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االقتصادية واملعلوماتية  للدراسات  الفينيق  بها مركز  التي يقوم  البحثية  الجهود  يف سياق 

منها،  يعاين  التي  واالختالالت  والتحديات  وسياساته  األردين  العمل  سوق  واقع  لتحليل 

التي تم تناولها خالل السنوات املاضية يف العديد من الجوانب والقطاعات، وقد كشفت 

الدراسات والتقارير التي اعدها املركز عن العديد من التشوهات واالختالالت التي يعاين 

منها سوق العمل األردين. وقد ارتأينا يف املركز تناول جانب مل نتناوله من قبل، يتمثل يف 

تحليل الوظائف التي يتم االعالن عنها يف الصحف األردنية املقروءة خالل عام 2016. وقد 

جاءت فكرة إجراء هذه الدراسة عىل خلفية ارتفاع معدالت البطالة يف األردن والتي وصلت 

خالل الربع الثالث من عام 2016 إىل 15.8 باملائة موزعة بني الذكور واالناث بواقع 13.8 

أعداد  تنامي  خلفية  الدراسة عىل  فكرة  جاءت  كذلك  التوايل.  عىل  باملائة   25.2 و  باملائة 

حيث  مسبوقة،  غري  مستويات  إىل  األردين  العمل  سوق  يف  )الوافدين(  املهاجرين  العامل 

قاربت التقديرات الحكومية أعدادهم باملليون عامل وافد )مهاجر(، ثلثيهم يعملون بشكل 

غري نظامي )ال يحملون تصاريح عمل(.

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل طبيعة الوظائف التي يطلبها سوق العمل األردين، 

التي  التي يطلبها، إىل جانب املهارات  التخصصات  من حيث نوع املهن املطلوبة ونوعية 

يحتاجها، باإلضافة إىل تخصيص هذه الوظائف للرجال والنساء، والدولة التي يتم االعالن 

عن الوظائف للعمل فيها، يضاف إىل ذلك الخربات العملية املطلوبة لشغل الوظائف.

وتعود أهمية أجراء هذه الدراسة إىل توفري معلومات ملراجعة أو تطوير سياسات تشغيل 

وإعادة  األردن،  يف  العمل  حاجات سوق  بني  الفجوة  تجسري  شأنها  من  تعليم،  وسياسات 

البطالة  إىل جانب تخفيض مستويات  العمل،  لالنخراط يف سوق  الجدد  الخريجني  تأهيل 

وخاصة بني الشباب. 

املقدمة:
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لغايات اجراء هذه الدراسة وتحقيق أهدافها، تم إجراء 

لعينة مكونة من 2042 وظيفة تم اإلعالن عنها  تحليل 

يف الصحف األردنية املقروءة خالل عام 2016، حيث تم 

تحليل إعالنات الوظائف يف كل من صحيفة الرأي والغد 

والدستور، وقد تم اختيار العينة عىل مرحلتني، حيث تم 

رصد كافة اإلعالنات من خالل شهري كانون الثاين ومتوز 

من عام 2016. وقد تم اختيار هذين الشهرين ألسباب 

يف  السنوية  الطلب  مستويات  يعكسان  بأنهام  تتعلق 

الوظائف  كافة  تحليل  تم  وقد  ومنتصفها.  السنة  بداية 

الوظيفة/ نوع  يف:  متثلت  املؤرشات  من  مجموعة  وفق 

املطلوبة،  واملهارات  والفني،  العلمي  والتخصص  املهنة 

والخربات  االجتامعي،  النوع  حسب  الوظائف  وتوزيع 

املطلوبة ومكان العمل.

نتائج الدراسة

الوظائف واملهن:

سلّم  أعىل  واملاليّة  اإلداريّة   واملهن  الوظائف  احتلت 

األردنية  اإلعالم  املعلن عنها يف وسائل  الوظائف واملهن 

بلغت 29.1 % من  املقروءة خالل عام 2016، وبنسبة 

مجمل إعالنات الوظائف، تلتها إعالنات الوظائف واملهن 

الوظائف  التعليميّة وبنسبة 22.1 %، ومن ثم إعالنات 

واملهن التقنية واليدويّة بنسبة 12.9 %، ومن ثم إعالنات 

الوظائف واملهن الصحيّة  والطبيّة املساعدة بنسبة 7.7 

%، فيام بلغت نسبة إعالنات الوظائف واملهن الخاصة 

باألطباء 6.9 %. تلتها إعالنات الوظائف واملهن الهندسيّة 

واملطاعم  الفندقة  وظائف  إعالنات  ثم   %  5.4 وبنسبة 

وبنسبة 4.6 %، وإعالنات مهن تكنولوجيا املعلومات 3.4 

%، وإعالنات السائقني 3.1 %  وأخرياً إعالنات املهن التي 

ال تتطلب عامل بدون مهارات بنسبة 3.1 %. 

املنهجية:

جدول )1(: قامئة بأهم الوظائف واملهن التي أُعلن عنها يف سوق العمل خالل عام 2016
النسبة املؤيّةالتكراراتالوظائف/ املهن

59429.1مهن  إداريّة  وماليّة

45222.1مهن  تعليميّة

26412.9مهن  فنيّة  ويدويّة

1587.7مهن صحية وطبية مساعدة

1406.9مهن طبية )أطباء(

1115.4مهن هندسية

944.6مهن يف الفندقة واملطاعم

703.4مهن تكنولوجيا معلومات

643.1سائقني

633.1عامل )بدون مهارات(

321.6مهن متفرقة

2042100.0املجموع
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يشري الجدول أدناه إىل أنَّ غالبيّة الوظائف واملهن التي 

تعليمي  أعلن عنها خالل عام 2016 مل تشرتط مستوى 

نسبة  بلغت  عنها؛ حيث  املعلن  الوظيفة  لشغل  محدد 

اإلعالنات التي مل تحّدد مستوى علمي محدد 55.2 %، 

تلتها  اإلعالنات التي حددت درجة البكالورويس بـنسبة 

الدكتوراة  شهادة  حّددت  التي  اإلعالنات  ثم   ،%  26.1

بنسبة 7.6 %، ثم اإلعالنات التي حّددت شهادة دبلوم 

التي حّددت  كلية مجتمع بنسبة 5.5 %، ثم اإلعالنات 

التي  اإلعالنات  تلتها   ،  %  4.2 بنسبة  املاجستري  شهادة 

 % 1.2 بنسبة  العامة فام دون  الثانويّة  حددت شهادة 

املهني  التدريب  شهادة  حّددت  التي  اإلعالنات  وأخرياً 

بنسبة 0.3 %.

جدول ) 2 (: توزيع الوظائف واملهن حسب املستوى التعليمي املطلوب
النسبة  املؤيّةالتكراراتاملستوى التعليمي املطلوب 

112755.2غري محدد

53326.1بكالوريوس

1557.6دكتوراة

1125.5دبلوم  كليّة مجتمع

854.2ماجستري

241.2 ثانويّة فام دون 

.63تدريب مهني

2042100.0املجموع

الوظائف حسب التخصصات العلمية: 

تشري الدراسة إىل أنَّ  غالبيّة الوظائف واملهن املعلن عنها 

مل تشرتط إلشغالها تخصصات علمية محددة؛ إذ بلغت 

التي مل تحدد تخصص معنّي 59.2  املهن  نسبة إعالنات 

% ، فيام بلغت نسبة اإلعالنات التي تطلب تخصصات 

يف مجال العلوم الصحيّة والطبيّة 8.0 %، وهي تقل عن 

نسبة الوظائف الصحية والطبية املختلفة )اطباء ومهن 

مساعدة(، حيث بلغت ما يقارب 15.0 %، والذي ميكن 

ذو  تخصص  تشرتط  كانت  االعالنات  بعض  أن  تفسريه 

عالقة باملهنة، وبعضها يفرتض أن يحمل املتقدم تخصص 

إعالنات  أما  مبارشة.  ذلك  إىل  االشارة  دون  عالقة  ذو 

املهن التي اشرتطت تخصصات يف مجال العلوم اإلنسانيّة 

املختلفة والتي مل تحّدد تخصص معني إلشغالها فبلغت 

نسبتها 7.2 %، فيام بلغت نسبة إعالنات الوظائف التي 

نسبة  وبلغت   ،%  6.8 هندسيّة  تخصصات  اشرتطت 

مجال  يف  تخصصات  تتطلب  التي  الوظائف  إعالنات 

الوظائف و املهن حسب املستوى التعليمي املطلوب:
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تخصصاً  تحّدد  مل  والتي  واالقتصاديّة  اإلداريّة  العلوم 

معينا إلشغالها 6.7 %، وبلغت نسبة إعالنات املهن التي 

تطلب أي تخصص ذو عالقة بالوظيفة  5.4 %، ثم تلتها 

جدول ) 3(: توزيع الوظائف واملهن املعلن عنها حسب التخصصات العلمية الالزمة الشغال الوظائف
النسبة املؤيةالتكراراتالتخصص املطلوب

120859.2غري محدد

1648.0علوم  صحيّة  وطبيّة

1487.2علوم  إنسانيّة

1396.8علوم  هندسيّة

1366.7علوم  إداريّة  واقتصاديّة

1115.4أي تخصص ذو عالقة

703.4تكنولوجيا معلومات

663.2علوم بحتة

2042100.0املجموع 

تشري نتائج الدراسة إىل أنَّ 12.8 % من إعالنات الوظائف 

اشرتطت بشكل مبارش اتقان مهارة العمل عىل الحاسوب، 

كذلك اشرتطت ما نسبته 19.4 % من الوظائف املعلن 

بعني  األخذ  )مع  اإلنجليزيّة،  اللغة  اتقان  مهارة  عنها 

االعتبار أنَّ ما يقارب 16.0 % فقط من الوظائف التي تمَّ 

اإلعالن عنها كانت باللغة اإلنجليزيّة، األمر الذي يشري إىل 

اللغة االنجليزية  اتقان  التي تتطلب  أنَّ نسبة الوظائف 

املعلومات  تكنولوجيا  تخصص  مجال  يف  املهن  إعالنات 

يف  املهن  إعالنات  نسبة  بلغت  وأخرياً   ،%  3.4 بنسبة 

الكيمياء واألحياء  البحثيّة مثل  العلوم  مجال تخصصات 

والرياضيات والفيزياء 3.2 %.

أعىل من ذلك، أما الوظائف التي  اشرتطت اتقان مهارات 

فنيّة ذات عالقة بالوظيفة املطلوبة فقد بلغت 14.3 %. 

مهارات  تحدد  التي مل  الوظائف  بإعالنات  يتعلق  وفيام 

مهارات  اتقان  ضمناً  افرتضت  غالبيتها  فإنَّ  محددة، 

الحاسوب  عىل  العمل  مهاريت  واتقان  بالوظيفة،  تتعلق 

واللغة االنجليزية.

املهارات االضافية املطلوبة لشغل الوظائف:
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الخربات  العمليّة:

الوظائف  إعالنات  غالبيّة  أنَّ  إىل  الدراسة  نتائج  تشري 

خالل عام 2016 مل تحدد سنوات خربة عملية محددة؛ 

سنوات خربة  تحدد  مل  التي  اإلعالنات  نسبة   بلغت  إذ 

املُعلن  الوظائف  مجمل  من   %  62.2 الوظيفة  الشغال 

عنها، يف حني اشرتطت ما نسبته  20.2 % من اإلعالنات 

توزيع الوظائف حسب مكان العمل: 

يشري الجدول أدناه إىل أنَّ 79.5 % من إعالنات الوظائف 

يف األردن خالل عام 2016  كانت للعمل داخل األردن، 

فيام  سنوات،   3  –  1 بني  ما  تراوحت  عمليّة   خربات  

اشرتطت  10.3 % من  اإلعالنات خربات  عمليّة تراوحت 

الوظائف  إعالنات  نسبة  وبلغت  - 6 سنوات،   4 بني  ما 

التي اشرتطت سنوات خربة بني 7 - 10 سنوات 5.5 % ، 

بينام اشرتطت ما نسبته 1.6 % من هذه اإلعالنات أكرث 

من عرش سنوات خربة.

جدول ) 5(: توزيع الوظائف واملهن املعلن عنها حسب سنوات الخربة العملية املطلوبة لشغل الوظائف
النسبة املؤيةالتكراراتالخربات املطلوبة

127562.4مل يتم تحديد خربات 

141320.2 - 3 سنة 

421010.3 - 6 سنة

71125.5 - 10 سنة

321.6أكرث من 10 سنوات

2042100.0املجموع

بينام بلغت نسبة إعالنات الوظائف للعمل خارج األردن 

20.0 % غالبيتها الكبرية يف دول الخليج.

جدول ) 4 (: املهارات االضافية املطلوبة لشغل الوظائف املعلن عنها
النسبة املؤيّةالنسبة املؤيّةالنسبة املؤيّةاملهارات املطلوبة

12.887.2100.0اتقان العمل عىل الحاسوب

19.480.6100.0اتقان اللغة  اإلنجليزيّة

14.385.7100.0مهارات  فنيّة ذات عالقة بالوظيفة املطلوبة

29.870.2100.0مل يتم تحديد مهارات
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الوظائف واملهن حسب تخصيصها للنوع  االجتامعّي:

إعالنات  من  الكربى  الغالبية  أن  الدراسة  نتائج  تشري 

الوظائف التي نرشت يف عام 2016 يف الصحف األردنية مل 

تحدد جنس معني الشغال الوظيفة، يف حني بلغت نسبة 

جدول ) 7 (: توزيع الوظائف واملهن حسب تخصيصيها للنوع  االجتامعّي )ذكور واناث(
النسبة  املؤيّةالتكراراتالنوع  االجتامعّي

1999.7ذكور

2039.9 إناث

164080.4غري محدد

2042100.0املجموع

أن  للوظيفة عىل  املتقدم  التي حّددت جنس  اإلعالنات 

يكون من الذكور 9.7 %، فيام بلغت نسبة اإلعـــالنات 

أنثى  يكــون  أن  للـوظيفة  املتقدم  جنس  حّددت  التي 

 .% 9.9

اللغة التي نرش بها اإلعالن:

الوظائف  من  الكربى  الغالبية  أن  الدراسة  نتائج  تشري 

التي نرشت يف الصحف األردنية لعام 2016 كانت باللغة 

اإلعالنات  نسبة  بلغت  فيام   ،%  83.9 وبنسبة  العربيّة 

تجدر  حيث   .%  16.1 اإلنجليزيّة  باللغة  نرشت  التي 

باللغة  اإلنجليزيّة  اإلشارة إىل أنَّ الوظائف املعلن عنها 

كانت ملؤسسات ورشكات دوليّة وأجنبيّة تعمل يف األردن، 

باللغة  نرش  الذي  الوظائف  إعالن  أن  ذلك  إىل  يضاف 

يتقن  أن  عليه  الوظيفة  شاغل  أن  إىل  يشري  االنجليزية 

االنجليزية.

جدول ) 6 (: توزيع الوظاف حسب مكان العمل )داخل وخارج األردن(
النسبة املؤيةالتكراراتمكان العمل

162279.5داخل األردن

40920.0دول الخليج العريب

.115دول أخرى )العراق وليبيا(

2042100.0املجموع 
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الوظائف حسب النوع  االجتامعّي:

تشري نتائج الدراسة أنَّ غالبيّة إعالنات الوظائف واملهن 

املتقدمني  يف  تشرتط  مل  األردن  يف   2016 عام  خالل 

للوظائف نوعاً اجتامعيّاً محدّداً )ذكور/ إناث(، وتراوحت 

نوع  تشرتط  مل  التي  الوظائف  إلعالنات  املئوية  النسب 

اجتامعي محدد من )50 %( يف مهن السياقة و )97.1 

التفاصيل كانت  %( يف مهن تكنولوجيا املعلومات. ويف 

املساعدة  والطبيّة  الصحيّة  للمهن  الوظائف  إعالنات 

للعمل  إناثاً  اشرتطت  اذ  الوظائف  بني  من  األعىل  هي 

وبنسبة )18.4 %(،  تلتها إعالنات املهن اإلداريّة واملاليّة 

بنسبة )13.5 %(، يف حني اشرتطت )50 %( من إعالنات 

إعالنات  تلتها  الذكور،  تشغيل  السائقني  ملهنة  الوظائف 

الفنيّة واليدويّة بنسبة )27.3 %(، ثم إالعالنات  املهن  

مهن  ثم   ،%  19.0 بنسبة  مهرة  غري  عامل  طلبت  التي 

الفندقة واملطاعم بنسبة )17.0 %(.

جدول )9(: توزيع الوظائف حسب النوع  االجتامعّي
املجموعالنوع االجتامعيالوظيفة املطلوبة

مل يحدداناثذكور

100.0 %77.2 %18.4 %4.4 %مهن  صحيّة  وطبيّة مساعدة

100.0 %92.1 %6.4 %1.4 %مهن  طبيّة )أطباء(

100.0 %90.1 %3.6 %6.3 %مهن  هندسيّة

100.0 %80.6 %13.5 %5.9 %مهن  إداريّة  وماليّة

100.0 %97.1 %1.4 %1.4 %مهن تكنولوجيا معلومات

100.0 %68.3 %12.7 %19.0 %عامل )بدون مهارات(

100.0 %87.6 %9.5 %2.9 %مهن  تعليميّة

100.0 %64.4 %8.3 %27.3 %مهن  فنيّة  ويدويّة

100.0 %50.0 %50.00 % سائقون

100.0 %76.6 %6.4 %17.0 %مهن يف الفندقة واملطاعم

100.0 %90.6 %3.1 %6.3 %مهن متفرقة

جدول )8(: اللغة التي نرش  بها  اإلعالن عن الوظائف
النسبة  املؤيّةالتكراراتلغة االعالن

171483.9 عربيّة

32816.1 إنجليزيّة

2042100.0املجموع
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مكان العمل والنوع  االجتامعّي:

بني  فروقات  أية  يوجد  ال  أنَّه  إىل  الدراسة  نتائج  تشري 

إعالنات الوظائف  للعمل داخل األردن وخارجه حسب 

النوع  االجتامعّي )ذكور/ إناث(، حيث مل تحدد )76.9 

جنس  األردن  داخل  للعمل  الوظائف  إعالنات  من   )%

املتقدم للوظيفة، يف حني بلغت نسبة إعالنات الوظائف 

للعمل داخل األردن للذكور )11.5 %(، ولإلناث )11.5 

خارج  للعمل  الوظائف   بإعالنات  يتعلق  فيام  أما   .)%

األردن )دول الخليج( فقد بلغت النسبة )2.9 %(  للذكور 

و )3.4 %( لإلناث

الوظائف املطلوبة وسنوات الخربة:

الوظائف مل  أنَّ غالبيّة إعالنات  الدراسة إىل  نتائج  تشري 

تشرتط خربات سابقة يف العمل )62.5 %(، ويف التفاصيل 

مجال  يف  الوظائف  اعالنات  من   %  60.0 اشرتطت 

تكنولوجيا املعلومات خربات سابقة، تالها املهن الصحية 

والطبية بنسبة 53.4 %، ثم املهن الهندسية بنسبة 47.7 

والعاّمل  واألطباء  الفندقة  مهن  تتطلب  مل  حني  يف   ،%

العادينّي أيّة خربات سابقة.

النوع  االجتامعّيمكان العمل

املجموعغري محددإناثذكور

100.0 %76.9 %11.5 %11.5 %يف األردن

100.0 %93.6 %3.4 %2.9 %يف دول الخليج العريب

100.0 %81.8 %18.2 %0.0دول عربية أخرى  )العراق وليبيا(
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املجمعالخربات العملية )سنة(الوظيفة املطلوبة

أكرث من 10 7 - 410 - 16 - 3

سنوات

غري مطلوب خربات

100.0 %44.9 %0.6 %0.6 %3.8 %50.0 %مهن صحية وطبية مساعدة

100.0 %86.4 %2.10 %7.1 %4.3 %مهن طبية )أطباء(

100.0 %24.3 %5.4 %22.5 %24.3 %23.4 %مهن هندسية

100.0 %52.5 %1.9 %8.2 %14.5 %22.9 %مهن ادارية ومالية

100.0 %28.6 %5.7 %5.7 %20.0 %40.0 %مهن تكنولوجيا معلومات

100.0 %93.7 %6.3000 %عامل )بدون مهارات(

100.0 %80.8 %0.4 %1.5 %1.3 %15.9 %مهن تعليمية

100.0 %56.8 %3.0 %6.1 %17.8 %16.3 %مهن فنية ويدوية

100.0 %71.9 %12.500 %15.6 %سائقني

100.0 %88.3 %7.40 %1.1 %3.2 %مهن يف الفندقة واملطاعم

100.0 %65.6 %15.600 %18.8 %مهن متفرقة

الوظائف املطلوبة وسنوات الخربة حسب مكان العمل:

تشري نتائج الدراسة إىل أنَّ الوظائف املعلن عنها واألكرث 

طلباً يف دول الخليج العريب كانت مهنة األطباء حيث أنَّ 

)75.7 %( من إعالنات الوظائف هذه كانت للتوظيف 

يف دول الخليج،  تلتها إعالنات توظيف للمهن  الصحيّة 

املهن   إعالنات  ثم   %  35.4 بنسبة   املساعدة  والطبيّة 

التعليميّة بنسبة )26.8 %(.

جدول )11(: توزيع الوظائف واملهن حسب سنوات الخربة
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املجموعمكان العملالوظيفة املطلوبة

دول الخليج يف األردن

العريب

دول عربية 

أخرى

100.0 %1.3 %35.4 %63.3 %مهن  صحيّة  وطبيّة مساعدة

100.0 %75.70 %24.3 %مهن  طبيّة )أطباء(

100.0 %18.90 %81.1 %مهن  هندسيّة

100.0 %0.5 %13.8 %85.7 %مهن  إداريّة  وماليّة

100.0 %7.10 %92.9 %مهن تكنولوجيا معلومات

100.0 %1.6 %98.40 %عامل )بدون مهارات(

100.0 %26.80 %73.2 %مهن  تعليميّة

100.0 %1.1 %2.7 %96.2 %مهن  فنيّة  ويدويّة

100.0 %100.000 %سائقني

100.0 %1.1 %9.6 %89.4 %مهن يف الفندقة واملطاعم

100.0 %3.1 %6.3 %90.6 %مهن متفرقة

جدول )12(: توزيع الوظائف واملهن حسب مكان العمل
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الكبرية يف دول الخليج.

نرشت  التي  الوظائف  اعالنات  من  الكربى  الغالبية   -7

يف عام 2016 يف الصحف األردنية مل تحدد جنس معني 

نسبة  بلغت  حني  يف   ،%  80.4 بنسبة  الوظيفة  الشغال 

أن  للوظيفة عىل  املتقدم  التي حّددت جنس  االعالنات 

اإلعالنات  نسبة  بلغت  فيام   ،%  9.7 الذكور  من  يكون 

التي حّددت جنس املتقدم للوظيفة أن يكون أنثى 9.9 

 .%

8- الغالبية الكربى من الوظائف التي نرشت يف الصحف 

وبنسبىة  العربيّة   باللغة  كانت   2016 لعام  األردنية 

83.9 %، فيام بلغت نسبة اإلعالنات التي نرشت باللغة 

اإلنجليزيّة 16.1 %. 

9- غالبيّة إعالنات الوظائف واملهن خالل عام 2016 يف 

اجتامعيّاً  نوعاً  للوظائف  املتقدمني  يف  تشرتط  مل  األردن 

محدّداً )ذكور/ إناث(.

10- غالبيّة إعالنات الوظائف مل تشرتط خربات سابقة يف 

العمل بنسبة )62.5 %(،  يف حني اشرتطت 60.0 % من 

اعالنات الوظائف يف مجال تكنولوجيا املعلومات خربات 

سابقة، تالها املهن الصحية والطبية بنسبة 53.4 %، ثم 

املهن الهندسية بنسبة 47.7 %، يف حني مل تتطلب مهن 

الفندقة واألطباء والعاّمل العادينّي أيّة خربات سابقة.

11- الوظائف األكرث طلباً للعمل يف دول الخليج العريب 

إعالنات  من   )%  75.7( أنَّ  حيث  األطباء  مهنة  كانت 

الصحيّة  للمهن  التوظيف  إعالنات  تلتها  الوظائف،  

املهن  إعالنات  ثم   %  35.4 بنسبة   املساعدة  والطبيّة 

التعليميّة بنسبة )26.8 %(.

الخالصة والنتائج:

تشري نتائج الدراسة إىل ما يأيت:

املهن  أكرث  كانت  واملاليّة  اإلداريّة  واملهن  الوظائف   -1

خالل  املقروءة  األردنية  اإلعالم  وسائل  يف  عنها  املعلن 

عام 2016، وبنسبة بلغت 29.1 % من مجمل إعالنات 

التعليميّة  واملهن  الوظائف  إعالنات  تلتها  الوظائف، 

واملهن  الوظائف  إعالنات  ثم  ومن   ،%  22.1 وبنسبة 

التقنية واليدويّة بنسبة 12.9 %.

عام  خالل  عنها  أعلن  التي  واملهن  الوظائف  غالبيّة   -2

2016 مل تشرتط مستوى تعليمي محدد لشغل الوظيفة 

املعلن عنها؛ بنسبة 55.2 %.

3- غالبيّة الوظائف واملهن املعلن عنها مل تشرتط إلشغالها 

تخصصات علمية محددة؛ بنسبة 59.2 % واقلها نسبة 

مثل  البحته  العلوم  تخصصات  مجال  يف  املهن  إعالنات 

الكيمياء واألحياء والرياضيات والفيزياء 3.2 %.

4- 12.8 % من إعالنات الوظائف اشرتطت اتقان مهارة 

العمل عىل الحاسوب، كذلك اشرتطت ما نسبته 19.4 % 

من الوظائف املعلن عنها مهارة اتقان اللغة اإلنجليزيّة، 

ذات  فنيّة  مهارات  اتقان  اشرتطت  التي   الوظائف  أما 

عالقة بالوظيفة املطلوبة فقد بلغت 14.3 %. 

الوظائف خالل عام 2016 مل تحدد  إعالنات  غالبيّة   -5

سنوات خربة عملية محددة؛ بنسبة 62.2 % من مجمل 

الوظائف املُعلن عنها .

6- 79.5 % من إعالنات الوظائف يف األردن خالل عام 

نسبة  بلغت  بينام  األردن،  داخل  للعمل  كانت    2016

إعالنات الوظائف للعمل خارج األردن 20.0 % غالبيتها 


