101.182.382.382.397.89797.4ال�صفوف )9-7(

92.286.789.569.967.968.980.77678.4ال�صفوف )12-10(

2008
99.0999.299.1491.0691.3691.2197.0996.2496.67ال�صفوف )6-1(
102.86100.11101.5182.3682.5182.4394.9795.495.18ال�صفوف )9-7(

92.5389.490.9971.3871.5971.4980.2379.4479.84ال�صفوف )12-10(
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ومن خالل البيانات املو�صحة يف اجلدول ) 12( نالحظ ما يلي:

اأوًل: ن�شب الإلتحاق لل�شف�ف )6-1(:

% لل�صنوات الواردة يف اجلدول. • ترتاوح ن�صب اللتحاق الإجمايل ما بني 102-99	

% دومنا فروق نوعية ملحوظة ما بني اجلن�صني  • ت�صل ن�صب اللتحاق ال�صايف اإىل  91	

يف العام الدرا�صي 2008 /2009م

 % •  ت�صري ن�صب اللتحاق للفئة العمرية 6-11 �صنة وبغ�س النظر عن ال�صف اإىل اأن  97	

من هوؤلء الأطفال ملتحقون باملدار�س احلكومية واخلا�صة يف العام 2008/2007م.

 

ثانيًا: ن�شب الإلتحاق لل�شف�ف )9-7(:

% يف العامني  • ت�صري البيانات  اإىل ارتفاع ن�صبة اللتحاق الإجمايل اإىل اأكرث من 100	

الدرا�صيني  الأخريين. ورغم اأن ن�صبة النوع متيل للذكور اإل اأن النمو يف ن�صبة اللتحاق 

الإجمايل لالإناث قد ارتفعت ب�صكل ملحوظ حيث قفزت من  89%  يف العام الدرا�صي 

2003 / 2004م اإىل اأكرث من 100% يف العام الدرا�صي 2008 /2009م. 

% دومنا وجود  •  ن�صبة اللتحاق ال�صايف حت�صنت كثريًا للجن�صني بزيادة ت�صل اإىل 12	

املعدلني  بني  ما  الفرق  انخفا�س  اإىل  اأدى  التح�صن  وهذا   ، وا�صحة  نوعية  فجوة 

يتعلق بن�صب  الداخلية فيما  الكفاءة  اإىل حت�صن يف  الإجمايل وال�صايف مما ي�صري 

الإعادة والنقطاع. 

% من ال�صكان يف العمر  • اأما ن�صبة اللتحاق ملن هم يف �صن املرحلة فت�صري  اإىل اإن  95	

12 اإىل 14 �صنة ملتحقني بالنظام التعليمي يف العام 2009/2008م  دومنا فرق كذلك 

ما بني الذكور والإناث.

ثالثًا: ن�شب الإلتحاق لل�شف�ف )12-10(:

م اإىل   • يالحظ اأن ن�صبة اللتحاق الإجمايل ارتفعت من  79% يف العام 2002/2001	

91% يف العام 2009/2008م، وقد ارتفعت هذه الن�صبة ب�صكل اأكرب لدى الذكور و بزيادة  

ت�صل لـ 16.8% مقابل اإرتفاع ن�صبة القيد الجمايل لالإناث ب 7.5% فقط لنف�س 

الفرتة، كما اأن الفجوة النوعية متيل ل�صالح الذكور يف اخلم�س �صنوات الأخرية.

% اإىل   • �صهدت ن�صبة اللتحاق ال�صايف حت�صنا ملحوظا للجن�صني، حيث ارتفعت من  57	

71% من 2001 /2002 م اإىل 2008 /2009م.

• �صنة ملتحقني  بغ�س النظر عن ال�صفوف، فاإن  80% من ال�صكان يف العمر 17-15	

بالنظام التعليمي بنوعيه احلكومي واخلا�س يف العام 2009/2008م .
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�صكل )14( : تطور ن�صبة اللتحاق ملن هم يف �صن املرحلة
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موؤ�صر )13(: ن�صب الإعادة 

حت�صب ن�صبة الإعادة بق�صمة عدد املعيدين يف �صف معني على جملة طالب ذلك ال�صف يف العام الدرا�صي ال�صابق. 

جدول ) 13 (: تطور ن�صب الإعادة للمدار�س احلكومية و اخلا�صة ح�صب ال�صف و النوع

2004200520062007العام
جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكورال�شف/اجلن�س

0.350.190.270.010.000.010.000.000.000.000.000.00الول
0.080.040.060.050.060.060.030.010.020.000.000.00الثاين
0.090.060.080.060.040.050.020.000.010.000.000.00الثالث
0.030.040.030.060.030.050.010.000.010.000.000.00الرابع

0.130.080.110.050.040.040.020.000.010.000.000.00جملة )1- 4(
2.153.572.843.075.044.043.283.423.355.466.275.86اخلام�س
1.251.561.402.412.942.672.562.522.542.933.903.41ال�شاد�س
1.111.071.092.302.352.322.802.182.503.423.133.28ال�شابع
0.620.600.611.631.361.501.871.091.492.761.672.24الثامن
0.470.430.451.380.671.041.530.511.062.121.041.60التا�شع
1.590.671.156.894.875.952.701.712.235.794.495.18العا�شر

1.191.361.272.962.892.932.441.902.183.733.363.55جملة )10-5(
1.840.651.262.961.032.021.781.341.585.382.043.75احلادي ع�شر)ادبي(
احلادي ع�شر)علمي(

0.720.210.463.150.932.052.161.151.671.330.931.14الثاين ع�شر)ادبي(
الثاين ع�شر)علمي(

1.290.430.863.050.982.031.961.251.623.391.512.49جملة )12-11(
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وت�صري البيانات الواردة بهذا اجلدول  اإىل:

•تال�صى  ن�صب الإعادة يف ال�صفوف الدرا�صية  الأربعة الأوىل   	
م ويالحظ هذا الرتفاع لكال  • يف ال�صفوف )5-10( ارتفعت   ن�صبة الإعادة من )1.27( يف العام الدرا�صي 2004 / 2005م اإىل )3.55%( يف العام الدرا�صي  2007/ 2008	

اجلن�صني و يف جميع ال�صفوف  اإل اأن اأعلى ارتفاع لها يف ال�صفني اخلام�س و العا�صر .

%( عن العام الدرا�صي ال�صابق و عاودت  النخفا�س يف العام  • يف ال�صفوف )11-12( ارتفعت الن�صبة اإىل  اأكرث من  ال�صعف يف العام الدرا�صي 2005 /2006م لت�صل اإىل  )2.03	

الدرا�صـــي 2006 /2007م لت�صـــل اإىل )1.62%( ثم عاودت الرتفاع يف العام الدرا�صـــي 2008/2007م لرتفاعها يف ال�صف احلادي ع�صر وترتكز ب�صكل اأكرب لدى الذكور، بينما 

تنخف�س هذه الن�صبة يف ال�صف الثاين ع�صر. 
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�صكل )15(: تطور اإجمايل ن�صب الإعادة ح�صب النوع
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موؤ�صر )14(: ن�صب النقطاع عن الدرا�صة

تدرك الوزارة مدى التاأثري ال�صلبي الناجت عن انقطاع الطالب عن الدرا�صة �صواًء على الفرد اأو املجتمع. لذا  فقد �صعت لتحديث وتطوير النظام التعليمي مبا يوؤدي اإىل احلفاظ على اأكرب 

قدر من امللتحقني بالتعليم واإي�صالهم لل�صفوف الدرا�صية الأعلى. ويو�صح اجلدول) 14( تطور ن�صب النقطاع خالل الفرتة من 2005/2004م اإىل 2008/2007م يف املدار�س احلكومية 

واخلا�صة حيث نقراأ من خاللها ما يلي:

جدول) 14( : تطور ن�صب النقطاع خلل الفرتة من 2005/2004م اإىل 2008/2007م يف املدار�س احلكومية واخلا�صة

ن�شبة النقطاعاملنقطعنيالطالب )1-4  (ال�شنوات 

2005/2004 187282-900.0
2006/2005 1799233910.2
2007/2006176032130.01
2008/200717595614820.8

ن�شبة النقطاعاملنقطعنيالطالب )5-10 (ال�شنوات 

2005/2004 31953650831.6
2006/2005 32059654001.7
2007/200631565945521.4
2008/200730628837451.2

ن�شبة النقطاعاملنقطعنيالطالب )11-12(ال�شنوات 

2005/2004 8308526183.2
2006/2005 8630957296.6
2007/20069314778738.5
2008/20079625782478.6
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% للجن�صني،  • يالحظ اأن ن�صبة النقطاع يف ال�صفوف  )1-4( ل تتجاوز يف الإجمايل 0.8	

و بعد اإنخفا�صها  يف العام 2005/2004م اأرتفعت  ل)0.2%(  يف العام 2006/2005م، 

اإل اأن اأعـــداد املنقطعني بهذه ال�صفوف يف العام الأخري تظل اأقل من الأعداد امل�صجلة 

يف العامني 2003/2002م و 2004/2003م. و انخف�صت هذه الن�صبة فبلغت اأدناها يف 

العام الدرا�صي 2006 /2007م بن�صبة )0.01%( ثم عاودت الرتفاع يف العام الدرا�صي 

2007 /2008م بن�صبة )%0.8(

 – • انخفا�ـــس موؤ�صـــر النقطـــاع يف ال�صفـــوف )5-10(  يف الفـــرتة 2006/2005م 	

2008/2007م. وانخف�صت  هذه الن�صبة من )1.7%( يف العام الدرا�صي 2005 /2006م  

اىل  )1.1%( يف العام الدرا�صي 2007 /2008م   . 

 / • ارتفاع موؤ�صر النقطاع يف ال�صفـــوف )11-12(  ؛ اإذ ارتفعت الن�صبة يف العام 2004	

2005م مـــن )3.2%(  اإىل )8.6%(  يف العـــام 2008/2007م  . وتتاأثر ن�صب الإنقطاع 

الإجمالية لهذه ال�صفوف بالطلبة املنقطعني يف ال�صف الثاين ع�صر وهو ال�صف الأخري 

للدرا�صـــة. ولكن رغم ارتفاع ن�صـــب الإنقطاع يف هذا ال�صف –خ�صو�صًا لدى الذكور-  

والتـــي و�صلـــت اإىل  18% يف العـــام 2008/2007م، اإل اأن ذلـــك ل يعني عدم اإمتامهم 

ال�صـــف بنجاح، حيث اأن كثريًا من الطلبة املعيدين يلجاأون اإىل اإمتام هذا ال�صف من 

خالل الدرا�صة احلرة املنزلية اأو املنتظمة مبراكز تعليم الكبار، علمًا باأن اإعادة قيدهم 

يف  املدار�س النظامية مرتبط بتوفر الأماكن املتاحة  التي ت�صمح بقبولهم من عدمه.
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�صكل )16(:  تطور ن�صب الإنقطاع ح�صب ال�صفوف الدرا�صية
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موؤ�صر)15( : معدل الرتفيع يف ال�صفوف الدرا�صية

ح�صاب معدل الرتفيع  ل�صف معني ل�صنة ما يكون بق�صمة عدد الطالب امل�صتجدين يف ذلك ال�صف على جملة الطالب املقيدين يف ال�صف ال�صابق يف العام ال�صابق . وهذا املوؤ�صر يقي�س 

مدى قوة وكفاءة نظام التعليم وقدرة اأكرب ن�صبة من طالبه على النتقال لي�صلوا اإىل �صف اأعلى معني . كما اأن ارتفاع ن�صب الطالب القادرين على النتقال اإىل �صفوف اأعلى – خا�صة 

يف ال�صفوف الأوىل – يتيح لأولئك الطالب احل�صول على كم منا�صب من القاعدة املعرفية حلمايتهم من خطر الرتداد  لالأمية .

جدول )15( : معدل الرتفيع ) مدار�س حكومية و خا�صة ( يف الفرتة من   2003 /2004م  اإىل 2007 /2008م

ال�شف
2004200520062007

جملةاإناثذكورجملةاناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكور

99.299.699.498.299.498.899.199.599.399.299.599.4الول
100.099.799.999.5100.099.8100.599.9100.2100.699.199.8الثاين
99.999.999.9100.299.9100.1100.6100.0100.399.999.499.6الثالث
100.6100.4100.5100.5100.2100.399.1101.3100.297.598.197.8الرابع

99.999.999.999.699.999.799.8100.2100.099.399.099.2ال�شفوف )4-1( 
97.295.796.596.394.195.296.796.296.496.394.795.5اخلام�س
98.198.098.196.996.796.897.097.097.096.695.596.1ال�شاد�س
97.397.897.696.796.796.796.396.996.695.996.296.0ال�شابع
97.698.598.096.097.796.897.098.097.596.397.096.7الثامن
95.997.896.896.898.497.695.998.397.095.598.196.8التا�شع
94.797.195.887.890.989.292.195.493.789.092.290.5العا�شر

96.897.597.195.095.895.495.897.096.494.895.695.2ال�شفوف )10-5(
94.597.696.093.296.895.092.896.694.690.094.392.1احلادي ع�شر )ادبي(
احلادي ع�شر )علمي(

93.998.096.081.193.387.279.490.584.880.691.185.6الثاين ع�شر )ادبي(
الثاين ع�شر )علمي(

94.297.896.087.695.291.386.593.689.985.492.888.9ال�شفوف )12-11(
97.498.397.995.497.096.195.597.496.494.696.295.4جملة عامة
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خالل البيانات الواردة يف اجلدول نالحظ ما يلي:

• م اإىل  معـــدل الرتفيع يتجـــاوز 95% للجن�صني يف جميـــع ال�صنوات مـــن 2005/2004	

2008/2007 م 

% للجن�صني يف جميـــع ال�صفوف يف  • يف ال�صفـــوف )1-4( يقـــرتب املعدل مـــن 100	

العام الدرا�صي 2007 /2008م  اإل اأن هذه الن�صبة قلت يف ال�صف الرابع و و�صلت 

اإىل )%97.8(

 )% • يف ال�صفـــوف )5-10(جند اأن ن�صبة الرتفيـــع  يف تذبذب، فانخف�صت من   )97	

يف العام الدرا�صي 2004/ 2005م اإىل )95.4%( يف العام الدرا�صي 2006/2005م 

ثـــم عـــاودت الرتفاع وثم  النخفا�ـــس يف العامني الدرا�صيـــني الأخريين  لت�صل اىل 

)95.2%( يف العام الدرا�صي 2007/ 2008م. 

%( يف العام الدرا�صي  • يف ال�صفـــوف )11- 12( انخف�صت ن�صبة الرتفيع مـــن )96	

2004 /2005م  اإىل  )88.9%( يف العام الدرا�صي 2007/ 2008م

•لي�صـــت هناك ثمة متايز بني معدل الرتفيع  للذكور عنـــه لالإناث ، فنجد اأن معدلت  	
الذكور اأعلى من الإناث يف بع�س ال�صفوف ، ويف البع�س الآخر العك�س وكذلك احلال 

بالن�صبة ملختلف ال�صنوات .
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موؤ�صر )16(: ن�صب اختيار طلبة ال�صف احلادي ع�صر للمواد

يقي�س هذا املوؤ�صر اجتاهات الطلبة يف اختيار املواد الدرا�صية ، ففي اإطار م�صروع تطوير التعليم قامت الوزارة يف العام الدرا�صي 2005/2004م باإلغاء نظام الت�صعيب للق�صمني العلمي 

والأدبي، واأ�صبح للطالب حرية اختيار املواد التي �صيقوم بدرا�صتها بدًء من  ال�صف احلادي ع�صر والذي ي�صتمر بع�س منها  معه اإىل ال�صف الثاين ع�صر ، و البع�س الآخر ميكن ا�صتبداله 

مبواد اختيارية اأخرى من بني جمموعة من املواد مبا يتالءم وقدراته وميوله وتطلعاته امل�صتقبلية.

جدول )16(: تطور ن�صب اختيار طلبة ال�صف احلادي ع�صر للمواد خلل الفرتة من 2005/2004م اإىل2008 / 2009م

اجلن�سالعام الدرا�شي
ريا�شيات 

بحتة

ريا�شيات 

تطبيقية
جغرافياتاريخاأحياءكيمياءفيزياء

مهارات لغة 

عربية

مهارات لغة 

اجنليزية

2005/2004

ذكور

406036459083575337
2006/200548524449924139269
2007/20064753444693535087
2008/20074852464793514877
2009/200847534746544248 4
2005/2004

اإناث

396133479588555427
2006/2005475343519643302412
2007/200647534346965344710
2008/200748524447975343710
2009/200843574242483951 7
2005/2004

جملة

406034469286565432
2006/2005485244509442342511
2007/20064753444695534789
2008/20074852454795524679
2009/200845554544524050 5
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من اجلدول ال�صابق  ميكن ا�صتخال�س ما يلي:

•جمموعة الريا�صيات: تظهر البيانات اأن اأكرث من ن�صف طلبة احلادي ع�صر اختاروا  	
فقد  للجن�صني،  الرتاجع  يف  اأخذ  التوجه  هذا  اأن  اإل  التطبيقية،  الريا�صيات  مادة 

انخف�صت الن�صبة من  60% يف العام الدرا�صي 2005/2004م اإىل  55% يف العام 

2009/2008م، مقابل ارتفاع يف ن�صبة اختيار مادة الريا�صيات البحتة من  40% اإىل 

48% خالل الفرتة )2004 /2005م اإىل 2007 /2008م ( و انخفا�صها بن�صبة %3 

يف عام 2008 /2009م عن العام ال�صابق .و بالن�صبة للذكور فاإن ن�صبة اختيارهم يف 

كل من املادتني ظلت ثابتة حيث تراوحت  ن�صبة اختيارهم للريا�صيات البحتة خالل 

الأعوام 2005 /2006م – 2009/2008م  ما بني 47 % و 48%. و مادة الريا�صيات 

التطبيقية ما بني )52% و %53(.

م ملادة الأحياء  • جمموعة العلوم: كان توجه الطالب يف العام الدرا�صي 2008/2007	

ي�صل اإىل ن�صبة )95%(  للجن�صني ، اإل اأن هذه الن�صبة  انخف�صت كثريا خالل العام 

الدرا�صي 2008 /2009 م حيث و�صلت اإىل )52%( و انخف�صت ن�صبة اختيار الطلبة 

ملادة الكيمياء من 47% يف العام ال�صابق اىل 44% يف العام الدرا�صي 2008 /2009م 

بينما ظلت هذه الن�صبة ثابتة يف مادة الفيزياء .

•جمموعة التاريخ و اجلغرافيا: يالحظ اأن ن�صب اختيار مادتي التاريخ واجلغرافيا  	
كانت مرتفعة يف العام 2005/2004م ويعود ال�صبب يف ذلك اإىل اأن اخلطة الدرا�صية 

اإحدى تلكما املادتني على  اأن يدر�س الطالب  يف ذلك العام كانت تت�صمن �صرورة 

الأقل، بينما يف العامني الدرا�صيني التاليني اأ�صبحت درا�صة كل  من املادتني عملية 

مادة  اإدراج  اإىل  الإ�صارة  منهما-مع  اأيًا  الطالب  يختار  األ  ميكن  بحيث  اختيارية 

الدرا�صات الجتماعية كمادة اأ�صا�صية جلميع الطلبة-، لذا انخف�صت ن�صب الختيار 

يف العام 2006/2005م لت�صل اإىل )42%( و )34%( يف كل من التاريخ واجلغرافيا  

ثم ارتفعت بعد ذلك يف العام 2007/2006م و عاودت النخفا�س بن�صبة 1% يف العام 

2009/2008م  احلايل  الدرا�صي  العام  يف  جند  بينما  /2008م.   2007 الدرا�صي 

ارتفاع ن�صبة اختيار الطالب ملادة اجلغرافيا حيث بلغت )50%( مقارنة ب )46%( يف 

العام الدرا�صي ال�صابق، يقابله انخفا�س يف اختيار مادة التاريخ من 52% اإىل )%40(.

نالحظ اأن توجه اختيار الطالب للمواد قد تغري عن الأعوام ال�صابقة  حيث كان اأكرث  

من ن�صف الطلبة مييلون اىل اختيار مادة التاريخ ، األ انه يف العام الدرا�صي احلايل 

اأ�صبح ن�صف الطلبة يف مادة اجلغرافيا ، و ل يوجد تف�صري لذلك �صوى رغبة الطالب 

اأنف�صهم و ميلهم لدرا�صة اجلغرافيا عنه من التاريخ. 

•انخف�صت ن�صبة اختيار الطلبة ملادة مهارات اللغة الإجنليزية ب�صكل كبري بحيث هوت  	
الن�صبة اإىل )5%( يف العام الدرا�صي 2008 /2009م بعد اأن كانت )11%( يف العام 

الدرا�صي 2005 /2006م  و )32%( يف العام الدرا�صي 2004 /2005م و ميكن تف�صري 

ذلك اإما ل�صعوبة املادة اأو عدم رغبة الطالب اأنف�صهم لدرا�صتها.

م • مت اإلغاء مهارات اللغة العربية يف العام الدرا�صي 2008/ 2009	
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الفصل الثالث :
املوارد الب�شرية
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و نقراأ من اجلدول )17( ما يلي:-

( للذكور  • على م�صتوى النوع ترتفع هذه الن�صبة لدى الإناث اإىل )91.9%( مقابل )84.6	

و �صجلت اأعلى ن�صبة لالإناث يف حمافظة م�صقط لت�صل اإىل  )95.6%( بينما تعترب 

ن�صبة )90.8 %( هي الأعلى يف الذكور وذلك يف منطقة الباطنة �صمال ويف املقابل فقد 

�صجلت منطقة الو�صطى الن�صبة الأقل يف الذكور وهي )60.5%( واجلدير بالذكر باأن 

هذه الن�صبة قد ارتفعت عن العام املا�صي مبقدار )8%(ولدى الإناث مبقدار )%3( .

موؤ�صر)17( : ن�صبة تعمني املعلمني 

اأواًل : املعلمون

يعك�ـــس هذا املوؤ�صر حجم اجلهود املبذولة نحو الإ�صراع بوترية التعمني يف قطاع التعليم، 

حيـــث حققت الوزارة زيادة يف ن�صبة تعمـــني املعلمني مبقدار ) 5%(  يف ال�صنة الثالثة من 

عمر اخلطة اخلم�صية احلالية )2006 – 2010( للجن�صني عما كان عليه الو�صع يف نهاية 

اخلطـــة اخلم�صية ال�صاد�صـــة )2001 – 2005(، حيث و�صلت يف العـــام الدرا�صي  2008 

/2009م اإىل  )89%( اأي اأن غري الُعمانيني ي�صكلون اأقل من �ُصــْبــع اإجمايل املعلمني.

جدول ) 17( : ن�صب تعمني املعلمني باملدار�س احلكومية للعام الدرا�صي 2008 /2009م

جملةاإناث ذكوراملنطقة

85.695.691.9م�شقط

90.893.092.1الباطنة �شمال

86.693.690.9الباطنة جنوب

89.092.491.1الداخلية

88.294.492.0ال�شرقية جنوب

85.888.187.2ال�شرقية �شمال

88.393.291.3الربميي

88.495.892.8الظاهرة

64.478.972.5ظفار

60.581.868.6الو�شطى

81.989.186.1م�شندم

84.691.989.0اجلملة
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جدول )18( :ن�صب تعمني املعلمني الُعمانيني ح�صب نوع التعليم  

يف العام الدرا�صي 2008 / 2009م

تعليم اأ�شا�شياملنطقة 

تعليم عام

ال�شفوف 

)6-1(

ال�شفوف 

)9-7(

ال�شفوف 

)12-10(

93.493.891.087.7م�شقط

93.095.290.790.0الباطنة)�شمال(

91.698.085.689.9الباطنة)جنوب(

91.687.988.088.2الداخليــــة

92.897.585.887.6ال�شرقية)جنوب(

87.895.379.980.6ال�شرقية )�شمال(

92.7100.088.085.6الربميي

93.589.992.592.4الظاهرة

83.492.661.955.1ظفار

71.450.062.362.0الو�شـــطى

87.683.382.482.6م�شندم

91.093.483.583.3جملــــــة

ومن اجلدول )18(:

• جند اأن ن�صبة التعمني على م�صتوى نوع التعليم متثل اأعلى ن�صبة بني معلمي ال�صفوف  	
)1-6( اإذ بلغت )93.4%( و اأقلها بني معلمي ال�صفوف )7-9( و قدرها )%83.5( 

يليها ن�صبة معلمي ال�صفوف )10 -12( و قدرها )%83.3(.

ي�صري ال�صكل ) 18 ( اإىل  :

•اأعلى ن�صبة  للمعلمني الُعمانيني يوجد يف مرحلة التعليم الأ�صا�صي فهم ي�صكلون ن�صبة  	
الُعمانيني يوجد يف  اأقل عدد من املعلمني  و  الُعمانيني  )69%( من جملة املعلمني 

ال�صفوف  و   )%10( )9-7( ال�صفـوف  يف  و   )%5( بن�صــــــبة   )6-1( ال�صفــوف 

)10 – 12( )16.2%(،  و يرجع ذلك اإىل:

ن�صبة  بلغت  حيث  الأ�صا�صي  تعليم  مدار�س  اإىل  العام  التعليم  من  املدار�س  •انتقال  	
مدار�س التعليم الأ�صا�صي  )72.5%( من جملة املدار�س احلكومية ، و بذلك يزداد 

عدد املعلمني الُعمانيني بزيادة عدد مدار�س التعليم الأ�صا�صي .

%( يف بع�س التخ�ص�صات التي تدر�س يف مدار�س  • و�صول ن�صبة التعمني اإىل )100	

يف  الُعمانيني  املعلمني  عدد  بلغ  حيث  الثاين،  و  الأول  كاملجالني  الأ�صا�صي  التعليم 

تخ�ص�س املجالني اإىل  )10498( وي�صكلون )27%( من جملة املعلمني الُعمانيني.

(12-10) ±ƒØ°üdG

%16^2

(9-7) ±ƒØ°üdG

%9^6

(6-1) ±ƒØ°üdG

%4^8

»°SÉ°SCG º«∏©J

%69^4

Ω2009/ 2008 »°SGQódG ΩÉ©∏d á∏Môe πc ‘ Ú«fÉª©dG Úª∏©ŸG áÑ°ùf : ( 18  ) πµ°T صكل )18(: ن�صبة املعلمني الُعمانيني يف كل مرحلة�

للعام الدرا�صي 2009/2008م
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موؤ�صر )18( : تعمني املعلمني  ح�صب التخ�ص�صات

جدول )19 (:  ن�صبة تعمني املعلمني ح�صب النوع و التخ�ص�س للعام الدرا�صي 2008/ 2009م

املنطقة
ن�شب التعمني

جملةاناث ذكور

100.0100.0100.0ثقافة ا�شالمية
97.5100.098.8لغة عربية

35.391.669.4لغة اجنليزية
92.689.891.1ريا�شيات

100.0100.0100.0علوم
93.899.497.0كيمياء
93.892.793.3فيزياء
56.392.974.4احياء
97.7100.098.8تاريخ 

100.0100.0100.0جغرافيا
100.0100.0100.0درا�شات اجتماعية
87.551.969.7ريا�شة مدر�شية
46.851.750.1فنون ت�شكيلية

3.83.13.3مهارات مو�شيقية
100.0100.0100.0مهارات حياتية

100.0100.0100.0جمال اول
100.0100.0100.0جمال ثاين

100.0100.0100.0�شعوبات تعلم
100.0100.0100.0ابتدائي

100.00.0100.0ن�شاط زراعي
100.0100.0100.0تقنية معلومات

84.691.989.0جملة
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من اجلدول )19( نالحظ اأن:

%( يف مواد الرتبية الإ�صالمية و املجالني الأول و الثاين و تقنية املعلومات و املهارات احلياتية و�صعوبات التعلم ومادة اجلغرافيا لكال اجلن�صني، و  •  ن�صبة تعمني املعلمني بلغت )100	

اللغة العربية بالن�صبة لالإناث.

%( للذكور، و  • اأقل ن�صبة تعمني �صجلت يف مادة  املهارات املو�صيقية حيث بلغت )3.8%( للذكور و )3.1%( لالإناث، اإل اأن هذه الن�صبة  ارتفعت عن العام ال�صابق والتي كانت )1.54	

)2.6%( لالإناث.



58

موؤ�صر )19(: توزيع املعلمني الُعمانيني ح�صب �صنوات اخلربة 

 و�صل عـــدد املعلمني الُعمانيني 38398 معلمًا ومعلمة يف العـــام الدرا�صي 2009/2008م 

مقارنة بـ 34554 معلمًا ومعلمة يف العام 2005/2004م، اأي مبعدل منو �صنوي ي�صل اإىل   

5.7%. اأما على م�صتوى النوع فقد بلغ معدل النمو ال�صنوي لالإناث  7.1% مقابل معدل منو 

3.7% للذكور خالل نف�س الفرتة.

مقارنة بالعام ال�صابق، جند اأن توزيع املعلمني على فئات �صنوات اخلربة قد تغري قليال يف 

العـــام الدرا�صي احلايل ، حيث اأن فئة )اأقل من 5 �صنوات( كانت ن�صبتها )42.61%( يف 

حني اأن فئة )5 – 10( كانت ن�صيتها )30.97%(، اأما يف العام الدرا�صي 2009/2008م  

فقـــد اأ�صبحت الن�صبة )41.63 %( لفئة )اأقل مـــن 5( و )35.42%( لفئة )5 – 10(، و 

يعود ارتفاع الن�صبة للمعلمني يف فئة )5-10(اإىل انتقال  املعلمني الذين كانت خربتهم 4 

�صنوات - من فئة اأقل من 5 �صنوات، يف حني اأن املعلمني الذين كانت خربتهم 10 �صنوات 

انتقلوا اإىل فئة )11 – 15(. 

جدول )20(:  توزيع املعلمني الُعمانيني ون�صبتهم ح�صب �صنوات اخلربة

 للعام الدرا�صي 2009/2008م

الن�شبةجملةاإناثذكور�شنوات اخلربة

5289106961598541.63اأقل من 5

10 - 5521483851359935.42

15  -  1121763217539314.05

1714170734218.91اأكرث من 15

143932400538398100.00جملة

و نقراأ من اجلدول ) 20( ما يلي:

%(  تقع �صنوات خربتهم يف  • اأكرث من  ثالثة اأرباع  املعلمني الُعمانيني )اأكرث من 76	

التدري�س يف الفئتني )اأقل من 5( و )5-10( ، وترتفع هذه الن�صبة لدى الإناث لت�صل 

اإىل اأكرث من 79 %، بينما يوجد  73% من املعلمني الُعمانيني الذكور للفئتني.

%( من املعلمني الُعمانيني )اأي اأقل من ربع عدد املعلمني( ترتاوح �صنوات خربتهم  • 	23(

ما بني )11 – 15( و )اأكرث من 15(، و  جند اأن الذكور يتفوقون يف هاتني الفئتني، 

حيث اأن ن�صبة الذكور ت�صل اإىل 27%بالن�صبة لإجمايل للمعلمني الذكور، بينما ت�صل 

ن�صبة الإناث اإىل 20.5% لإجمايل املعلمات الإناث .

%(، كما  • انخفا�س ن�صبة املعلمني ذوي خربة )11-15( �صنة من )16%( اإىل )14	

انخف�صت ن�صبة املعلمني ذوي خربة اأكرث من  )15( �صنة من )10.4%( اإىل )%8.9(، 

وميكن تف�صري ذلك لعدة اأ�صباب منها:

( اأقل من  عدد املعلمني ذوي خربة 10 �صنوات والذين انتقلوا اإىل فئة )15-11 -

عدد املعلمني ذوي خربة 15 �صنة والذين انتقلوا لفئة اأكرث من 15.

خروج العديد من املعلمني ذوي اخلربة من �صلك التدري�س اإما بتقدمي ا�صتقالتهم  - 

اأو باإحالتهم اإىل التقاعد اأو بتحويلهم اإىل وظائف اإدارية. 
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موؤ�صر )20(: ن�صيب املنطقة من معلمي مواد التنمية الفردية

يتم ح�صاب العدد الالزم من املعلمني لكل مدر�صة وفقًا لإجمايل عدد ال�صعب بها، ثم يتم توزيع العدد الإجمايل للمعلمني على املواد الدرا�صية يف �صوء عدد احل�ص�س لكل مادة درا�صية، 

اإل اأنه يف بع�س الأحيان يكون عدد احل�ص�س لبع�س التخ�ص�صات اأقل من الن�صاب املحدد للمعلم مما يوؤدي لعدم تخ�صي�س معلم لتلك التخ�ص�صات يف املدر�صة، وغالبًا ما تكون تلك 

التخ�ص�صات هي مواد التنمية الفردية )الريا�صة املدر�صية، الفنون الت�صكيلية، املهارات املو�صيقية(.

و لالأهمية التي توليها الوزارة لهذه املواد فقد اعتربتها جزء من اخلطة الدرا�صية و ي�صملها تقييم اأداء التالميذ ، لذا فاإن عدم وجود معلم متخ�ص�س ببع�س املدار�س يحرم عددا من 

التالميـــذ مـــن تنمية قدراتهم و مهاراتهم بتلك املواد و �صيوؤثر على تقييم م�صتـــوى اأدائهم. عليه فقد مت و�صع العديد من البدائل و احللول لتوفري معلمني لتدري�س تلك املواد من خالل 

ا�صتحداث درجات جديدة ، اأو تغطية العجز من خالل انتداب املعلمني للتدري�س بني املدار�س املتقاربة.

و نظرا لأهمية حتديد الفجوة املوجودة يف توفري معلمي مواد التنمية الفردية يف املدار�س احلكومية مت ح�صاب هذا املوؤ�صر والذي تظهر بياناته يف اجلدول )21( ما يلي:

جدول )21 ( : ن�صيب املنطقة من معلمي مواد التنمية الفردية

اجمايل املدار�ساملنطقة
مدار�س لي�س بها معلمون

فنون ت�شكيليةمهارات مو�شيقيةريا�شة مدر�شية

14342210حمافظة م�شقـط
1792206الباطنة)�شمال(
1164156الباطنة )جنوب(

1390242الداخليـة
882124ال�شرقية )جنوب(
821141ال�شرقية )�شمال(
26332حمافظة الربميي

837148الظاهرة
151125926حمافظة ظفـار

23241الو�شطى
17050حمافظة م�شندم

10473719266اجلملة
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%( يف  • تقل�س ن�صبة املدار�س احلكومية التي لي�س بها معلم ريا�صة مدر�صية من  )4.7	

العام ال�صابق اإىل )3.5%( تقريبا يف العام احلايل ، وتقل�صت الن�صبة يف معلمي مادة 

الفنون الت�صكيلية من  )8.6% ( اإىل  )6.3%(، وميثل النق�س الأكرب يف عدد معلمي 

املهارات املو�صيقية ويف جميع املناطق التعليمية ، علمًا باأن الوزارة توفر الدرجات املالية 

املطلوبة لهذا التخ�ص�س اإل اأنه يتعذر توفري العدد الالزم من املعلمني لنعدام خمرجات 

هذا التخ�ص�س من داخل ال�صلطنة وقلة اخلريجني من املوؤ�ص�صات خارج ال�صلطنة .

املهارات  % يف معلمي  • بلغت 59	 ن�صبة نق�س جندها يف حمافظة ظفار حيث  اأعلى 

املو�صيقية و 26% تقريبا ملعلمي مهارات الفنون الت�صكيلية ، و12% ملعلمي الريا�صة 

املدر�صية ، ويعود ذلك لكون معظم مدار�صها ذات �صعب درا�صية قليلة، اإذ اأن 70% من 

جملة مدار�صها ذات حجم اأقل من 15 �صعبة.

 %4^7

 %21^9

 %8^6

 %0

 %5

 %10

 %15

 %20

 %25

ájOôØdG á«ªæàdG OGƒe »ª∏©e É¡H ¢ù«d »àdG ¢SQGóŸG áÑ°ùf : (     ) ∫hóL

á«°SQóŸG á°VÉjôdGá«≤«°SƒŸG äGQÉ¡ŸGá«∏«µ°ûàdG ¿ƒæØdG

�صكل )19( : ن�صيب املنطقة من معلمي مواد التنمية الفردية
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موؤ�صر )21(: ن�صب تعمني الإداريني والفنيني باملدار�س احلكومية 

ارتفعت اأعداد الإداريني والفنيني باملدار�س احلكومية من 3736 يف العام 2005/2004م 

اإىل 6400 يف العام احلايل 2009/2008م، ومبعدل منو �صنوي ي�صل اإىل )%14.4( 

جدول )22(:  ن�صب تعمني الإداريني والفنني باملدار�س احلكومية 

للعام الدرا�صي 2009/2008م

جملةاإناثذكوراملنطقة

100.00100.00100.00م�شقط

100.0099.8599.91الباطنة �شمال

100.00100.00100.00الباطنة جنوب

100.00100.00100.00الداخلية

100.0099.3799.63ال�شرقية جنوب

100.0099.6499.81ال�شرقية �شمال

100.0098.8199.32الربميي

100.0099.6499.80الظاهرة

96.1599.0497.75ظفار

97.5396.1597.20الو�شطى

96.4396.3696.39م�شندم

99.4299.6599.55اجلملة

و نقراأ من البيانات يف ال�صكل البياين و يف اجلدول )22( حول ن�صب التعمني ما يلي:

 % • ارتفـــاع ن�صبة التعمني يف الإجمايل من 98.6% يف العام 2005/2004م اإىل  99.6	

يف العام 2009/2008م.

%، و لالإناث من  • على م�صتوى اجلن�س، زادت ن�صبة التعمني للذكور من 98%  اإىل  99.4	

99% اإىل 99.7% خالل نف�س الفرتة، اأي اأن الن�صبة ارتفعت مبا يعادل )0.1%( عن 

العام املا�صي 2008/2007م لكال اجلن�صني.

•علـــى م�صتوى املناطـــق التعليميـــة، و�صلت ن�صـــب التعمني لكال اجلن�صـــني يف العام  	
احلـــايل 2009/2008م اإىل 100% يف مناطـــق الباطنـــة )جنـــوب( والداخليـــة و 

حمافظ م�صقط.

 ،)% • بالن�صبة ملحافظة م�صندم، انخف�صت ن�صبة التعمني بها من )100%( اإىل )96.4	

ويرجع ذلك اإىل وجود عدد )2( مديري املدار�س من غري الُعمانيني )ذكر /اأنثى(.

م  • بلـــغ جمموع الإداريني غري الُعمانيني  يف املدار�س احلكومية يف العام 2009/2008	

)28 ( ، ويوجد معظمهم يف حمافظة ظفاربعدد )17( وميثلون  61% من جملة غري 

الُعمانيني، و يف منطقة الو�صطى )3( وميثلون  11% من جملة  غري الُعمانيني  .

 ) • معظـــم الإداريني غري الُعمانيني  ي�صغلـــون وظيفة مدير مدر�صة، ول يوجد �صوى )5	

اإداريات غري العمانيات  ي�صغلن وظيفتي اأخ�صائي اجتماعي ومن�صق �صوؤون مدر�صية 

وجميعهن من دول جمل�س التعاون اخلليجي. 

ثانيًا : االإداريون والفنيون 
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موؤ�صر )22(: ن�صب توزيع الإداريني والفنيني باملدار�س احلكومية 

يعتمد حتديد العدد الالزم من الإداريني والفنيني بكل مدر�صة على عدة عوامل، منها نوع املدر�صة )عام اأو اأ�صا�صي( وكذلك حجم املدر�صة وفقًا لعدد التالميذ وال�صعب ، كما يعتمد توزيع 

هذه الوظائف بني املناطق التعليمية و فقا لعدد الدرجات املالية املعتمدة لكل عام درا�صي و ن�صبة العجز بني املناطق التعليمية يف هذه الوظائف.ويالحظ من املوؤ�صرات اخلا�صة بتوزيع 

الإداريني والفنيني باملدار�س احلكومية يف اجلدولني )23( و )24( ما يلي:

جدول )23(: ن�صبة توزيع املدار�س والإداريني ح�صب نوع املدر�صة للعام 2009/2008م

املنطقة

ن�شبة الإداريني باملنطقةن�شبة املدار�س باملنطقة

تعليم عام %تعليم اأ�شا�شي %تعليم عام %تعليم اأ�شا�شي %

67.832.274.444.2حمافظة م�شقـط

67.033.062.648.0الباطنة)�شمال(

73.326.779.837.3الباطنة )جنوب(

76.323.792.618.9الداخليـة

78.421.680.931.7ال�شرقية )جنوب(

70.729.384.724.9ال�شرقية )�شمال(

84.615.485.318.2حمافظة الربميي

69.930.179.830.8الظاهرة

72.927.264.443.2حمافظة ظفـار

87.013.096.527.9الو�شطى

82.417.776.718.6حمافظة م�شندم

72.527.576.635.5اجلملة
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•الن�صبة الأعلى من الإداريني والفنيني توجد يف مدار�س التعليم الأ�صا�صي بجميع املناطق  	
التعليميـــة، حيث ت�صتحـــوذ على  76.6% من جملة الإداريـــني والفنيني، يقابلها ن�صبة 

)35.5%( من الإداريني يف مدار�س التعليم العام و يعود ذلك اإىل اأن مدار�س التعليم 

الأ�صا�صي اأ�صبحت يف هذا العام ت�صكل ما ن�صبته )72.5%(    من اإجمايل املدار�س.

• مدار�س  بلـــغ عدد املدار�س  التي ل يتوفر بها كادر اإداري لهذا العام )8( مدار�س،  6	

يف حمافظة ظفار، و واحدة يف حمافظة م�صقط و واحدة يف منطقة الظاهرة،  و يتم 

اإدارة تلـــك املدار�س بوا�صطة معلمني مكلفني باملهـــام الإدارية، و ذلك ب�صبب اأن هذه 

املدار�س ذات كثافات طالبية قليلة جدًا ل ت�صل اإىل 50 طالب يف كل منها. 

 % •  41.1% مـــن املدار�س يتوفر بها مـــن 4 اإىل 6 اإداريني وفنيني بكل مدر�صة، و 13.5	

بها  ما بني 1 اإىل 3 اإداريني، بينما يتوفر 44.6% من املدار�س بها اأكرث من 6 اإداريني 

وفنيني بكل مدر�صة، و جتدر الإ�صارة هنا اإىل اأن الن�صبة الأخرية قد ارتفعت عن العام 

ال�صابـــق، حيـــث كانت  )35.4%( فقط، بينما قــّلت ن�صبـــة املدار�س التي بها 1 اإىل 3 

اإداريني بعد اأن كانت )%23.6(.

جدول )24(: عدد املدار�س ح�صب توزيع الإداريني و الفنيني  بها ح�صب 

املناطق التعليمية للعام الدرا�صي 2008 /2009م

                    الإداريني

املنطقة            
اأكرث من 6)6-4()3-1(0

1185074حمافظة م�شقـط
0128186الباطنة)�شمال(
0125153الباطنة )جنوب(

0164776الداخليـة
0123739ال�شرقية )جنوب(
084133ال�شرقية )�شمال(
07811حمافظة الربميي

1103339الظاهرة
7375948حمافظة ظفـار

07124الو�شطى
02114حمافظة م�شندم

9141430467اجلملة
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جدول )25(: تطور ن�صبة املوظفات العاملت بديوان عام الوزارة ودواوين املناطق التعليمية اإىل الذكور

2005/20042006/20052007/20062008/20072009/2008مركـز العمل  

33.434.234.235.035.7الـــوزارة 
55.855.754.355.352.8م�شقـــط 

26.733.135.836.539.3الباطنة �شمال 
28.029.931.533.637.5الباطنة جنوب  

27.828.330.231.937.1الداخليــة  
27.528.427.529.126.7ال�شرقية جنوب 
18.916.324.223.325.5ال�شرقية �شمال  

32.529.731.532.638.6الربميي
23.825.426.228.729.0الظاهرة  

26.127.432.137.235.0ظفــــار
0.04.55.24.53.2الو�شطــى   

13.014.013.216.217.4م�شنـــدم 

29.630.632.133.534.6جملة عامـة

م. • ارتفاع ن�صبة الإناث اإىل الذكور من )29.6%(  يف العام 2004 اإىل  )34.6% ( يف العام الدرا�صي 2008 /2009	

.)% • اأكرب ن�صبة لالإناث توجد يف مديرية الرتبية والتعليم مبحافظة م�صقط، حيث ت�صكل الإناث اأكرث من ن�صف جملة العاملني بتلك املديرية )52.8	

م. • اأقل ن�صبة لالإناث يف اإدارة الرتبية والتعليم بالو�صطى حيث تبلغ ن�صبة الإناث  )3.2%(  من جملة العاملني بالإدارة يف العام الدرا�صي 2009/2008	

موؤ�صر )23(: بيانات العاملني بديوان عام الوزارة واملناطق ح�صب النوع

ثالثًا: العاملون يف ديوان عام الوزارة و مديريات و اإدارات املناطق التعليمية

يقي�س هذا املوؤ�صر تطور ن�صبة الإناث ون�صبة التعمني للعاملني بديوان عام الوزارة ودواوين مديريات الرتبية باملناطق التعليمية واإدارة الرتبية والتعليم بالو�صطى.حيث ت�صري البيانات 

اخلا�صة بتطور ن�صبة املوظفات يف اجلدول )25( اإىل:
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جدول )26(: تطور ن�صبة التعمني للعاملني بديوان عام الوزارة و املناطق التعليمية من عام 2004 /2005م و حتى 2008 /2009م  

2005/20042006/20052007/20062008/20072009/2008مركـز العمل  
89.392.493.893.995.3الـــوزارة 
91.495.697.197.999.1م�شقـــط 

92.995.596.697.897.9الباطنة �شمال 
92.396.297.599.099.1الباطنة جنوب  

96.798.799.499.799.7الداخليــة  
93.198.795.597.396.9ال�شرقية جنوب 
94.797.896.098.799.2ال�شرقية �شمال  

93.694.195.997.697.9الربميي
95.595.596.897.798.3الظاهرة  

89.892.295.798.098.5ظفــــار
77.478.682.776.382.7الو�شطــى   

87.488.891.384.585.2م�شنـــدم 
91.694.195.596.096.9جملة عامـة

فيالحظ من اجلدول )26( ما يلي:

م.  • ارتفاع ن�صبة التعمني من  91.6% يف العام 2005/2004م اإىل 97% يف العام 2009/2008	

، ومل تتغري هذه الن�صبة يف املنطقة الداخلية. • مقارنة بالعام املا�صي، يالحظ اأن الرتفاع موجود يف الوزارة و كافة املناطق ما عدا منطقة ال�صرقية جنوب بفارق ب�صيط 0.36	

%( ومن ثم حمافظة م�صقط و منطقة الباطنة  • ت�صل ن�صبة التعمني اأعالها يف منطقة الداخلية، حيث و�صلت الن�صبة اإىل 99.7%، تليهامنطقة ال�صرقية �صمال بن�صبة )99.2	

)جنوب( بن�صبة تعمني%99.1.

.)% • اأقل ن�صبة تعمني توجد يف منطقة الو�صطى، حيث و�صلت الن�صبة اإىل 82.7% اإل اأن هذه الن�صبة قفزت مقارنة بالعام الدرا�صي 2008/2007م )76.3	

اأما فيما يتعلق بتطور ن�صبة التعمني للعاملني بديوان عام الوزارة و املناطق التعليمية من عام 2004 /2005م و حتى 2008 /2009م  
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موؤ�صر )24(: ن�صبة موظفي الوزارة من جملة موظفي اخلدمة املدنية

هذا املوؤ�صر يو�صح حجم وزارة الرتبية و التعليم بني موؤ�ص�صات التابعة بجهاز اخلدمة املدنية، من حيث عدد العاملني و ن�صبتهم. و اجلدول التايل ي�صري  اإىل ما يلي: 

جدول )27  (: ن�صبة املوظفني العاملني بوزارة الرتبية و التعليم امل�صجلة باخلدمة املدنية حتى 30 / 12 /2008م *

البيان
اجلملةوافدعماين

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

245873022154808289822995197274853252060005وزارة الرتبية و التعليم

371361298350119453943278866416751731058985باقي اخلدمة املدنية

617234320410492774376626140636916049830118990اجلملة

      * امل�صدر: الإح�صاء ال�صنوي ملوظفي اخلدمة املدنية لعام 2008، وزارة اخلدمة املدنية

•يعمـــل  بوزارة الرتبيـــة و التعليم اأكرث  من ن�صف عدد موظفـــي موؤ�ص�صات اخلدمة  	
املدنية بال�صلطنة، منهم 91% من الُعمانيني و 9 % من غري الُعمانيني.

•ن�صبة العاملني بالوزارة من جملة العاملني مبوؤ�ص�صات اخلدمة املدنية كالآتي: 	
ت�صكل ن�صبة املوظفني الُعمانيني بالوزارة من جملة املوظفني الُعمانيني باخلدمة  - 

املدنية  52.2%، اأي اأكرث من الن�صف.

 - ت�صكل ن�صبة املوظفني غري الُعمانيني بالوزارة من جملة املوظفني غري الُعمانيني 

باخلدمة املدنية  %37.

اأمـــا ن�صبة املوظفني الذكور بالوزارة من جملة املوظفني الذكور باخلدمة املدنية  - 

فت�صكل  %39.7.

وجنـــد اأن ن�صبة املوظفات الإناث بالـــوزارة من جملة املوظفات الإناث باخلدمة  - 

املدنية مرتفعة و ت�صل اإىل %65.3.

2009 ΩÉ©d á«fóŸG áeóÿÉH á∏é°ùŸG º«∏©àdG h á«HÎdG IQGRƒH ÚØXƒŸG áÑ°ùf 

á«fóŸG áeóÿG »bÉH

%49^6

º«∏©àdG h á«HÎdG IQGRh

%50^4

á«fóŸG áeóÿÉH Ú«fÉª©dG ‹ÉªLEG øe IQGRƒdÉH Ú«fÉª©dG áÑ°ùf :(   ) πµ°T

á«fóŸG áeóÿG »bÉH

%48

º«∏©àdG h á«HÎdG IQGRh

%52

á«fóŸG áeóÿÉH øjóaGƒdG ‹ÉªLEG øe IQGRƒdÉH øjóaGƒdG áÑ°ùf :(    ) πµ°T

á«fóŸG áeóÿG »bÉH

%63^0

º«∏©àdG h á«HÎdG IQGRh

%40^4

á«fóŸG áeóÿÉH Ú«fÉª©dG ‹ÉªLEG øe IQGRƒdÉH QƒcòdG áÑ°ùf : (     ) πµ°T 

á«fóŸG áeóÿG »bÉH

%60^3

º«∏©àdG h á«HÎdG IQGRh

%39^7

�صكل )20(:  ن�صبة املوظفني بوزارة الرتبية والتعليم امل�صجلة باخلدمة 

املدنية لعام2008 /  2009م 

رابعًا: بيانات اخلدمة املدنية
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2009 ΩÉ©d á«fóŸG áeóÿÉH á∏é°ùŸG º«∏©àdG h á«HÎdG IQGRƒH ÚØXƒŸG áÑ°ùf 

á«fóŸG áeóÿG »bÉH

%49^6

º«∏©àdG h á«HÎdG IQGRh

%50^4

á«fóŸG áeóÿÉH Ú«fÉª©dG ‹ÉªLEG øe IQGRƒdÉH Ú«fÉª©dG áÑ°ùf :(   ) πµ°T

á«fóŸG áeóÿG »bÉH

%48

º«∏©àdG h á«HÎdG IQGRh

%52

á«fóŸG áeóÿÉH øjóaGƒdG ‹ÉªLEG øe IQGRƒdÉH øjóaGƒdG áÑ°ùf :(    ) πµ°T

á«fóŸG áeóÿG »bÉH

%63^0

º«∏©àdG h á«HÎdG IQGRh

%40^4

á«fóŸG áeóÿÉH Ú«fÉª©dG ‹ÉªLEG øe IQGRƒdÉH QƒcòdG áÑ°ùf : (     ) πµ°T 

á«fóŸG áeóÿG »bÉH

%60^3

º«∏©àdG h á«HÎdG IQGRh

%39^7

2009 ΩÉ©d á«fóŸG áeóÿÉH á∏é°ùŸG º«∏©àdG h á«HÎdG IQGRƒH ÚØXƒŸG áÑ°ùf 

á«fóŸG áeóÿG »bÉH

%49^6

º«∏©àdG h á«HÎdG IQGRh

%50^4

á«fóŸG áeóÿÉH Ú«fÉª©dG ‹ÉªLEG øe IQGRƒdÉH Ú«fÉª©dG áÑ°ùf :(   ) πµ°T

á«fóŸG áeóÿG »bÉH

%48

º«∏©àdG h á«HÎdG IQGRh

%52

á«fóŸG áeóÿÉH øjóaGƒdG ‹ÉªLEG øe IQGRƒdÉH øjóaGƒdG áÑ°ùf :(    ) πµ°T

á«fóŸG áeóÿG »bÉH

%63^0

º«∏©àdG h á«HÎdG IQGRh

%40^4

á«fóŸG áeóÿÉH Ú«fÉª©dG ‹ÉªLEG øe IQGRƒdÉH QƒcòdG áÑ°ùf : (     ) πµ°T 

á«fóŸG áeóÿG »bÉH

%60^3

º«∏©àdG h á«HÎdG IQGRh

%39^7

2009 ΩÉ©d á«fóŸG áeóÿÉH á∏é°ùŸG º«∏©àdG h á«HÎdG IQGRƒH ÚØXƒŸG áÑ°ùf 

á«fóŸG áeóÿG »bÉH

%49^6

º«∏©àdG h á«HÎdG IQGRh

%50^4

á«fóŸG áeóÿÉH Ú«fÉª©dG ‹ÉªLEG øe IQGRƒdÉH Ú«fÉª©dG áÑ°ùf :(   ) πµ°T

á«fóŸG áeóÿG »bÉH

%48

º«∏©àdG h á«HÎdG IQGRh

%52

á«fóŸG áeóÿÉH øjóaGƒdG ‹ÉªLEG øe IQGRƒdÉH øjóaGƒdG áÑ°ùf :(    ) πµ°T

á«fóŸG áeóÿG »bÉH

%63^0

º«∏©àdG h á«HÎdG IQGRh

%40^4

á«fóŸG áeóÿÉH Ú«fÉª©dG ‹ÉªLEG øe IQGRƒdÉH QƒcòdG áÑ°ùf : (     ) πµ°T 

á«fóŸG áeóÿG »bÉH

%60^3

º«∏©àdG h á«HÎdG IQGRh

%39^7

á«fóŸG áeóÿÉH çÉfE’G ‹ÉªLEG øe IQGRƒdÉH  çÉfE’G áÑ°ùf :(     ) πµ°T

á«fóŸG áeóÿG »bÉH

%34^7

º«∏©àdG h á«HÎdG IQGRh

%65^3

 10

 20

 30

 40

 50

 60

áfQÉ≤e IQGRƒdÉH äÉæ««©àdG :(   ) πµ°T

2007 ΩÉY ‘ á«fóŸG áeóÿG ‘ äÉæ««©àdÉH

Ú«fÉªYÚ«fÉªY ÒZá∏ªL

 89  93  91 89

 75

 85

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

 100

á«fóŸG áeóÿÉH áfQÉ≤e IQGRƒdÉH Úª©àdG áÑ°ùf :(     ) πµ°T
º«∏©àdG h á«HÎdG IQGRh

á«fóŸG áeóÿG »bÉH

QƒcP çÉfEG á∏ªL

�صكل )21( : ن�صبة الُعمانيني بالوزارة من اإجمايل الُعمانيني باخلدمة املدنية 

�صكل )23( : ن�صبة الذكور بالوزارة من اإجمايل الُعمانيني باخلدمة املدنية 

�صكل )22( : ن�صبة غري الُعمانيني بالوزارة من اإجمايل غري الُعمانيني باخلدمة املدنية 

�صكل )24(:  ن�صبة الإناث بالوزارة من اإجمايل الإناث باخلدمة املدنية 
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جدول ) 28 ( : ن�صبة التعمني بالوزارة مقارنة بن�صبة التعمني جلملة موؤ�ص�صات اخلدمة املدنية حتى 31 / 12/ 2008م * 

جملةاإناثذكورالبيان

89.4692.9391.34وزارة الرتبية و التعليم

89.1175.0084.97باقي اخلدمة املدنية

           * امل�صدر: الإح�صاء ال�صنوي ملوظفي اخلدمة املدنية لعام 2008م، وزارة اخلدمة املدنية

و يف اجلدول )28( ، جند اأن ن�صبة التعمني بالوزارة اأعلى من غريها من موؤ�ص�صات اخلدمة املدنية، اإل اأن ن�صبة التعمني عند العاملني الذكور بالوزارة  و البالغة ما يقارب ) 89.5 %(  

م�صاوية تقريبا لن�صبة تعمني العاملني الذكور باخلدمة املدنية و التي تبلغ ) 89.1%(، فالفارق �صئيل بينهما )%0.4(.

�صكل )25( : ن�صبة التعمني بالوزارة مقارنة باخلدمة املدنية

á«fóŸG áeóÿÉH çÉfE’G ‹ÉªLEG øe IQGRƒdÉH  çÉfE’G áÑ°ùf :(     ) πµ°T
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جدول )29( : التعيينات بالوزارة مقارنة بالتعيينات يف موؤ�ص�صات 

اخلدمة املدنية يف العام 2008م * 

جملةغري عمانينيعمانينيالبيان

37915524343وزارة الرتبية و التعليم

686515168381جملة اخلدمة املدنية

55.2236.4151.82الن�شبة

         * امل�صدر: الإح�صاء ال�صنوي ملوظفي اخلدمة املدنية لعام 2008، وزارة اخلدمة املدنية

و يف املقابل جند اأن ن�صبة تعمني الإناث للوزارة و يف باقي موؤ�ص�صات اخلدمة املدنية بينهما 

فارق كبري ل�صالح اإناث الوزارة مقداره  ) 18%(، حيث تبلغ ن�صبة تعـــمني اإنـــــاث الوزارة 

) 93% (، اأما اخلدمة املدنية فهي )%75(.

اجلـــدول )29( يبـــني لنا عدد املعينني  يف العـــام  2008 م  يف موؤ�ص�صات اخلدمة املدنية، 

حيث بلغ اإجمايل املعينني 8381 موظف، منهم 4343 موظف مت تعيينهم يف وزارة الرتبية 

و التعليم، اأي ما ن�صبته 51.8% تقريبًا.

�صكل )26(:  ن�صبة املعينني بالوزارة من اإجمايل املعينني باخلدمة املدنية

á«fóŸG áeóÿÉH Úæ«©ŸG ‹ÉªLEG øe IQGRƒdÉH  Úæ«©ŸG áÑ°ùf :(     ) πµ°Tيف العام الدرا�صي 2009/2008م

º«∏©àdG h á«HÎdG IQGRh

%51^8

á«fóŸG áeóÿG á∏ªL

%48^2
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  موؤ�صر )25(:  الربامج التدريبية

خام�سًا : بيانات التدريب

ميثل التدريب اأحد املحاور الهامة التي ت�صعى الوزارة من خاللها اإىل رفع كفاءة وم�صتوى التعليم  وذلك من خالل برامج التدريب والتاأهيل التي يتم تقدميها للكوادر املختلفة يف الوزارة 

وفقًا لحتياجاتها ومتطلباتها حيث ت�صاهم تلك الربامج يف  تنمية وتطوير معارف ومهارات واجتاهات امل�صاركني فيها  ملواكبة التطور العلمي و املهني.

و تزداد بالتايل كفايتهم الإنتاجية .

جدول)30(: تطور اأعداد الربامج التدريبية املركزية واأعداد امل�صتفيدين منها ح�صب نوع الربنامج خلل الأعوام من 2007/2006م حتى 2008 / 2009م

ن�شبة امل�شتفيدين %ن�شبة الربامج %عدد امل�شتفيدينعدد الربامج نوع الربنامج

323111538293الربامج الرتبوية

54572145الإدارية واملالية

1517341احلا�شب الآيل وتقنية املعلومات

315711اللغات ) اإجنليزي/فرن�شي(

39512055100100اجلملة  

و من اجلدول ) 30 ( نالحظ ما يلي:

%( من اإجمايل برامج التدريب نظرًا للحجم الكبري للفئات التي ت�صتهدفها هذه الربامج لفئات خمتلفة من  • جند اأن اأكرب عدد من الربامج  هو من ن�صيب  الربامج الرتبوية بن�صبة)82	

العاملني يف املجال الرتبوي وهم فئة امل�صرفني الرتبويني و املعلمني و الإداريني و البالغ ن�صبتهم )93%( من اإجمايل عدد امل�صتفيدين من هذه الربامج و تاأتي بعد ذلك  الربامج الإدارية 

و املالية بن�صبة )14%( و التي ا�صتفاد منها )572( موظفا من موظفي الوزارة وتنوعت هذه الربامج بني برامج اإدارية و مالية و برامج يف القانون و برامج يف تنمية املوارد الب�صرية 

%( من موظفي الوزارة. • اأقل ن�صبة جندها يف برامج اللغات حيث مل تزد عن )1%( من اإجمايل عدد الربامج  وقد بلغت ن�صبة امل�صتفيدين من هذة النوعية من الربامج )1	
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نالحظ من ال�صكل  )27( ما يلي:

•اأعلـــى ن�صبة للم�صتفيدين من الربامج التدريبية هي ن�صبـــة امل�صتفيدين من الربامج  	
امل�صرتكة )41%( يليها امل�صتفيدين يف التعليم الأ�صا�صي بن�صبة )%35(

• اأقـــل ن�صبه للم�صتفيدين من هـــذه الربامج توجد لدى امل�صتفيديـــن يف التعليم العام  	
بن�صبة )%9( .

ت�صري بيانات اجلدول )31 ( ما يلي:

• برناجما يف  بلغ عدد الربامج التدريبية املركزية املنفذة داخل و خارج ال�صلطنة 256	

العام الدرا�صي 2007 /2008م و ارتفع عدد هذه الربامج اإىل 434 برناجما اأي بن�صبة 

منو مقدارها)69.5%( يف العام الدرا�صي 2009/2008م و ازداد عدد امل�صاركني  يف 

هذه الربامج عن العام الدرا�صي 2008/2007م بن�صبة  منو)%50.5(  .

%( من اإجمايل الربامج. • متثل الربامج اخلارجية ما ن�صبته  )9	

جدول )31(: تطور اأعداد الربامج التدريبية املركزية املنفذه داخل و خارج 

ال�صلطنة واأعداد امل�صاركني بها خلل العاميني الدرا�صيني

  2007 /2008م و 2008 /2009م

العام الدرا�شي

اجلملةخارج ال�شلطنةداخل ال�شلطنة
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2009/ 200839511958397243412030

�صكل )27( : ن�صبة امل�صتفيدين من الربامج التدريبية املركزية املعاد تنفيذها 

ح�صب نوع التعليم يف العام الدرا�صي 2009/2008م

»°SÉ°S’G º«∏©àdG

%35

ΩÉ©dG º«∏©àdG

%9
»°SÉ°S’G ó©HÉe º«∏©àdG

%15

ácÎ°ûŸG èeGÈdGG

%41
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موؤ�صر )26( : الربامج الدرا�صية

جدول )32( : اأعداد الدار�صني يف الدرجات العلمية داخل وخارج ال�صلطنة وفقا لأنظمة الدرا�صة ح�صب الإمناء املهني للعام الدرا�صي 2008  /2009م

الدرجة العلمية
البعثة 

الدرا�شية
املنحة

الإجازة 

الدرا�شية

الإنت�شاب 

والدرا�شات 

امل�شائية

املجموع

114171749البكالوريو�س
118  118 الدبلوم ما بعد اجلامعة

69128154351 املاج�شتري
1915732الدكتوراه

2210160178550اجلملة

يت�صح من ال�صكل )28(:

%( من  • اأعلى ن�صبة للدار�صني هم امللتحقني يف برنامج املاج�صتري حيث ميثلون )64	

اإجمايل الدار�صني وهذا يعـــود لهتمام العاملني بالوزارة لرفع م�صتوياتهم العلمية 

يف اخت�صا�صاتهم الأكادميية .

• يالحظ اأن ن�صبة الدار�صني يف البكالوريو�س اأقل من ن�صبة الدار�صني يف  الدبلوم ما  	
بعـــد اجلامعة مما يعني ازدياد  عدد العاملـــني يف الوزارة من حملة البكالوريو�س، 

الأمـــر الـــذي يف�صر جناح خطـــط الـــوزارة يف رفع كفـــاءات العاملني بهـــا والرقي 

مبوؤهالتهم الدرا�صية.  

•اأقل ن�صبة هم امللتحقني بربنامج الدكتوراه من جملة الدار�صني نظرا لأن الدرا�صة يف  	
هذا امل�صتوى تكون اأكرث تخ�ص�صية و مرتبطة مبدى حاجة الوزارة اإىل تخ�ص�صات 

معينة و حمدودة.

�صكل )28(: ن�صبة الدار�صني ح�صب نوع البتعاث للعام الدرا�صي   2009/2008م

 ΩÉ©∏d á«ª∏©dG äÉLQódG Ö°ùM Ú°SQGódG áÑ°ùf ( 28) πµ°T

√GQƒàcódG

%6

¢SƒjQƒdÉµÑdG

%9

á©eÉ÷G ó©H Ée Ωƒ∏HódG

%21

Òà°ùLÉŸG

%64
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ويت�صح من  ال�صكل )29( ما يلي:

•يرتكز ما يقارب ثلث الدار�صني يف نظام النت�صاب و الدرا�صات امل�صائية   	
% من اإجمايل  • تزيد ن�صبة الدار�صني بنظام املنحة عن الثلث  اذ ميثلون ما يقارب 39	

الدار�صني.

% وتعزى  • اأقل ن�صبة هي ن�صبة امللتحقني يف نظام البعثة الدرا�صية اإذ بلغت ن�صبتهم 0.4	

هـــذه الن�صبة اإىل التكلفة الكبرية التي تتكبدها الدولة بالإنفاق الكامل على العاملني 

فيها بينما تتوافر برامج اأخرى ناجحة واقل تكلفة.

�صكل )29(: ن�صبة الدار�صني ح�صب نوع البتعاث

á«°SGQódG IRÉLE’G

%29^1

á«FÉ°ùŸG äÉ°SGQódGh ÜÉ°ùàfE’G

%32^4

á«°SGQódG áã©ÑdG

%0^4

áëæŸG

%38^2
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الفصل الرابع :
حمـــو الأميــــــــة

وتعليم الكبار
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موؤ�صر )27(: حمو الأمية

جدول )33 ( : تطور عنا�صر التعليم يف مراكز حمو الأمية

2007/20062008/20072009/2008عنا�شر التعليم

952840925�شعب

383365390دار�شني ذكور

133221109510600دار�شني اإناث

137051146010990جملة الدار�شني

التعريف التقليدي لالأمي هو ذلك الإن�صان  الذي ل يجيد  القراءة و الكتابة و احل�صاب، و لقد اأ�صبحت هناك مفاهيم خمتلفة لالأمية تتعدى املفهوم التقليدي لها و هي:

•الأمي هو الإن�صان الذي ل ي�صتطيع اأن يقراأ بطالقة اأو يفهم اأو يكتب اأو اأن يقوم بالعمليات احل�صابية الأ�صا�صية دون اأخطاء حتى لو اأنهى ب�صع �صنوات درا�صية. 	
•الأميــــــة املقنعــــة ، و هي املوجودة لدى الذين اأنهـــوا �صنوات درا�صية عديدة و ما زالوا يعانون من الأمية ب�صبب �صعف نوعية  التعليم الذي تلقوه اأو ب�صبب انقاطعهم عن الدرا�صة  	

وعدم الرجوع للقراءة.

وت�صعى وزارة الرتبية و التعليم جاهدة لتخفي�س ن�صب الأمية، حيث �صرعت باتخاذ العديد من الإجراءات من اأجل حتقيق اأهداف التعليم للجميع و كانت كالآتي:

•التو�صع يف فتح �صعب ملحو الأمية يف خمتلف مناطق ال�صلطنة بالتعاون مع املجتمع املحلي من خالل ا�صتغالل بيوت بع�س املواطنني اأو مبا يعرف بال�صبلة اأو ال�صتعانة بامل�صاجد... اإلخ،  	
من اأجل تقريب اخلدمة التعليمية للدار�صني بفتح تلك ال�صعب يف حالة  عدم وجود مدر�صة قريبة.

•املرونة يف فرتة و �صاعات التدري�س مبا يتما�صى مع ظروف الدار�صني و الدار�صات. 	
•تطوير مناهج �صفوف حمو الأمية مبا ي�صهم يف اإك�صاب الدار�صني مهارات القراءة و الكتابة و احل�صاب و مهارات التعامل  مع البيئة املحيطة. 	

( �صنوات بدل من �صنتني ل�صمان اكت�صاب الدار�س مهارات اأكرب يف القراءة و الكتابة و احل�صاب. • رفع �صنوات مرحلة حمو الأمية اإىل )3	
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ومن اجلدول )33( والذي يو�صح التطور يف عنا�صر التعليم يف مراكز حمو الأمية من عام 2007/2006م اإىل 2009/2008م يتبني ما يلي:

%( ، فيما  • تراجـــع اأعـــداد الدار�صـــني بن�صبة )4.1 %( عن العام ال�صابق، و يرتكز ذلك الرتاجع لدى الإناث بن�صبة )4.5%( يف حـــني اأن عدد الدار�صني  الذكور اإزداد بن�صبة )6.9	

ازداد عدد ال�صعب بن�صبة )%10.1(.

% للذكور. • متثل الإناث اأكرب ن�صبة من عدد الدار�صني مبراكز حمو الأمية، حيث بلغت ن�صبة الإناث 96.5% مقابل 3.5	

�صكل )30( : تطور جملة ال�صعب

�صكل )32( : ن�صبة الدار�صني يف مراكز حمو الأمية ح�صب النوع

�صكل )31( : تطور جملة الدار�صني
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موؤ�صر )28(: ن�صب ال�صعب و الدار�صني و الدار�صات مبراكز حمو الأمية

جدول )34( : ن�صب �صعب مراكز حمو الأمية و الدار�صني و الدار�صات ح�صب املنطقة التعليمية للعام الدرا�صي 2008 /2009م

ن�شبة ال�شعب لالإجمايلاملنطقــة
ن�شبة الدار�شني مبحو 

الأمية جلملة الدار�شني

ن�شبة الدار�شات مبحو 

الأمية جلملة الدار�شات

7.014.15.5م�شقط

7.10.011.2البـاطنـة)�شمال(

21.45.118.4الباطنة )جنوب(

17.21.519.6الـداخليـة

9.91.811.8ال�شرقية)جنوب(

15.823.115.2ال�شرقية)�شمال(

1.89.71.8الربميي

6.99.27.0الظاهرة

9.026.76.8ظفار 

2.87.42.3الــو�شطـى

1.01.30.4م�شندم 

من اجلدول )34( و الذي يو�صح توزيع الدار�صني و الدار�صات على مناطق ال�صلطنة نالحظ الآتي:

.)% • اأعلى ن�صبة للدار�صات للعام احلايل يف منطقة الباطنة جنوب )19.6%( من اإجمايل الإناث الدار�صات، و اأدنى ن�صبة جندها يف حمافظة م�صندم )0.4	

%( من اإجمايل الذكور الدار�صني، و اأدنى ن�صبة يف منطقة  الباطنة �صمال )�صفر %(. • اأعلى ن�صبة للدار�صني الذكور يف حمافظة ظفار )26.7	

%( و هي الأدنى. • ت�صم منطقة الباطنة جنوب اأعلى ن�صبة من �صعب حمو الأمية )21.4%( من اإجمايل ال�صعب، بينما ت�صم حمافظة م�صندم )1	
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�صكل )33(:  ن�صبة الدار�صني والدار�صات مبحو الأمية يف كل منطقة للإجمايل
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موؤ�صر )29(: تطور الدار�صني مبراكز حمو الأمية

ت�صري البيانات املتعلقة بالأمية يف تعداد ال�صكان لعام 2003م اإىل الآتي:

• �صنة فاأكرث اأميون.   22% من ال�صكان الُعمانيني يف الفئة العمرية 15	

% يف الفئة  • ترتفـــع ن�صبـــة الأمية مع التقدم يف العمر؛ فبينما ل ت�صـــكل الن�صبة �صوى 2	

العمريـــة 15-24 �صنـــة و 9% يف الفئة العمرية 15-44 �صنـــة، جند اأن ن�صبة الأمية يف 

الفئة العمرية 45 �صنة فاأعلى ت�صل اإىل  %73.

•على م�صتوى اجلن�س؛ فت�صكل ن�صبة الأمية لدى الإناث  ال�صعف عنها بالن�صبة للذكور  	
للفئـــة العمرية 15 �صنة فاأكـــرث )29% لالإناث مقابل 14.5% للذكـــور(. اأما يف الفئة 

العمرية 15-44 �صنـــة فرتتفع الفجوة النوعية ما بني اجلن�صني، فت�صل ن�صبة الأمية 

لدى الإناث اإىل  اأربعة اأ�صعافها بالن�صبة للذكور )15% لالإناث مقابل 4% للذكور(. 

• �صنة فاأكرث  على م�صتوى املناطق الإدارية؛ فتو�صح نتائج تعداد 2003 للفئة العمرية 15	

اأن الأميني ي�صكلون  ن�صف عدد ال�صكان مبنطقة الو�صطى )52%(، وثلث عدد ال�صكان 

مبحافظـــة م�صنـــدم )32%(،  وترتاوح ن�صبتهـــم ما بـــني 20-29% مبناطق الظاهرة 

والباطنة والداخلية وال�صرقية، وتقل الن�صبة اإىل  18% مبحافظة ظفار، وت�صل اأدناها 

يف حمافظة م�صقط )%14(.
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جدول )35( : تطور عدد الدار�صني مبراكز حمو الأمية ح�صب اجلن�س واملنطقة

معدل النمو ال�شنوي %2004/20032005/20042006/20052007/20062008/20072009/2008اجلن�ساملنطقــة

  م�شقط

-1017911669405511.4ذكور

5685428168736015810.5اإناث
-6696219329426416361.0جملة

البـاطنـة)�شمال(

-301214800100.0ذكور

5616909391147760118816.2اإناث
5917029531155760118815.0جملة

الباطنة )جنوب(

1034104102014.9ذكور
9991260163132742564194614.3اإناث
10091294164133152564196614.3جملة

الـداخليـة

-141111831615.6ذكور

11401644179326582250208212.8اإناث
11541655180426662281208812.6جملة

ال�شرقية)جنوب(

 0123544317ذكور

442429106411151140125123.1اإناث
442441109911591171125823.3جملة

ال�شرقية)�شمال(

5187111103569012.0ذكور
8921355185818801831161312.6اإناث
9431442196919831887170312.5جملة

الربميي

984542313833.4ذكور
1301992842761131877.5اإناث
13920732931814422510.1جملة

الظاهرة

 002081336ذكور

-9076067258195727423.9اإناث

-9076067458275857783.0جملة

  ظفار 

-12668105511001043.8ذكور

29539270292588772119.6اإناث
42146080797698782514.4جملة

الــو�شطـى

120158432919.3ذكور
2381443162803122460.7اإناث
2501443312883552751.9جملة

  م�شندم 

-3120120530.6ذكور

-66671167565438.2اإناث

-976911676854813.1جملة

الــجملــة

3843134823833653900.3ذكور
623873281024413322110951060011.2اإناث
662276411072613705114601099010.7جملة
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و ت�صري بيانات تطور اأعداد الدار�صني مبراكز حمو الأمية يف الفرتة من 2004/2003م اإىل 2009/2008م يف اجلدول )35( اإىل ما يلي:

.% • ارتفاع عدد الدار�صني اإىل ما يقرب من ال�صعف خالل فرتة ال�صت �صنوات املا�صية، وبلغ معدل النمو ال�صنوي الإجمايل  12.4	

% من جملة الدار�صني، اأما بالن�صبة لالإناث فقد  • عـلـــى م�صتـــــوى اجلن�ـــس فيالحظ تـذبـذب يف اأعداد الدار�صني الذكور ما بني عام درا�صي و اآخر، فهم ل ي�صكلون �صوى مـــا بني 6-3	

انخف�صت ن�صبة الدار�صات %13.

م، اأما يف العام احلايل  •  اأثــّر الرتاجع يف عدد الدار�صني مبحو الأمية للعام الدرا�صي 2009/2008م على ن�صبة النمو، حيث �صبق واأن و�صلت اإىل 13.3% يف العام الدرا�صي 2008/2007	

فقد تراجعت ن�صبة النمو اإىل %12.4. 

%( و  اأدناها هي  • اأثر الرتاجع يف عدد الدار�صني على م�صتويات النمو لدى املناطق، فقد تراجعت اإىل ن�صبة �صالبة يف كل من حمافظة م�صقط )-1.8%( و منطقة الظاهرة )-4.9	

)-13.3%( لدى حمافظة م�صندم، اإل اأنه يف الوقت نف�صه، ارتفعت بع�س املناطق مقارنة بالعام املا�صي مثل منطقة ال�صرقية جنوب )23.3%( و منطقة الباطنة  �صمال )%12(.

. )% • تفوقت منطقة الداخلية على باقي املناطق  للعام الدرا�صي 2009/2008م من ناحية اأعلى ن�صبة منو فقد و�صلت  اإىل ن�صبة )27.4	

.)% • ويف العام الدرا�صي 2009/2008م تقدمت املنطقة الداخلية من حيث ن�صبة عدد الدار�صني حيث بلغت ن�صبة )18.9%( فيما حلت منطقة الباطنة جنوب ثانيا بن�صبة )17.8	
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موؤ�صر )30 (: القرية املتعلمة

جاء امل�صروع تنفيذا لقرار املوؤمتر العام لوزراء الرتبية والتعليم لدول اخلليج اخلا�س بتطوير منوذج لتعليم الكبار ) القرية املتعلمة ( ولتو�صية الور�صة الأوىل للم�صئولني عن حمو الأمية  

والتي عقدت باملدينة املنورة )1-2004/5/2 م( ،حيث كان من تو�صيات هذه احللقة البدء يف الإعداد للم�صروع يف كل دولة من الدول الأع�صاء بعد انتهاء فعاليات احللقة وبناء عليه  

�صـــدر القانـــون الوزاري رقـــم )2004/167م( ب�صاأن تطبيق م�صروع القرية املتعلمة يف جمال حمو الأمية الأبجدية واحل�صارية بقريـــة املري�صي التابعة لولية بركاء.وقد �صم امل�صروع 

عدد)12( �صعبة بلغ عدد امللتحقني بها )198( دار�صا ودار�صة و قام بالتدري�س يف تلك ال�صعب )26( معلما ومعلمة .

 اإن املناهج الدرا�صية املطبقة يف هذه التجربة هي ذات املناهج املعتمدة من وزارة الرتبية والتعليم ملراكز حمو الأمية واملتمثلة يف املواد الأ�صا�صية ) اللغة العربية – الريا�صيات – الثقافة 

الإ�صالمية – الثقافة العامة(  اإ�صافة اإىل برامج اأخرى ثقافية م�صاندة يتم تنفيذها من قبل اجلهات امل�صاركة مثل ال�صوؤون ال�صحية والأوقاف والتنمية الجتماعية ويتم تقدميها يف �صكل 

حما�صرات ثقافية داخل ال�صفوف واأخرى عامة ملواطني القرية.

ومـــن خـــالل املتابعـــة امل�صتمرة من قبل اللجنة امل�صئولة عن الإعـــداد والتخطيط ونتائج درا�صة ور�صة العمـــل التي عقدها مكتب الرتبية العربي بال�صلطنـــة والنتائج ال�صنوية للدار�صني 

والدار�صات فقد اأظهرت تلك النتائج امل�صتوى التح�صيلي املتميز. كل ذلك بالإ�صافة اإىل التقومي النهائي للم�صروع كان موؤ�صرا حقيقيا اأكد جناح التجربة جناحا منقطع النظري اإذ يف 

�صوئه متت خماطبة املناطق التعليمية املختلفة للنظر يف اإمكانية تطبيقه، حيث بادرت منطقة الداخلية بتطبيقه يف العام الدرا�صي 2006/2005م بنيابة بركة املوز بولية نزوى وكذلك 

مت تطبيقـــه يف العـــام الدرا�صي 2007/2006م يف حمافظة الربميي بولية حم�صة  بقرية اخل�صراء وحمافظة ظفار بنيابة زيك ومنطقة ال�صرقية �صمال بولية امل�صيبي بقرية ال�صارق 

وكذالك منطقة الباطنة �صمال بولية لوى بقرية حرمول وغريها من املناطق وذلك باعتباره الأ�صلوب الفاعل يف اإطار املواجهة ال�صاملة لالأمية يف بعديها الأبجدي واحل�صاري.
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جدول ) 36( :عدد الدار�صني و ال�صعب  القائمني بالتدري�س يف القرى املتعلمة ملحو الأمية يف العام الدرا�صي 2008 /2009م

املنطقة
عدد 

القرى 

ا�شم القرية 

املتعلمة
ال�شعبالولية

عدد القائمني بالتدري�سعدد الدار�شني

اجلملةخمرجات ال�شهادةمعلمني الوزارة جملة اناث ذكور 

251424325705555العامراتاحلاجر1م�شقط

3الباطنة �شمال
308080099لوىحرمول

50108108066�صحارالغ�صبة 

306060044ال�صويق بديعو 

403939448نزوىبركة املوز1الداخلية

ال�شرقية 

�شمال
5

12010310301212امل�صيبيال�صارق

606868077وادي بني خالدالهدفني

910879701111بدية الظاهر

11010610601111املظيبيالعيون 

437037044دماء والطائني الغربة 

512708201111ينقلالبويردة 1الظاهرة 

2الربميي
302222033حمظة اخل�صراء 

101212022الربميياملعلقة

1088022�صاللة زيك1ظفار

2459718الدقم راأ�س مدركة 1الو�شطى 

1077145خ�صبكمزار1م�شندم

1795771018109512146158جملة
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ونالحظ من اجلدول )36( :

•طبـــق م�صروع القرية املتعلمـــة يف جميع مناطق ال�صلطنة ما عـــدا منطقة ال�صرقية  	
جنـــوب حيث بلغ عدد القـــرى املتعلمة )17( قريـــة بال�صافـــة اإىل قرية املري�صي 

بولية بركاء حيث يطبق م�صروع اخر يف منطقة الباطنة جنوب مبا ي�صمى الباطنة 

جنوب بال اأمية .

% ( من  • و�صـــل عـــدد الدار�صني يف هـــذه القرى 1095 دار�صـــا و دار�صة بن�صبـــة ) 9	

اإجمايل الدار�صني مبراكز حمو الأمية.

• جنـــد اأن ن�صبة الدار�صـــات الإناث اأعلى مـــن الذكور حيث بلغت ن�صبـــة الدار�صات  	
الإناث  يف القرى املتعلمة )93%(و الذكور )%7(.
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موؤ�صر )31(: برامج تعليم الكبار

جدول ) 37( :تطور عنا�صر التعليم يف مراكز تعليم الكبار

2007/20062008/20072009/2008عنا�شر التعليم

304198181�شعب

عدد الدار�شني 

منتظمة

13621201696ذكور

424628592029اإناث

560840602725جملة

عدد الدار�شني 

منتظمة

351552214015617ذكور

1319474724476اإناث

483492961220093جملة

يعترب تعليم الكبار جزء اأ�صا�صي من مكونات التعليم امل�صتمر، و يعترب اأي�صا تعليما موازيا للتعليم النظام و يحظى بذات الهتمام الذي جتده املدار�س النظامية ، حيث مل تدخر وزارة 

الرتبية و التعليم و�صعا يف تهيئة الفر�س مرة اأخرى اأمام من مل يكمل تعليمه.

و ترجمة لكل جوانب التطوير عمدت الوزارة اإىل اإن�صاء مراكز لتعليم الكبار يف جميع املناطق التعليمية و راأت �صرورة تفعيل دور تلك املراكز التعليمية بحيث تقوم بالدور املناط بها من 

تهيئة الفر�س املنا�صبة اأمام الدار�صني و الدار�صات لكي ي�صتفيدوا من تلك املراكز و ا�صتغاللها ال�صتغالل الأمثل حتى ياأخذ اجلميع فر�صته من التعليم مبا يف ذلك الذين حمو اأميتهم و 

لديهم الرغبة يف ا�صتكمال تعليمهم.
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من خالل بيانات اجلدول )37( نالحظ الآتي:

%( عن  • تراجع عدد الدار�صني )منتظمة  و حرة( مبراكز تعليم الكبار بن�صبة )32.2	

العـــام الدرا�صي 2008/2007م.حيث تراجـــع يف الدرا�صات املنتظمة بن�صبة )%33( 

عن العام الدرا�صي 2008/2007م  و)32%( يف الدرا�صات احلرة.

 ) • انخفا�س يف اأعداد �صعب تعليم الكبار من )198( �صعبة يف العام ال�صابق اإىل )181	

�صعبة يف العام احلايل بن�صبة انخفا�س ت�صل اإىل )%8.6(. 

%( بينما ي�صكل دار�صي )الدرا�صة احلرة(   • ي�صكل دار�صي )الدرا�صة املنتظمة(  )11.9	

.)%88.1(
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من جدول )38( يت�صح الآتي:

%( يف  • تراجع عدد الدار�صني )منتظمة  و حرة( مبراكز تعليم الكبار بن�صبة )32.2%( عن العام ال�صابق.حيث تراجع يف الدرا�صات املنتظمة بن�صبة )33%( عن العام ال�صابق و)32	

الدرا�صات احلرة.

 .)% • انخفا�س يف اأعداد �صعب تعليم الكبار من )198( �صعبة يف العام ال�صابق اإىل )181( �صعبة يف العام احلايل بن�صبة انخفا�س ت�صل اإىل )8.6	

.)% • ي�صكل دار�صي )الدرا�صة املنتظمة(  )11.9%( بينما ي�صكل دار�صي )الدرا�صة احلرة(  )88.1	

جدول )38( :  ن�صب �صعب مراكز تعليم الكبار و الدار�صني و الدار�صات ح�صب املنطقة التعليمية للعام الدرا�صي 2009/2008م

ن�شبة ال�شعب لالإجمايلاملنطقــة
ن�شبة الدار�شني بتعليم 

الكبار جلملة الدار�شني

ن�شبة الدار�شات بتعليم 

الكبار جلملة الدار�شات

13.116.817.3م�شقط
7.729.316.7البـاطنـة)�شمال(
8.12.53.2الباطنة )جنوب(

13.58.210.5الـداخليـة
4.111.86.7ال�شرقية)جنوب(
3.65.05.7ال�شرقية)�شمال(

5.45.45.3الربميي
7.25.611.2الظاهرة
31.512.919.7ظفار 

3.61.43.1الــو�شطـى
2.31.10.6م�شندم 
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موؤ�صر )32(: تطور الدار�صني بربامج تعليم الكبار

ت�صري البيانات املتعلقة بالدار�صني يف مراكز تعليم الكبار )درا�صة منتظمة( اإىل وجود تراجع يف اأعداد الدار�صني بتلك املراكز من عام درا�صي لآخر

جدول )39(:  تطور عدد الدار�صني بتعليم الكبار )درا�صة منتظمة( ح�صب اجلن�س واملنطقة

معدل النمو ال�شنوي %2004/20032005/20042006/20052007/20062008/20072009/2008اجلن�ساملنطقــة

  م�شقط

-13511014132468744839022.0ذكور

-1224961572918105234622.3اإناث

-2575197518961605150073622.16جملة

البـاطنـة)�شمال(

-131123923800100.00ذكور

-107397272337320620228.39اإناث

-1204109581541120620230.02جملة

الباطنة )جنوب(

0000000.00ذكور
-55663767030319419019.33اإناث

-55663767030319419019.33جملة

الـداخليـة

 000000ذكور

-5125833973472713756.04اإناث

-5125833973472713756.04جملة

ال�شرقية)جنوب(

-900000100.00ذكور

-248165149961129217.99اإناث

-257165149961129218.57جملة

ال�شرقية)�شمال(

-108242000100.00ذكور

-255359541685677920.89اإناث

-265367565705677921.50جملة

الربميي

-156123156128946715.55ذكور

-2412592001291819516.99اإناث

-39738235625727516216.41جملة

الظاهرة

 0010000ذكور

-50675782636838120216.78اإناث

-50675783636838120216.78جملة

  ظفار 

-92290424946927823923.66ذكور

-99798279890367336718.12اإناث

-191918861047137295160620.59جملة

الــو�شطـى

-39410000100.00ذكور

-1568119871516017.40اإناث

-19512219871516021.00جملة

  م�شندم 

-6453852000100.00ذكور

-66914653522120.47اإناث

-13014413173522130.55جملة

الــجملــة

-268222661940136282069623.65ذكور

-58345847512042463240202919.0اإناث

-85168113706056084060272520.38جملة
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حيث نقراأ من البيانات املو�صحة يف اجلدول )39( ما يلي:

.% • انخف�س العدد الإجمايل للدار�صني من 8516 يف العام الدرا�صي 2004/2003م اإىل 2725 يف العام  2009/2008م، ومبعدل انخفا�س �صنوي ي�صل ل 20.38	

%( و هي الن�صبة الأعلى ، و يف  • انخف�س عدد الدار�صني الذكور بن�صبة )32.6%( تقريبا يف اأخر�صنتني، و يوجد هوؤلء يف ثالث مناطق تعليمية فقط، ) حمافظة م�صقط بن�صبة )56	

حمافظة الربميي بن�صبة )34.3%(  و اأخريا يف حمافظة ظفار بن�صبة )9.6%(( ، بينما ل يوجد دار�صون ذكور يف بقية املناطق التعليمية.

.)% • انخفا�س يف الدار�صات الإناث ومبعدل انخفا�س �صنوي و�صل هذا العام اإىل  )19	

•كما ن�صري هنا اإىل اأن بيانات مراكز تعليم الكبار تو�صح اإن جملة الدار�صني مبراكز تعليم الكبار يرتكزون يف ال�صف الثاين ع�صر، حيث و�صلت ن�صبة الدار�صني املقيدين يف ال�صف  	
الثاين ع�صر اإىل  )19%( من اإجمايل عدد الدار�صني يف الدرا�صة املنتظمة للعام 2009/2008م.
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اأما البيانات الإجمالية للدار�صني بالدرا�صة احلرة املنزلية من اجلدول )40( فت�صري اإىل :

• دار�صًا ودار�صة يف العام  انخف�س عدد امل�صجلني بالدرا�صة احلرة املنزلية من 25698	

الدرا�صـــي 2004/2003م اإىل 17324 يف العـــام الدرا�صـــي 2005/2004م  ، اإل اأن 

الأعداد قد قفزت  بعد ذلك  اإىل اأكرث من ال�صعف لي�صل عدد ال�صجلني اإىل 48349 

دار�صـــًا ودار�صة يف العـــام 2004/2006م ، ثم عاد بعدها لينخف�ـــس مرة اأخرى اإىل 

29612 يف العام 2008/2007م ، وا�صتمرت يف النخفا�س  لي�صل العدد اإىل 20093 

يف العـــام الدرا�صي 2009/2008م . كما تو�صح البيانات للم�صجلني بالدرا�صة احلرة 

املنزليـــة ح�صب ال�صفوف اإل اأن عدد الدار�صني يرتكز يف ال�صف الثاين ع�صر، حيث 

بلغت ن�صبة امل�صجلني بال�صف الثاين ع�صر 60% تقريبا من اإجمايل الدار�صني يف العام 

الدرا�صي 2009/2008م.

• ي�صـــكل الدار�صـــون الذكور ن�صبة ت�صـــل اإىل  اأكرث من ثالثة اأربـــاع اإجمايل امل�صجلني  	
بالدرا�صة احلرة املنزلية يف العام 2009/2008م، بينما ت�صكل الإناث الباقي.

جدول )40(  : تطور عدد الدار�صني بتعليم الكبار )درا�صة حرة( ح�صب النوع

معدل النمو ال�شنوي%2005/20042006/20052007/20062008/20072009/2008العام

15230134553515522140156170.5ذكور
15.6-1046838691249474724476اإناث

4.8-2569817324483492961220093جملة
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الفصل اخلامس :
الرتبية اخلا�صة
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موؤ�صر )33(: تطور اأعداد الدار�صني بربامج الرتبية اخلا�صة

جدول )41(:  تطور اأعداد الدار�صني مبدار�س الرتبية اخلا�صة ح�صب نوع الإعاقة

معدل النمو ال�شنوي2005/20042006/20052007/20062008/20072009/2008نوع العاقة

�شم وبكم

2.74-211214198181   ذكور
9198102102940.65اناث
1.66-299309316300275جملة

تخلف عقلي

1771751921931861.00ذكور
0.32-124133144133122اناث
3013083363263080.46جملة

كف الب�شر

54646868767.07ذكور
43505051513.47اناث
971141181191275.54جملة

جملة

4394504744594430.18ذكور
2582812962862670.69اناث
6977317707457100.37جملة

تعنى الوزارة بتوفري اخلدمة التعليمية لالأطفال الذين يعانون من اإعاقات عقلية خفيفة  اأو �صمعية اأو ب�صرية حتول دون التحاقهم باملدار�س العادية وذلك من خالل 3 مدار�س متخ�ص�صة 

داخل ال�صلطنة بالإ�صافة لبتعاث عدد من اأولئك الأطفال للدرا�صة يف مدار�س متخ�ص�صة خارج ال�صلطنة. 

�صكل )39( : ن�صبة الدار�صني ح�صب نوع الإعاقة واجلن�س لهذا العام
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جدول ) 42(:  تطور اأعداد الدار�صني مبدار�س الرتبية اخلا�صة ح�صب مكان الدرا�صة

معدل النمو ال�شنوي2005/20042006/20052007/20062008/20072009/2008نوع العاقة

داخل 

ال�شلطنة

3874044324234101.16ذكور
2522772922822630.86اناث
6396817247056731.04جملة

خارج 

ال�شلطنة

8.69-5246423633ذكور
7.79-64444اناث
8.60-5850464037جملة

جملة

4394504744594430.18ذكور
2582812962862670.69اناث
6977317707457100.37جملة

وي�صري تطور بيانات هوؤلء الدار�صني يف اجلدولني )41( و )42( اإىل ما يلي: 

• تلميذا اإىل  ازدياد عدد الدار�صني مبدار�س الرتبية اخلا�صة داخل ال�صلطنة من 639	

673 يف الفرتة من 2005/2004م اإىل 2009/2008م، ومبعدل منو �صنوي  %1.04، 

وتالحظ هذه الزيادة ب�صكل اأكرب لدى الذكور؛ بينما يالحظ تراجع يف عدد املبتعثني 

خارج ال�صلطنة من 58 اإىل 37 دار�صًا ودار�صة خالل نف�س الفرتة، كما يالحظ وجود 

تراجع يف عدد الدار�صني للعام الدرا�صي 2008/ 2009م  مقارنة بالعام ال�صابق.

% مـــن اإجمايل الدار�صني مبدار�س الرتبية اخلا�صة  • ت�صـــكل الإناث ما بني  38.4-35	

داخل و خارج ال�صلطنة.

•ترتكز معظم اإعاقات الدار�صني يف فئتي ال�صم والبكم والإعاقة العقلية وبن�صب مت�صاوية  	

تقريبًا بني الفئتني، بينما ل ت�صل ن�صبة الدار�صني ممن يعانون من اإعاقة كف الب�صر %16 

من جملة الدار�صني، اأما على م�صتوى اجلن�س فنالحظ اأن 43.1% من الدار�صني الذكور 

من فئة ال�صم والبكم، بينما  46.5% من الدار�صات الإناث يعانني من الإعاقة العقلية.

و لقد تبنت الوزارة كذلك يف العام 2006/2005م برناجمًا يقوم على قبول بع�س الطالب 

الذين يعانون من اإعاقات عقلية و�صمعية يف بع�س املدار�س النظامية العادية لالأ�صوياء و 

هو ما ي�صمى مب�صروع دمج ذوي الحتياجات اخلا�صة، بداأ تطبيقه يف منطقتني تعليميتني 

بواقع مدر�صتني بكل منطقة وعدد اإجمايل للتالميذ بلغ  48 تلميذًا وتلميذة، وت�صري بيانات 

هـــذا امل�صروع ح�صب اجلدول ) 42 ( اإىل تو�صع الربنامج يف العام 2009/2008م ليغطي 

10 مناطق تعليمية بواقع 56 مدر�صة ت�صم 477 تلميذًا وتلميذة.
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جدول ) 43 (:  تطور اأعداد املدار�س والدار�صني يف م�صروع الدمج

عدد املدار�سالعام الدرا�شي

عدد الطلبة

جملة اإناثذكور

2007/20061710883191

2008/200732200148348

2009/200856265212477

% عن العام املا�صي. • نالحظ ارتفاع عدد املدار�س  ب�صكل مت�صاعف ، حيث زاد عدد املدار�س بن�صبة 56% عن العام املا�صي، و معدل منو بلغ 75% ، كما زاد عدد التالميذ بن�صبة  37	

�صكل )41(:  تطور اأعداد الدار�صني باملدار�س املطبقة مل�صروع الدمج�صكل )40( : تطور اأعداد املدار�س املطبقة مل�صروع الدمج
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جدول ) 44 (: اأعداد املدار�س والدار�صني يف كل منطقة من املناطق املطبقة مل�صروع الدمج

عدد املدار�ساملنطقة
عدد الطلبة

جملة اإناثذكور

416925م�شقط
146653119الباطنة )�شمال(
6273461الباطنة )جنوب(

9483886الداخلية
5221436ال�شرقية )جنوب(
5242246ال�شرقية )�شمال(

4191332الربميي
210717الظاهرة

6272148ظفار
1617م�شندم

56265212477جملة

و نالحظ من اجلدول )44( ما يلي:

م، وقد اأ�صبح عدد املناطق املطبقة  •  تطور عدد املناطق املطبقة للربنامج، اإذ بداأ مبنطقتني يف العام 2005م،  ثم و�صل تطبيقه اإىل 8 مناطق يف العام الدرا�صي 2006 /2007	

للربنامج يف العام الدرا�صي 2008 /2009م 10 مناطق.

•اأعلـــى ن�صبـــة من املدار�س املطبقة لربنامج الدمج يوجد مبنطقة الباطنـــة �صمال يليها منطقة الداخلية و توجد يف حمافظة م�صندم مدر�صة واحدة فقط حيث طبقت الربنامج  	
يف العام الدرا�صي 2008 /2009م. و كذلك هو احلال يف اأعداد الطلبة.
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موؤ�صر )34(: ن�صب التعمني للمعلمني والإداريني مبدار�س الرتبية اخلا�صة

جدول )45 (: تطور ن�صب التعمني للمعلمني والإداريني مبدار�س الرتبية اخلا�صة داخل ال�صلطنة

2005/20042006/20052007/20062008/20072009/2008العنا�شر

معلمون

1119312744ذكور

2968757476اناث

2457656469جملة

الداريون و 

الفنيون

83100100100100ذكور

9595959695اناث

9296969797جملة

ت�صري بيانات هذا املوؤ�صر يف اجلدول )45( اإىل ما يلي:

• م . ارتفاع كبري يف ن�صبة التعمني للمعلمني ، حيث قفزت ن�صبة التعمني للمعلمني من 24% للعام 2005/2004م اإىل 69% للعام 2009/2008	

% وذلك ب�صبب قبول بع�س خريجات تخ�ص�صات املجالني الأول والثاين ممن يرغنب بالعمل مبدار�س  • و�صلت ن�صبة التعمني للمعلمات الإناث يف العام الدرا�صي 2009/2008م اإىل  76	

الرتبية اخلا�صة للتدري�س بتلك املدار�س مع اإحلاقهن بدورات تدريبية متخ�ص�صة. بينما و�صلت ن�صبة التعمني للمعلمني الذكور  %44.

• معلمة(.  ت�صري بيانات العام الدرا�صي 2009/2008م اإىل وجود عدد 59 معلم وافد مبدار�س الرتبية اخلا�صة )23 معلم و 36	

م  • بالن�صبة لالإداريني والفنيني مبدار�س الرتبية اخلا�صة فقد بلغت ن�صبة التعمني يف الإجمايل  97%، حيث ت�صري البيانات اخلام اإىل وجود 28 اإداريًا واإدارية يف العام 2009/2008	

جميعهم من الُعمانيني عدا اأخ�صائية اجتماعية واحدة فقط من دولة الكويت.
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�صكل )42( : تطور ن�صب التعمني للمعلمني والإداريني مبدار�س الرتبية اخلا�صة داخل ال�صلطنة
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الفصل السادس :
الإنـفـــــــاق على 

التعــليـــــم
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موؤ�صر ) 35 ( : توزيع ميزانية الرتبية على بنود النفاق 

جدول)46( :تطور موازنة الوزارة خلل الأعوام2005/2004م اإىل 2009/2008م

اإجمايل موازنة الوزارة املعدلةال�شنة املالية

2005/2004513454522
2006/2005451775445
2007/2006530926333
2008/2007649406434
2009/2008722302176

اإن اأهمية  هذا املوؤ�صر تكمن يف تعريف متخذي القرار باأوجه ال�صرف يف ميزانية وزارة الرتبية و التعليم  و تطلعهم على اأي البنود ذات الأولوية يف النفاق بها، والعك�س.

و يت�صح من اجلدول )46( :

•اأن موازنة وزارة الرتبية و التعليم تزداد من �صنة اإىل اأخرى، و هذا دليل قاطع على اهتمام احلكومة الر�صيدة بالتو�صع الكمي يف  توفري اخلدمة التعليمية جلميع مناطق ال�صلطنة، بل  	
و يتعدى ذلك باهتمامها بتوفري التعليم النوعي من خالل تطبيق التعليم الأ�صا�صي تدريجيا على مدار�س التعليم العام و تلبية متطلبات هذا النظام من خالل توفري املباين املدر�صية 

املوؤهلـــة مبختلـــف املرافق الرتبوية و الو�صائل التعليمية  التي تخدم تطبيق اخلطة الدرا�صية املطورة و بالتاأكيد رافق ذلك تطوير املناهج الدرا�صية و توفري الكوادر العمانية املوؤهلة 

ل�صغل  الوظائف الإدارية و الفنية امل�صتحدثة من خالل التاهيل و التدريب.

.)% • ن�صبة الزيادة يف موازنة الوزارة بني عامي 2008/2007م و 2009/2008م بلغت )11.22	
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و من املالحظ اأن امليزانية املتكررة للوزارة ت�صكل اأكرب ن�صبة من املوازنه املعتمدة للوزارة 

و التـــي تتمثل يف بند الرواتب و البدلت، تليها املوازنة الإمنائية و التي تدخل من �صمنها 

الإن�صاءات اجلديدة و الإ�صافات على املباين القائمة والتجهيزات ...الخ.

 0

 10000000

 20000000

 30000000

 40000000

 50000000

 60000000

 70000000

 80000000

 2005/2004  2006/2005  2007/2006  2008/2007  2009/2008

ádó©ŸG IQGRƒdG áfRGƒe ‹ÉªLEG Qƒ£J (  ) πµ°Tصكل )43( :  تطور اإجمايل موازنة الوزارة املعدلة�



104

موؤ�صر )36( : توزيع الإنفاق ح�صب نوع التعليم و ال�صفوف الدرا�صية

جدول )47(: متو�صط تكلفة الطالب ح�صب نوع التعليم

املبلغال�شفوف الدرا�شيةنوع التعليم

تعليم اأ�شا�شي

1357ال�صفوف )4-1(
1188ال�صفوف )10-5(

تعليم عام

1138ال�صفوف )4-1(
1227ال�صفوف )10-5(

1697ال�صفوف )11-12(تعليم ما بعد الأ�شا�شي

تربية خا�شة

4772ال�صفوف )4-1(
5683ال�صفوف )10-5(

اعتمد يف اخلطة املالية للعام 2008/2007م تق�صيم ال�صفوف )1 – 4( و )5 – 10( و )11 – 12( يف كٍل من التعليم الأ�صا�صي و العام، و ما بعد الأ�صا�صي، خالفا عن ال�صنوات 

املا�صيـــة، حيـــث كان تق�صـــم ال�صفـــوف يف التعليم العام كما هو معروف هـــو )1 -6( و )7 – 9( و )10 – 12(، و يتيح هذا التق�صيم املقارنـــة ب�صكل اأف�صل بني جمموعات �صفوف 

التعليم  الأ�صا�صي و العام.

و ميكن روؤية ما يلي من خالل اجلدول )47(: 

( يف التعليم العام، و ذلك ملتطلبات هذه املرحلة من الو�صائل التعليمية و املرافق  • تكلفة الطالب يف ال�صفوف )1-4(من التعليم الأ�صا�صي اأعلى من تكلفة الطالب يف ال�صفوف )1 – 4	

الرتبوية و زيادة مواد اخلطة الدرا�صية. هذا بالإ�صافة اإىل اأن احلد الأق�صى للكثافة الطالبية ل تزيد عن 30 طالب/ �صعبة بينما يف التعليم العام احلد الأق�صى لها 24 طالب /�صعبة

%( فقط عن الثانية. • جند بع�س التقارب يف كلفة ال�صفوف )5 – 10( من التعليم العام و الأ�صا�صي، حيث اأن الأوىل تزيد مبا مقداره )3.3	

• رياًل تقريبا للطالب الواحد . التكلفة يف ال�صفوف )11 – 12( هي الأعلى، حيث ت�صل اإىل 1697	

(، اأما  • ارتفاع تكلفة الطالب يف مدار�س الرتبية اخلا�صة عن الطالب يف مدار�س التعليم الأ�صا�صي و العام مبا ي�صل اإىل اأكرث من   )3.5( اأ�صعاف )اأمثال( تقريبا ال�صفوف )1 – 4	

يف ال�صفوف )5 – 10( فت�صل اإىل )4.8( اأ�صعاف )اأمثال( عما هو عليه يف الأ�صا�صي اأو العام، و ذلك نظرا ملتطلبات تلك املدار�س لنوعية خا�صة من الحتياجات الرتبوية.



املوؤ�شرات الرتبوية

105

موؤ�صر )37( : تطور متو�صط تكلفة الطالب ح�صب نوع التعليم و املن�صرف الفعلي

جدول ) 48(: تطور متو�صط تكلفة الطالب ح�صب نوع التعليم

التعليم العامالتعليم الأ�شا�شيالعام

ال�صفوف )10-12(ال�صفوف )7-9(ال�صفوف )1-6(ال�صفوف )5-10(ال�صفوف )1-4(الدرا�شي

2001465398281357528

2002555894420492659

2003734744462519712

2004812821541585806

2005914933653675911

2006104610687847991043

200712251079
ال�صفوف )11-12(ال�صفوف )5-10(ال�صفوف )4-1(

101110411467

200813571188113712271697

ت�صري بيانات اجلدول )48( ما يلي:

.)% • تزداد تكلفة الطالب من عام اإىل اآخر و يف جميع املراحل التعليمية حيث بلغ متو�صط معدل النمو يف تكلفة الطالب بني عامي 2007 /2008م و 2008 /2009م جلميع املراحل )13	

.)% • بلغ معدل منو تكلفة الطالب  يف ال�صفوف )1-4( )11%( و ال�صفوف )10-5( )10	

 .)% • بالرغم اأن تكلفة الطالب يف  التعليم العام اأقل من التعليم الأ�صا�صي اإل اأن هناك منو ملحوظ من عام درا�صي لآخر حيث بلغ معدل  النمو ال�صنوي لتكلفة الطالب يف التعليم العام  )15	

وذلك ب�صبب اجلهود التي تبذلها الوزارة لرتقاء بطلبة التعليم العام و تقريبه من النظام التعليم الأ�صا�صي. 
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�صكل )44(:  تطور متو�صط تكلفة الطالب يف التعليم الأ�صا�صي ح�صب احللقة

�صكل )45(:  تطور متو�صط تكلفة الطالب يف التعليم العام
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الفصل السابع :
ا�ستخـدام التكنولوجيا 

يف التــعــليـــــم
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موؤ�صر )38( : ا�صتخدام التكنولوجيا يف التعليم 

تعترب مراكز التقنيات احلا�صوبية والإلكرتونية  نقلة نوعية يف جمال ت�صميم وتنفيذ الو�صيلة 

التعليميـــة والبعد عن التقليدية يف التعليم، حيث تعنى بدمج التقنية بالتعليم وال�صتفادة 

من الإمكانيات التقنية احلديثة التي تتطور خالل فرتات مت�صارعة ل ميكن الإحاطة بها 

يف جميع جمالتها، وت�صخريها يف جمال الرتبية والتعليم، حيث يتم ت�صخريها وحتويلها 

لت�صهيل وتو�صيل املعلومة للمتعلم وتبادل هذه املعلومة مع اجلميع وفق روؤية تربوية علمية 

ميكن تطويرها .

و ل �صك اأن ملراكز التقنيات الرتبوية دور هام يف دعم العملية التعليمية وذلك من خالل 

حت�صني عمليتي التعليم والتعلم، والو�صول ببيئة التعلم اإىل امل�صتوى املطلوب من العر�س 

املميز واجلاذب للطلبة من خالل توفريها للعديد من الأوعية وامل�صادر والو�صائل التعليمية 

الرتبوية.

وميكن تعريف تكنولوجيا املعلومات اإجرائيا باأنها تعني كل ما ي�صتخدم يف جمال التعليم 

من تقنية معلوماتية ،كا�صتخدام احلا�صب اليل و�صبكاته املحلية والعاملية النرتنت وذلك 

بهدف تخزين ومعاجلة وا�صرتجاع املعلومات دائما ويف اأي وقت.
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جدول ) 49 (: اآلية توزيع الأجهزة التعليمية مبدار�س ال�صلطنة

اآلية التوزيعن�شبة تواجده باملدار�سا�شم اجلهازم

1
�شا�شة L.C.D 42 و�شة للف�شول

والعام الأ�صا�صي  التعليم  100% مبدار�س 

يوزع ح�صب عدد ال�صعب

عدد الجهزةعدد ال�شعب2

34-11
4

VHS جهاز فيديو
10-52

515-113
6

فلك�س كام
20-164

215- فما فوق7

والعامجهاز ت�شجيل وا�شتماع8 الأ�صا�صي  التعليم  يوزع بواقع 50% من عدد ال�صعب باملدر�صة100% مبدار�س 

يوزع بواقع 2 لكل مركز من مراكز م�صادر التعلم

الأ�صا�صيجهاز لب توب9 التعليم  يوزع بواقع 2 لكل مدر�صة تعليم اأ�صا�صي ملراكز م�صادر التعلم ح 2 ، وما بعد 100% مبدار�س 

الأ�صا�صي وجهاز ملراكز احللقة الأوىل .

�شا�شة عر�س10
واملدار�س  الأ�صا�صي  التعليم  مدار�س  100% يف 

التي بها ال�صف احلادي ع�صر
توزع بواقع �صا�صة واحدة لكل مدر�صة تعليم اأ�صا�صي

الأ�صا�صيجهاز تغليف حراري11 التعليم  يوزع بواقع جهاز واحد لكل مدر�صة تعليم اأ�صا�صي100% مبدار�س 

الأ�صا�صيجهاز جتليد الأوراق12 التعليم  يوزع بواقع جهاز واحد لكل مدر�صة تعليم اأ�صا�صي100% مبدار�س 

الأ�صا�صيجهاز فيديو بروجكتور حممول13 التعليم  يوزع بواقع جهاز واحد لكل مدر�صة تعليم اأ�صا�صي100% مبدار�س 

جهاز فيديو بروجكتور معلق بال�شقف14
مدار�س التعليم الأ�صا�صي واملدار�س  100% يف 

التي بها ال�صف احلادي ع�صر
يوزع بواقع جهاز واحد لكل مدر�صة تعليم اأ�صا�صي

الأ�صا�صيكامريا ت�شوير رقمية15 التعليم  يوزع بواقع جهاز لكل مدر�صة تعليم اأ�صا�صي100% مبدار�س 

الأ�صا�صيكامريا فيديو رقمية16 التعليم  يوزع بواقع جهاز واحد لكل مدر�صة تعليم اأ�صا�صي100% مبدار�س 

نالحظ من اجلدول )49( وال�صكل )46( ما يلي: 

( و الذي ي�صتخدم لعر�س  • 	 OHP( اأن اآلية توزيع بع�س الجهزة التعليمية يف املدار�س احلكومية ترتبط بحجم املدر�صة  من حيث اأعداد ال�صعب املوجودة بها  و من بني هذه الأجهزة جهاز

ال�صفافيات التعليمية يف الغرفة ال�صفية و �صا�صة L.C.D )42( بو�صة و جهاز فيديو )VHS( و ي�صتخدمان معا لعر�س الأفالم التعليمية اأثناء احل�صة ال�صفية.
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جدول )50(: عدد هذه الجهزة ح�صب حجم املدر�صة لعدد ال�صعب يف كل  منطقة تعليمية  

املنطقة

عدد 

ال�شعب

عدد 

الأجهزة 

1 لكل 
مدر�شة

عدد 

ال�شعب

عدد 

الأجهزة 

2 لكل 
مدر�شة

عدد 

ال�شعب

عدد 

الأجهزة 

3 لكل 
مدر�شة

عدد 

ال�شعب

عدد 

الأجهزة

4  لكل 
مدر�شة

عدد 

ال�شعب

عدد 

الأجهزة5  

لكل 

مدر�شة

اجلملة

معدل 

طالب لكل 

جهاز
من 1 

اإىل 4

 �شواء اأكان 

�شا�شة 

 LCD
اأو فيديو 

اأو جهاز 

فلك�س كام

من 5 

اإىل 10

 �شواء اأكان 

�شا�شة 

 LCD
اأو فيديو 

اأو جهاز 

فلك�س كام

من 11 

اإىل 15

 �شواء اأكان 

�شا�شة 

 LCD
اأو فيديو 

اأو جهاز 

فلك�س كام

من 16 

اإىل 20

 �شواء اأكان 

�شا�شة 

 LCD
اأو فيديو 

اأو جهاز 

فلك�س كام

من21 

فما 

فوق

  �شواء 

اأكان �شا�شة 

 LCD
اأو فيديو 

اأو جهاز 

فلك�س كام

جملة عدد 

املدار�س

جملة عدد 

الأجهزة  

�شواء اأكان 

�شا�شة 

 LCD
اأو فيديو 

اأو جهاز 

فلك�س كام

جملة عدد 

الطلبة

 م�شقط

س
�
ر
دا

مل
 ا

د
د

ع

4013262266311247336514358191322157
00132628844417694470179756112442149الباطنة)�شمال(
00714278119766331511648672602149الباطنة)جنوب(

0013262678311246934513957378719137الداخليــــة
00122422662184331658833943670129ال�شرقية)جنوب(
00102016482184351758232742538130ال�شرقية )�شمال(

22485153121260269711832122الربميي
41183622661872211058328034304123الظاهرة

22154284451351872241201514264208899 ظفار
0051013393122102371553178الو�شـــطى
017145152831517535284100 م�شندم

3219144288231693211844429214510473989540332135اجلمــــــلة
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�صكل )46( :  اعداد الآجهزة التعليمية ح�صب اآلية توزيعها

• يتنا�صب توزيع هذه الثالث الأجهزة تنا�صبًا طرديا مع حجم �صعب كل مدر�صة حيث اأنه  	
كلما زاد عدد ال�صعب زاد ن�صيب كل مدر�صة من هذه الأجهزة

• جند على م�صتوى املنطقة اأن الباطنة �صمال لديها اأعلى عدد من هذه الأجهزة بن�صبة   	
)19%( لوجود اأعلى عدد للمدار�س بها و اأي�صا وجود اأكرب عدد من املدار�س التي لديها 

21 �صعبـــة فمـــا فوق حيـــث اأنه يـــوزع )5 ( اأجهزة لهـــذه املدار�ـــس. يليها حمافظة 

م�صقط بن�صبة  ) 15% (  و يف املقابل يوجد يف حمافظة م�صندم اأقل عدد للمدار�س 

وبالتايل  بها اأقل عدد من هذه الأجهزة )5284( جهاز اأي ما ن�صبته )1%( تقريبًا 

من جملة العدد الكلي .

•و بتوزيع هذه الأجهزة ح�صب عدد الطلبة جند اأن طلبة حمافظة م�صقط لديهم اأعلى  	
معدل حيث اأنه مبعدل )157( طالب ي�صتخدمون جهازا واحدًا من هذه الأجهزة  �صواء 

اأكان �صا�صة LCD اأو فيديو او جهاز فلك�س  كام  و اأقل معدل يوجد يف منطقة الو�صطى 

حيث اأن) 78( طالبا ي�صتخدمون جهازا واحدا من تلك الأجهزة .

•جهاز ت�صجيل و ا�صتماع يوزع املدار�س بواقع جهازين جلميع مراكز م�صادر التعلم . 	
•بالن�صبة اإىل  �صا�صة العر�س و التي ت�صتخدم لعر�س املادة التعليمية فتوزع على مدار�س  	
التعليم الأ�صا�صي و املدار�س التي بها ال�صف احلادي ع�صر من التعليم العام اأي  مبعدل 

)408( �صا�صة ملدار�س التعليم الأ�صا�صي و)312( طالب / �صا�صة للمدار�س التي يوجد 

بها ال�صف احلادي ع�صر.

• هنـــاك اأجهزة اأخرى توزع ملدار�س التعليم الأ�صا�صي فقـــط و البالغ عدد هذه املدار�س  	
للعام الدرا�صـــي 2009/2008م )759( مدر�صة حيث يـــوزع جهازا واحدا لكل مدر�صة 

وهذه الأجهزة هي:

1- جهاز بروجكرت حممول و جهاز فيديو بروجكرت معلق بال�صقف و اللذان ي�صتخدمان 

لأغرا�س عر�س املادة العلمية.

2- جهاز تغليف حراري و الذي ي�صتخدم  يف تغليف الإعالنات املدر�صية و بع�س الو�صائل 

و الأن�صطة التعليمية .

3- جهاز جتليد الأوراق و الذي ي�صتخدم جتليد امل�صاريع و البحوث الطالبية.

4- وتزود اأي�صا هذه املدار�س بكامريا فيديو و كامريا ت�صوير رقمية و التي ي�صتخدمهما 

الطالب و املعلمني يف ت�صوير امل�صاريع التي يقومون بها باملدر�صة.
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موؤ�صر )39( : املدار�س التي تعمل باملولد  

تعـــد الكهربـــاء واحدة من ال�صروريات التي ل ي�صتطيع الن�صان تركها وا�صتخدام و�صائل بديلة عنهـــا اذ ان وجودها يف احلياة اليومية للنا�س امر مهم فاجلميع يحتاجونها يف ال�صيف 

وال�صتاء لذا جند اأن جميع مدار�س ال�صلطنة ت�صل اإليها هذه اخلدمة �صواء بالتيار احلكومي الثابت اأو باملولد الكهربائي.

 و اجلدول )51( يو�صح وجود بع�س املدار�س تعمل باملولد الكهربائي  حيث ان هذه املدار�س تقع يف قرى بعيدة مل ي�صلها التيار احلكومي حتى الآن ويتم ال�صتعانة يف  هذه املدار�س باملولد 

الكهربائي كو�صيلة بديلة للح�صول  على الطاقة الكهربائية  ب�صكل موؤقت اإىل حني توفري اخلدمة الكهربائية يف تلك القرى.

جدول )51(: عدد املباين املدر�صية  التي تعمل باملولد الكهربائي ح�صب املنطقة و نوع التعليم

املنطقة التعليمية
جملة 

املدار�س

عدد املباين 

املدر�شية

املدار�س التي تعمل باملولد

تعليم 

اأ�شا�شي
تعليم عام

ما بعد 

ال�شا�شي
الن�شبةجملة

00   143126 م�شقط
00   179164الباطنة)�شمال(
10.9 1 116107الباطنة)جنوب(

143.1 1391313الداخليــــة
33.8  88783ال�شرقية)جنوب(
00   8270ال�شرقية )�شمال(

00   2626الربميي
11.3 1 8376الظاهرة

85.8 15113871 ظفار
314 232221الو�شـــطى
00   1716 م�شندم
10479541541202.1اجلمــــــلة
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فنالحظ من اجلدول ال�صابق  ما يلي :

%( من اإجمايل  • ترتكز املدار�س التي تعمل باملولد يف مدار�س التعليم الأ�صا�صي )1.6	

مباين مدار�س ال�صلطنة يليها مدار�س التعليم العام )0.42%( و يوجد فقط مدر�صة 

يف التعليم مابعد الأ�صا�صي يف منطقة الداخلية

%( من اإجمايل عدد مباين   • يوجد فقط 20 مدر�صة تعمل باملولد الكهربائي متثل )2.1	

مدار�س ال�صلطنة

 • اأعلـــى ن�صبة لهذه املدار�ـــس توجد يف حمافظة ظفار )8( مدار�ـــس من اإجمايل 151	

مدر�صة باملحافظة متثل )5.8%( من اإجمايل مباين مدار�صها يليها الداخلية  و بها 

)4(مبـــاين مدر�صية و )3( مبـــاين يف كل من  منطقتي ال�صرقية جنوب و الو�صطى و 

بالرغـــم اأن الو�صطى يوجد بها 3 مدار�ـــس األ اأنها متثل اأعلى ن�صبة بالن�صبة للمباين 

املدر�صيـــة املوجودة بها  وهـــي )14%( اأي ) 3 (  مبنى من اإجمايل عدد )22( مبنى 

مدر�صي بها.

•توجـــد فقط مدر�صة واحـــدة يف الباطنة جنوب و الظاهرة  اأمـــا باقي املناطق تتوفر  	
خدمة  التيار احلكومي الثابت لدى جميع مدار�صها بن�صبة )%100(.



116

موؤ�صر )40( : ن�صبة املدار�س التي يتوفر لديها خدمة النرتنت

جمالت ال�صتفادة من النرتنت عديدة ول ميكن اإيجازها يف هذه ال�صطور ، ولكن ال�صتفادة  املثلى تتم بعد توفر املحتوى التعليمي املالئم على ال�صبكة ، وي�صاحب ذلك تطوير اأ�صاليب 

التعليم والتعلم لتحقيق التوظيف الأمثل لالنرتنت يف العملية التعليمية .

ففي جانب املعلم ميكن اأن يكون النرتنت م�صدرًا اإثرائيًا للمعلم يف مادته ، وكذلك ال�صتفادة من بع�س الأفالم الوثائقية التي لها عالقة باملنهاج والطالع على اآخر الأبحاث العلمية 

والرتبويـــة وعلـــى اآخـــر الإ�صدارات مـــن املجالت والن�صرات الرتبوية ، اأما بالن�صبـــة للطالب فاملجال بالن�صبة له اأرحب ، حيـــث بالإمكان اأن يتحول النرتنـــت اإىل اأداة للبحث والتحليل 

وال�صتك�صاف والتوا�صل ، وهذان الأمران يلقيان على عاتق املوؤ�ص�صات التعليمية مهمة كبرية، تتمثل يف ت�صهيل الو�صول اإىل املحتويات التعليمية املفيدة �صمن بيئة اآمنة بالإ�صافة اإىل اأنه 

يتيح للطلبة اإ�صتخدام الربيد اللكرتوين و الذي يوفر بيئة  متعددة الطبقات ) مع املعلمني  ، واملخت�صني ، واملجتمع ( للتوا�صل حيث اأنه يعد و�صيلة للحوار وتبادل الر�صائل واملعلومات 

فيما بينهم  .

جدول )52( : عدد املدار�س احلكومية التي يوجد بها انرتنت يف العاميني الدرا�صيني 2007 / 2008م و 2008 /2009م

 و ن�صبة هذه املدار�س لإجمايل مدار�س كل منطقة يف العام الدرا�صي 2008 /2009م

املنطقة التعليمية

الن�شبة لإجمايل مدار�س كل منطقة  يف عدد املدار�س 

العام الدرا�شي 2008/ 2009  2008/ 2007 2009 / 2008 

94143100 م�شقط
11515184الباطنة)�شمال(
179078الباطنة)جنوب(

631767الداخليــــة
222124ال�شرقية)جنوب(
1782100ال�شرقية )�شمال(

2526100الربميي
73947الظاهرة

184127 ظفار
000الو�شـــطى
1517100 م�شندم
39362767اجلمــــــلة



املوؤ�شرات الرتبوية

117

ن�صتخل�س  من اجلدول  )52( و ال�صكل )47( ما يلي:

•اأن الوزارة احرزت تقدما ملحوظا يف توفري خدمة الأنرتنت يف املدار�س احلكومية  	
بعـــد اأن كان يتوفـــر يف )36%( من اجمـــايل مدار�س ال�صلطنة يف العـــام الدرا�صي 

2008/2007م  قفـــزت هذه الن�صبـــة اإىل )67%( من اإجمايل مدار�س ال�صلطنة يف 

العام الدرا�صي 2008 /2009م.

•جميـــع مدار�ـــس حمافظـــات م�صقط و م�صنـــدم و الربميـــي بالإ�صافـــة اإىل منطقة  	
ال�صرقيـــة �صمال يتوفر بها خدمـــة النرتنت بن�صبة )100%( يليهـــا منطة الباطنة 

�صمال بن�صبة )%84(

%( من  •  اأقـــل  ن�صبة من هذه املدار�س توجـــد يف منطقة ال�صرقية جنوب بن�صبة )24	

اإجمـــايل مدار�صها و ما زالت مدار�ـــس املنطقة الو�صطى ينعدم وجود هذه اخلدمة 

يف جميع مدار�صها  
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موؤ�صر )41( : املعلمني املوؤهلني لتدري�س احلا�صوب

ملا كان من ال�صروري لتحقيق اأهداف املنهج توفر املعلمني ذوي الكفاءة واملقدرة واملوؤهلني تاأهياًل كافيًا ميكنهم من تدري�س مفردات املنهج نظريا وتطبيقيا ، �صعت الوزارة يف خططها 

للرتكيز على ا�صتقطاب اأعداد كافية من املعلمني املوؤهلني لتدري�س احلا�صوب و تطبيقاته.

جدول )53 ( : عدد معلمي تقنية املعلومات و ن�صبتهم من اإجمايل معلمي املنطقة التعليمية ح�صب النوع 

املنطقة
الن�شبة عدد معلمي تقنية املعلومات

جملةاإناث ذكورجملةاإناث ذكور

881802683.64.34.0 م�شقط

962063023.04.13.7الباطنة)�شمال(

661442103.34.33.9الباطنة)جنوب(

901642543.94.44.2الداخليــــة

521111633.64.84.3ال�شرقية)جنوب(

48851333.64.24.0ال�شرقية )�شمال(

1831494.54.84.7الربميي

49851344.04.74.4الظاهرة

751282033.95.34.7 ظفار

1618343.56.44.6الو�شـــطى

917263.95.14.6 م�شندم

607116917763.64.54.1اجلمــــــلة
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و من اجلدول )53( نالحظ الآتي :

%( من اإجمايل   • بلغ عدد معلمي تقنية املعلومات  )1776( معلم و معلمة ميثلون  )4.1	

املعلمني .

%(  من اإجمايل معلمي  كل منطقة  • اأكرب ن�صبة  ملعلمي تقنية املعلومات ل تتجاوز )4.7	

و توجـــد هـــذه الن�صبة يف حمافظة الربميي و ظفار يليهـــا الو�صطى و حمافظة م�صندم 

بن�صبة )4.6%(  و اأقل ن�صبة  توجد يف منطقة الباطنة �صمال بن�صبة ) 3.7% ( لإجمايل 

معلميها  بالرغم اأن  بها اكرب عدد من املعلمني اإل اأن الن�صبة قليلة بالن�صبة ملجموع معلمي 

املنطقة . 

%( و الذكور  • عدد الإناث اأكرب  يف جميع املناطق التعليمية حيث متثل الإناث ن�صبة )66	

)34%( من الإجمايل. وذلك ب�صبب اأن جميع من يدر�س هذه املادة بال�صفوف )4-1( 

هم من الإناث.
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الفصل الثامن :
املدار�س اخلــا�صـــــة
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موؤ�صر )42 ( : الن�صبة املئوية  لتوزيع عنا�صر التعليم للمدار�س اخلا�صة على املناطق التعليمية  للعام الدرا�صي 2009/2008 م

ت�صري البيانات الإح�صائية يف اجلدول )54( اإىل مايلي:

%( من جملة تلك املدار�س، كما اأنها حتوي على اأكرث من ن�صف جملة ال�صعب والطالب واملعلمني  • ترتكز املدار�س اخلا�صة ب�صورة كبرية يف حمافظة م�صقط حيث يوجد بها حوايل )42	

والإداريني باملدار�س اخلا�صة.

•تاأتي بعد حمافظة م�صقط وبن�صب متقاربة نوعًا ما منها كاًل من الباطنة )�صمال( وظفار وال�صرقية )جنوب(، بينما اأقل ن�صبة يف م�صندم حيث لتوجد بها �صوى مدر�صة خا�صة واحدة. كما  	
ن�صري اإىل عدم وجود اأي مدر�صة خا�صة مبنطقة الو�صطى.

جدول ) 54( : ن�صبة عنا�صر التعليم للمدار�س اخلا�صة على املناطق التعليمية  للعام الدرا�صي 2009/2008 م

ن�شبة الدارينين�شبة املعلمني ن�شبة الطلبة ن�شبة ال�شعبن�شبة املدار�ساملنطقة 

41.555.753.455.256.7 م�شقط

1110.711.19.49.4الباطنة)�شمال(

86.36.45.85الباطنة)جنوب(

9.54.75.24.34.2الداخليــــة

107.59.310.28ال�شرقية)جنوب(

4.52.321.82.7ال�شرقية )�شمال(

1.52.22.21.81الربميي

32.12.11.82.9الظاهرة 

10.58.37.99.410.1 ظفار

0.50.30.20.30.2 م�شندم

100100100100100جملـة
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موؤ�صر )43( : حجم املدار�س اخلا�صة ح�صب عدد الطلبة

جدول )55 ( : حجم املدار�س اخلا�صة ح�صب عدد الطلبة يف كل منطقة للعام الدرا�صي 2008/ 2009م

حجم املدر�شة

املنطقة 

التعليمية

اأقل من 

100
من 100 

اإىل 200

من 201 

اإىل 300

من 301 

اإىل 400

من 401 

اإىل 500

من 501 

اإىل 600

من 601 

اإىل 700

من 701 

اإىل 800

من 801 

اإىل 900

من 

901 اإىل 
1000

اكرث من 

اجلملة1000

1927173423400483حمافظة م�شقـط
21152011000022الباطنة)�شمال(
5443000000016الباطنة)جنوب(

8920000000019الداخلية
8720020001020ال�شرقية جنوب
450000000009ال�شرقية �شمال

010020000003الربميي
312000000006الظاهرة
9541200000021ظفار 
010000000001م�شندم
58713698544014200اجلملة
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اإن البيانات الواردة ت�صري اإىل ما يلي:

•متتـــاز املدار�ـــس اخلا�صـــة يف الإجمايل بانخفا�ـــس اأعداد الطالب بهـــا ،حيث اأن  	
حوايل )29%( من  تلك املدار�س يوجد بها اأقل من 100 طالب  و )35%( من هذه 

املدار�س يوجد بها من 100 اىل 200 طالب

% ( من  • توجـــد 36 مدر�صـــة عدد طالبها ما بني 201 و  300 طالـــب اأي بن�صبة )18	

اإجمايل عدد املدار�س . 

% مـــن املدار�س اخلا�صة يف حمافظة م�صقط ،لذا فاإن  •  نظـــرًا لوجود حوايل  41.5	

بها اأكرب ن�صبة من املدار�س يف جميع الفئات .ففي حمافظة م�صقط اأكرث من خم�س 

املدار�ـــس الأقل من 100 طالب، وحـــوايل 32.5% من املدار�س ذات الفئة من 100 

اإىل 200 طالـــب ، و 44.6% من املدار�س الأكرب من 200 طالب و توجد باملحافظة 

4 مدار�س لديها اأكرث من 1000 طالب

• تلميذ.  املدر�صة  اخلا�صة املوجودة يف حمافظة م�صندم توجد يف الفئة من  100اإىل 200	

 áÑ∏£dG OóY Ö°ùM á°UÉÿG ¢SQGóŸG ºéM áÑ°ùf

ÌcCG h 1000

%2

999 ¤EG 501 øe

%6

500 ¤EG 100 øe

%60

100 øe πbCG

%32

�صكل )51( : حجم املدار�س اخلا�صة ح�صب اأعداد الطلبة
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موؤ�صر )44( : حجم املدار�س اخلا�صة ح�صب عدد ال�صعب

جدول )56 (: توزيع املدار�س اخلا�صة وفقًا لعدد ال�صعب ح�صب املنطقة التعليمية  للعام الدرا�صي 2009/2008م

حجم املدر�شة

املنطقة التعليمية
من 1 اإىل 

5
من 6 اإىل 

10
من 11 

اإىل 15

من 16 

اإىل 20

من 21 

اإىل 25

من 26 

اإىل 30

من 31 

اإىل 35

من 36 

اإىل 40

اكرث من 

اجلملة40 

17251954231783حمافظة م�شقـط

22 212511010الباطنة)�شمال(

16 56410000الباطنة)جنوب(

19 117100000الداخلية

20 105220001ال�شرقية جنوب

9 54000000ال�شرقية �شمال

3 10011000الربميي

6 31200000الظاهرة

21 94620000ظفار 

1 01000000م�شندم

6365391262427200اجلملة
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من البيانات الواردة باجلدول  و ال�صكل نالحظ ما يلي :

( �صعبة و ربع  • اأن حـــوايل  ثلثـــي املدار�س اخلا�صـــة يرتاوح عدد �صعبها مـــن )10-1	

هـــذه املدار�س يرتاوح عدد �صعبها من )11-20( �صعبة اأقل عدد من هذه املدار�س 

توجـــد يف الفئة من )21-40( �صعبة حيث متثـــل )7.5%( فقط من اإجمايل عدد 

املدار�س اخلا�صة.

•يرتكزعـــدد املدار�س اخلا�صـــة و يف جميع املناطق يف الفئـــة ذات عدد ال�صعب من  	
)1-5( و الفئـــة مـــن )6-10( و اأعلـــى ن�صبـــة لعدد املدار�س توجـــد لدى حمافظة 

م�صقط و يف جميع الفئات.

 • يوجـــد 14 مدر�صـــة خا�صة فقط يزيد عدد ال�صعب بها عـــن 20 �صعبة و اقل من 40	

�صعبـــة )10 مدر�صـــة منهـــا يف حمافظة م�صقـــط، ومدر�صتان يف الباطنـــة �صمال و 

مدر�صة واحدة يف كل من ال�صرقية )جنوب(و حمافظة الربميي. 

• �صعبة يف حمافظة م�صقط.  توجد 7 مدار�س يزيد عدد �صعبها عن 40	
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�صكل )52(:  ن�صبة حجم املدار�س اخلا�صة ح�صب عدد ال�صعب
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موؤ�صر )45 ( : ن�صبة التلميذات باملدار�س اخلا�صة للعام الدرا�صي 2009/2008م

جدول )57 ( : ن�صبة الطالبات يف املدار�س اخلا�صة ح�صب نوع التعليم و املنطقة التعليمية للعام الدرا�صي 2008 /2009م

اجلملةال�شفوف )10-12( اأ�شا�شيريا�س الأطفالاملنطقة 

47.644.437.444.7 م�شقط

الباطنة 

)�شمال(
48.744.5 46.3

الباطنة 

)جنوب(
48.544.9 47.0

48.2 46.450.7الداخليــــة

ال�شرقية 

)جنوب(
48.436541.2

ال�شرقية 

)�شمال(
47.247.3 47.2

48.346.112.546.6الربميي

49.1 49.748.2الظاهرة 

4830.81.535.3 ظفار

44.1 40.651.5 م�شندم

47.942.935.744.3جملـة

ت�صري البيانات الإح�صائية يف اجلدول )57 ( لإجمايل ن�صبة الإناث يف املدار�س اخلا�صة ، حيث ت�صكل ن�صبة اأقل من الذكور ، وتبلغ حوايل 44% من اإجمايل التالميذ
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ويظهر من بيانات هذا اجلدول: 

•علـــى م�صتوى املرحلة التعليمية ، فيالحظ اأن اأعلـــى ن�صبة لالإناث توجد يف مرحلة  	
ريا�س الأطفال ، حيث ت�صكل الإناث حوايل 48% من جملة الأطفال بتلك املرحلة.

% من جملة التالميذ. • يف �صفوف التعليم الأ�صا�صي متثل الإناث حوايل 43	

( ، وتوجد هذه  • متثـــل الإناث حوايل 36% من جملة التالميذ بال�صفـــوف )12-10	

ال�صفوف فقط يف املدار�س اخلا�صة مبحافظات م�صقط والربميي وظفار ومنطقة 

ال�صرقية )جنوب(.

�صكل )53(  : ن�صبة الطالبات ح�صب نوع التعليم

º«∏©àdG ´ƒf Ö°ùM äÉÑdÉ£dG áÑ°ùf : (  ) πµ°T

∫ÉØWCG ¢VÉjQ

47^9 

»°SÉ°SCG

42^9 

(12-10) ±ƒØ°üdG

35^7 
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موؤ�صر )46(: ن�صبة التلميذ غري الُعمانيني باملدار�س اخلا�صة ح�صب املنطقة واملرحلة للعام الدرا�صي 2009/2008 م

�صكل )54(: تطور اأعداد الطلبة غري الُعمانيني يف الفرتة من 2006/2005م اإىل 2009/2008م

يبلغ عدد التالميذ غري الُعمانيني يف املدار�س اخلا�صة يف العام احلايل 2009/2008م )4437( تلميذ غري عماين ، ي�صكلون حوايل 10% من اإجمايل التالميذ املقيدين باملدار�س 

اخلا�صة. ويالحظ من ال�صكل تزايد اأعداد التالميذ غري الُعمانيني باملدار�س اخلا�صة خالل الفرتة املبينة.

 2906
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%  يف حمافظة م�صقط ، وتنخف�س تلك الن�صبة  • ميثل عدد التالميذ غري الُعمانيني  13	

اإىل حوايل 9% يف حمافظة ظفار ، وت�صل اإىل اأقل من 9% يف بقية املناطق.

% من التالميذ بريا�س  • على م�صتوى املرحلة ي�صكل التالميذ غري الُعمانيني حوايل 8	

الأطفـــال ، وحـــوايل 11% من تالميذ التعليـــم الأ�صا�صي ، وحـــوايل 13% من جملة 

التالميذ بال�صفوف )12-10(.

•اأمـــا على م�صتوى املنطقـــة واملرحلة معًا ، فاإن اأعلى ن�صبـــة للتالميذ غري الُعمانيني  	
توجد يف الربميي يف ال�صفوف من )10-12( حيث ي�صكلون حوايل %62.5.

وت�صـــري الإح�صائيـــات يف اجلـــدول ) 58( لتوزيـــع التالميذ غري الُعمانيـــني على املراحل 

واملناطق التعليمية للعام الدرا�صي 2009/2008م وتو�صح البيانات ما يلي:

•اأعلـــى ن�صبـــة للتالميذ غـــري الُعمانيني جلملـــة التالميذ يف املدار�ـــس اخلا�صة بكل  	
منطقة توجد يف حمافظة الربميي حيث بلغت حوايل %27.

جدول )58 (: ن�صبة التلميذ غري الُعمانيني باملدار�س اخلا�صة ح�صب 

املنطقة واملرحلة للعام الدرا�صي 2009/2008 م

 اأ�شا�شيريا�س الأطفالاملنطقة 
ال�شفوف 

)12-10(
اجلملة

12.213.213.213 م�شقط
8.6 7.19.8الباطنة )�شمال(
4.4 3.75.5الباطنة )جنوب(

3.4 3.33.5الداخليــــة
3.5 24.6ال�شرقية )جنوب(
6.1 5.86.4ال�شرقية )�شمال(

18.331.462.527.1الربميي
3.7 3.63.9الظاهرة 

8.79.77.59.4 ظفار
    الو�شطى

7.8 8.76.1 م�شندم
7.811.313.110.2جملـة

�صكل )55( : ن�صبة التلميذ غري  الُعمانيني ح�صب ال�صفوف الدرا�صية
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موؤ�صر) 47(: ن�صب توزيع املعلمني باملدار�س اخلا�صة ح�صب اجلن�س 

جدول ) 59 (: ن�صب توزيع املعلمني ح�صب النوع يف املدار�س اخلا�صة للعام الدرا�صي2009/2008م

املنطقة 

ال�شفوف )1-12(ريا�س الأطفال

ن�شبة الناثجملة املعلمنين�شبة الناثجملة املعلمني

33897.6142271.4 م�شقط

11210018894.1الباطنة )�شمال(

849910199الباطنة )جنوب(

7310063100الداخليــــة

11010021574.4ال�شرقية )جنوب(

2310033100ال�شرقية )�شمال(

1610043100الربميي

27963096.7الظاهرة 

9398.920861.5 ظفار

61004100 م�شندم

88298.8230776.0جملـة

تو�صح بيانات اجلدول )59( اأن املعلمات الإناث ت�صكل ن�صبة عالية يف املدار�س اخلا�صة 
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نقراأ من البيانات الإح�صائية ال�صابقة مايلي:

% من اإجمايل الهيئة التدري�صية ، حيث ت�صل  • تبلـــغ اإجمايل ن�صبة الإناث حوايل 82	

اإىل حوايل 99% يف مرحلة ريا�س الأطفال ، و76% يف بقية ال�صفوف )12-1(.

% يف اأغلب املناطق التعليمية يف مرحلة ريا�س الأطفال،  • ت�صـــكل املعلمات ن�صبة 100	

با�صتثناء حمافظتـــي م�صقط و ظفار ، والباطنة)جنـــوب( والظاهرة، حيث يوجد 

عـــدد )8( معلمـــني ذكـــور يف م�صقط وعـــدد )1( معلم يف كل من ظفـــار والباطنة 

)جنوب( والظاهرة  يف هذه املرحلة .

% يف الداخلية وال�صرقية  • يف ال�صفوف )1-12( ت�صل ن�صبة املعلمات الإناث اإىل 100	

)�صمـــال( ،والربميي وم�صنـــدم ، وتزيد ن�صبة الإناث عـــن 93% يف كل من الباطنة 

)�صمال( والباطنة )جنوب( والظاهرة .

•ل يوجـــد معلمني ذكور يف جميع  املدار�س اخلا�صـــة بالداخلية وال�صرقية )�صمال(   	
والربميي وم�صندم .

�صكل )56( : ن�صبة املعلمات ح�صب املنطقة ونوع التعليم
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موؤ�صر )48 (:  ن�صب تعمني املعلمني ح�صب نوع التعليم واملنطقة يف املدار�س اخلا�صة

جدول ) 60( : ن�صب تعمني املعلمني ح�صب نوع التعليم واملنطقة يف املدار�س اخلا�صة للعام الدرا�صي 2009/2008م

املنطقة 

الـجـمـلــةال�شفوف )1-12(ريا�س الأطفال

اجلملة%اناثذكوراجلملة%اناثذكوراجلملة%اناثذكور

12.565.263.92.815.912.22.92822.1 م�شقط

92929.140.137.68.360.258.1 الباطنة )�شمال(

68.968.1 5150.5 90.489.3 الباطنة )جنوب(

75.775.7 55.655.6 93.293.2 الداخليــــة

43.336 18.814 79.179.1 ال�شرقية )جنوب(

64.364.3 45.545.5 91.391.3 ال�شرقية )�شمال(

33.933.9 1414 87.587.5 الربميي

10092.392.610075.976.710083.684.2الظاهرة 

89.188.21.36.34.31.240.930.2  ظفار

6060 5050 66.766.7  م�شندم

18.279.678.82.522.9182.841.734.8جــــملـة

ت�صري بيانات هذا املوؤ�صر اإىل اأن حوايل 35% فقط من املعلمني هم من الُعمانيني ، بينما ت�صل ن�صبة املعلمني غري الُعمانيني حلوايل %65 ، 
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كما نالحظ من بيانات اجلدول ، ما يلي:

% يف العـــام الدرا�صي  • تبلـــغ ن�صبـــة تعمني املعلمـــني يف املدار�س اخلا�صـــة حوايل 35	

2009/2008م ، حيث ارتفعت هذه الن�صبة عند املعلمات الإناث  لتبلغ حوايل %42 

بينما انخف�صت عند الذكور حلوايل %3  .

•تظهر اأعلى ن�صبة تعمني للمعلمني على م�صتوى املناطق التعليمية يف منطقة الظاهرة  	
حيث ت�صل اإىل 84.2% ، بينما تنخف�س تلك الن�صبة يف بقية املناطق لت�صل اأدناها 

يف حمافظة م�صقط بن�صبة )%22( .

% لالإناث ، وت�صل  • ترتفـــع ن�صبة التعمني يف مرحلة ريا�ـــس الأطفال لتبلغ حوايل 80	

اإىل اأكـــرث مـــن 90% يف كل من الباطنة )�صمـــال( و الداخليـــة وال�صرقية )�صمال( 

والظاهرة  ويبلغ عدد املعلمني غري الُعمانيني بهذه املرحلة 187 معلمًا ومعلمة.

�صكل )57( : ن�صبة املعلمني يف ريا�س الأطفال ح�صب اجلن�صية

�صكل )58(:  ن�صبة املعلمني يف  التعليم الأ�صا�صي ح�صب اجلن�صية
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ويظهر من اجلدول )61( ما يلي :

% ، اأما على م�صتوى اجلن�س فتبلغ حوايل  • ت�صل ن�صبة تعمني الإداريني اإىل حوايل 59	

28% للذكور ، وترتفع لتبلغ 70% لالإناث .

% يف مدار�س الظاهرة ، بينما تنخف�س  • اأعلى ن�صبـــة تعمني لالإداريني ت�صل اإىل 93	

تلك الن�صبة اإىل 50% يف منطقة الداخلية .

موؤ�صر ) 49( : ن�صبة النوع والتعمني للإداريني يف املدار�س اخلا�صة

جدول )61 ( : ن�صبة الإناث ون�صبة التعمني للإداريني باملدار�س اخلا�صة

املنطقة 

نــ�شـبة الــتعمــني %

ن�شبة الناث

اجلــملـة %اناثذكور

2767.355.270 م�شقط

31.369.757.167.3الباطنة )�شمال(

208169.280.8الباطنة )جنوب(

52.45095.5 الداخليــــة

63.954.785.7 ال�شرقية )جنوب(

57.157100 ال�شرقية )�شمال(

8080100 الربميي

10091.79380الظاهرة 

3088.477.381.1 ظفار

27.57059.475جــــملـة

ت�صري البيانات التالية لن�صبة النوع والتعمني لـ )524( اإداريًا واإدارية يف املدار�س اخلا�صة يف العام الدرا�صي 2009/2008م 

% من اإجمايل الإداريني باملدار�ـــس اخلا�صة ، وت�صل ن�صبة  • متثـــل الإناث حـــوايل75	

الإداريات الإناث اإىل 100% يف مدار�س الربميي وال�صرقية )�صمال( .

•نالحـــظ يف جميـــع املناطق التعليميـــة اأن ن�صبة تعمني الإداريـــات الإناث ل تقل عن  	
حـــوايل 52% ، بينما  تبلـــغ ن�صبة تعمني الإداريني الذكـــور 100%  يف الظاهرة ، ول 

تزيد عن 31% يف باقي املناطق.
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�صكل )59(:  ن�صبة الإداريات الإناث يف املدار�س اخلا�صة
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موؤ�صر ) 49( : ن�صبة النوع والتعمني للإداريني يف املدار�س اخلا�صة

ويظهر من اجلدول )62( ما يلي :

% من  • متثل املدار�س اخلا�صة يف العام الدرا�صي 2009/2008م حوايل 16% من اإجمايل املدار�س احلكومية واخلا�صة ، وبها حوايل 10% من اإجمايل ال�صعب وحوايل 7	

التالميذ. جملة 

م ، ومبعدل منو �صنوي ي�صل  • اإن اأعداد املدار�س اخلا�صة قد ارتفعت من 158 مدر�صة يف العام الدرا�صي 2006/2005م اإىل 200 مدر�صة يف العام  الدرا�صي 2009/2008	

حلوايل ) %8.2(.

. )% • كما ارتفعت اأعداد ال�صعب باملدار�س اخلا�صة من 1635 �صعبة اإىل اأكرث من 2200 ومبعدل منو �صنوي ي�صل حلوايل )10.4	

 )% • ارتفع اإجمايل التالميذ امللتحقني باملدار�س اخلا�صة اإىل اأكرث من 43األف تلميذًا وتلميذة ومبعدل منو �صنوي حوايل )15.3	

موؤ�صر )50 ( :  مـ�صـاهـمة الــقـطــاع الـخا�س فـي الـتـعـلـيـم 

ي�صـــري اجلـــدول )62( ملـــدى م�صاهمة القطاع اخلا�س يف التعليم ، وتظهر البيانات الإح�صائية منوًا تدريجيًا يف ن�صبـــة امل�صاهمة يف تقدمي اخلدمة التعليمية ، حيث ت�صري البيانات 

اإىل ما يلي : 

جدول )62( : تطور نـ�صـبة مـ�صـاهـمة الـقـطاع اخلا�س فـي الـتعـليـم

العام الدرا�شي

ن�شبة املدار�س اخلا�شةجملة املدار�س اخلا�شة جملة املدار�س )حكومي و خا�س(

تالميذ�شعبمدار�ستالميذ�شعبمدار�ستالميذ�شعبمدار�س

2006/200512042129959625715816352818313.17.64.7

2007/200612232159559573617017273213413.97.95.3

2008/200712262183059061017420323737414.29.36.3

2009/20081247218725837282002205433961610.17.4
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�صكل )60( : ن�صبة املدار�س وال�صعب والتلميذ يف املدار�س اخلا�صة للإجمايل 

)حكومي وخا�س(
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ومن خالل البيـــــانات الإح�صـــــــــائية حول تطور عنا�صـــــر التعــــليم باملدار�س اخلا�صة ح�صب املناطق التعليمية يف الفرتة من 2006/2005م اإىل 2009/2008م فنالحظ من 

اجلدول )62 ( ما يلي :

•�صجلت اأعلى ن�صبة منو يف عدد املدار�س يف منطقتي  ال�صرقية )جنوب( والربميي، بينما مل ترتفع اأعداد املدار�س يف حمافظة م�صندم ، و منطقة الظاهرة  طول الأربع �صنوات  	
املا�صية .

•وكان اأعلى ارتفع لإجمايل التالميذ يف كل من منطقتي  الباطنة )�صمال(  وال�صرقية )جنوب(،والأقل يف منطقة الظاهرة. 	
•و �صهدت منطقتا الباطنة )جنوب( وال�صرقية )�صمال( اأعلى ن�صبة منوا يف اأعداد ال�صعب . 	

م . • مت اإلغاء املدر�صة اخلا�صة يف منطقة  الو�صطى التي اأن�صئت يف عام 2007/2006	

% ، وت�صم مدار�صها اأكرث من  • حمافظة م�صقط مازالت ت�صتحوذ على اأكرث من 41% من جملة املدار�س اخلا�صة بال�صلطنة حيث يبلغ معدل النمو ال�صنوي ملدار�صها اخلا�صة 9	

ن�صف عدد التالميذ ، وتزايد اأعداد  ال�صعب فيها لي�صل اىل  ن�صبة  %7.5.
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جدول )  63(: التطور يف عنا�صر التعليم باملدار�س اخلا�صة خلل الفرتة من 2006/2005م اىل 2009/2008م

الـمنـطـقة
متو�شط النمو ال�شنوي%الــعـام الـــدرا�شــــــي 2006/20052007/20062008/20072009/2008

 م�شقط

646871839مدار�س
988973119212297.5�صعب

1558517403201732317514تالميذ
الباطنة 

)�شمال(

171920228.9مدار�س
12815619723522.2�صعب

278333354239483220تالميذ
الباطنة 

)جنوب(

141616164.5مدار�س
9110312713915�صعب

178421172469279015.9تالميذ

الداخليــــة

161615195.8مدار�س
8489861047.3�صعب

158917341847227412.6تالميذ
ال�شرقية 

)جنوب(

1416182012.5مدار�س
10313515416516.8�صعب

237128843341404719.3تالميذ
ال�شرقية 

)�شمال(

78898.6مدار�س
3142475017.1�صعب

55170678888717تالميذ

الربميي

222314.3مدار�س
3336394813.2�صعب

63568178194414تالميذ

الظاهرة 

66660مدار�س
3441454711.3�صعب

7078108698968.1تالميذ

 ظفار

171717217.2مدار�س
1381461401829.6�صعب

208723652747344918تالميذ

الو�شطى

   1 مدار�س

   2 �صعب

   22 تالميذ

 م�شندم

11110مدار�س
54566.2�صعب

91771201023.8تالميذ

اجلملة

1581701742008.1مدار�س
163517272032220510.4�صعب

2818332134373744339615.3تالميذ
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فهر�س اجلداول
رقم ال�صفحةاجلداول

15الف�شل الأول : املـــدار�ص

16جدول ) 1(: توزيع املدار�س احلكومية ح�صب اأدنى و اأعلى �صف للعام الدرا�صي 2009/2008 م 

18جدول )2(: حجم املدار�س احلكومية ح�صب عدد الطلبة للعام الدرا�صي 2008 /2009م 

20جدول )3(: حجم املدار�س احلكومية  من حيث عدد ال�صعب للعام الدرا�صي 2008 /2009 م

22جدول )4(: عدد ون�صبة املدار�س و ال�صعب و الطلبة يف الفرتة امل�صائية و ن�صبتها يف كل منطقة تعليمية للعام الدرا�صي 2008 /2009م

25الف�شل الثاين : الطلبة

26جدول )5(:  اأعداد الطلبة من 2003م اإىل 2008م

28جدول )6(: ن�صبة النوع )ن�صبة الإناث اإىل الذكور( لطلبة املدار�س احلكومية للعام الدرا�صي 2009/2008 م

30جدول )7(: متو�صط الكثافة ال�صفية يف املدار�س احلكومية للعام الدرا�صي 2008/ 2009م

32جدول )8(: الن�صبة املئوية لتوزيع الطلبة ح�صب العمر وال�صف للمدار�س احلكومية للعام الدرا�صي 2009/2008م

34جدول )9(: تطور ن�صبة طلبة �صفوف التعليم الأ�صا�صي من اإجمايل طلبة ال�صفوف )1 -10( باملدار�س احلكومية

36جدول )10(: تطور ن�صبة الطلبة غري الُعمانيني يف املدار�س احلكومية ح�صب املنطقة التعليمية

38جدول )11(: ن�صب ال�صتيعاب بال�صف الأول للمدار�س احلكومية واخلا�صة 

40جدول )12(: تطور ن�صب اللتحاق ح�صب ال�صفوف الدرا�صية 

42جدول )13(: تطور ن�صب الإعادة للمدار�س احلكومية و اخلا�صة ح�صب ال�صف و النوع

44جدول) 14(: تطور ن�صب النقطاع خالل الفرتة من 2005/2004م اإىل 2008/2007م يف املدار�س احلكومية واخلا�صة

46جدول )15(:  معدل الرتفيع ) مدار�س حكومية و خا�صة ( يف الفرتة من   2003 /2004م  اإىل 2007 /2008م

48جدول )16(: تطور ن�صب اختيار طلبة ال�صف احلادي ع�صر للمواد خالل الفرتة من 2005/2004م اإىل 2008 / 2009م

53الف�شل الثالث : امل�ارد الب�شرية

54اأوًل : املعلمون

54جدول )17(: ن�صب تعمني املعلمني باملدار�س احلكومية للعام الدرا�صي 2008 /2009م

55جدول )18(: ن�صب تعمني املعلمني الُعمانيني ح�صب نوع التعليم  يف العام الدرا�صي 2008 / 2009م

56جدول )19(:  ن�صبة تعمني املعلمني ح�صب النوع و التخ�ص�س للعام الدرا�صي 2008/ 2009م

58جدول )20(: توزيع املعلمني الُعمانيني ون�صبتهم ح�صب �صنوات اخلربة للعام الدرا�صي 2009/2008م

59جدول )21(: ن�صيب املنطقة من معلمي مواد التنمية الفردية

61ثانيًا : الإداريون والفنيون 

61جدول )22(: ن�صب تعمني الإداريني والفنني باملدار�س احلكومية للعام الدرا�صي 2009/2008م

62جدول )23(: ن�صبة توزيع املدار�س والإداريني ح�صب نوع املدر�صة للعام 2009/2008م

63جدول )24(: عدد املدار�س ح�صب توزيع الإداريني و الفنيني  بها ح�صب املناطق التعليمية للعام الدرا�صي 2008 /2009م

64ثالثا: العاملون يف ديوان عام الوزارة و مديريات و اإدارات املناطق التعليمية

64جدول )25(: تطور ن�صبة املوظفات العامالت بديوان عام الوزارة ودواوين املناطق التعليمية اإىل الذكور

65جدول )26(: تطور ن�صبة التعمني للعاملني بديوان عام الوزارة و املناطق التعليمية من عام 2004 /2005م و حتى 2008 /2009م  

66رابعَا: بيانات اخلدمة املدنية

66جدول )27(: ن�صبة املوظفني العاملني بوزارة الرتبية و التعليم امل�صجلة باخلدمة املدنية حتى 30 / 12 /2008م 

68جدول )28(: ن�صبة التعمني بالوزارة مقارنة بن�صبة التعمني جلملة موؤ�ص�صات اخلدمة املدنية حتى 31 / 12/ 2008م  

69جدول )29( : التعيينات بالوزارة مقارنة بالتعيينات يف موؤ�ص�صات اخلدمة املدنية يف العام 2008 

70خام�صًا : بيانات التدريب

70جدول)30(: تطور اأعداد الربامج التدريبية املركزية واأعداد امل�صتفيدين منها ح�صب نوع الربنامج خالل الأعوام من 2007/2006م حتى 2008 / 2009م



رقم ال�صفحةتابع اجلداول

71جدول )31(: تطور اأعداد الربامج التدريبية املركزية املنفذه داخل و خارج ال�صلطنة واأعداد امل�صاركني بها خالل العاميني الدرا�صيني  2007 /2008م و 2008 /2009م

72جدول )32(: اأعداد الدار�صني يف الدرجات العلمية داخل وخارج ال�صلطنة وفقا لأنظمة الدرا�صة ح�صب الإمناء املهني للعام الدرا�صي 2008  /2009م

75الف�شل الرابع : حم� الأمية وتعليم الكبار

76جدول )33(: تطور عنا�صر التعليم يف مراكز حمو الأمية

78جدول )34(: ن�صب �صعب مراكز حمو الأمية و الدار�صني و الدار�صات ح�صب املنطقة التعليمية للعام الدرا�صي 2008 /2009م

81جدول )35(: تطور عدد الدار�صني مبراكز حمو الأمية ح�صب اجلن�س واملنطقة

84جدول )36(: :عدد الدار�صني و ال�صعب  القائمني بالتدري�س يف القرى املتعلمة ملحو الأمية يف العام الدرا�صي 2008 /2009م

86جدول )37(: تطور عنا�صر التعليم يف مراكز تعليم الكبار

88جدول )38(: ن�صب �صعب مراكز تعليم الكبار و الدار�صني و الدار�صات ح�صب املنطقة التعليمية للعام الدرا�صي 2009/2008م

89جدول )39(: تطور عدد الدار�صني بتعليم الكبار )درا�صة منتظمة( ح�صب اجلن�س واملنطقة

91جدول )40(:  تطور عدد الدار�صني بتعليم الكبار )درا�صة حرة( ح�صب النوع

93الف�شل اخلام�ص : الرتبية اخلا�شة

94جدول )41(: تطور اأعداد الدار�صني مبدار�س الرتبية اخلا�صة ح�صب نوع الإعاقة

95جدول )42(: تطور اأعداد الدار�صني مبدار�س الرتبية اخلا�صة ح�صب مكان الدرا�صة

96جدول )43(: تطور اأعداد املدار�س والدار�صني يف م�صروع الدمج

97جدول )44(: اأعداد املدار�س والدار�صني يف كل منطقة من املناطق املطبقة مل�صروع الدمج

98جدول )45(: تطور ن�صب التعمني للمعلمني والإداريني مبدار�س الرتبية اخلا�صة داخل ال�صلطنة

101الف�شل ال�شاد�ص : النفاق على التعليم

102جدول)46(: تطور موازنة الوزارة خالل الأعوام2005/2004م اإىل 2009/2008م

104جدول )47(: متو�صط تكلفة الطالب ح�صب نوع التعليم

105جدول )48(: تطور متو�صط تكلفة الطالب ح�صب نوع التعليم

109الف�شل ال�شابع : ا�شتخدام التكن�ل�جيا يف التعليم

111جدول )49(: اآلية توزيع الأجهزة التعليمية مبدار�س ال�صلطنة

112جدول )50(:  عدد الجهزة التعليمية ح�صب حجم املدر�صة لعدد ال�صعب يف كل  منطقة تعليمية  

114جدول )51(: عدد املباين املدر�صية  التي تعمل باملولد الكهربائي ح�صب املنطقة و نوع التعليم

جدول )52(: عدد املدار�س احلكومية التي يوجد بها انرتنت يف العاميني الدرا�صيني 2007 / 2008م و 2008 /2009م و ن�صبة هذه املدار�س لإجمايل 

مدار�س كل منطقة يف العام الدرا�صي 2008 /2009م

116

118جدول )53(: عدد معلمي تقنية املعلومات و ن�صبتهم من اإجمايل معلمي املنطقة التعليمية ح�صب النوع 

121الف�شل الثامن : املدار�ص اخلا�شة

122جدول )54(: ن�صبة عنا�صر التعليم للمدار�س اخلا�صة على املناطق التعليمية  للعام الدرا�صي  2009/2008 م

124جدول )55(: حجم املدار�س اخلا�صة ح�صب عدد الطلبة يف كل منطقة للعام الدرا�صي  2008/ 2009م

126جدول )56(: توزيع املدار�س اخلا�صة وفقًا لعدد ال�صعب ح�صب املنطقة التعليمية  للعام الدرا�صي  2009/2008م

128جدول )57(: ن�صبة الطالبات يف املدار�س اخلا�صة ح�صب نوع التعليم و املنطقة التعليمية للعام الدرا�صي  2008 /2009م

131جدول )58(: ن�صبة التالميذ غري الُعمانيني باملدار�س اخلا�صة ح�صب املنطقة واملرحلة للعام الدرا�صي  2009/2008 م

132جدول )59(: ن�صب توزيع املعلمني ح�صب النوع يف املدار�س اخلا�صة للعام الدرا�صي 2009/2008م

134جدول )60(: ن�صب تعمني املعلمني ح�صب نوع التعليم واملنطقة يف املدار�س اخلا�صة للعام الدرا�صي 2009/2008م

136جدول )61(: ن�صبة الإناث ون�صبة التعمني لالإداريني باملدار�س اخلا�صة

138جدول )62(: تطور نـ�صـبة مـ�صـاهـمة الـقـطاع اخلا�س فـي الـتعـليـم

140جدول )63(: التطور يف عنا�صر التعليم باملدار�س اخلا�صة خالل الفرتة من 2006/2005م اىل 2009/2008م



فهر�س الأ�شكال
رقم ال�صفحةالأ�صكال

15الف�شل الأول : املـــدار�ص

19�صكل )1(: حجم املدار�س احلكومية ح�صب اأعداد الطلبة

21�صكل )2(: حجم املدار�س احلكومية ح�صب عدد ال�صعب للعام الدرا�صي 2009/2008م

23�صكل )3(: تطور ن�صبة املدار�س امل�صائية

23�صكل )4(:  ن�صبة املدار�س امل�صائية يف املناطق التعليمية لالإجمايل

25الف�شل الثاين : الطلبة

27�صكل )5(: تطور اأعداد طلبة ال�صف الأول

27�صكل )6(: تطور اأعداد الطلبة يف ال�صفوف )12-1(

29�صكل )7(: ن�صبة النوع اإناث / ذكور يف كل منطقة

31�صكل )8(: مقارنة الكثافة ال�صفية بالن�صاب املحدد للعام الدرا�صي 2008 /2009م

33�صكل )9(:  ن�صبة التالميذ يف العمر الفرتا�صي ح�صب ال�صف ونوع التعليم

35�صكل )10(: مقارنة ن�صبة الطلبة يف التعليم الأ�صا�صي والعام باملدار�س احلكومية يف العام الدرا�صي 2008 / 2009م 

35�صكل )11(: تطور ن�صبة طلبة احللقة الأوىل من اإجمايل طلبة ال�صفوف )4-1(

37�صكل )12(: ن�صبة التالميذ غري الُعمانيني يف املدار�س احلكومية

39�صكل )13(: تطور ن�صبة اللتحاق ملن هم يف �صن 6 �صنوات

41�صكل )14(: تطور ن�صبة اللتحاق ملن هم يف �صن املرحلة

43�صكل )15(: تطور اإجمايل ن�صب الإعادة ح�صب النوع

45�صكل )16(: تطور ن�صب الإنقطاع ح�صب ال�صفوف الدرا�صية

50�صكل )17(: تطور ن�صب اختيار طلبة ال�صف احلادي ع�صر للمواد الدرا�صية

53الف�شل الثالث : امل�ارد الب�شرية

54اأوًل : املعلمون

55�صكل )18(: ن�صبة املعلمني الُعمانيني يف كل مرحلة للعام الدرا�صي 2009/2008م

60�صكل )19(:  ن�صيب املنطقة من معلمي مواد التنمية الفردية

64رابعَا: بيانات اخلدمة املدنية

66�صكل )20(:  ن�صبة املوظفني بوزارة الرتبية والتعليم امل�صجلة باخلدمة املدنية لعام 2008 /  2009م 

67�صكل )21(:  ن�صبة الُعمانيني بالوزارة من اإجمايل الُعمانيني باخلدمة املدنية 

67�صكل )22(:  ن�صبة غري الُعمانيني بالوزارة من اإجمايل غري الُعمانيني باخلدمة املدنية

67�صكل )23(:  ن�صبة الذكور بالوزارة من اإجمايل الُعمانيني باخلدمة املدنية 

67�صكل )24(:  ن�صبة الإناث بالوزارة من اإجمايل الإناث باخلدمة املدنية 

68�صكل )25(: ن�صبة التعمني بالوزارة مقارنة باخلدمة املدنية

69�صكل )26(:  ن�صبة املعينني بالوزارة من اإجمايل املعينني باخلدمة املدنية يف العام الدرا�صي 2009/2008م

70خام�صًا : بيانات التدريب

71�صكل )27(: ن�صبة امل�صتفيدين من الربامج التدريبية املركزية املعاد تنفيذها ح�صب نوع التعليم يف العام الدرا�صي 2009/2008م

72�صكل )28(: ن�صبة الدار�صني ح�صب نوع البتعاث للعام الدرا�صي 2009/2008م

73�صكل )29(: ن�صبة الدار�صني ح�صب نوع البتعاث

74الف�شل الرابع : حم� الأمية وتعليم الكبار

77�صكل )30(: تطور جملة ال�صعب



مت بحم��د اهلل

رقم ال�صفحةتابع الأ�صكال

77�صكل )31(: تطور جملة الدار�صني

77�صكل )32(: ن�صبة الدار�صني يف مراكز حمو الأمية ح�صب النوع

79�صكل )33(: ن�صبة الدار�صني والدار�صات مبحو الأمية يف كل منطقة لالإجمايل

82�صكل )34(: تطور عدد الدار�صني مبحو الأمية ح�صب النوع واملنطقة

87�صكل )35(: تطور جملة ال�صعب

87�صكل )36(: تطور جملة الدار�صني

90�صكل )37(: تطور عدد الدار�صني بتعليم الكبار )درا�صة منتظمة ( ح�صب النوع واملنطقة

91�صكل )38(: تطور عدد الدار�صني بتعليم الكبار )درا�صة حرة( ح�صب النوع

93الف�شل اخلام�ص : الرتبية اخلا�شة

94�صكل )39(: ن�صبة الدار�صني ح�صب نوع الإعاقة واجلن�س لهذا العام

96�صكل )40(: تطور اأعداد املدار�س املطبقة مل�صروع الدمج

96�صكل )41(: تطور اأعداد الدار�صني باملدار�س املطبقة مل�صروع الدمج

99�صكل )42(: تطور ن�صب التعمني للمعلمني والإداريني مبدار�س الرتبية اخلا�صة داخل ال�صلطنة

101الف�شل ال�شاد�ص : الإنفاق على التعليم

103�صكل )43(:  تطور اإجمايل موازنة الوزارة املعدلة

106�صكل )44(:  تطور متو�صط تكلفة الطالب يف التعليم الأ�صا�صي ح�صب احللقة

106�صكل )45(:  تطور متو�صط تكلفة الطالب يف التعليم العام

109الف�شل ال�شابع : ا�شتخدام التكن�ل�جيا يف التعليم

113�صكل )46(:  اأعداد الآجهزة التعليمية ح�صب اآلية توزيعها

117�صكل )47(:  مقارنة ن�صب املدار�س التي يتوفر لديها خدمة النرتنت 

119�صكل )48(:  اأعداد معلمي تقنية املعلومات يف كل منطقة

119�صكل )49(:  ن�صبة معلمي تقنية املعلومات لإجمايل املعلمني يف كل منطقة

121الف�شل الثامن : املدار�ص اخلا�شة

123�صكل )50(:  الن�صبة املئوية لتوزيع عنا�صر التعليم للمدار�س اخلا�صة على املناطق التعليمية لالإجمايل 

125�صكل )51(:  حجم املدار�س اخلا�صة ح�صب اأعداد الطلبة

127�صكل )52(:  ن�صبة حجم املدار�س اخلا�صة ح�صب عدد ال�صعب

129�صكل )53(:  ن�صبة الطالبات ح�صب نوع التعليم

130�صكل )54(:  تطور اأعداد الطلبة غري الُعمانيني يف الفرتة من 2006/2005م اإىل 2009/2008م

131�صكل )55(:  ن�صبة التالميذ غري  الُعمانيني ح�صب ال�صفوف الدرا�صية

133�صكل )56(:  ن�صبة املعلمات ح�صب املنطقة ونوع التعليم

135�صكل )57(:  ن�صبة املعلمني يف ريا�س الأطفال ح�صب اجلن�صية

135�صكل )58(:  ن�صبة املعلمني يف  التعليم الأ�صا�صي ح�صب اجلن�صية

137�صكل )59(:  ن�صبة الإداريات الإناث يف املدار�س اخلا�صة

139�صكل )60(  ن�صبة املدار�س وال�صعب والتالميذ يف املدار�س اخلا�صة لالإجمايل )حكومي وخا�س(
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