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 ملخص التقرير

في جميع الجامعات الرسمية والخاصة في  2016/2017المستوى الدقيق للعام الدراسي -امتحان الكفاءة الجامعية ُعقد
إلى الوقوف على جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي  يهدفامتحان الكفاءة الجامعية  نإ إذ ،2017(/20/4-8الفترة )

 /2016لعام الجامعي لوالخاصة  الرسميةمن الجامعات  تخّرجهم المتوّقعوقد بلغ عدد الطلبة  األردنية ومخرجات برامجها،
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 مئويةبنسبة  طالبًا وطالبة (46640ما مجموعه) وقد تقدم لالمتحانطالبًا وطالبة  (49345ما مجموعه ) 2017
إلزام جميع الطلبة الخريجين بالتقدم المتحان الكفاءة الجامعية نظرا لصدور قرار مجلس التعليم العالي تم  إذ(. 94.5%)

طبق امتحان الكفاءة الجامعية للمستوى الدقيق  إذ. تخّرجهم المتوّقعيقضي بإلزامية امتحان الكفاءة الجامعية لجميع الطلبة 
( يبين اعداد الطلبة وتوزيعهم 1والجدول رقم ). األكاديميةوالخاصة، وعلى جميع التخصصات  في جميع الجامعات الرسمية

 ونوع القبول(. المعدل التراكمي ونوع الجامعة والنوع االجتماعي حسب المتغيرات )
 

 تقدموا الذينالطلبة  أعداد( النسب المئوية لتوزيع 1جدول رقم )

 ، نوع القبول (يالمعدل التراكم ،النوع االجتماعي، نوع الجامعة (المتحان الكفاءة الجامعية حسب متغيرات 

 المجموع العدد النسب المئوية تصنييف المتغيرات المتغيرات

 النوع االجتماعي
 ذكر

43% 19947 

46640 

 أنثى
57% 26693 

 نوع الجامعة
 رسمية

74% 34565 

 خاصة
26% 12075 

 المعدل التراكمي

 مقبول
39% 18104 

 جيد
34% 15992 

 جيدا جدا
20% 9494 

 ممتاز
6% 2950 

نوع القبول في 
 الجامعات الرسمية

 عادي
62% 21317 

34565 
 يمواز

38% 13248 

 
بغغًا وطالبغغة مغغن ( طال46640)  األكاديميغغةتقغغدموا المتحغغان الكفغغاءة الجامعيغة وفقغغًا لعواجغغ  البغغرام   الغغنينبلغغ عغغدد الطلبغغة      

( 26693)اإلنغا (، بينمغا بلغغ عغدد %43( بنسغبة مئويغة )19947بلغغ عغدد الغن)ور) إذجميع الجامعات الرسمية  والخاصة ، 
عغات ( وعغدد الطلبغة فغي الجام%74( بنسبة مئويغة )34565(، و)ان عدد الطلبة في الجامعات الرسمية )%57بنسبة مئوية )

( جيغد، 15992( مقبغول، و )18104(، و)ان توزيعهم حسب فئات المعغدل التراكمغي )%26مئوية ) ( بنسبة12075الخاصة)
   العغغغاد  وم( طالبغغغًا وطالبغغغًة ممغغغن يلتحقغغغون بالبرنغغغا21317( ممتغغغاز، وتقغغغدم لالمتحغغغان )2950( جيغغغد جغغغدًا، و)9494و )
 .وغيرها من البرام  األخرى  مواز  رنام  البال( طالبًا وطالبًة ممن يلتحقون ب13248)
 
 شكال البيانية التالية توضح ذلك:واأل 
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43%

57% ذكر

انثى

غير النوع المستوى العام حسب مت-النسب المئوية ألعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية(:1)الشكل

74%

26%

جامعات رسمية

جامعات خاصة

حسب المستوى العام-النسب المئوية ألعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية(:2)الشكل رقم
متغير الجامعة
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 لجامعيةانتائج امتحان الكفاءة ل وفيما يلي نعرض النتائج في جزأين األول يتناول المؤشرات األولية 
بار اختتحليل نتائج ، والثاني يتناول 2017 /2016الجامعي   من العامالثاني الدقيق للفصل المستوى 

 المستوى الدقيق. الكفاءة الجامعية

 

 

39%

34%

21%

6%

مقبول

جيد

جيد جدا  

ممتاز

لمعدل المستوى العام حسب متغير ا-النسب المئوية ألعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية(: 3)الشكل رقم 
التراكمي

62%

38%

ام حسب المستوى الع-النسب المئوية ألعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية(:4)الشكل
متغير نوع القبول في الجامعات الرسمية 

عادي

موازي وغير ذلك
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 الجزء األول
عام من الالثاني  للفصل الدراسي  الدقيقالمستوى  -الكفاءة الجامعية امتحاننتائج ل األوليةالمؤشرات  

 الجامعي
2016/2017 

 مقدمة:

إلدددل الوقدددو  دلدددل جدددوسة م رجدددات مؤعسدددات التعلدددي  العدددالي المسدددتوى الددددقيق الكفددداءة الجامعيدددة  امتحدددانيهدددد  
 دلدل رعد  ال  د  القدائمين سداددالضدع  فيهدا، ممدا     جواندبالقوة و  جوانباألرسنية وم رجات برامجها، والوقو  دلل 

تعزيددز الضددع  و  جوانددبفددي معالجددة  وضددمان جوستهددا هيئددة ادتمدداس مؤعسددات التعلددي  العدداليوالسياعددات لالتعدداون مدد  
 فددي ساءهمنحد  شدهاسة تو دق أ وأالكفداءة الجامعيدة إلدل الحكد  دلدل أساء ال الدب  امتحدان، إذ ال يهدد  ة فيهداقدو ال جواندب
  .المتحانهذا ا

أكثر من كون  اختبدارا  تحصديليا   (Competency- Based Test)مبني دلل أعاس قياس الكفا ات  المتحاناف
(Achievement Test) وت  التأكد من مدى  ،واختبر بها ، قيس معار  وحقائق ونظريات ت  تعلمها من قبل ال الب

  .تحققها

 األكاديمية بالتخصصاتالتعلم الخاصة  وكفايات نتاجات :(level-Micro)الدقيقالمستوى 

 ضددمن كتسددبها ال لبددة  أنلددتعل  التددي يتوقدد  ل كفا دداتالو  نتاجدداتال جميدد دلددل فددي هددذا المسددتوى  المتحددانا شددمل 
 وفي ما يلي عيت   درض تفصيل لهذه الت صصات تبعا  للعائالت التي تنتمي لها:، األكاس ميةت صصاته  

 برامج الهندسة تخصصات   .1
اشتمل كل امتحدان  إذ من نوع االختيار من متعدس،دشوائية  موضوعية  اتفقر  مجمودة امتحان دللكل شتمل  

فرعيددة عمعرفددة، ات الكفا ددمددن ال مجموددد  األحيددانتحتهددا فددي لعدد   إندددر الرئيسددية والتددي كفا ددات دلددل مجمودددة مددن ال
 , وفي ما يلي تفصيل لكل ت صص دلل حدا:واتجاه، ومهارة(

 تخصص الهندسة المعمارية .أ
ا بهصذالخصا   المتحصانا، إذ تضصمن الخاصة بتخصصص الهندسصة المعماريصةالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

خمص  لص  موزعصة ع( فقرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعه ) التخصص

ً أ( كفاية15) خمسة عشر ، والتي تتضمنرئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(5)  .ونتاجاً فرعيا

 

 

 العمارةهندسة تخصص  .ب
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ا بهصذالخصا   المتحصانا، إذ تضصمن الخاصة بتخصصص الهندسصة المعماريصةالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 .( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد40ما مجموعه ) التخصص

 ائيةيالهندسة الكيمتخصص  .ت

هصذا بالخصا   المتحصانا، إذ تضصمن الهندسصة الكيميائيصة الخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 أربصع، موزعصة علص  موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد( فقصرة اختباريصة 40مصا مجموعصه ) التخصص

 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات ال مجاالً ( 14عشرة )

 الهندسة المدنيةتخصص  .ث

بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن دنيصصةالخاصصصة بتخصصصص الهندسصصة المالكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

ثصالث ( فقصرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، موزعصة علص  40ما مجموعه ) التخصص

 اً فرعياً.ونتاجأ( كفاية 26) ست وعشرين، والتي تتضمنرئيسيةمن الكفايات والنتاجات ال مجاالً ( 13) عشرة 

 تخصص هندسة الحاسوب  .ج
بهصذا الخصا   المتحصانا، إذ تضصمن الخاصصة بتخصصص هندسصة الحاسصوبالكفايصات والنتاجصات  تتضمن جميصع

ة  عشر ثماني( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة على40ما مجموعه ) التخصص

 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االً مج(18)

 هندسة الكهرباءتخصص  .ح
بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن هندسصصة الكهربصصاءالخاصصصة بتخصصصص الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

 ثمصانيعلص  ( فقرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، موزعصة 40ما مجموعه ) التخصص

 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات ال (مجاالت8)

 هندسة القوى الكهربائية تخصص  .خ
  الخصا المتحصانا، إذ تضصمن القصوى الكهربائيصةهندسة الخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 .( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد40ما مجموعه ) التخصص بهذا

 

 
 

 الهندسة الصناعية تخصص  .د
الخصا   المتحصاناإذ تضصمن  الهندسصة الصصناعية الخاصصة بتخصصص الكفايصات والنتاجصات  تتضمن جميع

 ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار مصن متعصدد، موزعصة علص 40ما مجموعه ) بهذا التخصص

 رئيسية.من الكفايات والنتاجات الاالً مج(18عشرة  ) ثماني
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 تخصص الهندسة الميكانيكية .ذ
هصذا بالخصا   المتحصانا، إذ تضصمن يكيصةكانالخاصة بتخصص الهندسة الميالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

( 9) تسصع( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعصة علص  75ما مجموعه ) التخصص
ً أ( كفاية 14) ة عشرأربع ، والتي تتضمنرئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال  .ونتاجاً فرعيا

 هندسة الميكاترونيك تخصص  .ر
 الخصا  المتحصانا، إذ تضصمن كصاترونيك الخاصة بتخصصص الهندسصة الميالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 تسصع( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعصة علص  40ما مجموعه ) بهذا التخصص

 ياً.ونتاجاً فرعأ( كفاية 13) عشر ثالثة ، والتي تتضمنرئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال( 9)

 هندسة اإللكترونياتتخصص  .ز
هذا بالخا   المتحانا، إذ تضمن الخاصة بتخصص هندسة اإللكترونيات الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

مجصالين ( فقرة اختبارية موضوعية من نصوع االختيصار مصن متعصدد، موزعصة علص  40ما مجموعه ) التخصص

 نتاجاً فرعياً. وأ ات( كفاي7) سبعة ، والتي تتضمنرئيسيةمن الكفايات والنتاجات ال (2)

 هندسة اإلتصاالتتخصص  .س
الخصا   المتحصاناإذ تضصمن  هندسصة اإلتصصاالت الخاصصة بتخصصص الكفايصات والنتاجصات  تتضمن جميع

 ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار مصن متعصدد، موزعصة علص 40ما مجموعه ) بهذا التخصص

 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االتمج(5خم  )

 وحاسوبهندسة اتصاالت تخصص  .ش
 المتحصاناإذ تضصمن   وحاسصوبهندسة اإلتصصاالت الخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 .( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد40ما مجموعه ) بهذا التخصصالخا  
 هندسة الصيدالنية والكيميائيةالتخصص  . 

 حصانالمتاإذ تضمن  والكيميائية هندسة اإلتصاالت الخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 .( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد40ما مجموعه ) بهذا التخصصالخا  
 

 تخصص الهندسة الطبية .ض
بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن طبيصصةالخاصصصة بتخصصصص الهندسصصة الالكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

( 7) سصبع( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعصة علص  40ما مجموعه ) التخصص
 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال

 الطيرانهندسة تخصص  .ط
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بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن الطيصصرانهندسصصة الخاصصصة بتخصصصص الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

تسصصع علصص  ( فقصصرة اختباريصة موضصصوعية مصصن نصوع االختيصصار مصن متعصصدد، موزعصة 40مصصا مجموعصه ) التخصصص

 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االً مج( 19عشرة )

 والجسور هندسة الطرقتخصص  .ظ
الخصا   المتحصانا، إذ تضصمن هندسة الطرق والجسصورالخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 تسصععلص  ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعصة 40ما مجموعه ) بهذا التخصص

 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االتمج( 9)

 هندسة الطاقة تخصص  .ع
بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن هندسصصة الطاقصصةالخاصصصة بتخصصصص الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

 (3) ثالثعل  ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة 40ما مجموعه ) التخصص
 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االتمج

 هندسة التعدين والمعادن تخصص  .غ
ا  الخص المتحصانا، إذ تضمن هندسة التعدين والمعادن الخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 سصبععلص  ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعصة 40ما مجموعه ) بهذا التخصص

 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االتمج( 7)

 هندسة انظمة حاسبات وشبكات تخصص  .ف
 المتحصانا، إذ تضصمن  هندسة انظمصة حاسصبات وشصبكاتالخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 .( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد40ما مجموعه ) بهذا التخصصالخا  

 

 

 هندسة السيارات تخصص  .ق
بهصذا الخصا   المتحصانا، إذ تضصمن هندسصة السصياراتالخاصصة بتخصصص الكفايصات والنتاجصات  تتضمن جميصع

 (4) أربصععل  ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة 40ما مجموعه ) التخصص
 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االتمج
 هندسة البيئة تخصص  .ك

بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن هندسصصة البيئصصةالخاصصصة بتخصصصص الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

( 5) خم عل  ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة 40ما مجموعه ) التخصص
 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االتمج

 الهندسة الجيولوجية تخصص  .ل



11 | AQACHEI 

ذا بهصالخصا   المتحصانا، إذ تضمن الهندسة الجيولوجيةالخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

( 7) سصبععلص  ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعصة 40ما مجموعه ) التخصص
 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االتمج

 هندسة المساحة تخصص  .م
بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن هندسصصة المسصصاحةالخاصصصة بتخصصصص الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

( 6) سصتعلص  ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعصة 40ما مجموعه ) التخصص
 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االتمج

 الهندسة النووية تخصص  .ن
بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن الهندسصصة النوويصصةالخاصصصة بتخصصصص الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

 .( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد40ما مجموعه ) التخصص

 الهندسة الحرارية والهيدروليكية تخصص  .ه
 حصانالمتا، إذ تضصمن الهندسصة الحراريصة والهيدروليكيصةالخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  جميعتتضمن 

( فقرة اختبارية موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، موزعصة 40ما مجموعه ) بهذا التخصصالخا  

 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االً مج( 16عشرة )ست عل  

 

 

 وتكنولوجيا المعلوماتالحاسوبية تخصصات لا .2
تحصان اشصتمل كصل ام إذمن نوع االختيار من متعصدد،عشوائية  موضوعية  اتفقر مجموعة عل  امتحانكل شتمل ي

   وفي ما يلي تفصيل لكل تخصص عل  حدا:رئيسيةالكفايات مجموعة من ال عل 

 هندسة البرمجياتتخصص  .أ
بهصذا الخصا   المتحصانا، إذ تضصمن البرمجيصاتالخاصة بتخصصص هندسصة الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

تسصصع موزعصة علصص  ( فقصصرة اختباريصة موضصصوعية مصصن نصوع االختيصصار مصن متعصصدد، 75مصصا مجموعصه ) التخصصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(9)

 أمن وحماية الشبكات والمعلوماتتخصص  .ب

 انالمتحصا، إذ تضمن الشبكات والمعلوماتبتخصص أمن وحماية الخاصة الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

( فقرة اختبارية موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، موزعصة 75ما مجموعه ) بهذا التخصصالخا  

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(5) خم  عل 

 اإلداريةنظم المعلومات تخصص  .ت
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  الخصا المتحصانا، إذ تضصمن اإلداريصةنظم المعلومصات الخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 سصبع ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعصة علص 75ما مجموعه ) بهذا التخصص

 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات ال االتمج(7)

 تخصص علم الحاسوب .ث
بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن الخاصصصة بتخصصصص علصصم الحاسصصوبالكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

( 6سصت )( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعصة علص  75ما مجموعه ) التخصص
 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االتمج

 نظم المعلومات الحاسوبيةتخصص  .ج
ا  الخ المتحانا، إذ تضمن نظم المعلومات الحاسوبيةالخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 تسصع( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعصة علص  75ما مجموعه ) بهذا التخصص

 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات المجاالت (9)

 
 

 الرسم الحاسوبيتخصص  .ح
بهصذا الخصا   المتحصانا، إذ تضصمن الرسصم الحاسصوبيالخاصصة بتخصصص الكفايصات والنتاجصات  تتضمن جميصع

خمص  ( فقرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، موزعصة علص  40ما مجموعه ) التخصص

 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات المجاالت (5)

 الوسائط المتعددةتخصص  .خ
 بهصذاالخصا   المتحصانا، إذ تضصمن الوسصائط المتعصددةالخاصصة بتخصصص الكفايصات والنتاجصات  تتضمن جميع

خمص  ( فقرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، موزعصة علص  40ما مجموعه ) التخصص

 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات المجاالت (5)

 شبكات الحاسوبتخصص  .د
بهصذا الخصا   المتحصانا، إذ تضصمن شصبكات الحاسصوبالخاصصة بتخصصص الكفايات والنتاجصات  تتضمن جميع

 ثمصان( فقصرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، موزعصة علص  40مصا مجموعصه ) التخصص

 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات المجاالت (8)

 اإلنترنتتكنولوجيا تخصص  .ذ
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ذا بهصالخصا   المتحصانا، إذ تضصمن اإلنترنتتكنولوجيا الخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

خمص  ( فقرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، موزعصة علص  40ما مجموعه ) التخصص

 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات المجاالت (5)

 برامج الزراعة تخصصات  .3
تحصان اشصتمل كصل ام إذمن نوع االختيار من متعصدد،عشوائية  موضوعية  اتفقر مجموعة عل  امتحانكل شتمل ي

 وفي ما يلي تفصيل لكل تخصص عل  حدا:  رئيسيةالكفايات مجموعة من ال عل 

 تخصص التربة والمياه والبيئة .أ
بهصذا   الخا المتحانا، إذ تضمن الخاصة بتخصص التربة والمياه والبيئةالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 ثمصانيموزعصة علص  ( فقرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعه ) التخصص

 .رئيسيةالكفايات والنتاجات ال مجاالت من(8)

 

 

 النباتي نتاجتخصص اإل .ب

بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن النبصصاتي نتصصاجاإلالخاصصصة بتخصصصص الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

( 7) سصبع( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعصة علص  40ما مجموعه ) التخصص
 .رئيسيةوالنتاجات المجاالت من الكفايات 

 وقاية النباتتخصص  .ت

بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن وقايصصة النبصصاتالخاصصصة بتخصصصص الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

( 5) خم ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة عل  40ما مجموعه ) التخصص
 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات ال االتمج

 الحيواني نتاجاإلتخصص  .ث
 بهصذاالخصا   المتحصانا، إذ تضصمن الحيصواني نتصاجالخاصصة بتخصصص اإلالكفايصات والنتاجصات  تتضمن جميصع

( 6سصت )( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعصة علص  40ما مجموعه ) التخصص
 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االتمج

 االقتصاد الزراعيتخصص  .ج
 بهصذاالخصا   المتحصانا، إذ تضصمن االقتصصاد الزراعصيالخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

تسصصع علصص  ( فقصصرة اختباريصة موضصصوعية مصصن نصوع االختيصصار مصن متعصصدد، موزعصة 40مصصا مجموعصه ) التخصصص

 .رئيسيةالكفايات والنتاجات ال منمجاالت (9)

 والحميات اإلنسانتغذية تخصص  .ح
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 المتحصصانا، إذ تضصصمن والحميصصات اإلنسصصانتغذيصصة  الخاصصصة بتخصصصص الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

( فقصصرة اختباريصصة موضصصوعية مصصن نصصوع االختيصصار مصصن متعصصدد، 40مصصا مجموعصصه ) بهصصذا التخصصصصالخصصا  

 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال (2مجالين )موزعة عل  

 تخصص علم وتكنولوجيا الغذاء .خ
 الخصا  المتحصانا، إذ تضصمن علصم وتكنولوجيصا الغصذاءالخاصصة بتخصصص الكفايات والنتاجصات  تتضمن جميع

 سصبع( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعصة علص  40ما مجموعه ) بهذا التخصص

 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االتمج( 7)

 
 

 األزهار إنتاجتنسيق المواقع وتخصص  .د
 نالمتحصاا، إذ تضصمن األزهصار إنتصاجتنسصيق المواقصع والخاصصة بتخصصص الكفايصات والنتاجصات  تتضمن جميع

( فقرة اختبارية موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، موزعصة 40ما مجموعه ) بهذا التخصصالخا  

 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االتمج( 4)أربععل  

 برامج التربية تخصصات  .4
 حصانامتاشصتمل كصل  إذمن نوع االختيار من متعصدد،عشوائية  موضوعية  اتفقر مجموعة عل  امتحانكل شتمل ي

عرفصة، فرعيصة )مات الكفايصمصن ال مجموعصه األحيصانفصي بعص   تحتهصا إنصدرجوالتصي  رئيسصيةالكفايات عل  مجموعة من ال

   وفي ما يلي تفصيل لكل تخصص عل  حدا:واتجاه، ومهارة(

 تخصص علم النف  .أ
 بهذا التخصصالخا   المتحانا، إذ تضمن الخاصة بتخصص علم النف الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

مجصاالت ( 5خمص  )( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعصة علص  40ما مجموعه )

 ونتاجاً فرعياً.أ( كفاية 13) ثالثة عشر ، والتي تتضمنرئيسيةمن الكفايات والنتاجات ال

 رشاد النفسياإلتخصص  .ب

بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن اإلرشصصاد النفسصصيالخاصصصة بتخصصصص الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

( 6) سصتفقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعصة علص   (40)ما مجموعه  التخصص
 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال

 التربية الخاصةتخصص  .ت

بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن الخاصصصة بتخصصصص التربيصصة الخاصصصةالكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

 اثني عشر( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة عل  40ما مجموعه ) التخصص

 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االً مج( 12)
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 مهنيةتخصص التربية ال .ث
بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن الخاصصصة بتخصصصص التربيصصة المهنيصصةالكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

 (4) أربصع( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة عل  40ما مجموعه ) التخصص
 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االتمج
 

 تكنولوجيا التعليمتخصص  .ج
ا بهصذالخصا   المتحصانا، إذ تضصمن الخاصصة بتخصصص تكنولوجيصا التعلصيمالكفايصات والنتاجصات  تتضمن جميع

مجصالين ( فقرة اختبارية موضوعية من نصوع االختيصار مصن متعصدد، موزعصة علص  40ما مجموعه ) التخصص

 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال (2)

 رياض األطفالتخصص  .ح
بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن بتخصصصص ريصصاض األطفصصال الخاصصصةالكفايصصات والنتاجصصات ع تتضصصمن جميصص

( 5خم  )( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة عل  40ما مجموعه ) التخصص
 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االتمج
 معلم صفتخصص  .خ

بهصصصذا الخصصصا   المتحصصصانا، إذ تضصصصمن الخاصصصصة بتخصصصصص معلصصصم صصصصفالكفايصصصات والنتاجصصصات  تتضصصصمن جميصصصع

( 7سصبع )( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعصة علص  40ما مجموعه ) التخصص
 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االتمج
 اقتصاد منزليتخصص  .د

بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن الخاصصصة بتخصصصص اقتصصصاد منزلصصيالكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

( 4سصبع )( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعصة علص  40ما مجموعه ) التخصص
 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االتمج

 التربية الفنيةتخصص  .ذ
بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن التربيصصة الفنيصصةالخاصصصة بتخصصصص الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

 .اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد( فقرة 40ما مجموعه ) التخصص
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  دةنابرامج الطب والعلوم الطبية المستخصصات  .5
 انامتحصاشصتمل كصل  إذمن نوع االختيار مصن متعصدد،عشوائية  موضوعية  اتفقر مجموعة عل  امتحانكل شتمل ي

 فرعيصصةات الكفايصصمصصن ال مجموعصصه األحيصصانفصصي بعصص   تحتهصصا إنصصدرجوالتصصي  رئيسصصيةالكفايصصات مجموعصصة مصصن ال علصص 

   وفي ما يلي تفصيل لكل تخصص عل  حدا:)معرفة، واتجاه، ومهارة(

 تخصص الطب .أ
مصا  بهصذا التخصصصالخصا   المتحانا، إذ تضمن الخاصة بتخصص الطبجميع الكفايات والنتاجات  تضمنت

 .وضوعية من نوع االختيار من متعدد( فقرة اختبارية م40مجموعه )

 نااألسنطب تخصص  .ب

بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن أنطصصب األسصصنالخاصصصة بتخصصصص جميصصع الكفايصصات والنتاجصصات  تضصصمنت

 .ضوعية من نوع االختيار من متعدد( فقرة اختبارية مو40ما مجموعه ) التخصص
 والسياسات الصحية  دارةاإلتخصص 

 االمتحصصان، إذ تضصصمن والسياسصصات الصصصحية  دارةاإلالخاصصصة بتخصصصص جميصصع الكفايصصات والنتاجصصات  تضصصمنت

 .( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد40ما مجموعه ) بهذا التخصصالخا  

 القبالةتخصص  .ت

ا مص بهصذا التخصصصالخصا   االمتحان، إذ تضمن القبالةالخاصة بتخصص جميع الكفايات والنتاجات  تضمنت

 .من نوع االختيار من متعدد( فقرة اختبارية موضوعية 40مجموعه )

 دكتور صيدلةتخصص  .ث

بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن دكتصصور الصصصيدلةالخاصصصة بتخصصصص جميصصع الكفايصصات والنتاجصصات  تضصصمنت

خمص  ( فقرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، موزعصة علص  40ما مجموعه ) التخصص

 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات ال االتمج(5)

 تخصص الصيدلة .ج
 بهصذا التخصصصالخصا   المتحصانا، إذ تضصمن الصيدلةالخاصة بتخصص جميع الكفايات والنتاجات  تضمنت

 مصن االتمج(6) ست ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة عل 40ما مجموعه )

 رئيسية.الكفايات والنتاجات ال
 
 

 التمري تخصص  .ح
 بهذا التخصصصالخا   المتحانا، إذ تضمن التمري الخاصة بتخصص جميع الكفايات والنتاجات  تضمنت

ن ممجاالت (3) ثالث ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة عل 40ما مجموعه )

 .رئيسيةالكفايات والنتاجات ال
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 علوم السمع والنطقتخصص  .خ
ا بهصذالخصا   المتحصانا، إذ تضمن علوم السمع والنطقالخاصة بتخصص جميع الكفايات والنتاجات  تضمنت

( 7) سصبع( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعصة علص  40ما مجموعه ) التخصص
 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االتمج

 ناتكنولوجيا األسنتخصص  .د
ا بهصذالخصا   المتحصانا، إذ تضصمن ناتكنولوجيصا األسصنالخاصة بتخصصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

( 5خم  )( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة عل  40ما مجموعه ) التخصص
 ونتاجاً فرعياً.أ( كفاية 11) إحدى عشر ، والتي تتضمنرئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال

  المساندةتخصص األطراف االصطناعية واألجهزة  .ذ
، إذ تضصصمن المسصصاندةاألطصصراف الصصصناعية واألجهصصزة الخاصصصة بتخصصصص الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

د، ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيصار مصن متعصد40ما مجموعه ) بهذا التخصصالخا   المتحانا

 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االً مج( 12) اثني عشرموزعة عل  

 العالج الوظيفيتخصص  .ر
بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن الخاصصصة بتخصصصص العصصالج الصصوظيفيالكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

( 5خم  )( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة عل  40ما مجموعه ) التخصص
 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االتمج

 )الفيزيائي( العالج الطبيعيتخصص  .ز
بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن العصصالج الطبيعصصيالخاصصصة بتخصصصص الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

( 7) سصبع( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعصة علص  40ما مجموعه ) التخصص
 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االتمج
 

 األشعةتخصص  .س
 مصا بهذا التخصصالخا   المتحانا، إذ تضمن الخاصة بتخصص األشعةالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 مجصاالت مصن( 4) أربصع ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعصة علص 40مجموعه )

 ونتاجاً فرعياً.أ( كفاية 13) ثالثة عشر ، والتي تتضمنرئيسيةالكفايات والنتاجات ال

 البصريات والسمعياتتخصص  .ش
الخصا   المتحصانا، إذ تضصمن  البصصريات والسصمعياتالخاصة بتخصصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 خم  ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة عل 40ما مجموعه ) بهذا التخصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال( 5)
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 البصرقياس مدى تخصص  . 
بهصذا الخصا   المتحصانا، إذ تضصمن  قياس مصدى البصصرالخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

( 5)خم   ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة عل 40ما مجموعه ) التخصص
 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال

 الطبية(المختبرات الطبية )التحاليل تخصص  .ض
، إذ تضصصمن المختبصصرات الطبيصصة )التحاليصصل الطبيصصة(الخاصصصة بتخصصصص الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

د، ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيصار مصن متعصد40ما مجموعه ) بهذا التخصصالخا   المتحانا

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال( 7) سبع موزعة عل 

 الطوارئتخصص  .ط
بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن الطصصوارئالخاصصصة بتخصصصص الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

 ةأربعص ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة عل 40ما مجموعه ) التخصص

 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات ال مجاالً ( 14) عشر

 الطب البيطريتخصص  .ظ
بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن الطصصب البيطصصريالخاصصصة بتخصصصص الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

( 6) سصت ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعصدد، موزعصة علص 40ما مجموعه ) التخصص
 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال

 
 

 )المتقدمين باللغة العربية( األعمالو اإلداريةالعلوم تخصصات      .6
 مصن مجموعصه األحيصانفصي بعص   تحتهصا إنصدرجوالتصي  رئيسصيةالكفايصات شتمل كصل امتحصان علص  مجموعصة مصن الي

   وفي ما يلي تفصيل لكل تخصص عل  حدا:فرعية )معرفة، واتجاه، ومهارة(ات الكفايال

 األعمالاإلقتصاد واقتصاد المال وتخصص  .أ
 تحانالما، إذ تضمن األعمالالخاصة بتخصص اإلقتصاد واقتصاد المال والكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

موزعصة ( فقرة اختبارية موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعه ) بهذا التخصصالخا  

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(6ست )عل  

 المستشفيات  إدارةتخصص  .ب

 بهصذاالخصا   االمتحصان، إذ تضصمن المستشصفيات إدارةالخاصصة بتخصصص الكفايات والنتاجصات  تتضمن جميع

سصصتة ( فقصصرة اختباريصصة موضصصوعية مصصن نصصوع االختيصصار مصصن متعصصدد، موزعصصة علصص  75مصصا مجموعصصه ) التخصصصص

 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات ال مجاالً (16عشرة )

 التسويقتخصص  .ت
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 بهصذا التخصصصالخصا   المتحصانا، إذ تضمن التسويقالخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 مجصاالت( 4) أربصع( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيصار مصن متعصدد، موزعصة علص  40ما مجموعه )

 ونتاجاً فرعياً.أ( كفاية 30) ثالثين ، والتي تتضمنرئيسيةمن الكفايات والنتاجات ال

 الشحن والتخليص إدارةتخصص  .ث

الخصا   االمتحصان، إذ تضصمن الشصحن والتخلصيص إدارةتخصص بالخاصة الكفايات والنتاجات  جميع تتضمن

 ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد.40ما مجموعه ) بهذا التخصص
 تكنولوجيا النقل البحريتخصص  .ج

ا  الخص المتحصانا، إذ تضصمن  تكنولوجيا النقل البحريالخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 عأربص( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة علص  40ما مجموعه ) بهذا التخصص

ً أ( كفاية 30) ثالثين ، والتي تتضمنرئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال( 4)  .ونتاجاً فرعيا

 األعمال إدارةتخصص  .ح
بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن األعمصصال إدارةالخاصصصة بتخصصصص الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

 (4) أربصع( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة عل  40ما مجموعه ) التخصص
 ونتاجاً فرعياً.أ( كفاية 12) اثني عشر ، والتي تتضمنرئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال

  األعمالتخصص نظم  .خ
بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن األعمصصالنظصصم  الخاصصصة بتخصصصصالكفايصصات والنتاجصصات  جميصصع تتضصصمن

 (4) أربصع( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة عل  40ما مجموعه ) التخصص
 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال

 المحاسبةتخصص  .د
 بهصذا التخصصصالخا   المتحانا، إذ تضمن المحاسبةالخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

ن م ( مجاالت9تسع )عل  ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة 40ما مجموعه )

 .رئيسيةالكفايات والنتاجات ال

 نظم المعلومات المحاسبيةتخصص  .ذ
ا  الخ المتحانا، إذ تضمن المحاسبية نظم المعلومات الخاصة بتخصصالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 عأربصعلص  ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة 40ما مجموعه ) بهذا التخصص

 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات ال ( مجاالت4)

 األعمالالمحاسبة وقانون تخصص  .ر
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ا  الخ المتحانا، إذ تضمن األعمالالمحاسبة وقانون الخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

علصص  ( فقصصرة اختباريصصة موضصصوعية مصصن نصصوع االختيصصار مصصن متعصصدد، موزعصصة 40مصصا مجموعصصه ) بهصصذا التخصصصص

 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات ال( 2)مجالين 

 العامة دارةاإلتخصص  .ز
ا بهصذالخصا   المتحصاناإذ تضصمن  العامصة  دارةاإلالخاصصة بتخصصص الكفايات والنتاجصات  تتضمن جميع

 أربصع( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعصة علص  40ما مجموعه ) التخصص

 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االتمج(4)
 تخصص العلوم المالية والمصرفية .س

لخا  ا المتحانا، إذ تضمن العلوم المالية والمصرفية الخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 سصت ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعصة علص 40ما مجموعه ) بهذا التخصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال( 6)

 
 

 اإلداريةنظم المعلومات تخصص  .ش
  الخصا المتحصانا، إذ تضصمن اإلداريصةنظم المعلومصات الخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

سصت  ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعصة علص 40ما مجموعه ) بهذا التخصص

 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االً مج( 16عشرة )

 المشاريع إدارةالتخطيط وتخصص  . 
ا  الخ المتحانا، إذ تضمن المشاريع إدارةالتخطيط والخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 عأربص ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة علص 40ما مجموعه ) بهذا التخصص

 رئيسية.من الكفايات والنتاجات الاالت مج( 4)

 التخطيط اإلقليميتخصص  .ض
 بهصذاالخصا   المتحصاناإذ تضصمن  التخطصيط اإلقليمصي الخاصصة بتخصصص الكفايات والنتاجصات  تتضمن جميع

 (4) أربصع ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة عل 40ما مجموعه ) التخصص
 رئيسية.من الكفايات والنتاجات الاالت مج

 التمويلتخصص  .ط
ا م بهذا التخصصالخا   المتحانا، إذ تضمن التمويل الخاصة بتخصصالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 مصن االً مجص( 4) أربصع ( فقرة اختبارية موضوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، موزعصة علص 40مجموعه )

 رئيسية.الكفايات والنتاجات ال



21 | AQACHEI 

 الماليةتخصص  .ظ
ا مص بهذا التخصصصالخا   المتحانا، إذ تضمن المالية الخاصة بتخصصالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 مصن االً مجص( 4) أربصع موضوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، موزعصة علص ( فقرة اختبارية 40مجموعه )

 رئيسية.الكفايات والنتاجات ال

 المخاطرتخصص  .ع
 بهذا التخصصصالخا   المتحانا، إذ تضمن  المخاطر الخاصة بتخصصالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

مصن  االً مجص( 4) أربصع موزعة عل ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، 40ما مجموعه )

 رئيسية.الكفايات والنتاجات ال
 

 (اإلنجليزية)المتقدمين باللغة  األعمالو اإلداريةالعلوم تخصصات    .7
 مصن مجموعصه األحيصانفصي بعص   تحتهصا إنصدرجوالتصي  رئيسصيةالكفايصات مجموعصة مصن ال شتمل كصل امتحصان علص ي

 وفي ما يلي تفصيل لكل تخصص عل  حدا:  فرعية )معرفة، واتجاه، ومهارة(ات الكفايال

 األعمالاإلقتصاد واقتصاد المال وتخصص  .أ
 تحانالما، إذ تضمن األعمالالخاصة بتخصص اإلقتصاد واقتصاد المال والكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

موزعصة ( فقرة اختبارية موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعه ) بهذا التخصصالخا  

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(6ست )عل  

 التسويقتخصص  .ب

 بهصذا التخصصصالخصا   المتحصانا، إذ تضمن التسويقالخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 مجصاالت( 4) أربصع( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيصار مصن متعصدد، موزعصة علص  40ما مجموعه )

 ونتاجاً فرعياً.أ( كفاية 30) ثالثين ، والتي تتضمنرئيسيةالمن الكفايات والنتاجات 

 التسويق االلكتروني والتواصل االجتماعيتخصص  .ت

من ، إذ تضص التسويق االلكتروني والتواصل االجتماعيالخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

د، ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيصار مصن متعصد40ما مجموعه ) بهذا التخصصالخا   المتحانا

ونتاجصاً أ( كفايصة 30) ثالثصين ، والتي تتضمنرئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال( 4) أربعموزعة عل  

 فرعياً.
 األعمال إدارةتخصص  .ث

بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن األعمصصال إدارةالخاصصصة بتخصصصص الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

 (4) أربصع( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة عل  40ما مجموعه ) التخصص
 ونتاجاً فرعياً.أ( كفاية 12) اثني عشر ، والتي تتضمنرئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال
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 والتجارة اإللكترونية األعمالتخصص  .ج
 انالمتحصا، إذ تضصمن والتجصارة اإللكترونيصة األعمصال  بتخصصصالخاصصة الكفايصات والنتاجصات  تتضمن جميع

( فقرة اختبارية موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، موزعصة 40ما مجموعه ) بهذا التخصصالخا  

 . رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال( 4) أربععل  

 

  األعمالتخصص نظم  .ح
بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن األعمصصالنظصصم  الخاصصصة بتخصصصصالكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

 (4) أربصع( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة عل  40ما مجموعه ) التخصص
 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال

  األعمالونظم شبكات  إدارةتخصص  .خ
 المتحصصانا، إذ تضصصمن األعمصصالونظصصم شصصبكات  إدارة الخاصصصة بتخصصصصالكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

( فقرة اختبارية موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، موزعصة 40ما مجموعه ) بهذا التخصصالخا  

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال( 5) خم عل  

 المحاسبةتخصص  .د
 بهصذا التخصصصالخا   المتحانا، إذ تضمن المحاسبةالخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

ن م ( مجاالت9تسع )عل  ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة 40ما مجموعه )

 .رئيسيةالكفايات والنتاجات ال

 نظم المعلومات المحاسبيةتخصص  .ذ
ا  الخ المتحانا، إذ تضمن المحاسبية نظم المعلومات الخاصة بتخصصالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 عأربصعلص  ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة 40ما مجموعه ) بهذا التخصص

 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات ال ( مجاالت4)

 األعمالالمحاسبة وقانون تخصص  .ر
ا  الخ المتحانا، إذ تضمن األعمالالمحاسبة وقانون الخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

علصص  ( فقصصرة اختباريصصة موضصصوعية مصصن نصصوع االختيصصار مصصن متعصصدد، موزعصصة 40مصصا مجموعصصه ) بهصصذا التخصصصص

 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات ال( 2)مجالين 

 العامة دارةاإلتخصص  .ز
ا بهصذالخصا   المتحصاناإذ تضصمن  العامصة  دارةاإلالخاصصة بتخصصص الكفايات والنتاجصات  تتضمن جميع

 أربصع( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعصة علص  40ما مجموعه ) التخصص

 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االتمج(4)
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 تخصص العلوم المالية والمصرفية .س

لخا  ا المتحانا، إذ تضمن العلوم المالية والمصرفية الخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 سصت ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعصة علص 40ما مجموعه ) التخصصبهذا 

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال( 6)

 اإلداريةنظم المعلومات تخصص  .ش
  الخصا المتحصانا، إذ تضصمن اإلداريصةنظم المعلومصات الخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

سصت  ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعصة علص 40ما مجموعه ) بهذا التخصص

 رئيسية.من الكفايات والنتاجات ال االً مج( 16عشرة )

 المشاريع إدارةالتخطيط وتخصص  . 
ا  الخ المتحانا، إذ تضمن المشاريع إدارةالتخطيط والخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 عأربص ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة علص 40ما مجموعه ) التخصصبهذا 

 رئيسية.من الكفايات والنتاجات الاالت مج( 4)

 التمويلتخصص  .ض
ا م بهذا التخصصالخا   المتحانا، إذ تضمن التمويل الخاصة بتخصصالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 مصن االً مجص( 4) أربصع موضوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، موزعصة علص  ( فقرة اختبارية40مجموعه )

 رئيسية.الكفايات والنتاجات ال

 ماليةالتخصص  .ط
ا مص بهذا التخصصصالخا   المتحانا، إذ تضمن المالية الخاصة بتخصصالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 مصن االً مجص( 4) أربصع موزعصة علص ( فقرة اختبارية موضوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40مجموعه )

 رئيسية.الكفايات والنتاجات ال

 المخاطرتخصص  .ظ
 بهذا التخصصصالخا   المتحانا، إذ تضمن  المخاطر الخاصة بتخصصالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

مصن  االً مجص( 4) أربصع ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة عل 40ما مجموعه )

 رئيسية.الكفايات والنتاجات ال
 

 اللوجستيةتخصص  .ع
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 بهذا التخصصالخا   المتحانا، إذ تضمن اللوجستيةالخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

ن م االتمج( 7)سبع  ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة عل 40ما مجموعه )

 رئيسية.الكفايات والنتاجات ال

  القانون تخصص    .8
ع موضصوعية مصن نصو ة( فقصر40علص  )كصل إذ اشصتمل ،  القصانونلتخصصص   امتحصانالدقيق عل   المتحانيتضمن ا

ات يصصكفا( مصصن ال18عشصصرة ) ثمصصانيشصصتملت علصص  اوالتصصي  رئيسصصيةالكفايصصات ( مصصن ال5خمصص  ) وعلصص االختيصصار مصصن متعصصدد، 

 .فرعية )معرفة، واتجاه، ومهارة(ال

  العلوم  تخصصات   .9

تحصان اشتمل كصل ام إذ من نوع االختيار من متعدد،عشوائية  موضوعية  اتفقر مجموعة عل  امتحانكل شتمل ي

 الرئيسية وفي ما يلي تفصيل لكل تخصص عل  حدا:كفايات عل  مجموعة من ال
  الرياضيات  تخصص .أ

بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن الخاصصصة بتخصصصص الرياضصصيات الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

 تسصصعموزعصة علصص  ( فقصصرة اختباريصة موضصصوعية مصصن نصوع االختيصصار مصن متعصصدد، 40مصصا مجموعصه ) التخصصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(9)

 الفيزياء  تخصص .ب
 بهصذا التخصصصالخصا   المتحصانا، إذ تضمن الخاصة بتخصص الفيزياء الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

ن مجاالت مص(7) سبع موزعة عل ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، 40ما مجموعه )

 .رئيسيةالكفايات والنتاجات ال

 الكيمياء  تخصص .ت
 بهصذا التخصصصالخصا   المتحانا، إذ تضمن الخاصة بتخصص الكيمياء الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

ن مجاالت مص(7) سبع موزعة عل ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، 40ما مجموعه )

 .رئيسيةالكفايات والنتاجات ال
 
 

 اإلحصاء  تخصص .ث
 بهذا التخصصالخا   المتحانا، إذ تضمن الخاصة بتخصص اإلحصاء الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

ن ممجاالت (8) ثمان موزعة عل ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، 40ما مجموعه )

 .رئيسيةالكفايات والنتاجات ال

 علوم األرض  تخصص .ج
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بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن الخاصصصة بتخصصصص علصصوم األرض الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

ثالثصة  موزعصة علص ( فقصرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعصه ) التخصص

 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات ال مجاالً (13) عشر

 األحياء  تخصص .ح
 بهصذا التخصصصالخصا   المتحصانا، إذ تضصمن الخاصة بتخصص األحياء الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

مجصاالت (5) خمص  موزعصة علص ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار مصن متعصدد، 40ما مجموعه )

 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات ال

 األحياء وتكنولوجيا حيوية  تخصص .خ
 نالمتحصصاا، إذ تضصصمن الخاصصصة بتخصصصص األحيصصاء والتكنولوجيصصا الحيويصصةالكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

موزعصة ( فقرة اختبارية موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعه ) بهذا التخصصالخا  

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(5) خم  عل 

 األحياء البحرية  تخصص .د
 بهصذاالخصا   المتحصانا، إذ تضصمن الخاصصة بتخصصص األحيصاء البحريصة الكفايصات والنتاجصات  تتضمن جميصع

ثالثصة  موزعصة علص ( فقصرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعصه ) التخصص

 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات ال مجاالً (13) عشر

 البيئة الساحلية  تخصص .ذ
 بهصصذاالخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن الخاصصصة بتخصصصص البيئصصة السصصاحلية الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

 اثني عشر موزعة عل ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، 40ما مجموعه ) التخصص

 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات ال مجاالً (12)
 

 التكنولوجيا الحيوية  تخصص .ر
هصذا بالخصا   المتحصانا، إذ تضصمن الخاصة بتخصص التكنولوجيا الحيويةالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 سصصبع موزعصة علصص ( فقصصرة اختباريصة موضصصوعية مصصن نصوع االختيصصار مصن متعصصدد، 40مصصا مجموعصه ) التخصصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(7)

 العلوم الجنائية  تخصص .ز
بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن الخاصصصة بتخصصصص العلصصوم الجنائيصصةالكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

 ثصالث موزعصة علص ( فقصرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعه ) التخصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(3)

 العلوم االجتماعية  تخصصات .10
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 مصن مجموعصه األحيصانفصي بعص   تحتهصا إنصدرجوالتصي  رئيسصيةالكفايصات مجموعصة مصن ال علص  امتحصانكصل  يشتمل

   وفي ما يلي تفصيل لكل تخصص عل  حدا:ومهارة( فرعية )معرفة، واتجاه،ات الكفايال

  الخدمة االجتماعية تخصص .أ
بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن الخدمصصة االجتماعيصصة الخاصصصة بتخصصصصالكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

 مجصاالت(3) ثصالث موزعصة علص ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعه ) التخصص

واتجصصاه،  فرعيصة )معرفصصة،ات الكفايصص( مصن ال22وعشصصرون ) اثنصانشصصتملت علصص  اوالتصي  رئيسصصيةالكفايصصات والنتاجصات ال مصن

 .ومهارة(

 علم االجتماع  تخصص  .ب
بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن الخاصصصة بتخصصصص علصصم االجتمصصاع الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

 ثمصانموزعصة علص  ( فقصرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40مصا مجموعصه ) التخصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(8)

 حراف نالجريمة واإل تخصص .ت
ا بهصذالخصا   المتحانا، إذ تضمن حرافنالخاصة بتخصص الجريمة واإلالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 أربصعموزعصة علص  ( فقصرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40مصا مجموعصه ) التخصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(4)

 
 

 التنمية  تخصص .ث
ا مص بهذا التخصصصالخا   المتحانا، إذ تضمن الخاصة بتخصص التنميةالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

مجصاالت مصن (6سصت )موزعصة علص  ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيصار مصن متعصدد، 40مجموعه )

 .رئيسيةالكفايات والنتاجات ال

 اآلدابتخصصات  .11

   وفي ما يلي تفصيل لكل تخصص عل  حدا:رئيسيةالكفايات كل امتحان عل  مجموعة من اليشتمل 

  اللغة العربية وآدابها  تخصص .أ
بهذا   الخا المتحانا، إذ تضمن الخاصة بتخصص اللغة العربية وآدابها الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 خمص موزعصة علص  ( فقرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعه ) التخصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(5)

  المكتبات والمعلومات  إدارة تخصص .ب
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 المتحصصانا، إذ تضصصمن المكتبصصات والمعلومصصات  إدارةالخاصصصة بتخصصصص الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

موزعصة ( فقرة اختبارية موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعه ) بهذا التخصصالخا  

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(4) أربععل  

  التاريخ  تخصص .ت
 بهصذا التخصصصالخصا   المتحصانا، إذ تضصمن الخاصة بتخصص التاريخ الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

ن ممجاالت (4) أربعموزعة عل  ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، 40ما مجموعه )

 .رئيسيةالكفايات والنتاجات ال

  الجغرافيا  تخصص .ث
 صبهذا التخصالخا   المتحانا، إذ تضمن الخاصة بتخصص الجغرافيا الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

مجصاالت (5) خمص موزعصة علص  ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار مصن متعصدد، 40ما مجموعه )

 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات ال
 

 
 

  الفلسفة تخصص .ج
ا م بهذا التخصصالخا   المتحانا، إذ تضمن الخاصة بتخصص الفلسفة الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

مجصاالت مصن (5) خمص موزعة علص  ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، 40مجموعه )

 .رئيسيةالكفايات والنتاجات ال

  العلوم السياسية  تخصص .ح
 بهصصذاالخصصا   المتحصصانا، إذ تضصمن الخاصصة بتخصصصص العلصصوم السياسصصية الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصمن جميصصع

 أربصعموزعصة علص  ( فقصرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40مصا مجموعصه ) التخصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(4)

  الشريعة تخصصات   .12

 مصن مجموعصه األحيصانفصي بعص   تحتهصا إنصدرجوالتصي  رئيسصيةالكفايصات علص  مجموعصة مصن ال امتحصانكصل يشتمل 

   وفي ما يلي تفصيل لكل تخصص عل  حدا:فرعية )معرفة، واتجاه، ومهارة(ال اتكفايال

  أصول الدين تخصص .أ
بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن  أصصصول الصصدين الخاصصصة بتخصصصصالكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

 ثالثصةموزعصة علص  ( فقصرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعصه ) التخصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(3)
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  هالفقه وأصول تخصص
بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن الخاصصصة بتخصصصص الفقصصه وأصصصولة الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

 خمص موزعصة علص  ( فقرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعه ) التخصص

عيصصة فرات الكفايصص(مصصن ال16)سصصتة عشصصر  تحتهصصا إنصصدرج  والتصصي رئيسصصيةوالنتاجصصات المجصصاالت مصصن الكفايصصات (5)

 .)معرفة، واتجاه، ومهارة(

  الدعوة واإلعالم اإلسالمي تخصص .ب
 المتحصصانا، إذ تضصصمن  الصصدعوة واإلعصصالم اإلسصصالمي الخاصصصة بتخصصصصالكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

موزعصة ( فقرة اختبارية موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعه ) بهذا التخصصالخا  

ات يصكفا(مصن ال16) سصتة عشصر تحتهصا إنصدرج  والتي رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(5) خم عل  

 .فرعية )معرفة، واتجاه، ومهارة(ال
 

  الدراسات اإلسالمية/ تربية إسالمية تخصص .ت
، إذ تضصصمن  الدراسصصات اإلسصصالمية/تربية إسصصالمية الخاصصصة بتخصصصصالكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

د، ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيصار مصن متعصد40ما مجموعه ) بهذا التخصصالخا   المتحانا

ن (مص17) سصبعة عشصر تحتهصا إنصدرج  والتي رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(5) خم  موزعة عل 

 .)معرفة، واتجاه، ومهارة(فرعية ات الكفايال

  دراسات إسالمية  أسرية تخصص .ث
 الخصا  المتحصانا، إذ تضصمن  دراسات إسالمية أسرية الخاصة بتخصصالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

ة عأربموزعة عل  ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، 40ما مجموعه ) بهذا التخصص

فرعيصة ات الكفايص(مصن ال13)ثالثصة عشصر  تحتهصا إنصدرج  والتصي رئيسصيةوالنتاجصات المجاالت من الكفايصات (4)

 .)معرفة، واتجاه، ومهارة(

  اقتصاد ومصارف إسالمية تخصص .ج
 المتحصصانا، إذ تضصصمن  اقتصصصاد ومصصصارف إسصصالمية الخاصصصة بتخصصصصالكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

موزعصة ( فقرة اختبارية موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعه ) بهذا التخصصالخا  

ات كفايص(من ال18) ة عشرثماني تحتها إندرج  والتي رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(5) خم  عل 

 .فرعية )معرفة، واتجاه، ومهارة(ال

  االمامة والوعظ واالرشادتخصص  .ح
 المتحصصانا، إذ تضصصمن  االمامصصة والصصوعظ واالرشصصادالخاصصصة بتخصصصص الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

 .( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد40ما مجموعه ) بهذا التخصصالخا  

  اإلعالم تخصصات  .13
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 وفي ما يلي تفصيل لكل تخصص عل  حدا: ،كفاياتكل امتحان عل  مجموعة من اليشتمل 

 اإلذاعة والتلفزيون  تخصص .أ
هصذا بالخصا   المتحانا، إذ تضمن الخاصة بتخصص اإلذاعة والتلفزيون  الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 عشصرة موزعصة علص ( فقرة اختبارية موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعه ) التخصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال (10)
 

 الصحافة  تخصص .ب
 بهصذا التخصصصالخصا   المتحانا، إذ تضمن الخاصة بتخصص الصحافةالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 اثنصصي عشصصر موزعصصة علصص ( فقصصرة اختباريصصة موضصصوعية مصصن نصصوع االختيصصار مصصن متعصصدد، 40مصصا مجموعصصه )

 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات ال مجاالً (12)

 تخصص الصحافة واإلعالم  .ت
 بهصذاالخصا   المتحصانا، إذ تضصمن الخاصة بتخصصص الصصحافة واإلعصالمالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 سصبعة موزعصة علص ( فقصرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعصه ) التخصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(7)

 ن تخصص العالقات العامة واإلعال .ث
خصا  ال المتحانا، إذ تضمن نبتخصص العالقات العامة واإلعالالخاصة الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 ةسبع موزعة عل ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، 40ما مجموعه ) بهذا التخصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(7)

 تخصص اإلعالم وتكنولوجيا االتصال  .ج
 المتحصصانا، إذ تضصصمن بتخصصصص اإلعصصالم وتكنولوجيصصا االتصصصال الخاصصصةالكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

موزعصة ( فقرة اختبارية موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعه ) بهذا التخصصالخا  

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(8)ة ثمانيعل  

  الرياضة تخصصات   .14

 ، وفي ما يلي تفصيل لكل تخصص عل  حدا:رئيسيةالكفايات كل امتحان عل  مجموعة من اليشتمل 

  التأهيل الرياضي تخصص .أ
 بهصذاالخصا   المتحصانا، إذ تضصمن الخاصصة بتخصصص التأهيصل الرياضصي الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 أربصع موزعصة علص ( فقصرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40مصا مجموعصه ) التخصص

 .رئيسيةالكفايات والنتاجات المجاالت من (4)
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  التربية البدنية تخصص .ب
 بهصصذاالخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن الخاصصصة بتخصصصص التربيصصة البدنيصصة الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

 خمص متعصدد، موزعصة علص  ( فقرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن 40ما مجموعه ) التخصص

 رئيسية.والنتاجات المجاالت من الكفايات (5)

 والتدريب الرياضي دارةتخصص اإل .ت
خا  ال المتحانا، إذ تضمن والتدريب الرياضي دارةالخاصة بتخصص اإلالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 سصبع موزعصة علص ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار مصن متعصدد، 40ما مجموعه ) بهذا التخصص

 .رئيسيةوالنتاجات المجاالت من الكفايات (7)

  اآلثار والسياحة تخصصات   .15

   وفي ما يلي تفصيل لكل تخصص عل  حدا:رئيسيةالكفايات عل  مجموعة من ال امتحانكل يشتمل 

 اآلثار والسياحة  تخصص .أ
 بهصذاالخصا   المتحصانا، إذ تضصمن  اآلثصار والسصياحة الخاصصة بتخصصصالكفايصات والنتاجصات  تتضمن جميصع

 سصصبعموزعصة علصص  ( فقصصرة اختباريصة موضصصوعية مصصن نصوع االختيصصار مصن متعصصدد، 40مصصا مجموعصه ) التخصصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(7)

 اآلثار   تخصص .ب
ا مص بهذا التخصصالخا   المتحانا، إذ تضمن الخاصة بتخصص اآلثار الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 .موضوعية من نوع االختيار من متعدد( فقرة اختبارية 40مجموعه )

 ثربولوجيا ناأل تخصص .ت
بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن ثربولوجيصصانالخاصصصة بتخصصصص األالكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

 خمص موزعصة علص  ( فقرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعه ) التخصص

 .رئيسيةالمجاالت من الكفايات والنتاجات (5)

 الفندقية  دارةاإل تخصص .ث
بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن الفندقيصصة  دارةالخاصصصة بتخصصصص اإلالكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

 سصصبعموزعصة علصص  ( فقصصرة اختباريصة موضصصوعية مصصن نصوع االختيصصار مصن متعصصدد، 40مصصا مجموعصه ) التخصصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(7)
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 السياحية/عربي  دارةاإل تخصص .ج
  الخصا المتحصانا، إذ تضصمن السصياحية/عربي  دارةالخاصة بتخصص اإلالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 ثصةثالموزعة عل  ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، 40ما مجموعه ) بهذا التخصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(3)

 جليزي  أنالسياحية/ دارةاإل تخصص .ح
لخا  ا المتحانا، إذ تضمن جليزي أنالسياحية/ دارةالخاصة بتخصص اإلالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 سصتموزعصة علص  ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، 40ما مجموعه ) بهذا التخصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(6)

 المصادر التراثية وإدارتها/ عربية ناصي تخصص .خ
ن ، إذ تضصم عربية المصصادر التراثيصة وإدارتهصا/ناالخاصة بتخصصص صصيالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

د، ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيصار مصن متعصد40ما مجموعه ) بهذا التخصصالخا   المتحانا

 .رئيسيةوالنتاجات المجاالت من الكفايات (5) خم موزعة عل  

 جليزينإة المصادر التراثية وإدارتها/ناصي تخصص .د
 ، إذ جليصصزينإة المصصصادر التراثيصصة وإدارتهصصا/ ناصصصي الخاصصصة بتخصصصصالكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

 ( فقرة اختبارية موضوعية من نصوع االختيصار مصن40ما مجموعه ) بهذا التخصصالخا   المتحاناتضمن 

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(5) خم موزعة عل  متعدد، 

 الفنون والبصرياتتخصصات    .16

 مصن مجموعصه األحيصانفصي بعص   تحتهصا إنصدرجوالتصي  رئيسصيةالكفايصات علص  مجموعصة مصن ال امتحصانكصل يشتمل 

   وفي ما يلي تفصيل لكل تخصص عل  حدا:فرعية )معرفة، واتجاه، ومهارة(ات الكفايال

 الجرافيك  تخصص .أ
 بهذا التخصصالخا   المتحانا، إذ تضمن  الجرافيك الخاصة بتخصصالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

مجصاالت (5) خمسصة موزعصة علص ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار مصن متعصدد، 40ما مجموعه )

)معرفصة،  فرعيصةات الكفايصمصن ال (32وثالثصون ) اثنصان تحتهصا إنصدرجوالتصي  ،رئيسصيةمن الكفايات والنتاجات ال

 .واتجاه، ومهارة(

 

 تخصص الوسائط المتعددة  .ب
بهصذا الخصا   المتحصانا، إذ تضصمن الخاصصة بتخصصص الوسصائط المتعصددة الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 أربصع موزعصة علص ( فقصرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40مصا مجموعصه ) التخصص

 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات المجاالت (4)
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 تخصص التمثيل واإلخراج  .ت
ا بهصذالخصا   المتحصانا، إذ تضصمن الخاصة بتخصصص التمثيصل واإلخصراج الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 مجصالين موزعصة علص ( فقرة اختبارية موضوعية من نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعه ) التخصص

 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات ال (2)

  فنون بصريةتخصص  .ث
بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن الخاصصصة بتخصصصص فنصصون بصصصريةالكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

 مجصالين موزعصة علص ( فقرة اختبارية موضوعية من نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعه ) التخصص

 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات ال (2)

 التصميم الداخلي  تخصص .ج
 بهصذاالخصا   المتحصانا، إذ تضصمن الخاصصة بتخصصص التصصميم الصداخلي الكفايات والنتاجصات  تتضمن جميع

 أربصعموزعصة علص  ( فقصرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40مصا مجموعصه ) التخصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(4)

 الخزف  تخصص .ح
 بهصذا التخصصصالخصا   المتحصانا، إذ تضمن الخاصة بتخصص الخزف الكفايات والنتاجات  جميعتتضمن 

 مجصاالت(4) ةأربعص موزعصة علص ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعه )

فصصة، )معرفرعيصصة ات الكفايصص( مصصن ال19) تسصصعة عشصصر تحتهصصا إنصصدرجوالتصصي  ،رئيسصصيةمصصن الكفايصصات والنتاجصصات ال

 .واتجاه، ومهارة(

  الفنون التشكيلية تخصص .خ
ا بهصذالخصا   المتحصانا، إذ تضصمن  لفنصون التشصكيليةالخاصصة بتخصصص االكفايصات والنتاجصات  تتضمن جميصع

 أربصعموزعصة علص  ( فقصرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40مصا مجموعصه ) التخصص

 .رئيسيةالمجاالت من الكفايات والنتاجات (4)

  الموسيق  تخصص .د
 بهذا التخصصالخا   المتحانا، إذ تضمن  لموسيق الخاصة بتخصص االكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

ن ممجاالت (4) أربع موزعة عل ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، 40ما مجموعه )

 .رئيسيةالكفايات والنتاجات ال

  الفنون اإلسالمية التقليدية تخصص .ذ
الخا   المتحانا، إذ تضمن  لفنون اإلسالمية التقليديةالخاصة بتخصص االكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

إثنصي  موزعة علص ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، 40ما مجموعه ) بهذا التخصص

 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات ال مجاالً  (12) عشر
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  النحت تخصص .ر
 ما بهذا التخصصالخا   المتحانا، إذ تضمن  لنحتالخاصة بتخصص االكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 .( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد40مجموعه )

  التصميم السينمائي والتلفزيوني  تخصص .ز
 حصانالمتا، إذ تضصمن  السصينمائي والتلفزيصوني لتصصميمالخاصة بتخصص االكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

موزعصة ( فقرة اختبارية موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعه ) بهذا التخصصالخا  

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(3) ثالثة عل 

 اللغات  تخصصات   .17

 يلي تفصيل لكل تخصص عل  حدا:، وفي ما رئيسيةالكفايات عل  مجموعة من ال امتحانكل يشتمل 

  الترجمة تخصص .أ
 بهصذا التخصصصالخصا   المتحصانا، إذ تضصمن الترجمة الخاصة بتخصصالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

مجصاالت (5) خمص  موزعصة علص ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار مصن متعصدد، 40ما مجموعه )

 .رئيسيةمن الكفايات والنتاجات ال

  وآدابها اإلنجليزيةاللغة  تخصص .ب
لخصا  ا المتحصانا، إذ تضصمن  وآدابهصا اإلنجليزيةاللغة  الخاصة بتخصصالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 سصت موزعصة علص ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، 40ما مجموعه ) بهذا التخصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(6)

 اللغة الفرنسية وآدابها  تخصص .ت
ا  الخص المتحصانا، إذ تضصمن الخاصصة بتخصصص اللغصة الفرنسصية وآدابهصا الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 سصبع موزعصة علص ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، 40ما مجموعه ) بهذا التخصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(7)

 اللغة التركية وآدابها  تخصص .ث
بهذا   الخا المتحانا، إذ تضمن الخاصة بتخصص اللغة التركية وآدابها الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 خمص  موزعصة علص ( فقرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعه ) التخصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(5)

 اللغة الفارسية وآدابها  تخصص .ج
الخصا   المتحصانا، إذ تضصمن الخاصصة بتخصصص اللغصة الفارسصية وآدابهصا الكفايات والنتاجصات  تتضمن جميع

 خم  موزعة عل ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، 40ما مجموعه ) بهذا التخصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(5)
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 ية وآدابها أناللغة األلمتخصص  .ح
خصا  ال المتحصانا، إذ تضصمن وآدابهصا  يصةأناأللم الخاصصة بتخصصص اللغصةالكفايات والنتاجصات  تتضمن جميع

 عأربص موزعة علص ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، 40ما مجموعه ) بهذا التخصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(4)

 تخصص اللغة الروسية وآدابها  .خ
  الخصا المتحصانا، إذ تضصمن وآدابهصا الروسصية الخاصصة بتخصصص اللغصة الكفايات والنتاجصات  تتضمن جميع

 خم  موزعة عل ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، 40ما مجموعه ) بهذا التخصص

 .رئيسيةت من الكفايات والنتاجات المجاال(5)

 وآدابها  يةأناإلسب اللغةتخصص  .د
خصا  ال المتحصانا، إذ تضصمن وآدابهصا ية أناإلسصبالخاصصة بتخصصص اللغصة الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

  خم ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، موزعة عل 40ما مجموعه ) بهذا التخصص

 رئيسية.مجاالت من الكفايات والنتاجات ال(5)
 

 تخصص اللغة اإليطالية وآدابها  .ذ
خصا  ال المتحصانا، إذ تضصمن الخاصصة بتخصصص اللغصة اإليطاليصة وآدابهصا الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 خم  موزعة عل ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، 40ما مجموعه ) بهذا التخصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(5)

 تخصص اللغة الصينية وآدابها  .ر
بهصذا   الخا المتحانا، إذ تضمن وآدابها  الصينية الخاصة بتخصص اللغةالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 ةثصصثال موزعصصة علصص ( فقصصرة اختباريصصة موضصصوعية مصصن نصصوع االختيصصار مصصن متعصصدد، 40مصصا مجموعصصه ) التخصصصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(3)

 وآدابها  الكورية اللغة تخصص .ز
بهذا   الخا المتحانا، إذ تضمن وآدابها  الكورية الخاصة بتخصص اللغةالكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 خمص  موزعصة علص ( فقرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعه ) التخصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(5)

 وآدابها  العبرية اللغة تخصص .س
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بهصصذا الخصصا   المتحصصانا، إذ تضصصمن الخاصصصة بتخصصصص اللغصصة وآدابهصصا الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

 ثمصاني موزعصة علص ( فقرة اختباريصة موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعه ) التخصص

 .رئيسيةمجاالت من الكفايات والنتاجات ال(8)

 الحماية المدنية تخصصات  .18

 ، وفي ما يلي تفصيل لكل تخصص عل  حدا:رئيسيةالكفايات كل امتحان عل  مجموعة من اليشتمل 

 الكوارث إدارة .أ
ا مص بهصذا التخصصصالخصا   المتحصانا، إذ تضصمن الكصوارث إدارةالخاصصة الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

مجصاالت مصن (6) سصت علص موزعصة ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيصار مصن متعصدد، 40مجموعه )

 .رئيسيةالكفايات والنتاجات ال

 

 

 

 اإلسعاف  تخصص .ب
 بهصذا التخصصصالخصا   المتحانا، إذ تضمن اإلسعافالخاصة بتخصص الكفايات والنتاجات  تتضمن جميع

 مجصاالت(10) عشرة موزعة عل ( فقرة اختبارية موضوعية من نوع االختيار من متعدد، 40ما مجموعه )

 .رئيسيةوالنتاجات المن الكفايات 

 هندسة الحماية من الحرائق  تخصص .ت
 المتحصصانا، إذ تضصصمن هندسصصة الحمايصصة مصصن الحرائصصقالخاصصصة بتخصصصص الكفايصصات والنتاجصصات  تتضصصمن جميصصع

موزعصة ( فقرة اختبارية موضصوعية مصن نصوع االختيصار مصن متعصدد، 40ما مجموعه ) بهذا التخصصالخا  

 .رئيسيةوالنتاجات المجاالت من الكفايات (4) أربع عل 

 

 ميصةاألكاديتخصصصات بالكفايصات الخاصصة الأبرز المؤشرات عن مدى تحقق نتاجصات الصتعلم وسنعرض تالياً و

 في 

 .تهت إليها نتائج هذه الدورةأن، والتي الكفاءة الجامعية المستوى الدقيق  امتحان

 الهندسية تخصصات ال  -1  

ي، وع االجتمصاعالهندسية  والنسب المئوية وفقاً  للمتغيصر ات)نصوع الجامعصة، النصالطلبة المتقدمين للتخصصات  أعداد (1

 المعدل التراكمي(.، نوع القبول في الجامعات الرسمية

الكفاءة الجامعية المستوى الدقيق الخا  بالكفايات والمهارات ونتاجات التعلم  المتحانتقدموا  الذينبلغ عدد الطلبة 

عدد من الطلبة المتقدمين في تخصص  أعل بلغ   إذ(، 2الخاصة بالتخصصات الهندسية كما هو مبين في الجدول رقم)
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النسبة  تكان(، بينما %64.72وبلغت النسبة المئوية للجامعات الرسمية ) ، طالباً وطالبة (2239 )  المدنية ندسة اله

المعمارية وأنظمة  ندسةالهعدد من الطلبة المتقدمين في تخصص  أقلوبلغ  (،  %35.28المئوية للجامعات الخاصة )

  (.100%) خاصة، وبلغت النسبة المئوية للجامعات ال( طالب 1)  البناء

 

 

 

 

 

 

 يق/ التخصصات الهندسيةالمستوى الدق-المتحان الكفاءة الجامعية(:النسب المئوية ألعداد الطلبة اللذين تقدموا 2جدول رقم ) 

 توزيع الطلبة التخصص

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي نوع الجامعة

 جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاصة رسمية
جيد 
 ممتاز جدا

 الهندسة المدنية

 103 410 799 927 774 675 576 1663 790 1449 العدد

 4.60 18.31 35.69 41.40 53.42 46.58 25.73 74.27 35.28 64.72 النسبة المئوية

 2239 المجموع الكلي

 هندسة مساحة

 3 17 29 38 52 35 34 53 0 87 العدد

 3.45 19.54 33.33 43.68 59.77 40.23 39.08 60.92 0.00 100.00 النسبة المئوية

 87 المجموع الكلي

بيئةالهندسة   

 0 0 11 13 1 23 19 5 0 24 العدد

 0.00 0.00 45.83 54.17 4.17 95.83 79.17 20.83 0.00 100.00 النسبة المئوية

 24 المجموع الكلي

التخطيط الحضري 

 وتخطيط المدن

 0 7 17 4 5 23 23 5 0 28 العدد

 0.00 25.00 60.71 14.29 17.86 82.14 82.14 17.86 0.00 100.00 النسبة المئوية

 28 المجموع الكلي

 الهندسة الجيولوجية

 4 2 10 10 10 16 9 17 0 26 العدد

 15.38 7.69 38.46 38.46 38.46 61.54 34.62 65.38 0.00 100.00 النسبة المئوية

 26 المجموع الكلي
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 هندسة التعدين

 1 4 30 72 42 65 15 92 0 107 العدد

 0.93 3.74 28.04 67.29 39.25 60.75 14.02 85.98 0.00 100.00 النسبة المئوية

 107 المجموع الكلي

 هندسة العمارة

 39 296 280 115 246 129 488 242 355 375 العدد

 5.34 40.55 38.36 15.75 65.60 34.40 66.85 33.15 48.63 51.37 النسبة المئوية

 730 المجموع الكلي

المعمارية  الهندسة

 وأنظمة البناء

 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 العدد

 0 0 0 100 ــــــــــ ــــــــــ 0 100 100 0 النسبة المئوية

 1 المجموع الكلي

 الهندسة الصناعية

 26 80 196 210 286 186 300 212 40 472 العدد

 5.08 15.63 38.28 41.02 60.59 39.41 58.59 41.41 7.81 92.19 النسبة المئوية

 512 المجموع الكلي

هندسة االت حرارية 

 وهيدروليكية

 0 3 20 40 43 20 1 62 0 63 العدد

 0.00 4.76 31.75 63.49 68.25 31.75 1.59 98.41 0.00 100.00 النسبة المئوية

 63 المجموع الكلي

 الميكانيكية الهندسة

 26 137 342 562 486 428 78 989 153 914 العدد

 2.44 12.84 32.05 52.67 53.17 46.83 7.31 92.69 14.34 85.66 النسبة المئوية

 1067 المجموع الكلي

 الكهربائية الهندسة

 13 77 154 234 145 235 130 348 98 380 العدد

 2.72 16.11 32.22 48.95 38.16 61.84 27.20 72.80 20.50 79.50 النسبة المئوية

 478 المجموع الكلي

 هندسة القوى

 والتحكمالكهربائية 

 9 34 92 107 112 98 43 199 32 210 العدد

 3.72 14.05 38.02 44.21 53.33 46.67 17.77 82.23 13.22 86.78 النسبة المئوية

 242 المجموع الكلي

 هندسة ميكاترونيكس

 6 40 80 114 130 92 58 182 18 222 العدد

 2.50 16.67 33.33 47.50 58.56 41.44 24.17 75.83 7.50 92.50 النسبة المئوية

 240 المجموع الكلي

 هندسة اوتوترنيكس

 0 2 10 18 19 11 2 28 0 30 العدد

 0.00 6.67 33.33 60.00 63.33 36.67 6.67 93.33 0.00 100.00 النسبة المئوية

 المجموع الكلي

 
 

30 
 



38 | AQACHEI 

 هندسة اتصاالت

 10 25 72 70 54 100 98 79 23 154 العدد

 5.65 14.12 40.68 39.55 35.06 64.94 55.37 44.63 12.99 87.01 المئويةالنسبة 

 177 المجموع الكلي

هندسة االتصاالت 

 والحاسوب

 4 8 25 24 26 23 27 34 12 49 العدد

 6.56 13.11 40.98 39.34 53.06 46.94 44.26 55.74 19.67 80.33 النسبة المئوية

 61 المجموع الكلي

االتصاالت هندسة 

 وااللكترونيات

 8 11 29 49 12 13 27 70 72 25 العدد

 8.25 11.34 29.90 50.52 48.00 52.00 27.84 72.16 74.23 25.77 النسبة المئوية

 97 المجموع الكلي

 هندسة الحاسوب

 11 77 154 144 132 214 261 125 40 346 العدد

 2.85 19.95 39.90 37.31 38.15 61.85 67.62 32.38 10.36 89.64 النسبة المئوية

 386 المجموع الكلي

 هندسة أنظمة

 الحاسبات والشبكات

 7 31 46 37 42 79 86 35 0 121 العدد

 5.79 25.62 38.02 30.58 34.71 65.29 71.07 28.93 0.00 100.00 النسبة المئوية

 121 المجموع الكلي

 هندسة الكترونية

 1 4 6 21 0 22 10 22 10 22 العدد

 3.13 12.50 18.75 65.63 0.00 100.00 31.25 68.75 31.25 68.75 النسبة المئوية

 32 المجموع الكلي

 الهندسة الكيميائية

 8 39 128 123 141 157 169 129 0 298 العدد

 2.68 13.09 42.95 41.28 47.32 52.68 56.71 43.29 0.00 100.00 النسبة المئوية

 298 الكليالمجموع 

الهندسة الصيدالنية 

 الكيميائية

 2 4 4 6 9 7 12 4 0 16 العدد

 12.50 25.00 25.00 37.50 56.25 43.75 75.00 25.00 0.00 100.00 النسبة المئوية

 16 المجموع الكلي

 هندسة نووية

 1 2 7 2 6 6 5 7 0 12 العدد

 8.33 16.67 58.33 16.67 50.00 50.00 41.67 58.33 0.00 100.00 النسبة المئوية

 المجموع الكلي

 
 
 
 

12 
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هندسة الطاقة 

 المتجددة والمستدامة

 1 3 7 15 6 20 3 23 0 26 العدد

 3.85 11.54 26.92 57.69 23.08 76.92 11.54 88.46 0.00 100.00 النسبة المئوية

 26 المجموع الكلي

 هندسة طيران

 0 0 4 12 9 7 2 14 0 16 العدد

 0.00 0.00 25.00 75.00 56.25 43.75 12.50 87.50 0.00 100.00 النسبة المئوية

 16 المجموع الكلي

 الهندسة الطبية

 9 43 100 153 77 203 204 101 25 280 العدد

 2.95 14.10 32.79 50.16 27.50 72.50 66.89 33.11 8.20 91.80 النسبة المئوية

 305 المجموع الكلي

النظم هندسة 

 الصناعية

 0 0 3 14 1 16 6 11 0 17 العدد

 0.00 0.00 17.65 82.35 5.88 94.12 35.29 64.71 0.00 100.00 النسبة المئوية

 17 المجموع الكلي

ات للتخصصصص العامصصة للكفايصصات والمهصصارات والنتاجصصات  اإلتقصصانالصصصحيحة لنسصصب  لإلجابصصاتالمتوسصصطات الحسصصابية  (2

 .التراكمي( ، المعدلنوع القبول في الجامعات الرسميةحسب المتغيرات) نوع الجامعة، النوع االجتماعي،  الهندسية

ة الخاصصص ونتاجصصات الصصتعلم والمهصصارات الكفايصصات  اتقصصانالصصصحيحة لنسصصب  لإلجابصصاتالمتوسصصطات الحسصصابية  تكانصص

   (.3كما في الجدول رقم ) الدقيقالمستوى الجامعية الكفاءة  امتحانالتي قيست ببالتخصصات 

ت قق للكفاياأو التح  اتقانالصحيحة لنسب  لإلجاباتالمتوسطات الحسابية  أنللطلبة  األولية النتائجأظهرت 

االت صهندسة االتفي تخصص %( 29.63) امتالكها تراوحت ما بينمن الطالب  المتوقّعوالمهارات والنتاجات 

 . الهندسة النووية( في تخصص %47.90و ) ،  وااللكترونيات 

 لمستوى الدقيقا-(: متوسط الحسابات لالجابات الصحيحة لكفايات التخصصات الهندسية3جدول رقم ) 

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابية

النسبة 

 العامة

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاصة رسمية

 40.84 38.24 34.39 28.75 33.87 35.17 34.64 33.90 33.37 34.48 34.08 الهندسة المدنية

 46.22 54.15 41.86 35.27 39.41 44.71 40.56 42.19 ــــــــــ 41.55 41.55 هندسة مساحة

 ــــــــــ ــــــــــ 41.86 40.08 40.00 40.93 40.29 43.15 ــــــــــ 40.89 40.89 هندسة بيئة

التخطيط الحضري  

 وتخطيط المدن
 ــــــــــ 52.86 44.41 41.77 39.70 47.55 45.97 47.00 ــــــــــ 46.15 46.15

 43.13 42.50 35.25 32.66 36.34 35.84 39.17 34.37 ــــــــــ 36.03 36.03 الهندسة الجيولوجية

 37.50 52.53 46.15 37.28 33.85 44.53 36.83 40.93 ــــــــــ 40.35 40.35 هندسة التعدين

 48.96 48.22 43.61 39.70 47.70 47.93 46.05 43.30 42.35 47.78 45.15 هندسة العمارة

الهندسة المعمارية  

 وانظمة البناء
42.50 

 

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 42.50 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 42.50 42.50

 51.02 49.62 44.48 38.60 42.86 44.61 44.64 41.21 39.27 43.55 43.23 الهندسة الصناعية
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هندسة االت حرارية 

 وهيدروليكية
 ــــــــــ 54.24 48.68 39.05 42.07 44.77 52.50 42.74   42.90 42.90

 40.18 39.51 34.37 31.83 33.75 34.37 33.94 33.80 32.37 34.04 33.81 الهندسة الميكانيكية

 50.20 42.87 37.72 34.83 39.38 37.90 35.42 38.23 33.54 38.46 37.48 الهندسة الكهربائية

هندسة القوى 
 الكهربائية والتحكم

33.17 32.56 37.24 33.27 32.71 34.47 30.90 29.88 35.03 35.67 43.59 

 53.85 47.41 43.78 39.04 42.85 42.41 42.15 42.43 38.40 42.67 42.36 هندسة ميكاترونيكس

 ــــــــــ 70.00 58.75 36.40 47.24 44.16 33.33 47.01 ــــــــــ 46.12 46.12 هندسة اوتوترنيكس

 35.00 41.68 37.00 35.91 35.43 35.99 34.41 40.47 46.15 35.79 37.12 هندسة اتصاالت

هندسة االتصاالت 

 والحاسوب
35.15 34.06 39.82 35.86 34.28 36.40 32.04 34.12 37.31 30.13 38.10 

هندسة االتصاالت 

 وااللكترونيات
29.63 28.14 30.12 30.09 28.42 29.62 26.44 30.26 28.43 24.94 36.36 

 55.17 51.27 45.16 41.60 44.40 44.99 44.27 47.55 50.58 44.77 45.29 هندسة الحاسوب

هندسة انظمة 

 الحاسبات والشبكات
 59.56 50.74 48.73 40.56 46.17 48.00 45.69 51.64 ــــــــــ 47.37 47.37

 78.38 48.00 47.28 36.37 ــــــــــ 31.54 46.58 38.54 62.76 31.54 41.06  هندسة الكترونية

 49.21 38.04 35.36 32.77 35.57 34.50 35.69 34.11 ــــــــــ 35.01 35.01 الهندسة الكيميائية

الهندسة الصيدالنية 

 الكيميائية
 39.71 38.06 33.57 36.54 39.12 33.59 35.63 40.38 ــــــــــ 36.53 36.53

 45.00 50.00 49.29 42.50 48.75 47.03 47.00 48.55 ــــــــــ 47.90 47.90 هندسة نووية

هندسة الطاقة 

 المتجددة والمستدامة
 57.50 51.67 43.68 41.21 38.66 45.23 42.02 43.93 ــــــــــ 43.71 43.71

 ــــــــــ ــــــــــ 44.38 41.05 40.85 43.21 40.00 42.16 ــــــــــ 41.89 41.89 هندسة طيران

 41.67 39.61 35.27 33.98 35.97 35.46 35.38 35.62 33.90 35.60 35.46 الهندسة الطبية

هندسة النظم 

 الصناعية
 ــــــــــ ــــــــــ 43.33 38.56 17.50 40.79 39.50 39.36 ــــــــــ 39.41 39.41

      
 

 علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات  تخصصات  -2

لمتغيصصر ل المتقصصدمين لتخصصصصات علصصوم الحاسصصوب وتكنولوجيصصا المعلومصصات   والنسصصب المئويصصة وفقصصاً الطلبصصة  أعصصداد (1

 المعدل التراكمي(. ،نوع القبول في الجامعات الرسمية االجتماعي،ات)نوع الجامعة، النوع 

لتعلم ات ونتاجات االكفاءة الجامعية المستوى الدقيق الخا  بالكفايات والمهار المتحانتقدموا  الذينبلغ عدد الطلبة 

دد مصن عص أعلص بلصغ   إذ(، 4الخاصة بتخصصات علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات  كما هو مبين في الجدول رقصم)

(، %68سمية )( طالباً وطالبةً ، وبلغت النسبة المئوية للجامعات الر 930)علم الحاسوب  الطلبة المتقدمين في تخصص

وحمايصة  امصن عدد من الطلبصة المتقصدمين فصي تخصصص أقلوبلغ  (،  %32النسبة المئوية للجامعات الخاصة ) تكانبينما 

 للجامعات الخاصة. (100%وبنسبة مئوية ) ( طالب، 6) المعلوماتوشبكات ال

سوب يق/ تخصصات علوم الحاالمستوى الدق-(:النسب المئوية ألعداد الطلبة اللذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية4جدول رقم )

 وتكنولوجيا المعلومات

 توزيع الطلبة التخصص

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي نوع الجامعة

 جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاصة رسمية
جيد 
 جدا

 ممتاز

 علم الحاسوب 
 76 145 294 415 283 352 447 483 295 635 العدد

 8.17 15.59 31.61 44.62 44.57 55.43 48.06 51.94 31.72 68.28 النسبة المئوية
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 930 المجموع الكلي

نظم معلومات 
 حاسوبية

 16 92 220 317 180 336 357 288 129 516 العدد

 2.48 14.26 34.11 49.15 35.02 65.37 55.35 44.65 20.00 80.00 النسبة المئوية

 645 المجموع الكلي

النظم 

الحاسوبية 

للوسائط 

 المتعددة

 0 3 4 3 0 0 4 6 10 0 العدد

 0.00 30.00 40.00 30.00 ___ ___ 40.00 60.00 100.00 0.00 النسبة المئوية

 10 المجموع الكلي

نظم شبكات 
 الحاسوب

 6 7 16 45 0 0 6 68 74 0 العدد

 8.11 9.46 21.62 60.81   0.00 8.11 91.89 100.00 0.00 النسبة المئوية

 74 المجموع الكلي

امن وحماية 

الشبكات 

 والمعلومات

 1 1 2 2 0 0 0 6 6 0 العدد

 16.67 16.67 33.33 33.33 ___ ___ 0.00 100.00 100.00 0.00 النسبة المئوية

 6 المجموع الكلي

هندسة 
 البرمجيات

 26 110 191 326 47 281 316 337 325 328 العدد

 3.98 16.85 29.25 49.92 14.33 85.67 48.39 51.61 49.77 50.23 النسبة المئوية

 المجموع الكلي

653 
 
 

تكنولوجيا 
 االنترنت

 0 1 4 20 0 0 4 21 25 0 العدد

 __ 4.00 16.00 80.00 ___ ____ 16.00 84.00 100.00 0.00 النسبة المئوية

 25 المجموع الكلي

علم الرسم 
 الحاسوبي

 4 5 14 11 0 12 25 9 22 12 العدد

 11.76 14.71 41.18 32.35 0.00 100.00 73.53 26.47 64.71 35.29 النسبة المئوية

 34 المجموع الكلي

نظم معلومات 
 ادارية

 4 15 26 47 18 71 71 21 3 89 العدد

 4.35 16.30 28.26 51.09 20.93 82.56 77.17 22.83 3.26 89.90 النسبة المئوية

 92 المجموع الكلي

صصصات لتخ العامصة للكفايصات والمهصارات والنتاجصات  اإلتقصانالصصحيحة لنسصب  لإلجابصاتلمتوسطات الحسابية ا (2

فصي الجامعصات  نوع القبول  وفقاً  للمتغير ات)نوع الجامعة، النوع االجتماعي،علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 

 .المعدل التراكمي( ،الرسمية
لخاصة ا ونتاجات التعلم والمهارات الكفايات  اتقانالصحيحة لنسب  لإلجاباتالمتوسطات الحسابية  تكان

    .(5م )لجدول رقكما في ا الدقيقالمستوى الجامعية الكفاءة  امتحانالتي قيست ببتخصصات علوم الحاسوب وتكنولوجيا 

فايصصصات أو التحقصصصق للك  اتقصصصانالصصصصحيحة لنسصصصب  لإلجابصصصاتالمتوسصصصطات الحسصصصابية  أنللطلبصصصة  األوليصصصة النتصصصائجأظهصصصرت 

 ، و علصصم الحاسصصوب فصصي تخصصصص%( 31.60) مصصن الطالصصب امتالكهصصا تراوحصصت مصصا بصصين المتوقّصصعوالمهصصارات والنتاجصصات 

 .يالحاسوبرسم العلم  ( في تخصص44.48%)

 معلومات(: متوسط الحسابات لالجابات الصحيحة لكفايات لتخصصات علوم الحاسوب وتكنولوجيا ال5جدول رقم) 

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابية

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي الجامعةنوع 

 عادي أنثى ذكر خاص رسمي
مواز
 ي

 جيد مقبول
جيد 
 جدا  

 ممتاز

 40.35 33.79 31.74 29.23 32.10 31.70 30.61 32.52 31.00 33.33 31.60 علم الحاسوب 

 43.49 38.14 33.67 30.39 32.69 33.42 33.33 32.46 31.83 33.20 32.94 نظم معلومات حاسوبية

النظم الحاسوبية 

 43.24 34.60 37.92 0.00 37.92 للوسائط المتعدده
___ ___ 

35.78 33.76 45.38 
___ 

 51.01 55.91 36.15 31.84 ___ ___ 35.86 36.24 36.21 0.00 36.21 نظم شبكات الحاسوب
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 52.50 40.00 37.50 36.25 __ __ 0.00 40.00 40.00 0.00 40.00 امن وحماية الشبكات

 47.39 39.27 35.09 30.13 32.50 34.37 33.90 33.67 33.51 34.05 33.78 هندسة البرمجيات

 ___ 57.50 47.90 38.73 ___ ___ 36.08 41.44 40.58 0.00 40.58 تكنولوجيا االنترنت

 59.38 57.29 40.71 38.04 __ 44.58 45.10 42.74 0.00 44.58 44.48 علم الرسم الحاسوبي

 51.67 38.68 37.79 32.53 39.33 34.92 34.99 37.40 33.75 35.69 35.56 نظم معلومات ادارية

  

  

 

 

 تخصصات علوم الزراعة (3
  عي،وع االجتماوالنسب المئوية وفقاً  للمتغير ات)نوع الجامعة، الن علوم الزراعة أعداد الطلبة المتقدمين لتخصصات (1

 المعدل التراكمي(. ،الرسميةنوع القبول في الجامعات 

ت الدتعل  تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستوى الدقيق ال اص لالكفا دات والمهدارات ونتاجدا الذينبلغ ددس ال لبة 
بلددغ  أدلددل ددددس مددن ال لبددة المتقدددمين فددي  إذ(، 6كمددا هددو مبددين فددي الجدددول رقدد ع ال اصددة بت صصددات دلددوم الزرادددة

بة المئويددة للجامعددات ، وبلغددا النسددطالبددا  وطالبددة (290ع دلدد  وتكنولوجيددا الغددذاء -الغددذائيالتغذ ددة والتصددني   ت صددص
،  وبلددغ  أقددل ددددس مددن ال لبددة المتقدددمين فددي %(12بينمددا كانددا النسددبة المئويددة للجامعددات ال اصددة ع (%88الرعددمية ع
 (. %100المئوية للجامعات الرعمية ع، وبلغا النسبة طالبا  وطالبة ( 25عتنسيق المواق  وانتا  االزهارت صص 

 

(:النسب المئوية ألعداد الطلبة اللذين تقدموا المتحان6جدول رقم ) يق/ تخصصات علوم الزراعةالمستوى الدق-الكفاءة الجامعية   

 التخصص

 توزيع الطلبة

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاصة رسمية

 اإلنتاج النباتي

 1 16 46 85 32 88 53 95 28 120 العدد

النسبة 
 المئوية

81.08 18.92 64.19 35.81 73.33 26.67 57.43 31.08 10.81 0.68 

المجموع 
 148 الكلي

 الوقاية النباتية

 0 5 7 16 8 20 14 14 0 28 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00 0.00 50.00 50.00 71.43 28.57 57.14 25.00 17.86 0.00 

المجموع 
 28 الكلي

تنسيق 
المواقع وانتاج 

 االزهار

 0 0 15 10 16 9 21 4 0 25 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00 0.00 16.00 84.00 36.00 64.00 40.00 60.00 0.00 0.00 

المجموع 
 25 الكلي

 2 2 20 40 11 42 17 47 11 53 العدد االنتاج
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  الحيواني

النسبة 
 المئوية

82.81 17.19 73.44 26.56 79.25 20.75 62.50 31.25 3.13 3.13 

المجموع 
 64 الكلي

االراضي 
 والبيئة والمياه

 0 26 76 110 22 190 168 44 0 212 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00 0.00 20.75 79.25 89.62 10.38 51.89 35.85 12.26 0.00 

المجموع 
 212 الكلي

التغذية 
والتصنيع 

علم  -الغذائي 
وتكنولوجيا 
 الغذاء

 12 43 113 122 89 165 210 80 36 254 العدد

النسبة 
 المئوية

87.59 12.41 27.59 72.41 64.96 35.04 42.07 38.97 14.83 4.14 

المجموع 
 290 الكلي

تغذية اإلنسان 
 -والحميات 
 تغذية وحمية

 7 65 102 87 94 116 254 7 51 210 العدد

النسبة 
 المئوية

80.46 19.54 2.68 97.32 55.24 44.76 33.33 39.08 24.90 2.68 

المجموع 
 261 الكلي

اقتصاد 
 زراعي

 1 11 12 20 14 15 24 20 15 29 العدد

النسبة 
 المئوية

65.91 34.09 45.45 54.55 51.72 48.28 45.45 27.27 25.00 2.27 

المجموع 
 44 الكلي

لصصوم علتخصصصصات   العامصصة للكفايصصات والمهصصارات والنتاجصصاتالصصصحيحة لنسصصب اإلتقصصان   لإلجابصصاتالمتوسصصطات الحسصصابية  (2

 .التراكمي( المعدل ،نوع القبول في الجامعات الرسمية  وفقاً  للمتغير ات)نوع الجامعة، النوع االجتماعي، الزراعة

 الخاصصصصة ونتاجصصصات الصصصتعلم والمهصصصارات الكفايصصصات  اتقصصصانالصصصصحيحة لنسصصصب  لإلجابصصصاتالمتوسصصصطات الحسصصصابية كانصصصت 

 (.   7كما في الجدول رقم ) الدقيقالمستوى الجامعية التي قيست بامتحان الكفاءة بتخصصات علوم 

 ت والنتاجصاتالصحيحة لنسب اتقصان  أو تحقصق الكفايصات والمهصارا لإلجاباتأظهرت نتائج الطلبة أن المتوسطات الحسابية 

ي ( فص%49.59، و )االراضصي والميصاه والبيئصة فصي تخصصص %(34.98(من الطالب امتالكها تراوحت مصا بصين المتوقّع

 .تنسيق المواقع وإنتاج األزهار تخصص

(: متوسط الحسابات لالجابات الصحيحة لكفايات لتخصصات7جدول رقم) الزراعةعلوم    

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابية

النسبة 
 العامة

 نوع الجامعة
النوع 
 االجتماعي

 نوع القبول
 المعدل التراكمي

 أنثى ذكر خاص رسمي
 موازي عادي

 جيد مقبول
جيد 
 ممتاز جدا  

 41.03 50.87 37.81 31.90 37.78 37.93 40.29 33.38 27.09 37.89 35.85 اإلنتاج النباتي

 54.50 52.71 43.04 52.16 45.94 50.99 44.01  ـــــــ 47.49 47.49 الوقاية النباتية
 ـــــــ

   50.25 48.60 48.89 50.84 50.42 45.22  ـــــــ  49.59 49.59 تنسيق المواقع وانتاج االزهار
 ـــــــ

 42.50 41.25 46.86 34.91 42.11 41.82 45.02 36.96 25.52 41.88 39.10 االنتاج الحيواني 

   40.30 36.26 32.89 32.22 35.29 35.64 32.35  ـــــــ  34.98 34.98 االراضي والمياه والبيئة

علم  -التغذية والتصنيع الغذائي 
 وتكنولوجيا الغذاء

42.25 43.67 31.90 36.43 44.40 42.90 45.12 36.79 44.59 49.73 49.16 

 61.15 52.98 45.57 42.37 46.01 47.60 46.91 39.50 46.25 46.89 46.77 تغذية -تغذية اإلنسان والحميات 
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 وحمية

 40.00 46.05 42.95 32.28 40.47 43.03 43.52 33.08 32.94 41.80 38.78 اقتصاد زراعي

 

 

 
 

 

 لتخصصات التربويةا (4
عي، عة، النوع االجتمصاوالنسب المئوية وفقاً  للمتغيرات)نوع الجام ةيالتربو أعداد الطلبة المتقدمين للتخصصات -1

 نوع القبول في الجامعات الرسمية، المعدل التراكمي(.

لتعلم اونتاجات  مهاراتبلغ عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستوى الدقيق الخا  بالكفايات وال

 مين في تخصص إذ بلغ  أعل  عدد من الطلبة المتقد(، 8بين في الجدول رقم)كما هو مالتربوية الخاصة بالتخصصات 
جامعات الخاصة (، بينما كانت النسبة المئوية لل%68(،  وبلغت النسبة المئوية للجامعات الرسمية )1352معلم صف)

ئوية للجامعات النسبة الم(، وبلغت 31(،  وبلغ  أقل عدد من الطلبة المتقدمين في تخصص تكنولوجيا التعليم )32%)

 (.100%الخاصة )
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ممتازجيد جداجيدمقبولموازيعاديأنثىذكرخاصةرسمية

9204321701182680240334511382125العدد

النسبة 

المئوية
68.05%31.95%12.57%87.43%73.91%26.09%24.70%37.80%28.25%9.25%

المجموع 

الكلي

80341144876651329049343723351العدد

النسبة 

المئوية
66.14%33.86%36.90%63.10%63.89%36.11%40.61%36.00%19.19%4.20%

المجموع 

الكلي

1462630142747256584810العدد

النسبة 

المئوية
84.88%15.12%17.44%82.56%50.68%49.32%32.56%33.72%27.91%5.81%

المجموع 

الكلي

8408768132536221العدد

النسبة 

المئوية
100.00%0.00%9.52%90.48%96.43%3.57%29.76%42.86%26.19%1.19%

المجموع 

الكلي

1390419866737048210العدد

النسبة 

المئوية
100.00%0.00%29.50%70.50%47.48%52.52%50.36%34.53%15.11%0.00%

المجموع 

الكلي

69613719463945624028531419836العدد

النسبة 

المئوية
83.55%16.45%23.29%76.71%65.52%34.48%34.21%37.70%23.77%4.32%

المجموع 

الكلي

612641266446115120828115334العدد

النسبة 

المئوية
90.53%9.47%1.78%98.22%75.33%24.67%30.77%41.57%22.63%5.03%

المجموع 

الكلي

45148ــــــــــــــــــــــــ0311120العدد

النسبة 

المئوية
%25.81%45.16%16.13%12.90ــــــــــــــــــــــــ0.00%100.00%35.48%64.52%

المجموع 

الكلي

رياض األطفال

676

تكنولوجيا 

التعليم

31

التربية الفنية

84

التربية المهنية

139

التربية الخاصة

833

معلم صف

1352

االرشاد النفسي

1214

علم النفس

172

تربوية دقيق/ التخصصات ال جامعية-المستوى ال لذين تقدموا المتحان الكفاءة ال طلبة ال نسب المئوية ألعداد ال جدول رقم )8(:ال

التخصص
توزيع 

طلبة ال

جامعة نوع االجتماعينوع ال قبولال تراكمينوع ال المعدل ال
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للتخصصصصات   تاجصصاتالعامصصة للكفايصصات والمهصصارات والن  اإلتقصصانالصصصحيحة لنسصصب  لإلجابصصاتالمتوسصصطات الحسصصابية  - 2

 .التربوية

ة الخاصصص ونتاجصصات الصصتعلم والمهصصارات الكفايصصات  تقصصانإالصصصحيحة لنسصصب  لإلجابصصاتالمتوسصصطات الحسصصابية  تكانصص

 .   (9الدقيق كما في الجدول رقم )المستوى الجامعية الكفاءة  امتحانالتي قيست ببالتخصصات التربوية 

لمهصصارات أو التحقصصق للكفايصصات وا  تقصصانإالصصصحيحة لنسصصب  لإلجابصصاتالمتوسصصطات الحسصصابية  أنالطلبصصة  نتصصائجأظهصصرت 

( 38.99%، و ) ريصاض األطفصال ( فصي تخصصص%56.38 (مصا بصين تراوحصت من الطالب امتالكها المتوقّعوالنتاجات 

 . علم النف  في تخصص

(: متوسط الحسابات لالجابات9جدول رقم)     الصحيحة لكفايات للتخصصات التربوية 

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابية

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا   جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاص رسمي

 61.54 56.67 50.25 44.56 50.35 50.64 36.71 45.40 54.12 50.56 51.71 معلم صف

االرشاد 
 النفسي

42.89 45.99 36.76 36.71 46.54 46.98 44.25 45.40 36.71 36.20 48.90 

 48.23 43.41 37.74 34.75 39.30 37.32 39.58 36.20 43.40 38.31 38.99 علم نفس

التربية 
 الفنية

 70.00 63.00 55.98 48.63 48.33 56.04 56.50 48.90 ــــــــــــ 55.77 55.77

التربية 
 المهنية

 ــــــــــــ 48.38 44.79 39.84 41.51 44.35 41.74 45.51 ــــــــــــ 42.84 42.84

التربية 
 الخاصة

56.22 56.73 53.75 48.51 58.62 57.10 56.70 48.98 55.59 65.26 69.86 

رياض 
 األطفال

56.38 56.20 58.23 47.73 56.52 55.84 57.27 50.61 57.87 61.49 63.83 

تكنولوجيا 
 التعليم

 55.00 45.80 38.19 37.50 ــــــــــــ ــــــــــــ 48.69 40.77 45.88 ــــــــــــ 45.88

 
 العلوم الطبية والطبية المساندة تخصصات  (5

امعصة، ات)نصوع الجأعداد الطلبة المتقدمين لتخصصات العلوم الطبية والطبية المساندة والنسب المئويصة وفقصاً  للمتغير (1

 اكمي(.المعدل التر ،نوع القبول في الجامعات الرسمية ،نوع القبول في الجامعات الرسمية النوع االجتماعي،

لتعلم اات ونتاجات تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستوى الدقيق الخا  بالكفايات والمهار الذينبلغ عدد الطلبة 

مصن الطلبصة  بلصغ  أعلص  عصدد إذ(، 10الخاصة بتخصصات العلوم الطبية والطبية المساندة كما هو مبين في الجصدول رقصم)

وبلغ  أقصل  (،%30، وبلغت النسبة المئوية للجامعات الرسمية ) طالباً وطالبة( 1540) الصيدلة المتقدمين في تخصص 

 .(%100وبلغت النسبة المئوية للجامعات الرسمية ) ، طالب( 10) القبالة عدد من الطلبة المتقدمين في تخصص

 

 

(:النسب المئوية10جدول رقم ) تخصصاتلمستوى الدقيق/ ا-ألعداد الطلبة اللذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية   العلوم الطبية والطبية المساندة 
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 توزيع الطلبة التخصص

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي نوع الجامعة

 جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاصة رسمية
جيد 
 جدا

 ممتاز

 (Basicالطب )

 84 321 422 72 485 414 496 403 ـــــــــــــ 899 العدد

 9 36 47 8 54 46 55 45 ـــــــــــــ 100 المئويةالنسبة 

 899 المجموع الكلي

طب وجراحة 

 االسنان

 25 177 217 39 356 102 335 123 ـــــــــــــ 458 العدد

 5 39 47 9 78 22 73 27 ـــــــــــــ 100 النسبة المئوية

 458 المجموع الكلي

تكنولوجيا صناعة 
 االسنان

 6 31 25 15 33 44 61 16 ـــــــــــــ 77 العدد

 8 40 32 19 43 57 79 21 ـــــــــــــ 100 النسبة المئوية

 77 المجموع الكلي

 الصيدلة

 146 310 481 603 295 169 990 550 1076 464 العدد

 9 20 31 39 64 36 64 36 70 30 النسبة المئوية

 المجموع الكلي

1540 
 
 

 دكتور صيدلة

 36 140 138 72 237 149 319 67 ـــــــــــــ 386 العدد

 9 36 36 19 61 39 83 17 ـــــــــــــ 100 النسبة المئوية

 386 المجموع الكلي

 التمريض

 84 301 388 280 200 601 810 243 252 801 العدد

 8 29 37 27 25 75 77 23 24 76 النسبة المئوية

 1053 المجموع الكلي

 المختبرات الطبية

 61 182 216 216 265 355 592 83 55 620 العدد

 9 27 32 32 43 57 88 12 8 92 النسبة المئوية

 675 المجموع الكلي

 العالج الوظيفي

 5 44 58 26 41 92 126 7 ـــــــــــــ 133 العدد

 4 33 44 20 31 69 95 5 ـــــــــــــ 100 النسبة المئوية

 133 الكليالمجموع 

 العالج الطبيعي 

 6 64 79 43 88 104 157 35 ـــــــــــــ 192 العدد

 3 33 41 22 46 54 82 18 ـــــــــــــ 100 النسبة المئوية

 192 المجموع الكلي

 السمع والنطق

 25 41 41 19 55 47 111 15 24 102 العدد

 20 33 33 15 54 46 88 12 19 81 النسبة المئوية
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 126 المجموع الكلي

 البصريات

 6 12 10 11 13 26 29 10 ـــــــــــــ 39 العدد

 15 31 26 28 33 67 74 26 ـــــــــــــ 100 النسبة المئوية

 39 المجموع الكلي

 تكنولوجيا االشعة

 8 40 52 47 48 99 114 33 ـــــــــــــ 147 العدد

 5 27 35 32 33 67 78 22 ـــــــــــــ 100 النسبة المئوية

 147 المجموع الكلي

 االسعاف والطوارئ

 1 22 31 6 42 18 21 39 ـــــــــــــ 60 العدد

 2 37 52 10 70 30 35 65 ـــــــــــــ 100 النسبة المئوية

 60 المجموع الكلي

اطراف صناعية 

 واجهزة مساعدة

 ــــــ 6 11 8 21 4 16 9 ـــــــــــــ 25 العدد

 ــــــ 24 44 32 84 16 64 36 ـــــــــــــ 100 النسبة المئوية

 المجموع الكلي

25 
 
 

االدارة والسياسات 
 الصحية

 4 9 8 8 2 27 27 2 ـــــــــــــ 29 العدد

 14 31 28 28 7 93 93 7 ـــــــــــــ 100 النسبة المئوية

 29 المجموع الكلي

 قبالة

 2 2 3 3 9 1 10 ــــــــــــــ ـــــــــــــ 10 العدد

 20 20 30 30 90 10 100 ــــــــــــــ ـــــــــــــ 100 النسبة المئوية

 10 المجموع الكلي

الطب والجراحة 
 البيطرية

 1 6 20 38 17 48 21 44 ـــــــــــــ 65 العدد

 2 9 31 58 26 74 32 68 ـــــــــــــ 100 النسبة المئوية

 65 الكلي المجموع

 االحياء الدقيقة

 ــــــ 5 7 22 12 22 25 9 ـــــــــــــ 34 العدد

 ــــــ 15 21 65 35 65 74 26 ـــــــــــــ 100 النسبة المئوية

 34 المجموع الكلي
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م الطبية العلوات لتخصص العامة للكفايات والمهارات والنتاجاتالصحيحة لنسب اإلتقان   لإلجاباتالمتوسطات الحسابية  (2

ً للمتغيرات)نوع الجامعة، النوع االجتماعي، والطبية المساندة المعدل  ،سميةنوع القبول في الجامعات الر  وفقا

 .التراكمي(.
الخاصة  ونتاجات التعلم والمهارات تقان  الكفاياتإالصحيحة لنسب  لإلجاباتالمتوسطات الحسابية كانت 

 .(11) لجدول رقماكما في  الدقيقالمستوى الجامعية التي قيست بامتحان الكفاءة بالتخصصات العلوم الطبية والطبية  

لكفايصصات الصصصحيحة لنسصصب إتقصصان  أو التحقصصق ل لإلجابصصاتأظهصصرت النتصصائج األوليصصة للطلبصصة أن المتوسصصطات الحسصصابية 

، و   ةاالحيصاء الدقيقصص فصي تخصصصص (%37.30) نتراوحصصت مصا بصصيمصن الطالصصب امتالكهصا  المتوقّصصعوالمهصارات والنتاجصات 

 . القبالة ( في تخصص68.51%)

(: متوسط الحسابات لالجابات الصحيحة لكفايات للتخصصات11جدول رقم)   العلوم الطبية والطبية المساندة 

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابية

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا   جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاص رسمي

 47.27 41.92 38.74 35.76 39.11 42.00 39.92 41.08 ـــــــــــــ 40.44 40.44 (Basicالطب )

طب وجراحة 
 53.09 األسنان

 ـــــــــــــ 53.09
51.94 53.52 56.16 52.22 44.44 50.30 57.08 62.74 

تكنولوجيا 
 43.25 صناعة األسنان

 ـــــــــــــ 43.25
40.72 43.91 43.48 42.96 38.96 39.24 45.64 58.40 

 59.57 54.28 48.81 42.18 49.53 52.57 49.06 47.02 47.36 50.62 48.33 الصيدلة

 54.43 48.93 43.91 36.98 44.38 47.10 45.50 45.06 ـــــــــــــ 45.42 45.42 دكتور صيدلة

 49.33 46.37 39.04 35.12 40.22 41.89 41.69 38.19 39.00 41.47 40.84 التمريض

المختبرات 
 55.04 48.27 41.54 36.52 40.80 44.33 43.01 42.09 44.01 42.81 42.90 الطبية

 59.60 50.71 46.11 40.64 47.94 46.67 47.20 44.64 ـــــــــــــ 47.07 47.07 العالج الوظيفي

 55.65 51.21 43.12 36.16 44.09 45.10 44.88 43.53 ـــــــــــــ 44.64 44.64 العالج الطبيعي

 64.14 56.76 52.16 37.83 54.10 54.87 53.94 53.11 51.09 54.46 53.84 السمع والنطق

 74.90 67.90 64.54 53.81 56.42 68.06 65.85 59.15 ـــــــــــــ 64.06 64.06 البصريات

تكنولوجيا 
 40.27 االشعة

 ـــــــــــــ 40.27
41.63 39.87 40.56 39.63 36.15 38.33 45.15 52.73 

االسعاف 
 52.99 52.99 والطوارئ

 ـــــــــــــ
50.06 58.47 60.43 49.85 31.09 49.19 63.08 82.50 

اطراف صناعية 
 48.67 واجهزة مساعدة

 ـــــــــــــ 48.67
48.88 48.55 50.00 48.42 46.15 48.62 52.16 

 ــــــــ

اإلدارة 
والسياسات 
 48.05 48.05 الصحية

 ـــــــــــــ

43.04 48.42 46.93 63.64 42.63 46.54 50.56 56.41 

 76.62 72.50 65.00 64.17 68.63 67.50 68.51 ـــــــــ ـــــــــــــ 68.51 68.51 قبالة

الطب والجراحة 
 57.97 57.97 البيطرية

 ـــــــــــــ
59.52 54.73 59.71 53.10 54.21 61.38 67.92 72.50 

 ــــــــ 50.00 37.14 34.44 36.76 37.59 37.79 35.93 ـــــــــــــ 37.30 37.30 األحياء الدقيقة
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 )المتقدمين لالمتحان باللغة العربية(   األعمالو اإلداريةالعلوم تخصصات  (6
ب يصة(   والنسص)المتقصدمين لالمتحصان باللغصة العرب األعمصالو اإلداريصةأعداد الطلبة المتقدمين لتخصصصات العلصوم  (1

لمعصصدل ا، نصصوع القبصصول فصصي الجامعصصات الرسصصميةالمئويصصة وفقصصاً  للمتغيصصر ات)نصصوع الجامعصصة، النصصوع االجتمصصاعي، 

 التراكمي(.

لصتعلم ت ونتاجصات اتقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستوى الدقيق الخا  بالكفايصات والمهصارا الذينبلغ عدد الطلبة 

 لجصدول رقصصم)المتقصدمين لالمتحصان باللغصصة العربيصة(  كمصصا هصو مبصين فصصي ا األعمصصالو اإلداريصةالخاصصة بتخصصصات العلصصوم 

بة المئويصة ( طالبصاً وطالبصةً ، وبلغصت النسص2131)المحاسصبة بلغ  أعل  عدد مصن الطلبصة المتقصدمين فصي تخصصص إذ(، 12)

طلبصصة وبلصصغ  أقصصل عصصدد مصصن ال(،  %63(، بينمصصا كانصصت النسصصبة المئويصصة للجامعصصات الخاصصصة )%37للجامعصصات الرسصصمية )

 (.100%) الخاصة، وبلغت النسبة المئوية للجامعات ( طالب4) نظم معلومات االعمال المتقدمين في تخصص

المتحان ل)المتقدمين  يق/ لتخصصات العلوم اإلدارية واألعمالالمستوى الدق-المئوية ألعداد الطلبة اللذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية(:النسب 12جدول رقم )

 باللغة العربية

 توزيع الطلبة التخصص

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي نوع الجامعة

 جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاصة رسمية
جيد 
 جدا

 ممتاز

 المحاسبة

 140 333 636 1022 454 335 655 1476 1342 789 العدد

 6.57 15.63 29.85 47.96 57.54 42.46 30.74 69.26 62.98 37.02 النسبة المئوية

 2131 المجموع الكلي

نظم معلومات 

 محاسبية

 12 48 107 147 114 149 189 125 51 263 العدد

 3.82 15.29 34.08 46.82 43.35 56.65 60.19 39.81 16.24 83.76 النسبة المئوية

 314 المجموع الكلي

المحاسبة 

وقانون 

 االعمال

 3 14 29 70 42 72 58 58 2 114 العدد

 2.59 12.07 25.00 60.34 36.84 63.16 50.00 50.00 1.72 98.28 النسبة المئوية

 المجموع الكلي

116 
 
 
 

 تسويق

 10 46 134 313 33 79 131 372 391 112 العدد

 1.99 9.15 26.64 62.23 29.46 70.54 26.04 73.96 77.73 22.27 النسبة المئوية

 503 المجموع الكلي

العلوم المالية 

 والمصرفية

 35 120 225 378 129 193 343 415 436 322 العدد

 4.62 15.83 29.68 49.87 40.06 59.94 45.25 54.75 57.52 42.48 النسبة المئوية

 758 المجموع الكلي

 التمويل

 2 12 26 63 29 54 45 58 20 83 العدد

 1.94 11.65 25.24 61.17 34.94 65.06 43.69 56.31 19.42 80.58 النسبة المئوية

 103 المجموع الكلي
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اقتصاد المال 

 واالعمال

 2 23 59 101 46 126 102 83 13 172 العدد

 1.08 12.43 31.89 54.59 24.86 68.11 55.14 44.86 7.03 92.97 النسبة المئوية

 المجموع الكلي

185 
 
 
 
 
 

 ادارة االعمال

 60 175 372 725 296 263 625 707 773 559 العدد

 4.50 13.14 27.93 54.43 52.95 47.05 46.92 53.08 58.03 41.97 النسبة المئوية

 1332 المجموع الكلي

معلومات   نظم

 االعمال

 1 2 ـــــــ 1 ــــــــ ـــــــ 3 1 4 ــــ العدد

 25.00 50.00 ـــــــ 25.00 ــــــــ ـــــــ 75.00 25.00 100.00 ــــ النسبة المئوية

 4 المجموع الكلي

 ادارة عامة

 3 3 22 69 30 54 49 48 13 84 العدد

 3.09 3.09 22.68 71.13 35.71 64.29 50.52 49.48 13.40 86.60 النسبة المئوية

 97 المجموع الكلي

نظم معلومات 

 ادارية

 37 66 153 259 112 183 255 260 220 295 العدد

 7.18 12.82 29.71 50.29 37.97 62.03 49.51 50.49 42.72 57.28 النسبة المئوية

 المجموع الكلي

515 
 
 

تخطيط وادارة 

 مشاريع

 ــــــ 4 16 43 41 18 36 27 4 59 العدد

 ــــــ 6.78 27.12 72.88 69.49 30.51 57.14 42.86 6.35 93.65 النسبة المئوية

 63 المجموع الكلي

تكنولوجيا النقل 

 البحري

 3 2 4 8 15 2 ــــــ 17 ـــــــ 17 العدد

 100.00 ـــــــ 100.00 النسبة المئوية
 

11.76 88.24 47.06 23.53 11.76 17.65 

 17 المجموع الكلي

ادارة الشحن 

 والتخليص

 1 6 10 17 31 3 13 21 ـــــــ 34 العدد

 2.94 17.65 29.41 50.00 91.18 8.82 38.24 61.76 ـــــــ 100.00 النسبة المئوية

 34 المجموع الكلي

ادارة 

 مستشفيات

 1 3 1 4 ــــــــ ـــــــ 4 5 9 ــــ العدد

 11.11 33.33 11.11 44.44 ــــــــ ـــــــ 44.44 55.56 100.00 ــــ المئويةالنسبة 

 9 المجموع الكلي

 ادارة المخاطر

 ــــــ 2 7 13 4 18 9 13 ـــــــ 22 العدد

 100.00 النسبة المئوية
 

 ــــــ 9.09 31.82 59.09 18.18 81.82 40.91 59.09
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 22 المجموع الكلي

ادارة المكتبات 

 والمعلومات

 ــــــ 2 3 17 ــــــــ 22 17 5 ـــــــ 22 العدد

 ــــــ 9.09 13.64 77.27 ــــــــ 100.00 77.27 22.73 ـــــــ 100.00 النسبة المئوية

 22 المجموع الكلي

 نتاجصاتالعامصة للكفايصات والمهصارات والالصصحيحة لنسصب اإلتقصان   لإلجابصاتالمتوسطات الحسابية  (2

 تقدمين لالمتحان باللغة العربية(.)الم األعمالو اإلداريةلتخصصات العلوم 
العلوم  التخصصاتبالخاصة  ونتاجات التعلم والمهارات تقان  الكفاياتإالصحيحة لنسب  لإلجاباتالمتوسطات الحسابية كانت 

ول رقم ما في الجدك لدقيقاالمستوى الجامعية التي قيست بامتحان الكفاءة ()المتقدمين لالمتحان باللغة العربية األعمالو اإلدارية

(13).  
كفايصصات الصصصحيحة لنسصصب إتقصصان  أو التحقصصق لل لإلجابصصاتللطلبصصة أن المتوسصصطات الحسصصابية  األوليصصة النتصصائجأظهصصرت 

ادارة المكاتصصصب  فصصصي تخصصصصص %(24.09(تراوحصصصت مصصصا بصصصينمصصصن الطالصصصب امتالكهصصصا  المتوقّصصصعوالمهصصصارات والنتاجصصصات 

  .تكنولوجيا النقل البحري ( في تخصص%54.90، و )والمعلومات 

 

 

ألعمال (: متوسط الحسابات لالجابات الصحيحة لكفايات لتخصصات لتخصصات العلوم اإلدارية وا13جدول رقم)

 (العربية)المتقدمين لالمتحان باللغة 

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابية

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي الجامعة نوع

 ممتاز جيد جدا   جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاص رسمي

 35.03 32.35 30.12 27.80 28.62 30.54 29.45 29.78 29.83 29.42 29.67 المحاسبة

نظم معلومات 
 محاسبية

43.48 42.72 47.51 44.27 42.96 44.35 40.60 38.95 44.91 51.37 55.58 

المحاسبة 
وقانون 
 االعمال

46.12 46.10 46.84 47.31 44.92 45.61 46.88 42.80 50.00 52.72 58.82 

 53.22 49.04 47.71 42.41 43.31 45.30 45.15 44.43 44.48 45.11 44.58 تسويق

العلوم المالية 
 والمصرفية

37.64 37.10 38.11 37.97 37.32 37.23 36.92 34.42 39.16 42.77 46.40 

 50.65 51.05 44.77 41.47 42.21 43.35 43.56 43.63 45.50 43.14 43.60 التمويل

اقتصاد المال 
 واالعمال

42.50 42.40 43.77 42.48 42.51 43.79 38.52 39.57 44.79 47.81 61.04 

 56.62 49.73 47.10 42.89 42.03 47.32 46.22 44.94 46.28 44.52 45.53 ادارة االعمال

نظم معلومات 
 األعمال

 43.59 41.10 ـــــــ 44.44 32.08 33.20 41.96 44.44 42.57 ــــــــ 42.57

 56.78 46.67 45.55 38.43 39.13 41.90 41.36 40.38 40.66 40.91 40.87 ادارة عامة

نظم معلومات 
 ادارية

 46.15 36.98 38.00 33.86 ـــــــــــــــ ـــــــــ 35.31 37.42 41.15 32.81 36.37

تخطيط وادارة 
 مشاريع

 ـــــــــــ 38.75 41.07 40.68 40.94 39.58 42.24 38.53 42.50 40.53 40.65

تكنولوجيا 
 النقل البحري

 72.50 68.35 52.50 46.03 53.20 67.50 ـــــــــــ 54.90 ـــــــــــــــ 54.90 54.90

ادارة الشحن 
 والتخليص

 72.22 60.83 52.53 44.33 50.37 50.83 53.79 48.33 ـــــــــــــــ 50.41 50.41

ادارة 
 مستشفيات

 71.79 44.17 35.00 35.85 ـــــــــــــــ ـــــــــ 41.14 43.50 42.46 ــــــــ 42.46

 ـــــــــــ 45.00 35.84 35.96 35.00 37.13 37.05 36.54 ـــــــــــــــ 36.75 36.75 ادارة المخاطر
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ادارة المكاتب 
 والمعلومات

 ـــــــــــ 23.33 24.17 24.14 20.00 24.23 23.99 24.40 ـــــــــــــــ 24.09 24.09

 

 العلوم اإلدارية واألعمال )المتقدمين لالمتحان باللغة اإلنجليزية(   تخصصات  (7
نسصب زيصة(   والأعداد الطلبة المتقدمين لتخصصصات  العلصوم اإلداريصة واألعمصال )المتقصدمين لالمتحصان باللغصة اإلنجلي (1

 ي(.دل التراكم، المعنوع القبول في الجامعات الرسميةالمئوية وفقاً  للمتغيرات )نوع الجامعة، النوع االجتماعي، 

لصتعلم ت ونتاجصات الجامعية المستوى الدقيق الخا  بالكفايصات والمهصاراتقدموا المتحان الكفاءة ا الذينبلغ عدد الطلبة 

ي الجصصدول فصصالخاصصصة بتخصصصصات  العلصصوم اإلداريصصة واألعمصصال )المتقصصدمين لالمتحصصان باللغصصة اإلنجليزيصصة(  كمصصا هصصو مبصصين 

لنسصبة المئويصة وبلغت ا( طالباً وطالبةً ، 959 ) المحاسبة بلغ  أعل  عدد من الطلبة المتقدمين في تخصص إذ(، 14رقم)

ن الطلبصة مص(،  وبلغ أقل عدد %22.42(، بينما كانت النسبة المئوية للجامعات الخاصة )%77.58للجامعات الرسمية )

   (.%100) الخاصة، وبلغت النسبة المئوية للجامعات ( طالب6) نظم وشبكات األعمال إدارةالمتقدمين في تخصص 

 ل )المتقدمينيق/ لتخصصات العلوم اإلدارية واألعماالمستوى الدق-ألعداد الطلبة اللذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية(:النسب المئوية 14جدول رقم )

 لالمتحان باللغة اإلنجليزية(

 التخصص
توزيع 

 الطلبة

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاصة رسمية

ادارة 

 الفنادق

 2 25 51 93 23 102 56 115 46 125 العدد

 1.17 14.62 29.82 54.39 18.40 81.60 32.75 67.25 26.90 73.10 المئوية النسبة

 171 الكلي المجموع

 المحاسبة

 125 220 279 335 357 387 526 433 215 744 العدد

 13.03 22.94 29.09 34.93 47.98 52.02 54.85 45.15 22.42 77.58 المئوية النسبة

 959 الكلي المجموع

محاسبة 

 وقانون

 األعمال

 ـــــــ 28 62 63 51 102 99 54 ـــــ 153 العدد

 ـــــــ 18.30 40.52 41.18 33.33 66.67 64.71 35.29 ـــــ 100.00 المئوية النسبة

 153 الكلي المجموع

 التسويق

 4 28 59 92 103 44 91 92 36 147 العدد

 2.19 15.30 32.24 50.27 70.07 29.93 49.73 50.27 19.67 80.33 المئوية النسبة

 183 الكلي المجموع

 التسويق

 االلكتروني

 4 7 13 5 ــــــ 2 25 4 27 2 العدد

 13.79 24.14 44.83 17.24 ــــــ 100.00 86.21 13.79 93.10 6.90 المئوية النسبة

 29 الكلي المجموع

العلوم 

 المالية

 والمصرفية

 15 65 112 138 81 237 243 87 12 318 العدد

 4.55 19.70 33.94 41.82 25.47 74.53 73.64 26.36 3.64 96.36 المئوية النسبة
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 330 الكلي المجموع

 التمويل

 7 27 36 28 76 22 72 26 ـــــ 98 العدد

 7.14 27.55 36.73 28.57 77.55 22.45 73.47 26.53 ـــــ 100.00 المئوية النسبة

 98 الكلي المجموع

اقتصاد 

 المال

 واالعمال

 6 60 125 214 168 237 304 101 ـــــ 405 العدد

 1.48 14.81 30.86 52.84 41.48 58.52 75.06 24.94 ـــــ 100.00 المئوية النسبة

 405 الكلي المجموع

 ادارة

 األعمال

 37 72 174 213 183 186 337 159 127 369 العدد

 7.46 14.52 35.08 42.94 49.59 50.41 67.94 32.06 25.60 74.40 المئوية النسبة

 496 الكلي المجموع

ادارة نظم 

 وشبكات

 االعمال

 ـــــــ 1 2 3 ـــــــ ــــــ 1 5 6 ـــــــ العدد

 ـــــــ 16.67 33.33 50.00 ـــــــ ــــــ 16.67 83.33 100.00 ـــــــ المئوية النسبة

 6 الكلي المجموع

االعمال 

 والتجارة

 االلكترونية

 1 8 13 28 ـــــــ ــــــ 24 26 50 ـــــــ العدد

 2.00 16.00 26.00 56.00 ــــــــــــ ــــــ 48.00 52.00 100.00 ـــــــ المئوية النسبة

 50 الكلي المجموع

نظم 

 معلومات

 االعمال

 1 19 35 65 76 42 84 36 2 118 العدد

 0.83 15.83 29.17- 54.17 64.41 35.59 70.00 30.00 1.67 98.33 المئوية النسبة

 120 الكلي المجموع

 ادارة عامة

 3 24 68 138 153 80 186 47 ـــــ 233 العدد

 1.29 10.30 29.18 59.23 65.67 34.33 79.83 20.17 ـــــ 100.00 المئوية النسبة

 233 الكلي المجموع

نظم 

 معلومات

 ادارية

 2 31 56 72 41 91 123 38 29 132 العدد

 19.25 19.25 34.78 44.72 31.06 68.94 76.40 23.60 18.01 81.99 المئوية النسبة

 161 الكلي المجموع

علوم 

 لوجستية

 28 2 6 9 45 ــــــ 41 4 ـــــ 45 العدد

 62.22 4.44 13.33 20.00 100.00 ــــــ 91.11 8.89 ـــــ 100.00 المئوية النسبة

 45 الكلي المجموع

ادارة 

 مخاطر

 4 11 40 72 24 65 84 43 38 89 العدد

 3.15 8.66 31.50 56.69 26.97 73.03 66.14 33.86 29.92 70.08 المئوية النسبة
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 127 الكلي المجموع

صصصات  لتخ العامصة للكفايصات والمهصارات والنتاجصاتالصصحيحة لنسصب اإلتقصان   لإلجابصاتالمتوسطات الحسابية  (2

 العلوم اإلدارية واألعمال )المتقدمين لالمتحان باللغة اإلنجليزية( .

التخصصات  بالخاصة  ونتاجات التعلم والمهارات تقان  الكفاياتإالصحيحة لنسب  لإلجاباتالمتوسطات الحسابية كانت 

 الصدقيق المسصتوىامعية الجالتي قيست بامتحان الكفاءة ن لالمتحان باللغة اإلنجليزية(  العلوم اإلدارية واألعمال )المتقدمي

نسب إتقان  أو لالصحيحة  لإلجاباتأظهرت النتائج األولية للطلبة أن المتوسطات الحسابية (.   15كما في الجدول رقم )

 لمحاسبةافي تخصص  %(31.11(ما بينمن الطالب امتالكها تراوحت  المتوقّعات والمهارات والنتاجات التحقق للكفاي

  .التسويق االلكتروني ( في تخصص%56.82، و )

 

ألعمال (: متوسط الحسابات لالجابات الصحيحة لكفايات لتخصصات لتخصصات العلوم اإلدارية وا15جدول رقم)

 اإلنجليزية()المتقدمين لالمتحان باللغة 

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابية

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي نوع الجامعة

 جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاص رسمي
جيد 
 جدا  

 ممتاز

 45.57 38.88 19.37 22.24 30.98 27.98 31.77 32.69 42.83 28.54 32.39 إدارة الفنادق

 35.42 33.17 30.85 28.35 30.43 31.53 31.27 30.90 31.45 31.00 31.11 المحاسبة

محاسبة وقانون 

 ـــــــــــ 37.45 32.32 28.58 28.47 33.34 31.47 32.13 ــــــــــــــ 31.71 31.71 األعمال

 58.60 55.48 49.40 40.68 46.57 47.77 47.56 44.74 42.92 46.93 46.14 التسويق

التسويق 

 62.03 60.07 53.26 54.00 ـــــــــــ 58.75 56.26 56.88 56.16 58.75 56.82 االلكتروني

العلوم المالية 

 50.93 43.46 37.33 32.04 33.29 37.84 37.21 36.42 42.82 36.68 36.99 والمصرفية

 54.29 47.13 43.41 39.86 43.58 46.37 44.70 42.84 ــــــــــــــ 44.21 44.21 التمويل

اقتصاد المال 

 59.50 50.84 40.97 34.38 34.91 42.11 39.71 37.27 ــــــــــــــ 39.11 39.11 واالعمال

 54.71 57.35 53.53 47.03 51.99 49.31 50.74 52.76 53.52 50.65 51.39 ادارة األعمال

ادارة نظم و 

 ـــــــــــ 40.00 48.75 29.17 ـــــــــــ ـــــــــــ 40.00 37.00 37.50 ــــــــــــ 37.50 شبكات االعمال

االعمال 

والتجارة 

 38.46 50.94 44.55 41.33 ـــــــــــ ـــــــــــ 45.45 42.01 43.66 ــــــــــــ 43.66 االلكترونية

نظم معلومات 

 60.00 55.37 51.59 45.45 47.52 51.32 47.85 51.37 50.00 48.90 48.90 االعمال

 36.67 38.78 32.72 30.38 31.32 33.27 32.38 30.35 ــــــــــــــ 31.98 31.98 ادارة عامة

نظم معلومات 

 50.00 36.09 32.72 31.47 30.15 31.46 32.29 35.44 42.17 31.05 33.03 ادارية

 34.62 41.25 44.17 36.69 36.60 ـــــــــــ 36.75 35.03 ــــــــــــــ 36.60 36.60 علوم لوجستية

 50.31 47.49 42.39 35.14 39.92 39.16 39.69 37.56 38.04 39.36 38.96 ادلرة المخاطر

 

 تخصص القانون (8
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وع نصالجتمصاعي، أعداد الطلبة المتقدمين لتخصص القانون  والنسب المئوية وفقاً  للمتغير ات)نوع الجامعصة، النصوع ا (1

 المعدل التراكمي(. القبول في الجامعات الرسمية
تقصصدموا المتحصصان الكفصصاءة الجامعيصصة الخصصا  بالكفايصصات والمهصصارات ونتاجصصات الصصتعلم الخاصصصة  الصصذينبلصصغ عصصدد الطلبصصة 

(، بينمصا كانصت النسصبة المئويصة %57.95( طالباً وطالبة، وبلغت النسبة المئوية للذكور منهم )1189بتخصص القانون )

 (، وعلصص  الجامعصصات الخاصصصة بنسصصبة%58.03) مئويصصة الجامعصصات الرسصصمية بنسصصبةمصصوزعين علصص  (، %42.05) نصصاثلإل

( %33.05( مقبصصول، و )%38.27معصصدالتهم التراكميصصة كانصصت تشصصكل  )المئويصصة لنسصصب ال( علمصصا أن %41.97) مئويصصة

 (.16.  وذلك كما هو مبين في الجدول رقم)( ممتاز%9.08( جيد جداً، و )%19.60جيد،و )

 لمستوى الدقيق/تخصص القانونا-نسب المئوية ألعداد الطلبة اللذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية(:ال16جدول رقم )

 التخصص

توزيع 

 الطلبة

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاصة رسمية

 القانون

 108 233 393 455 325 365 500 689 499 690 العدد

النسبة 

 المئوية
58.03 41.97 57.95 42.05 52.90 47.10 38.27 33.05 19.60 9.08 

المجموع 

 الكلي
1189 

وفقصاً    القصانونلتخصصص   الكفايصات والمهصارات والنتاجصاتالصصحيحة لنسصب اتقصان   لإلجاباتالمتوسطات الحسابية   (2

 المعدل التراكمي(. نوع القبول في الجامعات الرسميةللمتغير ات)نوع الجامعة، النوع االجتماعي، 

تخصصص بالخاصصة  ونتاجصات الصتعلم والمهصارات الصصحيحة لنسصب اتقصان  الكفايصات لإلجاباتالمتوسطات الحسابية كانت 

مصن الصذكور  فصي الجامعصات الرسصمية والخاصصة ولصدى كصلالصدقيق المسصتوى الجامعيصة التي قيست بامتحان الكفاءة  القانون

 (.17كما في الجدول رقم ) وحسب فئات المعدل التراكمي اإلناثو
حقق تن  أو الصحيحة لنسب اتقا لإلجاباتأظهرت المؤشرات األولية لنتائج الطلبة أن المتوسطات الحسابية 

المتوسطات  بلغت إذ(، %44.99في تخصص القانون ) من الطالب امتالكها المتوقّعالكفايات والمهارات والنتاجات 

 .(%45.87الجامعات الخاصة )و(، %44.38الجامعات الرسمية )الصحيحة لنسب  لإلجاباتالحسابية 

 

 (: متوسط الحسابات لالجابات الصحيحة لكفايات تخصص القانون17جدول رقم)

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابية

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي الجامعةنوع 

 ممتاز جيد جدا   جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاص رسمي

 القانون

44.99 
 44.38 45.87 44.41 45.83 45.87 44.62 42.00 43.62 48.25 56.43 

    

 العلومتخصصات  (9
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معصة، ت)نصوع الجاوالنسب المئوية وفقاً  للمتغيرا الطبيعية واألساسية  أعداد الطلبة المتقدمين لتخصصات العلوم (1

 ، المعدل التراكمي(.نوع القبول في الجامعات الرسميةالنوع االجتماعي، 

الدتعل   تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستوى الدقيق ال داص لالكفا دات والمهدارات ونتاجدات الذينبلغ ددس ال لبة 
بلغ  أدلل ددس مدن ال لبدة المتقددمين فدي ت صدص  إذ(، 18ال اصة بت صصات العلوم كما هو مبين في الجدول رق ع

 (، بينمدددا كاندددا النسدددبة المئويدددة%81ع ( طالبدددا  وطالبدددة  ، وبلغدددا النسدددبة المئويدددة للجامعدددات الرعدددمية680عالرياضددديات
، وبلغدا طالدب( 1ع  العلدوم الجنائيدة(،  وبلغ  أقدل دددس مدن ال لبدة المتقددمين فدي ت صدص %19للجامعات ال اصة ع

 .(%100النسبة المئوية للجامعات الرعمية ع

 
 ة واألساسيةيق/ تخصصات العلوم الطبيعيالمستوى الدق-الجامعية(:النسب المئوية ألعداد الطلبة اللذين تقدموا المتحان الكفاءة 18جدول رقم )

 التخصص
توزيع 

 الطلبة

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاصة رسمية

 الرياضيات

 35 101 172 372 205 345 442 238 130 550 العدد

النسبة 

 المئوية
80.88 19.12 35.00 65.00 62.16 36.94 54.71 25.29 14.85 5.15 

المجموع 

 680 الكلي

 الفيزياء

 6 25 75 179 40 230 200 85 15 270 العدد

النسبة 

 المئوية
94.74 5.26 29.82 70.18 85.19 14.81 62.81 26.32 8.77 2.11 

المجموع 

 285 الكلي

الفيزياء الطبية 

 الحيوية

 1 3 5 9 14 4 15 3 0 18 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 16.67 83.33 22.22 77.78 50.00 27.78 16.67 5.56 

المجموع 

 الكلي
18 

 الكيمياء

 63 133 265 137 130 400 179 419 68 530 العدد

النسبة 

 المئوية
88.63 11.37 70.07 29.93 75.47 24.53 22.91 44.31 22.24 10.54 

المجموع 

 الكلي
598 

 االحياء

 5 49 122 205 30 300 50 331 51 330 العدد

النسبة 

 المئوية
86.61 13.39 86.88 13.12 90.91 9.09 53.81 32.02 12.86 1.31 

المجموع 

 الكلي
381 

 االحياء البحرية

 0 0 2 5 0 7 4 3 0 7 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 100.00 42.86 57.14 100.00 0.00 71.43 28.57 0.00 0.00 

المجموع 

 الكلي
7 

التقنيات / 

التكنولوجيا 

 الحيوية

 10 12 30 35 20 45 37 50 22 65 العدد

النسبة 

 المئوية
74.71 25.29 57.47 42.53 69.23 30.77 40.23 34.48 13.79 11.49 
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المجموع 

 الكلي
87 

علوم االرض 

 والبيئة

 2 30 80 120 27 205 122 110 0 232 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 47.41 52.59 88.36 11.64 51.72 34.48 12.93 0.86 

المجموع 

 الكلي
232 

 بيئة ساحلية

 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 

المجموع 

 الكلي
3 

جنائيةعلوم   

 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

المجموع 

 الكلي
1 

 االحصاء

 5 4 6 20 0 35 27 8 0 35 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 22.86 77.14 100.00 0.00 57.14 17.14 11.43 14.29 

المجموع 

 الكلي
35 

نظم المعلومات 

الجغرافية 

واالستشعار 

 عن بعد

 0 2 3 5 0 10 4 6 0 10 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 60.00 40.00 100.00 0.00 50.00 30.00 20.00 0.00 

المجموع 

 الكلي
10 

خصصصات للت والنتاجصاتالعامصة للكفايصات والمهصارات الصصحيحة لنسصب اإلتقصان   لإلجاباتالمتوسطات الحسابية  (2

 العلوم .

تخصصصات بالخاصصة  ونتاجات الصتعلم والمهارات تقان  الكفاياتإالصحيحة لنسب  لإلجاباتالمتوسطات الحسابية كانت 

 (.19الدقيق كما في الجدول رقم )المستوى الجامعية بامتحان الكفاءة التي قيست العلوم 
الصحيحة لنسب إتقان  أو التحقق للكفايصات والمهصارات  لإلجاباتأظهرت النتائج األولية للطلبة أن المتوسطات الحسابية 

، و  الفيزيصصصاء الطبيصصة الحيويصصصة(فصصصي تخصصصص %30.13تراوحصصت مصصصا بصصين)مصصصن الطالصصب امتالكهصصصا  المتوقّصصعوالنتاجصصات 

 .  التكنولوجيا الحيوية –التقنيات  ( في تخصص48.57%)

 (: متوسط الحسابات لالجابات الصحيحة لكفايات لتخصصات العلوم الطبيعية واألساسية19جدول رقم)

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابية

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا   جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاص رسمي

 43.01 39.02 32.27 29.85 29.72 32.64 32.63 32.05 34.77 31.86 32.43 الرياضيات

 39.04 39.47 34.47 31.30 35.65 32.61 32.74 33.81 32.37 33.09 33.06 الفيزياء
الفيزياء الطبية 

 38.55 32.80 32.55 25.59 26.90 31.07 30.02 30.71 ___ 30.13 30.13 الحيوية

 47.71 43.76 37.83 34.98 37.62 37.80 37.33 36.87 ___ 37.75 37.19 الكيمياء

 57.06 48.47 41.11 32.77 34.95 38.16 37.98 35.62 34.81 37.69 37.64 االحياء

 ___ ___ 45.66 31.09 ___ 39.73 43.27 34.71 ___ 39.73 39.73 االحياء البحرية
التقنيات / التكنولوجيا 

 65.97 56.50 49.26 42.03 52.35 46.32 49.21 46.18 48.28 48.77 48.57 الحيوية
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 72.73 59.83 49.36 38.26 48.94 44.13 46.37 41.29 ___ 44.90 44.90 علوم االرض والبيئة

 ___ ___ ___ 44.19 ___ 44.19 ___ 44.19 ___ 44.19 35.94 بيئة ساحلية

 ___ ___ 39.02 ___ ___ 39.02 39.02 0.00 ___ 39.02 39.02 علوم جنائية

 60.71 48.47 45.40 38.10 ___ 41.02 40.95 41.27 ___ 41.02 41.02 االحصاء
نظم المعلومات 

الجغرافية واالستشعار 
 ___ 60.71 51.97 41.23 ___ 48.34 55.56 45.27 ___ 48.34 48.34 عن بعد

  

 

 االجتماعية  صصات التخ (10
ة، النصصوع والنسصصب المئويصصة وفقصصاً  للمتغيصصر ات)نصصوع الجامعصص   االجتماعيصصةأعصصداد الطلبصصة المتقصصدمين للتخصصصصات  (1

 ، المعدل التراكمي(.نوع القبول في الجامعات الرسميةاالجتماعي، 
لتعلم اات ونتاجات تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستوى الدقيق الخا  بالكفايات والمهار الذينبلغ عدد الطلبة 

ين فصصي بلصصغ  أعلصص  عصصدد مصصن الطلبصصة المتقصصدم إذ(، 20الخاصصة بالتخصصصصات االجتماعيصصة كمصصا هصصو مبصصين فصصي الجصصدول رقصصم)

بلصغ  أقصل (،  و%100لجامعصات الرسصمية )( طالباً وطالبصةً ، وبلغصت النسصبة المئويصة ل218) الخدمة االجتماعية تخصص

لجامعصصات ل، وبلغصصت النسصصبة المئويصصة طالبصصاً وطالبصصةً ( 23) دراسصصات فصصي التنميصصة عصصدد مصصن الطلبصصة المتقصصدمين فصصي تخصصصص

 (.%100الخاصة )
 
 
 
 
 
 
 

 
 للتخصصات االجتماعية لمستوى الدقيق/ا-(:النسب المئوية ألعداد الطلبة اللذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية20جدول رقم )

 التخصص
توزيع 

 الطلبة

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاصة رسمية

 علم االجتماع

 3 32 55 71 76 85 118 43 0 161 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00 0.00 26.71 73.29 52.80 47.20 44.10 34.16 19.88 1.86 

المجمو
 ع الكلي

161 

 الخدمة االجتماعية

 10 53 80 75 74 144 182 36 0 218 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00 0.00 16.51 83.49 66.06 33.94 34.40 36.70 24.31 4.59 

المجمو
 ع الكلي

218 

علم الجريمة 
 واالنحراف

 1 15 32 31 50 29 24 55 0 79 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00 0.00 69.62 30.38 36.71 63.29 39.24 40.51 18.99 1.27 
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المجمو
 ع الكلي

79 

 دراسات في التنمية

 2 6 9 6 0 23 19 4 23 0 العدد

النسبة 
 المئوية

0.00 100.00 17.39 82.61 100.00 0.00 26.09 39.13 26.09 8.70 

المجمو
 ع الكلي

23 

ت للتخصصصصا العامصصة للكفايصصات والمهصصارات والنتاجصصاتالصصصحيحة لنسصصب اإلتقصصان   لإلجابصصاتالمتوسصصطات الحسصصابية  (2

 . االجتماعية
خصصتتات الخاصتتة بالت ونتاجتتات التتتعلم والمهتتارات تقتتان  الكفايتتاتإالصتتحيحة لنستتب  لإلجابتتاتالمتوستتطات الحستتابية كانتتت 

 (.21كما في الجدول رقم ) الدقيقالمستوى الجامعية التي قيست بامتحان الكفاءة  االجتماعية

كفايصصات الصصصحيحة لنسصصب إتقصصان  أو التحقصصق لل لإلجابصصاتأظهصصرت النتصصائج األوليصصة للطلبصصة أن المتوسصصطات الحسصصابية 

 نحرافعلم الجريمة واال في تخصص %(28.68(تراوحت ما بين من الطالب امتالكها  المتوقّعوالمهارات والنتاجات 

  .االجتماععلم  ( في تخصص%52.44، و )

 

 (: متوسط الحسابات لالجابات الصحيحة لكفايات التخصصات االجتماعية21جدول رقم)

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابية

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جدا  جيد  جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاص رسمي

 64.00 62.03 54.54 46.06 56.19 49.08 54.57 46.58 ــــــــــ 52.44 52.44 علم االجتماع

 59.70 51.25 45.87 39.79 44.22 46.73 46.84 39.89 ــــــــــ 45.72 45.72 الخدمة االجتماعية

علم الجريمة 
 30.00 25.92 30.31 28.30 28.59 29.63 28.60 28.72 ــــــــــ 28.68 28.68 واالنحراف

 61.25 47.28 46.52 42.92 ــــــــــ ــــــــــ 47.10 46.88 47.06 ــــــــــ 47.06 درسات في التنمية

 
 

 

 اآلداب  تخصصات  (11
نصصوع مصصاعي، أعصصداد الطلبصصة المتقصصدمين تخصصصصات اآلداب والنسصصب المئويصصة وفقصصاً  للمتغيصصر ات)نصصوع الجامعصصة، النصصوع االجت (1

 ، المعدل التراكمي(.في الجامعات الرسميةالقبول 

تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستوى الدقيق الخا  بالكفايات والمهارات ونتاجات التعلم الخاصة بتخصصات  الذينبلغ عدد الطلبة 

( طالباً وطالبصةً 1111) وادابها اللغة العربية بلغ  أعل  عدد من الطلبة المتقدمين في تخصص إذ(، 22اآلداب كما هو مبين في الجدول رقم)

(،  وبلصغ  أقصل عصدد مصن الطلبصة %27(، بينمصا كانصت النسصبة المئويصة للجامعصات الخاصصة )%73، وبلغت النسبة المئوية للجامعصات الرسصمية )

 (.%100، وبلغت النسبة المئوية للجامعات الرسمية )طالباً وطالبةً ( 13)  الفلسفة المتقدمين في تخصص

 لمستوى الدقيق/ تخصصات اآلدابا-(:النسب المئوية ألعداد الطلبة اللذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية22جدول رقم )

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي نوع الجامعة توزيع الطلبة التخصص
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 ممتاز جيد جدا جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاصة رسمية

اللغة العربية 

 وادابها

 109 300 397 305 187 626 871 240 298 813 العدد

 9.81 27.00 35.73 27.45 23.00 77.00 78.40 21.60 26.82 73.18 النسبة المئوية

 1111 المجموع الكلي

 التاريخ

 12 36 93 248 68 321 131 258 0 389 العدد

 3.08 9.25 23.91 63.75 17.48 82.52 33.68 66.32 0.00 100.00 النسبة المئوية

 389 المجموع الكلي

 الجغرافيا

 16 70 162 301 117 422 246 303 10 539 العدد

 2.91 12.75 29.51 54.83 21.71 78.29 44.81 55.19 1.82 98.18 النسبة المئوية

 549 المجموع الكلي

 الفلسفة

 1 4 4 4 11 2 12 1 0 13 العدد

 7.69 30.77 30.77 30.77 84.62 15.38 92.31 7.69 0.00 100.00 المئويةالنسبة 

 13 المجموع الكلي

إدارة المكتبات 

 والمعلومات

 5 40 70 83 90 90 166 32 18 180 العدد

 2.53 20.20 35.35 41.92 50.00 50.00 83.84 16.16 9.09 90.91 النسبة المئوية

 198 المجموع الكلي

 السياسيةالعلوم 

 12 65 91 113 129 138 127 154 14 267 العدد

 4.27 23.13 32.38 40.21 48.31 51.69 45.20 54.80 4.98 95.02 النسبة المئوية

 281 المجموع الكلي

العالقات الدولية 

والدراسات 

 االستراتيجية

 2 10 54 65 36 95 92 39 0 131 العدد

 1.53 7.63 41.22 49.62 27.48 72.52 70.23 29.77 0.00 100.00 النسبة المئوية

 131 المجموع الكلي

 

 آلداب .تخصصات ا العامة للكفايات والمهارات والنتاجاتالصحيحة لنسب اإلتقان   لإلجاباتالمتوسطات الحسابية  (2

ات اآلداب الخاصصة باتخصصص ونتاجصات الصتعلم والمهصارات تقصان  الكفايصاتإالصحيحة لنسصب  لإلجاباتالمتوسطات الحسابية كانت 

 (.  23كما في الجدول رقم ) الدقيقالمستوى الجامعية التي قيست بامتحان الكفاءة 

الصصصحيحة لنسصصب إتقصصان  أو التحقصصق للكفايصصات  لإلجابصصاتأظهصصرت النتصصائج األوليصصة للطلبصصة أن المتوسصصطات الحسصصابية 

، و  الجغرافيصصصافصصصي تخصصصصص %( 41.37(تراوحصصصت مصصصا بصصصين مصصصن الطالصصصب امتالكهصصصا  المتوقّصصصعوالمهصصصارات والنتاجصصصات 

  .العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية%( في تخصص 50.14)

 (: متوسط الحسابات لالجابات الصحيحة لكفايات تخصصات اآلداب23جدول رقم) 

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابية

 النسبة العامة

 المعدل التراكمي القبولنوع  النوع االجتماعي نوع الجامعة

 جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاص رسمي
جيد 
 ممتاز جدا  

 65.28 53.91 45.34 39.07 47.75 46.56 48.12 46.20 49.98 46.83 47.70 اللغة العربية وادابها

 59.91 55.70 49.20 43.91 49.97 45.89 45.11 47.51 ـــــــ 46.67 46.67 التاريخ
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 48.12 46.99 43.20 38.76 41.37 40.88 40.88 41.77 62.28 40.99 41.37 الجغرافيا

 66.67 51.22 57.14 35.19 49.65 45.68 51.18 24.39 ـــــــ 49.02 49.02 الفلسفة

 56.67 56.30 48.98 40.91 45.00 45.93 47.93 43.05 60.90 45.46 47.03 إدارة المكتبات والمعلومات

 57.94 54.17 48.52 46.13 48.42 49.34 48.65 49.64 57.17 48.88 49.21 العلوم السياسية

العالقات الدولية والدراسات 
 االستراتيجية

 56.10 56.45 52.86 46.84 47.93 50.95 50.23 49.93 ـــــــ 50.14 50.14

  

 

   تخصصات الشريعة (12
، االجتمصاعي أعداد الطلبة المتقدمين تخصصات الشريعة والنسب المئوية وفقاً  للمتغيرات)نوع الجامعصة، النصوع (1

 ، المعدل التراكمي(.نوع القبول في الجامعات الرسمية
لصتعلم ت ونتاجصات اتقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستوى الدقيق الخا  بالكفايصات والمهصارا الذينبلغ عدد الطلبة 

تخصصص  بلغ  أعل  عدد من الطلبة المتقصدمين فصي إذ(، 24الخاصة بتخصصات الشريعة كما هو مبين في الجدول رقم)

لنسصبة المئويصة (، بينمصا كانصت ا%80رسصمية )( طالبصاً وطالبصةً ، وبلغصت النسصبة المئويصة للجامعصات ال603) الفقة واصصوله

البصاً ط( 12) قصراءات ودراسصات قرآنيصة(،  وبلغ  أقل عدد من الطلبة المتقصدمين فصي تخصصص %20للجامعات الخاصة )

 (.%100، وبلغت النسبة المئوية للجامعات الخاصة )وطالبةً 

 

 

 

 

 
 لمستوى الدقيق/ تخصصات الشريعةا-المتحان الكفاءة الجامعية(:النسب المئوية ألعداد الطلبة اللذين تقدموا 24جدول رقم )

 التخصص
توزيع 

 الطلبة

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاصة رسمية

 اصول الدين

 53 100 133 133 64 272 255 164 83 336 العدد

النسبة 

 المئوية
80.19 19.81 39.14 60.86 80.95 19.05 31.74 31.74 23.87 12.65 

المجموع 

 الكلي
419 

الفقه 
 وأصوله

 83 138 178 204 112 368 292 311 123 480 العدد

النسبة 

 المئوية
79.60 20.40 51.58 48.42 76.67 23.33 33.83 29.52 22.89 13.76 

المجموع 

 الكلي
603 

الدعوة 
واالعالم 
 االسالمي

 5 27 35 19 1 85 67 19 ــــــــ 86 العدد

النسبة 

 المئوية
 5.81 31.40 40.70 22.09 1.16 98.84 77.91 22.09 ــــــــ 100

المجموع 

 الكلي
86 

 القراءات
والدراسات 
 القرآنية

 6 5 ـــــــ 1 ـــــــ ـــــــ 8 4 12 ــــــ العدد

لنسبة ا

 المئوية
 50.00 41.67 ـــــــ 8.33 ـــــــ ـــــــ 66.67 33.33 100 ـــــــــ
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المجموع 

 الكلي
12 

الدراسات 
االسالمية/ 
التربية 
 االسالمية

 16 35 37 36 1 103 89 35 20 104 العدد

النسبة 

 المئوية
83.87 16.13 28.23 71.77 99.04 0.96 29.03 29.84 28.23 12.90 

المجموع 

 الكلي
124 

دراسات 
اسالمية 
 اسرية

 4 18 36 21 1 78 73 6 ــــــــ 79 العدد

النسبة 

 المئوية
 5.06 22.78 45.57 26.58 1.27 98.73 92.41 7.59 ــــــــ 100

المجموع 

 الكلي
79 

االمامة 
والوعظ 
 واالرشاد

 4 8 13 16 4 37 19 22 ــــــــ 41 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 

 
53.66 46.34 90.24 9.76 39.02 31.71 19.51 9.76 

المجموع 

 الكلي
41 

االقتصاد 
والمصارف 
 االسالمية

 26 92 156 126 168 200 289 111 32 368 العدد

النسبة 

 المئوية
92.00 8.00 27.75 72.25 54.35 45.65 31.50 39.00 23.00 6.50 

المجموع 

 الكلي
400 

الشريعة 
 والقانون

 1 ـــــ 2 18 ـــــــ ـــــــ 5 16 21 ــــــ العدد

النسبة 

 المئوية
 4.76 ـــــ 9.52 85.71 ـــــــ ـــــــ 23.81 76.19 100.00 ــــــ

المجموع 

 الكلي
21 

 . لشريعةتخصصات ا العامة للكفايات والمهارات والنتاجاتالصحيحة لنسب اإلتقان   لإلجاباتالمتوسطات الحسابية  (2

ال اصددددة  ونتاجددددات الددددتعل  والمهددددارات تقددددان  الكفا دددداتإالصددددحيحة لنسددددب  لإلجالدددداتالمتوعدددد ات الحسددددابية كانددددا 
 (.   25كما في الجدول رق  ع الدقيقالمستوى الجامعية التي قيسا لامتحان الكفاءة لات صصات 

الصدددحيحة لنسدددب إتقدددان  أو التحقدددق للكفا دددات  لإلجالددداتالحسدددابية أظهدددرت النتدددائج األوليدددة لل لبدددة أن المتوعددد ات 
القددراءات والدراعددات   فددي ت صددص %(17.44(ال الددب امتالكهددا تراوحددا مددا بددين مددن  المتوّقدد والمهددارات والنتاجددات 

 .سراعات اعالمية اعرية ( في ت صص%69.21، و ع القرانية
 

 (: متوسط الحسابات لالجابات الصحيحة لكفايات تخصصات الشريعة25جدول رقم) 

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابية

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمي نوع القبول االجتماعي النوع نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا   جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاص رسمي

 80.50 72.44 62.22 52.35 66.55 62.70 63.10 64.96 65.39 63.44 63.82 أصول الدين

 66.71 57.92 49.28 40.33 52.69 48.35 51.52 49.85 55.80 49.36 50.65 الفقه وأصوله

واالعالم  الدعوة
 77.39 75.56 64.04 56.18 70.00 66.65 67.31 64.46 ـــــــــــــ 66.69 66.69 االسالمي
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القراءات 
والدراسات 
 13.55 19.44 ــــــــ 30.56 ــــــ ـــــ 17.77 16.78 17.51 16.67 17.44 القرانية

الدراسات 
االسالمية / التربية 

 78.61 68.19 59.91 56.70 70.00 62.86 64.02 63.00 68.09 62.92 63.73 االسالمية

دراسات اسالمية 
 76.25 79.14 69.12 59.50 60.00 69.33 70.26 56.49 ـــــــــــــ 69.21 69.21 اسرية

والوعظ  اإلمامة
 74.38 66.98 55.21 51.02 61.25 57.36 57.05 58.33 ـــــــــــــ 57.74 57.74 واإلرشاد

االقتصاد 
والمصارف 
 64.26 55.05 51.77 43.90 50.95 51.93 50.99 50.34 42.83 51.48 50.82 االسالمية

 57.50 ــــــ 49.37 47.42 ــــــ ـــــــ 44.72 49.14 48.37 42.50 48.09 الشريعة والقانون

  

 
 اإلعالمالصحافة وتخصصات  .13

 االجتمصاعي، ، النوعنوع الجامعةوفقاً  للمتغير ات)لخصصات اإلعالم والنسب المئوية الطلبة المتقدمين  أعداد (1

 .، المعدل التراكمي(نوع القبول في الجامعات الرسمية

الخا  بالكفايصات والمهصارات ونتاجصات الصتعلم المستوى الدقيق تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية  الذينبلغ عدد الطلبة 

بلغ  أعل  عدد من الطلبة المتقصدمين فصي تخصصص  إذ، (26)كما هو مبين في الجدول رقم بتخصصات  اإلعالمالخاصة 

وبلصغ  أقصل عصدد (، %100) للجامعصات الرسصميةوبلغت النسبة المئويصة طالباً وطالبةً ، ( 118) العالقات العامة واالعالن

للجامعصات وبلغصت النسصبة المئويصة ، طالبصاً وطالبصةً ( 21) اإلعالم وتكنولوجيصا االتصصال تخصص من الطلبة المتقدمين في

 .(%100) الخاصة

 الميق/ تخصصات الصحافة واالعالمستوى الدق-(:النسب المئوية ألعداد الطلبة اللذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية26جدول رقم )

 التخصص

توزيع 

 الطلبة

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي نوع الجامعة

 جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاصة رسمية
جيد 
 ممتاز جدا

 الصحافة واالعالم

 3 21 38 28 ـــــ ـــــ 47 43 90 ـــــ العدد

 ئويةالنسبة الم
 3 23 42 31 ـــــ ـــــ 52.22 47.78 100 ـــــ

المجموع 

 الكلي
90 

العالقات العامة 
 واالعالن

 8 40 42 28 27 91 70 48 ـــــ 118 العدد

 6.78 33.90 35.59 23.73 22.88 77.12 59.32 40.68 ـــــ 100 النسبة المئوية

المجموع 

 لكليا

118 

اإلعالم وتكنولوجيا 
 االتصال

 3 8 7 3 ـــــ ـــــ 11 10 21 ـــــ العدد

 النسبة المئوية
 14 38 33 14 ـــــ ـــــ 52.38 47.62 100 ـــــ

المجموع 

 الكلي
21 

 8 22 28 13 6 50 44 27 15 56 العدد الصحافة
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 نسبة المئويةال
78.87 21.13 38.03 61.97 89.29 10.71 18.31 39.44 30.99 11.27 

المجموع 

 الكلي
71 

 . إلعالما تخصصات  العامة للكفايات والمهارات والنتاجاتالصحيحة لنسب اإلتقان   لإلجاباتالمتوسطات الحسابية  (2

 الخاصصصصة ونتاجصصصات الصصصتعلم والمهصصصارات تقصصصان  الكفايصصصاتإالصصصصحيحة لنسصصصب  لإلجابصصصاتالمتوسصصصطات الحسصصصابية كانصصصت 

 (.27الدقيق كما في الجدول رقم )المستوى الجامعية التي قيست بامتحان الكفاءة باتخصصات اإلعالم 
المهارات ولكفايات لالتحقق  الصحيحة لنسب إتقان  أو لإلجاباتالمتوسطات الحسابية لطلبة أن األولية ل النتائجأظهرت 

، و التصال االعالم وتكنولوجيا ا في تخصص ( 37.87%)بين امتالكها تراوحت ما من الطالب  المتوقّعوالنتاجات 

  .الصحافة ( في تخصص57.57%)
 
 
 
 
 
 

 (: متوسط الحسابات لالجابات الصحيحة لكفايات تخصصات الصحافة واالعالم اإلعالم27جدول رقم)

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابية

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي الجامعةنوع 

 ممتاز جيد جدا   جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاص رسمي

 58.47 57.72 53.51 47.22 ـــــ ـــــ 53.29 52.05 52.69 ـــــ 52.69 واإلعالم الصحافة

العالقات العامة 
 53.13 44.36 38.17 36.09 37.98 41.64 41.66 39.55 ـــــ 40.80 40.80 واالعالن

االعالم 
وتكنولوجيا 
 55.46 43.89 29.64 23.53 ـــــ ـــــ 35.62 40.35 37.87 ـــــ 37.87 االتصال

 65.30 60.84 52.43 58.35 49.58 57.65 58.29 56.42 60.58 56.78 57.57 الصحافة

 

 

 تخصصات الرياضة .14
 نصوعجتماعي، ، النوع االنوع الجامعةوالنسب المئوية وفقاً  للمتغيرات)لخصصات الرياضة الطلبة المتقدمين  أعداد (1

 .، المعدل التراكمي(القبول في الجامعات الرسمية
تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستوى الدقيق الخاص بالكفايتات والمهتارات ونتاجتات التتعلم الخاصتة  الذينبلغ عدد الطلبة 

التربيتتة بلتتغ  أعلتتد عتتدد متتن الطلبتتة المتقتتدمين فتتي تخصتتص  إذ(، 28فتتي الجتتدول رقتتم) بتخصصتتات  الرياضتتة كمتتا هتتو مبتتين

(، وبلتغ  أقتل عتدد متن الطلبتة المتقتدمين %100( طالباً وطالبةً ، وبلغت النسبة المئوية للجامعتات الرستمية )759) الرياضية

 .( %100( طالباً وطالبةً، وبلغت النسبة المئوية للجامعات الرسمية ) 161)  يالتأهيل الرياض في تخصص

 يق/ تخصصات الرياضةالمستوى الدق-(:النسب المئوية ألعداد الطلبة اللذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية28جدول رقم )

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي نوع الجامعةتوزيع  التخصص
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 الطلبة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاصة رسمية

 التربية الرياضية

 20 148 324 267 313 446 233 526 0 759 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 69.30 30.70 58.76 41.24 35.18 42.69 19.50 2.64 

المجموع 

 الكلي
759 

 التأهيل الرياضي

 3 26 72 60 23 138 85 76 0 161 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 47.20 52.80 85.71 14.29 37.27 44.72 16.15 1.86 

المجموع 

 الكلي
161 

االدارة والتدريب 
 الرياضي

 0 10 66 93 45 124 100 69 0 169 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 40.83 59.17 73.37 26.63 55.03 39.05 5.92 0.00 

المجموع 

 الكلي
169 

 

 

  لرياضةتخصصات ا العامة للكفايات والمهارات والنتاجاتالصحيحة لنسب اإلتقان   لإلجاباتالمتوسطات الحسابية  (2
الخاصة بتخصصات  ونتاجات التعلم والمهارات الكفاياتتقان  إالصحيحة لنسب  لإلجاباتالمتوسطات الحسابية كانت 

 الدقيقالمستوى الجامعية التي قيست بامتحان الكفاءة ( والتدريب الرياضي دارةالتأهيل الرياضي  اإل)التربية البدنية   الرياضة

الصحيحة لنسب إتقان  أو التحقق  لإلجاباتالمتوسطات الحسابية لطلبة أن األولية ل النتائجأظهرت  (.29)كما في الجدول رقم 

و  التربية الرياضية ( في تخصص%41.37) بين تراوحت مامن الطالب امتالكها  المتوقّعللكفايات والمهارات والنتاجات 

 .االدارة والتدريب الرياضي  ( في تخصص50.32%)

 (: متوسط الحسابات لالجابات الصحيحة لكفايات تخصصات الرياضة29جدول رقم) 

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابية

 النسبة العامة

 المعدل التراكمي نوع القبول االجتماعيالنوع  نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا   جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاص رسمي

 41.37 التربية الرياضية
41.37 0.00 40.12 44.26 42.15 40.23 36.81 41.38 48.72 49.33 

 45.99 التأهيل الرياضي
45.99 0.00 45.90 46.08 45.93 46.38 44.37 45.44 51.23 47.50 

االدارة والتدريب 
 50.32 الرياضي

  ـــــ 52.90 54.93 46.78 49.02 50.79 49.82 51.04 0.00 50.32

  

 

 اآلثار  والسياحةخصصات ت .15
عصصة، النصصوع أعصصداد الطلبصصة المتقصصدمين لتخصصصصات اآلثصصار والسصصياحة   والنسصصب المئويصصة وفقصصاً  للمتغيصصر ات)نصصوع الجام (1

 ، المعدل التراكمي(.نوع القبول في الجامعات الرسميةاالجتماعي، 
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تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستوى الدقيق الخا  بالكفايات والمهارات ونتاجات التعلم  الذينبلغ عدد الطلبة 

بلصغ  أعلص  عصدد مصن الطلبصة المتقصدمين فصي  إذ(، 30الخاصة بتخصصات اآلثار والسياحة  كما هو مبين في الجدول رقم)

(، وبلغ  أقصل %100المئوية للجامعات الرسمية )( طالباً وطالبةً ، وبلغت النسبة 238) / عربي السياحة إدارة تخصص

( طالبصاً وطالبصةً، وبلغصت النسصبة 44) صصيانة المصصادر التراثيصة وادارتهصا /عربصي عدد من الطلبة المتقدمين في تخصصص

  .(%100المئوية للجامعات الرسمية )

(:النسب المئوية ألعداد الطلبة اللذين تقدموا المتحان30جدول رقم ) يق/ تخصصات السياحة واألثارالمستوى الدق-الجامعيةالكفاءة    

 التخصص

توزيع 

 الطلبة

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي نوع الجامعة

 جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاصة رسمية
جيد 
 ممتاز جدا

 األثار

 10 21 25 38 27 67 55 39 0 94 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 41.49 58.51 71.28 28.72 40.43 26.60 22.34 10.64 

المجموع 

 94 الكلي

 االثار والسياحة

 2 18 34 30 4 80 39 45 0 84 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 53.57 46.43 95.24 4.76 35.71 40.48 21.43 2.38 

المجموع 

 84 الكلي

 ادارة السياحة /عربي

 3 30 67 97 19 91 57 140 87 110 العدد

النسبة 

 المئوية
55.84 44.16 71.07 28.93 82.73 17.27 49.24 34.01 15.23 1.52 

المجموع 

 197 الكلي

ادارة السياحة / 

 انجليزي

 1 64 87 86 113 125 163 75 0 238 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 31.51 68.49 52.52 47.48 36.13 36.55 26.89 0.42 

المجموع 

 238 الكلي

 االنثربولوجيا

 52 العدد
 

12 40 50 2 25 21 5 1 

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 23.08 76.92 96.15 3.85 48.08 40.38 9.62 1.92 

المجموع 

 52 الكلي

صيانة  التراثية

  المصادر
 وادارتها/عربي

 2 18 16 8 8 36 33 11 0 44 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 25.00 75.00 81.82 18.18 18.18 36.36 40.91 4.55 

المجموع 

 44 الكلي

 0 20 18 10 20 28 37 11 0 48 العددمصادر الصيانة 
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التراثية 

النسبة  وادارتها/انجليزي

 المئوية
100.00 0.00 22.92 77.08 58.33 41.67 20.83 37.50 41.67 0.00 

المجموع 

 48 الكلي

 إدارة الفنادق

 1 12 24 31 6 62 14 54 0 68 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 79.41 20.59 91.18 8.82 45.59 35.29 17.65 1.47 

المجموع 

 68 الكلي

اآلثصار  لتخصصصات العامصة للكفايصات والمهصارات والنتاجصاتالصحيحة لنسب اإلتقصان   لإلجاباتالمتوسطات الحسابية  (2

 . والسياحة
صصصات الخاصصصة بتخص ونتاجصصات الصصتعلم والمهصصارات تقصصان  الكفايصصاتإالصصصحيحة لنسصصب  لإلجابصصاتالمتوسصصطات الحسصصابية كانصصت 

 (.   31الدقيق كما في الجدول رقم )المستوى الجامعية بامتحان الكفاءة التي قيست اآلثار
ت والمهصصارات الصصصحيحة لنسصصب إتقصصان  أو التحقصصق للكفايصصا لإلجابصصاتأظهصصرت النتصصائج األوليصصة للطلبصصة أن المتوسصصطات الحسصصابية 

 ص( فصي تخصص%68.68، و )ادارة الفنصادق (فصي تخصصص%27.07الطالب امتالكها تراوحت مصا بصين  )من  المتوقّعوالنتاجات 

 . االثار والسياحة
 
 

(: متوسط الحسابات لالجابات الصحيحة لكفايات تخصصات31جدول رقم)  السياحة واألثار 

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابية

النسبة 
 العامة

 النوع االجتماعي نوع الجامعة
 نوع القبول

 المعدل التراكمي

 أنثى ذكر خاص رسمي
 موازي عادي

 ممتاز جيد جدا   جيد مقبول

 57.50 46.20 44.41 35.68 43.34 39.50 40.43 40.85 ___ 40.60 40.60 األثار

 االثار والسياحة
68.68 

68.68 ___ 65.64 72.17 68.80 66.25 60.45 69.76 79.64 75.00 

 58.33 45.97 42.22 41.57 36.70 38.49 39.30 44.03 48.53 38.18 42.70 ادارة السياحة/عربي

 إدارة السياحة/انجليزي
36.65 

36.65 ___ 35.27 37.28 36.89 36.39 31.98 36.70 42.33 70.00 

 االنثربولوجيا
57.72 

57.72 ___ 58.07 57.61 58.25 44.30 49.85 64.66 64.00 77.50 

صيانة المصادر التراثية 
 وادارتها/عربي

60.45 
60.45 ___ 59.36 60.81 58.93 67.30 46.56 63.51 64.39 56.25 

صيانة مصادر التراثية 
 وادارتها/انجليزي

45.65 
45.65 ___ 33.49 49.29 46.55 44.40 29.75 50.84 48.99 ___ 

 إدارة الفنادق
27.07 

27.07 ___ 26.49 29.29 26.66 31.25 24.13 28.03 31.80 38.46 

  

 

 الفنون والبصريات  تخصصات  .16
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، النصصوع أعصصداد الطلبصصة المتقصصدمين لتخصصصصات الفنصصون والبصصصريات والنسصصب المئويصصة وفقصصاً  للمتغيرات)نصصوع الجامعصصة (1

 المعدل التراكمي(. ،نوع القبول في الجامعات الرسميةاالجتماعي، 
علم ونتاجصات الصت تقصدموا المتحصان الكفصاءة الجامعيصة المسصتوى الصدقيق الخصا  بالكفايصات والمهصارات الذينبلغ عدد الطلبة 

متقدمين في بلغ  أعل  عدد من الطلبة ال إذ(، 32الخاصة بتخصصات الفنون والبصريات  كما هو مبين في الجدول رقم)

انصت النسصبة كبينمصا  (%11) الرسمية( طالباً وطالبةً ، وبلغت النسبة المئوية للجامعات 321) التصميم الداخليتخصص 

 التلفزيصونيالتصصميم السصينمائي و ،  وبلغ  أقل عدد من الطلبة المتقدمين في تخصص%(89)المئوية للجامعات الخاصة 

 (.%100) الخاصة، وبلغت النسبة المئوية للجامعات  طالب( 5)
 
 
 
 
 
 
 

 
(:النسب المئوية ألعداد الطلبة اللذين تقدموا المتحان32رقم ) جدول يق/ تخصصات الفنون البصرية والسمعيةالمستوى الدق-الكفاءة الجامعية   

 توزيع الطلبة التخصص

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي نوع الجامعة

 جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاصة رسمية
جيد 
 ممتاز جدا

الفنون 

 البصرية

 10 42 45 12 31 78 95 14 0 109 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 12.84 87.16 71.56 28.44 11.01 41.28 38.53 9.17 

المجموع 

 الكلي
109 

التصميم  

 جرافيكيال

 30 90 133 64 14 128 176 141 174 142 العدد

النسبة 

 المئوية
44.65 54.72 44.34 55.35 90.14 9.86 20.13 41.82 28.30 9.43 

المجموع 

 الكلي
318 

التصميم 

 الداخلي

 40 90 131 59 4 32 196 125 285 36 العدد

النسبة 

 المئوية
11.21 88.79 38.94 61.06 88.89 11.11 18.38 40.81 28.04 12.46 

المجموع 

 الكلي
321 
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التمثيل 

 واالخراج

 1 5 15 25 2 44 16 30 0 46 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 65.22 34.78 95.65 4.35 54.35 32.61 10.87 2.17 

المجموع 

 الكلي
46 

التصميم 

السينمائي 

 والتلفزيوني

 0 1 1 3 0 0 0 5 5 0 العدد

النسبة 

 المئوية
0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 60.00 20.00 20.00 0.00 

المجموع 

 الكلي
5 

 الموسيقد

 10 11 29 19 0 48 44 25 21 48 العدد

النسبة 

 المئوية
70.59 30.88 36.76 64.71 100.00 0.00 27.54 42.03 15.94 14.49 

المجموع 

 الكلي
69 

الفنون 

 التشكيلية

 3 14 49 32 5 93 79 18 0 98 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 18.37 80.61 94.90 5.10 32.65 50.00 14.29 3.06 

المجموع 

 الكلي
98 

 الفنون
التطبيقية 

 خزف\

 2 2 5 0 2 7 9 0 0 9 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 0.00 100.00 77.78 22.22 0.00 55.56 22.22 22.22 

المجموع 

 الكلي
9 

 العمارة

 31 34 50 29 103 37 100 44 4 140 العدد

النسبة 

 المئوية
97.22 2.78 30.56 69.44 26.43 73.57 20.14 34.72 23.61 21.53 

المجموع 

 الكلي
144 

الفنون 

 المسرحية
 0 5 3 1 0 9 4 5 0 9 العدد
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النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 55.56 44.44 100.00 0.00 11.11 33.33 55.56 0.00 

المجموع 

 الكلي
9 

 

لفنصصون لتخصصصصات ا العامصصة للكفايصصات والمهصصارات والنتاجصصاتالصصصحيحة لنسصصب اإلتقصصان   لإلجابصصاتالمتوسصصطات الحسصصابية  (2

 .البصرية والسمعية

خصصغات الخاصغة بالت ونتاجغات الغتعلم والمهغارات تقغان  الكفايغاتإالصغحيحة لنسغب  لإلجابغاتالمتوسغطات الحسغابية كانت 
يغة للطلبغة أن أظهغرت النتغاج  األول (.33)ما في الجغدول رقغم ) الدقيقالمستوى الجامعية التي قيست بامتحان الكفاءة الفنون 

كهغا لطالغب امتال المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة لنسب إتقان  أو التحقق للكفايات والمهارات والنتاجات المتوّقع من ا
 الفنون التطبيقية / خزف . ( في تخصص%63.51، و ) التصميم الجرافيكي في تخصص %(38.38(تراوحت ما بين

 
متوسط الحسابات لالجابات الصحيحة لكفايات تخصصات(: 33جدول رقم) سمعيةالفنون البصرية وال   

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابية

النسبة 
 العامة

 النوع االجتماعي نوع الجامعة
 نوع القبول

 المعدل التراكمي

 أنثى ذكر خاص رسمي
 موازي عادي

 جيد مقبول
جيد 
 ممتاز جدا  

 51.28 51.28 الفنون البصرية
__ 

48.48 51.69 53.25 46.32 47.60 48.57 52.19 64.35 

 44.50 40.26 38.10 33.57 37.52 37.63 38.62 38.09 39.01 37.62 38.38 جرافيكيالالتصميم 

 61.95 52.93 50.49 46.80 46.50 43.70 53.01 50.47 53.09 44.06 52.03 التصميم الداخلي

 50.60 50.60 التمثي  واالخراج
__ 

49.58 52.52 50.60 50.63 46.39 52.68 62.63 65.00 

التصميم السينماجي 
 54.21 والتلفزيوني

__ 

54.21 54.21 

__ __ __ 

45.54 65.00 68.42 

__ 

 47.46 49.02 52.45 56.76 47.46 50.27 الموسيقى

__ 

45.15 46.97 52.16 67.87 

 56.25 54.12 48.08 39.32 33.75 46.78 48.08 38.16 0.00 46.24 46.24 الفنون التشكيلية

الفنون التطبيقية 
 63.51 63.51 خزف\

__ __ 
63.51 67.38 50.00 

__ 
54.77 70.00 78.75 

 50.89 49.41 47.40 47.65 48.09 48.91 47.44 51.49 66.67 48.30 48.68 العمارة
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 40.77 40.77 الفنون المسرحية

__ 

39.30 42.59 40.77 

__ 

30.00 37.70 44.78 

__ 

0 

   
 اللغات  تخصصات  .17

ي، ع االجتماع، النونوع الجامعةالمئوية وفقاً  للمتغير ات) الطلبة المتقدمين لتخصصات اللغات والنسب أعداد (1

 .، المعدل التراكمي(نوع القبول في الجامعات الرسمية

الخا  بالكفايات والمهصارات ونتاجصات الصتعلم المستوى الدقيق تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية  الذينبلغ عدد الطلبة 

بلغ  أعلص  عصدد مصن الطلبصة المتقصدمين فصي تخصصص  إذ، (34)كما هو مبين في الجدول رقم اللغاتبتخصصات الخاصة 

بينمصا كانصت النسصبة  (%73( طالباً وطالبةً ، وبلغت النسبة المئويصة للجامعصات الرسصمية )1862) اللغة االنجليزية وادابها

 - انجليصزي – الترجمصة )المصاني وبلغ  أقل عدد مصن الطلبصة المتقصدمين فصي تخصصص ،%(27)المئوية للجامعات الخاصة 

 (.%100) الرسميةالنسبة المئوية للجامعات  وبلغت طالب( 16) عربي(

 يق/ لتخصصات اللغاتالمستوى الدق-الجامعية(:النسب المئوية ألعداد الطلبة اللذين تقدموا المتحان الكفاءة 34جدول رقم )

 التخصص
توزيع 

 الطلبة

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاصة رسمية

اللغة 
االنجليزية 
 وادابها

 185 461 640 576 440 928 1561 301 494 1368 العدد

النسبة 

 المئوية
73.00 27.00 16.17 83.83 67.84 32.16 30.93 34.37 24.76 9.94 

المجمو

 ع الكلي
1862 

اللغة 
االنجليزية 
 التطبيقية

 5 55 44 34 103 35 133 5 0 138 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 3.62 96.38 25.36 74.64 24.64 31.88 39.86 3.62 

المجمو

 ع الكلي
138 

 الترجمة

 88 96 143 116 22 122 361 82 299 144 العدد

النسبة 

 المئوية
32.51 67.49 18.51 81.49 84.72 15.28 26.19 3.00 21.67 

19.8
6 

المجمو

 ع الكلي
443 

اللغة االلمانية 
 وآدابها

 3 13 22 13 31 20 45 6 0 51 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 11.76 88.24 39.22 60.78 25.49 43.14 25.49 5.88 

المجمو

 ع الكلي
51 

اللغة الصينية 
 وآدابها

 15 7 5 3 26 4 29 1 0 30 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 3.33 96.67 13.33 86.67 10.00 16.67 23.33 

50.0
0 

المجمو

 ع الكلي
30 



73 | AQACHEI 

اللغة االسبانية 
 وادابها

 5 47 45 26 63 60 110 13 0 123 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 10.57 89.43 48.78 51.22 21.14 36.59 38.21 4.07 

المجمو

 ع الكلي
123 

اللغة االيطالية 
 وآدابها

 2 15 15 15 17 30 37 10 0 47 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 21.28 78.72 63.83 36.17 31.91 31.91 31.91 4.26 

المجمو

 ع الكلي
47 

الروسية اللغة 
 وادابها

 0 7 10 9 15 11 25 1 0 26 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 3.85 96.15   57.69 34.62 38.46 26.92 0.00 

المجمو

 ع الكلي
26 

 ) الترجمة )
 -الماني
-انجليزي
 عربي

 10 5 1 0 6 10 14 2 0 16 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 12.50 87.50 62.50 37.50 0.00 6.25 31.25 

62.5
0 

المجمو

 ع الكلي
16 

اللغة العبرية 
 وآدابها

 3 2 7 4 1 15 11 5 0 16 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 31.25 68.75 93.75 6.25 25.00 43.75 12.50 

18.7
5 

المجمو

 ع الكلي
16 

اللغة الفارسية 
 وآدابها

 0 0 10 7 0 17 14 3 0 17 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 17.65 82.35 100.00 0.00 41.18 58.82 0.00 0.00 

المجمو

 ع الكلي
17 

اللغة التركية 
 وآدابها

 0 13 12 8 19 14 33 0 0 33 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 0.00 100.00 42.42 57.58 24.24 36.36 39.39 0.00 

المجمو

 ع الكلي
33 

اللغة الفرنسية 
 وآدابها

 21 57 78 86 58 142 195 47 42 200 العدد

النسبة 

 المئوية
82.64 17.36 19.42 80.58 71.00 29.00 35.54 32.23 23.55 8.68 

المجمو

 ع الكلي
242 

اللغة الكورية 
 وآدابها

 2 17 12 1 17 15 29 3 0 32 العدد

النسبة 

 المئوية
100.00 0.00 9.38 90.63 46.88 53.13 3.13 37.50 53.13 6.25 

المجمو

 ع الكلي
32 

 . ت اللغاتلتخصصا العامة للكفايات والمهارات والنتاجاتالصحيحة لنسب اإلتقان   لإلجاباتالمتوسطات الحسابية  (2
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تخصصات بالخاصة  ونتاجات التعلم والمهارات تقان  الكفاياتإالصحيحة لنسب  لإلجاباتالمتوسطات الحسابية كانت 
سية اللغة الفار  وآدابها, لتر)يةاللغات   )اللغة اإلنجليزية التطبيقية, اللغة اإلنجليزية وآدابها, اللغة الفرنسية وآدابها, اللغة ا

العبرية لغة ابها ، الية وآدوآدابها, اللغة األلمانية وآدابها, اللغة اإلسبانية وآدابها, اللغة الصينية وآدابها, اللغة اإليطال
)ما في  الدقيقى المستو الجامعية التي قيست بامتحان الكفاءة وآدابها, اللغة الروسية وآدابها, اللغة الكورية وآدابها( 

 (.35الجدول رقم )

ت والمهغارات الصغحيحة لنسغب إتقغان  أو التحقغق للكفايغا لإلجابغاتأظهرت النتاج  األولية للطلبة أن المتوسغطات الحسغابية 
( فغي %69.86، و ) وآدابهغاالكوريغة اللغغة  في تخصغص %(35.73(من الطالب امتالكها تراوحت ما بين المتوّقعوالنتاجات 
 . عربي(  –انجليز   –الترجمة ) الماني  تخصص

 

 

 

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابية

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي نوع الجامعة

 جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاص رسمي
جيد 
 جدا  

 ممتاز

اللغة االنجليزية 
 48.34 48.55 47.49 47.74 وادابها

47.6
3 

47.3
0 

47.8
9 

40.0
8 

45.8
3 

55.0
1 

64.3
0 

اللغة االنجليزية 
 64.14 ــــــــ 50.46 50.46 التطبيقية

49.9
4 

55.5
4 

48.7
3 

39.0
2 

48.6
3 

57.7
5 

63.7
8 

 50.94 48.86 46.97 48.28 الترجمة
47.6

0 
46.0

1 
49.1

2 
42.8

8 
47.3

6 
53.5

2 
51.0

2 

 49.37 49.37 اللغة االلمانية وآدابها
 ــــــــ

56.12 
48.4

6 
47.2

6 
50.7

5 
41.1

4 
45.7

9 
61.6

1 
63.7

5 

 29.27 ــــــــ 46.14 46.14 اللغة الصينية وآدابها
47.3

3 
46.9

4 
45.8

9 
32.0

0 
43.7

5 
52.9

9 
66.6

7 

 اللغة االسبانية
 59.47 59.47 وادابها

 ــــــــ
52.99 

60.2
4 

56.4
2 

62.3
8 

43.8
7 

57.5
2 

67.8
3 

79.5
0 

 57.97 57.97 اللغة االيطالية وآدابها
 ــــــــ

45.11 
61.5

0 
53.3

3 
66.2

2 
42.3

2 
61.7

3 
67.3

4 
75.0

0 

 59.30 59.30 اللغة الروسية وادابها
 ــــــــ

55.00 
59.4

8 
62.8

4 
56.7

1 
44.9

7 
63.9

8 
71.1

 ـــــــــ 2

 -الترجمة ) الماني
(عربي-انجليزي  69.86 69.86 

 ــــــــ
68.75 

70.0
2 

68.1
7 

72.6
 ـــــــــ 9

52.5
0 

66.0
0 

73.5
5 

 39.53 39.53 اللغة العبرية وآدابها
 ــــــــ

28.50 
44.5

5 
38.3

3 
57.5

0 
26.8

8 
36.7

9 
42.5

0 
60.8

3 

اللغة الفارسية 
 45.41 45.41 وآدابها

 ــــــــ
40.00 

46.5
8 

45.4
 ـــــــــ 1

38.8
5 

50.0
 ـــــــــ 0

 ـــــــــ

 63.23 63.23 اللغة التركية وآدابها
 ــــــــ ــــــــ

63.2
3 

65.8
3 

61.3
0 

57.9
1 

55.2
1 

74.0
2 

 ـــــــــ

اللغة الفرنسية 
 38.93 37.06 38.10 37.92 وآدابها

46.5
8 

35.2
6 

45.0
2 

31.0
8 

35.7
9 

45.3
6 

54.4
3 

 35.73 35.73 اللغة الكورية وآدابها
 ــــــــ

40.83 
35.1

9 
40.8

4 
31.2

0 
22.5

0 
31.4

5 
36.2

1 
63.7

5 
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 الحماية المدنية  تخصصات  .18
معغة، النغوع والنسغب المئويغة وفقغًا  للمتغيغر ات)نغوع الجا الحماية المدنيةأعداد الطلبة المتقدمين لتخصصات  (1

 ،  المعدل التراكمي(.الجامعات الرسميةنوع القبول في االجتماعي،

ات ونتاجغات تقدموا المتحغان الكفغاءة الجامعيغة المسغتوى الغدقيق الخغاف بالكفايغات والمهغار  النينبلغ عدد الطلبة 
لبغغة بلغغغ  أعلغى عغغدد مغغن الط إذ(، 36الغتعلم الخاصغغة بتخصصغغات الحمايغغة المدنيغة  )مغغا هغغو مبغغين فغي الجغغدول رقغغم)

(، %100وبلغغغت النسغغبة المئويغغة للجامعغغات الرسغغمية )  ،طالبغغًا وطالبغغةً ( 37) ادارة الكارثغغة المتقغغدمين فغغي تخصغغص
لنسغبة وبلغت ا ، طالبًا وطالبًة ( 25) االسعاف الطبي المتخصص وبلغ  أق  عدد من الطلبة المتقدمين في تخصص

 .(%100المئوية للجامعات الرسمية )
 
 
 
 
 
 
 
 

 ية يق/ لتحصصات الحماية المدنالمستوى الدق-(:النسب المئوية ألعداد الطلبة اللذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية2جدول رقم ) 

 التخصص

توزيع 

 الطلبة

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاصة رسمية

هندسة االطفاء 

 والحريق

 0 6 7 17 0 30 7 23 0 30 العدد

النسبة 

 0.00 20.00 23.33 56.67 0.00 100.00 23.33 76.67 0.00 100.00 المئوية

المجموع 

 30 الكلي

 ادارة الكارثة

 0 7 12 18 0 37 12 25 0 37 العدد

النسبة 

 0.00 18.92 32.43 48.65 0.00 100.00 32.43 67.57 0.00 100.00 المئوية

المجموع 

 37 الكلي

االسعاف الطبي 

 المتخصص

 2 7 9 7 0 25 10 15 0 25 العدد

النسبة 

 8.00 28.00 36.00 28.00 0.00 100.00 40.00 60.00 0.00 100.00 المئوية

المجموع 

 25 الكلي

 .  نيةلتخصصات الحماية المد والمهارات والنتاجات العامة للكفاياتالصحيحة لنسب اإلتقان   لإلجاباتالمتوسطات الحسابية  (2
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خصصصات تالخاصصة  ونتاجصات الصتعلم والمهصارات تقان  الكفاياتإالصحيحة لنسب  لإلجاباتالمتوسطات الحسابية كانت 

توى المسصلجامعيصة االتصي قيسصت بامتحصان الكفصاءة الكارثة، اإلسعاف  هندسة الحماية من الحرائصق(  إدارةالحماية المدنية )

 (. 37الدقيق كما في الجدول رقم )
الصحيحة لنسب إتقان  أو التحقق للكفايصات والمهصارات  لإلجاباتأظهرت النتائج األولية للطلبة أن المتوسطات الحسابية 

( فصي %44.41، و )  ادارة الكارثصة في تخصص( %39.26) من الطالب امتالكها تراوحت ما بين المتوقّعوالنتاجات 

  .االسعاف الطبي المتخصص تخصص

 الحماية المدنية(: متوسط الحسابات لالجابات الصحيحة لكفايات التخصصات 3جدول رقم ) 

 التخصص

 متوسط المتوسطات الحسابية

النسبة 

 العامة

 المعدل التراكمي نوع القبول النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول موازي عادي أنثى ذكر خاصة رسمية

 43.54 43.54 هندسة االطفاء والحريق
ـــــــــــــ

 ـ
 ــــــــــــ 51.93 42.24 41.14 ــــــــــــ 43.54 48.91 41.91

 39.26 39.26 ادارة الكارثة
ـــــــــــــ

 ـ
 ــــــــــــ 37.61 39.53 37.55 ــــــــــــ 39.26 40.04 38.90

االسعاف الطبي 

 المتخصص
44.41 44.41 

ـــــــــــــ
 ـ

 58.44 52.81 45.82 35.46 ــــــــــــ 44.41 44.33 44.46

      
 

 

 

 الثانيالجزء 

 تحليل نتائج اختبار الكفاءة الجامعية

  

دلددل جددوسة م رجددات مؤعسددات التعلددي  العددالي األرسنيددة وم رجددات برامجهددا  هددد  امتحددان الكفدداءة الجامعددة الددل التعددر 
 داسة النظدر فدي محتويداتإ دلل جوانب القوة والضع  فيها مما  سادد القائمين دلل رع  ال    والسياعات و والوقو  

ال  دد  الدراعددية والبددرامج، وتمثددل م رجددات أا نظددام الغا ددة األعاعددية لوجددوسه، وتعكددس م رجددات التعلددي  العددالي مدددى 
فدداءة سديا  يددت  التركيدز دلدل تحليددل نتدائج اختبدار الكندة النظدام التعليمدي ومدددى ت دور أو تدأخر المجتمدد ، وفدي هدذا الامت

الجامعيدددة مدددن خدددالل تحليدددل نتدددائج ال لبدددة ورب هدددا لم رجدددات التعلدددي  ونتاجاتددد ، للوقدددو  دلدددل جواندددب القدددوة وتعزيزهدددا 
والت لص من جوانب الضدع ، وإذا كاندا م رجدات جامعاتندا لد  تبلدغ مسدتوى ال مدوي فدي مقداييس الجامعدات العالميدة، 

 رسن وخارج .ل لالمكانة المرموقة في مؤعسات عو  العمل ساخل األفهل تحظ

ومن خالل توزي  دالمات ال لبة دلل المؤشرات التي تدل دلل مدى تحقق نتاجات التعل  والكفا ات ال اصة 
 رة" بناء  دلل النتائج المتوفاتقانا سرجة وصول ال الب سرجة أت  ادتماس سرجة الق  "  بت صصات المستوى الدقيق

للت صصات  40للت صصات ال بية وال بية المساندة، و 40لت صصات العلوم اإلسارية واألدمال، و 40ع وادتبارها
للت صصات  40لت صص القانون، و 40لت صصات دلوم الحاعوب وتكنولوجيا المعلومات، و 40الهندعية، و
لت صصات  40لت صصات اآلساب، و 40للت صصات االجتماعية، و 40لت صصات الزرادة و 40التربوية، و
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لت صصات الفنون  40لت صصات الشريعة, و 40لت صصات الرياضة ، و 40لت صصات اإلدالم ، و 40اآل ار، و
وبهذا عيت   لت صصات الحما ة المدنية(. 40لت صصات اللغات, و 40لت صصات العلوم ، و 40والبصريات، و

  .م  سرجة الق   المحدسةتحليل نتائج اختبار الكفاءة وفقا  للمقارنة 
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 .بالتخصصات الهندسيةتحليل النتائج المتعلقة  .1

ات رات والنتاجغأظهرت النتاج  األولية للطلبة أن المتوسطات الحسابية لإلجابات الصغحيحة لنسغب اتقغان  أو التحقغق للكفايغات والمهغا
صغص %( فغي تخ29.63( في تخصص الهندسغة الصغيدالنية الكيمياجيغة،  و ) (%47.90المتوّقع من الطالب امتالكها تراوحت ما بين

 هندسة االتصاالت وااللكترونيات. 
لغى درجغة اإلتقغان إالتغي لغم تصغ   التخصصغات الهندسغية  (38رقغم ) وعند مقارنة نسب اإلتقان مع درجة القطع يتضغ  مغن الجغدول

للتخصصغغات وصغغا المقغغررات  هغغا، وومراجعغغة الخطغغد الدراسغغية ومحتوياتوهغغنا يتطلغغب إعغغادة النظغغر . (40والتغغي قورنغغت بدرجغغة القطغغع )
 التخصصية للتخصصات التي لم تص  الى درجة اإلتقان. بإذ تتضمن الخطد الدراسية مقررات تغطي الكفايات  الهندسية

 (: نسب تحقق كفايات كل تخصص من التخصصات  الهندسية38جدول رقم)

 التخصص
متوسط المتوسطات 

 الحسابية

المتوسطات الحسابية 
مقارنة مع درجة القطع  

40 

 غير متقن 34.08 الهندسة المدنية

 متقن 41.55 هندسة مساحة

 متقن 40.89 هندسة بيئة

 متقن 46.15 التخطيط الحضري وتخطيط المدن

 غير متقن 36.03 الهندسة الجيولوجية

 متقن 40.35 هندسة التعدين

 متقن 45.15 هندسة العمارة

 متقن 42.50 الهندسة المعمارية وانظمة البناء

 متقن 43.23 الهندسة الصناعية

 متقن 42.90 هندسة االت حرارية وهيدروليكية

 غير متقن 33.81 الهندسة الميكانيكية

 غير متقن 37.48 الهندسة الكهربائية

 غير متقن 33.17 هندسة القوى الكهربائية والتحكم

 متقن 42.36 هندسة ميكاترونيكس

 متقن 46.12 هندسة اوتوترنيكس

 غير متقن 37.12 هندسة اتصاالت

 غير متقن 35.15 هندسة االتصاالت والحاسوب

 غير متقن 29.63 هندسة االتصاالت وااللكترونيات

 متقن 45.29 هندسة الحاسوب

 متقن 47.37 هندسة انظمة الحاسبات والشبكات

 متقن 41.06 هندسة الكترونية

 غير متقن 35.01 الهندسة الكيميائية

 غير متقن 36.53 الهندسة الصيدالنية الكيميائية

 متقن 47.90 هندسة نووية

 متقن 43.71 هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة

 متقن 41.89 هندسة طيران

 غير متقن 35.46 الهندسة الطبية

 39.41 هندسة النظم الصناعية
 غير متقن

 40 درجة القطع
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 .بتخصصات علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتتحليل النتائج المتعلقة  .2

رات فايصات والمهصاالصحيحة لنسب اتقان  أو التحقق للك لإلجاباتأظهرت النتائج األولية للطلبة أن المتوسطات الحسابية 

( فصصصي تخصصصصص علصصصم الرسصصصم الحاسصصصوبي ، و  (%44.48امتالكهصصصا تراوحصصصت مصصصا بصصصينمصصصن الطالصصصب  المتوقّصصصعوالنتاجصصصات 

 في تخصص علم الحاسوب. (31.60%)

لص  درجصة اإلتقصان إالتي لم تصل التخصصات  (39رقم ) وعند مقارنة نسب اإلتقان مع درجة القطع يتضح من الجدول 

وصصصف  هصصا، ووهصصذا يتطلصصب إعصصادة النظصصر ومراجعصصة الخطصصط الدراسصصية ومحتويات. (40والتصصي قورنصصت بدرجصصة القطصصع )

لتخصصصات التصي لصم تصصل ل التخصصصية بإذ تتضمن الخطط الدراسية مقررات تغطي الكفايات للتخصصات المقررات 

 ال  درجة اإلتقان.

 (:نسب تحقق كفايات كل تخصص من تخصصات  الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات39جدول رقم)

 التخصص

المتوسطات الحسابية  متوسط المتوسطات الحسابية
  درجة القطع مقارنة مع

40 

 غير متقن 31.60 علم الحاسوب 

 غير متقن 32.94 نظم معلومات حاسوبية

 غير متقن 37.92 النظم الحاسوبية للوسائط المتعدده

 غير متقن 36.21 نظم شبكات الحاسوب

 متقن 40.00 امن وحماية الشبكات

 غير متقن 33.78 هندسة البرمجيات

 متقن 40.58 تكنولوجيا االنترنت

 متقن 44.48 علم الرسم الحاسوبي

 غير متقن 35.56 نظم معلومات ادارية

 درجة القطع
40 

 

 .بالتخصصات الزراعيةتحليل النتائج المتعلقة  .3

ت رات والنتاجاالصحيحة لنسب اتقان  أو تحقق الكفايات والمها لإلجاباتالطلبة أن المتوسطات الحسابية أظهرت نتائج 

فصي  %(34.98، و )تنسييق المواقيع وإنتياج األزهيار ( في تخصصص (%49.59امتالكها تراوحت ما بينمن الطالب  المتوقّع

 . األراضي والمياه والبيئةتخصص 

إلتقصان درجصة ا لص إالتي لم تصل التخصصات  (40رقم ) وعند مقارنة نسب اإلتقان مع درجة القطع يتضح من الجدول 

وصصصف  هصصا، ووهصصذا يتطلصصب إعصصادة النظصصر ومراجعصصة الخطصصط الدراسصصية ومحتويات. (40والتصصي قورنصصت بدرجصصة القطصصع )

ل لتخصصصات التصي لصم تصصلالتخصصصية  تتضمن الخطط الدراسية مقررات تغطي الكفايات  إذبللتخصصات المقررات 

 ال  درجة اإلتقان.

 

 

 

 (:نسب تحقق كفايات كل تخصص من التخصصات  الزراعية40جدول رقم)

 التخصص

المتوسطات متوسط 
 الحسابية

المتوسطات الحسابية 
  مقارنة مع درجة القطع

40 

 غير متقن 35.85 اإلنتاج النباتي
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 (:نسب تحقق كفايات كل تخصص من التخصصات  الزراعية40جدول رقم)

المتوسطات متوسط  التخصص
 الحسابية

المتوسطات الحسابية 
  مقارنة مع درجة القطع

40 
 متقن 47.49 الوقاية النباتية

 متقن 49.59 تنسيق المواقع وانتاج االزهار

 غير متقن 39.10 االنتاج الحيواني 

 غير متقن 34.98 االراضي والمياه والبيئة

 غير متقن 42.25 لم وتكنولوجيا الغذاءع -والتصنيع الغذائي التغذية 

 متقن 46.77 غذية وحميةت -تغذية اإلنسان والحميات 

 غير متقن 38.78 اقتصاد زراعي

 40 درجة القطع

 

 .بالتخصصات التربويةتحليل النتائج المتعلقة  .4

لمهصصارات الصصصحيحة لنسصصب اإلتقصصان  أو التحقصصق للكفايصصات وا لإلجابصصاتأظهصصرت نتصصائج الطلبصصة أن المتوسصصطات الحسصصابية 

 %(38.99( فصي تخصصص ريصاض األطفصال ، و )%56.38 (والنتاجات المتوقّع من الطالب امتالكها تراوحصت مصا بصين

 في تخصص علم النف .

 إلتقصاندرجصة الص  إالتي لم تصل التخصصات  (41رقم ) وعند مقارنة نسب اإلتقان مع درجة القطع يتضح من الجدول 

وصصصف  هصصا، ووهصصذا يتطلصصب إعصصادة النظصصر ومراجعصصة الخطصصط الدراسصصية ومحتويات. (50والتصصي قورنصصت بدرجصصة القطصصع )

ل لتخصصصات التصي لصم تصصلالتخصصصية  تتضمن الخطط الدراسية مقررات تغطي الكفايات  إذبللتخصصات المقررات 

 ال  درجة اإلتقان.
 
 
 
 
 
 
 
 

 كل تخصص من التخصصات  التربوية (:نسب تحقق كفايات41جدول رقم)

 التخصص

المتوسطات الحسابية مقارنة مع  متوسط المتوسطات الحسابية
 50  درجة القطع

 متقن 51.71 معلم صف

 غير متقن 42.89 االرشاد النفسي

 غير متقن 38.99 علم نفس
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 متقن 55.77 التربية الفنية

 غير متقن 42.84 التربية المهنية

 متقن 56.22 التربية الخاصة

 متقن 56.38 رياض األطفال

 غير متقن 45.88 تكنولوجيا التعليم

 50 درجة القطع

 

 .بالتخصصات الطبية والطبية المساندةتحليل النتائج المتعلقة  .5

فايات حقق للكالصحيحة لنسب إتقان  أو الت لإلجاباتأظهرت النتائج األولية للطلبة أن المتوسطات الحسابية 

و   القبالة، %( في تخصص68.51امتالكها تراوحت ما بين )من الطالب  المتوقّعوالمهارات والنتاجات 

 األحياء الدقيقة.  %( في تخصص37.30)

 إلتقصاندرجصة الص  إالتي لم تصل التخصصات  (42رقم ) وعند مقارنة نسب اإلتقان مع درجة القطع يتضح من الجدول 

وصصصف  هصصا، ووهصصذا يتطلصصب إعصصادة النظصصر ومراجعصصة الخطصصط الدراسصصية ومحتويات. (50والتصصي قورنصصت بدرجصصة القطصصع )

ل التخصصصية للتخصصصات التصي لصم تصص تتضمن الخطط الدراسية مقررات تغطي الكفايات  إذبللتخصصات المقررات 

 ال  درجة اإلتقان.

 

 

 ص من تخصصات  العلوم الطبية والطبية المساندة(:نسب تحقق كفايات كل تخص42جدول رقم)

 التخصص

متوسط المتوسطات 
 الحسابية

المتوسطات الحسابية مقارنة 
 50  مع درجة القطع

 غير متقن 40.44 (Basicالطب )

 متقن 53.09 طب وجراحة األسنان

 غير متقن 43.25 تكنولوجيا صناعة األسنان

 غير متقن 48.33 الصيدلة

 غير متقن 45.42 دكتور صيدلة

 غير متقن 40.84 التمريض

 غير متقن 42.90 المختبرات الطبية

 غير متقن 47.07 العالج الوظيفي

 غير متقن 44.64 العالج الطبيعي

 متقن 53.84 السمع والنطق

 متقن 64.06 البصريات

 غير متقن 40.27 تكنولوجيا االشعة

 متقن 52.99 االسعاف والطوارئ

 غير متقن 48.67 اطراف صناعية واجهزة مساعدة

 غير متقن 48.05 اإلدارة والسياسات الصحية

 متقن 68.51 قبالة

 متقن 57.97 الطب والجراحة البيطرية

 غير متقن 37.30 األحياء الدقيقة

 50 درجة القطع
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غتتتة لالمتحتتتان باللبتخصصتتتات العلتتتوم اإلداريتتتة واألعمال)المتقتتتدمين تحليتتتل النتتتتائج المتعلقتتتة  .6

 .العربية(

رات فايصات والمهصاالصحيحة لنسب إتقان  أو التحقق للك لإلجاباتأظهرت النتائج األولية للطلبة أن المتوسطات الحسابية 

 ( فصصي تخصصصص تكنولوجيصصا النقصصل البحصصري، و 54.90%(تراوحصصت مصصا بصصينمصصن الطالصصب امتالكهصصا  المتوقّصصعوالنتاجصصات 

 %( في تخصص إدارة المكاتب والمعلومات. 24.09)

تقصان لص  درجصة اإلإالتي لصم تصصل التخصصات  (43رقم ) وعند مقارنة نسب اإلتقان مع درجة القطع يتضح من الجدول

وصصصف  هصصا، والدراسصصية ومحتوياتوهصصذا يتطلصصب إعصصادة النظصصر ومراجعصصة الخطصصط . (40والتصصي قورنصصت بدرجصصة القطصصع )

ل التخصصصية للتخصصصات التصي لصم تصص بإذ تتضمن الخطط الدراسية مقررات تغطي الكفايات للتخصصات المقررات 

 ال  درجة اإلتقان.

 

 ن باللغةواالعمال )المتقدمين لالمتحا دارة(: نسب تحقق كفايات كل تخصص من  تخصصات اإل43جدول رقم)

 العربية(

 التخصص

المتوسطات الحسابية مقارنة  المتوسطات الحسابية متوسط
 40  مع درجة القطع

 غير متقن 29.67 المحاسبة

 متقن 43.48 نظم معلومات محاسبية

 متقن 46.12 المحاسبة وقانون االعمال

 متقن 44.58 تسويق

 غير متقن 37.64 العلوم المالية والمصرفية

 متقن 43.60 التمويل

 متقن 42.50 المال واالعمالاقتصاد 

 متقن 45.53 ادارة االعمال

 متقن 42.57 نظم معلومات األعمال

 متقن 40.87 ادارة عامة

 غير متقن 36.37 نظم معلومات ادارية

 متقن 40.65 تخطيط وادارة مشاريع

 متقن 54.90 تكنولوجيا النقل البحري

 متقن 50.41 ادارة الشحن والتخليص

 متقن 42.46 مستشفياتادارة 

 غير متقن 36.75 ادارة المخاطر

 غير متقن 24.09 ادارة المكاتب والمعلومات

 40 درجة القطع

 
 .نجليزية(غة اإلبتخصصات العلوم اإلدارية واألعمال)المتقدمين لالمتحان باللتحليل النتائج المتعلقة  .7
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رات فايصات والمهصاالصحيحة لنسب إتقان  أو التحقق للك لإلجاباتأظهرت النتائج األولية للطلبة أن المتوسطات الحسابية 

%( 31.11%( في تخصص التسويق االلكتروني، و )56.82 (تراوحت ما بينمن الطالب امتالكها  المتوقّعوالنتاجات 

 . المحاسبة في تخصص

لص  درجصة اإلتقصان إتصصل التي لصم التخصصات  (44رقم ) وعند مقارنة نسب اإلتقان مع درجة القطع يتضح من الجدول

وصصصف  هصصا، وومراجعصصة الخطصصط الدراسصصية ومحتويات وهصصذا يتطلصصب إعصصادة النظصصر .  (40والتصصي قورنصصت بدرجصصة القطصصع )

لتخصصصات التصي لصم تصصل لالتخصصصية  تتضمن الخطط الدراسية مقررات تغطي الكفايات  إذبللتخصصات المقررات 

 ال  درجة اإلتقان.

 ية(واالعمال )المتقدمين لالمتحان باللغة االنجليز دارةكفايات كل تخصص من  تخصصات اإل(: نسب تحقق 44جدول رقم)

 التخصص

متوسط المتوسطات 
 الحسابية

المتوسطات الحسابية مقارنة مع 
 40  درجة القطع

 غير متقن 32.39 إدارة الفنادق

 غير متقن 31.11 المحاسبة

 متقنغير  31.71 محاسبة وقانون األعمال

 متقن 46.14 التسويق

 متقن 56.82 التسويق االلكتروني

 غير متقن 36.99 العلوم المالية والمصرفية

 متقن 44.21 التمويل

 غير متقن 39.11 اقتصاد المال واالعمال

 متقن 51.39 ادارة األعمال

 غير متقن 37.50 ادارة نظم و شبكات االعمال

 متقن 43.66 االعمال والتجارة االلكترونية

 متقن 48.90 نظم معلومات االعمال

 غير متقن 31.98 ادارة عامة

 غير متقن 33.03 نظم معلومات ادارية

 غير متقن 36.60 علوم لوجستية

 غير متقن 38.96 ادلرة المخاطر

 40 درجة القطع

 

 .بتخصص القانونتحليل النتائج المتعلقة  .8

لمهصصارات التحقصصق للكفايصصات وا الحسصصابية لإلجابصصات الصصصحيحة لنسصصب اإلتقصصان  أوالمتوسصصطات  أنالطلبصصة  نتصصائجأظهصصرت 

  (.)في تخصص القانون من الطالب امتالكها  المتوقّعوالنتاجات 

ل  درجة اإلتقان إلم تصل تخصص القانون أن  (45رقم ) اإلتقان مع درجة القطع يتضح من الجدول ةوعند مقارنة نسب

وصصصف  هصصا،  ووهصصذا يتطلصصب إعصصادة النظصصر ومراجعصصة الخطصصط الدراسصصية ومحتويات. (45والتصصي قورنصصت بدرجصصة القطصصع )

  للتخصص القانون.المقررات 

 (: نسب تحقق كفايات  تخصص القانون45جدول رقم)

 التخصص

المتوسطات الحسابية مقارنة مع درجة  متوسط المتوسطات الحسابية
 45  القطع

 غير متقن 44.99 القانون

 45 القطعدرجة 
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 .بتخصصات العلومتحليل النتائج المتعلقة  .9
 ت والمهصصاراتأظهصصرت النتصصائج األوليصصة للطلبصصة أن المتوسصصطات الحسصصابية لإلجابصصات الصصصحيحة لنسصصب إتقصصان  أو التحقصصق للكفايصصا

%( 30.13)، و حيويصة  تكنولوجيصا /تقنيات%(في تخصص 48.57والنتاجات المتوقّع من الطالب امتالكها تراوحت ما بين)

 . في تخصص الفيزياء الطبية الحيوية

لص  درجصة اإلتقصان والتصي إالتي لم تصل التخصصات  (38رقم ) وعند مقارنة نسب اإلتقان مع درجة القطع يتضح من الجدول

وصصصف المقصصررات  هصصا، ووهصصذا يتطلصصب إعصصادة النظصصر ومراجعصصة الخطصصط الدراسصصية ومحتويات. (40قورنصصت بدرجصصة القطصصع )

التخصصصصية للتخصصصصات التصصي لصصم تصصصل الصص  درجصصة  بصصإذ تتضصصمن الخطصصط الدراسصصية مقصصررات تغطصصي الكفايصصات للتخصصصصات 

 اإلتقان.

 (:نسب تحقق كفايات كل تخصص من تخصصات  العلوم الطبيعية واألساسية46جدول رقم)

 التخصص

المتوسطات الحسابية  متوسط المتوسطات الحسابية
  مقارنة مع درجة القطع

40 

 غير متقن 32.43 الرياضيات

 غير متقن 33.06 الفيزياء

 غير متقن 30.13 الفيزياء الطبية الحيوية

 غير متقن 37.19 الكيمياء

 غير متقن 37.64 االحياء

 غير متقن 39.73 االحياء البحرية

 متقن 48.57 التقنيات / التكنولوجيا الحيوية

 متقن 44.90 علوم االرض والبيئة

ساحليةبيئة   غير متقن 35.94 

 غير متقن 39.02 علوم جنائية

 متقن 41.02 االحصاء

 متقن 48.34 نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

 40 درجة القطع

 .بتخصصات العلوم االجتماعيةتحليل النتائج المتعلقة  .10

رات فايصات والمهصاالصحيحة لنسب إتقان  أو التحقق للك لإلجاباتأظهرت النتائج األولية للطلبة أن المتوسطات الحسابية 

فصي  (%28.68، و ) % ( في تخصص علم االجتمصاع52.44(امتالكها تراوحت ما بين من الطالب  المتوقّعوالنتاجات 

 تخصص علم الجريمة واالنحراف. 

 تقصانلص  درجصة اإلإتصصل  التي لصمالتخصصات  (47رقم ) وعند مقارنة نسب اإلتقان مع درجة القطع يتضح من الجدول

 وصصصف و  هصصا،وهصصذا يتطلصصب إعصصادة النظصصر ومراجعصصة الخطصصط الدراسصصية ومحتويات. (45والتصصي قورنصصت بدرجصصة القطصصع )

ل لتخصصصات التصي لصم تصصلالتخصصصية  تتضمن الخطط الدراسية مقررات تغطي الكفايات  إذبللتخصصات المقررات 

 ال  درجة اإلتقان.

 

 كفايات كل تخصص من تخصصات العلوم االجتماعية(: نسب تحقق 47جدول رقم)

 التخصص

المتوسطات الحسابية مقارنة مع  متوسط المتوسطات الحسابية
 45  درجة القطع

 متقن 52.44 علم االجتماع

 متقن 45.72 الخدمة االجتماعية
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 غير متقن 28.68 علم الجريمة واالنحراف

 متقن 47.06 درسات في التنمية

 45 القطعدرجة 

 

 .بتخصصات اآلدابتحليل النتائج المتعلقة  .11

لمهصصارات التحقصصق للكفايصصات وا المتوسصصطات الحسصصابية لإلجابصصات الصصصحيحة لنسصصب اإلتقصصان  أو أنأظهصصرت نتصصائج الطلبصصة 

ت العالقتتات الدوليتتة والدراستتا ( فصصي تخصصصص(%50.14امتالكهصصا تراوحصصت مصصا بصصين مصصن الطالصصب  المتوقّصصعوالنتاجصصات 

 الجغرافيا.  %( في تخصص41.37،  و )االستراتيجية 

تقصان لص  درجصة اإلإالتي لصم تصصل التخصصات  (48رقم ) وعند مقارنة نسب اإلتقان مع درجة القطع يتضح من الجدول

وصصصف  ، وهصصااتوهصصذا يتطلصصب إعصصادة النظصصر ومراجعصصة الخطصصط الدراسصصية ومحتوي. (45والتصصي قورنصصت بدرجصصة القطصصع )

ل التخصصصية للتخصصصات التصي لصم تصص تتضمن الخطط الدراسية مقررات تغطي الكفايات  إذبللتخصصات المقررات 

 ال  درجة اإلتقان.
 
 
 
 

 (: نسب تحقق كفايات كل تخصص من تخصصات األداب48جدول رقم)

 متوسط المتوسطات الحسابية التخصص
المتوسطات الحسابية مقارنة مع 

 45  درجة القطع

 متقن 47.70 اللغة العربية وادابها

 التاريخ
46.67 

 متقن

 الجغرافيا
41.37 

 غير متقن

 الفلسفة
49.02 

 متقن

 إدارة المكتبات والمعلومات
47.03 

 متقن

 العلوم السياسية
49.21 

 متقن

 العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية 
50.14 

 متقن

 اللغة العربية وادابها
47.70 

 متقن

 45 درجة القطع

 

 .بتخصصات الشريعةتحليل النتائج المتعلقة  .12
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 ات والمهصصاراتالصصصحيحة لنسصصب إتقصصان  أو التحقصصق للكفايصص لإلجابصصاتالحسصصابية أظهصصرت النتصصائج األوليصصة للطلبصصة أن المتوسصصطات 

( فصي %17.44، و )اسالمية اسصرية دراسات%( في تخصص 69.21 (امتالكها تراوحت ما بين من الطالب  المتوقّعوالنتاجات 

 .قراءات ودراسات قرآنيةتخصص 

تقصان لص  درجصة اإلإالتي لم تصصل التخصصات  (49رقم ) وعند مقارنة نسب اإلتقان مع درجة القطع يتضح من الجدول 

 وصصصف هصصا،  ووهصصذا يتطلصصب إعصصادة النظصصر ومراجعصصة الخطصصط الدراسصصية ومحتويات. (60والتصصي قورنصصت بدرجصصة القطصصع )

ل التخصصصية للتخصصصات التصي لصم تصص بإذ تتضمن الخطط الدراسية مقررات تغطي الكفايات للتخصصات المقررات 

 ال  درجة اإلتقان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اإلعالمالصحافة بتخصصات تحليل النتائج المتعلقة  .13

ات ايصات والمهصارالتحقق للكف المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة لنسب إتقان  أولطلبة أن األولية ل النتائجأظهرت 

%( فصصي 37.87، و )الصصصحافة %( فصصي تخصصصص57.57 (امتالكهصصا تراوحصصت مصصا بصصينمصصن الطالصصب  المتوقّصصعوالنتاجصصات 

 اإلعالم وتكنولوجيا االتصال.  تخصص

 (: نسب تحقق كفايات كل تخصص من تخصصات  الشريعة49جدول رقم)

 التخصص

المتوسطات الحسابية  متوسط المتوسطات الحسابية
  القطعمقارنة مع درجة 

60 

 متقن 63.82 أصول الدين

 غير متقن 50.65 الفقه وأصوله

 متقن 66.69 واالعالم االسالمي الدعوة

 غير متقن 17.44 القراءات والدراسات القرانية

 متقن 63.73 الدراسات االسالمية / التربية االسالمية

 متقن 69.21 دراسات اسالمية اسرية

 57.74 واإلرشادوالوعظ  اإلمامة
 غير متقن

 50.82 االقتصاد والمصارف االسالمية
 غير متقن

 48.09 الشريعة والقانون
 غير متقن

 60 درجة القطع
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 تقصانلص  درجصة اإلإالتي لصم تصصل التخصصات  (50رقم ) وعند مقارنة نسب اإلتقان مع درجة القطع يتضح من الجدول

 وصصصف و هصصا، وهصصذا يتطلصصب إعصصادة النظصصر ومراجعصصة الخطصصط الدراسصصية ومحتويات. (55تصصي قورنصصت بدرجصصة القطصصع )وال

ل لتخصصصات التصي لصم تصصلالتخصصصية  تتضمن الخطط الدراسية مقررات تغطي الكفايات  إذبللتخصصات المقررات 

 ال  درجة اإلتقان.

 

الصحافة واالعالم(: نسب تحقق كفايات كل تخصص من تخصصات 50جدول رقم)  

 التخصص

متوسط المتوسطات 
 الحسابية

المتوسطات الحسابية مقارنة 
 55  مع درجة القطع

 غير متقن 52.69 واإلعالم الصحافة

 غير متقن 40.80 العالقات العامة واالعالن

 غير متقن 37.87 وتكنولوجيا االتصال اإلعالم

 متقن 57.57 الصحافة

 55 درجة القطع

 

 .بتخصصات الرياضةتحليل النتائج المتعلقة  .14

ت والمهصصارات الصصصحيحة لنسصصب إتقصصان  أو التحقصصق للكفايصصا لإلجابصصاتالمتوسصصطات الحسصصابية لطلبصصة أن األوليصصة ل النتصصائجأظهصصرت 

%( 41.37و ) الرياضصي دارة والتصدريباإل( فصي تخصصص 50.32امتالكها تراوحصت مصا بصين )%من الطالب  المتوقّعوالنتاجات 

 . التربية الرياضيةفي تخصص 

لص  درجصة إلصم تصصل أن جميصع التخصصصات  (51رقصم ) وعند مقارنة نسب اإلتقان مع درجة القطصع يتضصح مصن الجصدول 

وصصف  و  ،هصاوهذا يتطلب إعادة النظر ومراجعة الخطط الدراسصية ومحتويات. (45اإلتقان والتي قورنت بدرجة القطع )

 التخصصية. تتضمن الخطط الدراسية مقررات تغطي الكفايات  إذبللتخصصات المقررات 

 (: نسب تحقق كفايات كل تخصص من تخصصات الرياضة51جدول رقم)

 التخصص

متوسط المتوسطات 
 الحسابية

المتوسطات الحسابية مقارنة مع 
 45  درجة القطع

 متقن 50.32 والتدريب الرياضي دارةاإل

 غير متقن 41.37 التربية الرياضية

 متقن 45.99 التأهيل الرياضي

 45 درجة القطع

 

 

 .اآلثارالسياحة بتخصصات تحليل النتائج المتعلقة  .15

المهصصصارات الصصصصحيحة لنسصصب إتقصصان  أو التحقصصصق للكفايصصات و لإلجابصصاتأظهصصرت النتصصائج األوليصصصة للطلبصصة أن المتوسصصطات الحسصصصابية 

%( فصصي 27.07ثصصار والسصصياحة، و )اآل%(فصصي تخصصصص 68.68امتالكهصصا تراوحصصت مصصا بصصين  )مصصن الطالصصب  المتوقّصصعوالنتاجصصات 

 فنادق.  إدارة التخصص 

 لص  درجصة اإلتقصانإالتي لصم تصصل التخصصات  (52رقم ) وعند مقارنة نسب اإلتقان مع درجة القطع يتضح من الجدول

وصصصف  و  هصصا،الخطصصط الدراسصصية ومحتوياتوهصصذا يتطلصصب إعصصادة النظصصر ومراجعصصة . (50والتصصي قورنصصت بدرجصصة القطصصع )
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تخصصصات التصي لصم تصصل لالتخصصصية ل تتضمن الخطط الدراسية مقررات تغطي الكفايات  إذبللتخصصات المقررات 

 ال  درجة اإلتقان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: نسب تحقق كفايات كل تخصص من تخصصات  السياحة واألثار52جدول رقم)

 التخصص

المتوسطات الحسابية مقارنة مع درجة  متوسط المتوسطات الحسابية
 50القطع  

 غير متقن 40.60 األثار

 متقن 68.68 االثار والسياحة

 غير متقن 42.70 ادارة السياحة/عربي

 غير متقن 36.65 إدارة السياحة/انجليزي

 متقن 57.72 االنثربولوجيا

 متقن 60.45 صيانة المصادر التراثية وادارتها/عربي

 غير متقن 45.65 صيانة مصادر التراثية وادارتها/انجليزي

 غير متقن 27.07 إدارة الفنادق

 50 درجة القطع

 

 .الفنون البصرية والسمعيةبتخصصات تحليل النتائج المتعلقة  .16

لمهصصارات التحقصصق للكفايصصات وا المتوسصصطات الحسصصابية لإلجابصصات الصصصحيحة لنسصصب اإلتقصصان  أو أنالطلبصصة  نتصصائجأظهصصرت 

و  ، خزف\فنصون تطبيقيصة%( فصي تخصصص 63.51 (امتالكها تراوحصت مصا بصينامتالكها من الطالب  المتوقّعوالنتاجات 
 جرافيكي. تصميم %( في تخصص 38.38)

 تقصاناإللص  درجصة إالتي لصم تصصل التخصصات  (53رقم ) وعند مقارنة نسب اإلتقان مع درجة القطع يتضح من الجدول

وصصصف  هصصا، ووهصصذا يتطلصصب إعصصادة النظصصر ومراجعصصة الخطصصط الدراسصصية ومحتويات. (50والتصصي قورنصصت بدرجصصة القطصصع )

ل لتخصصصات التصي لصم تصصلالتخصصصية  تتضمن الخطط الدراسية مقررات تغطي الكفايات  إذبللتخصصات المقررات 

 ال  درجة اإلتقان.
 

 تخصصات الفنون البصرية والسمعية (: نسب تحقق كفايات كل تخصص من53جدول رقم)

 التخصص

متوسط المتوسطات 
 الحسابية

المتوسطات الحسابية 
 50  مقارنة مع درجة القطع

 متقن 51.28 الفنون البصرية
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 غير متقن 38.38 جرافيكيالالتصميم  

 متقن 52.03 التصميم الداخلي

 متقن 50.60 التمثيل واالخراج

 متقن 54.21 والتلفزيونيالتصميم السينمائي 

 متقن 50.27 الموسيقى

 غير متقن 46.24 الفنون التشكيلية

 متقن 63.51 خزف\الفنون التطبيقية 

 غير متقن 48.68 العمارة

 غير متقن 40.77 الفنون المسرحية

 50 درجة القطع

 

 .بتخصصات اللغاتتحليل النتائج المتعلقة  .17

المهصصصارات الصصصصحيحة لنسصصب إتقصصان  أو التحقصصصق للكفايصصات و لإلجابصصاتأظهصصرت النتصصائج األوليصصصة للطلبصصة أن المتوسصصطات الحسصصصابية 

عربصي ( ، و  –نجليصزي ا -الترجمصة  ) ألمصاني % ( فصي تخصصص69.86(امتالكها تراوحت ما بينمن الطالب  المتوقّعوالنتاجات 

 . اللغة الكورية وآدابها %( في تخصص35.73)

 تقصانلص  درجصة اإلإالتي لصم تصصل التخصصات  (54رقم ) وعند مقارنة نسب اإلتقان مع درجة القطع يتضح من الجدول

 وصصصف و هصصا، وهصصذا يتطلصصب إعصصادة النظصصر ومراجعصصة الخطصصط الدراسصصية ومحتويات. (50والتصصي قورنصصت بدرجصصة القطصصع )

ل تخصصصات التصي لصم تصصلالتخصصصية ل فايات تتضمن الخطط الدراسية مقررات تغطي الك إذبللتخصصات المقررات 

 ال  درجة اإلتقان.

 

 (: نسب تحقق كفايات كل تخصص من تخصصات اللغات54جدول رقم)

 التخصص

متوسط المتوسطات 
 الحسابية

المتوسطات الحسابية مقارنة مع 
 50درجة القطع  

 غير متقن 47.74 اللغة االنجليزية وادابها

 متقن 50.46 التطبيقيةاللغة االنجليزية 

 غير متقن 48.28 الترجمة

 غير متقن 49.37 اللغة االلمانية وآدابها

 غير متقن 46.14 اللغة الصينية وآدابها

 متقن 59.47 اللغة االسبانية وادابها

 متقن 57.97 اللغة االيطالية وآدابها

 متقن 59.30 اللغة الروسية وادابها

عربي-نجليزيا -الترجمة ) الماني )  متقن 69.86 

 غير متقن 39.53 اللغة العبرية وآدابها

 غير متقن 45.41 اللغة الفارسية وآدابها

 متقن 63.23 اللغة التركية وآدابها

 غير متقن 37.92 اللغة الفرنسية وآدابها

 غير متقن 35.73 اللغة الكورية وآدابها

 50 درجة القطع
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 .بتخصصات الحماية المدنيةتحليل النتائج المتعلقة  .18

رات فايصات والمهصاالصحيحة لنسب إتقان  أو التحقق للك لإلجاباتأظهرت النتائج األولية للطلبة أن المتوسطات الحسابية 

 واالسصعاف الطبصي المتخصصص ،  %( فصي تخصصص44.41) تراوحصت مصا بصينمن الطالب امتالكهصا  المتوقّعوالنتاجات 

  .الكارثةإدارة %( في تخصص 39.26)

 تقصانلص  درجصة اإلإالتي لصم تصصل التخصصات  (55رقم ) وعند مقارنة نسب اإلتقان مع درجة القطع يتضح من الجدول

 وصصصف و  هصصا،وهصصذا يتطلصصب إعصصادة النظصصر ومراجعصصة الخطصصط الدراسصصية ومحتويات. (45والتصصي قورنصصت بدرجصصة القطصصع )

ل تخصصصات التصي لصم تصصلالتخصصصية ل تتضمن الخطط الدراسية مقررات تغطي الكفايات  إذبللتخصصات المقررات 

 ال  درجة اإلتقان.

 

 (:نسب تحقق كفايات كل تخصص من تخصصات  الحماية المدنية55جدول رقم)

 التخصص

المتوسطات الحسابية  متوسط المتوسطات الحسابية
  مقارنة مع درجة القطع

45 

 غير متقن 43.54 والحريق هندسة االطفاء

 غير متقن 39.26 ادارة الكارثة

 غير متقن 44.41 االسعاف الطبي المتخصص

 45 درجة القطع

 


