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 تقديم

 

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

لتكوين  ،والتدريب والتعليم املنهي والتقنيهذه الدراسة بالتعاون مع وزارة العمل ومجلس التشغيل وتأتي  ،الصّحةقطاع 

ن  ،صورة واقعية بطريقة علمية دقيقة ِّ
ّ
مك

ُ
صاحب القرار من توجيه سياساته الخاصة بالتدريب والتشغيل بمنهجية ت

ن وفي الوقت نفسة  ،تخصصية وقطاعية ِّ
ّ
مك

ُ
دة الجهات ت و على  ؛للتعليم والتدريب في القطاع الصحي لتطوير برامجهااملزّوِّ

للقطاع املشار إليه، وبعدها تعمل املؤسسات لتنمية املوارد البشرية  ةيتم تطوير خطع الفجوة الكمية والنوعية ء واقضو

دة  األمر الذي سيساهم بال للتعليم والتدريب على تطوير برامجها لالستجابة ملتطلبات سوق املحلي واإلقليمي والدولي، املزّوِّ

أو تطوير ، والتعليم والتدريب والتشغيل سواء من خالل عملية التخطيط ،البشريةشك في االستخدام األمثل للموارد 

 .في قطاع الصحة بشكل عاماالستراتيجيات وصنع القرار لبرامج سوق العمل الفعالة، 

من حيث  ،طار النظري الخاص بالدراسةإذ يتضمن الفصل األول اإل ؛ رئيسة فصول  ستة وتنقسم هذه الدراسة إلى

بعة لذلك
ّ
ويتضّمن الفصل الثاني  .مشكلتها وأهدافها وأهميتها وأسئلة الدراسة، باإلضافة ملصادر البيانات واملنهجية املت

الفصل أما في  .ويتناول الفصل الثالث تحليل جانب العرض في القطاع املستهدف .الصّحةتحليل جانب الطلب في قطاع 

ر الرابع  قدَّ
ُ
 الفصل  .ليعرض أبرز النتائج والتوصيات الفصل الخامسثم يأتي العرض والطلب، ي بين جانبفجوة الفت

ً
وأخيرا

َجْسر الذي يبين الخطط التي تم وضعها  السادس  .ولتنمية املوارد البشرية العاملة في قطاع الصحة ،هذه الفجوةلِّ

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

راجين املولى عز وجل أن يأخذ بأيدينا لخدمة األردن ، تعزيز جهود األردن الرائدة والدؤوبة في مجاالت تنمية املوارد البشرية

 .األغلى

 

 رئيس املركز

 عبد هللا عبابنة .د.أ
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 الملخص التنفيذي

(في14%الوسط،ونحو)إقليمفي (%81) (منشأة،توزعتبواقع4376فيقطاعالصّحة)المشآتبلغعدد

إقليم نسبته)الشمال، إقليم(في%5وما العامالمنشآتالجنوب،وتفاوتتهذه منذ ،ولكنغالبيتها1950منحيثنشأتها

العاملينفيالقطاعالبالغإجمالي(من%21.7وتوظفنحو)2000منذالعامالصحية(بدأتنشاطهابتقديمخدماتها62%)

.عاملةوعامل (60614)

ل(وفقا لكيانهاالقانوني،%93فردية)منشآتالعاملةفيالقطاعالمنشآتغالبية التضامنيةمانسبتهالمنشآتوتشكِّ

فيقطاعالصّحةضمنثلثمجموعاتالمنشآتوقدتمتصنيف.ذاتمسؤوليةمحدودةمنالمنشآت(%1(،ونحو)5%)

(عّمال10-6متوسطةالحجم)المنشآت(،تليها%93)تهانسبقدبلغتو،عمال(5-1صغيرةالحجم)المنشآتهي:،رئيسة

.(%3(بنسبة)وأكثرعامل 11كبيرةالحجم)المنشآت(،ثم%4بنسبة)

تعاملبينالعاملينالذكوروالمتقاربةبنسبتوزعوا،عاملةوعامل (60614)الصحةبلغعددالعاملينفيقطاع

و.اإلناث الذكور العاملين غالبيه كانت وقد )اإلناث البكالوريوس، مستوى علمي مؤهل على للذكور%39حاصلين )

المهناألكثروقدأظهرتالدراسةأن.لإلناث(%33(للذكورو)%20،يليهمستوىدبلوممتوسط،)لإلناث(%38و)

 إشغاال  هي الصّحة قطاع )في ممرضقانوني وممرضمش%15.4مهن ،)( و5.8%ارك عامونأطّباء(، ممارسون

.(4.2%)السكرتاريا(و%3.8األسنان)أطّباء(،و%4.7(،ومساعدواختصاصيالتمريض)4.9%)

مقابل،(منالعاملينفيهذاالقطاعهمأردنيوالجنسية%97.8كشفتنتائجتحليلالبياناتعنأنمانسبته)وقد

في.(منغيراألردنيين2.2%) إقليملكنالنسبةمرتفعةأكثربقليلفي،الشمالوالوسطإقليميوتعتبرالنسبةقريبةجدا 

.(%4.1)األردنيةبلغتالعمالةغيرإذ؛الجنوب

القطاعنحو)التعليميةوبلغعددالبرامج تدريبيا ،وبلغعددخريجيهاتعليميا و(برنامجا 41التدريبيةالخاصةبهذا

 )25339)قرابة خللاألعوام خريجا  )2012-2014)،( برنامج36منهم ) بحتةعاملينإعداد ومدة،فيمهنصحية

كانتالنسبةاألكبرمنهمقد.خريجا للفترةنفسها(23969وبإجماليخريجين)،فأكثرا شهر12تدريبيالتعليميوالبرنامجال

( ممرضقانوني برنامج من %18تخرجوا برنامج ثم ،)( %15.3الصيدلة برنامج يليه العاموناألطّباء(، الممارسون

اإلقامة،كماأنهمنالمتوقعتخرجهممنبرنامج(%8.2)مساعدوصيدلي(،ثم%9(،وبرنامجممرضمشارك)10.2%)

 .أخصائيا (طبيبا 1058فيالتخصصاتالطبيةالمختلفةخللالعامينالقادمين)

 عدد بلغ أخرى، ناحية البرامجمن وخريجي )التعليمية نحو القطاع بهذا الخاصة 8146التدريبية من( خريجا 

)الذكور منبرنامجممرضقانوني)و.(2014-2012خللاألعوام تخرجوا منهم الغالبة برنامج%20.3النسبة ثم ،)

عددخريجاتالبرامجالتدريبيةفيفيالمقابل،بلغو.(%13.8(،يليهبرنامجالصيدلة)%18الممارسونالعامون)طّباءال

( قرابة )15823قطاعالصّحة خللاألعوام خريجة منهنتخرجنمنبرنامجممرضو.(2012-2014( كبيرة نسبة

.(%11(،ثمبرنامجممرضمشارك)%16(،ثمبرنامجالصيدلة)%16.8قانوني)



 ي
 

الجهات خريجي غالبية أن أظهرتالدراسة دة واالمزوِّ )لتللتعليم التعليم2014-2012دريبلألعوام تلقوا قد )

المهنيمنكلياتالمجتمعالصحيو (منجامعةالعلوموالتكنولوجيا،ثم%22(،وقرابة)%30جامعةالبلقاءالتطبيقية):

.(%7(،فالجامعةالهاشميةبنسبة)%13الجامعةاألردنيةبنسبة)

في بذويأما يتصل اإلعاقاتما الجهاتالمزودة واودور كشفتللتعليم فقد ورفعكفاءتهم، لتدريبفيتدريبهم

النتائجعن مالجهاتالمزودةللتدريبأنَّ وبسؤالمزوديالتدريبعنفرص.اإلعاقاتأيبرامجتدريبيةتخدمذويالتقدِّ

.ديمبرامجتدريبيةخاصةبهذهالفئةهالتقأيجهةاستعدادتبِدالتدريبالمستقبليةلهذهالفئةمنالمجتمع،لم

للتعليموالتدريب،تنوعتلقد دورات(6عامتمرصد)وبشكلدوراترفعالكفاءةالمقدمةمنالجهاتالمزودة

-2012لألعوام)متدربا (1014رفعكفاءةمقدمةمنأربعجهاتمزودةللتدريب)مؤسساتالمجتمعالمدني(دربتنحو)

ُتعدالدوراتو.(ساعةتدريبية15-4دةدوراترفعالكفاءةالمقدمةمنالجهاتالمزودةللتدريببين)تتراوحمو.(2014

،علىهواألساعات5عددالمتدربينالذينتلقوادوراترفعكفاءةمدتهافيحينكانكثرعددا ،األساعات10التيمدتها

)الشكلحيثي نسبته ما %47ون من إجمالي( )المتدربين .(2014-2012لألعوام إلىوتجدر الدوراتاإلشارة هذه أن

 بشكلموجودة في حصري المستشفياتهاوُتقّدم،الوسطإقليم وجمعية الصيادلة، نقابة وهي: المدني المجتمع مؤسسات

.األردنية،ونقابةالممرضين،وجمعّيةالعونالصحّية

بلغحجمقدفالصحة،فيقطاعالعاملةالجامعيةالمنشآتلخاصوالقطاعامنشآتمنالمقدمةعلىالبياناتا واعتماد

( لألعوام القطاع هذا مهن على )2017-2015الطلب حوالي )6245 ) العلميةا مطلوبعامل  المؤهلت مستوى أما ،

انخفضلكنحجمالطلبالمتوقع.2015(لعام1248،فقدبلغحجمالطلبعلىمستوىالبكالوريوس)الفترةالمطلوبةلهذه

فقدبلغالصحةةوزارمنشآتأمافي.2017(فيالعام1076)إلىآخروانخفضانخفاضا ،2016(فيعام1244)إلى

الطلب فرصهعمل3034)اإلجماليحجم ) 2017-2016)لألعوام الطلببمجموع(، )إجماليأيحجم (9279قدره

.فرصةعمل

وتجدر.،وصيدالني،وسكرتاريا(علىمهنممرضقانوني،2017-2015لألعوام)ا طلبهناكفإنعاموبشكل

إلى بروزالحاجةللعمالالجددعلىأساسأعمالالتوسعة،األمرالذييدعوللتفاؤلبأنارتفاعحجمالطلبعلىاإلشارة

ع(ناشئعنعملية2017-2015ألعوام)لقطاعالصحةالعاملينفي ثرمنكونهأك(45)%بنسبةفيهذاالقطاعتوسُّ

(24.9بنسبة)%دورانوظيفيمجرد

أنفبّينواوكشفتنتائجالدراسة،منخللسؤالأصحابالعملعنأكثرمهارةمطلوبةضمنمهنقطاعالصّحة،

 والرعاية الخدماتالتمريضية تقديم مهاره األشخاصالمؤتمنعلىاالاألساسية بهمالتييتطلبها عتناء ممرضةفيمهن،

ومهار مهنةقانوني في والمراجعين العاملين مع الجيد التعامل على المستحضراتةومهارالسكرتارياةالقدرة تحضير

الصيدالنيمهنةوتعزيزالصرفاألمثللهافي،وتوفيراألدويةالمناسبةواآلمنةللمرضى،الصيدالنيةمنالموادالكيماوية

إدماجالتعليموالتدريبتسليطالضوءأومزودييستدعياألمرالذي،هاراتالواجبتوافرهافيهذهالمهنالمأهمهيمن

.تلكالمهاراتفيبرامجهاالتدريبية



 ك
 

العاملينمنذوي بلغعدد (176)اإلعاقاتمنناحيةأخرى، الوسطمنإقليمحصريفيبشكليعملونعامل 

نسبته)يشكلونفيالقطاععامل (60614أصل) فياإلعاقات(فقط،ويلحظعدمتشغيلالعاملينمنذوي0.29%ما

فيهذااإلعاقاتتوظيفذويفيتمانعقطاعالصّحةالمنشآتمنقليلةوكذلكتبيننتائجالدراسةأننسبه.الجنوبإقليم

أما.(1.9%)همانسبتأو،منشأة(4،376منأصل)أةمنش(81)اإلعاقاتالتيتوظفذويالمنشآتالقطاع،حيثبلغعدد

(منشأةعاملةفيقطاعالصّحة94،فقدأظهرتنتائجالمسحأنهناك)اإلعاقاتبالنسبةلفجوةالعرضوالطلبعلىذوي

لتوفير) لميتخرجأيشخصمنذوي.(فرصةعمل106علىاستعداد منالجهاتالمزودةاإلعاقاتمنناحيةأخرى،

طبيعةمتطلباتالعملفيبعضمهنقطاعالصّحةكوندريب،حيثاليتوفربرامجتدريبيةخاصةبهذهالفئة،عليموالتللت

.ضرورةتوفيربرامجتدريبيةملئمةلهذهالفئةعيتدممايس.التتلءموطبيعةبعضأفرادهذهالفئةمنالمجتمع

نسبتهكشفتنتائجالدراسةأن من(%71.7ما الصحيةالمنشآت( أيالتواجه وفيحالصعوباتفيالتعيين،

للنقصفيالعمالةممنلديهمإضافة،أكاديميا المؤهلهوالنقصفيالعمالةممنلديهمالمهاراتالمطلوبة،وجودهافمصدرها

التعيين،فقدأظهرتالدراسةأنالتعيينالمباشرمنمايتصلبالطرقالمستخدمةفيوفي.نحوالعملإيجابيةقيمواتجاهات

رولتفسيرأسباب.(%77.2)بنسبة،خللاالتصاالتالشخصيةهواألكثراستخداما  االتصاالتالتعيينعنطريقتصدُّ

أنالمعلوماتالتيتمجمعهافيهذهإلىهنااإلشارةفمنالضروريالصحة،لطرائقالتعيينفيقطاعالشخصيةالمباشرة

 الدراسة وهيالصحة،فيقطاعالعاملةالمنشآتمصدرها إما أنتكون كبيرة منشأة أو )مستشفى( صغيرة عيادة)منشأة

طرقفإنالصحة،فيقطاعالعاملةالمنشآت%من93تمثلمانسبتهالصغيرةأنالمنشآت،وبماأومنشأةمتوسطة(خاصة

العياداتتيتتبعهاالالتعيين األكبرمنطرائقالتعيينتشكلهذه فيتمأ.النسبه الصحة العاملونفيمستشفياتوزارة اما

.اإلعلنفيحينيتمالتعيينفيالمستشفياتالجامعيةعنطريق،عنطريقديوانالخدمةالمدنيةتعيينهم

 قطاع الصعوباتوالتحدياتالتيتواجه أصحابالعملعن وسئل ارتفاع%23.5أجاب)فالصّحة، بأن منهم )

بينما القطاع، أداء على تؤثر نسبتهالضرائب ما %16.7)أشار إلى( الحوافز )الماليةضعف ونحو ،15% هجرة(

.ضعفوقصورالقوانينوالتشريعاتالناظمةللعملإلى(%14.9الكفاءات،و)

كفائضعرض،ممايعنيأنالسوققادرعلى(15748)تقدربنحوكبيرةوجودفجوةعدديةإلىمماسبقنخلص

كونونعاطلين(سي62.9%)بينمايتوقعأنباقيالنسبةوهيحوالي،فقطمنحجمالعرض(37.1%)استيعابمانسبته

ويلحظ.فيمختلفمجاالتالبرامجالمطلوبة،علىعدمالتخطيطالجيدللعرضلدىمزوديالتدريبهذايدلو.عنالعمل

التوجهإلىالعاميناألطّباءتوجيهحاجةإلىهنالك؛فإنَّوعليه،الطباختصاصاتمنالنتائجوجودفائضعرضفيمعظم

.اتاالختصاصهذهل



المنوي وفي العمل مواقع في العاملين في توفرها أصحابالعملضرورة أكد التي الفنية بالمهارة يتعلق وفيما

في فإنها مشمولةضمنالبرامجتعيينهم، لدىغيرهاولكن،التدريبيةالمقدمةوالتعليميةغالبها رأيحسب،العاملينمتوفرة

.المنشآتأصحاب بضرورة التوصية ينبغي الدراسة هذه نتائج وفيضوء المهاراتعند هذه على الضوء إعدادتسليط

التييتطلبهااألشخاصالمؤتمنعلىاألساسيةيضيةوالرعايةتقديمالخدماتالتمرةفياآلتي:مهارإيجازهايمكنو.العاملين

الجسمالطبيفيأعضاءوالمساهمةمعسائر،إدارةالوصفاتالطبيةوتنفيذتعليماتالطبيبالمعالجةومهار،االعتناءبهم



 ل
 

،العنايةبالصحةالعامةوالوقايةمنالمرض القدرةعلىالتعاملومهارةممرضقانوني،مهنةتأهيلالمرضىفيوإعادة

ومراجع العاملين مع ومهارهالسكرتاريايالجيد الكافية، الدوائية المشورة المريضوتقديم مع الفعال التواصل ومهاره ،

وتعزيزالصرفاألمثل،وتوفيراألدويةالمناسبةواآلمنةللمرضى،تحضيرالمستحضراتالصيدالنيةمنالموادالكيماوية

فيمهنهصيدال في،القيامبمراقبةالمرضىباستمرارةني،ومهارلها مهنةوملحظةوكتابةأيمضاعفاتواإلبلغعنها

.)التوليد(القبالة"يونفي"االختصاصةفيمهنبفاعليةالمخاضإدارةممرضمشارك،ومهارات

وتوسيعدوراترفعالكفاءةوتنويعهاوالتيتعتبر،ويمكنتلبيةالطلبالموجودمنخللبرامجالتدريبالمستمر

 ومحددة نحومخصصة .أكبرعلى المزودة الجهات التفات ضرورة الدراسة واوتوكد للتعليم لتدريب الطلبإلى ،هذا

،يةوهيبرامجيمكندمجهافيالبرامجالحال.إقليموالحرصعلىتوفيرالبرامجالتدريبيةالمطلوبةمنأصحابالعملولكل

.دورات/برامجرفعكفاءةفنيةشكلأوتنفيذهاعلى

بمايلي:وبناءعلىماسبقتوصيالدراسة

ومجلسالصحيووزارةالصحةمجلسالتشغيلوالتدريبوالتعليمالمهنيتتولىوزارهالعملبالتنسيقمعأن .1

رسمالسياساتليقوطنيتشكيلفر،والجهاتذاتالعلقة،ومجلسالتعليمالعاليالعاليومجلسالطبالعالي

 .تدريبوتشغيلالقوىالعاملةاألردنيةفيقطاعالصّحةتعليموالقطاعيةفيمجال

 

التشغيل .2 مجال السياساتفي راسمي يتوجبعلى والتدريب انعكاسالظروفالحاليةوالتعليم الى االلتفات

 تنبؤاتأصحابالعمل على واالقتصادية .المستقبليةالسياسية وتجدر اإلشارة إلىهنا المنشآتأصحابأن

توقَّعأصحاب(بينما2017-2015)لألعوامخدماتهم)المستشفيات(توقعواارتفاعحجمالطلبعلىالكبيرة

المنشآت الطلبالصغيرة علىحجم حدوثتغيير ؛وعليه.عدم هنالك لتوفيرضرورة المناسبة مناألعداد

 .بمايتناسبمعحجمالطلبالمتوقعالصحةفيقطاعالعاملةالمهن

 

 :دريبمايليعليموالتتتولىالجهاتالمزودةللتأن .3

 الصحيةالمنشآتمراجعةوتطويرالبرامجالتدريبيةالمطلوبةفيقطاعالصّحةبمايتناسبمعاحتياجات. 

 التدريبيةفيالبرامجإلزاميةالمهاراتالحياتيةوالرياديةوالداعمةللتشغيلكحقيبةإدماج. 

 تدريبيةغيرمطلوبةلسوقالعملفيقطاعالصّحةتعليميةاوبرامجأياوتجميدإلغاء. 

 فيالعرضفائضافيالمهنالتيلديهتدريبيةجديدةتعليميةاوبرامجبإنشاءعدمالسماح. 

  البرامجإعادة توجيه االتعليمية أطّباءوطّباءالفئةلوالتدريبية األسنان،  وذلك مستوىبالتركيز على

الاالختصاص هذه العام،فئةعند الطبيب مستوى وليسعلى على، القبوالت تحديد طريق عن وذلك

 .االختصاصوالتوسعفيالقبوالتعلىمستوىفئةهذهاللدىمستوىالبكالوريوس

  الطلبمن العامةوالمؤسساتالصحةوزارة والخاصة توسيع المقدمةالصحيةالخدماتمظلة لتشمل،

والمصانعأطّباء المدارس في قانونيين وممرضيين ،عامين وتوسيع مظلة طب خدمات فياألسنان

 .المناسبةوالمراكزالمنشآت



 م
 

 .الدراسةالتيلمتشملهاهذهالدوليةالصحيةوالمؤسساتالطبيةالملكيةتضمالخدماتجديدةدراساتإجراء .4

 .والصيدلةفيالجامعاتاألردنيةاألسنانالتوقفعنسياسةالتوسعفيإنشاءكلياتالطبوطب .5

فيدراسة(لمنيرغب85)ـ)التوجيهي(أومايعادلهابالعامةالثانويةلمعدلالطالبفياألدنىتوحيدالحد .6

.دنوخارجهألرا،ودكتورصيدليفيداخلوالصيدلةألسنان،ا،وطبالجراحةالطبالعامو
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 الفصل األول

 العام للدراسةاإلطار 
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 المقدمة 1.1

تطويرالنظمواألدواتالفنية،خللمشروعالمنارمن،2001المركزالوطنيلتنميةالمواردالبشريةمنذعامتولّى

وتقديممجموعةمنالمؤشراتالدوليةالمفتاحيةالمتعلقةقامبتكييففوالتنفيذيةلبناءنظاممعلوماتالمواردالبشريةفياألردن،

وإنتاجاللبناتالبنائيةالضروريةلتحديدالتحدياتوالفرصلنظاممعلومات،البيئةاألردنيةإلىبنظممعلوماتالمواردالبشرية

.المواردالبشرية

البشريةوبالرغممنالتقدمواإلصلحاتالمهمةالتيطرأتعلىنظام أنموضوعإالاآلن،حتىمعلوماتالموارد

وتحديد،المسوحالقطاعيةالتيتركزعلىجمعمعلوماتعنقطاعاتمحددةللتعرفعلىاالحتياجاتالكميةمناأليديالعاملة

تطويرخططتنميةموارد،ماقدينعكسعلىعدمفيبداياتهازالتفيهذاالقطاعماالعاملونالمهاراتالنوعيةالتييحتاجها

فاعلةللقطاعاتالمهمةفيسوقالعمل وبالتاليقديضعفمنفاعليةعملية،وغياببياناتدقيقةعنتلكالقطاعات،بشرية

.المهني،التيقدتقودإلىحدوثاختلالتفيكفاءةالتشغيلفيسوقالعملاإلرشاد

 والمركزالوطنيلتنمية،التشغيلوالتعليموالتدريبالمهنيوالتقنيمجلسبالتنسيقمع-تبنتوزارةالعملومنهنا

وقداشتملذلكعلىمسحجانبيِّ.مبادرةإجراءدراساتدوريةللقطاعاتذاتاألولويةفياالقتصاداألردني-المواردالبشرية

العاملة، للقوى القطاعاتالعرضوالطلب من مجموعة و،في قطاع الزراعةهي: وقطاع األثاث، صناعة وقطاع صناعة،

منهااالنتهاءتم،،وقطاعالتجميلوتصفيفالشعراألليكتروميكانيكسالملبس،وقطاعالوساطةالماليةوأنشطةالتأمين،وقطاع

.واحدمنهاهوقطاعالصحةموضوعالدراسةالحاليةإضافية،العملعلىثلثةقطاعاتتم2015عامالوفي.2014عامفيال

وقدأوكلتمهمةتنفيذهذهالدراسات،التيتمتمويلهامنصندوقالتشغيلوالتعليموالتدريبالمهنيوالتقني،إلىالمركزالوطني

نيةأضفإلىذلكمشاركةممثلينعنالجهاتالمع.لتنميةالمواردالبشرية،الذييتعاونفيتنفيذهامعدائرةاإلحصاءاتالعامة

لتستشاريةعبرلجانا،افعلىهذهالدراساتعمليةالمتابعةواإلشرموالخاصفيفيالقطاعينالعا .لهذهالغايةُشكِّ

هذه الصحةوتأتي لقطاع الوطنيالدراسة المستويين على متنوعة صحية خدمات يقدم رئيسا  خدميا  قطاعا  كونه

والخبرةالمكتسبةفيهسببرئيسيللهجرة،المهنالصحيةمستمرةحاجاتهالتشغيليةعلىغالبيةفإني،وفيالوقتنفسهاإلقليمو

كمايتميزهذاالقطاعبالنموالمستمروالطلبالمتزايدعلىخدماته،لذافإندراسةهذاالقطاعومحاولةالكشف.العملأجلمن

صاحبالقرارفيتساعد،لقطاعالزمةلضرورةعنالفجوةبينجانبيالعرضوالطلبالكميةوالنوعيةعلىمستوىكلمهنة

.لتعظيماألثرفياالستثمارفيهذاالقطاع،توجيهسياساتالتعليموالتدريبوالتشغيل
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 أهمية الدراسة 1.2

التيتسعىوالعربياألردنيالمستويينتعتبرالدراسةاألولىمننوعهاعلىتكمنأهميةهذهالدراسةفيكونها

وبالتاليالتعرفعلىدرجةالمواءمة،الصّحةالكميةوالنوعيةعلىمستوىكلمهنةالزمةلقطاعالفجوةللكشفعن

ومتطلبات والتدريبفيالمهنالصحية خير.الصحيةالمنشآتبينمخرجاتالتعليم الدراسة نتائجمثلهذه تعد كما

سيةوالتدريبيةلمواكبةمتطلباتالقطاع،وفرصةمعينللجهاتالمزودةللتعليموالتدريبلتطويربرامجهاوخططهاالدرا

المخرجات نوعية حول تصوراتهم لتقديم العمل ألصحاب شر،مهمة الصحيكونهم القطاع سياسات رسم في كاء

الوتطويره ال، الممثلة الجهة وهم سيما مخرجاتالستثمار تنمية بعد للتعليموإعداد المزودة المؤسسات في الكوادر

القطاعالدراسةستضعالخطوطالعريضةلخططتنميةالمواردالبشريةأنهذهاكم.والتدريب ن،لهذا أصحابوتمكِّ

 قراراتهم اتخاذ والخاصمن العام القطاعين في ةالرشيدالقرار في ع التوسُّ خعملية تقديم دفي وتلبيهالصحيةماتهم

،والتيمنشأنهاأنتسهمالمحافظةواإلقليمعلىمستوىالقادمةعلىالمدىالمنظورللسنواتالثلثالمهنيةحاجاتهم

،الفجوةوتحقيقالتوازن،األمرالذيسيقللمنمقداراالختلالتفيمنظومةتنميةواستثمارالمواردالبشريةَجْسرفي

 مواالقتصاديفيعلىمعدلالنإيجابيا المتمثلةبالفجوةالواضحةبينجانبيالعرضوالطلب،وهذابدورهسيتركأثرا 

األردنيهواالستثماراإلنساناالستثمارفيكونسيماال،ياإلقليمعلىالمستوىالتنافسيةفيتعزيزويسهم،األردن

.االستراتيجيالثابت

 أهداف الدراسة 1.1

الكميةوالنوعيةبينجانبيالعرضوالطلبوعلىمستوىكلمهنةالزمةلقطاعالفجوةالكشفعنإلىالدراسةبعاّمةهدفهذهت

 فياآلتي:إيجازهايمكنالتي،ةالخاصمجموعةمناألهدافتحقيقإلىوتهدفكذلك.الصحة

 .تحديدمسمياتالمهن/األعمالالمطلوبةضمنالقطاع .1

 .هذاالقطاعبتقييمالعرضالحاليوالمستقبليمنبرامجتعليميةوتدريبيةوملتحقيين .2

 .المستقبليةمنالعمالةلكلمهنةمنالمهنالموجودةفيالقطاعالحاليةوتحديداالحتياجاتالكمية .3

 .تحديداالحتياجاتالتدريبيةالحاليةوالمستقبليةلكلمهنةمنالمهنالمطلوبةفيالقطاع .4

 .برامجتدريبرفعالكفاءةللعاملينلالعاملةضمنالقطاعالمنشآتتحديداحتياجات .5

 .الصحيةالمنشآتإلىالجهاتالمفضلةلتقديمخدمةالتعليموالتدريبمنوجهةنظرالمسؤولينعنالتعرف .6

 .هممنشآتضمناإلناثاتجاهاتواستعدادأصحابالعملنحوتشغيلإلىالتعرف .7

 .هممنشآتضمناإلعاقاتاتجاهاتواستعدادأصحابالعملنحوتشغيلذويإلىالتعرف .8

 .التحققمنجاهزيةواستعدادالجهاتالمزودةللتدريبفيالقطاعينالعاموالخاصإلعدادوتدريبالعمالةالمطلوبة .9

 .هذهالفجوةتحديدمدىاتساعالفجوةبينالعرضوالطلبفيسوقالعملوالتنسيقمعالجهاتالمعنيةلجسر .10

باعتبارهمنالعناصراألكثر،لخلقرأسمالبشريكفؤوفعال،تطويرخطةوبرامجلتنميةالمواردالبشريةفيالقطاع .11

 .فرا فياألردناتو
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 أسئلة الدراسة 1.4

 األسئلةاآلتية:اإلجابةعنتحاولالدراسةتحقيقاألهدافسابقةالذكرمنخلل

منحيثالمهنةوالجنسوالمستوىالتعليمي؟الصّحةماهيخصائصالعاملينالحاليينفيقطاع .1

منحيثالمدةوالمستوىالتعليميللملتحقينومواقعالتدريبوعددالصّحةماهيخصائصالبرامجالمقدمةلمهنقطاع .2

 الخريجين؟

 ؟(2017-2015)لألعوامالصّحةماهياحتياجاتسوقالعملالكميةوالنوعيةفيقطاع .3

 منالمهاراتفيكلمهنةمنمهنالقطاع؟الصّحةفيقطاعالمنشآتماهياحتياجات .4

 ؟الصّحةالتدريبفيكلبرنامجمنبرامجالتدريبالتيتخدمقطاعالتعليموماهيالمهاراتالتييقدمهامزودو .5

 ؟لصّحةاماهيالفرصالحاليةوالمستقبليةلتوظيفالمرأةفيقطاع .6

 ؟الصّحةماهيالفرصالحاليةوالمستقبليةلتدريبالمرأةوتمكينهافيقطاع .7

 ؟الصّحةفيقطاعاإلعاقاتماهيالفرصالحاليةوالمستقبليةلتوظيفذوي .8

 ؟الصّحةلدخولسوقالعملفيقطاعاإلعاقاتماهيالفرصالحاليةوالمستقبليةلتدريبذوي .9

 ؟الصّحةفيالتعيينفيقطاعالصحيةالمنشآتاماهيالصعوباتالتيتواجهه .10

 ؟الصّحةللعاملينفيهافيقطاعالمنشآتماهيأهمالمزاياالتيتقدمها .11

 منهجية الدراسة 1.1

الحاليةوالمستقبليةلألعوامالصّحةالعاملةضمنقطاعمؤسساتتغطيالدراسةجانبالطلبلل عبرمسحاحتياجاتها

(2015-2017) والتدريبوجانبالعرضالذيتوفره القوىالعاملة الجهاتمن والتدريبفيالمسؤولة التعليم وزارةعن

عبرمسح،منالخريجينوبرامجالتدريببماتوفره،ومؤسساتالمجتمعالمدني،والقطاعالخاصاألردنيةالجامعاتالصحةو

 .للتدريبضمنالقطاعالمستهدفهذهالجهاتوتوجهاتهاالمستقبليةاإلمكانياتالحاليةل

 مجتمع وعينة الدراسة 1.1.1

 مسح احتياجات الشركات )جانب الطلب(  1.1.1.1

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

،الذينفذتهدائرةاإلحصاءاتالعامة،2011االقتصاديةمنشآتالتعدادالعامللإلىإطاروصممتعينةهذاالمسحاستنادا .الثلثة

.لألممالمتحدةISIC4 تمتصنيفهحسبالتصنيفالصناعيالدوليالرابعو







7 
 

:وفقالتصنيفالسابقفرعيةأنشطةويندرجتحتهذاالقطاعمجموعة

 أنشطةالمستشفيات. 

 األسنانأنشطةالعياداتالطبيةوعيادات. 

 اإلنسانفيمجالصحةاألنشطةاألخرى. 

 المسحتم ولغاياتهذا القطاعاألخذ هذا بها إلىطبقات،باالعتبارالمهنالتييقوم ،منخللتقسيممجتمعالدراسة

التجانسوتمثيل علىنحولضمان العاملينفيالمنشأة،جيدالمجتمع يبين(1)لجدولرقموا.حسبالمحافظاتوالمهنوفئة

بياناتالتعدا من العاملين حسبفئة الدراسة مجتمع للتوزيع العام منشآتد كل2011االقتصادية من المختارة العينة وحجم

.محافظة

 حسب المحافظة  الصّحةاالقتصادية في قطاع  المنشآت: (1 ) الجدول رقم

 العينة المجتمع المحافظة

 1113 2820 عمان

 125 136 البلقاء

 220 505 الزرقاء

 57 77 مأدبا

 242 488 إربد

 26 26 عجلون

 39 39 جرش

 60 65 المفرق

 27 27 معان

 79 86 الكرك

 25 25 الطفيلة

 60 67 العقبة

 2073 4361 المجموع
 

وزارةلمسحهامنخل(منشأة،وجرى30وعددها))المستشفيات(التابعةللقطاعالعامالمنشآتكماتمشمولجميع

تمإجراءمسحشامل،وهوالحصولعلىتقديراتومؤشراتعلىمستوىالمحافظة،ولغاياتتحقيقأهدافهذاالمسح.الصحة

.العاملةضمنهذاالقطاعلصحيةاالمنشآتلجميع
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ع مايلي:كالمنشآتالعينةحسبطبيعةوتتوزَّ

 المنشأة طبيعةعينة في قطاع الصحة حسب التوزيع 

 العينة عدد طبيعة المنشأة

 1712 عيادات

 57 مستشفيات

 293 مختبرات

 11 كبرى صيدليات

 

 مسح مزودي التدريب )جانب العرض(  1.1.1.2

ن فيالرئيسيةخاصةعلىالمهنالصحية،المسحمنكافةمزوديالتدريبوالتعليمالمهنيوالتقنيفيهذامجتمعالدراسةتكوَّ

ـاآلتي:وتمثَّلفي،المملكة

 وزارةالصحة. 

 فيالقطاعينالعاموالخاصاألردنيةالجامعات. 

 فىالملكالمؤسسعبدهللاالجامعيشالجامعةاالردنيةومستمستشفى. 

 الكلياتالتابعةلجامعةالبلقاءالتطبيقية. 

 وزارةالتربيةوالتعليم/إدارةالتعليمالمهني. 

 (،المختبراتوالتحاليلالطبية،الصيادلةاألسنانأطّباء،الممرضين،طّباءالنقابات)اال. 

 وجمعيةالمستشفياتالخاصةاألردنيةجمعيةالمستشفيات. 

 جمعيةالعونالصحية. 

 أدوات الدراسة 1.1.2

وتوفر األولىتغطيجانبالطلب)أصحابالعمل(، االستبانة استبانتينلتحقيقأهدافالدراسة؛ علىنحوتمتصميم

واحتياجاتأعدادرئيسبياناتعن التدريبية، الكميةمنالعمالةفيالمهنالمختلفةالعاملينواحتياجاتهم والمهارات،المؤسسة

ا للتشغيل( )الداعمة والعامة المهنالمختلفةالفنية لممارسة بياناتعنتشغيلذوي.لمطلوبة وطبيعةاإلعاقاتوتوفراالستبانة

باتالتييواجههاأصحابالعملفيالصعووأيضا أنيشغلوها،وكذلكبياناتعنتشغيلالمرأةوفيأيالمهن،التييمكنالمهن

 .مةللعاملينوالمزاياالمقدَّ،والطرائقالمتبعةفيالتعيين،تعيينالعمالة

البرامجعنرئيسبياناتعلىنحوالتدريب(،حيثتوفرالتعليمو،فتغطيجانبالعرض)مزوديأمااالستبانةالثانية

وأعدادالملتحقينوالخريجينوخصائصهم،قطاعالصحةضمنمهن،التدريبموالتعليالتدريبيةالمتاحةلدىمزوديالتعليميةو
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 الكفاءة رفع فرصللعاملينودورات وعن و، التعليم لذوي المتوفرة اإلعاقاتالتدريب توجهاتوأيضا  إلى باإلضافة للمرأة،

   .التدريببالتعليموالتدريبيةأوالفئاتالمستهدفةالتعليميةوسواءفيالبرامج،التدريبنحوالتوسعاتالمستقبليةالتعليمومزودي

رالباحثونولقد االستبانتينبصورتهمااألوليةفيالمركزالوطنيلتنميةالمواردالبشرية،وتمعرضهاالحقا علىطوَّ

 االستشارية،العامةاإلحصاءاتخبراءمندائرة اللجنة الدراسة،وعلىأعضاء بهذه بالخاصة األخذ التعديلتالمقترحة،وتم

.التعديلتالمناسبةعلىضوءملحظاتهمإجراءوتم.هؤالءالخبراءبإجماعوبخاصةتلكالتعديلت/الملحظاتالتيحظيت

وتجب أنه إلى الصحياإلشارة القطاع المعياريللمهن،ألغراضتصنيفالمهنضمن التصنيفالدولي اعتماد تم

ISCO 2008 مستوىخامسعلىإضافةتضهذهالدراسةتمولكنلغر،العامةاإلحصاءاتدائرةالتصنيفالمعتمدلدىفهو

القطاع ،التصنيفللحصولعلىمعلوماتتفصيليةعنالمهنضمنهذا قد التقريرظهورمسمياتفييلَحظلذا المهنهذا

   .حسبالتصنيفالمعياريالدوليللمهن

 اجمع البيانات وتجهيزه 1.6

 مسح الشركات )جانب الطلب( 1.6.1

وفقاإلجراءاتاآلتية:المنشآتتمتنفيذجمعبياناتمسح

 إعداددليللتعبئةاالستبانةللباحثالميداني)جامعالبيانات(يتضمنالتوضيحاتاللزمةلكلأسئلةاالستبانة. 

 االستباناتإعداددليلبشروطوتعليماتإدخالبياناتالمسحالواردةمنخلل. 

 وتم.مشرفين3يتابعهم،تمتقسيمهمإلىمجموعتينميداني)جامعبيانات(منالذكورواإلناثفريقبحثاختياروتدريب

 .تمالتدريبفيمركزالتدريباإلحصائيو،بواقعيومينلكلمجموعة،تدريبهمعلىإجراءالمسحوتعبئةاالستبانة

 مقابلتالشخصيةللباحثينالميدانيين)جامعيالبيانات(معالمعنيينفيالمؤسسات/ورشتعبئةاستباناتالمسحمنخللال

 .2/9/2015_2/6/2015مناإلسنادالعملالمشمولةبالمسح،وذلكخللفترة

 بترميزهاالفريقالمكلفمنموظفيدائرةاإلحصاءاتالعامةالمعبأةوترميزتدقيقاالستبانات،. 

 ،جداولالبياناتالخاموإعدادإدخالالبياناتإلىالحاسوب. 

 التدريب )جانب العرض(التعليم و مسح مزودي 1.6.2

التدريبوفقاإلجراءاتاآلتية:التعليموتمتنفيذجمعبياناتمسحمزودي

 والتدريب ممثليجهاتالتعليم الصحيوتكليففريقعملضم فياألردن الرئيسة بياناتالمسحالمهنيوالتقني لجمع

 .اللزمة

 تمخللهاتعريفالمشاركينبأداةالمسحومتطلبات،الوطنيلتنميةالمواردالبشريةعقدجلسةألعضاءالفريقفيالمركز

 .تعبئتها،وتدريبهمعلىآليةتعبئةاالستبانات

 نات(معالموظفينالمعنيينلدىجهاتتعبئةاستباناتالمسحمنخللالمقابلتالشخصيةألعضاءالفريق)جامعيالبيا

 .1/6/2015_1/5/2015التدريبالمشمولةبالمسح،وذلكخللالفترةمن
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 تدقيقاالستباناتالمعبأةوترميزهامنالفريقالمكلفبذلكمنموظفيالمركزالوطنيلتنميةالمواردالبشرية. 

 ،الخامجداولالبياناتوإعدادإدخالالبياناتإلىالحاسوب. 

 تبويب البيانات ونشرها 1.1

 بعد لعرضالدراسة اللزمة والرسوماتالبيانية التكرارية التقاطعاتوالجداول تحديد تم اللجنةإقرارها منأعضاء

،وتمProClarityاالستشارية،وقاماختصاصيوالبرمجةبمعالجةجداولالبياناتالخامالستخراجهاوعرضهاباستخدامبرنامج

.علىملخصألهمنتائجالدراسةوالتوصياتالمنبثقةعنهاأيضا الذياشتمل،التقريرفيهذاتضمينها

 الدراسةمحددات  1.1

  الدراسة عينة اقتصرت الصحةالصحيةالمنشآتعلى لوزارة الخاصو،التابعة الجامعيةالقطاع والمستشفيات

 .والصيدلياتالكبرىفقط

 علىاعتباراتالتص لياتهيالعامةبأنالصيداإلحصاءاتالمعتمدمندائرةاالقتصاديةلألنشطةنيفالدوليبناء 

تجاري التجارة،و،مؤسساتذاتطابع تندرجضمنقطاع بالتالي وبالتاليوهي الدراسة ارتأتألغراضهذه

 .مولالصيدلياتالكبرىضمنالمسحاللجنةاالستشاريةبش

 علىأُدخلتالمراكزالصحيةوالعياداتالحكوميةالتابعةلوزارةالصحةجميعالمستشفياتواإلشارةإلىأنرتجد

 الصحةمؤسسأنها وزارة مظلة تحت واحدة ،ة وأدى هذا شملتهاإلى التي الصحية المؤسسات عدد اختصار

 .الدراسة

 فقطالمزودةللتعليموالتدريباألردنيةاقتصرتالبياناتعلىالخريجينمنالجهات. 
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 لفصل الثانيا

 الصّحةتحليل جانب الطلب في قطاع 

  



13 
 

  



14 
 

 الصّحةقطاع  منشآت 1.1

لغايةالنصفاألولمنعام4376فيقطاعالصّحة)المنشآتبلغعدد للمسحالذيأجرته،2015(منشأة استنادا 

نسبته)إقليم(في%14الوسط،ونحو)إقليم(في%81العامة،توزعتبواقع)اإلحصاءاتدائرة إقليم(في%5الشمال،وما

 .(1رقمالشكلو2رقمالجدولالجنوب)نظر

 / المحافظةاإلقليمحسب  الصّحةفي قطاع  المنشآت:توزيع (1 )الجدول رقم

 المنشآتعدد  / المحافظةاإلقليم

 3,549 إقليم الوسط

 2,831 عمان

 136 البلقاء

 506 الزرقاء

 76 مأدبا

 622 إقليم الشمال

 492 إربد

 65 المفرق

 39 جرش

 26 عجلون

 205 إقليم الجنوب

 86 الكرك

 25 الطفيلة

 27 معان

 67 العقبة

 4376 المجموع

 

  
 

 / المحافظةاإلقليمحسب  الصّحةفي قطاع  المنشآت: توزيع (1 )الشكل رقم
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ونهايةالنصفاألولمنالعام1950فيهذاالقطاعقدتفاوتتمنحيثنشأتهامابينالعامالمنشآتأنعددويلحظ

تشيرو.2000التيشملهاالمسحبدأتنشاطهامنذالعامالمنشآتغالبيةفإنعامالشكلوب.(3)رقمالجدولكمايوضح2015

القطاعالمنشآت(من%62أنحوالي)إلىالبيانات وهيتوظفنحو،2000الخدمةمنذالعامفيتقديمبدأتالعاملةفيهذا

.وعاملةعامل (60614العاملينفيالقطاعالبالغ)إجمالي(من21.7%)

 حسب سنة بدء تقديم الخدمة الصّحةفي قطاع  المنشآت: توزيع (3 )الجدول رقم

 عدد العاملين عدد المنشآت سنة البدء عدد العاملين عدد المنشآت سنة البدء

1950 6 29,413 1990 137 292 

1960 3 107 1991 85 156 

1962 1 7 1992 85 196 

1965 1 87 1993 110 1,735 

1966 1 4 1994 117 3,011 

1967 1 52 1995 139 324 

1968 5 155 1996 103 1,485 

1970 7 10 1997 75 921 

1971 11 21 1998 103 396 

1972 8 18 1999 103 1,820 

1973 8 2,421 2000 314 966 

1974 1 11 2001 147 1,889 

1975 6 23 2002 70 2,635 

1976 17 32 2003 106 322 

1977 27 348 2004 126 374 

1978 37 78 2005 238 640 

1979 12 16 2006 146 1,259 

1980 64 582 2007 200 701 

1981 20 254 2008 200 569 

1982 52 1,690 2009 215 1,182 

1983 29 220 2010 310 863 

1984 21 70 2011 142 365 

1985 87 767 2012 108 359 

1986 40 79 2013 137 371 

1987 48 197 2014 129 366 

1988 45 227 2015 126 296 

1989 50 228    

 60,614 مجموع العاملين 4,376 مجموع المنشآت
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 حسب سنة بدء تقديم الخدمة الصّحةفي قطاع  المنشآت: توزيع (1 )الشكل رقم

 

قرابةإذإن؛فرديةمنشآتهيالصّحةالعاملةفيقطاعالمنشآتمنالغالبيةالعظمىأنإلى(4)رقمالجدولويشير

ذاتمسؤوليةمنشآت(%1(،ونحو)%5التضامنيةمانسبته)المنشآتوتشّكلفرديةوفقا لكيانهاالقانوني،منشآت(هي93%)

.محدودة

 اإلقليمحسب الكيان القانوني و الصّحةفي قطاع  المنشآت:  توزيع (4 )الجدول رقم

 المجموع إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط الكيان القانوني للمنشأة

 4,057 194 595 3,268 مؤسسة فردية

 235 11 15 209 شركة تضامن

 43   5 38 شركة ذات مسؤولية محدودة

 1     1 شركة توصية بسيطة

 8     8 باألسهمتوصية شركه 

 5 مساهمة عامةشركه 
  

5 

 تعاونيةجمعيه 
 

1 
 

1 

 4 17 جمعية خيرية
 

21 

 1 3 حكومي
 

4 

 4,376 205 622 3,549 المجموع
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لنتائجالمسحيمكنتصنيف الصّحةفيقطاعالمنشآتواستنادا  صغيرةالمنشآتضمنثلثمجموعاترئيسةهي:

(عّمال10-6متوسطةالحجم)المنشآت(،تليها%93تنتشربنسبةكبيرةفيجميعأقاليمالمملكةبنسبة)وعمال(5-1الحجم)

  .(5الجدولرقم)(%3بنسبة)وأكثر(عامل 11كبيرةالحجم)المنشآت(،ثم%4بنسبة)

 

 اإلقليمحسب حجم المنشأة و الصّحةفي قطاع  المنشآت: توزيع (5 )الجدول رقم

المنشأةم حج  المجموع إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط 

 4,085 195 581 3,308 صغيرة

 180 7 29 145 متوسطة

 111 3 12 96 كبيرة

 4,376 205 622 3,549 المجموع

 

  

 

 

 حسب حجم المنشأة واالقليم الصّحة: توزيع المنشآت في قطاع 3شكل 

 

العاملتوالجنس،ويلحظأنعدداإلقليمحسبحجمالمنشأةوالصّحةفيقطاعالمنشآت(توزيع6)رقمالجدولويبين

.والجنوبالوسطإقليميفيبغضالنظرعنحجمها،الصحيةالمنشآتمنعددالعاملينالذكورفيجميعأكبراإلناث



93% 

4% 3% 

 جمالياإل

صغيرة متوسطة كبيرة

93% 

4% 3% 

 إقليم الوسط

صغيرة متوسطة كبيرة

93% 

5% 2% 

 إقليم الشمال

صغيرة متوسطة كبيرة

95% 

3% 2% 

 إقليم الجنوب

صغيرة متوسطة كبيرة
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 والجنس اإلقليمحسب حجم المنشأة و الصّحةفي قطاع  العاملين: توزيع (6 )الجدول رقم

 حجم المنشأة
 إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط

 المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر

 414 225 189 1166 632 534 7109 3,783 3,326 صغيرة

 49 32 17 203 111 92 1013 521 492 متوسطة

 188 113 75 2938 1,393 1,545 47,531 23,855 23,676 كبيرة

 650 369 281 4307 2136 2171 55,653 28,158 27,495 المجموع

 

 
 

  

 والجنس اإلقليمحسب حجم المنشأة و الصّحةفي قطاع  المنشآت: توزيع (4 )الشكل رقم

 

الطلبعلى أعلنت)خدماتهموحولتقييمأصحابالعمللحجم فقد من37.5%، القطاععنالمنشآت( عدمفيهذا

،2014يالعامفخدماتهاعلىوجودتغييرعلىحجمالطلب القطاععنانخفاضالمنشآت(من%34)أعلنتبينما فيهذا

النسبهفإن(2017-2015)لألعوامخدماتهمحولتوقعحجمالطلبعلىو.(7الجدولرقم)نفسهالعامفيخدماتهاالطلبعلى
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االعتبارانعكاسضرورةاألخذبعيناإلشارةإلىوتجدر.(8الجدولرقمالعملتوقعتعدمحدوثتغيير)أصحاباألكبرمن

 .علىتنبؤاتأصحابالعملالمستقبليةباألردنالمحيطةواإلقليمفيبعضدولالسائدةيةواالقتصاديةسالسياالظروف

 1014لعام  خدماتهمحسب تقييم أصحاب العمل لحجم الطلب على  الصّحةفي قطاع  المنشآت: توزيع (7 )الجدول رقم

 كبيرة متوسطة صغيره المنشآتعدد  تقييم الطلب

 60 75 1,069 1,204 ارتفاع

 28 55 1,561 1,644 ال يوجد تغيير

 22 51 1,431 1,503 انخفاض

 1  24 25 غير معروف

      111  180 4,085 4,376 المجموع

 

  

  
وحسب حجم خدماتهم حسب تقييم أصحاب العمل لحجم الطلب على  الصّحةوالعاملين في قطاع  المنشآت: توزيع (5 )الشكل رقم

 1015المنشأة لعام 

 

27% 

38% 

34% 

1% 

 جمالي المنشاتإ

ارتفاع اليوجدتغيير انخفاض غيرمعرف

26% 

38% 

35% 

1% 

 الصغيرة  تآالمنش 

ارتفاع اليوجدتغيير انخفاض غيرمعرف

42% 

30% 

28% 

0% 

 المتوسطة تآالمنش 

ارتفاع اليوجدتغيير انخفاض غيرمعرف

54% 
25% 

20% 

1% 

 الكبيرة تآالمنش 

ارتفاع اليوجدتغيير انخفاض غيرمعرف



20 
 

 لألعوامخدماتهم حسب توقع أصحاب العمل لحجم الطلب على  الصّحةفي قطاع  المنشآت: توزيع (8 )الجدول رقم

 (1015-1017) 

2015 2016 2017                                         

 المنشآتعدد تقييمحجمالطلب المنشآتعدد تقييمحجمالطلب المنشآتعدد تقييمحجمالطلب

 1,439 ارتفاع 1,429 ارتفاع 1,204 ارتفاع

يوجدتغييرال 1,607 اليوجدتغيير 1,644 اليوجدتغيير  1,593 

 1,310 انخفاض 1,305 انخفاض 1,503 انخفاض

 34 غيرمعرف 34 غيرمعرف 25 غيرمعرف

 4,376 المجموع 4,376 المجموع 4,376 المجموع

 

 

 (1016-1014)لألعوام  خدماتهمحسب توقع أصحاب العمل لحجم الطلب على  الصّحةفي قطاع  المنشآت: توزيع (6)الشكل رقم

 

 الصّحةالخصائص الكمية والنوعية للعاملين في قطاع  2.2

وبشكلعام،2015وعاملةلعامعامل (60614قدبلغ)الصّحةكشفتنتائجتحليلالبياناتعنأنعددالعاملينفيقطاع

  .(9الجدولرقم)متساويةشبهإلىاإلناثالذكورجاءنسبةعامفقد

ةمؤهلتالعاملينالتعليميةإلىوبالتعرف (%39بنسبة)بكالوريوس،نجدأنغالبيةالذكورالعاملينمؤهلهمالتعليميبعامَّ

تفيالقطاعمؤهلهنالعلميملعاالاإلناث(من%38نجدأن)حيث،وكذلكاألمربالنسبةلإلناث،دبلوممتوسط(%20ونحو)

%33ونحو)،بكالوريوس الحاصلينعلىاألعلىمنأظهرتأنالنسبةنتائجالتحليلإلىأنةاإلشاروتجدر.دبلوممتوسط(

حيثالذكورلدىأعلىمنالبكالوريوسكانتأعلىمؤهلعلمي لوا %75)شكَّ ) الفئة، النسبةمنهذه األعلىفيحينأنَّ

 .ضمنهذهالفئة(%62.8)نسبتهناإلناث،فقدبلغتلدىأعلىلحاصلينعلىدبلوممتوسطكانتل
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الوسط،يليهمإقليمفيبكالوريوس(مؤهلهم%37.8وبتحليلمؤهلتالعاملينالتعليميةعلىمستوىالمحافظات،نجدأن)

،بكالوريوس(مؤهلهم%49)نسبةكبيرةمنالعاملينفإنالشمالإقليم(،أما%27.8بنسبة)دبلوممتوسطمؤهلتهمالعلميةَمن

منأعلى(مؤهلهم%20بكالوريوسونحو)(مؤهلهم%40وباالنتقالإلقليمالجنوب،نجدأن).دبلوممتوسط(%16.7ونحو)

.(10الجدولرقم).البكالوريوس

 حسب المؤهل العلمي والجنس الصّحةتوزيع العاملين في قطاع (: 9الجدول رقم) 

 المجموع انثى ذكر المؤهل التعليمي

 246 126 120 أمي / ملم

 4,628 1,355 3,273 أقل من ثانوي

 403 106 297 تلمذة مهنية

 8,020 5,248 2,772 ثانوية عامة

 16,304 10,250 6,054 دبلوم متوسط

 23,435 11,701 11,734 بكالوريوس

 7,578 1,881 5,697 من بكالوريوسأعلى 

 60,614 30,667 29,947 المجموع

 

 

0% 8% 1% 
13% 

27% 39% 

12% 
 جماليإلا

ملم/أمي أقلمنثانوي تلمذةمهنية ثانويةعامة

دبلوممتوسط بكالوريوس اعلىمنبكالوريوس
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 والهرم العمالي حسب المؤهل التعليمي والجنس الصّحة: توزيع العاملين في قطاع (7 )الشكل رقم

 

 

 اإلقليممي ويعلتحسب المؤهل ال الصّحة: توزيع العاملين في قطاع (10 )الجدول رقم

 المجموع الجنوبإقليم  إقليم الشمال إقليم الوسط المؤهل التعليمي

 246 2 5 239 أمي / ملم

 4,628 59 585 3,984 أقل من ثانوي

 403 2 32 369 تلمذة مهنية

 8,021 102 450 7,468 ثانوية عامة

 16,304 90 723 15,491 دبلوم متوسط

 23,434 263 2,113 21,058 بكالوريوس

 7,578 133 398 7,047 من بكالوريوسأعلى 

 60,614 650 4,307 55,657 المجموع

 

1% 11% 
1% 

9% 

20% 
39% 

19% 

 الذكور

ملم/أمي أقلمنثانوي تلمذةمهنية

ثانويةعامة دبلوممتوسط بكالوريوس

اعلىمنبكالوريوس

0% 5% 
0% 

17% 

34% 

38% 

6% 
 اإلناث

ملم/أمي أقلمنثانوي تلمذةمهنية

ثانويةعامة دبلوممتوسط بكالوريوس

اعلىمنبكالوريوس
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 اإلقليمحسب المؤهل التعليمي و الصّحةفي قطاع  المنشآت: توزيع (8 )الشكل رقم

 

يشير همالمساندةالصحيةالمهنفنيي(أن11)رقمالجدولوقدأظهرتالدراسةكما مهنة(ثم16.1%)األكثرإشغاال 

الموظفونو(5.8%ممرضمشارك)ومهنو(10.6%)الخدميةملونوالمساعدونفيالشؤوناوالع(15.5%)ممرضقانوني

  .(5.7%داريون)اإل

 

العاملونوالمساعدونفيو"ممرضقانونيوالصحيةالمهنفنيي،حيثأظهرتالنتائجأنالوسطإقليموكذلكالحالفي

ممرضقانونيهيأنمهنةالبياناتأظهرتالشمالفقدإقليمأمافي.األكثرإشغاال هم"والموظفوناإلداريونالخدميةالشؤون

المهنأكثرمن .المساندةالصحيةفنيوالمهنوالخدميةفيالشؤون"العاملونوالمساعدونمهنة"تليها،الصحةفيقطاعإشغاال 

.إشغاال األكثرهياألسنانأطّباءو،قانونيمرض،ومالمساندةالصحيةالمهنفنييوالسكرتاريامهنفإنالجنوبإقليمأمافي

.(1الملحق)ةومهنهميرجىمراجعالصحةعنتوزيعالعاملينفيقطاعأكثرللطلععلىتفاصيلو

 

0% 8% 1% 
13% 

27% 
39% 

12% 
 جمالياإل

ملم/أمي أقلمنثانوي

تلمذةمهنية ثانويةعامة

دبلوممتوسط بكالوريوس

اعلىمنبكالوريوس

0% 7% 
1% 

13% 

28% 

38% 

13% 
 إقليم الوسط

ملم/أمي أقلمنثانوي

تلمذةمهنية ثانويةعامة

دبلوممتوسط بكالوريوس

اعلىمنبكالوريوس

0% 14% 1% 
10% 

17% 49% 

9% 
 إقليم الشمال

ملم/أمي أقلمنثانوي

تلمذةمهنية ثانويةعامة

دبلوممتوسط بكالوريوس

اعلىمنبكالوريوس

0% 9% 0% 

16% 

14% 

40% 

21% 
 إقليم الجنوب

ملم/أمي أقلمنثانوي

تلمذةمهنية ثانويةعامة

دبلوممتوسط بكالوريوس

اعلىمنبكالوريوس
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 اإلقليمحسب المهنة والجنس و الصّحة: توزيع العاملين في قطاع (11 )الجدول رقم

 إقليم الوسط 
 

ع
جمو

الم
 

 

 الشمالإقليم 
 

ع
جمو

الم
 

 

 إقليم الجنوب
 

ع
جمو

الم
 

 

المجموع 
 الكلي

 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر المهنة 

 2,992 51 3 48 221 67 153 2,720 523 2,197 الممارسون العامون طبااءاأل

الممارسون  طبااءاأل

 يوناالختصاص
1,065 205 1,270 

      
1,270 

طبيب اختصاصي جراحة النسائية 

 والتوليد
450 206 656 39 37 76 10 16 26 759 

 10 536 13 523 طبيب اختصاصي جراحة عامة
 

10 6 
 

6 552 

 14 208 47 161 طبيب اختصاصي أطفال
 

14 9 2 11 233 

 5 24 1 23 321 136 185 طبيب اختصاصي أمراض باطنية
 

5 351 

طبيب اختصاصي جراحة الصدر 

 واألوعية الدموية
9 

 
9 

      
9 

 117 17 100 طبيب اختصاصي طب مجتمع
      

117 

 14 طبيب اختصاصي طب شرعي
 

14 
      

14 

 3 2 2 طبيب اختصاصي بكتريولوجي
      

3 

 15 12 4 طبيب اختصاصي مايكروبيولوجي
      

15 

طبيب اختصاصي جراحة القولون 

 والمستقيم والشرج
4 

 
4 

      
4 

طبيب اختصاصي األنسجة 

 المرضية
5 2 7 

      
7 

طبيب اختصاصي علم األمراض 

 الدممراض أالسريري/ 
5 1 6 1 1 2 

   
8 

األمراض طبيب اختصاصي 

 النفسية
13 2 15 

      
15 

طبيب اختصاصي جراحة العظام 

 والمفاصل
151 4 155 8 

 
8 8 

 
8 171 

جلدية أمراض طبيب اختصاصي 

 وتناسلية
121 22 143 1 10 11 3 

 
3 157 

 9 58 10 48 وإنعاشطبيب اختصاصي تخدير 
 

9 3 
 

3 70 

طبيب اختصاصي المعالجة 

 باألشعة
64 13 76 3 

 
3 

 
7 7 86 

الجهاز أمراض طبيب اختصاصي 

 الهضمي
21 1 22 

      
22 

طبيب اختصاصي األمراض 

 الصدرية
23 1 24 

      
24 

طبيب اختصاصي الطب الطبيعي 

 والتأهيل
10 6 16 1 1 2 

   
18 

أمراض طبيب اختصاصي 

 المفاصل والروماتيزم
12 

 
12 

      
12 

 27 6 21 طبيب اختصاصي الغدد الصماء
      

27 

 5 63 6 58 القلبأمراض طبيب اختصاصي 
 

5 
   

68 

 13 1 12 الدمأمراض طبيب اختصاصي 
      

13 

 28 1 27 كلىأمراض طبيب اختصاصي 
      

28 

طبيب اختصاصي جراحة األنف 

 واألذن والحنجرة
93 1 94 12 

 
12 9 

 
9 114 

 3 8 4 5 طبيب اختصاصي جراحة األطفال
 

3 
   

12 
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 إقليم الوسط 
 

ع
جمو

الم
 

 

 الشمالإقليم 
 

ع
جمو

الم
 

 

 إقليم الجنوب
 

ع
جمو

الم
 

 

المجموع 
 الكلي

 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر المهنة 

طبيب اختصاصي جراحة الدماغ 

 واألعصاب
50 4 54 4 1 5 

   
59 

طبيب اختصاصي جراحة الكلى 

 والمسالك البولية
31 4 35 4 

 
4 4 

 
4 43 

 8 طبيب اختصاصي طب نووي
 

8 
      

8 

 14 جراحة قلبطبيب اختصاصي 
 

14 
      

14 

طبيب اختصاصي طب وجراحة 

 العيون
148 27 175 13 2 15 1 

 
1 192 

طبيب اختصاصي جراحة التجميل 

 والترميم والحروق
34 1 35 

    
4 4 38 

 2 طبيب اختصاصي باثولوجي
 

2 
      

2 

 2 طبيب اختصاصي أنسجة
 

2 
      

2 

إسعاف طبيب اختصاصي 

 وطوارئ
4 1 5 

      
5 

 6 أورامطبيب اختصاصي أخصائي 
 

6 
      

6 

 1 116 78 38 أسرةطبيب اختصاصي طب 
 

1 
 

2 2 119 

 4 طبيب اختصاصي مناعة
 

4 
      

4 

 طبيب اختصاصي وبائيات
 

1 1 
      

1 

 طبيب اختصاصي خداج
 

1 1 
      

1 

 4 ساريةأمراض طبيب اختصاصي 
 

4 
      

4 

طبيب مقيم جراحة النسائية 

 والتوليد
15 55 70 11 10 21 

   
91 

 601 2 1 1 26 2 24 573 78 495 طبيب مقيم جراحة عامة

 1 22 16 6 79 55 24 طبيب مقيم أطفال
 

1 102 

 2 31 14 17 112 54 58 طبيب مقيم أمراض باطنية
 

2 145 

طبيب مقيم علم األمراض 

 الدمأمراض السريري/ 
3 4 7 4 3 7 

   
14 

 7 6 1 12 1 11 النفسيةاألمراض طبيب مقيم 
   

19 

طبيب مقيم جراحة العظام 

 والمفاصل
33 

 
33 14 

 
14 

   
47 

جلدية أمراض طبيب مقيم 

 وتناسلية
7 4 11 1 4 5 

   
16 

 17 61 4 57 وإنعاشطبيب مقيم تخدير 
 

17 
   

78 

 1 9 4 5 12 10 2 طبيب مقيم المعالجة باألشعة
 

1 22 

الطبيعي طبيب مقيم الطب 

 والتأهيل
3 

 
3 

      
3 

طبيب مقيم جراحة األنف واألذن 

 والحنجرة
19 5 24 8 

 
8 

   
32 

طبيب مقيم جراحة الدماغ 

 واألعصاب
19 1 20 16 6 22 

   
42 

طبيب مقيم جراحة الكلى 

 والمسالك البولية
15 2 17 8 

 
8 

   
25 

 2 طبيب مقيم طب نووي
 

2 
      

2 

 عصبيةأمراض طبيب مقيم 
 

2 2 
      

2 

 2 7 4 3 48 11 38 طبيب مقيم طب وجراحة العيون
 

2 57 
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 إقليم الوسط 
 

ع
جمو

الم
 

 

 الشمالإقليم 
 

ع
جمو

الم
 

 

 إقليم الجنوب
 

ع
جمو

الم
 

 

المجموع 
 الكلي

 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر المهنة 

 طبيب مقيم باثولوجي
 

1 1 
      

1 

 6 1 5 83 7 76 وطوارئإسعاف طبيب مقيم 
   

89 

 98 44 54 أسرةطبيب مقيم طب 
      

98 

 6 طبيب مقيم مناعة
 

6 
      

6 

 26 9 17 طبيب مقيم أشعة تشخيصية
   

2 
 

2 28 

 15 3 12 يون في التمريضاالختصاص
      

15 

 9,386 67 63 4 810 529 281 8,509 4,932 3,577 ممرض قانوني

يون في التوليد االختصاص

 )القبالة(
1 1,551 1,552 

 
48 48 

 
3 3 1,603 

 9 الطوارىء أطبااء
 

9 
      

9 

 12 3 8 15 5 10 البيطريون طبااءاأل
   

27 

 2,333 64 12 53 383 88 295 1,886 565 1,321 األسنان أطبااء

طبيب أخصائي جراحة الوجه 

 والفم والفكين
204 73 277 7 2 9 20 2 22 307 

 35 16 19 طبيب أخصائي طب الفم
   

6 3 10 45 

 28 20 9 طبيب أخصائي طب أسنان أطفال
 

4 4 
   

33 

طبيب أخصائي تقويم األسنان 

 والفكين
71 8 80 12 

 
12 2 2 4 95 

 8 6 2 طبيب أخصائي المعالجة التحفظية
      

8 

اللثة أمراض طبيب أخصائي 

 واألنسجة المحيطة باألسنان
5 7 12 3 

 
3 

   
15 

 13 5 9 طبيب أخصائي معالجة لبية
      

13 

االستعاضات طبيب أخصائي 

نِّية  السِّ
38 5 42 1 

 
1 

   
43 

 10 470 45 425 طبيب مقيم أسنان
 

10 
   

480 

 43 31 12 الصيادلة
      

43 

 55 39 16 1,433 1,034 399 الصيدالني
 

3 3 1,491 

 30 27 3 دكتور صيدلي
 

1 1 
   

31 

 22 20 2 صيدلي سريري
 

5 5 
   

27 

اختصاصيون الصحة البيئية 

 والمهنية
43 127 170 8 8 16 

   
186 

 7 5 2 244 137 107 اختصاصيو العالج الطبيعي
   

251 

 141 95 46 2,697 1,953 743 اختصاصيي التمريضمساعدو 
 

24 24 2,862 

 96 52 44 3,409 2,291 1,118 ممرض مشارك
   

3,505 

 9,789 61 27 34 472 258 214 9,256 5,213 4,043 فنيو مهن صحية مساندة 

مدير المختبر/ رئيس قسم 

 المختبر/ مسؤول المختبر
154 49 203 12 1 13 2 

 
2 218 

 9 5 4 370 154 216 المهندسون
   

379 

 4 37 5 32 328 77 251 و الرؤساء التنفيذيون المدراء
 

4 370 

المحاسبون والماليون 

 ومساعدوهم
1,255 1,170 2,425 76 32 108 7 6 13 2,546 

الشؤون اإلدارية اختصاصيون في 

 والعالقات العامة
498 425 923 40 45 85 

   
1,008 
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 إقليم الوسط 
 

ع
جمو

الم
 

 

 الشمالإقليم 
 

ع
جمو

الم
 

 

 إقليم الجنوب
 

ع
جمو

الم
 

 

المجموع 
 الكلي

 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر المهنة 

 12 3 9 239 112 127 مبرمجون
   

251 

و إلكتروني فني كهربائي و

 ميكانيك
457 6 463 70 

 
70 

   
533 

 3,480 10 4 6 118 52 66 3,352 2,029 1,323 إداريونموظفون 

السكرتيريون التنفيذيون 

 واإلداريون
158 1,957 2,115 7 335 342 2 113 

11
5 

2,571 

 123 122 1 909 893 16 السكرتيريون الطبيون
 

45 45 1,077 

الشؤون عاملون ومساعدون في 

 الخدمية
4,162 1,514 5,677 459 208 667 26 30 55 6,399 

 60,614 650 369 281 4,307 2,136 2,171 55,657 28,162 27,495 المجموع

(12)رقمالجدولكمايشيرالدراسهأظهرتفقد،الصّحةعامعنجنسياتالعاملينفيقطاععلىنحووبالحديث إلىأنَّ

في.(منغيراألردنيين%2.2مقابل)،ن(منالعاملينفيهذاالقطاعهمأردنيو%97.8نسبته)ما وتعتبرالنسبةقريبةجدا 

 .(%4.1)األردنيةغيرالعمالةبلغتحيث،الجنوبإقليمفيبقليللكنالنسبةمرتفعةأكثر،الشمالوالوسطإقليمي

 اإلقليمو حسب الجنسية الصّحة: توزيع العاملين في قطاع (11 )الجدول رقم

 الجنسية
 ذكر

 مجموع الذكور
 نثىأ

 المجموع ناثمجموع اإل
إقليم  إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط

 الجنوب

 59,283 30,082 357 2,121 27,604 29,200 266 2,164 26,770 أردني

 1,331 585 12 15 558 746 15 6 725 غير أردني

 60,614 30,667 369 2,136 28,162 29,946 281 2,170 27,495 المجموع
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 اإلقليمحسب جنسية العاملين و الصّحةفي قطاع  المنشآت: توزيع (9 )الشكل رقم

 

 الصّحةفي قطاع  للمنشأةاالحتياجات التدريبية الحالية والمستقبلية     3.2

لدىالغالبية(13الجدولرقم)كشفتنتائجتحليلالبياناتالتيتمجمعها تدريبية عنأنهالتتوافرأيمرافقأوأقسام

.مراكزتدريب/قطاعخاص(بأنهاتفضلتدريبعامليهالدى%18.6)أفادو.الصّحةالعاملةفيقطاعالمنشآتالعظمىمن

.(%17.8بنسبة)نقابهالممرضينتفضيلالثانيةويأتيفيالمرتبة

العملهيبرامجتدريبالعاملينأصحابمنطلبا برامجالتدريباألكثرأن(14الجدولرقم)نتائجتحليلالويلحظمن

.العاملينوالمراجعينعلىالتعاملالجيدمعالقدرةعلى





 

98% 

2% 

 جمالياإل

اردني غيرأردني

98% 

2% 

 الوسط

اردني غيرأردني

100% 

0% 

 الشمال

اردني غيرأردني

96% 

4% 

 الجنوب

اردني غيرأردني
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 حسب جهة التدريب المفضلة الصّحةفي قطاع  المنشآت: توزيع (13 )الجدول رقم

المنشآتعدد  جهات التدريب  

 22 مراكز تدريب/ قطاع الخاص

 21 نقابة الممرضين

 14 طّباءنقابة ال

 11 مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة 

 10 األردنيةجامعة العلوم والتكنولوجيا 

 8 الجامعة االردنية

 5 األردنيةجمعية المستشفيات 

 4 مراكز التدريب/ وكالة الغوث

 2 الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب المهني

 1 جامعة مؤتة

 1 نقابة الصيادلة

 1 مؤسسة التدريب المهني

 17 أخرى

 118 المجموع
 

 

 

 حسب جهة التدريب المفضلة الصّحةفي قطاع  المنشآت: توزيع (10 )الشكل رقم

 

 

 

19% 

18% 

12% 10% 

8% 

7% 

4% 

3% 

2% 
1% 

1% 
1% 

14% 

قطاعالخاص/مراكزتدريب

نقابةالممرضين

نقابةاألطباء

مستشفياتوزارةالصحةوالمستشفياتالخاصة

جامعةالعلوموالتكنولوجيااالردنية

الجامعةاالردنية

جمعيةالمستشفياتاالردنية

وكالةالغوث/مراكزالتدريب

الشركةالوطنيةللتشغيلوالتدريبالمهني

مؤسسةالتدريبالمهني

جامعةمؤتة

نقابةالصيادلة

اخرى
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 حسب برامج التدريب األكثر طلبا   الصّحةفي قطاع  المنشآت: توزيع (14 )الجدول رقم

 المنشآتعدد  البرامج التدريبية المطلوبة الجهات التدريبية

مراكز تدريب/ قطاع 

 الخاص
 2 .القدرة على استخدام األجهزة المخبرية ومختلف تجهيزات المختبر

 2 تطبيق معايير ضبط الجودة

 2 مساعدة الطبيب في اإلجراءات السنية العالجية والوقائية

 3 .التي يتطلبها األشخاص المؤتمن على االعتناء بهماألساسية تقديم الخدمات التمريضية والرعاية 

 11 .التعامل الجيد مع العاملين والمراجعينالقدرة على 

جامعة العلوم 

 األردنيةوالتكنولوجيا 
مهارات تدريب ومساعدة المصابين بمشاكل الصوت على استخدام طبقة الصوت المثالية والرنين 

المناسب لكل من عمره وجنسه، مهارات تقييم مستوى السمع لدى األشخاص وعمل االختبارات 

 (Hearing Aidالالزمة ومتابعة مدى تقدم المرضى المستخدمين لـلـسماعات الطبية)والقياسات 

2 

 1 .القدرة على استخدام األجهزة المخبرية ومختلف تجهيزات المختبر جامعة مؤتة

 1 .القدرة على استخدام األجهزة المخبرية ومختلف تجهيزات المختبر األردنيةالجامعة 

 4 الوظيفي والتمرينات التقويميةتنفيذ برامج العالج 

 1 وصفة النظارات الالزمةوإعطاء مهارة إجراء فحص االنكسار البصري 

 1 .التي يتطلبها األشخاص المؤتمن على االعتناء بهماألساسية تقديم الخدمات التمريضية والرعاية 

جمعية المستشفيات 

 األردنية
 3 .ومختلف تجهيزات المختبرالقدرة على استخدام األجهزة المخبرية 

 2 .التي يتطلبها األشخاص المؤتمن على االعتناء بهماألساسية تقديم الخدمات التمريضية والرعاية 

 1 .القدرة على استخدام األجهزة المخبرية ومختلف تجهيزات المختبر طبااءنقابة األ 

 1 تحاليل الكيمياء الخاصة والغدد الصماءإجراء القدرة على 

 1 مراعاة استخدام أدوات السالمة والوقاية

 1 تطبيق معايير ضبط الجودة

 3 تقديم كافة الخدمات الشعاعية ضمن المعايير المعتمدة لألشعة

 7 مساعدة الطبيب في اإلجراءات السنية العالجية والوقائية

 6 .يتطلبها األشخاص المؤتمن على االعتناء بهمالتي األساسية تقديم الخدمات التمريضية والرعاية  نقابة الممرضين

 1 .نقل المالحظات الصحيحة والدقيقة عن المرضى ألعضاء الفريق الطبي

الجسم الطبي أعضاء والمساهمة مع سائر  ،إدارة الوصفات الطبية وتنفيذ تعليمات الطبيب المعالج

 .المرضى تأهيلوإعادة  ،في العناية بالصحة العامة والوقاية من المرض
5 

 1 مهارات إدارة المخاض بفاعلية

 1 تقديم الرعاية التمريضية الشاملة ضمن المعايير المعتمدة وتحت إشراف الممرض القانوني

 1 مضاعفات واإلبالغ عنهاأي  الحظة وكتابة مالقيام بمراقبة المرضى باستمرار و

 1 ومتقدمأساسي قلبي ورئوي إنعاش 

 1 التواصل الفعال مع المريض وتقديم المشورة الدوائية الكافية نقابة الصيادلة 

 3 .القدرة على اجراء الفحص الدوري لألجهزة المخبريّة والتأكد من معايرتها جهات تدريبية أخرى

 4 .القدرة على استخدام األجهزة المخبرية ومختلف تجهيزات المختبر

 1 مراعاة استخدام أدوات السالمة والوقاية

 4 تطبيق معايير ضبط الجودة

 1 .التحاليل الكيميائية العامة والروتينيّةإجراء المساعدة في 

 1 تقديم كافة الخدمات الشعاعية ضمن المعايير المعتمدة لألشعة

 2 معالجة وحدات الدم المتبرع بها بأجهزة الطرد المركزي

مهارة استخدام مختلف التمارين العالجية والمهارات اليدوية والوسائل الفيزيائية مثل األشعة 

 واألمواج فوق الصوتية والليزر والكمادات الحارة والباردة واستعمال التيارات الكهربائية 
1 

 2 معرفة استخدام وتشغيل المعدات الطبية والمستلزمات المستخدمة في مجال صناعة األسنان 

 2 تحديد وتوفير اللوازم الدوائية المطلوبة وتخزينها بالطرق العلمية المناسبة

 4 .القدرة على التعامل الجيد مع العاملين والمراجعين
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إقليمالعملفيأنأصحابعامعلىنحوالنتائجأظهرت(،فقد15الجدولرقم)اإلقليمحسباألكثرطلبا وبالحديثعنبرامجالتدريب

األكثرطلبا برامجالتدريبأنكماتبينالبيانات.(%33.3الشمالبنسبه)إقليميليه،(%52علىبرامجالتدريببنسبه)أكثرطلبا الوسطهم

.ينعلىالتعاملالجيدمعالعاملينوالمراجعالقدرةومختلفتجهيزاتالمختبر،واألجهزةالمخبريةعلىاستخدامالقدرةالوسطهيإقليمفي

التييتطلبهااألشخاصالمؤتمنعلىاالعتناءبهم،والقدرةاألساسيةكانتبرامجتقديمالخدماتالتمريضيةوالرعايةالشمالإقليمبينمافي

في.طلبا علىالتعاملالجيدمعالعاملينوالمراجعينهياألكثر أما كانإقليم برامجتالجنوبفقد القدرة األجهزه المخبريةعلىاستخدام

.الصحةفيقطاعالعاملةالمنشآتمنطلبا األكثرهيومختلفتجهيزاتالمختبر

  اإلقليمحسب طلبا  في القطاع حسب برامج التدريب األكثر  المنشآت: توزيع (15 )الجدول رقم

إقليم  برامج التدريب األكثر طلبا  
 الوسط

إقليم 
 الشمال

إقليم 
 الجنوب

 المجموع

زة المخبرّية والتأكد من معايرتهالفحص الدوري لألجهإجراء القدرة على   3   3 

 11 4  8 القدرة على استخدام األجهزة المخبرية ومختلف تجهيزات المختبر

تحاليل الكيمياء الخاصة والغدد الصماءإجراء القدرة على     1 1 

 2 2   مراعاة استخدام أدوات السالمة والوقاية

 7 1  6 تطبيق معايير ضبط الجودة

التحاليل الكيميائية العامة والروتينّيةإجراء المساعدة في  . 1   1 

 4 2  2 تقديم كافة الخدمات الشعاعية ضمن المعايير المعتمدة لألشعة

 9  5 4 مساعدة الطبيب في اإلجراءات السنية العالجية والوقائية

بأجهزة الطرد المركزيمعالجة وحدات الدم المتبرع بها   3   3 

مهارات تدريب ومساعدة المصابين بمشاكل الصوت على استخدام طبقة الصوت المثالية 
والرنين المناسب لكل من عمره و جنسه، مهارات تقييم مستوى السمع لدى األشخاص 

 ومتابعة مدى تقدم المرضى المستخدمين لـلـسماعات ،وعمل االختبارات والقياسات الالزمة

)الطبية  hearing aids) 

2   2 

مهارة استخدام مختلف التمارين العالجية والمهارات اليدوية والوسائل الفيزيائية مثل 
األشعة واألمواج فوق الصوتية والليزر والكمادات الحارة والباردة واستعمال التيارات 

 الكهربائية المفيدة في العالج كتنبيه لألعصاب وتحريض العضالت

1   1 

 4  4  تنفيذ برامج العالج الوظيفي والتمرينات التقويمية

معرفة استخدام وتشغيل المعدات الطبية  والمستلزمات المستخدمة في مجال صناعة 
 األسنان وتخزينها والمحافظة عليها

2   2 

وصفة النظارات الالزمةوإعطاء مهارة إجراء فحص االنكسار البصري     1 1 

المريض وتقديم المشورة الدوائية الكافيةالتواصل الفعال مع   1   1 

 2   2 تحديد وتوفير اللوازم الدوائية المطلوبة وتخزينها بالطرق العلمية المناسبة

التي يتطلبها األشخاص المؤتمن على األساسية تقديم الخدمات التمريضية والرعاية 

 .االعتناء بهم
2 9 2 12 

عن المرضى ألعضاء الفريق الطبينقل المالحظات الصحيحة والدقيقة  . 4 1  5 

الجسم أعضاء إدارة الوصفات الطبية وتنفيذ تعليمات الطبيب المعالج والمساهمة مع سائر 
تأهيل المرضىوإعادة  ،الطبي في العناية بالصحة العامة والوقاية من المرض . 

 3 2 5 

 1  1  مهارات إدارة المخاض بفاعلية

التمريضية الشاملة ضمن المعايير المعتمدة وتحت إشراف الممرض القانونيتقديم الرعاية   1   1 

مضاعفات واإلبالغ عنهاأي الحظة وكتابة مالقيام بمراقبة المرضى باستمرار و   1  1 

 16  8 8 .القدرة على التعامل الجيد مع العاملين والمراجعين

ومتقدمأساسي قلبي ورئوي إنعاش   1   1 

 96 14 32 50 المجموع
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 الكمية من العاملين وخصائصهم الصّحةاحتياجات مؤسسات قطاع  1.4

65.1%)ةبنسببعاّمةناثاإلتوظيفلالصّحةقطاعحاجة(يلحظ16)الجدولرقمعلىباالطلع -2015)لألعوام(

العمالةالتدريجيفيالطلبعلىاضنخفاالويلحظ.(2017 الثلثةالقادمة، بالنتائجوهومالألعوام الواردةيمكنتفسيره

.لألعوامالقادمةخدماتهمعدمحصولتغييرعلىحجمالطلبعلىيتوقعونالعملأنأصحابوالتيتبينالدراسة،فيهذهسابقا 

سبكالوريومؤهلأنالدراسةفقدبينت(2017-2015)لألعوامالعملأصحابمنالعلميةالمطلوبةمايتعلقبالمؤهلتفيأما

.دبلوممتوسطيليه،هواألكثرطلبا 

حسب المؤهل  القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية ( منشآت) الصّحة: توزيع الطلب على العمالة في قطاع (16 )الجدول رقم

 (1017-1015)التعليمي والجنس لألعوام 

فرص العمل لعام  المؤهل التعليمي

1015 
فرص العمل لعام 

1016 
فرص العمل لعام 

1017 2015 2016 2017 
نثىأ ذكر نثىأ ذكر  نثىأ ذكر   

 5 5 6 1 4 1 4 1 5 أمي / ملم

 95 118 154 43 52 57 61 74 80 أقل من ثانوي

 6 6 8 3 3 3 3 3 5 تلمذة مهنية

 186 216 218 119 67 157 59 163 55 ثانوية عامة

 387 442 531 293 94 322 120 380 151 دبلوم متوسط

 1,067 1,244 1,248 658 409 752 492 882 366 بكالوريوس

من بكالوريوسأعلى   29 39 67 68 57 43 68 135 100 

 1,846 2,166 2,233 1,160 686 1,361 805 1,542 691 المجموع

 

  

0% 7% 0% 
10% 

24% 56% 

3% 

2015 

ملم/أمي أقلمنثانوي
تلمذةمهنية ثانويةعامة
دبلوممتوسط بكالوريوس
اعلىمنبكالوريوس

0% 6% 0% 
10% 

20% 

58% 

6% 

2016 

ملم/أمي أقلمنثانوي تلمذةمهنية

ثانويةعامة دبلوممتوسط بكالوريوس

اعلىمنبكالوريوس
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 (1017-1015)حسب المؤهل التعليمي لألعوام  الصّحة: توزيع الطلب على العمالة في قطاع (11 )الشكل رقم

 الصحي احتياجاتمؤسساتالقطاع الحديثعن عند المستقبلية القطاعالعاملةللمهن جانبالطلب،في تقسيم إلىسيتم

.فيالقطاعالصحيالعاملةوجانبالطلبعلىالمهناألخرى،االختصاصأطّباءفئةقسمين:جانبالطلبعلى

الجامعيةمنمؤسساتالقطاعالخاصوالمستشفياتالمقدمةالبياناتأشارت،فقداالختصاصأطّباءجانبالطلبعلىأّما

 إلى الحاجة 234)إلى طبيب ) ،(2017-2015)اختصاصلألعوام األكبر النسبة لمنهم طّباءكانت النسائية بنسبةوالتوليد

رقمالجدولكمايوضح(12.2ثمجراحةالعيونبنسبة)%(%15.9)ةبنسبالعامةاختصاصالجراحهأطّباء(تليها24.0%)

(17).

 الجامعيةفي القطاع الخاص والمستشفيات  االختصاص أطّباءب على لالطتوزيع : (11 )الجدول رقم

 الطلب التخصص

 المجموع 2017 2016 2015
 37 16 12 9 الجراحة العامة

 7 1 5 1 جراحة العظام

 56 18 18 20 نسائية وتوليدأمراض 

 29 11 7 11 جراحة عيون

 25 6 12 7 باطنيةأمراض 

 3 1 1 1 أطفال

 1     1 تخديروإنعاش

 10   7 3 جراحة فم والوجه والفكين

 11 3 4 4 أسنانتقويم 

 4     4 أسنان أطفال

 7  3 4 مقيم أسنان

 9 2 5 2 أسرةطب 

 1     1 اختصاصي خداج

 طبيب اختصاصي جراحة التجميل والترميم والحروق
5 5 5 15 

 21 7 7 7 طبيب اختصاصي مايكروبيولوجي

 4     4 طبيب أخصائي طب الفم

 240 70 86 84 المجموع الكلي

0% 5% 0% 
10% 

21% 

58% 

6% 

2017 

ملم/أمي أقلمنثانوي تلمذةمهنية

ثانويةعامة دبلوممتوسط بكالوريوس

اعلىمنبكالوريوس
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طبيبا (356بلغ)قد(2018-2015)لألعواماالختصاصأطّباءأنحجمالطلبعلىإلىالصحةوزارةوأشارتبيانات

.(18)رقمالجدولكمايوضح،(23.6%)بنسبةسناناألطبتخصصاتفياألكبرمنهمالنسبةكانت

 االختصاص طّباءاحتياجات وزارة الصحة ألتوزيع الطلب على : (11 )الجدول رقم

 المجموع 2018 2017 2016 التخصص

 9 3 3 3 اختصاص غدد صماء

 15 5 5 5 أعصاباختصاص باطني 

 9 3 3 3 اختصاص روماتيزم

 9 3 3 3 اختصاص باطني

 15 5 5 5 عظام ومفاصل

 25 5 10 10 جراحة عامة

 30 10 10 10 اختصاص التخدير واالنعاش

 30 10 10 10 تشخيصيةأشعة 

 15 5 5 5 عالجيةأشعة 

 15 5 5 5 اختصاص النسائية

 10 2 3 5 األطفال جراحةاختصاص 

 15 5 5 5 البوليةاختصاص المسالك 

 15 5 5 5 والدماغاألعصاب اختصاص جراحه 

 10 2 3 5 اختصاص جراحه القلب

 10 2 3 5 السكري

 10 2 3 5 والصدريةالتنفسيه 

 20 4 8 8 النفسية

 10 2 3 5 العالج الطبيعي

 12 4 4 4 المعالجة اللبية

 12 4 4 4 جراحة الفكين

 12 4 4 4 أسنانتقويم 

 12 4 4 4 السنيةالتركيبات 

 12 4 4 4 أسنان أطفال

 12 4 4 4 وجراحة اللثةأمراض 

 12 4 4 4 تحفظية

 356 106 120 130 المجموع



يلحظف،فيالقطاعالخاصوالمستشفياتالجامعيهالصحةفيقطاعالعاملةالمهنتوزيعالطلبعلىأماعندالحديثعن

مهنة،تليها(25.3%هنهممرضقانونيبنسبه)معلى(2017-2015)لألعوامأكبرطلبوجود(19)الجدولرقمفي

الوسطلهملحظةأنإقليمنتائجالتحليليمكنإلىوبالنظر.(10.2%الصيادلةبنسبه)(ومهنه%11.3بنسبه)السكرتاريا

.(%83.6بنسبه)القادمةةالثلثلألعوامالصحةفيقطاعالعمالةفيحجمالطلبعلىالنسبةاألكبر
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حسب المهنة  القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية(  منشآت) الصّحة: توزيع الطلب على العمالة في قطاع (19 )الجدول رقم

 1017-1015لألعوام  اإلقليمو

 المهنة
 إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط

ع
و
جم

الم
 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

 16 0 0 0 0 0 0 2 5 9 المدراء 

 27 0 0 0 0 0 0 8 8 11 المهندسين

 239 2 2 2 10 12 11 76 95 29 الممارسون العامون طّباءاأل

 1518 20 24 22 77 81 137 378 395 384 ممرض قانوني

 87 0 3 2 2 3 17 18 18 24 يون في التوليد )القبالة(االختصاص

 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 البيطريون طّباءاأل

 210 9 11 13 16 21 23 28 63 25 األسنان أطّباء

 612 0 0 0 6 6 8 197 210 185 صيدالني 

 15 0 0 0 1 0 1 4 4 5 دكتور صيدلي 

 37 0 0 0 1 1 1 12 11 11 الصحة البيئية والمهنية في اختصاصيون

 29 0 0 0 8 8 4 2 5 2 اختصاصيو العالج الطبيعي

 8 0 0 0 1 1 1 0 0 5 اختصاصيو التغذية والحمية الغذائية

 12 0 0 0 0 0 0 4 4 5 يون في معالجة السمع والنطقاالختصاص

 26 0 0 0 0 0 0 10 6 10 فني سمعيات ومعالجة النطق

فني فحص البصر وتجهيز نظارات طبية 
 والعدسات الالصقة

4 8 8 0 0 0 0 0 0 19 

 11 0 0 0 0 0 0 4 4 4 البصر والنظارات الطبيةيون في االختصاص

يون في العلوم الصحية الذين لم االختصاص
 يصنفوا في مكان آخر

21 17 14 0 0 0 0 0 0 52 

 17 0 0 0 1 1 1 2 4 8 وإنعاشفني تخدير 

مدير المختبر/ رئيس قسم المختبر/ مسؤول 
 المختبر

3 3 2 0 0 0 0 0 0 8 

 71 0 0 0 3 4 5 7 19 32 فني تكنولوجيا أشعة

 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 فني فيزيائي طبي

 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 فني تصوير أشعة نووية

 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 فني معالجة وظيفية

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 صناعيةأطراف فني 

 86 0 0 0 0 0 0 18 24 44 محاسب 

اختصاصيو المبيعات الطبية والتقنية عدا 
 االتصاالت والمعلومات تكنولوجيا

16 16 16 0 0 0 0 0 0 48 

 43 0 0 0 1 1 5 12 13 11 مبرمجو الحاسوب 

 39 0 2 0 2 2 3 6 8 16 فني كهربائي وميكانيك والكتروني 

 15 0 0 0 0 0 0 4 7 4 فنيو التصوير الطبي والمعالجة

 235 2 2 3 6 8 13 56 74 70 فنيو المختبرات الطبية وعلم األمراض

 61 0 0 0 0 0 0 16 28 17 فني مختبرات طبية/ أنسجة

 12 0 0 0 0 0 0 4 3 5 فني مختبرات/ علم األجّنة

 103 0 0 0 0 0 0 42 36 25 فني مختبرات طبية/ بنك الدم

 92 0 0 0 3 3 4 30 26 26 ومساعدوهمفنيو الصيدلة 

 89 0 7 0 9 14 9 7 17 26 فني األسنان
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 المهنة
 إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط

ع
و
جم

الم
 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

 69 2 4 8 0 0 0 18 19 19 أسنانمرشد صحة 

 33 0 1 5 0 0 0 7 10 10 مساعدو اختصاصيي التمريض

 284 0 0 0 2 2 7 100 75 98 ممرض مشارك

 11 0 0 0 0 0 0 4 4 3 مساعدو اختصاصيي القبالة

 48 0 0 0 2 0 1 9 20 17 وجراحتهااألسنان مساعدو طب 

 54 0 6 0 0 3 3 8 16 16 مساعد فني أسنان

 10 0 0 0 0 0 0 4 4 2 الطبية والمعلومات  الصحيةفنيو  السجالت 

 9 0 0 0 0 0 0 3 3 3 فنيو فحص النظر والبصريات

 6 0 0 0 0 0 0 0 4 2 فنيون  العالج الطبيعي

 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 المساعدون الطبييون

 9 0 0 0 0 0 0 3 3 3 منسق تعزيز الصحة

 4 0 0 0 1 1 1 0 0 1 فني تعقيم

 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ومساعدوهممفتشو الصحة البيئية والمهنية 

 18 1 1 1 0 0 0 5 5 5 العاملون في االسعاف

يين في الصحة الذين لم االختصاصمساعدو 
 يصنفوا في مكان آخر

7 5 2 0 0 0 0 0 0 14 

 17 2 1 5 0 0 0 2 5 3 مساعد فني مختبر

 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 مساعد فني معالجة حكمية طبيعية

 18 0 0 0 2 2 2 4 4 4 مندوبو المبيعات التجارية

 678 11 11 18 7 5 12 183 221 209 واإلداريونالسكرتيريون التنفيذيون 

 248 8 8 10 4 3 12 54 80 67 السكرتيريون الطبيون

 32 0 0 0 2 2 6 2 6 14 العاملون  في الرعاية الصحية

 32 0 0 0 0 0 1 8 9 14 حراس األمن والسائقون

مدبرو ومشرفو التنظيف في المكاتب والفنادق 
 والمؤسسات األخرى

92 82 59 5 4 2 15 4 4 267 

 156 0 0 0 16 16 20 46 41 17 نادلون ومدبرو منازل  ،طهاة

 131 0 0 0 8 7 9 15 26 67 إداريةمهن 

 6005 62 89 105 194 212 327 1521 1779 1718 المجموع

 

(20)رقمالجدولكمايشيرالصحةوزارةبياناتأشارت،فقدالصحةأماعنتوزيعالطلبعلىالمهناألخرىفيوزاره

.المستقبلية(منمجموعفرصالعمل%32.1(بنسبه)2017-2015لألعوام)طلبا األكثرالمهنةأنمهنهطبيبعامهيإلى
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 لألعوام  اإلقليمو  المهنةحسب  )وزارة الصحة( الصحةفي قطاع  العمالة: توزيع الطلب على 20 الجدول رقم

2016-2011 

 المجموع الجنوبإقليم  الشمالإقليم  الوسطإقليم   

  2017 2016 2017 2016 2017 2016 التخصص

 862 150 129 131 114 181 157 طبيب عام

 78 11 11 13 13 15 15 صيدالني

صيدلي 
 سريري

7 7 8 8 6 6 42 

ممرض 
 قانوني

90 94 61 65 74 76 460 

 40 6 6 7 7 7 7 إداري

 40 6 6 8 8 6 6 أخصائي تغذية

 40 6 6 7 7 7 7 مبرمج

 40 6 6 7 7 7 7 مهندس

 30 4 4 6 6 5 5 محاسب

 447 73 71 70 66 84 83 صحةفني 

 180 30 30 26 26 34 34 قابلة قانونية

 60 8 8 12 12 10 10 كاتب ثالث

محاسب 
 مساعد

34 34 26 26 30 30 180 

 90 13 13 15 15 17 17 مساعد مبرمج

 89 13 13 13 14 18 18 مدخل بيانات

 2678 501 476 477 451 602 573 المجموع

 

وذلك،الصحةفيقطاعيتمالتدريبعليهاعملفرصة(1950مامجموعه)أن(21الجدولرقمبينتوزارهالعمل)و

وصيادلة(،فرصة930ممرضقانوني):توزعتعلىمهن،(2016ضمنبرنامجتدريبوتشغيلمهنالقطاعالصحيللعام)

(فرصة50)الطبيةالسجلت(،وفرصة575)مساندة(،وعلومطبيهفرصة185)طبية(،ومختبراتوتحاليلفرصة160)

 .(فرصة50ممرضمشارك)و
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 : فرص عمل برنامج التشغيل والتدريب )وزاره العمل((21 )الجدول رقم

الصحةوزارة  المهنة مستشفي الملك  

 المؤسس

الجامعة مستشفى 

 األردنية

مستشفيات القطاع 

 الخاص

 المجموع

 930 150 100 130 550 ممرض قانوني

 50  30 20  ممرض مشارك

 160  10  150 صيادلة

مختبرات و تحاليل 

 طبية

175  10  185 

أشعةفنيو   75    75 

الطبيةالسجالت   50    50 

أسنانمرشد   100    100 

 75    75 فنيو تعقيم

 75    75 فنيو تخدير

 75    75 عالج طبيعي

 150    150 صحة عامة

 25    25 إسعاف

 1950 150 150 150 1500 المجموع

 

بينتالصحةمنالعاملينفيقطاعالمطلوبةوبالحديثعنالمهارات فقد أنمهارة الحاسوبوالدراسة مهارةاستخدام

مهارةوإدارةالوقت،ومهارهالتخطيطوالمشكلت،ومهاراتالتحلبلوحلعدديةومهاراتاالتصال،ومهاراتاالبتكارواإلبداع

 التواصل اإلنجليزية المباللغة من هي قطاع في العاملين مهن في توافرها الواجب يبين22)رقمالجدولو.الصحةهارات )

 .مهنةالمهاراتالواجبتوافرهالكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 والمهارات الواجب توافرها المهنة: (22 )الجدول رقم

مهارة استخدام 
 الحاسوب

مهارة االبداع 
 واالبتكار

 مهارات عددية مهارات االتصال
مهارات التحليل 

الشكل وحل الم
اترقم  

مهارة التخطيط 
 وادارة الوقت

مهارة التواصل 
 باللغة االنجليزية

مدراءالموارد
 البشرية

مدير حسابات  مدراء الموارد البشرية مدراء الموارد البشرية مدير حسابات  مدراء الموارد البشرية  مدير حسابات    

مهندسمراقبة
 جودة

مهندس الكتروني 
 أجهزة طبية

 مدراء الموارد البشرية مدراء الموارد البشرية مهندس مراقبة جودة مدراء الموارد البشرية مهندس مراقبة جودة

إلكترونيمهندس
 أجهزةطبية

الممارسون  طّباءألا
 العامون

إلكتروني مهندس 
 أجهزة طبية

الممارسون  طّباءألا مهندس مراقبة جودة
 العامون

إلكتروني مهندس  مهندس مراقبة جودة
 أجهزة طبية

الممارسونطّباءألا
 العامون

طبيب اختصاصي 
جراحة النسائية 

 والتوليد

الممارسون  طّباءاأل
 العامون

إلكتروني مهندس 
 أجهزة طبية

طبيب اختصاصي 
جراحة النسائية 

 والتوليد

الممارسون  طّباءألا
 العامون

الممارسون  طّباءألا
 العامون

طبيباختصاصي
جراحةالنسائية

 والتوليد

طبيب اختصاصي 
 جراحة عامة

طبيب اختصاصي 
جراحة النسائية 

 والتوليد

الممارسون  األطباء
 العامون

طبيب اختصاصي 
 جراحة عامة

طبيب اختصاصي 
جراحة النسائية 

 والتوليد

طبيب اختصاصي 
جراحة النسائية 

 والتوليد

طبيباختصاصي
 جراحةعامة

اختصاصي طبيب 
 مايكروبيولوجي

طبيب اختصاصي 
 جراحة عامة

طبيب اختصاصي 
جراحة النسائية 

 والتوليد

طبيب اختصاصي 
 أطفال

طبيب اختصاصي 
 جراحة عامة

طبيب اختصاصي 
 جراحة عامة

طبيباختصاصي
 أطفال

طبيب اختصاصي 
جراحة العظام 

 والمفاصل

طبيب اختصاصي 
 أطفال

طبيب اختصاصي 
 جراحة عامة

اختصاصي طبيب 
 أمراض باطنية

طبيب اختصاصي 
 أطفال

طبيب اختصاصي 
 أمراض باطنية

طبيباختصاصي
 أمراضباطنية

طبيب اختصاصي 
 طب وجراحة العيون

طبيب اختصاصي 
 أمراض باطنية

طبيب اختصاصي 
 أطفال

طبيب اختصاصي 
 مايكروبيولوجي

طبيب اختصاصي 
 أمراض باطنية

طبيب اختصاصي 
 مايكروبيولوجي

تصاصيطبيباخ
 مايكروبيولوجي

طبيب اختصاصي 
جراحة التجميل 
 والترميم والحروق

طبيب اختصاصي 
 مايكروبيولوجي

طبيب اختصاصي 
 أمراض باطنية

طبيب اختصاصي 
جراحة العظام 

 والمفاصل

طبيب اختصاصي 
 مايكروبيولوجي

طبيب اختصاصي 
جراحة العظام 

 والمفاصل

طبيباختصاصي
جراحةالعظام

 والمفاصل

طبيب اختصاصي 
أسرةطب   

طبيب اختصاصي 
جراحة العظام 

 والمفاصل

طبيب اختصاصي 
 مايكروبيولوجي

طبيب اختصاصي 
 طب وجراحة العيون

طبيب اختصاصي 
جراحة العظام 

 والمفاصل

طبيب اختصاصي 
 طب وجراحة العيون

طبيباختصاصي
طبوجراحة

 العيون

طبيب اختصاصي  ممرض قانوني
 طب وجراحة العيون

اختصاصي طبيب 
جراحة العظام 

 والمفاصل

طبيب اختصاصي 
جراحة التجميل 
 والترميم والحروق

طبيب اختصاصي 
 طب وجراحة العيون

طبيب اختصاصي 
جراحة التجميل 
 والترميم والحروق

طبيباختصاصي
جراحةالتجميل

 والترميموالحروق

يون في االختصاص
 التوليد )القبالة(

طبيب اختصاصي 
جراحة التجميل 

ترميم والحروقوال  

طبيب اختصاصي 
 طب وجراحة العيون

طبيب اختصاصي 
 طب اسرة

طبيب اختصاصي 
جراحة التجميل 
 والترميم والحروق

طبيب اختصاصي 
 طب اسرة

األسنان أطّباء ممرضقانوني طبيب اختصاصي  
 طب اسرة

طبيب اختصاصي 
جراحة التجميل 
 والترميم والحروق

طبيب اختصاصي  ممرض قانوني
 طب اسرة

 ممرض قانوني

يونفياالختصاص
 التوليد)القبالة(

طبيب أخصائي 
جراحة الوجه والفم 

 والفكين

يون في االختصاص ممرض قانوني ممرض قانوني
 التوليد )القبالة(

يون في االختصاص ممرض قانوني
 التوليد )القبالة(

البيطريوناألطباء طبيب أخصائي طب  
 الفم

يون في االختصاص
)القبالة(التوليد   

يون في االختصاص
 التوليد )القبالة(

سناناأل أطّباء يون في االختصاص 
 التوليد )القبالة(

سناناأل أطّباء  
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مهارة استخدام 
 الحاسوب

مهارة االبداع 
 واالبتكار

 مهارات عددية مهارات االتصال
مهارات التحليل 

الشكل وحل الم
اترقم  

مهارة التخطيط 
 وادارة الوقت

مهارة التواصل 
 باللغة االنجليزية

سناناألأطّباء طبيب أخصائي طب  
 أسنان أطفال

البيطريون األطباء البيطريون األطباء  طبيب أخصائي  
جراحة الوجه والفم 

 والفكين

البيطريون األطباء طبيب أخصائي  
جراحة الوجه والفم 

 والفكين

طبيبأخصائي
 طبالفم

االسنان أطّباء الصيدالني االسنان أطّباء  طبيب أخصائي طب  
 الفم

االسنان أطّباء طبيب أخصائي طب  
 الفم

طبيبأخصائي
 طبأسنانأطفال

اختصاصيون الصحة 
 البيئية والمهنية

طبيب أخصائي 
جراحة الوجه والفم 

 والفكين

طبيب أخصائي طب 
 الفم

طبيب أخصائي تقويم 
 األسنان والفكين

طبيب أخصائي 
جراحة الوجه والفم 

 والفكين

طبيب أخصائي طب 
 أسنان أطفال

اختصاصيو العالج  الصيدالني
 الطبيعي

طبيب أخصائي طب 
 الفم

طبيب أخصائي طب 
 أسنان أطفال

طبيب أخصائي طب  الصيادلة
 الفم

طبيب أخصائي تقويم 
 األسنان والفكين

اختصاصيون
الصحةالبيئية

 والمهنية

اختصاصيو التغذية 
 والحمية الغذائية

طبيب أخصائي طب 
 أسنان أطفال

طبيب أخصائي تقويم  الصيدالني الصيادلة
 األسنان والفكين

 الصيادلة

اختصاصيوالعلج
 الطبيعي

فني سمعيات 
 ومعالجة النطق

طبيب أخصائي تقويم 
 األسنان والفكين

سريريصيدلي  الصيدالني  الصيدالني طبيب مقيم أسنان 

يونفياالختصاص
معالجةالسمع

 والنطق

فني فحص البصر 
وتجهيز نظارات طبية 

 والعدسات الالصقة

اختصاصيون الصحة  دكتور صيدلي طبيب مقيم أسنان
 البيئية والمهنية

 صيدلي سريري الصيادلة

فنيسمعيات
 ومعالجةالنطق

يون في االختصاص
 البصر والنظارات

 الطبية

اختصاصيون الصحة  الصيادلة
 البيئية والمهنية

اختصاصيو العالج 
 الطبيعي

اختصاصيون الصحة  الصيدالني
 البيئية والمهنية

فنيفحصالبصر
وتجهيزنظارات
طبيةوالعدسات

 اللصقة

يون في االختصاص
العلوم الصحية الذين 
لم يصنفوا في مكان 

 آخر

اختصاصيو العالج  الصيدالني
 الطبيعي

اختصاصيو التغذية 
 والحمية الغذائية

اختصاصيو العالج  صيدلي سريري
 الطبيعي

يونفياالختصاص
البصروالنظارات

 الطبية

فني سمعيات  صيدلي سريري فني تكنولوجيا أشعة
 ومعالجة النطق

فني سمعيات 
 ومعالجة النطق

اختصاصيون الصحة 
 البيئية والمهنية

يون في االختصاص
السمع والنطقمعالجة   

يونفياالختصاص
العلومالصحية
الذينلميصنفوا

 فيمكانآخر

مدرسو االحتياجات 
 الخاصة

اختصاصيون الصحة 
 البيئية والمهنية

يون في االختصاص
البصر والنظارات 

 الطبية

يون في االختصاص
البصر والنظارات 

 الطبية

اختصاصيو العالج 
 الطبيعي

فني سمعيات 
 ومعالجة النطق

مديرالمختبر/
رئيسقسم

المختبر/مسؤول
 المختبر

محاسب عام )نفقات  
يرادات(  وا 

اختصاصيو العالج 
 الطبيعي

يون في االختصاص
العلوم الصحية الذين 
لم يصنفوا في مكان 

 آخر

يون في االختصاص
العلوم الصحية الذين 
لم يصنفوا في مكان 

 آخر

اختصاصيو التغذية 
 والحمية الغذائية

البصر فني فحص 
وتجهيز نظارات طبية 

 والعدسات الالصقة

فنيتكنولوجيا
 أشعة

اختصاصيو 
 السياسات االدارية

اختصاصيو التغذية 
 والحمية الغذائية

مدير المختبر/ رئيس 
قسم المختبر/ مسؤول 

 المختبر

فني سمعيات  فني تخدير وانعاش
 ومعالجة النطق

يون في االختصاص
البصر والنظارات 

 الطبية
االحتياجاتمدرسو
 الخاصة

اختصاصيو المبيعات 
الطبية والتقنية عدا 

تكنولوجيا االتصاالت 
 والمعلومات

يون في االختصاص
 معالجة السمع والنطق

مدير المختبر/ رئيس  فني تكنولوجيا أشعة
قسم المختبر/ مسؤول 

 المختبر

فني فحص البصر 
وتجهيز نظارات طبية 

 والعدسات الالصقة

يون في االختصاص
العلوم الصحية الذين 
لم يصنفوا في مكان 

 آخر
المختبر/ رئيس مدير يون في االختصاص فني تكنولوجيا أشعةمحاسب عام )نفقات  فني سمعيات مطورو ومصممو محاسبعام



41 
 

مهارة استخدام 
 الحاسوب

مهارة االبداع 
 واالبتكار

 مهارات عددية مهارات االتصال
مهارات التحليل 

الشكل وحل الم
اترقم  

مهارة التخطيط 
 وادارة الوقت

مهارة التواصل 
 باللغة االنجليزية

البرمجيات الجاهزة  )نفقاتوإيرادات(
والتطبيقات الذين لم 
يصنفوا في مكان 

 اخر

يرادات( ومعالجة النطق البصر والنظارات  وا 
 الطبية

قسم المختبر/ مسؤول 
 المختبر

اختصاصيو
اإلداريةالسياسات  

اختصاصيو علم 
 النفس

فني فحص البصر 
وتجهيز نظارات طبية 

 والعدسات الالصقة

اختصاصيو 
 السياسات االدارية

فني تصوير أشعة 
 نووية

يون في االختصاص
العلوم الصحية الذين 
لم يصنفوا في مكان 

 آخر

أشعة فني تكنولوجيا  

اختصاصيو
 العلقاتالعامة

اختصاصيو العمل 
واإلرشاداالجتماعي   

يون في االختصاص
البصر والنظارات 

 الطبية

اختصاصيو العالقات 
 العامة

مدرسو االحتياجات 
 الخاصة

 فني فيزيائي طبي فني تخدير وانعاش

اختصاصيو
المبيعاتالطبية

والتقنيةعدا
تكنولوجيا
االتصاالت
 والمعلومات

فني الكتروني/ أجهزة 
 طبية مساعدة

يون في االختصاص
العلوم الصحية الذين 
لم يصنفوا في مكان 

 آخر

اختصاصيو المبيعات 
الطبية والتقنية عدا 

تكنولوجيا االتصاالت 
 والمعلومات

محاسب عام )نفقات  
يرادات(  وا 

مدير المختبر/ رئيس 
قسم المختبر/ مسؤول 

 المختبر

محاسب عام )نفقات  
يراد ات(وا   

مبرمجوالبرامج
 التطبيقية

فنيو التصوير الطبي 
 والمعالجة

مدير المختبر/ رئيس 
قسم المختبر/ مسؤول 

 المختبر

مبرمجو البرامج 
 التطبيقية

اختصاصيو 
 السياسات االدارية

اختصاصيو  فني تكنولوجيا أشعة
 السياسات االدارية

مطوروومصممو
البرمجياتالجاهزة
والتطبيقاتالذينلم
يصنفوافيمكان

 اخر

فنيو المختبرات 
 الطبية وعلم األمراض

مطورو ومصممو  فني تكنولوجيا أشعة
البرمجيات الجاهزة 
والتطبيقات الذين لم 
يصنفوا في مكان 

 اخر

اختصاصيو العالقات 
 العامة

فني تصوير أشعة 
 نووية

اختصاصيو المبيعات 
الطبية والتقنية عدا 

تكنولوجيا االتصاالت 
 والمعلومات

اختصاصيوعلم
 النفس

فني مختبرات طبية/ 
 أنسجة

فني الكتروني/ أجهزة  فني فيزيائي طبي
 طبية مساعدة

اختصاصيو المبيعات 
الطبية والتقنية عدا 

تكنولوجيا االتصاالت 
 والمعلومات

مدرسو االحتياجات 
 الخاصة

مبرمجو البرامج 
 التطبيقية

فنيالكتروني/
أجهزةطبية

 مساعدة

ي مختبرات/ علم فن
 األجّنة

فني تصوير أشعة 
 نووية

فنيو المختبرات 
 الطبية وعلم األمراض

مبرمجو البرامج 
 التطبيقية

محاسب عام )نفقات  
يرادات(  وا 

مطورو ومصممو 
البرمجيات الجاهزة 
والتطبيقات الذين لم 
يصنفوا في مكان 

 آخر
فنيوالتصوير

 الطبيوالمعالجة
فني مختبرات طبية/ 

الدمبنك   

مدرسو االحتياجات 
 الخاصة

فني مختبرات طبية/ 
 أنسجة

مطورو ومصممو 
البرمجيات الجاهزة 
والتطبيقات الذين لم 
يصنفوا في مكان 

 آخر

اختصاصيو 
 السياسات االدارية

اختصاصيو علم 
 النفس

فنيوالمختبرات
الطبيةوعلم

 األمراض

محاسب عام )نفقات   مساعدو صيدلي
يرادات(  وا 

مختبرات طبية/ فني 
 بنك الدم

اختصاصيو علم 
 النفس

اختصاصيو العالقات 
 العامة

اختصاصيو العمل 
واإلرشاداالجتماعي   

فنيمختبرات
 طبية/أنسجة

اختصاصيو فنياألسنان
اإلداريةالسياسات  

اختصاصيوالعمل مساعدوصيدلي
االجتماعي
 واالرشاد

اختصاصيو
المبيعاتالطبية

والتقنيةعدا

/ أجهزة إلكترونيفني 
 طبية مساعدة
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مهارة استخدام 
 الحاسوب

مهارة االبداع 
 واالبتكار

 مهارات عددية مهارات االتصال
مهارات التحليل 

الشكل وحل الم
اترقم  

مهارة التخطيط 
 وادارة الوقت

مهارة التواصل 
 باللغة االنجليزية

تكنولوجيا
االتصاالت
 والمعلومات

فنيمختبرات
 طبية/بنكالدم

أسنانمرشدصحة اختصاصيو 
 العلقاتالعامة

فنيكهربائي/ فنياألسنان
 أخرى

مبرمجوالبرامج
 التطبيقية

فنيوالمختبرات
الطبيةوعلم

 األمراض
 مساعدوصيدلي

 
 
 

 

مساعدو
اختصاصيي

التمريض)مساعد
ممرض،ممرض
مشارك،ممرض

  (ضبطعدوى

اختصاصيو
المبيعاتالطبية

والتقنيةعدا
تكنولوجيا
االتصاالت
 والمعلومات

/إلكترونيفني مرشدصحةاسنان
أجهزةطبية

 مساعدة

مطوروومصممو
البرمجياتالجاهزة
والتطبيقاتالذينلم
يصنفوافيمكان

 آخر

فنيمختبرات
أنسجةطبية/  

مبرمجوالبرامج ممرضمشارك فنياألسنان
 التطبيقية

مساعدو
اختصاصيي

التمريض)مساعد
ممرض،ممرض
مشارك،ممرض

  (ضبطعدوى

فنيالكتروني/
 حاسوب

اختصاصيوعلم
 النفس

فنيمختبرات/علم
 األجّنة

أسنانمرشدصحة مساعدوطب 
وجراحتهااألسنان  

مطوروومصممو
البرمجياتالجاهزة
والتطبيقاتالذينلم
يصنفوافيمكان

 آخر

فنيوالتصوير ممرضمشارك
 الطبيوالمعالجة

اختصاصيوالعمل
االجتماعي
 واالرشاد

فنيمختبرات
 طبية/بنكالدم

مساعدو
اختصاصيي

التمريض)مساعد
ممرض،ممرض
مشارك،ممرض

  (ضبطعدوى

اختصاصيوعلم مساعدفنيأسنان
 النفس

مساعدوطب
 االسنانوجراحتها

فنيوالمختبرات
الطبيةوعلم

 األمراض

فنيكهربائي/
 أخرى

 مساعدوصيدلي

فنيونالعلج ممرضمشارك
 الطبيعي

اختصاصيوالعمل
االجتماعي
 واإلرشاد

فنيمختبرات مساعدفنيأسنان
 طبية/أنسجة

/إلكترونيفني
 حاسوب

 فنياألسنان

مساعدوطب
وجراحتهااألسنان  

العاملونفي
 اإلسعاف

فنيالكتروني/
أجهزةطبية

 مساعدة

فنيونالعلج
 الطبيعي

فنيمختبرات/علم
 األجّنة

فنيوالتصوير
 الطبيوالمعالجة

أسنانمرشدصحة  

فنيوالتصوير مساعدفنيمختبر مساعدفنيأسنان
 الطبيوالمعالجة

فنيمختبرات فنيتعقيم
 طبية/بنكالدم

فنيوالمختبرات
الطبيةوعلم

 األمراض

مساعدو
اختصاصيي

التمريض)مساعد
ممرض،ممرض
مشارك،ممرض

  (ضبطعدوى

فنيوفحصالنظر
 والبصريات

مساعدفنيمعالجة
 حكميةطبيعية

فنيوالمختبرات
الطبيةوعلم

 األمراض

العاملونفي
 االسعاف

فنيمختبرات مساعدوصيدلي
 طبية/أنسجة

 ممرضمشارك

العاملونفي
 االسعاف

مندوبوالمبيعات
 التجارية

فنيمختبرات
 طبية/أنسجة

فنيمختبرات/علم فنياألسنان مساعدفنيمختبر
 األجّنة

مساعدوطب
وجراحتهااألسنان  

السكرتيريون مساعدفنيمختبر
 الطبيون

فنيمختبرات/علم
 األجّنة

مساعدفنيمعالجة
 حكميةطبيعية

أسنانمرشدصحة فنيمختبرات 
 طبية/بنكالدم

 مساعدفنيأسنان

مساعدفنيمعالجة
 حكميةطبيعية

فنيمختبرات السكرتاريا
 طبية/بنكالدم

مندوبوالمبيعات
 التجارية

مساعدو
اختصاصيي

التمريض)مساعد
ممرض،ممرض
مشارك،ممرض

  (ضبطعدوى

العلجفنيون مساعدوصيدلي
 الطبيعي
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مهارة استخدام 
 الحاسوب

مهارة االبداع 
 واالبتكار

 مهارات عددية مهارات االتصال
مهارات التحليل 

الشكل وحل الم
اترقم  

مهارة التخطيط 
 وادارة الوقت

مهارة التواصل 
 باللغة االنجليزية

مندوبوالمبيعات
 التجارية

الطابعونومشغلو
معداتوبرامج

 معالجةالنصوص

السكرتيريون مساعدوصيدلي
التنفيذيون
 واإلداريون

العاملونفي فنياألسنان ممرضمشارك
 اإلسعاف

السكرتيريون
التنفيذيون
 واإلداريون

كتبةمدخلو
 البيانات

السكرتيريون فنياألسنان
 الطبيون

مساعدوطب
وجراحتهااألسنان  

مساعدو مرشدصحةاسنان
يينفياالختصاص

الصحةالذينلم
يصنفوافيمكان

 آخر
السكرتيريون

 الطبيون
امناءالصندوق

 )الكاشير(
أسنانمرشدصحة مساعدو مساعدفنيأسنان السكرتاريا 

اختصاصيي
التمريض)مساعد
ممرض،ممرض
مشارك،ممرض

  (ضبطعدوى

 مساعدفنيمختبر

المنظفون السكرتاريا
والمساعدونفي
الفنادقوالمكاتب

والمؤسسات
 األخرى

مساعدو
اختصاصيي

التمريض)مساعد
ممرض،ممرض
مشارك،ممرض

  (ضبطعدوى

الطابعونومشغلو
معداتوبرامج

 معالجةالنصوص

فنيوفحصالنظر
 والبصريات

مساعدفنيمعالجة ممرضمشارك
طبيعيةحكمية  

الطابعونومشغلو
معداتوبرامج

 معالجةالنصوص

كتبةمدخلو ممرضمشارك مساعدوالطباخون
 البيانات

فنيونالعلج
 الطبيعي

مساعدوطب
وجراحتهااألسنان  

مندوبوالمبيعات
 التجارية

كتبةمدخلو
 البيانات

مساعدوطب  
وجراحتهااألسنان  

ماسكوالدفاتر
 وكتبةالحسابات

تعقيمفني السكرتيريون مساعدفنيأسنان 
التنفيذيون
 واالداريون

مشغلوالمقاسم
 الهاتفية

كتبةالمخازن مساعدفنيأسنان  
 والمستودعات

العاملونفي
 اإلسعاف

فنيوفحصالنظر
 والبصريات

السكرتيريون
 الطبيون

ماسكوالدفاتر
 وكتبةالحسابات

فنيوفحصالنظر  
 والبصريات

الصندوقامناء
 )الكاشير(

مساعدو
يينفياالختصاص

الصحةالذينلم
يصنفوافيمكان

 آخر

فنيونالعلج
 الطبيعي

 السكرتاريا

كتبةالمخازن
 والمستودعات

فنيونالعلج  
 الطبيعي

المنظفون
والمساعدونفي
الفنادقوالمكاتب

والمؤسسات
 األخرى

الطابعونومشغلو فنيتعقيم مساعدفنيمختبر
معداتوبرامج

 معالجةالنصوص

العاملونفي   النادلون
 اإلسعاف

مندوبوالمبيعات مساعدوالطباخون
 التجارية

العاملونفي
 اإلسعاف

كتبةمدخلو
 البيانات

الصندوقأمناء
 )الكاشير(

السكرتيريون   مساعدفنيمختبر  
التنفيذيون
 واالداريون

مشغلوالمقاسم مساعدفنيمختبر
 الهاتفية

المنظفون
والمساعدونفي
الفنادقوالمكاتب

والمؤسسات
 األخرى

مساعدفنيمعالجة  
 حكميةطبيعية

السكرتيريون  
 الطبيون

مندوبوالمبيعات
 التجارية

فنيعنايةبالبشرة  

مندوبوالمبيعات    
 التجارية

السكرتيريون السكرتاريا  
التنفيذيون
 واإلداريون

المنظفون
والمساعدونفي
الفنادقوالمكاتب

والمؤسسات
 األخرى

  السكرتيريونالطابعونومشغلو  السكرتيريون    
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مهارة استخدام 
 الحاسوب

مهارة االبداع 
 واالبتكار

 مهارات عددية مهارات االتصال
مهارات التحليل 

الشكل وحل الم
اترقم  

مهارة التخطيط 
 وادارة الوقت

مهارة التواصل 
 باللغة االنجليزية

التنفيذيون
 واإلداريون

معداتوبرامج
 معالجةالنصوص

 الطبيون

السكرتيريون    
 الطبيون

كتبةمدخلو  
 البيانات

   السكرتاريا

كتبةالمخازن   السكرتاريا    
 والمستودعات

الطابعونومشغلو
معداتوبرامج

 معالجةالنصوص

  

الطابعونومشغلو    
معداتوبرامج

 معالجةالنصوص

كتبةمدخلو النادلون  
 البيانات

  

كتبةمدخلو    
 البيانات

الصندوقأمناء  
 )الكاشير(

مشغلوالمقاسم
 الهاتفية

  

مشغلوالمقاسم    
 الهاتفية

المنظفون  
والمساعدونفي
الفنادقوالمكاتب

والمؤسسات
 األخرى

ماسكوالدفاتر
 وكتبةالحسابات

  

ماسكوالدفاتر    
 وكتبةالحسابات

كتبةالمخازن مساعدوالطباخون  
 والمستودعات

  

كتبةالمخازن    
 والمستودعات

مدبروومشرفو    
التنظيففي

المكاتبوالفنادق
والمؤسسات

 األخرى

  

الصندوقأمناء     النادلون    
 )الكاشير(

  

فنيعنايةبالبشرة     سائقوالباصات     
 )الحافلت(

  

مدبروومشرفو    
التنظيففي

المكاتبوالفنادق
والمؤسسات

 األخرى

المنظفون    
والمساعدونفي
الفنادقوالمكاتب

والمؤسسات
 األخرى

  

الصندوقأمناء    
 )الكاشير(

الطباخينمساعدو        

العاملونفي    
 الرعايةالصحية

        

سائقوالباصات    
 )الحافلت(

        

المنظفون    
والمساعدونفي
الفنادقوالمكاتب

والمؤسسات
 األخرى

        

الطباخينمساعدو              

  

أصحاب(من53.1%)األكبرالنسبهأنبينتالتحاليلوأمامنحيثالخبرةالمطلوبتوافرهافيالعمالةالمطلوبةفقد

االعمللميشترطو المهنخبرةوجود القطاعللسنواتالثلثالمطلوبةللقيامبمهام أصحاب(من23.0%نسبه)القادمةلهذا

 .(23)رقمالجدوليبينكماوذلك،كافيةللقيامبمتطلباتالعملفيهذاالقطاعالخبرةمنسنةواحدةوجودأننالعمليرو
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حسب سنوات  القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية(  منشآت) الصّحة: توزيع العمالة المطلوبة في قطاع (13 )الجدول رقم

 (1017-1015)الخبرة المطلوبة والجنس لألعوام 

فرص العمل لعام   
1015 

فرص العمل لعام 
1016 

فرص العمل لعام 
1017 

2015 2016 2017 

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر سنوات الخبرة المطلوبة

0 450 892 411 691 315 558 1,342 1,103 873 

1 93 399 93 382 81 389 492 475 470 

2 72 110 182 152 194 107 182 335 301 

3 42 69 77 64 71 50 111 141 121 

4 4 19 4 15 4 15 22 19 19 

5 13 34 19 46 5 26 47 65 31 

6 11 4 11   9   14 11 9 

7 4 5 4 5 4 5 9 9 9 

8 2   2   2   2 2 2 

10 2 10 2 6 2 10 12 8 12 

 1,846 2,166 2,233 1,160 686 1,361 805 1,542 691 المجموع

 

 
 

حسب سنوات  القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية(   منشآت) الصّحة: توزيع العمالة المطلوبة في قطاع (11 )الشكل رقم

 (1017-1015)الخبرة المطلوبة لألعوام 

 

(بروزالحاجةللعمالالجددعلىأساسأعمالالتوسعة،األمرالذييدعوللتفاؤلبأنارتفاعحجم24)رقمالجدولويبين

وظيفّيأكثرمنكونهمجرد(45.0)%ناشئعنعمليةتوسعبنسبة2017-2015الطلبعلىالعاملينفياألعوام دوران 

 .(24.9بنسبة)%

 

 

500
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1,438 

817 

372 

60 142 
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حسب أسباب  القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية(   منشآت) الصّحة: توزيع العمالة المطلوبة في قطاع (14 )الجدول رقم

 (1017-1015)توفرها )دوران/ توسع( لألعوام 

1015فرص العمل لعام  توسع/ دوران 1016فرص العمل لعام   1017فرص العمل لعام    

 545 560 451 دوران

 661 971 1,198 توسع

 639 635 584 كالهما

 1,846 2,166 2,233 المجموع

 

 

حسب أسباب القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية(   منشآت) الصّحة: توزيع العمالة المطلوبة في قطاع (13 )الشكل رقم

 (1016-1014) توفرها )دوران/ توسع(لألعوام

 

القطاع الخاص  منشآت) الصّحةالمهارات العامة المطلوب توافرها لدى العاملين في قطاع  2.1

 والمستشفيات الجامعية(  

أصحابعنأنَّوكشفتنتائجالدراسة،منخللسؤالأصحابالعملعنأكثرمهارةمطلوبةضمنمهنقطاعالصّحة،

يرونأنَّالعمل الخدماتالتمريضيةوالرعايةمهارة تقديم األشخاصالمؤتمنعلىاالعتناءبهماألساسية ومهنة.التييتطلبها

تحضيرالمستحضراتمهارةو،السكرتاريامهنةلالجيدمعالعاملينوالمراجعينفيالقدرةعلىالتعاممهارةممرضقانونيو

من،وتعزيزالصرفاألمثللهافيمهنهالصيدالني،وتوفيراألدويةالمناسبةواآلمنةللمرضى،الصيدالنيةمنالموادالكيماوية

 المهنأهم هذه في توافرها الواجب م،المهارات من يتطلب الذي األمر التدريب زودي برامجهاإدماج في المهارات تلك

يبين25)رقمالجدولو.التدريبية لهاأكثروالمهنة( الصحةوالتتوفرللعاملينفيقطاع.المهاراتمطلوبه -2015)لألعوام

.العملرأيأصحاب(حسب2017

 

25% 

45% 

30% 

دوران توسع كلهما
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 للتشغيل للمهن المطلوبة: المهارات العامة الضرورية الداعمة (15 )الجدول رقم

 2017 2016 2015 أكثر مهارة مطلوبة المهنة
 2 2 2 القدرةعلىقراءةمستوىالجودةوتقييمالنتائج مهندس مراقبة جودة

أجهزة إلكتروني مهندس 
 طبية

 6 6 7 مهارةفيصيانةوتشغيلاألجهزةالطبيةواستخدامالكمبيوتر

الممارسون  األطباء
 العامون

علىتدريبالكوادرالتمريضيةوالقبالةالقدرة  3 3 3 

طبيب اختصاصي 
 مايكروبيولوجي

الفحصالدوريلألجهزةالمخبرّيةوالتأكدمنمعايرتهاإجراءالقدرةعلى . 7 7 7 

تخطيطالقلبوالصدمةالكهربائيةباإللمام ممرض قانوني  2   

يتطلبهااألشخاصالتياألساسيةتقديمالخدماتالتمريضيةوالرعاية
 .المؤتمنعلىاالعتناءبهم

252 150 139 

 36 38 51 .نقلالملحظاتالصحيحةوالدقيقةعنالمرضىألعضاءالفريقالطبي

والمساهمةمعسائر،إدارةالوصفاتالطبيةوتنفيذتعليماتالطبيبالمعالج
وإعادة،المرضالجسمالطبيفيالعنايةبالصحةالعامةوالوقايةمنأعضاء

 .تأهيلالمرضى

99 91 115 

 37 34 43 القدرةعلىتدريبالكوادرالتمريضيةوالقبالة

   1 مهاراتإدارةالمخاضبفاعلية

لحظةوكتابةأيمضاعفاتواإلبلغمالقيامبمراقبةالمرضىباستمرارو
 عنها

3 2 2 

المنتجاتالسكرياللزملبعضأوالمحلولالملحيإضافة  4 3 4 

يون في التوليد االختصاص
 )القبالة(

التواصلالفعالومهاراتتقديمالمشورةالكافيةفيسائرمواضيعالصحة
 اإلنجابية

6 4 3 

 17 21 37 مهاراتإدارةالمخاضبفاعلية

االسنان أطّباء  3 7  صناعةأجهزةتقويماألسنانوتشميعها 

طبيب أخصائي طب أسنان 
 أطفال

   4 تقديمكافةالخدماتالشعاعيةضمنالمعاييرالمعتمدةلألشعة

 6 6 6 التواصلالفعالمعالمريضوتقديمالمشورةالدوائيةالكافية الصيادلة

 75 81 80 التواصلالفعالمعالمريضوتقديمالمشورةالدوائيةالكافية الصيدالني

الكيماويةوتوفيراألدويةتحضيرالمستحضراتالصيدالنيةمنالمواد
وتعزيزالصرفاألمثللها،المناسبةواآلمنةللمرضى . 

100 100 100 

وتوفيراألدوية،تحضيرالمستحضراتالصيدالنيةمنالموادالكيماوية دكتور صيدلي
وتعزيزالصرفاألمثللها،المناسبةواآلمنةللمرضى . 

2 2 2 

وتوفيراألدوية،الصيدالنيةمنالموادالكيماويةتحضيرالمستحضرات صيدلي سريري
وتعزيزالصرفاألمثللها،المناسبةواآلمنةللمرضى . 

4 2 3 

اختصاصيو الصحة البيئية 
 والمهنية

 1 1 1 تقديمكافةالخدماتالشعاعيةضمنالمعاييرالمعتمدةلألشعة

المشاكلواالضطراباتالحركيةوالحاالتمهاراتالوقايةوالتقييمومعالجة اختصاصيو العالج الطبيعي
 المرضية

 1 1 

مهارةاستخداممختلفالتمارينالعلجيةوالمهاراتاليدويةوالوسائل
الفيزيائيةمثلاألشعةواألمواجفوقالصوتيةوالليزروالكماداتالحارة

واستعمالالتياراتالكهربائيةالمفيدةفيالعلجكتنبيهلألعصاب،والباردة
 وتحريضالعضلت

 3  

 4 6 3 تنفيذبرامجالعلجالوظيفيوالتمريناتالتقويمية

 4 2 2 الدعمالنفسيوالمعنويللمرضىوتدريبهمعلىاستخداماألجهزة

اختصاصيو التغذية والحمية 
 الغذائية

المعالجيناألطباءمتابعةقائمةالطعامللمرضىحسبتعليمات . 2 1 1 

 4 4 5 مهاراتتشخيصوتقييماضطراباتالسمعوالنطقعلىأسسعلميةيون في معالجة االختصاص
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 2017 2016 2015 أكثر مهارة مطلوبة المهنة
 السمع والنطق

فني سمعيات ومعالجة 
 النطق

 10 6 10 مهاراتتشخيصوتقييماضطراباتالسمعوالنطقعلىأسسعلمية

فحص البصر وتجهيز  فني
نظارات طبية والعدسات 

 الالصقة

وصفةالنظاراتاللزمةوإعطاءمهارةإجراءفحصاالنكسارالبصري   4 4 

يون في العلوم االختصاص
الصحية الذين لم يصنفوا 

 في مكان آخر

 

مهارةاستخداممختلفالتمارينالعلجيةوالمهاراتاليدويةوالوسائل
األشعةواألمواجفوقالصوتيةوالليزروالكماداتالحارةالفيزيائيةمثل

واستعمالالتياراتالكهربائيةالمفيدةفيالعلجكتنبيهلألعصاب،والباردة
 وتحريضالعضلت

 1  

وإنعاشفني تخدير   
 

مهارةأداءالتخديرفيمختلفاألعمارومختلفالعملياتالجراحية
وأداءعمليةاإلنعاشالقلبي،حاالتوالحاالتالطبيةالمرتبطةبهذهال
وإجراءاتاإلسعافاتاألولية،الرئوياألساسيوالمتقدم  

9 3 1 

مدير المختبر/ رئيس قسم 
 المختبر/ مسؤول المختبر

 2 2 2 .القدرةعلىاستخداماألجهزةالمخبريةومختلفتجهيزاتالمختبر

ضمنالمعاييرالمعتمدةلألشعةتقديمكافةالخدماتالشعاعية فني تكنولوجيا أشعة  5 4 4 

وأخذاالحتياطاتاللزمةلحمايةنفسه،تطبيققواعدالسلمةالعامة
 واآلخرينمنأضراراألشعة

 4  

 3 3 3 مساعدةطبيباألشعةفيإجراءبعضالفحوصاتالتشخيصيةالمتخصصة

الشعاعيللمرضىوالعاملينضبطالوقايةاإلشعاعيةومستوياتالتعرض فني فيزيائي طبي  4   

تطبيققواعدالسلمةالعامةوأخذاالحتياطاتاللزمةلحمايةنفسه فني تصوير أشعة نووية
 واآلخرينمنأضراراألشعة

 4  

مهارةاستخداممختلفالتمارينالعلجيةوالمهاراتاليدويةوالوسائل فني معالجة وظيفية
واألمواجفوقالصوتيةوالليزروالكماداتالحارةالفيزيائيةمثلاألشعة

واستعمالالتياراتالكهربائيةالمفيدةفيالعلجكتنبيهلألعصاب،والباردة
 وتحريضالعضلت

1 1  

صناعيةأطراف فني     1 المساعدةفيتركيباألطرافالصناعيةللمريضوتدريبهعلىاستخدامها 

محاسب عام )نفقات  
 وإيرادات(

 4 4  .القدرةعلىالتعاملالجيدمعالعاملينوالمراجعين

مهارةأداءالتخديرفيمختلفاألعمارومختلفالعملياتالجراحية اختصاصيو العالقات العامة
وأداءعمليةاإلنعاشالقلبي،والحاالتالطبيةالمرتبطةبهذهالحاالت

ليةوإجراءاتاإلسعافاتاألو،الرئوياألساسيوالمتقدم  

2   

اختصاصيو العمل 
واإلرشاداالجتماعي   

 2 5 3 مهارةاالتصالالفعالوكسبثقةالمرضىوأهاليهموحفظأسرارهم

فني الكتروني/ أجهزة طبية 
 مساعدة

معرفةاستخداموتشغيلالمعداتالطبيةوالمستلزماتالمستخدمةفيمجال
 صناعةاألسنانوتخزينهاوالمحافظةعليها

1 1  

المشاركةفيتنفيذالصيانةاإلصلحيةوإعدادبرامجالصيانةالوقائية
 لألجهزةالطبية

 1  

  1  المشاركةفياستلموتركيبوتشغيلاألجهزةالطبية

 1 1 2 مهارةفيصيانةوتشغيلاألجهزةالطبيةواستخدامالكمبيوتر

فنيو التصوير الطبي 
 والمعالجة

األجهزةوالتجهيزاتالمخبريةمعرفةالتعاملمع   3  

 4 4 4 تقديمكافةالخدماتالشعاعيةضمنالمعاييرالمعتمدةلألشعة

فنيو المختبرات الطبية 
 وعلم األمراض

 
 
 
 

الفحصالدوريلألجهزةالمخبرّيةوالتأكدمنمعايرتهاإجراءالقدرةعلى . 24 27 13 

ومختلفتجهيزاتالمختبرالقدرةعلىاستخداماألجهزةالمخبرية . 31 31 30 

تحاليلالكيمياءالخاصةوالغددالصماءإجراءالقدرةعلى  20 9 9 

 2 4 4 مراعاةاستخدامأدواتالسلمةوالوقاية

 4 5 2 تطبيقمعاييرضبطالجودة
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 2017 2016 2015 أكثر مهارة مطلوبة المهنة
 2 2 2 اإلشرافعلىأعمالالتقييموالصيانةالوقائيةلألجهزة 

أنسجةفني مختبرات طبية/   3 7 11 .القدرةعلىاستخداماألجهزةالمخبريةومختلفتجهيزاتالمختبر 

  3  القدرةعلىاجراءتحاليلالكيمياءالخاصةوالغددالصماء

   2 مراعاةاستخدامأدواتالسلمةوالوقاية

 3 3 3 تطبيقمعاييرضبطالجودة

بأعمالمختبراتاألنسجةالقدرةعلىاعدادالتقاريرالطبّيةالخاصة
 وتقديمهاللطبيبالمختص

 2  

القيامبالتوعيةوالتثقيفالصحيالسنيوتنفيذبرامجالمضمضةبالفلورايد
 فيالمدارس

 1  

التحاليلالبكتيريةوالفيروسيةإجراءمساعدةطبيبالباثولوجيفي
 .والفطرّية

2 2  

 Embryocryopreservation 5 3 4خبرةفيالتلقيحالصناعي فني مختبرات/ علم األجّنة

فني مختبرات طبية/ بنك 
 الدم

الفحصالدوريلألجهزةالمخبرّيةوالتأكدمنمعايرتهاإجراءالقدرةعلى . 8 12 10 

 10 8 3 .القدرةعلىاستخداماألجهزةالمخبريةومختلفتجهيزاتالمختبر

الكيمياءالخاصةوالغددالصماءتحاليلإجراءالقدرةعلى  7 10 15 

 1 1 1 تطبيقمعاييرضبطالجودة

 4 4 4 تقديمكافةالخدماتالشعاعيةضمنالمعاييرالمعتمدةلألشعة

 2 2 2 معالجةوحداتالدمالمتبرعبهابأجهزةالطردالمركزي

بالطرقالعلميةالمناسبةتحديدوتوفيراللوازمالدوائيةالمطلوبةوتخزينها مساعدو صيدلي    5 

متابعةومراقبةاألدويةفيالمستودعاتمنحيثالتخزينواألرصدة
 الموجودةوتاريخاالنتهاء

20 20 20 

 5 5 5 صرفالوصفاتالطبيةوالتأكدمناكتمالمعلوماتها

إرشاداتواضحةحولكيفيةاالستعمالوكتابةاسمالمريضواسمإعطاء
وتاريخانتهاءصلحيتهالعلج  

5 4 3 

  5  مساعدةالطبيبفياإلجراءاتالسنيةالعلجيةوالوقائية فني األسنان

معرفةاستخداموتشغيلالمعداتالطبيةوالمستلزماتالمستخدمةفيمجال
 صناعةاألسنانوتخزينهاوالمحافظةعليها

17 6 4 

فيمختبراألسنانتنظيفوتعقيماألجهزةوالمعداتالمستخدمة  2 5  

 13 22 16 صناعةأجهزةتقويماألسنانوتشميعها

أسنانمرشد صحة   13 16 18 مساعدةالطبيبفياإلجراءاتالسنيةالعلجيةوالوقائية 

 7 7 9 اإلشرافعلىأعمالالتقييموالصيانةالوقائيةلألجهزة

مساعدو اختصاصيي 
التمريض ) مساعد 

 ممرض، ممرض مشارك،

  (ممرض ضبط عدوى

  4  مهاراتالتفاعلمعالمجتمعاتالمحليةوتنفيذالزياراتالمنزلية

لحظةوكتابةأيمضاعفاتواإلبلغمالقيامبمراقبةالمرضىباستمرارو
 عنها

10 2 1 

 2 2 2 تقديمالمشورةوخدماتاألسرةوالصحةاإلنجابيةللمراجعين

إدارةالوصفاتالطبيةوتنفيذتعليماتالطبيبالمعالجوالمساهمةمعسائر ممرض مشارك
وإعادةالجسمالطبيفيالعنايةبالصحةالعامةوالوقايةمنالمرضأعضاء

 .تأهيلالمرضى

7 7 7 

تقديمالرعايةالتمريضيةالشاملةضمنالمعاييرالمعتمدةوتحتإشراف
 الممرضالقانوني

36 28 28 

المحافظةعلىبيئةالمريضنظيفةومرتبةوكذلكالنظافةالشخصية
 للمريض

2 2 2 

لحظةوكتابةأيمضاعفاتواإلبلغمالقيامبمراقبةالمرضىباستمرارو
 عنها

60 40 65 

األسنان مساعدو طب 
 وجراحتها

 3 3 7 مساعدةالطبيبفياإلجراءاتالسنيةالعلجيةوالوقائية

أعمالالتقييموالصيانةالوقائيةلألجهزةاإلشرافعلى   4  
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 2017 2016 2015 أكثر مهارة مطلوبة المهنة
 1 14 9 مساعدةالطبيبفياإلجراءاتالسنيةالعلجيةوالوقائية مساعد فني أسنان

  2  اإلشرافعلىأعمالالتقييموالصيانةالوقائيةلألجهزة

مهاراتتقديمالمشورةللذينيعانونمناضطراباتذاتصلةبالنظام
الطرقالتييمكنمنخللهاتحسينصحتهمأفضلالغذائيالتباع  

4 4  

فنيو فحص النظر 
 والبصريات

مهارةالكشفالمبكرعنالحاالتالتيتحتاجإلىأخصائيوالعملعلى
 تحويلها

3 3 3 

مهاراتالوقايةوالتقييمومعالجةالمشاكلواالضطراباتالحركيةوالحاالت فنيون  العالج الطبيعي
 المرضية

2   

  4  .القدرةعلىالتدليكلتحسينأداءالمصابوتحريكهبأنماطوزوايامحددة

اإللمامالتامبالطرقالتقنيةالعامةوالخاصةبالتعقيمومراقبةالجودةالنوعية فني تعقيم
أجهزةالتعقيمفياستعماالت  

1 1 1 

اإلسعافالعاملون في   1 1 1 اإللمامفيتخطيطالقلبوالصدمةالكهربائية 

المحافظةعلىبيئةسيارةاإلسعافنظيفةوصحيةوإجراءالفحصالمستمر
 لكافةاألجهزةوالمعداتالطبيةالموجودةداخلها

5 5 5 

يين االختصاصمساعدون 
في الصحة الذين لم يصنفوا 

مكان آخر في  

المعالجيناألطباءمتابعةقائمةالطعامللمرضىحسبتعليمات . 1   

 2 3 2 مراعاةاستخدامأدواتالسلمةوالوقاية مساعد فني مختبر

  2 2 معرفةالتعاملمعاألجهزةوالتجهيزاتالمخبرية

التحاليلالكيميائيةالعامةوالروتينّيةإجراءالمساعدةفي . 3 1 2 

اإللمامالتامبالطرقالتقنيةالعامةوالخاصةبالتعقيمومراقبةالجودةالنوعية
 فياستعماالتأجهزةالتعقيم

1   

مساعد فني معالجة حكمية 
 طبيعية

التتكرارهابالتنسيقمعدالمشاركةفيتحديدالتمارينالعلجيةومع
ياالختصاصالمعالجوالطبيب  

 4  

السكرتيريون التنفيذيون 
 واإلداريون

   1 القدرةعلىقراءةمستوىالجودةوتقييمالنتائج

   1 .القدرةعلىالتعاملالجيدمعالعاملينوالمراجعين

 53 70 69 .القدرةعلىالتعاملالجيدمعالعاملينوالمراجعين السكرتيريون الطبيون

   4 .القدرةعلىتنظيمالسجلتوالملفات

علىالتعاملالجيدمعالعاملينوالمراجعينالقدرة السكرتاريا . 200 207 171 

 5   اإللمامالكاملببرامجالحاسوب كتبة مدخلو البيانات

كتبة المخازن 
 والمستودعات

 2 1 3 .القدرةعلىتنظيمالسجلتوتدقيقها

 2 1 6 .القدرةعلىتنظيمالسجلتوتدقيقها

العاملون  في الرعاية 
 الصحية

طبيةأخرىإجراءاتأوأياإلشعاعيةمرافقةالمرضىإلجراءالفحوصات  6 2 2 

إسعافسائق سيارة  الصيانةالعامةألدواتهاوإجراءتفقدالمركباتوصلحيتها   1   

 

 القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية(   منشآت) الصّحةتشغيل المرأة في قطاع  2.6

أنأهمالمهنالتييعملن(11)رقمالجدولمنخللضمنهذاالقطاع،يتبينفيهااإلناثوعنددراسةالمهنالتيتعمل

أماعندالحديثعن.(14.4%)والسكرتيريون،(25.3)%ممرضقانوني(،و%29.2)مهنصحيةمساندةفنيوهيمهنفيها

منالمطلوبة(منفرصالعمل%82.5نسبته)ماأنالدراسةقدبينتنتائج،فالصحةفيقطاعالمستقبليةلإلناثفرصالعمل

الصحةاألناثفيقطاع يليه الوسط، هيفيأقليم إقليم الشمالو و%12.5)بنسبة ) الجنوبإقليم يوضح(%5)بنسبة كما

.(26)رقمالجدول
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 اإلقليمالقطاع حسب المهنة وفي اإلناث وفرص العمل المطلوبة من  المنشآتتوزيع : (16 )الجدول رقم

 المجموع إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط المهنة

 6   6 مهندس مراقبة جودة

الممارسون العامون األطباء  70 20 6 97 

 51  10 41 طبيب اختصاصي جراحة النسائية والتوليد

 10  10  طبيب اختصاصي جراحة عامة

 3   3 طبيب اختصاصي أطفال

اختصاصي أمراض باطنيةطبيب   19   19 

 21   21 طبيب اختصاصي مايكروبيولوجي

 3   3 طبيب اختصاصي جراحة العظام والمفاصل

 14   14 طبيب اختصاصي طب وجراحة العيون

 11   11 طبيب اختصاصي جراحة التجميل والترميم والحروق

 9   9 طبيب اختصاصي طب اسرة

 1   1 طبيب اختصاصي خداج

 1   1 طبيب مقيم جراحة النسائية والتوليد

 1,028 59 214 756 ممرض قانوني

يون في التوليد )القبالة(االختصاص  60 22 5 87 

األسنان أطّباء  75 40 21 136 

 7   7 طبيب أخصائي جراحة الوجه والفم والفكين

 4   4 طبيب أخصائي طب أسنان أطفال

 7   7 طبيب مقيم أسنان

 18   18 الصيادلة

 367  11 356 الصيدالني

 9  2 7 صيدلي سريري

 32   32 اختصاصيون الصحة البيئية والمهنية

 17  12 5 اختصاصيو العالج الطبيعي

 5   5 اختصاصيو التغذية والحمية الغذائية

يون في معالجة السمع والنطقاالختصاص  12   12 

 26   26 فني سمعيات ومعالجة النطق

البصر وتجهيز نظارات طبية والعدسات الالصقةفني فحص   19   19 

يون في البصر والنظارات الطبيةاالختصاص  11   11 

يون في العلوم الصحية الذين لم يصنفوا في مكان آخراالختصاص  2   2 

 5   5 مدير المختبر/ رئيس قسم المختبر/ مسؤول المختبر

 23  10 13 فني تكنولوجيا أشعة

االحتياجات الخاصةمدرسو   6   6 

محاسب عام )نفقات وإيرادات(   28   28 

اإلداريةاختصاصيو السياسات   17   17 

 2   2 اختصاصيو العالقات العامة

اختصاصيو المبيعات الطبية والتقنية عدا تكنولوجيا االتصاالت 
 والمعلومات

48   48 

 9   9 مبرمجو البرامج التطبيقية

النفساختصاصيو علم   3   3 

واإلرشاداختصاصيو العمل االجتماعي   10   10 
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 المجموع إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط المهنة

 9   9 فنيو التصوير الطبي والمعالجة

 159 7 26 126 فنيو المختبرات الطبية وعلم األمراض

 36   36 فني مختبرات طبية/ أنسجة

 9   9 فني مختبرات/ علم األجّنة

 59   59 فني مختبرات طبية/ بنك الدم

 62  10 52 مساعدو صيدلي

 51  17 34 فني األسنان

 67 12  55 مرشد صحة اسنان

مساعدو اختصاصيي التمريض ) مساعد ممرض، ممرض مشارك، 

  (ممرض ضبط عدوى
27  6 33 

 200  11 189 ممرض مشارك

وجراحتهااألسنان مساعدو طب   42 3  45 

 47  7 41 مساعد فني أسنان

 9   9 فنيو فحص النظر والبصريات

 1   1 فنيون  العالج الطبيعي

 9   9 منسق تعزيز الصحة

ومساعدوهممفتشو الصحة البيئية والمهنية   1   1 

يين في الصحة الذين لم يصنفوا في مكان آخراالختصاصمساعدون   9   9 

 5 2  3 مساعد فني مختبر

 4   4 مساعد فني معالجة حكمية طبيعية

واإلداريونالسكرتيريون التنفيذيون   3   3 

 235 27 19 188 السكرتيريون الطبيون

 586 41 20 524 السكرتاريا

 16   16 الطابعون ومشغلو معدات وبرامج معالجة النصوص

 36  3 33 كتبة مدخلو البيانات

 4   4 كتبة استعالمات عام

 1   1 ماسكو الدفاتر وكتبة الحسابات

 3  2 1 كتبة المخازن والمستودعات

فني عناية بالبشرة   4   4 

 26   26 مدبرو ومشرفو التنظيف في المكاتب والفنادق والمؤسسات األخرى

 20  20  مدبرو تدبير منزلي

 15  10 5 العاملون  في الرعاية الصحية

 1   1 مرافق مريض/ عامل تمريض

 106 15 6 85 المنظفون والمساعدون في الفنادق والمكاتب والمؤسسات األخرى

الطباخينمساعدو   9   9 

 4,063 201 506 3,356 المجموع
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 القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية(   منشآت) الصّحةفي قطاع  اإلعاقاتتشغيل ذوي  2.1

(176قدبلغ)الصحةفيقطاعاإلعاقات(أنعددالعاملينمنذوي27)رقمالجدوليبين (60614منأصل)عامل 

نسبته)يشّكلون،فيالقطاععامل  المنظفونوالمساعدونفيالفنادقمهنة"يعملفيوأكثرهم(فقط،0.29%ما المحاسبون،

واختصاصيوالسياسات مساعدواختصاصييالتمريض)مساعدو،اإلداريةوالمكاتبوالمؤسساتاألخرى،وممرضقانوني،

العاملينالغالبيهالعظمىمنأنأيضا الجدولويبين."البياناتمدخليوكتبة،ممرض،ممرضمشارك،ممرضضبطعدوى(

القطاعوعددهم)فياإلعاقاتمنذوي عدمتشغيلالعاملينمنذويالجدولويلحظمن.الوسطإقليم(يعملونفي165هذا

فياإلعاقاتتمانعتوظيفذويقطاعالصّحةالمنشآتمنقليلةنسبةوكذلكتبيننتائجالدراسةأن.الجنوبإقليمفياإلعاقات

.(1.9%)نسبتهماأو،منشأة(4،376منأصل)منشأة(81)اإلعاقاتالتيتوظفذويالمنشآتالقطاع،حيثبلغعددهذا

 حسب المهنة الصّحةفي قطاع  اإلعاقات: توزيع العاملين من ذوي (17 )الجدول رقم

 المهنة
الشمالإقليم  إقليم الوسط الموظفين  

ذوي 
 االعاقة

عدد 
الموظفين  المنشآت

 ذوي االعاقة
عدد 
 المنشآت

الموظفين 
اإلعاقةذوي   

عدد 
 المنشآت

مدير مالي   1 1 
  

1 1 

 1 1 مدراء البيع والتسويق
  

1 1 

 1 5 مهندس زراعي
  

5 1 

أجهزة طبيةإلكتروني مهندس   1 1 
  

1 1 

الممارسون العامون األطباء  2 1 
  

2 1 

يوناالختصاصالممارسون  األطباء  2 1 
  

2 1 

 1 1 طبيب مقيم جراحة الكلى والمسالك البولية
  

1 1 

أسرةطبيب مقيم طب   1 1 
  

1 1 

 6 15 1 1 5 14 ممرض قانوني

 1 1 طبيب أخصائي جراحة الوجه والفم والفكين
  

1 1 

 1 1 الصيدالني
  

1 1 

فني فحص البصر وتجهيز نظارات طبية 
 والعدسات الالصقة

2 2 
  

2 2 

 1 37 المحاسبون
  

37 1 

محاسب عام )نفقات وإيرادات(   2 2 2 2 4 4 

اإلداريةاختصاصيو السياسات   10 1 
  

10 1 

أنظمةمحللو   3 2 
  

3 2 

 3 3 مبرمجو البرامج التطبيقية
  

3 3 

اإلنشاءاتمشرفو   1 1 
  

1 1 

 4 6 2 4 2 2 فنيو المختبرات الطبية وعلم األمراض

مساعدو اختصاصيي التمريض ) مساعد 

  (ممرض، ممرض مشارك، ممرض ضبط عدوى
10 2 

  
10 2 

 3 3 ممرض مشارك
  

3 3 

 3 3 فنيو  السجالت الطبية والمعلومات  الصحية
  

3 3 

 1 2 فني تعقيم
  

2 1 

واإلداريونالسكرتيريون التنفيذيون   6 2 
  

6 2 

 عموم كتبة الدوائر
  

1 1 1 1 

 7 7 السكرتاريا
  

7 7 
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 المهنة
الشمالإقليم  إقليم الوسط الموظفين  

ذوي 
 االعاقة

عدد 
الموظفين  المنشآت

 ذوي االعاقة
عدد 
 المنشآت

الموظفين 
اإلعاقةذوي   

عدد 
 المنشآت

البياناتمدخلي كتبة   10 6 
  

10 6 

 4 4 مشغلو المقاسم الهاتفية
  

4 4 

 1 1 كتبة المخازن والمستودعات
  

1 1 

 2 2 العاملون  في الرعاية الصحية
  

2 2 

 1 1 مرافق مريض/ عامل تمريض
  

1 1 

 حراس األمن
  

2 2 2 2 

والمكاتب المنظفون والمساعدون في الفنادق 
 والمؤسسات األخرى

23 8 1 1 24 9 

 2 2 عامل غسيل
  

2 2 

عامل مصبغة –كوى   1 1 
  

1 1 

 81 176 9 11 72 165 المجموع

 

 

 حسب المهنة الصّحةفي قطاع  اإلعاقات: توزيع العمالة من ذوي (14 )الشكل رقم

 

أن(28الجدولرقم)الدراسةفقدبينت،اإلعاقةحسبنوعالصحةفيقطاعاإلعاقاتبتوزعالعاملينذويأمافيمايتعلق

 العاملين ذوي الحركية اإلعاقة هم تشغيل  38.6)نسبةباألكثر يليه اإلعاقة%(، والسمعيَّةذوو والبصرية نسبةبالحركية

.الصحةفيقطاعاإلعاقاتذوياألشخاصمناألكثرإشغاال المهنةالمحاسبونهيأنمهنةوقدبينتالتحاليل.%(28.4)
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 اإلعاقةفي القطاع حسب المهنة ونوع  اإلعاقات: توزيع العاملين من ذوي (28 )الجدول رقم

 المهنة

 العاملين من ذوي االعاقة  

 سمعية عقلية
سمعية 

 حركية وبصرية
سمعية 

 وحركية
بصرية 

 وحركية

سمعية 
 وبصرية

 وحركية

عقلية 

وسمعية 

وبصرية 

 وحركية
         1       مدير مالي 

         1       مدراء البيع والتسويق

         5       مهندس زراعي

         1       أجهزة طبيةإلكتروني مهندس 

         2       الممارسون العامون األطباء

         2       يوناالختصاصالممارسون  األطباء

         1       طبيب مقيم جراحة الكلى والمسالك البولية

         1       أسرةطبيب مقيم طب 

     10   4   1   ممرض قانوني

         1       طبيب أخصائي جراحة الوجه والفم والفكين

         1       الصيدالني

             2   فني فحص البصر وتجهيز نظارات طبية والعدسات 

   37             المحاسبون

         2   2   محاسب عام )نفقات وإيرادات( 

     10           اإلداريةاختصاصيو السياسات 

   2   1         أنظمةمحللو 

         3       مبرمجو البرامج التطبيقية

         1       اإلنشاءاتمشرفو 

       4 2       األمراضفنيو المختبرات الطبية وعلم 

     9       1   مساعدو اختصاصيي التمريض

             3   ممرض مشارك

         1   1 1 فنيو  السجالت الطبية والمعلومات  الصحية

           2     فني تعقيم

         6       واإلداريونالسكرتيريون التنفيذيون 

         1       عموم كتبة الدوائر

         7       السكرتاريا

 3       6   1   البياناتمدخلي كتبة 

         4       مشغلو المقاسم الهاتفية

         1       كتبة المخازن والمستودعات

 1       1       العاملون  في الرعاية الصحية

         1       مرافق مريض/ عامل تمريض

             2   حراس األمن

المنظفون والمساعدون في الفنادق والمكاتب 

 والمؤسسات األخرى
1 1   11     11   

             1 1 عامل غسيل

         1       عامل مصبغة –كوى 

 4 50 29 5 68 2 15 3 المجموع
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(29الجدولرقم)النتائج،فقدبينتاإلعاقاتذويلألشخاصالصحةفيقطاعالمستقبليةوعندالحديثعنفرصالعمل

(%89.6)نسبةالوسطبإقليمتركزتمعظمهافي،الصحةقطاعمنشآتمنمنشأة(94عملفي)فرص(106توفر)

فيالمستقبلالمطلوبةهيمنأكثرالمهنالسكرتاريامهنةوقدبينتالنتائجأن.فيهذاالقطاعالمستقبليةمنمجموعفرصالعمل

الطابعونومشغلومهنة(،و%9.4)نسبةفنيسمعياتومعالجةالنطقوبمهنة(،تليها%19.8)نسبةباإلعاقةلألشخاصذوي

.(%8.4معداتوبرامجمعالجةالنصوص)

 اإلقليمفي القطاع حسب المهنة و اإلعاقاتوزيع فرص العمل المستقبلية لذوي ت: (29 )الجدول رقم

 المهنة
فرص  إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط

 العمل
عدد 
فرص  المنشآت

 العمل
عدد 
 المنشآت

فرص 
 العمل

عدد 
 المنشآت

فرص 
 العمل

عدد 
 المنشآت

الممارسون العامون األطباء  1 1     2 2 3 3 

 3 3         3 3 طبيب اختصاصي جراحة عامة

 2 2 2 2         ممرض قانوني

األسنان أطّباء  7 7         7 7 

 4 4         4 4 طبيب أخصائي طب الفم

 1 1         1 1 الصيدالني

 5 5     1 1 4 4 اختصاصيو التغذية والحمية الغذائية

 2 10         2 10 فني سمعيات ومعالجة النطق

 4 4         4 4 فني تصوير أشعة نووية

محاسب عام )نفقات وإيرادات(   2 1         2 1 

اختصاصيو المبيعات الطبية والتقنية عدا تكنولوجيا 
 االتصاالت والمعلومات

1 1         1 1 

 4 4     2 2 2 2 فنيو المختبرات الطبية وعلم األمراض

 2 2         2 2 فني مختبرات طبية/ بنك الدم

 5 5         5 5 فني األسنان

مساعدو اختصاصيي التمريض ) مساعد ممرض، ممرض 

  (مشارك، ممرض ضبط عدوى
1 1         1 1 

وجراحتهااألسنان مساعدو طب   4 4         4 4 

 2 2         2 2 مساعد فني مختبر

 3 3         3 3 السكرتيريون الطبيون

 21 21         21 21 السكرتاريا

وبرامج معالجة النصوصالطابعون ومشغلو معدات   9 7         9 7 

البياناتمدخلي كتبة   2 2         2 2 

 3 3         3 3 مشغلو المقاسم الهاتفية

 1 1         1 1 ماسكو الدفاتر وكتبة الحسابات

 1 1         1 1 امناء الصندوق )الكاشير(

المنظفون والمساعدون في الفنادق والمكاتب والمؤسسات 
 األخرى

4 4 2 2     6 6 

عامل نقل وتحميل وتنزيل        2 1     2 1 

 94 106 4 4 6 7 84 95 المجموع

 

للعمللدىالمستقبليةبينمجموعالفرصاألكبرهيالحركيةتحديدا اإلعاقةلعمللذويافرصنسبةأنالدراسةكمابينت

.(30رقمالجدولالقطاعالصحي)منشآت
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 اإلعاقةونوع  اإلقليمفي القطاع حسب المهنة و اإلعاقات: توزيع فرص العمل المستقبلية لذوي (30 )الجدول رقم

 المهنة
 إقليم الشمال إقليم الوسط

إقليم 

 المجموع الجنوب
 حركية حركية سمعية حركية سمعية

 الممارسون العامون األطباء
 

1 
  

2 3 

 عامةطبيب اختصاصي جراحة 
 

3 
   

3 

 ممرض قانوني
    

2 2 

 األسنان أطبااء
 

7 
   

7 

 4 طبيب أخصائي طب الفم
    

4 

 1 الصيدالني
    

1 

 اختصاصيو التغذية والحمية الغذائية
 

4 
 

1 
 

5 

 فني سمعيات ومعالجة النطق
 

10 
   

10 

 4 فني تصوير أشعة نووية
    

4 

 محاسب عام )نفقات وإيرادات( 
 

2 
   

2 

اختصاصيو المبيعات الطبية والتقنية عدا تكنولوجيا االتصاالت 

 والمعلومات
1 

    
1 

 فنيو المختبرات الطبية وعلم األمراض
 

2 2 
  

4 

 فني مختبرات طبية/ بنك الدم
 

2 
   

2 

 1 4 فني األسنان
   

5 

 1 مساعدو اختصاصيي التمريض
    

1 

 وجراحتهااألسنان مساعدو طب 
 

4 
   

4 

 فني مختبرمساعد 
 

2 
   

2 

 السكرتيريون الطبيون
 

3 
   

3 

 السكرتاريا
 

21 
   

21 

 4 5 الطابعون ومشغلو معدات وبرامج معالجة النصوص
   

9 

 البياناتمدخلي كتبة 
 

2 
   

2 

 مشغلو المقاسم الهاتفية
 

3 
   

3 

 ماسكو الدفاتر وكتبة الحسابات
 

1 
   

1 

 الصندوق )الكاشير(أمناء 
 

1 
   

1 

 2 2 2 المنظفون والمساعدون في الفنادق والمكاتب والمؤسسات األخرى
  

6 

 عامل نقل وتحميل وتنزيل
  

2 
  

2 

 106 4 1 6 74 20 المجموع

 

القطاع الخاص والمستشفيات  منشآت) وطرق التعيين الصّحةصعوبات تعيين العاملين في قطاع  2.1

 الجامعية(  

نسبته) الدراسةعنأنما %71.7كشفتنتائج من المنشآت( )أيالتواجه بينما من%28.3صعوباتفيالتعيين، )

الةممنلديهمالمهاراتالمطلوبة،إلىالنقصفيالعممعظمهافيوتعزىهذهالصعوبات.تواجهصعوباتفيالتعيينالمنشآت

الجدولنحوالعمل)انظرإيجابيةللنقصفيعمالةممنلديهمقيمواتجاهاتإضافة،المؤهلةأكاديميا العمالةالنقصفيإلىوكذلك

 .(31رقم
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 القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية(   منشآت) حسب صعوبات التعيين الصّحةفي قطاع  المنشآت: توزيع (31 )الجدول رقم

 المجموع الجنوبإقليم  إقليم الشمال إقليم الوسط صعوبات التعيين

 289 11 58 220 أكاديمياالنقص في العمالة المؤهلة 

النقص في العمالة ممن لديهم المهارات 
 المطلوبة

263 65 17 345 

النقص في العمالة ممن لديهم قيم واتجاهات 
 نحو العمل و مهارات داعمة للتشغيلإيجابية 

223 34 19 276 

 6  3 2 المطلوباألجر ارتفاع 

 115 2 29 85 االلتزام بالدوامعدم 

نقص في الكفاءات المتخصصة في 
 التخصصات الدقيقة

167 36 5 209 

 1,240 55 225 960 المجموع

 

 

 القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية(   منشآت) حسب صعوبات التعيين الصّحةفي قطاع  المنشآت: توزيع (15 )الشكل رقم





23% 

28% 
22% 

1% 

9% 

17% 

النقصفيالعمالةالمؤهلةاكاديميا

النقصفيالعمالةممنلديهمالمهاراتالمطلوبة

النقصفيالعمالةممنلديهمقيمواتجاهاتايجابيةنحوالعملومهاراتداعمةللتشغيل

ارتفاعاالجرالمطلوب

عدمااللتزامبالدوام

نقصفيالكفاءاتالمتخصصةفيالتخصصاتالدقيقة
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(بأنالتعيينالمباشرمنخلل32)رقمالجدولبحسبوفيمايتصلبالطرقالمستخدمةفيالتعيين،فقدأظهرتالدراسة

بنسبةاإللكترونيةالصحفوالمواقعإعلنات(،يليهالتعيينمنخلل%77.2االتصاالتالشخصيةهواألكثراستخداما بنسبة)

(18.9%).

فمنالضروري،الصحةالمباشرهلطرائقالتعيينفيقطاعالشخصيةتصاالتاالرالتعيينعنطريقولتفسيرأسبابتصدُّ

إلى اإلشارة فيهذه الدراسةأنالمعلوماتالتيتمجمعها وهي،الصحةفيقطاعالعاملةالمنشآتمصدرها كبيرةمنشأةإما

المنشآتمن(%93)  تمثلمانسبتهالصغيرةالمنشآتأن،وبمامتوسطةمنشأةأو(عيادةخاصة)صغيرةمنشأة)مستشفى(أو

العاملة التعيينفإنالصحةفيقطاع تتبعهاطرق العياداتالتي لهذه التعييننسبةالتشكِّ منطرائق بينت،األكبر وهيكما

فيالعاملونأما.المدنيةالخدمةديوانإلىالشخصيالمباشردونالرجوعاالتصال(عنطريق32)رقمالجدولالتحاليلفي

التشغيلفيالمستشفياتيتمبينما،طريقديوانالخدمةالمدنيةعنتعيينهمالمستشفياتوالمراكزالصحيةفيوزارةالصحةفيتم

.اإلعلنلجامعيةعنطريقا

(بالتعاون2015قامتفيالعام)-خللمشروعالتدريبوالتشغيلالوطنيمن-العملوزارةأنإلىكذلكاإلشارةوتجدر

بتشغيلالصحةفيقطاعالعاملةالمنشآتمع مجموعه (1328)ما والمختبراتالصيادلةفيمهنالتمريض،شخصا  الطبية،

 .مدعومالغير(شخصعنطريقنظامالتشغيل1601وتشغيل)،طريقنظامالتشغيلالمدعوموذلكعن

حسب طرائق التعيين القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية(   منشآت) الصّحةفي قطاع  المنشآت: توزيع (32 )الجدول رقم 

 اإلقليمو

 المجموع إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط طرائق التعيين

 15 45 مكاتب التشغيل
 

60 

 2 15 ديوان الخدمة المدنية
 

18 

 759 16 48 695 الصحف و المواقع االلكترونية

 *3,098 190 373 2,535 مباشرة من خالل االتصاالت الشخصية

 12 60 عرض خدمات
 

73 

 1 وزارة العمل
  

1 

 النقابات
2 

  
2 

 4,011 206 451 3,354 المجموع

.الشخصياالتصالهيالمستخدمة(وبالتاليطرقالتعيينخاصة)عياداتصغيرةمنشآتهيالمنشآت*الغالبيهالعظمىمن

(منهمبأن%23.5أجاب)ف،(33الجدولرقم)الصّحةسئلأصحابالعملعنالصعوباتوالتحدياتالتيتواجهقطاعو

بينما القطاع، أداء على الضرائبتؤثر نسبتهارتفاع ما )الماليةالحوافزضعفإلى(%16.7)أشار ونحو ،15% هجرة(

.وقصورالقوانينوالتشريعاتالناظمةللعملضعفإلى(%14.9الكفاءات،و)
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 تيلا الصعوبات حسبالقطاع الخاص والمستشفيات الجامعية(   منشآت) الصّحة قطاع في المنشآت توزيع:(33 )الجدول رقم
 اإلقليمو القطاع تواجه

 المجموع الجنوبإقليم  إقليم الشمال إقليم الوسط الصحةالصعوبات التي تواجه قطاع 

 1048 53 107 888 القوانين والتشريعات الناظمة للعمل

 1652 98 104 1450 ارتفاع الضرائب

 576 16 32 529 اإلجراءات التي تعيق االستثمار

 600 14 29 557 لالستثمارضعف الترويج 

 655 7 30 618 ضعف القدرات التسويقية

أجور العاملين، الماء والكهرباء ، إيجارارتفاع تكاليف مدخالت االنتاج )
 والوقود، المواد الخام األولية(

186 6 3 195 

 4     4 السوق بالبضائع المستوردة األقل كلفةإغراق 

واألزمات االقتصادية العالمية بتبعات األزمة سلبا  اإلنتاج تأثر الطلب على 
 السياسية في دول الجوار

40     40 

 9     9 و انخفاض سعر الخضار و الفواكهغياب جهة رقابية للتسعير 

 1055 53 26 975 هجرة الكفاءات

 1175 15 51 1110 ضعف الحوافز المادية

 

 

 الصعوبات أهم حسبالقطاع الخاص والمستشفيات الجامعية(   منشآت) الصّحة قطاع في المنشآت توزيع :(16 )الشكل رقم
 القطاع تواجه التي

  

15% 

24% 

8% 
9% 

9% 

3% 

15% 

17% 

القوانينوالتشريعاتالناظمةللعمل ارتفاعالضرائب اإلجراءاتالتيتعيقاالستثمار

ضعفالترويجلإلستثمار ضعفالقدراتالتسويقية ارتفاعتكاليفمدخلتاالنتاج

هجرةالكفاءات ضعفالحوافزالمادية
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 الفصل الثالث

 تحليل جانب العرض في قطاع الصّحة
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 الصّحةالبرامج التدريبية المطبقة في قطاع أهم الجهات المزودة للتعليم والتدريب و 1.1

كلياتالمجتمعالتابعةلجامعةالبلقاء:هيجهاترئيسةتسعتدريبفياألردنفيتعليموالتنحصرأبرزالجهاتالمزودةلل

وجمعيةالعون،ونقابةالممرضينونقابةالصيادلةاألردنيةلجمعيةالمستشفياتإضافةوالجامعاتالحكوميةوالخاصة،،التطبيقية

تتولىتدريبالصحية التي والمستشفياتالجامعية الصحة إلىوزارة باإلضافة الذينسيتضحوناألطباء، البندالمقيمين في

(3.2).

 حسب الدراسة أظهرت )34)رقمالجدولكما لألعوام للتدريب المزودة الجهات خريجي غالبية أن )2012-2014)

البرامج البرنامج،ولكافة التعليم،وبغضالنظرعنمدة تلقوا التطبيقيةوالتدريبقد البلقاء جامعة المهنيمنكلياتالمجتمع/

.(%7(،فالجامعةالهاشميةبنسبة)%13يةبنسبة)(منجامعةالعلوموالتكنولوجيا،ثمالجامعةاألردن%22(،وقرابة)30%)

 (1014-1011: توزيع خريجي مزودي التعليم والتدريب حسب الجهة المزودة للتدريب لألعوام )(34 ) الجدول رقم

 المجموع 2014 2013 2012 الجهات المزودة للتدريب

 3231 1037 1061 1133 الجامعة االردنية

 5517 1763 1890 1864 ردنيةاألجامعة العلوم والتكنولوجيا 

 1746 550 630 566 الجامعة الهاشمية

 463 135 171 157 البيتآل جامعة 

 359 112 122 125 جامعة البلقاء التطبيقية

 781 276 249 256 جامعة مؤتة

 148 93 0 55 جامعة الحسين بن طالل

 211 96 50 65 جامعة جرش االهلية الخاصة

 909 315 332 262 جامعة الزيتونة

 360 204 84 72 األهليةجامعة الزرقاء 

 545 213 189 143 جامعة البتراء

 392 165 125 102 اإلسراءجامعة 

 389 143 136 110 جامعة العلوم التطبيقية

 134 55 49 30 إربدجامعة 

 753 282 199 272 األهليةعمان 

 379 130 124 125 جامعة فيالدلفيا

 7643 2790 2517 2336 كليات المجتمع/ جامعة البلقاء التطبيقية

 9 9 0 0 األردنيةجمعية المستشفيات 

 1255 261 299 695 نقابة الممرضين والممرضات والقابالت القانونيات

 115 20 35 60 جمعية العون الصحية

 25339 8649 8262 8428 المجموع
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 (1014-1011: توزيع خريجي مزودي التعليم والتدريب حسب الجهة المزودة للتعليم والتدريب لألعوام )( 17)الشكل رقم

 

 :توزيع خريجي مزودي التعليم والتدريب حسب الجهة المزودة للتعليم والتدريب والجنس لمجموع األعوام (35 )الجدول رقم

(1011-1014) 

 المجموع أنثى ذكر الجهات المزودة للتدريب

 3231 2494 737 األردنيةالجامعة 

 5517 3346 2171 األردنيةجامعة العلوم والتكنولوجيا 

 1746 1154 592 الجامعة الهاشمية

 463 307 156 البيتآل جامعة 

 359 275 84 جامعة البلقاء التطبيقية

 781 352 429 جامعة مؤتة

 148 142 6 بن طالل جامعة الحسين

 211 80 131 الخاصةاألهلية جامعة جرش 

 909 449 460 جامعة الزيتونة

 360 270 90 األهليةجامعة الزرقاء 

 545 315 230 جامعة البتراء

 392 163 229 اإلسراءجامعة 

 389 260 129 جامعة العلوم التطبيقية

 134 78 56 إربدجامعة 

 753 488 265 األهليةعمان 

 379 252 127 جامعة فيالدلفيا

 7643 5398 2245 كليات المجتمع/ جامعة البلقاء التطبيقية

 9 0 9 األردنيةجمعية المستشفيات 

 1255 457 798 نقابة الممرضين

 115 21 94 جمعية العون الصحية

 25339 16301 9038 المجموع

 

30% 

5% 
1% 

0% 

48% 

16% 

جامعةالبلقاءالتطبيقية/كلياتالمجتمع نقابةالممرضين جمعيةالعونالصحية

جمعيةالمستشفياتاالردنية الجامعاتالحكومية الجامعاتالخاصة
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 مزودي التعليم والتدريب حسب الجهة المزودة للتعليم والتدريب والجنس لمجموع األعوام : توزيع خريجي(18 )الشكل رقم

 (1011-1014) 

(خريجا 25,339(برنامجا تدريبيا ،وبلغعددخريجيهاقرابة)41بلغعددالبرامجالتدريبيةالخاصةبهذاالقطاعنحو)

 األعوام )(2014-2012)خلل 36منهم برنامج ) )بإجمالي)*(عاملينإعداد خريج23,969خريجين كانت.لنفسالفترةا (

 األكبرالنسبة من تخرجوا قد منهم %18)ممرضقانونيبرنامج برنامج ثم ،) %15.3)الصيدلة برنامج يليه األطباء(،

 .(%8.2)مساعدوصيدلي،ثم(%9)وبرنامجممرضمشارك(،%10.2)الممارسونالعامون

 (1014-1011)لألعوام  الصّحةالتدريبية المطبقة في قطاع التعليمية و: البرامج 36) )الجدول رقم

 المجموع 2014 2013 2012 البرنامج التدريبي

 81 4 33 44 مدراء الخدمات الصحية

 2454 781 798 875 الممارسون العامون األطباء

 9 9 0 0 يون في التمريضاالختصاص

 4313 1385 1415 1513 ممرض قانوني

 86 9 32 45 يون في التوليد )القبالة(االختصاص

 104 39 29 36 البيطريون األطباء

 1007 357 308 342 سناناأل أطبااء

 3676 1405 1174 1097 الصيدالني

 525 177 189 159 دكتور صيدلي

 526 147 209 170 اختصاصيو العالج الطبيعي

 440 169 116 155 والحمية الغذائيةاختصاصيو التغذية 

 415 131 137 147 يون في معالجة السمع والنطقاالختصاص

 59 26 33 0 فني سمعيات ومعالجة النطق

 136 59 31 46 يون في البصر والنظارات الطبيةاالختصاص

 1101 408 381 312 مدير المختبر/ رئيس قسم المختبر/ مسؤول المختبر

25% 

9% 

1% 
0% 

46% 

19% 

 ذكور

جامعةالبلقاءالتطبيقية/كلياتالمجتمع نقابةالممرضين

جمعيةالعونالصحية جمعيةالمستشفياتاالردنية

الجامعاتالحكومية الجامعاتالخاصة

33% 

3% 

0% 

0% 50% 

14% 

 اناث

جامعةالبلقاءالتطبيقية/كلياتالمجتمع نقابةالممرضين

جمعيةالعونالصحية جمعيةالمستشفياتاالردنية

الجامعاتالحكومية الجامعاتالخاصة
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 المجموع 2014 2013 2012 البرنامج التدريبي

 368 136 130 102 أشعةفني تكنولوجيا 

 344 115 144 85 فني معالجة وظيفية

 40 14 18 8 صناعيةأطراف فني 

 192 85 58 49 فنيو التصوير الطبي والمعالجة

 275 85 91 99 فنيو المختبرات الطبية وعلم األمراض

 645 208 225 212 فني مختبرات طبية/ أنسجة

 1959 684 666 609 مساعدو صيدلي

 100 22 38 40 األسنانفني 

 127 51 58 18 مرشد صحة اسنان

 277 98 108 71 مختبرات أسنان

 2189 694 692 803 ممرض مشارك

 558 301 155 102 مساعدو اختصاصيي القبالة

 582 288 176 118 فنيو  السجالت الطبية والمعلومات  الصحية

 367 158 123 86 فنيو فحص النظر والبصريات

 72 0 49 23 تعقيمفني 

 155 71 39 45 مراقبة صحية

 156 66 62 28 واإلنعاشفنيو التخدير 

 456 185 147 124 العاملون في االسعاف

 11 0 11 0 صناعيةأطراف مساعد فني 

 123 1 46 76 فني عمليات

 41 0 7 34 فني تنفسية

 23969 8368 7928 7673 المجموع

.وظيفيالتوصيفالكافيةإلعطاءخريجيهاوهيمدةوأكثر(ا شهر12العاملين)مدتهاإعدادبرامج*
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 ألعوام ل الصّحةدريب حسب البرامج التدريبية المطبقة في قطاع عليم والتالجهات المزودة للتخريجي : توزيع 19 ))الشكل رقم

(1011-1014) 



 خريجيالبرامج بلغعدد أخرى، ومنناحية القطاعالتعليمية بهذا الخاصة الذكور ،التدريبية ا شهر12والتيمدتها

)فأكثر خريج8,146نحو ا ( األعوام و.(2014-2012)خلل برنامج من تخرجوا منهم الغالبة قانونيالنسبة ممرض

فيالمقابل،بلغعددخريجات.(%13.8)الصيدلة(،يليهبرنامج%18)الممارسونالعاموناألطباء(،ثمبرنامج20.3%)

منهنتخرجنمنو.(2014-2012)خريجةخللاألعوام(15,823)قرابةالصّحةالبرامجالتدريبيةفيقطاع نسبةكبيرة

.(%11)ممرضمشارك(،ثمبرنامج%16)الصيدلة(،ثمبرنامج%16.8)ممرضقانونيبرنامج
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حسب  الصّحةدريب ضمن البرامج التدريبية المطبقة في قطاع عليم والتالجهات المزودة للتخريجي : توزيع (20)رقمالشكل 

 (1014-1011)الجنس لألعوام 

 

 
 الصّحةدريب الذكور حسب أبرز البرامج التدريبية المطبقة في قطاع عليم والت: خريجو الجهات المزودة للت21))الشكل رقم

 (1014-1011)   لألعوام
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 الصّحةالتدريبية المطبقة في قطاع التعليمية و دريب حسب أبرز البرامجتعليم والت: خريجات الجهات المزودة لل22))الشكل رقم

 لألعوام

 (1011-1014) 

 

 للتتوزعخريجو والتالجهاتالمزودة عليم )اإلقليمحسبالصّحةدريبفيقطاع %57بنحو في ) وإقليم كانتالوسط،

%37)النسب %6)و( في ) التواليإقليمي على والجنوب للت.الشمال المزودة الجهات خريجو توزع أخرى ناحية عليممن

فيالجنوب(،ونحو%7فيالشمالو%37الوسطوإقليمفي%56(ذكور)%34دريبفيهذاالقطاعجندريا بواقع)والت

.فيالجنوب(%6فيالشمالو%37الوسطوقليمإفي%57)إناث(66%)
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الصيدالني

ممرضقانوني

مساعدوصيدلي

ممرضمشارك

االطباءالممارسونالعامون

رئيسقسمالمختبر/مديرالمختبر

أنسجة/فنيمختبراتطبية

اختصاصيوالتغذيةوالحميةالغذائية

 إقليم الوسط
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 اإلقليمو الصّحةدريب حسب أبرز البرامج التدريبية المطبقة في قطاع عليم والت: خريجو الجهات المزودة للت23) )الشكل رقم

 (1014-1011)لألعوام 

 

إقليمالتدريبيةفيكلالتعليميةو(يبينالبرامج37)رقمالجدولفإنعلىحدة،إقليمأمافيمايتصلبالبرامجالمقدمةفيكل

توزعواضمن،الوسطإقليمفيخريجا وخريجة(13632عامتخرج)وعلىنحو.(2014-2012)وأعدادخريجيهالألعوام

برنامج،برامجتدريبيةمختلفة فيالمقابل،بلغعدد.مساعدوصيدلي،يليهبرنامجقانونيممرض،ثمبرنامجالصيدلةأبرزها

 مزودي وخريجي التعليم لألعوام (2014-2012)التدريب في )إقليم قرابة 8,885الشمال توزعوا خريجا  ضمن( بأغلبية

ممرضقانونيبرنامج ثم بر، الصيدلةاألطباءنامج ثم العامون، .الممارسون في أما الخريجينإقليم عدد بلغ فقد الجنوب

.الممارسونالعامون،ثمممرضمشاركاألطباء،ثمممرضقانونيرنامج(خريجا غالبيتهممنب1,452)

 لألعوام  اإلقليمحسب البرنامج و الصّحةالتدريبية المطبقة في قطاع التعليمية و البرامجخريجي : توزيع (37  )الجدول رقم

(1011-1014) 

 البرنامج التدريبي

 إقليم الوسط

 المجموع

 إقليم الشمال

 المجموع

 إقليم الجنوب

 المجموع

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
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2
0

1
3
 

2
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1
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 مدراء الخدمات الصحية
   

0 44 33 4 81 
   

0 

 425 161 136 128 1134 325 353 456 895 295 309 291 الممارسون العامون األطباء

 9 9 0 0 يون في التمريضاالختصاص
   

0 
   

0 

 504 208 113 183 1633 516 560 557 2176 661 742 773 ممرض قانوني

 يون في التوليد )القبالة(االختصاص
   

0 45 32 9 86 
   

0 

 البيطريون األطباء
   

0 36 29 39 104 
   

0 

 661 240 215 206 346 117 93 136 األسنان أطبااء
   

0 

 998 354 325 319 2678 1051 849 778 الصيدالني
   

0 

 248 78 94 76 277 99 95 83 دكتور صيدلي
   

0 

1633 

1134 

998 

678 

661 

347 

313 

ممرضقانوني

االطباءالممارسونالعامون

الصيدالني

ممرضمشارك

اطباءاالسنان

مساعدواختصاصييالقبالة

فنيوالسجلتالطبيةوالمعلومات
الصحية

 إقليم الشمال

504 

425 

185 

126 

105 

100 

ممرضقانوني

االطباءالممارسونالعامون

ممرضمشارك

فنيوالسجلتالطبيةوالمعلومات
الصحية

مساعدوصيدلي

أنسجة/فنيمختبراتطبية

 إقليم الجنوب
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 البرنامج التدريبي

 إقليم الوسط

 المجموع

 إقليم الشمال

 المجموع

 إقليم الجنوب

 المجموع

2
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2
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 270 67 104 99 256 80 105 71 اختصاصيو العالج الطبيعي
   

0 

 61 41 0 20 379 128 116 135 الغذائيةاختصاصيو التغذية والحمية 
   

0 

يون في معالجة السمع االختصاص

 والنطق
74 71 63 208 73 66 68 207 

   
0 

 فني سمعيات ومعالجة النطق
   

0 0 33 26 59 
   

0 

 اختصاصيو البصر والنظارات الطبية
   

0 46 31 59 136 
   

0 

 269 104 107 58 832 304 274 254 مدير المختبر/ رئيس قسم المختبر
   

0 

 216 72 79 65 152 64 51 37 فني تكنولوجيا أشعة
   

0 

 174 55 80 39 170 60 64 46 فني معالجة وظيفية
   

0 

 40 14 18 8 صناعيةأطراف فني 
   

0 
   

0 

 176 85 50 41 16 0 8 8 فنيو التصوير الطبي والمعالجة
   

0 

فنيو المختبرات الطبية وعلم 

 األمراض
99 91 85 275 

   
0 

   
0 

 100 42 29 29 38 18 12 8 507 148 184 175 فني مختبرات طبية/ أنسجة

 105 50 29 26 255 79 94 82 1599 555 543 501 مساعدو صيدلي

 فني األسنان
   

0 40 38 22 100 
   

0 

 127 51 58 18 أسنانمرشد صحة 
   

0 
   

0 

 7 0 6 1 144 45 59 40 126 53 43 30 مختبرات أسنان

 185 75 41 69 678 178 261 239 1326 441 390 495 ممرض مشارك

 347 204 75 68 211 97 80 34 مساعدو اختصاصيي القبالة
   

0 

 126 74 27 25 313 168 106 39 143 46 43 54 نيو  السجالت الطبية والمعلوماتف

 22 14 8 0 345 144 115 86 فنيو فحص النظر والبصريات
   

0 

 فني تعقيم
   

0 23 49 0 72 
   

0 

 130 71 32 27 25 0 7 18 مراقبة صحية
   

0 

 136 66 52 18 20 0 10 10 واإلنعاشفنيو التخدير 
   

0 

 137 55 53 29 319 130 94 95 اإلسعافالعاملون في 
   

0 

 11 0 11 0 صناعيةأطراف مساعد فني 
   

0 
   

0 

 123 1 46 76 فني عمليات
   

0 
   

0 

 41 0 7 34 فني تنفسية
   

0 
   

0 

 1452 610 381 461 8885 3062 3030 2793 13632 4696 4517 4419 المجموع
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.ا شهر48،حيثتراوحتبينأقلمنشهروالصّحةالتدريبفيقطاعالتعليمومزودوالتييقدمهاتنوعتمددالبرامج

 .%30بنسبةا شهر16،يليهاالبرامجالتيمدتها%34بنسبةبلغتا تدريبيا شهر32لكنالنسبةاألكبرمنالبرامجكانتمدتها

 
 1010حسب مدة البرنامج باألشهر لعام  الصّحةالتدريبية المطبقة في قطاع التعليمية و: البرامج 24) )الشكل رقم

 

فقدكشفتنتائجالدراسةعنأنالحدالصّحةالتدريبيةفيقطاعالتعليميةويتعلقبالمؤهلالعلميلخريجيالبرامجوفيما

.ةتدريبيالالتعليميةومجابرالوفيكل(2014-2012)ألعوامللعلميللمقبولينفيهذهالبرامجكانالتوجيهياألدنىللمؤهلا

للتوبالتعمقأكثرفيكلجهةمن والتالجهاتالمزودة التيتقدمهاالتعليميةودريبللطلععلىالبرامجعليم ،التدريبية

مساعدوصيدليو،ممرضمشارك(،الذييظهرأنبرنامج38)رقمالجدولوعددخريجيكلبرنامجعلىالنحوالمبينفي

فيجامعةإقباال وُيَعدبرنامجطباألسنانوالصيدلةاألكثر.كلياتالمجتمعلدىالمتدربينوالطلبةفيإقباال هيالبرامجاألكثر

 .ردنيةمنالطلبةفيالجامعةاألاألكثرإقباال الطبالعاموالصيدلةبرنامجاالعلوموالتكنولوجيا،بينماُيعد
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التدريبي التعليمي و دريب والبرنامجعليم والتالتدريب حسب الجهة المزودة للتالتعليم و مزودي و: خريج38))الجدول رقم

 (1014-1011)لألعوام 

 عدد الخريجين التدريبيالتعليمي و البرنامج تدريبتعليم والالجهات المزودة لل

 كليات المجتمع/ جامعة البلقاء التطبيقية

 192 فنيو التصوير الطبي والمعالجة

 645 فني مختبرات طبية/ أنسجة

 1959 مساعدو صيدلي

أسنانمرشد صحة   127 

 147 مختبرات أسنان

 2189 ممرض مشارك

 558 مساعدو اختصاصيي القبالة

 582 فنيو  السجالت الطبية والمعلومات  الصحية

 367 فنيو فحص النظر والبصريات

 72 فني تعقيم

 155 مراقبة صحية

واإلنعاشفنيو التخدير   156 

اإلسعافالعاملون في   319 

صناعيةأطراف مساعد فني   11 

 123 فني عمليات

 41 فني تنفسية

 الخاصةاألهلية جامعة جرش 
 150 ممرض قانوني

 61 اختصاصيو التغذية والحمية الغذائية

 جامعة العلوم التطبيقية

 101 ممرض قانوني

 284 الصيدالني

 4 اختصاصيو التغذية والحمية الغذائية

 األردنيةجامعة العلوم والتكنولوجيا 

 81 مدراء الخدمات الصحية

الممارسون العامون األطباء  1134 

 801 ممرض قانوني

يون في التوليد )القبالة(االختصاص  86 

البيطريون األطباء  104 

األسنان أطبّاء  661 

 704 الصيدالني

 248 دكتور صيدلي

 270 اختصاصيو العالج الطبيعي

يون في معالجة السمع والنطقاالختصاص  207 

 59 فني سمعيات ومعالجة النطق

يون في البصر والنظارات الطبيةاالختصاص  136 
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 عدد الخريجين التدريبيالتعليمي و البرنامج تدريبتعليم والالجهات المزودة لل

 269 مدير المختبر/ رئيس قسم المختبر/ مسؤول المختبر

 

 

 

 216 فني تكنولوجيا أشعة

 174 فني معالجة وظيفية

 100 فني األسنان

 130 مختبرات أسنان

 137 العاملون في االسعاف

 جامعة الزيتونة
 438 ممرض قانوني

 471 الصيدالني

 األهليةجامعة الزرقاء 

 213 ممرض قانوني

 37 الصيدالني

 110 مدير المختبر/ رئيس قسم المختبر/ مسؤول المختبر

 148 ممرض قانوني جامعة الحسين بن طالل

 جامعة البتراء
 475 الصيدالني

 70 اختصاصيو التغذية والحمية الغذائية

 اإلسراءجامعة 
 110 ممرض قانوني

 282 الصيدالني

 463 ممرض قانوني البيتآل جامعة 

 134 ممرض قانوني جامعة اربد

 الجامعة الهاشمية

الممارسون العامون األطباء  375 

 620 ممرض قانوني

 106 اختصاصيو العالج الطبيعي

التغذية والحمية الغذائيةاختصاصيو   110 

 285 مدير المختبر/ رئيس قسم المختبر/ مسؤول المختبر

 152 فني تكنولوجيا أشعة

 98 فني معالجة وظيفية

 األهليةعمان 

 255 ممرض قانوني

 374 الصيدالني

يون في معالجة السمع والنطقاالختصاص  77 

المختبرمدير المختبر/ رئيس قسم المختبر/ مسؤول   47 

 جامعة فيالدلفيا
 85 ممرض قانوني

 294 الصيدالني

 جامعة مؤتة
الممارسون العامون األطباء  425 

 356 ممرض قانوني

 األردنيةالجامعة 
الممارسون العامون األطباء  520 

 439 ممرض قانوني
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 عدد الخريجين التدريبيالتعليمي و البرنامج تدريبتعليم والالجهات المزودة لل

األسنان أطبّاء  346 

 755 الصيدالني

 277 دكتور صيدلي

العالج الطبيعياختصاصيو   150 

 195 اختصاصيو التغذية والحمية الغذائية

يون في معالجة السمع والنطقاالختصاص  131 

 306 مدير المختبر/ رئيس قسم المختبر/ مسؤول المختبر

 72 فني معالجة وظيفية

صناعيةأطراف فني   40 

 جامعة البلقاء التطبيقية
مسؤول المختبرمدير المختبر/ رئيس قسم المختبر/   84 

 275 فنيو المختبرات الطبية وعلم األمراض

يون في التمريضاالختصاص األردنيةجمعية المستشفيات   9 

 نقابة الممرضين

 9 قسطرة قلبية

وتخطيط قلبإنعاش   965 

 30 ممرض خداج

 57 ممرض ضبط عدوى

 60 ممرض تنفس

 31 فني تعقيم

 103 العاملون في االسعاف

 جمعية العون الصحية

يون في التمريضاالختصاص  53 

 15 قسطرة قلبية

 47 فني تنفسية

 25339 المجموع

 

 وتجدر اإلشارة إلى أن األطباءتدريب الصحةالمقيمين وزارة مستشفيات في ،يتم باإلضافة األردنيةإلى الجامعة مستشفى

.( (3.2رقمفيالبندوسيتبينذلك.جامعيهللاالعبدالمؤسسومستشفىالملك

 



77 
 

 

 

 
 

0
100
200
300
400
500
600
700
800

 الجامعة األردنية

0

200

400

600

800

1000

1200

 جامعة العلوم والتكنولوجيا

0

100

200

300

400

500

600

700

االطباءالممارسون
العامون

ممرضقانوني اختصاصيوالعلج
الطبيعي

اختصاصيوالتغذية
والحميةالغذائية

رئيس/مديرالمختبر
مسؤول/قسمالمختبر

المختبر

فنيتكنولوجياأشعة فنيمعالجةوظيفية

 الجامعة الهاشمية



78 
 

 

 

 

   دريب والبرنامج التدريبي لألعوام عليم والتالتدريب حسب الجهة المزودة للتالتعليم و: توزيع خريجي مزودي (25 )الشكل رقم

(1011-1014) 
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دريبمنحيثنسبةالمحتوىالتطبيقيفيكلبرنامج،وجدأنعليموالتوبمراجعةالبياناتالواردةمنالجهاتالمزودةللت

بينمابلغتنسبةالخريجينالذين،(75-70%)نسبةالمحتوىالتطبيقيفيها منخريجيمراكزالتدريبقدتلقواتدريب(46%)

 .(34%)قرابة81%أكثرمنفيهنسبةالمحتوىالتطبيقيا تلقواتدريب

 التدريب حسب نسبة المحتوى التطبيقي والبرنامج التدريبي لألعوام التعليم و :توزيع خريجي مزودي( 39 )الجدول رقم

(1011-1014) 

 عدد الخريجين التدريبيالتعليمي و البرنامج نسبة المحتوى التطبيقي

0-30 

 62 يون في التمريضاالختصاص

 15 قسطرة قلبية

 47 فني تنفسية

70-75 

 9 قلبيةقسطرة 

 965 وتخطيط قلبإنعاش 

 30 ممرض خداج

 440 اختصاصيو التغذية والحمية الغذائية

 57 ممرض ضبط عدوى

 60 ممرض تنفس

 103 فني تعقيم

 422 العاملون في االسعاف

 81 مدراء الخدمات الصحية

 192 فنيو التصوير الطبي والمعالجة

 1879 فني مختبرات طبية

 1959 صيدليمساعدو 

 127 أسنانمرشد صحة 

 147 مختبرات أسنان

 2189 ممرض مشارك

 644 اختصاصيي القبالة ومساعديهم

 582 فنيو  السجالت الطبية والمعلومات  الصحية

 367 فنيو فحص النظر والبصريات

 155 مراقبة صحية

 156 فنيو التخدير واالنعاش

 11 صناعيةأطراف مساعد فني 

 123 فني عمليات

 41 فني تنفسية

 59 فني سمعيات ومعالجة النطق

 100 فني األسنان

76-80 

 136 يون في البصر والنظارات الطبيةاالختصاص

 95 مدير المختبر/ رئيس قسم المختبر/ مسؤول المختبر

 368 فني تكنولوجيا أشعة

 137 العاملون في االسعاف

 3676 الصيدالني

 526 اختصاصيو العالج الطبيعي

 338 يون في معالجة السمع والنطقاالختصاص

 344 فني معالجة وظيفية

 525 دكتور صيدلي

81 + 
 77 يون في معالجة السمع والنطقاالختصاص

 40 فني اطراف صناعية
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 عدد الخريجين التدريبيالتعليمي و البرنامج نسبة المحتوى التطبيقي

 47 مدير المختبر/ رئيس قسم المختبر/ مسؤول المختبر

 4313 ممرض قانوني

 130 أسنان مختبرات

 1007 االسنان أطبّاء

 2454 الممارسون العامون األطباء

 104 البيطريون  األطباء
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 التدريب حسب نسبة المحتوى التطبيقي والبرنامج التدريبي لألعوام التعليم و: توزيع خريجي مزودي (26 )الشكل رقم

(1011-1014) 



 مزودي خريجي غالبية أن حيثنجد األقاليم، مستوى على التحليل في التعمق وويمكن أقاليمالتعليم التدريبفيجميع

.فأكثر81%تدريبنسبةمحتواهالتطبيقييليه،(75-70)%المملكةتلقواتدريبا نسبةمحتواهالتطبيقي

 (1014-1011)لألعوام  اإلقليمالتدريب حسب نسبة المحتوى التطبيقي والتعليم و مزودي: توزيع خريجي (40 )الجدول رقم

 اقليم الجنوب اقليم الشمال اقليم الوسط نسبة المحتوى التطبيقي

0-30 124 
  

70-75 7538 2837 523 

76-80 3759 2386 0 

81 + 3581 3662 929 

 1452 8885 15002 المجموع
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 (1014-1011)لألعوام  اإلقليمالتدريب حسب نسبة المحتوى التطبيقي والتعليم و: توزيع خريجي مزودي (27 )الشكل رقم

 

للت وفيما والتيتعلقبنسبةخريجيالجهاتالمزودة الجهاتضمنالبرامجإلىدريبعليم لهذه االستيعابية التعليميةالطاقة

.التعليميةةالبرامجالتدريبيفيجميع100%دونجميعها،نلحظأنهاالصّحةالتدريبيةالتيتقدمهافيقطاعو

التدريب حسب نسبة الخريجين للطاقة االستيعابية والبرنامج التدريبي في التعليم و :توزيع خريجي مزودي41) )الجدول رقم

 (1014-1011)اقليم الوسط لألعوام 

 البرنامج التدريبي
الطاقة 

 االستيعابية

أعداد  

الخريجين

2012 

نسبة الخريجين 

 للطاقة
 االستيعابية

أعداد  

 الخريجين

2013 

نسبة الخريجين 

 للطاقة
 االستيعابية

أعداد  

 الخريجين

2014 

نسبة الخريجين 

للطاقة 

 االستيعابية

 %46 295 %48 309 %45 291 640 الممارسون العامون األطباء

 %6 22 %4 15 %7 25 350 يون في التمريضاالختصاص

 %34 661 %38 742 %39 773 1,960 ممرض قانوني

 %0 0 %0 0 %24 24 100 قسطرة قلبية

 %44 261 %35 211 %82 493 600 انعاش وتخطيط قلب

 %0 0 %34 17 %26 13 50 ممرض خداج

 %37 117 %29 93 %43 136 320 االسنان أطبااء

 %42 1051 %34 849 %31 778 2,480 الصيدالني

 %41 99 %40 95 %35 83 240 دكتور صيدلي

 %33 80 %44 105 %30 71 240 اختصاصيو العالج الطبيعي

 %16 128 %15 116 %17 135 800 اختصاصيو التغذية والحميات

 %26 63 %30 71 %31 74 240 اختصاصيو معالجة السمع والنطق

 %33 304 %30 274 %28 254 920 رئيس المختبرمدير المختبر/ 

 %40 64 %32 51 %23 37 160 فني تكنولوجيا أشعة

 %38 60 %40 64 %29 46 160 فني معالجة وظيفية

 %18 14 %23 18 %10 8 80 صناعيةأطراف فني 

 %0 0 %10 8 %10 8 80 فنيو التصوير الطبي والمعالجة

 %71 85 %76 91 %83 99 120 فنيو المختبرات الطبية 

1% 

50% 

25% 

24% 

 إقليم الوسط

(0-30)% (70-75)%

(76-80)% (81+)%

32% 

27% 

41% 

 إقليم الشمال

(70-75)% (76-80)% (81+)%

0% 

36% 

0% 
64% 

 إقليم الجنوب

(0-30)% (70-75)%

(76-80)% (81+)%
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 البرنامج التدريبي
الطاقة 

 االستيعابية

أعداد  

الخريجين

2012 

نسبة الخريجين 

 للطاقة
 االستيعابية

أعداد  

 الخريجين

2013 

نسبة الخريجين 

 للطاقة
 االستيعابية

أعداد  

 الخريجين

2014 

نسبة الخريجين 

للطاقة 

 االستيعابية

 %37 148 %46 184 %44 175 400 فني مختبرات طبية/ أنسجة

 %50 555 %48 543 %45 501 1,120 مساعدو صيدلي

 %32 51 %36 58 %11 18 160 أسنانمرشد صحة 

 %33 53 %27 43 %19 30 160 مختبرات أسنان

 %46 441 %41 390 %52 495 960 ممرض مشارك

 %0 0 %14 11 %58 46 80 ممرض ضبط عدوى

 %0 0 %0 0 %75 60 80 ممرض تنفس

 %40 97 %33 80 %14 34 240 مساعدو اختصاصيي القبالة

 %29 46 %27 43 %34 54 160 فنيو  السجالت الطبية والصحية

 %60 144 %48 115 %36 86 240 فنيو فحص النظر والبصريات

 %0 0 %0 0 %39 31 80 فني تعقيم

 %0 0 %9 7 %23 18 80 مراقبة صحية

 %0 0 %13 10 %13 10 80 فنيو التخدير واالنعاش

 %41 130 %48 154 %43 138 320 العاملون في االسعاف

 %0 0 %14 11 %0 0 80 صناعيةأطراف مساعد فني 

 %1 1 %58 46 %95 76 80 فني عمليات

 %3 7 %10 27 %19 54 280 فني تنفسية

 

 

 



84 
 

 
التدريب حسب نسبة الخريجين للطاقة االستيعابية والبرنامج التدريبي في التعليم و: توزيع خريجي مزودي 28) )الشكل رقم

 (1014-1011)الوسط لألعوام إقليم 

0% 50% 100% 150% 200% 250%

االطباءالممارسونالعامون

االختصاصيونفيالتمريض

ممرضقانوني
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انعاشوتخطيطقلب

ممرضخداج

اطباءاالسنان

الصيدالني

دكتورصيدلي

اختصاصيوالعلجالطبيعي

اختصاصيوالتغذيةوالحميات

اختصاصيومعالجةالسمعوالنطق

رئيسالمختبر/مديرالمختبر

فنيتكنولوجياأشعة

فنيمعالجةوظيفية

فنياطرافصناعية

فنيوالتصويرالطبيوالمعالجة

فنيوالمختبراتالطبيةواألمراض

أنسجة/فنيمختبراتطبية

مساعدوالصيدلي

مرشدصحةاسنان

مختبراتأسنان

ممرضمشارك

ممرضضبطعدوى

ممرضتنفس

مساعدواختصاصييالقبالة

فنيوالسجلتالطبيةوالصحية

فنيوفحصالنظروالبصريات

فنيتعقيم

مراقبةصحية

فنيوالتخديرواالنعاش

العاملونفياالسعاف

مساعدفنياطرافصناعية

فنيعمليات

فنيتنفسية

 اقليم الوسط

2012 2013 2014
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 يميالتعل التدريب حسب نسبة الخريجين للطاقة االستيعابية والبرنامجو  التعليم : توزيع خريجي مزودي42 ) )الجدول رقم

 (1014-1011)الشمال لألعوام إقليم التدريبي في و

 البرنامج التدريبي
الطاقة 

 االستيعابية
2012 

نسبة الخريجين 

 للطاقة االستيعابية
2013 

نسبة الخريجين 

 للطاقة االستيعابية
2014 

نسبة الخريجين 

 للطاقة االستيعابية

 %3 4 %21 33 %28 44 160 مدراء الخدمات الصحية

 %34 325 %37 353 %48 456 960 الممارسون العامون األطباء

 %54 516 %58 560 %58 557 960 ممرض قانوني

 %11 9 %40 32 %56 45 80 اختصاصيو التوليد )القبالة(

 %49 39 %36 29 %45 36 80 البيطريون األطباء

 %50 240 %45 215 %43 206 480 األسنان أطبّاء

 %44 354 %41 325 %40 319 800 الصيدالني

 %49 78 %59 94 %48 76 160 دكتور صيدلي

 %42 67 %65 104 %62 99 160 اختصاصيو العالج الطبيعي

 %51 41 %0 0 %25 20 80 اختصاصيو التغذية والحميات

 %43 68 %41 66 %46 73 160 اختصاصيو معالجة السمع والنطق

 %16 26 %21 33 %0 0 160 فني سمعيات ومعالجة النطق

 %37 59 %19 31 %29 46 160 اختصاصيو البصر والنظارات الطبية

 %43 104 %45 107 %24 58 240 مدير المختبر/ رئيس قسم المختبر

 %45 72 %49 79 %41 65 160 فني تكنولوجيا أشعة

 %34 55 %50 80 %24 39 160 فني معالجة وظيفية

 %53 85 %31 50 %26 41 160 فنيو التصوير الطبي والمعالجة

 %23 18 %15 12 %10 8 80 فني مختبرات طبية/ أنسجة

 %49 79 %59 94 %51 82 160 مساعدو صيدلي

 %28 22 %48 38 %50 40 80 فني األسنان

 %19 45 %25 59 %17 40 240 مختبرات أسنان

 %32 178 %47 261 %43 239 560 ممرض مشارك

 %51 204 %19 75 %17 68 400 مساعدو اختصاصيي القبالة

 %42 168 %27 106 %10 39 400 فنيو  السجالت الطبية و الصحية

 %18 14 %10 8 %0 0 80 فنيو فحص النظر والبصريات

 %0 0 %31 49 %14 23 160 فني تعقيم

 %44 71 %20 32 %17 27 160 مراقبة صحية

 %41 66 %33 52 %11 18 160 واإلنعاشفنيو التخدير 

 %34 55 %33 53 %18 29 160 اإلسعافالعاملون في 
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حسب نسبة الخريجين للطاقة االستيعابية والبرنامج التدريبي في التعليم والتدريب : توزيع خريجي مزودي 29 ))الشكل رقم

 (1014-1011)اقليم الشمال لألعوام 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180%

مدراءالخدماتالصحية

االطباءالممارسونالعامون

ممرضقانوني

(القبالة)اختصاصيوالتوليد

االطباءالبيطريون

اطباءاالسنان

الصيدالني

دكتورصيدلي

اختصاصيوالعلجالطبيعي

اختصاصيوالتغذيةوالحميات

اختصاصيومعالجةالسمعوالنطق

فنيسمعياتومعالجةالنطق

اختصاصيوالبصروالنظاراتالطبية

رئيسقسمالمختبر/مديرالمختبر

فنيتكنولوجياأشعة

فنيمعالجةوظيفية

فنيوالتصويرالطبيوالمعالجة

أنسجة/فنيمختبراتطبية

مساعدوصيدلي

فنياألسنان

مختبراتأسنان

ممرضمشارك

مساعدواختصاصييالقبالة

فنيوالسجلتالطبيةوالصحية

فنيوفحصالنظروالبصريات

فنيتعقيم

مراقبةصحية

فنيوالتخديرواالنعاش

العاملونفياالسعاف

 إقليم الشمال

2012 2013 2014
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التعليمي التدريب حسب نسبة الخريجين للطاقة االستيعابية والبرنامج التعليم و: توزيع خريجي مزودي (43)الجدول رقم

 (1014-1011)التدريبي في اقليم الجنوب لألعوام و

 البرنامج التدريبي
الطاقة 

 االستيعابية
2012 

نسبة الخريجين 

 للطاقة
 االستيعابية

2013 
نسبة الخريجين 

للطاقة 

 االستيعابية
2014 

نسبة الخريجين 

 للطاقة
 االستيعابية

 %50 161 %43 136 %40 128 320 الممارسون العامون األطباء

 %37 208 %20 113 %33 183 560 ممرض قانوني

 %53 42 %36 29 %36 29 80 فني مختبرات طبية/ أنسجة

 %31 50 %18 29 %16 26 160 مساعدو صيدلي

 %0 0 %8 6 %1 1 80 مختبرات أسنان

 %47 75 %26 41 %43 69 160 ممرض مشارك

 %46 74 %17 27 %16 25 160 الصحية فنيو  السجالت الطبية والمعلومات

 

 

التعليمي التدريب حسب نسبة الخريجين للطاقة االستيعابية والبرنامج التعليم و: توزيع خريجي مزودي (30 )الشكل رقم

 (1014-1011)التدريبي في اقليم الجنوب لألعوام و

 

فقدكشفتالنتائجعنأندريبفيتدريبهمورفعكفاءتهم،عليموالتودورالجهاتالمزودةللتاإلعاقاتأمافيمايتصلبذوي

 التدريبعنفرصالتعليمووبسؤالمزودي.اإلعاقاتتخدمذويبرامجتدريبيةأيالتقدملتدريبللتعليمواالجهاتالمزودة

.لتقديمبرامجتدريبيةا أيجهةاستعدادتبِدالتدريبالمستقبليةلهذهالفئةمنالمجتمع،لم
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 االختصاص طّباءالبرامج التعليميه أل 1.2

  االختصاصتهدفبرامج المقدمة من والصحةوزارة مستشفى واألردنيةالجامعة الملك هللاعبدالمؤسسمستشفى

أنعددإلىالثلثجهاتهذهال منالمقدمةحيثأشارتالبيانات.فيمختلفالتخصصاتاالختصاصأطّباءإعدادلىإالجامعي

الجدولرقم)اختصاص(طبيب809بلغ)الصحةوزارةمن(2018-2016)المتوقعاستكمالاختصاصهماالختصاصأطّباء

44 مستشفى من تخرجهم متوقع )األردنيةالجامعة(، بواقع 135لنفسالفترة طبيب رقم)اختصاص( متوقع45الجدول ،)

الجدول)اختصاص(طبيب114)سيكونبواقعجامعيهللاالعبدالمؤسسمستشفىالملكمن(2018-2016)لألعوامتخرجهم

   .(44رقم

 (1018-1016) الصحة وزارةالمتوقع تخرجهم من  االختصاص أطّباء: (44 )الجدول رقم

 المجموع  انهى تدريبه  سنة 5 سنة 4 سنة 3  

 72 17 15 19 21 الجراحة العامة

 2     2   وأعصابجراحة 

 81 31 20 18 12 جراحة العظم

 98 26 26 23 23 نسائية وتوليدأمراض 

 37 17 6 9 5 وحنجرةأنف وأذن 

 50 18   19 13 جراحة عيون

 97 39   21 37 باطنيةأمراض 

 81 47   19 15 أطفال

 34 13   11 10 جلديةأمراض 

 13 4   5 4 نفسيةأمراض 

 45 13   17 15 تشخيصيةأشعة 

 1 1       عالجيةأشعة 

 91 36   40 15 تخدير

 8 3   3 2 وتأهيلطب طبيعي 

 3     2 1 أنسجةمقيم باثولوجي 

 19 2 8 7 2 جراحة كلى ومسالك بولية

 42 8   18 16 أسرةطب 

 8 3   3 2 طب شرعي

 22 6   11 5 وطوارئإسعاف 

 5 1     4 طب مجتمع

 809 285 75 247 202 المجموع
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 (1018-116) األردنية الجامعةالمتوقع تخرجهم من مستشفى  االختصاص أطّباء: (45 )الجدول رقم 

4سنه  3سنه  التخصص 5سنه    المجموع 

 17  8 9 الباطنية 

 13  5 8 أطفال 

 3  1 2 مختبرات وطب شرعي 

 6  2 4 األسنان طب اختصاصات 

 25  7 18 إنعاش تخدير و

 18 5 5 8 الجراحة العامة

 25 6 9 10 الجراحة الخاصة 

 16 2 10 4 نسائية وتوليد

 4  2 2 والطب النووي األشعة 

 0  0 0 طب تأهيل 

 8  4 4 الحوادث والطوارئ

 135 13 53 69 المجموع

 

 (1018-1016) الجامعيهللا  عبدالمؤسس مستشفى الملك المتوقع تخرجهم من  االختصاص أطّباء: (46 )الجدول رقم

4سنه  3سنه  التخصص 5سنه   6سنه    المجموع 

 14   5 6 3 الجراحة العامة

 4   1 2 1 المسالك البولية

 4     3 1 العيون

 5 0 1 3 1 األنف واألذن والحنجرة

 8 0 3 3 2 العظام

 4 0 2 1 1 جراحة الوجه والفكين

 13     2 11 الباطني

 4     2 2 الجلدية

 6   1 2 3 أمراض الدماغ واألعصاب

 6 1 1 2 2 جراحة الدماغ واألعصاب

 2   1 1 0 األمراض النفسية

 9     6 3 األطفال

 10   3 2 5 النسائية

 7     3 4 التخدير واإلنعاش

 1     0 1 الطوارئ

 3     1 2 األشعة

 4     2 2 األمراض والمختبرات

 10   4 6 األسنانطب 

 114 1 18 45 50 المجموع الكلي
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 الصّحةالعاملين في مهن قطاع إعداد برامج  1.1

 العاملينإعداد المهارات العامة المتضمنة في برامج  1.1.1

 47)رقمالجدوليبين والمتوافرة للتشغيل الداعمة المهاراتالعامة نحو( على المطكاف  التدريبية البرامج لدىفي بقة

للت والتالجهاتالمزودة التيتركزف.دريبعليم المطبقة للتشغيلالبرامج الداعمة المهاراتالعامة فيقليلة،على محدودية مع

.المهاراتالمتوفرةنفسها

 كاف   على نحوالتدريبية التعليمية و: المهارات العامة الداعمة للتشغيل والتي توفرها البرامج (47 )مالجدول رق

 كافي الشكل رقمالمهارات العامة الداعمة للتشغيل والمتوافرة ب البرنامج التدريبي

 .، مهارة استخدام الحاسوب، مهارات عدديةالمشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  مدراء الخدمات الصحية

 .ات، مهارة استخدام الحاسوب، مهارات عدديةالشكل رقممهارة االتصال، مهارة التحليل وحل الم الممارسون العامون األطباء

 يون في التمريضاالختصاص
مهارة ، مهارة التواصل باللغة االنجليزية، المشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل 

 .التخطيط والتنظيم وادارة الوقت، مهارة االبداع واالبتكار

 .، مهارة الحاسوب، مهارات عدديةالمشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  ممرض قانوني

 .اتالشكل رقممهارة االتصال، مهارة التحليل وحل الم قسطرة قلبية

 .، مهارة الحاسوب، مهارات عدديةالمشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  يون في التوليد )القبالة(االختصاص

 .، مهارة الحاسوب، مهارات عدديةالمشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  األسنان أطبّاء

 .، مهارة الحاسوب، مهارات عدديةالمشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  الصيدالني

 .، مهارة استخدام الحاسوب، مهارات عدديةالمشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  دكتور صيدلي

 .، مهارة الحاسوب، مهارات عدديةالمشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  اختصاصيو العالج الطبيعي

 .مهارة الحاسوب، مهارات عددية، المشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  اختصاصيو التغذية والحمية الغذائية

 .، مهارة الحاسوب، مهارات عدديةالمشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  يون في معالجة السمع والنطقاالختصاص

 .، مهارة الحاسوب، مهارات عدديةالمشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  فني سمعيات ومعالجة النطق

 .، مهارة الحاسوب، مهارات عدديةالمشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  البصر والنظارات الطبية اختصاصيو

 .، مهارة الحاسوب، مهارات عدديةالمشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  مدير المختبر/ رئيس قسم المختبر

 .، مهارة الحاسوب، مهارات عدديةشكالتالممهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  فني تكنولوجيا أشعة

 .مهارة الحاسوب، مهارات عددية ،المشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  فني معالجة وظيفية

 .، مهارة الحاسوب، مهارات عدديةالمشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  فني اطراف صناعية

 .المشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  فنيو التصوير الطبي والمعالجة

 .المشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  فني مختبرات طبية/ أنسجة

 .المشكالت مهارة االتصال، مهارة التحليل وحل مساعدو صيدلي

 .، مهارة الحاسوب، مهارات عدديةالمشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  فني األسنان
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 كافي الشكل رقمالمهارات العامة الداعمة للتشغيل والمتوافرة ب البرنامج التدريبي

 .المشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  مرشد صحة اسنان

 .، مهارة الحاسوب، مهارات عدديةالمشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  مختبرات أسنان

 .المشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  ممرض مشارك

 .المشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  مساعدو اختصاصيي القبالة

 .دارة الوقتإ، مهارة التخطيط والتنظيم والمشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  فنيو  السجالت الطبية والمعلومات  الصحية

 .دارة الوقتإو، مهارة التخطيط والتنظيم المشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  فنيو فحص النظر والبصريات

 .دارة الوقتإ، مهارة التخطيط والتنظيم والمشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  فني تعقيم

 .دارة الوقتإ، مهارة التخطيط والتنظيم والمشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  مراقبة صحية

 .دارة الوقتإ، مهارة التخطيط والتنظيم والمشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  نعاشفنيو التخدير واإل

 سعافالعاملون في اإل
دارة الوقت، مهارات إ، مهارة التخطيط والتنظيم والمشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل 

 .عددية

 .دارة الوقتإ، مهارة التخطيط والتنظيم والمشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  طراف صناعيةأمساعد فني 

 .دارة الوقتإ، مهارة التخطيط والتنظيم والمشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  فني عمليات

 .، مهارة التخطيط والتنظيم وادارة الوقتالمشكالتمهارة االتصال، مهارة التحليل وحل  فني تنفسية

 

 الصّحةبرامج رفع الكفاءة المقدمة في قطاع  1.1.2

للتتتنوعدوراترفع المقدمةمنالجهاتالمزودة رفعكفاءة(دورات6عامتمرصد)وبشكلدريب،عليموالتالكفاءة

للت مزودة جهات أربع من والتمقدمة )عليم نحو دربت المدني( المجتمع )مؤسسات ا متدرب(1,014دريب -2012)لألعوام

2014).

  1011الجهة المزودة للتدريب لعامحسب  دورات رفع الكفاءةفي : توزيع المتدربين 48) )الجدول رقم

اإلعدادبرامج   نقابة الصيادلة 
جمعية المستشفيات 

 األردنية

نقابة 

 الممرضين

جمعية العون 

 الصحية

  52   اإللمام في تخطيط القلب والصدمة الكهربائية

تحضير المستحضرات الصيدالنية من المواد الكيماوية وتوفير 

 .األدوية المناسبة واآلمنة للمرضى وتعزيز الصرف األمثل لها
61 

   

 0 52 0 61 المجموع

 

 1013حسب الجهة المزودة للتدريب لعامدورات رفع الكفاءة : توزيع المتدربين في (49 )الجدول رقم

اإلعدادبرامج   نقابة الصيادلة 

جمعية 

المستشفيات 

 األردنية

نقابة 

 الممرضين

جمعية العون 

 الصحية

  376   اإللمام في تخطيط القلب والصدمة الكهربائية

تحضير المستحضرات الصيدالنية من المواد الكيماوية وتوفير 

 .األدوية المناسبة واآلمنة للمرضى وتعزيز الصرف األمثل لها
19 

   

متابعة ومراقبة األدوية في المستودعات من حيث التخزين 

 واألرصدة الموجودة وتاريخ االنتهاء
17 

   

 0 376 0 36 المجموع
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 1014حسب الجهة المزودة للتدريب لعامدورات رفع الكفاءة : توزيع المتدربين في 50) )الجدول رقم

اإلعدادبرامج   نقابة الصيادلة 

جمعية 

المستشفيات 

 األردنية

نقابة 

 الممرضين

جمعية العون 

 الصحية

 10    تطبيق معايير ضبط الجودة

   93  مهارة وسرعة في تقديم اإلسعافات األولية الفورية والمتقدمة

  315   اإللمام في تخطيط القلب والصدمة الكهربائية

 20    المعرفة بمبادئ التحكم بالعدوى

تحضير المستحضرات الصيدالنية من المواد الكيماوية وتوفير 

 .المناسبة واآلمنة للمرضى وتعزيز الصرف األمثل لهااألدوية 
44 

   

متابعة ومراقبة األدوية في المستودعات من حيث التخزين 

 واألرصدة الموجودة وتاريخ االنتهاء
7 

   

 30 315 93 51 المجموع

 

تدريبية،ولكنُتعدالدورات(ساعة15-4تتراوحمدةدوراترفعالكفاءةالمقدمةمنالجهاتالمزودةللتدريببين)

يشّكلونساعاتأعلىحيث 5 بينمايعتبرعددالمتدربينالذينتلقوادوراترفعكفاءةمدتهاساعاتأكثرعددا ،10التيمدتها

( نسبته 47%ما من ) )إجمالي لألعوام .(2014-2012المتدربين وتجدر إلى اإلشارة الدوراتموجودة هذه نحوأن على

 في حصري إقليم المدنيهاُتقّدموالوسط المجتمع ونقابة،مؤسسات األردنية، المستشفيات وجمعية الصيادلة، نقابة وهي:

مقارنةمعالعام2013(فيالعام265%قدارتفعبمعدلنمو)المتدربينإجماليُيذكرأنو.الممرضين،وجمعّيةالعونالصحّية

ارتفعبمعدل)2012 ضمندوراترفعالكفاءةالمتدربونوقدتوزع.2013مقارنةمعالعام2014العام(في%19،كما

.(ذكور%42ونحو)إناث(%58بواقع)

 : توزيع المتدربين ضمن برامج االعداد المستقبلية حسب الجهة المزودة للتدريب (51 )الجدول رقم

 البرنامج التعليمي/ التدريبي
الصيادلةنقابة   

 المجموع
2017 2018 

 50 صيدالني تسويق
 

50 

 تسجيل الصيدلة
 

100 100 

 150 100 50 المجموع

 

برنامجيناحيةأخرى، من للعامينا (متدرب150عاملينبطاقةاستيعابية)إعدادأعلنتنقابةالصيادلةأنهاستقدممستقبل 

رفعأنجمعّيةالعونالصحّيةستقدمدورتيإلىوُيشار.وبرنامجتسجيلالصيدلةلةتسويق،وهمابرنامجصيد2018و2017

 .األولّيةالفوريةوالمتقّدمة،ودورةغسيلالكلىاإلسعافات(متدربفيمهارةوسرعةتقديم100كفاءةمستقبل لتدريب)

 الكفاءة المزمع تنفيذها مستقبال  حسب مسمى الدورة والجهة المزودةالطاقة االستيعابية لدورات رفع : (52 )الجدول رقم

 دورة رفع الكفاءة
 جمعية العون الصحية

2016 

 50 مهارة وسرعة في تقديم اإلسعافات األولية الفورية والمتقدمة

 50 غسيل كلى

 100 المجموع
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 الفصل الرابع

تقدير فجوة العرض والطلب في قطاع 

 الصّحة
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 التدريبية المتوفرة لهذه المهنو التعليمية  الفجوة بين االحتياجات التدريبية لكل مهنة  وبين البرامج 4.1

البرامج الفصلمنالدراسةمقارنة ويتناولهذا  أصحابالعملالتعليمية التييطلبها العاملينالمرادمنالتدريبية

،معالبرامجالتدريبيةالتيوفرتهاالجهاتالمزودةللتدريبخللاألعوام(2017-2015)لألعوامالصّحةفيقطاعتوظيفهم

.،وذلكبهدفمعرفةمدىالتقاربأوالتباعدبينماهومطلوبوماهومعروض(2012-2014)

وجودلعلىحقيقةخاصمنالمؤشراتالتيتدعلىنحودنعاموفياألرعلىنحويعتبرارتفاعمعدالتالبطالةو

تم،منخللهذهالدراسة،وقد.وجودفجوةبينالعرضوالطلبهيللوهلةاألولىهويفيقوىسوقالعمل،واألمرالبدخلل

العرضوالطلبفيقطاع بين الفجوة  المختلفةالصّحةتقصيمقدار .ومجاالتها عدد كشفتالنتائجعناآلتي: المنشآتوقد

( القطاع هذا في 4376العاملة عمالة بحجم منشأة ) )إجمالي 60614بلغ ) نحو.وعاملةعامل  الطلبوعلى حجم بلغ عام

 اإلجمالي (6245)نحو(2017-2015)لألعوام القطاع، هذا ضمن عمل فرصة بين الخاصمنشآتتوزعت القطاع

 ،والجامعات من356)إلىباإلضافة عمل فرصة 2678)واالختصاصأطّباء( للمهن فرصعمل األخرى( لدىالصحية

علىذلكيصبححجمالطلباإلجمالي).وزارةالصحة اإلجماليفيحينبلغحجمالعرض.فرصةعملفيالقطاع(9279وبناء 

(23969) إلى)(2014-2012)لألعوام باإلضافة العاملين، الصحةأطباءمقيمين(809لخريجيبرامجإعداد لدىوزارة

ا (طبيب114و)األردنيةالجامعةلدىمستشفىا مقيما (طبيب135)أيضا (و2018-2016)األعوامتدريبيهمخللإنهاءعقمتو

إلىر،األمرالذييشي(25027وبالتاليأصبححجمالعرضاإلجمالي)،لجامعيهللاالدىمستشفىالملكالمؤسسعبدا مقيم

فقط(37.1%)كفائضعرض،ممايعنيأنالسوققادرعلىاستيعابمانسبته(15748)تقدربنحووجودفجوةعدديةكبيرة

ويعكسذلكضعفالتخطيط.سيكونونعاطلينعنالعمل(62.9%)بينمايتوقعأنباقيالنسبةوهيحوالي،منحجمالعرض

الصحي القطاع في واستثمارها البشرية الموارد تنمية الجهاتاللدىبين وةمزودكافة جاالتوفيمختلفم،التدريبللتعليم

.البرامجالمطلوبة

إلىوتجدر الفعليةوبالتاليحجمالعاطلينعنالعملالفعليأقلمماهوعليههنااإلشارة ألنهناك،أنالفجوة نظرا 

تمتقديرهفيظلالقطاعالرسميقداستيعابهافيقطاعاتأخرى،كماأنحجمالفجوةوإنمايمكنالتلبيهذاالقطاعفقطا مهن

منناحية.كبيرةمنالعاملينا يستوعبأعدادو،لكنفعليا هناكقطاعآخرغيرمنظموغيرمشمولضمنهذهالدراسة،المنظم

اتانعكاسالظروفالحاليةالسياسيةواالقتصاديةعلىتنبؤإلىأخرى،يتوجبعلىراسميالسياساتفيمجالالتشغيلااللتفات

.أصحابالعملالمستقبليةسلبا 

سيتمالفجوةاحتسابالطلبلغاياتيالعرضوعندمناقشهجانب وثانيا ،االختصاصأطّباءعندالفجوةاحتسابأوال 

.الصحةفيقطاعالعاملةعندبقيهالمهناحتسابها

االختصاصأطّباءبخاصةالالفجوةلغاياتحساب تم القطاع:فيالعاملةالمنشآتمنالمقدمةعلىالبياناتاالعتماد

وقدبينتالنتائجكماهوموضح.األردنيةالجامعةومستشفىالجامعيهللاعبدالمؤسسمستشفىالملكوزارةالصحةوالخاص،

53)رقمالجدولب معظم فائضعرضفي وجود  .اتاالختصاص( من االجدولحيثيلحظ الفجوةرتفاع اختصاصييعند

،بينماباقيالعامة(فقطمنأخصائييالجراحه59.6%نسبته)يتوقعأنسوقالعملقادرعلىاستيعابماو.خاصةلاالجراحه

.وخاصةدولالخليجالعربياإلقليممعالتذكيربأنفرصعملهمممكنةفيدول،(ستكونعاطلهعنالعمل40.4%)نسبةال

طباختصاصاتلىإنسبةأمابال.التيلديهافائضعرضولكنبنسبمتفاوتهاتاألخرىاالختصاصإلىنسبةوكذلكالحالبال
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علىنحوجانبالطلبإلىارتفاع(،فقدأشارتالبيانات...والفكين،أسنانأطفالاألسنان)جراحهالفموالفكين،تقويماألسنان

فيمديريةالخدماتالطبيةالملكيةالتيلماإلقامةاألسنانيلتحقونببرامجأطّباءمعاإلشارةإلىأنهناكأعدادا كبيرةمن،كبير

.لهمفيسوقالعملالماسةنظرا للحاجة،هذهالتخصصاتاألسنانإلىدراسةأطّباءتوجيهحاجةل،ولذلكهنالكتشملهاالدراسة

تشيروكذلك فياألرقام إلى(53)رقمالجدولالواردة عدموجود حجمف،الطبالشرعيالمختبراتواختصاصييدعنفجوة

.العرضيساويحجمالطلبفيسوقالعمل

 االختصاص أطّباء فئةبين العرض والطلب عند  الفجوة: قيمه (53 )الجدول رقم

 وصف الحاله الفجوة الطلب العرض التخصص

 فائض عرض  104 91 195 خاصةالجراحه ال

 فائض عرض  42 62 104 الجراحة العامة

 فائض عرض  80 102 182 الباطنية

 فائض عرض  67 31 98 إنعاشتخدير و

 فائض عرض  53 71 124 نسائية وتوليد

 فائض عرض  89 14 103 أطفال

 فائض عرض  33 45 78 والطب النووياألشعة 

 فائض عرض  33 9 42 أسرةطب 

 فائض عرض  38 0 38 جلديةأمراض 

 فائض عرض  31 0 31 والطوارئالحوادث 

 فائض طلب 6 21 15 مختبرات وطب شرعي

 فائض طلب 104 120 16 (اختصاصات مختلفةطب األسنان )

 فائض طلب 5 20 15 نفسيةأمراض 

 فائض عرض  8 0 8 طب تأهيل

 فائض عرض  5 0 5 طب مجتمع

 فائض طلب 10 10 0 العالج الطبيعي

     596 1054 المجموع



أن(54)رقمالجدولفيالقطاعالصحي،فقدبينتالنتائجكماموضحفيالعاملةالمهنبقيةعندالفجوةفيمايتعلقبأما

(%44.8نسبته)سوقالعملمنالمتوقعأنيستوعبماإنحيث"الممارسونالعاموناألطباء"فئةفيالعرضفيا هنالكفائض

بقيهالمهنالتيكذلكالحالعندو.،(منالمتوقعأنتصبحعاطلهعنالعمل%55.2)نسبةالبقيةفقطمنحجمالعرضبينما

)فياختصاصيهنالكفائضطلببينتالتحاليلأنبينما.فائضعرضولكنبنسبمتفاوتهالديه يصلالقبالةالتوليد إلى(

.لهاسوقالعملنظرا لحاجة،المهنةدراسههذهالطلبةإلىتوجيهحاجةلوعليههنالك.قابلةقانونية(181)

أسنانأطّباءاألسنانالعامينبينماهنالكحاجهالىأطّباءفئةفائضفيالعرضفيوكذلكيلحظمنالبياناتوجود

نسبةبألسنانوالفكيناختصاصتقويماوطب،ختصاصيجراحهالوجهوالفموالفكيناوطبأسناناألطفالمتخصصينفيطب

والتدريبمنأجلاستحداثأوالتوسعفيبرامجكبيرة وذللك،ألسناناطباختصاص،وعليهيجبالعملمعجهاتالتعليم

ةللحاجهسوقالعمل .هذهالتخصصاتالماسَّ
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 الصحةفي قطاع  العاملةالطلب عند المهن بين العرض و الفجوة :54) )الجدول رقم

 العرض المطلوب المهنةمهنة

(2012-2014) 

 الطلب

(2011-2011) 

 وصف الحاله الفجوةقيمه 

 فائض عرض 1353 1101 2454 الممارسون العامون األطباء

 فائض عرض 798 209 1007 األسنان أطّباء

 فائض عرض 3454 747 4201 الصيدالني

 فائض عرض 2335 1978 4313 ممرض قانوني

 فائض طلب 181 267 86 (ةيون في التوليد )القبالاالختصاص

 فائض عرض 9866 2023 11889 ةمساند ةاختصاصيو وفنيو مهن طبي

   2358  ** مكتبية و إداريه مهن 

تغطىمنبرامجتعليميةوتدريبيةمنخارجالقطاعاإلداريةاليمكنحسابالفجوةلهذهالمجموعةألنهذهالمهن **

التدريبية والتعليمية الفجوة بين المهارات المطلوبة لكل مهنة وبين المهارات التي توفرها البرامج  4.2

 لهذه المهن

 الدراسةتؤكد الجهاتضرورة التفات والمزودة للتعليم للتدريب أكثر للتشغيلالداعمةالضروريةالعامةللمهارات

رقمالجدولسابقا ،فيالفصلالثانيبينتالدراسةوقد.التتوفرلدىالعاملينمهنةبكلخاصةالعملوالأصحابمنالمطلوبة

وفيالفصلالثالث،2017-2015العملللسنواتأصحابمنالمطلوبةللتشغيلالداعمةالضروريةالعامةالمهارات،(21)

مقارنةاتضحأنالجهاتالمزودةللتدريبالإجراءومنخلل.منالجهاتالمزودهللتعليموالتدريبالمقدمةبرامجرفعالكفاءه

.توفرجميعالمهاراتالتيطلبهاأصحابالعملبدرجةكافيةال

التعليمالتييقدمهامزودوالكفاءةالعظمىمندوراترفعأنالغالبية(55)رقمالجدولالبياناتالموضحهبوأشارت

لتدريبالعاملينعلىالمهاراتالصحةالعملفيقطاعأصحاب(لمتستطعتلبيهطلب2014-2012)األعوامالتدريبخللو

الداعمةالضروريةالعامة للتشغيل، كانت حيث مهارة والرعاية التمريضية الخدمات تقديم األشخاصاألساسية يتطلبها التي

القدرةعلىالتعاملمهارةالعمل،تليهاأصحابمنطلبا راتالمهاأكثرممرضقانونيمنمهنةالمؤتمنعلىاالعتناءبهمفي

والمساهمةمع،إدارةالوصفاتالطبيةوتنفيذتعليماتالطبيبالمعالجمهارةثم،السكرتارياالجيدمعالعاملينوالمراجعينعند

أما.ممرضقانونيمهنةفيالمرضىتأهيلوإعادة،الجسمالطبيفيالعنايةبالصحةالعامةوالوقايةمنالمرضأعضاءسائر

التواصلالفعالمعالمريضوتقديمالمشورةالدوائيةإلىمهارةعامفقدبينتالتحاليلعنالحاجهبشكلعامالصيادلهمهنةفي

الكافية، الكيماويةمهارةو المواد من الصيدالنية المستحضرات وت،تحضير للمرضى واآلمنة المناسبة األدوية عزيزوتوفير

ممرضمهنةمضاعفاتواإلبلغعنهافيأيوملحظةوكتابة،القيامبمراقبةالمرضىباستمرارمهارةو،الصرفاألمثللها



99 
 

بينمابينتالتحاليلعنفائضفيتدريب)التوليد(،القبالةيونفياالختصاصمهنةفيبفاعليةالمخاضإدارةومهاراتمشارك،

.الصدمةالكهربائيةفيتخطيطالقلبواإللماممهارةممرضقانونيعلىمهنة

 الصحةفي قطاع  العاملةللتشغيل للمهن  الداعمة الضرورية العامةفي المهارات  الفجوة: (55 )الجدول رقم

 أكثر مهارة مطلوبة المهنة
 المطلوب

3015-

3017 

 المعروض

3013-

3014 

قيمه 

 الفجوة
لةوصف الحا  

الممارسون  األطباء

 العامون
 فائض طلب 9 - 9 القدرة على تدريب الكوادر التمريضية والقبالة

طبيب اختصاصي 

 مايكروبيولوجي
الفحص الدوري لألجهزة المخبريّة والتأكد من إجراء القدرة على 

 .معايرتها
 فائض طلب 21 - 21

 فائض عرض 741 743 2 اإللمام في تخطيط القلب والصدمة الكهربائية ممرض قانوني

التي يتطلبها األساسية تقديم الخدمات التمريضية والرعاية 

 .األشخاص المؤتمن على االعتناء بهم
 فائض طلب 541 - 541

نقل المالحظات الصحيحة والدقيقة عن المرضى ألعضاء الفريق 

 .الطبي
 فائض طلب 125 - 125

والمساهمة  ،إدارة الوصفات الطبية وتنفيذ تعليمات الطبيب المعالج

مع سائر اعضاء الجسم الطبي في العناية بالصحة العامة والوقاية 

تأهيل المرضىوإعادة  ،من المرض . 

 فائض طلب 305 - 305

 فائض طلب 114 - 114 القدرة على تدريب الكوادر التمريضية والقبالة

 فائض طلب 1 - 1 مهارات إدارة المخاض بفاعلية

مضاعفات أي الحظة وكتابة مباستمرار والقيام بمراقبة المرضى 

 واإلبالغ عنها
 فائض طلب 7 - 7

 فائض عرض 20 20 - المعرفه بمبادء التحكم بالعدوى

السكري الالزم لبعض المنتجاتأو المحلول الملحي إضافة   فائض طلب 11 - 11 

يون في االختصاص

 التوليد )القبالة(
الكافية في سائر مواضيع التواصل الفعال ومهارات تقديم المشورة 

 الصحة اإلنجابية
 فائض طلب 13 - 13

 فائض طلب 75 - 75 مهارات إدارة المخاض بفاعلية

األسنان أطبّاء  فائض طلب 10 - 10 صناعة أجهزة تقويم األسنان وتشميعها 

طبيب أخصائي طب 

 أسنان أطفال
 فائض طلب 4 - 4 تقديم كافة الخدمات الشعاعية ضمن المعايير المعتمدة لألشعة

 الصيادلة
 الصيدالني

 دكتور صيدلي
 صيدلي سريري

 فائض طلب 254 - 254 التواصل الفعال مع المريض وتقديم المشورة الدوائية الكافية

وتوفير  ،تحضير المستحضرات الصيدالنية من المواد الكيماوية

وتعزيز الصرف األمثل لها ،األدوية المناسبة واآلمنة للمرضى . 
 فائض طلب 191 124 315

في المستودعات من حيث التخزين مراقبة األدوية متابعه و

االنتهاءوتاريخ األرصدة الموجودة و  
 فائض عرض 24 24 -

اختصاصيون 

الصحة البيئية 

 والمهنية

 فائض طلب 3 - 3 تقديم كافة الخدمات الشعاعية ضمن المعايير المعتمدة لألشعة

اختصاصيو العالج 

 الطبيعي
مهارات الوقاية والتقييم ومعالجة المشاكل واالضطرابات الحركية 

 والحاالت المرضية
 فائض طلب 2 - 2

مهارة استخدام مختلف التمارين العالجية والمهارات اليدوية 

والوسائل الفيزيائية مثل األشعة واألمواج فوق الصوتية والليزر 

واستعمال التيارات الكهربائية المفيدة  ،والكمادات الحارة والباردة

 في العالج كتنبيه لألعصاب وتحريض العضالت

 فائض طلب 3 - 3

 فائض طلب 13 - 13 تنفيذ برامج العالج الوظيفي والتمرينات التقويمية

 فائض طلب 8 - 8 الدعم النفسي والمعنوي للمرضى وتدريبهم على استخدام األجهزة

اختصاصيو التغذية 

 والحمية الغذائية
المعالجين األطباءمتابعة قائمة الطعام للمرضى حسب تعليمات   فائض طلب 4 - 4 
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 أكثر مهارة مطلوبة المهنة
 المطلوب

3015-

3017 

 المعروض

3013-

3014 

قيمه 

 الفجوة
لةوصف الحا  

يون في االختصاص

معالجة السمع 

 والنطق

مهارات تشخيص وتقييم اضطرابات السمع والنطق على أسس 

 علمية
 فائض طلب 13 - 13

فني سمعيات 

 ومعالجة النطق
السمع والنطق على أسس مهارات تشخيص وتقييم اضطرابات 

 علمية
 فائض طلب 26 - 26

فني فحص البصر 

وتجهيز نظارات 

طبية والعدسات 

 الالصقة

وصفة النظارات وإعطاء مهارة إجراء فحص االنكسار البصري 

 الالزمة
 فائض طلب 8 - 8

يون في االختصاص

العلوم الصحية الذين 

لم يصنفوا في مكان 

 آخر

التمارين العالجية والمهارات اليدوية مهارة استخدام مختلف 

والوسائل الفيزيائية مثل األشعة واألمواج فوق الصوتية والليزر 

واستعمال التيارات الكهربائية المفيدة  ،والكمادات الحارة والباردة

 في العالج كتنبيه لألعصاب وتحريض العضالت

 فائض طلب 1 - 1

وإنعاشفني تخدير  ختلف األعمار ومختلف العمليات الجراحية مهارة أداء التخدير في م 

وأداء  عملية اإلنعاش  ،والحاالت الطبية المرتبطة بهذه الحاالت

 القلبي الرئوي األساسي والمتقدم وإجراءات اإلسعافات األولية

 فائض طلب 13 - 13

مدير المختبر/ 

رئيس قسم المختبر/ 

 مسؤول المختبر

ومختلف تجهيزات المختبرالقدرة على استخدام األجهزة المخبرية   فائض طلب 6 - 6 .

 فائض طلب 13 - 13 تقديم كافة الخدمات الشعاعية ضمن المعايير المعتمدة لألشعة فني تكنولوجيا أشعة

تطبيق قواعد السالمة العامة وأخذ االحتياطات الالزمة لحماية نفسه 

 واآلخرين من أضرار األشعة
 فائض طلب 4 - 4

األشعة في إجراء بعض الفحوصات التشخيصية مساعدة طبيب 

 المتخصصة
 فائض طلب 9 - 9

ضبط الوقاية اإلشعاعية ومستويات التعرض الشعاعي للمرضى  فني فيزيائي طبي

 والعاملين
 فائض طلب 4 - 4

فني تصوير أشعة 

 نووية
تطبيق قواعد السالمة العامة وأخذ االحتياطات الالزمة لحماية نفسه 

أضرار األشعةواآلخرين من   
 فائض طلب 4 - 4

مهارة استخدام مختلف التمارين العالجية والمهارات اليدوية  فني معالجة وظيفية

والوسائل الفيزيائية مثل األشعة واألمواج فوق الصوتية والليزر 

واستعمال التيارات الكهربائية المفيدة  ،والكمادات الحارة والباردة

يض العضالتفي العالج كتنبيه لألعصاب وتحر  

 فائض طلب 2 - 2

أطراف فني 

 صناعية
المساعدة في تركيب األطراف الصناعية للمريض وتدريبه على 

 استخدامها
 فائض طلب 1 - 1

محاسب عام  

 )نفقات وإيرادات(
 فائض طلب 8 - 8 القدرة على التعامل الجيد مع العاملين والمراجعين

اختصاصيو 

 العالقات العامة
التخدير في مختلف األعمار ومختلف العمليات الجراحية مهارة أداء 

والحاالت الطبية المرتبطة بهذه الحاالت وأداء  عملية اإلنعاش 

 القلبي الرئوي األساسي والمتقدم وإجراءات اإلسعافات األولية

 فائض طلب 2 - 2

اختصاصيو العمل 

االجتماعي 

 واإلرشاد

وأهاليهم وحفظ مهارة االتصال الفعال وكسب ثقة المرضى 

 أسرارهم
 فائض طلب 10 - 10

فني الكتروني/ 

 أجهزة طبية مساعدة
معرفة استخدام وتشغيل المعدات الطبية  والمستلزمات المستخدمة 

 في مجال صناعة األسنان وتخزينها والمحافظة عليها
 فائض طلب 2 - 2

المشاركة في تنفيذ الصيانة اإلصالحية وإعداد برامج الصيانة 

 الوقائية لألجهزة الطبية
 فائض طلب 1 - 1

 فائض طلب 1 - 1 المشاركة في استالم وتركيب وتشغيل األجهزة الطبية

 فائض طلب 4 - 4 مهارة في صيانة  وتشغيل األجهزة الطبية واستخدام الكمبيوتر

فنيو التصوير الطبي 

 والمعالجة
 فائض طلب 3 - 3 معرفة التعامل مع األجهزة والتجهيزات المخبرية

 فائض طلب 12 - 12 تقديم كافة الخدمات الشعاعية ضمن المعايير المعتمدة لألشعة

 فائض طلب 64 - 64الفحص الدوري لألجهزة المخبريّة والتأكد من إجراء القدرة على فنيو المختبرات 
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 أكثر مهارة مطلوبة المهنة
 المطلوب

3015-

3017 

 المعروض

3013-

3014 

قيمه 

 الفجوة
لةوصف الحا  

الطبية وعلم 

 األمراض
 .معايرتها

تجهيزات المختبرالقدرة على استخدام األجهزة المخبرية ومختلف   فائض طلب 92 - 92 .

تحاليل الكيمياء الخاصة والغدد الصماءإجراء القدرة على   فائض طلب 38 - 38 

 فائض طلب 10 - 10 مراعاة استخدام أدوات السالمة والوقاية

 - - 10 10 تطبيق معايير ضبط الجودة

 فائض طلب 6 - 6 اإلشراف على أعمال التقييم والصيانة الوقائية لألجهزة

فني مختبرات طبية/ 

 أنسجة
 فائض طلب 21 - 21 .القدرة على استخدام األجهزة المخبرية ومختلف تجهيزات المختبر

تحاليل الكيمياء الخاصة والغدد الصماءإجراء القدرة على   فائض طلب 3 - 3 

 فائض طلب 2 - 2 مراعاة استخدام أدوات السالمة والوقاية

ضبط الجودةتطبيق معايير   فائض عرض 1 10 9 

التقارير الطبيّة الخاصة بأعمال مختبرات إعداد القدرة على 

 األنسجة وتقديمها للطبيب المختص
 فائض طلب 2 - 2

القيام بالتوعية والتثقيف الصحي السني وتنفيذ برامج المضمضة 

 بالفلورايد في المدارس
 فائض طلب 1 - 1

التحاليل البكتيرية والفيروسية إجراء مساعدة طبيب الباثولوجي في 

 .والفطريّة
 فائض طلب 4 - 4

فني مختبرات/ علم 

 األجنّة

 

 فائض طلب Embryo cryopreservation 12 - 12خبرة في التلقيح الصناعي 

فني مختبرات طبية/ 

 بنك الدم
الفحص الدوري لألجهزة المخبريّة والتأكد من إجراء القدرة على 

 .معايرتها
 فائض طلب 30 - 30

 فائض طلب 21 - 21 .القدرة على استخدام األجهزة المخبرية ومختلف تجهيزات المختبر

تحاليل الكيمياء الخاصة والغدد الصماءإجراء القدرة على   فائض طلب 32 - 32 

 فائض عرض 7 10 3 تطبيق معايير ضبط الجودة

المعتمدة لألشعةتقديم كافة الخدمات الشعاعية ضمن المعايير   فائض طلب 12 - 12 

 فائض طلب 6 - 6 معالجة وحدات الدم المتبرع بها بأجهزة الطرد المركزي

تحديد وتوفير اللوازم الدوائية المطلوبة وتخزينها بالطرق العلمية  مساعدو صيدلي

 المناسبة
 فائض طلب 5 - 5

متابعة ومراقبة األدوية في المستودعات من حيث التخزين 

 واألرصدة الموجودة وتاريخ االنتهاء
 فائض طلب 60 - 60

 فائض طلب 15 - 15 صرف الوصفات الطبية والتأكد من اكتمال معلوماتها

إرشادات واضحة حول كيفية االستعمال وكتابة اسم إعطاء 

 المريض واسم العالج وتاريخ انتهاء صالحيته
 فائض طلب 12 - 12

في اإلجراءات السنية العالجية والوقائيةمساعدة الطبيب  فني األسنان  فائض طلب 5 - 5 

معرفة استخدام وتشغيل المعدات الطبية  والمستلزمات المستخدمة 

 في مجال صناعة األسنان وتخزينها والمحافظة عليها
 فائض طلب 27 - 27

 فائض طلب 7 - 7 تنظيف وتعقيم األجهزة والمعدات المستخدمة في مختبر األسنان

 فائض طلب 51 - 51 صناعة أجهزة تقويم األسنان وتشميعها

 فائض طلب 47 - 47 مساعدة الطبيب في اإلجراءات السنية العالجية والوقائية مرشد صحة اسنان

 فائض طلب 23 - 23 اإلشراف على أعمال التقييم والصيانة الوقائية لألجهزة

مساعدو 

اختصاصيي 

التمريض ) مساعد 

ممرض، ممرض 

مشارك، ممرض 

 ( ضبط عدوى

 فائض طلب 4 - 4 مهارات التفاعل مع المجتمعات المحلية وتنفيذ الزيارات المنزلية

مضاعفات أي الحظة وكتابة مالقيام بمراقبة المرضى باستمرار و

 واإلبالغ عنها
 فائض طلب 13 - 13

طلب فائض 6 - 6 تقديم المشورة وخدمات األسرة والصحة اإلنجابية للمراجعين  
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 أكثر مهارة مطلوبة المهنة
 المطلوب

3015-

3017 

 المعروض

3013-

3014 

قيمه 

 الفجوة
لةوصف الحا  

والمساهمة  ،إدارة الوصفات الطبية وتنفيذ تعليمات الطبيب المعالج ممرض مشارك

الجسم الطبي في العناية بالصحة العامة والوقاية أعضاء مع سائر 

تأهيل المرضىوإعادة  ،من المرض . 

 فائض طلب 21 - 21

تقديم الرعاية التمريضية الشاملة ضمن المعايير المعتمدة وتحت 

الممرض القانونيإشراف   
 فائض طلب 92 - 92

المحافظة على بيئة المريض نظيفة ومرتبة وكذلك النظافة 

 الشخصية للمريض
 فائض طلب 6 - 6

مضاعفات أي الحظة وكتابة مالقيام بمراقبة المرضى باستمرار و

 واإلبالغ عنها
 فائض طلب 165 - 165

مساعدو طب 

سنان وجراحتهااأل  
اإلجراءات السنية العالجية والوقائيةمساعدة الطبيب في   فائض طلب 13 - 13 

 فائض طلب 4 - 4 اإلشراف على أعمال التقييم والصيانة الوقائية لألجهزة

 فائض طلب 24 - 24 مساعدة الطبيب في اإلجراءات السنية العالجية والوقائية مساعد فني أسنان

لألجهزةاإلشراف على أعمال التقييم والصيانة الوقائية   فائض طلب 2 - 2 

مهارات تقديم المشورة للذين يعانون من اضطرابات ذات صلة 

بالنظام الغذائي التباع افضل الطرق التي يمكن من خاللها تحسين 

 صحتهم

 فائض طلب 8 - 8

فنيو فحص النظر 

 والبصريات
مهارة الكشف المبكر عن الحاالت التي تحتاج إلى أخصائي والعمل 

 على تحويلها
 فائض طلب 9 - 9

فنيون  العالج 

 الطبيعي
مهارات الوقاية والتقييم ومعالجة المشاكل واالضطرابات الحركية 

 والحاالت المرضية
 فائض طلب 2 - 2

القدرة على التدليك لتحسين أداء المصاب وتحريكه بأنماط وزوايا 

 .محددة
 فائض طلب 4 - 4

العامة والخاصة بالتعقيم ومراقبة الجودة اإللمام التام بالطرق التقنية  فني تعقيم

 النوعية في استعماالت أجهزة التعقيم
 فائض طلب 3 - 3

العاملون في 

 اإلسعاف
 فائض طلب 3 - 3 اإللمام في تخطيط القلب والصدمة الكهربائية

المتقدمةوسرعه في تقديم أألسعافات أألوليه الفوريه و مهارة  فائض عرض 93 93 - 

وإجراء  ،على بيئة سيارة اإلسعاف نظيفة وصحيةالمحافظة 

 الفحص المستمر لكافة األجهزة والمعدات الطبية الموجودة داخلها
 فائض طلب 15 - 15

مساعدو 

يين في االختصاص

الصحة الذين لم 

يصنفوا في مكان 

 آخر

المعالجين األطباءمتابعة قائمة الطعام للمرضى حسب تعليمات   فائض طلب 1  1 .

فني مختبرمساعد   فائض طلب 7 - 7 مراعاة استخدام أدوات السالمة والوقاية 

 فائض طلب 4 - 4 معرفة التعامل مع األجهزة والتجهيزات المخبرية

التحاليل الكيميائية العامة والروتينيّةإجراء المساعدة في   فائض طلب 6 - 6 .

ومراقبة الجودة اإللمام التام بالطرق التقنية العامة والخاصة بالتعقيم 

 النوعية في استعماالت أجهزة التعقيم
 فائض طلب 1 - 1

مساعد فني معالجة 

 حكمية طبيعية
المشاركة في تحديد التمارين العالجية ومعالت تكرارها بالتنسيق 

ياالختصاصمع المعالج والطبيب   
 فائض طلب 4 - 4

السكرتيريون 

التنفيذيون 

 واإلداريون

مستوى الجودة وتقييم النتائجالقدرة على قراءة   فائض طلب 1 - 1 

 فائض طلب 1 - 1 .القدرة على التعامل الجيد مع العاملين والمراجعين

السكرتيريون 

 الطبيون
 فائض طلب 192 - 192 .القدرة على التعامل الجيد مع العاملين والمراجعين

 فائض طلب 4 - 4 .القدرة على تنظيم السجالت والملفات

 فائض طلب 578 - 578 .القدرة على التعامل الجيد مع العاملين والمراجعين السكرتاريا

البياناتمدخلي كتبة   فائض طلب 5 - 5 اإللمام الكامل ببرامج الحاسوب 

 فائض طلب 6 - 6 .القدرة على تنظيم السجالت وتدقيقهاكتبة المخازن 
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 أكثر مهارة مطلوبة المهنة
 المطلوب

3015-

3017 

 المعروض

3013-

3014 

قيمه 

 الفجوة
لةوصف الحا  

 فائض طلب 9 - 9 القدرة على تنظيم السجالت وتدقيقها والمستودعات

العاملون  في 

 الرعاية الصحية
أي إجراءات مرافقة المرضى إلجراء الفحوصات االشعاعية أو 

 طبية أخرى
 فائض طلب 10 - 10

إسعافسائق سيارة  الصيانة العامة ألدواتهاوإجراء تفقد المركبات وصالحيتها    فائض طلب 1 - 1 

الجودة وتقييم النتائجالقدرة على قراءة مستوى  مهندس مراقبة جودة  فائض طلب 6 - 6 

مهندس الكتروني 

 أجهزة طبية
 فائض طلب 19 - 19 مهارة في صيانة  وتشغيل األجهزة الطبية واستخدام الكمبيوتر

 

 اإلناثالفجوة بين العرض والطلب على العمالة من  4.1

.العاملينفيهذاالقطاعنسبة(من%50.6تجاوزتالنصف)الصحةفيقطاعاإلناثتشغيلنسبةأنكشفتالنتائج

 القطاع)فيالعاملةالجامعاتمنشآتالقطاعالخاصومنشآتفياإلناثمنالمطلوبةفرصالعملمقارنةوعند 4063هذا

(منمجموع%65مانسبته)إلىتصلاإلناث(نجدأنفرصفرصة6245منالجنسين)المطلوبةفرصالعملإلى(فرصة

.الصحةفرصالعملفيقطاع

 عند أما دراسة الجداول المعروضة والثالثلتحليل الثاني الفصل العرضوالطلبالفجوةفي قطاعلإلناثبين في

الممرضون،الممارسونالعامون،واألطباء"هنالكفائضعرضفيجميعفئاتأن(56الجدولرقمفقدبينتالتحاليل)الصحة

.منالمعروضبفرقبسيطأعلىالطلبنسبةحيثكانت"يونفيالتوليداالختصاصفئة،ماعداوالصيادلة

 الفجوة بين العرض والطلب لإلناث في أهم المهن : (56 )الجدول رقم

 الفجوة الطلب  )إناث(  العرض  )إناث(   

 فائض عرض 887 97 984 الممارسون العامون األطباء

 فائض عرض 505 136 641 األسنان أطبااء

 فائض عرض 419 9 428 دكتور صيدلي

 فائض عرض 2166 385 2551 الصيدالني

 فائض عرض 1629 1028 2657 ممرض قانوني

 فائض طلب 1 87 86 يون في التوليد )القبالة(االختصاص

 فائض عرض 1523 200 1723 ممرض مشارك

 فائض عرض 558 0 558 مساعدو اختصاصيي القبالة

 فائض عرض 5397 798 6195 اختصاصيو وفنيو المهن الطبية المساندة 
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 التدريبية المقدمة لهمالتعليمية ووبين البرامج  اإلعاقاتالفجوة بين الطلب على العمالة من ذوي  4.4

لونفيالقطاععامل (60614منأصل)اإلعاقاتمنذويعامل (176بينتالدراسةسابقا فيالفصلالثانيأنهناك) مايشكِّ

اإلعاقةالعظمىمنذويأنالغالبيةالدراسةوبينت.وخدماتيإداريمعظمهاذاتطابعمكتبيومهن(فقط،وهميعملونفي0.29%نسبته)

.الوسطإقليميعملونفي

منناحيةو.(فرصعمل106علىاستعدادلتوفير)الصّحة(منشأةعاملةفيقطاع94كشفتنتائجالمسحأنهناك)و

تدريبيةخاصةبهذهبرامجتتوفر،حيثالدريبعليموالتالجهاتالمزودةللتمناإلعاقاتلميتخرجأيشخصمنذويأخرى،

.التتلءموطبيعةبعضأفرادهذهالفئةمنالمجتمعالصّحةالفئة،كماأنطبيعةمتطلباتالعملفيقطاع

،وتؤكدالصّحةفيقطاعاإلعاقاتتدريبيةلذويالالتعليميةوبرامجالفيتزويدا قصورعليه،تجدالدراسةأنهناكو

.لهذهالفئةمنالمجتمعملئمةتدريبيةتعليميةوضرورةتوفيربرامج
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 الفصل الخامس

 النتائـج والتوصيــات
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 النتائج 1.1

  )المنشآتعدد توزعتبواقع)4376فيقطاعالصّحة منشأة، في81%( ) ونحو)إقليم في%14الوسط، إقليم(

 .الجنوبإقليم(في%5الشمال،ومانسبته)

 إجمالي(من%21.7(وتوظفنحو)2000منذالعام)الخدمةبتقديمبدأت(%62)المنشآتالغالبيهالعظمىمن

 .العاملينفيالقطاع

 التضامنيةمانسبتهالمنشآتوتشّكل(وفقا لكيانهاالقانوني،%93فردية)منشآتالعاملةفيالقطاعالمنشآتغالبية

 .ذاتمسؤوليةمحدودةمنشآت(%1(،ونحو)5%)

 عمال(بنسبة5-1صغيرةالحجم)المنشآتفيقطاعالصّحةضمنثلثمجموعاترئيسةهي:المنشآتتمتصنيف

11كبيرةالحجم)المنشآت(،ثم%4(بنسبة)عّمال10-6متوسطةالحجم)المنشآت(،تليها93%) وأكثر(عامل 

 .(%3بنسبة)

 (من%37.5بينت)وكذلكتوقعوا2014العاملةفيهذاالقطاععدموجودتغييرعلىخدماتهافيالعامالمنشآت،

 .(2017-2015عدمحدوثتغييرعلىحجمالطلبعلىخدماتهمخللاألعوام)

 واإلناثبينالذكورمتساويةبنسبشبهعاملةوعامل 60614بلغعددالعاملينفيالقطاع. 

 ( بنسبة بكالوريوس التعليمي مؤهلهم العاملين الذكور )%39غالبية ونحو متوسط20%( دبلوم األمر،( وكذلك

(%33نالعلميبكالوريوسونحو)القطاعمؤهلههذافياإلناثالعاملت(من%38بالنسبةلإلناثحيثنجدأن)

 .دبلوممتوسط

 نسبته)أنالدراسةأظهرت القطاعهمأردنيوالجنسيةمقابل)%97.8ما (منغير%2.2(منالعاملينفيهذا

 .األردنيين

 أن الدراسة "نسبةأظهرت مهن فنيو  مساندة و16.1)%صحية )%م (، و15.5مرضقانوني والعاملون ،)

 الشؤون في المساعدون وممرضمشارك)%10.6)%الخدمية ،)5.8 والموظفون ،) هي5.7)%اإلداريون ،)

 .فيقطاعالصّحةإشغاال المهناألكثر

 (26.4%العاملةفيقطاعالصّحة،وأفاد)المنشآتالتتوافرأيمرافقأوأقسامتدريبيةلدىالغالبيةالعظمىمن

الصحةفيقطاعالعاملةاتالمنشآمن أخرىتفضلجهاتبأنها بينما لتدريبالعاملينلديها بأنها%18.6)أفاد )

قطاعخاص تدريب/ لدىمراكز تدريبعامليها الممرضينبنسبة.تفضل نقابه تفضيل الثالثه ويأتيفيالمرتبة

(17.7%). 

 أظهرتالنتائجأنأصحابالعملفي إقليم الوسطهم %52علىبرامجالتدريب)األكثرطلبا  يليه ) الشمالإقليم

.(%33.3)نسبةب بينتالنتائج وقد أن برامج القدرة استخدام على المخبرية ومختلفتجهيزاتالمختبراألجهزه

 .الوسطإقليمفيطلبا علىالتعاملالجيدمعالعاملينوالمراجعينهياألكثرالقدرةو

  البيانات على واعتمادا  المقدمة الخاصومنشآتمن المنشآتالقطاع العاملةالجامعية قطاع حجم،الصحةفي بلغ

،أمامستوىالمؤهلتالعلميةا مطلوبعامل (6245(حوالي)2017-2015الطلبعلىمهنهذاالقطاعلألعوام)

لكنحجمالطلبالمتوقع.2015(لعام1248الوريوس)المطلوبةلهذهالفتره،فقدبلغحجمالطلبعلىمستوىالبك

وزارةمنشآتأمافي.2017(فيالعام1076)إلىآخرا انخفاضوانخفض،2016(فيعام1244)إلىانخفض
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وزارةبياناتأشارت(،بينما2017-2016عوام)لألعملفرصة(2678)اإلجماليفقدبلغحجمالطلبالصحة

.(2016عملعلىبرنامجالتشغيلوالتدريبللعام)فرصة(1950توفر)إلىالعمل

 2678)هناكأنالصحةوزارةأظهرتبيانات الفرصة( )نسبةعمل منها هيلل32.1%األكبر العامينطّباء(

.الصحة(لفنيي16.7(للمرضينالقانونيين،و)%17.1%و)

 هناكطلبمنشآتبيانات أظهرتأن الخاصوالمستشفياتالجامعيه )ا القطاع علىمهن2017-2015لألعوام )

بروزالحاجةللعمالالجددعلىأساسأعمالالتوسعة،اإلشارةإلىوتجدر.ممرضقانوني،وسكرتيرون،وصيدالني

(ناشئعنعمليةتوسع2017-2015األمرالذييدعوللتفاؤلبأنارتفاعحجمالطلبعلىالعاملينفياألعوام)

 (24.9(أكثرمنكونهمجرددورانوظيفينسبته)%45بنسبةتراوحتبين)%

 ا طبيب240تعيينالجامعيةإلىالحاجةلفيالقطاعالخاصوالمستشفياتالعاملةالمنشآتمنالواردةتشيرالبيانات

 .اختصاصيا ا طبيب356تعيينلالحاجهإلىةالصحوزارةبينماتشيرالبياناتالواردهمناختصاصيا ،

 َّبي أصحابن العمل مهارةأن والرعاية الخدماتالتمريضية تقديم علىاألساسية األشخاصالمؤتمن يتطلبها التي

السكرتاريامهنةالقدرةعلىالتعاملالجيدمعالعاملينوالمراجعينفيمهارةممرضقانونيومهنةاالعتناءبهمفي

وتعزيز،وتوفيراألدويةالمناسبةواآلمنةللمرضى،تحضيرالمستحضراتالصيدالنيةمنالموادالكيماويةمهارةو

األمرالذييتطلبمن،المهاراتالواجبتوافرهافيهذهالمهنأهمهيمن،الصيدالنيمهنةالصرفاألمثللهافي

.بيةتلكالمهاراتفيبرامجهاالتدريإدماجمزوديالتدريب

 عامل (60614الوسطمنأصل)إقليمحصريفيبنحويعملون(عامل 176)اإلعاقاتبلغعددالعاملينمنذوي

 القطاع لونفي )يشكِّ نسبته %0.29ما فقط، ) وأكثرهم في في"مهنةيعمل والمساعدون والمنظفون المحاسبون،

السياسات واختصاصيو وممرضقانوني، ومساعدواختصاصيي،اإلداريةالفنادقوالمكاتبوالمؤسساتاألخرى،

 ."وكتبةمدخلوالبيانات،التمريض)مساعدممرض،ممرضمشارك،ممرضضبطعدوى(

 التيالمنشآتفيهذاالقطاع،حيثبلغعدداإلعاقاتذويتوظيففيتمانعقطاعالصّحةالمنشآتمنقليلنسبة

.(%1.8مانسبته)أو،منشأة(4،376منأصل)منشأة(81)اإلعاقاتتوظفذوي

 (من%71.7كشفتنتائجالدراسةعنأنمانسبته)صعوباتفيالتعيين،وتعزىصعوباتأيالتواجهالمنشآت

وكذلك المطلوبة، المهارات لديهم ممن العمالة النقصفي إلى الغالب في التعيين إلى المؤهلةالعمالةالنقصفي

 .نحوالعملإيجابيةللنقصفيالعمالةممنلديهمقيمواتجاهاتإضافة،أكاديميا 

 المباشرمنخللاالت التعيين أن استخداما أظهرتالدراسة األكثر هو ،صاالتالشخصية يليه%77.2)بنسبة ،)

الصحفوالمواقعإعلناتالتعيينمنخلل )اإللكترونية التعيينعنطريقمكاتبالتشغيل%18.9بنسبة ثم ،)

 .(%1.5بنسبة)

 (منهمبأنارتفاعالضرا%23.5أماعنالصعوباتوالتحدياتالتيتواجهقطاعالصّحة،فقدأجاب)ئبتؤثرعلى

إلى(%14.9الكفاءات،و)هجرة(%15،ونحو)الماليةضعفالحوافزإلى(%16.7)أشارأداءالقطاع،بينما

.ضعفوقصورالقوانينوالتشريعاتالناظمةللعمل

  البرامج عدد بلغ )التعليمية نحو القطاع بهذا الخاصة قرابة41والتدريبية خريجيها عدد وبلغ تدريبيا ، برنامجا  )

(فأكثرا شهر12عاملين)مدةالبرنامجإعداد(برنامج36(منهم)2014-2012(خريجا خللاألعوام)25339)

جوامنبرنامجممرضقانونيكانتالنسبةاألكبرمنهمقدتخر.لنفسالفترةا (خريج23،969بإجماليخريجين)
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(18%( برنامجالصيدلة ثم برنامج15.3%(، يليه وبرنامجممرض%10.2الممارسونالعامون)األطباء(، ،)

 .(%8.2(،ثممساعدوصيدلي)%9مشارك)

 ( نحو الذكور القطاع بهذا الخاصة التدريبية البرامج خريجي عدد خريج8،146بلغ )ا ( األعوام -2012خلل

)و.(2014 ممرضقانوني برنامج من تخرجوا منهم الغالبة %20.3النسبة برنامج ثم الممارسوناألطباء(،

( )%18العامون الصيدلة برنامج يليه قطاع.(13.8%(، في التدريبية البرامج خريجات عدد بلغ المقابل، في

( قرابة )15823الصّحة خللاألعوام خريجة منهنتخرجنمنبرنامجممرض.(2012-2014( كبيرة نسبة

.(11%(،ثمبرنامجممرضمشارك)%16(،ثمبرنامجالصيدلة)%16.8قانوني)

  الصّحة قطاع في للتدريب المزودة الجهات خريجو توزع )إقليميا  %57بنحو في ) النسبإقليم وكانت الوسط،

ناحيةأخرىتوزعخريجوالجهاتالمزودةللتدريبمن.الشمالوالجنوبعلىالتواليإقليمي(في6%(و)%37)

فيالجنوب(،ونحو%7فيالشمالو%37الوسطوإقليمفي(56%(ذكور)34%فيهذاالقطاعجندريا بواقع)

.فيالجنوب(%6فيالشمالو%37الوسطوإقليمفي%57)إناث(%66)

 (متدربا في13632تخرج)برامجتدريبيةمختلفةأبرزهابرنامجالصيدلة،ثمبرنامجالوسطتوزعواضمنإقليم

صيدلي مساعدو برنامج يليه ).ممرضقانوني، التدريبلألعوام مزودي خريجي عدد بلغ المقابل، -2012في

األطباء(خريجا توزعوابأغلبيةضمنبرنامجممرضقانوني،ثمبرنامج8،885الشمالقرابة)إقليم(في2014

(خريجا غالبيتهممنبرنامج1،452الجنوبفقدبلغعددالخريجين)إقليمأمافي.العامون،ثمالصيدلةالممارسون

.الممارسونالعامون،ثمممرضمشاركاألطباءممرضقانوني،ثم

 (التعلي2014-2012كماأظهرتالدراسةأنغالبيةخريجيالجهاتالمزودةللتعليموالتدريبلألعوام م(قدتلقوا

( التطبيقية البلقاء جامعة كلياتالمجتمع/ )%30المهنيمن وقرابة ثم22%(، والتكنولوجيا، العلوم جامعة من )

 .(%7(،فالجامعةالهاشميةبنسبة)%13الجامعةاألردنيةبنسبة)

 الواردةأشارتالبيانات الصحةوزارةمن إلى أعداد األطباءأن مختلفالتخصصاتالمتوقع في إنهاءالمقيمين

( خللالفترة بلغ)2018–2016تدريبهم  )809 أشارتبياناتمستشفىأطباء( بينما إلىاألردنيةالجامعة،

لمختلفا مقيما (طبيب114إلىوجود)جامعيهللاالوبياناتمستشفىالملكالمؤسسعبدا ،مقيما (طبيب135وجود)

.اتاالختصاص

 ودورالجهاتالمزودةللتدريبفيتدريبهمورفعكفاءتهم،فقدكشفتالنتائجعنأنهالاإلعاقاتأمافيمايتصلبذوي

وبسؤالمزوديالتدريبعنفرصالتدريب.اإلعاقاتتقدمالجهاتالمزودةللتدريبأيبرامجتدريبيةتخدمذوي

.لتقديمبرامجتدريبيةا جهةاستعدادأيتبِدالمستقبليةلهذهالفئةمنالمجتمع،لم

 ،دوراترفعكفاءة(6عامتمرصد)وبحوتتنوعدوراترفعالكفاءةالمقدمةمنالجهاتالمزودةللتعليموالتدريب

دربتنحو) للتدريب)مؤسساتالمجتمعالمدني( متدرب1014مقدمةمنأربعجهاتمزودة )ا ( -2012لألعوام

2014).

 (ساعةتدريبية،ولكنُتعدالدورات15-4راترفعالكفاءةالمقدمةمنالجهاتالمزودةللتدريببين)تتراوحمدةدو

 دوراترفعكفاءةمدتهاساعاتأكثرعددا ،10التيمدتها يعتبرعددالمتدربينالذينتلقوا ساعاتأعلى5بينما

 لونحيث )يشكِّ نسبته %47ما من ) )إجمالي لألعوام .(2014-2012المتدربين االشارة وتجدر هذهإلى أن

 موجودة نحوالدورات على في حصري المدنيهاوُتقّدم،الوسطإقليم المجتمع الصيادلة،،مؤسسات نقابة وهي:
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الصحّية العون وجمعّية الممرضين، ونقابة األردنية، المستشفيات .وجمعية أن وُيذكر ارتفعإجمالي قد المتدربين

مقارنة2014(فيالعام19%،كماارتفعبمعدل)2012مقارنةمعالعام2013يالعام(ف265%بمعدلنمو)

 .(ذكور%42ونحو)إناث(58%ضمندوراترفعالكفاءةبواقع)المتدربونوقدتوزع.2013معالعام

 (تقدربنحو عدديةكبيرة فجوة يعنيأنالسوققادرعلىاستيعابما15748يوجد مما كفائضعرض، نسبته(

.(سيكونونعاطلينعنالعمل62.9بينمايتوقعأنباقيالنسبةوهيحوالي)%،(فقطمنحجمالعرض%37.1)

 (منشأة94،فقدأظهرتالبياناتالتيشملهاالمسحأنهناك)اإلعاقاتأمابالنسبةلفجوةالعرضوالطلبعلىذوي

منناحيةأخرى،لميتخرجأيشخصمنذويو.عملفرص(106عاملةفيقطاعالصّحةعلىاستعدادلتوفير)

منالجهاتالمزودةللتدريب،حيثاليتوفربرامجتدريبيةخاصةبهذهالفئة،كماأنطبيعةمتطلباتالعملاإلعاقات

المجتمع من الفئة هذه بعضأفراد وطبيعة التتلءم أنهناك.فيبعضمهنقطاعالصّحة الدراسة تجد وعليه،

برامجتوفيرضرورةوتؤكدالصّحة،قطاعفياإلعاقاتلذويالتدريبيةالبرامجتزويدفيا ورقص

  .المجتمعمنالفئةلهذهملئمةتدريبية
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 التوصيات 1.2

وبناءعلىماسبقتؤكدالدراسةضرورةتبنيالتوصياتاآلتية:

الصحةوالجهاتذاتالعلقةوزارةأنتتولى .1 المهنيووزارة العملبالتنسيقمعمجلسالتشغيلوالتدريبوالتعليم

وطني فريق قطاع،تشكيل في األردنية العاملة القوى وتشغيل وتدريب تعليم مجال في القطاعية السياسات لرسم

 .الصّحة

االلتفات .2 التشغيل علىانعكاإلىيتوجبعلىراسميالسياساتفيمجال واالقتصادية السياسية سالظروفالحالية

اإلشارةوتجدر.المستقبليةتنبؤاتأصحابالعمل المنشآتأصحابأنإلىهنا ارتفاعالكبيرة توقعوا )المستشفيات(

 الطلبعلىخدماتهم عدمحدوثتغييرعلىصغيرةالالمنشآتأصحابتوقعبينما،(2017-2015)لألعوامحجم

بمايتناسبمعحجمالصحةفيقطاعالعاملةالمناسبهمنالمهناألعدادلتوفيرضرورةهنالك؛وعليه،حجمالطلب

 .الطلبالمتوقع

 :تتولىالجهاتالمزودةللتعليموالتدريبمايليأن .3

 الصحيةالمنشآتمراجعةوتطويرالبرامجالتدريبيةالمطلوبةفيقطاعالصّحةبمايتناسبمعاحتياجات. 

 فيالبرامجالتدريبيةإلزاميةالمهاراتالحياتيةوالرياديةوالداعمةللتشغيلكحقيبةإدماج. 

 برامجتدريبيةغيرمطلوبةلسوقالعملفيقطاعالصّحةإلغاءأي. 

 فيالمهنالتيلديهافائضبالعرضتدريبيةجديدةبرامجبإنشاءعدمالسماح. 

 االختصاصعلىمستوىبالتركيزوذلكاألسنان،أطّباءواألطباءفئةليبيةوالتدرتوجيهالبرامجالتعليميةإعاده

وذلكعنطريقتحديدالقبوالتعلىمستوىالبكالوريوسعند،وليسعلىمستوىالطبيبالعامفئةعندهذهال

 .االختصاصوالتوسعفيالقبوالتعلىمستوى،فئةهذهال

 عامينأطّباءلتشملالمقدمةالصحيةالخدماتمظلةتوسيعخاصةوالالعامةوالمؤسساتالصحةوزارةالطلبمن

 .المناسبةوالمراكزالمنشآتفياألسنانخدماتطبمظلةوتوسيع،وممرضيينقانونيينفيالمدارسوالمصانع

 .الدراسةالتيلمتشملهاهذهالدوليةالصحيةوالمؤسساتالطبيةالملكيةتضمالخدماتجديدةدراساتإجراء .4

وهويستوعب،ضمنهذهالدراسةالعاملةضمنالقطاعغيرالمنظمالذيلميكنمشموال المنشآتدراساتتضمإجراء .5

 .أعدادا كبيرةمنالعاملين

 .والصيدلةفيالجامعاتاألردنيةاألسنانالتوقفعنسياسةالتوسعفيإنشاءكلياتالطبوطب .6

(لمنيرغببدراسهالطبالعام85)ـ)التوجيهي(أومايعادلهابالعامةالثانويةفيلمعدلالطالباألدنىتوحيدالحد .7

.،ودكتورصيدليفيداخلاألردنوخارجهوالصيدلةوالجراحه،وطباألسنان،
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 السادسالفصل 

خطة تنمية الموارد البشرية في قطاع 

 الصّحة
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 الهدف االستراتيجي األول:  
  كما  ونوعا  بقوى عاملة مدربة ومؤهلة وبما يتفق مع المتطلبات الحالية والمستقبلية ألصحاب العمل  الصحة تزويد قطاع

 
 :مؤشر األداء للهدف االستراتيجي األول

ومستوى  2016من العام كميا  ونوعيا  اعتبارا  برامج وإعداد خريجي مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني متوائمة مع متطلبات أصحاب العمل الحالية والمستقبلية  
 التنسيق بين مزودي التدريب والقطاع الخاص مرتفع

 
 

  الصّحةبرامج مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني تستجيب الحتياجات قطاع   :(1النتيجة )
 
 

 
 األنشطة

 
 مؤشر األداء
 لتنفيذ النشاط

 

 
 اإلطار الزمني
 لتنفيذ النشاط

 

 
وسائل  التحقق من تنفيذ 

 النشاط

 
 مسؤولية تنفيذ

 النشاط

 
 الجهات ذات العالقة
 بتنفيذ / متابعة النشاط

 

تشكيل فريق وطني لتنمية  .1
الموارد البشرية في قطاع 

 .الصّحة

 الشددددددروطالمرجعيددددددةإعددددددداد
 لممثليالقطاع

 يمثدددلالقطددداعغيدددرالحكدددومي
%مدددددنأعضدددددداء40نسدددددبةب

 .الفريق

 عقددددداالجتمدددداعاألولللفريددددق
.وانتخابالرئيس

 منالثانيالربع
2016العام

 إصدددداركتددداب/قدددرار
.تشكيلالفريقالقطاعي

 األولعقددددددداالجتمدددددداع
وإعدددادللفريددقالقطدداعي

محضددراالجتمدداعاألول
.للفريق

 مجلددددددسالتشددددددغيل
والتدددريبوالتعلددديم

.المهنيوالتقني


 العملوزارة.

 النقابددددددددددددداتالمهنيدددددددددددددة
واالتحددددددددداداتالعماليدددددددددة

.والجمعياتالمهنية

 القطاعالخاص.

 غددددددددددددرفالصددددددددددددناعة
.والتجارة

 مؤسسددددددددداتالتددددددددددريب
والتعليمفيالقطاعينالعام

 والخاص

 الخبراءفيالقطاع 

 
إعداد خطة عمل تنفيذية  .2

لتنمية الموارد البشرية في 
 .الصّحةقطاع 

 إعددددددادوثيقدددددةخطدددددةالعمدددددل
-2016التنفيذيدددددددةلألعدددددددوام

2017. 

 اسدتماراتمتابعدةوتقيديمإعداد
-2016خطددةالعمددللألعددوام

2017.

 

 مدنالثالثالربع
2016العام

 العمدلإنجازوثيقدةخطدة
 التنفيذية

 استماراتالمتابعدةإنجاز
.والتقييمالمعتمدة



 الفريقالقطاعي  مجلددسالتشددغيلوالتدددريب
.والتعليمالمهنيوالتقني
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 األنشطة

 
 مؤشر األداء
 لتنفيذ النشاط

 

 
 اإلطار الزمني
 لتنفيذ النشاط

 

 
وسائل  التحقق من تنفيذ 

 النشاط

 
 مسؤولية تنفيذ

 النشاط

 
 الجهات ذات العالقة
 بتنفيذ / متابعة النشاط

 

تنفيذ خطة العمل لتنمية  .1
الموارد البشرية في قطاع 

 .الصّحة

 طدددةالزمنيدددةخنمدددوذجالإعدددداد
 لتنفيذاالنشطةوالفعاليات

 تحديددددالمشددداريعالمنبثقدددةعدددن
 الخطةلألنشطةوالفعاليات

 تحديدالجهاتالمعنيةبالتنفيذ 

 تحديدالمتطلباتالماليةللتنفيذ 

 اقتدددددددراحمصدددددددادرالتمويدددددددل
للمشدداريعالمنبثقددةعددنالخطددة

لألنشطةوالفعاليات

 الربعالرابعمدن
2016العام

 المتابعددةوالتقيدديمتقددارير
.الربعية

 التقريدددددددددددرالسدددددددددددنوي
 .لمزوديالتدريب

 

 مزودوالتدريب مجلددسالتشددغيلوالتدددريب
.والتعليمالمهنيوالتقني

 الفريقالقطاعي

 

مراجعة وتطوير المعايير  .4
المهنية للمهن واالعمال 

 الصّحةالمطلوبة في قطاع 
وبما ينسجم مع نتائج 
الدراسة المسحية التي ينفذها  
المركز الوطني لتنمية 

 NCHRDالموارد البشرية  
 في جانبي العرض والطلب 

 

 تقريرمراجعةمخططالكفايات
المهنيدددةوالمهددداملألعمدددالفدددي

 .القطاع

 المعدداييرالمهنيددةأدلددةمراجعددة
 فيالقطاعللمهنواألعمال

 تقريدددرمراجعدددةالمنددداهجفدددي
القطاع

 المعداييرالمهنيدةللمهدنإصدار
 فيالقطاعواألعمال

 التحليدددلالمهنددديإصددددارأدلدددة
 للمهنالواقعةفيالقطاع

 مخططالكفاياتالمهنيةإصدار
والمهدداملألعمددالالواقعددةفددي

 .القطاع

 المعدداييرالمهنيدددةإصدددارأدلددة
للمهنالواقعةفيالقطاع

 األولالربددددددددع
مددددددددددنالعددددددددددام

2017

 وثيقدددةالمعددداييرالمهنيدددة
المحدثة

 الفريقالقطاعي  مركددددزاالعتمددددادوضددددبط
الجودة

تطوير البرامج التدريبية  .1
والتقنية النظامية  في قطاع 

في مؤسسات التدريب  الصّحة
والتعليم المهني والتقني 
بحيث تغطي االحتياجات 

 تقريدددددددرمراجعدددددددةالبدددددددرامج
 التدريبيةوالتقنية

 تحديدمتطلباتتطويرالبدرامج
التدريبيددددددةوالتقنيددددددةلتغطددددددي
المهاراتحسبنتدائجالدراسدة

 مدننيلثداالربعا
2017العام

 قددوائمالبددرامجالتدريبيددة
 الحالية

 تقددددددددددداريرمؤسسدددددددددددات
التددددريبوالتعلددديمحدددول
مراجعةوتطويرالبرامج

 مؤسسدداتالتدددريب
والتعلدددددديمالمهنددددددي

 والتقني

 الفريقالقطاعي 

 المركددددزالددددوطنيلتنميددددة
المدددددددددددددواردالبشدددددددددددددرية

NCHRD
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 األنشطة

 
 مؤشر األداء
 لتنفيذ النشاط

 

 
 اإلطار الزمني
 لتنفيذ النشاط

 

 
وسائل  التحقق من تنفيذ 

 النشاط

 
 مسؤولية تنفيذ

 النشاط

 
 الجهات ذات العالقة
 بتنفيذ / متابعة النشاط

 

التدريبية لذوي االحتياجات 
 واإلناثالخاصة  

المسددحيةالتدديينفددذهاالمركددز
الوطنيلتنميةالمواردالبشدرية

NCHRDفيجانبيالعرض
 والطلب

 إصدارأدلةبالبرامجالمعتمدة

التدريبيةوالتقنية

 وثائقالبدرامجالتدريبيدة
والتقنيةالمطورة

تنفيذ دورات تدريبية لرفع  .6
كفاءة المدربين/المعلمين 
المهنيين في  مؤسسات 
التدريب والتعليم على 
المهارات التي يتطلبها سوق 

بما ينسجم مع نتائج  العمل
الدراسة المسحية التي ينفذها  
المركز الوطني لتنمية 

 NCHRDالموارد البشرية  
 في جانبي العرض والطلب 

 رفدددعكفددداءةفنيدددةاتعقدددددور
للمددددربين/المعلمدددينالمهنيدددين
العددددددداملينفددددددديمؤسسدددددددات
التدددددددددريبوالتعلدددددددديمعلددددددددى

المهاراتالتالية:

 تقدددددددددديمالخددددددددددماتمهدددددددددارة
األساسدديةالتمريضديةوالرعايدة

التدددددددييتطلبهدددددددااألشدددددددخاص
 المؤتمنعلىاالعتناءبهم

 الطبيددةإدارةالوصددفاتمهددارة
وتنفيذتعليماتالطبيبالمعدالج

أعضدداءوالمسدداهمةمددعسددائر
الجسدددددمالطبددددديفددددديالعنايدددددة
بالصدددحةالعامدددةوالوقايدددةمدددن

تأهيددددددددلوإعددددددددادةالمددددددددرض
 مهنةالمرضىفي

 القدددددرةعلددددىالتعامددددلمهددددارة
 الجيدمعالعاملينوالمراجعين

 التواصددددلالفعددددالمددددعمهددددارة
المددددددريضوتقددددددديمالمشددددددورة

 افيةالدوائيةالك

 تحضدديرالمستحضددراتمهددارة
الصيدالنيةمنالموادالكيماوية
وتددددددوفيراألدويدددددددةالمناسدددددددبة
واآلمندددددةللمرضدددددىوتعزيدددددز

 مدنالثالثالربع
2017العام

 وثددددددددددددائقالدددددددددددددورات
.التدريبية

 الفريقالقطاعي 

 معهدددددددددددإعددددددددددداد
المدددددددربينالتددددددابع
لجامعدددددددةالبلقددددددداء

 التطبيقية

 مؤسساتالتدريبوالتعليم
المهنددددددديوالتقنددددددديفدددددددي

 القطاعينالعاموالخاص

 الجهاتالدوليةالمانحة.
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 األنشطة

 
 مؤشر األداء
 لتنفيذ النشاط

 

 
 اإلطار الزمني
 لتنفيذ النشاط

 

 
وسائل  التحقق من تنفيذ 

 النشاط

 
 مسؤولية تنفيذ

 النشاط

 
 الجهات ذات العالقة
 بتنفيذ / متابعة النشاط

 

 الصرفاألمثللها

 القيدامبمراقبدةالمرضدىمهدارة
أيباستمراروملحظةوكتابدة

 مضاعفاتواإلبلغعنها

 المخدددددددداضإدارةومهددددددددارات
بفاعلية

إنشاء شراكات بين القطاعين  .1
العام والخاص في مجال تنفيذ  
برامج التدريب في قطاع 

 .الصّحة

 توقيدددددعاتفاقيددددداتومدددددذكرات
تفددددددداهملدددددددإلدارةالمشدددددددتركة
للمرافقالتدريبيةفيالقطداعين

 العاموالقطاعالخاص

 توقيددعاتفاقيدداتلتنفيددذالبددرامج
 التدريبيةالمشتركة

 لتبادلالخبراتتوقيعاتفاقيات
بدددينالقطدددداعالعدددداموالقطدددداع

الخاص

 مدنالرابعالربع
2017عام

 وثيقدددددددةاتفاقيدددددددةتنفيدددددددذ
التدريب

 الفريقالقطاعي  مؤسساتالتدريبوالتعليم
المهنيوالتقنيومؤسسات

القطاعالخاص

 وزارةالعمل 

 النقاباتالمهنية 

 مجلسالتشغيلوالتدريب

تنفيذ توزيع االدوار في إعادة  .1
البرامج التدريبية والتقنية 

 بين مزودي التدريب
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  :الثاني االستراتيجيالهدف 

 .الصّحةالمساهمة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة من حيث الموارد البشرية لقطاع 

 2016في عام  الصّحةمؤشر األداء للهدف االستراتيجي الثاني: ارتفاع معدالت االستثمار في قطاع 

 الصّحةقطاع  منشآت(: تعزيز وتحفيز 2النتيجة )

 

 األنشطة
 مؤشر األداء

 لتنفيذ النشاط

 اإلطار الزمني

 لتنفيذ النشاط

 وسائل  التحقق

 من تنفيذ النشاط

مسؤولية تنفيذ 
 النشاط

الجهات ذات العالقة بتنفيذ / 
 متابعة النشاط

موقاااع الكتروناااي لقطااااع إنشااااء  .1
 الصّحة

إنشاء صافحة تواصال الكترونياة  .2
علاااااى مواقاااااع  الصاااااّحةلقطااااااع 

 التواصل االجتماعي

TWITER,FACEBOO
K, LINKEDIN,… 

 موقعالكترونيعامدلوفعدال
 الصّحةلقطاع

 موقعتواصلاجتماعيعامل
الصّحةوفعاللقطاع

 الربددددعالثدددداني
مدددددددددنعدددددددددام

 وحتى2016

 2017

 عددالزيداراتللموقدع
علددددددددددددددددىشددددددددددددددددبكة
االنترنت/صدددددددددددددددددفحة

تواصل

 نشدددرتقددداريرالمتابعدددة
والتقيدددددددددديمالربعيددددددددددة
والتقريددددددددرالسددددددددنوي
للقطدداععلددىالموقددع/

الصفحةااللكترونية

 الفريقالقطاعي  مؤسسدددددددداتالتدددددددددريب
والتعليمالمهنيوالتقني

 مؤسسدددددددددداتالقطدددددددددداع
 الخاص

تطااااوير قاعاااادة بيانااااات لقطاااااع  .1
تغطااي معلومااات جانااب  الصااّحة

الطلب في سوق العمل بناء على 
نتاااائج الدراساااة المساااحية التاااي 
ينفااذها  المركااز الااوطني لتنميااة 
المااااااااااااااااااااوارد البشاااااااااااااااااااارية  

NCHRD تحتاااااوي  معلوماااااات
 حول:

 

 قاعدةبياناتفعالة 

 عددالزواروالمسدتفيدينمدن
 قاعدةالبيانات

 قاعدددةبياندداتتشددمل)فددرص
العملالحاليةوالمستقبلية

 ،العاملون،المنشدددددددددددددددددددددددآت،
المهددداراتالمطلوبدددة)الفنيدددة

.والعامة(



 الربدددعالثالددددث
مدددددددددنعدددددددددام

2016

 البياندداتإدخددالتقددارير
 قاعدةالبياناتإلى

 تقددداريراالسدددتعلممدددن
 قاعدةالبيانات

 تقددددددددداريراسدددددددددترجاع
البياناتمنالقاعدة

 الفريقالقطاعي

 المركددزالددوطني
لتنميددددةالمددددوارد

 البشرية

 الصدددددددددددناعةغدددددددددددرف
 والتجارة

 منطقةالعقبةاالقتصدادية
الخاصة

 عمان/البلدياتأمانة

 النقابات

 الصناديقالتمويلية

 المؤسسدددددددددةاألردنيدددددددددة
لتطددددددددددويرالمشدددددددددداريع

 االقتصادية

 وزارةالعمل

 مكاتدددددددددددبالتوظيدددددددددددف
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 األنشطة
 مؤشر األداء

 لتنفيذ النشاط

 اإلطار الزمني

 لتنفيذ النشاط

 وسائل  التحقق

 من تنفيذ النشاط

مسؤولية تنفيذ 
 النشاط

الجهات ذات العالقة بتنفيذ / 
 متابعة النشاط

 الخاصة

 العامةاألشغالوزارة 

 جمعيددةمسددتثمريقطدداع
االسكان

تقاااديم دورات رفاااع كفااااءة فنياااة  .4
 منشاااآتنوعياااة  للعااااملين فاااي  

لزياااادة قااادراتهم  الصاااّحةقطااااع 
 في سوق العمل التنافسية

 التدريبيددةاالحتياجدداتحصددر
 .للعاملينفيالقطاع

 لرفدددددعكفددددداءةاتعقدددددددور
القطداعمنشدآتللعاملينفدي

علددىمسددتوىكددلمحافظددة،
علىالمهاراتالتالية:

 تقدددددددديمالخددددددددماتمهدددددددارة
التمريضددددددددددديةوالرعايدددددددددددة
االساسددددددديةالتدددددددييتطلبهدددددددا
األشددددخاصالمددددؤتمنعلدددددى

 االعتناءبهم

 إدارةالوصفاتالطبيةمهارة
وتنفيددددددذتعليمدددددداتالطبيددددددب
المعالجوالمسداهمةمدعسدائر

الجسدددمالطبددديفددديأعضددداء
العنايددددددةبالصددددددحةالعامددددددة

وإعدادةوالوقايةمدنالمدرض
 مهنةتأهيلالمرضىفي

 القددددرةعلدددىالتعامدددلمهدددارة
الجيدددددددددددمددددددددددعالعدددددددددداملين

 والمراجعين

 التواصدددلالفعدددالمدددعمهددارة
المددددريضوتقددددديمالمشددددورة

 الدوائيةالكافية

 تحضدددددددددددددددددديرمهددددددددددددددددددارة
المستحضدددددراتالصددددديدالنية

 الربدددعالرابددددع
مدددددددددنعدددددددددام

2016

 وثددددددددددائقالدددددددددددورات
.التدريبية

 الفريقالقطاعي  مؤسسدددددددداتالتدددددددددريب
والتعلدديمالمهندديوالتقنددي
مدددددنالقطددددداعينالعدددددام

 والخاص

 الجهدداتالدوليددةالمانحددة
 .والداعمة

 الصناديقالتمويلية
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 األنشطة
 مؤشر األداء

 لتنفيذ النشاط

 اإلطار الزمني

 لتنفيذ النشاط

 وسائل  التحقق

 من تنفيذ النشاط

مسؤولية تنفيذ 
 النشاط

الجهات ذات العالقة بتنفيذ / 
 متابعة النشاط

مددنالمددوادالكيماويددةوتددوفير
األدويدددددةالمناسدددددبةواآلمندددددة
للمرضدددىوتعزيدددزالصدددرف

 األمثللها

 القيددددددددامبمراقبددددددددةمهددددددددارة
المرضدددددددددددددىباسدددددددددددددتمرار

أيوملحظدددددددددددةوكتابدددددددددددة
 مضاعفاتواإلبلغعنها

 المخدددددداضإدارةومهددددددارات
بفاعلية

تقاااديم دورات  علاااى  المهاااارات  .1
العامااة الضاارورية للعاااملين فااي  

لزياااادة  الصاااّحةقطااااع  منشاااآت
 تنافسيتهم في سوق العمل

 ،علددىمسددتوىكددلمحافظددة
عقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

دوراتتدريبيدددددددددددةعلدددددددددددى
العامةاآلتية:المهارات

 ،االتصالوالعملمعالفريق 

 وإدارةالتخطدددددديطوالتنظدددددديم
 الوقت،

 اسددددددددددددددتخدامالحاسددددددددددددددوب
والمهدددددددددددداراتالعدديددددددددددددة،
 والتواصلباللغةاالنجليزية

 المشدددددكلتالتحليدددددلوحدددددل
 واإلبداعواالبتكار،

 األعمالريادة 

 المشددداريعالمتوسدددطةإنشددداء
والصغيرةوالميكروية

 الربدددعالرابددددع
مدددددددددنعدددددددددام

2016

 وثددددددددددائقالدددددددددددورات
.التدريبية

 الفريقالقطاعي  مؤسسدددددددداتالتدددددددددريب
والتعلدديمالمهندديوالتقنددي
فدددددديالقطدددددداعينالعددددددام

 والخاص

 الجهدداتالدوليددةالمانحددة
.والداعمة

المساااهمة فااي تحسااين ظااروف  .6
قطاااع  منشااآتوبيئااة العماال فااي 

 .الصّحة

 تشدددكيلفريدددقعمدددللدراسدددة
تقييميددددةوتقددددديمالتوصدددديات
حولواقدعالصدحةوالسدلمة
العامةوبيئةوظدروفالعمدل

 القطاعمنشآتفي

 األولالربدددددددع
مدددددددددنعدددددددددام

2017

 الدراسةالتقييمية الفريقالقطاعي

 المركددزالددوطني
لتنميددددةالمددددوارد

 البشرية

 وزارةالعمل

 النقاباتالعمالية 

 منظمةالعملالدولية 

 نقاباتأصحابالعمل 

 غدددددددددددرفالصدددددددددددناعة
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 األنشطة
 مؤشر األداء

 لتنفيذ النشاط

 اإلطار الزمني

 لتنفيذ النشاط

 وسائل  التحقق

 من تنفيذ النشاط

مسؤولية تنفيذ 
 النشاط

الجهات ذات العالقة بتنفيذ / 
 متابعة النشاط

 والتجارةتقريردراسةتقييمبيئةالعمل

المساااهمة فااي تعريااف العاااملين  .1
بمتطلبااااات   الصااااّحةفااااي قطاااااع 

 الصحة والسالمة العامة

 عقددددورشدددةعمدددلصدددحة
وسددلمةعامددةللعدداملينفددي

علددى)الصددّحةقطدداعمنشددآت
مستوىكلمحافظة(

 الربددددعالثدددداني
مدددددددددنعدددددددددام

2017

 وثائقورشالعمل الفريقالقطاعي  وزارةالعمل. 

 مؤسسةالتدريبالمهني.

 منظمةالعملالدولية 

 جامعةالبلقاءالتطبيقية.

واإلرشاااااد  التاااارويج والتوعيااااة  .1
 الصّحةلمهن قطاع 

 تنفيددذحملددةإعلميددةتوعويددة
منأجلالترويجلمهنقطداع

.الصّحة

 الربدددعالثالددددث
مدددددددددنعدددددددددام

2017

 المدددددددددددوادالدعائيدددددددددددة
المجهدددددددزةوالحملدددددددة

الترويجية

 الفريقالقطاعي  مؤسساتالتدريب
والتعليمالمهنيوالتقني

ومؤسساتالقطاع
الخاص

 الجهاتالدوليةالمانحة. 

التنساااااااااايق ماااااااااااع الجهاااااااااااات  .9
والمؤسساااات المعنياااة بالتمويااال 

مان  الصاّحةلزيادة انتفااع قطااع 
  .برامجها ومشاريعها التمويلية

 تقدددددددديممقتددددددددرحمشدددددددداريع
للجهدددداتالتمويليددددةلزيددددادة

الصددّحةقطداعمنشددآتانتفداع
مدددددنبرامجهددددداومشددددداريعها

التمويليةفيمجال:

 إنشاءالمشاريعصغيرة

 منشآتتنفيذأعمالالتوسعةلل
القائمة

 الربدددعالرابددددع
مدددددددددنعدددددددددام

2017

 وثائقلمقترحاتالعمل
والتقاريرذاتالعلقة

 الفريقالقطاعي  الصددناديقالتمويليددةمثددل
صددددددددددددندوقالتنميددددددددددددة

 والتشغيل

 المؤسسدددددددددةاألردنيدددددددددة
لتطددددددددددويرالمشدددددددددداريع

 .االقتصادية

 الجهاتالدوليةالمانحة. 



تصنيف العمال الممارسين في  .10
 القطاع

 إجددازةعددددالحاصددلينعلددى
مزاولةالمهنة






متابعااااااة تاااااارخيص ماااااازودي  .11
فاي  الصاّحةالتدريب في قطااع 
واعتماااااااد القطاااااااع الخاااااااص 
 برامجهم التدريبية

 عدددددمدددزوديالتددددريبفدددي
فددديالقطددداعالصدددّحةقطددداع

الخدداصالددذينتددمترخيصددهم
واعتمادبرامجهمالتدريبية

 2016-
2017

 تقاريرالمتابعةوالتقييم الفريقالقطاعي 
 مركددزاالعتمددادوضددبط

الجودة
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  توجيه برامج التعاون الدولي لتطوير القطاع :الثالث االستراتيجيالهدف 

  :مؤشر األداء للهدف االستراتيجي الثالث 

 لرؤيا واضحة ومنظمةوفقا  برامج التعاون الدولي الموجهة لتطوير القطاع تدار 

 عاون دولي تضمن عدالة في التوزيع(: برامج ت1النتيجة )

 

 األنشطة
 مؤشر األداء

 اطلتنفيذ النش

 الزمنياإلطار 

 لتنفيذ النشاط

 وسائل  التحقق

 من تنفيذ النشاط

مسؤولية تنفيذ 
 النشاط

الجهات ذات العالقة بتنفيذ / 
 متابعة النشاط

حصر الجهاات المعنياة بتنفياذ  .1
باااااارامج التعلاااااايم والتاااااادريب 
المهناااااي والتقناااااي الخاصاااااة 

فااي القطاااعين  الصااّحةبقطاااع 
العاااااام والخااااااص مؤسساااااات 

 المجتمع المدني

 

 

 قائمةمزوديالتدريب 

 قوائمببدرامجالتعلديموالتددريب
المهنيوالتقنيالتيتقدمهاتلك

الجهات

 الربعالرابعمدن
2016العام

 ورشةعمل سدددرمجلدددسأماندددة
التشددغيلوالتدددريب
والتعلددددديمالمهندددددي

 .والتقني

 مجلددسالتشددغيلوالتدددريب
 .والتعليمالمهنيوالتقني

 التدريبمزودو
 

يااااااة اإلقليمحصاااااار الجهااااااات  .2
والدوليااة والوكاااالت المانحااة 
لباااااارامج مجلااااااس التشااااااغيل 
والتاااادريب والتعلاااايم المهنااااي 

 .والتقني

 

 

 

 قائمدددددددةبالجهددددددداتاإلقليميدددددددة
والدوليددددةوالوكدددداالتالمانحددددة
لبدددددددرامجمجلدددددددسالتشدددددددغيل

المهنددددديوالتددددددريبوالتعلددددديم
واسدددددماءالمشددددداريع.والتقندددددي

الممولددددددددةمنهدددددددداوالجهددددددددات
المسددددددتفيدةخددددددللالسددددددنوات

2010-2014 

 يدددددددةاإلقليمقائمدددددددةبالجهدددددددات
والدوليددددةوالوكدددداالتالمانحددددة

 بعمدنلربعالراا
2016العام














 مجلدددددسالتشدددددغيل
والتدددريبوالتعلدديم

 .المهنيوالتقني

 التدريبمزودو 

 وزارةالتخطددددددددديط
 والتعاونالدولي

 مجلددسالتشددغيلوالتدددريب
 .والتعليمالمهنيوالتقني

 التدريبمزودو
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 األنشطة
 مؤشر األداء

 اطلتنفيذ النش

 الزمنياإلطار 

 لتنفيذ النشاط

 وسائل  التحقق

 من تنفيذ النشاط

مسؤولية تنفيذ 
 النشاط

الجهات ذات العالقة بتنفيذ / 
 متابعة النشاط

 

 

 

لبدددددددرامجمجلدددددددسالتشدددددددغيل
والتددددددريبوالتعلددددديمالمهندددددي

المشددددداريعوأسدددددماء.والتقندددددي
الممولددددددددةمنهدددددددداوالجهددددددددات
المسددددددتفيدةخددددددللالسددددددنوات

2014-2017



إطاااالق مباااادرات تعااااون فاااي  .1
التشااغيل أو أو مجاال التادريب 

االستشااااااارات مااااااع جهااااااات 
ودوليااااة فااااي قطاااااع إقليميااااة 
 .الصّحة

 عددددددددادقائمدددددددةبالمؤسسدددددددات
يددددةوالدوليددددةاإلقليموالجهددددات

المستهدفةبالتعاون،

 مراسدددلةالمؤسسددداتوالجهدددات
يدددةوالدوليدددةالمسدددتهدفةاإلقليم

 بالتعاون

 عقدددددداتفاقيددددداتتعددددداونومدددددع
المؤسسدددداتومددددذكراتتفدددداهم

يدددةوالدوليدددةاإلقليممعالجهدددات
المستهدفةبالتعاون

 الرابعمدنالربع
2016العام

 قائمدددةاسدددماءالمؤسسددددة
والجهات

 وثددددددائقالتراسددددددلمددددددع
يدددددددددددةاإلقليمالجهدددددددددددات

 .والدولية

 وثيقةاتفاقيةالتعاون.

 الفريقالقطاعي مجلددسالتشددغيلوالتدددريب
.والتعليمالمهنيوالتقني

 الجهاتالدوليةالمانحة. 

 وزارةالتخطدديطوالتعدداون
الدولي
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( 1ملحق )  

اإلقليمتوزيع العاملين في القطاع حسب المهنة والجنس و  

 المهنة

ع إقليم الوسط
جمو

 الم

ع إقليم الشمال
جمو

 الم

ع إقليم الجنوب
جمو

 الم

المجموع 
 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر الكلي

والرؤساء اإلدارة  مدراء 
 التنفذيون

7 
 

7 
      

7 

 2 المدراء الماليون
 

2 
      

2 

 5 40 3 37 مدير مالي
 

5 2 
 

2 47 

 4 2 2 مدير حسابات
      

4 

 4 مدير تدقيق حسابات
 

4 
      

4 

 3 مدير رقابة مالية
 

3 
      

3 

 3 62 20 42 مدراء الموارد البشرية
 

3 2 
 

2 67 

األعمال مدراء خدمات 
لم يصنفوا  الذينواإلدارة 

 في مكان آخر
26 6 32 4 

 
4 

   
36 

 11 2 9 مدراء البيع والتسويق
      

11 

والعالقات اإلعالن مدراء 
 العامة

4 1 5 
      

5 

 5 3 2 مدراء البحث والتطوير
      

5 

مدراء التزويد والتوزيع 
 والمدراء ذوي العالقة

7 
 

7 3 
 

3 
   

10 

مدراء خدمات االتصاالت 
المعلومات وتكنولوجيا  

8 1 9 1 
 

1 
   

10 

 19 5 14 121 36 85 مدراء الخدمات الصحية
   

140 

مدراء فروع خدمات 
 المالية والتأمين

1 1 2 
      

2 

مدراء الخدمات 
المتخصصة الذين لم 
 يصنفوا في مكان آخر

5 1 6 
      

6 

 2 مدراء الفنادق
 

2 
      

2 

 مدراء المطاعم
 

1 1 
      

1 

تجارة الجملة مدراء 
 والتجزئة

4 
 

4 2 
 

2 
   

6 

مدراء الخدمات اآلخرون 
الذين لم يصنفوا في 

آخرمكان   
2 

 
2 

      
2 

 9 3 6 الكيميائيون
      

9 

يون في االختصاص
الرياضيات والعلوم 

واإلحصاءاالكتوارية   
1 

 
1 

      
1 

 1 مهندس صناعي
 

1 
      

1 

 17 11 6 مهندس مراقبة جودة
      

17 

 20 5 15 المهندسون المدنيون
      

20 

 1 مهندسو  البيئة
 

1 
      

1 

 23 مهندس ميكانيكي/ عام
 

23 
 

1 1 
   

24 
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 المهنة

ع إقليم الوسط
جمو

 الم

ع إقليم الشمال
جمو

 الم

ع إقليم الجنوب
جمو

 الم

المجموع 
 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر الكلي

مهندس ميكانيكي/ تكييف 
 وتبريد

2 
 

2 
      

2 

 14 11 3 المهندسون الكيميائيون
      

14 

المهندسون 
يون الذين لم االختصاص

آخريصنفوا في مكان   
2 

 
2 

      
2 

 133 71 62 مهندس زراعي
      

133 

 4 10 2 8 مهندس كهربائي/ عام
 

4 
   

14 

مهندس كهربائي/ 
 كهروميكانيكي

4 
 

4 
      

4 

 2 مهندس كهربائي/ صيانة
 

2 
      

2 

 6 3 3 مهندس الكتروني/ عام
      

6 

 2 1 1 مهندس الكتروني/ تحكم
      

2 

 1 مهندس ميكاترونيكس
 

1 
      

1 

الكتروني أجهزة  مهندس
 طبية

62 38 100 
 

4 4 
   

104 

أجهزة مهندس الكتروني 
  التصوير الطبي

1 1 
      

1 

مهندس الكتروني/ 
 حاسوب

8 9 17 
      

17 

 8 مهندسو االتصاالت
 

8 
      

8 

 3 2 1 المهندسون المعماريون
      

3 

مصممو الرسومات 
والوسائط المتعددة 

(اإلعالم)وسائل   
3 

 
3 

      
3 

الممارسون  األطباء
 العامون

2,197 523 2,720 153 67 221 48 3 51 2,992 

الممارسون  األطباء
يوناالختصاص  

1,065 205 1,270 
      

1,270 

طبيب اختصاصي جراحة 
 النسائية والتوليد

450 206 656 39 37 76 10 16 26 759 

طبيب اختصاصي جراحة 
 عامة

523 13 536 10 
 

10 6 
 

6 552 

 14 208 47 161 طبيب اختصاصي أطفال
 

14 9 2 11 233 

طبيب اختصاصي أمراض 
 باطنية

185 136 321 23 1 24 5 
 

5 351 

طبيب اختصاصي جراحة 
 الصدر واألوعية الدموية

9 
 

9 
      

9 

طبيب اختصاصي طب 
 مجتمع

100 17 117 
      

117 

طبيب اختصاصي طب 
 شرعي

14 
 

14 
      

14 

 طبيب اختصاصي
 بكتريولوجي

2 2 3 
      

3 

طبيب اختصاصي 
 مايكروبيولوجي

4 12 15 
      

15 

 4طبيب اختصاصي جراحة 
 

4 
      

4 
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 المهنة

ع إقليم الوسط
جمو

 الم

ع إقليم الشمال
جمو

 الم

ع إقليم الجنوب
جمو

 الم

المجموع 
 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر الكلي

القولون والمستقيم 
 والشرج

طبيب اختصاصي 
 األنسجة المرضية

5 2 7 
      

7 

طبيب اختصاصي علم 
األمراض السريري/ 

 امراض الدم
5 1 6 1 1 2 

   
8 

طبيب اختصاصي 
النفسيةاألمراض   

13 2 15 
      

15 

طبيب اختصاصي جراحة 
 العظام والمفاصل

151 4 155 8 
 

8 8 
 

8 171 

أمراض طبيب اختصاصي 
 جلدية وتناسلية

121 22 143 1 10 11 3 
 

3 157 

طبيب اختصاصي تخدير 
 وإنعاش

48 10 58 9 
 

9 3 
 

3 70 

طبيب اختصاصي 
 المعالجة باألشعة

64 13 76 3 
 

3 
 

7 7 86 

أمراض طبيب اختصاصي 
 الجهاز الهضمي

21 1 22 
      

22 

طبيب اختصاصي 
 األمراض الصدرية

23 1 24 
      

24 

طبيب اختصاصي الطب 
 الطبيعي والتأهيل

10 6 16 1 1 2 
   

18 

أمراض طبيب اختصاصي 
 المفاصل والروماتيزم

12 
 

12 
      

12 

طبيب اختصاصي الغدد 
 الصماء

21 6 27 
      

27 

أمراض طبيب اختصاصي 
 القلب

58 6 63 5 
 

5 
   

68 

طبيب اختصاصي امراض 
 الدم

12 1 13 
      

13 

أمراض طبيب اختصاصي 
 كلى

27 1 28 
      

28 

طبيب اختصاصي جراحة 
 األنف واألذن والحنجرة

93 1 94 12 
 

12 9 
 

9 114 

طبيب اختصاصي جراحة 
 األطفال

5 4 8 3 
 

3 
   

12 

جراحة طبيب اختصاصي 
 الدماغ واألعصاب

50 4 54 4 1 5 
   

59 

طبيب اختصاصي جراحة 
 الكلى والمسالك البولية

31 4 35 4 
 

4 4 
 

4 43 

طبيب اختصاصي طب 
 نووي

8 
 

8 
      

8 

طبيب اختصاصي جراحة 
 قلب

14 
 

14 
      

14 

طبيب اختصاصي طب 
 وجراحة العيون

148 27 175 13 2 15 1 
 

1 192 

جراحة طبيب اختصاصي 
التجميل والترميم 

 والحروق
34 1 35 

    
4 4 38 
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 المهنة

ع إقليم الوسط
جمو

 الم

ع إقليم الشمال
جمو

 الم

ع إقليم الجنوب
جمو

 الم

المجموع 
 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر الكلي

طبيب اختصاصي 
 باثولوجي

2 
 

2 
      

2 

 2 طبيب اختصاصي أنسجة
 

2 
      

2 

طبيب اختصاصي اسعاف 
 وطوارئ

4 1 5 
      

5 

طبيب اختصاصي 
أورامأخصائي   

6 
 

6 
      

6 

طبيب اختصاصي طب 
 اسرة

38 78 116 1 
 

1 
 

2 2 119 

اختصاصي مناعةطبيب   4 
 

4 
      

4 

طبيب اختصاصي 
  وبائيات

1 1 
      

1 

 طبيب اختصاصي خداج
 

1 1 
      

1 

أمراض طبيب اختصاصي 
 سارية

4 
 

4 
      

4 

طبيب مقيم جراحة 
 النسائية والتوليد

15 55 70 11 10 21 
   

91 

 601 2 1 1 26 2 24 573 78 495 طبيب مقيم جراحة عامة

أطفالطبيب مقيم   24 55 79 6 16 22 1 
 

1 102 

طبيب مقيم أمراض 
 باطنية

58 54 112 17 14 31 2 
 

2 145 

طبيب مقيم علم األمراض 
الدمأمراض السريري/   

3 4 7 4 3 7 
   

14 

األمراض طبيب مقيم 
 النفسية

11 1 12 1 6 7 
   

19 

طبيب مقيم جراحة العظام 
 والمفاصل

33 
 

33 14 
 

14 
   

47 

أمراض طبيب مقيم 
 جلدية وتناسلية

7 4 11 1 4 5 
   

16 

طبيب مقيم تخدير 
 وأنعاش

57 4 61 17 
 

17 
   

78 

طبيب مقيم المعالجة 
 باألشعة

2 10 12 5 4 9 1 
 

1 22 

طبيب مقيم الطب 
 الطبيعي والتأهيل

3 
 

3 
      

3 

طبيب مقيم جراحة األنف 
 واألذن والحنجرة

19 5 24 8 
 

8 
   

32 

طبيب مقيم جراحة 
 الدماغ واألعصاب

19 1 20 16 6 22 
   

42 

طبيب مقيم جراحة الكلى 
 والمسالك البولية

15 2 17 8 
 

8 
   

25 

 2 طبيب مقيم طب نووي
 

2 
      

2 

طبيب مقيم امراض 
  عصبية

2 2 
      

2 

طبيب مقيم طب وجراحة 
 العيون

38 11 48 3 4 7 2 
 

2 57 

 طبيب مقيم باثولوجي
 

1 1 
      

1 
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 المهنة

ع إقليم الوسط
جمو

 الم

ع إقليم الشمال
جمو

 الم

ع إقليم الجنوب
جمو

 الم

المجموع 
 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر الكلي

مقيم اسعاف طبيب 
 وطوارئ

76 7 83 5 1 6 
   

89 

أسرةطبيب مقيم طب   54 44 98 
      

98 

 6 طبيب مقيم مناعة
 

6 
      

6 

طبيب مقيم أشعة 
 تشخيصية

17 9 26 
   

2 
 

2 28 

يون في االختصاص
 التمريض

12 3 15 
      

15 

 9,386 67 63 4 810 529 281 8,509 4,932 3,577 ممرض قانوني

يون في االختصاص
 التوليد )القبالة(

1 1,551 1,552 
 

48 48 
 

3 3 1,603 

الطوارىء أطّباء  9 
 

9 
      

9 

البيطريون األطباء  10 5 15 8 3 12 
   

27 

األسنان أطّباء  1,321 565 1,886 295 88 383 53 12 64 2,333 

طبيب أخصائي جراحة 
 الوجه والفم والفكين

204 73 277 7 2 9 20 2 22 307 

 35 16 19 طبيب أخصائي طب الفم
   

6 3 10 45 

طبيب أخصائي طب 
 أسنان أطفال

9 20 28 
 

4 4 
   

33 

طبيب أخصائي تقويم 
 األسنان والفكين

71 8 80 12 
 

12 2 2 4 95 

طبيب أخصائي المعالجة 
 التحفظية

2 6 8 
      

8 

أمراض طبيب أخصائي 
اللثة واألنسجة المحيطة 

 باألسنان
5 7 12 3 

 
3 

   
15 

طبيب أخصائي معالجة 
 لبية

9 5 13 
      

13 

طبيب أخصائي 
السنيةاالستعاضات   

38 5 42 1 
 

1 
   

43 

 10 470 45 425 طبيب مقيم أسنان
 

10 
   

480 

 43 31 12 الصيادلة
      

43 

 55 39 16 1,433 1,034 399 الصيدالني
 

3 3 1,491 

 30 27 3 دكتور صيدلي
 

1 1 
   

31 

سريريصيدلي   2 20 22 
 

5 5 
   

27 

اختصاصيون الصحة 
 البيئية والمهنية

43 127 170 8 8 16 
   

186 

اختصاصيو العالج 
 الطبيعي

107 137 244 2 5 7 
   

251 

اإلعاقاتفني تأهيل   19 5 24 4 
 

4 
   

28 

اختصاصيو التغذية 
 والحمية الغذائية

52 117 169 4 12 16 
   

185 

تغذيةفني تحاليل غذائية/   168 51 219 3 1 4 
   

224 

يون في االختصاص
  معالجة السمع والنطق

34 34 1 
 

1 
   

35 

 3 43 38 5فني سمعيات ومعالجة 
 

3 
   

46 
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 المهنة

ع إقليم الوسط
جمو

 الم

ع إقليم الشمال
جمو

 الم

ع إقليم الجنوب
جمو

 الم

المجموع 
 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر الكلي

 النطق

فني فحص البصر 
وتجهيز نظارات طبية 

 والعدسات الالصقة
4 43 47 

 
1 1 1 1 2 50 

يون في البصر االختصاص
 والنظارات الطبية

15 
 

15 
 

1 1 
   

16 

يون في العلوم االختصاص
الصحية الذين لم يصنفوا 

 في مكان آخر
40 89 129 1 4 5 

   
134 

 1 30 9 21 552 222 330 فني تخدير وانعاش
 

1 583 

مدير المختبر/ رئيس 
قسم المختبر/ مسؤول 

 المختبر
154 49 203 12 1 13 2 

 
2 218 

 193 9 2 7 6 5 1 178 46 132 فني تكنولوجيا أشعة

 11 4 7 28 15 13 فني فيزيائي طبي
   

39 

 80 29 51 فني تصوير أشعة نووية
   

1 
 

1 81 

 3 2 1 24 22 2 فني معالجة وظيفية
   

27 

 11 6 5 فني معالجة شعاعية
      

11 

صناعيةأطراف فني   9 6 15 
      

15 

 76 29 47 فيزيائي معالجة باألشعة
      

76 

مدرسو االحتياجات 
  الخاصة

3 3 
      

3 

اختصاصيو التعليم الذين 
 لم يصنفوا في مكان آخر

8 2 10 
      

10 

 6 322 29 293 المحاسبون
 

6 
   

328 

محاسب عام )نفقات 
 وإيرادات(

312 395 707 33 20 53 7 6 13 773 

 3 محاسب تكاليف
 

3 3 
 

3 
   

6 

 2 محاسب رواتب وأجور
 

2 2 2 4 
   

6 

 2 62 3 59 مدقق )مراجع( حسابات
 

2 
   

64 

 منظم موازنة
 

1 1 
      

1 

إداريمحاسب   
   

2 1 3 
   

3 

 8 4 4 مدقق خدمات مالية
      

8 

المستشارون  في المجال 
 المالي و االستثمار

1 
 

1 
      

1 

 1 13 3 10 مراقب مالي
 

1 
   

14 

 1 مستشار مالي
 

1 
      

1 

 2 1 1 محللون ماليون
      

2 

والتنظيماإلدارة محللو   1 
 

1 
      

1 

اختصاصيو السياسات 
 اإلدارية

412 367 778 29 40 69 
   

847 

اختصاصيو  شؤون 
 المالك والمهن

23 21 44 3 1 4 
   

48 

 3 1 2 9 4 5اختصاصيو التدريب 
   

12 
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 المهنة

ع إقليم الوسط
جمو

 الم

ع إقليم الشمال
جمو

 الم

ع إقليم الجنوب
جمو

 الم

المجموع 
 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر الكلي

 وتطوير الكوادر

اإلعالن اختصاصيو 
 والتسويق

8 1 9 
      

9 

اختصاصيو العالقات 
 العامة

31 23 54 6 3 9 
   

63 

اختصاصيو المبيعات 
الطبية والتقنية عدا 
تكنولوجيا االتصاالت 

 والمعلومات

19 10 28 
      

28 

أنظمةمحللو   25 13 38 
      

38 

 مطورو البرمجيات
 

2 2 
      

2 

مصممو المواقع 
االلكترونية والوسائط 

 المتعددة
1 

 
1 

      
1 

مبرمجو البرامج 
 التطبيقية

90 95 185 3 3 6 
   

191 

ومصممو قواعد إداريو 
 البيانات

1 1 2 1 
 

1 
   

3 

 5 إداريو األنظمة
 

5 2 
 

2 
   

7 

اختصاصيو شبكات 
 الحاسوب

5 1 6 3 
 

3 
   

9 

 9 1 8 المحامون
   

2 
 

2 11 

وأمناء األرشيف موظفو 
 المتاحف

1 
 

1 1 
 

1 
   

2 

المكتبات وما يرتبط أمناء 
بهم من اختصاصيي 

 المعلومات
1 13 14 

      
14 

اختصاصيو علم االجتماع 
وما يرتبط اإلنسان وعلم 
 بهم

       
1 1 1 

 24 19 5 اختصاصيو علم النفس
      

24 

اختصاصيو العمل 
واإلرشاداالجتماعي   

17 106 123 
 

4 4 
   

127 

اختصاصيو الشؤون 
 الدينية

1 1 2 
      

2 

 5 الصحفيون
 

5 
      

5 

الهندسة المدنيةفنيو   15 
 

15 
      

15 

 6 23 2 21 فني كهربائي/ عام
 

6 
   

29 

فني كهربائي/ أجهزة 
    إنذار

4 
 

4 
   

4 

فني كهربائي/ أجهزة 
 دقيقة

16 
 

16 
      

16 

فني كهربائي سيارات/ 
 مركبات

2 
 

2 
      

2 

 10 فني كهربائي/ أخرى
 

10 
      

10 

 3 فني إلكتروني/ عام
 

3 
      

3 

 4 70 1 69فني الكتروني/ أجهزة 
 

4 
   

74 
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 المهنة

ع إقليم الوسط
جمو

 الم

ع إقليم الشمال
جمو

 الم

ع إقليم الجنوب
جمو

 الم

المجموع 
 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر الكلي

 طبية مساعدة

أجهزة فني الكتروني/ 
 مكتبية

38 
 

38 
      

38 

 22 فني اتصاالت/ عام
 

22 2 
 

2 
   

24 

 3 16 1 15 فني الكتروني/ حاسوب
 

3 
   

19 

 1 فني الكتروني/ اخرى
 

1 
      

1 

إنتاجفني ميكانيكي /   1 
 

1 4 
 

4 
   

5 

ميكانيكي / لحامفني   1 
 

1 
      

1 

 -فني ميكانيكي/ سيارات
 مركبات

6 
 

6 
      

6 

 4 فني ميكانيكي/ صيانة
 

4 11 
 

11 
   

15 

 1 فني ميكانيكي/اخرى
 

1 1 
 

1 
   

2 

 فنيو الهندسة الكيميائية
   

4 
 

4 
   

4 

رسام مخططات هندسية/ 
 أبنية

1 1 2 
      

2 

 4 1 3 مشرفو االنشاءات
      

4 

مشغلو محطات معالجة 
 المياه والقمامة

1 
 

1 2 
 

2 
   

3 

 1 فنيو الزراعة
 

1 
      

1 

فنيو التصوير الطبي 
 والمعالجة

67 41 109 43 9 52 
   

161 

فنيو المختبرات الطبية 
 وعلم األمراض

668 700 1,368 44 92 136 12 14 26 1,530 

فني مختبرات طبية/ 
 أنسجة

146 86 232 
 

4 4 
 

1 1 237 

فني مختبرات/ علم 
 األجّنة

473 24 497 1 1 2 
   

499 

فني مختبرات طبية/ بنك 
 الدم

92 1,036 1,128 5 6 11 4 
 

4 1,143 

فني مختبرات/ علم 
 الوراثة

1 4 5 
      

5 

 48 36 12 1,397 886 511 مساعدو صيدلي
   

1,445 

 1 11 3 8 297 162 135 فني األسنان
 

1 310 

أسنانمرشد صحة   7 49 56 
    

2 2 58 

مساعدو اختصاصيي 
التمريض ) مساعد 
ممرض، ممرض 

مشارك، ممرض ضبط 
 (عدوى

743 1,953 2,697 46 95 141 
 

24 24 2,862 

 96 52 44 3,409 2,291 1,118 ممرض مشارك
   

3,505 

األسنان مساعدو طب 
 وجراحتها

22 31 53 
 

13 13 
 

2 2 68 

 49 3 2 1 3 1 2 44 40 4 مساعد فني أسنان

فنيو  السجالت الطبية 
 والمعلومات  الصحية

201 860 1,061 22 28 50 
   

1,111 
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 المهنة

ع إقليم الوسط
جمو

 الم

ع إقليم الشمال
جمو

 الم

ع إقليم الجنوب
جمو

 الم

المجموع 
 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر الكلي

فنيو فحص النظر 
 والبصريات

20 12 32 
      

32 

 43 30 13 فنيون  العالج الطبيعي
 

3 3 
   

46 

 10 5 4 21 11 11 المساعدون الطبييون
   

31 

 610 186 424 منسق تعزيز الصحة
      

610 

تعقيمفني   65 82 147 3 5 8 1 
 

1 156 

مفتشو الصحة البيئية 
 والمهنية ومساعديهم

14 12 26 2 
 

2 
   

28 

 16 فني صحة مهنّية
 

16 
      

16 

 77 8 69 العاملون في االسعاف
 

2 2 2 
 

2 81 

يين االختصاصمساعدو 
في الصحة الذين لم 
 يصنفوا في مكان آخر

44 66 110 7 2 9 
   

119 

مختبرمساعد فني   39 71 110 9 6 15 3 3 6 131 

مساعد فني معالجة 
 حكمية طبيعية

39 49 88 
      

88 

 6 2 4 25 6 19 مساعد فني تعقيم
   

31 

موظفو االعتماد 
        والقروض

3 3 3 

يين االختصاصمساعدو 
 في المحاسبة

336 586 922 
      

922 

كاتب حسابات/ ماسك 
 دفاتر عام

25 17 42 
      

42 

كاتب حسابات/ مدقق 
  مطالبات مالية

1 1 
      

1 

 2 1 1 مندوبو التأمين
      

2 

مندوبو المبيعات 
 التجارية

8 2 10 1 
 

1 
   

11 

 2 30 8 22 مندوبو الشراء
 

2 
   

32 

 2 وكالء الشحن والتخليص
 

2 
      

2 

 2 1 1 مشرفو المكاتب
      

2 

السكرتيريون التنفيذيون 
 واإلداريون

110 293 403 3 20 23 
   

427 

 123 122 1 909 893 16 السكرتيريون الطبيون
 

45 45 1,077 

يين االختصاصمساعدو 
  في العمل االجتماعي

5 5 
      

5 

يين االختصاصمساعدو 
 في المجال الديني

1 
 

1 
      

1 

 2 المصورون
 

2 1 
 

1 
   

3 

فنيو التصميم الداخلي 
 والديكور

1 
 

1 
      

1 

فنيو المتاحف والمكتبات 
  والمعارض

1 1 
      

1 

رؤوساء الطهاة 
 )الطباخون(

7 
 

7 1 
 

1 
   

8 

 1فنيو عمليات تكنولوجيا 
 

1 
      

1 
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 المهنة

ع إقليم الوسط
جمو

 الم

ع إقليم الشمال
جمو

 الم

ع إقليم الجنوب
جمو

 الم

المجموع 
 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر الكلي

 المعلومات واالتصاالت

 32 21 11 234 87 147 عموم كتبة الدوائر
   

266 

 2,145 115 113 2 318 314 4 1,712 1,664 48 السكرتاريا

ومشغلو معدات الطابعون 
وبرامج معالجة 

 النصوص
33 108 141 

 
1 1 

   
142 

 9 4 5 187 130 57 كتبة مدخلو البيانات
   

196 

امناء الصناديق في 
المصارف  والكتبة 

 المرتبطون بهم
2 1 3 

      
3 

 2 كاتب حسابات/ صندوق
 

2 
      

2 

 2 أمين صندوق
 

2 
      

2 

محصلو الديون وما 
 يرتبط بهم

5 
 

5 2 
 

2 
   

7 

 2 12 3 9 774 330 444 مشغلو المقاسم الهاتفية
 

2 788 

 33 15 18 159 70 89 كتبة استعالمات عام
   

192 

العاملون في االستعالمات 
وخدمات الزبائن الذين لم 

 يصنفوا في مكان آخر
4 5 9 

      
9 

ماسكو الدفاتر وكتبة 
 الحسابات

3 1 4 
      

4 

 31 9 22 265 112 153 كاتب حسابات/ عام
   

296 

كاتب حسابات/ نفقات 
  وإيرادات

4 4 
      

4 

كاتب حسابات/ صناديق 
 ادخار وتسليف

1 
 

1 
      

1 

 1 كاتب تأمين
 

1 
      

1 

 8 1 7 كاتب تأمين صحي
      

8 

كتبة المخازن 
 والمستودعات

244 70 314 20 4 24 2 
 

2 340 

 11 كتبة النقل والمواصالت
 

11 1 
 

1 
   

12 

 كتبة المكتبات
 

2 2 
      

2 

 4 سعاة البريد وكتبة الفرز
 

4 
      

4 

 1,238 1,046 192 النساخون
      

1,238 

 اكتبة آخرون لم يصنفو
آخرفي مكان   

29 24 53 
      

53 

 22 204 9 195 الطهاة )الطباخون(
 

22 6 1 7 233 

 11 84 4 80 النادلون
 

11 
   

95 

) مصفف شعر رجالي 
 حالق رجالي(

1 
 

1 
      

1 

اخصائي تجميل ) ممكيج 
  عام (

2 2 
      

2 

 4 3 1 فني عناية بالبشرة
      

4 

مدبرو ومشرفو التنظيف 
في المكاتب والفنادق 

26 6 32 10 3 13 
   

45 
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 المهنة

ع إقليم الوسط
جمو

 الم

ع إقليم الشمال
جمو

 الم

ع إقليم الجنوب
جمو

 الم

المجموع 
 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر الكلي

 والمؤسسات األخرى

 213 97 116 233 87 146 مدبرو تدبير منزلي
   

446 

مشرفو تدبير خدمات 
 مباني

2 
 

2 
      

2 

المرافقون )المعاونون 
 الشخصيون(

1 41 42 
      

42 

عامل خدمات الطب 
 الشرعي

10 
 

10 
      

10 

بائع لحوم ودجاج 
    وأسماك ومأكوالت بحرية

1 
 

1 
   

1 

مساعدو الباعة في 
 المحالت

30 
 

30 
      

30 

امناء الصندوق 
 )الكاشير(

27 15 42 1 
 

1 
   

43 

رعاية العاملون في 
  الطفل

29 29 
      

29 

العاملون  في الرعاية 
 الصحية

391 57 448 33 8 41 
   

489 

مرافق مريض/ عامل 
 تمريض

277 503 780 4 51 55 
 

8 8 843 

العاملون في الرعاية 
للخدمات الصحية 

الشخصية  الذين لم 
 يصنفوا في مكان آخر

54 10 64 
      

64 

 4 اإلطفائيون
 

4 
      

4 

 4 17 1 16 367 27 340 حراس األمن
 

4 388 

بناؤو الحجر والطوب 
 )الطابوق(

152 
 

152 7 
 

7 
   

159 

 1 عمال التبليط
 

1 1 
 

1 
   

2 

مجصصو الجدران 
 )القصارة(

1 
 

1 
      

1 

األنابيب العاملون في مد 
 والسمكرة

40 
 

40 7 
 

7 
   

47 

مساعد ميكانيكي/ 
 تمديدات صحية

2 
 

2 
      

2 

مساعد ميكانيكي/ صيانة 
شبكات مياه وصرف 

 صحي
1 

 
1 

      
1 

ميكانيكو نصب وصيانة 
يف والتبريديالتكأجهزة    

14 
 

14 3 
 

3 
   

17 

صباغو المباني وما 
 يرتبط بهم

15 
 

15 6 
 

6 
   

21 

 2 حداد صفيح معدني
 

2 
      

2 

ميكانيكي/ حداد تجليس 
 سيارات/  مركبات

4 
 

4 
      

4 

مطرقة آليةحداد/   2 
 

2 2 
 

2 
   

4 

ميكانيكي سيارات/ 
 مركبات خفيفة

5 
 

5 
      

5 
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 المهنة

ع إقليم الوسط
جمو

 الم

ع إقليم الشمال
جمو

 الم

ع إقليم الجنوب
جمو

 الم

المجموع 
 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر الكلي

ميكانيكي سيارات/ 
 مركبات )أخرى(

2 
 

2 
      

2 

ميكانيكي صيانة 
 ميكانيكية عامة

2 
 

2 
      

2 

 2 ميكانيكي أنظمة تبريد
 

2 
      

2 

 1 ميكانيكي )أخرى(
 

1 
      

1 

عاملو المهن اليدوية 
يصنفوا في الذين لم 
 مكان آخر

3 
 

3 
      

3 

 10 3 7 عمال الطباعة
      

10 

 3 مساعد كهربائي تمديدات
 

3 
      

3 

مساعد كهربائي صيانة 
 مصاعد

4 
 

4 1 
 

1 
   

5 

كهربائي تمديدات/ عام 
 منزلي وصناعي

89 
 

89 6 
 

6 
   

95 

كهربائي/ صيانة آالت 
 ومفاتيح عام

4 
 

4 
      

4 

 كهربائي/ لف آالت
 كهربائية

2 
 

2 
      

2 

 1 كهربائي/ تركيب مصاعد
 

1 3 
 

3 
   

4 

كهربائي اجهزة حماية 
 وتحكم

1 
 

1 1 
 

1 
   

2 

كهربائي/ صيانة أجهزة 
 دقيقة

1 
 

1 
      

1 

كهربائيو تنصيب وتركيب 
وتصليح التأسيسات 

 الكهربائية
4 

 
4 

      
4 

الكتروني أجهزة دقيقة/ 
 تركيب وصيانة

5 
 

5 
      

5 

الكتروني أجهزة طبية 
 مساعدة/ تركيب وصيانة

3 
 

3 
      

3 

الكتروني أالت مكتبية 
الكترونية/ تركيب 

 وصيانة
3 

 
3 

      
3 

الكتروني/ شبكات 
 حاسوبية

4 
 

4 
      

4 

الكتروني اتصاالت/ 
 سلكية وال سلكية

5 
 

5 
      

5 

 5 الكتروني/ أخرى
 

5 
      

5 

الجزارون والقصابون 
والسماكون ومحضرو 

المرتبطة بهماألغذية   
3 

 
3 

      
3 

عامل تسحيب وتجهيز 
 لحوم

7 
 

7 2 
 

2 
   

9 

الخبازون وصانعو 
 المعجنات والحلويات

9 
 

9 2 
 

2 
   

11 

العاملون في تصنيع  
األلبانمنتجات    

1 1 
      

1 
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 المهنة

ع إقليم الوسط
جمو

 الم

ع إقليم الشمال
جمو

 الم

ع إقليم الجنوب
جمو

 الم

المجموع 
 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر الكلي

 8 نجار اثاث خشبي
 

8 5 
 

5 
   

13 

 2 كراسي نجار.
 

2 
      

2 

خياطو المالبس والفراء 
 والقبعات

7 14 21 
 

2 2 
   

23 

خياط مالبس رجال/ 
 قميص

1 
 

1 
      

1 

صانعو االحذية 
)السراجون ( وما يرتبط 

 بهم
5 

 
5 

      
5 

عاملو مكافحة األوبئة 
واألبخرة واألعشاب 

 الضارة
2 

 
2 

      
2 

مشغلو آالت الصباغة 
والتبيض وتنظيف 

 القماش
10 

 
10 

      
10 

مشغلو مكائن الغسيل 
 والكوي

3 
 

3 
      

3 

سائقو المركبات الخاصة 
 واالجرة والعربات

2 
 

2 
      

2 

 88 سائق
 

88 2 2 4 
   

92 

 8 219 1 218 سائق سيارة اسعاف
 

8 2 
 

2 229 

سائقو الباصات 
 )الحافالت(

656 
 

656 17 
 

17 
   

673 

المنظفون والمساعدون 
والمكاتب في الفنادق 

 والمؤسسات األخرى
1,223 682 1,905 71 23 94 14 15 28 2,027 

عمال الغسيل والكي 
 اليدوي

1 
 

1 8 
 

8 
   

9 

 18 87 16 71 عامل غسيل
 

18 
 

2 2 107 

عامل مصبغة –كوى   71 6 77 3 1 4 
 

4 4 85 

 17 منظفون آخرون
 

17 29 
 

29 
   

46 

العاملون في المزارع 
 ،المختلطة )نباتي

 حيواني(
   

2 
 

2 
   

2 

العاملون في الحدائق 
 والبستنة

15 1 16 
      

16 

عامل نقل وتحميل 
 وتنزيل

25 
 

25 54 19 73 
   

98 

 5 عمال المخازن
 

5 2 
 

2 
   

7 

عمال تحضير الوجبات 
 السريعة

2 
 

2 
      

2 

 7 1 6 30 10 20 مساعدو الطباخون
   

37 

عاملون آخرون لم 
آخريصنفوا في مكان      

7 
 

7 
   

7 

 60,614 650 369 281 4,307 2,136 2,171 55,657 28,162 27,495 المجموع
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 (2011-2011لالعوام ) اإلقليمو  المهنةحسب  الصحةفي قطاع  العمالةتوزيع الطلب على  :(2ملحق )

 
 إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط

 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 المهنة

 مدير حسابات
 

1 
       

 2 3 3 مدراء الموارد البشرية
      

واإلدارة مدراء خدمات االعمال 
 الذين لم يصنفوا في مكان آخر

2 
        

مدراء خدمات ااالتصاالت 
 وتكنولوجيا المعلومات

1 
        

 1 2 مدراء الخدمات الصحية
       

مدراء الخدمات المتخصصة الذين 
 لم يصنفوا في مكان آخر

1 
        

 2 2 2 مهندس مراقبة جودة
      

 2 مهندس كهربائي/ عام
        

 6 6 7 مهندس الكتروني أجهزة طبية
      

 2 2 2 10 12 11 76 95 29 الممارسون العامون األطباء

طبيب اختصاصي جراحة النسائية 
 والتوليد

16 15 14 3 3 3 
   

 3 3 3 12 9 6 جراحة عامةطبيب اختصاصي 
   

 1 1 1 طبيب اختصاصي أطفال
      

 6 12 7 طبيب اختصاصي أمراض باطنية
      

 7 7 7 طبيب اختصاصي مايكروبيولوجي
      

طبيب اختصاصي جراحة العظام 
 والمفاصل

1 5 1 
      

 1 وإنعاشطبيب اختصاصي تخدير 
        

طبيب اختصاصي طب وجراحة 
 العيون

11 7 11 
      

طبيب اختصاصي جراحة التجميل 
 والترميم والحروق

5 5 5 
      

 2 5 2 أسرةطبيب اختصاصي طب 
      

 1 طبيب اختصاصي خداج
        

طبيب مقيم جراحة النسائية 
 والتوليد

1 
        

 20 24 22 77 81 137 378 395 384 ممرض قانوني

 3 2 2 3 17 18 18 24 يون في التوليد )القبالة(االختصاص
 

 البيطريون األطباء
   

3 
     

 9 11 13 16 21 23 28 63 25 األسنان أطّباء

طبيب أخصائي جراحة الوجه والفم 
 والفكين

4 7 
       

 4 طبيب أخصائي طب الفم
        

 4 طبيب أخصائي طب أسنان أطفال
        

طبيب أخصائي تقويم األسنان 
 والفكين

4 4 4 
      

 4 4 طبيب مقيم أسنان
       

 28 35 13 الصيادلة
      



142 
 

 
 إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط

 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 المهنة

 6 6 8 169 175 172 الصيدالني
   

 2 2 2 دكتور صيدلي
      

 1 2 2 3 صيدلي سريري
 

1 
   

اختصاصيون الصحة البيئية 
 والمهنية

11 11 12 1 1 1 
   

 8 8 4 2 5 2 اختصاصيو العالج الطبيعي
   

والحمية اختصاصيو التغذية 
 الغذائية

5 
  

1 1 1 
   

يون في معالجة السمع االختصاص
 والنطق

5 4 4 
      

 10 6 10 فني سمعيات ومعالجة النطق
      

فني فحص البصر وتجهيز نظارات 
 طبية والعدسات الالصقة

4 8 8 
      

يون في البصر االختصاص
 والنظارات الطبية

4 4 4 
      

الصحية يون في العلوم االختصاص
 الذين لم يصنفوا في مكان آخر

21 17 14 
      

 1 1 1 2 4 8 وإنعاشفني تخدير 
   

مدير المختبر/ رئيس قسم المختبر/ 
 مسؤول المختبر

3 3 3 
      

 3 4 5 7 19 32 فني تكنولوجيا أشعة
   

 4 فني فيزيائي طبي
        

 فني تصوير أشعة نووية
 

4 
       

 1 1 فني معالجة وظيفية
       

 1 فني اطراف صناعية
        

 2 2 2 مدرسو االحتياجات الخاصة
      

 16 22 17 محاسب عام )نفقات وإيرادات(
      

 3 مدقق )مراجع( حسابات
        

 8 15 31 اإلداريةاختصاصيو السياسات 
      

 2 اختصاصيو العالقات العامة
        

اختصاصيو المبيعات الطبية 
والتقنية عدا تكنولوجيا االتصاالت 

 والمعلومات
16 16 16 

      

 1 2 محللو انظمة
       

 1 1 5 2 2 5 مبرمجو البرامج التطبيقية
   

مطورو ومصممو البرمجيات 
الجاهزة والتطبيقات الذين لم 

 آخريصنفوا في مكان 
4 10 10 

      

 1 1 1 اختصاصيو علم النفس
      

اختصاصيو العمل االجتماعي 
 واإلرشاد

3 5 2 
      

 4 7 4 فنيو التصوير الطبي والمعالجة
      

فنيو المختبرات الطبية وعلم 
 األمراض

71 74 56 13 8 6 3 2 2 
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 إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط

 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 المهنة

 16 28 17 فني مختبرات طبية/ أنسجة
      

 4 3 5 فني مختبرات/ علم األجّنة
      

 42 36 25 فني مختبرات طبية/ بنك الدم
      

 3 3 4 30 26 26 مساعدو صيدلي
   

 9 14 9 7 17 26 فني األسنان
 

7 
 

 18 19 19 مرشد صحة اسنان
   

8 4 2 

مساعدو اختصاصيي التمريض ) 
مساعد ممرض، ممرض مشارك، 

 ممرض ضبط عدوى(
10 10 7 

   
5 1 

 

 2 2 7 100 75 98 ممرض مشارك
   

 4 4 3 مساعدو اختصاصيي القبالة
      

 1 9 20 17 مساعدو طب االسنان وجراحتها
 

2 
   

 3 3 8 16 16 مساعد فني أسنان
  

6 
 

فنيو  السجالت الطبية والمعلومات  
 الصحية

2 4 4 
      

 3 3 3 فنيو فحص النظر والبصريات
      

 4 2 فنيون  العالج الطبيعي
       

 2 المساعدون الطبييون
        

 3 3 3 منسق تعزيز الصحة
      

 1 فني تعقيم
  

1 1 1 
   

مفتشو الصحة البيئية والمهنية 
 ومساعديهم

3 
        

 5 5 5 العاملون في االسعاف
   

1 1 1 

يين في الصحة االختصاصمساعدو 
 الذين لم يصنفوا في مكان آخر

7 5 2 
      

 2 5 3 مساعد فني مختبر
   

5 1 2 

 مساعد فني معالجة حكمية طبيعية
 

4 
       

 2 2 2 4 4 4 مندوبو المبيعات التجارية
   

السكرتيريون التنفيذيون 
 واإلداريون

4 1 1 
      

 8 8 10 4 3 12 54 80 67 السكرتيريون الطبيون

 1 عموم كتبة الدوائر
        

 11 11 18 6 4 11 159 196 180 السكرتاريا

الطابعون ومشغلو معدات وبرامج 
 معالجة النصوص

14 15 9 
      

 1 1 1 14 9 10 البياناتمدخلي كتبة 
   

 6 مشغلو المقاسم الهاتفية
        

 3 9 كتبة استعالمات عام
       

 1 ماسكو الدفاتر وكتبة الحسابات
        

 1 21 كاتب حسابات/ عام
       

 2 1 3 2 1 7 كتبة المخازن والمستودعات
   

 1 سعاة البريد وكتبة الفرز
        

 1 الطهاة )الطباخون(
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 إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط

 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 المهنة

 3 3 3 النادلون
      

 4 فني عناية بالبشرة
        

مدبرو ومشرفو التنظيف في 
المكاتب والفنادق والمؤسسات 

 األخرى
16 13 6 

      

 مدبرو تدبير منزلي
 

30 40 20 16 16 
   

 2 2 2 الصندوق )الكاشير(أمناء 
      

 2 2 6 2 6 13 الصحيةالعاملون  في الرعاية 
   

 1 مرافق مريض/ عامل تمريض
        

 7 7 12 حراس األمن
      

أجهزة  ميكانيكو نصب وصيانة 
 ف والتبريديالتكي

2 2 3 
      

 1 1 صباغو المباني وما يرتبط بهم
       

 1 حداد/ مطرقة آلية
        

 1 1 2 كهربائي/ صيانة أجهزة دقيقة
      

اتصاالت/ سلكية وال  الكتروني
 سلكية

1 
        

 1 الكتروني هواتف
        

الجزارون والقصابون والسماكون 
 المرتبطة بهماألغذية ومحضرو 

1 
        

 1 1 خياطو المالبس والفراء والقبعات
       

 1 1 سائق
       

 إسعافسائق سيارة 
   

1 
     

 1 1 1 سائقو الباصات )الحافالت(
      

المنظفون والمساعدون في الفنادق 
 والمكاتب والمؤسسات األخرى

76 69 53 5 4 2 15 4 4 

 2 3 عامل غسيل
       

 1 عامل مصبغة –كوى 
        

 2 3 منظفون آخرون
       

 عامل نقل وتحميل وتنزيل
   

6 6 6 
   

 2 عمال المخازن
        

 3 3 4 مساعدو الطباخون
      

        1 1 كهربائي/ عامفني 

    1 1 2    فني كهربائي/ أخرى

فني الكتروني/ أجهزة طبية 
 مساعدة

3 2 1     2  

    1 1 1    فني الكتروني/ حاسوب

       1 1 1 فني ميكانيكي / إنتاج

         1 فني ميكانيكي / لحام

 62 89 105 201 218 334 1,583 1,859 1,795 المجموع
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1016العمل للعام  وزارةالخاص ب الصحة(: فرص التدريب والتشغيل  في مهن قطاع 3)ملحق   

الصحة وزارة المهنة  

مستشفي 

الملك 

 المؤسس

مستشفى 

 الجامعة

 األردنية

مستشفيات 

القطاع 

 الخاص

 المجموع

 930 150 100 130 550 ممرض قانوني

 50  30 20  ممرض مشارك

 160  10  150 صيادلة

طبيةمختبرات وتحاليل   175  10  185 

أشعةفنيو   75    75 

الطبيةالسجالت   50    50 

أسنانمرشد   100    100 

 75    75 فنيو تعقيم

 75    75 فنيو تخدير

 75    75 عالج طبيعي

 150    150 صحة عامة

 25    25 إسعاف

 


