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راسة ههذ إنجاز  تم  
ةاللتنمية املوارد  الوطني  املركز  إدارةب من قبل مشروع املنار  الد   .بشري 
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ةال
 
 .املرسومة خط

 
مو  ةاللتنمية املوارد  الوطني  املركز   ُيقد  ةال للجنة و  الوطني   القطاعي  للفريق الشكر  بشري   لنجاح هذا العمل وتوجيهاتهم ملشاركتهم ستشاري 

 

 

  

 بإشراف

 األستاذ الدكتور عبدهللا عبابنة

 

 الفني فريق العمل

ــــــايرةالباحثة  ّالدكتورة آالء البشـ

 

ـــــزق  مدالسيد أحاملبرمجين  ـــــناقره والسيدة  مـــنال الـ  عــ

 

ةاللتنمية املوارد  الوطني  املركز رئيس )  الستاذ الدكتور عبد هللا عبابنة (بشري 

ةاللتنمية املوارد  الوطني  املركز نائب رئيس )  الطويس ي مد  الدكتور أح (بشري 

ةاللتنمية املوارد  الوطني  )املركز   ــايرة لبشــالدكتورة آلء ا (بشري 

 القضـــاة مد  الدكتور مح )وزارة العمل(

 تــــادرة البـخيـــالسيـــــدة نـ (التقني  و  ينهي  امل)مجلس التشغيل والتدريب والتعليم 

 املهندس هاني خليفات (ينهي  امل)مؤسسة التدريب 

 (نقابة املقاولين)

 )املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية(

 بدوية  مد  املهندس أح

 ق السيدة منال الز 



   

 
 

  



   

 
 

 

 

 

 المنــار مشروع  بشري ةال الموارد لتنمية الوطني   المركز

National Center for Human Resources 
Development 

 Al-Manar Project 
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 تقديم
  

ةاللتنمية املوارد  الوطنيّ يطيب لي وأسرة املركز  العرض والطلب في  بين جانبي فجوةالأن نضع بين أيديكم دراسة  بشري 

ةالتركيبات قطاع  قطاع التشغيل والتدريب  إصالحمنسجمة مع منطلقات مشروع إعادة دراسة ، وهي الكهروميكانيكي 

ّامل التقنيّ ّو ينهيّ املوالتعليم  حادعوم من د 
 
ّ االت  ينهيّ املمجلس التشغيل والتدريب والتعليم على تنفيذه  ُيشرف، والذي األوروبي 

ةوبمشاركة العديد من املؤسسات  ،التقنيّ ّو ة الحكومي  ةويركز على ضرورة وجود دراسات  ،والقطاع الخاص املعني   مسحي 

ة ةاللسوق العمل، وتطوير خطط لتنمية املوارد  قطاعي   فتعرّ طاعات، وذلك بغرض  املساعدة في ضمن هذه الق بشري 

ةالاالحتياجات  ة قطاعي  ةّو الكمي  عن العمل على تطوير هذه االمكانيات لدى الباحثين  ثم ّمن املؤهالت واملهارات، ومن  النوعي 

ةالفي االستخدام األمثل للموارد  عمل؛ األمر الذي سيساهم  ةسواء من خالل  بشري  اتتطوير  التخطيط، أم عملي   االستراتيجي 

ّ.التقنيّ ّو ينهيّ املخاص في قطاع التشغيل والتدريب والتعليم  شكللعمل الفعالة، وبوصنع القرار لبرامج سوق ا

راسةوتنقسم هذه 
ن، إذ رئيسة فصوّل ستة إلى الد  ّ اإلطارالفصل األول  يتضم  ظري 

 
راسةالخاص ب الن

من حيث  الد 

ةاململصادر البيانات ّو ضافةباإّل ، وأسئلتها،وأهميتها ،وأهدافها ،تهاشكلم بعة لذلك نججي 
 
نّو .املت تحليل الفصل الثاني  يتضم 

ةالتركيبات جانب الطلب في قطاع   تمّ ي ثم ّ .تحليل جانب العرض في القطاع املستهدفويتناول الفصل الثالث . الكهروميكانيكي 

 يبي نعلى نتائج الفصل الرابع يأتي الفصل الخامس ل استخالص الفصل الرابع والذي ُيقدر فجوة العرض والطلب، وبناءّ 

ةالولتنمية املوارد  ،وضعها لجسر هذه الفجوة تم ّالخطط التي   الفصل السادس  بشري 
 
العاملة في القطاع املستهدف. وأخيرا

ّوالذي يعرض أبرز النتائج والتوصيات.

راسةوإننا إذ نضع بين أيديكم هذه 
في  االستفادة منها حق استفادة، وأن تخدم توجهات املركز  تم ّ، فإننا نرجو أن تالد 

ةالتعزيز جهود األردن الرائدة والدؤوبة في مجاالت تنمية املوارد  . راجين املولى عز وجل أن يأخذ بأيدينا لخدمة األردن بشري 

ّاألغلى.

ّ

ّرئيس املركز

ّأ.د. عبد هللا عبابنة
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 التنفيذي الملخ ص

( عامالً وعاملة، 1.3.3( منشأة، وهي توظف نحو )111) الكهروميكانيكّيةالتركيبات بلغ عدد المنشآت في قطاع 

 غالبّيةالجنوب. وُتعتبر  إقليم%( في 1الشمال، وما نسبته ) إقليم%( في 11الوسط، ونحو) إقليم%( في 81بواقع ) توّزعت

%(، ونحو 1ما نسبته ) التضامنّيةالمنشآت  شكل، وتالقانونيّ %( وفقاً لكيانها 31) فردّيةالمنشآت العاملة في القطاع منشآت 

 محدودة. مسؤولّية%( منشآت ذات 1)

ضمن ثالث مجموعات رئيسة هي: المنشآت الصغيرة  الكهروميكانيكّيةالتركيبات تصنيف المنشآت في قطاع  تمّ وقد 

المنشآت متوسطة  ثمّ %(، 1وأكثر( وبنسبة ) عامالً  11%(، تليها المنشآت الكبيرة الحجم )83عمال( وبنسبة ) 1-1الحجم )

انخفاض الطلب على  بّينت%( من المنشآت العاملة في هذا القطاع 11) %(. وُيذكر أنّ 1ل( وبنسبة )امع .1-1الحجم )

 .(1.11-1.11)، وكذلك توقعوا انخفاض الطلب على منتجاتهم خالل األعوام 1.11ها في العام إنتاج

الذكور العاملين  غالبّية . ونجد أنّ ناثلإل%( فقط 1%( للذكور مقابل )38ن في القطاع بواقع )ويتوّزع العامل

العامالت في  ناثاإل%( من 11) ، بينما نجد أنّ  %( أقل من ثانوي11ونحو ) %(11وبنسبة ) دبلوم متوسط مؤهلهم العلميّ 

%( من العاملين في 38ما نسبته ) نّ إ، فأخرى. من ناحية بكالوريوس%( 11ونحو ) دبلوم متوسط العلميّ القطاع مؤهلهن 

ي الشمال والوسط لكن إقليمفي  جداً ين، وتعتبر النسبة قريبة األردنيّ %( من غير 1، مقابل )جنسّيةالهذا القطاع هم أردنيو 

 .%(11) الجنوب إقليممرتفعة أكثر في ين األردنيّ غير نسبة 

 األنابيب مدّ ن في والعاملي، %(11) إنتاجوفني ميكانيكي  ،%(11فني كهربائي عام )مهن  أنّ  الّدراسةوقد أظهرت 

في  إشغالً هي المهن األكثر و ،%(1)ات منزلي وصناعي تمديدوكهربائي ، %(1ومهندس كهربائي)، %(3والسمكرة )

 األنابيب مدّ ن في العامليمهن  نّ إالشمال ف إقليمالوسط، بينما في  إقليم. وكذلك الحال في الكهروميكانيكّيةالتركيبات قطاع 

هي المهن األكثر انتشاراً بين  ميكانيكي/ صيانة شبكات مياه وصرف صحيو، ات منزلي وصناعيتمديدوكهربائي ، والسمكرة

ميكانيكي/ صيانة شبكات مياه والسمكرة، و األنابيب مدّ ن في العامليمهن  نّ إالجنوب ف إقليمفي  أّماالعاملين في القطاع. 

 .إشغالً كانت األكثر  وصرف صحي

في مجموعة من  ناثاإلمع وجود  ،عام شكلرئيس على توظيف الذكور ب شكلب الكهروميكانيكّيةالتركيبات ز قطاع يركّ 

بلغ حجم الطلب على مهن هذا  عام شكلوب .الوسط إقليم ز الطلب على العمالة أكثر فيالمهن لكن بنسبة قليلة. كما ويتركّ 

( 1مقابل ) 1.11( لعام 18بلغ ) على الذكوروبحجم طلب  من العاملين،( 1.1حوالي ) (1.11-1.11)القطاع لألعوام 

( في العام .1) إلىآخر  اً انخفاض ويسّجل، 1.11( في عام 13) إلىينخفض حجم الطلب أن المتوقع من . لكن ناثاإلمن 

1.11. 

مساعد كهربائي ، والسمكرة األنابيب مدّ ن في العامليعلى مهن  (1.11-1.11)لألعوام  اً هناك طلب نّ إكل عام فوبش

الطلب  يترّكز بينما .حماية وتحكم أجهزةوكهربائي ، ات صحيةتمديدمساعد ميكانيكي/ و، مهندس ميكانيكيو، صيانة مصاعد

بروز الحاجة للعمال الجدد  إلى اإلشارة. وتجدر والسكرتاريا دارّيةاإلوالمهن  ةالكهربائيّ و نّيةمدّ الالهندسة في مهن  ناثاإلعلى 

هو  1.11-1.11ارتفاع حجم الطلب على العاملين في األعوام  على أساس أعمال التوسعة، األمر الذي يدعو للتفاؤل بأنّ 

 .وظيفيّ  مجرد دوران   %( أكثر من كونه17 -%.1توسع بنسبة تراوحت بين ) عملّيةناشئ عن 
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 وشبكات والساخنة الباردة المياه شبكات تمديدأكثر مهارة مطلوبة ضمن مهن القطاع هي:  أنّ  الّدراسة بّينتو

 الصرف وشبكات والساخنة الباردة المياه أنظمة شبكات خطوط مسار جهيز، وتةالصحيّ  القطع وتركيب الصحيّ  الصرف

 قراءة، وةالصحيّ  القطع وتركيب وعزلها المياه شبكات خطوط تمديد، والشمسّية السخانات خطوط ومسار ،الصحيّ 

 أنظمة ألعمال الالزمة والمعدات والعدد المواد ومناولة وتجهيز نقل، والمنزلّية ةالكهربائيّ  اتتمديدلل التنفيذّية المخططات

 .البالستيكّيةو النحاسّيةو الفولذّية األنابيب وتسنين قص، والمركزيّ  التكييف

، ويعود إناثفي تعيين  رغبتنشآت العاملة في القطاع ل الم غالبّية أنّ  إلىجمعها  تمّ تشير نتائج تحليل البيانات التي 

في مهن هذا  ناثعام يبقى هناك تشغيل لإل شكلبوطبيعة العمل في هذا القطاع ل تناسب المرأة. لكن  أنّ  إلىرئيس  شكلذلك ب

 إدارّية، ومهن ةلكترونيّ اإلو ةالكهربائيّ ، والهندسة نّيةمدّ الوالهندسة  ،الصناعّيةالهندسة %( في مهن 1القطاع بنسبة ل تقل عن )

 بقّيةفي  ناثاإلالوسط، بينما ل يوجد طلب على  إقليم في ناثاإلعلى  المستقبليّ ويقتصر الطلب  .(إدارة)محاسبة وسكرتاريا و

ل يعملون ام( ع7) اإلعاقات، بلغ عدد العاملين من ذوي أخرى. من ناحية الكهروميكانيكّيةالتركيبات أقاليم المملكة في قطاع 

مهن مختلفة في القطاع نفسه لكن  ثالث%( فقط، وهم يعملون في 1..ون ما نسبته )شكلالوسط وي إقليمفي  حصريّ  شكلب

 .ة والعرباتاألجرو الخاّصةالمركبات  وسائقي، والسمكرة األنابيب مدّ ن في العامليأكثر المهن التي يتركزون فيها هي مهنة 

%( من 11بينما )%( من المنشآت ل تواجه أية صعوبات في التعيين، 81نسبته )ما  عن أنّ  الّدراسةكشفت نتائج 

النقص في العمالة ممن لديهم  إلىعزى هذه الصعوبات في التعيين، وتُ  ( تواجه صعوباتفردّيةالمنشآت )معظمها منشآت 

بالطرق  يّتصلنحو العمل. وفيما  إيجابّيةللنقص في العمالة ممن لديهم قيم واتجاهات  إضافةرئيس،  شكلالمهارات المطلوبة ب

وبنسبة  أّماهو األكثر استخد الشخصّية الّتصالتالتعيين المباشر من خالل  بأنّ  الّدراسةالمستخدمة في التعيين، فقد أظهرت 

التعيين عن طريق مكاتب التشغيل  ثمّ %(، 3وبنسبة ) ةلكترونيّ اإلالصحف والمواقع  إعالنات%(، يليه التعيين من خالل 81)

 %(.1وبنسبة )

( 11.173اً، وبلغ عدد خريجيها قرابة )( برنامجاً تدريبيّ 11بهذا القطاع نحو ) الخاّصة تدريبّيةالبلغ عدد البرامج 

منزلي  ات/تمديد من برنامج كهربائي تنهم قد تخرجم ى. كانت النسبة الكبر(1.11-1.11)خريجاً خالل األعوام 

التكييف  أجهزةميكانيكي نصب وصيانة %(، يليه برنامج 17.1) والسمكرة األنابيب مدّ برنامج  ثمّ %(، 11.1) وصناعي

حجم العرض  أنّ  إلى اإلشارة، تجدر أخرىمن ناحية  %(.1) الصحيّ وصيانة شبكات المياه والصرف %(، 7.8) والتبريد

 ( خالل الفترة نفسها.18.871الحقيقي قد بلغ )

( خريج خالل .11.11بهذا القطاع الذكور نحو ) الخاّصة تدريبّيةال، بلغ عدد خريجي البرامج أخرىمن ناحية 

 ثمّ %(، 11.1) ات/ منزلي وصناعيتمديد برنامج كهربائيمن  تمنهم تخرج الغالبةنسبة ال. (1.11-1.11)األعوام 

وصيانة %(، 8.1) التكييف والتبريد أجهزةميكانيكي نصب وصيانة %(، يليه برنامج 18) والسمكرة األنابيب مدّ برنامج 

التركيبات في قطاع  تدريبّيةال. في المقابل، بلغ عدد خريجات البرامج %(1.1) الصحيّ شبكات المياه والصرف 

 هندسة العمارةمن برنامج  ت. نسبة كبيرة منهن تخرج(1.11-1.11)خريجة خالل األعوام  313قرابة  الكهروميكانيكّية

وبرنامج فني كهربائي  %(1برنامج فني اتصالت/عام ) ثمّ %(، 11) هندسة دراسة الوقت والحركةبرنامج  ثمّ %(، 11.1)

 .%(1.1عام )



   

 ك 
 

%( 71.1)اآلتي: نحو اً على اليّ إقليم الكهروميكانيكّيةللتدريب في قطاع التركيبات  المزّودةع خريجو الجهات توزّ 

ع خريجو الجهات توزّ  ،أخرىي الشمال والجنوب على التوالي. من ناحية إقليم%( في 3.1%( )13.1الوسط، و ) إقليمفي 

في  .1% في الشمال و .1الوسط و  إقليمفي  %.7)  اً %( ذكور31.7اً بواقع )للتدريب في هذا القطاع جندريّ  المزّودة

كما كشفت النتائج عن . % في الجنوب(1..% في الشمال و 1.8الوسط و  إقليم% في 31) اً إناث%( 1.1الجنوب(، ونحو )

التدريب عن فرص التدريب  مزّودي. وبسؤال اإلعاقاتذوي  تخدم تدريبّيةبرامج  ةللتدريب أي المزّودةم الجهات يتقد عدم

 .تدريبّيةلتقديم برامج  اً استعداد جهة ةأي لم تبد  ع، تمّ ة لهذه الفئة من المجالمستقبليّ 

محدودة ومحصورة في برنامجين هما: تركيب  للتدريب المزّودةمن الجهات  المقّدمةدورات رفع الكفاءة  ُتعتبر

 المحرك تركيبوبرنامج ، اً ( متدرب11بواقع ) طالمخطّ  بحسب واإلنذار المراقبة ولوحات التوزيع ولوحات ةالكهربائيّ  جهزةاأل

وقد ، (1.11-1.11) للعامين اً متدرب (11بواقع ) للمصعد التحّكمو التوزيع ولوحة التحّكمو التشغيل ومفاتيح الكهربائيّ 

 مركز أنّ  إلى اإلشارةوتجدر  وكانت موجهة للذكور في مؤسسة مصاعد األردن. حصريّ  شكلالوسط ب إقليمزت في تركّ 

 ، بينما اً متدرب (.1)مستقبالً لتدريب  والتصنيع نتاجباإل قةالمتعلّ  كلّ المشا وحلّ  وتحليل دراسةامج نقدم بريس المهندسين تدريب

 والحبال بالبكرات( المحرك) القدرة وحدة مع واألثقال المصعد غرفة ربط امجنقدم بريس والتعليم التربية وزارة/ مهنيّ ال التعليم

الحاسوب  أجهزة أعطال تشخيص و الحاسوب جهزةأل البرامج ، وبرنامج تنصيباً ( متدرب.1) استيعابّيةبطاقة  الفولذّية

 .اً ( متدرب18) استيعابّيةبطاقة 

السوق قادر  ( كفائض عرض، مما يعني أنّ 18.771كبيرة جداً تقدر بنحو ) عددّيةوجود فجوة  إلىمما سبق نخلص 

عن  ةكون عاطلت%( س33باقي النسبة وهي حوالي ) ع أنّ بينما يتوقّ  ،%( فقط من حجم العرض1على استيعاب ما نسبته )

 التدريب وفي مختلف مجالت البرامج المطلوبة. مزّوديعلى عدم التخطيط الجيد للعرض لدى  يدلّ ما نّ إالعمل. وهذا 

العمل على ضرورة توفرها في العاملين في مواقع العمل وفي المنوي  أصحابالتي أكد  فنّيةالق بالمهارة وفيما يتعلّ 

ينبغي التوصية  الّدراسةوفي ضوء نتائج هذه   ،. ولذلكالمقّدمة تدريبّيةالالبرامج  ة فينضمّ متها في غالبها غير تعيينهم، فإنّ 

قطع المعادن بواسطة في اآلتي:  إيجازهاوالتي يمكن  ،المطلوبة فنّيةالر هذه  المهارات توفّ  تدريبّيةبضرورة توفير برامج 

، القطع/ التفريز/ آلة جلخ األدواتوتجليخ أدوات  سنّ و ،المراقبة وغرف لمباني الخارجّيةو الداخلّية اإلنارة تصميمو، البالزما

 إعدادو، القياس وصيانتها أجهزة أعطالخيص تشو ةالكهربائيّ  جهزةواأل للمعدات ةالكهربائيّ  الصيانة وتعليمات برامج إعدادو

، الفحص أجهزةو التغذية وحدات/ ةلكترونيّ اإل جهزةاأل تركيب ومخططات دارات عتتبّ و، العالجّيةو الوقائّية الصيانة برامج

 شبكات خطوط مسار تجهيزو، المشط مع السداء مطوى خيوط نهايات ربطو، ةالمركزيّ  الهوائّياتو الفضائّية اللواقط تشغيلو

 الصحيّ  الصرف وشبكات والساخنة الباردة المياه شبكات يدمدتو، الصحيّ  الصرف وشبكات والساخنة الباردة المياه أنظمة

 وعزلها المياه شبكات خطوط يدمدتو ،البالستيكّيةو النحاسّيةو الفولذّية األنابيب وتسنين قصو ،ةالصحيّ  القطع وتركيب

، مواسير بشبكات ووصلها التدوير، اتومضخّ  الشمسيّ  الماء وخزانات الشمسّية المجمعات تركيبو، ةالصحيّ  القطع وتركيب

 التنفيذّية طاتالمخطّ  قراءةو ،المركزيّ  التكييف أنظمة ألعمال الالزمة والمعدات والعدد المواد ومناولة وتجهيز نقلو

 أجهزة حماية أنظمة وتشغيل تركيبو، للمصعد الميكانيكّية األجزاء وتزييت وتشحيم تنظيفو، المنزلّية ةالكهربائيّ  يداتمدتلل

 القياس. العد



   

 ل 
 

والتي تعتبر  ،وتنويعهادورات رفع الكفاءة توسيع و ،رتمّ ويمكن تلبية الطلب الموجود من خالل برامج التدريب المس 

والحرص على  ،هذا الطلب إلىللتدريب  المزّودةعلى ضرورة التفات الجهات  الّدراسةد كّ ؤأكبر. وت شكلدة بصة ومحدّ مخصّ 

. وهي برامج يمكن دمجها في البرامج الحالية أو تنفيذها على إقليم كلّ العمل ول أصحابالمطلوبة من  تدريبّيةالتوفير البرامج 

 .فنّيةدورات/ برامج رفع كفاءة  شكل

 المزّودةالجهات  من جانبي العرض والطلب، اتضح أنّ  كلّ الداعمة للتشغيل في  العاّمةوبخصوص طبيعة المهارات 

 أصحابكرها لم يذ إضافّية أخرىلمهارات  إضافة ،العمل وبدرجة كافية أصحابر جميع المهارات التي طلبها للتدريب توفّ 

التركيبات الداعمة للتشغيل في قطاع  العاّمةق بالمهارات وجد فجوة بين العرض والطلب فيما يتعلّ تالعمل. وعليه، ل 

 . الكهروميكانيكّية

للعمل في هذا القطاع يقدر  ناثاإلعلى  اً مستقبليّ  اً هناك طلب أنّ  ناثاإلتحليل الفجوة بين العرض والطلب على  يبّين

 نجد أنّ  ،. وكذلكمحدودة فنّيةو إدارّيةع هذا الطلب ضمن مهن توزّ  ،(1.11-1.11)لألعوام فقط عمل  ة( فرص8بنحو )

للتدريب  المزّودةمتدربة من الجهات  (113)تخريج  تمّ  قد هأنّ  إلى، حيث أشارت بيانات المسح ناثاإلمن  اً هناك عرض

من  111بين ما هو معروض وما هو مطلوب ) ولّيةاأل الرقمّيةنالحظ الفجوة  ،. وهناالّدراسةالمختلفة والمشمولة بمسح 

 (.الكهروميكانيكّيةالتركيبات ضمن قطاع  نل يوجد طلب يحتويه ناثاإل

 اً وواضح اً كبير هناك خلالً  نالحظ أنّ  ،صات الخريجات المعروضةوبالطالع على تفصيل المهن المطلوبة وتخصّ 

صات خصّ هناك فجوة في بعض التّ  ه ل يوجد توافق بين العرض والطلب، وأنّ في سوق عمل هذا القطاع. حيث يالحظ أنّ 

 .(1.11-1.11)خالل األعوام  ناثلإل الكهروميكانيكّيةالتركيبات لصالح العرض )مؤشر بطالة( في قطاع 

في قطاع  ( منشأة عاملة1هناك ) كشفت نتائج المسح أنّ ، فقد اإلعاقاتلى ذوي بالنسبة لفجوة العرض والطلب ع أّما

 اإلعاقاتشخص من ذوي  ج أيّ لم يتخرّ ، أخرى( فرصة عمل. من ناحية 1على استعداد لتوفير ) الكهروميكانيكّيةالتركيبات 

بات العمل في قطاع طبيعة متطلّ  خاصة بهذه الفئة، كما أنّ  تدريبّيةر برامج توفّ ، حيث ل تللتدريب المزّودةالجهات من 

في  اً قصورهناك  أنّ  الّدراسةعليه، تجد و ع.تمّ ل تتالءم وطبيعة بعض أفراد هذه الفئة من المج الكهروميكانيكّيةالتركيبات 

 تدريبّية، وتؤكد على ضرورة توفير برامج الكهروميكانيكّيةالتركيبات قطاع في  اإلعاقاتلذوي  تدريبّيةالبرامج ال تزويد

 ع.تمّ لهذه الفئة من المج مالئمة

ة تشكيل فرق وطنيّ  مهنيّ الضرورة أن يتولى مجلس التشغيل والتدريب والتعليم ب الّدراسةعلى ما سبق توصي  وبناءً 

. وأن الكهروميكانيكّيةالتركيبات في قطاع  ةاألردنيّ في مجال تدريب وتشغيل القوى العاملة  قطاعّيةالى رسم السياسات تتولّ 

 الريادّيةو الحياتّيةالمهارات  إدماجبة في القطاع، والمطلو تدريبّيةالللتدريب مراجعة وتطوير البرامج  المزّودةتتولى الجهات 

بة لسوق العمل في القطاع. غير مطلو تدريبّيةية برامج أوإلغاء ، تدريبّيةالفي جميع برامجها  إلزامّيةوالداعمة للتشغيل كحقيبة 

 مكان العمالة الوافدة. ةاألردنيّ  ةللعمال حالل التدريجيّ وزارة العمل تطبيق سياسة اإل استكمالبضرورة  الّدراسةكما توصي 
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مة 1.1  المقد 

 فنّيةالومن خالل مشروع المنار تطوير النظم واألدوات  1..1منذ عام  بشرّيةاللتنمية الموارد  الوطنيّ ى المركز تولّ 

 المفتاحّية الدولّيةمجموعة من المؤشرات  وتقديم في األردن، حيث قام بتكييف بشرّيةاللبناء نظام معلومات الموارد  التنفيذّيةو

لتحديد التحديات والفرص لنظام  الضرورّية البنائّيةاللبنات  إنتاجو ةاألردنيّ البيئة  إلى بشرّيةالالمتعلقة بنظم معلومات الموارد 

 .بشرّيةالمعلومات الموارد 

موضوع  ل أنّ إاآلن،  إلى بشرّيةالعلى نظام معلومات الموارد  التي طرأت المهّمةات صالحم واإلوبالرغم من التقدّ 

وتحديد  ،من األيدي العاملة الكمّيةالحتياجات دة لتعرف التي تركز على جمع معلومات عن قطاعات محدّ  قطاعّيةالالمسوح 

 بشرّيةن في هذا القطاع مازالت ضعيفة، ما قد ينعكس على عدم تطوير خطط تنمية موارد والتي يحتاجها العامل النوعّيةالمهارات 

 اإلرشاد عملّية فاعلّيةقد يضعف من  ،وبالتالي .وغياب بيانات دقيقة عن تلك القطاعات ،في سوق العمل المهّمةفاعلة للقطاعات 

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

 األولوّية للقطاعات ذات دورّيةدراسات  إجراءمبادرة  التقنيّ و مهنيّ التبنى مجلس التشغيل والتعليم والتدريب  ،ومن هنا

قام المجلس بتحديد ثالثة  ،عليه ل ذلك على مسح جانبي العرض والطلب للقوى العاملة، وبناءً تمّ ، وقد اشاألردنيّ في القتصاد 

وهذه  أخرىتحديد ستة قطاعات  تمّ لحقاً،  عدادها.النتهاء من إ تمّ و كخطوة أولى في تنفيذ هذه المبادرة أولوّيةقطاعات ذات 

 وقطاعوأنشطة التأمين،  المالّيةالوساطة  وقطاعصناعة المالبس، ، وقطاع صناعة األثاث، وقطاع الزراعةالقطاعات هي: قطاع 

ويلها من صندوق تمّ  تمّ ت مهمة تنفيذ هذه الدراسات، والتي كلّ . وقد أو، وقطاع التجميل وتصفيف الشعرالكهروميكانيكّيةالتركيبات 

، والذي يتعاون في تنفيذها مع دائرة بشرّيةاللتنمية الموارد  الوطنيّ المركز  إلى، التقنيّ و مهنيّ الالتدريب التشغيل والتعليم و

اف المتابعة واإلشر عملّية ن العام والخاص فيالقطاعيّ في  المعنّيةمشاركة ممثلين عن الجهات ذلك  إلى. أضف العاّمة اإلحصاءات

 ت لهذه الغاية. شكل استشارّيةعلى هذه الدراسات عبر لجان 

 التقنيّ و مهنيّ القطاع التشغيل والتدريب والتعليم  إصالحوتأتي هذه الدراسات منسجمة مع منطلقات مشروع إعادة 

ويركز  ،المعنّية الحكومّيةوبمشاركة العديد من المؤسسات  ،، والذي ُتشرف على تنفيذه وزارة العملاألوروبيّ  الّتحادعوم من مدّ ال

وذلك  ؛بشرّية ضمن هذه القطاعاتاللسوق العمل، وتطوير خطط لتنمية الموارد  قطاعّية مسحّيةعلى ضرورة وجود دراسات 

العمل على تطوير هذه  ثمّ من المؤهالت والمهارات، ومن  النوعّيةو الكمّية قطاعّيةالالحتياجات  فتعرّ بغرض  المساعدة في 

 معملّية التخطيط، أسواء من خالل  بشرّيةالفي الستخدام األمثل للموارد اهم مل؛ األمر الذي سيسن عمكانيات لدى الباحثين عاإل

 مهنيّ الخاص في قطاع التشغيل والتدريب والتعليم  شكلوصنع القرار لبرامج سوق العمل الفعالة، وب الستراتيجّياتتطوير 

 .التقنيّ و

 .الكهروميكانيكّيةالتركيبات ويغطي هذا التقرير قطاع 
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راسة أهمي ة 1.1  الد 

تسعى لتقدير الفجوة في األولى من نوعها على مستوى الوطن العربي التي  الّدراسةفي كونها  الّدراسةهذه  أهمّيةتكمن 

، النوعّيةو الكمّية األردنيّ وذلك من خالل تحليل قوى سوق العمل  ،الكهروميكانيكّيةفي قطاع التركيبات  األردنيّ سوق العمل 

ثل في تمّ مع الطلب والم ،النوعّيةو الكمّية التقنيّ و مهنيّ الالتدريب والتعليم  مزّوديثالً بمخرجات تمّ ى تجانس العرض ممدّ استنباط و

  .الميدانيّ من خالل المسح  النوعّيةو الكمّيةاجات سوق العمل ح

عوم مدّ ال التقنيّ و مهنيّ القطاع التشغيل والتدريب والتعليم  إصالحتأتي هذه الدراسات منسجمة مع منطلقات مشروع كما 

وبمشاركة العديد  ،التقنيّ و مهنيّ ال، والذي ُتشرف على تنفيذه وزارة العمل/ مجلس التشغيل والتدريب والتعليم األوروبيّ  الّتحادمن 

في كونها ستضع الخطوط العريضة لخطط  لّدراسةايز هذه تمّ كما وت، أخرىومن ناحية  .المعنّية الخاّصةو الحكومّيةمن المؤسسات 

، والتي من شأنها أن تسهم في جسر الفجوة وتحقيق التوازن، األمر الكهروميكانيكّيةالتركيبات في قطاع   بشرّيةالتنمية الموارد 

الواضحة بين جانبي العرض ثلة بالفجوة تمّ الم بشرّيةالار الموارد ثمّ الذي سيقلل من مقدار الختاللت في منظومة تنمية واست

بعين العتبار   األخذة مع في األردن ويسهم بتعزيز التنافسيّ  على معدل النمو القتصاديّ  اً يجابيّ إالطلب، وهذا بدوره  سيترك أثراً و

 ة على مستوى أقاليم المملكة.الفروقات النسبيّ 

راسةأهداف  1.1  الد 

 في اآلتي: إيجازهاتحقيق مجموعة من األهداف يمكن  إلىالحالية  الّدراسةتسعى 

 يات المهن/ األعمال المطلوبة ضمن القطاع.تحديد مسمّ  .1

 القطاع. إنتاجعلى  المستقبليّ تقييم الطلب الحالي و .1

 مهنة من المهن الموجودة في القطاع. كلّ ة من العمالة لالمستقبليّ  الكمّيةتحديد الحتياجات  .1

 مهنة من المهن المطلوبة في القطاع. كلّ ة لالمستقبليّ الحالية و تدريبّيةالتحديد الحتياجات  .1

 تحديد احتياجات المنشآت العاملة ضمن القطاع من برامج تدريب رفع الكفاءة للعاملين. .1

 عداد وتدريبإن العام والخاص في القطاعيّ التدريب في  مزّوديالعمل نحو الستفادة والتعاون مع  أصحابف اتجاهات تعرّ  .1

 القوى العاملة ضمن القطاع.

 ضمن منشآتهم. ناثاإلالعمل نحو تشغيل  أصحاب اتف اتجاهات واستعدادتعرّ  .7

 ضمن منشآتهم. اإلعاقاتالعمل نحو تشغيل ذوي  أصحاب اتف اتجاهات واستعدادتعرّ  .8

 وتدريب العمالة المطلوبة.ن العام والخاص إلعداد القطاعيّ للتدريب في  المزّودةة واستعداد الجهات التحقق من جاهزيّ  .3

 لجسر هذه الفجوة. المعنّيةى اتساع الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل والتنسيق مع الجهات مدّ تحديد  ..1

وفعال باعتباره من العناصر األكثر  ءفي القطاع لخلق رأس مال بشري كف بشرّيةالوبرامج لتنمية الموارد  خّطةتطوير  .11

 توفراً في األردن.
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راسةأسئلة  1.1  الد 

 جابة على األسئلة اآلتية:ابقة الذكر من خالل اإلتحقيق األهداف الس الّدراسةتحاول 

 من حيث المهنة والجنس والمستوى التعليمي؟ الكهروميكانيكّيةالتركيبات ما خصائص العاملين الحاليين في قطاع  .1

ة والمستوى التعليمي للملتحقين ومواقع مدّ من حيث ال الكهروميكانيكّيةالتركيبات لمهن قطاع  المقّدمةخصائص البرامج ما  .1

 ؟الخّريجينالتدريب وعدد 

 ؟(1.11-1.11)لألعوام  الكهروميكانيكّيةالتركيبات في قطاع  النوعّيةو الكمّيةاحتياجات سوق العمل ما  .1

 مهنة من مهن القطاع؟ كلّ من المهارات في  الكهروميكانيكّيةالتركيبات احتياجات المنشآت في قطاع ما  .1

 ؟الكهروميكانيكّيةالتركيبات برنامج من برامج التدريب التي تخدم قطاع  كلّ المهارات التي يقدمها مزودو التدريب في ما  .1

 ؟الكهروميكانيكّيةالتركيبات ة لتوظيف المرأة في قطاع المستقبليّ الفرص الحالية وما  .1

 ؟الكهروميكانيكّيةالتركيبات كينها في قطاع تمّ المرأة وة لتدريب المستقبليّ الفرص الحالية وما  .7

 ؟الكهروميكانيكّيةالتركيبات في قطاع  اإلعاقاتة لتوظيف ذوي المستقبليّ الفرص الحالية وما  .8

 ؟الكهروميكانيكّيةالتركيبات لدخول سوق العمل في قطاع  اإلعاقاتة لتدريب ذوي المستقبليّ الفرص الحالية وما  .3

 ؟الكهروميكانيكّيةالتركيبات ي تواجهها المنشآت في التعيين في قطاع الصعوبات التما  ..1

 ؟الكهروميكانيكّيةالتركيبات أهم المزايا التي تقدمها المنشآت للعاملين فيها في قطاع ما  .11

 

راسة منهجي ة 1.1  الد 

عبر مسح احتياجاتها الحالية  ،الكهروميكانيكّيةالتركيبات جانب الطلب للشركات العاملة ضمن قطاع  الّدراسةتغطي 

وجانب العرض الذي توفره جهات تزويد التدريب من  ،من القوى العاملة والتدريب (1.11-1.11)ة لألعوام المستقبليّ و

 ة للتدريب ضمن القطاع المستهدف.المستقبليّ عبر مسح إلمكانيات هذه الجهات الحالية وتوجهاتها  ،وبرامج التدريب الخّريجين

 

راسة عي نةع وتم  مج 1.1.1  الد 

 مسح احتياجات الشركات )جانب الطلب( 1.1.1.1

قاليم رات الرئيسة للمسح على مستوى المحافظات واألالمسح للحصول على تقديرات موثوقة للمتغيّ  عّينةتصميم  تمّ 

 العاّمة اإلحصاءاتالذي نفذته دائرة  1.11 القتصادّيةطار التعداد العام للمنشآت إ إلىهذا المسح استناداً  عّينةمت الثالثة. وصمّ 

 لألمم المتحدة.  ISIC4 تصنيفه حسب التصنيف الصناعي الدولي الرابع  تمّ والذي 
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 ة:ويندرج تحت هذا القطاع مجموعة صناعات فرعيّ 

  ةالكهربائيّ التركيبات. 

 أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء. 

  مصاعد/ ساللم متحركة/ أبواب ذاتية الحركة أخرى إنشائّيةتركيبات()... /. 

 

 ؛طبقات إلى الّدراسةع تمّ بالعتبار المهن التي يقوم بها هذا القطاع من خالل تقسيم مج األخذ تمّ ولغايات هذا المسح 

ع تمّ توزيع مج يبّين 1جيد حسب المحافظات والمهن وفئة العاملين في المنشأة. والجدول  شكلع بتمّ ثيل للمجتمّ لضمان التجانس وال

 .1.11 القتصادّيةحسب فئة العاملين من بيانات التعداد العام للمنشآت  الّدراسة

 

ة: المنشآت 1جدول  ةالتركيبات في قطاع  االقتصادي   1111حسب فئة العاملين والمحافظة  الكهروميكانيكي 

 المجموع
 فئة العاملين

 المحافظة
+100 99-50 49-10 9-5 4-1 

 العاصمة 39 10 17 2 3 71

 البلقاء 4         4

 الزرقاء 14   1     15

1     1   
 

 مأدبا

 إربد 16 1       17

 المفرق 2         2

 عجلون 1         1

 الكرك 1         1

 الطفيلة 3         3

 العقبة 1 1       2

 المجموع 81 12 19 2 3 117

 

مسح شامل  إجراء تمّ  ،ولغايات تحقيق أهداف هذا المسح وهو الحصول على تقديرات ومؤشرات على مستوى المحافظة

 .العاملة ضمن هذا القطاع القتصادّيةلجميع المنشآت 
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ديمسح  1.1.1.1  التدريب )جانب العرض( مزو 

 ثالً بـاآلتي:تمّ ين في المملكة مالرئيس التقنيّ و مهنيّ الالتدريب والتعليم  مزّوديلهذا المسح من كافة  الّدراسةع تمّ تكون مج

  ن العام والخاص.القطاعيّ ع في تمّ يات المجكلّ ة/ التطبيقيّ جامعة البلقاء 

  /مهنيّ الالتعليم  إدارةوزارة التربية والتعليم. 

  مهنيّ المؤسسة التدريب. 

 .وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين/ مراكز التدريب التابعة للوكالة 

  ة للتدريب والتشغيلالوطنيّ الشركة. 

 

)مؤسسة مصاعد األردن ومركز تدريب تابعة للقطاع الخاص  أخرىمجموعة من معاهد ومراكز تدريب  إلى ضافةباإل

حيث غطت  شاملة عّينةالمسح فقد كانت  عّينةبالنسبة ل أّماضمن مهن القطاع المستهدف.  مهنيّ م خدمات تدريب تقدّ  المهندسين(

ا، وذلك معاهد/ مراكز/ مواقع تدريب من القطاع الخاص أمكن حصره 1تغطية  إلى ضافةباإل ،ينالتدريب الرئيس مزّوديكافة 

ع أن يتوقّ  ،ضمن القطاع الخاص، وبالتالي حرفّيةة/ مهنيّ ر معلومات دقيقة عن جهات التدريب العاملة في مجالت عدم توفّ رغم 

 .اً يكون عددها محدود

 

راسةأدوات  1.1.1  الد 

رئيس  شكلر بالعمل(، وتوفّ  أصحاب؛ الستبانة األولى تغطي جانب الطلب )الّدراسةتصميم استبانتين لتحقيق أهداف  تمّ 

 فنّيةالمن العمالة في المهن المختلفة والمهارات  الكمّية، واحتياجات المؤسسة تدريبّيةالعداد العاملين واحتياجاتهم أبيانات عن 

وطبيعة المهن  اإلعاقاتر الستبانة بيانات عن تشغيل ذوي كما وتوفّ مطلوبة لممارسة المهن المختلفة. )الداعمة للتشغيل( ال العاّمةو

العمل في  أصحابالممكن أن يشغلوها، وكذلك بيانات عن تشغيل المرأة وفي أي المهن، وأيضا عن الصعوبات التي يواجهها 

 للعاملين. المقّدمةبعة في التعيين والمزايا المتّ  طرقتعيين العمالة وال

 تدريبّيةالالبرامج  عنرئيس بيانات  شكلر بفّ التدريب(، حيث تو مزّودي، فتغطي جانب العرض )الستبانة الثانية أّما

وخصائصهم، ودورات رفع الكفاءة  الخّريجينوأعداد الملتحقين و ،التدريب ضمن مهن القطاع المستهدف مزّوديالمتاحة لدى 

التدريب نحو  مزّوديهات توجّ  إلى ضافةوأيضا للمرأة، باإل اإلعاقاتللعمال الممارسين، وعن فرص التدريب المتوفرة لذوي 

استخدام نفس الستبانة  تمّ  قده أنّ  إلى اإلشارةوينبغي  الفئات المستهدفة بالتدريب. مأ تدريبّيةالة سواء في البرامج المستقبليّ التوسعات 

 منها.  كلّ الثالثة لتشابه البيانات المطلوبة عن  األولوّيةفي دراسات القطاعات ذات 

عرضها  تمّ ، وبشرّيةاللتنمية الموارد  الوطنيّ من قبل الباحثين في المركز  ولّيةاألتطوير الستبانتين بصورتهما  تمّ ولقد 

بالتعديالت المقترحة، وبخاصة تلك  األخذ تمّ ، وستشارّيةالوعلى أعضاء اللجنة  العاّمة اإلحصاءاتلحقاً على خبراء من دائرة 

  .التعديالت المناسبة على ضوء مالحظاتهم إجراء تمّ اإلجماع من قبل هؤلء الخبراء. والتعديالت/المالحظات التي حظيت ب
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 جمع البيانات وتجهيزها 1.1

 

 مسح الشركات )جانب الطلب( 1.1.1

 ات اآلتية:اءاألجرتنفيذ جمع بيانات مسح المنشآت وفق  تمّ 

  أسئلة الستبانة. كلّ التوضيحات الالزمة ل يتضّمن)جامع البيانات(  الميدانيّ إعداد دليل لتعبئة الستبانة للباحث 

 .إعداد دليل بشروط وتعليمات إدخال بيانات المسح الواردة من خالل الستبانات 

  إلىتقسيمهم  تمّ ، مشرفين 1يتابعهم  ناثاإل)جامع بيانات( من الذكور و اً ميدانيّ  اً باحث .8اختيار وتدريب ما مجموعه 

التدريب في مركز التدريب  تمّ حيث  ،مجموعة كلّ بواقع يومين ل ،المسح وتعبئة الستبانة إجراءوتدريبهم على  ،مجموعتين

 اإلحصائي.

ين في المؤسسات/ ورش ين )جامعي البيانات( مع المعنيّ الميدانيّ للباحثين  الشخصّيةتعبئة استبانات المسح من خالل المقابالت  -

 . 1/7/1.11_  1/1/1.11من  اإلسنادالعمل المشمولة بالمسح، وذلك خالل فترة 

 .العاّمة اإلحصاءاتف بذلك من موظفي دائرة كلّ ة وترميزها من قبل الفريق المأعبتدقيق الستبانات الم -

 عداد جداول البيانات الخام.إالحاسوب، و إلىإدخال البيانات  -

 

ديمسح  1.1.1  التدريب )جانب العرض( مزو 

 ات اآلتية:اءاألجرالتدريب وفق  مزّوديتنفيذ جمع بيانات مسح  تمّ 

 الرئيسة في األردن لجمع بيانات المسح الالزمة  التقنيّ و مهنيّ اليف فريق عمل ضم ممثلي جهات التعليم والتدريب كلّ ت

 .سبعةوعددهم 

  خاللها تعريف المشاركين  تمّ  11/1/1.11بتاريخ  بشرّيةاللتنمية الموارد  الوطنيّ عقد جلسة ألعضاء الفريق في المركز

 بأداة المسح ومتطلبات تعبئتها، وتدريبهم على آلية تعبئة الستبانات.

  ين لدى جهات ألعضاء الفريق )جامعي البيانات( مع الموظفين المعنيّ  الشخصّيةتعبئة استبانات المسح من خالل المقابالت

 .1/1/1.11 _  1/1/1.11التدريب المشمولة بالمسح، وذلك خالل الفترة من 

 بشرّيةاللتنمية الموارد  الوطنيّ ف بذلك من موظفي المركز كلّ تدقيق الستبانات المعبأة وترميزها من قبل الفريق الم. 

  عداد جداول البيانات الخام.إالحاسوب، و إلىإدخال البيانات 

 

 تبويب البيانات ونشرها 1.1

قراراها من أعضاء اللجنة إبعد  الّدراسةالالزمة لعرض  البيانّيةوالرسومات  التكرارّيةتحديد التقاطعات والجداول  تمّ 

 تمّ ، وProClarityلستخراجها وعرضها باستخدام برنامج  ؛، وقام اختصاصيو البرمجة بمعالجة جداول البيانات الخامستشارّيةال

 والتوصيات المنبثقة عنها. الّدراسةل أيضا على ملخص ألهم نتائج تمّ تضمينها بهذا التقرير الذي اش
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 الفصل الثاني 

التركيبات تحليل جانب الطلب في قطاع 

ة  الكهروميكانيكي 
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 الكهروميكانيكي ةالتركيبات منشآت قطاع  إنتاج 1.1

استناداً للمسح  1.11( منشأة لغاية النصف األول من عام 111) الكهروميكانيكّيةالتركيبات بلغ عدد المنشآت في قطاع 

( %1الشمال، وما نسبته ) إقليم%( في 11الوسط، ونحو) إقليم%( في 81بواقع ) توّزعت، العاّمة اإلحصاءاتالذي أجرته دائرة 

 (.1 شكلوال 1الجنوب )أنظر الجدول  إقليمفي 

ةالتركيبات :توزيع المنشآت في قطاع 1جدول   / المحافظةقليماإلحسب  الكهروميكانيكي 

 عدد المنشآت / المحافظةقليماإل

 380 الوسط إقليم

 238 عمان

 22 البلقاء

 116 الزرقاء

 4 مأدبا

 61 الشمال إقليم

 49 إربد

 7 المفرق

 3 جرش

 2 عجلون

 13 الجنوب إقليم

 4 الكرك

 4 الطفيلة

 3 معان

 2 العقبة

 454 المجموع

 

  

ةالتركيبات : توزيع المنشآت في قطاع 1 شكل  / المحافظةقليماإلحسب  الكهروميكانيكي 

 

إقليم 
 الوسط

84% 
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نهاية النصف و .137عدد المنشآت في هذا القطاع قد تفاوتت من حيث نشأتها ما بين العام  أنّ  إلى الّدراسةوأظهرت 

المنشآت التي شملها المسح بدأت نشاطها منذ  غالبّية نّ إعام ف شكلوب ،(، لكن1ح الجدول )كما يوضّ  1.11األول من العام الحالي 

 ...1%( من المنشآت العاملة في هذا القطاع بدأت بتقديم الخدمة منذ العام 71حوالي ) أنّ  إلىحيث تشير البيانات  ...1العام 

 وعاملة. ( عامل1.3.3جمالي العاملين في القطاع والبالغ )إ%( من 1..1ف نحو )وهي توظّ 

ةالتركيبات : توزيع المنشآت في قطاع 7جدول   حسب سنة بدء تقديم الخدمة الكهروميكانيكي 

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

1963 2 2 1996 8 22 

1970 2 2 1997 7 11 

1974 4 11 1998 8 11 

1975 2 148 1999 7 19 

1978 3 3 2000 33 38 

1979 6 2476 2001 21 44 

1982 6 15 2002 12 17 

1983 5 70 2003 12 44 

1984 2 3 2004 27 86 

1985 7 13 2005 25 94 

1986 5 45 2006 34 158 

1987 3 63 2007 21 61 

1988 1 2 2008 25 74 

1989 3 9 2009 32 60 

1990 13 28 2010 32 42 

1991 6 8 2011 11 15 

1992 8 39 2012 26 32 

1994 8 90 2013 9 16 

1995 10 20 2014 7 19 

 3,909 مجموع العاملين 454 مجموع المنشآت
 

 

 

ةالتركيبات : توزيع المنشآت في قطاع 1 شكل  حسب سنة بدء تقديم الخدمة الكهروميكانيكي 
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 فردّيةهي منشآت  الكهروميكانيكّيةالتركيبات من المنشآت العاملة في قطاع  العظمى غالبّيةال أنّ  إلى( 1ويشير الجدول )

%( 1%(، ونحو )1ما نسبته ) التضامنّيةالمنشآت  شكل، وتالقانونيّ وفقاً لكيانها  فردّية%( هي منشآت 31قرابة ) حيث أنّ 

 محدودة. مسؤولّيةمنشآت ذات 

ةالتركيبات :  توزيع المنشآت في قطاع 4جدول   قليماإلو القانوني  حسب الكيان  الكهروميكانيكي 

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم للمنشأة القانوني  الكيان 

 412 13 61 338 فردي ةمؤسسة 

 30     30 شركة تضامن

 8     8 محدودة مسؤولي ةشركة ذات 

 2     2 شركة توصية بسيطة

 3     3 حكومي

 454 13 61 380 المجموع

 

  

ةالتركيبات : توزيع المنشآت في قطاع 7 شكل  قليماإلو القانوني  حسب الكيان  الكهروميكانيكي 

 

ضمن ثالث مجموعات رئيسة هي:  الكهروميكانيكّيةالتركيبات واستناداً لنتائج المسح يمكن تصنيف المنشآت في قطاع 

%(، تليها المنشآت الكبيرة 83عمال( والتي تنتشر بنسبة كبيرة في جميع أقاليم المملكة وبنسبة ) 1-1المنشآت الصغيرة الحجم )

 %(. 1ل( وبنسبة )امع .1-1المنشآت متوسطة الحجم ) ثمّ %(، 1وأكثر( وبنسبة ) عامالً  11الحجم )

 

ةالتركيبات : توزيع المنشآت في قطاع 5جدول   قليماإلحسب حجم المنشأة و الكهروميكانيكي 

الوسط إقليم المنشأة حجم الشمال إقليم  الجنوب إقليم   المجموع 

 404 13 60 331 صغيرة

 18   1 17 متوسطة

 23     23 كبيرة

 10   10 غير معرف
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ةالتركيبات : توزيع المنشآت في قطاع 4 شكل  قليماإلحسب حجم المنشأة و الكهروميكانيكي 

 

 والجنس، ويالحظ أنّ  قليماإلحسب حجم المنشأة و الكهروميكانيكّيةالتركيبات ( توزيع المنشآت في قطاع 1الجدول ) يبّينو

 الوسط.  إقليموذلك في  ،وكذلك المتوسطة والكبيرة ،عدد العاملين الذكور أكبر في المنشآت صغيرة الحجم

 

ةالتركيبات في قطاع  العاملين: توزيع 6جدول   والجنس قليماإلحسب حجم المنشأة و الكهروميكانيكي 

 حجم المنشأة
الوسط إقليم الشمال إقليم  الجنوب إقليم   

 المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر

 22 0 22 87 0 87 484 9 475 صغيرة

 0     10 1 9 133 11 123 متوسطة

 0     0     444 19 426 كبيرة

 

 صغيرة

91% 

 متوسطة

4% 

 كبيرة

5% 

 اإلجمالي

 صغيرة

89% 

 متوسطة

5% 

 كبيرة

6% 

 إقليم الوسط

 صغيرة
98% 

 متوسطة
2% 

 إقليم الشمال

 صغيرة
100% 

 إقليم الجنوب



   

15 
 

  

  

ةالتركيبات : توزيع المنشآت في قطاع 5 شكل  والجنس قليماإلحسب حجم المنشأة و الكهروميكانيكي 

 

%( من المنشآت في هذا القطاع عن انخفاض 11.8العمل لحجم الطلب على منتجاتهم، فقد أعلنت ) أصحابوحول تقييم 

 .(1.11-1.11)، وكذلك توقعوا انخفاض الطلب على منتجاتهم خالل األعوام 1.11ها في العام إنتاجالطلب على 

ةالتركيبات : توزيع المنشآت والعاملين في قطاع 3جدول  العمل لحجم الطلب على منتجاتهم  أصحابحسب تقييم  الكهروميكانيكي 

 1117لعام 

 عدد العاملين عدد المنشآت تقييم الطلب
عدد المنشآت 
 الصغيرة

عدد المنشآت 
 المتوسطة

عدد المنشآت 
 الكبيرة

 5 6 27 235 38 ارتفاع

 15 7 153 805 181 ال يوجد تغيير

 2 6 223 2869 235 انخفاض

 23 18 404 3909 454 المجموع
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ةالتركيبات : توزيع المنشآت والعاملين في قطاع 6 شكل العمل لحجم الطلب على منتجاتهم  أصحابحسب تقييم  الكهروميكانيكي 

 1117وحسب حجم المنشأة لعام 

 

ةالتركيبات : توزيع المنشآت في قطاع 9جدول  العمل لحجم الطلب على منتجاتهم لألعوام  أصحابحسب توقع  الكهروميكانيكي 

(1114-1116) 

 2016 2015 2014 تقييم الطلب

 35 36 38 ارتفاع

 207 206 181 ال يوجد تغيير

 207 207 235 انخفاض

 6 6   غير معرف
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ةالتركيبات : توزيع المنشآت في قطاع 3 شكل العمل لحجم الطلب على منتجاتهم لألعوام  أصحابحسب توقع  الكهروميكانيكي 

(1114-1116) 

 

العمل  أصحابعلى تنبؤات  القتصادّيةانعكاس الظروف الحالية السياسية وبعين العتبار  األخذضرورة  إلى اإلشارةوتجدر 

 ة سلبياً.المستقبليّ 

 

ةالخصائص  1.1  الكهروميكانيكي ةالتركيبات للعاملين في قطاع  النوعي ةو الكمي 

وعاملة لعام  ( عامل1.3.3قد بلغ ) الكهروميكانيكّيةالتركيبات عدد العاملين في قطاع  كشفت نتائج تحليل البيانات عن أنّ 

نسبة الشباب العاملين في القطاع  أنّ  إلى اإلشارةوتجدر . ناثلإل%( فقط 1%( مقابل )38للذكور بواقع ) غالبّية، توزعوا ب1.11

 .%(31سنة وأكثر ) 11ن ، بينما العاملي(%1)سنة( لم تتجاوز  11-11)

 ،%(11وبنسبة ) دبلوم متوسط مؤهلهم العلميّ الذكور العاملين  غالبّية عام، نجد أنّ  شكلة بميّ مؤهالت العاملين العلف تعرّ وب

 العلميّ العامالت في القطاع مؤهلهن  ناثاإل%( من 11) نجد أنّ  حيث ناثلإلوكذلك األمر بالنسبة ، %( أقل من ثانوي11ونحو )

 .بكالوريوس%( 11ونحو ) ،دبلوم متوسط

 

الوسط،  إقليمة  في مهنيّ %( مؤهلهم تلمذة 11.1) ة على مستوى المحافظات، فإننا نجد أنّ ميّ وبتحليل مؤهالت العاملين العل

%( مؤهلهم 13.1نسبة كبيرة من العاملين تقدر بـ ) نّ إالشمال ف إقليم أّما%(، 11.8أقل من ثانوي وبنسبة ) مؤهل حملةيليهم 

 ة.مهنيّ %( مؤهلهم تلمذة 11.7الجنوب، نجد أن ) قليم%( أقل من ثانوي. وبالنتقال إل11.1ونحو ) ،دبلوم متوسط
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ةالتركيبات : توزيع العاملين في قطاع 9جدول   والجنس العلمي  المؤهل حسب  الكهروميكانيكي 

 المجموع أنثى ذكر العلمي  المؤهل 

 19   19 أمي / ملم

 839 1 838 أقل من ثانوي

 155   155 ةمهني  تلمذة 

 484 3 481 عامة ثانوي ة

 1779 43 1736 دبلوم متوسط

 612 30 581 بكالوريوس

 20 6 14 من بكالوريوساعلى 

 3909 84 3825 المجموع
 

 

 

  

  

ةالتركيبات : توزيع العاملين في قطاع 9 شكل  والجنس العلمي  المؤهل والهرم العمالي حسب  الكهروميكانيكي 
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ةالتركيبات : توزيع العاملين في قطاع 11جدول   قليماإلو العلمي  المؤهل حسب  الكهروميكانيكي 

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم العلمي  المؤهل 

 19 2 5 12 أمي / ملم

 839 4 63 772 أقل من ثانوي

 155   6 149 ةمهني  تلمذة 

 484 8 13 463 عامة ثانوي ة

 1779 6 4 1769 دبلوم متوسط

 612 2 4 606 بكالوريوس

 20   2 18 اعلى من بكالوريوس

 3909 22 97 3790 المجموع

 

   

ةالتركيبات : توزيع المنشآت في قطاع 9 شكل  قليماإلو العلمي  المؤهل حسب  الكهروميكانيكي 

 

ن امليوالع، %(11) إنتاجوفني ميكانيكي  ،%(11فني كهربائي عام )مهن  ( أنّ 11كما يشير الجدول ) الّدراسةوقد أظهرت 

 إشغالً هي المهن األكثر  %(1) يدات منزلي وصناعيمدتوكهربائي ، %(1ومهندس كهربائي)، %(3) والسمكرة األنابيب مدّ في 

 . الكهروميكانيكّيةالتركيبات في قطاع 

 

يدات منزلي مدتوكهربائي ، والسمكرة األنابيب مدّ ن في العامليمهن  نّ إالشمال ف إقليمالوسط، بينما في  إقليموكذلك الحال في 

الجنوب  إقليمفي  أّماهي المهن األكثر انتشاراً بين العاملين في القطاع.  ميكانيكي/ صيانة شبكات مياه وصرف صحيو، وصناعي

 .إشغالً كانت األكثر  ميكانيكي/ صيانة شبكات مياه وصرف صحيوالسمكرة، و األنابيب مدّ ن في العامليفان مهن 
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ةالتركيبات : توزيع العاملين في قطاع 11جدول   قليماإلحسب المهنة والجنس و الكهروميكانيكي 

 المهنة
 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 المجموع
 ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 9       6 3 مهندس صناعي

 2       2   مهندس تخطيط مصانع

 8         8 معدات صناعيةمهندس تركيب 

 90         90 ةمهنيّ مهندس سالمة وصحة 

 27       2 26 نيونمدّ المهندسون ال

 105         105 مهندس ميكانيكي/ عام

 4         4 مهندس ميكانيكي/ صيانة

 5         5 مهندس ميكانيكي/ تكييف وتبريد

 140       8 132 مهندس كهربائي/ عام

 29         29 كهربائي/ كهروميكانيكيمهندس 

 17 2       15 مهندس كهربائي/ صيانة

 10         10 تمديدمهندس كهرباء/ 

 2       2   / تحكمإلكترونيّ مهندس 

 3         3 مهندس ميكاترونيكس

 5         5 الّتصالتمهندسو 

 17         17 مهندس اتصالت/ شبكات 

 1         1 المعماريونالمهندسون 

 6         6 نّيةمدّ الفنيو الهندسة 

 858         858 فني كهربائي/ عام

 99         99 فني كهربائي/كهرو ميكانيك

 2         2 أخرىفني كهربائي/ 

 2         2 / حاسوبإلكترونيّ فني 

 627         627 إنتاجفني ميكانيكي / 

 2         2 تشغيل فني ميكانيكي / آلت

 5     2   2 فني ميكانيكي/ صيانة

 4         4 أخرىفني ميكانيكي/

 2         2 رسام ميكانيكي

 107         107 مشرفو النشاءات

 9         9 فني مناولة مواد

 346 9   34   302 والسمكرة األنابيب مدّ العاملون في 

 23         23 ات صحيةتمديدمساعد ميكانيكي/  

 5         5 ميكانيكي/ تركيب وصيانة سخانات شمسية 

 47     8   39 شبكات مياه وصرف صحي تمديدميكانيكي/ 

 32 2   10   20 ميكانيكي/ صيانة شبكات مياه وصرف صحي

 7         7 شبكات مياه وصرف صحي تمديدمساعد ميكانيكي/  

 7         7 شبكات الغاز تمديدميكانيكي/  

 4         4 التكيف والتبريد  أجهزةنصب وصيانة  ميكانيكيو

 1         1 تكييف و تبريد منزلية أجهزةمساعد ميكانيكي 
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 17         17 تكييف مركزي أنظمةميكانيكي/ صيانة 

 8     4   3 تكييف مركزي أنظمةميكانيكي/ تركيب 

 3         3 تكييف مركزي أنظمةمساعد ميكانيكي/ تركيب 

 4     2   2 تبريد أنظمةميكانيكي/ تركيب 

 6     2   4 سّباك/ عام

 5         5 لحيم/ عام

 1         1 لحيم كهرباء

 3         3 حداد صفيح معدني

 11     2   9 سمكري

 105         105 أخرىالحدادون و العاملون في المطارق / 

 2     2     سيارات/ مركبات خفيفةميكانيكي 

 3         3 ميكانيكي صيانة ميكانيكية عامة

 2         2 ميكانيكي تركيب آلت ومعدات صناعية

 1         1 تكييف أنظمةميكانيكي 

 1         1 (أخرىميكانيكي )

 7         7 كهربائيو المباني وما يرتبط بهم

 5         5 اتتمديدمساعد كهربائي 

 21         21 مساعد كهربائي صيانة مصاعد

 126     11   115 ات/ عام منزلي وصناعيتمديدكهربائي 

 2         2 منزلية أجهزةكهربائي/ 

 49     8   41 كهربائي/ تركيب مصاعد

 2         2 نّيةمدّ العمال الهندسة 

 336         336 عمال انشاء المباني

 518 9 1 10 63 434 خرىوالمهن المساندة األ دارّيةاإلالمهن 

 3909 22 1 96 83 3707 المجموع

  

 
ةالتركيبات : توزيع المنشآت في قطاع 11 شكل  إشغاالا حسب المهن األكثر  الكهروميكانيكي 
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ةالتركيبات : توزيع المنشآت في قطاع 11 شكل  قليماإلو إشغاالا حسب المهن األكثر  الكهروميكانيكي 

 

%( من العاملين في 38ما نسبته ) نّ إ، فالكهروميكانيكّيةالتركيبات ات العاملين في قطاع عام عن جنسيّ  شكلوبالحديث وب

لكن النسبة  ،ي الشمال والوسطإقليمين، وتعتبر النسبة قريبة جداً في األردنيّ %( من غير 1مقابل ) جنسّيةالهذا القطاع هم أردنيو 

 .%(11من حيث العمالة األجنبية ) الجنوب إقليممرتفعة أكثر في 
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ةالتركيبات : توزيع العاملين في قطاع 11جدول  ةالحسب  الكهروميكانيكي    جنسي 

ةال  جنسي 
 ذكر

 مجموع الذكور
 أنثى

 المجموع ناثاإلمجموع 

 الشمال إقليم الوسط إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 3835 83 1 81 3752 19 95 3639 أردني

 74 1   1 72 3 1 68 غير أردني

 3909 84 1 83 3825 22 96 3707 المجموع

 

  

  

ةالتركيبات : توزيع المنشآت في قطاع 11 شكل  قليماإلالعاملين و جنسي ةحسب  الكهروميكانيكي 

 

  الكهروميكانيكي ةالتركيبات ة للمؤسسات في قطاع المستقبلي  الحالية و تدريبي ةالاالحتياجات  1.1

العظمى من المنشآت  غالبّيةلدى ال تدريبّيةمرافق أو أقسام  ةتوافر أي عدمجمعها عن  تمّ كشفت نتائج تحليل البيانات التي 

%( من المنشآت العاملة في القطاع بأنها تفضل تدريب عامليها 81، وأفاد )حوالي الكهروميكانيكّيةالتركيبات العاملة في قطاع 

يات كلّ لدى المؤسسة نفسها. ويأتي في المرتبة الثانية تفضيل  اً وتفضل تعيين عاملين تلقوا تدريب ،مهنيّ اللدى مؤسسة التدريب 

 .%(11ة وبنسبة )التطبيقيّ ع/ جامعة البلقاء تمّ المج

 اردني
98% 

 غير أردني
2% 

 اإلجمالي

 اردني
98% 

 غير أردني
2% 

 إقليم الوسط

 اردني
99% 

 غير أردني
1% 

 إقليم الشمال

 اردني
86% 

 غير أردني
14% 

 إقليم الجنوب
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ةالتركيبات : توزيع المنشآت في قطاع 17جدول  لةحسب جهة التدريب  الكهروميكانيكي   المفض 

 عدد المنشآت جهة التدريب

 3 ةالتطبيقي  ع/ جامعة البلقاء تم  يات المجكل  

 18 مهني  المؤسسة التدريب 

 

 

ةالتركيبات : توزيع المنشآت في قطاع 17 شكل لةحسب جهة التدريب  الكهروميكانيكي   المفض 

 

العاملين في برامج  (، على تدريب 1.11-1.11العمل لألعوام ) أصحابفي طلب  اً هناك ارتفاع ويلحظ  من النتائج أنّ 

 ( وفي أقاليم المملكة الثالثة: 11نة في الجدول )التدريب المبيّ 

 

ةالتركيبات : توزيع المنشآت في قطاع 14جدول   حسب برامج التدريب األكثر طلباا  الكهروميكانيكي 

 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 العالجّيةو الوقائّيةإعداد برامج الصيانة  

تركيب مكونات ووحدات التكثيف ووحدات 
مناولة الهواء أو المشعات الهوائية 

التكييف  نظمةأل الميكانيكّيةوالمكونات 
المبردة بالهواء ووصلها بأنابيب  المركزيّ 
 نظمةشبكات األ

 العالجّيةو الوقائّيةإعداد برامج الصيانة  

 عطاللأل العالجّيةالصيانة  إجراء
 جهزةلدارات تشغيل األ ةالكهربائيّ 

 ةالكهربائيّ والمعدات 
 ةالكهربائيّ صيانة اآللت 

 عطاللأل العالجّيةالصيانة  إجراء
 جهزةلدارات تشغيل األ ةالكهربائيّ 

 ةالكهربائيّ والمعدات 

جامعة / كليات المجتمع
 البلقاء التطبيقية

14% 

 مؤسسة التدريب المهني
86% 
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تنفيذ طبقات العزل المائي للجدران 
 والسقوف بحسب التعليمات

 ماكينةتلبيس وتحضير أسالك باستخدام 
تنفيذ طبقات العزل المائي للجدران 

 والسقوف بحسب التعليمات

 الخارجّيةالمخفية و الداخلّية األنابيبعزل 
 ةالصحيّ ات تمديدال نظمةأل

 
 الخارجّيةالمخفية و الداخلّية األنابيبعزل 

 ةالصحيّ ات تمديدال نظمةأل

حفر مسار خطوط شبكات المياه الساخنة 
 الصحيّ والباردة والصرف 

 
حفر مسار خطوط شبكات المياه الساخنة 

 الصحيّ والباردة والصرف 

 العاّمةتحديد مسار خطوط شبكات المياه 
وتصريف مياه األمطار  الصحيّ والصرف 

ومناسيبها، وتحديد مواقع تركيب فتحات 
التنظيف والتهوية والتفتيش )المناهل( 

، وتجهيز مسار التنفيذّيةبحسب المخططات 
 الشبكات ومواقع عناصرهاخطوط 

 

 العاّمةتحديد مسار خطوط شبكات المياه 
وتصريف مياه األمطار  الصحيّ والصرف 

ومناسيبها، وتحديد مواقع تركيب فتحات 
التنظيف والتهوية والتفتيش )المناهل( 

، وتجهيز مسار التنفيذّيةبحسب المخططات 
 خطوط الشبكات ومواقع عناصرها

 الكشف عن تسرب المياه ومعالجة أسبابه  ومعالجة أسبابهالكشف عن تسرب المياه 

 واإلسمنتيةالفخارية  األنابيبقص ووصل   واإلسمنتيةالفخارية  األنابيبقص ووصل 

بقطع  النحاسّية األنابيبقص ووصل 
 الوصل أو الكبس أو اللحام الغازي.

 
بقطع  النحاسّية األنابيبقص ووصل 

 الوصل أو الكبس أو اللحام الغازي.

ات تمديدلل التنفيذّيةقراءة المخططات 
 المنزلّية ةالكهربائيّ 

 

تركيب مكونات ووحدات التكثيف ووحدات 
مناولة الهواء أو المشعات الهوائية 

التكييف  نظمةأل الميكانيكّيةوالمكونات 
المبردة بالهواء ووصلها بأنابيب  المركزيّ 
 ظمةنشبكات األ

  
ات تمديدلل التنفيذّيةقراءة المخططات 

 المنزلّية ةالكهربائيّ 

 

 

ةالتركيبات : توزيع المنشآت في قطاع 14 شكل لةحسب جهة التدريب  الكهروميكانيكي  ةالللبرامج  المفض   المطلوبة تدريبي 

2 

1 1 

3 3 

1 1 1 1 
1 

 مؤسسة التدريب المهني
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 من العاملين وخصائصهم الكمي ة الكهروميكانيكي ةالتركيبات احتياجات مؤسسات قطاع  1.1

مجموعة من المهن في  ناثاإلعام مع وجود  شكلرئيس على توظيف الذكور ب شكلب الكهروميكانيكّيةالتركيبات يركز قطاع 

بلغ حجم الطلب على مهن هذا القطاع لألعوام  عام شكلوب .الوسط إقليمعلى العمالة أكثر في كما ويتركز الطلب  ،لكن بنسبة قليلة

. لكن ناثاإل( من 1مقابل ) 1.11( لعام 18بلغ ) على الذكوروبحجم طلب  عامل مطلوب،( 1.1حوالي ) (1.11-1.11)

 .1.11( في العام .1) إلىآخر  اً ، وينخفض انخفاض1.11( في عام 13) إلىينخفض حجم الطلب المتوقع 

 

مؤهل  أنّ  تبّين، حيث (1.11-1.11)ة المطلوبة لألعوام العلميّ ح لنا مستوى المؤهالت ( يتضّ 11وبالطالع على الجدول )

ذلك  إلىالمنشآت هي صغيرة الحجم، أضف  غالبّية ة، ويبدو هذا منطقياً خاصة أنّ مهنيّ الأقل من ثانوي هو األكثر طلباً يليه التلمذة 

 أن العمالة الماهرة مطلوبة أكثر للعمل خارج المملكة. 

ةالتركيبات : توزيع الطلب على العمالة في قطاع 15جدول  -1114)والجنس لألعوام  العلمي  المؤهل حسب  الكهروميكانيكي 

1116) 

 العلمي  المؤهل 
 1211عدد الفرص لعام  1211عدد الفرص لعام  1211عدد الفرص لعام 

 المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر

 1   1 1   1 1   1 أمي / ملم

 11   11 11   11 12   12 أقل من ثانوي

 4   4 4   4 22   22 ةمهني  تلمذة 

 2   2 2   2 8 2 6 عامة ثانوي ة

 0     0     8   8 دبلوم متوسط

 2   2 1 1   14 5 9 بكالوريوس

 20 0 20 19 1 18 64 6 58 المجموع

 

 

   

ةالتركيبات : توزيع الطلب على العمالة في قطاع 15 شكل  (1116-1114)لألعوام  العلمي  المؤهل حسب  الكهروميكانيكي 

 

 ملم/ أمي 
2% 

أقل من 
 ثانوي

18% 

تلمذة 
 مهنية

34% 

ثانوية 
 عامة

12% 

دبلوم 
 متوسط

12% 

بكالوريو
 س
22% 

2014 

 ملم/ أمي 
6% 

أقل من 
 ثانوي

56% 

تلمذة 
 مهنية

21% 

ثانوية 
 عامة

10% 

بكالوريو
 س

7% 

2015 

 ملم/ أمي 
6% 

أقل من 
 ثانوي

54% 

تلمذة 
 مهنية

20% 

ثانوية 
 عامة

9% 

بكالوريو
 س
11% 

2016 
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مساعد كهربائي صيانة و، والسمكرة األنابيب مدّ ن في العامليعلى مهن  (1.11-1.11)لألعوام  اً هناك طلب نّ إعام ف شكلوب

( تفصيل 11ويوضح  الجدول ). حماية وتحكم أجهزةوكهربائي ، ات صحيةتمديدمساعد ميكانيكي/ و، مهندس ميكانيكيو، مصاعد

-1.11فترة )ضح ضعف حجم الطلب على القوى العاملة في هذا القطاع للمن المهن المختلفة، حيث يتّ  إقليم كلّ حجم الطلب في 

1.11.) 

 

 

ةالتركيبات : توزيع مجموع الطلب على العمالة في قطاع 16 شكل -1114)حسب المهنة لمجموع لألعوام  الكهروميكانيكي 

1116) 

 

ةالتركيبات : توزيع الطلب على العمالة في قطاع 16جدول   1114لعام  قليماإلحسب المهنة و الكهروميكانيكي 

 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 6 والسمكرة األنابيب مدّ العاملون في  8 صيانة آلت ومفاتيح عام كهربائي/ 6 نيونمدّ المهندسون ال

 1 والسمكرة األنابيب مدّ العاملون في  1 مهندس ميكانيكي/ عام
 

 

 1 مهندس كهربائي/ عام
 

   

 1 مهندس كهربائي/ صيانة
 

   

     1 مهندس اتصالت/ شبكات 

     1 راديو تلفزيون أجهزة/ إلكترونيّ فني 

     1 خرائط مساحيةرسام   

     11 والسمكرة األنابيب مدّ العاملون في 

     11 ات صحيةتمديدمساعد ميكانيكي/  

     1 ميكانيكي/ تركيب وصيانة سخانات شمسية 

العاملون في 
مد النابيب 
 والسمكرة

مساعد  
/  ميكانيكي
تمديدات 
 صحية

/  كهربائي
صيانة آلت 
 ومفاتيح عام

مساعد 
كهربائي 
صيانة 
 مصاعد

مهندس 
/  ميكانيكي
 عام

فني 
/  الكتروني

أجهزة راديو 
 تلفزيون

مساعد 
/  ميكانيكي
تركيب 

أنظمة تكييف 
 مركزي

كهربائيو 
المباني وما 
 يرتبط بهم

كهربائي 
اجهزة حماية 

 وتحكم

29 

16 

8 7 

4 4 4 4 4 
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     1 تكييف مركزي أنظمةمساعد ميكانيكي/ تركيب 

     1 تبريد أنظمةميكانيكي/ صيانة 

     1 كهربائيو المباني وما يرتبط بهم

     7 مساعد كهربائي صيانة مصاعد

     1 كهربائي/ تركيب مصاعد

     1 حماية وتحكم أجهزةكهربائي 

 

 

، السنتين والثالث سنواتفقد تركز الطلب على عدد سنوات خبرة تتراوح بين  في العمالة بةمن حيث الخبرة المطلو أّماو

  .(17الجدول ) يبّينكما  العمل أصحابمن وجهة نظر  في هذا القطاعباعتبارها فترة كافية للقيام بمتطلبات العمل 
 

ةالتركيبات : توزيع العمالة المطلوبة في قطاع 13جدول  حسب سنوات الخبرة المطلوبة والجنس لألعوام  الكهروميكانيكي 

(1114-1116) 

 سنوات الخبرة
1211عدد الفرص لعام  1211عدد الفرص لعام    1211عدد الفرص لعام  

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

1 5   6   6   

0 6 2 4 0 4 0 

4 30 3 4 0 6 0 

3 12 1 2 1 2 0 

0 4   0   0   

03 1   1   1   

 0 20 1 18 6 58 المجموع

 

  
 

ةالتركيبات : توزيع العمالة المطلوبة في قطاع 13 شكل  (1116-1114)حسب سنوات الخبرة المطلوبة لألعوام  الكهروميكانيكي 

 

0 
17% 

1 
16% 

2 
42% 

3 
18% 

5 
3% 

13 
4% 
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ارتفاع حجم  ( بروز الحاجة للعمال الجدد على أساس أعمال التوسعة، األمر الذي يدعو للتفاؤل بأنّ 18الجدول ) يبّينو

%( أكثر من كونه 17 -%.1توسع بنسبة تراوحت بين ) عملّيةهو ناشئ عن  (1.11-1.11)الطلب على العاملين في األعوام 

 .وظيفيّ  مجرد دوران  

 

ةالتركيبات : توزيع العمالة المطلوبة في قطاع 19جدول  -1114)حسب أسباب توفرها )دوران/ توسع( لألعوام  الكهروميكانيكي 

1116) 

 
 1211عدد الفرص لعام  1211عدد الفرص لعام  1211عدد الفرص لعام 

 8 8 11 دوران

 11 11 26 توسع

 0 0 27 هماكل  

 20 19 64 المجموع

 

 

ةالتركيبات : توزيع العمالة المطلوبة في قطاع 19 شكل -1114)لألعوام  حسب أسباب توفرها )دوران/ توسع( الكهروميكانيكي 

1116) 

 

التركيبات العمل عن أكثر مهارة مطلوبة ضمن مهن قطاع  أصحاب، من خالل سؤال الّدراسةوكشفت نتائج 

 القطع وتركيب الصحيّ  الصرف وشبكات والساخنة الباردة المياه شبكات تمديد :هيعن أّن أكثر مهارة مطلوبة ، الكهروميكانيكّية

 السخانات خطوط ومسار ،الصحيّ  الصرف وشبكات والساخنة الباردة المياه أنظمة شبكات خطوط مسار جهيز، وتةالصحيّ 

، المنزلّية ةالكهربائيّ  اتتمديدلل التنفيذّية المخططات قراءة، وةالصحيّ  القطع وتركيب وعزلها المياه شبكات خطوط تمديد، والشمسّية

 الفولذّية األنابيب وتسنين قص، والمركزيّ  التكييف أنظمة ألعمال الالزمة والمعدات والعدد المواد ومناولة وتجهيز نقلو

  .البالستيكّيةو النحاسّيةو

 دوران
27% 

 توسع
47% 

 كالهما
26% 



   

30 
 

ةالتركيبات : توزيع العمالة في قطاع 19جدول  حسب المهنة وأكثر مهارة مطلوبة لها وال تتوفر لدى العاملين  الكهروميكانيكي 

 (1116-1114)لألعوام 

المطلوبة فني ةالالمهارة  المهنة  
 عدد الفرص

4102 4100 4106 

 ميكانيكي/ عاممهندس 

والمنشآت  األبنيةفي  الميكانيكيّةدراسة المخططات الهندسية لألعمال 

 والمصانع
2 0 0 

 الصحيّ التدفئة والتبريد والصرف  نظمةإعداد تصاميم شبكات التوزيع أل 

 األبنيةللمشاريع و
2 0 0 

 0 0 2 لمباني وغرف المراقبة الخارجيّةو الداخليّةتصميم  اإلنارة  مهندس كهربائي/ عام

 0 1 1 ةالكهربائيّ  جهزةللمعدات واأل ةالكهربائيّ إعداد برامج وتعليمات الصيانة  مهندس كهربائي/ صيانة

 0 0 2 العلجيّةو الوقائيّةإعداد برامج الصيانة   مهندس اتصاالت/ شبكات 

 راديو تلفزيون أجهزة/ إلكترونيّ فني 

وحدات التغذية  ةلكترونيّ اإل جهزةاأل خططات تركيبمتتبع دارات/

 الفحص أجهزةو
2 0 0 

 0 0 2 ةالمركزيّ  الهوائيّاتو الفضائيّةتشغيل اللواقط 

 والسمكرة األنابيب مدّ العاملون في 

 0 0 2 ربط نهايات خيوط مطوى السداء مع المشط

المياه الباردة والساخنة وشبكات  أنظمةتجهيز مسار خطوط شبكات 

 الشمسيّة، ومسار خطوط السخانات الصحيّ الصرف 
8 2 2 

وتركيب  الصحيّ شبكات المياه الباردة والساخنة و شبكات الصرف  تمديد

 ةالصحيّ القطع 
6 3 3 

 ات صحيةتمديدمساعد ميكانيكي/  
 1 1 1 البلستيكيّةو النحاسيّةو الفوالذيّة األنابيبقص وتسنين 

 4 4 1 ةالصحيّ خطوط شبكات المياه وعزلها وتركيب القطع  تمديد

 تركيب وصيانة سخانات شمسية ميكانيكي 
وخزانات الماء الشمسي ومضخات التدوير،  الشمسيّةتركيب المجمعات 

 أجهزة، وتركيب ووصل الشمسيّةووصلها بشبكات مواسير السخانات 

 تحكم النظام الشمسي
1 0 0 

تكييف  أنظمةمساعد ميكانيكي/ تركيب 

 مركزي

 أنظمةنقل وتجهيز ومناولة المواد والعدد والمعدات اللزمة ألعمال 

 المركزيّ التكييف 
1 1 1 

 تبريد أنظمةميكانيكي/ صيانة 
صناعة مكعبات وقوالب  أنظمةفك وإعادة تركيب أو استبدال مكونات 

 الصناعيّةالثلج التجارية و
1 0 0 

 1 1 1 المنزليّة ةالكهربائيّ ات تمديدلل التنفيذيّةقراءة المخططات  المباني وما يرتبط بهم كهربائيو

 مساعد كهربائي صيانة مصاعد
 0 0 3 العلجيّةو الوقائيّةإعداد برامج الصيانة  

 0 0 4 المنزليّة ةالكهربائيّ ات تمديدلل التنفيذيّةقراءة المخططات 

 0 0 2 للمصعد الميكانيكيّةتنظيف وتشحيم وتزييت األجزاء  كهربائي/ تركيب مصاعد

 0 0 4 العد القياس أجهزةحماية  أنظمةتركيب وتشغيل  حماية وتحكم أجهزةكهربائي 

 

ةالمهارات  1.1 ةالتركيبات المطلوب توافرها لدى العاملين في قطاع  العام    الكهروميكانيكي 

الداعمة للتشغيل في  العاّمةمهارة من المهارات  كلّ  أهمّيةدرجة  تبّينجداول  ية  انثمّ لت عليها تمّ بعد  تحليل البيانات التي اش

 كلّ ل الضرورّية العاّمةالمهارات  يبّين(، والذي .1استخالص الجدول ) تمّ ، الكهروميكانيكّيةالتركيبات مهنة من مهن قطاع  كلّ 

 .تدريبّيةالتلك المهارات في برامجها  إدماجالتدريب  مزّوديمهنة من المهن، األمر الذي يتطلب من 
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ة: المهارات 11جدول  ة العام   الداعمة للتشغيل للمهن المطلوبة الضروري 

ةالمهارات  المهنة  الضروري ة العام 

 نيونمد  المهندسون ال

مهارات التصال والعمل مع الفريق، مهارات التحليل وحل 
الوقت، مهارات  إدارةالتخطيط والتنظيم وت، مهارات شكالالم

، مهارة استخدام الحاسوب، عددّيةالبداع والبتكار، مهارات 
 مهارة التواصل باللغة النجليزية

 مهندس ميكانيكي/ عام

 مهندس كهربائي/ عام

 مهندس كهربائي/ صيانة

 مهندس اتصاالت/ شبكات

 رسام خرائط مساحية

 والسمكرة األنابيب مد  العاملون في 

 تبريد أنظمةميكانيكي/ صيانة 

 حماية وتحكم أجهزةكهربائي 

 راديو تلفزيون أجهزة/ إلكتروني  فني 

مهارات التصال والعمل مع الفريق، مهارات التحليل وحل 
الوقت، مهارات  إدارةت، مهارات التخطيط والتنظيم وشكالالم

 البداع والبتكار، مهارة استخدام الحاسوب

 ات صحيةتمديدمساعد ميكانيكي/ 

 ميكانيكي/ تركيب وصيانة سخانات شمسية

 تكييف مركزي أنظمةمساعد ميكانيكي/ تركيب 

 كهربائيو المباني وما يرتبط بهم

 مساعد كهربائي صيانة مصاعد

 عام كهربائي/ صيانة آالت ومفاتيح

 كهربائي/ تركيب مصاعد

 

 

  الكهروميكانيكي ةالتركيبات تشغيل المرأة في قطاع  1.1

في  رغبتل  الكهروميكانيكّيةالتركيبات المنشآت العاملة في قطاع  غالبّية أنّ  إلىجمعها  تمّ تشير نتائج تحليل البيانات التي 

طبيعة العمل في هذا القطاع ل تناسب  أنّ  إلىرئيس  شكلوب ذلك  يعود نّ إ( ف11الجدول ) يبّينفي هذا القطاع، وكما  إناثتعيين 

 %.1في مهن هذا القطاع بنسبة ل تقل عن  ناثعام يبقى هناك تشغيل لإل شكلالمرأة. لكن ب

ةالتركيبات : توزيع المنشآت في قطاع 11جدول   ناثاإلحسب سبب عدم تعيين  الكهروميكانيكي 

 عدد المنشآت ناثاإلأسباب عدم تعيين 

 375 طبيعة العمل ال تناسب المرأة

 73 عدم الحاجة

 6 غير معرف

 454 المجموع
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ةالتركيبات : توزيع المنشآت في قطاع 19 شكل  ناثاإلحسب سبب عدم تعيين  الكهروميكانيكي 

 

 ،الصناعّيةالهندسة أهم المهن التي يعملن بها هي مهن  أنّ  تبّينضمن هذا القطاع، ي ناثاإلوعند دراسة  المهن التي تعمل بها 

 ناثاإل على المستقبليّ  الطلب وينحصر .(إدارة)محاسبة وسكرتاريا و إدارّية، ومهن ةلكترونيّ اإلو ةالكهربائيّ ، والهندسة نّيةمدّ الوالهندسة 

 .الكهروميكانيكّيةالتركيبات أقاليم المملكة في قطاع  بقّيةفي  ناثاإلالوسط، بينما ل يوجد طلب على  إقليم في

 

 

ةالتركيبات : توزيع المنشآت في قطاع 11جدول   قليماإلحسب المهنة و الكهروميكانيكي 

 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم المهنة

 
 عدد المنشآت فرص العمل

 ال يوجد طلب 
 ناثاإلعلى 
 

 ال يوجد طلب 
 ناثاإلعلى 
 

 2 2 نيونمدّ المهندسون ال

 1 1 مهندس كهربائي/ صيانة

 2 2 المحاسبون

 2 2 السكرتيريون التنفيذيون واالداريون

 2 2 السكرتيرون

 8 8 المجموع
 

 

طبيعة العمل ل 
 تناسب المرأة

83% 

 عدم الحاجة
16% 

 غير معرف
1% 
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 الكهروميكانيكي ةالتركيبات في قطاع  اإلعاقاتتشغيل ذوي  1.1

ون ما شكلوي ،في القطاع ( عامل  13.3ل من أصل )ام( ع7قد بلغ ) اإلعاقاتعدد العاملين من ذوي  ( أنّ 11الجدول ) يبّين

ن العامليمهنة  :لكن أكثر المهن التي يتركزون فيها هي ،مهن مختلفة في القطاع نفسه ثالث%( فقط، وهم يعملون في 1..نسبته )

في  اإلعاقاتالعاملين من ذوي  الجدول أيضا أنّ  يبّين. وة والعرباتاألجرو الخاّصةالمركبات  وسائقي، والسمكرة األنابيب مدّ في 

 الوسط فقط. إقليمفي  حصريّ  شكل( يعملون ب7هذا القطاع وعددهم )

ةالتركيبات في قطاع  اإلعاقات: توزيع العاملين من ذوي 17جدول   حسب المهنة الكهروميكانيكي 

 الوسط إقليم المهنة

 
 عدد المنشآت الموظفين من ذوي االعاقة

 4 4 والسمكرة األنابيب مدّ العاملون في 

 1 1 شبكات مياه وصرف صحي تمديدميكانيكي/ 

 2 2 ة والعرباتاألجرو الخاّصةسائقو المركبات 

 7 7 المجموع
 

 

ةالتركيبات في قطاع  اإلعاقات: توزيع العمالة من ذوي 11 شكل  حسب المهنة الكهروميكانيكي 
 

نظراً لطبيعة  اإلعاقات، فعلياً، ل تفضل توظيف ذوي الكهروميكانيكّيةالتركيبات المنشآت في قطاع  أنّ  الّدراسةنتائج  تبّين

ن في العامليالوسط وذلك في مهنة  إقليمفي  تعيين فرصتين عن وجود عام أعلنت منشأتا شكلالقطاع ومتطلبات العمل فيه، لكن ب

 .والسمكرة األنابيب مدّ 

 

العاملون في مد 
 النابيب والسمكرة

59% 
تمديد شبكات / ميكانيكي

 مياه وصرف صحي
17% 

سائقو المركبات 
الخاصة والجرة 

 والعربات
24% 
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 وطرق التعيين الكهروميكانيكي ةالتركيبات صعوبات تعيين العاملين في قطاع  1.1

%( من المنشآت 11ل تواجه أية صعوبات في التعيين، بينما )%( من المنشآت 81ما نسبته ) عن أنّ  الّدراسةكشفت نتائج 

النقص في العمالة ممن لديهم المهارات المطلوبة  إلى( تواجه صعوبات في التعيين، وتعزى هذه الصعوبات فردّية)معظمها منشآت 

 (.11نحو العمل )انظر الجدول  إيجابّيةللنقص في العمالة ممن لديهم قيم واتجاهات  إضافةرئيس،  شكلب

ةالتركيبات : توزيع المنشآت في قطاع 11جدول   حسب صعوبات التعيين الكهروميكانيكي 

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم صعوبات التعيين

 27   2 25 اكاديمي  أالنقص في العمالة المؤهلة 

 60 1 7 52 النقص في العمالة ممن لديهم المهارات المطلوبة

ةالنقص في العمالة ممن لديهم قيم واتجاهات  نحو العمل  إيجابي 
 ومهارات داعمة للتشغيل

25 7 1 33 

 4     4 المطلوب األجرارتفاع 

 3     3 عدم االلتزام بالدوام

 127 2 17 108 المجموع
 

 
ةالتركيبات توزيع المنشآت في قطاع  :11 شكل  حسب صعوبات التعيين الكهروميكانيكي 

 

التعيين المباشر من خالل  أنّ ( 11وحسب الجدول ) الّدراسةبالطرق المستخدمة في التعيين، فقد أظهرت  يّتصلوفيما 

وبنسبة  ةلكترونيّ اإلالصحف والمواقع  إعالنات%(، يليه التعيين من خالل 81وبنسبة ) اماهو األكثر استخد الشخصّية الّتصالت

 %(.1التعيين عن طريق مكاتب التشغيل وبنسبة ) ثمّ %(، 3)

 

النقص في العمالة 
 المؤهلة اكاديميا

21% 

النقص في العمالة ممن 
 لديهم المهارات المطلوبة

47% 

النقص في العمالة ممن 
لديهم قيم واتجاهات 
ايجابية نحو العمل 

 ومهارات داعمة للتشغيل
26% 

 ارتفاع الجر المطلوب
3% 

 عدم اللتزام بالدوام
3% 
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ةالتركيبات : توزيع المنشآت في قطاع 11جدول   قليماإلالتعيين و طرقحسب  الكهروميكانيكي 

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم التعيين طرق

 21     21 مكاتب التشغيل

 37     37 ةلكتروني  اإلالصحف والمواقع 

 329 6 10 314 الشخصي ة االت صاالتمباشرة من خلل 

 2     2 عرض خدمات

 4   2 2 مهني  المراكز التدريب 

 394 6 12 376 المجموع
 

  

  

ةالتركيبات : توزيع المنشآت في قطاع 11 شكل  قليماإلالتعيين و طرقحسب  الكهروميكانيكي 

 

%( 11، وقد أجاب )الكهروميكانيكّيةالعمل عن الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع التركيبات  أصحابسئل قد كما و

%( ضعف 13ار، ونحو )ثمّ ضعف الترويج لالست إلىأشاروا  %(11ؤثر على أداء القطاع، بينما )ارتفاع الضرائب ي منهم بأنّ 

 للعمل.وقصور القوانين والتشريعات الناظمة 

 

 مكاتب التشغيل
الصحف  5%

والمواقع 
 اللكترونية

9% 

مباشرة من 
خالل 

التصالت 
 الشخصية

84% 

 عرض خدمات
1% 

مراكز التدريب 
 المهني

1% 

 اإلجمالي

 مكاتب التشغيل
5% 

الصحف 
والمواقع 
 اللكترونية

10% 

مباشرة من 
خالل 

التصالت 
 الشخصية

83% 

 عرض خدمات
1% 

مراكز التدريب 
 المهني

1% 

 إقليم الوسط

مباشرة من 
خالل 

التصالت 
 الشخصية

84% 

مراكز 
التدريب 
 المهني

16% 

 إقليم الشمال

مباشرة من 
خالل 

التصالت 
 الشخصية

100% 

 إقليم الجنوب
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ة التركيبات قطاع في المنشآت توزيع :11جدول   قليماإلو قطاعال تواجه التي الصعوبات حسب الكهروميكانيكي 

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم الكهروميكانيكي ةالصعوبات التي تواجه قطاع التركيبات 

 101 3 10 88 للعملالقوانين والتشريعات الناظمة 

 182 5 15 161 ارتفاع الضرائب

 46 4 9 32 ارثم  ات التي تعيق االستاءجراإل

 160 8 17 135 ارثم  لالستضعف الترويج 

)ايجار، أجور العاملين، الماء  نتا خالت اإلمد  ارتفاع تكاليف 

 (ولي ةاألوالكهرباء والوقود، المواد الخام 
8 9   17 

 العالمي ة االقتصادي ةعات االزمة بسلباً بت نتا تأثر الطلب على اإل

 الجوار السياسية في واألزمات
12   3 15 

 521 23 60 438 المجموع
 

  

  

ة التركيبات قطاع في المنشآت توزيع :11 شكل  قليماإلو قطاعال تواجه التي الصعوبات حسب الكهروميكانيكي 

القوانين 
والتشريعات 
 الناظمة للعمل

19% 

 ارتفاع الضرائب
35% 

اإلجراءات التي 
 تعيق الستثمار

9% 

ضعف الترويج 
 لإلستثمار

31% 

ارتفاع تكاليف 
 مدخالت النتاج

3% 

تأثر الطلب على 
النتاج سلباً 
بتيعات الزمة 
القتصادية 
 والسياسية

3% 

 اإلجمالي

القوانين 
والتشريعات 
 الناظمة للعمل

20% 

ارتفاع 
 الضرائب

37% 

اإلجراءات التي 
 تعيق الستثمار

7% 

ضعف الترويج 
 لإلستثمار

31% 

ارتفاع تكاليف 
مدخالت النتاج 

ايجار، أجور )
العاملين، الماء 
والكهرباء 

والوقود، المواد 
 (الخام األولية

2% 

تأثر الطلب على 
النتاج سلباً 

بتيعات الزمات 
القتصادية 
 السياسية

3% 

 إقليم الوسط

القوانين 
والتشريعات 
 الناظمة للعمل

17% 

ارتفاع 
 الضرائب

26% 
اإلجراءات التي 
 تعيق الستثمار

16% 

ضعف الترويج 
 لإلستثمار

27% 

ارتفاع تكاليف 
مدخالت النتاج 

ايجار، أجور )
العاملين، الماء 
والكهرباء 

والوقود، المواد 
 (الخام األولية

14% 

 إقليم الشمال

القوانين 
والتشريعات 
 الناظمة للعمل

13% 

 ارتفاع الضرائب
22% 

اإلجراءات التي 
 تعيق الستثمار

17% 

ضعف الترويج 
 لإلستثمار

35% 

تأثر الطلب على 
النتاج سلباً 
بتيعات الزمة 
القتصادية 
العالمية 
والزمات 
السياسية في 
 دول الجوار

13% 

 إقليم الجنوب
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 الفصل الثالث

التركيبات تحليل جانب العرض في قطاع 

ة  الكهروميكانيكي 
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دةأهم الجهات  1.1  الكهروميكانيكي ةالتركيبات للتدريب في قطاع  المزو 

لوكالة الغوث  وواحد ،منها تتبع للقطاع العام األردن في  ست جهات رئيسة، أربعللتدريب في  المزّودةتنحصر أبرز الجهات 

 يبّينمنها(. و ةعلى سبع الّدراسةلت هذه تمّ )اش تدريبّيةمجموعة مراكز  والجهة السادسة هي القطاع الخاص والذي يضمّ  ،الدولّية

 دمة.( توزيع هذه الجهات حسب سنة بدء تقديم الخ17) الجدول

دة: الجهات  13جدول    مهني  الللتدريب حسب سنة بدء تقديم خدمات التدريب/ التعليم  المزو 

دي  سنة بدء تقديم الخدمة التدريب مزو 

 1997 ةالتطبيقي  ع/ جامعة البلقاء تم  يات المجكل  

 1975 / وزارة التربية والتعليممهني  الالتعليم 

 1976 مهني  المؤسسة التدريب 

 2007 مهني  الة للتشغيل والتدريب الوطني  الشركة 

 1961 مراكز التدريب/ وكالة الغوث

  مراكز تدريب القطاع الخاص

 1995 مؤسسة مصاعد األردن

 1997 مركز تدريب المهندسين

 

والتي تخدم قطاع  الرئيسة في المملكة تدريبّيةالالجهات  خريجيعدد  أنّ التدريب  مزّوديوتكشف البيانات الواردة من 

التابعة لوزارة  مهنيّ التركزوا في مراكز التعليم  ،( ملتحقاً 11.173قد بلغ ) (1.11-1.11)لألعوام  الكهروميكانيكّيةالتركيبات 

مراكز هم الملتحقون في تبعيثّم ، %(18ة بنسبة )التطبيقيّ ع التابعة لجامعة البلقاء تمّ يات المجكلّ  ثمّ ، %(17والتعليم وبنسبة )التربية 

لألعوام  1الخّريجينوأعداد الملتحقين و ،ستيعابّيةال( الطاقة 18%(. ويوضح الجدول )11وبنسبة ) تدريب القطاع الخاص

 مزّوديمن  الخّريجينمن الجدول انخفاض أعداد حظ وحيث ل ،للتدريب المختلفة المزّودةحسب الجهات  (1.11-1.11)

 التدريب في القطاع الخاص.

دة: الجهات 19جدول  ةاالللتدريب حسب الطاقة  المزو  يجينوأعداد الملتحقين و ستيعابي   (1117-1111)لألعوام  الخر 

 جهة التدريب
1211 1211 1211 

الطاقة 
 ستيعابي ةاال

يج نوالملتحق  نوالخر 
الطاقة 

 ستيعابي ةاال
يج نوالملتحق  نوالخر 

الطاقة 
 ستيعابي ةاال

يج نوالملتحق  نوالخر 

 4173 4563 4640 4370 4796 4840 4963 5130 5160 ةالتطبيقي  ع/ جامعة البلقاء تم  المجيات كل  

 11053 13592 15209 12843 15069 15209 11511 14066 13701 / وزارة التربية والتعليممهني  الالتعليم 

 7130 10811 11000 7535 8169 12000 6462 10087 12000 مهني  المؤسسة التدريب 

 1590 1286 8000 4602 1550 8000 7024 5280 10000 ة للتشغيل والتدريب الوطني  الشركة 

 1205 1311 2500 984 1065 2500 838 869 2500 مراكز التدريب/ وكالة الغوث

 3 3 20 8 8 20 4 4 20 مؤسسة مصاعد االردن

 300 300 4000 300 300 4000 300 300 4000 مركز تدريب المهندسين

 25454 31866 45369 30642 30957 46569 31102 35736 47381 المجموع
 

                                                           
1
 أعداد الملتحقين والخريجين لجميع البرامج التدريبية المقدمة في هذه الجهات وليس فقط تلك المتعلقة بالتركيبات الكهروميكانيكية.  
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دة: الجهات 14 شكل ةاالللتدريب حسب الطاقة  المزو  يجينوأعداد الملتحقين و ستيعابي   (1117-1111)لألعوام  الخر 

 

 

0
10000
20000
30000
40000
50000

(2011-2013) 

 الخريجين الملتحقين

0 10000 20000

 …جامعة / كليات المجتمع

 …وزارة / التعليم المهني

 مؤسسة التدريب المهني

 …الشركة الوطنية للتشغيل 
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يجين: توزيع 15 شكل دةحسب الجهات  الخر   (1117-1111)لألعوام  والجنس للتدريب المزو 

 

للتدريب كانت أقل من الطاقة  المزّودةأعداد الملتحقين في جميع الجهات  (  أنّ 11) شكلوال( 13ويالحظ من الجدول )

ولألعوام الثالثة على  ستيعابّيةالباستثناء مراكز التدريب التابعة لوكالة الغوث، فقد كانت أعداد الملتحقين تفوق الطاقة  ستيعابّيةال

 لها. ستيعابّيةالويواكب ذلك رفع الطاقة  تدريبّيةالالتوالي، األمر الذي يدعو لضرورة توسعة هذه المشاغل 

 

دة: الجهات 19جدول  ةاالللتدريب حسب نسبة الملتحقين للطاقة  المزو   (1117-1111)لألعوام  ستيعابي 

دي  4103 4104 4100 التدريب مزو 

 %98.3 %99.1 %99.4 ةالتطبيقي  ع/ جامعة البلقاء تم  يات المجكل  

 %89.4 %99.1 %102.7 / وزارة التربية والتعليممهني  الالتعليم 

 %98.3 %68.1 %84.1 مهني  المؤسسة التدريب 

 %16.1 %19.4 %52.8 ة للتشغيل والتدريب الوطني  الشركة 

 %52.4 %42.6 %34.8 مراكز التدريب/ وكالة الغوث

 %15.0 %40.0 %20.0 مؤسسة مصاعد االردن

 %7.5 %7.5 %7.5 مركز تدريب المهندسين
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دة: الجهات 16 شكل ةاالللتدريب حسب نسبة الملتحقين للطاقة  المزو   (1117-1111)لألعوام  ستيعابي 

 

دة: الجهات 71جدول   يجينللتدريب حسب نسبة  المزو  ةاالللطاقة  الخر   (1117-1111)لألعوام  ستيعابي 

دي  4103 4104 4100 التدريب مزو 

 %89.9 %90.3 %96.2 ةالتطبيقي  ع/ جامعة البلقاء تم  يات المجكل  

 %72.7 %84.4 %84.0 / وزارة التربية والتعليممهني  الالتعليم 

 %64.8 %62.8 %53.9 مهني  المؤسسة التدريب 

 %19.9 %57.5 %70.2 ة للتشغيل والتدريب الوطني  الشركة 

 %48.2 %39.4 %33.5 مراكز التدريب/ وكالة الغوث

 %15.0 %40.0 %20.0 مؤسسة مصاعد االردن

 %7.5 %7.5 %7.5 مركز تدريب المهندسين
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دة: الجهات 13 شكل يجينللتدريب حسب نسبة  المزو  ةاالللطاقة  الخر   (1117-1111)لألعوام  ستيعابي 

 

 الكهروميكانيكي ةالتركيبات في قطاع  الُمطب قة تدريبي ةالالبرامج  1.1

( خريجاً 11.173( برنامجاً تدريبياً، وبلغ عدد خريجيها قرابة )11بهذا القطاع نحو ) الخاّصة تدريبّيةالبلغ عدد البرامج 

 ات/ منزلي وصناعيتمديد برنامج كهربائيمن  تنت النسبة الكبيرة منهم قد تخرج. كا(1.11-1.11)خالل األعوام 

 التكييف والتبريد أجهزةميكانيكي نصب وصيانة %(، يليه برنامج 17.1) والسمكرة األنابيب مدّ برنامج  ثمّ %(، 11.1)

فقط  مهنيّ العداد ، بلغ عدد خريجي برامج اإلأخرىمن ناحية  .%(1) الصحيّ وصيانة شبكات المياه والصرف %(، 7.8)

 .اً تدريبيّ  اً ( برنامج13( خريجاً ضمن )18.871تها عن أربعة أشهر( نحو )مدّ )البرامج التي تزيد 

 

ةال: البرامج 71جدول  ةالتركيبات في قطاع  الُمطب قة تدريبي   (1117-1111)لألعوام  الكهروميكانيكي 

 يكل  المجموع ال 2013 2012 2011 التدريبي  البرنامج 

 1040 350 340 350 مهندس دراسة الوقت والحركة

 210 70 70 70 نيونمد  المهندسون ال

 360 120 120 120 مهندس ميكانيكي/ تكييف وتبريد

 270 90 90 90 مهندس كهربائي قوى/ مراقبة

 450 150 150 150 مهندس كهرباء/ توزيع

 1050 350 350 350 المهندسون المعماريون

 645 263 248 134 *فني كهربائي/ عام

 12 12 0 0 *منزلية أجهزةفني كهربائي/ صيانة 

 106 49 36 21 *ميكانيكفني كهربائي/كهرو
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 89 23 11 55 */ عامإلكتروني  فني 

 50 25 13 12 *طبية مساعدة أجهزة/ إلكتروني  فني 

 452 144 150 158 */ مركبات )أوتوترونيكس(إلكتروني  فني 

 619 137 206 276 *فني اتصاالت/ عام

 87 35 18 34 *فني ميكاترونيكس

 121 39 26 56 *أخرى/ إلكتروني  فني 

 125 59 33 33 *إنتاجفني ميكانيكي / 

 6 0 0 6 *فني ميكانيكي / لحام

 57 3 23 31 *فني ميكانيكي / آالت تشغيل

 547 283 165 99 *مركبات -فني ميكانيكي/ سيارات

 107 51 28 28 *دقيقة أجهزةفني ميكانيكي/

 923 321 311 291 *أخرىفني ميكانيكي/

 147 49 40 58 *رسام ميكانيكي

 3864 1280 1358 1226 *والسمكرة األنابيب مد  العاملون في 

 36 4 23 9 *ات صحيةتمديدمساعد ميكانيكي/  

 26 5 12 9 *ميكانيكي/ صيانة شبكات مياه وصرف صحي

 1364 481 475 408 *مساعد ميكانيكي/ صيانة شبكات مياه وصرف صحي

 1744 481 573 690 *التكيف والتبريد  أجهزةنصب وصيانة  ميكانيكيو

 44 4 30 10 *تكييف و تبريد منزلية أجهزةمساعد ميكانيكي 

 287 93 99 95 *كهربائيو المباني وما يرتبط بهم

 92 26 20 46 *اتتمديدمساعد كهربائي 

 5608 1843 1926 1839 *ات/ عام منزلي وصناعيتمديدكهربائي 

 498 157 175 166 *دقيقة/ تركيب وصيانة أجهزة إلكتروني  

 746 269 231 246 *حاسوب/ تركيب وصيانة أجهزة إلكتروني  

 266 80 81 105 *اتصاالت/ سلكية وال سلكية إلكتروني  

 231 96 71 64 *أخرى/ إلكتروني  

 22279 7442 7502 7335 المجموع

 تها كافية إلعطاء خريجيها توصيف وظيفي.مدّ شهور وأكثر( والتي تعتبر  1تها مدّ العاملين ) * برامج اعداد
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دةالجهات  توزيع خريجي: 19 شكل ةالللتدريب حسب البرامج  المزو  ةالتركيبات في قطاع  الُمطب قة تدريبي   الكهروميكانيكي 

 (1117-1111)واألعوام 

 

( خريج خالل األعوام .11.11بهذا القطاع الذكور نحو ) الخاّصة تدريبّيةال، بلغ عدد خريجي البرامج أخرىمن ناحية 

 األنابيب مدّ برنامج  ثمّ %(، 11.1) ات/ منزلي وصناعيتمديد برنامج كهربائيمن  تمنهم تخرج الغالبةنسبة ال. (1.11-1.11)

وصيانة شبكات المياه والصرف %(، 8.1) التكييف والتبريد أجهزةميكانيكي نصب وصيانة %(، يليه برنامج 18) والسمكرة

خريجة  313قرابة  الكهروميكانيكّيةالتركيبات في قطاع  تدريبّيةال%(. في المقابل، بلغ عدد خريجات البرامج 1.1) الصحيّ 

هندسة دراسة برنامج  ثمّ %(، 11.1) هندسة العمارةمن برنامج  ت. نسبة كبيرة منهن تخرج(1.11-1.11)خالل األعوام 

 .%(1.1وبرنامج فني كهربائي عام ) %(1برنامج فني اتصالت/عام ) ثمّ %(، 11) الوقت والحركة
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دةالجهات  توزيع خريجي: 19 شكل ةالللتدريب ضمن البرامج  المزو  ةالتركيبات في قطاع  الُمطب قة تدريبي  حسب  الكهروميكانيكي 

 (1117-1111)الجنس لألعوام 

 

 

دة: خريجو الجهات 71 شكل ةالللتدريب الذكور حسب أبرز البرامج  المزو  ةالتركيبات في قطاع  الُمطب قة تدريبي   الكهروميكانيكي 

 (1117-1111)لألعوام 
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دة: خريجات الجهات 71 شكل ةالللتدريب حسب أبرز البرامج  المزو  ةالتركيبات في قطاع  الُمطب قة تدريبي  لألعوام  الكهروميكانيكي 

(1111-1117) 

 

 إقليم%( في 71.1) اآلتي: نحوعلى الاً يّ إقليم الكهروميكانيكّيةللتدريب في قطاع التركيبات  المزّودةع خريجو الجهات توزّ 

 المزّودةع خريجو الجهات توزّ  ،أخرىي الشمال والجنوب على التوالي. من ناحية إقليم%( في 3.1%( )13.1الوسط، و )

في الجنوب(، ونحو  .1% في الشمال و .1الوسط و  إقليم% في .7)  اً %( ذكور31.7اً بواقع )للتدريب في هذا القطاع جندريّ 

 .% في الجنوب(1..% في الشمال و 1.8الوسط و  إقليم% في 31) اً إناث%( 1.1)
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 اقليم الوسط
71% 

 اقليم الشمال
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 اقليم الجنوب
10% 

3296 

1912 

1396 

1050 

1040 

803 

633 

618 

 …عام منزلي / كهربائي تمديدات
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 …ميكانيكو نصب وصيانة اجهزة  
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دة: خريجو الجهات 71 شكل ةالللتدريب حسب أبرز البرامج  المزو  ةالتركيبات في قطاع  الُمطب قة تدريبي   قليماإلو الكهروميكانيكي 

 (1117-1111)لألعوام 

 

وأعداد  إقليم كلّ في  تدريبّيةالالبرامج  يبّين( 11على حدة، فان الجدول ) إقليم كلّ في  المقّدمةبالبرامج   يّتصلفيما  أّما

مختلفة  تدريبّيةالوسط توزعوا ضمن برامج  إقليم( متدرباً في 11.817عام تخرج ) شكل. وب(1.11-1.11)خريجيها لألعوام 

 أجهزةنصب وصيانة ، يليه برنامج والسمكرة األنابيب تمديدبرنامج  ثمّ ، ات منزلي وصناعيتمديدكهربائي برنامج  :أبرزها

( .1.18الشمال قرابة ) إقليمفي  (1.11-1.11)التدريب لألعوام  مزّودي. في المقابل، بلغ عدد خريجي التكييف والتبريد

الجنوب فقد بلغ عدد  إقليمفي  أّما. والسمكرة األنابيب تمديدرنامج ب ثمّ ، ات منزلي وصناعيتمديدكهربائي خريجاً توزعوا بين 

 .ات منزلي وصناعيتمديدكهربائي  ثمّ ،  والسمكرة األنابيب تمديدرنامج ب( خريجاً غالبيتهم من 1.111) الخّريجين

 

ةالالبرامج  توزيع خريجي: 71جدول  ةالتركيبات في قطاع  الُمطب قة تدريبي  لألعوام  قليماإلحسب البرنامج و الكهروميكانيكي 

(1111-1117) 

التدريبي  البرنامج   

 الوسط إقليم

 المجموع

 الشمال إقليم

 المجموع

 الجنوب إقليم

 المجموع

4
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0
1
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0

 

4
1
0
4

 

4
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1

 

4
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4
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4

 

4
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4
1
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4
1
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4

 

 1040 350 340 350 مهندس دراسة الوقت والحركة
   

0 
   

0 

 210 70 70 70 نيونمد  المهندسون ال
   

0 
   

0 

 360 120 120 120 مهندس ميكانيكي/ تكييف وتبريد
   

0 
   

0 

 270 90 90 90 مهندس كهربائي قوى/ مراقبة
   

0 
   

0 

 450 150 150 150 مهندس كهرباء/ توزيع
   

0 
   

0 

 1050 350 350 350 المهندسون المعماريون
   

0 
   

0 

 175 46 83 46 470 217 165 88 فني كهربائي/ عام
   

0 

1643 

1184 

476 

234 

208 

عام منزلي / كهربائي تمديدات
 وصناعي

العاملون في مد النابيب 
 والسمكرة

صيانة شبكات / مساعد ميكانيكي
 مياه وصرف صحي

 اخرى/فني ميكانيكي

ميكانيكو نصب وصيانة اجهزة  
 التكيف والتبريد

 إقليم الشمال

768 

669 

155 

140 

106 

 العاملون في مد النابيب والسمكرة

عام منزلي / كهربائي تمديدات
 وصناعي

تركيب / الكتروني أجهزة دقيقة
 وصيانة

ميكانيكو نصب وصيانة اجهزة  
 التكيف والتبريد

 كهرو ميكانيك/فني كهربائي

 إقليم الجنوب
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 أجهزةفني كهربائي/ صيانة 
   منزلية

12 12 
   

0 
   

0 

 فني كهربائي/كهرو ميكانيك
   

0 
   

0 21 36 49 106 

 53 2 10 41 36 21 1 14 / عامإلكتروني  فني 
   

0 

طبية  أجهزة/ إلكتروني  فني 
 مساعدة

12 0 21 33 0 13 4 17 
   

0 

/ مركبات إلكتروني  فني 
 )أوتوترونيكس(

137 149 144 430 21 1 0 22 
   

0 

 41 2 25 14 578 135 181 262 فني اتصاالت/ عام
   

0 

 87 35 18 34 فني ميكاترونيكس
   

0 
   

0 

 121 39 26 56 أخرى/ إلكتروني  فني 
   

0 
   

0 

 94 43 22 29 إنتاجفني ميكانيكي / 
   

0 4 11 16 31 

 6 0 0 6 فني ميكانيكي / لحام
   

0 
   

0 

 57 3 23 31 فني ميكانيكي / آالت تشغيل
   

0 
   

0 

 25 15 4 6 0    522 268 161 93 مركبات -فني ميكانيكي/ سيارات

 0    0    107 51 28 28 دقيقة أجهزةميكانيكي/فني 

 56 25 18 13 234 64 91 79 633 232 202 199 أخرىفني ميكانيكي/

 0    116 49 38 29 31 0 2 29 رسام ميكانيكي

 األنابيب مد  العاملون في 
 والسمكرة

771 663 478 1912 268 415 501 1184 187 280 301 768 

ات تمديدمساعد ميكانيكي/  
 صحية

7 23 2 32 2 0 2 4    0 

ميكانيكي/ صيانة شبكات مياه 
 وصرف صحي

1 0 0 1    0 8 12 5 25 

مساعد ميكانيكي/ صيانة شبكات 
 مياه وصرف صحي

236 269 298 803 143 180 153 476 29 26 30 85 

  أجهزةنصب وصيانة  ميكانيكيو
 التكيف والتبريد

590 451 355 1396 50 72 86 208 50 50 40 140 

تكييف و  أجهزةمساعد ميكانيكي 
 تبريد منزلية

7 20 2 29    0 3 10 2 15 

 0    0    287 93 99 95 كهربائيو المباني وما يرتبط بهم

 20 5 5 10 21 6 5 10 51 15 10 26 اتتمديدمساعد كهربائي 

ات/ عام منزلي تمديدكهربائي 
 وصناعي

1227 1121 948 3296 416 579 648 1643 196 226 247 669 

دقيقة/ تركيب  أجهزة إلكتروني  
 وصيانة

117 117 104 338 2 2 1 5 47 56 52 155 

حاسوب/ تركيب  أجهزة إلكتروني  
 وصيانة

198 186 234 618 28 25 28 81 20 20 7 47 

اتصاالت/ سلكية وال  إلكتروني  
 سلكية

105 81 80 266    0    0 

 0    0    231 96 71 64 أخرى/ إلكتروني  

 2142 794 754 594 4280 1592 1539 1149 15857 5056 5209 5592 المجموع
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، حيث تراوحت بين أقل من شهر الكهروميكانيكّيةالتدريب في قطاع التركيبات  مزّوديمن قبل  المقّدمةد البرامج مدّ عت تنوّ 

 . كما ويالحظ أنّ 1.11% لعام 11وبنسبة بلغت  اً تدريبيّ  اً شهر .1تها مدّ من البرامج كانت  ىكبراً. لكن النسبة الشهر 11و 

خريجي البرامج  ، نجد أنّ أخرى. من ناحية 1.11% عام 11 إلى 1.11% عام 11تها سنة آخذة بالتناقص من مدّ رامج التي بال

على تحسن المهارات  اً % خالل نفس الفترة، وهذا قد يعطي مؤشر11 إلى% .1التزايد باطراد من ب ناً آخذوشهر 11تها مدّ التي 

 للخريجين. فنّيةال

 
ةال: البرامج 77 شكل ةالتركيبات في قطاع  الُمطب قة تدريبي   1111ة البرنامج باألشهر لعام مد  حسب  الكهروميكانيكي 

 

 

 
ةال: البرامج 74 شكل ةالتركيبات في قطاع  الُمطب قة تدريبي   1111ة البرنامج باألشهر لعام مد  حسب  الكهروميكانيكي 

.5 
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1 
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1% 
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ةال: البرامج 75 شكل ةالتركيبات في قطاع  الُمطب قة تدريبي   1111ة البرنامج باألشهر لعام مد  حسب  الكهروميكانيكي 

 

عن   الّدراسةفقد كشفت نتائج  الكهروميكانيكّيةالتركيبات في قطاع  تدريبّيةاللخريجي البرامج  العلميّ ق بالمؤهل وفيما يتعلّ 

( أدنى 11الجدول ) يبّين(، والبكالوريوسساسي( و )األللمقبولين في هذه البرامج  قد تراوح بين ) العلميّ الحد األدنى للمؤهل  أنّ 

ممن  الخّريجينعام بلغ عدد  شكلبرنامج تدريبي. وب كلّ وفي  (1.11-1.11)ة للخريجين لمجموع األعوام العلميّ المؤهالت 

أدنى،  التوجيهي كحدّ  العلميّ ( خريجاً مؤهلهم 1.311، وقرابة )(1.11-1.11)( خريجاً لألعوام 11.311مؤهلهم أساسي )

 . ( خريج1.1.1) البكالوريوس العلميّ بينما كان عدد خريجي مراكز التدريب ممن مؤهلهم 

ةال: خريجو البرامج 77جدول  ةالتركيبات في قطاع  الُمطب قة تدريبي   العلمي  والمؤهل  التدريبي  حسب البرنامج  الكهروميكانيكي 

 (1117-1111)األدنى لألعوام 

 المجموع بكالوريوس توجيهي اساسي التدريبي  البرنامج 

 مهندس دراسة الوقت والحركة
  

1040 1040 

 نيونمد  المهندسون ال
  

210 210 

 مهندس ميكانيكي/ تكييف وتبريد
  

360 360 

 مهندس كهربائي قوى/ مراقبة
  

270 270 

 مهندس كهرباء/ توزيع
  

450 450 

 المهندسون المعماريون
  

1050 1050 

 فني كهربائي/ عام
 

633 12 645 

 11 منزلية أجهزةفني كهربائي/ صيانة 
 

 12 

 كهربائي/كهرو ميكانيكفني 
 

106  106 

 / عامإلكتروني  فني 
 

89  89 

 طبية مساعدة أجهزة/ إلكتروني  فني 
 

50  50 

.5 
6% 

1 
8% 

3 
1% 

6 
1% 

12 
12% 

20 
52% 

24 
20% 

2013 
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 / مركبات )أوتوترونيكس(إلكتروني  فني 
 

452  452 

 فني اتصاالت/ عام
 

619  619 

 فني ميكاترونيكس
 

75 11 87 

 أخرى/ إلكتروني  فني 
 

121  121 

 إنتاجفني ميكانيكي / 
 

125  125 

 فني ميكانيكي / لحام
 

6  6 

 فني ميكانيكي / آالت تشغيل
 

57  57 

 مركبات -فني ميكانيكي/ سيارات
 

547  547 

 107  107  دقيقة أجهزةفني ميكانيكي/

 923  829 94 أخرىفني ميكانيكي/

 147  147  رسام ميكانيكي

 3864   3864 والسمكرة األنابيب مد  العاملون في 

 36   36 ات صحيةتمديدمساعد ميكانيكي/  

 26   26 ميكانيكي/ صيانة شبكات مياه وصرف صحي

 1364   1364 مساعد ميكانيكي/ صيانة شبكات مياه وصرف صحي

 1744   1744 التكيف والتبريد  أجهزةنصب وصيانة  ميكانيكيو

 44   44 تكييف و تبريد منزلية أجهزةمساعد ميكانيكي 

 287   287 المباني وما يرتبط بهمكهربائيو 

 92   92 اتتمديدمساعد كهربائي 

 5608   5608 ات/ عام منزلي وصناعيتمديدكهربائي 

 498   498 دقيقة/ تركيب وصيانة أجهزة إلكتروني  

 746   746 حاسوب/ تركيب وصيانة أجهزة إلكتروني  

 266   266 اتصاالت/ سلكية وال سلكية إلكتروني  

 231   231 أخرى/ إلكتروني  

 22279 3212 3263 14912 المجموع
 

  

 بكالوريوس
15% 

 اساسي
67% 

 توجيهي
18% 

 (2013-2011)إجمالي األعوام 

 بكالوريوس
15% 

 اساسي
68% 

 توجيهي
17% 

2011 
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ةال: توزيع خريجي البرامج 76 شكل ةالتركيبات في قطاع  الُمطب قة تدريبي  األدنى لألعوام  العلمي  حسب المؤهل  الكهروميكانيكي 

(1111-1117) 

 

التركيبات بقطاع  الخاّصة تدريبّيةالمن البرامج  (1.11-1.11)لألعوام  الخّريجين( أعداد 11الجدول ) يبّينو

وما  ( ضمن برنامج كهربائي مبان  1111) قد بلغ الخّريجينعدد  ، حيث لوحظ أنّ العلميّ موزعين حسب المؤهل  الكهروميكانيكّية

التكييف  أجهزة( خريجاً ضمن برنامج ميكانيكي نصب وصيانة 1111) ثمّ يرتبط بهم للحاصلين على مرحلة التعليم األساسي، 

 الت عام للحاصلين على التوجيهي.( خريجاً ضمن برنامج فني اتص1111) ثمّ والتبريد، 

دي:خريجو 74جدول   (1117-1111)األدنى لألعوام  العلمي  والمؤهل  التدريبي  التدريب حسب البرنامج  مزو 

 الخريجون بكالوريوس الخريجون توجيهي الخريجون أساسي

 633 فني كهربائي/ عام 12 منزلية أجهزةفني كهربائي/ صيانة 
مهندس دراسة الوقت 

 والحركة
1040 

 210 نيونمدّ المهندسون ال 106 فني كهربائي/كهرو ميكانيك 94 أخرىفني ميكانيكي/

 89 / عامإلكترونيّ فني  3864 والسمكرة األنابيب مدّ العاملون في 
مهندس ميكانيكي/ تكييف 

 وتبريد
360 

 36 ات صحيةتمديدمساعد ميكانيكي/  
طبية  أجهزة/ إلكترونيّ فني 

 مساعدة
50 

مهندس كهربائي قوى/ 
 مراقبة

270 

ميكانيكي/ صيانة شبكات مياه وصرف 
 صحي

26 
/ مركبات إلكترونيّ فني 

 )أوتوترونيكس(
 450 مهندس كهرباء/ توزيع 452

مساعد ميكانيكي/ صيانة شبكات مياه 
 وصرف صحي

 1050 المهندسون المعماريون 619 فني اتصالت/ عام 1364

  أجهزةنصب وصيانة  ميكانيكيو
 التكيف والتبريد

 12 فني كهربائي/ عام 75 فني ميكاترونيكس 1744

تبريد تكييف و أجهزةمساعد ميكانيكي 
 منزلية

 12 فني ميكاترونيكس 121 أخرى/ إلكترونيّ فني  44

     125 إنتاجفني ميكانيكي /  287 كهربائيو المباني وما يرتبط بهم

 بكالوريوس
15% 

 اساسي
68% 

 توجيهي
17% 

2012 

 بكالوريوس
16% 

 اساسي
65% 

 توجيهي
19% 

2013 
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     6 فني ميكانيكي / لحام 92 اتتمديدمساعد كهربائي 

ات/ عام منزلي تمديدكهربائي 
 وصناعي

     57 فني ميكانيكي / آلت تشغيل 5608

     547 مركبات -ميكانيكي/ سياراتفني  498 دقيقة/ تركيب وصيانة أجهزة إلكترونيّ 

حاسوب/ تركيب  أجهزة إلكترونيّ 
 وصيانة

     107 دقيقة أجهزةفني ميكانيكي/ 746

     829 أخرىفني ميكانيكي/ 266 اتصالت/ سلكية ول سلكية إلكترونيّ 

     147 رسام ميكانيكي 231 أخرى/ إلكترونيّ 
 

1212 

  

1211 

 

  

1211 

  

دي: توزيع خريجي 73 شكل  (1117-1111)األدنى والجنس لألعوام  العلمي  التدريب حسب المؤهل  مزو 

 بكالوريوس
12% 

 اساسي
70% 

 توجيهي
18% 

 ذكور

 بكالوريوس
90% 

 توجيهي
10% 

 إناث

 بكالوريوس
12% 

 اساسي
71% 

 توجيهي
17% 

 ذكور

 بكالوريوس
79% 

 توجيهي
21% 

 إناث

 بكالوريوس
12% 

 اساسي
68% 

 توجيهي
20% 

 ذكور

 بكالوريوس
93% 

 توجيهي
7% 

 إناث
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قد تلقوا  (1.11-1.11)للتدريب لألعوام  المزّودةخريجي الجهات  غالبّية ( أنّ 11وحسب الجدول ) الّدراسةكما أظهرت 

%(، وقرابة 18ة )التطبيقيّ ع/ جامعة البلقاء تمّ يات المجكلّ خريجي  ثمّ %(، 17من وزارة التربية والتعليم وبنسبة ) مهنيّ الالتعليم 

 .المهندسينتدريب مركز %( من 11)

دي: توزيع خريجي 75جدول  دةالتدريب حسب الجهة  مزو   (1117-1111)للتدريب لألعوام  المزو 

دةالجهات   المجموع 2012 2011 2010 للتدريب المزو 

 3963 1438 1268 1257 ةالتطبيقي  البلقاء  ع/ جامعةتم  يات المجكل  

 10379 3887 3561 2931 / وزارة التربية والتعليممهني  ال التعليم

 1633 587 551 495 مهني  الالتدريب  مؤسسة

 2794 345 962 1487 مهني  الة للتشغيل والتدريب الوطني   الشركة

 106 39 32 35 مراكز التدريب/ وكالة الغوث

 3404 1146 1128 1130 مراكز تدريب القطاع الخاص

 22279 7442 7502 7335 المجموع

 

 

دي: توزيع خريجي 79 شكل دةالتدريب حسب الجهة  مزو   (1117-1111)للتدريب لألعوام  المزو 

 

 

جامعة / كليات المجتمع
 البلقاء التطبيقية

18% 

وزارة / التعليم المهني
 التربية والتعليم

47% 

مؤسسة التدريب 
 المهني

7% 

الشركة الوطنية 
 للتشغيل والتدريب 

13% 

مراكز تدريب القطاع 
 الخاص

15% 
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دي:توزيع خريجي  76جدول  دةالتدريب حسب الجهة  مزو   (1117-1111)للتدريب والجنس لمجموع األعوام  المزو 

دةالجهات   المجموع أنثى ذكر للتدريب المزو 

 3709 419 3290 ةالتطبيقي  البلقاء  ع/ جامعةتم  يات المجكل  

 8145 262 7883 / وزارة التربية والتعليممهني  ال التعليم

 1620 3 1617 مهني  الالتدريب  مؤسسة

 2811 0 2811 مهني  الة للتشغيل والتدريب الوطني   الشركة

 312 0 312 مراكز التدريب/ وكالة الغوث

 573 0 573 مراكز تدريب القطاع الخاص

 17170 684 16486 المجموع

 

  

دي: توزيع خريجي 79 شكل دةالتدريب حسب الجهة  مزو   (1117-1111)للتدريب والجنس لمجموع األعوام  المزو 

 

 كلّ التي تقدمها وعدد خريجي  تدريبّيةالللتدريب لالطالع على البرامج  المزّودةجهة من الجهات  كلّ وبالتعمق أكثر في 

برنامج كهربائي المباني وما يرتبط بهم، وميكانيكي نصب وصيانة  (، والذي يظهر أنّ 17ن في الجدول )برنامج على النحو المبيّ 

والطلبة في وزارة التربية والتعليم وكذلك  المتدّربينقبالً لدى إاتصالت عام هي البرامج األكثر  التكييف والتبريد، وفني أجهزة

 .مهنيّ المؤسسة التدريب 

دي ويج: خر73جدول  دةب حسب الجهة التدري مزو   (1117-1111)لألعوام  التدريبي  للتدريب والبرنامج  المزو 

دةالجهات  يجينعدد  التدريبي  البرنامج  للتدريب المزو   الخر 

 ةالتطبيقي  ع/ جامعة البلقاء تم  المج ياتكل  

 

 633 فني كهربائي/ عام

 106 فني كهربائي/كهرو ميكانيك

 89 / عامإلكترونيّ فني 

 50 طبية مساعدة أجهزة/ إلكترونيّ فني 

 452 / مركبات )أوتوترونيكس(إلكترونيّ فني 

/  كليات المجتمع
جامعة البلقاء 

 التطبيقية
18% 

/ التعليم المهني
وزارة التربية 

 والتعليم
49% 

مؤسسة 
 التدريب المهني

8% 

الشركة الوطنية 
للتشغيل 
 والتدريب 

13% 

مراكز تدريب 
 القطاع الخاص

12% 

 ذكور
كليات 
/  المجتمع

جامعة البلقاء 
 التطبيقية

13% 

مراكز تدريب 
القطاع 
 الخاص

87% 

 إناث
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دةالجهات  يجينعدد  التدريبي  البرنامج  للتدريب المزو   الخر 

 619 فني اتصالت/ عام

 75 فني ميكاترونيكس

 121 أخرى/ إلكترونيّ فني 

 125 إنتاجفني ميكانيكي / 

 6 فني ميكانيكي / لحام

 57 فني ميكانيكي / آلت تشغيل

 547 مركبات -فني ميكانيكي/ سيارات

 107 دقيقة أجهزةفني ميكانيكي/

 829 أخرىفني ميكانيكي/

 147 رسام ميكانيكي

 / وزارة التربية والتعليممهني  ال التعليم

 

 2765 والسمكرة األنابيب مدّ العاملون في 

 26 ميكانيكي/ صيانة شبكات مياه وصرف صحي

 1364 مساعد ميكانيكي/ صيانة شبكات مياه وصرف صحي

 287 كهربائيو المباني وما يرتبط بهم

 4196 ات/ عام منزلي وصناعيتمديدكهربائي 

 498 دقيقة/ تركيب وصيانة أجهزة إلكترونيّ 

 746 حاسوب/ تركيب وصيانة أجهزة إلكترونيّ 

 266 اتصالت/ سلكية ول سلكية إلكترونيّ 

 231 أخرى/ إلكترونيّ 

 مهني  الالتدريب  مؤسسة

 

 231 والسمكرة األنابيب مدّ العاملون في 

 36 ات صحيةتمديدمساعد ميكانيكي/  

 812 التكيف والتبريد  أجهزةنصب وصيانة  ميكانيكيو

 44 تكييف و تبريد منزلية أجهزةمساعد ميكانيكي 

 92 اتتمديدمساعد كهربائي 

 418 ات/ عام منزلي وصناعيتمديدكهربائي 

 مهني  الة للتشغيل والتدريب الوطني   الشركة

 

 868 والسمكرة األنابيب مدّ العاملون في 

 932 التكيف والتبريد  أجهزةنصب وصيانة  ميكانيكيو

 994 ات/ عام منزلي وصناعيتمديدكهربائي 

 مراكز التدريب/ وكالة الغوث
 12 منزلية أجهزةفني كهربائي/ صيانة 

 94 أخرىفني ميكانيكي/

 القطاع الخاصمراكز تدريب 

 

 12 فني كهربائي/ عام

 12 فني ميكاترونيكس

 1040 مهندس دراسة الوقت والحركة

 210 نيونمدّ المهندسون ال

 360 مهندس ميكانيكي/ تكييف وتبريد

 270 مهندس كهربائي قوى/ مراقبة

 450 مهندس كهرباء/ توزيع

 1050 المهندسون المعماريون
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دي: توزيع خريجي 41 شكل دةالتدريب حسب الجهة  مزو   (1117-1111)لألعوام  التدريبي  للتدريب والبرنامج  المزو 

 

 

 (%11) برنامج، وجد أنّ  كلّ في  التطبيقيّ للتدريب من حيث نسبة المحتوى  المزّودةوبمراجعة البيانات الواردة من الجهات 

الذين تلقوا  الخّريجين، بينما بلغت نسبة (% .7-11) فيه التطبيقيّ نسبة المحتوى  اً من خريجي مراكز التدريب قد تلقوا تدريب

 .%(18) قرابة %( .1-.1( فيه تتراوح بين التطبيقيّ نسبة المحتوى  اً تدريب
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دي:توزيع خريجي  79جدول   (1117-1111)لألعوام  التدريبي  والبرنامج  التطبيقي  التدريب حسب نسبة المحتوى  مزو 

40-50 

ن
جو
ري
خ
ال

 

61-70 

ن
جو
ري
خ
ال

 

71-85 

ن
جو
ري
خ
ال

 

 633 فني كهربائي/ عام 106 فني كهربائي/كهرو ميكانيك 2765 والسمكرة األنابيب مدّ العاملون في 

ميكانيكي/ صيانة شبكات مياه 

 وصرف صحي
 89 / عامإلكترونيّ فني  17 طبية مساعدة أجهزة/ إلكترونيّ فني  26

مساعد ميكانيكي/ صيانة شبكات 

 مياه وصرف صحي
 619 فني اتصاالت/ عام 1364

/ مركبات إلكترونيّ فني 

 )أوتوترونيكس(
452 

 107 دقيقة أجهزةفني ميكانيكي/ 287 كهربائيو المباني وما يرتبط بهم
طبية  أجهزة/ إلكترونيّ فني 

 مساعدة
33 

ات/ عام منزلي تمديدكهربائي 

 وصناعي
 75 فني ميكاترونيكس 2765 والسمكرة األنابيب مدّ العاملون في  4196

دقيقة/ تركيب  أجهزة إلكترونيّ 

 وصيانة
498 

ميكانيكي/ صيانة شبكات مياه 

 وصرف صحي
 121 أخرى/ إلكترونيّ فني  26

حاسوب/ تركيب  أجهزة إلكترونيّ 

 وصيانة
746 

مساعد ميكانيكي/ صيانة شبكات مياه 

 وصرف صحي
 125 إنتاجفني ميكانيكي /  1364

اتصاالت/ سلكية وال  إلكترونيّ 

 سلكية
 6 فني ميكانيكي / لحام 287 كهربائيو المباني وما يرتبط بهم 266

 231 أخرى/ إلكترونيّ 
ات/ عام منزلي تمديدكهربائي 

 وصناعي
 57 تشغيلفني ميكانيكي / آالت  4196

  
دقيقة/ تركيب  أجهزة إلكترونيّ 

 وصيانة
498 

 -فني ميكانيكي/ سيارات

 مركبات
024 

  
حاسوب/ تركيب  أجهزة إلكترونيّ 

 وصيانة
 829 أخرىفني ميكانيكي/ 746

  
اتصاالت/ سلكية وال  إلكترونيّ 

 سلكية
 147 رسام ميكانيكي 266

  
 231 أخرى/ إلكترونيّ 

 األنابيب مدّ العاملون في 

 والسمكرة
868 

    

  أجهزةميكانيكيو نصب وصيانة 

 التكيف والتبريد
932 

  

  

ات/ عام منزلي تمديدكهربائي 

 وصناعي
994 
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دي: توزيع خريجي 41 شكل  (1117-1111)لألعوام  التدريبي  والبرنامج  التطبيقي  التدريب حسب نسبة المحتوى  مزو 

 

 

التدريب في جميع أقاليم المملكة تلقوا  مزّوديخريجي  غالبّية ق في التحليل على مستوى األقاليم، حيث نجد أنّ ويمكن التعمّ 

 .(%.8-71) التطبيقيّ نسبة محتواه  تدريب يليه(%، .1-.1) التطبيقيّ تدريباً نسبة محتواه 
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دي: توزيع خريجي  79جدول   (1117-1111)لألعوام  قليماإلو التطبيقي  التدريب حسب نسبة المحتوى  مزو 

 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم التطبيقي  نسبة المحتوى 

%40-50 5448 3260 1671 

%61-70 685 58 106 

%71-80 5196 600 112 

 1671 3260 5448 المجموع
 

   

دي: توزيع خريجي 41 شكل  (1117-1111)لألعوام  قليماإلو التطبيقي  التدريب حسب نسبة المحتوى  مزو 

 

 

التي تقدمها  تدريبّيةاللهذه الجهات ضمن البرامج  ستيعابّيةالالطاقة  إلىللتدريب  المزّودةق بنسبة خريجي الجهات وفيما يتعلّ 

مساعد هناك برامج عليها ضغط مثل:  في الغالب، ال أنّ % ..1دون نسبة ، فنالحظ أنها الكهروميكانيكّيةالتركيبات في قطاع 

 ،ات/ منزلي وصناعيتمديدكهربائي و ،التكيف والتبريد أجهزةنصب وصيانة  ميكانيكيو ،ميكانيكي/ صيانة شبكات مياه وصرف صحي

 .اتصالت/ سلكية ول سلكية إلكترونيّ و ،حاسوب/ تركيب وصيانة أجهزة إلكترونيّ و ،دقيقة/ تركيب وصيانة أجهزة إلكترونيّ و

دي:توزيع خريجي  41جدول  يجينالتدريب حسب نسبة  مزو  ةاالللطاقة  الخر  الوسط  إقليمفي  التدريبي  والبرنامج  ستيعابي 

 (1117-1111)لألعوام 

 التدريبي  البرنامج 
 الطاقة

ةاال  ستيعابي 
4100 

يجيننسبة   الخر 
 ستيعابي ةاالللطاقة 

4104 
يجيننسبة   الخر 
 ستيعابي ةاالللطاقة 

4103 
يجيننسبة   الخر 
 ستيعابي ةاالللطاقة 

 %35 350 %34 340 %35 350 1,000 مهندس دراسة الوقت والحركة

 %23 70 %23 70 %23 70 300 نيونمد  المهندسون ال

 %80 120 %80 120 %80 120 150 مهندس ميكانيكي/ تكييف وتبريد

 %38 90 %38 90 %38 90 240 مهندس كهربائي قوى/ مراقبة

 %38 150 %38 150 %38 150 400 مهندس كهرباء/ توزيع

 %35 350 %35 350 %35 350 1,000 المهندسون المعماريون

 %43 217 %33 165 %18 88 500 فني كهربائي/ عام

40-50% 
48% 

61-70% 
6% 

71-80% 
46% 

 إقليم الوسط

40-50% 
83% 

61-70% 
2% 

71-80% 
15% 

 إقليم الشمال

40-50% 
88% 

61-70% 
6% 

71-80% 
6% 

 إقليم الجنوب
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 أجهزةفني كهربائي/ صيانة 
 منزلية

32 0 0% 0 0% 12 38% 

 %53 21 %3 1 %35 14 40 / عامإلكتروني  فني 

طبية  أجهزة/ إلكتروني  فني 
 مساعدة

80 12 15% 0 0% 21 26% 

/ مركبات إلكتروني  فني 
 )أوتوترونيكس(

360 137 38% 149 41% 144 40% 

 %23 135 %30 181 %44 262 600 فني اتصاالت/ عام

 %58 35 %30 18 %57 34 60 فني ميكاترونيكس

 %4 39 %3 26 %6 56 960 أخرى/ إلكتروني  فني 

 %54 43 %28 22 %36 29 80 إنتاجفني ميكانيكي / 

 %0 0 %0 0 %15 6 40 فني ميكانيكي / لحام

 %3 3 %19 23 %26 31 120 فني ميكانيكي / آالت تشغيل

 %84 268 %50 161 %29 93 320 مركبات -فني ميكانيكي/ سيارات

 %43 51 %23 28 %23 28 120 دقيقة أجهزةفني ميكانيكي/

 %67 232 %59 202 %58 199 344 أخرىفني ميكانيكي/

 %0 0 %5 2 %73 29 40 رسام ميكانيكي

 %61 478 %84 663 %98 771 790 والسمكرة األنابيب مد  العاملون في 

 %6 2 %66 23 %20 7 35 ات صحيةتمديدمساعد ميكانيكي/  

مساعد ميكانيكي/ صيانة شبكات 
 وصرف صحي مياه

175 236 135% 269 154% 298 170% 

  أجهزةنصب وصيانة  ميكانيكيو
 التكيف والتبريد

390 590 151% 451 116% 355 91% 

تكييف  أجهزةمساعد ميكانيكي 
 وتبريد منزلية

20 7 35% 20 100% 2 10% 

 %186 93 %198 99 %190 95 50 كهربائيو المباني وما يرتبط بهم

 %30 15 %20 10 %52 26 50 اتتمديدمساعد كهربائي 

ات/ عام منزلي تمديدكهربائي 
 وصناعي

875 1227 140% 
112

1 
128% 948 108% 

دقيقة/ تركيب  أجهزة إلكتروني  
 وصيانة

75 117 156% 117 156% 104 139% 

حاسوب/ تركيب  أجهزة إلكتروني  
 وصيانة

125 198 158% 186 149% 234 187% 

اتصاالت/ سلكية وال  إلكتروني  
 سلكية

50 105 210% 81 162% 80 160% 

 %128 96 %95 71 %85 64 75 أخرى/ إلكتروني  
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دي: توزيع خريجي 47 شكل يجينالتدريب حسب نسبة  مزو  ةاالللطاقة  الخر  الوسط لألعوام  إقليمفي  التدريبي  والبرنامج  ستيعابي 

(1111-1117) 
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151% 
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158% 

210% 
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35% 
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38% 
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35% 

43% 

38% 

53% 

26% 

40% 

23% 

58% 

54% 

84% 

43% 

67% 

61% 

6% 

10% 

30% 

 مهندس دراسة الوقت والحركة

 المهندسون المدنيون

 تكييف وتبريد/ مهندس ميكانيكي

 مراقبة/ مهندس كهربائي قوى

 توزيع/ مهندس كهرباء

 المهندسون المعماريون

 عام/ فني كهربائي

 صيانة أجهزة منزلية/ فني كهربائي

 عام/ فني إلكتروني

 أجهزة طبية مساعدة/ فني الكتروني

 (أوتوترونيكس)مركبات / فني الكتروني

 عام/ فني اتصالت

 فني ميكاترونيكس

 اخرى/ فني الكتروني

 انتاج/ فني ميكانيكي 

 لحام/ فني ميكانيكي 

 آلت تشغيل/ فني ميكانيكي 

 مركبات -سيارات/ فني ميكانيكي

 اجهزة دقيقة/فني ميكانيكي

 اخرى/فني ميكانيكي

 رسام ميكانيكي

 العاملون في مد النابيب والسمكرة

 تمديدات صحية/ مساعد ميكانيكي 

 صيانة شبكات مياه وصرف صحي/ مساعد ميكانيكي

 ميكانيكو نصب وصيانة اجهزة  التكيف والتبريد

 مساعد ميكانيكي اجهزة تكييف و تبريد منزلية

 كهربائيو المباني وما يرتبط بهم

 مساعد كهربائي تمديدات

 عام منزلي وصناعي/ كهربائي تمديدات

 تركيب وصيانة/ الكتروني أجهزة دقيقة

 تركيب وصيانة/ الكتروني أجهزة حاسوب

 سلكية ول سلكية/ الكتروني اتصالت

 أخرى/ الكتروني

 إقليم الوسط

2011 2012 2013
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دي: توزيع خريجي 41 جدول يجينالتدريب حسب نسبة  مزو  ةاالللطاقة  الخر  الشمال  إقليمفي  التدريبي  والبرنامج  ستيعابي 

 (1117-1111)لألعوام 

 التدريبي  البرنامج 
 الطاقة

ةاال  ستيعابي 
4100 

يجيننسبة   الخر 

 ستيعابي ةاالللطاقة 
4104 

يجيننسبة   الخر 

 ستيعابي ةاالللطاقة 
4103 

يجيننسبة   الخر 

 ستيعابي ةاالللطاقة 

 %19 46 %35 83 %19 46 240 فني كهربائي/ عام

 %2 2 %8 10 %34 41 120 / عامإلكتروني  فني 

طبية  أجهزة/ إلكتروني  فني 
 مساعدة

80 0 0% 13 16% 4 5% 

/ مركبات إلكتروني  فني 
 )أوتوترونيكس(

40 21 53% 1 3% 0 0% 

 %3 2 %31 25 %18 14 80 فني اتصاالت/ عام

 %53 64 %76 91 %66 79 120 أخرىفني ميكانيكي/

 %61 49 %48 38 %36 29 80 رسام ميكانيكي

 األنابيب مد  العاملون في 
 والسمكرة

305 268 88% 415 136% 501 164% 

 %13 2 %0 0 %13 2 15 ات صحيةتمديدمساعد ميكانيكي/  

صيانة شبكات  مساعد ميكانيكي/
 مياه وصرف صحي

100 143 143% 180 180% 153 153% 

  أجهزةنصب وصيانة  ميكانيكيو
 التكيف والتبريد

100 50 50% 72 72% 86 86% 

 %20 6 %17 5 %33 10 30 اتتمديدمساعد كهربائي 

ات/ عام منزلي تمديدكهربائي 
 وصناعي

375 416 111% 579 154% 648 173% 

حاسوب/ تركيب  أجهزة إلكتروني  
 وصيانة

25 28 112% 25 100% 28 112% 
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دي: توزيع خريجي 44 شكل يجينالتدريب حسب نسبة  مزو  ةاالللطاقة  الخر  الشمال لألعوام  إقليمفي  التدريبي  والبرنامج  ستيعابي 

(1111-1117) 

 

 

دي: توزيع خريجي 41 جدول يجينالتدريب حسب نسبة  مزو  ةاالللطاقة  الخر  الجنوب  إقليمفي  التدريبي  والبرنامج  ستيعابي 

 (1117-1111)لألعوام 

 التدريبي  البرنامج 
 الطاقة

ةاال  ستيعابي 
4100 

يجيننسبة   الخر 
 ستيعابي ةاالللطاقة 

4104 
يجيننسبة   الخر 
 ستيعابي ةاالللطاقة 

4103 
يجيننسبة   الخر 
 ستيعابي ةاالللطاقة 

 %41 49 %30 36 %18 21 120 فني كهربائي/كهرو ميكانيك

 %40 16 %28 11 %10 4 40 إنتاجفني ميكانيكي / 

 %38 15 %10 4 %15 6 40 مركبات -فني ميكانيكي/ سيارات

 %63 25 %45 18 %33 13 40 أخرىفني ميكانيكي/

 %75 301 %70 280 %47 187 400 والسمكرة األنابيب مد  العاملون في 

ميكانيكي/ صيانة شبكات مياه 
 وصرف صحي

25 8 32% 12 48% 5 20% 

مساعد ميكانيكي/ صيانة شبكات 
 مياه وصرف صحي

25 29 116% 26 104% 30 120% 

  أجهزةنصب وصيانة  ميكانيكيو
 التكيف والتبريد

100 50 50% 50 50% 40 40% 

143% 

111% 112% 
136% 

180% 

154% 

100% 

164% 
153% 

173% 

112% 

 إقليم الشمال

2011 2012 2013
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تكييف  أجهزةمساعد ميكانيكي 
 وتبريد منزلية

15 3 20% 10 67% 2 13% 

 %17 5 %17 5 %33 10 30 اتتمديدمساعد كهربائي 

ات/ عام منزلي تمديدكهربائي 
 وصناعي

200 196 98% 226 113% 247 124% 

دقيقة/ تركيب  أجهزة إلكتروني  
 وصيانة

50 47 94% 56 112% 52 104% 

حاسوب/ تركيب  أجهزة إلكتروني  
 وصيانة

25 20 80% 20 80% 7 28% 

 

 

دي: توزيع خريجي 45 شكل يجينالتدريب حسب نسبة  مزو  ةاالللطاقة  الخر  الجنوب  إقليمفي  التدريبي  والبرنامج  ستيعابي 

 (1117-1111)لألعوام 

 

الجهات  كشفت النتائج عن أنّ  فقدللتدريب في تدريبهم ورفع كفاءتهم،  المزّودةودور الجهات  اإلعاقاتبذوي  يّتصلفيما  أّما

ة لهذه الفئة المستقبليّ التدريب عن فرص التدريب  مزّودي. وبسؤال اإلعاقاتذوي  تخدم تدريبّيةبرامج  ةل تقدم أيالمزّودة للتدريب 

 .تدريبّيةلتقديم برامج  اً استعداد جهة ةأي لم تبد  ع، تمّ من المج

 

 

 

116% 

98% 94% 
104% 113% 112% 

120% 124% 

104% 

 إقليم الجنوب

2011 2012 2013
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 الكهروميكانيكي ةالتركيبات عداد العاملين في مهن قطاع إبرامج  1.1

 

ةالمهارات  1.1.1 نة العام   عداد العاملينإفي برامج  المتضم 

لدى الجهات  الُمطّبقة تدريبّيةالفي البرامج  كاف   شكلالداعمة للتشغيل والمتوافرة ب العاّمة( المهارات 11الجدول ) يبّين

ة في الداعمة للتشغيل مع محدوديّ  العاّمةالتي تركز على المهارات  الُمطّبقةالبرامج  فيلة ت قحيث ظهر للتدريب. المزّودة

 المهارات المتوفرة نفسها.

ة: المهارات 47 جدول ةالالداعمة للتشغيل والتي توفرها البرامج  العام   كافي شكلب تدريبي 

ةالمهارات  التدريبي  البرنامج   كافي شكلالداعمة للتشغيل والمتوافرة ب العام 

 والسمكرة األنابيب مد  العاملون في 

 مهارات التصال -

 تشكالمهارة التحليل وحل الم -

 مهارة التخطيط وتنظيم الوقت -

 عددّيةمهارات  -

 

 ميكانيكي/ صيانة شبكات مياه وصرف صحي

 مساعد ميكانيكي/ صيانة شبكات مياه وصرف صحي

 وما يرتبط بهم كهربائيو المباني

 دقيقة/ تركيب وصيانة أجهزة إلكتروني  

 حاسوب/ تركيب وصيانة أجهزة إلكتروني  

 اتصاالت/ سلكية وال سلكية إلكتروني  

 أخرى/ إلكتروني  
 

 

 

مةبرامج رفع الكفاءة  1.1.1 ةالتركيبات في قطاع  المقد   الكهروميكانيكي 

تركيب دورة  هي:هناك دورتا رفع كفاءة  عام كلللتدريب، وبش المزّودةمن الجهات  المقّدمةع دورات رفع الكفاءة تتنوّ ل 

-1.11)لألعوام  اً ( متدرب11بإجمالي بلغ ) ولوحات التوزيع ولوحات المراقبة واإلنذار بحسب المخطط ةالكهربائيّ  جهزةاأل

بعدد متدربين إجمالي بلغ  للمصعد التحّكمولوحة التوزيع و  التحّكمومفاتيح التشغيل و الكهربائيّ تركيب المحرك دورة و، (1.11

 .(1.11-1.11)لألعوام  اً ( متدرب11)
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بين: توزيع 44 جدول   حسب دورات رفع الكفاءة التي تلقوها والعام الذي تدربوا فيه  المتدر 

 تدريبي ةال  الدورة
بينعدد   المتدر 

 المجموع
1111 1113 

 11 8 4 ولوحات التوزيع ولوحات المراقبة واإلنذار بحسب المخطط ةالكهربائي   جهزةتركيب األ

مومفاتيح التشغيل و الكهربائي  تركيب المحرك  مولوحة التوزيع و  التحك   11 8 4 للمصعد التحك 

 42 06 0 المجموع

 

من قبل مؤسسة مصاعد األردن، ُتقّدم والوسط  إقليمفي  حصريّ  شكلهذه الدورات موجودة ب أنّ  إلى اإلشارةوتجدر 

قبال على برامج رفع الكفاءة بين العامين %( في اإل..1بلغ ) اً ارتفاعاألرقام أعاله،  لذكور. وُتظه رهم من ا المتدّربينجمالي وإ

  .1.11و  1.11

 

 

بين: توزيع 46 شكل  (1117-1111)حسب دورات رفع الكفاءة التي تلقوها لألعوام  المتدر 

 

، ولكن ُتعد الدورات التي تدريبّيةساعة  .1-.1للتدريب بين  المزّودةمن الجهات  المقّدمةة دورات رفع الكفاءة مدّ تتراوح 

ون ما نسبته شكلساعة أعلى حيث ي .1تها مدّ الذين تلقوا دورات رفع كفاءة  المتدّربينوكذلك عدد  ،ساعة أكثر عدداً  .1تها مدّ 

 .(1.11-1.11)لألعوام  المتدّربينجمالي إ%( من 11)

 

 

0

2

4

6

8

تركيب األجهزة الكهربائية ولوحات التوزيع 
 ولوحات المراقبة واإلنذار بحسب المخطط

تركيب المحرك الكهربائي ومفاتيح التشغيل 
 والتحكم  ولوحة التوزيع والتحكم للمصعد

4 4 

8 8 

2012 2013
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دراسة دورة في  اً متدرب .1مستقبالً لتدريب  رفع كفاءة دوراتقدم يس مركز تدريب المهندسين أنّ  إلى اإلشارةوتجدر 

ها ستقدم دورات رفع كفاءة التابعة لوزارة التعليم فإنّ  مهنيّ المراكز التعليم  أّما، والتصنيع نتاجالمتعلقة باإل كلّ وتحليل وحل المشا

ربط غرفة المصعد واألثقال مع وحدة القدرة )المحرك( ضمن دورة  اً ( متدرب.1ون بواقع )يتوّزعس اً ( متدرب18لتدريب )

 أجهزة أعطال الحاسوب وتشخيص جهزةتنصيب البرامج ألضمن دورة  اً ( متدرب18، ونحو )الفولذّيةبالبكرات والحبال 

 .الحاسوب

 

ةاال: الطاقة  45 جدول دةلدورات رفع الكفاءة المزمع تنفيذها مستقبلا حسب مسمى الدورة والجهة  ستيعابي   المزو 

 المهندسينمركز تدريب  التدريبي  البرنامج 
/ وزارة مهني  الالتعليم 

 التربية والتعليم

 50 والتصنيع نتاجالمتعلقة باإل كل  دراسة وتحليل وحل المشا
 

 الفوالذي ةربط غرفة المصعد واألثقال مع وحدة القدرة )المحرك( بالبكرات والحبال 
 

40 

 الحاسوب أجهزة أعطالالحاسوب و تشخيص  جهزةتنصيب البرامج أل
 

28 

 16 12 المجموع

 

 

ةاال: الطاقة 43 شكل دةلدورات رفع الكفاءة المزمع تنفيذها مستقبلا حسب مسمى الدورة والجهة  ستيعابي   المزو 
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50

دراسة وتحليل وحل المشاكل 
 المتعلقة باإلنتاج والتصنيع

ربط غرفة المصعد واألثقال مع 
بالبكرات ( المحرك)وحدة القدرة 

 والحبال الفولذية

تنصيب البرامج ألجهزة الحاسوب 
و تشخيص اعطال أجهزة 

 الحاسوب

50 
40 

28 

 وزارة التربية والتعليم/ التعليم المهني مركز تدريب المهندسيين
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 الفصل الرابع

تقدير فجوة العرض والطلب في قطاع 

ةالتركيبات   الكهروميكانيكي 
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 المتوفرة لهذه المهن تدريبي ةالوبين البرامج  مهنة كل  ل تدريبي ةالالفجوة بين االحتياجات  1.1

العمل في العاملين المراد استخدامهم في  أصحابالتي يطلبها  تدريبّيةالمقارنة البرامج  الّدراسةيتناول هذا الفصل من 

للتدريب خالل  المزّودةالتي وفرتها الجهات  تدريبّيةال، مع البرامج (1.11-1.11)لألعوام  الكهروميكانيكّيةالتركيبات قطاع 

 ى التقارب أو التباعد بين ما هو مطلوب وما هو معروض.مدّ ف معرفة ، وذلك بهد(1.11-1.11)األعوام 

خلل في وجود خاص من المؤشرات التي تدلل على حقيقة  شكلعام وفي األردن ب شكليعتبر ارتفاع معدلت البطالة ب

، تقصي مقدار  الفجوة بين العرض الّدراسة، من خالل هذه تمّ  وجود فجوة بين العرض والطلب. وقد اً مل، وبديهيّ قوى سوق الع

ومجالتها المختلفة. وقد كشفت النتائج عن اآلتي: عدد المنشآت العاملة في هذا  الكهروميكانيكّيةالتركيبات والطلب في قطاع 

-1.11)جمالي لألعوام عام بلغ حجم الطلب اإل شكلوعاملة. وب ( عامل1.3.3جمالي بلغ )إ( منشأة بحجم عمالة 111القطاع )

-1.11)( لألعوام 18.871جمالي )القطاع، في حين بلغ حجم العرض اإل( فرصة عمل ضمن هذا 1.1نحو ) (1.11

السوق قادر  ( كفائض عرض، مما يعني أنّ 18.771كبيرة جداً تقدر بنحو ) عددّيةوجود فجوة  إلى، األمر الذي يشير (1.11

عاطلين عن ال ضمن فئة%( 33) وهيالباقية النسبة  تندرجع أن بينما يتوقّ  ،%( فقط من حجم العرض1على استيعاب ما نسبته )

 التدريب وفي مختلف مجالت البرامج المطلوبة. مزّوديعلى عدم التخطيط الجيد للعرض لدى  يدلّ العمل. وهذا انما 

 اً هناك مهن هو عليه هنا نظراً ألنّ ة وبالتالي حجم العاطلين عن العمل الفعلي أقل مما الفجوة الفعليّ  أنّ  إلى اإلشارةوتجدر 

فبمقارنة بسيطة مع بيانات مسح الستخدام الذي تجريه دائرة ، أخرىمكن استيعابها في قطاعات يما نّ إقطاع فقط ول تلبي هذا ال

لة تتوجه للقطاعات العما بقّية%( فقط بينما .1المهن المتعلقة بهذا القطاع تخدم القطاع بما نسبته ) أنّ  تبّيني العاّمة اإلحصاءات

الهندسة في  اً على مهن فنييمرتفع اً هناك طلب إنّ  في الخارج، حيث الة سواء في الداخل أمفهو قطاع حيوي ومصّدر للعم خرىاأل

، تجدر أخرى. من ناحية 2الرأي إعالناتمن خالل  ةاألردنيّ دول الخليج العربي كما يظهر في تقرير اتجاهات الطلب على العمالة 

لكن فعلياً هناك قطاع آخر غير منظم وغير مشمول ضمن  ،تقديره في ظل القطاع الرسمي المنظم تمّ حجم الفجوة  أنّ  إلى اإلشارة

، أخرى. من ناحية 3ة المنظمةجمالي العمالة الرسميّ %( من إ11تقدر بنحو ) كبيرة من العاملين اً وهو يستوعب أعداد الّدراسةهذه 

اعية على تمّ والج القتصادّيةانعكاس الظروف الحالية السياسية و إلىيتوجب على راسمي السياسات في مجال التشغيل اللتفات 

 .اً ة سلبالمستقبليّ العمل  أصحابؤات على تنبحد سواء 

التي طلب  تدريبّيةالالبرامج  يبّين( والذي 11انظر الجدول ) تدريبّيةالجوانب العرض والطلب ضمن البرامج  فولتعرّ 

 التدريب. ومزّوديقدمها  تدريبّيةالعمل توافرها وما يقابلها من برامج  أصحاب

 

 

 

 

                                                           

2
 http://www.almanar.jo/AlManarWeb/Portals/0/PDF/Rai%202012.pdf 

 

3
 http://www.mop.gov.jo/uploads/informal%20sector%20panoramic%20study%20final.pdf 

 

http://www.almanar.jo/AlManarWeb/Portals/0/PDF/Rai%202012.pdf
http://www.mop.gov.jo/uploads/informal%20sector%20panoramic%20study%20final.pdf
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ةال: البرامج  46 جدول ةالتركيبات المطلوبة والمعروضة في قطاع  تدريبي   الكهروميكانيكي 

 المعروض التدريبي  البرنامج  المطلوب التدريبي  البرنامج 

 العالجّيةو الوقائّيةإعداد برامج الصيانة  
 مهندس دراسة الوقت والحركة

 مهندس ميكانيكي

والمعدات  جهزةلدارات تشغيل األ ةالكهربائيّ  عطاللأل العالجّيةالصيانة  إجراء
 ةالكهربائيّ 

 فني كهربائي/ عام

 منزلية أجهزةفني كهربائي/ صيانة 

 والسقوف بحسب التعليماتتنفيذ طبقات العزل المائي للجدران 

 والسمكرة األنابيب مدّ  في العاملون

 صحية اتتمديد/ ميكانيكي مساعد

 صحي وصرف مياه شبكات صيانة/ ميكانيكي

 صحي وصرف مياه شبكات صيانة/ ميكانيكي مساعد

 ةالصحيّ ات تمديدال نظمةأل الخارجّيةالمخفية و الداخلّية األنابيبعزل 

 والسمكرة األنابيب مدّ  في العاملون

 صحية اتتمديد/ ميكانيكي مساعد

 صحي وصرف مياه شبكات صيانة/ ميكانيكي

 صحي وصرف مياه شبكات صيانة/ ميكانيكي مساعد

 الصحيّ حفر مسار خطوط شبكات المياه الساخنة والباردة والصرف 
 والسمكرة األنابيب مدّ  في العاملون

 صحية اتتمديد/ ميكانيكي مساعد

وتصريف مياه  الصحيّ والصرف  العاّمةتحديد مسار خطوط شبكات المياه 
ات التنظيف والتهوية والتفتيش األمطار ومناسيبها، وتحديد مواقع تركيب فتح

 ، وتجهيز مسار خطوط الشبكاتالتنفيذّيةحسب المخططات )مناهل( 

 مهندس ميكانيكي

 والسمكرة األنابيب مدّ  في العاملون

 

 المياه ومعالجة أسبابهالكشف عن تسرب 

 والسمكرة األنابيب مدّ  في العاملون

 صحية اتتمديد/ ميكانيكي مساعد

 صحي وصرف مياه شبكات صيانة/ ميكانيكي

 صحي وصرف مياه شبكات صيانة/ ميكانيكي مساعد

 واإلسمنتيةالفخارية  األنابيبقص ووصل 

 والسمكرة األنابيب مدّ  في العاملون

 صحية اتتمديد/ ميكانيكي مساعد

 صحي وصرف مياه شبكات صيانة/ ميكانيكي

 صحي وصرف مياه شبكات صيانة/ ميكانيكي مساعد

 بقطع الوصل أو الكبس أو اللحام الغازي. النحاسّية األنابيبقص ووصل 

 اتتمديد كهربائي مساعد

 وصناعي منزلي/  اتتمديد كهربائي

 بهم يرتبط وما المباني كهربائيو

 عام/ كهربائي فني

تركيب مكونات ووحدات التكثيف ووحدات مناولة الهواء أو المشعات الهوائية 
المبردة بالهواء ووصلها  المركزيّ التكييف  نظمةأل الميكانيكّيةوالمكونات 

 نظمةبأنابيب شبكات األ

 وتبريد تكييف/ ميكانيكي مهندس

 والتبريد التكيف  أجهزة وصيانة نصب وميكانيكي

 منزلية تبريد و تكييف أجهزة ميكانيكي مساعد

 المنزلّية ةالكهربائيّ ات تمديدلل التنفيذّيةقراءة المخططات 

 مهندس كهربائي

 منزلية أجهزةفني كهربائي/ صيانة 

 وصناعي منزلي/  اتتمديد كهربائي
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  العمل هي أكثر تحديداً وتخصيصاً في حين أنّ  أصحابالمطلوبة من قبل  تدريبّيةالالبرامج  ويالحظ من الجدول أعاله أنّ 

 إلىللتدريب  المزّودةعلى ضرورة التفات الجهات  الّدراسةكد ؤوت .التدريب عامة نوعاً ما مزّوديمن  المقّدمة تدريبّيةالالبرامج 

( أدناه، وكذلك الجدول 17العمل والمبينة في الجدول ) أصحابالمطلوبة من  تدريبّيةالهذا الطلب والحرص على توفير البرامج 

 .إقليم كلّ المطلوب توفيرها ل تدريبّيةالالبرامج  يبّين( والذي 18)

ةال: البرامج  43 جدول ديوال تتوفر لدى  (1116-1114)المطلوبة لألعوام  تدريبي   التدريب مزو 

 عدد األفراد المطلوب تدريبهم المطلوب التدريبي  البرنامج 

 2 العالجّيةو الوقائّيةإعداد برامج الصيانة  

 1 ةالكهربائيّ والمعدات  جهزةلدارات تشغيل األ ةالكهربائيّ  عطاللأل العالجّيةالصيانة  إجراء

 1 تنفيذ طبقات العزل المائي للجدران والسقوف بحسب التعليمات

 3 ةالصحيّ ات تمديدال نظمةأل الخارجّيةالمخفية و الداخلّية األنابيبعزل 

 3 الصحيّ حفر مسار خطوط شبكات المياه الساخنة والباردة والصرف 

وتصريف مياه األمطار ومناسيبها، وتحديد مواقع  الصحيّ تحديد مسار خطوط شبكات المياه والصرف 
 ، وتجهيز مسار خطوط الشبكات ومواقع عناصرهابحسب المخططاتتركيب فتحات التنظيف والتهوية 

1 

 1 تسرب المياه ومعالجة أسبابهالكشف عن 

 1 واإلسمنتيةالفخارية  األنابيبقص ووصل 

 1 بقطع الوصل أو الكبس أو اللحام الغازي. النحاسّية األنابيبقص ووصل 

 الميكانيكّيةتركيب مكونات ووحدات التكثيف ووحدات مناولة الهواء أو المشعات الهوائية والمكونات 
 نظمةالمبردة بالهواء ووصلها بأنابيب شبكات األ المركزيّ التكييف  نظمةأل

1 

 1 المنزلّية ةالكهربائيّ ات تمديدلل التنفيذّيةقراءة المخططات 

 

ةال: البرامج  49 جدول ديوال تتوفر لدى  إقليم كل  في  (1116-1114)المطلوبة لألعوام  تدريبي   التدريب مزو 

 الشمال إقليم الوسط إقليم المطلوب التدريبي  البرنامج 

   2 العالجّيةو الوقائّيةإعداد برامج الصيانة  

   1 ةالكهربائيّ والمعدات  جهزةلدارات تشغيل األ ةالكهربائيّ  عطاللأل العالجّيةالصيانة  إجراء

   1 تنفيذ طبقات العزل المائي للجدران والسقوف بحسب التعليمات

   3 ةالصحيّ ات تمديدال نظمةأل الخارجّيةالمخفية و الداخلّية األنابيبعزل 

   3 الصحيّ حفر مسار خطوط شبكات المياه الساخنة والباردة والصرف 

وتصريف مياه األمطار ومناسيبها، وتحديد مواقع  الصحيّ تحديد مسار خطوط شبكات المياه والصرف 
 تركيب فتحات التنظيف والتهوية بحسب المخططات، وتجهيز مسار خطوط الشبكات ومواقع عناصرها

1   

   1 الكشف عن تسرب المياه ومعالجة أسبابه

   1 واإلسمنتيةالفخارية  األنابيبقص ووصل 

   1 أو الكبس أو اللحام الغازيالوصل بقطع  النحاسّية األنابيبقص ووصل 

 الميكانيكّيةتركيب مكونات ووحدات التكثيف ووحدات مناولة الهواء أو المشعات الهوائية والمكونات 
 نظمةالمبردة بالهواء ووصلها بأنابيب شبكات األ المركزيّ التكييف  نظمةأل

  1 

   1 المنزلّية ةالكهربائيّ ات تمديدلل التنفيذّيةقراءة المخططات 
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 لهذه المهن تدريبي ةالمهنة وبين المهارات التي توفرها البرامج  كل  الفجوة بين المهارات المطلوبة ل 1.1

من جانبي العرض والطلب.  كلّ الداعمة للتشغيل في  العاّمةالمهارات  سابقاً، في الفصل الثاني والثالث الّدراسة بّينت

العمل  أصحابللتدريب توفر جميع المهارات التي طلبها  المزّودةالجهات  مقارنة بين الجدولين اتضح أنّ  إجراءومن خالل 

التركيبات الداعمة للتشغيل في قطاع  العاّمةق بالمهارات وبدرجة كافية. وعليه، ل يوجد فجوة بين العرض والطلب فيما يتعلّ 

 .الكهروميكانيكّية

رورة توفرها في العاملين في مواقع العمل وفي المنوي العمل على ض أصحابالتي أكد  فنّيةالق بالمهارة وفيما يتعلّ 

ينبغي التوصية  الّدراسةوفي ضوء نتائج هذه  ،. ولذلكالمقّدمة تدريبّيةالها في غالبها غير مشمولة ضمن البرامج تعيينهم، فإنّ 

 في اآلتي: إيجازهاالمطلوبة والتي يمكن  فنّيةالتوفر هذه  المهارات  تدريبّيةبضرورة توفير برامج 

 الرسم باستخدام الحاسوب )أوتوكاد(. والمصانع والمنشآت األبنية في الميكانيكّية لألعمال الهندسية المخططات دراسة -

 قطع المعادن بواسطة البالزما. األبنيةو للمشاريع الصحيّ  والصرف والتبريد التدفئة نظمةأل التوزيع شبكات تصاميم إعداد -

 سن وتجليخ أدوات القطع/ التفريز/ آلة جلخ األدوات. المراقبة وغرف لمباني الخارجّيةو الداخلّية اإلنارة  تصميم -

 القياس وصيانتها. أجهزة أعطالتشخيص  ةالكهربائيّ  جهزةواأل للمعدات ةالكهربائيّ  الصيانة وتعليمات برامج إعداد -

 .العالجّيةو الوقائّية الصيانة برامج إعداد -

 .الفحص أجهزةو التغذية وحدات/ ةلكترونيّ اإل جهزةاأل تركيب ومخططات دارات تتبع -

 .ةالمركزيّ  الهوائّياتو الفضائّية اللواقط تشغيل -

 .المشط مع السداء مطوى خيوط نهايات ربط -

 .الصحيّ  الصرف وشبكات والساخنة الباردة المياه أنظمة شبكات خطوط مسار تجهيز -

 .ةالصحيّ  القطع وتركيب الصحيّ  الصرف شبكات و والساخنة الباردة المياه شبكات تمديد -

 .البالستيكّيةو النحاسّيةو الفولذّية األنابيب وتسنين قص -

 .ةالصحيّ  القطع وتركيب وعزلها المياه شبكات خطوط تمديد -

 .مواسير بشبكات ووصلها التدوير، ومضخات الشمسي الماء وخزانات الشمسّية المجمعات تركيب -

 .المركزيّ  التكييف أنظمة ألعمال الالزمة والمعدات والعدد المواد ومناولة وتجهيز نقل -

 .المنزلّية ةالكهربائيّ  اتتمديدلل التنفيذّية المخططات قراءة -

 .للمصعد الميكانيكّية األجزاء وتزييت وتشحيم تنظيف -

 .القياس العد أجهزة حماية أنظمة وتشغيل تركيب -
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  ناثاإلالفجوة بين العرض والطلب على العمالة من  1.1

. ناثاإلعبرت عن عدم رغبتها بتعيين  الكهروميكانيكّيةالتركيبات المنشآت العاملة في قطاع  غالبّية كشفت النتائج أنّ  

-1.11)عمل لألعوام  ةفرص (8)بنحو فقط للعمل في هذا القطاع يقدر  ناثاإلعلى  اً متواضع اً مستقبليّ  اً هناك طلب في حين أنّ 

، حيث أشارت بيانات المسح ناثاإلمن  اً هناك عرض مختلفة. وكذلك نجد أنّ  فنّيةو إدارّيةتوزع هذا الطلب ضمن مهن  (1.11

 الرقمّيةنالحظ الفجوة  ،. وهناالّدراسةللتدريب المختلفة والمشمولة بمسح  المزّودةمتدربة من الجهات  (313)تخريج  تمّ  قد هأنّ  إلى

 (.الكهروميكانيكّيةالتركيبات ضمن قطاع  نل يوجد طلب يحتويه ناثاإلمن  311بين ما هو معروض وما هو مطلوب ) ولّيةاأل

( أدناه، حيث 13ويمكن الطالع على تفصيل المهن المطلوبة وتخصصات الخريجات المعروضة والمبينة في الجدول )

هناك فجوة  وأنّ  والطلب،د توافق بين العرض ووج عدمحظ وفي سوق عمل هذا القطاع. حيث ل اً وواضح اً كبير هناك خلالً  أنّ  يبّين

وهي تشير للتخصصات القادرة على خلق  ،لصالح الطلب أخرىوفجوة  ،في بعض التخصصات لصالح العرض )مؤشر بطالة(

 (.1.11-1.11خالل األعوام ) ناثإلل الكهروميكانيكّيةالتركيبات فرص عمل في قطاع 

 

ةال: الفجوة بين البرامج 49 جدول   (1116-1114)لألعوام  ناثالمطلوبة والمعروضة لإل تدريبي 

 العرض
العدد 
 المعروض

 الطلب
العدد 
 المطلوب

 الفجوة

 فائض عرض 1 ل يوجد طلب 145 مهندس دراسة الوقت والحركة

 فائض عرض 1 نيونمدّ المهندسون ال 35 نيونمدّ المهندسون ال

 فائض عرض 1 صيانة مهندس كهربائي/ 35 مهندس كهربائي قوى/ مراقبة

 فائض عرض 1 ل يوجد طلب 20 مهندس كهرباء/ توزيع

 فائض عرض 1 ل يوجد طلب 605 المهندسون المعماريون

 فائض عرض 1 ل يوجد طلب 54 فني كهربائي/ عام

 فائض عرض 1 ل يوجد طلب 2 فني كهربائي/كهرو ميكانيك

 فائض عرض 1 ل يوجد طلب 4 / عامإلكترونيّ فني 

 فائض عرض 1 ل يوجد طلب 3 طبية مساعدة أجهزة/ إلكترونيّ فني 

 فائض عرض 1 ل يوجد طلب 2 / مركبات )أوتوترونيكس(إلكترونيّ فني 

 فائض عرض 1 ل يوجد طلب 58 فني اتصالت/ عام

 فائض عرض 1 ل يوجد طلب 4 أخرى/ إلكترونيّ فني 

 عرض فائض 1 ل يوجد طلب 2 دقيقة أجهزةفني ميكانيكي/

 *260فائض عرض =  2 المجموع 262 المجموع

  (.311لكن فائض العرض لجميع المهن ) فنّيةال* فائض عرض في المهن 
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مة تدريبي ةالوبين البرامج  اإلعاقاتالفجوة بين الطلب على العمالة من ذوي  1.1  لهم المقد 

%( 1..ون ما نسبته )شكلفي القطاع وي ( عامل1.3.3)ل من أصل ام( ع7)هناك  سابقاً في الفصل الثاني أنّ  الّدراسة بّينت

 األنابيب مدّ ن في العامليلكن أكثر المهن التي يتركزون فيها هي مهنة  ،مهن مختلفة في القطاع نفسه ثالثفقط، وهم يعملون في 

  .ة والعرباتاألجرو الخاّصةالمركبات  وسائقي، والسمكرة

 

( فرصة 1على استعداد لتوفير ) الكهروميكانيكّيةالتركيبات في قطاع  عاملة( منشأة 1هناك ) كشفت نتائج المسح أنّ 

 تدريبّيةتوفر برامج ، حيث ل تللتدريب المزّودةالجهات من  اإلعاقاتلم يتخرج أي شخص من ذوي ، أخرىعمل. من ناحية 

ل تتالءم وطبيعة بعض أفراد هذه الفئة من  الكهروميكانيكّيةطبيعة متطلبات العمل في قطاع التركيبات  خاصة بهذه الفئة، كما أنّ 

 ع.تمّ المج

 

، الكهروميكانيكّيةالتركيبات قطاع في  اإلعاقاتلذوي  تدريبّيةالبرامج ال في تزويد اً قصورهناك  أنّ  الّدراسةعليه، تجد و

 ع.تمّ لهذه الفئة من المج مالئمة تدريبّيةوتؤكد على ضرورة توفير برامج 
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 الخامسالفصل 

ة ةالتنمية الموارد  خط  في قطاع  بشري 

ةالتركيبات   الكهروميكانيكي 
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ةاعداد  منهجي ة  (1211-1211) الكهروميكانيكي ةلقطاع التركيبات  بشري ةالالموارد  خط 

ةللتركيبات  القطاعي  أوال: تشكيل الفريق   الكهروميكانيكي 

رقم  التقنيّ و مهنيّ البموجب كتاب مجلس التشغيل والتدريب والتعليم  الكهروميكانيكّيةللتركيبات  القطاعيّ الفريق  شكلت

هداف الفريق دراسة أنت مهام وتضمّ والخاص.  ن العام والقطاعيّ برئاسة ممثل من  ،(4/11/2212( بتاريخ )2/1/22أس )

ة مهنيّ الالمعايير  ةساللقطاع، ودر بشرّيةتنمية موارد  خّطة، وتطوير الستراتيجّياتهموم وقضايا القطاع على مستوى السياسات و

 .التقنيّ و مهنيّ الله لمجلس التشغيل والتدريب والتعليم اللقطاع، ورفع جميع نتاجات أعم

ةمكتبية وثانيا: إعداد دراسة  ةتركيبات اللقطاع  أولي ة بشري ةموارد  خط   الكهروميكانيكي 

 مهنيّ الالتشغيل والتدريب والتعليم ات قطاع صالح)جوبا( إل األوروبيّ لدعم خدمات امشروع عبر  القطاعيّ الفريق قام 

اعات تمّ أربعة اج القطاعيّ ردن، وعقد الفريق في األ الكهروميكانيكّيةالتركيبات دراسة مكتبية تناولت واقع قطاع  بتطوير التقنيّ و

تنمية  خّطةل أولّية مسّودةإعداد  إلىوخلص  ،القطاع قضايامختلف شؤون ول مفصالً  جرى تحليالً وأ الّدراسةمناقشة قام عبرها ب

بناًء على دراسة الفجوة  ولّيةاأل خّطةال مسّودةالتفاق على مراجعة وتطوير  تمّ ، و الكهروميكانيكّيةالتركيبات لقطاع  بشرّيةموارد 

 بإعدادها. بشرّيةاللتنمية الموارد  الوطنيّ ف المركز كلّ بين جانبي العرض والطلب التي 

ةلتركيبات اقطاع في للفجوة بين جانبي العرض والطلب  الوطني  ثالثا: دراسة المركز   الكهروميكانيكي 

التحليلية  الّدراسة عّينةهداف ووأ منهجّيةبتطوير  بشرّيةاللتنمية الموارد  الوطنيّ المركز  بالتعاون مع القطاعيّ الفريق  قام

 اإلحصاءاتتنفيذ مسح ميداني بالتعاون مع دائرة  تمّ حيث ، الكهروميكانيكّيةالتركيبات قطاع في للفجوة بين جانبي العرض والطلب 

كما قام فريق مصغر من ضمن  ارات من قبل مؤسسات تزويد التدريب في القطاع.تمّ شمل منشآت ممثلة للقطاع، وتعبئة اس العاّمة

 .الّدراسة في مختلف مراحل الوطنيّ  العمل مع المركزمتابعة ب القطاعيّ الفريق 

ةرابعا: تطوير  ةالالموارد تنمية  خط  ةال بشري  ةلتركيبات القطاع  قطاعي   الوطني  بناءا على نتائج دراسة المركز  الكهروميكانيكي 

ةالتركيبات قطاع في للفجوة بين جانبي العرض والطلب   الكهروميكانيكي 

 :تمّ  الكهروميكانيكّيةالتركيبات قطاع في للفجوة بين جانبي العرض والطلب  الوطنيّ بناًء على نتائج دراسة المركز 

  الكهروميكانيكّيةالتركيبات لقطاع  قطاعّيةال بشرّيةالالموارد  خّطة مسّودةمراجعة وتطوير. 

  للدراسة وأخذ  ستشارّيةال اللجنةعلى  الكهروميكانيكّيةالتركيبات لقطاع  قطاعّيةال بشرّيةالالموارد  خّطة مسّودةعرض

 وتضمينها. خّطةالمالحظاتهم على 

  للتركيبات  القطاعيّ على الفريق  الكهروميكانيكّيةالتركيبات لقطاع  قطاعّيةال بشرّيةالالموارد  خّطة مسّودةعرض

 وتضمينها. خّطةالوأخذ مالحظاتهم على  الكهروميكانيكّية

   ها النهائيشكلب الكهروميكانيكّيةلقطاع التركيبات  قطاعّيةال بشرّيةالتنمية الموارد  خّطةإقرار. 

  



   

 

 

 الهدف االستراتيجي األول:  

 .كما ونوعا ة المستقبلي  الحالية والعمل  أصحاب وفق احتياجاتربة ومؤهلة مد  تزويد القطاع بقوى عاملة 

 للهدف االستراتيجي األول :مؤشر األداء 

  1211ة كميا ونوعيا اعتبارا من العام المستقبلي  العمل الحالية و أصحابمتوائمة مع متطلبات  التقني  و مهني  المؤسسات التدريب والتعليم ل التدريببرامج. 

  1211ة كميا ونوعيا اعتبارا من العام المستقبلي  العمل الحالية و أصحابمتوائمة مع متطلبات  التقني  و مهني  الإعداد خريجي مؤسسات التدريب والتعليم  

 الكهروميكانيكي ةتستجيب الحتياجات قطاع التركيبات  التقني  و مهني  البرامج مؤسسات التدريب والتعليم   :(1النتيجة )

 مؤشر األداء األنشطة

 لتنفيذ النشاط

 الزمني اإلطار

 لتنفيذ النشاط

تنفيذ وسائل  التحقق من 
 النشاط

ة  تنفيذ مسؤولي 

 النشاط

 الجهات ذات العلقة

 بتنفيذ / متابعة النشاط

تعزيز واعادة تشكيل فريق وطني .0

للقطاع  بشري ةاللتنمية الموارد 

وفقا الشروط المرجعية للمشاركة 

التركيبات  في عضوية  قطاع

 الكهروميكانيكي ة

القطاع غير الحكومي يمثل ما  .1

% من تشكيلة 51عن ال يقل 

) فريق الموارد  القطاعيّ الفريق 

التركيبات لقطاع  بشريّةال

 (الكهروميكانيكيّة

اع االول وانتخاب تمّ عقد االج .1

  القطاعيّ رئيس الفريق 

اعاته تمّ يعقد اج القطاعيّ الفريق  .3

 .بانتظام

اعتبااارا ماان الربااع 

االول  مااااان العاااااام 

1114 

   إصدار كتاب / قرار

 .القطاعيّ تشكيل الفريق 

  اع االول تمّ عقد االج

للفريق واعداد محضر 

 اع األول للفريق.تمّ االج

 

مجلااااااااااس التشاااااااااااغيل 

والتااااااادريب والتعلااااااايم 

 .التقنيّ و مهنيّ ال

 

  .وزارة العمل 

   ات االتّحادة ومهنيّ الالنقابات

 ة مهنيّ الالعمالية والجمعيات 

  .القطاع الخاص 

  .غرف الصناعة والتجارة 

   مااااااازودو التااااااادريب فاااااااي

 ن العام والخاصالقطاعيّ 

  الخبراء في القطاع 

 

عمل تنفيذية لتنمية  خط ةإعداد  .4

 في القطاع  بشري ةالالموارد 

 لألعااااوام  التنفيذيّااااةالعماااال  خطّااااة

معدة وقابلاة  1115-1116-1117

 للتنفيذ.

 

  توزيع االدوار والمساؤوليات علاى

 القطااعيّ والفرياق  المعنيّةالجهات 

 خطّةالفي تنفيذ 
 

  التواصاااال مااااع الجهااااات الممولااااة

العمال  خطّةويل تمّ والداعمة لتبني 

 األثاث لقطاع تصنيع التنفيذيّة

 

  اعتبارا من الربع

الرابااع ماان العااام 

1114  

  ارات المتابعااة تمّ اساا إنجاااز

 ة .مدّ توالتقييم  المع

  التنفيذيّاااااة خطّاااااةالوثيقاااااة 

 لألعاااوام القطااااعيّ للفريااق 

(1115-1117). 

  التنفيذيّااااة خطّااااةالميزانيااااة 

لألعاااوام  القطااااعيّ للفريااق 

(1115-1117) 

  التقرير السنوي 

   تقاااارير المتابعاااة والتقيااايم

 الربعية.

 

 القطاعيّ الفريق 

 

مجلاااااس التشاااااغيل والتااااادريب 

 .التقنيّ و مهنيّ الوالتعليم 

 



   

 

العمل لتنمية  خط ةتنفيذ  .3

 في القطاع  بشري ةالالموارد 

 

  الزمنياااة  خطّاااةالاعاااداد نماااوذج

 لتنفيذ االنشطة والفعاليات 

  تحدياااد المشااااريع المنبثقاااة عااان

 لألنشطة والفعاليات  خطّةال

  بالتنفيذ  المعنيّةتحديد الجهات 

  للتنفيذ الماليّةتحديد المتطلبات 

 ويااااااال تمّ اقتااااااارا  مصاااااااادر ال

  خطّااةالللمشاااريع المنبثقااة عاان 

 لألنشطة والفعاليات 

 المباشرة بالتنفيذ 

  الربع اعتبارا من

الرابااع ماان العااام 

1114 

  تقااااارير المتابعااااة والتقياااايم

 الربعية.

  ماازّوديالتقرياار الساانوي ل 

 التدريب .

 

مجلاااااس التشاااااغيل والتااااادريب  مزودو التدريب 

 .التقنيّ و مهنيّ الوالتعليم 

  القطاعيّ الفريق 

 

مراجعة وتطوير المعايير  .2

ة للمهن واالعمال مهني  ال

المطلوبة في القطاع وبما 

 الد راسةينسجم مع نتائج 

المركز التي ينفذها   مسحي ةال

  بشري ةاللتنمية الموارد  الوطني  

 في جانبي العرض والطلب 

 

  ة التقنيّااااااو تدريبيّااااااةالالباااااارامج

للقطااااااع  مراجعاااااة ومطاااااورة 

 ومحدثة 

  ة مهنيّاااالوثاااائق وادلاااة المعاااايير

القطااااع محدثاااة لمهااان وأعماااال 

 ومطورة  ومنشورة

  تقرير مراجعة مخطط الكفاياات

فاااي  لألعماااالة و المهاااام مهنيّااال

 . القطاع

  ة للمهاااان مهنيّاااالادلاااة المعااااايير

  في القطاع مراجعة واألعمال

  تقرياااار مراجعااااة المناااااهج فااااي

 القطاع 

  ة للمهاان مهنيّااالاصاادار المعااايير

 في القطاع  واألعمال

  للمهاااان  مهناااايّ الادلااااة التحلياااال

ة ماااادّ تمعالواقعااااة فااااي القطاااااع 

 ومنشورة

  ة و مهنيّاااااالمخطاااااط الكفاياااااات

الواقعااااة فااااي  لألعمااااالالمهااااام 

   ة ومنشورةمدّ تمع القطاع

  ة لمهاااان مهنيّااااالادلااااة المعااااايير

 ة ومنشورةمدّ تمعالقطاع 

اعتبااارا ماان الربااع   

الرابااااع ماااان العااااام 

1114 

ة مهنيّاااااااالوثيقاااااااة المعاااااااايير 

 المحدثة

 اد وضبط الجودةتمّ مركز االع القطاعيّ الفريق 



   

 

 تدريبي ووووووةالتطوووووووير البوووووورامج  .0

ة النظاميووة  فووي القطوواع التقني ووو

في مؤسسات التودريب والتعلويم 

وبحيووث تغطووي  التقنووي  و مهنووي  ال

لووووذوي  تدريبي ووووةالاالحتياجووووات 

ةاالحتياجات   نا اإلو  الخاص 

  تقريااااااار مراجعاااااااة البااااااارامج

 ةالتقنيّ و تدريبيّةال

 بات تطوير البرامج لتحديد متط

ة لتغطااااااي التقنيّااااااو تدريبيّااااااةال

 الّدراساةالمهارات حسب نتائج 

  مسحيّةال

 ة مدّ تإصدار أدلة البرامج المع 

اعتبااارا ماان الربااع 

االول ماااااان العااااااام 

1115 

   تدريبيّاااةالقاااوائم البااارامج 

 الحالية 

  تقااارير مؤسسااات التاادريب

والتعلااااايم حاااااول مراجعاااااة 

 تدريبيّااةالوتطااوير الباارامج 

 ة التقنيّ و

   تدريبيّاااةالوثاااائق البااارامج 

 ة المطورةالتقنيّ و

مؤسساااااااات التااااااادريب 

  التقنيّ و مهنيّ الوالتعليم 
  القطاعيّ الفريق 

  لتنمياااة  الاااوطنيّ المركاااز

 بشريّةالالموارد 

 

لرفع  تدريبي ةتنفيذ دورات  .6

ربين/المعلمين مد  كفاءة ال

ين في  مؤسسات مهني  ال

التدريب والتعليم على 

التي يتطلبها سوق المهارات 

بما ينسجم مع نتائج  العمل

  مسحي ةال الد راسة

  فنيّااةالرفااع الكفاااءة ل( دورة 12عقااد )

ين العاملين مهنيّ الربين /المعلمين مدّ لل

في  مؤسسات التدريب والتعليم علاى 

  الّدراسةالمهارات المبينة في تقرير 

 

اعتبااارا ماان الربااع 

األول ماااااان العااااااام 

1115 

 القطاعيّ الفريق   .تدريبيّةالوثائق الدورات 

 

  مؤسسااات التاادريب والتعلاايم

فااااااااي   التقناااااااايّ و مهناااااااايّ ال

 ن العام والخاص القطاعيّ 

 ربين مااااااادّ معهااااااد إعااااااداد ال

 ةالتطبيقيّ /جامعة البلقاء 

  المانحة. الدوليّةالجهات 

  

ن القطوواعي  إنشوواء اووراكات بووين  .4

العووام والخوواص فووي مجووال تنفيووذ  

 برامج التدريب في القطاع 

 

 

 

 

 

 

  عاادد  اتفاقيااات التعاااون ومااذكرات

 ماااازّوديالتفاااااهم  الموقعااااة بااااين 

ن العاااااام القطااااااعيّ التااااادريب فاااااي 

المشتركة للمرافق  دارةالخاص لإل

لتنفيااااااااذ الباااااااارامج  و والباااااااارامج

 المشتركة  تدريبيّةال

اعتبااارا ماان الربااع 

االول مااااااان عاااااااام 

1115 

وثيقااااااة االتفاقيااااااة / مااااااذكرة 

 التفاهم

مؤسسااات التاادريب والتعلاايم   القطاعيّ الفريق 

فااي القطاااع  التقناايّ و مهناايّ ال

 العام و الخاص

  وزارة العمل 

  ة مهنيّ الالنقابات 

مجلاااااس التشاااااغيل والتااااادريب 

 .التقنيّ و مهنيّ الوالتعليم 

دراسااات مكتبيااة ومسااوحات ميدانيااة 

العمال عان  أصاحابتنفذ حول رضا 

 برامج ومؤسسات التدريب والتعليم  

الرباااااااااااااااااااع االول 

والثاااااني ماااان عااااام 

1117 

مؤسسات التادريب والتعلايم    القطاعيّ الفريق  وثائق الدراسات والمسوحات  

ومؤسسااات  التقناايّ و مهناايّ ال

 القطاع الخاص

دراسااات مكتبيااة ومسااوحات ميدانيااة 

 الخااّريجينتنفااذ حااول رضااا الطلبااة و

عاااان باااارامج ومؤسسااااات التاااادريب 

 التقنيّ و مهنيّ الوالتعليم 



   

 

اعتبااارا ماان الربااع  دوريّةتقارير المتابعة ال خط ةالالمباارة بتنفيذ  .0

االول ماااااان العااااااام 

1115 

 .زيارات ميدانية 

  لجان وفرق عمل 

  القطاعيّ الفريق 

  مجلاااااااس التشاااااااغيل

والتااادريب والتعلاااايم 

 .التقنيّ و مهنيّ ال

  مؤسسااات التاادريب والتعلاايم

فااي القطاااع  التقناايّ و مهناايّ ال

 العام و الخاص

 الثاني :  االستراتيجيلهدف ا

ةارية جاذبة لقطاع التركيبات ثم  المساهمة بتوفير بيئة است  .الكهروميكانيكي 

   مؤشر األداء للهدف االستراتيجي الثاني:

ةار في قطاع التركيبات ثم  ارتفاع معدالت االست  1211في عام  الكهروميكانيكي 

   الكهروميكانيكي ة(: تعزيز وتحفيز منشآت قطاع التركيبات 1النتيجة )

 مؤشر األداء األنشطة

 طلتنفيذ النشا

 الزمني اإلطار

 لتنفيذ النشاط

 وسائل  التحقق

 من تنفيذ النشاط

الجهات ذات العلقة بتنفيذ /  تنفيذ النشاط مسؤولي ة
 متابعة النشاط

  لقطاع ل إلكتروني  انشاء موقع  .1
إنشااااااااااء صااااااااافحة تواصااااااااال  .1

ااااا علاااااى     قطااااااع لة لإلكتروني 
 اعي تم  التواصل االجمواقع 

TWITER 
FACEBOOK 
LINKEDIN 
  

  عامععل وفعععال   إلكترونععيّ موقععع
   قطاع لل

 اعي عامعل تّمعقع تواصعل اجامو
   . قطاع لل ةو فعال

الربععع اعتبععارا مععن 
الثعععععاني معععععن ععععععام 

 وحتى 1.11

1.11 

  عدد الزيعارات  للموقعع
علععععععععععععععععى شععععععععععععععععبكة 
النترنت/صعععععععععععععععععفحة 

 تواصل

  نشعععر تقعععارير المتابععععة
والتقيععععععععععيم الربعيععععععععععة 
والتقريععععععععر السععععععععنوي 
للقطععاع علععى الموقععع / 

 ةلكترونيّ اإلالصفحة 

مؤسسعععععععععات التعععععععععدريب   القطاعيّ الفريق 
   التقنيّ و مهنيّ الوالتعليم 

 مؤسسات القطاع الخاص 

  لقطاع اتطوير قاعدة بيانات  .1
تغطي معلومات جانب الطلب 
في سوق العمل بناء على 

راسةنتائج  ةال الد    مسحي 

 

  قاعدة بيانات فعالة 

  عععدد الععزوار والمسععتفيدين مععن
 قاعدة البيانات

فعرص العمعل قاعدة بيانات تشمل )
 ةالمستقبليّ الحالية و

المهعععارات ،  الععععاملين، المنشعععآت،
 (.العاّمةو فنّيةالالمطلوبة )

 

الربععع اعتبععارا مععن 
الثالععععث مععععن عععععام 

1.11 

  تقععارير ادخععال البيانععات
 قاعدة البيانات إلى

   تقعععارير السعععتعالم معععن
 قاعدة البيانات

  تقععععععععععارير اسععععععععععترجاع
 البيانات من القاعدة 

  القطاعيّ الفريق 

  الاااااااوطنيّ المركاااااااز 

لتنمياااااااااة الماااااااااوارد 

 بشريّةال

 وزارة العمل 

 غرف الصناعة والتجارة 

  القتصعادّيةمنطقة العقبعة 
 الخاّصة

 البلديات/ نة عمانأّما 

 النقابات 

 ويليةتمّ الصناديق ال 

  ةاألردنّيعععععععععالمؤسسعععععععععة 
لتطععععععععععععععوير المشععععععععععععععاريع 

 القتصادّية



   

 

 وزارة العمل 

  الخاّصةمكاتب التوظيف 

  العاّمةوزارة الشغال 

 ري قطععاع ثمّ جمعيععة مسععت
 السكان

ااةتقااديم دورات رفااع كفاااءة  .1  فني 
نوعيااة  للعاااملين فااي  منشااآت 

لزيااااااادة قاااااادراتهم   قطاااااااع ال
 في سوق العمل التنافسية

  تدريبّيععععةال الحتياجعععاتحصعععر 
 للعاملين في القطاع .

     ( دورة لرفعععع     11عقعععد )
كفععععاءة للعععععاملين فععععي  منشععععآت 

 كععععلّ علععععى مسععععتوى  القطععععاع 
المبينة محافظة، على المهارات 

 . الّدراسةفي تقرير 

الربععع اعتبععارا مععن 
الرابععععع مععععن عععععام 

1.11  

مؤسسععات التععدريب والتعلععيم   القطاعيّ الفريق  .تدريبّيةالوثائق الدورات 
مععععععععن  التقنععععععععيّ و مهنععععععععيّ ال

 ن العام والخاص القطاعيّ 

  المانحعععععة  الدولّيعععععةالجهعععععات
 والداعمة.

 ويلية تمّ الصناديق ال 

تقااديم دورات  علااى  المهااارات  .1
ة ة العام  للعااملين فاي   الضروري 

لزيااااااااادة   قطاااااااااعالمنشااااااااآت 
 تنافسيتهم في سوق العمل

محافظعععة، عقعععد                                                                    كعععلّ علعععى مسعععتوى 
علععععى  المهععععارات  تدريبّيععععةدورات 
 اآلتية: العاّمة

 ،التصال والعمل مع الفريق 

 إدارةالتخطععععععععيط والتنظععععععععيم و 
 الوقت،

  اسععتخدام الحاسععوب والمهععارات
، والتواصعععععععل باللغععععععععة عددّيعععععععةال

 النجليزية

  ت شععععععكالالمالتحليععععععل وحععععععل
 واإلبداع والبتكار،

 ريادة العمال 

  انشعععععاء المشعععععاريع المتوسعععععطة
 والصغيرة والميكروية

الربععع اعتبععارا مععن 
الرابععععع مععععن عععععام 

1.11  

مؤسسععات التععدريب والتعلععيم   القطاعيّ الفريق  .تدريبّيةالوثائق الدورات 
فععععععععي  التقنععععععععيّ و مهنععععععععيّ ال

 ن العام والخاص القطاعيّ 

  المانحعععععة  الدولّيعععععةالجهعععععات
 والداعمة.

المساهمة في تحسين ظروف  .1
  قطاع الوبيئة العمل في منشآت 

 دراسعة تنفيذ تشكيل فريق عمل ل
تقييمية وتقديم التوصعيات حعول 

 العاّمععةواقععع الصععحة والسععالمة 
وبيئععععة وظععععروف العمععععل فععععي 

 منشآت القطاع 
 

الربععع اعتبععارا مععن 
الول معععععععن ععععععععام 

1.11 

 القطاعيّ الفريق   التقييمية الّدراسة

  الاااوطنيّ المركاااز 

لتنمياااااة الماااااوارد 

 بشريّةال

 وزارة العمل 

 النقابات العمالية 

  الدولّيةمنظمة العمل 

  العمل أصحابنقابات 

 غرف الصناعة والتجارة 



   

 

  تقرير دراسة تقييم بيئة العمل 
 

 

المساهمة في تعرياف العااملين  .1
بمتطلباات  الصاحة  قطاع الفي 

ةوالسلمة   العام 

   عقد ورشة عمل  صعحة وسعالمة
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 توجيه برامج التعاون الدولي لتطوير القطاع  الثالث :  االستراتيجيالهدف 

 برامج التعاون الدولي الموجهة لتطوير القطاع تدار وفقا لرؤيا واضحة ومنظمة مؤشر األداء للهدف االستراتيجي الثالث  : 
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 وسائل  التحقق

 من تنفيذ النشاط
 تنفيذ النشاط مسؤولي ة
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التععي تقععدمها تلععك  التقنععيّ و مهنععيّ ال

 الجهات

الربععع اعتبععارا مععن 
الرابععععع مععععن العععععام 

1.11 
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 النتائج 1.1

وعاملة،  ( عامل1.3.3( منشأة، وهي توظف نحو )111) الكهروميكانيكّيةالتركيبات بلغ عدد المنشآت في قطاع 

 غالبّيةالجنوب. وُتعتبر  إقليم%( في 1الشمال، وما نسبته ) إقليم%( في 11الوسط، ونحو) إقليم%( في 81بواقع ) توّزعت

%(، ونحو 1ما نسبته ) التضامنّيةالمنشآت  شكل، وتالقانونيّ %( وفقاً لكيانها 31) فردّيةالمنشآت العاملة في القطاع منشآت 

 محدودة. مسؤولّية%( منشآت ذات 1)

ضمن ثالث مجموعات رئيسة هي: المنشآت الصغيرة  الكهروميكانيكّيةالتركيبات تصنيف المنشآت في قطاع  تمّ وقد 

المنشآت متوسطة  ثمّ %(، 1وأكثر( وبنسبة ) عامالً  11%(، تليها المنشآت الكبيرة الحجم )83عمال( وبنسبة ) 1-1الحجم )

انخفاض الطلب على  بّينت%( من المنشآت العاملة في هذا القطاع 11) %(. وُيذكر أنّ 1ل( وبنسبة )امع .1-1الحجم )

 (.1.11-1.11)، وكذلك توقعوا انخفاض الطلب على منتجاتهم خالل األعوام 1.11ها في العام إنتاج

%( 38هم من الذكور وبواقع ) الكهروميكانيكّيةالتركيبات العاملين في قطاع  غالبّية كشفت نتائج تحليل البيانات عن أنّ 

 نوالعاملي %(،1سنة( لم تتجاوز ) 11-11نسبة الشباب العاملين في القطاع ) أنّ  إلى اإلشارةوتجدر . اً إناث%( فقط 1مقابل )

 %(.31) (سنة وأكثر 11) في القطاع

وبنسبة  دبلوم متوسط مؤهلهم العلميّ الذكور العاملين  غالبّية عام، نجد أنّ  شكلة بميّ مؤهالت العاملين العل فوبتعرّ 

العامالت في القطاع  ناثاإل%( من 11) نجد أنّ  حيث ناثاألمر بالنسبة لإل وكذلك، ثانويال%( أقل من 11ونحو ) %(11)

ة على مستوى المحافظات، فإننا ميّ وبتحليل مؤهالت العاملين العل .بكالوريوس%( 11ونحو ) دبلوم متوسط العلميّ مؤهلهن 

 إقليم أّما%(، 11.8ثانوي وبنسبة )الأقل من  مؤهل حملةالوسط، يليهم  إقليمفي  ةمهنيّ %( مؤهلهم تلمذة 11.1) نجد أنّ 

ثانوي. وبالنتقال ال%( أقل من 11.1%( مؤهلهم دبلوم متوسط ونحو )13.1نسبة كبيرة من العاملين تقدر بـ ) نّ إالشمال ف

 ة.مهنيّ %( مؤهلهم تلمذة 11.7) الجنوب، نجد أنّ  قليمإل

 األنابيب مدّ ن في والعاملي، %(11) إنتاجوفني ميكانيكي  ،%(11فني كهربائي عام )مهن  أنّ  الّدراسةوقد أظهرت 

في قطاع  إشغالً هي المهن األكثر  %(1ات منزلي وصناعي )تمديدوكهربائي ، %(1ومهندس كهربائي)، %(3والسمكرة )

، والسمكرة األنابيب دّ من في العامليمهن  نّ إالشمال ف إقليمالوسط، بينما في  إقليم. وكذلك الحال في الكهروميكانيكّيةالتركيبات 

هي المهن األكثر انتشاراً بين العاملين  ميكانيكي/ صيانة شبكات مياه وصرف صحيو، ات منزلي وصناعيتمديدوكهربائي 

 ميكانيكي/ صيانة شبكات مياه وصرف صحيوالسمكرة، و األنابيب مدّ ن في العامليمهن  نّ إالجنوب ف إقليمفي  أّمافي القطاع. 

 .إشغالً كانت األكثر 

%( من العاملين 38ما نسبته ) نّ إ، فالكهروميكانيكّيةالتركيبات ات العاملين في قطاع عام عن جنسيّ  شكلوبالحديث وب

 هاي الشمال والوسط لكنإقليمين، وتعتبر النسبة قريبة جداً في األردنيّ %( من غير 1مقابل ) جنسّيةالفي هذا القطاع هم أردنيو 

 .%(11من حيث العمالة األجنبية ) الجنوب إقليممرتفعة أكثر في 
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العظمى من المنشآت  غالبّيةلدى ال تدريبّيةمرافق أو أقسام  ةتوافر أي عدمجمعها عن  تمّ كشفت نتائج تحليل البيانات التي 

ها تفضل تدريب %( من المنشآت العاملة في القطاع بأنّ 81، وأفاد )حوالي الكهروميكانيكّيةالتركيبات العاملة في قطاع 

لدى المؤسسة نفسها. ويأتي في المرتبة الثانية تفضيل  اً وتفضل تعيين عاملين تلقوا تدريب مهنيّ العامليها لدى مؤسسة التدريب 

 .%(11ة وبنسبة )التطبيقيّ ع/ جامعة البلقاء تمّ يات المجكلّ 

مجموعة من في  ناثاإلعام مع وجود  شكلرئيس على توظيف الذكور ب شكلب الكهروميكانيكّيةالتركيبات يركز قطاع 

بلغ حجم الطلب على مهن هذا  عام شكلوب .الوسط إقليمعلى العمالة أكثر في كما ويتركز الطلب  ،المهن لكن بنسبة قليلة

( 1مقابل ) 1.11( لعام 18بلغ ) على الذكوروبحجم طلب  عامل مطلوب،( 1.1حوالي ) (1.11-1.11)القطاع لألعوام 

 .1.11( في العام .1) إلىآخر  اً ، وينخفض انخفاض1.11( في عام 13) إلىع لكن ينخفض حجم الطلب المتوقّ . ناثاإلمن 

مؤهل أقل من ثانوي هو األكثر طلباً يليه التلمذة  نّ إ، ف(1.11-1.11)ة المطلوبة لألعوام العلميّ مستوى المؤهالت  أّما

مطلوبة أكثر العمالة الماهرة  ذلك أنّ  إلىالمنشآت هي صغيرة الحجم، أضف  غالبّية ة، ويبدو هذا منطقياً خاصة أنّ مهنيّ ال

 للعمل خارج المملكة.

مساعد كهربائي و، والسمكرة األنابيب مدّ ن في العامليعلى مهن  (1.11-1.11)لألعوام  اً هناك طلب نّ إعام ف شكلوب

 إلى اإلشارةوتجدر . حماية وتحكم أجهزةوكهربائي ، ات صحيةتمديدمساعد ميكانيكي/ ، مهندس ميكانيكيو، صيانة مصاعد

ارتفاع حجم الطلب على العاملين في  بروز الحاجة للعمال الجدد على أساس أعمال التوسعة، األمر الذي يدعو للتفاؤل بأنّ 

 %( أكثر من كونه مجرد دوران  17 -%.1توسع بنسبة تراوحت بين ) عملّيةهو ناشئ عن  (1.11-1.11)األعوام 

 .وظيفيّ 

التركيبات العمل عن أكثر مهارة مطلوبة ضمن مهن قطاع  أصحاب، من خالل سؤال الّدراسةوكشفت نتائج 

 وتركيب الصحيّ  الصرف شبكات و والساخنة الباردة المياه شبكات تمديد :هي ة مطلوبةمهار عن أّن أكثر ،الكهروميكانيكّية

 خطوط ومسار ،الصحيّ  الصرف وشبكات والساخنة الباردة المياه أنظمة شبكات خطوط مسار جهيز، وتةالصحيّ  القطع

 اتتمديدلل التنفيذّية المخططات قراءة، وةالصحيّ  القطع وتركيب وعزلها المياه شبكات خطوط تمديد، والشمسّية السخانات

 وتسنين قص، والمركزيّ  التكييف أنظمة ألعمال الالزمة والمعدات والعدد المواد ومناولة وتجهيز نقل، والمنزلّية ةالكهربائيّ 

 . البالستيكّيةو النحاسّيةو الفولذّية األنابيب

التركيبات %( من المنشآت العاملة في قطاع 81أكثر من ) أنّ  إلىجمعها  تمّ تشير نتائج تحليل البيانات التي 

طبيعة العمل في هذا القطاع ل  أنّ  إلىرئيس  شكلفي هذا القطاع، ويعود ذلك ب إناثفي تعيين  رغبتل  الكهروميكانيكّية

الهندسة %، يعملن في مهن 1في مهن هذا القطاع بنسبة ل تقل عن  ناثعام يبقى هناك تشغيل لإل شكلتناسب المرأة. لكن ب

على  المستقبليّ )محاسبة وسكرتاريا(. وجاء الطلب  دارّيةاإلللمهن  ضافةباإل ،ةلكترونيّ اإلو ةالكهربائيّ و نّيةمدّ الو الصناعّية

الوسط، بينما ل يوجد طلب على  إقليمويقتصر هذا الطلب على  ،دارّيةاإلوالمهن  ةالكهربائيّ و نّيةمدّ الفي مهن الهندسة  ناثاإل

 .الكهروميكانيكّيةالتركيبات أقاليم المملكة في قطاع  بقّيةفي  ناثاإل
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الوسط من أصل  إقليمفي  حصريّ  شكلل يعملون بام( ع7) اإلعاقات، بلغ عدد العاملين من ذوي أخرىمن ناحية 

وهي مهنة مهن مختلفة في القطاع نفسه  ثالث%( فقط، وهم يعملون في 1..ون ما نسبته )شكلفي القطاع وي ( عامل1.3.3)

 .ة والعرباتاألجرو الخاّصةالمركبات  وسائقي، والسمكرة األنابيب مدّ ن في العاملي

نظراً  اإلعاقات، فعلياً، ل تفضل توظيف ذوي الكهروميكانيكّيةالتركيبات المنشآت في قطاع  أنّ  الّدراسةنتائج  تبّين

الوسط وذلك في مهنة  إقليمفي  تعيين عام أعلنت منشأتان عن وجود فرصتي شكللطبيعة القطاع ومتطلبات العمل فيه، لكن ب

 .والسمكرة األنابيب مدّ ن في العاملي

%( من 11ل تواجه أية صعوبات في التعيين، بينما ) من المنشآت%( 81ما نسبته ) عن أنّ  الّدراسةكشفت نتائج 

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

بالطرق  يّتصلوفيما . نحو العمل إيجابّيةللنقص في العمالة ممن لديهم قيم واتجاهات  إضافةرئيس،  شكلالمهارات المطلوبة ب

وبنسبة  اً ماهو األكثر استخد الشخصّية الّتصالتالتعيين المباشر من خالل  بأنّ  الّدراسةالمستخدمة في التعيين، فقد أظهرت 

التعيين عن طريق مكاتب التشغيل  ثمّ %(، 3وبنسبة ) ةلكترونيّ اإلالصحف والمواقع  إعالنات%(، يليه التعيين من خالل 81)

، وقد أجاب الكهروميكانيكّيةالعمل عن الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع التركيبات  أصحابكما وسئل  %(.1وبنسبة )

ار، ونحو ثمّ ضعف الترويج لالست إلى%( 11)أشار ؤثر على أداء القطاع، بينما ارتفاع الضرائب ي %( منهم بأنّ 11)

 وقصور القوانين والتشريعات الناظمة للعمل.%( ضعف 13)

والتي تخدم  الرئيسة في المملكة تدريبّيةالعدد الملتحقين بالجهات  التدريب بأنّ  مزّوديوتكشف البيانات الواردة من 

 مهنيّ ال( ملتحقاً تركزوا في مراكز التعليم 38.113قد بلغ ) (1.11-1.11)لألعوام  الكهروميكانيكّيةقطاع التركيبات 

يات كلّ  ثمّ ، %(.1وبنسبة ) مهنيّ الالملتحقون في مؤسسة التدريب  يعقبهم%(، 11والتعليم وبنسبة )التابعة لوزارة التربية 

( خريجاً، غالبيتهم من 71811) الخّريجين. في حين بلغ مجموع %(11ة بنسبة )التطبيقيّ ع التابعة لجامعة البلقاء تمّ المج

ع التابعة لجامعة البلقاء تمّ يات المجكلّ خريجو  يتبعهم%(، 17في وزارة التربية والتعليم وبنسبة ) مهنيّ الخريجي برامج التعليم 

 %(.11وبنسبة ) مركز تدريب المهندسين ثمّ %(، 18ة بنسبة )التطبيقيّ 

( 11.173قرابة )( برنامجاً تدريبياً، وبلغ عدد خريجيها 11بهذا القطاع نحو ) الخاّصة تدريبّيةالبلغ عدد البرامج 

 ات/ منزلي وصناعيتمديد برنامج كهربائيمن  تمنهم قد تخرج ى. كانت النسبة الكبر(1.11-1.11)خريجاً خالل األعوام 

 التكييف والتبريد أجهزةميكانيكي نصب وصيانة %(، يليه برنامج 17.1) والسمكرة األنابيب مدّ برنامج  ثمّ %(، 11.1)

فقط  مهنيّ العداد ، بلغ عدد خريجي برامج اإلأخرىمن ناحية  .%(1) الصحيّ وصيانة شبكات المياه والصرف %(، 7.8)

 .اً تدريبي اً ( برنامج13( خريجاً ضمن )18.871تها عن أربعة أشهر( نحو )مدّ )البرامج التي تزيد 

( خريج خالل .11.11بهذا القطاع الذكور نحو ) الخاّصة تدريبّيةال، بلغ عدد خريجي البرامج أخرىمن ناحية 

 ثمّ %(، 11.1) ات/ منزلي وصناعيتمديد برنامج كهربائيمن  تمنهم تخرج الغالبةنسبة ال. (1.11-1.11)األعوام 

وصيانة %(، 8.1) التكييف والتبريد أجهزةميكانيكي نصب وصيانة %(، يليه برنامج 18) والسمكرة األنابيب مدّ برنامج 

التركيبات في قطاع  تدريبّيةال%(. في المقابل، بلغ عدد خريجات البرامج 1.1) الصحيّ شبكات المياه والصرف 

 هندسة العمارةمن برنامج  ت. نسبة كبيرة منهن تخرج(1.11-1.11)خريجة خالل األعوام  313قرابة  الكهروميكانيكّية

وبرنامج فني كهربائي  %(1برنامج فني اتصالت/عام ) ثمّ %(، 11) هندسة دراسة الوقت والحركةبرنامج  ثمّ %(، 11.1)

 .%(1.1عام )
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الوسط،  إقليم%( في 71.1ياً بنحو )إقليم الكهروميكانيكّيةللتدريب في قطاع التركيبات  المزّودةتوزع خريجو الجهات 

للتدريب  المزّودةع خريجو الجهات توزّ  ،أخرىي الشمال والجنوب على التوالي. من ناحية إقليم%( في 3.1%( )13.1)و

في الجنوب(، ونحو  .1% في الشمال و .1الوسط و  إقليم% في .7اً )%( ذكور31.7في هذا القطاع جندرياً بواقع )

 % في الجنوب(.1..% في الشمال و 1.8الوسط و  إقليم% في 31) اً إناث%( 1.1)

الوسط توزعوا ضمن  إقليم( متدرباً في 11.817تخرج )فقد على حدة،  إقليم كلّ في  المقّدمة بالبرامج يّتصلفيما  أّما

، يليه برنامج والسمكرة األنابيب تمديدبرنامج  ثمّ ، ات منزلي وصناعيتمديدكهربائي مختلفة أبرزها برنامج  تدريبّيةبرامج 

 إقليمفي  (1.11-1.11)وام التدريب لألع مزّودي. في المقابل، بلغ عدد خريجي التكييف والتبريد أجهزةنصب وصيانة 

في  أّما. والسمكرة األنابيب تمديدرنامج ب ثمّ ، ات منزلي وصناعيتمديدكهربائي ( خريجاً توزعوا بين .1.18الشمال قرابة )

ات تمديدكهربائي  ثمّ ، والسمكرة األنابيب تمديدرنامج ب( خريجاً غالبيتهم من 1.111) الخّريجينالجنوب فقد بلغ عدد  إقليم

 .منزلي وصناعي

من  مهنيّ القد تلقوا التعليم  (1.11-1.11)للتدريب لألعوام  المزّودةخريجي الجهات  غالبّية أنّ  الّدراسةكما أظهرت 

%( من 11%(، وقرابة )18ة )التطبيقيّ ع/ جامعة البلقاء تمّ يات المجكلّ خريجي  ثمّ %(، 17وزارة التربية والتعليم وبنسبة )

 .المهندسينتدريب مركز 

 كشفت النتائج عن أنّ  فقدللتدريب في تدريبهم ورفع كفاءتهم،  المزّودةودور الجهات  اإلعاقاتبذوي  يّتصلفيما  أّما

التدريب عن فرص التدريب  مزّودي. وبسؤال اإلعاقاتذوي  تخدم تدريبّيةبرامج  ةل تقدم أيالجهات المزّودة للتدريب 

 .تدريبّيةلتقديم برامج  اً استعداد جهة ةأي تبد  لم ع، تمّ ة لهذه الفئة من المجالمستقبليّ 

تركيب دورة  رفع كفاءة وهي: هناك دورتا شكلللتدريب، وب المزّودةمن الجهات  المقّدمةتتنوع دورات رفع الكفاءة ل 

-1.11لألعوام ) اً ( متدرب11بإجمالي بلغ ) ولوحات التوزيع ولوحات المراقبة واإلنذار بحسب المخطط ةالكهربائيّ  جهزةاأل

بعدد متدربين إجمالي  للمصعد التحّكمولوحة التوزيع و  التحّكمومفاتيح التشغيل و الكهربائيّ تركيب المحرك دورة و(، 1.11

 (.1.11-1.11لألعوام ) اً ( متدرب11بلغ )

مصاعد األردن، م من قبل مؤسسة الوسط وُتقدّ  إقليمفي  حصريّ  شكلهذه الدورات موجودة ب أنّ  إلى اإلشارةوتجدر 

ر المتدّربينجمالي وإ قبال على برامج رفع الكفاءة بين %( في اإل..1بلغ ) اً ارتفاع األرقام أعاله هم من الذكور. وُتظه 

  .1.11و  1.11العامين 

دراسة دورة في  اً متدرب .1مستقبالً لتدريب  رفع كفاءة دوراتقدم يس مركز تدريب المهندسين أنّ  إلى اإلشارةوتجدر 

ها ستقدم دورات رفع التابعة لوزارة التعليم فإنّ  مهنيّ المراكز التعليم  أّما، والتصنيع نتاجالمتعلقة باإل كلّ وتحليل وحل المشا

ربط غرفة المصعد واألثقال مع وحدة القدرة ضمن دورة  اً ( متدرب.1ون بواقع )يتوّزعس اً ( متدرب18كفاءة لتدريب )

 أعطالالحاسوب وتشخيص  جهزةتنصيب البرامج ألضمن دورة  اً ( متدرب18، ونحو )الفولذّية)المحرك( بالبكرات والحبال 

 .الحاسوب أجهزة



   

95 
 

السوق قادر  كفائض عرض، مما يعني أنّ  (18.771)كبيرة جداً تقدر بنحو  عددّيةجوة وجود ف إلىمما سبق نخلص 

عن  ةكون عاطلت%( س33باقي النسبة وهي حوالي ) ع أنّ بينما يتوقّ  ،%( فقط من حجم العرض1على استيعاب ما نسبته )

 التدريب وفي مختلف مجالت البرامج المطلوبة. مزّوديعلى عدم التخطيط الجيد للعرض لدى  يدلّ ما نّ إالعمل. وهذا 

 تدريبّيةالالبرامج  العمل هي أكثر تحديداً وتخصيصاً في حين أنّ  أصحابالمطلوبة من قبل  تدريبّيةالالبرامج  ويالحظ أنّ 

هذا الطلب  إلىللتدريب  المزّودةعلى ضرورة التفات الجهات  الّدراسةكد ؤوتالتدريب عامة نوعاً ما.  مزّوديمن  المقّدمة

 العمل. أصحابالمطلوبة من  تدريبّيةالوالحرص على توفير البرامج 

اقع العمل وفي المنوي العمل على ضرورة توفرها في العاملين في مو أصحابالتي أكد  فنّيةالق بالمهارة وفيما يتعلّ 

ينبغي التوصية  الّدراسةوفي ضوء نتائج هذه   ،. ولذلكالمقّدمة تدريبّيةالها في غالبها غير مشمولة ضمن البرامج نّ إتعيينهم، ف

قطع المعادن بواسطة في اآلتي:  إيجازهاالمطلوبة والتي يمكن  فنّيةالتوفر هذه  المهارات  تدريبّيةبضرورة توفير برامج 

، القطع/ التفريز/ آلة جلخ األدواتسن وتجليخ أدوات  ،المراقبة وغرف لمباني الخارجّيةو الداخلّية اإلنارة تصميمو، البالزما

 إعدادو، القياس وصيانتها أجهزة أعطالخيص تشو ةالكهربائيّ  جهزةواأل للمعدات ةالكهربائيّ  الصيانة وتعليمات برامج إعدادو

، الفحص أجهزةو التغذية وحدات/ ةلكترونيّ اإل جهزةاأل تركيب ومخططات دارات تتبعو، العالجّيةو الوقائّية الصيانة برامج

 شبكات خطوط مسار تجهيزو، المشط مع السداء مطوى خيوط نهايات ربطو، ةالمركزيّ  الهوائّياتو الفضائّية اللواقط تشغيلو

 الصحيّ  الصرف وشبكات والساخنة الباردة المياه شبكات تمديدو، الصحيّ  الصرف وشبكات والساخنة الباردة المياه أنظمة

 وعزلها المياه شبكات خطوط تمديدو ،البالستيكّيةو النحاسّيةو الفولذّية األنابيب وتسنين قصو ،ةالصحيّ  القطع وتركيب

، مواسير بشبكات ووصلها التدوير، ومضخات الشمسي الماء وخزانات الشمسّية المجمعات تركيبو، ةالصحيّ  القطع وتركيب

 التنفيذّية المخططات قراءةو ،المركزيّ  التكييف أنظمة ألعمال الالزمة والمعدات والعدد المواد ومناولة وتجهيز نقلو

 أجهزة حماية أنظمة وتشغيل تركيبو، للمصعد الميكانيكّية األجزاء وتزييت وتشحيم تنظيفو، المنزلّية ةالكهربائيّ  اتتمديدلل

 القياس. العدّ 

والتي تعتبر وتنويعها دورات رفع الكفاءة توسيع و ،رتمّ ويمكن تلبية الطلب الموجود من خالل برامج التدريب المس

هذا الطلب والحرص على  إلىللتدريب  المزّودةعلى ضرورة التفات الجهات  الّدراسةكد ؤأكبر. وت شكلمخصصة ومحددة ب

. وهي برامج يمكن دمجها في البرامج الحالية أو تنفيذها على إقليم كلّ العمل ول أصحابالمطلوبة من  تدريبّيةالتوفير البرامج 

 .فنّيةدورات/ برامج رفع كفاءة  شكل

 المزّودةالجهات  من جانبي العرض والطلب، اتضح أنّ  كلّ الداعمة للتشغيل في  العاّمةوبخصوص طبيعة المهارات 

 أصحابلم يذكرها  إضافّية أخرىلمهارات  إضافةالعمل وبدرجة كافية  أصحابر جميع المهارات التي طلبها للتدريب توفّ 

التركيبات الداعمة للتشغيل في قطاع  العاّمةق بالمهارات العمل. وعليه، ل يوجد فجوة بين العرض والطلب فيما يتعلّ 

 . الكهروميكانيكّية

للعمل في هذا القطاع يقدر  ناثاإلعلى  اً مستقبليّ  اً هناك طلب أنّ  ناثاإلتحليل الفجوة بين العرض والطلب على  يبّين

 . وكذلك نجد أنّ محدودة فنّيةو إدارّيةتوزع هذا الطلب ضمن مهن  (1.11-1.11)لألعوام فقط عمل  ة( فرص8بنحو )

للتدريب المختلفة  المزّودةمتدربة من الجهات  113تخريج  تمّ قد ه أنّ  إلى، حيث أشارت بيانات المسح ناثاإلمن  اً هناك عرض



   

96 
 

ل يوجد  ناثاإلمن  111بين ما هو معروض وما هو مطلوب ) ولّيةاأل الرقمّية. وهنا نالحظ الفجوة الّدراسةوالمشمولة بمسح 

المهن المطلوبة وتخصصات الخريجات وبالطالع على تفصيل  (.الكهروميكانيكّيةالتركيبات ضمن قطاع  نطلب يحتويه

د توافق بين العرض ووج عدمحظ وفي سوق عمل هذا القطاع. حيث ل اً وواضح اً كبير هناك خلالً  المعروضة نالحظ أنّ 

 ناثلإل الكهروميكانيكّيةالتركيبات فجوة في بعض التخصصات لصالح العرض )مؤشر بطالة( في قطاع  ووجودوالطلب، 

 .(1.11-1.11)خالل األعوام 

( منشأة 1هناك ) ، فقد أظهرت البيانات التي شملها المسح أنّ اإلعاقاتبالنسبة لفجوة العرض والطلب على ذوي  أّما

شخص من  ج أيّ لم يتخرّ ، أخرى( فرصة عمل. من ناحية 1على استعداد لتوفير ) الكهروميكانيكّيةالتركيبات في قطاع  عاملة

طبيعة متطلبات العمل  خاصة بهذه الفئة، كما أنّ  تدريبّيةتوفر برامج ، حيث ل تللتدريب المزّودةالجهات من  اإلعاقاتذوي 

هناك  أنّ  الّدراسةعليه، تجد وع. تمّ ل تتالءم وطبيعة بعض أفراد هذه الفئة من المج الكهروميكانيكّيةفي قطاع التركيبات 

، وتؤكد على ضرورة توفير برامج الكهروميكانيكّيةالتركيبات قطاع في  اإلعاقاتلذوي  تدريبّيةالبرامج ال في تزويد اً قصور

  ع.تمّ لهذه الفئة من المج مالئمة تدريبّية
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 التوصيات 1.1

 ي التوصيات اآلتية:على ضرورة تبنّ  الّدراسةعلى ما سبق تؤكد  وبناءً 

في مجال تدريب وتشغيل  قطاعّيةالرسم السياسات  الكهروميكانيكّيةلقطاع التركيبات  الوطنيّ ق يفرالى تولّ يأن  .1

 قطاع.الفي  ةاألردنيّ القوى العاملة 

 القتصادّيةانعكاس الظروف الحالية السياسية و إلىب على راسمي السياسات في مجال التشغيل اللتفات يتوجّ  .1

 ة سلبياً.المستقبليّ العمل  أصحابعلى تنبؤات اعية تمّ والج

 .الناظمة للعمل العمل على تحسين القوانين والتشريعات .1

 ما يلي :العمل  أصحابو الوطنيّ بالتنسيق مع الفريق للتدريب  المزّودةى الجهات ن تتولّ أ .1

  الكهروميكانيكّيةالتركيبات المطلوبة في قطاع  تدريبّيةالمراجعة وتطوير البرامج. 

 تدريبّيةالفي البرامج  إلزامّيةوالداعمة للتشغيل كحقيبة  الريادّيةو الحياتّيةالمهارات  إدماج. 

 الكهروميكانيكّيةالتركيبات غير مطلوبة لسوق العمل في قطاع  تدريبّيةية برامج ألغاء إ. 

 ويل مثل هذه الدراسات.تمّ دراسات تتبعية مع تقديم حوافز مالية سنوية ل إجراء 

 مكان العمالة الوافدة. ةاألردنيّ  ةحالل التدريجي للعمالوزارة العمل تطبيق سياسة اإل تتابع وتواصلن أ .1

وهو  الّدراسةضمن هذه  مشمولً  المنشآت العاملة ضمن القطاع غير المنظم والذي لم يكن دراسات تضمّ  إجراء .1

 .كبيرة من العاملين اً يستوعب أعداد
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