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 قزيزملخص الذ

فني جمينع الجامعنات  2017/2018 للفصل الدراسي األول منن العنام الجنامعيالمستوى الدقيق -ُعقد امتحان الكفاءة الجامعية

امتحننان الكفنناءة الجامعيننة إلنن  الوقننو  علنن  جننودة مخرجننات يهنند  ، إذ (20/11/2017-11الرسننمية والخاصننة فنني الفتننرة )

وقد بلغ عدد الطلبة المتوّقع تخّرجهم من الجامعنات الرسنمية والخاصنة للعنام . امجهامؤسسات التعليم العالي األردنية ومخرجات بر

( طالبننا  وطالبننة بنسننبة مئويننة 18519وقنند تقنندم لالمتحننان ) ،( طالبننا  وطالبننة21482مننا مجموعنن  ) 2018/ 2017الجننامعي 

 ،والنننننوع االجتمنننناعي ،جامعننننةعننننداد الطلبننننة وتننننوزيعهم حسننننب المتغيننننرات )نننننوع الأ( يبننننين 1رقننننم ) والجنننندول%(.  86.21)

 والمعدل التراكمي(.

 النطث املئويح لذوسيع أعداد الطلتح الذين دقدموا(: 1رقم ) الجدول

  المذحان الكفاءج الجامعيح حطث مذغرياخ

 نوع الجامعح ، النوع االجذامعي، املعدل الرتاكمي((

 المجموع المئوية النسب العدد المتغيرات تصنيي  المتغيرات

 االجتماعي النوع

 %96.84 4009 ذكر

18519 

 %95.16 4959 أنث 

 الجامعة نوع

 %86.84 54706 رسمية

 %15.16 9655 خاصة

 التراكمي المعدل

 %17.47 7015 مقبول

 %14.55 9497 جيد

 %45.18 1498 جدا   جيد

 %6.98 5969 ممتاز

 

الطلبنة والخاصنة، إذ بلنغ عندد طالبة من جمينع الجامعنات الرسنمية ( طالبا  و18519عية )بلغ عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجام

%(، وكنان عندد الطلبنة فني الجامعنات 51.38( بنسنبة مئوينة )9515)  %(، بينمنا بلنغ عندد اإلنناث48.62( بنسنبة مئوينة )9004الذكور)

%(، وكان تنوزيعهم حسنب 31.38( بنسبة مئوية ) 5811) في الجامعات الخاصة هم %( وعدد68.62( بنسبة مئوية )12708الرسمية )

 (3956و ) %(32.11بنسننبة مئويننة ) جينند، لفئننة (5947، و )%(37.97بنسننبة مئويننة ) مقبننول لفئننة (7031فئننات المعنندل التراكمنني )

 %(.8.56بسنبة مئوية ) ممتازلفئة ( 1585، و)%(21.36بسنبة مئوية ) جيد جدالفئة 

 

 ،2018المسنننتوى الننندقيق -األول يتنننناول نتنننائج امتحنننان الكفننناءة الجامعينننة : الجنننزءفننني جنننزأينوفيمنننا يلننني نعنننر  النتنننائج 

 . والثاني يتناول تحليل نتائج
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 الجشء األول

 وسنعر  تاليا  أبرز المؤشرات عن مدى تحقق الكفايات الخاصة بالتخصصات األكاديمية

 يها نتائج هذه الدورة.، والتي أنتهت إلالمستوى الدقيق-الكفاءة الجامعيةفي امتحان 

 

 التخصصات الهندسية  .1

 أعنننننننننننننداد الطلبنننننننننننننة المتقننننننننننننندمين للتخصصنننننننننننننات الهندسنننننننننننننية  والنسنننننننننننننب المئوينننننننننننننة وفقنننننننننننننا   للمتغينننننننننننننر ات 

 )نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(.

 حينث، بالتخصصنات الهندسنيةلخناص عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعينة المسنتوى الندقيق ا( 2يبين الجدول رقم )

 %( 64.74)مئوينننةبنسنننبة ( طالبنننا  وطالبنننة، 1038بلنننغ  أعلننن  عننندد منننن الطلبنننة المتقننندمين فننني تخصنننص الهندسنننة  المدنينننة )

الهندسننة المعماريننة  يوبلننغ  أقننل عنندد مننن الطلبننة المتقنندمين فنني تخصصنن، للجامعننات الخاصننة%( 35.26)و،للجامعننات الرسننمية

 للجامعات الخاصة.  %(100)مئوية بنسبة  ( طالب1) سة النوويةوالهند وأنظمة البناء

 

 دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح الذين(:النطث املئويح ألعداد الطلتح 2رقم )  الجدول

 املطذوى الدقيق/ الذخصصاخ الهندضيح

 التخصص
 توزيع
 الطلبة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر صةخا رسمية

 الهندسة
 المدنية

 50 222 399 367 485 777 366 672 العدد

 سبةالن
 المئوية

64.74% 35.26% 74.86% 25.14% 35.36% 38.44% 21.39% 4.82% 

 المجموع
 الكلي

5016 

 مساحة هندسة

 1 11 30 29 10 95 ــــــ 75 العدد

 سبةالن
 المئوية

 %1.41 %15.49 %42.25 %40.85 %42.25 %57.75 ــــــ 100.00%

 المجموع
 الكلي

71 

 البيئة هندسة

 1 2 8 5 7 4 ــــــ 58 العدد

 سبةالن
 المئوية

 %6.25 %12.50 %50.00 %31.25 %43.75 %56.25 ــــــ 100.00%

 جموعالم
 الكلي

16 
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 التخطيط
 الحضري

 المدن وتخطيط

 ــــــ 5 9 ــــــ 1 4 ــــــ 9 العدد

 النسبة
 المئوية

 ــــــ %20.00 %80.00 ــــــ %60.00 %40.00 ــــــ 100.00%

 المجموع
 الكلي

5 

 الهندسة
 الجيولوجية

 _ 1 5 7 5 54 ــــــ 51 العدد

 سبةالن
 المئوية

 _ %7.69 %38.46 %53.85 %7.69 %92.31 ــــــ 100%

 المجموع
 الكلي

13 

 العمارة هندسة

 51 86 115 51 548 507 569 554 العدد

 سبةالن
 المئوية

39.27% 60.73% 35.31% 64.69% 16.83% 37.95% 28.38% 16.83% 

 المجموع
 الكلي

303 

 الهندسة
 المعمارية

 البناء نظمةوأ

 ــــــ ــــــ 5 ــــــ 5 ــــــ 5 ــــــ العدد

 سبةالن
 المئوية

 ــــــ ــــــ %100 ــــــ %100 ــــــ %100 ــــــ

 جموعالم
 الكلي

1 

 الهندسة
 الصناعية

 29 31 61 77 551 69 59 569 العدد

 النسبة
 المئوية

92.93% 7.07% 42.93% 57.07% 38.89% 30.81% 15.66% 14.65% 

 المجموع
 الكلي

198 

 تآال هندسة
 حرارية

 وهيدروليكية

 ــــــ ــــــ 55 19 ــــــ 98 ــــــ 98 العدد

 سبةالن
 المئوية

 ــــــ ــــــ %23.91 %76.09 ــــــ %100 ــــــ 100%

 المجموع
 الكلي

46 
 

 الهندسة
 الميكانيكية

 14 55 130 137 9 115 78 480 العدد

 سبةالن
 المئوية

77.38% 22.62% 98.51% 1.49% 40.77% 38.69% 16.37% 4.17% 

 المجموع
 الكلي

336 
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 الهندسة
 الكهربائية

 8 42 71 78 97 594 94 590 العدد

 سبةالن
 المئوية

70.35% 29.65% 71.36% 28.64% 39.20% 35.68% 21.11% 4.02% 

 المجموع
 الكلي

199 

 القوى هندسة
 الكهربائية
 والتحكم

 5 12 35 50 57 69 57 69 العدد

 سبةالن
 المئوية

83.33% 16.67% 83.33% 16.67% 49.02% 34.31% 11.76% 4.90% 

 المجموع
 الكلي

102 

 هندسة
 ميكاترونيكس

 17 8 37 42 44 64 55 41 العدد

 سبةالن
 المئوية

89.42% 10.58% 78.85% 21.15% 40.38% 35.58% 7.69% 16.35% 

 المجموع
 الكلي

104 

 هندسة
 وتوترنيكسأ

 ــــــ 1 10 16 4 49 ــــــ 47 العدد

 سبةالن
 المئوية

 ــــــ %3.70 %37.04 %59.26 %7.41 %44.59 ــــــ 100%

 المجموع
 الكلي

27 

 هندسة
 اتصاالت

 11 15 40 50 70 98 6 506 العدد

 سبةالن
 المئوية

93.10% 6.90% 39.66% 60.34% 43.10% 34.48% 12.93% 9.48% 

 المجموع
 الكلي

116 

 هندسة
 االتصاالت
 والحاسوب

 2 10 12 16 58 49 55 44 العدد

 سبةالن
 المئوية

72.50% 27.50% 60.00% 40.00% 40.00% 30.00% 25.00% 5.00% 

 المجموع
 الكلي

40 

 هندسة
 االتصاالت

 لكترونياتواإل

 3 12 9 16 55 44 19 8 العدد

 سبةالن
 المئوية

15.00% 85.00% 72.50% 27.50% 40.00% 22.50% 30.00% 7.50% 

 المجموع
 الكلي

40 
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 هندسة
 الحاسوب

 8 31 62 58 559 99 4 590 العدد

 سبةالن
 المئوية

94.34% 5.66% 28.30% 71.70% 36.48% 38.99% 19.50% 5.03% 

 المجموع
 الكلي

159 

 أنظمة هندسة
 الحاسبات
 والشبكات

 ــــــ 16 24 21 95 40 ــــــ 85 العدد

 سبةالن
 المئوية

 ــــــ %26.23 %39.34 %34.43 %67.21 %32.79 ــــــ 100%

 المجموع
 الكلي

61 

 هندسة
 لكترونيةإ

 1 2 9 21 57 58 6 49 العدد

 سبةالن
 المئوية

78.13% 25.00% 50.00% 53.13% 65.63% 28.13% 6.25% 3.13% 

 المجموع
 الكلي

33 

 الهندسة
 الكيميائية

 6 17 57 58 84 84 ــــــ 516 العدد

 سبةالن
 المئوية

 %4 %12 %41 %42 %50 %50 ــــــ 100%

 المجموع
 الكلي

138 

 الهندسة
 الصيدالنية
 الكيميائية

 55 ــــــ ــــــ 5 4 1 ــــــ 54 العدد

 سبةالن
 المئوية

 %91.67 ــــــ ــــــ %8.33 %75.00 %25.00 ــــــ 100%

 المجموع
 الكلي

12 

 نووية هندسة

 ــــــ ــــــ 5 ــــــ ــــــ 5 ــــــ 5 العدد

 سبةالن
 المئوية

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ %100 ــــــ 100%

 جموعالم
 الكلي

1 

 الطاقة هندسة
 المتجددة
 والمستدامة

 27 27 51 31 17 44 4 519 العدد

 سبةالن
 المئوية

98.53% 1.47% 72.79% 27.21% 22.79% 37.50% 19.85% 19.85% 

 المجموع
 الكلي

136 
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 طيران هندسة

 ــــــ 5 9 9 5 4 ــــــ 50 العدد

 سبةالن
 المئوية

 ــــــ %10.00 %50.00 %40.00 %10.00 %90.00 ــــــ 100%

 المجموع
 الكلي

10 

 الطبية الهندسة

 15 20 42 47 79 90 47 47 العدد

 سبةالن
 المئوية

78.23% 21.77% 40.32% 59.68% 37.90% 33.87% 16.13% 12.10% 

 المجموع
 الكلي

124 

 طرق هندسة
 وجسور

 1 24 61 78 18 546 ــــــ 589 العدد

 النسبة
 المئوية

 %0.61 %14.63 %37.20 %47.56 %21.95 %78.05 ــــــ 100.00%

 المجموع
 الكلي

589 

 الهندسة
 الميكانيكية
 التطبيقية

 ــــــ 9 36 69 7 107 4 110 العدد

 النسبة
 المئوية

 ــــــ 7.89% 31.58% 60.53% 93.86% 93.86% 3.51% 96.49%

 المجموع
 الكلي

559 

 انتاج هندسة
 وآالت

 ــــــ 1 51 59 ــــــ 15 ــــــ 15 دالعد

 النسبة
 المئوية

 ــــــ %9.68 %41.94 %48.39 ــــــ %100 ــــــ 100%

 المجموع
 الكلي

15 

 المواد هندسة

 ــــــ ــــــ 54 4 50 55 ــــــ 45 العدد

 النسبة
 المئوية

 ــــــ ــــــ %57.14 %42.86 %47.62 %52.38 ــــــ 100%

 المجموع
 الكلي

45 
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  للتخصصات الهندسية  النسبة العامة لإلجابات الصحيحة. 

 ،النوويننننةهندسننننة ال%( فنننني تخصننننص  60.00تراوحننننت مننننا بننننين )جابننننات الصننننحيحة اإل نسننننبلطلبننننة أن أظهننننرت نتننننائج ا

 (.  3رقم ) الجدولكما هو مبين في  ية%( في تخصص الهندسة المعمار24.00)و

 جاةاخ الصحيحح لكفاياخ الذخصصاخ الهندضيحال  نطث(: 3رقم )  الجدول

 التخصص

 الصحيحة اإلجابات بةنس

 النسبة
 العامة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 الحضري التخطيط
 والمدن

 ــــ %40.00 %56.00 ــــ 48.00% 59.00% _ 52.00% 52.00%

 الهندسة
 اإللكترونية

41.00% 40.00% 42.00% 46.00% 35.00% 39.00% 44.00% 36.00% 49.00% 

 الهندسة
 الجيولوجية

 ــــ %68.00 %40.00 %41.00 %42.00 %43.00 ــــ 43.00% 43.00%

 %59.00 %65.00 %59.00 %52.00 %58.00 %57.00 %51.00 %58.00 %57.00 الصناعية الهندسة

 الطبية الهندسة
 والحيوية

43.00% 46.00% 34.00% 43.00% 43.00% 39.00% 46.00% 46.00% 46.00% 

 %49.00 %45.00 %41.00 %38.00 %44.00 %41.00 %41.00 %45.00 %43.00 العمارة الهندسة

 %66.00 %48.00 %39.00 %38.00 %41.00 %40.00 ــــ %41.00 %41.00 الكيميائية الهندسة

 %45.00 %43.00 المدنية الهندسة
40.00% 

 
43.00% 43.00% 39.00% 44.00% 48.00% 50.00% 

 ـــــ %24.00 المعمارية الهندسة
24.00% 

 
 ـــــ

24.00% 
 

 ــــ ــــ ــــ 24.00%

 الهندسة
 الميكانيكية

40.00% 41.00% 36.00% 40.00% 44.00% 37.00% 41.00% 45.00% 45.00% 

 الهندسة
 الميكانيكية
 التطبيقية

 ــــ 39.00% 34.00% 30.00% 33.00% 32.00% 27.00% 32.00% 32.00%

 ـــــ %60.00 ـــــ ـــــ ـــــ %60.00 ــــ %60.00 %60.00 النووية الهندسة

 االت هندسة
 الحرارية

 والهيدروليكية
 ـــــ ــــــ %36.00 %35.00 ـــــ %35.00 ــــــ 35.00% 35.00%
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 %40.00 %38.00 %35.00 %31.00 %33.00 %35.00 %41.00 %33.00 %34.00 االتصاالت هندسة

 االتصاالت هندسة
 وااللكترونيات

33.00% 36.00% 33.00% 34.00% 31.00% 32.00% 37.00% 31.00% 35.00% 

 االتصاالت هندسة
 والحاسوب

33.00% 35.00% 28.00% 31.00% 35.00% 32.00% 33.00% 34.00% 33.00% 

 هندسة
 االتوترونيكس

 ـــــ %71.00 %49.00 %48.00 %37.00 %50.00 ـــــ 49.00% 49.00%

 %60.00 %48.00 %55.00 %48.00 %52.00 %52.00 ـــــ %52.00 %52.00 البيئة هندسة

 %53.00 %43.00 %42.00 %40.00 %42.00 %43.00 %48.00 %42.00 %42.00 الحاسوب هندسة

 %46.00 %41.00 %36.00 %34.00 %37.00 %39.00 %38.00 %39.00 %39.00 الطاقة هندسة

 ـــــ %51.00 %54.00 %40.00 %56.00 %47.00 ــــ %48.00 %48.00 الطيران ةهندس

 القوى هندسة
 الكهربائية

45.00% 
 

45.00% 48.00% 46.00% 41.00% 40.00% 48.00% 51.00% 67.00% 

 %53.00 %44.00 %38.00 %34.00 %36.00 %40.00 %31.00 %42.00 %38.00 الكهرباء هندسة

 %56.00 %44.00 %35.00 %31.00 %35.00 %35.00 ــــ %35.00 %35.00 المساحة هندسة

 ــــــ ــــــ %42.00 %36.00 %40.00 %39.00 ــــ %39.00 %39.00 المواد هندسة

 هندسة
 الميكاترونيكس

46.00% 46.00% 48.00% 46.00% 46.00% 43.00% 47.00% 54.00% 49.00% 

 انتاج هندسة
 وآالت

 ــــــ %54.00 %50.00 %41.00 ـــــ %46.00 ــــ 46.00% 46.00%

 انظمة هندسة
 الحاسبات
 والشبكات

 ــــــ %46.00 %40.00 %42.00 %39.00 %48.00 ــــ 42.00% 42.00%

 طرق هندسة
 وجسور

 %58.00 %41.00 %39.00 %33.00 %37.00 %37.00 ــــ 37.00% 37.00%

 كيميائية هندسة
 وصيدالنية

 %45.00 ــــــ ـــــــ %38.00 %45.00 %44.00 ــــ 44.00% 44.00%
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 تخصصات علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات   .2

 والنسننننب المئويننننة وفقننننا  للمتغيننننراتم الحاسننننوب وتكنولوجيننننا المعلومننننات أعننننداد الطلبننننة المتقنننندمين لتخصصننننات علننننو 

 )نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(.

وم الحاسنوب عدد الطلبة النذين تقندموا المتحنان الكفناءة الجامعينة المسنتوى الندقيق الخناص بتخصصنات علن (4ل رقم )يبين الجدو

مئوينة ، بنسنبة ( طالبنا  وطالبنة  306إذ بلغ  أعل  عدد من الطلبة المتقندمين فني تخصنص  علنم الحاسنوب)وتكنولوجيا المعلومات، 

 الرسنم علنمالخاصنة، وبلنغ  أقنل عندد منن الطلبنة المتقندمين فني تخصنص  للجامعنات%47.06))وللجامعات الرسنمية (%52.94)

 ( للجامعات الخاصة.%100بنسبة مئوية ) ( طالب5)الحاسوبي

 

 دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح الذين(:النطث املئويح ألعداد الطلتح 4رقم ) الجدول

 املطذوى الدقيق/ دخصصاخ علوم الحاضوب ودكنولوجيا املعلوماخ

 الطلبة توزيع تخصصال
 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 الحاسوب علم

 54 14 49 598 519 579 599 165 العدد

 %6.14 %12.62 %30.74 %50.48 %43.36 %56.64 %46.60 91.14% المئوية النسبة

 104 الكلي المجموع

 معلومات نظم
 حاسوبية

 59 49 98 506 44 550 79 547 العدد

 %6.93 %11.88 %27.72 %53.47 %45.54 %54.46 %37.13 %62.87 المئوية النسبة

 404 الكلي المجموع

 الحاسوبية النظم
 للوسائط
 المتعددة

 _ 5 4 8 8 1 4 _ العدد

 _ %11.11 %22.22 %66.67 %66.67 %33.33 %100.00 _ المئوية النسبة

 4 الكلي المجموع

 شبكات نظم
 الحاسوب

 _ 1 1 44 5 47 46 _ العدد

 _  %10.71 %78.57 %3.57 %96.43 %100.00 _ المئوية النسبة

 46 الكلي المجموع

 هندسة
 البرمجيات

 55 48 99 558 65 548 511 74 العدد

 %5.31 %12.56 %26.08 %56.03 %39.14 %60.86 %64.26 %35.74 المئوية النسبة

 407 الكلي المجموع
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 تكنولوجيا
 االنترنت

 _ 5 4 8 5 6 4 _ العدد

 _ %11.12 %22.22 %66.66 %11.12 66.66% %100.00 _ المئوية النسبة

 9 الكلي المجموع

 الرسم علم
 الحاسوبي

 _ 5 5 4 1 1 8 _ العدد

 _ %16.66 %16.66 %66.66 %50.00 %50.00 %100.00 _ المئوية النسبة

 8 الكلي المجموع

 معلومات نظم
 ريةإدا

 _ 4 7 54 44 8 _ 46 العدد

 _ %7.14 %25.00 %67.86 %78.57 %21.43 _ %100.00 المئوية النسبة

 46 الكلي المجموع
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  علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات  لتخصصات النسبة العامة لإلجابات الصحيحة. 

 ،%( فننننني تخصنننننص علنننننم الحاسنننننوب30.00تراوحنننننت منننننا بنننننين )اإلجابنننننات الصنننننحيحة  نسنننننبلطلبنننننة أن ت نتنننننائج اأظهنننننر

 (.5%( في تخصص علم الرسم الحاسوبي كما هو مبين في الجدول رقم )51.00و)

 دخصصاخجاةاخ الصحيحح لكفاياخ نطث ال (: 5رقم)  الجدول

 علوم الحاضوب ودكنولوجيا املعلوماخ

 التخصص

 الصحيحة اتاإلجاب نسبة

 النسبة
 العامة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا   جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاص رسمي

 _ %38.00 %35.00 %28.00 %24.00 %30.00 %30.00 _ %30.00 الحاسوب شبكات نظم

 _ %87.00 %33.00 %44.00 %38.00 %59.00 %51.00 _ %51.00 الحاسوبي الرسم علم

 _ %53.00 %54.00 %43.00 %42.00 %48.00 %49.00 _ %49.00 االنترنت تكنولوجيا

 %35.00 %33.00 %31.00 %28.00 %29.00 %31.00 %31.00 %30.00 %10.00 الحاسوب علم

 _ %33.00 %48.00 %35.00 %37.00 %42.00 _ %38.00 %38.00 اريةإد معلومات نظم

 الحاسوبية النظم
 ةالمتعدد للوسائط

34.00% _ 34.00% 38.00% 33.00% 35.00% 32.00% 33.00% _ 

 %50.00 %45.00 %39.00 %34.00 %37.00 %38.00 %36.00 %39.00 %36.00 حاسوبية معلومات نظم

 %44.00 %47.00 %42.00 %35.00 %38.00 %40.00 %38.00 %42.00 %34.00 البرمجيات هندسة
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 تخصصات علوم الزراعة .3

 أعنننننننننننداد الطلبنننننننننننة المتقننننننننننندمين لتخصصنننننننننننات علنننننننننننوم الزراعنننننننننننة والنسنننننننننننب المئوينننننننننننة وفقنننننننننننا  للمتغينننننننننننرات 

 )نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(.

 عندد الطلبنة النذين تقندموا المتحنان الكفناءة الجامعينة المسنتوى الندقيق الخناص بتخصصنات علنوم الزراعنة،(6) رقنم الجدول يبين

 %(75.19) مئوينة( طالبنا  وطالبنة بنسنبة 133)تخصنص التغذينة والتصننيع الغنذائي الطلبنة المتقندمين فني إذ بلغ  أعل  عدد منن

 االقتصنناد الزراعننيوبلننغ  أقننل عنندد مننن الطلبننة المتقنندمين فنني تخصننص  للجامعننات الخاصننة، %(24.81)و للجامعننات الرسننمية

 .للجامعات الخاصة%(37.50)، وللجامعات الرسمية %(62.50)مئويةوطالبة، بنسبة ( طالبا  8)

 الكفاءج الجامعيح دقدموا المذحان الذين(:النطث املئويح ألعداد الطلتح 6رقم ) الجدول

 املطذوى الدقيق/ دخصصاخ علوم الشراعح

 الطلبة توزيع التخصص
 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ازممت جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 راضياأل
 والمياه
 والبيئة

 ــــ 3 18 16 20 17 ــــ 17 العدد

 ــــ %6.55 %96.89 %91.49 %99.09 %99.49 ــــ %500.00 المئوية النسبة

 37 لكليا المجموع

 االقتصاد
 الزراعي

 1 1 2 4 5 3 3 5 العدد

 %12.50 %12.50 %25.00 %50.00 %62.50 %37.50 %37.50 %62.50 مئويةال النسبة

 6 الكلي المجموع

 نتاجاإل
 الحيواني

 ــــ ــــ 12 12 4 20 3 21 العدد

 ــــ ــــ %50.00 %50.00 %16.67 %83.33 %12.50 %87.50 مئويةال النسبة

 49 الكلي المجموع

 النباتي نتاجاإل

 4 13 25 37 22 57 38 41 العدد

 %5.06 %16.46 %31.65 %46.84 %27.85 %72.15 %48.10 %51.90 مئويةال النسبة

 74 الكلي المجموع
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 التغذية
 والتصنيع
 الغذائي

 7 25 49 52 84 49 33 100 العدد

 %5.26 %18.80 %36.84 %39.10 %63.16 %36.84 %24.81 %75.19 مئويةال النسبة

 511 الكلي المجموع

 الوقاية
 النباتية

 ــــ ــــ ــــ 11 3 8 ــــ 11 العدد

 ــــ ــــ ــــ %100.00 %27.27 %72.73 ــــ %100.00 مئويةال النسبة

 55 لكليا المجموع

 االنسان تغذية
 ياتوالحإ

 7 7 ـــــ 38 52 ـــــ 26 26 العدد

 %13.46 %13.46 ــــ ــــ %100.00 ــــ %50.00 %50.00 مئويةال النسبة

 94 الكلي المجموع

 تنسيق
 المواقع

 نتاجوإ
 األزهار

 ــــ 3 1 5 7 2 ــــ 9 العدد

 ــــ %33.33 %11.11 %55.56 %77.78 %22.22 ــــ %100.00 مئويةال النسبة

 4 الكلي المجموع
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  علوم الزراعة. تخصصاتلالنسبة العامة لإلجابات الصحيحة 

 ،تغذينننة االنسنننان والحمينننات%( فننني تخصنننص 77.00(إلجابنننات الصنننحيحة تراوحنننت منننا بنننيننسنننب اأظهنننرت نتنننائج الطلبنننة أن 

 (.7كما هو مبين في الجدول  رقم ) ضي والمياه والبيئةاالرا%( في تخصص 40.00)و

 علوم الشراعح دخصصاخالجاةاخ الصحيحح لكفاياخ ا نطث(: 7رقم) الجدول

 التخصص

 الصحيحة اإلجابات نسبة

 النسبة
 العامة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا   جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاص رسمي

 المياهو راضياأل
 والبيئة

 ـــــ %48.00 %43.00 %35.00 %39.00 %42.00 ــــ 40.00% 40.00%

 %62.00 %47.00 %59.00 %52.00 %60.00 %44.00 %54.00 %54.00 %54.00 الزراعي االقتصاد

 ـــــ ـــــ %60.00 %53.00 %51.00 %58.00 %58.00 %57.00 %57.00 الحيواني نتاجاإل

 %63.00 %65.00 %58.00 %49.00 %62.00 %53.00 %50.00 %60.00 %55.00 النباتي نتاجاإل

 والتصنيع التغذية
 الغذائي

66.00% 67.00% 64.00% 64.00% 68.00% 61.00% 68.00% 73.00% 68.00% 

 ـــــ ـــــ ـــــ %55.00 %51.00 %57.00 ــــ %55.00 %55.00 النباتية الوقاية

 االنسان تغذية
 والحميات

 %90.00 %90.00 ـــــ %74.00 %77.00 ـــــ 77.00% 77.00% 77.00%

 نتاجوإ المواقع تنسيق
 األزهار

 ـــــ %64.00 %60.00 %53.00 %61.00 %44.00 ــــ 57.00% 57.00%
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 التخصصات التربوية .4

  أعنننننننننننننداد الطلبنننننننننننننة المتقننننننننننننندمين للتخصصنننننننننننننات التربوينننننننننننننة والنسنننننننننننننب المئوينننننننننننننة وفقنننننننننننننا  للمتغينننننننننننننرات 

 المعدل التراكمي(.، ع الجامعة، النوع االجتماعي)نو

عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفناءة الجامعينة المسنتوى الندقيق الخناص بالتخصصنات التربوينة، إذ بلنغ  (8) رقم الجدول يبين

   للجامعننننات الرسننننمية %(45.82) مئويننننة( بنسننننبة 526أعلنننن  عنننندد مننننن الطلبننننة المتقنننندمين فنننني تخصننننص معلننننم صنننن )

 %(100) مئوينة( بنسبة 14) التربية الفنية،  وبلغ  أقل عدد من الطلبة المتقدمين في تخصص خاصةللجامعات ال %( 54.18) 

 .الرسميةللجامعات  

 دقدموا المذحانالكفاءج الجامعيح الذين(:النطث املئويح ألعداد الطلتح 8رقم ) الجدول

 رتةويحعلوم الالاملطذوى الدقيق/ دخصصاخ 

 الطلبة زيعتو التخصص
 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 االقتصاد
 المنزلي

 1 14 11 6 14 _ _ 14 العدد

 %3.13 %43.75 %34.38 %18.75 %100.00 _ _ %100.00 المئوية النسبة

 14 الكلي المجموع

 اإلرشاد
 النفسي

 28 81 123 147 419 599 554 480 العدد

 %7.38 %21.37 %32.45 %38.78 %61.75 %38.25 %31.40 %86.80 المئوية النسبة

 174 الكلي المجموع

 التربية
 الخاصة

 11 89 108 94 444 76 70 417 العدد

 %3.60 %28.99 %35.17 %34.24 %74.80 %25.90 %22.81 %77.19 المئوية النسبة

 107 كليال المجموع

 الفنية التربية

 _ 5 8 1 51 5 _ 59 العدد

 _ %35.71 %57.14 %7.14 %92.86 %7.14 _ %100.00 المئوية النسبة

 59 الكلي المجموع

 طفل تربية

 51 99 68 89 409 9 44 560 العدد

 %6.22 %21.53 %41.15 %31.10 %97.61 %2.39 %13.88 %68.54 المئوية النسبة

 404 يالكل المجموع

 _ 8 54 41 14 58 _ 96 العدد مهنية تربية
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 _ %12.50 %39.58 %47.92 %66.67 %33.33 _ %100.00 المئوية النسبة

 96 الكلي المجموع

 تكنولوجيا
 تعليم

 9 4 8 9 4 7 58 _ العدد

 %25.00 %12.50 %37.50 %25.00 %56.25 %43.75 %100.00 _ المئوية النسبة

 58 الكلي المجموع

 النفس علم

 9 51 59 51 19 54 6 16 العدد

 %10.87 %28.26 %32.61 %28.26 %73.91 %26.09 %17.39 %82.61 المئوية النسبة

 98 الكلي المجموع

 ص  معلم

 70 595 579 519 916 44 467 491 العدد

 %13.20 %28.49 %33.01 %25.29 %82.64 %57.18 %99.58 %99.69 المئوية النسبة

 910 الكلي موعالمج
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  للتخصصات التربوية.النسبة العامة لإلجابات الصحيحة 

، التربية الفنينة وتخصنص تربينة طفنل%( في تخصص 59.00(إلجابات الصحيحة  تراوحت ما بيننسب اأظهرت نتائج الطلبة أن 

 .(9كما هو مبين في الجدول  رقم ) يالنفس اإلرشاد%( في تخصص 43.00)و

 االجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ العلوم الرتةويح نطث(: 9رقم) لالجدو 

 التخصص

 الصحيحة اإلجابات نسبة

 النسبة
 العامة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا   جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاص رسمي

 %47.00 %51.00 %53.00 %46.00 %51.00 _ _ %51.00 %51.00 منزلي اقتصاد

 %56.00 %48.00 %44.00 %36.00 %46.00 %37.00 %36.00 %46.00 91%00. النفسي االرشاد

 %66.00 %65.00 %55.00 %46.00 %58.00 %48.00 %52.00 %57.00 %56.00 الخاصة التربية

 _ %62.00 %57.00 %53.00 %59.00 %53.00 _ %59.00 %59.00 الفنية التربية

 %70.00 %66.00 %60.00 %52.00 %59.00 %49.00 %57.00 %60.00 %59.00 طفل تربية

 _ %63.00 %53.00 %46.00 %52.00 %48.00 _ %51.00 %51.00 مهنية تربية

 %56.00 %54.00 %46.00 %53.00 %53.00 %50.00 %51.00 _ %51.00 التعليم تكنولوجيا

 %48.00 %52.00 %45.00 %37.00 %45.00 %46.00 %50.00 %44.00 99%00. النفس علم

 %63.00 %59.00 %51.00 %47.00 %55.00 %47.00 %57.00 %51.00 %54.00 ص  معلم

 

 

 

 

 

 

 



21|AQACHEI 

 الطبية المساندة العلوم تخصصات العلوم الطبية و .5

 راتالطبيننننة المسنننناندة والنسننننب المئويننننة وفقننننا   للمتغيننننالعلننننوم أعننننداد الطلبننننة المتقنننندمين لتخصصننننات العلننننوم الطبيننننة و 

 المعدل التراكمي(.)نوع الجامعة، النوع االجتماعي، 

الندقيق الخناص بتخصصنات العلنوم الطبينة  عندد الطلبنة النذين تقندموا المتحنان الكفناءة الجامعينة المسنتوى(10) رقنم الجندول يبين

وطالبنننة بنسنننبة  ( طالبنننا   962، إذ بلنننغ  أعلننن  عننندد منننن الطلبنننة المتقننندمين فننني تخصنننص الصنننيدلة )العلنننوم الطبينننة المسننناندةو

وبلغ أقل عدد من الطلبة المتقدمين فني تخصنص القبالنة  .الخاصة للجامعات %(60.99و) للجامعات الرسمية  %(39.01)مئوية

 للجامعات الرسمية. %( 100)مئوية  سبةبن ( طالبة1)

 دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح الذين(:النطث املئويحألعداد الطلتح 11رقم ) الجدول

 الطتيح املطاندجالعلوم العلوم الطتيح و  وى الدقيق/ دخصصاخاملطذ

 التخصص
 توزيع
 الطلبة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 (clinical) الطب

 540 914 148 90 999 969 _ 446 العدد

 النسبة
 ويةالمئ

500% _ 94.59% 97.69% 9.16% 19.54% 98.99% 54.41% 

 المجموع
 ليالك

446 

 تكنولوجيا
 األسنان صناعة

 _ 5 9 5 9 1 _ 7 العدد

 النسبة
 ويةالمئ

500% _ 94.69% 97.59% 59.44% 75.94% 59.44% _ 

 المجموع
 ليالك

7 

 الصيدلة

 49 484 109 150 897 149 847 479 العدد

 النسبة
 ويةالمئ

46.45% 75.44% 11.18% 88.89% 
31.44% 31.95% 48.44% 9.66% 

 المجموع
 الكلي

475 

 صيدلة دكتور

 5 _ 9 9 7 1 _ 50 العدد

 النسبة
 ويةالمئ

500% _ 10% 70% 90% 90% _ 50% 

 المجموع
 الكلي

50 
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 التمري 

 14 44 548 508 490 508 574 569 العدد

 النسبة
 ويةالمئ

95.84% 96.15% 44.78% 70.49% 44.78% 19.14% 25.84% 9.00% 

 المجموع
 الكلي

198 

 المختبرات
 الطبية

 56 84 81 88 584 90 10 574 العدد

 النسبة
 ويةالمئ

88.09% 11.49% 19.14% 80.86% 31.97% 30.59% 29.88% 8.84% 

 المجموع
 الكلي

404 

 الوظيفي العالج

 _ _ 5 4 1 _ _ 1 العدد

 النسبة
 ويةالمئ

500% _ _ 500% 88.88% 11.19% _ _ 

 المجموع
 الكلي

1 

 الطبيعي العالج

 _ 4 _ 1 4 1 _ 9 العدد

 النسبة
 ويةالمئ

500% _ 80% 90%  80% _ 90% _ 

 المجموع
 الكلي

9 

 والنطق السمع

 5 4 1 4 7 5 _ 6 العدد

 النسبة
 ويةالمئ

500% _ 54.9% 67.9% 49% 17.9$% 49% 54.9% 

 المجموع
 ليالك

6 

 البصريات

 _ _ _ 1 4 5 _ 1 العدد

 النسبة
 ويةالمئ

500% _ 11.19% 88.88% 500% _ _ _ 

 المجموع
 الكلي

1 

 تكنولوجيا
 االشعة

 5 4 8 8 50 9 _ 59 العدد

 النسبة
 ويةالمئ

500% _ 11.19% 88.88% 90% 90% 51.11% 8.87% 

 المجموع
 الكلي

59 

 سعا اإل
 والطوارئ

 5 9 50 5 8 50 _ 58 العدد

 النسبة
 ويةالمئ

500%  84.90% 17.909% 8.88% 84.90% 49.00% 8.88% 

 المجموع
 الكلي

58 
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 صناعية را أط
 مساعدة جهزةوأ

 _ _ 5 5 4 _ _ 4 العدد

 النسبة
 ويةالمئ

500% _ _ 500% 90% 90%   

 المجموع
 الكلي

4 

 دارةاإل
 والسياسات
 الصحية

 _ 1 5 _ 1 5 _ 9 العدد

 النسبة
 ويةالمئ

500% _ 49% 79% _ 49% 79% _ 

 المجموع
 الكلي

9 

 قبالة

 5 _ _ _ 5 _ _ 5 العدد

 النسبة
 ويةالمئ

500% _ _ 500% _ _ _ 500% 

 المجموع
 الكلي

5 

 والجراحة الطب
 البيطرية

 _ _ 1 9 5 7 _ 6 العدد

 النسبة
 ويةالمئ

500% _ 67.9% 54.9% 84.9% 17.9% _ _ 

 المجموع
 الكلي

6 

 الدقيقة األحياء

 _ 5 6 1 6 9 _ 54 العدد

 النسبة
 ويةالمئ

500% _ 11.19% 88.88% 49% 88.88% 6.19% _ 

 المجموع
 ليالك

54 
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  الطبية المساندةالعلوم لتخصصات العلوم الطبية والنسبة العامة لإلجابات الصحيحة. 

تكنولوجيا صنناعة و حياء الدقيقةاأل ) %( في تخصص39.00) إلجابات الصحيحة  تراوحت ما بيننسب اأظهرت نتائج الطلبة أن 

 .(11هو مبين في الجدول رقم ) كما في تخصص القبالة%( 71.00)و، ( والعالج الوظيفي وتكنولوجيا األشعة األسنان

 الطتيح املطاندجالعلوم الطتيح و جاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ العلوم ال  نطث(: 11رقم) الجدول

 التخصص

 الصحيحة اإلجابات نسبة

 النسبة
 العامة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا   جيد يدج مقبول أنث  ذكر خاص رسمي

41.00% 41.00% _ %95.00 (Basic) الطب  %95.00  36.00% 39.00% 41.00% 47.00% 

 _ %53.00 %36.00 %38.00 %43.00 %33.00 _ %39.00 %39.00 األسنان صناعة تكنولوجيا

 %61.00 %56.00 %49.00 %43.00 %51.00 %48.00 %48.00 %59.00 %50.00 الصيدلة

 %44.00 _ %42.00 %38.00 %42.00 %39.00 _ %41.00 %41.00 صيدلة دكتور

 %50.00 %43.00 %42.00 %35.00 %41.00 %41.00 %41.00 %41.00 %41.00 التمري 

 %53.00 %47.00 %40.00 %34.00 %41.49 %39.40 %39.25 %41.40 %41.00 الطبية المختبرات

 _ _ %44.00 %37.00 %39.00 _ _ %39.00 %39.00 الوظيفي العالج

 _ %61.00 _ %36.00 %51.00 %43.00 _ %46.00 %46.00 الطبيعي العالج

 %71.00 %58.00 %47.00 %40.00 %53.00 %36.00 _ %51.00 %51.00 والنطق السمع

 _ _ _ %56.00 %53.00 %62.00 _ %56.00 %56.00 البصريات

 %44.00 %44.00 %41.00 %33.00 %37.00 %41.00 _ %39.00 %39.00 االشعة تكنولوجيا

 %64.00 %62.00 %42.00 %33.00 %62.00 %41.00 _ %49.00 %49.00 والطوارئ سعا إلا

 _ _ %44.00 %42.00 %43.00 _ _ %43.00 %43.00 مساعدة جهزةأو صناعية طرا أ

 _ %44.00 %44.00 _ %44.00 %44.00 _ %44.00 %44.00 الصحية والسياسات اإلدارة

 %71.00 _ _ _ %71.00 _ _ %71.00 %71.00 قبالة

 _ _ %59.00 %45.00 %49.00 %50.00 _ %50.00 %50.00 البيطرية والجراحة الطب

 _ %44.00 %42.00 %28.00 %40.00 %37.00 _ %39.00 %39.00 الدقيقة األحياء
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 تخصصات العلوم اإلدارية واألعمال  .6

 رينننننننة واألعمنننننننال والنسنننننننب المئوينننننننة وفقنننننننا   للمتغينننننننر اتأعنننننننداد الطلبنننننننة المتقننننننندمين لتخصصنننننننات العلنننننننوم اإلدا 

 )نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(.

العلنوم اإلدارينة بتخصصنات عدد الطلبة النذين تقندموا المتحنان الكفناءة الجامعينة المسنتوى الندقيق الخناص (12) يبين الجدول رقم

 %(49.39)مئويننةوبنسننبة ( طالبننا  وطالبننة  1316)  ي تخصننص المحاسننبةواألعمننال  إذ بلننغ أعلنن  عنندد مننن الطلبننة المتقنندمين فنن

 وبلغ  أقنل عندد منن الطلبنة المتقندمين فني تخصنص نظنم معلومنات االعمنالللجامعات الخاصة،  %(50.61) وللجامعات الرسمية 

 للجامعات الخاصة. %(100) نسبة مئويةوب ( طالب1) عربي

 دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح الذينلطلتح (:النطث املئويح ألعداد ا12رقم ) الجدول

 املطذوى الدقيق/ لذخصصاخ العلوم الداريح واألعامل 

 توزيع التخصص
 الطلبة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 عامة ارةدإ
 باللغة

 االنجليزية

 ـــــ 5 14 72 80 31 0 95 العدد

 النسبة
 المئوية

 ـــــ 5.49% 15.38% 79.12% 65.93% 34.07% 0.00% 100%

 عالمجمو
 الكلي

91 

 العلوم
 المالية

 والمصرفية
 باللغة

 االنجليزية

 7 19 40 54 56 64 11 109 العدد

 سبةالن
 المئوية

90.83% 9.17% 53.33% 46.67% 45.00% 33.33% 15.83% 5.83% 

 المجموع
 الكلي

120 

 إدارة
 األعمال

 70 128 237 358 370 423 433 360 العدد

 النسبة
 المئوية

45.40% 54.60% 53.34% 46.66% 45.15% 29.89% 16.14% 8.83% 

 عالمجمو
 الكلي

793 

 إدارة
 الشحن

 والتخليص

 1 1 17 12 9 22 ـــــ 31 العدد

 سبةالن
 المئوية

 %3.23 %3.23 %54.84 %38.71 %29.03 %70.97 ـــــ 100%

 المجموع
 الكلي

31 
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 إدارة
 الفنادق

 2 10 8 13 8 25 24 9 العدد

 النسبة
 المئوية

27.27% 72.73% 75.76% 24.24% 39.39% 24.24% 30.30% 6.06% 

 عالمجمو
 الكلي

33 

 إدارة
 المخاطر

 4 7 13 19 20 23 20 23 العدد

 سبةالن
 المئوية

53.48% 46.52% 53.48% 46.52% %99.56  30.23% 16.28% 9.30% 

 عالمجمو
 الكلي

43 

 إدارة
 المكاتب

 والمعلومات

 ـــــ 1 4 5 6 4 ـــــ 10 العدد

 النسبة
 المئوية

 ـــــ %10.00 %40.00 %50.00 %60.00 %40.00 ـــــ 100%

 عالمجمو
 الكلي

10 

 عامة إدارة
 عربي

 3 3 4 22 15 17 10 22 العدد

 سبةالن
 المئوية

68.75% 31.25% 53.13% 46.88% 68.75% 12.50% 9.38% 9.38% 

 عالمجمو
 الكلي

32 

 إدارة
 مستشفيات
 عربي

 2 ـــــ ـــــ 1 2 1 3 ـــــ العدد

 النسبة
 المئوية

 %66.67 ـــــ ـــــ %33.33 %66.67 %33.33 %100.00 ـــــ

 عالمجمو
 الكلي

3 

 نظم إدارة
 وشبكات
 األعمال

 ـــــ ـــــ 1 4 ـــ 5 5 ـــــ العدد

 سبةالن
 المئوية

 ـــــ ـــــ 0.2 0.8 ـــــ 1 1 ـــــ

 عالمجمو
 الكلي

5 
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 اقتصاد
 المال

 واألعمال

 7 25 50 95 117 60 1 176 العدد

 النسبة
 المئوية

99.44% 0.56% 33.90% 66.10% 53.67% 28.25% 14.12% 3.95% 

 عالمجمو
 الكلي

177 

 األعمال
 والتجارة
 اإللكترونية

 ـــــ 7 4 13 9 15 24 ـــــ العدد

 سبةالن
 المئوية

 ـــــ %29.17 %16.67 %54.17 %37.50 %62.50 %100 ـــــ

 المجموع
 الكلي

24 

  التسويق

 12 25 71 165 92 181 194 79 العدد

 النسبة
 المئوية

28.94% 71.06% 66.30% 33.70% 60.44% 26.01% 9.16% 4.40% 

 عالمجمو
 الكلي

273 

 التسويق
 االلكتروني

 2 3 3 5 10 3 13 ـــــ العدد

 سبةالن
 المئوية

 %15.38 %23.08 %23.08 %38.46 %76.92 %23.08 %100 ـــــ

 المجموع
 الكلي

13 

 التمويل

 3 13 27 37 42 38 13 67 العدد

 النسبة
 المئوية

83.75% 16.25% 47.50% 52.50% 46.25% 33.75% 16.25% 3.75% 

 عالمجمو
 الكلي

80 

 العلوم
 المالية

 والمصرفية
 عربي

 25 71 93 140 164 165 179 150 العدد

 سبةالن
 المئوية

45.59% 54.41% 50.15% 49.85% 42.55% 28.27% 21.58% 7.60% 

 المجموع
 الكلي

329 

 المحاسبة

 162 304 371 479 454 862 666 650 العدد

 النسبة
 المئوية

49.39% 50.61% 65.50% 34.50% 36.40% 28.19% 23.10% 12.31% 

 عالمجمو
 الكلي

1316 
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 تخطيط
 وإدارة
 المشاريع

 ـــــ 1 7 25 14 19 3 30 العدد

 النسبة
مئويةال  

 ـــــ 3.03% 21.21% 75.76% 42.42% 57.58% 9.09% 90.91%

 المجموع
 الكلي

33 

علوم 

 لوجستية

 29 ـــــ 3 6 18 20 ـــــ 38 العدد

 النسبة
مئويةال  

 %76.32 ـــــ %7.89 %15.79 %47.37 %52.63 ـــــ 100%

 المجموع
 الكلي

38 

محاسبة 

وقانون 

 األعمال

 2 21 25 35 42 41 1 82 العدد

 النسبة
مئويةال  

98.80% 1.20% 49.40% 50.60% 42.17% 30.12% 25.30% 2.41% 

 المجموع
 الكلي

83 

نظم 

معلومات 

 إدارية

 12 48 87 119 126 140 115 151 العدد

 النسبة
مئويةال  

56.77% 43.23% 52.63% 47.37% 44.74% 32.71% 18.05% 4.51% 

 المجموع
 الكلي

266 

نظم 

معلومات 

األعمال 

 انجليزي

 1 4 9 14 17 11 1 27 العدد

 النسبة
مئويةال  

96.43% 3.57% 39.29% 60.71% 50.00% 32.14% 14.29% 3.57% 

 المجموع
 الكلي

28 

نظم 

معلومات 

األعمال 

 عربي

 ـــــ ـــــ ـــــ 1 ـــ 1 1 ـــــ العدد

 النسبة
مئويةال  

 ـــ ـــ ـــــ %100 ـــ %100 %100 ـــ

 المجموع
 الكلي

1 

نظم 

معلومات 

 محاسبية

 4 27 45 41 65 52 34 83 العدد

 النسبة
مئويةال  

70.94% 29.06% 44.44% 55.56% 35.04% 38.46% 23.08% 3.42% 

 المجموع
لكليا  

117 
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  لتخصصات العلوم اإلدارية واألعمال النسبة العامة لإلجابات الصحيحة 

 ،األعمنال والتجنارة االلكترونينة%( فني تخصنص 68.00(أظهرت نتائج الطلبة أن نسب اإلجابات الصحيحة  تراوحنت منا بنين

 .(13كما هو مبين في الجدول رقم ) نظم معلومات محاسبية%( في تخصص 31.00و) 

 الداريح واألعامل االجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ العلوم  نطث(: 13رقم) دولالج

 التخصص

 الصحيحة اإلجابات نسبة

 النسبة
 العامة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا   جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاص رسمي

 _ %51.00 %35.00 %31.00 %34.00 %29.00 _ %32.00 %32.00 انجليزي عامة دارةإ

 %53.00 %50.00 %40.00 %29.00 %38.00 %37.00 %44.00 %37.00 %37.00 انجليزي والمصرفية المالية العلوم

 %64.00 %58.00 %56.00 %48.00 %55.00 %52.00 %52.00 %55.00 %54.00 االعمال ارةإد

 %71.00 %71.00 %59.00 %47.00 %52.00 %56.00 _ %55.00 %55.00 عربي والتخليص الشحن ارةإد

 %73.00 %61.00 %55.00 %46.00 %58.00 %53.00 %59.00 %43.00 %54.00 الفنادق ارةإد

 %55.00 %43.00 %40.00 %33.00 %42.00 %36.00 %4300 %36.00 %39.00 المخاطر ارةإد

 _ %44.00 %50.00 %40.00 %45.00 %43.00 _ %44.00 %44.00 والمعلومات المكاتب ادارة

 %33.00 %56.00 %44.00 %34.00 %36.00 %39.00 %33.00 %39.00 %37.00 عربي عامة ارةإد

 %60.00 _ _ %33.00 %46.00 %62.00 %51.00 _ %51.00 عربي مستشفيات ارةإد

 _ _ %44.00 %34.00 _ %36.00 %36.00 _ %36.00 االعمال وشبكات نظم ارةإد

 %55.00 %56.00 %54.00 %47.00 %50.00 %52.00 %47.00 %51.00 %51.00 لاالعما و المال اقتصاد

 _ %78.00 %78.00 %60.00 %68.00 %68.00 %68.00 _ %68.00 اإللكترونية والتجارة األعمال

 %53.00 %54.00 %46.00 %43.00 %47.00 %45.00 %46.00 %45.00 %45.00 التسويق

 %74.00 %64.00 %61.00 %55.00 %64.00 %54.00 %62.00 _ %62.00 االلكتروني التسويق
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 %57.00 %59.00 %45.00 %42.00 %46.00 %47.00 %40.00 %47.00 %46.00 التمويل

 %49.00 %44.00 %37.00 %34.00 %38.00 %38.00 %39.00 %38.00 %38.00 عربي والمصرفية المالية العلوم

 %56.00 %49.00 %45.00 %40.00 %46.00 %45.00 %44.00 %47.00 %45.00 المحاسبة

 _ %58.00 %44.00 %42.00 %46.00 %41.00 %43.00 %43.00 %43.00 عربي المشاريع ارةإد و تخطيط

 %46.00 _ %44.00 %47.00 %43.00 %49.00 _ %46.00 %46.00 لوجستية علوم

 %57.00 %53.00 %46.00 %44.00 %45.00 %49.00 %40.00 %47.00 %47.00 األعمال وقانون محاسبة

 %54.00 %49.00 %48.00 %43.00 %47.00 %45.00 %45.00 %47.00 %46.00 يةارإد معلومات نظم

 %64.00 %46.00 %55.00 %47.00 %48.00 %54.00 %80.00 %49.00 %50.00 انجليزي األعمال معلومات نظم

 _ _ _ %33.00 _ %33.00 %33.00 _ %33.00 عربي األعمال معلومات نظم

 %36.00 %34.00 %31.00 %29.00 %31.00 %31.00 %29.00 %32.00 %31.00 محاسبية معلومات منظ
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 تخصص القانون .7

 أعننننننننننننننداد الطلبننننننننننننننة المتقنننننننننننننندمين لتخصننننننننننننننص القننننننننننننننانون  والنسننننننننننننننب المئويننننننننننننننة وفقننننننننننننننا   للمتغيننننننننننننننر ات 

 )نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(.

إذ بلغ  ،عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستوى الدقيق الخاص بتخصصات القانون(14) يبين الجدول رقم

 .للجامعات الخاصة %( 44.62)وللجامعات الرسمية  %(55.38) مئويةنسبة ب ( طالبا  وطالبة  493عدد الطلبة المتقدمين ) 

 دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح الذين(:النطث املئويح ألعداد الطلتح 14رقم ) الجدول

 املطذوى الدقيق/دخصص القانون

 التخصص
 توزيع
 الطلبة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 القانون

 98 66 597 404 454 479 440 471 العدد

 النسبة
 المئوية

55.38% 44.62% 55.58% 44.42% 40.97% 31.85% 17.85% 9.33% 

 المجموع
 الكلي

941 

 

  تخصص القانونلالنسبة العامة لإلجابات الصحيحة 

لجامعننات ل %(56.00)%( بنسننبة مئويننة 54.00فنني تخصننص القننانون )أظهننرت نتننائج الطلبننة أن نسننب اإلجابننات الصننحيحة  

 (.15كما هو مبين في الجدول رقم ) معات الخاصةجا%( لل53.00)الرسمية ، و

 

 

 

القانون دخصصجاةاخ الصحيحح لكفاياخ ل ا نطث(: 15رقم) الجدول  

 التخصص

 الصحيحة اإلجابات ةنسب

 النسبة
 العامة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا   جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاص رسمي

 %53 %56 %53 %56 %53 %56 %53 %56 %54 القانون
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 تخصصات العلوم .8

 أعنننننننداد الطلبنننننننة المتقننننننندمين لتخصصنننننننات العلنننننننوم  الطبيعينننننننة واألساسنننننننية والنسنننننننب المئوينننننننة وفقنننننننا   للمتغينننننننرات 

 )نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(.

، إذ بلنغ بتخصصنات العلنومالمتحنان الكفناءة الجامعينة المسنتوى الندقيق الخناص  عندد الطلبنة النذين تقندموا(16) يبين الجدول رقم

 للجامعننات الرسننمية   %( 76.13)مئويننة ( طالبننا  وطالبننة  بنسننبة 243أعلنن  عنندد مننن الطلبننة المتقنندمين فنني تخصننص الرياضننيات)

مئوينة بنسنبة  ب( طنال5) البحرينةاألحيناء ، وبلنغ  أقنل عندد منن الطلبنة المتقندمين فني تخصنص للجامعات الخاصة %(23.87)و 

 للجامعات الرسمية. %(100)

 دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح الذين(:النطث املئويح ألعداد الطلتح 16رقم ) الجدول

 املطذوى الدقيق/ دخصصاخ العلوم الطتيعيح واألضاضيح

 التخصص
 توزيع
 الطلبة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 بحريال نقلال تكنولوجيا

 ـــــ 1 4 2 ـــــ 7 ـــــ 7 العدد

 النسبة
 المئوية

 ـــــ %14.29 %57.14 %28.57 ـــــ %100.00 ـــــ 100.00%

 المجموع
 الكلي

7 

 حصاءإلا

 ــ 1 6 9 9 7 ـــــ 58 العدد

 النسبة
 المئوية

 ـــــ %6.25 %37.50 %56.25 %56.25 %43.75 ـــــ 100.00%

 المجموع
 الكلي

16 

 حياءاأل

 8 14 19 76 88 29 9 108 العدد

 النسبة
 المئوية

92.31% 7.69% 24.79% 75.21% 64.96% 16.24% 11.97% 6.84% 

 المجموع
 الكلي

117 

 البحرية حياءاأل

 ــــ ـــ 1 4 ـــــ 9 ـــــ 9 العدد

 النسبة
 المئوية

 ـــــ ـــــ %20.00 %80.00 ـــــ %100.00 ـــــ 100.00%

 المجموع
 الكلي

5 
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 الحيوية التكنولوجيا

 3 6 15 19 36 7 10 33 العدد

 النسبة
 المئوية

76.74% 23.26% 16.28% 83.72% 44.19% 34.88% 13.95% 6.98% 

 المجموع
 الكلي

91 

 الرياضيات

 25 58 52 108 151 92 58 185 العدد

 النسبة
 المئوية

76.13% 23.87% 37.86% 62.14% 44.44% 21.40% 23.87% 10.29% 

 المجموع
 الكلي

243 

 الفيزياء

 5 17 37 66 73 52 8 119 العدد

 النسبة
 المئوية

95.20% 4.80% 41.60% 58.40% 52.80% 29.60% 13.60% 4.00% 

 المجموع
 الكلي

125 

 والحيوية الطبية الفيزياء

 1 ـــ 0 6 8 5 ـــــ 7 العدد

 النسبة
 المئوية

 %14.29 ـــــ %0.00 %85.71 %85.71 %14.29 ـــــ 100.00%

 المجموع
 الكلي

7 

 الكيمياء

 7 38 54 117 131 85 21 195 العدد

 النسبة
 المئوية

90.28% 9.72% 39.35% 60.65% 54.17% 25.00% 17.59% 3.24% 

 المجموع
 الكلي

216 

 األر  علوم

 2 8 23 49 40 42 ـــــ 82 العدد

 النسبة
 المئوية

 %2.44 %9.76 %28.05 %59.76 %48.78 %51.22 ـــــ 100.00%

 المجموع
 الكلي

82 

 المعلومات نظم
 واالستشعار الجغرافية
 بعد عن

 1 2 2 4 4 7 ـــــ 4 العدد

 النسبة
 المئوية

 %11.11 %22.22 %22.22 %44.44 %22.22 %77.78 ـــــ 100.00%

 المجموع
 الكلي

9 

 



34|AQACHEI 

  لتخصصات العلوم .النسبة العامة لإلجابات الصحيحة 

مات الجغرافية واالستشعار نظم المعلوفي تخصص  %(61.00تراوحت ما بين) إلجابات الصحيحة ا نسبلطلبة أن انتائج أظهرت 

 . (17كما هو مبين في الجدول رقم ) الفيزياء%( في تخصص  28.00)و، عن بعد

 

 دخصصاخ العلوم الطتيعيح واألضاضيحاةاخ الصحيحح لكفاياخ جال  نطث(: 17رقم) الجدول

 التخصص

 الصحيحة اإلجابات نسبة

 النسبة
 العامة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا   جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاص رسمي

 ــ %62.00 %55.00 %48.00 ـــــــ %54.00 ـــــ %54.00 %54.00 بحري نقل نولوجياتك

 ــ %32.00 %35.00 %34.00 %34.00 %35.00 ـــــ %34.00 %34.00 حصاءإلا

 %63.00 %51.00 %49.00 %40.00 %44.00 %46.00 %44.00 %45.00 %45.00 حياءاأل

 ــ ــــ %29.00 %48.00 ـــــــ %44.00 ـــــ %44.00 %44.00 البحرية حياءاأل

 %72.00 %67.00 %51.00 %39.00 %49.00 %50.00 %46.00 %51.00 %49.00 الحيوية التكنولوجيا

 %42.00 %35.00 %31.00 %28.00 %32.00 %30.00 %31.00 %32.00 %32.00 الرياضيات

 %35.00 %32.00 %27.00 %27.00 %26.00 %31.00 %25.00 %28.00 %28.00 الفيزياء

 %40.00 ــــ ــــ %49.00 %51.00 %29.00 ـــــ %48.00 %48.00 والحيوية الطبية الفيزياء

 %60.00 %44.00 %39.00 %35.00 %38.00 %39.00 %38.00 %39.00 %39.00 الكيمياء

 %73.00 %70.00 %53.00 %41.00 %50.00 %46.00 ـــــ %48.00 %48.00 األر  علوم

 ماتالمعلو نظم
 واالستشعار الجغرافية
 بعد عن

 %82.00 %79.00 %58.00 %49.00 %66.00 %60.00 ـــــ 61.00% 61.00%
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 التخصصات االجتماعية   .9

 أعننننننننننننداد الطلبننننننننننننة المتقنننننننننننندمين للتخصصننننننننننننات االجتماعيننننننننننننة   والنسننننننننننننب المئويننننننننننننة وفقننننننننننننا  للمتغيننننننننننننرات 

 المعدل التراكمي(.)نوع الجامعة، النوع االجتماعي،

 ،بالتخصصنات االجتماعينةعندد الطلبنة النذين تقندموا المتحنان الكفناءة الجامعينة المسنتوى الندقيق الخناص (18) رقنم جندوليبين ال

للجامعنات  %(100)مئوينة بنسنبة ( طالبنا  وطالبنة  69إذ بلغ  أعل  عدد منن الطلبنة المتقندمين فني تخصنص الخدمنة االجتماعينة )

%( 100) مئويننةبنسننبة ( طالبننا  وطالبننة  7ين فنني تخصننص دراسننات فنني التنميننة )، وبلننغ  أقننل عنندد مننن الطلبننة المتقنندمالرسننمية

 للجامعات الخاصة.

دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح الذين(:النطث املئويح ألعداد الطلتح 18رقم ) الجدول  

 املطذوى الدقيق/ للذخصصاخ االجذامعيح

 التخصص
 توزيع
 الطلبة

 التراكمي لالمعد االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 التنمية في دراسات

 _ 5 5 9 9 1 7 _ العدد

 النسبة
 المئوية

_ 100 % 100 % 42.86% 57.14% 71.43% 14.29% _ 

 المجموع
 الكلي

7 

 واالنحرا  الجريمة علم

 5 1 6 56 8 49 _ 10 العدد

 النسبة
 المئوية

100% _ 80.00% 20.00% 60.00% 26.67% 10.00% 3.33% 

 المجموع
 الكلي

10 

 االجتماعية الخدمة

 1 54 49 10 97 44 _ 84 العدد

 النسبة
 المئوية

100%  _ 31.88% 68.12% 43.48% 34.78% 17.39% 4.35% 

 المجموع
 الكلي

84 

 االجتماع علم

 1 50 57 56 19 51 _ 96 العدد

 النسبة
 المئوية

100% _ 27.08% 72.92% 37.50% 35.42% 20.83% 6.25% 

 المجموع
 الكلي

96 
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  للتخصصات االجتماعية . النسبة العامة لإلجابات الصحيحة 

، ( فننني تخصنننص علنننم الجريمنننة واالنحنننرا %49.00(إلجابنننات الصنننحيحة تراوحنننت منننا بنننين ا نسنننبلطلبنننة أن أظهنننرت نتنننائج ا

 (.19رقم ) لجدولاكما في  %( في تخصص علم االجتماع42.00)و

 جاةاخ الصحيحح لكفاياخ الذخصصاخ االجذامعيحال  نطث(:19رقم) الجدول

 التخصص

 الصحيحة اإلجابات نسبة

 النسبة
 العامة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا   جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاص رسمي

 _ %56.00 %60.00 %40.00 %39.00 %53.00 %45.00 _ %45.00 التنمية في دراسات

 %44.00 %59.00 %57.00 %45.00 %54.00 %48.00 _ %49.00 %49.00 واالنحرا  الجريمة علم

 %61.00 %56.00 %49.00 %40.00 %51.00 %38.00 _ %47.00 %47.00 االجتماعية الخدمة

 %51.00 %49.00 %43.00 %34.00 %44.00 %35.00 _ %42.00 %42.00 االجتماع علم
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 تخصصات اآلداب   .10

 أعننننننننننننننننداد الطلبننننننننننننننننة المتقنننننننننننننننندمين تخصصننننننننننننننننات اآلداب والنسننننننننننننننننب المئويننننننننننننننننة وفقننننننننننننننننا   للمتغيننننننننننننننننر ات 

 )نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(.

إذ بلنغ   بتخصصنات اآلداب،لخناص عندد الطلبنة النذين تقندموا المتحنان الكفناءة الجامعينة المسنتوى الندقيق ا(20) الجدول رقمبين ي

للجامعنات  %(58.19)مئوينة بنسنبة ( طالبنا  وطالبنة   397أعل  عدد منن الطلبنة المتقندمين فني تخصنص اللغنة العربينة وادابهنا )

مئوينة بنسنبة  ب( طالن1) لطلبنة المتقندمين فني تخصنص الفلسنفةوبلنغ  أقنل عندد منن ا للجامعات الخاصة، %(41.81)والرسمية 

 امعات الرسمية.للج %(100)

 دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح الذين(:النطث املئويح ألعداد الطلتح 21رقم ) الجدول

 املطذوى الدقيق/ دخصصاخ اآلداب

 التخصص
 توزيع
 الطلبة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 دابهاوآ بيةالعر اللغة

 97 508 559 511 295 106 586 411 العدد

 النسبة
 المئوية

58.10% 41.90% 26.43% 73.57% %33.16 28.68% 26.43% 11.72% 

 المجموع
 الكلي

905 

 التاريخ

 9 57 44 44 94 49 _ 591 العدد

 النسبة
 المئوية

100.00%  _ 65.73% 34.27% 64.33% 20.27% 11.88% 3.50% 

 وعالمجم
 الكلي

591 

 الجغرافيا

 59 46 77 544 504 590 51 418 العدد

 النسبة
 المئوية

94.78% 5.22% 56.22% 43.78% 51.81% 30.92% 11.24% 6.02% 

 المجموع
 الكلي

494 

 الفلسفة

 _ _ _ 5 _ 5 _ 5 العدد

 النسبة
 المئوية

100% _  100%  _ 100% _ _ _ 

 المجموع
 الكلي

5 

 تالمكتبا إدارة
 والمعلومات

 4 4 51 14 91 51 55 99 العدد

 النسبة
 المئوية

80.36% 19.64% 23.21% 76.79% 57.14% 23.21% 16.07% 3.57% 

 المجموع
 الكلي

98 
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 السياسية العلوم

 4 49 49 95 99 89 6 505 العدد

 النسبة
 المئوية

92.66% 7.34% 58.72% 41.28% 46.79% 22.02% 22.94% 8.26% 

 وعالمجم
 الكلي

504 

 الدولية العالقات
 والدراسات
 االستراتيجية

 _ 6 7 4 59 4 _ 49 العدد

 النسبة
 المئوية

100.00%  _ 37.50% 62.50% 37.50% 29.17% 33.33% _ 

 المجموع
 الكلي

49 

 

  تخصصات اآلداب .لالنسبة العامة لإلجابات الصحيحة 

%( فني تخصنص 65.00، و ) %( فني تخصنص الجغرافينا42.00(حنت منا بنين إلجابات الصحيحة تراونسب اأظهرت النتائج أن 

 (.21الدولية والدراسات االستراتيجية كما هو مبين في الجدول رقم ) العالقات

 جاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ اآلدابال  نطث(: 21رقم) الجدول

 التخصص

 الصحيحة اإلجابات نسبة

 النسبة
 العامة

الجامعة نوع جتماعياال النوع  التراكمي المعدل   

جدا   جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاص رسمي  ممتاز 

 كتباتالم إدارة
 والمعلومات

95.00% 48.00% 62.00% 52.00% 50.00% 48.00% 51.00% 57.00% 64.00% 

 %75.00 %81.00 %67.00 %60.00 %63.00 %65.00 _ %64.00 %64.00 التاريخ

 %51.00 %48.00 %44.00 %38.00 %42.00 %42.00 %47.00 %41.00 %44.00 الجغرافيا

 الدولية العالقات
تيجيةاالسترا والدراسات  

65.00% 65.00% _ 60.00% 68.00% 58.00% 68.00% 69.00% _ 

السياسية العلوم  51.00% 51.00% 56.00% 50.00% 52.00% 46.00% 54.00% 54.00% 61.00% 

 _ _ _ %55.00 _ %55.00 _ %55.00 %55.00 الفلسفة

وآدابها العربية اللغة  54.00% 51.00% 53.00% 51.00% 52.00% 42.00% 48.00% 60.00% 67.00% 

 

 

 

 



39|AQACHEI 

 تخصصات الشريعة   .11

 أعننننننننننننننداد الطلبننننننننننننننة المتقنننننننننننننندمين تخصصننننننننننننننات الشننننننننننننننريعة والنسننننننننننننننب المئويننننننننننننننة وفقننننننننننننننا   للمتغيننننننننننننننرات 

 المعدل التراكمي(. )نوع الجامعة، النوع االجتماعي،

إذ بلنغ   بتخصصنات الشنريعة،ص عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفناءة الجامعينة المسنتوى الندقيق الخنا(22) رقم يبين الجدول

للجامعنات الرسنمية  %(77.35)وينة بنسنبة مئ( طالبنا  وطالبنة   287صول  )لطلبة المتقدمين في تخصص الفقة وأأعل  عدد من ا

( طالبنا  وطالبنة  5) اإلمامنة والنوعظ واإلرشنادوبلغ  أقل عدد من الطلبة المتقدمين في تخصص  ،للجامعات الخاصة %( 22.65)و

 .رسميةللجامعات ال %(100)مئوية بنسبة 

 دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح الذين(:النطث املئويح ألعداد الطلتح 22رقم ) الجدول

 املطذوى الدقيق/ دخصصاخ الرشيعح

 التخصص
 توزيع
 الطلبة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جيد دجي مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 الدين صولأ

 48 99 99 94 66 60 91 549 العدد

 النسبة
 المئوية

74.90% 25.80% 47.80% 52.40% 30.49% 26.78% 26.78% 15.49% 

 المجموع
 الكلي

586 

 والوعظ مامةاإل
 واالرشاد

 5 _ 5 4 4 4 _ 9 العدد

 النسبة
 المئوية

100.00% _ 50.00% 50.00% 50.00% 25.00% _ 25.00% 

 المجموع
 الكلي

9 

 االقتصاد
 والمصار 
 االسالمية

 55 47 16 94 69 91 58 554 العدد

 النسبة
 المئوية

87.50% 12.50% 33.59% 66.41% 40.63% 29.69% 21.09% 8.59% 

 المجموع
 الكلي

546 

 الدراسات
 التربية/ االسالمية

 االسالمية

 59 57 40 57 48 40 51 99 العدد

 النسبة
لمئويةا  

80.88% 19.12% 29.41% 70.59% 25.00% 29.41% 25.00% 20.59% 

 المجموع
 الكلي

86 

 عالمواإل الدعوة
 االسالمي

 1 6 55 6 44 6 _ 10 العدد

 النسبة
 المئوية

100.00% _ 26.67% 73.33% 26.67% 36.67% 26.67% 10.00% 

 المجموع
 الكلي

10 
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 والقانون الشريعة

 _ _ _ 7 4 9 7 _ العدد

 النسبة
 المئوية

_ 100.00% 75.94% 46.96% 100.00% _ _ _ 

 المجموع
 الكلي

7 

 وأصول  الفق 

 85 88 85 500 541 589 89 441 العدد

 النسبة
 المئوية

77.91% 22.97% 57.44% 42.71% 34. .74 % 21.56% 22.91% 21.18% 

 المجموع
 الكلي

466 

 القراءات
 والدراسات
 القرآنية

 1 1 _ 5 3 9 7 _ العدد

 النسبة
 المئوية

_ 100.00% 57.14% 42.86% 14.30% _ 94.85% 94.85% 

 المجموع
 الكلي

7 

 اسالمية دراسات
 اسرية

 _ 9 59 4 48 4 _ 46 العدد

 النسبة
 المئوية

100.00% _ 7.14% 92.86% 32.14% 53.57% 14.29% _ 

 المجموع
 الكلي

46 
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 تخصصات الشريعة .لبة العامة لإلجابات الصحيحة النس 

 ،الننندعوة واإلعنننالم اإلسنننالمي%( فننني تخصنننص  71.00(إلجابنننات الصنننحيحة تراوحنننت منننا بنننين ا نسنننبأظهنننرت النتنننائج أن 

 .(23رقم ) الجدولفي هو مبين كما  القراءات والدرسات القرآنية%( في تخصص 18.00)و

 دخصصاخ الرشيعح كفاياخنطث الجاةاخ الصحيحح ل(: 23رقم) الجدول

 التخصص

 الصحيحة اإلجابات نسبة

 النسبة
 العامة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا   جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاص رسمي

نالدي أصول  69.00% 67.00% 72.00% 69.00% 68.00% 57.00% 68.00% 74.00% 79.00% 

واإلرشاد والوعظ اإلمامة  47.00% 47.00% _ 49.00% 44.00% 42.00% 44.00% _ 58.00% 

 والمصار  االقتصاد
 االسالمية

53.00% 53.00% 50.00% 53.00% 52.00% 44.00% 53.00% 59.00% 71.00% 

/  االسالمية الدراسات
االسالمية التربية  

65.00% 63.00% 74.00% 66.00% 65.00% 54.00% 59.00% 71.00% 80.00% 

االسالمي واالعالم الدعوة  71.00% 71.00% _ 63.00% 73.00% 61.00% 70.00% 76.00% 86.00% 

والقانون الشريعة  52.00% _ 52.00% 52.00% 52.00% 52.00% _ _ _ 

وأصول  الفق   52.00% 51.00% 55.00% 51.00% 54.00% 40.00% 50.00% 58.00% 67.00% 

 والدراسات القراءات
 القرانية

18.00% _ 18.00% 19.00% 15.00% 25.00% _ 17.00% 16.00% 

اسرية اسالمية دراسات  70.00% 70.00% _ 83.00% 69.00% 62.00% 72.00% 78.00% _ 
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 تخصصات الصحافة واإلعالم .12

 بننننننننننننننة المتقنننننننننننننندمين لخصصننننننننننننننات اإلعننننننننننننننالم والنسننننننننننننننب المئويننننننننننننننة وفقننننننننننننننا   للمتغيننننننننننننننر اتأعننننننننننننننداد الطل 

 )نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(.

 الصننحافة عنندد الطلبننة الننذين تقنندموا المتحننان الكفنناءة الجامعيننة المسننتوى النندقيق الخنناص بتخصصننات(24) يظهننر الجنندول رقننم

مئويننة بنسننبة ( طالبننا  وطالبننة  81تقنندمين فنني تخصننص العالقننات العامننة واالعننالن )إذ بلننغ  أعلنن  عنندد مننن الطلبننة الم ،اإلعننالمو

 ( طالبنننا  2، وبلننغ  أقنننل عنندد منننن الطلبنننة المتقنندمين فننني تخصننص اإلعنننالم وتكنولوجيننا االتصنننال )ات الرسنننميةللجامعنن (%100)

 للجامعات الخاصة. (%100)مئوية نسبة ب

 دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح الذين (:النطث املئويح ألعداد الطلتح24رقم ) الجدول

 عالمافح وال املطذوى الدقيق/ دخصصاخ الصح

 التخصص
 توزيع
 الطلبة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 عالمواإل الصحافة

 4 50 51 59 58 49 90 0 العدد

 النسبة
ويةالمئ  

0%  500%  80%  90%  17.9%  14.9%  49%  9%  

 المجموع
 الكلي

90 

 عالنإلوا العامة العالقات

 7 59 47 14 94 14 _ 65 العدد

 النسبة
 المئوية

500%  _ 14.90%  80.90%  14.90%  11.1%  56.90%  6.7%  

 المجموع
 الكلي

65 

 االتصال وتكنولوجيا اإلعالم

 _ _ 4 _ _ 4 4 _ العدد

 النسبة
ئويةالم  

_ 500%  500%  _ _ 500%  _ _ 

 المجموع
 الكلي

4 

 الصحافة

 9 4 4 6 45 50 8 49 العدد

 النسبة
 المئوية

60.8%  54.9%  14.1%  87.7%  49.6%  44%  44%  58.4%  

 المجموع
 الكلي

15 

 اإلذاعة والتلفزيون

 7 50 7 7 54 54 9 47 العدد

 النسبة
 المئوية

67%  51%  16.7%  85.1%  44.8%  44.8%  14.4%  44.8%  

 المجموع
 الكلي

15 
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  اإلعالم الصحافة وتخصصاتلالنسبة العامة لإلجابات الصحيحة 

 ،عنننالم وتكنولوجينننا االتصنننالتخصنننص اإلفننني  (38.00%)إلجابنننات الصنننحيحة تراوحنننت منننا بنننين نسنننب اأظهنننرت النتنننائج أن 

 (.25) كما هو مبين في الجدول رقم %( في تخصص اإلذاعة والتلفزيون64.00)و

 العالمو دخصصاخ الصحافح نطث الجاةاخ الصحيحح لكفاياخ (: 13جدول رقم)ال

 التخصص

الصحيحة اإلجابات ةنسب  

 النسبة
 العامة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا   جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاص رسمي

%95.00 الصحافةواإلعالم  _ 95.00%  94.00%  99.00%  99.00%  90.00%  84.00%  97.00%  

واالعالن العامة العالقات  98.00%  98.00%  _ 97.00%  99.00%  99.00%  91.00%  90.00%  91.00%  

االتصال وتكنولوجيا االعالم  16.00%  _ 16.00%  16.00%  _ _ 16.00%  _ _ 

%96.00 الصحافة  96.00%  96.00%  94.00%  97.00%  99.00%  99.00%  85.00%  85.00%  

والتلفزيون إلذاعةا  89.00%  89.00%  84.00%  89.00%  81.00%  96.00%  97.00%  86.00%  75.00%  
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 تخصصات الرياضة .13

 خصصننننننننننننننات الرياضنننننننننننننة والنسننننننننننننننب المئويننننننننننننننة وفقننننننننننننننا   للمتغيننننننننننننننراتتأعنننننننننننننداد الطلبننننننننننننننة المتقنننننننننننننندمين ل 

 المعدل التراكمي(. )نوع الجامعة، النوع االجتماعي،

، إذ بلنغ  الرياضنةبتخصصنات د الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستوى الندقيق الخناص عد (26) رقم يبين الجدول

، للجامعنات الرسنمية %(100)مئوينة بنسنبة ( طالبنا  وطالبنة  356أعل  عدد من الطلبة المتقدمين في تخصص التربية الرياضية )

للجامعنات  %(100)مئوينة بنسنبة  ( طالبا  وطالبة  36)الرياضي  لتدريبدارة واوبلغ أقل عدد من الطلبة المتقدمين في تخصص اإل

 الرسمية.

 

 دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح الذين(:النطث املئويح ألعداد الطلتح 26رقم ) الجدول

 املطذوى الدقيق/ دخصصاخ الزياضح

 الطلبة توزيع التخصص
 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 والتدريب ارةإلدا
 الرياضي

 _ 1 40 51 55 49 _ 18 العدد

 _ %8.33 %55.56 %36.11 %30.56 %69.44 _ %100.00 المئوية النسبة

 المجموع
 الكلي

18 

 الرياضي التأهيل

 _ 4 40 14 58 47 _ 91 العدد

 _ %20.94 %46.51 %32.55 %37.20 %62.80 _ %100.00 المئوية النسبة

 المجموع
 الكلي

91 

 الرياضية التربية

 6 74 147 511 41 487 _ 180 العدد

 %2.23 %20.00 %40.83 %36.94 %25.84 %74.16 _ %100.00 المئوية النسبة

 المجموع
 الكلي

180 
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  تخصصات الرياضة لالنسبة العامة لإلجابات الصحيحة 

 %(60.00)و%( فننني تخصنننص التربينننة الرياضنننية، 47.00إلجابنننات الصنننحيحة تراوحنننت منننا بنننين )ا نسنننبلنتنننائج أن أظهنننرت ا

 .(27كما هو مبين في الجدول رقم ) في تخصص االدارة والتدريب الرياضي

 دخصصاخ الزياضح نطث الجاةاخ الصحيحح لكفاياخ(: 27رقم) الجدول

 التخصص

 الصحيحة اإلجابات نسبة

 النسبة
 عامةال

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا   جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاص رسمي

 _ %94.00 %84.00 %56.00 %97.00 %85.00 _ %80.00 %80.00 الرياضي والتدريب دارةإلا

 _ %59.00 %59.00 %52.00 %51.00 %59.00 _ %59.00 %59.00 الرياضي التأهيل

91.00% %91.00 %96.00 %91.00 %98.00 %96.00 _ %97.00 %97.00 ةالرياضي تربيةال  
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 تخصصات اآلثار  والسياحة .14

 أعننننننننننداد الطلبننننننننننة المتقنننننننننندمين لتخصصننننننننننات اآلثننننننننننار والسننننننننننياحة   والنسننننننننننب المئويننننننننننة وفقننننننننننا   للمتغيننننننننننر ات 

 )نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(.

، بتخصصنات اآلثنار والسنياحةمسنتوى الندقيق الخناص عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية ال(28) رقم الجدول يبين

 %(61.54)مئويننة بنسننبة ( طالبننا  وطالبننة   91إذ بلننغ أعلنن  عنندد مننن الطلبننة المتقنندمين فنني تخصننص إدارةالسننياحة / عربنني )

ثينة وبلغ  أقل عدد من الطلبة المتقدمين فني تخصنص صنيانة المصنادر الترا ،الخاصة للجامعات%( 38.46و) للجامعات الرسمية 

 للجامعات الرسمية.  %(100)مئوية بنسبة  ( طالبا  وطالبة  5)انجليزيوادارتها /

 دقدموا المذحانالكفاءج الجامعيح الذين(:النطث املئويح ألعداد الطلتح 28رقم ) الجدول

 املطذوى الدقيق/ دخصصاخ الطياحح واألثار

 التخصص
 توزيع
 الطلبة

 تراكميال المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

/ السياحية اإلدارة
 انجليزي

 

 1 12 10 5 16 12 ـــــ 28 العدد

 النسبة
 المئوية

 %3.57 %42.86 %35.71 %17.86 %57.14 %42.86 ـــــ 500%

 المجموع
 الكلي

28 

/ السياحية اإلدارة
 عربي
 

 9 17 32 34 36 56 35 57 العدد

 النسبة
 المئوية

61.96% 38.04% 60.87% 39.13% 36.96% 34.78% 18.48% 9.78% 

 المجموع
 الكلي

92 

 الفندقية اإلدارة
 

 1 8 14 17 7 33 ـــــ 40 العدد

 النسبة
 المئوية

 %2.50 %20.00 %35.00 %42.50 %17.50 %82.50 ـــــ 100%

 المجموع
 الكلي

40 

 األنثروبولوجيا
 والعضوية الثقافية

 

 1 ـــــ 3 7 6 5 ـــــ 11 العدد

 النسبة
 المئوية

 %9.09 ـــــ %27.27 %63.64 %54.55 %45.45 ـــــ 100%

 المجموع
 الكلي

11 
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 اآلثار
 

 2 3 5 17 8 19 ـــــ 27 العدد

 النسبة
 المئوية

 %7.41 %11.11 %18.52 %62.96 %29.63 %70.37 ـــــ 100%

 المجموع
 الكلي

47 

 والسياحة اآلثار

 ـــــ 2 10 15 7 20 ـــــ 27 العدد

 النسبة
 المئوية

 ـــــ %7.41 %37.04 %55.56 %25.93 %74.07 ـــــ 100%

 المجموع
 الكلي

47 

 عل  المحافظة
 اآلثار
 

 2 2 3 3 8 2 ـــــ 10 العدد

 النسبة
 المئوية

 %20.00 %20.00 %30.00 %30.00 %80.00 %20.00 ـــــ 100%

 المجموع
 الكلي

50 

 الموارد صيانة
 وإدارتها التراثية
 االنجليزية باللغة

 

 ـــــ 4 1 ـــــ 5 ــــ ـــــ 5 العدد

 النسبة
 المئوية

 ـــــ ـــــ 100%
100.00

% 
 ـــــ %80.00 %20.00 ـــــ

 المجموع
 الكلي

9 

 الموارد صيانة
 وإدارتها التراثية
 العربية باللغة

 

 1 6 7 12 15 11 ـــــ 26 العدد

 النسبة
 المئوية

 %3.85 %23.08 %26.92 %46.15 %57.69 %42.31 ـــــ 100%

 المجموع
 الكلي

48 
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  لتخصصات اآلثار والسياحة . النسبة العامة لإلجابات الصحيحة 

 ،فنننني تخصننننص ادارة السننننياحة / انجليننننزي %(37.00تراوحننننت مننننا بننننين )إلجابننننات الصننننحيحة ا بنسننننأظهننننرت النتننننائج أن 

 (.29%( في تخصص االثار والسياحة  كما هو مبين في الجدول رقم )77.00)و

 

 الطياحح واألثار دخصصاخ نطث الجاةاخ الصحيحح لكفاياخ(: 29رقم) الجدول

 التخصص

 الصحيحة اإلجابات نسبة

 النسبة
 العامة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا   جيد دجي مقبول أنث  ذكر خاص رسمي

 %73.00 _ %62.00 %56.00 %61.00 %57.00 _ %59.00 %59.00 نثربولوجيااأل

 %67.00 %59.00 %45.00 %48.00 %49.00 %50.00 _ %50.00 %50.00 اآلثار

 _ %83.00 %77.00 %76.00 %75.00 %78.00 _ %77.00 %77.00 والسياحة االثار

 %91.00 %82.00 %65.00 %48.00 %46.00 %65.00 _ %62.00 %62.00 الفنادق إدارة

 %53.00 %46.00 %31.00 %27.00 %43.00 %29.00 _ %37.00 %37.00 انجليزي/ السياحة ادارة

 %56.00 %54.00 %52.00 %45.00 %50.00 %50.00 %94.00 %51.00 %50.00 عربي/السياحة إدارة

 %91.00 %89.00 %59.00 %59.00 %73.00 %63.00 _ %71.00 %71.00 اآلثار عل  المحافظة

 التراثية مصادر صيانة
 انجليزي / دارتهاإو

40.00% 40.00% _ _ 40.00% _ 33.00% 41.00% _ 

 التراثية مصادر صيانة
 عربي/ وادارتها

56.00% 56.00% _ 55.00% 56.00% 50.00% 60.00% 62.00% 64.00% 
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 تخصصات الفنون والبصريات   .15

  المتقنننننننننندمين لتخصصننننننننننات الفنننننننننننون والبصننننننننننريات والنسننننننننننب المئويننننننننننة وفقننننننننننا  للمتغيننننننننننراتأعننننننننننداد الطلبننننننننننة 

 )نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(.

عنندد الطلبنننة النننذين تقننندموا المتحننان الكفننناءة الجامعينننة المسنننتوى النندقيق الخننناص بتخصصنننات الفننننون (30) رقنننم يبننين الجننندول

مئوينننة بنسننبة ( طالبنننا  وطالبننة  133بننة المتقنندمين فننني تخصننص التصننميم الننداخلي )إذ بلننغ  أعلنن  عننندد مننن الطل  ،والبصننريات

، وبلننغ  أقننل عنندد مننن الطلبننة المتقنندمين فنني تخصننص التصننميم للجامعننات الخاصننة%(73.68)وللجامعننات الرسننمية %( 26.32)

 للجامعات الخاصة. %(100)مئوية نسبة  ب( طالب1السينمائي والتلفزيوني )

 

 الكفاءج الجامعيح دقدموا المذحان الذينالنطث املئويح ألعداد الطلتح (:31رقم ) الجدول

 املطذوى الدقيق/ دخصصاخ الفنون الترصيح والطمعيح

 التخصص
 توزيع
 الطلبة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 التصميم
 الجرافيكي

 9 36 39 32 62 54 67 49 العدد

 النسبة
 المئوية

42.24% 57.76% 46.55% 53.45% 27.59% 33.62% 31.03% 7.76% 

 المجموع
 الكلي

116 

 الداخلي التصميم

 17 34 50 32 69 64 98 35 العدد

 النسبة
 المئوية

26.32% 73.68% 48.12% 51.88% 24.06% 37.59% 25.56% 54.76% 

 المجموع
 الكلي

133 

 التصميم
 السينمائي

 التلفزيونيو

 ــــ 1 ــــ ــــ ــــ 1 1 ــــ العدد

 النسبة
 المئوية

 ــــ
100.00

% 
100.00

% 
 ــــ ــــ 

100.00
% 

 ــــ

 لمجموعا
 الكلي

1 

 واالخراج التمثيل

 1 ــــ 9 17 12 15 ــــ 27 العدد

 لنسبةا
 المئوية

100.00
% 

 %3.70 ــــ %33.33 %62.96 %44.44 %55.56 ــــ

 المجموع
 الكلي

27 
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 العمارة

 ــــ ــــ 3 1 ــــ 4 ــــ 4 العدد

 النسبة
 المئوية

100.00
% 

 ــــ
100.00

% 
 ــــ ــــ %75.00 %25.00 ــــ

 المجموع
 الكلي

4 

 االسالمية الفنون
 التقليدية

 ــــ 1 ــــ ــــ 1 ــــ 1 ــــ العدد

 النسبة
 المئوية

 ــــ
100.00

% 
 ــــ

100.00
% 

 ــــ ــــ
100.00

% 
 ــــ

 لمجموعا
 الكلي

1 

 البصرية الفنون

 10 5 9 ــــ 18 6 ــــ 24 العدد

 النسبة
 المئوية

100.00
% 

 %41.67 %20.83 %37.50 ــــ %75.00 %25.00 ــــ

 المجموع
 الكلي

24 

 التشكيلية الفنون

 1 3 14 19 27 10 ــــ 37 العدد

 لنسبةا
 المئوية

100.00
% 

 %2.70 %8.11 %37.84 %51.35 %72.97 %27.03 ــــ

 لمجموعا
 الكلي

37 

 التطبيقية الفنون

 1 4 2 ــــ 7 ــــ ــــ 7 العدد

 النسبة
 المئوية

100.00
% 

 ــــ ــــ
100.00

% 
 %14.29 %57.14 %28.57 ــــ

 المجموع
 الكلي

7 

 المسرحية الفنون

 ــــ 1 ــــ ــــ ــــ 1 ــــ 1 العدد

 لنسبةا
 المئوية

100.00
% 

 ــــ
100.00

% 
 ــــ ــــ ــــ

100.00
% 

 ــــ

 لمجموعا
 الكلي

1 

 الموسيق 

 ــــ ــــ 12 9 11 10 6 15 العدد

 النسبة
 المئوية

 ــــ ــــ 57.14% 42.86% 52.38% 47.62% 28.57% 71.43%

 المجموع
 الكلي

21 
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  الفنون البصرية والسمعية. لتخصصات النسبة العامة لإلجابات الصحيحة 

 الجرافيكننني،التصنننميم الموسنننيق  و %( فننني تخصنننص(44.00 اوحنننت منننا بنننينإلجابنننات الصنننحيحة ترنسنننب اأظهنننرت النتنننائج أن 

 .(31كما هو مبين في الجدول رقم ) التصميم السينمائي والتلفزيوني%( في تخصص 67.00)و

 الفنون الترصيح والطمعيح دخصصاخ نطث الجاةاخ الصحيحح لكفاياخ(: 31رقم) الجدول

 التخصص

 الصحيحة اإلجابات نسبة

 النسبة
 امةالع

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا   جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاص رسمي

 %47.00 %45.00 %46.00 %40.00 %42.00 %47.00 %42.00 %47.00 %44.00 الجرافيكي التصميم

 %63.00 %64.00 %58.00 %53.00 %59.00 %58.00 %61.00 %54.00 %59.00 الداخلي التصميم

 السينمائي التصميم
 التلفزيونيو

 ــــ %67.00 ــــ ــــ ــــ %67.00 %67.00 ــــ 67.00%

 %64.00 ــــ %59.00 %47.00 %51.00 %52.00 ــــ %52.00 %52.00 خراجواإل التمثيل

 ــــ ــــ %53.00 %69.00 ــــ %57.00 ــــ %57.00 %57.00 العمارة

 االسالمية الفنون
 التقليدية

 ــــ %51.00 ــــ ــــ %51.00 ــــ %51.00 ــــ 51.00%

 %56.00 %54.00 %50.00 ــــ %55.00 %46.00 ــــ %53.00 %53.00 البصرية الفنون

 %58.00 %63.00 %53.00 %47.00 %51.00 %51.00 ــــ %51.00 %51.00 التشكيلية الفنون

 %47.00 %58.00 %52.00 ــــ %55.00 ــــ ــــ %55.00 %55.00 التطبيقية الفنون

 ــــ %53.00 ــــ ــــ ــــ %53.00 ــــ %53.00 %53.00 المسرحية الفنون

 الموسيق 
 

 ــــ ــــ 46.00% 43.00% 45.00% 44.00% 47.00% 44.00% 44.00%
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 تخصصات اللغات   .16

 متغيننننننننننننننر اتأعننننننننننننننداد الطلبننننننننننننننة المتقنننننننننننننندمين لتخصصننننننننننننننات اللغننننننننننننننات والنسننننننننننننننب المئويننننننننننننننة وفقننننننننننننننا   لل 

 ، المعدل التراكمي(.)نوع الجامعة، النوع االجتماعي

إذ بلنغ  اللغنات، عندد الطلبنة النذين تقندموا المتحنان الكفناءة الجامعينة المسنتوى الندقيق الخناص بتخصصنات  (32رقم) يبين الجدول

للجامعنات  %(65.98)مئوينة نسنبة ب ( طالبنا  وطالبنة  682دابهنا )دمين في تخصص اللغة االنجليزينة وآأعل  عدد من الطلبة المتق

 الترجمننننننة  يللجامعننننننات الخاصننننننة، وبلننننننغ  أقننننننل عنننننندد مننننننن الطلبننننننة المتقنننننندمين فنننننني تخصصنننننن %(34.02)و الرسننننننمية

 للجامعات الرسمية. (%100) مئويةبنسبة  ا  وطالبة  ( طالب6) اللغة الفارسية واللغة الكوريةو عربي( -انجليزي  –)الماني 

 دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح الذينيح ألعداد الطلتح (:النطث املئو32رقم ) الجدول

 املطذوى الدقيق/ لذخصصاخ اللغاخ

 التخصص
 توزيع
 الطلبة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 الترجمة

 25 32 45 48 117 33 103 47 العدد

 النسبة
 مئويةال

31.33% 68.67% 22.00% 78.00% 32.00% 30.00% 21.33% 16.67% 

 المجموع
 الكلي

150 

-الماني /الترجمة
 عربي-انجليزي

 6 ــــ ــــ ــــ 6 0 ــــ 6 العدد

 النسبة
 المئوية

 %100.00 ــــ ــــ ــــ %100.00 %0.00 ــــ 100.00%

 المجموع
 الكلي

6 

 االسبانية اللغة
 دابهاوآ

 3 13 18 10 36 8 ــــ 44 العدد

 النسبة
 المئوية

 %6.82 %29.55 %40.91 %22.73 %81.82 %18.18 ــــ 100.00%

 المجموع
 الكلي

44 

 لمانيةاأل اللغة

 1 2 7 4 13 1 ــــ 14 العدد

 النسبة
 المئوية

 %7.14 %14.29 %50.00 %28.57 %92.86 %7.14 ــــ 100.00%

 المجموع
 الكلي

14 

 االنجليزية لغةال
 التطبيقية

 2 7 6 14 28 1 ــــ 29 العدد

 النسبة
 المئوية

 %6.90 %24.14 %20.69 %48.28 %96.55 %3.45 ــــ 100.00%

 المجموع
 الكلي

29 

 االيطالية اللغة
 دابهاوآ

 2 4 8 5 18 1 ــــ 19 العدد
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 النسبة
 المئوية

 %10.53 %21.05 %42.11 %26.32 %94.74 %5.26 ــــ 100.00%

 المجموع
 الكلي

19 

 اإلنجليزية اللغة
 وآدابها

 75 168 231 208 560 122 232 450 العدد

 النسبة
 المئوية

65.98% 34.02% 17.89% 82.11% 30.50% 33.87% 24.63% 11.00% 

 المجموع
 الكلي

682 

 التركية اللغة
 دابهاوآ

 1 2 9 6 17 1 ــــ 18 العدد

 النسبة
 المئوية

 %5.56 %11.11 %50.00 %33.33 %94.44 %5.56 ــــ 100.00%

 المجموع
 الكلي

18 

 الروسية اللغة
 دابهاوآ

 ــــ 3 3 2 6 2 ــــ 8 العدد

 النسبة
 المئوية

 ــــ %37.50 %37.50 %25.00 %75.00 %25.00 ــــ 100.00%

 المجموع
 الكلي

8 

 الصينية اللغة
 وآدابها

 ــــ 4 2 1 6 1 ــــ 7 العدد

 النسبة
 المئوية

 ــــ %57.14 %28.57 %14.29 %85.71 %14.29 ــــ 100.00%

 المجموع
 الكلي

7 

 العبرية اللغة
 دابهاوآ

 ــــ 2 1 9 5 2 ــــ 7 العدد

 النسبة
 المئوية

 ــــ %28.57 %14.29 %57.14 %71.43 %28.57 ــــ 100.00%

 المجموع
 الكلي

7 

 الفارسية اللغة

 1 ــــ 2 3 4 2 ــــ 6 العدد

 النسبة
 المئوية

 %16.67 ــــ %33.33 %50.00 %66.67 %33.33 ــــ 100.00%

 المجموع
 الكلي

6 

 الفرنسية اللغة
 واّدابها

 6 18 24 39 71 16 17 70 العدد

 النسبة
 المئوية

80.46% 19.54% 18.39% 81.61% 44.83% 27.59% 20.69% 6.90% 

 المجموع
 الكلي

87 

 الكورية للغةا
 دابهاوآ

 ــــ 3 3 ــــ 5 1 ــــ 6 العدد

 النسبة
 المئوية

 ــــ %50.00 %50.00 ــــ %83.33 %16.67 ــــ 100.00%

 المجموع
 الكلي

6 
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  لتخصصات اللغات . النسبة العامة لإلجابات الصحيحة 

 %(77.00)و، وآدابهنا اإليطالينةخصنص اللغنة %( فني ت33.00( إلجابنات الصنحيحة تراوحنت منا بنيننسنب اأظهرت النتنائج أن 

 . (33كما هو مبين في الجدول رقم ) عربي( –انجليزي  –في تخصص الترجمة )الماني 

 اللغاخ دخصصاخ نطث الجاةاخ الصحيحح لكفاياخ(: 33رقم) الجدول

 النسبة التخصص
 العامة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا   جيد جيد مقبول نث أ ذكر خاص رسمي

 %59.00 %51.00 %46.00 %40.00 %48.00 %46.00 %47.00 %48.00 %47.00 الترجمة

-الماني/الترجمة
 عربي-انجليزي

 %77.00 ــــ ــــ ــــ %77.00 ـــــ ـــــ 77.00% 77.00%

 االسبانية اللغة
 دابهاوآ

 %56.00 %59.00 %53.00 %44.00 %54.00 %51.00 ـــــ 53.00% 53.00%

 %69.00 %71.00 %67.00 %49.00 %63.00 %60.00 ـــــ %63.00 %63.00 االلمانية اللغة

 االنجليزية اللغة
 التطبيقية

 %66.00 %57.00 %48.00 %43.00 %49.00 %42.00 ـــــ 49.00% 49.00%

 االيطالية اللغة
 دابهاوآ

 %51.00 %34.00 %28.00 %32.00 %33.00 %31.00 ـــــ 33.00% 33.00%

 اإلنجليزية اللغة
 وآدابها

42.00% 42.00% 41.00% 40.00% 42.00% 34.00% 40.00% 47.00% 54.00% 

 التركية اللغة
 دابهاوآ

 %93.00 %78.00 %64.00 %62.00 %67.00 %78.00 ـــــ 67.00% 67.00%

 الروسية اللغة
 دابهاوآ

 ــــ %63.00 %50.00 %30.00 %49.00 %52.00 ـــــ 50.00% 50.00%

 الصينية اللغة
 وآدابها

 ــــ %77.00 %48.00 %31.00 %63.00 %56.00 ـــــ 62.00% 62.00%

 العبرية اللغة
 دابهاوآ

 ــــ %60.00 %44.00 %44.00 %51.00 %43.00 ـــــ 49.00% 49.00%

 %76.00 ــــ %66.00 %56.00 %60.00 %68.00 ـــــ %63.00 %63.00 الفارسية اللغة

 الفرنسية اللغة
 واّدابها

50.00% 51.00% 46.00% 47.00% 51.00% 43.00% 50.00% 63.00% 65.00% 

 الكورية اللغة
 دابهاوآ

 ــــ %76.00 %63.00 ــــ %70.00 %67.00 ـــــ 69.00% 69.00%
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 تخصصات الحماية المدنية   .17

 أعننننننننننداد الطلبنننننننننننة المتقننننننننننندمين لتخصصنننننننننننات الحماينننننننننننة المدنينننننننننننة والنسنننننننننننب المئوينننننننننننة وفقنننننننننننا  للمتغينننننننننننر ات 

 )نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(.

حمايننة عنندد الطلبننة الننذين تقنندموا المتحننان الكفنناءة الجامعيننة المسننتوى النندقيق الخنناص بتخصصننات ال(34) رقننم يظهننر الجنندول

للجامعنات  %(100) مئوينةبنسنبة  ( طالبا  وطالبنة   27)هندسة االطفاءبلغ  أعل  عدد من الطلبة المتقدمين في تخصص إذ،المدنية

 مئويننةبنسننبة ( طالبننا  وطالبننة  13، وبلننغ  أقننل عنندد مننن الطلبننة المتقنندمين فنني تخصننص االسننعا  الطبنني المتخصننص )الرسننمية

 .للجامعات الرسمية %(100)

 دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح الذين(:النطث املئويح ألعداد الطلتح 34رقم )  الجدول

 املطذوى الدقيق/ لذحصصاخ الحاميح املدنيح

 التخصص
 توزيع
 الطلبة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 االطفاء هندسة
 والحريق

 ــــ 5 4 57 4 49 ــــــ 47 العدد

 نسبةال
 المئوية

 ــــ %3.70 %33.33 %62.96 %7.41 %92.59 ــــــ 100.00%

 المجموع
 الكلي

47 

 الكارثة دارةإ

 ــــ 9 8 6 9 51 ــــــ 56 العدد

 نسبةال
 المئوية

 ــــ %22.22 %33.33 %44.44 %27.78 %72.22 ــــــ 100.00%

 المجموع
 الكلي

56 

 الطبي سعا اإل
 المتخصص

 4 9 9 1 1 50 ــــــ 51 العدد

 نسبةال
 المئوية

 %15.38 %30.77 %30.77 %23.08 %23.08 %76.92 ــــــ 100.00%

 المجموع
 الكلي

51 
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  لتخصصات الحماية المدنية  . النسبة العامة لإلجابات الصحيحة 

 دارة الكارثنننننننة،إ%( فننننننني تخصنننننننص 38.00إلجابنننننننات الصنننننننحيحة تراوحنننننننت منننننننا بنننننننين )نسنننننننب اأظهنننننننرت النتنننننننائج أن 

 (.35السعا  الطبي المتخصص كما هو مبين في الجدول رقم )( في تخصص ا%57.00)و

 دخصصاخ الحاميح املدنيح نطث الجاةاخ الصحيحح لكفاياخ: (35رقم )  الجدول

 التخصص

 الصحيحة اإلجابات نسبة

 النسبة
 العامة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 تازمم جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 طفاءاإل هندسة
 والحريق

 ــــــ %49.00 %43.00 %36.00 %31.11 %39.72 ـــــ 39.00% 39.00%

 ــــــ %37.00 %44.00 %34.00 %40.00 %36.99 ـــــ %38.00 %38.00 الكارثة إدارة

 الطبي سعا إلا
 المتخصص

 %67.00 %59.00 %57.00 %48.00 %56.30 %57.24 ـــــ 57.00% 57.00%
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 الجشء الثاين

 دحليل نذائج اخذتار الكفاءج الجامعيح

 

درجنة خصصنات المسنتوى الندقيق تنم اعتمناد تاجنات النتعلم والكفاينات فني تمؤشنرات تحقنق نخالل توزيع عالمات الطلبة علن   من

درجنة مقارننة منع ار الكفناءة ينل نتنائج اختبنتم تحل بناء  عل  النتائج المتوفرة، ودرجة اتقان"إل   وصول الطالب  نسبة" أي القطع

 . ( درجة القطع لكل عائلة36، والجدول رقم )المحددة القطع

 لكل عائلح درجح القطع( :36رقم ) الجدول

 القطع درجة العائلة القطع درجة العائلة

 90 الطبية والطبية المساندة 90 الهندسية

 90 واألعمال اإلدارية العلوم
 وتكنولوجيا الحاسوب علم

 ماتالمعلو
90 

 90 اللغات 99 اآلداب

 99 اإلجتماعية العلوم 90 األساسية العلوم

 90 التربوية العلوم 90 واآلثار السياحة

 99 القانون 90 الزراعة

 80 الشريعة 99 الرياضة

 99 المدنية الحماية 90 والبصريات الفنون

 99 واإلعالم الصحافة

 



58|AQACHEI 

 هندسيةائج المتعلقة بالتخصصات التحليل النت .1

 (.30( تخصصا  علما  أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة )20)( أن عدد التخصصات المتقنة 37رقم ) الجدوليتضح من 

 (: نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من الذخصصاخ  الهندضيح37رقم) الجدول

 الصحيحة اإلجاباتنسبة التخصص
 مقارنة الصحيحة اإلجابات نسبة

 %90 القطع درجة مع

 متقن %52.00 والمدن الحضري التخطيط

 متقن %41.00 اإللكترونية الهندسة

 متقن %43.00 الجيولوجية الهندسة

 متقن %57.00 الصناعية الهندسة

 متقن %43.00 والحيوية الطبية الهندسة

 متقن %43.00 العمارة الهندسة

 متقن %41.00 الكيميائية الهندسة

 متقن %43.00 المدنية الهندسة

 متقن غير %24.00 المعمارية الهندسة

 متقن %40.00 الميكانيكية الهندسة

 متقن غير %32.00 التطبيقية الميكانيكية الهندسة

 متقن %60.00 النووية الهندسة

 متقن غير %35.00 والهيدروليكية الحرارية االت هندسة

 متقن غير %34.00 االتصاالت هندسة

 متقن غير %33.00 اتوااللكتروني االتصاالت هندسة

 متقن غير %33.00 والحاسوب االتصاالت هندسة



59|AQACHEI 

 متقن %49.00 االتوترونيكس هندسة

 متقن %52.00 البيئة هندسة

 متقن %42.00 الحاسوب هندسة

 متقن غير %39.00 الطاقة هندسة

 متقن %48.00 الطيران هندسة

 متقن %45.00 الكهربائية القوى هندسة

 متقن غير %38.00 الكهرباء هندسة

 متقن غير %35.00 المساحة هندسة

 متقن %39.00 المواد هندسة

 متقن %46.00 الميكاترونيكس هندسة

 متقن %46.00 وآالت إنتاج هندسة

 متقن %42.00 والشبكات الحاسبات انظمة هندسة

 متقن غير %37.00 وجسور طرق هندسة

 متقن %44.00 وصيدالنية كيميائية هندسة

 90 القطع درجة
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 وم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتتحليل النتائج المتعلقة بتخصصات عل .2

 (.8( تخصصا  علما  أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة )2( أن عدد التخصصات المتقنة )38يتضح من الجدول رقم )

 

 نولوجيا املعلوماخ(:نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ  الحاضوب ودك38رقم) الجدول

 الصحيحة اإلجابات نسبة التخصص
 الصحيحة اإلجابات نسبة

 90 القطع درجة مع مقارنة

 متقن غير %30.00 الحاسوب شبكات نظم

 تقنم %51.00 الحاسوبي الرسم علم

 متقن %49.00 االنترنت تكنولوجيا

 متقن غير %10.00 الحاسوب علم

 نمتق غير %38.00 ادارية معلومات نظم

 متقن غير %34.00 ةالمتعدد للوسائط الحاسوبية النظم

 متقن غير %36.00 حاسوبية معلومات نظم

 متقن غير %34.00 البرمجيات هندسة

 90 القطع درجة
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 تحليل النتائج المتعلقة بالتخصصات الزراعية. .3

 (.8ما  أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة )( تخصصا  عل8( أن عدد التخصصات المتقنة )39يتضح من الجدول رقم )

 

 (:نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من الذخصصاخ  الشراعيح39رقم) الجدول

 الصحيحة نسبةاإلجابات التخصص
 الصحيحة اإلجابات نسبة

 90 القطع درجة مع مقارنة

 متقن %40.00 والبيئة والمياه راضيألا

 متقن %54.00 الزراعي االقتصاد

 متقن %57.00 الحيواني تاجاإلن

 متقن %55.00 النباتي اإلنتاج

 متقن %66.00 الغذائي والتصنيع التغذية

 متقن %55.00 النباتية الوقاية

 متقن %77.00 والحميات االنسان تغذية

 متقن %57.00 األزهار وانتاج المواقع تنسيق

 90 القطع درجة
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 تخصصات التربويةائج المتعلقة بالتحليل النت .4

 (.8( تخصصا  علما  أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة )6( أن عدد التخصصات المتقنة )40يتضح من الجدول رقم )

 

 (:نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من الذخصصاخ  الرتةويح41رقم) الجدول

 الصحيحة نسبةاإلجابات التخصص
 الصحيحة اإلجابات نسبة
 90 عالقط درجة مع مقارنة

 متقن %51.00 منزلي اقتصاد

 متقن غير 91%00. النفسي رشاداإل

 متقن %56.00 الخاصة التربية

 متقن %59.00 الفنية التربية

 متقن %59.00 طفل تربية

 متقن %51.00 مهنية تربية

 متقن %51.00 التعليم تكنولوجيا

 متقن غير 99%00. النفس علم

 90 القطع درجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63|AQACHEI 

 الطبية المساندةالعلوم لتخصصات الطبية وتحليل النتائج المتعلقة با .5

 (.18( تخصصا  علما  أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة )5( أن عدد التخصصات المتقنة )41رقم ) الجدوليتضح من 

 

 

 

 

 (:نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ  العلوم الطتيح42رقم) الجدول

 املطاندجالطتيح العلوم و 

 الصحيحة اإلجابات نسبة التخصص
 الصحيحة اإلجابات نسبة

 90 القطع درجة مع مقارنة

 متقن غير 41.00% (Basic) الطب

 متقن غير %39.00 األسنان صناعة تكنولوجيا

 متقن %50.00 الصيدلة

 متقن غير %41.00 صيدلة دكتور

 متقن غير %41.00 التمري 

 متقن غير %41.00 الطبية المختبرات

 متقن غير %39.00 الوظيفي العالج

 متقن غير %46.00 الطبيعي العالج

 متقن %51.00 والنطق السمع

 متقن %56.00 البصريات

 متقن غير %39.00 االشعة تكنولوجيا

 متقن غير %49.00 والطوارئ االسعا 

 متقن غير %43.00 مساعدة واجهزة صناعية اطرا 

 متقن غير %44.00 يةالصح والسياسات اإلدارة

 متقن %71.00 قبالة

 متقن %50.00 البيطرية والجراحة الطب

 متقن غير %39.00 الدقيقة األحياء

 متقن غير 41.00% (Basic) الطب

 90 القطع درجة
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 تحليل النتائج المتعلقة بتخصصات العلوم اإلدارية واألعمال .6

 (.24( تخصصا  علما  أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة )16المتقنة )( أن عدد التخصصات 42يتضح من الجدول رقم )

 

 (: نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من  دخصصاخ الدارج واالعامل42رقم) الجدول

 )املذقدمني لالمذحان ةاللغح العزةيح(

 الصحيحة نسبةاإلجابات التخصص
 مقارنة الصحيحة اإلجابات نسبة

 90 القطع درجة مع

 متقن غير %32.00 انجليزي عامة إدارة

 متقن غير %37.00 انجليزي والمصرفية المالية العلوم

 متقن %54.00 االعمال إدارة

 متقن %55.00 عربي والتخليص الشحن ادارة

 متقن %54.00 الفنادق إدارة

 متقن غير %39.00 المخاطر إدارة

 متقن %44.00 والمعلومات المكاتب إدارة

 متقن غير %37.00 بيعر عامة إدارة

 متقن %51.00 عربي مستشفيات إدارة

 متقن غير %36.00 االعمال وشبكات نظم إدارة

 متقن %51.00 االعمال و المال اقتصاد

 متقن %68.00 اإللكترونية والتجارة األعمال

 متقن %45.00 التسويق

 متقن %62.00 االلكتروني التسويق

 متقن %46.00 التمويل

 متقن غير %38.00 عربي والمصرفية ماليةال العلوم

 متقن %45.00 المحاسبة

 متقن %43.00 عربي المشاريع وادارة تخطيط

 متقن %46.00 لوجستية علوم

 متقن %47.00 األعمال وقانون محاسبة

 متقن %46.00 ادارية معلومات نظم

 متقن %50.00 انجليزي االعمال معلومات نظم

 متقن غير %33.00 بيعر االعمال معلومات نظم

 متقن غير %31.00 محاسبية معلومات نظم

 90 القطع درجة
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 النتائج المتعلقة بتخصص القانون تحليل .7

 (.1( تخصصا  علما  أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة )1( أن عدد التخصصات المتقنة )43يتضح من الجدول رقم )

 

 دخصص القانون(: نطث دحقق كفاياخ  43رقم) الجدول

 الصحيحة نسبةاإلجابات التخصص
 مقارنة الصحيحة اإلجابات نسبة

 99 القطع درجة مع

 متقن %54 القانون

 99 القطع درجة
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 النتائج المتعلقة بتخصصات العلومتحليل  .8

 (.11عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة ) ( تخصصا  علما  أن7( أن عدد التخصصات المتقنة )44يتضح من الجدول رقم )

 

 (:نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ  العلوم الطتيعيح واألضاضيح44رقم) الجدول

 الصحيحة نسبةاإلجابات التخصص
 مقارنة الصحيحة اإلجابات نسبة

 90 القطع درجة مع

 متقن %54.00 بحري نقل تكنولوجيا

 متقن غير %34.00 االحصاء

 متقن %45.00 االحياء

 متقن %44.00 البحرية االحياء

 متقن %49.00 الحيوية التكنولوجيا

 متقن غير %32.00 الرياضيات

 متقن غير %28.00 الفيزياء

 متقن %48.00 والحيوية الطبية الفيزياء

 متقن غير %39.00 الكيمياء

 متقن %48.00 األر  علوم

 متقن %61.00 بعد عن واالستشعار الجغرافية المعلومات نظم

 90 القطع درجة
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 االجتماعيةتحليل النتائج المتعلقة بتخصصات العلوم  .9

 (.4( تخصصا  علما  أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة )3( أن عدد التخصصات المتقنة )45يتضح من الجدول رقم )

 

 خ كل دخصص من دخصصاخ العلوم االجذامعيح(: نطث دحقق كفايا45رقم) الجدول

 الصحيحة نسبةاإلجابات التخصص
 الصحيحة اإلجابات نسبة

 99 القطع درجة مع مقارنة

 متقن %45.00 التنمية في دراسات

 متقن %49.00 واالنحرا  الجريمة علم

 متقن %47.00 االجتماعية الخدمة

 متقن غير %42.00 االجتماع علم

 45 درجة القطع

 

 النتائج المتعلقة بتخصصات اآلدابتحليل  .10

 (.7( تخصصا  علما  أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة )6( أن عدد التخصصات المتقنة )46يتضح من الجدول رقم )

 (: نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ األداب46رقم) الجدول

 الصحيحة اإلجابات نسبة التخصص
 يحةالصح اإلجابات نسبة

 99 القطع درجة مع مقارنة

والمعلومات المكتبات إدارة  متقن 95.00% 

 متقن %64.00 التاريخ

متقن غير %44.00 الجغرافيا  

االستراتيجية والدراسات الدولية العالقات  متقن 65.00% 

السياسية العلوم  متقن 51.00% 

 متقن %55.00 الفلسفة

وآدابها العربية اللغة  متقن 54.00% 

 45 جة القطعدر
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 لنتائج المتعلقة بتخصصات الشريعةتحليل ا .11

 (.9( تخصصا  علما  أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة )4( أن عدد التخصصات المتقنة )47يتضح من الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ  الرشيعح47رقم) الجدول

 الصحيحة اإلجابات نسبة التخصص
 مقارنة الصحيحة اإلجابات سبةن

 80 القطع درجة مع

 متقن %69.00 الدين أصول

 متقن غير %47.00 واإلرشاد والوعظ اإلمامة

 متقن غير %53.00 االسالمية والمصار  االقتصاد

 متقن %65.00 االسالمية التربية/  االسالمية الدراسات

 متقن %71.00 االسالمي واالعالم الدعوة

 متقن غير %52.00 لقانونوا الشريعة

 متقن غير %52.00 وأصول  الفق 

 متقن غير %18.00 القرانية والدراسات القراءات

 متقن %70.00 اسرية اسالمية دراسات

 60 درجة القطع
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 لمتعلقة بتخصصات الصحافة اإلعالمتحليل النتائج ا .12

 (.5( تخصصا  علما  أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة )2متقنة )( أن عدد التخصصات ال48يتضح من الجدول رقم )

 

 (: نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ الصحافح واالعالم48رقم) الجدول

 الصحيحة اإلجابات نسبة التخصص
 الصحيحة اإلجابات نسبة

 99 القطع درجة مع مقارنة

%95.00 الصحافةواإلعالم متقن غير   

واالعالن امةالع العالقات  98.00% متقن غير   

االتصال وتكنولوجيا االعالم  16.00% متقن غير   

%96.00 الصحافة  متقن 

والتلفزيون اإلذاعة  89.00%  متقن 

 99 القطع درجة

 

 

 لنتائج المتعلقة بتخصصات الرياضةتحليل ا .13

 (.3دد التخصصات الكلية في هذه العائلة )( تخصصا  علما  أن ع3( أن عدد التخصصات المتقنة )49يتضح من الجدول رقم )

 

 (: نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ الزياضح49رقم) الجدول

 الصحيحة اإلجابات نسبة التخصص
 الصحيحة اإلجابات نسبة

 99 القطع درجة مع مقارنة

الرياضي والتدريب اإلدارة  متقن 80.00% 

الرياضية التربية  متقن 99.00% 

ضيالريا التأهيل  متقن 97.00% 

 99 القطع درجة
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 اآلثارتحليل النتائج المتعلقة بتخصصات السياحة  .14

 (.9( تخصصا  علما  أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة )8( أن عدد التخصصات المتقنة )50يتضح من الجدول رقم )

 

 ألثار(: نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ  الطياحح وا51رقم) الجدول

 الصحيحة اإلجابات نسبة التخصص
 الصحيحة اإلجابات نسبة

 90 القطع درجة مع مقارنة

 متقن غير %37.00 االنجليزي/السياحية االدارة

 متقن %50.00 العربي/السياحية االدارة

 متقن %62.00 الفندقية اإلدارة

 متقن %59.00 والعضوية الثقافية األنثروبولوجيا

 قنمت %50.00 اآلثار

 متقن %77.00 والسياحة اآلثار

 متقن %71.00 اآلثار عل  المحافظة

 متقن %40.00 االنجليزية باللغة وإدارتها التراثية الموارد صيانة

 متقن %56.00 العربية باللغة وإدارتها التراثية الموارد صيانة

 90 القطع درجة
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 والسمعيةالبصرية  تحليل النتائج المتعلقة بتخصصات الفنون .15

 (.11( تخصصا  علما  أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة )9( أن عدد التخصصات المتقنة )51يتضح من الجدول رقم )

 

 (: نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ الفنون الترصيح والطمعيح51رقم) الجدول

 الصحيحة اإلجابات نسبة التخصص
 الصحيحة اإلجابات نسبة

 90 القطع درجة مع ارنةمق

 متقن غير %44.00 الجرافيكي التصميم

 متقن %59.00 الداخلي التصميم

 متقن %67.00 السينمائيةالتلفزيوني التصميم

 متقن %52.00 واالخراج التمثيل

 متقن %57.00 العمارة

 متقن %51.00 التقليدية االسالمية الفنون

 متقن %53.00 البصرية الفنون

 متقن %51.00 لتشكيليةا الفنون

 متقن %55.00 التطبيقية الفنون

 متقن %53.00 المسرحية الفنون

 متقن غير %44.00 الموسيق 

 90 القطع درجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72|AQACHEI 

 بتخصصات اللغاتتحليل النتائج المتعلقة  .16

 (.14الكلية في هذه العائلة ) ( تخصصا  علما  أن عدد التخصصات8( أن عدد التخصصات المتقنة )52يتضح من الجدول رقم )

 

 (: نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ اللغاخ52رقم) الجدول

 الصحيحة اإلجابات نسبة التخصص
 الصحيحة اإلجابات نسبة

 90 القطع درجة مع مقارنة

 متقن غير %47.00 الترجمة

 متقن %77.00 عربي-انجليزي-الماني/الترجمة

 متقن %53.00 وادابها االسبانية اللغة

 متقن %63.00 االلمانية اللغة

 متقن غير %49.00 التطبيقية االنجليزية اللغة

 متقن غير %33.00 وادابها االيطالية اللغة

 متقن غير %42.00 وآدابها اإلنجليزية اللغة

 متقن %67.00 وادابها التركية اللغة

 متقن %50.00 وادابها الروسية اللغة

 متقن غر %62.00 ابهاوآد الصينية اللغة

 متقن غير %49.00 وادابها العبرية اللغة

 متقن %63.00 الفارسية اللغة

 متقن %50.00 واّدابها الفرنسية اللغة

 متقن %69.00 وادابها الكورية اللغة

 90 القطع درجة

 

 

 

 

 



73|AQACHEI 

 تحليل النتائج المتعلقة بتخصصات الحماية المدنية. .17

 (.3( تخصصا  علما  أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة )1أن عدد التخصصات المتقنة )( 53يتضح من الجدول رقم )

 

 (:نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ  الحاميح املدنيح53رقم) الجدول

 الصحيحة اإلجابات نسبة التخصص
 الصحيحة اإلجابات نسبة

 99 القطع درجة مع مقارنة

 متقن غير %39.00 والحريق طفاءاإل هندسة

 متقن غير %38.00 الكارثة دارةإ

 متقن %57.00 المتخصص الطبي سعا اإل

 45 القطع درجة

 


