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 مقدمح:

لوقوؼ على جْودة مخرجات مؤسسات التعلٌم العالً األردنٌةة ومخرجةات ارامجهةاا والوقةوؼ إلى اٌهدؼ امتحان الكفاءة الجامعٌة 

ٌُساعد القائمٌن على رسةم الخطةط والسٌاسةات االتعةاون مةة اٌئةة اعتمةاد مؤسسةات  على جوانب القوة وجوانب الضعؼ فٌهاا مما 

 إلةىة فٌهةاا إ    ٌهةدؼ امتحةان الكفةاءة الجامعٌةة التعلٌم العالً وضمان جودتها فً معالجةة جوانةب الضةعؼ وتع ٌة  جوانةب القةو

ًء علةى أداء تصةنٌؼ الجامعةات وارامجهةا انةا إلةىالحكم على أداء الطالب أو منحه شهادة توثق أداءه فً ا ا ا متحانا و  ٌهدؼ 

مةن كونةه  أكثةر (Competency- Based Test)ن ا متحةان مانةً علةى أسةاا قٌةاا الكفاٌةات كمةا أ طلاتها فً ا متحان.

ٌقٌا معارؼ وحقائق ونظرٌات تم تعلمها من قال الطالبا واختاةر اهةاا وتةم الت كةد  (Achievement Test)اختااراً تحصٌلٌاً 

 من مدى تحققها.

 (Macro- Level)المستوى العام 

مؤسسات التعلٌم العةالً أن الكفاٌات التً ٌتوقة من أي طالب خرٌج من طلاة جمٌة  المستوى العام-امتحان الكفاءة الجامعٌةٌشمل 

ٌمتلكها )اػض النظر عن تخصصةه،ا لٌتماشةى مةة متطلاةات الحٌةاة المهنٌةة وا جتماعٌةة ومتطلاةات سةوق العمةلا وا نخةراط فةً 

 .طوٌر والتعلم المستمر مدى الحٌاةعملٌة الت

 المستوى العامكفاٌات 

ختٌةار مةن متعةددا ، فقرة اختاارٌةةا مةن نةول ا 30) ال ي عقد فً ا ه الدورة على المستوى العام-الكفاءة الجامعٌة شمل امتحانٌ

 :على النحو اآلتً كفاٌة ةشرع تو عت على أراة

 مهارات الاحث العلمً وتفسٌر النتائج. .1

 مهارات التفكٌر الناقد. .2

 مهارات التواصل. .3

 مهارات الثقافة المعلوماتٌة. .4

 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق. .5

 مهارات المعرفة االحقوق والواجاات. .6

 المعرفة االقواعد والسلوكٌات األخالقٌة. .7

 مهارات المعالجة الرٌاضٌة. .8

 مهارات المعالجة اللفظٌة. .9

 المهارات الحاسواٌة. .10

 القدرات التنظٌمٌة. .11

 القدرة على التعلم والتكٌؼ. .12

 المهارات القٌادٌة. .13

 اللػة العراٌة. اتمهار .14
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 7107/7108الجامعيح الفصل الدرايس األول للعام الجامعي نذائج امذحان الكفاءج 

وشةرط تخةرب اموجةب قةرار  من الجامعات الحكومٌة والخاصةجمٌة الطلاة المتوّقة تخّرجهم ل ًإل امٌعد امتحان الكفاءة الجامعٌة 

لعةام مةن اعقةد امتحةان الكفةاءة الجامعٌةة فةً الفصةل الدراسةً األول ا حٌث 21/7/2014، تارٌخ 269مجلا التعلٌم العالً رقم )

الجامعةةات  مةةن الةةع عةةدد الطلاةةة المتوّقةةة تخةةّرجهمو ا،20/11/2017-11) مةةا اةةٌنالواقعةةة فةةً الفتةةرة  2017/2018الجةةامعً 

 تهنسةاأي مةا ، طالاةاً وطالاةة 18519) الةع عةدد الة ٌن تقةدموا لالمتحةانفةً حةٌن  ،ا 21482) مةا مجموعةه  الرسمٌة والخاصةة

 ،.1) ا و لك كما او ماٌن فً الجدول،المعدل التراكمًو االنول ا جتماعًا ونول الجامعة)%، مو عٌن على متػٌرات 86.21)

 ( النسث املئويح ودوسيع أعداد الطلتح الذين دقدموا المذحان الكفاءج الجامعي0جدول رقم )

 ع الجامعح، فئح املعدل الرتاكمي(نو  )النوع االجذامعي، وفق املذغرياخ  

 المجمول النساة المئوٌة العدد تصنٌؼ المتػٌرات المتػٌرات

 النول ا جتماعً

 48.62% 9004  كر

18519 

 51.38% 9515 أنثى

 نول الجامعة

 68.62% 12708 رسمٌة

 31.38% 5811 خاصة

 المعدل التراكمً

 37.97% 7031 مقاول

 32.11% 5947 جٌد

 21.36% 3956 جٌد جداً 

 8.56% 1585 ممتا 

 

حسةب متػٌةر  تو عةقةد ت المستوى العام-النسب المئوٌة وأعداد الطلاة ال ٌن تقدموا  متحان الكفاءة الجامعٌةأن ، 1الجدول رقم ) الحظ منٌ

ونالحةظ خاصة، ومتػٌر فئة المعدل التراكمً )مقاولا جٌدا جٌد جةداًا ممتةا ،ا  النول ا جتماعً ) كرا أنثى،ا ومتػٌر نول الجامعة )رسمٌةا

لجامعات  ٌادة ملحوظة فً عدد المتقدمٌن من ا%،ا و51.38) تهمنساإ  الػت  عن ال كورا اإلناثمن لالمتحان  ٌادة طفٌفة لعدد المتقدمٌن 

لفئةة مةن المتقةدمٌن نسةاة أعلةى ن متػٌر المعدل التراكمً فقةد كانةت %،ا أما عند الحدٌث ع68.62) منساته الػت إ  عن الخاصةا الرسمٌة

 ، توضح ا ه النسب. 3،ا )2) ،ا1%،ا واألشكال الاٌانٌة )8.56وأقلها فئة ممتا  انساة ) %،ا37.97مقاول انساة )
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48.62% 
51.38% 

النسب المئوٌة وتو ٌة أعداد الطلاة ال ٌن تقدموا  متحان ، 1)شكل رقم 
 المستوى العام وفقاً لمتػٌر النول ا جتماعً-الكفاءة الجامعً

 النوع االجتماعي ذكر

 النوع االجتماعي أنثى

68.62% 

31.38% 

النسب المئوٌة وتو ٌة أعداد الطلاة ال ٌن تقدموا ، 2)شكل رقم 
 وفقاً لمتػٌر نول الجامعة المستوى العام- متحان الكفاءة الجامعً

 نوع الجامعة رسمية

 نوع الجامعة خاصة

37.97% 

32.11% 

21.36% 

8.56% 

النسب المئوٌة وتو ٌة أعداد الطلاة ال ٌن تقدموا  متحان ، 3)شكل رقم 
 وفقاً لمتػٌر المعدل التراكمً المستوى العام-الكفاءة الجامعً

 المعدل التراكمي مقبول

 المعدل التراكمي جيد

 المعدل التراكمي جيد جدا  

 المعدل التراكمي ممتاز
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من لفصل الدراسً األول ل المستوى العام-الجامعٌةٌما ٌلً عرض النتائج فً ج أٌن األول ٌتناول ملخص نتائج امتحان الكفاءة ف

  المستوى العام.-ا والثانً ٌتناول تحلٌل نتائج اختاار الكفاءة الجامعٌة2018/ 2017لعام الجامعً ا

 

 الجشء األول

 ذي إنذهر إليها نذائج هذه الدورجوال املسذوى العامكفاياخ لذحقق من امؤرشاخ 

 

  أو ً:

)النةول لمتػٌةرات وفقةاً الكفةاءة الجامعٌةة  امتحةان المسةتوى العةام مةنلكفاٌةات الكلٌةة  الصحٌحة اإلجاااتنسب اٌن معرفة الفروق ل

 ،:2) رقم فً الجدولاو ماٌن كما  استخدم اختااري )تا ؼ،فقد تم  اا جتماعًا ونول الجامعةا والمعدل التراكمً،

الكفاءج  مذحانامن  ملسذوى العاما لكفاياخ الكليح الصحيحح اإلجاةاخنسث مقارنح (:7جدول رقم )

 املعدل الرتاكمي(و ع الجامعح، نو و )النوع االجذامعي، ذغرياخ وفقاً مل حالجامعي

 الد لة اإلحصائٌة |t| / Fاختاار  الصحٌحة اإلجااات ةنسا تصنٌٌؼ المتػٌرات المتػٌرات

 النول ا جتماعً

 %88.55 .  كر

5..6 0.00* 

 %80.05 أنثى

 الجامعةنول 

 %85.58 رسمٌة

5.66 0.00* 

 %88.55 خاصة

 المعدل التراكمً

 %86.06 مقاول

560.00 0.00* 

 %5..80 جٌد

 %50.86 جٌدا جداً 

 %54.66 ممتا 

 ،0.05 . 5د لة إحصائٌة عند مستوى الد لة )  وجودتعنً *

 

لكفاٌةات الكلٌةة الصةحٌحة  اإلجااةاتنسب ، فً 0.05 . 5، وجود فروق  ات د لة إحصائٌة عند مستوى الد لة ) 2) الجدول رقم الحظ منٌ

 : متػٌراتامتحان الكفاءة الجامعٌة تع ى لمن المستوى العام 

 ق لصالح فئة اإلناث.والفر توكان النول ا جتماعً ) كرا أنثى، -1

 لصالح فئة الجامعات الرسمٌة.ق والفر توكان نول الجامعة )رسمٌةا خاصة، -2

 . )ممتا ا جٌد جداً، ًكانت الفروق لصالح فئتو ا ممتا ،ا جٌد جداً المعدل التراكمً )مقاولا جٌد -3

 .ا ه النسبتوضح  ،6) ،ا5،ا )4) :ٌةواألشكال الاٌإن
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55.86% 

57.08% 

55.00%
55.50%
56.00%
56.50%
57.00%
57.50%

 النوع االجتماعي

نسب ا جااات الصحٌحة الكلٌة لكفاٌات المستوى العام من ،: 4)شكل رقم 

   امتحان الكفاءة الجامعٌة حسب متػٌر النول ا جتماعً
 

 أنثى ذكر

56.85% 

55.69% 

55.00%

55.50%

56.00%

56.50%

57.00%

 نوع الجامعة

نسب ا جااات الصحٌحة الكلٌة لكفاٌات المستوى العام من ،: 5)شكل رقم
 امتحان الكفاءة الجامعٌة حسب متػٌر نول الجامعة

 خاصة رسمية

52.02% 57.19% 60.54% 63.42% 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

 المعدل التراكمي

نسب ا جااات الصحٌحة الكلٌة لكفاٌات المستوى العام من ،: 6)شكل رقم
 امتحان الكفاءة الجامعٌة حسب متػٌر المعدل التراكمً

 ممتاز جيدا جدا   جيد مقبول
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  نٌاً:اث

  على النحو اآلتً:المستوى العام من امتحان الكفاءة الجامعٌة. وسٌتم عرضها  كفاٌاتل الصحٌحة اإلجااات نسب

 اػض النظر عن المتػٌرات من امتحان الكفاءة الجامعٌة الصحٌحة لكل كفاٌة من كفاٌات المستوى العام اإلجاااتنسب  .1

 من امذحان الكفاءج الجامعيح املسذوى العامكفاياخ لالصحيحح  اإلجاةاخنسث  (3جدول رقم )

 الصحٌحة  اإلجاااتنسب  اتالكفاٌ

 %40.66 مهارات الاحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %68.85 مهارات التفكٌر الناقد

 %0..50 مهارات التواصل

 %54.45 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %55.65 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %5..40 والواجاات مهارات المعرفة االحقوق

 %65.50 المعرفة االقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %55.56 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %40.60 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %5..86 المهارات الحاسواٌة

 %.5..5 القدرات التنظٌمٌة

 %...00 القدرة على التعلم والتكٌؼ

 %.54.5 المهارات القٌادٌة

 %85.00 العراٌةمهارة اللػة 

 %85.65 النساة العامة

 

 نساةامتحان الكفاءة الجامعٌةا إ  كانت أعلى من  المستوى العامالصحٌحة لكفاٌات  اإلجاااتنسب فً  تااٌن، وجود 3الحظ من الجدول رقم )ٌ

 تكان فً حٌن ا،االحقوق والواجااتالمعرفة )%، لكفاٌة 37.18) نساةوأقل  ا،حل المشكالت والعمل فً فرٌق اتمهاركفاٌة )ل%، 89.46)

 . النسب ا ه ،7الشكل )وٌوضح ،ا%56.49) الصحٌحة إلجاااتل العامة نساةال
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 لكفاٌات المستوى العام من امتحان الكفاءة الجامعٌة جااات الصحٌحة نسب ا،:  7) شكل رقم
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 ) كرا أنثى،. وفقاً لمتػٌر النول ا جتماعً من امتحان الكفاءة الجامعٌة كفاٌات المستوى العاملالصحٌحة  اإلجاااتنسب  .2

  امملسذوى العالكفاياخ الصحيحح  اإلجاةاخ( نسث 4جدول رقم )

 وفقاً ملذغري النوع االجذامعي من امذحان الكفاءج الجامعيح

 اتالكفاٌ

 الصحٌحة  اإلجااات نسب

 أنثى  كر

 %38.49 36.29% مهارات الاحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %45.65 %45.54 مهارات التفكٌر الناقد

 %4...5 %0..85 مهارات التواصل

 %56.56 %54.56 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %.50.8 %55.40 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %46.06 %60.68 مهارات المعرفة االحقوق والواجاات

 %65.50 %65.56 المعرفة االقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %8...0 %55.60 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %45.64 %45.66 اللفظٌةمهارات المعالجة 

 %51.68 %52.75 المهارات الحاسواٌة

 %61.70 %61.96 القدرات التنظٌمٌة

 %71.98 %68.12 القدرة على التعلم والتكٌؼ

 %65.22 %62.51 المهارات القٌادٌة

 %59.35 %52.57 مهارة اللػة العراٌة

 %80.05 %88.55 النساة العامة

 

امتحان الكفاءة الجامعٌة تاعةا لمتػٌةر النةول  منالمستوى العام الصحٌحة لكفاٌات  اإلجاااتنسب ، وجود فروق فً 4ٌالحظ من الجدول رقم )

مهةارات المعرفةة اةالحقوق وا مهةارات الثقافةة المعلوماتٌةة) ات:كفاٌة أعلى فةً إجااات صحٌحة ا إ  حقق ال كور نسب) كرا انثى، ا جتماعً

 إجااات صحٌحة اٌنما حققت اإلناث نسبا ،القدرات التنظٌمٌةو االمهارات الحاسواٌةوا المعرفة االقواعد والسلوكٌات األخالقٌةو اوالواجاات

مهةارات حةل المشةكالت والعمةل فةً وا مهةارات التواصةلو امهارات التفكٌر الناقةدو امهارات الاحث العلمً وتفسٌر النتائجكفاٌات )فً أعلى 

 .،اللػة العراٌة اتمهارا والمهارات القٌادٌةوا القدرة على التعلم والتكٌؼوا مهارات المعالجة اللفظٌةوا مهارات المعالجة الرٌاضٌةو افرٌق

  ،. 80.05كما ٌالحظ تفوق اإلناث على ال كور فً النساة العامة لإلجااات الصحٌحةا إ  الػت )
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 خاصة،. )رسمٌةا نول الجامعة وفقاً لمتػٌر من امتحان الكفاءة الجامعٌة العامكفاٌات المستوى لالصحٌحة  اإلجاااتنسب  .3

  سذوى العامملاالصحيحح لكفاياخ  اإلجاةاخنسث (: 5جدول رقم )

 وفقاً ملذغري الجامعح من امذحان الكفاءج الجامعيح

 اتالكفاٌ

 الصحٌحة  اإلجااات نسب

 خاصة رسمٌة

 %40.45 %40.64 النتائجمهارات الاحث العلمً وتفسٌر 

 %68.00 %68.50 مهارات التفكٌر الناقد

 %85.50 %50.50 مهارات التواصل

 %56.55 %56.05 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %55.50 %55.65 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %46.85 %45.46 مهارات المعرفة االحقوق والواجاات

 %65.56 %65.55 األخالقٌة المعرفة االقواعد والسلوكٌات

 %55.05 %55.56 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %45.55 %40.84 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %0..80 %5..84 المهارات الحاسواٌة

 %56.60 %84..5 القدرات التنظٌمٌة

 %55.86 %00.45 القدرة على التعلم والتكٌؼ

 %56.86 %56.84 المهارات القٌادٌة

 %84.66 %80.68 اللػة العراٌةمهارة 

 %88.55 %85.58 النساة العامة

 

تاعةا لمتػٌةر نةول  امتحةان الكفةاءة الجامعٌةة منالمستوى العام الصحٌحة لكفاٌات  اإلجاااتنسب ، وجود فروق فً 5ٌالحظ من الجدول رقم )

مهةارات وا مهةارات الثقافةة المعلوماتٌةةكفاٌة ) أعلى فً جمٌة الكفاٌات ااستثناء إجااات صحٌحة نسب الرسمٌةالجامعةا إ  حققت الجامعات 

 .،85.58ة لإلجااات الصحٌحة للجامعات الرسمٌة )ا كما الػت النساة العام،القدرات التنظٌمٌةو احل المشكالت والعمل فً فرٌق
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جٌةد  جٌدا المعدل التراكمً )مقاولا وفقاً لمتػٌر من امتحان الكفاءة الجامعٌة كفاٌات المستوى العاملالصحٌحة  اإلجاااتنسب  .4

 جداًا ممتا ،.

 

الجامعٌة وفقاً لمتػٌر المعدل  الكفاءة امتحانمن المستوى العام  الصحٌحة لكفاٌات اإلجاااتنسب ، وجود فروق فً 6ٌالحظ من الجدول رقم )

 المعةدل التراكمةً فئةة فةً ،والعمةل فةً فرٌةقمهارات حةل المشةكالت لكفاٌة ) ،%94.45لإلجااات الصحٌحة ) نساة التراكمًا إ  كانت أعلى

المعةةةدل التراكمةةةً ، لفئةةةة 32.50)%إ  الػةةةت  ،مهةةةارات المعرفةةةة اةةةالحقوق والواجاةةةاتكفاٌةةةة )لإلجااةةةات الصةةةحٌحة نسةةةاة لممتةةةا ا وأقةةةل 

طاٌعٌةة ومرتاةه تنا لٌةاً فقةد  التراكمةً الصحٌحة العامة للكفاٌات تاعاً لترتٌب فئات المعةدل اإلجاااتنسب نه فً اإلجمال كانت أمقاولاوٌالحظ 

، لفئةة %52.02و ) ا، لفئةة جٌةد%57.19)و ا، لفئة جٌد جةداً %60.54)و اممتا لفئة  ،%63.42الصحٌحة العامة ) اإلجااات نسبكانت 

 .مقاول

  ملسذوى العاماالصحيحح لكفاياخ  اإلجاةاخنسث (: 6جدول رقم)

 وفقاً ملذغري املعدل الرتاكمي.من امذحان الكفاءج الجامعيح 

 اتالكفاٌ

 الصحٌحة  اإلجاااتنسب 

 ممتا  جٌد جداً  جٌد مقاول

 %.60.5 %45.80 %40.68 %48.45 مهارات الاحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %56..8 %...80 %0..65 %6...6 مهارات التفكٌر الناقد

 %55.60 %58.50 %05..5 %84.66 مهارات التواصل

 %55.55 %58.40 %56.05 %.50.5 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %56.68 %56.05 %50.60 %5..55 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %68.55 %.60.5 %45.00 %46.80 مهارات المعرفة االحقوق والواجاات

 %.85.5 %84.88 %65.05 %66.08 المعرفة االقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %06.64 %06.88 %00.60 %55.58 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %66.05 %60.65 %.40.4 %44.50 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %5...5 %80.65 %86.00 %65.50 المهارات الحاسواٌة

 %55.06 %58.50 %.56.6 %80.55 القدرات التنظٌمٌة

 %08.56 %06.45 %56..0 %56.50 القدرة على التعلم والتكٌؼ

 %06.65 %55.60 %56.86 %80.54 المهارات القٌادٌة

 %56.40 %66..5 %85.56 %80.68 مهارة اللػة العراٌة

 %54.66 %50.86 %5..80 %86.06 النساة العامة
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   .لعائالت التخصصاتتاعاً  امتحان الكفاءة الجامعٌةمن  العام المستوى الصحٌحة لكفاٌات اإلجاااتنسب  ثالثاً:

  مةة النسةاة  التخصصةاتتاعةاً لعةائالت مةن امتحةان الكفةاءة الجامعٌةة  الصحٌحة لكفاٌةات المسةتوى العةام اإلجااات نسبمقارنة

 لإلجااات الصحٌحة العامة

 الذخصصاخدتعاً لعائالخ  يف املسذوى العامللكفاياخ الزئيسيح الصحيحح  اإلجاةاخنسث (: 7جدول رقم )

 الصحٌحة  إلجاااتل العامة نساةال الصحٌحة  اإلجاااتنسب  العائلة

 %61.70 والصحٌة الطاٌة العلوم

%85.65 

 %60.70 الهندسٌة العلوم

 %58.52 المعلومات وتكنولوجٌا الحاسوب علوم

 %56.58 اللػات

 %56.49 األساسٌة الطاٌعٌة العلوم

 %55.25 ال راعٌة العلوم

 %54.97 واألعمال اإلدارٌة العلوم

 %54.14 المدنٌة الحماٌة

 %53.43 واإلعالم الصحافة علوم

 %52.79 التراوٌة العلوم

 %52.71 الشرٌعة علوم

 %51.73 والاصرٌة السمعٌة الفنون

 %51.54 اآلداب

 %51.48 واآلثار السٌاحة

 %51.35 الحقوق

 %49.55 الرٌاضة علوم

 %48.45 ا جتماعٌة العلوم

 

لمسةتوى العةام تاعةاً ا-فةً امتحةان الكفةاءة الجامعٌةة لرئٌسةٌةا لكفاٌةاتلالصةحٌحة  اإلجااةاتنسب ، وجود فروق فً 7ٌالحظ من الجدول رقم )

 نسةةاةالطاٌةةة والصةةحٌةا وأقةةل  %، لعائلةةة العلةةوم61.70لإلجااةةات الصةةحٌحة ) نسةةاةأعلةةى  تا إ  كانةةالتخصصةةاتلتةةو ٌعهم ضةةمن عةةائالت 

، ٌوضح ا ه 8الشكل )و،ا %56.49الصحٌحة العامة ) اإلجااات نساةا اٌنما كانت العلوم ا جتماعٌة، لعائلة %48.45لإلجااات الصحٌحة )

 النسب.
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14 | AQACHEI 

 

  كل على حدى. التخصصاتتاعاً لعائالت  من امتحان الكفاءة الجامعٌة الصحٌحة لكفاٌات المستوى العام اإلجااات نسبمقارنة 

 عةةائالتلتاعةةاً  مةةن امتحةةان الكفةةاءة الجامعٌةةة لمسةةتوى العةةاما الصةةحٌحة لكفاٌةةات اإلجااةةات نسةةبفةةً مةةا ٌلةةً سةةٌتم عةةرض 

 :النساة العامة للكفاٌة فً كل العائالتومقارنتها مة  ىكل على حدالتخصصات 

 عائلة العلوم الطاٌة والصحٌة .1

 العاماملسذوى  الصحيحح لكفاياخ اإلجاةاخ نسث )8( جدول رقم

 لعائلح العلوم الطتيح والصحيح   دتعاً  

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجااات نسب

 للكفاٌة فً كل العائالت العامةالنساة  عائلة العلوم الطاٌة والصحٌة

 %40.66 %45.00 مهارات الاحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %68.85 %86.00 مهارات التفكٌر الناقد

 %0..50 %55.00 مهارات التواصل

 %54.45 %55.00 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %55.65 %56.00 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %5..40 %65.00 مهارات المعرفة االحقوق والواجاات

 %65.50 %85.00 المعرفة االقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %55.56 %06.00 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %40.60 %60.00 المعالجة اللفظٌةمهارات 

 %5..86 %85.00 المهارات الحاسواٌة

 %.5..5 %56.00 القدرات التنظٌمٌة

 %...00 %06.00 القدرة على التعلم والتكٌؼ

 %.54.5 %06.00 المهارات القٌادٌة

 %85.00 %54.00 مهارة اللػة العراٌة

 %85.65 %00..5 النساة العامة

 

جمٌة لكان أعلى اشكل عام  مقارنة االمستوى اإلجمالً الصحٌحة لعائلة العلوم الطاٌة والصحٌة اإلجااات نسب، أن 8رقم )ٌالحظ من الجدول 

 الكفاٌات الرئٌسٌة الخاصة اامتحان المستوى العام.
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 عائلة العلوم الهندسٌة .2

 املسذوى العام الصحيحح لكفاياخ اإلجاةاخ نسث(: 9جدول رقم )

 دتعاً لعائلح العلوم الهندسيح  

 الكفاٌات الرئٌسٌة

 الصحٌحة  اإلجااات نسب

 النساة العامة للكفاٌة فً كل العائالت عائلة العلوم الهندسٌة

 %40.66 %45.00 مهارات الاحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %68.85 %80.00 مهارات التفكٌر الناقد

 %0..50 %56.00 مهارات التواصل

 %54.45 %56.00 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %55.65 %56.00 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %5..40 %00..8 مهارات المعرفة االحقوق والواجاات

 %65.50 %88.00 المعرفة االقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %55.56 %00..0 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %40.60 %45.00 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %5..86 %50.00 المهارات الحاسواٌة

 %.5..5 %56.00 القدرات التنظٌمٌة

 %...00 %08.00 القدرة على التعلم والتكٌؼ

 %.54.5 %55.00 المهارات القٌادٌة

 %85.00 %50.00 مهارة اللػة العراٌة

 %85.65 %50.00 النساة العامة

 

جمٌةة لكةان أعلةى اشةكل عةام  مقارنةة االمسةتوى اإلجمةالً الصةحٌحة لعائلةة العلةوم الهندسةٌة اإلجااةات نسةب، أن 9ٌالحظ من الجدول رقةم )

 .،مهارات الاحث العلمً وتفسٌر النتائجكفاٌة )ااستثناء  الكفاٌات الرئٌسٌة الخاصة اامتحان المستوى العام
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 عائلة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات .3

 املسذوى العام الصحيحح لكفاياخ اإلجاةاخ نسث(: 01جدول رقم )

 وم الحاسوب ودكنولوجيا املعلوماخدتعاً لعائلح  عل

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجااات نسب

عائلة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا 
 المعلومات

 النساة العامة للكفاٌة فً كل العائالت

 %40.66 %40.00 مهارات الاحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %68.85 %66.00 مهارات التفكٌر الناقد

 %0..50 %50.00 مهارات التواصل

 %54.45 %56.00 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %55.65 %54.00 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %5..40 %45.00 مهارات المعرفة االحقوق والواجاات

 %65.50 %80.00 المعرفة االقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %55.56 %06.00 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %40.60 %60.00 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %5..86 %50.00 المهارات الحاسواٌة

 %.5..5 %58.00 القدرات التنظٌمٌة

 %...00 %00..0 القدرة على التعلم والتكٌؼ

 %.54.5 %55.00 المهارات القٌادٌة

 %85.00 %88.00 مهارة اللػة العراٌة

 %85.65 %85.86 النساة العامة

 

 مقارنة االمستوى اإلجمالً لكل كفاٌة الصحٌحة لعائلة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات اإلجااات نسب، أن 10ٌالحظ من الجدول رقم )

ا الاحةث العلمةً وتفسةٌر النتةائج)المسةتوى العةام ااسةتثناء كفاٌةة -الكفةاءة الجامعٌةة جمٌةة الكفاٌةات الخاصةة اامتحةانلكانت أعلى اشكل عةام 

 .،اللػة العراٌة اتمهارو االمعرفة االحقوق والواجااتو امهارات التفكٌر الناقدو
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 عائلة اللػات  .4

 املسذوى العام الصحيحح لكفاياخ اإلجاةاخ نسث(: 00جدول رقم )

 دتعاً لعائلح اللغاخ 

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجااات نسب

 النساة العامة للكفاٌة فً كل العائالت عائلة  اللػات

 %40.66 %45.00 مهارات الاحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %68.85 %66.00 مهارات التفكٌر الناقد

 %0..50 %00..5 مهارات التواصل

 %54.45 %50.00 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %55.65 %00..5 فً فرٌق مهارات حل المشكالت والعمل

 %5..40 %40.00 مهارات المعرفة االحقوق والواجاات

 %65.50 %65.00 المعرفة االقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %55.56 %00..0 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %40.60 %45.00 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %5..86 %86.00 المهارات الحاسواٌة

 %.5..5 %85.00 القدرات التنظٌمٌة

 %...00 %00.00 القدرة على التعلم والتكٌؼ

 %.54.5 %55.00 المهارات القٌادٌة

 %85.00 %85.00 مهارة اللػة العراٌة

 %85.65 %85.85 النساة العامة

 

جمٌةة لأعلةى اشةكل عةام  تكانة مقارنة االمستوى اإلجمالً لكةل كفاٌةة الصحٌحة لعائلة اللػات نسب اإلجااات، أن 11ٌالحظ من الجدول رقم )

ا مهةةارات المعرفةةة اةةالحقوق والواجاةةاتوا مهةةارات التفكٌةةر الناقةةدكفاٌةةات ) المسةةتوى العةةام ااسةةتثناء-الكفةةاءة الجامعٌةةة امتحةةانفةةً الكفاٌةةات 

 .،القدرة على التعلم والتكٌؼو االقدرات التنظٌمٌةوا المهارات الحاسواٌةوا المعرفة االقواعد والسلوكٌات األخالقٌةو
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 عائلة العلوم الطاٌعٌة واألساسٌة .5

اشكل عام فً جمٌة الكفاٌات والمهارات  أقلالصحٌحة لعائلة العلوم الطاٌعٌة واألساسٌة كانت  اإلجااات نسب، أن 12ٌالحظ من الجدول رقم )

المعرفة ا االقواعد والسلوكٌات األخالقٌةالمعرفة ا مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق الرئٌسٌة الخاصة اامتحان المستوى العام ااستثناء

 .مهارة اللػة العراٌةو القدرات التنظٌمٌةا مهارات المعالجة الرٌاضٌةا االقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 املسذوى العامالصحيحح لكفاياخ  اإلجاةاخ نسث(: 07جدول رقم )

 لعلوم الطتيعيح واألساسيحا دتعاً لعائلح

 الكفاٌات الرئٌسٌة

 الصحٌحة  اإلجااات نسب

 المستوى العام عائلة العلوم الطاٌعٌة واألساسٌة

 %40.66 %40.00 مهارات الاحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %68.85 %64.00 مهارات التفكٌر الناقد

 %0..50 %50.00 مهارات التواصل

 %54.45 %56.00 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %55.65 %00..5 فرٌقمهارات حل المشكالت والعمل فً 

 %5..40 %00..6 مهارات المعرفة االحقوق والواجاات

 %65.50 %80.00 المعرفة االقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %55.56 %00..0 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %40.60 %48.00 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %5..86 %00..8 المهارات الحاسواٌة

 %.5..5 %56.00 القدرات التنظٌمٌة

 %...00 %00.00 القدرة على التعلم والتكٌؼ

 %.54.5 %00..5 المهارات القٌادٌة

 %85.00 %85.00 مهارة اللػة العراٌة

 %85.65 %85.65 النساة العامة
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 عائلة العلوم ال راعٌة .6

الصحٌحة لعائلة العلوم ال راعٌة كانت أقل اشكل عام فً جمٌة الكفاٌات والمهارات الرئٌسٌة  اإلجااات نسب، أن 13ٌالحظ من الجدول رقم )

 ا ااستثناء مهارات التفكٌر الناقد ومهارات حل المشكالت والعمل فً الفرٌق.الخاصة اامتحان المستوى العام

 املسذوى العامالصحيحح لكفاياخ  اإلجاةاخنسث (: 03جدول رقم )

 العلوم الشراعيح  دتعاً لعائلح

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجااات نسب

 المستوى العام عائلة العلوم ال راعٌة

 %40.66 %48.00 مهارات الاحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %68.85 %60.00 مهارات التفكٌر الناقد

 %0..50 %85.00 مهارات التواصل

 %54.45 %54.00 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %55.65 %50.00 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %5..40 %46.00 مهارات المعرفة االحقوق والواجاات

 %65.50 %65.00 المعرفة االقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %55.56 %55.00 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %40.60 %45.00 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %5..86 %00..8 المهارات الحاسواٌة

 %.5..5 %00..5 القدرات التنظٌمٌة

 %...00 %55.00 القدرة على التعلم والتكٌؼ

 %.54.5 %54.00 المهارات القٌادٌة

 %85.00 %85.00 مهارة اللػة العراٌة

 %85.65 %88.68 النساة العامة
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 عائلة العلوم اإلدارٌة واألعمال  .7

اإلجااةات العامةة  نسةبالعلوم اإلدارٌةة واألعمةال كانةت اشةكل عةام أقةل مةن   الصحٌحة لعائلة اإلجااات نسب ، أن 14ٌالحظ من الجدول رقم )

مهةارات  امهةارات التواصةل امهارات الاحث العلمً وتفسةٌر النتةائجااستثناء  للمهارات والكفاٌات الرئٌسٌة الخاصة اامتحان المستوى العام 

 .المهارات القٌادٌة و الثقافة المعلوماتٌة

 الصحيحح لكفاياخ املسذوى العام اإلجاةاخ نسث(: 04رقم )جدول 

 ئلح  العلوم اإلداريح واالعامل  دتعاً لعا 

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجااات نسب

 المستوى العام عائلة  العلوم اإلدارٌة واألعمال

 %40.66 %45.00 مهارات الاحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %68.85 %64.00 مهارات التفكٌر الناقد

 %0..50 %00..5 مهارات التواصل

 %54.45 %56.00 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %55.65 %55.00 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %5..40 %44.00 مهارات المعرفة االحقوق والواجاات

 %65.50 %68.00 المعرفة االقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %55.56 %55.00 الرٌاضٌةمهارات المعالجة 

 %40.60 %45.00 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %5..86 %80.00 المهارات الحاسواٌة

 %.5..5 %85.00 القدرات التنظٌمٌة

 %...00 %55.00 القدرة على التعلم والتكٌؼ

 %.54.5 %58.00 المهارات القٌادٌة

 %85.00 %86.00 مهارة اللػة العراٌة

 %85.65 %86.50 النساة العامة
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 عائلة الحماٌة المدنٌة .8

الصحٌحة لعائلة الحماٌة المدنٌة كانت أقل اشكل عام فً جمٌة الكفاٌات والمهارات الرئٌسٌة  اإلجااات نسب، أن 15ٌالحظ من الجدول رقم )

 . القدرة على التعلم والتكٌؼو مهارات الثقافة المعلوماتٌة امهارات التواصلااستثناء  الخاصة اامتحان المستوى العام

 الصحيحح لكفاياخ املسذوى العام اإلجاةاخنسث (: 05جدول رقم )

 دتعاً لعائلح الحاميح املدنيح 

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجااات نسب

 المستوى العام عائلة  الحماٌة المدنٌة

 %40.66 %40.00 مهارات الاحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %68.85 %64.00 التفكٌر الناقدمهارات 

 %0..50 %56.00 مهارات التواصل

 %54.45 %55.00 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %55.65 %56.00 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %5..40 %40.00 مهارات المعرفة االحقوق والواجاات

 %65.50 %00..6 المعرفة االقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %55.56 %55.00 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %40.60 %48.00 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %5..86 %80.00 المهارات الحاسواٌة

 %.5..5 %50.00 القدرات التنظٌمٌة

 %...00 %04.00 القدرة على التعلم والتكٌؼ

 %.54.5 %85.00 المهارات القٌادٌة

 %85.00 %88.00 مهارة اللػة العراٌة

 %85.65 %6..86 النساة العامة
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 عائلة علوم الصحافة واإلعالم .9

 

اشكل عام فً جمٌة الكفاٌات والمهارات  أقل الصحٌحة لعائلة الصحافة واإلعالم كانت نسب اإلجاااتأن ، 16ٌالحظ من الجدول رقم )

 .مهارات المعالجة الرٌاضٌة و الاحث العلمً وتفسٌر النتائج مهارةالرئٌسٌة الخاصة اامتحان المستوى العام ااستثناء 

 الصحيحح لكفاياخ املسذوى العام اإلجاةاخنسث (: 06جدول رقم )

 دتعاً لعائلح  الصحافح واإلعالم

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجااات نسب

 المستوى العام عائلة علوم الصحافة واإلعالم

 %40.66 %66.00 وتفسٌر النتائجمهارات الاحث العلمً 

 %68.85 %66.00 مهارات التفكٌر الناقد

 %0..50 %85.00 مهارات التواصل

 %54.45 %50.00 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %55.65 %55.00 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %5..40 %68.00 مهارات المعرفة االحقوق والواجاات

 %65.50 %66.00 والسلوكٌات األخالقٌةالمعرفة االقواعد 

 %55.56 %08.00 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %40.60 %48.00 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %5..86 %65.00 المهارات الحاسواٌة

 %.5..5 %50.00 القدرات التنظٌمٌة

 %...00 %55.00 القدرة على التعلم والتكٌؼ

 %.54.5 %85.00 المهارات القٌادٌة

 %85.00 %00..8 مهارة اللػة العراٌة

 %85.65 %84.64 النساة العامة
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 عائلة العلوم التراوٌة .10

الصحٌحة لعائلة العلوم التراوٌة كانت أقل اشكل عام فً جمٌة الكفاٌات والمهارات الرئٌسٌة  اإلجااات نسب، أن 21ٌالحظ من الجدول رقم )

 .مهارات الاحث العلمً وتفسٌر النتائجااستثناء  الخاصة اامتحان المستوى العام

 املسذوى العاملكفاياخ الصحيحح  اإلجاةاخ نسث(: 70جدول رقم )

 دتعاً لعائلح  العلوم الرتةويح

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجااات نسب

 المستوى العام عائلة العلوم التراوٌة

 %40.66 %45.00 مهارات الاحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %68.85 %00..6 مهارات التفكٌر الناقد

 %0..50 %86.00 مهارات التواصل

 %54.45 %56.00 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %55.65 %50.00 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %5..40 %60.00 مهارات المعرفة االحقوق والواجاات

 %65.50 %66.00 المعرفة االقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %55.56 %55.00 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %40.60 %45.00 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %5..86 %68.00 المهارات الحاسواٌة

 %.5..5 %00..5 القدرات التنظٌمٌة

 %...00 %55.00 القدرة على التعلم والتكٌؼ

 %.54.5 %80.00 المهارات القٌادٌة

 %85.00 %86.00 مهارة اللػة العراٌة

 %85.65 %86.05 النساة العامة
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 عائلة علوم الشرٌعة  .11

الصحٌحة لعائلة علوم الشرٌعة كانت أقل اشكل عام فً جمٌة الكفاٌات والمهارات الرئٌسٌة  اإلجااات نسب، أن 22ٌالحظ من الجدول رقم )

 مهارة اللػة العراٌة و القدرات التنظٌمٌة امهارات المعالجة اللفظٌةااستثناء  الخاصة اامتحان المستوى العام

 لكفاياخ املسذوى العامالصحيحح  اإلجاةاخ نسث(: 77جدول رقم )

 دتعاً لعائلح علوم الرشيعح 

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجااات نسب

 المستوى العام عائلة علوم الشرٌعة

 %40.66 %48.00 مهارات الاحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %68.85 %64.00 مهارات التفكٌر الناقد

 %0..50 %86.00 مهارات التواصل

 %54.45 %88.00 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %55.65 %58.00 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %5..40 %65.00 مهارات المعرفة االحقوق والواجاات

 %65.50 %68.00 المعرفة االقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %55.56 %55.00 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %40.60 %60.00 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %5..86 %60.00 المهارات الحاسواٌة

 %.5..5 %56.00 القدرات التنظٌمٌة

 %...00 %56.00 القدرة على التعلم والتكٌؼ

 %.54.5 %80.00 المهارات القٌادٌة

 %85.00 %80.00 مهارة اللػة العراٌة

 %85.65 %86.05 النساة العامة

 

 

  



25 | AQACHEI 

 عائلة الفنون السمعٌة والاصرٌة .12

الصحٌحة لعائلة الفنون السمعٌة والاصرٌة كانت أقل اشكل عام فً جمٌة الكفاٌات والمهارات  اإلجااات نسب، أن 23ٌالحظ من الجدول رقم )

 م.الرئٌسٌة الخاصة اامتحان المستوى العا

 املسذوى العامالصحيحح لكفاياخ  اإلجاةاخ نسث(: 73جدول رقم )

 الفنون السمعيح والترصيح دتعاً لعائلح

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجااات نسب

 المستوى العام عائلة  الفنون السمعٌة والاصرٌة

 %40.66 %45.00 مهارات الاحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %68.85 %66.00 مهارات التفكٌر الناقد

 %0..50 %60.00 مهارات التواصل

 %54.45 %56.00 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %55.65 %50.00 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %5..40 %40.00 مهارات المعرفة االحقوق والواجاات

 %65.50 %66.00 المعرفة االقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %55.56 %50.00 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %40.60 %40.00 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %5..86 %60.00 المهارات الحاسواٌة

 %.5..5 %85.00 القدرات التنظٌمٌة

 %...00 %55.00 القدرة على التعلم والتكٌؼ

 %.54.5 %84.00 المهارات القٌادٌة

 %85.00 %80.00 مهارة اللػة العراٌة

 %85.65 %04..8 النساة العامة
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 عائلة اآلداب  .13

الصحٌحة لعائلة اآلداب كانت أقل اشكل عام فً جمٌة الكفاٌات والمهارات الرئٌسٌة الخاصة  اإلجااات نسب، أن 24ٌالحظ من الجدول رقم )

 .القدرات التنظٌمٌةااستثناء  اامتحان المستوى العام

 الصحيحح لكفاياخ املسذوى العام اإلجاةاخ نسث(:74جدول رقم )

 دتعاً لعائلح اآلداب 

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجااات نسب

 المستوى العام عائلة اآلداب

 %40.66 %40.00 مهارات الاحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %68.85 %45.00 مهارات التفكٌر الناقد

 %0..50 %00..8 مهارات التواصل

 %54.45 %85.00 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %55.65 %50.00 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %5..40 %65.00 مهارات المعرفة االحقوق والواجاات

 %65.50 %66.00 المعرفة االقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %55.56 %55.00 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %40.60 %46.00 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %5..86 %64.00 المهارات الحاسواٌة

 %.5..5 %56.00 القدرات التنظٌمٌة

 %...00 %56.00 القدرة على التعلم والتكٌؼ

 %.54.5 %86.00 المهارات القٌادٌة

 %85.00 %85.00 مهارة اللػة العراٌة

 %85.65 %86..8 النساة العامة
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 عائلة السٌاحة واآلثار .14

الصحٌحة لعائلة السٌاحة واآلثار كانت أقل اشكل عام فً جمٌة الكفاٌات والمهارات الرئٌسٌة  اإلجااات نسب، أن 25ٌالحظ من الجدول رقم )

 .مهارات الثقافة المعلوماتٌةااستثناء  الخاصة اامتحان المستوى العام

 الصحيحح لكفاياخ املسذوى العام اإلجاةاخ نسث(: 75جدول رقم )

 دتعاً لعائلح السياحح واآلثار 

 الرئٌسٌةالكفاٌات 
 الصحٌحة  اإلجااات نسب

 المستوى العام عائلة السٌاحة واآلثار

 %40.66 %46.00 مهارات الاحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %68.85 %45.00 مهارات التفكٌر الناقد

 %0..50 %84.00 مهارات التواصل

 %54.45 %56.00 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %55.65 %58.00 فً فرٌقمهارات حل المشكالت والعمل 

 %5..40 %60.00 مهارات المعرفة االحقوق والواجاات

 %65.50 %64.00 المعرفة االقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %55.56 %55.00 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %40.60 %45.00 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %5..86 %66.00 المهارات الحاسواٌة

 %.5..5 %00..5 القدرات التنظٌمٌة

 %...00 %56.00 القدرة على التعلم والتكٌؼ

 %.54.5 %85.00 المهارات القٌادٌة

 %85.00 %65.00 مهارة اللػة العراٌة

 %85.65 %65..8 النساة العامة
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 عائلة الحقوق .15

 

الصحٌحة لعائلة الحقوق كانت أقل اشكل عام فً جمٌة الكفاٌات والمهارات الرئٌسٌة الخاصة  نسب اإلجااات، أن 26ٌالحظ من الجدول رقم )

 .مهارات الاحث العلمً وتفسٌر النتائجاامتحان المستوى العام ااستثناء 

 الصحيحح لكفاياخ املسذوى العام اإلجاةاخ نسث(: 76جدول رقم )

 دتعاً لعائلح الحقوق 

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجااات نسب

 المستوى العام عائلة الحقوق

 %40.66 %45.00 مهارات الاحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %68.85 %66.00 مهارات التفكٌر الناقد

 %0..50 %88.00 مهارات التواصل

 %54.45 %88.00 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %55.65 %55.00 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %5..40 %60.00 مهارات المعرفة االحقوق والواجاات

 %65.50 %68.00 المعرفة االقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %55.56 %55.00 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %40.60 %00..4 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %5..86 %64.00 المهارات الحاسواٌة

 %.5..5 %50.00 القدرات التنظٌمٌة

 %...00 %56.00 على التعلم والتكٌؼالقدرة 

 %.54.5 %85.00 المهارات القٌادٌة

 %85.00 %65.00 مهارة اللػة العراٌة

 %85.65 %48..8 النساة العامة
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 عائلة علوم الرٌاضة .16

الصحٌحة لعائلة علوم الرٌاضة كانت أقل اشكل عام فً جمٌة الكفاٌات والمهارات الرئٌسٌة  اإلجااات نسب، أن 27ٌالحظ من الجدول رقم )

 .القدرات التنظٌمٌةااستثناء  الخاصة اامتحان المستوى العام

 كفاياخ املسذوى العامالصحيحح ل اإلجاةاخ نسث(: 77جدول رقم )

 دتعاً لعائلح علوم الزياضح 

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجااات نسب

 المستوى العام عائلة  علوم الرٌاضة

 %40.66 %46.00 مهارات الاحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %68.85 %45.00 مهارات التفكٌر الناقد

 %0..50 %65.00 مهارات التواصل

 %54.45 %00..5 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %55.65 %05.00 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %5..40 %00..4 مهارات المعرفة االحقوق والواجاات

 %65.50 %00..6 المعرفة االقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %55.56 %58.00 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %40.60 %46.00 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %5..86 %64.00 المهارات الحاسواٌة

 %.5..5 %56.00 القدرات التنظٌمٌة

 %...00 %54.00 على التعلم والتكٌؼالقدرة 

 %.54.5 %80.00 المهارات القٌادٌة

 %85.00 %60.00 مهارة اللػة العراٌة

 %85.65 %65.88 النساة العامة
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 عائلة العلوم ا جتماعٌة .17

الصحٌحة لعائلة العلوم ا جتماعٌة كانت أقل اشكل عام فً جمٌة الكفاٌات والمهارات  اإلجااات نسب، أن 28ٌالحظ من الجدول رقم )

 الرئٌسٌة الخاصة اامتحان المستوى العام .

 الصحيحح لكفاياخ املسذوى العام اإلجاةاخ نسث(: 78جدول رقم )

 دتعاً لعائلح العلوم االجذامعيح 

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجااات نسب

 المستوى العام عائلة  العلوم ا جتماعٌة

 %40.66 %46.58 مهارات الاحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %68.85 %45.55 مهارات التفكٌر الناقد

 %0..50 %80.50 مهارات التواصل

 %54.45 %85.66 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %55.65 %58.56 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %5..40 %60.56 المعرفة االحقوق والواجااتمهارات 

 %65.50 %66.48 المعرفة االقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %55.56 %54.55 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %40.60 %65.60 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %5..86 %.45.5 المهارات الحاسواٌة

 %.5..5 %88.00 القدرات التنظٌمٌة

 %...00 %54.55 التعلم والتكٌؼالقدرة على 

 %.54.5 %56..8 المهارات القٌادٌة

 %85.00 %65.00 مهارة اللػة العراٌة

 %85.65 %65.68 النساة العامة
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 الجشء الثاين 

 دحليل نذائج اخذتار الكفاءج الجامعيح

التعرؼ علةى جةْودة مخرجةات مؤسسةات التعلةٌم العةالً األردنٌةة ومخرجةات ارامجهةا والوقةوؼ  إلىٌهدؼ امتحان الكفاءة الجامعة 

على جوانب القوة والضعؼ فٌها مما ٌساعد القائمٌن على رسم الخطةط والسٌاسةات وإعةادة النظةر فةً محتوٌةات الخطةط الدراسةٌة 

ت التعلةٌم العةالً مةدى متانةة النظةام التعلٌمةً ومةدى والارامجا وتمثل مخرجات أي نظام الػاٌة األساسٌة لوجودها وتعكا مخرجةا

تطور أو ت خر المجتمةةا وفةً اة ا السةٌاق ٌةتم التركٌة  علةى تحلٌةل نتةائج اختاةار الكفةاءة الجامعٌةة مةن خةالل تحلٌةل نتةائج الطلاةة 

لجتهةاا وإ ا كانةت وراطها امخرجات التعلٌم ونتاجاتها للوقةوؼ علةى جوانةب القةوة وتع ٌ اةا والةتخلص مةن جوانةب الضةعؼ ومعا

مخرجات جامعاتنا لم تالع مستوى الطموح فً مقاٌٌا الجامعةات العالمٌةةا فهةل سةتحظى االمكانةة المرموقةة فةً مؤسسةات سةوق 

 العمل داخل األردن وخارجه.

ومن خالل تو ٌة عالمات الطلاة على المؤشرات التً تةدل علةى مةدى تحقةق الكفاٌةات الخاصةة  االمسةتوى العةام تةم اعتمةاد درجةة 

%، واه ا سةٌتم 55لدرجة التً ٌعتار عنداا الطالب متقن" اناًء على النتائج المتوفرة واعتااراا نساة )لالقطة" واً الحد األدنى 

وفقاً للمقارنةة مةة درجةة القطةة المحةددة إ  تةم اتاةال طرٌقةة )إنجةوؼ، التةً تقةوم علةى حسةاب الدرجةة  تحلٌل نتائج اختاار الكفاءة

 المتوّقعةةةةة لإلجااةةةةة علةةةةى كةةةةل فقةةةةرة  مةةةةن فقةةةةرات ا ختاةةةةار )ا ختٌةةةةار مةةةةن متعةةةةدد، والفةةةةرق انةةةةا أن طرٌقةةةةة ) إنجةةةةوؼ ،

لةب مةن المحكةم تحدٌةد إجااةة رات ا ختاةار  اةل ٌتط  تتطلب من المحكم تحدٌد ا ختٌار غٌر الصحٌح اوضوح عن كل فقةرة مةن فقة

 الصةحٌحة )ا ختٌةار الصةةحٌح، أي أن المحكةم ٌحةدد النسةب المئوٌةةة لإلجااةة عةن كةل فقةةرة وتكةون مجمةول النسةب المئوٌةةة الفقةرة

 ،.Amato) 1997اDonnoe ا William  اً درجة القطة
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 االمستوى العامالخاصة  الرئٌسٌةلكفاٌات اتحلٌل النتائج المتعلقة ا

 

%، مةن 56.49الصحٌحة للكفاٌات المتوّقة من الطالب امتالكها فً المستوى العةام كانةت ) اإلجااات نساةأظهرت نتائج الطلاة أن 

تراوحةت مةا اةٌن  لرئٌسةٌةإلجااةات الصةحٌحة للكفاٌةات انسب امستوى العاما وك لك أظهرت نتائج ا ه الدورة أن المجمول كفاٌات 

،. وعنةد مهةارات المعرفةة اةالحقوق والواجاةات)لكفاٌةة %، 37.18)و ،امهارات حةل المشةكالت والعمةل فةً فرٌةق)لكفاٌة  %،89.46)

درجةة  إلةىأن اعةض كفاٌةات المسةتوى العةام لةم تصةل نجةد ا %،55) إلجااات الصحٌحة مة درجةة القطةة المحسةواةنسب امقارنة 

 :،29لجدول رقم )اكما او موضح فً  اإلتقان

 مع درجح القطع ملسذوى العاماكفاياخ ل الصحيحح اإلجاةاخنسث مقارنح ( 79جدول رقم )

الصحٌحة اإلجاااتنسب  الكفاٌات %88مقارنة مة درجة القطة    

 غٌر متقن %40.66 مهارات الاحث العلمً وتفسٌر النتائج

 غٌر متقن %68.85 مهارات التفكٌر الناقد

 متقن %0..50 التواصلمهارات 

 متقن %54.45 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 متقن %55.65 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 غٌر متقن %5..40 مهارات المعرفة االحقوق والواجاات

 غٌر متقن %65.50 المعرفة االقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 متقن %55.56 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 غٌر متقن %40.60 مهارات المعالجة اللفظٌة

 غٌر متقن %5..86 المهارات الحاسواٌة

 متقن %.5..5 القدرات التنظٌمٌة

 متقن %...00 القدرة على التعلم والتكٌؼ

 متقن %.54.5 المهارات القٌادٌة

 متقن %85.00 مهارة اللػة العراٌة

 متقن %85.65 النساة العامة
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 التخصصةةةةات تاعةةةةاً لعةةةةائالتمةةةةن امتحةةةةان الكفةةةةاءة الجامعٌةةةةة لمسةةةةتوى العةةةةام االصةةةةحٌحة لكفاٌةةةةات  اإلجااةةةةات نسةةةةبمقارنةةةةة 

 لإلجااات الصحٌحة فً المستوى العام. لعامةا النساةمة 

 

الصحٌحة للمهارات والكفاٌات الرئٌسةٌة للمسةتوى العةام تاعةاً لتةو ٌعهم  اإلجااات نسب، وجود فروق ظاارٌة فً 30ٌالحظ من الجدول رقم )

لإلجااات الصحٌحة  نساة%، لعائلة العلوم الطاٌة والصحٌةا وأقل 61.70لإلجااات الصحٌحة ) نساةضمن عائالت التخصصاتا إ  كان أعلى 

%، ا كمةا ٌالحةظ مةن الجةدول أن اعةض عةائالت 56.49عامةة )الصةحٌحة ال اإلجااات نسباٌنما كانت  اا جتماعٌة العلوم%، لعائلة 48.45)

 االلػةات االمعلومةات وتكنولوجٌةا الحاسةوب علةوم االهندسةٌة العلةوم اوالصةحٌة الطاٌة العلوم%، واً 55) القطةدرجة  حققتالتخصصات 

 .ال راعٌة العلوم و األساسٌة الطاٌعٌة العلوم

 

 املسذوى العام لكفاياخالصحيحح  اإلجاةاخنسث (: 31جدول رقم )

 الذخصصاخدتعاً لعائالخ 

 العائلة
الصحٌحة تاعاً  اإلجاااتنسب 

 للعائالت
مقارنة مة درجة 

 % 88القطة 
الصحٌحة  اإلجااات نسب

 للمستوى العام

 متقن %61.70 والصحٌة الطاٌة العلوم

%85.65 

 متقن %60.70 الهندسٌة العلوم

 متقن %58.52 المعلومات وتكنولوجٌا الحاسوب علوم

 متقن %56.58 اللػات

 متقن %56.49 األساسٌة الطاٌعٌة العلوم

 متقن %55.25 ال راعٌة العلوم

 غٌر متقن %54.97 واألعمال اإلدارٌة العلوم

 غٌر متقن %54.14 المدنٌة الحماٌة

 غٌر متقن %53.43 واإلعالم الصحافة علوم

 غٌر متقن %52.79 التراوٌة العلوم

 غٌر متقن %52.71 الشرٌعة علوم

 غٌر متقن %51.73 والاصرٌة السمعٌة الفنون

 غٌر متقن %51.54 اآلداب

 غٌر متقن %51.48 واآلثار السٌاحة

 غٌر متقن %51.35 الحقوق

 غٌر متقن %49.55 الرٌاضة علوم

 غٌر متقن %48.45 ا جتماعٌة العلوم
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من العام الجامعً  الثانًالفصل الدراسً امتحان المستوى العام اٌن  الصحٌحة للكفاٌات والنتاجات فً اإلجاااتنسب مقارنة نتائج 

 .7201/8201الفصل الدراسً األول من العام الجامعً  و 2016/2017

 

المسةتوى العةام كانةت -الصحٌحة للكفاٌات التً قٌست فً امتحةان الكفةاءة الجامعٌةة اإلجااات نسب، أن 31ٌالحظ فً الجدول رقم )

مةن العةام  لثةانًفةً الفصةل الدراسةً ا ،%62.47)و ا 2017/2018فً الفصل الدراسً األول من العةام الجةامعً  ،56.49%)

 .2016/2017الجامعً 

 الصحيحح لكفاياخ الخاصح اإلجاةاخ سث (: مقارنح ن30جدول رقم )

 املسذوى العام-ةامذحان الكفاءج الجامعيح

 الكفاٌات
الصحٌحة للفصل  اإلجااات نسب

 60.5/60.0الدراسً الثانً 

الصحٌحة للفصل  اإلجااات نسب

 60.0/60.5الدراسً األول 

 %40.66 %49.96 مهارات الاحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %68.85 %57.20 مهارات التفكٌر الناقد

 %0..50 %68.00 مهارات التواصل

 %54.45 %72.15 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %55.65 %69.10 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %5..40 %70.93 مهارات المعرفة االحقوق والواجاات

 %65.50 %81.40 المعرفة االقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %55.56 %58.58 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %40.60 %59.01 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %5..86 %55.88 المهارات الحاسواٌة

 %.5..5 %51.58 القدرات التنظٌمٌة

 %...00 %57.63 القدرة على التعلم والتكٌؼ

 %.54.5 %69.48 المهارات القٌادٌة

 %85.00 ______ مهارة اللػة العراٌة

 %85.65 %62.47 الصحٌحة فً المستوى العام اإلجااات نساة
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 لمستوى العاما-الجامعٌة لكفاٌات امتحان الكفاءة الصحٌحة اإلجااات نسب حسبمقارنة أداء الجامعات 

-لكفاٌةات امتحةان الكفةاءة الجامعٌةة الصةحٌحة اإلجااةاتنسةب حسةب لجامعات ترتٌب ا، 34ا 33ا 32م )ارقاأل  وات ولاالجدتاٌن 

 فٌها:  حٌث تم تقسٌم الجامعات إلى ثالث فئات تاعاً ألعداد الطالبا المستوى العام

  طالب ف كثر، 601األولى: )من الفئة. 

 ( :طالب 600 - 201من الفئة الثانٌة.، 

 ( :طالب 200 أقل أو ٌساويالفئة الثالثة.، 

  الصحيحح اإلجاةاخنسث  دزديث الجامعاخ حسث: (37)جدول رقم

 املسذوى العام -لكفاياخ امذحان الكفاءج الجامعيح

 طالب ف كثر .50من  األولىالفئة 

 عدد الطالب المتقدمٌن الصحٌحة اإلجاااتنسب  إسم الجامعة #

 1245 60.60% جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة 1

 2067 59.95% الجامعة األردنٌة 2

 820 59.71% الجامعة الهاشمٌة 3

 682 56.54% جامعة الالقاء التطاٌقٌة / المرك  4

 645 55.44% جامعة ال رقاء 5

 2343 54.86% جامعة الٌرموك 6

 1000 54.13% جامعة آل الاٌت 7

 1745 53.45% جامعة مؤتة 8
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  الصحيحح اإلجاةاخنسث  دزديث الجامعاخ حسث(: 33جدول رقم )

 املسذوى العام -لكفاياخ امذحان الكفاءج الجامعيح

 )،طالب 500 - .60من ) :الفئة الثانٌة

 المتقدمٌن ةعدد الطلا الصحٌحة اإلجاااتنسب  الجامعة #

 600 61.83% جامعة الالقاء التطاٌقٌة / كلٌة الهندسة التكنولوجٌة 1

 283 61.40% الجامعة األلمانٌة األردنٌة 2

 514 58.99% جامعة العلوم التطاٌقٌة 3

 575 58.36% جامعة فٌالدلفٌا 4

 220 57.74% جامعة الطفٌلة التقنٌة 5

 519 57.52% جامعة الاترا 6

 211 57.12% الالقاء التطاٌقٌة / كلٌة عمان الجامعٌةجامعة  7

 548 56.47% جامعة ال ٌتونة األردنٌة 8

 362 55.96% جامعة عمان اإلالٌة 9

 408 55.74% جامعة اإلسراء 10

 421 54.87% جامعة الحسٌن ان طالل 11

 286 53.62% جامعة الالقاء التطاٌقٌة / كلٌة الحصن الجامعٌة 12

 307 52.53% العلوم اإلسالمٌة العالمٌة جامعة 13

 233 50.68% جامعة جدارا 14

 439 50.50% جامعة جرش 15

 323 47.17% جامعة إراد األالٌة 16
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 الصحيحح اإلجاةاخنسث  دزديث الجامعاخ حسث: (34) جدول رقم

 املسذوى العام -لكفاياخ امذحان الكفاءج الجامعيح

 طالب 600 أقل أو ٌساوي الثالثةالفئة 

 المتقدمٌن ةعدد الطلا إلجااات الصحٌحةا نسب الجامعة #

 133 63.65% جامعة األمٌرة سمٌة للتكنولوجٌا 1

 174 62.92% األنوروا -كلٌة العلوم التراوٌة وا داب  2

 187 61.50% الجامعة العراٌة المفتوحة 3

 50 59.15% الجامعٌةجامعة الالقاء التطاٌقٌة / كلٌة ال رقاء  4

 6 58.89% جامعة الالقاء التطاٌقٌة / كلٌة الشواك الجامعٌة 5

 194 58.87% جامعة الالقاء التطاٌقٌة / كلٌة األمٌرة عالٌة الجامعٌة 6

 127 57.70% جامعة الشرق األوسط 7

 24 56.72% كلٌة عمون الجامعٌة التطاٌقٌة 8

 82 55.08% الجامعة األمرٌكٌة فً م داا 9

 95 54.49% جامعة الالقاء التطاٌقٌة / كلٌة اراد الجامعٌة 10

 58 54.14% أكادٌمٌة األمٌر حسٌن ان عادهللا الثانً للحماٌة المدنٌة 11

 61 52.84% الجامعة األردنٌة / فرل العقاة 12

 76 52.68% جامعة الالقاء التطاٌقٌة / كلٌة العقاة الجامعٌة 13

 176 52.30% الالقاء التطاٌقٌة / كلٌة عجلون الجامعٌةجامعة  14

 85 51.89% جامعة عجلون الوطنٌة 15

 108 50.57% جامعة عمان العراٌة 16

 18 46.10% جامعة الالقاء التطاٌقٌة / كلٌة الكرك الجامعٌة 17

 63 43.84% جامعة الالقاء التطاٌقٌة / كلٌة األمٌرة رحمة الجامعٌة 18

 6 42.22% األكادٌمٌة األردنٌة للموسٌقى 19

 

 

 

 


