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 ملخص التقسيس
في جميع الجامعات الرسمية  2016/2017المستوى الدقيق لمعام الدراسي -امتحان الكفاءة الجامعية ُعقد

إلى الوقوف عمى جودة  ييدفامتحان الكفاءة الجامعية  نإ إذ ،2016(/11\26-20/11والخاصة في الفترة )
من الجامعات  تخّرجيم المتوّقعوقد بمغ عدد الطمبة  مخرجات مؤسسات التعميم العالي األردنية ومخرجات برامجيا،

ما  وقد تقدم لالمتحانطالبًا وطالبة  (20415ما مجموعو ) 2017/ 2016معام الجامعي لوالخاصة  الرسمية
إلزام جميع الطمبة الخريجين بالتقدم المتحان الكفاءة تم  إذ%(. 96.40) بنسبة مئوية طالبًا وطالبة (19680مجموعو)

 المتوّقعيع الطمبة الجامعية نظرا لصدور قرار مجمس التعميم العالي يقضي بإلزامية امتحان الكفاءة الجامعية لجم
طبق امتحان الكفاءة الجامعية لممستوى الدقيق في جميع الجامعات الرسمية والخاصة، وعمى جميع  إذ. تخّرجيم

نوع الجامعة والنوع ( يبين اعداد الطمبة وتوزيعيم حسب المتغيرات )1والجدول رقم ). األكاديميةالتخصصات 
 .ونوع القبول( المعدل التراكمي واالجتماعي 

 
 تقدموا الريًالطلبة  أعداد( اليطب املئوية لتوشيع 1جدول زقه )

 ، ىوع القبول (املعدل الرتاكني ،اليوع االجتناعي، ىوع ادتامعة (المتحاٌ الكفاءة ادتامعية حطب متغريات 

 المجموع العدد النسب المئوٌة تصنٌٌف المتغٌرات المتغٌرات

 النوع االجتماعً
 9311 %47 ذكر

19681 

 11379 %53 أنثى

 نوع الجامعة
 13446 %68 رسمٌة

 6234 %32 خاصة

 المعدل التراكمً

 6717 %34 مقبول

 6313 %32 جٌد

 3915 %21 جٌدا جدا

 2745 %14 ممتاز

نوع القبول فً 
 الجامعات الرسمٌة

 9389 %71 عادي
13446 

 4157 %31 مواز  

 

( طايبًا 19680)  األنازمي١ٝرإ ايهفا٠٤ ادتاَع١ٝ ٚفكًا يعٛا٥ٌ ايرباَخ تكسَٛا الَت ايصٜٔبًغ عسز ايطًب١  

%(، بُٝٓا بًغ عسز 47( بٓػب١ ١ٜٛ٦َ )9301بًغ عسز ايصنٛض) إشٚطايب١ َٔ مجٝع ادتاَعات ايطمس١ٝ  ٚارتاص١ ، 

%( ٚعسز ١68 )( بٓػب١ 13446ٜٛ٦َ%(، ٚنإ عسز ايطًب١ يف ادتاَعات ايطمس١ٝ )53( بٓػب١ ١ٜٛ٦َ )10379)اإلْاث

%( 34%(، ٚنإ تٛظٜعِٗ ذػب ف٦ات املعسٍ ايرتانُٞ )32( بٓػب١ ١ٜٛ٦َ )6234ايطًب١ يف ادتاَعات ارتاص١)

( طايبًا ٚطايب١ً ممٔ ًٜتركٕٛ 9389( ممتاظ، ٚتكسّ يالَترإ )%14%( جٝس جسًا، ٚ)20%( جٝس، ٚ )32َكبٍٛ، ٚ )

 .ٚغريٖا َٔ ايرباَخ األخط٣ ٛاظ ْاَخ املربايتركٕٛ ب( طايبًا ٚطايب١ً ممٔ 4057ًٜخ ايعازٟ ٚ )َبايربْا

 ايتاي١ٝ تٛعح شيو: ؾهاٍ ايبٝا١ْٝٚاأل 
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نتائج امتحان الكفاءة ل وفيما يمي نعرض النتائج في جزأين األول يتناول المؤشرات األولية 
ني يتناول ، والثا2017/ 2016الجامعي   الدقيق لمفصل األول من العامالمستوى  الجامعية

 .المستوى الدقيق تحميل نتائج اختبار الكفاءة الجامعية

 ادتصء األول
 للفصل الدزاضي االول مً العاو ادتامعي  الدقيقاملطتوى  -الكفاءة ادتامعية امتحاٌيتائج ل األوليةاملؤشسات  

2016 /2017 
 مقدمة:

دة مخرجددات مؤسسددات التعمدديم إلددى الوقددوف عمددى جددو المسددتوى الدددقيق الكفدداءة الجامعيددة  امتحددانييدددف 
 القددائمين سدداعدالضددعف فييددا، ممددا يُ  جوانددبالقددوة و  جوانددبالعدالي األردنيددة ومخرجددات برامجيددا، والوقددوف عمددى 

فدي معالجدة  وضدمان جودتيدا ىيئدة اعتمداد مؤسسدات التعمديم العداليعمى رسم الخطط والسياسات بالتعاون مع 
الكفاءة الجامعية إلى الحكدم عمدى أداء الطالدب  امتحانييدف  ، إذ الة فيياقو ال جوانبتعزيز الضعف و  جوانب

  .المتحانىذا ا فيداءه منحو شيادة توثق أ وأ

أكثر من كونو اختبدارًا  (Competency- Based Test)مبني عمى أساس قياس الكفايات  المتحاناف
 ،واختبدر بيدا ،لطالدبيقيس معارف وحقائق ونظريات تم تعمميا مدن قبدل ا (Achievement Test)تحصيميًا 

  .وتم التأكد من مدى تحققيا

 األكادمييةبالتخصصات التعله ارتاصة  وكفايات ىتاجات >(level-Micro)الدقيقاملطتوى 

يكتسدبيا الطمبدة  أنمدتعمم التدي يتوقدع ل كفايداتالو  نتاجداتال جميدععمى في ىذا المستوى  المتحانا شملي
تم  عددرض تفصدديل ليددذه التخصصددات تبعددًا لمعددائالت التددي وفددي مددا يمددي سددي، األكاديميددةتخصصدداتيم  ضددمن

 تنتمي ليا:
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 بسامج اهليدضة ختصصات   .1

اشدتمل  إذ مدن ندوع االختيدار مدن متعددد،عشدوائية  موضدوعية  اتفقدر  مجموعدة امتحان عمدىكل شتمل ي
ات كفايدالمدن  مجموعدو األحيدانتحتيا في بعدض  إندرجالرئيسية والتي كفايات كل امتحان عمى مجموعة من ال

 , وفي ما يمي تفصيل لكل تخصص عمى حدا:فرعية )معرفة، واتجاه، وميارة(ال

 ختضط اهلٓسغ١ املعُاض١ٜ . أ

 الَترمممإا، إش تغمممُٔ ارتاصممم١ بتدضمممط اهلٓسغممم١ املعُاضٜممم١ ايهفاٜمممات ٚايٓتاجمممات  تتغمممُٔ مجٝمممع

سز، ( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعم        40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

ٔ  ط٥ٝػم١ٝ زتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(5مخؼ )٢ً َٛظع١ ع ( 15) مخػم١ عؿمط   ، ٚايم  تتغمُ

 ْٚتاجًا فطعًٝا.أنفا١ٜ

 ايعُاض٠ٖٓسغ١ ختضط  . ب

 الَترمممإا، إش تغمممُٔ ارتاصممم١ بتدضمممط اهلٓسغممم١ املعُاضٜممم١ ايهفاٜمممات ٚايٓتاجمممات  تتغمممُٔ مجٝمممع

 .ٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝاض َٔ َتعسز( فكط٠ اختباض١ٜ َٛع40َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ 

 ا١ٝ٥ٝاهلٓسغ١ ايهُٝختضط  . ت

 الَترممإا، إش تغممُٔ اهلٓسغمم١ ايهُٝٝا٥ٝمم١  ارتاصمم١ بتدضممط ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات   تتغممُٔ مجٝممع

، ( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز        40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١ٝاٜات ٚايٓتاجات ائَ ايهف زتااًل( 14عؿط٠ ) أضبعَٛظع١ ع٢ً 

 اهلٓسغ١ املس١ْٝختضط  . ث

ٕ ا، إش تغمُٔ  س١ْٝارتاص١ بتدضط اهلٓسغ١ املايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع ارتماظ   الَترما

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

ٓ ط٥ٝػم١ٝ ات ايَمٔ ايهفاٜمات ٚايٓتاجم    زتماالً ( 13) ثالث عؿط٠ ع٢ً  ٔ  ، ٚايم  تتغُ ( 26) ػم  ٚعؿمطٜ

 ْٚتاجًا فطعًٝا.أنفا١ٜ 
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 ختضط ٖٓسغ١ اذتاغٛب  . د

 الَترمممإا، إش تغمممُٔ ارتاصممم١ بتدضمممط ٖٓسغممم١ اذتاغمممٛب  ايهفاٜمممات ٚايٓتاجمممات   تتغمممُٔ مجٝمممع 

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي ااًلزت(18عؿط٠  ) جُاَْٞٛظع١ ع٣ً

 ٖٓسغ١ ايهٗطبا٤ختضط  . ح

ارتماظ   الَترإا، إش تغُٔ ٖٓسغ١ ايهٗطبا٤ارتاص١ بتدضط ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١ٝيهفاٜات ٚايٓتاجات ائَ ا (زتاالت8) مثاْٞع٢ً 

 ٖٓسغ١ ايك٣ٛ ايهٗطبا١ٝ٥  ختضط  . ر

، إش تغممممُٔ ايكمممم٣ٛ ايهٗطبا٥ٝمممم١ٖٓسغمممم١ ارتاصمممم١ بتدضممممط ايهفاٜممممات ٚايٓتاجممممات  تتغممممُٔ مجٝممممع

( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ    40َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ  الَترإا

 .َتعسز

 اهلٓسغ١ ايضٓاع١ٝ ختضط  . ز
ٕ اإش تغمُٔ   اهلٓسغم١ ايضمٓاع١ٝ   ارتاصم١ بتدضمط   ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع  الَترما

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ      40َمما زتُٛعمم٘ )  بٗممصا ايتدضممط ارتمماظ 

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات ايااًلزت(18عؿط٠  ) مثاَْٞتعسز، َٛظع١ ع٢ً 

 ختضط اهلٓسغ١ املٝهاْٝه١ٝ . ش

ٝ  ٚايٓتاجممات  ايهفاٜممات تتغممُٔ مجٝممع   الَترممإا، إش تغممُٔ ٝهٝمم١هاْارتاصمم١ بتدضممط اهلٓسغمم١ امل

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         75َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

( 14) ١ عؿممطأضبعمم ، ٚايمم  تتغممُٔط٥ٝػمم١ٝزتمماالت َممٔ ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات اي( 9) تػممعَٛظعمم١ عًمم٢ 

 ْٚتاجًا فطعًٝا.أنفا١ٜ 

 ٓسغ١ املٝهاتطْٚٝهؼٖختضط  . ض

ٝ  ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع ٕ ا، إش تغمُٔ  هماتطْٚٝهؼ ارتاص١ بتدضمط اهلٓسغم١ امل  الَترما

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 
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( 13) عؿممط ١ثالثمم ، ٚايمم  تتغممُٔط٥ٝػمم١ٝزتمماالت َممٔ ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات اي( 9تػممع )َٛظعمم١ عًمم٢ 

 ْٚتاجًا فطعًٝا.أنفا١ٜ 

 ٖٓسغ١ اإليهرتْٚٝاتختضط  . ظ

 الَترممإا، إش تغممُٔ ارتاصمم١ بتدضممط ٖٓسغمم١ اإليهرتْٚٝممات ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات  تتغممُٔ مجٝممع

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 ٚأ ات( نفاٜمم7) غممبع١ ، ٚايمم  تتغممُٔط٥ٝػمم١ٝٓتاجممات ايَممٔ ايهفاٜممات ٚاي (2زتمماي) )َٛظعمم١ عًمم٢ 

 ْتاجًا فطعًٝا.

 ٖٓسغ١ اإلتضاالتختضط  . ؽ
ٕ اإش تغمُٔ   ٖٓسغم١ اإلتضماالت   ارتاصم١ بتدضمط   ايهفاٜمات ٚايٓتاجمات    تتغُٔ مجٝع  الَترما

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ      40َمما زتُٛعمم٘ )  بٗممصا ايتدضممط ارتمماظ 

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي االتزت(5)مخؼ َتعسز، َٛظع١ ع٢ً 

 ٚذاغٛبٖٓسغ١ اتضاالت ختضط  . ش
إش تغممُٔ   ٚذاغممٛبٖٓسغم١ اإلتضمماالت  ارتاصمم١ بتدضممط ايهفاٜممات ٚايٓتاجمات   تتغمُٔ مجٝممع 

( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝماض  40َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ  الَترإا

 .َٔ َتعسز
 ٚايهُٝٝا١ٝ٥ ٓسغ١ ايضٝسال١ْٝاهلختضط  . ظ

إش تغمُٔ   ٖٓسغ١ اإلتضاالت ٚايهُٝٝا١ٝ٥ ارتاص١ بتدضط ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع

( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝماض  40َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ  الَترإا

 .َٔ َتعسز

 ختضط اهلٓسغ١ ايطب١ٝ . ض

ارتماظ   الَترإا، إش تغُٔ طب١ٝارتاص١ بتدضط اهلٓسغ١ ايايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي( 7) غبعع٢ً 
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 ايطريإٖٓسغ١ ختضط  . ط

ٕ ا، إش تغُٔ ايطريإٖٓسغ١ ارتاص١ بتدضط ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع ارتماظ   الَترما

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي ااًلزت( 19تػع عؿط٠ )ع٢ً 

 ٚادتػٛض ٖٓسغ١ ايططمختضط  . ظ

ٕ ا، إش تغمُٔ  ٖٓسغ١ ايططم ٚادتػمٛض ارتاص١ بتدضط ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع  الَترما

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضط ارتاظ

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي االتزت( 9تػع )ع٢ً َٛظع١ 

 ٖٓسغ١ ايطاق١ ختضط  . ت

ٕ ا، إش تغمُٔ  ٖٓسغم١ ايطاقم١  ارتاص١ بتدضط ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع ارتماظ   الَترما

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي االتزت( 3) ثالثع٢ً 

 ٖٓسغ١ ايتعسٜٔ ٚاملعازٕ ختضط  . غ

 الَترإا، إش تغُٔ ٖٓسغ١ ايتعسٜٔ ٚاملعازٕ ارتاص١ بتدضط ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع

فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         ( 40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي االتزت( 7) غبعع٢ً َٛظع١ 

 ٖٓسغ١ اْع١ُ ذاغبات ٚؾبهات ختضط  . ف

، إش تغمُٔ   ٖٓسغم١ اْعُم١ ذاغمبات ٚؾمبهات    ارتاصم١ بتدضمط   ايهفاٜات ٚايٓتاجمات   تتغُٔ مجٝع

( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ    40َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ  الَترإا

 .َتعسز

 ٖٓسغ١ ايػٝاضات ختضط  . م

ارتاظ  الَترإا، إش تغُٔ ٖٓسغ١ ايػٝاضاتارتاص١ بتدضط ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 ط٥ٝػ١ٝ.ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي َٔ االتزت( 4) أضبعع٢ً 



12 | AQACHEI 

 ٖٓسغ١ ايب١٦ٝ ختضط  . ى

ٕ ا، إش تغمُٔ  ٖٓسغم١ ايب٦ٝم١  ارتاصم١ بتدضمط   ايهفاٜمات ٚايٓتاجمات    تتغُٔ مجٝع ارتماظ   الَترما

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 ػ١ٝ.ط٥َٝٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي االتزت( 5) مخؼع٢ً 

 اهلٓسغ١ ادتٝٛيٛج١ٝ  ختضط  .ٍ 

 الَترممإا، إش تغممُٔ اهلٓسغمم١ ادتٝٛيٛجٝمم١ارتاصمم١ بتدضممط ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات  تتغممُٔ مجٝممع

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي االتزت( 7) غبعع٢ً َٛظع١ 

 غ١ املػاذ١  ٖٓسختضط  .ّ 

ٕ ا، إش تغمُٔ  ٖٓسغ١ املػماذ١ ارتاص١ بتدضط ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع ارتماظ   الَترما

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي االتزت( 6) غ ع٢ً 

 اهلٓسغ١ اي١ٜٚٛٓ ختضط  .ٕ 

ارتماظ   الَترإا، إش تغُٔ اهلٓسغ١ اي١ٜٚٛٓارتاص١ بتدضط ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع

 .( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝاض َٔ َتعسز40َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضط

 اهلٓسغ١ اذتطاض١ٜ ٚاهلٝسضٚيٝه١ٝ ختضط  .ٙ 

، إش تغمُٔ  ٝم١ اهلٓسغم١ اذتطاضٜم١ ٚاهلٝسضٚيٝه  ارتاصم١ بتدضمط   ايهفاٜمات ٚايٓتاجمات    تتغُٔ مجٝمع 

( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ    40َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ  الَترإا

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي ااًلزت( 16عؿط٠ )غ  ع٢ً َتعسز، َٛظع١ 
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 اذتاضوبية وتكيولوجيا املعلوماتصصات تخلا .2

ٕ نمٌ  ؿتٌُ ٜ ٝ  َٛعمٛع١ٝ   اتفكمط  زتُٛعم١  عًم٢  اَترما اؾمتٌُ   إشَمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،     ١ عؿمٛا٥

   ٚيف َا ًٜٞ تفضٌٝ يهٌ ختضط ع٢ً ذسا:ط٥ٝػ١ٝايهفاٜات زتُٛع١ َٔ اي نٌ اَترإ ع٢ً

 ٖٓسغ١ ايربزتٝاتختضط  . أ

 الَترممإا، إش تغممُٔ ارتاصمم١ بتدضممط ٖٓسغمم١ ايربزتٝممات   ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات   تتغممُٔ مجٝممع 

ٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،        ( فكمط٠ اختباض 75َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(9تػع )َٛظع١ ع٢ً 

 أَٔ ٚمحا١ٜ ايؿبهات ٚاملعًَٛاتختضط  . ب

، إش تغمُٔ  بتدضمط أَمٔ ٚمحاٜم١ ايؿمبهات ٚاملعًَٛمات     ارتاصم١  ايهفاٜمات ٚايٓتاجمات    تتغُٔ مجٝع

اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ     ( فكط75٠َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ  الَترإا

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(5) مخؼ َتعسز، َٛظع١ ع٢ً

 اإلزاض١ْٜعِ املعًَٛات ختضط  . ت

ٕ ا، إش تغمُٔ  اإلزاضٜم١ ْعمِ املعًَٛمات   ارتاصم١ بتدضمط   ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع  الَترما

ٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،        ( فكمط٠ اختباض 75َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١َٝٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي االتزت(7غبع ) َٛظع١ ع٢ً

 ختضط عًِ اذتاغٛب . ث

ٕ ا، إش تغمُٔ  ارتاصم١ بتدضمط عًمِ اذتاغمٛب    ايهفاٜات ٚايٓتاجمات   تتغُٔ مجٝع ارتماظ   الَترما

ٔ 75َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط َتعممسز، َٛظعمم١  ( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َمم

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي االتزت( 6غ  )ع٢ً 

 ْعِ املعًَٛات اذتاغٛب١ٝختضط  . د

، إش تغمممُٔ  ْعمممِ املعًَٛمممات اذتاغمممٛب١ٝ   ارتاصممم١ بتدضمممط   ايهفاٜمممات ٚايٓتاجمممات    تتغمممُٔ مجٝمممع 

( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ    75َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ  الَترإا

 .ط٥ٝػ١َٝٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات ايزتاالت (9)تػع ز، َٛظع١ ع٢ً َتعس
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 ايطغِ اذتاغٛبٞختضط  . ح

ٞ ارتاصممم١ بتدضمممط  ايهفاٜمممات ٚايٓتاجمممات   تتغمممُٔ مجٝمممع   الَترمممإا، إش تغمممُٔ ايطغمممِ اذتاغمممٛب

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١َٝٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اياالت زت(5)مخؼ َٛظع١ ع٢ً 

 ايٛغا٥ط املتعسز٠ختضط  . ر

 الَترمممإا، إش تغمممُٔ ايٛغممما٥ط املتعمممسز٠ارتاصممم١ بتدضمممط ايهفاٜمممات ٚايٓتاجمممات  تتغمممُٔ مجٝمممع

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١ٝيٓتاجات ائَ ايهفاٜات ٚازتاالت (5)مخؼ َٛظع١ ع٢ً 

 ؾبهات اذتاغٛبختضط  . ز

 الَترمممإا، إش تغمممُٔ ؾمممبهات اذتاغمممٛب ارتاصممم١ بتدضمممط  ايهفاٜمممات ٚايٓتاجمممات   تتغمممُٔ مجٝمممع 

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١َٝٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات ايزتاالت (8) مثإَٛظع١ ع٢ً 

 اإلْرتْ هٓٛيٛجٝا تختضط  . ش

 الَترممإا، إش تغممُٔ اإلْرتْمم تهٓٛيٛجٝمما ارتاصمم١ بتدضممط  ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات   تتغممُٔ مجٝممع 

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١َٝٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات ايزتاالت (5)مخؼ َٛظع١ ع٢ً 

 

  بسامج الصزاعةختصصات  .3

ٕ نمٌ  ؿتٌُ ٜ اؾمتٌُ   إشَمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،     عؿمٛا١ٝ٥   َٛعمٛع١ٝ   اتفكمط  زتُٛعم١  عًم٢  اَترما

   ٚيف َا ًٜٞ تفضٌٝ يهٌ ختضط ع٢ً ذسا:ط٥ٝػ١ٝايهفاٜات زتُٛع١ َٔ اي نٌ اَترإ ع٢ً

 ختضط ايرتب١ ٚاملٝاٙ ٚايب١٦ٝ . أ

 الَترممإا، إش تغممُٔ ١ارتاصمم١ بتدضممط ايرتبمم١ ٚاملٝمماٙ ٚايب٦ٝمم  ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات  تتغممُٔ مجٝممع

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(8) مثاَْٞٛظع١ ع٢ً 



15 | AQACHEI 

 ايٓباتٞ ْتادختضط اإل . ب

ٞ  ْتماد اإلارتاص١ بتدضمط  ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع ٕ ا، إش تغمُٔ  ايٓبمات ارتماظ   الَترما

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي( 7) غبعع٢ً 

 ٚقا١ٜ ايٓباتختضط  . ت

ارتمماظ  الَترممإا، إش تغممُٔ ٚقاٜمم١ ايٓبمماتارتاصمم١ بتدضممط ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات  تتغممُٔ مجٝممع

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١  40عمم٘ )َمما زتُٛ بٗممصا ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١َٝٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي االتزت( 5) مخؼع٢ً 

 اذتٝٛاْٞ ْتادختضط اإل . ث

ارتاظ  الَترإا، إش تغُٔ اذتٝٛاْٞ ْتادارتاص١ بتدضط اإلايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع

ضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١  ( فكممط٠ اختبا40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي االتزت( 6غ  )ع٢ً 

 االقتضاز ايعضاعٞختضط  . د

 الَترمممإا، إش تغمممُٔ االقتضممماز ايعضاعمممٞارتاصممم١ بتدضمممط ايهفاٜمممات ٚايٓتاجمممات  تتغمممُٔ مجٝمممع

االختٝماض َمٔ َتعمسز،    ( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت      40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١ٝايهفاٜات ٚايٓتاجات اي َٔزتاالت (9تػع )ع٢ً َٛظع١ 

 ٚاذتُٝات اإلْػإتغص١ٜ ختضط  . ح
، إش تغممُٔ ٚاذتُٝممات اإلْػممإتغصٜمم١  ارتاصمم١ بتدضممط  ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات   تتغممُٔ مجٝممع 

اض ( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝم 40َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ  الَترإا

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي (2زتاي) )َٔ َتعسز، َٛظع١ ع٢ً 
 ختضط عًِ ٚتهٓٛيٛجٝا ايغصا٤ . ر

ٕ ا، إش تغمُٔ  عًمِ ٚتهٓٛيٛجٝما ايغمصا٤   ارتاص١ بتدضط ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع  الَترما

 ( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،        40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي االتزت( 7) غبعَٛظع١ ع٢ً 
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 األظٖاض إْتادتٓػٝل املٛاقع ٚختضط  . ز

، إش تغمممُٔ األظٖممماض إْتمممادتٓػمممٝل املٛاقمممع ٚارتاصممم١ بتدضمممط ايهفاٜمممات ٚايٓتاجمممات  تتغمممُٔ مجٝمممع

( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ    40َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ  الَترإا

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي االتزت( 4)أضبعَتعسز، َٛظع١ ع٢ً 

 بسامج الرتبية ختصصات  .4

ٕ نمٌ  ؿتٌُ ٜ اؾمتٌُ   إشَمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،     عؿمٛا١ٝ٥   َٛعمٛع١ٝ   اتفكمط  زتُٛعم١  عًم٢  اَترما

ٕ يف بعض  حتتٗا إْسضدٚاي   ط٥ٝػ١ٝايهفاٜات ع٢ً زتُٛع١ َٔ اي اَترإنٌ  ٘  األذٝما ات هفاٜم يَمٔ ا  زتُٛعم

   ٚيف َا ًٜٞ تفضٌٝ يهٌ ختضط ع٢ً ذسا:فطع١ٝ )َعطف١، ٚاجتاٙ، َٚٗاض٠(اي

 ختضط عًِ ايٓفؼ . أ

بٗصا ارتاظ  الَترإا، إش تغُٔ ارتاص١ بتدضط عًِ ايٓفؼايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١ عًمم٢   40َمما زتُٛعمم٘ ) ايتدضممط

ٔ ط٥ٝػمم١ٝزتمماالت َممٔ ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات اي   ( 5) مخممؼ ( نفاٜمم١ 13) ثالثمم١ عؿممط  ، ٚايمم  تتغممُ

 ْٚتاجًا فطعًٝا.أ

 اإلضؾاز ايٓفػٞختضط  . ب

ٕ ا، إش تغمُٔ  اإلضؾاز ايٓفػٞارتاص١ بتدضط ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع ارتماظ   الَترما

تٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١ فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االخ (40)َمما زتُٛعمم٘  بٗممصا ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي( 6) غ ع٢ً 

 ايرتب١ٝ ارتاص١ختضط  . ت

ٕ ا، إش تغُٔ ارتاص١ بتدضط ايرتب١ٝ ارتاص١ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع ارتماظ   الَترما

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي ااًلزت( 12اثين عؿط )٢ عً
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 ١ٝٓٗختضط ايرتب١ٝ امل . ث

ٕ ا، إش تغمُٔ  ارتاصم١ بتدضمط ايرتبٝم١ املٗٓٝم١    ايهفاٜات ٚايٓتاجمات   تتغُٔ مجٝع ارتماظ   الَترما

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي االتزت( 4) أضبعع٢ً 

 تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝختضط  . د

ِ   ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات    تتغممُٔ مجٝممع    الَترمممإا، إش تغممُٔ  ارتاصممم١ بتدضممط تهٓٛيٛجٝمما ايتعًممٝ

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 ط٥ٝػ١ٝ.ايٓتاجات ائَ ايهفاٜات ٚ (2زتاي) )َٛظع١ ع٢ً 

 ضٜاض األطفاٍختضط  . ح

ٍ  ايهفاٜات ٚايٓتاجات ع تتغُٔ مجٝ ٕ ا، إش تغمُٔ  ارتاص١ بتدضط ضٜماض األطفما ارتماظ   الَترما

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي االتزت( 5مخؼ )ع٢ً 

 ًِ صفَعختضط  . ر

بٗمصا  ارتماظ   الَترإا، إش تغُٔ ارتاص١ بتدضط َعًِ صفايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١ عًمم٢   40َمما زتُٛعمم٘ ) ايتدضممط

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي االتزت( 7غبع )

 اقتضاز َٓعيٞختضط  . ز

ٞ    اجات ايهفاٜات ٚايٓت تتغُٔ مجٝع ٕ ا، إش تغمُٔ  ارتاصم١ بتدضمط اقتضماز َٓعيم ارتماظ   الَترما

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي االتزت( 4غبع )ع٢ً 

 ايرتب١ٝ ايف١ٝٓختضط  . ش

ٕ ا، إش تغمُٔ  ١ ايفٓٝم١ ايرتبٝم ارتاصم١ بتدضمط   ايهفاٜات ٚايٓتاجمات   تتغُٔ مجٝع ارتماظ   الَترما

 .( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝاض َٔ َتعسز40َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضط

 



18 | AQACHEI 

  دةىابسامج الطب والعلوو الطبية املطختصصات  .5

ٕ نممٌ ؿمتٌُ  ٜ اؾممتٌُ  إشَمٔ ْممٛت االختٝماض َممٔ َتعمسز،   عؿممٛا١ٝ٥  َٛعمٛع١ٝ   اتفكممط زتُٛعم١  عًمم٢ اَترما

ٕ نمٌ   ٕ يف بعمض   حتتٗما  إْمسضد ٚايم    ط٥ٝػم١ٝ ايهفاٜمات  َمٔ اي  زتُٛعم١  عًم٢  اَترما ٘  األذٝما َممٔ  زتُٛعم

   ٚيف َا ًٜٞ تفضٌٝ يهٌ ختضط ع٢ً ذسا:فطع١ٝ )َعطف١، ٚاجتاٙ، َٚٗاض٠(ات ايهفاٜاي

 ختضط ايطب . أ

بٗممصا ارتمماظ  الَترممإا، إش تغممُٔ ارتاصمم١ بتدضممط ايطممب  مجٝممع ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات    تغممُٔت

 .ٛعٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝاض َٔ َتعسزاختباض١ٜ َ( فكط٠ 40َا زتُٛع٘ ) ايتدضط

 ٕاطب األغٓختضط  . ب

ارتمماظ  الَترممإا، إش تغممُٔ إٔطممب األغممٓارتاصمم١ بتدضممط مجٝممع ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات  تغممُٔت

 .عٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝاض َٔ َتعسز( فكط٠ اختباض١ٜ 40ََٛا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضط

 ٚايػٝاغات ايضر١ٝ  زاض٠اإلختضط 

، إش تغمممُٔ ٚايػٝاغمممات ايضمممر١ٝ   زاض٠اإلارتاصممم١ بتدضمممط  هفاٜمممات ٚايٓتاجمممات  مجٝمممع اي تغمممُٔت

( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ     40َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ  االَترإ

 .َتعسز

 ايكباي١ختضط  . ت

بٗممصا ارتمماظ  االَترممإ، إش تغممُٔ ايكبايمم١ارتاصمم١ بتدضممط مجٝممع ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات   تغممُٔت

 .( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝاض َٔ َتعسز40ا زتُٛع٘ )َ ايتدضط

 زنتٛض صٝسي١ختضط  . ث

ارتاظ  الَترإا، إش تغُٔ زنتٛض ايضٝسي١ارتاص١ بتدضط مجٝع ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تغُٔت

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١َٝٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي تاالزت(5مخؼ )ع٢ً 
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 ختضط ايضٝسي١ . د

ٕ ا، إش تغمُٔ  ايضمٝسي١ ارتاصم١ بتدضمط   مجٝع ايهفاٜات ٚايٓتاجمات   تغُٔت بٗمصا  ارتماظ   الَترما

 غم   ( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝاض َٔ َتعسز، َٛظع١ ع40٢ًَا زتُٛع٘ ) ايتدضط

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي االتزت(6)

 ايتُطٜضختضط  . ح

ٕ ا، إش تغمُٔ  ايتُمطٜض ارتاص١ بتدضط مجٝع ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تغُٔت بٗمصا  ارتماظ   الَترما

 ( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١ عًمم٢  40َمما زتُٛعمم٘ ) ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١َٝٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات ايزتاالت (3) ثالث

 عًّٛ ايػُع ٚايٓطلختضط  . ر

 الَترممإا، إش تغممُٔ عًممّٛ ايػممُع ٚايٓطممل ارتاصمم١ بتدضممط هفاٜممات ٚايٓتاجممات مجٝممع اي تغممُٔت

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي االتزت( 7) غبعَٛظع١ ع٢ً 

 ٕاتهٓٛيٛجٝا األغٓختضط  . ز

ٓ    ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات  تتغممُٔ مجٝممع  ٕ ا، إش تغممُٔ  ٕاارتاصمم١ بتدضممط تهٓٛيٛجٝمما األغمم  الَترمما

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

ٔ  ط٥ٝػم١ٝ زتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي( 5مخؼ )َٛظع١ ع٢ً  ( 11) إذمس٣ عؿمط   ، ٚايم  تتغمُ

 ْٚتاجًا فطعًٝا.أنفا١ٜ 

  املػاْس٠اع١ٝ ٚاألجٗع٠ ختضط األططاف االصطٓ . ش

، إش املػمماْس٠األطممطاف ايضممٓاع١ٝ ٚاألجٗممع٠  ارتاصمم١ بتدضممط  ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات   تتغممُٔ مجٝممع 

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت    40َمما زتُٛعمم٘ )  بٗممصا ايتدضممط ارتمماظ  الَترممإاتغممُٔ 

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي ااًلزت( 12) اثين عؿطاالختٝاض َٔ َتعسز، َٛظع١ ع٢ً 
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 ايعالد ايٛظٝفٞختضط  . ض

ارتماظ   الَترإا، إش تغُٔ ارتاص١ بتدضط ايعالد ايٛظٝفٞايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي االتزت( 5مخؼ )ع٢ً 

 )ايفٝعٜا٥ٞ( ايطبٝعٞ ايعالدختضط  . ظ

ٕ ا، إش تغُٔ ايعالد ايطبٝعٞارتاص١ بتدضط ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع ارتماظ   الَترما

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي االتزت( 7) غبعع٢ً 

 األؾع١ختضط  . ؽ

بٗممصا ارتمماظ  الَترممإا، إش تغممُٔ ارتاصمم١ بتدضممط األؾممع١ ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات  عتتغممُٔ مجٝمم

 أضبع ( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝاض َٔ َتعسز، َٛظع١ ع40٢ًَا زتُٛع٘ ) ايتدضط

ْٚتاجممًا أ( نفاٜمم١ 13) ثالثمم١ عؿممط  ، ٚايمم  تتغممُٔط٥ٝػمم١ٝزتمماالت َممٔ ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات اي ( 4)

 فطعًٝا.

 ضطٜات ٚايػُعٝاتايبختضط  . ش

ٕ ا، إش تغمُٔ   ايبضمطٜات ٚايػمُعٝات  ارتاصم١ بتدضمط   ايهفاٜات ٚايٓتاجمات   تتغُٔ مجٝع  الَترما

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي( 5) مخؼ َٛظع١ ع٢ً

 قٝاؽ َس٣ ايبضطختضط  . ظ

 الَترممإا، إش تغممُٔ  قٝمماؽ َممس٣ ايبضممط  ارتاصمم١ بتدضممط  ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات   تغممُٔ مجٝممع ت

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي( 5)مخؼ  َٛظع١ ع٢ً

 املدتربات ايطب١ٝ )ايترايٌٝ ايطب١ٝ(ختضط  . ض
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، إش املدتممربات ايطبٝمم١ )ايترايٝممٌ ايطبٝمم١(  ارتاصمم١ بتدضممط  ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات   غممُٔ مجٝممع تت

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت    40َمما زتُٛعمم٘ )  بٗممصا ايتدضممط ارتمماظ  الَترممإاتغممُٔ 

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي( 7) غبع االختٝاض َٔ َتعسز، َٛظع١ ع٢ً

 ايطٛاضئختضط  . ط
ارتمماظ  الَترممإا، إش تغممُٔ ايطممٛاضئارتاصمم١ بتدضممط ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات  تتغممُٔ مجٝممع

( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝاض َٔ َتعمسز، َٛظعم١   40َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضط

 .ط٥ٝػ١َٝٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي زتااًل( 14) ١ عؿطأضبع ع٢ً
 ايطب ايبٝططٟختضط  . ظ

ٟ  ١ بتدضط ارتاصايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع ٕ ا، إش تغمُٔ  ايطمب ايبٝطمط ارتماظ   الَترما

 ( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝاض َٔ َتعسز، َٛظع١ ع40٢ًَا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضط

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي( 6) غ 

 )املتقدمني باللغة العسبية( األعنالو اإلدازيةالعلوو ختصصات      .6

 زتُٛع٘ األذٝإيف بعض  حتتٗا إْسضدٚاي   ط٥ٝػ١ٝايهفاٜات ٢ً زتُٛع١ َٔ ايؿتٌُ نٌ اَترإ عٜ

   ٚيف َا ًٜٞ تفضٌٝ يهٌ ختضط ع٢ً ذسا:فطع١ٝ )َعطف١، ٚاجتاٙ، َٚٗاض٠(ات ايهفأَٜ اي

 األعُاٍاإلقتضاز ٚاقتضاز املاٍ ٚختضط  . أ

ٚ     ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع ٍ اارتاصم١ بتدضمط اإلقتضماز ٚاقتضماز املماٍ  ، إش تغمُٔ  ألعُما

( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ    40َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ  الَترإا

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(6غ  )َٛظع١ ع٢ً َتعسز، 

 املػتؿفٝات  إزاض٠ختضط  . ب

ارتاظ  َترإاال، إش تغُٔ املػتؿفٝات إزاض٠ارتاص١ بتدضط ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١  75َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١َٝٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي زتااًل(16غت١ عؿط٠ )ع٢ً 

 ايتػٜٛلختضط  . ت
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ٕ ا، إش تغمُٔ  ايتػمٜٛل ارتاصم١ بتدضمط   ايهفاٜمات ٚايٓتاجمات    تتغُٔ مجٝع بٗمصا  ارتماظ   الَترما

 أضبع( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝاض َٔ َتعسز، َٛظع١ ع٢ً 40ع٘ )َا زتُٛ ايتدضط

 ْٚتاجًا فطعًٝا.أ( نفا١ٜ 30) ثالث) ، ٚاي  تتغُٔط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي( 4)

 ايؿرٔ ٚايتدًٝط إزاض٠ختضط  . ث

ٕ غمُٔ  ، إش تايؿرٔ ٚايتدًٝط إزاض٠تدضط بارتاص١ ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع  االَترما

 ( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝاض َٔ َتعسز.40َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ 
 تهٓٛيٛجٝا ايٓكٌ ايبرطٟختضط  . د

ٟ  ارتاصممم١ بتدضمممط  ايهفاٜمممات ٚايٓتاجمممات   تتغمممُٔ مجٝمممع  ، إش تغمممُٔ  تهٓٛيٛجٝممما ايٓكمممٌ ايبرمممط

عٛع١ٝ َٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ    ( فكط٠ اختباض١ٜ 40ََٛا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ  الَترإا

ٔ ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي( 4) أضبعَتعسز، َٛظع١ ع٢ً  ( 30) ثالثم)  ، ٚاي  تتغمُ

 ْٚتاجًا فطعًٝا.أنفا١ٜ 

 األعُاٍ إزاض٠ختضط  . ح

ارتمماظ  الَترممإا، إش تغممُٔ األعُمماٍ إزاض٠ارتاصمم١ بتدضممط ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات  تتغممُٔ مجٝممع

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١  40عمم٘ )َمما زتُٛ بٗممصا ايتدضممط

( نفاٜمم١ 12) اثممين عؿممط ، ٚايمم  تتغممُٔط٥ٝػمم١ٝزتمماالت َممٔ ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات اي( 4) أضبممععًمم٢ 

 ْٚتاجًا فطعًٝا.أ

  األعُاٍختضط ْعِ  . ر

ٍ ْعمِ   ارتاصم١ بتدضمط  ايهفاٜمات ٚايٓتاجمات    تتغمُٔ مجٝمع   ٕ ا، إش تغمُٔ  األعُما اظ ارتمم الَترما

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي( 4) أضبعع٢ً 

 احملاغب١ختضط  . ز

ٕ ا، إش تغمُٔ  احملاغمب١ ارتاصم١ بتدضمط   ايهفاٜمات ٚايٓتاجمات    تتغُٔ مجٝع بٗمصا  ارتماظ   الَترما

عًمم٢ ط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١  ( فكمم40َمما زتُٛعمم٘ ) ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١َٝٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي ( زتاالت9تػع )
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 ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝختضط  . ش

 الَترإا، إش تغُٔ احملاغب١ٝ ْعِ املعًَٛات ارتاص١ بتدضطايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع

ختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،        ( فكمط٠ ا 40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١َٝٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي ( زتاالت4) أضبعع٢ً َٛظع١ 

 األعُاٍاحملاغب١ ٚقإْٛ ختضط  . ض

 الَترإا، إش تغُٔ األعُاٍاحملاغب١ ٚقإْٛ ارتاص١ بتدضط ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع

اضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،        ( فكمط٠ اختب 40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١َٝٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي( 2)زتاي) ع٢ً َٛظع١ 

 ايعا١َ زاض٠اإلختضط  . ظ
 الَترمممإاإش تغمممُٔ  ايعاَممم١  زاض٠اإلارتاصممم١ بتدضمممط  ايهفاٜمممات ٚايٓتاجمممات   تتغمممُٔ مجٝمممع 

اض َممٔ ( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمم    40َمما زتُٛعمم٘ )  بٗممصا ايتدضممط ارتمماظ 

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي االتزت(4) أضبعَتعسز، َٛظع١ ع٢ً 
 ختضط ايعًّٛ املاي١ٝ ٚاملضطف١ٝ . ؽ

ٕ ا، إش تغمُٔ  ايعًّٛ املاي١ٝ ٚاملضمطف١ٝ  ارتاص١ بتدضط ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع  الَترما

ض َمٔ َتعمسز،   ( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝما      40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي( 6) غ  َٛظع١ ع٢ً

 اإلزاض١ْٜعِ املعًَٛات ختضط  . ش

ٕ ا، إش تغمُٔ  اإلزاضٜم١ ْعمِ املعًَٛمات   ارتاصم١ بتدضمط   ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع  الَترما

عمسز،  ( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َت       40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي ااًلزت( 16عؿط٠ )غ   َٛظع١ ع٢ً

 املؿاضٜع إزاض٠ايتدطٝط ٚختضط  . ظ

، إش تغممممُٔ املؿمممماضٜع إزاض٠ايتدطممممٝط ٚارتاصمممم١ بتدضممممط  ايهفاٜممممات ٚايٓتاجممممات   تتغممممُٔ مجٝممممع 

( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ    40َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ  الَترإا

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اياالت زت( 4) أضبع تعسز، َٛظع١ ع٢ًَ
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 ايتدطٝط اإلقًُٝٞختضط  . ض

 الَترممإاإش تغممُٔ  ايتدطممٝط اإلقًُٝممٞ  ارتاصمم١ بتدضممط  ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات   تتغممُٔ مجٝممع 

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اياالت زت( 4) ضبعأ َٛظع١ ع٢ً

 ايتٌُٜٛختضط  . ط

ٌ  ارتاصم١ بتدضممط ايهفاٜمات ٚايٓتاجمات    تتغمُٔ مجٝمع   ٕ ا، إش تغمُٔ  ايتُٜٛم بٗممصا ارتماظ   الَترما

 أضبع ( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝاض َٔ َتعسز، َٛظع١ ع40٢ًَا زتُٛع٘ ) ايتدضط

 ط٥ٝػ١ٝ.ت ائَ ايهفاٜات ٚايٓتاجا ااًلزت( 4)

 املاي١ٝختضط  . ظ

بٗممصا ارتمماظ  الَترممإا، إش تغممُٔ املايٝمم١ ارتاصمم١ بتدضممط ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات   تتغممُٔ مجٝممع 

 أضبع ( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝاض َٔ َتعسز، َٛظع١ ع40٢ًَا زتُٛع٘ ) ايتدضط

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي ااًلزت( 4)

 املداططختضط  . ت

ٕ ا، إش تغمُٔ   املدماطط  ارتاصم١ بتدضمط  ايهفاٜمات ٚايٓتاجمات    تتغُٔ مجٝع بٗمصا  ارتماظ   الَترما

 أضبع ( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝاض َٔ َتعسز، َٛظع١ ع40٢ًَا زتُٛع٘ ) ايتدضط

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي ااًلزت( 4)

 (ليصيةاإلجن)املتقدمني باللغة  األعنالو اإلدازيةالعلوو ختصصات    .7

 زتُٛع٘ األذٝإيف بعض  حتتٗا إْسضدٚاي   ط٥ٝػ١ٝايهفاٜات زتُٛع١ َٔ اي ؿتٌُ نٌ اَترإ ع٢ًٜ

   ٚيف َا ًٜٞ تفضٌٝ يهٌ ختضط ع٢ً ذسا:فطع١ٝ )َعطف١، ٚاجتاٙ، َٚٗاض٠(ات ايهفأَٜ اي

 األعُاٍاإلقتضاز ٚاقتضاز املاٍ ٚختضط  . أ

ٚ   ارتاصم١ بتدضمط ا  ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع ٍ إلقتضماز ٚاقتضماز املماٍ  ، إش تغمُٔ  األعُما

( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ    40َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ  الَترإا

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(6غ  )َٛظع١ ع٢ً َتعسز، 
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 ايتػٜٛلختضط  . ب

ٕ أُ ، إش تغم ايتػمٜٛل ارتاصم١ بتدضمط   ايهفاٜمات ٚايٓتاجمات    تتغُٔ مجٝع بٗمصا  ارتماظ   الَترما

 أضبع( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝاض َٔ َتعسز، َٛظع١ ع٢ً 40َا زتُٛع٘ ) ايتدضط

 ْٚتاجًا فطعًٝا.أ( نفا١ٜ 30) ثالث) ، ٚاي  تتغُٔط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي( 4)

 ايتػٜٛل االيهرتْٚٞ ٚايتٛاصٌ االجتُاعٞختضط  . ت

ٞ    ارتاصم١ بتدضمط   اٜات ٚايٓتاجات ايهف تتغُٔ مجٝع ،  ايتػمٜٛل االيهرتْٚمٞ ٚايتٛاصمٌ االجتُماع

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت 40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممطارتمماظ  الَترممإاإش تغممُٔ 

ٔ  ط٥ٝػم١ٝ زتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجمات اي ( 4) أضبعاالختٝاض َٔ َتعسز، َٛظع١ ع٢ً   ، ٚايم  تتغمُ

 ْتاجًا فطعًٝا.ٚأ( نفا١ٜ 30) ثالث)

 األعُاٍ إزاض٠ختضط  . ث

ارتمماظ  الَترممإا، إش تغممُٔ األعُمماٍ إزاض٠ارتاصمم١ بتدضممط ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات  تتغممُٔ مجٝممع

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

( نفاٜمم١ 12) اثممين عؿممط غممُٔ، ٚايمم  تتط٥ٝػمم١ٝزتمماالت َممٔ ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات اي( 4) أضبممععًمم٢ 

 ْٚتاجًا فطعًٝا.أ

 ٚايتحاض٠ اإليهرت١ْٝٚ األعُاٍختضط  . د

، إش تغممُٔ ٚايتحمماض٠ اإليهرتْٚٝمم١  األعُمماٍ  ارتاصمم١ بتدضممط ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات   تتغممُٔ مجٝممع 

( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ    40َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ  الَترإا

 . ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي( 4) أضبع َتعسز، َٛظع١ ع٢ً

  األعُاٍختضط ْعِ  . ح

ٍ ْعمِ   ارتاصم١ بتدضمط  ايهفاٜمات ٚايٓتاجمات    تتغمُٔ مجٝمع   ٕ ا، إش تغمُٔ  األعُما ارتمماظ  الَترما

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١ٜٝات ٚايٓتاجات ايزتاالت َٔ ايهفا( 4) أضبعع٢ً 
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  األعُاٍْٚعِ ؾبهات  إزاض٠ختضط  . ر

، إش تغمممُٔ األعُممماٍْٚعمممِ ؾمممبهات   إزاض٠ ارتاصممم١ بتدضمممط ايهفاٜمممات ٚايٓتاجمممات   تتغمممُٔ مجٝمممع 

( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ    40َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ  الَترإا

 .ط٥ٝػ١ٝاٜات ٚايٓتاجات ايزتاالت َٔ ايهف( 5) مخؼَتعسز، َٛظع١ ع٢ً 

 احملاغب١ختضط  . ز

ٕ ا، إش تغمُٔ  احملاغمب١ ارتاصم١ بتدضمط   ايهفاٜمات ٚايٓتاجمات    تتغُٔ مجٝع بٗمصا  ارتماظ   الَترما

عًمم٢ ( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١  40َمما زتُٛعمم٘ ) ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١َٝٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي ( زتاالت9تػع )

 املعًَٛات احملاغب١ْٝعِ ختضط  . ش

 الَترإا، إش تغُٔ احملاغب١ٝ ْعِ املعًَٛات ارتاص١ بتدضطايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١َٝٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي ( زتاالت4) أضبعع٢ً َٛظع١ 

 األعُا١ٍ ٚقإْٛ احملاغبختضط  . ض

 الَترإا، إش تغُٔ األعُاٍاحملاغب١ ٚقإْٛ ارتاص١ بتدضط ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١َٝٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي( 2)زتاي) ع٢ً َٛظع١ 

 ايعا١َ زاض٠اإلختضط  . ظ
 الَترمممإاإش تغمممُٔ  ايعاَممم١  زاض٠اإلارتاصممم١ بتدضمممط  ايهفاٜمممات ٚايٓتاجمممات   تتغمممُٔ مجٝمممع 

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ      40َمما زتُٛعمم٘ )  بٗممصا ايتدضممط ارتمماظ 

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي االتزت(4) أضبعَتعسز، َٛظع١ ع٢ً 
 ختضط ايعًّٛ املاي١ٝ ٚاملضطف١ٝ . ؽ

ٕ ا، إش تغمُٔ  ايعًّٛ املاي١ٝ ٚاملضمطف١ٝ  ارتاص١ بتدضط يهفاٜات ٚايٓتاجات ا تتغُٔ مجٝع  الَترما

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي( 6) غ  َٛظع١ ع٢ً
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 اإلزاض١ْٜعِ املعًَٛات ختضط  . ش

ٕ ا، إش تغمُٔ  اإلزاضٜم١ ْعمِ املعًَٛمات   ارتاصم١ بتدضمط   ٜات ٚايٓتاجات ايهفا تتغُٔ مجٝع  الَترما

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي ااًلزت( 16عؿط٠ )غ   َٛظع١ ع٢ً

 املؿاضٜع إزاض٠ايتدطٝط ٚختضط  . ظ

، إش تغممممُٔ املؿمممماضٜع إزاض٠ايتدطممممٝط ٚارتاصمممم١ بتدضممممط  ٜممممات ٚايٓتاجممممات  ايهفا تتغممممُٔ مجٝممممع 

( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ    40َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ  الَترإا

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اياالت زت( 4) أضبع َتعسز، َٛظع١ ع٢ً

 ايتٌُٜٛختضط  . ض

ٌ  ١ بتدضممطارتاصم ايهفاٜمات ٚايٓتاجمات    تتغمُٔ مجٝمع   ٕ ا، إش تغمُٔ  ايتُٜٛم بٗممصا ارتماظ   الَترما

 أضبع ( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝاض َٔ َتعسز، َٛظع١ ع40٢ًَا زتُٛع٘ ) ايتدضط

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي ااًلزت( 4)

 اي١ٝاملختضط  . ط

بٗممصا رتمماظ ا الَترممإا، إش تغممُٔ املايٝمم١ ارتاصمم١ بتدضممط ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات   تتغممُٔ مجٝممع 

 أضبع ( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝاض َٔ َتعسز، َٛظع١ ع40٢ًَا زتُٛع٘ ) ايتدضط

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي ااًلزت( 4)

 املداططختضط  . ظ

ٕ ا، إش تغمُٔ   املدماطط  ارتاصم١ بتدضمط  ايهفاٜمات ٚايٓتاجمات    تتغُٔ مجٝع بٗمصا  ارتماظ   الَترما

 أضبع ط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝاض َٔ َتعسز، َٛظع١ ع٢ً( فك40َا زتُٛع٘ ) ايتدضط

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي ااًلزت( 4)

 ايًٛجػت١ٝختضط  . ت

بٗمصا  ارتاظ  الَترإا، إش تغُٔ ايًٛجػت١ٝارتاص١ بتدضط ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع

 تٝمماض َممٔ َتعممسز، َٛظعمم١ عًمم٢ ( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االخ 40َمما زتُٛعمم٘ ) ايتدضممط

 ط٥ٝػ١ٝ.َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي االتزت( 7)غبع 
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  القاىوٌ ختصص    .8

ٕ ايسقٝل ع٢ً  الَترإٜتغُٔ ا ٕ يتدضمط    اَترما َٛعمٛع١ٝ   ٠( فكمط 40عًم٢ ) نمٌ  إش اؾمتٌُ  ،  ايكماْٛ

( َمٔ  18عؿمط٠ )  مثاْٞؾتًُ  ع٢ً اٚاي   ط٥ٝػ١ٝايهفاٜات ( َٔ اي5مخؼ ) ٚع٢ًَٔ ْٛت االختٝاض َٔ َتعسز، 

 .فطع١ٝ )َعطف١، ٚاجتاٙ، َٚٗاض٠(ات ايهفاٜاي

 

  العلوو  ختصصات   .9

اؾمتٌُ   إش َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،     عؿمٛا١ٝ٥   َٛعمٛع١ٝ   اتفكمط  زتُٛعم١  عًم٢  اَترإنٌ ؿتٌُ ٜ

 ايط٥ٝػ١ٝ ٚيف َا ًٜٞ تفضٌٝ يهٌ ختضط ع٢ً ذسا:هفاٜات نٌ اَترإ ع٢ً زتُٛع١ َٔ اي

  ايطٜاعٝات  ختضط . أ

بٗصا ارتاظ  الَترإا، إش تغُٔ ارتاص١ بتدضط ايطٜاعٝات ايهفاٜات ٚايٓتاجات  ُٔ مجٝعتتغ

َٛظعمم١ عًمم٢ ( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز،  40َمما زتُٛعمم٘ ) ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(9) تػع

 ايفٝعٜا٤  ختضط . ب

ٕ ا، إش تغمُٔ  ١ بتدضمط ايفٝعٜما٤   ارتاصم ايهفاٜات ٚايٓتاجمات   تتغُٔ مجٝع بٗمصا  ارتماظ   الَترما

 َٛظعمم١ عًمم٢( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز،  40َمما زتُٛعمم٘ ) ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(7) غبع

 ايهُٝٝا٤  ختضط . ت

بٗمصا  ارتماظ   إالَترم ا، إش تغمُٔ  ارتاصم١ بتدضمط ايهُٝٝما٤    ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع

 َٛظعمم١ عًمم٢( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز،  40َمما زتُٛعمم٘ ) ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(7) غبع
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 اإلذضا٤  ختضط . ث

ٕ ا، إش تغمُٔ  ارتاص١ بتدضمط اإلذضما٤   ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع بٗمصا  ارتماظ   الَترما

 َٛظعمم١ عًمم٢( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز،  40َمما زتُٛعمم٘ ) ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(8) مثإ

 عًّٛ األضض  ختضط . د

ارتمماظ  الَترممإا، إش تغممُٔ ارتاصمم١ بتدضممط عًممّٛ األضض ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات  تتغممُٔ مجٝممع

َٛظعمم١ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز،  ( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َمم40َٔمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١َٝٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي زتااًل(13) ثالث١ عؿط ع٢ً

 األذٝا٤  ختضط . ح

ٕ ا، إش تغمُٔ  ارتاصم١ بتدضمط األذٝما٤    ايهفاٜمات ٚايٓتاجمات    تتغُٔ مجٝمع  بٗمصا  ارتماظ   الَترما

 ١ عًمم٢َٛظعمم( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز،  40َمما زتُٛعمم٘ ) ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(5) مخؼ

 األذٝا٤ ٚتهٓٛيٛجٝا ذ١ٜٛٝ   ختضط . ر

، إش تغممُٔ ارتاصمم١ بتدضممط األذٝمما٤ ٚايتهٓٛيٛجٝمما اذتٜٝٛمم١  ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات   تتغممُٔ مجٝممع 

( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ    40َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ  الَترإا

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(5) مخؼ ظع١ ع٢ًََٛتعسز، 

 األذٝا٤ ايبرط١ٜ  ختضط . ز

 الَترمممإا، إش تغمممُٔ ارتاصممم١ بتدضمممط األذٝممما٤ ايبرطٜممم١   ايهفاٜمممات ٚايٓتاجمممات   تتغمممُٔ مجٝمممع 

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١َٝٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي زتااًل(13) ثالث١ عؿط َٛظع١ ع٢ً

 ايب١٦ٝ ايػاذ١ًٝ  ختضط . ش

 الَترمممإا، إش تغمممُٔ ارتاصممم١ بتدضمممط ايب٦ٝممم١ ايػممماذ١ًٝ   ايهفاٜمممات ٚايٓتاجمممات   تتغمممُٔ مجٝمممع 

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١ٝايهفاٜات ٚايٓتاجات ائَ  زتااًل(12) اثين عؿط َٛظع١ ع٢ً
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 ايتهٓٛيٛجٝا اذت١ٜٛٝ   ختضط . ض

 الَترممإا، إش تغممُٔ ارتاصمم١ بتدضممط ايتهٓٛيٛجٝمما اذتٜٝٛمم١ ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات  تتغممُٔ مجٝممع

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١ٝٓتاجات ايزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚاي(7) غبع َٛظع١ ع٢ً

 ايعًّٛ ادتٓا١ٝ٥   ختضط . ظ

ٕ ا، إش تغمُٔ  ارتاص١ بتدضط ايعًّٛ ادتٓا١ٝ٥ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع ارتماظ   الَترما

َٛظعمم١ ( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز،  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(3) ثالث ع٢ً

 العلوو االجتناعية  صصاتخت .11

 زتُٛع٘ األذٝإيف بعض  حتتٗا إْسضدٚاي   ط٥ٝػ١ٝايهفاٜات زتُٛع١ َٔ اي ع٢ً اَترإنٌ  ٜؿتٌُ

   ٚيف َا ًٜٞ تفضٌٝ يهٌ ختضط ع٢ً ذسا:فطع١ٝ )َعطف١، ٚاجتاٙ، َٚٗاض٠(ات ايهفأَٜ اي

  ارتس١َ االجتُاع١ٝ ختضط . أ

ٕ ا، إش تغُٔ ارتس١َ االجتُاع١ٝ ضطارتاص١ بتدايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع ارتماظ   الَترما

 ثممالث َٛظعمم١ عًمم٢( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز،  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

ٕ ؾمتًُ  عًم٢   اٚايم    ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(3) فطعٝم١  ات ايهفاٜم ( َمٔ اي 22ٚعؿمطٕٚ )  اثٓما

 .)َعطف١، ٚاجتاٙ، َٚٗاض٠(

 عًِ االجتُات  ختضط  . أ

ٕ ا، إش تغمُٔ  ارتاصم١ بتدضمط عًمِ االجتُمات     ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع ارتماظ   الَترما

َٛظعمم١ ( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز،  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(8) مثإع٢ً 

 طاف حنادتطمي١ ٚاإل ختضط . ب

 الَترممإا، إش تغممُٔ طافحنممارتاصمم١ بتدضممط ادتطميمم١ ٚاإل  ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات   تتغممُٔ مجٝممع 

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(4) أضبعَٛظع١ ع٢ً 
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 ايت١ُٝٓ   ختضط . ت

بٗممصا ارتمماظ  الَترممإا، إش تغممُٔ ارتاصمم١ بتدضممط ايتُٓٝمم١تاجممات ايهفاٜممات ٚايٓ تتغممُٔ مجٝممع

غم   َٛظع١ ع٢ً ( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝاض َٔ َتعسز، 40َا زتُٛع٘ ) ايتدضط

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(6)

 اآلدابختصصات  .11

 فضٌٝ يهٌ ختضط ع٢ً ذسا:  ٚيف َا ًٜٞ تط٥ٝػ١ٝايهفاٜات نٌ اَترإ ع٢ً زتُٛع١ َٔ ايٜؿتٌُ 

  ايًغ١ ايعطب١ٝ ٚآزابٗا  ختضط . أ

 الَترممإا، إش تغممُٔ ارتاصمم١ بتدضممط ايًغمم١ ايعطبٝمم١ ٚآزابٗمما ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات  تتغممُٔ مجٝممع

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١ٝٓتاجات ايزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚاي(5) مخؼَٛظع١ ع٢ً 

  املهتبات ٚاملعًَٛات  إزاض٠ ختضط . ب

ٕ ا، إش تغُٔ املهتبات ٚاملعًَٛات  إزاض٠ارتاص١ بتدضط ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع  الَترما

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١ٝٚايٓتاجات ايزتاالت َٔ ايهفاٜات (4) أضبعَٛظع١ ع٢ً 

  ايتاضٜذ  ختضط . ت

بٗممصا ارتمماظ  الَترممإا، إش تغممُٔ ارتاصمم١ بتدضمط ايتمماضٜذ  ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات  تتغمُٔ مجٝممع 

 أضبعَٛظع١ ع٢ً ( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝاض َٔ َتعسز، 40َا زتُٛع٘ ) ايتدضط

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(4)

  ا ادتغطافٝ ختضط . ث

ٕ ا، إش تغُٔ ارتاص١ بتدضط ادتغطافٝا ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع بٗمصا  ارتماظ   الَترما

َٛظعمم١ عًمم٢ ( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز،  40َمما زتُٛعمم٘ ) ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(5) مخؼ
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  ايفًػف١ ختضط . د

ٕ ا، إش تغمُٔ  ارتاصم١ بتدضمط ايفًػمف١    ت ايهفاٜات ٚايٓتاجا تتغُٔ مجٝع بٗمصا  ارتماظ   الَترما

َٛظعمم١ عًمم٢ ( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز،  40َمما زتُٛعمم٘ ) ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(5) مخؼ

  ايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ   ختضط . ح

ٝ ايهفاٜمممات ٚايٓتاجمممات   تتغمممُٔ مجٝمممع   الَترمممإا، إش تغمممُٔ اغممم١ٝ ارتاصممم١ بتدضمممط ايعًمممّٛ ايػ

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(4) أضبعَٛظع١ ع٢ً 

  الصسيعة ختصصات   .12

 زتُٛع٘ ذٝإاأليف بعض  حتتٗا إْسضدٚاي   ط٥ٝػ١ٝايهفاٜات ع٢ً زتُٛع١ َٔ اي اَترإنٌ ٜؿتٌُ 

   ٚيف َا ًٜٞ تفضٌٝ يهٌ ختضط ع٢ً ذسا:فطع١ٝ )َعطف١، ٚاجتاٙ، َٚٗاض٠(ات ايهفأَٜ اي

  أصٍٛ ايسٜٔ ختضط . أ

ٔ   ارتاصم١ بتدضممط ايهفاٜممات ٚايٓتاجمات   تتغمُٔ مجٝمع   ٕ ا، إش تغممُٔ  أصمٍٛ ايمسٜ ارتمماظ  الَترما

َٛظعمم١ َتعممسز، ( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(3) ثالث١ع٢ً 

  ايفك٘ ٚأصٛي١ ختضط

ٕ ا، إش تغمُٔ  ارتاص١ بتدضمط ايفكم٘ ٚأصمٛي١    ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع ارتماظ   الَترما

َٛظعمم١ ( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز،  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

(َمٔ  16)غمت١ عؿمط    حتتٗما  إْمسضد   ٚايم   ط٥ٝػم١ٝ زتماالت َمٔ ايهفاٜمات ٚايٓتاجمات اي    (5) مخؼع٢ً 

 .فطع١ٝ )َعطف١، ٚاجتاٙ، َٚٗاض٠(ات ايهفاٜاي
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  ايسع٠ٛ ٚاإلعالّ اإلغالَٞ ختضط . ب

ٞ   ارتاصممم١ بتدضمممط ايهفاٜمممات ٚايٓتاجمممات   تتغمممُٔ مجٝمممع  ، إش تغمممُٔ  ايمممسع٠ٛ ٚاإلعمممالّ اإلغمممالَ

( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ    40ا زتُٛع٘ )َ بٗصا ايتدضطارتاظ  الَترإا

غمت١   حتتٗما  إْمسضد   ٚايم   ط٥ٝػم١ٝ زتماالت َمٔ ايهفاٜمات ٚايٓتاجمات اي    (5) مخمؼ َٛظع١ عًم٢  َتعسز، 

 .فطع١ٝ )َعطف١، ٚاجتاٙ، َٚٗاض٠(ات ايهفاٜ(َٔ اي16) عؿط

  ايسضاغات اإلغال١َٝ/ تطب١ٝ إغال١َٝ ختضط . ت

، إش  ايسضاغمممات اإلغمممال١َٝ/تطب١ٝ إغمممال١َٝ ارتاصممم١ بتدضمممطٓتاجمممات ايهفاٜمممات ٚاي تتغمممُٔ مجٝمممع

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت    40َمما زتُٛعمم٘ )  بٗممصا ايتدضممط ارتمماظ  الَترممإاتغممُٔ 

 إْمسضد   ٚايم   ط٥ٝػم١ٝ زتماالت َمٔ ايهفاٜمات ٚايٓتاجمات اي    (5) مخؼ َٛظع١ ع٢ًاالختٝاض َٔ َتعسز، 

 .ع١ٝ )َعطف١، ٚاجتاٙ، َٚٗاض٠(فطات ايهفاٜ(َٔ اي17) غبع١ عؿط حتتٗا

   زضاغات إغال١َٝ  أغط١ٜ ختضط . ث

ٕ ا، إش تغمُٔ   زضاغمات إغمال١َٝ أغمط١ٜ    ارتاص١ بتدضطايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع  الَترما

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

ثالثمم١ عؿممط  حتتٗمما إْممسضد  ٚايمم  ط٥ٝػمم١ٝات ٚايٓتاجممات ايزتمماالت َممٔ ايهفاٜمم (4)١ أضبعممَٛظعمم١ عًمم٢ 

 .فطع١ٝ )َعطف١، ٚاجتاٙ، َٚٗاض٠(ات ايهفاٜ(َٔ اي13)

  اقتضاز َٚضاضف إغال١َٝ ختضط . د

، إش تغمممُٔ  اقتضممماز َٚضممماضف إغمممال١َٝ   ارتاصممم١ بتدضمممط ايهفاٜمممات ٚايٓتاجمممات   تتغمممُٔ مجٝمممع 

١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ    ( فكط٠ اختباض40َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ  الَترإا

١ مثاْٝم  حتتٗما  إْمسضد   ٚاي  ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(5) مخؼ َٛظع١ ع٢ًَتعسز، 

 .فطع١ٝ )َعطف١، ٚاجتاٙ، َٚٗاض٠(ات ايهفاٜ(َٔ اي18) عؿط

  االَا١َ ٚايٛعغ ٚاالضؾازختضط  . ح

ٛ  ارتاصممم١ بتدضمممط   ايهفاٜمممات ٚايٓتاجمممات    تتغمممُٔ مجٝمممع  ، إش تغمممُٔ   عغ ٚاالضؾممماز االَاَممم١ ٚايممم

( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ    40َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ  الَترإا

 .َتعسز
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  اإلعالو ختصصات  .13

 ٚيف َا ًٜٞ تفضٌٝ يهٌ ختضط ع٢ً ذسا: ،هفاٜاتنٌ اَترإ ع٢ً زتُٛع١ َٔ ايٜؿتٌُ 

 اإلشاع١ ٚايتًفعٜٕٛ   ختضط . أ

 الَترممإا، إش تغممُٔ ارتاصمم١ بتدضممط اإلشاعمم١ ٚايتًفعٜممٕٛ    ات ايهفاٜممات ٚايٓتاجمم  تتغممُٔ مجٝممع 

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي (10) عؿط٠ َٛظع١ ع٢ً

 ايضراف١  ختضط . ب

ٕ ا، إش تغمُٔ  اف١ارتاص١ بتدضمط ايضمر  ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع بٗمصا  ارتماظ   الَترما

 َٛظعمم١ عًمم٢( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز،  40َمما زتُٛعمم٘ ) ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١َٝٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي زتااًل(12) اثين عؿط

 ختضط ايضراف١ ٚاإلعالّ  . ت

 الَترمممإا ، إش تغمممُٔارتاصممم١ بتدضمممط ايضمممراف١ ٚاإلعمممالّايهفاٜمممات ٚايٓتاجمممات  تتغمممُٔ مجٝمممع

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(7) غبع١ َٛظع١ ع٢ً

 ٕ ختضط ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعال . ث

، إش تغممممُٔ ٕارتاصمممم١ بتدضممممط ايعالقممممات ايعاَمممم١ ٚاإلعممممالايهفاٜممممات ٚايٓتاجممممات  تتغممممُٔ مجٝممممع

( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ    40َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ  الَترإا

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(7) غبع١ َٛظع١ ع٢ًَتعسز، 

 ختضط اإلعالّ ٚتهٓٛيٛجٝا االتضاٍ  . د

ُٔ ، إش تغمممارتاصممم١ بتدضمممط اإلعمممالّ ٚتهٓٛيٛجٝممما االتضممماٍايهفاٜمممات ٚايٓتاجمممات  تتغمممُٔ مجٝمممع

( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ    40َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ  الَترإا

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(8)١ مثاَْٝٛظع١ ع٢ً َتعسز، 
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  السياضة ختصصات   .14

 ، ٚيف َا ًٜٞ تفضٌٝ يهٌ ختضط ع٢ً ذسا:ط٥ٝػ١ٝايهفاٜات نٌ اَترإ ع٢ً زتُٛع١ َٔ ايٜؿتٌُ 

  ايتأٌٖٝ ايطٜاعٞ ضطخت . أ

 الَترمممإا، إش تغمممُٔ ارتاصممم١ بتدضمممط ايتأٖٝمممٌ ايطٜاعمممٞ ايهفاٜمممات ٚايٓتاجمممات  تتغمممُٔ مجٝمممع

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(4) أضبع َٛظع١ ع٢ً

  ١ايرتب١ٝ ايبسْٝ ختضط . ب

ٕ ا، إش تغُٔ ارتاص١ بتدضط ايرتب١ٝ ايبس١ْٝ ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع ارتماظ   الَترما

َتعممسز، َٛظعمم١ ( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 ط٥ٝػ١ٝ.زتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(5) مخؼع٢ً 

 ٚايتسضٜب ايطٜاعٞ زاض٠ختضط اإل . ت

ٕ ا، إش تغُٔ ٚايتسضٜب ايطٜاعٞ زاض٠ارتاص١ بتدضط اإلايهفاٜات ٚايٓتاجات  ٝعتتغُٔ مج  الَترما

( فكممط٠ اختباضٜم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز،  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممطارتماظ  

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(7) غبع َٛظع١ ع٢ً

  اآلثاز والطياحة ختصصات   .15

   ٚيف َا ًٜٞ تفضٌٝ يهٌ ختضط ع٢ً ذسا:ط٥ٝػ١ٝايهفاٜات ع٢ً زتُٛع١ َٔ اي اَترإنٌ ٜؿتٌُ 

 اآلثاض ٚايػٝاذ١  ختضط . أ

ارتاظ  الَترإا، إش تغُٔ  اآلثاض ٚايػٝاذ١ ارتاص١ بتدضطايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع

َٛظعمم١ ( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز،  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(7) غبعع٢ً 

 اآلثاض   ختضط . ب

بٗممصا ارتمماظ  الَترممإا، إش تغممُٔ ارتاصمم١ بتدضممط اآلثمماض  ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات   تتغممُٔ مجٝممع 

 .( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝاض َٔ َتعسز40َا زتُٛع٘ ) ايتدضط
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 جطبٛيٛجٝا  ْاأل ختضط . ت

ٕ ا، إش تغمُٔ  جطبٛيٛجٝما ْارتاصم١ بتدضمط األ  يٓتاجمات  ايهفاٜمات ٚا  تتغُٔ مجٝع ارتماظ   الَترما

َٛظعمم١ ( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز،  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(5) مخؼع٢ً 

 ايفٓسق١ٝ  زاض٠اإل ختضط . ث

ارتاظ  الَترإا، إش تغُٔ ايفٓسق١ٝ  زاض٠اإلارتاص١ بتدضط ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع

َٛظعمم١ ( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز،  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(7) غبعع٢ً 

 ايػٝاذ١ٝ/عطبٞ  زاض٠اإل ختضط . د

ٝ  زاض٠ارتاص١ بتدضط اإلايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع ٕ ا، إش تغمُٔ  اذ١ٝ/عطبٞ ايػم  الَترما

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(3) ثالث١َٛظع١ ع٢ً 

 ًٝعٟ  أجنايػٝاذ١ٝ/ زاض٠اإل ختضط . ح

، إش تغممممُٔ ًٝعٟ أجنذ١ٝ/ايػممممٝا زاض٠ارتاصمممم١ بتدضممممط اإلايهفاٜممممات ٚايٓتاجممممات  تتغممممُٔ مجٝممممع

( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ    40َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ  الَترإا

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(6) غ َٛظع١ ع٢ً َتعسز، 

 ١ املضازض ايرتاث١ٝ ٚإزاضتٗا/ عطبْٞاصٝ ختضط . ر

ٝ ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات  تتغممُٔ مجٝممع ، إش  عطب١ٞ املضممازض ايرتاثٝمم١ ٚإزاضتٗمما/ ْاارتاصمم١ بتدضممط صمم

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت    40َمما زتُٛعمم٘ )  بٗممصا ايتدضممط ارتمماظ  الَترممإاتغممُٔ 

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(5) مخؼَٛظع١ ع٢ً االختٝاض َٔ َتعسز، 
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 ًٝعٟجنإ١ املضازض ايرتاث١ٝ ٚإزاضتٗا/ْاصٝ ختضط . ز

، إش  ًٝعٟجنإ١ املضازض ايرتاث١ٝ ٚإزاضتٗا/ ْاصٝ ارتاص١ بتدضطت ٚايٓتاجات ايهفاٜا تتغُٔ مجٝع

( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت    40َمما زتُٛعمم٘ )  بٗممصا ايتدضممط ارتمماظ  الَترممإاتغممُٔ 

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(5) مخؼَٛظع١ ع٢ً االختٝاض َٔ َتعسز، 

 الفنون والبصرياتختصصات    .16

 زتُٛع٘ األذٝإيف بعض  حتتٗا إْسضدٚاي   ط٥ٝػ١ٝايهفاٜات ع٢ً زتُٛع١ َٔ اي اَترإ نٌٜؿتٌُ 

   ٚيف َا ًٜٞ تفضٌٝ يهٌ ختضط ع٢ً ذسا:فطع١ٝ )َعطف١، ٚاجتاٙ، َٚٗاض٠(ات ايهفأَٜ اي

 ادتطافٝو  ختضط . أ

ارتمماظ  الَترممإا، إش تغممُٔ  ادتطافٝممو ارتاصمم١ بتدضممط ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات   تتغممُٔ مجٝممع 

َٛظعمم١ ( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز،  40َمما زتُٛعمم٘ ) ايتدضممط بٗممصا

ٕ  حتتٗما  إْمسضد ٚايم    ،ط٥ٝػم١ٝ زتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(5) مخػ١ ع٢ً ( 32ٚثالثمٕٛ )  اثٓما

 .فطع١ٝ )َعطف١، ٚاجتاٙ، َٚٗاض٠(ات ايهفأَٜ اي

 ختضط ايٛغا٥ط املتعسز٠  . ب

 الَترمممإا، إش تغمممُٔ ارتاصممم١ بتدضمممط ايٛغممما٥ط املتعمممسز٠ ٓتاجمممات ايهفاٜمممات ٚاي تتغمممُٔ مجٝمممع

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(4) أضبع َٛظع١ ع٢ً

 ختضط ايتُجٌٝ ٚاإلخطاد  . ت

 الَترمممإا، إش تغمممُٔ دضمممط ايتُجٝمممٌ ٚاإلخمممطاد ارتاصممم١ بتايهفاٜمممات ٚايٓتاجمممات  تتغمممُٔ مجٝمممع

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١َٝٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي (2) زتاي) َٛظع١ ع٢ً

   فٕٓٛ بضط١ٜختضط  . ث

ارتمماظ  َترممإالا، إش تغممُٔ ارتاصمم١ بتدضممط فٓممٕٛ بضممط١ٜ ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات  تتغممُٔ مجٝممع

َٛظعمم١ ( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز،  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١َٝٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي (2) زتاي) ع٢ً
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 ايتضُِٝ ايساخًٞ  ختضط . د

 الَترممإا، إش تغممُٔ ارتاصمم١ بتدضممط ايتضممُِٝ ايممساخًٞ    ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات   تتغممُٔ مجٝممع 

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   ضطبٗصا ايتدارتاظ 

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(4) أضبعَٛظع١ ع٢ً 

 ارتعف  ختضط . ح

بٗممصا ارتمماظ  الَترممإا، إش تغممُٔ ارتاصمم١ بتدضممط ارتممعف ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات  تتغممُٔ مجٝممع

 َٛظعمم١ عًمم١٢ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز،  ( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع40َٝمما زتُٛعمم٘ ) ايتدضممط

( َمممٔ 19) تػمممع١ عؿممط  حتتٗمما  إْمممسضدٚايمم    ،ط٥ٝػممم١ٝزتممماالت َممٔ ايهفاٜمممات ٚايٓتاجممات اي  (4) ١أضبعمم 

 .فطع١ٝ )َعطف١، ٚاجتاٙ، َٚٗاض٠(ات ايهفاٜاي

   ايفٕٓٛ ايتؿه١ًٝٝ ختضط . ر

 الَترمممإا، إش تغمممُٔ  يفٓمممٕٛ ايتؿمممه١ًٝٝارتاصممم١ بتدضمممط اايهفاٜمممات ٚايٓتاجمممات  تتغمممُٔ مجٝمممع

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(4) أضبعَٛظع١ ع٢ً 

   املٛغٝك٢ ختضط . ز

ٕ ا، إش تغمُٔ   ملٛغمٝك٢ ارتاص١ بتدضمط ا ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع بٗمصا  ارتماظ   الَترما

 أضبع َٛظع١ ع٢ً( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝاض َٔ َتعسز، 40ُٛع٘ )َا زت ايتدضط

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(4)

  ايفٕٓٛ اإلغال١َٝ ايتكًٝس١ٜ ختضط . ش

، إش تغمممُٔ  يفٓممٕٛ اإلغمممال١َٝ ايتكًٝسٜمم١  ارتاصممم١ بتدضممط ا ايهفاٜمممات ٚايٓتاجممات   تتغممُٔ مجٝممع  

( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ    40ا زتُٛع٘ )َ بٗصا ايتدضطارتاظ  الَترإا

 .ط٥ٝػ١َٝٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي زتااًل (12) إثين عؿط َٛظع١ ع٢ًَتعسز، 

  ايٓر  ختضط . ض

بٗممصا ارتمماظ  الَترممإا، إش تغممُٔ  يٓرمم ارتاصمم١ بتدضممط اايهفاٜممات ٚايٓتاجممات  تتغممُٔ مجٝممع

 .ع١ٝ َٔ ْٛت االختٝاض َٔ َتعسز( فكط٠ اختباض١ٜ َٛع40َٛا زتُٛع٘ ) ايتدضط
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  ايتضُِٝ ايػُٝٓا٥ٞ ٚايتًفعْٜٛٞ  ختضط . ظ

ٞ ارتاص١ بتدضط اايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع ، إش تغمُٔ   يتضُِٝ ايػُٝٓا٥ٞ ٚايتًفعٜمْٛ

( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ    40َا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ  الَترإا

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(3) ثالث١ َٛظع١ ع٢ًَتعسز، 

 اللغات  ختصصات   .17

 ، ٚيف َا ًٜٞ تفضٌٝ يهٌ ختضط ع٢ً ذسا:ط٥ٝػ١ٝايهفاٜات ع٢ً زتُٛع١ َٔ اي اَترإنٌ ٜؿتٌُ 

  ايرتمج١ ختضط . أ

ٕ ا، إش تغمُٔ  ايرتمجم١  ارتاصم١ بتدضمط  ايهفاٜمات ٚايٓتاجمات    تتغُٔ مجٝع بٗمصا  ارتماظ   الَترما

 َٛظعمم١ عًمم٢( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز،  40َمما زتُٛعمم٘ ) ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(5) مخؼ

  ٚآزابٗا اإلجنًٝع١ٜايًغ١  ختضط . ب

ٕ ا، إش تغُٔ  ٚآزابٗا اإلجنًٝع١ٜايًغ١  ارتاص١ بتدضطايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع  الَترما

( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(6) غ  َٛظع١ ع٢ً

 ايًغ١ ايفطْػ١ٝ ٚآزابٗا  ختضط . ت

ٕ ا، إش تغمُٔ  ارتاص١ بتدضمط ايًغم١ ايفطْػم١ٝ ٚآزابٗما     ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع  الَترما

اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،         ( فكمط٠ 40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(7) غبع َٛظع١ ع٢ً

 ايًغ١ ايرتن١ٝ ٚآزابٗا  ختضط . ث

ٕ ا، إش تغمُٔ  ارتاصم١ بتدضمط ايًغم١ ايرتنٝم١ ٚآزابٗما      ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع  الَترما

ٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،        ( فكمط٠ اختباض 40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(5) مخؼ َٛظع١ ع٢ً
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 ايًغ١ ايفاضغ١ٝ ٚآزابٗا  ختضط . د

ٕ ا، إش تغمُٔ  ارتاصم١ بتدضمط ايًغم١ ايفاضغم١ٝ ٚآزابٗما      ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع  الَترما

َ  40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ  ٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،       ( فكمط٠ اختباضٜم١ 

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(5) مخؼ َٛظع١ ع٢ً

 ١ٝ ٚآزابٗا أْختضط ايًغ١ األمل . ح

 الَترممإا، إش تغممُٔ ٚآزابٗمما  ٝمم١أْاألمل ارتاصمم١ بتدضمط ايًغمم١ ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات  تتغمُٔ مجٝممع 

ٛ   40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ  ع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،      ( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعم

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(4) أضبع َٛظع١ ع٢ً

 ختضط ايًغ١ ايطٚغ١ٝ ٚآزابٗا  . ر

ٕ ا، إش تغمُٔ  ٚآزابٗما  ايطٚغم١ٝ  ارتاصم١ بتدضمط ايًغم١    ايهفاٜمات ٚايٓتاجمات    تتغُٔ مجٝمع   الَترما

ٔ    40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ  ْمٛت االختٝماض َمٔ َتعمسز،      ( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َم

 .ط٥ٝػ١ٝت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات ايزتاال(5) مخؼ َٛظع١ ع٢ً

 ٚآزابٗا  ١ٝأْاإلغب ختضط ايًغ١ . ز

ٕ ا، إش تغمُٔ  ٚآزابٗما  ١ٝ أْاإلغمب ارتاص١ بتدضط ايًغم١  ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع  الَترما

ٛ     40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ  ت االختٝماض َمٔ َتعمسز،    ( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْم

 ط٥ٝػ١ٝ.زتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(5) ؼمخ َٛظع١ ع٢ً

 ختضط ايًغ١ اإلٜطاي١ٝ ٚآزابٗا  . ش

ٕ ا، إش تغمُٔ  ارتاص١ بتدضط ايًغم١ اإلٜطايٝم١ ٚآزابٗما    ايهفاٜات ٚايٓتاجات  تتغُٔ مجٝع  الَترما

الختٝماض َمٔ َتعمسز،    ( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت ا     40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ 

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(5) مخؼ َٛظع١ ع٢ً

 ختضط ايًغ١ ايض١ٝٓٝ ٚآزابٗا  . ض

 الَترممإا، إش تغممُٔ ٚآزابٗمما  ايضمم١ٝٓٝ ارتاصمم١ بتدضممط ايًغمم١ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات  تتغممُٔ مجٝممع

َممٔ َتعممسز،  ( فكممط٠ اختباضٜم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض 40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممطارتماظ  

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(3) ١ثثال َٛظع١ ع٢ً
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 ٚآزابٗا  ايهٛض١ٜ ايًغ١ ختضط . ظ

 الَترممإا، إش تغممُٔ ٚآزابٗمما  ايهٛضٜمم١ ارتاصمم١ بتدضممط ايًغمم١ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات  تتغممُٔ مجٝممع

َ       40َما زتُٛعم٘ )   بٗصا ايتدضطارتاظ  تعمسز،  ( فكمط٠ اختباضٜم١ َٛعمٛع١ٝ َمٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ 

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(5) مخؼ َٛظع١ ع٢ً

 ٚآزابٗا  ايعرب١ٜ ايًغ١ ختضط . ؽ

ارتمماظ  الَترممإا، إش تغمُٔ  ارتاصمم١ بتدضمط ايًغمم١ ٚآزابٗمما  ايهفاٜمات ٚايٓتاجممات   تتغمُٔ مجٝممع 

َٛظعمم١ ( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع١ٝ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز،  40َمما زتُٛعمم٘ ) بٗممصا ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(8) مثاْٞ ع٢ً

 اذتناية املدىية ختصصات  .18

 ، ٚيف َا ًٜٞ تفضٌٝ يهٌ ختضط ع٢ً ذسا:ط٥ٝػ١ٝايهفاٜات نٌ اَترإ ع٢ً زتُٛع١ َٔ ايٜؿتٌُ 

 ايهٛاضث إزاض٠ . أ

ٕ ا، إش تغممممُٔ ايهمممٛاضث  إزاض٠ارتاصمممم١ ايهفاٜمممات ٚايٓتاجممممات   تتغمممُٔ مجٝممممع  بٗممممصا ارتمممماظ  الَترممما

 غم   َٛظع١ ع٢ً( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع١ٝ َٔ ْٛت االختٝاض َٔ َتعسز، 40َا زتُٛع٘ ) طايتدض

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(6)

 اإلغعاف  ختضط . ب

ٕ ا، إش تغمُٔ  اإلغمعاف ارتاصم١ بتدضمط   ايهفاٜات ٚايٓتاجمات   تتغُٔ مجٝع بٗمصا  ارتماظ   الَترما

 َٛظعمم١ عًمم١٢ َممٔ ْممٛت االختٝمماض َممٔ َتعممسز،  ( فكممط٠ اختباضٜمم١ َٛعممٛع40َٝمما زتُٛعمم٘ ) ايتدضممط

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(10) عؿط٠

 ٖٓسغ١ اذتُا١ٜ َٔ اذتطا٥ل  ختضط . ت

، إش تغممُٔ ٖٓسغمم١ اذتُاٜمم١ َممٔ اذتطا٥ممل   ارتاصمم١ بتدضممط  ايهفاٜممات ٚايٓتاجممات   تتغممُٔ مجٝممع 

١ َٔ ْمٛت االختٝماض َمٔ    ( فكط٠ اختباض١ٜ َٛعٛع40َٝا زتُٛع٘ ) بٗصا ايتدضطارتاظ  الَترإا

 .ط٥ٝػ١ٝزتاالت َٔ ايهفاٜات ٚايٓتاجات اي(4) أضبع َٛظع١ ع٢ًَتعسز، 

ٚ      غممٓعطض تايٝممًا  ٚ تدضضممات بايهفاٜممات ارتاصمم١  ايأبممطظ املرؾممطات عممٔ َممس٣ حتكممل ْتاجممات ايممتعًِ 

 .تٗ  إيٝٗا ْتا٥خ ٖصٙ ايسٚض٠أْ، ٚاي  ايهفا٠٤ ادتاَع١ٝ املػت٣ٛ ايسقٝل  اَترإيف  األنازمي١ٝ
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 اهليدضية تخصصات ال .1

ىـوع  اهليدضية  واليطب املئويـة وفقـا   للنـتغري ات)ىـوع ادتامعـة، اليـوع االجتنـاعي،        للتخصصات الطلبة املتقدمني  أعداد (1
 املعدل الرتاكني(.، القبول يف ادتامعات السمسية

ات ٚاملٗمماضات ايهفمما٠٤ ادتاَعٝمم١ املػممت٣ٛ ايممسقٝل ارتمماظ بايهفاٜمم  الَترممإتكممسَٛا  ايممصٜٔبًممغ عممسز ايطًبمم١ 

عممسز َممٔ   أعًمم٢بًممغ   إش(، 2ْٚتاجممات ايممتعًِ ارتاصمم١ بايتدضضممات اهلٓسغمم١ٝ نُمما ٖممٛ َممب) يف ادتممسٍٚ ضقممِ)     

ٚبًغممم  ايٓػمممب١ امل٦ٜٛممم١ يًحاَعمممات   ، طايبمممًا ٚطايبممم١ (826 )  املسْٝممم١ ٓسغممم١ اهلايطًبممم١ املتكمممسَ) يف ختضمممط  

ٌ %(،  ٚبًمغ   41) ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يًحاَعات ارتاصم١   ناْ%(، بُٝٓا 59ايطمس١ٝ ) عمسز َمٔ ايطًبم١ املتكمسَ)      أقم

 %(. 100) يًحاَعات ايطمس١ٝامل١ٜٛ٦  ، ٚبًغ  ايٓػب١طالب (3)  ايضٝسال١ْٝ ٚايهُٝٝا١ٝ٥ ٓسغ١اهليف ختضط 

 

 انًسزىي انذليك/ انزخصصبد انهُذسيخ-رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 4جذول رلى ) 

 انزخصص

رىسيغ 

 انطهجخ

 انُىع االجزًبػي َىع انجبيؼخ
َىع انمجىل في 

 انجبيؼبد انزسًيخ
 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

هُذسخ ػًبرح / انؼًبرح/ هُذسخ 

 يؼًبريخ واَظًخ انجُبء

 8 18 18 19 4 6 30 33 53 10 انؼذد

انُسجخ 

 %13 %29 %29 %30 %40 %60 %48 %52 %84 %16 ًئىيخان

انًجًىع 

 63 انكهي

 هُذسخ كيًيبئيخ

 10 21 46 49 13 102 71 55 11 115 انؼذد

انُسجخ 

 %8 %17 %37 %39 %11 %89 %56 %44 %9 %91 انًئىيخ

انًجًىع 

 126 انكهي

 هُذسخ صيذالَيخ وكيًيبئيخ

 0 2 1 0 0 3 3 0 0 3 انؼذد

انُسجخ 

 0 0.6667 0.3333 0 0 1 1 0 0 1 نًئىيخا

انًجًىع 

 3 انكهي

 هُذسخ يذَيخ 

 94 124 270 338 115 375 190 636 336 490 انؼذد

انُسجخ 

 %11 %15 %33 %41 %23 %77 %23 %77 %41 %59 انًئىيخ

انًجًىع 

 826 انكهي

 هُذسخ حبسىة

 20 31 84 65 21 150 145 55 29 171 انؼذد

انُسجخ 

 %10 %16 %42 %33 %12 %88 %73 %28 %15 %86 ىيخانًئ
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 انًسزىي انذليك/ انزخصصبد انهُذسيخ-رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 4جذول رلى ) 

 انزخصص

رىسيغ 

 انطهجخ

 انُىع االجزًبػي َىع انجبيؼخ
َىع انمجىل في 

 انجبيؼبد انزسًيخ
 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

انًجًىع 

 200 انكهي

 هُذسخ شجكبد انحبسىة

 0 10 26 17 9 44 33 20 0 53 انؼذد

انُسجخ 

 %0 %19 %49 %32 %17 %83 %62 %38 %0 %100 انًئىيخ

انًجًىع 

 53 انكهي

 هُذسخ كهزثبئيخ

 67 17 33 54 28 102 40 131 41 130 انؼذد

 انُسجخ

 %39 %10 %19 %32 %22 %78 %23 %77 %24 %76 انًئىيخ

انًجًىع 

 171 انكهي

 هُذسخ انمىي انكهزثبئيخ وانزحكى

 3 17 40 49 23 78 20 89 8 101 انؼذد

انُسجخ 

 %3 %16 %37 %45 %23 %77 %18 %82 %7 %93 انًئىيخ

انًجًىع 

 109 انكهي

 هُذسخ انمذرح وانطبلخ انكهزثبئيخ

 5 7 6 4 ـــــ ـــــ 6 16 22 0 انؼذد

انُسجخ 

 %23 %32 %27 %18 ـــــ ـــــ %27 %73 %100 %0 انًئىيخ

انًجًىع 

 22 انكهي

 هُذسخ االرصبالد

 4 16 57 49 8 93 71 55 25 101 انؼذد

انُسجخ 

 %3 %13 %45 %39 %8 %92 %56 %44 %20 %80 انًئىيخ

انًجًىع 

 126 انكهي

وَيبدهُذسخ االرصبالد واالنكزز  

 8 5 16 21 2 3 14 36 45 5 انؼذد

انُسجخ 

 %16 %10 %32 %42 %40 %60 %28 %72 %90 %10 انًئىيخ

انًجًىع 

 50 انكهي

 هُذسخ ارصبالد وحبسىة

 3 17 10 10 4 28 22 18 8 32 انؼذد

انُسجخ 

 %8 %43 %25 %25 %13 %88 %55 %45 %20 %80 انًئىيخ

انًجًىع 

 40 انكهي

 هُذسخ صُبػيخ

 12 26 45 92 30 110 92 83 35 140 انؼذد

انُسجخ 

 %7 %15 %26 %53 %21 %79 %53 %47 %20 %80 انًئىيخ

انًجًىع 

 175 انكهي
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 انًسزىي انذليك/ انزخصصبد انهُذسيخ-رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 4جذول رلى ) 

 انزخصص

رىسيغ 

 انطهجخ

 انُىع االجزًبػي َىع انجبيؼخ
َىع انمجىل في 

 انجبيؼبد انزسًيخ
 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

 هُذسخ ييكبَيكيخ

 80 43 124 141 60 241 18 370 87 301 انؼذد

انُسجخ 

 %21 %11 %32 %36 %20 %79 %5 %95 %22 %78 انًئىيخ

انًجًىع 

 388 انكهي

 اَزبج واالدهُذسخ 

 0 3 21 14 3 35 0 38 0 38 انؼذد

انُسجخ 

 %0 %8 %55 %37 %8 %92 %0 %100 %0 %100 انًئىيخ

انًجًىع 

 38 انكهي

 هُذسخ ييكبرزوَكس

 4 12 29 45 10 55 25 65 25 65 انؼذد

انُسجخ 

 %4 %13 %32 %50 %15 %85 %28 %72 %28 %72 انًئىيخ

انًجًىع 

 90 انكهي

 وَيبدهُذسخ انكزز

 2 4 19 13 0 33 23 15 5 33 انؼذد

انُسجخ 

 %5 %11 %50 %34 %0 %100 %61 %39 %13 %87 انًئىيخ

انًجًىع 

 38 انكهي

 هُذسخ طجيخ

 4 15 30 25 14 37 43 31 23 51 انؼذد

انُسجخ 

 %5 %20 %41 %34 %27 %73 %58 %42 %31 %69 انًئىيخ

انًجًىع 

 74 انكهي

 هُذسخ انطيزاٌ

 2 2 8 12 6 18 6 18 0 24 انؼذد

انُسجخ 

 %8 %8 %33 %50 %25 %75 %25 %75 %0 %100 انًئىيخ

انًجًىع 

 24 انكهي

 هُذسخ ارىرزويُكس

 0 0 9 11 2 18 1 19 0 20 انؼذد

انُسجخ 

 %0 %0 %45 %55 %10 %90 %5 %95 %0 %100 انًئىيخ

انًجًىع 

 20 انكهي

 هُذسخ يسبحخ وجيىيبركس

 3 9 26 28 14 52 34 32 0 66 انؼذد

انُسجخ 

 %5 %14 %39 %42 %21 %79 %52 %48 %0 %100 انًئىيخ

انًجًىع 

 66 انكهي

 0 0 6 6 0 12 7 5 0 12 انؼذد انهُذسخ انجيئخ
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 انًسزىي انذليك/ انزخصصبد انهُذسيخ-رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 4جذول رلى ) 

 انزخصص

رىسيغ 

 انطهجخ

 انُىع االجزًبػي َىع انجبيؼخ
َىع انمجىل في 

 انجبيؼبد انزسًيخ
 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

انُسجخ 

 %0 %0 %50 %50 %0 %100 %58 %42 %0 %100 انًئىيخ

انًجًىع 

 12 انكهي

 هُذسخ انزؼذيٍ

 1 5 18 21 7 38 15 30 0 45 انؼذد

انُسجخ 

 %2 %11 %40 %47 %16 %84 %33 %67 %0 %100 انًئىيخ

انًجًىع 

 45 انكهي

 هُذسخ االد حزاريخ وانهيذرونكيخ

 0 2 10 18 4 26 3 27 0 30 انؼذد

انُسجخ 

 %0 %7 %33 %60 %13 %87 %10 %90 %0 %100 انًئىيخ

انًجًىع 

 30 انكهي

 هُذسخ يذَيخ/ طزق وجسىر

 2 28 50 56 8 128 33 103 0 136 انؼذد

انُسجخ 

 %1 %21 %37 %41 %6 %94 %24 %76 %0 %100 انًئىيخ

انًجًىع 

 136 انكهي

 هُذسخ انطبلخ

 4 13 30 30 12 51 25 52 14 63 انؼذد

انُسجخ 

 %5 %17 %39 %39 %19 %81 %32 %68 %18 %82 انًئىيخ

انًجًىع 

 77 انكهي

 انهُذسخ انجيىنىجيخ

 0 0 5 3 3 5 2 6 0 8 انؼذد

انُسجخ 

 %0 %0 %63 %38 %38 %63 %25 %75 %0 %100 انًئىيخ

انًجًىع 

 8 انكهي
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للتخصصـات   العامة للكفايات واملهازات واليتاجات  اإلتقاٌالصحيحة ليطب  لإلجاباتاملتوضطات اذتطابية  (2
، املعـدل  ت السمسيـة ىـوع القبـول يف ادتامعـا   حطب املتغريات) ىـوع ادتامعـة، اليـوع االجتنـاعي،      اهليدضية
 .الرتاكني(

ِ  ٚاملٗممماضات ايهفاٜمممات  اتكمممإايضمممرٝر١ يٓػمممب   يإلجابممماتاملتٛغمممطات اذتػممماب١ٝ    ناْممم ارتاصممم١  ْٚتاجمممات ايمممتعً

   (.3نُا يف ادتسٍٚ ضقِ ) ايسقٝلاملػت٣ٛ ادتاَع١ٝ ايهفا٠٤  اَترإاي  قٝػ  ببايتدضضات 

أٚ ايتركممل   اتكممإايضممرٝر١ يٓػممب   يإلجابممات١ٝ املتٛغممطات اذتػمماب  إٔيًطًبمم١  األٚيٝمم١ ايٓتمما٥خأظٗممطت 

 ( يف ختضمط ٖٓسغم١  %43.15 (َمٔ ايطايمب اَتالنٗما تطاٚذم  َما بم)       املتّٛقمع يًهفاٜمات ٚاملٗماضات ٚايٓتاجمات    

 . اْتاد ٚآالت %( يف ختضط ٖٓسغ26.64١ٚ ) ، اتٛتطٜٚٓهؼ

 انًسزىي انذليك -ذسيخانصحيحخ نكفبيبد انزخصصبد انهُ نإلجبثبد(> يزىسط انحسبثبد 5جذول رلى ) 

 انزخصص

 متوسط المتوسطات الحسابٌة%

انُسجخ 

 انؼبيخ

 انُىع االجزًبػي َىع انجبيؼخ
َىع انمجىل في 

 انجبيؼبد انزسًيخ
 انًؼذل انززاكًي

 جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ
جٌد 
 جدا

 ممتاز

هُذسخ ػًبرح / انؼًبرح/ 

هُذسخ يؼًبريخ واَظًخ 

 انجُبء

39.87% 32.08% 40.74% 39.86% 39.89% 40.57% 39.58% 33.59% 41.20% 43.31% 41.77% 

 %32.57 %30.93 %29.69 %30.75 %30.56 %30.49 %30.55 %30.50 ــــ %30.50 %30.50 هُذسخ كيًيبئيخ

 %38.53 %42.10 %42.72 %41.92 %40.33 %39.03 %41.90 %41.92 %49.07 %39.03 %41.93 هُذسخ صُبػيخ

 %31.10 %37.45 %31.35 %31.95 %32.84 %31.46 %32.94 %32.16 %34.04 %31.40 %32.18 هُذسخ ييكبَيكيخ

 ــــ %35.53 %37.50 ــــ ــــ %36.21 %36.21 ــــ ــــ %36.21 %36.21 هُذسخ صيذالَيخ وكيًيبئيخ

 %36.98 %36.97 %33.97 %32.36 %31.53 %35.60 %34.75 %33.95 %34.46 %33.46 %34.12 هُذسخ يذَيخ 

 %40.58 %37.50 %37.48 %31.07 %32.56 %38.36 %37.13 %35.06 ــــ %35.52 %35.52 هُذسخ يذَيخ/ طزق وجسىر

 ــــ %28.24 %34.75 %22.32 %26.23 %26.89 ــــ %26.54 ــــ %26.54 %26.54 هُذسخ اَزبج واالد

 %42.44 %43.44 %40.24 %36.12 %35.56 %38.91 %38.98 %41.25 %43.18 %38.54 %39.63 هُذسخ حبسىة

 ــــ %39.90 %37.83 %37.75 %43.59 %37.34 %37.55 %39.97 ــــ %38.45 %38.45 هُذسخ شجكبد انحبسىة

 %30.86 %41.48 %34.20 %33.06 %35.69 %31.42 %30.08 %34.13 %32.50 %33.94 %33.25 هُذسخ كهزثبئيخ

نكهزثبئيخ هُذسخ انمىي ا

 وانزحكى
 %43.24 %37.67 %29.79 %28.28 %32.46 %30.33 %29.40 %31.00 ــــ 30.69% 30.69%

هُذسخ انمذرح وانطبلخ 

 انكهزثبئيخ
 %35.00 %36.20 %31.49 %35.22 %33.48 %37.48 %32.63 %35.16 ــــ 34.48% 34.48%

 %35.44 %33.05 %30.15 %29.26 %28.70 %31.59 %28.88 %31.27 %34.95 %29.70 %30.53 هُذسخ انطبلخ

 %41.77 %39.18 %33.98 %31.55 %32.50 %32.99 %33.41 %34.66 %40.79 %32.35 %33.96 هُذسخ االرصبالد

هُذسخ االرصبالد 

 واالنكززوَيبد
30.13% 30.00% 30.15% 28.80% 33.51% 31.03% 28.37% 29.38% 29.19% 30.63% 33.86% 

سىةهُذسخ ارصبالد وحب  29.32% 28.92% 30.91% 26.82% 31.36% 28.94% 28.82% 27.96% 25.06% 32.45% 30.25% 

 %50.00 %40.25 %41.25 %36.65 %36.25 %38.33 %36.35 %40.31 %41.05 %37.33 %39.21 هُذسخ ييكبرزوَكس

ــــ %44.82 %41.76 %41.66 %44.12 %30.00 %43.85 ــــ %43.15 %43.15 هُذسخ ارىرزويُكس  ــــ 

 %36.25 %33.96 %35.01 %32.63 %34.44 %34.96 %33.62 %34.96 %32.00 %34.47 %34.15 هُذسخ انكززوَيبد
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 انًسزىي انذليك -ذسيخانصحيحخ نكفبيبد انزخصصبد انهُ نإلجبثبد(> يزىسط انحسبثبد 5جذول رلى ) 

 انزخصص

 متوسط المتوسطات الحسابٌة%

انُسجخ 

 انؼبيخ

 انُىع االجزًبػي َىع انجبيؼخ
َىع انمجىل في 

 انجبيؼبد انزسًيخ
 انًؼذل انززاكًي

 جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ
جٌد 
 جدا

 ممتاز

 %40.00 %39.75 %33.28 %30.44 %32.08 %35.94 %34.53 %33.11 %34.36 %32.93 %33.93 هُذسخ طجيخ

   %31.65 %33.50 %29.96 %29.57 %34.57 %25.94 %33.48 ــــ %31.57 %31.57 هُذسخ انطيزاٌ

 %46.22 %46.20 %38.02 %36.44 %38.67 %38.97 %37.84 %39.86 ــــ %38.82 %38.82 هُذسخ يسبحخ وجيىيبركس

 ــــ ــــ %45.50 %15.00 %30.83 %40.20 %41.25 %35.15 ــــ %36.68 %36.68 انهُذسخ انجيىنىجيخ

 ــــ ــــ %44.54 %34.73 ــــ %39.62 %37.91 %42.00 ــــ %39.62 %39.62 انهُذسخ انجيئخ

 %55.00 %40.20 %39.61 %33.33 %34.21 %42.33 %35.99 %37.59 ــــ %37.09 %37.09 هُذسخ انزؼذيٍ

هُذسخ االد حزاريخ 

 وانهيذرونكيخ
 ــــ %36.25 %36.48 %30.18 %32.58 %32.69 %30.00 %32.92 ــــ 32.63% 32.63%

 وتكيولوجيا املعلومات  علوو اذتاضوب ختصصات  .2

املتقدمني لتخصصـات علـوو اذتاضـوب وتكيولوجيـا املعلومـات   واليطـب املئويـة وفقـا   للنـتغري ات)ىـوع           الطلبة  أعداد (1
 املعدل الرتاكني(. ،ىوع القبول يف ادتامعات السمسية  ادتامعة، اليوع االجتناعي،

املػممت٣ٛ ايممسقٝل ارتمماظ بايهفاٜممات ٚاملٗمماضات   ايهفمما٠٤ ادتاَعٝمم١ الَترممإتكممسَٛا  ايممصٜٔبًممغ عممسز ايطًبمم١ 

(، 4ْٚتاجات ايتعًِ ارتاص١ بتدضضات عًّٛ اذتاغٛب ٚتهٓٛيٛجٝا املعًَٛات  نُما ٖمٛ َمب) يف ادتمسٍٚ ضقمِ)     

( طايبًا ٚطايبم١ً ، ٚبًغم  ايٓػمب١ امل٦ٜٛم١     292)عًِ اذتاغٛب  عسز َٔ ايطًب١ املتكسَ) يف ختضط أع٢ًبًغ   إش

ٌ %(،  ٚبًمغ   47ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يًحاَعات ارتاص١ )  ناْ%(، بُٝٓا 53يًحاَعات ايطمس١ٝ ) عمسز َمٔ ايطًبم١     أقم

 .يًحاَعات ارتاص١ %(100ٚبٓػب١ ١ٜٛ٦َ ) ( طالب، 3) ؾبهات ٚأَٔ املعًَٛات املتكسَ) يف ختضط

ذليك/ رخصصبد ػهىو انحبسىة وركُىنىجيب انًسزىي ان-رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 6جذول رلى )

 انًؼهىيبد

 انزخصص
رىسيغ 

 انطهجخ

 انُىع االجزًبػي َىع انجبيؼخ

َىع انمجىل في 

انجبيؼبد 

 انزسًيخ

 انًؼذل انززاكًي

 جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ
جٌد 
 جدا

 ممتاز

 شجكبد وايٍ انًؼهىيبد

 0 1 1 1 0 0 0 3 3 0 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىيخ
 %0 %33 %33 %33 ـــــــــــ ـــــــــــ 0% 100% 100% 0%

انًجًىع 

 انكهي
3 

 َظى يؼهىيبد حبسىثيخ

 12 31 69 119 52 90 110 121 89 142 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىيخ
61% 39% 52% 48% 63% 37% 57% 30% 13% 5% 

انًجًىع 

 انكهي
231 

 0 0 0 14 0 0 6 8 14 0 انؼذد ركُىنىجيب االَززَذ
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ذليك/ رخصصبد ػهىو انحبسىة وركُىنىجيب انًسزىي ان-رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 6جذول رلى )

 انًؼهىيبد

 انزخصص
رىسيغ 

 انطهجخ

 انُىع االجزًبػي َىع انجبيؼخ

َىع انمجىل في 

انجبيؼبد 

 انزسًيخ

 انًؼذل انززاكًي

 جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ
جٌد 
 جدا

 ممتاز

انُسجخ 

 انًئىيخ
 %0 %0 %0 %100 ـــــــــــ ـــــــــــ 43% 57% 100% 0%

انًجًىع 

 انكهي
14 

 شجكبد انحبسىة

 0 7 9 40 0 0 4 52 65 0 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىيخ
 %0 %13 %16 %71 ـــــــــــ ـــــــــــ 7% 93% 111% 0%

انًجًىع 

 انكهي
56 

 ػهى انحبسىة

 14 46 99 133 56 100 120 172 136 156 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىيخ
53% 47% 59% 41% 64% 36% 46% 34% 16% 5% 

انًجًىع 

 انكهي
292 

 ػهى انزسى انحبسىثي

 0 2 0 5 0 0 4 3 7 0 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىيخ
   %29 %0 %71 ـــــــــــ ـــــــــــ 57% 43% 100% 0%

انًجًىع 

 انكهي
7 

 انىسبئط انًزؼذدح َظى

 1 0 3 7 0 0 2 9 11 0 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىيخ
 %9 %0 %27 %64 ـــــــــــ ـــــــــــ 18% 82% 100% 0%

انًجًىع 

 انكهي
11 

 هُذسخ ثزيجيبد

 9 36 77 150 46 46 101 171 180 92 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىيخ
34% 66% 63% 37% 50% 50% 55% 28% 13% 3% 

انًجًىع 

 نكهيا
272 

 َظى يؼهىيبد اداريخ

   1 10 23 3 24 23 11 7 27 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىيخ
79% 21% 32% 68% 89% 11% 68% 29% 3% 0% 

انًجًىع 

 انكهي
34 

 اَظًخ يؼهىيبد االػًبل

 0 10 14 22 29 14 21 25 3 43 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىيخ
93% 7% 54% 46% 33% 67% 48% 30% 22% 0% 

 انًجًىع

 انكهي
46 
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ــاتاملتوضــطات اذتطــابية   (2 ــاٌالصــحيحة ليطــب   لإلجاب ــازات واليتاجــات العامــة   اإلتق ــات وامله  للكفاي
ىـوع القبـول يف     وفقا   للنتغري ات)ىوع ادتامعة، اليوع االجتنـاعي، لتخصصات علوو اذتاضوب وتكيولوجيا املعلومات 

 .املعدل الرتاكني( ،ادتامعات السمسية
ارتاص١  ْٚتاجات ايتعًِ ٚاملٗاضات ايهفاٜات  اتكإايضرٝر١ يٓػب  يإلجاباتػاب١ٝ املتٛغطات اذت  ناْ

نُا يف ادتسٍٚ ضقِ  ايسقٝلاملػت٣ٛ ادتاَع١ٝ ايهفا٠٤  اَترإاي  قٝػ  ببتدضضات عًّٛ اذتاغٛب ٚتهٓٛيٛجٝا 

(5).    

أٚ ايتركل يًهفاٜات   اتكإ ايضرٝر١ يٓػب يإلجاباتاملتٛغطات اذتػاب١ٝ  إٔيًطًب١  األٚي١ٝ ايٓتا٥خأظٗطت 

عًمممِ ايطغمممِ   %( يف ختضمممط52.33 (َمممٔ ايطايمممب اَتالنٗممما تطاٚذممم  َممما بممم)     املتّٛقمممعٚاملٗممماضات ٚايٓتاجمممات  

 . عًِ اذتاغٛب يف ختضط (%28.89، ٚ ) اذتاغٛبٞ

 انصحيحح نكفاياخ نتخصصاخ عهوو احلاسوب وتكُونوجيا املعهوياخ نإلجاتاخ(: يتوسط احلساتاخ 6جدول رقى) 

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابٌة%

النسبة 
 العامة

 النوع االجتماعً نوع الجامعة
نوع القبول فً 
 الجامعات الرسمٌة

 المعدل التراكمً

 جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خاص رسمً
جٌد 
 جدا  

 ممتاز

ــــــــــــ ــــــــــــ %33.61 %33.61 ـــــــــــــ %33.61 شجكبد وأيٍ انًؼهىيبد  ـــــــــ %20.51 %42.50 %37.50 ــــــــــــ 

 %37.12 %35.86 %30.43 %31.28 %34.18 %31.13 %31.10 %32.57 %32.32 %31.62 %31.86 َظى يؼهىيبد حبسىثُخ

 ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ %36.80 ــــــــــــ ــــــــــــ %40.34 %34.17 %36.80 ـــــــــــــ %36.80 ركُىنىجُب اإلَززَذ

 ـــــــــ %34.29 %38.99 %32.67 ــــــــــــ ــــــــــــ %31.18 %34.17 %34.04 ـــــــــــــ %33.92 شجكبد انحبسىة

 %37.82 %30.93 %29.05 %27.07 %31.59 %28.47 %28.52 %29.15 %29.08 %28.62 %28.89 ػهى انحبسىة 

ـــــــــــــ %52.33 ػهى انزسى انحبسىثٍ  ـــــــــ %56.25 ــــــــــ %50.75 ــــــــــــ ــــــــــــ 50.94% 54.17% 52.30% 

 %50.00 ـــــــــــ %40.68 %29.39 ــــــــــــ ــــــــــــ %37.84 %33.33 %34.11 ـــــــــــــ %34.11 َظى انىسبئظ انًزؼذدح

 %43.70 %36.57 %34.46 %29.56 %36.43 %29.91 %30.40 %33.49 %32.04 %32.85 %32.34 هُذسخ ثزيجُبد

 ـــــــــ %48.65 %32.91 %31.35 %36.97 %30.15 %30.28 %36.47 %37.50 %30.91 %32.29 َظى يؼهىيبد ادارَخ

 ـــــــــ %61.01 %53.44 %44.78 %52.19 %50.18 %51.74 %50.31 %42.86 %51.54 %50.97 أَظًخ يؼهىيبد األػًبل

 

 ختصصات علوو الصزاعة .3

ىـوع    واليطـب املئويـة وفقـا   للنـتغري ات)ىـوع ادتامعـة، اليـوع االجتنـاعي،         علوو الصزاعـة  أعداد الطلبة املتقدمني لتخصصات (1
 املعدل الرتاكني(. ،القبول يف ادتامعات السمسية

ايهفاٜممات ٚاملٗمماضات  تكممسَٛا الَترممإ ايهفمما٠٤ ادتاَعٝمم١ املػممت٣ٛ ايممسقٝل ارتمماظ ب     ايممصٜٔبًممغ عممسز ايطًبمم١  

بًممغ  أعًمم٢ عممسز َممٔ  إش(، 6نُمما ٖممٛ َممب) يف ادتممسٍٚ ضقممِ) ْٚتاجممات ايممتعًِ ارتاصمم١ بتدضضممات عًممّٛ ايعضاعمم١ 

، ٚبًغمم  ايٓػممب١ امل٦ٜٛمم١ يًحاَعممات  طايبممًا ٚطايبمم١ (70) عًممِ ٚتهٓٛيٛجٝمما ايغممصا٤  ايطًبمم١ املتكممسَ) يف ختضممط
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، ( طممالب3)ايٛقاٜمم١ ٚاملهافرمم١ املتهاًَمم١ َ) يف ختضممط ،  ٚبًممغ  أقممٌ عممسز َممٔ ايطًبمم١ املتكممس   (%100ايطمسٝمم١ )

 %(. 100ٚبًغ  ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يًحاَعات ايطمس١ٝ )

 انًسزىي انذليك/ رخصصبد ػهىو انشراػخ-انكفبءح انجبيؼيخ رمذيىا اليزحبٌ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 8جذول رلى )

 انزخصص
رىسيغ 

 انطهجخ

 بػيانُىع االجزً َىع انجبيؼخ
َىع انمجىل في 

 انجبيؼبد انزسًيخ
 انًؼذل انززاكًي

 جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ
جٌد 
 ممتاز جدا

 االراضٍ وانًُبِ وانجُئخ

 0 6 29 16 6 45 39 12 0 51 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 24% 76% 88% 12% 31% 57% 12% 0% 

انًجًىع 

 51 انكهٍ

ي/رزثخ ويُبح رزثخ ور

 وثُئخ/يزاػٍ و غبثبد

 0 1 2 8 1 10 8 3 0 11 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 27% 73% 91% 9% 73% 18% 9% 0% 

انًجًىع 

 11 انكهٍ

 الزصبد سراػٍ

 0 1 4 2 ــــــــ ــــــــ 0 7 7 0 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %0 %14 %57 %29 ــــــــ ــــــــ 0% 100% 100% 0%

انًجًىع 

 7 انكهٍ

 إدارحو االلزصبد انشراػٍ

 االػًبل انشراػُخ

 0 0 4 3 2 5 4 3 0 7 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ

100% 0% 43% 57% 71% 29% 43% 57% 0% 0% 

انًجًىع 

 7 انكهٍ

 انحُىاٍَ االَزبج

 11 10 11 21 2 25 6 47 26 27 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
51% 49% 89% 11% 93% 7% 40% 21% 19% 21% 

انًجًىع 

 53 انكهٍ

 اَزبج َجبرٍ

 15 1 5 18 10 29 17 22 0 39 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 56% 44% 74% 26% 46% 13% 3% 38% 

انًجًىع 

 39 انكهٍ

 اَزبج وولبَخ َجبد

 2 2 5 25 2 5 3 31 27 7 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
21% 79% 91% 9% 71% 29% 74% 15% 6% 6% 

جًىع انً

 34 انكهٍ

 2 6 18 26 15 4 29 23 33 19 انؼذد رغذَخ وحًُخ
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 انًسزىي انذليك/ رخصصبد ػهىو انشراػخ-انكفبءح انجبيؼيخ رمذيىا اليزحبٌ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 8جذول رلى )

 انزخصص
رىسيغ 

 انطهجخ

 بػيانُىع االجزً َىع انجبيؼخ
َىع انمجىل في 

 انجبيؼبد انزسًيخ
 انًؼذل انززاكًي

 جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ
جٌد 
 ممتاز جدا

انُسجخ 

 انًئىَخ
37% 63% 44% 56% 21% 79% 50% 35% 12% 4% 

انًجًىع 

 52 انكهٍ

 انغذاء ػهى وركُىنىجُب

 13 11 20 26 25 45 54 16 0 70 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 23% 77% 64% 36% 37% 29% 16% 19% 

ًىع انًج

 70 انكهٍ

 انىلبَخ انُجبرُخ

 0 0 2 6 6 2 4 4 0 8 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 50% 50% 25% 75% 75% 25% 0% 0% 

انًجًىع 

 8 انكهٍ

 انىلبَخ و انًكبفحخ انًزكبيهخ

 3 0 0 0 0 3 1 2 0 3 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 67% 33% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

انًجًىع 

 3 انكهٍ

رُسُك انًىالغ واَزبج 

 االسهبر

 0 0 2 5 3 4 7 0 0 7 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 0% 100% 57% 43% 71% 29% 0% 0% 

انًجًىع 

 7 انكهٍ

علوو لتخصصات   العامة للكفايات واملهازات واليتاجاتالصحيحة ليطب اإلتقاٌ   لإلجاباتاملتوضطات اذتطابية  (2

 .املعدل الرتاكني( ،ىوع القبول يف ادتامعات السمسية  ات)ىوع ادتامعة، اليوع االجتناعي،وفقا   للنتغري  الصزاعة

ٕ ايضمممرٝر١ يٓػممممب   يإلجابمممات املتٛغمممطات اذتػمممماب١ٝ  ناْممم    ِ   ٚاملٗمممماضات ايهفاٜمممات   اتكممما ارتاصمممم١  ْٚتاجمممات ايمممتعً

 (.    7قِ )نُا يف ادتسٍٚ ض ايسقٝلاملػت٣ٛ ادتاَع١ٝ اي  قٝػ  باَترإ ايهفا٠٤ بتدضضات عًّٛ 

ايضممرٝر١ يٓػممب اتكممإ  أٚ حتكممل ايهفاٜممات ٚاملٗمماضات     يإلجابمماتأظٗممطت ْتمما٥خ ايطًبمم١ إٔ املتٛغممطات اذتػمماب١ٝ    

يف  (%23.19، ٚ )الوقاٌةة النباتٌةة %( يف ختضط53.13 (َٔ ايطايب اَتالنٗا تطاٚذ  َا ب) املتّٛقعٚايٓتاجات 

 .اقتضاز ظضاعٞ ختضط
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انصحيحح نكفاياخ نتخصصاخ نإلجاتاخ (: يتوسط احلساتاخ7جدول رقى)  عهوو انزراعح 

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابٌة%

النسبة 
 العامة

 النوع االجتماعً نوع الجامعة
نوع القبول فً 
 المعدل التراكمً الجامعات الرسمٌة

 ممتاز جٌد جدا   جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خاص رسمً

 %45.00 %20.00 %36.43 %31.99 ــــــــ %35.39 %35.39 االراضٍ وانًُبِ وانجُئخ
35.96

% 
 ــــــــ 37.50% 34.64%

رزثخ وري/رزثخ ويُبح 

 وثُئخ/يزاػٍ و غبثبد
 %17.50 %42.68 %40.57 %39.83 ــــــــ 40.37% 40.37%

36.28
% 

 ــــــــ 46.15% 53.75%

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ %23.19 %23.19 ــــــــ %23.19 الزصبد سراػٍ
25.00

% 
 ــــــــ 24.32% 22.01%

االلزصبد انشراػٍ 
االػًبل  إدارحو

 انشراػُخ
 %30.38 %40.00 %32.70 %36.97 ــــــــ 34.53% 34.53%

30.25
% 

 ــــــــ 29.11% 46.25%

 %41.25 %38.69 %40.42 %31.93 %26.73 %38.88 %32.89 االَزبج انحُىاٍَ 
32.49

% 
33.25% 33.75% 32.56% 

 %29.85 %38.43 %40.84 %32.72 ــــــــ %36.24 %36.24 اَزبج َجبرٍ
36.36

% 
45.96% 50.00% 31.85% 

 %30.14 %34.16 %30.00 %32.36 %30.45 %38.71 %32.15 اَزبج وولبَخ َجبد
33.73

% 
28.93% 27.50% 25.00% 

 %42.42 %50.83 %38.35 %25.16 %26.26 %43.84 %32.51 رغذَخ وحًُخ
30.91

% 
30.76% 43.75% 35.00% 

 %41.04 %42.36 %43.62 %39.85 ــــــــ %42.82 %42.86 ػهى وركُىنىجُب انغذاء 
37.49

% 
43.34% 56.19% 41.50% 

 %53.33 %52.50 %51.25 %55.00 ــــــــ %53.13 %53.13 انىلبَخ انُجبرُخ
53.33

% 
 ــــــــ ــــــــ 52.50%

انىلبَخ و انًكبفحخ 

 نًزكبيهخا
 %37.27 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ %37.27 %40.00 %35.71 ــــــــ 37.27% 37.27%

رُسُك انًىالغ واَزبج 
 االسهبر

 %47.50 %38.75 %46.43 ــــــــ ــــــــ 46.43% 46.43%
46.00

% 
 ــــــــ ــــــــ 47.50%
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 لتخصصات الرتبوية .4

ىوع القبول ، اليوع االجتناعي، ىوع ادتامعةات)واليطب املئوية وفقا   للنتغري الرتبوية للتخصصاتتقدمني الطلبة امل أعداد (1
 .املعدل الرتاكني(، يف ادتامعات السمسية

ايهفمما٠٤ ادتاَعٝمم١ املػممت٣ٛ ايممسقٝل ارتمماظ بايهفاٜممات ٚاملٗمماضات      الَترممإتكممسَٛا  ايممصٜٔبًممغ عممسز ايطًبمم١   

عمسز َمٔ ايطًبم١     أعًم٢ بًغ   إش(، 8نُا ٖٛ َب) يف ادتسٍٚ ضقِ)الرتبوية تدضضات ْٚتاجات ايتعًِ ارتاص١ باي

  ناْمم%(، بُٝٓمما 59ٚبًغمم  ايٓػممب١ امل٦ٜٛمم١ يًحاَعممات ايطمسٝمم١ )  (، 656)َعًممِ صممف املتكممسَ) يف ختضممط 

ِ تهٓٛيٛجٝما اي  عسز َٔ ايطًب١ املتكمسَ) يف ختضمط   أقٌ%(،  ٚبًغ  41ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يًحاَعات ارتاص١ )  تعًمٝ

 %(.100(، ٚبًغ  ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يًحاَعات ارتاص١ )8)

 انًسزىي انذليك/ انزخصصبد انززثىيخ-انكفبءح انجبيؼيخ رمذيىا اليزحبٌ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ :جذول رلى )

 انزخصص
رىسيغ 

 انطهجخ

 َىع انجبيؼخ
انُىع 

 االجزًبػي
 انًؼذل انززاكًي َىع انمجىل

اجٌد جد جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ سًيخر  ممتاز 

 الزصبد يُشنٍ

 1 5 18 10 ـــــــــ 34 34 ـــــــــ ـــــــــ 34 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %3 %15 %53 %29 ـــــــــ %100 %100 ـــــــــ ـــــــــ 100%

انًجًىع 

 انكهٍ
34 

 االرشبد انُفسٍ

 76 112 164 131 128 262 367 116 93 390 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
81% 19% 24% 76% 67% 33% 27% 34% 23% 16% 

انًجًىع 

 انكهٍ
483 

 انززثُخ انخبصخ

 34 102 170 98 86 230 306 98 88 316 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
78% 22% 24% 76% 73% 27% 24% 42% 25% 8% 

انًجًىع 

 انكهٍ
404 

 انززثُخ انفُُخ

 0 7 10 5 ـــــــــ 22 20 2 ـــــــــ 22 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %0 %32 %45 %23 ـــــــــ %100 %91 %9 ـــــــــ 100%

انًجًىع 

 انكهٍ
22 

 انززثُخ انًهُُخ

 2 10 20 17 ـــــــــ 49 41 8 0 49 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %4 %20 %41 %35 ـــــــــ 100% 84% 16% 0% 100%

 انًجًىع

 انكهٍ
49 

 ـــــــــ 14 19 8 ـــــــــ 41 41 ـــــــــ ـــــــــ 41 انؼذد رزثُخ انطفىنخ انًجكزح
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 انًسزىي انذليك/ انزخصصبد انززثىيخ-انكفبءح انجبيؼيخ رمذيىا اليزحبٌ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ :جذول رلى )

 انزخصص
رىسيغ 

 انطهجخ

 َىع انجبيؼخ
انُىع 

 االجزًبػي
 انًؼذل انززاكًي َىع انمجىل

اجٌد جد جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ سًيخر  ممتاز 

انُسجخ 

 انًئىَخ
 ـــــــــ %34 %46 %20 ـــــــــ %100 %100 ـــــــــ ـــــــــ 100%

انًجًىع 

 انكهٍ
41 

 ركُىنىجُب انزؼهُى

ـــــــــ ـــــــــ 5 3 8 ـــــــــ انؼذد  2 3 2 1 

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %13 %25 %38 %25 ـــــــــ ـــــــــ %63 %38 %100 ـــــــــ

انًجًىع 

 انكهٍ
8 

 رَبض األطفبل

 56 40 70 54 32 159 212 8 29 191 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
87% 13% 4% 96% 83% 17% 25% 32% 18% 25% 

انًجًىع 

 انكهٍ
220 

ػهى انًكزجبد 

 بدوانًؼهىي

 2 8 11 6 4 4 19 8 19 8 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
30% 70% 30% 70% 50% 50% 22% 41% 30% 7% 

انًجًىع 

 انكهٍ
27 

 ػهى َفس

 19 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 3 16 11 8 0 19 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %100 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 16% 84% 58% 42% 0% 100%

انًجًىع 

 انكهٍ
19 

 يؼهى صف

 110 187 227 132 ـــــــــ 389 550 106 267 389 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %17 %29 %35 %20 ـــــــــ 100% 84% 16% 41% 59%

انًجًىع 

 انكهٍ
656 
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  للكفايـــات واملهـــازات واليتاجـــاتالعامـــة   اإلتقـــاٌالصـــحيحة ليطـــب  لإلجابـــاتاملتوضـــطات اذتطـــابية  (2
 .لرتبويةاللتخصصات 

ِ  ٚاملٗممماضات ايهفاٜمممات  تكمممإإايضمممرٝر١ يٓػمممب   يإلجابممماتاملتٛغمممطات اذتػممماب١ٝ    ناْممم ارتاصممم١  ْٚتاجمممات ايمممتعً

 .   (9)نُا يف ادتسٍٚ ضقِ  ايسقٝلاملػت٣ٛ ادتاَع١ٝ ايهفا٠٤  اَترإاي  قٝػ  ببايتدضضات ايرتب١ٜٛ 

أٚ ايتركممل يًهفاٜممات ٚاملٗمماضات     تكممإإيٓػممب ايضممرٝر١  يإلجابمماتاملتٛغممطات اذتػمماب١ٝ   إٔايطًبمم١  ْتمما٥خأظٗممطت 

%( 34.64، ٚ ) تطبٝم١ ايطفٛيم١ املبهمط٠    %( يف ختضمط 57.91 (َما بم)   تطاٚذم   َمٔ ايطايمب اَتالنٗما    املتّٛقعٚايٓتاجات 

 . االقتضاز املٓعيٞ يف ختضط
نإلجاتاخ(: يتوسط احلساتاخ 9جدول رقى)     انصحيحح نكفاياخ نهتخصصاخ انترتويح 

 التخصص

 وسط المتوسطات الحسابٌة%مت

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمً نوع القبول النوع االجتماعً نوع الجامعة

 ممتاز جٌد جدا   جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خاص رسمً

 %42.50 %38.69 %35.38 %30.46 ـــــــــ %34.64 %34.64 ـــــــــ ـــــــــ %34.64 %34.64 الزصبد يُشنٍ

 %44.14 %53.23 %46.41 %38.96 %45.78 %47.07 %47.38 %39.99 %43.53 %46.30 %45.62 رشبد انُفسٍاال

 %62.77 %63.66 %53.65 %48.77 %53.80 %54.47 %57.85 %49.18 %57.86 %55.12 %55.74 انززثُخ انخبصخ

 ـــــــــ %60.79 %43.97 %40.50 ـــــــــ %48.52 %48.49 %48.75 ـــــــــ %48.52 %48.52 انززثُخ انفُُخ

 %50.00 %51.01 %38.32 %38.35 ـــــــــ %41.41 %42.24 %37.19 ـــــــــ %41.41 %41.41 انززثُخ انًهُُخ

رزثُخ انطفىنخ 

 انًجكزح
 ـــــــــ %62.43 %60.66 %43.40 ـــــــــ %57.91 %57.91 ـــــــــ ـــــــــ 57.91% 57.91%

 %45.00 %52.50 %34.45 %38.75 ـــــــــ ـــــــــ %40.70 %42.50 %41.38 ـــــــــ %41.38 ُىركُىنىجُب انزؼه

 %56.19 %63.44 %58.52 %50.60 %55.86 %53.79 %57.29 %45.08 %59.08 %56.51 %56.85 رَبض األطفبل

 %70.00 %68.79 %54.08 %54.43 %47.17 %70.44 %61.24 %56.15 %60.11 %58.81 %59.72 ػهى انًكزجبد

 %36.06 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ %28.57 %37.46 %38.13 %33.23 ـــــــــ %36.06 %36.06 ػهى َفس

 %53.31 %56.23 %48.86 %43.71 ـــــــــ %50.67 %51.71 %45.22 %54.80 %47.81 %50.67 يؼهى صف
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 العلوو الطبية والطبية املطاىدة ختصصات  .5

طلبة املتقدمني لتخصصات العلوو الطبية والطبية املطاىدة واليطـب املئويـة وفقـا   للنتغريات)ىـوع ادتامعـة،      أعداد ال (1
 املعدل الرتاكني(. ،ىوع القبول يف ادتامعات السمسية ،ىوع القبول يف ادتامعات السمسية اليوع االجتناعي،

٣ٛ ايممسقٝل ارتمماظ بايهفاٜممات ٚاملٗمماضات  تكممسَٛا الَترممإ ايهفمما٠٤ ادتاَعٝمم١ املػممت  ايممصٜٔبًممغ عممسز ايطًبمم١ 

 إش(، 10ْٚتاجات ايمتعًِ ارتاصم١ بتدضضمات ايعًمّٛ ايطبٝم١ ٚايطبٝم١ املػماْس٠ نُما ٖمٛ َمب) يف ادتمسٍٚ ضقمِ)            

، ٚبًغ  ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يًحاَعمات   طايبًا ٚطايب١( 964) ايطب بًغ  أع٢ً عسز َٔ ايطًب١ املتكسَ) يف ختضط 

 ، )( طمايب 2)عًمّٛ طمب األغمٓإ املػماْس٠      عسز َٔ ايطًبم١ املتكمسَ) يف ختضمط    (، ٚبًغ  أقٌ%100ايطمس١ٝ )

 .(100%ٚبًغ  ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يًحاَعات ايطمس١ٝ )

انؼهىو انطجيخ  انًسزىي انذليك/ رخصصبد-رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍألػذاد انطهجخ  (>انُست انًئىيخ96جذول رلى )

 وانطجيخ انًسبَذح

 صصانزخ
رىسيغ 

 انطهجخ

 َىع انجبيؼخ
انُىع 

 االجزًبػي

َىع انمجىل في 

 انجبيؼبد انزسًيخ
 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

 الطب

 140 333 360 131 779 185 379 585 0 964 انؼذد

انُسجخ 

 %15 %35 %37 %14 %81 %19 %39 %61 %0 %100 انًئىيخ

انًجًىع 

 964 انكهي

ػهىو طت األسُبٌ 

 انًسبَذح

 0 1 0 1 1 1 2 0 0 2 انؼذد

انُسجخ 

 %0 %50 %0 %50 %50 %50 %100 %0 %0 %100 انًئىيخ

انًجًىع 

 2 انكهي

ركُىنىجيب صُبػخ 

 األسُبٌ

 0 0 2 3 4 1 2 3 0 5 انؼذد

انُسجخ 

 %0 %0 %40 %60 %80 %20 %40 %60 %0 %100 انًئىيخ

انًجًىع 

 5 انكهي

 االسعاف والطوارىء

 3 4 8 6 14 7 4 17 0 21 انؼذد

انُسجخ 

 %14 %19 %38 %29 %67 %33 %19 %81 %0 %100 انًئىيخ

انًجًىع 

 21 انكهي

  مختبرات طبٌة

 11 39 24 22 50 25 79 17 21 75 انؼذد

انُسجخ 

 %11 %41 %25 %23 %67 %33 %82 %18 0.2188 0.7813 انًئىيخ

انًجًىع 

 96 انكهي

 48 53 102 104 69 88 208 99 150 157 انؼذد التمرٌض
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انؼهىو انطجيخ  انًسزىي انذليك/ رخصصبد-رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍألػذاد انطهجخ  (>انُست انًئىيخ96جذول رلى )

 وانطجيخ انًسبَذح

 صصانزخ
رىسيغ 

 انطهجخ

 َىع انجبيؼخ
انُىع 

 االجزًبػي

َىع انمجىل في 

 انجبيؼبد انزسًيخ
 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

انُسجخ 

 %16 %17 %33 %34 %44 %56 %68 %32 %49 %51 انًئىيخ

انًجًىع 

 307 انكهي

 الصٌدلة

 86 145 195 215 77 33 422 219 531 110 انؼذد

انُسجخ 

 %13 %23 %30 %34 %70 %30 %66 %34 %83 %17 انًئىيخ

انًجًىع 

 641 انكهي

 دكتور فً الصٌدلة

 6 13 28 25 44 28 55 17 0 72 انؼذد

انُسجخ 

 %8 %18 %39 %35 %61 %39 %76 %24 %0 %100 انًئىيخ

انًجًىع 

 72 انكهي

 تكنولوجٌا االشعة   

 0 3 7 9 16 3 9 10 0 19 انؼذد

انُسجخ 

 %0 %16 %37 %47 0.8421 0.1579 %47 %53 %0 %100 انًئىيخ

انًجًىع 

 19 انكهي

 سمع ونطق

 0 2 8 5 10 3 13 2 2 13 انؼذد

انُسجخ 

 0 %13 %53 %33 %77 %23 %87 %13 %13 %87 انًئىيخ

انًجًىع 

 15 انكهي

  العالج الطبٌعً

 0 0 3 3 4 2 2 4 0 6 انؼذد

انُسجخ 

 %0 %0 %50 %50 %67 %33 %33 %67 %0 %100 انًئىيخ

انًجًىع 

 6 انكهي

ب والجراحة الط
 البٌطرٌة

 0 0 0 11 5 6 2 9 0 11 انؼذد

انُسجخ 

 %0 %0 %0 %100 %45 %55 %18 %82 %0 %100 انًئىيخ

انًجًىع 

 11 انكهي

التغذٌة السرٌرٌة 
 والحمٌات

 1 2 3 3 0 4 9 0 5 4 انؼذد

انُسجخ 

 %11 %22 %33 %33 %0 %100 1 0 %56 %44 انًئىيخ

انًجًىع 

 9 انكهي

 ٌةتحالٌل طب

 0 18 9 15 32 10 34 8 0 42 انؼذد

انُسجخ 

 %0 %43 %21 %36 %76 %24 %81 %19 %0 %100 انًئىيخ
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انؼهىو انطجيخ  انًسزىي انذليك/ رخصصبد-رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍألػذاد انطهجخ  (>انُست انًئىيخ96جذول رلى )

 وانطجيخ انًسبَذح

 صصانزخ
رىسيغ 

 انطهجخ

 َىع انجبيؼخ
انُىع 

 االجزًبػي

َىع انمجىل في 

 انجبيؼبد انزسًيخ
 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

انًجًىع 

 42 انكهي

 العالح الوظٌفً

 0 0 4 6 8 2 7 3 0 10 انؼذد

انُسجخ 

 %0 %0 %40 %60 %80 %20 %70 %30 %0 %100 انًئىيخ

انًجًىع 

 10 انكهي

 مختبرات طبٌة 

 8 37 26 25 48 27 79 17 21 75 انؼذد

انُسجخ 

         %64 %36 %82 %18 %22 %78 انًئىيخ

انًجًىع 

 96 انكهي

 علم البصرٌات

 0 0 0 4 3 1 4 0 0 4 انؼذد

انُسجخ 

 %0 %0 %0 %100 %75 %25 %100 %0 %0 %100 انًئىيخ

انًجًىع 

 4 انكهي
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العلوو لتخصصات  للكفايات واملهازات واليتاجاتالعامة اٌ  الصحيحة ليطب اإلتق لإلجاباتاملتوضطات اذتطابية  (2

املعدل  ،ىوع القبول يف ادتامعات السمسية  ، اليوع االجتناعي،ىوع ادتامعةوفقا   للنتغري ات) الطبية والطبية املطاىدة

 ..الرتاكني(
ارتاص١ بايتدضضات  ات ايتعًِْٚتاج ٚاملٗاضات تكإ  ايهفاٜاتإايضرٝر١ يٓػب  يإلجاباتاملتٛغطات اذتػاب١ٝ ناْ  

 .(11)نُا يف ادتسٍٚ ضقِ  ايسقٝلاملػت٣ٛ ادتاَع١ٝ اي  قٝػ  باَترإ ايهفا٠٤ ايعًّٛ ايطب١ٝ ٚايطب١ٝ  

ايضممرٝر١ يٓػممب إتكممإ  أٚ ايتركممل يًهفاٜممات ٚاملٗمماضات    يإلجابمماتأظٗممطت ايٓتمما٥خ األٚيٝمم١ يًطًبمم١ إٔ املتٛغممطات اذتػمماب١ٝ   

 يف ختضمط  (%32.66)، ٚ   االغمعاف ٚايطمٛاض٤٣   يف ختضمط  (%51.32) يطايب اَتالنٗا تطاٚذ  َا بَٞٔ ا املتّٛقعٚايٓتاجات 

 . األغٓإ تهٓٛيٛجٝا صٓاع١

  انعهوو انطثيح وانطثيح املساَدج انصحيحح نكفاياخ نهتخصصاخ نإلجاتاخ(: يتوسط احلساتاخ 11جدول رقى)

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابٌة%

النسبة 
 العامة

 النوع االجتماعً نوع الجامعة
نوع القبول فً 

 الجامعات الرسمٌة
 المعدل التراكمً

 ممتاز جٌد جدا   جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خاص رسمً

 %35.45 %42.08 %42.89 %42.24 %41.74 ـــــــــ %41.81 %41.81 الطب
39.60

% 
43.66% 50.05% 

ػهىو طت األسُبٌ 

 انًسبَذح
 ـــــــــ %28.21 ـــــــــ %43.59 %43.59 %28.21 %35.90 ـــــــــ ـــــــــ 35.90% 35.90%

 ركُىنىجُب صُبػخ

 األسُبٌ
 %29.17 %40.00 %27.73 %40.00 %27.73 ـــــــــ 32.66% 32.66%

37.97
% 

 ـــــــــ ـــــــــ

 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ %37.11 %34.45 %45.00 %37.11 ـــــــــ ـــــــــ %37.11 %37.11 علم البصرٌات

 %51.32 %51.32 االسعاف والطوارىء
 ـــــــــ

49.70% 58.13% 55.20% 48.32% 42.35% 
51.44

% 
54.62%   

 ـــــــــ

 %32.85 %36.00 %37.50 %38.24 %40.51 ـــــــــ %38.67 %38.67  تحالٌل طبٌة
39.55

% 
ـــــــــ 46.08%  

 %32.64 %34.87 %44.23 %43.14 %45.15 %39.31 %44.67 %43.50  مختبرات طبٌة
45.02

% 
48.96% 55.56% 

 %36.90 %41.87 %37.16 %39.42 %38.84 %39.47 %39.06 %39.24 التمرٌض
40.32

% 
43.31% 37.38% 

 %37.76 %36.51 %25.97 %32.72 %38.33 ـــــــــ %34.44 %34.44  العالج الوظٌفً
31.12

% 
 ـــــــــ ـــــــــ

 %43.72 %54.45 %62.25 %49.11 %45.03 %49.82 %56.37 %47.72 الصٌدلة
46.02

% 
50.65% 60.30% 

 %36.82 %42.09 %38.75 %41.34 %39.53 ـــــــــ %40.91 %40.91 دكتور فً الصٌدلة
41.85

% 
44.89% 55.83% 

شؼخركُىنىجُب األ  %27.65 %31.65 %37.50 %31.18 %34.18 ـــــــــ 32.76% 32.76% 
36.29

% 
 ـــــــــ 50.00%

 %39.17 %45.96 %37.50 %41.92 %49.37 %45.00 %43.84 %42.90 سمع ونطق
41.58

% 
 ـــــــــ 58.75%

 %31.36 %37.97 %37.50 %32.50 %37.58 ـــــــــ %35.86 %35.86  العالج الطبٌعً
40.34

% 

 ـــــــــ ـــــــــ

 ـــــــــ ـــــــــ

الطب والجراحة 
 البٌطرٌة

 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 50.80% 46.23% 54.6% 50.00% 50.97% 50.80% 50.80% 50.80%

التغذٌة السرٌرٌة 
 والحمٌات

 %38.22 ـــــــــ %48.05 %45.92 ـــــــــ 44.28% 48.05% 45.92%
42.06

% 
70.69% 64.29% 
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 )املتقدمني لالمتحاٌ باللغة العسبية(   األعنالو اإلدازيةالعلوو ختصصات  .6

)املتقدمني لالمتحاٌ باللغـة العسبيـة(   واليطـب املئويـة      األعنالو اإلدازيةأعداد الطلبة املتقدمني لتخصصات العلوو  (1
 املعدل الرتاكني(.، ل يف ادتامعات السمسيةىوع القبووفقا   للنتغري ات)ىوع ادتامعة، اليوع االجتناعي، 

تكممسَٛا الَترممإ ايهفمما٠٤ ادتاَعٝمم١ املػممت٣ٛ ايممسقٝل ارتمماظ بايهفاٜممات ٚاملٗمماضات        ايممصٜٔبًممغ عممسز ايطًبمم١   

ٍ ٚ اإلزاض١ْٜٚتاجات ايتعًِ ارتاص١ بتدضضات ايعًّٛ  )املتكمسَ) يالَترمإ بايًغم١ ايعطبٝم١(  نُما ٖمٛ        األعُما

( طايبًا ٚطايب١ً 1080)احملاغب١ بًغ  أع٢ً عسز َٔ ايطًب١ املتكسَ) يف ختضط إش(، 12) َب) يف ادتسٍٚ ضقِ

%(،  ٚبًغ  65%(، بُٝٓا ناْ  ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يًحاَعات ارتاص١ )35، ٚبًغ  ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يًحاَعات ايطمس١ٝ )

امل٦ٜٛممم١ يًحاَعمممات  ، ٚبًغممم  ايٓػمممب١( طمممالب8)املػتؿمممفٝات  إزاض٠ أقمممٌ عمممسز َمممٔ ايطًبممم١ املتكمممسَ) يف ختضمممط

 (.%100) ارتاص١

انًسزىي انذليك/ رخصصبد انؼهىو اإلداريخ واألػًبل -رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 94جذول رلى )

 )انًزمذييٍ ناليزحبٌ ثبنهغخ انؼزثيخ(

 انزخصص
رىسيغ 

 انطهجخ

 َىع انجبيؼخ
انُىع 

 االجزًبػي

في  َىع انمجىل

 انجبيؼبد انزسًيخ
 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

 الزصبد انًبل واألػًبل

 20 10 25 15 10 50 46 24 10 60 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
86% 14% 34% 66% 83% 17% 21% 36% 14% 29% 

انًجًىع 

 انكهٍ
70 

 يسزشفُبد إدارح

 ذدانؼ
 0 1 3 4 ــــــ ــــــ 3 5 8 0

انُسجخ 

 انًئىَخ

 %0 %13 %38 %50 ــــــ ــــــ 38% 63% 100% 0%

انًجًىع 

 انكهٍ
8 

 رسىَك

 29 25 41 108 8 01 35 168 155 48 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
24% 76% 83% 17% 83% 17% 53% 20% 12% 14% 

انًجًىع 

 انكهٍ
203 

  إدارح

 اػًبل

 83 97 165 287 51 199 284 348 372 260 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
41% 59% 55% 45% 77% 23% 45% 26% 15% 13% 

انًجًىع 

 انكهٍ

 
 

632 

 179 178 299 424 147 230 365 715 703 377 انؼذد نًحبسجخا
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انًسزىي انذليك/ رخصصبد انؼهىو اإلداريخ واألػًبل -رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 94جذول رلى )

 )انًزمذييٍ ناليزحبٌ ثبنهغخ انؼزثيخ(

 انزخصص
رىسيغ 

 انطهجخ

 َىع انجبيؼخ
انُىع 

 االجزًبػي

في  َىع انمجىل

 انجبيؼبد انزسًيخ
 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

انُسجخ 

 انًئىَخ
35% 65% 66% 34% 61% 39% 39% 28% 16% 17% 

انًجًىع 

 انكهٍ
1080 

هىيبد يحبسجُخَظى يؼ  

 2 32 55 41 14 95 68 62 21 109 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
84% 16% 48% 52% 87% 13% 32% 42% 25% 2% 

انًجًىع 

 انكهٍ
130 

ػبيخ إدارح  

 45 1 2 9 21 25 23 34 11 46 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
81% 19% 60% 40% 54% 46% 16% 4% 2% 79% 

انًجًىع 

 انكهٍ
57 

 ويصزفُخ ػهىو يبنُخ

 47 57 122 182 30 129 194 214 249 159 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
39% 61% 52% 48% 81% 19% 45% 30% 14% 12% 

انًجًىع 

 انكهٍ
408 

 
 َظى يؼهىيبد ادارَخ

 

 38 50 105 108 30 128 146 155 143 158 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
52% 48% 51% 49% 82% 18% 36% 35% 17% 13% 

جًىع انً

 انكهٍ
301 

 إدارحرخطُظ و

 انًشبرَغ

 0 4 14 10 3 25 15 13 0 28 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 46% 54% 89% 11% 36% 50% 14% 0% 

انًجًىع 

 انكهٍ
28 

 
انًحبسجخ ولبَىٌ 

 األػًبل

 

 انؼذد
49 0 20 29 39 10 20 21 4 4 

انُسجخ 

 انًئىَخ

100% 0% 41% 59% 80% 20% 41% 43% 8% 8% 

انًجًىع 

 انكهٍ

 
 

09 

 انزًىَم
 انؼذد

30 4 8 26 19 11 14 13 6 1 

انُسجخ 

 انًئىَخ

88% 12% 24% 76% 63% 37% 41% 38% 18% 3% 
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انًسزىي انذليك/ رخصصبد انؼهىو اإلداريخ واألػًبل -رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 94جذول رلى )

 )انًزمذييٍ ناليزحبٌ ثبنهغخ انؼزثيخ(

 انزخصص
رىسيغ 

 انطهجخ

 َىع انجبيؼخ
انُىع 

 االجزًبػي

في  َىع انمجىل

 انجبيؼبد انزسًيخ
 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

انًجًىع 

 انكهٍ
40 

انشحٍ وانزخهُص إدارح  

 انؼذد
20 0 15 5 

17 4 
1 16 2 1 

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 75% 25% 86% 16% 5% 80% 10% 5% 

ع انًجًى

 انكهٍ
20 

 السٌاحٌة/عربً دار اإل

 انؼذد
30 23 36 17 25 5 22 17 13 1 

انُسجخ 

 انًئىَخ

57% 43% 68% 32% 83% 17% 42% 32% 25% 2% 

انًجًىع 

 انكهٍ
64 

 يصبرف اساليُخ

 انؼذد
 1 5 8 8 ــــــ ــــــ 11 11 22 0

انُسجخ 

 انًئىَخ
0% 100% 50% 50% 

 ــــــ ــــــ
36% 36% 23% 5% 

انًجًىع 

 انكهٍ
22 

انًكبرت  إدارح

 وانًؼهىيبد

 انؼذد

25 0 6 19 23 2 15 6 4 0 

انُسجخ 

 انًئىَخ

100% 0% 24% 76% 92% 8% 60% 24% 16% 0% 

انًجًىع 

 انكهٍ
56 
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ــاتاملتوضــطات اذتطــابية   (2 ــاٌ    لإلجاب ــازات واليتاجــات  الصــحيحة ليطــب اإلتق ــات وامله  العامــة للكفاي
 تقدمني لالمتحاٌ باللغة العسبية(.)امل األعنالو اإلدازيةو لتخصصات العلو

ارتاص١  ْٚتاجات ايتعًِ ٚاملٗاضات تكإ  ايهفاٜاتإايضرٝر١ يٓػب  يإلجاباتاملتٛغطات اذتػاب١ٝ ناْ  

ادتاَع١ٝ اي  قٝػ  باَترإ ايهفا٠٤ ()املتكسَ) يالَترإ بايًغ١ ايعطب١ٝ األعُاٍٚ اإلزاض١ٜبايتدضضات ايعًّٛ 

  .(13نُا يف ادتسٍٚ ضقِ ) ايسقٝلاملػت٣ٛ 
ايضمممرٝر١ يٓػمممب إتكمممإ  أٚ ايتركمممل   يإلجابممماتيًطًبممم١ إٔ املتٛغمممطات اذتػممماب١ٝ   األٚيٝممم١ ايٓتممما٥خأظٗمممطت 

انشححٍ  إدارح %( يف ختضمط 53.64(َٔ ايطايب اَتالنٗا تطاٚذم  َما بم)    املتّٛقعيًهفاٜات ٚاملٗاضات ٚايٓتاجات 

 . احملاغب١ طيف ختض (%28.74، ٚ )وانزخهيص

 تانهغح انعرتيح( واالعًال )املتقديني ناليتحاٌ ادارجانصحيحح نكفاياخ ختصصاخ اإل نإلجاتاخاحلساتاخ  (: يتوسط35جدول رقى)  

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابٌة%

النسبة 
 العامة

 النوع االجتماعً نوع الجامعة
نوع القبول فً 
 المعدل التراكمً الجامعات الرسمٌة

 ممتاز جٌد جدا   جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خاص رسمً

 %44.05 %39.10 %42.28 %42.14 %42.22 %42.82 %42.79 %41.34 %40.83 %42.51 %42.29 الزصبد انًبل واألػًبل

ـــــــــ %55.00 %54.17 %44.37 ـــــــــ ـــــــــ %48.74 %50.00 %49.52 ـــــــــ %49.52 يسزشفيبد إدارح  

 %46.02 %48.12 %46.59 %43.11 %43.17 %45.54 %48.14 %44.17 %44.82 %44.98 %44.83 رسىيك

 %43.32 %49.23 %43.83 %39.85 %42.10 %42.02 %43.72 %42.03 %43.46 %41.89 %42.72 اػًبل إدارح

 %30.77 %31.04 %28.33 %27.24 %26.49 %28.72 %28.51 %28.87 %28.63 %29.07 %28.74 نًحبسجخا

 %55.00 %47.69 %44.18 %36.78 %57.50 %43.52 %43.55 %41.97 %42.36 %42.85 %42.79 يؼهىيبد يحبسجيخ َظى

 %42.15 %30.00 %30.67 %32.82 %41.03 %39.52 %43.38 %37.65 %32.27 %42.15 %40.05 ػبيخ إدارح

 %44.12 %44.01 %36.49 %34.48 %37.42 %36.59 %36.10 %38.81 %37.11 %38.24 %37.56 ػهىو يبنيخ ويصزفيخ

 %36.06 %35.38 %35.94 %30.92 %30.77 %32.51 %32.13 %35.97 %38.06 %30.55 %34.10 َظى يؼهىيبد اداريخ

 ـــــــــ %51.25 %44.62 %30.90 %40.52 %40.76 %42.67 %38.37 ـــــــــ %40.68 %40.68 انًشبريغ إدارحو رخطيط

 ولبَىٌ انًحبسجخ

 األػًبل
 %43.13 %43.59 %38.83 %34.29 %37.19 %37.84 %38.22 %36.95 ـــــــــ 37.70% 37.70%

 %58.97 %43.35 %44.71 انزًىيم
 

42.65% 46.40% 40.00% 40.04% 46.02% 53.14% 42.50% 

المكاتب  إدارة
 والمعلومات

 ـــــــــ %28.33 %30.20 %20.97 %26.67 %23.28 %23.96 %20.51 ـــــــــ 23.42% 23.42%

 %65.79 %65.00 %53.45 %22.50 %51.52 %53.96 %57.50 %52.35 ـــــــــ %53.64 %53.64 انشحٍ وانزخهيص إدارح

 %42.50 %40.62 %40.44 %40.48 %43.03 %37.50 %40.06 %40.77 %41.20 %40.08 %40.54 السٌاحٌة/ عربً دارةاإل

 %47.50 %57.42 %44.97 %47.32 %52.36 %44.23 %48.40 %47.92 %48.16 ـــــــــ %48.16 اسالييخ يصبرف
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 العلوو اإلدازية واألعنال )املتقدمني لالمتحاٌ باللغة اإلجنليصية(   ختصصات  .7

 أعداد الطلبة املتقدمني لتخصصات  العلوو اإلدازية واألعنال )املتقدمني لالمتحـاٌ باللغـة اإلجنليصيـة(   واليطـب املئويـة      (1
 ، املعدل الرتاكني(.ىوع القبول يف ادتامعات السمسيةوفقا   للنتغريات )ىوع ادتامعة، اليوع االجتناعي، 

تكممسَٛا الَترممإ ايهفمما٠٤ ادتاَعٝمم١ املػممت٣ٛ ايممسقٝل ارتمماظ بايهفاٜممات ٚاملٗمماضات        ايممصٜٔبًممغ عممسز ايطًبمم١   

َ) يالَترمإ بايًغم١ اإلجنًٝعٜم١(  نُما     ْٚتاجات ايتعًِ ارتاص١ بتدضضات  ايعًّٛ اإلزاض١ٜ ٚاألعُاٍ )املتكمس 

( طايبممًا 556) احملاغممب١ بًممغ  أعًمم٢ عممسز َممٔ ايطًبمم١ املتكممسَ) يف ختضممط    إش(، 14ٖممٛ َممب) يف ادتممسٍٚ ضقممِ)  

%(، بُٝٓمما ناْمم  ايٓػممب١ امل٦ٜٛمم١ يًحاَعممات ارتاصمم١     66ٚطايبمم١ً ، ٚبًغمم  ايٓػممب١ امل٦ٜٛمم١ يًحاَعممات ايطمسٝمم١ )    

ٍ   إزاض٠ب١ املتكسَ) يف ختضط %(،  ٚبًغ أقٌ عسز َٔ ايط34ً) ، ٚبًغم  ايٓػمب١   ( طمالب 3) ْعِ ٚؾمبهات األعُما

 %(.  100) ارتاص١امل١ٜٛ٦ يًحاَعات 

انًسزىي انذليك/ نزخصصبد انؼهىو اإلداريخ واألػًبل )انًزمذييٍ -رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 96جذول رلى )

 غخ اإلَجهيشيخ(ناليزحبٌ ثبنه

 انزخصص
رىسيغ 

 انطهجخ

 انُىع االجزًبػي َىع انجبيؼخ

َىع انمجىل في 

انجبيؼبد 

 انزسًيخ

 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

 الزصبد انًبل واألػًبل

 2 22 49 73 71 75 92 54 0 146 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 37% 63% 51% 49% 50% 

34
% 

15% 1% 

انًجًىع 

 انكهٍ
146 

 رسىَك

 3 12 16 28 30 21 29 30 8 51 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
86% 14% 51% 49% 41% 59% 47% 

27
% 

20% 5% 

انًجًىع 

 انكهٍ
59 

اػًبل إدارح  

 10 63 77 113 75 70 147 116 118 145 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
55% 45% 44% 56% 48% 52% 43% 

29
% 

24% 4% 

انًجًىع 

 انكهٍ
263 

 انًحبسجخ

 190 218 152 241 315 186 370 انؼذد
17
1 

138 57 

انُسجخ 

 انًئىَخ
66.5% 33.5% 56.7% 43.3% 41% 59% 34.2% 

30.
8% 

24.8% 10.3% 

انًجًىع 

 انكهٍ

 
 
 

556 
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انًسزىي انذليك/ نزخصصبد انؼهىو اإلداريخ واألػًبل )انًزمذييٍ -رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 96جذول رلى )

 غخ اإلَجهيشيخ(ناليزحبٌ ثبنه

 انزخصص
رىسيغ 

 انطهجخ

 انُىع االجزًبػي َىع انجبيؼخ

َىع انمجىل في 

انجبيؼبد 

 انزسًيخ

 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

 ػهىو ادارَخ

 34 0 2 7 0 0 27 16 43 0 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %79 %0 %5 %16 ـــــــــــ ــــــــــ 63% 37% 100% 0%

انًجًىع 

 انكهٍ
43 

ػبيخ إدارح  

 1 3 16 49 55 14 45 24 0 69 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 35% 65% 20% 80% 71% 

23
% 

4% 1% 

انًجًىع 

 انكهٍ
69 

 ػهىو يبنُخ ويصزفُخ

 7 10 46 59 35 79 62 60 8 114 انؼذد

انُسجخ 

 ًئىَخان
93% 7% 49% 51% 69% 31% 48% 

38
% 

8% 6% 

انًجًىع 

 انكهٍ
122 

 َظى يؼهىيبد ادارَخ

 0 7 26 24 44 3 36 21 10 47 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
82% 18% 37% 63% 6% 94% 42% 

46
% 

12% 0% 

انًجًىع 

 انكهٍ
57 

 ػهىو نىجسزُخ

 43 2 2 11 0 0 30 28 58 0 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %74 %3 %3 %19 ـــــــــــ ــــــــــ 52% 48% 100% 0%

انًجًىع 

 انكهٍ
58 

األػًبل وانزجبرح 

 اإلنكززوَُخ

 1 1 6 20 0 0 7 21 28 0 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %71 ـــــــــــ ــــــــــ 25% 75% 100% 0%

21
% 

4% 4% 

انًجًىع 

 انكهٍ
28 

انًخبطز إدارح  

 0 6 23 34 4 50 29 34 9 54 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
86% 14% 54% 46% 93% 7% 54% 

37
% 

10% 0% 

انًجًىع 

 انكهٍ
63 

 ػهىو نىجسزُخ

 43 2 2 11 0 0 29 29 58 0 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %74 %3 %3 %19 ـــــــــــ ــــــــــ 50% 50% 100% 0%

انًجًىع 

 انكهٍ
58 
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انًسزىي انذليك/ نزخصصبد انؼهىو اإلداريخ واألػًبل )انًزمذييٍ -رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 96جذول رلى )

 غخ اإلَجهيشيخ(ناليزحبٌ ثبنه

 انزخصص
رىسيغ 

 انطهجخ

 انُىع االجزًبػي َىع انجبيؼخ

َىع انمجىل في 

انجبيؼبد 

 انزسًيخ

 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

َظى وشجكبد  إدارح

 األػًبل

 0 0 1 2 0 0 1 2 3 0 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %67 ـــــــــــ ــــــــــ 33% 67% 100% 0%

33
% 

0% 0% 

انًجًىع 

 انكهٍ
3 

 رًىَم

 2 16 12 15 32 3 18 27 10 35 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
78% 22% 60% 40% 9% 91% 33% 

27
% 

36% 4% 

انًجًىع 

 انكهٍ
45 

 فُبدق إدارح

 12 4 13 51 4 27 11 38 18 31 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
63% 37% 78% 22% 87% 13% 39% 

27
% 

8% 24% 

انًجًىع 

 انكهٍ
49 

 انزسىَك االكززوٍَ

 1 3 2 7 0 0 8 5 13 0 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %54 ـــــــــــ ــــــــــ 62% 38% 100% 0%

15
% 

23% 8% 

انًجًىع 

 انكهٍ
13 

 َمم ثحزٌ

 0 2 1 3 0 6 0 6 0 6 انؼذد

ُسجخ ان

 انًئىَخ
100% 0% 100% 0% 100% 0% 50% 

17
% 

33% 0% 

انًجًىع 

 انكهٍ
6 
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ــاتاملتوضــطات اذتطــابية   (2 ــاٌ    لإلجاب ــازات واليتاجــات  الصــحيحة ليطــب اإلتق ــات وامله  العامــة للكفاي
 لتخصصات  العلوو اإلدازية واألعنال )املتقدمني لالمتحاٌ باللغة اإلجنليصية( .

ِ  ٚاملٗمممماضات  تكممممإ  ايهفاٜممممات إايضممممرٝر١ يٓػممممب   يإلجابمممماتاب١ٝ املتٛغممممطات اذتػمممم ناْمممم   ارتاصمممم١   ْٚتاجممممات ايممممتعً

ادتاَعٝم١  اي  قٝػ  باَترإ ايهفما٠٤   يالَترإ بايًغ١ اإلجنًٝع١ٜ(  بايتدضضات  ايعًّٛ اإلزاض١ٜ ٚاألعُاٍ )املتكسَ)

 (.    15نُا يف ادتسٍٚ ضقِ ) ايسقٝلاملػت٣ٛ 

ايضرٝر١ يٓػمب إتكمإ  أٚ ايتركمل يًهفاٜمات      يإلجاباتإٔ املتٛغطات اذتػاب١ٝ  أظٗطت ايٓتا٥خ األٚي١ٝ يًطًب١

، ٚ  عًمممّٛ ازاضٜممم١%( يف ختضمممط 54.17(َمممٔ ايطايمممب اَتالنٗممما تطاٚذممم  َممما بممم) املتّٛقمممعٚاملٗممماضات ٚايٓتاجمممات 

 . احملاغب١ %( يف ختضط28.41)

تخصصاخ انعهوو اإلاداريح واألعًال )املتقديني انصحيحح نكفاياخ نتخصصاخ ن نإلجاتاخ(: يتوسط احلساتاخ 37جدول رقى)

 ناليتحاٌ تانهغح اإلجنهيزيح(

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابٌة%

النسبة 
 العامة

 النوع االجتماعً نوع الجامعة
نوع القبول فً 
 الجامعات الرسمٌة

 المعدل التراكمً

 ممتاز جٌد جدا   جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خاص رسمً

زصبد انًبل واألػًبلال  %61.25 %40.63 %35.84 %29.52 %35.91 %34.95 %34.90 %31.86 ـــــــ 33.76% 33.76% 

 %60.56 %50.42 %49.53 %43.29 %45.83 %42.39 %46.18 %49.10 %53.88 %42.38 %47.48 اػًبل إدارح

 %47.50 %35.00 %33.17 %30.50 %31.66 %31.15 %32.45 %29.91 ـــــــ %31.56 %31.56 انؼبيخ دارحاإل

 ـــــــ %25.36 %31.90 %29.54 %31.94 %33.33 %26.87 %35.57 %41.88 %27.60 %30.10 َظى يؼهىيبد اداريخ

األػًبل وانزجبرح 

 اإلنكززوَيخ
 %50.00 %44.74 %44.58 %32.70 ـــــــ ـــــــ %35.25 %36.67 %36.31 ـــــــ 36.31%

 ـــــــ %44.49 %36.14 %30.86 %30.00 %29.17 %33.51 %34.48 %43.73 %32.27 %34.03 انًخبطز إدارح

 %37.62 %29.25 %27.13 %26.19 %29.28 %30.66 %28.74 %28.15 %29.15 %27.96 %28.41 انًحبسجخ

َظى وشجكبد  إدارح

 األػًبل
 ـــــــ ـــــــ %30.77 %30.00 ـــــــ ـــــــ %27.50 %31.65 ـــــــ 30.25% 30.25%

 %54.05 %42.30 %40.68 %40.31 %39.20 %45.83 %42.88 %40.92 %48.69 %39.77 %41.69 رًىيم

 %64.17 %52.29 %49.37 %35.29 %42.39 %43.73 %44.27 %43.89 %51.25 %42.94 %44.08 انزسىيك

 %37.12 %38.16 %25.33 %32.35 ـــــــ ـــــــ %37.31 %34.32 %35.86 ـــــــ %35.86 ػهىو نىجسزيخ

 ـــــــــــــــــــ %62.82 %41.03 %23.58 ـــــــ %40.36 ــــــــ %40.36 ـــــــ %40.36 %40.36 َمم ثحزي  

 %50.00 %42.57 %36.68 %28.83 %33.77 %33.88 %34.62 %33.63 %36.48 %33.96 %34.13 ػهى يبنيخ ويصزفيخ

 %55.46 ـــــــ %62.03 %45.71 ـــــــ ـــــــ %53.06 %56.04 %54.17 ـــــــ %54.17 علوم ادارٌة 

 %44.21 %34.38 %29.47 %31.52 ــــــــ %30.82 %34.97 %34.22 %40.28 %30.82 %34.35 فنادق إدارة

 %60.00 %52.63 %51.28 %48.38 ــــــــ ـــــــ %55.66 %43.00 %50.69 ـــــــ %50.69 التسوٌق االلكترونً
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 ختصص القاىوٌ .8

ىوع القبول يف أعداد الطلبة املتقدمني لتخصص القاىوٌ  واليطب املئوية وفقا   للنتغري ات)ىوع ادتامعة، اليوع االجتناعي،  (1
 املعدل الرتاكني(. ادتامعات السمسية

ِ      ايممصٜٔبًممغ عممسز ايطًبمم١    تكممسَٛا الَترممإ ايهفمما٠٤ ادتاَعٝمم١ ارتمماظ بايهفاٜممات ٚاملٗمماضات ْٚتاجممات ايممتعً

%(، بُٝٓمما ناْمم  66( طايبممًا ٚطايبمم١، ٚبًغمم  ايٓػممب١ امل٦ٜٛمم١ يًممصنٛض َممِٓٗ ) 457ارتاصمم١ بتدضممط ايكممإْٛ )

(، ٚعًم٢ ادتاَعمات ارتاصم١    %55) ٦َٜٛم١  َٛظع) ع٢ً ادتاَعات ايطمس١ٝ بٓػمب١ %(، 34) ْاثايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يإل

( 30%( َكبممٍٛ، ٚ )%34تؿممهٌ  )عممسالتِٗ ايرتانُٝمم١ ناْمم  امل٦ٜٛمم١ ملٓػممب اي( عًُمما إٔ 45%) ٦َٜٛمم١ بٓػممب١

 (.16.  ٚشيو نُا ٖٛ َب) يف ادتسٍٚ ضقِ)( ممتاظ15%( جٝس جسًا، ٚ )21%جٝس،ٚ )

 انًسزىي انذليك/رخصص انمبَىٌ-رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 98جذول رلى )

 انزخصص

رىسيغ 

 انطهجخ

 يانُىع االجزًبػ َىع انجبيؼخ
َىع انمجىل في 

 انجبيؼبد انزسًيخ
 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

 انمبَىٌ

 70 95 138 154 30 220 156 301 207 250 انؼذد

انُسجخ 

 %15 %21 %30 %34 %12 %88 %34 %66 %45 %55 انًئىيخ

انًجًىع 

 انكهي
457 
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وفقـا     القاىوٌ لتخصص   كفايات واملهازات واليتاجاتالالصحيحة ليطب اتقاٌ   لإلجاباتتوضطات اذتطابية امل  (2

 .املعدل الرتاكني( ىوع القبول يف ادتامعات السمسية، اليوع االجتناعي، ىوع ادتامعةللنتغري ات)

ِ   اتٚاملٗماض  ايضمرٝر١ يٓػمب اتكمإ  ايهفاٜمات     يإلجابمات املتٛغمطات اذتػماب١ٝ   ناْم    ارتاصم١ بتدضمط    ْٚتاجمات ايمتعً

ايسقٝل يف ادتاَعات ايطمس١ٝ ٚارتاص١ ٚيس٣ نمٌ َمٔ ايمصنٛض    املػت٣ٛ ادتاَع١ٝ اي  قٝػ  باَترإ ايهفا٠٤  ايكإْٛ

 (.17نُا يف ادتسٍٚ ضقِ ) ٚذػب ف٦ات املعسٍ ايرتانُٞ اإلْاثٚ
ايضرٝر١ يٓػب اتكإ  أٚ  اباتيإلجأظٗطت املرؾطات األٚي١ٝ يٓتا٥خ ايطًب١ إٔ املتٛغطات اذتػاب١ٝ 

بًغ   إش%(، 43.93َٔ ايطايب اَتالنٗا يف ختضط ايكإْٛ ) املتّٛقعحتكل ايهفاٜات ٚاملٗاضات ٚايٓتاجات 

ادتاَعات ارتاص١ ٚ(، 44.21%ادتاَعات ايطمس١ٝ )ايضرٝر١ يٓػب  يإلجاباتاملتٛغطات اذتػاب١ٝ 

(%42.83) . 

 انصحيحح نكفاياخ ختصص انقاَوٌ خنإلجاتا(: يتوسط احلساتاخ 39جدول رقى)

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابٌة%

 النسبة العامة

 النوع االجتماعً نوع الجامعة
نوع القبول فً 
 المعدل التراكمً الجامعات الرسمٌة

 ممتاز جٌد جدا   جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خاص رسمً

 %50.72 %44.44 %45.40 %39.26 %65.94 %66.47 %43.42 %44.19 %42.83 %44.21 %5;.65 انمبَىٌ
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 العلووختصصات  .9

واليطب املئوية وفقا   للنتغريات)ىوع ادتامعة، اليـوع   الطبيعية واألضاضية  أعداد الطلبة املتقدمني لتخصصات العلوو (1
 ، املعدل الرتاكني(.ىوع القبول يف ادتامعات السمسيةاالجتناعي، 

تكممسَٛا الَترممإ ايهفمما٠٤ ادتاَعٝمم١ املػممت٣ٛ ايممسقٝل ارتمماظ بايهفاٜممات ٚاملٗمماضات        ٔايممصٜبًممغ عممسز ايطًبمم١   

بًمغ  أعًم٢ عمسز َمٔ ايطًبم١       إش(، 18ْٚتاجات ايتعًِ ارتاص١ بتدضضات ايعًّٛ نُا ٖٛ َب) يف ادتمسٍٚ ضقمِ)  

(، 83%١ )( طايبممًا ٚطايبمم١ً ، ٚبًغمم  ايٓػممب١ امل٦ٜٛمم١ يًحاَعممات ايطمسٝمم  294)ايطٜاعممٝاتاملتكممسَ) يف ختضممط 

(،  ٚبًممغ  أقممٌ عممسز َممٔ ايطًبمم١ املتكممسَ) يف ختضممط    17%بُٝٓمما ناْمم  ايٓػممب١ امل٦ٜٛمم١ يًحاَعممات ارتاصمم١ )  

 .( 100%، ٚبًغ  ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يًحاَعات ايطمس١ٝ )( طالب5برط١ٜ  )االذٝا٤ اي
 نًسزىي انذليك/ رخصصبد انؼهىو انطجيؼيخ واألسبسيخا-رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ :9جذول رلى )

 انزخصص
رىسيغ 

 انطهجخ

 َىع انجبيؼخ
انُىع 

 االجزًبػي

َىع انمجىل في 

انجبيؼبد 

 انزسًيخ

 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

 األحٌاء

 18 8 32 45 18 73 85 18 12 91 انؼذد

نُسجخ ا

 انًئىيخ
88% 12% 17% 83% 80% 20% 44% 31% 8% 17% 

انًجًىع 

 103 انكهي

 علو م االرض

 3 5 16 28 4 48 34 18 0 52 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىيخ
100% 0% 35% 65% 92% 8% 54% 31% 10% 6% 

انًجًىع 

 52 انكهي

 رمُيبد/ ركُىنىجيب حيىيخ

 0 3 13 19 0 28 27 8 7 28 انؼذد

 انُسجخ

 انًئىيخ
80% 20% 23% 77% 100% 0% 54% 37% 9% 0% 

انًجًىع 

 انكهي
35 

  رمُيبد حيىيخ وهُذسخ وراثيخ

 1 2 1 6 2 8 6 4 0 10 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىيخ
100% 0% 40% 60% 80% 20% 60% 10% 20% 10% 

انًجًىع 

 انكهي
10 

 انكيًيبء

 21 31 52 91 34 144 124 71 17 178 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىيخ
91% 9% 36% 64% 81% 19% 47% 27% 16% 11% 

انًجًىع 

 انكهي
195 

 فيشيبء طجيخ حيىيخ

 0 2 2 6 0 10 8 2 0 10 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىيخ
100% 0% 20% 80% 100% 0% 60% 20% 20% 0% 
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 نًسزىي انذليك/ رخصصبد انؼهىو انطجيؼيخ واألسبسيخا-رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ :9جذول رلى )

 انزخصص
رىسيغ 

 انطهجخ

 َىع انجبيؼخ
انُىع 

 االجزًبػي

َىع انمجىل في 

انجبيؼبد 

 انزسًيخ

 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

انًجًىع 

 انكهي
10 

 ثيئخ سبحهيخ

 0 3 1 2 1 5 6 0 0 6 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىيخ
100% 0% 0% 100% 83% 17% 33% 17% 50% 0% 

انًجًىع 

 انكهي
6 

 ػهىو جُبئيخ

 0 1 4 1 1 5 1 5 0 6 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىيخ
100% 0% 83% 17% 83% 17% 17% 67% 17% 0% 

انًجًىع 

 انكهي
6 

 جيىنىجيب وثيئخ 

 0 4 8 3 0 15 12 3 0 15 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىيخ
100% 0% 20% 80% 

100% 0% 
20% 53% 27% 0% 

انًجًىع 

 انكهي
15 

 انزيبضيبد 

 44 46 97 107 50 193 200 94 51 243 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىيخ
83% 17% 32% 68% 79% 21% 36% 33% 16% 15% 

انًجًىع 

 انكهي
294 

 انفيشيبء 

 16 9 46 63 7 111 91 43 16 118 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىيخ
88% 12% 32% 68% 94% 6% 47% 34% 7% 12% 

انًجًىع 

 انكهي
134 

 االحصاء

 0 1 8 14 0 23 17 6 0 23 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىيخ
100% 0% 26% 74% 100% 0% 61% 35% 4% 0% 

انًجًىع 

 انكهي
23 

 ػهى انحبسىة

 15 0 0 0 1 14 12 3 0 15 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىيخ
100% 0% 20% 80% 93% 7% 0% 0% 0% 100% 

انًجًىع 

 انكهي
15 

 ىيبد حبسىثيخَظى يؼه

 15 2 2 0 2 17 12 7 0 19 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىيخ
100% 0% 37% 63% 89% 11% 0% 11% 11% 79% 

انًجًىع 

 انكهي
19 

 االحيبء انجحزيخ

 0 4 1 0 1 4 4 1 0 5 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىيخ
100% 0% 20% 80% 80% 20% 0% 20% 80% 0% 

انًجًىع 

 5 انكهي
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ــاتلإلاملتوضــطات اذتطــابية   (2 ــاٌ    جاب ــازات واليتاجــات  الصــحيحة ليطــب اإلتق ــات وامله  العامــة للكفاي
 للتخصصات العلوو .

ِ   ٚاملٗماضات  تكمإ  ايهفاٜمات  إايضرٝر١ يٓػب  يإلجاباتاملتٛغطات اذتػاب١ٝ ناْ   ارتاصم١ بتدضضمات    ْٚتاجمات ايمتعً

 (.19ضقِ )نُا يف ادتسٍٚ  ايسقٝلاملػت٣ٛ ادتاَع١ٝ باَترإ ايهفا٠٤ اي  قٝػ  ايعًّٛ 
ايضرٝر١ يٓػمب إتكمإ  أٚ ايتركمل يًهفاٜمات ٚاملٗماضات       يإلجاباتأظٗطت ايٓتا٥خ األٚي١ٝ يًطًب١ إٔ املتٛغطات اذتػاب١ٝ 

، ٚ  تكٓٝممات ذٜٝٛمم١ ٖٚٓسغمم١ ٚضاثٝمم١  (يف ختضممط %48.60َممٔ ايطايممب اَتالنٗمما تطاٚذمم  َمما بمم))     املتّٛقممعٚايٓتاجممات 

 . ٓعِ َعًَٛات ذاغٛب١ٝ( يف ختضض%26.89)

 انصحيحح نكفاياخ نتخصصاخ انعهوو انطثيعيح واألساسيح نإلجاتاخ(: يتوسط احلساتاخ ;3دول رقى)ج

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابٌة%

النسبة 
 العامة

 النوع االجتماعً نوع الجامعة
نوع القبول فً 
الجامعات 
 الرسمٌة

 المعدل التراكمً

 ممتاز د جدا  جٌ جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خاص رسمً

 %35.22 %41.53 %39.61 %33.60 %33 %37 %36.38 %36.44 %34.60 %36.75 %36.39 األحٌاء

 ــــــــــ %63.33 %48.82 %38.56 ــــــــــ %42 %42.95 %49.84 %49.64 %43.19 %44.50 رمُيبد/ ركُىنىجيب حيىيخ

تقنٌات حٌوٌة وهندسة 
 %67.50 %37.97 %55.00 %47.86 %62 %45 %47.70 %50.00 ــــــــــ %48.60 %48.60 وراثٌة

 %39.06 %39.66 %35.76 %33.34 %33 %37 %36.41 %34.18 %32.20 %36.09 %35.61 الكٌمٌاء

 ــــــــــ %52.50 %35.00 %31.25 %26 %46 %42.50 ــــــــــ ــــــــــ %42.50 %42.50 بٌئة ساحلٌة

 ــــــــــ %35.00 %33.96 %25.00 %26 %34 %37.50 %31.66 ــــــــــ %32.64 %32.64 علوم جنائٌة

 %57.50 %51.00 %44.36 %30.02 %41 %38 %40.15 %34.08 ــــــــــ %38.04 %38.04 علوم ارض وبٌئة

 ــــــــــ %53.25 %44.44 %31.35 ــــــــــ %44 %45.42 %38.98 ــــــــــ %44.12 %44.12 جٌولوجٌا وبٌئة

 %29.17 %32.67 %29.52 %28.23 %32 %32 %29.46 %29.46 %28.02 %29.86 %29.46 رٌاضٌاتال

 ــــــــــ %49.38 %41.03 ــــــــــ %37 %51 %49.38 %41.03 ــــــــــ %47.74 %47.74 احٌاء بحرٌة

 %32.23 %36.41 %31.19 %29.93 %33 %32 %30.45 %32.40 %32.83 %30.84 %31.08 الفٌزٌاء

 ــــــــــ %37.18 %26.39 %26.58 ــــــــــ %28 %28.25 %30.38 ــــــــــ %28.68 %28.68 فٌزٌاء طبٌة حٌوٌة

 ــــــــــ %45.00 %43.44 %39.82 ــــــــــ %41 %41.91 %39.58 ــــــــــ %41.30 %41.30 االحصاء

 %29.40 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ %24 %30 %30.56 %24.79 ــــــــــ %29.40 %29.40 ػهى انحبسىة

 %24.39 %42.50 %29.11 ــــــــــ %30 %26 %21.23 %37.21 ــــــــــ %26.89 %26.89 َظى يؼهىيبد حبسىثيخ

 

 االجتناعية  صصات التخ .10

، اليـوع االجتنـاعي،   ةىوع ادتامعواليطب املئوية وفقا   للنتغري ات)   االجتناعيةللتخصصات الطلبة املتقدمني  أعداد (1
 .، املعدل الرتاكني(ىوع القبول يف ادتامعات السمسية

تكممسَٛا الَترممإ ايهفمما٠٤ ادتاَعٝمم١ املػممت٣ٛ ايممسقٝل ارتمماظ بايهفاٜممات ٚاملٗمماضات    ايممصٜٔبًممغ عممسز ايطًبمم١ 

ٔ بًمغ  أعًم٢ عمسز َم     إش(، 20ْٚتاجات ايتعًِ ارتاص١ بايتدضضات االجتُاع١ٝ نُا ٖمٛ َمب) يف ادتمسٍٚ ضقمِ)    
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( طايبممًا ٚطايبمم١ً ، ٚبًغمم  ايٓػممب١ امل٦ٜٛمم١ يًحاَعممات   58) عًِ ادتطميمم١ ٚاالحنممطافايطًبمم١ املتكممسَ) يف ختضضمم 

، ٚبًغممم  طمممالب( 8) سضاغمممات يف ايتُٓٝممم١%(،  ٚبًمممغ  أقمممٌ عمممسز َمممٔ ايطًبممم١ املتكمممسَ) يف ختضض100ايطمسٝممم١ )

 %(.100ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يًحاَعات ارتاص١ )

 انًسزىي انذليك/ نهزخصصبد االجزًبػيخ-رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍيخ ألػذاد انطهجخ (>انُست انًئى46جذول رلى )

 انزخصص
رىسيغ 

 انطهجخ

 انُىع االجزًبػي َىع انجبيؼخ

َىع انمجىل في 

انجبيؼبد 

 انزسًيخ

 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

 الجرٌمة واالنحراف علم

 0 19 23 16 0 58 18 40 0 58 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 69% 31% 100% 0% 28% 40% 33% 0% 

انًجًىع 

 انكهٍ
58 

 دراسات فً التنمٌة

 1 2 3 2 ـــــــ ـــــــ 7 1 8 0 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %13 %25 %38 %25 ـــــــ ـــــــ 88% 13% 100% 0%

ىع انًجً

 انكهٍ
8 

 علم االجتماع

 20 9 6 7 15 27 34 8 0 42 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 19% 81% 64% 36% 17% 14% 21% 48% 

انًجًىع 

 انكهٍ

 
42 

 

 الخدمة االجتماعٌة

 0 15 19 10 0 44 28 16 0 44 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 36% 64% 100% 0% 23% 43% 34% 0% 

انًجًىع 

 ٍانكه
44 

 انؼًم االجزًبػٍ

 5 11 7 5 16 7 55 1 1 55 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
111% 1% 1% 111% 45% 58% 9% 45% 61% 9% 

انًجًىع 

 انكهٍ
55 

 ػهى اجزًبع وخذيخ اجزًبػُخ

 1 9 15 17 0 46 44 5 1 49 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
111% 1% 16% 86% 91% 11% 00% 41% 54% 4% 

انًجًىع 

 انكهٍ
49 
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للتخصصـات   العامة للكفايات واملهـازات واليتاجـات  الصحيحة ليطب اإلتقاٌ   لإلجاباتاملتوضطات اذتطابية  (2
 االجتناعية .

ارتاصمممم١  ْٚتاجممممات ايممممتعًِ ٚاملٗمممماضات تكممممإ  ايهفاٜمممماتإايضممممرٝر١ يٓػممممب  يإلجابمممماتاملتٛغممممطات اذتػمممماب١ٝ ناْمممم  

 (.21نُا يف ادتسٍٚ ضقِ ) ايسقٝلاملػت٣ٛ اَع١ٝ ادتاي  قٝػ  باَترإ ايهفا٠٤  بايتدضضات االجتُاع١ٝ

ايضمممرٝر١ يٓػمممب إتكمممإ  أٚ ايتركمممل   يإلجابممماتأظٗمممطت ايٓتممما٥خ األٚيٝممم١ يًطًبممم١ إٔ املتٛغمممطات اذتػممماب١ٝ   

ايعُممٌ  %( يف ختضممط53.41(َممٔ ايطايممب اَتالنٗمما تطاٚذمم  َمما بمم)    املتّٛقممعيًهفاٜممات ٚاملٗمماضات ٚايٓتاجممات  

 . عًِ ادتطمي١ ٚاالحنطاف ختضطيف  (%27.59، ٚ ) االجتُاعٞ

 انصحيحح نكفاياخ انتخصصاخ االجتًاعيح نإلجاتاخ(: يتوسط احلساتاخ 43جدول رقى)

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابٌة%

النسبة 
 العامة

 النوع االجتماعً نوع الجامعة
نوع القبول فً 
 المعدل التراكمً الجامعات الرسمٌة

 ممتاز جٌد جدا   جٌد مقبول از  مو عادي أنثى ذكر خاص رسمً

 ـــــــ %32.06 %26.36 %24.41 ـــــــ %27.69 %29.15 %27.03 ـــــــ %27.69 %27.69 علم الجرٌمة واالنحراف

 %57.50 %41.77 %30.83 %31.25 ـــــــ ـــــــ %39.07 %22.50 %36.99 ـــــــ %36.99 دراسات فً التنمٌة

 %43.99 %66.02 %58.16 %45.13 %52.77 %49.95 %52.56 %44.16 ـــــــ %50.96 %50.96 علم االجتماع

 ـــــــ %44.54 %34.89 %32.41 ـــــــ %37.61 %38.88 %35.39 ـــــــ %37.61 %37.61 االجتماعٌة الخدمة

 %56.25 %56.98 %49.82 %33.33 %51.62 %56.99 %53.41 ـــــــ ـــــــ %53.41 %53.41 انؼًم االجزًبػي

ػهى اجزًبع وخذيخ 

 %67.50 %48.19 %46.35 %41.89 %41.88 %45.77 %44.53 %50.00 ـــــــ %45.37 %45.37 اجزًبػيخ
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 اآلداب  ختصصات  (11

ىـوع  أعداد الطلبة املتقدمني ختصصـات اآلداب واليطـب املئويـة وفقـا   للنـتغري ات)ىـوع ادتامعـة، اليـوع االجتنـاعي،           (1
 ، املعدل الرتاكني(.معات السمسيةالقبول يف ادتا

تكممسَٛا الَترممإ ايهفمما٠٤ ادتاَعٝمم١ املػممت٣ٛ ايممسقٝل ارتمماظ بايهفاٜممات ٚاملٗمماضات        ايممصٜٔبًممغ عممسز ايطًبمم١   

بًمغ  أعًم٢ عمسز َمٔ ايطًبم١       إش(، 22ْٚتاجات ايتعًِ ارتاص١ بتدضضات اآلزاب نُا ٖٛ َب) يف ادتمسٍٚ ضقمِ)  

%(، 67( طايبمًا ٚطايبم١ً ، ٚبًغم  ايٓػمب١ امل٦ٜٛم١ يًحاَعمات ايطمسٝم١ )       510) ايًغم١ ايعطبٝم١   املتكسَ) يف ختضط

 %(،  ٚبًممغ  أقممٌ عممسز َممٔ ايطًبمم١ املتكممسَ) يف ختضممط     33بُٝٓمما ناْمم  ايٓػممب١ امل٦ٜٛمم١ يًحاَعممات ارتاصمم١ )     

 %(.100، ٚبًغ  ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يًحاَعات ايطمس١ٝ )طالب( 3)  ايفًػف١

 انًسزىي انذليك/ رخصصبد اآلداة-رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍانطهجخ  (>انُست انًئىيخ ألػذاد44جذول رلى )

 انزخصص
رىسيغ 

 انطهجخ

 انُىع االجزًبػي َىع انجبيؼخ
َىع انمجىل في 

 انجبيؼبد انزسًيخ
 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

 انهغخ انؼزثُخ

 98 120 165 127 50 290 372 138 170 340 دانؼذ

انُسجخ 

 انًئىَخ
67% 33% 27% 73% 85% 15% 25% 32% 24% 19% 

انًجًىع 

 انكهٍ
510 

 انجغزافُب

 61 47 55 55 40 175 106 112 3 215 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
99% 1% 51% 49% 81% 19% 25% 25% 22% 28% 

انًجًىع 

 انكهٍ
218 

 ػهىو سُبسُخ

 25 27 35 41 52 68 60 68 8 120 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
94% 6% 53% 47% 57% 43% 32% 27% 21% 20% 

انًجًىع 

 انكهٍ
128 

 انفهسفخ

 1 0 1 1 2 1 3 0 0 3 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 0% 100% 33% 67% 33% 33% 0% 33% 

انًجًىع 

 انكهٍ
3 

انًكزجبد  إدارح

 وانًؼهىيبد

 0 16 54 57 0 56 65 17 1 59 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
111% 1% 56% 76% 90% 5% 49% 44% 55% 5% 

انًجًىع 

 انكهٍ
59 
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 انًسزىي انذليك/ رخصصبد اآلداة-رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍانطهجخ  (>انُست انًئىيخ ألػذاد44جذول رلى )

 انزخصص
رىسيغ 

 انطهجخ

 انُىع االجزًبػي َىع انجبيؼخ
َىع انمجىل في 

 انجبيؼبد انزسًيخ
 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

 انزبرَخ

 61 56 05 71 05 161 55 141 1 195 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 68% 32% 78% 22% 37% 24% 13% 26% 

انًجًىع 

 انكهٍ
195 

ػاللبد دونُخ 

 ودراسبد اسززارُجُخ

 1 6 16 10 6 41 19 15 1 46 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 46% 54% 86% 14% 40% 43% 14% 3% 

انًجًىع 

 انكهٍ
46 

َظى انًؼهىيبد 

انجغزافُخ واالسزشؼبر 

 ػٍ ثؼذ 

 1 4 6 6 1 10 9 6 1 10 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 36% 64% 100% 0% 36% 36% 21% 7% 

انًجًىع 

 انكهٍ
10 

 زثُخ خبصخر

 1 1 5 1 ــــــ ــــــ 1 4 4 1 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %0 %0 %67 %33 ــــــ ــــــ 0% 100% 100% 0%

انًجًىع 

 انكهٍ
4 

 ػهى َفس

 4 7 16 6 55 1 58 5 7 54 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
77% 23% 7% 93% 3% 73% 17% 50% 23% 10% 

انًجًىع 

 انكهٍ
41 

 يؼهى صف

 0 6 10 8 ــــــ ــــــ 41 1 41 1 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %13 %16 %45 %26 ــــــ ــــــ 97% 3% 100% 0%

انًجًىع 

 انكهٍ
41 

 رزثُخ طفم

 1 1 5 5 ــــــ ــــــ 6 1 6 1 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %0 %20 %40 %40 ــــــ ــــــ 100% 0% 100% 0%

انًجًىع 

 انكهٍ
6 

 االرشبد انُفسٍ

 1 0 5 1 ــــــ ــــــ 5 1 7 1 ؼذدان

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %14 %57 %29 %0 ــــــ ــــــ 86% 14% 100% 0%

انًجًىع 

 انكهٍ
7 

 1 1 0 0 ــــــ ــــــ 1 8 8 1 انؼذداإلػالو وركُىنىجُب 
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 انًسزىي انذليك/ رخصصبد اآلداة-رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍانطهجخ  (>انُست انًئىيخ ألػذاد44جذول رلى )

 انزخصص
رىسيغ 

 انطهجخ

 انُىع االجزًبػي َىع انجبيؼخ
َىع انمجىل في 

 انجبيؼبد انزسًيخ
 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

انُسجخ  االرصبل

 انًئىَخ
 %0 %0 %50 %50 ــــــ ــــــ 0% 100% 100% 0%

انًجًىع 

 انكهٍ
8 

 صحبفخ واػالو

 1 11 7 10 ــــــ ــــــ 16 15 41 1 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %0 %32 %23 %45 ــــــ ــــــ 48% 52% 100% 0%

انًجًىع 

 انكهٍ
41 

 انصحبفخ 

 1 5 5 1 ــــــ ــــــ 4 1 0 1 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %0 %50 %50 %0 ــــــ ــــــ 75% 25% 100% 0%

انًجًىع 

 كهٍان
0 

 رصًُى جزافُكٍ 

 1 7 11 6 ــــــ ــــــ 7 15 54 1 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %0 %30 %48 %22 ــــــ ــــــ 30% 70% 100% 0%

انًجًىع 

 انكهٍ
54 
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ختصصــات  العامــة للكفايــات واملهــازات واليتاجــاتالصــحيحة ليطــب اإلتقــاٌ   لإلجابــاتاملتوضــطات اذتطــابية (2
 اآلداب .

ِ   ٚاملٗماضات  تكإ  ايهفاٜاتإايضرٝر١ يٓػب  يإلجاباتاملتٛغطات اذتػاب١ٝ   ناْ ارتاصم١ باختضضمات    ْٚتاجمات ايمتعً

 (.   23نُا يف ادتسٍٚ ضقِ ) ايسقٝلاملػت٣ٛ ادتاَع١ٝ اي  قٝػ  باَترإ ايهفا٠٤ اآلزاب 
 انصحيحح نكفاياخ ختصصاخ اآلاداب نإلجاتاخ(: يتوسط احلساتاخ 45جدول رقى)

 خصصالت

 متوسط المتوسطات الحسابٌة%

النسبة 
 العامة

 النوع االجتماعً نوع الجامعة
نوع القبول فً 
 المعدل التراكمً الجامعات الرسمٌة

 ممتاز جٌد جدا   جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خاص رسمً

 انهغخ انؼزثيخ
07.15%  05.18% 09.07% 07.86% 05.95% 08.56% 06.01% 38.24% 44.59% 52.71% 56.18% 

 %47.71 %50.36 %46.00 %40.10 %44.26 %45.34 %42.16 %46.07   %44.83 %44.83 ربريخ

%01.95 انجغزافيب  40.86% 48.67% 41.28% 40.63% 41.34% 38.59% 38.33% 42.00% 44.31% 39.88% 

%00.49 انؼهىو انسيبسيخ  44.20% 50.25% 43.94% 45.09% 44.97% 43.22% 39.75% 41.85% 51.70% 48.08% 

%00.60 انفهسفخ  %65.00 %52.50 ــــــ %15.38 %34.18 %65.00 %44.54 ــــــ ــــــ 00.60% 

انًكزجبد  إدارح

 وانًؼهىيبد
04.01%  %51.20 %53.43 %42.75 %37.45 %05.61 %07.54 %05.55 %40.41 ــــــ 04.01% 

ػاللبد دونيخ 

 ودراسبد اسززاريجيخ
48.65%  %50.00 %42.07 %40.85 %34.32 %39.90 %38.33 %38.60 %38.51 ــــــ 38.56% 

َظى انًؼهىيبد 

انجغزافيخ 

 واالسزشؼبر ػٍ ثؼذ

01.44%  %40.00 %48.28 %38.89 %39.61 ــــــ %41.33 %42.11 %39.63 ــــــ 41.33% 

 ــــــ ــــــ %51.22 %42.50 ــــــ ــــــ ــــــ %46.91 %46.91 ــــــ %46.91 رزثيخ خبصخ

 %54.10 %45.80 %45.19 %32.84 %44.16 ــــــ %43.92 %47.50 %50.35 %42.24 %44.16 ػهى َفس

 %58.28 %54.63 %46.48 %37.85 ــــــ ــــــ %47.89 %32.50 %47.39 ــــــ %47.39 يؼهى صف

   %57.14 %57.14 %58.54 ــــــ ــــــ %57.83 ــــــ %57.83 ــــــ %57.83 رزثيخ طفم

 %53.66 %60.66 %37.04 ــــــ ــــــ ــــــ %54.68 %36.59 %51.64 ــــــ %51.64 االرشبد انُفسي

اإلػالو وركُىنىجيب 

 االرصبل
 ــــــ ــــــ %37.20 %35.77 ــــــ ــــــ ــــــ %36.59 %36.59 ــــــ 36.59%

 ــــــ %60.05 %57.75 %50.66 ــــــ ــــــ %57.77 %53.33 %.6614 ــــــ %66.01 صحبفخ واػالو

 ــــــ %62.96 %43.90 ــــــ ــــــ ــــــ %50.62 %68.29 %65.65 ــــــ %65.65 انصحبفخ

 %42.24 %34.27 %34.05 %29.57 ــــــ ــــــ %41.34 %32.08 %46.11 ــــــ %46.11 رصًيى جزافيكي
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   يعةختصصات الصس (12

ىـوع  أعداد الطلبة املتقدمني ختصصات الصسيعة واليطب املئويـة وفقـا   للنتغريات)ىـوع ادتامعـة، اليـوع االجتنـاعي،        (1
 ، املعدل الرتاكني(.القبول يف ادتامعات السمسية

تكممسَٛا الَترممإ ايهفمما٠٤ ادتاَعٝمم١ املػممت٣ٛ ايممسقٝل ارتمماظ بايهفاٜممات ٚاملٗمماضات        ايممصٜٔبًممغ عممسز ايطًبمم١   

بًغ  أع٢ً عسز َٔ ايطًب١  إش(، 24ت ايتعًِ ارتاص١ بتدضضات ايؿطٜع١ نُا ٖٛ َب) يف ادتسٍٚ ضقِ)ْٚتاجا

%(، 82( طايبًا ٚطايبم١ً ، ٚبًغم  ايٓػمب١ امل٦ٜٛم١ يًحاَعمات ايطمسٝم١ )      279) ايفك١ ٚاصٛي٘املتكسَ) يف ختضط 

قطا٤ات ايطًب١ املتكسَ) يف ختضط %(،  ٚبًغ  أقٌ عسز َٔ 18بُٝٓا ناْ  ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يًحاَعات ارتاص١ )

 %(.100، ٚبًغ  ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يًحاَعات ارتاص١ )طالب( 6) ٚزضاغات قطآ١ْٝ
 انًسزىي انذليك/ رخصصبد انشزيؼخ-رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 46جذول رلى )

 انزخصص
رىسيغ 

 انطهجخ

 زًبػيانُىع االج َىع انجبيؼخ

َىع انمجىل في 

انجبيؼبد 

 انزسًيخ

 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

 الدعو  واالعالم االسالمً

 0 12 15 14 2 39 27 14 0 41 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 34% 66% 95% 5% 34% 37% 29% 0% 

انًجًىع 

 انكهٍ
41 

ات اسالمٌةدراس  اسرٌة 

 2 10 16 8 1 35 32 4 0 36 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 11% 89% 97% 3% 22% 44% 28% 6% 

انًجًىع 

 انكهٍ
36 

 الفقة واصوله

 121 58 53 47 28 202 124 155 49 230 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
82% 18% 56% 44% 88% 12% 17% 19% 21% 43% 

انًجًىع 

 انكهٍ
279 

صول الدٌنا  

 71 43 56 57 41 130 135 92 56 171 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
75% 25% 41% 59% 76% 24% 25% 25% 19% 31% 

انًجًىع 

 انكهٍ
227 

 اقتصاد ومصارف اسالمٌة

 8 28 53 63 47 105 110 42 0 152 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
111% 1% 58% 75% 59% 41% 01% 46% 18% 6% 

انًجًىع 

 ٍانكه
165 

 دراسات اسالمٌة

 7 15 8 8 1 40 58 7 1 46 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
111% 1% 51% 81% 97% 4% 54% 54% 40% 51% 



80 | AQACHEI 

 انًسزىي انذليك/ رخصصبد انشزيؼخ-رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 46جذول رلى )

 انزخصص
رىسيغ 

 انطهجخ

 زًبػيانُىع االج َىع انجبيؼخ

َىع انمجىل في 

انجبيؼبد 

 انزسًيخ

 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

انًجًىع 

 انكهٍ
46 

 دراسات اسالمٌة/تربٌة اسالمٌة

 5 6 15 51 5 55 41 14 19 50 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
111% 79% 60% 156% 95% 8% 84% 57% 51% 8% 

 انًجًىع

 انكهٍ
04 

 امامة وخطابة 

 1 0 14 5 1 54 14 11 1 54 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
111% 1% 04% 67% 111% 1% 55% 67% 17% 1% 

انًجًىع 

 انكهٍ
54 

 قراءات ودراسات قرآنٌة

 1 5 5 1 ــــ ــــ 1 6 5 1 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %17 %44 %44 %17 ــــ ــــ 17% 84% 111% 1%

انًجًىع 

 نكهٍا
5 
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ختصصــات  العامــة للكفايــات واملهــازات واليتاجــاتالصــحيحة ليطــب اإلتقــاٌ   لإلجابــاتاملتوضــطات اذتطــابية (2
 الصسيعة .

ارتاصمممم١  ْٚتاجممممات ايممممتعًِ ٚاملٗمممماضات تكممممإ  ايهفاٜمممماتإايضممممرٝر١ يٓػممممب  يإلجابمممماتاملتٛغممممطات اذتػمممماب١ٝ ناْمممم  

 (.    25نُا يف ادتسٍٚ ضقِ ) ايسقٝلاملػت٣ٛ  ادتاَع١ٝاي  قٝػ  باَترإ ايهفا٠٤ باختضضات 
ايضمرٝر١ يٓػمب إتكممإ  أٚ ايتركمل يًهفاٜممات     يإلجابمماتاذتػماب١ٝ  أظٗمطت ايٓتما٥خ األٚيٝمم١ يًطًبم١ إٔ املتٛغممطات    

، ٚ اغمال١َٝ اغمط١ٜ   زضاغمات  %( يف ختضمط  67.25(َمٔ ايطايمب اَتالنٗما تطاٚذم  َما بم)        املتّٛقمع ٚاملٗماضات ٚايٓتاجمات   

 .  قطا٤ات ٚزضاغات قطآ١ْٝ  ختضط%( يف46.64)
 

 انصحيحح نكفاياخ ختصصاخ انشريعح نإلجاتاخ(: يتوسط احلساتاخ 47جدول رقى)

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابٌة%

النسبة 
 العامة

 النوع االجتماعً نوع الجامعة
نوع القبول فً 
 المعدل التراكمً الجامعات الرسمٌة

 ممتاز جٌد جدا   جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خاص رسمً

 ــــ %72.75 %59.90 %53.68 %78.75 %60.65 %63.31 %58.14 ــــ %61.53 %61.53 الدعوة واالعالم االسالمً

 %56.77 %59.27 %50.21 %43.52 %54.56 %53.67 %51.00 %56.06 %53.58 %53.78 %53.82 الفقة واصوله

 %67.97 %74.16 %62.58 %54.86 %65.95 %60.06 %63.65 %65.82 %73.84 %61.47 %64.52 الدٌن اصول

 %65.82 %55.14 %48.63 %41.73 %49.50 %47.22 %47.55 %48.69 ــــ %47.86 %47.86 اقتصاد ومصارف اسالمٌة

 %67.87 %65.21 %56.11 %56.56 %67.50 %61.50 %62.81 %57.14 ــــ %61.68 %61.68 دراسات اسالمٌة

ربٌة دراسات اسالمٌة/ت
 %73.75 %75.63 %59.87 %54.31 %41.25 %63.96 %59.19 %59.60 %55.80 %62.05 %59.32 اسالمٌة

 %74.25 %72.50 %64.11 %63.44 %40.00 %68.03 %68.70 %55.63 ــــ %67.25 %67.25 اسالمٌة اسرٌة دراسات

 ــــ %62.03 %60.85 %49.58 ــــ %58.10 %57.39 %59.00 ــــ %58.10 %58.10 امامة وخطابة

 %52.50 %52.50 %44.87 %32.50 ــــ ــــ %52.50 %45.45 %46.64 ــــ %46.64 قراءات ودراسات قرآنٌة
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 اإلعالوالصحافة وختصصات  .13

ىـوع  ، اليـوع االجتنـاعي،   ىـوع ادتامعـة  رتصصات اإلعالو واليطب املئوية وفقـا   للنـتغري ات)  الطلبة املتقدمني  أعداد (1
 .، املعدل الرتاكني(يف ادتامعات السمسية القبول

ارتمماظ بايهفاٜممات ٚاملٗمماضات   املػممت٣ٛ ايممسقٝل  تكممسَٛا الَترممإ ايهفمما٠٤ ادتاَعٝمم١    ايممصٜٔبًممغ عممسز ايطًبمم١   

بًغ  أع٢ً عسز َمٔ ايطًبم١    إش، (26)نُا ٖٛ َب) يف ادتسٍٚ ضقِ بتدضضات  اإلعالّْٚتاجات ايتعًِ ارتاص١ 

 يًحاَعمات ايطمسٝم١  ٚبًغ  ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ طايبًا ٚطايب١ً ، ( 46) ت ايعا١َ ٚاالعالٕايعالقاختضط املتكسَ) يف 

ٚبًغم  ايٓػمب١ امل٦ٜٛم١    ، طايبًا ٚطايب١ً( 21) ايضراف١ ختضط ٚبًغ  أقٌ عسز َٔ ايطًب١ املتكسَ) يف(، 100%)

 .(%33) يًحاَعات ارتاص١(، بُٝٓا ناْ  ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ %67) يًحاَعات ايطمس١ٝ
 انًسزىي انذليك/ رخصصبد انصحبفخ واالػالو-رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 48رلى )جذول 

 انزخصص

رىسيغ 

 انطهجخ

 َىع انجبيؼخ
انُىع 

 االجزًبػي

َىع انمجىل في 

انجبيؼبد 

 انزسًيخ

 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد لمقبو مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

 
 الصحافة واإلعالم

 

 1 9 10 3 ــــ ــــ 12 11 23 0 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %4 %39 %43 %13 ــــ ــــ 52% 48% 100% 0%

انًجًىع 

 انكهٍ
23 

 الصحافة

 4 3 6 8 4 10 10 11 7 14 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
67% 33% 52% 48% 71% 29% 38% 29% 14% 19% 

ىع انًجً

 انكهٍ
21 

العالقات العامة 
 واالعالن

 5 14 19 8 11 35 29 17 0 46 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 37% 63% 76% 24% 17% 41% 30% 11% 

انًجًىع 

 انكهٍ
46 

 االذاعة والتلفزٌون

 4 19 10 5 8 56 19 54 9 44 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
79% 51% 66% 06% 75% 50% 10% 44% 06% 7% 

انًجًىع 

 انكهٍ
05 
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ختصصـات    للكفايـات واملهـازات واليتاجـات   العامـة  الصحيحة ليطـب اإلتقـاٌ     لإلجاباتاملتوضطات اذتطابية  (2
 . اإلعالو

ارتاصمممم١  ْٚتاجممممات ايممممتعًِ ٚاملٗمممماضات ايهفاٜمممماتتكممممإ  إايضممممرٝر١ يٓػممممب  يإلجابمممماتاملتٛغممممطات اذتػمممماب١ٝ ناْمممم  

 (.27نُا يف ادتسٍٚ ضقِ ) ايسقٝلاملػت٣ٛ ادتاَع١ٝ فا٠٤ اَترإ ايهاي  قٝػ  ب باختضضات اإلعالّ

ٚ  يإلجابممماتاملتٛغمممطات اذتػممماب١ٝ ًطًبممم١ إٔ األٚيٝممم١ ي ايٓتممما٥خأظٗمممطت  ايتركمممل  ايضمممرٝر١ يٓػمممب إتكمممإ  أ

،  ايضمراف١  يف ختضمط  %( 58.03(َا ب)تطاٚذ   َٔ ايطايب اَتالنٗا املتّٛقعيًهفاٜات ٚاملٗاضات ٚايٓتاجات 

 . ايعا١َ ٚاالعالٕ ايعالقات ضطيف خت %(43.86)ٚ 
 انصحيحح نكفاياخ ختصصاخ انصحافح واالعالو اإلعالو نإلجاتاخ(: يتوسط احلساتاخ 49جدول رقى)

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابٌة%

النسبة 
 العامة

 النوع االجتماعً نوع الجامعة
نوع القبول فً 
 الجامعات الرسمٌة

 المعدل التراكمً

 ممتاز جٌد جدا   جٌد مقبول مواز   عادي أنثى رذك خاص رسمً

 %65.00 %56.55 %53.16 %51.30 ــــ ــــ %56.12 %53.33 %54.79 ــــ %54.79 واالعالم الصحافة

 %61.88 %64.17 %55.83 %55.41 %63.75 %52.63 %57.25 %58.76 %62.55 %55.81 %58.03 الصحافة

العامة  العالقات
 %56.00 %46.31 %44.05 %31.56 %37.59 %45.83 %47.31 %38.00 ــــ %43.86 %43.86 واالعالن

 %68.91 %62.75 %55.36 %52.52 %61.56 %58.53 %58.99 %59.48 %59.22 %59.27 %59.26 االذاعة والتلفزٌون

 ختصصات السياضة .14

، اليـوع االجتنـاعي،   ةىـوع ادتامعـ  رتصصات السياضة واليطب املئوية وفقا   للنتغريات)الطلبة املتقدمني  أعداد (1
 .، املعدل الرتاكني(ىوع القبول يف ادتامعات السمسية

ارتاظ بايهفاٜات ٚاملٗاضات ْٚتاجمات  املػت٣ٛ ايسقٝل تكسَٛا الَترإ ايهفا٠٤ ادتاَع١ٝ  ايصٜٔبًغ عسز ايطًب١ 

ِ      بتدضضممات  ايطٜاعمم١  ايممتعًِ ارتاصمم١    طًبمم١  بًممغ  أعًمم٢ عممسز َممٔ اي     إش، (28)نُمما ٖممٛ َممب) يف ادتممسٍٚ ضقمم

 يًحاَعممات ايطمسٝممم١ ٚبًغمم  ايٓػممب١ امل٦ٜٛممم١   طايبممًا ٚطايبممم١ً ،  ( 354) ايرتبٝممم١ ايطٜاعمم١ٝ ختضممط  املتكممسَ) يف  

ٚبًغمم   ، ( طايبممًا ٚطايبمم١ً  63)  ٞايتأٌٖٝ ايطٜاعمم ختضضمم ٚبًممغ  أقممٌ عممسز َممٔ ايطًبمم١ املتكممسَ) يف       (، %100)

 .(% 100  ) يًحاَعات ايطمس١ٝايٓػب١ امل١ٜٛ٦ 
 انًسزىي انذليك/ رخصصبد انزيبضخ-رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍانًئىيخ ألػذاد انطهجخ  (>انُست:4جذول رلى )

 انزخصص

رىسيغ 

 انطهجخ

 انُىع االجزًبػي َىع انجبيؼخ
َىع انمجىل في 

 انجبيؼبد انزسًيخ
 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

والتدرٌب  دارةاإل
  الرٌاضً

 0 2 26 36 16 48 19 45 0 64 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىيخ
100% 0% 70% 30% 75% 25% 56% 41% 3% 0% 
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انًجًىع 

 انكهي
64 

 التربٌة الرٌاضٌة

 96 56 110 92 135 219 124 230 0 354 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىيخ
100% 0% 65% 35% 62% 38% 26% 31% 16% 27% 

 انًجًىع

 انكهي
354 

 التأهٌل الرٌاضً

 37 3 11 12 15 48 25 38 0 63 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىيخ
100% 0% 60% 40% 76% 24% 19% 17% 5% 59% 

انًجًىع 

 انكهي
63 

ختصصــات  للكفايــات واملهــازات واليتاجــاتالعامــة الصــحيحة ليطــب اإلتقــاٌ   لإلجابــاتاملتوضــطات اذتطــابية (2
 . السياضة
ارتاص١  ْٚتاجات ايتعًِ ٚاملٗاضات ايهفاٜاتتكإ  إايضرٝر١ يٓػب  يإلجاباتاذتػاب١ٝ املتٛغطات ناْ  

اي  قٝػ  باَترإ ايهفا٠٤ ( ٚايتسضٜب ايطٜاعٞ زاض٠)ايرتب١ٝ ايبس١ْٝ  ايتأٌٖٝ ايطٜاعٞ  اإل بتدضضات ايطٜاع١

    (.29)نُا يف ادتسٍٚ ضقِ  ايسقٝلاملػت٣ٛ ادتاَع١ٝ 

ايضرٝر١ يٓػب إتكإ  أٚ ايتركل يًهفاٜات  يإلجاباتاملتٛغطات اذتػاب١ٝ ًطًب١ إٔ األٚي١ٝ ي ايٓتا٥خأظٗطت 

ٚ  ايتأٌٖٝ ايطٜاعٞ ( يف ختضط44.73%) ب) َٔ ايطايب اَتالنٗا تطاٚذ  َا املتّٛقعٚاملٗاضات ٚايٓتاجات 

 . ايرتب١ٝ ايطٜاع١ٝ ( يف ختضط%38.23)

 كفاياخ ختصصاخ انرياضحانصحيحح ن نإلجاتاخ(: يتوسط احلساتاخ ;4جدول رقى)

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابٌة%

النسبة 
 العامة

 النوع االجتماعً نوع الجامعة
نوع القبول فً 
 الجامعات الرسمٌة

 المعدل التراكمً

 ممتاز جٌد جدا   جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خاص رسمً

والتدرٌب  دارةاإل
 %9;.65 الرٌاضً

 _____ %00.70 %06.89 %05.66 %01.79 %06.56 %06.16 %04.00 ــــــــــ 04.95%

 %45.:5 التربٌة الرٌاضٌة
 %47.16 %07.19 %48.77 %44.55 %47.54 %48.51 %01.71 %45.96 ــــــــــ 48.54%

 %66.95 التأهٌل الرٌاضً
 %06.41 %00.17 %06.60 %01.18 %04.60 %06.10 %04.10 %06.05 ــــــــــ 00.74%
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 اآلثاز  والطياحةختصصات  .15

أعداد الطلبة املتقدمني لتخصصات اآلثاز والطياحة   واليطب املئوية وفقا   للنتغري ات)ىـوع ادتامعـة، اليـوع االجتنـاعي،      (1
 ، املعدل الرتاكني(.ىوع القبول يف ادتامعات السمسية

َترممإ ايهفمما٠٤ ادتاَعٝمم١ املػممت٣ٛ ايممسقٝل ارتمماظ بايهفاٜممات ٚاملٗمماضات   تكممسَٛا ال ايممصٜٔبًممغ عممسز ايطًبمم١ 

بًمغ  أعًم٢ عمسز     إش(، 30ْٚتاجات ايتعًِ ارتاص١ بتدضضمات اآلثماض ٚايػمٝاذ١  نُما ٖمٛ َمب) يف ادتمسٍٚ ضقمِ)        

مسٝم١  ( طايبًا ٚطايب١ً ، ٚبًغ  ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يًحاَعات ايط62) ايػٝاذ١ إزاض٠ َٔ ايطًب١ املتكسَ) يف ختضط

( طايبمًا ٚطايبم١ً، ٚبًغمم    12) ايطعمماّ ٚايؿمطاب  إزاض٠(، ٚبًمغ  أقمٌ عمسز َممٔ ايطًبم١ املتكمسَ) يف ختضضم      %100)

  .(100%ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يًحاَعات ايطمس١ٝ )
 ألثبرانًسزىي انذليك/ رخصصبد انسيبحخ وا-انكفبءح انجبيؼيخ رمذيىا اليزحبٌ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 56جذول رلى )

 انزخصص

رىسيغ 

 انطهجخ

 َىع انجبيؼخ
انُىع 

 االجزًبػي

َىع انمجىل في 

انجبيؼبد 

 انزسًيخ

 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

 األثبر وانسُبحخ

 34 0 0 0 0 34 12 22 0 34 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 65% 35% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

انًجًىع 

 34 انكهٍ

صُبَخ انًصبدر انززاثُخ 

 واداررهب/ػزثٍ

 0 11 10 17 4 34 25 13 0 38 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 34% 66% 89% 11% 45% 26% 29% 0% 

انًجًىع 

 38 انكهٍ

 ػهى انًحبفظخ ػهً االثبر

 0 10 9 4 0 23 20 3 0 23 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 13% 87% 100% 0% 17% 39% 43% 0% 

انًجًىع 

 23 انكهٍ

صُبَخ يصبدر انززاثُخ 

 واداررهب/اَجهُشٌ

 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 انؼذد
انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 

انًجًىع 

 1 انكهٍ

 انسُبحخ/ػزثٍ إدارح 

 2 14 24 22 19 43 28 34 0 62 انؼذد

انُسجخ 

 نًئىَخا
100% 0% 55% 45% 69% 31% 35% 39% 23% 3% 

انًجًىع 

 62 انكهٍ

 انسُبحخ/اَجهُشٌ إدارح 

 2 16 23 13 9 45 34 20 0 54 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 37% 63% 83% 17% 24% 43% 30% 4% 
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 ألثبرانًسزىي انذليك/ رخصصبد انسيبحخ وا-انكفبءح انجبيؼيخ رمذيىا اليزحبٌ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 56جذول رلى )

 انزخصص

رىسيغ 

 انطهجخ

 َىع انجبيؼخ
انُىع 

 االجزًبػي

َىع انمجىل في 

انجبيؼبد 

 انزسًيخ

 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

انًجًىع 

 54 انكهٍ

 انفُذلُخ دارحاإل

 3 8 19 11 5 36 6 35 0 41 انؼذد

انُسجخ 

 نًئىَخا
100% 0% 85% 15% 88% 12% 27% 46% 20% 7% 

انًجًىع 

 41 انكهٍ

 انطؼبو وانشزاة إدارح

 0 1 4 7 1 11 7 5 0 12 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 42% 58% 92% 8% 58% 33% 8% 0% 

انًجًىع 

 12 انكهٍ

 االثبر

 0 1 10 13 3 21 6 18 0 24 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 75% 25% 88% 13% 54% 42% 4% 0% 

انًجًىع 

 24 انكهٍ

 االَثزثىنىجُب

 1 5 8 10 0 24 18 6 0 24 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 25% 75% 100% 0% 42% 33% 21% 4% 

انًجًىع 

 24 انكهٍ
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لتخصصـات   تالعامـة للكفايـات واملهـازات واليتاجـا    الصـحيحة ليطـب اإلتقـاٌ      لإلجابـات املتوضطات اذتطـابية   (2
 اآلثاز والطياحة .

ِ  ٚاملٗممماضات تكمممإ  ايهفاٜمممات إايضمممرٝر١ يٓػمممب   يإلجابممماتاملتٛغمممطات اذتػممماب١ٝ  ناْممم   ارتاصممم١  ْٚتاجمممات ايمممتعً

 (.   31ايسقٝل نُا يف ادتسٍٚ ضقِ )املػت٣ٛ ادتاَع١ٝ باَترإ ايهفا٠٤ اي  قٝػ  بتدضضات اآلثاض   
ايضممرٝر١ يٓػممب إتكممإ  أٚ ايتركممل يًهفاٜممات     يإلجابمماتت اذتػمماب١ٝ أظٗممطت ايٓتمما٥خ األٚيٝمم١ يًطًبمم١ إٔ املتٛغممطا  

، ٚ ااالْجطبٛيٛجٝمممم (يف ختضممممط63.63%َممممٔ ايطايممممب اَتالنٗمممما تطاٚذمممم  َمممما بمممم)  )      املتّٛقممممعٚاملٗمممماضات ٚايٓتاجممممات  

 .  ايطعاّ ٚايؿطاب إزاض٠( يف ختضض52.58%)

 آلثار وانسياححا انصحيحح نكفاياخ ختصصاخ نإلجاتاخ(: يتوسط احلساتاخ 41جدول رقى)

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابٌة%

النسبة 
 العامة

 النوع االجتماعً نوع الجامعة
نوع القبول فً 
 المعدل التراكمً الجامعات الرسمٌة

 ممتاز جٌد جدا   جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خاص رسمً

 %75.31 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ %75.31 %80.21 %72.63 ــــــ %75.31 %75.31 األثبر وانسُبحخ

صُبَخ انًصبدر انززاثُخ 

 واداررهب/ػزثٍ
53.50% 

 ــــــ 53.50%
52.31% 54.12% 52.01% 61.25% 51.25% 53.88% 56.62% 

 ــــــ

 ــــــ %54.18 %46.63 %47.80 ــــــ %50.11 %49.37 %55.00 ــــــ %50.11 %50.11 ػهى انًحبفظخ ػهً االثبر

َخ يصبدر انززاثُخ صُب

 واداررهب/اَجهُشٌ
35.00% 35.00% 

 ــــــ ــــــ
 %35.00 ــــــ 35.00% 35.00%

 ــــــ ــــــ ــــــ

 %53.16 %42.04 %38.56 %36.84 %37.86 %39.80 %38.65 %39.66 ــــــ %39.21 %39.21 انسُبحخ/ػزثٍ إدارح

 %41.25 %36.06 %30.03 %28.38 %30.13 %33.34 %33.26 %29.40 ــــــ %31.83 %31.83 انسُبحخ/اَجهُشٌ إدارح

 %34.19 %27.62 %26.09 %21.97 %25.95 %25.85 %30.38 %25.09 ــــــ %25.86 %25.86 انفُذلُخ دارحاإل

 ــــــ %50.00 %22.93 %23.57 %25.00 %25.63 %27.80 %22.50 ــــــ %25.58 %25.58 انطؼبو وانشزاة إدارح

 ــــــ %62.50 %45.06 %37.76 %45.38 %41.32 %43.64 %41.23 ــــــ %41.82 %41.82 االثبر

 %92.50 %78.28 %65.52 %51.89 ــــــ %63.63 %67.65 %51.67 ــــــ %63.63 %63.63 االَثزثىنىجُب
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 الفيوٌ والبصسيات  ختصصات  .16

املئوية وفقا   للنتغريات)ىوع ادتامعـة، اليـوع االجتنـاعي،     أعداد الطلبة املتقدمني لتخصصات الفيوٌ والبصسيات واليطب (1
 ، املعدل الرتاكني(.ىوع القبول يف ادتامعات السمسية

تكسَٛا الَترإ ايهفا٠٤ ادتاَع١ٝ املػت٣ٛ ايسقٝل ارتاظ بايهفاٜات ٚاملٗاضات ْٚتاجمات   ايصٜٔبًغ عسز ايطًب١ 

بًممغ  أعًمم٢ عممسز َممٔ   إش(، 32ب) يف ادتممسٍٚ ضقممِ)ايممتعًِ ارتاصمم١ بتدضضممات ايفٓممٕٛ ٚايبضممطٜات  نُمما ٖممٛ َمم   

( طايبًا ٚطايب١ً ، ٚبًغ  ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يًحاَعات ارتاصم١  98) ايتضُِٝ ايساخًٞايطًب١ املتكسَ) يف ختضط 

ٕ     (،  ٚبًغ  أقمٌ عمسز َمٔ ايطًبم١ املتكمسَ) يف ختضمط      100%) طايمب  ( 1) ايتدطمٝط اذتغمطٟ ٚختطمٝط املمس

 (.100%١ٜٛ٦ يًحاَعات ايطمس١ٝ )، ٚبًغ  ايٓػب١ املٚاذس فكط
 

 انًسزىي انذليك/ رخصصبد انفُىٌ انجصزيخ وانسًؼيخ-انكفبءح انجبيؼيخ رمذيىا اليزحبٌ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 54جذول رلى )

 انزخصص

رىسيغ 

 انطهجخ

 انُىع االجزًبػي َىع انجبيؼخ

َىع انمجىل في 

انجبيؼبد 

 انزسًيخ

 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

 يشبرَغ إدارح

 0 1 1 0 ـــــــ ـــــــ 2 0 2 0 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %0 %50 %50 %0 ـــــــ ـــــــ 100% 0% 100% 0%

انًجًىع 

 انكهٍ
2 

انزخطُظ انحضزٌ ورخطُظ  

 انًذٌ

 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 انؼذد

نُسجخ ا

 انًئىَخ
100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 

انًجًىع 

 انكهٍ
1 

  رصًُى جزافُكٍ

 5 11 14 10 ـــــــ ـــــــ 16 24 40 0 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %13 %28 %35 %25 ـــــــ ـــــــ 40% 60% 100% 0%

انًجًىع 

 انكهٍ
40 

 رطجُمُخ رصًُى وفُىٌ

 4 33 30 21 13 75 44 44 0 88 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 50% 50% 85% 15% 24% 34% 38% 5% 

انًجًىع 

 انكهٍ
88 

 انزصًُى انذاخهٍ

 21 35 30 12 ـــــــ ـــــــ 47 51 98 0 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %21 %36 %31 %12 ـــــــ ـــــــ 48% 52% 100% 0%
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 انًسزىي انذليك/ رخصصبد انفُىٌ انجصزيخ وانسًؼيخ-انكفبءح انجبيؼيخ رمذيىا اليزحبٌ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 54جذول رلى )

 انزخصص

رىسيغ 

 انطهجخ

 انُىع االجزًبػي َىع انجبيؼخ

َىع انمجىل في 

انجبيؼبد 

 انزسًيخ

 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

انًجًىع 

 انكهٍ
98 

 زهفشَىٍَانزصًُى انسًُُبئٍ وان

 0 2 2 0 1 3 1 3 0 4 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 75% 25% 75% 25% 0% 50% 50% 0% 

انًجًىع 

 انكهٍ
4 

 رصًُى رهفشَىٍَ وسًُُب ويسزح

 0 1 0 0 ـــــــ ـــــــ 0 1 1 0 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %0 %100 %0 %0 ـــــــ ـــــــ 0% 100% 100% 0%

انًجًىع 

 انكهٍ
1 

 انفُىٌ انجصزَخ

 0 11 8 2 5 16 19 2 0 21 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 10% 90% 76% 24% 10% 38% 52% 0% 

انًجًىع 

 انكهٍ
21 

 انجصزٌ انزصًُى وانزىاصم

 0 0 7 4 2 4 8 3 5 6 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
55% 45% 27% 73% 67% 33% 36% 64% 0% 0% 

انًجًىع 

 انكهٍ
11 

 انًىسُمً

 1 7 15 7 2 20 17 13 8 22 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
73% 27% 43% 57% 91% 9% 23% 50% 23% 3% 

انًجًىع 

 انكهٍ
30 

 فُىٌ رشكُهُخ

 0 11 15 9 4 31 30 5 0 35 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 14% 86% 89% 11% 26% 43% 31% 0% 

انًجًىع 

 انكهٍ
35 

 خشف\فُىٌ رطجُمُخ 

 0 12 3 0 1 14 15 0 0 15 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 0% 100% 93% 7% 0% 20% 80% 0% 

انًجًىع 

 انكهٍ
15 

 انؼًبرح

 3 12 17 18 8 22 23 27 20 30 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
60% 40% 54% 46% 73% 27% 36% 34% 24% 6% 

انًجًىع 

 انكهٍ
50 
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 انًسزىي انذليك/ رخصصبد انفُىٌ انجصزيخ وانسًؼيخ-انكفبءح انجبيؼيخ رمذيىا اليزحبٌ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 54جذول رلى )

 انزخصص

رىسيغ 

 انطهجخ

 انُىع االجزًبػي َىع انجبيؼخ

َىع انمجىل في 

انجبيؼبد 

 انزسًيخ

 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

 درايب

 1 4 4 9 0 18 8 10 0 18 انؼذد

انُسجخ 

 ًئىَخان
100% 0% 56% 44% 100% 0% 50% 22% 22% 6% 

انًجًىع 

 انكهٍ
18 

لتخصصـات   العامـة للكفايـات واملهـازات واليتاجـات    الصـحيحة ليطـب اإلتقـاٌ      لإلجابـات املتوضطات اذتطـابية   (2
 .انثصريح وانسًعيحالفيوٌ 

ِ  ٚاملٗممماضات تكمممإ  ايهفاٜمممات إايضمممرٝر١ يٓػمممب   يإلجابممماتاملتٛغمممطات اذتػممماب١ٝ  ناْممم   ارتاصممم١  ْٚتاجمممات ايمممتعً

 (.    33نُا يف ادتسٍٚ ضقِ ) ايسقٝلاملػت٣ٛ ادتاَع١ٝ اي  قٝػ  باَترإ ايهفا٠٤ بايتدضضات ايفٕٓٛ 
 انفُوٌ انثصريح وانسًعيح انصحيحح نكفاياخ ختصصاخ نإلجاتاخ(: يتوسط احلساتاخ 44جدول رقى)

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابٌة%

النسبة 
 العامة

 النوع االجتماعً لجامعةنوع ا
نوع القبول فً 
 المعدل التراكمً الجامعات الرسمٌة

 ممتاز جٌد جدا   جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خاص رسمً

 %46.03 %40.85 %37.39 %36.94 ــــ ــــ %40.06 %39.16 %39.52 ــــ %39.52 رصًُى جزافُكٍ 

 %36.25 %40.00 %31.29 %31.57 %37.96 %34.32 %35.17 %34.55 ــــ %34.86 %34.86 رصًُى وفُىٌ رطجُمُخ

 %40.83 %37.35 %32.64 %35.28 ــــ ــــ %37.14 %35.72 %36.50 ــــ %36.40 انزصًُى انذاخهٍ

انزصًُى انسًُُبئٍ 

 %47.50 %51.67   %50.63 %50.63 وانزهفشَىٍَ
51.67% 47.50% 

 ــــ %50.00 %51.25 ــــ

 ــــ %58.24 %53.75 %43.04 %47.74 %57.37 %54.86 %56.96 ــــ %55.06 %55.06 انفُىٌ انجصزَخ

انزصًُى وانزىاصم 

 %52.35 %44.17 %50.63 %49.69 %50.11 انجصزٌ
54.43% 45.00% 

 ــــ ــــ 52.33% 46.25%

 %70.00 %67.14 %55.70 %52.00 %48.72 %61.15 %56.59 %59.88 %50.94 %60.60 %58.02 انًىسُمً

 ــــ %56.98 %46.21 %35.11 %54.32 %46.61 %46.38 %49.82 ــــ %47.07 %47.07 فُىٌ رشكُهُخ

 ــــ %63.75 %62.50 ــــ ــــ %63.50 %63.50 ــــ ــــ %63.50 %63.50 خشف\فُىٌ رطجُمُخ 

 %59.66 %41.42 %39.91 %34.26 %38.50 %41.43 %42.37 %36.90 %38.84 %41.25 %39.42 انؼًبرح

 %60.00 %63.52 %44.65 %45.68 ــــ %50.21 %46.08 %53.52 ــــ %50.21 %50.21 درايب
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 اللغات  ختصصات  .17

ىـوع  ، اليـوع االجتنـاعي،   ىـوع ادتامعـة  املئوية وفقا   للنتغري ات) الطلبة املتقدمني لتخصصات اللغات واليطب أعداد (1
 .، املعدل الرتاكني(القبول يف ادتامعات السمسية

ارتمماظ بايهفاٜممات ٚاملٗمماضات  املػممت٣ٛ ايممسقٝل  تكممسَٛا الَترممإ ايهفمما٠٤ ادتاَعٝمم١    ايممصٜٔبًممغ عممسز ايطًبمم١  

ِ  ايًغاتبتدضضات ْٚتاجات ايتعًِ ارتاص١  بًمغ  أعًم٢ عمسز َمٔ ايطًبم١       إش، (34)نُا ٖٛ َب) يف ادتسٍٚ ضقم

 يًحاَعات ايطمس١ٝٚبًغ  ايٓػب١ امل١ٜٛ٦  طايبًا ٚطايب١ً ،( 845) ايًغ١ االجنًٝع١ٜ ٚازابٗا ختضطاملتكسَ) يف 

 %(.42) يًحاَعات ارتاص١(، بُٝٓا ناْ  ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ 58%)
 انًسزىي انذليك/ نزخصصبد انهغبد-رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 56جذول رلى )

 انزخصص
رىسيغ 

 انطهجخ

 انُىع االجزًبػي َىع انجبيؼخ

ىع انمجىل في َ

انجبيؼبد 

 انزسًيخ

 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

انهغخ االَجهُشَخ 

 واداثهب

 107 219 296 223 149 345 681 164 351 494 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
58% 42% 19% 81% 70% 30% 26% 35% 26% 13% 

انًجًىع 

 انكهٍ
845 

اداة وانذرسبد 

انثمبفُخ فٍ انهغخ 

 االَجهُشَخ 

 2 30 25 7 0 64 61 3 0 64 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 5% 95% 100% 0% 11% 39% 47% 3% 

انًجًىع 

 انكهٍ
64 

 انززجًخ

 1 11 11 8 5 22 23 8 4 27 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
87% 13% 26% 74% 81% 19% 26% 35% 35% 3% 

ًىع انًج

 انكهٍ
31 

انهغخ االَجهُشَخ 

 انزطجُمُخ

 7 13 10 1 25 6 31 0 0 31 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 0% 100% 19% 81% 3% 32% 42% 23% 

انًجًىع 

 انكهٍ
31 

 
 

انهغخ انفزَسُخ 

 وآداثهب
 
 
 
 
 

 2 7 13 15 14 13 31 6 10 27 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
73% 27% 16% 84% 48% 52% 41% 35% 19% 5% 

انًجًىع 

 انكهٍ
37 
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 انًسزىي انذليك/ نزخصصبد انهغبد-رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 56جذول رلى )

 انزخصص
رىسيغ 

 انطهجخ

 انُىع االجزًبػي َىع انجبيؼخ

ىع انمجىل في َ

انجبيؼبد 

 انزسًيخ

 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

انهغبد 

االوروثُخ/انفزَسُخ 

 واالَجهُشَخ

 16 0 0 0 4 12 14 2 0 16 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 13% 88% 75% 25% 0% 0% 0% 100% 

انًجًىع 

 انكهٍ
16 

انهغبد انحذَثخ/نغخ 

 فزَسُخ

 3 2 4 9 6 12 11 7 0 18 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 39% 61% 67% 33% 50% 22% 11% 17% 

انًجًىع 

 انكهٍ
18 

انهغخ انفزَسُخ 

 /االَجهُشَخ

 0 0 0 2 1 1 2 0 0 2 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 0% 100% 50% 50% 100% 0% 0% 0% 

انًجًىع 

 انكهٍ
2 

انهغخ انفزَسُخ 

وانهغخ االَجهُشَخ 

 واداثهًب

 0 2 2 4 ـــــــــ ـــــــــ 6 2 8 0 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %0 %25 %25 %50 ـــــــــ ـــــــــ 75% 25% 100% 0%

انًجًىع 

 انكهٍ
8 

انهغبد انسبيُخ 

وانشزلُخ/نغخ 

 انؼجزَخ

 0 2 3 4 0 9 8 1 0 9 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 11% 89% 100% 0% 44% 33% 22% 0% 

انًجًىع 

 انكهٍ
9 

انهغخ انفبرسُخ 

 وآداثهب

 0 2 4 9 0 15 13 2 0 15 دانؼذ

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 13% 87% 100% 0% 60% 27% 13% 0% 

انًجًىع 

 انكهٍ
15 

انهغخ االنًبَُخ 

 وآداثهب

 0 0 1 0 ـــــــــ ـــــــــ 1 0 1 0 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
 %0 %0 %100 %0 ـــــــــ ـــــــــ 100% 0% 100% 0%

انًجًىع 

 انكهٍ
1 

االنًبَُخ انهغخ 

 واالَجهُشَخ 

   7 7 7 15 1 20 1 5 16 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
76% 24% 5% 95% 6% 94% 33% 33% 33% 0% 

انًجًىع 

 انكهٍ
21 

 0 3 6 3 8 4 10 2 0 12 انؼذدانهغخ انصُُُخ 
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 انًسزىي انذليك/ نزخصصبد انهغبد-رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍ(>انُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 56جذول رلى )

 انزخصص
رىسيغ 

 انطهجخ

 انُىع االجزًبػي َىع انجبيؼخ

ىع انمجىل في َ

انجبيؼبد 

 انزسًيخ

 انًؼذل انززاكًي

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خبصخ رسًيخ

انُسجخ  وآداثهب

 انًئىَخ
100% 0% 17% 83% 33% 67% 25% 50% 25%   

انًجًىع 

 انكهٍ
12 

االسجبَُخ  انهغخ

 واداثهب

 0 6 14 5 16 9 21 4 0 25 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 16% 84% 36% 64% 20% 56% 24% 0% 

انًجًىع 

 انكهٍ
25 

انهغخ االَطبنُخ 

 وآداثهب

   4 7 6 8 9 15 2 0 17 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 12% 88% 53% 47% 35% 41% 24% 0% 

انًجًىع 

 انكهٍ
17 

غخ انززكُخ انه

 واداثهب 

 0 0 4 4 5 3 7 1 0 8 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
1 0 0.125 0.875 38% 63% 0.5 0.5 0 0 

انًجًىع 

 انكهٍ
8 

انهغخ انزوسُخ 

 واداثهب

 0 4 3 3 6 4 8 2 0 10 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 20% 80% 40% 60% 30% 30% 40% 0% 

انًجًىع 

 انكهٍ
10 

 انهغخ انكىرَخ

 وآداثهب

 0 1 3 2 2 4 4 2 0 6 انؼذد

انُسجخ 

 انًئىَخ
100% 0% 33% 67% 67% 33% 33% 50% 17% 0% 

انًجًىع 

 انكهٍ
6 
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لتخصصـات   للكفايـات واملهـازات واليتاجـات   العامة الصحيحة ليطب اإلتقاٌ   لإلجاباتاملتوضطات اذتطابية  (2
 اللغات .

ارتاص١  ْٚتاجات ايتعًِ ٚاملٗاضات تكإ  ايهفاٜاتإيٓػب  ايضرٝر١ يإلجاباتاملتٛغطات اذتػاب١ٝ ناْ  

بتدضضات ايًغات   )ايًغ١ اإلجنًٝع١ٜ ايتطبٝك١ٝ  ايًغ١ اإلجنًٝع١ٜ ٚآزابٗا  ايًغ١ ايفطْػ١ٝ ٚآزابٗا  ايًغ١ ايرتن١ٝ 

١ٝٓٝ ٚآزابٗا  ايًغ١ اإلٜطاي١ٝ ٚآزابٗا  ايًغ١ ايفاضغ١ٝ ٚآزابٗا  ايًغ١ األملا١ْٝ ٚآزابٗا  ايًغ١ اإلغبا١ْٝ ٚآزابٗا  ايًغ١ ايض

ادتاَع١ٝ اي  قٝػ  باَترإ ايهفا٠٤ ٚآزابٗا ، ايًغ١ ايعرب١ٜ ٚآزابٗا  ايًغ١ ايطٚغ١ٝ ٚآزابٗا  ايًغ١ ايهٛض١ٜ ٚآزابٗا( 

 (.35نُا يف ادتسٍٚ ضقِ ) ايسقٝلاملػت٣ٛ 

إتكممإ  أٚ ايتركممل يًهفاٜممات   ايضممرٝر١ يٓػممب   يإلجابمماتأظٗممطت ايٓتمما٥خ األٚيٝمم١ يًطًبمم١ إٔ املتٛغممطات اذتػمماب١ٝ      

، ٚ  ايًغمم١ ايطٚغمم١ٝ ٚآزابٗمما  %( يف ختضممط62.72 (َممٔ ايطايممب اَتالنٗمما تطاٚذمم  َمما بمم)    املتّٛقممعٚاملٗمماضات ٚايٓتاجممات  

 . ايًغ١ ايهٛض١ٜ ٚآزابٗا %( يف ختضط23.85)

 

 انهغاخ انصحيحح نكفاياخ نتخصصاخ نإلجاتاخ(: يتوسط احلساتاخ 57جدول رقى)

 التخصص

 المتوسطات الحسابٌة%متوسط 

النسبة 
 العامة

 النوع االجتماعً نوع الجامعة
نوع القبول فً 
 الجامعات الرسمٌة

 المعدل التراكمً

 ممتاز جٌد جدا   جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خاص ةرسمٌ

انهغخ االَجهُشَخ 

 %54.31 %49.86 %41.66 %40.13 %46.22 %43.53 %44.9 %45.5 %46.08 %44.15 %44.95 واداثهب

اداة وانذرسبد 

انثمبفُخ فٍ انهغخ 

 %46.06 %46.06 االَجهُشَخ

 ـــــــــ

31.7% 46.8% 46.06% 

 ـــــــــ

27.24% 42.66% 51.90% 67.50% 

 %37.93 %52.15 %44.34 %30.70 %40.51 %43.28 %42.4 %45.9 %47.17 %42.78 %43.34 انززجًخ

انهغخ االَجهُشَخ 

 %53.89 %53.89 انزطجُمُخ
 ـــــــــ ـــــــــ

53.9% 58.33% 52.82% 46.85% 53.28% 63.80% 62.50% 

انهغخ انفزَسُخ 

 %41.25 %44.73 %36.75 %34.01 %42.65 %36.06 %35.61 %46.61 %31.81 %39.61 %37.38 وآداثهب

انهغبد 

االوروثُخ/انفزَسُخ 

 %29.20 %29.20 واالَجهُشَخ

 ـــــــــ

27.50% 29.44% 28.66% 30.82% 

 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ

29.20% 

انهغبد انحذَثخ/نغخ 

 %30.76 %31.25 فزَسُخ
 ـــــــــ

25.28% 34.99% 32.28% 27.55% 24.44% 31.25% 35.00% 54.35% 

انهغخ انفزَسُخ 

 %35.00 %35.00 /االَجهُشَخ
 ـــــــــ ـــــــــ

35.00% 37.50% 32.50% 35.00% 
 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ

انهغخ انفزَسُخ 

وانهغخ االَجهُشَخ 

 %40.32 واداثهًب

 ـــــــــ

40.32% 41.25% 40.00% 

 ـــــــــ ـــــــــ

35.67% 38.75% 51.28% 

 ـــــــــ

انهغبد انسبيُخ 

وانشزلُخ/نغخ 

 %38.72 %38.72 انؼجزَخ

 ـــــــــ

38.46% 38.75% 38.72% 

 ـــــــــ

27.67% 47.50% 47.50% 

 ـــــــــ
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 انهغاخ انصحيحح نكفاياخ نتخصصاخ نإلجاتاخ(: يتوسط احلساتاخ 57جدول رقى)

 التخصص

 المتوسطات الحسابٌة%متوسط 

النسبة 
 العامة

 النوع االجتماعً نوع الجامعة
نوع القبول فً 
 الجامعات الرسمٌة

 المعدل التراكمً

 ممتاز جٌد جدا   جٌد مقبول مواز   عادي أنثى ذكر خاص ةرسمٌ

انهغخ انفبرسُخ 

 %44.90 %44.90 وآداثهب
 ـــــــــ

51.95% 43.84% 44.90% 
 ـــــــــ

39.94% 51.88% 52.50% 
 ـــــــــ

انهغخ االنًبَُخ 

 %41.03 %41.03 وآداثهب
 ـــــــــ ـــــــــ

41.03% 
 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ

41.03% 
 ـــــــــ ـــــــــ

هغخ االنًبَُخ ان

 %56.41 %54.15 %36.63 %47.78 %57.50 %48.60 %58.97 %51.27 %48.40 %49.09 واالَجهُشَخ
 ـــــــــ

انهغخ انصُُُخ 

 %41.51 %41.51 وآداثهب
 ـــــــــ

44.30% 40.95% 35.22% 44.65% 33.90% 40.83% 50.42% 
 ـــــــــ

انهغخ االسجبَُخ 

 %56.88 %56.88 وآداثهب
 ـــــــــ

62.89% 55.72% 53.85% 58.57% 47.47% 57.56% 63.25% 
 ـــــــــ

انهغخ  االَطبنُخ 

 %52.09 %52.09 واداثهب
 ـــــــــ

60.76% 50.93% 44.19% 60.88% 37.13% 49.45% 79.11% 
 ـــــــــ

انهغخ انززكُخ 

 %46.50 %46.50 واداثهب
 ـــــــــ

42.50% 47.08% 40.35% 50.00% 38.96% 53.75% 
 ـــــــــ ـــــــــ

انهغخ انزوسُخ 

 %62.72 %62.72 وآداثهب
 ـــــــــ

72.50% 60.25% 54.38% 68.35% 52.54% 64.17% 69.18% 
 ـــــــــ

انهغخ انكىرَخ 

 %54.80 %23.85 وآداثهب
 ـــــــــ

26.25% 22.64% 22.64% 26.25% 17.50% 26.05% 30.00% 
 ـــــــــ
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 اذتناية املدىية  ختصصات  .18

ــدمني   أعــداد (1 ــة املتق ــة  لتخصصــات الطلب ــة املدىي ــتغري ات)  اذتناي ــا   للن ــة وفق ــة واليطــب املئوي ــوع ادتامع ــوع ى ، الي
 .،  املعدل الرتاكني(ىوع القبول يف ادتامعات السمسيةاالجتناعي،

فاٜممات ٚاملٗمماضات  ارتمماظ بايهاملػممت٣ٛ ايممسقٝل  تكممسَٛا الَترممإ ايهفمما٠٤ ادتاَعٝمم١    ايممصٜٔبًممغ عممسز ايطًبمم١  

بًغ  أع٢ً عسز َٔ  إش، (36)نُا ٖٛ َب) يف ادتسٍٚ ضقِاذتُا١ٜ املس١ْٝ  بتدضضات ْٚتاجات ايتعًِ ارتاص١ 

يًحاَعمات  ٚبًغم  ايٓػمب١ امل٦ٜٛم١      ،طايبمًا ٚطايبم١ً  ( 33) ٖٓسغ١ اإلطفا٤ ٚاذتطٜمل  ختضطايطًب١ املتكسَ) يف 

ٚبًغمم  ايٓػممب١  ، الب( طمم5) ايهاضثمم١ إزاض٠ختضضممتكممسَ) يف ٚبًممغ  أقممٌ عممسز َممٔ ايطًبمم١ امل ، (%100) ايطمسٝمم١

 .(100%) يًحاَعات ايطمس١ٝامل١ٜٛ٦ 
 (58جذول رلى )

 انًسزىي انذليك/ نزخصصبد انحًبيخ انًذَيخ-رمذيىا اليزحبٌ انكفبءح انجبيؼيخ انذيٍانُست انًئىيخ ألػذاد انطهجخ 

 ػذد انطهجخ انزخصص

 5 انكبرثخ إدارح

 33 طفبء وانحزيكهُذسخ اال

 19 االسؼبف انطجي انًزخصص
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لتخصصـات   العامـة للكفايـات واملهـازات واليتاجـات    الصحيحة ليطب اإلتقـاٌ    لإلجاباتاملتوضطات اذتطابية  (2
 .اذتناية املدىية  

ِ ْٚتاجمات   ٚاملٗماضات  تكمإ  ايهفاٜمات  إايضمرٝر١ يٓػمب    يإلجابمات املتٛغطات اذتػماب١ٝ  ناْ   ارتاصم١ ختضضمات    ايمتعً

املػمت٣ٛ  ادتاَعٝم١  ايم  قٝػم  باَترمإ ايهفما٠٤     ايهاضث١، اإلغمعاف  ٖٓسغم١ اذتُاٜم١ َمٔ اذتطا٥مل(       إزاض٠اذتُا١ٜ املس١ْٝ )

 (.  37نُا يف ادتسٍٚ ضقِ ) ايسقٝل
فاٜمات  ايضرٝر١ يٓػمب إتكمإ  أٚ ايتركمل يًه    يإلجاباتأظٗطت ايٓتا٥خ األٚي١ٝ يًطًب١ إٔ املتٛغطات اذتػاب١ٝ 

ٖٓسغمم١ االطفمما٤   ( يف ختضممط45.49) َممٔ ايطايممب اَتالنٗمما تطاٚذمم  َمما بمم)     املتّٛقممعٚاملٗمماضات ٚايٓتاجممات  

 . ايهاضث١ إزاض٠ ( يف ختضط38.36، ٚ )  ٚاذتطٜل

 

 

 انصحيحح  نتخصصاخ احلًايح املدَيح نإلجاتاخ(: املتوسط احلسايب 59جدول رقى)

 نسبة االتقان التخصص

 %38.36 ثخانكبر إدارح

 %45.49 هُذسخ االطفبء وانحزَك

 %44.96 االسؼبف انطجٍ انًزخصص
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 الجاىيادتصء 

 حتليل ىتائج اختباز الكفاءة ادتامعية
  

عمدى جدودة مخرجدات مؤسسدات التعمديم العدالي األردنيدة ومخرجدات  ىدف امتحان الكفاءة الجامعة الدى التعدرف
عدادة ا  قدوة والضدعف فييدا ممدا يسداعد القدائمين عمدى رسدم الخطدط والسياسدات و ال جواندببرامجيا والوقوف عمى 

النظددر فددي محتويددات الخطددط الدراسددية والبددرامج، وتمثددل مخرجددات أي نظددام الغايددة األساسددية لوجددوده، وتعكددس 
نددة النظددام التعميمددي ومدددى تطددور أو تددأخر المجتمددع، وفددي ىددذا السددياق يددتم امخرجددات التعمدديم العددالي مدددى مت

ركيددز عمددى تحميددل نتددائج اختبددار الكفدداءة الجامعيددة مددن خددالل تحميددل نتددائج الطمبددة وربطيددا بمخرجددات التعمدديم الت
ذا كانت مخرجات جامعاتنا لدم  جوانبالقوة وتعزيزىا والتخمص من  جوانبونتاجاتو، لموقوف عمى  الضعف، وا 

لمرموقة في مؤسسدات سدوق العمدل تبمغ مستوى الطموح في مقاييس الجامعات العالمية، فيل تحظى بالمكانة ا
 ردن وخارجو.داخل األ

ومن خالل توزيع عالمات الطمبة عمى المؤشرات التي تدل عمى مدى تحقق نتاجات التعمم والكفايات الخاصة 
" بناًء عمى النتائج اتقاني درجة وصول الطالب درجة أتم اعتماد درجة القطع"  بتخصصات المستوى الدقيق

% لمتخصصات الطبية والطبية 04، واألعمالو  اإلدارية% لتخصصات العموم 44) واعتبارىا المتوفرة
% لتخصصات عموم الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات، 44% لمتخصصات اليندسية، و44المساندة، و

% لمتخصصات 40% لتخصصات الزراعة و40% لمتخصصات التربوية، و04% لتخصص القانون، و40و
% لتخصصات اإلعالم ، 00% لتخصصات اآلثار، و04آلداب، و% لتخصصات ا40االجتماعية، و

% لتخصصات الفنون والبصريات، 04% لتخصصات الشريعة, و04% لتخصصات الرياضة ، و40و
وبيذا سيتم  (.% لتخصصات الحماية المدنية40, و% لتخصصات المغات04% لتخصصات العموم ، و44و

  .درجة القطع المحددة تحميل نتائج اختبار الكفاءة وفقًا لممقارنة مع
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 .بالتخصصات اهليدضيةحتليل اليتائج املتعلقة  ..

ايضممرٝر١ يٓػممب اتكممإ  أٚ ايتركممل يًهفاٜممات ٚاملٗمماضات      يإلجابمماتأظٗممطت ايٓتمما٥خ األٚيٝمم١ يًطًبمم١ إٔ املتٛغممطات اذتػمماب١ٝ     

%( يف ختضمط  26.64،  ٚ )ٜٚٓهؼاتمٛتط %( يف ختضط ٖٓسغم١  43.15 (َٔ ايطايب اَتالنٗا تطاٚذ  َا ب) املتّٛقعٚايٓتاجات 

 . ٖٓسغ١ اْتاد ٚآالت

   ٍ ىل زضجمم١ إايمم  ت تضممٌ  ايتدضضممات اهلٓسغمم١ٝ  (83ضقممِ ) ٚعٓممس َكاضْمم١ ْػممب اإلتكممإ َممع زضجمم١ ايكطممع ٜتغممح َممٔ ادتممسٚ

ٚ ٖٚمصا ٜتطًمب إعماز٠ ايٓعمط َٚطاجعم١ ارتطمط ايسضاغم١ٝ ٚستتٜٛات       . %(44اإلتكإ ٚاي  قٛضْ  بسضج١ ايكطمع )  طضات ٚصمف املكم   ٗما، 

ايم  ت تضمٌ اىل زضجم١    ًتدضضمات  يايتدضضم١ٝ   تتغُٔ ارتطط ايسضاغ١ٝ َكطضات تغطمٞ ايهفاٜمات    إشب يًتدضضات اهلٓسغ١ٝ

 اإلتكإ.

 (: َسة حتقق كفاياخ كم ختصص يٍ انتخصصاخ  اهلُدسيح48جدول رقى)

 التخصص
متوسط المتوسطات 

 الحسابٌة%

المتوسطات الحسابٌة 
  مقارنة مع درجة القطع

41% 

 غُز يزمٍ %39.87 هُذسخ ػًبرح / انؼًبرح/ هُذسخ يؼًبرَخ واَظًخ انجُبء

 غُز يزمٍ %30.50 هُذسخ كًُُبئُخ

 يزمٍ  %41.93 هُذسخ صُبػُخ

 غُز يزمٍ %32.18 هُذسخ يُكبَُكُخ

 غُز يزمٍ %36.21 هُذسخ صُذالَُخ وكًُُبئُخ

 غُز يزمٍ %34.12 هُذسخ يذَُخ 

 غُز يزمٍ %35.52 زق وجسىرهُذسخ يذَُخ/ ط

 غُز يزمٍ %26.54 هُذسخ اَزبج واالد

 غُز يزمٍ %39.63 هُذسخ حبسىة

 غُز يزمٍ %38.45 هُذسخ شجكبد انحبسىة

 غُز يزمٍ %33.25 هُذسخ كهزثبئُخ

 غُز يزمٍ %30.69 هُذسخ انمىي انكهزثبئُخ وانزحكى

 غُز يزمٍ %34.48 هُذسخ انمذرح وانطبلخ انكهزثبئُخ

 غُز يزمٍ %30.53 هُذسخ انطبلخ

 غُز يزمٍ %33.96 هُذسخ االرصبالد

 غُز يزمٍ %30.13 هُذسخ االرصبالد واالنكززوَُبد

 غُز يزمٍ %29.32 هُذسخ ارصبالد وحبسىة

 غُز يزمٍ %39.21 هُذسخ يُكبرزوَكس

 يزمٍ  %43.15 هُذسخ ارىرزوَُكس

 غُز يزمٍ %34.15 هُذسخ انكززوَُبد

خهُذسخ طجُ  غُز يزمٍ 33.93% 

 غُز يزمٍ %31.57 هُذسخ انطُزاٌ

 غُز يزمٍ %38.82 هُذسخ يسبحخ وجُىيبركس

 غُز يزمٍ %36.68 انهُذسخ انجُىنىجُخ

 غُز يزمٍ %39.62 انهُذسخ انجُئخ

 غُز يزمٍ %37.09 هُذسخ انزؼذٍَ

 غُز يزمٍ %32.63 هُذسخ االد حزارَخ وانهُذرونكُخ

 %64 درجخ انمطغ
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 .بتخصصات علوو اذتاضوب وتكيولوجيا املعلوماتل اليتائج املتعلقة حتلي .2

ايضرٝر١ يٓػمب اتكمإ  أٚ ايتركمل يًهفاٜمات      يإلجاباتأظٗطت ايٓتا٥خ األٚي١ٝ يًطًب١ إٔ املتٛغطات اذتػاب١ٝ 

%( يف ختضمممط عًمممِ ايطغمممِ   52.33 (َمممٔ ايطايمممب اَتالنٗممما تطاٚذممم  َممما بممم)     املتّٛقمممعٚاملٗممماضات ٚايٓتاجمممات  

 يف ختضط عًِ اذتاغٛب. (%28.89بٞ ، ٚ )اذتاغٛ

  ٍ ىل زضجم١  إايم  ت تضمٌ   ايتدضضمات   (83ضقمِ )  ٚعٓس َكاض١ْ ْػب اإلتكإ َع زضج١ ايكطع ٜتغح َٔ ادتمسٚ

 ٗا، ٖٚٚصا ٜتطًب إعاز٠ ايٓعط َٚطاجع١ ارتطط ايسضاغ١ٝ ٚستتٜٛات. %(44اإلتكإ ٚاي  قٛضْ  بسضج١ ايكطع )

ًتدضضمات  يايتدضضم١ٝ   تغُٔ ارتطمط ايسضاغم١ٝ َكمطضات تغطمٞ ايهفاٜمات      ت إشبيًتدضضات ٚصف املكطضات 

 اي  ت تضٌ اىل زضج١ اإلتكإ.

 (:َسة حتقق كفاياخ كم ختصص يٍ ختصصاخ  احلاسوب وتكُونوجيا املعهوياخ49جدول رقى)

 التخصص

المتوسطات الحسابٌة  متوسط المتوسطات الحسابٌة%
  مقارنة مع درجة القطع

41% 

 غُز يزمٍ %33.61 جكبد وأيٍ انًؼهىيبدش

 غُز يزمٍ %31.86 َظى يؼهىيبد حبسىثُخ

 غُز يزمٍ %36.80 ركُىنىجُب اإلَززَذ

 غُز يزمٍ %33.92 شجكبد انحبسىة

 غُز يزمٍ %28.89 ػهى انحبسىة 

 يزمٍ  %52.33 ػهى انزسى انحبسىثٍ

 غُز يزمٍ %34.11 َظى انىسبئظ انًزؼذدح

 غُز يزمٍ %32.34 هُذسخ ثزيجُبد

 غُز يزمٍ %32.29 َظى يؼهىيبد ادارَخ

 يزمٍ  %50.97 أَظًخ يؼهىيبد األػًبل

 %64 درجخ انمطغ
 

 .بالتخصصات الصزاعيةحتليل اليتائج املتعلقة  .8

ايضممرٝر١ يٓػممب اتكممإ  أٚ حتكممل ايهفاٜممات ٚاملٗمماضات  يإلجابمماتايطًبمم١ إٔ املتٛغممطات اذتػمماب١ٝ أظٗممطت ْتمما٥خ 

يف  (%23.19، ٚ )الوقاٌةة النباتٌةة %( يف ختضط53.13 (َٔ ايطايب اَتالنٗا تطاٚذ  َا ب) املتّٛقعٚايٓتاجات 

 ختضط اقتضاز ظضاعٞ. 

  ٍ ىل زضجم١  إايم  ت تضمٌ   ايتدضضمات   (44ضقمِ )  ٚعٓس َكاض١ْ ْػب اإلتكإ َع زضج١ ايكطع ٜتغح َٔ ادتمسٚ

 ٗا، ٚاز٠ ايٓعط َٚطاجع١ ارتطط ايسضاغ١ٝ ٚستتٜٛاتٖٚصا ٜتطًب إع. %(40اإلتكإ ٚاي  قٛضْ  بسضج١ ايكطع )

ًتدضضمات  يايتدضضم١ٝ   تتغُٔ ارتطمط ايسضاغم١ٝ َكمطضات تغطمٞ ايهفاٜمات       إشبيًتدضضات ٚصف املكطضات 

 اي  ت تضٌ اىل زضج١ اإلتكإ.
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 (:َسة حتقق كفاياخ كم ختصص يٍ انتخصصاخ  انزراعيح01جدول رقى)

 التخصص

متوسط المتوسطات 
 الحسابٌة%

المتوسطات الحسابٌة 
  مقارنة مع درجة القطع

45% 

 غُز يزمٍ %35.39 االراضٍ وانًُبِ وانجُئخ
 غُز يزمٍ %40.37 رزثخ وري/رزثخ ويُبح وثُئخ/يزاػٍ و غبثبد

 غُز يزمٍ %23.19 الزصبد سراػٍ
 غُز يزمٍ %34.53 االػًبل انشراػُخ إدارحااللزصبد انشراػٍ و

 غُز يزمٍ %32.89 ٍ االَزبج انحُىاَ
 غُز يزمٍ %36.24 اَزبج َجبرٍ

 غُز يزمٍ %32.15 اَزبج وولبَخ َجبد
 غُز يزمٍ %32.51 رغذَخ وحًُخ

 غُز يزمٍ %42.86 ػهى وركُىنىجُب انغذاء 
 يزمٍ  %53.13 انىلبَخ انُجبرُخ

 غُز يزمٍ %37.27 انىلبَخ و انًكبفحخ انًزكبيهخ
 يزمٍ  %46.43 بررُسُك انًىالغ واَزبج االسه

 %67 درجخ انمطغ

 

 .بالتخصصات الرتبويةحتليل اليتائج املتعلقة  .4

ايضرٝر١ يٓػب اإلتكإ  أٚ ايتركل يًهفاٜات ٚاملٗاضات  يإلجاباتأظٗطت ْتا٥خ ايطًب١ إٔ املتٛغطات اذتػاب١ٝ 

، ٚ  ات ٚاملعًَٛمماتعًممِ املهتبمم%( يف ختضممط 59.72(تطاٚذمم  َمما بمم)اَتالنٗمما َممٔ ايطايممب  املتّٛقممعٚايٓتاجممات 

 .%( يف ختضط االقتضاز املٓعي34.64ٞ)

ىل زضجم١  إايم  ت تضمٌ   ايتدضضمات   (41ضقمِ )  ٚعٓس َكاض١ْ ْػب اإلتكإ َع زضج١ ايكطع ٜتغح َٔ ادتسٍٚ 

ٗما،  ٖٚصا ٜتطًب إعاز٠ ايٓعط َٚطاجعم١ ارتطمط ايسضاغم١ٝ ٚستتٜٛات   . %(50اإلتكإ ٚاي  قٛضْ  بسضج١ ايكطع )

ًتدضضمات  يايتدضض١ٝ  تتغُٔ ارتطط ايسضاغ١ٝ َكطضات تغطٞ ايهفاٜات  إشبيًتدضضات ت ٚصف املكطضا ٚ

 اي  ت تضٌ اىل زضج١ اإلتكإ.
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 (:َسة حتقق كفاياخ كم ختصص يٍ انتخصصاخ  انترتويح01جدول رقى)

 التخصص

المتوسطات الحسابٌة مقارنة مع  متوسط المتوسطات الحسابٌة%
 %51  درجة القطع

 غُز يزمٍ %45.62 االرشبد انُفسٍ

 غُز يزمٍ %34.64 الزصبد يُشنٍ

 يزمٍ  %55.74 انززثُخ انخبصخ

 يزمٍ  %50.67 يؼهى صف

 يزمٍ  %56.85 رَبض األطفبل

 غُز يزمٍ %41.41 انززثُخ انًهُُخ

 غُز يزمٍ %41.38 ركُىنىجُب انزؼهُى

 يزمٍ  %59.72 ػهى انًكزجبد وانًؼهىيبد

 يزمٍ  %57.91 طفىنخ انًجكزحرزثُخ ان

 غُز يزمٍ %48.52 انززثُخ انفُُخ

 غُز يزمٍ %36.06 ػهى َفس

 %74 درجخ انمطغ

 

 .بالتخصصات الطبية والطبية املطاىدةحتليل اليتائج املتعلقة  .0

ايضمممرٝر١ يٓػممب إتكممإ  أٚ ايتركمممل    يإلجابممات أظٗممطت ايٓتمما٥خ األٚيٝمم١ يًطًبممم١ إٔ املتٛغممطات اذتػمماب١ٝ      

 %( يف ختضمممط51.32َمممٔ ايطايمممب اَتالنٗممما تطاٚذممم  َممما بمممٞ )    املتّٛقمممعات ٚاملٗممماضات ٚايٓتاجمممات  يًهفاٜممم

 . األغٓإ تهٓٛيٛجٝا صٓاع١ %( يف ختضط32.66ٚ )  ،االغعاف ٚايطٛاض٤٣

  ٍ ىل زضجم١  إايم  ت تضمٌ   ايتدضضمات   (42ضقمِ )  ٚعٓس َكاض١ْ ْػب اإلتكإ َع زضج١ ايكطع ٜتغح َٔ ادتمسٚ

 ٗا، ٖٚٚصا ٜتطًب إعاز٠ ايٓعط َٚطاجع١ ارتطط ايسضاغ١ٝ ٚستتٜٛات. %(04ْ  بسضج١ ايكطع )اإلتكإ ٚاي  قٛض

ًتدضضمات  يايتدضضم١ٝ   تتغُٔ ارتطمط ايسضاغم١ٝ َكمطضات تغطمٞ ايهفاٜمات       إشبيًتدضضات ٚصف املكطضات 

 اي  ت تضٌ اىل زضج١ اإلتكإ.
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 عهوو انطثيح وانطثيح املساَدج(:َسة حتقق كفاياخ كم ختصص يٍ ختصصاخ  ان05جدول رقى)

 التخصص

متوسط المتوسطات 
 الحسابٌة%

المتوسطات الحسابٌة مقارنة 
 %51  مع درجة القطع

 غُز يزمٍ %41.81 الطب

 غُز يزمٍ %35.90 ػهىو طت األسُبٌ انًسبَذح

 غُز يزمٍ %32.66 ركُىنىجُب صُبػخ األسُبٌ

 غُز يزمٍ %37.11 علم البصرٌات

 يزمٍ %51.32 عاف والطوارىءاالس

 غُز يزمٍ %38.67  تحالٌل طبٌة

 غُز يزمٍ %43.50  مختبرات طبٌة

 غُز يزمٍ %39.24 التمرٌض

 غُز يزمٍ %34.44  العالج الوظٌفً

 غُز يزمٍ %47.72 الصٌدلة

 غُز يزمٍ %40.91 دكتور فً الصٌدلة

 غُز يزمٍ %32.76 األشؼخ ركُىنىجُب

 ُز يزمٍغ %42.90 سمع ونطق

 غُز يزمٍ %35.86  العالج الطبٌعً

 يزمٍ  %50.80 الطب والجراحة البٌطرٌة

 غُز يزمٍ %45.92 التغذٌة السرٌرٌة والحمٌات

 %74 درجخ انمطغ

 

 .)املتقدمني لالمتحاٌ باللغة العسبية(األعنالو اإلدازيةبتخصصات العلوو حتليل اليتائج املتعلقة  .0
ايضرٝر١ يٓػمب إتكمإ  أٚ ايتركمل يًهفاٜمات      يإلجاباتًب١ إٔ املتٛغطات اذتػاب١ٝ أظٗطت ايٓتا٥خ األٚي١ٝ يًط

ايؿمممرٔ  إزاض٠%( يف ختضمممط 53.64(َممٔ ايطايمممب اَتالنٗمما تطاٚذمم  َممما بمم)     املتّٛقمممعٚاملٗمماضات ٚايٓتاجممات   

 . %( يف ختضط احملاغب28.74١، ٚ )ٚايتدًٝط

   ٍ ىل زضجم١  إايم  ت تضمٌ   ايتدضضمات   (48ضقمِ )  ٚعٓس َكاض١ْ ْػب اإلتكإ َع زضج١ ايكطع ٜتغمح َمٔ ادتمسٚ

 ٗا، ٖٚٚصا ٜتطًب إعاز٠ ايٓعط َٚطاجع١ ارتطط ايسضاغ١ٝ ٚستتٜٛات. %(44اإلتكإ ٚاي  قٛضْ  بسضج١ ايكطع )

ًتدضضمات  يايتدضضم١ٝ   تتغُٔ ارتطمط ايسضاغم١ٝ َكمطضات تغطمٞ ايهفاٜمات       إشبيًتدضضات ٚصف املكطضات 

 اي  ت تضٌ اىل زضج١ اإلتكإ.
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 واالعًال )املتقديني ناليتحاٌ تانهغح انعرتيح( ادارج(: َسة حتقق كفاياخ كم ختصص يٍ  ختصصاخ اإل04جدول رقى)

 التخصص

المتوسطات الحسابٌة مقارنة  متوسط المتوسطات الحسابٌة%
 %41  مع درجة القطع

 يزمٍ  %42.29 الزصبد انًبل واألػًبل

 زمٍي  %49.52 يسزشفيبد إدارح

 يزمٍ  %44.83 رسىيك

 يزمٍ  %42.72 اػًبل إدارح

 غُز يزمٍ %28.74 نًحبسجخا

 يزمٍ  %42.79 يؼهىيبد يحبسجيخ َظى
 يزمٍ  %40.05 ػبيخ إدارح

 غُز يزمٍ %37.56 ػهىو يبنيخ ويصزفيخ

 غُز يزمٍ %34.10 يؼهىيبد اداريخ َظى

 يزمٍ  %40.68 انًشبريغ إدارحو رخطيط

 غُز يزمٍ %37.70 َىٌ األػًبلولب انًحبسجخ

 يزمٍ  %44.71 انزًىيم

 غُز يزمٍ %23.42 المكاتب والمعلومات إدارة

 يزمٍ  %53.64 انشحٍ وانزخهيص إدارح

 يزمٍ  %40.54 السٌاحٌة/ عربً دارةاإل

 يزمٍ  %48.16 اسالييخ يصبرف

 %64 درجخ انمطغ

 

 .(اإلجنليصية)املتقدمني لالمتحاٌ باللغة األعنالو اإلدازيةبتخصصات العلوو حتليل اليتائج املتعلقة  .7

ايضرٝر١ يٓػمب إتكمإ  أٚ ايتركمل يًهفاٜمات      يإلجاباتأظٗطت ايٓتا٥خ األٚي١ٝ يًطًب١ إٔ املتٛغطات اذتػاب١ٝ 

، ٚ عًمممّٛ ازاضٜممم١%( يف ختضمممط 54.17(َمممٔ ايطايمممب اَتالنٗممما تطاٚذممم  َممما بممم)  املتّٛقمممعٚاملٗممماضات ٚايٓتاجمممات 

 . احملاغب١ ط%( يف ختض28.41)

   ٍ ىل زضجم١  إايم  ت تضمٌ   ايتدضضمات   (44ضقمِ )  ٚعٓس َكاض١ْ ْػب اإلتكإ َع زضج١ ايكطع ٜتغمح َمٔ ادتمسٚ

ٗما،  َٚطاجع١ ارتطط ايسضاغ١ٝ ٚستتٜٛات ٖٚصا ٜتطًب إعاز٠ ايٓعط   .%(44اإلتكإ ٚاي  قٛضْ  بسضج١ ايكطع )

ًتدضضمات  يايتدضض١ٝ  ضات تغطٞ ايهفاٜات تتغُٔ ارتطط ايسضاغ١ٝ َكط إشبيًتدضضات ٚصف املكطضات  ٚ

 اي  ت تضٌ اىل زضج١ اإلتكإ.
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 واالعًال )املتقديني ناليتحاٌ تانهغح االجنهيزيح( ادارج(: َسة حتقق كفاياخ كم ختصص يٍ  ختصصاخ اإل00جدول رقى)

 التخصص

متوسط المتوسطات 
 الحسابٌة%

المتوسطات الحسابٌة مقارنة مع 
 %41  درجة القطع

 غُز يزمٍ %33.76 الزصبد انًبل واألػًبل

 يزمٍ  %47.48 اػًبل إدارح

 غُز يزمٍ %31.56 انؼبيخ دارحاإل

 غُز يزمٍ %30.10 َظى يؼهىيبد ادارَخ

 غُز يزمٍ %36.31 األػًبل وانزجبرح اإلنكززوَُخ

 غُز يزمٍ %34.03 انًخبطز إدارح

 غُز يزمٍ %25.00 يسزشفُبد إدارح

 غُز يزمٍ %28.41 خانًحبسج

 غُز يزمٍ %30.25 َظى وشجكبد األػًبل إدارح

 يزمٍ  %41.69 رًىَم

 يزمٍ  %44.08 انزسىَك

 غُز يزمٍ %35.86 ػهىو نىجسزُخ

 يزمٍ  %40.36 َمم ثحزٌ  

 غُز يزمٍ %34.13 ػهى يبنُخ ويصزفُخ

 يزمٍ  %54.17 علوم ادارٌة 

 غُز يزمٍ %34.35 فنادق إدار 

 يزمٍ  %50.69 االلكترونً التسوٌق

 %64 درجخ انمطغ

 

 .بتخصص القاىوٌحتليل اليتائج املتعلقة  .3

ايتركل يًهفاٜات ٚاملٗاضات  ايضرٝر١ يٓػب اإلتكإ  أٚ يإلجاباتاملتٛغطات اذتػاب١ٝ  إٔايطًب١  ْتا٥خأظٗطت 

  %(.43.93)يف ختضط ايكإْٛ َٔ ايطايب اَتالنٗا  املتّٛقعٚايٓتاجات 

ىل زضج١ إت تضٌ  إٔ ختضط ايكإْٛ (40ضقِ ) اإلتكإ َع زضج١ ايكطع ٜتغح َٔ ادتسٍٚ ١ْ١ ْػبٚعٓس َكاض

 ٗما،  ٖٚصا ٜتطًب إعاز٠ ايٓعمط َٚطاجعم١ ارتطمط ايسضاغم١ٝ ٚستتٜٛات    . %(40اإلتكإ ٚاي  قٛضْ  بسضج١ ايكطع )

 يًتدضط ايكإْٛ. ٚصف املكطضات  ٚ

 

 

 قاَوٌ(: َسة حتقق كفاياخ  ختصص ان06جدول رقى)

 التخصص

المتوسطات الحسابٌة مقارنة مع درجة  متوسط المتوسطات الحسابٌة%
 %45  القطع

 غُز يزمٍ %5;.65 انمبَىٌ

 %67 درجخ انمطغ
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 .بتخصصات العلووحتليل اليتائج املتعلقة  .3

ٚ ايتركممل يًهفاٜممات  ايضممرٝر١ يٓػممب إتكممإ  أ  يإلجابمماتأظٗممطت ايٓتمما٥خ األٚيٝمم١ يًطًبمم١ إٔ املتٛغممطات اذتػمماب١ٝ    

تكٓٝمات ذٜٝٛم١ ٖٚٓسغم١    (يف ختضمط  %48.60َٔ ايطايمب اَتالنٗما تطاٚذم  َما بم))      املتّٛقعٚاملٗاضات ٚايٓتاجات 

 .  ٓعِ َعًَٛات ذاغٛب١ٝ( يف ختضض26.89%، ٚ ) ٚضاث١ٝ

         ٍ ىل إايم  ت تضمٌ   ايتدضضمات   (83ضقمِ )  ٚعٓس َكاضْم١ ْػمب اإلتكمإ َمع زضجم١ ايكطمع ٜتغمح َمٔ ادتمسٚ

ٖٚممصا ٜتطًممب إعمماز٠ ايٓعممط َٚطاجعمم١ ارتطممط ايسضاغمم١ٝ  . %(44اإلتكممإ ٚايمم  قٛضْمم  بسضجمم١ ايكطممع )زضجمم١ 

 تتغمممُٔ ارتطمممط ايسضاغممم١ٝ َكمممطضات تغطمممٞ ايهفاٜمممات       إشبممميًتدضضمممات ٚصمممف املكمممطضات   ٗممما، ٚٚستتٜٛات

 ًتدضضات اي  ت تضٌ اىل زضج١ اإلتكإ.يايتدضض١ٝ 

 ختصصاخ  انعهوو انطثيعيح واألساسيح(:َسة حتقق كفاياخ كم ختصص يٍ 05جدول رقى)

 التخصص

المتوسطات الحسابٌة  متوسط المتوسطات الحسابٌة%
  مقارنة مع درجة القطع

41% 

 غُز يزمٍ %36.39 األحٌاء

 يزمٍ  %44.50 رمُيبد/ ركُىنىجيب حيىيخ

 يزمٍ  %48.60 تقنٌات حٌوٌة وهندسة وراثٌة

 غُز يزمٍ %35.61 الكٌمٌاء

 يزمٍ  %42.50 ساحلٌة بٌئة

 غُز يزمٍ %32.64 علوم جنائٌة

 غُز يزمٍ %38.04 علوم ارض وبٌئة

 يزمٍ  %44.12 جٌولوجٌا وبٌئة

 غُز يزمٍ %29.46 الرٌاضٌات

 يزمٍ  %47.74 احٌاء بحرٌة

 غُز يزمٍ %31.08 الفٌزٌاء

 غُز يزمٍ %28.68 فٌزٌاء طبٌة حٌوٌة

 يزمٍ  %41.30 االحصاء

 غُز يزمٍ %29.40 سىةػهى انحب

 غُز يزمٍ %26.89 َظى يؼهىيبد حبسىثيخ

 %64 درجخ انمطغ

 .جتناعيةعلوو االبتخصصات الحتليل اليتائج املتعلقة  .4.

ايضرٝر١ يٓػمب إتكمإ  أٚ ايتركمل يًهفاٜمات      يإلجاباتأظٗطت ايٓتا٥خ األٚي١ٝ يًطًب١ إٔ املتٛغطات اذتػاب١ٝ 

، ٚ  ايعٌُ االجتُاعٞ %( يف ختضط53.41(يطايب اَتالنٗا تطاٚذ  َا ب) َٔ ا املتّٛقعٚاملٗاضات ٚايٓتاجات 

 . عًِ ادتطمي١ ٚاالحنطاف يف ختضط (27.59%)

   ٍ ىل زضجم١  إايم  ت تضمٌ   ايتدضضمات   (47ضقمِ )  ٚعٓس َكاض١ْ ْػب اإلتكإ َع زضج١ ايكطع ٜتغمح َمٔ ادتمسٚ

  ٗما، يٓعمط َٚطاجعم١ ارتطمط ايسضاغم١ٝ ٚستتٜٛات    ٖٚصا ٜتطًب إعاز٠ ا. %(40اإلتكإ ٚاي  قٛضْ  بسضج١ ايكطع )
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ًتدضضمات  يايتدضض١ٝ  تتغُٔ ارتطط ايسضاغ١ٝ َكطضات تغطٞ ايهفاٜات  إشبيًتدضضات ٚصف املكطضات  ٚ

 اي  ت تضٌ اىل زضج١ اإلتكإ.

 (: َسة حتقق كفاياخ كم ختصص يٍ ختصصاخ انعهوو االجتًاعيح07جدول رقى)

 التخصص

متوسط المتوسطات 
 ٌة%الحساب

المتوسطات الحسابٌة مقارنة مع 
 %45  درجة القطع

 غُز يزمٍ %27.69 علم الجرٌمة واالنحراف

 غُز يزمٍ %36.99 دراسات فً التنمٌة

 يزمٍ %50.96 علم االجتماع

 غُز يزمٍ %37.61 االجتماعٌة الخدمة

 يزمٍ %53.41 انؼًم االجزًبػي

 زمٍي %45.37 ػهى اجزًبع وخذيخ اجزًبػيخ

 %67 درجخ انمطغ

 

 .بتخصصات اآلدابحتليل اليتائج املتعلقة  ...

ايتركل يًهفاٜات ٚاملٗاضات  ايضرٝر١ يٓػب اإلتكإ  أٚ يإلجاباتاملتٛغطات اذتػاب١ٝ  إٔأظٗطت ْتا٥خ ايطًب١ 

 %(38.56)ٚ  ، ايًغم١ ايعطبٝم١   يف ختضمط  (47.12 %( َا ب)تطاٚذ   َٔ ايطايب اَتالنٗا املتّٛقعٚايٓتاجات 

 . عالقات زٚي١ٝ ٚزضاغات اغرتاتٝح١ٝ يف ختضط

  ٍ ىل زضجم١  إايم  ت تضمٌ   ايتدضضمات   (48ضقمِ )  ٚعٓس َكاض١ْ ْػب اإلتكإ َع زضج١ ايكطع ٜتغح َمٔ ادتمسٚ

ٗما،  ٖٚصا ٜتطًب إعاز٠ ايٓعط َٚطاجعم١ ارتطمط ايسضاغم١ٝ ٚستتٜٛات   . %(45اإلتكإ ٚاي  قٛضْ  بسضج١ ايكطع )

ًتدضضمات  يايتدضض١ٝ  تتغُٔ ارتطط ايسضاغ١ٝ َكطضات تغطٞ ايهفاٜات  إشبت يًتدضضاٚصف املكطضات  ٚ

 اي  ت تضٌ اىل زضج١ اإلتكإ.

 (: َسة حتقق كفاياخ كم ختصص يٍ ختصصاخ األاداب08جدول رقى)

 التخصص
متوسط المتوسطات 

 الحسابٌة%
المتوسطات الحسابٌة مقارنة مع 

 %45  درجة القطع

 يزمٍ %071.2 انهغخ انؼزثيخ

 غُز يزمٍ %44.83 ربريخ

 غُز يزمٍ %01.95 انجغزافيب

 غُز يزمٍ %00.49 انؼهىو انسيبسيخ

 غُز يزمٍ %00.60 انفهسفخ

 غُز يزمٍ %04.01 انًكزجبد وانًؼهىيبد إدارح

 غُز يزمٍ %48.65 ػاللبد دونيخ ودراسبد اسززاريجيخ

 غُز يزمٍ %01144 َظى انًؼهىيبد انجغزافيخ واالسزشؼبر ػٍ ثؼذ
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 %67 درجخ انمطغ

 انترتويح املوطُح يف كهياخ األاداب تخصصاخانة حتقق كفاياخ كم ختصص يٍ َس

 التخصص
متوسط المتوسطات 

 الحسابٌة%
المتوسطات الحسابٌة مقارنة مع 

 %51درجة القطع  

 يزمٍ غُز %46.91 رزثيخ خبصخ

 غُز يزمٍ %44.16 ػهى َفس

 يزمٍ غُز %47.39 يؼهى صف

 يزمٍ %57.83 رزثيخ طفم

 يزمٍ %51.64 االرشبد انُفسي

 %74 درجخ انمطغ

 انصحافح واالعالو املوطُح يف كهياخ األاداب ة حتقق كفاياخ كم ختصص يٍ انتخصصاخَس

 التخصص
متوسط المتوسطات 

 الحسابٌة%
المتوسطات الحسابٌة مقارنة مع 

 %55درجة القطع  

 غُز يزمٍ %36.59 اإلػالو وركُىنىجيب االرصبل

 يزمٍ %66.01 صحبفخ واػالو

 يزمٍ %65.65 انصحبفخ

 %77 درجخ انمطغ

 املوطُح يف كهياخ األاداب انفُوٌ ة حتقق كفاياخ كم ختصص يٍ انتخصصاخَس

 التخصص
متوسط المتوسطات 

 الحسابٌة%
المتوسطات الحسابٌة مقارنة مع 

 %51درجة القطع  

 غُز يزمٍ %46.11 رصًيى جزافيكي

 %74 جخ انمطغدر

 

 .بتخصصات الصسيعةحتليل اليتائج املتعلقة  .2.

ايضممرٝر١ يٓػممب إتكممإ  أٚ ايتركممل يًهفاٜممات      يإلجابمماتاذتػمماب١ٝ أظٗممطت ايٓتمما٥خ األٚيٝمم١ يًطًبمم١ إٔ املتٛغممطات     

ٚ ، اغمال١َٝ اغمط١ٜ   زضاغمات  %( يف ختضمط  67.25(َمٔ ايطايمب اَتالنٗما تطاٚذم  َما بم)        املتّٛقمع ٚاملٗماضات ٚايٓتاجمات   

 .قطا٤ات ٚزضاغات قطآ١ْٝ %( يف ختضط46.64)

  ٍ ىل زضجم١  إايم  ت تضمٌ   ايتدضضمات   (43ضقمِ )  ٚعٓس َكاض١ْ ْػب اإلتكإ َع زضج١ ايكطع ٜتغح َٔ ادتمسٚ

  ٗما، ٖٚصا ٜتطًب إعاز٠ ايٓعمط َٚطاجعم١ ارتطمط ايسضاغم١ٝ ٚستتٜٛات    . %(04اإلتكإ ٚاي  قٛضْ  بسضج١ ايكطع )

ًتدضضمات  يايتدضض١ٝ  تتغُٔ ارتطط ايسضاغ١ٝ َكطضات تغطٞ ايهفاٜات  إشب يًتدضضاتٚصف املكطضات  ٚ

 اي  ت تضٌ اىل زضج١ اإلتكإ.
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 (: َسة حتقق كفاياخ كم ختصص يٍ ختصصاخ  انشريعح09جدول رقى)

 التخصص

المتوسطات الحسابٌة  متوسط المتوسطات الحسابٌة%
  مقارنة مع درجة القطع

61% 

 يزمٍ  %61.53 عالم االسالمًالدعوة واال

 غُز يزمٍ %53.82 الفقة واصوله

 يزمٍ  %64.52 الدٌن اصول

 غُز يزمٍ %47.86 اقتصاد ومصارف اسالمٌة

 يزمٍ  %61.68 دراسات اسالمٌة

 غُز يزمٍ %59.32 دراسات اسالمٌة/تربٌة اسالمٌة

 يزمٍ  %67.25 اسالمٌة اسرٌة دراسات

 ٍيزم  %58.10 امامة وخطابة

 غُز يزمٍ %46.64 قراءات ودراسات قرآنٌة

 %84 درجخ انمطغ
 

 .اإلعالوالصحافة بتخصصات حتليل اليتائج املتعلقة  .8.

ٚ   يإلجاباتاملتٛغطات اذتػاب١ٝ ًطًب١ إٔ األٚي١ٝ ي ايٓتا٥خأظٗطت  ايتركمل يًهفاٜمات    ايضرٝر١ يٓػمب إتكمإ  أ

، ٚ ايضمممراف١ يف ختضمممط %( 58.03(َممما بممم) اٚذممم  تط َمممٔ ايطايمممب اَتالنٗممما   املتّٛقمممعٚاملٗممماضات ٚايٓتاجمممات  

 . ايعا١َ ٚاالعالٕ ايعالقات يف ختضط %(43.86)
   ٍ ىل زضجم١  إايم  ت تضمٌ   ايتدضضمات   (04ضقمِ )  ٚعٓس َكاض١ْ ْػب اإلتكإ َع زضج١ ايكطع ٜتغمح َمٔ ادتمسٚ

 ٗما،  اغم١ٝ ٚستتٜٛات ٖٚصا ٜتطًب إعاز٠ ايٓعمط َٚطاجعم١ ارتطمط ايسض   . %(00اإلتكإ ٚاي  قٛضْ  بسضج١ ايكطع )

ًتدضضمات  يايتدضض١ٝ  تتغُٔ ارتطط ايسضاغ١ٝ َكطضات تغطٞ ايهفاٜات  إشبيًتدضضات ٚصف املكطضات  ٚ

 اي  ت تضٌ اىل زضج١ اإلتكإ.

(: َسة حتقق كفاياخ كم ختصص يٍ ختصصاخ انصحافح واالعالو61جدول رقى)  

 التخصص

متوسط المتوسطات 
 الحسابٌة%

قارنة المتوسطات الحسابٌة م
 %55  مع درجة القطع

 يزمٍ  %54.79 الصحافة واإلعالم

 يزمٍ  %58.03 الصحافة

 غُز يزمٍ %43.86 العامة واالعالن العالقات

 يزمٍ  %59.26 االذاعة والتلفزٌون

 %77 درجخ انمطغ
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 .بتخصصات السياضةحتليل اليتائج املتعلقة  .4.

ايضمممرٝر١ يٓػمممب إتكمممإ  أٚ ايتركمممل يًهفاٜمممات  يإلجابممماتغمممطات اذتػممماب١ٝ املتًٛطًبممم١ إٔ األٚيٝممم١ ي ايٓتممما٥خأظٗممطت  

ٞ ( يف ختضمممط 44.73%َمممٔ ايطايمممب اَتالنٗممما تطاٚذممم  َممما بممم) )     املتّٛقمممعٚاملٗممماضات ٚايٓتاجمممات   ٚ  ايتأٖٝمممٌ ايطٜاعممم

 .  ايرتب١ٝ ايطٜاع١ٝ ( يف ختضط%38.23)

       ٍ ىل إت تضمٌ  ايتدضضمات  إٔ مجٝمع   (.0ضقمِ )  ٚعٓس َكاض١ْ ْػب اإلتكإ َمع زضجم١ ايكطمع ٜتغمح َمٔ ادتمسٚ

ٖٚمممصا ٜتطًمممب إعممماز٠ ايٓعمممط َٚطاجعممم١ ارتطمممط ايسضاغممم١ٝ  . %(40زضجممم١ اإلتكمممإ ٚايممم  قٛضْممم  بسضجممم١ ايكطمممع ) 

 تتغممممُٔ ارتطممممط ايسضاغمممم١ٝ َكممممطضات تغطممممٞ ايهفاٜممممات       إشبمممميًتدضضممممات ٚصممممف املكممممطضات   ٚ  ٗمممما،ٚستتٜٛات

 ايتدضض١ٝ.

 صصاخ انرياضح(: َسة حتقق كفاياخ كم ختصص يٍ خت61جدول رقى)

 التخصص

متوسط المتوسطات 
 الحسابٌة%

المتوسطات الحسابٌة مقارنة مع 
 %45  درجة القطع

 غُز يزمٍ %9;.65 والتدرٌب الرٌاضً دارةاإل

 غُز يزمٍ %45.:5 التربٌة الرٌاضٌة

 غُز يزمٍ %66.95 التأهٌل الرٌاضً

 %67 درجخ انمطغ

 

 

 .اآلثازالطياحة صات بتخصحتليل اليتائج املتعلقة  .0.

ايضرٝر١ يٓػمب إتكمإ  أٚ ايتركمل يًهفاٜمات ٚاملٗماضات       يإلجاباتأظٗطت ايٓتا٥خ األٚي١ٝ يًطًب١ إٔ املتٛغطات اذتػاب١ٝ 

( يف %52.58ا، ٚ )االْجطبٛيٛجٝ(يف ختضضممم63.63%َمممٔ ايطايمممب اَتالنٗممما تطاٚذممم  َممما بممم)  )    املتّٛقمممعٚايٓتاجمممات 

 .  ايطعاّ ٚايؿطاب إزاض٠ختضض

ٍ   ٚعٓ ىل زضجم١  إايم  ت تضمٌ   ايتدضضمات   (02ضقمِ )  س َكاض١ْ ْػب اإلتكإ َع زضج١ ايكطع ٜتغمح َمٔ ادتمسٚ

  ٗما، ٖٚصا ٜتطًب إعاز٠ ايٓعمط َٚطاجعم١ ارتطمط ايسضاغم١ٝ ٚستتٜٛات    . %(04اإلتكإ ٚاي  قٛضْ  بسضج١ ايكطع )

تدضضمات  ًايتدضض١ٝ ي  تتغُٔ ارتطط ايسضاغ١ٝ َكطضات تغطٞ ايهفاٜات إشبيًتدضضات ٚصف املكطضات  ٚ

 اي  ت تضٌ اىل زضج١ اإلتكإ.

 

 

 

 



111 | AQACHEI 

 (: َسة حتقق كفاياخ كم ختصص يٍ ختصصاخ  انسياحح واألثار65جدول رقى)

 التخصص

متوسط المتوسطات 
 الحسابٌة%

المتوسطات الحسابٌة مقارنة مع درجة 
 %51  القطع

 يزمٍ  %76.41 األثبر وانسُبحخ

 يزمٍ  %64.61 ثُخ واداررهب/ػزثٍصُبَخ انًصبدر انززا

 يزمٍ  %61.11 ػهى انًحبفظخ ػهً االثبر

 غُز يزمٍ %46.11 صُبَخ يصبدر انززاثُخ واداررهب/اَجهُشٌ

 غُز يزمٍ %49.51 انسُبحخ/ػزثٍ إدارح 

 غُز يزمٍ %41.84 انسُبحخ/اَجهُشٌ إدارح 

 غُز يزمٍ %56.85 انفُذلُخ دارحاإل

 غُز يزمٍ %56.68 انطؼبو وانشزاة إدارح

 غُز يزمٍ %01.85 االثبر

 يزمٍ  %54.54 االَثزثىنىجُب

 %74 درجخ انمطغ

 

 .الفيوٌ البصسية والطنعيةبتخصصات حتليل اليتائج املتعلقة  .0.

ايتركل يًهفاٜات ٚاملٗاضات  ايضرٝر١ يٓػب اإلتكإ  أٚ يإلجاباتاملتٛغطات اذتػاب١ٝ  إٔايطًب١  ْتا٥خأظٗطت 

فٓمممممٕٛ يف ختضمممممط  %(63.50(َممممما بممممم)تطاٚذممممم   اَتالنٗمممممااَتالنٗممممما َمممممٔ ايطايمممممب  تّٛقمممممعاملٚايٓتاجمممممات 

 . تضُِٝ ٚفٕٓٛ تطبٝك١ٝيف ختضط  (%34.86)ٚ  ، خعف\تطبٝك١ٝ

  ٍ ىل زضجم١  إايم  ت تضمٌ   ايتدضضمات   (53ضقمِ )  ٚعٓس َكاض١ْ ْػب اإلتكإ َع زضج١ ايكطع ٜتغح َمٔ ادتمسٚ

ٗما،  ٖٚصا ٜتطًب إعاز٠ ايٓعط َٚطاجعم١ ارتطمط ايسضاغم١ٝ ٚستتٜٛات   . %(50اإلتكإ ٚاي  قٛضْ  بسضج١ ايكطع )

ًتدضضمات  يايتدضض١ٝ  تتغُٔ ارتطط ايسضاغ١ٝ َكطضات تغطٞ ايهفاٜات  إشبيًتدضضات ٚصف املكطضات  ٚ

 اي  ت تضٌ اىل زضج١ اإلتكإ.

 

 

 

 

 

 



112 | AQACHEI 

 (: َسة حتقق كفاياخ كم ختصص يٍ ختصصاخ انفُوٌ انثصريح وانسًعيح64جدول رقى)

 التخصص

متوسط المتوسطات 
 الحسابٌة%

المتوسطات الحسابٌة 
  مقارنة مع درجة القطع

51% 

 غُز يزمٍ %39.52 رصًُى جزافُكٍ 

 غُز يزمٍ %34.86 رصًُى وفُىٌ رطجُمُخ

 غُز يزمٍ %36.40 انزصًُى انذاخهٍ

 يزمٍ  %50.63 انزصًُى انسًُُبئٍ وانزهفشَىٍَ

 يزمٍ  %55.06 انفُىٌ انجصزَخ

 يزمٍ  %50.11 انزصًُى وانزىاصم انجصزٌ

 يزمٍ  %58.02 انًىسُمً

 غُز يزمٍ %47.07 فُىٌ رشكُهُخ

 يزمٍ  %63.50 خشف\فُىٌ رطجُمُخ 

 غُز يزمٍ %39.42 انؼًبرح

 يزمٍ  %50.21 درايب

 %74 درجخ انمطغ

 

 .بتخصصات اللغاتحتليل اليتائج املتعلقة  .7.

ايضرٝر١ يٓػمب إتكمإ  أٚ ايتركمل يًهفاٜمات ٚاملٗماضات       يإلجاباتب١ إٔ املتٛغطات اذتػاب١ٝ أظٗطت ايٓتا٥خ األٚي١ٝ يًطً

%( يف 23.85، ٚ ) ايًغ١ ايطٚغم١ٝ ٚآزابٗما   %( يف ختضط62.72 (َٔ ايطايب اَتالنٗا تطاٚذ  َا ب) املتّٛقعٚايٓتاجات 

 . ايًغ١ ايهٛض١ٜ ٚآزابٗا ختضط

ٍ    ٚعٓس َكاض١ْ ْػب اإلتكإ َع زضج١ ايكطع ىل زضجم١  إايم  ت تضمٌ   ايتدضضمات   (04ضقمِ )  ٜتغمح َمٔ ادتمسٚ

 ٗما،  ٖٚصا ٜتطًب إعاز٠ ايٓعمط َٚطاجعم١ ارتطمط ايسضاغم١ٝ ٚستتٜٛات    . %(04اإلتكإ ٚاي  قٛضْ  بسضج١ ايكطع )

تدضضمات  ًايتدضض١ٝ ي تتغُٔ ارتطط ايسضاغ١ٝ َكطضات تغطٞ ايهفاٜات  إشبيًتدضضات ٚصف املكطضات  ٚ

  زضج١ اإلتكإ.اي  ت تضٌ اىل
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 انهغاخ(: َسة حتقق كفاياخ كم ختصص يٍ ختصصاخ 60جدول رقى)

 التخصص

متوسط المتوسطات 
 الحسابٌة%

المتوسطات الحسابٌة مقارنة مع 
 %51  درجة القطع

 غُز يزمٍ %44.95 انهغخ االَجهُشَخ واداثهب

 غُز يزمٍ %46.06 اداة وانذرسبد انثمبفُخ فٍ انهغخ االَجهُشَخ 

 غُز يزمٍ %43.34 انززجًخ

 يزمٍ  %53.89 انهغخ االَجهُشَخ انزطجُمُخ

 غُز يزمٍ %37.38 انهغخ انفزَسُخ وآداثهب

 غُز يزمٍ %29.20 انهغبد االوروثُخ/انفزَسُخ واالَجهُشَخ

 غُز يزمٍ %31.25 انهغبد انحذَثخ/نغخ فزَسُخ

 مٍغُز يز %35.00 انهغخ انفزَسُخ /االَجهُشَخ

 غُز يزمٍ %40.32 انهغخ انفزَسُخ وانهغخ االَجهُشَخ واداثهًب

 غُز يزمٍ %38.72 انهغبد انسبيُخ وانشزلُخ/نغخ انؼجزَخ

 غُز يزمٍ %44.90 انهغخ انفبرسُخ وآداثهب

 غُز يزمٍ %41.03 انهغخ االنًبَُخ وآداثهب

 غُز يزمٍ %49.09 انهغخ االنًبَُخ واالَجهُشَخ

 غُز يزمٍ %41.51 وآداثهبانهغخ انصُُُخ 

 يزمٍ  %56.88 انهغخ االسجبَُخ وآداثهب

 يزمٍ  %52.09 انهغخ  االَطبنُخ واداثهب 

 غُز يزمٍ %46.50 انهغخ انززكُخ واداثهب 

 يزمٍ  %62.72 انهغخ انزوسُخ وآداثهب

 غُز يزمٍ %23.85 انهغخ انكىرَخ وآداثهب

 %74 درجخ انمطغ

 

 



114 | AQACHEI 

 .بتخصصات اذتناية املدىيةلقة حتليل اليتائج املتع .3.

ايضرٝر١ يٓػمب إتكمإ  أٚ ايتركمل يًهفاٜمات      يإلجاباتأظٗطت ايٓتا٥خ األٚي١ٝ يًطًب١ إٔ املتٛغطات اذتػاب١ٝ 

ٖٓسغمم١ االطفمما٤   ( يف ختضممط45.49) َممٔ ايطايممب اَتالنٗمما تطاٚذمم  َمما بمم)     املتّٛقممعٚاملٗمماضات ٚايٓتاجممات  

 . هاضث١اي إزاض٠ ( يف ختضط38.36، ٚ ) ٚاذتطٜل

   ٍ ىل زضجم١  إايم  ت تضمٌ   ايتدضضمات   (00ضقمِ )  ٚعٓس َكاض١ْ ْػب اإلتكإ َع زضج١ ايكطع ٜتغمح َمٔ ادتمسٚ

  ٗما، ٖٚصا ٜتطًب إعاز٠ ايٓعمط َٚطاجعم١ ارتطمط ايسضاغم١ٝ ٚستتٜٛات    . %(40اإلتكإ ٚاي  قٛضْ  بسضج١ ايكطع )

تدضضمات  ًايتدضض١ٝ ي طٞ ايهفاٜات تتغُٔ ارتطط ايسضاغ١ٝ َكطضات تغ إشبيًتدضضات ٚصف املكطضات  ٚ

 اي  ت تضٌ اىل زضج١ اإلتكإ.

 

 (:َسة حتقق كفاياخ كم ختصص يٍ ختصصاخ  احلًايح املدَيح66جدول رقى)

 التخصص

المتوسطات الحسابٌة  متوسط المتوسطات الحسابٌة%
  مقارنة مع درجة القطع

45% 

 غُز يزمٍ %38.36 انكبرثخ إدارح

 يزمٍ  %45.49 َخ يٍ انحزائكهُذسخ انحًب

 يزمٍ  %44.96 االسؼبف انطجٍ انًزخصص

 %45 درجخ انمطغ
 

 

 


