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 نظام معلومات الموارد البشرية

 )مشروع المنار(

 نسبة المتعطلين األردنيين

 (2017) لألعوام

 

 

 
 والتعليم المهني والتقنيبدعم من صندوق التشغيل والتدريب 



1 
 

 المتعطلين األردنيين حسب الجنس نسبة

 الجنس
 العدد

2017       

       %63 ذكر

       %37 أنثى

       %100 المجموع

 

 المتعطلين األردنيين حسب المحافظة نسبة

 المحافظة
 العدد

2017       

       %60 إقليم الوسط

       %37 عمان

       %13 الزرقاء

       %7 البلقاء

       %3 مأدبا

       %29 إقليم الشمال

       %19 اربد

       %5 المفرق

       %3 جرش

       %3 عجلون

       %11 إقليم الجنوب

       %2 الطفيلة

       %2 العقبة

       %4 الكرك

       %3 معان

       %100 المجموع
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 العلمي المتعطلين األردنيين حسب المؤهل نسبة

 المؤهل العلمي
 العدد

2017       

       %2 أمي / ملم

       %1 تلمذة مهنية

       %42 أقل من ثانوي

       %6 ثانوي

       %9 دبلوم متوسط

       %38 بكالوريوس

       %2 أعلى من بكالوريوس

       %100 المجموع

 

 برب األسرة المتعطلين األردنيين حسب العالقة نسبة

 العالقة برب األسرة
 العدد

2017       

       %16 رب أسرة

       %13 زوج / زوجة

       %69 ابن / ابنة

       %0 أب / أم

       %0 حفيد / حفيدة

       %1 أخ / أخت

       %0 أقارب آخرون

       %0 أخرى

       %100 المجموع

 

 العمرية المتعطلين األردنيين حسب الفئة نسبة

 الفئة العمرية
 العدد

2017       

19-15 8%       

24-20 37%       

29-25 24%       

34-30 12%       

39-35 7%       

44-40 5%       

49-45 4%       

54-50 2%       

55+ 1%       

       %100 المجموع

 



3 
 

 

 حالة سبق العملحسب  يناألردني ينالمتعطل نسبة

 حالة سبق العمل
 العدد

2017       

       %33 سبق له العمل

       %67 لم يسبق له العمل

       %100 المجموع

 

 

 

 

 مدة التعطل باألشهرالمتعطلين األردنيين حسب  نسبة

 مدة التعطل باألشهر
 العدد

2017       

       %7 أقل من شهر

1 - 2 9%       

3 - 5 9%       

6 - 11 11%       

12 - 23 29%       

24+ 34%       

       %2 غير معرف

       %100 المجموع
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 المتعطلين األردنيين الذكور حسب المحافظة نسبة

 المحافظة
 العدد

2017       

       %40 إقليم الوسط

       %24 عمان

       %9 الزرقاء

       %4 البلقاء

       %2 مأدبا

       %17 إقليم الشمال

       %11 اربد

       %3 المفرق

       %1 جرش

       %1 عجلون

       %6 إقليم الجنوب

       %1 الطفيلة

       %1 العقبة

       %2 الكرك

       %2 معان

       %63 المجموع

 

 المتعطالت األردنيات حسب المحافظة نسبة

 المحافظة
 العدد

2017       

       %20 إقليم الوسط

       %13 عمان

       %3 الزرقاء

       %2 البلقاء

       %1 مأدبا

       %13 إقليم الشمال

       %8 اربد

       %2 المفرق

       %1 جرش

       %1 عجلون

       %5 إقليم الجنوب

       %1 الطفيلة

       %0 العقبة

       %2 الكرك

       %1 معان

       %37 المجموع
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 العلمي المتعطلين األردنيين الذكور حسب المؤهل نسبة 

 المؤهل العلمي
 العدد

2017       

       %2 أمي / ملم

       %1 تلمذة مهنية

       %37 أقل من ثانوي

       %4 ثانوي

       %3 دبلوم متوسط

       %15 بكالوريوس

       %1 أعلى من بكالوريوس

       %63 المجموع

 

 

 العلمي المتعطالت األردنيات حسب المؤهل نسبة

 المؤهل العلمي
 العدد

2017       

       %0 أمي / ملم

       %0 تلمذة مهنية

       %5 أقل من ثانوي

       %2 ثانوي

       %6 دبلوم متوسط

       %23 بكالوريوس

       %1 أعلى من بكالوريوس

       %37 المجموع

 

 

 برب األسرة المتعطلين األردنيين الذكور حسب العالقة نسبة

 العالقة برب األسرة
 العدد

2017       

       %16 رب أسرة

       %0 زوج / زوجة

       %46 ابن / ابنة

أمأب /   0%       

       %0 حفيد / حفيدة

       %1 أخ / أخت

       %0 أقارب آخرون

       %0 أخرى

       %63 المجموع
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 برب األسرة المتعطالت األردنيات حسب العالقة نسبة

 العالقة برب األسرة
 العدد

2017       

       %1 رب أسرة

       %13 زوج / زوجة

       %23 ابن / ابنة

       %0 أب / أم

       %0 حفيد / حفيدة

       %0 أخ / أخت

       %0 أقارب آخرون

       %0 أخرى

       %37 المجموع

 

 العمرية المتعطلين األردنيين الذكور حسب الفئة نسبة

 الفئة العمرية
 العدد

2017       

19-15 8%       

24-20 22%       

29-25 13%       

34-30 6%       

39-35 4%       

44-40 4%       

49-45 3%       

54-50 2%       

55+ 1%       

       %63 المجموع

 

 العمرية المتعطالت األردنيات حسب الفئة نسبة

 الفئة العمرية
 العدد

2017       

19-15 1%       

24-20 15%       

29-25 11%       

34-30 6%       

39-35 3%       

44-40 1%       

49-45 0%       

54-50 0%       

55+ 0%       

       %37 المجموع

  



7 
 

 حالة سبق العملالمتعطلين األردنيين الذكور حسب  نسبة

 حالة سبق العمل
 العدد

2017       

       %26 سبق له العمل

       %37 لم يسبق له العمل

       %63 المجموع

 

 

 حالة سبق العملالمتعطالت األردنيات حسب  نسبة

 حالة سبق العمل
 العدد

2017       

       %7 سبق له العمل

       %31 لم يسبق له العمل

       %37 المجموع

 

 مدة التعطل باألشهرالمتعطلين األردنيين الذكور حسب  نسبة

 مدة التعطل باألشهر
 العدد

2017       

       %6 أقل من شهر

1 - 2 6%       

3 - 5 6%       

6 - 11 7%       

12 - 23 18%       

24+ 18%       

       %1 غير معرف

       %63 المجموع

 

 مدة التعطل باألشهرالمتعطالت األردنيات حسب  نسبة

 مدة التعطل باألشهر
 العدد

2017       

       %2 أقل من شهر

1 - 2 2%       

3 - 5 3%       

6 - 11 3%       

12 - 23 10%       

24+ 16%       

       %1 غير معرف

       %37 المجموع

 


