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 ملخص الذقزيز

 2017/2018 مدددن العدددام الجدددامعً ًالثدددانً والصدددٌفللفصدددل الدراسدددً المسدددتوى الددددقٌق -ُعقدددد امتحدددان الكفددداءة الجامعٌدددة

امتحان الكفاءة الجامعٌة إلى الوقوؼ ٌهدؼ إذ  ،10/5/2018إلى  22/4/2018فً جمٌع الجامعات الرسمٌة والخاصة فً الفترة 

جهم مدن الجامعدات . على جودة مخرجات مؤسسات التعلدٌم العدالً األردنٌدة ومخرجدات برامجهدا وقدد بلدع عددد الطلبدة المتوقخدع تخدرخ

( طالبددا  40357وقددد تقدددم لالمتحددان ) ،( طالبددا  وطالبددة46483مددا مجموعدد  ) 2017/2018مٌة والخاصددة للعددام الجددامعً الرسدد

 %(.86.82وطالبة بنسبة مئوٌة )

 عدددددددددددددددددددددداد الطلبدددددددددددددددددددددة وتدددددددددددددددددددددوزٌعهم حسدددددددددددددددددددددب المتػٌدددددددددددددددددددددراتأ( ٌبدددددددددددددددددددددٌن 1رقدددددددددددددددددددددم ) والجددددددددددددددددددددددول

 والمعدل التراكمً(.،والنوع االجتماعً ،)نوع الجامعة

المذحان الكفاءج الجامعيح حطث  نطث املئويح لذوسيع أعداد الطلتح الذين دقدمواال(: 1رقم ) الجدول

 نوع الجامعح ، النوع االجذامعي، املعدل الرتاكمي((  مذغرياخ

 المجموع المئوٌة النسب العدد المتػٌرات تصنٌٌؼ المتػٌرات

 االجتماعً النوع
 %42.54 18177 ذكر

40357 

 %57.46 23191 أنثى

 جامعةال نوع
 %73.50 29661 رسمٌة

 %26.50 10696 خاصة

 التراكمً المعدل

 %30.15 12166 مقبول

 %28.29 11418 جٌد

 %20.81 8399 جدا   جٌد

 %20.75 8374 ممتاز

 

الطلبدة صدة، إذ بلدع عددد والخاطالبة من جمٌدع الجامعدات الرسدمٌة ( طالبا  و40357بلع عدد الطلبة الذٌن تقدموا المتحان الكفاءة الجامعٌة )

وكدان عددد الطلبدة فدً الجامعدات  ( %57.46 ( بنسبة مئوٌة )23191) (، بٌنما بلع عدد اإلناث%42.54( بنسبة مئوٌة )17166الذكور)

%(،وكان تدوزٌعهم حسدب 26.50( بنسبة مئوٌة )10696) فً الجامعات الخاصة هم ( وعدد%73.50( بنسبة مئوٌة )29661الرسمٌة )

 (8399و) %(28.29بنسددبة مئوٌددة ) جٌددد، لفئددة (11418)و،(%30.15بنسددبة مئوٌددة ) مقبددول لفئددة (12166عدددل التراكمددً )فئددات الم

 %(.20.75مئوٌة ) بسنبة ممتازلفئة  (8374و) ،%(20.81بسنبة مئوٌة ) جٌد جدالفئة 

 

 ،المسدددددتوى الددددددقٌق عٌدددددةاألول ٌتنددددداول نتدددددائج امتحدددددان الكفددددداءة الجام : الجدددددزءوفٌمدددددا ٌلدددددً نعدددددرأ النتدددددائج فدددددً جدددددزأٌن

 . والثانً ٌتناول تحلٌل نتائج
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 الجشء األول

 وسنعرأ تالٌا  أبرز المؤشرات عن مدى تحقق الكفاٌات الخاصة بالتخصصات األكادٌمٌة

 ، والتً أنتهت إلٌها نتائج هذه الدورة.المستوى الدقٌق-الكفاءة الجامعٌةفً امتحان 

 

 التخصصات الهندسٌة  .1

 دمٌن للتخصصدددددددددددددات الهندسدددددددددددددٌة  والنسدددددددددددددب المئوٌدددددددددددددة وفقدددددددددددددا   للمتػٌدددددددددددددر اتأعدددددددددددددداد الطلبدددددددددددددة المتقددددددددددددد 

 )نوع الجامعة، النوع االجتماعً، المعدل التراكمً(.

 حٌدث، بالتخصصدات الهندسدٌةعدد الطلبة الذٌن تقدموا المتحان الكفاءة الجامعٌدة المسدتوى الددقٌق الخداص ( 2ٌبٌن الجدول رقم )

 %(68.34) مئوٌدددة( طالبدددا  وطالبدددة، بنسدددبة 2072تخصدددص الهندسدددة  المدنٌدددة ) بلدددع  أعلدددى عددددد مدددن الطلبدددة المتقددددمٌن فدددً

المعمارٌدة وأنممدة هندسة ال وبلع  أقل عدد من الطلبة المتقدمٌن فً تخصصللجامعات الخاصة، %(31.66)و،للجامعات الرسمٌة

 . ةلخاصاللجامعات  %(100مئوٌة )( طالب بنسبة 2)البناء 

 

 ويح ألعداد الطلتح الذين دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح(:النطث املئ2الجدول رقم ) 

 املطذوى الدقيق/ الذخصصاخ الهندضيح

 التخصص
 توزٌع
 الطلبة

 التراكمً المعدل االجتماعً النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاصة رسمٌة

الهندسة 
 المدنٌة

 304 333 590 845 516 1556 656 1416 العدد

النسبة 
 المئوٌة

68.34% 31.66% 75.10% 24.90% 40.78% 28.47% 16.07% 14.67% 

المجموع 
 الكلً

2072 

 هندسة مساحة

 ___ 7 11 12 9 21 ___ 30 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ___ 70.00% 30.00% 40.00% 36.67% 23.33%  

المجموع 
 الكلً

30 

هندسة المٌاه 
 والبٌئة

 ___ 2 8 10 12 8 ___ 20 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ___ 40% 60% 50% 40% 10% ____ 

المجموع 
 الكلً

20 
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التخطٌط 
الحضري 

 وتخطٌط المدن

 ___ 11 7 1 17 2 ___ 19 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ___ 11% 89% 5% 37% 58% ___ 

المجموع 
 الكلً

19 

الهندسة 
 الجٌولوجٌة

 1 2 5 12 7 13 ___ 20 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ____ 65% 35% 60% 25% 10% 5% 

المجموع 
 الكلً

20 

 هندسة العمارة

 188 198 276 119 523 258 331 450 العدد

النسبة 
 المئوٌة

57.62% 42.38% 33.03% 66.97% 15.24% 35.34% 25.35% 24.07% 

المجموع 
 الكلً

781 

الهندسة 
المعمارٌة 
 وأنممة البناء

 ___ ____ 1 1 ___ 2 2 ___ العدد

النسبة 
 المئوٌة

 100% 100% ____ 50.00% 50.00% ___ ____ 

المجموع 
 الكلً

2 

الهندسة 
 الصناعٌة

 153 76 144 136 279 230 39 470 العدد

النسبة 
 المئوٌة

92.34% 7.66% 45.19% 54.81% 26.72% 28.29% 14.93% 30.06% 

المجموع 
 الكلً

509 

سة آالت هند
حرارٌة 

 وهٌدرولٌكٌة

 ___ 7 10 45 2 60 ___ 62 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ___ 96.77% 3.23% 72.58% 16.13% 11.29% ___ 

المجموع 
 الكلً

62 

 الهندسة
 المٌكانٌكٌة

 126 124 279 422 25 926 168 783 العدد

النسبة 
 المئوٌة

82.33% 17.67% 97.37% 2.63% 44.37% 29.34% 13.04% 13.25% 

المجموع 
 الكلً

951 
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 الهندسة
 الكهربائٌة

 98 52 119 144 100 313 91 322 العدد

النسبة 
 المئوٌة

77.97% 22.03% 75.79% 24.21% 34.87% 28.81% 12.59% 23.73% 

المجموع 
 الكلً

413 

هندسة القوى 
الكهربائٌة 
 والتحكم

 3 8 23 27 12 49 4 57 العدد

النسبة 
 ةالمئوٌ

93.44% 6.56% 80.33% 19.67% 44.26% 37.70% 13.11% 4.92% 

المجموع 
 الكلً

61 

هندسة 
 مٌكاترونٌكس

 65 43 74 101 49 234 33 250 العدد

النسبة 
 المئوٌة

88.34% 11.66% 82.69% 17.31% 35.69% 26.15% 15.19% 22.97% 

المجموع 
 الكلً

283 

هندسة 
 أوتوترنٌكس

 ___ 3 15 28 2 44 1 45 العدد

النسبة 
 المئوٌة

97.83% 2.17% 95.65% 4.35% 60.87% 32.61% 6.52% ___ 

المجموع 
 الكلً

46 

هندسة 
 اتصاالت

 3 26 36 73 76 62 21 117 العدد

النسبة 
 المئوٌة

84.78% 15.22% 44.93% 55.07% 52.90% 26.09% 18.84% 2.17% 

المجموع 
 الكلً

138 

هندسة 
االتصاالت 

 وبوالحاس

 4 17 23 33 36 41 19 58 العدد

النسبة 
 المئوٌة

75.32% 24.68% 53.25% 46.75% 42.86% 29.87% 22.08% 5.19% 

المجموع 
 الكلً

77 

هندسة 
االتصاالت 
 واإللكترونٌات

 1 9 19 30 23 36 37 22 العدد

النسبة 
 المئوٌة

37.29% 62.71% 61.02% 38.98% 50.85% 32.20% 15.25% 1.69% 

المجموع 
 الكلً

59 
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هندسة 
 الحاسوب

 66 48 123 107 222 121 40 303 العدد

النسبة 
 المئوٌة

88.34% 11.66% 35.28% 64.72% 31.20% 35.86% 13.99% 19.24% 

المجموع 
 الكلً

343 

هندسة أنممة 
الحاسبات 
 والشبكات

 1 21 60 42 82 42 ___ 124 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ____ 33.87% 66.13% 33.87% 48.39% 16.94% 0.81% 

المجموع 
 الكلً

124 

هندسة 
 إلكترونٌة

 5 3 5 32 12 33 12 33 العدد

النسبة 
 المئوٌة

73.33% 26.67% 73.33% 26.67% 71.11% 11.11% 6.67% 11.11% 

المجموع 
 الكلً

45 

الهندسة 
 الكٌمٌائٌة

 90 46 87 108 195 135 ___ 330 العدد

النسبة 
 ئوٌةالم

100.00% ____ 40.91% 59.09% 32.73% 26.36% 13.94% 27.27% 

المجموع 
 الكلً

330 

الهندسة 
الصٌدالنٌة 
 الكٌمٌائٌة

 2 4 8 7 17 4 ___ 21 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100.00% ___ 19.05% 80.95% 33.33% 38.10% 19.05% 9.52% 

المجموع 
 الكلً

21 

 هندسة نووٌة

 2 4 3 1 5 5 ___ 10 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100.00% ___ 50.00% 50.00% 10.00% 30.00% 40.00% 20.00% 

المجموع 
 الكلً

10 

هندسة الطاقة 
المتجددة 
 والمستدامة

 ___ 4 8 12 10 14 2 22 العدد

النسبة 
 المئوٌة

91.67% 8.33% 58.33% 41.67% 50.00% 33.33% 16.67% ___ 

المجموع 
 الكلً

24 
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 ٌرانهندسة ط

 1 14 10 15 7 33 ___ 40 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100.00% ___ 82.50% 17.50% 37.50% 25.00% 35.00% 2.50% 

المجموع 
 الكلً

40 

 الهندسة الطبٌة
 والحٌوٌة

 11 44 84 104 155 88 37 206 العدد

النسبة 
 المئوٌة

84.77% 15.23% 36.21% 63.79% 42.80% 34.57% 18.11% 4.53% 

لمجموع ا
 الكلً

243 

هندسة طرق 
 وجسور

 16 100 118 116 95 255 ___ 350 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100.00% ___ 72.86% 27.14% 33.14% 33.71% 28.57% 4.57% 

المجموع 
 الكلً

350 

 هندسة التعدٌن

 ___ 4 9 49 9 53 ___ 62 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ____ 85.48% 14.52% 79.03% 14.52% 6.45% ___- 

المجموع 
 الكلً

62 

هندسة انتاج 
 وآالت

 1 13 35 48 ___ 97 1 96 العدد

النسبة 
 المئوٌة

98.97% 1.03% 100% ____ 49.48% 36.08% 13.40% 1.03% 

المجموع 
 الكلً

97 

 هندسة المواد

 ___ 3 5 21 10 19 ___ 29 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ___ 65.52% 34.48% 72.41% 17.24% 10.34% ___ 

المجموع 
 الكلً

29 

 هندسة الطاقة

 8 45 75 67 46 149 6 189 العدد

النسبة 
 المئوٌة

96.92% 3.08% 76.41% 23.59% 34.36% 38.46% 23.08% 4.10% 

المجموع 
 الكلً

195 
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هندسة الطاقة 
والقدرة 
 الكهربائٌة

 11 9 43 57 18 102 35 85 العدد

النسبة 
 المئوٌة

70.83% 29.17% 85.00% 15.00% 47.50% 35.83% 7.50% 9.17% 

المجموع 
 الكلً

120 

هندسة 
المساحة 

 والجٌوماتكس

 1 4 17 32 20 34 ___ 54 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ___ 62.96% 37.04% 59.26% 31.48% 7.41% 1.85% 

المجموع 
 الكلً

54 

هندسة 
المٌكانٌك 
 والصٌانة

 2 3 4 8 3 14 ___ 17 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100%  82.35% 17.65% 47.06% 23.53% 17.65% 11.76% 

المجموع 
 الكلً

17 

هندسة النمم 
 الصناعٌة

 ___ 6 9 5 16 4 ___ 20 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ____ 20.00% 80.00% 25.00% 45.00% 30.00% ___ 

المجموع 
 الكلً

20 

 العمارة

 3 4 11 2 13 7 20 ___ العدد

النسبة 
 المئوٌة

 100% 35.00% 65.00% 10.00% 60.00% 20.00% 15.00% 

المجموع 
 الكلً

20 

الهندسة 
المدنٌة والبنٌة 

 التحتٌة

 5 15 30 30 6 74 80 ___ العدد

النسبة 
 المئوٌة

___ 100% 92.50% 7.50% 37.50% 37.50% 18.75% 6.25% 

المجموع 
 الكلً

80 
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 مة لإلجابات الصحٌحة  للتخصصات الهندسٌة .النسبة العا 

 %( فددددً تخصددددص الهندسددددة النووٌددددة،56.22أمهددددرت نتددددائج الطلبددددة أن نسددددب اإلجابددددات الصددددحٌحة تراوحددددت مددددا بددددٌن )

 (.  3الجدول رقم )كما هو مبٌن فً  وأنممة البناء %( فً تخصص الهندسة المعمارٌة25.56و)

 اياخ الذخصصاخ الهندضيح(: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكف3الجدول رقم ) 

 التخصص

 الصحٌحة اإلجابات نسبة

 النسبة
 العامة

 التراكمً المعدل االجتماعً النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاصة رسمٌة

 الحضري التخطٌط
 والمدن

53.69% 53.69% ___ 58.89% 53.08% 35.56% 55.87% 53.96% 35.56% 

 %54.02 %45.93 %47.09 %40.19 %38.96 %44.29 %51.02 %39.92 %42.87 كترونٌةاإلل الهندسة

 %51.11 %53.33 %29.33 %34.44 %39.68 %33.85 ___ %35.89 %35.89 الجٌولوجٌة الهندسة

 %37.95 %38.31 %35.65 %33.26 %36.66 %35.42 %35.39 %36.16 %36.10 الصناعٌة الهندسة

 الطبٌة الهندسة
 والحٌوٌة

38.91% 39.22% 36.76% 40.35% 37.99% 35.85% 39.44% 42.52% 47.98% 

 %58.55 %55.41 %48.87 %39.33 %52.05 %50.09 %47.38 %54.37 %51.39 العمارة الهندسة

 %41.21 %40.82 %35.50 %31.95 %36.51 %36.82 ___ %36.64 %36.64 الكٌمٌائٌة الهندسة

 %44.39 %41.70 %38.38 %34.12 %38.37 %37.96 %34.23 %39.83 %38.05 المدنٌة الهندسة

 المعمارٌة الهندسة
 البناء وأنممة

25.56% ___ 25.56% 25.56% ___ 26.67% 24.44% 
 

____ 
____ 

 %40.91 %39.25 %35.19 %30.88 %36.71 %34.52 %30.15 %35.53 %34.58 المٌكانٌكٌة الهندسة

 %68.89 %55.56 %55.56 %35.56 %52.44 %60.00 ___ %56.22 %56.22 النووٌة الهندسة

 االت هندسة
 الحرارٌة

 والهٌدرولٌكٌة
36.34% 36.34% ___ 35.89% 50.00% 34.07% 38.44% 47.94% ____ 

 %44.44 %40.63 %37.19 %34.43 %37.31 %35.60 %40.62 %35.81 %36.54 االتصاالت هندسة

 االتصاالت هندسة
 وااللكترونٌات

34.45% 38.08% 32.29% 35.15% 33.37% 33.38% 35.01% 35.24% 48.89% 

 االتصاالت هندسة
 والحاسوب

32.63% 32.33% 33.37% 31.70% 33.58% 29.33% 31.62% 35.82% 50.56% 

 هندسة
 االتوترونٌكس

50.48% 50.67% 42.22% 50.40% 52.22% 47.46% 53.78% 62.22% ___ 
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 المٌاه هندسة
 والبٌئة

36.00% 35.79% ___ 36.83% 35.19% 32.59% 38.06% 41.11% ___ 

 %43.15 %41.02 %39.07 %34.51 %38.65 %38.81 %37.37 %38.88 %38.71 الحاسوب هندسة

 %36.67 %38.43 %34.01 %31.15 %33.88 %34.27 %38.29 %34.04 %34.19 الطاقة هندسة

 %40.00 %39.11 %35.94 %28.74 %34.71 %34.39 ___ %34.45 %34.45 الطٌران هندسة

 %48.81 %43.73 %40.62 %36.11 %40.71 %41.63 %36.67 %42.74 %41.41 الكهرباء هندسة

 ___ %51.44 %46.26 %43.78 %51.36 %44.39 ___ %46.47 %46.47 المساحة هندسة

 ___ %43.70 %36.89 %34.46 %38.00 %34.70 ___ %35.84 %35.84 المواد هندسة

 هندسة
 ٌكسالمٌكاترون

42.30% 42.57% 40.27% 41.91% 44.15% 37.02% 43.29% 46.55% 46.57% 

 %60.00 %52.48 %49.87 %45.47 ___ %48.15 %62.22 %48.00 %48.15 وآالت انتاج هندسة

 انممة هندسة
 والشبكات الحاسبات

37.61% 37.61% ___ 39.49% 36.64% 36.44% 37.87% 39.09% 40.00% 

 طرق هندسة
 وجسور

39.95% 39.95% 49.12% 39.82% 40.27% 32.39% 40.94% 45.53% 53.06% 

 كٌمٌائٌة هندسة
 وصٌدالنٌة

36.02% 36.02% ___ 32.40% 36.86% 34.71% 34.17% 35.56% 48.89% 

 ____ %42.22 %38.46 %36.82 %38.56 %37.21 ___ %37.41 %37.41 التعدٌن هندسة

 %55.56 %52.22 %47.27 %37.78 %50.94 %45.19 %49.78 ___ %49.78 العمارة

 الطاقة هندسة
 الكهربائٌة والقدرة

43.71% 43.24% 44.86% 43.42% 45.35% 39.93% 45.53% 48.88% 51.93% 

 المدنٌة الهندسة
 التحتٌة والبنٌة

36.57% ___ 36.57% 36.76% 34.20% 33.75% 36.22% 38.19% 50.67% 

 الطاقة هندسة
 المتجددة

42.76% 42.41% 46.67% 42.61% 42.98% 42.75% 39.44% 49.44% ___ 

 النمم هندسة
 الصناعٌة

37.53% 37.53% ___ 46.11% 35.38% 38.67% 35.80% 39.18% ___ 

 المساحة هندسة
 والجٌوماتكس

47.80% 47.80% ___ 44.96% 52.82% 41.19% 55.16% 66.47% 71.11% 

 القوى هندسة
 والتحكم

40.47% 40.50% 40.00% 41.28% 37.13% 37.06% 41.67% 48.75% 39.85% 

 المٌكانٌك هندسة
 والصٌانة

36.76% 36.76% ___ 37.02% 35.56% 32.31% 36.67% 39.23% ___ 
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 تخصصات علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات   .2

   للمتػٌددددرات أعددددداد الطلبددددة المتقدددددمٌن لتخصصددددات علددددوم الحاسددددوب وتكنولوجٌددددا المعلومددددات والنسددددب المئوٌددددة وفقددددا 

 )نوع الجامعة، النوع االجتماعً، المعدل التراكمً(.

( عدد الطلبة الدذٌن تقددموا المتحدان الكفداءة الجامعٌدة المسدتوى الددقٌق الخداص بتخصصدات علدوم الحاسدوب 4ٌبٌن الجدول رقم )

، بنسدبة مئوٌدة ( 915وتكنولوجٌا المعلومات، إذ بلع  أعلى عدد من الطلبة المتقددمٌن فدً تخصدص  علدم الحاسدوب) طالبدا  وطالبدة 

 وحماٌدة أمدنللجامعات الخاصة، وبلع أقدل عددد مدن الطلبدة المتقددمٌن فدً تخصدص 29.18%)للجامعات الرسمٌة و) %(70.82)

 %( للجامعات الخاصة.100( طالب بنسبة مئوٌة )6) والمعلومات الشبكات

 حان الكفاءج الجامعيح(:النطث املئويح ألعداد الطلتح الذين دقدموا المذ4الجدول رقم )

 املطذوى الدقيق/ دخصصاخ علوم الحاضوب ودكنولوجيا املعلوماخ

 الطلبة توزٌع التخصص
 التراكمً المعدل االجتماعً النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاصة رسمٌة

علم 
 الحاسوب

 154 146 286 329 454 461 267 648 العدد

النسبة 
 المئوٌة

70.82% 29.18% 50.83% 49.17% 35.96% 31.26% 15.96% 16.83% 

المجموع 
 الكلً

915 

نمم 
معلومات 
 حاسوبٌة

 108 95 152 217 296 276 139 433 العدد

النسبة 
 المئوٌة

75.70% 24.30% 48.25% 51.75% 37.94% 26.57% 16.61% 18.88% 

المجموع 
 الكلً

572 

النمم 
الحاسوبٌة 

ائط للوس
 المتعددة

 2 4 3 13 7 15 22 ___ العدد

النسبة 
 المئوٌة

___ 100% 68.18% 31.82% 59.09% 13.64% 18.18% 9.09% 

المجموع 
 الكلً

22 

نمم شبكات 
 الحاسوب

 4 4 12 25 4 41 45 ___ العدد

النسبة 
 المئوٌة

___ 100% 91.11% 8.89% 55.56% 26.67% 8.89% 8.89% 

المجموع 
 الكلً

45 

هندسة 
 البرمجٌات

 42 103 150 246 231 310 301 240 العدد

النسبة 
 المئوٌة

44.36% 55.64% 57.30% 42.70% 45.47% 27.73% 19.04% 7.76% 

المجموع 
 الكلً

541 

تكنولوجٌا 
 االنترنت

 1 ___ 1 6 4 4 8 ___ العدد

النسبة 
 المئوٌة

___ 100% 50.00% 50.00% 75.00% 12.50% ___ 12.50% 

المجموع 
 الكلً

8 

علم الرسم 
 الحاسوبً

 3 3 10 9 21 4 25 ___ العدد

النسبة 
 المئوٌة

___ 100% 16.00% 84.00% 36.00% 40.00% 12.00% 12.00% 

المجموع 
 الكلً

25 
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نمم 
معلومات 
 إدارٌة

 2 10 24 40 49 27 ___ 76 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ___ 35.52% 64.48% 52.63% 31.58% 13.16% 2.63% 

المجموع 
 الكلً

76 

أمن 
وحماٌة 
الشبكات 
 والمعلومات

 2 1 2 1 ___ 6 6 ___ العدد

النسبة 
 المئوٌة

___ 100% 100% ___ 16.67% 33.33% 16.67% 33.33% 

المجموع 
 الكلً

6 

 

 . النسبة العامة لإلجابات الصحٌحة  لتخصصات علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات 

 %( فدً تخصدص الدنمم الحاسدوبٌة للوسدائط المتعدددة،33.03نتائج الطلبة أن نسب اإلجابات الصحٌحة تراوحت ما بٌن )أمهرت 

 (.5%( فً تخصص علم الرسم الحاسوبً كما هو مبٌن فً الجدول رقم )47.38و)

 (: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ5الجدول رقم) 

 علوم الحاضوب ودكنولوجيا املعلوماخ

 التخصص

 الصحٌحة اإلجابات نسبة

 النسبة
 العامة

 التراكمً المعدل االجتماعً النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا   جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاص رسمً

نمم شبكات 
 الحاسوب

40.02% ___ 40.42% 41.36% 31.11% 36.14% 42.96% 53.89% 45.00% 

علم الرسم 
 الحاسوبً

47.38% ___ 47.38% 63.89% 44.23% 48.89% 41.33% 46.67% 63.70% 

تكنولوجٌا 
 االنترنت

34.36% ___ 34.36% 38.33% 30.34% 33.58% 33.33% ___ 40.00% 

 %43.20 %42.00 %35.24 %32.31 %34.92 %38.28 %36.71 %36.56 %36.60 علم الحاسوب

نمم معلومات 
 إدارٌة

36.66% 36.66% ___ 37.18% 36.38% 35.00% 36.89% 42.09% 40.00% 

النمم الحاسوبٌة 
للوسائط 
 المتعددة

33.03% ___ 33.03% 32.15% 34.94% 31.44% 34.07% 41.11% 25.56% 

نمم معلومات 
 حاسوبٌة

39.99% 40.68% 37.84% 38.65% 41.23% 34.05% 41.20% 44.60% 46.17% 

هندسة 
 البرمجٌات

37.85% 37.56% 38.12% 37.88% 37.86% 33.01% 38.13% 43.36% 52.01% 

أمن وحماٌة 
 الشبكات

42.96% ___ 42.96% 42.96% ___ 31.11% 41.11% 51.11% 46.67% 
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 تخصصات علوم الزراعة .3

 أعدددددددددددداد الطلبدددددددددددة المتقددددددددددددمٌن لتخصصدددددددددددات علدددددددددددوم الزراعدددددددددددة والنسدددددددددددب المئوٌدددددددددددة وفقدددددددددددا  للمتػٌدددددددددددرات 

 )نوع الجامعة، النوع االجتماعً، المعدل التراكمً(.

 (عددد الطلبدة الدذٌن تقددموا المتحدان الكفداءة الجامعٌدة المسدتوى الددقٌق الخداص بتخصصدات علدوم الزراعدة،6م )ٌبٌن الجدول رقد

%( 89.29( طالبدا  وطالبدة بنسدبة مئوٌدة )282إذ بلع  أعلى عدد مدن الطلبدة المتقددمٌن فدً تخصدص التػذٌدة والتصدنٌع الػدذائً)

خصدص تنسدٌق المواقدع وإنتداج أقدل عددد مدن الطلبدة المتقددمٌن فدً ت %( للجامعات الخاصدة، وبلدع 10.71للجامعات الرسمٌة و)

 %( للجامعات الرسمٌة.100( طالبا  وطالبة، بنسبة مئوٌة)32)ر األزها

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

 املطذوى الدقيق/ دخصصاخ علوم الشراعح

 لبةالط توزٌع التخصص
 التراكمً المعدل االجتماعً النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاصة رسمٌة

األراضً 
والمٌاه 
 والبٌئة

 18 15 54 41 95 33 __ 128 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% __ 25.78% 74.22% 32.03% 42.19% 11.72% 14.06% 

المجموع 
 الكلً

128 

االقتصاد 
 زراعًال

 27 3 1 4 20 15 10 25 العدد

النسبة 
 المئوٌة

71.43% 28.57% 42.86% 57.14% 11.43% 2.86% 8.57% 77.14% 

المجموع 
 الكلً

35 

اإلنتاج 
 الحٌوانً

 33 6 21 21 5 76 17 64 العدد

النسبة 
 المئوٌة

79.01% 20.99% 93.83% 6.17% 25.93% 25.93% 7.41% 40.74% 

المجموع 
 الكلً

81 

اإلنتاج 
 النباتً

 44 12 22 55 46 87 44 89 العدد

النسبة 
 المئوٌة

66.92% 33.08% 65.41% 34.59% 41.35% 16.54% 9.02% 33.08% 

المجموع 
 الكلً

133 

التػذٌة 
والتصنٌع 
 الػذائً

 53 65 87 77 208 74 32 250 العدد

النسبة 
 المئوٌة

89.29% 10.71% 26.24% 73.76% 27.30% 30.85% 23.05% 18.79% 

المجموع 
 الكلً

282 

الوقاٌة 
 النباتٌة

 26 1 7 1 12 23 ____ 35 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ___ 65.71% 34.29% 2.86% 20.00% 2.86% 74.29% 

المجموع 
 الكلً

35 
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تػذٌة 
االنسان 
 والحإٌات

 123 49 33 17 216 6 46 176 العدد

النسبة 
 المئوٌة

79.28% 20.72% 97.30% 2.70% 7.66% 14.86% 22.07% 55.41% 

المجموع 
 الكلً

222 

تنسٌق 
المواقع 
وإنتاج 
 األزهار

 32 ___ ____ ____ 23 9 ___ 32 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ___ 28.12% 71.88% ___ ____ ___ 100% 

المجموع 
 الكلً

32 

 

 .النسبة العامة لإلجابات الصحٌحة لتخصصات علوم الزراعة 

 %( فدددً تخصدددص األراضدددً والمٌددداه والبٌئدددة،44.11 (أمهدددرت نتدددائج الطلبدددة أن نسدددب اإلجابدددات الصدددحٌحة تراوحدددت مدددا بدددٌن

 (.7%( فً تخصص تػذٌة االنسان والحمٌات كما هو مبٌن فً الجدول  رقم )80.76و)

 (: نطث االجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ علوم الشراعح7الجدول رقم)

 التخصص

 الصحٌحة اتاإلجاب نسبة

 النسبة
 العامة

 التراكمً المعدل االجتماعً النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا   جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاص رسمً

 50.43% %51.22 %44.84 %37.64 %44.13 %44.05 ___ %44.11 %44.11 األراضً والمٌاه والبٌئة

 %57.96 %51.11 %55.56 %39.44 %60.96 %47.48 %48.44 %57.88 %55.18 االقتصاد الزراعً

 %64.24 %68.03 %62.43 %60.42 %67.11 %62.80 %56.41 %64.83 %63.06 اإلنتاج الحٌوانً

 %59.03 %59.44 %49.39 %49.24 %58.45 %50.79 %46.56 %56.91 %53.46 اإلنتاج النباتً

 %73.78 %75.52 %71.02 %64.30 %71.39 %68.99 %64.58 %71.56 %70.77 التػذٌة والتصنٌع الػذائً

 %69.20 %35.56 %56.51 %53.33 %65.56 %65.09 ___ %65.25 %65.25 الوقاٌة النباتٌة

 %81.84 %84.22 %77.51 %69.24 %80.91 %75.19 %78.25 %81.41 %80.76 تػذٌة االنسان والحمٌات

تنسٌق المواقع وإنتاج 
 األزهار

59.07% 59.07% ___ 61.63% 58.07% ___ ___ ___ 59.07% 
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 التخصصات التربوٌة .4

  أعدددددددددددددداد الطلبدددددددددددددة المتقددددددددددددددمٌن للتخصصدددددددددددددات التربوٌدددددددددددددة والنسدددددددددددددب المئوٌدددددددددددددة وفقدددددددددددددا  للمتػٌدددددددددددددرات 

 )نوع الجامعة، النوع االجتماعً، المعدل التراكمً(.

بوٌدة، إذ بلدع  (عدد الطلبة الذٌن تقدموا المتحان الكفداءة الجامعٌدة المسدتوى الددقٌق الخداص بالتخصصدات التر8ٌبٌن الجدول رقم )

 %( للجامعدددددات الرسدددددمٌة  59.71( بنسدددددبة مئوٌدددددة)993أعلدددددى عددددددد مدددددن الطلبدددددة المتقددددددمٌن فدددددً تخصدددددص معلدددددم صدددددؼ)

( بنسددبة مئوٌددة  27%( للجامعددات الخاصددة،  وبلددع  أقددل عدددد مددن الطلبددة المتقدددمٌن فددً تخصددص تكنولوجٌددا التعلددٌم )40.29) 

 .%( للجامعات الخاصة100)

 ئويح ألعداد الطلتح الذين دقدموا المذحانالكفاءج الجامعيح(:النطث امل8الجدول رقم )

 املطذوى الدقيق/ دخصصاخ العلوم الرتةويح

 الطلبة توزٌع التخصص
 التراكمً المعدل االجتماعً النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاصة رسمٌة

 االقتصاد
 المنزلً

 1 56 67 19 111 ___ ___ 111 العدد

 %1:.1 %51.93 %1:.61 %17.57 %111 ___ ___ %111 المئوٌة النسبة

 111 الكلً المجموع

 اإلرشاد
 النفسً

 :13 :17 189 195 :61 151 117 655 العدد

 %19.55 %25.61 %26.97 %38.99 %89.75 %31.57 %18.87 %93.35 المئوٌة النسبة

 771 الكلً المجموع

 التربٌة
 الخاصة

 156 315 318 151 665 151 131 685 عددال

 %81.:8 %:31.3 %18.51 %:93.6 المئوٌة النسبة
%18.81 %31.22 %30.65 %19.42 

 7:6 الكلً المجموع

 الفنٌة التربٌة

 1 35 51 9 78 7 ___ 85 العدد

 %1.37 %32.88 %54.79 %10.96 %1.89: %9.33 ___ %111 المئوٌة النسبة

 85 الكلً المجموع

 طفل تربٌة

 85 115 155 :9 :51 11 51 591 العدد

 %17.62 %26.90 %34.29 %21.19 %61.:: %:1.5 %63.: %1.59: المئوٌة النسبة

 531 الكلً المجموع

 مهنٌة تربٌة

 1 17 53 69 91 58 7 111 العدد

 %79.59 %51.73 %6.15 %5.98: المئوٌة النسبة
49.57% 35.90% 13.68% 0.85% 

 118 الكلً جموعالم

 تكنولوجٌا
 تعلٌم

 8 : 7 6 :1 9 38 ___ العدد

 %25.93 %33.33 %22.22 %18.52 %81.58 %75.:3 %111 ___ المئوٌة النسبة

 38 الكلً المجموع
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 النفس علم

 86 9 16 8 98 19 16 1: العدد

 %71.43 %7.62 %14.29 %6.67 %93.97 %18.15 %:15.3 %96.81 المئوٌة النسبة

 116 الكلً المجموع

 صؼ معلم

 335 517 393 191 979 136 511 6:5 العدد

 %22.56 %30.82 %28.40 %18.23 %98.51 %:13.6 %:51.3 %81.:6 المئوٌة النسبة

 5:: الكلً المجموع

 

 .النسبة العامة لإلجابات الصحٌحة للتخصصات التربوٌة 

( فدً 58.41، و)%%( فً تخصص االرشداد النفسد45.26ً (راوحت ما بٌنأمهرت نتائج الطلبة أن نسب اإلجابات الصحٌحة  ت

 .(9كما هو مبٌن فً الجدول  رقم ) تربٌة طفلتخصص 

 (: نطث االجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ العلوم الرتةويح9الجدول رقم)

 التخصص

 الصحٌحة اإلجابات نسبة

 النسبة
 العامة

 تراكمًال المعدل االجتماعً النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا   جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاص رسمً

 %57.78 %:61.3 %56.51 %99.:5 %46.01 ___ ___ %57.11 %46.01 منزلً اقتصاد

 %61.61 %61.68 %55.71 %58.51 %47.03 %38.76 %59.61 %57.81 %45.26 النفسً االرشاد

 %3:.78 %71.87 %65.83 %58.83 %60.11 %50.48 %67.53 %69.65 %58.16 الخاصة التربٌة

 %71.11 %71.71 %:65.9 %:57.1 %55.86 %49.44 ___ %66.55 %55.34 الفنٌة التربٌة

 %75.11 %:75.3 %67.61 %61.57 %58.67 %48.99 %67.53 %69.75 %58.41 طفل تربٌة

 %71.11 %68.61 %63.68 %:57.5 %50.67 %49.49 %59.63 %:61.5 %50.29 مهنٌة تربٌة

 %79.35 %68.88 %56.67 %:57.9 %57.33 %45.28 %65.85 ____ %53.73 التعلٌم ولوجٌاتكن

 %15.:5 %:55.9 %51.17 %59.85 %47.73 %41.98 %57.78 %57.86 %46.74 النفس علم

 %68.88 %3:.66 %7:.61 %55.85 %54.10 %44.51 %:65.1 %63.11 %52.91 صؼ معلم
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 طبٌة المساندة الالعلوم تخصصات العلوم الطبٌة و .5

 أعددددداد الطلبددددة المتقدددددمٌن لتخصصددددات العلددددوم الطبٌددددة والعلددددوم الطبٌددددة المسدددداندة والنسددددب المئوٌددددة وفقددددا   للمتػٌددددرات 

 )نوع الجامعة، النوع االجتماعً، المعدل التراكمً(.

تخصصدات العلدوم الطبٌدة الددقٌق الخداص ب (عددد الطلبدة الدذٌن تقددموا المتحدان الكفداءة الجامعٌدة المسدتوى10) رقدم ٌبٌن الجددول

( طالبدددا  وطالبدددة بنسدددبة 1827، إذ بلدددع  أعلدددى عددددد مدددن الطلبدددة المتقددددمٌن فدددً تخصدددص الصدددٌدلة )العلدددوم الطبٌدددة المسددداندةو

وبلع أقل عدد من الطلبدة المتقددمٌن فدً تخصدص القبالدة الخاصة.  للجامعات %(64.75و)%( للجامعات الرسمٌة 35.25مئوٌة)

 %( للجامعات الرسمٌة.100.00مئوٌة ) سبة( طالبة بن2)

 (:النطث املئويحألعداد الطلتح الذين دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح11الجدول رقم )

 املطذوى الدقيق/ دخصصاخ العلوم الطتيح والعلوم الطتيح املطاندج

 توزٌع الطلبة التخصص
 المعدل التراكمً النوع االجتماعً نوع الجامعة

 ممتاز جدا جٌد جٌد مقبول أنثى كرذ خاصة رسمٌة

الطب 

(Basic) 

 378 379 242 314 715 598 0 1313 العدد

 %28.79 %28.87 %18.43 %23.91 %54.46 %45.54 %0.00 %100.00 المئوٌة النسبة

 1313 الكلً المجموع

طب 
وجراحة 

 1األسنان

 194 200 122 23 381 157 0 538 العدد

 %35.87 %37.17 %22.68 %4.28 %70.82 %29.18 %0.00 %100.00 المئوٌة النسبة

 538 الكلً المجموع

 تكنولوجٌا
 صناعة
 األسنان

 3 28 28 2 33 28 0 61 العدد

 %4.92 %45.76 %45.83 %3.28 %54.10 %45.90 %0.00 %100.00 المئوٌة النسبة

 61 الكلً المجموع

 الصٌدلة

 312 353 560 602 1265 562 1183 644 العدد

 %17.08 %19.30 %30.66 %32.94 %69.24 %30.76 %64.75 %35.25 المئوٌة النسبة

 1827 الكلً المجموع

 دكتور
 صٌدلة

 223 157 185 48 527 86 0 613 العدد

 %36.38 %25.61 %30.18 %7.83 %85.97 %14.03 %0.00 %100.00 المئوٌة النسبة

 613 الكلً المجموع

 التمرٌأ

 198 273 313 210 675 320 271 724 العدد

 %19.86 %27.46 %31.50 %21.15 %67.84 %32.16 %27.24 %72.76 المئوٌة النسبة

 995 الكلً المجموع
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المختبرات 
 الطبٌة

 156 147 164 133 499 100 55 544 العدد

 %26.03 %24.51 %27.35 %22.12 %83.31 %16.69 %9.18 %90.82 المئوٌة النسبة

 599 الكلً المجموع

العالج 
 الومٌفً

 33 14 24 6 69 8 0 77 العدد

 %42.86 %18.18 %31.17 %7.79 %89.61 %10.39 %0.00 %100.00 المئوٌة النسبة

 77 الكلً المجموع

العالج 
 الطبٌعً

 50 47 39 8 99 45 0 144 العدد

 %34.68 %32.59 %27.07 %5.54 %68.75 %31.25 %0.00 %100.00 المئوٌة النسبة

 144 الكلً المجموع

السمع 
 والنطق

 59 29 19 9 103 13 27 89 العدد

 %50.86 %24.96 %16.28 %7.70 %88.79 %11.21 %23.28 %76.72 المئوٌة النسبة

 116 الكلً المجموع

 البصرٌات

 7 9 10 5 26 5 0 31 العدد

 %22.58 %29.03 %32.26 %16.13 %83.87 %16.13 %0.00 %100.00 المئوٌة النسبة

 31 الكلً المجموع

تكنولوجٌا 
 االشعة

 10 60 39 27 95 41 0 136 العدد

 %7.35 %44.07 %28.58 %19.79 %69.85 %30.15 %0.00 %100.00 المئوٌة النسبة

 136 الكلً المجموع

االسعاؼ 
 والطوارئ

 2 11 9 4 11 15 0 26 العدد

 %7.69 %42.22 %34.19 %15.38 %42.31 %57.69 %0.00 %100.00 المئوٌة النسبة

 26 الكلً المجموع

اطراؼ 
صناعٌة 
واجهزة 
 مساعدة

 19 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 13 6 0 19 العدد

 %99.77 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ %68.42 %31.58 %0.00 %100.00 المئوٌة النسبة

 19 الكلً المجموع

اإلدارة 
والسٌاسات 

 الصحٌة

 1 6 6 5 11 7 0 18 العدد

 %5.56 %32.96 %33.33 %27.53 %61.11 %38.89 %0.00 %100.00 المئوٌة النسبة

 18 الكلً المجموع

 قبالة

 ـــــــــ ـــــــــ 1 1 2 0 0 2 العدد

 ـــــــــ ـــــــــ %50.00 %50.00 %100.00 %0.00 %0.00 %100.00 المئوٌة النسبة

 2 الكلً المجموع

الطب 
والجراحة 
 البٌطرٌة

 2 11 27 21 26 35 0 61 العدد

 %3.28 %18.00 %44.23 %34.39 %42.62 %57.38 %0.00 %100.00 المئوٌة النسبة

 61 الكلً المجموع

األحٌاء 
 الدقٌقة

 ـــــــــ 7 22 19 42 6 0 48 العدد

 ـــــــــ %14.58 %45.74 %39.58 %87.50 %12.50 %0.00 %100.00 المئوٌة النسبة

 48 الكلي المجموع

علوم طب 
األسنان 
 المساندة

 2 7 9 3 21 0 0 21 العدد

 %9.42 %33.33 %42.86 %14.29 %100.00 %0.00 %0.00 %100.00 المئوٌة النسبة

 21 الكلي المجموع
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 .النسبة العامة لإلجابات الصحٌحة لتخصصات العلوم الطبٌة والعلوم الطبٌة المساندة 

%( 61.36)و، ( حٌداء الدقٌقدةاأل ) %( فدً تخصدص35.96) إلجابات الصحٌحة تراوحدت مدا بدٌننسب امهرت نتائج الطلبة أن أ

 .(11البصرٌات كما هو مبٌن فً الجدول رقم )فً تخصص 

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

 التخصص

 اإلجابات الصحٌحةنسبة 

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمً النوع االجتماعً نوع الجامعة

 ممتاز جدا   جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاص رسمً

 %53.50 %45.78 %40.12 %42.89 %45.41 %47.32 ـــــــــ 46.29% 46.29% (Basicالطب )

طب وجراحة 
 1األسنان

 %61.39 %56.27 %47.93 %42.37 %56.19 %54.37 ـــــــــ 55.66% 55.66%

تكنولوجٌا صناعة 
 األسنان

 %60.74 %51.99 %40.14 %30.00 %44.63 %48.17 ـــــــــ 46.26% 46.26%

 %62.83 %59.69 %51.83 %43.96 %54.25 %49.00 %50.75 %56.11 %52.64 الصٌدلة

 %62.10 %60.92 %52.01 %43.77 %57.52 %56.10 ـــــــــ %57.32 %57.32 دكتور صٌدلة

 %51.15 %47.37 %40.08 %34.57 %44.69 %39.80 %38.96 %44.68 %43.11 التمرٌأ

 %45.46 %48.77 %43.39 %37.21 %44.30 %41.77 %45.43 %43.72 %43.88 المختبرات الطبٌة

 %53.24 %52.07 %45.32 %38.29 %49.39 %49.44 ـــــــــ %49.39 %49.39 العالج الومٌفً

 %53.27 %49.67 %40.48 %31.75 %49.35 %43.23 ـــــــــ %47.44 %47.44 لعالج الطبٌعًا

 %63.47 %55.41 %45.06 %45.27 %57.14 %56.30 %54.45 %57.83 %57.04 السمع والنطق

 %70.79 %63.95 %60.67 %44.89 %62.22 %56.89 ـــــــــ %61.36 %61.36 البصرٌات

 %61.78 %54.80 %42.77 %37.74 %50.20 %44.50 ـــــــــ %48.49 %48.49 تكنولوجٌا االشعة

االسعاؼ 
 والطوارئ

 %84.44 %64.57 %42.25 %30.00 %63.36 %45.52 ـــــــــ 53.09% 53.09%

اطراؼ صناعٌة 
 واجهزة مساعدة

 %47.36 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ %44.77 %52.96 ـــــــــ 47.36% 47.36%

والسٌاسات  اإلدارة
 الصحٌة

 %53.33 %47.57 %38.52 %35.43 %39.80 %44.13 ـــــــــ 41.49% 41.49%

 ـــــــــ ـــــــــ %42.22 %53.33 %47.78 ـــــــ ـــــــــ %47.78 %47.78 قبالة

الطب والجراحة 
 البٌطرٌة

 %81.11 %64.98 %58.81 %57.31 %58.00 %61.73 ـــــــــ 60.14% 60.14%

 ـــــــــ %43.49 %39.57 %29.01 %36.81 %30.00 ـــــــــ %35.96 %35.96 ألحٌاء الدقٌقةا

علوم طب األسنان 
 المساندة

 %68.54 %59.37 %49.63 %45.93 %54.13 ـــــــ ـــــــــ 54.13% 54.13%
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 تخصصات العلوم اإلدارٌة واألعمال     .6

 دارٌدددددددة واألعمدددددددال والنسدددددددب المئوٌدددددددة وفقدددددددا   للمتػٌدددددددر اتأعدددددددداد الطلبدددددددة المتقددددددددمٌن لتخصصدددددددات العلدددددددوم اإل 

 )نوع الجامعة، النوع االجتماعً، المعدل التراكمً(.

العلدوم اإلدارٌدة بتخصصدات عدد الطلبة الدذٌن تقددموا المتحدان الكفداءة الجامعٌدة المسدتوى الددقٌق الخداص (12) ٌبٌن الجدول رقم

%( 49.54طالبددا  وطالبددة  وبنسددبة مئوٌددة)( 2370) ن فددً تخصددص المحاسددبةواألعمددال  إذ بلددع أعلددى عدددد مددن الطلبددة المتقدددمٌ

%( للجامعات الخاصة، وبلع أقل عدد من الطلبة المتقدمٌن فً تخصص إدارة نمم وشدبكات االعمدال 50.46للجامعات الرسمٌة و)

 %( للجامعات الخاصة.100( طالب وبنسبة مئوٌة )5)

 لطلتح الذين دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح(:النطث املئويح ألعداد ا12الجدول رقم )

 املطذوى الدقيق/ لذخصصاخ العلوم اإلداريح واألعامل 

 التخصص
توزٌع 
 الطلبة

 المعدل التراكمً النوع االجتماعً نوع الجامعة

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول أنثى ذكر خاصة رسمٌة

 إدارة األعمال

 213 300 426 597 814 722 810 726 العدد

النسبة 
 المئوٌة

47.27% 52.73% 47.01% 52.99% 38.87% 27.73% 19.53% 13.87% 

المجموع 
 الكلً

1536 

 ادارة المخاطر

 3 13 46 49 63 48 29 82 العدد

النسبة 
 المئوٌة

73.87% 26.13% 43.24% 56.76% 44.14% 41.44% 11.71% 2.70% 

المجموع 
 الكلً

111 

نمم معلومات 
 ربًاألعمال ع

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ 10 5 5 3 7 العدد

النسبة 
 المئوٌة

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ 100% 50% 50% 30% 70%

المجموع 
 الكلً

10 

نمم معلومات 
 االعمال

 98 5 11 11 85 40 12 113 العدد

النسبة 
 المئوٌة

90.40% 9.60% 32.00% 68.00% 8.80% 8.80% 4.00% 78.40% 

المجموع 
 الكلً

125 

نمم معلومات 
 ادارٌة

 74 96 174 213 264 293 234 323 العدد

النسبة 
 المئوٌة

57.99% 42.01% 52.60% 47.40% 38.24% 31.24% 17.24% 13.29% 

المجموع 
 الكلً

557 

نمم المعلومات 
 المحاسبٌة

 11 46 93 101 147 104 43 208 العدد

النسبة 
 المئوٌة

82.87% 17.13% 41.43% 58.57% 40.24% 37.05% 18.33% 4.38% 

المجموع 
 الكلً

251 
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محاسبة وقانون 
 األعمال

 7 42 80 85 109 105 13 201 العدد

النسبة 
 المئوٌة

93.93% 6.07% 49.07% 50.93% 39.72% 37.38% 19.63% 3.27% 

المجموع 
 الكلً

214 

 علوم لوجستٌة

 2 2 4 8 11 5 ــــــــــ 16 العدد

النسبة 
 المئوٌة

 %12.50 %12.50 %25.00 %50.00 %68.75 %31.25 ــــــــــ 100.00%

المجموع 
 الكلً

16 

تخطٌط وادارة 
 المشارٌع

 ـــــــ 11 31 36 48 30 2 76 العدد

النسبة 
 المئوٌة

 ــــــــــ 14.10% 39.74% 46.15% 61.54% 38.46% 2.56% 97.44%

المجموع 
 الكلً

78 

إدارة 
 تالمستشفٌا

 2 2 2 4 5 5 10 ــــــــــ العدد

النسبة 
 المئوٌة

 %20.00 %20.00 %20.00 %40.00 %50.00 %50.00 %100.00 ــــــــــ

المجموع 
 الكلً

10 

إدارة الشحن 
 والتخلٌص

 ـــــــ 5 3 16 6 18 ــــــــــ 24 العدد

النسبة 
 المئوٌة

 ــــــــــ %20.83 %12.50 %66.67 %25.00 %75.00 ــــــــــ 100.00%

المجموع 
 الكلً

24 

 المحاسبة

 377 497 653 843 966 1404 1196 1174 العدد

النسبة 
 المئوٌة

49.54% 50.46% 59.24% 40.76% 35.57% 27.55% 20.97% 15.91% 

المجموع 
 الكلً

2370 

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 65 185 307 325 497 385 343 539 العدد

النسبة 
 لمئوٌةا

61.11% 38.89% 43.65% 56.35% 36.85% 34.81% 20.98% 7.37% 

المجموع 
 الكلً

882 

 التموٌل

 105 29 47 57 134 104 34 204 العدد

النسبة 
 المئوٌة

85.71% 14.29% 43.70% 56.30% 23.95% 19.75% 12.18% 44.12% 

المجموع 
 الكلً

238 

التسوٌق 
 االلكترونً

 12 16 18 5 41 10 51 ــــــــــ العدد

النسبة 
 المئوٌة

 %23.53 %31.37 %35.29 %9.80 %80.39 %19.61 %100.00 ــــــــــ

المجموع 
 الكلً

51 

 التسوٌق

 121 51 109 252 188 345 319 214 العدد

النسبة 
 المئوٌة

40.15% 59.85% 64.73% 35.27% 47.28% 20.45% 9.57% 22.70% 

المجموع 
 الكلً

533 
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عمال والتجارة األ
 اإللكترونٌة

 2 6 9 28 20 25 45 ــــــــــ العدد

النسبة 
 المئوٌة

 %4.44 %13.33 %20.00 %62.22 %44.44 %55.56 %100.00 ــــــــــ

المجموع 
 الكلً

45 

اقتصاد المال 
 واألعمال

 85 40 113 127 238 127 4 361 العدد

النسبة 
 المئوٌة

98.90% 1.10% 34.79% 65.21% 34.79% 30.96% 10.96% 23.29% 

المجموع 
 الكلً

365 

ادارة نمم 
 وشبكات االعمال

 ـــــــ ـــــــ 2 3 ـــــــــــ 5 5 ــــــــــ العدد

النسبة 
 المئوٌة

 ــــــــــ ــــــــــ %40.00 %60.00 ــــــــــ %100.00 %100.00 ــــــــــ

المجموع 
 الكلً

5 

 ادارة عامة

 102 13 35 86 159 77 20 216 العدد

النسبة 
 المئوٌة

91.53% 8.47% 32.63% 67.37% 36.44% 14.83% 5.51% 43.22% 

المجموع 
 الكلً

236 

ادارة المكاتب 
 والمعلومات

 1 1 1 5 4 4 ــــــــــ 8 العدد

النسبة 
 المئوٌة

 %12.50 %12.50 %12.50 %62.50 %50.00 %50.00 ــــــــــ 100.00%

المجموع 
 الكلً

8 
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  النسبة العامة لإلجابات الصحٌحة لتخصصات العلوم اإلدارٌة واألعمال 

  نمدم معلومدات األعمدال/ عربدً،%( فدً تخصدص  36.53(تراوحت ما بٌن أمهرت نتائج الطلبة أن نسب اإلجابات الصحٌحة

 .(13دول رقم )األعمال والتجارة االلكترونٌة كما هو مبٌن فً الج%( فً 68.83و)

 (: نطث االجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ العلوم اإلداريح واألعامل13الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحٌحة

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمً النوع االجتماعً نوع الجامعة

 ممتاز جدا   جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاص رسمً

 %47.72 %45.76 %42.72 %38.90 %43.12 %41.84 %42.89 %42.10 %42.53 إدارة األعمال

 %51.85 %53.42 %45.17 %37.57 %42.58 %43.49 %45.38 %42.12 %42.98 ادارة المخاطر

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ %36.53 %36.00 %37.05 %37.78 %35.99 %36.53 نمم معلومات األعمال عربً

 E/ 50.51% 49.40% 61.60% 48.54% 51.50% 46.91% 54.96% 54.22% 50.29%نمم معلومات االعمال

 %51.64 %48.54 %45.14 %42.65 %47.13 %44.29 %46.99 %44.65 %45.64 نمم معلومات ادارٌة

 %46.67 %45.14 %44.09 %40.10 %43.33 %42.03 %41.91 %42.97 %42.79 نمم المعلومات المحاسبٌة

 %51.75 %52.46 %50.36 %46.76 %49.07 %49.72 %46.32 %49.59 %49.39 محاسبة وقانون األعمال

 %57.78 %41.11 %50.56 %41.11 %44.85 %47.11 ــــــــــ %45.56 %45.56 علوم لوجستٌة

 ـــــــ %44.04 %39.67 %35.64 %39.21 %37.19 %32.22 %38.59 %38.43 تخطٌط وادارة المشارٌع

 %74.44 %73.33 %73.33 %66.11 %67.56 %73.78 %70.67 ــــــــــ %70.67 إدارة المستشفٌات

 ـــــــ %49.33 %40.74 %35.69 %41.85 %38.27 ــــــــــ %39.17 %39.17 إدارة الشحن والتخلٌص

 %49.85 %41.87 %38.21 %33.46 %38.66 %39.47 %39.94 %38.32 %39.15 المحاسبة

 %54.59 %47.71 %41.29 %36.95 %42.43 %41.47 %40.30 %43.10 %41.93 العلوم المالٌة والمصرفٌة

 %48.56 %46.74 %43.21 %36.92 %45.13 %43.66 %38.07 %45.56 %44.49 التموٌل

 %56.48 %49.03 %48.02 %40.44 %49.76 %48.89 %49.23 ــــــــــ %49.23 التسوٌق االلكترونً

 %49.25 %50.33 %45.96 %41.85 %46.30 %44.57 %43.81 %47.22 %45.13 التسوٌق

 %82.22 %73.70 %73.33 %65.37 %68.19 %69.34 ــــــــــ %68.83 %68.83 األعمال والتجارة اإللكترونٌة

 %52.05 %48.22 %43.50 %40.97 %44.23 %46.82 %41.34 %45.17 %45.13 اقتصاد المال واألعمال

 ـــــــ ـــــــ %46.67 %42.22 ـــــــــــ %44.00 %44.00 ــــــــــ %44.00 ادارة نمم وشبكات االعمال

 %46.69 %48.72 %44.54 %40.51 %45.40 %41.83 %35.82 %45.02 %44.24 ادارة عامة

 %63.33 %53.33 %70.00 %56.67 %60.00 %56.67 ــــــــــ %58.33 %58.33 ادارة المكاتب والمعلومات
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 تخصص القانون .7

 ص القددددددددددددددانون  والنسددددددددددددددب المئوٌددددددددددددددة وفقددددددددددددددا   للمتػٌددددددددددددددر اتأعددددددددددددددداد الطلبددددددددددددددة المتقدددددددددددددددمٌن لتخصدددددددددددددد 

 )نوع الجامعة، النوع االجتماعً، المعدل التراكمً(.

إذ بلع  ،عدد الطلبة الذٌن تقدموا المتحان الكفاءة الجامعٌة المستوى الدقٌق الخاص بتخصصات القانون(14) ٌبٌن الجدول رقم

 .للجامعات الخاصة %(44.47)و%( للجامعات الرسمٌة 55.53) ئوٌةمنسبة ب ( طالبا  وطالبة  985عدد الطلبة المتقدمٌن )

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

 املطذوى الدقيق/دخصص القانون

 التخصص
 توزٌع
 الطلبة

 التراكمً المعدل االجتماعً النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاصة رسمٌة

 القانون

 324 162 229 270 467 518 438 547 العدد

النسبة 
 المئوٌة

55.53% 44.47% 52.59% 47.41% 27.41% 23.25% 16.45% 32.89% 

المجموع 
 الكلً

985 

 

 النسبة العامة لإلجابات الصحٌحة لتخصص القانون 

%( للجامعددات 54.74%( بنسددبة مئوٌددة )54.08فددً تخصددص القددانون )ٌحة  أمهددرت نتددائج الطلبددة أن نسددب اإلجابددات الصددح

 (.15%( للجامعات الخاصة كما هو مبٌن فً الجدول رقم )53.28الرسمٌة، و)

 

 

 

 (: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصص القانون15الجدول رقم)

 التخصص

 الصحٌحة اإلجابات نسبة

 النسبة
 العامة

 التراكمً المعدل عًاالجتما النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا   جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاص رسمً

 القانون
 

54.08% 
 

54.74% 53.28% 52.48% 55.88% 46.73% 51.56% 57.79% 60.17% 
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 تخصصات العلوم .8

 أعدددددددداد الطلبدددددددة المتقددددددددمٌن لتخصصدددددددات العلدددددددوم  الطبٌعٌدددددددة واألساسدددددددٌة والنسدددددددب المئوٌدددددددة وفقدددددددا   للمتػٌدددددددرات 

 )نوع الجامعة، النوع االجتماعً، المعدل التراكمً(.

، إذ بلدع بتخصصدات العلدومعددد الطلبدة الدذٌن تقددموا المتحدان الكفداءة الجامعٌدة المسدتوى الددقٌق الخداص (16) ٌبٌن الجدول رقم

 للجامعددات الرسددمٌة   %(76.40مئوٌددة )( طالبددا  وطالبددة  بنسددبة 589ى عدددد مددن الطلبددة المتقدددمٌن فددً تخصددص الرٌاضددٌات)أعلدد

مئوٌددة ( طالددب بنسددبة 1)األحٌدداء البحرٌدة ، وبلددع  أقدل عدددد مددن الطلبددة المتقددمٌن فددً تخصددص للجامعدات الخاصددة %(23.60)و

 للجامعات الرسمٌة. (100.00)%

 نطث املئويح ألعداد الطلتح الذين دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح(:ال16الجدول رقم )

 املطذوى الدقيق/ دخصصاخ العلوم الطتيعيح واألضاضيح

 التخصص
توزٌع 
 الطلبة

 المعدل التراكمً النوع االجتماعً نوع الجامعة

 ممتاز جدا جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاصة رسمٌة

تكنولوجٌا النقل 
 البحري

 ــــــــ 8 10 11 ــــــــــ 29 ــــــــــ 29 العدد

النسبة 
 المئوٌة

 ــــــــــ %27.59 %34.48 %37.93 %0.00 %100.00 ــــــــــ 100.00%

المجموع 
 الكلً

29 

 اإلحصاء

 ــــــــ 1 8 21 20 10 ــــــــــ 30 العدد

النسبة 
 المئوٌة

 ــــــــــ %3.33 %26.67 %70.00 %66.67 %33.33 ــــــــــ 100.00%

المجموع 
 الكلً

30 

 األحٌاء

 46 57 75 130 249 59 14 294 العدد

النسبة 
 المئوٌة

95.45% 4.55% 19.16% 80.84% 42.21% 24.35% 18.51% 14.94% 

المجموع 
 الكلً

308 

 األحٌاء البحرٌة

 ــــــــ 1 ــــــــ ــــــــ 1 ـــــــ ــــــــــ 1 العدد

النسبة 
 المئوٌة

 ــــــــــ %100.00 ــــــــــ ــــــــــ %100.00 ــــــــــ ــــــــــ 100.00%

المجموع 
 الكلً

1 

التكنولوجٌا 
 الحٌوٌة

 5 32 36 69 116 26 24 118 العدد

النسبة 
 المئوٌة

83.10% 16.90% 18.31% 81.69% 48.59% 25.35% 22.54% 3.52% 

المجموع 
 الكلً

142 

 الرٌاضٌات

 90 115 179 205 362 227 139 450 العدد

النسبة 
 المئوٌة

76.40% 23.60% 38.54% 61.46% 34.80% 30.39% 19.52% 15.28% 

المجموع 
 الكلً

589 



28|AQACHEI 

الفٌزٌاء الطبٌة 
 والحٌوٌة

 2 1 8 15 22 4 ــــــــــ 26 العدد

النسبة 
 المئوٌة

 %7.69 %3.85 %30.77 %57.69 %84.62 %15.38 ــــــــــ 100.00%

المجموع 
 الكلً

26 

 الكٌمٌاء

 101 90 175 222 411 177 55 533 العدد

النسبة 
 المئوٌة

90.65% 9.35% 30.10% 69.90% 37.76% 29.76% 15.31% 17.18% 

المجموع 
 الكلً

588 

 علوم األرأ

 49 33 44 82 123 85 ــــــــــ 208 العدد

النسبة 
 المئوٌة

 %23.56 %15.87 %21.15 %39.42 %59.13 %40.87 ــــــــــ 100.00%

المجموع 
 الكلً

208 

 علوم جنائٌة

 ــــــــ ــــــــ 1 1 1 1 ــــــــــ 2 العدد

النسبة 
 المئوٌة

 ــــــــــ ــــــــــ %50.00 %50.00 %50.00 %50.00 ــــــــــ 100.00%

المجموع 
 الكلً

2 

 فٌزٌاء

 45 25 55 93 133 85 14 204 العدد

النسبة 
 المئوٌة

93.58% 6.42% 38.99% 61.01% 42.66% 25.23% 11.47% 20.64% 

المجموع 
 الكلً

218 

نمم المعلومات 
الجػرافٌة 

واالستشعار عن 
 بعد

 1 5 ــــــــ 11 7 10 ــــــــــ 17 العدد

النسبة 
 المئوٌة

 %5.88 %29.41 ــــــــــ %64.71 %41.18 %58.82 ــــــــــ 100.00%

المجموع 
 الكلً

17 
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 . النسبة العامة لإلجابات الصحٌحة لتخصصات العلوم 

%( فدً تخصدص 60.77)و، الفٌزٌداء فً تخصدص %(30.12تراوحت ما بٌن)إلجابات الصحٌحة نسب الطلبة أن انتائج أمهرت 

 . (17ل رقم )كما هو مبٌن فً الجدو مات الجػرافٌة واالستشعار عن بعدنمم المعلو

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

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحٌحة

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمً النوع االجتماعً نوع الجامعة

 ممتاز جدا   جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاص رسمً

 ــــــــ %54.80 %47.64 %33.75 ـــــــ %44.38 ــــــــــ %44.38 %44.38 تكنولوجٌا نقل بحري

 ــــــــ %33.33 %38.20 %29.69 %30.07 %36.10 ــــــــــ %32.08 %32.08 االحصاء

 %57.07 %52.91 %47.59 %39.20 %47.22 %42.95 %50.57 %46.21 %46.40 االحٌاء

 ــــــــ %42.22 ــــــــ ــــــــ %42.22 ـــــــ ــــــــــ %42.22 %42.22 االحٌاء البحرٌة

 %66.37 %59.86 %50.22 %39.21 %47.96 %45.52 %46.83 %47.65 %47.52 التكنولوجٌا الحٌوٌة

 %37.57 %35.69 %31.36 %29.24 %32.45 %32.34 %33.14 %32.18 %32.41 الرٌاضٌات

 %85.56 %62.22 %56.70 %57.36 %60.91 %52.22 ــــــــــ %59.55 %59.55 الفٌزٌاء الطبٌة والحٌوٌة

 %42.84 %43.13 %37.73 %33.74 %37.81 %38.16 %40.08 %37.70 %37.92 الكٌمٌاء

 %62.16 %60.12 %52.70 %43.33 %54.39 %49.43 ــــــــــ %52.38 %52.38 علوم األرأ

 ــــــــ ــــــــ %46.67 %48.89 %46.67 %48.89 ــــــــــ %47.78 %47.78 علوم جنائٌة

 %32.93 %33.04 %29.08 %28.69 %28.84 %32.20 %29.95 %30.16 %30.12 فٌزٌاء

نمم المعلومات الجػرافٌة 
 واالستشعار عن بعد

 %83.33 %72.02 ــــــــ %53.86 %74.10 %51.68 ــــــــــ 60.77% 60.77%
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 التخصصات االجتماعٌة   .9

 لمتقدددددددددددددمٌن للتخصصددددددددددددات االجتماعٌددددددددددددة   والنسددددددددددددب المئوٌددددددددددددة وفقددددددددددددا  للمتػٌددددددددددددراتأعددددددددددددداد الطلبددددددددددددة ا 

 )نوع الجامعة، النوع االجتماعً،المعدل التراكمً(.

 ،بالتخصصدات االجتماعٌدةعددد الطلبدة الدذٌن تقددموا المتحدان الكفداءة الجامعٌدة المسدتوى الددقٌق الخداص (18) رقدم ٌبٌن الجددول

للجامعدات  %(100.00مئوٌدة )بنسدبة ( طالبدا  وطالبدة  116) علدم االجتمداعٌن فدً تخصدص إذ بلع  أعلى عدد من الطلبة المتقددم

%( 100.00) مئوٌدة( طالبدا  وطالبدة  بنسدبة 20، وبلع  أقل عدد من الطلبة المتقدمٌن فً تخصص دراسات فدً التنمٌدة )الرسمٌة

 للجامعات الخاصة.

 دموا المذحان الكفاءج الجامعيح(:النطث املئويح ألعداد الطلتح الذين دق18الجدول رقم )

 املطذوى الدقيق/ للذخصصاخ االجذامعيح

 التخصص
توزٌع 
 الطلبة

 المعدل التراكمً النوع االجتماعً نوع الجامعة

 ممتاز جدا جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاصة رسمٌة

 دراسات فً التنمٌة

 ـــــــ 6 8 6 14 6 20 ـــــــ العدد

النسبة 
 المئوٌة

 ـــــــ %30.00 %40.00 %30.00 %70.00 %30.00 %100.00 ـــــــ

المجموع 
 الكلً

20 

 علم الجرٌمة واالنحراؼ

 1 8 8 15 12 20 ـــــــ 32 العدد

النسبة 
 المئوٌة

 %3.13 %25.00 %25.00 %46.88 %37.50 %62.50 ـــــــ 100.00%

المجموع 
 الكلً

32 

 الخدمة االجتماعٌة

 44 23 18 9 76 18 ـــــــ 94 العدد

النسبة 
 المئوٌة

 %46.81 %24.47 %19.15 %9.57 %80.85 %19.15 ـــــــ 100.00%

المجموع 
 الكلً

94 

 علم االجتماع

 64 14 17 21 89 27 ـــــــ 116 العدد

النسبة 
 المئوٌة

 %55.17 %12.07 %14.66 %18.10 %76.72 %23.28 ـــــــ 100.00%

المجموع 
 ًالكل

116 
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 . النسبة العامة لإلجابات الصحٌحة  للتخصصات االجتماعٌة 

%( فدً 49.61)و، ( فدً تخصدص علدم االجتمداع% (45.62إلجابات الصدحٌحة تراوحدت مدا بدٌن نسب الطلبة أن أمهرت نتائج ا

 (.19رقم ) الجدولكما فً  الجرٌمة واالنحراؼتخصص 

 اياخ الذخصصاخ االجذامعيح(:نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكف19الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحٌحة

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمً النوع االجتماعً نوع الجامعة

 ممتاز جدا   جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاص رسمً

 ـــــــ %44.61 %50.28 %42.96 %46.02 %47.21 %46.38 ـــــــ %46.38 التنمٌة

 %61.54 %60.96 %55.87 %39.55 %59.77 %43.55 ـــــــ %49.61 %49.61 الجرٌمة واالنحراؼ

 %53.40 %49.46 %43.98 %37.69 %50.85 %42.70 ـــــــ %49.27 %49.27 الخدمة االجتماعٌة

 %47.07 %51.20 %46.14 %37.12 %47.58 %39.17 ـــــــ %45.62 %45.62 علم االجتماع
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 تخصصات اآلداب   .10

 أعددددددددددددددددداد الطلبددددددددددددددددة المتقدددددددددددددددددمٌن تخصصددددددددددددددددات اآلداب والنسددددددددددددددددب المئوٌددددددددددددددددة وفقددددددددددددددددا   للمتػٌددددددددددددددددر ات 

 )نوع الجامعة، النوع االجتماعً، المعدل التراكمً(.

إذ بلدع   بتخصصدات اآلداب،عددد الطلبدة الدذٌن تقددموا المتحدان الكفداءة الجامعٌدة المسدتوى الددقٌق الخداص (20الجدول رقم )بٌن ٌ

للجامعددات  %(69.44مئوٌدة )بنسدبة ( طالبدا  وطالبدة  890قدددمٌن فدً تخصدص اللػدة العربٌدة وادابهددا )أعلدى عددد مدن الطلبدة المت

مئوٌدة طدالب بنسدبة ( 4) لطلبدة المتقددمٌن فدً تخصدص الفلسدفةوبلدع  أقدل عددد مدن ا للجامعات الخاصة، %(30.56)والرسمٌة 

 ( للجامعات الرسمٌة.%100.00)

 د الطلتح الذين دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح(:النطث املئويح ألعدا21الجدول رقم )

 املطذوى الدقيق/ دخصصاخ اآلداب

 التخصص
توزٌع 
 الطلبة

 المعدل التراكمً النوع االجتماعً نوع الجامعة

 ممتاز جدا جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاصة رسمٌة

إدارة المكتبات 
 والمعلومات

 22 38 47 52 138 21 20 139 العدد

النسبة 
 المئوٌة

87.42% 12.58% 13.21% 86.79% 32.70% 29.56% 23.90% 13.84% 

المجموع 
 الكلً

159 

 التارٌخ

 36 18 45 88 63 124 ــــــــــــ 187 العدد

النسبة 
 المئوٌة

 %19.25 %9.63 %24.06 %47.06 %33.69 %66.31 ــــــــــــ 100.00%

المجموع 
 الكلً

187 

 الجػرافٌا

 75 64 92 147 173 205 31 347 ددالع

النسبة 
 المئوٌة

91.80% 8.20% 54.23% 45.77% 38.89% 24.34% 16.93% 19.84% 

المجموع 
 الكلً

378 

العالقات الدولٌة 
والدراسات 
 االستراتٌجٌة

 2 14 22 21 39 20 ــــــــــــ 59 العدد

النسبة 
 المئوٌة

 %3.39 %23.73 %37.29 %35.59 %66.10 %33.90 ــــــــــــ 100.00%

المجموع 
 الكلً

59 

 العلوم السٌاسٌة

 106 52 36 38 112 120 6 226 العدد

النسبة 
 المئوٌة

97.41% 2.59% 51.72% 48.28% 16.38% 15.52% 22.41% 45.69% 

المجموع 
 الكلً

232 

 الفلسفة

 4 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ 4 ــــــــــــ 4 العدد

النسبة 
 المئوٌة

 %100.00 ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ %100.00 ــــــــــــ 100.00%

المجموع 
 الكلً

4 

اللػة العربٌة 
 وادابها

 174 274 259 183 723 167 272 618 العدد

النسبة 
 المئوٌة

69.44% 30.56% 18.76% 81.24% 20.56% 29.10% 30.79% 19.55% 

المجموع 
 الكلً

890 
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 . النسبة العامة لإلجابات الصحٌحة لتخصصات اآلداب 

%( فدً تخصدص 68.37، و )%( فدً تخصدص الجػرافٌدا43.45 (إلجابات الصحٌحة تراوحدت مدا بدٌن نسب اأمهرت النتائج أن 

 (.21الدولٌة والدراسات االستراتٌجٌة كما هو مبٌن فً الجدول رقم ) العالقات

 (: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ اآلداب21م)الجدول رق

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحٌحة

النسبة 
 العامة

 المعدل التراكمً النوع االجتماعً نوع الجامعة

 ممتاز جدا   جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاص رسمً

المكتبات  إدارة
 والمعلومات

50.45% 48.37% 64.89% 50.37% 50.46% 42.26% 52.53% 55.01% 57.47% 

 %76.07 %75.99 %68.86 %59.70 %64.14 %67.89 ــــــــ %66.63 %66.63 التارٌخ

 %45.02 %50.52 %45.48 %38.30 %43.89 %43.08 %60.65 %41.91 %43.45 الجػرافٌا

العالقات 
الدولٌة 

والدراسات 
 االستراتٌجٌة

 %74.44 %73.68 %67.72 %64.93 %69.68 %65.81 ــــــــ 68.37% 68.37%

العلوم 
 السٌاسٌة

51.78% 51.74% 50.37% 49.95% 53.59% 41.02% 47.65% 47.95% 58.74% 

 %63.69 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ %63.69 ــــــــ %63.69 %63.69 الفلسفة

اللػة العربٌة 
 وادابها

52.13% 51.07% 54.60% 49.91% 52.66% 43.21% 48.63% 54.86% 62.47% 
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 تخصصات الشرٌعة   .11

 أعددددددددددددددداد الطلبددددددددددددددة المتقدددددددددددددددمٌن تخصصددددددددددددددات الشددددددددددددددرٌعة والنسددددددددددددددب المئوٌددددددددددددددة وفقددددددددددددددا   للمتػٌددددددددددددددرات 

 المعدل التراكمً(. )نوع الجامعة، النوع االجتماعً،

إذ بلدع   الشدرٌعة،بتخصصدات عدد الطلبة الذٌن تقدموا المتحان الكفداءة الجامعٌدة المسدتوى الددقٌق الخداص (22) رقم ٌبٌن الجدول

للجامعدات الرسدمٌة  %(67.42)وٌدة بنسدبة مئ( طالبدا  وطالبدة  445صدول  )لطلبة المتقدمٌن فً تخصص الفقدة وأأعلى عدد من ا

( طالبددا  7) القددراءات والدراسددات القرآنٌددةوبلددع  أقددل عدددد مددن الطلبددة المتقدددمٌن فددً تخصددص  ،للجامعددات الخاصددة %(32.58)و

 .الخاصةللجامعات  %(100)مئوٌة وطالبة  بنسبة 

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

 املطذوى الدقيق/ دخصصاخ الرشيعح

 التخصص
 توزٌع
 الطلبة

 التراكمً المعدل االجتماعً النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاصة رسمٌة

 الدٌن صولأ

 143 84 85 52 213 151 94 270 العدد

النسبة 
 المئوٌة

74.18% 25.82% 41.48% 58.52% 14.29% 23.35% 23.08% 39.29% 

المجموع 
 الكلً

364 

 القتصادا
 والمصارؼ
 االسالمٌة

 

 120 72 66 54 214 98 13 299 العدد

النسبة 
 المئوٌة

95.83% 4.17% 31.41% 68.59% 17.31% 21.15% 23.08% 38.46% 

المجموع 
 الكلً

312 

 والوعم إلمامةا
 واإلرشاد

 15 19 6 1 16 25 ___ 41 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ___ 60.98% 39.02% 2.44% 14.63% 46.34% 36.59% 

المجموع 
 الكلً

41 

 اسالمٌة دراسات
 اسرٌة

 

 4 21 16 18 52 7 ___ 59 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ___ 11.86% 88.14% 30.51% 27.12% 35.59% 6.78% 

المجموع 
 الكلً

59 

 

 

 اسالمٌة دراسات

 اسالمٌة تربٌة/ 

 37 33 16 19 74 31 24 81 العدد

النسبة 
 المئوٌة

77.14% 22.86% 29.52% 70.48% 18.10% 15.24% 31.43% 35.24% 

المجموع 
 الكلً

105 

 واالعالم الدعوة

 االسالمً

 7 21 16 20 46 18 ___ 64 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ___ 28.13% 71.88% 31.25% 25.00% 32.81% 10.94% 

المجموع 
 الكلً

64 
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 الشرٌعة
 والقانون

 8 6 ___ 6 10 10 20 ___ العدد

النسبة 
 المئوٌة

___ 100.00% 50.00% 50.00% 30.00% ___ 30.00% 40.00% 

المجموع 
 الكلً

20 

 وأصول  الفق 

 163 83 106 93 196 249 145 300 العدد

النسبة 
 المئوٌة

67.42% 32.58% 55.96% 44.04% 20.90% 23.82% 18.65% 36.63% 

المجموع 
 الكلً

445 

 القراءات
 والدراسات
 القرآنٌة

 3 ___ 2 2 4 3 7 ___ العدد

النسبة 
 المئوٌة

___ 100% 42.86% 57.14% 28.57% 28.57% ___ 42.86% 

المجموع 
 لًالك

7 

 

  تخصصات الشرٌعة .لالنسبة العامة لإلجابات الصحٌحة 

 ،الددددعوة واإلعدددالم اإلسدددالمً%( فدددً تخصدددص  70.41 (إلجابدددات الصدددحٌحة تراوحدددت مدددا بدددٌن ا نسدددبأمهدددرت النتدددائج أن 

 .(23رقم ) الجدولفً هو مبٌن كما  دراسات اسالمٌة اسرٌة%( فً تخصص 48.57)و

 دخصصاخ الرشيعح حيحح لكفاياخنطث اإلجاةاخ الص(: 23رقم) الجدول

 التخصص

 الصحٌحة اإلجابات نسبة

 النسبة
 العامة

 التراكمً المعدل االجتماعً النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا   جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاص رسمً

 %61.94 %57.22 %52.03 %44.73 %56.14 %55.99 %59.13 %55.02 %56.09 أصول الدٌن

ؼ القتصاد والمصارا
 االسالمٌة

57.32% 57.71% 48.28% 60.16% 56.01% 51.59% 54.90% 60.14% 59.53% 

 %73.00 %61.17 %55.56 %68.89 %62.36 %66.46 ___ %64.86 %64.86 اإلمامة والوعم واإلرشاد

 %55.56 %51.48 %49.30 %42.96 %49.19 %43.95 ___ %48.57 %48.57 دراسات اسالمٌة اسرٌة

ة / تربٌة دراسات اسالمٌ
 اسالمٌة

55.24% 52.98% 62.87% 56.20% 54.84% 43.79% 54.03% 55.59% 61.33% 

 %80.32 %76.91 %69.72 %60.67 %73.67 %62.05 ___ %70.41 %70.41 الدعوة واالعالم االسالمً

 %56.19 %51.30 ___ %51.11 %53.47 %52.67 %53.50 ___ %53.50 الشرٌعة والقانون

 %66.11 %57.20 %51.02 %39.39 %54.08 %56.25 %57.80 %54.08 %55.30 الفق  وأصول 

القراءات والدراسات 
 القرانٌة

64.13% ___ 64.13% 69.63% 60.00% 48.89% 48.89% ___ 84.44% 
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 تخصصات الصحافة واإلعالم .12

 أعددددددددددددددداد الطلبددددددددددددددة المتقدددددددددددددددمٌن لخصصددددددددددددددات اإلعددددددددددددددالم والنسددددددددددددددب المئوٌددددددددددددددة وفقددددددددددددددا   للمتػٌددددددددددددددر ات 

 عة، النوع االجتماعً، المعدل التراكمً(.)نوع الجام

 الصددحافة عدددد الطلبددة الددذٌن تقدددموا المتحددان الكفدداءة الجامعٌددة المسددتوى الدددقٌق الخدداص بتخصصددات(24) ٌمهددر الجدددول رقددم

ة مئوٌددبنسددبة ( طالبددا  وطالبددة  105إذ بلددع  أعلددى عدددد مددن الطلبددة المتقدددمٌن فددً تخصددص العالقددات العامددة واالعددالن ) ،اإلعددالمو

 ( طالبددا  11، وبلددع  أقددل عدددد مددن الطلبددة المتقدددمٌن فددً تخصددص اإلعددالم وتكنولوجٌددا االتصددال )ات الرسددمٌةللجامعدد (%100)

 للجامعات الخاصة. (100%)مئوٌة نسبة ب

 دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح الذين(:النطث املئويح ألعداد الطلتح 24رقم ) الجدول

 عالمواإل  افحاملطذوى الدقيق/ دخصصاخ الصح

 التخصص
 توزٌع
 الطلبة

 التراكمً المعدل االجتماعً النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاصة رسمٌة

اإلذاعة 
 والتلفزٌون

 9 29 16 17 42 29 28 43 العدد

النسبة 
 المئوٌة

60.56% 39.44% 40.85% 59.15% 23.94% 22.54% 40.85% 12.68% 

موع المج
 الكلً

71 

اإلعالم 
وتكنولوجٌا 
 االتصال

 2 2 4 3 2 9 11 __ العدد

النسبة 
 المئوٌة

__ 100 % 81.82% 18.18% 27.27% 36.36% 18.18% 18.18% 

المجموع 
 الكلً

11 

 الصحافة

 3 14 11 15 23 20 14 29 العدد

النسبة 
 المئوٌة

67.44% 32.56% 46.51% 53.49% 34.88% 25.58% 32.56% 6.98% 

المجموع 
 الكلً

43 

الصحافة 
 واإلعالم

 

 2 19 24 25 43 27 70 __ العدد

النسبة 
 المئوٌة

__ 100 % 38.57% 61.43% 35.71% 34.29% 27.14% 2.86% 

المجموع 
 الكلً

70 

العالقات العامة 
 واإلعالن

 14 22 30 39 61 44 __ 105 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100 % __ 41.90% 58.10% 37.14% 28.57% 20.95% 13.33% 

المجموع 
 الكلً

105 
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  اإلعالم الصحافة و تخصصاتلالنسبة العامة لإلجابات الصحٌحة 

 ،عدددالم وتكنولوجٌدددا االتصدددالتخصدددص اإلفدددً  (46.06%)إلجابدددات الصدددحٌحة تراوحدددت مدددا بدددٌن نسدددب اأمهدددرت النتدددائج أن 

 (.25الجدول رقم )كما هو مبٌن فً  %( فً تخصص اإلذاعة والتلفزٌون59.00)و

 (: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ الصحافح واإلعالم25الجدول رقم)

 التخصص

 الصحٌحة اإلجابات ةنسب

 النسبة
 العامة

 التراكمً المعدل االجتماعً النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا   جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاص رسمً

 %62.22 %64.44 %52.57 %54.06 %60.98 %56.13 %57.94 %59.70 %59.00 اإلذاعة والتلفزٌون

 %50.00 %53.33 %49.44 %34.07 %50.00 %45.19 %46.06 ___ %46.06 اإلعالم وتكنولوجٌا االتصال

 %71.11 %60.58 %51.76 %44.93 %53.31 %50.62 %52.27 ___ %52.27 الصحافة واإلعالم

 %63.83 %60.23 %54.84 %47.26 %54.70 %54.54 %54.83 %54.52 %54.62 الصحافة

 %51.19 %49.70 %48.11 %42.23 %47.85 %45.04 ___ %46.67 %46.67 العالقات العامة واالعالن
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 تخصصات الرٌاضة .13

 خصصددددددددددددددات الرٌاضدددددددددددددة والنسددددددددددددددب المئوٌددددددددددددددة وفقددددددددددددددا   للمتػٌددددددددددددددراتتأعدددددددددددددداد الطلبددددددددددددددة المتقدددددددددددددددمٌن ل 

 اكمً(.المعدل التر )نوع الجامعة، النوع االجتماعً،

، إذ بلدع  الرٌاضدةبتخصصدات عدد الطلبة الذٌن تقدموا المتحان الكفاءة الجامعٌة المستوى الددقٌق الخداص  (26) رقم ٌبٌن الجدول

، للجامعدات الرسدمٌة %(100)مئوٌدة بنسدبة ( طالبدا  وطالبدة  552أعلى عدد من الطلبة المتقدمٌن فً تخصص التربٌة الرٌاضٌة )

 للجامعات الرسمٌة. %(100)مئوٌة بنسبة  ( طالبا  وطالبة  90)الرٌاضً  التأهٌلة المتقدمٌن فً تخصص وبلع أقل عدد من الطلب

 

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

 املطذوى الدقيق/ دخصصاخ الزياضح

 الطلبة توزٌع التخصص
 التراكمً المعدل االجتماعً النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاصة رسمٌة

اإلدارة 
والتدرٌب 
 الرٌاضً

 1 16 56 40 59 54 __ 113 العدد

 %0.88 %14.16 %49.56 %35.40 %52.21 %47.79 __ %100 النسبة المئوٌة

 113 المجموع الكلً

التأهٌل 
 الرٌاضً

 8 23 30 29 35 55 __ 90 العدد

 %8.89 %25.56 %33.33 %32.22 %38.89 %61.11 __ %100 النسبة المئوٌة

 90 المجموع الكلً

التربٌة 
 الرٌاضٌة

 180 100 161 111 180 372 __ 552 العدد

 %32.61 %18.12 %29.17 %20.11 %32.61 %67.39 __ %100 النسبة المئوٌة

 552 المجموع الكلً

 

 تخصصات الرٌاضة لحٌحة النسبة العامة لإلجابات الص 

 %(58.19)و%( فدددً تخصدددص التربٌدددة الرٌاضدددٌة، 48.33إلجابدددات الصدددحٌحة تراوحدددت مدددا بدددٌن )ا نسدددبأمهدددرت النتدددائج أن 

 .(27كما هو مبٌن فً الجدول رقم ) فً تخصص االدارة والتدرٌب الرٌاضً

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

 التخصص

 الصحٌحة اإلجابات نسبة

 النسبة
 العامة

 التراكمً المعدل االجتماعً النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا   جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاص رسمً

 %77.78 %62.92 %58.41 %50.53 %56.55 %56.32 __ %56.35 %56.35 الرٌاضً والتدرٌب اإلدارة

 %60.23 %61.60 %56.43 %56.71 %55.20 %60.11 __ %58.19 %58.19 الرٌاضً التأهٌل

 %50.41 %52.39 %48.62 %40.91 %51.01 %47.02 __ %48.33 %48.33 الرٌاضٌة التربٌة
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 تخصصات اآلثار  والسٌاحة .14

 أعددددددددددداد الطلبددددددددددة المتقدددددددددددمٌن لتخصصددددددددددات اآلثددددددددددار والسددددددددددٌاحة   والنسددددددددددب المئوٌددددددددددة وفقددددددددددا   للمتػٌددددددددددر ات 

 معة، النوع االجتماعً، المعدل التراكمً(.)نوع الجا

، بتخصصدات اآلثدار والسدٌاحةعدد الطلبة الذٌن تقدموا المتحان الكفاءة الجامعٌة المسدتوى الددقٌق الخداص (28) رقم الجدول ٌبٌن

 %(74.85)مئوٌددة بنسددبة ( طالبددا  وطالبددة  171إذ بلددع أعلددى عدددد مددن الطلبددة المتقدددمٌن فددً تخصددص إدارةالسددٌاحة / عربددً )

( 7)المحافمدة علدى اآلثدار وبلع  أقل عدد من الطلبة المتقدمٌن فً تخصدص  ،الخاصة للجامعات%( 25.15و)للجامعات الرسمٌة 

 للجامعات الرسمٌة.  %(100)مئوٌة بنسبة  طالبا  وطالبة  

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

 ى الدقيق/ دخصصاخ الطياحح واألثاراملطذو 

 التخصص
 توزٌع
 الطلبة

 التراكمً المعدل االجتماعً النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاصة رسمٌة

اإلدارة السٌاحٌة/ 
 انجلٌزي

 

 1 23 29 17 47 23 ____ 70 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ____ 32.86% 67.14% 24.22% 41.43% 32.86% 1.43% 

المجموع 
 الكلً

70 

اإلدارة السٌاحٌة/ 
 عربً
 

 94 17 20 40 84 87 43 128 العدد

النسبة 
 المئوٌة

74.85% 25.15% 50.88% 49.12% 23.39% 11.70% 9.94% 54.97% 

المجموع 
 الكلً

171 

 اإلدارة الفندقٌة
 

 8 26 48 54 33 103 44 92 العدد

النسبة 
 المئوٌة

67.65% 32.35% 75.74% 24.26% 39.71% 35.29% 19.12% 5.88% 

المجموع 
 الكلً

136 

األنثروبولوجٌا 
 الثقافٌة والعضوٌة

 

 2 7 10 15 26 8 ___ 34 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ___ 23.53% 76.47% 44.12% 29.41% 20.59% 5.88% 

المجموع 
 الكلً

34 

 اآلثار

 20 8 12 9 27 22 ___ 49 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ___ 44.90% 55.10% 18.37% 24.49% 16.33% 40.82% 

المجموع 
 الكلً

49 

 اآلثار والسٌاحة

 ___ 7 8 18 10 23 ___ 33 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ___ 69.70% 30.30% 54.55% 24.24% 21.21% ___ 

المجموع 
 الكلً

33 

المحافمة على 
 اآلثار
 

 ___ 5 1 1 7 ___ ___ 7 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ___ ___ 100% 14.29% 14.29% 71.43% ___ 

المجموع 
 الكلً

7 
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  لتخصصات اآلثار والسٌاحة . النسبة العامة لإلجابات الصحٌحة 

 باللػددة وإدارتهددا التراثٌددة اردالمددو صددٌانةفددً تخصددص  %(38.58تراوحددت مددا بددٌن )إلجابددات الصددحٌحة ا بنسددأمهددرت النتددائج أن 

 (.29%( فً تخصص االثار والسٌاحة  كما هو مبٌن فً الجدول رقم )77.29)و،نجلٌزٌةاإل

 

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

 التخصص

 الصحٌحة اإلجابات نسبة

 النسبة
 العامة

 التراكمً المعدل االجتماعً النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا   جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاص رسمً

 %60.00 %50.44 %39.91 %31.59 %43.55 %37.72 ___ %41.63 %41.63 ادارة السٌاحة/ انجلٌزي

 %50.53 %60.59 %55.51 %49.14 %50.26 %53.29 %55.92 %50.41 %51.80 إدارة السٌاحة/عربً

 %58.61 %57.78 %55.79 %54.94 %56.23 %55.92 %61.26 %53.48 %56.00 إدارة الفنادق

األنثروبولوجٌا الثقافٌة 
 والعضوٌة

56.95% 56.95% ___ 51.81% 58.53% 48.51% 58.22% 69.43% 
70.00% 

 

 %50.06 %53.48 %52.59 %45.68 %50.29 %50.61 ___ %50.43 %50.43 اآلثار

 ___ %86.35 %83.06 %71.20 %79.11 %76.50 ___ %77.29 %77.29 والسٌاحة اآلثار

 ___ %78.38 %51.11 %68.89 %73.08 ___ ___ %73.08 %73.08 المحافمة على اآلثار

صٌانة الموارد التراثٌة 
 وإدارتها باللػة االنجلٌزٌة

38.58% 38.58% ___ 37.33% 39.20% 31.67% 37.04% 39.81% 62.22% 

انة الموارد التراثٌة صٌ
 وإدارتها باللػة العربٌة

55.06% 55.06% ___ 53.70% 55.74% 47.78% 59.26% 58.43% 55.00% 

 

 

صٌانة الموارد 
التراثٌة وإدارتها 
 باللػة االنجلٌزٌة

 

 1 7 3 4 10 5 ___ 15 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ___ 33.33% 66.67% 26.67% 20.00% 46.67% 6.67% 

المجموع 
 الكلً

15 

صٌانة الموارد 
التراثٌة وإدارتها 
 باللػة العربٌة

 

 28 2 3 5 19 19 ___ 38 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ___ 50% 50% 13.16% 7.89% 5.26% 73.68% 

المجموع 
 الكلً

38 
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 تخصصات الفنون والبصرٌات   .15

 أعددددددددددداد الطلبددددددددددة المتقدددددددددددمٌن لتخصصددددددددددات الفنددددددددددون والبصددددددددددرٌات والنسددددددددددب المئوٌددددددددددة وفقددددددددددا  للمتػٌددددددددددرات 

 كمً(.)نوع الجامعة، النوع االجتماعً، المعدل الترا

عدددد الطلبدددة الدددذٌن تقددددموا المتحددان الكفددداءة الجامعٌدددة المسدددتوى الدددقٌق الخددداص بتخصصدددات الفندددون (30) رقدددم ٌبددٌن الجددددول

مئوٌدددة بنسددبة ( طالبدددا  وطالبددة  289إذ بلددع  أعلددى عددددد مددن الطلبددة المتقدددمٌن فدددً تخصددص التصددمٌم الددداخلً )  ،والبصددرٌات

الفنددون ، وبلددع  أقددل عدددد مددن الطلبددة المتقدددمٌن فددً تخصددص معددات الخاصددةللجا%(82.70)وللجامعددات الرسددمٌة %( 17.30)

 للجامعات الخاصة. %(100)مئوٌة نسبة بــ ( طالب4) اإلسالمٌة التقلٌدٌة

 

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

 يحاملطذوى الدقيق/ دخصصاخ الفنون الترصيح والطمع

 التخصص
 توزٌع
 الطلبة

 التراكمً المعدل االجتماعً النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاصة رسمٌة

التصمٌم 
 الجرافٌكً

 26 58 62 30 92 84 134 42 العدد

النسبة 
 المئوٌة

23.86% 76.14% 47.73% 52.27% 17.03% 35.20% 32.94% 14.77% 

المجموع 
 كلًال

176 

 التصمٌم الداخلً

 49 81 102 57 186 103 239 50 العدد

النسبة 
 المئوٌة

17.30% 82.70% 35.64% 64.36% 19.72% 35.29% 28.03% 16.96% 

المجموع 
 الكلً

289 

التصمٌم 
السٌنمائً 
 والتلفزٌونً

 ___ 2 3 1 1 5 6 ___ العدد

النسبة 
 المئوٌة

___ 100% 83.33% 16.67% 16.67% 49.63% 33.33% ___ 

المجموع 
 الكلً

6 

 التمثٌل واالخراج

 1 ___ 5 17 4 19 ___ 23 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ___ 82.61% 17.39% 73.91% 21.74% ___ 4.35% 

المجموع 
 الكلً

23 
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 العمارة

 1 31 52 6 57 33 ___ 90 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100 % ___ 36.67% 63.33% 6.67% 57.95% 34.44% 1.11% 

المجموع 
 الكلً

90 

الفنون االسالمٌة 
 التقلٌدٌة

 4 ___ ___ ___ 3 1 4 ___ العدد

النسبة 
 المئوٌة

___ 100% 25 % 75% ___ ___ ___ 100% 

المجموع 
 الكلً

4 

 الفنون البصرٌة

 109 31 18 4 126 36 ___ 162 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ___ 22.22% 77.78% 2.47% 11.11% 19.14% 67.28% 

المجموع 
 الكلً

162 

 الفنون التشكٌلٌة

 2 5 6 9 19 3 ___ 22 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ___ 13.64% 86.36% 40.91% 27.27% 22.73% 9.09% 

المجموع 
 الكلً

22 

 الفنون التطبٌقٌة

 1 11 8 ___ 20 ___ ___ 20 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ___ ___ 100% ___ 40.00% 55.00% 5.00% 

المجموع 
 الكلً

20 

 الفنون المسرحٌة

 10 ___ ___ 4 5 9 ___ 14 العدد

النسبة 
 المئوٌة

100% ___ 64.29% 35.71% 28.57% ___ ___ 71.43% 

المجموع 
 الكلً

14 

 الموسٌقى

 10 8 6 8 17 15 12 20 العدد

النسبة 
 المئوٌة

62.50% 37.50% 46.88% 53.13% 25.00% 18.75% 25.00% 31.25% 

المجموع 
 الكلً

32 
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  الفنون البصرٌة والسمعٌة. لتخصصات النسبة العامة لإلجابات الصحٌحة 

 ،العمددددددددارة %( فددددددددً تخصددددددددص67.14(إلجابددددددددات الصددددددددحٌحة تراوحددددددددت مددددددددا بددددددددٌننسددددددددب اأمهددددددددرت النتددددددددائج أن 

 .(31كما هو مبٌن فً الجدول رقم ) الجرافٌكًالتصمٌم %( فً تخصص 43.29)و

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

 التخصص

 الصحٌحة اإلجابات نسبة

 النسبة
 العامة

 التراكمً المعدل االجتماعً النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا   جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاص رسمً

 %47.35 %45.19 %42.04 %38.70 %43.19 %43.41 %43.69 %42.03 %43.29 التصمٌم الجرافٌكً

 %66.53 %63.96 %61.94 %60.00 %63.38 %62.01 %63.25 %61.16 %62.85 التصمٌم الداخلً

التصمٌم السٌنمائً 
 والتلفزٌونً

47.58% ___ 47.58% 47.77% 46.67% 40.00% 46.27% 53.33% ___ 

 %71.11 ___ %60.44 %49.28 %42.22 %54.85 ___ %52.66 %52.66 التمثٌل واإلخراج

 %84.44 %70.82 %65.62 %58.52 %68.11 %65.48 ___ %67.14 %67.14 العمارة

الفنون االسالمٌة 
 التقلٌدٌة

51.25% ___ 51.25% 45.00% 53.33% ___ ___ ___ 51.25% 

 %53.97 %48.59 %47.12 %45.19 %53.27 %47.58 ___ %51.82 %51.82 الفنون البصرٌة

 %63.33 %53.33 %54.65 %50.12 %52.64 %57.46 ___ %53.30 %53.30 نون التشكٌلٌةالف

 %44.44 %48.48 %47.50 ___ %47.89 ___ ___ %47.89 %47.89 الفنون التطبٌقٌة

 %51.56 ___ ___ %43.89 %45.33 %51.60 ___ %49.37 %49.37 الفنون المسرحٌة

 الموسٌقى
 

63.33% 59.44% 69.81% 57.33% 68.63% 41.94% 51.11% 72.78% 80.22% 
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 تخصصات اللػات   .16

 أعددددددددددددددداد الطلبددددددددددددددة المتقدددددددددددددددمٌن لتخصصددددددددددددددات اللػددددددددددددددات والنسددددددددددددددب المئوٌددددددددددددددة وفقددددددددددددددا   للمتػٌددددددددددددددر ات 

 ، المعدل التراكمً(.)نوع الجامعة، النوع االجتماعً

إذ بلدع  اللػدات، قٌق الخداص بتخصصدات عددد الطلبدة الدذٌن تقددموا المتحدان الكفداءة الجامعٌدة المسدتوى الدد (32رقم) ٌبٌن الجدول

للجامعدات  %(74.50)مئوٌدة بنسدبة  ( طالبا  وطالبة  1690دابها )دمٌن فً تخصص اللػة االنجلٌزٌة وآأعلى عدد من الطلبة المتق

 للجامعددددددات الخاصددددددة، وبلددددددع  أقددددددل عدددددددد مددددددن الطلبددددددة المتقدددددددمٌن فددددددً تخصددددددص الترجمددددددة  %(25.50)و الرسددددددمٌة

 للجامعات الرسمٌة. (%100) مئوٌةبنسبة  ا  وطالبة  ( طالب2) بً(عر -انجلٌزي  -)المانً 

 دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح الذين(:النطث املئويح ألعداد الطلتح 32رقم ) الجدول

 املطذوى الدقيق/ لذخصصاخ اللغاخ

 التخصص
 توزٌع
 الطلبة

 التراكمً المعدل االجتماعً النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر ةخاص رسمٌة

 الترجمة

 59 113 113 5: 395 83 371 6: العدد

 النسبة
 المئوٌة

37.87% 85.35% 31.3:% 8:.81% 37.31% 51.66% 39.85% 15.63% 

 المجموع
 الكلً

566 

-المانً /الترجمة
 عربً-انجلٌزي

 1 __ 1 __ 3 __ __ 3 العدد

 النسبة
 المئوٌة

111% __ __ 111% __ 61% __ 61% 

 المجموع
 الكلً

3 

 االسبانٌة اللػة
 دابهاوآ

 81 3 15 8 91 15 __ 5: العدد

 النسبة
 المئوٌة

111% __ 15.9:% 96.11% 8.56% 15.:1% 3.13% 86.65% 

 المجموع
 الكلً

:5 

 لمانٌةاأل اللػة

 53 3 5 3 58 3 __ :5 العدد

 النسبة
 المئوٌة

111% __ 6.13% :5.99% 6.15% 8.7:% 6.15% 93.16% 

 المجموع
 الكلً

5: 

 االنجلٌزٌة اللػة
 التطبٌقٌة

 97 __ 1 3 95 6 __ :9 العدد

 النسبة
 المئوٌة

111% __ 6.71% :5.5:% 3.36% 1.13% __ :7.75% 

 المجموع
 الكلً

9: 

 االٌطالٌة اللػة
 دابهاوآ

 53 6 8 8 67 6 __ 71 العدد

 النسبة
 المئوٌة

111% __ 9.1:% :1.91% 11.59% 11.59% 9.1:% 79.96% 

 المجموع
 الكلً

71 
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 اإلنجلٌزٌة اللػة
 وآدابها

 355 581 678 519 1599 313 551 :136 العدد

 النسبة
 المئوٌة

85.61% 36.61% 11.:6% 99.16% 35.85% 55.66% 38.98% 15.96% 

 المجموع
 الكلً

17:1 

 التركٌة اللػة
 دابهاوآ

 53 3 __ 55 العدد
__ __ __ 

55 

 النسبة
 المئوٌة

111% __ 6.99% :5.13% 
__ __ __ 

111% 

 المجموع
 الكلً

55 

 الروسٌة اللػة
 دابهاوآ

 33 3 __ 35 العدد
__ __ __ 

35 

 النسبة
 المئوٌة

111% __ 9.55% :1.78% 
__ __ __ 

111% 

 المجموع
 الكلً

35 

 الصٌنٌة اللػة
 وآدابها

 1 35 5 __ 38 العدد
__ __ 

37 

 النسبة
 المئوٌة

111% __ 11.11% 99.9:% 5.81% 
__ __ 

:7.51% 

 المجموع
 الكلً

38 

 العبرٌة اللػة
 دابهاوآ

 1 1 7 5 8 6 __ 13 العدد

 النسبة
 المئوٌة

111% __ 51.78% 69.55% 55.55% 61% 9.55% 9.55% 

 المجموع
 الكلً

13 

 الفارسٌة اللػة

 5 __ 6 5 6 8 __ 13 العدد

 النسبة
 لمئوٌةا

111% __ 69.55% 51.78% 36% 51.77% __ 55.55% 

 المجموع
 الكلً

13 

 الفرنسٌة اللػة
 واخدابها

 61 51 59 61 159 31 55 136 العدد

 النسبة
 المئوٌة

91.59% 1:.63% 13.53% 98.69% 3:.6:% 33.59% 19.55% 3:.6:% 

 المجموع
 الكلً

17: 

 الكورٌة اللػة
 دابهاوآ

 31 1 __ 33 العدد
__ __ __ 

33 

 النسبة
 المئوٌة

111% __ 5.66% :6.56% 
__ __ __ 

111% 

 المجموع
 الكلً

33 
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  لتخصصات اللػات . النسبة العامة لإلجابات الصحٌحة 

 %(73.33)و، وآدابهدا اإلٌطالٌدة%( فدً تخصدص اللػدة  (36.03 إلجابدات الصدحٌحة تراوحدت مدا بدٌننسب اأمهرت النتائج أن 

 . (33كما هو مبٌن فً الجدول رقم ) عربً( –انجلٌزي  –جمة )المانً فً تخصص التر

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

 النسبة التخصص
 العامة

 التراكمً المعدل االجتماعً النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا   جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاص رسمً

 %59.01 %48.44 %43.87 %40.28 %45.80 %48.22 %47.09 %44.10 %46.29 الترجمة

-الترجمة/المانً
 عربً-انجلٌزي

73.33% 73.33% __ __ 73.33% __ 64.44% __ 82.22% 

اللػة االسبانٌة 
 وآدابها

52.83% 52.83% __ 54.05% 52.62% 34.71% 36.19% 62.22% 57.64% 

 %60.56 %72.22 %55.56 %60.00 %60.66 %62.22 __ %60.74 %60.74 اللػة االلمانٌة

اللػة االنجلٌزٌة 
 التطبٌقٌة

52.25% 52.25% __ 47.32% 52.54% 37.78% 44.44% __ 52.68% 

اللػة االٌطالٌة 
 وآدابها

36.03% 36.03% __ 31.56% 36.43% 25.00% 27.62% 27.68% 40.25% 

اللػة اإلنجلٌزٌة 
 وآدابها

41.50% 36.03% 40.22% 41.90% 41.44% 34.11% 38.77% 45.42% 53.37% 

اللػة التركٌة 
 وآدابها

69.24% 69.24% __ 45.56% 70.72% __ __ __ 69.24% 

اللػة الروسٌة 
 وآدابها

51.67% 51.67% __ 53.33% 51.52% __ __ __ 51.67% 

اللػة الصٌنٌة 
 وآدابها

67.90% 67.90% __ 57.78% 69.17% 86.67% __ __ 67.18% 

ٌة اللػة العبر
 وآدابها

44.05% 44.05% __ 49.11% 40.45% 41.11% 42.75% 50.00% 57.78% 

 %76.11 __ %66.22 %44.03 %69.33 %60.19 __ %64.01 %64.01 اللػة الفارسٌة

اللػة الفرنسٌة 
 واخدابها

56.53% 56.73% 55.71% 52.61% 57.08% 50.07% 54.60% 58.25% 63.37% 

اللػة الكورٌة 
 وآدابها

68.38% 68.38% __ 31.11% 70.16% __ __ __ 68.38% 
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 تخصصات الحماٌة المدنٌة   .17

 أعددددددددددداد الطلبدددددددددددة المتقددددددددددددمٌن لتخصصدددددددددددات الحماٌدددددددددددة المدنٌدددددددددددة والنسدددددددددددب المئوٌدددددددددددة وفقدددددددددددا  للمتػٌدددددددددددر ات 

 )نوع الجامعة، النوع االجتماعً، المعدل التراكمً(.

الجامعٌددة المسددتوى الدددقٌق الخدداص بتخصصددات الحماٌددة  عدددد الطلبددة الددذٌن تقدددموا المتحددان الكفدداءة(34) رقددم ٌمهددر الجدددول

بنسدبة  ( طالبدا  وطالبدة  39)إدارة الكارثة واإلسعاؼ الطبً المتخصص  ًبلع  أعلى عدد من الطلبة المتقدمٌن فً تخصصإذ،المدنٌة

( طالبا  وطالبدة  36) قوالحرٌ طفاءاإل هندسة، وبلع  أقل عدد من الطلبة المتقدمٌن فً تخصص للجامعات الرسمٌة %(100) مئوٌة

 .للجامعات الرسمٌة %(100) مئوٌةبنسبة 

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

 املطذوى الدقيق/ لذحصصاخ الحاميح املدنيح

 الطلبة توزٌع التخصص
 التراكمً المعدل االجتماعً النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاصة رسمٌة

 هندسة
 طفاءاإل

 والحرٌق

 __ 5 9 22 5 31 __ 36 العدد

 __ %13.89 %25 %61.11 %14.01 %85.99 __ %100 النسبة المئوٌة

 36 المجموع الكلً

 الكارثة دارةإ

 1 12 13 13 12 27 __ 39 العدد

 2.56% 30.77% 33.33% 33.33% %31.03 %68.97 __ %100 النسبة المئوٌة

 39 المجموع الكلً

 سعاؼاإل
 الطبً

 المتخصص

 1 14 18 6 21 18 __ 39 العدد

 2.56% 35.90% 46.15% 15.38% %53.85 %46.15 __ %100 النسبة المئوٌة

 39 المجموع الكلً

 

  لتخصصات الحماٌة المدنٌة  . النسبة العامة لإلجابات الصحٌحة 

 دارة الكارثدددددددة،إ%( فدددددددً تخصدددددددص 30.00إلجابدددددددات الصدددددددحٌحة تراوحدددددددت مدددددددا بدددددددٌن )نسدددددددب اأن  أمهدددددددرت النتدددددددائج

 (.35( فً تخصص االسعاؼ الطبً المتخصص كما هو مبٌن فً الجدول رقم )%49.50)و

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

 التخصص

 الصحٌحة اإلجابات نسبة

 النسبة
 مةالعا

 التراكمً المعدل االجتماعً النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جٌد جٌد مقبول أنثى ذكر خاصة رسمٌة

هندسة اإلطفاء 
 والحرٌق

44.02% 44.02% __ 43.86% 45.05% %40.16 %48.89 %52.23 __ 

 31.46% 33.06% 29.38% 27.79% %27.37 %31.16 __ %30.00 %30.00 إدارة الكارثة

لطبً اإلسعاؼ ا
 المتخصص

49.50% 49.50% __ 52.72% 46.86% 45.19% 46.48% 53.71% 66.67% 
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 الجشء الثاين

 دحليل نذائج اخذتار الكفاءج الجامعيح

 

درجدة خصصدات المسدتوى الددقٌق تدم اعتمداد تاجدات الدتعلم والكفاٌدات فدً تمؤشدرات تحقدق نخالل توزٌع عالمات الطلبة علدى  من

درجدة مقارندة مدع ٌدل نتدائج اختبدار الكفداءة تم تحل بناء  على النتائج المتوفرة، ودرجة اتقان"إلى  ب وصول الطال نسبة" أي القطع

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

 لكل عائلح درجح القطع( :36رقم ) الجدول

 القطع درجة العائلة القطع درجة العائلة

 61 ساندةالطبٌة والطبٌة الم 51 الهندسٌة

 51 واألعمال اإلدارٌة العلوم
 وتكنولوجٌا الحاسوب علم

 المعلومات
51 

 61 اللػات 56 اآلداب

 56 اإلجتماعٌة العلوم 51 األساسٌة العلوم

 61 التربوٌة العلوم 61 واآلثار السٌاحة

 56 القانون 51 الزراعة

 71 الشرٌعة 56 الرٌاضة

 56 ةالمدنٌ الحماٌة 61 والبصرٌات الفنون

 66 واإلعالم الصحافة
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 تحلٌل النتائج المتعلقة بالتخصصات الهندسٌة .1

 (.37( تخصصا  علما  أن عدد التخصصات الكلٌة فً هذه العائلة )14( أن عدد التخصصات المتقنة )37ٌتضح من الجدول رقم )

 (: نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من الذخصصاخ  الهندضيح37الجدول رقم)

 الصحٌحة إلجاباتنسبةا التخصص
 مقارنة الصحٌحة اإلجابات نسبة

 %51 القطع درجة مع

 متقن %53.69 التخطٌط الحضري والمدن

 متقن %42.87 الهندسة اإللكترونٌة

 غٌر متقن %35.89 الهندسة الجٌولوجٌة

 غٌر متقن %36.10 الهندسة الصناعٌة

 غٌر متقن %38.91 الهندسة الطبٌة والحٌوٌة

 متقن %51.39 رةالهندسة العما

 غٌر متقن %36.64 الهندسة الكٌمٌائٌة

 غٌر متقن %38.05 الهندسة المدنٌة

 غٌر متقن %25.56 الهندسة المعمارٌة وأنممة البناء

 غٌر متقن %34.58 الهندسة المٌكانٌكٌة

 متقن %56.22 الهندسة النووٌة

 غٌر متقن %36.34 هندسة االت الحرارٌة والهٌدرولٌكٌة

 غٌر متقن %36.54 االتصاالت هندسة

 غٌر متقن %34.45 هندسة االتصاالت وااللكترونٌات

 غٌر متقن %32.63 هندسة االتصاالت والحاسوب

 متقن %50.48 هندسة االتوترونٌكس

 غٌر متقن %36.00 هندسة المٌاه والبٌئة

 غٌر متقن %38.71 هندسة الحاسوب

 غٌر متقن %34.19 هندسة الطاقة

 غٌر متقن %34.45 طٌرانهندسة ال

 متقن %41.41 هندسة الكهرباء
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 متقن %46.47 هندسة المساحة

 غٌر متقن %35.84 هندسة المواد

 متقن %42.30 هندسة المٌكاترونٌكس

 متقن %48.15 هندسة انتاج وآالت

 غٌر متقن %37.61 هندسة انممة الحاسبات والشبكات

 غٌر متقن %39.95 هندسة طرق وجسور

 غٌر متقن %36.02 ة كٌمٌائٌة وصٌدالنٌةهندس

 غٌر متقن %37.41 هندسة التعدٌن

 متقن %49.78 العمارة

 متقن %43.71 هندسة الطاقة والقدرة الكهربائٌة

 غٌر متقن %36.57 الهندسة المدنٌة والبنٌة التحتٌة

 متقن %42.76 هندسة الطاقة المتجددة

 غٌر متقن %37.53 هندسة النمم الصناعٌة

 متقن %47.80 هندسة المساحة والجٌوماتكس

 متقن %40.47 هندسة القوى والتحكم

 غٌر متقن %36.76 هندسة المٌكانٌك والصٌانة

 51 القطع درجة
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 تحلٌل النتائج المتعلقة بتخصصات علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات .2

 (.9علما  أن عدد التخصصات الكلٌة فً هذه العائلة ) تخصصا( ت3( أن عدد التخصصات المتقنة )38ٌتضح من الجدول رقم )

 

 (:نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ  الحاضوب ودكنولوجيا املعلوماخ38الجدول رقم)

 الصحٌحة اإلجابات نسبة التخصص
 الصحٌحة اإلجابات نسبة

 51 القطع درجة مع مقارنة

 متقن %40.02 نمم شبكات الحاسوب

 متقن %47.38 اسوبًعلم الرسم الح

 متقن غٌر %34.36 تكنولوجٌا االنترنت

 متقن غٌر %36.60 علم الحاسوب

 متقن غٌر %36.66 نمم معلومات إدارٌة

 متقن غٌر %33.03 النمم الحاسوبٌة للوسائط المتعددة

 متقن غٌر %39.99 نمم معلومات حاسوبٌة

 متقن غٌر %37.85 هندسة البرمجٌات

 متقن %42.96 اتأمن وحماٌة الشبك

 51 القطع درجة

 

 تحلٌل النتائج المتعلقة بالتخصصات الزراعٌة. .3

 (.8علما  أن عدد التخصصات الكلٌة فً هذه العائلة ) تا( تخصص8( أن عدد التخصصات المتقنة )39ٌتضح من الجدول رقم )

 

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

 الصحٌحة ةاإلجاباتنسب التخصص
 الصحٌحة اإلجابات نسبة

 51 القطع درجة مع مقارنة

 متقن %44.11 األراضً والمٌاه والبٌئة

 متقن %55.18 االقتصاد الزراعً

 متقن %63.06 اإلنتاج الحٌوانً

 متقن %53.46 اإلنتاج النباتً

 متقن %70.77 التػذٌة والتصنٌع الػذائً

 نمتق %65.25 الوقاٌة النباتٌة

 متقن %80.76 تػذٌة االنسان والحمٌات

 متقن %59.07 تنسٌق المواقع وإنتاج األزهار

 51 القطع درجة
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 تحلٌل النتائج المتعلقة بالتخصصات التربوٌة .4

 (.9علما  أن عدد التخصصات الكلٌة فً هذه العائلة ) ت( تخصصا6عدد التخصصات المتقنة ) ( أن40ٌتضح من الجدول رقم )

 

 (:نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من الذخصصاخ  الرتةويح41قم)الجدول ر 

 الصحٌحة نسبةاإلجابات التخصص
 الصحٌحة اإلجابات نسبة
 61 القطع درجة مع مقارنة

 متقن غٌر %46.01 منزلً اقتصاد

 متقن غٌر %45.26 النفسً االرشاد

 متقن %58.16 الخاصة التربٌة

 متقن %55.34 الفنٌة التربٌة

 متقن %58.41 طفل تربٌة

 متقن %50.29 مهنٌة تربٌة

 متقن %53.73 التعلٌم تكنولوجٌا

 متقن غٌر %46.74 النفس علم

 متقن %52.91 صؼ معلم

 61 القطع درجة
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 لتخصصات الطبٌة والعلوم الطبٌة المساندةتحلٌل النتائج المتعلقة با .5

 (.19علما  أن عدد التخصصات الكلٌة فً هذه العائلة ) ت( تخصصا8قنة )عدد التخصصات المت ( أن41رقم ) الجدولٌتضح من 

 العلوم الطتيح  دخصصاخ (:نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من41الجدول رقم)

 والعلوم الطتيح املطاندج

 اإلجابات الصحٌحة نسبة التخصص
نسبة اإلجابات الصحٌحة مقارنة 

 50مع درجة القطع 

 تقنم غير 46.29% (Basicالطب )

 متقن %55.66 1طب وجراحة األسنان

 متقن غير %46.26 تكنولوجٌا صناعة األسنان

 متقن %52.64 الصٌدلة

 متقن %57.32 دكتور صٌدلة

 متقن غير %43.11 التمرٌأ

 متقن غير %43.88 المختبرات الطبٌة

 متقن غير %49.39 العالج الومٌفً

 متقن غير %47.44 العالج الطبٌعً

 متقن %57.04 نطقالسمع وال

 متقن %61.36 البصرٌات

 متقن غير %48.49 تكنولوجٌا االشعة

 متقن %53.09 االسعاؼ والطوارئ

 متقن غير %47.36 اطراؼ صناعٌة واجهزة مساعدة

 متقن غير %41.49 اإلدارة والسٌاسات الصحٌة

 متقن غير %47.78 قبالة

 متقن %60.14 الطب والجراحة البٌطرٌة

 متقن غير %35.96 الدقٌقةاألحٌاء 

 متقن %54.13 علوم طب األسنان المساندة

 50 درجة القطع
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 تحلٌل النتائج المتعلقة بتخصصات العلوم اإلدارٌة واألعمال .6

 (.21( تخصصا  علما  أن عدد التخصصات الكلٌة فً هذه العائلة )17( أن عدد التخصصات المتقنة )42ٌتضح من الجدول رقم )

 اإلداريح واألعاملالعلوم   دخصصاخ (:نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من41الجدول رقم)

 نسبةاإلجابات الصحٌحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحٌحة مقارنة

 40مع درجة القطع 

 متقن %42.53 إدارة األعمال

 متقن %42.98 ادارة المخاطر

 غٌر متقن %36.53 نمم معلومات األعمال عربً

 متقن E/ 50.51% النمم معلومات االعم

 متقن %45.64 نمم معلومات ادارٌة

 متقن %42.79 نمم المعلومات المحاسبٌة

 متقن %49.39 محاسبة وقانون األعمال

 متقن %45.56 علوم لوجستٌة

 غٌر متقن %38.43 تخطٌط وادارة المشارٌع

 متقن %70.67 إدارة المستشفٌات

 غٌر متقن %39.17 إدارة الشحن والتخلٌص

 غٌر متقن %39.15 المحاسبة

 متقن %41.93 العلوم المالٌة والمصرفٌة

 متقن %44.49 التموٌل

 متقن %49.23 التسوٌق االلكترونً

 متقن %45.13 التسوٌق

 متقن %68.83 األعمال والتجارة اإللكترونٌة

 متقن %45.13 اقتصاد المال واألعمال

 متقن %44.00 ادارة نمم وشبكات االعمال

 متقن %44.24 رة عامةادا

 متقن %58.33 ادارة المكاتب والمعلومات

 40 درجة القطع
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 النتائج المتعلقة بتخصص القانون تحلٌل .7

 (.1علما  أن عدد التخصصات الكلٌة فً هذه العائلة ) ( تخصص1( أن عدد التخصصات المتقنة )43ٌتضح من الجدول رقم )

 القانون(: نطث دحقق كفاياخ  دخصص 43الجدول رقم)

 الصحٌحة نسبةاإلجابات التخصص
 مقارنة الصحٌحة اإلجابات نسبة

 56 القطع درجة مع

 القانون
 

54.08% 

 
 متقن

 56 القطع درجة

 

 علومالنتائج المتعلقة بتخصصات التحلٌل  .8

 (.12علما  أن عدد التخصصات الكلٌة فً هذه العائلة ) ت( تخصصا8( أن عدد التخصصات المتقنة )44ٌتضح من الجدول رقم )

 (:نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ  العلوم الطتيعيح واألضاضيح44الجدول رقم)

 نسبةاإلجابات الصحٌحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحٌحة مقارنة

 40جة القطع مع در

 متقن %44.38 تكنولوجٌا نقل بحري

 متقن غير %32.08 االحصاء

 متقن %46.40 االحٌاء

 متقن %42.22 االحٌاء البحرٌة

 متقن %47.52 التكنولوجٌا الحٌوٌة

 متقن غير %32.41 الرٌاضٌات

 متقن %59.55 الفٌزٌاء الطبٌة والحٌوٌة

 متقن غير %37.92 الكٌمٌاء

 متقن %52.38 علوم األرأ

 متقن %47.78 علوم جنائٌة

 متقن غير %30.12 فٌزٌاء

 متقن %60.77 نمم المعلومات الجػرافٌة واالستشعار عن بعد

 40 درجة القطع
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 االجتماعٌةتحلٌل النتائج المتعلقة بتخصصات العلوم  .9

 (.4تخصصات الكلٌة فً هذه العائلة )علما  أن عدد ال ت( تخصصا4( أن عدد التخصصات المتقنة )45ٌتضح من الجدول رقم )

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

 نسبةاإلجابات الصحٌحة التخصص

 نسبة اإلجابات الصحٌحة

 45مقارنة مع درجة القطع 

 متقن %46.38 التنمٌة

 متقن %49.61 الجرٌمة واالنحراؼ

 متقن %49.27 الخدمة االجتماعٌة

 متقن %45.26 علم االجتماع

 45 درجة القطع

 

 النتائج المتعلقة بتخصصات اآلدابتحلٌل  .10

 (.7علما  أن عدد التخصصات الكلٌة فً هذه العائلة ) ت( تخصصا6( أن عدد التخصصات المتقنة )46ٌتضح من الجدول رقم )

 (: نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ األداب46الجدول رقم)

 تخصصال
نسبة اإلجابات 

 الصحٌحة

 نسبة اإلجابات الصحٌحة

 45مقارنة مع درجة القطع 

 متقن %50.45 والمعلومات المكتبات إدارة

 متقن %66.63 التارٌخ

 متقن غير %43.45 الجػرافٌا

 متقن %68.37 االستراتٌجٌة والدراسات الدولٌة العالقات

 متقن %51.78 السٌاسٌة العلوم

 متقن %63.69 الفلسفة

 متقن %52.13 وآدابها العربٌة اللػة

 45 درجة القطع
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 لنتائج المتعلقة بتخصصات الشرٌعةتحلٌل ا .11

 (.9علما  أن عدد التخصصات الكلٌة فً هذه العائلة ) خصصات( ت3( أن عدد التخصصات المتقنة )47ٌتضح من الجدول رقم )

 

 لمتعلقة بتخصصات الصحافة اإلعالمتحلٌل النتائج ا .12

 (.5علما  أن عدد التخصصات الكلٌة فً هذه العائلة ) تخصص واحد ( أن عدد التخصصات المتقنة 48)ٌتضح من الجدول رقم 

 

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

 الصحٌحة اإلجابات نسبة التخصص
 الصحٌحة اإلجابات نسبة

 66 القطع درجة مع مقارنة

 متقن %59.00 اإلذاعة والتلفزٌون

 متقن غٌر %46.06 االتصال وتكنولوجٌا اإلعالم

 متقن غٌر %52.27 واإلعالم الصحافة

 متقن غٌر %54.62 الصحافة

 متقن غٌر %46.67 واالعالن العامة العالقات

 66 القطع درجة

 

 

 

 

 صصاخ  الرشيعح(: نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخ47رقم) الجدول

 الصحٌحة اإلجابات نسبة التخصص
 مقارنة الصحٌحة اإلجابات نسبة

 71 القطع درجة مع

 متقن غٌر %56.09 الدٌن أصول

 متقن غٌر %57.32 االسالمٌة والمصارؼ القتصادا

 متقن %64.86 واإلرشاد والوعم اإلمامة

 متقن غٌر %48.57 اسرٌة اسالمٌة دراسات

 متقن غٌر %55.24 اسالمٌة تربٌة/  اسالمٌة دراسات

 متقن %70.41 االسالمً واالعالم الدعوة

 متقن غٌر %53.50 والقانون الشرٌعة

 متقن غٌر %55.30 وأصول  الفق 

 متقن %64.13 القرانٌة والدراسات القراءات

 60 درجة القطع
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 لنتائج المتعلقة بتخصصات الرٌاضةتحلٌل ا .13

 (.3علما  أن عدد التخصصات الكلٌة فً هذه العائلة ) ( تخصصات3تقنة )( أن عدد التخصصات الم49ٌتضح من الجدول رقم )

 

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

 الصحٌحة اإلجابات نسبة التخصص
 الصحٌحة اإلجابات نسبة

 56 القطع درجة مع مقارنة

 متقن %56.35 الرٌاضً والتدرٌب اإلدارة

 متقن %48.33 الرٌاضٌة التربٌة

 متقن %58.19 الرٌاضً التأهٌل

 56 القطع درجة

 

 اآلثارتحلٌل النتائج المتعلقة بتخصصات السٌاحة  .14

 (.9علما  أن عدد التخصصات الكلٌة فً هذه العائلة ) ( تخصصات7( أن عدد التخصصات المتقنة )50ٌتضح من الجدول رقم )

 خصصاخ  الطياحح واألثار(: نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من د51رقم) الجدول

 الصحٌحة اإلجابات نسبة التخصص
 الصحٌحة اإلجابات نسبة

 61 القطع درجة مع مقارنة

 متقن غٌر %41.63 انجلٌزي/ السٌاحة ادارة

 متقن %51.80 عربً/السٌاحة إدارة

 متقن %56.00 الفنادق إدارة

 متقن %56.95 والعضوٌة الثقافٌة األنثروبولوجٌا

 متقن %50.43 اآلثار

 متقن %77.29 والسٌاحة اآلثار

 متقن %73.08 اآلثار على المحافمة

 متقن غٌر %38.58 االنجلٌزٌة باللػة وإدارتها التراثٌة الموارد صٌانة

 متقن %55.06 العربٌة باللػة وإدارتها التراثٌة الموارد صٌانة

 61 القطع درجة
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 والسمعٌةصرٌة تحلٌل النتائج المتعلقة بتخصصات الفنون الب .15

 (.11علما  أن عدد التخصصات الكلٌة فً هذه العائلة ) ( تخصصات7( أن عدد التخصصات المتقنة )51ٌتضح من الجدول رقم )

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

 الصحٌحة اإلجابات نسبة التخصص
 الصحٌحة اإلجابات نسبة

 61 القطع درجة مع مقارنة

 متقن غٌر %43.29 الجرافٌكً التصمٌم

 متقن %62.85 الداخلً التصمٌم

 متقن غٌر %47.58 التلفزٌونًو السٌنمائً التصمٌم

 متقن %52.66 واالخراج التمثٌل

 متقن %67.14 العمارة

 متقن %51.25 التقلٌدٌة االسالمٌة الفنون

 متقن %51.82 البصرٌة الفنون

 متقن %53.30 لتشكٌلٌةا الفنون

 متقن غٌر %47.89 التطبٌقٌة الفنون

 متقن غٌر %49.37 المسرحٌة الفنون

 متقن %63.33 الموسٌقى

 61 القطع درجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60|AQACHEI 

 بتخصصات اللػاتتحلٌل النتائج المتعلقة  .16

 (.14ات الكلٌة فً هذه العائلة )علما  أن عدد التخصص ( تخصصات10( أن عدد التخصصات المتقنة )52ٌتضح من الجدول رقم )

 

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

 الصحٌحة اإلجابات نسبة التخصص
 الصحٌحة اإلجابات نسبة

 61 القطع درجة مع مقارنة

 متقن غٌر %46.29 الترجمة

 متقن %73.33 عربً-انجلٌزي-المانً/الترجمة

 متقن %52.83 وادابها االسبانٌة اللػة

 متقن %60.74 االلمانٌة اللػة

 متقن %52.25 التطبٌقٌة االنجلٌزٌة اللػة

 متقن غٌر %36.03 وادابها االٌطالٌة اللػة

 متقن غٌر %41.50 وآدابها اإلنجلٌزٌة اللػة

 متقن %69.24 وادابها التركٌة اللػة

 متقن %51.67 وادابها الروسٌة اللػة

 متقن %67.90 وآدابها الصٌنٌة اللػة

 متقن غٌر %44.05 وادابها العبرٌة اللػة

 متقن %64.01 الفارسٌة اللػة

 متقن %56.53 واخدابها الفرنسٌة اللػة

 متقن %68.38 وادابها الكورٌة اللػة

 61 القطع درجة
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 تحلٌل النتائج المتعلقة بتخصصات الحماٌة المدنٌة. .17

 (.3علما  أن عدد التخصصات الكلٌة فً هذه العائلة ) صصات المتقنة  تخصص واحد( أن عدد التخ53ٌتضح من الجدول رقم )

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

 الصحٌحة اإلجابات نسبة التخصص
 الصحٌحة اإلجابات نسبة

 56 القطع درجة مع مقارنة

 متقن غٌر %55.13 والحرٌق طفاءاإل هندسة

 متقن غٌر %51.11 الكارثة دارةإ

 متقن 61.:5% المتخصص الطبً سعاؼاإل

 45 القطع درجة

 


