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 ملخص التقرير

 2019/2020 مدددددددددددددددددددن العدددددددددددددددددددام الجدددددددددددددددددددامعي األولالدراسدددددددددددددددددددي للفصدددددددددددددددددددل المسدددددددددددددددددددتو  الدددددددددددددددددددد ي  /  ُعقدددددددددددددددددددد امتحدددددددددددددددددددان الكفددددددددددددددددددداءة الجامعيدددددددددددددددددددة

 امتحدددددددددددددددان الكفددددددددددددددداءة الجامعيدددددددددددددددةيهدددددددددددددددد  إذ  ،12/2019 /8إلددددددددددددددد   11/2019 /28فدددددددددددددددي جميدددددددددددددددا الجامعدددددددددددددددات الرسدددددددددددددددمية والخاصدددددددددددددددة فدددددددددددددددي الفتدددددددددددددددرة 

جهم مددد. إلددد  الو دددو  علددد  جدددودة مخرجدددات ملسسدددات التعلددديم العدددالي األردنيدددة ومخرجدددات برامجهدددا للفصدددل الدراسدددي  ن الجامعدددات الرسدددمية والخاصدددةو دددد بلدددا عددددد الطلبدددة المتو  دددا تخدددر 

 %(.90.2( طالباً وطالبة بنسبة مئوية )15965و د تقدم لالمتحان ) ،( طالباً وطالبة17694ما مجموعه ) 2019/2020األول من العام الجامعي 

 والمعدل التراكمي(.،والنوع االجتماعي ،)نوع الجامعة عداد الطلبة وتوزيعهم حسب المتغيراتأ( يبين 1ر م ) والجدول

 تغرياتاملالمتحان الكفاءة الجامعية حسب  النسب املئوية لتوزيع أعداد الطلبة الذين تقدموا(: 1رقم ) الجدول

 نوع الجامعة ، النوع االجتامعي، املعدل الرتاكمي((  

 المجموع المئوية النسب العدد المتغيرات تصنيي  المتغيرات

 االجتماعي النوع
 %43.70 6977 ذكر

15965 

 %56.30 8988 أنث 

 الجامعة نوع
 %71.52 11418 رسمية

 %28.48 4547 خاصة

التراكمي المعدل  

 %27.11 4328 مقبول

 %32.71 5222 جيد

 %27.67 4417 جيد جداً 

 %12.51 1998 ممتاز
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 (، بينمدا بلدا عددد اإلندا %43.70 ( بنسدبة مئويدة )6977الدذكور)الطلبدة والخاصدة، إذ بلدا عددد البدة مدن جميدا الجامعدات الرسدمية ط( طالباً و15965بلا عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية )

%(،وكان توزيعهم حسب فئات 28.48( بنسبة مئوية )4547) في الجامعات الخاصة هم ( وعدد%71.52( بنسبة مئوية )11418وكان عدد الطلبة في الجامعات الرسمية ) (%56.30( بنسبة مئوية )8988)

مئويددة  بسددنبة ممتددازلفئددة  (1998و) ،%(27.67بسددنبة مئويددة ) جيددد جدددالفئددة  (4417و) %(32.71مئويددة ) بنسددبة جيددد لفئددة (5222)و،(%27.11بنسددبة مئويددة ) مقبددول لفئددة (4328المعدددل التراكمددي )

 .)3( و)2(،)1كما هو موضح في األشكال ) %(12.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،المسدددددددددددددددددتو  الدددددددددددددددددد ي  األول يتنددددددددددددددددداول نتدددددددددددددددددائ  امتحدددددددددددددددددان الكفددددددددددددددددداءة الجامعيدددددددددددددددددة :الجدددددددددددددددددزءوفيمدددددددددددددددددا يلدددددددددددددددددي نعدددددددددددددددددر  النتدددددددددددددددددائ  فدددددددددددددددددي جزأين

 .هوالثاني يتناول تحليل نتائج
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 الجزء األول

 وسنعر  تالياً أبرز الملشرات عن مد  تحق  الكفايات الخاصة بالتخصصات األكاديمية

 تي أنتهت إليها نتائ  هذه الدورة، والد ي المستو  ال / الكفاءة الجامعيةفي امتحان 

 

  عائلة الهندسةتخصصات  .1

 نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(. أعداد الطلبة المتقدمين للتخصصات الهندسية  والنسب المئوية وفقاً  للمتغير ات( 

طالباً وطالبة، حي  بلا  أعل  عدد من الطلبة المتقدمين فدي ( 3310عائلة الهندسة )المستو  الد ي  الخاص بتخصصات  ( عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية2الجدول ر م )يبين 

هندسددة  للجامعددات الخاصدة، وبلددا  أ ددل عدددد مددن الطلبدة المتقدددمين فددي تخصددص %(31.65)وللجامعددات الرسددمية، %(68.35) ( طالبدداً وطالبددة، بنسدبة مئويددة771تخصدص الهندسددة  المدنيددة )

  . لحكوميةللجامعات ا %(100.00( طالب بنسبة مئوية )1)التخطيط الحضري والمدن 

 

 (:النسب املئوية ألعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية2الجدول رقم ) 

 تخصصات عائلة الهندسةاملستوى الدقيق/ 

 الطلبة توزيا التخصص
 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 الهندسة تخصص
 المدنية

 55 179 242 295 204 567 244 527 العدد

 %7.13 %23.22 %31.39 %38.26 %26.46 %73.54 %31.65 %68.35 النسبة المئوية

 771 المجموع الكلي
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 الهندسة تخصص
 الهندسة /الميكانيكية
 يكيةالميكان

 19 64 119 128 8 322 59 271 العدد

 %5.76 %19.39 %36.06 %38.79 %2.42 %97.58 %17.88 %82.12 النسبة المئوية

 330 المجموع الكلي

 انتاج هندسة تخصص
 وآالت

 0 4 9 17 0 30 0 30 العدد

 %0.00 %13.33 %30.00 %56.67 %0.00 %100.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 30 موع الكليالمج

 هندسة تخصص
الكهرباء/ هندسة 
 اإللكترونيات

 1 4 10 15 13 17 3 27 العدد

 %3.33 %13.33 %33.33 %50.00 %43.33 %56.67 %10.00 %90.00 النسبة المئوية

 30 المجموع الكلي

 هندسة تخصص
 العمارة /العمارة

 53 108 95 48 173 131 128 176 العدد

 %17.43 %35.53 %31.25 %15.79 %56.91 %43.09 %42.11 %57.89 النسبة المئوية

 304 المجموع الكلي

 هندسة تخصص
 الكهرباء/ هندسة
 الميكاترونيكس

 22 13 32 43 18 92 12 98 العدد

 %20.00 %11.82 %29.09 %39.09 %16.36 %83.64 %10.91 %89.09 النسبة المئوية

 110 المجموع الكلي

 الهندسة تخصص
 ميائيةالكي

 2 29 60 39 87 43 0 130 العدد

 %1.54 %22.31 %46.15 %30.00 %66.92 %33.08 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 130 المجموع الكلي
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 هندسة تخصص
الكهرباء/ هندسة 

 الحاسوب

 12 41 56 37 103 43 7 139 العدد

 %8.22 %28.08 %38.36 %25.34 %70.55 %29.45 %4.79 %95.21 النسبة المئوية

 146 المجموع الكلي

 شبكات هندسة تخصص
 الحاسوب

 2 12 25 12 31 20 2 49 العدد

 %3.92 %23.53 %49.02 %23.53 %60.78 %39.22 %3.92 %96.08 النسبة المئوية

 51 المجموع الكلي

 الهندسة تخصص
 الهندسة / الكهربائية

 الكهربائية

 5 24 31 53 24 89 18 95 العدد

 %4.42 %21.24 %27.43 %46.90 %21.24 %78.76 %15.93 %84.07 ة المئويةالنسب

 113 المجموع الكلي

 النظم هندسة تخصص
 الصناعية

 0 0 4 2 3 3 0 6 العدد

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

 6 المجموع الكلي

 الهندسة تخصص
 الصناعية

 36 70 89 68 141 122 15 248 العدد

 %13.69 %26.62 %33.84 %25.86 %53.61 %46.39 %5.70 %94.30 النسبة المئوية

 263 المجموع الكلي

 هندسة تخصص
الكهرباء/ هندسة 

 االتصاالت

 8 10 30 32 44 36 12 68 العدد

 %10.00 %12.50 %37.50 %40.00 %55.00 %45.00 %15.00 %85.00 النسبة المئوية

 80 المجموع الكلي
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 هندسة تخصص
 وااللكترونيات االتصاالت

 0 2 3 5 4 6 3 7 العدد

 %0.00 %20.00 %30.00 %50.00 %40.00 %60.00 %30.00 %70.00 النسبة المئوية

 10 المجموع الكلي

 هندسة تخصص
 هندسة الكهرباء/ 
 والحاسوب االتصاالت

 3 6 9 13 14 17 14 17 العدد

 %9.68 %19.35 %29.03 %41.94 %45.16 %54.84 %45.16 %54.84 يةالنسبة المئو

 31 المجموع الكلي

 تخصص هندسة
 الهندسة الكهرباء/ 

  الطبية

 19 27 53 56 91 64 1 154 العدد

 %12.26 %17.42 %34.19 %36.13 %58.71 %41.29 %0.65 %99.35 النسبة المئوية

 155 المجموع الكلي

 الطرق هندسة تخصص
 والجسور

 1 15 55 72 27 116 0 143 العدد

 %0.70 %10.49 %38.46 %50.35 %18.88 %81.12 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 143 المجموع الكلي

 الطا ة هندسة تخصص

 38 18 33 32 26 95 9 112 العدد

 %31.40 %14.88 %27.27 %26.45 %21.49 %78.51 %7.44 %92.56 النسبة المئوية

 121 جموع الكليالم

القو   هندسة تخصص
 والتحكم

 0 4 7 7 1 17 9 9 العدد

 %0.00 %22.22 %38.89 %38.89 %5.56 %94.44 %50.00 %50.00 النسبة المئوية

 18 المجموع الكلي
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  التعدين هندسة تخصص

 0 0 1 5 0 6 0 6 العدد

 %0.00 %0.00 %16.67 %83.33 %0.00 %100.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 6 المجموع الكلي

 هندسة تخصص
 االوتوتروينكس

 0 4 6 21 2 29 0 31 العدد

 %12.50 %18.75 %65.63 %3.13 %6.45 %93.55 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 31 المجموع الكلي

 المياه هندسة تخصص
 والبيئة

 14 4 15 17 19 31 0 50 العدد

 %28.00 %8.00 %30.00 %34.00 %38.00 %62.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 50 المجموع الكلي

 الهندسة تخصص
 الجيولوجية

 0 0 3 1 1 3 0 4 العدد

 %0.00 %0.00 %75.00 %25.00 %25.00 %75.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 4 المجموع الكلي

 هندسة تخصص
 والجيوماتكس المساحة

 0 5 13 9 10 17 0 27 العدد

 %0.00 %18.52 %48.15 %33.33 %37.04 %62.96 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 27 المجموع الكلي

 الهندسة تخصص
نظم التدفئة  /الميكانيكية

 والتبريد

 1 2 20 32 2 53 1 54 العدد

 %1.82 %3.64 %36.36 %58.18 %3.64 %96.36 %1.82 %98.18 النسبة المئوية

 55 المجموع الكلي
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 الهندسة صتخص
 الهندسة  /الميكانيكية

 النووية

 0 0 1 1 1 1 0 2 العدد

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

 2 المجموع الكلي

هندسة  تخصص
 القو  هندسةالكهرباء/ 

  الكهربائية

 3 11 17 17 8 40 4 44 العدد

 %6.25 %22.92 %35.42 %35.42 %16.67 %83.33 %8.33 %91.67 النسبة المئوية

 48 المجموع الكلي

 الهندسة تخصص
 هندسة /الميكانيكية

 الطيران

 0 2 4 5 4 7 0 11 العدد

 %0.00 %18.18 %36.36 %45.45 %36.36 %63.64 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 11 المجموع الكلي

 الهندسة تخصص
 الكيميائية الصيدالنية

 11 0 0 0 6 5 0 11 العدد

 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %54.55 %45.45 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 11 المجموع الكلي

الهندسة  تخصص
 هندسة الميكانيكية/

 والتصنيا المواد

 0 2 13 6 13 8 0 21 العدد

 %0.00 %9.52 %61.90 %28.57 %61.90 %38.10 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 21 مجموع الكليال

 هندسة تخصص
 والصيانة الميكانيك

 20 2 0 0 2 20 0 22 العدد

 %90.91 %9.09 %0.00 %0.00 %9.09 %90.91 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 22 المجموع الكلي
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 هندسة تخصص
 المساحة

 4 8 2 6 10 10 0 20 العدد

 %20.00 %40.00 %10.00 %30.00 %50.00 %50.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 20 المجموع الكلي

 الهندسة تخصص
 التحتية والبنية المدنية

 9 4 16 33 5 57 62 0 العدد

 %14.52 %6.45 %25.81 %53.23 %8.06 %91.94 %100.00 %0.00 النسبة المئوية

 62 المجموع الكلي

 هندسة تخصص
 الحضري التخطيط

 نوالمد

 0 0 1 0 0 1 0 1 العدد

 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %100.00 بة المئويةالنس

 1 المجموع الكلي

الهندسة  تخصص
 هندسة  الميكانيكية/
 المتجددة الطا ة

 4 13 25 3 14 31 21 24 العدد

 %8.89 %28.89 %55.56 %6.67 %31.11 %68.89 %46.67 %53.33 النسبة المئوية

 45 المجموع الكلي

 اآلالت هندسة تخصص
 والهايدروليكية الحرارية

 0 1 5 16 0 22 0 22 العدد

 %0.00 %4.55 %22.73 %72.73 %0.00 %100.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 22 المجموع الكلي
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   الهندسة لتخصصات عائلةالنسبة العامة لإلجابات الصحيحة  

 الميكانيكيددة/ نظددم التدفئددة والتبريدددهندسددة  %( فددي تخصددص28.56و) ،العمارة/العمددارةهندسددة  %( فددي تخصددص54.03تراوحددت مددا بددين )نتددائ  الطلبددة أن نسددب اإلجابددات الصددحيحة أظهددرت 

 (.  3الجدول ر م )كما هو مبين في 

 الهندسة لتخصصات عائلة(: نسب اإلجابات الصحيحة 3الجدول رقم ) 

 التخصص

 الصحيحة اإلجابات نسبة

 العامة النسبة
 التراكمي المعدل االجتماعي النوع لجامعةا نوع

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 %46.38 %43.45 %39.81 %35.58 %38.90 %39.72 %39.16 %39.66 %39.50 تخصص الهندسة المدنية

 ـــــــــــــــــــــ %51.67 %46.42 %42.61 ـــــــــــــــــــــ %44.96 ـــــــــــــــــــــ %44.96 %44.96 تخصص هندسة انتاج وآالت

تخصص هندسة العمارة / 
 العمارة

54.03% 
57.48% 49.28% 

49.95% 57.12% 42.08% 51.60% 58.48% 60.12% 

 %36.65 تخصص الهندسة الكيميائية
36.65% 

 %52.22 %42.64 %36.03 %32.36 %37.63 %34.68 ـــــــــــــــــــــ

بكات تخصص هندسة ش
 الحاسوب

36.17% 
35.92% 42.22% 

38.22% 34.84% 32.96% 34.31% 40.37% 53.33% 

تخصص هندسة النظم 
 الصناعية

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ %36.72 %32.58 %33.33 %37.31 ـــــــــــــــــــــ 35.34% 35.34%

 %37.14 تخصص الهندسة الصناعية
37.11% 37.63% 

37.11% 37.17% 34.38% 37.10% 38.71% 39.42% 

تخصص هندسة االتصاالت 
 وااللكترونيات

33.78% 
31.11% 40.00% 

 ـــــــــــــــــــــ 28.89% 36.30% 34.22% 32.22% 34.81%

تخصص هندسة الطرق 
 والجسور

 %57.78 %38.67 %36.48 %32.44 %35.31 %34.73 ـــــــــــــــــــــ 34.83% 34.83%
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 %35.28 تخصص هندسة الطا ة
35.21% 36.14% 

35.85% 33.19% 29.42% 33.47% 37.70% 40.67% 

تخصص هندسة القو  
 التحكم

40.67% 
44.61% 36.79% 

 ـــــــــــــــــــــ 49.44% 37.14% 39.16% 53.33% 39.92%

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ %26.67 %37.95 ــــــــــــــــــــ %36.06 ـــــــــــــــــــــ %36.06 %36.06 تخصص هندسة التعدين 

تخصص هندسة 
 االوتوتروينكس

 ـــــــــــــــــــــ %46.67 %55.56 %49.15 %50.77 %50.77 ـــــــــــــــــــــ 50.03% 50.03%

تخصص هندسة المياه 
 والبيئة

 %39.37 %31.67 %33.33 %32.98 %34.50 %34.94 ـــــــــــــــــــــ 34.77% 34.77%

تخصص الهندسة 
 الجيولوجية

38.33% 
38.33% 

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ %39.26 %35.56 %48.89 %34.81 ـــــــــــــــــــــ

تخصص هندسة المساحة 
 والجيوماتكس

 ـــــــــــــــــــــ %31.70 %36.71 %30.94 %35.35 %32.98 ـــــــــــــــــــــ 33.86% 33.86%

تخصص الهندسة الصيدالنية 
 الكيميائية

 %40.65 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ %39.03 %42.60 ـــــــــــــــــــــ 40.65% 40.65%

تخصص هندسة الميكانيك 
 والصيانة 

 %38.11 %38.89 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ %36.67 %38.33 ـــــــــــــــــــــ 38.18% 38.18%

 %51.96 %51.11 %43.33 %40.37 %52.56 %42.00 ـــــــــــــــــــــ %47.27 %47.27 تخصص هندسة المساحة

تخصص الهندسة المدنية 
 والبنية التحتية

 ـــــــــــــــــــــ 37.60%
37.60% 

36.53% 49.78% 35.00% 35.97% 39.44% 49.14% 

تخصص هندسة التخطيط  
 الحضري والمدن

44.44% 
44.44% 

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ %44.44 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ %44.44 ـــــــــــــــــــــ

تخصص هندسة اآلالت 
 ليكيةالحرارية والهايدرو

 ـــــــــــــــــــــ %37.78 %41.07 %34.44 ـــــــــــــــــــــ %36.10 ـــــــــــــــــــــ 36.10% 36.10%

تخصص الهندسة 
الميكانيكية/ الهندسة 

 الميكانيكية
32.03% 33.66% 24.52% 32.00% 32.87% 27.93% 30.98% 39.48% 40.98% 
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تخصص الهندسة الميكانيكية 
 دسة النوويةالهن /

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ %43.18 %44.44 %43.18 %44.44 ـــــــــــــــــــــ 43.82% 43.82%

تخصص الهندسة الميكانيكية 
 هندسة الطيران /

 ـــــــــــــــــــــ %44.44 %37.99 %46.88 %35.20 %47.77 ـــــــــــــــــــــ 43.20% 43.20%

تخصص الهندسة الميكانيكية 
 نظم التدفئة والتبريد /

28.56% 28.55% 28.89% 28.46% 31.11% 26.84% 30.92% 30.00% 33.33% 

تخصص الهندسة الميكانيكية 
 هندسة المواد والتصنيا /

 ـــــــــــــــــــــ %34.44 %30.77 %32.22 %31.28 %31.94 ـــــــــــــــــــــ 43.20% 31.53%

خصص الهندسة الميكانيكية ت
 هندسة الطا ة المتجددة /

41.52% 38.89% 44.54% 45.19% 33.39% 43.70% 40.84% 39.38% 51.11% 

تخصص الهندسة الكهربائية/ 
 الهندسة الكهربائية

40.47% 41.92% 32.84% 41.87% 35.28% 36.26% 41.56% 48.06% 41.96% 

تخصص الهندسة الكهربائية/ 
 الكهربائية هندسة القو 

36.82% 36.48% 40.56% 38.28% 29.53% 33.03% 36.50% 39.88% 48.89% 

تخصص الهندسة الكهربائية/ 
 هندسة الميكاترونيكس

37.33% 37.72% 34.07% 36.78% 40.10% 33.59% 37.07% 45.98% 39.88% 

تخصص الهندسة الكهربائية/ 
 هندسة االتصاالت

36.62% 36.13% 39.44% 36.22% 36.22% 35.07% 37.48% 43.11% 31.48% 

تخصص الهندسة الكهربائية/  
 هندسة االتصاالت والحاسوب

30.25% 29.28% 31.43% 30.33% 30.16% 28.03% 28.64% 34.07% 37.04% 

تخصص الهندسة الكهربائية/ 
 هندسة الحاسوب

35.59% 35.53% 36.83% 39.02% 34.15% 33.51% 33.51% 38.02% 43.41% 

الهندسة الكهربائية/  تخصص
 هندسة اإللكترونيات

40.16% 40.02% 41.48% 39.76% 40.68% 35.91% 44.92% 41.67% 51.11% 

تخصص هندسة الكهرباء / 
 الهندسة الطبية

37.23% 37.31% 24.44% 36.75% 37.57% 35.54% 36.58% 38.09% 42.82% 
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 علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات  عائلة تخصصات  .2

 ،المعدل التراكمي(. أعداد الطلبة المتقدمين لتخصصات علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والنسب المئوية وفقاً للمتغيرات)نوع الجامعة، النوع االجتماعي 

، إذ بلا  أعل  طالباً وطالبة( 767)  حاسوب وتكنولوجيا المعلوماتعلوم ال عائلة ( عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستو  الد ي  الخاص بتخصصات4يبين الجدول ر م )

للجامعات الخاصة، وبلا أ ل عدد من  %)45.12للجامعات الرسمية و) %(54.88( طالباً وطالبةً، بنسبة مئوية )328) علم الحاسوب / علم الحاسوبعدد من الطلبة المتقدمين في تخصص 

 %( للجامعات الخاصة.100.00( طالب بنسبة مئوية )3) ا المعلومات/ حوسبة نقالةتكنولوجي الطلبة المتقدمين في تخصص

 (:النسب املئوية ألعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية4الجدول رقم )

 علوم الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات عائلة املستوى الدقيق/ تخصصات

 توزيا الطلبة التخصص

 المعدل التراكمي االجتماعي النوع نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

تكنولوجيا 
المعلومات / أمن 
المعلومات وأمن 

 الشبكات
 

 0 1 3 1 0 5 1 4 العدد

 %0.00 %20.00 %60.00 %20.00 %0.00 %100.00 %20.00 %80.00 النسبة المئوية

 5 المجموع الكلي

تكنولوجيا 
معلومات / ال

تكنولوجيا معلومات 
 األعمال

 

 1 7 26 34 39 29 0 68 العدد

 %1.47 %10.29 %38.24 %50.00 %57.35 %42.65 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 68 المجموع الكلي

تكنولوجيا 
المعلومات / حوسبة 

 نقالة
 

 0 1 2 0 2 1 3 0 العدد

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

 3 المجموع الكلي
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تكنولوجيا 
المعلومات / 

تكنولوجيا اإلنترنت 
 وتطبيقاته

 

 2 1 1 1 1 4 5 0 العدد

 %40.00 %20.00 %20.00 %20.00 %20.00 %80.00 %100.00 %0.00 النسبة المئوية

 5 المجموع الكلي

هندسة البرمجيات / 
 هندسة البرمجيات

 

 18 36 49 86 64 125 129 60 العدد

 %9.52 %19.05 %25.93 %45.50 %33.86 %66.14 %68.25 %31.75 النسبة المئوية

 189 المجموع الكلي

علم الحاسوب / علم 
 الحاسوب

 

 42 76 96 114 130 198 148 180 العدد

 %12.80 %23.17 %29.27 %34.76 %39.63 %60.37 %45.12 %54.88 النسبة المئوية

 328 مجموع الكليال

علم الحاسوب / 
 الشبكات الحاسوبية

 

 1 3 5 7 1 15 16 0 العدد

 %6.25 %18.75 %31.25 %43.75 %6.25 %93.75 %100.00 %0.00 النسبة المئوية

 16 المجموع الكلي

علم الحاسوب / 
 الوسائط المتعددة

 

 0 2 6 2 8 2 10 0 العدد

 %0.00 %20.00 %60.00 %20.00 %80.00 %20.00 %100.00 %0.00 النسبة المئوية

 10 المجموع الكلي

علم الحاسوب / 
 الرسم الحاسوبي

 

 0 5 5 2 7 5 12 0 العدد

 %0.00 %41.67 %41.67 %16.67 %58.33 %41.67 %100.00 %0.00 النسبة المئوية

 12 المجموع الكلي

نظم المعلومات 
الحاسوبية / نظم 
المعلومات 
 الحاسوبية

 

 8 21 45 57 62 69 21 110 دالعد

 %6.11 %16.03 %34.35 %43.51 %47.33 %52.67 %16.03 %83.97 النسبة المئوية

 131 المجموع الكلي
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  م الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتعلوعائلة النسبة العامة لإلجابات الصحيحة  لتخصصات 

تكنولوجيدا المعلومدات / أمدن المعلومدات  %( فدي تخصدص47.77،و)علم الحاسوب / شبكات حاسوبية%( في تخصص 39.03) أظهرت نتائ  الطلبة أن نسب اإلجابات الصحيحة تراوحت ما بين
 (.5كما هو مبين في الجدول ر م )والشبكات 

 

 (: نسب اإلجابات الصحيحة لكفايات تخصصات5الجدول رقم) 

 علوم الحاسوب وتكنولوجيا املعلوماتعائلة 

 التخصص

 الصحيحةنسبة اإلجابات 

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي

 %46.83 %44.92 %41.46 %37.40 %41.09 %41.85 %40.55 %42.37 %41.55 علم الحاسوب / علم الحاسوب

 _____ %37.78 %45.72 %30.00 %43.73 %30.00 %40.98 _____ %40.98 علم الحاسوب / الوسائط المتعددة

 _____ %48.44 %46.67 %45.56 %45.71 %49.33 %47.22 _____ %47.22 علم الحاسوب / الرسم الحاسوبي

 %51.11 %34.81 %43.11 %36.19 %51.11 %38.22 %39.03 _____ %39.03 علم الحاسوب /شبكات حاسوبية

 _____ %57.78 %31.11 _____ %46.67 %26.67 %40.00 _____ %40.00 الةتكنولوجيا المعلومات /  حوسبة نق

 %46.67 %51.11 %37.78 %33.33 %37.78 %44.44 %43.11 _____ %43.11 تكنولوجيا المعلومات /تكنولوجيا اإلنترنت وتطبيقاته

 _____ %47.73 %45.19 %55.56 _____ %47.77 %44.44 %48.60 %47.77 تكنولوجيا المعلومات / أمن المعلومات والشبكات

 %44.44 %50.48 %40.10 %35.73 %39.54 %38.39 _____ %39.05 %39.05 تكنولوجيا المعلومات / تكنولوجيا معلومات األعمال

 %47.10 %42.93 %42.13 %38.50 %40.31 %41.51 %40.27 %42.89 %41.10 هندسة البرمجيات / هندسة البرمجيات

 %51.11 %48.25 %41.40 %36.64 %41.81 %40.32 %34.71 %42.23 %40.98 سوبية / نظم المعلومات الحاسوبيةنظم المعلومات الحا
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 الزراعيةعلوم عائلة التخصصات  .3

  نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(. والنسب المئوية وفقاً للمتغيرات الزراعيةأعداد الطلبة المتقدمين لتخصصات علوم( 

إذ بلدا أعلد  عددد مدن الطلبدة المتقددمين  طالباً وطالبدة،( 415الزراعية )علوم ال عائلة  ي  الخاص بتخصصات(عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستو  الد6لجدول ر م )يبين ا

%( للجامعدات الخاصدة، وبلدا  أ دل عددد مدن الطلبدة 10.11%( للجامعدات الرسدمية و)89.89ية )( طالباً وطالبة بنسبة مئو188في تخصص علم وتكنولوجيا الغذاء )التغذية والتصنيا الغذائي( )

 للجامعات الخاصة. %(100) بنسبة مئويةطالباً ( 1) الزراعيواإلرشاد المتقدمين في تخصص اال تصاد 

 الزراعيةعلوم عائلة التوى الدقيق/ تخصصات املس (:النسب املئوية ألعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية6الجدول رقم )

 الطلبة توزيا التخصص
 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 تخصص أراضي ومياه وبيئة

 0 4 7 5 9 7 0 16 العدد

 %0.00 %25.00 %43.75 %31.25 %56.25 %43.75 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 16 المجموع الكلي

 تخصص إدارة المياه والبيئة

 0 3 8 3 11 3 0 14 العدد

 %0.00 %21.43 %57.14 %21.43 %78.57 %21.43 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 14 المجموع الكلي

 تخصص اإلنتاج النباتي

 0 5 12 18 17 18 1 34 العدد

 %0.00 %14.29 %34.29 %51.43 %48.57 %51.43 %2.86 %97.14 النسبة المئوية

 35 المجموع الكلي

 تخصص األنتاج النباتي و الو اية

 2 9 16 12 12 27 14 25 العدد

 %5.13 %23.08 %41.03 %30.77 %30.77 %69.23 %35.90 %64.10 النسبة المئوية

 39 المجموع الكلي
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تخصص علم وتكنولوجيا الغذاء )التغذية 
 لتصنيا الغذائي(وا

 15 64 59 50 138 50 19 169 العدد

 %7.98 %34.04 %31.38 %26.60 %73.40 %26.60 %10.11 %89.89 النسبة المئوية

 188 المجموع الكلي

 تخصص تغذية اإلنسان والحميات

 7 22 16 19 63 1 17 47 العدد

 %10.94 %34.38 %25.00 %29.69 %98.44 %1.56 %26.56 %73.44 النسبة المئوية

 64 المجموع الكلي

 تخصص اال تصاد واإلرشاد الزراعي

 0 0 0 1 0 1 1 0 العدد

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

 1 المجموع الكلي

 اال تصاد واالعمال الزراعية

 0 3 1 2 4 2 0 6 العدد

 %0.00 %50.00 %16.67 %33.33 %66.67 %33.33 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 6 المجموع الكلي

 تخصص تنسي  الموا ا وانتاج األزهار

 0 3 3 6 7 5 0 12 العدد

 %0.00 %25.00 %25.00 %50.00 %58.33 %41.67 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 12 المجموع الكلي

 تخصص اإلنتاج الحيواني

 2 5 14 19 7 33 11 29 العدد

 %5.00 %12.50 %35.00 %47.50 %17.50 %52.50 %27.50 %72.50 النسبة المئوية

 40 المجموع الكلي
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 الزراعيةعلوم عائلة الات الصحيحة لتخصصات النسبة العامة لإلجاب 

 اإلنتدددددداج الحيددددددواني %( فددددددي تخصددددددص69.30،و)اال تصدددددداد واالرشدددددداد الزراعددددددي%( فددددددي 35.56 (أظهددددددرت نتددددددائ  الطلبددددددة أن نسددددددب اإلجابددددددات الصددددددحيحة تراوحددددددت مددددددا بددددددين

 (.7كما هو مبين في الجدول  ر م )

 الزراعيةعلوم عائلة ال(: نسب االجابات الصحيحة لكفايات تخصصات 7الجدول رقم)

 التخصص

 الصحيحة اإلجابات نسبة

 العامة النسبة
 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جداً  جيد جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي

 ــــــــــــــ %55.56 %56.19 %54.67 %55.80 %55.24 ــــــــــــــ %55.56 %55.56 تخصص أراضي ومياه وبيئة 

 ــــــــــــــ %60.00 %51.11 %45.19 %52.73 %48.15 ــــــــــــــ %51.75 %51.75 تخصص إدارة المياه والبيئة

 ــــــــــــــ %60.89 %61.30 %55.07 %59.35 %56.81 %35.56 %58.70 %58.04 تخصص اإلنتاج النباتي

 %53.93 %56.05 %56.82 %51.48 %54.36 %55.07 %53.11 %55.82 %54.85 تخصص األنتاج النباتي و الو اية

تخصص علم وتكنولوجيا الغذاء 
 )التغذية والتصنيا الغذائي(

68.99% 69.57% 63.82% 66.22% 69.99% 64.65% 67.38% 72.77% 73.63% 

 %73.65 %62.12 %54.52 %49.47 %57.78 %54.55 %51.05 %60.15 %57.73 تخصص تغذية اإلنسان والحميات

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ %35.56 ــــــــــــــ %35.56 %35.56 ــــــــــــــ %35.56 تخصص اال تصاد واإلرشاد الزراعي

 ــــــــــــــ %51.11 %57.78 %50.00 %52.78 %50.00 ــــــــــــــ %51.85 %51.85 صاد واالعمال الزراعيةاال ت

تخصص تنسي  الموا ا وانتاج 
 األزهار

 ــــــــــــــ %61.48 %42.96 %48.52 %50.16 %50.67 ــــــــــــــ 50.37% 50.37%

 %77.78 %70.67 %71.22 %66.63 %75.56 %67.97 %65.66 %70.68 %69.30 تخصص اإلنتاج الحيواني
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 التربوية عائلة العلوم تخصصات .4

  نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(. أعداد الطلبة المتقدمين للتخصصات التربوية والنسب المئوية وفقاً للمتغيرات( 

طالبداً وطالبدة ، إذ بلدا  أعلد  عددد مدن الطلبددة ( 1263) التربويدة عائلدة العلدوم الجامعيدة المسدتو  الددد ي  الخداص بتخصصدات عددد الطلبدة الدذين تقددموا المتحدان الكفداءة (8يبدين الجددول ر دم )

( 7ا التعلديم )تكنولوجيد ( للجامعات الخاصة، وبلا  أ دل عددد مدن الطلبدة المتقددمين فدي تخصدص%45.26) %( للجامعات الرسمية54.74( بنسبة مئوية)517)معلم ص  المتقدمين في تخصص 

 %( للجامعات الخاصة.100.00بنسبة مئوية  )

 الكفاءة الجامعية (:النسب املئوية ألعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان8الجدول رقم )

 العلوم الرتبوية عائلة املستوى الدقيق/ تخصصات

 توزيا الطلبة التخصص

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جداً  جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة سميةر

 الخاصة التربية
 

 26 77 104 43 202 48 53 197 العدد

 %10.40 %30.80 %41.60 %17.20 %80.80 %19.20 %21.20 %78.80 المئوية النسبة

 250 الكلي المجموع

/  ص  معلم
 التعليم في التربية

 اإلبتدائي
 

 99 221 158 39 471 46 234 283 العدد

 %19.15 %42.75 %30.56 %7.54 %91.10 %8.90 %45.26 %54.74 المئوية النسبة

 517 الكلي المجموع

/  الطفل تربية
 الطفولة رعاية
 تربية/  المبكرة
 المبكرة الطفولة

 

 3 65 51 21 137 3 15 125 العدد

 %2.14 %46.43 %36.43 %15.00 %97.86 %2.14 %10.71 %89.29 المئوية النسبة

 140 الكلي المجموع
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 المهنية التربية
 

 2 4 26 12 24 20 0 44 العدد

 %4.55 %9.09 %59.09 %27.27 %54.55 %45.45 %0.00 %100.00 المئوية النسبة

 44 الكلي المجموع

 التعليم تكنولوجيا
 

 4 1 2 0 5 2 7 0 العدد

 %57.14 %14.29 %28.57 %0.00 %71.43 %28.57 %100.00 %0.00 المئوية النسبة

 7 الكلي المجموع

 والصحة اإلرشاد
 النفسية

 

 33 65 72 33 170 33 26 177 العدد

 %16.26 %32.02 %35.47 %16.26 %83.74 %16.26 %12.81 %87.19 المئوية النسبة

 203 الكلي المجموع

 الفنية التربية
 

 1 9 6 4 18 2 0 20 العدد

 %5.00 %45.00 %30.00 %20.00 %90.00 %10.00 %0.00 %100.00 المئوية النسبة

 20 الكلي المجموع

 المنزلي اإل تصاد
 

 0 3 11 14 28 0 0 28 العدد

 %0.00 %10.71 %39.29 %50.00 %100.00 %0.00 %0.00 %100.00 المئوية النسبة

 28 الكلي المجموع

 النفس علم
 

 11 24 15 4 46 8 4 50 العدد

 %20.37 %44.44 %27.78 %7.41 %85.19 %14.81 %7.41 %92.59 المئوية النسبة

 54 الكلي المجموع
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  التربوية لتخصصات عائلة العلومالنسبة العامة لإلجابات الصحيحة: 

 .(9في الجدول  ر م ) كما هو مبين التعليم تكنولوجيا%( في تخصص 63.17، و) اإل تصاد المنزلي %( في تخصص45.59 (ما بينأظهرت نتائ  الطلبة أن نسب اإلجابات الصحيحة  تراوحت 

 (: نسب االجابات الصحيحة لكفايات تخصصات العلوم الرتبوية9الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 النسبة العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي

 %58.51 %54.54 %47.89 %44.69 %53.28 %44.77 %51.74 %53.17 %52.48 ص  معلم

 %69.43 %61.76 %60.30 %49.16 %62.14 %51.72 %57.52 %60.88 %60.45 النفسي االرشاد

 %60.20 %57.70 %53.63 %42.70 %54.84 %62.50 %55.00 %56.06 %55.98 النفس علم

 %73.33 %65.43 %56.13 %48.33 %61.93 %38.89 ____ %59.62 %59.62 الفنية التربية

 %63.33 %58.33 %53.81 %52.04 %56.07 %51.90 _____ %54.18 %54.18 مهنية تربية

 %55.04 %55.25 %51.34 %44.42 %53.55 %44.13 %48.01 %52.74 %51.74 الخاصة التربية

 %63.73 %63.38 %61.40 %54.57   %58.89 %61.65 %61.36 المبكرة الطفولة تربية/  الطفل تربية

 %66.67 %46.67 %64.44 ____ %64.89 %58.89 %63.17 ____ %63.17 التعليم تكنولوجيا

 ____ %47.41 %47.68 %43.56 %45.59 ____ ____ %45.59 %45.59 منزلي ا تصاد
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 الطبية المساندة العلوم العلوم الطبية و عائلة تخصصات .5

 نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(. ت التربوية والنسب المئوية وفقاً للمتغيراتأعداد الطلبة المتقدمين للتخصصا( 

ذ بلدا أعلد  ، إطالبداً وطالبدة( 1940) المسداندة العلدوم الطبيدة والعلدوم الطبيدةعائلة الد ي  الخاص بتخصصات (عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستو  10يبين الجدول ر م )

وبلدا أ دل عددد مدن الطلبدة المتقددمين فدي  ،%(59.17وللجامعدات الخاصدة بنسدبة مئويدة ) %( للجامعدات الرسدمية40.83( بنسبة مئوية)1041) الصيدلة عدد من الطلبة المتقدمين في تخصص

 .همايلكل ةرسميامعات ال%( للج100بنسبة مئوية  )و طالب( 1)وتخصص القبالة بالتساوي اإلدارة والسياسات الصحية  تخصص

 (:النسب املئويةألعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية10الجدول رقم )

 املستوى الدقيق/ تخصصات عائلة العلوم الطبية والعلوم الطبية املساندة

 توزيا الطلبة التخصص

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول نث أ ذكر خاصة رسمية

 تخصص التمري 

 44 144 108 63 234 125 127 232 العدد

 %12.26 %40.11 %30.08 %17.55 %65.18 %34.82 %35.38 %64.62 النسبة المئوية

 359 المجموع الكلي

 تخصص الصيدلة

 188 248 295 310 701 340 616 425 العدد

 %18.06 %23.82 %28.34 %29.78 %67.34 %32.66 %59.17 %40.83 النسبة المئوية

 1041 المجموع الكلي

 تخصص دكتور صيدلة

 17 45 53 15 114 16 0 130 العدد

 %13.08 %34.62 %40.77 %11.54 %87.69 %12.31 %0.00 %100 النسبة المئوية

 130 المجموع الكلي

 تخصص تكنولوجيا صناعة األسنان

 0 0 4 0 3 1 0 4 العدد

 %0.00 %0.00 %100 %0.00 %75.00 %25.00 %0.00 %100 نسبة المئويةال

 4 المجموع الكلي
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 تخصص علوم السما والنط 

 3 4 4 4 12 3 0 15 العدد

 %20.00 %24.67 %24.67 %24.67 80.00 %20.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 15 المجموع الكلي

 تخصص العالج الوظيفي

 0 2 1 4 5 2 0 7 العدد

 %0.00 %28.57 %14.29 %57.14 %71.43 %28.57 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 7 المجموع الكلي

 تخصص العالج الطبيعي )الفيزيائي(

 1 11 15 3 21 9 3 27 العدد

 %3.33 %36.67 %50.00 %10.00 %70.00 %30.00 %10.00 %90.00 النسبة المئوية

 30 المجموع الكلي

 وجيا األشعةتخصص تكنول

 2 10 8 1 11 10 0 21 العدد

 %9.52 %47.62 %38.10 %4.76 %52.38 %47.62 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 21 المجموع الكلي

تخصص التحاليل الطبية )المختبرات 
 الطبية(

 26 102 80 79 237 50 26 261 العدد

 %9.06 %35.54 %27.87 %27.53 %82.58 %17.42 %9.06 %90.94 النسبة المئوية

 287 المجموع الكلي

 تخصص اإلسعا  والطوارئ

 1 2 1 0 1 3 0 4 العدد

 %25.00 %50.00 %25.00 %0.00 %25.00 %75.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 4 المجموع الكلي

 تخصص علم البصريات

 1 2 0 1 4 0 0 4 العدد

 %25.00 %50.00 %0.00 %25.00 %100.00 %0.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 4 المجموع الكلي

 الطب والجراحة البيطرية

 0 0 1 6 1 6 0 7 العدد

 %0.00 %0.00 %14.29 %85.71 %14.29 %85.71 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 7 المجموع الكلي
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تخصص األطرا  االصطناعية 
 واألجهزة المساندة

 0 3 1 0 3 1 0 4 العدد

 %0.00 %75.00 %25.00 %0.00 %75.00 %25.00 %0.00 %100.00 المئويةالنسبة 

 4 المجموع الكلي

 تخصص القبالة

 0 0 0 1 1 0 0 1 العدد

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

 1 المجموع الكلي

 تخصص األحياء الد يقة

 0 5 12 8 24 1 0 25 العدد

 %0.00 %20.00 %48.00 %32.00 %96.00 %4.00 %0.00 %100.00 نسبة المئويةال

 25 المجموع الكلي

 تخصص اإلدارة والسياسات الصحية

 0 1 0 0 1 0 0 1 العدد

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

 1 المجموع الكلي
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 العلوم الطبية والعلوم الطبية المساندة عائلة جابات الصحيحة لتخصصاتالنسبة العامة لإل 

 تخصددددص اإلسددددعا  والطددددوارئ%( فددددي 65.00و) ،تكنولوجيددددا صددددناعة األسددددنان  %( فددددي تخصددددص29.94 (بددددينتراوحددددت مددددا  أظهددددرت نتددددائ  الطلبددددة أن نسددددب اإلجابددددات الصددددحيحة

 (.11كما هو مبين في الجدول ر م )

 العلوم الطبية والعلوم الطبية املساندةعائلة جابات الصحيحة لكفايات تخصصات (: نسب اإل 11الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 النسبة العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي

 التمري  تخصص
44.37% 

 
46.21% 41.01% 41.10% 46.12% 36.37% 40.28% 48.31% 52.96% 

 %70.86 %62.12 %52.92 %44.89 %58.75 %50.22 %53.41 %59.66 %55.96 تخصص الصيدلة

 %72.68 %64.13 %56.75 %41.33 %60.83 %50.90 ـــــــــــــــــــــــ %59.61 %59.61 تخصص دكتور صيدلة

ـــــــــــــــــــــــ %29.94 %29.94 تخصص تكنولوجيا صناعة األسنان  ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ %29.94 ـــــــــــــــــــــــ 28.36% 34.88% 

 %61.48 %53.33 %51.11 %40.00 %52.41 %44.44 ـــــــــــــــــــــــ %50.81 %50.81 تخصص علوم السما والنط 

 ـــــــــــــــــــــــ %53.33 %57.78 %34.44 %44.44 %40.00 ـــــــــــــــــــــــ %43.17 %43.17 تخصص العالج الوظيفي

 %55.56 %57.98 %41.48 %37.04 %49.10 %43.95 %36.30 %48.81 %47.56 تخصص العالج الطبيعي )الفيزيائي(
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 %55.56 %44.54 %37.60 %37.78 %44.74 %40.31 ـــــــــــــــــــــــ %42.63 %42.63 تخصص تكنولوجيا األشعة

تخصص التحاليل الطبية )المختبرات 
 الطبية(

43.60% 43.68% 42.74% 43.68% 43.58% 37.41% 41.16% 47.48% 54.66% 

 %60.00 %67.78 %64.44 ــــــــــــــــــــــ %60.00 %66.67 ـــــــــــــــــــــــ %65.00 %65.00 تخصص اإلسعا  والطوارئ

 %60.00 ــــــــــــــــــــــ %50.00 %62.22 %55.56 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ %55.56 %55.56 لبصرياتتخصص علم ا

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ %53.33 %48.89 %52.59 %52.59 ـــــــــــــــــــــــ %49.52 %49.52 تخصص الطب والجراحة البيطرية  

تخصص األطرا  االصطناعية 
 واألجهزة المساندة

 ـــــــــــــــــــــــ %55.22 %44.44 ـــــــــــــــــــــــ %55.22 %44.44 ـــــــــــــــــــــــ 52.51% 52.51%

ـــــــــــــــــــــــ %42.22 %42.22 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ %42.22 %42.22 تخصص القبالة  ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــ %41.33 %36.67 %28.61 %35.19 %31.11 ـــــــــــــــــــــــ %35.02 %35.02 تخصص األحياء الد يقة

ـــــــــــــــــــــــ %55.56 %55.56 تخصص اإلدارة والسياسات الصحية  ـــــــــــــــــــــــ %55.56 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ %55.56 ـــــــــــــــــــــــ 
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 العلوم اإلدارية واألعمال  عائلة تخصصات .6

 نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(. العلوم اإلدارية واألعمال والنسب المئوية وفقاً  للمتغير ات عائلة أعداد الطلبة المتقدمين لتخصصات( 

إذ بلا أعل  عددد مدن الطلبدة  ،طالباً وطالبة( 7360) العلوم اإلدارية واألعمال عائلة بتخصصاتعدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستو  الد ي  الخاص (12) الجدول ر ميبين 

%( للجامعدات الخاصدة، وبلدا أ دل عددد مدن الطلبدة المتقددمين فدي 45.49وبنسدبة مئويدة )%( للجامعدات الرسدمية 54.51( طالباً وطالبدةً وبنسدبة مئويدة)987) المحاسبة المتقدمين في تخصص

 %( للجامعات الخاصة.100وبنسبة مئوية ) ةبال( ط1)تخصص إدارة نظم وشبكات األعمال 

 ن تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية(:النسب املئوية ألعداد الطلبة الذي12الجدول رقم )

 العلوم اإلدارية واألعامل  عائلة املستوى الدقيق/ لتخصصات

 توزيا الطلبة التخصص

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

تخصص 
اال تصاد 

وا تصاد المال 
 واألعمال

 8 26 45 53 88 44 6 126 العدد

 %6.06 %19.70 %34.07 %40.08 %66.67 %33.33 %4.55 %95.45 النسبة المئوية

المجموع 
 الكلي

132 

تخصص 
 التسوي 

 4 35 65 93 67 130 111 86 العدد

 %2.03 %17.77 %32.97 %47.21 %34.01 %65.99 %56.35 %43.65 النسبة المئوية

المجموع 
 الكلي

197 

تخصص إدارة 
 عمالاأل

 80 166 222 206 317 357 349 325 العدد

 %11.88 %24.66 %32.95 %30.54 %47.03 %52.97 %51.78 %48.22 النسبة المئوية

المجموع 
 الكلي

674 
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تخصص 
 المحاسبة

 168 254 327 238 387 600 449 538 العدد

 %17.03 %25.74 %33.12 %24.11 %39.21 %60.79 %45.49 %54.51 النسبة المئوية

المجموع 
 الكلي

987 

تخصص نظم  
المعلومات 
 المحاسبية

 5 22 38 39 66 38 12 92 العدد

 %4.81 %21.15 %36.47 %37.46 %63.46 %36.54 %11.54 %88.46 النسبة المئوية

المجموع 
 الكلي

104 

تخصص اإلدارة 
 العامة 

 2 15 18 37 62 10 3 69 العدد

 %2.78 %20.83 %24.94 %51.33 %86.11 %13.89 %4.17 %95.83 النسبة المئوية

المجموع 
 الكلي

72 

تخصص العلوم 
المالية 

 والمصرفية 

 25 79 103 97 175 129 98 206 العدد

 %8.19 %25.96 %33.91 %31.90 %57.57 %42.43 %32.24 %67.76 النسبة المئوية

المجموع 
 الكلي

304 

تخصص نظم 
المعلومات 
 اإلدارية

 23 41 66 69 79 120 101 98 العدد

 %11.56 %20.60 %33.08 %34.65 %39.70 %60.30 %50.75 %49.25 النسبة المئوية

المجموع 
 الكلي

199 

تخصص 
التخطيط وإدارة 

 المشاريا

 0 7 7 11 13 12 1 24 العدد

 %0.00 %28.00 %28.00 %44.00 %52.00 %48.00 %4.00 %96.00 النسبة المئوية

المجموع 
 لكليا

25 
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إدارة الموارد 
 البشرية

 3 0 1 2 3 3 6 0 العدد

 %50.00 %0.00 %16.67 %33.33 %50.00 %50.00 %100.00 %0.00 النسبة المئوية

المجموع 
 الكلي

6 

تخصص نظم 
معلومات 
 األعمال

 0 1 5 1 3 4 7 0 العدد

 %0.00 %14.29 %71.43 %14.29 %42.86 %57.14 %100.00 %0.00 النسبة المئوية

المجموع 
 الكلي

7 

تخصص 
المحاسبة 

 و انون األعمال

 4 27 31 31 42 51 10 83 العدد

 %4.30 %29.03 %33.33 %33.33 %45.16 %54.84 %10.75 %89.25 النسبة المئوية

المجموع 
 الكلي

93 

تخصص 
 التمويل

 5 24 25 23 48 29 1 76 العدد

 %6.49 %31.17 %32.47 %29.87 %62.34 %37.66 %1.30 %98.70 النسبة المئوية

المجموع 
 الكلي

77 

تخصص إدارة 
 المخاطر

 1 6 12 12 12 19 13 18 العدد

 %3.23 %19.35 %38.71 %38.71 %100.00 %0.00 %41.94 %58.06 النسبة المئوية

المجموع 
 الكلي

31 

إدارة الشحن 
 والتخليص

 0 0 5 6 0 11 0 11 العدد

 %0.00 %0.00 %45.45 %54.55 %0.00 %100.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

المجموع 
 الكلي

11 

تخصص العلوم 
 اللوجستية

 23 0 0 3 14 12 0 26 العدد

 %88.46 %0.00 %0.00 %11.54 %53.85 %46.15 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

المجموع 
 الكلي

26 
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تخصص إدارة 
 المستشفيات 

 3 3 1 4 7 4 11 0 العدد

 %27.27 %27.27 %9.09 %36.36 %63.64 %36.36 %100.00 %0.00 النسبة المئوية

المجموع 
 الكلي

11 

تخصص 
األعمال 
والتجارة 
 اإللكترونية

 2 3 6 12 9 14 13 10 العدد

 %8.70 %13.04 %26.09 %52.17 %39.13 %60.87 %56.52 %43.48 النسبة المئوية

المجموع 
 الكلي

23 

تخصص إدارة 
ظم وشبكات ن

 األعمال

 0 1 0 0 1 0 1 0 العدد

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

المجموع 
 الكلي

1 

تخصص 
التسوي  
 اإللكتروني

 4 0 6 2 10 2 12 0 العدد

 %33.33 %0.00 %50.00 %16.67 %83.33 %16.67 %100.00 %0.00 النسبة المئوية

موع المج
 الكلي

12 
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 العلوم اإلدارية واألعمال  عائلة النسبة العامة لإلجابات الصحيحة لتخصصات 

 األعمدال والتجدارة اإللكترونيدة تخصدص%( فدي 70.41و) ،ادارة نظدم وشدبكات االعمدال  %( فدي تخصدص31.11 (تراوحدت مدا بدين أظهدرت نتدائ  الطلبدة أن نسدب اإلجابدات الصدحيحةأظهدرت 

 (.13ن في الجدول ر م )كما هو مبي

 العلوم اإلدارية واألعامل عائلة (: نسب االجابات الصحيحة لكفايات تخصصات13الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 النسبة العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي

 %51.24 %44.03 %38.48 %33.75 %39.99 %41.56 %42.31 %39.81 %40.98 المحاسبة

 %44.44 %46.77 %43.23 %41.41 %41.34 %46.87 %42.30 %43.50 %43.36 نظم المعلومات المحاسبية

 %64.44 %54.94 %53.55 %52.97 %52.94 %55.30 %42.19 %55.68 %54.23 محاسبة و انون األعمال 

 %50.00 %53.59 %47.69 %43.84 %46.02 %47.49 %47.11 %46.82 %47.04 التسوي 

 _____ %49.07 التسوي  االلكتروني
49.07% 44.44% 50.00% 

44.44% 45.93% _____ 56.11% 

 %55.06 %45.07 %40.02 %37.34 %42.00 %41.31 %44.08 %40.58 %41.71 العلوم المالية والمصرفية

 %57.33 %49.07 %46.24 %39.90 %45.04 %47.46 %33.33 %46.12 %45.95 التمويل

 %58.33 %52.56 %50.94 %42.50 %48.95 %47.07 %47.78 %48.35 %48.32 ا تصاد المال واألعمال
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 %55.45 %54.30 %48.45 %45.37 %50.57 %49.08 %48.73 %50.90 %49.78 إدارة األعمال

 _____ %31.11 ادارة نظم وشبكات االعمال
31.11% 

_____ 
31.11% 

_____ _____ 31.11% _____ 

 %83.33 %69.63 %70.00 %68.65 %69.14 %71.22 %72.99 %67.04 %70.41 األعمال والتجارة اإللكترونية

 _____ %56.68 نظم معلومات االعمال 
56.68% 60.23% 51.91% 

53.33% 56.22% 62.22% _____ 

 %43.33 %42.81 %44.55 %43.72 %42.86 %49.11 %28.89 %44.37 %43.73 ادارة عامة

 %56.33 %54.58 %49.22 %44.54 %50.59 %48.82 %50.29 %48.74 %49.52 نظم معلومات ادارية

 %45.31 _____ _____ %42.96 %45.56 %44.44 _____ %45.04 %45.04 علوم لوجستية

 %67.41 %80.00 %55.56 %52.81 %66.67 %60.67 _____ %64.50 %64.50 إدارة المستشفيات

 %80.00 %55.02 %51.21 %51.21 %48.33 %55.75 %69.69 %40.72 %52.87 ادارة المخاطر

 %54.07 _____ %66.67 %39.33 %54.07 %48.51 _____ %51.30 %51.30 إدارة الموارد البشرية

 _____ _____ %37.78 %38.89 _____ %38.38 _____ %38.38 %38.38 إدارة الشحن والتخليص

 _____ %44.13 %43.17 %35.96 %42.39 %37.96 %26.67 %40.83 %40.27 ادارة المشارياتخطيط و
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 القانون تخصصات عائلة .7

 نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(. القانون والنسب المئوية وفقاً  للمتغير ات ات عائلةأعداد الطلبة المتقدمين لتخصص( 

( طالباً وطالبةً 348، إذ بلا عدد الطلبة المتقدمين )طالباً وطالبة( 532) القانون بتخصصلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستو  الد ي  الخاص عدد الط(14) الجدول ر ميبين 

 للجامعات الخاصة. %(34.59( طالباً وطالبةً بنسبة مئوية )184) %( للجامعات الرسمية و65.41بنسبة مئوية )

 (:النسب املئوية ألعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية14) الجدول رقم

 القانون ات عائلةاملستوى الدقيق/تخصص

 توزيا الطلبة التخصص

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 القانون

 76 141 198 117 243.00 289.00 184 348 العدد

 %14.29 %26.50 %37.22 %21.99 45.68 %54.32 %34.59 %65.41 النسبة المئوية

 532 المجموع الكلي
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 القانون ات عائلةالنسبة العامة لإلجابات الصحيحة لتخصص 

 %( للجامعدددددات الخاصدددددة47.27%( للجامعدددددات الرسدددددمية، و)50.04)%( بنسدددددبة مئويدددددة 49.06تخصدددددص القدددددانون )فدددددي نتدددددائ  الطلبدددددة أن نسدددددب اإلجابدددددات الصدددددحيحة  أظهدددددرت 

 (.15كما هو مبين في الجدول ر م ) 

 القانون ات عائلة(: نسب اإلجابات الصحيحة لكفايات تخصص15الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 النسبة العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي

 %54.90 %51.61 %47.01 %45.73 %49.23 %48.96 %47.27 %50.04 %49.06 القانون
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 األساسية والطبيعية العلوم عائلة تخصصات .8

 جامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(.)نوع ال الطبيعية والنسب المئوية وفقاً  للمتغيراتو العلوم األساسية عائلة أعداد الطلبة المتقدمين لتخصصات 

طالباً وطالبةً ، إذ بلا أعل  عدد من الطلبة  (978األساسية والطبيعية ) العلوم عائلة بتخصصاتعدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستو  الد ي  الخاص (16) يبين الجدول ر م

نظدم %( للجامعدات الخاصدة، وبلدا أ دل عددد مدن الطلبدة المتقددمين فدي تخصدص 20.61)و %( للجامعدات الرسدمية79.39لباً وطالبدةً بنسدبة مئويدة )( طا296المتقدمين في تخصص الرياضيات)

 %( للجامعات الرسمية.100 بنسبة مئوية ) اً وطالبةً ( طالب7)المعلومات الجغرافية واإلستشعار عن بعد 

 لطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية(:النسب املئوية ألعداد ا16الجدول رقم )

 والطبيعية العلوم األساسيةعائلة املستوى الدقيق/ تخصصات 

 التخصص
توزيا 
 الطلبة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 تخصص الرياضيات
 

 35 95 88 78 165 131 61 235 العدد

النسبة 
 المئوية

79.39% 20.61% 44.26% 55.74% 26.35% 29.73% 32.09% 11.82% 

المجموع 
 الكلي

296 

 تخصص الفيزياء
 

 8 26 46 33 59 54 10 103 العدد

النسبة 
 المئوية

91.15% 8.85% 47.79% 52.21% 29.20% 40.71% 23.01% 7.08% 

المجموع 
 الكلي

113 
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الطبية )الحيوية( تخصص الفيزياء  
 

 0 0 5 5 9 1 0 10 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 10.00% 90.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 

المجموع 
 الكلي

10 

 تخصص الكيمياء
 

 9 52 90 91 157 85 34 208 العدد

النسبة 
 المئوية

85.95% 14.05% 35.12% 64.88% 37.60% 37.19% 21.49% 3.72% 

جموع الم
 الكلي

242 

 تخصص اإلحصاء
 

 1 1 2 4 2 6 0 8 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 75.00% 25.00% 50.00% 25.00% 12.50% 12.50% 

المجموع 
 الكلي

8 

 تخصص علوم األر  والبيئة
 

 4 9 19 25 42 15 0 57 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 26.32% 73.68% 43.86% 33.33% 15.79% 7.02% 

المجموع 
 الكلي

57 

 تخصص األحياء
 

 15 37 62 45 130 29 8 151 العدد

النسبة 
 المئوية

94.97% 5.03% 18.24% 81.76% 28.30% 38.99% 23.27% 9.43% 

المجموع 
 الكلي

159 
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 تخصص التكنولوجيا الحيوية
 

 2 12 15 26 45 10 13 42 العدد

النسبة 
 المئوية

76.36% 23.64% 18.18% 81.82% 47.27% 27.27% 21.82% 3.64% 

المجموع 
 الكلي

55 

 تخصص نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد
 

 0 1 1 5 0 7 0 7 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 71.43% 14.29% 14.29% 0.00% 

المجموع 
 الكلي

7 

 تخصص تكنولوجيا النقل البحري
 

 1 0 3 6 0 10 0 10 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 60.00% 30.00% 0.00% 10.00% 

المجموع 
 الكلي

10 

 تخصص تكنولوجيا الطا ة البديلة
 

 1 3 8 9 3 18 21 0 العدد

النسبة 
 المئوية

0.00% 100.00% 85.71% 14.29% 42.86% 38.10% 14.29% 4.76% 

المجموع 
 الكلي

21 
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 األساسية والطبيعية العلوم عائلة إلجابات الصحيحة لتخصصاتالنسبة العامة ل .9

 تخصدددص نظدددم المعلومدددات الجغرافيدددة واإلستشدددعار عدددن بعدددد %( فدددي 60.32، و)الفيزيددداء %( فدددي تخصدددص31.85) تراوحدددت مدددا بدددينإلجابدددات الصدددحيحة نسدددب الطلبدددة أن انتدددائ  أظهدددرت 
 (. 17كما هو مبين في الجدول ر م )

 

 الطبيعية و العلوم األساسية عائلة (: نسب اإلجابات الصحيحة لكفايات تخصصات17الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 النسبة العامة
 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جداً  جيد جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي

 %44.08 %38.09 %33.67 %32.45 %35.42 %36.73 %37.47 %35.61 %36.00 الرياضيات

 %36.34 %34.41 %33.08 %27.01 %30.43 %33.42 %31.46 %31.89 %31.85 الفيزياء

 _____ _____ %53.33 %65.78 %58.77 %66.67 _____ %59.56 %59.56 الفيزياء الطبية والحيوية

 %53.60 %46.51 %40.14 %32.84 %38.94 %39.85 %39.44 %39.24 %39.26 الكيمياء

 %64.15 %59.13 %50.66 %45.13 %53.22 %48.39 %52.92 %52.31 %52.34 االحياء

 %65.56 %63.82 %50.81 %41.35 %51.34 %42.44 %52.74 %48.78 %49.72 التكنولوجيا الحيوية

 %74.44 %69.88 %65.61 %44.42 %60.11 %50.67 _____ %57.62 %57.62 علوم األر 

 %60.47 _____ %48.15 %47.41 _____ %48.88 _____ %48.88 %48.88 تكنولوجيا نقل بحري

 %42.22 %33.33 %38.89 %35.00 %31.11 %38.52 _____ %36.67 %36.67 االحصاء

نظم المعلومات الجغرافية 
 واالستشعار عن بعد

60.32% 60.32% _____ 60.32% _____ 55.11% 71.11% 75.56% _____ 

 %55.56 %50.00 %42.78 %37.04 %52.59 %40.17 _____ %41.95 %41.95 نولوجيا الطا ة البديلةتك
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 االجتماعية   عائلة العلوم تخصصات .10

 نوع الجامعة، النوع االجتماعي،المعدل التراكمي(. االجتماعية والنسب المئوية وفقاً للمتغيرات عائلة العلوم أعداد الطلبة المتقدمين تخصصات( 

أعل  عدد مدن الطلبدة المتقددمين  إذ بلا طالباً وطالبةً، (92) االجتماعية عائلة العلوم بتخصصاتعدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستو  الد ي  الخاص (18) ر م الجدول نيبي

( 4) علدم اإلنحدرا  والجريمدة لجامعات الرسدمية، وبلدا  أ دل عددد مدن الطلبدة المتقددمين فدي تخصدص%( ل100( طالباً وطالبةً بنسبة مئوية )31الخدمة االجتماعية )علم اإلجتماع و في تخصص

 ً  ( للجامعات الخاصة.%100وطالبةً بنسبة مئوية ) طالبا

 (:النسب املئوية ألعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية18الجدول رقم )

 الجتامعيةاعائلة العلوم تخصصات  املستوى الدقيق/

 توزيا الطلبة التخصص

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 علم اإلنحرا  والجريمة

 0 3 0 1 1 3 0 4 العدد

 %0.00 %75.00 %0.00 %25.00 %25.00 %75.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

كليالمجموع ال  4 

 دراسات في التنمية / التنمية

 1 2 3 1 6 1 7 0 العدد

 %14.29 %28.57 %42.86 %14.29 %85.71 %14.29 %100.00 %0.00 النسبة المئوية

 7 المجموع الكلي

 العمل اإلجتماعي / الخدمة اإلجتماعية

 2 8 11 5 23 3 0 26 العدد

 %7.69 %30.77 %42.31 %19.23 %88.46 %11.54 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 26 المجموع الكلي
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 علم اإلجتماع

 1 7 13 3 19 5 0 24 العدد

 %4.17 %29.17 %54.17 %12.50 %79.17 %20.83 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 24 المجموع الكلي

 علم اإلجتماع والخدمة اإلجتماعية

 6 8 10 7 30 1 0 31 العدد

 %19.35 %25.81 %32.26 %22.58 %96.77 %3.23 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 31 المجموع الكلي

 

 االجتماعية  عائلة العلوم النسبة العامة لإلجابات الصحيحة  لتخصصات 

 علددم اإلنحددرا  والجريمددةي تخصددص %( فدد83.82، و) الخدمددة اإلجتماعيددة /علددم اإلجتمدداع %( فددي تخصددص 47.98 (إلجابددات الصددحيحة تراوحددت مددا بددين نسددب الطلبددة أن أظهددرت نتددائ  ا

 (. 19كما هو مبين في الجدول ر م )

 االجتامعية عائلة العلوم (:نسب اإلجابات الصحيحة لكفايات تخصصات19الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 النسبة العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جداً  جيد جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي

 %90.24 %81.82 ____ %83.82 %83.82 علم اإلنحرا  والجريمة
72.73% 

 
____ 

87.60% 
 

____ 

 %55.56 %42.22 %55.56 %48.89 %49.63 %57.78 %50.79 ____ %50.79 دراسات في التنمية

 %56.67 %52.94 %45.40 %42.22 %49.42 %37.04 ____ %47.98 %47.98 العمل اإلجتماعي/الخدمة اإلجتماعية

 %80.00 %59.11 %47.94 %38.81 %51.47 %51.12 ____ %51.40 %51.40 علم اإلجتماع

 %59.33 %60.92 %49.22 %44.23 %53.68 %33.33 ____ %53.01 %53.01 علم اإلجتماع والخدمة اإلجتماعية
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 اآلداب  عائلة  تخصصات .11

 نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(. والنسب المئوية وفقاً  للمتغير اتاآلداب  عائلة أعداد الطلبة المتقدمين تخصصات( 

طالبداً وطالبدة، إذ بلدا  أعلد  عددد مدن الطلبدة المتقددمين فدي ( 932) اآلداب عائلدة بتخصصداتعدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المسدتو  الدد ي  الخداص (20الجدول ر م )بين ي

( 1)الفلسدفة %( للجامعات الخاصة، وبلا  أ ل عدد من الطلبة المتقدمين في تخصص 35.80%( للجامعات الرسمية و)64.40( طالباً وطالبةً بنسبة مئوية )486اللغة العربية وادابها ) صصتخ

 ( للجامعات الرسمية.%100ب بنسبة مئوية )الط

 تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية (:النسب املئوية ألعداد الطلبة الذين20الجدول رقم )

 اآلداب عائلة املستوى الدقيق/ تخصصات

 توزيا الطلبة التخصص

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 اللغة العربية وآدابها
 

 104 160 144 78 361 125 174 313 العدد

ة المئويةالنسب  64.40% 35.80% 25.72% 74.28% 16.05% 29.63% 32.92% 21.40% 

 486 المجموع الكلي

 التاريخ
 

 22 38 45 18 70 53 14 108 العدد

  %30.89 %36.59 %14.63 %56.91 %43.09 %11.38 %87.80 النسبة المئوية

 123 المجموع الكلي

 الجغرافيا
 

 27 69 65 41 135 67 18 184 العدد

 %13.37 %34.16 %32.18 %20.30 %66.83 %33.17 %8.91 %91.09 النسبة المئوية

 202 المجموع الكلي
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 الفلسفة
 

 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

 إدارة المكتبات والمعلومات
 

 1 15 13 12 39 2 6 35 العدد

 %2.44 %36.59 %31.71 %29.27 %95.12 %4.88 %14.63 %85.37 النسبة المئوية

 41 المجموع الكلي

 العلوم السياسية
 

 11 29 15 8 35 28 3 60 العدد

 %17.46 %46.03 %23.81 %12.70 %55.56 %44.44 %4.76 %95.24 النسبة المئوية

 63 المجموع الكلي

ية والدراسات اإلستراتيجيةالعال ات الدول  
 

 1 2 9 5 10 7 0 17 العدد

 %5.88 %11.76 %52.94 %29.41 %58.82 %41.18 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 17 المجموع الكلي
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  اآلداب عائلة لإلجابات الصحيحة لتخصصاتالنسبة العامة 

فدي تخصدص اللغدة العربيدة وادابهدا كمدا هدو  %(43.42والدراسدات االسدتراتيجية ، و )  العال دات الدوليدة %( فدي تخصدص68.89 (أظهرت النتائ  أن نسب اإلجابات الصحيحة تراوحت ما بين 

 (.21مبين في الجدول ر م )

 اآلداب عائلة (: نسب اإلجابات الصحيحة لكفايات تخصصات21الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 النسبة العامة

 المعدل التراكمي نوع االجتماعيال نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي

 %51.27 %45.39 %39.80 %35.45 %43.87 %42.11 %41.72 %44.36 %43.42 اللغة العربية وآدابها

 %73.91 %70.99 %63.06 %63.99 %66.63 %68.85 %65.34 %67.88 %67.59 التاريخ

 %49.55 %48.24 %46.20 %42.62 %46.53 %46.80 %49.51 %46.34 %46.62 الجغرافيا

%66.67 %66.67 الفلسفة  _____ _____ 66.67%  _____ _____ 66.67% _____ 

 %71.11 %64.44 %57.44 %58.33 %61.14 %50.00 %62.96 %60.19 %60.60 إدارة المكتبات والمعلومات

 %68.08 %58.34 %58.37 %59.72 %64.63 %54.70 %71.85 %59.64 %60.23 العلوم السياسية

%68.89 %68.89 العال ات الدولية والدراسات االستراتيجية  _____ 72.70% 66.22% 67.11% 68.15% 77.78% 66.67% 
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 الشريعة   عائلة تخصصات .12

 نوع االجتماعي، المعدل التراكمي(.)نوع الجامعة، ال الشريعة والنسب المئوية وفقاً  للمتغيرات عائلة أعداد الطلبة المتقدمين تخصصات 

إذ بلدا  أعلد  عددد مدن الطلبدة المتقددمين فدي  ،طالبداً وطالبدة( 663) الشدريعةعائلة بتخصصات (عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستو  الد ي  الخاص 22) ر م يبين الجدول

%( للجامعدات الخاصدة، وبلدا أ دل عددد مدن الطلبدة المتقددمين فدي تخصدص 34.81)وبنسدبة مئويدة للجامعدات الرسدمية ( %65.16) ( طالبداً وطالبدةً بنسدبة مئويدة270تخصص الفقة وأصدوله )

 %( للجامعات الخاصة.100.00بنسبة مئوية ) طالب واحد( 1)القراءات والدراسات القرآنية 

 فاءة الجامعية(:النسب املئوية ألعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان الك22الجدول رقم )

 الرشيعة عائلة املستوى الدقيق/ تخصصات

 توزيا الطلبة التخصص
 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 أصول الدين
 

 39 48 49 42 91 87 37 141 العدد

 %21.91 %26.97 %27.53 %23.60 %51.12 %48.88 %20.79 %79.21 المئوية النسبة

 178 الكلي المجموع

اال تصاد 
والمصار  
 االسالمية

 

 7 10 23 14 40 14 0 54 العدد

 %13.21 %18.87 %43.40 %26.42 %74.07 %25.93 %0.00 %100.00 المئوية النسبة

 54 الكلي المجموع

االمامة والوعظ 
 واالرشاد

 

 0 7 8 1 11 5 0 16 العدد

سبةالن  %0.00 %43.75 %50.00 %6.25 %68.75 %31.25 %0.00 %100.00 المئوية 

 16 الكلي المجموع

الدراسات 
االسالمية / 

 التربية االسالمية
 

 3 11 4 1 19 0 0 19 العدد

 %15.79 %57.89 %21.05 %5.26 %100.00 %0.00 %0.00 %100.00 المئوية النسبة

 19 الكلي المجموع
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الدراسات 
المية األسريةاالس  

 

 1 9 11 3 22 2 0 24 العدد

 %4.17 %37.50 %45.83 %12.50 %91.67 %8.33 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 24 المجموع الكلي

الدعوة واالعالم 
 االسالمي

 

 6 13 10 8 27 10 0 37 العدد

 %19.35 %41.94 %32.26 %25.81 %72.97 %27.03 %0.00 %100.00 المئوية النسبة

 37 الكلي المجموع

 الشريعة
 

 6 14 2 0 13 9 9 13 العدد

 %27.27 %63.64 %9.09 %0.00 %59.09 %40.91 %40.91 %59.09 المئوية النسبة

 22 الكلي المجموع

 الفقه وأصوله
 

 58 92 64 56 110 160 94 176 العدد

 %21.48 %34.07 %23.70 %20.74 %40.74 %59.26 %34.81 %65.19 المئوية النسبة

 270 الكلي المجموع

المصار  
 االسالمية

 

 8 15 10 9 30 12 11 31 العدد

 %19.05 %35.71 %23.81 %21.43 %71.43 %28.57 %26.19 %73.81 المئوية النسبة

 42 الكلي المجموع

القراءات 
والدراسات 
 القرانية

 

 0 0 0 1 0 1 1 0 العدد

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

 الكلي المجموع
1 
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 الشريعة عائلة النسبة العامة لإلجابات الصحيحة لتخصصات 

 يددة االسددالميةالدراسددات االسددالمية / الترب( فددي تخصددص %70.18و)القددراءات والدرسددات القرآنيددة %( فددي تخصددص  44.44 (بددين إلجابددات الصددحيحة تراوحددت مددا نسددب اأظهددرت النتددائ  أن 

 (.23كما هو مبين في الجدول ر م )

لرشيعةا عائلة  (: نسب اإلجابات الصحيحة لكفايات تخصصات32الجدول رقم)  

 التخصص

 الصحيحة نسبة اإلجابات

 النسبة العامة

 التراكمي المعدل النوع االجتماعي الجامعة نوع

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي

 %75.38 %74.86 %65.82 %51.51 %67.57 %66.36 %70.91 %65.95 %66.98 الدينأصول 

 %72.43 %65.85 %58.76 %43.02 %61.59 %60.37 %63.97 %59.21 %60.87 الفقه واصوله

 %50.97 %50.97 %50.97 %50.97 %63.21 %54.57 ______ %60.88 %60.88 الدعوة واالعالم االسالمي

 ______ ______ ______ %44.44 ______ %44.44 %44.44 ______ %44.44 لقرآنيةالقراءات والدراسات ا

الدراسات االسالمية / التربية 
 االسالمية

70.18% 70.18% ______ ______ 70.18% 66.67% 70.00% 69.70% 73.33% 

 %86.67 %73.51 %69.29 %57.78 %70.78 %63.33 ______ %70.16 %70.16 الدراسات االسالمية األسرية

 ______ %60.32 %53.06 %57.78 %54.55 %60.89 ______ %56.53 %56.53 االمامة والوعظ واالرشاد

 %79.05 %71.56 %66.73 %65.18 %66.28 %76.92 ______ %68.81 %68.81 اال تصاد والمصار  االسالمية

 %62.22 %57.14 %48.89 ______ %54.87 %61.98 %57.53 %57.95 %57.78 الشريعة

 %84.72 %71.70 %69.78 %56.94 %69.19 %75.56 %55.35 %76.59 %69.95 المصار  اإلسالمية
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 الصحافة واإلعالم عائلة تخصصات .13

 نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(. اإلعالم والنسب المئوية وفقاً  للمتغير اتعائلة الصحافة و خصصاتتأعداد الطلبة المتقدمين ل( 

طالبداً وطالبدةً، إذ بلدا أعلد  عددد مدن الطلبدة  (187) الصدحافة واإلعدالم عائلدة بتخصصداتعددد الطلبدة الدذين تقددموا المتحدان الكفداءة الجامعيدة المسدتو  الدد ي  الخداص (24الجدول ر م ) ظهري

، وبلا  أ دل عددد مدن الطلبدة المتقددمين فدي تخصدص الخاصة( للجامعات %58.21)و لرسمية( للجامعات ا%41.79( طالباً وطالبةً بنسبة مئوية )67)اإلذاعة والتلفزيون المتقدمين في تخصص 

 ( للجامعات الخاصة.%100بنسبة مئوية ) وطالبةً  ( طالباً 4اإلعالم وتكنولوجيا االتصال )

 (:النسب املئوية ألعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية24الجدول رقم )

 لصحافة واإلعالما عائلة تخصصات املستوى الدقيق/

 توزيا الطلبة التخصص
 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 تخصص الصحافة

 3 11 6 5 13 12 4 21 العدد

 %12.00 %44.00 %24.00 %20.00 %52.00 %48.00 %16.00 %84.00 المئوية النسبة

 25 الكلي المجموع

 تخصص الصحافة واإلعالم

 2 14 13 3 19 13 32 0 العدد

 %6.25 %43.75 %40.63 %9.38 %59.38 %40.63 %100.00 %0.00 المئوية النسبة

 32 الكلي المجموع

 تخصص اإلذاعة والتلفزيون

 10 25 20 12 32 35 39 28 العدد

 %14.93 %37.31 %29.85 %17.91 %47.76 %52.24 %58.21 %41.79 المئوية النسبة

 67 الكلي المجموع

 تخصص العال ات العامة واإلعالن

 8 19 16 16 39 20 0 59 العدد

 %13.56 %32.20 %27.12 %27.12 %66.10 %33.90 %0.00 %100.00 المئوية النسبة

 59 الكلي المجموع

 تخصص اإلعالم وتكنولوجيا االتصال

 0 2 1 1 3 1 4 0 العدد

 %0.00 %50.00 %25.00 %25.00 %75.00 %25.00 %100.00 %0.00 المئوية النسبة

 4 الكلي المجموع
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  اإلعالم الصحافة و عائلة تخصصاتلالنسبة العامة لإلجابات الصحيحة 

 اإلعددددددالم وتكنولوجيددددددا االتصددددددال %( فددددددي تخصددددددص43.58)،و اإلذاعددددددة والتلفزيددددددون تخصددددددصفددددددي  (71.11%)إلجابددددددات الصددددددحيحة تراوحددددددت مددددددا بددددددين نسددددددب االنتددددددائ  أن  أظهددددددرت

 (.25كما هو مبين في الجدول ر م )

 

 

 

 

 

 

 

 الصحافة واإلعالم عائلة (: نسب اإلجابات الصحيحة لكفايات تخصصات25الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 النسبة العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ةرسمي
 
 ةخاص

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول ث أن ذكر

 %60.74 %61.62 %61.11 %59.11 %61.54 %60.19 %58.33 %61.38 %60.89 تخصص الصحافة

 %65.56 %56.19 %52.65 %37.78 %57.31 %48.21 %53.61 ______ %53.61 تخصص الصحافة واإلعالم

 %73.56 %72.27 %71.86 %65.36 %71.65 %70.61 %72.77 %68.78 %71.11 تخصص اإلذاعة والتلفزيون

تخصص العال ات العامة 
 واإلعالن

50.98% 50.98% ______ 53.56% 49.66% 49.03% 51.25% 52.11% 51.67% 

تخصص اإلعالم وتكنولوجيا 
 االتصال

43.58% ______ 43.58% 29.55% 48.15% 29.55% 33.33% 55.56% ______ 
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 الرياضية عائلة العلوم تخصصات .14

  المعدل التراكمي(. )نوع الجامعة، النوع االجتماعي، والنسب المئوية وفقاً  للمتغيرات عائلة العلوم الرياضيةخصصات تالطلبة المتقدمين لأعداد 

، إذ بلدا  أعلد  عددد مدن الطلبدة البداً وطالبدة ط( 423) الرياضدية عائلدة العلدوم بتخصصداتعددد الطلبدة الدذين تقددموا المتحدان الكفداءة الجامعيدة المسدتو  الدد ي  الخداص  (26) ر م يبين الجدول

 التأهيدل الرياضدي ، وبلا أ ل عدد من الطلبة المتقددمين فدي تخصدصللجامعات الرسمية (%100.00)مئوية بنسبة ( طالباً وطالبةً 321) البدنية التربية/  الرياضية التربيةتخصص المتقدمين في 

 لجامعات الرسمية.ل (%100.00)مئوية بنسبة  ( طالباً وطالبةً 39)

(:النسب املئوية ألعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية52الجدول رقم )  

عائلة العلوم الرياضية املستوى الدقيق/ تخصصات  

 توزيا الطلبة التخصص

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

/  الرياضية التربيةتخصص 
 البدنية التربية

 23 126 117 55 145 176 0 321 العدد

 %7.17 %39.25 %36.45 %17.13 %45.17 %54.83 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 321 المجموع الكلي

 تخصص التأهيل الرياضي

 1 11 17 10 22 17 0 39 العدد

 %2.56 %28.21 %43.59 %25.64 %56.41 %43.59 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 39 المجموع الكلي

تخصص اإلدارة والتدريب 
 الرياضي

 0 11 32 20 32 31 0 63 العدد

 %0.00 %17.46 %50.79 %31.75 %50.79 %49.21 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 63 المجموع الكلي
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  لعلوم الرياضيةعائلة ا تخصصاتلالنسبة العامة لإلجابات الصحيحة  

كمدا هدو مبدين فدي الجددول  التأهيدل الرياضدي في تخصدص %(66.91)و،  البدنية التربية /التربية الرياضية %( في تخصص49.54)إلجابات الصحيحة تراوحت ما بين ا نسبأظهرت النتائ  أن 

 .(27ر م )

 (: نسب اإلجابات الصحيحة لكفايات تخصصات الرياضة27الجدول رقم)

 التخصص

 سبة اإلجابات الصحيحةن

 النسبة العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي

 %54.64 %51.52 %47.97 %46.45 %50.08 %49.18 ______ %49.54 %49.54 البدنية التربية/  الرياضية التربيةتخصص 

 %91.11 %66.19 %64.66 %69.11 %67.24 %66.49 ______ %66.91 %66.91 ل الرياضيتخصص التأهي

 ______ %63.82 %61.34 %60.78 %61.24 %61.95 ______ %61.59 %61.59 تخصص اإلدارة والتدريب الرياضي
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 اآلثار والسياحةعائلة تخصصات  .15

 نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(. والنسب المئوية وفقاً  للمتغير ات اآلثار والسياحة عائلة أعداد الطلبة المتقدمين لتخصصات( 

عددد مدن الطلبدة المتقددمين طالباً وطالبة إذ بلا أعلد  ( 172) اآلثار والسياحة عائلة (عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستو  الد ي  الخاص بتخصصات28يبين الجدول ر م )

 %( للجامعدددددات الخاصدددددة، وبلدددددا  أ دددددل عددددددد مدددددن الطلبدددددة المتقددددددمين9.09%( للجامعدددددات الرسدددددمية و)90.91( طالبددددداً وطالبدددددةً بنسدددددبة مئويدددددة )99اإلدارة السدددددياحية ) فدددددي تخصدددددص

 %( للجامعات الرسمية. 100( طالباً وطالبةً بنسبة مئوية )3) األثار والسياحة علم في تخصص

 (:النسب املئوية ألعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية28ول رقم )الجد

 والسياحة األثار عائلة املستوى الدقيق/ تخصصات

 توزيا الطلبة التخصص
 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 تخصص األثار

لعددا  9 0 6 3 4 3 2 0 

 %0.00 %22.22 %33.33 %44.44 %33.33 %66.67 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 9 المجموع الكلي

 تخصص األثار والسياحة

 2 0 3 العدد
1 1 1 0 1 

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

 3 المجموع الكلي

سياحيةاإلدارة ال  

 39 9 90 العدد
60 19 33 41 6 

 %39.39 %9.09 %90.91 النسبة المئوية
60.61% 19.19% 33.33% 41.41% 6.06% 

 99 المجموع الكلي
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 األنثروبولوجيا

 0 5 5 3 11 2 0 13 العدد

 %0.00 %38.46 %38.46 %23.08 %84.62 %15.38 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 13 المجموع الكلي

 صيانة المصادر التراثية وإدارتها

 1 6 3 3 11 2 0 13 العدد

 %7.69 %46.15 %23.08 %23.08 %84.62 %15.38 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 13 المجموع الكلي

 اإلدارة الفند ية

 8 8 8 11 6 29 7 28 العدد

 %80.00 النسبة المئوية
20.00

% 
82.86% 17.14% 31.43% 22.86% 22.86% 22.86% 

 35 المجموع الكلي
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 اآلثار والسياحة عائلة  النسبة العامة لإلجابات الصحيحة لتخصصات 

ر دم  كما هدو مبدين فدي الجددولصيانة الموارد التراثية وإدارتها %( في تخصص 61.39،و)األثار والسياحة %( في تخصص37.78بين )تراوحت ما أظهرت النتائ  أن نسب اإلجابات الصحيحة 

(29.) 

 السياحة واألثار عائلة (: نسب اإلجابات الصحيحة لكفايات تخصصات29الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 النسبة العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي

 _____ %45.56 %43.70 %45.00 %44.44 %44.81 _____ %44.69 %44.69 األثار

 %48.89 _____ %37.78 %26.67 %48.89 %32.22 _____ %37.78 %37.78 األثار والسياحة

 %66.67 %59.61 %54.22 %50.59 %57.36 %55.20 %50.75 %57.08 %56.51 اإلدارة السياحية

 _____ %60.00 %63.39 %59.70 %59.43 %71.11 _____ %61.23 %61.23 األنثروبولوجيا الثقافية والعضوية

 %80.00 %65.38 %58.52 %50.37 %63.30 %51.11 _____ %61.39 %61.39 صيانة الموارد التراثية وإدارتها

 %65.83 %59.72 %58.50 %59.39 %66.67 %59.51 %66.35 %59.33 %60.74 اإلدارة الفند ية
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 والبصريات   البصرية الفنون عائلة تخصصات .16

 والبصريات والنسب المئوية وفقاً للمتغيرات)نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(. البصرية الفنون عائلة أعداد الطلبة المتقدمين لتخصصات 

طالبداً وطالبدة، إذ بلدا  أعلد  عددد مدن ( 267) والبصدريات ريةالبصد الفندونعائلدة بتخصصدات (عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المسدتو  الدد ي  الخداص 30) ر م يبين الجدول

%(للجامعدات الخاصدة، وبلدا  أ دل عددد مدن الطلبدة 46.38بنسدبة مئويدة ) %( للجامعدات الرسدمية و53.62( طالبداً وطالبدةً بنسدبة مئويدة )138التصميم الدداخلي ) الطلبة المتقدمين في تخصص

 .الرسمية%( للجامعات 100.00بــنسبة مئوية ) ةالب( ط1) تكنولوجيا الفن المتقدمين في تخصص

 

 

(:النسب املئوية ألعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية / املستوى الدقيق/ تخصصات عائلة  الفنون البرصية 30الجدول رقم )

 والبرصيات

 توزيا الطلبة التخصص
 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 التصميم الجرافيكي

 8 30 14 6 32 26 39 19 العدد

 %13.79 %51.72 %24.14 %10.34 %55.17 %44.83 %67.24 %32.76 النسبة المئوية

 58 المجموع الكلي

 التصميم الداخلي

 15 65 38 20 98 40 64 74 العدد

 %10.87 %47.10 %27.54 %14.49 %71.01 %28.99 %46.38 %53.62 النسبة المئوية

 138 المجموع الكلي

 الوسائط المتعددة

 3 21 4 0 23 5 6 22 العدد

 %10.71 %75.00 %14.29 %0.00 %82.14 %17.86 %21.43 %78.57 النسبة المئوية

 28 المجموع الكلي
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 التمثيل واالخراج

 0 1 4 0 1 4 0 5 العدد

 %0.00 %20.00 %80.00 %0.00 %20.00 %80.00 %0.00 %100.00 المئويةالنسبة 

 5 المجموع الكلي

 تكنولوجيا الفن

 0 0 0 1 1 0 0 1 العدد

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

 1 المجموع الكلي

 الموسيق 

 0 2 3 2 3 4 1 6 العدد

 %0.00 %28.57 %42.86 %28.57 %42.86 %57.14 %14.29 %85.71 النسبة المئوية

 7 المجموع الكلي

 الفنون التشكيلية

 3 4 2 1 7 3 0 10 العدد

 %30.00 %40.00 %20.00 %10.00 %70.00 %30.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 10 المجموع الكلي

التصميم والتواصل 
 البصري

 18 1 7 3 24 5 0 29 العدد

 %62.07 %3.45 %24.14 %10.34 %82.76 %17.24 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 29 المجموع الكلي
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 والبصرياتالفنون البصرية عائلة لتخصصات   النسبة العامة لإلجابات الصحيحة. 

 (.31كما هو مبين في الجدول ر م )الموسيق  %( في تخصص 70.16و) التمثيل واالخراج ، %( في تخصص%51.56 (تراوحت ما بينإلجابات الصحيحة نسب االنتائ  أن  أظهرت

 والبرصياتالفنون البرصية  عائلة (: نسب اإلجابات الصحيحة لكفايات تخصصات31الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 النسبة العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي

 %68.80 %59.97 %55.87 %54.44 %60.71 %58.28 %60.56 %57.68 %59.62 التصميم الجرافيكي

 %68.30 %66.98 %64.13 %59.13 %65.57 %64.20 %64.04 %66.18 %65.09 التصميم الداخلي

 %56.67 %65.97 %61.67 ____ %65.03 %62.30 %58.15 %66.52 %64.42 الوسائط المتعددة

 ____ %48.89 %52.22 ____ %46.67 %52.78 ____ %60.84 %51.56 التمثيل واالخراج

 ____ %76.67 %77.78 %52.22 %71.11 %69.44 %91.11 %66.67 %70.16 الموسيق 

 %68.89 %61.11 %38.64 %46.67 %57.83 %57.04 ____ %57.59 %57.59 الفنون التشكيلية

 %61.23 %66.67 %59.05 %60.74 %61.20 %59.11 ____ %60.84 %60.84 صريالتصميم والتواصل الب

 ____ ____ ____ %66.67 %66.67 ____ ____ %66.67 %66.67 تكنولوجيا الفن
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 اللغات  عائلة تخصصات  .17

 وع االجتماعي، المعدل التراكمي(.)نوع الجامعة، الن اللغات والنسب المئوية وفقاً  للمتغير ات عائلة أعداد الطلبة المتقدمين لتخصصات 

طالبداً وطالبدةً، إذ بلدا  أعلد  عددد مدن الطلبدة المتقددمين فدي  (1020) اللغدات عائلدة بتخصصات( عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستو  الد ي  الخاص 32ر م) يبين الجدول

أ دل عددد مدن الطلبدة المتقددمين فدي تخصدص اللغدة  %( للجامعدات الخاصدة، وبلدا26.52%( للجامعدات الرسدمية و)73.48بنسدبة مئويدة ) ( طالباً وطالبةً 592اللغة اإلنجليزية وآدابها ) تخصص

 %( للجامعات الرسمية.100( طالباً وطالبةً بنسبة مئوية )3) الفارسية وآدابها

 ءة الجامعية(:النسب املئوية ألعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفا32الجدول رقم )

 اللغاتعائلة املستوى الدقيق/ لتخصصات 

 توزيا الطلبة التخصص

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 اللغة اإلسبانية وآدابها
 

 9 15 18 6 40 8 0 48 العدد

 %18.75 %31.25 %37.50 %12.50 %83.33 %16.67 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 48 المجموع الكلي

 اللغة األلمانية وآدابها
 

 13 14 7 3 30 7 0 37 العدد

 %35.14 %37.84 %18.92 %8.11 %81.08 %18.92 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 37 المجموع الكلي

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية
 

 12 30 17 7 64 2 0 66 العدد

 %18.18 %45.45 %25.76 %10.61 %96.97 %3.03 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 66 المجموع الكلي
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 اللغة اإلنجليزية وآدابها
 

 83 201 200 108 515 77 157 435 العدد

 %14.02 %33.95 %33.78 %18.24 %86.99 %13.01 %26.52 %73.48 النسبة المئوية

 592 المجموع الكلي

 رنسية وآدابهااللغة الف
 

 9 14 16 8 42 5 14 33 العدد

 %19.15 %29.79 %34.04 %17.02 %89.36 %10.64 %29.79 %70.21 النسبة المئوية

 47 المجموع الكلي

 اللغة التركية وآدابها
 

 1 5 6 2 11 3 0 14 العدد

 %7.14 %35.71 %42.86 %14.29 %78.57 %21.43 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 14 المجموع الكلي

 اللغة الفارسية وآدابها
 

 0 0 2 1 2 1 0 3 العدد

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

 3 المجموع الكلي

 اللغه الروسيه وآدابها
 

 0 3 1 1 5 0 0 5 العدد

 %0.00 %60.00 %20.00 %20.00 %100.00 %0.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 5 المجموع الكلي

 اللغة االيطالية وآدابها
 

 1 4 6 4 13 2 0 15 العدد

 %6.67 %26.67 %40.00 %26.67 %86.67 %13.33 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 15 المجموع الكلي
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 اللغة الصينية وآدابها
 

 0 7 1 1 8 1 0 9 العدد

 %0.00 %77.78 %11.11 %11.11 %88.89 %11.11 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 9 المجموع الكلي

 اللغة الكورية وآدابها
 

 0 4 1 2 5 2 0 7 العدد

 %0.00 %57.14 %14.29 %28.57 %71.43 %28.57 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 7 المجموع الكلي

 الترجمة
 

 26 53 58 30 136 31 109 58 العدد

 %15.57 %31.74 %34.73 %17.96 %81.44 %18.56 %65.27 %34.73 النسبة المئوية

 167 المجموع الكلي

 عربي ( –إنجليزي  –الترجمة ) ألماني 
 

 10 0 0 0 9 1 10 0 العدد

 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %90.00 %10.00 %100.00 %0.00 النسبة المئوية

 10 المجموع الكلي
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 اللغاتعائلة حة لتخصصات النسبة العامة لإلجابات الصحي 

 تخصدددددص اللغدددددة الروسدددددية وآدابهدددددافدددددي  %(65.33، و)وآدابهدددددا اإليطاليدددددة اللغدددددة%( فدددددي تخصدددددص 40.24 (بدددددينأظهدددددرت النتدددددائ  أن نسدددددب اإلجابدددددات الصدددددحيحة تراوحدددددت مدددددا 

 (. 33كما هو مبين في الجدول ر م )

 اللغات عائلة (: نسب اإلجابات الصحيحة لكفايات تخصصات33الجدول رقم)

 النسبة العامة التخصص
 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي

 %56.15 %51.17 %44.83 %39.29 %47.22 %49.86 %46.03 %48.12 %47.56 اللغة اإلنجليزية وآدابها

 %48.52 اللغة االنجليزية التطبيقية
48.52% 

 
_____ 33.33% 48.99% 37.90% 41.18% 51.59% 57.41% 

 %56.93 %48.24 %42.62 %41.78 %45.35 %51.40 %46.32 %46.78 %46.48 الترجمة

 %62.00 _____ _____ _____ %64.20 %42.22 _____ %62.00 %62.00 عربي-انجليزي-الترجمة/الماني 

 %61.47 %40.75 %39.06 %31.38 %41.19 %54.47 %50.90 %39.32 %42.67 اللغة الفرنسية وا دابها

 %60.74 اللغة الفارسية وآدابها
60.74% 

 
_____ 44.44% 68.89% 44.44% 68.89% _____ _____ 

 %63.01 %60.48 %55.87 %56.30 %59.33 %63.69 _____ %60.16 %60.16 اللغة األلمانية وآدابها

 _____ %64.76 %53.33 %40.00 %63.33 %40.00 _____ %60.74 %60.74 اللغة الصينية وآدابها

 %52.49 %62.46 %56.88 %43.82 %55.74 %58.38 _____ %56.18 %56.18 اللغة االسبانية وادابها

 %60.00 %43.02 %38.58 %35.00 %39.04 %48.28 _____ %40.24 %40.24 اللغة االيطالية وادابها

 %80.00 %60.27 %63.70 %41.57 %60.53 %60.45 _____ %60.51 %60.51 اللغة التركية وادابها

 _____ %72.59 %62.22 %46.67 %65.33 _____ _____ %65.33 %65.33 اللغة الروسية وادابها

 _____ %69.27 %48.89 %33.71 %62.05 %41.57 _____ %56.23 %56.23 اللغة الكورية وادابها
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 الحماية المدنية   عائلة تخصصات .18

 نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(. الحماية المدنية والنسب المئوية وفقاً للمتغير اتعائلة لتخصصات  أعداد الطلبة المتقدمين( 

لا  أعل  عددد مدن الطلبدة المتقددمين ب إذ ،طالباً وطالبة( 24) الحماية المدنية عائلة الجامعية المستو  الد ي  الخاص بتخصصاتعدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة (34) ر م الجدوليظهر 

( طالبداً وطالبدةً بنسدبة 7)هندسدة االطفداء والحريد   %( للجامعدات الرسدمية، وبلدا  أ دل عددد مدن الطلبدة المتقددمين فدي تخصدص100( طالباً وطالبةً بنسبة مئوية )9) وار في تخصص إدارة الك

 %( للجامعات الرسمية.100مئوية )

 ئوية ألعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية(:النسب امل34الجدول رقم )

 الحامية املدنيةعائلة صصات خاملستوى الدقيق/ لت

 توزيا الطلبة التخصص

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

هندسة االطفاء 
 والحري 

 0 0 1 6 2 5 0 7 العدد

 %14.29 %85.71 %28.57 %71.43 %0.00 %100.00 النسبة المئوية
0.00% 0.00% 

 7 المجموع الكلي

 إدارة الكوار 

 0 1 3 5 1 8 0 9 العدد

 %0.00 %11.11 %33.33 %55.56 %11.11 %88.89 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 9 المجموع الكلي

االسعا  الطبي 
 المتخصص

 2 4 1 1 4 4 0 8 العدد

 %25.00 %50.00 %12.50 %12.50 %50.00 %50.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 8 المجموع الكلي
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 الحماية المدنية  عائلة لتخصصات النسبة العامة لإلجابات الصحيحة 

 (.35) هندسة االطفاء والحري  كما هو مبين في الجدول ر م %( في تخصص71.75و) %( في تخصص إدارة الكوار ،26.49الصحيحة تراوحت ما بين )إلجابات نسب االنتائ  أن أظهرت 
 

 الحامية املدنية عائلة (: نسب اإلجابات الصحيحة لكفايات تخصصات35الجدول رقم ) 

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 النسبة العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول نث أ ذكر خاصة رسمية

 %71.75 %71.75 هندسة االطفاء والحري 
 

 ـــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 62.22% 73.33% 47.78% 81.33%

 %26.49 %26.49 إدارة الكوار 
 

 ـــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ 37.78% 26.87% 24.00% 37.78% 25.07%

 %72.22 %63.13 %66.67 %22.73 %60.34 %61.45 ـــــــــــــــــــــ %60.89 %60.89 االسعا  الطبي المتخصص
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   علوم الطيران عائلة تخصصات .19

  االجتماعي، المعدل التراكمي(.)نوع الجامعة، النوع  والنسب المئوية وفقاً للمتغير ات عائلة علوم الطيرانأعداد الطلبة المتقدمين لتخصصات 

بلدا أعلد  عددد مدن الطلبدة المتقددمين فدي  إذ ،طالبداً ( 9) علدوم الطيدران عائلدة عدد الطلبدة الدذين تقددموا المتحدان الكفداءة الجامعيدة المسدتو  الدد ي  الخداص بتخصصدات(34) ر م يظهر الجدول

%( للجامعدات 100.00( طالبداً ً بنسدبة مئويدة )4)االسدعا   عات الرسمية، وبلا أ ل عدد من الطلبدة المتقددمين فدي تخصدص%( للجام100.00( طالباًً  بنسبة مئوية )5)علوم الطيران  تخصص

 الرسمية.

 (:النسب املئوية ألعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية34الجدول رقم ) 

 عائلة علوم الطريانصصات خاملستوى الدقيق/ لت

 الطلبةتوزيا  التخصص

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 

المرا بة والمالحة 
 الجوية

 1 3 0 0 0 4 0 4 العدد

 %25.00 %75.00 %0.00 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 4 المجموع الكلي

 علوم الطيران

 3 0 2 0 0 5 0 5 العدد

 %60.00 %0.00 %40.00 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 5 المجموع الكلي
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 علوم الطيران عائلة النسبة العامة لإلجابات الصحيحة لتخصصات  

 (.35كما هو مبين في الجدول ر م ) %( في تخصص علوم الطيران58.67و) ة ،المرا بة والمالحة الجوي %( في تخصص46.67)كانت إلجابات الصحيحة نسب اأظهرت النتائ  أن 
 

 الحامية املدنية عائلة (: نسب اإلجابات الصحيحة لكفايات تخصصات35الجدول رقم ) 

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 النسبة العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 %55.56 %43.70 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ %46.67 ــــــــــــــــ %46.67 %46.67 المرا بة والمالحة الجوية

 %62.22 ــــــــــــــــ %53.33 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ %58.67 ــــــــــــــــ %58.67 %58.67 علوم الطيران
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 الجزء الثاين

 تحليل نتائج اختبار الكفاءة الجامعية

 ،درجددة اتقددان"إلدد   وصددول الطالددب  نسددبة" أي درجددة القطدداخصصددات المسددتو  الددد ي  تددم اعتمدداد تاجددات الددتعلم والكفايددات فددي تملشددرات تحقدد  نخددالل توزيددا عالمددات الطلبددة علدد   مددن

 . ( درجة القطا لكل عائلة36، والجدول ر م )المحددة درجة القطامقارنة ما يل نتائ  اختبار الكفاءة لتم تح بناًء عل  النتائ  المتوفرةو

 لكل عائلة درجة القطع( :36رقم ) الجدول

 القطا درجة العائلة القطا درجة العائلة

 50 الطبية المساندةالعلوم الطبية وعائلة العلوم  40 عائلة الهندسة

 40 المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب عائلة علوم 40 واألعمال ريةاإلدا العلومعائلة 

 50 اللغاتعائلة  45 اآلدابعائلة 

 45 اإلجتماعية العلومعائلة  40 والطبيعية األساسية العلومعائلة 

 50 التربوية العلومعائلة  50 واآلثار السياحةعائلة 

 45 القانونعائلة  40 عائلة العلوم الزراعية

 50 الشريعةعائلة  45 العلوم الرياضيةعائلة 

 45 المدنية الحمايةعائلة  50 والبصريات البصرية الفنونعائلة 

 40 عائلة علوم الطيران 55 واإلعالم الصحافةعائلة 
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 عائلة الهندسة تحليل النتائ  المتعلقة التخصصات .1

 ( أن 37يتضح من الجدول ر م )( تخصصاً عل12عدد التخصصات المتقنة )( 36ماً أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة.) 

 عائلة الهندسة(: نسب تحقق كفايات كل تخصص من تخصصات  37الجدول رقم)

 التخصص
 نسبةاإلجابات
 الصحيحة

 الصحيحة اإلجابات نسبة
 مقارنة

 %40 القطا درجة ما
 التخصص

 نسبةاإلجابات
 الصحيحة

 الصحيحة اإلجابات نسبة
 قطاال درجة ما مقارنة

40% 

 غير متقن %36.06 تخصص هندسة التعدين غير متقن %39.50 تخصص الهندسة المدنية

 متقن %50.03 تخصص هندسة االوتوتروينكس متقن %44.96 تخصص هندسة انتاج وآالت

 غير متقن %34.77 تخصص هندسة المياه والبيئة متقن %54.03 تخصص هندسة العمارة / العمارة

 غير متقن %38.33 تخصص الهندسة الجيولوجية غير متقن %36.65 ميائيةتخصص الهندسة الكي

 غير متقن %36.17 تخصص هندسة شبكات الحاسوب
تخصص هندسة المساحة 

 والجيوماتكس
 غير متقن 33.86%

 غير متقن %35.34 تخصص هندسة النظم الصناعية
تخصص الهندسة الصيدالنية 

 الكيميائية
 متقن 40.65%

 غير متقن %38.18 تخصص هندسة الميكانيك والصيانة غير متقن %37.14 الصناعيةتخصص الهندسة 

 متقن %47.27 تخصص هندسة المساحة غير متقن %33.78 تخصص هندسة االتصاالت وااللكترونيات

 غير متقن %34.83 تخصص هندسة الطرق والجسور
تخصص الهندسة المدنية والبنية 

 التحتية
 غير متقن 37.60%

 غير متقن %35.28 ندسة الطا ةتخصص ه
تخصص هندسة التخطيط الحضري 

 والمدن
 متقن 44.44%

 متقن %40.67 تخصص هندسة القو  التحكم
تخصص هندسة اآلالت الحرارية 

 والهايدروليكية
 غير متقن 36.10%

 متقن %40.47 تخصص الهندسة الكهربائية/ الهندسة الكهربائية
تخصص الهندسة الميكانيكية/ 

 سة الميكانيكيةالهند
 غير متقن 32.03%
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 غير متقن %36.82 تخصص الهندسة الكهربائية/ هندسة القو  الكهربائية
تخصص الهندسة الميكانيكية / 

 الهندسة النووية
 متقن 43.82%

 غير متقن %37.33 تخصص الهندسة الكهربائية/ هندسة الميكاترونيكس
تخصص الهندسة الميكانيكية / 

 هندسة الطيران
 متقن 43.20%

 غير متقن %36.62 تخصص الهندسة الكهربائية/ هندسة االتصاالت
تخصص الهندسة الميكانيكية / نظم 

 التدفئة والتبريد
 غير متقن 28.56%

تخصص الهندسة الكهربائية/  هندسة االتصاالت 
 والحاسوب

 غير متقن 30.25%
تخصص الهندسة الميكانيكية / 

 هندسة المواد والتصنيا
 غير متقن 31.53%

 غير متقن %35.59 تخصص الهندسة الكهربائية/ هندسة الحاسوب
تخصص الهندسة الميكانيكية / 

 هندسة الطا ة المتجددة
 متقن 41.52%

 متقن %40.16 تخصص الهندسة الكهربائية/ هندسة اإللكترونيات

 

 غير متقن %37.23 تخصص هندسة الكهرباء / الهندسة الطبية

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

 ( أن 38يتضح من الجدول ر م ) (.10علماً أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة )( تخصصات 8)عدد التخصصات المتقنة 

 وتكنولوجيا املعلوماتالحاسوب   عائلة علوم (:نسب تحقق كفايات كل تخصص من تخصصات38الجدول رقم)

 نسبة اإلجابات الصحيحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة

 40مقارنة ما درجة القطا 

 متقن %41.55 الحاسوب / علم الحاسوب علم

 متقن %40.98 علم الحاسوب / الوسائط المتعددة

 متقن %47.22 علم الحاسوب / الرسم الحاسوبي

 غير متقن %39.03 علم الحاسوب /شبكات حاسوبية

 متقن %40.00 حوسبة نقالة  / تكنولوجيا المعلومات

 متقن %43.11 تكنولوجيا المعلومات /تكنولوجيا اإلنترنت وتطبيقاته

 متقن %47.77 تكنولوجيا المعلومات / أمن المعلومات والشبكات

 غير متقن %39.05 تكنولوجيا المعلومات / تكنولوجيا معلومات األعمال

 متقن %41.10 برمجيات / هندسة البرمجياتهندسة ال

 متقن %40.98 نظم المعلومات الحاسوبية / نظم المعلومات الحاسوبية

 40 درجة القطا

 

 



72|AQACHEI 

 الزراعية بتخصصات عائلة العلومتحليل النتائ  المتعلقة  .3

 ( أن 39يتضح من الجدول ر م )( 9عدد التخصصات المتقنة)(.10)ية في هذه العائلةالتخصصات الكل علماً أن عدد تتخصصا 

 الزراعية عائلة العلوم(:نسب تحقق كفايات كل تخصص من تخصصات 39الجدول رقم)

 الصحيحة نسبةاإلجابات التخصص
 الصحيحة اإلجابات نسبة

 40 القطا درجة ما مقارنة

 متقن %55.56  أراضي ومياه وبيئة تخصص

 متقن %51.75 تخصص إدارة المياه والبيئة

 متقن %58.04 اج النباتيتخصص اإلنت

 متقن %54.85 تخصص األنتاج النباتي و الو اية

 متقن %68.99 (تخصص علم وتكنولوجيا الغذاء )التغذية والتصنيا الغذائي

 متقن %57.73 تخصص تغذية اإلنسان والحميات

 متقنغير  %35.56 تخصص اال تصاد واإلرشاد الزراعي

 متقن %51.85 اال تصاد واالعمال الزراعية

 متقن %50.37 تخصص تنسي  الموا ا وانتاج األزهار

 متقن %69.30 تخصص اإلنتاج الحيواني

 40 القطا درجة
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 التربويةعائلة العلوم تحليل النتائ  المتعلقة بتخصصات  .4

 ( أن40يتضح من الجدول ر م ) ( تخصصا8عدد التخصصات المتقنة )(.9لعائلة )علماً أن عدد التخصصات الكلية في هذه ا ت 

 الرتبوية  عائلة العلوم (:نسب تحقق كفايات كل تخصص من تخصصات40الجدول رقم)

 نسبةاإلجابات الصحيحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة

 50مقارنة ما درجة القطا 

 متقن  %52.48 ص  معلم

 متقن %60.45 النفسي االرشاد

 متقن %55.98 النفس علم

 متقن %59.62 الفنية التربية

 متقن %54.18 مهنية تربية

 متقن %51.74 الخاصة التربية

 متقن %61.36 المبكرة الطفولة تربية/  الطفل تربية

 متقن %63.17 التعليم تكنولوجيا

 غير متقن %45.59 منزلي ا تصاد

 50 درجة القطا

 

 

 



74|AQACHEI 

 لمساندةالطبية والعلوم الطبية اعائلة العلوم تخصصات بتحليل النتائ  المتعلقة  .5

  (.16علماً أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة ) ت( تخصصا7عدد التخصصات المتقنة ) ( أن41ر م ) الجدوليتضح من 

 العلوم الطبية والعلوم الطبية املساندة عائلة (: نسب اإلجابات الصحيحة لكفايات تخصصات41الجدول رقم)

 التخصص
 نسبةاإلجابات
 الصحيحة

 الصحيحة اإلجابات نسبة

 %50 القطا درجة ما مقارنة
 التخصص

 نسبةاإلجابات
 الصحيحة

 الصحيحة اإلجابات نسبة

 %50 القطا درجة ما مقارنة

 متقن %65.00 االسعا  والطوارئ متقن %55.96 الصيدلة تخصص

 متقن %52.51 اطرا  صناعية واجهزة مساعدة متقن %59.61 تخصص دكتور صيدلة

 متقن %55.56 اإلدارة والسياسات الصحية متقن غير %44.37 التمري  تخصص

 غير متقن %42.22  بالة غير متقن %29.94 تكنولوجيا صناعة األسنان

 غير متقن %49.52 الطب والجراحة البيطرية غير متقن %43.60 المختبرات الطبية

 غير متقن %35.02 األحياء الد يقة غير متقن %43.17 العالج الوظيفي

 متقن %55.56 البصريات   غير متقن %47.56 عي العالج الطبي

 غير متقن %42.63 تكنولوجيا االشعة متقن %50.81 السما والنط 

 50 القطا درجة
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 العلوم اإلدارية واألعمالعائلة تحليل النتائ  المتعلقة بتخصصات  .6

 ( أن 42يتضح من الجدول ر م )( تخصصاً علماً أن عدد18عدد التخصصات المتقنة ) ( 20التخصصات الكلية في هذه العائلة.) 

 العلوم اإلدارية واألعامل  عائلة (:نسب تحقق كفايات كل تخصص من تخصصات42رقم )الجدول 

 التخصص
 نسبةاإلجابات
 الصحيحة

 مقارنة الصحيحة اإلجابات نسبة

 %40 القطا درجة ما
 التخصص

 نسبةاإلجابات
 الصحيحة

 مقارنة الصحيحة اإلجابات نسبة

 %40 القطا درجة ما

 متقن %70.41 األعمال والتجارة اإللكترونية متقن %40.98 المحاسبة

 متقن %56.68 نظم معلومات االعمال متقن %43.36 نظم المعلومات المحاسبية

 متقن %43.73 ادارة عامة متقن %54.23 محاسبة و انون األعمال

 متقن %49.52 نظم معلومات ادارية متقن %47.04 التسوي 

 متقن %45.04 علوم لوجستية متقن %49.07 التسوي  االلكتروني

 متقن %64.50 إدارة المستشفيات متقن %41.71 العلوم المالية والمصرفية

 متقن %52.87 ادارة المخاطر متقن %45.95 التمويل

 متقن %51.30 إدارة الموارد البشرية متقن %48.32 ا تصاد المال واألعمال

 غير متقن %38.38 إدارة الشحن والتخليص متقن %49.78 إدارة األعمال

 متقن %40.27 تخطيط وادارة المشاريا غير متقن %31.11 ادارة نظم وشبكات االعمال

 40 القطا درجة
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 القانون ات عائلةالنتائ  المتعلقة بتخصص تحليل .7

 ( أن عدد 43يتضح من الجدول ر م )( تخصص1التخصصات المتقنة ) واحد  ً  (.1 أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة )علما

 القانونعائلة   كفايات كل تخصص من تخصصات(: نسب تحقق 43الجدول رقم)

 نسبةاإلجابات الصحيحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة مقارنة

 45ما درجة القطا 

 متقن %49.06 القانون

 45 درجة القطا
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 األساسية والطبيعية العلوم عائلة لمتعلقة بتخصصاتالنتائ  اتحليل  .8

 ( أن 44يتضح من الجدول ر م )( تخصصا7عدد التخصصات المتقنة )(.11علماً أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة ) ت 

 الطبيعية و العلوم األساسيةعائلة (:نسب تحقق كفايات كل تخصص من تخصصات  44الجدول رقم)

 ابات الصحيحةنسبةاإلج التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة مقارنة

 40ما درجة القطا 

 غير متقن %36.00 الرياضيات

 غير متقن %31.85 الفيزياء

 متقن %59.56 الفيزياء الطبية والحيوية

 غير متقن %39.26 الكيمياء

 متقن %52.34 االحياء

 متقن %49.72 التكنولوجيا الحيوية

 متقن %57.62 علوم األر 

 متقن %48.88 تكنولوجيا نقل بحري 

 غير متقن %36.67 االحصاء

 متقن %60.32 نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

 متقن %41.95 تكنولوجيا الطا ة البديلة

 40 درجة القطا



78|AQACHEI 

 االجتماعيةالعلوم عائلة تحليل النتائ  المتعلقة بتخصصات  .9

 ( أن 45يتضح من الجدول ر م )(.5علماً أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة ) تخصصات( 5تخصصات المتقنة )عدد ال 

 العلوم االجتامعية عائلة (: نسب تحقق كفايات كل تخصص من تخصصات45الجدول رقم)

 نسبةاإلجابات الصحيحة التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 45مقارنة ما درجة القطا 

 متقن %83.82  اإلنحرا  والجريمة علم

 متقن %50.79  دراسات في التنمية

 متقن %47.98 العمل اإلجتماعي/الخدمة اإلجتماعية

 متقن %51.40 علم اإلجتماع

 متقن %53.01 علم اإلجتماع والخدمة اإلجتماعية

 45 درجة القطا

 

 

 

 

 

 

 

 



79|AQACHEI 

 اآلداب عائلة النتائ  المتعلقة بتخصصاتتحليل  .10

 ( أن 46يتضح من الجدول ر م ) (.7علماً أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة ) ت( تخصصا6التخصصات المتقنة )عدد 

 األدابعائلة (: نسب تحقق كفايات كل تخصص من تخصصات 46الجدول رقم)

 نسبة اإلجابات الصحيحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة

 45مقارنة ما درجة القطا 

 نغير متق %43.42 العربية وآدابها اللغة

 متقن %67.59 التاريخ

 متقن %46.62 الجغرافيا

 متقن %66.67 الفلسفة

 متقن %60.60 إدارة المكتبات والمعلومات

 متقن %60.23 العلوم السياسية

 متقن %68.89 العال ات الدولية والدراسات االستراتيجية

 45 درجة القطا

 

 

 

 

 



80|AQACHEI 

 الشريعة عائلة لنتائ  المتعلقة بتخصصاتتحليل ا .11

 (.10علماً أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة ) خصصات( ت9التخصصات المتقنة )( أن عدد 47ضح من الجدول ر م )يت 

 الرشيعة عائلة تسب تحقق كفايات كل تخصص من تخصصا(: ن47الجدول رقم)

 نسبة اإلجابات الصحيحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة

 50مقارنة ما درجة القطا 

 متقن %66.98 الدينأصول 

 متقن %60.87 الفقه واصوله

 متقن %60.88 الدعوة واالعالم االسالمي

 غير متقن %44.44 القراءات والدراسات القرآنية

 متقن %70.18 الدراسات االسالمية / التربية االسالمية

 متقن %70.16 الدراسات االسالمية األسرية

 متقن %56.53 االمامة والوعظ واالرشاد

 متقن %68.81 اال تصاد والمصار  االسالمية

 متقن %57.78 الشريعة

 متقن %69.95 المصار  اإلسالمية

 50 درجة القطا

 

 

 



81|AQACHEI 

 الصحافة اإلعالم عائلة لمتعلقة بتخصصاتتحليل النتائ  ا .12

 ( أن عدد 48يتضح من الجدول ر م ) (.5هذه العائلة ) علماً أن عدد التخصصات الكلية في تخصصين( 2) التخصصات المتقنة 

 الصحافة واإلعالم عائلة تسب تحقق كفايات كل تخصص من تخصصا(: ن48الجدول رقم)

 نسبة اإلجابات الصحيحة التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 55مقارنة ما درجة القطا 

 متقن %60.89 الصحافة

 غير متقن %53.61 الصحافة واإلعالم

 نمتق %71.11  اإلذاعة والتلفزيون

 غير متقن %50.98 العال ات العامة واإلعالن

 غير متقن  %43.58  اإلعالم وتكنولوجيا االتصال

 55 درجة القطا

 

 

 

 

 

 

 



82|AQACHEI 

 عائلة العلوم الرياضية لنتائ  المتعلقة بتخصصاتتحليل ا .13

 ( أن 49يتضح من الجدول ر م )( تخصصات3عدد التخصصات المتقنة ) (.3هذه العائلة ) علماً أن عدد التخصصات الكلية في 

 عائلة العلوم الرياضية (: نسب تحقق كفايات كل تخصص من تخصصات49الجدول رقم)

 نسبة اإلجابات الصحيحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة

 45مقارنة ما درجة القطا 

 متقن %49.54 الرياضية / التربية البدنية التربية

 متقن %66.91 التأهيل الرياضي

 متقن %61.59 التدريب الرياضياالدارة و

 45 درجة القطا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83|AQACHEI 

 والسياحة اآلثارعائلة تحليل النتائ  المتعلقة بتخصصات  .14

 ( أن عدد 50يتضح من الجدول ر م )( تخصصات4التخصصات المتقنة ) ( 6علماً أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة.) 

 والسياحة اآلثار عائلة ن تخصصات(: نسب تحقق كفايات كل تخصص م50الجدول رقم)

 نسبة اإلجابات الصحيحة التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 50مقارنة ما درجة القطا 

 غير متقن %44.69 األثار

 غير متقن %37.78 األثار والسياحة

 متقن %56.51 اإلدارة السياحية

 متقن %61.23 األنثروبولوجيا الثقافية والعضوية

 متقن %61.39 د التراثية وإدارتهاصيانة الموار

 متقن %60.74 اإلدارة الفند ية

 50 درجة القطا

 

 

 

 

 



84|AQACHEI 

 والبصرياتالفنون البصرية  عائلة تحليل النتائ  المتعلقة بتخصصات .15

 ( أن عدد 51يتضح من الجدول ر م )( تخصصات8التخصصات المتقنة ) ( 8علماً أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة.) 

 والبرصياتالفنون البرصية  عائلة (: نسب تحقق كفايات كل تخصص من تخصصات51دول رقم)الج

 نسبة اإلجابات الصحيحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة

 50مقارنة ما درجة القطا 

 متقن %59.62 التصميم الجرافيكي

 متقن %65.09 التصميم الداخلي

 متقن %64.42 الوسائط المتعددة

 متقن %51.56 واالخراجالتمثيل 

 متقن %70.16 الموسيق 

 متقن %57.59 الفنون التشكيلية

 متقن %60.84 التصميم والتواصل البصري

 متقن %66.67 تكنولوجيا الفن

 50 درجة القطا

 

 

 

 

 



85|AQACHEI 

 اللغات عائلة بتخصصاتتحليل النتائ  المتعلقة  .16

 ( أن عدد 52يتضح من الجدول ر م )( 8التخصصات المتقنة )(.13علماً أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة )خصصاً ت 

 اللغات عائلة (: نسب تحقق كفايات كل تخصص من تخصصات52الجدول رقم)

 نسبة اإلجابات الصحيحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة

 50مقارنة ما درجة القطا 

 غير متقن %47.56 اإلنجليزية وآدابها اللغة

 غير متقن %48.52 ة التطبيقيةاللغة االنجليزي

 غير متقن %46.48 الترجمة

 متقن %62.00 عربي-انجليزي-الترجمة/الماني 

 غير متقن %42.67  اللغة الفرنسية وا دابها

 متقن %60.74 اللغة الفارسية وآدابها

 متقن %60.16 اللغة األلمانية وآدابها

 متقن %60.74 اللغة الصينية وآدابها

 متقن %56.18 بانية وادابهااللغة االس

 غير متقن %40.24 اللغة االيطالية وادابها

 متقن %60.51 اللغة التركية وادابها

 متقن %65.33 اللغة الروسية وادابها

 متقن %56.23  اللغة الكورية وادابها

 50                                                         درجة القطا
 



86|AQACHEI 

 الحماية المدنية عائلة لمتعلقة بتخصصاتائ  اتحليل النت .17

 ( أن عدد 53يتضح من الجدول ر م )(.3علماً أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة ) تخصصين (2) التخصصات المتقنة 

 الحامية املدنية  عائلة (:نسب تحقق كفايات كل تخصص من تخصصات53رقم) الجدول

 الصحيحة اإلجابات نسبة التخصص
 الصحيحة اإلجابات ةنسب

 45 القطا درجة ما مقارنة

 هندسة االطفاء والحري 
71.75% 

 متقن

 إدارة الكوار 
26.49% 

 غير متقن

 االسعا  الطبي المتخصص
60.89% 

 متقن

 45 القطا درجة

 

 

 

 



87|AQACHEI 

 علوم الطيران عائلة لمتعلقة بتخصصاتتحليل النتائ  ا .18

 ( أن عدد 53يتضح من الجدول ر م )(.2علماً أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة ) تخصصين (2) متقنةالتخصصات ال 

 عائلة علوم الطريان (:نسب تحقق كفايات كل تخصص من تخصصات53الجدول رقم)

 الصحيحة اإلجابات نسبة التخصص
 الصحيحة اإلجابات نسبة

 40 القطا درجة ما مقارنة

 المرا بة والمالحة الجوية
46.67% 

 متقن

 طيرانعلوم ال
58.67% 

 متقن

 40 القطا درجة

 


