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 تقديم
  

العرض والطلب في  بين جانبي فجوةاليطيب لي وأسرة املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية أن نضع بين أيديكم دراسة 

قطاع التشغيل والتدريب والتعليم املنهي  إصالحمنسجمة مع منطلقات مشروع إعادة دراسة ، وهي ائيةالصناعات الدو قطاع 

مجلس التشغيل والتدريب والتعليم على تنفيذه  أشرف، والذي (2016-2012خالل الفترة ) والتقني املدعوم من االتحاد األوروبي

ركز على ضرورة وجود والقطاع الخاص؛ والذي  سات الحكومية املعنيةوبمشاركة العديد من املؤس املنهي والتقني ووزارة العمل

دراسات مسحية قطاعية لسوق العمل، وتطوير خطط لتنمية املوارد البشرية ضمن هذه القطاعات، وذلك بغرض املساعدة في 

لدى  اإلمكانياتوير هذه التعرف على االحتياجات القطاعية الكمية والنوعية من املؤهالت واملهارات، ومن ثم العمل على تط

سواء من خالل وتعظيم عوائد استثمارها بال شك في االستخدام األمثل للموارد البشرية  سُيسهمالباحثين عن عمل؛ األمر الذي 

مج راواالستجابة ملتطلبات ب املنهي والتقني لتطوير برامج التعليم والتدريبوصنع القرار  اإلستراتيجيات،عملية التخطيط، أو تطوير 

 .املتجددةسوق العمل 

النظري الخاص بالدراسة من حيث اإلطار   األول ، إذ يتضمن الفصل رئيسة فصول  ستة إلىوتنقسم هذه الدراسة 

بعة لذلكإلى مصادر مشكلتها وأهدافها وأهميتها وأسئلة الدراسة، باإلضافة 
ّ
تحليل ويتضّمن الفصل الثاني  .البيانات واملنهجية املت

ثم يتم استخالص  .تحليل جانب العرض في القطاع املستهدفويتناول الفصل الثالث . طاع الصناعات الدوائيةجانب الطلب في ق

العرض والطلب، وبناء على نتائج الفصل الرابع يأتي الفصل الخامس ليبين الخطط التي  بين فجوةالالفصل الرابع والذي ُيقدر 

الفصل السادس والذي وأخيًرا . العاملة في قطاع الصناعات الدوائيةية تم وضعها لجسر هذه الفجوة ولتنمية املوارد البشر 

 يعرض أبرز النتائج والتوصيات.

وإننا إذ نضع بين أيديكم هذه الدراسة، فإننا نرجو أن تتّم االستفادة منها حق استفادة، وأن تخدم توجهات املركز في تعزيز 

 وارد البشرية. راجين املولى عز وجل أن يأخذ بأيدينا لخدمة األردن األغلى.جهود األردن الرائدة والدؤوبة في مجاالت تنمية امل

 

 رئيس املركز

 أ.د. عبد هللا عبابنة
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 التنفيذي الُملّخص

( عامالً وعاملة، توزعت 15,061منشأة، وهي توظف نحو )( 637)الصناعات الدوائية بلغ عدد المنشآت في قطاع 

غالبية المنشآت العاملة  وُتعدّ الجنوب.  إقليم%( في 1الشمال، وما نسبته ) إقليم%( في 6الوسط، ونحو) إقليم%( في 93بواقع )

: المنشآت الصغيرة إلى قطاع الصناعات الدوائيةالمنشآت في ُصّنفت وقد . لكيانها القانوني وفًقا%( 51طاع منشآت فردية )في الق

أكثر الحجم ) كبيرةالمنشآت و%(، 48وبنسبة ) عامالً ( 49-5) المتوسطة الحجمالمنشآت و%(، 43عمال( وبنسبة ) 4-1الحجم )

 2017عام  حجم الطلب لديها فيغالبية المنشآت أفادت بأنه كان هنالك انخفاض على  أن%(. وُيذكر 9( وبنسبة )عامالً  50من 

 .2017رتفاع الطلب خالل افادت با%( فقط 24، مقابل )%( من المنشآت العاملة في هذا القطاع47)بنسبة 

%( 96ما نسبته ) نفإ. من ناحية أخرى، لإلناث%( فقط 31%( للذكور مقابل )69ن في القطاع بواقع )ويتوزع العامل

 مندوبة وقد أظهرت الدراسة أن مهن .من غير األردنيينفقط %( 4من العاملين في هذا القطاع هم أردنيو الجنسية، مقابل )

، هي المهن األكثر %(6)األدوية  إنتاج وحدات تشغيل فنيو، %(8) فني صناعة دوائيةو ،%(16) طبي مندوب/ طبية مبيعات

  .ات الدوائيةقطاع الصناعفي  إشغالً 

 وحدات تشغيل فنيو، طبي مندوب/ طبية مبيعات مندوب مهن على (2020-2018)لألعوامطلب يتركزال ،وبشكل عام

 والرزم التعبئة مكائن وُمشغلي، طبي تسويق مسؤولو، الكيمائية والمعامل المكائن وُمشغلي، فني صناعة دوائيةو، األدوية إنتاج

، (وإيرادات نفقات) عام محاسبو ،تعبئة عاملو، (quality assurance) دوائية دةجو توكيد ضابطو، العالمات ووضع

 .طبية أجهزة إلكتروني مهندسو، التجارية المبيعات ومندوبي، الصيدلنيو

األمر الذي  دوران،التوسع أكثر من كونه أساس أعمال  ناشئ عنهو الجدد  إلى العمالبروز الحاجة أن  اإلشارة إلىوتجدر  

خلق فرص عمل جديدة، حيث كان الطلب وإمكانية  (2020-2018)أن ارتفاع حجم الطلب على العاملين في األعوام إلى يشير 

 %(.21، بينما كان الطلب على أساس الدوران )%(43)على أساس التوسع 

 الطبيه يهالدعا إتقان إجراءاتكانت أكثر مهارة مطلوبة ضمن مهن قطاع الصناعات الدوائية، وبينت الدراسة أن 

Marketing and Medical Knowledge المهنية والصحة العامه السالمه  إجراءات تطبيق، وكذلك  safety 

procedures ،الجيد الدوائي التصنيع إجراءات تنفيذو GMPتصنيع ماكنات تشغيل،و  Mechanical skills. 

 

في  ترغبل  قطاع الصناعات الدوائيةلمنشآت العاملة في اما يفوق نصف  تشير نتائج تحليل البيانات التي تم جمعها إلى أن

أن طبيعة عدد من المنشآت  تعدم الحاجة، كما أجاب إلىوبشكل رئيس  ذلكيعود و، %(57وبنسبة ) في هذا القطاع إناثتعيين 

 مندوبنت مهنة . وقد كالإلناث( فرصة عمل 1361)اإلجمالي حيث بلغ حجم الطلب العمل في هذا القطاع ل تناسب المرأة. 

 الشمال وإقليم الوسط.إقليم لإلناث في كل من  األكثر طلًباهي  طبي مندوب/ طبية مبيعات

الوسط ويشكلون ما نسبته  إقليمفي بتركز كبير يعملون  عامالً ( 89) اإلعاقةبلغ عدد العاملين من ذوي من ناحية أخرى، 

 .في هذا اإلقليم اإلعاقةعداد لذوي النتائج أي أ ُتبّين، أما في الجنوب فلم ، %( فقط0.6)

لطبيعة  نظًرا%( 84) اإلعاقةل تفضل توظيف ذوي  قطاع الصناعات الدوائيةأن المنشآت في ة نتائج الدراس ُتبّينكما 

 :( فرصة عمل في مهن مختلفة أهمها134( منشأة أنها ستقدم )125أعلنت ) ،عاملكن بشكل ، القطاع ومتطلبات العمل فيه
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عام،  استعالمات ، كتبةواإلداريون التنفيذيون طبي، السكرتيريون مندوب/ طبية مبيعات ، مندوب(وإيرادات نفقات) عام محاسب

 الوسط.إقليم وقد تركز الطلب بشكل كبير في  المكاتب،المنظفون والمساعدون في 

ت تواجه آالمنش%( من 27ما )ينب تواجه صعوبات في التعيينل ت آ%( من المنش58كشفت نتائج الدراسة أن ما نسبته )و

 داعمة مهاراتو العمل نحو إيجابية واتجاهات قيم لديهم ممن العمالة في النقص وتعزى هذه الصعوبات إلى ،صعوبات في التعيين

 زاماللت عدمو، أكاديمًيا المؤهلة العمالة في النقصو، المطلوبة المهارات لديهم ممن العمالة في النقصكما ُتعزى إلى ، للتشغيل

 . ، وغيرهابالدوام

وفيما يتصل بالطرق المستخدمة في التعيين، فقد أظهرت الدراسة بأن التعيين المباشر من خالل التصالت الشخصية هو 

أصحاب ُسئل ، كما  %(42)اإللكترونية الصحف والمواقع  إعالنات%(، يليه التعيين من خالل 49وبنسبة ) استخداًمااألكثر 

%( منهم بأن ارتفاع الضرائب تؤثر على 24والتحديات التي تواجه قطاع الصناعات الدوائية، وقد أجاب ) العمل عن الصعوبات

 تعيق التي اإلجراءاتأشاروا إلى %( 14القوانين والتشريعات الناظمة للعمل، ونحو )إلى %( أشاروا 17أداء القطاع، بينما )

 .الستثمار

، وبلغ عدد خريجيها امج تدريبية( بر7لبرامج التدريبية الخاصة بهذا القطاع نحو )بلغ عدد اوفيما يخص البرامج التدريبية، 

 صيدلني وبنسبة(. كانت النسبة الكبيرة منهم قد تخرجوا من برنامج 2017-2015)خالل األعوام  خريًجا( 11,360قرابة )

بنسبة  مهندسين كيميائين%(، ومن ثم 19بة )بنس كيميائيين %(، يليه برنامج21) الصيدلة ومساعديهم  بنسبة فنيي%(، ثم 36)

 .%(7)بدكتور صيدلني بنسبة   متبوًعا%(، 12)

%( في 28الوسط، و)إقليم %( في 61نحو )إقليمًيا وتوزع خريجو الجهات المزودة للتدريب في قطاع الصناعات الدوائية 

بواقع جندرًيا ت المزودة للتدريب في هذا القطاع من ناحية أخرى توزع خريجو الجهاإقليم الجنوب، %( في 11الشمال و)إقليم 

 %( للذكور.29%( إناث  ونحو )71)

كليات المجتمع وبنسبة  كانوا من (2017-2015) لألعوامكما أظهرت الدراسة أن غالبية خريجي الجهات المزودة للتدريب 

%(، ثم الجامعة الهاشمية وجامعة 12بنسبة ) %(، ومن ثم العلوم والتكنولوجيا16الجامعة األردنية بنسبة ) %(، ثم خريجي24)

 %( لكل منهما.6اليرموك )

، مما يعني أن السوق قادر على استيعاب عرضكفائض ( 8335بنحو ) ُتقّدرفجوة عددية كبيرة  وجود إلى مما سبق نخلص 

تفصيلية، ففيما يتعلق وبينت الدراسة فجوات الطلب/ والعرض على مستوى البرامج ال.من حجم العرضفقط %( 27ما نسبته )

)فائض  2087وكيمياء الصناعات الدوائية حوالي كيميائيين ، وبرنامج 3913ببرنامج الصيدلني فقد بلغ فائض العرض حوالي 

)فائض عرض(، أما فيما  1253الصيدلة ومساعديهم وفنيي )فجوة عرض(،  1293 المهندسين الكيميائيينعرض(، وبرنامج 

من المعروض، إذ فقد بلغت الفجوة أكبر فقد كان البرنامج الوحيد المطلوب بشكل  ،حدات إنتاج األدويةفني تشغيل ويخص برنامج 

ومن الجدير بالذكر أن بعض المهن )الصيدلني والكيميائي والمهندس الكيميائي( قد تغطي قطاعات أخرى )فائض طلب(،  464

  ل.كقطاع الصناعات الكيميائية والقطاع الصحي على سبيل المثا
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الدراسة ضرورة  وتؤكد. احتياجات القطاعإلى  المستندة ويمكن تلبية الطلب الموجود من خالل برامج التدريب المستمر 

. إقليموالحرص على توفير البرامج التدريبية المطلوبة من أصحاب العمل ولكل  ،هذا الطلب إلىالتفات الجهات المزودة للتدريب 

 .مج الحاليةوهي برامج يمكن دمجها في البرا

وفيما يتعلق بالمهارة الفنية التي أكد أصحاب العمل على ضرورة توفرها في العاملين في مواقع العمل وفي المنوي تعيينهم، 

ولذلك  وفي ضوء نتائج هذه الدراسة ينبغي التوصية بضرورة  الُمقّدمة؛فإنها في غالبها غير مشمولة ضمن البرامج التدريبية 

 الطبيه الدعايه إتقان إجراءات في اآلتي: إيجازهاية توفر هذه  المهارات الفنية المطلوبة والتي يمكن توفير برامج تدريب

Marketing and Medical Knowledge ،المهنية والصحة العامه السالمه  إجراءات تطبيقو  safety procedures ،

 كيميائية تحاليل وإجراء، Mechanical skills  تصنيع ماكنات تشغيلو، GMP الجيد الدوائي التصنيع إجراءات تنفيذو

Analytical & Medicinal chemistry ،اكلينيكيه دراسات وإجراء clinical studies ،الجودة مستويات مراقبةو 

 وتزويد ،التصنيع ُكلَف حسابو، Stability studies الثبات دراسات وإجراء، Quality Control وتأكيدها هاوتقييم

Financial & Costing Skills, Supply Chain ،هاوتنفيذ  الجيد التخزين إجراءات Good storage practice  

(GSP). 

 ُتقّدرأن هناك فجوة رقمية أولية بين ما هو معروض وما هو مطلوب  اإلناث،تحليل الفجوة بين العرض والطلب على  ُيبّين

هناك كشفت نتائج المسح أن فقد ، اإلعاقةلعرض والطلب على ذوي وة اأما بالنسبة لفج. اإلناث( فائض عرض على 6740بنحو )

 ( فرصة عمل. 135( منشأة على استعداد لتوفير )125)

ضرورة أن يتولى مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني تشكيل فرق وطنية تتولى بتوصي الدراسة  ،على ما سبق وبناءً 

. وأن تتولى الجهات قطاع الصناعات الدوائيةفي  هاوتشغيلالعاملة األردنية رسم السياسات القطاعية في مجال تدريب القوى 

المهارات الحياتية والريادية والداعمة للتشغيل  ودمج،  هاوتطوير المزودة للتدريب مراجعة البرامج التدريبية المطلوبة في القطاع

وفتح  ،، من ناحيةة غير مطلوبة لسوق العمل في القطاعبرامج تدريبي وإلغاء أيةكحقيبة الزامية في جميع برامجها التدريبية، 

وزارة العمل تطبيق سياسة  استكمال. كما توصي الدراسة بضرورة برامج جديدة مستوحاة من الطلب الكبير في سوق العمل

المكائن  ُمشغليلمهنة جديدة في مؤسسة التدريب المهني  ، وتصميم برامج ان العمالة الوافدةاألردنية مك ةالتدريجي للعمال اإلحالل

بالتركيز  المجتمعوكليات  إلى الجامعات العالمات.وكذلك اإليعازمكائن التعبئة والرزم ووضع  ُمشغليوالمعامل الكيميائية ومهنة 

توجيه والصيدلة ومساعديهم. فنييضمن برامج  ،والمعاملوالمكائن الكيميائية إنتاج األدوية على إضافة مساقات لتشغيل وحدات 

 إلى ضرورةتوجيه أصحاب المهن و ،دورات عملية من شأنها تطوير الخبرات أخذالكليات المعنية بضرورة  وخريجينقابات ال

النتقال من التدريب المؤسسي داخل كذلك ل بد من  خصوصية معينة. إلىتحتاج التي تقديم تدريب بسيط على األجهزة والمكائن 

 .مع صاحب العمل كالتدريب المشتر المؤسسة التعليمية إلى

  



   

11 

 

 

 األولالفصل 

 ةالعام للدراس اإلطار
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 المقدمة 1.1

ومن خالل مشروع المنار تطوير النظم واألدوات الفنية  2001تولى المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية منذ عام 

المؤشرات الدولية المفتاحية المتعلقة مجموعة من  والتنفيذية لبناء نظام معلومات الموارد البشرية في األردن، حيث قام بتكييف

البيئة األردنية وإنتاج اللبنات البنائية الضرورية لتحديد التحديات والفرص لنظام  إلى  هاوتقديمبنظم معلومات الموارد البشرية 

 معلومات الموارد البشرية.

أن موضوع  إلاآلن،  إلىشرية على نظام معلومات الموارد البدم واإلصالحات المهمة التي طرأت وبالرغم من التق

المسوح القطاعية التي تركز على جمع معلومات عن قطاعات محددة للتعرف على الحتياجات الكمية من األيدي العاملة وتحديد 

قد ينعكس على عدم تطوير خطط تنمية موارد بشرية  ممافي هذا القطاع مازالت ضعيفة،  العاملونالمهارات النوعية التي يحتاجها 

 اإلرشادوبالتالي  قد يضعف من فاعلية عملية  ،فاعلة للقطاعات المهمة في سوق العمل وغياب بيانات دقيقة عن تلك القطاعات

 المهني، والتي قد تقود إلى  حدوث اختاللت في كفاءة التشغيل في  سوق العمل.

وية األولاء دراسات دورية للقطاعات ذات تبنى مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني مبادرة إجر ،ومن هنا

عليه قام المجلس بتحديد ثالثة  وبناءً في القتصاد األردني، وقد اشتمل ذلك على مسح جانبي العرض والطلب للقوى العاملة، 

ت األولوية من تم تحديد القطاعات ذا ولحًقا، .إعدادهاوتم النتهاء من  قطاعات ذات أولوية كخطوة أولى في تنفيذ هذه المبادرة

حسب القطاعات األكثر تشغيالً للعمالة وبالتشاور مع أهل تباًعا قبل المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية على أربع مراحل 

قد أوكلت مهمة تنفيذ هذه الدراسات، والتي تم تمويلها من صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني، إلى الختصاص. 

طني لتنمية الموارد البشرية، والذي يتعاون في تنفيذها مع دائرة اإلحصاءات العامة. أضف إلى ذلك  مشاركة ممثلين المركز الو

لهذه  ُشّكلتستشارية اف على هذه الدراسات عبر لجان اعملية المتابعة واإلشر نية في القطاعين العام والخاص فيعن الجهات المع

 الغاية. 

ة مع منطلقات مشروع إعادة اصالح قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وتأتي هذه الدراسات منسجم

مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني شرف على تنفيذه أ، والذي (2016-2012خالل الفترة ) المدعوم من التحاد األوروبي

ركز على ضرورة وجود دراسات مسحية قطاعية و ،من المؤسسات الحكومية المعنيةوزارة العمل وبمشاركة العديد والتقني و

وذلك بغرض  المساعدة في التعرف على الحتياجات  ؛لسوق العمل، وتطوير خطط لتنمية الموارد البشرية ضمن هذه القطاعات

األمر الذي  ،القطاعية الكمية والنوعية من المؤهالت والمهارات، ومن ثم العمل على تطوير هذه المكانيات لدى الباحثين عن عمل

بال شك في الستخدام األمثل للموارد البشرية سواء من خالل عملية التخطيط، أو تطوير الستراتيجيات وصنع القرار  سُيسهم

 لبرامج سوق العمل الفعالة، وبشكل خاص في قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

د من القطاعات الثالثة المستهدفة في المرحلة الخامسة كواح قطاع الصناعات الدوائيةويغطي هذا التقرير 

 .الحالية
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 أهمية الدراسة 1.1

تسعى لتقدير الفجوة في ى من نوعها على مستوى الوطن العربي التي األولالدراسة  أنها ُتعدّ تكمن أهمية هذه الدراسة 

استنباط الكمية والنوعية، ولعمل األردني وذلك من خالل تحليل قوى سوق ا ،الصناعات الدوائيةسوق العمل األردني في قطاع 

اجات مدى تجانس العرض متمثالً بمخرجات مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني الكمية والنوعية مع الطلب والمتمثل في ح

  من خالل المسح الميداني. سوق العمل الكمية والنوعية

الذي تم اع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني قط إصالحمنسجمة مع منطلقات مشروع  الدراسةتأتي هذه كما 

وبمشاركة  وزارة العملومجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني  يهشرف علأ، والذي (2012-2016خالل الفترة )

ط العريضة لخط ستضع الخطوط أنهاتتميز هذه الدراسة ومن ناحية أخرى،  العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية.

، والتي من شأنها أن تسهم في جسر الفجوة وتحقيق التوازن، األمر الذي سيقلل الصناعات الدوائية تنمية الموارد البشرية في قطاع

، وهذا  هاواستثمار من مقدار الختاللت في منظومة تنمية الموارد البشرية المتمثلة بالفجوة الواضحة بين جانبي العرض والطلب

التنافسية مع األخذ بعين العتبار  الفروقات  في تعزيزعلى معدل النمو القتصادي في األردن ويسهم  أثًرا إيجابًياسيترك   بدوره

 النسبية على مستوى أقاليم المملكة.

وكذلك للمؤسسات الوطنية المعنّية بتطوير التدريب والتعليم المهني والتقني  مرجًعا وطنًياكما أضحت الدراسات القطاعية 

 .األردنبالتدريب وتطوير القوى العاملة في ُتعنى المؤسسات الدولية المانحة التي 

 أهداف الدراسة 1.1

 في اآلتي: إيجازهاتسعى الدراسة الحالية الى تحقيق مجموعة من األهداف يمكن 

 تحديد مسميات المهن/ األعمال المطلوبة ضمن القطاع. .1

 القطاع. جإنتاتقييم الطلب الحالي والمستقبلي على  .2

 تحديد الحتياجات الكمية المستقبلية من العمالة لكل مهنة من المهن الموجودة في القطاع. .3

 تحديد الحتياجات التدريبية الحالية والمستقبلية لكل مهنة من المهن المطلوبة في القطاع. .4

 .تحديد احتياجات المنشآت العاملة ضمن القطاع من برامج تدريب رفع الكفاءة للعاملين .5

في معهم والتعاون اتجاهات أصحاب العمل نحو الستفادة مع مزودي التدريب في القطاعين العام والخاص  إلىالتعرف  .6

 وتدريب القوى العاملة ضمن القطاع. إعداد

 ضمن منشآتهم. اإلناثنحو تشغيل  همواستعداداتجاهات أصحاب العمل  إلىالتعرف  .7

 ضمن منشآتهم. اإلعاقةنحو تشغيل ذوي هم واستعداداتجاهات أصحاب العمل  إلىالتعرف  .8

 .هاوتدريب إلعداد العمالة المطلوبة هاواستعدادالتحقق من جاهزية الجهات المزودة للتدريب في القطاعين العام والخاص  .9

 تحديد مدى اتساع الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لجسر هذه الفجوة. .11

 توفًرابرامج لتنمية الموارد البشرية في القطاع لخلق رأس مال بشري كفؤ وفعال باعتباره من العناصر األكثر تطوير خطة و .11

 في األردن.
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 أسئلة الدراسة 1.1

 األسئلة اآلتية: اإلجابة عنتحاول الدراسة تحقيق األهداف السابقة الذكر من خالل 

 من حيث المهنة والجنس والمستوى التعليمي؟ ئيةالصناعات الدواقطاع ما هي خصائص العاملين الحاليين في  .1

من حيث المدة والمستوى التعليمي للملتحقين ومواقع  الصناعات الدوائيةقطاع لمهن  الُمقّدمةما هي خصائص البرامج  .2

 التدريب وعدد الخريجين؟

 ؟(2020-2018)الدوائية لألعوام الصناعات قطاع ما هي احتياجات سوق العمل الكمية والنوعية في  .3

 من المهارات في كل مهنة من مهن القطاع؟ الصناعات الدوائيةقطاع ما هي احتياجات المنشآت في  .4

 ؟الصناعات الدوائيةقطاع ما هي المهارات التي يقدمها مزودو التدريب في كل برنامج من برامج التدريب التي تخدم  .5

 ؟عات الدوائيةالصناقطاع ما هي الفرص الحالية والمستقبلية لتوظيف المرأة في  .6

 ؟الصناعات الدوائيةقطاع ما هي الفرص الحالية والمستقبلية لتدريب المرأة وتمكينها في  .7

 ؟الصناعات الدوائيةقطاع في  اإلعاقةما هي الفرص الحالية والمستقبلية لتوظيف ذوي  .8

 ؟ت الدوائيةالصناعاقطاع لدخول سوق العمل في  اإلعاقةما هي الفرص الحالية والمستقبلية لتدريب ذوي  .9

 ؟الصناعات الدوائيةقطاع ما هي الصعوبات التي تواجهها المنشآت في التعيين في  .11

 ؟الصناعات الدوائيةقطاع ما هي أهم المزايا التي تقدمها المنشآت للعاملين فيها في  .11

 

 منهجية الدراسة 1.1

احتياجاتها الحالية والمستقبلية عبر مسح  الصناعات الدوائيةتغطي الدراسة جانب الطلب للشركات العاملة ضمن قطاع 

التدريب وجانب العرض الذي توفره جهات تزويد التدريب من الخريجين التعليم ومن القوى العاملة و (2020-2018) لألعوام

 التدريب عبر مسح إلمكانيات الجهات الحالية وتوجهاتها المستقبلية للتدريب ضمن القطاع المستهدف.التعليم ووبرامج 

 

 تهاوعين دراسةمجتمع ال 1.1.1

 مسح احتياجات الشركات )جانب الطلب( 1.1.1.1

 

 واألقاليمتم تصميم عينة المسح للحصول على تقديرات موثوقة للمتغيرات الرئيسية للمسح على مستوى المحافظات 

إلحصاءات الذي نفذته دائرة ا 2011التعداد العام للمنشآت القتصادية  استناًدا إلى إطارعينة هذا المسح  وُصّممتالثالثة. 

أية  إضافةأنه تم  اإلشارة إلىوتجدر  لألمم المتحدة.ISIC4 العامة والذي تم تصنيفه حسب التصنيف الصناعي الدولي الرابع 

   ولغاية تاريخه. في القطاعمنشأة جديدة زودتها اللجنة الستشارية من المعنيين 
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 ويندرج تحت هذا القطاع مجموعة صناعات فرعية:

 مصانع األدوية(الطبية والنباتات والكيماوية، والدوائية الصيدلنية المنتجات صناعة( . 

 مخازن األدوية( .النارية والدراجات المحركات ذات المركبات عدا الجملة تجارة( 

 مراكز البحوث الصيدلنية(والهندسة الطبيعية العلوم مجال في التجريبي والتطوير البحث( . 

 

لعتبار المهن التي يقوم بها هذا القطاع من خالل تقسيم مجتمع الدراسة إلى طبقات با األخذولغايات هذا المسح تم 

 عينةيبين توزيع  1لضمان التجانس والتمثيل للمجتمع بشكل جيد حسب المحافظات والمهن وفئة العاملين في المنشأة. والجدول 

 .حسب المحافظاتالدراسة 

 

 حسب المحافظات لدوائيةالصناعات افي قطاع ة عينة الدراس: 1جدول 

 

 مسح مزودي التدريب )جانب العرض( 1.1.1.1

 مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني الرئيسيين في المملكة متمثالً بـاآلتي: جميعمجتمع الدراسة لهذا المسح من  تكّون

 .الجامعات األردنية الحكومية والخاصة 

 كليات المجتمع في القطاعين العام والخاص. 

 .مؤسسة التدريب المهني 

 أدوات الدراسة 1.1.1

ى تغطي جانب الطلب )أصحاب العمل(، وتوفر بشكل رئيس األولراسة؛ الستبانة تم تصميم استبانتين لتحقيق أهداف الد

العاملين واحتياجاتهم التدريبية، واحتياجات المؤسسة الكمية من العمالة في المهن المختلفة والمهارات الفنية  أعدادبيانات عن 

وطبيعة المهن  اإلعاقةر الستبانة بيانات عن تشغيل ذوي والعامة )الداعمة للتشغيل( المطلوبة لممارسة المهن المختلفة.  كما توف

 عدد االستمارات المستجيبة عدد االستمارات المحافظة

 434 545 عمان

 7 9 البلقاء

 20 34 الزرقاء

 1 3 مادبا

 28 33 إربد

 4 4 المفرق

 3 3 جرش

 4 4 الكرك

 2 2 العقبة

 503 637 المجموع
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عن الصعوبات التي يواجهها أصحاب العمل في  وايًضاأن يشغلوها، وكذلك بيانات عن تشغيل المرأة وفي أي المهن،  التي ُيمكن

 للعاملين. الُمقّدمةتعيين العمالة والطرائق المتبعة في التعيين والمزايا 

، فتغطي جانب العرض )مزودي التدريب(، حيث توفر بشكل رئيس بيانات حول البرامج التدريبية يةأما الستبانة الثان

المتاحة لدى مزودي التدريب ضمن مهن القطاع المستهدف وأعداد الملتحقين والخريجين وخصائصهم، ودورات رفع الكفاءة 

لمرأة، باإلضافة إلى توجهات مزودي التدريب نحو ل اإلعاقة وايًضاللعمال الممارسين، وعن فرص التدريب المتوفرة لذوي 

 التوسعات المستقبلية سواء في البرامج التدريبية أو الفئات المستهدفة بالتدريب.  وينبغي اإلشارة إلى أنه  تم استخدام نفس الستبانة

 وية الثالثة لتشابه البيانات المطلوبة عن كل منها. األولفي دراسات القطاعات ذات 

عرضهما ية من قبل الباحثين في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، وتم األولتطوير الستبانتين بصورتهما  ولقد تم

العامة وعلى أعضاء اللجنة الستشارية، وتم األخذ بالتعديالت المقترحة، وبخاصة تلك  اإلحصاءاتعلى خبراء من دائرة لحًقا 

 .ضوء مالحظاتهم فيالتعديالت المناسبة  إجراءع من قبل هؤلء الخبراء. وتم التعديالت/المالحظات التي حظيت باإلجما
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 جمع البيانات وتجهيزها 1.1

 

 مسح الشركات )جانب الطلب( 1.1.1

 تم تنفيذ جمع بيانات مسح المنشآت وفق اإلجراءات اآلتية:

 مة لكل أسئلة الستبانة.دليل لتعبئة الستبانة للباحث الميداني )جامع البيانات( يتضمن التوضيحات الالز إعداد 

  هاوتعليمات إدخال بيانات المسح الواردة من خالل الستبانات يتضمن شروط إعداد دليل. 

  تم تقسيمهم إلى مجموعتين  مشرفين 3يتابعهم  هوتدريب واإلناثاختيار فريق بحث ميداني )جامع بيانات( من الذكور ،

 قع يومين لكل مجموعة حيث تم التدريب في مركز التدريب اإلحصائي.وتدريبهم على إجراء المسح وتعبئة الستبانة بوا

تعبئة استبانات المسح من خالل المقابالت الشخصية للباحثين الميدانيين )جامعي البيانات( مع المعنيين في المؤسسات/ ورش  -

 .العمل المشمولة بالمسح

 لك من موظفي دائرة اإلحصاءات العامة.بذ الُمكلّفتدقيق الستبانات المعبئة وترميزها من قبل الفريق  -

 جداول البيانات الخام. وإعدادإدخال البيانات إلى الحاسوب،  -

 

 مسح مزودي التدريب )جانب العرض( 1.1.1

 تم تنفيذ جمع بيانات مسح مزودي التدريب وفق اإلجراءات اآلتية:

  ي األردن لجمع بيانات المسح الالزمة.ممثلي جهات التعليم والتدريب المهني والتقني الرئيسة ف ضمّ تكليف فريق عمل 

  عقد جلسة ألعضاء الفريق في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية تم خاللها تعريف المشاركين بأداة المسح ومتطلبات

 تعبئتها، وتدريبهم على آلية تعبئة الستبانات.

 ى جهات عي البيانات( مع الموظفين المعنيين لدتعبئة استبانات المسح من خالل المقابالت الشخصية ألعضاء الفريق )جام

 .التدريب المشمولة بالمسح

 .تدقيق الستبانات المعبأة وترميزها من قبل الفريق المكلف بذلك من موظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 

  ،جداول البيانات الخام. وإعدادإدخال البيانات إلى الحاسوب 

 تبويب البيانات ونشرها 1.1

من أعضاء اللجنة  إقرارهاتحديد التقاطعات والجداول التكرارية والرسومات البيانية الالزمة لعرض الدراسة بعد  تم

، وتم ProClarityالستشارية، وقام اختصاصيو البرمجة بمعالجة جداول البيانات الخام لستخراجها وعرضها باستخدام برنامج 

 لى ملخص ألهم نتائج الدراسة والتوصيات المنبثقة عنها.ع أيًضاتضمينها بهذا التقرير الذي اشتمل 

 محددات الدراسة 1.8

 %( فقط.79أن المنشآت التي استجابت )إل أنه رغم سحب عينة شاملة لجميع المجتمع،  اإلشارة إلىتجدر  -

 المنشآت المشمولة في المسح هي فقط التي تعمل تحت مظلة القطاع المنظم. -
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 الفصل الثاني

الصناعات طلب في قطاع تحليل جانب ال

 الدوائية
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  الصناعات الدوائية قطاع منشآت  إنتاج 1.1

 اإلحصاءاتالذي أجرته دائرة  استناًدا إلى 2018منشأة لغاية  (637) الصناعات الدوائيةبلغ عدد المنشآت في قطاع 

 .الجنوب إقليمفي فقط ( %1بته )الشمال، وما نس إقليم%( في 6الوسط، ونحو) إقليم%( في 93العامة، توزعت بواقع )

 / المحافظةاإلقليمحسب الصناعات الدوائية  :توزيع المنشآت في قطاع2جدول 

/ المحافظةالإلقليم  عدد المنشآت 

 591 إقليم الوسط
 545 عمان
 9 البلقاء
 34 الزرقاء
 3 مأدبا

 40 إقليم الشمال
 33 إربد

 4 المفرق
 3 جرش

 6 إقليم الجنوب
 4 الكرك
 2 العقبة
 637 المجموع

 

 

  

 / المحافظةاإلقليمحسب  الصناعات الدوائية: توزيع المنشآت في قطاع 1شكل 

 

، لكن 2018 و 1975ما بين العام وأظهرت الدراسة أن عدد المنشآت في هذا القطاع قد تفاوتت من حيث نشأتها 

%( 83أن حوالي ) إلىحيث تشير البيانات  ،2000غالبية المنشآت التي شملها المسح بدأت نشاطها منذ العام  فإن، وبشكل عام

العاملين في  إجمالي%( من 61وهي توظف نحو ) 2000من المنشآت العاملة في هذا القطاع بدأت بتقديم الخدمة منذ العام 

 ( عامالً وعاملة.15061القطاع والبالغ )
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 سنة بدء تقديم الخدمة الدوائية حسبالصناعات : توزيع المنشآت في قطاع 3جدول 

 عدد العاملين   عدد المنشآت  دءلبسنة ا عدد العاملين   عدد المنشآت  بدءلسنة ا

1975 1 310 2011 30 565 

1978 5 2,524 2012 24 208 

1985 6 146 2013 35 331 

1987 4 38 2014 39 589 

1988 3 64 1976 2 908 

1990 5 168 1980 3 164 

1991 6 175 1981 2 80 

1992 14 520 1993 1 10 

1994 16 432 1974 1 5 

1995 9 41 1982 1 3 

1996 16 730 1983 1 26 

1997 10 403 1984 1 26 

1998 9 143 1989 2 115 

1999 8 194 1950 1 23 

2000 36 1,845 1977 3 68 

2001 13 94 1962 1 38 

2002 13 266 2015 27 195 

2003 15 190 1952 1 127 

2004 17 148 1963 4 364 

2005 22 144 2016 30 243 

2006 28 606 2017 36 177 

   2018 17 42 

 15061 مجموع العاملين 637 مجموع المنشآت
 

  

 حسب سنة بدء تقديم الخدمة الصناعات الدوائية: توزيع المنشآت في قطاع 2شكل 

 

هي منشآت فردية حيث أن  الصناعات الدوائيةمن المنشآت العاملة في قطاع  الغالبية العظمىالى أن  أدناهويشير الجدول 

%( منشآت ذات 31%(، ونحو )14لكيانها القانوني، وتشكل المنشآت التضامنية ما نسبته ) وفًقا%( هي منشآت فردية 51)قرابة 

 مسؤولية محدودة.
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 واإلقليمحسب الكيان القانوني  الصناعات الدوائيةقطاع :  توزيع المنشآت في 4جدول 

 المجموع إقليم الجنوب إقليم الشمال وسطإقليم ال الكيان القانوني للمنشأة

 326 5 32 289 مؤسسة فردية

 86  2 84 شركة تضامن

 200 1 4 195 شركة ذات مسؤولية محدودة

 8   8 شركة توصية بسيطة

 14  1 13 شركة مساهمة عامة

 1   1 جمعية تعاونية

 1   1 جمعية خيرية

 1   1 أجنبية

 1  1  حكومي

 637 6 40 591 المجموع

 

 

 

 واإلقليمحسب الكيان القانوني  الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع المنشآت في 3شكل 

 

ضمن ثالث مجموعات رئيسة هي:  الصناعات الدوائيةقطاع يمكن تصنيف المنشآت في  ،المسح واستناًدا إلى نتائج

والمنشآت المتوسطة %(، 43بنسبة كبيرة في جميع أقاليم المملكة وبنسبة )عمال( والتي تنتشر  4-1المنشآت الصغيرة الحجم )

 .%(9وبنسبة ) (فأكثر عامل 50)الكبيرة الحجم ، والمنشآت %(48عامل ( بنسبة ) 49-5الحجم )

 واإلقليمحسب حجم المنشأة  الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع المنشآت في 5جدول 

 المجموع إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط أةالمنش حجم

 274 5 27 243 صغيرة

 306 1 10 296 متوسطة

 57 0 4 54 كبيرة

 637 6 41 593 المجموع
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 واإلقليمحسب حجم المنشأة  الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع المنشآت في 4شكل 

 

أن عدد  وُيالحظوالجنس،  واإلقليمحسب حجم المنشأة  الصناعات الدوائيةقطاع وزيع المنشآت في ( ت6الجدول ) وُيبّين

أّن الغالبية العظمى ُيالحظ كما . جميع األقاليمالعاملين الذكور أكبر في المنشآت صغيرة الحجم وكذلك المتوسطة والكبيرة وذلك في 

 الجنوب من المنشآت المتوسطة.إقليم جم، وقد خال جنوب هي منشآت صغيرة الحمن المنشآت في الشمال وال

 

 والجنس واإلقليمحسب حجم المنشأة  الصناعات الدوائيةقطاع في  العاملين: توزيع 6جدول 

حجم 
 المنشأة

 إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط

 المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر

غيرةص  434 149 583 35 13 49 6 2 8 

 21 3 18 158 35 123 4,140 1,293 2,847 متوسطة

   0 0 335 76 259 9,768 3,041 6,726 كبيرة
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 وعدد العاملين حسب حجم المنشأة والجنس الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع المنشآت في 5شكل 

 

%( من المنشآت في هذا القطاع عن انخفاض الطلب 47مل لحجم الطلب على منتجاتهم، فقد أعلنت )وحول تقييم أصحاب الع

وحوالي خالل العام المذكور، إنتاجها %( من المنشآت ارتفاع الطلب على 24أعلنت )بينما ، 2017في العام  إنتاجهاعلى 

 خالل تلك الفترة. إنتاجها ذكرت أن الطلب لم يتغير على %( 27)

المنشآت الصغيرة أن معظم  تحسب حجم المنشأة، حيث أفاد أصحاب العمل لحجم الطلب على منتجاتهمتقييم ختلف لم ي

أما بالنسبة %(، 43) وكذلك الحال بالنسبة للمنشآت المتوسطة ،%(56) بنسبة 2017العام سينخفض خالل الطلب على منتجاتها 

 %( توقعت الرتفاع.51و )النخفاض منها  %(21) ، فقد توقعتمنشآت الكبيرةلل

 

حسب تقييم أصحاب العمل لحجم الطلب على منتجاتهم لعام  الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع المنشآت والعاملين في 7جدول 

2017 

 عدد العاملين عدد المنشآت تقييم الطلب
عدد المنشآت 

 الصغيرة
عدد المنشآت 
 المتوسطة

عدد المنشآت 
 يرةالكب

 29 82 42 7,270 153 ارتفاع

 16 89 64 3,762 169 اليوجد تغيير

 12 133 153 3,988 298 انخفاض

  2 15 42 17 غير معرف

 57 306 274 15,061 637 اإلجمالي
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عمل لحجم الطلب على منتجاتهم وحسب حسب تقييم أصحاب ال الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع المنشآت والعاملين في 6شكل 

 .2017حجم المنشأة لعام 

 

-2018)لألعوامحسب توقع أصحاب العمل لحجم الطلب على منتجاتهم  الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع المنشآت في 8جدول 

2020) 

 2020 2019 2018 تقييم الطلب

 165 163 115 ارتفاع

 148 153 178 اليوجد تغيير

 232 235 341 انخفاض

 92 86 3 غير معرف
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-2018)لألعوامحسب توقع أصحاب العمل لحجم الطلب على منتجاتهم  الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع المنشآت في 7شكل 

2020) 

على تنبؤات  في المنطقة السياسية والقتصادية انعكاس الظروف الحاليةضرورة األخذ بعين العتبار  اإلشارة إلىوتجدر 

 .سلبًياأصحاب العمل المستقبلية 

 

 الصناعات الدوائيةقطاع الخصائص الكمية والنوعية للعاملين في  1.1

، 2018( عامالً وعاملة لعام 15,061قد بلغ ) الصناعات الدوائيةقطاع كشفت نتائج تحليل البيانات أن عدد العاملين في 

 . إناث%( فقط 31%( مقابل )69ية للذكور بواقع )توزعوا بغالب

بكالوريوس وبنسبة الذكور العاملين مؤهلهم التعليمي  معظممؤهالت العاملين التعليمية بشكل عام، نجد أن  إلىوبالتعرف 

بكالوريوس  مؤهلهن التعليمياللواتي اإلناث حيث بلغت نسبة ناث وكذلك الحال بالنسبة لإل، ة عامة%( ثانوي18ونحو ) %(52)

 .%(15)%( أما في المرتبة الثانية فقد كانت حملة الدبلوم المتوسط وبنسبة 62)

 

 إقليمفي   بكالوريوسالتعليمي %( مؤهلهم 56، فإننا نجد أن )األقاليموبتحليل مؤهالت العاملين التعليمية على مستوى 

نسبة كبيرة  فإنالشمال  إقليموفي ، لكل منهما %(16وبنسبة )وسط  الثانوية العامة والدبلوم المت العلميةالوسط، يليهم من مؤهالتهم 

الجنوب، نجد  إلى إقليمثانوي. وبالنتقال  منأقل  %(25ونحو ) ،بكالوريوس %( مؤهلهم49)حوالي النصف بـ ُتقّدرمن العاملين 

 .بكالوريوس %( 31، ونحو )ثانوية عامة %( مؤهلهم 55أن )
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 حسب المؤهل التعليمي والجنس الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع العاملين في 9جدول 

 المجموع أنثى ذكر المؤهل التعليمي

 70 3 67 ُملمّ /  أُّمي

 1,337 352 985 أقل من ثانوي

 63 7 57 تلمذة مهنية

 2,474 611 1,863 ثانوية عامة

 2,382 680 1,702 دبلوم متوسط

 8,323 2,875 5,448 بكالوريوس

 412 85 327 من بكالوريوس أعلى

 15,061 4,613 10,448 المجموع
 

 

 

  

 حسب المؤهل التعليمي والجنس الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع العاملين في 8شكل 
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 واإلقليمحسب المؤهل التعليمي  الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع العاملين في 10جدول 

 المجموع إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط المؤهل التعليمي

 70 ُملمّ /  أُّمي
  

70 

 135 1,203 أقل من ثانوي
 

1,337 

 63 تلمذة مهنية
  

63 

 2,474 16 79 2,380 ثانوية عامة

 2,382 3 48 2,330 دبلوم متوسط

 8,323 9 263 8,051 بكالوريوس

 412 1 17 394 من بكالوريوس أعلى

 15,061 29 541 14,490 المجموع

 

 

  

 واإلقليمحسب المؤهل التعليمي  الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع المنشآت في 9شكل 

 

 ني صناعة دوائيةفو ،%(16) طبي مندوب/ طبية مبيعات مندوب ة( أن مهن11وقد أظهرت الدراسة كما يشير الجدول )

المهن  باإلضافة إلى، الصناعات الدوائيةقطاع في  إشغالً ، هي المهن األكثر %(6)األدوية  إنتاج وحدات تشغيل فنيو، %(8)

  الوظائف.إجمالي %( من 22المساندة والتي شكلت نسبة )اإلدارية 

 

فني صناعة ، وطبي مندوب/ طبية مبيعات مندوبمهنة  لالتجاه العام بالنسبة للمهن،ُمشابًها كان التجاه   الوسط إقليمفي و

/ طبية مبيعات مندوباستمرت مهنة  الشمال  إقليم، بينما في إشغالً المهن األكثر  األدوية هيا إنتاج وحدات تشغيل فني، ودوائية

 فإنالجنوب  إقليم. أما في يةاألدو إنتاج وحدات تشغيل فني، ومن ثم دوائية  مخازن عمالمتبوعة باألولى في المرتبة  طبي مندوب

 .األدوية إنتاج وحدات تشغيل فنيكانت األعلى متبوعة ب فني صناعة دوائيةمهن 
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 واإلقليمحسب المهنة والجنس  الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع العاملين في 11جدول 

 المجموع إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط  

 أنثى ذكر أنثى ذكر نثىأ ذكر

 16 49 678 1,649 مندوب مبيعات طبية/ مندوب طبي
  

2,392 

 10 222 910 فني صناعة دوائية
 

10 
 

1,151 

 5 3 53 209 611 فني تشغيل وحدات إنتاج األدوية
 

881 

 1 4 8 165 336 محاسب عام )نفقات وإيرادات( 
 

514 

 13 194 237 اإلداريةاختصاصيو السياسات 
   

444 

 2 3 119 280 مسؤول تسويق طبي
  

404 

 1 272 113 مشغلو مكائن التعبئة والرزم ووضع العالمات
   

386 

 231 145 6 3 (quality assuranceضابط توكيد جودة دوائية )
  

384 

المنظفون والمساعدون في الفنادق والمكاتب 

 والمؤسسات األخرى
302 55 9 5 

  
370 

 5 35 243 العالقة والمديرون ذوووزيع التزويد والت مديرو
 

1 
 

285 

 1 72 207 صيدالني تسويق 
   

281 

 5 100 167 كيميائي/ صناعات دوائية
   

272 

 12 16 241 كتبة المخازن والمستودعات
   

269 

 250   8 9 100 133 الصيدالني

 246    2 51 193 البيع والتسويق مديروا

 227   5 1 142 80 مشرف تسجيل أدوية

 100 100 األسواق واألكشاكالبائعون في 
    

200 

 4 1 181 عمال الشحن والحمولة
   

186 

 57 14 110 عمال مخازن  دوائية
   

180 

 30 12 44 79 المهندسون الكيميائيون
  

165 

 1 2 40 102 البحث والتطوير مديرو
  

145 

 2 22 117 أجهزة طبية إلكترونيمهندس 
   

141 

 1 1 6 18 114 ماليمدير  
 

139 

 11 26 90 ومساعدوهمفنيو الصيدلة 
   

127 

 3 22 100 المصانع مديرو
 

1 
 

126 

 3 72 46 الكيميائيون
   

121 

 1 16 103 التنفيذيونوالرؤساء   مديرو اإلدارة
   

119 

 91 14 مشغلو المكائن والمعامل الكيمائية
    

105 

 5 40 61 عامل تعبئة
   

105 

 1 3 4 95 و المبيعات التجاريةمندوب
  

103 

 3 25 68 أدوية إنتاجرئيس 
   

96 

 6 1 88 فني ميكانيكي / آالت تشغيل
   

95 

 22 52 مسؤول عطاءات طبية
 

1 
  

74 

 24 41 مشغل وحدة مستخلصات طبيعية
    

65 

 11 50 أوليةوغير  أوليةمشرف مواد فاعلة 
 

2 
  

62 

 2 46 14 مشرف تعبئة وتغليف
   

61 

 23 36 الصحة البيئية والمهنية اختصاصيو
    

59 

 41 عامل نقل وتحميل وتنزيل  
 

7 8 
  

55 

 7 47 مهندس تصنيع
    

53 

 32 16 موظف بحث وتطوير
    

48 
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 المجموع إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط  

 أنثى ذكر أنثى ذكر نثىأ ذكر

 31 1 6 فني تعقيم
   

38 

 15 23 / أجهزة طبية مساعدةإلكترونيفني 
    

38 

 17 13 مهندس مراقبة جودة
    

31 

 8 18 ندسة الكيميائيةفنيو اله
    

26 

 5 21 ممرض قانوني
    

26 

 5 12 مشرف بحث وتطوير 
 

3 
  

20 

 1 6 2 3 8 البيطريون األطباء
 

20 

 عمال التعبئة اليدوية
 

8 10 
   

18 

 3 14 فنيو العلوم الفيزيائية والكيميائية
    

17 

 5 8 صناعية أطراففني 
    

13 

 3 10 تبر/ مسؤول المختبرمدير المختبر/ رئيس قسم المخ
    

13 

 20 عمال المخازن
 

4 
   

12 

 10 2 مراقبو محطات  معالجة المواد الكيميائية
    

12 

اختصاصيو المبيعات الطبية والتقنية عدا تكنولوجيا 

 االتصاالت والمعلومات
5 5 

    
10 

 4 4 دكتور صيدلي
    

9 

 8 فني مواد كيميائية
     

8 

 3 2 سون العامونالممار األطباء
    

5 

 3,357 5 4 28 61 1,113 2,135 و المساندة األخرى  اإلداريةالوظائف 

 15,061 5 24 124 417 4,483 10,007 المجموع

 

 
 إشغاالا حسب المهن األكثر  الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع المنشآت في 10شكل 
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 إشغاالا واإلقليمحسب المهن األكثر  الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع المنشآت في 11شكل 

 

%( من العاملين في 96) الغالبية العظمى  فإن، الصناعات الدوائيةقطاع وبالحديث وبشكل عام عن جنسيات العاملين في 

 والوسط %(98) الشمال إقليميفي  جًداالنسبة قريبة  وُتعدّ ن، من غير األردنييفقط %( 4هذا القطاع هم أردنيو الجنسية مقابل )

 فقد كانت جميع العمالة أردنية. الجنوب إقليمفي أما  %(96)

 

 

2,327 

1,131 

820 

501 431 399 385 376 357 279 280 267 257 233 245 222 

 الوسط

64 
57 56 

42 

31 

17 15 13 13 12 11 10 10 

 الشمال
10 

5 

1 1 1 1 1 

 الجنوب
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 حسب الجنسية الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع العاملين في 12جدول 

 الجنسية
 إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط

 المجموع
 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 14,524 5 24 124 406 4,381 9,584 أردني

 537    11 103 423 غير أردني

 15,061 5 24 124 417 4,483 10,007 المجموع

 

 

 حسب جنسية العاملين  الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع المنشآت في 12شكل 

 

 الصناعات الدوائيةقطاع بية الحالية والمستقبلية للمؤسسات في االحتياجات التدري 1.1

من المنشآت العاملة  %(12حوالي )كشفت نتائج تحليل البيانات التي تم جمعها أنه ل تتوافر أي مرافق أو أقسام تدريبية لدى 

. خارج البالدتدريب عامليها  فّضلتُ %( من المنشآت العاملة في القطاع بأنها 32، وأفاد )حوالي الصناعات الدوائيةقطاع في 

 ومن ثم غرفة صناعة عمان. الخاص،مراكز تدريب القطاع ويأتي في المرتبة الثانية 

 الُمفّضلةحسب جهة التدريب  الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع المنشآت في 13جدول 

 عدد المنشآت جهة التدريب

 1 بية والتعليمالتعليم المهني/ وزارة التر
 4 مؤسسة التدريب المهني

 42 مراكز تدريب/ قطاع الخاص
 77 خارج البالد

 7 مركز تدريب المهندسيين
 1 الجامعة االردنية

 8 غرفة تجارة عمان
 3 نقابة الصيادلة

 3 الجمعية العلمية الملكية
 18 غرفة صناعة عّمان

 أردني
96% 

 غير أردني
4% 
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 عدد المنشآت جهة التدريب

 1 األوسطجامعة الشرق 
 67 أخرى

 4 األردنيةات الجامعة مركز استشار
 1 األوسطمركز استشارات جامعة الشرق 

 1 األدويةلمنتيجي  األردنياالتحاد 
 1 مجموعة الجهود المشتركة

 

 

 الُمفّضلةحسب جهة التدريب  الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع المنشآت في 13شكل 

 

  

 خارج البالد
34% 

 أخرى
29% 

قطاع / مراكز تدريب
 الخاص

18% 

 غرفة صناعة عّمان
8% 

 غرفة تجارة عمان
4% 

 مركز تدريب المهندسيين
3% 

 مؤسسة التدريب المهني
مركز استشارات الجامعة  2%

 األردنية
2% 
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عاملين ، على تدريب ال(2020-2018) لألعوامفي طلب أصحاب العمل  ارتفاًعاأن هناك  (14الجدول )كما يشير  النتائج وُتظهر

وفي أقاليم  التي تتركز على المهارات الفنية ومهارات الجودة والسالمة والصحة المهنية وهذا يحسب للقطاعفي برامج  التدريب 

 (.األكثر طلًبارامج النتائج الب ُتبّينالجنوب لم  إقليم)مالحظة: في  المملكة الثالثة

 طلبااحسب برامج التدريب األكثر  الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع المنشآت في 14جدول 

 الشمال إقليم الوسط إقليم

 Skill of formulationتوليفات دوائية  إجراء
 new  &innovative techاستخدام تقنيات التوليف المتقدمه 

formulation 

 Analytical  &Medicinal chemistryتحاليل كيميائية  إجراء Analytical  &Medicinal chemistryتحاليل كيميائية  إجراء

 Quality Controlوتأكيدها  هاوتقييممراقبة مستويات الجودة  Quality Controlوتأكيدها  هاوتقييممراقبة مستويات الجودة 

 GMPالتصنيع الدوائي الجيد  إجراءاتتنفيذ  GMPالجيد التصنيع الدوائي  إجراءاتتنفيذ 

 Marketing and Medicalالدعايه الطبيه  إتقان إجراءات
Knowledge 

 Marketing and Medicalالدعايه الطبيه  إتقان إجراءات
Knowledge 

 ,Finacial  &Costing Skillsالتصنيع وتزويد  ُكلَفحساب 
Supply Chain 

 skill of planningوتسويقه التخطيط للمنتج  

 safetyالسالمه العامه والصحة المهنية    إجراءاتتطبيق 
procedures 

 Common األدويةالملف الفني المطلوب لتسجيل  إعداد
technical Dossier (CTD) 

 
 ,Finacial  &Costing Skillsالتصنيع وتزويد  ُكلَفحساب 

Supply Chain 

 Sterilization proceduresعمليات تعقيم  إجراء 

 
 safetyالسالمه العامه والصحة المهنية    إجراءاتتطبيق 

procedures 

 

  Good storage practiceالتخزين الجيد   إجراءاتتنفيذ 
(GSP) 
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 لتدريبية المطلوبةللبرامج ا الُمفّضلةحسب جهة التدريب  الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع المنشآت في 14شكل 

 

 الكمية من العاملين وخصائصهم الصناعات الدوائيةقطاع احتياجات مؤسسات  1.1

مجموعة من المهن لكن في  اإلناثبشكل رئيس على توظيف الذكور بشكل عام مع وجود  الصناعات الدوائيةقطاع يركز 

بلغ حجم الطلب على مهن هذا القطاع  ام.وبشكل عالوسط إقليمعلى العمالة أكثر في الطلب  يتركزكما  ،بنسبة قليلة

. اإلناث( من 1361( مقابل )1664بلغ ) على الذكوروبحجم طلب  ،عامالً مطلوًبا( 3,025حوالي ) (2020-2018)لألعوام

بنحو  2020، وتراجع في العام 2018%( مقارنة مع الطلب في العام 24بنحو ) 2019الطلب في العام  تزايدوبشكل عام 

 .2019ة مع العام %( مقارن36)

 

حيث تبين أن (، 2020-2018)لألعوامالمطلوبة  التعليمية( يتضح لنا مستوى المؤهالت 15وبالطالع على الجدول )

  لما يتطلبه هذا القطاع من مؤهالت تعليمية عليا. منطقًيا، ويبدو هذا ثانوياليليه  طلًبا،هو األكثر  البكالوريوس مؤهل 

 

 

 

 

 

2 2 1 
3 3 4 

1 
3 

28 

1 
3 

1 1 1 

 خارج البالد
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 (2020-2018)لألعوامحسب المؤهل التعليمي والجنس  الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع الطلب على العمالة في 15جدول 

 2020 2019 2018 المؤهل العلمي 

 المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر

 6  6 6  6 5  5 ُملمّ /  أُّمي

 85 15 70 166 19 147 51 18 33 أقل من ثانوي

 2 2  1 1  4 1 3 تلمذة مهنية

 183 76 107 247 91 156 347 159 188 ثانوية عامة

 125 50 75 217 96 121 114 73 41 دبلوم متوسط

 391 206 185 597 309 288 476 245 231 بكالوريوس

    2 1 1    من بكالوريوس أعلى

 793 349 444 1,237 517 720 996 496 501 المجموع
 

 

 

 (2020-2018)لألعوامحسب المؤهل التعليمي  الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع الطلب على العمالة في 15شكل 

 

 وحدات تشغيل فني، طبي مندوب/ طبية مبيعات مندوب على مهن (2020-2018)لألعوام طلًباهناك  ، فإنوبشكل عام

 ووضع والرزم التعبئة مكائن ُمشغلي، طبي تسويق مسؤول، الكيمائية والمعامل المكائن ُمشغلي، فني صناعة دوائية، األدوية إنتاج

، الصيدلني، (وإيرادات نفقات) عام محاسب ، تعبئة عامل، (quality assurance) دوائية جودة توكيد ضابط، العالمات

 .طبية أجهزة إلكتروني مهندس، التجارية المبيعات مندوبي

حجم الطلب على القوى  قوةمن المهن المختلفة، حيث يتضح  إقليم( تفصيل حجم الطلب في كل 16ل )ويوضح  الجدو

 .(2020-2018)فترة العاملة في هذا القطاع لل

 

 ملم/ أمي 

1% 
 أقل من ثانوي

10% 

 ثانوية عامة

26% 

 دبلوم متوسط

15% 

 بكالوريوس

48% 
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 (2020-2018)لألعوامحسب المهنة لمجموع  الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع مجموع الطلب على العمالة في 16شكل 

 

 (2020-2018) واإلقليم لالعوامحسب المهنة  الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع الطلب على العمالة في 16جدول 

 المهنة
إقليم 

 الوسط
 المهنة

إقليم 

 الشمال
 المهنة

إقليم 

 الجنوب
ل وحدات إنتاج فني تشغي 45 فني تشغيل وحدات إنتاج األدوية 705 مندوب مبيعات طبية/ مندوب طبي

 األدوية
4 

فني سمعيات ومعالجة  22 مندوب مبيعات طبية/ مندوب طبي 388 فني تشغيل وحدات إنتاج األدوية

 النطق
2 

   22 المهندسون الكيميائيون 136 فني صناعة دوائية

   12 فني صناعة دوائية 135 مشغلو المكائن والمعامل الكيمائية

   12 يالصيدالن 128 مسؤول تسويق طبي

مشغلو مكائن التعبئة والرزم ووضع 

 العالمات
   9 طباعة الروتو آلةمشغل  120

ضابط توكيد جودة دوائية 

(quality assurance) 
   6 أوليةوغير  أوليةمشرف مواد فاعلة  106

   5 صيدالني تسويق  106 عامل تعبئة

   4 مسؤول تسويق طبي 92 الصيدالني

   2 مشرف بحث وتطوير  89 ادات(محاسب عام )نفقات وإير 

   2 مندوبو المبيعات التجارية 68 مندوبو المبيعات التجارية

   2 كيميائي/ صناعات دوائية 57 أجهزة طبية إلكترونيمهندس 

   2 عمال مخازن  دوائية 50 صيدالني تسويق 

   81 أخرى  42 كيميائي/ صناعات دوائية

     29 عمال الشحن والحمولة

     21 أدوية إنتاجيس رئ

727 

437 

148 135 132 120 106 106 104 
57 55 44 38 
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 المهنة
إقليم 

 الوسط
 المهنة

إقليم 

 الشمال
 المهنة

إقليم 

 الجنوب
     16 المهندسون الكيميائيون

     16 مسؤول عطاءات طبية

     14 الكيميائيون

     13 عمال مخازن  دوائية

     10 مشرف تسجيل أدوية

     8 فنيو الصيدلة ومساعديهم

     6 فني تعقيم

     6 البحث والتطوير مديرو

     1182 أخرى

 6  181  2,838 المجموع

 

 

 (2020-2018)لألعواماإلقليم حسب  قطاع الصناعات الدوائيةفي لطلب على العمالة ل النسبيتوزيع ال: 17شكل 

 

 ،العكستبّين بل  ،فلم يطلب أصحاب العمل سنوات خبرة كبيرة ،وأما من حيث الخبرة المطلوب توافرها في العمالة المطلوبة

%( من أصحاب العمل أن 29( من أصحاب العمل أنهم يطلبون عمالة دون اشتراط توفر الخبرة، وطلب نحو )%55حيث أعلن )

 من وجهة نظر أصحاب العمل باعتبارها فترة كافية للقيام بمتطلبات العمل في هذا القطاع ؛للخبرة المطلوبة سنةاألدنى يكون الحد 

 .(17الجدول ) ُيبّينكما 

 

 

 

 

 الوسط
94% 

 الشمال
6% 

 الجنوب
0% 
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-2018) لألعوامحسب سنوات الخبرة المطلوبة والجنس  الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع العمالة المطلوبة في 17جدول 

2020) 

 المطلوبة سنوات الخبرة
 2020عدد الفرص لعام  2019عدد الفرص لعام  2018عدد الفرص لعام 

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

0 284 219 459 254 273 163 

1 154 178 161 162 122 114 

2 45 76 73 70 38 54 

3 8 4 9 10 5 4 

4 4 9 4 9 4 6 

5 5 10 10 7 1 5 

6 
   

1 
  

10   5 5 1 1 

 349 444 517 720 496 501 المجموع
 

  
 

 (1010-1018)لألعوامبرة المطلوبة حسب سنوات الخ الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع العمالة المطلوبة في 18شكل 

 

إلى يشير ، األمر الذي دوران أكثر من كونه  التوسعالجدد على أساس أعمال  إلى العمال( بروز الحاجة 18الجدول ) وُيبّين

 خلق فرص عمل جديدة،حيث كان الطلب على أساسوإمكانية  (2020-2018)أن ارتفاع حجم الطلب على العاملين في األعوام 

 .%(36%( ولكليهما )21الدوران )، بينما كان الطلب على أساس %(43)ع التوس
 

-2018) لألعوامحسب أسباب توفرها )دوران/ توسع(  الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع العمالة المطلوبة في 18جدول 

2020) 

 
 2020عدد الفرص لعام  2019عدد الفرص لعام  2018عدد الفرص لعام 

 180 289 153 دوران

 267 540 495 توسع

 346 408 348 كالهما

 793 1,237 996 المجموع

 

 بدون خبرة
55% 

1 
30% 

2 
12% 

3 
1% 

4 
1% 

5 
1% 

بدون 
 خبرة

1 2 3 4 5 6 10

1,652 

891 

356 

40 34 38 1 13 
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 (2020-2018) لألعوامحسب أسباب توفرها )دوران/ توسع( الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع العمالة المطلوبة في 19شكل 

 

وتبّين  ،الصناعات الدوائيةقطاع العمل عن أكثر مهارة مطلوبة ضمن مهن وكشفت نتائج الدراسة، من خالل سؤال أصحاب 

 العامه السالمه  إجراءات تطبيق، وكذلك Marketing and Medical Knowledge الطبيه الدعايه إتقان إجراءات أنها:

  تصنيع ناتماك تشغيل،وGMP الجيد الدوائي التصنيع إجراءات تنفيذو، safety procedures  المهنية والصحة

Mechanical skills. 

 لألعوامحسب المهنة وأكثر مهارة مطلوبة لها وال تتوفر لدى العاملين  الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع العمالة في 19جدول 

(2018-2020) 

 المجموع 2020 2019 2018  

         مندوب مبيعات طبية/ مندوب طبي

 Marketing and Medical Knowledge 116 112 89 317الدعايه الطبيه  إتقان إجراءات

 skill of planning 2 2 1 6التخطيط للمنتج وتسويقه  

 Finacial  &Costing Skills, Supply Chain 2 2   5التصنيع وتزويد  ُكلَفحساب 

         فني تشغيل وحدات إنتاج األدوية

 Mechanical skills 20     20تشغيل ماكنات تصنيع  

 safety procedures 70 39 33 142السالمه العامه والصحة المهنية    إجراءاتتطبيق 

         فني صناعة دوائية

 GMP 6 7   13التصنيع الدوائي الجيد  إجراءاتتنفيذ 

 safety procedures   3   3السالمه العامه والصحة المهنية   إجراءاتتطبيق 

 Good storage practice  (GSP) 3 3 3 9التخزين الجيد   راءاتإجتنفيذ 

         مسؤول تسويق طبي

 Marketing and Medical Knowledge 16 45 33 93الدعايه الطبيه  إتقان إجراءات

         (quality assuranceضابط توكيد جودة دوائية )

 GMP 1 2 2 6التصنيع الدوائي الجيد  إجراءاتتنفيذ 

 safety procedures   1   1السالمه العامه والصحة المهنية    إجراءاتتطبيق 

         الصيدالني

 دوران
21% 

 توسع
43% 

 كالهما
36% 
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 المجموع 2020 2019 2018  

 Project Management 1     1المشاريع  إدارة

 GMP 3 2   5التصنيع الدوائي الجيد  إجراءاتتنفيذ 

 Marketing and Medical Knowledge 4 12 3 18الدعايه الطبيه  إتقان إجراءات

 clinical studies 11 9 1 21دراسات اكلينيكيه  إجراء

 skill of planning     1 1التخطيط للمنتج وتسويقه  

         مندوبو المبيعات التجارية

 Marketing and Medical Knowledge   2   2الدعايه الطبيه  إتقان إجراءات

         أجهزة طبية إلكترونيمهندس 

 skill of planning   3 1 4نتج وتسويقه التخطيط للم 

         كيميائي/ صناعات دوائية

 Analytical  &Medicinal chemistry 1 2   3تحاليل كيميائية  إجراء

         المهندسون الكيميائيون

 Analytical  &Medicinal chemistry 8 6 5 18تحاليل كيميائية إجراء 

 Quality Control 3 6 3 13وتأكيدها  هاييموتقمراقبة مستويات الجودة 

         عمال الشحن والحمولة

 Good storage practice  (GSP) 1 1   3التخزين الجيد   إجراءاتتنفيذ 

         مسؤول عطاءات طبية

 skill of planning 2 2 1 6التخطيط للمنتج وتسويقه  

 Finacial  &Costing Skills, Supply Chain 5 4 1 10التصنيع وتزويد  ُكلَفحساب 

         عمال مخازن  دوائية

 Good storage practice  (GSP) 1 2   3التخزين الجيد   إجراءاتتنفيذ 

         الكيميائيون

 Stability studies 10     10دراسات الثبات  إجراء 

 Analytical  &Medicinal chemistry 2 2   4تحاليل كيميائية  إجراء

 

 الصناعات الدوائيةقطاع المهارات العامة المطلوب توافرها لدى العاملين في  1.1

درجة أهمية كل مهارة من المهارات العامة الداعمة للتشغيل في  ُتبّينجداول  ثمانيةبعد  تحليل البيانات التي اشتملت عليها 

المهارات العامة الضرورية لكل مهنة من  ُيبّين(، والذي 20، تم استخالص الجدول )الصناعات الدوائيةكل مهنة من مهن قطاع 

ويالحظ  من الجدول أّن أكثر المهارات  تلك المهارات في برامجها التدريبية. دمجالمهن، األمر الذي يتطلب من مزودي التدريب 

، ومحاسب عام )نفقات داريينالسكرتيرين التنفيذيين واإلالمطلوبة كانت تخص المهن: مندوب مبيعات طبية، مسؤول تسويق طبي، 

 وإيرادات(.
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 : المهارات العامة الضرورية الداعمة للتشغيل للمهن المطلوبة20جدول 
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  X X X X X  X صيدالني تسويق 

  X  X X X  X مشرف بحث وتطوير 

  X X X X X  X اختصاصيو االعالن والتسويق

  X X X X X  X اختصاصيو التدريب وتطوير الكوادر

  X X X X X  X طبيعياختصاصيو العالج ال

  X X X X X  X االختصاصيون في معالجة السمع والنطق

      X X X السكرتيريون الطبيون

  X X X X X  X الصيدالني

  X X X X X  X الكيميائيون

    X X X  X المنظفون والمساعدون في المكاتب.

  X X X X X X X المهندسون الكيميائيون

  X X X X X  X بائع/ أخرى

  X X X X X  X فني صناعة دوائية

  X   X  X  أدوية إنتاجرئيس 

  X X X X X  X (quality assuranceضابط توكيد جودة دوائية )

  X X  X  X  عامل تعبئة

  X   X  X  عمال الشحن والحمولة

    X X    عمال المخازن

  X X X X  X  عمال مخازن  دوائية

  X X X X X  X جهزة طبية مساعدة/ أإلكترونيافني 

  X X X X X  X فني تشغيل وحدات إنتاج األدوية

  X  X  X   فني تعقيم

  X  X  X   فني مواد كيميائية

    X  X X X فنيو  السجالت الطبية والمعلومات  الصحية

  X X X X X  X ومساعدوهمفنيو الصيدلة 

       X  كتبة المخازن والمستودعات

  X X X X X  X يميائي/ صناعات دوائيةك

      X X X البحث والتطوير مديروا

    X  X  X مساعد فني أسنان

  X X X X X X X مسؤول تسويق طبي

  X X X X X  X مسؤول عطاءات طبية

  X X X  X  X مشرف تسجيل أدوية

  X X     X مشرف تعبئة وتغليف

  X X X X X  X ةأوليوغير  أوليةمشرف مواد فاعلة 

  X   X  X  مشغلو المكائن والمعامل الكيمائية

  X X  X X  X مشغلو مكائن التعبئة والرزم ووضع العالمات

 X X X X X  X X مندوب مبيعات طبية/ مندوب طبي
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 الصناعات الدوائيةقطاع تشغيل المرأة في  1.1

ل يرغبون  الصناعات الدوائيةقطاع المنشآت العاملة في يفوق نصف  ما تشير نتائج تحليل البيانات التي تم جمعها إلى أن 

عدم الحاجة، كما  إلىذلك  يعود  وبشكل رئيس  فإن( 21الجدول ) ُيبّين، وكما %(57وبنسبة ) في هذا القطاع إناثفي تعيين 

عن أحجموا أصحاب العمل قد  لى أناإلشارة إ، وتجدر أن طبيعة العمل في هذا القطاع ل تناسب المرأةعدد من المنشآت  تأجاب

 . %(43بنسبة ) في تعيين اإلناثعدم رغبتهم أسباب بيان 

 

 حسب سبب عدم تعيين اإلناث الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع المنشآت في 21جدول 

 عدد المنشآت اإلناثأسباب عدم تعيين 

 40 طبيعة العمل ال تناسب المرأة

 320 اجةعدم الح

 5 الكلفة المادية العالية

 271 غير معرف

 1 المجتمع ونظرةالعادات و التقاليد 

 637 المجموع

 

 

 حسب سبب عدم تعيين اإلناث الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع المنشآت في 20شكل 

 

الشمال إقليم في  اإلناثطلب على الشّكل  ، بينما %(96) كبيرةبنسبة  الوسط إقليم فياإلناث  على المستقبلي الطلب يتركز

 ومعالجة سمعيات ني، وفاألدوية إنتاج وحدات تشغيل فني :تين فقط هماالجنوب على مهنإقليم ( وانحصر الطلب في %3.6نحو )

/ طبية مبيعات مندوبوقد كانت مهنة  .لإلناث( فرصة عمل 1361)اإلجمالي حيث بلغ حجم الطلب  .%(0.4وبنسبة ) النطق

 الشمال وإقليم الوسط.إقليم لإلناث في كل من  األكثر طلًباهي  طبي مندوب

طبيعة العمل ل 
 تناسب المرأة

6% 

 عدم الحاجة
50% 

 الكلفة المادية العالية
1% 

 غير معرف
43% 

العادات و التقاليد و 
 نظرة المجتمع

0% 
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 واإلقليمحسب المهنة  الصناعات الدوائيةقطاع في  لإلناثفرص العمل : توزيع 22جدول 

 المجموع إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط المهنة

 10 343 مندوب طبيمندوب مبيعات طبية/ 
 

353 

 137 فني تشغيل وحدات إنتاج األدوية
 

4 141 

 100 (quality assuranceضابط توكيد جودة دوائية )
  

100 

 3 84 مسؤول تسويق طبي
 

88 

 76 مشغلو مكائن التعبئة والرزم ووضع العالمات
  

76 

 50 األسواق واألكشاكالبائعون في 
  

50 

 50 واإلداريونالسكرتيريون التنفيذيون 
  

50 

 44 عامل تعبئة
  

44 

 40 محاسب عام )نفقات وإيرادات( 
  

40 

 40 كيميائي/ صناعات دوائية
  

40 

 2 34 صيدالني تسويق 
 

36 

 5 30 فني صناعة دوائية
 

35 

 6 32 الصيدالني
 

38 

 16 مسؤول عطاءات طبية
  

16 

 9 7 المهندسون الكيميائيون
 

15 

 8 معامل الكيمائيةمشغلو المكائن وال
  

8 

 8 والتسويق اإلعالناختصاصيو 
  

8 

 2 4 مشرف بحث وتطوير 
 

6 

 6 البحث والتطوير مديرو
  

6 

 3 3 البيطريون األطباء
 

6 

 6 مشرف تسجيل أدوية
  

6 

 5 ممرض قانوني
  

5 

 4 فني سمعيات ومعالجة النطق
 

1 5 

 18 172 وظائف أخرى 
 

190 

 1,361 5 57 1,299 المجموع

 

 الصناعات الدوائيةقطاع في  اإلعاقةتشغيل ذوي  1.1

في القطاع ويشكلون  ( عامالً 15,061( عامل من أصل )89قد بلغ ) اإلعاقة( أن عدد العاملين من ذوي 24الجدول ) ُيبّين

المنظفين  مهنة لكن أكثر المهن التي يتركزون فيها هي ،في القطاع نفسه متنوعة%( فقط، وهم يعملون في مهن 0.6ما نسبته )

وذلك في إقليمي  والمستودعات المخازن وكتبة، فني صناعة دوائيةو، األدوية إنتاج وحدات تشغيل فنيو، في المكاتب والمساعدين

 في هذا اإلقليم.اإلعاقة النتائج أي أعداد لذوي ُتظهر الوسط والشمال، أما في الجنوب فلم 
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 حسب المهنة الصناعات الدوائيةقطاع في  اإلعاقةلعاملين من ذوي : توزيع ا23جدول 

 المجموع إقليم الشمال إقليم الوسط المهنة

 2  2 كيميائي/ صناعات دوائية

 1  1 مهندس مراقبة جودة

 2  2 مهندس ميكانيكي/ صيانة

 1  1 مهندس ميكاترونيكس

 1  1 صيدالني تسويق 

 1  1 (quality assuranceضابط توكيد جودة دوائية )

 1  1 مدير المختبر/ رئيس قسم المختبر/ مسؤول المختبر

 1  1 صناعية أطراففني 

 1  1 محاسب عام )نفقات وإيرادات( 

 1  1 محاسب تكاليف

 1  1 اإلداريةاختصاصيو السياسات 

 1  1 مندوب مبيعات طبية/ مندوب طبي

 1  1 ( Programmerمبرمج )

 1  1 فيزيائية والكيميائيةفنيو العلوم ال

 1  1 / أجهزة طبية مساعدةإلكترونيفني 

 1  1 فني ميكانيكي / آالت تشغيل

 1 1  رسام خرائط مساحية  

 2  2 إنتاجمراقب /مشرف وحدة 

 6  6 فني صناعة دوائية

 1  1 واإلداريونالسكرتيريون التنفيذيون 

 1  1 البيانات مدخليكتبة 

 1  1 في المصارف  والكتبة المرتبطون بهمالصناديق  آمناء

 1  1 مشغلو المقاسم الهاتفية

 2  2 كتبة استعالمات عام

 5  5 كتبة المخازن والمستودعات

 1  1 مشرفو المحالت

 2  2 مشغلو المكائن والمعامل الكيمائية

 10  10 فني تشغيل وحدات إنتاج األدوية

 2  2 عالماتمشغلو مكائن التعبئة والرزم ووضع ال

 1  1 مشغل رافعة برجية ثابتة

 17 1 16 المنظفون والمساعدون في المكاتب.

 1  1 العاملون في الحدائق والبستنة

 5 5  عمال التعبئة اليدوية

 2  2 عامل تعبئة

 2  2 عمال الشحن والحمولة

 4 3 1 عمال مخازن  دوائية

 89 10 78 المجموع
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 حسب المهنة الصناعات الدوائيةقطاع في  اإلعاقة: توزيع العمالة من ذوي 21شكل 

 

لطبيعة  نظًرا ؛%(84) اإلعاقة، ل تفضل توظيف ذوي فعلًيا، الصناعات الدوائيةقطاع نتائج الدراسة أن المنشآت في  ُتبّين

 محاسب أهمها ( فرصة عمل في مهن مختلفة134دم )( منشأة أنها ستق125)عام أعلنت القطاع ومتطلبات العمل فيه، لكن بشكل 

، عام استعالمات كتبةو، واإلداريون التنفيذيون السكرتيريونو، طبي مندوب/ طبية مبيعات مندوبو، (وإيرادات نفقات) عام

 الوسط.إقليم وقد تركز الطلب بشكل كبير في  ،المنظفون والمساعدون في المكاتبو

 واإلقليمحسب المهنة  الصناعات الدوائيةقطاع في اإلعاقة لذوي  فرص العملتوزيع : 24جدول 

 مجموع الفرص الشمالإقليم  الوسطإقليم  المهنة

 المهندسون الكيميائيون
 

1 1 

 1   1 أجهزة طبية إلكترونيمهندس 

 1   1 (اإلعالممصممو الرسومات والوسائط المتعددة )وسائل 

 1   1 الصيادلة

 5 2 3 الصيدالني

 1   1 صيدالني تسويق 

 5   5 مشرف تسجيل أدوية

 3   3 االختصاصيون في معالجة السمع والنطق

 3   3 صناعية أطراففني 

 24 4 20 محاسب عام )نفقات وإيرادات( 

 1   1 اختصاصيو  شؤون المالك والمهن

 1 1  والتسويق اإلعالناختصاصيو 

 6   6 امةاختصاصيو العالقات الع

 14 1 13 مندوب مبيعات طبية/ مندوب طبي

 1   1 مسؤول تسويق طبي

 1   1 ( Programmerمبرمج )

 1   1 فني ميكانيكي / آالت تشغيل

 2   2 ومساعدوهمفنيو الصيدلة 

17 

10 

6 
5 5 4 

2 2 2 2 2 2 2 2 
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 مجموع الفرص الشمالإقليم  الوسطإقليم  المهنة

 2   2 فني صناعة دوائية

 1   1 فني تعقيم

 9   9 واإلداريونالسكرتيريون التنفيذيون 

 1   1 والمكتبات والمعارض فنيو المتاحف

 3 1 2 عموم كتبة الدوائر

 3   3 السكرتيرون

 4   4 البيانات مدخليكتبة 

 8   8 كتبة استعالمات عام

 3   3 نادل رئيسي

 1   1 بائع/ أخرى

 3 3  طباعة الروتو آلةمشغل 

 1   1 مشغلو المكائن والمعامل الكيمائية

 3   3 فني تشغيل وحدات إنتاج األدوية

 5   5 مشغلو مكائن التعبئة والرزم ووضع العالمات

 9 4 5 المنظفون والمساعدون في المكاتب.

 4   4 عامل تعبئة

 1   1 عمال الشحن والحمولة

 134 18 116 المجموع

 

 وطرق التعيين الصناعات الدوائيةقطاع صعوبات تعيين العاملين في  1.8

ت آ%( من المنش27%( من المنشآت ل تواجه أية صعوبات في التعيين، بينما )58كشفت نتائج الدراسة أن ما نسبته )

 واتجاهات قيم لديهم ممن العمالة في النقص )معظمها منشآت فردية( تواجه صعوبات في التعيين، وتعزى هذه الصعوبات إلى

 المؤهلة العمالة في النقصوالمطلوبة،  المهارات لديهم ممن العمالة في النقصوللتشغيل،  داعمة ومهارات العمل نحو إيجابية

 (.25)انظر الجدول  بالدوام، وغيرها اللتزام عدمو، أكاديمًيا

 حسب صعوبات التعيين الصناعات الدوائيةقطاع توزيع المنشآت في : 25جدول 

إقليم  الصعوبة
 الوسط

إقليم 
 الشمال

إقليم 
 الجنوب

 المجموع

اة المؤهلة النقص في العمال  56   56 أكاديميا

 91 1 5 85 النقص في العمالة ممن لديهم المهارات المطلوبة

داعمة  ومهاراتنحو العمل  إيجابيةالنقص في العمالة ممن لديهم قيم واتجاهات 
 للتشغيل

93 6 1 99 

 5  2 3 المطلوب األجرارتفاع 

 18   18 عدم االلتزام بالدوام

 7   7 مهنةترك العمل بعد تعلم ال

 3   3 نقص في الكفاءات المتخصصة في التخصصات الدقيقة

 1   1 اإلنجليزيةاللغه 

 4   4 ، المزاجيه، الكسل(األمانةالعمل ) أخالقيات

 3   3 عدم تحمل ضغط العمل / طبيعة العمل

 287 2 13 272 المجموع
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 حسب صعوبات التعيين لصناعات الدوائيةاقطاع توزيع المنشآت في  :22شكل 

 

( بأن التعيين المباشر من خالل 26)فقد أظهرت الدراسة حسب الجدول  وفيما يتصل بالطرق المستخدمة في التعيين،

 ، يليه التعيينالتركيز على الستعانة بالخبرات بشكل مباشرإلى يعود و ،%(49وبنسبة ) استخداًماالتصالت الشخصية هو األكثر 

 .%(3وبنسبة )والتعيين من خالل مكاتب التشغيل   ،%(42) والمواقع اإللكترونيةالصحف  إعالناتمن خالل 

 

 واإلقليمحسب طرائق التعيين  الصناعات الدوائيةقطاع توزيع المنشآت في :26جدول 

 المجموع إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط طريقة التعيين

 22  2 21 مكاتب التشغيل

 3   3 ديوان الخدمة المدنية

 336 3 14 320 والمواقع اإللكترونيةالصحف 

 392 5 25 363 مباشرة من خالل االتصاالت الشخصية

 7   7 عرض خدمات

 16   16 النقابات

 13  2 12 للتشغيل الوطنيةالحمالت 

 15 1 2 13 الوظيفيه التي تقيمها وزارة العمل األيام

 1   1 على باب المنشاة إعالن

 2  2  غرف الصناعة

 808 9 44 755 المجموع

النقص في العمالة المؤهلة 
 أكاديمًيا

19% 

النقص في العمالة ممن لديهم 
 المهارات المطلوبة

32% 

النقص في العمالة ممن لديهم 
نحو إيجابية قيم واتجاهات 

داعمة ومهارات العمل 
 للتشغيل

35% 

 المطلوباألجرارتفاع 

2% 

 ترك العمل بعد تعلم المهنة

3% 

نقص في الكفاءات 
المتخصصة في التخصصات 

 الدقيقة
1% 

، األمانة)العمل أخالقيات 
 (المزاجيه، الكسل

1% 

/  عدم تحمل ضغط العمل 
 طبيعة العمل

1% 
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 حسب طرائق التعيين  الصناعات الدوائيةقطاع : توزيع المنشآت في 23شكل 

 

%( منهم بأن 24، وقد أجاب )الصناعات الدوائيةقطاع أصحاب العمل عن الصعوبات والتحديات التي تواجه ُسئل كما 

أشاروا %( 14، ونحو )القوانين والتشريعات الناظمة للعملإلى أشاروا  %(17ارتفاع الضرائب تؤثر على أداء القطاع، بينما )

ُتشّكل ( بأن هجرة الكفاءات 27الجدول ) وُيبّين، لالستثمار الترويج ضعف%( 12)و ، الستثمار تعيق التي اإلجراءاتإلى 

 نسبة صعوبة.ُيشّكل %( في حين أن نقص العمالة المحلية يكاد ل 9القطاع بنسبة حوالي )صعوبة حقيقية تواجه 

 واإلقليم قطاعال تواجه التي الصعوبات حسبالصناعات الدوائية  قطاع في المنشآت توزيع: 27جدول 

إقليم  الصعوبات
 الوسط

إقليم 
 الشمال

إقليم 
 الجنوب

 المجموع

 392  16 376 ن والتشريعات الناظمة للعملالقواني

 545 3 39 503 ارتفاع الضرائب

 316 2 23 291 اإلجراءات التي تعيق االستثمار

 276 4 15 257 لالستثمارضعف الترويج 

 274 4 16 254 ضعف القدرات التسويقية

وقود، أجور العاملين، الماء والكهرباء وال إيجار،) اإلنتاجارتفاع تكاليف مدخالت 
 المواد الخام األولية(

17   17 

ا بتبعاتاإلنتاج تأثر الطلب على   واألزماتاالقتصادية العالمية  األزمة سلبا
 السياسية في دول الجوار

1   1 

 1   1 ضعف السياسات الخاصة بالتصدير للخارج

 200  9 192 هجرة الكفاءات

 263 1 16 246 ضعف الحوافز المادية

 9   9 في السوق ةالمنافسة القوي

 5   5 المرتفعةالجمارك 

 1   1 هاوارتفاع تكاليف تصاريح العمال والتراخيصالحصول على  صعوبة 

 2  1 1 الركود االقتصادي والتضخم وقلة المشاريع

 1   1 العمالة الوافدةازدياد  مقابل العمالة المحلية المؤهلةنفص 

 2304 14 134 2156 المجموع

والمواقع الصحف 
 اإللكترونية

42% 

مباشرة من خالل 
 التصالت الشخصية

48% 

 مكاتب التشغيل

3% 

 النقابات

2% 

الوظيفيه التي تقيمها األيام 
 وزارة العمل

2% 

 الحمالت الوطنيه للتشغيل

1% 

 أخرى 

2% 
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  قطاعلايواجهها  التي الصعوبات حسبات الدوائية صناعال قطاع فيت المنشآ توزيع:24شكل 

 ارتفاع الضرائب
23% 

القوانين والتشريعات 
 الناظمة للعمل

17% 
اإلجراءات التي تعيق 

 الستثمار
14% 

 ضعف الترويج لإلستثمار
12% 

 ضعف القدرات التسويقية
12% 

 ضعف الحوافز المادية
11% 

 هجرة الكفاءات
9% 

ارتفاع تكاليف مدخالت 
 اإلنتاج

1% 

 أخرى 
1% 
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 الفصل الثالث

قطاع الصناعات تحليل جانب العرض في 

 الدوائية
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 الصناعات الدوائيةللتدريب في قطاع صناعة  الُمزودةأهم الجهات  1.1

وهي: كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء  جهات رئيسةثالث  لتدريب في األردن فيات المزودة لتنحصر أبرز الجه

( توزيع هذه الجهات 28) الجدول وُيبّين والخاصة،ومؤسسة التدريب المهني، وعدد من الجامعات األردنية الحكومّية ، التطبيقية

 دمة.حسب سنة بدء تقديم الخ

 للتدريب حسب سنة بدء تقديم خدمات التدريب/ التعليم المهني الُمزودةات : الجه28جدول 

 سنة البدء الجهة

 1962 األردنيةالجامعة 

 1976 مؤسسة التدريب المهني

 1976 جامعة اليرموك

 1981 جامعة مؤتة

 1986 األردنيةجامعة العلوم والتكنولوجيا 

 1989 األهليةعمان جامعة 

 1989 جامعة فيالدلفيا

 1991 جامعة العلوم التطبيقية

 1991 الجامعة الهاشمية

 1992 الخاصة األهليةجامعة جرش 

 1993 جامعة الزيتونة

 1994 األهليةجامعة الزرقاء 

 1994 البيت آلجامعة 

 1996 جامعة البتراء

 1997 كليات المجتمع

 1997 جامعة البلقاء التطبيقية

 1999 جامعة الحسين بن طالل

 1999 معة عمان العربية للدراسات العليا الخاصةجا

 2005 جامعة الطفيله التقنية

 2005 األلمانية األردنيةالجامعة 

 2005 في مادبا األمريكيةالجامعة 

 2005 جامعة الشرق االوسط

 2006 اإلسراءجامعة 

 

 

   الصناعات الدوائيةفي قطاع  الُمطّبقةالبرامج التدريبية  1.1

، وبلغ عدد خريجيها (29الجدول )ُيوّضح كما  ( برامج تدريبية7) تدريبية الخاصة بهذا القطاع نحومج البلغ عدد البرا

%(، ثم 36) صيدلني وبنسبةبرنامج . النسبة الكبيرة منهم تخرجوا من (2017-2015)خالل األعوام  خريًجا( 11360قرابة )

%(، 12بنسبة ) مهندسين كيميائيين%(، ومن ثم 19بنسبة )يائيين كيم %(، يليه برنامج21) الصيدلة ومساعديهم  بنسبةفنيي 

 .%(1.8برامج التدريب المهني بنسبة )وأخيًرا  ،%(7)بدكتور صيدلني بنسبة  متبوًعا 
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 (2017-2015) لألعوامالصناعات الدوائية في قطاع  الُمطّبقة: البرامج التدريبية 29جدول 

 المجموع 2017 2016 2015 البرنامج

 2,145 695 726 724 الكيميائيون

 1,331 486 409 436 المهندسون الكيميائيون

 4,072 1690 1247 1135 الصيدالني

 816 360 264 192 دكتور صيدلي

 543 185 149 209 فنيو الهندسة الكيميائية

 2,353 1014 676 663 ومساعدوهمفنيو الصيدلة 

 100 36 33 31 إنتاج األدويةفني تشغيل وحدات 

 11,360 4466 3504 3390 المجموع

 

 
الصناعات الدوائية لألعوام في قطاع  الُمطّبقةللتدريب حسب البرامج التدريبية  الُمزّودةالجهات  ي: توزيع خريج25شكل

(2015-2017) 

 2,145  

 1,331  

 4,072  

 816  
 543  

 2,353  

 100  

724 436 

1135 

192 209 
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31 
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1247 
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33 
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1014 

36 
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خالل  ا( خريجً 3,259الذكور نحو ) من خاصة بهذا القطاعمن ناحية أخرى، بلغ عدد خريجي البرامج التدريبية ال

 الصيدلة فنييتخرجوا من برنامج ما يقارب الربع قد  ،الخريجين إجمالي% من 29وبنسبة بلغت (2017-2015)األعوام 

في  .%(21)بنسبة  الكيميائيين %(، ثم برنامج24) بنسبة )تشمل الصيدلني فقط( الصيدلني%(، وبرنامج 25ومساعديهم )

 ،(2017-2015)خريجة خالل األعوام (8101)قرابة  الصناعات الدوائيةالمقابل، بلغ عدد خريجات البرامج التدريبية في قطاع 

، ومن ثم %(19) الصيدلة ومساعديهم وبنسبة فنيي %(، ثم برنامج41) الصيدلني وبنسبةنسبة كبيرة منهن تخرجن من برنامج 

  %(.18بنسبة ) الكيميائيين

 

حسب الجنس الصناعات الدوائية للتدريب ضمن البرامج التدريبية المطبقة في قطاع  الُمزّودةالجهات  خريجي: توزيع 26كلش

 (2017-2015)لألعوام

 

 

الصناعات الدوائية في قطاع  الُمطّبقةللتدريب الذكور حسب أبرز البرامج التدريبية  الُمزّودة: خريجو الجهات 27شكل

 (2017-2015)لألعوام

 

 ذكر
29% 

 أنثى
71% 

690 

458 

790 

115 

333 
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69 

 الذكور
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الصناعات الدوائية في قطاع  الُمطّبقةبرز البرامج التدريبية أللتدريب حسب  الُمزّودة: خريجات الجهات 28شكل

 (2017-2015)لألعوام

 

%( في 28الوسط، و)إقليم %( في 61بنحو )يمًيا إقلالجهات المزودة للتدريب في قطاع الصناعات الدوائية خريجي توزع 

بواقع جندرًيا للتدريب في هذا القطاع الُمزّودة الجنوب. من ناحية أخرى توزع خريجو الجهات إقليم %( في 11الشمال و)إقليم 

لوسط اإقليم % في 65%( للذكور )29% في الجنوب(، ونحو )8% في الشمال و 28الوسط و إقليم % في 64%( إناث ) 71)

 % في الجنوب(.17% في الشمال و 27و 

  

1455 
873 

3282 

701 
210 

1549 

31 

 اإلناث

 الوسط
61% 

 الشمال
28% 

 الجنوب
11% 

 1,023  
 641  

 2,869  

 492  
 101  

 1,748  

 100  

 الوسط
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 اإلقليمالصناعات الدوائية حسب في قطاع  الُمطّبقةللتدريب حسب أبرز البرامج التدريبية  الُمزّودة: خريجو الجهات 29شكل

 (2017-2015) لألعوام

 

وأعداد  إقليمالبرامج التدريبية في كل  ُيبّين( 30الجدول ) نّ إدة، فعلى ح إقليمفي كل  الُمقّدمةأما فيما يتصل بالبرامج  

الصيدلة وفنيي بين الصيدلني، الوسط توزعوا  إقليمفي  متدرًبا( 6,974تخرج ) ،. وبشكل عام(2017-2015)لألعوامخريجيها 

الشمال قرابة  إقليمفي  (2017-2015)لألعوامفي المقابل، بلغ عدد خريجي مزودي التدريب . والكيميائيينومساعديهم، 

فقد بلغ عدد  ،الجنوب إقليمأما في ،.والمهندسين الكيميائيين، والكيميائيينبرنامج الصيدلني، توزعوا بين  خريًجا( 3,179)

، ويالحظ عدم وجود خريجين والمهندسين الكيميائيينالصيدلة ومساعديهم، وفنيي ، الكيميائيينتوزعوا بين ( 1,207الخريجين )

 الجنوب.إقليم  برنامج الصيدلني أو دكتور صيدلني في من

-2015)لألعوام واإلقليمحسب البرنامج الصناعات الدوائية في قطاع  الُمطّبقةالبرامج التدريبية  ي: توزيع خريج30جدول 

2017) 

 
 إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط

 البرنامج
خريجو 
2015 

 خريجو
2016 

خريجو 
2017 

 المجموع
خريجو 
2015 

خريجو 
2016 

خريجو 
2017 

 المجموع
خريجو 
2015 

خريجو 
2016 

خريجو 
2017 

 المجموع

 348 105 120 123 774 249 247 278 1,023 341 359 323 الكيميائيون

المهندسون 
 الكيميائيون

216 184 241 641 117 115 155 387 103 110 90 303 

 1,203 469 423 311 2,869 1221 824 824 الصيدالني
   

- 

 324 162 99 63 492 198 165 129 دكتور صيدلي
   

- 

فنيو الهندسة 
 الكيميائية

52 27 22 101 84 58 60 202 73 64 103 240 

فنيو الصيدلة 
 ومساعدوهم

477 563 708 1,748 96 68 125 289 90 45 181 316 

فني تشغيل وحدات 
 إنتاج األدوية

31 33 36 100 
   

- 
   

- 

 1,207 479 339 389 3,179 1220 1010 949 6,974 2767 2155 2052 المجموع
 

فقد كشفت نتائج الدراسة أن الحد  ،الصناعات الدوائيةوفيما يتعلق بالمؤهل العلمي لخريجي البرامج التدريبية في قطاع 

( أدنى 31الجدول ) وُيبّين، ى مرحلتي الثانوي والتوجيهياقتصر علاألدنى للمؤهل العلمي للمقبولين في هذه البرامج  قد 

 774  

 387  

 1,203  

 324  
 202   289  

 -    

 الشمال
 348  

 303  

 -     -    

 240  

 316  

 -    

 الجنوب
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بلغ عدد الخريجين ممن  ،وفي كل برنامج تدريبي. وبشكل عام (2017-2015)المؤهالت العلمية للخريجين لمجموع األعوام 

أي ية العامة الثانوإكمال مؤهلهم العلمي  خريًجا( 11,260، وقرابة )(2017-2015)لألعوام خريًجا( 100) ثانوي  مؤهلهم

 التوجيهي )الغالبية العظمى(. 

حسب البرنامج التدريبي والمؤهل العلمي  الصناعات الدوائيةصناعة في قطاع  الُمطّبقة:خريجو البرامج التدريبية 31جدول 

 (2017-2015)لألعواماألدنى 

 توجيهي ثانوي البرنامج

 2145  الكيميائيون

 1331  كيميائيونالمهندسون ال

 4072  الصيدالني

 816  دكتور صيدلي

 543  فنيو الهندسة الكيميائية

 2353  ومساعدوهمفنيو الصيدلة 

  100 فني تشغيل وحدات إنتاج األدوية

 11260 100 المجموع
 

 

 لدخول التخصص  المؤهل العلمي األدنىالدوائية الصناعات في قطاع  الُمطّبقة: توزيع خريجي البرامج التدريبية 30شكل

 (2017-2015)لألعوام

 الصناعات الدوائيةمن البرامج التدريبية الخاصة بقطاع  (2017-2015) ( أعداد الخريجين لألعوام32الجدول ) ُيبّين

( في 100) قد بلغ، حيث لوحظ أن عدد الخريجين والجنس الدنى المطلوب لدخول التخصص  موزعين حسب المؤهل العلمي

إناث(، في حين بلغ عدد  31ذكور، مقابل  69) الشهادة المدرسية الثانويةمرحلة برنامج فني تشغيل وحدات إنتاج األدوية ل

 لإلناث(. 8070للذكور،  3190( )11260الخريجين لحملة التوجيهي لجميع البرامج  )

 (2017-2015)لألعوام والجنس المطلوب سب المؤهل العلمي األدنىالتدريب ح ُمزودي: خريجو 32جدول 

 المجموع توجيهي مدرسي ثانوي الجنس

 3259 3190 69 ذكر

 8101 8070 31 أنثى

 11360 11260 100 المجموع

 ثانوي

1% 

 توجيهي

99% 
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 (2017-2015)واملألعوالجنس  المطلوب : توزيع خريجي مزودي التدريب حسب المؤهل العلمي األدنى31شكل

 

 (2017-2015)لألعوامخريجي الجهات المزودة للتدريب النسبة العليا من  ( أنّ 33كما أظهرت الدراسة وحسب الجدول )

%(، ومن ثم العلوم والتكنولوجيا بنسبة 16الجامعة األردنية بنسبة ) %(، ثم خريجي24)كليات المجتمع وبنسبة خريجي من  واكان

 %( لكل منهما.6اشمية وجامعة اليرموك )%(، ثم الجامعة اله12)

 

 (2017-2015)لألعوامللتدريب  الُمزّودة:توزيع خريجي مزودي التدريب حسب الجهة 33جدول 

 المجموع   2017 2016 2015 الجهة 

 2,685 1,125 761 799 كليات المجتمع  

 1,798 626 587 585  األردنيةالجامعة  

 1,395 562 485 348  األردنيةالعلوم والتكنولوجيا  جامعة 

 725 270 211 244 الجامعة الهاشمية  

 693 344 165 184 جامعة اليرموك  

 513 195 187 131 جامعة البتراء  

 509 197 153 159 جامعة الزيتونة  

 398 157 129 112 جامعة فيالدلفيا  

 395 123 124 148 جامعة الطفيله التقنية  

 390 168 100 122 جامعة البلقاء التطبيقية  

 320 143 93 84 جامعة مؤتة  

 242 86 87 69 جامعة العلوم التطبيقية  

 232 87 68 77 البيت  آلجامعة  

 227 71 74 82  األهليةجامعة الزرقاء  

 220 76 77 67 جامعة الحسين بن طالل  

 177 60 66 51  األهليةعمان  

 161 75 46 40  األلمانية األردنيةمعة الجا 

 116 31 37 48 الخاصة  األهليةجامعة جرش  

 100 36 33 31 مؤسسة التدريب المهني  
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 المجموع   2017 2016 2015 الجهة 

 45 15 21 9 في مادبا  األمريكيةالجامعة  

 11 11 - -  األوسطجامعة الشرق  

 4 4 - -  اإلسراءجامعة  

 4 4 - -  جامعة عمان العربية للدراسات العليا الخاصة 

 11,360 4,466 3,504 3,390 المجموع

 

 (2017-2015)لألعوامللتدريب  الُمزّودةالتدريب حسب الجهة  ُمزودي: توزيع خريجي 32شكل

 

 (2017-2015)ام للتدريب والجنس لمجموع األعو الُمزّودة: توزيع خريجي مزودي التدريب حسب الجهة 34جدول 

 المجموع أنثى ذكر للتدريب الُمزّودةالجهة 

 2685 1645 1040 كليات المجتمع

 1798 1507 291 األردنيةالجامعة 

 1395 1135 260 األردنيةجامعة العلوم والتكنولوجيا 

 725 546 179 الجامعة الهاشمية

 693 541 152 جامعة اليرموك

 513 365 148 جامعة البتراء

 509 387 122 عة الزيتونةجام

 398 289 109 جامعة فيالدلفيا

 395 187 208 جامعة الطفيله التقنية

 390 267 123 جامعة البلقاء التطبيقية

 320 223 97 جامعة مؤتة

 242 198 44 جامعة العلوم التطبيقية

 232 164 68 البيت آلجامعة 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

  جامعة السراء 

  جامعة عمان العربية للدراسات العليا الخاصة 

  جامعة الشرق الوسط 

  الجامعة الميركية في مادبا 

  مؤسسة التدريب المهني 

  جامعة جرش الهلية الخاصة 

  الجامعة اللمانية الردنية 

  عمان الهلية 

 جامعة الحسين بن طالل  

 جامعة الزرقاء الهلية  

 جامعة ال البيت  

 جامعة العلوم التطبيقية  

 جامعة مؤتة  

 جامعة البلقاء التطبيقية  

 جامعة الطفيله التقنية  

 جامعة فيالدلفيا  

 جامعة الزيتونة  

 جامعة البتراء  

 جامعة اليرموك  

 الجامعة الهاشمية  

 جامعة العلوم والتكنولوجيا الردنية  

 الجامعة الردنية  

 كليات المجتمع  
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 المجموع أنثى ذكر للتدريب الُمزّودةالجهة 

 227 174 53 األهليةجامعة الزرقاء 

 220 126 94 ن بن طاللجامعة الحسي

 177 128 49 األهليةعمان جامعة 

 161 99 62 األلمانية األردنيةالجامعة 

 116 40 76 الخاصة األهليةجامعة جرش 

 100 31 69 مؤسسة التدريب المهني

 45 36 9 في مادبا األمريكيةالجامعة 

 11 7 4 األوسطجامعة الشرق 

 4 3 1 اإلسراءجامعة 

 4 3 1 عربية للدراسات العليا الخاصةجامعة عمان ال
 11,360 8,101 3,259 المجموع

 

 

 (2017-2015)للتدريب والجنس لمجموع األعوام  الُمزّودةالتدريب حسب الجهة  ُمزّودي: توزيع خريجي 33شكل

 

مج التدريبية التي تقدمها وعدد خريجي كل للتدريب لالطالع على البرا الُمزّودةوبالتعمق أكثر في كل جهة من الجهات 

برنامج فني تشغيل وحدات إنتاج األدوية قد اقتصر على مؤسسة  (، والذي يظهر أنّ 35في الجدول ) الُمبّينبرنامج على النحو 

امج دكتور الصيدلة ومساعديهم قد اقتصر على كليات المجتمع/ جامعة البلقاء التطبيقية، وبرنفنيي التدريب المهني، وبرنامج 

 صيدلني في الجامعة األردنية والعلوم والتكنولوجيا، في حين توزعت البرامج األخرى في الجامعات األخرى.
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 (2017-2015) لألعوامللتدريب والبرنامج التدريبي  الجهات الُمزّودةأبرز التدريب حسب  ُمزّودي و:خريج 35جدول 

 ع الخريجين للسنوات الثالثمجمو البرنامج الجهة

 332 فنيو الهندسة الكيميائية كليات المجتمع/ جامعة البلقاء التطبيقية

 
 2353 فنيو الصيدلة ومساعديهم

 384 الكيميائيون األردنيةالجامعة 

 
 221 المهندسون الكيميائيون

 
 701 الصيدلني

 
 492 دكتور صيدلي

 135 الكيميائيون األردنيةجامعة العلوم والتكنولوجيا 

 
 141 المهندسون الكيميائيون

 
 795 الصيدلني

 
 324 دكتور صيدلي

 454 الكيميائيون الجامعة الهاشمية

 
 271 الصيدلني

 301 الكيميائيون جامعة اليرموك

 
 246 المهندسون الكيميائيون

 
 146 الصيدلني

 102 الكيميائيون جامعة البتراء

 
 411 الصيدلني

 509 الصيدلني الزيتونة جامعة

 398 الصيدلني جامعة فيالدلفيا

 76 الكيميائيون جامعة الطفيله التقنية

 
 108 المهندسون الكيميائيون

 
 211 فنيو الهندسة الكيميائية

 79 الكيميائيون جامعة البلقاء التطبيقية

 
 311 المهندسون الكيميائيون

 152 الكيميائيون جامعة مؤتة

 
 95 ون الكيميائيونالمهندس

 
 73 الصيدلني

 242 الصيدلني جامعة العلوم التطبيقية

 232 الكيميائيون البيت آلجامعة 

 227 الصيدلني األهليةجامعة الزرقاء 

 120 الكيميائيون جامعة الحسين بن طالل

 
 100 المهندسون الكيميائيون

 177 الصيدلني األهليةعمان جامعة 

 109 المهندسون الكيميائيون ية األردنيةاأللمانالجامعة 

 
 52 الصيدلني

 106 الكيميائيون الخاصة األهليةجامعة جرش 

 
 10 الصيدلني

 100 فني تشغيل وحدات إنتاج األدوية مؤسسة التدريب المهني

 45 الصيدلني في مادبا األمريكيةالجامعة 

 11 الصيدلني األوسطجامعة الشرق 

 4 الصيدلني بية للدراسات العليا الخاصةجامعة عمان العر

 4 الكيميائيون اإلسراءجامعة 

 11360  المجموع
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 فنيو الصيدلة ومساعديهم فنيو الهندسة الكيميائية

332 

2353 

 كليات المجتمع

 دكتور صيدلي الصيدلني المهندسون الكيميائيون الكيميائيون

384 

221 

701 

492 

 الجامعة األردنية

 دكتور صيدلي الصيدلني المهندسون الكيميائيون الكيميائيون

135 141 

795 

324 

 العلوم والتكنولوجيا
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 (2017-2015)لألعوامللتدريب والبرنامج التدريبي  الُمزّودةات الجهأبرز التدريب حسب  ُمزودي: توزيع خريجي 34شكل

 

 العاملين إعدادفي برامج  الُمتضّمنةالمهارات العامة  1.1.1

لدى  الُمطّبقةفي البرامج التدريبية  كاف  ( المهارات العامة الداعمة للتشغيل والمتوافرة بشكل 36)المصفوفة أدناه رقم ُتبّين 

حيث يظهر أّن مهارات التصال، ومهارات استخدام الحاسوب، ومهارات التحليل وحل المشكالت،  للتدريب. الُمزّودةالجهات 

، حيث األدوية إنتاج وحدات تشغيل فنيلمهارات العددية كانت المهارات المتوفرة لجميع البرامج بشكل عام، باستثناء برنامج وا

باستثناء  ، أما مهارات اإلبداع والبتكار فقد توفرت في جميع البرامج بشكل كاف  تتوفر لدى هذا البرنامج مهارات التصال فقط

  حد ما.إلى .  فقد كانت متوافرة ومساعديهم الصيدلة وفنيي، األدوية تاجإن وحدات تشغيل فنيبرنامج 

0 200 400 600 800

 جامعة جرش الهلية الخاصة

 جامعة العلوم التطبيقية

 جامعة العلوم والتكنولوجيا الردنية

 جامعة الزيتونة

 جامعة الزرقاء الهلية

 جامعة البتراء

 الجامعة الهاشمية

 عمان الهلية

 جامعة فيالدلفيا

 جامعة مؤتة

 الجامعة الردنية

 جامعة اليرموك

 جامعة عمان العربية للدراسات العليا الخاصة

 الجامعة اللمانية الردنية

 الجامعة الميركية في مادبا

 جامعة الشرق الوسط

10 
242 

795 
509 

227 
411 

271 
177 

398 
73 

701 
146 

4 
52 
45 

11 

 برنامج الصيدالني
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 جامعة العلوم والتكنولوجيا الردنية

 جامعة الحسين بن طالل

 جامعة مؤتة

 الجامعة الردنية

 جامعة البلقاء التطبيقية

 جامعة اليرموك

 جامعة الطفيله التقنية

 الجامعة اللمانية الردنية

141 
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95 

221 
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 المهندسون الكيميائيون



   

67 

أّن هذه َتبّين فقد اإلنجليزية، وبالنسبة لمهارات التحليل وحل المشكالت، ومهارات التخطيط وتنظيم الوقت، ومهارات اللغة 

حد ما لدى هذا إلى المهارات العددية متوفرة ، في حين كانت األدوية إنتاج وحدات تشغيلفني المهارات غير متوفرة لدى برنامج 

 البرنامج.

 كاف  : المهارات العامة الداعمة للتشغيل والتي توفرها البرامج التدريبية بشكل 36جدول

مهارات  البرنامج
استخدام 
 الحاسوب

مهارات 
 اإلبداع
 واالبتكار

مهارات 
 االتصال

مهارات 
التحليل 
وحل 

 المشكالت

مهارات 
التخطيط 
وتنظيم 
 الوقت

مهارات 
التواصل 
باللغة 
 اإلنجليزية

مهارات 
 عددية

 X X X X X X X الصيدالني

 X X X X X X X الكيميائيون

 X X X X X X X المهندسون الكيميائيون

 X X X X X X X دكتور صيدلي

     X   فني تشغيل وحدات إنتاج األدوية

 X  X X X X X ومساعدوهمفنيو الصيدلة 

 X X X X X X X فنيو الهندسة الكيميائية
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 الفصل الرابع

قطاع تقدير فجوة العرض والطلب في 

 الصناعات الدوائية
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 الفجوة بين االحتياجات التدريبية لكل مهنة وبين البرامج التدريبية المتوفرة لهذه المهن 1.1

قطاع في  تشغيلهمالعاملين المراد  منبرامج التدريبية التي يطلبها أصحاب العمل يتناول هذا الفصل من الدراسة مقارنة ال

-2015)للتدريب خالل األعوام  الُمزّودةمع البرامج التدريبية التي وفرتها الجهات (، 2020-2018) لألعوام الصناعات الدوائية

 هو معروض. وذلك بهدف معرفة مدى التقارب أو التباعد بين ما هو مطلوب وما ؛(2017

قوى  منظومة وفي األردن بشكل خاص من المؤشرات التي تدلل على حقيقة خلل ،ارتفاع معدلت البطالة بشكل عام ُيعدّ 

تم من خالل هذه الدراسة، تقصي مقدار   وجود فجوة بين العرض والطلب. وقدى هو األولسوق العمل، واألمر البديهي للوهلة 

ومجالتها المختلفة. وقد كشفت النتائج عن اآلتي: عدد المنشآت العاملة  الصناعات الدوائيةاع قطالفجوة بين العرض والطلب في 

 لألعوام اإلجماليوعاملة. وبشكل عام بلغ حجم الطلب  عامالً ( 15,061بلغ ) إجمالي( منشأة بحجم عمالة 637في هذا القطاع )

 لألعوام( 11,360) اإلجماليبلغ حجم العرض  ( فرصة عمل ضمن هذا القطاع، في حين3,025نحو ) (2018-2020)

، مما يعني أن السوق عرضكفائض (  8,335بنحو ) ُتقّدروجود فجوة عددية كبيرة  ُيشير إلى، األمر الذي (2015-2017)

، ومن الجدير بالذكر أن بعض المهن )الصيدلني والكيميائي من حجم العرضفقط %( 27قادر على استيعاب ما نسبته )

 قطاعات أخرى كقطاع الصناعات الكيميائية والقطاع الصحي على سبيل المثال.ُتغّطي دس الكيميائي( قد والمهن

البرامج التدريبية بعض  ُيبّين( والذي 37وللتعرف على جوانب العرض والطلب ضمن البرامج التدريبية انظر الجدول )

 التدريب. ُيقّدمها ُمزودو وما يقابلها من برامج تدريبية ،التي طلب أصحاب العمل توافرها

 الصناعات الدوائيةقطاع البرامج التدريبية المطلوبة والمعروضة في : 37جدول

 البرنامج المطلوب البرنامج المعروض
مجموع 
 الطلب

مجموع 
 العرض

 الفجوة

     55 صيدلني تسويق  الصيدالني

     104 الصيدلني الصيدالني

 3,913 4,072 159   الصيدالني-المجموع 

     14 الكيميائيون الكيميائيون

     44 كيميائي/ صناعات دوائية الكيميائيون

 2,087 2,145 58   الكيميائيون -المجموع 

   38 المهندسون الكيميائيون المهندسون الكيميائيون

 1,293 1,331 38   المهندسون الكيميائيون-المجموع 

     21 أدويةإنتاج رئيس  دات إنتاج األدويةفني تشغيل وح

 فني تشغيل وحدات إنتاج األدوية
 qualityضابط توكيد جودة دوائية )

assurance) 
106 

    

     437 فني تشغيل وحدات إنتاج األدوية فني تشغيل وحدات إنتاج األدوية

 464- 100 564   فني تشغيل وحدات إنتاج األدوية -المجموع 

     148 فني صناعة دوائية ومساعدوهملصيدلة فنيو ا

     14 عمال مخازن  دوائية ومساعدوهمفنيو الصيدلة 

     1 فنيو  السجالت الطبية والمعلومات  الصحية ومساعدوهمفنيو الصيدلة 

     8 ومساعدوهمفنيو الصيدلة  ومساعدوهمفنيو الصيدلة 

     132 مسؤول تسويق طبي ومساعدوهمفنيو الصيدلة 

     727 مندوب مبيعات طبية/ مندوب طبي ومساعدوهمفنيو الصيدلة 
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 البرنامج المطلوب البرنامج المعروض
مجموع 
 الطلب

مجموع 
 العرض

 الفجوة

     70 مندوبو المبيعات التجارية ومساعدوهمفنيو الصيدلة 

     10 مشرف تسجيل أدوية ومساعدوهمفنيو الصيدلة 

 1,243 2,353 1,110   ومساعدوهمفنيو الصيدلة -المجموع 

   1 اد كيميائيةفني مو فنيو الهندسة الكيميائية

 
   135 مشغلو المكائن والمعامل الكيمائية

 407 543 136   فنيو الهندسة الكيميائية -المجموع

 

في حين  تحديًدا وتخصيًصا،ويالحظ من الجدول أعاله أن البرامج التدريبية المطلوبة من قبل أصحاب العمل هي أكثر 

إنتاج التركيز على الحاجة لفنيي تشغيل وحدات يظهر ، كما في أغلبهالتدريب عامة ا ُمزّوديمن  الُمقّدمةأن  البرامج التدريبية 

 األدوية.

والحرص على توفير البرامج التدريبية  ،هذا الطلب إلىللتدريب  الُمزّودةالدراسة على ضرورة التفات الجهات  وتؤكد

 .إقليملكل و ( أدناه38في الجدول ) والُمبّينةالمطلوبة من أصحاب العمل 

 

ا األكثر البرامج التدريبية : 38جدول  التدريب ُمزّوديوال تتوفر لدى  (2020-2018)لألعوامطلبا

مجموع  البرامج التدريبية
العمال 
المراد 
 تدريبهم

 Marketing and Medical Knowledge 683 إتقان إجراءات الدعاية الطبية
 Skill of formulation 381توليفات دوائية  إجراء
 GMP 240التصنيع الدوائي الجيد  إجراءاتتنفيذ 

 safety procedures 209والصحة المهنية   إجراءات السالمة العامةتطبيق 
 195 أخرى

 Quality Control 126وتأكيدها  هاوتقييممراقبة مستويات الجودة 
 skill of planning 114التخطيط للمنتج وتسويقه  

 Good storage practice  (GSP) 97التخزين الجيد   جراءاتإتنفيذ 
 Finacial  &Costing Skills, Supply Chain 68 والتزويدالتصنيع  ُكَلفحساب 
 Project Management 62المشاريع  إدارة
 Analytical  &Medicinal chemistry 58تحاليل كيميائية  إجراء

 Mechanical skills 25تشغيل ماكنات تصنيع  
 new  &innovative tech formulation 23 المتقدمةاستخدام تقنيات التوليف 

 Common technical Dossier (CTD) 23 األدويةالملف الفني المطلوب لتسجيل  إعداد
 Stability studies 18دراسات الثبات  إجراء 

 Sterilization procedures 13عمليات تعقيم  إجراء
 Bio  &Stability studies 11سات التكافؤ الحيوي درا إجراء
 8 9001ايزو 
 7 أحياء دقيقةتحاليل  إجراء

 Storage  &environment conditions 4 هاوتقييمظروف التصنيع والتخزين  مراقبة 
 clinical studies 2دراسات اكلينيكيه  إجراء

 2,369 المجموع
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  التدريب ُمزوديوال تتوفر لدى  إقليمفي كل  (2020-2018) لألعوامامج التدريبية المطلوبة البر: 39جدول

إقليم  برامج التدريب 
 الوسط

إقليم 
 الشمال

إقليم 
 الجنوب

 المجموع

 Skill of formulation 377 4  381توليفات دوائية  إجراء

 Marketing and Medical Knowledge 659 22 2 683 الدعاية الطبية إتقان إجراءات

 safety procedures 190 15 4 209والصحة المهنية   إجراءات السالمة العامةتطبيق 

 GMP 224 16  240التصنيع الدوائي الجيد  إجراءاتتنفيذ 

 195 2 1 192 أخرى

 Quality Control 120 6  126مراقبة وتقييم مستويات الجودة وتأكيدها 

 Finacial  &Costing Skills, Supply Chain 55 14  68 تزويدوالالتصنيع  ُكَلفحساب 

 Good storage practice  (GSP) 78 19  97التخزين الجيد   إجراءاتتنفيذ 

 Project Management 62   62المشاريع  إدارة

 Analytical  &Medicinal chemistry 53 5  58تحاليل كيميائية  إجراء

 skill of planning 113 1  114ه التخطيط للمنتج وتسويق 

 Mechanical skills 25   25تشغيل ماكنات تصنيع  

 Common technical Dossier (CTD) 21 2  23 األدويةالملف الفني المطلوب لتسجيل  إعداد

 new  &innovative tech formulation 15 8  23 المتقدمةاستخدام تقنيات التوليف 

 Stability studies 17 1  18ات دراسات الثب إجراء  

 Bio  &Stability studies 11   11دراسات التكافؤ الحيوي  إجراء

 Sterilization procedures 11 2  13عمليات تعقيم  إجراء

 7  4 3 أحياء دقيقةتحاليل  إجراء

 Storage  &environment conditions 4   4 هاوتقييممراقبه ظروف التصنيع والتخزين  

 8   8 9001ايزو 

 clinical studies 2   2دراسات اكلينيكيه  إجراء

 2,369 8 120 2,241 المجموع

 

 الفجوة بين المهارات المطلوبة لكل مهنة وبين المهارات التي توفرها البرامج التدريبية لهذه المهن 1.1

للتشغيل في كل من جانبي العرض والطلب.  المهارات العامة الداعمة ، في الفصل الثاني والثالثسابًقاالدراسة  بّينت

للتدريب توفر جميع المهارات التي طلبها أصحاب العمل  الُمزّودةاتضح أن الجهات  ،مقارنة بين الجدولين إجراءومن خالل 

للتشغيل  . وعليه، ل يوجد فجوة بين العرض والطلب فيما يتعلق بالمهارات العامة الداعمةباستثاء بعض البرامج ،وبدرجة كافية

 .الصناعات الدوائيةقطاع في 

 اإلناثالفجوة بين العرض والطلب على العمالة من  1.1

عبرت عن عدم رغبتها بتعيين اإلناث. في حين  الصناعات الدوائيةقطاع ت العاملة في آالمنش غالبيةكشفت النتائج أن  

-2018)لألعوامعمل  ةفرص (1,361)بنحو فقط  ّدرُيقللعمل في هذا القطاع  اإلناثعلى  طلًبا مستقبلًيا متواضًعاأن هناك 

 جودة توكيد ضابط األدوية، إنتاج وحدات تشغيل فني طبي، مندوب/ طبية مبيعات مندوب :توزع هذا الطلب ضمن مهن ،(2020

 . العالمات ووضع والرزم التعبئة مكائن ُمشغلي طبي، تسويق مسؤول ،(quality assurance) دوائية
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خريجة خالل األعوام  (8,101)أنه تم تخريج  إلى، حيث أشارت بيانات المسح اإلناثمن  عرًضاك وكذلك نجد أن هنا

بنسبة  ومساعديهم الصيدلة فنيي %(، ثم برنامج41) برنامج الصيدلني نسبة كبيرة منهن تخرجن من  ،(2015-2017)

ضمن عرض فائض  اإلناثمن  6,740)وب ة بين ما هو معروض وما هو مطلياألولنالحظ الفجوة الرقمية  ،. وهنا%(19)

 (.الصناعات الدوائيةقطاع 

( أدناه، حيث 40في الجدول ) والُمبّينةويمكن الطالع على تفصيل المهن المطلوبة وتخصصات الخريجات المعروضة 

والطلب،  وأن هناك  في سوق عمل هذا القطاع. حيث يالحظ أنه ل يوجد توافق بين العرض خلالً كبيًرا وواضًحاأن هناك  ُيبّين

القادرة  إلى التخصصات( وفجوة أخرى لصالح الطلب وهي تشير سلبي فجوة في بعض التخصصات لصالح العرض )مؤشر بطالة

وهذه الفجوة المحتسبة في الجدول هي  (2020-2018)إلناث خالل األعوام ل الصناعات الدوائيةقطاع على خلق فرص عمل في 

في  الُمشار إليهاالفجوة فإن  ،عرضفائض  سابًقا إلى وجودالفجوة أشارت إن وحيث  .من المعروضبمقارنة ما يستوعبه السوق 

تدل على سوء التخطيط وعدم مواءمة ما هو مطلوب في السوق مع ما هو معروض من برامج لدى الجهات إنما الجدول أدناه 

 للتدريب في األردن.الُمزّودة 

 (2017-2015) لألعوامالفجوة بين البرامج التدريبية المطلوبة والمعروضة لإلناث : 40الجدول 

 البرنامج المطلوب البرنامج المعروض
الطلب 
 إناث

العرض 
 إناث

الفجوة 
 إناث

 36 صيدلني تسويق  الصيدالني
  

 39 الصيادلة الصيدالني
  

 6 مشرف بحث وتطوير  الصيدالني
  

 3,201 3282 81   الصيدالني–المجموع 

 2 الكيميائيون الكيميائيون
  

 40 كيميائي/ صناعات دوائية الكيميائيون
  

 1,413 1455 42   الكيميائيون–المجموع 

 15 المهندسون الكيميائيون المهندسون الكيميائيون
  

 858 873 15   المهندسون الكيميائيون-المجموع 

 - أدويةإنتاج رئيس  فني تشغيل وحدات إنتاج األدوية
  

 100 (quality assuranceضابط توكيد جودة دوائية ) فني تشغيل وحدات إنتاج األدوية
  

 141 فني تشغيل وحدات إنتاج األدوية فني تشغيل وحدات إنتاج األدوية
  

 210- 31 241   فني تشغيل وحدات إنتاج األدوية-المجموع 

 35 فني صناعة دوائية ومساعدوهمفنيو الصيدلة 
  

 1 فنيو  السجالت الطبية والمعلومات  الصحية ومساعدوهمفنيو الصيدلة 
  

 1 ومساعدوهمفنيو الصيدلة  ومساعدوهمفنيو الصيدلة 
  

 88 مسؤول تسويق طبي ومساعدوهمفنيو الصيدلة 
  

 353 مندوب مبيعات طبية/ مندوب طبي ومساعدوهمفنيو الصيدلة 
  

 33 لمبيعات التجاريةمندوبو ا ومساعدوهمفنيو الصيدلة 
  

 1,038 1549 511   فني تشغيل وحدات إنتاج األدوية -المجموع 

 - فني مواد كيميائية فنيو الهندسة الكيميائية
  

 8 مشغلو المكائن والمعامل الكيمائية فنيو الهندسة الكيميائية 
  

 202 210 8   فنيو الهندسة الكيميائية-المجموع 
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 وبين البرامج التدريبية المقدمة لهم اإلعاقةلى العمالة من ذوي الفجوة بين الطلب ع 1.1

قطاع في ال متنوعةوهم يعملون في مهن %( فقط، 0,6( يشكلون ما نسبته )89)في الفصل الثاني أن هناك  سابًقابينت الدراسة 

( فرصة عمل 135عداد لتوفير )على است الصناعات الدوائيةقطاع في  ( منشأة عاملة125هناك )كشفت نتائج المسح أن . ونفسه

 التنفيذيون السكرتيريون، طبي مندوب/ طبية مبيعات مندوب، (وإيرادات نفقات) عام محاسب :مهن مختلفة أهمهاتتركز في 

 الوسط.إقليم وقد تركز الطلب بشكل كبير في  المنظفون والمساعدونعام،  استعالمات ، كتبةواإلداريون

هذه  من المستقبلية القطاع احتياجات مع تتناسب اإلعاقة لذوي تدريبية برامج لتوفير فرصة هناك أنّ  الدراسة تجد وعليه،

  .المجتمع من الفئة لهذه مالئمة تدريبية برامج توفير ضرورة مع الفئة 
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 الخامسالفصل 

قطاع خطة تنمية الموارد البشرية في 

 الصناعات الدوائية
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 (2021-2019) ة لقطاع الصناعات الدوائية موارد البشريخطة ال إعدادمنهجية 

 

 لجنة استشارية لقطاع الصناعات الدوائية أوال: تشكيل 

المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وبالتنسيق مع وزارة العمل، وتضم اللجنة أعضاء من كال القطاعين العام كتاب  الدوائية بموجبقطاع الصناعات لت اللجنة الستشارية تشكل

المشاركة في جميع مراحل ، وواإلستراتيجياتعلى مستوى السياسات  هوقضايادراسة هموم القطاع  هاواهداف اللجنةتضمنت مهام و. مؤسسات المجتمع المدنيعن خاص باإلضافة لممثلين وال

 .يهاعل ةوافقالمو المعايير المهنية للقطاع ةساودرللدراسة وتقديم المشورة، اإلعداد 

 

  .في قطاع الصناعات الدوائيةاسة المركز الوطني للفجوة بين جانبي العرض والطلب درإعداد ثانيا: 

قطاع الصناعات  فيللفجوة بين جانبي العرض والطلب التحليلية دراسة وعينة الواهداف بتطوير منهجية لتنمية الموارد البشرية الوطني المركز  ة بالشراكة معالقطاعي ت اللجنةقام

متابعة ب قامت اللجنةطاع.كما نفيذ مسح ميداني بالتعاون مع دائرة اإلحصاءات العامة شمل منشآت ممثلة للقطاع، وتعبئة استمارات من قبل مؤسسات تزويد التدريب في القت حيث تم، الدوائية

 في مختلف مراحل الدراسة. الوطني العمل مع المركز

 

  .في قطاع الصناعات الدوائيةبناءا على نتائج دراسة المركز الوطني للفجوة بين جانبي العرض والطلب الصناعات الدوائية قطاع الموارد البشرية القطاعية لتنمية : تطوير خطة ثالثاا 

 :اآلتي تمفي قطاع الصناعات الدوائية، بناًء على نتائج دراسة المركز الوطني للفجوة بين جانبي العرض والطلب 

 ت تخدم القطاعالمشاركة في صياغة التوصيات أو مذكرة سياسا. 

  الستشارية للدراسة وأخذ مالحظاتهم على الخطة وتضمينها. اللجنةعلى  لقطاعلعرض مسودة خطة الموارد البشرية القطاعية 

 بشكلها النهائي.قطاع الصناعات الدوائية إقرار خطة تنمية الموارد البشرية القطاعية ل 
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 (2021-2019لدوائية)مسودة خطة تنمية الموارد البشرية قطاع الصناعات ا

 هذه الخطة بناءا على نتائج دراسة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية( ُوضعت)

 

 القطاع. االرتقاء بالتدريب والتعليم المهني الخاص بالقطاع بحيث ينتج قوة عاملة مؤهلة لتلبية االحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل في(: 1)اإلستراتيجيالهدف  .1

 (2021-2019العمل عن خريجي مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني في قطاع الصناعات الدوائية في عام  أصحاب: زيادة مستوى رضا 1 اإلستراتيجيالعام للهدف   األداءشر )مؤ
 

 أهم محاور النشاط األداءمؤشر  الزمني اإلطار مسؤولية التنفيذ الجهات ذات العالقة النشاط

س المهارات القطاعية تشكيل  مجل
لقطاع الصناعات الدوائية  بهدف 
المواءمة بين مخرجات التعليم 

  .وسوق العمل
 

المهني  والتدريبالتعليم  ُمزودو -
 (الجامعات ، الكلياتوالتقني )

  األدويةاتحاد منتجي  -

 نقابة الصيادلة -

مؤسسات  التعليم  اعتمادهيئة  -
 العالي وضمان جودتها.

لمهارت هيئة تنمية وتطوير ا -
 والتقنيةالمهنية 

المركز الوطني لتنمية الموارد  -
 البشرية 

 مؤسسة التدريب المهني. -

تعيين لجنة تنفيذية  -
من جميع الجهات 

ذات العالقة لمتابعة 
من:  األهداف،تنفيذ 

مزودي التعليم و 
الجامعات ، (التدريب

الكليات ،مراكز 
 التدريب....(

 

بالتشارك مع اتحاد  -
  األدويةمنتجي 

 

مية وتطوير يئة تنه -
المهارات المهنية 

 يةتقنوال
 

يتم تحقيق 
الهدف خالل 

السنتين 
2019-2020 

تتم المتابعة 
بعمل اجتماع 

 1واحد كل 
لجنة ل أشهر

 التنفيذية 

  تقرير بالخطط
المستحدثة 

مقدمة للجنة 
 االستشارية

   تقرير نصف
سنوي لمتابعة 

تطبيق التوصيات 
والخطط المتفق 

 عليها.

صصات المطلوبة في سوق تحديد التخ .1
 العمل.

التحقق من المعايير المهنية لمهن  .1
لسوق  مالءمتهاالصناعات الدوائية ومدى 

  .والدولي واإلقليمي األردنيالعمل 
التحقق من تطوير المناهج لبرامج  .1

  .الصناعات الدوائية
إعداد خطة )برنامج تدريبي( بأحدث  .1

في الدورات التدريبية التقنية المطلوبة 
 العمل. سوق

إعداد خطة بأحدث الدورات التدريبية  .1
العمل لتدريب  في سوقالتقنية المطلوبة 
 المتدربين عليها.

إعداد خطة لتدريب المتدربين على   .1
  .المهارات المطلوبة في سوق العمل

ضمن الخطط الدراسية  للتدريبخطة  دمج .1
الجامعات،  (في مزودي التدريب 

 ....(والكليات، ومراكز التدريب
مبادرات جديدة  في مجال التدريب  القإط .8

أو االستشارات وتقييم الحالي  والتشغيل
منها  بالتعاون مع الجهات المانحة  

 التشغيل.وأهمها صندوق 
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 أهم محاور النشاط األداءمؤشر  الزمني اإلطار مسؤولية التنفيذ الجهات ذات العالقة النشاط

رفع كفاءة العاملين في القطاع من 
خريجي كليات المجتمع والجامعات 

ومراكز التدريب المهني في 
المهارات العملية التي يحتاج إليها 

 .عالقطا
 

هيئة تنمية وتطوير المهارت  -
 والتقنيةالمهنية 

الجامعات،  ( التدريب  ُمزودو -
 ،مراكز التدريب....(الكليات

  األدوية.اتحاد منتجي  -

 مؤسسة التدريب المهني. -

هيئة تنمية وتطوير المهارت  -
 المهنية والتقنية

شركات القطاع  -
 الخاص 

تعيين لجنة تنفيذية  -
من جميع الجهات 

متابعة ذات العالقة ل
تنفيذ الخطط المتفق 

 .عليها

 سنوياا.مرة 

 

عقد دورة تدريبية 
 .واحدة

 

إعداد خطة  بأحدث الدورات التدريبية التقنية   .1
العمل لتدريب  في سوقالمتخصصة المطلوبة 

 .قطاعاللعاملين في  منشآت ا
إعداد دراسة لتقييم أجور العاملين في القطاع  .1

 .منها وخطط االحتفاظ بالخبرات واالستفادة
شراكات بين القطاعين العام والخاص في  إنشاء .1

 .هاوتقييم مجال تنفيذ برامج التدريب
في مع الجهات المانحة   مبادرات تعاون إطالق .1

 . االستشاراتومجال التدريب 

توفير صفحة إلكترونية تشمل أهم 
الدورات التدريبية  المطلوبة في 

 .هاوأحدث سوق العمل
 

هارات هيئة تنمية وتطوير الم -
 المهنية والفنية  

الجامعات،  ( التدريب  ُمزودو -
 مراكز التدريب....(والكليات، و

  األدويةاتحاد منتجي  -

 نقابة الصيادلة -

 جمعيات القطاع  -

 التدريب  ُمزودو -

شركات القطاع  -
 الخاص 

الربع االرابع من 
 2019العام 

 

   عدد الزيارات
للصفحة 

 اإللكترونية.

  تقارير المتابعة
الربعية  والتقييم
ة  تبين والسنوي
 أعداد

المستفيدين من 
الصفحة 

 اإللكترونية 
 

إنشاء صفحة إلكترونية تفاعيلة خاصة  بالقطاع  .1
تبين أهم وأحدث الدورات التدريبية المطلوبة في 

سوق العمل، وكيفية الحصول عليها في حال 
ا.توافرها  ا أو عالميا  محليا

بية فيديوهات تثقيفية عن الدورات التدري عرض .1
  األردن.في  األعمالريادي  وعنالمطلوبة 

 اإللكترونيةبث رسائل دعائيةعبر الصفحة  .1
 .للترويج لقطاع الصناعات الدوائية ؛للقطاع

 

 (:تحسين بيئة العمل في قطاع الصناعات الدوائية والترويج للقطاع.2) اإلستراتيجيالهدف  .1

 (2020-2019وى رضا العاملين في قطاع الصناعات الدوائية في عام : زيادة مست2 اإلستراتيجيالعام للهدف   األداء)مؤشر 

 أهم محاور النشاط األداءمؤشر  الزمني اإلطار مسؤولية التنفيذ الجهات ذات العالقة النشاط

تحسين بيئة العمل في قطاع 
 .الصناعات الدوائية

هيئة تنمية وتطوير المهارات  -
   .المهنية والفنية

السالمة وزارة العمل/مديرية  -
  .والصحة المهنية

 مؤسسة التدريب المهني. -

التدريب في مجال  ُمزودو -
  .السالمة والصحة المهنية

  .النقابات المهنية -

 وزارة العمل -

شركات القطاع   -
 الخاص

الربع االرابع من 
 2019العام 

 

زيادة مستوى رضا 
العاملين في قطاع 
الصناعات الدوائية 

وانخفاض نسبة ترك 
 .العمل

السالمة العامة  حولشات تدريبية للعاملين عمل ور
 العمل.  بيئةفي 

تعريف العاملين في مهن قطاع الصناعات الدوائية 
 بحقوقهم وواجباتهم في العمل.



   

82 

 أهم محاور النشاط األداءمؤشر  الزمني اإلطار مسؤولية التنفيذ الجهات ذات العالقة النشاط

 لقطاع  لتشغيل في الالترويج 
 

 زارة الصناعة والتجارةو -
 .والتموين

  .جمعيات القطاع -

وزارة الدولة لشؤون   -
  .االستثمار

  .وزارة العمل -

ارة الخارجية وشؤون وز -
  .المغتربين

  .الجهات المانحة  -

وزارة الصناعة  -
 والتموين والتجارة

 جمعيات القطاع -

هيئة تنمية وتطوير  -
المهارت المهنية 

 والتقنية
 
 

الربع الرابع 
للعام 

2019 
 

عقد المعرض  .1
 الخاص بالقطاع

المواد الدعائية  .1
على  والترويجية
الصفحة 

 اإللكترونية 

عقد يوم وظيفي  .1
لعمل في قطاع ل

 الصناع الدوائية 

 

ا معرض واحد على االقل  إقامة .1 للترويج سنويا
ا.للقطاع   ا او خارجيا   داخليا

 اإللكترونيةبث رسائل دعائية عبر الصفحة  .1
 .للقطاع للترويج لقطاع الصناعات الدوائية

 

 

 ،الفئات لجميعائية في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني بحيث تغطي االحتياجات التدريبية (:تطوير البرامج التدريبية والتقنية لقطاع الصناعات الدو3)اإلستراتيجيالهدف  .1

 الصناعات الدوائية. في قطاعوتحسين مستوى المهارات  لدى الخريجين وموائمتها مع سوق العمل 

 .2020-2019ين في قطاع الصناعات الدوائية في عام العمل عن العامل أرباب: زيادة مستوى رضا 3 اإلستراتيجيالعام للهدف   األداء)مؤشر 
 

 مسؤولية التنفيذ الجهات ذات العالقة النشاط
 اإلطار
 الزمني

 أهم محاور النشاط األداءمؤشر 

اعتماد البرامج التدريبية المهنية  
والتقنية وتسجيل مؤهالتها لقطاع 

   .الصناعات الدوائية

مركز االعتماد / هيئة تنمية  -
 .والتقنيةالمهنية  المهارات

 

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم  -
 .جودتها وضمانالعالي 

الجهات المزودة للتعليم  -
 والتدريب

  القطاعيةمجلس المهارات  -

هيئة تنمية وتطوير المهارات  -
  .والتقنيةالمهنية 

 
 

الربع 
الثالث 

والرابع  
من عام 
2020 

قرار  اعتماد 
البرامج 

الصادرة من ) 
المركز / هيئة 

مية تن
 المهارات (

قرارات تسكين 
المؤهالت 
 المهنية  

اعتماد  البرامج التدريبية والتقنية  بما يضمن تغطية 
بحيث تحتوي المعايير الكفايات المطلوبة لسوق العمل 

 :المهنية على

  .معايير السالمة والصحة المهنية -

الكفايات والمهارات الحياتية الالزمة لقطاع  -
  .الصناعات الدوائية

كفايات الفنية لكل مهنة مطلوبة لسوق العمل ال -
 .مقاسه بمؤشرات األداء
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 مسؤولية التنفيذ الجهات ذات العالقة النشاط
 اإلطار
 الزمني

 أهم محاور النشاط األداءمؤشر 

تطوير البرامج التدريبية والتقنية 
الصناعات الدوائية في  لقطاع

مؤسسات التدريب والتعليم المهني 
والتقني بحيث تغطي االحتياجات 

التدريبية لكل المتدربين من 
 ذوي اإلعاقةالجنسين وتشمل 

ا.  أيضا

 يب والتعليممؤسسات التدر -

هيئة تنمية وتطوير المهارات  -
 المهنية والفنية 

 مجلس المهارات القطاعية  -

 القطاع الخاص -

 مؤسسة التدريب المهني -

 

 مؤسسات التدريب والتعليم -

 القطاع الخاص -

الربع 
الرابع من 

عام 
2019 

 

تقارير 
مؤسسات 
التدريب 
والتعليم 
لمراجعة 
البرامج 
التدريبية 
والتقنية 
 ها.وتطوير

ثائق و 
البرامج 
التدريبية 
والتقنية 
 المطورة

 

 أشارت إليهاالبرامج التدريبية والتقنية التي  إعداد
تها و مراجع هاوتطويرالدراسة والتي تغطي المهارات 

للمعايير المهنية المقرة والمتحقق منها من قبل  وفقاا
 :اآلتيةمجلس المهارات القطاعية 

 

 اإلنجليزيةمهارات التواصل باللغة  -

 هارات عدديةم -

  مهارة استخدام الحاسوب -

  واالبتكار اإلبداعمهارة  -

ا كفريقمهارة االتصال  -   والعمل معا

  األخالق وااللتزامقيم  -

  الوقت والتنظيم وإدارةمهارة التخطيط  -

 مهارة تحمل ضغط العمل -

إنشاء شراكات بين القطاعين العام 
والخاص في مجال تنفيذ برامج 

 ت الدوائيةالتدريب المهني للصناعا
 ها.وتقييم

 وزارة العمل -

 األدويةاتحاد منتجي  -

 مجلس المهارات القطاعية -
   للصناعات الدوائية

مؤسسات التدريب والتعليم  -
المهني والتقني ومؤسسات 

 القطاع الخاص

هيئة تنمية وتطوير المهارات  -
 المهنية والفنية 

-  

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم  -
 جودتها وضمان العالي

 لعملوزارة ا  -

الربع 
األول من 

عام 
1011 
الربع 

الثاني من 
عام 

1011 

  وثيقة
اتفاقية 
 موقعة   

  وثائق
الدراسات 
 والمسوح  

توقيع  اتفاقية مشتركة إلدارة المرافق التدريبية  .1
القطاع الخاص واتحاد منتجي و  القطاع العام بين

  .األدوية
تنفيذ دراسات ومسوح حول رضا الطلبة  .1

لعمل عن برامج والخريجين وأصحاب ا
   المهني والتقني. ومؤسسات التدريب والتعليم
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 النتائج 1.1

( عامالً وعاملة، 15,061منشأة، وهي توظف نحو )(  637)الصناعات الدوائية بلغ عدد المنشآت في قطاع 

غالبية  وُتعدّ الجنوب.  إقليم%( في 1الشمال، وما نسبته ) إقليم%( في 6الوسط، ونحو) إقليم%( في 93توزعت بواقع )

غالبية المنشآت أفادت بأنها تتوقع انخفاض  وُيذكر أن. لكيانها القانوني وفًقا%( 51المنشآت العاملة في القطاع منشآت فردية )

%( فقط 24، مقابل )هذا القطاع %( من المنشآت العاملة في47)( بنسبة 2117-2115حجم الطلب لديها في األعوام )

 توقعت ارتفاع الطلب خالل الفترة ذاتها.

ما نسبته  فإن. من ناحية أخرى، إناث%( فقط 31%( للذكور مقابل )69ن في القطاع بواقع )ويتوزع العامل

ة لدراسة أن مهنوقد أظهرت ا .من غير األردنيينفقط %( 4%( من العاملين في هذا القطاع هم أردنيو الجنسية، مقابل )96)

، هي %(6)األدوية  إنتاج وحدات تشغيل فنيو، %(8) فني صناعة دوائيةو ،%(16) طبي مندوب/ طبية مبيعات مندوب

  .قطاع الصناعات الدوائيةفي  إشغالً المهن األكثر 

 داتوح تشغيل فنيو، طبي مندوب/ طبية مبيعات مندوب مهن على (2121-2118)لألعوامطلب يتركزال ،وبشكل عام

 التعبئة مكائن ومشغلي، طبي تسويق مسؤولو، الكيمائية والمعامل المكائن ومشغلي، فني صناعة دوائيةو، األدوية إنتاج

 نفقات) عام محاسبو ، تعبئة عاملو، (quality assurance) دوائية جودة توكيد ضابطو، العالمات ووضع والرزم

 .طبية أجهزة إلكتروني مهندسو، ريةالتجا المبيعات ومندوبي، الصيدلنيو، (وإيرادات

، األمر الذي التوسع أكثر من كونه دورانأساس أعمال  بروز الحاجة للعمال الجدد ناشئ عنأن  اإلشارة إلىوتجدر  

خلق فرص عمل جديدة، حيث كان وإمكانية  (2121-2118)أن ارتفاع حجم الطلب على العاملين في األعوام إلى يشير 

 %(.21، بينما كان الطلب على أساس الدوران )%(43)وسع الطلب على أساس الت

 الطبيه الدعايه إتقان إجراءاتكانت أكثر مهارة مطلوبة ضمن مهن قطاع الصناعات الدوائية، الدراسة أن  وبّينت

Marketing and Medical Knowledge المهنية والصحة العامه السالمه  إجراءات تطبيق، وكذلك  safety 

procedures، الجيد الدوائي التصنيع إجراءات تنفيذو GMP، تصنيع ماكنات تشغيلو  Mechanical skills. 

ل  قطاع الصناعات الدوائيةالمنشآت العاملة في ما يفوق نصف  تشير نتائج تحليل البيانات التي تم جمعها إلى أن

عدد من  تعدم الحاجة، كما أجاب إلى وبشكل رئيس ذلكيعود و، %(57وبنسبة ) في هذا القطاع إناثيرغبون في تعيين 

. وقد للغناث( فرصة عمل 1361)الغجمالي حيث بلغ حجم الطلب أن طبيعة العمل في هذا القطاع ل تناسب المرأة. المنشآت 

 الشمال وإقليم الوسط.إقليم لإلناث في كل من  األكثر طلًباهي  طبي مندوب/ طبية مبيعات مندوبكانت مهنة 

ما  وُيشّكلونالوسط  إقليمفي بتركز كبير يعملون  عامالً،( 89) اإلعاقةبلغ عدد العاملين من ذوي من ناحية أخرى، 

 .في هذا اإلقليماإلعاقة النتائج أي أعداد لذوي ُتبّين أما في الجنوب فلم ،%( فقط1.6نسبته )

لطبيعة  نظًرا%( 84) اإلعاقةوي ل تفضل توظيف ذ قطاع الصناعات الدوائيةأن المنشآت في ة نتائج الدراس ُتبّينكما 

 :( فرصة عمل في مهن مختلفة أهمها134( منشأة أنها ستقدم )125أعلنت ) ،عاملكن بشكل ، القطاع ومتطلبات العمل فيه
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 كتبةو، واإلداريون التنفيذيون السكرتيريونو، طبي مندوب/ طبية مبيعات مندوبو، (وإيرادات نفقات) عام محاسب

 الوسط.إقليم وقد تركز الطلب بشكل كبير في  .نظفون والمساعدون في المكاتبالمو، عام استعالمات

ت آالمنش%( من 27ينما )ب ،تواجه صعوبات في التعيينل ت آ%( من المنش58كشفت نتائج الدراسة أن ما نسبته )و

 العمل نحو إيجابية اتواتجاه قيم لديهم ممن العمالة في النقص هذه الصعوبات إلى وُتعزى .تواجه صعوبات في التعيين

، أكاديمًيا المؤهلة العمالة في النقصوكذلك ، المطلوبة المهارات لديهم ممن العمالة في النقصو، للتشغيل داعمة ومهارات

 . ، وغيرهابالدوام اللتزام عدمو

الت الشخصية وفيما يتصل بالطرق المستخدمة في التعيين، فقد أظهرت الدراسة بأن التعيين المباشر من خالل التص

ُسئل ، كما  %(42)اإللكترونية الصحف والمواقع  إعالنات%(، يليه التعيين من خالل 49وبنسبة ) استخداًماهو األكثر 

%( منهم بأن ارتفاع 24أصحاب العمل عن الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعات الدوائية، وقد أجاب )

أشاروا إلى %( 14القوانين والتشريعات الناظمة للعمل، ونحو )إلى %( أشاروا 17)الضرائب تؤثر على أداء القطاع، بينما 

 .الستثمار ُتعيق التي اإلجراءات

، وبلغ عدد امج تدريبية( بر7بلغ عدد البرامج التدريبية الخاصة بهذا القطاع نحو )البرامج التدريبية، يخّص وفيما 

(. كانت النسبة الكبيرة منهم قد تخرجوا من برنامج 2117-2115)خالل األعوام  خريًجا( 11,360خريجيها قرابة )

%(، ومن ثم 19بنسبة ) كيميائيين %(، يليه برنامج21) الصيدلة ومساعديهم  بنسبة فنيي%(، ثم 36) صيدلني وبنسبة

 .%(7)بدكتور صيدلني بنسبة   متبوًعا%(، 12بنسبة ) مهندسين كيميائيين

%( 28الوسط، و)إقليم %( في 61نحو )إقليمًيا للتدريب في قطاع الصناعات الدوائية ة الُمزّودوتوزع خريجو الجهات 

جندرًيا للتدريب في هذا القطاع الُمزّودة الجنوب.من ناحية أخرى توزع خريجو الجهات إقليم %( في 11الشمال و)إقليم في 

 %( للذكور.29%( إناث  ونحو )71بواقع )

كانوا  من كليات المجتمع ( 2117-2115) لألعوامللتدريب  الُمزّودةيجي الجهات كما أظهرت الدراسة أن غالبية خر

%(، ثم الجامعة 12%(، ومن ثم العلوم والتكنولوجيا بنسبة )16الجامعة األردنية بنسبة ) %(، ثم خريجي24)وبنسبة 

 %( لكل منهما.6الهاشمية وجامعة اليرموك )

، مما يعني أن السوق قادر على عرضكفائض ( 8335بنحو ) ُتقّدر فجوة عددية كبيرة إلى وجود مما سبق نخلص 

.وبينت الدراسة فجوات الطلب/ والعرض على مستوى البرامج التفصيلية، من حجم العرضفقط %( 27استيعاب ما نسبته )

الدوائية حوالي  ، وبرنامج كيميائيين وكيمياء الصناعات3913ففيما يتعلق ببرنامج الصيدلني فقد بلغ فائض العرض حوالي 

)فائض  1253)فجوة عرض(، وفنيي الصيدلة ومساعديهم  1293)فائض عرض(، وبرنامج المهندسين الكيميائيين  2087

، فقد كان البرنامج الوحيد المطلوب بشكل أكبر من فني تشغيل وحدات إنتاج األدويةعرض(، أما فيما يخص برنامج 

ومن الجدير بالذكر أن بعض المهن )الصيدلني والكيميائي والمهندس لب(، )فائض ط 464المعروض، إذ فقد بلغت الفجوة 

  الكيميائي( قد تغطي قطاعات أخرى كقطاع الصناعات الكيميائية والقطاع الصحي على سبيل المثال.
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ضرورة  الدراسة وتؤكد. المستندة إلى  احتياجات القطاعويمكن تلبية الطلب الموجود من خالل برامج التدريب المستمر 

والحرص على توفير البرامج التدريبية المطلوبة من أصحاب العمل ولكل  ،هذا الطلب إلىالتفات الجهات المزودة للتدريب 

 .. وهي برامج يمكن دمجها في البرامج الحاليةإقليم

وفي المنوي  وفيما يتعلق بالمهارة الفنية التي أكد أصحاب العمل على ضرورة توفرها في العاملين في مواقع العمل

وفي ضوء نتائج هذه الدراسة ينبغي التوصية   ،تعيينهم، فإنها في غالبها غير مشمولة ضمن البرامج التدريبية المقدمة. ولذلك

 الدعايه إتقان إجراءات في اآلتي: إيجازهابضرورة توفير برامج تدريبية توفر هذه  المهارات الفنية المطلوبة والتي يمكن 

 safety  المهنية والصحة العامه السالمه  إجراءات تطبيقو، Marketing and Medical Knowledge الطبيه

procedures ،الجيد الدوائي التصنيع إجراءات تنفيذو GMP ،تصنيع ماكنات تشغيلو  Mechanical skills ،وإجراء 

 مراقبةو، clinical studies اكلينيكيه دراسات وإجراء، Analytical & Medicinal chemistry كيميائية تحاليل

 ُكلَف حسابو، Stability studies الثبات دراسات وإجراء، Quality Control وتأكيدها هاوتقييم الجودة مستويات

 Good  الجيد التخزين إجراءات وتنفيذ، Financial & Costing Skills, Supply Chain والتزويد التصنيع

storage practice  (GSP) 

 ُتقّدرأن هناك فجوة رقمية بين ما هو معروض وما هو مطلوب  اإلناثالفجوة بين العرض والطلب على تحليل  ُيبّين

كشفت نتائج المسح أن فقد ، اإلعاقةأما بالنسبة لفجوة العرض والطلب على ذوي . اإلناث( فائض عرض على 6741بنحو )

 ( فرصة عمل. 135( منشأة على استعداد لتوفير )125)هناك 
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 التوصيات 1.1

 التوصيات اآلتية: تبّنيتؤكد الدراسة على ضرورة  ،على ما سبق وبناءً 

تولى رسم السياسات ي فريق قطاعي للصناعات الدوائيةأن يتولى مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني تشكيل  .1

 .الصناعات الدوائيةقطاع القطاعية في مجال تدريب وتشغيل القوى العاملة األردنية في 

في انعكاس الظروف الحالية السياسية والقتصادية  إلىيتوجب على راسمي السياسات في مجال التشغيل اللتفات  .2

 .سلبًياعلى تنبؤات أصحاب العمل المستقبلية المنطقة 

 :ما يلي الُمزّودة التدريبتتولى الجهات  أن .3

  هاطويروت الصناعات الدوائيةقطاع مراجعة البرامج التدريبية المطلوبة في. 

 في البرامج التدريبية. إلزاميةالمهارات الحياتية والريادية والداعمة للتشغيل كحقيبة  دمج 

 الصناعات الدوائيةقطاع برامج تدريبية غير مطلوبة لسوق العمل في  إلغاء أية. 

  دراسات تتبعية مع تقديم حوافز مالية سنوية لتمويل مثل هذه الدراسات.إجراء 

مكان مالئم إلى وفتح خطوط جديدة ونقله التابع لمؤسسة التدريب المهني للصناعات الدوائية  توسعة معهد التميز .4

 .تحديًدا إنتاج األدويةوزيادة عدد المتدربين لسد حاجة الطلب على مهنة فني تشغيل وحدات  ،للسوق المحلي

مكائن  ُمشغليلكيميائية ومهنة المكائن والمعامل ا ُمشغليتصميم برامج جديدة في مؤسسة التدريب المهني لمهنة  .5

 التعبئة والرزم ووضع العالمات.

والمكائن إنتاج األدوية وكليات المجتمعات بالتركيز على إضافة مساقات لتشغيل وحدات  اإليعاز إلى الجامعات  .6

 الصيدلة ومساعديهم. فنييوالمعامل الكيميائية ضمن برامج 

دورات عملية من شأنها تطوير الخبرات وتفعيل دور  أخذرة الكليات المعنية بضرو وخريجيتوجيه النقابات  .7

 من قدرات عملية. ُتقّدمهمؤسسة التدريب المهني فيما  

تلك  خصوًصاتقديم تدريب بسيط على األجهزة والمكائن للموظفين الجدد  إلى ضرورةتوجيه أصحاب المهن    .8

 التي تحتاج إلى خصوصية معينة.

عند تقديم طلبات اللتحاق  إليهااعية من قبل الجامعات والنقابات والستناد اعتماد نتائج هذه الدراسة القط .9

 بالجامعات.

 .التوسع في برامج التدريب والتعليم المهني والتقني وبخاصة برامج فنيي تشغيل خطوط اإلنتاج .11

 .إشراك اتحاد منتجي األدوية في رسم السياسة العامة للملتحقين في البرامج التدريبية .11
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النتقال من التدريب المؤسسي داخل المؤسسة التعليمية ، ل بد من كتساب مهارات السوق في إنتاج األدويةلغاية ا .12

بحيث يمضي المتدرب فترة من التدريب والممارسة الحقيقية لدى  مع صاحب العمل المشترك الثنائي التدريب إلى

وذلك من أجل ربط المعرفة بالتطبيق  التدريبي؛% من البرنامج 51صاحب العمل لفترة تدريبية ل تقل عن 

 .الحقيقي

السالمة العامة  إجراءاتمثل تطبيق  األكثر طلًباالجامعات وكليات المجتمع على المهارات الفنية  طلبةتدريب  .13

مركز البحوث للصناعات إمكانيات من باإلفادة  (GMPالتصنيع الدوائي الجيد ) وتنفيذ إجراءاتحة المهنية لصوا

 مؤسسة التدريب المهني.في  الدوائية

وذلك بالتعاون مع  الدوائيةقطاع الصناعات لتفعيل توظيف المرأة في ألصحاب العمل ية وتوعتكثيف الجهود ال .14

 وزارة العمل وغرف الصناعة وغرف التجارة .

عن بنسبة ل تقل  اإلعاقةذوي تفعيل العمل بالتشريع القانوني الذي ينص على ضرورة التزام المنشآت بتشغيل  .15

 .وغرف التجارة بالتعاون مع وزارة العمل وغرف الصناعةلهم التدريب الالزم  وتقديم%(، 4)

 يطلبها أصحاب العمل فيبرامج تدريبية مالئمة لتنفيذ  مالي وفني دعمالمنظمات غير الربحية لتوفير  التنسيق مع .16

 التدريب.و للتعليمالُمزّودة التي تزودها الجهات  غير تلكالقطاع 

دراسات دورّية لتحديث بيانات القطاع وذلك بمعدل مرة واحدة كل ثالث سنوات لتتبع التطور في القطاع  إجراء .17

تنمية الموارد إلى تهدف من حيث العمالة وخصائصهم والمهارات المطلوبة منهم، وللتأكد من انعكاس تطبيق خطة 

 البشرية على القطاع.

 

 

 

 

 

 

 

  



   

92 

  



   

93 

 

 

 البيانات التفصيلية  ُملحق

 ى مستوى النشاط االقتصاديعل
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الصناعات الدوائيةالفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع   

 ملحق: البيانات التفصيلية حسب النشاط االقتصادي

 

وفق النشاط  قطاع الصناعات الدوائيةيتضمن هذا الملحق بعض التحليل التفصيلي ألسئلة المسح في 

 االقتصادي.

ما يلي:  إلىة تجدر اإلشار  

   الدوائية المصانعيتضمن نشاط 

  والمستودعات. المخازنيتضمن نشاط 

 البحوث. مراكزأنشطة ال 

 

 توزيع المنِشآت العاملة في القطاع حسب النشاط الفرعي (1
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 توزيع المنشآت حسب عدد  العاملين والنشاط االقتصادي (2

 

 العمالة حجم فئةو االقتصادي النشاط حسب القطاع في المنشآت توزيع (3

 

 مراكز البحوث المخازن والمستودعات المصانع الدوائية

8,151 

6,631 

278 

 صغيرة 
10% 

 متوسطة 
43% 

 كبيرة 
47% 

 مصانع األدوية
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 والنشاط االقتصادي الجنس حسب القطاع في العمالة على الطلب توزيع (4

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مراكز البحوث  المخازن والمستودعات  مصانع الدوية

797 809 

58 

625 
697 

39 

 انثى ذكر

   مصانع الدوية
47% 

   المخازن والمستودعات
50% 

 مراكز البحوث
3% 

 توزيع الطلب حسب النشاط االقتصادي
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 والنشاط االقتصادي المهنة حسب القطاع في العمالة على الطلب توزيع (5

 1,422 األدويةمصانع 

 437 فني تشغيل وحدات إنتاج األدوية

 140 فني صناعة دوائية

 128 مشغلو المكائن والمعامل الكيمائية

 111 مشغلو مكائن التعبئة والرزم ووضع العالمات

 106 عامل تعبئة

 105 (quality assuranceضابط توكيد جودة دوائية )

 75 مندوب مبيعات طبية/ مندوب طبي

 42 كيميائي/ صناعات دوائية

 30 المهندسون الكيميائيون

 26 تشغيلفني ميكانيكي / آالت 

 21 أدوية إنتاجرئيس 

 19 الصيدالني

 16 صيدالني تسويق 

 12 عمال مخازن  دوائية

 12 المنظفون والمساعدون في الفنادق والمكاتب والمؤسسات األخرى

 6 البحث والتطوير مديرو

 6 أوليةوغير  أوليةمشرف مواد فاعلة 

 6 عمال الشحن والحمولة

 5 مشرف تسجيل أدوية

 5 عقيمفني ت

 116 أخرى 

 

 

 

 

 97 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

 33 صيدالني تسويق

 14 الكيميائيون

 12 الصيدالني

 11 الصيادلة

 8 ممرض قانوني

 6 مشرف بحث وتطوير 

 6 محاسب عام )نفقات وإيرادات( 

 2 كيميائي/ صناعات دوائية

 5 أخرى



   

100 

 1,506  األدويةمخازن ومستودعات 

 721 دوب مبيعات طبية/ مندوب طبيمن

 131 مسؤول تسويق طبي

 57 أجهزة طبية إلكترونيمهندس 

 76 البائعون

 63 الصيدالني

 28 االختصاصيون في معالجة السمع والنطق

 23 عمال الشحن والحمولة

 19 صناعية أطراففني 

 16 مسؤول عطاءات طبية

 16 أجهزة طبية مساعدة/ تركيب وصيانة إلكتروني

 8 المهندسون الكيميائيون

 8 ومساعدوهمفنيو الصيدلة 

 7 فني صناعة دوائية

 7 صيدالني تسويق 

 5 مشرف تسجيل أدوية

 4 عموم كتبة الدوائر

 4 مساعد فني أسنان

 3 كتبة المخازن والمستودعات

 3 عمال مخازن  دوائية

 1 (quality assuranceضابط توكيد جودة دوائية )

 1 السجالت الطبية والمعلومات  الصحيةفنيو  

 305 أخرى

 

 

 

 

 

 

 


