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 ملخص الذقزيز

 2018/2019 مدددددددددددددددددددن العدددددددددددددددددددام الجدددددددددددددددددددامعي األولللفصدددددددددددددددددددل الدراسدددددددددددددددددددي يق المسدددددددددددددددددددتو  الدددددددددددددددددددد /  ُعقدددددددددددددددددددد امتحدددددددددددددددددددان الكفددددددددددددددددددداءة الجامعيدددددددددددددددددددة

 امتحددددددددددددددددددان الكفدددددددددددددددددداءة الجامعيددددددددددددددددددةيهددددددددددددددددددد  إذ  ،2018/ /إلدددددددددددددددددد   2018/ /فددددددددددددددددددي جميدددددددددددددددددد  الجامعددددددددددددددددددات الرسددددددددددددددددددمية والخاصددددددددددددددددددة فددددددددددددددددددي الفتددددددددددددددددددرة 

جهم. إلددد  الو دددو  علددد  جدددودة مخرجدددات ملسسدددات التعلددديم العدددالي األردنيدددة ومخرجدددات برامجهدددا ددد  تخدددر  للفصدددل الدراسدددي  مدددن الجامعدددات الرسدددمية والخاصدددة و دددد بلدددا عددددد الطلبدددة المتو  

 %(.90.35( طالباً وطالبة بنسبة مئوية )39878و د تقدم لالمتحان ) ،( طالباً وطالبة44139ما مجموعه ) 2018/2019من العام الجامعي  الثاني والصيفي

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

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

 نوع الجامعح ، النوع االجذامعي، املعدل الرتاكمي((  

 المجموع المئوية النسب العدد المتغيرات تصنيي  المتغيرات

 االجتماعي النوع
 %42.14 16804 ذكر

87393 

 %57.86 23074 أنث 

 الجامعة نوع
 %71.53 28525 رسمية

 %28.47 11353 خاصة

التراكمي المعدل  

 %29.72 11851 مقبول

 %33.12 13207 جيد

 %27.09 10802 جيد جداً 

 %10.08 4018 ممتاز
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 (، بينمدا بلدا عددد اإلندا %42.14 ( بنسدبة مئويدة )16804الدذكور)الطلبدة والخاصدة، إذ بلدا عددد طالبة من جمي  الجامعات الرسدمية ( طالباً و39878) بلا عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية

%(،وكدان تدوزيعهم حسدب 28.47( بنسبة مئوية )11353) في الجامعات الخاصة هم ( وعدد%71.53( بنسبة مئوية )28525وكان عدد الطلبة في الجامعات الرسمية ) (%57.86( بنسبة مئوية )23074)

 بسدنبة ممتدازلفئدة  (4018و) ،%(27.09بسدنبة مئويدة ) جيدد جددالفئدة  (10802و) %(33.12مئويدة ) بنسدبة جيدد لفئة (13207)و،(%29.72بنسبة مئوية ) مقبول لفئة (11851فئات المعدل التراكمي )

 %(.10.08مئوية )

 

 ،المسدددددددددددددددددتو  الدددددددددددددددددد يق األول يتنددددددددددددددددداول نتدددددددددددددددددائ  امتحدددددددددددددددددان الكفددددددددددددددددداءة الجامعيدددددددددددددددددة :الجدددددددددددددددددزءجزأينوفيمدددددددددددددددددا يلدددددددددددددددددي نعدددددددددددددددددر  النتدددددددددددددددددائ  فدددددددددددددددددي 

 .هوالثاني يتناول تحليل نتائج
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 الجشء األول

 وسنعر  تالياً أبرز الملشرات عن مد  تحقق الكفايات الخاصة بالتخصصات األكاديمية

 هت إليها نتائ  هذه الدورةتي أنت، والالمستو  الد يق / الكفاءة الجامعيةفي امتحان 

 

  عائلة الهندسةتخصصات  .1

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

طالباً وطالبة، حي  بلدا  أعلد  عددد مدن الطلبدة المتقددمين (  7389عائلة الهندسة ) الخاص بتخصصات  ( عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستو  الد يق2الجدول ر م )يبين 

هندسدة ال للجامعات الخاصة، وبلا  أ ل عدد من الطلبة المتقددمين فدي تخصدص %(39.99)وللجامعات الرسمية، %(60.01) ( طالباً وطالبة، بنسبة مئوية1958في تخصص الهندسة  المدنية )

  .للجامعات الخاصة  %(100.00( طالب بنسبة مئوية )1) البناء وأنظمة عماريةالم

 

 (:النطث املئويح ألعداد الطلتح الذين دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح2الجدول رقم ) 

 دخصصاخ عائلح الهندضحاملطذوى الدقيق/ 

 الطلبة توزي  التخصص
 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 الهندسة تخصص
 المدنية

 144 347 628 839 394 1564 783 1175 العدد

 %7.35 %17.72 %32.07 %42.85 %20.12 %79.88 %39.99 %60.01 النسبة المئوية

 1958 المجموع الكلي
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 الهندسة تخصص
 الميكانيكية

 29 105 247 321 20 682 111 591 العدد

 %4.13 %14.96 %35.19 %45.73 %2.85 %97.15 %15.81 %84.19 النسبة المئوية

 702 المجموع الكلي

 انتاج هندسة تخصص
 وآالت

 2 11 39 45 1 96 0 97 العدد

 %2.06 %11.34 %40.21 %46.39 %1.03 %98.97 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 97 المجموع الكلي

 ةهندس تخصص
 اإللكترونيات

 2 6 11 29 23 25 22 26 العدد

 %4.17 %12.50 %22.92 %60.42 %47.92 %52.08 %45.83 %54.17 النسبة المئوية

 48 المجموع الكلي

 الهندسة تخصص
 البناء وأنظمة المعمارية

 0 0 0 1 0 1 1 0 العدد

 %0.00 %0.00 %0.00 %100.00 %3.45 %96.55 %100.00 %0.00 النسبة المئوية

 1 المجموع الكلي

 العمارة هندسة تخصص

 64 275 315 133 497 290 316 471 العدد

 %8.13 %34.94 %40.03 %16.90 %63.15 %36.85 %40.15 %59.85 النسبة المئوية

 787 المجموع الكلي

 هندسة تخصص
 الميكاترونيكس

 19 42 76 115 56 196 16 236 العدد

 %7.54 %16.67 %30.16 %45.63 %22.22 %77.78 %6.35 %93.65 النسبة المئوية

 252 المجموع الكلي
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 الهندسة تخصص
 الكيميائية

 9 82 88 119 180 118 0 298 العدد

 %3.02 %27.52 %29.53 %39.93 %60.40 %39.60 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 298 المجموع الكلي

 هندسة تخصص
 الحاسوب

 13 64 123 134 212 122 28 306 العدد

 %3.89 %19.16 %36.83 %40.12 %63.47 %36.53 %8.38 %91.62 النسبة المئوية

 334 المجموع الكلي

 شبكات هندسة تخصص
 الحاسوب

 3 27 38 31 58 41 19 80 العدد

 %3.03 %27.27 %38.38 %31.31 %58.59 %41.41 %19.19 %80.81 النسبة المئوية

 99 المجموع الكلي

 الهندسة خصصت
 الكهربائية

 20 42 93 139 59 235 80 214 العدد

 %6.80 %14.29 %31.63 %47.28 %20.07 %79.93 %27.21 %72.79 النسبة المئوية

 294 المجموع الكلي

 النظم هندسة تخصص
 الصناعية

 0 9 5 4 10 8 0 18 العدد

 %0.00 %50.00 %27.78 %22.22 %55.56 %44.44 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 18 المجموع الكلي

 الهندسة تخصص
 الصناعية

 35 76 129 155 195 200 34 361 العدد

 %8.86 %19.24 %32.66 %39.24 %49.37 %50.63 %8.61 %91.39 النسبة المئوية

 395 المجموع الكلي
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 هندسة تخصص
 االتصاالت

 6 20 44 56 70 56 11 115 العدد

 %4.76 %15.87 %34.92 %44.44 %55.56 %44.44 %8.73 %91.27 النسبة المئوية

 126 المجموع الكلي

 هندسة تخصص
 وااللكترونيات االتصاالت

 3 12 16 30 12 49 41 20 العدد

 %4.92 %19.67 %26.23 %49.18 %19.67 %80.33 %67.21 %32.79 النسبة المئوية

 61 المجموع الكلي

 هندسة تخصص
 والحاسوب االتصاالت

 7 17 28 37 46 43 27 62 العدد

 %7.87 %19.10 %31.46 %41.57 %51.69 %48.31 %30.34 %69.66 النسبة المئوية

 89 المجموع الكلي

 الطبية الهندسة تخصص
 والحيوية

 27 52 84 89 163 89 32 220 العدد

 %10.71 %20.63 %33.33 %35.32 %64.68 %35.32 %12.70 %87.30 النسبة المئوية

 252 المجموع الكلي

 الطرق هندسة تخصص
 والجسور

 17 99 94 145 85 270 0 355 العدد

 %4.79 %27.89 %26.48 %40.85 %23.94 %76.06 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 355 المجموع الكلي

 الطا ة هندسة تخصص

 34 68 86 83 56 215 27 244 العدد

 %12.55 %25.09 %31.73 %30.63 %20.66 %79.34 %9.96 %90.04 النسبة المئوية

 271 المجموع الكلي
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 القدرة هندسة تخصص
 الكهربائية والطا ة

 4 13 11 21 8 41 17 32 العدد

 %8.16 %26.53 %22.45 %42.86 %16.33 %83.67 %34.69 %65.31 النسبة المئوية

 49 المجموع الكلي

 التعدين هندسة تخصص
 والمعادن

 0 0 7 30 3 34 0 37 العدد

 %0.00 %0.00 %18.92 %81.08 %8.11 %91.89 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 37 المجموع الكلي

 هندسة تخصص
 االوتوتروينكس

 0 2 13 31 1 45 0 46 العدد

 %0.00 %4.35 %28.26 %67.39 %2.17 %97.83 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 46 المجموع الكلي

 مياهال هندسة تخصص
 والبيئة

 23 14 24 65 49 77 0 126 العدد

 %18.25 %11.11 %19.05 %51.59 %38.89 %61.11 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 126 المجموع الكلي

 الهندسة تخصص
 الجيولوجية

 0 1 4 4 3 6 0 9 العدد

 %0.00 %11.11 %44.44 %44.44 %33.33 %66.67 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 9 المجموع الكلي

 هندسة تخصص
 والجيوماتكس المساحة

 0 11 15 17 19 24 0 43 العدد

 %0.00 %25.58 %34.88 %39.53 %44.19 %55.81 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 43 المجموع الكلي
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 الهندسة تخصص
 التطبيقية الميكانيكية

 7 16 49 102 6 168 6 168 العدد

 %4.02 %9.20 %28.16 %58.62 %3.45 %96.55 %3.45 %96.55 النسبة المئوية

 174 المجموع الكلي

 الهندسة تخصص
 النووية

 1 8 5 6 15 5 0 20 العدد

 %5.00 %40.00 %25.00 %30.00 %8.26 %91.74 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 20 المجموع الكلي

 القو  هندسة تخصص
 والتحكم الكهربائية

 10 30 47 72 29 130 26 133 العدد

 %6.29 %18.87 %29.56 %45.28 %18.24 %81.76 %16.35 %83.65 النسبة المئوية

 159 المجموع الكلي

 الطيران هندسة تخصص

 0 4 6 8 3 15 0 18 العدد

 %0.00 %22.22 %33.33 %44.44 %16.67 %83.33 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 18 المجموع الكلي

 الهندسة تخصص
 الكيميائية الصيدالنية

 8 1 0 0 8 1 0 9 العدد

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

 9 المجموع الكلي

 المواد هندسة تخصص

 0 4 9 9 13 9 0 22 العدد

 %0.00 %18.18 %40.91 %40.91 %59.09 %40.91 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 22 وع الكليالمجم



12|AQACHEI 

 هندسة تخصص
 والصيانة الميكانيك

 23 0 1 0 1 23 0 24 العدد

 %95.83 %0.00 %4.17 %0.00 %4.17 %95.83 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 24 المجموع الكلي

 هندسة تخصص
 المساحة

 2 3 3 13 5 16 0 21 العدد

 %9.52 %14.29 %14.29 %61.90 %23.81 %76.19 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 21 المجموع الكلي

 الهندسة تخصص
 التحتية والبنية المدنية

 9 17 32 51 9 100 109 0 العدد

 %8.26 %15.60 %29.36 %46.79 %8.26 %91.74 %100.00 %0.00 النسبة المئوية

 109 المجموع الكلي

 هندسة تخصص
 الحضري التخطيط

 نوالمد

 1 5 3 0 0 9 0 9 العدد

 %11.11 %55.56 %33.33 %0.00 %3.45 %96.55 %0.00 %100.00 بة المئويةالنس

 9 المجموع الكلي

 الطا ة هندسة تخصص
 المتجددة

 2 3 14 14 11 22 13 20 العدد

 %6.06 %9.09 %42.42 %42.42 %33.33 %66.67 %39.39 %60.61 النسبة المئوية

 33 المجموع الكلي

 اآلالت هندسة تخصص
 والهايدروليكية الحرارية

 1 3 10 30 0 44 0 44 العدد

 %2.27 %6.82 %22.73 %68.18 %0.00 %100.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 44 المجموع الكلي
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   الهندسة لتخصصات عائلةالنسبة العامة لإلجابات الصحيحة  

 هندسدددددة التخطددددديط الحضدددددري %( فدددددي تخصدددددص61.39و) ،هندسدددددة الطيدددددران ي تخصدددددص%( فددددد32.84نتدددددائ  الطلبدددددة أن نسدددددب اإلجابدددددات الصدددددحيحة تراوحدددددت مدددددا بدددددين )أظهدددددرت 

 (.  3الجدول ر م )كما هو مبين في  والمدن

 الهندضح لذخصصاخ عائلح(: نطث اإلجاةاخ الصحيحح 3الجدول رقم ) 

 التخصص

 الصحيحة اإلجابات نسبة

 العامة النسبة
 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة ميةرس

 %46.59 %45.62 %41.45 %35.93 %42.41 %39.64 %37.35 %42.09 %40.20 تخصص الهندسة المدنية

 %49.92 %40.58 %37.40 %32.49 %33.45 %36.22 %30.41 %37.22 %36.15 تخصص الهندسة الميكانيكية

 %74.44 %54.34 %50.31 %46.18 %49.44 %49.44 ــــــــــــــــ %49.37 %49.37 تخصص هندسة انتاج وآالت

 %46.67 %55.02 %45.66 %38.30 %40.51 %44.29 %38.29 %51.11 %42.69 تخصص هندسة اإللكترونيات

تخصص الهندسة المعمارية 
 وأنظمة البناء

 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ %42.22 ــــــــــــــــ %42.22 %42.22 ــــــــــــــــ 42.22%

 %62.08 %59.03 %53.44 %43.17 %57.37 %49.21 %48.99 %57.97 %54.36 تخصص هندسة العمارة

تخصص هندسة 
 الميكاترونيكس

42.86% 42.84% 43.06% 43.40% 40.95% 39.02% 45.38% 46.37% 48.18% 

 %52.84 %42.92 %38.35 %32.67 %36.16 %36.16 ــــــــــــــــ %37.78 %37.78 تخصص الهندسة الكيميائية

 %47.07 %43.95 %40.43 %35.97 %38.53 %41.39 %43.48 %39.22 %39.57 تخصص هندسة الحاسوب
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تخصص هندسة شبكات 
 الحاسوب

38.87% 37.58% 44.26% 40.82% 37.49% 33.60% 38.39% 44.28% 50.37% 

 %47.41 %48.81 %40.35 %37.00 %41.63 %40.43 %35.72 %42.53 %40.67 تخصص الهندسة الكهربائية

تخصص هندسة النظم 
 الصناعية

 ــــــــــــــــ %35.56 %41.07 %32.77 %35.33 %37.92 ــــــــــــــــ 36.48% 36.48%

 %40.79 %39.21 %35.61 %32.71 %36.30 %34.95 %31.28 %36.03 %35.62 تخصص الهندسة الصناعية

 %49.81 %44.56 %38.82 %38.19 %39.26 %40.86 %38.79 %40.09 %39.97 خصص هندسة االتصاالتت

تخصص هندسة االتصاالت 
 وااللكترونيات

34.74% 37.11% 33.59% 34.77% 34.63% 34.30% 33.43% 35.74% 42.22% 

تخصص هندسة االتصاالت 
 والحاسوب

32.92% 32.59% 33.66% 32.11% 33.67% 30.69% 33.76% 33.07% 40.95% 

تخصص الهندسة الطبية 
 والحيوية

40.57% 40.89% 38.40% 40.33% 40.70% 36.44% 40.90% 45.81% 43.08% 

تخصص هندسة الطرق 
 والجسور

 %46.39 %40.12 %34.79 %26.67 %39.98 %40.39 ــــــــــــــــ 40.25% 40.25%

 %39.90 %36.78 %35.53 %32.07 %36.07 %35.17 %38.93 %34.96 %35.36 تخصص هندسة الطا ة

تخصص هندسة القدرة 
 والطا ة الكهربائية

41.67% 40.27% 40.27% 41.19% 44.17% 37.57% 41.70% 45.30% 51.72% 

تخصص هندسة التعدين 
 والمعادن

 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ %40.95 %34.79 %43.70 %35.27 ــــــــــــــــ 35.96% 35.96%

تخصص هندسة 
 االوتوتروينكس

 ــــــــــــــــ %71.11 %51.71 %45.76 %42.22 %48.76 ــــــــــــــــ 48.81% 48.81%

تخصص هندسة المياه 
 والبيئة

 %41.55 %40.76 %35.50 %29.15 %35.91 %32.65 ــــــــــــــــ 33.92% 33.92%
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تخصص الهندسة 
 الجيولوجية

 ــــــــــــــــ %51.11 %37.43 %33.33 %42.96 %34.10 ــــــــــــــــ 37.12% 37.12%

تخصص هندسة المساحة 
 والجيوماتكس

 ــــــــــــــــ %63.96 %63.00 %45.95 %56.34 %56.47 ــــــــــــــــ 56.41% 56.41%

تخصص الهندسة الميكانيكية 
 التطبيقية

33.25% 33.12% 37.04% 33.41% 28.89% 29.97% 35.89% 42.01% 42.86% 

 %53.33 %52.22 %46.67 %46.67 %49.04 %49.78 ــــــــــــــــ %49.22 %49.22 تخصص الهندسة النووية

تخصص هندسة القو  
 الكهربائية والتحكم

39.32% 39.22% 39.83% 39.36% 39.15% 34.65% 41.11% 44.49% 49.22% 

 ــــــــــــــــ %38.33 %34.81 %28.57 %33.33 %32.74 ــــــــــــــــ %32.84 %32.84 تخصص هندسة الطيران

تخصص الهندسة الصيدالنية 
 الكيميائية

 %36.67 %44.44 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ %36.94 %42.22 ــــــــــــــــ 37.53% 37.53%

 ــــــــــــــــ %51.67 %43.95 %37.13 %43.08 %41.83 ــــــــــــــــ %42.57 %42.57 تخصص هندسة المواد

تخصص هندسة الميكانيك 
 والصيانة 

 %40.27 ــــــــــــــــ %48.89 ــــــــــــــــ %35.56 %40.86 ــــــــــــــــ 40.64% 40.64%

 %48.89 %53.33 %42.96 %39.69 %48.89 %41.14 ــــــــــــــــ %42.99 %42.99 تخصص هندسة المساحة

تخصص الهندسة المدنية 
 والبنية التحتية

 %45.93 %36.99 %33.33 %32.05 %35.31 %34.26 %34.35 ــــــــــــــــ 34.35%

تخصص هندسة التخطيط  
 الحضري والمدن

 %64.44 %68.00 %49.25 ــــــــــــــــ %63.56 %58.66 ــــــــــــــــ 61.39% 61.39%

تخصص هندسة الطا ة 
 ددةالمتج

42.01% 38.02% 48.19% 44.81% 36.44% 36.01% 47.22% 40.00% 50.00% 

تخصص هندسة اآلالت 
 الحرارية والهايدروليكية

 %67.00 %49.00 %41.00 %34.00 ــــــــــــــــ %37.63 ــــــــــــــــ 37.63% 34.63%
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 علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات  عائلة تخصصات  .2

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

، إذ بلدا  أعلد  طالباً وطالبدة(  2162)  جيا المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولو عائلة ( عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستو  الد يق الخاص بتخصصات4الجدول ر م )يبين 

للجامعدات الخاصدة، وبلدا أ دل عددد مدن الطلبدة المتقددمين  %)39.11للجامعات الرسمية و) %(60.89( طالباً وطالبًة، بنسبة مئوية )918) علم الحاسوبعدد من الطلبة المتقدمين في تخصص 

 %( للجامعات الخاصة.100.00طالب بنسبة مئوية ) (6) أمن وحماية الشبكات والمعلومات في تخصص

 (:النطث املئويح ألعداد الطلتح الذين دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح4الجدول رقم )

 علوم الحاضوب ودكنولوجيا املعلوماخ عائلح املطذوى الدقيق/ دخصصاخ

 توزي  الطلبة التخصص

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

تخصص أمن 
وحماية الشبكات 
 والمعلومات

 1 1 2 2 1 5 6 0 العدد

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

 6 المجموع الكلي

تخصص هندسة 
 البرمجيات

 54 109 210 231 271 333 323 281 العدد

 %8.94 %18.05 %34.77 %38.25 %44.87 %55.13 %53.48 %46.52 النسبة المئوية

 604 المجموع الكلي

تخصص علم 
 الحاسوب

 70 186 311 351 354 564 359 559 العدد

 %7.63 %20.26 %33.88 %38.24 %38.56 %61.44 %39.11 %60.89 النسبة المئوية

 918 المجموع الكلي
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تخصص نظم 
 ومات حاسوبيةمعل

 24 89 155 175 232 211 63 380 العدد

 %5.42 %20.09 %34.99 %39.50 %52.37 %47.63 %14.22 %85.78 النسبة المئوية

 443 المجموع الكلي

تخصص نظم 
 معلومات إدارية

 4 10 21 46 50 31 5 76 العدد

 %4.94 %12.35 %25.93 %56.79 %61.73 %38.27 %6.17 %93.83 النسبة المئوية

 81 المجموع الكلي

تخصص علم الرسم 
 الحاسوبي

 3 8 12 11 18 16 34 0 العدد

 %8.82 %23.53 %35.29 %32.35 %52.94 %47.06 %100.00 %0.00 النسبة المئوية

 34 المجموع الكلي

تخصص نظم 
 الوسائط المتعددة

 3 1 6 8 8 10 18 0 العدد

 %16.67 %5.56 %33.33 %44.44 %44.44 %55.56 %100.00 %0.00 النسبة المئوية

 18 المجموع الكلي

تخصص تكنولوجيا 
 االنترنت

 3 1 3 3 3 7 10 0 العدد

 %30 %10 %30 %30 %30.00 %70.00 %100.00 %0.00 النسبة المئوية

 10 المجموع الكلي

تخصص نظم 
 الشبكات

 4 11 10 23 4 44 48 0 العدد

 %8.33 %22.92 %20.83 %47.92 %8.33 %91.67 %100.00 %0.00 النسبة المئوية

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

 علددددم الرسددددم الحاسددددوبي %( فددددي تخصددددص50.00،و)تخصددددص نظددددم الوسددددائط المتعددددددة %( فددددي33.50نتددددائ  الطلبددددة أن نسددددب اإلجابددددات الصددددحيحة تراوحددددت مددددا بددددين )أظهددددرت 
 (.5كما هو مبين في الجدول ر م )

 

 (: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ5الجدول رقم) 

 علوم الحاضوب ودكنولوجيا املعلوماخعائلح 

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 النسبة العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول  أنث ذكر ةخاص ةرسمي

تخصص أمن وحماية الشبكات 
 والمعلومات

 %64.44 %48.89 %45.56 %26.67 %24.44 %46.67 %42.96 ــــــــــــــــ 42.96%

 %49.46 %42.18 %38.60 %32.63 %37.58 %38.22 %38.48 %37.30 %37.93 تخصص هندسة البرمجيات

 %49.75 %41.95 %38.04 %33.14 %35.68 %39.22 %38.60 %37.37 %37.85 تخصص علم الحاسوب

 %47.31 %48.66 %41.22 %35.49 %39.36 %42.35 %38.30 %41.20 %40.78 تخصص نظم معلومات حاسوبية

 %44.69 %48.00 %40.04 %35.82 %38.85 %38.86 %40.63 %38.74 %38.86 تخصص نظم معلومات إدارية

 %64.44 %54.87 %49.07 %43.52 %50.31 %49.65 %50.00 ــــــــــــــــ 50.00% تخصص علم الرسم الحاسوبي

 %38.35 %52.38 %31.60 %30.92 %32.87 %34.00 %33.50 ــــــــــــــــ %33.50 تخصص نظم الوسائط المتعددة

 %51.85 %31.11 %51.85 %29.63 %36.30 %46.03 %43.11 ــــــــــــــــ %43.11 تخصص تكنولوجيا االنترنت

 %55.00 %49.29 %42.22 %32.75 %40.00 %40.40 %40.37 ــــــــــــــــ %40.37 تخصص نظم الشبكات
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 الزراعيةعلوم عائلة التخصصات  .3

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

إذ بلا أعل  عدد مدن الطلبدة المتقددمين  طالباً وطالبة،( 1081الزراعية )علوم ال عائلة  يق الخاص بتخصصات(عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستو  الد6ين الجدول ر م )يب

%( للجامعدات الخاصدة، وبلدا  أ دل عددد مدن الطلبدة 12.89%( للجامعدات الرسدمية و)87.11ة مئويدة )( طالبداً وطالبدة بنسدب388) تخصدص علدم وتكنولوجيدا الغدذاء )التغذيدة والتصدني  الغدذائي(في 

 %( للجامعات الخاصة.21.43)و %( للجامعات الرسمية78.57) بنسبة مئوية طالباً وطالبة( 28) اال تصاد الزراعي خصصالمتقدمين في ت

 الشراعيحعلوم عائلح الاملطذوى الدقيق/ دخصصاخ  موا المذحان الكفاءج الجامعيح(:النطث املئويح ألعداد الطلتح الذين دقد6الجدول رقم )

 الطلبة توزي  التخصص
 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

تخصص أراضي 
 ومياه وبيئة

 4 32 51 49 95 41 0 136 العدد

 %2.94 %23.53 %37.50 %36.03 %69.85 %30.15 %0.00 %100.00 مئويةالنسبة ال

 136 المجموع الكلي

تخصص اإلنتاج 
 النباتي

 7 32 51 51 70 71 35 106 العدد

 %4.96 %22.70 %36.17 %36.17 %49.65 %50.35 %24.82 %75.18 النسبة المئوية

 141 المجموع الكلي

تخصص علم 
وتكنولوجيا الغذاء 

تغذية والتصني  )ال
 الغذائي(

 26 99 141 122 280 108 50 338 العدد

 %6.70 %25.52 %36.34 %31.44 %72.16 %27.84 %12.89 %87.11 النسبة المئوية

 388 المجموع الكلي
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تخصص تغذية 
 اإلنسان والحميات

 20 66 101 63 245 5 85 165 العدد

 %8.00 %26.40 %40.40 %25.20 %98.00 %2.00 %34.00 %66.00 النسبة المئوية

 250 المجموع الكلي

تخصص اال تصاد 
 الزراعي

 0 7 10 11 18 10 6 22 العدد

 %0.00 %25.00 %35.71 %39.29 %64.29 %35.71 %21.43 %78.57 النسبة المئوية

 28 المجموع الكلي

تخصص تنسيق 
الموا   وانتاج 

 األزهار

 1 7 17 6 28 3 0 31 العدد

 %3.23 %22.58 %54.84 %19.35 %90.32 %9.68 %0.00 %100.00 المئوية النسبة

 31 المجموع الكلي

تخصص اإلنتاج 
 الحيواني

 2 13 19 38 9 63 18 54 العدد

 %2.78 %18.06 %26.39 %52.78 %12.50 %87.50 %25.00 %75.00 النسبة المئوية

 72 المجموع الكلي

تخصص و اية 
 النبات

 0 16 9 10 16 19 0 35 العدد

 %0.00 %45.71 %25.71 %28.57 %45.71 %54.29 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 35 المجموع الكلي
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 الزراعيةعلوم عائلة الات الصحيحة لتخصصات النسبة العامة لإلجاب 

 تغذيددددة االنسددددان والحميددددات %( فددددي تخصددددص81.54،و)اه والبيئددددةاألراضددددي والميدددد %( فددددي تخصددددص 47.95(أظهددددرت نتددددائ  الطلبددددة أن نسددددب اإلجابددددات الصددددحيحة تراوحددددت مددددا بددددين

 (.7كما هو مبين في الجدول  ر م )

 الشراعيحعلوم عائلح ال(: نطث االجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ 7الجدول رقم)

 التخصص

 الصحيحة اإلجابات نسبة

 العامة النسبة
 التراكمي المعدل االجتماعي النوع الجامعة نوع

 ممتاز جداً  جيد جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي

 %91.21 %86.06 %80.64 %75.16 %81.77 %70.22 %81.40 %81.61 %81.54 تغذية االنسان والحميات

 %77.22 %51.84 %49.31 %41.07 %48.53 %45.93 ___ %47.59 %47.59 االراضي والمياه والبيئة

 ___ %61.59 %57.33 %52.33 %59.09 %51.67 %45.72 %59.35 %56.44 اال تصاد الزراعي

 %72.22 %67.64 %62.13 %53.43 %64.18 %58.05 %55.75 %59.84 %58.81 االنتاج الحيواني

 %68.25 %63.90 %59.18 %50.22 %61.04 %53.92 %50.76 %59.67 %57.46 االنتاج النباتي

 %77.78 %76.06 %68.53 %65.71 %70.84 %68.44 %68.79 %70.38 %70.17 التغذية والتصني  الغذائي

 ___ %80.14 %61.48 %46.89 %75.83 %57.43 ___ %65.84 %65.84 الو اية النباتية

 %77.78 %61.59 %55.63 %58.74 %58.19 %59.26 ___ %58.29 %58.29 تنسيق الموا   وانتاج األزهار
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 التربوية عائلة العلوم تخصصات .4

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

لبددة ، إذ بلدا  أعلد  عددد مدن الط طالبداً وطالبدة( 2855) التربويدة عائلدة العلدوم عددد الطلبدة الدذين تقددموا المتحدان الكفداءة الجامعيدة المسدتو  الددد يق الخداص بتخصصدات (8الجددول ر دم )يبدين 

( 27) تكنولوجيدا التعلديم ( للجامعات الخاصة، وبلا  أ ل عددد مدن الطلبدة المتقددمين فدي تخصدص%54.22) %( للجامعات الرسمية45.78( بنسبة مئوية)972)معلم ص  المتقدمين في تخصص 

 .%( للجامعات الخاصة100.00)بنسبة مئوية  

 الكفاءج الجامعيح موا المذحان(:النطث املئويح ألعداد الطلتح الذين دقد8الجدول رقم )

 العلوم الرتةويح عائلح املطذوى الدقيق/ دخصصاخ

 توزي  الطلبة التخصص

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جداً  جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

تخصص اإلرشاد 
 النفسي

 43 181 178 104 410 96 61 445 العدد

 %8.50 %35.77 %35.18 %20.55 81.03% 18.97% 12.06% 87.94% بة المئويةالنس

 506 المجموع الكلي

تخصص علم 
 النفس

 21 33 26 17 82 15 19 78 العدد

 %21.65 %34.02 %26.80 %17.53 84.54% 15.46% 19.59% 80.41% النسبة المئوية

 97 المجموع الكلي

تخصص التربية 
 الخاصة

 56 228 224 128 503 133 139 497 العدد

 %8.81 %35.85 %35.22 %20.13 79.09% 20.91% 21.86% 78.14% النسبة المئوية

 636 المجموع الكلي
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تخصص التربية 
 المهنية

 1 21 57 42 92 29 0 121 العدد

 %0.83 %17.36 %47.11 %34.71 76.03% 23.97% 0.00% 100.00% النسبة المئوية

 121 المجموع الكلي

تخصص تربية 
 الطفل

 20 124 117 59 316 4 23 297 العدد

 %6.25 %38.75 %36.56 %18.44 98.75% 1.25% 7.19% 92.81% النسبة المئوية

 320 المجموع الكلي

تخصص معلم 
 الص 

 196 378 265 133 888 84 527 445 العدد

 %20.16 %38.89 %27.26 %13.68 91.36% 8.64% 54.22% 45.78% النسبة المئوية

 972 المجموع الكلي

تخصص 
 تكنولوجيا التعليم

 8 7 7 5 18 9 27 0 العدد

 %29.63 %25.93 %25.93 %18.52 66.67% 33.33% 100.00% 0.00% النسبة المئوية

 27 المجموع الكلي

تخصص اال تصاد 
 المنزلي

 3 23 49 35 110 0 0 110 العدد

 %2.73 %20.91 %44.55 %31.82 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% النسبة المئوية

 110 المجموع الكلي

تخصص التربية 
 الفنية

 0 25 29 12 58 8 0 66 العدد

 %0.00 %37.88 %43.94 %18.18 87.88% 12.12% 0.00% 100.00% النسبة المئوية

 66 المجموع الكلي
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  التربوية لتخصصات عائلة العلومالنسبة العامة لإلجابات الصحيحة: 

 .(9في الجدول  ر م ) كما هو مبين التربية الخاصة%( في تخصص 59.35، و) اإلرشاد النفسي %( في تخصص46.56 (نتائ  الطلبة أن نسب اإلجابات الصحيحة  تراوحت ما بينأظهرت 

 (: نطث االجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ العلوم الرتةويح9الجدول رقم)

 التخصص

 الصحيحةنسبة اإلجابات 

 النسبة العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي

 %56.11 %50.80 %44.92 %38.03 48.48% 38.47% 43.78% 46.96% %46.56 تخصص اإلرشاد النفسي

 %56.83 %53.64 %46.67 %43.79 51.23% 48.00% 46.90% 51.67% %50.73 تخصص علم النفس

 %66.39 %64.72 %57.67 %49.63 61.41% 51.56% 56.43% 60.16% %59.35 تخصص التربية الخاصة

 %66.67 %56.08 %53.73 %48.23 53.48% 48.70% ____ 52.33% %52.33 تخصص التربية المهنية

 %67.67 %62.40 %58.77 %49.42 59.13% 49.44% 58.41% 59.06% %59.01 تخصص تربية الطفل

 %59.59 %55.96 %50.44 %46.02 54.36% 48.30% 53.15% 54.44% %53.84 تخصص معلم الص 

 %62.22 %60.83 %53.33 %40.00 58.27% 49.75% 55.44% ____ %55.44 تخصص تكنولوجيا التعليم

 %62.22 %49.18 %46.84 %46.03 %47.49 ____ ____ %47.49 %47.49 تخصص اال تصاد المنزلي

 ____ %61.60 %54.53 %42.91 57.12% 40.50% ____ %55.11 %55.11 تخصص التربية الفنية
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 الطبية المساندة العلوم العلوم الطبية و عائلة تخصصات .5

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

، إذ بلدا أعلد  طالبداً وطالبدة( 7375) المسداندة العلدوم الطبيدة والعلدوم الطبيدةعائلة ات تخصص(عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستو  الد يق الخاص ب10يبين الجدول ر م )

وبلدا أ دل عددد مدن الطلبدة المتقددمين فدي  ،%(64.65وللجامعدات الخاصدة بنسدبة مئويدة ) الرسدمية %( للجامعدات35.35( بنسبة مئوية)2003) الصيدلة عدد من الطلبة المتقدمين في تخصص

 .ةرسمي%( للجامعات ال100)بنسبة مئوية   طالب( 5) االسعا  والطوارئ تخصص

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

 خ عائلح العلوم الطتيح والعلوم الطتيح املطاندجاملطذوى الدقيق/ دخصصا

 توزي  الطلبة التخصص

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

تخصص الطب ) المرحلة األساسية / 
Basic ) 

 196 706 654 278 955 879 0 1834 العدد

 %10.69 %38.50 %35.66 %15.16 %52.07 %47.93 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 1834 المجموع الكلي

 تخصص التمري 

 105 416 399 198 796 322 357 761 العدد

 %9.39 %37.21 %35.69 %17.71 %71.20 %28.80 %31.93 %68.07 النسبة المئوية

 1118 المجموع الكلي

 تخصص الصيدلة

 277 489 603 634 1380 623 1295 708 العدد

 %13.83 %24.41 %30.10 %31.65 %68.90 %31.10 %64.65 %35.35 النسبة المئوية

 2003 المجموع الكلي
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 تخصص دكتور صيدلة

 29 112 84 21 221 25 0 246 العدد

 %11.79 %45.53 %34.15 %8.54 %89.84 %10.16 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 246 المجموع الكلي

 ص تكنولوجيا صناعة األسنانتخص

 7 45 28 2 57 25 0 82 العدد

 %8.54 %54.88 %34.15 %2.44 %69.51 %30.49 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 82 المجموع الكلي

 تخصص علوم السم  والنطق

 14 38 34 11 86 11 16 81 العدد

 %14.43 %39.18 %35.05 %11.34 %88.66 %11.34 %16.49 %83.51 النسبة المئوية

 97 المجموع الكلي

 تخصص العالج الوظيفي

 9 30 29 13 67 14 0 81 العدد

 %11.11 %37.04 %35.80 %16.05 %82.72 %17.28 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 81 المجموع الكلي

 تخصص العالج الطبيعي )الفيزيائي(

 16 78 74 31 136 63 0 199 العدد

 %8.04 %39.20 %37.19 %15.58 %68.34 %31.66 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 199 المجموع الكلي

 تخصص تكنولوجيا األشعة

 13 57 61 19 96 54 0 150 العدد

 %8.67 %38.00 %40.67 %12.67 %64.00 %36.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 150 المجموع الكلي
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تخصص التحاليل الطبية )المختبرات 
 ية(الطب

 66 256 312 222 734 122 81 775 العدد

 %7.71 %29.91 %36.45 %25.93 %85.75 %14.25 %9.46 %90.54 النسبة المئوية

 856 المجموع الكلي

 تخصص اإلسعا  والطوارئ

 0 1 3 1 1 4 0 5 العدد

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

 5 ع الكليالمجمو

 تخصص علم البصريات

 14 19 20 5 41 17 19 39 العدد

 %24.14 %32.76 %34.48 %8.62 %70.69 %29.31 %32.76 %67.24 النسبة المئوية

 58 المجموع الكلي

 الطب والجراحة البيطرية

 1 16 17 10 16 28 0 44 العدد

 %2.27 %36.36 %38.64 %22.73 %36.36 %63.64 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 44 المجموع الكلي

تخصص األطرا  االصطناعية 
 واألجهزة المساندة

 0 4 4 6 8 6 0 14 العدد

 %0.00 %28.57 %28.57 %42.86 %57.14 %42.86 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 14 المجموع الكلي

 تخصص علوم طب االسنان المساندة

 1 9 5 0 14 1 0 15 العدد

 %6.67 %60.00 %33.33 %0.00 %93.33 %6.67 %0.00 %100.00 المئوية النسبة

 15 المجموع الكلي
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 تخصص القبالة

 2 5 3 2 12 0 0 12 العدد

 %16.67 %41.67 %25.00 %16.67 %100.00 %0.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 12 المجموع الكلي

 تخصص األحياء الد يقة

 0 7 19 28 52 2 0 54 العدد

 %0.00 %12.96 %35.19 %51.85 %96.30 %3.70 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 54 المجموع الكلي

 تخصص اإلدارة والسياسات الصحية

 3 12 6 2 21 2 0 23 العدد

 %13.04 %52.17 %26.09 %8.70 %91.30 %8.70 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 23 المجموع الكلي

 ألسنانتخصص طب وجراحة ا

 35 184 109 156 352 132 0 484 العدد

 %7.23 %38.02 %22.52 %32.23 %72.73 %27.27 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 484 المجموع الكلي
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 العلوم الطبية والعلوم الطبية المساندة عائلة النسبة العامة لإلجابات الصحيحة لتخصصات 

 الطدددددب والجراحدددددة البيطريدددددةتخصدددددص %( فدددددي 60.57و) ،األحيددددداء الد يقدددددة %( فدددددي تخصدددددص33.86 (تراوحدددددت مدددددا بدددددين بدددددات الصدددددحيحةأظهدددددرت نتدددددائ  الطلبدددددة أن نسدددددب اإلجا

 .(11كما هو مبين في الجدول ر م )

 العلوم الطتيح والعلوم الطتيح املطاندجعائلح (: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ 11الجدول رقم)

 التخصص

 حةنسبة اإلجابات الصحي

 النسبة العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي

/  األساسية المرحلة)  الطب تخصص
Basic ) 

44.42% 44.42% ___ 45.49% 43.43% 37.78% 40.99% 46.87% 56.51% 

 %52.36 %49.70 %40.61 %34.43 %45.37 %40.68 %38.91 %46.42 %44.01 التمري  تخصص

 %65.94 %61.19 %52.95 %44.39 %55.84 %49.93 %51.58 %58.50 %53.99 تخصص الصيدلة

   %67.20 %59.83 %54.82 %46.56 %57.58 %58.15 ___ %57.88 %57.88 تخصص دكتور صيدلة

    %49.08 %37.64 %39.33 %46.95 %42.31 ___ %45.54 %45.54 تخصص تكنولوجيا صناعة األسنان

 %63.81 %56.83 %53.80 %47.88 %56.63 %48.99 %50.83 %56.73 %55.76 تخصص علوم السم  والنطق

 %51.24 %53.89 %44.12 %44.01 %48.55 %48.33 ___ %48.52 %48.52 تخصص العالج الوظيفي
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 %53.76 %50.90 %45.23 %35.09 %48.05 %43.54 ___ %46.57 %46.57 تخصص العالج الطبيعي )الفيزيائي(

 %61.37 %47.78 %43.60 %36.93 %44.87 %47.69 ___ %45.89 %45.89 تخصص تكنولوجيا األشعة

تخصص التحاليل الطبية )المختبرات 
 الطبية(

43.69% 43.75% 43.47% 41.27% 44.13% 36.64% 42.05% 49.43% 53.25% 

 ____ %60.00 %45.19 %57.78 %55.56 %49.44 ___ %50.67 %50.67 تخصص اإلسعا  والطوارئ

 %65.82 %58.67 %47.44 %49.33 %55.97 %55.10 %54.40 %56.36 %55.72 تخصص علم البصريات

 %77.78 %68.06 %60.13 %47.54 %60.17 %60.79 ___ %60.57 %60.57 تخصص الطب والجراحة البيطرية

تخصص األطرا  االصطناعية 
 واألجهزة المساندة

50.63% 50.63% ___ 55.19% 47.22% 41.11% 59.44% 56.11% ____ 

 %77.27 %59.25 %52.70 ____ %56.91 %77.27 ___ %58.26 %58.26 تخصص علوم طب االسنان المساندة

 %70.00 %59.11 %54.14 %35.56 %55.76 ___ ___ %55.76 %55.76 تخصص القبالة

 ____ %45.40 %37.19 %28.70 %5ال34.0 %28.89 ___ %33.86 %33.86 تخصص األحياء الد يقة

 %48.51 %48.51 %44.98 %30.00 %46.01 %45.56 ___ %45.97 %45.97 تخصص اإلدارة والسياسات الصحية

 %62.13 %55.87 %53.70 %54.98 %55.88 %54.67 ___ %55.56 %55.56 طب وجراحة األسنان
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 العلوم اإلدارية واألعمال  عائلة تخصصات .6

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

إذ بلا أعل  عددد مدن الطلبدة  ،طالباً وطالبة( 7360) ة واألعمالالعلوم اإلداري عائلة بتخصصاتعدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستو  الد يق الخاص (12) الجدول ر ميبين 

%( للجامعات الخاصة، وبلا أ دل عددد مدن الطلبدة المتقددمين فدي 56.21وبنسبة مئوية )%( للجامعات الرسمية 43.79طالباً وطالبًة وبنسبة مئوية)( 1619) إدارة األعمال المتقدمين في تخصص

 %( للجامعات الخاصة.100ب وبنسبة مئوية )الط (7) إدارة الموارد البشرية تخصص

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

 العلوم اإلداريح واألعامل  عائلح املطذوى الدقيق/ لذخصصاخ

 توزي  الطلبة التخصص

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

تخصص اال تصاد 
وا تصاد المال 
 واألعمال

 16 61 111 144 233 99 9 323 العدد

 %4.82 %18.37 %33.43 43.37% 70.18% 29.82% 2.71% 97.29% النسبة المئوية

 332 المجموع الكلي

 تخصص التسويق

 24 69 152 221 173 293 256 210 العدد

 %5.15 %14.81 %32.62 %47.42 37.12% 62.88% 54.94% 45.06% بة المئويةالنس

 466 المجموع الكلي

تخصص إدارة 
 األعمال

 149 407 536 527 898 721 910 709 العدد

 %9.20 %25.14 %33.11 %32.55 55.47% 44.53% 56.21% 43.79% النسبة المئوية

 1619 المجموع الكلي
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 تخصص المحاسبة

 289 581 801 677 1009 1339 1190 1158 دالعد

 %12.31 %24.74 %34.11 %28.83 42.97% 57.03% 50.68% 49.32% النسبة المئوية

 2348 المجموع الكلي

تخصص نظم  
المعلومات 
 المحاسبية

 9 33 86 67 109 86 21 174 العدد

 %4.62 %16.92 %44.10 %34.36 55.90% 44.10% 10.77% 89.23% النسبة المئوية

 195 المجموع الكلي

تخصص اإلدارة 
 العامة 

 2 26 58 101 133 54 6 181 العدد

 %1.07 %13.90 %31.02 %54.01 71.12% 28.88% 3.21% 96.79% النسبة المئوية

 187 المجموع الكلي

تخصص العلوم 
 المالية والمصرفية 

 59 168 254 282 454 309 268 495 العدد

 %7.73 %22.02 %33.29 %36.96 59.50% 40.50% 35.12% 64.88% ويةالنسبة المئ

 763 المجموع الكلي

تخصص نظم 
 المعلومات اإلدارية

 45 113 190 191 271 268 223 316 العدد

 %8.35 %20.96 %35.25 %35.44 50.28% 49.72% 41.37% 58.63% النسبة المئوية

 539 المجموع الكلي

تخصص التخطيط 
 ة المشاري وإدار

 0 14 37 24 51 24 0 75 العدد

 %0.00 %18.67 %49.33 %32.00 68.00% 32.00% 0.00% 100.00% النسبة المئوية

 75 المجموع الكلي
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إدارة الموارد 
 البشرية

 4 1 2 0 2 5 7 0 العدد

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

 7 الكلي المجموع

تخصص نظم 
 معلومات األعمال

 10 30 57 60 101 56 48 109 العدد

 %6.37 %19.11 %36.31 %38.22 64.33% 35.67% 30.57% 69.43% النسبة المئوية

 157 المجموع الكلي

تخصص المحاسبة 
 و انون األعمال

 11 33 64 75 97 86 23 160 العدد

 %6.01 %18.03 %34.97 %40.98 53.01% 46.99% 12.57% 87.43% النسبة المئوية

 183 المجموع الكلي

 تخصص التمويل

 19 60 81 75 150 85 19 216 العدد

 %8.09 %25.53 %34.47 %31.91 63.83% 36.17% 8.09% 91.91% النسبة المئوية

 235 المجموع الكلي

تخصص إدارة 
 المخاطر

 1 16 33 30 47 33 18 62 العدد

 %1.25 %20.00 %41.25 %37.50 58.75% 41.25% 22.50% 77.50% يةالنسبة المئو

 80 المجموع الكلي

تخصص إدارة 
المكاتب 
 والمعلومات

 1 1 2 6 5 5 0 10 العدد

 %10.00 %10.00 %20.00 %60.00 50.00% 50.00% 0.00% 100.00% النسبة المئوية

 10 المجموع الكلي

إدارة الشحن 
 والتخليص

 0 3 10 13 1 25 0 26 العدد

 %0.00 %11.54 %38.46 %50.00 3.85% 96.15% 0.00% 100.00% النسبة المئوية

 26 المجموع الكلي
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تخصص العلوم 
 اللوجستية

 20 0 0 1 8 13 0 21 العدد

 %95.24 %0.00 %0.00 %4.76 38.10% 61.90% 0.00% 100.00% النسبة المئوية

 21 المجموع الكلي

تخصص إدارة 
 مستشفيات ال

 1 3 6 5 6 9 15 0 العدد

 %6.67 %20.00 %40.00 %33.33 40.00% 60.00% 100.00% 0.00% النسبة المئوية

 15 المجموع الكلي

تخصص األعمال 
والتجارة 
 اإللكترونية

 6 7 11 35 24 35 59 0 العدد

 %10.17 %11.86 %18.64 %59.32 40.68% 59.32% 100.00% 0.00% النسبة المئوية

 59 المجموع الكلي

تخصص إدارة نظم 
 وشبكات األعمال

 2 0 4 0 1 5 6 0 العدد

 %33.33 ------ %66.67 %0.00 16.67% 83.33% 100.00% 0.00% النسبة المئوية

 6 المجموع الكلي

 التسويق تخصص
 اإللكتروني

 14 9 9 5 30 7 37 0 العدد

 %37.84 %24.32 %24.32 %13.51 81.08% 18.92% 100.00% 0.00% النسبة المئوية

 37 المجموع الكلي
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 العلوم اإلدارية واألعمال  عائلة النسبة العامة لإلجابات الصحيحة لتخصصات 

 ل والتجددارة اإللكترونيددةاألعمددا تخصددص%( فددي 70.21و) ، إدارة المددوارد البشددرية %( فددي تخصددص35.56 (تراوحددت مددا بددين أظهددرت نتددائ  الطلبددة أن نسددب اإلجابددات الصددحيحةأظهددرت 

 .(13كما هو مبين في الجدول ر م )

 العلوم اإلداريح واألعامل عائلح (: نطث االجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ13الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 النسبة العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي

تخصص اال تصاد وا تصاد المال 
 واألعمال

48.24% %48.43 %41.54 %50.37 %47.34 44.24% 49.10% 53.69% 57.78% 

 %55.11 %54.56 %47.07 %41.92 47.95% 45.06% 44.68% 47.92% %46.14 تخصص التسويق

 %56.95 %52.29 %49.14 %44.41 50.07% 47.92% 48.28% 50.18% %49.09 تخصص إدارة األعمال

 %51.28 %42.38 %37.14 %33.71 38.06% 40.04% 40.28% 38.06% %39.19 تخصص المحاسبة

 %50.37 %47.64 %42.06 %38.94 41.94% 42.80% 41.74% 42.39% %42.32 تخصص نظم المعلومات المحاسبية

 %53.33 %48.33 %43.69 %39.96 43.05% 40.89% 32.96% 42.74% %42.42 تخصص اإلدارة العامة

 %52.29 %44.94 %39.78 %36.62 40.04% 41.64% 41.30% 40.35% %40.68 تخصص العلوم المالية والمصرفية

 %58.02 %50.46 %45.21 %40.80 47.01% 44.58% 46.28% 45.47% %45.80 تخصص نظم المعلومات اإلدارية
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 ــــــــــ %45.31 %40.24 %36.89 40.24% 39.85% ــــــــــ %40.11 %40.11 تخصص التخطيط وإدارة المشاري 

 %33.89 %55.56 %28.89 ــــــــــ 46.67% 31.11% %35.56 ــــــــــ %35.56 تخصص إدارة الموارد البشرية

تخصص نظم معلومات األعمال / 
 باللغة اإلنجليزية

51.93% %47.99 %61.02 %54.01 %50.79 47.83% 49.23% 59.13% 70.69% 

 %63.84 %53.17 %50.85 %46.48 46.71% 54.50% 40.49% 51.70% %50.35 تخصص المحاسبة و انون األعمال

 %55.33 %48.74 %42.86 %38.24 43.57% 44.42% 42.12% 44.03% %43.88 تخصص التمويل

 %75.56 %52.22 %39.86 %41.13 43.20% 43.36% 64.05% 37.63% %43.27 تخصص إدارة المخاطر

 %56.67 %60.00 %53.33 %40.00 50.00% 42.67% ــــــــــ %46.33 %46.33 تخصص إدارة المكاتب والمعلومات

 ــــــــــ %47.41 %36.67 %35.38 46.67% 36.89% ــــــــــ %37.26 %37.26 تخصص إدارة الشحن والتخليص

 %44.10 ــــــــــ ــــــــــ %31.11 39.83% 45.72% ــــــــــ %43.48 %43.48 تخصص العلوم اللوجستية

 %71.11 %62.22 %56.30 %31.11 59.63% 43.70% %50.07 ــــــــــ %50.07 تخصص إدارة المستشفيات

تخصص األعمال والتجارة 
 اإللكترونية

 %78.52 %77.39 %68.89 %67.77 68.03% 71.71% %70.21 ــــــــــ 70.21%

 %57.78 ــــــــــ %32.78 ــــــــــ 26.67% 44.00% %41.11 ــــــــــ %41.11 األعمال تخصص إدارة نظم وشبكات

 %51.59 %54.81 %44.94 %46.22 49.11% 53.97% %50.03 ــــــــــ %50.03 تخصص التسويق اإللكتروني
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 القانون تخصصات عائلة .7

 نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(. ية وفقاً  للمتغير اتالقانون والنسب المئو ات عائلةأعداد الطلبة المتقدمين لتخصص( 

( طالباً 1159إذ بلا عدد الطلبة المتقدمين ) ،طالباً وطالبة( 1159) القانون عائلة عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستو  الد يق الخاص بتخصصات(14) الجدول ر ميبين 

 .للجامعات الخاصة %(46.33)و%( للجامعات الرسمية 53.67) مئويةسبة نب وطالبةً 

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

 القانون اخ عائلحاملطذوى الدقيق/دخصص

 توزي  الطلبة التخصص

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 القانون

 156 337 381 285 601 558 537 622 العدد

 %13.46 %29.08 %32.87 %24.59 %51.86 %48.14 %46.33 %53.67 النسبة المئوية

 1159 المجموع الكلي
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 القانون ات عائلةالنسبة العامة لإلجابات الصحيحة لتخصص 

 %( للجامعدددددات الخاصدددددة43.52%( للجامعدددددات الرسدددددمية، و)45.94%( بنسدددددبة مئويدددددة )45.15فدددددي تخصدددددص القدددددانون )الطلبدددددة أن نسدددددب اإلجابدددددات الصدددددحيحة   نتدددددائ أظهدددددرت 

 (.15كما هو مبين في الجدول ر م ) 

 القانون اخ عائلح(: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصص15الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 نسبة العامةال

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي

 %53.28 %46.05 %43.58 %41.78 %46.97 %43.61 %43.52 %46.94 %45.15 القانون
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 األساسية والطبيعية العلوم عائلة تخصصات .8

 نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(. والنسب المئوية وفقاً  للمتغيرات الطبيعيةو العلوم األساسية ائلةع أعداد الطلبة المتقدمين لتخصصات( 

، إذ بلدا أعلد  عددد مدن وطالبدًة طالبداً  (2279األساسدية والطبيعيدة ) العلدوم عائلدة بتخصصداتعدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستو  الدد يق الخداص (16) الجدول ر ميبين 

، وبلدا أ دل عددد مدن الطلبدة المتقددمين فدي تخصدص للجامعدات الخاصدة %(23.79)و للجامعات الرسمية %(76.21مئوية )( طالباً وطالبًة بنسبة 643الطلبة المتقدمين في تخصص الرياضيات)

 للجامعات الرسمية. %(100 مئوية )بنسبة  اً وطالبةً ( طالب12)اإلحصاء 

 (:النطث املئويح ألعداد الطلتح الذين دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح16الجدول رقم )

 والطتيعيح العلوم األضاضيحعائلح املطذوى الدقيق/ دخصصاخ 

 التخصص
توزي  
 الطلبة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 تخصص الرياضيات

 68 128 208 239 378 265 153 490 العدد

النسبة 
 المئوية

76.21% 23.79% 41.21% 58.79% 37.17% 32.35% 19.91% 10.58% 

المجموع 
 الكلي

643 

 تخصص الفيزياء

 19 43 109 107 164 114 14 264 العدد

النسبة 
 المئوية

94.96% 5.04% 41.01% 58.99% 38.49% 39.21% 15.47% 6.83% 

المجموع 
 الكلي

278 
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 تخصص الفيزياء الطبية )الحيوية(

 2 2 10 14 27 1 0 28 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 3.57% 96.43% 50% 35.71% 7.14% 7.14% 

المجموع 
 الكلي

28 

 تخصص الكيمياء

 20 131 223 259 407 226 69 564 العدد

النسبة 
 المئوية

89.10% 10.90% 35.70% 64.30% 40.92% 35.23% 20.70% 3.16% 

المجموع 
 الكلي

633 

 تخصص اإلحصاء

 0 3 1 8 10 2 0 12 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 16.67% 83.33% 66.67% 8.33% 24.63% 0.00% 

المجموع 
 الكلي

12 

 تخصص علوم األر  والبيئة

 1 26 42 56 77 48 0 125 العدد

النسبة 
 ئويةالم

100.00% 0.00% 38.40% 61.60% 44.80% 33.60% 20.80% 0.80% 

المجموع 
 الكلي

125 

 تخصص األحياء

 11 67 123 125 263 63 6 320 العدد

النسبة 
 المئوية

98.16% 1.84% 19.33% 80.67% 38.57% 37.68% 20.53% 3.37% 

المجموع 
 الكلي

326 
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 تخصص التكنولوجيا الحيوية

 7 39 71 41 142 16 29 129 العدد

النسبة 
 المئوية

81.65% 18.35% 10.13% 89.87% 25.95% 44.94% 24.68% 4.43% 

المجموع 
 الكلي

158 

 تخصص نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

 1 6 13 16 9 27 0 36 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 75.00% 25.00% 44.44% 36.11% 16.67% 2.78% 

المجموع 
 الكلي

36 

 تخصص تكنولوجيا النقل البحري

 1 6 10 9 1 25 0 26 العدد

النسبة 
 المئوية

100.00% 0.00% 96.15% 3.85% 34.62% 38.46% 23.08% 3.85% 

المجموع 
 الكلي

26 

 البديلة الطا ة تكنولوجيا تخصص

 3 5 3 3 2 12 14 0 العدد

النسبة 
 المئوية

0.00% 100.00% 85.71% 14.29% 21.43% 21.43% 35.71% 21.43% 

المجموع 
 الكلي

14 
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 األساسية والطبيعية العلوم عائلة إلجابات الصحيحة لتخصصاتالنسبة العامة ل 

  الحيويدددددة(تخصدددددص الفيزيددددداء الطبيدددددة )تخصدددددص %( فدددددي 55.84، و)الفيزيددددداء %( فدددددي تخصدددددص30.70) تراوحدددددت مدددددا بدددددينإلجابدددددات الصدددددحيحة نسدددددب الطلبدددددة أن انتدددددائ  أظهدددددرت 
 . (17كما هو مبين في الجدول ر م )

 

 الطتيعيح و العلوم األضاضيح عائلح (: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ17الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 النسبة العامة
 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جداً  جيد جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي

 %43.45 %38.62 %33.67 %29.61 %33.79 %34.68 %33.49 34.37% %34.16 تخصص الرياضيات

 %34.16 %33.16 %30.74 %29.05 %30.33 31.38% %30.99 30.68% %30.70 تخصص الفيزياء

تخصص الفيزياء الطبية 
 )الحيوية(

55.84% 55.84% ___ 64.44% 55.52% 50.00% 59.91% 58.89% 73.33% 

 %49.94 %44.30 %37.82 %33.32 37.53% 38.03% %34.51 %38.10 %37.71 تخصص الكيمياء

 ___ %30.08 %37.78 %31.94 %31.47 34.44% ___ %31.97 %31.97 تخصص اإلحصاء

 %53.33 %70.43 %59.00 %44.73 %60.07 %46.73 ___ %54.95 %54.95 تخصص علوم األر  والبيئة

 %66.44 %58.63 %51.98 %43.94 %51.98 %45.30 %52.51 %50.65 %50.69 تخصص األحياء

 %71.11 %59.10 %50.00 %38.86 %50.23 %50.76 51.46% 50.03% %50.29 تخصص التكنولوجيا الحيوية

تخصص نظم المعلومات 
 الجغرافية واالستشعار عن بعد

51.70% 51.70% ___ 49.92% 57.04% 42.26% 53.33% 67.41% 86.67% 

تخصص تكنولوجيا النقل 
 البحري

46.61% 46.61% ___ 47.05% 35.56% 36.79% 46.64% 56.13% 77.78% 

تخصص تكنولوجيا الطا ة 
 البديلة

45.56% ___ 45.56% 45.56% 46.85% 34.07% 45.93% 48.44% 51.85% 
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 االجتماعية   عائلة العلوم تخصصات .9

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

لطلبددة أعلد  عددد مدن ا إذ بلدا طالبدداً وطالبدًة، (221) االجتماعيدة عائلدة العلدوم بتخصصداتعددد الطلبدة الددذين تقددموا المتحدان الكفداءة الجامعيدة المسدتو  الددد يق الخداص (18) ر دم الجددول يبدين

( 11) دراسدات فدي التنميدة )التنميدة( ، وبلا  أ ل عدد من الطلبة المتقدمين في تخصصللجامعات الرسمية %(100مئوية )بنسبة ( طالباً وطالبًة 137) الخدمة االجتماعية المتقدمين في تخصص

 ( للجامعات الخاصة.%100) مئويةوطالبًة بنسبة  طالباً 

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

 االجذامعيحعائلح العلوم دخصصاخ  املطذوى الدقيق/

 توزي  الطلبة التخصص

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جدا جيد جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 تخصص الخدمة االجتماعية

 11 61 39 26 128 9 0 137 العدد

 %8.03 %44.53 %28.47 %18.98 %93.43 %6.57 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 137 المجموع الكلي

 تخصص علم االجتماع

 2 23 19 11 44 11 0 55 العدد

 %3.64 %41.82 %34.55 %20 %80.00 %20.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 55 المجموع الكلي

 تخصص الجريمة واالنحرا 

 1 5 5 7 10 8 0 18 العدد

 %5.56 %27.78 %27.78 %38.89 %55.56 %44.44 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 18 المجموع الكلي
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 تخصص دراسات في التنمية )التنمية(

 0 3 4 4 5 6 11 0 العدد

 %0 %27.27 %36.36 %36.36 %45.45 %54.55 %100.00 %0.00 النسبة المئوية

 11 المجموع الكلي

 

 االجتماعية  عائلة العلوم النسبة العامة لإلجابات الصحيحة  لتخصصات 

 تخصددددص الجريمددددة واالنحددددرا %( فددددي 59.35)و، تخصددددص دراسددددات فددددي التنميددددة )التنميددددة(( فددددي %44.99(إلجابددددات الصددددحيحة تراوحددددت مددددا بددددين نسددددب الطلبددددة أن نتددددائ  اأظهددددرت 

 (. 19 م )كما هو مبين في الجدول ر

 االجذامعيح عائلح العلوم (:نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ19الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 النسبة العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جداً  جيد جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي

 %56.12 %53.41 %48.84 %44.41 %51.18 %42.13 ____ %50.65 %50.65 تخصص الخدمة االجتماعية

 %60.92 %57.52 %47.05 %36.08 %51.94 %42.17 ____ %49.67 %49.67 تخصص علم االجتماع

 %76.74 %60.27 %60.36 %55.59 %59.14 %59.61 ____ %59.35 %59.35 تخصص الجريمة واالنحرا 

 ____ %48.85 %47.19 %40.00 46.15 %44.03 %44.99 ____ %44.99 تخصص دراسات في التنمية )التنمية(
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 اآلداب  عائلة  تخصصات .10

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

إذ بلدا  أعلد  عددد مدن الطلبدة المتقددمين فدي  ،طالبداً وطالبدة( 1779) اآلداب عائلدة بتخصصاتلكفاءة الجامعية المستو  الد يق الخاص عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان ا(20الجدول ر م )بين ي

( 7)الفلسدفة المتقددمين فدي تخصدص  لطلبدةوبلا  أ ل عدد من ا للجامعات الخاصة، %(30.41)وللجامعات الرسمية  %(69.59مئوية )بنسبة ( طالباً وطالبًة 911) اللغة العربية وادابها تخصص

 ( للجامعات الرسمية.%100مئوية )ب بنسبة الط

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

 اآلداب عائلح املطذوى الدقيق/ دخصصاخ

 توزي  الطلبة التخصص

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 اللغة العربية وادابها

 155 295 292 169 728 183 277 634 العدد

 %17.01 %32.38 %32.05 %18.55 79.91% 20.09% 30.41% 69.59% النسبة المئوية

 911 المجموع الكلي

 التاريخ

 25 50 38 49 76 86 10 152 العدد

 %15.43 %30.86 %23.46 %30.25 46.91% 53.09% 6.17% 93.83% المئوية النسبة

 162 المجموع الكلي

 الجغرافيا

 28 95 104 109 207 129 24 312 العدد

 %8.33 %28.27 %30.95 %32.44 61.61% 38.39% 7.14% 92.86% النسبة المئوية

 336 المجموع الكلي
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 الفلسفة

 0 3 3 1 7 0 0 7 العدد

 %0.00 %42.86 %42.86 %14.29 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% نسبة المئويةال

 7 المجموع الكلي

 إدارة المكتبات والمعلومات

 6 49 70 37 151 11 14 148 العدد

 %3.70 %30.25 %43.21 %22.84 93.21% 6.79% 8.64% 91.36% النسبة المئوية

 162 المجموع الكلي

 العلوم السياسية

 25 51 45 47 92 76 8 160 العدد

 %14.88 %30.36 %26.79 %27.98 54.76% 45.24% 4.76% 95.24% النسبة المئوية

 168 المجموع الكلي

 العال ات الدولية والدراسات االستراتيجية

 1 8 18 6 21 12 0 33 العدد

 %3.03 %24.24 %54.55 %18.18 63.64% 36.36% 0.00% 100.00% النسبة المئوية

 33 المجموع الكلي
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  اآلداب عائلة لإلجابات الصحيحة لتخصصاتالنسبة العامة 

كمدا هدو  اللغدة العربيدة وادابهدافدي تخصدص  %(51.52، و ) والدراسدات االسدتراتيجية  العال دات الدوليدة %( فدي تخصدص72.65 (النتائ  أن نسب اإلجابات الصحيحة تراوحت ما بين أظهرت 

 (.21م )مبين في الجدول ر 

 اآلداب عائلح (: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ21الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 النسبة العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي

 %62.62 %54.57 %47.90 %42.23 51.24% 52.63% 53.47% 50.66% %51.52 اللغة العربية وادابها

 %74.76 %68.52 %63.85 %58.07 61.14% 68.87% 74.44% 64.63% %65.24 التاريخ

 %63.28 %58.48 %50.61 %49.12 53.59% 53.13% 72.22% 51.96% %53.41 الجغرافيا

 ــــــــــ %62.96 %59.26 %31.11 56.83% ــــــــــ ــــــــــ 56.83% %56.83 الفلسفة

 %69.52 %63.02 %59.49 %52.80 59.45% 58.70% 66.51% 58.73% %59.40 إدارة المكتبات والمعلومات

 %62.54 %60.31 %57.72 %51.99 59.37% 55.50% 67.22% 57.14% %57.62 العلوم السياسية

 %91.11 %76.97 %72.96 %62.96 73.89% 70.50% ــــــــــ 72.65% %72.65 العال ات الدولية والدراسات االستراتيجية
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 الشريعة   عائلة تخصصات .11

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

لطلبدة المتقددمين فدي إذ بلا  أعلد  عددد مدن ا ،طالباً وطالبة( 1506) الشريعةعائلة بتخصصات المستو  الد يق الخاص  عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية(22) ر م يبين الجدول

ي تخصدص وبلدا أ دل عددد مدن الطلبدة المتقددمين فد ،للجامعدات الخاصدة %(41.00)بنسدبة مئويدة وللجامعدات الرسدمية ( %59.00)ويدة بنسدبة مئ( طالبداً وطالبدًة 578صدوله )تخصص الفقة وأ

 .الخاصةللجامعات  %(100.00)مئوية بنسبة  طالب واحد( 1)الشريعة والقانون 

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

 الرشيعح عائلح املطذوى الدقيق/ دخصصاخ

 توزي  الطلبة التخصص
راكميالمعدل الت النوع االجتماعي نوع الجامعة  

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 أصول الدين

 81 113 91 77 198 164 114 248 العدد

 %22.38 %31.22 %25.14 %21.27 %54.70 %45.30 %31.49 %68.51 المئوية النسبة

 362 الكلي المجموع

اال تصاد 
والمصار  
 االسالمية

 23 45 46 45 116 43 0 159 العدد

 %14.47 %28.30 %28.93 %28.30 %72.96 %27.04 %0.00 %100.00 المئوية النسبة

 159 الكلي المجموع

االمامة والوعظ 
 واالرشاد

 3 14 22 5 19 25 0 44 العدد

 %6.82 %31.82 %50.00 %11.36 %43.18 %56.82 %0.00 %100.00 المئوية النسبة

 44 الكلي المجموع

الدراسات 
ية / االسالم

 التربية االسالمية

 17 28 16 5 52 14 0 66 العدد

 %25.76 %42.42 %24.24 %7.58 %78.79 %21.21 %0.00 %100.00 المئوية النسبة

 66 الكلي المجموع
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الدراسات 
 االسالمية األسرية

 14 12 19 17 55 7 0 62 العدد

 %22.58 %19.35 %30.65 %27.42 %88.71 %11.29 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 62 المجموع الكلي

الدعوة واالعالم 
 االسالمي

 9 17 19 15 43 17 0 60 العدد

 %15.00 %28.33 %31.67 %25.00 %71.67 %28.33 %0.00 %100.00 المئوية النسبة

 60 الكلي المجموع

 الشريعة

 24 26 7 3 39 21 30 30 العدد

 %40.00 %43.33 %11.67 %5.00 %65.00 %35.00 %50.00 %50.00 المئوية النسبة

 60 الكلي المجموع

 الفقه وأصوله

 145 170 143 120 203 375 237 341 العدد

 %25.09 %29.41 %24.74 %20.76 %35.12 %64.88 %41.00 %59.00 المئوية النسبة

 578 الكلي المجموع

المصار  
 االسالمية

 8 29 41 28 84 22 12 94 العدد

مئويةال النسبة  88.68% 11.32% 20.75% 79.25% 26.42% 38.68% 27.36% 7.55% 

 106 الكلي المجموع

 الشريعة والقانون

 0 0 0 1 1 0 1 0 العدد

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

 1 الكلي المجموع

القراءات 
والدراسات 
 القرانية

 5 2 1 0 5 3 8 0 العدد

 %62.50 %25.00 %12.50 %0.00 %62.50 %37.50 %100.00 %0.00 المئوية النسبة

 8 الكلي المجموع
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  الشريعة عائلة تخصصاتلالنسبة العامة لإلجابات الصحيحة 

 القدددددراءات والدراسدددددات القرآنيدددددة ( فدددددي تخصدددددص%78.06)و الشدددددريعة والقدددددانون%( فدددددي تخصدددددص  46.67 (إلجابدددددات الصدددددحيحة تراوحدددددت مدددددا بدددددين ا نسدددددبأظهدددددرت النتدددددائ  أن 

 .(23ر م ) الجدولفي هو مبين كما 

لرشيعحا عائلح  (: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ23الجدول رقم)  

 التخصص

 الصحيحة نسبة اإلجابات

 النسبة العامة

 التراكمي المعدل النوع االجتماعي الجامعة نوع

داً جيد ج جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي  ممتاز 

 %74.63 %69.74 %64.36 %52.05 %66.38 %64.92 %69.83 %63.84 %65.72 أصول الدين

 %80.58 %74.75 %66.59 %62.66 %70.02 %69.27 ----- %69.82 %69.82 اال تصاد والمصار  االسالمية

 %73.33 %65.24 %65.24 %52.89 %55.27 %62.84 ----- %59.58 %59.58 االمامة والوعظ واالرشاد

الدراسات االسالمية / التربية 
 االسالمية

66.52% 66.52% ----- 64.29% 67.12% 61.99% 55.61% 66.83% 73.99% 

 %77.94 %70.19 %59.44 %55.82 %68.11 %53.65 ----- %66.48 %66.48 الدراسات االسالمية األسرية

 %71.11 %61.05 %59.32 %50.22 %62.73 %50.72 ----- %59.32 %59.32 الدعوة واالعالم االسالمي

 %58.52 %53.73 %44.76 %42.54 %51.20 %59.34 %58.65 %49.44 %54.04 الشريعة

 %74.12 %64.32 %57.70 %45.42 %62.42 %60.56 %61.52 %61.00 %61.21 الفقه واصوله

 %80.83 %66.64 %57.68 %47.14 %61.16 %51.21 %48.52 %60.44 %59.09 المصار  اإلسالمية

 ----- ----- ----- %46.67 %46.67 ----- %46.67 ----- %46.67 الشريعة والقانون

 %80.44 %78.89 %64.44 ----- %80.44 %74.07 %78.06 ----- %78.06 القراءات والدراسات القرآنية
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 الصحافة واإلعالم عائلة تخصصات .12

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

إذ بلدا أعلد  عددد مدن الطلبدة  ،طالبداً وطالبدةً  (392) اإلعدالمالصدحافة و عائلدة عددد الطلبدة الدذين تقددموا المتحدان الكفداءة الجامعيدة المسدتو  الدد يق الخداص بتخصصدات(24الجدول ر م ) يظهر

 تخصدص اإلعدالم وتكنولوجيدا االتصدال، وبلا  أ ل عدد مدن الطلبدة المتقددمين فدي ات الرسميةللجامع (%100مئوية )بنسبة ( طالباً وطالبًة 130) تخصص العال ات العامة واإلعالنقدمين في المت

 للجامعات الخاصة. (%100مئوية )بنسبة  وطالبةً  ( طالباً 29)

 اد الطلتح الذين دقدموا المذحان الكفاءج الجامعيح(:النطث املئويح ألعد24الجدول رقم )

 لصحافح واإلعالما عائلح املطذوى الدقيق/ دخصصاخ

 توزي  الطلبة التخصص
 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 تخصص الصحافة

 9 26 14 2 42 9 6 45 العدد

لنسبةا  %17.65 %50.98 %27.45 %3.92 %82.35 %17.65 %11.76 %88.24 المئوية 

 51 الكلي المجموع

تخصص الصحافة 
 واإلعالم

 9 15 13 24 36 25 0 61 العدد

 %14.75 %24.59 %21.31 %39.34 %59.02 %40.98 %0.00 %100.00 المئوية النسبة

 61 الكلي المجموع

تخصص اإلذاعة 
 والتلفزيون

 24 42 37 18 76 45 75 46 العدد

 %19.83 %34.71 %30.58 %14.88 %62.81 %37.19 %61.98 %38.02 المئوية النسبة

 121 الكلي المجموع

تخصص العال ات 
 العامة واإلعالن

 24 37 43 26 89 41 0 130 العدد

 %18.46 %28.46 %33.08 %20.00 %68.46 %31.54 %0.00 %100.00 المئوية النسبة

 130 الكلي المجموع
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تخصص اإلعالم 
وتكنولوجيا 
 االتصال

 3 12 12 2 17 12 29 0 العدد

 %10.34 %41.38 %41.38 %6.90 %58.62 %41.38 %100.00 %0.00 المئوية النسبة

 29 الكلي المجموع

 

  اإلعالم الصحافة و عائلة تخصصاتلالنسبة العامة لإلجابات الصحيحة 

 اإلذاعددددددة والتلفزيددددددون %( فددددددي تخصددددددص61.75)،والعال ددددددات العامددددددة واإلعددددددالن تخصددددددصفددددددي  (%46.83)إلجابددددددات الصددددددحيحة تراوحددددددت مددددددا بددددددين ب انسددددددالنتددددددائ  أن  أظهددددددرت

 (.25كما هو مبين في الجدول ر م )

 

 

 

 الصحافح واإلعالم عائلح (: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ25الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 ة العامةالنسب

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي

 %57.68 %56.51 %52.30 %42.39 %54.71 %56.53 %62.86 %53.95 %55.04 تخصص الصحافة

 %56.30 %52.67 %50.68 %40.85 %49.20 %46.61 _____ %48.14 %48.14 تخصص الصحافة واإلعالم

 %67.35 %63.88 %59.36 %54.07 %61.23 %62.62 %61.86 %61.54 %61.75 تخصص اإلذاعة والتلفزيون

تخصص العال ات العامة 
 واإلعالن

46.83% 46.83% _____ 47.72% 46.42% 45.98% 45.99% 45.46% 51.34% 

تخصص اإلعالم وتكنولوجيا 
 االتصال

47.99% _____ 47.99% 43.60% 51.13% 45.56% 44.80% 52.64% 44.03% 
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 الرياضية عائلة العلوم تخصصات .13

 المعدل التراكمي(. )نوع الجامعة، النوع االجتماعي، والنسب المئوية وفقاً  للمتغيرات عائلة العلوم الرياضيةخصصات تأعداد الطلبة المتقدمين ل 

، إذ بلدا  أعلد  عددد مدن الطلبدة  طالبداً وطالبدة( 619) الرياضدية عائلدة العلدوم بتخصصداتلجامعيدة المسدتو  الدد يق الخداص عددد الطلبدة الدذين تقددموا المتحدان الكفداءة ا (26) ر م يبين الجدول

( طالبداً 65) ياضديالتأهيدل الر ، وبلدا أ دل عددد مدن الطلبدة المتقددمين فدي تخصدصللجامعدات الرسدمية (%100.00)مئويدة بنسدبة ( طالباً وطالبدًة 470) التربية الرياضية المتقدمين في تخصص

 للجامعات الرسمية. (%100.00)مئوية بنسبة  وطالبةً 

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

عائلح العلوم الزياضيح املطذوى الدقيق/ دخصصاخ  

 توزي  الطلبة التخصص

 يالمعدل التراكم النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 تخصص التربية الرياضية

 36 170 178 86 193 277 0 470 العدد

 %7.66 %36.17 %37.87 %18.30 %41.06 %58.94 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 470 المجموع الكلي

 تخصص التأهيل الرياضي

 2 20 25 18 33 32 0 65 العدد

 %3.08 %30.77 %38.46 %27.69 %50.77 %49.23 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 65 المجموع الكلي

تخصص اإلدارة والتدريب 
 الرياضي

 0 10 31 43 31 53 0 84 العدد

 %0 %11.90 %36.90 %51.19 %36.90 %63.10 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 84 المجموع الكلي
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 عائلة العلوم الرياضية تخصصاتلبات الصحيحة النسبة العامة لإلجا   

 .(27كما هو مبين في الجدول ر م ) التأهيل الرياضي في تخصص %(63.03)و،  التربية الرياضية %( في تخصص49.52إلجابات الصحيحة تراوحت ما بين )ا نسبأظهرت النتائ  أن 

 (: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ الزياضح27الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 النسبة العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي

 %55.23 %52.57 %49.09 %41.95 %56.14 %57.64 _____ %49.52 %49.52 تخصص التربية الرياضية

 %66.67 %64.00 %65.48 %58.12 %63.50 %62.54 _____ %63.03 %63.03 تخصص التأهيل الرياضي

 _____ %63.33 %56.51 %56.04 %50.26 %49.00 _____ %57.08 %57.08 تخصص اإلدارة والتدريب الرياضي
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 اآلثار والسياحةعائلة تخصصات  .14

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

بدة المتقددمين إذ بلا أعلد  عددد مدن الطل طالباً وطالبة( 351) اآلثار والسياحة عائلة (عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستو  الد يق الخاص بتخصصات28الجدول ر م ) يبين

 %( للجامعددات الخاصددة، وبلددا  أ ددل عدددد مددن الطلبددة المتقدددمين34.23%( للجامعددات الرسددمية و)65.77( طالبدداً وطالبددًة بنسددبة مئويددة )111) اإلدارة السددياحية / باللغددة العربيددة فددي تخصددص

 رسمية. %( للجامعات ال100( طالباً وطالبًة بنسبة مئوية )5) اآلثار عل  المحافظة علم في تخصص

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

 والطياحح األثار عائلح املطذوى الدقيق/ دخصصاخ

 توزي  الطلبة التخصص
 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 خصص اآلثار والسياحةت

 2 2 1 4 3 6 0 9 العدد

 %22.22 %22.22 %11.11 %44.44 %33.33 %66.67 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 9 المجموع الكلي

 تخصص األنثربولوجيا الثقافية والعضوية

 1 6 10 6 20 3 0 23 العدد

 %4.35 %26.09 %43.48 %26.09 %86.96 %13.04 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 23 المجموع الكلي

 تخصص اإلدارة الفند ية

 30 12 26 21 22 67 28 61 العدد

 %33.71 %13.48 %29.21 %23.60 %24.72 %75.28 %31.46 %68.54 النسبة المئوية

 89 المجموع الكلي
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 تخصص اإلدارة السياحية / باللغة العربية

 2 37 36 36 53 58 38 73 العدد

 %1.80 %33.33 %32.43 %32.43 %47.75 %52.25 %34.23 %65.77 مئويةالنسبة ال

 111 المجموع الكلي

 تخصص اإلدارة السياحية / باللغة اإلنجليزية

 4 30 24 6 37 27 0 64 العدد

 %6.25 %46.88 %37.50 %9.38 %57.81 %42.19 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 64 المجموع الكلي

صادر التراثية وإدارتها / تخصص صيانة الم
 باللغة العربية

 2 2 4 9 7 10 0 17 العدد

 %11.76 %11.76 %23.53 %52.94 %41.18 %58.82 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 17 المجموع الكلي

تخصص صيانة المصادر التراثية وإدارتها / 
 باللغة اإلنجليزية

 1 4 2 0 5 2 0 7 العدد

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

 7 المجموع الكلي

 تخصص اآلثار

 4 8 4 10 15 11 0 26 العدد

 %15.38 %30.77 %15.38 %38.46 %57.69 %42.31 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 26 المجموع الكلي

 اآلثار عل  المحافظة علم تخصص

 1 2 2 0 5 0 0 5 العدد

 %20.00 %40.00 %40.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %100.00 لنسبة المئويةا

 5 المجموع الكلي
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 اآلثار والسياحة عائلة  لتخصصات النسبة العامة لإلجابات الصحيحة 

 األنثروبولوجيددا الثقافيدددة والعضدددوية ( فدددي تخصدددص%61.63،و) االدارة السدددياحية / باللغدددة اإلنجليزيددة %( فدددي تخصددص36.69تراوحدددت مددا بدددين )النتدددائ  أن نسدددب اإلجابددات الصدددحيحة أظهددرت 

 (.29كما هو مبين في الجدول ر م ) 

 الطياحح واألثار عائلح (: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ29الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 النسبة العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةيرسم

 %53.33 %67.78 %75.56 %55.23 %60.74 %59.54 ____ %59.95 %59.95 اآلثار والسياحة

 %75.56 %64.07 %63.03 %54.71 %63.29 %51.06 ____ %61.63 %61.63 األنثروبولوجيا الثقافية والعضوية

 %55.19 %51.76 %49.57 %44.27 %49.34 %50.90 %54.92 %48.48 %50.51 اإلدارة الفند ية

 %42.22 %46.19 %47.74 %40.31 %46.83 %42.80 %43.48 %45.36 %44.62 االدارة السياحية / باللغة العربية

 %48.33 %39.02 %33.52 %30.00 %37.27 %35.88 ____ %36.69 %36.69 االدارة السياحية / باللغة اإلنجليزية

اثية وإدارتها / صيانة الموارد التر
 باللغة العربية

51.50% 51.50% ____ 45.56% 60.00% 43.21% 55.56% 61.11% 71.11% 

صيانة الموارد التراثية وإدارتها / 
 باللغة االنجليزية

60.95% 60.95% ____ 62.22% 60.44% ____ 55.56% 63.33% 62.22% 

 %75.56 %62.50 %54.44 %44.22 %62.37 %47.88 ____ %56.24 %56.24 اآلثار

 %42.22 %58.89 %45.56 ____ %50.22 ____ ____ %50.22 %50.22 المحافظة عل  اآلثار
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 والبصريات   البصرية الفنون عائلة تخصصات .15

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

إذ بلدا  أعلد  عددد مدن الطلبدة  ،طالبداً وطالبدة)(  والبصدريات البصدرية الفندونعائلة (عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستو  الد يق الخاص بتخصصات 30) ر م الجدوليبين 

، وبلدا  أ دل عددد مدن للجامعدات الخاصدة%(73.68مئوية )بنسبة ( طالباً وطالبًة 266) و%( للجامعات الرسمية 26.32مئوية )بنسبة ( طالباً وطالبًة 95) التصميم الداخلي المتقدمين في تخصص

 .الرسميةللجامعات  %(100.00مئوية )( طالب بــنسبة 2) التمثيل واالخراج الطلبة المتقدمين في تخصص

 والترصياخالفنون الترصيح  عائلح  املطذوى الدقيق/ دخصصاخ/  وا المذحان الكفاءج الجامعيح(:النطث املئويح ألعداد الطلتح الذين دقدم31الجدول رقم )

 توزي  الطلبة التخصص

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 الفنون البصرية

 3 4 1 1 5 4 0 9 العدد

 %33.33 %44.44 %11.11 %11.11 %55.56 %44.44 %0.00 %100.00 ةالنسبة المئوي

 9 المجموع الكلي

 التصميم الجرافيكي

 27 52 38 28 80 65 123 22 العدد

 %18.62 %35.86 %26.21 %19.31 %55.17 %44.83 %84.83 %15.17 النسبة المئوية

 145 المجموع الكلي

 التصميم الداخلي

 48 151 102 60 235 126 266 95 العدد

 %13.30 %41.83 %28.25 %16.62 %65.10 %34.90 %73.68 %26.32 النسبة المئوية

 361 المجموع الكلي

 الوسائط المتعددة

 3 26 15 1 37 8 14 31 العدد

 %6.67 %57.78 %33.33 %2.22 %82.22 %17.78 %31.11 %68.89 النسبة المئوية

 45 المجموع الكلي
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 خراجالتمثيل واال

 0 0 1 1 0 2 0 2 العدد

 %0 %0 %50 %50 %0.00 %100.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 2 المجموع الكلي

 التصميم السينمائي والتلفزيوني

 2 1 1 2 3 3 6 0 العدد

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

 6 المجموع الكلي

  الموسيق

 2 12 7 3 10 14 4 20 العدد

 %8.33 %50.00 %29.17 %12.50 %41.67 %58.33 %16.67 %83.33 النسبة المئوية

 24 المجموع الكلي

 الفنون التشكيلية

 2 16 12 5 24 11 0 35 العدد

 %5.71 %45.71 %34.29 %14.29 %68.57 %31.43 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 35 المجموع الكلي

 الفنون التطبيقية

 0 9 7 2 17 1 0 18 العدد

 %0 %50 %38.89 %11.11 %94.44 %5.56 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 18 المجموع الكلي

 الفنون المسرحية

 0 4 0 1 1 4 0 5 العدد

 %0 %80 %0 %20 %20.00 %80.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 5 المجموع الكلي

 صل البصريالتصميم والتوا

 28 20 13 1 45 17 0 62 العدد

 %45.16 %32.26 %20.97 %1.61 %72.58 %27.42 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

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

 .(31كما هو مبين في الجدول ر م )الموسيق  %( في تخصص 71.30)و ، التمثيل واالخراج %( في تخصص37.78 (إلجابات الصحيحة تراوحت ما بيننسب االنتائ  أن  أظهرت

 والترصياخالفنون الترصيح  عائلح (: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ31الجدول رقم)

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 النسبة العامة

 ل التراكميالمعد النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي

 %50.37 %55.06 %51.11 %46.67 %53.81 %50.00 ___ 52.11% %52.11 الفنون البصرية

 %65.02 %59.55 %61.16 %49.68 %58.05 %57.27 58.31% 54.30% %57.70 التصميم الجرافيكي

 %66.98 %65.35 %60.91 %59.63 %64.09 %62.22 64.05% 61.70% %63.45 التصميم الداخلي

 %71.64 %64.53 %54.60 %53.33 %61.33 %61.94 60.48% 61.88% %61.44 الوسائط المتعددة

 ___ ___ %53.33 %22.22 ___ %37.78 ___ %37.78 %37.78 التمثيل واالخراج

 %48.52 التصميم السينمائي والتلفزيوني
___ 

%48.52 56.30% 40.74% 33.33% 57.78% 57.78% 54.44% 

 %84.44 %75.74 %69.84 %48.15 %71.78 %70.95 75.00% 70.56% %71.30 الموسيق 

 %63.33 %68.38 %53.99 %47.11 %60.67 %58.91 ___ 60.11% %60.11 الفنون التشكيلية

 ___ %52.10 %42.99 %40.00 %46.73 %55.56 ___ 47.22% %47.22 الفنون التطبيقية

 ___ %55.56 ___ %37.78 %60.00 %50.00 ___ 52.00% %52.00 نون المسرحيةالف

 %60.86 %68.89 %65.46 %80.00 %64.09 %66.41 ___ 64.73% %64.73 التصميم والتواصل البصري
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 اللغات  عائلة تخصصات  .16

 المعدل التراكمي(.ع الجامعة، النوع االجتماعي)نو اللغات والنسب المئوية وفقاً  للمتغير ات عائلة أعداد الطلبة المتقدمين لتخصصات ، 

دمين فدي إذ بلدا  أعلد  عددد مدن الطلبدة المتقد، طالبداً وطالبدةً  (2515) اللغدات عائلدة ( عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستو  الد يق الخاص بتخصصات32ر م) الجدوليبين 

تخصدص اللغدة أ دل عددد مدن الطلبدة المتقددمين فدي  %( للجامعات الخاصدة، وبلدا25.03)للجامعات الرسمية و %(74.97مئوية )بنسبة  طالباً وطالبةً  (1514) اللغة اإلنجليزية وآدابها تخصص

 للجامعات الرسمية. (%100) مئويةاً وطالبًة بنسبة ( طالب8) العبرية وآدابها

 المذحان الكفاءج الجامعيح (:النطث املئويح ألعداد الطلتح الذين دقدموا32الجدول رقم )

 اللياخعائلح املطذوى الدقيق/ لذخصصاخ 

 توزي  الطلبة التخصص

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابها

 166 469 525 354 1300 214 379 1135 العدد

 %10.99 %31.06 %34.77 %23.44 %85.87 %14.13 %25.03 %74.97 لنسبة المئويةا

 1514 المجموع الكلي

 تخصص اللغة اإلنجليزية التطبيقية

 18 39 33 15 99 6 0 105 العدد

 %17.14 %37.14 %31.43 %14.29 %94.29 %5.71 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 105 المجموع الكلي

 مةتخصص الترج

 51 120 122 81 324 50 287 87 العدد

 %13.64 %32.09 %32.62 %21.66 %86.63 %13.37 %76.74 %23.26 النسبة المئوية

 374 المجموع الكلي
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 تخصص اللغة الفرنسية وآدابها

 14 42 39 35 124 6 39 91 العدد

 %10.85 %32.56 %30.23 %27.13 %95.38 %4.62 %30.00 %70.00 النسبة المئوية

 130 المجموع الكلي

 تخصص اللغة التركية وآدابها

 3 22 7 10 39 3 0 42 العدد

 %6.98 %51.16 %16.28 %23.26 %92.86 %7.14 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 42 المجموع الكلي

 تخصص اللغة الفارسية وآدابها

 0 3 5 1 8 1 0 9 العدد

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

 9 المجموع الكلي

 تخصص اللغة العبرية وآدابها

 2 1 3 2 6 2 0 8 العدد

 %25.00 %12.50 %37.50 %25.00 %75.00 %25.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 8 المجموع الكلي

 تخصص اللغة األلمانية وآدابها

 15 26 18 13 61 11 0 72 العدد

 %20.83 %36.11 %25.00 %18.06 %84.72 %15.28 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 72 المجموع الكلي

 تخصص اللغة اإلسبانية وآدابها

 13 51 29 26 106 13 0 119 العدد

 %10.92 %42.86 %24.37 %21.85 %89.08 %10.92 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 119 المجموع الكلي
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 الروسية وآدابهاتخصص اللغة 

 0 8 3 4 13 2 0 15 العدد

 %0.00 %53.33 %20.00 %26.67 %86.67 %13.33 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 15 المجموع الكلي

 تخصص اللغة اإليطالية وآدابها

 2 23 17 16 53 5 0 58 العدد

 %3.33 %38.33 %28.33 %26.67 %91.38 %8.62 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 58 المجموع الكلي

 تخصص اللغة الصينية وآدابها

 1 11 18 5 32 3 0 35 العدد

 %2.86 %31.43 %51.43 %14.29 %91.43 %8.57 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 35 المجموع الكلي

 تخصص اللغة الكورية وآدابها

 3 12 8 2 24 1 0 25 العدد

 %12.00 %48.00 %32.00 %8.00 %96.00 %4.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 25 المجموع الكلي

 –انجليزي  –تخصص الترجمة / الماني 
 عربي

 9 0 0 0 4 5 0 9 العدد

 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %44.44 %55.56 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 9 المجموع الكلي
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 لغاتالعائلة لتخصصات  النسبة العامة لإلجابات الصحيحة 

 عربددي –انجليددزي  –تخصددص الترجمددة / المدداني تخصددص فددي  %(76.54، و)وآدابهددا اإليطاليددة اللغددة%( فددي تخصددص 32.92 (النتددائ  أن نسددب اإلجابددات الصددحيحة تراوحددت مددا بددينأظهددرت 

 (. 33كما هو مبين في الجدول ر م )

 اللياخ عائلح (: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ33الجدول رقم)

 النسبة العامة لتخصصا
 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول أنث  ذكر ةخاص ةرسمي

 %56.12 %49.19 %40.84 %35.71 %43.51 %46.29 %44.32 43.67% %43.90 تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابها

 %68.69 %60.64 %48.95 %43.92 %55.60 %61.85 ____ %55.96 %55.96 تخصص اللغة اإلنجليزية التطبيقية

 %59.49 %49.94 %41.23 %38.43 45.75% 47.00% %45.63 46.84% %45.91 تخصص الترجمة

 %67.57 %64.71 %54.32 %57.13 %59.66 %65.19 %62.17 58.93% %59.91 تخصص اللغة الفرنسية وآدابها

 %85.93 %71.31 %62.74 %49.44 %66.70 %52.99 ____ %65.73 %65.73 تخصص اللغة التركية وآدابها

 ____ %69.63 %62.22 %44.44 %65.00 %44.44 ____ %62.72 %62.72 تخصص اللغة الفارسية وآدابها

 %76.67 %71.11 %35.56 %41.11 %53.33 %46.67 ____ %51.67 %51.67 تخصص اللغة العبرية وآدابها

 %52.15 %62.02 %52.47 %47.95 55.85% %50.51 ____ %55.03 %55.03 تخصص اللغة األلمانية وآدابها

 %65.07 %57.61 %52.23 %38.87 %53.50 49.14% ____ %53.02 %53.02 تخصص اللغة اإلسبانية وآدابها

 ____ %59.72 %39.26 %41.11 %51.97 %42.22 ____ %50.67 %50.67 تخصص اللغة الروسية وآدابها

 %45.56 %38.45 %30.33 %26.15 %32.42 %38.22 ____ %32.92 %32.92 ة وآدابهاتخصص اللغة اإليطالي

 %95.56 %70.04 %44.25 %29.33 %52.09 %47.41 ____ %51.68 %51.68 تخصص اللغة الصينية وآدابها

 %92.59 %79.78 %62.22 %35.56 %73.22 %46.67 ____ %72.15 %72.15 تخصص اللغة الكورية وآدابها

 %76.54 ____ ____ ____ %82.22 71.11% ____ %76.54 %76.54 عربي –انجليزي  –لترجمة / الماني تخصص ا
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 الحماية المدنية   عائلة تخصصات .17

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

بلا  أعل  عددد مدن الطلبدة المتقددمين  إذ ،طالباً وطالبة( 90) الحماية المدنية عائلة عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستو  الد يق الخاص بتخصصات(34) ر م الجدولظهر ي

بنسبة ( طالباً وطالبًة 26) االسعا  الطبي المتخصص بلا  أ ل عدد من الطلبة المتقدمين في تخصص، وللجامعات الرسمية %(100) مئويةبنسبة  ( طالباً وطالبةً 36) وار إدارة الكفي تخصص 

 .للجامعات الرسمية%( 100) مئوية

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

 الحاميح املدنيحعائلح صصاخ خاملطذوى الدقيق/ لذ

 توزي  الطلبة التخصص

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

هندسة االطفاء 
 والحريق

 2 3 5 18 4 24 0 28 العدد

 %7.14 %10.71 %17.86 %64.29 %14.29 %85.71 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 28 المجموع الكلي

 الكوار  إدارة

 0 6 17 13 7 29 0 36 العدد

 %0.00 %16.67 %47.22 %36.11 %19.44 %80.56 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 36 المجموع الكلي

االسعا  الطبي 
 المتخصص

 3 6 14 3 17 9 0 26 العدد

 %11.54 %23.08 %53.85 %11.54 %65.38 %34.62 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 26 الكلي المجموع
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 الحماية المدنية  عائلة لتخصصات النسبة العامة لإلجابات الصحيحة 

 (.35كما هو مبين في الجدول ر م ) هندسة االطفاء والحريق ( في تخصص%62.19)و ،إدارة الكوار %( في تخصص 33.17إلجابات الصحيحة تراوحت ما بين )نسب االنتائ  أن أظهرت 
 

 الحاميح املدنيح عائلح اةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ(: نطث اإلج35الجدول رقم ) 

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 النسبة العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 %83.33 %79.26 %76.89 %52.90 71.11% 60.70% ــــــــــ %62.19 %62.19 هندسة االطفاء والحريق

 ــــــــــ %41.85 %32.85 %29.57 31.43% 33.59% ــــــــــ %33.17 %33.17 إدارة الكوار 

 %68.15 %63.70 %55.48 %54.07 57.39% 61.14% ــــــــــ %58.68 %58.68 االسعا  الطبي المتخصص
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   علوم الطيران عائلة تخصصات .18

 نوع الجامعة، النوع االجتماعي، المعدل التراكمي(. والنسب المئوية وفقاً للمتغير ات عائلة علوم الطيرانين لتخصصات أعداد الطلبة المتقدم( 

عل  عدد من الطلبة المتقدمين فدي بلا أ إذ ،طالباً وطالبة( 33) علوم الطيران عائلة عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستو  الد يق الخاص بتخصصات(34) ر م يظهر الجدول

 مئويددةبنسددبة ( طالبدداً وطالبددًة 15)االسددعا   ، وبلددا أ ددل عدددد مددن الطلبددة المتقدددمين فددي تخصددصللجامعددات الرسددمية %(100.00) مئويددةبنسددبة  ( طالبدداً وطالبددةً 18)علددوم الطيددران  تخصددص

 .للجامعات الرسمية%( 100.00)

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

 عائلح علوم الطارانصصاخ خاملطذوى الدقيق/ لذ

 توزي  الطلبة التخصص

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 

المرا بة والمالحة 
 الجوية

 3 8 2 2 0 15 0 15 العدد

 %20.00 %52.89 %13.33 %13.33 %0.00 %100.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 15 المجموع الكلي

 علوم الطيران

 3 14 1 0 0 18 0 18 العدد

 %17.65 %82.35 %5.75 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %100.00 النسبة المئوية

 18 المجموع الكلي
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 علوم الطيران عائلة لتخصصات النسبة العامة لإلجابات الصحيحة   

 (.35كما هو مبين في الجدول ر م ) علوم الطيران ( في تخصص%53.77)و ، المرا بة والمالحة الجوية %( في تخصص48.07)كانت إلجابات الصحيحة نسب اأظهرت النتائ  أن 
 

 الحاميح املدنيح عائلح (: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ35الجدول رقم ) 

 التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 النسبة العامة

 المعدل التراكمي النوع االجتماعي نوع الجامعة

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول أنث  ذكر خاصة رسمية

 %47.41 %50.70 %41.11 %45.56 ــــــــــ %48.07 ــــــــــ %48.07 %48.07 المرا بة والمالحة الجوية

 %55.56 %53.65 %50.00 ــــــــــ ــــــــــ %53.77 ــــــــــ %53.77 %53.77 علوم الطيران
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 الجشء الثاين

 دحليل نذائج اخذتار الكفاءج الجامعيح

 ،درجددة اتقددان"إلدد    وصددول الطالددب نسددبة" أي درجددة القطدد خصصددات المسددتو  الددد يق تددم اعتمدداد تاجددات الددتعلم والكفايددات فددي تملشددرات تحقددق نخددالل توزيدد  عالمددات الطلبددة علدد   مددن

 .  ( درجة القط  لكل عائلة36، والجدول ر م )المحددة درجة القط مقارنة م  يل نتائ  اختبار الكفاءة تم تحل بناًء عل  النتائ  المتوفرةو

 لكل عائلح درجح القطع( :36رقم ) الجدول

 القط  درجة العائلة القط  درجة العائلة

 04 الطبية المساندةالعلوم لطبية واعائلة العلوم  04 عائلة الهندسة

 04 المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب عائلة علوم 04 واألعمال اإلدارية العلومعائلة 

 04 اللغاتعائلة  00 اآلدابعائلة 

 00 اإلجتماعية العلومعائلة  04 والطبيعية األساسية العلومعائلة 

 04 التربوية العلومعائلة  04 واآلثار السياحةعائلة 

 00 القانونعائلة  04 عائلة العلوم الزراعية

 04 الشريعةعائلة  00 عائلة العلوم الرياضية

 00 المدنية الحمايةعائلة  04 والبصريات البصرية الفنونعائلة 

 40 عائلة علوم الطيران 00 واإلعالم الصحافةعائلة 

 



70|AQACHEI 

 عائلة الهندسة تحليل النتائ  المتعلقة التخصصات .1

 (.37( تخصصاً علماً أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة )18( أن عدد التخصصات المتقنة )37جدول ر م )يتضح من ال 

 عائلح الهندضح(: نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ  37الجدول رقم)

 التخصص
 نسبةاإلجابات
 الصحيحة

 مقارنة الصحيحة اإلجابات نسبة

 %04 القط  درجة م 
 التخصص

 اباتنسبةاإلج
 الصحيحة

 الصحيحة اإلجابات نسبة

 %04 القط  درجة م  مقارنة

 متقن %40.20 تخصص الهندسة المدنية
تخصص هندسة القدرة والطا ة 

 الكهربائية
 متقن 41.67%

 غير متقن %35.96 تخصص هندسة التعدين والمعادن غير متقن %36.15 تخصص الهندسة الميكانيكية

 متقن %48.81 تخصص هندسة االوتوتروينكس متقن %49.37 تخصص هندسة انتاج وآالت

 غير متقن %33.92 تخصص هندسة المياه والبيئة متقن %42.69 تخصص هندسة اإللكترونيات

 غير متقن %37.12 تخصص الهندسة الجيولوجية متقن %42.22 تخصص الهندسة المعمارية وأنظمة البناء

 متقن %54.36 تخصص هندسة العمارة
ة المساحة تخصص هندس

 والجيوماتكس
 متقن 56.41%

 غير متقن %33.25 تخصص الهندسة الميكانيكية التطبيقية متقن %42.86 تخصص هندسة الميكاترونيكس

 متقن %49.22 تخصص الهندسة النووية غير متقن %37.78 تخصص الهندسة الكيميائية

 غير متقن %39.57 تخصص هندسة الحاسوب
ائية تخصص هندسة القو  الكهرب

 والتحكم
 غير متقن 39.32%

 غير متقن %32.84 تخصص هندسة الطيران غير متقن %38.87 تخصص هندسة شبكات الحاسوب

 غير متقن %37.53 تخصص الهندسة الصيدالنية الكيميائية متقن %40.67 تخصص الهندسة الكهربائية

 متقن %42.57 تخصص هندسة المواد غير متقن %36.48 تخصص هندسة النظم الصناعية
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 متقن %40.64 تخصص هندسة الميكانيك والصيانة غير متقن %35.62 تخصص الهندسة الصناعية

 متقن %42.99 تخصص هندسة المساحة غير متقن %39.97 تخصص هندسة االتصاالت

 غير متقن %34.74 تخصص هندسة االتصاالت وااللكترونيات
تخصص الهندسة المدنية والبنية 

 التحتية
 غير متقن 34.35%

 غير متقن %32.92 تخصص هندسة االتصاالت والحاسوب
تخصص هندسة التخطيط الحضري 

 والمدن
 متقن 61.39%

 متقن %42.01 تخصص هندسة الطا ة المتجددة متقن %40.57 تخصص الهندسة الطبية والحيوية

 متقن %40.25 تخصص هندسة الطرق والجسور
تخصص هندسة اآلالت الحرارية 

 وليكيةوالهايدر
 غير متقن 34.63%

  غير متقن %35.36 تخصص هندسة الطا ة

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

 ( أن عدد التخصصات المتقنة 38يتضح من الجدول ر م )(تخصصات 5 )(.9) علماً أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة 

 الحاضوب ودكنولوجيا املعلوماخ  عائلح علوم (:نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ38الجدول رقم)

 نسبة اإلجابات الصحيحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة

 40مقارنة م  درجة القط  

 متقن %42.96 تخصص أمن وحماية الشبكات والمعلومات

 متقنغير  %37.93 تخصص هندسة البرمجيات

 غير متقن %37.85 تخصص علم الحاسوب

 متقن %40.78 تخصص نظم معلومات حاسوبية

 غير متقن %38.86 تخصص نظم معلومات إدارية

 متقن %50.00 تخصص علم الرسم الحاسوبي

 غير متقن %33.50 تخصص نظم الوسائط المتعددة

 متقن %43.11 تخصص تكنولوجيا االنترنت

 متقن %40.37 تخصص نظم الشبكات

 40 درجة القط 
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 الزراعية بتخصصات عائلة العلومتحليل النتائ  المتعلقة  .3

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

 حالشراعي عائلح العلوم(:نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ 39الجدول رقم)

 الصحيحة نسبةاإلجابات التخصص
 الصحيحة اإلجابات نسبة

 04 القط  درجة م  مقارنة

 متقن %81.54 تغذية االنسان والحميات

 متقن %47.59 االراضي والمياه والبيئة

 متقن %56.44 اال تصاد الزراعي

 متقن %58.81 االنتاج الحيواني

 متقن %57.46 االنتاج النباتي

 متقن %70.17 الغذائي التغذية والتصني 

 متقن %65.84 الو اية النباتية

 متقن %58.29 تنسيق الموا   وانتاج األزهار

 04 القط  درجة
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 التربويةعائلة العلوم تحليل النتائ  المتعلقة بتخصصات  .4

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

 الرتةويح  عائلح العلوم (:نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ41الجدول رقم)

 نسبةاإلجابات الصحيحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة

 50مقارنة م  درجة القط  

 غير متقن %46.56 تخصص اإلرشاد النفسي

 متقن %50.73 تخصص علم النفس

 متقن %59.35 تخصص التربية الخاصة

 متقن %52.33 تخصص التربية المهنية

 متقن %59.01 تخصص تربية الطفل

 متقن %53.84 تخصص معلم الص 

 متقن %55.44 تخصص تكنولوجيا التعليم

 غير متقن %47.49 تخصص اال تصاد المنزلي

 متقن %55.11 تخصص التربية الفنية

 50 درجة القط 
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 الطبية والعلوم الطبية المساندةعائلة العلوم صات تخصبتحليل النتائ  المتعلقة  .5

  (.19علماً أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة ) ت( تخصصا10عدد التخصصات المتقنة ) ( أن41ر م ) الجدوليتضح من 

 العلوم الطتيح والعلوم الطتيح املطاندج عائلح (: نطث اإلجاةاخ الصحيحح لكفاياخ دخصصاخ41الجدول رقم)

 لتخصصا
 نسبةاإلجابات
 الصحيحة

 الصحيحة اإلجابات نسبة

 %04 القط  درجة م  مقارنة
 التخصص

 نسبةاإلجابات
 الصحيحة

 الصحيحة اإلجابات نسبة

 %04 القط  درجة م  مقارنة

 متقن %50.67 تخصص اإلسعا  والطوارئ غير متقن 44.42% ( Basicتخصص الطب ) المرحلة األساسية / 

 متقن %55.72 تخصص علم البصريات غير متقن %44.01 تخصص التمري 

 متقن %60.57 تخصص الطب والجراحة البيطرية متقن %53.99 تخصص الصيدلة

 متقن %57.88 تخصص دكتور صيدلة
تخصص األطرا  االصطناعية 

 واألجهزة المساندة
 متقن 50.63%

 متقن %58.26 نان المساندةتخصص علوم طب االس غير متقن %45.54 تخصص تكنولوجيا صناعة األسنان

 متقن %55.76 تخصص القبالة متقن %55.76 تخصص علوم السم  والنطق

 غير متقن %33.86 تخصص األحياء الد يقة غير متقن %48.52 تخصص العالج الوظيفي

 غير متقن %45.97 تخصص اإلدارة والسياسات الصحية غير متقن %46.57 تخصص العالج الطبيعي )الفيزيائي(

 متقن %55.56 طب وجراحة األسنان غير متقن %45.89 تخصص تكنولوجيا األشعة

  غير متقن %43.69 تخصص التحاليل الطبية )المختبرات الطبية(

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

 ( 21( تخصصاً علماً أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة )18( أن عدد التخصصات المتقنة )42يتضح من الجدول ر م.) 

 العلوم اإلداريح واألعامل  عائلح (:نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ42رقم )الجدول 

 التخصص
 نسبةاإلجابات
 الصحيحة

 مقارنة الصحيحة اإلجابات نسبة

 %04 القط  درجة م 
 التخصص

 نسبةاإلجابات
 الصحيحة

 مقارنة الصحيحة اتاإلجاب نسبة

 %04 القط  درجة م 

تخصص اال تصاد وا تصاد المال 
 واألعمال

 متقن %50.35 تخصص المحاسبة و انون األعمال متقن 48.24%

 متقن %43.88 تخصص التمويل متقن %46.14 تخصص التسويق

 متقن %43.27 تخصص إدارة المخاطر متقن %49.09 تخصص إدارة األعمال

 متقن %46.33 تخصص إدارة المكاتب والمعلومات غير متقن %39.19 تخصص المحاسبة

 غير متقن %37.26 تخصص إدارة الشحن والتخليص متقن %42.32 تخصص نظم المعلومات المحاسبية 

 متقن %43.48 تخصص العلوم اللوجستية متقن %42.42 تخصص اإلدارة العامة 

 متقن %50.07 خصص إدارة المستشفياتت متقن %40.68 تخصص العلوم المالية والمصرفية 

 متقن %70.21 تخصص األعمال والتجارة اإللكترونية متقن %45.80 تخصص نظم المعلومات اإلدارية

 متقن %41.11 تخصص إدارة نظم وشبكات األعمال متقن %40.11 تخصص التخطيط وإدارة المشاري 

 متقن %50.03 سويق اإللكترونيتخصص الت غير متقن %35.56 تخصص إدارة الموارد البشرية

تخصص نظم معلومات األعمال / 
 باللغة اإلنجليزية

  متقن 51.93%

 40 القط  درجة
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 القانون ات عائلةالنتائ  المتعلقة بتخصص تحليل .7

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

 القانونعائلح   كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ(: نطث دحقق 43الجدول رقم)

 نسبةاإلجابات الصحيحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة مقارنة

 45م  درجة القط  

 متقن %45.15 القانون

 45 درجة القط 
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 الطبيعيةاألساسية و العلوم عائلة النتائ  المتعلقة بتخصصاتتحليل  .8

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

 الطتيعيح و العلوم األضاضيحعائلح (:نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ  44الجدول رقم)

 نسبةاإلجابات الصحيحة التخصص
 نةنسبة اإلجابات الصحيحة مقار

 40م  درجة القط  

 غير متقن %34.16 تخصص الرياضيات

 غير متقن %30.70 تخصص الفيزياء

 متقن %55.84 تخصص الفيزياء الطبية )الحيوية(

 غير متقن %37.71 تخصص الكيمياء

 غير متقن %31.97 تخصص اإلحصاء

 متقن %54.95 تخصص علوم األر  والبيئة

 متقن %50.69 تخصص األحياء

 متقن %50.29 خصص التكنولوجيا الحيويةت

 متقن %51.70 تخصص نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

 متقن %46.61 تخصص تكنولوجيا النقل البحري

 متقن %45.56 تخصص تكنولوجيا الطا ة البديلة

 40 درجة القط 
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 االجتماعيةالعلوم عائلة تحليل النتائ  المتعلقة بتخصصات  .9

  (.4علماً أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة ) تخصصات( 3( أن عدد التخصصات المتقنة )45من الجدول ر م )يتضح 

 العلوم االجذامعيح عائلح (: نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ45الجدول رقم)

 نسبةاإلجابات الصحيحة التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 45مقارنة م  درجة القط  

 متقن %50.65 تخصص الخدمة االجتماعية

 متقن %49.67 تخصص علم االجتماع

 متقن %59.35 تخصص الجريمة واالنحرا 

 غير متقن %44.99 تخصص دراسات في التنمية )التنمية(

 45 درجة القط 
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 اآلداب عائلة النتائ  المتعلقة بتخصصاتتحليل  .10

 ( أن عدد التخ46يتضح من الجدول ر م )( تخصصا7صصات المتقنة )(.7علماً أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة ) ت 

 األدابعائلح (: نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ 46الجدول رقم)

 نسبة اإلجابات الصحيحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة

 45مقارنة م  درجة القط  

 متقن %51.52 اللغة العربية وادابها

 متقن %65.24 يخالتار

 متقن %53.41 الجغرافيا

 متقن %56.83 الفلسفة

 متقن %59.40 إدارة المكتبات والمعلومات

 متقن %57.62 العلوم السياسية

 متقن %72.65 العال ات الدولية والدراسات االستراتيجية

 45 درجة القط 
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 الشريعة عائلة لنتائ  المتعلقة بتخصصاتتحليل ا .11

 (.11علماً أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة ) خصصات( ت10( أن عدد التخصصات المتقنة )47جدول ر م )يتضح من ال 

 الرشيعح عائلح خطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصا(: ن47الجدول رقم)

 نسبة اإلجابات الصحيحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة

 50مقارنة م  درجة القط  

 متقن %65.72 أصول الدين

 متقن %69.82 اال تصاد والمصار  االسالمية

 متقن %59.58 االمامة والوعظ واالرشاد

 متقن %66.52 الدراسات االسالمية / التربية االسالمية

 متقن %66.48 الدراسات االسالمية األسرية

 متقن %59.32 الدعوة واالعالم االسالمي

 متقن %54.04 الشريعة

 متقن %61.21 الفقه واصوله

 متقن %59.09 المصار  اإلسالمية

 غير متقن %46.67 الشريعة والقانون

 متقن %78.06 القراءات والدراسات القرآنية

 50 درجة القط 

 



82|AQACHEI 

 الصحافة اإلعالم عائلة لمتعلقة بتخصصاتتحليل النتائ  ا .12

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

 الصحافح واإلعالم عائلح خطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصا(: ن48الجدول رقم)

 نسبة اإلجابات الصحيحة التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 55مقارنة م  درجة القط  

 متقن %55.04 تخصص الصحافة

 غير متقن %48.14 تخصص الصحافة واإلعالم

 متقن %61.75 تخصص اإلذاعة والتلفزيون

 غير متقن %46.83 تخصص العال ات العامة واإلعالن

 غير متقن %47.99 تخصص اإلعالم وتكنولوجيا االتصال

 55 درجة القط 

 

 

 

 

 

 

 



83|AQACHEI 

 عائلة العلوم الرياضية لنتائ  المتعلقة بتخصصاتتحليل ا .13

 ( أن عدد التخصصات المتقنة49يتضح من الجدول ر م ) (تخصصات3 ) ( 3علماً أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة.) 

 عائلح العلوم الزياضيح (: نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ49الجدول رقم)

 نسبة اإلجابات الصحيحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة

 45مقارنة م  درجة القط  

 متقن %49.52 تخصص التربية الرياضية

 متقن %63.03 أهيل الرياضيتخصص الت

 متقن %57.08 تخصص اإلدارة والتدريب الرياضي

 45 درجة القط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84|AQACHEI 

 والسياحة اآلثارعائلة تحليل النتائ  المتعلقة بتخصصات  .14

 ( تخصصات7( أن عدد التخصصات المتقنة )50يتضح من الجدول ر م ) ( 9علماً أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة.) 

 والطياحح اآلثار عائلح كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ(: نطث دحقق 51لجدول رقم)ا

 نسبة اإلجابات الصحيحة التخصص

 نسبة اإلجابات الصحيحة

 50مقارنة م  درجة القط  

 متقن %59.95 اآلثار والسياحة

 متقن %61.63 األنثروبولوجيا الثقافية والعضوية

 متقن %50.51 اإلدارة الفند ية

 غير متقن %44.62 االدارة السياحية / باللغة العربية

 غير متقن %36.69 االدارة السياحية / باللغة اإلنجليزية

 متقن %51.50 صيانة الموارد التراثية وإدارتها / باللغة العربية

 متقن %60.95 صيانة الموارد التراثية وإدارتها / باللغة االنجليزية

 متقن %56.24 اآلثار

 متقن %50.22 افظة عل  اآلثارالمح

 50 درجة القط 

 



85|AQACHEI 

 والبصرياتالفنون البصرية  عائلة تحليل النتائ  المتعلقة بتخصصات .15

 ( تخصصات8( أن عدد التخصصات المتقنة )51يتضح من الجدول ر م ) ( 11علماً أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة.) 

 والترصياخالفنون الترصيح  عائلح من دخصصاخ(: نطث دحقق كفاياخ كل دخصص 51الجدول رقم)

 نسبة اإلجابات الصحيحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة

 50مقارنة م  درجة القط  

 متقن %52.11 الفنون البصرية

 متقن %57.70 التصميم الجرافيكي

 متقن %63.45 التصميم الداخلي

 متقن %61.44 الوسائط المتعددة

 غير متقن %37.78 التمثيل واالخراج

 غير متقن %48.52 التصميم السينمائي والتلفزيوني

 متقن %71.30 الموسيق 

 متقن %60.11 الفنون التشكيلية

 غير متقن %47.22 الفنون التطبيقية

 متقن %52.00 الفنون المسرحية

 متقن %64.73 التصميم والتواصل البصري

 50 درجة القط 

 



86|AQACHEI 

 اللغات عائلة تخصصاتبتحليل النتائ  المتعلقة  .16

 ( 11( أن عدد التخصصات المتقنة )52يتضح من الجدول ر م ) ً(.14علماً أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة )تخصصا 

 اللياخ عائلح (: نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ52الجدول رقم)

 نسبة اإلجابات الصحيحة التخصص
 نسبة اإلجابات الصحيحة

 50  درجة القط  مقارنة م

 غير متقن %43.90 تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابها

 متقن %55.96 تخصص اللغة اإلنجليزية التطبيقية 

 غير متقن %45.91 تخصص الترجمة

 متقن %59.91 تخصص اللغة الفرنسية وآدابها

 متقن %65.73 تخصص اللغة التركية وآدابها 

 متقن %62.72 تخصص اللغة الفارسية وآدابها

 متقن %51.67 تخصص اللغة العبرية وآدابها

 متقن %55.03 تخصص اللغة األلمانية وآدابها

 متقن %53.02 تخصص اللغة اإلسبانية وآدابها

 متقن %50.67 تخصص اللغة الروسية وآدابها

 غير متقن %32.92 تخصص اللغة اإليطالية وآدابها

 متقن %51.68 تخصص اللغة الصينية وآدابها

 متقن %72.15 تخصص اللغة الكورية وآدابها

 متقن %76.54 عربي –انجليزي  –تخصص الترجمة / الماني 

 50                                                         درجة القط 



87|AQACHEI 

 الحماية المدنية عائلة لمتعلقة بتخصصاتتحليل النتائ  ا .17

 ( أن عدد التخصصات53يتضح من الجدول ر م ) (.3علماً أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة ) تخصصين (2) المتقنة 

 الحاميح املدنيح  عائلح (:نطث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ53رقم) الجدول

 الصحيحة اإلجابات نسبة التخصص
 الصحيحة اإلجابات نسبة

 00 القط  درجة م  مقارنة

 متقن %62.19 هندسة االطفاء والحريق

 غير متقن %33.17 رة الكوار إدا

 متقن %58.68 االسعا  الطبي المتخصص

 45 القط  درجة

 

 

 

 



88|AQACHEI 

 علوم الطيران عائلة لمتعلقة بتخصصاتتحليل النتائ  ا .18

 ( أن عدد التخصصات المتقنة53يتضح من الجدول ر م ) (2) (.2علماً أن عدد التخصصات الكلية في هذه العائلة ) تخصصين 

 عائلح علوم الطاران طث دحقق كفاياخ كل دخصص من دخصصاخ(:ن53الجدول رقم)

 الصحيحة اإلجابات نسبة التخصص
 الصحيحة اإلجابات نسبة

 04 القط  درجة م  مقارنة

 متقن %48.07 المرا بة والمالحة الجوية

 متقن %53.77 علوم الطيران

 04 القط  درجة

 


