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 المقدمة:
لتحليل واقع سوق العمل األردين وسياساتو يت يقوم هبا مركز الفينيق للدراسات االقتصادية وادلعلوماتية اليف سياق اجلهود البحثية 

والتحديات واالختالالت اليت يعاين منها، اليت مت تناوذلا خالل السنوات ادلاضية يف العديد من اجلوانب والقطاعات، وقد كشفت 
والتقارير اليت اعدىا ادلركز عن العديد من التشوىات واالختالالت اليت يعاين منها سوق العمل األردين. وقد ارتئينا يف ادلركز الدراسات 

. 2016تناول جانب مل نتناولو من قبل، يتمثل يف حتليل الوظائف اليت يتم االعالن عنها يف الصحف األردنية ادلقروءة خالل عام 
 2016ىذه الدراسة على خلفية ارتفاع معدالت البطالة يف األردن واليت وصلت خالل الربع الثالث من عام وقد جاءت فكرة إجراء 

بادلائة على التوايل. كذلك جاءت فكرة الدراسة على  25.2بادلائة و  13.8بادلائة موزعة بني الذكور واالناث بواقع  15.8إىل 
يف سوق العمل األردين إىل مستويات غري مسبوقة، حيث قاربت التقديرات احلكومية  خلفية تنامي أعداد العمال ادلهاجرين )الوافدين(

 أعدادىم بادلليون عامل وافد )مهاجر(، ثلثيهم يعملون بشكل غري نظامي )ال حيملون تصاريح عمل(.
 

هن ادلطلوبة ونوعية التعرف على طبيعة الوظائف اليت يطلبها سوق العمل األردين، من حيث نوع ادل إىلىدفت ىذه الدراسة 
ختصيص ىذه الوظائف للرجال والنساء، والدولة اليت يتم  إىلباإلضافة جانب ادلهارات اليت حيتاجها،  إىلالتخصصات اليت يطلبها، 

 ذلك اخلربات العملية ادلطلوبة لشغل الوظائف. إىلاالعالن عن الوظائف للعمل فيها، يضاف 
 

الفجوة بني  أهنا جتسريتطوير سياسات تشغيل وسياسات تعليم، من شأو توفري معلومات دلراجعة  إىلوتعود أمهية أجراء ىذه الدراسة 
ختفيض مستويات البطالة وخاصة جانب  إىلتأىيل اخلرجيني اجلدد لالخنراط يف سوق العمل، وإعادة حاجات سوق العمل يف األردن، 

  .بني الشباب
 
 

 المنهجية:
عنها يف الصحف ادلقروء اإلعالن وظيفة مت  2042حتليل لعينة مكونة من إجراء مت لغايات اجراء ىذه الدراسة وحتقيق أىدافها، 

الوظائف يف كل من صحيفة الرأي والغد والدستور، وقد مت اختيار العينة على إعالنات ، حيث مت حتليل 2016األردنية خالل عام 
. وقد مت اختيار ىذين الشهرين 2016من خالل شهري كانون الثاين ودتوز من عام اإلعالنات مرحلتني، حيث مت رصد كافة 

السنوية يف بداية السنة ومنتصفها. وقد مت حتليل كافة الوظائف وفق رلموعة من  ألسباب تتعلق بأهنما يعكسان مستويات الطلب
وادلهارات ادلطلوبة، وتوزيع الوظائف حسب النوع االجتماعي،  ادلؤشرات دتثلت يف: نوع الوظيفة/ادلهنة والتخصص العلمي والفين،

 واخلربات ادلطلوبة ومكان العمل.
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 نتائج الدراسة
 الوظائف والمهن: .1

األردنية ادلقروءة خالل  اإلعالمأعلى سّلم الوظائف وادلهن ادلعلن عنها يف وسائل  وادلالّية  اإلداريّةاحتلت الوظائف وادلهن  
بنسبة و  التعليمّيةالوظائف وادلهن إعالنات ، تلتها الوظائف إعالنات% من رلمل 29.1، وبنسبة بلغت 2016عام 

  الصحّيةالوظائف وادلهن إعالنات %، ومن مث 12.9بنسبة  واليدويّةالوظائف وادلهن التقنية إعالنات %، ومن مث 22.1
 تلتها إعالنات%. 6.9الوظائف وادلهن اخلاصة باألطباء إعالنات %، فيما بلغت نسبة 7.7ادلساعدة بنسبة  والطبّية

مهن تكنولوجيا إعالنات %، و 4.6 وبنسبة وظائف الفندقة وادلطاعم إعالنات % مث5.4 ةبوبنس اذلندسّيةالوظائف وادلهن 
 بنسبة مهاراتعمال بدون تتطلب ال ادلهن اليت  وأخريًا إعالنات % 3.1السائقني إعالنات %، و 3.4ادلعلومات 

3.1 .% 
 2016عنها في سوق العمل خالل عام  ُأعلن قائمة بأهم الوظائف والمهن التي(: 1)جدول 

 % المؤيّةالنسبة  التكرارات الوظائف/ المهن
 29.1% 594 ومالّية  إداريّة مهن 
 22.1% 452 تعليمّية مهن 
 12.9% 264 ويدوّية  فنّية مهن 

 7.7% 158 وطبية مساعدةمهن صحية 
 6.9% 140 مهن طبية )أطباء(

 5.4% 111 مهن ىندسية
 4.6% 94 مهن يف الفندقة وادلطاعم
 3.4% 70 مهن تكنولوجيا معلومات

 3.1% 64 سائقني
 3.1% 63 عمال )بدون مهارات(

 1.6% 32 مهن متفرقة
 100.0% 2042 المجموع

مل تشرتط مستوى تعليمي زلدد  2016الوظائف وادلهن اليت أعلن عنها خالل عام  غالبّية أن   إىليشري اجلدول أدناه  .2
 اإلعالنات %، تلتها 55.2 مستوى علمي زلدد حتّدداليت مل  اإلعالناتحيث بلغت نسبة  ؛لشغل الوظيفة ادلعلن عنها

%، مث 7.6بنسبة شهادة الدكتوراة  اإلعالنات اليت حّددت %، مث26.1اليت حددت درجة البكالورويس بـنسبة 
ادلاجستري بنسبة اإلعالنات اليت حّددت شهادة %، مث 5.5دبلوم كلية رلتمع بنسبة اإلعالنات اليت حّددت شهادة 

ت دوأخريًا اإلعالنات اليت حدّ ، % 1.2 بنسبة العامة فما دون الثانويّة تلتها اإلعالنات اليت حددت شهادة، % 4.2
 %.0.3 بنسبة هينادلالتدريب  شهادة
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 (: توزيع الوظائف والمهن حسب المستوى التعليمي المطلوب 2جدول ) 
 % المؤيّة النسبة  التكرارات المستوى التعليمي المطلوب 

 55.2% 1127 غري زلدد
 26.1% 533 بكالوريوس

 7.6% 155 دكتوراة
 5.5% 112 رلتمع كلّية  دبلوك 

 4.2% 85 ماجستري
 1.2% 24 فما دون  ثانويّة 

%0 6 تدريب مهين .3 
 100.0% 2042 المجموع

 
بلغت نسبة  إذ ؛زلددةعلمية ختصصات  إلشغاذلا تشرتطالوظائف وادلهن ادلعلن عنها مل  غالبّية  أن   إىلتشري الدراسة  .3

علوم اليف رلال  ختصصاتنسبة اإلعالنات اليت تطلب فيما بلغت % ، 59.2 اليت مل حتدد ختصص معنّي ادلهن  إعالنات
، حيث بلغت ما )اطباء ومهن مساعدة( ، وىي تقل عن نسبة الوظائف الصحية والطبية ادلختلفة%8.0طبّية والصحّية ال

%، والذي ميكن تفسريه أن بعض االعالنات كانت تشرتط ختصص ذو عالقة بادلهنة، وبعضها يفرتض أن 15.0يقارب 
العلوم يف رلال اليت اشرتطت ختصصات إعالنات ادلهن ما ذلك مباشرة. أ إىلحيمل ادلتقدم ختصص ذو عالقة دون االشارة 

اليت فيما بلغت نسبة إعالنات الوظائف %، 7.2 نسبتها فبلغتواليت مل حتّدد ختصص معني إلشغاذلا ادلختلفة  اإلنسانّية
 اإلداريّةالعلوم يف رلال اليت تتطلب ختصصات وبلغت نسبة إعالنات الوظائف %، 6.8ىندسّية ختصصات اشرتطت 

 عالقةأي ختصص ذو وبلغت نسبة إعالنات ادلهن اليت تطلب %، 6.7 إلشغاذلاعينا واليت مل حتّدد ختصصاً مواالقتصاديّة 
وأخريًا بلغت نسبة %، 3.4ختصص تكنولوجيا ادلعلومات بنسبة  تلتها إعالنات ادلهن يف رلال %، مث5.4بالوظيفة  

 %.3.2والرياضيات والفيزياء  واألحياءمثل الكيمياء  البحثّيةختصصات العلوم  إعالنات ادلهن يف رلال
 

 (: توزيع الوظائف والمهن المعلن عنها حسب التخصصات العلمية الالزمة الشغال الوظائف3جدول ) 
 % النسبة المؤية التكرارات التخصص المطلوب

 59.2% 1208 غري زلدد
 8.0% 164 وطبّية  صحّية علوم 
 7.2% 148 إنسانّية علوم 
 6.8% 139 ىندسّية علوم 
 6.7% 136 واقتصاديّة  إداريّة علوم 

 5.4% 111 أي ختصص ذو عالقة
 3.4% 70 تكنولوجيا معلومات

 3.2% 66 علوم حبتة

 100.0% 2042 المجموع 
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العمل على احلاسوب،  مهارة اتقان  مباشربشكل اشرتطت الوظائف إعالنات % من 12.8 أن   إىل تشري نتائج الدراسة .4
 أن  مع األخذ بعني االعتبار )، اإلجنليزيّةاتقان اللغة مهارة % من الوظائف ادلعلن عنها 19.4 اشرتطت ما نسبتو كذلك

نسبة  أن   إىل، األمر الذي يشري اإلجنليزيّةباللغة كانت  مت  اإلعالن عنهااليت من الوظائف فقط % 16.0ما يقارب 
ذات عالقة  فنّيةاتقان مهارات  اشرتطت أما الوظائف اليت  اتقان اللغة االجنليزية أعلى من ذلك،الوظائف اليت تتطلب 

غالبيتها  فإن  اليت مل حتدد مهارات زلددة، بإعالنات الوظائف %. وفيما يتعلق 14.3بالوظيفة ادلطلوبة فقد بلغت 
 اللغة االجنليزية.على احلاسوب و  العملمهاريت واتقان  ،اتقان مهارات تتعلق بالوظيفة ضمناً افرتضت 

 
 (: المهارات االضافية المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها 4جدول ) 

 المجموع غير مطلوبة % مطلوبة % المهارات المطلوبة
%12.8 اتقان العمل على الحاسوب  87.2%  %100.0 

%19.4 اإلنجليزيّة اتقان اللغة   80.6%  %100.0 
%14.3 عالقة بالوظيفة المطلوبةذات  فنّية مهارات   85.7%  %100.0 

%29.8 لم يتم تحديد مهارات  70.2%  %100.0 
 

 العملّية الخبرات  .5
بلغت  إذ ؛عملية زلددةمل حتدد سنوات خربة  2016الوظائف خالل عام إعالنات  غالبّية أن   إىلتشري نتائج الدراسة 

علن عنها % من رلمل الوظائف62.2 الوظيفةالشغال ربة خاإلعالنات اليت مل حتدد سنوات  نسبة 
ُ
 ، يف حني اشرتطتادل

 % من 10.3 فيما اشرتطت سنوات،  3 – 1ما بني  تراوحت  عملّية خربات  اإلعالناتمن  %20.2  ما نسبتو
بلغت نسبة إعالنات الوظائف اليت اشرتطت سنوات خربة بني سنوات، و  6 -4ما بني  تراوحت عملّية خربات  اإلعالنات

 من عشر سنوات خربة. أكثر اإلعالناتىذه % من 1.6 ما نسبتو بينما اشرتطت ،% 5.5 سنوات 10 -7
 

 (: توزيع الوظائف والمهن المعلن عنها حسب سنوات الخبرة العملية المطلوبة لشغل الوظائف5جدول ) 
 % النسبة المؤية التكرارات الخبرات المطلوبة

 62.4% 1233 مل يتم حتديد خربات 
 20.2% 413 سنة  3 - 1
 10.3% 210 سنة 6 - 4
 5.5% 112 سنة 10 - 7

 1.6% 32 سنوات 10أكثر من 
 100.0% 2042 المجموع
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 توزيع الوظائف حسب مكان العمل  .6
كانت للعمل داخل األردن،   2016يف األردن خالل عام  الوظائفإعالنات % من 79.5 أن   إىليشري اجلدول أدناه 

 اخلليج. دول الكبرية يف% غالبيتها 20.0الوظائف للعمل خارج األردن إعالنات بينما بلغت نسبة 
 

 (: توزيع الوظاف حسب مكان العمل )داخل وخارج األردن( 6جدول ) 
 % النسبة المؤية التكرارات مكان العمل

79.5% 1622 داخل األردن  
 20.0% 409 دول اخلليج العريب

 5.% 11 )العراق وليبيا( دول أخرى
 100.0% 2042 المجموع 

 
 
 

 :االجتماعيّ  الوظائف والمهن حسب النوع  .7
يف الصحف األردنية مل حتدد  2016نشرت يف عام اليت الوظائف إعالنات الغالبية الكربى من تشري نتائج الدراسة أن 

على أن يكون من الذكور جنس ادلتقدم للوظيفة  حّددتاليت اإلعالنات جنس معني الشغال الوظيفة، يف حني بلغت نسبة 
 %. 9.9أن يكون أنثى  ادلتقدم للوظيفةجنس  فيما بلغت نسبة اإلعالنات اليت حّددت %،9.7

    
)ذكور واناث( االجتماعيّ  (: توزيع الوظائف والمهن حسب تخصيصيها للنوع  7جدول )    

  % المؤيّة النسبة  التكرارات االجتماعيّ  النوع 
  9.7% 199 ذكور

  9.9% 203 إناث 
  80.4% 1640 غري زلدد

  100.0% 2042 المجموع
    

 :بها اإلعالناللغة التي نشر  .8
 ةوبنسب العربّيةباللغة كانت  2016األردنية لعام  تشري نتائج الدراسة أن الغالبية الكربى من الوظائف اليت نشرت يف الصحف

الوظائف ادلعلن عنها  أن   إىلجتدر اإلشارة  %. حيث16.1 اإلجنليزيّةباللغة  نشرت فيما بلغت نسبة اإلعالنات اليت%، 83.9
الوظائف الذي نشر إعالن ذلك أن  إىليضاف تعمل يف األردن،  دولّية وأجنبّيةكانت دلؤسسات وشركات  اإلجنليزيّة باللغة 

 أن شاغل الوظيفة عليو أن يتقن االجنليزية. إىلباللغة االجنليزية يشري 
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  عن الوظائف اإلعالن  بها اللغة التي نشر (: 8)جدول 

 % المؤيّة النسبة  التكرارات لغة االعالن
 83.9% 1714 عربّية 
 16.1% 328 إجنليزيّة 

 100.0% 2042 المجموع
 
 

 االجتماعيّ  حسب النوع والمهن الوظائف أنواع  .9
نوعاً  ني للوظائفيف ادلتقدممل تشرتط  يف األردن 2016خالل عام الوظائف وادلهن أن  غالبّية إعالنات تشري نتائج الدراسة 

تشرتط نوع اجتماعي زلدد من مل وظائف اليت عالنات ال(، وتراوحت النسب ادلئوية إلإناث )ذكور/ اجتماعّيًا زلدّداً 
للمهن  لوظائفاإعالنات  كانتهن تكنولوجيا ادلعلومات. ويف التفاصيل  %( يف م97.1( يف مهن السياقة و )50%)

ادلهن تلتها إعالنات  %(، 18.4بنسبة )و  للعملإناثاً اشرتطت  اذادلساعدة ىي األعلى من بني الوظائف الصحّية والطبّية 
تلتها الوظائف دلهنة السائقني تشغيل الذكور، إعالنات %( من 50%(، يف حني اشرتطت )13.5بنسبة )اإلداريّة وادلالّية 

مهن %، مث 19.0اليت طلبت عمال غري مهرة بنسبة عالنات الإ%(، مث 27.3بنسبة )الفنّية واليدويّة  ادلهن إعالنات 
 %(.17.0الفندقة وادلطاعم بنسبة )

 
 االجتماعيّ  (: توزيع الوظائف حسب النوع 9جدول )

 الوظيفة المطلوبة
 االجتماعيالنوع 

 %المجموع
 % لم يحدد % اناث % ذكور

 100.0% 80.6% 13.5% 5.9% مهن  إداريّة  ومالّية
 100.0% 87.6% 9.5% 2.9% مهن  تعليمّية

 100.0% 64.4% 8.3% 27.3% مهن  فنّية  ويدويّة
 100.0% 77.2% 18.4% 4.4% مساعدةصحّية  وطبّية  مهن 
 100.0% 92.1% 6.4% 1.4% )أطباء(طبّية  مهن 
 100.0% 90.1% 3.6% 6.3% ىندسّية مهن 

 100.0% 76.6% 6.4% 17.0% مهن يف الفندقة وادلطاعم
 100.0% 97.1% 1.4% 1.4% مهن تكنولوجيا معلومات

 100.0% 50.0% 0 50.0% سائقون 
 100.0% 68.3% 12.7% 19.0% عمال )بدون مهارات(

 100.0% 90.6% 3.1% 6.3% مهن متفرقة
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 االجتماعيّ  مكان العمل والنوع  .10  .10

 حسب النوع  والوظائف  للعمل داخل األردن وخارجإعالنات ال يوجد أية فروقات بني  أن و إىل تشري نتائج الدراسة
ادلتقدم الوظائف للعمل داخل األردن جنس إعالنات %( من 76.9(، حيث مل حتدد )إناث )ذكور/ االجتماعيّ 

%(. 11.5)لإلناث %(، و 11.5) للذكورالوظائف للعمل داخل األردن إعالنات ، يف حني بلغت نسبة للوظيفة
        ،للذكور %( 2.9) النسبة فقد بلغت (دول اخلليج)األردن  للعمل خارج الوظائف بإعالنات أما فيما يتعلق 

 لإلناث.%( 3.4و )
 

 النوع االجتماعي(: توزيع مكان العمل للوظائف المعلنة حسب 10جدول )
 

 مكان العمل
 االجتماعيّ  النوع 

 % إناث % ذكور
 غير محدد

% 
 %المجموع

 100.0% %76.9 %11.5 %11.5 يف األردن
 100.0% %93.6 %3.4 %2.9 يف دول اخلليج العريب

)العراق   دول عربية أخرى
 وليبيا(

0.0 18.2% 81.8% %100.0 

 
    

 الخبرةالوظائف المطلوبة وسنوات  .11  .11
ويف التفاصيل ، %(62.5) الوظائف مل تشرتط خربات سابقة يف العمل إعالنات غالبّية أن   إىلتشري نتائج الدراسة 

% من اعالنات الوظائف يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات خربات سابقة، تالىا ادلهن الصحية والطبية 60.0 اشرتطت
 أيّة العادينّي  والعّماليف حني مل تتطلب مهن الفندقة واألطباء %، 47.7%، مث ادلهن اذلندسية بنسبة 53.4بنسبة 

 خربات سابقة.
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 (: توزيع الوظائف والمهن حسب سنوات الخبرة11جدول )

 الوظيفة المطلوبة

 )سنة( ات العمليةالخبر 

 %عو المجم
1-3 4-6 7-10 

أكثر من 
 سنوات 10

غير مطلوب 
 خبرات

%100.0 %52.5 %1.9 %8.2 %14.5 %22.9 مهن ادارية ومالية  
%100.0 %80.8 %0.4 %1.5 %1.3 %15.9 مهن تعليمية  

%100.0 %56.8 %3.0 %6.1 %17.8 %16.3 مهن فنية ويدوية  
%100.0 %44.9 %0.6 %0.6 %3.8 %50.0 مهن صحية وطبية مساعدة  

%100.0 %86.4 0 %2.1 %7.1 %4.3 مهن طبية )أطباء(  

%100.0 %24.3 %5.4 %22.5 %24.3 %23.4 مهن ىندسية  

%100.0 %88.3 0 %7.4 %1.1 %3.2 مهن يف الفندقة وادلطاعم  

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

%100.0 %71.9 0 0 %12.5 %15.6 سائقني  
%100.0 %93.7 0 0 0 %6.3 عمال )بدون مهارات(  

%100.0 %65.6 0 0 %15.6 %18.8 مهن متفرقة  

 الوظائف المطلوبة وسنوات الخبرة .12
الوظائف ادلعلن عنها واألكثر طلبًا يف دول اخلليج العريب كانت مهنة األطباء حيث أن   أن   إىلتشري نتائج الدراسة 

%( من إعالنات الوظائف ىذه كانت للتوظيف يف دول اخلليج،  تلتها إعالنات توظيف للمهن  الصحّية 75.7)
 %(.26.8% مث إعالنات ادلهن  التعليمّية بنسبة )35.4ادلساعدة بنسبة  والطبّية 

 
 مكان العمل(: توزيع الوظائف والمهن حسب 12جدول )         

 الوظيفة المطلوبة

 مكان العمل

 المجموع
 في األردن

دول الخليج 
 العربي

دول عربية 
 أخرى

 %100.0 %0.5 %13.8 %85.7 ومالّية  إداريّة مهن 
 %100.0 0 %26.8 %73.2 تعليمّية مهن 
 %100.0 %1.1 %2.7 %96.2 ويدويّة  فنّية مهن 
 %100.0 %1.3 %35.4 %63.3 مساعدة وطبّية  صحّية مهن 

 %100.0 0 %75.7 %24.3 )أطباء( طبّية مهن 

 %100.0 0 %18.9 %81.1 ىندسّية مهن 

 %100.0 %1.1 %9.6 %89.4 مهن يف الفندقة وادلطاعم
 %100.0 0 %7.1 %92.9 مهن تكنولوجيا معلومات

 %100.0 0 0 %100.0 سائقني
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 %100.0 %1.6 0 %98.4 عمال )بدون مهارات(
 %100.0 %3.1 %6.3 %90.6 مهن متفرقة

 

 
 الخالصة والنتائج

 ما يأيت: إىلتشري نتائج الدراسة 
، 2016األردنية ادلقروءة خالل عام  اإلعالمادلعلن عنها يف وسائل كانت أكثر  وادلالّية اإلداريّةالوظائف وادلهن  .1

%، 22.1بنسبة و  التعليمّيةالوظائف وادلهن إعالنات ، تلتها إعالنات الوظائف% من رلمل 29.1وبنسبة بلغت 
 .%12.9بنسبة  واليدويّةالوظائف وادلهن التقنية إعالنات ومن مث 

 
 ؛مل تشرتط مستوى تعليمي زلدد لشغل الوظيفة ادلعلن عنها 2016الوظائف وادلهن اليت أعلن عنها خالل عام  غالبّية .2

 .%55.2 بنسبة
 

نسبة إعالنات  واقلها% 59.2 بنسبة ؛زلددةعلمية ختصصات  إلشغاذلا تشرتطالوظائف وادلهن ادلعلن عنها مل  غالبّية .3
 %.3.2والرياضيات والفيزياء  واألحياءمثل الكيمياء  البحثّيةختصصات العلوم  ادلهن يف رلال

 
% 19.4 اشرتطت ما نسبتو العمل على احلاسوب، كذلكمهارة اتقان اشرتطت الوظائف إعالنات % من 12.8 .4

ذات عالقة  فنّيةاتقان مهارات  اشرتطت ، أما الوظائف اليت اإلجنليزيّةاتقان اللغة مهارة من الوظائف ادلعلن عنها 
 %. 14.3ة ادلطلوبة فقد بلغت بالوظيف

 
 % من رلمل الوظائف62.2 بنسبة عملية زلددة؛مل حتدد سنوات خربة  2016الوظائف خالل عام إعالنات  غالبّية .5

علن عنها
ُ
 . ادل

 
كانت للعمل داخل األردن، بينما بلغت نسبة   2016يف األردن خالل عام  الوظائفإعالنات % من 79.5 .6

 الكبرية يف دول اخلليج.% غالبيتها 20.0الوظائف للعمل خارج األردن إعالنات 
 
يف الصحف األردنية مل حتدد جنس معني الشغال  2016الغالبية الكربى من اعالنات الوظائف اليت نشرت يف عام  .7

ن على أن يكون مجنس ادلتقدم للوظيفة  ، يف حني بلغت نسبة االعالنات اليت حّددت%80.4بنسبة  الوظيفة
 %. 9.9أن يكون أنثى  ادلتقدم للوظيفةجنس  فيما بلغت نسبة اإلعالنات اليت حّددت %،9.7الذكور 

    
%، 83.9 ةوبنسبى  العربّيةباللغة كانت   2016الغالبية الكربى من الوظائف اليت نشرت يف الصحف األردنية لعام  .8

 %. 16.1 اإلجنليزيّةباللغة  نشرت فيما بلغت نسبة اإلعالنات اليت
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% من 60.0 يف حني اشرتطت ، %(62.5بنسبة ) الوظائف مل تشرتط خربات سابقة يف العمل إعالنات غالبّية  .9

%، مث 53.4اعالنات الوظائف يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات خربات سابقة، تالىا ادلهن الصحية والطبية بنسبة 
 خربات سابقة. أيّة العادينّي  والعّماليف حني مل تتطلب مهن الفندقة واألطباء %، 47.7ادلهن اذلندسية بنسبة 

 
  %( من إعالنات الوظائف،75.7أن  )يف دول اخلليج العريب كانت مهنة األطباء حيث للعمل الوظائف األكثر طلباً   .10

التعليمّية بنسبة ت ادلهن % مث إعالنا35.4بنسبة   توظيف للمهن الصحّية والطبّية ادلساعدةالتلتها إعالنات 
(26.8.)% 

 


