تقرير حول وضع التخصصات في سوق العمل
مقدمة:
بهدف تحقيق الغاية االستراتيجية للجامعة األردنية "برامج جاذبة وتعلم وتعليم متطور وفعال" وتحديدا ً الهدف السابع منها وهو "ربط
التخصص ات الدراسية باحتياجات سوق العمل" .لقد تم إعداد هذا التقرير بعد دراسة سوق العمل محليا ً وإقليميا ً ومن خالل االستعانة بموقع
وزارة التعليم العالي الذي صنف التخصصات من حيث كونها مطلوبة او مشبعة أو راكدة أو واعدة بنا ًء على دراسة أعدها ديوان الخدمة
المدنية تحت عنوان " :مؤشرات واقع عملية العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم
الشامل لكليات المجتمع لعام  ،"0202وقد عرّف هذه التقرير تصنيفات التخصصات ب (تعريفات إجرائية) كاآلتي:





التخصصات المطلوبة :هي التخصصات التي كانت نسبة التعيين بين المتقدمين فيها من جيدة إلى عالية ،وعموما يتم
االستئناس بنسبة تعيين ال تقل عن  %51بين المتقدمين على هذا التخصص ،مالم يكون هناك سبب وجيه لذوي االختصاص
في ديوان الخدمة المدنية لتغيير الحكم عليها في ظل التطورات الناشئة عن عملية إدارة العرض والطلب على المخزون .
التخصصات المشبعة :هي التخصصات التي توصف نسبة التعيين بين المتقدمين فيها بأنها من ضعيفة إلى متوسطة ،وعموما
يتم االستئناس بنسبة تعيين تتراوح ما بين ( -5أقل من  )%51بين المتقدمين على هذا التخصص ،مالم يكون هناك سبب وجيه
لذوي االختصاص في ديوان الخدمة المدنية لتغيير الحكم عليها في ظل التطورات الناشئة عن عملية إدارة العرض والطلب
على المخزون .
التخصصات الراكدة :هي التخصصات التي لم تطلب نهائيا أو يندر الطلب عليها ،وغالبا تقل نسبة التعيين بين المتقدمين عليها
عن ( ،)%5مالم يكون هناك سبب وجيه لذوي االختصاص في ديوان الخدمة المدنية لتغيير الحكم عليها في ظل التطورات
الناشئة عن عملية إدارة العرض والطلب على المخزون .
أوال ً :التخصصات المطلوبة وأبرز المشبعة والراكدة على مستوى المملكة في القطاع العام للعام 0202
أوال  :جامعيون ذكور

مجموعة
المهن
التصنيف

طبية
طب
طب اختصاص
طب بيطري

هندسية
ال يوجد

تجارية
ومالية
ال يوجد

تعليمية

أخرى

ادارية
ال يوجد

اللغة العربية
وآدابها
تربية مهنية
رياضيات
شريعة ودراسات
اسالمية

احصاء

ادارة أعمال
نظم معلومات
ادارية

احياء
اللغة االنجليزية
وآدابها
تاريخ
تربية خاصة
وتأهيل
ترب ية رياضية
جغرافيا
جيولوجيا (علوم
األرض)
علم اجتماع
علم نفس وارشاد
فنون جميلة
فيزياء
كيمياء
مكتبات وتوثيق

مطلوب*

مشبع

اسعاف( رعاية
صحية عاجله /
طوارئ)
اشعة (تصوير
اشعاعي)
السمع والنطق
العالج الوظيفي
تقنيات حيوية
تمريض
صحه عامه
صيدله
طب اسنان
عالج طبيعي
(معالجة حكمية
وتأهيل)
مختبرات وتحاليل

الهندسة االنشائية
الهندسة االنشائية والجسور
الهندسة الجيولوجية
الهند سة الصناعية
الهندسة الطبية الحيوية
الهندسة الكهربائية
الهندسة الكيماوية
الهندسة المعمارية
الهندسة الميكانيكية
انتاج حيواني
انتاج نباتي
تغذية وتصنيع غذائي
هندسة االلكتروميكانيك
هندسة االنتاج الصناعي
هندسة التعدين
هندسة التكييف والتبريد والتدفئة

محاسبة

حقوق
علوم
الحاسب
االلي

أوال  :جامعيون ذكور
مجموعة
المهن
التصنيف

طبية
طبية

تجارية
ومالية

هندسية
والتهوية
هندسة السيارات
هندسة الطرق
هندسة المساحة
هندسة المواد
هندسة المياه
هندسة انشاءات المباني
االراضي والمياه والبيئة
الهندسة االلكترونية
هندسة االتصاالت
هندسة الحاسبات االلكترونية
هندسة القوى
هندسة القوى واآلالت الحرارية
هندسة الميكاترونكس ( من شعبة
الهندسة الكهربائية )
هندسة تكنولوجيا الصناعات
الكيماوية
وقاية نباتية

ادارية

تعليمية

أخرى

 +مصادر
تعليمية ومكتبات

ادارة فنادق (عام)
ادارة مستشفيات
ادارة المكاتب
والمعلومات
بيئة ودراسات
بيئية(علوم البيئة)
تخطيط
صحافه واعالم
علوم اداريه
علوم سياسيه

تربية ابتدائية
وطفل
تربية وتعليم
فلسفة
لغات أجنبية
لغوي ات
مجال/لغة
انجليزية
مجال/لغة عربية

اثار
علوم
تقنيه(تكن
ولوجيا)

اقتصاد
علوم طب اسنان
النقل
مساندة (ليس طب
البحري
اسنان)
والتجاري
نظارات طبية
تأمين
وفحص نظر
تسويق
راكد
سياحه
وعلوم
سياحيه
علوم
مصرفية
ومالية
ال تخصصات الهندسية المدرجة أدناه  :على الرغم من محدودية الطلب عليها في القطاع العام في الفترة الراهنة إال أن الديوان ال يصنفها بالراكدة،
كونها تخصصات فنية وتقنية وتطبيقية يحتاجها سوق العمل ،وترتبط درجة الحاجة إليها بالتطور واالنتعاش االقتصادي محليا ً وخارجيا ً.
اقتصاد وادارة
بستنة
انتاج حيواني
الهندسة االدارية
اقتصاد وارشاد
الهندسة النووية
الهندسة المدنية
االعمال
وصحة الحيوان شجرية
واالقتصادية
زراعي
الزراعية
هندسة
هندسة ادارة مشاريع هندسة اآلالت
االنظمة
ميكنة زراعية
محاصيل حقلية
غابات ومراعي
تربة وري
الزراعية
مدنية
والتحكم
هندسة
هندسة البيئة (
هندسة
هندسة السالمة العامة (
هندسة التحكم اآللي
هندسة الطاقة
الميكاترونكس (
من شعبة
هندسة الطيران المواص
من شعبة الهندسة
( من شعبة الهندسة
المتجددة
من شعبة الهندسة
الهندسة
الت
الميكانيكية )
الكهربائية )
الميكانيكية )
الكيماوية )
هندسة الطاقة
ثانيا  :جامعيات اناث
مجموعة
المهن
التصنيف
مطلوب*

مشبع

طبية
 طب
 طب اختصاص
 قباله
 اسعاف( رعاية
صحية عاجله /
طوارئ)
 اشعة (تصوير
اشعاعي)

هندسية

تجارية ومالية

ادارية

تعليمية

أخرى

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

 الهندسة االنشائية
 الهندسة الصناعية
 الهندسة الكهربائية
 الهندسة المعمارية
 الهندسة الميكانيكية

 محاسبة

 دراسات سكانيه
(ديموغرافيا)

 احياء
 اقتصاد منزلي
 اللغة االنجليزية
وآدابها
 اللغة العربية

 احصا
ء
 حقوق
 علوم
الحاسب

أوال  :جامعيون ذكور
مجموعة
المهن
التصنيف

راكد

طبية

هندسية

 االطراف الصناعية
 السمع والنطق
 تمريض
 صحه عامه
 صيدلة
 طب اسنان
 طب بيطري
 عالج طبيعي
(معالجة حكمية
وتأهيل)
 مختبرات وتحاليل
طبية

 انتاج حيواني
 تربة وري
 هندسة البيئة ( من
شعبة الهندسة
الكيماوية )
 هندسة الطرق
 هندسة المساحة
 وقاية نباتية

 العالج الوظيفي
 تقنيات حيوية
 علوم طب اسنان
مساندة (ليس طب
اسنان)
 نظارات طبية
وفحص نظر

 اقتصاد وادارة
االعمال الزراعية
 اقتصاد وارشاد
زراعي
 االراضي والمياه
والبيئة
 الهندسة االلكترونية
 الهندسة االنشائية
والجسور
 الهندسة الطبية
الحيوية ( من شعبة
الهندسة الكهربائية )
 الهندسة الكيماوية
 انتاج نباتي
 تغذية وتصنيع غذائي
 نبات زينة وتنسيق
 هندسة االتصاالت
 هندسة الحاسبات
االلكترونية

تجارية
ومالية

 اقتصاد
 تأمين
 تسويق
 سياحه وعلوم
سياحيه
 علوم
مصرفية ومالية

ادارية

 ادارة اعمال
 ادارة فنادق (عام)
 ادارة مستشفيات
 ادارة المكاتب
والمعلومات
 بيئة ودراسات بيئية(علوم
البيئة)
 تخطيط
 تنميه
 صحافه واعالم
 علوم اداريه
 علوم سياسيه
 نظم المعلومات االدارية

تعليمية

أخرى

وآدابها
 تاريخ
 تربية ابتدائية
وطفل
 تربية رياضية
 تربية مهنية
 تربية وتعليم
 جغرافيا
 جيولوجيا
(علوم األرض)
 خياطة/تصميم
االزياء وتصنيع
المالبس
 رياضيات
 شريعة
ودراسات
اسالميه
 علم نفس
وارشاد
 فنون جميلة
 فيزياء
 كيمياء

االلي

 تربية خاصة
وتأهيل
 علم اجتماع
 فلسفة
 لغات اجنبية
 لغويات
 مجال/اجتماعيا
ت  +دراسات
اجتماعية
 مجال/رياضيا
ت
 مجال/شريعة
ودراسات
اسالمية
 مجال/علوم
عامة وطبيعية
 مجال/فنون
جميلة
 مجال/لغة

 اثار

أوال  :جامعيون ذكور
مجموعة
المهن
التصنيف

طبية

هندسية

تجارية
ومالية

ادارية

أخرى

تعليمية

 هندسة القوى
 هندسة المواد ( من
شعبة الهندسة
الميكانيكية )
 هندسة المياه
 هندسة
الميكاترونكس ( من
شعبة الهندسة
الكهربائية )
 هندسة انشاءات
المباني
 هندسة تكنولوجيا
الصناعات الكيماوية
ال تخصصات الهندسية المدرجة أدناه  :على الرغم من محدودية الطلب عليها في القطاع العام في الفترة الراهنة إال أن الديوان ال يصنفها بالراكدة،
كونها تخصصات فنية وتقنية وتطبيقية يحتاجها سوق العمل ،وترتبط درجة الحاجة إليها بالتطور واالنتعاش االقتصادي محليا ً وخارجيا ً.
الهندسة
الهندسة
التقنيات الحيوية
الهندسة المدنية
الهندسة الزراعية /
الهندسة االدارية
التقنيات الحيوية
النووية
الجيولوجية
(وقاية)
ري
واالقتصادية
(انتاج)
انجليزية
 مجال/لغة
عربية
 مكتبات
وتوثيق+مصادر
تعليمية ومكتبات

بستنة شجرية

هندسة التربة

هندسة الطيران

غابات ومراعي

هندسة التصنيع

هندسة القوى
واآلالت الحرارية

هندسة ادارة
مشاريع مدنية

هندسة التعدين

هندسة المواصالت

هندسة اآلالت
الزراعية
هندسة التكييف
والتبريد والتدفئة
والتهوية
هندسة المياه
والصرف الصحي
والبيئة

هندسة
االلكتروميكانيك (
من شعبة الهندسة
الكهربائية )
هندسة السالمة
العامة ( من شعبة
الهندسة الميكانيكية
)
هندسة
الميكاترونكس (
من شعبة الهندسة
الميكانيكية )

هندسة االنتاج
الصناعي

هندسة السيارات

هندسة تخطيط
المدن

هندسة البيئة
(من شعبة
الهندسة
المدنية )
هندسة الطاقة

هندسة تصنيع
المواد الغذائية

-

التخصصات الراكدة التي سيتم ايقاف استقبالها على مستوى المؤهل الجامعي :

تشككل نسكبة الطلبكات علكى التخصصكات الراككدة مكن حملكة المؤهكل الجكامعي (ذككورا وإناثكا ) حكوالي ( )%8مكن اجمكالي مخكزون الطلبكات وعلكى
النحو التالي:
 .1التخصصات الراكدة التي سيتم ايقاف استقبالها  /جامعيات إناث
#

التخصص الرئيس

عدد طلبات التوظيف

5

علوم سياسيه

1971

2

علوم مصرفية ومالية

6056

3

علم اجتماع

4560

4

لغات اجنبية

9117

5

اثار

2389

المجموع
النسبة من اجمالي طلبات اإلناث الجامعيات

16904
7.04%

 .9التخصصات الراكدة التي سيتم ايقاف استقبالها  /جامعيون ذكور
#

التخصص الرئيس

عدد طلبات التوظيف

1

معلم صف  /تربية وتعليم

5881

2

علوم مالية ومصرفية

0028

3

علوم سياسية

5881

المجموع

0101

النسبة من اجمالي طلبات الذكور الجامعيين

8.60%

ثانيا :التخصصات المطلوبة لسوق العمل في القطاع الخاص محليا

ثانيا ً :التخصصات المطلوبة لسوق العمل في القطاع الخاص محلياً
التخصصات المطلوبة لسوق العمل في القطاع الخاص محليا ً
مجموعة
المهن
التصنيف

مطلوب

اختصاصي

طبية

هندسية

صيدلي
طبيب اختصاصي
امراض نفسية
طبيب اختصاصي طب
عام
طبيب اسنان
طبيب بيطري دواجن
طبيب بيطري عام
طبيب عام
ممرض اختصاصي
ممرض اختصاصي /
جراحة
ممرض اختصاصي /
صحة عامة
ممرض اختصاصي /
عناية حثيثة
ممرض اختصاصي /
قابلة قانونية
ممرض عمليات

اختصاصي
مهندس اتصاالت
 /حاسب
مهندس الكتروني  /حاسوب
كميات
مهندس انتاج
اختصاصي
مهندس برمجيات
اجتماعي
مهندس تخطيط مصانع
عام
مهندس تصنيع
اختصاصي
مهندس ري
احياء (
مهندس زراعي
مهندس سالمة و صحة مهنية بيولوجيا )
اختصاصي
مهندس صناعي
تحاليل طبية
مهندس كهربائي  /صيانة
اختصاصي
مهندس كهربائي  /عام
تربية
مهندس كهربائي  /نقل
دواجن
مهندس كهربائي قوى /
اختصاصي
مراقبة و تحكم
تربية
مهندس كيميائي  /اسمدة
مواشي
مهندس كيميائي  /دهانات
اختصاصي
مهندس كيميائي  /صناعات
تسويق
غذائية
اختصاصي
مهندس كيميائي  /عمليات
تغذية و
مهندس كيميائي عام
مهندس مدني ابنية ( تصميم او تصنيع
غذائي
اشراف )
مهندس مدني انشاءات خاصة اختصاصي
توظيف
مهندس مدني عام
اختصاصي
مهندس مدني مواد
عالقات
مهندس مراقبة جودة
عامة
مهندس مساحة
اختصاصي
مهندس مشروع  /مهندس
علم نفس
موقع
عام
مهندس معماري
اختصاصي
مهندس ميكاترونكس
علم وظائف
مهندس ميكانيكي  /انتاج
االعضاء
مهندس ميكانيكي  /صيانة
Physiolo
عامة
gist
مهندس ميكانيكي  /مواد
اختصاصي
مهندس ميكانيكي عام
لغة اجنبية
اختصاصي
لغة عربية
اختصاصي
مبيعات

الفنيين المساعدين

المهن اإلدارية
والتعليمية

فني ابنية
فني اتصاالت
رقمية
فني اتصاالت عام
فني احصائي
فني الكتروني /
حاسوب
فني الكتروني عام
فني امصال
فني تحكم الكتروني
فني تخدير
فني تصميم مالبس
فني تصميم
منتجات تجارية
فني تصنيع لدائن
فني تصوير اشعة
سينية
فني تصوير اشعة
نووية
فني تغذية
فني تقنية شبكات
االنترنت التعليمية
فني تمديدات
كهربائية
فني خلطات
خرسانة جاهزة
فني دعاية و اعالن
فني ديكور داخلي
فني صناعات
غذائية
فني صناعات
كيميائية  /عام
فني صيانة اجهزة
مخبرية
فني ضبط جودة
منتجات
فني طباعة صور
فوتوغرافية
فني طرق
فني عزل مباني
فني عينات
فني فحص سمع

مصمم صفحات
انترنت
دكتور  /مدرس
جامعة
رسام معماري
صراف مصرف
()teller
ضابط تدريب
مهني
كاشير
مبرمج دعم فني
مبرمج عام
مبرمج قواعد
بيانات
مبرمج مواقع
انترنت
مترجم
مترجم فوري
محاسب تكاليف
محاسب عام
محاسب مصرفي
محرر اخبار
محرر صحفي
محلل اعمال
محلل امن و
حماية نظم
الحاسوب
محلل قواعد
بيانات
محلل مستودعات
البيانات Data -
warehousing
محلل نظم
حاسوب
مدخل بيانات
مدرب مهني /
اعداد طعام و
شراب
مدرب مهني /
تدبير فندقي
مدرب مهني /
تكييف و تبريد

الكتروني
صيانة
حاسوب
الكتروني
صيانة
كاميرات
تلفزيونية
الكتروني
مقاسم
مركزية
الكتروني
هواتف
خلوية

فني قواعد بيانات
فني كفاءة انتاجية
فني كهربائي /
تحكم
فني كهربائي /
تركيب محطات
تحويل
فني كهربائي /
تشغيل و صيانة
محطات تحويل
فني كهربائي /
شبكات ارضية (
كوابل )
فني كهربائي /
صيانة اجهزة
منزلية
فني كهربائي /
صيانة االت
كهربائية
فني كهربائي  /عام
فني كهروميكانيك
فني كيميائي
فني كيميائي /
حاسب كميات
فني مختبر  /اغذية
فني مختبر  /مواد
انشائية
فني مختبر  /مياه
فني مختبر فيزياء
فني مختبر كيمياء
فني مختبر ميكانيك
 /تربة
فني مختبرات طبية
عام
فني مساحة عام
فني مسح
جيولوجي
فني معالجة
فيزيائية
فني معلوماتية عام
فني ميكانيكي /
اشغال صاج
فني ميكانيكي /
االت تشغيل
فني ميكانيكي /
االت دقيقة
فني ميكانيكي /
انتاج
فني ميكانيكي /
انشاءات معدنية
فني ميكانيكي /

مدرب مهني /
خدمة طعام و
شراب
مدرب مهني /
سباكة ( صب
معادن )
مدرب مهني /
كيمياء صناعية
مدرس تاريخ
مدرس تربية
دينية إسالمية
مدرس تربية
رياضية
مدرس تربية فنية
مدرس حاسوب
مدرس رياضيات
مدرس فيزياء
مدرس كيمياء
مدرس لغات
أجنبية
مدرس لغة عربية
مدقق حسابات
مدير اداري
مدير تخطيط
مدير تسويق
مدير دائرة
االستقبال الفندقي
مدير دائرة
التنظيف و التدبير
الفندقي
مدير رقابة مالية
مدير شبكات
حاسوب
مدير شؤون مالية
و محاسبية
مدير شؤون
موظفين
مدير عام
مستشفى
مدير عمليات
الحماية الشخصية
و الحراسة
مدير فندق
مدير مالي
مدير مبيعات
مدير مدرسة
مدير مشتريات
مدير مصنع
مرشد مهني
مرشد نفسي
مستشار

تدفئة
فني ميكانيكي /
تكييف و تبريد
فني ميكانيكي /
سباكة
فني ميكانيكي /
صناعة قوالب
فني ميكانيكي /
لحام
فني ميكانيكي /
هيدروليك
فني نماذج معمارية
( ماكيت )
فني /حاسب كميات
مساح اراضي
مساعد تمريض
عام
مساعد صيدلي
مساعد طبي /
اسنان
مساعد مبرمج
مساعد محاسب
(كاتب حسابات)
مساعد مدير
ائتمانات

مستشار مالي
مسؤول شؤون
موظفين
مشرف تربوي
مصمم جرافيكي
مصمم نظم
حاسوب
مضيف طائرة
معلم رياض
اطفال
معلم صف (
تربية ابتدائية )
معلم مجال
اجتماعيات
معلم مجال تربية
دينية
معلم مجال
رياضيات
معلم مجال علوم
معلم مجال لغة
اجنبية
معلم مجال لغة
عربية
مفتش ( مراقب )
جودة و مقاييس و
مواصفات
مفتش ( مراقب )
صحة عامة
مفتش ( مراقب )
صحة مهنية
مفتش سالمة
مهنية
مقدم برامج /
اذاعة و تلفزيون

ثالثا ً :التخصصات المطلوبة لسوق العمل إقليمياً
التخصصات المطلوبة لسوق العمل إقليميا  -السعودية
طبية
صيدالني
طبيب عام
طبيب اختصاصي تخدير
طبيب اختصاصي جلديه
طبيب اختصاصي عظام
طبيب اخصائي جراحة عظام
طبيب استشاري

هندسية
مهدس زراعي
مهندس اتصاالت
مهندس اجهزة طبية
مهندس الكتروني
مهندس تنسيق مواقع
مهندس حاسب

اختصاصي
اختصاص تسويق
اختصاصي احصاء
اختصاصي تعليم سمع
اختصاصي تغذية
اختصاصي رعاية معوقين
أختصاصي عالج طبيعي

المهن االدارية
والتعليمية
استاذ جامعي
استاذ رياضيات
استاذ فيزياء
استاذ لغات
باحث
تصميم داخلي

المهن الفنية
فني اسنان
فني اشعة
فني اطراف اصطناعية
فني الكترونيات
فني امن وسالمة مهنية
فني انظمه
فني بشرة

طبيب استشاري اسنان

مهندس حاسب الكتروني

اختصاصي علوم اقتصاد

طبيب اطفال
طبيب امراض الرثوية
طبيب انف واذن وحنجرة
طبيب اورام
طبيب بيطري
طبيب تقويم
طبيب تقويم اسنان
طبيب جراحة عام
طبيب جراحة وجه وفكين
طبيب عيون
طبيب مسالك بولية

مهندس حاسب الي
مهندس ديكور
مهندس زراعي
مهندس سالمه و صحه مهنية
مهندس صناعي عام
مهندس صيانة
مهندس كهرباء
مهندس كيميائي
مهندس مدني
مهندس مدني طرق
مهندس مركبات

اختصاصي مختبر
اختصاصية ادوية
اختصاصيه ترويه قلبيه
اخصائي ادارة الجودة
اخصائي اطراف صناعية
اخصائي أمراض نطق
اخصائي انف واذن وحنجرة
اخصائي بصريات
اخصائي تامين عام
اخصائي تربية خاصة
اخصائي قدم سكري

طبيبة باطنية
طبيبة نسائية ووالدة

مهندس مشروع
مهندس معماري

اخصائي لغات
اخصائية عالج وظيفي

مسعف
ممرض عام
ممرض قانوني

رئيس شؤون
عمليات التشغيل
عضو هيئة
تدريس
فاحص جودة
مبرمج كمبيوتر
مترجم
محاسب عام
محاسب تكاليف
محامي
محلل ائتمان
محلل عمليات
محلل مالي
محلل نظم
محلل نظم
معلومات
مدرس لغات
مدرس معلم
صف
مدرسة انجليزي
مدقق حسابات
مدير التخطيط
االستراتيجي
مدير المبيعات
والخدمات
مدير انتاج
مدير ائتمان
مدير تجاري
مدير تدريب
مدير تسويق
مدير تطوير
مدير شؤون
مالية
مدير صيانة
مدير طعام
وشراب
مدير عمليات
مدير فندق
مدير مشاريع

فني بصريات
فني تخدير
فني تركيب عوازل
فني تركيب معدات
فني تصوير اشعه
فني تعقيم
فني تكيف وتبريد
فني شبكات حاسب
فني صحة مهنية
فني صناعات دوائية
فني عالج تنفسي
فني عالج طبيعي
فني علوم طبية
فني كمبيوتر
فني كهربائي تمديدات
فني كهربائي صيانة
فني كهربائي صيانة االت
فني كيميائي عام
فني مختبر
فني مختبر بيلوجي
فني مختبر خرسانه
فني مختبرات طبية
فني معادن طبيعية
فني نظارات
فني هندسة اتصاالت
فني هندسة انتاج

التخصصات المطلوبة لسوق العمل إقليميا  -الكويت
هندسية
طبية
ممرض مهندس زراعي

حاسوب
علوم
ال يوجد مبرمج

تعليم
محاضر

صحافة وإعالم
ال يوجد

علوم إدارية
مدير مطعم
مدير محطه

علوم إنسانية
ال يوجد

لغات
قانون
ال يوجد ال يوجد

التخصصات المطلوبة لسوق العمل إقليميا  -اإلمارات
المهن االدارية والتعليمية
هندسية
طبية
استاذ جامعي
مهندس كهرباء
اخصائي تغذيه
تربية خاصة
مهندس مدني
طبيب اختصاصي نسائيه وتوليد
تسويق
مهندس موقع ميكانيك
طبيب باطني
محاسب
مهندس ميكانيك
طبيبة اسنان
مدرس
طبيبة اطفال
عالج طبيعي
فني اشعه
فني تعقيم
فني مختبرات
قابله قانونيه
ممرض قانوني
استشاري مسالك

التخصصات المطلوبة لسوق العمل إقليميا  -البحرين
المهن الهندسية
مهندس كهرباء

المهن الهندسية
مهندس
مهندس سالمة

المهن الفنية
فني كهرباء
فني ميكانيك

المهن االدارية والتعليمية
اختصاصي تسويق
استاذ جامعي
مدرس
معلم تربية خاصة

التخصصات المطلوبة لسوق العمل إقليميا  -قطر
تعليم
حاسوب
طبية
معلم
فني حاسب الي
طبيب
فني شبكات
طبيب اخصائي
طبيب استشاري
فني أسنان

التخصصات المطلوبة لسوق العمل إقليميا  -سلطنة عمان

المهن اإلدارية
مدير تسويق
مشرف مبيعات

أخرى
ال يوجد

طبية
ممرضه

هندسية
مهندس مدني

علوم
ال يوجد

حاسوب
ال يوجد

تعليم
معلم

صحافة وإعالم
ال يوجد

علوم إدارية
محاسب
مدير تدريب
مدير مدرسه

علوم إنسانية
ال يوجد

قانون
ال يوجد

لغات
ال يوجد

التوصيات واالستنتاجات:
 -5يجب القيام بعمل مواءمة بين التخصصات المعتمدة في الجامعة األردنية وبين احتياجات سوق العمل المحلي العام
والخاص وكذلك سوق العمل اإلقليمي .
 -0تجميد البرامج المشبعة والراكدة حسب التقارير الموضحة أعاله.
 -1استحداث برامج جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل .

أخرى
ال يوجد

