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 مقدمح:

ٌهدف امتحان الكفاءة الجامعٌة للوقوف على جْودة مخرجات مؤسسات التعلٌم العالً األردنٌة ومخرجات برامجها، والوقووف علوى 

ٌُساعد القائمٌن على رسم الخطط والسٌاسات بالتعاون مع هٌئة اعتمواد مؤسسوات التعلوٌم  جوانب القوة وجوانب الضعف فٌها، مما 

الحكم علوى  إلىجوانب الضعف وتعزٌز جوانب القوة فٌها، إذ ال ٌهدف امتحان الكفاءة الجامعٌة  العالً وضمان جودتها فً معالجة

ًء علوى أداء طلبتهوا فوً تصونٌف الجامعوات وبرامجهوا بنوا إلوىأداء الطالب أو منحه شهادة توثق أداءه فً هذا االمتحان، وال ٌهدف 

 االمتحان.

أكثوور موون كونووه اختبوواراً تحصووٌلٌاً  (Competency - Based Test)إذ أن االمتحووان مبنووً علووى أسووال قٌووال الكفاٌووات 

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

 

 (Macro - Level)المستوى العام 

 الكفاٌات ونتاجات التعلم العامة لمؤسسات التعلٌم العالً 

 

المستوى العام جمٌع الكفاٌات ونتاجات التعلم التً ٌتوقع من أي طالب خرٌج من طلبوة مؤسسوات التعلوٌم العوالً أن ٌمتلكهوا  ٌشمل

)بغض النظور عون تخصصوهل، لٌتماشوى موع متطلبوات الحٌواة المهنٌوة واالجتماعٌوة ومتطلبوات سووق العمول، واالنخوراط فوً عملٌوة 

ل فقورة اختبارٌوة، مون نووخ االختٌوار 30) قد شمل االمتحان الذي عقد فً هذه الودورة علوىالتطوٌر والتعلم المستمر مدى الحٌاة، و

 ، وهذه الكفاٌات العامة هً:شر  كفاٌة عامة )مهارات ونتاجاتلمن متعدد، توزعت على أربعة ع

 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائج. .1

 مهارات التفكٌر الناقد. .2

 مهارات التواصل. .3

 المعلوماتٌة.مهارات الثقافة  .4

 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق. .5

 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات. .6

 المعرفة بالقواعد والسلوكٌات األخالقٌة. .7

 مهارات المعالجة الرٌاضٌة. .8

 مهارات المعالجة اللفظٌة. .9

 المهارات الحاسوبٌة. .10

 القدرات التنظٌمٌة. .11

 القدرة على التعلم والتكٌف. .12

 المهارات القٌادٌة. .13

 مهارة اللغة العربٌة. .14
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 7107/7108للعام الجامعي  الثاين والصيفينذائج امذحان الكفاءج الجامعيح الفصل الدرايس 

فوً جمٌوع  2017/2018 للفصل الدراسً الثانً والصٌفً مون العوام الجوامعًالمستوى الدقٌق -ُعقد امتحان الكفاءة الجامعٌة

إذ ٌهدف امتحان الكفاءة الجامعٌة إلى الوقووف علوى  ل، 2018-5-10إلى  2018-4-22الجامعات الرسمٌة والخاصة فً الفترة )

وقد بلغ عدد الطلبة المتوّقع تخّرجهم مون الجامعوات الرسومٌة . جودة مخرجات مؤسسات التعلٌم العالً األردنٌة ومخرجات برامجها

ل طالباً وطالبة بنسوبة 40357وقد تقدم لالمتحان ) ،ل طالباً وطالبة46483ما مجموعه ) 2018/ 2017والخاصة للعام الجامعً 

 ،والنوووخ االجتموواعً ،عووداد الطلبووة وتوووزٌعهم حسووب المتغٌوورات )نوووخ الجامعووةأل ٌبووٌن 1رقووم ) والجوودول%ل.  86.82مئوٌووة )

 والمعدل التراكمًل.

 (: النسث املئويح لذوسيع أعداد الطلتح الذين دقدموا0الجدول رقم )

 يح حسث مذغرياخ المذحان الكفاءج الجامع

 نوع الجامعح ، النوع االجذامعي، املعدل الرتاكمي((

 المجموخ المئوٌة النسب العدد المتغٌرات تصنٌٌف المتغٌرات

 االجتماعً النوخ

 42.54% 17166 ذكر

40357 

 57.46% 23191 أنثى

 الجامعة نوخ

 73.50% 29661 رسمٌة

 26.50% 10696 خاصة

 التراكمً المعدل

 30.15% 12166 مقبول

 28.29% 11418 جٌد

 20.81% 8399 جداً  جٌد

 8374 ممتاز
%20.75 

 

الطلبوة والخاصوة، إذ بلوغ عودد طالبة من جمٌوع الجامعوات الرسومٌة ل طالباً و40357بلغ عدد الطلبة الذٌن تقدموا المتحان الكفاءة الجامعٌة )

وكوان عودد الطلبوة فوً الجامعوات ل %57.46 ل بنسوبة مئوٌوة )23191) بلغ عدد اإلناثل، بٌنما %42.54ل بنسبة مئوٌة )17166الذكور)

%ل، وكان توزٌعهم حسب 26.50ل بنسبة مئوٌة )10696) فً الجامعات الخاصة هم ل وعدد%73.50ل بنسبة مئوٌة )29661الرسمٌة )

 ل8399و) %ل28.29بنسوبة مئوٌووة ) جٌود، لفئووة ل11418، و )ل%30.15بنسوبة مئوٌوة ) مقبوول لفئووة ل12166فئوات المعودل التراكموً )

 .ل3ل و)2ل،)1كما هو موضح فً األشكال )،%ل20.75بسنبة مئوٌة ) ممتازلفئة ل 8374، و)%ل20.81بسنبة مئوٌة ) جٌد جدالفئة 
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42.54% 

57.46% 

النسب المئوٌة وتوزٌع أعداد الطلبة الذٌن تقدموا المتحان ل 1)شكل رقم  
 الكفاءة الجامعً وفقاً لمتغٌر النوخ االجتماعً

 النوع االجتماعي ذكر

 النوع االجتماعي أنثى

73.50% 

26.50% 

النسب المئوٌة وتوزٌع أعداد الطلبة الذٌن تقدموا المتحان ل 2)شكل رقم  
 الكفاءة الجامعً وفقاً لمتغٌر نوخ الجامعة

 نوع الجامعة رسمية

 نوع الجامعة خاصة

30.15% 

28.29% 

20.81% 

20.75% 

النسب المئوٌة وتوزٌع أعداد الطلبة الذٌن تقدموا المتحان ل 3)شكل رقم  
 الكفاءة الجامعً وفقاً لمتغٌر المعدل التراكمً

 المعدل التراكمي مقبول

 المعدل التراكمي جيد

 المعدل التراكمي جيد جدا  

 المعدل التراكمي ممتاز
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األول للعام الجامعً ٌما ٌلً عرض النتائج فً جزأٌن األول ٌتناول ملخص نتائج امتحان الكفاءة الجامعٌة الفصل الدراسً ف

 ، والثانً ٌتناول تحلٌل نتائج اختبار الكفاءة الجامعٌة المستوى العام.2018/ 2017

 

 الجشء األول

 لذحقق من نذاجاخ الذعلم والكفاياخ الخاصح ةاملسذوى العامامؤرشاخ 

 ذي إنذهر إليها نذائج هذه الدورجوال

 

  أوالً:

المتغٌرات  إلىلكفاٌات والمهارات الكلٌة فً اختبار الكفاءة الجامعٌة والتً تعود ل الصحٌحة اإلجاباتلنسب معرفة الفروق ل

 ل:2الدٌموغرافٌة  فقد تم إجراء المقارنات فً المستوى العام حسب كل متغٌر كما فً الجدول )

 الصحيحح اإلجاةاخنسث (:7جدول رقم )

 العام الخذتار الكفاءج الجامعييف ضوء إدقان النذاجاخ والكفاياخ واملهاراخ الكليح  للمسذوى 

 ع الجامعح، فئح املعدل الرتاكمي(وفقاً لـ)النوع االجذامعي، نو 

 الداللة اإلحصائٌة |t| / Fاختبار  الصحٌحة اإلجاباتنسبة  تصنٌٌف المتغٌرات المتغٌرات

 النوخ االجتماعً

 %41.65 ذكر

5.64 ...0* 

 %46.15 أنثى

 نوخ الجامعة

 %46.56 رسمٌة

..06 ..64 

 %44.56 خاصة

 المعدل التراكمً

 %45.64 مقبول

62.51 ....* 

 %41.15 جٌد

 %42.15 جٌدا جداً 

 %.2..1 ممتاز

 
  ل0.05 . 5*ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة ) 

 

الصوحٌحة فوً ضووء إتقوان  اإلجابواتنسوبة ل فوً 0.05 . 5ل وجوود فوروق ذات داللوة إحصوائٌة عنود مسوتوى الداللوة ) 2ٌبٌن الجودول رقوم)

 ـ: النتاجات والكفاٌات والمهارات الكلٌة المتحان الكفاءة الجامعٌة المستوى العام تعزى ل

 وكان االفرق لصالح فئة اإلناث. متغٌر النوخ االجتماعً )ذكر، أنثىل -1

 لصووووالح الطلبووووة ذوي فئووووات معوووودالت كانووووت الفووووروقو متغٌوووور فئووووة المعوووودل التراكمووووً ) مقبووووول ، جٌوووود ، جٌوووود جووووداً ، ممتووووازل -2

 . ل مقارنة مع الطلبة ذوي فئات معدالت ) المقبول ، الجٌد لالممتاز، )الجٌد جداً 

الصوحٌحة فوً  نسوبة اإلجابواتل فوً 0.05 . 5فوروق ذات داللوة إحصوائٌة عنود مسوتوى الداللوة ) أما بالنسبة لمتغٌر نوخ الجامعة فال ٌوجد 

 .ضوء إتقان النتاجات والكفاٌات والمهارات الكلٌة المتحان الكفاءة الجامعٌة المستوى العام
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 .توضح ذلك ل6ل،)5ل، )4ٌة ،)واألشكال البٌإن
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 نوع الجامعة

 نسبة االجابات الصحٌحة فً المستوى العام حسب متغٌر نوخ الجامعة ل: 5)شكل رقم

 خاصة رسمية
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 المعدل التراكمي

 نسبة االجابات الصحٌحة فً المستوى العام حسب متغٌر نوخ الجامعة ل: 6)شكل رقم

 ممتاز جيدا جدا   جيد مقبول
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 النوع االجتماعي

 نسبة االجابات الصحٌحة فً المستوى العام حسب متغٌر النوخ االجتماعًل: 4)شكل رقم

 أنثى ذكر
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  نٌاً:اث

 ونتاجووووووووووووات الووووووووووووتعلم العامووووووووووووة الخاصووووووووووووة بمهووووووووووووارات  للكفاٌووووووووووووات الصووووووووووووحٌحة اإلجابووووووووووووات نسووووووووووووبةمقارنووووووووووووة 

النتوائج، التفكٌور الناقود، مهوارات التواصول، الثقافوة المعلوماتٌوة، مهوارات حول المشوكلة والعمول فوً فرٌوق، )البحث العلمً وتفسوٌر 

مهارات المعرفوة بوالحقوق والواجبوات، المعرفوة بالقواعود والسولوكٌات األخالقٌوة، مهوارات المعالجوة الرٌاضوٌة، مهوارات المعالجوة 

للمسوتوى  ة، القدرة على التعلم والتكٌف، المهارات القٌادٌة، مهوارة اللغوة العربٌوةلاللفظٌة، المهارات الحاسوبٌة، القدرات التنظٌمٌ

 العام بشكل كلً وحسب المتغٌرات التالٌة: ) النوخ االجتماعً، نوخ الجامعة، المعدل التراكمًل.

 

 الصحٌحة لكل كفاٌة من كفاٌات المستوى العام بشكل كلً بغض النظر عن نوخ المتغٌرات اإلجاباتنسب 

 الصحيحح للنذاجاخ والكفاياخ واملهاراخ اإلجاةاخنسث  (3جدول رقم )

 يف املسذوى العام

 الصحٌحة  اإلجاباتنسب  الكفاٌة

 %06.00 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %51.22 مهارات التفكٌر الناقد

 %16.56 مهارات التواصل

 %.15.6 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %4..52 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %05.41 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %52.12 المعرفة بالقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %12.15 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %05.01 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %45.64 المهارات الحاسوبٌة

 %15.62 القدرات التنظٌمٌة

 %12.22 القدرة على التعلم والتكٌف

 %15.20 المهارات القٌادٌة

 %41.52 مهارة اللغة العربٌة

 %41.22 النسبة العامة
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لنتاجوات والكفاٌوات والمهوارات المتحوان الكفواءة الجامعٌوة )المسوتوى لالصوحٌحة  اإلجابواتنسب ل وجود فروق فً 3ٌالحظ من الجدول رقم )

البحوث العلموً وتفسوٌر  مهوارات%ل ل37.33) نسوبةوأقول  لمهارة حل المشوكالت والعمول فوً فرٌوقل %89.05) نسبةالعامل، إذ كانت أعلى 

 ل . 7كما هو موضح بالشكل ) ل،%56.99)العامة الصحٌحة  اإلجاباتنسبة بٌنما كان  النتائج
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 تبعاً لمهارات المستوى العام الجابات الصحٌحة نسب ال: 7) شكل رقم
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 الصوووووووووووووووحٌحة لكووووووووووووووول كفاٌوووووووووووووووة مووووووووووووووون كفاٌوووووووووووووووات المسوووووووووووووووتوى العوووووووووووووووام اإلجابووووووووووووووواتنسوووووووووووووووب مقارنوووووووووووووووة 

 )ذكر، أنثىل. وفقاً لمتغٌر النوخ االجتماعً

 الصحيحح للنذاجاخ والكفاياخ واملهاراخ اإلجاةاخ( نسث 4جدول رقم )

 ام وفقاً ملذغري النوع االجذامعيللمسذوى الع

 الكفاٌة

 الصحٌحة  اإلجابات نسب

 أنثى ذكر

 %05.52 %5..01 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %56.46 %51.56 مهارات التفكٌر الناقد

 %15.00 %.0..1 مهارات التواصل

 %10.26 %15.55 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %52.22 %.56.5 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %04.50 %55.51 بالحقوق والواجباتمهارات المعرفة 

 %52.65 %52.15 المعرفة بالقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %1..66 %16.11 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %6..02 %06.02 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %45.14 %45.55 المهارات الحاسوبٌة

 %16.65 %15.65 القدرات التنظٌمٌة

 %65.55 %11.26 والتكٌفالقدرة على التعلم 

 %.11.5 %10.50 المهارات القٌادٌة

 %42.45 %40.00 مهارة اللغة العربٌة

 %46.15 %41.65 النسبة العامة

 

 الصوووحٌحة للنتاجوووات والكفاٌوووات والمهوووارات المتحوووان الكفووواءة الجامعٌوووة اإلجابووواتنسوووب ل وجوووود فوووروق فوووً 4ٌالحوووظ مووون الجووودول رقوووم )

مهووارات الثقافووة المهووارات والكفاٌووات باسووتثناء  جمٌووع فووًنسووب أعلووى  نوواث ت اإللمتغٌوور النوووخ االجتموواعً، إذ حققوو)المسووتوى العووامل تبعووا 

  .أعلى ر فٌها نسبفقد حقق الذكو  القدرات التنظٌمٌةو المهارات الحاسوبٌة، مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات، المعلوماتٌة
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 الصوووووووووووووووحٌحة لكووووووووووووووول كفاٌوووووووووووووووة مووووووووووووووون كفاٌوووووووووووووووات المسوووووووووووووووتوى العوووووووووووووووام اإلجابووووووووووووووواتنسوووووووووووووووب مقارنوووووووووووووووة 

 خاصةل. )رسمٌة،  نوخ الجامعة وفقاً لمتغٌر

 الصحيحح للنذاجاخ والكفاياخ واملهاراخ اإلجاةاخنسث (: 5جدول رقم )

 سذوى العام وفقاً ملذغري الجامعحللم

 الكفاٌة

 الصحٌحة  اإلجابات نسب

 خاصة رسمٌة

 %01.50 %06.65 النتائجمهارات البحث العلمً وتفسٌر 

 %54.45 %.56.4 مهارات التفكٌر الناقد

 %54..1 %.16.2 مهارات التواصل

 %15.66 %10.55 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %55.55 %52.65 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %01.55 %02.06 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %55.51 %65..4 األخالقٌة المعرفة بالقواعد والسلوكٌات

 %6..12 %12.50 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %06.61 %05.41 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %.5..4 %.40.1 المهارات الحاسوبٌة

 %15.51 %16.54 القدرات التنظٌمٌة

 %16.65 %55..6 القدرة على التعلم والتكٌف

 %.10.0 %14.45 المهارات القٌادٌة

 %40.65 %45.54 اللغة العربٌةمهارة 

 %44.56 %46.56 النسبة العامة

 

 الصوووحٌحة النتاجوووات والكفاٌوووات والمهوووارات المتحوووان الكفووواءة الجامعٌوووة اإلجابووواتنسوووب ل وجوووود فوووروق فوووً 5ٌالحوووظ مووون الجووودول رقوووم )

مهوارات الثقافوة  المهوارات والكفاٌوات باسوتثناءفً جمٌع نسب أعلى   الرسمٌة)المستوى العامل تبعا لمتغٌر نوخ الجامعة، إذ حققت الجامعات 

فً الجامعات  أعلى فقد كانت النسبة العامة لإلجابات الصحٌحة لمهارات وكفاٌات المستوى العام عام، وبشكل القدرات التنظٌمٌةو المعلوماتٌة

 .الرسمٌة
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 الصوووووووووووووووحٌحة لكووووووووووووووول كفاٌوووووووووووووووة مووووووووووووووون كفاٌوووووووووووووووات المسوووووووووووووووتوى العوووووووووووووووام اإلجابووووووووووووووواتنسوووووووووووووووب مقارنوووووووووووووووة 

 جٌد جداً، ممتازل. جٌد، المعدل التراكمً )مقبول، لمتغٌروفقاً 

 

 الجامعٌة الكفاءة الصحٌحة النتاجات والكفاٌات والمهارات المتحان اإلجاباتنسب ل وجود فروق فً 6ٌالحظ من الجدول رقم )

  مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌقل ل%91.65لإلجابات الصحٌحة ) نسبة )المستوى العامل وفقاً لمتغٌر المعدل التراكمً، إذ كانت أعلى

 المقبول، عند فئة مهارات المعرفة بالحقوق والواجباتل ل%34.79) إلجابات الصحٌحةنسبة ل، وأقل والممتاز بالتساوي الجٌد جداً عند فئة 

 .من فئة الممتاز إلى فئة المقبول طبٌعٌة ومرتبه تنازلٌاً كانت  الصحٌحة العامة للكفاٌات تبعاً لترتٌب فئات المعدل  اإلجاباتنسب أن  وٌالحظ

 

 

 

 

 الصحيحح للنذاجاخ والكفاياخ واملهاراخ للمسذوى العام اإلجاةاخنسث (: 6جدول رقم)

 وفقاً ملذغري املعدل الرتاكمي.

 الكفاٌة

 الصحٌحة  اإلجاباتنسب 

 ممتاز جٌد جداً  جٌد مقبول

 %39.90 %39.17 %36.68 %34.90 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %52.21 %49.91 %45.86 %42.40 مهارات التفكٌر الناقد

 %66.84 %65.02 %60.86 %55.91 مهارات التواصل

 %66.36 %66.19 %64.00 %61.23 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %91.65 %91.65 %89.37 %85.21 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %43.20 %40.56 %37.63 %34.79 المعرفة بالحقوق والواجباتمهارات 

 %54.16 %51.69 %49.22 %45.59 المعرفة بالقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %72.06 %71.89 %70.02 %66.04 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %41.43 %40.50 %37.59 %35.47 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %58.66 %54.74 %52.43 %47.66 المهارات الحاسوبٌة

 %63.10 %66.49 %62.65 %58.27 القدرات التنظٌمٌة

 %73.82 %73.52 %70.20 64.86 القدرة على التعلم والتكٌف

 %70.00 %68.53 %64.63 %59.40 المهارات القٌادٌة

 %62.39 %60.57 %56.24 %51.19 مهارة اللغة العربٌة

 %60.90 %59.68 %56.68 %52.75 النسبة العامة
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 ثالثاً:

   .لعائالت التخصصاتونتاجات التعلم الرئٌسٌة  الخاصة بالمستوى العام تبعاً  الصحٌحة للكفاٌات اإلجاباتنسب 

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

 الصحٌحة اإلجاباتنسب  العائلة
الصحٌحة  اإلجاباتنسبة 

 للمستوى العام

 %45..1 الطبٌة المساندةالعلوم و الطب

41.22% 

 %15..1 العلوم الهندسٌة

 %6..45 علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات

 %46.11 العلوم الزراعٌة

 %.46.0 العلوم الطبٌعٌة األساسٌة

 %41.51 اللغات

 %0..44 العلوم اإلدارٌة واألعمال

 %45.22 علوم الشرٌعة

 %45.56 والبصرٌةالفنون السمعٌة 

 %45.65 الحماٌة المدنٌة

 %40.15 علوم الصحافة واإلعالم

 %40.61 العلوم التربوٌة

 %...40 اآلداب

 %45.66 السٌاحة واآلثار

 %46.05 العلوم االجتماعٌة

 %26..4 الحقوق

 %02..4 علوم الرٌاضة
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الصوحٌحة للمهوارات والكفاٌوات الرئٌسوٌة للمسوتوى العوام تبعواً لتووزٌعهم ضومن  اإلجابواتنسوب ل وجوود فوروق فوً 7ٌالحظ من الجدول رقم )

لإلجابووات  نسووبة، وأقوول  الطبٌووة المسوواندةالعلوووم الطووب و%ل لعائلووة 60.58لإلجابووات الصووحٌحة ) نسووبةأعلووى  ت، إذ كانووالتخصصوواتعووائالت 

والنسوب المتبقٌوة للمهوارات ل، %56.99) للمستوى العام الصحٌحة اإلجابات نسبة، بٌنما كانت علوم الرٌاضةل لعائلة %50.39الصحٌحة )

 ل.8والشكل رقم ) ل7) الجدول رقم موضحة فً
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 نسب االجابات الصحٌحة فً المستوى العام تبعاً لعائالت التخصصاتل: 8)شكل رقم 

 نسب االجابات الصحيحة العامة للمستوى العام نسب اإلجابات الصحيحة العامة للعوائل
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 الصووووووووووحٌحة لكفاٌوووووووووووات ومهووووووووووارات الوووووووووووتعلم الرئٌسووووووووووٌة فوووووووووووً المسووووووووووتوى العوووووووووووام اإلجابوووووووووووات نسووووووووووبمقارنووووووووووة 

 التخصصاتتبعاً لعائالت 

كوول علووى حووده التخصصووات  عووائالتلالصووحٌحة للكفاٌووات الرئٌسووٌة للمسووتوى العووام تبعوواً  اإلجابووات نسووبفووً مووا ٌلووً سووٌتم عوورض 

 الكلٌة للكفاٌات الرئٌسٌة للمستوى العام: الصحٌحة اإلجابات نسبومقارنتها مع 

 

 لمساندةاالعلوم الطبٌة و الطب عائلة .1

كوان أعلوى بشوكل عوام فوً جمٌوع الكفاٌوات  المسواندةالعلوم الطبٌة و الطب الصحٌحة لعائلة اإلجابات نسبل أن 8ٌالحظ من الجدول رقم )

 والمهارات الرئٌسٌة الخاصة بامتحان المستوى العام.

 الصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام اإلجاةاخ نسث)8(جدول رقم

   الطث والعلوم الطتيح املساندجلعائلح  دتعاً  

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجابات نسب

العلوم الطبٌة الطب وعائلة 
 المساندة

 المستوى العام

 %06.00 %02.46 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %51.22 %40.60 مهارات التفكٌر الناقد

 %16.56 %11.24 مهارات التواصل

 %.15.6 %16.52 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %4..52 %21..2 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %05.41 %54.00 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %52.12 %41.65 المعرفة بالقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %12.15 %66.40 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %05.01 %02.12 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %45.64 %46.66 المهارات الحاسوبٌة

 %15.62 %10.56 القدرات التنظٌمٌة

 %12.22 %.60.2 القدرة على التعلم والتكٌف

 %15.20 %12.22 المهارات القٌادٌة

 %41.52 %15.65 مهارة اللغة العربٌة

 %41.22 %45..1 النسبة العامة
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 عائلة العلوم الهندسٌة .2

الصحٌحة لعائلة العلوم الهندسٌة كان أعلى بشكل عام فً جمٌع الكفاٌات والمهارات الرئٌسٌة  اإلجابات نسبل أن 9ٌالحظ من الجدول رقم )

 .مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائجباستثناء  الخاصة بامتحان المستوى العام

 الصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام اإلجاةاخ نسث(: 9جدول رقم )

 دتعاً لعائلح العلوم الهندسيح  

 الكفاٌات الرئٌسٌة

 الصحٌحة  اإلجابات نسب

 المستوى العام عائلة العلوم الهندسٌة

 %06.00 %01.55 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %51.22 %56..4 مهارات التفكٌر الناقد

 %16.56 %6..15 مهارات التواصل

 %.15.6 %15.00 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %4..52 %6..26 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %05.41 %46.41 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %52.12 %40.52 المعرفة بالقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %12.15 %61..6 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %05.01 %6...5 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %45.64 %42.46 الحاسوبٌةالمهارات 

 %15.62 %10.46 القدرات التنظٌمٌة

 %12.22 %60.52 القدرة على التعلم والتكٌف

 %15.20 %12.55 المهارات القٌادٌة

 %41.52 %16.56 مهارة اللغة العربٌة

 %41.22 %15..1 النسبة العامة

 

 

 

 

 

 

 



16 | AQACHEI 

 عائلة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات .3

الصحٌحة لعائلوة علووم الحاسووب وتكنولوجٌوا المعلوموات كانوت أعلوى بشوكل  عوام فوً جمٌوع  اإلجابات نسبل أن 10الجدول رقم )ٌالحظ من 

 ،مهوارات الثقافوة المعلوماتٌوة ،الكفاٌات والمهارات الرئٌسٌة الخاصة بامتحان المستوى العوام باسوتثناء كفاٌوة البحوث العلموً وتفسوٌر النتوائج

 .مهارة اللغة العربٌةو القدرة على التعلم والتكٌف، المعرفة بالقواعد والسلوكٌات األخالقٌة، بالحقوق والواجباتكفاٌة المعرفة 

 الصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام اإلجاةاخ نسث(: 01جدول رقم )

 وم الحاسوب ودكنولوجيا املعلوماخدتعاً لعائلح  عل

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجابات نسب

عائلة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا 
 المعلومات

 المستوى العام

 %06.00 %01.25 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %51.22 %56.02 مهارات التفكٌر الناقد

 %16.56 %5..15 مهارات التواصل

 %.15.6 %15.55 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %4..52 %...26 فرٌقمهارات حل المشكالت والعمل فً 

 %05.41 %05.62 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %52.12 %55.55 المعرفة بالقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %12.15 %66.50 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %05.01 %25..5 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %45.64 %45.21 المهارات الحاسوبٌة

 %15.62 %10.56 القدرات التنظٌمٌة

 %12.22 %6..15 القدرة على التعلم والتكٌف

 %15.20 11.65 المهارات القٌادٌة

 %41.52 %40.14 مهارة اللغة العربٌة

 %41.22 %6..45 النسبة العامة
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 عائلة اللغات  .4

مهوارات مهوارات التواصول،  ، التفكٌور الناقودمهوارات فوً  ت أقولالصوحٌحة لعائلوة اللغوات كانو نسب اإلجابواتل أن 11ٌالحظ من الجدول رقم )

 .القدرات التنظٌمٌةو المهارات الحاسوبٌة ، مهارات المعالجة اللفظٌة ،المعرفة بالقواعد والسلوكٌات األخالقٌة، المعرفة بالحقوق والواجبات

 الصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام اإلجاةاخ نسث(: 00جدول رقم )

 دتعاً لعائلح اللغاخ 

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجابات نسب

 المستوى العام عائلة  اللغات

 %06.00 %05.00 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %51.22 %.54.2 مهارات التفكٌر الناقد

 %16.56 %12..1 مهارات التواصل

 %.15.6 %.15.5 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %4..52 %52..2 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %05.41 %55..0 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %52.12 %52.61 المعرفة بالقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %12.15 %40..6 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %05.01 %05.50 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %45.64 %51..4 المهارات الحاسوبٌة

 %15.62 %45..1 القدرات التنظٌمٌة

 %12.22 %66.14 القدرة على التعلم والتكٌف

 %15.20 %5..16 المهارات القٌادٌة

 %41.52 %.42.4 مهارة اللغة العربٌة

 %41.22 %41.51 النسبة العامة
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 عائلة العلوم الطبٌعٌة واألساسٌة .5

مهارات حل  ،مهارات التواصلب أعلىالصحٌحة لعائلة العلوم الطبٌعٌة واألساسٌة كانت  اإلجابات نسبل أن 12ٌالحظ من الجدول رقم )

، القدرات التنظٌمٌة، المهارات الحاسوبٌة، مهارات المعالجة الرٌاضٌة، مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات ،المشكالت والعمل فً فرٌق

 .مهارة اللغة العربٌةو القدرة على التعلم والتكٌف

 ح يف املسذوى العامالصحيحح للكفاياخ الزئيسي اإلجاةاخ نسث(: 07رقم )جدول 

 لعلوم الطتيعيح واألساسيحا دتعاً لعائلح

 الكفاٌات الرئٌسٌة

 الصحٌحة  اإلجابات نسب

عائلة العلوم الطبٌعٌة 
 واألساسٌة

 المستوى العام

 %06.00 %01.65 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %51.22 %51.60 التفكٌر الناقدمهارات 

 %16.56 %15.45 مهارات التواصل

 %.15.6 %6..15 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %4..52 %64..2 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %05.41 %26..5 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %52.12 %56.65 المعرفة بالقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %12.15 %6...6 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %05.01 %01.40 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %45.64 %40.41 المهارات الحاسوبٌة

 %15.62 %15.42 القدرات التنظٌمٌة

 %12.22 %02..6 القدرة على التعلم والتكٌف

 %15.20 %15.56 المهارات القٌادٌة

 %41.52 %42.55 مهارة اللغة العربٌة

 %41.22 %.46.0 النسبة العامة
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 عائلة العلوم الزراعٌة .6

بشكل عام فً جمٌع الكفاٌات والمهارات الرئٌسٌة أعلى الصحٌحة لعائلة العلوم الزراعٌة كانت  اإلجابات نسبل أن 13ٌالحظ من الجدول رقم )

مهارات المعرفة بالحقوق  ،مهارات التفكٌر الناقد ،مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائج، باستثناء الخاصة بامتحان المستوى العام

 .المهارات القٌادٌة و مهارات المعالجة اللفظٌة، مهارات المعالجة الرٌاضٌة ،والواجبات

ح يف املسذوى العامالصحيحح للكفاياخ الزئيسي اإلجاةاخنسث (: 03جدول رقم )  

العلوم الشراعيح  دتعاً لعائلح  

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجابات نسب

 المستوى العام عائلة العلوم الزراعٌة

 %06.00 %06.65 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %51.22 %51.66 مهارات التفكٌر الناقد

 %16.56 %15.25 مهارات التواصل

 %.15.6 %16.65 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %4..52 %26.46 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %05.41 %05.52 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %52.12 %14..4 المعرفة بالقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %12.15 %16.50 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %05.01 %01.55 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %45.64 %40.55 المهارات الحاسوبٌة

 %15.62 %15.62 القدرات التنظٌمٌة

 %12.22 %66.21 القدرة على التعلم والتكٌف

 %15.20 %15.61 المهارات القٌادٌة

 %41.52 %45.04 مهارة اللغة العربٌة

 %41.22 %46.11 النسبة العامة
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 عائلة العلوم اإلدارٌة واألعمال  .7

اإلجابوات العاموة  نسوبالعلووم اإلدارٌوة واألعموال كانوت بشوكل عوام أقول مون  الصحٌحة لعائلوة اإلجابات نسب ل أن 14ٌالحظ من الجدول رقم )

 .مهارات الثقافة المعلوماتٌةو مهارات التواصلباستثناء  للمهارات والكفاٌات الرئٌسٌة الخاصة بامتحان المستوى العام 

 الصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام اإلجاةاخ نسث(: 04جدول رقم )

 ئلح  العلوم اإلداريح واالعامل  عادتعاً ل 

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجابات نسب

 المستوى العام عائلة  العلوم اإلدارٌة واألعمال

 %06.00 %01.56 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %51.22 %55.50 مهارات التفكٌر الناقد

 %16.56 %15.15 مهارات التواصل

 %.15.6 %14.65 المعلوماتٌةمهارات الثقافة 

 %4..52 %56.00 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %05.41 %.00.1 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %52.12 %51.45 المعرفة بالقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %12.15 %6..12 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %05.01 %06.44 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %45.64 %...52 المهارات الحاسوبٌة

 %15.62 %16.55 القدرات التنظٌمٌة

 %12.22 %11.51 القدرة على التعلم والتكٌف

 %15.20 %15.65 المهارات القٌادٌة

 %41.52 %46.65 مهارة اللغة العربٌة

 %41.22 %0..44 النسبة العامة
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 عائلة الحماٌة المدنٌة .8

الصحٌحة لعائلة الحماٌة المدنٌة كانت أقل بشكل عام فً جمٌع الكفاٌات والمهوارات الرئٌسوٌة  اإلجابات نسبل أن 15)ٌالحظ من الجدول رقم 

القودرة و المهوارات الحاسووبٌة ،مهارات المعالجوة الرٌاضوٌة ،مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائج باستثناء الخاصة بامتحان المستوى العام

 . على التعلم والتكٌف

 الصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام اإلجاةاخنسث (: 05جدول رقم )

 دتعاً لعائلح الحاميح املدنيح 

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجابات نسب

 المستوى العام عائلة  الحماٌة المدنٌة

 %06.00 %...05 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %51.22 %51.65 مهارات التفكٌر الناقد

 %16.56 %46.15 مهارات التواصل

 %.15.6 %15.55 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %4..52 %55.56 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %05.41 %06.25 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %52.12 %52.46 المعرفة بالقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %12.15 %66.65 الرٌاضٌةمهارات المعالجة 

 %05.01 %00.61 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %45.64 %45.25 المهارات الحاسوبٌة

 %15.62 %45.62 القدرات التنظٌمٌة

 %12.22 %.66.0 القدرة على التعلم والتكٌف

 %15.20 %.16.0 المهارات القٌادٌة

 %41.52 %44.20 مهارة اللغة العربٌة

 %41.22 %45.65 النسبة العامة

 

 

  



22 | AQACHEI 

 عائلة علوم الصحافة واإلعالم .9

بشووكل عووام فووً جمٌووع الكفاٌووات والمهووارات  أقوول الصووحٌحة لعائلووة الصووحافة واإلعوالم كانووت نسووب اإلجابوواتأن ل 16ٌالحوظ موون الجوودول رقووم )

مهوارات المعالجوة  ،الثقافوة المعلوماتٌوةمهوارات ، مهوارات البحوث العلموً وتفسوٌر النتوائج باستثناءالرئٌسٌة الخاصة بامتحان المستوى العام 

 . مهارات المعالجة اللفظٌةو الرٌاضٌة

 الصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام اإلجاةاخنسث (: 06جدول رقم )

 دتعاً لعائلح  الصحافح واإلعالم

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجابات نسب

عائلة علوم الصحافة 
 واإلعالم

 العامالمستوى 

 %06.00 %6..56 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %51.22 %25..5 مهارات التفكٌر الناقد

 %16.56 %40.45 مهارات التواصل

 %.15.6 %14.51 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %4..52 %56.55 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %05.41 %55.54 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %52.12 %50.65 المعرفة بالقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %12.15 %61..6 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %05.01 %.5..5 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %45.64 %51.45 المهارات الحاسوبٌة

 %15.62 %45.65 القدرات التنظٌمٌة

 %12.22 %12.51 القدرة على التعلم والتكٌف

 %15.20 %46.52 القٌادٌة المهارات

 %41.52 %44.11 مهارة اللغة العربٌة

 %41.22 %40.15 النسبة العامة
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 عائلة العلوم التربوٌة .10

الصحٌحة لعائلة العلوم التربوٌة كانت أقل بشكل عام فً جمٌع الكفاٌات والمهوارات الرئٌسوٌة  اإلجابات نسبل أن 17ٌالحظ من الجدول رقم )

 .مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائجباستثناء  الخاصة بامتحان المستوى العام

 الصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام اإلجاةاخ نسث(: 17جدول رقم )

 الرتةويحدتعاً لعائلح  العلوم 

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجابات نسب

 المستوى العام عائلة العلوم التربوٌة

 %06.00 %02.56 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %51.22 %56.50 مهارات التفكٌر الناقد

 %16.56 %2..40 مهارات التواصل

 %.15.6 %.16.2 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %4..52 %51.25 حل المشكالت والعمل فً فرٌقمهارات 

 %05.41 %56.61 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %52.12 %55.54 المعرفة بالقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %12.15 %5..12 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %05.01 %06.11 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %45.64 %55.05 المهارات الحاسوبٌة

 %15.62 %6...1 القدرات التنظٌمٌة

 %12.22 %12.54 القدرة على التعلم والتكٌف

 %15.20 %45.56 المهارات القٌادٌة

 %41.52 %40.00 مهارة اللغة العربٌة

 %41.22 %40.61 النسبة العامة
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 عائلة علوم الشرٌعة  .11

الصحٌحة لعائلة علوم الشرٌعة كانت أقل بشكل عام فوً جمٌوع الكفاٌوات والمهوارات الرئٌسوٌة  اإلجابات نسبل أن 18ٌالحظ من الجدول رقم )

 مهارة اللغة العربٌة و القدرات التنظٌمٌة ،مهارات المعالجة اللفظٌةباستثناء  الخاصة بامتحان المستوى العام

 الصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام اإلجاةاخ نسث(: 18جدول رقم )

 دتعاً لعائلح علوم الرشيعح 

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجابات نسب

 المستوى العام عائلة علوم الشرٌعة

 %06.00 %01.25 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %51.22 %54.42 مهارات التفكٌر الناقد

 %16.56 %44.20 مهارات التواصل

 %.15.6 %42.00 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %4..52 %51.12 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %05.41 %00.51 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %52.12 %51.06 المعرفة بالقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %12.15 %15.55 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %05.01 %05.15 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %45.64 %56..4 المهارات الحاسوبٌة

 %15.62 %15.45 القدرات التنظٌمٌة

 %12.22 %11.56 القدرة على التعلم والتكٌف

 %15.20 %45.45 المهارات القٌادٌة

 %41.52 %45.52 مهارة اللغة العربٌة

 %41.22 %45.22 النسبة العامة
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 عائلة الفنون السمعٌة والبصرٌة .12

الصحٌحة لعائلة الفنون السمعٌة والبصرٌة كانت أقل بشكل عام فً جمٌع الكفاٌات والمهارات  اإلجابات نسبل أن 19ٌالحظ من الجدول رقم )

 .باستثناء مهارات الثقافة المعلوماتٌة مالرئٌسٌة الخاصة بامتحان المستوى العا

 ح يف املسذوى العامالصحيحح للكفاياخ الزئيسي اإلجاةاخ نسث(: 19جدول رقم )

 الفنون السمعيح والترصيح دتعاً لعائلح

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجابات نسب

عائلة  الفنون السمعٌة 
 والبصرٌة

 المستوى العام

 %06.00 %05.21 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %51.22 %51.66 مهارات التفكٌر الناقد

 %16.56 %44.45 مهارات التواصل

 %.15.6 %16.64 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %4..52 %55.66 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %05.41 %00.54 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %52.12 %56.65 المعرفة بالقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %12.15 %15.50 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %05.01 %06.26 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %45.64 %...45 الحاسوبٌةالمهارات 

 %15.62 %42.55 القدرات التنظٌمٌة

 %12.22 %11.66 القدرة على التعلم والتكٌف

 %15.20 %16.05 المهارات القٌادٌة

 %41.52 %45.52 مهارة اللغة العربٌة

 %41.22 %45.56 النسبة العامة
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 عائلة اآلداب  .13

الصحٌحة لعائلة اآلداب كانت أقل بشكل عام فً جمٌع الكفاٌات والمهوارات الرئٌسوٌة الخاصوة  اإلجابات نسبل أن 20ٌالحظ من الجدول رقم )
 .و مهارة اللغة العربٌة القدرات التنظٌمٌة، مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائج باستثناء بامتحان المستوى العام

 

 الصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام اإلجاةاخ نسث(:20جدول رقم )

 دتعاً لعائلح اآلداب 

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجابات نسب

 المستوى العام عائلة اآلداب

 %06.00 %05.65 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %51.22 %24..5 مهارات التفكٌر الناقد

 %16.56 %5..40 مهارات التواصل

 %.15.6 %12..1 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %4..52 %6..51 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %05.41 %56.52 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %52.12 %55.15 المعرفة بالقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %12.15 %5..16 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %05.01 %04.10 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %45.64 %54.66 المهارات الحاسوبٌة

 %15.62 %10.66 القدرات التنظٌمٌة

 %12.22 %11.25 القدرة على التعلم والتكٌف

 %15.20 %41.00 المهارات القٌادٌة

 %41.52 %46.14 مهارة اللغة العربٌة

 %41.22 %...40 النسبة العامة
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 عائلة السٌاحة واآلثار .14

الصحٌحة لعائلة السٌاحة واآلثار كانت أقل بشكل عام فً جمٌع الكفاٌات والمهارات الرئٌسوٌة  اإلجابات نسبل أن 21الجدول رقم )ٌالحظ من 

 الخاصة بامتحان المستوى العام.

 الصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام اإلجاةاخ نسث(: 21جدول رقم )

 دتعاً لعائلح السياحح واآلثار 

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجابات نسب

 المستوى العام عائلة السٌاحة واآلثار

 %06.00 %5..04 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %51.22 %4..56 مهارات التفكٌر الناقد

 %16.56 %2..40 مهارات التواصل

 %.15.6 %10.66 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %4..52 %54.56 والعمل فً فرٌق مهارات حل المشكالت

 %05.41 %52.55 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %52.12 %55.16 المعرفة بالقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %12.15 %16.65 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %05.01 %1..06 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %45.64 %55.60 المهارات الحاسوبٌة

 %15.62 %40.26 التنظٌمٌةالقدرات 

 %12.22 %16.56 القدرة على التعلم والتكٌف

 %15.20 %10.05 المهارات القٌادٌة

 %41.52 %52.26 مهارة اللغة العربٌة

 %41.22 %45.66 النسبة العامة
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 عائلة العلوم االجتماعٌة .15

الصووحٌحة لعائلووة العلوووم االجتماعٌووة كانووت أقوول بشووكل عووام فووً جمٌووع الكفاٌووات والمهووارات  اإلجابووات نسووبل أن 22ٌالحووظ موون الجوودول رقووم )

 .مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائجباستثناء  الرئٌسٌة الخاصة بامتحان المستوى العام 

 الصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام اإلجاةاخ نسث(: 22جدول رقم )

 جذامعيح دتعاً لعائلح العلوم اال 

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجابات نسب

 المستوى العام عائلة  العلوم االجتماعٌة

 %06.00 %05.45 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %51.22 %54.22 مهارات التفكٌر الناقد

 %16.56 %44.05 مهارات التواصل

 %.15.6 %42.02 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %4..52 %54.45 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %05.41 %5..56 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %52.12 %56..5 المعرفة بالقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %12.15 %10.55 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %05.01 %04.61 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %45.64 %55.00 المهارات الحاسوبٌة

 %15.62 %41.45 القدرات التنظٌمٌة

 %12.22 %11.55 القدرة على التعلم والتكٌف

 %15.20 %46.66 المهارات القٌادٌة

 %41.52 %46..4 مهارة اللغة العربٌة

 %41.22 %46.05 النسبة العامة
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 عائلة الحقوق .16

 

الصحٌحة لعائلة الحقوق كانت أقل بشكل عام فً جمٌع الكفاٌات والمهارات الرئٌسٌة الخاصة  نسب اإلجاباتل أن 23ٌالحظ من الجدول رقم )

 بامتحان المستوى العام.

 الصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام اإلجاةاخ نسث(: 23جدول رقم )

 دتعاً لعائلح الحقوق 

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجابات نسب

 المستوى العام عائلة الحقوق

 %06.00 %00.46 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %51.22 %55.25 مهارات التفكٌر الناقد

 %16.56 %45.65 مهارات التواصل

 %.15.6 %...44 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %4..52 %55.52 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %05.41 %52.55 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 %52.12 %54.05 المعرفة بالقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %12.15 %15.65 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %05.01 %05.12 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %45.64 %54.14 المهارات الحاسوبٌة

 %15.62 %45.52 القدرات التنظٌمٌة

 %12.22 %15.16 القدرة على التعلم والتكٌف

 %15.20 %46.66 المهارات القٌادٌة

 %41.52 %55.66 مهارة اللغة العربٌة

 %41.22 %26..4 النسبة العامة
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 عائلة علوم الرٌاضة .17

الصحٌحة لعائلة علوم الرٌاضة كانت أقل بشكل عام فً جمٌوع الكفاٌوات والمهوارات الرئٌسوٌة  اإلجابات نسبل أن 24ٌالحظ من الجدول رقم )

 الخاصة بامتحان المستوى العام.

 الصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام اإلجاةاخ نسث(: 24جدول رقم )

 دتعاً لعائلح علوم الزياضح 

 الكفاٌات الرئٌسٌة
 الصحٌحة  اإلجابات نسب

 المستوى العام عائلة  علوم الرٌاضة

 %06.00 %1..05 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائج

 %51.22 %05.16 مهارات التفكٌر الناقد

 %16.56 %55.54 مهارات التواصل

 %.15.6 %16.52 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 %4..52 %55.54 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 %05.41 %55.62 المعرفة بالحقوق والواجباتمهارات 

 %52.12 %55.55 المعرفة بالقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %12.15 %11.05 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %05.01 %06.55 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %45.64 %56.22 المهارات الحاسوبٌة

 %15.62 %....1 القدرات التنظٌمٌة

 %12.22 %14.45 التعلم والتكٌفالقدرة على 

 %15.20 %42.56 المهارات القٌادٌة

 %41.52 %55.15 مهارة اللغة العربٌة

 %41.22 %02..4 النسبة العامة

 

 

 

 

 

 

 



31 | AQACHEI 

 الجشء الثاين 

 دحليل نذائج اخذتار الكفاءج الجامعيح

التعرف علوى جوْودة مخرجوات مؤسسوات التعلوٌم العوالً األردنٌوة ومخرجوات برامجهوا والوقووف  إلىٌهدف امتحان الكفاءة الجامعة 

على جوانب القوة والضعف فٌها مما ٌساعد القائمٌن على رسم الخطوط والسٌاسوات وإعوادة النظور فوً محتوٌوات الخطوط الدراسوٌة 

ت التعلوٌم العوالً مودى متانوة النظوام التعلٌموً ومودى والبرامج، وتمثل مخرجات أي نظام الغاٌة األساسٌة لوجوده، وتعكل مخرجوا

تطور أو تأخر المجتموع، وفوً هوذا السوٌاق ٌوتم التركٌوز علوى تحلٌول نتوائج اختبوار الكفواءة الجامعٌوة مون خوالل تحلٌول نتوائج الطلبوة 

لجتهوا، وإذا كانوت وربطها بمخرجات التعلٌم ونتاجاته، للوقووف علوى جوانوب القووة وتعزٌزهوا والوتخلص مون جوانوب الضوعف ومعا

مخرجات جامعاتنا لم تبلغ مستوى الطموح فً مقاٌٌل الجامعوات العالمٌوة، فهول سوتحظى بالمكانوة المرموقوة فوً مؤسسوات سووق 

 العمل داخل األردن وخارجه.

ومن خالل توزٌع عالمات الطلبة على المؤشرات التً تدل على مدى تحقق نتاجات الوتعلم والكفاٌوات الخاصوة  بالمسوتوى العوام توم 

لدرجووة التووً ٌعتبوور عنوودها الطالووب مووتقنا بنوواًء علووى النتووائج المتوووفرة واعتبارهووا نسووبة لاعتموواد درجووة القطووعا وهووً الحوود األدنووى 

اختبار الكفاءة وفقاً للمقارنة موع درجوة القطوع المحوددة إذ توم اتبواخ طرٌقوة )إنجووفل التوً تقووم  %ل وبهذا سٌتم تحلٌل نتائج55)

 على حساب الدرجة المتوّقعة لإلجابة على كل فقرة  من فقورات االختبوار )االختٌوار مون متعوددل والفورق هنوا أن طرٌقوة ) إنجووف ل

لوب مون المحكوم تحدٌود إجابوة ن كل فقورة مون فقورات االختبوار  بول ٌتطال تتطلب من المحكم تحدٌد االختٌار غٌر الصحٌح بوضوح ع

 الصوحٌحة )االختٌوار الصووحٌحل أي أن المحكوم ٌحودد النسوب المئوٌووة لإلجابوة عون كول فقوورة وتكوون مجمووخ النسوب المئوٌووة الفقورة

 ل.William ، Donnoe،Amato) 1997  هً درجة القطع
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 لمهارات المتعلقة بالمستوى العامالمتعلقة بالنتاجات والكفاٌات واتحلٌل النتائج 

 

الصحٌحة للكفاٌات والمهارات والنتاجات المتوّقوع مون الطالوب امتالكهوا فوً المسوتوى العوام  اإلجابات نسبةأظهرت نتائج الطلبة أن 

 للمسووتوى العووام، وكووذلك أظهوورت نتووائج%ل موون مجموووخ نتاجووات الووتعلم الخاصووة بالكفاٌووات والمهووارات والنتاجووات 56.99كانووت )

 %ل89.05إلجابوووات الصوووحٌحة للكفاٌوووات والمهوووارات والنتاجوووات الرئٌسوووٌة الخاصوووة تراوحوووت موووا بوووٌن )نسوووب اهوووذه الووودورة أن 

إلجابووات نسووب ال. وعنوود مقارنووة مهووارات البحووث العلمووً وتفسووٌر النتووائج)%ل 37.33)و ل،مهووارات حوول المشووكالت والعموول فووً فرٌووق)

درجوة اإلتقوان  إلوىل أن بعض كفاٌات  المستوى العام لم تصول 25درجة القطع المحسوبة، وٌتضح من الجدول رقم ) الصحٌحة مع

 :ٌلً%ل كانت كما 55والتً قورنت بدرجة القطع )

 

للمسذوى العام مهاراخلنذاجاخ وكفاياخ و  الصحيحح اإلجاةاخنسث ( 75جدول رقم )  

الصحٌحة اإلجاباتنسب  الكفاٌات  
الصحٌحة اإلجاباتنسب مقارنة   

%44مع درجة القطع   

 غٌر متقن %06.00 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتائج

 غٌر متقن %51.22 مهارات التفكٌر الناقد

 متقن %16.56 مهارات التواصل

 متقن %.15.6 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

 متقن %4..52 مهارات حل المشكالت والعمل فً فرٌق

 غٌر متقن %05.41 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

 غٌر متقن %52.12 المعرفة بالقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 متقن %12.15 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 غٌر متقن %05.01 مهارات المعالجة اللفظٌة

 غٌر متقن %45.64 المهارات الحاسوبٌة

 متقن %15.62 القدرات التنظٌمٌة

 متقن %12.22 القدرة على التعلم والتكٌف

 متقن %15.20 المهارات القٌادٌة

 متقن %41.52 مهارة اللغة العربٌة

 متقن %41.22 النسبة العامة

 



33 | AQACHEI 

 التخصصوووووووووات الصوووووووووحٌحة للكفاٌوووووووووات الرئٌسوووووووووٌة للمسوووووووووتوى العوووووووووام تبعووووووووواً لعوووووووووائالت اإلجابوووووووووات نسوووووووووبمقارنوووووووووة 

 لإلجابات الصحٌحة فً المستوى العام. لعامةا النسبةمع 

 

الصحٌحة للمهارات والكفاٌات الرئٌسوٌة للمسوتوى العوام تبعواً لتووزٌعهم  اإلجابات نسبل وجود فروق ظاهرٌة فً 26ٌالحظ من الجدول رقم )

لإلجابوات  نسوبة، وأقول المسواندةالعلووم الطبٌوة و الطوب %ل لعائلة45..1لإلجابات الصحٌحة ) نسبةضمن عائالت التخصصات، إذ كان أعلى 

%ل ، كموا ٌالحوظ مون الجودول أن بعوض 56.99الصوحٌحة العاموة ) اإلجابوات نسوببٌنما كانت  ،علوم الرٌاضة%ل لعائلة 50.39الصحٌحة )

 وتكنولوجٌووا الحاسوووب علوووم ،الهندسووٌة العلوووم ،المسوواندة الطبٌووة العلووومو الطووب %ل وهوو55ً) القطووعدرجووة  حققووتعووائالت التخصصووات 

 .العلوم اإلدارٌة واألعمالو اللغات ،األساسٌة الطبٌعٌة العلوم ،العلوم الزراعٌة ،المعلومات

 

 الصحيحح يف املسذوى العام اإلجاةاخنسث (: 76جدول رقم )

 الذخصصاخدتعاً لعائالخ 

 العائلة
الصحٌحة تبعاً  اإلجاباتنسب 

 للعائالت
مقارنة مع درجة 

 % 44القطع 
الصحٌحة  اإلجابات نسب

 للمستوى العام

 متقن %45..1 المساندةالعلوم الطبٌة الطب و

41.22% 

 متقن %15..1 العلوم الهندسٌة

 متقن %6..45 علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات

 متقن %46.11 العلوم الزراعٌة

 متقن %.46.0 العلوم الطبٌعٌة األساسٌة

 متقن %41.51 اللغات

 متقن %0..44 واألعمال العلوم اإلدارٌة

 غٌر متقن %45.22 علوم الشرٌعة

 غٌر متقن %45.56 الفنون السمعٌة والبصرٌة

 غٌر متقن %45.65 الحماٌة المدنٌة

 غٌر متقن %40.15 علوم الصحافة واإلعالم

 غٌر متقن %40.61 العلوم التربوٌة

 غٌر متقن %...40 اآلداب

 متقن غٌر %45.66 السٌاحة واآلثار

 غٌر متقن %46.05 العلوم االجتماعٌة

 غٌر متقن %26..4 الحقوق

 غٌر متقن %02..4 علوم الرٌاضة
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مون  والصوٌفً الثوانًالفصول الدراسوً امتحوان المسوتوى العوام بوٌن  الصحٌحة للكفاٌات والنتاجوات فوً اإلجاباتنسب مقارنة نتائج 

مون الثوانً والصوٌفً الفصل الدراسوً  و 8201 /7201األول من العام الجامعً الفصل الدراسً  ، 2016/2017العام الجامعً 

 .7201/8201العام الجامعً 

 

الصوحٌحة للكفاٌوات والمهوارات ونتاجوات الوتعلم التوً قٌسوت فوً امتحوان الكفواءة  اإلجابوات نسوبل أن 27ٌالحظ فوً الجودول رقوم )

 2017/2018مووون العوووام الجوووامعً الثوووانً والصوووٌفً فوووً الفصووول الدراسوووً  ل%56.99كانوووت )فوووً المسوووتوى العوووام  الجامعٌوووة

 ل%62.47)،  2017/2018فوووووووووووووووووً الفصووووووووووووووووول الدراسوووووووووووووووووً األول مووووووووووووووووون العوووووووووووووووووام الجوووووووووووووووووامعً  ل56.49%)،

 .2016/2017من العام الجامعً  والصٌفً لثانًفً الفصل الدراسً ا

 

 الصحيحح للكفاياخ واملهاراخ الخاصح اإلجاةاخ سث (: مقارنح ن77جدول رقم )

 املسذوى العام ةامذحان الكفاءج الجامعيح /

 الكفاٌات

الصحٌحة  اإلجابات نسب
 للفصل الدراسً الثانً

 والصٌفً

 5.61/5.66 

الصحٌحة  اإلجابات نسب
للفصل الدراسً األول 

5.66/5.65 

الصحٌحة  اإلجابات نسب
لثانً للفصل الدراسً ا
 والصٌفً

  5.66/5.65 

مهارات البحث العلمً وتفسٌر 
 النتائج

49.96% 06.55% 06.00% 

 %51.22 %54.42 %57.20 مهارات التفكٌر الناقد

 %16.56 %66..1 %68.00 مهارات التواصل

 %.15.6 %10.05 %72.15 مهارات الثقافة المعلوماتٌة

مهارات حل المشكالت والعمل فً 
 فرٌق

69.10% 52.51% 52..4% 

 %05.41 %06.65 %70.93 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات

المعرفة بالقواعد والسلوكٌات 
 األخالقٌة

81.40% 55.5.% 52.12% 

 %12.15 %12.55 %58.58 مهارات المعالجة الرٌاضٌة

 %05.01 %06.56 %59.01 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %45.64 %45.62 %55.88 المهارات الحاسوبٌة

 %15.62 %16.56 %51.58 التنظٌمٌة القدرات

 %12.22 %66..6 %57.63 القدرة على التعلم والتكٌف

 %15.20 %10.26 %69.48 المهارات القٌادٌة

 %41.52 %6..41 ______ مهارة اللغة العربٌة

الصحٌحة فً  اإلجابات نسبة
 المستوى العام

62.47% 41.52% 41.22% 

 


