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 ملخص الذقزيز

 2018/2019 مدددددن العدددددام الجدددددامعي األولللفصدددددل الدراسدددددي المسدددددتوق الدددددد ي  /  ُعقدددددد امتحدددددان الكفددددداءة الجامعيدددددة

 حددان الكفدداءة الجامعيددةامتيهددد  إذ  ،11/12/2018إلدد   25/11/2018فددي جميددج الجامعددات الرسددمية والخاصددة فددي الفتددرة 

جهم مدن . إل  الو و  عل  جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي األردنية ومخرجات برامجها و د بلد  عددد الطلبدة المتو تدج تخدرت

 ،( طالبدداو وطالبددة18964مددا مجموعدد    2018/2019للفصددل الدراسددي األول مددن العددام الجددامعي  الجامعددات الرسددمية والخاصددة

 %(. 91.14 ( طالباو وطالبة بنسبة مئوية  17283ن  و د تقدم لالمتحا

 عدددددددددددددددددددددداد الطلبدددددددددددددددددددددة وتدددددددددددددددددددددوزيعهم حسدددددددددددددددددددددب المتغيدددددددددددددددددددددراتأ( يبدددددددددددددددددددددين 1ر دددددددددددددددددددددم   والجددددددددددددددددددددددول

 والمعدل التراكمي(.،والنوع االجتماعي ، نوع الجامعة

المذحان الكفاءج الجامعيح حطث  النطث املئويح لذوسيع أعداد الطلتح الذين دقدموا(: 1رقم ) الجدول

 نوع الجامعح ، النوع االجذامعي، املعدل الرتاكمي((  مذغرياخ

 المجموع المئوية النسب العدد المتغيرات تصنيي  المتغيرات

 االجتماعي النوع
 %74.47 8156 ذكر

17283 

 %64.45 8118 أنث 

 الجامعة نوع
 %41.37 14333 رسمي

 %48.55 7863 خاص

 التراكمي المعدل

 %30.31 5239 مقبول

 %33.48 5787 جيد

 %26.78 4629 جيد جداو 

 %9.42 1628 ممتاز

 

الطلبدة والخاصدة، إذ بلد  عددد طالبة من جميدج الجامعدات الرسدمية ( طالباو و17283بل  عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية  

وكددان عدددد الطلبددة فددي الجامعددات  (%52.76مئويددة  ( بنسددبة 9118  (، بينمددا بلدد  عدددد اإلنددا %47.24( بنسددبة مئويددة  8165الددذكور 

%(،وكدان تدوزيعهم حسدب 28.66( بنسدبة مئويدة  4953  في الجامعدات الخاصدة هم ( وعدد%71.34( بنسبة مئوية  12330الرسمية  

جيدد لفئدة  (4629و  %(33.48مئويدة   بنسبة جيد لفئة (5787 و،(%30.31بنسبة مئوية   مقبول لفئة (5239فئات المعدل التراكمي  

 %(.9.42مئوية   بسنبة ممتازلفئة  (1628و  ،%(26.78بسنبة مئوية   جدا

 

 ،المسدددددتوق الدددددد ي  األول يتنددددداول نتدددددائ  امتحدددددان الكفددددداءة الجامعيدددددة :الجدددددزءوفيمدددددا يلدددددي نعدددددرأ النتدددددائ  فدددددي جزأين

 . والثاني يتناول تحليل نتائج
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 الجشء األول

 الكفايات الخاصة بالتخصصات األكاديمية وسنعرأ تالياو أبرز المؤشرات عن مدق تحق 

 تي أنتهت إليها نتائ  هذه الدورة، والالمستوق الد ي -الكفاءة الجامعيةفي امتحان 

 

 التخصصات الهندسية  .1

 أعدددددددددددداد الطلبدددددددددددة المتقددددددددددددمين للتخصصدددددددددددات الهندسدددددددددددية  والنسدددددددددددب المئويدددددددددددة وفقددددددددددداو  للمتغيدددددددددددر ات 

 ي(. نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكم

و دد  بالتخصصدات الهندسديةعدد الطلبدة الدذين تقددموا المتحدان الكفداءة الجامعيدة المسدتوق الدد ي  الخداص ( 2يبين الجدول ر م  

( طالبداو 801بلد   أعلد  عددد مدن الطلبدة المتقددمين فدي تخصدص الهندسدة  المدنيدة   حيد ، طالبداو وطالبدة، بنسدبة( 3171كانوا  

وبل   أ ل عدد مدن الطلبدة المتقددمين فدي للجامعات الخاصة، %(36.33 و،للجامعات الرسمية %(63.67  مئويةوطالبة، بنسبة 

 . لحكومية والجامعات الخاصة الجامعات ا متساوية بين %(50مئوية  ( طالب بنسبة 4 اإللكترونية هندسة ال تخصص

 

 الجامعيح (:النطث املئويح ألعداد الطلتح الذين دقدموا المذحان الكفاءج2الجدول رقم ) 

 املطذوى الدقيق/ الذخصصاخ الهندضيح

 التخصص
 توزيج
 الطلبة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

الهندسة 
 المدنية

 45 157 290 309 194 607 291 510 العدد

النسبة 
 المئوية

63.67% 36.33% 75.78% 24.22% 38.58% 36.20% 19.60% 5.62% 

المجموع 
 الكلي

801 

 هندسة مساحة

 2 5 7 5 6 13 0 19 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 68.42% 31.58% 26.32% 36.84% 26.32% 10.53% 

المجموع 
 الكلي

19 

هندسة المياه 
 والبيئة

 3 11 38 43 42 53 0 95 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 55.79% 44.21% 45.26% 40.00% 11.58% 3.16% 

المجموع 
 الكلي

95 

الهندسة 
 الجيولوجية

 0 1 1 5 1 6 0 7 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 85.71% 14.29% 71.43% 14.29% 14.29% 0.00% 

المجموع 
 الكلي

7 
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 هندسة العمارة

 18 63 66 44 96 95 116 75 العدد

النسبة 
 المئوية

39.27% 60.73% 49.74% 50.26% 23.04% 34.55% 32.98% 9.42% 

المجموع 
 الكلي

191 

الهندسة 
 الصناعية

 19 54 54 55 89 93 14 168 العدد

النسبة 
 المئوية

92.31 7.69 51.10% 48.90% 30.22% 29.67% 29.67% 10.44% 

المجموع 
 الكلي

182 

هندسة آالت 
حرارية 

 وهيدروليكية

 0 2 13 18 1 32 0 33 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 96.97% 3.03% 54.55% 39.39% 6.06% 0.00% 

المجموع 
 الكلي

33 

 الهندسة
 الميكانيكية

 9 60 99 128 11 285 62 234 العدد

النسبة 
 المئوية

79.05% 20.95% 96.28% 3.72% 43.24% 33.45% 20.27% 3.04% 

المجموع 
 الكلي

296 

 الهندسة
 الكهربائية

 7 56 85 81 59 170 34 195 العدد

النسبة 
 المئوية

85.15% 14.85% 74.24% 25.76% 35.37% 37.12% 24.45% 3.06% 

المجموع 
 الكلي

229 

هندسة القوق 
الكهربائية 
 والتحكم

 1 5 6 8 3 17 4 16 العدد

النسبة 
 المئوية

80.00% 20.00% 85.00% 15.00% 40.00% 30.00% 25.00% 5.00% 

المجموع 
 كليال

20 

هندسة 
 ميكاترونيكس

 4 12 37 42 15 80 15 80 العدد

النسبة 
 المئوية

84.21% 15.79% 84.21% 15.79% 44.21% 38.95% 12.63% 4.21% 

المجموع 
 الكلي

95 

هندسة 
 أوتوترنيكس

 0 1 6 16 2 21 0 23 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 91.30% 8.70% 69.57% 26.09% 4.35% 0.00% 

لمجموع ا
 الكلي

23 
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هندسة 
 اتصاالت

 2 5 16 29 21 31 6 46 العدد

النسبة 
 المئوية

88.46% 11.54% 59.62% 40.38% 55.77% 30.77% 9.62% 3.85% 

المجموع 
 الكلي

52 

هندسة 
االتصاالت 
 والحاسوب

 1 14 20 10 25 20 12 33 العدد

النسبة 
 المئوية

73.33% 26.67% 44.44% 55.56% 22.22% 44.44% 31.11% 2.22% 

المجموع 
 الكلي

45 

هندسة 
االتصاالت 
 واإللكترونيات

 2 1 10 13 9 17 16 10 العدد

النسبة 
 المئوية

38.46% 61.54% 65.38% 34.62% 50.00% 38.46% 3.85% 7.69% 

المجموع 
 الكلي

26 

هندسة 
 الحاسوب

 2 29 46 26 70 33 12 91 العدد

النسبة 
 المئوية

88.35% 11.65% 32.04% 67.96% 25.24% 44.66% 28.16% 1.94% 

المجموع 
 الكلي

103 

هندسة أنظمة 
الحاسبات 
 والشبكات

 2 9 31 11 32 21 0 53 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 39.62% 60.38% 20.75% 58.49% 16.98% 3.77% 

المجموع 
 الكلي

53 

هندسة 
 إلكترونية

 0 0 0 4 1 3 2 2 العدد

النسبة 
 المئوية

50% 50% 75% 25% 100 0.00% 0.00% 0.00% 

المجموع 
 الكلي

4 

الهندسة 
 الكيميائية

 3 26 52 43 73 51 0 124 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 41.13% 58.87% 34.68% 41.94% 20.97% 2.42% 

المجموع 
 الكلي

124 

الهندسة 
الصيدالنية 
 الكيميائية

 4 3 12 6 18 7 0 25 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 28.00% 72.00% 24.00% 48.00% 12.00% 16.00% 

المجموع 
 الكلي

25 
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هندسة الطا ة 
المتجددة 
 والمستدامة

 0 7 15 8 12 18 7 23 العدد

النسبة 
 المئوية

76.67% 23.33% 60.00% 40.00% 26.67% 50.00% 23.33% 0.00% 

المجموع 
 الكلي

30 

 هندسة طيران

 0 2 4 3 2 7 0 9 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 77.78% 22.22% 33.33% 44.44% 22.22% 0.00% 

المجموع 
 الكلي

9 

 الهندسة الطبية
 والحيوية

 5 20 27 30 43 39 9 73 العدد

النسبة 
 المئوية

89.02% 10.98% 47.56% 52.44% 36.59% 32.93% 24.39% 6.10% 

وع المجم
 الكلي

82 

هندسة طر  
 وجسور

 2 26 63 90 35 146 0 181 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 80.65% 19.35% 49.72% 34.81% 14.36% 1.10% 

المجموع 
 الكلي

181 

 هندسة التعدين

 1 0 2 15 0 18 0 18 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 100% 0% 83.33% 11.11% 0.00% 5.56% 

المجموع 
 كليال

18 

هندسة انتاج 
 وآالت

 0 3 33 27 0 63 0 63 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0.00% 100% 0.00% 42.86% 52.38% 4.76% 0.00% 

المجموع 
 الكلي

63 

 هندسة المواد

 0 7 11 12 15 15 0 30 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0.00% 50.00% 50.00% 40.00% 36.67% 23.33% 0.00% 

المجموع 
 الكلي

30 

 هندسة الطا ة

 3 12 19 19 12 41 1 52 العدد

النسبة 
 المئوية

98.11% 1.89% 77.45% 22.55% 35.85% 35.85% 22.64% 5.66% 

المجموع 
 الكلي

53 
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هندسة الطا ة 
والقدرة 
 الكهربائية

 0 4 9 22 1 34 7 28 العدد

النسبة 
 المئوية

80.00% 20.00% 97.14% 2.86% 62.86% 25.71% 11.43% 0.00% 

المجموع 
 الكلي

35 

هندسة 
المساحة 

 والجيوماتكس

 0 7 7 9 14 9 0 23 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0.00% 39.13% 60.87% 39.13% 30.43% 30.43% 0.00% 

المجموع 
 الكلي

23 

هندسة 
الميكانيك 
 والصيانة

 2 9 5 16 0 32 0 32 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0.00% 100% 0.00% 50.00% 15.63% 28.13% 6.25% 

المجموع 
 الكلي

32 

هندسة النظم 
 الصناعية

 0 0 5 3 5 3 0 8 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 37.50% 62.50% 37.50% 62.50% 0.00% 0.00% 

المجموع 
 الكلي

8 

الهندسة 
الميكانيكية 
 التطبيقية

 1 20 40 68 4 125 6 123 العدد

النسبة 
 المئوية

95.35% 4.65% 96.90% 3.10% 52.71% 31.01% 15.50% 0.78% 

المجموع 
 الكلي

129 

الهندسة 
المدنية والبنية 

 التحتية

 10 10 17 18 7 48 0 55 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 87.27% 12.73% 32.73% 30.91% 18.18% 18.18% 

المجموع 
 الكلي

55 
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 حة  للتخصصات الهندسية النسبة العامة لإلجابات الصحي 

 ،هندسدة المسداحة والجيومداتكس %( فدي تخصدص 55.08أظهرت نتائ  الطلبدة أن نسدب اإلجابدات الصدحيحة تراوحدت مدا بدين  

 (.  3الجدول ر م  كما هو مبين في الميكانيكية التطبيقية %( في تخصص الهندسة 32.08و 

 صصاخ الهندضيح(: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ الذخ3الجدول رقم ) 

 التخصص

 الصحيحة اإلجابات نسبة

 النسبة
 العامة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 %37.78 %43.28 %40.45 %43.33 %41.90 اإللكترونية الهندسة
41.90% __ __ __ 

 __ %48.89 %33.33 %28.89 %48.89 %29.63 ___ %32.38 %32.38 الجيولوجية الهندسة

 %41.02 %37.74 %36.60 %33.89 %37.47 %35.73 %33.33 %36.84 %36.57 الصناعية الهندسة

 الطبية الهندسة
 والحيوية

41. 89% 42.43% 37.53% 43.21% 40.69% 37.22% 43.46% 44.11% 52.44% 

 %60.86 %59.19 %48.36 %40.18 %52.39 %50.06 %47.96 %56.29 %51.23 العمارة الهندسة

 %60.74 %41.30 %36.30 %30.97 %36.21 %35.92 ___ %36.09 %36.09 الكيميائية الهندسة

 %44.77 %42.64 %37.23 %34.22 %38.62 %37.21 %34.00 %39.59 %37.55 المدنية الهندسة

 %50.50 %41.92 %38.01 %29.84 %39.80 %35.51 %31.80 %36.69 %35.67 الميكانيكية الهندسة

 االت هندسة
 الحرارية

 والهيدروليكية
36.59% 36.59% ___ 36.83% 28.89% 

36.96% 33.16% 55.56% 
___ 

 %46.67 %38.22 %36.30 %33.97 %35.45 %35.68 %38.89 %35.16 %35.59 االتصاالت هندسة

 االتصاالت هندسة
 وااللكترونيات

33.53% 35.33% 32.41% 33.33% 33.91% 33.16% 34.00% 33.33% 33.71% 

 االتصاالت هندسة
 والحاسوب

34.08% 33.87% 34.63% 31.15% 36.42% 26.67% 33.85% 39.11% 42.22% 

 هندسة
 االتوترونيكس

47.92% 47.92% ___ 48.25% 44.44% 46.67% 49.63% 57.78% 57.78% 

 المياه هندسة
 والبيئة

35.73% 35.73% ___ 35.03% 36.64% 31.94% 39.21% 35.76% 44.44% 

 %44.44 %39.49 %37.54 %34.42 %35.26 %42.05 %41.85 %36.85 %37.44 الحاسوب هندسة

 %37.01 %39.46 %34.66 %33.21 %38.29 %33.33 %37.22 %37.15 الطا ة هندسة
38.81% 
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 ___ %41.11 %36.67 %31.34 %37.78 %35.35 ___ %35.89 %35.89 الطيران هندسة

 %39.76 %38.67 %35.88 %39.48 %38.95 الكهرباء هندسة
34.37% 

39.21% 44.15% 47.35% 

 %51.85 %43.15 ___ %45.93 %45.93 المساحة هندسة
35.56% 

48.86% 48.44% 55.56% 

 %40.44 %39.88 ___ %40.16 %40.16 المواد هندسة
40.04% 

38.38% 43.17% ___ 

 هندسة
 الميكاترونيكس

43.31% 43.32% 43.26% 43.74% 41.04% 
38.48% 

45.62% 48.51% 57.23% 

 ___ %46.81 ___ %46.81 %46.81 وآالت انتاج هندسة
42.80% 

49.16% 57.04% ___ 

 انظمة هندسة
 والشبكات الحاسبات

35.78% 35.78% ___ 35.24% 36.14% 
32.12% 

37.45% 33.83% 
38.89% 

 طر  هندسة
 وجسور

38.82% 38.82% ___ 38.92% 38.41% 
35.81% 40.24% 44.82% 51.11% 

 كيميائية هندسة
 وصيدالنية

37.31% 37.31% ___ 35.99% 37.82% 34.70% 38.33% 40.74% 35.56% 

 %64.44 ___ %40.00 %36.44 ___ %38.40 ___ %38.40 %38.40 التعدين هندسة

هندسة الميكانيكية 
 التطبيقية

32.08% 32.11% 31.48% 32.23% 27.37% 30.32% 33.46% 35.26% 33.33% 

 الطا ة هندسة
 الكهربائية والقدرة

41.80% 39.95% 49.21% 41.60% 48.89% 39.33% 41.48% 56.11% 
___ 

 المدنية الهندسة
 التحتية والبنية

32.34% ___ 32.34% 31.73% 36.51% 
29.38% 

31.63% 31.85% 39.33% 

 الطا ة هندسة
 المتجددة

43.70% 40.87% 53.02% 45.93% 40.37% 38.61% 45.78% 45.08% 
___ 

 النظم هندسة
 الصناعية

36.94% 36.94% ___ 42.96% 33.33% 34.81% 38.22% ___ ___ 

 المساحة هندسة
 والجيوماتكس

55.08% 55.08% ___ 53.22% 56.28% 47.03% 55.10% 65.40% ___ 

 القوق هندسة
 والتحكم

39.60% 40.48% 36.11% 42.03% 25.93% 36.44% 38.15% 44.89% 46.67% 

 الميكانيك هندسة
 والصيانة

36.14% 37.78% 36.09% 37.78% 36.09% 32.27% 35.11% 40.56% 51.72% 
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 تخصصات علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات   .2

  للمتغيددددراتأعددددداد الطلبددددة المتقدددددمين لتخصصددددات علددددوم الحاسددددوب وتكنولوجيددددا المعلومددددات والنسددددب المئويددددة وفقدددداو 

  نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(.

( عدد الطلبة الدذين تقددموا المتحدان الكفداءة الجامعيدة المسدتوق الدد ي  الخداص بتخصصدات علدوم الحاسدوب 4يبين الجدول ر م  

، بنسدبة مئويدة ( ط298وتكنولوجيا المعلومات، إذ بل   أعل  عدد من الطلبة المتقددمين فدي تخصدص  علدم الحاسدوب  البداو وطالبدةو

 وحمايدة أمدن يللجامعات الخاصة، وبل  أ ل عدد مدن الطلبدة المتقددمين فدي تخصصد44.97%)للجامعات الرسمية و  %(55.03 

 %( للجامعات الخاصة.100( طالب بنسبة مئوية  3 وتكنولوجيا االنترنت   والمعلومات الشبكات

 لتح الذين دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح(:النطث املئويح ألعداد الط4الجدول رقم )

 املطذوى الدقيق/ دخصصاخ علوم الحاضوب ودكنولوجيا املعلوماخ

 التخصص
توزيج 
 الطلبة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

علم 
 الحاسوب

 30 70 82 116 116 182 134 164 العدد

النسبة 
 المئوية

55.03% 44.97% 61.07% 38.93% 38.93% 27.52% 23.49% 10.07% 

المجموع 
 الكلي

298 

لرسم علم ا
 الحاسوبي

 1 1 4 8 5 9 14 ــــــــ العدد

النسبة 
 المئوية

 %7.14 %7.14 %28.57 %57.14 %35.71 %64.29 %100.00 ــــــــ

المجموع 
 الكلي

14 

ة امن وحماي
الشبكات 
 والمعلومات

 ــــــــ ــــــــ 2 1 ــــــــ 3 3 ــــــــ العدد

النسبة 
 المئوية

 %100.00 %100.00 ــــــــ
 

 ــــــــ ــــــــ %66.67 %33.33 ــــــــ

المجموع 
 الكلي

3 

تكنولوجيا 
 االنترنت

 ــــــــ ــــــــ 2 1 1 2 3 ــــــــ العدد

النسبة 
 المئوية

 ــــــــ ــــــــ %66.67 %33.33 %33.33 %66.67 %100.00 ــــــــ

المجموع 
 الكلي

3 

نظم 
الشبكات 
 الحاسوبية

 2 5 ــــــــ 11 1 17 18 ــــــــ العدد

النسبة 
 المئوية

 %11.11 %27.78 ــــــــ %61.11 %5.56 %94.44 %100.00 ــــــــ

المجموع 
 الكلي

18 

نظم 
المعلومات 

 ريةاالدا

 ــــــــ 3 6 21 18 12 2 28 العدد

النسبة 
 المئوية

 ــــــــ 10.00% 20.00% 70.00% 60.00% 40.00% 6.67% 93.33%

المجموع 
 الكلي

30 
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نظم الوسائط 
 المتعددة

 1 1 2 5 4 5 9 ــــــــ العدد

النسبة 
 المئوية

 %11.11 %11.11 %22.22 %55.56 %44.44 %55.56 %100 ــــــــ

المجموع 
 الكلي

9 

نظم 
معلومات 
 حاسوبية

 10 22 43 82 75 82 44 113 العدد

النسبة 
 المئوية

71.97% 28.03% 52.23% 47.77% 52.23% 27.39% 14.01% 6.37% 

المجموع 
 الكلي

157 

هندسة 
 البرمجيات

 14 30 67 102 64 149 151 62 العدد

النسبة 
 المئوية

29.11% 70.89% 69.95% 30.05% 47.89% 31.46% 14.08% 6.57% 

المجموع 
 الكلي

213 

 

 م الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتالنسبة العامة لإلجابات الصحيحة  لتخصصات علو 

 %( فدي تخصدص الدنظم الحاسدوبية للوسدائط المتعدددة،26.67أظهرت نتائ  الطلبة أن نسب اإلجابات الصحيحة تراوحت ما بين  

 (.5م الحاسوبي كما هو مبين في الجدول ر م  %( في تخصص علم الرس45.56و 

 (: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ5الجدول رقم) 

 علوم الحاضوب ودكنولوجيا املعلوماخ

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز او جيد جد جيد مقبول أنث  ذكر خاص رسمي

 %46.87 %42.62 %37.45 %33.31 %36.95 %38.64 %37.90 %38.05 %37.99 علم الحاسوب

الرسم علم 
 الحاسوبي

 %66.67 %60.00 %45.00 %41.39 %40.00 %48.64 %45.56 ـــــــ 45.56%

امن وحماية 
الشبكات 
 والمعلومات

 ـــــــ ـــــــ %41.11 %26.67 ـــــــ %36.30 %36.30 ـــــــ 36.30%

تكنولوجيا 
 االنترنت

 ـــــــ ـــــــ %41.11 %26.67 %40.00 %34.44 %36.30 ـــــــ 36.30%

نظم الشبكات 
 الحاسوبية

 %63.33 %47.11 ـــــــ %31.10 %37.78 %39.24 %39.16 ـــــــ 39.16%

نظم المعلومات 
 االدارية

 ـــــــ 35.82% 36.43% 32.31% 34.82% 31.48% 24.44% 34.13% 33.48%

نظم الوسائط 
 المتعددة

 %33.33 %24.44 %32.22 %23.56 %27.78 %25.78 %26.67 ـــــــ 26.67%

نظم معلومات 
 حاسوبية

39.87% 40.43% 38.43% 40.71% 38.96% 36.71% 41.98% 46.06% 43.11% 

هندسة 
 البرمجيات

37.90% 37.57% 38.03% 38.41% 36.70% 33.58% 40.95% 43.31% 43.02% 
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 تخصصات علوم الزراعة .3

 أعدددددددددددداد الطلبدددددددددددة المتقددددددددددددمين لتخصصدددددددددددات علدددددددددددوم الزراعدددددددددددة والنسدددددددددددب المئويدددددددددددة وفقددددددددددداو للمتغيدددددددددددرات 

  نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(.

 وم الزراعددة ي  الخدداص بتخصصددات علدد(عدددد الطلبددة الددذين تقدددموا المتحددان الكفدداءة الجامعيددة المسددتوق الددد6يبددين الجدددول ر ددم  

( طالبداو وطالبدة 165إذ بل   أعل  عدد من الطلبة المتقددمين فدي تخصدص التغذيدة والتصدنيج الغدذائي طالباو وطالبة،( 363وكانوا  

خصدص %( للجامعات الخاصة، وبل   أ ل عدد من الطلبة المتقدمين في ت16.36%( للجامعات الرسمية و 83.64بنسبة مئوية  

 %( للجامعات الرسمية.100، بنسبة مئوية ر طالبتينألزهاتنسي  الموا ج وإنتاج ا

 (:النطث املئويح ألعداد الطلتح الذين دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح6الجدول رقم )

 املطذوى الدقيق/ دخصصاخ علوم الشراعح

 التخصص
 توزيج
 الطلبة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  رذك خاصة رسمية

األراضي 
والمياه 
 والبيئة

 0 9 19 17 33 12 0 45 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 26.67% 73.33% 37.78% 42.22% 20.00% 0.00% 

المجموع 
 الكلي

45 

اال تصاد 
 الزراعي

 0 3 6 6 10 5 2 13 العدد

النسبة 
 المئوية

86.67% 13.33% 33.33% 66.67% 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 

المجموع 
 الكلي

15 

اإلنتاج 
 الحيواني

 1 10 12 14 1 36 11 26 العدد

النسبة 
 المئوية

70.27% 29.73% 97.30% 2.70% 37.84% 32.43% 27.03% 2.70% 

المجموع 
 الكلي

37 

اإلنتاج 
 النباتي

 1 10 24 13 15 33 12 36 العدد

النسبة 
 المئوية

75.00% 25.00% 68.75% 31.25% 27.08% 50.00% 20.83% 2.08% 

المجموع 
 الكلي

48 

التغذية 
والتصنيج 
 الغذائي

 9 36 61 59 105 60 27 138 العدد

النسبة 
 المئوية

83.64% 16.36% 36.36% 63.64% 35.76% 36.97% 21.82% 5.45% 

المجموع 
 الكلي

165 

الو اية 
 النباتية

 0 1 1 3 0 5 0 5 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 60.00% 20.00% 20.00% 0.00% 

المجموع 
 الكلي

5 
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تغذية 
االنسان 
 والحإيات

 1 10 16 19 46 0 19 27 العدد

النسبة 
 المئوية

58.70% 41.30% 0.00% 100.00% 41.30% 34.78% 21.74% 2.17% 

المجموع 
 الكلي

46 

تنسي  
الموا ج 
وإنتاج 
 األزهار

 0 0 1 1 2 0 0 2 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 

المجموع 
 الكلي

2 

 

 ات الصحيحة لتخصصات علوم الزراعةالنسبة العامة لإلجاب 

 الميددداه والبيئدددة،%( فدددي تخصدددص األراضدددي و40.41 (أظهدددرت نتدددائ  الطلبدددة أن نسدددب اإلجابدددات الصدددحيحة تراوحدددت مدددا بدددين

 (.7%( في تخصص تغذية االنسان والحميات كما هو مبين في الجدول  ر م  80.33و 

 (: نطث االجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ علوم الشراعح7الجدول رقم)

 التخصص

 الصحيحة اإلجابات نسبة

 النسبة
 العامة

 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جداو  جيد جيد مقبول أنث  كرذ خاص رسمي

 ـــــــــــــــ %44.55 %40.56 %38.04 %39.81 %42.04 ـــــــــــــــ %40.41 %40.41 األراضي والمياه والبيئة

 ـــــــــــــــ %70.37 %67.59 %51.44 %60.86 %62.50 %46.67 %63.72 %61.41 اال تصاد الزراعي

 %77.78 %73.78 %60.11 %61.90 %40.00 %65.66 %59.11 %67.44 %64.96 اإلنتاج الحيواني

 %77.78 %68.39 %57.92 %54.20 %57.29 %60.50 %55.47 %60.84 %59.50 اإلنتاج النباتي

 %79.01 %75.05 %67.76 %64.98 %70.43 %66.41 %64.36 %69.87 %68.97 التغذية والتصنيج الغذائي

 ـــــــــــــــ %86.67 %42.22 %60.74 ـــــــــــــــ %62.22 ـــــــــــــــ %62.22 %62.22 الو اية النباتية

 %91.11 %84.44 %82.68 %75.62 %80.33 ـــــــــــــــ %76.35 %83.14 %80.33 تغذية االنسان والحميات

تنسي  الموا ج وإنتاج 
 األزهار

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ %51.11 %62.22 %56.67 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 56.67% 56.67%
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 التخصصات التربوية .4

  أعدددددددددددددداد الطلبدددددددددددددة المتقددددددددددددددمين للتخصصدددددددددددددات التربويدددددددددددددة والنسدددددددددددددب المئويدددددددددددددة وفقددددددددددددداو للمتغيدددددددددددددرات 

  نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(.

مسدتوق الدد ي  الخداص بالتخصصدات التربويدة، إذ بلد   (عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفداءة الجامعيدة ال8يبين الجدول ر م  

 %( للجامعدددددات الرسدددددمية  54.81( بنسدددددبة مئويدددددة 489أعلددددد  عددددددد مدددددن الطلبدددددة المتقددددددمين فدددددي تخصدددددص معلدددددم صددددد  

( بنسددبة مئويددة  13( للجامعددات الخاصددة،  وبلدد   أ ددل عدددد مددن الطلبددة المتقدددمين فددي تخصددص تكنولوجيددا التعلدديم  45.19%  

 .ت الخاصة%( للجامعا100 

 (:النطث املئويح ألعداد الطلتح الذين دقدموا المذحانالكفاءج الجامعيح8الجدول رقم )

 املطذوى الدقيق/ دخصصاخ العلوم الرتةويح

 التخصص
توزيج 
 الطلبة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

د اال تصا
 المنزلي

 1 17 29 12 59 0 0 59 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 0% 100% 20.34% 49.15% 28.81% 1.69% 

المجموع 
 الكلي

59 

اإلرشاد 
 النفسي

 28 68 68 50 167 47 41 173 العدد

النسبة 
 المئوية

80.84% 19.16% 21.96% 78.04% 23.36% 31.78% 31.78% 13.08% 

المجموع 
 الكلي

214 

التربية 
 الخاصة

 16 96 110 62 210 74 67 217 العدد

النسبة 
 المئوية

76.41% 23.59% 26.06% 73.94% 21.83% 38.73% 33.80% 5.63% 

المجموع 
 الكلي

284 

التربية 
 الفنية

 0 7 9 4 19 1 0 20 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 5% 95% 20% 45% 35% 0% 

المجموع 
 الكلي

20 

 فلتربية ط

 2 52 68 24 145 1 22 124 العدد

النسبة 
 المئوية

84.93% 15.07% 0.68% 99.32% 16.44% 46.58% 35.62% 1.37% 

المجموع 
 الكلي

146 

تربية 
 مهنية

 1 13 21 14 35 14 0 49 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 28.57% 71.43% 28.57% 42.86% 26.53% 2.04% 

المجموع 
 الكلي

49 
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وجيا تكنول
 تعليمال

 4 3 5 1 7 6 13 0 العدد

النسبة 
 المئوية

0% 100% 46.15% 53.85% 7.69% 38.46% 23.08% 30.77% 

المجموع 
 الكلي

13 

 علم النفس

 6 14 10 5 25 10 11 24 العدد

النسبة 
 المئوية

68.57% 31.43% 28.57% 71.43% 14.29% 28.57% 40.00% 17.14% 

المجموع 
 الكلي

35 

 م ص معل

 86 173 147 83 439 50 221 268 العدد

النسبة 
 المئوية

54.81% 45.19% 10.22% 89.78% 16.97% 30.06% 35.38% 17.59% 

المجموع 
 الكلي

489 

 

 .النسبة العامة لإلجابات الصحيحة للتخصصات التربوية 

( فدي 60.38، و %خصص االرشداد النفسدي%( في ت44.86 (أظهرت نتائ  الطلبة أن نسب اإلجابات الصحيحة  تراوحت ما بين

 .(9كما هو مبين في الجدول  ر م   تربية طفلتخصص 

 (: نطث االجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ العلوم الرتةويح9الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداو  جيد مقبول  أنث ذكر خاص رسمي

 %63.33 %78.54 %78.37 %78.43 %78.43 ___ ___ %78.43 %78.43 ا تصاد منزلي

 %64.75 %78.88 %73.31 %34.61 %75.48 %38.83 %38.14 %75.44 %77.85 االرشاد النفسي

 %58.88 %57.87 %65.34 %77.47 %53.83 %74.66 %67.34 %68.38 %64.74 التربية الخاصة

 ___ %68.47 %78.13 %78.44 %63.84 %31.84 ___ %64.48 %64.48 التربية الفنية

 %41.11 %57.78 %68.41 %66.33 %53.34 %54.44 %68.68 %53.43 %53.38 تربية طفل

 %53.33 %68.53 %66.44 %78.84 %67.61 %66.38 ___ %67.54 %67.54 تربية مهنية

 %56.84 %67.34 %78.88 %78.88 %68.47 %63.47 %66.31 ___ %66.31 تكنولوجيا التعليم

 %64.48 %64.41 %77.66 %73.44 %61.15 %67.37 %67.34 %61.15 %64.15 علم النفس

 %51.18 %66.86 %64.67 %76.16 %66.37 %76.35 %66.41 %63.33 %67.34 معلم ص 
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 الطبية المساندة العلوم تخصصات العلوم الطبية و .5

 قدددددددددددددددمين للتخصصددددددددددددددات التربويددددددددددددددة والنسددددددددددددددب المئويددددددددددددددة وفقدددددددددددددداو للمتغيددددددددددددددراتأعددددددددددددددداد الطلبددددددددددددددة المت 

  نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(.

ات العلدوم الطبيدة تخصصد(عددد الطلبدة الدذين تقددموا المتحدان الكفداءة الجامعيدة المسدتوق الدد ي  الخداص ب10يبين الجددول ر دم  

%( للجامعدات 100( بنسدبة مئويدة 1627 الطدب والجراحدة بة المتقدمين في تخصدص ، إذ بل   أعل  عدد من الطلوالعلوم الطبية

 ( 1  مسداعدة واجهدزة صدناعية اطرا و  المساندة األسنان طب علوم يوبل   أ ل عدد من الطلبة المتقدمين في تخصص الرسمية،

 .ةرسمي%( للجامعات ال100 بنسبة مئوية  طالب 

 اد الطلتح الذين دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح(:النطث املئويحألعد11الجدول رقم )

 املطذوى الدقيق/ دخصصاخ العلوم الطتيح والعلوم الطتيح املطاندج

 التخصص
توزيج 
 الطلبة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 (clinicalالطب 

 206 703 608 110 845 782 0 1627 العدد

 %12.66 %43.21 %37.37 %6.76 %51.94 %48.06 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 1627 المجموع الكلي

تكنولوجيا صناعة 
 األسنان

 0 1 3 1 2 3 0 5 العدد

 %0.0 %20.0 %60.0 %20.0 %40.0 %60.0 %0.0 %100.0 النسبة المئوية

 5 المجموع الكلي

 الصيدلة

 110 258 272 305 613 332 655 290 العدد

 %11.64 %27.30 %28.78 %32.28 %64.87 %35.13 %69.31 %30.69 النسبة المئوية

 945 المجموع الكلي

 دكتور صيدلة

 7 23 14 6 43 7 0 50 العدد

 %14.00 %46.00 %28.00 %12.00 %86.00 %14.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 50 ليالمجموع الك

 التمريأ

 42 131 125 90 250 138 188 200 العدد

 %10.82 %33.76 %32.22 %23.20 %64.43 %35.57 %48.45 %51.55 النسبة المئوية

 388 المجموع الكلي

 المختبرات الطبية

 26 76 86 68 206 50 36 220 العدد

 %10.16 %29.69 %33.59 %26.56 %80.47 %19.53 %14.06 %85.94 النسبة المئوية

 256 المجموع الكلي

 العالج الوظيفي

 0 0 1 2 3 0 0 3 العدد

 %0.00 %0.00 %33.33 %66.67 %100.00 %0.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 3 المجموع الكلي
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 العالج الطبيعي

 6 5 1 4 8 0 12 العدد
 

 %0.00 %50.00 %41.67 %8.33 %33.33 %66.67 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 12 المجموع الكلي

 السمج والنط 

 1 1 0 0 2 0 2 العدد
 

 %0.00 %50.00 %50.00 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 2 المجموع الكلي

 البصريات

 0 1 0 2 1 2 1 2 العدد

 %0.00 %33.33 %0.00 %66.67 %33.33 %66.67 %33.33 %66.67 النسبة المئوية

 3 المجموع الكلي

 تكنولوجيا االشعة

 0 7 13 7 14 13 0 27 العدد

 %0.00 %25.93 %48.15 %25.93 %51.85 %48.15 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 27 المجموع الكلي

االسعا  
 والطوارئ

 0 2 8 0 2 8 0 10 العدد

 %0.00 %20.00 %80.00 %0.00 %20.00 %80.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 10 المجموع الكلي

اطرا  صناعية 
 واجهزة مساعدة

 0 0 0 1 0 1 0 1 العدد

 %0.00 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %100.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 1 المجموع الكلي

اإلدارة 
والسياسات 
 الصحية

 0 0 1 1 2 0 0 2 العدد

 %0.00 %0.00 %50.00 %50.00 %100.00 %0.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 2 المجموع الكلي

  بالة

 0 0 2 2 4 0 0 4 العدد

 %0.00 %0.00 %50.00 %50.00 %100.00 %0.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 4 المجموع الكلي

الطب والجراحة 
 البيطرية

 0 1 5 8 2 12 0 14 العدد

 %0.00 %7.14 %35.71 %57.14 %14.29 %85.71 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 14 المجموع الكلي

 األحياء الد يقة

 0 3 9 4 14 2 0 16 العدد

 %0.00 %18.75 %56.25 %25.00 %87.50 %12.50 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 16 المجموع الكلي

علوم طب األسنان 
 المساندة

 0 0 1 0 1 0 0 1 العدد

 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 1 المجموع الكلي
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  العلوم الطبية والعلوم الطبية المساندةالنسبة العامة لإلجابات الصحيحة لتخصصات 

  ،تكنولوجيددا صدناعة األسددنان%( فددي تخصدص  32.74(تراوحددت مدا بدين أظهدرت نتدائ  الطلبددة أن نسدب اإلجابددات الصدحيحة

 .(11كما هو مبين في الجدول ر م   دكتور صيدلة خصص ت%( في 58.16و 

 (: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ العلوم الطتيح والعلوم الطتيح املطاندج11الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداو  جيد مقبول أنث  ذكر خاص رسمي

 Clinical) 44.68% 44.68% ___ 45.23% 44.18% 39.60% 40.79% 45.80% 55.07%الطب  

 ___ %46.67 %28.36 %31.82 %28.41 %35.56 ___ %32.74 %32.74 تكنولوجيا صناعة األسنان

 %66.18 %59.76 %51.74 %44.66 %55.73 %48.87 %50.80 %59.04 %53.32 الصيدلة

 %67.62 %60.74 %54.88 %44.81 %58.48 %56.19 ___ %58.16 %58.16 صيدلة دكتور

 %49.63 %47.17 %40.14 %34.05 %43.03 %40.47 %40.41 %43.73 %42.12 التمريأ

 %49.83 %46.56 %43.05 %38.06 %43.54 %43.14 %46.18 %43.01 %43.46 المختبرات الطبية

 ___ ___ %28.89 %37.08 %34.33 ___ ___ %34.33 %34.33 العالج الوظيفي

 ___ %41.11 %38.22 %31.11 %38.33 %39.44 ___ %39.07 %39.07 العالج الطبيعي

 ___ %48.89 %26.67 ___ ___ %37.78 ___ %37.78 %37.78 السمج والنط 

 ___ %64.44 ___  %41.11 ___ %41.11 %64.44 %41.11 %48.89 البصريات

 ___ %44.13 %35.54 %33.97 %39.52 %35.10 ___ %37.38 %37.38 تكنولوجيا االشعة

 ___ %58.89 %47.63 ___ %52.81 %49.17 ___ %49.89 %49.89 االسعا  والطوارئ

اطرا  صناعية واجهزة 
 مساعدة

48.89% 48.89% ___ 48.89% ___ 48.89% ___ ___ ___ 

 ___ ___ %44.44 %42.22 ___ ___ ___ %43.33 %43.33 اإلدارة والسياسات الصحية

 ___ ___ %54.44 %57.47 %55.93   ___ %55.93 %55.93  بالة

 ___ %84.44 %57.78 %45.28 %43.33 %54.07 ___ %52.54 %52.54 الطب والجراحة البيطرية

 ___ %37.78 %40.84 %29.44 %37.30 %38.20 ___ %37.41 %37.41 األحياء الد يقة

 ___ ___ %45.45 ___ %45.45 ___ ___ %45.45 %45.45 علوم طب األسنان المساندة
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 تخصصات العلوم اإلدارية واألعمال  .6

 أعدددددددداد الطلبدددددددة المتقددددددددمين لتخصصدددددددات العلدددددددوم اإلداريدددددددة واألعمدددددددال والنسدددددددب المئويدددددددة وفقددددددداو  للمتغيدددددددر ات 

  نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(.

العلدوم اإلداريدة بتخصصدات لدذين تقددموا المتحدان الكفداءة الجامعيدة المسدتوق الدد ي  الخداص عدد الطلبة ا(12  يبين الجدول ر م

%( 45.81طالبدداو وطالبددةو وبنسددبة مئويددة ( 1111  واألعمددال  إذ بلدد  أعلدد  عدددد مددن الطلبددة المتقدددمين فددي تخصددص المحاسددبة

( 1  المدوارد البشدريةلمتقدمين في تخصدص إدارة %( للجامعات الخاصة، وبل  أ ل عدد من الطلبة ا54.19للجامعات الرسمية و 

 %( للجامعات الخاصة.100ب وبنسبة مئوية  الط

 (:النطث املئويح ألعداد الطلتح الذين دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح12الجدول رقم )

 املطذوى الدقيق/ لذخصصاخ العلوم اإلداريح واألعامل 

 التخصص
توزيج 
 الطلبة

 المعدل التراكمي االجتماعي النوع نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

ادارة 
 المخاطر

 1 4 14 16 16 19 9 26 العدد

النسبة 
 المئوية

74.29% 25.71% 54.29% 45.71% 45.71% 40.00% 11.43% 2.86% 

المجموع 
 الكلي

35 

ادارة 
المكاتب 
 والمعلومات

 ـــــ ـــــ ـــــ 2 2 ـــــ ـــــ 2 العدد

النسبة 
 المئوية

 ـــــ ـــــ ـــــ %100.00 %100.00 ـــــ ـــــ 100.00%

المجموع 
 الكلي

2 

 إدارة عامة

 1 12 14 50 47 30 5 72 العدد

النسبة 
 المئوية

93.51% 6.49% 38.96% 61.04% 64.94% 18.18% 15.58% 1.30% 

المجموع 
 الكلي

77 

ا تصاد 
المال 

 عمالواأل

 4 21 41 79 103 42 1 144 العدد

النسبة 
 المئوية

99.31% 0.69% 28.97% 71.03% 54.48% 28.28% 14.48% 2.76% 

المجموع 
 الكلي

145 

األعمال 
والتجارة 
 اإللكترونية

 ـــــــ 4 4 21 9 20 29 ـــــــ العدد

النسبة 
 المئوية

 ـــــــ %13.79 %13.79 %72.41 %31.03 %68.97 %100.00 ـــــــ

المجموع 
 الكلي

29 

 تسوي 

 4 26 70 119 60 159 137 82 العدد

النسبة 
 المئوية

37.44% 62.56% 72.60% 27.40% 54.34% 31.96% 11.87% 1.83% 

المجموع 
 الكلي

219 
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التسوي  
 االلكتروني

 4 4 4 2 10 4 ــــــ 14 العدد

النسبة 
 المئوية

 %28.57 %28.57 %28.57 %14.29 %71.43 %28.57 ــــــ 100.00%

المجموع 
 الكلي

14 

 التمويل

 10 32 34 39 62 53 10 105 العدد

النسبة 
 المئوية

91.30% 8.70% 46.09% 53.91% 33.91% 29.57% 27.83% 8.70% 

المجموع 
 الكلي

115 

العلوم 
المالية 
 والمصرفية

 30 73 129 147 226 153 145 234 العدد

النسبة 
 يةالمئو

61.74% 38.26% 40.37% 59.63% 38.79% 34.04% 19.26% 7.92% 

المجموع 
 الكلي

379 

 المحاسبة

 131 294 333 353 386 725 602 509 العدد

النسبة 
 المئوية

45.81% 54.19% 65.26% 34.74% 31.77% 29.97% 26.46% 11.79% 

المجموع 
 الكلي

1111 

 إدارة أعمال

 55 148 201 248 333 319 343 309 العدد

النسبة 
 المئوية

47.39% 52.61% 48.93% 51.07% 38.04% 30.83% 22.70% 8.44% 

المجموع 
 الكلي

652 

إدارة 
الشحن 
 والتخليص

 ـــــــــــ 1 7 3 2 9 ـــــــــــ 11 العدد

النسبة 
 المئوية

 ـــــــــــ %9.09 %63.64 %27.27 %18.18 %81.82 ـــــــــــ 100.00%

المجموع 
 الكلي

11 

إدارة 
 المستشفيات

 2 2 ـــــــــــ ـــــــــــ 3 1 4 ـــــــــــ العدد

النسبة 
 المئوية

 %50.00 %50.00 ـــــــــــ ـــــــــــ %75.00 %25.00 %100.00 ـــــــــــ

المجموع 
 الكلي

4 

إدارة 
الموارد 
 البشرية

 1 ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ 1 1 ـــــــــــ العدد

النسبة 
 المئوية

 %100.00 ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ 100.00% 100.00%  

المجموع 
 الكلي

1 

تخطيط 
وإدارة 
 المشاريج

 14 13 ـــــــــــ 27 العدد

11 9 7 

 ـــــــــــ

النسبة 
 المئوية

 ـــــــــــ %26 %33 %41 %52 %48 ـــــــــــ 100%

المجموع 
 الكلي

27 
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علوم 
 لوجستية

 4 13 16 12 23 22 ـــــــــــ 45 العدد

النسبة 
 المئوية

 %8.89 %28.89 %35.56 %26.67 %51.11 %48.89 ـــــــــــ 100.00%

المجموع 
 الكلي

45 

محاسبة 
و انون 
 األعمال

 4 31 45 33 57 56 3 110 العدد

النسبة 
 ةالمئوي

97.35% 2.65% 49.56% 50.44% 29.20% 39.82% 27.43% 3.54% 

المجموع 
 الكلي

113 

نظم 
المعلومات 
 المحاسبية

 4 26 35 33 48 50 12 86 العدد

النسبة 
 المئوية

87.76% 12.24% 51.02% 48.98% 33.67% 35.71% 26.53% 4.08% 

المجموع 
 الكلي

98 

نظم 
معلومات 
 إدارية

 14 52 82 81 112 117 99 130 العدد

النسبة 
 المئوية

56.77% 43.23% 51.09% 48.91% 35.37% 35.81% 22.71% 6.11% 

المجموع 
 الكلي

229 

نظم 
معلومات 
 األعمال

 3 4 11 19 18 19 10 27 العدد

النسبة 
 المئوية

72.97% 27.03% 51.35% 48.65% 51.35% 29.73% 10.81% 8.11% 

المجموع 
 الكلي

37 
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  النسبة العامة لإلجابات الصحيحة لتخصصات العلوم اإلدارية واألعمال 

  ،إدارة المكاتددب والمعلومددات%( فددي تخصددص  33.33(تراوحددت مددا بددين أظهددرت نتددائ  الطلبددة أن نسددب اإلجابددات الصددحيحة

 .(13كما هو مبين في الجدول ر م   تخصص إدارة المستشفيات%( في 77.78و 

 ث االجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ العلوم اإلداريح واألعامل(: نط13الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداو  جيد مقبول أنث  ذكر خاص رسمي

 %75.56 %45.00 %38.41 %37.05 %38.66 %40.40 %43.07 %38.41 %39.61 ادارة المخاطر

ادارة المكاتب 
 والمعلومات

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ %33.33 %33.33 ـــــــــــــ ـــــــــــــ 33.33% 33.33%

 %40.00 %49.81 %42.20 %36.67 %39.30 %40.51 %39.09 %39.81 %39.54 ادارة عامة

 %62.01 %51.75 %49.46 %43.93 %46.53 %48.57 %20.00 %47.31 %47.12 ا تصاد المال واألعمال

األعمال والتجارة 
 اإللكترونية

 ـــــــــــــ %73.89 %67.78 %69.39 %69.88 %69.74 %58.48 ـــــــــــــ 69.79%

 %59.44 %50.34 %43.71 %40.80 %42.88 %43.33 %43.18 %43.25 %43.21 التسوي 

 %56.67 %49.16 %47.22 %41.11 %50.22 %48.04 %78.53 ـــــــــــــ %49.60 التسوي  االلكتروني

 %57.81 %47.04 %43.22 %33.30 %41.16 %43.38 %40.22 %42.37 %42.18 التمويل

العلوم المالية 
 والمصرفية

40.05% 41.81% 37.19% 39.67% 40.30% 35.16% 39.72% 46.37% 50.04% 

 %51.58 %43.80 %38.04 %33.05 %37.90 %40.46 %39.24 %39.96 %39.57 المحاسبة

 %59.25 %54.52 %49.18 %43.99 %78.37 %78.43 %48.98 %49.58 %49.22 إدارة األعمال

إدارة الشحن 
 والتخليص

37.34% %32.22 %40.49 ـــــــــــــ 38.88% 38.99%  ـــــــــــــ 37.78% 41.27% 

 %78.89 %76.67 ـــــــــــــ ـــــــــــــ %79.26 %73.33 %44.48 ـــــــــــــ %77.78 إدارة المستشفيات

 %77.77 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ %77.77 %77.77 ـــــــــــــ %44.44 إدارة الموارد البشرية

تخطيط وادارة 
 المشاريج

 ـــــــــــــ %42.86 %40.25 %37.17 %40.00 %39.32 ـــــــــــــ 38.54% 39.67%

 %62.78 %50.60 %43.47 %44.81 %46.57 %48.69 ـــــــــــــ %74.53 %47.60 علوم لوجستية

محاسبة و انون 
 األعمال

50.12% 50.31% 42.96% 60.61% 77.45% 44.26% 51.04% 54.02% 57.78% 

نظم المعلومات 
 المحاسبية

44.13% 45.26% 35.96% 43.96% 44.31% 42.56% 42.88% 46.47% 53.14% 

 %52.54 %51.07 %47.78 %41.21 %46.86 %46.15 %47.41 %45.80 %46.50 نظم معلومات ادارية

 %69.40 %63.33 %53.44 %46.47 %54.34 %50.23 %66.00 %47.15 %52.23 نظم معلومات االعمال
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 تخصص القانون .7

 المئويددددددددددددددة وفقدددددددددددددداو  للمتغيددددددددددددددر ات أعددددددددددددددداد الطلبددددددددددددددة المتقدددددددددددددددمين لتخصددددددددددددددص القددددددددددددددانون  والنسددددددددددددددب 

  نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(.

إذ بل   ،عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستوق الد ي  الخاص بتخصصات القانون(14  يبين الجدول ر م

 .للجامعات الخاصة %(53.81 وامعات الرسمية %( للج46.19  مئويةنسبة ب ( طالباو وطالبةو 433عدد الطلبة المتقدمين  

 (:النطث املئويح ألعداد الطلتح الذين دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح14الجدول رقم )

 املطذوى الدقيق/دخصص القانون

 التخصص
توزيج 
 الطلبة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 القانون

 66 110 121 136 174 259 233 200 العدد

النسبة 
 المئوية

46.19% 53.81% 59.82% 40.18% 31.41% 27.94% 25.40% 15.24% 

المجموع 
 الكلي

433 

 

 النسبة العامة لإلجابات الصحيحة لتخصص القانون 

%( للجامعددات 48.58%( بنسددبة مئويددة  47.21نون  فددي تخصددص القدداأظهددرت نتددائ  الطلبددة أن نسددب اإلجابددات الصددحيحة  

 (.15%( للجامعات الخاصة كما هو مبين في الجدول ر م  46.04الرسمية، و 

 (: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصص القانون15الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

النسبة 
 العامة

 يالمعدل التراكم النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداو  جيد مقبول أنث  ذكر خاص رسمي

 %56.91 %51.25 %46.39 %39.98 %49.80 %45.47 %46.04 %48.58 %47.21 القانون
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 تخصصات العلوم .8

 أعدددددددداد الطلبدددددددة المتقددددددددمين لتخصصدددددددات العلدددددددوم  الطبيعيدددددددة واألساسدددددددية والنسدددددددب المئويدددددددة وفقددددددداو  للمتغيدددددددرات 

 تماعي، المعدل التراكمي(. نوع الجامعة، النوع االج

وكددان  بتخصصددات العلددومعدددد الطلبددة الددذين تقدددموا المتحددان الكفدداءة الجامعيددة المسددتوق الددد ي  الخدداص (16  يبددين الجدددول ر ددم

مئويدة ( طالبداو وطالبدةو بنسدبة 275، إذ بل  أعل  عدد من الطلبة المتقددمين فدي تخصدص الرياضديات طالباو وطالبةو  (930عددهم  

 نظددم، وبلدد   أ ددل عدددد مددن الطلبددة المتقدددمين فددي تخصددص للجامعددات الخاصددة %(18.55 وللجامعددات الرسددمية   %(81.45 

 للجامعات الرسمية. (100.00مئوية  %بنسبة  او وطالبةو ( طالب10  بعد عن واالستشعار الجغرافية المعلومات

 الكفاءج الجامعيح (:النطث املئويح ألعداد الطلتح الذين دقدموا المذحان16الجدول رقم )

 املطذوى الدقيق/ دخصصاخ العلوم الطتيعيح واألضاضيح

 التخصص
توزيج 
 الطلبة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

تكنولوجيا النقل 
 البحري

 0 3 9 7 0 19 0 19 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 36.84% 47.37% 15.79% 0.00% 

المجموع 
 الكلي

19 

 اإلحصاء

 0 1 3 4 5 3 0 8 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 37.50% 62.50% 50.00% 37.50% 12.50% 0.00% 

المجموع 
 الكلي

8 

 األحياء

 5 27 35 44 83 28 4 107 العدد

النسبة 
 المئوية

96.40% 3.60% 25.23% 74.77% 39.64% 31.53% 24.32% 4.50% 

المجموع 
 الكلي

111 

التكنولوجيا 
 الحيوية

 0 8 16 22 34 12 13 33 العدد

النسبة 
 المئوية

71.74% 28.26% 26.09% 73.91% 47.83% 34.78% 17.39% 0.00% 

المجموع 
 الكلي

46 

 الرياضيات

 31 49 96 99 167 108 51 224 العدد

النسبة 
 المئوية

81.45% 18.55% 39.27% 60.73% 36.00% 34.91% 17.82% 11.27% 

المجموع 
 الكلي

275 

الفيزياء الطبية 
 والحيوية

 0  0  2 2 4 0 0 4 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 

المجموع 
 الكلي

4 

 الكيمياء

 6 45 88 106 148 97 14 231 العدد

النسبة 
 المئوية

94.29% 5.71% 39.59% 60.41% 43.27% 35.92% 18.37% 2.45% 

المجموع 
 الكلي

245 
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 علوم األرأ

 2 12 9 43 36 30 0 66 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 45.45% 54.55% 65.15% 13.64% 18.18% 3.03% 

المجموع 
 الكلي

66 

 فيزياء

 9 32 43 35 73 46 2 117 العدد

النسبة 
 المئوية

98.32% 1.68% 38.66% 61.34% 29.41% 36.13% 26.89% 7.56% 

المجموع 
 الكلي

119 

نظم المعلومات 
ة الجغرافي

واالستشعار عن 
 بعد

 0  6 2 2 4 6 0 10 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 60.00% 40.00% 20.00% 20.00% 60.00% 0.00% 

المجموع 
 الكلي

10 

 

 . النسبة العامة لإلجابات الصحيحة لتخصصات العلوم 

%( فدي تخصدص 56.89 و، حصاءاإل صفي تخص %(30.28تراوحت ما بين إلجابات الصحيحة نسب الطلبة أن انتائ  أظهرت 
 . (17كما هو مبين في الجدول ر م   مات الجغرافية واالستشعار عن بعدنظم المعلو

 

 (: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ العلوم الطتيعيح واألضاضيح17الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جداو  جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاص رسمي

 ــــــــــــ %55.56 %54.07 %51.75 ــــــــــــ %63.76 ــــــــــــ 63.76% 63.76% بحري نقل تكنولوجيا

 ــــــــــــ %37.78 %31.85 %27.22 %31.11 %28.89 ــــــــــــ 33.48% %30.28 االحصاء

 %58.14 %60.02 %53.83 %40.14 %52.19 %43.38 %65.56 %49.42 %50.00 االحياء

 ــــــــــــ %59.17 %48.96 %40.81 %46.08 %48.98 %52.14 %44.74 %46.83 الحيوية التكنولوجيا

 %41.40 %34.43 %33.43 %29.47 %33.13 %32.98 %29.66 %33.85 %33.07 الرياضيات

 الطبية الفيزياء
 والحيوية

 ــــــــــــ ــــــــــــ %55.56 %30.00 74.48% ــــــــــــ ــــــــــــ %74.48 42.78%

 الكيمياء
%35.86 

 
36.83% 37.20% 38.21% 35.97% 32.90% 37.74% 41.53% 58.52% 

 %71.11 %71.51 %65.68 %47.54 %60.59 %48.48 ــــــــــــ %55.08 66.38% األرأ علوم

 %33.84 %31.27 %30.77 %29.10 %29.33 %32.74 %23.33 %30.76 %30.64 فيزياء

 المعلومات نظم
 الجغرافية
 بعد عن واالستشعار

 ــــــــــــ %57.04 %60.00 %53.33 %58.33 %55.93 ــــــــــــ %65.88 %65.88
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 التخصصات االجتماعية   .9

 أعددددددددددددداد الطلبددددددددددددة المتقدددددددددددددمين للتخصصددددددددددددات االجتماعيددددددددددددة   والنسددددددددددددب المئويددددددددددددة وفقدددددددددددداو للمتغيددددددددددددرات 

  نوع الجامعة، النوع االجتماعي،المعدل التراكمي(.

وبلد   ةبالتخصصدات االجتماعيدعدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستوق الد ي  الخاص (18  ر م يبين الجدول

، (88عددهم   بنسدبة ( طالبداو وطالبدةو 55  الخدمدة االجتماعيدةإذ بل   أعل  عددد مدن الطلبدة المتقددمين فدي تخصدص  طالباو وطالبةو

( طالبداو وطالبدةو 7، وبل   أ ل عدد من الطلبة المتقدمين في تخصص دراسات في التنميدة  للجامعات الرسمية %(100.00مئوية  

 ( للجامعات الخاصة.%100.00  مئويةبنسبة 

 (:النطث املئويح ألعداد الطلتح الذين دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح18الجدول رقم )

 املطذوى الدقيق/ للذخصصاخ االجذامعيح

 التخصص
توزيج 
 الطلبة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 دراسات في التنمية

 0 0 4 3 4 3 7 0 العدد

النسبة 
 المئوية

0.00% 100.00% 42.86% 57.14% 42.86% 57.14% 0.00% 0.00% 

المجموع 
 الكلي

7 

 علم الجريمة واالنحرا 

 2 4 2 4 8 4 0 12 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 33.33% 66.67% 33.33% 16.67% 33.33% 16.67% 

وع المجم
 الكلي

12 

 الخدمة االجتماعية

 4 18 19 14 39 16 0 55 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 29.09% 70.91% 25.45% 34.55% 32.73% 7.27% 

المجموع 
 الكلي

55 

 علم االجتماع

 2 2 5 5 11 3 0 14 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 21.43% 78.57% 35.71% 35.71% 14.29% 14.29% 

المجموع 
 الكلي

14 
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 . النسبة العامة لإلجابات الصحيحة  للتخصصات االجتماعية 

%( فدي 58.19 و، ( فدي تخصدص علدم االجتمداع%43.16 (إلجابات الصدحيحة تراوحدت مدا بدين نسب الطلبة أن أظهرت نتائ  ا

 (.19ر م   الجدولكما في  الجريمة واالنحرا تخصص 

 جاةاخ الصحيحح لكفاياخ الذخصصاخ االجذامعيح(:نطث اإل 19الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جداو  جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاص رسمي

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ %46.71 %40.46 %41.52 %47.24 %43.96 ـــــــــــــ %43.96 التنمية

 %61.90 %56.74 %55.06 %59.44 %57.55 %59.44 ـــــــــــــ %58.19 %58.19 الجريمة واالنحرا 

 %61.58 %52.03 %43.28 %36.57 %48.72 %38.44 ـــــــــــــ %45.70 %45.70 الخدمة االجتماعية

 %57.14 %52.33 %40.55 %36.82 %43.93 %40.31 ـــــــــــــ %43.16 %43.16 علم االجتماع
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 تخصصات اآلداب   .10

 أعددددددددددددددددداد الطلبددددددددددددددددة المتقدددددددددددددددددمين تخصصددددددددددددددددات اآلداب والنسددددددددددددددددب المئويددددددددددددددددة وفقدددددددددددددددداو  للمتغيددددددددددددددددر ات 

  نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(.

إذ بلد    بتخصصدات اآلداب،الخداص  عددد الطلبدة الدذين تقددموا المتحدان الكفداءة الجامعيدة المسدتوق الدد ي (20الجدول ر م  بين ي

للجامعددات  %(67.31مئويدة  بنسدبة ( طالبداو وطالبدةو 413أعلد  عددد مدن الطلبدة المتقدددمين فدي تخصدص اللغدة العربيدة وادابهددا  

مئويدة ب بنسدبة الدط( 1  لطلبدة المتقددمين فدي تخصدص الفلسدفةوبلد   أ دل عددد مدن ا للجامعات الخاصة، %(32.69 والرسمية 

 جامعات الرسمية.( لل100% 

 (:النطث املئويح ألعداد الطلتح الذين دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح21الجدول رقم )

 املطذوى الدقيق/ دخصصاخ اآلداب

 التخصص
توزيج 
 الطلبة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 مكتبات والمعلوماتإدارة ال

 2 19 32 21 66 8 5 69 العدد

النسبة 
 المئوية

93.24% 6.76% 10.81% 89.19% 28.38% 43.24% 25.68% 2.70% 

المجموع 
 الكلي

74 

 التاريخ

 12 33 21 16 45 37 2 80 العدد

النسبة 
 المئوية

97.56% 2.44% 45.12% 54.88% 19.51% 25.61% 40.24% 14.63% 

المجموع 
 لكليا

82 

 الجغرافيا

 11 30 44 75 76 84 18 142 العدد

النسبة 
 المئوية

88.75% 11.25% 52.50% 47.50% 46.88% 27.50% 18.75% 6.88% 

المجموع 
 الكلي

160 

العال ات الدولية والدراسات 
 االستراتيجية

 0 6 2 4 7 5 0 12 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 41.67% 58.33% 33.33% 16.67% 50% 0% 

المجموع 
 الكلي

12 

 العلوم السياسية

 7 23 20 17 29 38 5 62 العدد

النسبة 
 المئوية

92.54% 7.46% 56.72% 43.28% 25.37% 29.85% 34.33% 10.45% 

المجموع 
 الكلي

67 

 الفلسفة

 0 0 0 1 0 1 0 1 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 

المجموع 
 ليالك

1 

 اللغة العربية وادابها

 64 136 133 80 330 83 135 278 العدد

النسبة 
 المئوية

67.31% 32.69% 20.10% 79.90% 19.37% 32.20% 32.93% 15.50% 

المجموع 
 الكلي

413 
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 . النسبة العامة لإلجابات الصحيحة لتخصصات اآلداب 

 %(68.27، و  اللغدة العربيدة وآدابهدا%( فدي تخصدص 50.70 ( أظهرت النتائ  أن نسدب اإلجابدات الصدحيحة تراوحدت مدا بدين

 (.21في تخصص العال ات الدولية والدراسات االستراتيجية كما هو مبين في الجدول ر م  

 (: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ اآلداب21الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمي االجتماعيالنوع  نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداو  جيد مقبول أنث  ذكر خاص رسمي

 %64.44 %57.38 %53.72 %51.01 %53.74 %57.78 %61.78 %53.63 %54.18 إدارة المكتبات والمعلومات

 %80.48 %66.94 %64.58 %54.75 %64.87 %67.25 %60.00 %66.09 %65.94 التاريخ

 %61.21 %59.45 %53.89 %45.92 %53.85 %49.76 %64.44 %50.09 %51.70 الجغرافيا

العال ات الدولية والدراسات 
 االستراتيجية

 ــــــــ %78.89 %62.92 %55.00 %70.38 %65.33 ــــــــ 68.27% 68.27%

 %57.96 %55.56 %58.13 %50.33 %54.98 %55.44 %64.00 %54.54 %55.25 العلوم السياسية

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ %64.44 ــــــــ %64.44 ــــــــ %64.44 %64.44 الفلسفة

 %63.85 %54.78 %45.42 %42.16 %50.70 %50.91 %54.17 %49.07 %50.70 اللغة العربية وادابها
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 تخصصات الشريعة   .11

 أعددددددددددددددداد الطلبددددددددددددددة المتقدددددددددددددددمين تخصصددددددددددددددات الشددددددددددددددريعة والنسددددددددددددددب المئويددددددددددددددة وفقدددددددددددددداو  للمتغيددددددددددددددرات 

 المعدل التراكمي(. نوع الجامعة، النوع االجتماعي، 

إذ بلد    بتخصصدات الشدريعة،عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفداءة الجامعيدة المسدتوق الدد ي  الخداص (22  ر م يبين الجدول

لجامعدات الرسدمية ل( %57.79 ويدة بنسدبة مئ( طالبداو وطالبدةو 308صدول   لطلبة المتقدمين في تخصص الفقدة وأأعل  عدد من ا

( طالبدداو 3  القددراءات والدراسددات القرآنيددةوبلدد   أ ددل عدددد مددن الطلبددة المتقدددمين فددي تخصددص  ،للجامعددات الخاصددة %(42.21 و

 .الخاصةللجامعات  %(100 مئوية وطالبةو بنسبة 

 (:النطث املئويح ألعداد الطلتح الذين دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح22الجدول رقم )

 الرشيعحوى الدقيق/ دخصصاخ املطذ

 التخصص
توزيج 
 الطلبة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

أصول 
 الدين

 22 56 37 31 79 67 27 119 العدد

 النسبة
 المئوية

81.51% 18.49% 45.89% 54.11% 21.23% 25.34% 38.36% 15.07% 

 المجموع
 الكلي

146 

 اال تصاد
والمصار  
 االسالمية

 5 14 26 31 48 28 0 76 العدد

 النسبة
 المئوية

100.00% 0.00% 36.84% 63.16% 40.79% 34.21% 18.42% 6.58% 

 المجموع
 الكلي

76 

اإلمامة 
 والوعظ
 واإلرشاد

 1 9 13 1 11 13 0 24 العدد

 النسبة
 المئوية

100% 0% 54.17% 45.83% 4.17% 54.17% 37.50% 4.17% 

 المجموع
 الكلي

24 

دراسات 
 اسالمية
 اسرية

 1 6 14 9 23 7 0 30 العدد

 النسبة
 المئوية

100% 0% 23% 77% 30% 47% 20% 3% 

 المجموع
 الكلي

30 

 13 13 11 9 32 14 0 46 العدد  

  
النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 30.43% 69.57% 19.57% 23.91% 28.26% 28.26% 

 دراسات
اسالمية / 
تربية 
 اسالمية

المجموع 
 الكلي

46 

الدعوة 
 واالعالم
 االسالمي

 6 11 12 7 27 9 0 36 العدد

 النسبة
 المئوية

100%   25% 75% 19% 33% 31% 17% 

 المجموع
 الكلي

36 
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الشريعة 
 والقانون

 0 0 0 5 1 4 5 0 العدد

 النسبة
 المئوية

0% 100.00% 80.00% 20.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 المجموع
 الكلي

5 

الفق  
 وأصول 

 93 76 74 65 114 194 130 178 العدد

 النسبة
 المئوية

57.79% 42.21% 62.99% 37.01% 21.10% 24.03% 24.68% 30.19% 

 المجموع
 الكلي

308 

 القراءات
والدراسات 
 القرآنية

 1 0 0 2 2 1 3 0 العدد

 النسبة
ئويةالم  

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

 المجموع
 الكلي

3 

  الشريعة

 2 3 2 1 1 7 8 0 العدد

 النسبة
 المئوية

0% 100% 88% 13% 13% 25% 38% 25% 

 المجموع
 الكلي

8 

 المصار 
  اإلسالمية

 4 7 12 12 26 9 8 27 العدد

 النسبة
 المئوية

77% 23% 26% 74% 34% 34% 20% 11% 

 المجموع
 الكلي

35 
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  تخصصات الشريعة .لالنسبة العامة لإلجابات الصحيحة 

 ،الددددعوة واإلعدددالم اإلسدددالمي%( فدددي تخصدددص  68.04 (إلجابدددات الصدددحيحة تراوحدددت مدددا بدددين ا نسدددبأظهدددرت النتدددائ  أن 

 .(23ر م   الجدولفي هو مبين كما  المصار  اإلسالمية%( في تخصص 47.58 و

لرشيعح(: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ ا23الجدول رقم)  

 التخصص

 الصحيحة نسبة اإلجابات

النسبة 
 العامة

 التراكمي المعدل النوع االجتماعي الجامعة نوع

 ممتاز جيد جداو  جيد مقبول أنث  ذكر خاص رسمي

 %77.07 %67.09 %62.48 %50.36 %64.50 %63.14 %68.04 %62.93 %63.87 أصول الدين

اال تصاد والمصار  
 االسالمية

68.04% 68.04% ___ 68.49% 67.78% 59.14% 72.39% 74.76% 81.78% 

االمامة والوعظ 
 واالرشاد

57.74% 57.74% __ 55.99% 59.80% 51.11% 53.16% 64.85% 60.00% 

الدراسات االسالمية 
 / التربية االسالمية

62.65% 62.65% ___ 62.26% 62.81% 51.00% 64.78% 64.44% 67.01% 

الدراسات االسالمية 
 األسرية

66.64% 66.64% __ 58.10% 69.25% 58.27% 70.00% 72.12% 62.22% 

الدعوة واالعالم 
 االسالمي

59.26% 59.26% __ 58.52% 59.51% 46.67% 58.89% 61.82% 70.00% 

 %71.11 %60.45 %56.67 %31.11 %60.00 %58.28 %58.50 ___ %58.50 الشريعة

 ___ ___ ___ %49.78 %42.22 %51.67 %49.78 ___ %49.78 الشريعة والقانون

 %73.42 %63.79 %54.76 %40.83 %60.12 %59.42 %64.10 %56.45 %59.68 الفق  واصول 

القراءات والدراسات 
 القرآنية

68.15% ___ 68.15% 71.11% 66.67% 60.00% ___ ___ 84.44% 

 %53.33 %51.11 %51.21 %39.96 %46.36 %51.11 %41.94 %49.26 %47.58 المصار  اإلسالمية
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 تخصصات الصحافة واإلعالم .12

 أعددددددددددددددداد الطلبددددددددددددددة المتقدددددددددددددددمين لخصصددددددددددددددات اإلعددددددددددددددالم والنسددددددددددددددب المئويددددددددددددددة وفقدددددددددددددداو  للمتغيددددددددددددددر ات 

  نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(.

 الصددحافة المتحددان الكفدداءة الجامعيددة المسددتوق الددد ي  الخدداص بتخصصددات عدددد الطلبددة الددذين تقدددموا(24  يظهددر الجدددول ر ددم

مئويددة بنسددبة ( طالبدداو وطالبددةو 59إذ بلدد   أعلدد  عدددد مددن الطلبددة المتقدددمين فددي تخصددص العال ددات العامددة واالعددالن   ،اإلعددالمو

 وطالبدةو  ( طالبداو 4وجيدا االتصدال  ، وبل   أ ل عدد مدن الطلبدة المتقددمين فدي تخصدص اإلعدالم وتكنولات الرسميةللجامع (%100 

 للجامعات الخاصة. (100% مئوية نسبة ب

 (:النطث املئويح ألعداد الطلتح الذين دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح24الجدول رقم )

 لصحافح واإلعالماملطذوى الدقيق/ دخصصاخ ا

 التخصص
توزيج 
 الطلبة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 اإلذاعة
 والتلفزيون

 6 14 15 11 18 28 23 23 العدد

 النسبة
 المئوية

50.00% 50.00% 60.87% 39.13% 23.91% 32.61% 30.43% 13.04% 

 المجموع
 الكلي

46 

 اإلعالم
وتكنولوجيا 
 االتصال

 1 0 2 1 1 3 4 0 العدد

 النسبة
ئويةالم  

0.00% 100.00% 75.00% 25.00% 25.00% 50.00% 0.00% 25.00% 

 المجموع
 الكلي

4 

 الصحافة

 5 5 5 7 13 9 7 15 العدد

 النسبة
 المئوية

68.18% 31.82% 40.91% 59.09% 31.82% 22.73% 22.73% 22.73% 

 المجموع
 الكلي

22 

الصحافة 
 واإلعالم

 1 10 7 4 12 10 22 0 العدد

 النسبة
 المئوية

0.00% 100.00% 45.45% 54.55% 18.18% 31.82% 45.45% 4.55% 

 المجموع
 الكلي

22 

العال ات 
 العامة
 واإلعالن

 6 20 19 14 28 31 0 59 العدد

 النسبة
 المئوية

100.00% 0.00% 52.54% 47.46% 23.73% 32.20% 33.90% 10.17% 

 المجموع
 الكلي

59 
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  اإلعالم الصحافة و تخصصاتلالصحيحة النسبة العامة لإلجابات 

 ،عدددالم وتكنولوجيدددا االتصدددالتخصدددص اإلفدددي  (41.11%)إلجابدددات الصدددحيحة تراوحدددت مدددا بدددين نسدددب اأظهدددرت النتدددائ  أن 

 (.25كما هو مبين في الجدول ر م   الصحافة%( في تخصص 60.65 و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م(: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ الصحافح واإلعال 25الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداو  جيد مقبول أنث  ذكر خاص رسمي

اإلذاعة 
 والتلفزيون

59.84% 59.77% 59.90% 60.13% 59.38% 52.93% 58.90% 62.06% 69.63% 

اإلعالم 
وتكنولوجيا 
 االتصال

41.11% ___ 41.11% 39.26% 46.67% 31.11% 43.33% ____ 46.67% 

 %62.13 %60.43 %62.82 %57.80 %60.46 %60.90 %64.13 %58.90 %60.65 الصحافة

الصحافة 
 واالعالم

55.76% ___ 55.76% 54.89% 56.48% 54.44% 53.97% 56.00% 71.11% 

العال ات العامة 
 واالعالن

46.10% 46.10% ___ 47.22% 44.88% 39.97% 46.25% 48.93% 50.56% 
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 تخصصات الرياضة .13

 خصصددددددددددددددات الرياضدددددددددددددة والنسددددددددددددددب المئويددددددددددددددة وفقدددددددددددددداو  للمتغيددددددددددددددراتتأعدددددددددددددداد الطلبددددددددددددددة المتقدددددددددددددددمين ل 

 المعدل التراكمي(.  نوع الجامعة، النوع االجتماعي،

، إذ بلد   الرياضدةبتخصصدات الدد ي  الخداص عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستوق  (26  ر م يبين الجدول

، للجامعدات الرسدمية %(100 مئويدة بنسدبة ( طالبداو وطالبدةو 250أعل  عدد من الطلبة المتقدمين في تخصص التربية الرياضية  

 لرسمية.للجامعات ا %(100 مئوية بنسبة  ( طالباو وطالبةو 17 الرياضي  التأهيلوبل  أ ل عدد من الطلبة المتقدمين في تخصص 

(:النطث املئويح ألعداد الطلتح الذين دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح25الجدول رقم )  

 املطذوى الدقيق/ دخصصاخ الزياضح

 التخصص
توزيج 
 الطلبة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

ب اإلدارة والتدري
 الرياضي

 ــــــــ 2 17 16 15 20 ــــــــ 35 العدد

النسبة 
 المئوية

 ــــــــ %5.71 %48.57 %45.71 %42.86 %57.14 ــــــــ 100%

المجموع 
 الكلي

35 

 التأهيل الرياضي

 ــــــــ 3 5 9 3 14 ــــــــ 17 العدد

النسبة 
 المئوية

 ــــــــ %17.65 %29.41 %52.94 %17.65 %82.35 ــــــــ 100%

المجموع 
 الكلي

17 

 التربية الرياضية

 14 74 117 45 73 177 ــــــــ 250 العدد

النسبة 
 المئوية

 %5.60 %29.60 %46.80 %18.00 %29.20 %70.80 ــــــــ 100%

المجموع 
 الكلي

250 

 

  تخصصات الرياضة لالنسبة العامة لإلجابات الصحيحة 

 %(57.12 و%( فدددي تخصدددص التربيدددة الرياضدددية، 48.23إلجابدددات الصدددحيحة تراوحدددت مدددا بدددين  ا نسدددبأظهدددرت النتدددائ  أن 

 .(27كما هو مبين في الجدول ر م   في تخصص االدارة والتدريب الرياضي

 (: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ الزياضح27الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي معةنوع الجا

 ممتاز جيد جداو  جيد مقبول أنث  ذكر خاص رسمي

 ــــــــــ %57.78 %60.60 %53.33 %54.81 %58.84 ــــــــ %57.12 %57.12 اإلدارة والتدريب الرياضي

 ــــــــــ %66.67 %53.78 %45.19 %45.93 %52.70 ــــــــ %51.50 %51.50 التأهيل الرياضي

 %55.40 %50.41 %47.43 %44.48 %48.34 %48.18 ــــــــ %48.23 %48.23 التربية الرياضية
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 تخصصات اآلثار  والسياحة .14

 أعددددددددددداد الطلبددددددددددة المتقدددددددددددمين لتخصصددددددددددات اآلثددددددددددار والسددددددددددياحة   والنسددددددددددب المئويددددددددددة وفقدددددددددداو  للمتغيددددددددددر ات 

 ماعي، المعدل التراكمي(. نوع الجامعة، النوع االجت

، إذ بلد  أعلد  عددد بتخصصدات اآلثدار والسدياحةعدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستوق الد ي  الخاص (28  الجدول ر م يبين

 ،للجامعات الخاصة%( 38و ة للجامعات الرسمي %(62 مئوية بنسبة ( طالباو وطالبةو 50من الطلبة المتقدمين في تخصص إدارةالسياحة / عربي  

 للجامعات الرسمية.  %(100 مئوية بنسبة  ( طالباو وطالبةو 2 المحافظة عل  اآلثار وبل   أ ل عدد من الطلبة المتقدمين في تخصص 

 (:النطث املئويح ألعداد الطلتح الذين دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح28الجدول رقم )

 حح واألثاراملطذوى الدقيق/ دخصصاخ الطيا

 التخصص
توزيج 
 الطلبة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 اإلدارة السياحية/ عربي

 6 14 10 20 20 30 19 31 العدد

النسبة 
 المئوية

62.00% 38.00% 60.00% 40.00% 40.00% 20.00% 28.00% 12.00% 

المجموع 
 الكلي

50 

 اإلدارة الفند ية

 6 12 18 13 17 32 11 38 العدد

النسبة 
 المئوية

77.55% 22.45% 65.31% 34.69% 26.53% 36.73% 24.49% 12.24% 

المجموع 
 الكلي

49 

األنثروبولوجيا الثقافية 
 والعضوية

 0 1 8 3 11 1 0 12 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 8.33% 91.67% 25.00% 66.67% 8.33% 0% 

المجموع 
 الكلي

12 

 اآلثار

 0 1 5 5 5 6 0 11 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0% 54.55% 45.45% 45.45% 45.45% 9.09% 0% 

المجموع 
 الكلي

11 

 اآلثار والسياحة

 0 1 2 5 2 6 0 8 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 75.00% 25.00% 62.50% 25.00% 12.50% 0% 

المجموع 
 الكلي

8 

 المحافظة عل  اآلثار

 0 0 1 1 1 1 0 2 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 0% 0% 

المجموع 
 الكلي

2 

صيانة الموارد التراثية 
 وإدارتها باللغة العربية

 2 4 2 11 9 10 0 19 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0%   47.37% 57.89% 10.53% 21.05% 10.53% 

المجموع 
 الكلي

19 

 اإلدارة السياحية/ انجليزي

 2 19 8 6 25 10 0 35 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.0% 28.6% 71.43% 17.14% 22.86% 54.29% 5.71% 

المجموع 
 الكلي

35 
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  لتخصصات اآلثار والسياحة . النسبة العامة لإلجابات الصحيحة 

 باللغدددددة اإلدارة السدددددياحيةفدددددي تخصدددددص  %(37.09تراوحدددددت مدددددا بدددددين  إلجابدددددات الصدددددحيحة ا بنسدددددالنتدددددائ  أن  أظهدددددرت

 (.29كما هو مبين في الجدول ر م   والعضوية الثقافية األنثروبولوجيا%( في تخصص 56.11 و،نجليزيةاإل

 

 (: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ الطياحح واألثار29الجدول رقم)

 صصالتخ

 نسبة اإلجابات الصحيحة

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداو  جيد مقبول أنث  ذكر خاص رسمي

األنثروبولوجيا الثقافية 
 والعضوية

56.11% 56.11% ____ 62.22% 55.56% 52.59% 57.22% 94.67% ____ 

 ____ %87.85 %56.50 %52.00 %59.19 %50.74 ____ %54.56 %54.56 اآلثار

 ____ %44.44 %45.56 %43.56 %31.11 %48.52 ____ %44.17 %44.17 اآلثار والسياحة

 %54.44 %97.53 %47.71 %50.17 %51.44 %49.83 %54.95 %49.06 %50.39 اإلدارة الفند ية

 %54.44 %98.85 %28.97 %34.94 %35.35 %41.43 ____ %37.09 %37.09 /االنجليزي االدارة السياحية

 %51.30 %89.82 %48.00 %41.00 %45.65 %46.27 %46.65 %45.65 %46.02 /العربي االدارة السياحية

 ____ ____ %46.67 %37.78 %46.67 %37.78 ____ %42.22 %42.22 المحافظة عل  اآلثار

صيانة الموارد التراثية 
 وإدارتها باللغة العربية

54.29% 54.29% ____ 51.45% 57.46% 48.38% 57.30% 58.66% 75.28% 
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 تخصصات الفنون والبصريات   .15

 أعددددددددددداد الطلبددددددددددة المتقدددددددددددمين لتخصصددددددددددات الفنددددددددددون والبصددددددددددريات والنسددددددددددب المئويددددددددددة وفقدددددددددداو للمتغيددددددددددرات 

  نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(.

ا المتحددان الكفددداءة الجامعيدددة المسدددتوق الددد ي  الخددداص بتخصصدددات الفندددون عدددد الطلبدددة الدددذين تقددددمو(30  ر دددم يبددين الجددددول

مئويدددة بنسددبة ( طالبددداو وطالبددةو 149إذ بلدد   أعلدد  عددددد مددن الطلبددة المتقدددمين فدددي تخصددص التصددميم الددداخلي    ،والبصددريات

الفنددون ي تخصددص ، وبلدد   أ ددل عدددد مددن الطلبددة المتقدددمين فددللجامعددات الخاصددة%(71.14 وللجامعددات الرسددمية %( 28.86 

 .الرسميةللجامعات  %(100 مئوية نسبة بــ ( طالب1  البصرية

 املطذوى الدقيق/ دخصصاخ الفنون الترصيح والطمعيح

 التخصص
توزيج 
 الطلبة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 التصميم الجرافيكي

 9 23 19 8 36 23 50 9 عددال

النسبة 
 المئوية

15.25% 84.75% 38.98% 61.02% 13.56% 32.20% 38.98% 15.25% 

المجموع 
 الكلي

59 

 التصميم الداخلي

 22 47 51 29 88 61 106 43 العدد

النسبة 
 المئوية

28.86% 71.14% 40.94% 59.06% 19.46% 34.23% 31.54% 14.77% 

المجموع 
 الكلي

149 

 التصميم السينمائي والتلفزيوني

 1 2 1 1 4 1 5 0 العدد

النسبة 
 المئوية

0% 100% 20.00% 80.00% 20.00% 20.00% 40.00% 20.00% 

المجموع 
 الكلي

5 

 التصميم والتواصل البصري

 3 9 10 2 19 5 0 24 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 20.83% 79.17% 8.33% 41.67% 37.50% 12.50% 

المجموع 
 الكلي

24 

 التمثيل واالخراج

 0 3 2 5 3 7 0 10 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 70% 30% 50% 20% 30% 0% 

المجموع 
 الكلي

10 

 العمارة

 0 2 2 4 3 5 0 8 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 62.50% 37.50% 50% 25% 25% 0% 

المجموع 
 الكلي

8 

 الفنون البصرية

 0 1 0 0 0 1 0 1 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 

المجموع 
 الكلي

1 
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 الفنون التشكيلية

 0 2 1 6 7 2 0 9 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 22.22% 77.78% 66.67% 11.11% 22.22% 0% 

المجموع 
 الكلي

9 

 الفنون التطبيقية

 1 5 4 0 10 0 0 10 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 0% 100% 0% 40% 50% 10% 

المجموع 
 الكلي

10 

 الموسيق 

 0 1 4 3 3 5 6 2 العدد

النسبة 
 المئوية

25% 75% 62.50% 37.50% 37.50% 50% 12.50% 0% 

المجموع 
 الكلي

8 

 الوسائط المتعددة 

 0 4 6 0 4 6 5 5 العدد

النسبة 
 المئوية

50% 50% 60% 40% 0% 60% 40% 0% 

وع المجم
 الكلي

10 

 تكنولوجيا الفنون

 0 0 1 2 2 1 0 3 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 33.33% 66.67% 66.67% 33.33% 0% 0% 

المجموع 
 الكلي

3 
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  الفنون البصرية والسمعية. لتخصصات النسبة العامة لإلجابات الصحيحة 

 ،موسدددددددديق ال %( فددددددددي تخصددددددددص70.56(وحددددددددت مددددددددا بددددددددينإلجابددددددددات الصددددددددحيحة ترانسددددددددب اأظهددددددددرت النتددددددددائ  أن 

 .(31كما هو مبين في الجدول ر م   سينمائي والتلفزيونيالالتصميم %( في تخصص 40 و

 (: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ الفنون الترصيح والطمعيح31الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمي جتماعيالنوع اال نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداو  جيد مقبول أنث  ذكر خاص رسمي

 %61.23 %58.22 %54.50 %51.67 %56.21 %57.20 %57.09 %53.83 %56.59 التصميم الجرافيكي

 %69.49 %64.57 %61.70 %58.59 %62.98 %63.41 %63.07 %63.37 %63.15 التصميم الداخلي

التصميم السينمائي 
 فزيونيوالتل

40.00% __ 40.00% 33.33% 41.67% 33.33% 44.44% 38.89% 44.44% 

 %59.70 0.6 %57.11 %63.10 %57.73 %63.93 __ %58.99 %58.99 التصميم والتواصل البصري

 __ %61.48 %70.00 %41.78 %62.22 %49.52 __ %53.33 %53.33 التمثيل واالخراج

 __ %45.54 %41.11 %56.84 %72.59 %68.30 __ %69.92 %69.92 العمارة

 __ %62.50 __ __ __ %62.50 __ 0.625 %62.50 الفنون البصرية

 __ %51.11 %55.56 %48.33 %49.68 %50.00 __ %49.75 %49.75 الفنون التشكيلية

 %51.11 %54.91 %44.44 __ %50.33 __ __ %50.33 %50.33 الفنون التطبيقية

 __ 0.8 %70.56 %67.41 %68.89 %71.56 %70.74 %70.00 %70.56 الموسيق 

 __ %65.56 %63.70 __ %63.33 %65.19 %64.00 %64.89 %64.44 الوسائط المتعددة

 __ __ %51.11 %57.78 %58.89 %48.89 __ %55.56 %55.56 تكنولوجيا الفن
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 تخصصات اللغات   .16

 فقدددددددددددددداو  للمتغيددددددددددددددر اتأعددددددددددددددداد الطلبددددددددددددددة المتقدددددددددددددددمين لتخصصددددددددددددددات اللغددددددددددددددات والنسددددددددددددددب المئويددددددددددددددة و 

 ، المعدل التراكمي(. نوع الجامعة، النوع االجتماعي

إذ بلد   اللغدات، عددد الطلبدة الدذين تقددموا المتحدان الكفداءة الجامعيدة المسدتوق الدد ي  الخداص بتخصصدات  (32ر م  يبين الجدول

للجامعدات  %(72.46 مئويدة بنسدبة  طالبدةو ( طالبداو و677دابهدا  دمين في تخصص اللغة االنجليزيدة وآأعل  عدد من الطلبة المتق

او ( طالبد2  اللغدة الروسدية وآدابهداللجامعات الخاصة، وبل   أ دل عددد مدن الطلبدة المتقددمين فدي تخصدص  %(27.25 و الرسمية

 للجامعات الرسمية. (%100  مئويةبنسبة  وطالبةو 

 الكفاءج الجامعيح (:النطث املئويح ألعداد الطلتح الذين دقدموا المذحان32الجدول رقم )

 املطذوى الدقيق/ لذخصصاخ اللغاخ

 التخصص
توزيج 
 الطلبة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 الترجمة

 26 34 45 34 113 26 98 41 العدد

النسبة 
 المئوية

29.50% 70.50% 18.71% 81.29% 24.46% 32.37% 24.46% 18.71% 

المجموع 
 الكلي

139 

الترجمة/ 
-الماني
 عربي-انجليزي

 7 7 6 1 20 1 0 21 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 4.76% 95.24% 4.76% 28.57% 33.33% 33.33% 

المجموع 
 الكلي

21 

اللغة االسبانية 
 وآدابها

 4 9 8 2 20 3 0 23 العدد

النسبة 
 المئوية

91.30% 0.00% 13.04% 86.96% 8.70% 34.78% 39.13% 17.39% 

المجموع 
 الكلي

23 

 اللغة األلمانية

 3 9 11 7 24 6 0 30 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 20.00% 80.00% 23.33% 36.67% 30.00% 10.00% 

المجموع 
 الكلي

30 

اللغة 
االنجليزية 
 التطبيقية

 2 10 2 5 19 0 0 19 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0% 0% 100.00% 26.32% 10.53% 52.63% 10.53% 

المجموع 
 الكلي

19 

اللغة االيطالية 
 وآدابها

 1 7 7 8 19 4 0 23 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 17% 83% 35% 30% 30% 4% 

المجموع 
 الكلي

23 
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اللغة 
اإلنجليزية 
 وآدابها

 87 218 225 147 582 95 185 492 العدد

النسبة 
 المئوية

72.46% 27.25% 13.99% 85.71% 21.65% 33.14% 32.11% 12.81% 

المجموع 
 الكلي

677 

اللغة التركية 
 وآدابها

     3 3 5 1 0 6 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 17% 83% 50% 50% 0% 0% 

المجموع 
 الكلي

6 

اللغة الروسية 
 وآدابها

 0 0 1 1 2 0 0 2 العدد

النسبة 
 المئوية

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

المجموع 
 الكلي

2 

اللغة الصينية 
 وآدابها

 0 2 7 2 11 0 0 11 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 0% 100% 18% 64% 18% 0% 

المجموع 
 الكلي

11 

اللغة العبرية 
 وآدابها

 1 0 2 2 1 4 0 5 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 80% 20% 40% 40% 0% 20% 

المجموع 
 الكلي

5 

 اللغة الفارسية

 1 1 1 3 3 3 0 6 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 50% 50% 50% 17% 17% 17% 

المجموع 
 الكلي

6 

اللغة الفرنسية 
 واتدابها

 13 20 26 17 67 9 14 54 العدد

النسبة 
 المئوية

81.58% 18.42% 11.84% 88.16% 26.00% 34.21% 26.32% 17.11% 

المجموع 
 الكلي

76 

اللغة الكورية 
 وآدابها

 0 2 4 0 5 1 0 6 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 17% 83% 0% 67% 33% 0% 

المجموع 
 الكلي

6 
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  لتخصصات اللغات . النسبة العامة لإلجابات الصحيحة 

 %(80.53 و، وآدابهدا اإليطاليدة( فدي تخصدص اللغدة % (37.44 إلجابدات الصدحيحة تراوحدت مدا بديننسب اأظهرت النتائ  أن 

 . (33كما هو مبين في الجدول ر م   عربي( –انجليزي  –في تخصص الترجمة  الماني 

 (: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ اللغاخ33الجدول رقم)

 التخصص
النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداو  جيد مقبول أنث  ذكر خاص رسمي

 %57.33 %50.82 %44.61 %41.60 %47.09 %50.73 %48.11 %46.96 %47.77 الترجمة

 %91.75 %80.00 %68.89 %75.56 %81.44 %62.22 __ %80.53 %80.53 عربي-انجليزي-الترجمة/الماني

 %57.78 %61.48 %52.78 %40.00 %56.56 %51.85 __ %55.94 %55.94 اللغة االسبانية وادابها

 %79.26 %60.74 %55.56 %43.17 %57.13 %54.44 __ %56.59 %56.59 اللغة االلمانية

 %71.11 %58.80 %53.33 %39.73 %54.51 __ __ %54.51 %54.51 اللغة االنجليزية التطبيقية

 %64.44 %50.96 %33.02 %26.05 %36.85 %40.22 __ %37.44 %37.44 اللغة االيطالية وادابها

 %55.35 %46.56 %39.70 %35.31 %42.59 %45.29 %42.41 %43.18 %42.96 اللغة اإلنجليزية وآدابها

 __ __ %68.89 %62.96 %64.89 %71.11 __ %65.93 %65.93 اللغة التركية وادابها

 __ __ %51.11 %43.18 %47.19 __ __ %47.19 %47.19 اللغة الروسية وادابها

 __ %75.56 %47.30 %33.33 %49.90 __ __ %49.90 %49.90 ة وآدابهااللغة الصيني

 %71.11 __ %50.00 %46.67 %44.44 %55.00 __ %52.89 %52.89 اللغة العبرية وادابها

 %77.78 %55.56 %68.89 %62.22 %60.74 %68.89 __ %64.81 %64.81 اللغة الفارسية

 %66.50 %58.44 %51.97 %36.52 %52.64 %53.22 %49.68 %53.39 %52.71 اللغة الفرنسية واتدابها

 __ %65.56 %56.11 __ %59.56 %57.78 __ %59.26 %59.26 اللغة الكورية وادابها
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 تخصصات الحماية المدنية   .17

 أعددددددددددداد الطلبدددددددددددة المتقددددددددددددمين لتخصصدددددددددددات الحمايدددددددددددة المدنيدددددددددددة والنسدددددددددددب المئويدددددددددددة وفقددددددددددداو للمتغيدددددددددددر ات 

 عي، المعدل التراكمي(. نوع الجامعة، النوع االجتما

عدددد الطلبددة الددذين تقدددموا المتحددان الكفدداءة الجامعيددة المسددتوق الددد ي  الخدداص بتخصصددات الحمايددة (34  ر ددم يظهددر الجدددول

بنسدبة  ( طالبداو وطالبدةو 13 إدارة الكارثة واإلسعا  الطبي المتخصص  يبل   أعل  عدد من الطلبة المتقدمين في تخصصإذ،المدنية

( طالبداو وطالبدةو 2  والحريد  طفداءاإل هندسدة، وبل   أ ل عدد من الطلبة المتقدمين في تخصدص للجامعات الرسمية %(100  مئوية

 .للجامعات الرسمية %(100  مئويةبنسبة 

 (:النطث املئويح ألعداد الطلتح الذين دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح34الجدول رقم ) 

 ملدنيحاملطذوى الدقيق/ لذحصصاخ الحاميح ا

 التخصص
توزيج 
 الطلبة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

هندسة 
اإلطفاء 
 والحري 

 0 0 0 2 0 2 0 2 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 

المجموع 
 الكلي

2 

 إدارة الكارثة

 0 3 7 3 6 7 0 13 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 53.85% 46.15% 23.08% 53.85% 23.08% 0% 

المجموع 
 الكلي

13 

اإلسعا  
الطبي 

 المتخصص

 0 4 9 0 8 5 0 13 العدد

النسبة 
 المئوية

100% 0% 38.46% 61.54% 0% 69.23% 30.77% 0% 

المجموع 
 الكلي

13 

 

  لتخصصات الحماية المدنية  . النسبة العامة لإلجابات الصحيحة 

 ،هندسددددة اإلطفدددداء والحريدددد %( فددددي تخصددددص 31.46إلجابددددات الصددددحيحة تراوحددددت مددددا بددددين  نسددددب اأظهددددرت النتددددائ  أن 

 (.35( في تخصص االسعا  الطبي المتخصص كما هو مبين في الجدول ر م  %51.63 و

 دنيح(: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ الحاميح امل35الجدول رقم ) 

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

هندسة اإلطفاء 
 والحري 

31.46% 31.46% __ 31.46% __ 31.46% __ __ __ 

 __ %31.11 %36.83 %32.59 %32.59 %36.19 __ %34.53 %34.53 إدارة الكارثة

اإلسعا  الطبي 
 المتخصص

51.63% 51.63% __ 52.89% 50.84% 
 

50.37% 54.44% __ 
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 الجشء الثاين

 دحليل نذائج اخذتار الكفاءج الجامعيح

 

درجدة خصصدات المسدتوق الدد ي  تدم اعتمداد تاجدات الدتعلم والكفايدات فدي تمؤشدرات تحقد  نخالل توزيج عالمات الطلبة علد   من

درجدة مقارندة مدج يدل نتدائ  اختبدار الكفداءة تم تحل بناءو عل  النتائ  المتوفرة، ودرجة اتقان"إل   وصول الطالب  نسبة" أي لقطجا

 . ( درجة القطج لكل عائلة36، والجدول ر م  المحددة القطج

 لكل عائلح درجح القطع( :36رقم ) الجدول

 القطج درجة العائلة القطج درجة العائلة

 63 الطبية والطبية المساندة 73 يةالهندس

 73 واألعمال اإلدارية العلوم
 وتكنولوجيا الحاسوب علم

 المعلومات
73 

 63 اللغات 76 اآلداب

 76 اإلجتماعية العلوم 73 األساسية العلوم

 63 التربوية العلوم 63 واآلثار السياحة

 76 القانون 73 الزراعة

 63 الشريعة 76 الرياضة

 76 المدنية الحماية 63 بصرياتوال الفنون

 66 واإلعالم الصحافة
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 تحليل النتائ  المتعلقة بالتخصصات الهندسية .1

 (.34( تخصصاو علماو أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة  11( أن عدد التخصصات المتقنة  37يتضح من الجدول ر م  

 الهندضيح  (: نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من الذخصصاخ37الجدول رقم)

 الصحيحة نسبةاإلجابات التخصص
 مقارنة الصحيحة اإلجابات نسبة

 %73 القطج درجة مج

 متقن %55.08 هندسة المساحة والجيوماتكس

 متقن %51.23 الهندسة العمارة

 متقن %47.92 هندسة االتوترونيكس

 متقن %46.81 هندسة انتاج وآالت

 متقن %45.93 هندسة المساحة

 متقن %43.70  ة المتجددةهندسة الطا

 متقن %43.31 هندسة الميكاترونيكس

 متقن %41.90 الهندسة اإللكترونية

 متقن %41.89 الهندسة الطبية والحيوية

 متقن %41.80 هندسة الطا ة والقدرة الكهربائية

 متقن %40.16 هندسة المواد

 غير متقن %39.60 هندسة القوق والتحكم

 غير متقن %38.95 هندسة الكهرباء

 غير متقن %38.82 هندسة طر  وجسور

 غير متقن %38.40 هندسة التعدين

 غير متقن %37.55 الهندسة المدنية

 غير متقن %37.44 هندسة الحاسوب

 غير متقن %37.31 هندسة كيميائية وصيدالنية

 غير متقن %37.15 هندسة الطا ة

 غير متقن %36.94 هندسة النظم الصناعية

 غير متقن %36.59 االت الحرارية والهيدروليكيةهندسة 
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 غير متقن %36.57 الهندسة الصناعية

 غير متقن %36.14 هندسة الميكانيك والصيانة

 غير متقن %36.09 الهندسة الكيميائية

 غير متقن %35.89 هندسة الطيران

 غير متقن %35.78 هندسة انظمة الحاسبات والشبكات

 غير متقن %35.73 هندسة المياه والبيئة

 غير متقن %35.67 الهندسة الميكانيكية

 غير متقن %35.59 هندسة االتصاالت

 غير متقن %34.08 هندسة االتصاالت والحاسوب

 غير متقن %33.53 هندسة االتصاالت وااللكترونيات

 غير متقن %32.38 الهندسة الجيولوجية

 تقنغير م %32.34 الهندسة المدنية والبنية التحتية

 غير متقن %32.08 هندسة الميكانيكية التطبيقية

 40 القطج درجة
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 تحليل النتائ  المتعلقة بتخصصات علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات .2

 (.9علماو أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة   تخصص واحد( أن عدد التخصصات المتقنة 38يتضح من الجدول ر م  

 

 (:نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ  الحاضوب ودكنولوجيا املعلوماخ38رقم)الجدول 

 نسبة اإلجابات الصحيحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة

 40مقارنة مج درجة القطج 

 غير متقن %37.99 علم الحاسوب

 متقن %45.56 الرسم الحاسوبيعلم 

 قنغير مت %36.30 امن وحماية الشبكات والمعلومات

 غير متقن %36.30 تكنولوجيا االنترنت

 غير متقن %39.16 نظم الشبكات الحاسوبية

 غير متقن %33.48 نظم المعلومات االدارية

 غير متقن %26.67 نظم الوسائط المتعددة

 غير متقن %39.87 نظم معلومات حاسوبية

 غير متقن %37.90 هندسة البرمجيات

 40 درجة القطج
 

 المتعلقة بالتخصصات الزراعية. تحليل النتائ  .3

   8 التخصصات الكلية في هذه العائلة علماو أن عدد تاتخصص(8( أن عدد التخصصات المتقنة  39يتضح من الجدول ر م.) 

 

 (:نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من الذخصصاخ  الشراعيح39الجدول رقم)

 الصحيحة نسبةاإلجابات التخصص
 الصحيحة اإلجابات نسبة

 73 القطج درجة مج مقارنة

 متقن %40.41 األراضي والمياه والبيئة

 متقن %61.41 اال تصاد الزراعي

 متقن %64.96 اإلنتاج الحيواني

 متقن %59.50 اإلنتاج النباتي

 متقن %68.97 التغذية والتصنيج الغذائي

 متقن %62.22 الو اية النباتية

 متقن %80.33 تغذية االنسان والحميات

 متقن %56.67 موا ج وإنتاج األزهارتنسي  ال

 73 القطج درجة
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 تحليل النتائ  المتعلقة بالتخصصات التربوية .4

 (.9علماو أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة   ت( تخصصا7عدد التخصصات المتقنة   ( أن40يتضح من الجدول ر م  

 

 رتةويح(:نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من الذخصصاخ  ال41الجدول رقم)

 نسبةاإلجابات الصحيحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة

 50مقارنة مج درجة القطج 

 غير متقن %49.23 ا تصاد منزلي

 غير متقن %44.86 االرشاد النفسي

 متقن %57.42 التربية الخاصة

 متقن %52.79 التربية الفنية

 متقن %60.38 تربية طفل

 متقن %54.67 تربية مهنية

 متقن %55.31 لوجيا التعليمتكنو

 متقن  %52.16 علم النفس

 متقن %54.02 معلم ص 

 50 درجة القطج
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 لتخصصات الطبية والعلوم الطبية المساندةتحليل النتائ  المتعلقة با .5

 (.18في هذه العائلة   علماو أن عدد التخصصات الكلية ت( تخصصا4عدد التخصصات المتقنة   ( أن41ر م   الجدوليتضح من 

 (: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ العلوم الطتيح والعلوم الطتيح املطاندج11الجدول رقم)

 النسبة العامة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة مقارنة

 50مج درجة القطج 

 غير متقن Clinical) 44.70%الطب  

 غير متقن %32.74 تكنولوجيا صناعة األسنان

 متقن %53.32 الصيدلة

 متقن %58.16 دكتور صيدلة

 غير متقن %42.12 التمريأ

 غير متقن %43.46 المختبرات الطبية

 غير متقن %34.33 العالج الوظيفي

 غير متقن %39.07 العالج الطبيعي

 غير متقن %37.78 السمج والنط 

 غير متقن %48.89 البصريات

تقنغير م %37.38 تكنولوجيا االشعة  

 غير متقن %49.89 االسعا  والطوارئ

 غير متقن %48.89 اطرا  صناعية واجهزة مساعدة

 غير متقن %43.33 اإلدارة والسياسات الصحية

 متقن %55.93  بالة

 متقن %52.54 الطب والجراحة البيطرية

 غير متقن %37.41 األحياء الد يقة

 غير متقن %45.45 علوم طب األسنان المساندة

 50 رجة القطجد
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 تحليل النتائ  المتعلقة بتخصصات العلوم اإلدارية واألعمال .6

 (.20( تخصصاو علماو أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة  14( أن عدد التخصصات المتقنة  42يتضح من الجدول ر م  

 ألعامل(:نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ  العلوم اإلداريح وا41الجدول رقم)

 نسبةاإلجابات الصحيحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة مقارنة

 40مج درجة القطج 

 غير متقن  %39.61 ادارة المخاطر

 غير متقن  %33.33 ادارة المكاتب والمعلومات

 غير متقن %39.54 ادارة عامة

 متقن %47.12 ا تصاد المال واألعمال

 متقن %69.79 األعمال والتجارة اإللكترونية

 متقن %43.21 التسوي 

 متقن %49.60 التسوي  االلكتروني

 متقن %42.18 التمويل

 متقن %40.05 العلوم المالية والمصرفية

 غير  متقن %39.57 المحاسبة

 متقن %49.22 إدارة األعمال

 غير متقن %38.99 إدارة الشحن والتخليص

 متقن %77.78 إدارة المستشفيات

 متقن %44.44 د البشريةإدارة الموار

 غير متقن %39.67 تخطيط وادارة المشاريج

 متقن %47.60 علوم لوجستية

 متقن %50.12 محاسبة و انون األعمال

 متقن %44.13 نظم المعلومات المحاسبية

 متقن %46.50 نظم معلومات ادارية

 متقن %52.23 نظم معلومات االعمال

 40 درجة القطج
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 لمتعلقة بتخصص القانونالنتائ  ا تحليل .7

 (.1علماو أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة   ( تخصص1( أن عدد التخصصات المتقنة  43يتضح من الجدول ر م  

 (: نطث دحقق كفاياخ  دخصص القانون43الجدول رقم)

 نسبةاإلجابات الصحيحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة مقارنة

 45مج درجة القطج 

 متقن %47.21 انونالق

 45 درجة القطج

 

 

 النتائ  المتعلقة بتخصصات العلومتحليل  .8

 (.11علماو أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة   ت( تخصصا7( أن عدد التخصصات المتقنة  44يتضح من الجدول ر م  

 ضاضيح(:نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ  العلوم الطتيعيح واأل 44الجدول رقم)

 نسبةاإلجابات الصحيحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة مقارنة

 40مج درجة القطج 

 متقن 53.45% تكنولوجيا نقل بحري

 متقن غير %30.28 االحصاء

 متقن %50.00 االحياء

 متقن %46.83 التكنولوجيا الحيوية

 متقن غير %33.07 الرياضيات

 تقنم %42.78 الفيزياء الطبية والحيوية

 الكيمياء
%36.85 

 
 متقن غير

 متقن 55.08% علوم األرأ

 متقن غير %30.64 فيزياء

 متقن 56.89% نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

 40 درجة القطج
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 االجتماعيةتحليل النتائ  المتعلقة بتخصصات العلوم  .9

 (.4علماو أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة   ( تخصصاو 2لتخصصات المتقنة  ( أن عدد ا45يتضح من الجدول ر م  

 (: نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ العلوم االجذامعيح45الجدول رقم)

 نسبةاإلجابات الصحيحة التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 45مقارنة مج درجة القطج 

 متقنغير  %43.96 التنمية

 متقن %58.19 واالنحرا الجريمة 

 متقن %45.70 الخدمة االجتماعية

 متقنغير  %43.16 علم االجتماع

 45 درجة القطج

 

 النتائ  المتعلقة بتخصصات اآلدابتحليل  .10

 (.7علماو أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة   ت( تخصصا7( أن عدد التخصصات المتقنة  46يتضح من الجدول ر م  

 (: نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ األداب46)الجدول رقم

 نسبة اإلجابات الصحيحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة

 45مقارنة مج درجة القطج 

 متقن %54.18 إدارة المكتبات والمعلومات

 متقن %65.94 التاريخ

 متقن  %51.70 الجغرافيا

 متقن %68.27 العال ات الدولية والدراسات االستراتيجية

 متقن %55.25 العلوم السياسية

 متقن %64.44 الفلسفة

 متقن %50.70 اللغة العربية وآدابها

 45 درجة القطج
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 لنتائ  المتعلقة بتخصصات الشريعةتحليل ا .11

 (.11علماو أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة   خصصات( ت9( أن عدد التخصصات المتقنة  47يتضح من الجدول ر م  

 الرشيعح خ طث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصا(: ن47الجدول رقم)

 نسبة اإلجابات الصحيحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة

 50مقارنة مج درجة القطج 

 متقن %63.87 أصول الدين

 متقن %68.04 اال تصاد والمصار  االسالمية

 متقن %57.74 االمامة والوعظ واالرشاد

 متقن %62.65 سالمية / التربية االسالميةالدراسات اال

 متقن %66.64 الدراسات االسالمية األسرية

 متقن %59.26 الدعوة واالعالم االسالمي

 متقن %58.50 الشريعة

 متقنغير  %49.78 الشريعة والقانون

 متقن %59.68 الفق  واصول 

 متقن %68.15 القراءات والدراسات القرآنية

 غير متقن %47.58 يةالمصار  اإلسالم

 50 درجة القطج

 

 لمتعلقة بتخصصات الصحافة اإلعالمتحليل النتائ  ا .12

 (.5علماو أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة   اتتخصص( 3  ( أن عدد التخصصات المتقنة 48يتضح من الجدول ر م  

 مخ الصحافح واإلعال طث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصا(: ن48الجدول رقم)

 نسبة اإلجابات الصحيحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة

 55مقارنة مج درجة القطج 

 متقن %59.84 اإلذاعة والتلفزيون

 متقنغير  %41.11 اإلعالم وتكنولوجيا االتصال

 متقن %60.65 الصحافة

 متقن %55.76 الصحافة واالعالم

 متقنغير  %46.10 العال ات العامة واالعالن

 55 القطج درجة
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 لنتائ  المتعلقة بتخصصات الرياضةتحليل ا .13

 (.3علماو أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة   ( تخصصات3( أن عدد التخصصات المتقنة  49يتضح من الجدول ر م  

 (: نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ الزياضح49الجدول رقم)

 نسبة اإلجابات الصحيحة التخصص
 ابات الصحيحةنسبة اإلج

 45مقارنة مج درجة القطج 

 متقن %57.12 اإلدارة والتدريب الرياضي

 متقن %51.50 التربية الرياضية

 متقن %48.23 التأهيل الرياضي

 45 درجة القطج

 

 اآلثارتحليل النتائ  المتعلقة بتخصصات السياحة  .14

 (.9علماو أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة   ات( تخصص5( أن عدد التخصصات المتقنة  50يتضح من الجدول ر م  

 طياحح واآلثاركفاياخ كل دخصص من دخصصاخ ال(: نطث دحقق 51الجدول رقم)

 نسبة اإلجابات الصحيحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة

 50مقارنة مج درجة القطج 

 متقن %56.11 األنثروبولوجيا الثقافية والعضوية

 متقن %54.56 اآلثار

 غير متقن %44.17 اآلثار والسياحة

 متقن %50.39 اإلدارة الفند ية

 متقنغير  %37.09 االدارة السياحية/االنجليزي

 متقنغير  %46.02 االدارة السياحية/العربي

 متقنغير  %42.22 المحافظة عل  اآلثار

صيانة الموارد التراثية وإدارتها باللغة 
 العربية

 متقن 54.29%

 متقن %56.11 نثروبولوجيا الثقافية والعضويةاأل

 50 درجة القطج
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 والسمعيةتحليل النتائ  المتعلقة بتخصصات الفنون البصرية  .15

 (.12علماو أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة   ( تخصصات10( أن عدد التخصصات المتقنة  51يتضح من الجدول ر م  

 خ كل دخصص من دخصصاخ الفنون الترصيح والطمعيح(: نطث دحقق كفايا51الجدول رقم)

 نسبة اإلجابات الصحيحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة

 50مقارنة مج درجة القطج 

 متقن  %56.59 التصميم الجرافيكي

 متقن %63.15 التصميم الداخلي

 غير متقن %40.00 التصميم السينمائي والتلفزيوني

 متقن %58.99 التصميم والتواصل البصري

 متقن %53.33 التمثيل واالخراج

 متقن %69.92 العمارة

 متقن %62.50 الفنون البصرية

 غير متقن %49.75 الفنون التشكيلية

 متقن  %50.33 الفنون التطبيقية

 متقن  %70.56 الموسيق 

 متقن  %64.44 الوسائط المتعددة

 متقن %55.56 تكنولوجيا الفن

 50 درجة القطج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59|AQACHEI 

 بتخصصات اللغاتتحليل النتائ  المتعلقة  .16

 (.14علماو أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة   ( تخصصات9( أن عدد التخصصات المتقنة  52يتضح من الجدول ر م  

 (: نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ اللغاخ52الجدول رقم)

 التخصص
 ابات الصحيحةنسبة اإلج نسبة اإلجابات الصحيحة

 50مقارنة مج درجة القطج   

 غير متقن %47.77 الترجمة

 متقن %80.53 عربي-انجليزي-الترجمة/الماني

 متقن %55.94 اللغة االسبانية وادابها

 متقن %56.59 اللغة االلمانية

 متقن %54.51 اللغة االنجليزية التطبيقية

 غير متقن %37.44 اللغة االيطالية وادابها

 غير متقن %42.96 للغة اإلنجليزية وآدابهاا

 متقن %65.93 اللغة التركية وادابها

 غير متقن %47.19 اللغة الروسية وادابها

 غير متقن %49.90 اللغة الصينية وآدابها

 متقن %52.89 اللغة العبرية وادابها

 متقن %64.81 اللغة الفارسية

 متقن %52.71 اللغة الفرنسية واتدابها

 متقن %59.26 لغة الكورية وادابهاال

 50                                                         درجة القطج

 

 تحليل النتائ  المتعلقة بتخصصات الحماية المدنية. .17

 (.3 علماو أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة  ( أن عدد التخصصات المتقنة  تخصص واحد53يتضح من الجدول ر م  

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

 الصحيحة اإلجابات نسبة التخصص
 الصحيحة اإلجابات نسبة

 76 القطج درجة مج مقارنة

 متقن غير %31.46 والحري  اإلطفاء هندسة

 متقن غير %34.53 الكارثة إدارة

 متقن %61.53 المتخصص الطبي اإلسعا 

 45 القطج ةدرج

 


