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 مقدمة:

يهدف امتحان الكفاءة الجامعية للوقوف على جْودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي األردنية ومخرجات برامجها، والوقووف علوى 

جوانب القوة وجوانب الضعف فيها، مما ُيساعد القائمين على رسم الخطط والسياسات بالتعاون مع هيئة اعتمواد مؤسسوات التعلويم 

الحكم علوى  إلىجوانب الضعف وتعزيز جوانب القوة فيها، إذ ال يهدف امتحان الكفاءة الجامعية  العالي وضمان جودتها في معالجة

ًء علوى أداء طلبتهوا فوي تصونيف الجامعوات وبرامجهوا بنوا إلوىأداء الطالب أو منحه شهادة توثق أداءه في هذا االمتحان، وال يهدف 

 االمتحان.

أكثوور موون كونووه اختبوواراً تحصوويلياً  (Competency - Based Test)إذ أن االمتحووان مبنووي علووى أسووال قيووال الكفايووات 

(Achievement Test) .يقيل معارف وحقائق ونظريات تم تعلمها من قبل الطالب، واختبر بها، وتم التأكد من مدى تحققها 

 

 (Macro - Level)المستوى العام 

 الكفايات ونتاجات التعلم العامة لمؤسسات التعليم العالي 

 

المستوى العام جميع الكفايات ونتاجات التعلم التي يتوقع من أي طالب خريج من طلبوة مؤسسوات التعلويم العوالي أن يمتلكهوا  يشمل

)بغض النظور عون تخصصوهل، ليتماشوى موع متطلبوات الحيواة المهنيوة واالجتماعيوة ومتطلبوات سووق العمول، واالنخوراط فوي عمليوة 

ل فقورة اختباريوة، مون نووخ االختيوار 03) قد شمل االمتحان الذي عقد في هذه الودورة علوىالتطوير والتعلم المستمر مدى الحياة، و

 ، وهذه الكفايات العامة هي:شر  كفاية عامة )مهارات ونتاجاتلمن متعدد، توزعت على أربعة ع

 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج. .1

 مهارات التفكير الناقد. .2

 مهارات التواصل. .0

 المعلوماتية.مهارات الثقافة  .4

 مهارات حل المشكالت والعمل في فريق. .5

 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات. .6

 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية. .7

 مهارات المعالجة الرياضية. .8

 مهارات المعالجة اللفظية. .9

 المهارات الحاسوبية. .13

 القدرات التنظيمية. .11

 القدرة على التعلم والتكيف. .12

 المهارات القيادية. .10

 مهارة اللغة العربية. .14
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 نتائج امتحان الكفاءة الجامعية

 8102/9102للعام الجامعي  الولفصل الدرايس لل

فوي جميوع الجامعوات  2318/2319 مون العوام الجوامعي األولللفصل الدراسي المستوى الدقيق -ُعقد امتحان الكفاءة الجامعية

إذ يهدف امتحان الكفاءة الجامعية إلى الوقووف علوى جوودة  ل، 2318-12-11إلى  2318-11-25الرسمية والخاصة في الفترة )

جهم موون الجامعووات الرسوومية . مخرجووات مؤسسووات التعلوويم العووالي األردنيووة ومخرجووات برامجهووا ووع تخووره وقوود بلوود عوودد الطلبووة المتوقه

ل 17280وقود تقودم لالمتحوان ) ،ل طالبواً وطالبوة18964موا مجموعوه ) 2319/ 2318لعام الجوامعي ا للفصل األول من والخاصة

 عوووووداد الطلبوووووة وتووووووزيعهم حسوووووب المتغيووووووراتأل يبوووووين 1رقوووووم ) والجووووودول%ل.  91.14طالبووووواً وطالبوووووة بنسوووووبة مئويوووووة )

 والمعدل التراكميل.،االجتماعي والنوخ ،)نوخ الجامعة

 (: النسب املئوية لتوزيع أعداد الطلبة الذين تقدموا2الجدول رقم )

 المتحان الكفاءة الجامعية حسب متغريات 

 نوع الجامعة ، النوع االجتامعي، املعدل الرتاكمي((

 المجموخ المئوية النسب العدد المتغيرات تصنييف المتغيرات

 االجتماعي النوخ

 %47.24 8165 ذكر

17280 

 %52.76 9118 أنثى

 الجامعة نوخ

 %71.04 12003 رسمية

 %28.66 4950 خاصة

 التراكمي المعدل

 %03.01 5209 مقبول

 %00.48 5787 جيد

 %26.78 4629 جداً  جيد

 %9.42 1628 ممتاز

 

الطلبوة والخاصوة، إذ بلود عودد طالبة من جميوع الجامعوات الرسومية ل طالباً و17280بلد عدد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية )

وكووان عوودد الطلبووة فووي الجامعووات ل %52.76 ل بنسووبة مئويووة )9118) ل، بينمووا بلوود عوودد ا نوواث%74.24ل بنسووبة مئويووة )8165الووذكور)

%ل، وكوان تووزيعهم حسوب 28.66ل بنسوبة مئويوة )4950) في الجامعات الخاصة هم ل وعدد%71.04ل بنسبة مئوية )12003الرسمية )

 ل4629و) %ل00.48بنسووبة مئويووة ) جيوود، لفئووة ل5787، و )ل%03.01بنسووبة مئويووة ) مقبووول لفئووة ل5209فئووات المعوودل التراكمووي )

 .ل0ل و)2ل،)1كما هو موضح في األشكال )،%ل9.42بسنبة مئوية ) ممتازلفئة ل 1628، و)%ل26.78بسنبة مئوية ) جيد جدالفئة 
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52.76% 

النسب المئوية وتوزيع أعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان ل 1)شكل رقم  
 الكفاءة الجامعي وفقاً لمتغير النوخ االجتماعي

 النوع االجتماعي ذكر

 النوع االجتماعي أنثى

71.34% 

28.66% 

النسب المئوية وتوزيع أعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان ل 2)شكل رقم  
 الكفاءة الجامعي وفقاً لمتغير نوخ الجامعة

 نوع الجامعة رسمية

 نوع الجامعة خاصة

30.31% 

33.48% 

26.78% 

9.42% 

النسب المئوية وتوزيع أعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان ل 3)شكل رقم  
 الكفاءة الجامعي وفقاً لمتغير المعدل التراكمي

 المعدل التراكمي مقبول

 المعدل التراكمي جيد

 المعدل التراكمي جيد جدا  

 المعدل التراكمي ممتاز
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الفصل الدراسي األول للعام الجامعي يما يلي عرض النتائج في جزأين األول يتناول ملخص نتائج امتحان الكفاءة الجامعية ف

 ، والثاني يتناول تحليل نتائج اختبار الكفاءة الجامعية المستوى العام.2319/ 2318

 

 الجزء الول

 لتحقق من نتاجات التعلم والكفايات الخاصة باملستوى العامامؤرشات 

 والتي إنتهت إليها نتائج هذه الدورة

 

  أوالً:

المتغيرات  إلىلكفايات والمهارات الكلية في اختبار الكفاءة الجامعية والتي تعود ل الصحيحة ا جاباتلنسب معرفة الفروق ل

 ل:2الديموغرافية  فقد تم إجراء المقارنات في المستوى العام حسب كل متغير كما في الجدول )

 الصحيحة اإلجاباتنسب (:1جدول رقم )

 الكلية  للمستوى العام الختبار الكفاءة الجامعي يف ضوء إتقان النتاجات والكفايات واملهارات

 ع الجامعة، فئة املعدل الرتاكمي(وفقاً لـ)النوع االجتامعي، نو 

 الداللة ا حصائية |t| / Fاختبار  الصحيحة ا جاباتنسبة  تصنييف المتغيرات المتغيرات

 النوخ االجتماعي

 %04.75 ذكر
1.30 0.19 

 %01.85 أنثى

 نوخ الجامعة
 %01.85 رسمية

0.21 0.83 
 %05.81 خاصة

 المعدل التراكمي

 53.00% مقبول

24.40 0.00* 
 57.87% جيد

 60.99% جيدا جداً 

 64.00% ممتاز

 
  ل3.35 . 5*ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

 

الصوحيحة فوي ضووء إتقوان  ا جابواتنسوبة ل فوي 3.35 . 5ل وجوود فوروق ذات داللوة إحصوائية عنود مسوتوى الداللوة ) 2يبين الجودول رقوم)

متغير فئة المعدل التراكمي ) مقبول ، جيد ، جيد جداً ، ـالنتاجات والكفايات والمهارات الكلية المتحان الكفاءة الجامعية المستوى العام تعزى ل

 . ل مقارنة مع الطلبة ذوي فئات معدالت ) المقبول ، الجيد لالممتاز، )الجيد جداً  كانت الفروق لصالح الطلبة ذوي فئات معدالتو ممتازل

 نسبة ا جاباتل في 3.35 . 5فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) فال يوجد  والنوخ االجتماعي أما بالنسبة لمتغير نوخ الجامعة

 .الصحيحة في ضوء إتقان النتاجات والكفايات والمهارات الكلية المتحان الكفاءة الجامعية المستوى العام
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 .توضح ذلك ل6ل،)5ل، )4ية ،)واألشكال البيإن
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 نسبة االجابات الصحيحة في المستوى العام حسب متغير النوخ االجتماعيل: 4)شكل رقم
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 نسبة االجابات الصحيحة في المستوى العام حسب متغير نوخ الجامعة ل: 6)شكل رقم

 ممتاز جيدا جدا   جيد مقبول
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  نياً:اث

 ونتاجووووووووووووات الووووووووووووتعلم العامووووووووووووة الخاصووووووووووووة بمهووووووووووووارات  للكفايووووووووووووات الصووووووووووووحيحة ا جابووووووووووووات نسووووووووووووبةمقارنووووووووووووة 

النتوائج، التفكيور الناقود، مهوارات التواصول، الثقافوة المعلوماتيوة، مهوارات حول المشوكلة والعمول فوي فريوق، )البحث العلمي وتفسوير 

مهارات المعرفوة بوالحقوق والواجبوات، المعرفوة بالقواعود والسولوكيات األخالقيوة، مهوارات المعالجوة الرياضوية، مهوارات المعالجوة 

 ة، القووودرة علوووى الووتعلم والتكيوووف، المهووارات القياديوووة، مهووارة اللغوووة العربيوووةلاللفظيووة، المهوووارات الحاسوووبية، القووودرات التنظيميوو

 للمستوى العام بشكل كلي وحسب المتغيرات التالية: ) النوخ االجتماعي، نوخ الجامعة، المعدل التراكميل.

 

 اتالصحيحة لكل كفاية من كفايات المستوى العام بشكل كلي بغض النظر عن نوخ المتغير نسب ا جابات

 الصحيحة للنتاجات والكفايات واملهارات نسب اإلجابات (3جدول رقم )

 يف املستوى العام

 الصحيحة  نسب ا جابات الكفاية

 %81.58 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %74.58 مهارات التفكير الناقد

 %58.16 مهارات التواصل

 %50.51 مهارات الثقافة المعلوماتية

 %55.60 المشكالت والعمل في فريقمهارات حل 

 %85.55 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %05.51 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %45.68 مهارات المعالجة الرياضية

 %81.78 مهارات المعالجة اللفظية

 %06.55 المهارات الحاسوبية

 %58.11 القدرات التنظيمية

 %48.88 والتكيفالقدرة على التعلم 

 %55.88 المهارات القيادية

 مهارة اللغة العربية
56.83% 

 

 %04.15 النسبة العامة

 

 لنتاجوووات والكفايوووات والمهوووارات المتحوووان الكفووواءة الجامعيوووةلالصوووحيحة  ا جابووواتنسوووب ل وجوووود فوووروق فوووي 0يالحوووظ مووون الجووودول رقوووم )

البحوث العلموي  مهوارات%ل ل08.31) نسبةوأقل  حل المشكالت والعمل في فريق لمهارةل %93.25) نسبة)المستوى العامل، إذ كانت أعلى 

 ل . 7كما هو موضح بالشكل ) ل،%04.15)العامة الصحيحة  ا جاباتنسبة بينما كان  وتفسير النتائج
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 الصوووووووووووووووحيحة لكووووووووووووووول كفايوووووووووووووووة مووووووووووووووون كفايوووووووووووووووات المسوووووووووووووووتوى العوووووووووووووووام نسوووووووووووووووب ا جابووووووووووووووواتمقارنوووووووووووووووة 

 )ذكر، أنثىل. لمتغير النوخ االجتماعيوفقاً 

 الصحيحة للنتاجات والكفايات واملهارات ( نسب اإلجابات4جدول رقم )

 ام وفقاً ملتغري النوع االجتامعيللمستوى الع

 الكفاية

 الصحيحة  ا جابات نسب

 أنثى ذكر

 %81.45 %37.15 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %71.74 %74.85 مهارات التفكير الناقد

 %56.67 %58.80 مهارات التواصل

 %57.51 %55.77 مهارات الثقافة المعلوماتية

 %58.85 %15.87 مهارات حل المشكالت والعمل في فريق

 %80.01 %76.57 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %75.15 %05.81 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %48.46 %51.05 الرياضيةمهارات المعالجة 

 %81.55 %84.15 مهارات المعالجة اللفظية

 %06.68 %08.55 المهارات الحاسوبية

 %58.66 %57.58 القدرات التنظيمية

 %46.40 %55.65 القدرة على التعلم والتكيف

 %54.56 %50.88 المهارات القيادية

 %05.18 %08.75 مهارة اللغة العربية

 %01.85 %04.75 النسبة العامة

 

 الصوووحيحة للنتاجوووات والكفايوووات والمهوووارات المتحوووان الكفووواءة الجامعيوووة نسوووب ا جابووواتل وجوووود فوووروق فوووي 4يالحوووظ مووون الجووودول رقوووم )

مهووارات الثقافووة المهووارات والكفايووات باسووتثناء فووي جميووع نسووب أعلووى  ت ا نوواث )المسووتوى العووامل تبعووا لمتغيوور النوووخ االجتموواعي، إذ حققوو

فقود   القودرات التنظيميوةو المهوارات الحاسووبية، المعرفة بالقواعد والسولوكيات األخالقيوة، مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات، المعلوماتية

  حقق الذكور فيها نسب أعلى.
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 الصوووووووووووووووحيحة لكووووووووووووووول كفايوووووووووووووووة مووووووووووووووون كفايوووووووووووووووات المسوووووووووووووووتوى العوووووووووووووووام نسوووووووووووووووب ا جابووووووووووووووواتمقارنوووووووووووووووة 

 خاصةل. )رسمية،  نوخ الجامعة وفقاً لمتغير

 الصحيحة للنتاجات والكفايات واملهارات نسب اإلجابات(: 5جدول رقم )

 ستوى العام وفقاً ملتغري الجامعةللم

 الكفاية

 الصحيحة  ا جابات نسب

 خاصة رسمية

 %85.15 %81.75 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %75.45 %71.81 مهارات التفكير الناقد

 %05.75 %56.18 مهارات التواصل

 %55.55 %50.05 مهارات الثقافة المعلوماتية

 %55.75 %55.81 مهارات حل المشكالت والعمل في فريق

 %80.65 %75.07 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %71.45 %05.56 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %51.54 %45.45 مهارات المعالجة الرياضية

 %81.50 %81.05 المعالجة اللفظيةمهارات 

 %05.86 %08.54 المهارات الحاسوبية

 %50.86 %58.81 القدرات التنظيمية

 %55.48 %48.55 القدرة على التعلم والتكيف

 %57.45 %55.46 المهارات القيادية

 %08.86 %01.64 مهارة اللغة العربية

 %05.81 %01.85 النسبة العامة

 

)المسوتوى  الصوحيحة النتاجوات والكفايوات والمهوارات المتحوان الكفواءة الجامعيوة نسب ا جابواتل وجود فروق في 5يالحظ من الجدول رقم )

 مهارات الثقافوة المعلوماتيوة في جميع المهارات والكفايات باستثناءنسب أعلى   الرسميةالعامل تبعا لمتغير نوخ الجامعة، إذ حققت الجامعات 

فقد كانوت النسوبة العاموة لبجابوات الصوحيحة لمهوارات وكفايوات  عام، وبشكل  مهارات حل المشكالت والعمل في فريق و رات التنظيميةالقدو

 .المستوى العام أعلى في الجامعات الرسمية
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 الصوووووووووووووووحيحة لكووووووووووووووول كفايوووووووووووووووة مووووووووووووووون كفايوووووووووووووووات المسوووووووووووووووتوى العوووووووووووووووام ا جابووووووووووووووواتنسوووووووووووووووب مقارنوووووووووووووووة 

 جيد جداً، ممتازل. جيد، )مقبول،المعدل التراكمي  وفقاً لمتغير

 

 الجامعية الكفاءة الصحيحة النتاجات والكفايات والمهارات المتحان ا جاباتنسب ل وجود فروق في 6يالحظ من الجدول رقم )

  مهارات حل المشكالت والعمل في فريقل ل%94.54لبجابات الصحيحة ) نسبة )المستوى العامل وفقاً لمتغير المعدل التراكمي، إذ كانت أعلى

نسب أن  ويالحظ المقبول، عند فئة مهارات المعرفة بالحقوق والواجباتل ل%04.33) بجابات الصحيحةنسبة ل، وأقل الممتاز عند فئة 

 .من فئة الممتاز إلى فئة المقبول طبيعية ومرتبه تنازلياً كانت  الصحيحة العامة للكفايات تبعاً لترتيب فئات المعدل  ا جابات

 

 

 

 الصحيحة للنتاجات والكفايات واملهارات للمستوى العام اإلجاباتنسب (: 6جدول رقم)

 وفقاً ملتغري املعدل الرتاكمي.

 الكفاية

 الصحيحة  ا جاباتنسب 

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول

 43.23% 40.20% 38.03% 34.46% مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 54.96% 50.55% 48.35% 42.96% مهارات التفكير الناقد

 69.46% 65.98% 62.26% 55.30% مهارات التواصل

 66.24% 67.40% 65.57% 64.10% مهارات الثقافة المعلوماتية

 94.54% 92.47% 90.61% 86.59% مهارات حل المشكالت والعمل في فريق

 45.87% 42.12% 39.13% 34.00% مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 57.52% 53.96% 49.10% 45.43% المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 75.89% 72.64% 70.42% 66.17% مهارات المعالجة الرياضية

 44.09% 41.00% 38.14% 34.66% مهارات المعالجة اللفظية

 58.79% 56.95% 52.83% 47.62% المهارات الحاسوبية

 72.03% 66.38% 63.78% 59.29% القدرات التنظيمية

 77.49% 74.32% 71.54% 65.87% القدرة على التعلم والتكيف

 73.86% 70.32% 66.51% 59.61% المهارات القيادية

 64.39% 61.44% 56.97% 50.26% مهارة اللغة العربية

 %57.55 %55.55 %04.14 %08.55 النسبة العامة
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 ثالثاً:

   .لعائالت التخصصاتونتاجات التعلم الرئيسية  الخاصة بالمستوى العام تبعاً  الصحيحة للكفايات ا جاباتنسب 

 التخصصاتتبعاً لعائالت  الصحيحة يف املستوى العام اإلجاباتنسب (: 7جدول رقم )

 الصحيحة ا جاباتنسب  العائلة
الصحيحة  ا جاباتنسبة 

 للمستوى العام

 %58.41 العلوم الطبية والصحية

04.15% 

 %55.16 العلوم الهندسية

 %05.54 الحماية المدنية

 %01.45 علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 %01.50 العلوم الطبيعية األساسية

 %04.51 اللغات

 %04.81 العلوم الزراعية

 %00.55 العلوم ا دارية واألعمال

 %00.54 علوم الصحافة وا عالم

 %00.75 السمعية والبصريةالفنون 

 %07.70 العلوم التربوية

 %07.88 العلوم االجتماعية

 %08.15 اآلداب

 %08.45 علوم الشريعة

 %08.05 السياحة واآلثار

 %05.05 الحقوق

 %05.61 علوم الرياضة

  

الصوحيحة للمهوارات والكفايوات الرئيسوية للمسوتوى العوام تبعواً لتووزيعهم ضومن  ا جابواتنسوب ل وجوود فوروق فوي 7يالحظ من الجدول رقم )

لبجابووات  نسووبة، وأقوول  الطبيووة المسوواندةالعلوووم الطووب و%ل لعائلووة 61.78لبجابووات الصووحيحة ) نسووبةأعلووى  ت، إذ كانووالتخصصوواتعووائالت 

والنسوب المتبقيوة للمهوارات ل، %57.83) للمستوى العام الصحيحة ا جابات نسبة، بينما كانت علوم الرياضةل لعائلة %53.28الصحيحة )

 ل.8والشكل رقم ) ل7) الجدول رقم موضحة في

 

6
1

.7
8

%
 

6
0

.8
2

%
 

5
9

.0
7

%
 

5
8

.7
9

%
 

5
8

.0
5

%
 

5
7

.9
8

%
 

5
7

.3
8

%
 

5
5

.9
9

%
 

5
5

.9
7

%
 

5
5

.4
9

%
 

5
4

.4
5

%
 

5
4

.1
1

%
 

5
3

.8
9

%
 

5
3

.7
9

%
 

5
3

.5
0

%
 

5
0

.5
6

%
 

5
0

.2
8

%
 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%

 نسب االجابات الصحيحة في المستوى العام تبعاً لعائالت التخصصاتل: 8)شكل رقم 

 نسب االجابات الصحيحة العامة للمستوى العام نسب اإلجابات الصحيحة العامة للعوائل
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 الصووووووووووحيحة لكفايوووووووووووات ومهووووووووووارات الوووووووووووتعلم الرئيسووووووووووية فوووووووووووي المسووووووووووتوى العوووووووووووام ا جابوووووووووووات نسووووووووووبمقارنووووووووووة 

 .التخصصاتتبعاً لعائالت 

كوول علووى حووده التخصصووات  عووائالتلالصووحيحة للكفايووات الرئيسووية للمسووتوى العووام تبعوواً  ا جابووات نسووبفووي مووا يلووي سوويتم عوورض 

 الكلية للكفايات الرئيسية للمستوى العام: الصحيحة ا جابات نسبومقارنتها مع 

 

 لمساندةاالعلوم الطبية و الطب عائلة .1

كوان أعلوى بشوكل عوام فوي جميوع الكفايوات  المسواندةالعلوم الطبية و الطب الصحيحة لعائلة ا جابات نسبل أن 8يالحظ من الجدول رقم )

 .باستثناء مهارة القدرات التنظيمية والمهارات الرئيسية الخاصة بامتحان المستوى العام

 الصحيحة للكفايات الرئيسية يف املستوى العام اإلجابات نسب)8(جدول رقم

   الطب والعلوم الطبية املساندةلعائلة  تبعاً  

 الكفايات الرئيسية
 الصحيحة  ا جابات نسب

العلوم الطبية الطب وعائلة 
 المساندة

 المستوى العام

 %81.58 %39.85 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %74.58 %55.21 مهارات التفكير الناقد

 %58.16 %68.27 مهارات التواصل

 %50.51 %65.84 مهارات الثقافة المعلوماتية

 %55.60 %91.53 مهارات حل المشكالت والعمل في فريق

 %85.55 %47.72 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %05.51 %55.64 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %45.68 %71.35 مهارات المعالجة الرياضية

 %81.78 %40.79 مهارات المعالجة اللفظية

 %06.55 %58.48 المهارات الحاسوبية

 %58.11 %63.64 القدرات التنظيمية

 %48.88 %74.55 القدرة على التعلم والتكيف

 %55.88 %70.57 المهارات القيادية

 %62.60 مهارة اللغة العربية
56.83% 

 

 %04.15 %61.78 النسبة العامة
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 عائلة العلوم الهندسية .2

الصحيحة لعائلة العلوم الهندسية كان أعلى بشكل عام في جميع الكفايات والمهارات الرئيسية  ا جابات نسبل أن 9يالحظ من الجدول رقم )

 .مهارات المعالجة الرياضيةو مهارات البحث العلمي وتفسير النتائجباستثناء  الخاصة بامتحان المستوى العام

 الصحيحة للكفايات الرئيسية يف املستوى العام اإلجابات نسب(: 9جدول رقم )

 تبعاً لعائلة العلوم الهندسية  

 الكفايات الرئيسية

 الصحيحة  ا جابات نسب

 المستوى العام عائلة العلوم الهندسية

 %81.58 %36.61 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %74.58 %51.00 مهارات التفكير الناقد

 %58.16 %63.11 مهارات التواصل

 %50.51 %66.62 مهارات الثقافة المعلوماتية

 %55.60 %92.16 مهارات حل المشكالت والعمل في فريق

 %85.55 %50.63 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %05.51 %53.94 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %45.68 %70.21 مهارات المعالجة الرياضية

 %81.78 %39.16 مهارات المعالجة اللفظية

 %06.55 %59.84 الحاسوبيةالمهارات 

 %58.11 %64.84 القدرات التنظيمية

 %48.88 %74.59 القدرة على التعلم والتكيف

 %55.88 %70.34 المهارات القيادية

 %59.54 مهارة اللغة العربية
56.83% 

 

 %04.15 %60.82 النسبة العامة
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 عائلة علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات .0

الصحيحة لعائلوة علووم الحاسووب وتكنولوجيوا المعلوموات كانوت أعلوى بشوكل  عوام فوي جميوع  ا جابات نسبل أن 13الجدول رقم )يالحظ من 

كفايووة المعرفووة بووالحقوق  ،الكفايووات والمهووارات الرئيسووية الخاصووة بامتحووان المسووتوى العووام باسووتثناء كفايووة البحووث العلمووي وتفسووير النتووائج

 .لعربيةمهارة اللغة او والواجبات

 الصحيحة للكفايات الرئيسية يف املستوى العام اإلجابات نسب(: 20جدول رقم )

 وم الحاسوب وتكنولوجيا املعلوماتتبعاً لعائلة  عل

 الكفايات الرئيسية
 الصحيحة  ا جابات نسب

عائلة علوم الحاسوب وتكنولوجيا 
 المعلومات

 المستوى العام

 %81.58 %36.54 النتائجمهارات البحث العلمي وتفسير 

 %74.58 %48.79 مهارات التفكير الناقد

 %58.16 %68.26 مهارات التواصل

 %50.51 %65.87 مهارات الثقافة المعلوماتية

 %55.60 %90.36 مهارات حل المشكالت والعمل في فريق

 %85.55 %38.99 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %05.51 %50.56 األخالقية المعرفة بالقواعد والسلوكيات

 %45.68 %70.60 مهارات المعالجة الرياضية

 %81.78 %41.02 مهارات المعالجة اللفظية

 %06.55 %58.64 المهارات الحاسوبية

 %58.11 %66.19 القدرات التنظيمية

 %48.88 %71.80 القدرة على التعلم والتكيف

 %55.88 %69.35 المهارات القيادية

 %53.25 اللغة العربيةمهارة 
56.83% 

 

 %04.15 %58.79 النسبة العامة
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 عائلة اللغات  .4

مهوارات المعرفوة بوالحقوق ، التفكيور الناقودمهوارات فوي  ت أقولالصوحيحة لعائلوة اللغوات كانو نسوب ا جابواتل أن 11يالحوظ مون الجودول رقوم )

 .القدرات التنظيميةو الحاسوبيةالمهارات ، المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية، والواجبات

 الصحيحة للكفايات الرئيسية يف املستوى العام اإلجابات نسب(: 22جدول رقم )

 تبعاً لعائلة اللغات 

 الكفايات الرئيسية
 الصحيحة  ا جابات نسب

 المستوى العام عائلة  اللغات

 %81.58 %40.10 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %74.58 %46.92 التفكير الناقدمهارات 

 %58.16 %62.15 مهارات التواصل

 %50.51 %67.48 مهارات الثقافة المعلوماتية

 %55.60 %92.34 مهارات حل المشكالت والعمل في فريق

 %85.55 %31.61 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %05.51 %49.86 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %45.68 %72.26 مهارات المعالجة الرياضية

 %81.78 %38.56 مهارات المعالجة اللفظية

 %06.55 %50.48 المهارات الحاسوبية

 %58.11 %61.77 القدرات التنظيمية

 %48.88 %72.76 القدرة على التعلم والتكيف

 %55.88 %69.26 المهارات القيادية

 %59.41 مهارة اللغة العربية
56.83% 

 

 %04.15 %57.98 النسبة العامة
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 عائلة العلوم الطبيعية واألساسية .5

مهارات البحث العلمي وتفسير أعلى بالصحيحة لعائلة العلوم الطبيعية واألساسية كانت  ا جابات نسبل أن 12يالحظ من الجدول رقم )

 ،مهارات المعالجة اللفظية ،المعرفة بالحقوق والواجباتمهارات  ،مهارات حل المشكالت والعمل في فريق ،مهارات التواصلب ،النتائج

 .مهارة اللغة العربيةو، القدرة على التعلم والتكيف، القدرات التنظيمية، المهارات الحاسوبية

 ة يف املستوى العامالصحيحة للكفايات الرئيسي اإلجابات نسب(: 21جدول رقم )

 لعلوم الطبيعية والساسيةا تبعاً لعائلة

 الكفايات الرئيسية

 الصحيحة  ا جابات نسب

عائلة العلوم الطبيعية 
 واألساسية

 المستوى العام

 %81.58 %39.14 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %74.58 %45.41 مهارات التفكير الناقد

 %58.16 %62.77 مهارات التواصل

 %50.51 %64.28 مهارات الثقافة المعلوماتية

 %55.60 %91.25 حل المشكالت والعمل في فريقمهارات 

 %85.55 %41.77 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %05.51 %49.67 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %45.68 %68.63 مهارات المعالجة الرياضية

 %81.78 %37.11 مهارات المعالجة اللفظية

 %06.55 %53.06 المهارات الحاسوبية

 %58.11 %66.90 القدرات التنظيمية

 %48.88 %71.32 القدرة على التعلم والتكيف

 %55.88 %63.71 المهارات القيادية

 %56.83 %59.37 مهارة اللغة العربية

 %04.15 %58.05 النسبة العامة
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 عائلة العلوم الزراعية .6

مهارات البحث العلمي وتفسير بشكل عام في  أعلىالصحيحة لعائلة العلوم الزراعية كانت  ا جابات نسبل أن 10يالحظ من الجدول رقم )

 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات، مهارات حل المشكالت والعمل في فريق ،ةمهارات الثقافة المعلوماتي ،مهارات التواصل ،النتائج

  .القدرات التنظيميةو

ة يف املستوى العامالصحيحة للكفايات الرئيسي نسب اإلجابات(: 23جدول رقم )  

العلوم الزراعية  تبعاً لعائلة  

 الكفايات الرئيسية
 الصحيحة  ا جابات نسب

 المستوى العام عائلة العلوم الزراعية

 %08.31 %38.49 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %47.91 %44.93 مهارات التفكير الناقد

 %61.82 %63.29 مهارات التواصل

 %65.68 %66.39 مهارات الثقافة المعلوماتية

 %93.25 %90.85 مهارات حل المشكالت والعمل في فريق

 %09.33 %39.56 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %53.38 %49.66 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %73.20 %69.13 مهارات المعالجة الرياضية

 %08.41 %36.25 المعالجة اللفظيةمهارات 

 %52.93 %52.14 المهارات الحاسوبية

 %60.88 %68.17 القدرات التنظيمية

 %71.11 %70.63 القدرة على التعلم والتكيف

 %66.10 %63.71 المهارات القيادية

 %56.83 %54.99 مهارة اللغة العربية

 %57.83 %57.38 النسبة العامة
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 عائلة العلوم ا دارية واألعمال  .7

ا جابوات العاموة  نسوبالعلووم ا داريوة واألعموال كانوت بشوكل عوام أقول مون  الصحيحة لعائلوة ا جابات نسب ل أن 14يالحظ من الجدول رقم )

 .المعلوماتيةمهارات الثقافة و مهارات التواصلباستثناء  للمهارات والكفايات الرئيسية الخاصة بامتحان المستوى العام 

 الصحيحة للكفايات الرئيسية يف املستوى العام اإلجابات نسب(: 24جدول رقم )

 ئلة  العلوم اإلدارية واالعامل  تبعاً لعا 

 الكفايات الرئيسية
 الصحيحة  ا جابات نسب

 المستوى العام عائلة  العلوم ا دارية واألعمال

 %08.31 %37.42 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %47.91 %45.20 مهارات التفكير الناقد

 %61.82 %62.86 مهارات التواصل

 %65.68 %67.32 مهارات الثقافة المعلوماتية

 %93.25 %88.99 مهارات حل المشكالت والعمل في فريق

 %09.33 %34.03 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %53.38 %46.76 األخالقيةالمعرفة بالقواعد والسلوكيات 

 %73.20 %69.86 مهارات المعالجة الرياضية

 %08.41 %37.92 مهارات المعالجة اللفظية

 %52.93 %49.56 المهارات الحاسوبية

 %60.88 %62.72 القدرات التنظيمية

 %71.11 %67.78 القدرة على التعلم والتكيف

 %66.10 %66.04 المهارات القيادية

 %56.83 %52.18 العربية مهارة اللغة

 %57.83 %55.99 النسبة العامة
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 عائلة الحماية المدنية .8

بشكل عام في جميع الكفايات والمهارات الرئيسية أعلى الصحيحة لعائلة الحماية المدنية كانت  ا جابات نسبل أن 15يالحظ من الجدول رقم )

المهووارات ، المعرفووة بالقواعوود والسوولوكيات األخالقيووة، المعرفووة بووالحقوق والواجبوواتمهووارات  ، باسووتثناءالخاصووة بامتحووان المسووتوى العووام

 .مهارة اللغة العربية، الحاسوبية

 الصحيحة للكفايات الرئيسية يف املستوى العام نسب اإلجابات(: 25جدول رقم )

 تبعاً لعائلة الحامية املدنية 

 الكفايات الرئيسية
 الصحيحة  ا جابات نسب

 المستوى العام الحماية المدنية  عائلة

 %08.31 %38.33 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %47.91 %48.21 مهارات التفكير الناقد

 %61.82 %66.07 مهارات التواصل

 %65.68 %69.64 مهارات الثقافة المعلوماتية

 %93.25 %92.73 مهارات حل المشكالت والعمل في فريق

 %09.33 %37.10 بالحقوق والواجباتمهارات المعرفة 

 %53.38 %48.21 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %73.20 %73.21 مهارات المعالجة الرياضية

 %08.41 %39.22 مهارات المعالجة اللفظية

 %52.93 %48.81 المهارات الحاسوبية

 %60.88 %73.21 القدرات التنظيمية

 %71.11 %73.21 والتكيفالقدرة على التعلم 

 %66.10 %75.00 المهارات القيادية

 %56.83 %53.85 مهارة اللغة العربية

 %57.83 %59.07 النسبة العامة
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 عائلة علوم الصحافة وا عالم .9

بشووكل عووام فووي جميووع الكفايووات والمهووارات  أقوول الصووحيحة لعائلووة الصووحافة وا عوالم كانووت نسووب ا جابوواتأن ل 16يالحوظ موون الجوودول رقووم )

مهووارات الثقافووة ، مهووارات التفكيوور الناقوود ، مهووارات البحووث العلمووي وتفسووير النتووائج باسووتثناءالرئيسووية الخاصووة بامتحووان المسووتوى العووام 

 . تكيفالقدرة على التعلم وال، ومهارات المعالجة الرياضية ، مهارات حل المشكالت والعمل في فريق ،المعلوماتية

 الصحيحة للكفايات الرئيسية يف املستوى العام نسب اإلجابات(: 26جدول رقم )

 تبعاً لعائلة  الصحافة واإلعالم

 الكفايات الرئيسية
 الصحيحة  ا جابات نسب

عائلة علوم الصحافة 
 وا عالم

 المستوى العام

 %08.31 %43.71 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %47.91 %48.68 التفكير الناقدمهارات 

 %61.82 %60.60 مهارات التواصل

 %65.68 %66.45 مهارات الثقافة المعلوماتية

 %93.25 %90.79 مهارات حل المشكالت والعمل في فريق

 %09.33 %29.47 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %53.38 %48.18 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %73.20 %75.00 مهارات المعالجة الرياضية

 %08.41 %32.57 مهارات المعالجة اللفظية

 %52.93 %51.43 المهارات الحاسوبية

 %60.88 %57.89 القدرات التنظيمية

 %71.11 %74.43 القدرة على التعلم والتكيف

 %66.10 %62.50 المهارات القيادية

 %49.56 مهارة اللغة العربية
56.83% 
 

 %57.83 %55.97 النسبة العامة
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 عائلة العلوم التربوية .13

الصحيحة لعائلة العلوم التربوية كانت أقل بشكل عام في جميع الكفايات والمهوارات الرئيسوية  ا جابات نسبل أن 17يالحظ من الجدول رقم )

، مهوارات المعالجوة اللفظيوة ،مهوارات المعالجوة الرياضوية ،مهوارات البحوث العلموي وتفسوير النتوائجباستثناء  الخاصة بامتحان المستوى العام

 ف.القدرة على التعلم والتكيو

 الصحيحة للكفايات الرئيسية يف املستوى العام اإلجابات نسب(: 17جدول رقم )

 تبعاً لعائلة  العلوم الرتبوية

 الكفايات الرئيسية
 الصحيحة  ا جابات نسب

 العامالمستوى  عائلة العلوم التربوية

 %08.31 %39.82 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %47.91 %42.94 مهارات التفكير الناقد

 %61.82 %52.75 مهارات التواصل

 %65.68 %64.91 مهارات الثقافة المعلوماتية

 %93.25 %89.80 مهارات حل المشكالت والعمل في فريق

 %09.33 %26.31 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %53.38 %45.69 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %73.20 %71.02 مهارات المعالجة الرياضية

 %08.41 %38.66 مهارات المعالجة اللفظية

 %52.93 %44.58 المهارات الحاسوبية

 %60.88 %63.05 القدرات التنظيمية

 %71.11 %71.65 القدرة على التعلم والتكيف

 %66.10 %61.05 القيادية المهارات

 %56.83 %54.84 مهارة اللغة العربية

 %57.83 %54.45 النسبة العامة
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 عائلة علوم الشريعة  .11

الصحيحة لعائلة علوم الشريعة كانت أقل بشكل عام فوي جميوع الكفايوات والمهوارات الرئيسوية  ا جابات نسبل أن 18يالحظ من الجدول رقم )

 .مهارة اللغة العربيةو ،القدرات التنظيميةباستثناء  الخاصة بامتحان المستوى العام

 الصحيحة للكفايات الرئيسية يف املستوى العام اإلجابات نسب(: 18جدول رقم )

 تبعاً لعائلة علوم الرشيعة 

 الكفايات الرئيسية

 الصحيحة  ا جابات نسب

 المستوى العام عائلة علوم الشريعة

 %08.31 %36.66 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %47.91 %43.05 مهارات التفكير الناقد

 %61.82 %54.92 مهارات التواصل

 %65.68 %60.54 مهارات الثقافة المعلوماتية

 %93.25 %85.08 مهارات حل المشكالت والعمل في فريق

 %09.33 %31.21 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %53.38 %45.53 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %73.20 %67.53 مهارات المعالجة الرياضية

 %08.41 %37.18 مهارات المعالجة اللفظية

 %52.93 %45.86 المهارات الحاسوبية

 %60.88 %65.18 القدرات التنظيمية

 %71.11 %66.25 القدرة على التعلم والتكيف

 %66.10 %57.44 المهارات القيادية

 %56.83 %58.17 مهارة اللغة العربية

 %57.83 %53.79 النسبة العامة
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 عائلة الفنون السمعية والبصرية .12

الصحيحة لعائلة الفنون السمعية والبصرية كانت أقل بشكل عام في جميع الكفايات والمهارات  ا جابات نسبل أن 19يالحظ من الجدول رقم )

مهارات حل المشكالت والعمل في ، مهارات الثقافة المعلوماتية ، مهارات التفكير الناقدباستثناء  مالرئيسية الخاصة بامتحان المستوى العا

مع النسب العامة  مهارات المعالجة اللفظيةمهارات ل الصحيحة ا جابات نسب، بينما تساوت ألخالقيةالمعرفة بالقواعد والسلوكيات او فريق

 لالجابات الصحيحة بشكل عام.

 

 ة يف املستوى العامالصحيحة للكفايات الرئيسي اإلجابات نسب(: 19جدول رقم )

 الفنون السمعية والبرصية تبعاً لعائلة

 الكفايات الرئيسية
 الصحيحة  ا جابات نسب

عائلة  الفنون السمعية 
 والبصرية

 المستوى العام

 %08.31 %33.16 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %47.91 %49.75 مهارات التفكير الناقد

 %61.82 %53.89 مهارات التواصل

 %65.68 %67.40 مهارات الثقافة المعلوماتية

 %93.25 %90.71 فريقمهارات حل المشكالت والعمل في 

 %09.33 %30.46 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %53.38 %51.69 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %73.20 %65.31 مهارات المعالجة الرياضية

 %08.41 %38.41 مهارات المعالجة اللفظية

 %52.93 %51.18 المهارات الحاسوبية

 %60.88 %63.62 القدرات التنظيمية

 %71.11 %70.22 القدرة على التعلم والتكيف

 %66.10 %64.13 المهارات القيادية

 %56.83 %50.98 مهارة اللغة العربية

 %57.83 %55.49 النسبة العامة
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 عائلة اآلداب  .10

الصحيحة لعائلة اآلداب كانت أقل بشكل عام في جميع الكفايات والمهوارات الرئيسوية الخاصوة  ا جابات نسبل أن 20يالحظ من الجدول رقم )
و مهوارة اللغوة  القودرات التنظيميوة،  مهوارات المعالجوة الرياضوية، مهوارات البحوث العلموي وتفسوير النتوائج باسوتثناء بامتحان المستوى العوام

 .العربية
 

 الصحيحة للكفايات الرئيسية يف املستوى العام اإلجابات نسب(:20جدول رقم )

 تبعاً لعائلة اآلداب 

 الكفايات الرئيسية
 الصحيحة  ا جابات نسب

 المستوى العام عائلة اآلداب

 %08.31 %38.03 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %47.91 %40.66 مهارات التفكير الناقد

 %61.82 %53.40 مهارات التواصل

 %65.68 %62.14 مهارات الثقافة المعلوماتية

 %93.25 %88.57 مهارات حل المشكالت والعمل في فريق

 %09.33 %29.90 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %53.38 %43.25 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %73.20 %71.45 مهارات المعالجة الرياضية

 %08.41 %35.01 مهارات المعالجة اللفظية

 %52.93 %46.24 المهارات الحاسوبية

 %60.88 %64.94 القدرات التنظيمية

 %71.11 %64.87 القدرة على التعلم والتكيف

 %66.10 %58.41 المهارات القيادية

 %56.83 %58.77 مهارة اللغة العربية

 %57.83 %53.89 النسبة العامة
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 عائلة السياحة واآلثار .14

الصحيحة لعائلة السياحة واآلثار كانت أقل بشكل عام في جميع الكفايات والمهارات الرئيسوية  ا جابات نسبل أن 21الجدول رقم )يالحظ من 

 .مهارات المعالجة الرياضيةو مهارات الثقافة المعلوماتية، باستثناء الخاصة بامتحان المستوى العام

 الصحيحة للكفايات الرئيسية يف املستوى العام اإلجابات نسب(: 21جدول رقم )

 تبعاً لعائلة السياحة واآلثار 

 الكفايات الرئيسية
 الصحيحة  ا جابات نسب

 المستوى العام عائلة السياحة واآلثار

 %08.31 %33.51 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %47.91 %42.05 مهارات التفكير الناقد

 %61.82 %56.06 مهارات التواصل

 %65.68 %67.38 مهارات الثقافة المعلوماتية

 %93.25 %88.77 مهارات حل المشكالت والعمل في فريق

 %09.33 %25.63 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %53.38 %46.63 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %73.20 %71.05 مهارات المعالجة الرياضية

 %08.41 %37.30 المعالجة اللفظيةمهارات 

 %52.93 %45.62 المهارات الحاسوبية

 %60.88 %61.23 القدرات التنظيمية

 %71.11 %67.65 القدرة على التعلم والتكيف

 %66.10 %61.13 المهارات القيادية

 %56.83 %49.10 مهارة اللغة العربية

 %57.83 %53.50 النسبة العامة
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 العلوم االجتماعيةعائلة  .15

الصووحيحة لعائلووة العلوووم االجتماعيووة كانووت أقوول بشووكل عووام فووي جميووع الكفايووات والمهووارات  ا جابووات نسووبل أن 22يالحووظ موون الجوودول رقووم )

المعرفوة مهوارات ، مهوارات الثقافوة المعلوماتيوة، مهوارات البحوث العلموي وتفسوير النتوائجباستثناء  الرئيسية الخاصة بامتحان المستوى العام 

  .المهارات القيادية ، والمهارات الحاسوبية، مهارات المعالجة اللفظية، بالحقوق والواجبات

 الصحيحة للكفايات الرئيسية يف املستوى العام اإلجابات نسب(: 22جدول رقم )

 تبعاً لعائلة العلوم االجتامعية 

 الكفايات الرئيسية
 الصحيحة  ا جابات نسب

 المستوى العام االجتماعيةعائلة  العلوم 

 %08.31 %45.29 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %47.91 %45.21 مهارات التفكير الناقد

 %61.82 %59.20 مهارات التواصل

 %65.68 %69.71 مهارات الثقافة المعلوماتية

 %93.25 %53.45 مهارات حل المشكالت والعمل في فريق

 %09.33 %52.85 والواجبات مهارات المعرفة بالحقوق

 %53.38 %42.29 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %73.20 %54.86 مهارات المعالجة الرياضية

 %08.41 %65.52 مهارات المعالجة اللفظية

 %52.93 %87.28 المهارات الحاسوبية

 %60.88 %29.24 القدرات التنظيمية

 %71.11 %45.09 القدرة على التعلم والتكيف

 %66.10 %72.99 المهارات القيادية

 %56.83 %38.95 مهارة اللغة العربية

 %57.83 %54.11 النسبة العامة
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 عائلة الحقوق .16

 

الصحيحة لعائلة الحقوق كانت أقل بشكل عام في جميع الكفايات والمهارات الرئيسية الخاصة  نسب ا جاباتل أن 23يالحظ من الجدول رقم )

 بامتحان المستوى العام.

 الصحيحة للكفايات الرئيسية يف املستوى العام اإلجابات نسب(: 23جدول رقم )

 تبعاً لعائلة الحقوق 

 الكفايات الرئيسية
 الصحيحة  ا جابات نسب

 المستوى العام عائلة الحقوق

 %08.31 %34.65 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %47.91 %44.34 مهارات التفكير الناقد

 %61.82 %51.74 مهارات التواصل

 %65.68 %61.14 مهارات الثقافة المعلوماتية

 %93.25 %85.55 مهارات حل المشكالت والعمل في فريق

 %09.33 %29.40 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %53.38 %44.38 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %73.20 %65.93 مهارات المعالجة الرياضية

 %08.41 %30.40 مهارات المعالجة اللفظية

 %52.93 %41.48 المهارات الحاسوبية

 %60.88 %60.30 القدرات التنظيمية

 %71.11 %63.66 القدرة على التعلم والتكيف

 %66.10 %56.25 المهارات القيادية

 %56.83 %45.53 مهارة اللغة العربية

 %57.83 %50.56 النسبة العامة
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 عائلة علوم الرياضة .17

الصحيحة لعائلة علوم الرياضة كانت أقل بشكل عام في جميوع الكفايوات والمهوارات الرئيسوية  ا جابات نسبل أن 24يالحظ من الجدول رقم )

 .القدرات التنظيمية، باستثناء الخاصة بامتحان المستوى العام

 الصحيحة للكفايات الرئيسية يف املستوى العام اإلجابات نسب(: 24جدول رقم )

 تبعاً لعائلة علوم الرياضة 

 الرئيسيةالكفايات 
 الصحيحة  ا جابات نسب

 المستوى العام عائلة  علوم الرياضة

 %08.31 %33.50 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %47.91 %38.04 مهارات التفكير الناقد

 %61.82 %49.42 مهارات التواصل

 %65.68 %60.13 مهارات الثقافة المعلوماتية

 %93.25 %85.24 فريقمهارات حل المشكالت والعمل في 

 %09.33 %27.62 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %53.38 %45.67 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %73.20 %67.22 مهارات المعالجة الرياضية

 %08.41 %34.77 مهارات المعالجة اللفظية

 %52.93 %45.34 المهارات الحاسوبية

 %60.88 %64.74 القدرات التنظيمية

 %71.11 %63.79 القدرة على التعلم والتكيف

 %66.10 %51.99 المهارات القيادية

 %56.83 %42.59 مهارة اللغة العربية

 %57.83 %50.28 النسبة العامة

 

 

 

 

 

 

 



30 | AQACHEI 

 الجزء الثاين 

 تحليل نتائج اختبار الكفاءة الجامعية

التعرف علوى جوْودة مخرجوات مؤسسوات التعلويم العوالي األردنيوة ومخرجوات برامجهوا والوقووف  إلىيهدف امتحان الكفاءة الجامعة 

على جوانب القوة والضعف فيها مما يساعد القائمين على رسم الخطوط والسياسوات وإعوادة النظور فوي محتويوات الخطوط الدراسوية 

ت التعلويم العوالي مودى متانوة النظوام التعليموي ومودى والبرامج، وتمثل مخرجات أي نظام الغاية األساسية لوجوده، وتعكل مخرجوا

تطور أو تأخر المجتموع، وفوي هوذا السوياق يوتم التركيوز علوى تحليول نتوائج اختبوار الكفواءة الجامعيوة مون خوالل تحليول نتوائج الطلبوة 

لجتهوا، وإذا كانوت وربطها بمخرجات التعليم ونتاجاته، للوقووف علوى جوانوب القووة وتعزيزهوا والوتخلص مون جوانوب الضوعف ومعا

مخرجات جامعاتنا لم تبلد مستوى الطموح في مقاييل الجامعوات العالميوة، فهول سوتحظى بالمكانوة المرموقوة فوي مؤسسوات سووق 

 العمل داخل األردن وخارجه.

العوام توم ومن خالل توزيع عالمات الطلبة على المؤشرات التي تدل على مدى تحقق نتاجات الوتعلم والكفايوات الخاصوة  بالمسوتوى 

لدرجووة التووي يعتبوور عنوودها الطالووب مووتقنا بنوواًء علووى النتووائج المتوووفرة واعتبارهووا نسووبة لاعتموواد درجووة القطووعا وهووي الحوود األدنووى 

%ل وبهذا سيتم تحليل نتائج اختبار الكفاءة وفقاً للمقارنة موع درجوة القطوع المحوددة إذ توم اتبواخ طريقوة )إنجووفل التوي تقووم 55)

 المتوقهعة لبجابة على كل فقرة  من فقورات االختبوار )االختيوار مون متعوددل والفورق هنوا أن طريقوة ) إنجووف لعلى حساب الدرجة 

لوب مون المحكوم تحديود إجابوة ال تتطلب من المحكم تحديد االختيار غير الصحيح بوضوح عن كل فقورة مون فقورات االختبوار  بول يتط

 يحودد النسوب المئويووة لبجابوة عون كول فقوورة وتكوون مجمووخ النسوب المئويووة الصوحيحة )االختيوار الصووحيحل أي أن المحكوم الفقورة

 ل.William ، Donnoe،Amato) 1997  هي درجة القطع
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 تحليل النتائج المتعلقة بالنتاجات والكفايات والمهارات المتعلقة بالمستوى العام
 

الصحيحة للكفايات والمهارات والنتاجات المتوقهوع مون الطالوب امتالكهوا فوي المسوتوى العوام  ا جابات نسبةأظهرت نتائج الطلبة أن 

 %ل موون مجموووخ نتاجووات الووتعلم الخاصووة بالكفايووات والمهووارات والنتاجووات للمسووتوى العووام، وكووذلك أظهوورت نتووائج57.83كانووت )

 %ل93.25رئيسوووية الخاصوووة تراوحوووت موووا بوووين ) جابوووات الصوووحيحة للكفايوووات والمهوووارات والنتاجوووات النسوووب اهوووذه الووودورة أن 

 جابووات نسووب ال. وعنوود مقارنووة مهووارات البحووث العلمووي وتفسووير النتووائج)%ل 08.31)و ل،مهووارات حوول المشووكالت والعموول فووي فريووق)

درجوة ا تقوان  إلوىل أن بعض كفايات  المستوى العام لم تصول 25الصحيحة مع درجة القطع المحسوبة، ويتضح من الجدول رقم )

 :يلي%ل كانت كما 55والتي قورنت بدرجة القطع )

 

للمستوى العام مهاراتلنتاجات وكفايات و  الصحيحة اإلجاباتنسب ( 15جدول رقم )  

الصحيحة ا جاباتنسب  الكفايات  
الصحيحة ا جاباتنسب مقارنة   

%00مع درجة القطع   

 متقن غير %81.58 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 غير متقن %74.58 مهارات التفكير الناقد

 متقن %58.16 مهارات التواصل

 متقن %50.51 مهارات الثقافة المعلوماتية

 متقن %55.60 مهارات حل المشكالت والعمل في فريق

 غير متقن %85.55 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 متقنغير  %05.51 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 متقن %45.68 مهارات المعالجة الرياضية

 غير متقن %81.78 مهارات المعالجة اللفظية

 متقنغير  %06.55 المهارات الحاسوبية

 متقن %58.11 القدرات التنظيمية

 متقن %48.88 القدرة على التعلم والتكيف

 متقن %55.88 المهارات القيادية

 متقن %56.83 مهارة اللغة العربية

 متقن %04.15 النسبة العامة
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 التخصصوووووووووات الصوووووووووحيحة للكفايوووووووووات الرئيسوووووووووية للمسوووووووووتوى العوووووووووام تبعووووووووواً لعوووووووووائالت ا جابوووووووووات نسوووووووووبمقارنوووووووووة 

 لبجابات الصحيحة في المستوى العام. لعامةا النسبةمع 

 

الصحيحة للمهارات والكفايات الرئيسوية للمسوتوى العوام تبعواً لتووزيعهم  ا جابات نسبل وجود فروق ظاهرية في 26يالحظ من الجدول رقم )

لبجابوات  نسوبة، وأقول المسواندةالعلووم الطبيوة و الطوب %ل لعائلة58.41لبجابات الصحيحة ) نسبةضمن عائالت التخصصات، إذ كان أعلى 

%ل ، كموا يالحوظ مون الجودول أن بعوض 57.83العاموة )الصوحيحة  ا جابوات نسوببينما كانت  ،علوم الرياضة%ل لعائلة 53.28الصحيحة )

 الحاسووب علوومالحمايوة المدنيوة،  ،الهندسوية العلووم ،المسواندة الطبيوة العلوومو الطب %ل وهي55) القطعدرجة  حققتعائالت التخصصات 

الفنوون  و علووم الصوحافة وا عوالم ،واألعموالالعلووم ا داريوة ، ، العلووم الزراعيوةاللغات ،األساسية الطبيعية العلوم ، المعلومات وتكنولوجيا

 .السمعية والبصرية

 

 الصحيحة يف املستوى العام اإلجاباتنسب (: 16جدول رقم )

 التخصصاتتبعاً لعائالت 

 العائلة
الصحيحة تبعاً  ا جاباتنسب 

 للعائالت
مقارنة مع درجة 

 % 00القطع 
الصحيحة  ا جابات نسب

 للمستوى العام

 متقن %58.41 والصحية العلوم الطبية

04.15% 

 متقن %55.16 العلوم الهندسية

 متقن %05.54 الحماية المدنية

 متقن %01.45 علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 متقن %01.50 العلوم الطبيعية األساسية

 متقن %04.51 اللغات

 متقن %04.81 العلوم الزراعية

 متقن %00.55 العلوم ا دارية واألعمال

 متقن %00.54 علوم الصحافة وا عالم

 متقن %00.75 الفنون السمعية والبصرية

 غير متقن %07.70 العلوم التربوية

 غير متقن %07.88 العلوم االجتماعية

 غير متقن %08.15 اآلداب

 غير متقن %08.45 علوم الشريعة

 غير متقن %08.05 السياحة واآلثار

 غير متقن %05.05 الحقوق

 غير متقن %05.61 علوم الرياضة
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الفصل الدراسي األول من العوام الجوامعي امتحان المستوى العام بين  الصحيحة للكفايات والنتاجات في ا جاباتنسب مقارنة نتائج 

والفصوووول الدراسووووي األول موووون العووووام الدراسووووي  .7231/8231موووون العووووام الجووووامعي األولالفصوووول الدراسووووي  ، 8231 /7231

2318/2319 . 

 

الصوحيحة للكفايوات والمهوارات ونتاجوات الوتعلم التوي قيسوت فوي امتحوان الكفواءة  ا جابوات نسوبل أن 27يالحظ فوي الجودول رقوم )

فوي ل 56.99%، و )2318/2319في الفصل الدراسي األول من العام الجوامعي   ل%57.83كانت )في المستوى العام  الجامعية

فووووي الفصوووول الدراسووووي األول موووون العووووام الجووووامعي  ل%56.49)و ،2317/2318موووون العووووام الجووووامعي األولالفصوووول الدراسووووي 

2317/2318 .  

 

 الصحيحة للكفايات واملهارات الخاصة اإلجابات سب (: مقارنة ن17جدول رقم )

 املستوى العام بامتحان الكفاءة الجامعية /

 الكفايات
الصحيحة  ا جابات نسب

للفصل الدراسي األول 

6584/6581 

الصحيحة  ا جابات نسب
لثاني للفصل الدراسي ا
 والصيفي

  6584/6581 

الصحيحة  ا جابات نسب
 األولللفصل الدراسي 

  6581/6585 

مهارات البحث العلمي وتفسير 
 النتائج

84.76% 84.88% 81.58% 

 %74.58 %75.55 %70.05 مهارات التفكير الناقد

 %58.16 %58.74 %55.84 مهارات التواصل

 %50.51 %57.85 %58.81 مهارات الثقافة المعلوماتية

مهارات حل المشكالت والعمل في 
 فريق

15.75% 15.50% 55.60% 

 %85.55 %81.05 %84.81 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

المعرفة بالقواعد والسلوكيات 
 األخالقية

71.15% 75.55% 05.51% 

 %45.68 %55.56 %55.16 مهارات المعالجة الرياضية

 %81.78 %81.85 %84.64 مهارات المعالجة اللفظية

 %06.55 %06.40 %06.85 المهارات الحاسوبية

 %58.11 %56.85 %58.18 القدرات التنظيمية

 %48.88 %55.55 %45.88 التعلم والتكيفالقدرة على 

 %55.88 %57.58 %58.58 المهارات القيادية

 %56.83 %05.15 %05.54 مهارة اللغة العربية

 الصحيحة ا جابات نسبة
 في المستوى العام

05.75% 05.55% 04.15% 

 


