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الكهرباء، االلكترونٌات، فً قطاعات ومجاالت 

، ادارة االتصاالت، تكنولوجٌا المعلومات

،        نابلس ،القدسالمكاتب فً محافظات 

 الخلٌل ،والبٌرة رام هللا

 ٌٍزؼ١ٍُ ا١ٌّٕٙخ اٌجشاِظ رط٠ٛش ِششٚع

 ِٓ ثز٠ًّٛ فٍغط١ٓ فٟ إٌّٟٙ ٚاٌزذس٠ت

 ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزشث١خ ٚصاسح ٚرٕف١ز اٌجٍغ١ى١خ اٌؾىِٛخ

                         اٌفٍغط١ٕٟ           اٌؼبٌٟ

 فٍغط١ٓ-ساَ هللا

2011 شباط  

 ضمن المدّربة العاملة القوى من والنوعٌة الكمٌة التدرٌبٌة حتٌاجاتاال دراسة

 المهنً والتدرٌب التعلٌم دعم -البلجٌكً للمشروع األساسٌة العمل مستوٌات
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 وٍّخ ٚص٠شح اٌزشث١خ ٚ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اٌفٍغط١ٕٟ اٌغ١ذح أ. ١ٌّظ ِظطفٝ اٌؼٍّٟ:رمذ٠ُ: 

 تشى اهلل اهرضيً اهرضٖى
لٌيٕ تضينل   اهيٌِيٕ ّ اهخ اً اهضنّيج اهتوسٖنٖج خـختر داؿيبً  ؤشبشًٖب ّيِيب هلػبؽ اهخـوٖى تضنل ؿبى ، ّاهخـوٖى ّ اهخدرٖة 

، ّاهذٔ ٖخى خٌفٖذٍ يً خٞل اهّنبهج   " ّ ذهم يً خٞل " يضرّؽ دؿى اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ّاهخلٌٕ فٕ فوشػًٖخبط ، 
تبهضرانج يؾ ّزارث اهخرتٖج ّ اهخـوٖى اهـبهٕ ّتبهخـبًّ ييؾ ّزارث اهـييل ّ فيرل اهخسيبرث     (  BTCاهتوسٖنٖج هوخٌيٖج ) 
خػّٖر تيرايز اهخـويٖى ّاهخيدرٖة     ٌبتوس( ، تِدل ، اهتٖرثّ راى اهلل ، اهلدس ، )اهخوٖل ضبفؼبح اهيـٌٖجّاهظٌبؿج فٕ اهي

ّرفؾ نفبءخِى هزٖيبدث  يً نٞ اهسٌشًٖ  ّاهتبهغًٖ اهيٌِٕ هوضتبة فرط اٛؿداداهيٌِٕ ضشة اضخٖبسبح شّق اهـيل هخّفٖر 
 خّشٖؾ فرط اهـيل ؤيبيِى.دخوِى ّ

خضدٖد ّخضوٖل اٝضخٖبسبح اهخدرٖتٖج اهنيٖج ّ ؿرع ٌخبئز ّخّظٖبح دراشج اٝضخٖبسبح اهخدرٖتٖج،ِٖدل ُذا اهخلرٖر اهٓ 
هلّْ اهـبيوج اهيدرتج غيً يشخّٖبح اهـيل اٙشبشٖج فٕ اهيسبٝح اهيضددث فٕ اهيضبفؼبح اهيشخِدفج ، يً اّاهٌّؿٖج 

اهيـوّيبح  ، ّاهخـرل ؿوٓـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ّاهخلٌّٕهخضدٖد خّسِبح اهػوتج ّؤّهٖبء اٙيّر ؿٌد اٝهخضبق فٕ ترايز اهخ
اهـيل  ؤرتبةاخسبُبح ، اغبفج اهٓ اهذًٖ ٖـيوًّ هدْ ؤظضبة اهـيل اٙضخبطّاهيِبراح ّاهلدراح اهّاسة خّافرُب فٕ 

 ٌضّ خدرٖة ّخضغٖل اٌٛبد.
بضخٖبسيبح ّيخػوتيبح شيّق اهـييل     اهٓ رتػ ترايسِب اهخدرٖتٖيج ت  خشـٓ يئششبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ّاهخلٌٕ اً

هوخإند يً  ، اهخدرٖتٖجاهخـوٖيٖج ّّخلٖٖى ؤداء خرٖسٕ ترايسِب  ، اسراء دراشبح اٝضخٖبسبح اهخدرٖتٖج ُّذا ٖخػوةاهفوشػٌٖٕ، 
ّاهخـرل ؿوٓ ٌلبػ اهلّث ّاهغـل فِٖب تِدل خـزٖز ٌلبػ اهليّث،   ، تبٝضخٖبسبح اهضلٖلٖج هشّق اهـيل ُذٍ اهترايزارختبػ 
 اهغرّرٖج هخضشًٖ ترايسِب ّاهخغوة ؿوٓ ٌلبػ اهغـل. تبٛسراءاحّاهلٖبى 

اٙخّاح اهذًٖ نبً هِى دّر نتٖر فٕ اخيبى ُذٍ ٌخلدى تسزٖل اهضنر ّاهخلدٖر اهٓ سيٖؾ اٙخّث ّفٕ اهخخبى ٝ ٖفّخٌب اٝ ؤً 
،  ، ّاهيدكلًٖ وسبً اهيضوٖج ، ّاهتبضذًٖ، ّؤؿغبء اه ، ّيشبؿدِٖى اهدراشج: يدراء اهخدرٖة فٕ اهغرل اهخسبرٖج ّاهظٌبؿٖج

اهيضرّؽ )اهيشخضبرث اهّػٌٖج هويضرّؽ ، ينخة ادارث اهيضرّؽ(، ، ّيـّدٔ اٝشخيبراح ، ّػبكى  ّيدخوٕ ّيضووٕ اهتٖبٌبح
 هخرٖسًٖ ، ّاُٙبهٕ هخـبٌِّى فٕ اخيبى ُذٍ اهدراشج. ّيئششبح اهلػبؽ اهخبط ّاهضرنبح ّاهيٌضأح اٝكخظبدٖج ، ّا
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بة المدرّ  التدرٌبٌة الكمٌة والنوعٌة من القوى العاملة حتٌاجاتالدراسة ا

التعلٌم والتدرٌب  دعم -البلجٌكً  للمشروع األساسٌةضمن مستوٌات العمل 

 فلسطٌنفً المهنً والتقنً 

 

 تقرٌر الدراسة

 

 

 

 

 دساعخ اإلؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ رمش٠شأػذ 

 َ. سٔذح ٘الي

 

 ِٚشاعؼخ اٌزمش٠ش عبُ٘ ثبػذاد اعضاء ِغبٔذح ٌٍزمش٠شاٌفش٠ك اٌّغبٔذ ٚاٌزٞ 

  َ. ٔظش غبُٔ         َ. ثغبَ طبٌؼ 

 أ. خبٌذ ِظٍؼ        أ. ٔبئٍخ ع٠ٍٛظ

 أ. ر١غ١ش اعؼ١ذ         أ. أ٠ّٓ ا١ٌّّٟ

 

 

 

 اػذاد اٌغذاٚي ٚ األشىبي اٌج١ب١ٔخ: سعبء إٌزشخ ٚسٔذح ٘الي، ثّغبّ٘خ ِٓ ٔبئٍخ ع٠ٍٛظ

 اٌزذل١ك اٌٍغٛٞ:

  غبْ اٌّخزٍفخفشق ٚاٌٍاٌذساعخ اعزٕبدا ٌٍغٙذ اٌغّبػٟ ٌٍ ػذدٚلذ ا



         األساسٌة العمل مستوٌات ضمن المدّربة العاملة القوى من والنوعٌة الكمٌة التدرٌبٌة اإلحتٌاجات دراسة

فلسطٌن فً والتقنً المهنً والتدرٌب التعلٌم دعم -البلجٌكً المشروع  

III 
 

 فشق اٌجؾش ٚ اٌذساعخ

أػذد اٌذساعخ ثزضبفش اٌغٙٛد اٌٛط١ٕخ ٚاٌّؾ١ٍخ إٌّبطم١خ ٚثخجشاد ٚط١ٕخ فٍغط١ٕ١خ ِٓ أعً رؾذ٠ذ 

االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ اٌى١ّخ ٚ إٌٛػ١خ ِٓ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ اٌفٍغط١ٕ١خ
1

ّششٚع رط٠ٛش األٌٚٝ ٌ. ٟٚ٘ اٌخطٛح 

ٚرٕف١ز ٚصاسح اٌزشث١خ  ٍزؼ١ٍُ ٚاٌزذس٠ت إٌّٟٙ فٟ فٍغط١ٓ ثز٠ًّٛ ِٓ اٌؾىِٛخ اٌجٍغ١ى١خاٌزذس٠ج١خ ٌ اٌجشاِظ

 ٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اٌفٍغط١ٕٟ. 

  :ٌٍذساعخ ٌغٕخ اٌزؾض١ش ٚ اإلششاف اٌّشوض٠خأٚال: فش٠ك 

ٚاٌزمٍٕٟزؼ١ٍُ ٚاٌزذس٠ت إٌّٟٙ ٌ اٌزذس٠ج١خ اٌجشاِظرط٠ٛش ِذساء ِششٚع  – َ. ثغبَ طبٌؼ / َ. ٔظش غبُٔ .1
2
  

 ِغزشبس اٌّششٚع اٌٛطٕٟ ٌٍزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ ٚاٌزمٕٟ -َ. سٔذح ٘الي  .2

 ِذ٠ش دائشح اٌزذس٠ت إٌّٟٙ فٟ غشفخ رغبسح ٚطٕبػخ اٌمذط -أ. ٔبئٍخ ع٠ٍٛظ .3

 ِذ٠ش دائشح اٌزذس٠ت إٌّٟٙ فٟ غشفخ رغبسح ٚطٕبػخ ٔبثٍظ -أ. خبٌذ ِظٍؼ .4

 ِذ٠ش دائشح اٌزذس٠ت إٌّٟٙ فٟ غشفخ رغبسح ٚطٕبػخ ساَ اٌٍخ ٚ اٌج١شح -أ٠ّٓ ا١ٌّّٟأ.  .5

 ِذ٠ش دائشح اٌزذس٠ت إٌّٟٙ فٟ غشفخ رغبسح ٚطٕبػخ اٌخ١ًٍ -أ. ر١غ١ش اعؼ١ذ .6

 ِىزت اٌّششٚع ِذ٠شحثبٌزٕغ١ك ٚاإلعٕبد أ. ١ٍ٘ذا ػٛاد /  ذٚلبِ

 صب١ٔب:  فشق اإلششاف اٌّؾ١ٍخ:

 هسٌج االضراف اهيضبفؼج االضرافهسٌج  اهيضبفؼج
 ٌبئوج سّٖوس -1 اهلدس

 يٕ ؿيٖرث -2

 فرٌشٖس غرفَ -3

 ُبٌٕ غّضج -4

 ّٖشف ؼبُر -5

 يبزً اهسـترٔ -6

 ّظفٕ اهخيٖيٕ -7

 اهيٖيٕ  اٖيً -1 راى اهلل ّاهتٖرث

 ضذٌبّٔ شيٖر -2

 شاليج شوٖى -3

 ضّاتنج خبهد -4

 اهتػراً اهفخبش ؿتد -5

 ضيدث اتّ شبئد -6

 غّضج ايسد -7
 خبهد يظوص -1 ٌبتوس

 ضشبى ضسبّٔ -2
 يٌظّر اهشـدٔ -3
 اٖبد اهتٖضبّٔ -4
 اتراُٖى ؤتّ ضسوج -5
 ؿتد اهضفٖؼ ظالضبح -6

 

 خٖشٖر اشـٖد -1 اهخوٖل

 ُضبى اهنرنٕ  -2
 يبسدث ؿيرّ -3

 ٌبظر اهٌيّرث  -4
 اضرف اهظغٖر -5

 ٌتٖل اهٌخضج -6

 شبئد اهضرتبّٔ -7
 

 

                                                
1
 المتعلق بالمنهجٌة آلٌة عمل الفرق المختلفة. 4.7ٌوضح الجزء   

2
مدٌر المشروع  -م. نصر غانمتطوٌر البرامج التدرٌبٌة. والمستشار المحلً ل وحالٌا– 63/44/5343حتى  مدٌر المشروع السابق –م. بسام صالح   

 .4/45/5344منذ  الحالً
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 صبٌضب: اٌفشق اٌزم١ٕخ ٚاٌّؾ١ٍخ فٟ اٌّؾبفظبد:

ِٚذخٍٟ اٌج١بٔبد ثّؾبفظبد اٌمذط، ٔبثٍظ، ساَ هللا ٚرُ رشى١ً اٌفشق اٌّؾ١ٍخ، ٚاٌجبؽض١ٓ ا١ٌّذا١١ٔٓ، 

 ٚاٌج١شح، اٌخ١ًٍ. ٚرٌه ثئششاف اٌٍغبْ اٌّؾ١ٍخ ف١ٙب ، ُٚ٘:

 اهتٖبٌبح ّيدخو ًّاهتبضذ اهيضبفؼج
 كّاس  ُبضى ؿتد اهرزاق -1 اهلدس

 ٌدْ شوٖى ؿٌبخٕ  -2
 سيبٌج ضبخى اهغّل  -3
  ؿرًٖ ؤضيد اتّ غٌبى -4
 غضٓ خبهد ؿتد اهلل رتٖؾ  -5
  غٖد ؿزح شيٖر ؿزح -6

 رائدث ؿيراً ضبهّة -1

 ضضرّرٔ اضيد ّغبش -1 ٌبتوس
 ؤرٖز ؤٌٖس ؿٖشٓ  -2
 الٌب تِبء اهدًٖ فبرس -3
 يسدّهًٖ ؿزح رّاستج -4

 ٌـٖى ٌغبل ٌـٖى يوضٖس -1

  اهلبدر ؿتد سيٖل يفٖد -1 راى اهلل ّاهتٖرث

 ّضضج ٖبشًٖ ؿوٕنيبل  -2

 ضضبدث اهفخبش ؿتد شٌّٖب -3

  ضٖىاهر ؿتد يضيّد يٖبدث -4

  يضيد يّشٓ رزق -5

 اهلل ؿػب يضيّد ّشٖوج -1

  اتراُٖى اهدًٖ ؿز الرا -2

 

 ضضدث يضيد اهزرّ -1 اهخوٖل
 غٖبء ؤضيد اهسـترٔ -2
 اٖيبً يضيّد خيٖيٕ -3

 ٌّر يضيد اشـٖد    -4

 ذبئر رضبد اهظغٖر -1

رذل١ك اٌج١بٔبد اٌّذخٍخ إٌٝ اٌؾبعٛة ٚاعزخشاط اٌغذاٚي فٟ  سعبء إٌزشخ ِشوض٠ب اٌغ١ذحٚلذ عبّ٘ذ 

 اٌّطٍٛثخ

 0101 تشرٌن ثانً-آذار :جرٌت فٌها الدراسةأ الفتره الزمنٌة التً
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 شىش ٚ رمذ٠ش
 

، ونخص الوجود  حٌزلى إخراج هذه الدراسة بإ همسأٌود فرٌق البحث شكر جمٌع من 

 بالسٌد اإلدارة العامة للتعلٌم المهنً و التقنً فً وزارة التربٌة و التعلٌم العالً ممّثلة   بالذكر

 ، زٌاد جوٌلس/ مدٌر عام التعلٌم المهنً والتقنً  م.

بالسٌد جاك  ممّثلة   BTC للوكالة البلجٌكٌة للتنمٌة والتطوٌر  كما ونتوجه بالشكر

واللجنة التوجٌهٌة للمشروع  ماثٌوس رٌسلر،الخبٌر العالمً و النفان،والسٌد وٌلً دٌلمٌر

اللجنة، ومدٌر عام التعلٌم المهنً ممثلة بمعالً وزٌرة التربٌة والتعلٌم العالً/ رئٌسة 

ومدٌر عام التدرٌب المهنً بوزارة العمل، ومدٌر عام  اتحاد الغرف التجارٌة  والتقنً،

 والصناعٌة و الزراعٌة الفلسطٌنٌة، ومدٌر عام اتحاد الصناعات الفلسطٌنٌة.

اٌمذط ٚٔبثٍظ فً محافظات  للغرف التجارٌة والصناعٌةكما نتوجه بجزٌل الشكر  

على جهودهم إلنجاح هذه  ممثلة برإسائها ومدرائها وموظفٌها  اٌج١شح -هللا اٌخ١ًٍ ٚساَ ٚ

 الدراسة.

الطالب واألهالً والخرٌجٌن والمدارس لى جمٌع والتقدٌر إ شكرالؤسمى آٌات نتوجه بوكما 

المختلفة الذٌن شاركوا بالدراسة  ومإسسات التعلٌم و التدرٌب المهنً والمنشآت اإلقتصادٌة

 .درا أساسٌا للمعلومات واالتجاهات التً بنٌت علٌها الدراسةشكلوا مص و

العمل المٌدانً ومدخلً البٌانات و لجان اإلشراف بالمحافظات   رقكما نتوجه بالشكر لف

 على جهودهم الحثٌثة المبذولة إلنجاح الدراسة.
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 بحسب المحافظة

57 

 58 للطلبة واألهالً حسب المحافظة فً التعلٌم بعد إنهاء الثانوي: مدى تفضٌل اإلستمرار 6.6الشكل 

 58 التعلٌم الثانوي للطلبة واألهالً بعد إنهاء العالً التعلٌم  : مدى تفضٌل نوع6.7الشكل 

 58 : التغٌٌر فً اإللتحاق بمإسسات التعلٌم والتدرٌب المهنً حسب احصاءات المإسسات6.8الشكل 

والجهات التً تإثر من وجهة نظر الطالب  التدرٌبً-التعلٌمًلتحاق بالمسار اإلعلى إتخاذ قرار بجهات اخرى  الطلبة تؤثر: مدى 6.9الشكل 

 واالهل

59 

 :5 بحسب المحافظة عن مإسسات التعلٌم والتدرٌب المهنًة فكر: نسبة الطلبة الذٌن لدٌهم  :.6الشكل 

 :5 :  مدى المعرفة بمإسسات التعلٌم و التدرٌب المهنً للراغبٌن باإللتحاق حسب المحافظة;.6الشكل 

 :5 النسب المئوٌة -: وسائل معرفة الطالب بالتعلٌم و التدرٌب المهنً>.6الشكل 

 ;5 النسب المئوٌة -: وسائل معرفة األسر بالتعلٌم و التدرٌب المهن6.43ًالشكل 

 ;5 : التوزٌع النسبً السباب اختٌار التعلٌم و التدرٌب المهنً للطلبة حسب المحافظة  6.43الشكل 

 >5 اب اختٌار التعلٌم و التدرٌب المهنً لألسراسب 6.44الشكل 

 >5 حسب الجنس و المحافظة بإنشاء مشروع خاصالطلبة رغبة : 6.45الشكل 

 63 : الخٌار األول للتخصص للراغبٌن/ات باإللتحاق بالتعلٌم و التدرٌب المهن6.46ًالشكل 

 63 ابنائها بالتعلٌم و التدرٌب المهنً: الخٌار األول للتخصص لالسر التً ترغب بالتحاق 6.47الشكل 

 64 : نسبة الخٌار األول للتخصص للفتٌات من النسبة الكلٌة للطلبة للراغبٌن/ات باإللتحاق بالتعلٌم و التدرٌب المهنً حسب التخصص6.48الشكل 

 65 لمهنً : اولوٌة الخٌار األول للتخصص للفتٌات الراغبات باإللتحاق بالتعلٌم و التدرٌب ا6.49الشكل 

 65 : اولوٌة الخٌار األول للتخصص للذكور الراغبٌن باإللتحاق بالتعلٌم و التدرٌب المهنً :6.4الشكل 

 66 : سبب عدم الرغبة باإللتحاق بالتعلٌم و التدرٌب المهنً من الطالب و اإلسرة;6.4الشكل 

 66 : اقتراحات تطوٌرٌة من الطالب و األسرة>6.4الشكل 

 >6 توزع عٌنة مإسسات التعلٌم و التدرٌب المهنً بحسب نوع المإسسة و المحافظة: 7.4شكل 

 >6 : توزع عٌنة مإسسات التعلٌم و التدرٌب المهنً بحسب التخصص7.5شكل 

 74 : االهمٌة النسبٌة لمٌزات التدرٌب على المهنة فً المإسسات بحسب التخصص7.6شكل 

 75 التدرٌب على المهنة فً المإسسات بحسب التخصص : األهمٌة النسبٌة لمعٌقات7.7شكل رقم 

 75 : األهمٌة النسبٌة لمٌزات التدرٌب على المهنة فً المإسسات بحسب المحافظة7.8شكل  

 76 : األهمٌة النسبٌة لمعٌقات التدرٌب على المهنة فً المإسسات بحسب المحافظة7.8شكل رقم 

 76 ٌجٌن/الخرٌجات مقارنة باالعوام الماضٌةتغٌر نسب التوظٌف الحالٌة للخرال: :.7شكل 

 77 : التوزٌع النسبً للخرٌجٌن الذكور حسب العالقة بقوة العمل ونوع العمالة;.7الشكل 

 77 : التوزٌع النسبً للخرٌجات اإلناث حسب العالقة بقوة العمل ونوع العمالة>.7الشكل 

 78  مقارنة باألعوام الماضٌة التخصص: التغٌٌر فً نسب تشغٌل الخرٌجٌن بحسب  7.43الشكل 

 79 : إستعدادٌة المإسسات لتقدٌم خدمات لخرٌجٌها فً المحافظات المختلفة7.44الشكل 

 79 ٌهالخرٌجات التعلٌم والتدرٌب المهنً مإسسوترغب بتقدٌمها للخدمات التً تقدمها  :7.45الشكل 

 :7 لعمل فً المحافظات المختلفة: إستعدادٌة المإسسات لتقدٌم خدمات لسوق ا7.46الشكل 

 :7 سوق العمللات التعلٌم والتدرٌب المهنً مإسسوترغب بتقدٌمها لخدمات التً تقدمها ا :7.47الشكل 

 ;7 : استشارة سوق العمل من قبل مإسسات التعلٌم و التدرٌب المهنً فً المحافظات7.48الشكل 

 ;7 التعلٌم و التدرٌب المهنً : اإلستشارات التً تستفٌد منها مإسسات7.49الشكل 

 83 : اسباب التحاق الخرٌجٌن الذكور بالتعلٌم و التدرٌب المهنً بحسب المحافظة:8.4الشكل 

 84 : اسباب التحاق الخرٌجات اإلناث بالتعلٌم و التدرٌب المهنً بحسب المحافظة:8.5الشكل 

 85 افظة:: اسباب التحاق الخرٌجٌن الذكور للتخصص بحسب المح8.6الشكل 

 85 : اسباب التحاق الخرٌجات اإلناث بالتخصص بحسب المحافظة:8.7الشكل 

 87 : شكل عمالة الخرٌجٌن والخرٌجات بحسب المحافظة8.8الشكل 

 88 : توزٌع مشاركة الخرٌجٌن/ الخرٌجات فً القوى العاملة فً محافظة الخلٌل:8.9الشكل 

 88 الخرٌجات فً القوى العاملة فً محافظة نابلس:: توزٌع مشاركة الخرٌجٌن/ :.8الشكل 

 89 : توزٌع مشاركة الخرٌجٌن/ الخرٌجات فً القوى العاملة فً محافظة القدس:;.8الشكل 

 :8 : توزٌع مشاركة الخرٌجٌن/ الخرٌجات فً القوى العاملة فً محافظة رام هللا و البٌره>.8الشكل 

 :8 لٌن فً المحافظات المختلفة بالتخصص:ارتباط عمل الخرٌجٌن العام8.43الشكل 

 ;8 : ارتباط عمل الخرٌجات العامالت فً المحافظات المختلفة بالتخصص8.44الشكل 

 ;8 : الواقع العملً للخرٌجن/ الخرٌجات بحسب التخصص: 8.45الشكل 

 >8 : ارتباط عمل الخرٌجٌن والخرٌجات بالتخصص حسب التخصص8.46الشكل 

 >8 اسباب العمل بغٌر التخصص للخرٌجٌن و الخرٌجات: 8.47الشكل 

 93 : التوزٌع النسبً لطرق حصول الخرٌجٌن و الخرٌجات العاملٌن على العمل8.48الشكل 

 96 : الخرٌجٌن/ات اللذٌن ارادوا انشاء مشروع خاص ولم ٌتمكنوا من ذلك 8.49الشكل
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 ;9 لتوقعات الخرٌجٌن و الخرٌجات: مدى تلبٌة التعلٌم و التدرٌب المهنً :8.4الشكل رقم 

 ;9 : استفادة الخرٌج من خدمات مإسسات التعلٌم و التدرٌب المهنً;8.4الشكل 

 ;9 ات التعلٌم والتدرٌب المهنً مإسسٌستفٌد منها او ٌرغب باإلستفادة منها الخرٌج/ة من  لخدمات التً : ا>8.4الشكل

 3: ؤة: توزٌع المنشآت بحسب ملكٌة المنش9.4.4الشكل 

 3: : توزٌع المنشآت بحسب الوضع القانونً للمنشؤة9.4.5الشكل 

 3: : توزٌع المنشآت بحسب عدد سنوات عمل المنشؤة9.4.6الشكل 

 3: الخدمات الرئٌسٌة للمنشؤة/ مجاالت عمل المنشؤة 9.4.7الشكل 

 4: توزٌع المنشآت بحسب القطاع/ المجال الذي تعمل به المنشؤة 9.4.8الشكل 

: التوزٌع النسبً للمنشآت حسب فئة عدد العاملٌن و العامالت لدٌها وحسب عدد خرٌجً و خرٌجات التعلٌم و التدرٌب المهنً 9.5.4الشكل 

 من العاملٌن و العامالت لدٌهم

:4 

 5: : عدد العاملٌن المدربٌن من خرٌجً تعلٌم وتدرٌب مهنً وتقنً بحسب المستوى9.5.5الشكل 

 5: حاب العمل من خرٌجً مستوٌات التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً بحسب المستوى: اص9.5.6الشكل 

 6: : مدى تفضٌل اصحاب العمل توظٌف خرٌجٌن من مإسسات التعلٌم و التدرٌب المهنً و التقنً حسب المحافظة9.5.7الشكل 

 9: ( حسب الجنس5346-5344للسنوات القادمة )( والمتوقع من القوى العاملة المدربة 5343: العدد الحالً ) 9.6.4الشكل 

 :: ( حسب المحافظة والجنس5346-5344( والمتوقع من القوى العاملة المدربة للسنوات القادمة )5343: العدد الحالً ) 9.6.5الشكل 

 :: ( حسب القطاع والجنس5346-5344( والمتوقع من القوى العاملة المدربة للسنوات القادمة )5343: العدد الحالً ) 9.6.6الشكل 

 ;: ( حسب القطاع والمحافظة5346-5344( والمتوقع من القوى العاملة المدربة للسنوات القادمة )5343: العدد الحالً) 9.6.7الشكل 

 >: قطاع الكهرباء ( لمهن المختلفة ف5346ً-5344( والمتوقع من القوى العاملة المدربة للسنوات القادمة )5343: العدد الحالً ) 9.6.8الشكل 

( لمهن المختلفة فً قطاع 5346-5344( والمتوقع من القوى العاملة المدربة للسنوات القادمة )5343: العدد الحالً ) 9.6.9الشكل 

 اإللكترونٌات

;3 

لمختلفة فً قطاع ( لمهن ا5346-5344( والمتوقع من القوى العاملة المدربة للسنوات القادمة )5343: العدد الحالً ) :.9.6الشكل 

 اإلتصاالت

;4 

( لمهن المختلفة فً قطاع أنظمة 5346-5344( والمتوقع من القوى العاملة المدربة للسنوات القادمة )5343: العدد الحالً ) ;.9.6الشكل 

 المعلومات

;5 

( لمهن المختلفة فً قطاع ادارة 5346-5344( والمتوقع من القوى العاملة المدربة للسنوات القادمة )5343: العدد الحالً ) >.9.6الشكل 

 المكاتب

;6 

: المهارات واإلتجاهات الشخصٌة التً ٌتوقعها صاحب العمل فً العمالة المهنٌة المدربة ) النسبة تمثل عدد اصحاب العمل من 9.7.4الشكل 

 العدد اإلجمالً للمنشآت(

;8 

صاحب العمل فً العمالة المهنٌة المدربة ) النسبة تمثل عدد اصحاب العمل من : المهارات واإلتجاهات المهنٌة التً ٌتوقعها 9.7.5الشكل 

 العدد اإلجمالً للمنشآت(

;; 

: المهارات واإلتجاهات المهنٌة المتخصصة )للمنشآت التً تعمل فً مجال الصٌانة و التصنٌع(  التً ٌتوقعها صاحب العمل فً 9.7.6الشكل 

 تمثل عدد اصحاب العمل من العدد اإلجمالً للمنشآت(العمالة المهنٌة المدربة ) النسبة 

<3 

 4> : المهارات واإلتجاهات المهنٌة المتخصصة ) مجال ادارة المكاتب( التً ٌتوقعها صاحب العمل فً العمالة المهنٌة المدربة 9.7.7الشكل 

المهنٌة المدربة ) النسبة تمثل عدد اصحاب العمل من  : المهارات واإلتجاهات االدارٌة التً ٌتوقعها صاحب العمل فً العمالة9.7.8الشكل 

 العدد اإلجمالً للمنشآت(

<6 

 9> : نسبة المنشآت التً استفادت و تستفٌد وترغب باإلستفادة من مإسسات التعلٌم و التدرٌب المهن9.8.4ًالشكل 

 9> ات التعلٌم والتدرٌب المهنًمإسسمن  ٌستفٌد منها او ٌرغب باإلستفادة منها اصحاب العمل لخدمات التً : ا9.8.5الشكل 

 :> : نسبة المنشآت اإلقتصادٌة التً لدٌها وحدة تدرٌب وتلك التً تخطط إلنشاء وحدة تدرٌب9.8.6الشكل 

 444 : طرٌقة حصول الخرٌجٌن على عمل حسب الجنس4.:الشكل 

 لبئّخ األطش

 4      بحسب األولوٌة: دولة مجتمعة 69: قائمة المهن العالمٌة التً تنقص 4.4اطار 
 :4 ضمن المستوٌات األساسٌة الثالث -الى التصنٌف العربً المعٌاري للمهن : مهن الكهرباء5. 4إطار 

 :4 ضمن المستوٌات األساسٌة الثالث -استنادا الى التصنٌف العربً المعٌاري للمهن : مهن واعمال اإللكترونٌات )صٌانة او بٌع اوتركٌب(5.5اطار 

 ;4 ضمن المستوٌات األساسٌة الثالث -استنادا الى التصنٌف العربً المعٌاري للمهن : مهن واعمال اإلتصاالت اإلتصاالت5.6اطار 

 ;4 ضمن المستوٌات األساسٌة الثالث -استنادا الى التصنٌف العربً المعٌاري للمهن : مهن واعمال تكنولوجٌا المعلومات5.7اطار 

 >4 ضمن المستوٌات األساسٌة الثالث -استنادا الى التصنٌف العربً المعٌاري للمهن المكاتب مهن واعمال ادارة 5.8اطار 

 63 : خٌارات التخصصات للراغبٌن باإللتحاق بالتعلٌم والتدرٌب المهن6.4ًاطار 

 69 فئات مستوى العمل المهنً:  7.4اطار 

 73 التدرٌب المهنً بحسب المإسسات: أولوٌات اإلقبال على التخصصات فً مإسسات التعلٌم و 7.5اطار 

 98 : مسارات مهنٌة لخرٌجٌن8.4اطار 

 6: : اسباب تفضٌل المنشآت توظٌف خرٌجٌن من مإسسات التعلٌم و التدرٌب المهنً و التقنً مقارنة مع غٌر الخرٌجٌن9.4اطار رقم 

 8: : اسباب استعداد أوعدم استعداد المنشآت لزٌادة عدد اإلناث9.5اطار رقم 
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فلسطٌن فً والتقنً المهنً والتدرٌب التعلٌم دعم -البلجٌكً المشروع  

XI 
 

 8; : اولوٌة المهارات واإلتجاهات الشخصٌة التً ٌتوقعها صاحب العمل فً العمالة المهنٌة المدربة9.7.4اإلطار 

 9; : اولوٌة المهارات واإلتجاهات الشخصٌة التً ٌتوقعها صاحب العمل فً العمالة المهنٌة المدربة حسب مجال عمل المنشؤة9.7.5اإلطار 

 9; المهارات واإلتجاهات الشخصٌة التً ٌتوقعها صاحب العمل فً العمالة المهنٌة المدربة حسب القطاع: اولوٌة 9.7.6اإلطار 

 :; : اولوٌة المهارات واإلتجاهات الشخصٌة التً ٌتوقعها صاحب العمل فً العمالة المهنٌة المدربة حسب المحافظة9.7.7اإلطار 

 ;; نٌة التً ٌتوقعها صاحب العمل فً العمالة المهنٌة المدربة: اولوٌة المهارات واإلتجاهات المه9.7.8اإلطار 

 >; : اولوٌة المهارات واإلتجاهات المهنٌة التً ٌتوقعها صاحب العمل فً العمالة المهنٌة المدربة حسب المحافظة9.7.9اإلطار 

 3> الصٌانة و التصنٌع: -العمالة المهنٌة المدربة: اولوٌة المهارات واإلتجاهات المهنٌة التً ٌتوقعها صاحب العمل فً :.9.7اإلطار 

: اولوٌة المهارات واإلتجاهات المهنٌة المتخصصة )الصٌانة و التصنٌع( التً ٌتوقعها صاحب العمل فً العمالة المهنٌة المدربة ;.9.7اإلطار 

 حسب المحافظة

<4 

 4> رة مكاتب التً ٌتوقعها صاحب العمل فً العمالة المهنٌة المدربةادا -: اولوٌة المهارات واإلتجاهات المهنٌة المتخصصة>.9.7اإلطار 

 5> : اولوٌة المهارات واإلتجاهات اإلدارٌة التً ٌتوقعها صاحب العمل فً العمالة المهنٌة المدربة حسب المحافظة9.7.43اإلطار 

 6> ل فً العمالة المهنٌة المدربة: اولوٌة المهارات واإلتجاهات اإلدارٌة التً ٌتوقعها صاحب العم9.7.44اإلطار 

 7> : اولوٌة المهارات واإلتجاهات الشخصٌة التً ٌتوقعها صاحب العمل فً العمالة المهنٌة المدربة حسب القطاع المباشر9.7.45اإلطار  

 7> المدربة حسب القطاع غٌر المباشر: اولوٌة المهارات واإلتجاهات الشخصٌة التً ٌتوقعها صاحب العمل فً العمالة المهنٌة 9.7.46اإلطار 

 8> : اولوٌة المهارات واإلتجاهات اإلدارٌة التً ٌتوقعها صاحب العمل فً العمالة المهنٌة المدربة حسب المحافظة9.7.47اإلطار 

 ;> : اقتراحات لتفعٌل دور مإسسات التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقن9.8.4ًاطار 

 >> خرجات التعلٌم و التدرٌب المهنً و التقنً مع سوق العمل)األكثر تكرارا(: اقتراحات لربط م9.8.6اطار 

 : زٌادة مساهمة سوق العمل بتطوٌر مخرجات التعلٌم والتدرٌب المهنً و التقن9.8.7ًاطار 
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 لبئّخ اٌّظطٍؾبد اٌّغزخذِخ

 :2009مسح القوى العاملة  -الفلسطٌنًالجهاز المركزي االحصائً أوال: تعرٌفات مرتبطة بالقوى العاملة: المصدر 

 سنة فاكثر  48القوة البشرٌة : جمٌع االفراد فً االراضً الفلسطٌنٌة والذٌن اتموا 

العمل : هو الجهد المبذول فً جمٌع االنشطة التً ٌمارسها االفراد بهدف الربح او الحصول على اجرة معٌنة سواء كانت على شكل 

و بالمٌاومة او بالقطعة او نسبة من االرباح او سمسرة او غٌر ذلك من الطرق ، كذلك فان العمل دون راتب شهري او اجرة اسبوعٌة ا

اجرا عائد فً مصلحة مشروع او مزرعه للعائلة تدخل ضمن مفهوم العمل اذا كانت طبٌعة العمل معتادرة ، وال تعتبر االنشطة المعتادة 

 ر دون اجر عمل .للفرد فً االعمال التطوعٌة والخٌرٌة لدى الغٌ

العامل : الفرد الذي ٌباشر شغال او عمال معٌنا ولو لساعه واحدة خالل فترة االسناد الزمنً سواء كان لحساب الغٌر باجر او لحسابة او 

 بدون اجر فً مصلحة العائلة ، وٌصنف العاملون فً المجموعات التالٌة : 

ٌملك جزء منها )شرٌك ( وٌعمل تحت اشرافه او لحسابه مستخدم  صاحب عمل : هو الفرد الذي ٌعمل فً منشاة ٌملكها او -4

واحد على االقل باجر ، وٌشمل ذلك اصحاب العمل الذٌن ٌدٌرون مشارٌع او مقاوالت خارج المنشآت بشرط ان ٌعمل تخت 

ب عمل حتى ولو اشرافهم او لحسابهم مستخدم واحد على االقل باجر ، وال ٌعتبر حملة االسهم فً الشركات المساهمة اصحا

 عملوا فٌها 

 ٌعمل لحسابه : هو الفرد الذي ٌعمل فً منشاة ٌملكها او ٌملك جزء منها )شرٌك (ولٌس بالمنشاة اي مستخدم ٌعمل باجر  -5

مستخدم باجر : هو الفرد الذي لحساب فرد اخر او لحساب منشاة او جهة معٌنة وتحت اشرافها وٌحصل مقابل عمله على اجر  -6

على شكل راتب شهري او اجرة اسبوعٌة او على القطعة او اي طرٌقة دفع اخرى ،وٌندرج تحت ذلك محدد سواء كان 

 العاملون فً الوزارات والهٌئات الحكومٌة والشركات باالضافة الى الذٌن ٌعملون باجر فً مصلحة للعائلة .

صلحة او مزرعه للعائلة وال ٌتقاضى عضو اسرة غٌر مدفوع االجر : هو الفرد الذي لحساب العائلة ، اي فً مشروع او م -7

 نظٌر ذلك اي اجرة ولٌس له نصٌب فً االرباح .

العمالة : تشمل هذه الفئة كل من ٌنطبق علٌه مفهوم العمالة ، اي جمٌع االفراد الذٌن ٌنتمون لسن العمل ) القوة البشرٌة ( وٌعملون ، 

هم او فً مصالخهم الخاصة ، باالضافة العضاء االسرة غٌر مدفوعً وٌضم ذلك اصحاب العمل ، المستخدمٌن باجر ، العاملٌن لحساب

 االجر .
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البطالة )حسب مقاٌٌس ومعاٌٌر منظمة العمل الدولٌة ( : تشمل هذه الفئة جمٌع االفراد الذٌن ٌنتمون لسن العمل ولم ٌعملوا خالل فترة 

عمل وقاموا بالبحث عنه باحدى الطرق مثل مطالعة الصحف ، االسناد فً اي نوع من االعمال ، وكانوا خالل هذه الفترة مستعدٌن لل

 التسجٌل فً مكاتب االستخدام ، سإال االصدقاء واالقارب او غٌر ذلك من الطرق . 

البطالة ) التعرٌف الموسع ( : لقد تم احتساب عدد العاطلٌن عن العمل فً التعرٌف الموسع باضافة االفراد حارج القوى العاملة بسبب 

 من البحث عن عمل الى العاطلٌن عن العمل حسب مقاٌٌس منظة العمل الدولٌة .الٌاس 

النشٌطون اقتصادٌا ) القوى العاملة ( : تشمل هذه المجموعه جمٌع االفراد الذٌن ٌنتمون لسن العمل وٌنطبق علٌهم مفهوم العمالة او 

 البطالة .

ٌنً: المصدر المستوٌات المهنٌة بحسب الهٌئة العلٌا للتعلٌم والتدرٌب المهنً ثانٌا: تعرٌفات مرتبطة بالتعلٌم و التدرٌب المهنً الفلسط

 والتقنً فً فلسطٌن:

 اإلعداد تدرٌب قصٌر فً موقع العمل او احد مراكز التدرٌب المهنً )اقل من سنة(المستوى األول:العامل محدود المهارة : 

 مراكز التدرٌب المهنً او فً مدرسة صناعٌة )دون خبرة( )من سنة : إعداد مهنً متخصص فً المستوى الثانً:العامل الماهر

 الى سنتٌن (

 ًإعداد مهنً فً مستوى المرحلة الثانوٌة باإلضافة إلى فترة مناسبة من ممارسة العمل والخبرة المستوى الثالث:العامل المهن :

 المٌدانٌة 

 ًبعد باالضافة الى فترة مناسبة من الممارسة والخبرة العملٌة: اعداد مهنً فً مستوى كلٌات المجتمع المستوى الرابع: التقن ،

 المرحلة الثانوٌة

 ًاعداد وتؤهٌل جامعً باالضافة الى فترة مناسبة من الممارسة والخبرة العملٌة المستوى الخامس:اإلختصاص : 

المصدر: سلسة دراسات معهد أبحاث السٌاسات اإلقتصادٌة الفلسطٌنً ماس  للمشارٌع )   ثالثا: تعرٌفات مرتبطة بالمنشآت اإلقتصادٌة

 .2009ص. ص. م( 

ال ٌوجد تعرٌف رسمً محدد للمشارٌع )ص.ص.م( فً فلسطٌن،اال ان غالبٌة   ص.ص.م: الصغٌرة جدا و الصغٌرة  والمتوسطة: 

لهامة لها حٌث اعتبرت ان المنشات الصغٌرة جدا هً تلك التً ٌقل عدد اإلقتصادٌن ٌتفقوا على ان حجم العمالة هو احد المإشرات ا

 . 53بٌنما المتوسطة هً تلك التً ٌقل عدد العاملٌن فٌها عن  >-8، والصغٌرة  من 8العاملٌن فٌها عن 
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 ٍِخض رٕف١زٞ

غيً اهلػبؿبح ّاهيسبٝح خػّٖر اهيّارد اهتضرٖج ُذٍ خػّث ؤّهٖج ُّبيج تبخسبٍ  دراشبح اٝضخٖبسبح اهخدرٖتٖجخـختر 
ضٖد  ّخّكـبح اهفئبح اهيشخِدفج يً ٌؼبى اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ اهفوشػٌٖٕ، هخٞئى اضخٖبسبح شّق اهـيلاهيشخِدفج 

وخرّر تخّظٖبح خشِى فٕ خػّٖر اهترايز اهخدرٖتٖج هيئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ؿوٓ اخخٞل هُذٍ اهدراشج خِدل 
ّخـختر  ٖخٞئى يؾ اضخٖبسبح شّق اهـيل ّاّهّٖبح اهفئج اهيشخِدفج ّغيً اُٙدال ّاٛشخراخٖسٖبح اهّػٌٖج.يضبرتِب تيب 

 ُذٍ اهدراشج تضسيِب ّ ضيّهٖخِب دراشج ّػٌٖج ُبيج هوخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ فٕ فوشػًٖ.

 فٕ فوشػًٖ، ّاهذٔ ٖيذل اهضرانج يب تًٖ خى خٌفٖذ ُذٍ اهدراشج نسزء يً اهيضرّؽ اهتوسٖنٕ هدؿى اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ
تبهخـبًّ ج هوخٌيٖج، اهتوسٖنٖ اهّنبهجيؾ  ،اٛدارث اهـبيج هوخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ّاهخلٌٕ –ّزارث اهخرتٖج ّ اهخـوٖى اهفوشػٌٖٖج 

 ،هخوٖل ٌّبتوس(، اهلدس، ا ّ اهتٖرثراى اهلليضبفؼبح يؾ اهغرل اهخسبرٖج اهظٌبؿٖج اٝرتـج فٕ يٌبػق خٌفٖذ اهيضرّؽ )
تبهخـبًّ يؾ اهضرنبء اهّػًٌٖٖ يً ّزارث اهـيل اهفوشػٌٖٖج ّ اخضبد اهظٌبؿبح اهفوشػٌٖٖج ّ اخضبد اهغرل اهخسبرٖج 

يً ّزارث اهـيل اهفوشػٌٖٖج ّ اخضبد اهظٌبؿبح اهفوشػٌٖٖج ّ اخضبد اهغرل  ّتيشبُيج اهضرنبء ّاهظٌبؿٖج اهفوشػٌٖٖج.
ؿوٓ اهيشخّْ اهيضوٕ يً يئششبح خـوٖى ّ خدرٖة يٌِٕ ّ  ؤظضبة اهـٞكج ّتيشبُيجٖج. اهخسبرٖج ّ اهظٌبؿٖج اهفوشػٌٖ

 يٌضإح اكخظبدٖج ؿبيوج غيً اهلػبؿبح اهيشخِدفج.

خِدل ُذٍ اهدراشج تضنل ؿبى اهٓ خضدٖد ّخضوٖل اٝضخٖبسبح اهخدرٖتٖج اهنيٖج ّاهٌّؿٖج هولّْ اهـبيوج اهيدرتج غيً 
خنٌّهّسٖب ّاٝخظبٝح، ّاٝهنخرٌّٖبح، ّاهنِرتبء، كٖد اهدراشج ّاهخٕ خضيل  يسبٝحاهؿبح ّلػبهو يشخّٖبح اهـيل اٙشبشٖج

تيب ٖخٞئى يؾ اضخٖبسبح شّق اهـيل ّاّهّٖبح اهفئج اهيشخِدفج ّغيً اُٙدال ّاٛشخراخٖسٖبح  ّادارث اهينبخة، اهيـوّيبح
 . اهيخخوفجاهيشخِدفج  اهلػبؿبحّّّاكؾ اهيضبفؼبح  اهّػٌٖج

ُدفح اهيٌِسٖج اهيخـددث اٙدّاح اهّظّل اهٓ يـوّيبح نيٖج ّ ٌّؿٖج هخضلٖق سيٖؾ اُدال اهدراشج يً خٞل ّكد 
اشخيبراح هوػٞة ّ اهػبهتبح ّاُٙل، ّيً خٞل اشخيبراح هيئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّاشخيبراح اهخرٖسًٖ 

يشخِدفج. ّخٞ خضوٖل اهٌخبئز ؿلد يسيّؿبح تئرٖج يؾ ّؤخرْ ٙظضبة اهـيل فٕ اهيضبفؼبح اٙرتؾ غيً اهخخظظبح اه
ييذوًٖ يً شّق اهـيل ّاهخرٖسًٖ فٕ اهيضبفؼبح اهيخخوفج ّكد خرافق ذهم يؾ دراشج اظداراح يضوٖج ّ اكوٖيٖج ّؿبهيٖج 

ٖل ادتٖبح يرختػج اكخظبدٖج ّ يخـولج ٖبهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ، نيب ّ اهلٖبى تيشص هيئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّخضو
 تبهدراشج يضوٖج ّ اكوٖيٖج ّ ؿبهيٖج، ّيً ذى ؿلد ّرضج ٌِبئٖج هـرع اهٌخبئز ّنخبتج اهخلرٖر.

رتؾ ّ اهخٕ هوضرنبء اهيضوًٖ اهغرل اهخسبرٖج ّاهظٌبؿٖج فٕ اهيضبفؼبح اٙاهيضبرنج اهفبؿوج ّكد اؿخيدح اهيٌِسٖج يتدؤ  
تبهدراشج خى خدرٖة نّادرُب ّاضرانِى تبهـيل، نيب ضبرنح ضرنبء ضٖد هوّتٌبء اهلدراح  ،شبُيح تسيٖؾ ؤسزاء اهـيل

بح اهيٌِٕ فٕ اهيضبفؼ اهدراشج ّ يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة كٖد اهوسبً اهيضوٖج ّاهييذوج يً كتل اهلػبؿبح اٛكخظبدٖج 
اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح، ّيئششبح اشخيبرث يـتئج يً اهػٞة ّ اُٙبهٕ،  2298ّتبهخبهٕ اشخٌدح اهٌخبئز اهٓ . اهيشخِدفَ

اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ، ّيٌضإح اكخظبدٖج خيذل شّق اهـيل اهـبيوج فٕ اهلػبؿبح اهيشخِدفج ّخّؼل ؿبيوًٖ/اح  فٕ 
ضخط يً اهخرٖسًٖ  150اهيضبفؼبح اهيشخِدفج، ضنوح اشخيبراح شّق اهـيل ٌظفِى. نيب ّاشخٌدح اهٌخبئز اهٓ اشخضبرث 

 اكخظبدٖج ّ ييذوٕ يئششبح خـوٖى ّ خدرٖة يٌِٕ، تضنل ٌّؿٕ هخفشٖر اهٌخبئز ّاهيضبرنج تبهخضوٖل.ّاهخرٖسبح ّيٌضإح 
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 ٌبتوس،يضبفؼج اهخوٖل ّيضبفؼج اهلدس،  يضبفؼج ،ّ اهتٖرث  راى اهلليضبفؼج  اهيشخِدفج: اهيضبفؼبحسيٖؾ  اهدراشجضيل خ 
 خنٌّهّسٖب اهيـوّيبحّاٝخظبٝح، ّاٝهنخرٌّٖبح، ِّرتبء، اهنكٖد  اهدراشج:  يسبٝح اهّ اٛكخظبدٖج لػبؿبحاهنيب خضيل 

 .اشخٌبدا اهٓ اهخظٌٖل اهـرتٕ اهيـٖبرٔ، يلشيج اهٓ يسبٝح فرؿٖج ّادارث اهينبخة

تٌٖح اهٌخبئز ارٌفبؽ ٌشة رفتج اهػوتج انيبل خـوٖيِى ّ خدرٖتِى اهيٌِٕ ّ اُٝل اهرافتًٖ تبهخضبق  ٔزبئظ اٌطٍجخ ٚ األً٘:
% يً >7% يً اهػوتج اتدّا رفتج تبٝهخضبق تيرانز اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّ >6اتٌبئِى تبهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ، 

ضشة اهيضبفؼبح ّ خيٖزح هظبهص اهخـوٖى اهيٌِٕ. ّكد تٌٖح اهٌخبئز  اُٙل اتدّا ُذٍ اهرفتج ٙتٌبئِى، ّكد اخخوفح ُذٍ اهٌشة
يـرفج اهػٞة ّاُٙل تبهخـوٖى ّسّد خإذٖر يتبضر هوّاهدًٖ ّ اُٙل ؿوٓ اهػوتج تخٖبراخِى اهيشخلتوٖج. نيب تٌٖح خـدد ّشبئل 

هخوم اهّشبئل اهخرٖسًٖ اهشبتلًٖ  ّاهخدرٖة اهيٌِٕ، خيٖز يٌِب هدْ اهػرفًٖ اٝظدكبء ّ اهيـبرل ّّشبئل اٛؿٞى، اغٖل
% يً اهـٌٖج خـرل ؿً اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ، 69هُٚل ّ اٙشخبذ هوػوتج نذٞد اُى ّشبئل هوػرفًٖ، تبهرفى يً ذهم 

  خرنزح اهيـرفج فٕ يضبفؼج راى اهوج ّهوخـوٖى اهيٌِٕ فٕ تبكٕ اهيضبفؼبح. 

ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ هِى اّ ٙتٌبئِى اً اشتبة اخخٖبرُى هِب خٌتؾ يً نٌَّ يضغل  ّكد تًٖ اهػوتج ّ اُٙل اهذًٖ اخخبرّا اهخـوٖى
ُبى ّٖفخص اهيسبٝح ايبى اهخضغٖل اهذاخٕ. فلد ؤند  اهػوتج ّ اُٙل اً اشتبة اخخٖبرُى ارختػح تبهرفتج تبهضظّل ؿوٓ ؿيل 

% هنوِٖيب( ، ّكد خرنزح اّهّٖبح 49)% هوػوتج ّ اُٙل ؿوٓ اهخّاهٕ( اّ ادارث ؿيل خبط تـد اهخخرر  %78 ّ 54) 
اهػوتج هٜهخضبق تبهخخظظبح  كٖد اهدراشج: اهنِرتبء ّاٛهنخرٌّٖبح ّاٛخظبٝح ّ خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح ّاٝدارث، ّاً 
اخخول خرخٖتِب تضشة اهيضبفؼج ّ اهسٌس. ّكد خرنزح اكخراضبح اهػوتج ّ اُٙل ؿوٓ اغبفج ترايز سدٖدث ّخػّٖر اهلبئيج 

اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ تشّق اهـيل ّ خضشًٖ ٌّؿٖخَ، نيب خغٖٖر اهٌؼرث اهيسخيـٖج يً خٞل اهخّؿٖج ّ اٛرضبد  ّرتػ
 ّاهخّسَ هويسخيؾ. اغبفّا هذهم غرّرث اٌضبء يئششبح خـوٖى ّ خدرٖة يٌِٕ سدٖدث، ّاخبضج اهيسبٝح هوفخٖبح.

% 50ّ اهخٕ ختًٖ يً اضظبءاخِب زٖبدث اكتبل اهػوتج تّاكؾ  ّٕٟٙػٍٝ ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت اٌاٌـنس زٖبدث اٛكتبل 
ظٖبٌج اٛسِزث اهينختٖج ذى اٛخظبٝح ذى خخظظبح  ضنوح اٝنذر اكتبٝ % تضشة اهيضبفؼج ّ اهخخظط،70اهٓ 

ّ  يئششج ضنّيٖج ّ ؤُوٖج ّّنبهج 65ّسّد ، اخخوفح تضشة اهيضبفؼج. ّكد تًٖ يشص اهيئششبح اهخيدٖداح اهنِرتبئٖج
يٌِى خلدى اهخدرٖة غيً اهلػبؿبح  33خبظج اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ غيً اهيشخّٖبح اٙشبشٖج فٕ اٙراغٕ اهفوشػٌٖٖج. 

يئششج خـوٖى ّ خدرٖة يٌِٕ فٕ يضبفؼبح ٌبتوس ّ اهخوٖل ّ اهلدس ّراى اهوج ّ  12ّاهيسبٝح كٖد اهدراشج، ّخخّاسد 
يً خوم اهخخظظبح يخبش هوفخٖبح. ّتبهخبهٕ خنرار  7ٝح كٖد اهدراشج، فٕ اهيسب خخظظَب 22اهتٖرث خلدى خدرٖة فٕ 

 اهخخظظبح ّيضدّدٖخِب.

هى ٖخى ّكد ذنرح اهـدٖد يً اهيئششبح فٕ اهخخظظبح كٖد اهدراشج ارختبػ يدرتِٖب تشّق اهـيل نيٖزث، هنً تبهيلبتل 
نيـٖق، نيب اً يً اهيٖزاح اً تـع اهخخظظبح ّ اهيئششبح يرختػ تشّق  خدرٖة اهيدرتًٖ ؿوٓ اهخنٌّهّسٖب اهضدٖذج

اهـيل ّ تبهيلبتل يً اهيـٖلبح اٌَ هى خـنس اهخدرٖتبح اهـيوٖج اضخٖبسبح شّق اهـيل، ّذنرح اهـدٖد يً اهترايز ارشبل 
ب خغٖٖرح تضشة ػٞتِب هشّق اهـيل كتل اهخخرر نييٖزاح هوخدرٖة. ّكد تٌٖح اهيئششبح اً ٌشة خضغٖل خرٖسِٖ

اهخخظط ّ اهسٌس ضٖد خـختر يخدٌٖج ّ خراسـح هٌٜبد، تٌٖيب ضبفؼح ؿوٓ يشخّاُب اّ ازدادح هيًِ اهنِرتبء ّ ظٖبٌج 
 اهضبشّة خراسـح هيٌِج اهرادّٖ ّ اهخوفبز، ّكد خغٖرح ُذٍ اهٌشة اٖغب تضشة اهيضبفؼج. 
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يً اهيئششبح ّ اهخخظظبح اهيتضّذج هخلدٖيِب  % 5>اهٓ % 65هلد تٌٖح اهيئششبح خلدٖيِب هوخديبح هخرٖسِٖب ّاشخـداد 
% اهٓ 7:يشخلتٞ. نيب تٌٖح اهيئششبح خلدٖيِب هوخديبح هشّق اهـيل ّاشخفبدخِب يً اٛشخضبراح اهخٕ خلديِب ّاشخـداد 

% يٌِب 76%اهٓ 62يشخلتٞ، ّاشخـداد  اهخديبح هشّق اهـيل يً اهيئششبح ّ اهخخظظبح اهيتضّذج هخلدٖى 3%>
 شخفبدث يً اٛشخضبراح يشخلتٞ.اٝ

فٕ اهلّْ اهـبيوج كد ٌشة يشبُيج اهخرٖسًٖ ّاهخرٖسبح اً  ٔزبئظ خش٠غٟ ٚ خش٠غبد اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙتٌٖح 
ؿً اهٌشة اهّػٌٖج ّ ٌشة اهٌشبء ّاهضتبة ٌّشة  َبارخفبؿ% هوخرٖسبح ، ُّذٍ اهٌشة خيذل 94% هوخرٖسًٖ ّ 3:توغح 

ضّاهٕ اٙرتـج ؤغـبل يً اهٌشة اهّػٌٖج هيشبُيج  ٌشة يشبُيج اهخرٖسبح فٕ اهلّْ اهـبيوج لخيذ ضٖداهيضبفؼبح. 
%. نيب اً خوم اهٌشة فبكح ٌشة اهيضبفؼبح تبشخذٌبء يضبفؼج اهخوٖل ّ اهخٕ 48.8اهٌشبء فٕ اهلّْ اهـبيوج ّاهخٕ توغح 

ّْ اهـبيوج فٕ اٙراغٕ اهفوشػشٌٖج ّاهغفج ّ ارخفـح ٌشة يشبُيج اهخرٖسًٖ ؿً ٌشة يشبُيج اهضتبة فٕ اهلّازخِب. 
%  فٕ اهغفج اهغرتٖج. نيب تٌٖح اهٌخبئز اٌخفبع ٌشة اهتػبهج ؿً اهٌشة اهّػٌٖج ّ ارخفبؽ >.:7اهغرتٖج ّ اهخٕ توغح 

ٖل ٌشة يً هدِٖى يضبرٖـِى اهخبظج ؿً اهٌشة اهّػٌٖج.  اً خوم اهٌخبئز ختًٖ اٝذر اهِبى هوخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّخإُ
خّكـبح  اهخرٖسًٖ ّاهخرٖسبح يً اهخـوٖى اهنّادر اهتضرٖج ؿوٓ اهلّْ اهـبيوج ّاٛكخظبد اهفوشػٌٖٕ، نيب اٌِب خٞئى 

 اهرئٖشٖج شتبةاٝ ، ّاهخٕ يذوحضّل اٖسبد فرط ؿيل ّفخص يضرّؿبخِى اهخبظج ّاهخٕ خيضّرحّاهخدرٖة اهيٌِٕ 
 تغع اهٌؼر ؿً اهسٌس ّ اهيضبفؼج. تبهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ِىهخضبكٝ

ّخضٖر اهٌخبئز اٝ اً فبهتٖج يً ٝ ٖشِى تبهلّْ اهـبيوج ٖنيل خـوٖيَ/ُب، ضٖد خضٖر ارخفبؽ ٌشة يً ٖنيوّا خـوٖيِى، هورفتج 
اهضخظٖج يً سِج ّخّفر ُذٍ اهفرظج يً سِج ؤخرْ، ّ خضٖر اٖغب فٕ تـع اٝضٖبً اهٓ ؿدى خّفر فرط ؿيل ّاهضبسج 

تدائل نيب ختًٖ يً اهخرٖسًٖ/اح فٕ ٌلبص اهيسيّؿبح اهيرنزث. ّكد تٌٖح اهٌخبئز اٖغب اهىبً اكل ٌشتج يشبُيج فٕ ٖٛسبد 
اهلّْ اهـبيوج ّاؿوٓ ارخفبؽ هٌشة اهتػبهج خنيً تًٖ اهخرٖسبح فٕ يضبفؼج اهخوٖل، ييب ٖترّ اُيٖج اهـيل ؿوٓ ترايز هرتػ 

 اهخرٖسبح يؾ شّق اهـيل.

اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح فٕ اهخخظط تضشة اهخخظط، ضٖد ختًٖ اً اؿوٓ ُذٍ اهٌشة نبٌح خخفبّح ٌشة خضغٖل 
اً اهشتة هخرٖسٕ اهتريسج ّ اهخيدٖداح اهنِرتبئٖج ّاٛخظبٝح ادٌبُب نبٌح هخرٖسٕ ظٖبٌج اهرادّٖ ّاهخوفزًّٖ. ّكد ختًٖ 

. خٞ ذهم اً ؼرّل اهـيل اهضبهٖج ٖنيً فٕ اٌِى هى ٖسدّا ؿيٞ فٕ يسبل اهخخظطشبشٕ هوـيل فٕ فٖر اهخخظط اٝ
هوضظّل  نذر فبؿوٖجؤؼِرح اهٌخبئز اً اهـٞكبح اهضخظٖج ُٕ اهػرٖلج اٙافغل يً ؼرّل اهـيل فٕ اهخخظط. ّكد 

خُٞب اهتضد اهذاخٕ، ّ ضنل اهـيل فٕ ٌفس ينبً اهخدرٖة اهشبتق اهـبيل اهذبهد، تٌٖيب ضنل ؿوٓ فرظج ؿيل هوخرٖسًٖ 
 فبهتضد اهذاخٕ. اهـٞكبح اهضخظٖج  خٍٞ وخرٖسبحاهخدرٖة اهشبتق اهـبيل اّٝل هاهـيل فٕ ٌفس ينبً 

. ّكد شبُى فٕ يشبؿدخِى هوضظّل ؿوٓ فرظج ؿيل تـد اهخخرراهذٔ ّل اٙ ضنوح اهـبيل اهيِبراح اهضٖبخٖج ختًٖ اً ّكد
اهخدرٖة اهيٖدإٌ هيً ٖـيل. تٌٖيب ضنل  ّيً ذى اهخترث اهـيوٖج يً خٞل خٞ ذهم يِبراح اهيٌِج اهيخـويج ؤذٌبء اهخدرٖة.

يضدّدٖج فرط اهخّؼٖل ّ خدٌٕ اهراخة اشتبة رئٖشٖج هـدى اهخضغٖل هيً ٝ ٖـيل. ّكد خٞ ذهم كوج اهخدرٖة اهـيوٕ اذٌبء 
% يً ;تٌٖح اهٌخبئز اً اهدراشج ّؿدى اٛػٞؽ ؿوٓ شّق اهـيل، ّكد اخخوفح تـع اّٝهّٖبح تضشة اهيضبفؼج. 

ٌظل خوم اهيسيّؿج نبٌح فٕ يضبفؼج % هٌٜبد، 9% هوذنّر ّ >اهخرٖسبح هدِٖى يضرّؿِى اهخبط تّاكؾ  اهخرٖسًٖ ّ
ّكد  % هٌٜبد.5% هوذنّر ّ 47% ٖـيل هضشبتَ تّاكؾ 44 ختًٖ اً تٌٖيبراى اهلل ّ اهتٖرث خُٞب ٌبتوس ذى اهلدس ّ اهخوٖل. 
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اّٝ فٕ يِبراح اهيٌِج اهيخـويج اذٌبء اهخدرٖة، ّذبٌٖب نبٌح ختًٖ اً انذر اهـّايل اهخٕ شبؿدخِى ؿوٓ اكبيج يضرّؿِى 
تبً  اهيِبراح اهرٖبدٖج ّ اٛدارٖج اذٌبء اهخـوى ّذبهذب اهخترث اهـيوٖج فٕ اهخدرٖة اهيٖدإٌ هيً هدَٖ يضرّؿَ اهخبط. ّ اً

انذر اهـّايل اهخٕ ضبهح دًّ ذهم خيذوح فٕ كوج اٛينبٌٖبح اهيبهٖج ّ اٛذخيبٌٖج   هيً اراد اً ٌٖضئ يضرّؿَ ّ هى ٖفـل ، 
ّتبٙخط فٕ يضبفؼخٕ ٌبتوس ّ ؿدى ّسّد فرط هٚؿيبل اهضرث فٕ اهينبً اهذٔ ؤؿٖص فَٖ اهذبٌٕ ؤؿوٓ خنرارا خٞ ذهم 

  وٖج، تيـٌٓ اهضبسج اهٓ اهدخل إٌٗ اهخٖبر اهذبهد.اهخوٖل، ّكد ضنوح اهيشئّهٖبح اهـبئ

ّكد تٌٖح اهدراشج اهـدٖد يً اٛضنبٝح اهخٕ ٖـبٌٕ يٌِب اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح ؿٌد دخّل شّق اهـيل، يٌِب اهّاشػج  
تدخّل  ّاهيضشّتٖج فٕ اهخـٌٖٖبح ّ خدٌٕ اهراخة ّ اضخنبر اهيـوّيج يً ظبضة اهـيل، نيب ختًٖ اضنبٝح خبظج يخـولج

اهٌشبء هشّق اهـيل يخيذوج فٕ ؿدى خلتل اهٌشبء فٕ اهيًِ فٖر اهخلوٖدٖج فٕ تـع اهيسخيـبح، ّاهخيٖٖز فٕ اهراخة ؿوٓ 
اشبس اهسٌس. ّكد تًٖ خولٕ اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح هتـع اهخديبح يً يئششبخِى ّ رفتخِى تبٝشخفبدث يشخلتٞ ّ تبٙخط 

 ٖر اهيِبراح ّخضنٖل راتػج خرٖسًٖ.فٕ يسبٝح اهرتػ يؾ شّق اهـيل ّ خػّ

هلد تٌٖح اهٌخبئز اً ٌظل اهيٌضأح اهيتضّذج عٛق اٌؼًّ فٟ اٌمطبػبد ل١ذ اٌذساعخ ٚاٌّؾبفظبد ل١ذ اٌذساعخ:  4.4
% يً اظضبة اهـيل ٖفغوّا خّؼٖل 89خّؼل خرٖسًٖ يً يئششبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ّاهخلٌٕ، ّ اً 

َٞ ، تٌٖيب  % يٌِى خّؼٖل اهضبظوًٖ ؿوٓ اهخترث يً اهشّق دًّ اهضبسج ًٗ 79ٖفغل ُئٝء اهخرٖسًٖ يشخلت
ٖنًّ خرٖسب. ّكد رتػّا ؤشتبة خفغٖل اهخرٖسًٖ تبهلدرث ؿوٓ اهخػّر ّ اهخوفٖج اهٌؼرٖج ّاهخنٌّهّسٖج اهيخّفرث، 

ّ ٌلط  تٌٖيب ذنر اهٌظل اٗخر ييً ٝ ٖفغل خّؼٖل اهخرٖسًٖ/ اهخرٖسبح اً اهشتة ٖخيضّر ضّل ٌلط اهخترث
اهسبُزٖج هوـيل يتبضرث ّتبهخبهٕ اُدار اهّكح ّ اهيبل نيب ارخإْ اظضبة اهـيل. ّكد اكخرضّا اُيٖج زٖبدث يدث 
اهخدرٖة اهـيوٕ ّ اهخػتٖلٕ ّزٖبدث فخرث اهخدرٖة فٕ اهشّق ّيخبتـخَ نيب ّزٖبدث اػٞؽ اهػوتج ّاهيدرتًٖ ؿوٓ 

   اهخنٌّهّسٖب اهضدٖذج فٕ شّق اهـيل.

% يً اهيٌضإح كٖد اهدراشج 13هلد تٌٖح اهٌخبئز اً  بد يخدٌٕ فٕ اهلػبؿبح كٖد اهدراشج هنً اهػوة يرخفؾ:ّسّد اإلٌ
 % يً اهيٌضأح21، تٌٖيب اتدح ضبهٖب( اهيٌِٖج)اهفٌٖج اٝؿيبل فٕ اٌبذب خّؼل اهيٌضأح اهيتضّذج% يً 25خّؼل اٌبد، ّاً 

َٞ. ّؿٌد ذنر اٙشتبة  ختًٖ اً يً هى ٖرفة تخّؼٖل اٌبد يشخلتٞ ذنر اً تٖئج اهـيل ّ اهرفتج فٕ خّؼٖل اٌبد يشخلت
ؼرّفَ، ّيشئّهٖبح اهيرؤث اٛسخيبؿٖج نيب ٌلط اهخترث ، تٌٖيب ذنر يً ّٖد خّؼٖل اٌٛبد خفّكًِ فٕ يسبل اهتٖؾ 

ذنر تـع ّاهـرع ّ اهخشّٖق ّاهخـبيل يؾ اهزتبئً، اّ ارختػ ذهم تفخص فرؽ سدٖد ، اّ هلتّهًِ اسر اكل، اغبفج ه
خٌلشى اهلّْ اهـبيوج اهضبهٖج فٕ اهلػبؿبح اهيذنّرث اهيِبراح اٙخرْ اهيخـولج تبهدكج ّ اٛهخزاى ّ اهرفتج فٕ اهخػّر. ّ

% اٌبد. ّختًٖ اخخٞل فٕ اهػوة ؿوٓ اهلّْ اهـبيوج اهيدرتج هوشٌّاح 49% ذنّر ّ 7;غيً اهيضبفؼبح اهيشخِدفج اهٓ 
% >6هٌٜبد، يلبرٌج تيـدل  5343% شٌّٖب ؿً شٌج اٙشبس :8ارخفؾ اهػوة هيـدل  اهذٞد اهلبديج تضشة اهسٌس، ضٖد

 هوذنّر.   5343ؿً شٌج اٙشبس  شٌّٖب

تٌٖح اهدراشج ضبسج نيٖج هوـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج فٕ سيٖؾ يسبٝح ّهنً تخفبّح ّكد ختًٖ اً خٞل اهذٞد اهشٌّاح اهـيبهج 
( خٞل اهذٞد شٌّاح 2214)يرث ّ رتؾ: ّاسد ضبهٖب  فٕ خوم اهيٌضأح، هٖظل يلدارٍ اهيػوّتج خنبفئ ّخزٖد ؿً اهـدد اهيخ

 .ضشة اهيٌِج ّ اهلػبؽ ّ خفبّح تضشة اهيضبفؼج ّاهسٌس ّ خّكؾ اهٌيّ . ّكد خفبّح اهػوةّتػوة شٌّٔ يضدد اهلبديج
ّٖختـَ كػبؿٕ اهنِرتبء ّاٌؼيج اهيـوّيبح  ضٖد ختًٖ اهٌخبئز ارخفبؽ اهػوة ؿوٓ اهلّْ اهـبيوج اهيدرتج فٕ كػبؽ اٛخظبٝح
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% شٌّٖب هٜخظبٝح 83( تضّاهٕ  5343ّيً ذى كػبؿٕ اٛهنخرٌّٖبح ّادارث اهينبخة، تيـدل ٖخزاٖد ؿً شٌج اٙشبس )
% هٜهنخرٌّٖبح ّادارث اهينبخة. ّكد خفبّح اهػوة ؿٌد ;6% ّ :6اهيـوّيبح، ّ % شٌّٖب هونِرتبء ٌّٝؼيج%74 75ّّ

. ّكد تٌٖح اهٌخبئز 4.:بل ّاهيًِ اهخفظٖوٖج اهيػوّتج هنل يسبل اّ كػبؽ ٖوخط اهػوة هويًِ اهخفظٖوٖج سدّل فضط اٙؿي
تبهيلبرٌج يؾ يشص يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّ اهخخظظبح اهيخّفرث اً تـع اهيًِ ّ اٙؿيبل اهيػوّتج فٖر 

ظٖوٕ، ُّذا ٖػرش اهيسبل ايبى غرّرث يراسـج اهترايز يخّفرث ّتـغِب اٝخر يخّفر تضنل ؿبى ّفٖر يخخظط اّ خف
 اهخدرٖتٖج اهيخخوفج اهيرختػج تبهخخظظبح كٖد اهدراشج.

فٕ اهلػبؿبح كٖد هيِبراح يضددث ٛيخٞم اهـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج هدِٖى هلد تٌٖح اهٌخبئز ضبسج اظضبة اهـيل اهيرخفـج 
 ،اخسبُبح يٌِٖج يخخظظجّيِبراح ّ اخسبُبح يٌِٖج، يِبراح   يِبراح ّ اخسبُبح ضخظٖج،فٕ  اهدراشج. ّكد خيذوح

اهيتضّذًٖ ؿوٓ اُيٖج خّفر اهظدق  4439% يً اظضبة اهـيل ال 9;% ّ 3>. ّكد اسيؾ يِبراح ّ اخسبُبح ادارٖج
برخًٖ ّاٙيبٌج ّ اهذلج تبهٌفس ؿوٓ اهخّاهٕ هدْ اهـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج نظفبح ضخظٖج هدِٖى، ّكد ضنوح ُبخًٖ اهيِ

 اّهّٖخًٖ اٖغب فٕ سيٖؾ اهيضبفؼبح ختـِب اهـدٖد يً اهيِبراح ّ اٛخسبُبح اهضخظٖج. 

ّكد  % يً اظضبة اهـيل9;اسيبؽ ؿوٓ  هدْ اهـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج" اهلراءث ّاهنخبتج تبهوغج اهـرتٖجتٌٖيب ضظوح يِبرث " 
% ؿوٓ اهخّاهٕ ؿٌد  4:% ّ ;:تٌشة  "االُخيبى تبهسّدثّ" "اهدكج فٕ اهخضوٖلضللح فٕ اهيرختج اهذبٌٖج ّاهذبهذج يِبرخٕ: "

خُٞب اهـدٖد يٌِب. ّكد اخخوفح اّهّٖبح اهيِبراح ّاٛخسبُبح اهيٌِٖج تضشة  يٌِٖجاهخسبُبح اٝيِبراح ّؿرع اه
ٖد ّ اٛشخخداى اهسؿوٓ  يً اظضبة اهـيل % 8;% ّ 6;اسيؾ يب تًٖ اهيضبفؼج. ايب تبهٌشتج هويِبراح اهيخخظظج فلد 

% 6:تًٖ ال . خٞ ذهم اسيبؽ  ّيباهنفئ هويبنٌٖبح، ؿٞر اهيضنوج )اهظٖبٌج( ، خرنٖة اهلػؾ، اهلدرث ؿوٓ اٖسبد ضوّل تدٖوج
يـرفج يـرفج اهـدد ّ اٙدّاح اهيػوّتج، اهلدرث ؿوٓ اشخخداى ؤشبهٖة اهشٞيج ّ اهظضج اهيٌِٖج ، % ؿوٓ اُيٖج 9:ّ 

. تٌٖيب خرنزح اّهّٖبح اظضبة اهـيل هوـبيوًٖ نبّهّٖبح هوـبيوًٖ فٕ يسبل اهظٖبٌج ّ اهخظٌٖؾ اسراءاح اهظٖبٌج اهّكبئٖج
. ّخرنزح هوـبيوًٖ يضددث ٖبحاشخخداى تريسٖبح، ّيً ذى خظيٖى تريسؤّٝ، خٍٞ  ّغؾ يخػػ خضوٖوٕفٕ اهتريسج ؿوٓ 

اح اهيبهٖج اّٙهٖج. ّكد اغبل اهـدٖد يً اظضبة فٕ اهيسبل اهينختٕ ؿوٓ اهرد ؿوٓ اهِبخل، ّاهخـبيل يؾ اهزتبئً، ّاهيِبر
ؿوٓ اُيٖج يِبرث اهتٖؾ ّ اهخشّٖق هوخخظط. ّكد  خنٌّهّسٖب اهيـوّيبحّاٝخظبٝح، ّاٝهنخرٌّٖبح، ّاهـيل فٕ يسبٝح 

ّغؾ اُٙدال فبهخخػٖػ نيِبراح ّ اخسبُبح ادارٖج تًٖ اظضبة اهـيل ضبسخِى هيِبراح اهلدرث ؿوٓ ادارث اٙفراد ف
ٖضخبسِب اظضبة اهـيل يً اهـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج هدِٖى. ّكد ؿنس ػتٖـج اهشّق اهفوشػٌٖٕ اهذٔ ٖخنًّ يً يٌضأح 

اكراد ؿوٓ اهـدٖد يً اّهّٖبح اهيِبراح. سيٖؾ ُذٍ اهيِبراح اهيػوّتج خخػوة تبهغرّرث اٖٞئِب  8ظغٖرث خّؼل اكل يً 
 خوفج.اُخيبى خبط ّ اديبسِب تبهترايز اهخدرٖتٖج اهيخ

تٌٖح اهٌخبئز اً ٌظل اهيٌضأح اشخفبدح ّخشخفٖد يً خديبح يئششبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ّاً ٌظفِب ٖرفة 
 تبٛشخفبدث يٌِب تبٙخط فٕ يسبٝح خدرٖة اهػٞة فٕ اهيٌضإث ّ خدرٖة اهـبيوًٖ ّ اػٞؿِى ؿوٓ اهيشخسداح اهضدٖذج.

ّ كد تًٖ  خػّٖر يخرسبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ّ اهخفٌٕ،% يً اظضبة اهـيل اشخـدادُى هويشبُيج ت;7ػرش ّ
فبهتٖخِى اشخـدادُى هوخدرٖة ّؤتدْ سزء يٌِى اشخـدادُى ٛشخٖـبة اهخرٖسًٖ،  ّاػٞؽ اهيئششبح ؿوٓ اهخػّراح 
ّاهيشبُيج فٕ خػّٖر اهترايز اهخدرٖتٖج. خيضّرح اكخراضبح شّق اهـيل هخػّٖر اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ضّل ّظّل 

اهرتػ يـِب نيب ضّح ؿوٓ خػّٖر يخرسبح اهخدرٖة يً خٞل يٞئيج اهيـوّيبح يً اهيئششبح هويٌضبح ّ اشخيرار 
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افخراضبخِى هرتػ يخرسبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ اهخدرٖة ٛضخٖبسبح شّق اهـيل ّ خػّٖر اهخدرٖة اهخػتٖلٕ. ّكد رنزّا 
ّكد تٌّٖا فٕ انذر يً ، نيب ذنرّا اهٖبح هدؿى ذهم.  اهخدرٖة اهيٖدإٌ فٕ اهشّق هوػٞة ّاهخلٌٕ يؾ شّق اهـيل ؿوٓ

 افخراش اُيٖج دّر اهيدرة فٕ خفـٖل اهـٞكج ّ اهيضبفؼج ؿوِٖب. 

اشخٌدا هخوم اهٌخبئز خى خلدٖى اٛكخراضبح اهيٌتذلج ؿً يّائيج اٛضخٖبسبح ّ اهخّكـبح ّاهّاكؾ، ّؿرغِب غيً يضبّر اشبشٖج 
خػّٖر اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ضخٓ ٖشخػٖؾ اهلٖبى اضخّح اكخراضبح هخػّٖر ترايز خدرٖتٖج، ّؤخرْ هخػ ترايز يخخوفج ه

تدّرٍ اهّػٌٕ فٕ يسبل اهخٌيٖج اٛسخيبؿٖج ّاٝكخظبدٖج ّخّفٖر فرط اهخٌيٖج اهتضرٖج ّخػّٖر شّق اهـيل. ضٖد خى ؿرع 
 فج.  اكخراضب اشخٌتػّا يً يٞئيج ٌخبئز اهدراشج اهيخخو 76خيس يضبّر هيّائيج اٛضخٖبسبح ّ اهخّكـبح ّاهّاكؾ ّ

 اهيضّر اّٙل: خضفٖز اهخّسَِ هترايز اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ّرفؾ كدرث اهيئششبح اٛشخٖـبتٖج 
  اهيضّر اهذبٌٕ: خػّٖر اهترايز اهخدرٖتٖج هخخٞئى يؾ اٛضخٖبسبح اهخدرٖتٖج اهٌبخسج هولػبؿبح اهيخخوفج تضشة

 رٖة اهيٌِٕاضخٖبسبح شّق اهـيل ّ هخٞئى خّكـبح اهيخسًِٖ هوخـوٖى ّ اهخد
 اهيضّر اهذبهد: خػّٖر اهيدرتًٖ ّ اهخسِٖزاح هخٞئى اهخػّراح اهخنٌّهّسٖج ّ خػّراح اهيٌِج 

 اهيضّر اهراتؾ: اؿداد ّ يشبٌدث اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح هدخّل شّق اهـيل اٌشسبيب يؾ خػوـبخِى 

  اهـيلاهيضّر اهخبيس: خفـٖل اهخـبًّ يب تًٖ يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّشّق 

نيب ) اهفظل اهذبهد(،  هَ خّكـبح اهيخسًِّٖهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ؿوٓ ا اهػالة ّ األشرٌخبئز اكتبل  ـرع اهخلرٖر ٖ
فٕ اهلػبؿبح كٖد اهدراشج غيً اهيضبفؼبح اهيشخِدفج )  يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِّٕاكؾ ٖـرع ٌخبئز يشص ّ

يً يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة  ِىاضخٖبسبخفٕ شّق اهـيل ّ اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبحّاكؾ  ٌخبئز ـرعّٖاهفظل اهراتؾ(، 
اضخٖبسبح شّق اهـيل اهنيٖج ّ اهٌّؿٖج هولّْ اهـبيوج  ٖـرعاهيٌِٕ اهيخخوفج ّ خّفـبخِى )اهفظل اهخبيس(، اغبفج هذهم 

ٌٖٖج ّ اهيئضراح اٛكخظبدٖج اهيخخوفج )اهفظل اهشبدس(. ّ كد خى اهٌؼر هّٚغبؽ اٛكخظبدٖج فٕ اٝراغٕ اهفوشػ اهيدرتج
يالئيج اهٌخبئز اهيخخوفج هولػبؿبح كٖد  )اهفظل اهشبتؾ( ٖـرع هّغؾ اهدراشج غيً اهشٖبق اهـبى ) اهفظل اهذبٌٕ( ، ّفٕ

فٕ اهيضبفؼبح اهيشخِدفج ّ اهخرّر تيسيّؿج اكخراضبح هخػّٖر اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّاهترايز اهخدرٖتٖج فٕ  اهدراشج
 اهلػبؿبح اهيخخوفج.

خلدى  خلدى ؿدث دراشبح فٕ آً ّاضد، ضٖد ّنيوخط خـختر ُذٍ اهدراشج دراشج ّػٌٖج ضبيوج هوخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ،
خلدى دراشج خختـٖج هوخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح فٕ شّق اهـيل، ّدراشج هخّسِبح اهػوتج ّاألشر هوخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ، 

ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ، نيب خلدى خّسِبح ّ اضخٖبسبح شّق اهـيل يً اهخـوٖى ّ اهخدرٖة  ّخلدى يشص هيئششبح اهخـوٖى
اهيٌِٕ. ّذهم ؿالّث ؿوٓ نٌِّب دراشج هإلضخٖبسبح اهخدرٖتٖج اهنيٖج ّ اهٌّؿٖج هشّق اهـيل هيًِ ّ اؿيبل غيً 

ّادارث  خنٌّهّسٖب اهيـوّيبحّاالخظبالح، ّاالهنخرٌّٖبح، ّاهنِرتبء، اهلػبؿبح اإلكخظبدٖج ّاهيسبالح  كٖد  اهدراشج: 
 اهينبخة. 
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 إٌّٙغ١خ اٌّزجؼخ اٌفظً األٚي: ِمذِخ: خٍف١خ ؽٛي اٌذساعخ ٚا١ّ٘زٙب ٚ 1

 خٍف١خ ػبِخ: ِذخً اٌٝ اٌذساعخ 1.1

هخػّر اكخظبدٖبح اهدّل ؿبهيٖب، ضٖد اً ّغؾ اهشٖبشبح اً اهيّائيج تًٖ اهـرع ّ اهػوة ٖـختر يً اهـٌبظر اٙشبشٖج 
فٕ اهـدٖد يً اهدّل ٖضيل خػّٖر اهيّارد اهتضرٖج هخٞئى اضخٖبسبح شّق اهـيل ّ اهخػّر اٛكخظبدٔ اهيٌضّد فٕ خوم اهدّل 

ج ّ اهٌّؿٖج هولّْ اهـبيوج ّٖخٞئى يؾ ؤُدال اهخٌيٖج اٛسخيبؿٖج ّ اٛكخظبدٖج فِٖب. هذا فبهيراكتج اهيشخيرث هٜضخٖبسبح اهنيٖ
 فٕ خوم اهدّل خـختر يً اهـٌبظر اهِبيج هخػّرُب.

دّهج هدِٖب اكخظبداح يخػّرث اّ ٌبضئج اً  69ّكد تٌٖح دراشج ؿبهيٖج ضيوح 
% يً اظضبة 64اهـبيوج، ّاً  ٌُْبم فسّث يب تًٖ اهـرع ّ اهػوة هولّ

اهـيل ييً ضيوخِى اهدراشج ٖسدًّ ظـّتج فٕ اهضظّل ؿوٓ اهنفبءاح اهيدرتج 
ظبضة ؿيل خضح اهدراشج فٕ خوم اهدّل   686983اهخٕ ٖضخبسُّب. ّكد تًٖ ال 

اً "اهيًٌِٖ اهيدرتًٖ" ٖخظدرًّ كبئيج اهيًِ اهخٕ خفخلدُب اكخظبداح خوم اهدّل 
. ّكد خظدر ٌلط اهيًٌِٖ 4نيب ٖتًٖ اٛػبر ركى  5343 فٕ اهرتؾ اّٙل هـبى

اٖغب . ّكد ؤندح اهدراشج ؿوٓ اً اهٌلط ٝ >533اهيدرتًٖ اهلبئيج فٕ ؿبى 
ٖـٌٕ تبهغرّرث ٌلط نيٕ هوخرٖسًٖ فٕ اهيسبل، اٌيب ٌلط اهيًٌِٖٖ اهيدرتًٖ 

ٖج اّ اهذًٖ ٖيخونّا اهيِبراح اهٞزيج هولٖبى تبٙؿيبل اهيػوّتج شّاء نبٌح خلٌ
ضٖبخٖج اّ رٖبدٖج. ّتبهخبهٕ تٌٖح اهلبئيج اً اهيًِ اهخٕ خخػوة خإُٖل يٌِٕ ّخلٌٕ 

ّكد اخخوفح خوم اهٌشة ّ   .3خشتق خوم اهخٕ خخػوة خإُٖل ؤنبدٖيٕ يخخظط
% هدِٖب اضدْ اهيًِ اهذٞد 6;اّٙهّٖبح هنل دّهج ّتبهرفى يً ذهم ختًٖ اً 

 ّاسَِ فٕ اهنفبءاح اهيٌِٖج اهيدرتج.اّٙائل فٕ اهخرخٖة اّٙل هوٌلط اهذٔ خ

اً خوم اهٌخبئز خخفق يؾ ٌخبئز دراشبح دّهٖج يخـددث ضّل اهضبسج هخػّٖر اهيِبراح تضنل يخّاظل تضشة ٌخبئز دراشبح 
ّاخرْ اهضبسج هخػّٖر اهيِبراح  4يخخظظج فلد تًٖ تـغِب اهضبسج هخػّٖر اهيِبراح اهخلٌٖج فٕ اهيٌِج هخٞئى اهخػّر

 ّ اخرًٖ اهضبسج هخػّٖر يِبراح رٖبدٖج يضددث.اهضٖبخٖج 

يٌػلج نبٙردً ّ اهشـّدٖج فٕ خػّٖر اهشٖبشبح اهخـوٖيٖج ّتبهيلبتل اُخيح اهـدٖد يً دّل اهـبهى اهذبهد نبهٌِد اّ دّل اه
  .ّاهخدرٖتٖج هيٞئيج اٛضخٖبسبح ٛدرانِب ؤُيٖج اٛشخذيبر فٕ اهـٌظر اهتضرٔ نيضرم اشبشٕ هوخػّر اٝكخظبدٔ

اً دراشج اٛضخٖبسبح اهخدرٖتٖج خـختر خػّث ؤّهٓ ُّبيج ٖخـرل يً خٞهِب ظبٌـٕ اهشٖبشبح اهخـوٖيٖج ّ اهخدرٖتٖج 
اهيدرتج يً كتل شّق اهـيل، ّؿوٓ ّاكؾ اهخضغٖل فٕ شّق ّاٛكخظبدٖج ؿوٓ اٝضخٖبسبح اهنيٖج ّ اهٌّؿٖج هولّْ اهـبيوج 

 خػّٖر اهيّارد اهتضرٖج اهٞزيج هوخٌيٖج اٛكخظبدٖج ّ اٛسخيبؿٖج هخوم اهدّل.ّتبهخبهٕ ّغؾ اهشٖبشبح اهيٞئيج هاهـيل، 

                                                
3
  Manpower Inc., Supply/Demand, 2010 Talent shortage survey results, 2010 

4
   City and Guilds- Center for Skills Development, Skills Development: attitudes and Perceptions, 2008  
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 ٚا١ّ٘زٙب  اٌذساعخخٍف١خ ؽٛي  1.2

اهـبيوج فٕ اٙراغٕ اهفوشػٌٖٖج اهٓ خخرٖز اهنفبءاح اهيٌِٖج اهيدرتج ّاهخٕ  يئششبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ّاهخلٌٕخشـٓ 
ٖضخبسِب شّق اهـيل اهضبهٕ ّ اهيشخلتوٕ، هخشبُى فٕ تٌبء اكخظبد ّػٌٕ فوشػٌٖٕ نيخػوة ؤشبشٕ ُّبى هتٌبء اهدّهج 

 اضخٖبسبحئيج اهٌؼبى ّ يخرسبخَ يؾ خشـٓ ؤػرال اهخـوٖى  ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ّ اهخلٌٕ اهفوشػٌٖٕ اهٓ يّاهذا اهفوشػٌٖٖج.   
يٌِٕ ّ اهخلٌٕ اهفوشػٌٖٕ ؿوٓ ذهم يً خٞل اهّػٌٖج هوخـوٖى ّ اهخدرٖة اه اٛشخراخٖسٖجّكد ؿترح  ،ّيخػوتبح شّق اهـيل

اهِدل اهـبى هٜشخراخٖسٖج ّاهذٔ ٖخيذل تبٌضبء ٌؼبى هوخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّاهخلٌٕ يّضد ّ يرختػ تبٙػرال ذاح 
ّاهخٕ ضددُب تبهـٞكج يؾ شّق اهـيل يً خٞل خظبئظَ اهرئٖشٖج ّ اهخٕ خرنز ؿوٓ اهـٞكج يؾ شّق اهـيل يً  ،كجاهـٞ

ّذهم غيً اػبر اهخٌيٖج اٛكخظبدٔ  ضٖد اٛشخسبتج ٛضخٖبسبح شّق اهـيل ّ اٛخسبُبح اٛكخظبدٖج فٕ اهيشخلتل
 . 5ّاٛسخيبؿٕ ّاّٙهّٖبح اهّػٌٖج

اٛدارث اهـبيج هوخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّاهخلٌٕ غيً اهيِبى  –ٖج ّ اهخـوٖى اهفوشػٌٖٖج ّزارث اهخرتّتٌبء ؿوٓ ذهم خلديح 
اهيّنوج هِب هخٌفٖذ اٛشخراخٖسٖج اهّػٌٖج تبهػوة يً اهضنّيج اهتوسٖنٖج هويشبُيج فٕ دؿى خػّٖر اهترايز اهخدرٖتٖج هوخـوٖى  

خِدفج ّغيً اُٙدال ّ اٛشخراخٖسٖبح شيسبح شّق اهـيل ّاّهّٖبح اهفئج اهبّاهخدرٖة اهيٌِٕ ّ اهخلٌٕ تيب ٖخٞئى يؾ اضخٖ
 اهّػٌٖج.

اٛدارث اهـبيج هوخـوٖى ّاهخدرٖة  –هخٌفٖذ اهترٌبيز يً كتل ّزارث اهخرتٖج ّ اهخـوٖى اهفوشػٌٖٖج  اهيشبُيج اهتوسٖنٖج حّتبهخبهٕ خي
تبهخـبًّ يؾ اهغرل اهخسبرٖج اهظٌبؿٖج اٝرتـج فٕ يٌبػق خٌفٖذ ج هوخٌيٖج، اهتوسٖنٖ اهّنبهجّتبهضرانج يؾ  ،اهيٌِٕ ّاهخلٌٕ

يً ّزارث اهـيل اهفوشػٌٖٖج ّ اخضبد  ّتيشبُيج اهضرنبء  ،، اهلدس، اهخوٖل ٌّبتوس( ّ اهتٖرثراى اهلليضبفؼبح اهيضرّؽ )
ؿوٓ اهيشخّْ اهيضوٕ  ؤظضبة اهـٞكج ّتيشبُيج اهظٌبؿبح اهفوشػٌٖٖج ّ اخضبد اهغرل اهخسبرٖج ّ اهظٌبؿٖج اهفوشػٌٖٖج.

 يً يئششبح خـوٖى ّ خدرٖة يٌِٕ ّ يٌضإح اكخظبدٖج ؿبيوج غيً اهلػبؿبح اهيشخِدفج.

وخرّر هُذٍ اهدراشج خِدل ُذٍ خػّث ؤّهٖج ُّبيج تبخسبٍ خٌفٖذ خوم اُٙدال ضٖد  دراشبح اٝضخٖبسبح اهخدرٖتٖجّخـختر 
تيب ٖخٞئى يؾ تخّظٖبح خشِى فٕ خػّٖر اهترايز اهخدرٖتٖج هيئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ؿوٓ اخخٞل يضبرتِب 

ّخغػٕ ُذٍ اهدراشج اٛضخٖبسبح  .اضخٖبسبح شّق اهـيل ّاّهّٖبح اهفئج اهيشخِدفج ّغيً اُٙدال ّاٛشخراخٖسٖبح اهّػٌٖج
اٝخظبٝح، ّاٝهنخرٌّٖبح، ّاهنِرتبء، ْ اهـبيوج اهيدرتج هويًِ فٕ كػبؿبح ّيسبٝح اهخدرٖتٖج اهنيٖج ّ اهٌّؿٖج يً اهلّ

فٕ يضبفؼبح اهلدس ٌّبتوس ّ راى اهوج ّاهتٖرث ّاهخوٖل ّغيً يشخّٖبح اهـيل  ،ّادارث اهينبخة خنٌّهّسٖب اهيـوّيبحّ
 .) اهيٌِٕ ّ اهـبيل اهيبُر ّاهـبيل ضتَ اهيبُر( اٗشبشٖج

دراشج شخشخخدى يً ؤسل خػّٖر اهترايز اهخدرٖتٖج هوخـوٖى  ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ّ اهخلٌٕ هويًِ اهيذنّرث ّغيً اً ٌخبئز ُذٍ اه
شخّٖبح اهيضددث، نيب خـختر ُبيج هيئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّ اهخلٌٕ اهيخخوفج ّذهم هيٞئيج ترايسِب ياه

نيب ّخـختر ّٚهّٖبح اهّػٌٖج. هّهّٖبح اهفئبح اهيشخِدفج ّ ٙاهـيل، ّضخٖبسبح شّق ّٛيخرسبخِب اهخـوٖيٖج ّ اهخدرٖتٖج 
خغذٖج ُبيج يً اهفئبح  ُبيج هٜكخظبدًٖٖ ّهظبٌـٕ شٖبشبح اهلّْ اهتضرٖج فٕ اٙراغٕ اهفوشػٌٖٖج هيب خلديَ يً

 .خِب اهدراشجشخِدفخٕ ااهّاهلػبؿبح 
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 أ٘ذاف اٌذساعخ  1.3

 اٌٙذف اٌؼبَ 1.3.1

هٓ خضدٖد ّخضوٖل اٝضخٖبسبح اهخدرٖتٖج اهنيٖج ّاهٌّؿٖج هولّْ اهـبيوج اهيدرتج غيً خِدل ُذٍ اهدراشج تضنل ؿبى ا
خنٌّهّسٖب ّاٝخظبٝح، ّاٝهنخرٌّٖبح، ّاهنِرتبء، كٖد اهدراشج ّاهخٕ خضيل  يسبٝحاهلػبؿبح ّهو يشخّٖبح اهـيل اٙشبشٖج

ّاّهّٖبح اهفئج اهيشخِدفج ّغيً اُٙدال ّاٛشخراخٖسٖبح تيب ٖخٞئى يؾ اضخٖبسبح شّق اهـيل  ّادارث اهينبخة، اهيـوّيبح
غيً ّ ،(ٌبتوسيضبفؼج اهخوٖل ّيضبفؼج اهلدس،  يضبفؼج ،ّ اهتٖرث  راى اهلليضبفؼج )اهيشخِدفج ّّاكؾ اهيضبفؼبح  اهّػٌٖج
 . اهيخخوفجاهيشخِدفج اهلػبؿبح ّاكؾ 

 األ٘ذاف اٌخبطخ 1.3.2

يً اهلّْ اهـبيوج اهيدرتج غيً يشخّٖبح اهـيل اٙشبشٖج هوشٌّاح  خضدٖد اٝضخٖبسبح اهخدرٖتٖج اهنيٖج ّاهٌّؿٖج -
 .خٖبسبح شّق اهـيلضتضشة ا 1222 – 1222

خرٖسٕ ٌؼبى اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ تضنل ؿبى ّاخسبٍ  خـرل اخسبُبح ؤظضبة اهـيل ٌضّ خدرٖة ّخضغٖل -
 خضغٖل اٌٛبد تضنل خبط.

 شخراخٖسٖبخِب ّاّهّٖبخِب اهيخخوفج.اهخـرل ؿوٓ اهّاكؾ اٛكخظبدٔ فٕ اهيٌبػق ّا -
 .اهيًٌِٖٖ اهيوخضلًٖ تشّق اهـيل خضدٖد اهيـوّيبح ّاهيِبراح ّاهلدراح اهٞزيج ّاهّاسة خّافرُب فٕ  -
 اهخـرل ؿوٓ ّاكؾ ّاضنبٝح اهخرٖسًٖ فٕ شّق اهـيل -
 ة اهيٌِٕ ّاهخلٌٕـوٖى ّاهخدرٖخاخسبُبح اهػوتج يً اهذنّر ّاٌٛبد ٌضّ اٝهخضبق تيئششبح اهؿوٓ خـرل اه  -

 .ُّباهيسبٝح اهيٌِٖج اهخٕ ٖرفتّ
اهيسبٝح اهيٌِٖج اهخٕ ّاخسبُبح اٙشر ٌضّ اهخضبق ؤتٌبئِى ّتٌبخِى تبهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ّاهـيل ؿوٓ خـرل اه -

 .ُّبٖرفت
هشّق يشص يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ فٕ اهيسبٝح اهيذنّرث ّػتٖـج اهخديبح اهيلديج هخرٖسِٖب ّ  -

 اهـيل.
اهخـرل ؿوٓ اهخديبح اهخٕ ٖضخبسِب شّق اهـيل يً يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّاهخٕ يً اهيينً اً  -

 ٖلديِب هِى.
 يّائيج اٛضخٖبسبح اهيخخوفج ّ اهخرّر تبهفسّاح يب تًٖ اهـرع ّ اهػوة ّاٛضخٖبسبح اهيخخوفج -
 اهترايز اهخدرٖتٖج.اهخرّر تخّظٖبح خـيل ؿوٓ سشر خوم اهفسّاح ّهخػّٖر  -

 فٟ اٌذساعخ:  إٌّٙغ١خ اٌّزجؼخ 1.4

اهيخخوفج. نيب ّاؿخيدح  ٌخبئز اهدراشجتًٖ  ّ اهيّائيج اؿخيدح اهدراشج يٌِسٖج اهتضد اهنيٕ ّ اهٌّؿٕ ّاهخضوٖل ّاهرتػ
 اهدراشج خضوٖل ّيراسـج اهيظبدر اهذبٌّٖج اغبكج اهٓ خضوٖل اهيـوّيبح اّٝهٖج اهنيٖج ّ اهٌّؿٖج اهٌبخسج ؿً اهدراشج.

ّاؿخيدح اهدراشج يتدؤ اهيضبرنج فٕ خظيٖى اٛشخيبراح ّ خـتئخِب ّ يراسـج ٌخبئسِب ّّغؾ اهخّظٖبح ّاهخرّر تبهدراشج 
ادارٔ. ضٖد كبيح اهفرق تخظيٖى اٛشخيبرث ّ سيؾ اهتٖبٌبح ّؿلد اهيسيّؿبح اهتئرٖج ّاهولبءاح  خضح اضرال فٌٕ ّ

اهخدرٖة وخـوٖى ّاهيضرّؽ هاهٞزيج ّذهم تبضرال ادارٔ يً كتل يدٖر اهيضرّؽ ّخضح اضرال فٌٕ يً كتل يشخضبرث 
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يشئّهٕ اهخدرٖة فٕ اٙرتؾ يضبفؼبح ؿوٓ . ّكد ؤضرفح هسٌج اهخضغٖر ّ اٛضرال اهيرنزٖج تيضبرنج اهيٌِٕ ّ اهخلٌٕ
 ،يراسـج اٝشخيبراح خٞل خظيٖيِبفٕ  ضبرنح اهوسبً اهيضوٖج فٕ اهيضبفؼبحشٖر اهـيل ّ خػّرٍ ّ ٌخبئسج. نيب 

ّضبرنح تٌلبضبح اهيسيّؿبح نيب  ؿوٓ يشخّْ اهيضبفؼج، تبٝغبفج اهٓ خدكٖلِب كتل خفرٖغِب ،ؿوٓ سيؾ اهتٖبٌبح اٛضرال
 . 6ّفٕ ٌلبص اهّرضج اهيرنزٖج اهيٌبػق اهتئرٖج فٕ

ظيٖى ادّاح تيب فٕ ذهم خ اهدراشج اهخٕ اختـح فٕ خخػٖػ ّخٌفٖذ اهيخـددث اٙدّاح اهيٌِسٖج اهـويٖجّيً اهيينً خوخٖط 
 ّيراضل اٌسبزُب نيب ٖوٕ: اهتضد ّػرق سيؾ ّيـبهسج ّخضوٖل اهتٖبٌبح اهخبظج تيّغّؽ اهدراشج

 اإللزظبدٌ:نهغُبق  انزحهُم األونٍ 1.4.1

خضوٖل اهّاكؾ اٛكخظبدٔ هويضبفؼبح كٖد اهدراشج ّ خضوٖل اهلػبؿبح اهيشخِدفج، يً خٞل دراشج تٖبٌبح ّ خلبرٖر خى خٞهَ 
، ّدراشبح اكخظبدٖج يخخوفج هيرانز اتضبد اهسِبز اهيرنزٔ هٜضظبء اهفوشػٌّٖٕ اضظبءاح اهغرفج اهخسبرٖج ّ اضظبءاح 

ٕ اهفظل اهذبٌٕ يً اهخلرٖر. ّكد خيح ُذٍ اهيرضوج ؿٌد خظيٖى ّيراسـج اٛشخيبراح ّكتل يخـددث. خـرع ُذٍ اهٌخبئز ف
 خظيٖى اهـٌٖج. 

 االعزًبساد:  1.4.1

 ؤشخيبراح هوفئبح اهيشخِدفج اهيخٌّؿج اهخبهٖج: 8ّكد خى خظيٖى ّاشخخداى 
 اشختبٌج ظبضة/ث اهـيل .4

 اشختبٌج اهخرٖز/ث .5

 ّاهخلٌٕاشختبٌج يئششج اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ  .6

 اشختبٌج اٙشرث .7

 اشختبٌج اهػبهة/ث .8

ّخى خظيٖى اٛشخيبراح هوضظّل ؿوٓ اهيـوّيبح اهنيٖج ّاهٌّؿٖج اهٞزيج هودراشَ، ضٖد اضخّح نل يٌِب ؿوٓ ؿدث اكشبى 
هيضج ؿً اٛشخيبرث   9.4ّ  8.5ّ  7.5ّ  6.4ّيسيّؿج اشئوج فبهتٖخِب تخٖبراح يضددث ّتـغِب يفخّش، خـػٕ اٝسزاء 

 اٛشخيبراح اهخيس اهيشخخديج.  :ّخفبظٖل اهـٌٖج هنل اشختبٌج، نيب ٖـرع اهيوضق ركى 

ّهلد كشيح اشخيبرث شّق اهـيل هـدث اكشبى هوضظّل ؿوٓ اهيـوّيبح اهيخـولج تبهسبٌتًٖ ) اٛضخٖبسبح اهنيٖج ّ اٛضخٖبسبح 
ّكد خى اٛشخٌبد فٕ اشخيبرث شّق اهـيل اهيشخخديج تبهدراشج اهٓ دراشج. اهٌّؿٖج هشّق اهـيل( غيً اهلػبؿبح كٖد اه

  .7خظٌٖل اهيًِ تضشة اهخظٌٖل اهـرتٕ اهيـٖبرٔ هويًِ ّذهم هويسبٝح ّاهلػبؿبح اهيذنّرث غيً اهيشخّٖبح اهيشخِدفج

 ج. ّكد خى خظيٖى اٛشخيبرث يً كتل هسٌج اٛضرال اهيرنزٖج ّيراسـخِب يً كتل اهوسبً اهيضوٖ

                                                
6
 تعرض الصفحات األولى للدراسة اسماء كافة المشاركٌن بالدراسة    

 عمال لقطاعات ومجاالت االلكترونٌات والكهرباء واإلتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات وادارة المكاتب ضمن مستوٌات المهن الثالث األساسٌة.: قائمة المهن/ األ4راجع الملحق رقم   7
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 رظًُى واخزُبسانؼُُخ 1.4.1

خى خظيٖى ؿٌٖج ػتلٖج ؿٌلّدٖج ؿضّائٖج يخـددث اهيراضل هٚشخيبراح هخضيل اهيضبفؼبح اٗرتؾ ّاهلػبؿبح اهيشخِدفج هوسيٖؾ 
يؾ اغبفج ػتلبح اخرْ هوٜشخيبرث هخضيل خظّظٖج نل اشخيبرث . ففٕ اشخيبرث شّق اهـيل خى اغبفج اهيًِ ّ اٙؿيبل 

ج تٌبء ؿوٓ خظٌٖل اهيًِ نيب خى اغبفج اهخّزٖؾ اهسغرافٕ ّ اهيٌبػلٕ تضنل ؿضّائٕ هٖضيل ضيبل ّّشػ هولػبؿبح اهيخخوف
ؤدٌبٍ ضسى اهـٌٖج اٛسيبهٕ  4.4ّ سٌّة اهيضبفؼج اغبفج اهٓ اهخّزٖؾ هٖضيل كرٖج ّ يدٌٖج ّ يخٖى. ّٖتًٖ اهسدّل ركى 

 ّخّزٖـِب.
 :8باإلستمارات/ اإلستبانات تحت الدراسة وتوزٌعها: حجم العٌنة المستهدفة 4.4جدول رقم 

راى اهوج يضبفؼج  محافظة القدس يضبفؼج ٌبتوس االشختبٌج
 ّاهتٖرث

 اهيسيّؽ اهخوٖليضبفؼج 

 1106 300 302 204 300 اشختبٌج ظبضة/ث اهـيل

 295 76 75 69 75 اشختبٌج اهخرٖز/ث

اشختبٌج يئششج اهخـوٖى ّاهخدرٖة 
 اهيٌِٕ 

25 21 25 25 96 

 200 50 50 50 50 اشختبٌج األشرث

 601 150 150 151 150 اشختبٌج اهػبهة/ث

 2298 601 602 495 600 اهيسيّؽ 

ضٖد ختًٖ اً ٌُبم يب  ّٔيً اهسدٖر ذنرٍ اً ؿٌٖج شّق اهـيل اشخٌدح اهٓ يشص اهيٌضبح اٛكخظبدٖج هٜضظبء اهيرنز
آٝل يٌضإث فٕ  5تٌٖيب خّاسد يب ٖلبرة ال  راى اهوج ّاهتٖرث ّاهخوٖلٌبتوس ّ آٝل يٌضإث فٕ يضبفؼبح  22ٖزٖد ؿً ال 

  .اهلدس جيضبفؼ

ّيً اهسدٖر ذنرٍ اً ّاكؾ يضبفؼج اهلدس اٛكخظبدٔ ّخغٖر اهيٌضبح ّ ؿدى ذتبخِب نٌخبر هويـٖلبح اهخٕ خّاسِِب، ظـة يً 
اشخيبرث.  124اكخظبٖج هخـتئج   يٌضإث 338خى زٖبرث يب ٖلبرة يِبى اهـبيوًٖ اهيٖداًٌٖ فٕ اهّظّل اهٓ اهـٌٖج اهيػوّتج، فلد 

 ؿدى خيرنز خرٖسٕ يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ فٕ اهلدس ظـة يً اينبٌٖج اهّظّل هوـٌٖج اهيػوّتج. نيب اً

رتبء، اهنِايب ؿً اهلػبؿبح ّ اهيسبٝح خضح اهدراشج فلد خى اخخٖبر اهيٌضبح اٛكخظبدٖج اهخٕ خـيل فٕ يسبٝح 
 اّ خّؼل هدِٖب ؿبيوًٖ فٕ خوم اهيسبٝح. ّادارث اهينبخة خنٌّهّسٖب اهيـوّيبحّاٝخظبٝح، ّاٝهنخرٌّٖبح، ّ

اٝخظبٝح، ّاٝهنخرٌّٖبح، ّاهنِرتبء، اهيرختػج فٕ يسبٝح  خخظظبحاه غيً /احهخرٖسًٖاشخيبرث تبهٌشتج ٝ
رّؿٕ اهخٌّؽ هخضيل اهـٌٖج فلد  يً يخخول يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ. ّادارث اهينبخة خنٌّهّسٖب اهيـوّيبحّ

 غيً اهيشخّٖبح اهذٞد.  يً اهلػبؽ اهضنّيٕ ّ اُٙوٕ ّاهخبط ّخرٖسبح خرٖسًٖ

ؿوٓ اً  بح ذاح اهـٞكجخخظظهواهيدٖر اّاٙشخبذ  فلد ضيوح شختبٌج يئششج اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ّاهخلٌٕايب اهـٌٖج ٛ
غيً  يً اهلػبؽ اهضنّيٕ ّ اُٙوٕ ّاهخبط ّاً خضيل ؤٌؼيج خدرٖة يخخوفجكٖد اهدراشبح خضيل سيٖؾ اهخخظظبح 

اهظل اهخبشؾ ّ  شختبٌج اهػبهة/ثّكد خى اخخٖبر ؿٌٖج اهيدارس ٛ .ّاهخدرٖة اهيٌِٕ اهيشخّٖبح اٙشبشٖج اهذٞد هوخـوٖى
اهخّزٖؾ اهسغرافٕ ّاؿخيد خّزٖـِب ؿوٓ اهٌّؽ اٛسخيبؿٕ ّ هيضبفؼبحيً ا يدارسيً ؿدث اهـبضر ّاشخيبرث اٙشرث 

                                                
 ومالحقهم لتفاصٌل العٌنة 9.4و  8.5و  7.5و  6.4لمزٌد من التفاصٌل و االجزاء  5ارجو مراجعة الملحق رقم   8
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، ّكد خى هٖضيل ضيبل ّّشػ ّسٌّة اهيضبفؼج اغبفج اهٓ اهخّزٖؾ هٖضيل كرٖج ّ يدٌٖج ّ يخٖى ؿضّائّٕاهيٌبػلٕ تضنل 
  يدرشج فٕ اٝرتؾ يضبفؼبح هوضظّل ؿوٓ اهـٌٖج اهيػوّتج. 73اهخّسَ اهٓ 

تـد خظيٖى اهـٌٖج يً كتل اهيشخضبرث ّ اؿخيبد هسٌج اٝضرال خى اخخٖبر اهـٌٖج يً كتل اهوسبً اهيضوٖج ّيً اهسدٖر ذنرث اٌَ 
  تضنل ؿضّائٕ هخضيل اهػتلبح اهيذنّرث.

 انؼًم انًُذاٍَ 1.4.4

، 14/3/1222يً خٞل ّرضج ؿيل ؿلدح فٕ   ّخى خدرٖة فرق اهـيل اهيٖدإٌهلد خى خضنٖل فرق يٖداٌٖج فٕ اهيضبفؼبح،  
اػٞؽ اهفرق ؿوٓ اٛشخيبراح اهيخخوفج،  ّ اُٙدال اهيخّاخبث يً خـتئج نل اشخيبرث يٌِب ، ّ ػرق اهخـبيل يؾ  خٞهِبخى 

 اهفئبح اهيشخِدفج، ّػرق خـتئج اٛشخيبراح تدكج. ّكد خى خسِٖز اهفرق تيب خضخبسَ يً اذٌّبح ّاّراق رشيٖج.

ضٖد خى خالل اهـيل ، 5343آٖبر ّ ضزٖراً خٞل  فٕ يخخول اهيّاكؾ خيسشخيبراح اهخـتئج اٝخى اٌسبز اهـيل اهيٖدإٌ ّ
يئششج خـوٖى ّخدرٖة  55يدرشج ّ  73ضٖد خى اهخّسَ اهٓ  .9تبضد ّ تبضذج 19يً خالل  اشخيبرث 2298اهيٖدإٌ خـتئج 

تبٛضرال ؿوٓ اٌسبز اهـيل ّكد كبيح اهوسبً اهيضوٖج خرٖز ّخرٖسج هخـتإث اٛشخيبراح.  8>5يٌضإث ّهلبء  4439يٌِٕ ّ 
 اهيٖدإٌ ّتخدكٖق اٝشخيبراح كتل ادخبل اهتٖبٌبح.

 انزؼهُى وانزذسَت انًهٍُ يغح يؤعغبد 1.4.1

اهيضبفؼبح ّ اهلػبؿبح كٖد اهدراشج نبً ٝ تد هوخإند  يً دكج اهخضوٖل ّ رتػ اهٌخبئز يؾ ّاكؾ اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ فٕ 
غيً اٌٝؼيج اهيخخوفج ّاهخبتـج هوسِبح اهيخـددث. ٌخبئز اهيشص  خـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕاهيً يشص خوم اهيئششبح اهخٕ خلدى 

يدٖر دائرث اهخدرٖة اهيٌِٕ فٕ فرفج يً اهدراشج. هلد خى اؿداد ُذا اهسزء يً كتل  7.4ّ اهيوضق  7.4خـرع فٕ اهسزء 
خة اهذًٖ سيـّا اهيـوّيبح اهٞزيج يً اهسِبح ّاهيشخضبرث تبهخـبًّ يؾ يدٖر اهيضرّؽ ّيدٖرث اهين خسبرث ّظٌبؿج اهخوٖل

 اهيخخوفج.

 دساعخ األدثُبد انًخزهفخ 1.4.1

اٝدتٖبح يً اظداراح ّدراشبح اكخظبدٖج ّاخرْ يخـولج تبهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ يضوٖج  خى تبهخرافق يؾ يب شتق دراشج
ـبى اٛكخظبدٔ اهشٖبشٕ ّ ذهم اهيرختػ تبهخـوٖى ّهّغؾ اهشٖبق اه ّ اكوٖيٖج ّ ؿبهيٖج، هويلبرتج ّاهرتػ يؾ ٌخبئز  اهدراشج

 .ّاهخدرٖة اهيٌِٕ 

 انجُبَبد  و رحهُم  ادخبل 1.4.1

ٛدخبل اهتٖبٌبح اهنيٖج هشّق     EXCELهوخيس اشخيبراح ّاؿداد اّراق ال  SPSSّاؿداد ترٌبيز الهلد خى خريٖز اٛشخيبرث 
اهـيل. ّيً ذى كبيح اهيتريسج تخدرٖة يّؼفّ اهغرل اهخسبرٖج اٙرتؾ يدخوّ اهتٖبٌبح. ّفٖيب تـد خى خدكٖق اهتٌٖبح اهيدخوج 

يً كتل اهيتريسج تٌبء ؿوٓ خفظٖل   SPSSّ اهخإند يً سّدخِب، ّكد كبيح هيتريسج تخضوٖل اهتٖبٌبح تبشخخداى ترٌبيز ال
خيح  .   EXCELاهلدس فٕ خضوٖل تٖبٌبح الدائرث اهخدرٖة اهيٌِٕ فٕ فرفج خسبرث ّظٌبؿج  ثيدٖرضبرث.  ّكد شبُيح اهيشخ

 .5343خيّز ّاة خٞل اهفخرث 

                                                
 سة اسماء العاملٌن المٌدانٌن فً المحافظات  تعرض الصفحات األولى للدرا  9
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 و انًىائًخ انُزبئظرحأنُم  1.4.1

هوخيس اشخيبراح اهخٕ ضغرخِب ّ ؿرغخِب خضوٖل اهتٖبٌبح تٌلبص ٌخبئز كبيح هسٌج اهخضغٖر ّاٛضرال اهيرنزٖج 
 لػبؿبحاهضيل اهخضوٖل يّائيج يب تًٖ اهٌخبئز اهيخخوفج. ّكد ضشة اُدال اهدراشج هنل اشخيبرث ّ سبٌة، نيب ّاه هيشخضبرثا

، ّادارث اهينبخة خنٌّهّسٖب اهيـوّيبحّاٝخظبٝح، ّاٝهنخرٌّٖبح، ّاهنِرتبء، كٖد  اهدراشج:  يسبٝح اهّ اٛكخظبدٖج
راى يضبفؼج اهيضبرنج فٕ اهدراشج  اهيضبفؼبحسيٖؾ ، ّاهخظٌٖل اهـرتٕ اهيـٖبرٔاشخٌبدا اهٓ يلشيج اهٓ يسبٝح فرؿٖج 

 ّكد اشخخديح ُذٍ اهٌخبئز اهـرع هوٌلبص غيًيضبفؼج ٌبتوس. اهخوٖل ّيضبفؼج اهلدس،  يضبفؼج ،ّ اهتٖرث  اهلل
 . 5343 ّ خضرًٖ ؤّل ؤٖوّل خيح خٞل اهفخرث  فٕ اهيضبفؼبح ّ اهّرضج اهيرنزٖج. اهيسيّؿبح اهتئرٖج

 انًغًىػبد انًشكضح و انهمبءاد انغًبػُخػمذ  1.4.1

ّاهخٕ خضغل ؿبيوًٖ/  ّراى اهوج ّاهتٖرث ّاهخوٖل ّاهلدس ٌبتوسفٕ يضبفؼبح يسيّؿبح يرنزث يؾ شّق اهـيل  :خى ؿلد 
 . اهينبخةّادارث  خنٌّهّسٖب اهيـوّيبحّاٝخظبٝح، ّاٝهنخرٌّٖبح، ّاهنِرتبء، فٕ يسبٝح ؿبيٞح ّ يًٌِٖٖ/ يٌِٖبح 

ّراى اهوج  ٌبتوس ّيؾ خرٖسٕ ّ خرٖسبح ّيئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ غيً اهخخظظبح اهيذنّرث فٕ يضبفؼبح
. ّكد خى خٞل خوم اهيسيّؿبح ؿرع اهٌخبئز اهنيٖج ّ ٌلبضِب ّ خفشٖر تـع اهسّاٌة اهيخـولج تِب ّتبهخبهٕ  ّاهتٖرث ّاهخوٖل

اهضظّل ؿوٓ اهيـوّيبح اهٌّؿٖج اهِبيج هودراشج اغبفج هيب شتق خى ؿلد هلبءاح يؾ يشئّهٕ ضئًّ اهيّؼفًٖ ّ يًٌِٖٖ 
ولبءح ّاهيسيّؿبح اهيرنزث ييذوًٖ ؿً اهلػبؿبح اهيشخِدفج ٖـيوّا تضرنخٕ سّال ّ اهّػٌٖج هٜخظبٝح. ّكد ضبرم تبه

 .5.4ٖتًٖ اهيوضق ركى  ّييذوٕ يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ نيب يً شّق اهـيل ّ اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح نيب

 .سبحّ اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖ اهيسيّؿبح اهيرنزث يؾ شّق اهـيلهتـغِب يشئّهٕ اهخدرٖة ّتيضبرنج اهيشخضبرث  ّكد ادار
 .2010خيح خٞل خضرًٖ ذبٌٕ 

 انزغزَخ انشاعؼخ و كزبثخ انزفشَش وسشخ انؼًمػمذ  1.4.11

لد ضبرنح سيٖؾ اهفرق اغبفج اهٓ ييذوٕ ؿً اهشّق اهيضوٕ تبهلػبؿبح اهيخخوفج تّرضج ؿيل ٌِبئٖج ؿلدح تخبرٖخ ه
يشئّهٕ اهخدرٖة فٕ  رنجّاهيّائيج تًٖ اهٌخبئز تيضبضٖد ؿرغح اهيشخضبرث ٌخبئز خضوٖل اهتٖبٌبح  23/11/2010

ضخط ٖيذوّا يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّ ػّاكى  89ّ تيضبرنج  2010خيح خٞل خضرًٖ ذبٌٕ  . .بحيضبفؼاه
 .اهدراشج ّييذوٕ يً شّق اهـيل ّاهضرنبء ّ اهّزاراح اهيخخوفج

خى تـدُب نخبتج اهخلرٖر هـرع اهٌخبئز ّ اهخضوٖل ّ اهيّائيج ّيراسـخَ يً كتل هسٌج اٛضرال اهيرنزٖج اشخٌبدا هوخغذٖج 
 .2011ؤذار  -2010خيح خٞل نبًٌّ اّل .اهراسـج اهيخخوفج اهخٕ خى اهضظّل ؿوِٖب 

اشخيبرث يـتئج يً اهػالة  2298الل خى اهضظّل ؿوٓ اهيـوّيبح اهنيٖج ّ اهٌّؿٖج يً خ ٌِسٖج اهيختـجيهوّنٌخٖسج 
ّاألُبهٕ، اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح، ّيئششبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ، ّيٌضإح اكخظبدٖج خيذل شّق اهـيل اهـبيوج فٕ 

ضخط  150اهلػبؿبح اهيشخِدفج ّخّؼف ؿبيوًٖ/اح  فٕ اهيضبفؼبح اهيشخِدفج. نيب ّاشخٌدح اهٌخبئز اهٓ اشخضبرث 
ّّزاراح ّ خلبتبح ّ ضرنبء  ٖسبح ّيٌضإح اكخظبدٖج ّ ييذوٕ يئششبح خـوٖى ّ خدرٖة يٌِٕيً اهخرٖسًٖ ّاهخر

، ّاشخٌدح اهٓ خضوٖل دراشبح يضوٖج ّ اكوٖيٖج ّ ؿبهيٖج ّيشص ، تضنل ٌّؿٕ هخفشٖر اهٌخبئز ّاهيضبرنج تبهخضوٖليخخوفًٖ
 يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ غيً اهلػبؿبح ّاهيضبفؼبح اهيشخِدفج.
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 ِؾز٠ٛبد رمش٠ش اٌذساعخ: 1.5

 ؿدث اسزاء يً اهخلرٖر، ضٖد خـرع اهفظّل اهلبديج اهخبهٕ: فٕ اهدراشج رٖر ٌخبئزٖـرع اهخل

  ٌٕالسٌاق اإلقتصادي العام فً األراضً الفلسطٌنٌة و المحافظات المستهدفة، ٖـرع اهفظل اهذب 

  اهخخظظبح كٖد اهدراشج يً ّسِج ٌؼر ػوتج  اهفظل اهذبهد اهػوة ؿوٓ اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ اهفوشػٌٖٕٖـرع ّ
 .اهيدارس ّاٙشر

 ،نيب ٖـرع ّاكؾ ٌّخبئز يشص اهيئششبح  اهفظل اهراتؾ ٖـرع ّاكؾ اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ اهفوشػٌٖٕ ّ شٖبكَ اهـبى
خرٖسًٖ ّ شّق اهيئششبح غيً اهلػبؿبح اهيشخِدفج، ّ اٛكتبل، ّ اهخديبح اهيلديج ّ اهخٕ خّد خلدٖيِب اهيئششبح هو

 اهـيل.

 ّٖـرع اٛضنبٝح اهخٕ غيً اهلػبؿبح كٖد اهدراشجّاكؾ اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح اهـيوٕ س خبيٖـرع اهفظل اه ،
  ّٖاسِِب ّ اٛضخٖبسبح ّاهخديبح اهخٕ ٖػوتِب. 

  اهـٞكج  اهدراشجّٖـرع اهفظل اهشبدس ضبسج شّق اهـيل اهنيٖج ّ اهٌّؿٖج هولّْ اهـبيوج اهيدرتج غيً اهلػبؿبح كٖد ّ
 يؾ يئششبخة اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّاكخراضبخَ هخػّٖرُب.

  ًايب اهفظل اهشبتؾ فٖـرع اهيّائيج يب تًٖ ٌخبئز اهدراشج اهيخخوفج ّاهخرّر تخّظٖبح ّ اكخراضبح ُبيج ؿوٓ انذر ي
 يشخّْ.

 خخوفج.يوضق ٖـرع اهٌخبئز اهخفظٖوٖج تضشة اهيخغٖراح اهيٖخرافق يؾ نل فظل يٌِب 

 :ِؾذداد اٌذساعخ 1.6

 هلد ّاسِح اهدراشج اهـدٖد يً اهيضدداح اهخٕ اذرح ؿوٓ ؿيوِب يٌِب:
 ٌتبهرفى يً اً ٌُبم اهـدٖد يً اهدراشبح ّ اٛضظبءاح اهخٕ  اضٖبٌب خٌبكغِبّط اهتٖبٌبح ّكدى تـغِب ل :

ٖظدرُب سِبز اٛضظبء اهيرنزٔ اهلوشػٌٖٕ ّ اهخٕ اشخخديح نيرسؾ هخٌّؽ ّ فزارث خوم اهدراشبح اٝ اً 
تـغِب ٖضخبر خضدٖد ّ اهتـع اٗخر فٖر يفظل. نيب ّاسِح اهدراشج ٌلط فٕ اهيـوّيبح ّاهدراشبح اهخٕ 

ّ اهيٌبػق اهيخخوفج ّ اهلػبؿبح خضح اهدراشج. فيذٞ خى اؿخيبد ٌخبئز يشص ؼرّل خرٖسٕ خخط اهيضبفؼبح 
 هنٌَّ اخر دراشج ضبيوج هويّغّؽ اهيضدد. 5338اهخـوٖى اهـبهٕ ّ اهيٌِٕ هـبى 

 ٌخٖسج هضداذج ؿوٓ يشخّْ ّػٌٕ كوج اهدراشبح اهخٕ خّائى يب تًٖ شّق اهـيل ّ اهخـوٖى اّ اهخدرٖة تضنل يضدد :
ّؿدى اهلٖبى شبتلب تدراشبح يضبتِج  رٖتٖج ّ يٞئيخِب يؾ شّق اهـيلديل فٕ يسبل خػّٖر اهيٌبُز ّاهترايز اهخاهـ

 خإنٖد ّظل اهيًِ ) اهخظٌٖل اهـرتٕ اهيـٖبرٔ هويًِ( اهذٔ خى ختٌَٖؿوٓ اهيشخّْ اهّػٌٕ اّ اخرْ هِب ؿٞكج ت
 شج اّ اشٌبدُب هويرسؾ اهيذنّر.ييب ٖضدد يً فرط خّشٖؾ اهدرا .ؿوٓ يشخّْ اهشّق اهفوشػٌٖٕ

 خظٌٖفِب ؿدى ّ ى خوم اهيٌضبح ّكديِب اضٖبٌب،يضدّدٖج كّائّ  ؿدى ّسّد تٌم يـوّيبح هويٌضبح اإلكخظبدٖج
اهضظّل ؿوٓ يسخيؾ اهدراشج نبيٞ  ّاسِح اهدراشج ظـّتج فٕؿوَٖ  تٌبءتضشة اهخظٌٖف اهيـٖبرٔ هويًِ: 

اهّظّل اهٓ اهـٌٖج اهخبظج تشّق اهـيل، ّخسة  ّاسَ ظـّتج فٕة اهخظٌٖل اهـرتٕ اهيـٖبرٔ، نيب تضش
 اٛضبرث ٌُب اهٓ اً يضبرنج اهغرل اهخسبرٖج فٕ خوم اهدراشج شبؿد فٕ اهّظّل هوـدٖد يً خوم اهيٌضبح.
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 فٟ األساضٟ اٌفٍغط١ٕ١خ ٚ اٌّؾبفظبد اٌّغزٙذفخ اٌغ١بق اإللزظبدٞ اٌؼبَاٌفظً اٌضبٟٔ:  2

ح اهشنبٌٖج ّّاكؾ اهلّْ اهـبيوج ّاهّاكؾ اٛكخظبدٔ اهـبى يؾ اهخرنٖز ؿوٓ اهلػبؿبح كٖد ُذا اهفظل اهٓ اهشيب ٖخـرع
(، ّذهم فٕ ّادارث اهينبخة خنٌّهّسٖب اهيـوّيبحّاٝخظبٝح، ّاٝهنخرٌّٖبح، ّاهنِرتبء، كػبؿبح ّيسبٝح اهدراشج )

 تضنل خبط.اهلدس ٌّبتوس ّ راى اهوج ّاهتٖرث ّاهخوٖل اٙراغٕ اهفوشػٌٖٖج تضنل ؿبى ّ فٕ يضبفؼبح 

 :اٌٛالغ اإللزظبدٞ اٌفٍغط١ٕٟ 2.1

اٛكخظبد اهفوشػٌٖٕ يؾ اٛكخظبداح اٛكوٖيٖج اهـرتٖج فٕ تـع اهيئضراح اهِبيج، اٝ اٌَ ٖخخول ؿٌِب فٕ اهنذٖر يً ٖخضبتَ 
فلد تٌٖح دراشج هيٌؼيج اهـيل  اٛكخظبد اهفوشػٌٖٕ.يئضراح اهٌيّ ّ اهخػّر ّاهٌبخز ؿً سيوج يً اهخضدٖبح اهخٕ ّٖاسِِب 

% ّ ُٕ اؿوٓ ٌشتج 43.6دّل اهضرق اّٙشػ خخيٖز تبرخفبؽ ٌشة اهتػبهج ّ اهخٕ خظل فٕ اهيٌػلج اهٓ  اً يٌػلجاهدّهٖج 
شبء فٕ اهلّْ نيب خخيٖز تبرخفبؽ يـدٝح اهتػبهج تًٖ اهضتبة ّ ارخفبؽ فسّث يشبُيج اهٌ .10تػبهج اكوٖيٖج ؿوٓ يشخّْ اهـبهى

 .11دراشبح يٌؼيج اهـيل اهـرتٖجاضظبءاح ّؿوٓ ذهم  حاهـبيوج. ّكد اند

  اٌزؾذ٠بد اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب اإللزظبد اٌفٍغط١ٕٟ: 2.1.1

، ارختػح سيٖـِب تبهّغؾ ٖـبٌٕ اٛكخظبد اهفوشػٌٖٕ اهـدٖد يً اهخضدٖبح اهخٕ خـٖق خػّرٍ  ّ خئخر ٌيٍّؿبٌٓ ّيب زال 
ّؿدى اهشٖػرث اهفوشػٌٖٖج ؿوٓ اهيّارد اهػتٖـٖج يً ارع ّ يٖبٍ ّ ؿدى اهشٖػرث ؿوٓ اهيـبتر اهشٖبشٕ اهـبى ّؿدى ذتبخَ 

ضخٓ ّٖيٌب ُذا تبهرفى يً  :9>4ّاهضدّد ييب ؤدْ هضسز خػّرٍ يلبرٌج تبكخظبداح اهدّل اٛكوٖيٖج ّ اهخٕ ٌيح يٌذ ؿبى 
 .  12خضبتَ اكخظبدٖبخِب يؾ اٛكخظبد اهفوشػٌٖٕ ضٌِٖب

فٕ اٙراغٕ اهفوشػٌٖٖج ادْ اهٓ  اهضبهٕ اهٓ اً اهّغؾ اهشٖبشٕ ،نيب اهـدٖد يً اهيٌؼيبح اهدّهٖج ٕاهدّه اهتٌم اندفلد 
اهذٔ ؤدْ  ،تزٖبدث اهخنبهٖل ّاهّكح فٕ ٌلل اهتضر ّ اهتغبئؾ يـٖلبح اهخٕ ٖـبٌِٖبزٖبدث اه ّاهٓخلوٖل اهيلّيبح اٛكخظبدٖج، 

ؿتئًب نتٖرّا ضٖد خشتة تبٌنيبص اٛكخظبد فٕ اهغفج اهغرتٖج ّ اٌِٖبرٍ اهخبى فٕ تدّرٍ اهٓ خلوٖل يٖزخِب اهخٌبفشٖج ييب ٖيذل 
يً  % يً ٌظٖة اهفرد اهفـو67ٕ% )ؤّ ٌشتج خرنيٖج 46كػبؽ فزث، ّ ٖلدر اٌخفبع اهٌبخز اهيضوٕ اٛسيبهٕ اهضلٖلٕ ة 

فبً   اٛشرائٖوٖج ؿوٓ اهضرنج ّ اهخٌلل. هذا،ّ زٖبدث اهلّٖد  5333يٌذ تداٖج اٌٛخفبغج اهذبٌٖج ؿبى  اٛسيبهٕ( اهٌبخز اهيضوٕ
ّضخٓ اً  ،>533خخفٖل اهلّٖد اٛشرائٖوٖج ؿبى  تبهرفى يًيشخّْ اهدخل هٜكخظبد اهفوشػٌٖٕ ؤكل تنذٖر يً اينبٌبخَ، ّ 

 %:5تٌشتج  5333ؤكل يً يشخّاٍ فٕ اهـبى شٖؼل  اٛسيبهٕ اهلّيٕ اهدخل يً اهفرد فبً ٌظٖة 5344اشخيرح هـبى 
اهغفج شٖبشج اٛفٞق ؿوٓ ازاهج ّكد اؿختر اهتٌم اهدّهٕ  .5344% فٕ اهـبى 56هخظل  ل ٌشة اهتػبهج يرخفـجّشخؼ

ّكد ادْ اٌٛنيبص اٛكخظبدٔ  .13اهضظبر ؿً فزث  ضرػبً ؤشبشٖبً هخضلٖق اٌٛخـبص ّ اؿبدث اٛؿيبرّرفؾ  اهغرتٖج
ًٞ–اهٌبخز اهٓ اٌخفبع يـدل يضبرنج اهلّْ اهـبيوج اهفوشػٌٖٖج  % فٕ ;.77اهٓ  5333% فٕ اهـبى 6.:7يً  -اهيضدّد ؤظ

% فٕ تداٖج ؿبى ;.44ٌؼرًا هوخضدٖبح اهشبئدث.  ّارخفبؽ فٕ ٌشة اهتػبهج يً   -ضشة اهخـرٖل اهيّشؾ - >533اهـبى 
.>533% فً نهاٌة عام >.;6بٌنما ارتفعت البطالة بٌن الشباب لتصل الى   .>533 % فٕ ٌِبٖج57.8اهٓ  5333
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 5337منظمة العمل العربٌة، اتجاهات تشغٌل المرأة و الرجل فً سوق العمل العربٌة،   11
12  World Bank, West Bank and Gaza Investment Climate Assessment, Unlocking the Potential of the Private Sector, March 2007  
13  World Bank, Palestinian Economic Prospects: Gaza Recovery and West Bank Revival, Economic Monitoring Report to  the Ad Hoc Liaison 

Committee, June 8, 2009 
 ، رام هللا، فلسطٌن >533.مسح القوى العاملة: التقرٌر السنوي:  5343الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً،  14
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 دّٝرا ايرٖنٖب هوفرد ؿبى  4333نل دخل اهفرد ّظّٝ اهٓ يشخّْ ٖزٖد كوٖٞ ؿً ال أاهّغؾ اهٌبخز اهٓ خ تبهخبهٕ ؤدّْ  
دّٝرا ايرٖنٖب فٕ اهـبى  1,340.4اٛسيبهٕ ّظل اهٓ  اهٌبخز اهيضوٕ يً اهفرد ّكد تًٖ سِبز اٛضظبء اً ٌظٖة 15 .;533
533;16 . 

يً % ;6تٌٖح اٛضظبءاح اً. 7533ّفٕ اهـبى ّ 17 5339% فٕ اهـبى :8 هخظلّكد ادْ ذهم اهٓ ارخفبؽ ٌشة اهفلر 
;533يً ٌلط اٙيً اهغذائٕ فٕ اهـبى  كد ؿبٌٓفٕ اٙراغٕ اهفوشػٌٖٖج  اهفوشػًٌٖٖ

. ّتبهرفى يً اهخضشً اهػفٖل  فٕ 18
يً  اغبفٖجفئج % 73ًٌٖٖ فٕ اهغفج اهغرتٖج تٌٖيب يب زال ٌُبم % يً اهفوشػ58اٝ اٌِب يب زاهح خئذر ؿوٓ  >533اهـبى 

يً اهيينً اً خخراسؾ يؾ أ خراسؾ فٕ ّ خئيً ؿٖضِب تبهنبدٝ خـبٌٕ ٌلط اٙيً اهغذائٕ هنً يِيضج ّ اهشنبً خـختر
 .19اهؼرّل اهشبئدث

ّاهخيّٖل هويٌضأح تضنل ؿبى ّ هويٌضأح  اهخضرٖـٖجبهتٖئج اهلبٌٌّٖج ّ تنيب ّٖاسَ اٛكخظبد اهفوشػٌٖٕ خضدٖبح ؤخرْ يخـولج 
فٖبة اهتٖئج اهلبٌٌّٖج ّ اهخضرٖـٖج اهيٌؼيج  20% يً اهيٌضأح. ضٖد ختًٖ اهدراشبح>>تضنل خبط  ّاهخٕ خيذل)ط ط ى( 

ّ ؿدى ّسّد ٌؼبى اضظبئٕ هخختؾ ؿيل خوم اهيٌضأح ّ تِب، هـيل اهيٌضأح ) ط ط ى( ّ ؿدى ّسّد كبًٌّ ٖـخرل 
خدٌٕ ٌشة اهخيّٖل اهيلدى هِب، ضٖد خّاسَ خوم اهيٌضأح خضدٖبح يبهٖج خئذر فٕ نذٖر يً اٙضٖبً ؿوٓ  اغبفج اهٓ. يراكتخِب
ّ اٌخبسِب، ّ خـبٌٕ اهيٌضأح )ط ط ى( يً غـل اهخترث اهخشّٖلٖج هويٌخسًٖ، ّ خزداد ؤُيٖج ُذٍ اهيضنوج فٕ  ٌضبػِب

ل ؿوٓ ؿرع اهيٌخسبح هويشخخدى تضنل يتبضر، ٌبُٖم ؿً ظغر ؤشّاق اهخظدٖر اهخٕ خخػوة كٌّاح خّزٖـٖج نفئث خـي
 ضسى اهشّق اهيضوٕ.

   خاٌفٍغط١ٕ١ لزظبد٠خاإلإٌّشآد ٚ اٌمطبػبد ِالِؼ  2.1.2

 جاهيخّشػّ اهيخٌبُٖج اهظغر ّاهظغٖرثضٖد خضنل اهيٌضأح اٛكخظبدٖج  ،"اكخظبد اهـبئوج" تإٌَ اإلكخظبد اهفوشػٌٖٕ ٖـختر
فبهتٖج اهيٌضأح اهـبيوج فٕ اٝراغٕ اهفوشػٌٖٖج، ٖغوة ؿوٓ ُذٍ اهيٌضأح اهػبتؾ اهـبئوٕ. خخيٖز خوم  21)ط.ط.ى.(

اهيٌضأح تشِّهج خإشٖشِب ، اخشبى ادارخِب تبهتشبػج ّاشخخدايِب خنٌّهّسٖب ّ خلٌٖج اٌخبر خلوٖدٖج فٖر يـلدث ييب ٖسـوِب كبدرث 
 . هّاكؾ اٛكخظبدٔ اهفوشػٌّٖٕكبدرث ؿوٓ اٝشخيرارٖج غيً ا ؿوٓ خوق فرط ؿيل

% يً اهيٌضأح >>ؤدٌبٍ اً اهيٌضأح اهظغٖرث سدًا ّ اهظغٖرث ّاهيخّشػج )ط.ط.ى.( خضنل  5.4ّّٖغص اهضنل 
افراد،  8اكل يً   اهيٌضأح اٛكخظبدٖج % ي3ً>، ضٖد خضغل  22فٕ اٝراغٕ اهفوشػٌٖٖج 9;69>43اٛكخظبدٖج اهـبيوج ال 

يٌضأح اغبفج هذهم هلد تًٖ يشص اهيٌضأح اً فردؤ.   >4-43% يٌِب خضغل يً 5افراد، ّ >-8% يٌِب خضغل يً ;.9ّ
ّكد ختًٖ اً خوم اهيٌضأح خضغل  % يٌِب يٌضأح ؿبئوٖج اّ فردٖج.5>% يً اسيبهٕ اهيٌضأح ّ 4>اهخبط خضنل اهلػبؽ 

 % يً اهـيبهج اهفوشػٌٖٖج.5;
                                                

15   IMF. 2009. Staff Report For The Meeting Of The Ad Hoc Liaison Committee, Madrid, April 13, 2010 
 فلسطٌن -( رام اللة :533، ;533)  والثابتة الجارٌة باألسعار القومٌة الحسابات.  5343 الفلسطٌنً، لإلحصاء المركزي الجهاز  16
 ، رام هللا، فلسطٌن 5339:تقرٌر الفقر. :533الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً،  17
18  WFP/ UNRWA/FAO, Joint Rapid Food Security Survey in the oPt, May 2008  
19  WFP/ UNRWA/FAO, Socio-Economic and Food Security Survey Report in the West Bank, August 2009 
 >533سلسة دراسات معهد أبحاث السٌاسات اإلقتصادٌة الفلسطٌنً ماس  للمشارٌع ) ص. ص. م(    20
فقوا على ان حجم العمالة هو احد المإشرات الهامة لها حٌث اعتبرت ان المنشات الصغٌرة ال ٌوجد تعرٌف رسمً محدد للمشارٌع )ص.ص.م( فً فلسطٌن،اال ان غالبٌة اإلقتصادٌن ٌت  21

  .53بٌنما المتوسطة هً تلك التً ٌقل عدد العاملٌن فٌها عن  >-8، و الصغٌرة  من 8جدا هً تلك التً ٌقل عدد العاملٌن فٌها عن 
 لإلحصاء المركزي الجهازاعزُبدا انً  انحكىيُخ وانششكبد األههٍ وانمطبع انخبص انمطبع فٍ انؼبيهخ آدو قطاع غزة المنش تشمل المنشؤت اإلقتصادٌة العاملة فً باقً الضفة الغربٌة  22

 وانمطبع انخبص انمطبع فٍأالف عاملة  >43%(. وحوالً ال ;;ألف منهم عاملة )  449ألف منشاة فً باقً الضفة الغربٌة و قطاع غزة ،  ;.465الفلسطٌنً، حٌث تبٌن وجود حوالً ال

 .انحكىيُخ وانششكبد األههٍ
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 2007اهـبيوج فٕ اهغفج اهغرتٖج ّكػبؽ غزث ضشة ضسى اهـيبهج  كخظبدٖجاإل يٌضأح: ؿدد اه..2 اهضنل ركى

 
 راى اهلل، فوشػًٖ   ، اهٌخبئز اهٌِبئٖجكخظبدٖج: اهيٌضئبح اٛ 2002، اهخـداد اهـبى هوشنبً ّ اهيشبنً ّ اهيٌضئبح 2002اهفوشػٌٖٕ  ضظبءاهسِبز اهيرنزٔ هٜاهيظدر: 

 5;4768يٌِب فٕ يضبفؼج اهخوٖل، ّ 4:6994يٌضإث اكخظبدٖج ؿبيوج فٕ اهغفج اهغرتٖج، ّٖسد   4:;56;ّيً اسيبهٕ ال 
ؤيب فٕ يضبفؼج  ، تضشة سِبز اٛضظبء اهيرنزٔ يٌِب فٕ يضبفؼج راى اهلل ّاهتٖرث  37;446يٌِب فٕ يضبفؼج ٌبتوس ّ

نيب اً اهـدٖد يً خوم اهيٌضأح خـيل فٕ . 23تضشة اضظبءاح اهغركج اهخسبرٖج فٕ اهلدس يٌضإث 96964فّٖسد  اهلدس
  .خشسٖلاهلػبؽ فٖر اهرشيٕ تدًّ 

  اٌمٜٛ اٌؼبٍِخعّبد   2.2

يوًّٖ ٌشيج يٌِى ٖلػًٌّ اهغفج اهغرتٖج تيب فِٖب اهلدس  5.77يوًّٖ ٌشيج ،  >.6ٖتوغ ؿدد اهشنبً فٕ اٙراغٕ اهفوشػٌٖٖج 
ييً  اٙفراد ٌشتج يوًّٖ ٌشيج فٕ كػبؽ فزث.  ّٖخيٖز اهيسخيؾ اهفوشػٌٖٕ تنٌَّ يسخيؾ فخٕ ضٖد كدرح ;4.7اهضركٖج ّ

خـختر ٌشتج اهيشبُيج فٕ اهلّْ اهـبيوج يخدٌٖج هخظل  .24>533 ؿبى يٌخظل فٕ % 74.9 ؿبيب ضّاهٕ 48ُى اكل يً 
% فٕ ;.:4تّاكؾ  >533% تضشة خـرٖل يٌؼيج اهـيل اهدّهٖج خٞل اهـبى 57.8ّخظل ٌشة اهتػبهج اهّػٌٖج  %>.77

 % فٕ كػبؽ فزث يً يسيّؽ اهلّْ اهـبيوج اهفوشػٌٖٖج. 9.;6اهغفج اهغرتٖج ّ 
 >533: اهيشبُيج فٕ اهلّْ اهـبيوج اهـبهيٖج ّ اٛكوٖيٖج ّاهفوشػٌٖٖج 5.5اهضنل ركى  

 

 >533: ٌشة اهتػبهج اهـبهيٖج ّ اٛكوٖيٖج ّاهفوشػٌٖٖج  5.6اهضنل ركى 

 
 . ILO, Global Employment Trends 2011- the challenge of Jobs recovery, 2011 المصدر: لألرقام العالمٌة و األقلٌمٌة دراسة منظمة العمل الدولٌة  :

 ، رام هللا، فلسطٌن>533: التقرٌر السنوي: .مسح القوى العاملة 5343الفلسطٌنً، حصاءالجهاز المركزي لإل

  رخفؾ ٌشة اهتػبهج تًٖ اهضتبة% ّخ:.59ٌخفع ٌشة اهيضبرنج تٖح اهضتبة هخظل خ :اهفئج اهـيرٖجاهلّْ اهـبيوج تضشة 

                                                
23

ذكر الجهاز  " كما :9>4سطٌنٌة عام احصاءات القدس بحسب التعداد العام للمنشات اإلقتصادٌة وهً "ال تشمل ذلك الجزء الذي احتلته اسرائٌل عنوة بعد احتاللها األراضً الفل  

 منشؤة.   333: –9333% من تلك اإلحصاءات فً ذاك الجزء من القدس لٌصبح العدد التقدٌري للمنشآت حوالً ال 83الالمركزي لإلحصاء الفلسطٌنً. ٌضلف الٌها حوالً 
 ، رام هللا، فلسطٌن >533 الفلسطٌنٌة األراضً فً المقٌمٌن الفلسطٌنٌٌن السكان أحوال . >533الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً،  24
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% ؿتر 73ّكد ختًٖ اً ٌشة اهتػبهج تًٖ اهضتبة اشخير ٖراّش ضّل ال .% >.;6هخظل  شٌج 57-48فٕ اهفئج اهـيرٖج 
ُّذا ٖـختر يً اهٌشة اهيرخفـج ؿبهيٖب ّاكوٖيٖب ّخخفّق خوم اهٌشة ؿوٓ ٌشة اهتػبهج تًٖ اهضتبة ؿرتٖب تضشة  25اهشًٌٖ

ّخٌخفع ٌشة يضبرنج اهضتبة ؿً ٌشة اهيضبرنج .  5.6اضظبءاح يٌؼيج اهـيل اهدّهٖج ّ اهـرتٖج نيب ٖتًٖ اهضنل 
 .ؤؿٍٞ 5.5اٛكوٖيٖج ّاهـرتٖج نيب ٖتًٖ اهضنل 

خخشى اهلّْ اهـبيوج تبٌخفبع يضبرنج اهٌشبء اهرشيٖج فِٖب ضٖد خظل يضبرنخِب  بيوج تضشة اهٌّؽ االسخيبؿٕ:اهلّْ اهـ 
نيب  .5.5ّؤكل يٌِب اكوٖيٖب نيب ٖتًٖ اهضنل  اهٌشة ؿبهيٖبؤكل % هوذنّر ّخـختر ُذٍ اهٌشتج يً :9% يلبرٌج يؾ 48.8اهٓ 

% ُّٕ اؿوٓ يً اهٌشة اهّػٌٖج نيب اٌِب ؤؿوٓ يً ٌشة اهتػبهج تًٖ 59.7خفـج ّ خظل اهٓ ؤً ٌشة اهتػبهج تًٖ اهٌشبء ير
ؿتر اهشًٌٖ اٝ اً فٕ اهلّْ اهـبيوج  ّكد ارخفـح ٌشتج يشبُيج اهيرؤث ؤؿٞث.  5.6اهٌشبء اكوٖيٖب ّ ؿبهيٖب نيب ٖتًٖ اهضنل 

ٕ فاهضنل ادٌبٍ ضٖد خظل يشبُيج اهيرؤث  يشبُيج اهيرؤث ّ اهرسل فٕ اهلّْ اهـبيوج نيب ٖتًٖاهفسّث يبزاهح يرخفـج يب تًٖ 
 اهلّْ اهـبيوج اهٓ ؤكل يً رتؾ يشبُيج اهرسل فِٖب. 

 >533-8>>4اهيشبُيج فٕ اهلّْ اهـبيوج اهفوشػٌٖٖج تضشة اهٌّؽ اٛسخيبؿٕ ؿتر اهشٌّاح  :5.7اهضنل ركى 

 
 ، رام هللا، فلسطٌن>533.مسح القوى العاملة: التقرٌر السنوي:  5343الفلسطٌنً، حصاءالجهاز المركزي لإلالمصدر: 

%، خوِٖب نتر اهشً/ ;5اهدراشج  َ% اؿيبل اهيٌزل، خو99ٖ :اشتبة اهتلبء خبرر اهلّْ اهـبيوج هوٌشبءظبءاح اً ضّختًٖ اٛ 
% يً 5.6يب اهـيبهج اهيضدّدث % ت59.7ٌٖ% ّ اهتػبهج 4.6:ختوغ ٌشتج اهـيبهج اهخبيج ّ %.;.8 ّاخرْ اهيرع

ّكد ختًٖ اً ٌشة اهتػبهج هٌٜبد خرخفؾ يؾ اهيشخّْ اهخـوٖيٕ ّ خٌخفع يؾ اهـير يلبرٌج تبهذنّر  اهيضبرنبح تشّق اهـيل.
 نيب تٌٖح اهدراشبح اً اهٌشبء خشبُى فٕ اهلػبؽ فٖر اهرشيٕ ّتبٙخط فٕ اهلػبؽ اهزراؿٕ ضٖد نيب تٌٖح دراشج شبتلج.

%(، ّ ختوغ ٌشتج اهـبيٞح فٕ 10% ) اهـبيو5.4ًٖاهـبيٞح فٕ اهلػبؽ فٖر اهيٌؼى يً تًٖ اسيبهٕ اهـبيٞح ختوغ ٌشتج 
فٕ دراشج هٜضظبء اهيرنزٔ ّ. %(46% ) رسبل70اهلػبؽ فٖر اهيٌؼى يً تًٖ اهـبيٞح هضشبتِى ّاظضبة اهـيل 

ّسَ اهخضدٖد فٕ  ّؿوٓ اهرشيٕ يً شّق اهـيلضّل يضبرنج اهيرؤث فٕ شّق اهـيل ختًٖ اً ٌُبم ؿّايل ػرد هوٌشبء 
ّفٕ دراشج اخرْ رتػح يب تًٖ اٌػتبؽ اهفوشػًٌٖٖ ّخّسِبخِى ضّل ؿيل اهيراث تبٌَ ذبٌّٔ ّ يرختػ  .26اهلػبؽ اهخبط

  .27تبهضبسج اٛكخظبدٖج ّيب تًٖ يضبرنج اهٌشبء فٕ اهـيل

                                                
25

 ، رام هللا، فلسطٌن >533.مسح القوى العاملة: التقرٌر السنوي:  5343طٌنً،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس 
 >533رام اللة ، تحدٌات مشاركة المرأة فً سوق العمل و التدخالت المطلوبة  -اإلحصاء الفلسطٌنً -الٌونسكو -مركز المرأة الفلسطٌنٌة لالبحاث و التوثٌق  26
 >533دراسة فً انطباع الفلسطٌنٌن وتوجهاتهم حول عمل المرأة، رام اللة   -الفا -الٌونسكو -التوثٌقمركز المرأة الفلسطٌنٌة لالبحاث و   27
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نيب ّٖتًٖ اهضنل اهخبهٕ خّزٖؾ اهـيبهج 
ٓ ضشة اهٌّؽ اٛسخيبؿٕ ؿو

اهلػبؿبح اهيخخوفج. ّ كد ختًٖ اً 
ؤؿوٓ يضبرنج هوٌشبء خخيذل فٕ كػبؽ 

 ذى فٕ كػبؽ اهزراؿج اهخديبح
ّخيرنز اهـيبهج هوٌشبء فٕ ُذًٖ 
اهلػبؿًٖ. تٌٖيب ٖتًٖ اهضنل اٖغب 

كػبؽ ارخفبؽ ٌشتج اهـيبهج هوذنّر فٕ 
 .خرْاهخديبح يلبتل اهلػبؿبح اٙ

  >533والجنس  االقتصادي النشاط حسب الفلسطٌنٌة األراضً فً للعاملٌن النسبً : التوزٌع5.8الشكل رقم 

 
 فلسطٌن >533.مسح القوى العاملة: التقرٌر السنوي:  5343الفلسطٌنً، حصاءالجهاز المركزي لإلالمصدر: 

 

  28:اهيشخّْ اهخـوٖيٕ/ اهخإُٖوٕيوج تضشة ـباهلّْ اه

يً ُى شٌج فإنذر ) 48هٚفراد اً خّزٖؾ 
/ اٙنبدٖيٕضشة اهيئُل  (اهـيل غيً شً

اً ختًٖ  5.9اهيٌِٕ نيب ٖتًٖ اهضنل ركى 
هدِٖى خإُٖل اؿدادٔ %( 97فبهتٖج اهـبيوًٖ )

 ّ كوج % هدِٖى ذبٌّٖج ؿبيج فلػ.54. ّفبكل
ضبظوًٖ ؿوٓ  اٙفراد غيً شً اهـيليً 

ّكد ختًٖ خإُٖل يٌِٕ اّ خلٌٕ اّ سبيـٕ. 
 % فلػ يً اهلّْ اهـبيوج5.65اً ٌشتج 

هدِٖب خإُٖل يٌِٕ ّكد ختًٖ يً اٛضظبءاح 
  % هوذنّر6% هٌٜبد ّ 4.9 ُٕاً اهٌشتج 

 األراضً الفلسطٌنٌة فً فؤكثر سنة 48 لالفراد النسبً التوزٌع: 5.9الشكل رقم 

 5338 المإهل حسب

 
 . فٕ اهغفج اهغرتٖج % هوذنّر:5.9% هٌٜبد ّ 5 فٕ اٗراغٕ اهفوشػٌٖٖج. تٌٖيب ختوغ

اً ُذٍ اهٌشة خإخٕ اٌـنبس هوخٖبراح 
اهخـوٖيٖج فٕ اهيدارس ضٖد ختًٖ يً 

% فلػ ٖخّسًِّ 5.6اٛضظبءاح اً 
ػبهة ّ ػبهتج  >9673:هوخـوٖى اهيٌِٕ يً 

يخّاسدًّ تبهظل اهضبدٔ ؿبضر فٕ اهشٌج 
، اً ُذٍ اهٌشتج  5343/5344اهدراشٖج 

% اذا ؤغٖل اهخـوٖى اهخسبرٔ ;.9خظتص 
 %43اً خرخفؾ اهٓ  هَ،  ّيً اهيينً

: نسبة الملتحقٌن بالتعلٌم المهنً/ التجاري مقارنة بالمسارب :.5الشكل  رقم 

 5343/5344األخرى 

 
 5343كانون أول –الفلسطٌنٌة  المصدر وزارة التربٌة و التعلٌم العالً

                                                
 ، رام هللا، فلسطٌن5339النتائج األساسٌة: –.مسح ظروف خرٌجً التعلٌم العالً و التدرٌب المهنً  5339الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً،  28

 كونها اخر دراسة مسحٌة شملت خرٌجً التعلٌم و التدرٌب المهنً  5338لدراسة والتً تمت فً  كانون اول تم اإلستناد فً هذا الجزء لهذه ا 
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اهّنبهج اّ يئششبح اهلػبؽ اُٙوٕ.  ؿوٓ ؤكظٓ ضد، ؿٌد اغبفج اهيوخضلًٖ تيرانز اهخدرٖة اهيٌِٕ اهخبتـج هّزارث اهـيل اّ 
% 7.5% يلبتل 3.9ّؿٌد اهٌؼر اهٓ ُذٍ اهٌشة ؿوٓ ؤشبس اهٌّؽ اٛسخيبؿٕ ٖختًٖ هٌب اً اهخضبق اٌٛبد ٖخدٌٓ هٖظتص 

% هوذنّر فٕ اهيشبر اهخسبرٔ. ّٖضيل اهخـوٖى 8.8% هٌٜبد فٕ اهخسبرٔ يلبتل :.6هوذنّر فٕ اهيشبراهيٌِٕ تٌٖيب خظتص 
يشبر اهظٌبؿٕ ّاهزراؿٕ ّ اهفٌدكٕ ّ فٖرُب. خضنل ٌشتج اهػوتج اهيخّسًِٖ هوخـوٖى اهظٌبؿٕ فبهتٖج اهيخّسًِٖ اهيٌِٕ اه

 %(.7:هويشبر اهيٌِٕ ) 

ّؿٌد رتػ اهـبيوًٖ فٕ اهلػبؿبح اهيخخوفج يؾ اهيئُل اهـويٕ/ اهيٌِٕ ٖختًٖ اً اهـبيوًٖ اهضبظوًٖ ؿوٓ تنبهّرّٖس فبؿوٓ 
 ّاً يً هدِٖى خبُٖل اّ خدرٖة يٌِٕ ٖخّزؿّا ؿوٓ اهخديبحّتبٙخط اهٌشبء  ّ اهخديبح هظضجٖخيرنزّا فٕ اهخـوٖى ّا

  . ايب اٝؿدادٔ فبكل فٖخيرنزّا فٕ اهزراؿج ّ اهخسبرث.ّاهظٌبؿج ّاإلٌضبءاح ّاهخسبرث

 5338ّاهٌضبػ اٛكخظبدٔ  اهـويٕ اهيئُل ضشة وشػٌٖٖجفاٙراغٕ اه فٕ فإنذر شٌج 48 هٞفراد اهٌشتٕ اهخّزٖؾ: ;.5اهضنل ركى 

 
ّكد ختًٖ يً دراشج شبتلج اً اهيًٌِٖ 

ٖخيرنزّا فٕ اهلػبؽ اهخبط تّاكؾ   
% هوٌشبء(، يلبرٌج يؾ 3:% ) 88.8
% هٚنبدٖيًٖٖ. نيب اً اهضبظوًٖ ؿوٓ 66.5

خـوٖى اّ خدرٖة يٌِٕ خخغبؿل اينبٌبخِى 
يضرّؿِى هوـيل هضشبتِى اهخبط اّ فخص 

يراح نيب  :اهخبط ّهدْ اهٌشبء خزداد 
 خرفؾ يضبرنج اهٌشبء فٕ كّث اهـيل اهٓ 

ّيب تًٖ اهيًٌِٖٖ اسيبهٕ اهلّْ اهـبيوج  : يلبرٌج يب تًٖ اهيًٌِٖٖ ّ 5.4سدّل 
 :5338اسيبهٕ اهخرٖسًٖ تضشة يئضراح يخخبرث  ّ

اعّبٌٟ 

 ِٕٟٙ أٔضٝ أٔضٝ
 أعّبٌٟ

 ِٕٟٙ روش روش
 

%11.4  %42.0  %69.1  %94.7  
ٔغجخ اٌّشبسوخ فٟ اٌمٜٛ 

 اٌؼبٍِخ

اعّبٌٟ 

 ِٕٟٙ أٔضٝ خش٠غبد
 أعّبٌٟ

  ِٕٟٙ روش خش٠غ١ٓ

2.20% 14.20% 10.40% 14.20% 
٠ؼًّ /طبؽت ػًّ 

 ٌؾغبثٗ

 ِغزخذَ لطبع خبص 51% 37.40% 70.20% 43.10%
 0112فً فلسطٌن على التشغٌل أثر التعلٌم والتدرٌب المهنً المقدم للفتٌات و النساءرندة هالل ،  المرجع:

اهيٌِٕ ّ اسيبهٕ اهلّْ اهـبيوج هولّْ اهـبيوج اهيضبرنج ّيب تًٖ  يلبرٌج يب تًٖ خرٖسٕؤؿٍٞ  5.4ّٖتًٖ اهسدّل . %29 75
 خرٖسٕ اهيٌِٕ ّ اسيبهٕ اهخرٖسًٖ هتـع يئضراح اهضبهج اهـيوٖج.

 اٌمطبػبد اإللزظبد٠خ : 2.3

خخّزؽ اهيٌضأح اٛكخظبدٖج اهـبيوج فٕ اٝراغٕ اهفوشػٌٖٖج ؿوٓ اهلػبؿبح ّاٌٙضػج اٛكخظبدٖج اهخبهٖج تضشة اهخظٌٖل 
 ّاهظٌبؿج اهيضبسر، اشخغٞل ّ ّاهخـدًٖ اهضراسج، ّ اهظٖد ّ : اهزراؿجاهسِبز اهيرنزٔ هٜضظبء اهفوشػٌٖٕاهيـخيد يً 

                                                
 المهنً لتعلٌمثانً للتدرٌب واورقة عمل مقدمة فً المإتمر ال، / دخولهن سوق العمل أثر التعلٌم والتدرٌب المهنً المقدم للفتٌات و النساء فً فلسطٌن على التشغٌلرندة هالل ،   29
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 ، اهيبهٖج ّاهّشبػج اهيرنتبح، ّاظٞش ّاهخسزئج اهسيوج ّخسبرث هيٖبٍ، ّاٌٝضبءاح،ّا ّاهغبز اهنِرتبء ّايداداح اهخضّٖوٖج،
 اهيضبرٖؾ ّؤٌضػج ّاٖٝسبرٖج، اهـلبرٖج ّاٌٙضػج ّاٝخظبٝح، اهخخزًٖ ّ ّاهٌلل اهيػبؿى، ّ اهفٌبدق: ّاهخديبح ّخضيل

 اٝسخيبؿٖج.  اهخديبح ّؤٌضػج اٝسخيبؿٕ، اهـيل ّ ّاهظضج ّاهخـوٖى اٝخرْ،
  2007: خّزٖؾ اهلػبؿبح ّاألٌضػج اإلكخظبدٖج ضشة ٌشتج اهيٌضأح ّاهـبيوًٖ فِٖب ّيشبُيج نل يٌِب فٕ اهٌبخز اهيضوٕ اإلسيبهٕ 2.9ضنل اه

 
 راى اهلل، فوشػًٖ   ، اهٌخبئز اهٌِبئٖجكخظبدٖج: اهيٌضئبح اٛ 2002، اهخـداد اهـبى هوشنبً ّ اهيشبنً ّ اهيٌضئبح 2002اهفوشػٌٖٕ  ضظبءاهسِبز اهيرنزٔ هٜ.1اهيظدر:
 (2002، 2002)  ّاهذبتخج اهسبرٖج تبٙشـبر اهلّيٖج اهضشبتبح.  2010 اهفوشػٌٖٕ، ضظبءهٜ اهيرنزٔ . اهسِبز2         

اهخسبرث ذى ختًٖ اٛضظبءاح ؤً كػبؽ اهخديبح تبٌضػخَ اهيخـددث ُّ اٙنذر يشبُيج فٕ اهٌبخز اهيضوٕ اٛسيبهٕ، خوَٖ 
اهظٌبؿبح اهخضّٖوٖج فبهّشبػج اهيبهٖج فبهزراؿج فبٌٛضبءاح . ٖضٖر اهضنل اهٓ خيرنز اهيٌضأح ّاهـبيوًٖ فٕ كػبؽ اهخسبرث ، 

 9;69>43ٖوَٖ كػبؽ اهخديبح تبٌضػخَ اهيخـددث ذى اهظٌبؿبح اهخضّٖوٖج فبهزراؿج فبهّشبػج اهيبهٖج فبٌٛضبءاح يً اظل 
ث فٕ خوم اهلػبؿبح.  ّيً اهسدٖر ذنرٍ اً اهـدٖد يً اهـيبهج فٖر اهرشيٖج خخيرنز فٕ كػبؽ ؿبيل/ 98>96>5يٌضإث ّ 

اهزراؿج، نيب اً اهضٖبزث اهزراؿٖج خضٖر اهٓ اهٌضبػ اهزراؿٕ اغبفج هـدد اهيٌضأح فَٖ. ّ كد خٖتً اً يسيّؽ اهضٖبزاح 
% 56.5% ضّٖاٌٖج 6ّ.:% يٌِب ٌتبخٖج، 8.>9ؤهل ضٖبزث،  434توغح ضّاهٕ  5337اهزراؿٖج اهخٕ خى خشسٖوِب ؿبى 

 نيب خخّاسد اهيٌضبح فٖر اهرشيٖج تغبهتٖخِب فٕ كػبؽ اهخسبرث اهداخوٖج. ضٖبزاح يخخوػج.

تبٌخبر اهيٌخسبح اٛشخِٞنٖج نبهيٌخسبح اهغذائٖج ّ  (:533ؿبى  44;,44) ؿددُب  اهظٌبؿٖجخلّى فبهتٖج اهيٌضأح 
اهيضرّتبح ّ اٙضذٖج ّ اهسوّد ّ اهيٞتس ّ اهيـبدً ّ اٙذبد، اذ ختبؽ يـؼى اهيٌخسبح اهيذنّرث فٕ اٙشّاق اهيضوٖج، يب 

اٙشّاق اٛشرائٖوٖج  ؿدا  اهيٞتس ّ اٙضذٖج ّ اهسوّد، اهخٕ ختبؽ ٛشرائٖل ّ يً ذى اهٓ ؤشّاق خبرسٖج، ؤّ ٖخى تٖـِب فٕ
اّ اهيرختػج تبهيضرنبح اّ  ٌّٖجسبح اهنِرتبئٖج اّ اٛهنخرخاٌخبر اهيٌ يضدّدٖج ؿدد اهيٌضأح اهخٕ خـيل ؿوّٖٓختًٖ اهداخوٖج. 

 %.3.8تبٗٝح ضٖد ٝ خخسبّز سيٖـِب ال 

ج ّ اهيٌزهٖج ّيٌِب اٝهنخرٌّٖج ّٖضيل اهلػبؽ اهخسبرٔ خسبرث اهسيوج ّ اهخسزئج ّ اظٞش اهيرنتبح ّاظٞش اهشوؾ اهضخظٖ
 لػبؽ.فٕ اه 46797;% يً اسيبهٕ ؿدد اهيٌضبح  ال 8ّ خيذل تٖؾ ّ ظٖبٌج اهشوؾ اهضخظٖج ّ اهيٌزهٖج ّيٌِب اٝهنخرٌّٖج 

نيب خٌضػ اهخسبرث اهداخوٖج ّ اهخبرسٖج يؾ دّل يخـددث، خضنل اهخسبرث يؾ اشرائٖل اهٌظٖة اٙنٖر يٌِب. ّكد تٌٖح 
% يٌِب يؾ 3;،  ;533دّٝرؿبى  يوٖبر >.5ول فٕ اهيٖزاً اهخسبرٔ اهفوشػٌٖٕ هظبهص اٛشخٖراد شسل تلٖيج اٛضظبءاح خ

 اهسبٌة اٛشرائٖوٕ.
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اٙتٌٖج خٞل اهشٌّاح  ٌيّ فٕ ؤؿيبل اٌٛضبءاح ّ رخطاهسِبز اهيرنزٔ هٜضظبء اهفوشػٌٖٕ نيب تٌٖح اضظبءاح 
ؿى خوم اٌٙضػج. ّٖرختػ تِذا اهلػبؽ اهـدٖد يً اهيًِ ّ اٙؿيبل ٌذنر هد، نيب ٌيّ فٕ اٌٙضػج اهيظرفٖج >533-:533

يٌِب يًِ اهخيدٖداح اهنِرتبئٖج ّاهظضٖج ّ اهظٖبٌج اهيٌزهٖج هويتبٌٕ ّ تٖؾ ّ خرنٖة ّ ظٖبٌج اهشوؾ اهيٌزهٖج ّفٖرُب. اً 
ٖد ٖيبرشِب تبٗفوة يخـِدًّ اّ يًِ نبهخيدٖداح اهنِرتبئٖج ّاهظضٖج ّ اهظٖبٌج اهيٌزهٖج هويتبٌٕ يً اهظـة ضظرُب ض

 اٌبس ٖـيوًّ هضشبتِى اهضخظٕ.

ضرنج  972 اهلػبؽ يً  ُذا ٖخنًّضٖد  ،ٖـختر كػبؽ اٛخظبٝح ّ خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح اهلػبؽ اهفرؿٕ هلػبؽ اهخديبح
. 2007اهخـداد %( فٕ تبكٕ اهغفج اهغرتٖج ّفزث تضشة 58%( ّخنٌّهّسٖب اهيـوّيبح )42خـيل فٕ يسبهٕ اٛخظبٝح ) 

 ينختٖج اٝح اظٞش ّ %( خـيل فٕ يسبل ظٖبٌج88ّفبهتٖج اهضرنبح اهـبيوج فٕ يسبل خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح /اهضبشّة ) 
اهترايز، ّٖخّزؽ  يسبل فٕ اشخضبرٖج خترثتقدٌم  % يٌِى فٕ يسبل10اٝهنخرٌّٕ، تٌٖيب ٖـيل  اهضبشة اٝح ّ يضبشتٖج ّ

% يً خوم اهضرنبح 50اهضبشّة، ّؤٌضػج ؤخرْ.  يسبل فٕ اشخضبرٖج بح، ّخلدٖى اهخترث% ؿوٓ خسِٖز اهتٖب2ٌتبكٕ ال 
ؤفراد فبهتٖج اهـبيوًٖ  5خـيل فٕ تبكٕ اهغفج اهغرتٖج، تخّزٖؾ ييبذل هوضرنبح ّؿيوِب. خضنل اهضرنبح اهخٕ خضغل ؤكل يً 

% فٕ 72ؤفراد  5هخٕ خضغل ؤكل يً %( فٕ تبكٕ اهغفج ّفزث تٌٖيب خضنل ضرنبح اٛخظبٝح ا94فٕ كػبؽ اهضبشّة )
% فٕ تبكٕ اهغفج، ييب ٖـٌٕ ّسّد ضرنبح يخّشػج ّ نتٖرث فٕ يسبل اٛخظبٝح فٕ تبكٕ 37تبكٕ اهغفج ّ فزث، ّ

% ؿبى 2.87يً  اٛسيبهٕ اهيضوٕ اهٌبخز ، هخرخفؾ يشبُيخَ ف1994ٕ. ّكد ٌيٓ اهلػبؽ تضنل يخشبرؽ يٌذ ؿبى  30اهغفج
خضٖر اٛضظبءاح اهٓ  .يوًّٖ دّٝرا ؤيرٖنٖب 231.2، هخظل كٖيخَ 2008% ؿبى 4.98ّ  2007% ؿبى 5.32اهٓ  1999

اٌَ تبهرفى يً اهيـٖلبح اهيخـددث اهخٕ ّاسِخِب اهلػبؿبح اٛكخظبدٖج اهيخخوفج اٝ اٌِب اشخػبؿح اهٌيّ ّاً تضنل يضدّد، 
. ضٖد ختًٖ اً ؿدد اهـبيوًٖ تبٛسيبل :533ّ  :>>4ضبظل فٕ خوم اهلػبؿبح يب تًٖ ؿبيٕ ٖضٖر اهضنل ادٌبٍ اهٓ اهٌيّ اه

 % خٞل خوم اٙؿّاى76% ّاً ؿدد اهيٌضأح ازداد تيلدار 88كد ازداد تيلدار 
  :533-:>>4: اهخغٖٖراهضبظل ؿوٓ اهلػبؿبح ّاٌٙضػج اٛكخظبدٖج فٕ اٝراغٕ اهفوشػٌٖٖج خٞل اٙؿّاى 5.43اهضنل ركى 

 
 ، كخظبدٖج: اهيٌضئبح اٛ 2002، اهخـداد اهـبى هوشنبً ّ اهيشبنً ّ اهيٌضئبح 2002اهفوشػٌٖٕ  ضظبءاهسِبز اهيرنزٔ هٜاهيظدر:

                                                
 رام هللا-: المنشئات اإلقتصادٌة، النتائج النهائٌة 2007، التعداد العام للسكان و المساكن و المنشئات 2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً  المصدر:  30
 تصاالت ) فٌما ٌخص اإلتصاالت(لقد تم استخالص األرقام من القطاعات الفرعٌة فً الخدمات)فٌما ٌخص أنشطة الحاسوب( و النقل واإل 
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ّٖضٖر اهضنل اهٓ اهٌيّ اهنتٖر اهيوضّؼ فٕ كػبؽ اهخديبح ضٖد خغبؿل ؿدد اهـبيوًٖ فَٖ ّ خغبؿفح ؿدد اهيٌضأح.  ّكد 
اهخديبح اٛسخيبؿٖج ذى اهفٌبدق ّ اهيػبؿى فبهخـوٖى.. ّكد خٞ اهٌيّ فٕ كػبؽ اهخديبح كػبؽ اهخسبرث خيٖز اهٌيّ فٕ ؤٌضػج 

فبهّشبػج اهيبهٖج ذى اهزراؿج فبٌٛضبءاح. ايب كػبؽ اهظٌبؿبح اهخضّٖوٖج فلد ضِد ٌيّا ػفٖفب ٖٝذنر، تٌٖيب خراسؾ كػبؽ 
 رتبء ّ زٖبدث ؿدد اهـبيوًٖ فَٖ.اهخـدًٖ. ّيً اهيوفح خراسؾ ؿدد اهيٌضأح فٕ كػبؽ اهنِ

رؾذ اٌذساعخ اٌفشػ١خ ٚ اٌّغبالد اٌمطبػبد 2.4
31

 

 ّادارث اهينبخة،  خنٌّهّسٖب اهيـوّيبحّاٝخظبٝح، ّاٝهنخرٌّٖبح، ّاهنِرتبء، كٖد  اهدراشج خضيل:  يسبٝح اهلػبؿبح ّاه
فج نيب ٌّٖلشى يسبل اهـيل تِب اهٓ "يتٖـبح، ظٖبٌج، ّخرختػ اهيًِ فٕ اهيسبٝح اهيذنّرث فٕ كػبؿبح اكخظبدٖج يخخو

  يـبٖرث ّ خرنٖة ،اٌخبر" نيب ٖوٕ:

 ِٙٓ اٌىٙشثبء: 2.4.1

خرختػ يًِ اهنِرتبء اشخٌبدا اهٓ اهخظٌٖل اهـرتٕ اهيـٖبرٔ نيب ٖتًٖ 
تلػبؿبح  ٌبيٖج نلػبؽ اٌٛضبءاح ّاهذٔ ضِد خػّرا  122اػبر ركى 

خٞل اهشٌّاح اهيبغٖج ّ ٌيّا فٕ اهٌبخز اهيضوٕ اٛسيبهٕ نيب تًٖ 
. نيب خرختػ تبهلػبؽ اهظٌبؿٕ ّ اهذٔ ٖـختر يضغل 122اهسدّل ركى  

وًٖ ّ يشبُى فٕ اهٌبخز اهيضوٕ اٛسيبهٕ.  نيب ٖرختػ سزء هوـبيُبى 
 تلػبؽ اهخديبح اهيٌخـص. يٌِب 

ّٖرختػ نِرتبئٕ اهيضػبح فٕ كػبؽ ايداداح اهنِرتبء ّاهذٔ ضِد ٌيّا 
َٖ تبهرفى يً اهخراسؾ فٕ ؿدد يٌضأخَ خٞل ففٕ ؿدد اهـبيوًٖ 
 اهشٌّاح اهيبغٖج.

اهنِرتبء ؿوٓ اهـدٖد يً اهلػبؿبح اٛكخظبدٖج ّخرختػ اهيٌِج تبهلػبؿبح اهٌبيٖج ّ اهيٌخـضج ييب ّٖفر ّتبهخبهٕ خخّزؽ يٌِج 
 اهيسبل هويزٖد يً فرط اهخضغٖل فٕ ُذا اهيسبل.

 :ٌىزش١ٔٚبدِٙٓ اال 2.4.2

خرختػ يًِ اٛهنخرٌّٖبح تإؿيبل اهظٖبٌج ّ اهتٖؾ ّاهخرنٖة  هويٌخسبح 
شخٖرادُب يً اهـدٖد يً اهدّل اّٗرّتٖج اٛهنخرٌّٖبح اهـبهيٖج ّ اهخٕ ٖخى ا

ّ اٗشّٖٖج. فبً ؿدد اهيٌضأح اهخٕ خخّاسد فٕ اٗراغٕ اهفوشػٌٖٖج  
 %3.8ٖٝخسبّز ال ّخـيل فٕ ظٌبؿج اٝٝح اهنِرتبئٖج ّاٙهنخرٌّٖج 

يٌضإث ظٌبؿٖج تضشة اٛضظبء اهيرنزٔ. ّخٌدرر  44;446يً ؤظل 
 ؾظٞش اهشووج ّاهخسزءث، اخسبرث اهسيفٕ كػبؽ اٝؿيبل تغبهتٖخِب 

اهذٔ ٖضّٔ انتر ؿدد هويٌضإح ّ يً اٙنذر اهضخظٖج ّ ُّ اهلػبؽ 
ّيً اهسدٖر ذنرٍ خضغٖٞ نيب يشبُى ؤشبشٕ فٕ اهٌبخز اهيضوٕ اٛسيبهٕ. 
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 اإللكترونٌات واعمالمهن : 2.2اطار 

 )صٌانة او بٌع اوتركٌب(

 الكترونً أجهزة حماٌة و إنذار  -

 الكترونً أجهزة حاسوب  -

 الكترونً أجهزة طبٌة  -

 الكترونً أجهزة مكتبٌة  -

 رادٌو و تلفاز و فٌدٌو  -

الكترونً / كهربائً صٌانة لوحات  -

كهربائٌة و تحّكم الكترونً 

 )الكترونٌات صناعٌة(

الكهرباء  واعمال : مهن2. 1إطار   

فاز( 4كهربائً تمدٌدات منزلٌة )  -  

فاز(  6كهربائً تمدٌدات صناعٌة ) -  

كهربائً صٌانة آالت صناعٌة  -  
كهربائً لف موتورات  -  

 كهربائً أنظمة حماٌة و موتورات 
كهربائً انظمة تدفئة مركزٌة  -  
كهربائً انظمة تبرٌد وثالجات  -

 وغساالت
 كهربائً محطات -
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 اً ٌُبم اهـدٖد يً اهـبيوًٖ فٕ اهيسبل فٕ اهلػبؽ فٖر اهرشيٕ اّ هضشبتِى اهخبط.
ٖخيٖز تـدد يٌضأخج ؿوٓ اخخٞل يٌضأخَ ّاهذٔ بئٖج ّ اهنخرٌّٖج تبهلػبؽ اهظٌبؿٕ نيب خرختػ يًِ ظٖبٌج هّضبح نِرت

خرختػ يٌِج اهنخرٌّٕ ؤسِزث اٌٛذار تلػبؿٕ ّّيشبُى فٕ اهٌبخز اهيضوٕ اٛسيبهٕ.  ، نيبٖـختر يضغل ُبى هوـبيوًّٖ
 اٌٝضبءاح ّاهخديبح.

 ِٙٓ اإلرظبالد ٚ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد: 2.4.3

ّاهذٔ ٖـختر كػبؽ فرؿٕ يً كػبؽ اهخديبح، اٝ  اٛخظبٝح ّ خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح اهيٌدرسج غيٌِب تلػبؽ يًِاهخرختػ 
ٌيب تضنل يخشبرؽ ؿتر اهشًٌٖ اهيبغٖج ّ يب زال ٌٖيّ تضنل يخشبرؽ ، نيب اٌَ ٖضغل يخرسبح اهيشخّٖبح اٌج كػبؽ 

  . اهخـوٖيٖج ّ اهيٌِٖج اهيخخوفج اهيخخوفج ّ ٖضغل اهٌشبء

كػبؽ اهيشخلتل يً ضٖد  نٌَّاُيٖج ُذا اهلػبؽ 32ّكد تٌٖح دراشج ضدٖذج 
اشخـيبل اهخنٌّهّسٖب ّ اهخـبيل يـِب. نيب ؤً اهلػبؽ ٖرختػ تخّاسد اهلّْ 
اهتضرٖج اهفوشػٌٖٖج اهضبتج، ّاهيئُوج هولٖبى تبهيِبى اهيػوّتج، ّخػّٖر يب ُّ 
 كبئى. اغبفج  هذهم فبً ٌيّ ضسى اٛشخذيبر فٕ اهلػبؽ خدهل ؿوٓ ؤُيٖخَ. نيب

ٖخيٖز تلدرخَ ؿوٓ اٌٛسبز يخخػٖب اهضّاسز ّاهيـٖلبح اهخٕ خئذر ؿوٓ اٌسبز 
اهلػبؿبح اٛكخظبدٖج اٙخرْ، نيب تدّرٍ اهيخّكؾ فٕ خػّٖر اهيٌضأح 

ّتّسّد فرط هوخضغٖل اهذاخٕ  اٛكخظبدٖج ّاٙؿيبل فٕ ضبل اشخير خػّرٍ. 
اهخٕ  فٕ اهلػبؽ تضنل يخيٖز اغبفج هفرط اهخضغٖل فٕ ضرنبح اهلػبؽ

 ضرنج. 4333خلبرة ال 

ّيً ٖخيٖز كػبؽ اٛخظبٝح تّسّد يٌضبح نتٖرث اغبفج اهٓ ) ط.ط.ى( 
اٝخظبٝح  ( يسيّؿج1ؤُى اهضرنبح اهـبيوج فٕ يسبل اٛخظبٝح:

، ّاهخٕ خلدى خديبح اٛخظبٝح اهشونٖج ّ اهٞشونٖج ّ خغى اهفوشػٌٖٖج
نيب خلدى خديبح اٌٛخرٌح ؿً ػرٖق  سّالضرنج  ضرنج اٛخظبٝح ّ

. ّكد اٌغيح ضرنج اهّػٌٖج يّتبٖلّكد اٌغيح يئخرًا اهضرنج ضغبرث، 
اهـدٖد يً اهضرنبح هخلدٖى خديبح اٌٛخرٌح تـد خضرٖر اهلػبؽ يً اٛضخنبر 

  يئخرا.

خػّر يويّس ٝكخٌبء ّاشخـيبل اهضبشّة، ّخػّر اهسدّل ؤدٌبٍ تًٖ ّٖ 
ُبئل ٝكخٌبء اخظبل ؿتر اٌٛخرٌح ّاشخـيبل اٌٛخرٌح. ّيً اهيخّكؾ 

ّكد اند يب شتق اؿًٞ ضرنج سّال ؿً ّسّد  خغبؿل ُذٍ اهٌشة كرٖتب.
يوًّٖ يضخرم )ييب ٖـٌٕ ؤً اٙشر اهخٕ هدِٖب ُبخل ٌلبل هدِٖب ؤنذر يً  2

(، نيب هّضؼ voice ( ؿوٓ ضشبة اهظّخٖج ) dataخػ / ضرٖضج ٌلبل(. ّكد ختًٖ ٌيًّا فٕ اشخـيبل اهخنٌّهّسٖب اهركيٖج )
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 5343 ونابلس وبٌت لحم و الخلٌل. تشرٌن أول رام اللة و البٌرة  ات محافظ فً الذاتً التشغٌل على المجتمعً التدرٌب ضمن -المحافظة فً العمل

اإلتصاالت واعمال مهن: 2.3اطار   

الكترونً/ هوائً تلفاز و لواقط  -

 فضائٌة 

اتصاالت شبكات سلكٌة و ال سلكٌة  -  

شبكات هواتف و مقاسم  -  

محطات أقمار صناعٌة  –اتصاالت  -

 و بث اذاعً و تلفزٌونً

هواتف خلوٌة  -  

 تركٌب و صٌانة خطوط هواتف -

مهن تكنولوجٌا المعلومات: 2.4اطار   

صٌانة أجهزة حاسوب  -  

صٌانة شبكات حاسوب  -  

تطوٌر برمجٌات  -  

صٌانة آالت مبرمجة  -  

قواعد بٌانات  -  

تطوٌر مواقع إلكترونٌة  -  

أمن و حماٌة و نظم معلومات  -  
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% يً 65انذر يً خغػٕ خديبح اٝخظبٝح ؤً ّ(، ADSLٌخرٌح ّاشخخداى خديج اٌٛخرٌح اهشرٖؾ )خزاٖد فٕ اضخرام اٛ
 . اٝراغٕ اهفوشػٌٖٖجاهخسيـبح فٕ 

خغبؿل ٌشة ٌفبذ ّاشخخداى ختًٖ اٛضظبءاح اهّػٌٖج 
اهيسخيؾ اهفوشػٌٖٕ هخلٌٖج اهيـوّيبح خٞل اهشٌّاح 
اهخيس اهيبغٖج تضشة دراشج ؤسراُب اٛضظبء 

ٌخبئز اهٌيّ فٕ اهلػبؽ  2.2وشػٌٖٕ ّٖوخط اهسدّل اهف
 .33تضشة اهدراشج 2009ّ 2004يب تًٖ ؿبيٕ 

ٖخغص يً اهيئضراح اهيذنّرث فٕ اهسدّل ؤً يـؼى 
اٙشر هدِٖب ُبخل ٌلبل ّٝكػ فغبئٕ، ّؤً ٌظل اٙشر 
هدِٖب خػ ُبخل ّسِبز ضبشّة، ّيب ٖفّق اهرتؾ يً 

 اٙشر هدِٖب اخظبل ؿتر اٌٛخرٌح.

  : يئضراح خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح ّاإلخظبالح فٕ اهيسخيؾ اهفوشػ2.2ٌٕٖسدّل ركى 
 إٌّٛ  2009  2004 اٌّؤشش    

 ٔغجخ األعش فٟ األساضٟ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌزٟ ٌذ٠ٙب

 %86 49.2 % 26.4% عهبص حبعىة 

 %210 28.5 % 9.2% إرظبل ػجش اإلَزشَذ

 %24 %92.0 %74.4 اللظ فضبئٍ)عزبالَذ(

 %16 %47.5 %40.8 هبرفخظ 

 %27 %92.4 %72.8 هبرف َمبل

 اعزخذاَ اٌؾبعٛة ٚ اإلٔزشٔذ 

اعزخذاو انحبعىة ثٍُ 
عُىاد  10األفشاد )

 فأكضش(،
35.7.% 57.1% 60% 

َغجخ األعشح انزٍ ًَزهك 
فشادهب يىلؼب ػهً  أحذ 

 اإلَزشد
1/20 9.1% 82% 

األشخبص انزٍَ نذَهى 
 ثشَذ إنكزشوٍَ

1/20 21.3% 326% 

 ِٙٓ إداسح اٌّىبرت: 2.4.4

خرختػ يًِ ادارث اهينبخة تغبهتٖج اهلػبؿبح ّتبٙخط اهخديبح ّاهظٌبؿج 
اهنتٖرث. نيب ّ يٌضبح ّاضٖبٌب اهخسبرث تبٙخط خسبرث اهسيوج اّ اهيٌضبح 

اٌٝضبءاح . ّخـختر ُذٍ اهيًِ اشبشٖج  فٕ اهلػبؽ اهـبى اغبفج هولػبؽ 
اهخبط ُّذا يب ٖيٖزُب ؿً تبكٕ اهيًِ ّ اهخٕ تغبهتٖخِب خخرنز فٕ اهلػبؽ 

  .اهخبط

 ِؤششاد الزظبد٠خ فٟ اٌّؾبفظبد اٌّخزٍفخ 2.5

ّ راى اهوج ّاهتٖرث  اهلدس ٌّبتوس ان المحافظات المشمولة  بالدراسة هً محافظات
 وٌبٌن الجدول ادناه الواقع الدٌمغرافً لها ّاهخوٖل

34اهلدس ٌّبتوس ّ راى اهوج ّاهتٖرث ّاهخوٖل: مإشرات دٌمغرافٌة لمحافظات 5.6جدول رقم 
 

األراضً  المإشر
 الفلسطٌنٌة

 الخلٌل رام اللة والبٌرة القدس نابلس الضفة الغربٌة

 3,935,249 مجموع السكان
 

2,448,433 
 

332,389 375,167 279,730 538,260 

نسبة السكان اقل 
 عام 15من 

%41.9 
 

%40.0 
 

41.8%  41.4% 44.7 % 

 87,645 49,637 67,879 58,729 494,531 753,904 عدد األسر

متوسط حجم 
 األسرة

5.8 5.5 5.4 5.2 5.3 6.1 

 104.1 101.4 103.5 102.3 103.1 103.1 نسبة الجنس

 92 75 51 64 530  التجمعاتعدد 

                                                
 . ساو هللا، فهغطٍُرمش٠ش ؽٛي ٔفبر االعش ٚ االفشاد ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚ االرظبالد،   2009انًظذس: انغهبص انًشكضٌ نإلحظبء انفهغطٍُُ،  33

 2007( خظبئض األعش انفهغطُُُخ 3و  2009( فهغطٍُ فٍ أسلبو 2األسثغ و  انكزبة انغُىٌ نهًحبفظبد  (1: يظبدس يزؼذدح: 2009: انغهبص انًشكضٌ نإلحظبء انفهغطٍُُ،  انًظذس:34 

مهن ادارة المكاتب 2.5اطار   

 سكرتارٌا مكتبٌة

 كتبة/ سكرتارٌا مخازن وانتاج ونقل

ستقبال/ اكتبة   

 مالٌة و محاسبٌة 



         األساسٌة العمل مستوٌات ضمن المدّربة العاملة القوى من والنوعٌة الكمٌة التدرٌبٌة اإلحتٌاجات دراسة

فلسطٌن فً والتقنً المهنً والتدرٌب التعلٌم دعم -البلجٌكً المشروع  

20 
 

ّخيٖز تـدد اهشنبً ّ اهخسيـبح اهـبهٕ هنل يٌِب   ،ّّشػ ّ سٌّة اهغفج اهغرتٖجضيبل  ؿوٓاهيضبفؼبح اهيشخِدفج  خخّزؽ
ٕ يسخيـبح ُيلبرٌج تتبكٕ يضبفؼبح اهغفج. ختًٖ اهخرنٖتج اهشنبٌٖج هويضبفؼبح نيب ٖـرغَ اهسدّل اً خوم اهيسخيـبح 

اهيسخيؾ اهفوشػٌٖٕ تضنل ؿبى. ّ ٖرخفؾ يخّشػ ضسى اٙشرث هدْ يضبفؼج اهخوٖل ؿً اهيخّشػ اهفوشػٌٖٕ تٌٖيب َ نيب ُّ فخٖ
 . ٌٖخفع  فٕ اهيضبفؼبح اٗخرْ

ّخخراّش ٌشتج خّزٖؾ اٝفراد غيً شً اهـيل فٕ ُذٍ اهيضبفؼبح تضشة اهيئُل اٝنبدٖيٕ/ اهيٌِٕ  ّاهٌّؽ اٛسخيبؿٕ يب 
ذٍ اهٌشة تضشة اهيضبفؼج ّ اهٌّؽ اٛسخيبؿٕ يلبرٌج يؾ اهغفج اهغرتٖج  ّ اٝراغٕ %  ّخخفبّح 7ُ% 4ّتًٖ 

اهفوشػٌٖٖج نيب ٖتٌَٖ اهضنل ؤدٌبٍ، ّخخّاسد ؤكل ٌشتج فٕ يضبفؼج اهلدس ّ ؤؿُٞب فٕ يضبفؼج اهخوٖل، نيب اً اكل ٌشتج 
 هٌٜبد اهيٌِٖبح خخّاسد فٕ يضبفؼج اهلدس ّيً ذى فٕ يضبفؼج ٌبتوس.

 المحافظات والضفة فً فؤكثر سنة 15 لالفراد النسبً التوزٌع: 2.11الشكل 

 2005 المإهل واآلراضً الفلسطٌنٌة حسب  الغربٌة

 

: نسبة األفراد ممن لدٌهم تعلٌم/تدرٌب مهنً من اجمالً 2.12 الشكل

 سنة فً المحافظات وحسب النوع االجتماعً 15األفراد فوق ال 

 
مسح ظروف خرٌجً التعلٌم . 5339الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً،:   المصدر للشكل  و 

 ، رام هللا، فلسطٌن2006النتائج األساسٌة: –العالً و التدرٌب المهنً 

نسبة الذكور ممن لدٌهم تعلٌم/تدرٌب مهنً من اجمالً مفتاح للشكل: الذكور تعنً: 

 سنةز و كذا اإلناث و اجمالً االفراد 48الذكور فوق ال 

، ّنذا 5.7خـختر ٌشتج اهيشبُيج فٕ اهلّْ اهـبيوج هيضبفؼبح اهغلج اهغرتٖج ؤؿوٓ يً اهٌشة اهّػٌٖج نيب ٖتًٖ اهسدّل 
ؤؿوٓ ختوغ ٌشة اهيشبُيج فٕ اهلّْ اهـبيوج يب تًٖ اهيضبفؼبح خضح اهدراشج هخخفبّح ّيشبُيج نل يً اهذنّر ّ اٌٛبد. 

هخوٖل  ّادٌبُب فٕ يضبفؼج اهلدس، ايب ٌشتج يشبُيج اٌٛبد فختوغ ؤؿُٞب فٕ يضبفؼج ا يشبُيج فٕ اهلّْ اهـبيوج فٌٕشتج 
    .راى اهوج ّاهتٖرث ّادٌبُب فٕ يضبفؼج اهلدس يضبفؼج
 : الجنس: نسب المساهمة فً القوى العاملة فً اآلراضً الفلسطٌنٌة و الضفة الغربٌة و المحافظات بحسب 5.7جدول 

األراضً  المإشر
 الفلسطٌنٌة

رام اللة  القدس نابلس الضفة الغربٌة
 والبٌرة

 الخلٌل

 47.3 43.2 40.0 41.9 43.8 41.6 نسبة المساهمة فً القوى العاملة

 73.3 66.2 67.6 67.4 69.5 67.0 ذكور -نسبة المساهمة فً القوى العاملة

 19.3 20.8 11.4 15.9 17.4 15.5 اناث -نسبة المساهمة فً القوى العاملة

 ، رام هللا، فلسطٌن>533.مسح القوى العاملة: التقرٌر السنوي:  5343الفلسطٌنً، حصاءالجهاز المركزي لإلاهيظدر: 

ٕ اهغفج فخج كشة اهـيبهج اهخبيج ّ اهيئٌٕ اهلّْ اهـبيوج ضشة اهـٞكج تلّث اهـيل ارخفبؽ فٖتًٖ اهخّزٖؾ اهٌشتٕ هويضبرنًٖ 
ؤدٌٓ ٌشة هوتػبهج خخّاسد كد ختًٖ ؤً  ّٕ اهغفج اهغرتٖج ؿٌِب فٕ فزث. فاهتػبهج  ّنذا اٌخفبع ٌشة اهغرتٖج ؿٌِب فٕ فزث 
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فٕ يضبفؼج اهلدس فيضبفؼج ٌبتوس ّؤؿُٞب فٕ يضبفؼج اهخوٖل يً تًٖ اهيضبفؼبح اهيشخِدفج. ّخرخفؾ ٌشة اهـيبهج اهخبيج 
ّخرخفؾ ٌشة اهتػبهج . 5.8ب ٖتًٖ سدّل ني فٕ يضبفؼخٕ ٌبتوس ّ اهلدس ّؤؿوٓ ٌشة هوـيبهج اهيضدّدث فٕ يضبفؼج اهخوٖل

نيب .  4.5تًٖ اٌٛبد ؿً ٌشة اهتػبهج تًٖ اهذنّر فٖيب ؿدا يضبفؼخٕ اهخوٖل ّ راى اهوج ّ اهتٖرث نيب ٖتًٖ اهيوضق ركى 
وم ّخٌخلع ٌشة اهـيبهج اهيضدّدث تًٖ اٌٛبد فٕ سيٖؾ اهيضبفؼبح ّ خرخفؾ ٌشة اهـيبهج اهخبيج تًٖ اٌٛبد اّ خخلبرة يؾ خ

 اهٌشة تًٖ اهذنّر.

: اهخّزٖؾ اهٌشتٕ هويضبرنًٖ فٕ اهلّْ اهـبيوج ضشة اهـٞكج تلّث اهـيل فٕ اٗراغٕ اهفوشػٌٖٖج ّ اهغفج 5.8سدّل 
 اهغرتٖج ّاهيضبفؼبح

األراضً  المإشر
 الفلسطٌنٌة

رام اللة  القدس نابلس الضفة الغربٌة
 والبٌرة

 الخلٌل

 66.7 77.8 83.8 84.3 76.0 69.6 نسبة العمالة التامة

 10.8 5.1 4.4 2.8 6.2 5.9 نسبة العمالة المحدودة

 22.5 17.1 11.8 12.9 17.8 24.5 نسبة البطالة

 ، رام هللا، فلسطٌن>533.مسح القوى العاملة: التقرٌر السنوي:  5343الفلسطٌنً، حصاءالجهاز المركزي لإلاهيظدر: 

% يً 95 هوـبيوًٖ ضشة اهٌضبػ اٛكخظبدٔ فٕ اهيضبفؼبح اهيشخِدفج اًهويٌضبح اٛكخظبدٖج ّاهخّزٖؾ اهٌشتٕ  ٖتًٖ
لػبؿبح اٛكخظبدٖج خرنز اه  ّاسد فٕ خوم اهيضبفؼبح. نيب ٖٞضؼخخظبدٖج اهيخّاسدث فٕ اهغفج اهغرتٖج خكاهيٌضأح اٛ

اهشوؾ ّ اٌٙضػج اٝخرْ،  اهيرختػج تبهيسبٝح كٖد اهدراشج ، اٝ ُّٕ كػبؿبح اهظٌبؿج  ّ اٌٛضبءاح ّ اهخسبرث ّ اظٞش
ّ هنل يضبفؼج  4.5، نيب خخّاسد اضظبءاح اكخظبدٖج خفظٖوٖج هويضبفؼبح يسخيـج فٕ يوضق ؤدٌبٍ 5.9نيب ٖتًٖ اهسدّل  

 .4.6فٕ يوضق 

يضبفؼبح ضشة اهٌضبػ اٛكخظبدٔ فٕ اٙراغٕ اهفوشػٌٖٖج ّ اهغفج اهغرتٖج ّ اهـبيوج : ؿدد اهيٌضأح اه5.9سدّل ركى 
 اهيٌضبح ضشة اهٌضبػ يً خوم اهـبيوج فٕ اهغفج اهغرتٖج.ٌّشتج 

اٌضفخ  اٌمذط اٌخ١ًٍ ٔبثٍظ ساَ اٌٍخ ٚ اٌج١شح

 اٌغشث١خ
األساضٟ 

 اٌفٍغط١ٕ١خ
 إٌشبط اإللزظبدٞ

  % # % # % # % # 

 1 اٌضساػخ ٚ اٌظ١ذ ٚ اٌؾشاعخ 9:>9 5930 147 5.8% 884 6%.> 6:> 49.7% 6;7 8.1%

 2 اٌزؼذ٠ٓ ٚ إعزغالي اٌّؾبعش  >>5 298 7 5.6% 4:9 4%.>8 4: %;.56 8 1.7%

 3 اٌظٕبػخ اٌزؾ١ٍ٠ٛخ 48673 11,811 920 %;.: 7;59 %:.55 5654 %:.>4 1558 13.2%

4.7% 
10 7.5% 

< 8.5% 44 5.7% 
5 212 

7:: 
اِذاداد اٌىٙشثبء ٚ اٌغبص ٚ 

 ا١ٌّبٖ 
4 

 5 االٔشبءاد  :95 386 23 9.3% 5; 54.5% 5; 54.5% 89 23.1%

13.1% 
5334 4:.;% 

:59: 56.4% <749 <.6% 
3802 40,732 

8<586 
رغبسح اٌغٍّخ ٚ اٌزغضئخ ، 

 إطالػ اٌّشوجبد 
6 

 7 اٌفٕبدق ٚ اٌّطبػُ  7976 3325 371 44.5% ;79 47.4% ;:9 53.7% 622 18.7%

 8 إٌمً ٚ اٌزخض٠ٓ ٚ االرظبالد  4548 714 120 %;.49 ;44 49.8% 455 4%.:4 185 25.9%

 9 اٌٛعبطخ اٌّب١ٌخ  77; 592 55 6%.> 7; 47.5% 458 54.4% 138 23.3%

25.3% 
733 4:.4% 

7<9 53.5% 8;9 <.4% 
263 2894 

7637 
االٔشطخ اٌؼمبس٠خ ٚ اال٠غبس٠خ 

 ٚ أشطخ اٌّشبس٠غ االخشٜ 
10 

 11 اٌزؼ١ٍُ  7;56 1564 141 3%.> 668 54.7% :56 48.5% 273 17.5%

 12 اٌظؾخ ٚ اٌؼًّ االعزّبػٟ  7593 3120 247 %>.: 5:: %:.57 9>7 %>.48 849 16.5%

 13 أشطخ اٌخذِبد االعزّبػ١خ  397> 6061 530 %:.; 1164 5%.>4 3>> 49.6% 1139 18.8%
   اٌّغّٛع 109686 77639 6631 8.5% 16447 21.2% 13867 17.9% 11085 14.3%

 راى اهلل، فوشػًٖ   ، اهٌخبئز اهٌِبئٖجكخظبدٖج: اهيٌضئبح اٛ 2002، اهخـداد اهـبى هوشنبً ّ اهيشبنً ّ اهيٌضئبح 2002اهفوشػٌٖٕ  ضظبءاهسِبز اهيرنزٔ هٜ.1هيظدر:ا
 نخبة اهلدس اهشٌّٔ ٛضظبئٖبح اهلدس اهضركٖج هخضيل يب ُّ داخل ّ خبرر اهسدار. 2010 اهفوشػٌٖٕ، ضظبءهٜ اهيرنزٔ . اهسِبز2         
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خيرنز  35ّاهدراشبح اهشبتلجنيب ختًٖ اضظبءاح اٌٝضػج اهفرؿٖج اهيرختػج تلػبؽ اٛخظبٝح ّ خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح 
  ّ اهتٖرث يؾ خّاسد يخّشػ فٕ تبكٕ اهيضبفؼبح.اهلػبؽ فٕ يضبفؼج راى اهوج 

ؿوٓ يشخّْ اهيضبفؼج اهخّزٖؾ اهّػٌٕ هِباهذٔ خى ؿرغَ  ّخـنس اضظبءاح اهيٌضبح ّ خّزٖـِب ضشة اهٌضبػ اٛكخظبدٔ
يً اهدراشج ضٖد ٖتًٖ خرنز اهيٌضبح ّ اهـبيوًٖ فٕ كػبؿٕ اهخديبح ّ اهخسبرث يؾ خّزؽ  5.43ّ  >.5فٕ اهضنوًٖ 
ذا اهيسبل كػبؽ اهشٖبضج فٕ اهلدس ُٕ ّٖترز ف .هتبكٕ اهلػبؿبح  ّاهلػبؿبح اهفرؿٖج ضشة اهيضبفؼج نيب ذنرّخظّظٖج 

خظبٝح ّ اٌٙضػج اٙخرْ فٕ يضبفؼج راى اهوج ّ اهتٖرث ّكػبؿٕ اهظٌبؿج ّ اهخـدًٖ فٕ نل ّ كػبؽ اهّشبػج اهيبهٖج ّ اٝ
 .يً يضبفؼخٕ اهخوٖل ّ ٌبتوس نيب تًٖ اهسدّل اهشبتق

فٕ   اضظبئٖبح اهغرل اهخسبرٖجختًٖ 
% 66اهيضبفؼبح كٖد اهدراشج اً يب تًٖ 

% يً خوم اهيٌضبح يشسوج هدْ ;8اهٓ 
اهغرل اهخسبرٖج، خخّزؽ ؿوٓ اهلػبؿبح 

 :.5اهيخخوفج نيب ٖتًٖ اهسدّل ركى 
 

 المستهدفة فً المحافظات فً الغرف التجارٌة : عدد المسجلٌن 2.7جدول 

 القطاع نابلس الخلٌل القدس رام اللة

 تجاري 3499 3997 1392 3420

 حرف 167 954  714

 خدمات 280 629 194 1309

 صناعً 1070 1454 269 559

 مقاوالت 157 301 114 378

 سٌاحً   194  

 زراعً  2  

 المسجلٌن مجموع 5173 7337 2163 6380

11085 66فً  مجموع المنشات 1 16447 13867
 المحافظة

 >533احصاءات الغرف التجارٌة  كانون أول  المصدر:     

نيب ّخّزؽ اهـبيوًٖ فٕ اهيضبفؼبح ضشة اهٌضبػ اٛكخظبدٔ ؿوٓ كػبؿٕ اهخسبرث ّ اهخديبح فٕ سيٖؾ اهيضبفؼبح تخفبّح، 
اهظٌبؿج  . ّكد ازداد ٌشتج اهـبيوًٖ فٕ كػبؽ اهخـدًٖ ّ 4.5ّ يً ذى ؿوٓ كػبؽ اهخـدًٖ ّ اهظٌبؿج نيب ٖتًٖ يوضق ركى 

فٕ يضبفؼخٕ ٌبتوس ّاهخوٖل ؿً تبكٕ اهيضبفؼبح. ّازداد ٌشتج اهـبيوًٖ فٕ كػبؽ اهخديبح فٕ يضبفؼج راى اهوج ّ اهتٖرث 
 تٌٖيب ازداد فٕ اهخسبرث فٕ يضبفؼج اهلدس ؿً تبكٕ اهيضبفؼبح.

شتج اهـبيٞح اٌٛبد ال ّخّزؿح اٌٛبد ؿوٓ كػبؿٕ اهزراؿج ّ اهخديبح تخفبّح يب تًٖ اهيضبفؼبح، ففٕ ضًٖ فبق ٌ
ّ اهلدس ّ خّزؿح اٌٛبد ؿوٓ كػبؿٕ اهزراؿج ّ اهخديبح فٕ يضبفؼج ٌبتوس،  راى اهوج ّ اهتٖرث% فٕ يضبفؼخٕ  8:

 خيرنزح اٌٛبد فٕ كػبؽ اهزراؿج فٕ يضبفؼج اهخوٖل يؾ خّاسد غئٖل فٕ كػبؽ اهخديبح. 
  

                                                
35

 لسوق اإلقتصادٌة الدراسة -الوطنً المحلً الشرٌكو المحافظات والتدرٌب فً التشغٌل وبالشراكة مع مجالس  GTZ الوكالة األلمانٌة للتنمٌة  من أوبتموم لالستشارات و التدرٌب بدعم 

 5343ونابلس وبٌت لحم و الخلٌل. تشرٌن أول  رام اللة و البٌرة  ات محافظ فً الذاتً التشغٌل على المجتمعً التدرٌب ضمن -المحافظة فً العمل
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 اٌزذس٠ت إٌّٟٙ اٌفٍغط١ٕٟ  ٍزؼ١ٍُ ٌٚٚاألعش  خ اٌّذاسطٍجرٛعٙبد طاٌفظً اٌضبٌش:  3

 اٌزؾبق اٌطالة ٚ اٌطبٌجبد ثبٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ فٟ فٍغط١ٓ 3.1

يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ تـد اٌِبئِى اهيرضوج اٙشبشٖج ّ اهخٕ خٌخِٕ ٖوخضق اهـدٖد يً اهػٞة ّ اهػبهتبح فٕ 
يشبراح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيخخوفج ّ يٌِى يً ٖخرر تبخيبى اهظل اهـبضر اٙشبشٕ، ّؿوٓ اذرُب ٖخّزؽ اهػوتج ؿوٓ 

هويضبرنج تشّق اهـيل اّ ٖخشرة يً اهٌؼبى. نيب ّٖوخضق فبهتٖج يً اٌِّا اهخـوٖى اهذبٌّٔ تيشبراح اهخـوٖى اهـبهٕ يً نوٖبح 
اٛهخضبق تبهخـوٖى  خلٌٖج اّ يسخيـٖج اّ سبيـبح انبدٖيٖج.  ّكد تٌٖح اٛضظبءاح اهّػٌٖج فٕ اهفظل اهشبتق خدٌٕ فٕ ٌشة

ّاهخدرٖة اهيٌِٕ يلبرٌج يؾ اهيشبراح اٛخرْ هوخـوٖى ّ اهخدرٖة ّتبٙخط يلبرٌج يؾ اهخـوٖى اٝنبدٖيٕ. ّكد تٌٖح اهـدٖد 
 يً اهدراشبح ارختبػ اهلراراح ّاهخٖبراح اهخـوٖيٖج ّاهخدرٖتٖج تـدث ؿّايل ؤُيِب رفتج اُٙل.

اهػوتج ّ اُٝبهٕ ؿوٓ اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ، ّيدْ اكتبهِى ؿوٓ اهخخظظبح  ٌٖبفص ُذا اهفظل يً اهدراشج يدْ اكتبل
اهيخخوفج كٖد اهدراشج فٕ اهيضبفؼبح اهيخخوفج، نيب ٌٖبكص اهـّايل اهخٕ خزٖد اٛكتبل اّ خغـفَ، ّيدْ اػٞؿِى ؿوٓ اهخـوٖى 

كخراضبح اهػوتج ّ اُٝبهٕ هخػّٖر اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ّيظبدر اهضظّل ؿوٓ اهيـوّيبح. ّٖؼِر ُذا اهسزء اٖغب ا
 ّاهخدرٖة اهيٌِٕ.  

 رٛص٠غ اٌؼ١ٕخ 3.2

ًٝ هوػٞة ّ  63ارتـج اسزاء ّ ينٌّج يً  هنل يً اهػبهة/ث ّ اٙشرث  36خًٖخى خظيٖى اشخيبر هٚشر. ّخرم سزء  >5شئا
اخخٖبر يسيّؿج يدارس ضنّيٖج فٕ نل خى ّكد  يً اٛشخيبرث هٚشئوج اهيفخّضج هٜشخيبؽ ٛكخراضبح اهػوتج ّ اُٙل.

يضبفؼج يً كتل اهوسٌج اهيضوٖج، هخضيل ؿٌٖج يّزؿج ؿوٓ اشبس اهسٌس ) ذنر ّ اٌذٓ( ّخضيل اهخّزٖؾ ؿوٓ اشبس اهيٌػلج 
اهيٌبػق  ّاهػبهتبح يً بح هوػٞةاشختبٌ 936خى خـتئج  . ّكدّؿوٓ اشبس اهيّكؾ تبهٌشتج هويضبفؼج ) كرٖج، يدٌٖج ّ يخٖى(

فٕ  484فٕ راى اهوج ّ  485فٕ نل يً ٌبتوس ّ اهخوٖل ّ  483، تّاكؾ 37يدرشج 73يً  ـج اهخٕ ضيوِب اهيضرّؽاٝرت
 اشخيبرث فٕ نل يضبفؼج. 83تّاكؾ ؤشراشخيبرث  533اهلدس، نيب خى خـتئج 

ّكد خٌّؿح اهـٌٖج هخضيل اهذنّر ّاٌٛبد نيب ٖتًٖ اهضنل، 
% يً اهيدً 74ّهخضيل اهيٌبػق اهشنٌٖج ضٖد ضيوح اهـٌٖج 

% يً 47.6% يً اهلرْ ّ 5.:5% يً اهتوداح ّ 9.:4ّ
اهيخٖيبح. ّكد ضبتَ خّزؽ ؿٌٖج اٙشر ؿوٓ اهيٌبػق ؿٌٖج 

. نيب خّزؿح ؿٌٖج اهػٞة تّاكؾ ؿوٓ اهظل اهخبشؾ 38اهػٞة
 ّ ؿوٓ اهظل اهـبضر.

 خّزٖؾ ؿٌٖج اهػٞة تضشة اهسٌس: 6.4اهضنل 

 
يً اهخلرٖر،  5.5اهخـوٖيٖج ّ اهيٌِٖج هوػوتج تضنل يضبتِج هخّزؿِب فٕ اهّػً نيب تًٖ اهسزء ّكد خّزؿح ؿٌٖج اٙة ّ اٙى 

 ضٖد خّزؽ اُٙل ؿوٓ خرٖسٕ اهسبيـبح، اهنوٖبح، اهخّسِٖٕ، اهيرضوج اٙشبشٖج ّ اكل يٌِب. تخرنز هُٚل ضّل خرٖسٕ
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 لإلطالع على اإلستمارة ٌرجى مراجعة ملحق رقم   

لإلطالع على المدارس التً تم التوجه الٌها لتعبئة اإلستمارات 5.5مراجعة الملحق  
37  
 

 لمزٌد من التفاصٌل 6.4مراجعة الملحق  38

 ذكر
47% 

 انثى
53% 
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% 8.8ًٖ كوج يً اٌِّا اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ % هٚة. نيب خت4.;9% هٚى ّ 7.8:يرضوج اهخـوٖى اهذبٌّٔ ّاكل، تّاكؾ 
 . ّكد خضبتِح ؿٌٖج اُٙل يؾ ؿٌٖج اهػوتج.6.4% هٚى،  نيب ٖتًٖ اهيوضق 5.5هٚة ّ

إلجبي اٌطالة ٚ اإل٘بٌٟ ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ )ثؾغت ٔٛع اٌزؼ١ٍُ/ اٌزذس٠ت ٚاٌّخططبد  3.3

 اٌّغزمج١ٍخ(

راح اهػوتج تضشة رفتج اهػوتج ّ اُٝل ختًٖ اً اهٌشة اٝؿوٓ خرفة تبنيبهِى اهخـوٖى ؿٌد شئال اهػوتج ّ اُٙبهٕ ضّل خٖب
% يً اُٙل اتدّا ُذٍ >7% يً اهػوتج اتدّا رفتج تبٝهخضبق تيرانز اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّ >6اٛنبدٖيٕ ، اٝ اً 

 اهرفتج ٙتٌبئِى. 

اهـبضر: خـوٖى تٌم/ اتٌخم اهخـوٖى اهذبٌّٔ تـد اٌِبء اهظل ؤًٖ خرفة/خرفتًٖ انيبل اّؿٌد شئال اهػوتج ّ اٙشر 
% 63 -%:4. ّكد تٌٖح اهٌخبئز اهٓ ارخفبؽ ٌشة رفتج اهػوتج انيبل خـوٖيِى اهيٌِٕ تّاكؾيٌِٕ انبدٖيٕ/يٌِٕ/خدرة

-%43يٌِٕ تّاكؾ ، نيب ّ ارخفبؽ ٌشتج اُٙل اهذًٖ ٖرفتّا اً ٖنيل اتٌبئِى اهخـوٖى اه6.5تضشة اهيضبفؼج نيب ٖضٖر اهضنل 
% هُٚل، ّيب ;-%5% هوػوتج ّ 43-%7%، اٝ اً ٌشتج يً ٖرفتّا تبنيبل اهخدرٖة اهيٌِٕ يب زاهح يٌخفغج تّاكؾ 75

-%89% هوػوتج 7ّ:-%99ختلٓ يً اهٌشة ضنل رفتج اهػوتج ّ اُٝل ٛشخنيبل اهخـوٖى اٝنبدٖيٕ ّاهذٔ خراّش يب تًٖ 
 % هُٚل تضشة اهيضبفؼج5;

ّكد اخخوفح تبهٌشتج هُٚل ضشة اهيضبفؼج هخرخفؾ ؿً رفتج اهػوتج تبهضبق اتٌبئِى تبهخـوٖى اهيٌِٕ ّخٌخفع فٕ اهخدرٖة 
اهيٌِٕ فٕ يضبفؼخٕ ٌبتوس ّ اهخوٖل، تٌٖيب خٌخفع رفتج اُٙل تبهخضبق اتٌبئِى تبهخـوٖى اهيٌِٕ ؿً رفتج اهػوتج فٕ 

 فتج تبهضبكِى تبهخدرٖة اهيٌِٕ فٕ اهيضبفؼخًٖ نيب ٖتًٖ اهضنل. يضبفؼخٕ راى اهلل ّ اهلدس ّخخضبتَ ٌشة اهر

ّتٌبخِى اهخـوٖى  : ٌشتج اهػوتج اهذًٖ ٖرفتًّ تبنيبل اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّ اُٝبهٕ اهخٕ خرفة تبنيبل اتٌبئِى6.5اهضنل 
 ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ تضشة اهيضبفؼج

 

يرار تبهخـوٖى تـد اهخّسِٖٕ تغع اهٌؼر ؿً اهيشبر اهذٔ خى اخخٖبرٍ، نيب ّكد ختًٖ اً فبهتٖج اهػٞة ّ اُٝل خفغل اٛشخ
ادٌبٍ. ّكد خلبرتح ُذٍ اهٌشة تبهيضبفؼبح اهيخخوفج ّؿوٓ  6.7ّ 6.6خفغل اهخـوٖى اهسبيـٕ تـد اهخّسِٖٕ نيب ٖتًٖ اهضنوًٖ 

اهـوٖب ؿوٓ ضشبة اهيشبراح اٛخرْ، يشخّْ اهيٌػلج ّضشة اهسٌس.  ختًٖ ُذٍ اهخٖبراح اخسبُبح اهيسخيؾ خسبٍ اهضِبداح 
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ييب ٖخػوة خّسَٖ ترايز خّؿّٖج هُٚل ّ اهػوتج تبخسبٍ يشبراح اهخيًِ اٝخرْ ّ افبكِب، ّاتراز اُيٖج اهخـوٖى ّ اهخدرٖة 
 اهيٌِٕ ّ يخرسبخَ ّتبٙخط ؿوٓ يشخّْ اهخضغٖل ّ اهخضغٖل اهذاخٕ. 

ِبء فٕ اهخـوٖى تـد اٌ: يدْ خفغٖل اٛشخيرار 6.6اهضنل 
 هوػوتج ّاُٙبهٕ ضشة اهيضبفؼج اهذبٌّٔ

 

 تـد اٌِبء اهـبهٕ اهخـوٖى  : يدْ خفغٖل ٌّؽ6.7اهضنل 
  39اهخـوٖى اهذبٌّٔ هوػوتج ّاُٙبهٕ

 
 

ّتبهرفى يً ذهم ختًٖ ّسّد زٖبدث اكتبل ؿيب شتق 
اؿٍٞ  6.5هوخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ نيب ٖتًٖ اهضنل 

ٖـرع يدْ ازدٖبد ّ اهذٔ  6.8ّ نيب ٖتًٖ اهضنل 
اٛكتبل ؿوٓ اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ نيب ضِدخَ 
يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ خٞل اهـبى اهفبئح 
ّشٖخى خٌبّل اهٌخبئز اهخفظٖوٖج هذهم فٕ اهفظل اهراتؾ 

 يً اهخفرٖر.
ّيً اهيذٖر هوٌلبص اً فبهتٖج اُٙبهٕ اهخٕ اخخبرح 

ِٖٕ فٖر اهخـوٖى خٖبر اخر هوخـوٖى اهـبهٕ تـد اهخّس
 .6.7اهسبيـٕ اخخبرح اهخـوٖى اهخلٌٕ نيب ٖتًٖ اهضنل 

 : اهخغٖٖر فٕ اٛهخضبق تيئششبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهي6.8ٌِٕاهضنل 
 ضشة اضظبءاح اهيئششبح

 
 

ضٖد ذنر  تلرار اُٙلّ اهػبهتبح تخظّط يشخلتوِى اهيٌِٕ ّخٖبراخِى اهيشخلتوٖج  ةاهػٞكرار خإذر ّكد ؤؼِرح اهٌخبئز 
% يً اهػوتج اً ه٘خرًٖ خإذٖر ؿوٓ كرارخِى، ّكد خضبتِح ُذٍ اهٌشتج فٕ اهيضبفؼبح ّ اً ارخفـح فٕ راى اهلل ذى 58.5

% يً اُٙبهٕ اً هِى خإذٖر يتبضر ؿوٓ كراراح اتٌبئِى :7(. ّكد ذنر 6.5اهخوٖل ذى ٌبتوس ّ اهلدس ) نيب ٖتًٖ اهيوضق 
 سِبحت اهػوتج رخإذيدْ  6.9ب اً هسِبح اخرْ خإذٖر يتبضر ؿوِٖى. ّٖتًٖ اهضنل % يً اُٙل ؤٖغ53ّتٌبخِى. ّذنر 
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 للخٌارات حسب المحافظة 6.5راجع الملحق   
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87.1% 82.2% 

4.9% 
6.6% 

5.8% 10.7% 
2.2% 0.5% 

 حدد/اخرى   كلٌة تقنٌة كلٌة مجتمع جامعة

 القدس رام هللا الخلٌل نابلس

70% 69% 

54% 
50% 

13% 15% 

29% 29% 

17% 15% 17% 
21% 

 نعم فهناك نقصان بعدد طلبات االلتحاق نعم فهناك ازدٌاد بعدد الطالب االلتحاق

 ال ٌوجد تغٌٌر
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ّاهسِبح اهخٕ خئذر يً ّسِج ٌؼر اهػبهة ّ اُٝل. ٖتًٖ  اهخدرٖتٕ-تبهيشبر اهخـوٖيٕ هخضبقاٛؿوٓ اخخبذ كرار  اخرْ
 %(.55ٌشة ؤكل) % يٌِى( تخإذٖرُى ؿوٓ اهػوتج ّضـّر اهػوتج تذهم ّهنً ت>8اهضنل كٌبؿج اهّاهدًٖ ) 

   

نيب ختًٖ اٛخخٞل فٕ يدْ 
خإذٖر اٙظدكبء ؿوٓ كرارخِى 

% يً 9ففٕ ضًٖ رؤْ 
اُٙل اً هٚظدكبء خإذٖر 

% يً  4.7يتبضر، ارخإْ 
اهػوتج فلػ اً هِى خإذٖر 
يتبضر، ّ كد ختًٖ ؿدى 
ّسّد خإذٖر ٖذنر هويدرشج 
اّ أ سِبح اخرْ ضٖد 

% اّ اكل 4ضبزح ؿوٓ 
اُٙل ّ  هنوِٖيب يً كتل

 اهػوتج .

-تبهيشبر اهخـوٖيٕ هخضبقاٛؿوٓ اخخبذ كرار  اخرْ سِبحت اهػوتج رخإذ: يدْ 6.9اهضنل 
 ّاهسِبح اهخٕ خئذر يً ّسِج ٌؼر اهػبهة ّ اُٝل اهخدرٖتٕ

 
ٖتًٖ اهسدّل  ّتٌٖح اهٌخبئز ّسّد ؿّايل يئذرث فٕ كراراح اهػوتج ّ خّسِبخِى اهيشخلتوٖج يٌِب خـوٖى ّ خإُٖل اهّاهدًٖ، نيب

 ادٌبٍ. 6.4
خإذر اٛكتبل تبهيشخّْ اهخـوٖيٕ  تٌٖح اهٌخبئز

، فلد ازداد اكتبل اهػوتج ؿوٓ اٝنبدٖيٕ هٚة
هيً هدِٖى اتبء خرٖسٕ اهخـوٖى اهـبهٕ ؿً 
اهيـدل، تٌٖيب ازداد اٛكتبل ؿوٓ اهخـوٖى اهذبٌّٔ 
هدْ خرٖسٕ اهخـوٖى اهذبٌّٔ ّ اٙشبشٕ، 

هخدرٖة اهيٌِٕ هدْ فئج ّارخفبؽ اٛكتبل ؿوٓ ا
اهخـوٖى اٝشبشٕ ّ اكل اغبفج هفئج خرٖسٕ 

 نوٖبح.

 : اهخٖبراح اهيشخلتوٖج اٙنبدٖيٖج ّ اهيٌِٖج هوػوتج تضشة خـوٖى اٙة6.4سدّل 
يشاكض 

رذسَت 

 يهٍُ

 رؼهُى يهٍُ

)طُبػٍ,رغبسٌ

 فُذلٍ.صساػٍ( ,

رؼهُى صبَىٌ 

ػهًٍ اكبدًٍَ)

  ػهىو اَغبَُخ(

 رؼهُى عبيؼٍ  74% 21% 5%

 كهُخ يغزًغ 72% 19% 9%

 رؼهُى صبَىٌ 69% 26% 4%

 رؼهُى اعبعٍ 67% 26% 8%

15 19% 67% 
الم يٍ رؼهُى 

 اعبعٍ

6% 27% 73% 
المعدل 
  اإلجمالً

 نيب ّ ختًٖ خإذر كرار اهػوتَ تنٌَّ اّ نٌِّب ؿيوّا شبتلب ّ اٖغب تنٌِّى هدِٖى يِبراح خدرتّا ؿوِٖب شبتلب. ضٖد تٌٖح
% ;% ّ 43اهٌخبئز ازدٖبد تٌشة اهرافتًٖ اٛهخضبق تبهخـوٖى اهيٌِٕ اذا ؿيوّا شبتلب اّ هدِٖى يِبراح خدرتّا ؿوِٖبتّاكؾ 
. نيب تٌٖح 6.5ؿوٓ اهخّاهٕ ؿيً هى ٖوخضلّا تـيل ّ يً هى ٖخدرتّا ؿوٓ ُّاٖج اّ يِبرث، نيب تٌٖح اهٌخبئز اهيرفلج تبهيوضق 

% >ق تبهخـوٖى اهيٌِٕ هيً هدِٖى فنرث ؿً ترايز ّ يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ تّاكؾ اهٌخبئز ازٖداد رفتج اٛهخضب
ؿيً هٖس هدِٖى فنرث. ّهخإذٖر ُذٍ اهيخغٖراح ّ اهٌخبئز اهيخـولج تبخخبذ اهلرار خسبٍ اهخيًِ ؤُيٖج نترْ هترايز اهخّسَٖ 

 ّاٛرضبد اهيٌِٕ.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 األهل الطلبة

74.8% 

33% 

22% 

59% 

1.4% 6% 

 حدد/نعم اخرى

 نعم المدرسة

 نعم االصدقاء

 نعم الوالدٌن والعائلة

  ال



         األساسٌة العمل مستوٌات ضمن المدّربة العاملة القوى من والنوعٌة الكمٌة التدرٌبٌة اإلحتٌاجات دراسة

فلسطٌن فً والتقنً المهنً والتدرٌب التعلٌم دعم -البلجٌكً المشروع  

27 
 

 إٌّٟٙ ٚعجت اٌشغجخ ثبإلٌزؾبق ِذٜ اٌّؼشفخ ثجشاِظ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت  3.4

% يً اهػوتج هدِٖى >9ؤؼِرح اهٌخبئز اً 
ؿً يئششبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة ث فنر

. ّاً اهيـرفج خخفبّح تضشة اهيٌِٕ
اهيٌػلج، فتٌٖيب خرخفؾ هدْ اهػوتج فٕ 
يضبفؼج راى اهلل ّ اهتٖرث، خٌخفع فٕ 

 . 3.7يضبفؼج اهلدس نيب ٖتًٖ اهضنل 
هويـرفج خإذٖر ؿوٓ ّكد تٌٖح اهٌخبئز اً 

اهخٖبر اهيٌِٕ، ّكد اشخفبد يً ذهم فبهتٖج 
 اً هى ٖنً سيٖؾ  اهرافتًٖ تبٛهخضبق 

ؿً يئششبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة ث فنر: ٌشتج اهػوتج اهذًٖ هدِٖى  3.7اهضنل 
 تضشة اهيضبفؼج اهيٌِٕ

 

تبهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ 
فٕ راى اهلل، اهيٌِٕ ّ هى 

هخضبق ٖشخفد اهرافتًٖ تبٛ
تبهخدرٖة اهيٌِٕ فٕ تبكٕ 
اهيضبفؼبح. تٌٖيب اشخفبد 
فبهتٖج اهرافتًٖ تبٛهخضبق 
فٕ اهخـوٖى اهيٌِٕ فٕ 

 سيٖؾ اهيضبفؼبح. 

 :  يدْ اهيـرفج تيئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ هورافتًٖ تبٛهخضبق ضشة اهيضبفؼج;.6اهضنل 

 

 % يً اٙشر اً ٌُبم خلظٖر فٕ يسبل اهخّؿٖج اهيٌِٖج. 63% يً اهػوتج ّ 57ّتبهرفى يً خوم اهيـرفج فلد ارخإْ 
تٌٖح اهٌخبئز خـدد ّشبئل يـرفج 
اهػٞة تبهخـوٖى ّ اهخدرٖة 

،  3.9اهيٌِٕ نيب ٖـرع اهضنل 
اٝ اً اهّشٖوج اٙنذر ّظّٝ 
خيذوح يً خٞل اهخّاظل 

ضّل  اٛسخيبؿٕ ّاٙضخبط يً
اهػٞة، ضٖد اً اٙظدكبء ّ 
اهيـبرل ّ اٙشخبذ اضخوخب 
اهيرختج اّٙهٓ ّ اهذبٌٖج ؿوٓ 
اهخّاهٕ، تٌٖيب اضخوح ّشبئل 

 اٛؿٞى اهيرختج اهذبهذج،

 اهٌشة اهيئّٖج -: ّشبئل يـرفج اهػٞة تبهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهي3.9ٌِٕاهضنل 
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ٖج ّ اهخرٖسًٖ اهشبتلًٖ اذر فٕ اهيـرفج. ّكد خفبّخح ُذٍ اهٌخبئز تضشة ّيً ذى اهيرضد ّ كد ختًٖ اً هضظط اهخرتٖج اهيٌِ
، فتٌٖيب خلبرتح اهٌخبئز يؾ يضبفؼج اهلدس، ختًٖ اً ّشبئل اٛؿٞى اضخوح اهيرختج اهذبٌٖج فٕ يضبفؼخٕ ٌبتوس 40اهيضبفؼج

. ّ كد اضخل ّشٖوج اهيـرفج يً خٞل ّاهخوٖل، تٌٖيب خلبرة خإذٖر اهيرضد فٕ يضبفؼج راى اهلل ّ اهتٖرث يؾ خإذٖر اٙشخبذ
اٙظدكبء ّ اهيـبرل اهيرختج اّٗهٓ فٕ اهيضبفؼبح تبشخذٌبء اهخوٖل ضٖد اضخل اٙشخبذ اهيرختج اّٙهٓ. اً خوم اهٌخبئز خفشر 

 (.شتة ارخفبؽ اخخٖبر اهخـوٖى اهيٌِٕ ّذهم هيـرفخِى ؿٌَ يً خٞل اهٌؼبى اهخـوٖيٕ ) اٙشخبذ ّ ضظط اهخرتٖج اهيٌِٖج
ّكد خضبتِح اهّشٖوخًٖ 
اّٙهٓ ّ اهذبٌٖج هيـرفج 
اٙشر تبهخـوٖى ّ اهخدرٖة 
اهيٌِٕ يؾ ّشبئل يـرفج 
اهػوتج،  اٝ ُّٕ 
اٛظدكبء ّ اهيـبرل 
ّاٝؿٞى. اٝ اً 
اهخرٖسًّ اهشبتلًّ 

 ٖيذوّا اهّشٖوج اهذبهذج 

 ئّٖجاهٌشة اهي -: ّشبئل يـرفج اٙشر تبهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهي3.10ٌِٕاهضنل 

 
ّاهخٕ خلبرة اهذبٌٖج فٕ اُٙيٖج ّ اهخنرار. ّخلبرتح ٌخبئز اٙشر فٕ يضبفؼخٕ اهخوٖل ّ راى اهلل يً ُذٍ اهٌخبئز، تٌٖيب خيٖز 
 اٛؿٞى نّشٖوج اّهٓ فٕ ٌبتوس، ّاهخرٖسًٖ اهشبتلًٖ نّشٖوج اّهٓ هويـرفج ؿً اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ فٕ يضبفؼج اهلدس.

اً اشتبة اخخٖبرُى هِب خٌتؾ يً نٌَّ يضغل ُبى ّٖفخص اهيسبٝح  41اهذًٖ اخخبرّا اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِّٕكد تًٖ اهػوتج 
%( اّ ادارث 54ايبى اهخضغٖل اهذاخٕ. فلد ؤند  سيٖؾ اهػوتج اً اشتبة اخخٖبرُى ارختػح تبهرفتج تبهضظّل ؿوٓ ؿيل ) 

 ادٌبٍ،  3.11اهضنل  %( خّزؿح تبهيضبفؼبح نيب ٖت49ًٖؿيل خبط تـد اهخخرر )
 : اهخّزٖؾ اهٌشتٕ ٝشتبة اخخٖبر اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ هوػوتج ضشة اهيضبفؼج  3.10اهضنل 
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 6.6عرض النتائج بحسب المحافظة فً الملحق   
41

 % من مجموع الطلبة الذٌن شاركوا بالدراسة>6 التعلٌم و التدرٌب المهنًب ٌودوا اإللتحاقالطلبة الذٌن بلغت نسبة   
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%(، ّٙخرًٖ تّشٖوج هيشبؿدث اهـبئوج نيظدر دخل 36نيب ارختػ ُذا اهخٖبر تغـل اهخضظٖل اٙنبدٖيٕ هوـدٖد يٌِى )
اهخٖبر تيسيّؿج ؿّايل هوـدٖد يٌِى ّهٖس ؿبيل ّاضد فلػ. ّكد ارخفؾ ؿبيل  %(. ّنيب ختًٖ اهٌخبئز فلد ارختػ17اغبفٕ) 

غـل اهخضظٖل اٙنبدٖيٕ فٕ يضبفؼخٕ اهخوٖل ّراى اهلل ّارخفؾ ؿبيل يشبؿدث اهـبئوج فٕ ٌبتوس ّ اٌخفع فٕ اهلدس. 
 تبهرفى يً خلبرة ٌشة تبكٕ اهخٖبراح فٕ اهيضبفؼبح اهيخخوفج ّتبٙخط هوـبيوًٖ اٙشبشًٖٖ.

% يً اٙشر اهخٕ 78ّكد ختًٖ اً 
رفتح اً ٖوخضق اتٌبئِب تبهخـوٖى 

اخخبرح ذهم  42ّاهخدرٖة اهيٌِٕ
هيشبؿدخَ اهضظّل ؿوٓ فرظج ؿيل، 

% يٌِى اخخبرٍّ ٝدارث ؿيل 49ّ 
% هيشبؿدث اهـبئوج 32تـد اهخخرر ّ 

% هوغـل اٙنبدٖيٕ. ّ تبهخبهٕ 30ّ
خضبتِح اهٌخبئز يؾ ٌخبئز اهػوتج يؾ 
اخخٞل اهٌشة. ّكد اخفلح سيٖؾ 

 اهيضبفؼبح ؿوٓ اهخٖبراح اٝرتؾ 

 هخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ هٚشراشتبة اخخٖبر ا 3.11اهضنل 

 
. اٝ اٌِب سيٖـب اسيـح ؿوٓ خٖبر اهضظّل ؿوٓ فرظج 3.3نيب تٌَٖ اهيوضق  اّٙهٓ، ّخفبّخح فٕ اُيٖخِب تضشة اهيضبفؼج

 ؿيل نبهخٖبر اٙنذر خنرارا.
%يً اهػٞة 85ّكد تٌٖح اهٌخبئز اً 

ّاهػبهتبح اهذًٖ ٖرفتّا تبٙهخضبق تبهخـوٖى 
ٌٕ ٖخػوـّا ٛكبيج ّاهخدرٖة اهيِ

يضرّؿِى اهخبط، نيب ٖتًٖ اهضنل  
% هٌٜبد ّ 93% اهٓ 64. تّاكؾ 3.12

% هوذنّر. ّكد ختًٖ ازدٖبد 96% اهٓ 73
ٌشة اهذنّر ؿً اٌٛبد تبشخذٌبء يضبفؼج 
راى اهلل ّ اهخٕ ازداد فِٖب ٌشة اٌٛبد 
اهرافتبح تفخص يضرّؿًِ تـد اهخخرر 

 اٙشر% يً 95ؿً اهذنّر. ّكد ختًٖ اً 

 ضشة اهسٌس ّ اهيضبفؼج تبٌضبء يضرّؽ خبطاهػوتج رفتج : 3.12اهضنل 

 
%  يً اهػوتج ّاٙشر 44% 43ّاهخٕ خرفة تبً ٖوخضق اتٌبئِب تبهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ خخػوؾ هذهم اٖغب. ّكد ختًٖ اً 

ٌشتج اُٙل اهخٕ خـخلد اٌِب شخـخيد ؿوٓ شٖلّيّا تخيّٖل ُذٍ اهيضبرٖؾ يً خٞل دؿى اُٙل، تٌٖيب خزاٖدح ٌشتج اهػوتج ؿً 
ٌفشِب، تٌٖيب خزاٖداح ٌشة اُٝل ؿً ٌشتج اهػوتج اهخٕ يً اهيينً اً خضظل ؿوٓ دؿى يً يئششبح اٛكراع نيب تًٖ 

 .3.3اهيوضق 
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 % من مجموع األسر  التً شاركت بالدراسة>7 التعلٌم و التدرٌب المهنًب اسر التً ترغب ان ٌلتحق ابنائهاالبلغت نسبة   

 الحصول على فرصة عمل  1 

 إدارة عمل خاص بعد التخرج  2 

   مساعدة العائلة كمصدر دخل إضافً للعائلة  3 

   ضعف التحصٌل العلمً   4 

وجود مإسسة تعلٌم وتدرٌب مهنً وتقنً قرٌب من   5 
 مكان السكن

 لٌس هنالك أقساط فً هذه المراكز او أقساطاً رمزٌة   6 
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 اٌخ١بساد ا١ٌّٕٙخ: خ١بساد اٌزخظظبد ٌذٜ اٌطٍجخ ٚ األعش  3.5

 :ػبَ-ٌٍطٍجخ ٚ األعش اٌخ١بساد ا١ٌّٕٙخ  3.5.1
يسيّؽ اهػوتج اهذًٖ ٖرفتًّ تبٛهخضبق تبهخـوٖى ّ اهخدرٖة ختًٖ يً 

اهدراشج خضنل اهخٖبراح ذاح اّٙهّٖج اٙؿوٓ هدِٖى اهيٌِٕ اً اهيًِ كٖد 
تـد خٖبر اهخسيٖل. ّكد اخفلح يؾ خوم اهخٖبراح اٙشر تٌشة ؤؿوٓ نيب 

. يؾ اشختدال اهخٖبر اهراتؾ تبهخبيس ّ  3.14ّ  3.13 43تًٖ اهضنوًٖ
تبهـنس ّؿدى ّسّد خٖبر اهخسيٖل. ّخشبّح ٌشة يٖنبٌٖم اهشٖبراح 

اٙشر. ّكد ختًٖ اً اهخٖبر اهذبٌٕ ّ اهذبهد ٖخسَ يؾ اٛدارث هدْ اهػوتج ّ
تبخسبٍ اهخخظظبح كٖد اهدراشج يً خنٌّهّسٖب يـوّيبح ّ اخظبٝح 

 ّاهنخرٌّٖبح ّ نِرتبء ّ ادارث.

تبٛهخضبق  /اح: اهخٖبر اّٙل هوخخظط هورافت6.46ًٖاهضنل 
 تبهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ

 

تبهخضبق  رفةاهخٕ خشر : اهخٖبر اّٙل هوخخظط ه6.47ٞاهضنل 
 تبهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ اتٌبئِب

 

 :اٌّؾبفظخثؾغت ٌٍطٍجخ ٚ األعش اٌخ١بساد ا١ٌّٕٙخ  3.5.2
ادٌبٍ، ضٖد ختًٖ ارخفبؽ رفتج اهػوتج اهـبهٕ  3.3ّ  3.2ّكد ختًٖ اخخٞل اّٙهّٖبح تضشة اهيضبفؼبح نيب ٖتًٖ اهسدّل 

اٌخفبع خخظط اٛخظبٝح اهٓ اهيرختج اهشبتـج ّاهذبيٌج فٕ يضبفؼخٕ تخخظط اهخسيٖل فٕ يضبفؼخٕ اهخوٖل ّ راى اهلل، ّ
اهلدس ّ راى اهلل ؿوٓ اهخّاهٕ. تٌٖيب خراسؾ خخظط اهنِرتبء اهٓ اهيرختج اهشبتـج فٕ يضبفؼخٕ ٌبتوس ّ اهخوٖل. ّكد ختًٖ 

ً كٖد اهدراشج سبذتب هوػوتج هوخـوٖى اً خوم اهيًِ يذوح خٖبرا ذبٌٖب اّ ذبهذب ؿٌديب خراسـح ّ تبهخبهٕ اشخيرح ًٙ خنًّ اهيِ
. ّاهيذٖر هٌٜختبٍ ّسّد اهخٖبراح اٙخرْ ؿوٓ راس خٖبراح اهػوتج فٕ يضبفؼج اهلدس، ضٖد ذنر 44ّاهخدرٖة اهيٌِٕ
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 لإلطالع على الخٌارات الثالثة فً المحافظات 6.7مراجعة الملحق   
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: خٖبراح اهخخظظبح هوراغتًٖ 3.1اػبر 
 تبإلهخضبق تبهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ

 اهخسيٖل 1
 خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح  2

 اإلهنخرٌّٖبح  3

 االخظبالح  4

 اهنِرتبء  5
  اإلدارث  6
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اهػوتج خخظظبح دٖنّر ّ خظيٖى ازٖبء ّيّشٖلٓ. ّكد خإذر خخظط اهنِرتبء هنٌَّ خٖبرا هوذنّر فلػ ّ هى ٖخى اخخٖبرٍ 
 بح نتبكٕ اهخخظظبح كٖد اهدراشج.يً كتل اهفخٖ

 ضشة اهيضبفؼج تبٛهخضبق تبهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ /احاهخٖبر اّٙل هوخخظط هورافتًٖ: 6.5جدول 
  ٌبتوس اهخوٖل راى اهلل اهلدس اسيبهٕ
 اهنِرتبء    7 7 4 2 5

 اإلهنخرٌّٖبح  3 3 2 3 3

 االخظبالح   2 4 8 7 4

 خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح  1 2 4 5 2

 اإلدارث   6 4 4 9 6

 اهخسيٖل 5 1 1 6 4
 يٖنبٌٖم اهشٖبراح يٖنبٌٖم هشٖبراح 4 اهٌسبرث 4 يٖنبٌٖم اهشٖبراح 3 فٌدكج 3 يٖنبٌٖم اهشٖبراح 6

 يالضؼبح   اهفٌدكج 7 يٖنبٌٖم 8اخرْ/ 1 

ٕ ضًٖ خخٞل اّٙهّٖبح تضشة اهيٌػلج ففٛ ادٌبٍ 3.3ٖضٖر اهسدّل  اخخولح خٖبراح اٙشر تًٖ اهيٌبػق اٖغب، ضٖدّكد 
ضنل خخظط اهنِرتبء اهخٖبر اّٙل هُٚل فٕ اهخوٖل هى ٖخى اخخٖبرٍ فٕ راى اهلل. نيب اٌَ ضنل اهخٖبر اهشبتؾ هوػوتج فٕ 
اهخوٖل ّ اهخٖبر اهراتؾ فٕ راى اهلل ييب ٖخٌبكع يؾ اخخٖبر اُٙل. ُّذٍ اٛخخٞفبح ٖسة اً خئخذ تـًٖ اٛؿختبر ؿٌد خػّٖر 

 د خػّٖر ترايز اهخّؿٖج ّ اٛرضبد، يؾ اٙخذ تـًٖ اٛؿختبر اخخٞل اهخٖبراح ؿوٓ اشبس اهسٌس. اهترايز اهخدرٖتٖج نيب ؿٌ
 ضشة اهيضبفؼج تبهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ تبهخضبق اتٌبئِب رفةاهخٕ خ شراهخٖبر اّٙل هوخخظط هٞ: 6.6جدول 

  ٌبتوس اهخوٖل راى اهلل اهلدس اسيبهٕ
 اهنِرتبء    4 1 هى ٖخى اخخٖبرُب نخٖبر اّل 3 3

 اإلهنخرٌّٖبح  2 4 1 2 2

 االخظبالح   1 4 4 4 4

 خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح  3 2 2 1 1

 اإلدارث   7 9 3 4 5

 يالضؼبح يٖنبٌٖم  6/خنٖٖف ّخترٖد 5 خسيٖل ّ فٌدكج 4/يٖنبٌٖم 3 ٌسبرث اٖغب 4  اٖغب يٖنبٌٖم 5

 اٌخ١بساد ا١ٌّٕٙخ ثؾغت اٌغٕظ: 3.6

ٌشة تٌٖح اهٌخبئز خدٌٕ 
اهفخٖبح اهوّاخٕ ٖردً اٛهخضبق 
تبهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ 

%( يلبرٌج يؾ اهذنّر 37)
%(. ّكد ختًٖ اً اهفخٖبح 48)

ضنوً سيٖؾ يً رفة 
اٙهخضبق فٕ يٌِج اهخٖبػج 

% ييً ٖرفة تبٛهخضبق 88ّ
 تيٌِج اهخسيٖل تٌٖيب ضنوً

هنوٖج هوػوتج هورافتًٖ/اح تبٛهخضبق : ٌشتج اهخٖبر اّٙل هوخخظط هوفخٖبح يً اهٌشتج ا3.15اهضنل 
 تبهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ضشة اهخخظط

 
0% 

41% 
42% 
41% 

8% 
0% 
0% 
0% 

64% 
88% 

100% 
77% 

38% 
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% يً اهذًٖ ٖرفتًّ اٝهخضبق فٕ خخظظبح اٛهنخرٌّٖبح 42-41% ييً ٖرفة اٛهخضبق تبٛدارث. ّخيذل اهفخٖبح77
تيًِ اهنِرتبء، اهخنٖٖل ّاهخترٖد، اهٌسبرث، ّاٛخظبٝح ّ خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح. تٌٖيب هى خـتر أ فخبث ؿً رفتخِب تبٛهخضبق 

اهضدادث، ّ اهيذٖر اٖغب رفتج تـع اهفخٖبح اٛهخضبق تيٌِج اهيٖنبٌٖم، ّتبهيلبتل رفتج تـع اهذنّر اٛهخضبق تيٌِج 
 تبخسبٍ فخص يسبٝح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ايبى نٞ اهسٌشًٖ. ٖػرش اهشئالاهخسيٖل،  ييب 

 ّكد ختًٖ اً اّهّٖبح 
 اهفخٖبح خخيذل فٕ:

 اهخسيٖل .4

 اٝدارث .5
 نخرٌّٖبحاٛه .6
خنٌّهّسٖب  .7

اهيـوّيبح 
 ّاهفٌدكج ّاهخٖبػج

 اٛخظبٝح .8

 هرافتبح تبٛهخضبق تبهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ااهخٖبر اّٙل هوخخظط هوفخٖبح  اّهّٖج: 6.49اهضنل 

 
ّكد ختًٖ اً اّهّٖبح  

 اهذنّر خخيذل فٕ:
 اهنِرتبء .4

اٛهنخرٌّٖبح  .5
ّخنٌّهّسٖب 
 اهيـوّيبح

 اهٌسبرث .6

  اٛخظبٝح .7

 اهفٌدكج  .8

تٌٖيب اٛهخضبق تبٛدارث 
 ضظل ؿوٓ اكل اٝظّاح.

 تبٛهخضبق تبهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ  ًٖهرافتا هوذنّراهخٖبر اّٙل هوخخظط  اّهّٖج: :6.4اهضنل 

 
" اٛخظبٝحّ  هنخرٌّٖبح ّخنٌّهّسٖب اهيـوّيبحاٖٛختًٖ ييب شتق اً اهخٖبراح اهيٌِٖج خخإذر تبهسٌس، ّ اً ضظوح يًِ  "

كٖد اهدراشج ؿوٓ اّهّٖج يً اهسٌشًٖ تٌشة يخفبّخج، تٌٖيب ختًٖ اً يٌِج اهنِرتبء اكخظرح ؿوٓ اهذنّر ّ يٌِج اٛدارث 
 ارختػح تبهفخٖبح. 

فتبح اٛهخضبق تبهيٌِٕ يلبرٌج ّختًٖ اٖغب يضدّدٖج اهفرط اهيخبضج هوفخٖبح ّتبهخبهٕ اهخٖبراح، ييب ادْ ٌٛخفبع ٌشتج اهرا
تبهذنّر ّ ييب ادْ ًٙ خلدى اهـدٖد يًٌِ اكخراش خّشٖؾ اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ هوفخٖبح نيب شٖختًٖ فٕ اهلشى اهٞضق يً 

 اهلظل.

 اإللكترونٌات  
 االتصاالت    10%

5% 

 تكنولوجٌا المعلومات   
9% 

 مٌكانٌك السٌارات  
1% 

 الفندقة   
9% 

 التجمٌل 
38% 

 الخٌاطة   
9% 

 اإلدارة   
 أخرى 11%

8% 
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18% 
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12% 
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6% 
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12% 
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 السٌارات
10% 

 التكٌٌف والتبرٌد   
4% 

 النجارة    
9% 

 الحدادة والّلحام   
4% 

 الفندقة   
5% 

 التجمٌل  
5% 

 اإلدارة   
 أخرى 3%

12% 
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 عجت ػذَ اٌشغجخ ثبإلٌزؾبق ٚالزشاؽبد رط٠ٛش٠خ ِٓ اٌطبٌت ٚ اإلعشح 3.7

ح اهٌخبئز اً  اهٌؼرث ّكد تٌٖ
اهيسخيـٖج  ُٕ اهشتة اهرئٖشٕ هـدى 
ّسّد اهرفتج تبٛهخضبق هوػوتج اهذًٖ 
ٝ ٖرفتّا تبٛهخضبق تبهخـوٖى ّاهخدرٖة 

، تٌٖيب 3.18اهيٌِٕ نيب ٖتًٖ اهضنل 
ضنل غـل فرط اهـيل ّغـل 
اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ فٕ يٌػلخِى 

 اٝشتبة اهرئٖشٖج هـدى رفتج اُٝل 

 شتة ؿدى اهرغتج تبإلهخضبق تبهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ يً اهػبهة ّ اإلشرث :3.18نل اهض

 
ٕ اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ شتة ُبى هوسبٌتًٖ. نيب ذنر اهـدٖد يً فتبهخضبق اتٌبئِى. ّكد ضنل اٖغب يضدّدٖج اهيسبٝح 

اهخـوٖى اهيٌِٕ يلخظر ، ّذنرح فخٖبح اً اٝنبدٖيٕ خفغٖل اهخـوٖىتبهخّسَ اهيٌِٕ ّ ؿدى اهرفتجاهػوتج اشتبة اخرْ يٌِب 
 . غغػ اُٝلّ ؿدى ّسّد يدارس كرٖتج، ّذنر اهـدٖد يً اهػٞة ّ اهػبهتبح ؿوٓ اهذنّر

. فتٌٖيب ضنوح 3.5ّكد اخخوفح اهٌشة ّ اّهّٖبح اهػوتج ّ اُٙل هـدى اهرفتج تبٛهخضبق تضشة اهيٌػلج نيب ٖتًٖ اهيوضق 
اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ فٕ اهيٌػلج  ـبيل اُٙى هوػوتج فٕ يضبفؼخٕ راى اهلل ّ اهلدس، ضنل غـل اهٌؼرث اهيسخيـٖج اه

اهٌؼرث اهيسخيـٖج اهـبيل اُٙى هٚشر فٕ يضبفؼج ٌبتوس، ضنل اهـبيل اُٝى هوػوتج فٕ يضبفؼخٕ ٌبتوس ّ اهخوٖل.  ّضنوح 
ػوتج فٕ يضبفؼج اهلدس ّ غـل فرط اهـيل اهـبيل اُٙى فٕ اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ فٕ اهيٌػلج اهـبيل اُٝى هوغـل 

 يضبفؼخٕ راى اهلل ّ اهخوٖل.

اُٙل اهـدٖد يً اهػوتج ّّكد كدى 
رتػ اهخـوٖى  اٛكخراضبح يٌِب

ّاهخدرٖة تشّق اهـيل ّخغٖٖر 
اهٌؼرث اهيسخيـٖج ّخضشًٖ ٌّؿٖج 
اهخـوٖى اغبفج هخػّٖر اهترايز 

ٓ اهيلديج، ضٖد اند يب تًٖ ذود اه
ٌظل اهػوتج ّ اُٙل خوم 

. 3.19اٛكخراضبح نيب ٖتًٖ اهضنل 
ّكد اغبفّا اكخراضبح اخرْ 

 زٖبدث ضيٞح خرنزح ضّل  

 : اقتراحات تطوٌرٌة من الطالب و األسرة>6.4الشكل 

 

 .اهيٌِٕاهخدرٖة اهخـوٖى ّوفخٖبح فٕ هفخص يسبٝح ِّى، فخص يدارس يٌِٖج ّيرانز خدرٖتٖج فٕ يٌػلخّ ، اهخرّٖز

ضعف فرص   1 
   العمل

محدودٌة   2   
المجاالت فً 

التعلٌم و التدرٌب 
   المهنً

النظرة   3 
   المجتمعٌة

ضعف   4 
التعلٌم و التدرٌب 

المهنً فً 
 منطقتنا 

 أخرى

30% 32% 

45% 
37% 

21% 

48% 

27% 
35% 

44% 

13% 

 األسر الطلبة

   تطوٌر البرامج المقدمة  

   تحسن نوعٌة التعلٌم 

   تغٌٌر النظرة المجتمعٌة   

 ربط التعلٌم و التدرٌب بسوق العمل 

 إضافة برامج جدٌدة

 اخرى

36% 

46% 

44% 

35% 

51% 

10% 

41% 

39% 

40% 

58% 

55% 

7% 

 الطلبة األسر
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 45اقتراحات تطوٌرٌة كما ذكرها الطلبة و األسرة:

بٝح ضٖد اكخرش اهػوتج ؤّٝ: ترايز سدٖدث سي ـجّؿٌد شئاهِى ؿً اهترايز اهسدٖدث خّزؿح اكخراضبح اهػوتج فٕ ارت 
ًٌّ ّ اهلونّر، ّاخرْ يخّاسدث فٕ يرانز اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ هنٌِب فٖر يخّفرث فٕ يٌػلخِى ّ يً اٛكخراضبح  ) اهف

، يّشٖلٓ ، كٌدكج، ظٖبٌج ؿبيج، اؿداد اهػـبى ّخرتٖج اٝػفبل ،ترايز يخلديج فٕ اهضبشّة، ترايز زراؿٖجاهخيرٖع،  
( . ّ ذبٌٖب اكخرضح اهنخرٌّٖبح، اهخسيٖلخظيٖى ازٖبء،  ّ خنٖٖل ّخترٖدّ اهخراػجّ يٖنبٌٖم ّيًِ يرختػج تبٝؿٞى. نيب ّ

اهيسبٝح ايبيِى هٚهخضبق تبهخخظظبح اهيخّفرث هوذنّر ّافخخبش يرانز هٌٜبد فٕ سيٖؾ  اهـدٖد يً اهفخٖبح اخبضج
 اهخخظظبح ّ ذنرح اضداًُ:

افخخبش فرّؽ خغى اهفخٖبح يذل يٖنبٌٖم اهشٖبراح ّاهخترٖد ّخخظط اهنِرتبء أ اٌِب ٝخلخظر ؿوٓ اهضتبة فلػ "
فخص دّراح ظٖبٌج هٞسِزث اهنِرتبئٖج ذنرح اخرْ " ّ. "ّ دّراح هظٖبٌج اٝسِزث اهنِرتبئٖج تنبفج اٌّاؿَ

 " فخص فرّؽ خبظج تبهتٌبح ٌِٝى ٖيخونًّ يِبراح يذل اهضتبة هنً اهيسخيؾ فٖر يلدرّنبهنيتّٖخراح 
ّذبهذب ذنر تـع اهػوتج اٖغب افخخبش يرانز خدرٖة رٖبغٕ، ّراتـب اكخرش اخرًٖ دّراح يخػّرث فٕ اهنبيٖراح ّاهتوفٌّبح 

 ّدّراح ضبشّة يخلديج  ّاخرْ فٕ اٛتداؽ ّ اشخـيبل اهيّاد اهيخخوفج. 

اخظبٝح  د،اهخنٖٖل ّاهخترٖ ،بىاؿداد اهػـ ،اهنِرتبئٕ ّاهخّزٖؾٌلل اهػبكج  ّكد اكخرش اُٙل اهترايز اهسدٖدث اهخبهٖج
 ، ّترايز سدٖدث فٖر اهيخـبرل ؿوِٖب. خراػج ،ّنيتّٖخر

 فٕ اهسزء اهيخظط هإلكخراضبح اهـدٖد يٌِب خيضّرح ضّل:  اهيدارسنيب اغبف ػوتج 
 ّكد اكخرضّا اهـدٖد يً اٙهٖبح يٌِب: اهخدرٖة اهيٌِٕاهخـوٖى ٌّضر اهخّؿٖج اهالزيج ؿً  .1

  يخخظظًٖ هوظل اهـبضر هوخبُٖل اهيٌِّٕخـًٖٖ اشبخذث 
 َّٖدّراح ظٖفٖج هوػوتج ٌضر اهخّؿَٖ هويرانز اهخـوٖيَٖ تّاشػج دّراح خسرٖت 
  ٌٌِٕضر ترّضّراح ّنخٖتبح ؿً يدارس اهظٌبؿَ ّيرانز اهخدرٖة اهي 

  خّؿٖج تّاشػج اٝؿًٞ ّاهخوفبزاهٌضر 

 زٖبدث اهدّراح ّ خبُٖل سيٖؾ افراد اهيسخيؾ 

  ترايز خّؿٖج ؿً اهخـوٖى اهيٌِٕ ترايز اهخّؿٖج اهيخخوفج هنل اٌّاؽ اهيسخيؾ ، فلد ذنر اضد اهػوتج: "اكخرش
 "ّخضشًٖ اهٌؼرث اهيسخيـٖج ّاٌِبء اهـبداح اهلدٖيج

 يً خٞل:   فٕ اهيدارسّ اإلؿداد خػّٖر اهخّسَٖ ّ اإلرضبد  .2

  َٖوػوتَ هوخدرٖة اهيٌِٕ هخضشًٖ اهيٌبُز اهخـوٖيَٖ هخظتص انذر خّس 

  ٖسة خغٖر اهيٌبُز تضٖد ٌِخى تبهخػتٖق اهـيوٕ انذر يً اهٌؼرٔ ّ اسراء اهخسبرة ّ دؿى اسراء
 . اهخسبرة اهخلٌٖج فٕ اهيدارس

  ٌضر اهيـوّيبح ضّل اهترايز ّ اهيئششبح اهخٕ خلديِب يً خٞل اهيدرشج، نيب ذنر ؤضد اهػوتج: " ٌرٖد
 اً ٌـرل انذر ؿٌِب"

  يً يشئّهٕ اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ هزٖبدث يـرفخِىزٖبراح 
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   ًؿوٓ فرل يً اهيدارس  خضخّٔاهخدرٖة ؿوٓ يسبٝح يٌِٖج فٕ اهيدارس ّنيب ذنر ؤضد اهػوتج : "ا
 "اسل اهخدرٖة هويِبراح اهيٌِٖج

 ٖؾ اٝشِبى فٕ ؿيل يضبرٖؾ يضشّشج هخضس: فلد ذنر اضد اهػوتج:"خّؿٖج يٌِٖج هدْ اهػٞة فٕ اهيدارس
 َ"اهػٞة ؿوٓ اٌٝختبٍ هويٌِج اهخٕ ٖراُب يٌبشتج هضخظٖخ

 اٖسبد فرط ؿيل ّ ترايز اشٌبد: .3
 بهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕذنر اهـدٖد يٌِى اُيٖج اٖسبد فرط ؿيل هوخرٖسًٖ ييب ٖضسؾ ؿوٓ اٛهخضبق ت 
  اهـدٖدًٖ يب ذنرٍ ذنر اهـدٖد يٌِى دّر يئششبح اشٌبد اٝؿيبل ّ تبٙخط اهغرل اهخسبرٖج فلد نرر

تبهخـوٖى اهيٌِٕ ّ فخص  خلدى اهدؿى اهيبدٔ هوػٞة اهذًٖ ٖرفتًّ ٖجغرفج اهخسبراهٌػوة يً  : "اضدُى
 يضرّؿبخِى"

 خػّٖر اهٌّؿٖجّ اغبفج اهيرانز ّاهترايز هوذنّر ّاإلٌبد .4
 ذنر اهـدٖد يٌِى اُيٖج ٌضر اهيرانز ّ اهيدارس فٕ ايبنً يخخوفج ّكرٖتج يً يّاكؾ شنٌِى 

 ّاغبفج خخظظبح سدٖدث ذنر اهـدٖد يٌِى اُيٖج خػّٖر اهترايز 
 فٕ اهخخظظبح اهخٕ خدرس هوذنّر  فٕ يخخول اهخخظظبح ّ اخبضج اهيسبٝح هِب خػّٖر ترايز هوفخٖبح

  ّ خّشٖؾ اهخدرٖة هِب فٕ يسبٝح سدٖدث.

  ":خّفٖر اٝسِزث خنذٖل اهدّراح اهيخػّرث ّاغبفج اهخسِٖزاح اهيخػّرث هويئششبح نيب ذنر اضدُى
 "اهيخػّرٍ هوخػتٖق اهيٌِٕ

 ّكد اند األُل  فٕ اهسزء اهيخظط هإلكخراضبح يب شتق ّاندّا اغبفج هيب ذنر:
  رتػ اهخـوٖى ّ اهخدرٖة يؾ شّق اهـيل ّ اٖسبد فرط ؿيل 

 " :ؿيل ّاٌضبء دّراح خّؿٖج يٌِٖج هُٞبهٕ اً خشخِدل اهخّؿٖج اهيٌِٕ اُٝبهٕ: ذنر اضدُى " 

 ٌتَ األُبهٕ هوخبهٕ ّ اندح ؿوَٖ اهػبهتبح:نيب ّ 
 ، الخخٖبر يشبرُب اهيٌِٕ اهخـبيل يؾ اإلضنبهٖبح اهخٕ خـبٌِٖب اهفخٖبح .5

 :اخيٌٓ يً اهلبئيًٖ ؿوٓ اهيضرّؽ اً " خخـرع اهفخٖبح هغغػ يً اُٙبهٕ ضٖد ذنرح اضدْ اٙيِبح
َ" ّاغبفح ػبهتج تٌفس اهشٖبق: اكّل تٖخبتـّا يؾ اُٝبهٕ اهذًٖ ٖلفًّ فٕ ػرٖق خـوٖى تٌبخِى ّاؿٌٕ يب 

 "ّنذهم يً اهيـويبح خّسد غغّػبح يً كتل اُٝل،"
 ":اهخـوٖىيـّكبح ّكد اندً اخرٖبح ؿوٓ اضنبٝح اخرْ يرختػج تذهم . فنيب هخظح اضدْ اهػبهتبح  : 

 ."خّفب يً اٝخخٞػ تًٖ اهذنّر ّاٌٝبد 4 ،ؿدى خّفر اهيبل 3 ،اهزّار اهيتنر 2 ،اُٝل 1

خـختر اهٌخبئز اهخٕ ؿرغح فٕ ُذا اهفظل ّ اٝكخراضبح اؿٍٞ فٕ يٌخِٓ اُٙيٖج هظٌبؽ اهلرار فٕ اهخـوٖى ّ اهخدرٖة ّ
اهيٌِٕ فٕ فوشػًٖ هخػّٖر اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ، نيب خـختر ُبيج ّيً اهيينً اٛشخفبدث يٌِب فٕ خػّٖر اهترايز 

  ٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ.اهخدرٖتٖج ّ اهترايز اهخّؿّٖج تبخسبٍ اهخـو
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                                                                          اٌفظً اٌشاثغ: ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ 4

 اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ اٌفٍغط١ٕٟ 4.1

ّكد ؤندح ؿوٓ ذهم اٛشخراخٖسٖج اهّػٌٖج  ،هوخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ دّر ُبى فٕ اهخٌيٖج اٛكخظبدٖج ّاٛسخيبؿٖج هودّل
ضٖد ؤندح اهرئٖج  ،46(1222ؿبى  ّخضدٖذِب ّ اؿخيبدُب هوخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّ اهخلٌٕ اهفوشػٌٖٕ )ّاهخٕ خيح يراسـخِب

 ّاهغبٖبح:
اهلبدرث ؿوٓ خّشٖؾ ادّار ّيشئّهٖبح ٌؼبى اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ّاهخلٌٕ هوخينً يً خّفٖر اهيّارد اهتضرٖج "

يّاسِج اهخضدٖبح ، ّاهيضبرنج تفـبهٖج فٕ اهخٌيٖج اٝكخظبدٖج ّاٝسخيبؿٖج ، ّنذهم فٕ ؿيوٖج اهخٌيٖج اهضبيوج 
اهِبدفج هتٌبء اهدّهج اهفوشػٌٖٖج ّاٌِبء اٝضخٞل . ٖيخبز ٌؼبى اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ّاهخلٌٕ تلٖيخَ اهخبظج، ضٖد 

 . 47"لّق اٌٝشبً ّيئدٖب فٕ اهّكح ذاخَ اهٓ خػّٖر اهفرداظتص خٖبرا هوسيٖؾ ، يرختػب تض

يئششبح اهخٖرٖج يٌذ يٌخظل ارختػ اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ خبرٖخٖب تبهّغؾ اهـبى اهفوشػٌٖٕ، ضٖد ؤٌضإح اهـدٖد يً اه
اهلرً اهخبشؾ ؿضر اهـدٖد يً يرانز اهخدرٖة اهيٌِٕ يشخِدفًٖ اهفئبح اهيِيضج هخضشًٖ اّغبؿِى اهيـٖضٖج، ّ يً ذى ارختػ 

يً كتل يئششبح خٖرٖج يضوٖج اهيٌِٖج اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ تبهّغؾ اهشٖبشٕ اهـبى ضٖد خى خإشٖس اهـدٖد يً اهيرانز 
، نيب ّ تدؤح ّنبهج خضغٖل ّفّد اهٞسئًٖ خإشٖس 2837ؿوٓ ؤذر اهٌنتج اهخٕ ضوح تبهضـة اهفوشػٌٖٕ ؿبى ّ ؿبهيٖج 

ؿوٓ ؤذر اهٌنتج. ّفٕ اهشخٌٖبح اششح اهيدارس  اهخدرٖة اهيٌِٕ يرانز
اهظٌبؿٖج فٕ اهغفج ّ يً ذى تـد اضخٞل اهغفج اهغرتٖج ّكػبؽ فزث 

ج، نيب ّاشخيرح اهـدٖد خى خإشٖس يرانز اهخدرٖة اهيٌِٖ 2856ؿبى 
يً اهيئششبح اهخٖرٖج ّ اهيئششبح اُٝوٖج تخّشٖؾ خديبخِب فٕ 
اهيسبل ّ تدؤح يئششبح اهلػبؽ اهخبط تخلدٖى خديبخِب. شبُى اشخٞى 

فٕ خػّٖر ّ خٌؼٖى ّ خّسَٖ ؿيل اهلػبؽ ضٖد خى  2884اهشوػج ؿبى 
ختٌِٖب اهـيل ؿوٓ اشخراخٖسٖج ّػٌتج اؿخترح اّٙهٓ فٕ اهيٌػلج ّخى 

، ّخى خػّٖر ّخضشًٖ خديبح ّخّشٖؾ اهـدٖد يً 2888ّػٌٖب ؿبى 
اهيرانز ّ اهيدارس اهيٌِٖج يٌذ ذام اهضًٖ ضخٓ ّٖيٌب ُذا، نيب خى 

 . 1228/1222اهـيل ؿوٓ خػّٖر اٛشخراخٖسٖج ؿبى 

، 1222ّغـح اٛشخراخٖسٖج آهٖج هوخٌفٖذ ّ خػج خٌفٖذٖج خى ختٌِٖب ؿبى 
ب هوخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّاهخلٌٕ فٕ فوشػًٖ ّكد ختٌح اهِٖئج اهـوٖ

نيب ٖؼِر اٛػبر  1224اهيشخّٖبح اهخيس اهيـخيدث ؿرتٖب فٕ اهـبى 
خى ختٌٕ اهخظٌٖل اهـرتٕ اهيـٖبرٔ هويًِ  1222. ّفٕ اهـبى 322ركى 

ّ اهذٔ ٖـخيد  48ّاهذٔ خى اؿدادٍ يً كتل اهيضرّؽ اٛكوٖيٕ اهـرتٕ
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 GTZفلسطٌن. بدعم و تموٌل من الوكالة األلمانٌة للتنمٌة العربً للتعلٌم و التدرٌب المهنً  كل من مصر ، سورٌا، اإلردن، لبنان، و  للتعاون لٌمًقٌضم المشروع اإل  

 فئات مستوى العمل المهنً:  4.1اطار 

: اإلعداد المستوى األول:العامل محدود المهارة

تدرٌب قصٌر فً موقع العمل او احد مراكز 

 التدرٌب المهنً )اقل من سنة(

: إعداد مهنً المستوى الثانً:العامل الماهر

التدرٌب المهنً او فً  متخصص فً مراكز

مدرسة صناعٌة )دون خبرة( )من سنة الى 

 سنتٌن (

: إعداد مهنً فً المستوى الثالث:العامل المهنً

مستوى المرحلة الثانوٌة باإلضافة إلى فترة 

 مناسبة من ممارسة العمل والخبرة المٌدانٌة 

: اعداد مهنً فً مستوى المستوى الرابع: التقنً

افة الى فترة مناسبة من كلٌات المجتمع باالض

 ، بعد المرحلة الثانوٌةالممارسة والخبرة العملٌة

: اعداد وتؤهٌل المستوى الخامس:اإلختصاصً 

جامعً باالضافة الى فترة مناسبة من الممارسة 

  والخبرة العملٌة
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خـخيد ُذٍ اهدراشج اهيشخّٖبح اٙشبشٖج اهذٞد، نيب خـخيد اهخضوٖل اهيٌِٕ اهلبئى ؿوٓ اهخظٌٖل اهـرتٕ  49اهيشخّٖبح اهخيشج.
  اهيـٖبرٔ هويًِ.

خٌلشى اهسِبح اهخٕ خلدى ترايز اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ اهٓ ؿدث سِبح، يٌِب اهضنّيٖج ّاُٙوٖج ّّنبهج فّد ّخضغٖل 
ّخلدى ترايز خدرٖتٖج نيب ٖتٌَٖ اهسدّل ؤدٌبٍ، ّخـختر ّزارث اهخرتٖج ّ اهخـوٖى اهـبهٕ  اهٞسئًٖ ) اٌٙرّا( ّاهلػبؽ اهخبط

اهفوشػٌٖٕ ّّزارث اهـيل اهفوشػٌٖٖج اهسِج اهيشئّهج ؿً اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّ اهخلٌٕ فٕ فوشػًٖ. ّخٌلشى ترايز 
بيٖج اهيدرشٖج خلدى فٕ اهظفًٖ اهضبدٔ ؿضر ّ اهذبٌٕ اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ فٕ اهيشخّٖبح اٝشبشٖج اهٓ اهترايز اهٌؼ

ّخـخيد ترايسِب  اكخظبد يٌزهٕ، فٌدكٕ( ،ذبٌّٖج فٕ اهفرّؽ اهيٌِٖج )ظٌبؿٕ، زراؿٕ، خسبرٔؿضر، يً كتل يدارس يٌِٖج 
شٌخًٖ تضشة يً كتل ّزارث اهخرتٖج ّ اهخـوٖى اهـبهٕ. ٌّؼبى اهخدرٖة اهيٌِٕ ّ اهذٔ خخراّش يدخَ يب تًٖ اهشخج ؤضِر ّاه

اهيئششج ّ اهٌؼبى اهيختؾ نيب ٖؼِرٍ اهسدّل اهٞضق ّخـخيد فبهتٖخِب يً كتل ّزارث اهـيل، نيب خخّاسد اهيرانز اهذلبفٖج 
 اهيخخوفج ّاهخٕ خّفر اهخدرٖة غيً اهيشخّْ اّٙل اّ خّفر فرظج اهخـوٖى اهيشخير.

 :50ّاهترايز اهيخبضج: اهسِبح اهخٕ خلدى خديبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ 322سدّل 
 الجهة المسإولة  مهنًالتدرٌب التعلٌم والمإسسة  العدد المدة    مثطلبات الدخول 

 مدرسة مهنٌة )صناعٌة، زراعٌة، 17 سنتٌن  طالب الصف العاشر 
 ( ، واخرى تقدم اقتصاد منرلًفندقٌة

 وزارة التربٌة و التعلٌم العالً 

 تجارٌةمدارس  9 سنتٌن  طالب الصف العاشر 

الصف العاشر ، بؤستثناء طالب السكرترٌا 
 للصف الثانً عشر . 

 وزارة العمل  مركز تدرٌب مهنً  14 اشهر  6-10

مركز تؤهٌل الشبٌبة، تدرٌب  14 16 سنتٌن اٌّغّٛػبد اٌّغزٙذفخ
 مهنً وتؤهٌلً 

 وزارة الشإون االجتماعٌة 

) مرتبطة بالقطاع  اخرىمإسسات  )ابو جهاد( نادي األسٌر 1 أشهر 9 -2 اٌّغّٛػبد اٌّغزٙذفخ
   انًؼهذ انىطٍُ نزكُىنىعُب انًؼهىيبد 1  ساعة تدرٌبٌة—1200-30  الحكومً(

 وزارة الصحة و السٌاحةو غٌرها  حسب الطلب اٌّغّٛػبد اٌّغزٙذفخ

والمجموعات  12 – 9طالب الصف 
 المستهدفة 

 وكالة الغوث الدولٌة  مركز تدرٌب مهنً 3 سنتٌن 

اٌّؤعغبد غ١ش اٌؾى١ِٛخ )ِذاسط  مدرسة مهنٌة )صناعٌة، فندقٌة( 4 سنتٌن دراسٌة  طالب الصف العاشر

 ١ِٕٙخ(

الطالب المتسربٌن ، طالب الصف التاسع 
 الصف الثانً عشر و الفئات المستهدفة    –

 اٌّؤعغبد غ١ش اٌؾى١ِٛخ )ِشاوض(  مركز تدرٌب مهنً 7 شهر الى سنتٌن  11

-6المإسسات غٌر الحكومٌة  تدرب من  مركز تدرٌب مهنً 3 شهر تدرٌب مهنً  11-6 الصف العاشر الى الثانً عشر 
 شهر  11

مركز ثقافً  200ما ثزٌد عن ال  ساعت تدرٌب  300-30 تختلف حسب موضوع الدراسة 
مسجل لدى وزارة التربٌة و التعلٌم 

 العالً و وزارة العمل 

اٌّؤعغبد األ١ٍ٘خ ٚ اٌمطبع اٌخبص، 

 ِشاوض صمبف١خ ، ِشاوض ٔغ٠ٛخ 

    ِؤعغخ76  

 1222نبًٌّ ؤّل  -يظدر اهيـوّيبح: اهسِبح اهيشئّهج هنل ٌؼبى

يسبٝح يخـددث خرختػ تلػبؿبح اكخظبدٖج يخٌّؿج، ّخّفر خوم اهيئششبح ّخّفر خوم اهيئششبح اهخدرٖة فٕ خخظظبح ّ 
ّٖتًٖ اهيوضق  ؤدٌبٍ. 321اهخدرٖة فٕ اهيسبٝح ّ اهلػبؿبح خضح اهتضد غيً اهخخظظبح اهخبهٖج ّ اهخٕ ٖترزُب اهسدّل 

 32221ى ٖرنز سدّلّاهترايز اهخٕ خلديِب،  اهترايز تبهخفظٖل اغبفج اهٓ اهيئششبح اهيخّاسدث فٕ اهيضبفؼبح اهيخخوفج 322
يرانز  3ؿوٓ اهيئششبح غيً اهيضبفؼبح اهيشخِدفج ّاهخٕ خلدى اهترايز ذاح اهـٞكج. ّ كد ختًٖ اً يضبفؼج ٌبتوس هدِٖب 

 6ّيدارس خلدى اهترايز اهيخخوفج غيً اهلػبؿبح اهيشخِدكج، تٌٖيب هدْ نل يً يضبفؼخٕ اهلدس ّ راى اهوج ّاهتٖرث 
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يئششبح هدْ يضبفؼج اهخوٖل. خخّاسد نبفج اهخخظظبح اهخٕ خدرس فٕ سيٖؾ اهيسبٝح  اهيشخِدفج فٕ  4بح ّيئشش
 اهيضبفؼبح خضح اهدراشج. ّتبهٌشتج هخـوٖى ّ خدرٖة اهفخٖبح فيخبش هًِ يسبل اهشنرخبرٖب ّظٖبٌج اٛسِزث اهينختٖج ّاهػتٖج

تًٖ ّسّد يئششج ّاضدث فلػ فٕ يضبفؼخٕ ٌبتوس  ّ اهلدس خلدى ّاٛخظبٝح ّاٛهنخرٌّٖبح اهظٌبؿٖج. ّكد خ ّاهضبشّة
خوم اهيًِ اٙخرْ هوفخٖبح ) يب ؿدا اهشنرخبرٖب ّاشخـيبل اهضبشّة( تٌٖيب خخّاسد يئششخًٖ فٕ يضبفؼج راى اهوج ّاهتٖرث 

ّخلديِب  ّزارث اهخرتٖج  ّذٞد يئششبح فٕ اهخوٖل ّخـختر اهيسبٝح اهيلديج هوفخٖبح فٕ يضبفؼج  اهخوٖل.ُٕ اٗنذر خٌّؿَب
 ّ اهخـوٖى اهـبهٕ. ّٝ خخّاسد اهٌشبء فٕ يًِ اهنِرتبء فٕ أ يً اهيئششبح اّ اٌؼيج اهخدرٖة اهيختـج.

 51: اهخخظظبح اهخٕ خلدى فٕ يئششبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ غيً اهلػبؿبح اهيشخِدفج321سدّل 
 الجهة الكهرباء اإللكترونٌات تكنولوجٌا المعلومات اإلتصاالت سكرتارٌا

صٌانة اجهزة مكتبٌة* / رادٌو و    سكرتارٌا تنفٌذٌة*
 تلفزٌون

وزارة العمل/ مراكز التدرٌب  كهرباء استعمال
 المهنً 

الكترونٌات صناعٌة/ صٌانة اجهزة  صٌانة أجهزة حاسوب* اتصاالت* تجاري*
 مكتبٌة */ رادٌو و تلفزٌون

التربٌة و التعلٌم العالً وزارة  كهرباء استعمال
 / المدارس المهنٌة والتجارٌة

 -وزارة الشإون االجتماعٌة    استعمال* حاسوب  سكرتارٌا*
 تٌاتفلل

وادارة  سكرتارٌا تنفٌذٌة
 مكاتب*

صٌانة أجهزة 
 خلوٌة

برامج حاسوب/ 
 ٌكً*برمجة/تصمٌم جراف

تمدٌدات  
 كهربائٌة

) مرتبطة  اخرىمإسسات 
 بالقطاع الحكومً(

 وكالة الغوث الدولٌة   الكترونٌات صناعٌة صٌانة حاسوب  

/ صٌانة أجهزة حاسوب* اتصاالت* سكرتارٌا*
 ٌكً*تصمٌم جراف

الكترونٌات صناعٌة/ صٌانة اجهزة 
 /*مكتبٌة* / صٌانة اجهزة طبٌة

 رادٌو وتلفزٌون

كهرباء 
/ تحكم استعمال

 آلً محوسب
 اٌّؤعغبد غ١ش اٌؾى١ِٛخ 

مراسالت/ سكرتارٌا/طباعة/ 
ادارة مشترٌات و مخازن/ 
 *لغات / برامج محاسبٌة

صٌانة 
 *محمول

/ لغات *استعمال برامج
 */ قواعد بٌانات*برمجة

كهرباء  مبتدأة -الكترونٌات صناعٌة
استعمال/ 

 كهرباء صناعٌة
 دٚساد فظ١شح

 1222نبًٌّ ؤّل  -هنل ٌؼبىيظدر اهيـوّيبح هوسدّل: اهسِبح اهيشئّهج      * خـٌٕ اهخخظظبح اهيخبضج هوفخٖبح

ّيً اهسدٖر ذنرٍ اً خـوٖى ّخدرٖة اهفخٖبح اكخظر هشٌّاح ػّٖوج ؿوٓ اهيًِ اهخلوٖدٖج نبهخٖبػج ّ اهشنرخبرٖب، ضخٓ خى 
ادخبل اهفخٖبح هوخدرٖة اهيٌِٕ ؿوٓ يًِ اٛهنخرٌّٖبح هويرث اّٙهٓ فٕ يرنز اهخدرٖة اهيٌِٕ اهخبتؾ هسيـٖج اهضتبً 

هوفخٖبح ّ اٛخضبد اهوّذرٔ اهيٌِٖج ّخى اٌضبء يدرشج دّرا  2887ّيً ذى فٕ اهيدرشج اهظٌبؿٖج اهخوٖل  2885اهيشٖضٖج ؿبى 
، نيب اخبضح ّزارث اهخرتٖج ّ اهخـوٖى يسبل اهخـوٖى اهزراؿٕ هٌٜبد فٕ يدرشج اهـرّة اهزراؿٖج خٞل ٌفس 1222ؿبى 
ّ اهيئششبح اُٙوٖج خوم اهيًِ فٕ يئششبح اخرْ هدِٖب، ّيً ذى  . ّتـد ذهم ؤدخوح ّزارث اهخرتٖج ّ اهخـوٖى اهـبهٕاهفخرث

 ادخوح ّزارث اهـيل خخظط ظٖبٌج اٛسِزث اهينختٖج ضدٖذب فٕ يرنز خدرٖة يٌِٕ تٖح سبٝ هوفخٖبح.

يئششج ضنّيٖج ّ ؤُوٖج ّّنبهج ّ خبظج اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ غيً اهيشخّٖبح اٙشبشٖج فٕ  65ّتبهخبهٕ خّفر 
يئششج خـوٖى ّ خدرٖة  12يٌِى خلدى اهخدرٖة غيً اهلػبؿبح ّاهيسبٝح كٖد اهدراشج. ّخخّاسد  33اٙراغٕ اهفوشػٌٖٖج. 

فٕ يسبٝح اهنِرتبء ّ اٛهنخرٌّٖبح ّ خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح ّ اٛخظبٝح ّ ادارث  خخظظَب 22يٌِٕ خلدى خدرٖة فٕ 
يً خوم اهخخظظبح  7ّراى اهوج ّ اهتٖرث غيً اهيشخّٖبح اٙشبشٖج. اهينبخة  فٕ يضبفؼبح ٌبتوس ّ اهخوٖل ّ اهلدس 

 يخبش هوفخٖبح. نيب خلدى اهـدٖد يً اهسِبح اهدّراح اهلظٖرث غيً اهيشخّْ اّٙل.

اغبفج هيب شتق خّفر اهيرانز اهذلبفٖج اهخبتـج هولػبؽ اهخبط اّ اُٙوٕ اهخدرٖة اهلظٖر فٕ اهـدٖد يً اهيًِ، فبهتٖج اهيًِ 
.ة، 7.4.4يدث خخلبػؾ يؾ اهخخظظبح اهيذنّرث فٕ يسبهٕ اهيًِ اهخسبرٖج ّ اشخـيبل اهنيتّٖخر ) نيب ٖتًٖ اهسدّهًٖ ىاهيـخ
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يرنز فٕ نل يٌِيب ٖلدى  47خخرنز خوم اهيرانز فٕ يضبفؼبح ٌبتوس ّ راى اهوج ّ اهتٖرث )(. 7.4ّ.ة فٕ اهيوضق 7.4.5ّ ى
  52ج يرانز فٕ يضبفؼج اهلدس ّذٞد يرانز فٕ يضبفؼج اهخوٖل.اهخدرٖة فٕ خخظظبح ذاح ؿٞكج( ّخظل اهٓ خيش

 رٛص٠غ اٌؼ١ٕخ: 4.2

يً كتل اهيدرة/ث اهيشئّل/ث ؿً اهخخظط كٖد اهدراشج اّ اهيدٖر/ث، ّكد خى خـتئج اشخيبرث  53خى خـتئج اشخيبرث اهيئششبح
، يئششبحاهخخظظبح فٕ خوم اههوخدرٖة ؿوٓ يـٖلبح اهيٖزاح ّهنل خخظط هدراشج اٛكتبل ؿوٓ اهخخظظبح اهيخخوفج، اه

 اهخديبح اهيلديج هوخرٖز ّاهشّق يً كتل يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ فٕ اهيضبفؼبح اهيخخوفج.، ّخّؼٖل اهخرٖسًٖ
يئششج خيذل يئششبح نبفج اهسِبح اهـبيوج فٕ اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ يً كػبؽ ؿبى ّ خبط  11تٌبء ؿوَٖ خى اهخّسَ لّ

اشخيبرث  يً كتل يدراء ّ اشبخذث  85، ضٖد خى خـتئج 54ؿوٓ اهخخظظبح اهيرختػج تبهلػبؿبح كٖد اهدراشجّ ؤُوٕ خدرة 
 اهخخظظبح اهيشخِدفج. ّ خيذل اهيدارس ّ اهيرانز اهيشخػوـج ضّاهٕ ذود خوم اهخٕ خدرة فٕ  اهخخظظبح اهيشخِدفج. 

يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ اهيخخوفج نيب ٖتًٖ خّزؿح اهـٌٖج فٕ اهيٌبػق هخضيل اهخخظظبح كٖد اهدراشج ّ هخضيل 
 َنيب تٌٖ-ّٖـنس ُذا اهخّزؽ  اهخخظظبح اهيخّاسدث غيً اهيئششبح اهيخخوفج فٕ اهيضبفؼبح  .ؤدٌبٍ 321ّ  322اهضنوًٖ 

 يً ضٖد اهخّاسد اٙنتر هيًِ اهنِرتبء ّ ظٖبٌج اهضبشّة يؾ خّاسد يوضّؼ هتبكٕ -322فٕ اهيوضق يشص اهيئششبح
تٌٖيب  ،يئششبح اهلػبؽ اهخبطهٌبتوس ُٕ  يضبفؼج فٕ هيـتئٕ اٝشخيبراح نبٌح اؿوٓ ٌشتج اهخخظظبح. ّ فٕ اهيلبتل 

اهلدس نبٌح اهٌشتج يخشبّٖج تًٖ يدرشج  يضبفؼجتٌٖيب فٕ ، نبٌح اؿوٓ ٌشتج هيدرشج ظٌبؿٖج ضنّيٖج اهخوٖل يضبفؼج فٕ
ؿوٓ يخخول اهيئششبح ّكد ؿنس ذهم خّاسد خوم راى اهلل يضبفؼج  خّزؿح فّٕ ،اُوٕظٌبؿٖج اُوٖج ّيرنز خدرٖة يٌِٕ 

اهيئششبح تبهيضبفؼبح اهيخخوفج ّ اهخٕ خّفر اهخدرٖة كٖد اهدراشج ّكد خيٖزح اهيدارس اهظٌبؿٖج تبؿوٓ ؿدد هٜشخيبراح 
 .ح تـغِب، تٌٖيب خّفر تبكٕ اهيئششب322اهيـتئج نٌِّب خّفر فبهتٖج اهخخظظبح كٖد اهدراشج نيب ٖتًٖ يوضق 

 : توزع عٌنة مإسسات التعلٌم و التدرٌب المهنً بحسب نوع المإسسة و المحافظة7.4شكل 

 

: توزع عٌنة مإسسات التعلٌم و التدرٌب 7.5شكل 

 المهنً بحسب التخصص
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 ّؤعغبد اٌّخزٍفخاٌشح فٟ فِذٜ الجبي اٌطالة ٚ اٌطبٌجبد ػٍٝ اٌّٙٓ / اٌزخظظبد اٌّزٛ 4.3

خى كٖبس يدْ اكتبل اهػٞة ّ اهػبهتبح ؿوٓ يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ يً خٞل يلبرٌج ػوتبح اٛهخضبق 
اكتبل اهػوتج يزٖز يً  تبهـبدث بهػبكج اٛشخٖـبتٖج هويئششج. ٖـنستتبهخخظظبح اهيخخوفج يؾ اٝؿّاى اهشبتلج ّيلبرٌخِب 
نيب ّٖفر اهيـوّيبح اهٞزيج هٌلط اهػبكج  خنضفج اهدراشج  ٝضلب.اهرفتج اهضخظٖج  ّ اضخٖبسبح اهشّق ّ ُذا يب ش

 اٛشخٖـبتٖج اّ زٖبدخِب هوخخظظبح اهيخخوفج.

 ع١ّغ اٌّؾبفظبدشح فٟ فاٌطبٌجبد ػٍٝ اٌّٙٓ / اٌزخظظبد اٌّزِٛذٜ الجبي اٌطالة ٚ  4.3.1

بهـدد اهيخلدى يلبرٌج ت اهيرختػجخضوٖل اهٌخبئز يوخط ؤدٌبٍ  322 اهسدّل ٖـرع
تبهػبكج اٛشخٖـبتٖج ّ اهخغٖٖر فٕ ؿدد ػوتبح اٛهخضبق يلبرٌج تبٝؿّاى 

اٛخظبٝح ذى . ضٖد ختًٖ اهٌخبئز اً ظٖبٌج اٛسِزث اهينختٖج ذى 55اهيبغٖج
اهخيدٖداح اهنِرتبئٖج ضنوح اٝنذر اكتبٝ. تبهرفى يً اً فبهتٖج اهيئششبح خدرة 
ؿوٓ اهخيدٖداح اهنِرتبئٖج نيب ختًٖ شبتلب اٝ اً اٛكتبل يب زال يرخفـب ّٖزٖد ؿً 
اهػبكج اٛشخٖـبتٖج هخوم اهيئششبح. ّ تبهيلبتل ختًٖ اً اٛكتبل خراسؾ ؿً اهشًٌٖ 

اهشنرخبرٖب ّادارث اهينبخة، اهرادّٖ  ً اهػبكج اٛشخٖـبتٖج هنل يًاهشبتلج ّكل ؿ
يئششبح  يشصّؿٌد اهٌؼر اهٓ  .ؿوٓ اهخّاهٕ ّ اهخوفزًّٖ، ظٖبٌج اهضبشّة

اهخٕ خلدى خخظظبح اهشنرخبرٖب ّ ادارث يً يخخول اهلػبؿبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ٖختًٖ ارخفبؽ ؿدد اهيئششبح 
ايب تبهٌشتج هخخظط اهرادّٖ ّاهخوفزًّٖ فٖختًٖ يً دراشج يب ٖئذر ؿوٓ ازدٖبد ضسى اهيٌبفشج. ي اهينبخة فٕ اهيضبفؼبح

ّختًٖ يً يشص اهيئششبح ) اهيرفق فٕ  اهشّق اهخراسؾ اهضبظل فٕ اهلػبؽ ّ تبهخبهٕ ٖئذر ؿوٓ اٛكتبل نيب ُّ يخّكؾ.
شّة ّ ظٖبٌج اهضبشّة يرخفؾ ّتبهخبهٕ يً (، اً ؿدد اهيئششبح اهخبظج اهخٕ خلدى خدرٖة فٕ يسبل اهضب322اهيوضق 

 اهيخّكؾ اً خئذر ؿوٓ اٛكتبل. 
 : ٌشتج اهـدد اهيخلدى هويٌِج ضشة اهػبكج اإلشخٖـبتٖج ّيلبرٌج تبألؿّاى اهيبغٖج ّيـدل اهخغٖٖر تضشة اهخخظط هسيٖؾ اهيضبفؼبح 4.3سدّل 

ا٠ٌٛٚبد 

 اإللجبي
ِؼذي 

 ٔمظبْ
ِؼذي اصد٠بد 

 ٚالرغ١١ش
ثؼذد طٍجبد االٌزؾبق  ً٘ ٕ٘بن رغ١١ش

 ثبٌّٕٙخ ِمبسٔخ ثبالػٛاَ اٌّبض١خ؟
اٌؼذد اٌّزمذَ ٌٍّٕٙخ ٘زا اٌؼبَ ثؾغت 

 اٌطبلخ اإلعز١ؼبث١خ
  

   ال رغُُش َمظبٌ داصدَب ال رغُُش َمظبٌ اصدَبد

-تمدٌدات كهربائٌة 32% 9% 64% 27% 14% 59% 91% 11% 3
 تمدٌدات عامة

 رادٌو وتلفزٌون 40% 40% 20% 60% 20% 20% 70% 30% 6

 صٌانة حاسوب 37% 37% 32% 5% 21% 74% 74% 29% 5

 اتصاالت 60% 10% 30% 10% 0% 90% 95% 5% 2

صٌانة أجهزة  50% 0% 50% 0% 0% 100% 100% 0% 1
 مكتبٌة

7 50% 50% 40% 60% 0% 40% 40% 20% 
سكرتارٌة وادارة 

 مكاتب

 برمجة 25% 13% 63% 38% 38% 25% 75% 25% 4
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 لإلطالع على الجداول التفصٌلٌة التً تعرض تلك النتائج 7.5.5و  7.5.4راجع الملحق   

على  أولوٌات اإلقبال 4.2اطار 

التخصصات فً مإسسات التعلٌم و 

 التدرٌب المهنً:

 صٌانة اإلجهزة المكتبٌة.1

 اإلتصاالت .2

 التمدٌدات الكهربائٌة.3
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 ثؾغت اٌّؾبفظخشح فِذٜ الجبي اٌطالة ٚ اٌطبٌجبد ػٍٝ اٌّٙٓ / اٌزخظظبد اٌّزٛ 4.3.2

ح اهٌخبئز لبرتتٌٖح اهٌخبئز اً اكتبل اهػٞة ّ اهػبهتبح ؿوٓ اهخخظظبح خفبّح تـغِب يب تًٖ اهيضبفؼبح، تٌٖيب خ
يضبفؼخًٖ ؿوٓ اّهّٖج   اخفبقدٌبٍ ؤ 323اهيـرّغج فٕ اهسدّل هخخظظبح ؤخرْ فٕ سيٖؾ اهيضبفؼبح، ضٖد ختًٖ اهٌخبئز 
نيب تٌٖح اهٌخبئز اٌخفبع اهػوة ؿوٓ خخظط اهرادّٖ   ،اهخيدٖداح اهنِرتبئٖج ّ اذٌخًٖ ؿوٓ ؤّهّٖج اٙسِزث اهينختٖج

ففٕ يضبفؼج ٌبتوس ختًٖ اً اهخٖبر اّٙل ّ اهذبٌٕ خيذل فٕ اهخيدٖداح اهنِرتبئٖج ّ ظٖبٌج اهضبشّة ؿوٓ  ّاهخوفزًّٖ.
خيذل اهخٖبر اهذبٌٕ فٕ اهخيدٖداح اهنِرتبئٖج هيضبفؼخٕ اهخوٖل ّ راى اهوج ّ اهتٖرث، تٌٖيب ختًٖ اً اهخٖبر اّٙل  اهخّاهٕ، تٌٖيب

هيضبفؼخٕ راى اهوج ّاهتٖرث ّاهلدس خيذل فٕ خخظط اٛخظبٝح، ّختًٖ اً اهخٖبر اّٙل هيضبفؼج اهخوٖل شنرخبرٖب ّ ادارث 
دس تظٖبٌج اهضبشّة. ّكد ختًٖ اً اهرادّٖ اهخوفزًّٖ يذل اهخخظط اٝكل اكتبٝ فٕ ينبخة ّخيذل اهخٖبر اهذبٌٕ هيضبفؼج اهل

يضبفؼبح ٌبتوس ّ اهخوٖل ّ راى اهوج ّ اهتٖرث تل ّ فٕ تـع اهيضبكؼبح ّاسَ خراسـب ؿً اهشٌّاح اهشبتلج ّ نبً ؿدد 
 ذل فٕ خخظط اهشنرخبرٖب ّ ادارث اهينبخة.اهيخلديًٖ اكل يً اهػبكج اٛشخٖـبتٖج، تٌٖيب اٙكل اكتبٝ فٕ يضبفؼج اهلدس خي

: ؤّهّٖبح اإلكتبل ؿوٓ اهيًِ/ اهخخظظبح تضشة ارخفبؽ يـدل اهزٖبدث ّ اٌخفبع اهٌلظبً فٕ اهػوة ؿوٓ اهخخظظبح يلبرٌج تبهػبكج 4.4سدّل 
 56يبغٖجاإلشخٖـبتٖج ّ اهشٌّاح اه

 اهلدس راى اهوج ّ اهتٖرث اهخوٖل ٌبتوس 
 4 2 4 1 تمدٌدات عامة-كهربائٌةتمدٌدات 

 3 5 6 5 رادٌو وتلفزٌون
 2 3 5 2 صٌانة حاسوب

 1 3 3 3 اتصاالت
  1 2  صٌانة أجهزة مكتبٌة

 5  1  سكرتارٌة وادارة مكاتب
    4 برمجة

 اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ هوخخظظبح اهيخخوفج: ِؤعغبداٌزذس٠ت فٟ ١ِضاد ِٚؼ١مبد  4.4
 ثؾغت اٌزخظضا١ٌّضاد ٚ اٌّؼ١مبد  4.4.1

يً ٌخبئز اهدراشج نيب ٖؼِرُب هلد ختًٖ 
اً خخظط اهشخبٖٝح ّاهذٔ  322اهضنل 

ٖخى اهخدرٖة ؿوٖج فٕ اهيئششبح اهخٕ 
خيح زٖبرخِب فٕ يضبفؼخٕ راى اهوج 
ّاهتٖرث ّ اهلدس هدِٖب اؿوٓ اهيٖزاح. ّكد 
ختًٖ اً اهيئششبح اهخٕ خّفر يًِ 
اهشنرخبرٖب ّاٙسِزث اهينختٖج 
ّاٝخظبٝح خخيٖز تبرشبل ػٞتِب هشّق 

 اهـيل هوخدرة كتل اهخخرر.
 ز اهرادّٖ ّ اهخوفزًّٖ تّسّد يـداح ّخيٖ

 : االهمٌة النسبٌة لمٌزات التدرٌب على المهنة فً المإسسات بحسب التخصص7.6شكل رقم 
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 لالطالع على مصدر المعلومات 7.5م مراجعة الملحق رق 
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يخلديج. ّخيٖزح اهخيدٖداح اهنِرتبئٖج 
ّاهشخبٖٝح تّسّد يدرتًٖ يرختػًٖ تشّق 
اهـيل. نيب خيٖزح اهشنرخبرٖب ّاهتريسج 

 اهـيل.تبهخّاظل اهيشخير يؾ شّق 

ؤنذر يً يً ؤترز اهيـٖلبح اهخٕ ؼِرح هدْ 
"هى ٖخى خدرٖة اهيدرتًٖ ؿوٓ خخظط اٌَ 

ّكد ؼِر ُذا اهيـٖق هدْ  "اهخنٌّهّسٖب اهضدٖذج
خخظظبح اهخيدٖداح اهنِرتبئٖج ّ ظٖبٌج 
اٛسِزث اهينختٖج ّاهرادّٖ ّ اهخوفزًّٖ  ّظٖبٌج 

. نيب ؼِر هدْ فبهتٖج اهضبشّة ّاٛخظبٝح
اهيـٖق اهيخيذل تـدى نفبٖج فخرث اهخخظظبح 

اهخدرٖة. نيب ختًٖ فٕ  ؤنذر يً خخظط اً 
اهخيبرًٖ اهـيوٖج فٖر يشخٌدث هشّق اهـيل ّ 

 تبٗخط  فٕ اٛخظبٝح ّاهشنرخبرٖب. 

 
ت التدرٌب على المهنة فً المإسسات بحسب ا: األهمٌة النسبٌة لمعٌق7.7شكل رقم 

 التخصص

 

اهتريسج ؿدى ّسّد يٌِبر اغبفج اهٓ ؿدى نفبٖج فخرث اهخدرٖة. ّؼِر يـٖق اهيـداح هدْ ّكد نبً اهيـٖق اٙترز فٕ 
 خخظظبح اهشخبٖٝح ّ اٛخظبٝح ّاهشنرخبرٖب.

 ١ِضاد ٚ ِؼ١مبد اٌزذس٠ت فٟ اٌّؤعغبد ثؾغت اٌّؾبفظخ 4.4.2

خيذوح ٌبتوس يضبفؼج اُى يٖزاح اهخدرٖة فٕ 
 . ّسّد يـداح يخلديج هوخدرٖة فٕ

اهخوٖل نبٌح يضبفؼج فٕ يِب اً ؤُ نيب ختًٖ 
رشبل اهػٞة اهٓ شّق اهـيل هوخدرٖة فٕ ا

 .كتل اهخخرر

ّسّد ت ّ اهتٖرث راى اهلليضبفؼج فٕ  ّخيذوح
يدرتًٖ يرختػًٖ يؾ  يـداح يخلديج ّّسّد

  ،شّق اهـيل 

 ّكد ختًٖ ؤً ؤُى يٖزاح اهخدرٖة فٕ يضبفؼج
اهلدس نبٌح اً اهخدرٖة اهـيوٕ يشخٌد هشّق 

 ٕ اهخّاظل يؾ شّق اهـيل.ّ ف اهـيل

: األهمٌة النسبٌة لمٌزات التدرٌب على المهنة فً المإسسات بحسب 7.8شكل  

 المحافظة
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يضبفؼخٕ ٌبتوس  اهخدرٖة فٕ  حلبٖنبٌح اُى يـ
ّؿدى ُٕ اً فخرث اهخدرٖة فٖر نبفٖج . اهخوٖلّ

 . اهخنٌّهّسٖب اهضدٖذجخدرٖة اهيدرتًٖ ؿوٓ 

ّاهتٖرث  راى اهلل ّيً ؤُى اهيـٖلبح فٕ يضبفؼج 
ؿدى ارشبل اهػٞة هشّق اهـيل كتل اهخخرر 

  هوـدٖد يً اهيئششبح. 

اهلدس  ؼِرح ؤترز اهيـٖلبح فٕ يضبفؼجتٌٖيب 
هدْ اهيئششبح.  يـداح يخلديجّسّد ى تـد

ٌّٖشسى ُذا اهخضدٔ يؾ شّق اهـيل هخرٖسٕ 
َ اهلدس ّ اهذٔ ٖيذل يزٖز يً شّق يضبت

 هشّق اهغفج ّ اخر ؤنذر خػّرَا.

: األهمٌة النسبٌة لمعٌقات التدرٌب على المهنة فً المإسسات بحسب 7.8شكل رقم 

 المحافظة

 
 

 رٛظ١ف اٌخش٠غ١ٓ 4.5

 ِذٜ رٛظ١ف اٌخش٠غ١ٓ / اٌخش٠غبد ثغٛق اٌؼًّ ثؾغت اٌّؤعغبد 4.5.1

فٕ اهخخظظبح اهيخخوفج،  هخرٖسِٖب تـد اهخخررشٌّٖج ختًٖ يً اهدراشج اً اهنذٖر يً اهيئششبح ٝ خسرٔ دراشج خختـٖج 
اٝ اً يـرفج اهيدرتًٖ تبهخرٖسًٖ ّ ارختبػِى يـِى ؤؿػٓ اهفرظج هويدرة اّ اهيدٖر يً ؿرع ٌخبئز اهخرٖسًٖ نيب خراُب 
اهيئششبح، ّ شٖتًٖ اهفظل اهلبدى ٌشة خضغٖل اهخرٖسًٖ تضشة دراشج ؿٌٖج اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح. ّتبهيلبتل خسرٔ 

يً اهيئششبح اهيتضّذج اهدراشج اهخختـٖج اهشٌّٖج هخرٖسِٖى فٕ اهخخظظبح اهيخخوفج، كد ختًٖ اً فبهتٖج يئششبح  44%
 اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ هولػبؽ اُٙوٕ ّ اهّنبهج ّ اهيدارس اهظٌبؿٖج فٕ اهخوٖل خسرٔ اهدراشج شٌّٖب.

ختًٖ ّسّد خغٖٖر فٕ ٌشة خّؼٖل 
يبغٖج ّاً اهخرٖسًٖ يلبرٌج تبٙؿّاى اه

ضِدح ازدٖبد فٕ  ّ اهتٖرث  راى اهلليضبفؼج 
خّؼٖل خرٖسِٖب نيب تٌٖح اهيئششبح. نيب 
ختًٖ اً تـع اهخخظظبح فٕ اهيضبفؼج 
خضخد خراسـب اٖغب. ّاً يضبفؼج ٌبتوس 

 خضِد خراسـب فٕ اهخّؼٖل. 

 اهخوٖل ٌشةتبهيلبتل ضِدح يضبفؼج 
ّختـخِب يضبفؼج اهلدس ّ  هخّؼٖل ذبتخج

دح ؤٖغب ازدٖبٖدا هتـع اهخٕ ضِ
 اهخخظظبح.

 التوظٌف الحالٌة للخرٌجٌن/الخرٌجات مقارنة باالعوام الماضٌة نسبر تغٌال: 4.7شكل 
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ّضشة اهيضبفؼج.  ٌّؽ ٌّشة اهخّؼٖل هوخرٖسًٖ تضشة اهٌّؽ اٛسخيبؿٕ 32122ّخؼِر اٙضنبل اهيـرّغج فٕ اهيوضق 
ضٖد تٌٖح اهٌخبئز اً ٌشة خّؼٖل اهذنّر اهخرٖسًٖ فٕ يسبل اهيٌِج اّ فٕ يسبٝح كرٖتج ؿوِٖب يرخفـج فٕ يضبفؼخٕ راى 
اهوج ّاهتٖرث ّ اهلدس، تٌٖيب خٌخفع فٕ يضبفؼخٕ ٌبتوس ّ اهخوٖل، ّخرخفؾ ٌشة اهخضغٖل فٕ يًِ كرٖتج ّيًِ ؤخرْ ؿً 

 ضبفؼج ٌبتوس. نيب خرخفؾ ٌشة اهخّؼٖل اهذاخٕ فٕ يضبفؼخٕ ٌبتوس ّاهلدس.فرط اهخضغٖل فٕ اهيٌِج فٕ ي

ايب تبهٌشتج هخضغٖل اهخرٖسبح فلد تٌٖح اهيئششبح غـل ٌشة خّؼٖل اٌٛبد ؿً ٌشة خّؼٖل اهذنّر فٕ اهيضبفؼج 
ضبفؼبح، ّارخفبؿِب ٌفشِب، نيب ختًٖ اٌخفبع ٌشة اهخضغٖل اٌٛبد فٕ يضبفؼج اهخوٖل ؿً تبكٕ ٌشة خضغٖل اٌٛبد فٕ اهي

فٕ يضبفؼخٕ راى اهوج ّاهتٖرث ّ ٌبتوس ؿً تبكٕ ٌشة خضغٖل اٌٛبد فٕ اهيضبفؼبح، ّختًٖ ٌشة اهخضغٖل اهذاخٕ ارخفبؿب فٕ 
اهيٌِج ّفٕ يسبٝح اخرْ فٕ يضبفؼج اهلدس، نيب ارخفبؽ فرط اهـيل هٌٚبد فٕ يًِ كرٖتج ّ يسبٝح ؤخرْ فٕ 

 اهيضبفؼج.     

اهٌخبئز     328ّ 327اهخبهًٖٖ ّٖوخط اهضنوًٖ 
هخضغٖل اهخرٖسًٖ تضشة اهٌّؽ اٛسخيبؿٕ 
تضشة اضظبءاح يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة 
اهيٌِٕ اهيخخوفج ّتٌبء ؿوٓ ؿٞكخِى 

 تخرٖسِٖى.
ٖختًٖ تّغّش اٌخفبع ٌشة اهخضغٖل هٌٜبد 
يلبتل ارخفبؽ ٌشة خضغٖل اهذنّر. ّخرخفؾ 

فبع ٌشة ٌشة اهتػبهج تًٖ اٌٛبد يلبتل اٌخ
% 14اهتػبهج تًٖ اهذنّر، ضٖد ٝ خخـدْ ال 

هغبهتٖج اهخخظظبح هوذنّر تٌٖيب فبهتٖج 
% 14اٌٛبد خخـدْ ٌشة اهتػبهج هدِٖى ال 

ّخـبٌٕ ذود خرٖسبح اهخخظظبح اهيخخوفج 
%. ييب 222-75ٌشة تػبهج يرخفـج خظل 

 ٖشخدؿٕ اُٛخيبى اهتبهغ.
خّزؽ اهخرٖسًٖ  327ّٖخغص يً اهضنل 

بح اهيخخوفج ؿوٓ اهـيل فٕ اهيٌِج هوخخظظ
اّ فٕ يًِ كرٖتج اّ يًِ اخرْ، اغبفج 
هخّفر فرط اهخضغٖل اهذاخٕ هوخرٖسًٖ ّ ُٕ 

 ؤكل يً فرط اهخضغٖل ّ ُذا يخّكؾ.

 ونوع العمالة حسب العالقة بقوة العمل للخرٌجٌن الذكورالتوزٌع النسبً  :4.8الشكل 

 
 ونوع العمالة حسب العالقة بقوة العمل اإلناثللخرٌجات التوزٌع النسبً  :4.9الشكل 

 
ّكد تٌٖح اهٌخبئز اً خرٖسٕ خخظظبح اهخيدٖداح اهنِرتبئٖج هتـع اهيئششبح فٕ يضبفؼبح اهخوٖل ّ راى اهوج ّ اهتٖرث 

ل % فٕ يسبل اهيٌِج. ايب خرٖسٕ ظٖبٌج اهضبشّة فٕ اهلدس ٌّبتوس فغبهتٖخِى ٖـي62ّاهلدس هدِٖب ٌشة خضغٖل خفّق ال 
% هخرٖسٕ اهتريسج. ّخرنزح ٌشة اهخضغٖل فٕ 24فٕ يسبل كرٖة يً اهيٌِج. ّكد ختًٖ اً ٌشة اهخضغٖل ٝ خخـدْ ال 
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% فٕ يضبفؼج 42-15% هوذٞد يضبفؼبح تٌٖيب نبٌح فٕ اهفئج 14-25اهيٌِج هخخظط اهرادّٖ ّ اهخوفزًّٖ فٕ اهفئج 
%. ٖتٌيب خفبّخح تبكٕ اهيًِ ّ اخخوفح ٌشة 42-15اهفئج ٌبتوس. ّخرنز خرٖسٕ اٛخظبٝح اهـبيوًٖ فٕ اهيٌِج فٕ 

%( 42-15اهخضغٖل فِٖب فٕ اهيضبفؼبح. ّكد ضنوح يٌِج ظٖبٌج اهضبشّة ؤفغل ٌشة خضغٖل تًٖ اهخرٖسبح فٕ اهيٌِج ) 
% فٕ يضبفؼج راى اهوج ّ 62% فٕ يضبفؼج اهلدس ّارخفـح هخظل ال 14فٕ اهذٞد يضبفؼبح تٌٖيب اٌخفغح ٙكل يً 

تٖرث. تٌٖيب ارخفـح ٌشة اهخضغٖل تًٖ اهخرٖسًٖ اهذنّر فٕ يٌِخٕ اهخيدٖداح اهنِرتبئٖج ّ ظٖبٌج اٙسِزث اهينختٖج، ّضنوح اه
اهخيدٖداح اهنِرتبئٖج ّظٖبٌج اهضبشّة فرظب هوخّؼٖل اهذاخٕ تًٖ اهذنّر، ّتبهيلبتل ّفرح يًِ ظٖبٌج اهضبشّة 

 خٕ هٌٜبد.ّاٛخظبٝح ادارث اهينبخة فرظب هوخّؼٖل اهذا

هلد ختًٖ اً يًِ اهخيدٖداح 
اهنِرتبئٖج ّ اهشنرخبرٖب ضِدح 
ازدٖبد فٕ ٌشة اهخضغٖل هوخرٖسًٖ 
ّخراسـب ؤكل، خوخِب ظٖبٌج 

 اهضبشّة. 
تٌٖيب ضِدح يٌِج اهتريسج خغٖرا 
فٕ اٛخسبًُٖ ضٖد ضِد خرٖسٕ 
تـع اهيئششبح ازدٖبدا فٕ 
اهخضغٖل ضِدح ؤخرْ خراسـب نيب 

 .3222ٖتًٖ اهضنل 

  مقارنة باألعوام الماضٌة : التغٌٌر فً نسب تشغٌل الخرٌجٌن بحسب التخصص 4.10الشكل 

 % يٌِب ّ ؿالكج اهيدرتًٖ يؾ اهخرٖسًٖ هوتبك55ٕ: ٌخبئز دراشج خختـٖج ل  اهيضيّهج تبهدراشج يظدر اهيـوّيبح: اهيئششبح

خراسـب تٌشة خضغٖل اهخرٖسًٖ خوخِب ٌشة اهخضغٖل هيٌِج  ّفٕ اهيلبتل ختًٖ اً يًِ اهرادّٖ ّ اهخوفزًّٖ ّ اهشخبٖٝح ضِدح
اٛخظبٝح. ّؿٌد اهتضد فٕ خوم اهٌخبئز ؿوٓ يشخّْ اهيضبفؼبح ختًٖ اً ٌُبم خّافق ؿوٓ ازدٖبد خضغٖل اهخرٖسًٖ فٕ 

غٖٖرح اهٌخبئز ؿوٓ يسبل اهخيدٖداح اهنِرتبئٖج ّاهخراسؾ اّ ؿدى اهخغٖٖر فٕ يٌِخٕ اهرادّٖ ّ اهخوفزًّٖ ّ اٛخظبٝح، تٌٖيب خ
يشخّْ اهيضبفؼج هوخخظط اهّاضد نيب ُّ ضبل اهتريسج فٕ ٌبتوس ّ اهشنرخبرٖب فٕ اهلدس ّظٖبٌج اهضبشّة فٕ يضبفؼخٕ 

 .324ٌبتوس ّراى اهوج نيب ٖتًٖ اهسدّل 

 57ٌشتج اهخخظظبح يً اهيئششبح فٕ اهيضبفؼبح اهخٕ ختًٖ اهخغٖر فٕ ٌشة اهخضغٖل هخرٖسِٖب 324سدّل 
 اهلدس راى اهوج ّ اهتٖرث اهخوٖل ٌبتوس 

 % خراسؾ25% ازدٖبد 25ّ % خراسؾ14% ازدٖبد 57ّ % ازدٖبد38 % ازدٖبد55  خيدٖداح نِرتبئٖج
 الخغٖٖر % خراسؾ155 % خراسؾ155 الخغٖٖر رادّٖ ّخوفزًّٖ
 % ازدٖبد 55 % خراسؾ14% ازدٖبد 57ّ % خراسؾ17 % خراسؾ25% ازدٖبد ّ 45 ظٖبٌج ضبشّة

 الخغٖٖر % خراسؾ155 الخغٖٖر الخغٖٖر اخظبالح
  % خراسؾ55 % ازدٖبد25  ظٖبٌج ؤسِزث ينختٖج

 % خراسؾ33% ازدٖبد 33ّ  % ازدٖبد55  شنرخبرٖج ّادارث ينبخة
    % خراسؾ55% ازدٖبد ّ 38 تريسج

                                                
57

 لإلطالع على النتائج التفصٌلٌة 7.5.7مراجعة الملحق   
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اٌؼًّ ٌٍخش٠ظ ٚعٛق ِٓ لجً ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ  اٌخذِبد اٌّمذِخ 4.6
58

 

 اٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ ٌخش٠غ١ٙب 4.6.1

اهيئششبح اهيخخوفج هخرٖسِٖب فٕ اهخخظظبح خضح اهدراشج، ّكد ضيوح خى تضد اهخديبح اهخٕ خلديِب اّ خرفة تخلدٖيِب 
،  شّق اهـيل فٕ خِىيخبتـ( 5، يؾ شّق اهـيل تـد اهخخرر ّاٖسبد فرط خدرٖة ّؿيل اهخرٖسًٖ رتػ (4خوم اهخديبح: 

دؿّخِى   (8، اهيخـولج تبهيٌِج اػٞؿِى ؿوٓ اهيشخسداح  (7، ث فٕ يسبٝح اهخنٌّهّسٖب اهضدٖذجءّرفؾ اهنفب ِىخدرٖت( 6
 .راتػج هوخرٖسًٖ يشبؿدخِى ؿوٓ خضنٖل  ( 9ّ  هٜسخيبؽ ّ ٌلبص اضنبٝخِى

اً تـع  ح اهدراشجتٌٖ
اهخـوٖى ّاهخدرٖة  يئششبح

خلدى تـع  اهيٌِٕ
اهخديبح هخرٖسِٖب ّاً 

فبهتٖج خوم اهيئششبح  
خرفة تخلدٖى اهخديبح 
اٛشٌبدٖج هخرٖسِٖب فٕ 
اهيشخلتل، نيب ٖتًٖ اهضنل 

3.... 
اً  3221ّٖتًٖ اهضنل 

فبهتٖج اٙكشبى اهيٌِٖج فٕ 
خوم اهيئششبح خلدى 
خديبح اهرتػ يؾ شّق 
اهـيل تـد اهخخرر ّ/اّ 
اٖسبد فرط خدرٖة هِى. 

رفتج تخلدٖيِب يشخلتٞ يؾ 
هيً ٝ ٖلدى خوم اهخديج 
ّاشخيرار خلدٖيِب هيً 
ٖلديِب.  ّختًٖ اً ٌظل 
اهيتضّذًٖ ٖلديّا اهخديبح 

( نيب ٖتًٖ 4-1يً )
، ّغـل ُذا 3221اهضنل 

 اهـدد ٖرفة تخلدٖيِب

 : إستعدادٌة المإسسات لتقدٌم خدمات لخرٌجٌها فً المحافظات المختلفة7.44الشكل 

 
 ٌهالخرٌجات التعلٌم والتدرٌب المهنً مإسسوترغب بتقدٌمها للخدمات التً تقدمها  :7.45 الشكل
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 للنتائج التفصٌلٌة المتعلقة بالخدمات و اإلستشارات فً المحافظات المختلفة 7.5.8مراجعة ملحق   
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 المتابعة فً سوق العمل  2
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 دعوتهم لإلجتماع و نقاش اشكاالتهم  -  5 

 مساعدتهم على تشكٌل رابطة للخرٌجٌن   6

 نقدمها حالٌاً  نرغب بتقدٌمها مستبقال 
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% فلػ يً 5ًٖ/اهخرٖسبح.ايب تبهٌشتج هيشبؿدث اهخرٖسًٖ/ اهخرٖسبح ؿوٓ خضنٖل راتػج خرؿٓ ضئٌِّى فلد ختًٖ اً هوخرٖس
 % ٖرفة تبهلٖبى تذهم. 81اهيتضّذًٖ ٖلّيّا تذهم تٌٖيب 

 رمذِٙب ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ ٌغٛق اٌؼًّ اٌّشرجظ رخظظبرٙب اٌخذِبد اٌزٟ 4.6.2
اهيئششبح اهيخخوفج هشّق اهـيل اهيرختػج تبهخخظظبح خضح اهدراشج، ّكد خى تضد اهخديبح اهخٕ خلديِب اّ خرفة تخلدٖيِب 

ّرفؾ نفبئخِى فٕ فٕ شّق اهـيل خدرٖة اهـبيوًٖ  (5، خدرٖة اهػوتج يٖداًٌٖب )فٕ يّكؾ اهيٌضبث(( 4 ضيوح خوم اهخديبح:
اػٞؿِى ؿوٓ اهيشخسداح اهيخـولج ( 7، اسراء اهدراشبح )اهيشّضبح اهيٖداٌٖج/ تٖئج اهـيل( (6، يسبٝح اهخنٌّهّسٖب اهضدٖذج

 .اشخغبفج يخضدذًٖ يً شّق اهـيل هوخـرل ؿوٓ اهخنٌّهّسٖب اهيشخخديج هدِٖى (8، تبهيٌِج

 اً تـع يئششبح ح اهدراشجتٌٖ
خلدى  اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ

ّاً  هشّق اهـيلتـع اهخديبح 
تـع اهيئششبح خرفة تخلدٖيِب 

، فٕ اهيشخلتل اّاشخيرار خلدٖيِب
تٌٖيب ٝ خرفة يئششبح ؤخرْ 

، 3.22، نيب ٖتًٖ اهضنل تخلدٖيِب
ييب ٖئند ؿوٓ ؤُيٖج خفـٖل 
اهترايز اهخدرٖتٖج ّ اهخّؿّٖج 

 .اٛخسبٍهويئششبح تِذا 
ّختًٖ اهٌخبئز اً فبهتٖج اهيئششبح 
خدرة اهػوتج يٖداٌٖب، ّاً سزء 
يٌِى ٖرٖد اً ٖشخير فٕ خلدٖى ذهم 
ّ اخرْ خرٖد اً خلديِب، ّخخّاسد 
يئششبح خلديِب ضبهٖب ّ ٝ خرفة 
تخلدٖيِب يشخلتٞ، تبٗخط فٕ 

 يضبفؼخٕ اهخوٖل ّ اهلدس.
ّختًٖ اً ضّاهٕ ذود اهيشخػوـًٖ 

 ٖب تخدرٖة اهـبيوًٖٖلّيًّ ضبه

 : إستعدادٌة المإسسات لتقدٌم خدمات لسوق العمل فً المحافظات المختلفة7.46الشكل 

 
 سوق العمللات التعلٌم والتدرٌب المهنً مإسسوترغب بتقدٌمها لخدمات التً تقدمها ا :7.47الشكل 

 

 ّاػٞؽ اهشّق ؿوٓ اهيشخسداح اهيٌِٖج ّاشخغبفج يخضدذًٖ يً شّق اهـيل، ّخرفة فبهتٖج اهيئششبح خلدٖى خوم اهخديبح. 

 اعزشبسح عٛق اٌؼًّ ِٓ لجً ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ  4.6.3

خخى اشخضبرث شّق اهـيل خى شئال اهيئششبح اهيتضّذج ؿً يدْ اضرام شّق اهـيل هخػّٖر اهخدرٖة هدِٖى ّاذا نبٌح 
ًٞ ّارفتاً نبٌّا ٖهخػّٖر اهخدرٖة اّ  اضرانِى   (5 ،خدرٖتٖجاهدراشج اٝضخٖبسبح  (4ّكد ضيوح اٛشخضبراح:  ، تذهم يشخلت

 ـج يدْ رغبُى ؿً اهخرٖضًٖتيخب (8، اسخيبؿبح شٌّٖج ّ/اّ دّرٖج (7،اضرانِى تيسوس اٛدارث   (6،توسبً يٌِٖج
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 ( :فً موقع المنشاة)تدرٌب الطلبة مٌدانٌاً .1

تدرٌب العاملٌن فً سوق العمل و رفع كفائتهم فً .2   
 مجاالت التكنولوجٌا الحدٌثة

 (بٌئة العمل/ المسوحات المٌدانٌة)إجراء الدراسات . 3

 إطالعهم على المستجدات المتعلقة بالمهنة .4

إستضافة متحدثٌن من سوق العمل للتعرف على . 5
 التكنولوجٌا المستخدمة لدٌهم

 نقدمها حالٌاً  نرغب بتقدٌمها مستبقال 
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اً تـع  ح اهدراشجتٌٖ
اهخـوٖى ّاهخدرٖة  يئششبح

شّق  خشخضٖر اهيٌِٕ
تـع ّاً  اهـيل

اهيئششبح خرفة تذهم 
َٞ ، تٌٖيب ٝ خرفة يشخلت

، يئششبح ؤخرْ تخلدٖيِب
 .3.24نيب ٖتًٖ اهضنل 

خٌسز ضّاهٕ ٌظل 
اهيئششبح يخبتـج يدْ 
رغٓ شّق اهـيل ؿً 
اهخرٖسًٖ ّخشخضٖرُى فٕ 
دراشج اٛضخٖبسبح 

فبهتٖخِى  اهخدرٖتٖج، ّخّد
اٛشخيرار تذهم نيب اً 
فبهتٖج اهيئششبح اهخٕ ٝ 
خٌسزُب خّد تبشخضبرخِى 
 .َٞ تِذٍ اهيسبٝح يشخلت
نيب ٖـلد ضّاهٕ رتؾ 
اهيتضّذًٖ فلػ اسخيبؿبح 
دّرٖج يؾ ييذوٕ شّق 
اهـيل فٕ اهخخظظبح 

 ذاح اهـٞكج، ّخّد فبهتٖج

 م و التدرٌب المهنً فً المحافظاتاستشارة سوق العمل من قبل مإسسات التعلٌ: 3224اهضنل 

 
 مإسسات التعلٌم و التدرٌب المهنً: اٛشخضبراح اهخٕ خشخفٖد يٌِب 3225اهضنل 

 
اهيئششبح اٛشخيرار تذهم، نيب اً فبهتٖج يً ٝ ٖلّى تذهم ّٖد اشخضبرخِى يً خٞل اٛسخيبؿبح اهدّرٖج. ٖضرم ؤكل يً 

تٌٖيب فبهتٖج اهيئششبح خّد اٛشخيرار تخوم اٛشخضبرث اّ اهلٖبى تِب هيً ٝ ٖلّى  خيس اهيتضّذًٖ شّق اهـيل توسبً يٌِٖج،
ّكد خّافلح  % اهلٖبى تذهم.56% فلػ ٖضرم ييذوٕ شّق اهـيل فٕ اهخخظظبح ذاح اهـٞكج تٌٖيب ّٖد 2تذهم. ّختًٖ اً 

يبح يً يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة ُذٍ اهٌخبئز يؾ رفتج شّق اهـيل ٛشخيرار خلدٖى اٛشخضبراح ّ اهضظّل ؿوٓ اهخد
 اهيٌِٕ نيب ٖتًٖ اهفظل اهشبدس يً اهخلرٖر.

ٖتًٖ ُذا اهسزء يً اهدراشج كوج اهيئششبح اهخٕ خلدى خديبخِب هوخرٖسًٖ اّ هشّق اهـيل اّ خشخضٖر شّق اهـيل فٕ 
، اال ثيضدد حاإلشخضبراح فٕ يسبالّ اهيلديج رنز اهخديبح خخػّٖر اهخدرٖة اهذٔ خلديَ غيً اهخخظظبح اهيخخوفج، ّخ

 ّاهلٖبى تبشخضبرث شّق اهـيل يً ؤسل اهخػّٖر. اهيذنّرث اً غبهتٖج خوم اهيئششبح خرغة تخلدٖى اهخديبح
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 دراسة االحتٌاجات التدرٌبٌة. 1

 اشراكهم بلجان مهنٌة.  2 

 اشراكهم بمجلس اإلدارة.   3

 او دورٌة/اجتماعات سنوٌة . 4

 متاٌعة مدى رضاهم عن الخرٌحٌن . 5

 تتم حالٌاً  نرغب بذلك  مستبقال 
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 اٌفظً اٌخبِظ: ٚالغ خش٠غ١ٓ ٚخش٠غبد ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ :   5

 خش٠غٟ ٚ خش٠غبد ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ 5.1

 ّيرانز اهخدرٖة اهيٌِٕ دّرا ُبيب فٕ خزّٖد اهيسخيؾ تبهخرٖسًٖ اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ يً يدارسيئششبح  خوـة
يخرسبح اهـيوٖج اهخـوٖيٖج ّاهخدرٖتٖج فِى ػوتج خى انشبتِى يِبراح  اهخرٖسًّ ّ اهخرٖسبح . ضٖد ٖضنلّاهخرٖسبح اهيًٌِٖ

 يػوّتج هييبرشج يٌِج يً اهيًِ اهخٕ ٖضخبسِب شّق اهـيل.

ّٖضنل شّق اهـيل اهيٖداً اهذٔ ٖشخػٖؾ اهخرٖز اخختبر يب انخشتَ يً يِبراح ّيب خـرع اهَٖ يً ختراح اذٌبء اهدراشج 
ّفرظَ هَ ٛذتبح ّخضلٖق  ّاهيٌِٖج،ّتداٖج هضٖبخَ اهـيوٖج  ،يرضوج سدٖدث خديسَ تبهيسخيؾ خرٖزفِٕ تبهٌشتج هو ،ّاهخدرٖة

 اهذاح.

نيب ٖضنل شّق اهـيل هيئششبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ اخختبرا هيسيل اهـيوٖج اهخـوٖيٖج ّاهخدرٖتٖج اهخٕ خـرع هِب 
ترايسِب اهخدرٖتٖج ّاهخدرٖة اهيٌِٕ اهٓ اً خنًّ  يئششبح اهخـوٖىاهخرٖز اذٌبء خدرتَ فٕ اهيئششج. ّيً ُذا اهيٌػوق خشـٓ 

خشبُى تضنل فـبل تيخرسبح ذاح هخدرٖتٖج ّاٌضػج خػتٖلٖج ّخدرٖة ؿيوٕ...اهخ  يٌبُسِب ّيب خخغيٌَ يً يّاد ّؤشبهٖةّ
 كدراح ّيِبراح خخٌبشة ّاضخٖبسبح شّق اهـيل. 

ّٖلؾ ؿوٓ ؿبخق شّق اهـيل يشئّهٖج اشخٖـبة ُئٝء اهخرٖسًٖ ّخدرٖتِى ّخٌيٖج كدراخِى ّيِبراخِى ّيٞءيخِب يً اسل 
اهـيل ّخوتٖج اضخٖبسبخَ اهيخػّرث تبشخيرار ييب ٖشبُى فٕ تٌبء كدراح تضرٖج يشبؿدخِى ؿوٓ اٌٝديبر اهشوس فٕ شّق 

 يدرتج ّغخ ديبء سدٖدث خشبُى فٕ خضلٖق اهخٌيٖج اٝكخظبدٖج اهيٌضّدث.

نيب ٖلؾ ؿوٓ شّق اهـيل يشئّهٖج خزّٖد يرانز ّيدارس اهخدرٖة اهيٌِٕ تبهخغذٖج اهراسـج ضّل خرٖسِٖى ّيٌبُسِى 
  ٝء اهخرٖسًٖ ٝضخٖبسبح ّيخػوتبح شّق اهـيل اهيخسددث ّاهيخغٖرث تبشخيرار.ّفضط يدْ يٞئيج ُئ

ّٖبخٕ ُذا اهسزء يً اهخلرٖر نسزء ُبى يً دراشج اٛضخٖبسبح خى يً خٞهَ اخختبر اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح يً اهخخظظبح 
هخرٖسبح، ّاٛضنبٝح اهخٕ ّاهيضبفؼبح كٖد اهدراشج، ّ دراشج اضّاهِى، ّكدرث اهشّق ؿوٓ اشخٖـبة اهخرٖسًٖ ّ ا

ّٖاسُِّب، ّاهيشبراح اهيٌِٖج اهيخخوفج اهيخّفرث ّاهخٕ اخخبرُب اهخرٖسًٖ فٕ ضٖبخِى اهـيوٖج، اغبفج اهٓ اهٖبح خّاظوِى يؾ 
 يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ. 

 رٛص٠غ اٌؼ١ٕخ: 5.2

 8>5ز اهخدرٖة اهيٌِٕ ضٖد خى خـتئج ظفضبح خى خّسِِٖب اهٓ خرٖسٕ يدارس ّيران ;ينٌّج يً   59خى خظيٖى اشخيبرث
 فٕ اهلدس، >9فٕ اهخوٖل ّ  9:فٕ نل يً ٌبتوس ّ راى اهوج ّ  8:تّاكؾ  اهيٌبػق اٝرتـج اهخٕ ضيوِب اهيضرّؽ يًاشختبٌج 

ّرّؿٕ اً خضيل ، ّنبً اهضرط ؿوٓ اً خخغيً اهـٌٖج اهذنّر ّاٌٝبد نٕ خنًّ ؿٌٖج ييذوج هيسخيؾ اهدراشج
ّكد ختًٖ غـل خّاسد اهٌشبء فٕ اهخخظظبح راشج ّاهيئششبح اهيخخوفج غيً اهيضبفؼبح اهيشخِدفج. اهخخظظبح كٖد اهد

نيب ختًٖ اً فبهتٖج اهـٌٖج خخرنز فٕ   % يً اهـٌٖج.64.8كٖد اهدراشج ) تبشخئٌبء اٝؿيبل اهينختٖج( ضٖد ضنوح اهخرٖسبح 
خّزٖؾ اهـٌٖج فٕ اهيضبفؼبح  8.4ً اٝضنبل فٕ اهيوضق % يً اسيبهٕ اهـٌٖج.  خت4ٖ:ؿبيب تّاكؾ  57-;4اهفئج اهـيرٖج 
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ّكد ؿنشح اهـٌٖج خّزٖؾ يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة  .اهيخخوفج ّؿوٓ اهخخظظبح كٖد اهدراشج ّ ؿوٓ اهيئششبح اهيخخوفج
اهيٌِٕ فٕ اهيضبفؼبح اهيخخوفج غيً اهخخظظبح كٖد اهدراشج ّتضشة ٌّؽ اهيئششج، ضٖد ختًٖ كوج اهخخظظبح كٖد 

اغبفج هٌخبئز اٛشخيبرث فبً اهيسيّؿبح اهيرنزث اهخٕ ؿلدح فٕ  اهدراشج فٕ يضبفؼج ٌبتوس اهخٕ خلدى اهخدرٖة هوفخٖبح.
 اهيٌبػق ّفرح اهيـوّيبح اهٌّؿٖج اهٞزيج هِذا اهسزء يً اهخلرٖر.

 الجبي اٌخش٠غ١ٓ ٚ اٌخش٠غبد ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ ٚ اٌزخظض 5.3

 ٚ اٌخش٠غبد ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ اعجبة الجبي اٌخش٠غ١ٓ  5.3.1

هلد خيضّرح  اشتبة اهخضبق اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح تبهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ تنٌِّب خّفر فرط افغل هوخّؼٖل، ّفرط 
، ّضنوح ُذٍ اٙشتبة خّكـبح  اهخرٖسًٖ ّاهخرٖسبح يً اهخـوٖى افغل هفخص اهيضرّؿبح اهخبظج، ّاهضظّل ؿوٓ ضِبدث

اهخدرٖة اهيٌِٕ ّ اهيخيضّر ضّل اٖسبد فرط ؿيل ّفخص يضرّؿبخِى اهخبظج. ّكد ختبٌٖح تـع اهٌخبئز تضشة ّ 
 اهيضبفؼج ّ اهسٌس نيب ختًٖ اهٌخبئز اهخبهٖج.

 : اشتبة اهخضبق اهخرٖسًٖ اهذنّر تبهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ تضشة اهيضبفؼج:8.4اهضنل ركى 

 
ئال ضّل اشتبة اهخضبكِى تبهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ نبٌح اسبتبخِى فٕ اهيٌبػق ٌبتوس، ؿٌد اهخّسَ هوخرٖسًٖ اهذنّر تبهش

اهخوٖل، راى اهلل خخيضّر ضّل اً اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ّٖفر هِى فرط افغل هوخّؼٖل، ّفرط افغل هفخص اهيضرّؿبح 
هضظّل ؿوٓ ضِبدث، ّؿدى اهلدرث ؿوٓ اهخبظج، ّاهضظّل ؿوٓ ضِبدث. تٌٖيب فٕ يٌػلج اهلدس خيضّرح اٝسبتبح ضّل ا

 انيبل اهخـوٖى اٝنبدٖيٕ، اغبفج اهٓ خضسٖؾ اُٝل ّاٝظدكبء.

ُّذا ٖدل ؿوٓ يدْ اهلٌبؿج هدْ اهخرٖسًٖ كتل اهخضبكِى تترايز اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ تإً خرٖز اهخدرٖة اهيٌِٕ ايبيَ 
ايخٞم يضبرٖـِى اهخبظج ّخّسِِى ٌضّ اٝشخلٞهٖج  اهٓفرط اهخّؼٖل تضنل نتٖر. يً سِج ؤخرْ ٌرْ خػوؾ اهخرٖسًٖ 

ّاٌضبء اهيضبرٖؾ اهيّهدث هودخل ّاهخٕ هِب اُيٖج نتٖرث فٕ خػّٖر اٝكخظبد اهفوشػٌٖٕ ّاغبفج كٖيج يغبفج هٞكخظبد 
ُل اهفوشػٌٖٕ. نيب ٖٞضؼ اٖغب يدْ اُيٖج اهضظّل ؿوٓ ضِبدث خبظج فٕ يٌػلج اهلدس. نيب ٌٞضؼ درسج خإذٖر اٝ
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ّاٝظدكبء فٕ اخخٖبر اهػٞة هوخدرٖة اهيٌِٕ ُّذا ٖخػوة خّفٖر ترايز خّؿّٖج خشخِدل اُٝبهٕ ّاتراز اُيٖج ّدّر 
 اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ فٕ تٌبء اٝكخظبد اهفوشػٌٖٕ.

 : اشتبة اهخضبق اهخرٖسبح اٌٛبد تبهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ تضشة اهيضبفؼج:8.5اهضنل ركى 

 
اٝيّر اتـد ييب شتق تخظّط اهخرٖسبح ضٖد ختًٖ اهٌخبئز اً اشتبة اهخضبكِى تبهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ نبٌح ّٝ خذُة 

اٌَ ّٖفر هًِ فرط افغل هوخّؼٖل تبهدرسج اّٝهٓ، ّيً اسل اهضظّل ؿوٓ ضِبدث، اغبفج اهٓ ؿدى اهلدرث ضّل :خخيضّر 
وضظّل ؿوٓ ضِبدث ه حِاّهّٖج اٝشتبة خّس س ٌفس اهٌخبئز اٝ اًفٕ يٌػلج اهلد حؿوٓ انيبل اهخـوٖى اٝنبدٖيٕ. ّكد ترز

 ّيً ذى ؿدى اهلدرث ؿوٓ انيبل اهخـوٖى اٝنبدٖيٕ. ،فرط اهخّؼٖل تبهدرسج اهذبٌٖج يً ذىّ ،تبهدرسج اّٝهٓ

 اعجبة الجبي اٌخش٠غ١ٓ ٚ اٌخش٠غبد ػٍٝ اٌزخظظبد 5.3.2

خّفر فرط ّكد ضظوح اهيّٖل اهذاخٖج ؿوٓ اهخرخٖة اٙؿوٓ هشتة اهخضبق اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح تبهخخظط، خوخَ نٌِّب 
. ّكد خّافلح خوم اهٌخبئز تضشة اهسٌس ّاهيضبفؼج ّ اً اخخوفح افغل هوخّؼٖل، ّفرط افغل هفخص اهيضرّؿبح اهخبظج

 ادٌبٍ. 8.7ّ  8.6ٌشتخِب نيب ٖتًٖ اهضنوًٖ 

. ُٕ اهشتة اٙشبشٕ ٙخخٖبر اهخخظط تغع اهٌؼر ؿً اهيضبفؼج ّ اهسٌساً اهيّٖل اهذاخٖج خسبٍ اهخخظط  ضٖد ختًٖ
اٝ اٌَ  ،ّذهم هوذنّر ّهٌٞبد اٖغب ّفٕ سيٖؾ اهيٌبػق اهخٖبر اهذبٌٕاهضظّل ؿوٓ فرط افغل فٕ اهخّؼٖل ضنل تٌٖيب 

فٕ اهخوٖل سبءح فٕ اهيرختج اهذبٌٖج تبهٌشتج هٌٞبد اهضظّل ؿوٓ يِبراح ٝشخـيبهِب فٕ اهضٖبث ّٝفراع فٖر اهّؼٖفج، 
ٌخٖسج اهذلبفج اهشبئدث ّاهـبداح اٝسخيبؿٖج اهدارسج ييب ٖخػوة خّسَٖ  تبهيِبى اهيسخيـٖجاهيرؤث ارختبػ خٖبراح ُّذا ٖضٖر اهٓ 

تيب ٖشبُى فٕ خػّٖر ّخٌيٖج  ّاهيسخيؾ ضّل اُيٖج دّرُب ّيضبرنخِب اهيسخيـٖج،ث خّؿٖج اهيراث ترايز خشبُى فٕ زٖبد
 اهيسخيؾ.
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 : اشتبة اهخضبق اهخرٖسًٖ اهذنّر هوخخظط تضشة اهيضبفؼج:8.6اهضنل ركى 

 
 : اشتبة اهخضبق اهخرٖسبح اٌٛبد تبهخخظط تضشة اهيضبفؼج:8.7اهضنل ركى 
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 ٌخش٠غبد ٚالغ ِٚؼ١مبد ِٚؾفضاد :اٌزٛظ١ف ٌٍخش٠غ١ٓ ٚ ا 5.4

 ػًّ اٌخش٠غ١ٓ ٚاٌخش٠غبد فٟ اٌّؾبفظبد اٌّخزٍفخ: 5.4.1

ٌشتج يشبُيج خرٖسٕ ّ خرٖسبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ تبهلّْ اهـبيوج يرخفـج  ُّٕ ؤؿوٓ يً خوم تٌٖح اهٌخبئز اً 
 . 60اهضتبة ّ اهٌشة اهخبظج تبهيضبفؼجهتػبهج   اهٌشة تبهيضبفؼج، ّاً ٌشة اهتػبهج يٌخفغج يلبرٌج يؾ اهٌشة اهّػٌٖج

: ٌشتج اهيشبُيج فٕ اهلّْ اهـبيوج ّ اهخّزٖؾ اهٌشتٕ هويضبرنًٖ فٕ اهلّْ اهـبيوج هخرٖسٕ ّخرٖسبح اهخـوٖى 8.4سدّل ركى 
 ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ فٕ اهيضبفؼبح ّ اهخخظظبح كٖد اهدراشج تضشة اهسٌس ّاهيضبفؼج

 المإشر اإلجمالً الخلٌل رام اللة والبٌرة القدس نابلس

  خرٌجة خرٌج خرٌجة خرٌج خرٌجة خرٌج خرٌجة خرٌج خرٌجة خرٌج

 نسبة المساهمة فً القوى العاملة 61% 70% 19% 63% 65% 84% 86% 60% 50% 58%
 )المشاركٌن فً القوى العاملة(

 التوزٌع النسبً للمشاركٌن فً القوى العاملة
 نسبة البطالة لمن ٌبحث عن عمل 23% 10% 40% 10% 5% 8% 36% 12% 0% 10%
 نسبة البطالة لمن ال ٌبحث عن عمل 9% 0% 20% 0% 5% 0% 12% 0% 0% 0%

)مشروع خاص او شرٌك  صاحب عمل 6% 9% 0% 6% 15% 14% 0% 4% 0% %10
 فً مشروع عائلً(

 ٌعمل لحسابه 2% 14% 0% 32% 0% 19% 4% 0% 0% 8%

 مستخدم بؤجر 60% 64% 40% 52% 75% 54% 48% 83% 100% 5%:

 عضو أسرة بدون أجر 0% 3% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 6%

 المجموع 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ّٖٞضؼ يً اهٌخبئز اؿٍٞ ارخفبؽ ٌشة يشبُيج اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح ؿً اهٌشة اهّػٌٖج ّ ٌشة اهٌشبء ّاهضتبة ٌّشة 
هوٌشة اهّػٌٖج. نيب ختًٖ اً ٌشة يشبُيج اهخرٖسبح فٕ اهلّْ  4.5اهيضبفؼبح تبهيلبرٌج يؾ اهسدّل اهيرفق فٕ اهيوضق 
%. نيب اً 48.8ّػٌٖج هيشبُيج اهٌشبء فٕ اهلّْ اهـبيوج ّاهخٕ توغح اهـبيوج توغح ضّاهٕ اٙرتـج ؤغـبل يً اهٌشة اه

خدٌح خوم اهٌشة ؿً اهٌشة اهّػٌٖج ّ ٌشة خوم اهٌشة فبكح ٌشة اهيضبفؼبح تبشخذٌبء يضبفؼج اهخوٖل ّ اهخٕ ّازخِب. ّكد 
شة اهضتبة هوخضغٖل فٕ اهيضبفؼبح تبشخذٌبء يضبفؼج راى اهلل ّ اهتٖرث . اٝ اً ٌشة يشبُيج اهخرٖسًٖ ارخفـح ؿً ٌ

 .  61%  فٕ اهغفج اهغرتٖج>.:7اٙراغٕ اهفوشػشٌٖج ّ اهغفج اهغرتٖج ّ اهخٕ توغح 

ّتٌٖح اهٌخبئز اً ٌشة اهتػبهج تًٖ اهخرٖسًٖ خيذل ٌظل ٌشة اهتػبهج اهّػٌٖج ّ ذود ٌشة اهتػبهج تًٖ اهضتبة اهذنّر. 
 وح ؿً ٌشة اهتػبهج هوضبتبح.تٌٖيب كبرتح ٌشة اهتػبهج تًٖ اهخرٖسبح خوم اهّػٌٖج ّ ك

نيب ارخفـح اهٌشة تًٖ اظضبة اهـيل يً اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح ّ تبٙخط فٕ يضبفؼخٕ راى اهوج ّ اهتٖرث هنٞ اهسٌشًٖ 
ّيضبفؼج ٌبتوس هوذنّر. ّخٌشسى ُذٍ اهٌخبئز يً ارخفبؽ هٌشة اهخضغٖل اهذاخٕ ّ اهخضغٖل ّ اهيشبُيج فٕ شّق اهـيل يؾ 

 يً اهخلرٖر.  5.5ل خرٖسٕ اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ فٕ اٝراغٕ اهفوشػٌٖٖج اترزُب اهسزء دراشبح اخرْ ضّ

ّكد ارخفـح ٌشة اهخضغٖل تًٖ اهٌشبء تبٙخط فٕ يضبفؼخٕ راى اهوج ّ اهتٖرث ّاهلدس. ّتبهيلبتل ارخفـح ٌشة اهتػبهج فٕ 
بضٓ يؾ ٌشة اهيضبفؼج ، ضٖد ارخفـح هوخرٖسبح يضبفؼج اهخوٖل تبهرفى يً خدٌٕ يضبرنخًِ تشّق اهـيل ّتضنل ٝ ٖخي

فٕ اهخخظط ؿٌِب هوخرٖسًٖ ييب ٖشخدؿٕ اهتضد ّاهخدكٖق فٕ اشخـداد شّق اهـيل ٛشخلتبل خرٖسبح فٕ اهيسبٝح كٖد 
 اهدراشج ّاٙهٖبح اهيلديج هوفخٖبح هرتػًِ تشّق اهـيل فٕ خوم اهيسبٝح فٕ اهيضبفؼج.

                                                
60

 4.5بالمحافظات تتواجد فً الملحق رقم و تلك الخاصة  النسب الوطنٌة  
 57-48% من العٌنة الفئة العمرٌة 4:وٌشكل    61
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اهخوٖل هدِٖب اؿوٓ ٌشتج يً اهـبيوًٖ تضنل يخلػؾ اّ سزئٕ ّ ٖرختػ ذهم يؾ ّاكؾ  ّٖٞضؼ يً اهضنل ادٌبٍ اً يضبفؼج
 اهيضبفؼج ضٖد شسوح اؿوٓ ٌشة هوتػبهج فٕ يضبفؼبح اهغفج اهغرتٖج. 

 ّاهخرٖسبح تضشة اهيضبفؼج: ضنل ؿيبهج اهخرٖسًٖ :8.8اهضنل 

 
ٌٞضؼ اً ٌشتج ؿبهٖج يً اهخرٖسًٖ فٕ راى اهلل ٖـيوًّ تّؼٖفج نبيوج . ّخإخٕ تبهيرختج اهذبٌٖج ٌبتوس ّيً ذى اهلدس فبهخوٖل. 
تٌٖيب ٖإخٕ خرٖسٕ اهخوٖل فٕ اهيرختج اّٝهٓ ييً ٖـيوًّ تظّرث يخلػـج ضشة اهػوة اّ ؿوٓ اهلػـج ُّذا اهضنل يّسّد 

نًّ كوٖٞ سدا فٕ نل يً راى اهلل ّاهلدس. ٌّٞضؼ تخدٌٕ ٌشة يً ٖـيوًّ تدًّ اسر تٌشتج اكل فٕ يدٌٖج ٌبتوس ّٖنبد ٖ
ّكد تٌٖح اهٌخبئز )يخدرتًٖ( اّ ٖـيوًّ تظّرث يئكخج اّ تدٖوج اّ خضح اهخسرتج اّ ٖـيوًّ تّؼٖفج سزئٖج فٕ سيٖؾ اهيٌبػق. 

 تّؿَٖب.شبؿج اش 53اً رتؾ اهـبيوًٖ فٕ يضبفؼخٕ ٌبتوس ّ اهخوٖل ٖـيوًّ ٙكل يً 

 ػًّ اٌخش٠غ١ٓ ٚاٌخش٠غبد فٟ ِؾبفظخ اٌخ١ًٍ: 1.1.5.5

اهيشبُيج فٕ اهلّْ اهـبيوج يرخفـج  اً ٌشتج 8.9ختًٖ ٌخبئز اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح فٕ يضبفؼج اهخوٖل نيب ٖترزُب اهضنل 
بفؼج. % هٌٜبد ُّٕ ٌشة خخفّق ؿوٓ اهٌشة اهّػٌٖج هوضتبة ّ خلبرة اهٌشة اهـبيج فٕ اهيض>4% هوذنّر ّ 96ّختوغ 

ّختًٖ اً شتة اهتلبء خبرر اهلّْ اهـبيوج هوخرٖسًٖ/ اهخرٖسبح ُّ انيبل اهخـوٖى. ّٖختًٖ اً انيبل اهخـوٖى يرخفؾ هوفخٖبح، 
تًٖ ٌشة اهتػبهج  % تًٖ اهخرٖسًٖ.  ّختوغ 68% يً اهفخٖبح ٖنيوً خـوٖيًِ، تٌٖيب خظل اهٌشتج ;:ضٖد ختًٖ اً 

% تًٖ 85ّخظل ٌشتج اهـبيوًٖ تإسر اهٓ . % تًٖ اٌٛبد73ر ّ خرخفؾ هخظل % يً اهذن43ّ ً فٕ اهيضبفؼج خرٖسٖاه
% 65بتَ اهخبط اّ ظبضة اّ ضرٖم فٕ يضرّؽ ؿبئوٕ ختوغ ش% تًٖ اٌٛبد. تٌٖيب ختوغ ٌشة يً ٖـيل هض73اهذنّر ّ 

  % ؿوٓ اهخّاهٕ هوذنّر ّ فٖر يخّفر هٌٜبد. 9ّ

ذٍ اهفرظج يً سِج ّاهرفتج اهضخظٖج يً سِج ؤخرْ، اٝ اٌِب اٖغب خضٖر ّخضٖر اهٌشة اهيرخفـج ٛنيبل اهخـوٖى هخّفر ُ
 اهٓ ؿدى خّفر فرط ؿيل ّاهضبسج ٖٛسبد تدائل نيب ختًٖ يً اهخرٖسًٖ فٕ ٌلبص اهيسيّؿبح اهيرنزث.
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 : خّزٖؾ يضبرنج اهخرٖسًٖ/ اهخرٖسبح فٕ اهلّْ اهـبيوج فٕ يضبفؼج اهخوٖل:8.9اهضنل 

 
 بد فٟ ِؾبفظخ ٔبثٍظ:ػًّ اٌخش٠غ١ٓ ٚاٌخش٠غ 1.1.5.5

 : خّزٖؾ يضبرنج اهخرٖسًٖ/ اهخرٖسبح فٕ اهلّْ اهـبيوج فٕ يضبفؼج ٌبتوس::.8اهضنل 

 
اً ضسى اهـٌٖج اهيٌخفع هوخرٖسبح هى ٖشِى تدراشج ّغـِى  8.9ّفٕ يضبفؼج ٌبتوس ختًٖ اهٌخبئز نيب ٖترزُب اهضنل 

% ، اٝ اٌِب يلبرتج هٌشة اهيشبُيج 74اهيشبُيج فٕ اهلّْ اهـبيوج  ٌشتجه اهضلٖلٕ، ايب تبهٌشتج هوخرٖسًٖ فلد ختًٖ اٌخفبع
% يً اهخرٖسًٖ ٖنيوّا خـوٖيِى.  86ضٖد اً شتة اهتلبء خبرر اهلّْ اهـبيوج ُّ انيبل اهخـوٖى. ضٖد ختًٖ اً  هوضتبة،
اهيشبُيًٖ فٕ اهلّْ  ّخظل ٌشتج اهـبيوًٖ تإسر يً اهخرٖسًٖ. %43 ً فٕ اهيضبفؼج خرٖسٖاهتًٖ ٌشة اهتػبهج  ّختوغ 

% ُّٕ ٌشتج يرخفـج ؿً اهٌشة اهّػٌٖج 43%. تٌٖيب ختوغ ٌشة ظبضة اّ ضرٖم فٕ يضرّؽ ؿبئوٕ 98اهـبيوج اهٓ 
% ّخـختر ُذٍ اهٌشتج اكل يً اهٌشة اهّػٌٖج يً 8ٌّشة اهيضبفؼج. ايب ٌشتج يً ٖـيل هضشبتَ اهخبط فلد خدٌح هخظل 

فؼبح اٝخرْ.  ّخضٖر اهٌشة اهيرخفـج ٛنيبل اهخـوٖى هخّفر ُذٍ اهفرظج يً ٌشة اهيضبفؼج ٌّشة اهخرٖسًٖ فٕ اهيضب
سِج ّاهرفتج اهضخظٖج يً سِج ؤخرْ، اٝ اٌِب اٖغب خضٖر اهٓ ؿدى خّفر فرط ؿيل ّاهضبسج ٖٛسبد تدائل نيب ختًٖ يً 

 اهخرٖسًٖ فٕ ٌلبص اهيسيّؿبح اهيرنزث.
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 ػًّ اٌخش٠غ١ٓ ٚاٌخش٠غبد فٟ ِؾبفظخ اٌمذط: 1.1.5.5

اهيشبُيج فٕ اهلّْ اهـبيوج يرخفـج  اً ٌشتج ;.8ٌخبئز اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح فٕ يضبفؼج اهلدس نيب ٖترزُب اهضنل  ختًٖ
% هٌٜبد ُّٕ ٌشة خخفّق ؿوٓ اهٌشة اهّػٌٖج هوضتبة ّ اٌٛبد 9;% هوذنّر ّ 93ّتبٛخط تًٖ اهخرٖسبح ضٖد ختوغ 

هوخرٖسًٖ/ اهخرٖسبح ُّ انيبل اهخـوٖى. ّٖختًٖ اً انيبل اهخـوٖى  ّاهيضبفؼج. ّختًٖ اً شتة اهتلبء خبرر اهلّْ اهـبيوج
 % تًٖ اهخرٖسبح.  ّخرخفؾ 47% يً اهخرٖسًٖ ٖنيوّا خـوٖيِى، تٌٖيب خظل اهٌشتج 73يرخفؾ هوخرٖسًٖ، ضٖد ختًٖ اً 

خرخفؾ ٌشة  نيب % تًٖ اهذنّر.46% تًٖ اٌٛبد ّخظل 69 بح فٕ اهيضبفؼج هخظل خرٖساهتًٖ ٌشة اهتػبهج ّتبٝخط 
% تًٖ اٌٛبد. ّكد خدٌح ٌشة يً ٖـيل هضشبتَ اهخبط اّ ظبضة ؿيل يً ;7% تًٖ اهذنّر ّ 6;اهـبيوًٖ هخظل 

% تًٖ اهذنّر ّ فٖر 7% ّفٖر يخّاسدث تًٖ اهذنّر.  تٌٖيب يذوح ٌشتج ظبضة اّ ضرٖم فٕ يضرّؽ ؿبئوٕ 7اٌٛبد 
  يخّاسدث تًٖ اٌٛبد. 

 بحُّذا ٖفرع ؿوٓ اظضبة اهلرار اهخّسَ تترايز ّيضبرٖؾ هوخرٖس بحخرٖساهٌشتج اهتػبهج تًٖ  ارخفبؽٌٞضؼ ّتبهخبهٕ 
  يً اسل خضسٖـِى ؿوٓ فخص يضبرٖؾ خبظج تِى.هخّسًِِٖ ّهرتػًِ يؾ شّق اهـيل ّ

 : خّزٖؾ يضبرنج اهخرٖسًٖ/ اهخرٖسبح فٕ اهلّْ اهـبيوج فٕ يضبفؼج اهلدس:;.8اهضنل 

 
 ٚاٌخش٠غبد فٟ ِؾبفظخ ساَ هللا ٚ اٌج١شح:ػًّ اٌخش٠غ١ٓ  1.1.5.1

اهيشبُيج فٕ اهلّْ اهـبيوج  اً ٌشتج >.8نيب ٖترزُب اهضنل  راى اهلل ّاهتٖرثختًٖ ٌخبئز اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح فٕ يضبفؼج 
% هٌٜبد ّؤؿوٓ يً اهٌشة اهّػٌٖج هوضتبة ّ اهيرؤث ّ 98% هوذنّر ّ 7;يرخفـج ُّٕ اٙؿوٓ تًٖ اهيضبفؼبح ّختوغ 

خفّق ؿوٓ اهٌشة اهـبيج فٕ اهيضبفؼج. ّختًٖ اً شتة اهتلبء خبرر اهلّْ اهـبيوج هوخرٖسًٖ/ اهخرٖسبح تبٙشبس ُّ انيبل خ
تًٖ ٌشة اهتػبهج  % يً اهفخٖبح ٖنيوً خـوٖيًِ.  ّختوغ 68اهخـوٖى. ّٖختًٖ اً انيبل اهخـوٖى يرخفؾ هوفخٖبح، ضٖد ختًٖ اً 

% هيً ٝ ختضد ؿً 8% تًٖ اٌٛبد هيً ختضد ؿً ؿيل ّ 8نّر ّخٌخفع هخظل % تًٖ اهذ; ً فٕ اهيضبفؼج خرٖسٖاه
% تًٖ اٌٛبد. تٌٖيب ختوغ ٌشة يً ٖـيل هضشبتَ 8:% تًٖ اهذنّر ّخرخفؾ هخظل 87ّخظل ٌشتج اهـبيوًٖ تإسر اهٓ . ؿيل

رٖؾ اّ ضرنبء فٕ % هوذنّر ّٝ خخّفر تًٖ اٌٛبد. ّختوغ ٌشتج اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح يً ؤظضبة اهيضب>4اهخبط 
ّخرخفؾ ُذٍ اهٌشة ؿً تبكٕ اهيضبفؼبح ّؿً ٌشة اهيضبفؼج ّ اهٌشة  % هٌٜبد48% هوذنّر 47ّؿبئوٕ  يضرّؽ

  اهّػٌٖج. 
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 ّ اهتٖرث: : خّزٖؾ يضبرنج اهخرٖسًٖ/ اهخرٖسبح فٕ اهلّْ اهـبيوج فٕ يضبفؼج راى اهلل>.8اهضنل 

 
 ّخزٍفخ ٚاسرجبطٗ ثبٌزخظض:ِغبي ػًّ اٌخش٠غ١ٓ ٚاٌخش٠غبد فٟ اٌّؾبفظبد اٌ 5.4.2

 ِغبي ػًّ اٌخش٠غ١ٓ ٚاٌخش٠غبد فٟ اٌّؾبفظبد اٌّخزٍفخ ٚاسرجبطٗ ثبٌزخظض ثؾغت اٌغٕظ ٚ اٌّؾبفظخ: 1.1.5.5

% يً اهخرٖسًٖ اهـبيوًٖ تضنل خبى اّ سزئٕ اّ هدِٖى يضرّؽ ٖـيوًّ فٕ يسبل اهخخظط، تّاكؾ 3:ؤؼِرح اهٌخبئز اً 
ً اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح ٖـيوًّ فٕ يسبل كرٖة ؿوَٖ. خيٖزح تبهـيل % ي55% هوخرٖسًٖ. ّؤً >9% هوخرٖسبح ّ 7:

فٕ يسبل اهيٌِج يضبفؼج راى اهلل ّ اهتٖرث هوخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح اغبفج هيضبفؼج ٌبتوس هوذنّر ّ يضبفؼج اهلدس هٌٜبد. 
 بٍ.ؤدٌ 8.44ّ  8.43تٌٖيب اٌخفغح خوم اهٌشة هخرٖسٕ ّ خرٖسبح يضبفؼج اهخوٖل نيب ٖتًٖ اهضنوًٖ 

 :ارختبػ ؿيل اهخرٖسًٖ اهـبيوًٖ فٕ اهيضبفؼبح اهيخخوفج تبهخخظط8.43اهضنل 

 
ٞضؼ اً ٌشتج اهخرٖسًٖ اهذنّر اهذًٖ ؿيوّا فٕ يسبل خخظظِى فٕ يدٌٖج ٌبتوس ُٕ اٝؿوٓ ّيً ذى خإخٕ راى اهلل ّخإخٕ ي

 اهلدس.فٕ يضبفؼج تـدُب اهخوٖل فبهلدس. ايب اهخرٖسًٖ ييً ٖـيل فٕ يسبل كرٖة يً اهخخظط خإخٕ تبهيرختج اّٝهٓ 
. ّ اهتٖرث راى اهلليضبفؼج  ّيً ذى خإخٕ ،ـيوًّ فٕ يسبل خخظظِىٖإخٕ خرٖسٕ اهخوٖل فٕ اهيرختج اّٝهٓ ييً ٝ ٖ

 ٌبتوس ّاهلدس. فٕ يضبفؼخٕ ٝ ّٖسد خرٖسًٖ ٝ ٖـيوًّ فٕ يسبل خخظظِى َّٖٞضؼ اٌ
 ارختبػ ؿيل اهخرٖسبح اهـبيٞح فٕ اهيضبفؼبح اهيخخوفج تبهخخظط: 8.44اهضنل 
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ّيً ذى خإخٕ اهلدس  ّاهتٖرث راى اهلل يضبفؼج فٕ يسبل اهخخظط نبً فٕ ًٖـيو اهوّاخٕ هوخرٖسبحٞضؼ اً اهٌشتج اهـبهٖج ي

فٕ خخظط كرٖة خإخٕ تبهيرختج اّٝهٓ اهلدس. ّٝ ّٖسد يً افراد اهـٌٖج يً ٝ  ًفٌبتوس ّيً ذى اهخوٖل. ايب يً ٖـيل يٌِ
 ٌبتوس ّاهخوٖل ّاهلدس. يضبفؼبح ٖـيل فٕ يسبل خخظظَ فٕ نل يً

ْ هنٞ اهسٌشًٖ فٕ يضبفؼج اهلدس ٖرختػ تبهّاكؾ اٛكخظبدٔ هيضبفؼج اهلدس ّخّفر فرط ؿيل اً اهـيل فٕ يسبٝح اخر
فٕ اهـدٖد يً اهيسبٝح، اٝ اٌَ ٖفخص اهيسبل هوٌلبص ضّل اضخٖبسبح اهشّق ّ اهخرٖسًٖ فٕ اهيضبفؼج ّ اضنبهٖبح اهـيل فٕ 

 اهخخظط. 

 سرجبطٗ ثبٌزخظض ثؾغت اٌزخظض:ِغبي ػًّ اٌخش٠غ١ٓ ٚاٌخش٠غبد فٟ اٌّؾبفظبد اٌّخزٍفخ ٚا 1.1.5.5

ختًٖ اهٌخبئز نيب ٖـرغِب اهضنل 
% يً 99% 97ّاً  8.45

اهخرٖسًٖ خخظظبح اهخيدٖداح 
اهنِرتبئٖج ّ اهتريسج ؿوٓ 
اهخّاهٕ ٖـيوّا تإسر اّ هضشبتِى 
اهخبط، ٖوِٖى خرٖسٕ 
اهشنرخبرٖب ّاٛخظبٝح ّيً ذى 
اهرادّٖ ّاهخوفزًّٖ ّ ٖوِٖى 
ظٖبٌج اهضبشّة فظٖبٌج 

 اٙسِزث اهينختٖج.

 : اهّاكؾ اهـيوٕ هوخرٖسً/ اهخرٖسبح تضشة اهخخظط: 8.45اهضنل 

 
ّكد ختًٖ اً ٌشتج اظضبة اهـيل ارخفـح تًٖ اهرادّٖ ّ اهخوفزًّٖ خوخِب ظٖبٌج اٝسِزث اهينختٖج فبدارث اهينبخة ّ ظٖبٌج 
اهضبشّة. ّكد خيٖز خخظط اهخيدٖداح اهنِرتبئٖج تبرخفبؽ ٌشة اهـبيوًٖ هضشبتِى اهخبط، ّكد ترزح ارخفبؽ ٌشة اهتػبهج 

رٖسٕ ظٖبٌج اهضبشّة ّ اٝسِزث اهينختٖج اهيوخضلًٖ ٛنيبل خـوٖيِى تإٌؼيج هخخظط اهشنرخبرٖب ، نيب ارخفـح ٌشتج خ
 خـوٖى يخخوفج. خُٞب خرٖسٕ اٛخظبٝح. 

تضنل خبى اّ سزئٕ اّ هدِٖى يضرّؽ فٕ اهخخظط ٌفشَ  ّكد ختبٌٖح اهٌخبئز تبهٌشتج هوخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح اهـبيوًٖ/اح
 .ضٖد ارخفـح ٌشة اهخرٖسٕ اهـبيوًٖ فٕ اهخخظط 8.46اهخخظظبح اهيخخوفج، نيب ٖتًٖ اهضنل  تضشة
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هخخظظبح اهخيدٖداح 
اهنِرتبئٖج ّ اهشنرخبرٖب 
ّ اهتريسج خوخِب 
اٛخظبٝح فظٖبٌج 
اهضبشّة ّ اٝسِزث 
اهينختٖج. تٌٖيب اٌخفغح 
اهٌشتج هخرٖسٕ اهرادّٖ 
ّاهخوفزًّٖ ّارخفـح 
ٌشتج اهـبيوًٖ فٕ يسبل 
آخر هخرٖسٕ 

  .اهخخظط

 ارختبػ ؿيل اهخرٖسًٖ ّاهخرٖسبح تبهخخظط ضشة اهخخظط: 8.46اهضنل 

 
 اعجبة اٌؼًّ ثغ١ش اٌزخظض ٌٍخش٠غ١ٓ ٚاٌخش٠غبد فٟ اٌّؾبفظبد اٌّخزٍفخ 1.1.5.5

اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح اً اهشتة تًٖ 
شبشٕ هوـيل فٕ فٖر اهخخظط اٝ

ٖنيً فٕ اٌِى هى ٖسدّا ؿيٞ فٕ يسبل 
اهخخظط. خٞ ذهم اً ؼرّل اهـيل 

يً ؼرّل اهـيل فٕ اهضبهٖج افغل 
اهخخظط، خٞ ذهم اً اهـيل اهضبهٕ 
يسدٔ اّ نٌَّ/ُب ٖـيوّا فٕ يضرّؽ 

ّكد خٞ ذهم ؿدى ّسّد فرظج  اهـبئوج.
ؿيل فٕ اهخخظط فٕ اهيٌػلج ّ ؿدى 

 ّكد خفبّخح اٙشتبة اهرفتج فٕ اهخٌلل.

 : اشتبة اهـيل تغٖر اهخخظط هوخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح8.47اهضنل 

 
 اهؼرّل اهـبئوٖج، ّاٙيبً اهّؼٖفٕ هوـيل اهضبهٕ ّ فٖرُب.  اٙخرْ يب تًٖ

 طشق ؽظٛي اٌخش٠غ١ٓ ٚاٌخش٠غبد ػٍٝ ػًّ: 5.4.3

% ّسدٍّ خٞل >4% يً اهخرٖسًٖ/اح ّسدّا ؿيٞ خٞل شخج اضِر يً خخرسِى، ّ 97هلد تٌٖح اهٌخبئز اٖغب اً 
 % ؿيوَ تـد ؿبى يً خخرسَ. :4ؤضِر هـبى، تٌٖيب ّسد :

هوضظّل ؿوٓ فرظج ؿيل هوخرٖسًٖ/ اهخرٖسبح نيب  نذر فبؿوٖجئز اً اهـٞكبح اهضخظٖج ُٕ اهػرٖلج اٙؤؼِرح اهٌخبّكد 
 سيٖؾ اهيضبفؼبح اهيشخِدفج. ُذٍ اهػرٖلج ُٕ اٝنذر فبؿوٖج فّٕختًٖ اٖغب نيب ٖـرع اهيوضق  اً  ،8.48تًٖ اهضنل 
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ّكد خٞ خوم اهػرٖلج 
اهتضد اهضخظٕ ؿً 

ٖختـِب ّؼٖفج ُّٕ ػرٖلج 
اهـدٖد يً اهخرٖسبح ّ 
اهخرٖسًٖ، ّكد اذتخح 
فبؿوٖخِب نٌِّب ذبٌٕ اؿوٓ 
ػرٖلج هوخضغٖل. ّكد 
اؿختراهخدرٖة كتل اهخخرر 

  هخّؼٖل ؿبيل ُبى

 : التوزٌع النسبً لطرق حصول الخرٌجٌن و الخرٌجات العاملٌن على العمل8.48الشكل 

 
َٞ ؿً ػرٖلَ ضٖد ضنل ذبهد اؿوٓ ػرٖلج هوخّؼٖل يً اهخرٖ%>4اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح، ضٖد ختًٖ اً  سًٖ ّسّدا ؿي

راى اهلل ايب تبهٌشتج هّشبئل اٛؿٞى فلد ضنوح اهيضغل اهراتؾ هوخرٖسًٖ ّ تبٙخط فٕ يضبفؼخٕ  ّ نذا فٕ اهيضبفؼبح.
  .ٌّبتوس

هدّر ينبخة اهـيل ّهويئششبح  كد ختًٖ ؿدى رتػ اهخرٖسًٖ يؾ ينبخة اهـيل ) تبشخذٌبء يضبفؼج اهخوٖل( ييب ٖخػوة خفـٖلّ
فٕ خفـٖل ُذا اهرتػ هظبهص خفـٖل آهٖبح اهخضغٖل هوخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح.نيب ختًٖ ّسّد دّر يضدّد هٞرضبد ّ اهيئششبح 

 فٕ خضغٖل اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح ييب ٖشخدؿٕ خفـٖل اهترايز تِذا اٛخسبٍ.

، تٌٖيب ضنل ؿبيل اُٝى اٛخخٞل ؿوٓ اشبس 62ػفٖل تٌِٖبّؿٌد اهتضد اهخفظٖوٕ ؿوٓ يشخّْ اهيضبفؼبح ختًٖ اخخٞل 
اهسٌس، فتٌٖيب ضنوح اهـٞكبح اهضخظٖج ّ اهتضد اهذاخٕ اهػرٖلج اّٙهٓ ّ اهذبٌٖج فٕ اهيضبفؼبح هوذنّر، ّتبهيلبتل ضنل 

خنرار فٕ  اهضظّل ؿوٓ ؿيل يً خٞل ٌفس ينبً اهخدرٖة اهخنرار اٙؿوٓ هوخرٖسبح فٕ يضبفؼج راى اهلل ّذبٌٕ اؿوٓ
اهـٞكبح اهضخظٖج ّ اهتضد اهذاخٕ  يضبفؼج اهلدس، تٌٖيب ضنل اهتضد اهذاخٕ اهخٖبر اّٙل فٕ يضبفؼج اهلدس، ّضنوح

اهخنرار اهذبٌٕ ّ اهذبهد فٕ يضبفؼج راى اهلل هوخرٖسبح . ّ كد ضنوح اهـٞكبح اهضخظٖج اهخنرر اٙؿوٓ فٕ يضبفؼج اهخوٖل 
 تٌٖيب ضنوح ّشبئل اٛؿٞى اهخنرر اٙؿوٓ فٕ يضبفؼج ٌبتوس خوخِب اهـٞكبح اهضخظٖج. خُٞب اهيدٖر/ اهيدرة هوخرٖسبح

ضٖد خـخيد ؿوٓ اهـٞكبح اهضخظٖج وتنسجم هذه النتائج مع واقع سوق العمل الفلسطٌنً و الذي ٌعتمد على المنشآت الصغٌرة 
ُّذا ٖخػوة ، ّكوج اشخخداى ّشبئل اٛؿٞى هوخّؼٖل تل اٛؿخيبد ؿوٓ اهتبضذًٖ ؿً ؿيل. انذر يً اٝؿختبراح اٝخرْ

نّشٖوج ُبيج هوضظّل ؿوٓ  خدرٖة اهػوتج ؿوٓ اهيِبراح اهضٖبخٖج اهيخـولج تبٝخظبل ّاهخّاظل ٌّشز اهـٞكبح يؾ اٗخرًٖ
 .فرظج ؿيل

  األِٛس اٌزٟ عبػذد اٌخش٠غ١ٓ ٚ اٌخش٠غبد ػٍٝ ا٠غبد فشص ػًّ 5.4.4

غبهتٖج اهخرٖسًٖ كد اخخبرّا اهيِبراح اهضٖبخٖج نخٖبر ؤّل شبُى فٕ يشبؿدخِى هوضظّل ؿوٓ فرظج ؤؼِرح اهٌخبئز اً 
ّيً ذى اهخترث اهـيوٖج يً خٞل اهخدرٖة اهيٖدإٌ  . ّكد خٞ ذهم يِبراح اهيٌِج اهيخـويج ؤذٌبء اهخدرٖة.ؿيل تـد اهخخرر
. ّٖتًٖ اهسدّل ادٌبٍ تـع اهخفبّح تًٖ اهيٌبػق ففٕ 8.5.4بئز اهخفظٖوٖج فٕ اهيوضق ؤدٌبٍ ّختًٖ اهٌخ 8.5نيب ٖتًٖ اهسدّل 
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ضًٖ ختًٖ اً اهخترث اهـيوٖج يً خٞل اهخدرٖة اهيٖدإٌ شبؿد اهخرٖسًٖ هوضظّل ؿوٓ فرظج ؿيل نخٖبر ذبٌٕ اّ ذبهد هى 
هيٖدإٌ ٝ ٖـّػٓ اُيٖج نترْ يً كتل ٖشبؿد نذٖرا خرٖسٕ ٌبتوس، ّ كد ختًٖ خٞل اهيسيّؿبح اهيرنزث اً اهخدرٖة ا

تـع يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّتبهرفى يً ختٌَٖ فٕ يـؼى اٌؼيج اهخدرٖة اهيختـج ّهنً ٝ خخى يخبتـخَ، ّ كد ؤند 
اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح فٕ انذر يً يسيّؿج يرنزث ؿوٓ اُيٖج ُذا اهسبٌة فٕ اٖسبد فرط ؿيل، ّخضدد اهخرٖسًٖ اهذًٖ 

بدّا يً ذهم ؿً دّر ُذا اهخدرٖة فٕ اػٞؿِى ؿوٓ خفبظٖل اهـيل اهضلٖلٖج، ّؿوٓ تٖئج اهـيل، ّؿٞكبح اهـيل، اشخف
ّيخػوتبخَ. اغبفج هخـرٖل شّق اهـيل ؿوٓ اينبٌبح اهخرٖز/ث ّتبهخبهٕ خّفر فرظج ؿيل هَ/ُب تـد اهخخرر. ّكد ارختػ 

خٞل اهٌبس اهذًٖ اهخلٓ/ح تِى اهخرٖز/ث خٞل اهخدرٖة، ّكد ؤند تذهم اٖغب اً اهـدٖد يً اهخرٖسًٖ ضظوّا ؿوٓ ؿيل يً 
% يً اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح ضظوّا ؿوٓ ؿيل يً خٞل ينبً اهخدرٖة خٞل فخرث اهدراشج نيب تًٖ 49ؿوٓ ذهم اً 

ِى هوضظّل ؿوٓ . ّاهيذٖر هوٌلبص اٖغب اً اهيِبراح اهضٖبخٖج اهخٕ خـويِب اهخرٖز يذوح اهسبٌة اُٙى هوـدٖد ي8.45ٌضنل 
فرظج اهـيل فٕ اهذٞد يضبفؼبح تبشخذٌبء يضبفؼج راى اهلل ضٖد اضخوح اهيرنز اهذبهد. ّخٌشسى ُذٍ اهٌخٖسج يؾ ػرق 
اهضظّل ؿوٓ ؿيل ّ اهخٕ خػوتح خوم اهيِبراح. ّخشوػ ُذٍ اهٌخٖسج اهغّء ؿوٓ ؤُيٖج ُذا اهسبٌة، ّغرّرث اديبسَ فٕ 

هيخخوفج تضنل ييٌِز.  ّكد ضبزح يِبراح اهيٌِج ؿوٓ اهخنرار اٙؿوٓ فٕ يضبفؼخٕ راى ؤٌؼيج اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ا
 اهلل ّ اهخوٖل ّ ضنوح اهخٖبر اهذبٌٕ فٕ اهلدس ّاهذبهد فٕ ٌبتوس.

 63اّٙهّٖج ضشة اهخنرار -اهـّايل اهخٕ شبؿدح  اهخرٖز ؿوٓ اهخضغٖل تـد اهخخرر ضشة اهيضبفؼج: ؤّهّٖج 8.5سدّل 
رام هللا  القدس اجمالً

 والبٌرة
 نابلس الخلٌل

 ما أكثر شًء ساعدك على التشغٌل؟

 المهارات التً أعرفها قبل التدرٌب  2 6 6 6 6

 مهارات المهنة المتعلمة أثناء التدرٌب 3 1 1 2 2

 المهارات الحٌاتٌة التً تعلمتها 1 1 3 1 1

 اإلنتقال إلى مكان آخر غٌر موقع السكن  7 7 7  7

 التوجٌه و التدرٌب و اإلرشاد الذي تقدمه المإسسة  6 5 4 5 5

 الخبرة العملٌة من خالل التدرٌب المٌدانً قبل التخرج  5 3 2 3 3

 الناس الذٌن إلتقٌت بهم من خالل التدرٌب المٌدانً  4 4 5 3 4

 اٌجطبٌخ ٌذٜ اٌخش٠غ١ٓ ٚ اٌخش٠غبد 5.4.5

ؿيل تـد اهخخرر، ّكد ذنر سزء يً اهيوخضلًٖ ٛنيبل % يً اهـبػوًٖ ؿً ؿيل ضظوّا ؿوٓ فرظج :7هلد ختًٖ اً 
خـوٖيِى اٌِى اٖغب ضظوّا ؿوٓ فرظج ؿيل تـد اهخخرر.  اٝ اً اٛضنبٝح اهخٕ ّاسِّاُب فٕ تٖئج اهـيل ّ ضرّػَ ضنوح 

ٖج ّ اهؼرّل اهخبرس يـٖلب اشبشٖب ٛشخيرارُى فٕ اهـيل، ضٖد خرنزح اهيـٖلبح نيب ذنرح فٕ اهيسيّؿبح اهيرنزث ضّل
 خلط اهخدرٖة اهـيوٕ ّ اٛػٞؽ ؿوٓ اهشّق.

ّٖختًٖ يً اهسدّل ؤدٌبٍ اً كوج فرط اهخّؼٖل فٕ يٌػلج اهشنً نبٌح اٙؿوٓ خنرارا اّ ذبٌٕ اؿوٓ خنرارا فٕ سيٖؾ 
اهيضبفؼبح، ّكد ارختػ تذهم اٖغب اً اٝؿيبل اهيخّفرث هٖشح فٕ يسبل اٛخخظبط. نيب ختًٖ اً "اهيـبص ٝ ٖنفٕ 

ظٞح" نبٌح اهخٖبر اّٝل هدْ يضبفؼج راى اهوج ّ اهتٖرث ، نًّ يخّشػ اهدخل اهّٖيٕ فٕ اهيضبفؼج ّ يضبفؼج اهلدس اهيّا
اؿوٓ يً تبكٕ اهيضبفؼبح تٌٖيب فٕ نذٖر يً اٝضٖبً ٖنًّ اهدخل اهيخّفر ؿبئق ايبى اشخيرار اهـيل نيب ّنبً اهـبيل اهذبهد 

 ّ اهخوٖل. فٕ اهلدس ّ اهخبيس فٕ اهيضبفؼخًٖ ٌبتوس
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 64اّٙهّٖج ضشة اهخنرار -ؿوٓ اهخضغٖل تـد اهخخرر ضشة اهيضبفؼج /ثشبؿد اهخرٖزهى خاهـّايل اهخٕ : ؤّهّٖج 8.6سدّل 
إٌجاد عمل؟ -ما الذي أعاقك عن التشغٌل نابلس الخلٌل رام هللا والبٌرة القدس اجمالً  

 1نقص خبرة المدربٌن فً المإسسة    5  

ضعف التجهٌزات فً المإسسة  2  3     

 3قلة فرص التوظٌف فً مكان سكنً  2 1 2 1 1

 4قلة التدرٌب العملً أثناء التعلٌم / التدرٌب   1    3

 5التدرٌب المهنً لم ٌوفر المعلومات الكافٌة     5  

 6عدم التدرٌب فً السوق قبل التخرج    4 

 7لٌس لدي عالقة بالسوق أو اإلطالع علٌه اثناء التدرٌب   4  2 4

 8المسإولٌات العائلٌة     5 

 9قلة مهارات العمل و المعرفة  4    

 10المعاش ال ٌكفً المواصالت  5 5 1 3 2

 11ساعات العمل طوٌلة  3 6 3 6 

 12االعمال المتوفرة لٌست فً مجال التخصص   2 4 6 5

 13بٌئة العمل غٌر مالئمة  6  5  

ّكد ضنل كوج اهخدرٖة اهـيوٕ اذٌبء اهدراشج اهـبيل اٝنذر خنرارا فٕ يضبفؼج ٌبتوس، نيب اً ؿدى اٛػٞؽ ؿوٓ شّق اهـيل 
ّيً اهسدٖر ذنرٍ اً اهخنرار اهيخـوق تتٖئج اهـيل ّ   ضنل اهـبيل اهذبٌٕ فٕ يضبفؼج اهلدس ّاهراتؾ فٕ يضبفؼج اهخوٖل.

 اهؼرّل اهـبئوٖج خّفرح فٕ فبهتٖج اهيضبفؼبح تخنرار اكل نٌَّ ارختػ تبهخرٖسبح.

 اٌزٛظ١ف اٌزارٟ ٌٍخش٠غ١ٓ ٚ اٌخش٠غبد ٚالغ ِٚؼ١مبد ِٚؾفضاد 5.5

ٌظل خوم % هٌٜبد، 9نّر ّ % هوذ>يضرّؿِى اهخبط تّاكؾ   % يً اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح هدِٖى;تٌٖح اهٌخبئز اً 
% ٖـيل هضشبتَ تّاكؾ 44 ختًٖ اً تٌٖيباهيسيّؿج نبٌح فٕ يضبفؼج راى اهلل ّ اهتٖرث خُٞب ٌبتوس ذى اهلدس ّ اهخوٖل. 

% يً ؿبى اهٓ ؿبيًٖ :6ٖلّيّا تذهم ٙكل يً ؿبى تٌٖيب % هٌٜبد. ّكد ختًٖ اً رتؾ يً هدِٖى يضرّؽ 5% هوذنّر ّ 47
 ٞذج ؤؿّاى.% ٙنذر يً ذ;6ّ 

% يً خٞل كرّع يً >% يً خٞل يشبؿدث اُٝل ّ 69% يً اهيضبرٖؾ خى خيّٖوِب تضنل ذاخٕ، 88ّّكد ختًٖ اً 
% يً ُئٝء ّٖؼفّا 76% يً اهيضبرٖؾ ّ تـع يً ٖـيوّا هضشبتِى اهخبط ّٖؼفّا آخرًٖ. 63يئششبح اّ تٌّم.  ّاً 

يّؼفًٖ. ذوذٕ ُئٝء ّٖؼفّا افرادا يً ؿبئوخِى،  8-7يً  ؤضخبط ّ اهتبكٕ ّٖؼل 6-4% ّٖؼل يً 4;ضخط ّاضد، ّ
 افراد خّؼل افرادا يً اهـبئوج. ّيب ٖفّق اهٌظل يً اظضبة اهيضبرٖؾ هدِٖى يخدرتًٖ. 6فبهتٖج يً خّؼل اكل يً 

اهيخـويج اّال فٕ يِبراح اهيٌِج ّكد ختًٖ ييً هدِٖى يضبرٖؾ تبً انذر اهـّايل اهخٕ شبؿدخِى ؿوٓ اكبيج يضرّؿِى نبٌح 
نيب ٖتًٖ اهسدّل  اذٌبء اهخدرٖة، ّذبٌٖب اهيِبراح اهرٖبدٖج ّ اإلدارٖج اذٌبء اهخـوى ّذبهذب اهخترث اهـيوٖج فٕ اهخدرٖة اهيٖدإٌ

. ّخٞ ذهم اهيِبراح اهضٖبخٖج ّ اهيِبراح يب كتل اهخدرٖة ضٖد افبدح يسيّؿج يٌِى. ّٖخغص يضدّدٖج فبئدث اهخّسَٖ ّ 8.8
اٛرضبد اهيٌِٕ تضنل ؿبى اٝ اً خرٖسٕ راى اهلل ّ اهلدس اشخفبدّا يً ذهم، نيب ختًٖ اً ٌشتج غئٖوج يٌِى شبؿدُب 

  ر ينبً اهشنً.اهضظّل ؿوٓ كرع اّ خغٖٖ

خػّٖر ّ اديبر يِبراح اهيٌِج اهيرختػج تبهشّق ّ اهيِبراح اهرٖبدٖج ّاهخدرٖة اهيٖدإٌ فٕ ّٖئند يب شتق ؿوٓ ؤُيٖج 
 ترايز اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ نـّايل ُبيج هخػّٖر فرط اهخضغٖل اهذاخٕ هوخرٖسًٖ. 

                                                
 وتم وضع الخٌارات األعلى وتركت التفاصٌل للملحق 8.5.5التفاصٌل متوقرة فً الملحق رقم   64
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 65اّٙهّٖج ضشة اهخنرار -ضغٖل تـد اهخخرر ضشة اهيضبفؼجؿوٓ اهخ /ثاهـّايل اهخٕ شبؿدح  اهخرٖزؤّهّٖج : 8.8سدّل 
رام هللا  القدس اجمالً

 والبٌرة
  نابلس الخلٌل

 1المهارات التً أعرفها قبل التدرٌب  6 2 7 5 5

 2مهارات المهنة المتعلمة أثناء التدرٌب  1 1 1 2 1

 3اإلنتقال إلى مكان آخر غٌر موقع السكن  9 9 9 9 9

 4المهارات الحٌاتٌة التً تعلمتها فً المإسسة 2 7 6 3 4

 5المهارات اإلدارٌة و الرٌادٌة التً تعلمتها  3 4 2 1 2

 6التوجٌه و التدرٌب و اإلرشاد الذي تقدمه المإسسة  7 8 4 5 7

الخبرة العملٌة من خالل التدرٌب المٌدانً قبل التخرج 7 5 2 3 4 3  

 8الناس الذٌن إلتقٌت بهم من خالل التدرٌب المٌدانً  4 5 5 7 6

القرض الذي حصلت علٌه من مإسسات اإلقراض/ البنوك9  6 8 8 8  

 

% يً اهخرٖسًٖ 69ّكد تٌٖح اهٌخبئز اً 
ّاهخرٖسبح ارادّا اٌضبء يضرّؿِى 
اهخبط ّ هى ٖخينٌّا يً ذهم، فبهتٖخِى 

% يً 97خّاسدّا فٕ ٌبتوس. ضٖد اً 
اهخرٖسًٖ فٕ ٌبتوس ارادّا اٌضبء يضبرٖؾ 
ّهى ٖخينٌّا يلبرٌج يؾ ضّاهٕ ذود 

% 47اهخرٖسًٖ فٕ راى اهلل ّ اهخوٖل ّ 
 ٕ اهلدس. ف

 من ذلك واتمكنٌانشاء مشروع خاص ولم  الخرٌجٌن/ات اللذٌن ارادوا : 8.49اهضنل

 

نيب ختًٖ ييً نبً ٖرفة خإشٖس يضرّؽ ّهى ٖشخػؾ تبً انذر اهـّايل اهخٕ ضبهح دًّ ذهم خيذوح فٕ كوج اٛينبٌٖبح 
% فٕ 93د ذنر ضّاهٕ ال % يٌِى ذهم، ّاخفلح ؿوٓ ذهم سيٖؾ اهيضبفؼبح، ض75ٖاهيبهٖج ّ اٛذخيبٌٖج، ضٖد ذنر 

 % ييً ُى فٕ يضبفؼج ٌبتوس.54يضبفؼبح اهخوٖل ّاهلدس ّ راى اهلل  ُذا اهخضدٔ تٌٖيب ذنرٍ 

 66اّٙهّٖج ضشة اهخنرار -ؿوٓ اهخضغٖل تـد اهخخرر ضشة اهيضبفؼج /ثشبؿد  اهخرٖزهى خاهـّايل اهخٕ ؤّهّٖج : 8.9سدّل  
  نابلس الخلٌل رام هللا والبٌرة القدس اجمالً

 1نقص خبرة المدربٌن فً المإسسة  10 10 10 ; 11

 2ضعف التجهٌزات فً المإسسة   11 4 10 : 9

عدم وجود فرص لألعمال الحرة فً المكان الذي أعٌش فٌه 3 2 2 4 9 2  

 4قلة التدرٌب العملً أثناء التعلٌم / التدرٌب   5 6 5 8 4

 5التدرٌب/ التعلٌم المهنً لم ٌوفر المعلومات الكافٌة     7 8 9 6 8

عدم التدرٌب فً السوق قبل التخرج6 9 7 6 7 7  

لٌس لدي عالقة بالسوق أو اإلطالع علٌه اثناء التدرٌب 7 6 5 8 5 4  

 8المسإولٌات العائلٌة  4 3 2 44 3

 9قلة مهارات العمل و المعرفة  8 9 7 ; 9

 10قلة اإلمكانٌات المالٌة و اإلئتمانٌة   1 1 1 4 1

ساعات العمل طوٌلة 11 3  3 43 6  
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 نابلس

 الخلٌل

 رام هللا

 القدس

64% 

32% 

31% 

14% 
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ّتبٙخط ؿدى ّسّد فرط هٚؿيبل اهضرث فٕ اهينبً اهذٔ ؤؿٖص فَٖ اهذبٌٕ ؤؿوٓ خنرارا فلد ضنل  8.9ّنيب ٖتًٖ اهسدّل 
فٕ يضبفؼخٕ ٌبتوس ّ اهخوٖل، ّكد ضنوح اهيشئّهٖبح اهـبئوٖج، تيـٌٓ اهضبسج اهٓ اهدخل إٌٗ اهخٖبر اهذبهد ّضنل اهذبٌٕ 

 فٕ راى اهلل. ّكد ضنل اهخٖبر اهراتؾ ينرر كوج اهخدرٖة اهـيوٕ ّ اٛػٞؽ ؿوٓ اهشّق. 

راشبح اهسدّْ اهيشضٖج اهيٌبػلٖج ٖٛسبد فرط اهخضغٖل اً ُذٍ اهٌخبئز خضٖر ُٙيٖج ترايز اشٌبد اهخرٖسًٖ، ّؿيل د
اهذاخٕ، نيب خئند ؿوٓ ؤُيٖج ؿبيوٕ اهخدرٖة اهـيوٕ اهيرختػ يؾ شّق اهـيل داخل اهيئششبح ّ اهخدرٖة اهيٖدإٌ ّاُيٖج 

 خػّٖرُيب. 

 اإلشىبالد اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب اٌخش٠غ١ٓ ٚ اٌخش٠غبد: 5.6

اٛضنبٝح اهخٕ ّٖاسِِب اهخرٖز خرختػ تـدث ؿّايل تـغِب خبرسٕ ٖخـوق تشّق اهـيل ّاٗخر يخـوق  ٖخغص ييب شتق اً
 تسّاٌة اهخدرٖة اهخٕ ضظل اّ هى ٖضظل ؿوِٖب اهخرٖز/ث.

 ّكد هخط اهخرٖسًٖ/ اهخرٖسبح اٛضنبٝح اهخٕ ّٖاسِِب اهخرٖز/ث يً خٞل اهيسيّؿبح اهيرنزث تبهخبهٕ:
 ذٔ ٖضظل ؿوَٖ اهخرٖز ؿٌد دخّل شّق اهـيلاّٙهٕ اه خدٌٕ اهراخة .4

 ؿدى ّسّد فرط ؿيل ّّسّدُب ؿً ػرٖق اهـٞكبح اهضخظٖج .5

 اهّاشػج ّاهيضشّتٖج فٕ ؿيوٖج اهخّؼٖل ضٖد ٝ خنًّ ؿوٓ اشبس يٌِٕ خدخل .6

 ّؿدى افبدث اهخرٖز تِبيً كتل ظبضة اهـيل اضخنبر اهيـوّيبح  .7

اهيٌِج ّخـٌٕ اً اهخرٖز ٖضخبر ًٗ ٖـيل فٕ اهنذٖر يً  فرط اهـيل يً اهيينً اً خنًّ ذا ٌشة كوٖوج فٕ .8
، اٌسزّا ؿيٞ  خـوق تبهخخظط يً ؿدث اٝؿيبل اٙخرْ )يذبل ؿيل ػبهة يً اٛخظبٝح فٕ كػبؽ اهيلبّٝح

 .(اؿيبل هٖشح هِب ؿٞكج

ولٖبى تٌفس اهيِبى يشخـدًٖ ه اهـبػوًٖ ؿً اهـيل يٌبفشج خرٖسٕ اهسبيـج اهضدٖد هِى ) اهنذٖر يً خرٖسٕ اهسبيـبح .9
 (فٕ اهيسبٝح كٖد اهدراشج ترّاخة يخدٌٖجّل بؿيّاٝ

، ّ اهخرنٖز فٕ تـع اٌٙؼيج خخخول ؿً اهشّقاهػبهة يً خٞل اهخدرٖة/ اهخـوٖى  ضظل ؿوِٖب ٖاهيـوّيبح اهخٕ  .:
 ؿوٓ اهيٌِبر اهٌؼرٔ ّاشخنيبهَ ؿوٓ ضشبة اهيِبراح اهـيوٖج.

 اهشّق ٖػوة اهخترث .;

، خٌشٖق ّيخبتـج تًٖ يرانز اهخدرٖة اهيٌِٕ ّشّق اهـيل فٕ يسبل اهخدرٖة اهـيوٕ هوػوتجٝ ّٖسد خّاظل ّ .>
 غـل اهيخبتـج يً كتل اهيئششبح. 

فٕ شّق اهـيل يً كتل اهضرنبح ّاهيٌضأح ّٝ ّٖغؾ اهػبهة اهيخدرة  /احؿدى اؿػبء اهيِبرث اهنبيوج هويخدرتًٖ .43
 .خضح ركبتج يّؼل هٜفبدث ّاهيخبتـج

 اهضيبٖج فٕ اهشّق ّ اٝسّر اهيخدٌٖج ّ اشخغٞل ظبضة اهـيلؿدى خّفر  .44

. نيب ّ ٖتًٖ 8.7.8ّ  8.7.7ّكد ؤندح اهٌخبئز ؿوٓ يب ذنرٍ اهخرٖسًٖ/ اهخرٖسبح نيب تًٖ اهسزئًٖ اهشبتلًٖ يً اهخلرٖر 
% :9% ّ >9ّ %88ادٌبٍ اٝسر اهّٖيٕ هوخرٖسًٖ ّاهخرٖسبح اهـبيوًٖ ضشة اهيضبفؼج، ّ اهذٔ ٖتًٖ اً  8.7اهسدّل 

يً اهخرٖسًٖ ّاهخرٖسبح فٕ يضبفؼبح ٌبتوس ّ اهخوٖل ّ راى اهلل ٖخولًّ اكل يً يخّشػ اهدخل فٕ اهيضبفؼج، ّكد ختًٖ اٌَ 
 تٌٖيب اٌخفغح ُذٍ اهٌشتج  ٝ ّٖسد ضد ادٌٓ هورّاخة فٕ اٝراغٕ اهفوشػٌٖٖج.
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% فٕ يضبفؼج اهلدس 68اهٓ 
ضٖد ارختػ ذهم تينبً اهـيل، 

ٖسٕ اهلدس ٖـيوّا فسزء يً خر
فٕ اشرائٖل ّ اهخٕ هدِٖب ضد ادٌٓ 
يً اهرّاخة تٌٖيب اهسزء اٗخر 

 ٖـيل فٕ اهغفج اهغرتٖج.

 : األجر الٌومً للخرٌجٌن و الخرٌجات العاملٌن حسب المحافظة:.8جدول 

  
اكضش يٍ 

 ػ150-86 ػ484
66-

 ػ85
 98الم يٍ 

   ػ

 َبثهظ 55% 20% 23% 2% 100%

 انخهُم 69% 23% 6% 3% 100%

 ساو انهخ 50% 17% 24% 9% 100%

 انمذط 11% 24% 43% 22% 100%
200967الفئة المظللة تمثل فئة معدل االجر الٌومً بالمحافظة بحسب نتائج اإلحصاء المركزي الفلسطٌنً 

 

ٌُّب خترز ؤُيٖج اهـيل ؿوٓ خضرٖـبح خـخيد اهضد اٝدٌٓ هورّاخة ّخّفٖر اهضيبٖج هوـبيوًٖ ّ اهـبيٞح فٕ شّق اهـيل. نيب 
ّر ّزارث اهـيل ّ ينبخة اهـيل فٕ اهيٌبػق هيخبتـج اهخرٖسًٖ ّاهخرٖسبح فٕ شّق اهـيل ّ ؼرّل ّخترز اُيٖج خفـٖل د

ؿيوِى، ّ كد اند اهيشئّهًٖ فٕ اهّزارث يً خٞل ّرضج اهـيل ؿوٓ اٌِى ٖشـّا هخّفٖر ترايز خضغتل ّخفـٖل اهيخبتـج يً 
 .5346-5344شخراخٖسٖج هوّزارث هٚؿّاى خٞل ترايز يخـددث ٖخى اهـيل ؿوِٖب، نيب اندح ؿوٓ ذهم اهخػج اٝ

ّنٌخبر هخدٌٕ اهرّاخة ّ هـيل تـع اهخرٖسًٖ ؿيل سزئٕ يً خٞل 
اهـيل ؿوٓ اهلػـج اّ تضنل يّشيٕ فلد ختًٖ اً ذٞذج ارتبؽ 
اهخرٖسًٖ ٖشِيّا تدخل اٙشرث، اٝ اً فبهتٖخِى ٖشِيّا تبكل يً 

%، 3>%، ;9% يً خغػٖج اضخٖبسبح اٙشرث اٙشبشٖج تّاكؾ )83
% فٕ نل يً يضبفؼبح ٌبتوس ّ اهخوٖل ّراى اهلل ؿوٓ اهخّاهٕ 96
% فٕ يضبفؼج اهلدس(.  نيب ّتٌٖح اهٌخبئز اٖغب اً ٌظل ؿدد 74ّ

شبؿج اشتّؿٖج ّاً ضّاهٕ رتـِى  73اهخرٖسًٖ/اح ٖـيوّا ٙنذر يً 
 شبؿج اشتّؿٖج.  73-64ٖـيل يً 

كتل اهخخرر ّ يخبتـج  اغبفج هيب شتق خترز ؤُيٖج اهخدرٖة اهيٖدإٌ
اهيدرتًٖ يً يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ هذهم ّادرار يب ٖخى 
اهخدرٖة ؿوَٖ فٕ شّق اهـيل غيً اهترٌبيز اهخدرٖتٕ ّ ذهم هخفـٖل 
اهرتػ يؾ اضخٖبسبح شّق اهـيل ّ اٛؿداد اهيٌبشة هوخرٖسًٖ ّ 

اهخدرٖة.  اهخرٖسبح هوخضغٖل فَٖ، نيب ّ اؿداد شّق اهـيل هوخـبيل يؾ
% يً اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح ضظوّا ؿوٓ 9:فلد تٌٖح اهٌخبئز اً 

% يٌِى شبؿدُى ُذا اهخدرٖة ؿوٓ اٖسبد 97خدرٖة كتل اهخخرر ّ اً 
فرظج اهـيل اّ اهخضغٖل اهذاخٕ اهضبهٕ هِى. ّكد ختًٖ يً خٞل 

ؿدى ّسّد يخبتـج سدٖج يً كتل يئششج اهيسيّؿبح اهيرنزث اً 
تضشة رفتج اهػبهة ّ  سـل اهفبئدث يخفبّخج اهيٌِٕ اهخدرٖةاهخـوٖى ّ
. فتٌٖيب اشخفبد اهتـع ّّفرح هَ فرط ؿيل، هى ٖوخزى ّ هى اُخيبيَ
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 ش على التوالً.458ش،433ش، ;.7:ش، :.5:نابلس و الخلٌل و رام هللا و القدس هً 

 ة لخرٌجٌن:ٌ: مسارات مهن5.1اطار 

خرٌج عمل فً نفس  قصة نجاح: سلٌمان:-

مكان تدرٌبه السابق، احب مهنته، وتم القبول 

بالعمل بمعاش متدنً كبداٌة واستطاع اثبات 

قدراته و مهاراته  بالرغم من المعٌفات التً 

واجهها،   واستطاع  التدرج فً المهنة 

والحصول على ثقة صاحب العمل،  ٌطمح 

 بانشاء مشروعه الخاص.

مل فً مجال : وجد عقصة خرٌج الكهرباء

التخصص، لكنه شعر باإلستغالل و عدم 

اإلستفادة من المعلومات فبحث عن عمل فً 

 مجال آخر .

آخر: لم ٌجد عمل فً  قصة خرٌج الكهرباء

مجال التخصص ) تمدٌدات كهربائٌة منزلٌة(، 

لكنه وجد فً مجال صٌانة الماكنات ) 

مرتبطة( وٌتم التدرب علٌها حالٌا وسٌستمر 

 بها.

: لم ٌجد عمل فً خصص اإللكترونٌاتخرٌج ت

مهنته وٌعمل مع والده فً كراج مٌكانٌكً، و 

لم ٌفكر فً تطوٌر نفسه فً مجال الكترونٌات 

 المركبات.
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 اهخدرٖة كتل اهخخرر ٖشبؿد اهخرٖز ؿوٓ اٖسبد فرظج ؿيل ٖشخفد اخرًّ. ّتبهخبهٕ اخفق اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح ؿوٓ اً
غرّرث يخبتـخِب تضنل تبهخبهٕ ؤندّا ؿوٓ ّشّق اهـيل،  ّخضلق خّافق انتر هرتػ اهخدرٖة تبهيِبراح اهيػوّتج يً كتل

ّ خّفٖر اهخإيًٖ اهٞزى هِب فٕ سيٖؾ ؤٌؼيج اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ هغيبً  سدٔ يً كتل يئششج اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ
بح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ؿدى خّفر خإيًٖ هوػٞة اذٌبء اهخدرٖة تٌٖيب اند اٙيبً ) ضٖد ذنر اضد اهـبيوًٖ فٕ يئشش

  .ؿبيوًٖ فٕ اٌؼيج اخرْ خّفر اهخبيًٖ هدِٖى( ّخدرٖة اهيدرٖتً ؿوٓ خٌفٖذُب

ّكد ؤند ؿوٓ ُذا اهسبٌة سيٖؾ اهيسيّؿبح اهيرنزث ّ اؿػٓ هِب ؤُيٖج خرٖسٕ اهخوٖل ّ اهذًٖ ٖخـرغّا هيٌبفشج ضدٖدث 
"اٖسبد اهـيل ٖنًّ ؿً ػرٖق األكبرة ؤّ يـبرف، اّ يً خالل خدرٖتٕ ؿٌدٍ فرط اهـيل ضٖد ذنر اهخرٖسًٖ: ّكوج 

ّاذتبح ّسّدٔ)خدرٖة يٖدإٌ اذٌبء يرضوج اهدراشج(، فرط اهـيل تبهشّق كوٖوج ٌخٖسج زٖبدث اؿداد اهخرٖسًٖ شّاء يً 
 اهخدرٖة اهيٌِٕ ؤّ اهسبيـبح ّاهيـبُد." 

ّكد ختًٖ يً خٞل اهولبءاح ّسّد يشبراح يٌِٖج يخخوفج اختـِب اهخرٖسًٖ تـد خخرسِى يخإذرًٖ تبٛضنبٝح اهخٕ ّٖاسِِب 
ٕ اهيٌِج خرنِب هؼرّل اهـيل اّ اهيـبص اّ ٛضخنبر ظبضة ف، ضٖد ختًٖ تـع يً ؿيل 5.1نيب ٖتًٖ اإلػبر اهخرٖز 

 وهناِى خسبٍ اهيٌِج اشخػبؿّا اٛشخيرار ّ اهخػّر، نيب ؼِرح اهضبسج  اهـيل هويـوّيبح. تٌٖيب ٌُبم اخرًٖ ٌخٖسج يّٖه
ؼِرح ضبسج خلدٖى اٝرضبد اهيٌِٕ فٕ اهيئششبح هوػوتج كتل اهخخرر ّ ذهم ٛؿدادُى هشّق اهـيل، ّهوخٖبراح ّاهيشبراح 

 خبضج ّاينبٌٖج خػّٖرُب. ّتـد اهخخرر هيٞئيج يِبراخِى يؾ اهفرط اهي اهيٌِٖج اهيخـددث، ّافبق اهـيل اهيشخلتوٕ.

ّفٖيب ٖخـوق تبهخخظظبح اند خرٖسّا ّ خرٖسبح خخظظبح اٛخظبٝح ّ اٛهنخرٌّٖبح ؿوٓ غـل فرط اهـيل، 
ّيٌبفشج خرٖسٕ اهنوٖبح ّ اهسخيـبح هِى، ّؿوٓ اً اهضرنبح اهنتٖرث اهـبيوج فٕ يسبل اٛخظبٝح خّؼل اهخلًٌٖٖ فلػ فٕ 

ؽ ؿوٓ اهيِبراح اهخٕ خّفرُب اٌؼيج اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ. ّ ُذا يب ؤند ؿوَٖ اهولبء اهيسبل اهيٌِٕ دًّ يـرفج اّ اػٞ
يؾ خوم اهضرنبح. ييب ٖخػوة هلبءاح خّؿٖج تِذا اهيسبل يؾ اظضبة خوم اهضرنبح. نيب اند يدٖر يدرشج ظٌبؿٖج اً 

ارس اهظٌبؿٖج ٝ خنفٕ هوـيل ّهنً خضخبر يِبراح خرٖسٕ يًِ اٝهنخرٌّٖبح ّاٛخظبٝح ّخنٌّهّسٖب اهيـوّيبح يً اهيد
. ييب ٖخػوة يراسـج هوترايز اهخدرٖتٖج ّ اديبر يِبراح اهخضغٖل اهيػوّتج يً اهػبهة اً ٖنيل خـوٖيَ فٕ اهنوٖج اّ اهسبيـج

غيً اهٌؼبى ّ خػّٖر اهٌؼبى اهخـوٖيٕ ّ اهخدرٖتٕ هٖٞئى خّكـبح اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح يً اٛهخضبق تبهيئششبح ّ 
 اهخخظظبح.

، ّ ٖضخبر فٕ يسبل خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح ّاهنيتّٖخر اهيِبراح اهينخشتج فٕ اهدراشج فٖر نبفٖج ّٝ خدؿى اهـيل فٕ اهشّق
اهٌبسضًٖ يٌِى فٕ شّق اهـيل ٝشخيرار خػّٖر اهذاح اّ اشخنيبل اهخـوٖى، ّ ُذا ٖػرش اُيٖج اٖسبد اهٖبح ٝشخيرار يخبتـج 

 اهخػّر اهشرٖؾ ّادخبهِب ؿوٓ اهترايز اهخدرٖتٖج فٕ اهيسبٝح اهيذنّرث، نيب ّرفؾ كدرث اهػبهة ؿوٓ اشخيرار اهخـوى. 

اهخرٖسبح يضدّدٖج اهخخظظبح ّ اهيِبراح اهخٕ ٖخى اهخدرٖة ؿوِٖب فبهشّق ٖضخبر هويزٖد يً  ّتبهيلبتل ذنر اهخرٖسًٖ ّ
 اهخخظظبح ّ اهيِبراح.

ّكد ذنر اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح اٝضنبٝح اهخٕ ٖـبٌّا يٌِب اذا ارادّا اشخنيبل خـوٖيِى، فتـغِى ٖرفع يً اهسبيـبح 
ؿدد كوٖل يً شبؿبح اهنوٖج فلػ.  ّاهتـع اٙخر ٖغػر ٛنيبل خـوٖيَ  ّٖضخبر ٛنيبل اهنوٖج هٜهخضبق تِب، ّ ٖضشة هَ



         األساسٌة العمل مستوٌات ضمن المدّربة العاملة القوى من والنوعٌة الكمٌة التدرٌبٌة اإلحتٌاجات دراسة

فلسطٌن فً والتقنً المهنً والتدرٌب التعلٌم دعم -البلجٌكً المشروع  

67 
 

فٕ يسبل ؤخر فٖر خخظظَ، ّ كد اند اهنذٖر يٌِى نيب تٌٖح اهٌخبئز اٌِب يخرر يً اهتػبهج ّػرٖلج هخضشًٖ فرط 
 اهضظّل ؿوٓ ؿيل.

ششبح اهـبيج ّ اهخٕ ٝ خّؼفِى تـد اغبفج هيب شتق ؤندح خرٖسبح يسبٝح ادارث اهينبخة اً اهخدرٖة اهـيوٕ ٖخى فٕ اهيئ
اهخخرر ّ تبٝخط اهضنّيٖج يٌِب، فتبهٌؼر هّاكؾ اهخّؼٖل فٕ اهلػبؽ اهضنّيٕ ّاهذٔ ضنل يضغل اشبشٕ هخرٖسٕ اهـدٖد 

،  اظتضح فرط اهخضغٖل فَٖ يخدٌٖج فٖيب تـد ّ تبٝخط فٕ اهشٌّاح 5333-8>>4يً اٌٙؼيج اهخـوٖيٖج فٕ اهشٌّاح 
ٌشسى يؾ يب ػرضخَ اهخرٖسبح فٕ اهيسبل، ييب ٖئند ؿوٓ غرّرث اخخٖبر ينبً اهخدرٖة هٖٞئى شّق اهـيل اٙخٖرث ّ ُذا ٖ

 اهيخبش هخّؼٖل اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح.    

اهٌؼرث اهدٌّٖج يً كتل اظضبة اهـيل هيٌِج اهشنرخبرٖج ّخضيٖل يً ٖـيل فٕ ُذا اهيسبل اؿيبل هٖس نيب ذنرح اهخرٖسبح 
 . خٌؼٖل، اهغٖبفج،..اهخهِب ؿٞكج يذل اه

 اغبفج هيب شتق ؤندح اهخرٖسبح ؿوٓ اٛضنبٝح اهخبهٖج اهخٕ ٖـبٌّا يٌِب:

ؿدى خلتل شّق اهـيل هوفخٖبح فٕ اهيسبٝح كٖد اهدراشج ) يب ؿدا ادارث اهينبخة( ّ اهخٕ خـختر فٖر خلوٖدٖج هتـع  .4
، ّ (ٖلتل خرٖسبح اهخدرٖة اهيٌِٕ تشِّهج)اهشّق ٝ فلد ذنرح اضدْ اهخرٖسبح يً يضبفؼج اهخوٖل:  ،اٝشّاق

 اغبفح اخرٖبح اٌَ ٖخى رفغًِ هنًٌِّ فخٖبح ييب ٖغػرًُ ٛنيبل خـوٖيًِ.

 ز فٕ اهراخة تًٖ اهخرٖز ّاهخرٖسج نيب ذنرح اهخرٖسبح فٕ اهيسيّؿج اهيرنزث فٕ راى اهلل.اهخيٖٖ .5

ٛشٌبد دخّل اهٌشبء هشّق اهـيل. نيب ٖئند  اً ُذًٖ اهـبيوًٖ ٖئند ؿوٓ غرّرث ّغؾ اهشٖبشبح ّ اهترايز اهيخخظج
 غرّرث اهـيل ؿوٓ خػّٖر اهخضرٖـبح ّ اهلّاًٌٖ اهخٕ خغيً ؿدى اهخيٖٖز فٕ شّق اهـيل. 

 ذنر تـغًِ يً خٞل اٛشخيبرث ّ اٛضنبٝح اهشبتلج شبؿبح اهـيل اهػّٖوج ّ تٖئج اهـيل ّاهيشئّهٖبح اهـبئوٖج.ّ نيب

أُ٘ اٌخذِبد اٌّطٍٛثخ ِٓ  -ٛظ١ف اٌخش٠غ١ٓ ) الزشاؽبد اٌخش٠غ١ٓرط٠ٛش دٚس اٌّؤعغبد ٌض٠بدح ر 5.7

 ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ(

% يً اهخرٖسًٖ ّاهخرٖسبح ؿوٓ اً اخخٖبرُى هوخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ نبً ظبئتب، ّكد خشبّح اهٌشة >;هلد ؤند 
اهخخظط اهيٌِٕ نبً ظبئتب، يؾ  ً اخخٖبرُى% يً اهخرٖسًٖ ّاهخرٖسبح ؿوٓ ا>;هوخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح. تٌٖيب ؤند 

% خرنز فٕ يضبفؼج اهخوٖل ّاهلدس. ّخٌشسى ُذٍ اهٌخٖسج يؾ ٌشة اهتػبهج تًٖ 9;خراسؾ ػفٖل فٕ ٌشة اهخرٖسبح اهٓ 
اٌٛبد اهيرخفـج فٕ نوخب اهيضبفؼخًٖ. نيب خرنزح فٕ يًِ ظٖبٌج اهضبشّة ّاهشنرخبرٖب ّ اٝسِزث اهينختٖج ّ ُذا ٌٖشسى 

 يً اهخلرٖر(.  8.7اكؾ اهخضغٖل هوخرٖسًٖ تضشة اهيًِ ) راسؾ يؾ ّ

ّتبهرفى يً اً فبهتٖج اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح يٌشسيًٖ يؾ كرارُى اهذٔ اخخذٍّ تبهخّسَ هوخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّ 
% ؼً اً اهخـوٖى  :% فلػ يً خّكـبخِى، ّ اً 83% يٌِى ارخإح اً اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ هتٓ 67هوخخظط، اٝ اً 

 اهخدرٖة اهيٌِٕ نبً غـٖفب. 
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اهٌشة ّكد اٌخفغح ُذٍ 
هوخرٖسبح ّارخفـح 
هوخرٖسًٖ نيب ٖتًٖ اهضنل 

. ّ خإذرح اهٌشتج :8.4
اٖغب تضشة اهيضبفؼج، 
ضٖد ارخفـح ٌشة خوتٖج 

% اّ انذر 8:اهخّكـبح ل 
% هدْ يضبفؼج 8:هوخسبّز 

 اهخوٖل تٌٖيب اٌخفغح 

 : يدْ خوتٖج اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ هخّكـبح اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح:8.4اهضنل ركى 

 
 

 .68% فٕ تبكٕ اهيضبفؼبح83هضّاهٕ 
% يً اهخرٖسًٖ >9ّكد ختًٖ اً 

ّاهخرٖسبح ٖرفتّا تبٛشخفبدث يً خديبح 
يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّسزء 
يٌِى اشخفبد يٌِب شبتلَب نيب ٖتًٖ اهضنل 

. ّكد خٌّؿح خوم اهخديبح هخضيل  ;8.4
 ث فٕ يسبٝح .اهخدرٖة ّ رفؾ اهنفبء4

 
 : اشخفبدث اهخرٖز يً خديبح يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ;8.4اهضنل 

 
 ِى. يشبؿدخ7 اٝضنبٝح،  هٜسخيبؽ ّ ٌلبص ِىدؿّخ 3.،ؿوٓ اهيشخسداح اهيخـولج تبهيٌِج ِى. اػٞؿ5 اهخنٌّهّسٖب اهضدٖذج

تبٛشخفبدث يً خوم اهخديبح اهٓ . ّؿٌد شئاهِى اهخفظٖوٕ ؿً خوم اهخديبح ارخفؾ يـدل اهرفتج ؿوٓ خضنٖل راتػج هوخرٖسًٖ
 ؤدٌبٍ. >8.4% ّهٖخّزؽ ؿوٓ اهخديبح اهيلخرضج نيب ٖختًٖ يً اهضنل ;:

 بح اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ يئششرفة تبٛشخفبدث يٌِب اهخرٖز/ث يً ٖشخفٖد يٌِب اّ ٖهخديبح اهخٕ : ا>8.4اهضنل
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 8.8راجع الجدول التفصٌلً فً الملحق   
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15% 14% 18% 

44% 41% 
49% 

34% 38% 
25% 

7% 7% 7% 

 التدرٌب كان ضعٌف / التعلٌم -4

 من توقعاتً % 50لّبى  -3

 من توقعاتً % 75لّبى  -2

 لّبى توقعاتً بالكامل -1

 أستفٌد منها حالٌاً 

 إستفدت منها سابقا        

 أرغب باإلستفادة  منها مستقبال       

 ال أرغب باإلستفادة  منها مستقبال       

36% 

33% 

69% 

14% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

 التدرٌب و رفع الكفائة فً مجاالت التكنولوجٌا الحدٌثة.1

 إطالعنا على المستجدات المتعلقة بالمهنة. 2 

 :دعوتنا لإلجتماع و نقاش اشكاالتنا  3. 

 مساعدتنا على تشكٌل رابطة للخرٌجٌن. 4 
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81% 

 أستفٌد منها حالٌاً  إستفدت منها سابقا       أرغب باإلستفادة  منها مستبقال        
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% يً اهخرٖسًٖ/اح ٖشخفٖدّا ضبهٖب يً 73ّكد ختًٖ اً فبهتٖج اهخرٖسًٖ/اح خرفة تبٛشخفبدث يً خوم اهخديبح. ّختًٖ اً 
 ترايز رفؾ اهنفبءث اّ يٌِى يً اشخفبد. 

% اشخفبدّا يً اٛغػٞؽ ؿوٓ اهيشخسداح ّضّاهٕ اهرتؾ خيح دؿّخِى هٜغػٞؽ ؿوٓ يضبنوِى. 63نيب اً ضّاهٕ 
% يٌِى. اً ُذٍ اهٌخبئز خخّافق 4;ى اشخفبدّا يً يشبؿدث اهيئششبح ؿوٓ خضنٖل راتػج تٌٖيب ترفة تذهم ّضّاهٕ ؿضرُ

 يً اهخلرٖر. 7.45يؾ ٌخبئز اهيئششبح ّ يب خلديَ ّخرفة تخلدٖيَ هوخرٖسًٖ نيب تًٖ اهضنل 

 خالطخ ٔزبئظ اٌخش٠غ١ٓ ٚ اٌخش٠غبد

دّر  َ ٝ ٖسة اً ٖلخظرؿوٓ اٌ ل سزء ُبى يً اهدراشج اهنوٖج(دراشج اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح )ّاهخٕ خضنؤندح ٌخبئز 
يئششبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ اهفوشػٌٖٖج ؿوٓ اهخدرٖة ّاهخـوٖى اهيٌِٕ، تل ٖسة اً ٖخـداٍ هورتػ اهيخّاظل هويخدرة/ث 

اهخرٖسًٖ/اح يؾ  يؾ شّق اهـيل هظبهص رفؾ فرط اهخضغٖل ّ اهخضغٖل اهذاخٕ هوخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح، نيب غرّرث رتػ
 ترايز اٛشٌبد اهيخخوفج ّ اهخٕ ٖضخبسِب اهخرٖز/ث. ّغرّرث اشٌبد اهخرٖسبح هدخّل شّق اهـيل.

 نيب اندح اهٌخبئز ؿوٓ غرّرث خػّٖر اهترايز اهخدرٖتٖج هخضيل:

 يِبراح يرختػج تبضخٖبسبح شّق اهـيل تبشخيرار .4

 يِبراح ضٖبخٖج .5

 يِبراح رٖبدٖج ّ ادارٖج .6

 يرختػ تشّق اهـيلخدرٖة ؿيوٕ  .7

 خدرٖة يٖدإٌ ييٌِز ّخخى يخبتـخَ ّٖئدٔ هوخػّٖر .8
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  ؽبعخ عٛق اٌؼًّ اٌى١ّخ ٚ إٌٛػ١خ ٌٍمٜٛ اٌؼبٍِخ اٌّذسثخ: أ -غبدطاٌفظً اٌ 6

 ّادارث اهينبخة،  خنٌّهّسٖب اهيـوّيبحّاٝخظبٝح، ّاٝهنخرٌّٖبح، ّاهنِرتبء، كٖد  اهدراشج خضيل:  يسبٝح اهلػبؿبح ّاه
ػ اهيًِ فٕ اهيسبٝح اهيذنّرث فٕ كػبؿبح اكخظبدٖج يخخوفج نيب ٌّٖلشى يسبل اهـيل تِب اهٓ "يتٖـبح، ظٖبٌج، ّخرخت

يـبٖرث ّ خرنٖة، اٌخبر، ّيسبٝح خديٖج يخخوفج". ّكد خى خلشٖى اهـيل تنل يً اهلػبؿبح كٖد اهدراشج اهٓ يًِ يضددث 
 . ..2تضشة اهخظٌٖل اهيـٖبرٔ هويًِ نيب ختًٖ فٕ اهيوضق 

رٛص٠غ اٌؼ١ٕخ: رٛص٠غ إٌّشآد اإللزظبد٠خ 6.1
69

 

فٕ يضبفؼبح ٌبتوس ّاهخوٖل يٌضبٍ  222خى اشخِدال 
يّزؿج ؿوٓ فٕ يضبفؼج اهلدس،  122ّ راى اهلل ّ

اهلػبؿبح كٖد اهدراشج ّغيً اهيًِ اهيٌغّٖج خضح 
 1156اهـٌٖج . ّكد ضيوح نل يٌِب تضنل ؿضّائٕ

فٕ ٌبتوس ّ اهخوٖل  222)يّزؿج  اكخظبدٖج يٌضإث
فٕ اهلدس(. ّكد ختًٖ اً  123فٕ راى اهوج ّ  221ّ

فبهتٖج خوم اهيٌضأح ّاهخٕ خى اشخِدافِب تضنل 
%، نيب ختًٖ 85ؿضّائٕ يٌضأح كػبؽ خبط تّاكؾ 

%( ايب فردٖج اّ ؿبئوٖج، 66اً فبهتٖج اهيٌضأح ) 
. ُّّ يب 52221ّاهضنل  52222نيب تًٖ اهضنل 

ؾ اهيٌضأح اٛكخظبدٖج فٕ اٝراغٕ ٖـنس ّاك
ؿدد اهفوشػٌٖٖج. نيب خفبّح خّزٖؾ اهيٌضأح تضشة 

رتـِب يٌضبح خـيل يٌذ  هٖضنل شٌّاح ؿيل اهيٌضإث
 22% يٌِب خـيل يٌذ 35شٌج اهٓ ذٞد شٌّاح ّ 

  .52222شٌّاح اّ ؤنذر، نيب ٖتًٖ اهضنل 

خّزؽ اهيٌضأح ؿوٓ  52223نيب ٖتًٖ اهضنل 
ج هولػبؿبح كٖد اهدراشج.  ضٖد اهيسبٝح اهيخخوف

ختًٖ ؿيل فبهتٖخِى تيسبٝح اهظٖبٌج ّ اهيتٖـبح 
ّاهخديبح ) خرنٖة ّخيدٖد ّ ؿبيج( ييب ٖـنس 
اهّاكؾ اٛكخظبدٔ ّّاكؾ اهلػبؿبح كٖد اهدراشج نيب 
تٌِٖب اهفظل اهذبٌٕ يً اهدراشج.ّكد خّزؿح اهـٌٖج 

%، 22%،63ؿوٓ يدٌٖج، تودث، كرٖج، يخٖى تّاكؾ )
 % ؿوٓ اهخّاهٕ(. ّخّزؿح ؿوٓ ضيبل %2، 23

 : خّزٖؾ اهيٌضأح تضشة يونٖج اهيٌضإث9.4.4اهضنل           

 
 : خّزٖؾ اهيٌضأح تضشة اهّغؾ اهلبٌٌّٕ هويٌضإث9.4.5اهضنل 

  

ؿدد شٌّاح ؿيل اهيٌضإثخّزٖؾ اهيٌضأح تضشة : 9.4.6اهضنل 

 
 :مجاالت عمل المنشؤة/ ة للمنشؤةٌالخدمات الرئٌس 9.4.7الشكل 
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 9.4توزٌع العٌنة بالتقصٌل و حسب المحافظة فً الملحق   
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%، 48%، 11ّشػ ّسٌّة اهيضبفؼبح ) تّاكؾ 
  % ؿوٓ اهخّاهٕ(.28

خّزؽ اهيٌضبح ؿوٓ اهلػبؿبح  52224 ّٖتًٖ اهضنل 
اهيخخوفج ّاهخٕ خّؼل اهيًٌِٖٖ كٖد اهدراشج فٕ اهيًِ 

، ّ تـع خوم اهيٌضأح ٖـيل تضنل يتبضر اهيخخوفج
ّٖؼل  فٕ اهلػبؿبح كٖد اهدراشج ّ تـغِب اٝخر

ؿيبهج يدرتج يً اهلػبؿبح فٖد اهدراشج نيب ٖتًٖ 
تفرؽ ’ اهضنل. نيب خّزؿح ؿٌٖج اهيٌضأح ؿوٓ يٌضب

 %(.15%( ّ يٌضإث ٙنذر يً فرؽ ) 63ّاضد ) 

 القطاع/ المجال الذي تعمل به المنشؤةتوزٌع المنشآت بحسب  9.4.8الشكل 

 

اغبفج هٞشخيبرث ج اهـبيوج غيً اهلػبؿبح ّاهيضبفؼبح اهيشخِدفج. ّتبهخبهٕ ضنوح اهـٌٖج ؿٌٖج ييذوج هويٌضبح اٛكخظبدٖ
يٌضإث، خى ؿلد ارتـج يسيّؿبح يرنزث يؾ اظضبة اهـيل فٕ اهيضبفؼبح اهيخخوفج  2225اهخٕ خيح خـتئخِب يً كتل ال 

 .1 ركى ٖتًٖ اهيوضقنيب ضغرُب ييذوًٖ ؿً اهلػبؿبح اهيخخوفج، 

 اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ ٚ اٌزمٕٟ ٚ اٌغٕظرفظ١ً اٌؼّبٌخ ٚرٛص٠ؼٙب ثؾغت خش٠غٟ  6.2

 رفظ١ً اٌؼّبٌخ ػبَ 6.2.1

% يً اهيٌضبح خّؼل 74ختًٖ اً 
% يً 13ؿبيوًٖ ذنّر، تٌٖيب 

ّختًٖ اً اهيٌضأح خّؼل اٌبد. 
% يً اهيٌضبح اهخٕ خّؼل ذنّر 47

خّؼل خرٖسٕ خـوٖى ّ خدرٖة يٌِٕ. 
% يً اهيٌضأح اهخٕ خّؼل 32ّ اً 

اٌبد خّؼل خرٖسبح خـوٖى ّ خدرٖة 
اهٌخبئز  ٖتًٖ اهخّزٖؾ اهٌشتٕ ّيٌِٕ. 

 2اً فبهتٖج اهيٌضأح خّؼل اكل يً 
نيب اً اهٌشة  ؿبيٞح ؿبيوًٖ اّ

درٖة اٝؿوٓ هخرٖسٕ اهخـوٖى ّ اهخ
اهيٌِٕ ٖـيوًّ فٕ خوم اهيٌضأح. ّ 
ختًٖ اهٌخبئز خلبرة ُذٍ اهٌخبئز فٕ 
سيٖؾ اهيضبفؼبح اهيشخِدفج نيب ٖتٌِٖب 

، يؾ ازدٖبد تٌشة  521اهيوضق 
اهيٌضأح اهخٕ خّؼل انذر يً ذٞد 

 ؿبيوًٖ فٕ يضبفؼخٕ راى اهلل 

اهـبيٞح هدِٖب ّضشة ؿدد اهـبيوًٖ ّ فئج : اهخّزٖؾ اهٌشتٕ هويٌضأح ضشة 9.5.4اهضنل 
 ؿدد خرٖسٕ ّ خرٖسبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ يً اهـبيوًٖ ّ اهـبيٞح هدِٖى

 
: ؿدد اهيٌضأح ضشة فئج ؿدد اهـبيوًٖ ّ اهـبيٞح هدِٖب ّضشة ؿدد خرٖسٕ ّ 9.5.4اهسدّل 

 خرٖسبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ يً اهـبيوًٖ ّ اهـبيٞح هدِٖى

ػذد اٌؼب١ٍِٓ  

فٟ 

 ّٕشؤح/روٛساٌ

ػذد اٌؼبِالد 

فٟ 

 إٌّشؤح/أبس

ػذد خش٠غٟ 

اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ /اٌزوٛس

ػذد خش٠غبد 

اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ/االٔبس
 89 446 196 621 3-1إٌّشؤح اٌزٟ رٛظف 

 9 42 33 138 5-4 إٌّشؤح اٌزٟ رٛظف

 2 20 18 76 10-6رٛظف إٌّشؤح اٌزٟ

 2 19 1 36 20-11رٛظف إٌّشؤح اٌزٟ

 21 رٛظف إٌّشؤح اٌزٟ

 فبوضش
68 13 20 11 

  113 547 261 939 اعّبٌٟ

 كهرباء

 الكترونٌات

 اتصاالت

 انظمة معلومات

 انشطة تجارٌة

 الصناعة

 التعلٌم

 الصحة

 انشطة خدمٌة

23% 

22% 

17% 

13% 

8% 

5% 

1% 

1% 

9% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

عدد العاملٌن 
فً 
 ذكور/المنشؤة

عدد العامالت 
فً 
 اناث/المنشؤة

عدد خرٌجً 
التعلٌم 
والتدرٌب 
المهنً 

 الذكور/

عدد خرٌجات 
التعلٌم 
والتدرٌب 

 االناث/المهنً

 فاكثر 21

11-20

6-10

4-5

 3-1المنشؤة التً توظف 
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ضخط غيً اهيًِ ّ اهلػبؿبح خضح  3774يٌضإث اكخظبدٖج خضح اهدراشج خّؼل  2225ّاهخوٖل. ّكد تٌٖح اهٌخبئز اً ال 
ؿبيوًٖ هويٌضإث ّفبهتٖخِب  4، تيـدل اكل يً  52222اهدراشج نـيبهج يٌِٖج ) خرٖسًٖ يًٌِٖٖ اّ فٖرُب( نيب ٖتًٖ اهيوضق 

 نيب ختًٖ اؿٍٞ ّ ُذا ٖخٞئى يؾ ّاكؾ اهيٌضأح اٛكخظبدٖج اهفوشػٌٖٖج نيب فظوَ اهفظل اهذبٌٕ يً اهخلرٖر.  4خّؼل اكل يً 
 فظ١ً اٌؼّبٌخ ٚرٛص٠ؼٙب ثؾغت خش٠غٟ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ ٚ اٌزمٕٟ ر 6.2.2

خّؼل  225خّؼل خرٖسٕ ّ  436ّكد خّزؿح اهيٌضأح اهخٕ خّؼل خرٖسٕ اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّ اهخفٌٕ ) 
ً يشخّْ، ّاً خرٖسبح( ؿوٓ اهيشخّٖبح اهيخخوفج، ّٖختًٖ اً اهنذٖر يً خوم اهيٌضأح خّؼل خرٖسًٖ ّ خرٖسبح ٙنذر ي

خيس خوم اهيٌضإح ٝ خـرل اهيشخّْ اهذٔ خخرر يٌَ اهيٌِٕ هدِٖب، ّ ٖرختػ ذهم تبؿخيبد اهيِبرث ّ اهنفبٖج فٕ اهخّؼٖل 
 هويًٌِٖٖ ّ هٖس تبهغرّرث اهضِبدث نيب تًٖ اظضبة اهـيل.

ّكد ختًٖ اً ؿدد اهـبيوًٖ يً 
اهيشخّٖبح اهيخخوفج هوخـوٖى 

 215ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ٖخراّش يً 
يً اهيٌضإح اهخٕ خـرل  624اهٓ 

يشخّٖبح خرٖسِٖب. اؿُٞب اؿداد 
ضِر  22خرٖسٕ اهخدرٖة اهيٌِٕ 

اهٓ شٌخًٖ. ّاكوِب اهخدرٖة اهيٌِٕ 
 اهذٔ ٖلل ؿً شخج اضِر. 

خرٖسٕ خـوٖى ّخدرٖة يٌِٕ ّخلٌٕ تضشة  اهـبيوًٖ اهيدرتًٖ يً: ؿدد 52121اهضنل 
 70اهيشخّْ

 
هوخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ٖتوغ ٌظف  اهخرٖسًٖ اهيًٌِٖٖ ّ اهخلًٌٖٖ غيً اهيشخّٖبح اهخيسّتبهخبهٕ ختًٖ اً يـدل  

اهـيبهج اهيٌِٖج اهيخّاسدث فٕ اهيئششبح كٖد اهدراشج، ّ اً اهـبيوًٖ اهيًٌِٖٖ غيً اهيشخّٖبح اهذالد اٗشبشٖج )تضشة 
ّكد ختًٖ اً يـدل اهخرٖسًٖ اهـبيوًٖ غيً  .71دراشج( ٖتوغ ذود اهـيبهج اهيٌِٖج اهيخّاسدث فٕ اهيئششبح كٖد اه4.1اػبر 

 هويٌضإث اهخٕ خّؼفِى. 2.5اهيشخّٖبح االشبشٖج هوخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ٖتوغ 

%   يً 1722ّكد ختًٖ اً 
اظضبة اهـيل ُى خرٖسٕ 
ّ خرٖسبح يٌِٕ غيً 
اهيشخّٖبح اٗشبشٖج ) 
خّسِٖٕ ّ اكل تخإُٖل 

(، ّ 322ضشة اػبر -يٌِٕ
 % يً اظضبة اهـيل 47اً 

 : اظضبة اهـيل يً خرٖسٕ يشخّٖبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ّاهخلٌٕ تضشة اهيشخ52122ّْاهضنل 
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 . مالحظة من الممكن ان توظف المنشآه الواحدة أكثر من مستوى7.4مستوٌات التعلٌم و التدرٌب المهنً المعتمدة بحسب اإلطار   
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اخذٌن بعٌن اإلعتبار خمس الذٌن ال ٌعرفوا المستوى نسبة الى عدد العاملٌن المهنٌٌن المدربٌن  9.5تم حساب النسبة من عدد العاملٌن فً الشكل   

 .8;;7حٌث بلغ العدد اإلجمالً لها  9.6.4ٌن فً العمود األول لجداول ملحق المسجل

126 

168 

715 

299 

319 

351 

 تدرٌب مهنً أقل من ستة أشهر    -1 

 أشهر   10-6تدرٌب مهنً  -2 

 سنة 2شهر إلى  11تدرٌب مهنً  -3 

   سنة 2تعلٌم مهنً  -4 

 (  سنة فوق التوجٌهً 2) تعلٌم تقنً   - 5

   مهندس تطبٌقً -6 

66 

50 

64 

133 

133 

195 

 تدرٌب مهنً اقل من ستة اشهر

 اشهر 10-6تدرٌب معنً من  

 سنة 2شهر الى  11تدرٌب مهنً  

 سنة 2تعلٌم مهنً 

 "(فما فوق التوجٌهً 2)تعلٌم تقنً 

 مهندس تطبٌقً
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شخّٖبخَ اهيخخوفج. ييب ٖتًٖ ارختبػ يخرسبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ يؾ شٖبشبح خفـٖل شّق اهـيل ّ تيُى خرٖسٕ اهٌؼبى 
 اهخػّٖر اٝكخظبدٔ. ّ خّافلِب يؾ ػيّضبح اهخرٖسًٖ ّ اُٗبهٕ ّ اهػوتج اهيخسًِٖ هوخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ.

% يً اظضبة اهـيل 45ّكد تٌٖح اهٌخبئز اً 
يً يئششبح اهخـوٖى ٖفغوّا خّؼٖل خرٖسًٖ 

% يٌِى ٖفغوّا 35ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ّاهخلٌٕ، ّ اً 
اهضبظوًٖ ؿوٓ اهخترث يً اهشّق دًّ اهضبسج ًٗ 
ٖنًّ خرٖسب. ّكد خفبّخح ُذٍ اهٌخٖسج تضشة 
اهيضبفؼج، ضٖد ختًٖ ارخفبؽ خفغٖل خّؼٖل 

% خوخِب راى 58اهخرٖسًٖ فٕ يضبفؼج اهخوٖل اهٓ 
بفؼج ٌبتوس اهٓ %، ّ اٌخفبغِب فٕ يض52اهلل 
 %. ّكد تًٖ اظضبة اهـيل اشتبة خفغٖوِى32

: يدْ خفغٖل اظضبة اهـيل خّؼٖل خرٖسًٖ يً يئششبح 52123اهضنل 
 اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّ اهخلٌٕ ضشة اهيضبفؼج

 
 اُيِب ّ انذرُب خنرارا. 522اّ ؿدى خفغٖوِى خّؼٖل اهخرٖز اهيٌِٕ، ٖتًٖ اػبر

 يلبرٌج يؾ فٖر اهخرٖسًٖ خّؼٖل خرٖسًٖ يً يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّ اهخلٌٕغٖل اهيٌضأح : اشتبة خف522اػبر ركى 
 اشتبة خفغٖل اهيٌضأح خّؼٖف اهخرٖسًٖ

  االؿخيبد ؿوَٖ انذر يً تدًّ خترٍّاشِل فٕ اهخـبيل 
  ٍاالسر اكل يً ظبضة اهختر 
 اهخـبيل يؾ اهخنٌّهّسٖب 
  يـوّيبح ضدٖذَ ّٖيخوماهخـوٖى يخػّر 
  َدراشاهالػالؿَ ؿوٓ ٌّؽ االسِزث خالل 
 اهخوفٖج اهٌؼرٖج يّسّدث ّ يؾ اهخترث خزداد اهلدراح 
  :اهيخبتـَ اهـيوَٖ فٕ اهخخظظبح اهلدرث ؿوٓ اشخيرار اهخـوى

 اُى ضٖئ 
 اهلدرث ؿوٓ خـوى ػرٖلج اهيٌضإث ّ اٌؼيخِب 
 ّسٕ يسبالح اهـيل خخػّر ّ تضبسج هيً ٖفِى اهخػّر اهخنٌّه 
 الٌَ اكدر ؿوٓ اهخضوٖل ّاالشخٖـبة 

اشتبة خفغٖل اهيٌضأح خّؼٖف غٖر اهخرٖسًٖ/ اّ ؿدى خّؼٖف 
 اهخرٖسًٖ 

 اهخترث غٖر نبفٖج هدِٖى 

 خرٖز ال ٖـرف فٕ اهضٖبث اهـيوٖج ٖـرف ٌؼرٖب فلػاه 
 اهلدرث ؿوٓ االٌخبر ّاهـيل افغل يً اهخرٖز 

 ّتيب ُّ يّسّد فٕ اهشّق  خترٍ يخخظط تنل كػـَذّ اه 

 ٌخٖسج اهخترث افغل اهلدرٍ ؿوٓ اهخـبيل يؾ اهٌبس 
 كبدر ؿوٓ االٌخبر تضنل فّرٔ اهلدرٍ ؿوٓ اهـيل انذر ّ 

 تَ خّفر ؿوٌٖب ّكح ّسِدشيِبرث ينخ 
 خضيل غغػ اهـيل 

 ؿدى ارختبػ اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ تشّق اهـيل 

 ٌِٕػتٖـج اهـيل ال خضخبر هي 
 ٌُبم يً ذنر اٌَ ٝ ِٖيَ ؤِٖيب تل ِٖيَ اهلدرث ؿوٓ اهـيل ّ اٌٛسبز. ّاخرًٖ ذنرّا ؿدى كدرخِى ؿوٓ خّؼٖل اِٖيب ضبهٖب.  

اهخرٖز اهسدٖد ٖـختر ينشة هٜشخذيبر فَٖ هنٌَ/ُب فٖر كبدر ؿوٓ اٌٛسبز اهيتبضر اً  522ّتبهرفى يً ذهم تًٖ اٛػبر 
ٖد اهدراشج خخيذل تبٗػٞؽ ؿوٓ اهخنٌّهّسٖب اهضدٖذج ّ اهلدرث كلّيبح ُبيج هوخخظظبح ٌخٖسج هٌلط اهخترث، هنً هدَٖ/ُب ي
". خـختر ُذٍ اهٌخبئز فٕ فبٖج اُٗيٖج هخػّٖر اهترايز اهخترٍ يؾ اٖٝبى خخّاسد ّخنخشةؿوٓ اهخػّر، فنيب ذنر اضدُى " 

نيب اً اهخدرٖة فٕ شّق اهـيل كتل اهخخرر فٕ  .اهخدرٖتٖج هٖخٞئى يؾ يخػوتبح اهـيل ّ اهشّق ّ انخشبة يِبراح اهخـوى
 فبٖج اُٙيٖج هشد اهذغرث اهيخـولج تخّؼٖل اهخرٖز.

 اجمالً القدس رام هللا الخلٌل نابلس

40% 

69% 63% 
51% 56% 

 ة على الخبرة من سوق العمل/ة، و حاصل/لٌس خرٌج 

 خرٌج من مإسسات تعلٌم و تدرٌب مهنً و تقنً 
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اهوغج اٌٛسوٖزٖج ّ كراءث  نيب ذنر تـغِى سّاٌة اهٌلط فٕ اهخرٖسًٖ ؿٌد اهخّؼٖل ّ اهخٕ خنيً فٕ ؿدث سّاٌة يٌِب
ٖج ّ اهيٖداٌٖج ّ خوم اهيخـولج تيسبل اهـيل اهيضدد هويٌضإث، ٌلط اهختراح اهـيو، اهيِبراح اٝدارٖج ّ اهخشّٖلٖج ، اهنخبهّر

 اسراءاح اهشٞيج اهـبيج، ّ يـرفج تـع اهخسِٖزاح ّ اهيـداح اهيشخخديج فٕ اهشّق، اهلدرث ؿوٓ خػتٖق اهٌؼرٔ، غـل
َ ّ ؿٞكبخَ، ُّّ يـرفج تٖئج اهـيل ّاضخراػبخاهخترث ّٔ ؤّ اهـيل خضح اهغغػ ّ ٌلط اهيرٌّج، خضيل اهيشئّهٖج اهخـبيل 

 يب ّٖفرٍ خدرٖة ينذل فٕ شّق اهـيل كتل اهخخرر ّ يٞئيج اهترايز اهيٌِٖج يؾ اضخٖبسبح شّق اهـيل.

ّؿٌد خخٖٖر اظضبة اهـيل يب تًٖ خرٖسٕ يًٌِٖٖ ضدٖذٕ اهخخرر ّ يًٌِٖٖ يؾ خترث اّ فٖر خرٖسًٖ يؾ خترث اّ تدًّ، 
% يً 52وج ّرتؾ يٌضبح اهلدس  خفغل خرٖسًٖ ضدٖذٕ اهخخرر ّاً ختًٖ اً ضّاهٕ ٌظل اهيٌضأح فٕ ٌبتوس ّ راى اه

، ّاً خفغٖل ضدٖذٕ اهخخرر يً اهيًٌِٖٖ ارختػ 521يٌضأح اهخوٖل خفغل خرٖسًٖ يًٌِٖٖ يؾ خترث. نيب تًٖ اهيوضق 
ًّ اً ٖلول ذهم يً تلبتوٖج اهخـوى ٗشوّة اهيٌضإث ّاهخوفٖج اهـويٖج ّ اهخنٌّهّسٖج نيب اٌخفبع اهراخة ؿً اظضبة اهخترث، د

 اُيٖج اخلبٌِى هويِبراح اهيػوّتج. 

% ؿً خوم اهظـّتج دًّ خفبّح ٖذنر 21ّؿٌد شئال اظضبة اهـيل اً نبٌح خّاسِِى يضنوج فٕ اٖسبد يًٌِٖٖ فلد ؤؿرة 
اٌٛذار تًٖ اهيضبفؼبح. ّ كد خرنزح ُذٍ اهظـّتج تـغِب فٕ يسبٝح يٌِٖج ضدٖذج ٝ ّٖسد خدرٖة نبفٕ هِب يذبل: اسِزث 

ّ اهضيبٖج، اّ ٌلط فٕ تـع اهخخظظبح هشّق اهـيل يذبل ػوة اهنخرٌّٖبح ظٌبؿٖج فٕ يضبفؼج اهخوٖل، نيب ختًٖ ّسّد 
هوٌلط  523ّ 522ٌلط فٕ يِبراح اهظٖبٌج ّ خضخٖط اهخول ّ يـرفج تتـع اهيسبٝح اهيخػّرث، ّشٖخـرع اهسزء 

 اهنيٕ ّ اهٌّؿٕ هويًِ ّ اهيِبراح تبهخفظٖل. 

 ً اٌؼّبٌخ ٚرٛص٠ؼٙب ثؾغت اٌغٕظرفظ١ 6.2.3
% يً يٌضإح راى 32% يًٌِ خرٖسبح اهٌؼبى. ّكد ختًٖ اً 32% يً اهيٌضإح كٖد اهدراشج خّؼل اٌبد، 13هلد ختًٖ اً  

% يً يٌضأح يضبفؼخٕ اهلدس ّ ٌبتوس خّؼل اٌبد 12% خّؼل ٌشبء يٌِٖبح، تٌٖيب يب ٖلبرة ال 18اهلل خّؼل ٌشبء ّ 
% يً 21%  يً يٌضأح ٌبتوس خّؼل ٌشبء يٌِٖبح. ّكد ختًٖ اً 22خّؼل يٌِٖبح، تٌٖيب % يً يٌضبح اهلدس 24ّ

 % يً اهيٌضأح خّؼل يٌِٖبح. 22يٌضأح اهخوٖل خّؼل ٌشبء ّ 

: اهيٌضأح اهخٕ هدِٖب ؿبيٞح، ّاهيٌضأح اهخٕ هدِٖب يٌِٖبح، ّاهيٌضأح اهخٕ هدِٖب اشخـداد هخّؼٖل 52121سدّل ركى 
 ) ؿدد ّ ٌشتج يً اسيبهٕ يٌضأح اهيضبفؼج( يٌِٖبح  ضشة اهيضبفؼج

  
 

 المحافظة    
 

 عامالت لدٌها التً المنشآت
 حالٌا إناث

 االعمال فً اناثا توظف التً المنشآت
 حالٌا( المهنٌة)الفنٌة

 فً اناثا توظٌف تنوي التً المنشآت
 مستقبال( المهنٌة)الفنٌة االعمال

 من   النسبة العدد
 المنشآت اجمالً

 من   النسبة العدد
 المنشآت اجمالً

 من   النسبة العدد
 المنشآت اجمالً

 %25 75 %10 31 %19 58 نابلس
 %33 99 %10 29 %12 37 الخلٌل

 %44 132 %29 87 %43 130 هللا رام
 %25 50 %15 30 %18 36 القدس
 %32 356 %16 177 %24 261 اجمالً
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اهشئال ؿً اهرفتج اهيشخلتوٖج هخّؼٖل ٌشبء يٌِٖبح ذنرح ذود يئششبح ّتبهرفى يً خّؼٖل خوم اهيئششبح هوٌشبء، ؿٌد 
% يً يٌضأح راى اهلل. ّخخّافق ُذٍ اهٌشة يؾ خدٌٕ ٌشة 33اهخوٖل اشخـدادُب هذهم، ّرتؾ يئششبح ٌبتوس ّ اهلدس ّ 

خّفر اهفرظج هوترايز اهخّؼٖل هخرٖسبح اهيٌِٕ تبٙخط فٕ يضبفؼج اهخوٖل، اٝ اً اشخـداد زٖبدث اهخّؼٖل هدْ اهيٌضأح 
 اهيشبٌدث اهخٕ خفخص اهيسبل ايبى اهيرؤث اهيٌِٖج هدخّل شّق اهـيل فٕ يضبفؼبح اهخوٖل ٌّبتوس ّ اهلدس.

ّكد تًٖ اظضبة اهيٌضأح اشتبة اشخـدادُى هزٖبدث ؿدد اٌٛبد اّ ؿدى اشخـدادُى فٕ اهسزء اهيخبش فٕ اٛشخيبرث، ضٖد ختًٖ 
 521خٕ خى ذنرُب يً كتل اهػرفًٖ خى خسيٖـِب ّخوخٖط اُيِب ّانذرُب خنرارا فٕ اػبر ركى اً ٌُبم اهـدٖد يً اٙشتبة اه

 ادٌبٍ.
 : اشتبة اشخـداد ؤّؿدى اشخـداد اهيٌضأح هزٖبدث ؿدد اٌٛبد521اػبر ركى 

 اشتبة اشخـداد اهيٌضأح هزٖبدث ؿدد اإلٌبد
  ًاهٌشبء افغل فٕ يسبل اهيتٖـبح ّ اهخـبيل يؾ اهزتبئ

 يؾ اهٌشبءّاهخضدد 
 )ًشبفخخص فرؽ ) اهفخبث خخـبيل يؾ اهزتبئ 
  اهٌشبء انذر دكج فٕ يسبل اإلهنخرٌّٖبح ّاهخـبيل يؾ األضِزث

 اهدكٖلج
 يً اهذنّر ؤسر اكل 
 ّ ذتبح انذر ) اكل ػيّضب يً اهذنر(اهخزاى انذر 
 ٌٖسضً فٕ األؿيبل اإلدارٖج ّ اهيضبشتٖج 
 ّؿٌدُى رغتَ فٕ اهخػّر اخلبً اهـيل 
  اهفخبث خدرس اهخخظط ّ تبهخبهٕ خشخػٖؾ اهلٖبى اظتضح

 تبهيِيبح
 ال فرق هدِٖى يب تًٖ ذنر ّ اٌذٓ اهيِى اهنفبءث 
  ضرػ خدرٖتِب ّاخلبٌِب هويِبرث ّّسّد خترث هدِٖبتشّٖؼف 
 )شٖبشج اهيٌضإث ؿدى اهخيٖٖز ) هويٌضأح اهنتٖرث 

 72اشتبة ؿدى اشخـداد اهيٌضأح هزٖبدث ؿدد اإلٌبد
  خشيص ) ّرص خبرسٖج، ينبً ظغٖر، دخّل تٖئج اهـيل ال

 تّٖح..() تبهذاح هيٌِج اهنِرتبء(
 ٌٕاإلٌبد ال ٖظوضً هوـيل اهيٖدا 
 )..ًػتٖـج اهـيل خضخبر هسِد ؿغوٕ ) اهنِرتبء، اهيخبز 
 ِٕال خخينً يً  ؼرّف اهـيل: اّكبح اهـيل ف 
 اهـيل فٕ خراسؾ فوً اّؼف اضدا 
  الً اهٌشبء هدِٖب اسبزث ايّيج ّشبؿبح رغبؿج 
  خّاسد اهيٌضإث فٕ ينبً ال ٖشيص تبإلخخالػ 
 اهخترث غٖر نبفٖج هدِٖى 

اٌٝبد انذر اتداؽ فٕ ّكد ضبز تٌد اهيتٖـبح ؿوٓ انذر اٝظّاح ضٖد ذنرٍّ اظضبة اهيٌضأح تبضنبل يخخوفج: يذبل: 
اهٌشبء ييخبزاح فٕ اشوّة اضخبر ٛكٌبؽ اهشٖداح ّاهٌشبء خشخػٖؾ ذهم،  ،اهخضدد ّاهيتٖـبح هوزتبئً ّهدًِٖ اشوّة اكٌبؽ

 . نيب ارختػ اٖغب هونذٖر يٌِى تبهخّشؾ، ضٖد ذنر تـغِى شبّؼل اٌبد ٌٌٕٙ شبخّشؾ اّ افخخص فرؽ سدٖد.اهـرع ّاهتٖؾ

اٌؾبعخ اٌى١ّخ ٌٍمٜٛ اٌؼبٍِخ اٌّذسثخ 6.3
73

 

اهلّْ اهـبيوج فٕ اهلػبؿبح اهخيس ّهوشٌّاح اهلبديج، ٖلّى اهخضوٖل تبهلبء يً ؤسل يـرفج اضخٖبسبح شّق اهـيل اهنيٖج يً 
. تبٝغبفج اهٓ اهـبيوًٖ اهضبهًٖٖ فٕ اهيئششبح 5346ّ 5345، 5344اهغّء ؿوٓ ُذٍ اٝضخٖبسبح ّذهم هوشٌّاح اهلبديج 

 ،ّ اهتٖرث  راى اهلليضبفؼج دراشج اهيضبرنج فٕ اه اهيضبفؼبحٖضيل اهخضوٖل سيٖؾ  .5343ّاهيٌضبح يً اهلػبؽ اهيٌِٕ هشٌج 
اهنِرتبء، كٖد  اهدراشج:  يسبٝح اهّ اٛكخظبدٖج لػبؿبحاهنيب خضيل  ٌبتوس،يضبفؼج اهخوٖل ّيضبفؼج اهلدس،  يضبفؼج
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 عرضت االسباب كما ذكرت من اصحابها و هً ال تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الباحثة و ال فرٌق البحث  
73

واالحتٌاجات الكمٌة من القوى العاملة المدربة عدد العملٌن الحالً فً الملحق للنتائج التفصٌلٌة ل 9.8م -9.4و الجداول م   9.4راجع/ي الملحق   

 بحسب المهن والجنس و المحافظة 5346-5344للسنوات 
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اشخٌبدا اهٓ اهخظٌٖل ، يلشيج اهٓ يسبٝح فرؿٖج ّادارث اهينبخة خنٌّهّسٖب اهيـوّيبحّاٝخظبٝح، ّاٝهنخرٌّٖبح، ّ
 يً اهخلرٖر. 123نيب تًٖ اهسزء  يـٖبرٔاهـرتٕ اه

 اٌؾبعخ اٌى١ّخ اإلعّب١ٌخ ٌٍمٜٛ اٌؼبٍِخ اٌّذسثخ: 6.3.1

 >4:ذنّر ّ  :6:5يب يسيّؿَ فٕ اهيٌضأح اٛكخظبدٖج كٖد اهدراشج  5343توغ ؿدد اهـبيوًٖ فٕ سيٖؾ اهلػبؿبح هشٌج 
% شٌّٖب ؿً شٌج اٙشبس 75اهيدرتج هوشٌّاح اهذٞد اهلبديج تيـدل  اهلّْ اهـبيوجّكد ختًٖ اً ٌُبم ػوة ؿوٓ  اٌبد.

ؿوٓ اهخّاهٕ. أ اً اهزٖبدث اهيػوّتج خظل يـدل  5346ّ 5345، 5344% هوشٌّاح 74% ّ>6% 79ّ، تيلدار5343
 ادٌبٍ. 9.6.4ضخظب شٌّٖب، نيب ٖتًٖ اهضنل  5364

خٌلشى اهلّْ اهـبيوج اهضبهٖج فٕ 
اهيضبفؼبح اهلػبؿبح اهيذنّرث غيً 

% 49% ذنّر ّ 7;اهيشخِدفج اهٓ 
اٌبد. ّختًٖ اخخٞل فٕ اهػوة ؿوٓ 
اهلّْ اهـبيوج اهيدرتج هوشٌّاح اهذٞد 
اهلبديج تضشة اهسٌس، ضٖد ارخفؾ 

% شٌّٖب ؿً شٌج :8اهػوة هيـدل 
هٌٜبد، يلبرٌج تيـدل  5343اٙشبس 

  5343ؿً شٌج اٙشبس  % شٌّٖب>6
 هوذنّر.

( والمتوقع من القوى العاملة المدربة للسنوات 5343الحالً )  العدد :9.6.4اهضنل 

 ( حسب الجنس5346-5344القادمة )

 

اهلّْ اهـبيوج اهيدرتج  ضخظب.  ّ 8;;7( فخظل اهٓ 5343اهلّْ اهـبيوج اهيدرتج اهضبهٖج ) ؤيب اهيسيّؽ اهنوٕ يً 
ضخظَب، ّتبهخبهٕ ٖخّكؾ زٖبدث ؿدد اهـبيوًٖ تبهلػبؿبح  7>93ح فلد توغ( 5346-5344اهيشخلتوٖج هوشٌّاح اهذٞد اهلبديج ) 

 .( خٞل اهذٞد شٌّاح اهلبديج 4.58اهيشخِدفج تيلدار انذر يً غـل ؿددُب اهضبهٕ )يرث ّ رتؾ: 

اهيٌضأح اٛكخظبدٖج كد تٌٖح اً اهلّْ اهـبيوج اهيدرتج فٕ اهلػبؿبح كٖد اهدراشج غيً اهيضبفؼبح   ّيً اهيذٖر هٌٜختبٍ اً
% 95% خذتذتح تٌٖيب تًٖ 9% ذنرح اٌِب ٌيح، ّ 5% يٌِب(، ّ اً 63شخِدفج نبٌح كد ضبفؼح ؿوٓ ذتبخِب دًّ ٌيّ )اهي

(. ّكد تًٖ اظضبة >533-5339اهلّْ اهـبيوج اهيدرتج هدِٖى كد خراسـح خٞل اهذٞد شٌّاح اهيبغٖج )  يً اهيٌضأح اً
خراسؾ شبتق هوضبهج اٛكخظبدٖج اهـبيج،  ّاهيرختػج تبّٙغبؽ  اهيٌضبح خٞل اهيسيّؿبح اهيرنزث خّكـِى هوٌيّ فٕ ؼل

 ّافبق هٌيّ يشخلتوٕ . 5343يً اهخلرٖر ، تٌٖيب ضِد ٌيّا خٞل اهـبى  5.4اهشٖبشٖج اهـبيج، نيب تًٖ اهسزء 

-5344ؿّاى ) ّخضٖر اهٌخبئز اهٓ خفبّح تًٖ اهيضبفؼبح تبهٌشتج هوـدد اهضبهٕ هوـيبهج اهيدرتج ّاهٌيّ اهيخّكؾ خٞل اٝ
ضٖد تٌٖح اهٌخبئز ارخفبؽ ؿدد اهـبيوًٖ اهضبهٕ  .9.4ّ اهسدّل  9.5( غيً اهلػبؿبح كٖد اهدراشج نيب ٖتًٖ اهضنل 5346

فٕ اهلػبؿبح اهيشخِدفج فٕ يضبفؼج راى اهلل يلبرٌج تتبكٕ اهيضبفؼبح نيب اهٌيّ اهيخّكؾ خٞل اهذٞد شٌّاح اهلبديج هنٞ 
 ؿبيل شٌّٖب. 9>44ٖظل يـدل اهػوة اهٓ اهسٌشًٖ تبهيضبفؼج، ضٖد 

2010 2011 2012 2013

4155 

1789 1505 1552 

730 439 384 425 

 انثى ذكر
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ّٖرخفؾ يـدل اهػوة فٕ يضبفؼبح 
اهلدس ّ اهخوٖل هٖظل ضّاهٕ   

% 73شٌّٖب ُّّ يب ٖفّق ال 3>5
 . 5343يً شٌج اٙشبس 

نيب اً اهٌيّ اهيخّكؾ فٕ يضبفؼج 
شٌّٖب ُّّ يب  ;58ٌبتوس ٖظل   

ٖـبدل ذود ؿدد اهـبيوًٖ اهضبهٕ فٕ 
ح ٌشة اهيضبفؼج. ّيٞضؼ خفبّ

اٌٛبد اهضبهٕ فٕ اهيضبفؼبح هخظل 
% ;4% ٌبتوس ّ >% هوخوٖل ّ 9

% اهلدس. اٝ اً 54راى اهلل ّ 
اهٌيّ اهيخّكؾ هٌٜبد فٕ يضبفؼبح 
ٌبتوس ّ راى اهلل ّ اهخوٖل يرخفؾ 
ؿً اهذنّر فٕ خوم اهيضبفؼبح ّاً 
اهـدد اهيػوّة خٞل اهشٌّاح 
اهذٞد اهلبديج شٖتوغ ضّاهٕ غـفٕ 

نيب خفبّخح ٌشة ضبهٕ. اهـدد اه
 اهٌيّ ؿتر اهشٌّاح فخزاٖدح

( والمتوقع من القوى العاملة المدربة للسنوات القادمة 5343العدد الحالً )  :9.6.5اهضنل 

 ( حسب المحافظة والجنس5344-5346)

 
يً اهلّْ اهـبيوج اهيدرتج هوشٌّاح : اهٌيّ ّ يـدل اهزٖبدث اهيػوّتج 9.6.4اهسدّل 
 يضبفؼج ّ اهسٌس( ضشة اه5346-5344)اهلبديج 

 

عدد العاملٌن الحالً 
2010       

عدد العاملٌن 
المطلوب 

2011-2013 

 النمو
 المتوقع

 معدل الزٌادة السنوي

 اجمالً أنثى ذكر  أنثى ذكر  أنثى  ذكر  أنثى ذكر  اٌّؾبفظخ

 258 54 204 2.1 0.8 162 612 79 787 ٔبثٍظ

 1196 276 920 1.9 1.4 827 2761 432 1996 ساَ هللا

 290 55 234 1.0 1.1 166 703 169 650 اٌمذط

  288 31 257 1.9 1.1 93 770 50 722 اٌخ١ًٍ
هراى اهلل ّارخفـح اهزٖبدث فٕ اهشٌج اّٙهٓ ّخراسـح فٕ اهشٌّاح اهخٕ خوخِب فٕ يضبفؼخٕ ٌبتوس ّ  5346اهٓ  5344يً 

 ، تٌٖيب ضبفؼح ؿوٓ ٌفشِب هيضبفؼج اهلدس.   9.6.5اهخوٖل نيب ٖتًٖ اهضنل 

ّخضٖر اهٌخبئز اهٓ خفبّح 
غيً اهلػبؿبح كٖد اهدراشج 
تبهٌشتج اهٌيّ اهيخّكؾ هوـيبهج 
اهيدرتج خٞل اٝؿّاى 

( هنٞ 5344-5346)
اهسٌشًٖ، نيب ٖتًٖ اهضنل 

 .9.5ّ اهسدّل  9.6
ضٖد ختًٖ اهٌخبئز ارخفبؽ 
اهػوة ؿوٓ اهلّْ اهـبيوج 
 اهيدرتج فٕ كػبؽ اٛخظبٝح 

-5344( والمتوقع من القوى العاملة المدربة للسنوات القادمة )5343العدد الحالً )  :9.6.6اهضنل 

 ( حسب القطاع والجنس5346
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قطاع : رابعاً 
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 ITمعلومات 

:  خامسا
 ادارة مكاتب

 ذكر        2010عدد العاملٌن الحالً 

 أنثى       2010عدد العاملٌن الحالً 

 ذكر  2013-2011عدد العاملٌن المطلوب 

 أنثى  2013-2011عدد العاملٌن المطلوب 
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ٖختـَ كػبؿٕ اهنِرتبء 
ّاٌؼيج اهيـوّيبح ّيً ذى 

ّادارث كػبؿٕ اٛهنخرٌّٖبح 
اهينبخة، تيـدل ٖخزاٖد ؿً 

( 5343شٌج اٙشبس )
% شٌّٖب 83تضّاهٕ  
% 74% 75ّهٜخظبٝح ّ

 شٌّٖب هونِرتبء ٌّٝؼيج

-5344: اهٌيّ ّ يـدل اهزٖبدث اهيػوّتج يً اهلّْ اهـبيوج اهيدرتج هوشٌّاح اهلبديج )9.6.5اهسدّل 
 ( ضشة اهلػبؽ ّ اهسٌس5346

 

عدد العاملٌن 
       2010الحالً 

عدد العاملٌن 
-2011المطلوب 

2013 
 ةٌومعدل الزٌادة السن النمو

 اجمالً أنثى ذكر  أنثى ذكر  أنثى  ذكر  أنثى ذكر 

  432 8 424 1.8 1.2 23 1272 13 1026 أوالً: قطاع كهرباء

  270 31 239 1.3 1.1 93 718 70 665 ثانٌاً: قطاع الكترونٌات  

  441  124 316 3.6 1.2 373 949 104 781 ثالثاً: قطاع االتصاالت

رابعاً: قطاع أنظمة 
 معلومات 

1080 128 1276 216 1.2 1.7 425 72 
497 

   391 181 210 1.3 1.0 543 631 415 603 خامسا: ادارة مكاتب
  :>7-5:3تًٖ % هٜهنخرٌّٖبح ّادارث اهينبخة. ّكد خراّش يـدل اهزٖبدث اهشٌّٖج اهيػوّتج يب ;6% ّ :6اهيـوّيبح، ّ

هخوم اهلػبؿبح تضشة اهلػبؽ ّ ضسى اهـٌٖج هنل يٌِب، ّ تبهخبهٕ ختًٖ اهضبسج هـيبهج يدرتج تبهيئبح شٌّٖب فٕ اهلػبؿبح 
. ّتبهخبهٕ ٖـختر (5346-5345-5344هوشٌّاح اهلبديج )  )اهخوٖل، راى اهلل، اهلدس ٌّبتوس( اهيشخِدفجيٌبػق وه اهيشخِدفج

 ٌيّا هنٞ اهسٌشًٖ، تٌٖيب كػبؽ اٌؼيج اهيـوّيبح اٙنذر خضغٖٞ ٖوَٖ كػبؽ اهنِرتبء.كػبؽ اٛخظبٝح اٙنذر 

ّكد تٌٖح اهٌخبئز اٖغب غـل خّاسد اهٌشبء فٕ كػبؽ اهنِرتبء ّ خرنزُب فٕ ادارث اهينبخة ّّسّدُب فٕ اهلػبؿبح 
% فٕ 44ٌيب ضنوح يب يـدهَ % فٕ ادارث اهينبخة، ت74ٖ%( فٕ كػبؽ اهنِرتبء 4.6ّاٙخرْ،  ضٖد ضنوح اهٌشبء )

اٛخظبٝح ّاٌؼيج اهيـوّيبح ّ اٛهنخرٌّٖبح. ّكد تٌٖح اهٌخبئز اؿٍٞ ارخفبؽ اهػوة هولّْ اهـبيوج يً اٌٛبد تبٙخط فٕ 
كػبؿٕ اٛخظبٝح ّاٌؼيج اهيـوّيبح. اً ُذٍ اهٌخٖسج خترز اُيٖج اهشٖبشبح اهيّسِج هفخص اهيسبٝح هنٞ اهسٌشًٖ هٜهخضبق 

 ً اهيخخوفج.تبهيِ

( ضشة اهلػبؽ 5346-5344( ّاهيخّكؾ يً اهلّْ اهـبيوج اهيدرتج هوشٌّاح اهلبديج )5343: اهـدد اهضبهٕ) 9.6.7اهضنل 
ّاهيضبفؼج

اً اٙنذر ٌيّا فٕ ٌبتوس ؤٌؼيج اهيـوّيبح، ّ اٙنذر ٌيّا فٕ راى اهلل ادارث اهينبخة ٖوَٖ اٛخظبٝح ) تبهرفى يً   ّكد ختًٖ
ٌيّ اهلػبؿبح سيٖـِب تضنل ٖفّق تبكٕ اهيضبفؼبح(، ّ اٙنذر ٌيّا فٕ اهخوٖل ّ اهلدس اهنِرتبء، نيب ٖتًٖ اهضنل ، ّٖتًٖ 
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ل ّ اهلدس ّراى اهلل، ّ اً  ؤٌؼيج اهيـوّيبح ؿبهٖج اهٌيّ فٕ سيٖؾ اهيضبفؼبح. اٖغب اً اهنِرتبء انذر ٌيّا فٕ اهخوٖ
 ّاٛخظبٝح ؿبهٖج اهٌيّ فٕ ٌبتوس ّ راى اهلل، ّ اٛهنخرٌّٖبح فٕ راى اهلل ّ اهخوٖل ّ اهلدس.

ح اهذٞد اهلبديج ّفٕ خترز اهٌخبئز اهشبتلج اً ٌُبم ٌيّ يخّكؾ ّضبسج نيٖج هولّْ اهـبيوج اهيدرتج يً نٞ اهسٌشًٖ هوشٌّا
اٝرتؾ يضبفؼبح غيً اهلػبؿبح اهيشخِدفج. ّكد تٌٖح اهٌخبئز خفبّح فٕ اهٌيّ اهيخّكؾ ضشة اهيضبفؼج ّ اهلػبؽ، ضٖد 
ختًٖ ازدٖبد اهػوة ّاهٌيّ فٕ يضبفؼج راى اهوج ؿً تبكٕ اهيضبفؼبح ّ ازدٖبد ٌيّ فٕ كػبؽ  اٛخظبٝح ذى اهنِرتبء ّاٌؼيج 

 ٕ اهيضبفؼبح هوذنّر ّهٌٜبد نيب تٌٖح اهٌخبئز ٌيّ فٕ اهػوة ؿوٓ اٌٛبد خٞل اهذٞد شٌّاح اهلبديج.اهيـوّيبح ؿً تبك

اٌؾبعخ اٌى١ّخ اٌزفظ١ٍ١خ ٌٍّٙٓ ضّٓ اٌمطبػبد اٌّغزٙذفخ ٌزٛظ١ف اٌؼّبٌخ اٌّذسثخ  6.3.2
74

 

 لطبع اٌىٙشثبء: 1.5.5.5

ً ٌشتج اهٌيّ اهشٌّٖج اهيخّكـج يلبرٌج يؾ اهشٌج تٌٖح اهٌخبئز اهشبتلج ؤً كػبؽ اهنِرتبء يضغل اشبشٕ فٕ اهيضبفؼبح، نيب ا
ضخط شٌّٖب فٕ اهيضبفؼبح  765%، تيـدل زٖبدث شٌّٖج يػوّتج يً اهـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج خـبدل75خظل  5343اهضبهٖج 

 اهيشخِدفج، نيب اٌَ يضغل هوذنّر يؾ خّاسد غـٖل هٌٜبد. 

نِرتبئٕ  (،فبز 6نِرتبئٕ خيدٖداح ظٌبؿٖج )، فبز( 4ٌزهٖج )نِرتبئٕ خيدٖداح ي ضيوح اهيًِ اهخفظٖوٖج غيً اهلػبؽ:
 ،نِرتبئٕ اٌؼيج خدفئج يرنزٖج ، نِرتبئٕ ؤٌؼيج ضيبٖج ّ يّخّراح ، نِرتبئٕ هل يّخّراح ، ظٖبٌج آٝح ظٌبؿٖج 

اهنِرتبئٖج  . ّكد تٌٖح اهٌخبئز ارخفبؽ اهػوة ؿوٓ يًِ اهخيدٖداحنِرتبئٕ يضػبح ،نِرتبئٕ اٌؼيج خترٖد ّذٞسبح ّفشبٝح
 . 5343% زٖبدث فٕ اهػوة ؿً شٌج اٙشبس ;7-%77تضّاهٕ  خترٖدّاهخدفئج اهنِرتبئٕ اٌؼيج اهيٌزهٖج ّ اهظٌبؿٖج ّ

ّكد ختًٖ اهػوة اهيرخفؾ 
هوخيدٖداح اهنِرتبئٖج فٕ 
يضبفؼخٕ راى اهلل ّاهخوٖل 

نِرتبئٕ تٌٖيب اهػوة ؿوٓ 
يرخفـج فٕ  خترٖداهاٌؼيج 

نِرتبئٕ  يضبفؼج اهلدس ّ
فٕ  ظٖبٌج آٝح ظٌبؿٖج

يضبفؼخٕ راى اهلل ّاهخوٖل. 
ّارخفبؽ اهػوة ؿوٓ 

ذى  خترٖداهنِرتبئٕ اٌؼيج 
 اهخدفئج فٕ يضبفؼج ٌبتوس.

-5344( والمتوقع من القوى العاملة المدربة للسنوات القادمة )5343العدد الحالً )  :9.6.8اهضنل 

 ( لمهن المختلفة فً قطاع الكهرباء5346

 
فٕ  45د ختًٖ اً اهػوة تبٙشبس هوذنّر، نًّ اهػوة ؿوٓ اٌٛبد يخدٌٕ هوغبٖج ّخرنز فٕ ؿدد يضدّد ٝ ٖخسبّز ال ّك

 اهخيدٖداح ّ ظٖبٌج اٝٝح اهظٌبؿٖج. 

                                                
74

 للنتائج التفصٌلٌة للمهن بحسب الجنس و المحافظة 9.6راجع/ي الملحق   
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 (اٚرشو١ت ث١غ اٚ ط١بٔخ)  ىزش١ٔٚبدٌاإل لطبعصب١ٔب:  1.5.5.5

 998يً اهذنّر  5343هشٌج   نخرٌّٖبحهاٛ كػبؽفٕ  اهلّْ اهـبيوج اهيدرتج فٕ اهيضبفؼبح اهيشخِدفجتوغ ؿدد اهـبيوًٖ يً 
فلد تٌٖح اهٌخبئز اهشبتلج اً ٌشتج اهٌيّ اهشٌّٖج اهيخّكـج  (5346-5344) ايب تبهٌشتج هوشٌّاح اهلبديج. 3:يً اٌٝبد ّ

ضخط  5:3تيـدل زٖبدث شٌّٖج يػوّتج يً اهـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج خـبدل  %:6خظل  5343يلبرٌج يؾ اهشٌج اهضبهٖج 
فٕ  اهنخرٌّٖبح لػبؽهو جاهيػوّت اهلّْ اهـبيوج اهيدرتجاهخبهٕ اؿداد  9.9 ضنلٖتًٖ اهّ شٌّٖب فٕ اهيضبفؼبح اهيشخِدفج،. 

  ،اهنخرٌّٕ ؤسِزث ينختٖج  ،اهنخرٌّٕ ؤسِزث ػتٖج  ،اهنخرٌّٕ ؤسِزث ضبشّة  ،اهنخرٌّٕ ؤسِزث ضيبٖج ّ اٌذار يًِ:
،  اهنخرٌّٕ/نِرتبئٕ ظٖبٌج هّضبح نِرتبئٖج ّ خضّنى اهنخرٌّٕ )اهنخرٌّٖبح ظٌبؿٖج( ،اهنخرٌّٕ رادّٖ ّ خوفبز ّفٖدّٖ

 .خرنٖةاهاّّ/ تٖؾاه اّّ/ ظٖبٌجسيٖـِب فٕ يسبٝح اه

ؤؼِرح اهٌخبئز ارخفبؽ اهػوة ؿوٓ 
ؤسِزث   اهنخرٌّٕ ؤسِزث ػتٖج يًِ

 تّاكؾ ؤسِزث ينختٖجّ ضيبٖج ّاٌذار
  % هوذبٌٖج ّ اهذبهذج.>6% هّٚهٓ 77ّ

خُٞب اهنخرٌّٕ اسِزث ضبشّة تشتج 
% زٖبدث فٕ اهػوة ؿً شٌج 69

. تبهرفى يً اً اهـدد 5343اٙشبس 
اهيرخفؾ هولّْ اهـبيوج اهيدرتج خرنز 

ؤسِزث ّ فٕ اهنخرٌّٕ اسِزث ضبشّة
 . ؤسِزث ينختٖجّ ضيبٖج ّاٌذار

 

( والمتوقع من القوى العاملة المدربة للسنوات 5343العدد الحالً )  :9.6.9اهضنل 

 ( لمهن المختلفة فً قطاع اإللكترونٌات5346-5344القادمة )

 

 ػوة ؿوٓ اٌٝبد فٕ كػبؽ اٝهنخرٌّٖبح اً ٌُبم  اهػوة ؿوٓ اشبس اهسٌس ، ضٖد ؤؼِرح اهٌخبئز 9.6ّٖتًٖ اهيوضق 
، ٌذاراٝؤسِزث اهضيبٖج ّاهينختٖج ذى يٌِج ظٖبٌج اٝسِزث  ٖخرنز فٕضٖد  ،ضشة اهيٌِجّٖخخول تٖزٖد ؿً كػبؽ اهنِرتبء 

إسِزث ضيبٖج ف ػتٖجاهسِزث . تٌٖيب خرنز ؿٌد اهذنّر ؿوٓ ظٖبٌج اٙاهػتٖج ّاهضبشّة يؾ ػوة ؿبهٕ ؿوٓ ظٖبٌج اٙسِزث
 . اسِزث ضبشّةذى  ّاٌذار

ّ اهسٌس، اً اهػوة فٕ يضبفؼج ٌبتوس هٌٚبد يرخفؾ ؿوٓ  اشبس اهيضبفؼجاهػوة ؿوٓ  اهٌخبئز نيب ٖـرغِب اهيوضقًٖ ختّ
. تٌٖيب اهػوة فٕ يضبفؼج راى ػتٖجفإسِزث ضيبٖج  ، ّ هوذنّر ؿوٓ اهنخرٌّٖبح ظٌبؿٖج ذى اهنخرٌّٕ ؤسِزث ضيبٖج ّ اٌذار

ضيبٖج ؤسِزث ضبشّة ّّنختٖج ؤسِزث يّػتٖج  ، ّ هوذنّر ؿوٓإسِزث ينختٖج فػتٖج اهلل يرخفؾ هٌٜبد ؿوٓ ظٖبٌج ؤسِزث 
. ّكد ختًٖ يضدّدٖج اهػوة ؿوٓ اٌٛبد فٕ اٛهنخرٌّٖبح فٕ يضبفؼخٕ اهلدس ّ اهخوٖل. ضٖد خرنز اهػوة ؿوٓ اٌذارّ

ؤسِزث ّؤسِزث ينختٖج ؤسِزث اٌذارّ ، تٌٖيب خّزؽ هٌٜبد فٕ اهخوٖل ؿوٓؤسِزث ضبشّةّػتٖج  اٌٛبد فٕ اهلدس ؿوٓ
ذى ضيبٖج، ؤسِزث ضبشّة ّ هنخرٌّٕ رادّٖ ّ خوفبز ّفٖدّٖهوذنّر فٕ يضبفؼج اهلدس ؿوٓ ا . ّكد خّزؽ تبهٌشتجضبشّة

. ّ كد ختًٖ اً اؿوٓ ػوة هٌٜبد فٕ اٌذارضيبٖج ّؤسِزث ضبشّة ّّخّزؽ اهػوة هوذنّر فٕ يضبفؼج اهخوٖل ؿوٓ ّ
 اهيضبفؼبح خرنز فٕ يضبفؼج راى اهلل.
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، (9.8ّ  9.9) نيب ٖتٌَٖ اهضنل  اهٓ اهٌظل تبهٌشتج هخخظط اهنِرتبءٞضؼ ؤً اهػوة هلػبؽ اٝهنخرٌّٖبح ٌٖخفع ي
رٌّٖج يً اهضرنج يً اؿخيبد اهضرنبح ؿوٓ ظٖبٌج اٝسِزث اٝهنخ اظضبة اهـيل فٕ اهيسيّؿبح اهيرنزثّذهم هيب تٌَٖ 

 اهيزّدث، ّ اٌخفبع خنوفج اٙسِزث يلبرٌج تخنوفج ظٖبٌخِب، ّاخسبٍ اهلػبؽ تبخسبٍ اهيتٖـبح.

 االرظبالد لطبعٌضب: صب 1.5.5.5

توغ ؿدد اهـبيٞح يً اٌٝبد ، 4ّ;:يً اهذنّر  5343هشٌج اٝخظبٝح  كػبؽ اهيًٌِٖٖ اهيدرتًٖ فٕتوغ ؿدد اهـبيوًٖ 
فلد تٌٖح اهٌخبئز اهشبتلج اً ٌشتج اهٌيّ اهشٌّٖج اهيخّكـج يلبرٌج يؾ اهشٌج  (5346-5344) ايب تبهٌشتج هوشٌّاح اهلبديج. 437

% اٙؿوٓ تًٖ اهلػبؿبح اٙخرْ، تيـدل زٖبدث شٌّٖج يػوّتج يً اهـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج 83خظل  5343اهضبهٖج 
 لػبؽه جاهيػوّت اهلّْ اهـبيوج اهيدرتجاهخبهٕ اؿداد  :.9 ضنلٖتًٖ اهّ ضخط شٌّٖب فٕ اهيضبفؼبح اهيشخِدفج،.  774خـبدل

 ،ضتنبح ُّاخل ّيلبشى ،اخظبٝح ضتنبح شونٖج ّٝ شونٖج، اهنخرٌّٕ/ ُّائٕ خوفبز ّ هّاكػ فغبئٖج اٛخظبٝح فٕ يًِ:
 .خرنٖة ّ ظٖبٌج خػّػ ُّاخل، ُّاخل خوّٖج ، يضػبح ؤكيبر ظٌبؿٖج ّ تد اذاؿٕ ّ خوفزٌّٖٕ –اخظبٝح 

ل فٕ ٖؤؼِرح اهٌخبئز ارخفبؽ اهخضغ
اخظبٝح ّ ُّاخل خوّٖج يٌِخٕ

، نيب ضتنبح شونٖج ّٝ شونٖج
تٌٖح ازدٖبد اهػوة ؿوٓ يًِ 

اخظبٝح  ،تنبح ُّاخل ّيلبشىض
يضػبح ؤكيبر ظٌبؿٖج ّ تد  –

. ختـخِب اذاؿٕ ّ خوفزٌّٖٕ
اهنخرٌّٕ/ ُّائٕ خوفبز ّ هّاكػ 

 ُّاخل خوّٖج ، خوخِبفغبئٖج
اخظبٝح ضتنبح شونٖج ّٝ ّ

 .شونٖج

( والمتوقع من القوى العاملة المدربة للسنوات القادمة 5343العدد الحالً )  ::.9.6اهضنل 

 ( لمهن المختلفة فً قطاع اإلتصاالت5344-5346)

 
فبً كػبؽ اٝخظبٝح اضخيل اهػوة ؿوٓ  ،تـع يٌِِباهػوة ؿوٓ  ازدادتخٞل كػبؿٕ اهنِرتبء ّاٝهنخرٌّٖبح، اهذٔ 

 .، ّتيشخّْ ؤؿوٓ هوخّزؽ يً تبكٕ اهلػبؿبحتضنل يوضّؼ ٖخسدد ّٖخػّر سيٖؾ اهيًِ اهخبظج تِذا اهلػبؽ اهذٔ

يراح ؤنذر يً اهـدد  6.9، ّتٌيّ كدرٍ ً اهيسيّؽ اهنوٕ% ي..>5توغ  ختًٖ تإً اهػوة ؿوٓ اٌٝبد هِذا اهلػبؽ ّكد
ء اُيٖج هٌٞبد فٕ ُذا اً ٖخى اٖٞ اهضبهٕ ) ّ ُّ اهٌيّ اهيخّكؾ اٙؿوٓ يب تًٖ اهسٌشًٖ هسيٖؾ اهلػبؿبح( ييب ٖشخدؿٕ

اهػوة ؿوٓ اٌٝبد ضشة اهيٌِج فٕ كػبؽ اٝخظبٝح.  ضٖد ٖرخفؾ اهػوة فٕ نل يً يٌِج  9.6اهيوضق اهيسبل. ّٖتًٖ 
ايب تبهٌشتج هوذنّر فلد خّزؽ ؿوٓ سيٖؾ . ّتد اذاؿٕ ّ خوفزٌّٖٕ اخظبٝح ضتنبح شونٖج ّٝشونٖج،ّ ،ُّّاخل خوّٖج

 .ضتنبح ُّاخل ّيلبشى ، ّّ تد اذاؿٕ ّخوفزٌّٖٕاهيًِ ّ نبً اٙنذر ػوتب فٕ يضػبح 

خرنٖة ّ ظٖبٌج ّتبهٌشتج هويضبفؼبح فلد ختًٖ فٕ يضبفؼج ٌبتوس هٌٜبد اً اهػوة ؿوٓ سيٖؾ اهيًِ يرخفؾ ) تبشخذٌبء 
د فٕ سيٖؾ اهيضبفؼبح. ّكد خّزؽ اٖغب اهػوة ؿوٓ اهيًِ اهيخخوفج هوذنّر فٕ ( ّّٖازٔ اهػوة اهـبى هٌٜبخػّػ ُّاخل
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(. ّكد ختًٖ اٖغب ارخفبؽ اهػوة ؿوٓ اٌٛبد تضنل ٝ فح فٕ يضبفؼج خرنٖة ّ ظٖبٌج خػّػ ُّاخلاهيضبفؼج ) تبشخذٌبء 
. ّ كد خّزؽ اٖغب اهػوة خوّٖجاهِّاخل راى اهلل ّ ؿوٓ سيٖؾ اهلػبؿبح، خرنز نٌشتج ٌيّا ّ ؿددا فٕ كػبؽ ظٖبٌج ّتٖؾ اه

فٕ اهيضبفؼج هوذنّر ؿوٓ سيٖؾ اهيًِ. ّكد ختًٖ ػوة ؿبهٕ هٌٜبد فٕ يضبفؼج اهلدس ، تبهرفى يً خّاسدُب اهغـٖل فٕ 
( يؾ ازدٖبد فٕ اهػوة ؿوٓ خرنٖة ّ ظٖبٌج خػّػ ُّاخلاهلػبؽ، ّهّضؼ خّزؽ اهػوة ؿوٓ سيٖؾ اهيسبٝح ) تبشخذٌبء 

ّكد ختًٖ اٖغب ٌيّا نتٖرا هوذنّر فٕ اهلػبؽ خّزؽ ؿوٓ سيٖؾ اهيًِ. ّفٕ يضبفؼج اهخوٖل هّضؼ  .ونٖجضتنبح شونٖج ّٝ ش
 ضتنبح شونٖج ّٝ شونٖجػوة يضدّد هوٌيّ فٕ اهلػبؽ هوذنّر ّ اٌٛبد، تبهرفى يً خّزؿَ ؿوٓ اهيًِ هوذنّر ّخرنزٍ فٕ 

 .خوّٖجاهِّاخل ّ اه

وضّؼب، ّاشخٌبدا اهٓ اهيسيّؿبح اهيرنزث اهخٕ خى ؿلدُب فٕ يٌبػق خٌفٖذ اً كػبؽ اٝخظبٝح ٖضِد خػّرا شرٖـب ّي
تدّ ؤٌَ ٖخػّر ّٖشخّؿة ؤٖدٔ ؿبيوج ٖاهيضرّؽ ّاهخبظج تبهلػبؽ اهخبط، خى شئاهِى ؿً ػتٖـج ُذا اهخخظط، ّاهذًٖ 

اهيخـولج تبهِّاخل اهخوّٖٖج، يً اهلػبؽ اهيٌِٕ، ّتبهٌشتج هٌٞبد فٌِبم ضبسج ضلٖلٖج هخدرٖتِى فٕ كػبؽ اٝخظبٝح ّاهيًِ 
 تٌفس نفبءث اهذنّر فٕ ُذا اهيسبل.ّاذتخخح كدراخِب اٌٝبد  خـيل تِبّاهضتنبح اٝشونٖج، ّخـختر يً اهيًِ اهخٕ 

 IT ِؼٍِٛبد أٔظّخ لطبعساثؼب:  1.5.5.1

توغ ، 3ّ;43اهذنّر يً  5343هشٌج  / خنٌّهّسٖب اهيـوّيبحيـوّيبح ؤٌؼيج كػبؽ اهيًٌِٖٖ اهيدرتًٖ فٕتوغ ؿدد اهـبيوًٖ 
ايب فٕ اهيضبفؼبح كٖد اهدراشج ّٖـختر اٙنذر خضغٖٞ يب تًٖ اهلػبؿبح اٙخرْ اهيشخِدفج.  ;45ؿدد اهـبيٞح يً اٌٝبد 

فلد تٌٖح اهٌخبئز اهشبتلج اً ٌشتج اهٌيّ اهشٌّٖج اهيخّكـج يلبرٌج يؾ اهشٌج اهضبهٖج  (5346-5344) تبهٌشتج هوشٌّاح اهلبديج
ضخط شٌّٖب فٕ اهيضبفؼبح  :>7%، تيـدل زٖبدث شٌّٖج يػوّتج يً اهـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج خـبدل74خظل  5343

ظٖبٌج ؤسِزث  ؤٌؼيج اهيـوّيبح فٕ يًِ: لػبؽه جاهيػوّت اهلّْ اهـبيوج اهيدرتجاهخبهٕ اؿداد  ;.9 ضنلٖتًٖ اهّ اهيشخِدفج،. 
ؤيً  ،خػّٖر يّاكؾ اهنخرٌّٖج ،كّاؿد تٖبٌبح  ،ظٖبٌج آٝح يتريسج ، خػّٖر تريسٖبح، ظٖبٌج ضتنبح ضبشّة، ضبشّة

  .ضيبٖج ّ ٌؼى يـوّيبحّ
ؤؼِرح اهٌخبئز ارخفبؽ اهخضغٖل 

ّ  خػّٖر تريسٖبح فٕ يٌِخٕ
، ضبشّة ّ ضتنبح ظٖبٌج ؤسِزث

 ازدٖبد اهػوة ؿوٓ يًِنيب تٌٖح 
 ؤيً ّضيبٖج ٌّؼى يـوّيبح

، ختـخِب خػّٖر يّاكؾ اهنخرٌّٖجّ
. ضتنبحّضبشّة  ؤسِزث ظٖبٌج

ّٖٞضؼ اً اهػوة فٕ ُذا اهلػبؽ 
 ٖخّزؽ ؿوٓ فبهتٖج اهيًِ فَٖ.

 

( والمتوقع من القوى العاملة المدربة للسنوات القادمة 5343العدد الحالً )  :;.9.6اهضنل 

 ( لمهن المختلفة فً قطاع أنظمة المعلومات5344-5346)

 
اهػوة ؿوٓ اٌٝبد ضشة   9.6اهيوضق ً اهيسيّؽ اهنوٕ. ّٖتًٖ % ي47.8هػوة ؿوٓ اٌٝبد هِذا اهلػبؽ ختًٖ تإً ا ّكد

ضتنبح ّضيبٖج ٌؼى يـوّيبح ضٖد اً اهػوة اٝؿوٓ ؿوٓ ظٖبٌج ؤسِزث اهضبشّة ّكػبؽ خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح،  اهيٌِج فٕ
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بهيًِ اهيخخوفج، ضٖد ت يلبرٌجوّيبح اٝؿوٓ ػوتب ـؤيب تبهٌشتج هوذنّر فٖـختر كػبؽ خنٌّهّسٖب اهي يً ذى خػّٖر اهتريسٖبح.
يٌِج ظٖبٌج ؤسِزث اهضبشّة ّٖوِٖب ظٖبٌج ضتنبح اهضبشّة ّيً  فٕاٝؿوٓ  خّزؽ اهػوة ؿوٓ سيٖؾ اهيًِ، خرنز اهـدد

 ذى اهيًِ اٝخرْ.

ٕ اهلػبؽ ضشة اهيضبفؼج ّ اهسٌس، ضٖد ختًٖ فٕ يضبفؼج ٌبتوس ارخفبؽ اهػوة ؿوٓ فخّزؽ اهيًِ  9.6ّكد تًٖ اهيوضق  
،ّكد ختًٖ ارخفبؽ اهػوة هوذنّر ؿوٓ ُذٍ اهيًِ اغبفج اهٓ ظٖبٌج ضتنبح ضبشّة، ّظٖبٌج ؤسِزث ضبشّةاٌٛبد فٕ 

يؾ ارخفبؽ  . ّتبهيلبتل ختًٖ خّزؽ اهػوة ؿوٓ سيٖؾ اهيًِ هٌٜبد فٕ يضبفؼج راى اهلليّاكؾ اهنخرٌّٖجّ خػّٖر تريسٖبح
ظٖبٌج ؤسِزث  ٓ، ّخّزؽ اهػوة هوذنّر فٕ اهيضبفؼج ؿوٓ اهيًِ اهيخخوفج يؾ ارخفبؽ اهػوة ؿوخػّٖر تريسٖبحاهػوة ؿوٓ 

. ّفٕ يضبفؼج اهلدس ختًٖ ّسّد ّ ػوة يضدّد هٌٜبد فٕ اهلػبؽ يؾ ػوة فٕ خػّٖر تريسٖبح ّ ضتنبح ضبشّةّ
ّكد ختًٖ . ضتنبح ضبشّةّظٖبٌج ؤسِزث ّيؾ ػوة هوذنّر فٕ اهيضبفؼج فٕ يسبٝح  ضتنبح ضبشّةّظٖبٌج ؤسِزث 

ّ خػّٖر يّاكؾ اهنخرٌّٖج. ّكد ختًٖ  ظٖبٌج ؤسِزث ضبشّةً  خّاسد يضدّد هٌٜبد فٕ يضبفؼج اهخوٖل يؾ ػوة ؿوٓ يِ
 ّضيبٖج ٌؼى اهيـوّيبح. ضتنبح ضبشّةّظٖبٌج ؤسِزث ػوة هوذنّر ؿوٓ 

ؿوٓ يدرتًٖ ّ يًٌِٖٖاً كػبؽ خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح ٖـختر يً اهلػبؿبح اهخٕ خخػّر ّخسدد تبشخيرار، ّاهخٕ خضخبر اهٓ 
 اهيسبل.فٕ ُذا اػٞؽ تبهخػّراح تبشخيرار

 ِىبرت اداسحخبِغب:  1.5.5.1

توغ ؿدد اهـبيٞح يً اٌٝبد ،ّ 845يً اهذنّر  5343هشٌج ينبخة  ادارث كػبؽ اهيًٌِٖٖ اهيدرتًٖ فٕتوغ ؿدد اهـبيوًٖ 
ايب تبهٌشتج هوشٌّاح فٕ اهيضبفؼبح كٖد اهدراشج، ّٖـختر اٙنذر خضغٖٞ هٌٜبد يب تًٖ اهلػبؿبح اٙخرْ اهيشخِدفج.  4:6

خظل  5343فلد تٌٖح اهٌخبئز اهشبتلج اً ٌشتج اهٌيّ اهشٌّٖج اهيخّكـج يلبرٌج يؾ اهشٌج اهضبهٖج  (5346-5344) اهلبديج
ٖتًٖ ّ ضخط شٌّٖب فٕ اهيضبفؼبح اهيشخِدفج. :64%، تيـدل زٖبدث شٌّٖج يػوّتج يً اهـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج خـبدل;6
نختج/ شنرخبرٖب ، شنرخبرٖب ينختٖجادارث اهينبخة فٕ يًِ  لػبؽه جػوّتاهي اهلّْ اهـبيوج اهيدرتجاهخبهٕ اؿداد  >.9 ضنلاه

 .يبهٖج ّ يضبشتٖج، اشخلتبل ّنختج ، يخبزً ّاٌخبر ٌّلل

 ؤؼِرح اهٌخبئز ارخفبؽ اهخضغٖل فٕ يًِ
ّ اهشنرخبرٖب اهينختٖج،  يضبشتٖجاهيبهٖج ّ اه

 نيب تٌٖح اهٌخبئز ازدٖبد اهػوة ؿوٓ يًِ
، ينختٖجّ ٌّللشنرخبرٖب يخبزً ّاٌخبر 

. ّختًٖ يضبشتٖجاهيبهٖج ّ اه خوِٖب اهيًِ
 اهٌخبئز ػوة يضدّد ؿوٓ يًِ اٛشخلتبل.

ً اهػوة ؿوٓ اٌٝبد هِذا ختًٖ تإ ّكد
ّ اً  ً اهيسيّؽ اهنوٕ.% ي67.8اهلػبؽ 

اهٌيّ فٕ اهػوة ؿوٓ اهـيبهج اهيدرتج يً 
اٌٛبد اؿوٓ يً خوم هوذنّر فٕ ُذا 

 .9.5اهلػبؽ نيب تًٖ اهسدّل 

( والمتوقع من القوى العاملة المدربة للسنوات 5343العدد الحالً )  :>.9.6اهضنل 

 ( لمهن المختلفة فً قطاع ادارة المكاتب5346-5344القادمة )
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اهشنرخبرٖب  اهػوة اٝؿوٓ هيٌِجختًٖ ضٖد  ،اهػوة ؿوٓ اٌٝبد ضشة اهيٌِج فٕ كػبؽ ادارث اهينبخة  9.6اهيوضق ّٖتًٖ 
ّٖرخفؾ اهػوة تضنل يوضّؼ تبهٌشتج هوذنّر  دار اهشٌّاح اهلبديج.يتضنل ذبتح ؿوٓ ّيضبشتٖج اهاهيبهٖج ّ اهينختٖج ّذى اهيًِ

 هيٌِج اهيبهٖج ّاهيضبشتٖج تبهٌشتج هوخخظظبح اٝخرْ.

ة ؿوٓ اهشنرخبرٖب اهينختٖج هٌٜبد ّتبهٌشتج هويضبفؼبح ختًٖ ضبسج يضدّدث هولػبؽ هنٞ اهسٌشًٖ فٕ يضبفؼج ٌبتوس، يؾ اهػو
ّاهيبهٖج هوذنّر. ّكد ختًٖ ارخفبؽ اهػوة هنٞ اهسٌشًٖ فٕ يضبفؼج راى اهلل ؿوٓ اهيبهٖج يؾ ارخفبؽ اهػوة هوذنّر فٕ 
اهيضبفؼج اٖغب ؿوٓ اهشنرخبرٖب اهينختٖج. ّختًٖ ازدٖبد اهػوة هنٞ اهسٌشًٖ فٕ يضبفؼج اهلدس ؿوٓ اهيًِ اهيبهٖج. تٌٖيب 

 اهشنرخبرٖب اهينختٖج ّ اٝشخلتبل ّ اهيبهٖج. دّدٖج اهػوة فٕ يضبفؼج اهخوٖل ّ خرنزُب هٌٜبد ؿوٓيض

يً خٞل اهيسيّؿبح اهيرنزث، نبً ّاغضب تبً شّق اهـيل ٖضخبر اهٓ يًٌِٖٖ هدِٖى اهيِبراح اهيبهٖج ّاهيضبشتٖج فٕ 
 هيخـولج تِذا اهخخظط.اهـيل، ّخبظج فٕ ؿيوٖج اٝدارث، ّاهفّاخٖر ّفٖرُب يً اٝيّر ا

 :أُ٘ اٌّٙبساد ٚ اإلرغب٘بد اٌّطٍٛثخ ِٓ لجً عٛق اٌؼًّ 6.4

هلد خى خلشٖى اهيِبراح اهيػوّتج يً شّق اهـيل اهٓ يِبراح ّ اخسبُبح ضخظٖج، يِبراح ّ اخسبُبح يٌِٖج، يِبراح  
ّكد خى ؿرع يسيّؿج يً اهيِبراح ّ اٛخسبُبح ّخرم اهخٖبر  يِبراح ّ اخسبُبح ادارٖج. ،اخسبُبح يٌِٖج يخخظظجّ

هِى هّغؾ يِبراح اخرْ هى ٖخى ذنرُب. ّكد ختبٌٖح ٌخبئز اهيِبراح ّ اٛخسبُبح تضشة يسبل ؿيل اهيٌضبث ّاهلػبؽ 
يٌضإث  4439ّاهيضبفؼج، خـرع اهٌخبئز اهخبهٖج فٕ ُذا اهسزء يً اهفظل اّهّٖبح اهخٖبراح تضنل ؿبى تضشة رئٖج ال 

اكخظبدٖج يتضّذج،  ّاّهّٖبح اهخٖبراح تضشة يسبل ؿيل اهيٌضإث ّ اهلػبؽ ّاهيضبفؼج هنل يٌِب يؾ ؿرع اهٌخبئز 
 .9.7اهخلظٖوٖج فٕ اهيوضق 

 ّٓٛظف١اٌرٛفش٘ب ٌذٜ اٌزٟ ٠شٜ عٛق اٌؼًّ ضشٚسح  اٌشخظ١خ اٌّٙبساد ٚ اإلرغب٘بد 6.4.1

ذًٖ يً اظضبة اهـيل غيً اهلػبؿبح اهيشخِدفج ّخيذوح فٕ: خى ؿرع اهيِبراح ّ اٛخسبُبح اهضخظٖج اهخبهٖج هويتضّ
اهخـبيل يؾ ، اختبؽ اهخّسِٖبح ،اهخـبًّ يؾ اٗخرًٖ، االُخيبى تبهخفبظٖل، ضل اهيضنالح، اخلبً االخظبالح فٕ اهـيل

االخسبُبح  ،اهلدرث ؿوٓ خخػٖػ ّادارث اهّكح ،اهيؼِر اهسٖد ،اهدكج فٕ اهـيل، اهظدق ّاأليبٌج ، اهذلج تبهٌفس، اهزتبئً
ّ خرم ؤخرْ هِى هّغؾ  ،االشخـداد هوـيل تـد شبؿبح اهـيل، اهلدرث ؿوٓ اهـيل يؾ اٗخرًٖ نفرٖق ، اإلٖسبتٖج ٌضّ اهـيل

  يب ٖرٌَّ يٌبشتب.

 ػبَ -ّٓٛظف١اٌرٛفش٘ب ٌذٜ اٌزٟ ٠شٜ عٛق اٌؼًّ ضشٚسح  اٌشخظ١خ اٌّٙبساد ٚ اإلرغب٘بد 1.1.5.5
اهٌخبئز تضنل ؿبى، ضٖد ٖتًٖ ارخفبؽ ؿدد اظضبة اهـيل ييً ٖرًّ ؤُيٖج اهيِبراح ّ اٛخسبُبح  ادٌبٍ 9.7.4اهضنل ٖتًٖ 

% يً اظضبة اهـيل ؿوٓ اُيٖج تـغِب، نيب ّٖخفق يب تًٖ 3>ّ اهضخظٖج تضنل ؿبى تضنل يوفح، ضٖد ٖخفق يب ٖفّق ال
% يً اظضبة اهـيل ;9نيب ٖتًٖ اهضنل. نيب ٖختًٖ اً %  57% ؿوٓ تـغِب اٗخر ّٖخدٌٓ تـغِب هٖظل  8;-3:ال 

 اهخٕ خى ذنرُب.  47نيـدل ؿبى اخفلّا ؿوٓ اُيٖج  اهيِبراح ّ اٛخسبُبح ال 

يٌضإث اكخظبدٖج. ضٖد ختًٖ اً  4439اّهّٖبح اهيِبراح ّ اٛخسبُبح اهضخظٖج هل  9.7.4ّتٌبء ؿوَٖ ٖتًٖ اٛػبر 
يً اظضبة اهـيل ؿوٓ اهخّاهٕ ّ  87>ّ  9>>ُّّ يب ؿتر ؿٌَ  اهذلج تبهٌفسُٞب خ اهظدق ّاٙيبٌج اّٗهّٖبح خيذوح فٕ

 % يً اهيٌضأح اهيتضّذج ؿوٓ اهخّاهٕ.9;% ّ 3>اهذًٖ ٖيذوّا 
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: اهيِبراح ّاٛخسبُبح اهضخظٖج اهخٕ ٖخّكـِب ظبضة اهـيل فٕ اهـيبهج 9.7.4اهضنل 
 اهيٌِٖج اهيدرتج ) اهٌشتج خيذل ؿدد اظضبة اهـيل يً اهـدد اٛسيبهٕ هويٌضأح( 

 

: اّهّٖج اهيِبراح 9.7.4اٛػبر 
ّاٛخسبُبح اهضخظٖج اهخٕ ٖخّكـِب 
ظبضة اهـيل فٕ اهـيبهج اهيٌِٖج 

 اهيدرتج:
 اهظدق ّاأليبٌج .4

 اهذلج تبهٌفس .5

 اختبؽ اهخّسِٖبح .6

 االُخيبى تبهخفبظٖل .7

 اخلبً االخظبالح فٕ اهـيل .8

 اهخـبًّ يؾ اٗخرًٖ .9

االخسبُبح اإلٖسبتٖج ٌضّ  .:
 اهـيل

اهلدرث ؿوٓ اهـيل يؾ  .;
 اٗخرًٖ نفرٖق

ّكد فشر اظضبة اهـيل فٕ ضنوخب اّهٖخًٖ فبهتٖج اهيضبفؼبح ّ اهلػبؿبح.  اهذلج تبهٌفسّ اهظدق ّاٙيبٌجّكد ختًٖ اً 
ّ تبهخبهٕ ٖضخبر ظبضة اهـيل هيً  8-6اهيسيّؿبح اهيرنزث ذهم هنًّ اهيٌضأح تغبهتٖخِب يٌضأح ظغٖرث خّؼل يب تًٖ 

ٖذق تَ/تِب اّ ٖيذوج هضؼج ؿدى خّاسدٍ اّ هدْ ؿيل اهيٌِٕ فٕ ّرص خبرسٖج. ّكد ضبزح اّٝهّٖبح اهذيبً ؿوٓ ٌشة 
% يً اظضبة :8-% 98% اٝ اً تبكٕ اهيِبراح ّ اٛخسبُبح اٖغب ضنوح يخػوة ل 3:% ّ ال 3>خفبّخح يب تًٖ ال 

اهـيل هوـبيوًٖ نيب تًٖ اهضنل اؿٍٞ، ييب ٖخػوة اخذُى تـًٖ اٛؿختبر ) تبشخذٌبء اٛشخـداد هوـيل تـد شبؿبح اهـيل ّ اهخٕ 
 % يً اظضبة اهـيل(.57ضبزح ؿوٓ يّافلج 

 ؽغت ِغبي ػًّ إٌّشؤح -ّٓٛظف١اٌرٛفش٘ب ٌذٜ اٌزٟ ٠شٜ عٛق اٌؼًّ ضشٚسح  اٌشخظ١خ اٌّٙبساد ٚ اإلرغب٘بد 1.1.5.5

هلد ختًٖ ّسّد ؿٞكج يب تًٖ اهيِبراح ّ اٛخسبُبح اهضخظٖج اهخٕ ٖخّكـِب ظبضة اهـيل يً اهـبيوًٖ ّيب تًٖ يسبل ؿيل 
ب اهيـوّيبح، ادارث اهينبخة، ؿوٓ اهيٌضإث، ّكد خّزؽ اهـبيوًٖ فٕ كػبؿبح اهنِرتبء، اٛهنخرٌّٖبح، اٝخظبٝح، خنٌّهّسٖ

اهيٌضأح اٝكخظبدٖج اهيخخوفج ّ اهخٕ خـيل فٕ يسبٝح ؿيل: اهيتٖـبح، اهظٖبٌج، خرنٖة ّ يـبٖرث / خيدٖداح ،اٌخبر ّ 
خظٌٖؾ، خديبح ؿبيج،ؤخرْ ّكد ضيوح اخرْ  . فلد ختًٖ خّزؽ اهيًٌِٖٖ ّ اهـبيوًٖ اهيدرتًٖ فٕ خوم اهيًِ ؿوٓ اهيٌضأح 

ج اهنِرتبء فٕ اهخيدٖداح ّ خرنز ادارث اهينبخة فٕ اهخديبح اهـبيج ّاٙخرْ ّ خّزؽ ٌِي، يؾ خرنٖز انتر ه اهيذنّرث
 اهتبكٕ ؿوٓ اهيسبٝح اهيخخوفج.

 -ًيّؼفٖاهخّفرُب هدْ اهيِبراح ّ اٛخسبُبح اهضخظٖج اهخٕ ٖرْ شّق اهـيل غرّرث ادٌبٍ اّهّٖبح  9.7.5ٖتًٖ اٛػبر 
ّٖختًٖ اً يسبٝح اهيتٖـبح ّ اهظٖبٌج خخّافق اهٌخبئز يؾ اهٌخبئز اهـبيج، يؾ اشختدال اهخـبًّ يؾ  يسبل ؿيل اهيٌضإث ضشة

 اٗخرًٖ تبهدكج فٕ اهـيل فٕ اهيرختج اهشبدشج ّ اهذبيٌج هنل يٌِب. 

 

 إتقان االتصاالت فً العمل 

 حل المشكالت 

 االهتمام بالتفاصٌل  

 التعاون مع اآلخرٌن 

 اتباع التوجٌهات  

 التعامل مع الزبائن 

 الثقة بالنفس  

   الصدق واألمانة  

 الدقة فً العمل 

 المظهر الجٌد 

 القدرة على تخطٌط وإدارة الوقت   

 االتجاهات اإلٌجابٌة نحو العمل  

 القدرة على العمل مع اآلخرٌن كفرٌق  

 االستعداد للعمل بعد ساعات العمل 

 أخرى 

75% 

57% 

79% 

74% 

81% 

65% 

86% 

90% 

63% 

58% 

59% 

73% 

70% 

24% 

1% 
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75اهيدرتج ضشة يسبل ؿيل اهيٌضإث: اّهّٖج اهيِبراح ّاإلخسبُبح اهضخظٖج اهخٕ ٖخّكـِب ظبضة اهـيل فٕ اهـيبهج اهيٌِٖج 6.4.2اإلػبر 
: 

 ؤخرْ خديبح ؿبيج اٌخبر ّ خظٌٖؾ خرنٖة ّ يـبٖرث / خيدٖداح ظٖبٌج يتٖـبح

 اهظدق ّاأليبٌج .4

 اهذلج تبهٌفس .5

 اختبؽ اهخّسِٖبح .6

 االُخيبى تبهخفبظٖل .7

 اخلبً االخظبالح فٕ اهـيل .8

 اهدكج فٕ اهـيل .9

االخسبُبح اإلٖسبتٖج ٌضّ  .:

 اهـيل

اهلدرث ؿوٓ اهـيل يؾ  .;

 اٗخرًٖ نفرٖق

 اهظدق ّاأليبٌج .1

 اهذلج تبهٌفس .2

 اختبؽ اهخّسِٖبح .3

 االُخيبى تبهخفبظٖل .4

 اخلبً االخظبالح فٕ اهـيل .5

اهلدرث ؿوٓ اهـيل يؾ  .6

 اٗخرًٖ نفرٖق

االخسبُبح اإلٖسبتٖج ٌضّ  .7

 اهـيل

 اهدكج فٕ اهـيل .8

 اهظدق ّاأليبٌج .1

 اهذلج تبهٌفس .2

 اهخـبًّ يؾ اٗخرًٖ .3

 اختبؽ اهخّسِٖبح .4

 تبهخفبظٖلاالُخيبى  .5

 اخلبً االخظبالح فٕ اهـيل .6

اهلدرث ؿوٓ اهـيل يؾ  .7

 اٗخرًٖ نفرٖق

االخسبُبح اإلٖسبتٖج ٌضّ   .8

 اهـيل

 اهظدق ّاأليبٌج .1

 االُخيبى تبهخفبظٖل .2

 اهذلج تبهٌفس  .3

االخسبُبح اإلٖسبتٖج ٌضّ  .4

 اهـيل

 اهخـبًّ يؾ اٗخرًٖ  .5

اهلدرث ؿوٓ اهـيل يؾ  .6

 اٗخرًٖ نفرٖق

 اخلبً االخظبالح فٕ اهـيل   .7

 اهيؼِر اهسٖد .8

 اهظدق ّاأليبٌج .1

 اهذلج تبهٌفس .2

 اختبؽ اهخّسِٖبح .3

 اهدكج فٕ اهـيل .4

 اهخـبًّ يؾ اٗخرًٖ .5

 اهخـبيل يؾ اهزتبئً .6

االخسبُبح اإلٖسبتٖج ٌضّ  .7

 اهـيل

اهلدرث ؿوٓ خخػٖػ ّ ادارث  .;

 االُخيبى تبهخفبظٖلاهّكح ّ 

 اهظدق ّاأليبٌج .1

اخلبً االخظبالح فٕ  .2

االخسبُبح ّاهـيل 

 اإلٖسبتٖج ٌضّ اهـيل

 اهذلج تبهٌفس .4

 االُخيبى تبهخفبظٖل .5

اهدكج تبهـيل ّ اهيؼِر  .6

 اهسٖد

اهلدرث ؿوٓ خخػٖػ ّ  .;

 ادارث اهّكح 

ّتبهٌشتج  ّكد خلبرتح ٌخبئز اهخيدٖداح يؾ اهٌخبئز اهـبيج تبشخذٌبء ظـّد اهخـبًّ يؾ اٗخرًٖ هويرختج اهذبهذج تدل اهخبيشج.
ٌخبر ّ اهخظٌٖؾ فلد ظـد اٌُٛيبى تبهخفبظٖل هويرختج اهذبٌٖج، ّ خراسـح اختبؽ اهخـوٖيبح خبرر اهلبئيج ّدخل اُٛخيبى هٞ

تبهيؼِر اهسٖد هويرختج اهذبيٌج. ايب اهخديبح اهـبيج فلد ضبفؼح ؿوٓ اهذٞد يِبراح اّٙائل فٕ اهلبئيج اهـبيج ّ تٌفس 
د اهٓ كبئيج اّٙهّٖبح اهدكج فٕ اهـيل، اهخـبيل يؾ اهزتبئً ّ اهلدرث ؿوٓ خخػٖػ ّ ادارث اهّكح فٕ اهخرخٖة، ّ تبهيلبتل ظـ

 اهيرختج اهراتـج ّ اهشبدٖج ّ اهذبيٌج ؿوٓ اهخّاهٕ.

اً اخخٞل اّٙهّٖبح اؿٍٞ ٖخّافق يؾ ػتٖـج اٙؿيبل اهيػوّتج هٌٚضػج اهيخخوفج ضشة يسبل ؿيل اهيٌضإث، هنً ضبفؼح 
فٕ فبهتٖخِيب ُّذا ٖخّافق يؾ اهخفشٖر اؿٍٞ ٙظضبة  اهذلج تبهٌفسخُٞب ؿوٓ اّٙهّٖج فٕ نبفج اهلػبؿبح،  ّاٙيبٌجاهظدق 
 اهـيل.

 ؽغت اٌمطبع -ّٓٛظف١اٌرٛفش٘ب ٌذٜ اٌزٟ ٠شٜ عٛق اٌؼًّ ضشٚسح  اٌشخظ١خ اٌّٙبساد ٚ اإلرغب٘بد 1.1.5.5
فٕ اهيٌضبح اٛكخظبدٖج اهيرختػج  اهخٕ ٖخّكـِب ظبضة اهـيلّكد تٌٖح اهٌخبئز اخخٞل هويِبراح ّ اٛخسبُبح اهضخظٖج 

  ، لػبؽيً اهـبيوًٖ هدَٖ تضشة اه تبهلػبؿبح كٖد اهدراشج
 :76لػبؽ: اّهّٖج اهيِبراح ّاإلخسبُبح اهضخظٖج اهخٕ ٖخّكـِب ظبضة اهـيل فٕ اهـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج ضشة اه6.4.3اإلػبر 

 يؼهىيبداَظًخ  ارظبالد انكزشوَُبد كهشثبء
 اهظدق ّاأليبٌج .1

 اهذلج تبهٌفس .2

 اختبؽ اهخّسِٖبح .3

 االُخيبى تبهخفبظٖل .4

 اهخـبًّ يؾ اٗخرًٖ .5

اهلدرث ؿوٓ اهـيل يؾ اٗخرًٖ   .6
 نفرٖق 

 االخسبُبح اإلٖسبتٖج ٌضّ اهـيل .7

 اخلبً االخظبالح فٕ اهـيل  .8

 

 اهظدق ّاأليبٌج .1

 اهذلج تبهٌفس .2

 اختبؽ اهخّسِٖبح .3

 االُخيبى تبهخفبظٖل .4

 االخظبالح فٕ اهـيلاخلبً  .5

 خـبًّ يؾ اٗخرًٖ .6

اهلدرث ؿوٓ اهـيل يؾ اٗخرًٖ  .7
 نفرٖق

 اهدكج فٕ اهـيل .8

 اهظدق ّاأليبٌج .1

 اهذلج تبهٌفس .2

 اختبؽ اهخّسِٖبح .3

 اخلبً االخظبالح فٕ اهـيل .4

 االُخيبى تبهخفبظٖل .5

 خـبًّ يؾ اٗخرًٖ  .6

 اهدكج فٕ اهـيل .7

 اهضفبؼ ؿوٓ اهيؼِر اهسٖد .8

 اهظدق ّاأليبٌج .1

 تبهٌفساهذلج  .2

 اخلبً االخظبالح فٕ اهـيل  .3

 اختبؽ اهخّسِٖبح .4

االخسبُبح اإلٖسبتٖج ٌضّ  .5
 اهـيل

ّ  االُخيبى تبهخفبظٖل .6
 اهخـبًّ يؾ اٗخرًٖ

 اهضفبؼ ؿوٓ اهيؼِر اهسٖد .7

 اهدكج فٕ اهـيل .;
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اٝخظبٝح فٕ اهـيل ّكد ختًٖ خضبتَ نتٖر يب تًٖ يٌِج اهنِرتبء ّ اٛهنخرٌّٖبح يؾ اّٝهّٖبح اهـبيج، يؾ خراسؾ اّهّٖج 
ّخلدى اهـيل غيً اهفرٖق هونِرتبء، ّ ؼِّر اهدكج فٕ اهـيل هٜهنخرٌّٖبح. تٌٖيب خضبتِح يٌِخٕ اٛخظبٝح ّ اٌؼيج 
اهيـوّيبح، يً ضٖد خلدى اخلبً اٛخظبٝح فٕ اهـيل ّؼِّر اهدكج فٕ اهـيل ّاهضفبؼ ؿوٓ اهيؼِر اهسٖد.  ّكد فشر 

 سيّؿبح اهيرنزث هنًّ ػتٖـج خوم اهيٌضإح خسيؾ يب تًٖ اهظٖبٌج ّ اهيتٖـبح ّ اهخديبح.اظضبة اهـيل ذهم يً خٞل اهي

اغبفج هويٌضإح اؿٍٞ ٌُبم يٌضإح اخرْ نيٌضبح خسبرٖج ّ خديٖج ّ خـوٖى ّ ظضج يخخوفج ّ اهخٕ خّؼل اهـيبهج اهيٌِٖج 
 ٝح ؿيل خديٖج ّ اخرْ يً اهسزء اؿٍٞ.اهيدرتج غيً اهلػبؿبح اهيشخِدفج ّ اهخٕ خخّافق ٌخبئسِب يؾ يب شتق يً يسب

 ؽغت اٌّؾبفظخ -ّٓٛظف١اٌرٛفش٘ب ٌذٜ اٌزٟ ٠شٜ عٛق اٌؼًّ ضشٚسح  اٌشخظ١خ اٌّٙبساد ٚ اإلرغب٘بد 1.1.5.1
ّكد تٌٖح اهٌخبئز اخخٞل هويِبراح ّ اٛخسبُبح اهضخظٖج اهخٕ ٖخّكـِب ظبضة اهـيل يً اهـبيوًٖ هدَٖ فٕ اهلػبؿبح 

تبهرفى يً اخفبق فبهتٖخِب يؾ اهيِبراح اهـبيج ّ تبٝخط فٕ اّٗهّٖخًٖ اّٝهٓ ّ اهذبٌٖج ّاً اهيشخِدفج تضشة اهيضبفؼج، 
اخخول خرخٖتِيب. نيب ختًٖ اٌغيبى اهيؼِر اهسٖد ّ خخػٖػ ّ ادارث اهّكح. ّكد اٌغيح هيضبفؼج اهخوٖل اٖغب ضل 

 اهيضنٞح. ّكد ٖـنس ذهم خّزٖؾ اهـٌٖج اٖغب فٕ اهيضبفؼبح.

 :77: اّهّٖج اهيِبراح ّاإلخسبُبح اهضخظٖج اهخٕ ٖخّكـِب ظبضة اهـيل فٕ اهـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج ضشة اهيضبفؼج6.4.4اإلػبر 
 اهلدس راى اهلل اهخوٖل ٌبتوس

 اهذلج تبهٌفس  .4

 اهظدق ّاٙيبٌج .5

 اهخـبيل يؾ هزتبئً .6

 اُٝخيبى تبهخفبظٖل .7

 اختبؽ اهخّسِٖبح  .8

 اخلبً اٝخظبٝح فٕ اهـيل .9

 اٖٛسبتٖج ٌضّ اهـيلاٝخسبُبح  .:

 اهيؼِر اهسٖد .;

 

 اهظدق ّاٙيبٌج .4

 اهدكج فٕ اهـيل .5

 اهخـبيل يؾ اهزتبئً .6

 اهخـبًّ يؾ اٗخرًٖ .7

 اختبؽ اهخّسِٖبح .8

 اهلدرث ؿوٓ خخػٖػ ّادارث اهّكح .9

اهلدرث ؿوٓ اهـيل يؾ اٗخرًٖ نفرٖق  .:
 اهذلج تبهٌفسّ

 ضل اهيضنٞح .;

 اهظدق ّاٙيبٌج .4

 اهذلج تبهٌفس .5

 اُٝخيبى تبهخفبظٖل .6

 اخلبً اٝخظبٝح فٕ اهـيل .7

 اختبؽ اهخّسِٖبح  .8

 اهخـبًّ يؾ اٗخرًٖ .9

 اهلدرث ؿوٓ اهـيل يؾ اٗخرًٖ نفرٖق .:

 اٝخسبُبح اٖٛسبتٖج ٌضّ اهـيل  .;

 اهظدق ّاٙيبٌج .4

 اختبؽ اهخّسِٖبح .5

 اهذلج تبهٌفس  .6

 اُٝخيبى تبهخفبظٖل .7

 اهخـبيل يؾ اهزتبئً .8

اخلبً اٝخظبٝح فٕ اهـيل  .9
 ٌضّ اهـيلّاٝخسبُبح اٖٛسبتٖج 

 اهيؼِر اهسٖد .:

 اهلدرث ؿوٓ خخػٖػ ّ ادارث اهّكح .;

ّخنيً ؤُيٖج اهٌخبئز اؿٍٞ فٕ نٌِّب يئضر ُبى هويِبراح ّ اٛخسبُبح اهضخظٖج اهخٕ ٖضخبسِب شّق اهـيل غيً اهلػبؿبح 
تضبسبح شّق اهـيل، اهيشخِدفج فٕ يسبٝح اهـيل اهيرختػج تِب، يً اهغرّرٔ اشخـيبل اهٌخبئز اؿٍٞ هخّؿٖج اهخرٖسًٖ 

 نيب اغبفج يبدث خدرٖتٖج فٕ يسبل اهيِبراح اهضٖبخٖج، خئدٔ ٛنخشبة اهخرٖسًٖ اهيِبراح ّ اٛخسبُبح اهشبتلج.

 ّٓٛظف١اٌرٛفش٘ب ٌذٜ اٌزٟ ٠شٜ عٛق اٌؼًّ ضشٚسح  ا١ٌّٕٙخ اٌّٙبساد ٚ اإلرغب٘بد 6.4.2

خى ؿرع اهيِبراح ّ اٛخسبُبح اهيٌِٖج اهخبهٖج هويتضّذًٖ يً اظضبة اهـيل غيً اهلػبؿبح اهيشخِدفج ّخيذوح فٕ: 
اهيـرفج اهٌؼرٖج   ،اهلراءث ّ اهنخبتج تبهوغج اهـترٖج   ،اهلراءث ّاهنخبتج تبهوغج اإلٌسوٖزٖج  ،اهلراءث ّاهنخبتج تبهوغج اهـرتٖج

 ،االُخيبى تبهسّدث  ،اهلدرث ؿوٓ خـوى يِبراح سدٖدث   ،يِبراح اشخخداى اهضبشّة  ،ـبهٖجاإلٌخبسٖج اه  ،اهيخـولج تبهـيل
اهلدرث   ،فِى ّاشخخداى اهرشّيبح ّاهيخػػبح ، اهلدرث ؿوٓ اشخخداى اهنخبهّسبح، اهلدرث ؿوٓ اهخرنٖة دًّ اضداد خول

ّ خرم ؤخرْ  ،اهخفنٖر اهيٌػلٕ اهيخشوشل ،اهشرؿج فٕ اإلٌسبز  ،اهدكج فٕ اهخضوٖل   ، ؿوٓ اشخخداى اهخنٌّهّسٖب اهضدٖذج
 هِى هّغؾ يب ٖرٌَّ يٌبشتب.
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ّكد خى ؿرع يِبراح ّ اخسبُبح يٌِٖج يخخظظج فٕ يسبٝح اهظٖبٌج ّ اهخظٌٖؾ ّ اهتريسج ّ اهخديبح اغبفج  
 هويِبراح اهيٌِٖج اهـبيج.

 ػبَ -ّٓٛظف١اٌرٛفش٘ب ٌذٜ ٚسح اٌزٟ ٠شٜ عٛق اٌؼًّ ضش ا١ٌّٕٙخ  اٌّٙبساد ٚ اإلرغب٘بد 1.1.5.5

اهٌخبئز تضنل ؿبى، ضٖد ٖتًٖ ارخفبؽ ؿدد اظضبة اهـيل ييً ٖرًّ ؤُيٖج اهيِبراح ّ اٛخسبُبح  ادٌبٍ 9.7.5ٖتًٖ اهضنل 
% يً اظضبة اهـيل، أ 9;اسيبؽ ؿوٓ " اهلراءث ّاهنخبتج تبهوغج اهـرتٖجّ اهضخظٖج تضنل ؿبى ، ضٖد ضظوح يِبرث " 

يٌضإث يتضّذج، ّ كد خلديح اّٙهّٖبح. ّؿٌد ٌلبص ذهم يؾ اظضبة اهـيل ختًٖ اً ّاكؾ  4439يً ال  ;7>يب ٖـبدل 
 اهيٌضأح اهظغٖر ٖفخرع يً ٖلّى تبسراء يـبيٞح يضددث ّ خشسٖل يـوّيبح يضددث فٕ ؼل فٖبة ظبضة اهـيل.

، % ؿوٓ اهخّاهٕ 4:% ّ ;:تٌشة  "يبى تبهسّدثاالُخّ" "اهدكج فٕ اهخضوٖلّكد ضللح فٕ اهيرختج اهذبٌٖج ّ اهذبهذج يِبرخٕ: "
خُٞب اشخخداى اهضبشّة ّ اٌٛخبسٖج اهـبهٖج. ّسيٖـِب يِبراح يرختػج تبٌٛخبر اهيتبضر هظبضة اهـيل. ّخٞ ذهم يِبراح 

ّهّٖبح اٙ 9.7.8خػّٖرٖج ُبيج يخـولج تبهلدرث ؿوٓ اهخـوى ّ اشخـيبل اهيخػػبح ّ اهخنٌّهّسٖب اهضدٖذج. ّٖـرع اٛػبر 
%، ّخُٞى 78-%87%. خٞ ذهم ذٞد يِبراح ضبزح ؿوٓ اسيبؽ يب تًٖ 93 -%9;اهخٕ ضبزح ؿوٓ اسيبؽ يب تًٖ 

 % فلػ يً اظضبة اهـيل.55اهخفنٖر اهيٌػلٕ اهيخشوشل ّ اهخٕ ضبزح ؿوٓ اسيبؽ 

: اهيِبراح ّاٛخسبُبح اهيٌِٖج اهخٕ ٖخّكـِب ظبضة اهـيل فٕ اهـيبهج 9.7.5اهضنل 
 اهيدرتج ) اهٌشتج خيذل ؿدد اظضبة اهـيل يً اهـدد اٛسيبهٕ هويٌضأح(  اهيٌِٖج

 

: اّهّٖج اهيِبراح 9.7.8اٛػبر 
ّاٛخسبُبح اهيٌِٖج اهخٕ ٖخّكـِب 
ظبضة اهـيل فٕ اهـيبهج اهيٌِٖج 

 اهيدرتج:
 اهلراءث ّاهنخبتج تبهوغج اهـرتٖج .4

 اهدكج فٕ اهخضوٖل   .5

 االُخيبى تبهسّدث  .6

 يِبراح اشخخداى اهضبشّة،   .7

 اإلٌخبسٖج اهـبهٖج .8

 اهلدرث ؿوٓ خـوى يِبراح سدٖدث  .9

فِى ّاشخخداى اهرشّيبح  .:
 ّاهيخػػبح، 

اهلدرث ؿوٓ اشخخداى اهخنٌّهّسٖب   .;
 اهضدٖذج

 اهشرؿج فٕ اإلٌسبز .>

اهيـرفج اهٌؼرٖج اهيخـولج  .43
 تبهـيل

اهلدرث ؿوٓ اهخرنٖة دًّ  .44
 اضداد خول

يً اهخلرٖر. ّ اهخٕ خئند  9.6تبهسزء  ثاهٌخبئز اهشبتلج اهيخـولج تٌلط اهيِبراح ّخفغٖل اهـيبهج اهيذنّراً ُذٍ اهٌخبئز خئند 
ؿوٓ اُيٖج انخشبة اهيِبراح اهخػتٖلٖج اهشرٖـج ّ اهخٕ خشبؿد ؿوٓ اهيتبضرث تبٌٛخبر ٖوٕ ذهم يِبراح اهخـوى ّ اهخػّر ّيً 

 .براح اهيرختػج تّاكؾ اهيٌضأح اهظغٖرث، يؾ خفغٖل اهيِذى اهيِبراح اهيخخظظج هنل يسبل

 القراءة والكتابة باللغة العربٌة 

 القراءة والكتابة باللغة اإلنجلٌزٌة  

   القراءة و الكتابة باللغة العبرٌة  

 المعرفة النظرٌة المتعلقة بالعمل  

 اإلنتاجٌة العالٌة  

 مهارات استخدام الحاسوب  

   القدرة على تعلم مهارات جدٌدة  

 االهتمام بالجودة  

 القدرة على التركٌب دون إحداث خلل   

 القدرة على استخدام الكتالوجات

 فهم واستخدام الرسومات والمخططات 

 القدرة على إستخدام التكنولوجٌا الحدٌثة  

 الدقة فً التحلٌل   

 السرعة فً اإلنجاز  

 التفكٌر المنطقً المتسلسل 

 أخرى  

86% 

48% 

45% 

62.8% 

68% 

69% 

67% 

71% 

62.7% 

54% 

65% 

63.3% 

78% 

63.2% 

22% 

1% 
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 ؽغت اٌّؾبفظخ -ّٓٛظف١اٌرٛفش٘ب ٌذٜ اٌزٟ ٠شٜ عٛق اٌؼًّ ضشٚسح خ  ١ٌّٕٙا اٌّٙبساد ٚ اإلرغب٘بد 1.1.5.5

خفبّح اهٌخبئز تًٖ اهيضبفؼبح ّ اخٌٞل خرخٖة اّهّٖبخِب ضشة اهيضبفؼج ّ اً ضبفؼح فٕ يـؼى  9.7.9ٖتًٖ اٛػبر 
. ضٖد تٌٖح اهٌخبئز اُيٖج يِبرث اهلراءث ّ اهنخبتج تبهوغج اهـرتٖج فٕ ٌبتوس ّاهخوٖل ّ راى اهلل اٙضٖبً ؿوٓ اّٝهّٖبح ٌفشِب

يلبتل خلدى اهلراءث ّ اهنخبتج تبهوغج اٌٛسوٖزٖج ّ اهـترٖج فٕ اهيضبفؼج ييب ٖـنس اهّاكؾ اٛكخظبدٔ فٕ  ّخراسـِب فٕ اهلدس. 
وح اّهّٖج اهدكج فٕ اهخضوٖل فٕ نل يً اهلدس ّ راى اهلل ّ ٌبتوس اهيضبفؼج ّ اخخٞفَ ؿً اهيضبفؼبح اٙخرْ. ّكد ضن

ّخرسح يً كبئيج اّهّٖبح اهخوٖل. تٌٖيب ضبفؼح اُٛخيبى تبهسّدث ؿوٓ اُيٖخِب فٕ ٌبتوس ّ راى اهلل  ّ خراسـح فٕ اهلدس 
ذج ّ كبتوٖج اهخـوى ؿوٓ ّ اهخوٖل. هلد ضبفؼح يِبراح اهضبشّة ّ اشخخداى اهرشّيبح ّ اهيخػػبح ّ اهخنٌّهّسٖب اهضدٖ

ّ اً اخخول خرخٖتِب فٕ اهيضبفؼبح اٙرتؾ. ّكد ؼِرح اهلدرث ؿوٓ اشخخداى اهنخبهّسبح فٕ اهخوٖل ّ راى اهلل  اّهّٖخِب
 غيً اّٙهّٖبح، نيب ؼِر اهخفنٖر اهيٌػلٕ اهيخشوشل غيً اّهّٖبح اهخوٖل.

% فٕ يضبفؼخٕ ٌبتوس ّ 5:% ّ 97% ٛسيبهٕ اهٌخبئز تٌٖيب ارخفـح هخظل 95ّكد ضنل يـدل اهػوة ؿوٓ اهيِبرث 
 .9.7.5% فٕ يضبفؼخٕ اهلدس ّ راى اهلل ؿوٓ اهخّاهٕ نيب ٖتًٖ يوضق 85% ّ ;8ؿوٓ اهخّاهٕ ّ اٌخفغح هخظل اهخوٖل 

اً اهٌخبئز اهشبتلج خضٖر ُٙيٖج اهخيشج ؿضريِبرث يٌِٖج هشّق اهـيل ّ غرّرث اديبسِى تبهترايز اهخدرٖتٖج اهيشخلتوٖج، يؾ 
 اهخرنٖز ؿوٓ اهيِبراح تضشة اهيضبفؼج ّ اهلػبؽ.

 ّٓٛظف١اٌرٛفش٘ب ٌذٜ اٌزٟ ٠شٜ عٛق اٌؼًّ ضشٚسح   اٌّزخظظخ خ١ٌّٕٙا اٌّٙبساد ٚ اإلرغب٘بد 6.4.3

اهيِبراح ّ اٛخسبُبح اهيٌِٖج اهيخخظظج اهٓ يِبراح هوـبيوًٖ فٕ يسبل اهظٖبٌج ّ اهخظٌٖؾ، ّيِبراح  هلد خى خلشٖى
هوـبيوًٖ فٕ يسبل اهتريسج، ّيِبراح هوـبيوًٖ فٕ يسبل ادارث اهينبخة، نيب خى ّغؾ اهيِبراح اٛخرْ اهخٕ خى اشخٌتبػِب 

  يً اكخراضبح اهيتضّذًٖ فٕ اٛشخيبرث.  
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 للتفاصٌل 9.7.5راجع الملحق    

 :78ّكـِب ظبضة اهـيل فٕ اهـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج ضشة اهيضبفؼجج اهخٕ ٖخاهيٌِٖ: اّهّٖج اهيِبراح ّاإلخسبُبح 6.4.6اإلػبر 
 اهلدس راى اهلل اهخوٖل ٌبتوس

 اهلراءث ّاهنخبتج تبهوغج اهـرتٖج .4

 االُخيبى تبهسّدث  .5

 اهدكج فٕ اهخضوٖل   .6

 اهلدرث ؿوٓ اهخرنٖة دًّ اضداد خول .7

 اإلٌخبسٖج اهـبهٖج .8

 يِبراح اشخخداى اهضبشّة .9

فِى ّاشخخداى اهرشّيبح  .:
 ّاهيخػػبح، 

 اهلدرث ؿوٓ خـوى يِبراح سدٖدث  .;

 اهلدرث ؿوٓ اشخخداى اهخنٌّهّسٖب اهضدٖذجّ

 اهيـرفج اهٌؼرٖج اهيخـولج تبهـيل    .43

 اهشرؿج فٕ اإلٌسبز .44

 اهلراءث ّاهنخبتج تبهوغج اهـرتٖج .4

  خول اهلدرث ؿوٓ اهخرنٖة دًّ اضداد .5

 اهشرؿج فٕ اإلٌسبز .6

 اهلراءث ّاهنخبتج تبهوغج االٌسوٖزٖج  .7

  اهيـرفج اهٌؼرٖج اهيخـولج تبهـيل .8

 اهلدرث ؿوٓ خـوى يِبراح سدٖدث  .9

اإلُخيبى تبهسّدث ّاهخفنٖر اهيٌػلٕ  .:
 اهيخشوشل

فِى ّاشخخداى اهرشّيبح  .;
 ّاهيخػػبح، 

 يِبراح اشخخداى اهضبشّة،   .>

 اهلدرث ؿوٓ اشخخداى اهنخبهّسبح .43

اهخنٌّهّسٖب اهلدرث ؿوٓ اشخخداى  .44
 اهضدٖذج

 اهدكج فٕ اهخضوٖل  .4

 اهلراءث ّاهنخبتج تبهوغج اهـرتٖج  .5

 االُخيبى تبهسّدث  .6

فِى ّاشخخداى اهرشّيبح    .7
 ّاهيخػػبح

 اهلدرث ؿوٓ خـوى يِبراح سدٖدث   .8

 يِبراح اشخخداى اهضبشّة  .9

 اإلٌخبسٖج اهـبهٖج ،  .:

اهلدرث ؿوٓ اشخخداى اهخنٌّهّسٖب   .;
 اهضدٖذج

 اهيـرفج اهٌؼرٖج اهيخـولج تبهـيل  .>

 اهشرؿج فٕ اإلٌسبز .43

 اهلدرث ؿوٓ اشخخداى اهنخبهّسبح .44

 اهدكج فٕ اهخضوٖل   .4

  اإلٌخبسٖج اهـبهٖج  .5

 يِبراح اشخخداى اهضبشّة،   .6

 اهشرؿج فٕ اإلٌسبز .7

 اهلراءث ّاهنخبتج تبهوغج االٌسوٖزٖج  .8

 اهلراءث ّاهنخبتج تبهوغج اهـترٖج  .9

 اهلدرث ؿوٓ خـوى يِبراح سدٖدث  .:

 اهلراءث ّاهنخبتج تبهوغج اهـرتٖج .;

اهلدرث ؿوٓ اشخخداى اهخنٌّهّسٖب  .>
 اهضدٖذج

 فِى ّاشخخداى اهرشّيبح ّاهيخػػبح .43

 االُخيبى تبهسّدث .11
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 اٌظ١بٔخ ٚ اٌزظ١ٕغ رٛفش٘ب ٌذٜ ِٛظفٟاٌزٟ ٠شٜ عٛق اٌؼًّ ضشٚسح   اٌّزخظظخ خ١ٌّٕٙا إلرغب٘بداٌّٙبساد ٚ ا 1.1.5.5
ختًٖ اً اهيِبراح ّ اٛخسبُبح اهيٌِٖج اهيخخظظج  هويٌضأح اهـبيوج فٕ يسبل اهظٖبٌج ّاهخظٌٖؾ خخيذل فٕ اهيِبراح اهخٕ 

اٛشخخداى اهسٖد ّ اهنفئ هويبنٌٖبح، ؿٞر % ؿوٓ  8;% ّ 6;اسيبؽ يب تًٖ  9.7.7خى ّغـِب هويٌضأح، ضٖد ٖتًٖ اهضنل 
% ؿوٓ اُيٖج 9:% ّ 6:تًٖ ال . خٞ ذهم اسيبؽ  ّيباهيضنوج )اهظٖبٌج( ، خرنٖة اهلػؾ، اهلدرث ؿوٓ اٖسبد ضوّل تدٖوج

ظٖبٌج يـرفج اسراءاح اهيـرفج اهـدد ّ اٙدّاح اهيػوّتج، اهلدرث ؿوٓ اشخخداى ؤشبهٖة اهشٞيج ّ اهظضج اهيٌِٖج ، 
اهلدرث ؿوٓ يـرفج اهيّاظفبح اهيػوّتج اهيخـولج تبٙسِزث % ؿوٓ ؤُيٖج :9% اهٓ 93اهّكبئٖج. خٞ ذهم اسيبؽ يب تًٖ 

اهلدرث ؿوٓ اهخظيٖى )اهلدرث تٌٖيب هى خضلق  . ، يـرفج اهريّز اهخبظج تبهيًِ ،  اهلدرث ؿوٓ خضخٖط اهخول اهخبظج تبهيًِ
 ظضبة اهـيل ؿوٓ اُيٖخِب. % يً ا47شّْ اسيبؽ  ؿوٓ اٌٛخبر(

: اهيِبراح ّاٛخسبُبح اهيٌِٖج اهيخخظظج )هويٌضأح اهخٕ خـيل فٕ يسبل اهظٖبٌج ّ اهخظٌٖؾ(  اهخٕ 9.7.6اهضنل 
 ٖخّكـِب ظبضة اهـيل فٕ اهـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج ) اهٌشتج خيذل ؿدد اظضبة اهـيل يً اهـدد اٛسيبهٕ هويٌضأح( 

 
اّهّٖج اهيِبراح ّاٛخسبُبح اهيٌِٖج  ;.9.7ٖتًٖ اٛػبر 

اهيخخظظج ضشة اهيضبفؼج، ُّٕ ختًٖ ختبًٖ اهّهّٖبح غيً 
اهيضبفؼبح، يؾ اهضفبؼ ؿوٓ اّٙهّٖبح اٗرتؾ فٕ يضبفؼبح ٌبتوس 
ّ راى اهلل ّ اهلدس ّ ضفبؼ يضبفؼج اهخوٖل ؿوٓ اّٙهٖخًٖ تضشة 

تًٖ اّٙهّٖبح ضشة اهيضبفؼج ، نيب خ:.9.7اّٙهّٖبح اهـبيج اػبر 
ظـّد اهلدرث ؿوٓ خضخٖط اهخول اهٓ اهيرختج اهذبهذج ّاهراتـج 
ّاهشبدشج فٕ يضبفؼبح اهخوٖل ّ ٌبتوس ّ راى اهلل ؿوٓ اهخّاهٕ،. 
نيب ؼِّر يـرفج اسراءاح اهظٖبٌج اهّكبئٖج فٕ اهيرختج اهخبيشج ّ 

اشخخداى ج اهشبدشج ؿوٓ اهخّاهٕ فٕ خوم اهيضبفؼبح، نيب ختًٖ اُيٖ
ؤشبهٖة اهشٞيج ّاهظضج اهيٌِٖج فٕ يضبفؼج اهخوٖل خُٞب تبهخرخٖة 

ّكد ؼِرح اُيٖج اهتضد ؿً  ٌبتوس ّاهلدس ّ يً ذى راى اهلل.
 اهيـوّيبح فٕ يضبفؼخٕ راى اهلل ّ اهلدس. 

: اّهّٖج اهيِبراح ّاٛخسبُبح اهيٌِٖج :.9.7اٛػبر 
ٖج اهخٕ ٖخّكـِب ظبضة اهـيل فٕ اهـيبهج اهيٌِ

 :اهظٖبٌج ّ اهخظٌٖؾ -اهيدرتج
 ؿالر اهيضنوج )اهظٖبٌج(  .1

 خرنٖة اهلػؾ  .2

 اإلشخخداى اهسٖد ّ اهنفئ هويبنٌٖبح  .3

 اهلدرث ؿوٓ اٖسبد ضوّل تدٖوج .4

 يـرفج اسراءاح اهظٖبٌج اهّكبئٖج .5

 يـرفج اهـدد ّ األدّاح اهيػوّتج   .6

اهلدرث ؿوٓ اشخخداى ؤشبهٖة اهشاليج ّاهظضج  .7
 اهيٌِٖج 

يـرفج اهيّاظفبح اهيػوّتج اهلدرث ؿوٓ  .;
 اهيخـولج تبألسِزث اهخبظج تبهيًِ

 يـرفج اهريّز اهخبظج تبهيًِ  .9

 اهلدرث ؿوٓ خضخٖط اهخول .10

   معرفة العدد و األدوات المطلوبة

   القدرة على إستخدام أسالٌب السالمة و الصحة المهنٌة

   معرفة إجراءات الصٌانة الوقائٌة 

 القدرة على معرفة المواصفات المطلوبة المتعلقة باألجهزة الخاصة بالمهن

   معرفة الرموز الخاصة بالمهن

   البحث عن المعلومات

   اإلستخدام الجٌد و الكفإ للماكٌنات 

 (  الصٌانة)عالج المشكلة 

 تركٌب القطع

 القدرة على إٌجاد حلول بدٌلة

 القدرة على تشخٌص الخلل 

 (القدرة على اإلنتاج)القدرة على التصمٌم 

 أخرى

75% 

73% 

76% 

67% 

62% 

56% 

83.7% 

85% 

83.9% 

83% 

60% 

14% 

1% 
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 ٟ اٌجشِغخِٛظف رٛفش٘ب ٌذٜاٌزٟ ٠شٜ عٛق اٌؼًّ ضشٚسح   اٌّزخظظخ خ١ٌّٕٙا اٌّٙبساد ٚ اإلرغب٘بد 1.1.5.5

 ّغؾ يخػػ خضوٖوٕختًٖ اً اهيِبراح ّ اٛخسبُبح اهيٌِٖج اهيخخظظج  هويٌضأح اهـبيوج فٕ يسبل اهتريسج خخيذل فٕ 
اهـٞكج خوم  ّكد ضدد ؤظضبة اهـيل فٕ اهيٌضأح ذاح يضددث، ٖبحاشخخداى تريسٖبح، ّيً ذى خظيٖى تريسؤّٝ، خٍٞ 

 اّخّنبد ّ ترايز اهخظيٖى نّرل درّ ، ّرشى ٌُدشٕ ،اّفٖساهتريسٖبح تـدث يسبٝح ضيوح: نيتّٖخر اشخـيبل يذبل 
، ّترايز ّ دّائر اهنخرٌّٖج ّنِرتبئٖج  ترايز اهخضنى تبٝٝحّ  ّضيبٖج فٖرّشبح، ،ّتريسٖبح اٌٝخرٌح ،ّسٕ أ اس

 تٌبء تريسٖبح يذل كٖسّل تٖشم ّ سبفب ّ اّانل. يضبشتٖج ّترايز 

اّٝهّٖج اّٗهٓ  خظيٖى ترايزاّٙهّٖج اّٙهٓ هيضبفؼخٕ ٌبتوس ّ راى اهوج، تٌٖيب ضنوح  ّغؾ يخػػ خضوٖوّٕكد ضنوح 
 .  9.7.6هوخوٖل ّ اهلدس، نيب تٌٖح اهٌخبئز اهيـرّغج فٕ اهيوضق 

 اٌخذِبد ِٛظفٟ رٛفش٘ب ٌذٜاٌزٟ ٠شٜ عٛق اٌؼًّ ضشٚسح   اٌّزخظظخ خ١ٌّٕٙا اٌّٙبساد ٚ اإلرغب٘بد 1.1.5.5

خنيً اّٝ فٕ اخلبً يِبرث اهرد ؿوٓ اهِبخل، ذبٌٖب فٕ اهخـبيل يؾ اهزتبئً ّذبهذب  يضغوٕ ادارث اهينبخةختًٖ اهٌخبئز اً اّهّٖج 
 فٕ اهيِبراح اهيضبشتٖج اّٝهٖج. 

: اهيِبراح ّاٛخسبُبح اهيٌِٖج اهيخخظظج ) يسبل ادارث اهينبخة( اهخٕ 9.7.7اهضنل 
 ٖخّكـِب ظبضة اهـيل فٕ اهـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج 

 

: اّهّٖج اهيِبراح >.9.7ٛػبر ا
 -ّاٛخسبُبح اهيٌِٖج اهيخخظظج

اهخٕ ٖخّكـِب ظبضة  ادارث ينبخة
 اهـيل فٕ اهـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج:

 

 اهرد ؿوٓ اهِبخف  .1

 اهخـبيل يؾ اهزتبئً .2

 اهيِبراح اهيبهٖج األّهٖج  .3

 األرضفج .4
  يـرفج يظػوضبح اهـيل  .8
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   األرشفة 

   الرد على الهاتف

 التعامل مع الزبائن

   معرفة مصطلحات العمل 

   المهارات المالٌة األولٌة  

   تنظٌم الوقت 

 أخرى  

447 

594 

503 

432 

489 

96 

6 

 :79بفؼج: اّهّٖج اهيِبراح ّاإلخسبُبح اهيٌِٖج اهيخخظظج )اهظٖبٌج ّ اهخظٌٖؾ( اهخٕ ٖخّكـِب ظبضة اهـيل فٕ اهـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج ضشة اهيض6.4.8اإلػبر 
 اهلدس راى اهلل اهخوٖل ٌبتوس

 اإلشخخداى اهسٖد ّ اهنفئ هويبنٌٖبح  .1

 خرنٖة اهلػؾ  .2

 اهلدرث ؿوٓ اٖسبد ضوّل تدٖوج .3

 اهلدرث ؿوٓ خضخٖط اهخول .4

 ؿالر اهيضنوج )اهظٖبٌج(  .5

 يـرفج اسراءاح اهظٖبٌج اهّكبئٖج .6

اهلدرث ؿوٓ اشخخداى ؤشبهٖة اهشاليج  .6
 ّاهظضج اهيٌِٖج 

 يـرفج اهـدد ّ األدّاح اهيػوّتج  .1

 ؿالر اهيضنوج )اهظٖبٌج(  .2

اهلدرث ؿوٓ اشخخداى ؤشبهٖة اهشاليج  .3
 ّاهظضج اهيٌِٖج 

 اهلدرث ؿوٓ خضخٖط اهخولّ

 خرنٖة اهلػؾ  .5

  يـرفج اسراءاح اهظٖبٌج اهّكبئٖج .6

لدرث ؿوٓ يـرفج اهيّاظفبح  اه .7
 ألسِزث اهخبظج تبهيًِهاهيػوّتج 

 اإلشخخداى اهسٖد ّ اهنفئ هويبنٌٖبح  .1

 اهلدرث ؿوٓ اٖسبد ضوّل تدٖوج .2

 خرنٖة اهلػؾ  .3

 ؿالر اهيضنوج )اهظٖبٌج(   .4

 يـرفج اسراءاح اهظٖبٌج اهّكبئٖج .5

  اهلدرث ؿوٓ خضخٖط اهخول  .6

  اهتضد ؿً يـوّيبح .7

 

 ؿالر اهيضنوج )اهظٖبٌج(  .1

 اإلشخخداى اهسٖد ّ اهنفئ هويبنٌٖبح  .2

 خرنٖة اهلػؾ  .3

 ؿوٓ اٖسبد ضوّل تدٖوجاهلدرث  .4

 يـرفج اهـدد ّ األدّاح اهيػوّتج  .5

 اهتضد ؿً يـوّيبح .6

اهلدرث ؿوٓ اشخخداى ؤشبهٖة اهشاليج ّ
 ّاهظضج اهيٌِٖج
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ؿوٓ اهِبخل ٖيذل كٌبٍ ُبيج هوخـبيل يؾ اهزتبئً، ٖفخلدُب اهنذٖر يً اهيًٌِٖٖ ّكد فشر ذهم اٖغب اظضبة اهـيل تنًّ اهرد 
اهيدرتًٖ خشخدؿٕ فِى اهرشبهج ّ اهخـبيل يـِب ّ ٌلل اهرشبهج تبهضنل اهظضٖص. نيب اً اهذٞد يِبراح اّٙهٖج ذاح ؿٞكج 

ٖخّفر تبهغرّرث يّؼل اشخلتبل ّ يشبؿد تػتٖـج اٙؿيبل اهظغٖرث ّ اهخٕ خفخرع تيّؼل ادارث اهينبخة اخلبٌِب، ضٖد ٝ 
ادارٔ ّ يبهٕ تل ٖفخرع تبهيّؼل اهّضٖد فٕ اهيٌضإث اهظغٖرث اهلٖبى تبهيِبى يـب تضنل اّهٕ. هلد ختؾ خوم اهيِبراح 
اٙرضفج ّيـرفج يظػوضبح اهـيل ّ اهخٕ خفخرع خدرٖة يٖدإٌ تبهلػبؿبح اهيخخوفج ّخدرٖة اهيئششبح ؿوٓ يظػوضبح 

 يخخوفج.اهلػبؿبح اه
ٌخبئز اهيضبفؼبح اً اهرد ؿوٓ اهِبخل اٖغب ضنل اّٙهّٖج اّٙهٓ هيضبفؼبح ٌبتوس ّ راى اهلل ّ اهلدس تٌٖيب ّٖختًٖ يً 

ضنل اّٙهّٖج اهذبهذج هوخوٖل، تٌٖيب ضنوح اهيِبراح اهيبهٖج اّٙهّٖج اهذبٌٖج هراى اهلل ّ اهلدس، تٌٖيب ضنوح اهراتـج ّ اهخبيشج 
ؿوٓ اهخّاهٕ. ّكد خفبّح اهخـبيل يؾ اهزتبئً يب تًٖ اهيضبفؼبح فلد ضنوح اّٙهٓ ّ اهذبٌٖج هٌبتوس ّاهخوٖل هٌبتوس ّ اهخوٖل 

ؿوٓ اهخّاهٕ، تٌٖيب ضنوح  اهذبهذج ّ اهخبيشج هولدس ّ راى اهلل ؿوٓ اهخّاهٕ. ّكد ضنوح يـرفج يظػوضبح اهـيل اّٗهّٖج 
 اهذبٌٖج فٕ اهخوٖل. 

 :80ج اهخٕ ٖخّكـِب ظبضة اهـيل فٕ اهـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج ضشة اهيضبفؼجاإلدارٖيِبراح ّاإلخسبُبح : اّهّٖج اه6.4.10اإلػبر 
 اهلدس راى اهلل اهخوٖل ٌبتوس

 اهرد ؿوٓ اهِبخف  .1

 اهخـبيل يؾ اهزتبئً .2

 األرضفج  .3

 اهيِبراح اهيبهٖج األّهٖج  .4

 يـرفج يظػوضبح اهـيل  .5

 اهخـبيل يؾ اهزتبئً .1

  يـرفج يظػوضبح اهـيل .2

 اهرد ؿوٓ اهِبخف  .3

 األرضفج  .4

 اهيِبراح اهيبهٖج األّهٖج  .5

 اهرد ؿوٓ اهِبخف  .1

  اهيِبراح اهيبهٖج األّهٖج .2

  يـرفج يظػوضبح اهـيل .3

 األرضفج .4
 اهخـبيل يؾ اهزتبئً .5

 اهرد ؿوٓ اهِبخف  .1

 اهيِبراح اهيبهٖج األّهٖج  .2

  اهخـبيل يؾ اهزتبئً .3

 األرضفج .4
 يـرفج يظػوضبح اهـيل  .5

اً اهٌخبئز اهشبتلج خئند ؿوٓ غرّرث خػّٖر ترايز اهخدرٖة هخضيل خوم اهيِبراح نيب غرّرث اٗخذ تـًٖ اٛؿختبر اّهّٖبح 
 اهيٌبػق فٕ اهخرنٖز ؿوِٖب ؿٌد اهخدرٖة. 

 رٛفش٘ب اٌزٟ ٠شٜ عٛق اٌؼًّ ضشٚسح ا١ٌّٕٙخ اٌّزخظظخ   اٌّٙبساد ٚ اإلرغب٘بد 1.1.5.1

% يً اظضبة اهـيل فٕ اهيضبفؼبح اهيخخوفج ٖسد ظـّتج فٕ اهيِبراح 53ال اٛشخيبرث ختًٖ اً يب ٖفّق يً خٞل 
اهخشّٖلٖج، ّ كد فشر اهنذٖر يٌِى ارختبػ ذهم تبهيشخّرد اٝسٌتٕ اهذٔ ٌٖبفس اٌٝخبر اهيضوٕ ّ غـل اهّاكؾ اٛكخظبدٔ 

لٖج فٕ يسبل اهـيل اهخبط تِى ّاهلّث اهضرائٖج هوزتبئً ؿوٓ اهظـٖد اهخبرسٕ ّذنر اهـدٖد يٌِى ؿدى ّسّد يِبراح خشّٖ
اهيخـوق تبهنخرٌّٖبح ّ اٝخظبٝح ّ اهضبشّة. نيب ذنر يً ٖـيل فٕ يسبل اهظٖبٌج ّ تبٙخط فٕ يسبهٕ اٛخظبٝح 
ّاٛهنخرٌّٖبح ٌلط يِبراح اهتٖؾ هدْ اهخرٖسًٖ فٕ اهيسبٝح اهشبتلج، ّ كد فشر ذهم اظضبة اهـيل تنًّ اهيٌضإح 

يٌضأح ظغٖرث ّ خشخدؿٕ يـرفج فٕ يسبهٕ اهظٖبٌج ّ اهتٖؾ، نيب ذنر اظضبة يضٞح  اهـبيوج فٕ اهيسبهًٖ فٕ
اٛهنخرٌّٖبح ّتبٙخط اهرادّٖ ّ اهخوفزًّٖ ّسّد خغٖٖر فٕ اهلػبؽ يً ظٖبٌج اهٓ تٖؾ ٌخٖسج هويٌبفشج اهـبهٖج يً اهتغبئؾ 

ٕ خػّٖر يِبراح اهخرٖسًٖ فٕ اهيسبل تبخسبٍ اهيشخّردث ّ اٌخفبع اشـبر اهشوؾ اهسدٖدث يلبتل اشـبر اهظٖبٌج، ييب ٖشخدؿ
  يِبراح اهتٖؾ. 
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يخيٖز هوخضنى  نيب ػرش اهـدٖد يً اظضبة اهـيل غرّرث خػّٖر اهخدرٖة ّ اهخـوٖى فٕ يٌِج اهنِرتبء هخضيل خدرٖة
، نيب ذنر ّ اند ؿوٓ ذهم اهـبيوًٖ فٕ اهيٌِج فٕ اهيسيّؿبح اهيرنزث، ّذنرّا اُيٖج خػّٖر اهيٌِج (PLC ) اٛهنخرٌّٕ

 هوخـبيل يؾ ظٖبٌج اٗٝح اهظٌبؿٖج ّتريسخِب.  

 ّٓٛظف١اٌرٛفش٘ب ٌذٜ اٌزٟ ٠شٜ عٛق اٌؼًّ ضشٚسح ٚ اٌش٠بد٠خ  اإلداس٠خ  اٌّٙبساد ٚ اإلرغب٘بد 6.4.4

رٖج ّ اهرٖبدٖج اهخبهٖج هويتضّذًٖ يً اظضبة اهـيل غيً اهلػبؿبح اهيشخِدفج خى ؿرع اهيِبراح ّ اٛخسبُبح اٛدا
اهيتبدرث اهذاخٖج، اهلدرث ؿوٓ ادارث األفراد، اهلدرث ؿوٓ اهيخبتـج، اهلدرث ؿوٓ خلدٖى  اهخّسِٖبح ّاإلرضبداح ّخيذوح فٕ: 

ّ خرم ؤخرْ هِى هّغؾ يب  ،خنبر ّ اإلتداؽهوـبيوًٖ، اهخخػٖػ، اهخلٖٖى ّ خػّٖر اهـيل، اهلدرث ؿوٓ ّغؾ األُداف، اإلت
  ٖرٌَّ يٌبشتب.

 ػبَ -ّٓٛظف١اٌرٛفش٘ب ٌذٜ اٌزٟ ٠شٜ عٛق اٌؼًّ ضشٚسح  اإلداس٠خ  اٌّٙبساد ٚ اإلرغب٘بد 1.1.1.5

اهٌخبئز تضنل ؿبى، ضٖد ٖتًٖ خإنٖد ؿدد يً اظضبة اهـيل ؿوٓ ؤُيٖج اهيِبراح ّ اٛخسبُبح  ادٌبٍ 9.7.6ٖتًٖ اهضنل 
% يً اظضبة اهـيل ؿوٓ اّهّٖج خيشج يٌِب، نيب ّٖخفق يب تًٖ ال ;9 -%93اٛدارٖج تضنل ؿبى ، ضٖد ٖخفق يب تًٖ ال

اظضبة اهـيل ّٙهّٖج اٛتخنبر  % يِبراح ؤخرْ، ّيً اهيوفح خدٌٕ ػوة8.;6% ؿوٓ اذًٌٖ يٌِب ّ اكخرش ;87-8
 ّاٛتداؽ نيب ٖتًٖ اهضنل. 

: اهيِبراح ّاٛخسبُبح اٝدارٖج اهخٕ ٖخّكـِب ظبضة اهـيل فٕ اهـيبهج 9.7.8اهضنل 
 اهيٌِٖج اهيدرتج ) اهٌشتج خيذل ؿدد اظضبة اهـيل يً اهـدد اٛسيبهٕ هويٌضأح( 

 

: اّهّٖج 9.7.44اٛػبر 
رٖج اهيِبراح ّاٛخسبُبح اٛدا

اهخٕ ٖخّكـِب ظبضة اهـيل فٕ 
 اهـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج:

ؿوٓ ادارث  ٍاهلدر .4
 األفراد

اهلدرث ؿوٓ ّغؾ  .5
 األُداف

 اهخخػٖػ .6

 اهخلٖٖى ّ خػّٖر اهـيل .7

 اهيتبدرث اهذاخٖج .8
اّهّٖج اهيِبراح ّاٛخسبُبح اٛدارٖج اهخٕ ٖخّكـِب ظبضة اهـيل فٕ اهـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج ضٖد  >.9.7ٖتًٖ اٛػبر 

ضبزح اهلدرث ؿوٓ ادارث اٝفراد ؿوٓ اّٝهّٖج اّٙهٓ، ّكد ختًٖ يً اهٌلبص يؾ اهيسيّؿبح اهيرنزث اُيٖج ُذا اهسبٌة 
تبهخبهٕ اهضبسج هيً ٌّٖة ينبً ظبضة اهـيل ؿٌد ؿدى ٝظضبة اهيٌضأح ّذهم هػبتؾ اهيٌضإح اهذٔ ٖغوة ؿوَٖ اهظغر ّ 

 خّاسدٍ هولٖبى تبٝؿيبل خبرر اهيٌضإث، ّاّهّٖج خوم اهيِبراح يً اهٌبضٖج اٛدارٖج: "ادارث تبكٕ اٝفراد". 

اهلدرث ؿوٓ خلدٖى  ّاهلدرث ؿوٓ اهيخبتـج، خٞ ذهم ّغؾ اُٙدال ّاهخخػٖػ ّ يً ذى اهخػّٖر ّ اهيتبدرث. ّخٞ ذهم 
. ّكد اكخرش اظضبة اهيٌضأح يِبراح اخرْ يٌِب يِبراح خشسٖل ّ يضبشتج اّهٖج،  ّكد اهخّسِٖبح ّاٛرضبداح هوـبيوًٖ

 خرنزح ٌوم اهيِبراح اٝخرْ فٕ كػبؽ اٛهنخرٌّٖبح ّاهلػبؽ اهخسبرٔ نيب شٖتًٖ اهلشى اهخبهٕ.  

   المبادرة الذاتٌة

 القدرة على إدارة األفراد 

 القدرة على المتابعة 

 القدرة على تقدٌم  التوجٌهات و اإلرشادات للعاملٌن  

 التخطٌط 

 التقٌٌم و تطوٌر العمل  

 القدرة على وضع األهداف 

 اإلبتكار و اإلبداع 

 أخرى 

61.0% 

68% 

58% 

54% 

63% 

61.3% 

65% 

17% 

39% 
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 ؽغت اٌمطبع -ّٓٛظف١اٌرٛفش٘ب ٌذٜ اٌزٟ ٠شٜ عٛق اٌؼًّ ضشٚسح  اإلداس٠خ  اٌّٙبساد ٚ اإلرغب٘بد 1.1.1.5

اهلػبؽ يؾ اهٌخبئز اهـبيج يؾ خغٖٖر فٕ خرخٖة اّٝهّٖبح  فٕ اٛػبر ادٌبٍ خّافق اهٌخبئز ضشةاهخٕ خى خوخٖظِب ختًٖ اهٌخبئز 
ضشة اهلػبؽ، ضٖد اشخيرح اهلدرث ؿوٓ ادارث اٛكراد ّ اهخخػٖػ ؿوٓ اً خنًّ غيً اّٝهّٖبح فٕ اهلػبؿبح، يؾ خراسؾ 

خٖتِب فٕ اٛخظبٝح. ّاظتضح اهلدرث ؿوٓ ّغؾ اُٙدال اّهّٖج فٕ كػبؿٕ اٛخظبٝح ّ اٌؼيج اهيـوّيبح، ّ هى خنً خر
 اّهّٖج هلػبؽ اهنِرتبء، تٌٖيب ضنوح اهلدرث ؿوٓ اهيخبتـج اّهّٖج هولػبؽ.

 :81لػبؽ اهيتبضرهج اهيٌِٖج اهيدرتج ضشة اه: اّهّٖج اهيِبراح ّاإلخسبُبح اهضخظٖج اهخٕ ٖخّكـِب ظبضة اهـيل فٕ اهـيب6.4.12اإلػبر  
 اَظًخ يؼهىيبد ارظبالد انكزشوَُبد كهشثبء

  اهلدرٍ ؿوٓ ادارث األفراد .1

 اهخخػٖػ  .2

 اهلدرث ؿوٓ اهيخبتـج .3

 اهيتبدرث اهذاخٖج .4

 اهخلٖٖى ّ خػّٖر اهـيل  .5

 

  اهلدرٍ ؿوٓ ادارث األفراد .1

 اهخخػٖػ  .2

اهلدرث ؿوٓ ّغؾ  .3
 األُداف 

 اهـيلاهخلٖٖى ّ خػّٖر  .4

 اهيتبدرث اهذاخٖج .5

  اهلدرث ؿوٓ ّغؾ األُداف .1

 اهخلٖٖى ّ خػّٖر اهـيل .2

  اهلدرٍ ؿوٓ ادارث األفراد  .3

 اهخخػٖػ  .4

 اهيتبدرث اهذاخٖج .5

  اهلدرث ؿوٓ ّغؾ األُداف .1

  اهلدرٍ ؿوٓ ادارث األفراد .2

 اهخخػٖػ  .3

اهلدرث ؿوٓ خلدٖى  اهخّسِٖبح  .4
 ّاإلرضبداح هوـبيوًٖ

ّاهيتبدرث اهخلٖٖى ّ خػّٖر اهـيل  .5
 اهذاخٖج

ّكد ضنوح اهلػبؿبح اؿٍٞ يضغٞ رئٖشٖب ّ يتبضرا هوخرٖسًٖ فٕ اهخخظظبح اهيرختػج تِب اٝ اً اهلػبؿبح فٖر اهيتبضرث 
ّ اهخٕ خّؼل خرٖسٕ اهخخظظبح كٖد اهدراشج فلد خيذوح فٕ يٌضإح اخرْ ذاح ػبتؾ خسبرٔ اّ خديٕ اّ ظٌبؿبح اّ 

خضبتِح ٌخبئز يٌضأح اٌٙضػج اهخسبرٖج ّ اهخديٖج ذاح اهـٞكج يؾ اهٌخبئز اهـبيج اٝ اٌِب اخرْ ) خـوٖى ّ ظضج(. ّ كد 
، ضٖد خـختر اهـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج هوخخظظبح كٖد اهدراشج  نيب ٖتًٖ اٛػبر ادٌبٍ اخخوفح فٕ اهظٌبؿج ّ اهظضج ّ اهخـوٖى

ظٖبٌج ّ اٛؿخيبد ؿوٓ اهذاح فٕ اهخػّٖر فٕ اهيسبل، نيب اً ؿيبهج يشبٌدث ّ تبهخبهٕ ٖخى اٛؿخيبد ؿوِٖب فٕ ّغؾ ترٌبيز 
ضسى اهيٌضإح اهظٌبؿٖج خـختر يخّشػج يلبرٌج تبهيٌضإح اهظغٖرث هغبهتٖج اهيٌضأح اهيتضّذج ّ تبهخبهٕ ؼِرح اّهّٖج 

 اخخوفح اهٌخبئز فٕ خوم اهلػبؿبح.اهيخبتـج ّ اهلدرث ؿوٓ خّسَٖ ّارضبد اهـبيوًٖ.  

 :82لػبؽ غٖر اهيتبضرهّٖج اهيِبراح ّاإلخسبُبح اهضخظٖج اهخٕ ٖخّكـِب ظبضة اهـيل فٕ اهـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج ضشة اه: ا6.4.13ّاإلػبر 
 أخشي ) رؼهُى و طحخ( أَشطخ خذيُخ أَشطخ رغبسَخ طُبػخ

  اهلدرٍ ؿوٓ ادارث األفراد .1

 اهلدرث ؿوٓ ّغؾ األُداف .2

 اهخخػٖػ .3

 اهيخبتـج ؿوٓاهلدرث  .4

  اهلدرث ؿوٓ خلدٖى  .5
اهخّسِٖبح ّاإلرضبداح 

  هوـبيوًٖ

  اهلدرٍ ؿوٓ ادارث األفراد .1

اهلدرث ؿوٓ ّغؾ  .2
 األُداف

 اهخخػٖػ .3

 اهيتبدرث اهذاخٖج .4

 اهيخبتـج ؿوٓاهلدرث  .5

 

  اهلدرٍ ؿوٓ ادارث األفراد .1

اهلدرث ؿوٓ ّغؾ  .2
 األُداف

 اهخخػٖػ .3

 اهيتبدرث اهذاخٖج .4

 اهخلٖٖى ّ خػّٖر اهـيل .5

 

 اهخخػٖػ  .1

 اهيتبدرث اهذاخٖج .2

  اهلدرٍ ؿوٓ ادارث األفراد  .3

 اهخلٖٖى ّ خػّٖر اهـيل .4

 اهيخبتـج ؿوٓاهلدرث  .5

 

 

ّكد خرنزح اهيِبراح اٝخرْ فٕ كػبؽ اٛهنخرٌّٖبح ّاهلػبؽ اهخسبرٔ ّ كذا ٌٖشسى يؾ يب ػرش يً كتل اظضبة اهـيل 
 يً يِبراح خشسٖل ّ يضبشتج اّهٖج، ّ هخضبتم اهلػبؿًٖ نيب تًٖ اهسزء اهشبتق يً اهخلرٖر. 
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 ؽغت اٌّؾبفظخ -ّٓٛظف١ٌارٛفش٘ب ٌذٜ اٌزٟ ٠شٜ عٛق اٌؼًّ ضشٚسح  اإلداس٠خ  اٌّٙبساد ٚ اإلرغب٘بد 1.1.1.5

ؤؼِرح اهٌخبئز ختبًٖ يب تًٖ اهيٌبػق اهيخخوفج، اٝ اً ذٞد يٌبػق ؤسيـح ؿوٓ اّهّٖج ادارث اٝكراد ) اهخرخٖة اّٗل 
ّخفبّح خرخٖة اهلدرث ؿوٓ ّغؾ اُٛدال تًٖ  ضّل اهخرخٖة اهذبهد. ّاهذبٌٕ(، ّسيٖـِب اسيؾ ؿوٓ اّهّٖج يِبرث اهخخػٖػ

ّ كد خيٖزح يضبفؼج اهخوٖل تبّهّٖج اهيتبدرث اهذاخٖج ّ اهخٕ هى خؼِر فٕ يضبفؼج راى اهوج تٌٖيب خراسـح اهٓ  اهيضبفؼبح.
يج اهلدرث ؿوٓ خلدٖى اهخّسِٖبح اهيرختج اهخبيشج ّ اهراتـج فٕ يضبفؼخٕ ٌبتوس ّ اهلدس ؿوٓ اهخّاهٕ. ّكد ارخفـح فٕ اهلبئ

 .راى اهللفٕ اهخوٖل ّ  اهيخبتـجّ اهلدرث ؿوٓ  سدلهوـبيوًٖ فٕ راى اهلل ّ اه

اهذاخٖج  ختًٖ اّهّٖبح اهلدرث ؿوٓ ادارث اٙفراد، ّغؾ اُٙدال ، اهخخػٖػ، اهخلٖٖى ّ خػّٖر اهـيل، ّخراسـح اهيتبدرثنٌخبر 
غرّرث  اٛتداؽ ٌشتج خذنر، ّ ُيب ظفخبً يرختػخبً تبهرٖبدث. اً اهٌخبئز خضٖر اهٓفٕ اهلبئيج تٌٖيب هى خضلق اٛتخنبر ّ 

اهـيل تل  ضيّل اهترايز اهخدرٖتٖج هيب شتق يً اّهّٖبح نيب غرّرث ضيّل يِبراح اهرٖبدث ّاً هى خنً اّهّٖبح اظضبة
اح اهيبهٖج اّٝهٖج هغٖر اهـبيوًٖ فٕ يسبل ّكد ضنوح اهيِبرخيذوح فٕ نٌِّب اّهّٖبح اهخرٖسًٖ ّ اهػٞة نيب ختًٖ شبتلب.   

 ادارث اهينبخة اّهّٖج ٖسة اخذُب تـًٖ اٛؿختبر.

ظضبة اهـيل فٕ يٌِٖج يخخظظج ّ ادارٖج يخٌّؿج أل ختًٖ ييب شتق ّسّد ؤُيٖج هيِبراح ضخظٖج ّيٌِٖج ّ
ظبدٔ اهفوشػٌٖٕ خاإلؿختبر اهّاكؾ اإلك ًاهيضبفؼبح اهيخخوفج ّ غيً اهلػبؿبح ّيسبالح اهـيل كٖد اهدراشج آخذًٖ تـٖ

آخذًٖ تـًٖ اإلؿختبر  خدرٖتٖج فٕ اهيسبل.ِب اهيشخلتوٖج، ييب ٖشخدؿٕ خػّٖر اهترايز اهكّّاكؾ اهيٌضأح اإلكخظبدٖج ّ افب
ترز اً اهيِبراح اهيٌِٖج اهيػوّتج رنزح ؿوٓ اخلبً اهيٌِج اّال ّ يً ذى كبتوٖج اهخػّر خالُب اهيِبرح اهيخخظظج، ييب ٖ

 اُيٖج اؿداد اهخرٖسًٖ هذهم كتل خخرسِى.
 

 اؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ ِٓ ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ 6.5

ٖتًٖ ُذا اهسزء يً اهخلرٖراهـٞكج يب تًٖ يٌضأح اهلػبؽ اهخبط ّيئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ فٕ اهيضبفؼبح  
اهيخخوفج ّ هولػبؿبح كٖد اهدراشج، ضٖد ٖتًٖ يدْ يـرفج شّق اهـيل تبهخديبح اهيلديج، يدْ اٛشخفبدث يً خوم اهخديبح 

خػّٖر اهـٞكج يب تًٖ شّق اهـيل ّ اهيئششبح يشخلتٞ. ّكد تًٖ ُذا اهسزء  ّاهرفتج تبٛشخلبدث يٌِب يشخلتٞ ّاكخراضبح
رفتج اهيئششبح اهـبهٖج هٜشخفبدث يً خديبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة هيٌِٕ ّ يضدّدٖج اهيـرفج ّ اٛشخفبدث اهضبهٖج، نيب ّ تًٖ 

ب ٖدهل ؿوٓ اُيٖج دّر يئششبح اهخـوٖى اشخـدادٖج شّق اهـيل هوخـبًّ فٕ خػّٖر يخرسبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ، يي
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 :83ج اهخٕ ٖخّكـِب ظبضة اهـيل فٕ اهـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج ضشة اهيضبفؼجاإلدارٖ: اّهّٖج اهيِبراح ّاإلخسبُبح 6.4.14اإلػبر 
 اهلدس راى اهلل اهخوٖل ٌبتوس

 اهلدرث ؿوٓ ّغؾ األُداف .7

 اهلدرٍ ؿوٓ ادارث األفراد  .8

 اهخخػٖػ .9

 اهخلٖٖى ّ خػّٖر اهـيل .10

 اهذاخٖج اهيتبدرث .11

 اهيتبدرث اهذاخٖج  .6

 اهلدرث ؿوٓ اهيخبتـج .7

 اهخلٖٖى ّ خػّٖر اهـيل .8

 اهخخػٖػ .9

 اهلدرث ؿوٓ ّغؾ األُداف  .10

 اهلدرٍ ؿوٓ ادارث األفراد .1

 اهلدرث ؿوٓ ّغؾ األُداف .2

 اهخخػٖػ .3

اهلدرث ؿوٓ خلدٖى  اهخّسِٖبح  .4
  ّاإلرضبداح هوـبيوًٖ

 اهلدرث ؿوٓ اهيخبتـج .5

 اهلدرٍ ؿوٓ ادارث األفراد .1

 اهخخػٖػ  .2

اهلدرث ؿوٓ خلدٖى  اهخّسِٖبح  .3
 ّاإلرضبداح هوـبيوًٖ

 اهيتبدرث اهذاخٖج .4

 اهلدرث ؿوٓ ّغؾ األُداف  .5
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نيب ّؤُيٖج ّضداح اهخدرٖة  فٕ اهغرل اهخسبرٖج هولٖبى  ّاهخدرٖة اهيٌِٕ فٕ ٌضر اهيـوّيبح ّخفـٖل اهـٞكج ّاشخيرارُب.
 تبهرتػ اهٞزى تضشة اضخٖبسبح شّق اهـيل ّّاكؾ اهيئششبح فٕ اهيضبفؼبح اهيخخوفج.

 ّٕٟٙ ٚ اٌزمٕٟ اٌزٟ ٠غزف١ذ ِٕٙب عٛق اٌؼًّ: خذِبد ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت اٌ 6.5.1

% يً اهيٌضأح 46ختًٖ اهٌخبئز اً 
خشخفٖد ضبهٖب يً اهخديبح اهيلديج يً 

% اشخفبدح يٌِب 79اهيئششبح، ّاً 
% خرفة اٛشخفبدث يٌِب 86شبتلب ّاً 

، ّ ٖتًٖ 9.8.4يشخلتٞ نيب ٖتًٖ اهضنل 
اهٌخبئز ضشة خفظٖل  9.8.5اهضنل 

ح اهٌخبئز اً اؿوٓ اهخديج، ضٖد تٌٖ
اهخديبح اهخٕ خيح اٛشخفبدث يٌِب شبتلب 
ّخخى اٛشخفبدث يٌِب ضبهٖب خيذوح فٕ 
خدرٖة اهػٞة يٖداٌٖب فٕ يّكؾ 
اهيٌضإث، نيب ضنوح ُذٍ اهخديج اٗؿوٓ 
خنرارا  اهخٕ خرفة اهيٌضأح اٛشخفبدث 

 يٌِب يشخلتٞ.
 هدْ اهـبيوًٖ خدرٖةّكد ضنوح خديج "

 يسبٝح فٕ فبئخِىن رفؾ ّ بحاهيئشش
" ذبٌٕ انذر خديج اهضدٖذج اهخنٌّهّسٖب

اشخفبد ّ ٖشخلٖد يٌِب اظضبة اهـيل. 
تٌٖيب ضنوح اػٞؽ اظضبة اهـيل ؿوٓ 

ذبهذِب، تٌٖيب  تبهيٌِج اهيخـولج اهيشخسداح
ضنوح ذبٌٕ اؿوٓ رفتج هدْ اظضبة 
اهـيل هٜشخفبدث يٌِب، ّ ضنل خدرٖة 

 بدث اهـبيوًٖ ذبهد اؿوٓ خنرار هٜشخف

ح اهخٕ اشخفبدح ّ خشخفٖد ّخرفة تبٛشخفبدث يً ٌضأ: ٌشتج اهي9.8.4اهضنل 
 يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ

 
اظضبة ٖشخفٖد يٌِب اّ ٖرفة تبٛشخفبدث يٌِب هخديبح اهخٕ : ا9.8.5اهضنل 
 بح اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ يئششيً   اهـيل

 
اٛشخفبدث اهيشخلتوٖج هخدرٖة اهػوتج ّاهـبيوًٖ ّاػٞؽ اهيٌضأح ؿوٓ اهخػّراح اهيٌِٖج نيب اهيشخلتوٖج. ّ كد خلبرتح ٌشة 

. ّ هى ٖسة اظضبة اهـيل ؿوٓ اهرفتج اهيشخلتوٖج 9.8ٖتًٖ اهضنل. ّكد اخخوفح اهٌخبئز تضشة اهيضبفؼبح نيب ٖتًٖ اهيوضق 
سزء يٌِى اشخـدادٍ اهخـبًّ  بًّ ّ هٖس خديج. ذنرٛػٞؽ خوم اهيئششبح ؿوٓ  آخر اهخػّراح تبهيٌِج ضٖد اؿخترُّب خـ

، نيب ٖتٌِٖب اٛػبر زٖبدث يشبُيج شّق اهـيل تخػّٖر يخرسبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ فٕ اهيسبل ؿٌد شئاهِى ؿً نٖفٖج
  ٝضلب. 9.7.8

   أستفٌد منها حالٌاً  

 إستفدت منها سابقاً   

 أرغب باإلستفادة  منها مستبقال  

   ال أرغب باإلستفادة  منها مستبقال
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12% 

 ( :فً موقع المنشاة)تدرٌب الطلبة مٌدانٌاً 

تدرٌب العاملٌن لدٌكم لدى تلك المإسسة و رفع 
 كفائتهم فً مجاالت التكنولوجٌا الحدٌثة

 (بٌئة العمل/ المسوحات المٌدانٌة)إجراء الدراسات 

 األعمال اإلنتاجٌة

   إطالعنا على المستجدات المتعلقة بالمهنة

إطالع تلك المإسسات على اخر التطورات بالمهنة 
 :لدٌنا
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   أستفٌد منها حالٌاً  إستفدت منها سابقا    أرغب باإلستفادة  منها مستبقال
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خفبدث يً ُذٍ اهخديبح ّ ضبسج هٜش اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕاً اهٌخبئز ؤؿٍٞ خترز ّسّد خديبح يلديج يً يئششبح 
يشخلتٞ ّتٌشة يخيٖزث، اٝ اً خوم اهٌشة نبٌح اكل يً ٌشة رفتج اهخرٖسًٖ هٜشخفبدث يً خديبح اهيئششبح، ّ اكل يً  

يً اهدراشج. ييب ٖتًٖ اً اهـٞكج يؾ شّق اهـيل  7.9ّ  :.8ٌشة رفتج اهيئششبح هخلدٖى خوم اهخديبح نيب ٖتًٖ اهسزئًٖ 
 خضخبر هوـيل اهدئّة ّ هيٞئيج خّكـبخِى ُّذا يب ٖضنل ضبفز هخوم اهيٌضأح ٝشخيرار اهخـبًّ يؾ اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ.

 رذس٠ت اٌؼب١ٍِٓ فٟ عٛق اٌؼًّ 6.5.2

% يً اسيبهٕ اظضبة 44هلد ذنر 
اهـيل اً هدِٖى ّضدث خدرٖة داخل 

% يٌِى 83يٌضإث، تٌٖيب ذنر اه
رفتخِى اٌضبء ّضدث خدرٖة هدِٖى نيب 

، ييب ٖتًٖ  9.8.6ٖتًٖ اهضنل 
ُّذا  اُخيبيِى تخػّٖر اهـبيوًٖ هدِٖى،

ٖضفز دّر يئششبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة 
اهيٌِٕ هخفـٖل دّرُى تبهيسبل. ٖتًٖ 
اهضنل خلبرة ٌشة يً هدِٖى ّضداح 

 خدرٖة فٕ اهيضبفؼبح، تٌٖيب خخػوؾ 

: ٌشتج اهيٌضأح اٛكخظبدٖج اهخٕ هدِٖب ّضدث خدرٖة ّخوم اهخٕ خخػػ 9.8.6اهضنل 
 ٌٛضبء ّضدث خدرٖة

 
 ٌشة انتر يً يئششبح ٌبتوس ّ راى اهلل هخإشٖس ّضداح يشخلتوٖج.

خوم  %يً اهيٌضإح( اٌِب درتح اهـبيوًٖ هدِٖب خٞل اهذٞد شٌّاح اهيبغٖج، ّكد ذنرح74يٌضإث )يب ٖيذل  784ّكد ذنر 
ضخظب يً اهـبيوًٖ هدِٖب فٕ يسبٝح يخـددث يٌِب خٞل اهذٞد شٌّاح اهيبغٖج. ّكد ضيل  7768اهيٌضأح اٌِب درتح 

( ّاهػبكج ّ اٌؼيج ضيشٖج ّ خيدٖبح PLCاهخدرٖة: اهخظٌٖؾ تبشخخداى اهضبشّة ، اخيخج ظٌبؿٖج ّ اهنِرتبء اهيضّشتج )
فبز ّخيدٖداح ظٌبؿٖج ّ كراءث يخػػبح هخخظط اهنِرتبء، ظٖبٌج  6ّظٖبٌج خترٖد ّخنٖل ّ خدفئج ّهل يّخّراح ّ 

اسِزث اهنخرٌّٖج يخخظظج: ػتٖج، اسِزث اٌذار ّيراكتج ّنبيٖراح، اهنخرٌّٖبح شٖبراح، اٝح ينختٖج، ّاسِزث تد اذاؿٕ 
خظبٝح اٝ ّخوفزٌّٖٕ ّاهظّخٖبح هخخظط اٛهنخرٌّٖبح، ّدّراح اخظبٝح يخخظظج ّظٖبٌج اسِزث خوّٖج هخخظط

ّ تريسٖبح يخخظظج ّظٖبٌج ضتنبح ّاٌخرٌح يخخوفج هخنٌّهّسٖب اهيـوّيبح اغبفج هدّراح فٕ يسبٝح اٛدارث ّاهخشّٖق 
ّ اهخـبيل يؾ اهزتبئً ّ تبٙخط فٕ يسبٝح اٛهنخرٌّٖبح ّ اٛخظبٝح، ّ كد ؤتدْ اهـدٖد يٌِى اشخـدادُى هٜشخفبدث يً 

 شٞيج ؿبيج هونِرتبئًٖ، ّ ظٖبٌج ضبضبح اهويس هوِّاخل اهخوّٖج ّاهضبشّة. دّراح فٖيب شتق ذنرٍ اغبفج هدّراح

خضٖر ُذٍ اهيسبٝح هضبسج شّق اهـيل هوخإُٖل فِٖب، ّتبهخبهٕ غرّرث خّاسد ُذٍ اهخخظظبح ّاهػبكى اهيدرة فٕ 
ػّٖرٖج هشّق اهـيل فِٖب، يئششبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ هخإُٖل اهخرٖسًٖ ّاؿدادؿى هشّق اهـيل، نيب ٛسراء دّراح خ

نيب ٖضٖر ُذا اهسبٌة اهٓ كٖبى اهيٌضأح تخدرٖة ؿبيوِٖب فٕ يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّ رفتخِب اهيشخلتوٖج تذهم، 
 نإضد ؤضنبل اهخـبًّ اهِبيج ّ تبهخبهٕ غرّرث اهضفبؼ ؿوٓ ُذا اهسبٌة ّ خػّٖرٍ. 

بٌٕ يً اضنبٝح يخـددث فٕ يسبٝح ادارٖج ّ فٌٖج ّ خشّٖلٖج، تـغِب ّكد ئنر اظضبة اهـيل اً اهيٌضأح اٛكخظبدٖج خـ
ٌخز ؿً اّغبؽ خبرسٖج ّ تـغِب اٗخر ٌخز ؿً غـل اهيّارد اهتضرٖج فٕ اهيسبل اهيضدد، خخوق ُذٍ اهسّاٌة فرظج 
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ة تغـل اهخـبيل هخػّٖر اهخدرٖة اهضبهٕ ّخّفٖر يسبٝح خدرٖتٖج هوـبيوًٖ اٖغب.  ضٖد فشر اظضبة اهيٌضأح خوم اهسّاٌ
يؾ اهزتبئً تضنل رئٖشٕ ّيً ذى غـل اهخـبيل يؾ اهـبيوًٖ ّاهخخػٖػ ّ ادارث اهّكح فٕ اهسبٌة اٛدارٔ. ّكد خرنزح 
اضنبٝح اظضبة اهـيل فٕ اهسبٌة اهفٌٕ ؿوٓ غـل اهختراح تضنل رئٖشٕ ّيً ذى غـل اهلدرث ؿوٓ اهخـبيل يؾ 

سبٌة اهخشّٖلٕ فلد تًٖ اظضبة اهـيل ؿدى ّسّد يِبراح اهتٖؾ هوـبيوًٖ فٕ اٛسِزث ّاهيّاظفبح ّ اهيخػػبح. ايب فٕ اه
يسبل اٙسِزث اٛهنخرٌّٖج ّاٛخظبٝح ّ خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح، ّؿدى ّسّد خخظظبح فٕ اهيسبل. ّكد تًٖ اظضبة 

فشج ّ ظغر ضسى اهشّق اهـيل خيضّر اٛضنبٝح اهخبرسٖج اهيخـولج تبهخشّٖق ضّل اهّاكؾ اٛكخظبدٔ اهفوشػٌٖٕ ّ اهيٌب
ّغـل اهلدرث اهضرائٖج فٕ اهنذٖر يً اٙضٖبً، ّخيضّر خوم اهيخـولج تبهسّاٌة اهفٌٖج تخّفر كػؾ اهغٖبر ّسّدخِب، ّ اهخػّر 

 اهشرٖؾ هتـع اهيسبٝح نبٙسِزث اهخوّٖج.

يسج، نيب ّغرّرث اخلبً نيب ّ تًٖ اظضبة اهـيل اضنبٝح يخـولج تبهوغج اٌٛسوٖزٖج غرّرٖج هوـبيوًٖ فٕ يسبل اهتر
 يِبراح اهظٖبٌج هٞهنخرٌّٖبح ّ اٛخظبٝح ّ يضدّدٖج يِبراح اهنِرتبء، ّ ؿدى ضيّهِب هوسّاٌة اهخٕ ٖضخبسِب اهشّق.

 الزشاؽبد رط٠ٛش٠خ ِٓ اطؾبة اٌؼًّ ٌٍزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ ٌٍٚشثظ ِغ عٛق اٌؼًّ 6.5.3

كخراضبح ّ اهشيبؽ ٛظضبة اهـيل فٕ ايبنً ؿدٖدث يٌِب، ّفٕ هلد اضخّح اٛشخيبرث ؿوٓ اشئوج يفخّضج خخٖص هّغؾ اٛ
رتػ يخرسبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة ، ههخفـٖل دّر يئششبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ّاهخلٌٌِٕبٖخِب خى شئاهِى ضّل: اكخراضبخِى 

، ّهنٖفٖج اهيٌِٕ ّ اهخلٌٕزٖبدث يشبُيج شّق اهـيل تخػّٖر يخرسبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة ، هاهيٌِٕ ّ اهخلٌٕ يؾ شّق اهـيل
. نيب اً اهيسيّؿبح اهيرنزث فٕ تخػّٖر يخرسبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّ اهخلٌٕ هظبهص شّق اهـيل اهيٌضإث جشبُيي

اهيٌبػق اٖغب شيضح تٌلبص اهٌخبئز ّ اهخرّر تبشخخٞظبح ّ خّظٖبح يً اظضبة اهـيل. ٖضخّٔ ُذا اهسزء اُى 
 اٛشخخٞظبح ّ اهٌخبئز.

ّخيضّرح اكخراضبح اهشّق ضّل ّظّل 
اهيـوّيبح يً اهيئششبح هويٌضبح ّ 
اشخيرار اهرتػ يـِب نيب ضّح ؿوٓ 
خػّٖر يخرسبح اهخدرٖة يً خٞل 
يٞئيخَ ّ خػتٖلَ ّ ضيوح اكخراضبح 
هويئششبح ّاهيدرتًٖ ٌّؼبى اهخدرٖة ّ 

. 9.8.4اهترايز اهخدرٖتٖج نيب ٖتًٖ اػبر 
ٖنًّ ٌُبم ٖفغل اً "ّكد هخظِب اضدُى 

اُخيبى انتر تخسدٖد ّخضشًٖ هترايز 
اهخدرٖة اهيٌِٕ هخنًّ كرٖتج يً ضبسبح 

اكخراضبح شّق ، ضٖد ختًٖ "اهشّق
اهـيل اً خضشًٖ اهٌّؿٖج خنيً فٕ اهرتػ 
تبإلضخٖبسبح ّاهّاكؾ ّ األفبق 

 .اهيشخلتوٖج

: ٕاكخراضبح هخفـٖل دّر يئششبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ّاهخلٌ: 9.8.4اػبر 
 :خضشًٖ اهيخرسبح ّ اهرتػ يؾ شّق اهـيل نيب ٖوٕ خيضّرح اٛكخراضبح ضّل

 شّق اهـيل تبهيئششبح ّ يب خلديَ يً خديبح ّ يب خلّى تَ يً خػّراح،  اؿٞى
 ّؿيل ٌضراح خـرٖفٖج ضّهِب، ّترايز خرّٖسٖج يخخوفج.

 اشخيرار اػالؽ ّخػّٖر اهيدرتًٖ ؿوٓ يب ُّ ضدٖد هٖشخػٖـّا ٌلوَ يً خالل 
 اهخدرٖة هوػوتج.

  يخبتـج اهخػّراح ّ اهخنٌّهّسٖب ّ اهخغٖراح فٕ اهشّق تبشخيرار ّاهرتػ يؾ
 اهخػّراح اهـبهيٖج اهخبرسٖج

 خػّٖر اهخسِٖزاح هخالئى اهخػّراح اهضدٖذج 

  ارشبل اهػالة هشّق اهـيل ّيخبتـخِى 

 َٖاػالؽ اهػوتج ؿوٓ ّاكؾ اهشّق ّ اهخػّراح ف 

  ّ ٕاهخػتٖلٕ فٕ اهيرانزخػّٖر اهخدرٖة اهـيو 

 اضرام شّق اهـيل فٕ خػّٖر اهيٌبُز ّ اهترايز اهخدرٖتٖج 

 غيبً اشخيرار خػّٖر اهخدرٖة ّّسّد يرٌّج إلغبفج اهخػّراح اهضدٖذج 

 اغبفج خخظظبح  سدٖدث ٖضخبسِب اهشّق 

 خّشٖؾ اهخخظظبح اهضبهٖج ّاغبفج اهيِبراح اهخٕ ٖضخبسِب اهشّق 
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ٖئدٔ ّكح ّٖبخذ اهضِبدٍ ٖسة اً خٌخِٕ ّاً ٖدرشّا  ةفنرث اً اهػبه"كخراش اهخبهٕ :ّكد شسل اضد ؤظضبة اهـيل اٝ
أ اً خػّٖر اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ غيً آهٖبح خغيً اشخيرارٖج خػّٖرٍ يً ". ضٖئ ٖنًّ ضدٖد ّسدٖد ّهَ ضبسَ

ى تيِبيَ ّدّرٍ نيـد رئٖشٕ ّ ُبى اهيينً اً خئدٔ اهٓ خغٖٖر اهٌؼرث اهٌيػٖج ؿٌد اهتـع هَ، ّخسـوَ كبدرا ؿوٓ اهلٖب
 هونفبءاح اهتضرٖج اهيدرتج اهخٕ ٌضخبسِب ّاهخٕ خشِى فٕ اهخٌيٖج اٛسخيبؿٖج ّ اٛكخظبدٖج اهفوشػٌٖٖج.

ّكد رنز اهنذٖر يً اظضبة اهـيل ؿوٓ اهخدرٖة اهيٖدإٌ هوػٞة ّخػّٖر اهيدرة ٌفشَ ّ اهرتػ يؾ اهشّق ّ فٕ ُذا 
اٗؿيبل فٕ يسيّؿج يرنزث خسرتخَ اهيخيٖزث يؾ اضد يرانز اهخدرٖة اهيٌِٕ فٕ اهيسبل نيب اهيسبل ذنر اضد اظضبة 

 ادٌبٍ 9.8.5ٖتٌِٖب اٛػبر 

 ٌيبذر اٖسبتٖج هـالكج اهشّق يؾ يرانز اهخدرٖة:  6.5.2اػبر 

يرنز خدرٖة يّؼف( ؿالكج اهضرنج يؾ  35يضبفؼبح ّ  3فرّؽ فٕ  3هلد ذنر ظبضة ضرنج اهنخرٌّٖبح )ضرنج هدِٖب 
ذنر ظبضة اهضرنج ّسّد ؿٞكج خـبًّ يب تًٖ اهضرنج ّ اهيدرة يخّاظوج خئدٔ هخػّٖر  خبتؾ هوّنبهج: -يٌِٕ كوٌدٖب

اهترٌبيز اهخدرٖتٕ، فبهضرنج خلّى تخدرٖة اهيدرة هدِٖب فٕ اهفخرث اهظٖفٖج ّ تٌبء ؿوٓ ػوة اهيدرة، ّٖلّى اهيدرة تشئال 
ب اهضدٖذج فٕ اهيسبل، نيب ّ ٖػوة ظبضة اهضرنج يً اهيدرة يدٍ تبهخرٖسًٖ ظبضة اهـيل شٌّٖب ؿً اهخنٌّهّسٖ

 اهيخيٖزًٖٖ  هٖـيوّا هدَٖ ؿٌد اهػوة، ّتبهيلبتل خخترؽ اهضرنج هِى تخسِٖزاح هخدرٖة اهػٞة ؿوِٖب فٕ اهيسبٝح اهضدٖذج.

ّؿٌد شئال اظضبة 
اهـيل ؿً افخراضبخِى 
هرتػ يخرسبح اهخـوٖى 
ّاهخدرٖة اهيٌِٕ 

خلٌٕ يؾ شّق اهـيل ّاه
اهخدرٖة  فلد اندّا ؿوٓ

اهـيوٕ فٕ اهشّق 
)اٙنذر خنرارا  هوػالة

تضنل يوفح( ، نيب 
ذنرّا اهٖبح هدؿى ذهم 
يً خٞل خّفٖر يتوغ 
هوػبهة اذٌبء اهخدرٖة 
يً كتل اظضبة اهـيل 
ّيً خٞل شٖبشبح 
خضسٖـٖج هغيبً 
اهخدرٖة، زٖبدث فخرث 
اهخدرٖة ّاهيخبتـج 

 اذٌبئِب. 

 )اٙنذر خنرارا(: اكخراضبح هرتػ يخرسبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّ اهخلٌٕ يؾ شّق اهـيل9.8.6ر اػب
 اهخدرٖة اهـيوٕ هوػالة فٕ شّق اهـيل كتل اهخخرر 

  خدرٖة اهيدرتًٖ / اهيـويًٖ فٕ شّق اهـيل تضنل يخّاظل ضخٓ ٖخى اغػالؿِى ؿوٓ اهخنٌّهّسٖب
 ٖشخػٖـّا ٌلل ذهم اهٓ اهػالة. اهضدٖذج ّ اهخػّر اهضبظل فٕ اهشّق ّ

 َدراشج اضخٖبسبح شّق اهـيل تبشخيرار ّيالئيج اهخدرٖة يؾ يخرسبخ 

 ًٖيخبتـج اهخرٖسًٖ ّخضنٖل هسبً خرٖس 

  اشٌبد اهخرٖسًٖ ّرتػِى يؾ شّق اهـيل هوـيل ّ فخص يضبرٖـِى 

 اضرام شّق اهـيل فٕ اؿداد اهخػػ اهخدرٖتٖج ّ اهيٌبُز اهخدرٖتٖج 

 خرنج يب تًٖ شّق اهـيل ّاهيئششبح: ٌدّاح يضبغراح، ٌلبضبح، اػالؽ ؿوٓ سدٖد يً ؿلد اٌضػج يض
 ػرف ٗخر، 

 اٖسبد آهٖج خـبًّ يضخرم يشخيرث ّ هٖشح يّشيٖج ّاً ال خلخظر ؿوٓ اهولبءاح 

 ؿرع اهيرانز ّ اإلٌخبر ّ يب خلّى تَ ايبى شّق اهـيل 

 هيٌِٖج ّاهغرف اهخسبرٖجخـبًّ يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ يؾ اهٌلبتبح ا 

 خضدٖد اهترايز تٌبء ؿوٓ اهدراشبح ّ اهـالكج اهيشخيرث يؾ اهشّق 

 اغبفج هيب شتق خى ػرش اهـدٖد يً األفنبر اهخالكج يذبل : 
  اشخخداى يخرسبح دراشج اهشّق هٌّسَٖ اهػوتَ هوخخظط اهيضدد 

 خزّٖد اهخرٖسًٖ تدّراح ارضبدٖج هدخّل اهشّق  

 تٖبٌبح يخبضج هوسيٖؾ ضّل اهخرٖسًٖ ؿً ػرٖق اٌضبء كبؿدث 

 خفـٖل دّر ينبخة اهـيل ّاهٌلبتبح تبهخضغٖل  

 ظفضج خفبؿوٖج ؿً ػرٖق اإلٌخرٌح خػرش اخر خػّراح اهيٌِج 
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ّكد اند اظضبة اهـيل اٖغب ؿوٓ خدرٖة اهيدرتًٖ اغبفج اهٓ اضرام اهيضغوًٖ فٕ خػ اهترايز اهخدرٖتٖيج ّاٖسيبد اهٖيج    
ّكد اند اظضبة اهـيل ؿوٓ غرّرث اشٌبد اهخرٖسًٖ يً خٞل اهٖبح يخـيددث هوـييل ّ فيخص     اهيشخير.يضخرنج هوخـبًّ 

 اهيضبرٖؾ.

هلد تًٖ اظضبة اهـيل اُيٖج دّرُى فٕ خدرٖة اهػوتج 
ّاهخرٖسًٖ/اح هخػّٖر يخرسبح اهخـوٖى ّ اخدرٖة اهتيٌِٕ 
نيب تٌّٖا اُيٖج اػٞؽ اهيئششبح ّاهػٞة ؿوٓ 

اهشّق. ّكد ذنر تـغِى غرّرث اػٞؽ اهخػّراح فٕ 
اهخرٖسًٖ ّ اهػوتج ؿوٓ اهيِبراح اهيػوّتج دًّ اضخنبر 
اهيـوّيج ) ييب ٖتًٖ ّسّد ٌيّ هوّؿٕ تإُيٖج ُذا اٛخسبٍ 
هخػّٖر اهلػبؽ اهذٔ ٖـيوّا تَ(. نيب تٌّٖا غرّرث اضرام 

 شّق اهـيل تبؿداد اهيٌبُز ّاهترايز اهخدرٖتٖج.
ج اهخـبًّ هضل اضنبٝح خلٌٖج يً نيب تًٖ تـغِى اينبٌٖ

اهيينً اً خػّر اهخدرٖة فٕ اهيسبل، ّفٕ ٌفس اهشٖبق 
ػرش اضد اهيضبرنًٖ تبهيسيّؿبح اهيرنزث اهضبسج ًٝ 

اهيٌِٕ خديبح اشخضبرٖج خلدى يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة 
ٌخٖسج هّسّد اهيـداح هدِٖب: يذبل اضنبهٖج فٕ خػ اٌٛخبر 

ؽ خخرر ) ٖـبهز يضنوج يً اهيينً اً ٖنًّ يضرّ
 هوشّق(،  ّخشخفٖد اهيئششج يبدٖب يً خٞهَ. 

نيب ػرش تـع اهيتضّذًٖ غرّرث خّفٖر اهدؿى اهيبدٔ 
هويئششج اهخدرٖتٖج يً كتل شّق اهـيل، ييب ٖػرش ّؿٖب اؿوٓ 
خسبٍ اينبٌٖج خػّٖر دّرُى يشخلتٞ فٕ دؿى كػبؽ اهخـوٖى 

 ّاهخدرٖة اهيٌِٕ.

يشبُيج شّق اهـيل تخػّٖر يخرسبح اهخـوٖى : زٖبدث 6.5.4اػبر 
 ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ّ اهخلٌٕ

 خدرٖة اهػٞة كتل اهخخرر 

 اشخٖـبة اهخرٖسًٖ، خدرٖتِى ّ خضغٖوِى 

 يً كتل يئششبح  / هلبءاحاهـيل ؿوٓ اكبيَ ّرضبح ؿيل
ق اهـيل هخـرٖل اهػٞة ؿوٓ اخر اهيشخسداح فٕ ّش

 شّق اهـيل

  ؽ اهيئششبح ؿوٓ ج ّاػٞاٝشخضبراح اهيٌِٖخلدٖى
 اهخػّراح اهضدٖذج 

  ايداد اهيئششبح تبهيـوّيبح ّاٛضظبءاح ضّل
 اهخػّراح

  اهيٌضأح اهـيل ؿوٓ ؿرع اهيضبنل اهخلٌَٖ اهخٕ خّاسِِب 
هشّق هويئششبح اهخـوٖيَٖ ضخٓ ٖخى اهخـبيل يـِب افٕ 

 ب.ّٖخى خدرٖتِى ؿوِٖ

 ّفٖر دؿى يبهٕ يً اظضبة اهـيل فٕ دؿى اهخرٖسًٖٖ خ
 ء خٌفٖذ يضبرٖؾ خخرر فٕ اهيئششجاذٌب

  اهخترؽ تخسِٖزاح اّ تٖؾ هّضبح اهنخرٌّٖج تبشـبر ريزٖج
 هوخدرٖة

  اهيشبُيج فٕ خػّٖر ّخضدٖد اهترايز اهخدرٖتٖج ّخّضٖد
 يظػوضبح اهـيل

، ّ كد تًٖ % يً اظضبة اهـيل اشخـدادُى هويشبُيج تخػّٖر يخرسبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ّ اهخف48ٌٕػرش 
فبهتٖخِى اشخـدادُى هوخدرٖة ّؤتدْ سزء يٌِى اشخـدادُى ٛشخٖـبة اهخرٖسًٖ،  ّاػٞؽ اهيئششبح ؿوٓ اهخػّراح 

 ّاهيشبُيج فٕ خػّٖر اهترايز اهخدرٖتٖج. 

ّكد اكخرش تـع اظضبة اهـيل اٖغب غرّرث اُخيبى اهسِبح اهيشئّهج تخّفٖر ضيبٖج هويًٌِٖٖ ّ اخرًٖ تغرّرث رؿبٖج 
 ضبة اهيّاُة يً اهيًٌِٖٖ.اظ

ّتبهخبهٕ ختًٖ اهٌخبئز اشخـداد اهيضغوًٖ ّاظضبة اهـيل هخػّٖر كػبؽ اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ هيب هَ يً ؤُيٖج فٕ خػّٖر 
ؿيوِى، يؾ يـرفخِى تبُيٖج اهخـبًّ فٕ سّاٌة اخرْ يً اهيينً اً خخى يشخلتٞ. اً ُذا اٛشخـداد ٖسة اً ٖخرافق يؾ 

 ر اهخديبح اهيخخوفج ٝشخيرار اهضفبؼ ؿوٓ اشخـدادُى ّخـبٌِّى.غرّرث خّفٖ

  



         األساسٌة العمل مستوٌات ضمن المدّربة العاملة القوى من والنوعٌة الكمٌة التدرٌبٌة اإلحتٌاجات دراسة

فلسطٌن فً والتقنً المهنً والتدرٌب التعلٌم دعم -البلجٌكً المشروع  

101 
 

 اٌمظً اٌغبثغ: اإللزشاؽبد اٌزط٠ٛش٠خ اٌّج١ٕخ ػٍٝ اإلؽز١بعبد اٌى١ّخ ٚ إٌٛػ١خ ٌٍمٜٛ اٌؼبٍِخ اٌّذسثخ  7

اضخٖبسبح هلد ؿرع اهخلرٖر خّكـبح اهػٞة ّ اٙشر اهيخسًِٖ هوخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ) اهفظل اهذبهد(، نيب ؿرع 
اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح يً يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ اهيخخوفج ّ خّفـبخِى ) اهفظل اهخبيس(، اغبفج هذهم ؿرع 
ّاكؾ اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ فٕ اهلػبؿبح كٖد اهدراشج غيً اهيضبفؼبح اهيشخِدفج ) اهفظل اهراتؾ(، اغبفج اهٓ 

هولّْ اهـبيوج اهيدرتج )اهفظل اهشبدس(. ّ كد خى اهٌؼر هّٚغبؽ اٛكخظبدٖج فٕ  اضخٖبسبح شّق اهـيل اهنيٖج ّ اهٌّؿٖج
 اٝراغٕ اهفوشػٌٖٖج ّ اهيئضراح  اٛكخظبدٖج اهيخخوفج هّغؾ اهدراشج غيً اهشٖبق اهـبى ) اهفظل اهذبٌٕ( . 

ح ّاهّاكؾ ّؿرغِب غيً يضبّر اشخٌدادا هخوم اهٌخبئز خى خلدٖى اٛكخراضبح اهيٌتذلج ؿً يّائيج اٛضخٖبسبح ّ اهخّكـب
اشبشٖج، تـغِب يً اهيينً اً ٖشخخدى هخػّٖر ترايز خدرٖتٖج ّ اهتـع اٙخر يً اهيينً اً ٖشخخدى هخػ ترايز يخخوفج 
هخػّٖر اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ضخٓ ٖشخػٖؾ اهلٖبى تدّرٍ اهّػٌٕ فٕ يسبل اهخٌيٖج اٛسخيبؿٖج ّاٝكخظبدٖج  ّخّفٖر فرط 

 هتضرٖج ّخػّٖر شّق اهـيل. اهخٌيٖج ا

ٖسدر اهخٌَّٖ ٌُب تإٌَ يً اهيينً اً خخّفر تـع اهٌيبذر اهيخيٖزث فٕ تـع اهيرانز ّ اهيدارس اٝ اً ذنرخوم اٛكخراضبح 
ٌُب ِٖدل اهٓ خـيٖيِب اٌشسبيب يؾ اضخٖبسبح شّق اهـيل ّ اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح ّ اهيوخضلًٖ/اح تبهٌؼبى، نيب خسدر 

اً اٛكخراضبح خخـبيل يؾ ٌخبئز اهدراشج تضيّهٖخِب، ّ خرفؾ ظّح اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح اهٓ يب ُّ اتـد يً اٛضبرث اهٓ 
 يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ، هظبٌـٕ اهلرار.  

هلد خى ؿرع يضبّر يٞئيج اهٌخبئز ّ اٛكخراضبح اهٌبخسج فٕ ُذا اهسزء يً اهخلرٖر،  ّيً ذى خى ؿرع اٛكخراضبح 
اكخراضب اشخٌتػّا يً يٞئيج ٌخبئز اهدراشج اهيخخوفج.   76ختػج تخوم اهيضبّر. ّكد ؿرع فذا اهفظل خيس يضبّر ّاهير

 .84ّكد خى ؿرع يترراح اٛكخراش اشخٌبدا اهٓ اهٌخبئز، ّخى اٛشخٌبد اهٓ اسزاء اهدراشج اهخٕ خػرش اهٌخبئز تبهخفظٖل

 ٌزذس٠ت إٌّٟٙ ٚسفغ لذسح اٌّؤعغبد اإلعز١ؼبث١خاٌّؾٛس األٚي: رؾف١ض اٌزٛعٙٗ ٌجشاِظ اٌزؼ١ٍُ ٚا 7.1

اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ،  خّشٖؾ  ٌة خيذوح فٕ رفؾ اهلدرث اٛشخٖـبتٖج هيئششبحخرنز ُذا اهيضّر ضّل ذٞد سّا
 يضبرنج اهفخٖبح ّاهخّسَ تضيٞح خرّٖز ّخّؿٖج ضّل اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ.

 اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ سفغ اٌمذسح اإلعز١ؼبث١خ ٌّؤعغبد 7.1.1

، ّ اهلػبؽ ) اهفظل اهشبدس(. خفبّح تضشة اهيضبفؼجؿوٓ اهيًِ كٖد اهدراشج خفبّح هلد تٌٖح اهٌخبئز ّسّد ػوة ي
( اً تـع اهيًِ اهيػوّتج خدرس تٌٖيب تـغِب اٝخر ٝ ٖدرس اّ فٖر يخّاسد 322 -ّيئششبح اهخدرٖتٖج )اهفظل اهراتؾ

هيـٌٖج. ّكد اند اهـدٖد يً اهػوتج ّ اُٝل ّ اهخرٖسًٖ يً خٞل اكخراضبخِى غرّرث فخص تضشة اهػوة فٕ اهيضبفؼج ا
 يرانز خدرٖة يٌِٕ فٕ يٌبػلِى، ّكد اند ؿوٓ ذهم اٖغب اظضبة اهـيل.

-%42ّتبهيلبتل ختًٖ ازدٖبد اٛكتبل ؿوٓ اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ نيب تٌٖح يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ فلد ذنر 
اهيدارس  % يً ػوتج>6اً % يً اهيتضّذًٖ زٖبدث اكتبل ؿوٓ اهخخظظبح كٖد اهدراشج فٕ خوم اهيئششبح. ّكد ختًٖ 62

 ُٙل اتدّا ُذٍ اهرفتج ٙتٌبئِى. % يً ا>7اتدّا رفتج تبٝهخضبق تيرانز اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّ  اهيتضّذًٖ 

                                                
84

كن الرجوع الٌها تستند النتائج هنا الى النتائج التفصٌلٌة فً الفصول المختلفة للدراسة، فً المرات التً ال ٌشار بها الى الجزء المحدد من الدراسة ٌم  

 تدرٌب المهنًائج التعلٌم و ال بناء على مصدر النتائج، الفصل الثالث ٌعرض نتائج طلبة المدارس و األهل، مإسسات الفصل الرابع ٌعرض نتا
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يضّرح ضّل اهخخظظبح كٖد اهدراشج. ييب ٖئند ؿوٓ غرّرث خّفٖر ّكد ختًٖ اً اّهّٖج اهخخظظبح هُٚبهٕ  ّاهػوتج خ
اهيزٖد يً اٙيبنً فٕ خوم اهيئششبح يً خٞل اغبفج خخظظبح ضشة اضخٖبر اهشّق، ّزٖبدث اهيئششبح يً خٞل 

 افخخبش يرانز سدٖدث غيً اهخخظظبح كٖد اهدراشج ضشة اضخٖبر اهشّق.

هخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ هٖالئى اإلضخٖبسبح اهنيٖج يً يئششبح ارفؾ اهلدرث اإلشخٖـبتٖج  ه .1 اكخراش
 يخرسبح اهٌؼبى  يً خالل: ترايز سدٖدث ّاهّظّل أليبنً يخـددث 

 ٚثشاِظ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ فٟ ِؤعغبد رٛع١غ ِشبسوخ اٌفز١بد 7.1.2

خفبّخح  اٌبد، بح اهيشخِدفج اهلّْ اهـبيوج اهضبهٖج فٕ اهلػبؿبح اهيذنّرث غيً اهيضبفؼفلػ يً  %49هلد ختًٖ اٖغب اً 
% هٜهنخرٌّٖبح ّخنٌّهّسٖب اهيـوّيبح ّاٛخظبٝح، 45-43% هوشنرخبرٖب ّادارث اهينبخة 74ّضشة اهلػبؽ ضٖد توغح 

ّاً ذهم اٖغب يرختػ تبهفرط اهيخبضج هوفخٖبح هوخيًِ فٕ اهيسبٝح اهيخخوفج، ضٖد تٌٖح ٌخبئز  % هونِرتبء. 4ّ 
 اهنِرتبء ّ يضدّدٖج اهفرط اهيخبضج هتبكٕ اهخخظظبح. اهيئششبح ؿدى خلدٖى خخظط

غيً اهخخظظبح كٖد اهدراشج نيب ّ يضدّدٖج اهخخظظبح  ٌبدتٌٖح اهٌخبئز يضدّدٖج اهيئششبح اهخٕ خلدى اهخدرٖة هٞ فلد
ّاٛهنخرٌّٖبح  يسبل اهشنرخبرٖب ّظٖبٌج اٛسِزث اهينختٖج ّاهػتٖج ّاٛخظبٝحاهيخبضج ايبيِى هٜهخضبق تِب. فلد ختًٖ اً 

يخبش هخـوٖى ّ خدرٖة اهفخٖبح. ّكد ختًٖ ّسّد يئششج ّاضدث فلػ فٕ يضبفؼخٕ ٌبتوس  ّ اهلدس خلدى خوم اهيًِ  اهظٌبؿٖج
اٙخرْ هوفخٖبح ) يب ؿدا اهشنرخبرٖب ّاشخـيبل اهضبشّة( تٌٖيب خخّاسد يئششخًٖ فٕ يضبفؼج راى اهوج ّاهتٖرث ّذٞد 

هيسبٝح اهيلديج هوفخٖبح فٕ يضبفؼج  اهخوٖل.ُٕ اٗنذر خٌّؿَب ّخلديِب  ّزارث اهخرتٖج ّ اهخـوٖى يئششبح فٕ اهخوٖل ّخـختر ا
 اهـبهٕ.، ّٝ خخّاسد اهٌشبء فٕ يًِ اهنِرتبء فٕ أ يً اهيئششبح اّ اٌؼيج اهخدرٖة اهيختـج.

ّتبهيلبتل ختًٖ خّكؾ ازدٖبد ضبسج شّق اهـيل غيً اهلػبؿبح كٖد اهدراشج هٌٜبد هخظل غـفٕ اهـدد اهضبهٕ تـد ذٞد  
 شٌّاح، فٕ سيٖؾ اهيضبفؼبح ّ سيٖؾ اهخخظظبح كٖد اهدراشج، يؾ ازدٖبد ؿبهٕ هوػوة ؿوٓ اٌٛبد فٕ يًِ اٛخظبٝح. 

دارث ّاٛهنخرٌّٖبح ّ خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح ّاٛخظبٝح ّ اهفٌدكج ّكد ّغـح اهػبهتبح اّهّٖبخِب هخضيل اهخسيٖل ّاٛ
% 65% هٚشر ّ :5ّاهخٖبػج. ّكد ّغـح اٙشر ّ اهػوتج اهذًٖ ٝ ّٖدّا اٛهخضبق ؿدث اشتبة يٌِب يضدّدٖج اهخٖبراح 

 هيتضّذًٖ.% يً اهػوتج ا:6% يً اٙشر 77ّهوػوتج، ّ غـل اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ فٕ يٌػلخٌب نيب ذنر 

ّكد اغبفّا اكخراضبح ، % ؿوٓ اهخّاه55ٕ% ّ 51ّكد خلديح اغبفج ترايز سدٖدث اكخراضبح اهػوتج ّاألشر تّاكؾ   
وفخٖبح فٕ هفخص يسبٝح ِّى، فخص يدارس يٌِٖج ّيرانز خدرٖتٖج فٕ يٌػلخّ ، زٖبدث ضيٞح اهخرّٖزاخرْ خرنزح ضّل  

 .اهخدرٖة اهيٌِٕاهخـوٖى ّ

 إلٌبداهفخٖبح اهيخّسِبح هوخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ يً خالل ّ خّشٖؾ  يضبرنج ازٖبدث ؿدد  .2 اكخراش
 فٕ اهترايز اهيخخوفج ّ فخص االفبق ايبيِب. 

 اٌزٛعٗ ثؾّالد رش٠ٚظ ٚرٛػ١خ ؽٛي اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ 7.1.3

ـرفج خخفبّح تضشة . ّاً اهيؿً يئششبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕث فنر% يً اهػوتج هدِٖى >9ؤؼِرح اهٌخبئز اً 
اهيضبفؼج ّ اهٌؼبى اهيراد اٛهخضبق تَ، فتٌٖيب خرخفؾ هدْ اهػوتج فٕ يضبفؼج راى اهلل ّ اهتٖرث، خٌخفع فٕ تبكٕ اهيضبفؼبح، 
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ّتبهرفى يً خوم اهيـرفج فلد  ّخرخفؾ هورافتًٖ تبٛهخضبق تبهخـوٖى اهيٌِٕ ّخٌخفع هورافتًٖ تبٛهخضبق تبهخدرٖة اهيٌِٕ.
 % يً اٙشر اً ٌُبم خلظٖر فٕ يسبل اهخّؿٖج اهيٌِٖج.63اهػوتج ّ  % ي57ًارخإْ

ّكد خضبتِح اهّشٖوخًٖ اّٙهٓ ّ اهذبٌٖج هيـرفج اٙشر تبهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ يؾ ّشبئل يـرفج اهػوتج اّٗهٓ ّ اهذبهذج،  
اهذبهذج هٚشر ّضنل اٙشخبذ اهّشٖوج  اٝ ُّٕ اٛظدكبء ّ اهيـبرل ّاٝؿٞى. اٝ اً اهخرٖسًّ اهشبتلًّ ٖيذوّا اهّشٖوج

اهذبٌٖج هوػوتج. ّفٕ اهيرختج اهراتـج هوػوتج ضنل اهيرضد ؿبيل اهيـرفج، خٞ ذهم ضظط اهخرتٖج اهيٌِٖج ّ اهخرٖسًٖ 
اهشبتلًٖ، ّكد خفبّخح ُذٍ اهٌخبئز تضشة اهيضبفؼج. تٌٖيب ضنوح زٖبرث يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّشٖوج يـرفج 

  % ؿوٓ اهخّاهٕ. ّكد اخخوفح اهٌشة تضشة اهيضبفؼبح.9% ّ 16ّؿج اكل يً اٙشر ّ اهػوتج : هيسي

ٌضر اهخّؿَٖ هويرانز اهخـوٖيَٖ ، خـًٖٖ اشبخذث يخخظظًٖ هوظل اهـبضر هوخبُٖل اهيٌِٕاكخرش اهػوتج اغبفج هيب شتق 
، ٌضر ترّضّراح ّنخٖتبح ؿً يدارس اهظٌبؿَ ّيرانز اهخدرٖة اهيٌِٕ ، ّدّراح ظٖفٖج هوػوتج تّاشػج دّراح خسرٖتَٖ

 هخغٖٖراهٌؼرث اهيسخيـٖج. سيٖؾ افراد اهيسخيؾ خّؿٖجّ، خّؿٖج تّاشػج اٝؿًٞ ّاهخوفبزاهٌضر 

 % يً اهػوتج اً ه٘خرًٖ خإذٖر58.5ضٖد ذنر نيب ختًٖ اً هُٞل خبذٖر نتٖر ؿوٓ اهػوتج فٕ اخخٖبر خٖبرُى اهيشخلتوٕ 
% يً اُٙل ؤٖغب 53% يً اُٙبهٕ اً هِى خإذٖر يتبضر ؿوٓ كراراح اتٌبئِى ّتٌبخِى. ّذنر :7ؿوٓ كرارخِى، ّكد ذنر 

 اً هسِبح اخرْ خإذٖر يتبضر ؿوِٖى. 

اً يب شتق تًٖ اُيٖج ترايز اهخرّٖز اهيخخوفج هوخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ، ّخّشٖؾ اهضيٞح هخضيل يضبفؼبح يخخوفج خبرر 
 اٛؿختبر ّاكؾ اهيضبفؼبح ّاً خّسَ هُٚل ّ اهػوتج. ج راى اهلل ّاختبؽ اهّشبئل اهيخٌّؿج يؾ اٙخذ تـًٖيضبفؼ

ضيالح خرّٖز ّ خّؿٖج ّخنذٖف هإلرضبد ّاهخّسَٖ خشخِدف األُل ّ اهػوتج هزٖبدث اؿداد  .3 اكخراش
 اهيخّسًِٖ هوخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ، يً خالل: 

 ّخّشٖـِب ّّظّهِب هيّاكؾ يخخوفجاكبيج ضيالح خرّٖز ّ خّؿٖج  . ؤ

 خنذٖف ترايز اإلرضبد  فٕ اهيدارس هوػوتج ّ األُل  . ة

ٌضر اهيـوّيبح ضّل اهترايز ، ّوػوتَ هوخدرٖة اهيٌِٕه بخضشًٖ اهيٌبُز اهخـوٖيَٖ هخظتص انذر خّسِٖاكخرش اهػوتج ّكد 
زٖبراح يً يشئّهٕ اهخـوٖى  ،اهيدارساهخدرٖة ؿوٓ يسبٝح يٌِٖج فٕ ، ّّاهيئششبح اهخٕ خلديِب يً خٞل اهيدرشج

. نيب غرّرث اً خرنز خّؿٖج يٌِٖج هدْ اهػٞة فٕ اهيدارسّزٖبرح هويئششبح، ّ ّاهخدرٖة اهيٌِٕ هزٖبدث يـرفخِى
 ترايز اٛرضبد ؿوٓ اهيـٖلبح اهخٕ خّاسِِب اهفخٖبح هٜهخضبق تبهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ يً ٌؼرث خلوٖدٖج ّيضدداح اسخيبؿٖج.

 اهخرنٖز ؿوٓ ؿّايل اهٌسبش هوٌؼبى فٕ اهخضغٖل ّ اهخضغٖل اهذاخٕ . ح

% يً اهػوتج ٖإيوّا تبً ٖشخػٖؾ اهػوتج اهيوخضلًٖ تبهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ اٖسبد فرط ؿيل تـد 87% يً اُٝبهٕ ّ ;:
ٌٖح اهٌخبئز اً ٌشة اهيشبُيج فٕ خخرسِى، ّ ٖيذل ُذا اهـبيل اهشتة اّٙل ٛهخضبكِى تبهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ. ّ تبهيلبتل ت

شّق اهـيل يرخفـج هوخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح يلبرٌج تبهٌشة اهّػٌٖج. ّاً ٌشة اهتػبهج تًٖ اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح خظل 
 %.73% هٌٜبد، ّخـختر اكل يً اهٌشة اهّػٌٖج ّتبٙخط تًٖ اهضتبة ّ اهخٕ خظل اهٓ ضّاهٕ ال56% هوذنّر ّ 43
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ُيٖج اهخرنٖز ؿوٓ ُذا اهسبٌة فٕ اهخرّٖز هوخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ، يً خٞل يخبتـج ّغؾ اهخرٖسًٖ اً ُذٍ اهٌخبئز ختًٖ ا
 شٌّٖب ّ تضنل ييٌِز، نيب ّاتراز كظط ٌسبضبخِى، ٌّضر ّ خـيٖى اهٌخبئز. 

خ ثؾغت اٌّؾٛس اٌضبٟٔ: رط٠ٛش اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ٌززالئُ ِغ اإلؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ إٌبرغخ ٌٍمطبػبد اٌّخزٍف 7.2

 اؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ ٚ ٌزالئُ رٛلؼبد اٌّزغ١ٙٓ ٌٍزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ 

ٖـختر ُذا اهيضّر يفظوٕ ّ ُبى يً اسل خػّٖر اهترايز اهخدرٖتٖج اهيٞئيج ٛضخٖبسبح شّق اهـيل اهنيٖج ّ اهٌّؿٖج، 
اغبفج ّ خغٖٖر ّخػّٖر اهخخظظبح  ّخـرع اهخّظٖبح ّ اٛكخراضبح فٕ ذٞد سّاٌة ُبيج اٌشسبيب يؾ ٌخبئز اهدراشج:

فٕ يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اٌشسبيب يؾ ّاكؾ ّ ضبسبح اهشّق، اغبفج اهيِبراح اهيػوّتج يً شّق اهـيل غيً 
اهّضداح اهخدرٖتٖج اهلبئيج ّيً خٞل اغبفج ّضداح خدرٖتٖج سدٖدث ؿبيج هوخخظظبح ّ خبظج هوخخظط، خػّٖر اهٌؼبى 

ضخّٔ ؿوٓ اهسّاٌة اهـيوٖج ّ اهخػتٖلٖج ّ ٖضبنٕ شّق اهـيل ٛؿداد اهػبهة هٌٜخراػ فٕ شّق اهخدرٖتٕ هٖضيل خدرٖة ٖ
 اهـيل فّر خخرسَ/ُب. 

 اضبفخ ٚ رغ١١ش ٚرط٠ٛش اٌزخظظبد فٟ ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت أغغبِب ِغ ٚالغ ٚ ؽبعبد اٌغٛق،  7.2.1

ً يئششبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ّاهخلٌٕ % يً اظضبة اهـيل ٖفغوّا خّؼٖل خرٖسًٖ ي45ّكد تٌٖح اهٌخبئز اً 
يً اهخلرٖر ّ تبهخبهٕ ٖـختر اهضظّل ؿوٓ يٌِٕ يدرة يً اُى يخرسبح اهخـوٖى  521تضشة يب خى ؿرغَ فٕ اهسزء 

ّاهخدرٖة اهيٌِٕ اهخٕ ٖضخبسِب شّق اهـيل. ّ تبهيلبتل تًٖ اظضبة اهـيل ضبسخِى هخػّٖر يِبراح ّنفبٖبح اهخرٖسًٖ 
 ادخبل خخظظبح سدٖدث ّخـدٖل تـع يب ُّ كبئى.ّاهخرٖسبح ّ

 اغبفج خخظظبح سدٖدث هخوتٕ اهضبسج اهنيٖج هويًِ ّ اهٌلط فٕ اهخخظظبح .4 اكخراش

         خػّٖر اهترايز اهخدرٖتٖج كٖد اهدراشج  هخئدٔ هولٖبى تبالؿيبل ّ اهيًِ اهيػوّتج .8 اكخراش

تٌٖح اهدراشج  ضٖداٛضخٖبسبح اهٌبخسج يً اهدراشج،اً اغبفج اهخخظظبح ّخػّٖر اهترايز يً اهيينً اً خخى اشخٌبدا اهٓ 
ضبسج نيٖج هوـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج فٕ سيٖؾ يسبٝح ّهنً تخفبّح ّكد ختًٖ اً خٞل اهذٞد اهشٌّاح اهـيبهج اهيػوّتج 

 شٌّاح اهلبديج( خٞل اهذٞد 2214)يرث ّ رتؾ: خنبفئ ّخزٖد ؿً اهـدد اهيخّاسد ضبهٖب  فٕ خوم اهيٌضأح، هٖظل يلدارٍ 
ضشة اهيٌِج ّ اهلػبؽ ّ خفبّح تضشة اهيضبفؼج ّاهسٌس نيب تٌَٖ  ّ خّكؾ اهٌيّ . ّكد خفبّح اهػوةّتػوة شٌّٔ يضدد

يوخط اهػوة اهنيٕ اهـبى ؿوٓ اهيًِ، ضٖد ٖختًٖ ّسّد ػوة ؿبهٕ ؿوٓ اهـدٖد  622يً اهخلرٖر، ّٖتًٖ اهسدّل  522اهلشى 
يؾ اهخخظظبح اهيخّاسدث فٕ يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ، ختًٖ ّسّد ٌلط فِٖب  يً اهيًِ ّؿٌد يلبرٌج ُذٍ اهيًِ

دخبل ح ّ خنٖٖل، ّتبهخبهٕ ٌُبم غرّرث ٛخغػٖخِب تضنل نبفٕ.  ّؿوٓ شتٖل اهيذبل نِرتبئٕ اٌؼيج خترٖد ّذٞسباّ ؿدى 
تضشة اهٌؼبى اهخدرٖتٕ ّ اهيشخّْ ُذا اهخخظط اّ اديبر تـع اهّضداح اهخٕ خئدٔ هوخدرٖة ؿوَٖ غيً يب ُى كبئى 

اهيٌِٕ هويئششبح اهيخخوفج.  ّ كد تٌٖح اهٌخبئز اٖغب اً تـع اهيًِ ذا اهػوة اهـبهٕ خدرس خخظظبخِب هنً يب زال ػوة 
اهشّق ؿبهٕ ؿوِٖب يذبل اهخيدٖداح اهيٌزهٖج ّ يًِ يبهٖج ّيضبشتٖج. تبهخإنٖد اً اهخضوٖل اهيػوّة هويًِ ّاهترايز اهضبهٖج 

رز اهخػّر اهيػوّة فٕ خوم اهترايز اخذًٖ تـًٖ اٛؿختبر سيٖؾ يخرسبح اهخلرٖر. ّيً اهسدٖر ذنرٍ اً اهيًِ شٖف
 اهيػوّتج فٕ تـع اهيضبفؼبح اٖغب خئضر ٙخذ اهيخغٖر ضشة اهيضبفؼج تـًٖ اٛؿختبر. 

 اؿبدث اهٌؼر فٕ تـع اهترايز ّ خضّٖل تـغِب اهٓ ترايز اخرْ ٖضخبسِب شّق اهـيل: .6 اكخراش
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، ّ تبهيلبتل يب زاهح اهـدٖد يً اهيئششبح خلدى )اهرادّٖ اهخوفزًّٖ( تٌٖح اهدراشج اٌخفبع اهػوة ؿوٓ يًِ يضددث يذبل فولد
( ّ اهيلديج فٕ 4.:يً اهدراشج ّ سدّل  9.6ُذا اهخخظط، يً اهيينً خضّٖل اهخخظظبح ذاح اهػوة اهيٌخفع ) 

اؿخيبدا ؿوٓ اهٌخبئز فيً اهيينً خضّٖل خخظط فٕ كػبؽ ذّ  ( اهٓ خخظظبح يخلبرتج7.4اهنذٖر يً اهيّششبح ) يوضق 
ػوة يٌخفع اهٓ اخر ذّ ػوة ؿبهٕ فٕ ٌفس اهلػبؽ تضشة ٌخبئز اهدراشج، ّتضشة اهيضبفؼج اّ يً اهيينً اهخـبيل يؾ 

اهٓ تٖؾ يخغٖراح اهيٌِج ٌفشِب تيـٌٓ خضّل فٕ يسبل اهظٖبٌج اهٓ يسبل اهيتٖـبح فٕ اهيٌِج ّ تبهخبهٕ خضّٖل اهخخظط 
 اسِزث اهنخرٌّٖج. ّتبهخبهٕ يً اهيينً اٛشخفبدث يً ٌخبئز اهدراشج هنٕ خإخذ اهيئششج اهلرار اهذٔ ٖٞئى ّاكـِب.

%( خُٞب 25اغبفج هيب شتق تٌٖح اهٌخبئز اٌخفبع ٌشة اهخضغٖل فٕ اهيٌِج هخرٖسٕ/اح خخظط اهرادّٖ ّاهخوفزًّٖ ) 
هنوِٖيب( يلبرٌج يؾ يًِ اهتريسج ّاهخيدٖداح اهنِرتبئٖج ّ اهشنرخبرٖب، % 42ظٖبٌج اسِزث ينختٖج ّ ظٖبٌج ضبشّة ) 

% نيب تًٖ اهفظل اهخبيس. ُّذٍ اهٌشة خـنس ٌخبئز اهشّق ّ اهضبسج 57% ّ اٛخظبٝح 67-%64ّاهخٕ ّظوح 
 ّاهػوة اهيشخلتوٕ ؿوٓ اهخخظظبح. 

اهخخظظبح اهيخخوفج فٕ يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة  ّيً اهيذٖر هٌٜختبٍ خّافق خوم اهٌخبئز يؾ ٌخبئز اكتبل اهػوتَ ؿوٓ
اهـدد اهيخلدى اهيٌِٕ نيب تًٖ اهفظل اهراتؾ ضٖد ختًٖ خراسؾ اهػوة ؿوٓ يٌِج اهرادّٖ ّ اهخوفزًّٖ تضشة ذٞد يئضراح: 

ّتضشة اّهّٖبح اهيضبفؼبح، ، تٌٖيب  يلبرٌج تبهػبكج اٛشخٖـبتٖج ّ اهخغٖٖر فٕ ؿدد ػوتبح اٛهخضبق يلبرٌج تبٝؿّاى اهيبغٖج
ّخذتذة ػوة اهشنرخبرٖب ّ ظٖبٌج  ازدٖبد اٛكتبل ؿوٓ اهخيدٖداح اهنِرتبئٖج ّ اٝخظبٝح ّ ظٖبٌج اٙسِزث اهينختٖج، 

 اهضبشّة تضشة اهيضبفؼج.

س٠ج١خ عذ٠ذح ػبِخ اضبفخ اٌّٙبساد اٌّطٍٛثخ ِٓ عٛق اٌؼًّ ضّٓ اٌٛؽذاد اٌزذس٠ج١خ اٌمبئّخ ِٚٓ خالي اضبفخ ٚؽذاد رذ 7.2.2

 ٌٍزخظظبد ٚ خبطخ ٌٍزخظض، 

تٌٖح اهدراشج اً ٌُبم يِبراح يٌِٖج ؿبيج اسيؾ اظضبة اهـيل ؿوٓ اّهّٖبخِب ، ٌُّبم يِبراح ارختػح تيسبل اهـيل، 
. 621يً اهخلرٖر ّؿرغَ اهسدّل  523نٌَّ فٕ يسبل اهظٖبٌج ّ اهخظٌٖؾ اّ اهتريسج اّ ادارث اهينبخة نيب تٌَٖ اهسزء 

ـختر ُذٍ اهيِبراح يً اُٝيٖج هدرسج اً اُدال اهخدرٖة ّ يخرسبخَ ٖسة اً خئدٔ اهٓ اخلبً خوم اهنفبٖبح، فبهتٖج خوم ّخ
اهيِبراح ُٕ يِبراح اشبشٖج ٖسة اهخإند يً ديسِب تبهّضداح اهيٌِٖج تسبٌتِٖب اهـيوٕ ّ اهٌؼرٔ، ّ تبهخبهٕ يراسـج 

 اهّضداح اهيٌِٖج هوخإند يً ذهم اهديز. 

( ّاديبسِب 7.2) سدّل  رنٖز ؿوٓ اهيِبراح اهيٌِٖج اهـبيج ّاهخبظج تيسبل اهـيلاهخ .7 اكخراش
  تبهترٌبيز اهخدرٖتٕ

اهخنٌّهّسٖج اهخػّراح ايب خـنس اغبفج هيب شتق ختًٖ ؤُيٖج ادخبل اهخػّراح اهخبظج تنل كػبؽ، اّ يٌِج نيب خى ذنرُب، ه
هخوّٖج، اٝخيخج اٝهنخرٌّٖج ّاهخضنى اٝهنخرٌّٕ فٕ اهنِرتبء، يذبل : ضبضبح اهويس فٕ اهضبشّة ّ اٝسِزث ا فٕ اهيٌِج 

ٖداح نِرتبئٖج يؾ خضنى اهنخرٌّٕ هوتٖح اهذنٕ. نيب دتريسٖبح يخخظظج ّتريسٖبح ذاح ؿٞكج تبٌٛخرٌح ّ اهضيبٖج، خي
ذنراظضبة اهـيل فٕ اغبفج تـع اهيِبراح هخـنس اهخػّراح اهٌبخسج ؿً خغٖٖر ّاكؾ اهيٌِج، ضٖد نيب تٌٖح اهٌخبئز ّنيب 

اهيسيّؿبح اهيرنزث خضّل يٌِج اٛهنخرٌّٖبح يً يٌِج ظٖبٌج تبٙشبس اهٓ يٌِج خـخيد يـرفج اهيّاظفبح ّاهتٖؾ ّ ذهم 
ٌٝخفبع اشـبر اٝسِزث ّخغٖرُب اهيشخير يلبرٌج يؾ اشـبر ظٖبٌخِب، ّتبهخبهٕ غرّرث اغبفج يِبراح اهتٖؾ ّ اهخشّٖق 

خظبد كٖد يً اظضبة اهـيل غرّرث اغبفج خوم اهيِبراح هخـنس ّاكؾ شّق اهـيل ّ اٝهخوم اهيًِ، نيب ذنر اهـد
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اهفوشػٌٖٕ، ضٖد خى اكخراش اغبفج يِبراح اهتٖؾ ّ اهخشّٖق هيًِ اٛخظبٝح ّ خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح، ضٖد ختًٖ اً ّاكؾ 
ؿوٓ غرّرث ايخٞم اهخرٖز  اضخبط ٖئند 4-2شّق اهـيل ّ اهذٔ ٖخنًّ فبهتٖخَ يً يٌضأح ظغٖرث خضغل يب تًٖ 

اّاهخرٖسج هيِبراح اهتٖؾ اغبفج هوظٖبٌج ّ اهتريسج اّ اهيـبٖرث ّ اهخرنٖة ضشة اٛضخٖبر. نيب اً اشخيرار اهخػّر 
 اهخنٌّهّسٕ فٕ اهيًِ كٖد اهدراشج ٖخػوة اً ٖيخوم اهخرٖز كبتوٖج خػّٖر اهذاح ّاهخـوى اهيشخير.

 يٌِج ّاديبسِب تبهترٌبيز اهخدرٖتٕخبظج هنل  غرّرٖجاغبفج يِبراح سدٖدث  .8 اكخراش

 اإلهنخرٌّٖبح ّ اهخضنى اإلهنخرٌّٕ هيٌِج اهنِرتبء . ؤ

 تريسٖبح يخخظظج ّ تريسٖبح اإلٌخرٌح ّ اهضيبٖج . ة

 ضبضبح اهويس ّ اهتريسج هوضبشّة ّ اإلسِزث اهخوّٖج . ح

 يِبراح اهتٖؾ ّ اهخشّٖق هيًِ اإلهنخرٌّٖبح ّ اإلخظبالح ّ خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح . د

ّاهخنٌّهّسٖج اهيخخوفج ترزح يً خٞل ٌخبئز اهدراشج اؿوٓ اسيبؽ هويِبراح اهيػوّتج فٕ شّق اغبفج هويسبٝح اهيٌِٖج 
اهـيل يً كتل اظضبة اهـيل ؿوٓ اهيِبراح اهضخظٖج، نيب ّ اسيؾ اظضبة اهـيل ؿوٓ اهيِبراح اٛدارٖج ّ ذهم هسيٖؾ 

 خوم اهيِبراح يً خٞل ّضداح يشخفوج هوترايز اهخدرٖتٖج اهيخخوفج. اهخخظظبح كٖد اهدراشج. ّتبهخبهٕ  غرّرث ادخبل 

 تضنل يرً ّاديبر اهيِبراح اهيػوّتج اٖسبد اهٖبح ّاضنبل خغيً خػّٖر اهترايز اهخدرٖتٖج .9 اكخراش
خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح ّ اٛخظبٝح ّ اٝهنخرٌّٖبح ّسّد خػّر شرٖؾ ّ يشخير هوخنٌّهّسٖب هلد ختًٖ فٕ كػبؿبح 

اهيشخخديج ّتبهخبهٕ ٌُبم ضبسج هيـرفج ُذٍ اهخػّراح، ٛشخيرار اهيّانتج، نيب اً دخّل اٛهنخرٌّٖبح اهٓ يسبل اهنِرتبء 
اشخيرار اٛػٞؽ ّ اهيٞئيج ّ اهخغٖٖر، ّتبهخبهٕ  ٖفرع اٖغب ّسّد ُذا اهخػّر ّاً تّخٖرث اكل. اً ذهم ٖفرع تبهغرّرث

، ٖخػوة يراسـج اهترايز ّ اغبفج اهّضداح خػّٖر ترايز خدرٖتٖج كبتوج هخغٖٖر اّ اغبفج ينٌّبح خـنس اهيخغٖراحٖفرع 
 (..8.:اهٖبح ؿٞكج يشخيرث يؾ شّق اهـيل  خغيً اهيراسـَ،  )اكخراضبح اهسزء  اّ خـدٖوِب اّ خغٖٖرُب تضنل يشخير

اً ُذٍ اهّضداح ٖسة اً خخى اغبفخِب تضنل يرً يؾ اينبٌٖج اشختداهِب اّ اغبفج اخرْ يشخلتٞ تضشة دراشبح اهشّق 
  اهيشخلتوٖج.

ػبتؾ شّق اهـيل اهذٔ ٖخنًّ تغبهتٖخَ يً يٌضإح ظغٖرث ّ ظغٖرث سدا ٖفخرع فٕ اهيضخغل اهلٖبى تيِبى يخـددث  نيب اً
فخرع تخرٖز/ث اهيٌِٕ ٖـيل فٕ يسبل اهظٖبٌج اهخـبيل يؾ اهزتبئً ّاهضشبتبح ّادارث اهّكح نيب تٌٖح اهدراشج، فتبهخبهٕ  ٖ

ؤضخبط،  8-6ّ اهخخػٖػ هـيوَ ّادارث اٝفراد اضٖبٌب فٕ فٖبة ظبضة اهـيل ) هولٖبى تيِبى اخرْ( فٕ يٌضإث خخنًّ يً 
يل خّازٔ تبُيٖخِب اهيِبراح اهيٌِٖج. اغبفج هيب ّتبهخبهٕ خضنل اهيِبراح اهضخظٖج ّ اٛدارٖج اّهّٖج تبهٌشتج هظبضة اهـ

ضنوح اهـبيل اّٝل اهذٔ شبؿدُى ؿوٓ اٖسبد فرظج اهـيل  اهيِبراح اهضٖبخٖجشتق تٌٖح ٌخبئز اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح اً 
 ّيً ذى اهيِبراح اهيٌِٖج.  

 :اغبفج اهّضداح اهخدرٖتٖج اهخبهٖج هسيٖؾ اهترايز .10 اكخراش

 اهيِبراح اهضٖبخٖج . ؤ

 اإلدارٔاهخدرٖة  . ة
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ٖإيوّا تبً ٖشخػٖؾ  اُٙبهٕ% يً >7، ّ  اهػوتج% يً >7ّاهخرٖسبح،  ّ اهخرٖسًٖ%  يً 65اً اهدراشج تٌٖح اً  نيب
اهػوتج اهيوخضلًٖ تبهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ اكبيج يضبرٖـِى اهخبظج تـد خخرسِى، ّ تٌّٖا اٌِب اضد اُى اشتبة اهخضبفِى 

بً اهخدرٖة اهرٖبدٔ ّ اٛدارٔ هٖشبؿد اهخرٖز ّ اهخرٖسج اً ٌٖضإّا ّ ٖدٖرّا يضبرٖـِى تبهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ، هذا ف
% يً اهخرٖسبح هدِٖى 9ّ  اهخرٖسًٖ% يً >اهخبظج ٖسة اً ٖخى خػّٖرٍ ّ ديسَ. ّكد تٌٖح ٌخبئز اهخرٖسًٖ اً  

ا هضشبتِى اهخبط % يً اهخرٖسبح ٖـيو5ّّ  اهخرٖسًٖ% يً 47يضرّؿِى اهخبط اّ ضرنبء فٕ يضرّؽ خبط ّ 
اهفظل اهذبٌٕ يً اهدراشج  5.4اهفظل اهخبيس(، ُّذٍ اهٌشة ؤؿوٓ تنذٖر يً اهٌشة اهّػٌٖج نيب تًٖ سدّل  8.4)سدّل 

 ّٖخّافق يؾ ٌخبئز اهدراشبح اٙخرْ، ييب ٖـزز يً اُيٖج خدرٖتِى اهرٖبدٔ كتل اهخخرر.

 اهخدرٖة اهرٖبدٔاغبفج ّضدث  . ح

ل ؿً اٙؿيبل( يً كتل يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ، ّاهخٕ ػّرح يً كتل هلد خيح اغبفج ّضدث نبة ) اؿر
يٌؼيج اهـيل اهدّهٖج، اُيٖج اهٌخبئز خضٖر هغرّرث يراسـج اذا نبٌح ُذٍ اهّضدث خوتٕ اٛضخٖبر اى ٖسة اً ٖخى ختٌٕ ّضداح 

 اخرْ انذر خػّرا خى خػّٖرُب يً كتل اهيٌؼيج خوتٕ اٛضخٖبر اهيػوّة. 

 اهيٌِٕ كتل اهخخرر فٕ اهيرانز اهيٌِٖج ّاهيدارس اهظٌبؿٖج اهخّسَٖادخبل  .44 اكخراش

تًٖ سبٌة اهخرٖسًٖ اً اهنذٖر يً اهػوتج ٖضخبر اهٓ خّسَٖ ّ ارضبد يٌِٕ كتل اهخخرر ٖٛسبد فرط اهـيل اهيٞئيج، 
اهٌخبئز اٛضنبٝح اهخٕ ّٖاسِِب  ّاهخخظط اهيٞذى ّ يٞئيج اهنفبٖبح اهيػوّتج يؾ اهيئُٞح اهخٕ خى انخشبتِب. ّكد ؤؼِرح

ٕ اهيٌِج خرنِب هؼرّل اهـيل اّ اهيـبص اّ ف، ضٖد ختًٖ تـع يً ؿيل 5.1نيب ٖتًٖ اإلػبر اهخرٖز فٕ شّق اهـيل 
 ٌُّبٛضخنبر ظبضة اهـيل هويـوّيبح. تٌٖيب ٌُبم اخرًٖ ٌخٖسج يّٖهِى خسبٍ اهيٌِج اشخػبؿّا اٛشخيرار ّ اهخػّر، 

اٝرضبد اهيٌِٕ فٕ اهيئششبح هوػوتج كتل اهخخرر ّ ذهم ٛؿدادُى هشّق اهـيل، ّهوخٖبراح ّاهيشبراح ؼِرح ضبسج خلدٖى 
 اهيٌِٖج اهيخـددث، ّافبق اهـيل اهيشخلتوٕ. ّتـد اهخخرر هيٞئيج يِبراخِى يؾ اهفرط اهيخبضج ّاينبٌٖج خػّٖرُب. 

خ ٚ اٌزطج١م١خ ٚ ٠ؾبوٟ عٛق اٌؼًّ إلػذاد اٌطبٌت ٌإلٔخشاط رط٠ٛش إٌظبَ اٌزذس٠جٟ ١ٌشًّ رذس٠ت ٠ؾزٛٞ ػٍٝ اٌغٛأت اٌؼ١ٍّ 7.2.3

 فٟ عٛق اٌؼًّ فٛس رخشعٗ/٘ب. 

اهيِبراح اهيٌِٖج اهيػوّتج،  اهيِبراح اهخٕ خئدٔ هييبرشج اهيٌِج تضنل يتبضر خرتـح ؿوٓ اّهّٖبح هلد تٌٖح اهدراشج اً
ج. ّكد تًٖ فٕ انذر يً سبٌة يً اٛشخيبرث اهضبسج خُٞب اهيِبراح اهيرختػج تلبتوٖج اهخػّر ّ يً ذى اهيِبراح اهيخخظظ

ٛخلبً اهيِبراح اهـيوٖج ّ اهخػتٖلٖج نيب تًٖ اهفظل اهشبدس يً اهدراشج، نيب اً اظضبة اهـيل اهذًٖ فغوّا خضغٖل 
اهٌظل ، تٌٖيب ذنر هلدرث ؿوٓ اهخػّر ّ اهخوفٖج اهٌؼرٖج ّاهخنٌّهّسٖج اهيخّفرثاهخرٖسًٖ/ اهخرٖسبح رتػّا اٙشتبة تب

اً اهشتة ٖخيضّر ضّل ٌلط اهخترث ّ ٌلط اهسبُزٖج هوـيل يتبضرث  اٗخر ييً ٝ ٖفغل خّؼٖل اهخرٖسًٖ/ اهخرٖسبح
ّكد اكخرضّا اُيٖج زٖبدث يدث اهخدرٖة اهـيوٕ  .522ّتبهخبهٕ اُدار اهّكح ّ اهيبل نيب ارخإْ اظضبة اهـيل، نيب تًٖ اػبر 

هشّق ّيخبتـخَ نيب ّزٖبدث اػٞؽ اهػوتج ّاهيدرتًٖ ؿوٓ اهخنٌّهّسٖب اهضدٖذج فٕ شّق ّ اهخػتٖلٕ ّزٖبدث فخرث اهخدرٖة فٕ ا
اهيـوّيبح اهخٕ ٖضظل ؿوِٖب  اهػبهة يً خٞل اغبفج هذهم ذنر اهخرٖسًٖ/ اح اً اضد اضنبٝخِى ارختػح تنًّ   اهـيل.

خى ؿوٓ اهيٌِبر اهٌؼرٔ، ّخى اشخنيبهَ ؿوٓ  اهخدرٖة/ اهخـوٖى خخخول ؿً اهشّق، ّ اً اهخرنٖز فٕ تـع اٌٙؼيج اهخـوٖيٖج
 ضشبة اهيِبراح اهـيوٖج.
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  اهٓ سيٖؾ اهترايز اهخدرٖتٖج ّ اهخخظظبح:  اغبفج ّضدث اهخدرٖة اهيٖدإٌ فٕ شّق اهـيل .12 اكخراش
 هغيبً زٖبدث يدخَ، ّاضراف اهيدرتًٖ ؿوَٖ ّاؿداد اهيضرفًٖ فٕ شّق اهـيل هذهم.

اهيِبراح اهٞزيج هوضظّل ؿوٓ فرظج  ٛنخشبةراء اهخدرٖة اهيٖدإٌ تضنل فـبل هلد تًٖ اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح اُيٖج اس
ؿيل، ضٖد ختًٖ اً اهخترث اهـيوٖج هوخدرٖة اهيٖدإٌ كتل اهخخرر ّ اهٌبس اهذًٖ اهخلٓ تِى اهخرٖز/ث ضنٞ ؿبيوًٖ ُبيًٖ 

اند يً كبى تبكبيج يضرّؽ خبط يٌِى نيب فبزا تبهيرختج اهذبهذج ّ اهراتـج ٙشتبة ضظّل اهخرٖسًٖ/اح ؿوٓ فرط ؿيل. 
اند اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح ّاظضبة اهـيل ؿوٓ اُيٖج اهيخبتـج  اً اهخدرٖة اهيٖدإٌ ضنل اهـبيل اهذبهد اهيشبٌد هذهم. ّكد

نيب كد ذنر اهخرٖسًٖ/اح اضخنبر اهيٖداٌٖج هوخدرٖة اهـيوٕ نـٌظر اشبشٕ ّ ُبى هوضظّل ؿوٓ خدرٖة يٖدإٌ فـبل. 
يً كتل ظبضة اهـيل نبضد اٛضنبٝح اهخٕ ٖـبٌّا يٌِب فٕ خػّرُى، ّ تبهخبهٕ فبً اهخدرٖة اهييٌِز اهيخبتؾ يً  اهيـوّيج

ل اهذاخٕ ٖكتل يئششبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ يً اهيينً اً ّٖفر اهفرظج ٛنخشبة اهختراح اهٞزيج هوخضغٖل ّ اهخضغ
ٌٕ فٕ اُيٖج خػّٖر ّضدث خدرٖتٖج تضنل ييٌِز  هوخدرٖة اهيٖدا خبهٕ خخإندّٖغيً خّفر ٌلل اهيـوّيبح كدر اهيشخػبؽ، ّ تبه

 .شّق اهـيل يؾ اهٖبح يخبتـج

داخل اهيئششج ّزٖبدث فخرخَ ّرتػَ يؾ اهيـبرف اهٌؼرٖج  اُخيبى تبهخدرٖة اهـيوٕاٖالء  .46 اكخراش
 . ّاهنفبٖبح اهيػوّتج يً شّق اهـيل ّيضبنبخَ هوشّق تضنل يخخظط

اهـبػوًٖ ؿً اهـيل اً كوج اهخدرٖة اهـيوٕ ّؿدى اٛػٞؽ ؿوٓ شّق اهـيل ضنٞ اهـبيوًٖ  اهخرٖسبحتًٖ اهخرٖسًٖ ّ 
ضٖد ارختػ اهـبيوًٖ اّٛهًٖٖ تّاكؾ اهشّق  هوضظّل ؿوٓ فرظج ؿيل،اهذبهد ّ اهراتؾ يً اهـّايل اهخٕ هى خشبؿد اهخرٖز/ث 

اهـبيل اهراتؾ ينرر هيً اراد اً ٖلٖى يضرّؿَ تـد اهخخرر  )ؿدى خّفر فرط ؿيل ّ كوج اهيـبص(. نيب ضنٞ ُذًٖ اهـبيوًٖ
 ّهى ٖشخػؾ ّتبهخبهٕ غرّرث اُٛخيبى تبهخدرٖة اهـيوٕ اشخٌبدا هٌخبئز اهخرٖسًٖ ّ شّق اهـيل.

هٖزٖد اهفخرث اهخدرٖتٖج فٕ شّق اهـيل تضنل ييٌِز ّيٌؼى ّهٖضيل  ٌّؽ اهخدرٖةخػّٖر  .47 اكخراش
ؼبيًٖ خى اهـيل تِى فٕ فوشػًٖ ؤضدُى خى خسرتخَ يً كتل ّزارث ضٖد اً ٌُبم ٌ ترايز اهخويذث اهيٌِٖج:

فٕ يرنز  5337اهخرتٖج ّ اهخـوٖى اهـبهٕ تدؿى يً اهّنبهج اٙهيبٌٖج هوخٌيٖج، ّ اٗخر ٖخى اهـيل تَ يٌذ ؿبى 
 اٛخضبد اهوّذرٔ اهـبهيٕ يً اهيينً اٛشخفبدث يً اهٌؼبيًٖ ّ خـيٖى اهيٌبشة. -اهخدرٖة اهيٌِٕ 

ضٖد  ّتبٝخط هوخرٖسبحهدراشج اٖغب اً اهخدرٖة اهيٖدإٌ فٕ شّق اهـيل يضغل ُبى هوخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح،  تٌٖح ا
% ييً ّسدّا فرظج ؿيل يً اهخرٖسبح ٖـيوّا 30% ييً ّسدّا فرظج ؿيل يً اهخرٖسًٖ ّ 47تٌٖح اهٌخبئز اً 

% يً 76بة اهخرٖسًٖ ٝضلب. ّكد تٌٖح اهٌخبئز اً ّكد اند اهيضغوًٖ اُيٖج اهخدرٖة فٕ اشخٖـ تٌفس ينبً اهخدرٖة اهشبتق
 % يٌِى شبؿدُى ُذا اهخدرٖة ؿوٓ اٖسبد فرظج اهـيل64اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح ضظوّا ؿوٓ خدرٖة كتل اهخخرر ّ اً 

اّ اهخضغٖل اهذاخٕ اهضبهٕ هِى. ّكد ؤند تـع اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح اً اهخدرٖة ينٌِى يً اهخـرل ؿوٓ اهشّق ّ شتل 
بيل يؾ تٖئج اهـيل ييب شِب هِى فرظج اٖسبد ؿيٞ فٕ ينبً اخر تٌبء ؿوٓ خوم اهخترث، نيب اند اهتـع اٗخر اً فٖبة اهخـ

اهيخبتـج يً كتل يئششج اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ غٖؾ يً فرظج اٛشخفبدث يً اهخدرٖة اهيٖدإٌ، نيب اً اهخدرٖة فٕ 
شخلتٞ ٖلول يً فرط اٛشخفبدث اهيشخلتوٖج يً اينبٌٖج اشخٖـبتِى نيب ذنرح ايبنً يضتـج تبهـبيوًٖ اهيًٌِٖٖ ّهً خضغل ي

اهخرٖسبح ) ٖتًٖ اهفظل اهخبيس اهٌخبئز تبهخفظٖل(. ّتبهخبهٕ ّٖازٔ ُذا اهسبٌة اُيٖج اهخدرٖة اهـيوٕ ّ اهٌؼرٔ فٕ 
 يئششج اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ. 
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% يً اهػوتج ؿوٓ غرّرث رتػ 68% يً اٝشر ّ ;8ّكد اند ؿوٓ ُذا اهسبٌة ٌخبئز ػوتج اهيدارس ّاٙشر، ضٖد اند 
 اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ تشّق اهـيل نيلخرضبح هخضشًٖ اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ.  

ساد إٌّٙخاٌّؾٛس اٌضبٌش: رط٠ٛش اٌّذسث١ٓ ٚ اٌزغ١ٙضاد ٌزالئُ اٌزطٛساد اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚ رطٛ 7.3
85

 

خػّٖر اهيدرتًٖ هٖٞئى اهخػّراح اهخنٌّهّسٖج خضٖر اهٓ اُيٖج ُذا اهسبٌة، نيب اً غرّرث خإنٖد ؤظضبة اهـيل ؿوٓ 
اهسبٌة اهشبتق تًٖ غرّرث خػّٖر اهترايز اهخدرٖتٖج ّ تبهخبهٕ غرّرث خػّٖر ادّاح اهخدرٖة اهيرختػج تخٌفٖذ اهخػّٖر 

 .اُيِب اهيدرة ّ يً ذى اهخسِٖزاح

ّكد ختًٖ ضبسج شّق اهـيل هوخفبؿل اهيٌِٕ تبهيسبل اهخخظظٕ تبشخيرار ّّسّد خسبرة اٖسبتٖج خترز ؤُيٖج ؿٞكج اهيدرة 
 تشّق اهـيل ييب ٖخػوة خػّٖر اهيدرة ّ اشخيرار اػٞؿَ اهيٌِٕ ّ خػّٖر ارختبػَ يؾ شّق اهـيل. 

 خػّٖر اهيدرة تضشة خضدٖد اهترايز اهخدرٖتٖج اهيلخرضج .15 اكخراش
 هٖبح خػّٖر يشخيرث هويدرة تبهخـبًّ يؾ شّق اهـيلاٖسبد ا .16 اكخراش

 خػّٖر اهخسِٖزاح هخالئى يب اينً اهخػّراح اهضدٖذج،  .17 اكخراش

ٖزاح اهضدٖذج ِاالشخفبدث يً خسِٖزاح شّق اهـيل ّاشخـدادٍ هوخـبًّ إلػالؽ اهػوتج ؿوٓ اهخس .18 اكخراش
 يً خالل زٖبراح يٖداٌٖج دّرٖج

 ٠غبد ٌذخٛي عٛق اٌؼًّ أغغبِب ِغ رطٍؼبرُٙاٌّؾٛس اٌشاثغ: اػذاد ٚ ِغبٔذح اٌخش٠غ١ٓ ٚ اٌخش 7.4

هلد اضبرح ٌخبئز اهخرٖسًٖ ّ شّق اهـيل اهٓ اُيٖج ُذا اهسبٌة هيّائيج خػوـبح اهيوخضلًٖ تبهٌؼبى، هرتػ يخرسبح اهخـوٖى 
 ّاهخدرٖة اهيٌِٕ يؾ شّق اهـيل، ّنيئضر هٌسبش اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّ يئششبخَ فٕ خضلٖق اُدافِب. هذا فبً

يلخرضبح ُذا اهيضّر شخـرع فٕ ارتـج سّاٌة اشٌبد اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح هدخّل شّق اهـيل، ّدؿى اهخرٖسبح 
ٛهخضبق تشّق اهـيل، ّاشخيرار اهخفبؿل يب تًٖ يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّ خرٖسِٖب، ّرفؾ ظّح اهخرٖسًٖ 

 هيشبٌدث ّاهضيبٖج. ّاهخرٖسبح هظٌبؽ اهلرار فٕ يسبل اهخضغٖل هخفـٖل اٌؼيج ا

 اعٕبد اٌخش٠غ١ٓ ٚ اٌخش٠غبد ٌذخٛي عٛق اٌؼًّ 7.4.1

ّٖفر هِى فرط افغل هوخّؼٖل، ّفرط افغل هفخص تنٌَّ بهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ ح ػيّضبح اهيوخضلًٖ تخيضّر
% يً اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح اهخضق 65% 88ّرّؿبح اهخبظج، ّاهضظّل ؿوٓ ضِبدث، ضٖد تٌٖح اهٌخبئز اً اهيض

رّؿبح اهخبظج ؿوٓ اهخّاهٕ. فرط افغل هوخّؼٖل، ّفرط افغل هفخص اهيضخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ هنٌَّ ّٖفر تبه
% يً اهخرٖسبح ّ اهخرٖسًٖ ؿوٓ اهخّاهٕ ٖضبرم تشّق اهـيل ) اهتبكٕ ٖنيل خـوٖيَ(، ّاً 3:% ّ 94ّتبهيلبتل فبً 

اّ هدِٖى يضرّؿِى اهخبط ) اهتبكٕ ؿبػل ؿً اهـيل(. % يً اٌٛبد اهيضبرنًٖ تشّق اهـيل ٖـيوّا ;9% يً اهذنّر 3>
 ُّذٍ خـختر ٌشة سٖدث ّػٌٖب اٝ اٌِب يً اهيينً اً خخضشً يً خٞل اشٌبد اهخرٖسًٖ. 
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 من التقرٌر 9.8المرجع   
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فلد ختًٖ اً اهيـٖلبح ايبى اهخضغٖل خيذوح فٕ ظغر ضسى اهشّق ّ اهّاكؾ اٛكخظبدٔ، ّ هنًّ اهـٞكبح اهضخظٖج ّ تبهخبهٕ 
%(، تٌٖيب دّر اهيدٖر ّ اٙشخبذ ّ اٛرضبد 69ج نيب ذنر اهخرٖسًٖ/اح، اهـبيل اٝشبشٕ هوخضغٖل ) اهّاشػج ّ اهيضشّتٖ

 % ؿوٓ اهخّاهٕ يً ػرق ضظّل اهخرٖسًٖ/اح ؿوٓ اٖسبد فرط ؿيل. 5% 5ّ% ّ 7ّينبخة اهـيل هى خخـدْ 

% يٌِى اٝهخضبق تبهخـوٖى 65تٖتٌيب شـٓ % فلػ يً اهخرٖسًٖ ّاهخرٖسبح اشخػبؽ اٌضبء يضرّؿَ/ُب، ;ّكد ختًٖ اٖغب اً 
ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ هِذا اهشتة. ّكد تًٖ اشتبة ؿدى اهلٖبى تذهم اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح هـدث اشتبة اُيِب ؿدى اهلدرث اهيبهٖج 

دى ّاٛئخيبٌٖج ّ يً ذى ؿدى ّسّد فرظج فٕ يٌػلخِى، ييب ٖترز اُيٖج خّسَٖ ّرتػ اهخرٖسًٖ ّاهخرٖسبح يؾ يئششبح خل
 خديبح دراشبح اهسدّْ، ّاٛكراع ّاٛشٌبد فٕ اهيسبل.

ّتبهخبهٕ ٌُبم ضبسج هرتػ اهخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح يؾ شّق اهـيل ّ ينبخة اهـيل ّيئششبح تدء ّاشٌبد اكبيج اهيضبرٖؾ 
ِبيج هرتػ ؿٌد اهخخرر ّ خفـٖل دّر اٛرضبد هوخرٖسًٖ. نيب ّػرش اظضبة اهـيل اُيٖج اشٌبد اهخرٖسًٖ نإضد اٝضنبل اه

 اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ تشّق اهـيل. يخرسبح

 فخص يضبرٖـِىه يئششبح اإلشٌبداشٌبد اهخرٖسًٖ ّرتػِى يؾ شّق اهـيل هوـيل ّ .19 اكخراش
 ّضداح دؿى اهخرٖسًٖ ّاإلخظبل يؾ اهشّقاُيٖج خضنٖل  .20 اقتراح

اهلٖبى تِذا اهدّر تضنل ييٌِز دّر يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ فٕ  اً اٛكرار تبُيٖج يب شتق يً اهيينً اً ٖفـل
% يً اهيئششبح ّ يدرتٕ اٙكشبى كٖد >:ّيشخير تبهخـبًّ يؾ ينبخة اهـيل ّ اهغرل اهخسبرٖج، ّ كد تٌٖح اهٌخبئز اً 

 خلدٖى خديبح رتػ اهخرٖسًٖ يؾ شّق اهـيل. ئٖدًّاهدراشج ٖ

 دػُ اٌخش٠غبد ٌإلٌزؾبق ثغٛق اٌؼًّ 7.4.2

 ضبسج اهشّق هخضغٖل اهفخٖبح ّيب تًٖ ّاكؾ اهخرٖسبح فٕ شّق اهـيل. تٌٖح اهٌخبئز ّسّد فسّث يب تًٖ هلد 

% ذنّر 7;اهلّْ اهـبيوج اهضبهٖج فٕ اهلػبؿبح اهيذنّرث غيً اهيضبفؼبح اهيشخِدفج خٌلشى اهٓ ؤؼِرح اهٌخبئز  اً 
اهسٌس، ضٖد ارخفؾ % اٌبد، ّختًٖ اخخٞل فٕ اهػوة ؿوٓ اهلّْ اهـبيوج اهيدرتج هوشٌّاح اهذٞد اهلبديج تضشة 49ّ

 هوذنّر.   5343ؿً شٌج اٙشبس  % شٌّٖب>6هٌٜبد، يلبرٌج تيـدل  5343% شٌّٖب ؿً شٌج اٙشبس :8اهػوة هيـدل 

فلد تٌٖح اهٌخبئز ارخفبؽ يشبُيج اهخرٖسبح فٕ اهلّْ اهـبيوج يلبرٌج يؾ اهٌشة اهّػٌٖج تبٛسيبل، ّخلبرتِب ٌّؿب يب يؾ ٌشة 
% ذنّر(، اٝ اً اهيذٖر هوٌلبص ُّ خفبّح خوم اهٌشة تضنل نتٖر 3:% اٌبد ّ 94ْ اهـبيوج ) يشبُيج اهخرٖسًٖ فٕ اهلّ

% يلبرٌج يؾ خفبّح ٌشة 7;% اهٓ >4يب تًٖ اهيضبفؼبح فلد خفبّخح ٌشة يشبُيج اهخرٖسبح فٕ اهلّْ اهـبيوج يب تًٖ 
ّر ّاكـب اكخظبدٖب هويضبفؼبح، ؿنس % تضشة اهيضبفؼج. ّ فٕ ضًٖ ؿنس خفبّح ٌشة اهذن7;% اهٓ ;8اهذنّر يب تًٖ 

% 83% فٕ يضبفؼج اهخوٖل، >4ٌشة يشبُيج اهخرٖسبح فٕ اهلّْ اهـبيوج  خفبّح اٌٛبد ّاكـب اسخيبؿٖب اٖغب، ّكد توغح
% فٕ اهلدس. ّكد ذنرح خرٖسبح اهخوٖل يً خٞل اهيسيّؿج اهيرنزث ظـّتج خلتل 9;% فٕ راى اهلل 98ّفٕ ٌبتوس، 

دى ّسّد فرط ؿيل هًِ دفؾ اهنذٖر يًٌِ ٝنيبل اهخـوٖى ّ اٛضشبس تـدى اهرغٓ ؿً اهخٖبر اهيٌِٕ، شّق اهـيل هًِ، فـ
 ّكد اندح اهخرٖسبح ؿوٓ غرّرث يشبٌدخًِ هدخّل شّق اهـيل. 

% 9ّكد تٌٖح ٌخبئز شّق اهـيل خفبّح ٌشة اٌٛبد يً اهلّْ اهـبيوج فٕ اهلػبؿبح اهيشخِدفج تضشة اهيضبفؼج ضٖد توغح 
% اهلدس. ّخٌشسى ُذٍ اهٌخٖسج يؾ يب شتق، اٝ اٌَ فٕ اهيلبتل ختًٖ ّسّد ػوة 54% راى اهلل ّ ;4% ٌبتوس ّ >ٖل ّهوخو
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فٕ خوم اهيضبفؼبح ؿوٓ خّؼٖل اهـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج يً اٌٛبد، هٖظل اهـدد اهيلدر هٌٜبد فٕ ٌِبٖج اهذٞد شٌّاح 
يً  هوغـل. ّتبهخبهٕ فٕ ضبل ضدّد اهٌيّ اهيخّكؾ شخظل ٌشة اٌٛبد كبديج هغـفٕ اهـدد اهضبهٕ، ّ فٕ يضبفؼج اهلدس

 % اهلدس.>4% راى اهلل ّ 56% ٌبتوس ّ 54% هوخوٖل 44ّاهلّْ اهـبيوج فٕ اهلػبؿبح اهيشخِدفج تضشة اهيضبفؼج اهٓ 

نيب خضٖر ٌخبئز اهخرٖسًٖ 
ّاهخرٖسبح اٝ اً اٌٛبد اكل 
ضظّٝ ؿوٓ ؿيل ؿً ػرٖق 

ّ اهتضد  اهـٞكبح اهضخظٖج
اهذاخٕ يً اهذنّر. ّانذر 
ضظّٝ ؿوٓ ؿيل ؿً ػرٖق 
ينبً اهخدرٖة اهشبتق ّاهيـوى 
اّ اهيدٖر اّ اهخّسَٖ ّاٛرضبد 
فٕ يئششج اهخـوٖى ّ اهخدرٖة 
اهيٌِٕ ييب ٖتًٖ اُيٖج اهخدخل 
هيشبٌدث اهخرٖسبح ٖٛسبد 

 فرط ؿيل. 

 طرٌقة حصول الخرٌجٌن على عمل حسب الجنس: 4.:اهضنل 

 

ٌبء ؿوٓ ضبسج شّق اهـيل يً اينبٌٖج خّفٖر اهـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج يً اٌٛبد، ّظـّتج اٖسبد فرط ؿيل هٌٜبد تضشة ت
ٌخبئز اهخرٖسًٖ، فبً اهيػوّة ُّ رتػ ّ اشٌبد اهخرٖسبح تشّق اهـيل ّخشِٖل دخّهًِ هشّق اهـيل تضنل ييٌِز. نيب 

 اهٌيػٖج ّخضلٖق اشٌبد اسخيبؿٕ يػوّتج. اً اهخـبيل يؾ اهخّؿٖج اهيػوّتج هخغٖٖر اهٌؼرث

 هوخرٖسبح هخشِٖل دخّهًِ شّق اهـيل تضشة ضبسج اهشّق خػّٖر ترايز يشبٌدث  .54 اكخراش

 خفـٖل اهخضتٖم يؾ يئششبح اهيسخيؾ اهيدٌٕ ّ اهسِبح ذاح اهـالكج هخفـٖل دؿى اهخرٖسبح .55 اكخراش

اهخٕ ُٕ تبٝظل يخدٌٖج ؿً يـدل هظبهص اهذنّر، خيٖٖز فٕ اهراخة تًٖ اهذنّر ّ اٌٛبد تٌٖح اهٌخبئز اٖغب اً ٌُبم 
اّركبتج، ّ تبهخبهٕ خـيل تـع اهيئششبح اهٌشّٖج ّ يئششبح  اهرّاخة فٕ اهيضبفؼبح ، دًّ ّسّد ضد ادٌٓ هورّاخة

يؾ  اهيسخيؾ اهيدٌٕ ّّزارث ضئًّ اهيرؤث ؿوٓ اهخينًٖ اٛكخظبدٔ هوٌشبء ّ خفـٖل اهـّايل اهيشبٌدث هذهم، ّ يً اهيِى اهرتػ
 ذهم اهسِد ّ اهرتػ يؾ اهيضبرٖؾ اهيخخوفج ذاح اهـٞكج. 

 اعزّشاس اٌزفبػً ِب ث١ٓ ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ ٚ خش٠غ١ٙب 7.4.3

% يً اهخرٖسًٖ/اح ٖشخفٖدّا ضبهٖب يً 73ّكد ختًٖ اً فبهتٖج اهخرٖسًٖ/اح خرفة تبٛشخفبدث يً خوم اهخديبح. ّختًٖ اً 
% اشخفبدّا يً اٛػٞؽ ؿوٓ 63نيب اً ضّاهٕ  ح اهخنٌّهّسٖب اهضدٖذج اّ يٌِى يً اشخفبدّا،ترايز رفؾ اهنفبءث فٕ يسبٝ

يً اهخلرٖر. ّختًٖ  :.8% يٌِى ٖرفة تبٛشخلبدث يشخلتٞ يً ُذًٖ اهسبٌتًٖ نيب ؿرع ;:اهيشخسداح اهيخـولج تبهيٌِج  اً 
ّا يً يشبؿدث اهيئششبح ؿوٓ خضنٖل راتػج، تٌٖيب اً ضّاهٕ اهرتؾ خيح دؿّخِى هٌلبص يضبنوِى، ّضّاهٕ ؿضرُى اشخفبد

 % يٌِى ؿوٓ اهخّاهٕ. 4;% 9ّ:ترفة تذهم يشخلتٞ 
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   عن طرٌق العالقات الشخصٌة    نفس مكان التدرٌب السابق 

   عن طرٌق مكاتب العمل    عن طرٌق البحث الذاتً 

   ة/ة و المدٌر/عن طرٌق المعلم     عن طرٌق التوجٌه و اإلرشاد من مإسسة التعلٌم والتدرٌب المهنً

 أخرى   وسائل اإلعالم  
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(. 7.45اهضنل -يً اهخلرٖر 7.9.4اً ُذٍ اهٌخبئز خخّافق يؾ ٌخبئز اهيئششبح ّيب خلديَ ّخرفة تخلدٖيَ هوخرٖسًٖ )اهسزء 
% يٌِب ّٖد 5>% اهٓ 9:خلدى تضنل يخفبّح، ّاً  ضٖد ذنرح اهيئششبح ّ اٙكشبى اهيتضّذج اً تـع خوم اهخديبح

( 6،  فٕ شّق اهـيل خِىيخبتـ( 5، يؾ شّق اهـيل تـد اهخخرر ّاٖسبد فرط خدرٖة ّؿيل اهخرٖسًٖ رتػ (4خلدٖى خديبح 
دؿّخِى هٜسخيبؽ   (8، اهيخـولج تبهيٌِج اػٞؿِى ؿوٓ اهيشخسداح  (7، ث فٕ يسبٝح اهخنٌّهّسٖب اهضدٖذجءّرفؾ اهنفب ِىخدرٖت

راتػج  يشبؿدخِى ؿوٓ خضنٖل. ّكد ضؼٖح خديج راتػج هوخرٖسًٖ يشبؿدخِى ؿوٓ خضنٖل  ( 9ّ  ّ ٌلبص اضنبٝخِى
 % يً اهيتضّذًٖ اهلٖبى تذهم.5>اؿوٓ اهٌخبئز ضٖد رفة  هوخرٖسًٖ

اػالؿِى  /اهخرٖسبح ّرفؾ اهنفبءث فٕ يسبالح اهخنٌّهّسٖب اهضدٖذج ّاهخرٖسًٖاشخيرار خدرٖة  .23 اكخراش
 اهيخـولج تبهيٌِج ؿوٓ اهيشخسداح

 اهخرٖسًٖ ّدؿّخِى هإلسخيبؽ ّ ٌلبص اضنبالخِى اهخفبؿل يؾاهٖبح  يٌِسج .24 اكخراش
 راتػج هوخرٖسًٖ يشبؿدث اهخرٖسًٖ/اهخرٖسبح ؿوٓ خضنٖل   .25 اكخراش

 ٚاٌؾّب٠خ اٌشثظ ِغ ِىبرت اٌؼًّ ٚسفغ طٛد اٌخش٠غ١ٓ ٚاٌخش٠غبد ٌظٕبع اٌمشاس فٟ ِغبي اٌزشغ١ً ٌزفؼ١ً أظّخ اٌّغبٔذح 7.4.4

% يً اهخرٖسًٖ ّاهخرٖسبح فٕ يضبفؼبح ٌبتوس ّ اهخوٖل ّ راى اهلل ٖخولًّ اكل يً >9% 88ّتٌٖح اهٌخبئز اً يب تًٖ 
ّنٌخبر هخدٌٕ اهرّاخة ّهـيل  يخّشػ اهدخل فٕ اهيضبفؼج، ّكد ختًٖ اٌَ ٝ ّٖسد ضد ادٌٓ هورّاخة فٕ اٝراغٕ اهفوشػٌٖٖج.

اهـيل ؿوٓ اهلػـج اّ تضنل يّشيٕ فلد ختًٖ اً ذٞذج ارتبؽ اهخرٖسًٖ ٖشِيّا  تـع اهخرٖسًٖ ؿيل سزئٕ يً خٞل
% يً خغػٖج اضخٖبسبح اٙشرث اٙشبشٖج. ٌُّب خترز ؤُيٖج اهـيل ؿوٓ 83تدخل اٙشرث، اٝ اً فبهتٖخِى ٖشِيّا تبكل يً 

 اهـيل.  خضرٖـبح خـخيد اهضد اٝدٌٓ هورّاخة ّخّفٖر اهضيبٖج هوـبيوًٖ ّ اهـبيٞح فٕ شّق

 اهـيل ؿوٓ خضرٖـبح خغيً خّفٖر اهضد األدٌٓ هورّاخة هوخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح .26 اكخراش
هذا خترز اُيٖج خفـٖل دّر ّزارث اهـيل ّ ينبخة اهـيل فٕ اهيٌبػق هيخبتـج اهخرٖسًٖ ّاهخرٖسبح فٕ شّق اهـيل 
ّؼرّل ؿيوِى، ّ كد اند اهيشئّهًٖ فٕ اهّزارث يً خٞل ّرضج اهـيل ؿوٓ اٌِى ٖشـّا هخّفٖر ترايز خضغتل ّخفـٖل 

 اهيخبتـج يً خٞل ترايز يخـددث ٖخى اهـيل ؿوِٖب. 

اهخرٖسًٖ يؾ ينبخة اهـيل فٕ اهيضبفؼبح ّخّسَٖ اهخرٖسًٖ هإلشخفبدث يً خديبح  رتػ .27 اقتراح
 اهخضغٖل 

% ّسدٍّ ؿً ػرٖق اهـٞكبح >6% فلػ يً اهخرٖسًٖ /اح ّسدّا ؿيل ؿً ػرٖق ينبخة اهـيل، ّ اً 5تٌٖح اهٌخبئز اً 
 ح يً اٖسبد فرط ؿيل.اهضخظٖج ييب ٖضرى اهـدٖد يً اهخرٖسبح ّ اهخرٖسًٖ ييً هٖس هدِٖى خوم اهـٞكب

 اهيػبهتج تخفـٖل اهركبتج ّاٌؼيج اهضيبٖج هوخرٖسًٖ ّ اهخرٖسبح فٕ شّق اهـيل .28 اقتراح

اً اهـيل ؿوٓ اهخضرٖـبح ّ اهيػبهتج تخلـٖل اٌؼيج اهضيبٖج ُٕ اكخراضبح هييذوٕ ٌؼبى اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ اهفوشػٌٖٕ، 
اهيئششبح اهيخخوفج يً خٞل اهخّسَٖ ّ اٛرضبد هوػبهة كتل اهخخرر ايب رتػ اهخرٖسًٖ فِّ يً اهيينً اً ٖخى يً كتل 

 خديبح اٛشٌبد تـد اهخخرر.يً خٞل اّ
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اٌّؾٛس اٌخبِظ: رفؼ١ً اٌزؼبْٚ ِب ث١ٓ ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ ٚعٛق اٌؼًّ 7.5
86
  

ؿوٓ سبٌتًٖ: خلدٖى اهخديبح هشّق خشخدؿٕ اهـيل خفـٖل اهخـبًّ يب تًٖ يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّشّق اهـيل 
اهـيل ّ اٛشخفبدث يً خـبًّ ّاشخضبراح شّق اهـيل هخػّٖر يخرسبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ،  ّاشخٌبدا اهٓ اهٌخبئز ٖسة 

 ج ّ اهخرّٖز.كاهـيل اٖغب ؿوٓ اغبفج سبٌة اهٖبح اهـٞ

 ٟرمذ٠ُ اٌخذِبد ٌغٛق اٌؼًّ ِٓ لجً ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٙ 7.5.1

% يً شّق اهـيل رفتخِى تبهضظّل ؿوٓ خديبح يً يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة 86اهٓ ٌخبئز اهدراشج فلد تًٖ اشخٌبدا 
اهيٌِٕ ّ اهخلٌٕ خيذوح فبهتٖخِب تبهضظّل ؿوٓ ػوتج هوخدرٖة، خدرٖة اهـبيوًٖ هدْ اهيئششبح. ّ تبهيلبتل ختًٖ اً فبهتٖج 

هوخخظظبح كٖد اهدراشج خرفة تخلدٖى خوم اهخديبح يً خٞل يئششبخِب ّاكشبيِب اهيئششبح ييذوج فٕ اهيدراء ّاهيدرتًٖ 
 اهخخظظٖج. ّكد خيذوح اهخديبح اهيػوّتج نيب تٌٖخِب اهدراشج يب ٖوٕ:

 خدرٖة اهػوتج يٖداًٌٖب فٕ يّكؾ اهيٌضبث: يؾ يراؿبث اهيخبتـج، ّغيبً اهتٖئج اهيالئيج. .29 اكخراش
 ِى فٕ يسبالح اهخنٌّهّسٖب اهضدٖذجّرفؾ نفبئخفٕ شّق اهـيل خدرٖة اهـبيوًٖ   .35 اكخراش
 اسراء اهدراشبح هشّق اهـيل ّاػالؿِى ؿوٓ ٌخبئسِب .31 اكخراش
 اػالؿِى ؿوٓ اهيشخسداح اهيخـولج تبهيٌِج ّاشخدؿبء ختراء ّرتػ يخّاظل يؾ يب ُّ ضدٖد .21 اكخراش
اشخغبفج يخضدذًٖ يً شّق اهـيل هوخـرف ؿوٓ اهخنٌّهّسٖب اهيشخخديج هدِٖى ّ اشخـيبهِب  .33 اكخراش

 .فٕ اهخدرٖة الضلب

يؾ ٌخبئز يب خلديَ ّخرفة تخلدٖيَ يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ هشّق اهـيل يً خوم اهخديبح. ّخّافلح خوم اهٌخبئز 
ضٖد ختًٖ اً سزء يً خوم اهيئششبح ّ اٝكشبى كٖد اهدراشج خلدى خوم اهخديبح اٝ اً فبهتٖخِب خرفة تخلدٖيِب ضٖد 

 %.3>ٓ % اه7:خراّضح اهٌشة تضشة اهخديج يب تًٖ 

 اإلعزفبدح ِٓ رؼبْٚ ٚاعزشبساد عٛق اٌؼًّ ٌزط٠ٛش ِخشعبد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزذس٠ت إٌّٟٙ 7.5.2

ؤؼِرح اهٌخبئز ّؿٕ ٝ فح هدْ اظضبة اهـيل خسبٍ زٖبدث يشبُيج شّق اهـيل تخػّٖر يخرسبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ 
اهٌخبئز اً فبهتٖج اهيئششبح ييذوج فٕ اهيدراء % اشخـدادُى هويشبُيج فٕ ُذا اهيسبل. نيب تٌٖح ;7، ّكد اتدْ ّ اهخلٌٕ

ّاضرانِى هخػّٖر اهخدرٖة هدِٖى ّتيشخّٖبح يخـددث، نيب بشخضبرث شّق اهـيل ّاهيدرتًٖ هوخخظظبح كٖد اهدراشج خرفة ت
تٌٖح اهدراشج اُيٖج اهخـبًّ ؿوٓ يشخّْ اكشبى خخظظٖج يً خٞل اهيدرة ّ شّق اهـيل اهيرختػ تَ. ّكد اتدْ شّق 

 يل اغبفج اهٓ خدرٖة اهػوتج نيب ذنر شبتلب ّاشخٖـبة اهخرٖسًٖ اشخـدادٍ هخلدٖى اهخبهٕ:اهـ

 ج ّاػالؽ اهيئششبح ؿوٓ اهخػّراح اهضدٖذج ّخّكـبح اهخػّراح.االشخضبراح اهيٌِٖخلدٖى  .34 اكخراش

  اهيشبُيج فٕ خػّٖر ّخضدٖد اهترايز اهخدرٖتٖج ّاهيٌبُز ّخّضٖد يظػوضبح اهـيل .35 اكخراش

هشّق هويئششبح اهخـوٖيَٖ افٕ  اهيٌضأح ل اهخلٌَٖ اهخٕ خّاسِِباهـيل ؿوٓ ؿرع اهيضبن .36 اكخراش
 ب.ضخٓ ٖخى اهخـبيل يـِب ّٖخى خدرٖتِى ؿوِٖ

 اهيشبُيج فٕ اهدراشبح ّخلٖٖيبح اهخرٖسًٖ اهخٕ خسرِٖب اهيئششبح اّ اهلػبؽ ننل .37 اكخراش

 خفـٖل خلدٖى اهدؿى يً كتل شّق اهـيل .;6 اكخراش

                                                
86
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يً شّق اهـيل  اهيـٌّٔ ّ اهيبدٔ اهدؿى خفـٖل خلدٖىّفٕ ضبل خضلق ؿٞكج فبؿوج يؾ شّق اهـيل يً اهيينً اً ٖخى 
 هيئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ. 

ّيب خرفة تفـوَ يشخلتٞ فٕ اهيسبل.  يؾ ٌخبئز اضرام يئششبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ هشّق اهـيلخوم اهٌخبئز  ّخّافلح
ضٖد ختًٖ اً سزء يً خوم اهيئششبح ّاٝكشبى كٖد اهدراشج خشخفٖد يً تـع اٛشخضبراح اٝ اً فبهتٖخِب خرفة تبٛشخفبدث 

 خدرٖتٖجاهدراشج اٝضخٖبسبح % يٌِى رفتخِى تبشخضبرث اهشّق فٕ ::% ّ  4:يً  اشخضبراح شّق اهـيل، ضٖد تًٖ 
 % يٌِى اشخـدادُى اشخغبفج يخضدذًٖ يً شّق اهـيل ضّل :;ؿوٓ اهخّاهٕ. نيب تًٖ  رغبُى ؿً اهخرٖضًٖـج يدْ تيخبّ

  .اهيشخسداح اهيٌِٖج

 ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ ٚعٛق اٌؼًّ خ ِب ث١ٓلرفؼ١ً ا١ٌبد اٌؼال 7.5.3

ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّ اهخخظظبح % فلػ يً اظضبة اهـيل ٖـوى تضنل ّال ؿً يئششبح اهخـوٖى 57اغبفج هذهم ختًٖ اً 
 اهخٕ خدرشِب ّ اهخديبح اهخٕ خلديِب ّػبهة اهـدٖد يٌِى تبً خلّى اهيئششبح تضيٞح خرّٖز هذهم.

اؿالى شّق اهـيل تبهيئششبح ّ يب خلديَ يً خديبح ّ يب خلّى تَ يً خػّراح، ّؿيل  .39 اكخراش
 ٌضراح خـرٖفٖج ضّهِب.

 بز اهيضوٕ ّ اإلٌخرٌح.فبل اهيخخوفج اهخوؿيل ترايز خرّٖسٖج يخخوفج خشخخدى ّشبئػ اإلخظ .40 اكخراش
اغبفج هذهم اتدْ اظضبة اهـيل اشخـدادُى هويضبرنج فٕ ؿٞكج خفبؿوٖج يب تًٖ اهػرفًٖ يً خٞل هلبءاح يضخرنج 

ّتبهيلبتل اتدح يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ ّاسخيبؿبح يضخرنج ّ اُٝى يً ذهم يً خٞل ؿٞكج خفبؿوٖج يشخيرث. 
ُب ٝضرام شّق اهـيل هخػّٖر اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ هدِٖب يً خٞل اضرانِى تيسبهس ادارث ّ هسبً يٌِٖج اشخـداد

 اغبفج هـلد هلبءاح ّّرضبح يخـددث يـِى.

ؿلد هلبءاح يضخرنج ّاسخيبؿبح يضخرنج يب تًٖ اهػرفًٖ هٌلبص اهلغبٖب ذاح اإلُخيبى  .41 اكخراش
  اهيضخرم

 خضنٖل هسبً يٌِٖج ّيسبهس ادارٖج خغيً اٖسبد ؿالكج خفبؿوٖج يشخيرث  .42 اكخراش

ّيب خرفة تفـوَ يشخلتٞ فٕ  يؾ ٌخبئز خـبًّ ّاضرام يئششبح اهخـوٖى ّاهخدرٖة اهيٌِٕ هشّق اهـيلخوم اهٌخبئز  ّخّافلح
ًّ ّاضرام شّق اهـيل، ضٖد تًٖ اهيسبل. ضٖد ختًٖ اً فبهتٖج اهيئششبح ّاٝكشبى كٖد اهدراشج خرفة تبٛشخفبدث يً  اهخـب

اسخيبؿبح  ، ّؿلداضرانِى توسبً يٌِٖج، ّتيسوس اٛدارث شّق اهـيل بضرام% يٌِى رفتخِى ت7;%  ّ 7;% ّ  :9
 يـِى ؿوٓ اهخّاهٕ. شٌّٖج ّ/اّ دّرٖج

 اضرام ييذوٕ شّق اهـيل يً غرف خسبرٖج ٌّلبتبح يٌِٖج فٕ خفـٖل اهـالكج .43 اكخراش
ٌُبم اهـدٖد يً اهيتبدراح تِذا اهضإً يً اهيينً اً ٖخى اٛشخفبدث يٌِب هخظتص ييٌِسج، ُّٕ  ّتبهخّافق يؾ اٛكخراش اؿٍٞ

ٌّلبتج اهنِرتبئًٖٖ  ّ يدرشج ٌبتوس اهظٌبؿٖج اهذبٌّٖج ّسّد ؿٞكج يب تًٖ اهغرفج اهخسبرٖج فٕ ٌبتوس يؾ نوٖج ُضبى ضسبّٔ
خـبًّ يب تًٖ اهغرفج اهخسبرٖج فٕ راى اهوج ّيرنز اهخدرٖة غيً يتبدرث خدرٖة اهـبيوًٖ فٕ اهيٌِج، ّفٕ خسرتج اخرْ ٌضإ 



         األساسٌة العمل مستوٌات ضمن المدّربة العاملة القوى من والنوعٌة الكمٌة التدرٌبٌة اإلحتٌاجات دراسة

فلسطٌن فً والتقنً المهنً والتدرٌب التعلٌم دعم -البلجٌكً المشروع  

115 
 

ّفٕ خسرتج هوغرفج  اهيٌِٕ اهخبتؾ هٜخضبد اهوّذرٔ ٌّلبتج اهيٖنبٌٖنًٖ هخدرٖة يسيّؿج اخرْ ّهخٌفٖذ ٌؼبى اهخويذث اهيٌِٖج،
ـبٌّّا يؾ اهتّهٖخنٌٖم ٛشٌبد اهخسبرٖج فٕ اهخوٖل خـبٌّح يؾ اهيدرشج اهظٌبؿٖج فٕ اهخوٖل هخٌفٖذ ٌؼبى اهخويذث اهيٌِٖج ّخ

اهخدرٖة، تٌٖيب تٌٖح اهغرفج اهخسبرٖج فٕ اهلدس خسرتخِب اهيخيٖزث يؾ يئششبح ّ يرانز اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ فٕ اهلدس 
ّضداح ّ اهخٕ شيٖح " هخٌؼٖى ترايز ارضبدٖج هوخرٖسًٖ ّهرتػِى يؾ شّق اهـيل. نيب اً ّضداح اهرتػ يؾ شّق اهـيل

فٕ يئششبح اهخـوٖى ّ اهخدرٖة اهيٌِٕ تدؿى اهيضرّؽ اهتوسٖنٕ ُٕ خسرتج اخرْ تبٛخسبٍ اهظضٖص. اً  هظٌبؿج"اٝخظبل تب
 ُذٍ اهٌيبذر يلديج هويزٖد يٌِب فٕ ؼل اهضبسبح اهخٕ اؼِرخِب اهدراشج ّخيذل ايذوج هـٞكبح خفبؿوٖج ُبيج. 
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 87اهيدرتج فٕ اهيًِ ّ اٛؿيبل اهيخخوفج تضشة اهلػبؽ: يوخط اهػوة اهنيٕ اهيخّكؾ هوـيبهج اهيٌِٖج 4.:سدّل 
 أٚالً: لطبع وٙشثبء

 طلب منخفض طلب متوسط طلب عالً إٌّٙخ  –إعُ اٌؼًّ  اٌشلُ

    (فبص 4كهشثبئٍ رًذَذاد يُضنُخ )  -                   .1

      (فبص 6كهشثبئٍ رًذَذاد طُبػُخ ) -                   .2

     كهشثبئٍ طُبَخ آالد طُبػُخ -                   .3

    كهشثبئٍ نف يىرىساد -                   .4

    كهشثبئٍ أَظًخ حًبَخ و يىرىساد                    .5

     كهشثبئٍ اَظًخ رذفئخ يشكضَخ -                   .6

    وصالعبد و غغبالدكهشثبئٍ اَظًخ رجشَذ  -                   .7

    كهشثبئٍ يحطبد -                   .8

 صب١ٔبً: لطبع اٌىزش١ٔٚبد  )ط١بٔخ اٚ ث١غ اٚرشو١ت(

     انكزشوٍَ أعهضح حًبَخ و إَزاس -                   .9

     انكزشوٍَ أعهضح حبعىة -                 .10

     طجُخانكزشوٍَ أعهضح  -                 .11

     انكزشوٍَ أعهضح يكزجُخ -                 .12

     سادَى و رهفبص وفُذَى انكزشوٍَ  -                 .13

14.                 
انكزشوٍَ  انكزشوٍَ / كهشثبئٍ طُبَخ نىحبد كهشثبئُخ و رحّكى -

    ()انكزشوَُبد طُبػُخ

 صبٌضبً: لطبع االرظبالد

     انكزشوٍَ/ هىائٍ رهفبص و نىالظ فضبئُخ -                 .15

     ارظبالد شجكبد عهكُخ وال عهكُخ -                 .16

     شجكبد هىارف و يمبعى -                 .17

    يحطبد ألًبس طُبػُخ و ثش اراػٍ و رهفضَىٍَ –ارظبالد  -                 .18

     هىارف خهىَخ -                 .19

    رشكُت و طُبَخ خطىط هىارف                 .20

 ITساثؼبً: لطبع أٔظّخ ِؼٍِٛبد 

     طُبَخ أعهضح حبعىة -                 .21

     طُبَخ شجكبد حبعىة -                 .22

     رطىَش ثشيغُبد -                 .23

     طُبَخ آالد يجشيغخ -                 .24

     لىاػذ ثُبَبد -                 .25

     رطىَش يىالغ إنكزشوَُخ -                 .26

     أيٍ و حًبَخ و َظى يؼهىيبد -                 .27

 خبِغب: اداسح ِىبرت

    عكشربسَب يكزجُخ                 .28

    كزجخ/ عكشربسَب يخبصٌ واَزبط وَمم                 .29

    كزجخ .... اعزمجبل                 .30

    يبنُخ و يحبعجُخ                  .31

 خى ضشبة اهػوة ؿوٓ اشبس اهـدد اهيػوّة ّ ٌشتج اهٌيّ فٕ اهلػبؽ
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اّهّٖبح اهيِبراح ّاٛخسبُبح اهضخظٖج ّ اهيٌِٖج اهـبيج ّ اهيخخظظج ّ اٛدارٖج اهخٕ ٖخّكـِب  : يوخط5.:سدّل 
 ظبضة اهـيل فٕ اهـيبهج اهيٌِٖج اهيدرتج.

 اإلدارٖجاهيِبراح ّاٛخسبُبح  اهيٌِٖج اهـبيجاهيِبراح ّاٛخسبُبح  اهضخظٖجاهيِبراح ّاٛخسبُبح 
 اهظدق ّاأليبٌج .>

 اهذلج تبهٌفس .43

 اهخّسِٖبحاختبؽ  .44

 االُخيبى تبهخفبظٖل .45

 اخلبً االخظبالح فٕ اهـيل .46

 اهخـبًّ يؾ اٗخرًٖ .47

 االخسبُبح اإلٖسبتٖج ٌضّ اهـيل .48

اهلدرث ؿوٓ اهـيل يؾ اٗخرًٖ  .49
 نفرٖق

 اهلراءث ّاهنخبتج تبهوغج اهـرتٖج .44

 اهدكج فٕ اهخضوٖل   .45

 االُخيبى تبهسّدث  .46

 يِبراح اشخخداى اهضبشّة،   .47

 اإلٌخبسٖج اهـبهٖج .48

 اهلدرث ؿوٓ خـوى يِبراح سدٖدث  .49

 فِى ّاشخخداى اهرشّيبح ّاهيخػػبح،  .:4

اهلدرث ؿوٓ اشخخداى اهخنٌّهّسٖب   .;4
 اهضدٖذج

 اهشرؿج فٕ اإلٌسبز .>4

 اهيـرفج اهٌؼرٖج اهيخـولج تبهـيل .53

 اهلدرث ؿوٓ اهخرنٖة دًّ اضداد خول .54

 اهلدرٍ ؿوٓ ادارث األفراد .9

اهلدرث ؿوٓ ّغؾ  .:
 األُداف

 اهخخػٖػ .;

 اهخلٖٖى ّ خػّٖر اهـيل  .>

 اهيتبدرث اهذاخٖج .43

 اغبفج اهٓ اهيِبراح اهيبهٖج اإلّهٖج

 اهيِبراح ّاإلخسبُبح اهيٌِٖج اهيخخظظج
 ادارث ينبخة اهظٖبٌج ّ اهخظٌٖؾ

 ؿالر اهيضنوج )اهظٖبٌج(  .1

 خرنٖة اهلػؾ  .2

 اإلشخخداى اهسٖد ّ اهنفئ هويبنٌٖبح  .3

 اهلدرث ؿوٓ اٖسبد ضوّل تدٖوج .4

 يـرفج اسراءاح اهظٖبٌج اهّكبئٖج .5

 يـرفج اهـدد ّ األدّاح اهيػوّتج   .6

 اهلدرث ؿوٓ اشخخداى ؤشبهٖة اهشاليج ّاهظضج اهيٌِٖج  .7

 اهلدرث ؿوٓ يـرفج اهيّاظفبح اهيػوّتج اهيخـولج تبألسِزث اهخبظج تبهيًِ .;

 يـرفج اهريّز اهخبظج تبهيًِ  .>

 اهلدرث ؿوٓ خضخٖط اهخول .10

 اغبفج هوتٖؾ ّ اهخشّٖق 

 
 اهرد ؿوٓ اهِبخف  .1

 اهخـبيل يؾ اهزتبئً .2

 اهيِبراح اهيبهٖج األّهٖج  .3

 األرضفج .7

 يـرفج يظػوضبح اهـيل  .5
 اهتريسج
 ّغؾ يخػػ خضوٖوٕ  .4

 خظيٖى تريسٖبح،  .5

 اشخخداى تريسٖبح يضددث .6
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 المصادر و المراجع 

 باللغة العربٌة:  المصادر و المراجع

 والتدرٌب فً التشغٌل وبالشراكة مع مجالس  GTZ الوكالة األلمانٌة للتنمٌة  من أوبتموم لالستشارات و التدرٌب بدعم .4

 التشغٌل على المجتمعً التدرٌب ضمن -المحافظة فً العمل لسوق اإلقتصادٌة الدراسة -المحلً الوطنً والشرٌك المحافظات

 5343. تشرٌن أول محافظات  رام اللة و البٌرة  ونابلس وبٌت لحم و الخلٌل فً الذاتً

خدمات اإلنشاءات فً القطاع غٌر المنظم فً األراضً الفلسطٌنٌة: الواقع . 5339باسم مكحول، و عوض عبد الكرٌم.  .5

 الطبعة األولى، رام هللا، معهد أبحاث السٌاسات اإلقتصادٌة الفلسطٌنً )ماس(. واألفاق

الطبعة  قطاع الصناعات الحرفٌة غٌر المنظم فً األراضً الفلسطٌنٌة: الواقع واألفاق  .5339باسم، مكحول، و فادي قطان.  .3

 األولى، رام هللا، معهد أبحاث السٌاسات اإلقتصادٌة الفلسطٌنً )ماس(

، معهد أبحاث االقتصادٌة التنمٌة عملٌة فً ودوره الفلسطٌنً الخدمات قطاع، 5336الجعفري و مكحول والفً و عطٌانً،  .7

 سات اإلقتصادٌة الفلسطٌنً )ماس( رام هللاالسٌا

رام  .0112. أحوال السكان الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن على االراضً الفلسطٌنٌة، >533الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطٌنً  .5

 هللا، فلسطٌن

. رام هللا،  اٌغىبْ: رمش٠ش 0112 -اٌزؼذاد اٌؼبَ ٌٍغىبْ ٚ اٌّغبوٓ ٚ إٌّشئبد.  >533الجهاز المركزي االحصائً الفلسطٌنً  .6

 فلسطٌن

: إٌّشئبد االلزظبد٠خ،  0112اٌزؼذاد اٌؼبَ ٌٍغىبْ ٚ اٌّغبوٓ ٚ إٌّشئبد  ،;533انغهبص انًشكضٌ نإلحظبء انفهغطٍُُ  .7
 ساو هللا، فهغطٍُ إٌزبئظ إٌٙبئ١خ

ساو هللا، . ؼٍِٛبد ٚاالرظبالد،   رمش٠ش ؽٛي ٔفبر االعش ٚ االفشاد ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّ>533انًشكضٌ نإلحظبء انفهغطٍُُ،  انغهبص .8

 فهغطٍُ

 ساو هللا، فهغطٍُ. : رمش٠ش إٌزبئظ اٌشئ١غ١خ 0112فٟ األساضٟ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌفمش 533:انًشكضٌ نإلحظبء انفهغطٍُُ،  انغهبص .9

  ، ساو هللا، فهغطٍُ 2009فٍغط١ٓ فٟ أسلبَ . 5343انًشكضٌ نإلحظبء انفهغطٍُُ،انغهبص  .43

 (0112، 0112)  ٚاٌضبثزخ اٌغبس٠خ ثبألعؼبس اٌم١ِٛخ اٌؾغبثبد. 5343انًشكضٌ نإلحظبء انفهغطٍُُ،انغهبص  .44
 ، ساو هللا، فهغطٍُ (2007,2008)
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 فهغطٍُ - هللا ساو .األعبع١خ إٌزبئظ -  : 2008اٌغىب١ٔخ اٌزغّؼبد ِغؼ   2008انفهغطٍُُ، نالحظبء انًشكضٌ انغهبص .19
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