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 مقدمح:

ٌاسباعد الوبا مٌن علبى ٌهدف امتحان الكفاءة الجامعٌة للوقوف على جْودة مخرجات مؤسسات التعلٌم العالً األردنٌة ومخرجات برام جها، والوقوف على جوانب  الوبوة وجوانب  ال بعف ،ٌهبا، ممبا 

الحكبم  إلبىإذ ال ٌهبدف امتحبان الكفباءة الجامعٌبة  رسم الخطط والسٌاسات بالتعاون مع هٌ ة اعتماد مؤسسات التعلٌم العالً و مان جودتها ،ً معالجة جوان  ال عف وتعزٌز جوان  الوبوة ،ٌهبا،

 ًء على أداء طلبتها ،ً االمتحان.تصنٌف الجامعات وبرامجها بنا إلىل  أو منحه شهادة توثق أداءه ،ً هذا االمتحان، وال ٌهدف على أداء الطا

ظرٌبات تبم تعلمهبا ٌوٌس معارف وحوبا ق ون (Achievement Test)أكثر من كونه اختباراً تحصٌلٌاً  (Competency - Based Test)إذ أن االمتحان مبنً على أساس قٌاس الكفاٌات 

 من قبل الطال ، واختبر بها، وتم التأكد من مدى تحووها.
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 (Macro - Level)المستوى العام 

 الكفاٌات ونتاجات التعلم العامة لمؤسسات التعلٌم العالً 

 

ؤسسات التعلٌم العالً أن ٌمتلكها )بغض النظر عن تخصصه(، لٌتماشى مع متطلببات الحٌباة المهنٌبة ٌشمل المستوى العام جمٌع الكفاٌات ونتاجات التعلم التً ٌتوقع من أي طال  خرٌج من طلبة م

ن ( ،وبرة اختبارٌبة، مبن نبوخ االختٌبار مب30) ة علبىواالجتماعٌة ومتطلبات سوق العمل، واالنخراط ،ً عملٌة التطوٌر والتعلم المستمر مدى الحٌاة، وقد شبمل االمتحبان البذي عوبد ،بً هبذه البدور

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

 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتا ج. .1

 مهارات التفكٌر الناقد. .2

 مهارات التواصل. .3

 مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة. .4

 مهارات حل المشكالت والعمل ،ً ،رٌق. .5

 مهارات المعر،ة بالحووق والواجبات. .6

 المعر،ة بالوواعد والسلوكٌات األخالقٌة. .7

 مهارات المعالجة الرٌا ٌة. .8

 مهارات المعالجة اللفظٌة. .9

 المهارات الحاسوبٌة. .10

 الودرات التنظٌمٌة. .11

 الودرة على التعلم والتكٌف. .12

 المهارات الوٌادٌة. .13

 مهارة اللغة العربٌة. .14
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 نذائج امذحان الكفاءج الجامعيح

 8102/9102للعام الجامعي  والصيفي الثاين فصل الدرايس لل

وببببد امتحببببان الكفبببباءة الجامعٌببببة  ،ببببً جمٌببببع الجامعببببات الرسببببمٌة والخاصببببة ،ببببً الفتببببرة 2018/2019مببببن العببببام الجببببامعً  والصببببٌفً الثببببانًللفصببببل الدراسببببً  العببببام المسببببتوى -عا

ؤسسبات التعلبٌم العبالً األردنٌبة ومخرجبات برامجهبا. وقبد بلبط عبدد الطلببة المتوق بع (، إذ ٌهدف امتحان الكفباءة الجامعٌبة إلبى الوقبوف علبى جبودة مخرجبات م 2019-4-30إلى  27-3-2019)

جهم من الجامعات الرسمٌة والخاصة ( طالبباً وطالببة بنسببة 38044( طالبباً وطالببة، وقبد توبدم لالمتحبان )44139مبا مجموعبه ) 2019/ 2018لعبام الجبامعً ا مبن والصبٌفً للفصل الثانً تخر 

 االجتماعً،والمعدل التراكمً(. )نوخ الجامعة، والنوخ عداد الطلبة وتوزٌعهم حس  المتغٌراتأ( ٌبٌن 1الجدول رقم )%(. و86.20م وٌة )

 المذحان الكفاءج الجامعيح (: النسث املئويح لذوسيع أعداد الطلتح الذين دقدموا2الجدول رقم )

 نوع الجامعح ، النوع االجذامعي، املعدل الرتاكمي((حسث مذغرياخ 

 المجموخ الم وٌة النس  العدد المتغٌرات تصنٌٌف المتغٌرات

االجتماعً النوخ  
 %41.86 15926 ذكر

4:033 

 %58.14 22118 أنثى

الجامعة نوخ  
 %70.16 26691 رسمٌة

 %29.84 11353 خاصة

التراكمً المعدل  

 %30.42 11573 موبول

 %33.00 12553 جٌد

جداً  جٌد  10096 26.54% 

تازمم  3822 10.05% 
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(، بٌنمبا بلبط %41.86( بنسبة م وٌبة )15926الذكور)الطلبة والخاصة، إذ بلط عدد طالبة من جمٌع الجامعات الرسمٌة ( طالباً و38044) المستوى العام -بلط عدد الطلبة الذٌن تودموا المتحان الكفاءة الجامعٌة

%(، وكبان 29.84( بنسببة م وٌبة )11353) ،بً الجامعبات الخاصبة هم ( وعبدد%70.16( بنسببة م وٌبة )26691الطلبة ،ً الجامعبات الرسبمٌة )وكان عدد ( %58.14( بنسبة م وٌة )22118) عدد اإلناث

لف بة ( 3822، و)%(26.54نبة م وٌة )بس جٌد جدالف ة  (10096)، و%(33.00بنسبة م وٌة ) جٌد لف ة (12553)و، (%30.42بنسبة م وٌة ) موبول لف ة (11573توزٌعهم حس  ، ات المعدل التراكمً )

 .(3( و)2(،)1كما هو مو ح ،ً األشكال )،%(10.05بسنبة م وٌة ) ممتاز
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، 2019/ 2018لعبببببام الجبببببامعً مبببببن ا والصبببببٌفً الثبببببانًلفصبببببل الدراسبببببً لاألول ٌتنببببباول ملخبببببت نتبببببا ج امتحبببببان الكفببببباءة الجامعٌبببببة  :ٌمبببببا ٌلبببببً عبببببرض النتبببببا ج ،بببببً جبببببزأٌن،

 .للفصل ذاته مستوى العامللٌة تحلٌل نتا ج اختبار الكفاءة الجامع والثانً ٌتناول

 

 

 الجشء األول

 لذحقق من نذاجاخ الذعلم والكفاياخ الخاصح ةاملسذوى العامامؤرشاخ 

 والذي إنذهر إليها نذائج هذه الدورج

  أوالً:

المتغٌرات الدٌموغرا،ٌة  ،ود تم إجراء الموارنات ،ً المستوى العام حس  كل  إلىلكفاءة الجامعٌة والتً تعود لكفاٌات والمهارات الكلٌة ،ً اختبار ال الصحٌحة لنس  اإلجاباتمعر،ة الفروق ل

 (:2متغٌر كما ،ً الجدول )

 يف ضوء إدقان النذاجاخ والكفاياخ واملهاراخ الكليح  للمسذوى العام الخذتار الكفاءج الجامعي نسث اإلجاةاخ الصحيحح(:1جدول رقم )

 ـ)النوع االجذامعي، نوع الجامعح، فئح املعدل الرتاكمي(وفقاً ل

 الداللة اإلحصا ٌة |t| / Fاختبار  نسبة اإلجابات الصحٌحة تصنٌٌف المتغٌرات المتغٌرات

 النوخ االجتماعً
 %56.88 ذكر

1.85 0.07 
 %58.09 أنثى

 نوخ الجامعة
 %57.95 رسمٌة

0.14 0.89 
 %56.73 خاصة

 مًالمعدل التراك

 %51.73 موبول

24.17 0.00* 
 %56.99 جٌد

 %60.87 جٌدا جداً 

 %63.27 ممتاز
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  (0.05 . 5*ذات داللة إحصا ٌة عند مستوى الداللة ) 
 

ت والكفاٌات والمهارات الكلٌة المتحان الكفاءة الجامعٌة المستوى العام الصحٌحة ،ً  وء إتوان النتاجا نسبة اإلجابات( ،ً 0.05 . 5( وجود ،روق ذات داللة إحصا ٌة عند مستوى الداللة ) 2ٌبٌن الجدول رقم)

 . الممتاز( موارنة مع الطلبة ذوي ، ات معدالت ) الموبول ، الجٌد (، )الجٌد جداً  كانت الفروق لصالح الطلبة ذوي ، ات معدالتو متغٌر ، ة المعدل التراكمً ) موبول ، جٌد ، جٌد جداً ، ممتاز(ـتعزى ل

الصبحٌحة ،بً  بوء إتوبان النتاجبات والكفاٌبات والمهبارات الكلٌبة  نسببة اإلجاببات( ،بً 0.05 . 5،روق ذات داللة إحصبا ٌة عنبد مسبتوى الداللبة ) ،ال ٌوجد  والنوخ االجتماعً ا بالنسبة لمتغٌر نوخ الجامعةأم

 .المتحان الكفاءة الجامعٌة المستوى العام

 .تو ح ذلك( 6(،)5(، )4ٌة ،)واألشكال البٌإن
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  نٌاً:اث

)البحبث العلمبً وتفسبٌر النتبا ج، التفكٌبر الناقبد، مهبارات التواصبل، الثوا،بة المعلوماتٌبة، مهبارات حبل المشبكلة  ونتاجبات البتعلم العامبة الخاصبة بمهبارات للكفاٌات الصحٌحة اإلجابات نسبةموارنة 

تنظٌمٌبة، بات، المعر،ة بالوواعد والسلوكٌات األخالقٌة، مهارات المعالجة الرٌا ٌة، مهارات المعالجة اللفظٌة، المهارات الحاسبوبٌة، الوبدرات الوالعمل ،ً ،رٌق، مهارات المعر،ة بالحووق والواج

 االجتماعً، نوخ الجامعة، المعدل التراكمً(.للمستوى العام بشكل كلً وحس  المتغٌرات التالٌة: ) النوخ  الودرة على التعلم والتكٌف، المهارات الوٌادٌة، مهارة اللغة العربٌة(

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

 يف املسذوى العام الصحيحح للنذاجاخ والكفاياخ واملهاراخ نسث اإلجاةاخ (3جدول رقم )

 الصحٌحة  اإلجاباتنس   الكفاٌة الصحٌحة  نس  اإلجابات الكفاٌة

 %70.42 مهارات المعالجة الرٌا ٌة %37.29 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتا ج

 %38.76 مهارات المعالجة اللفظٌة %46.69 مهارات التفكٌر الناقد

 %52.88 المهارات الحاسوبٌة %61.59 مهارات التواصل

 %64.48 الودرات التنظٌمٌة %65.06 مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة

 %71.66 الودرة على التعلم والتكٌف %90.20 مهارات حل المشكالت والعمل ،ً ،رٌق

 %66.41 المهارات الوٌادٌة %38.13 مهارات المعر،ة بالحووق والواجبات

 %57.05 مهارة اللغة العربٌة %48.97 المعر،ة بالوواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %57.58 النسبة العامة
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 لنتاجبببببببببببببات والكفاٌبببببببببببببات والمهبببببببببببببارات المتحبببببببببببببان الكفببببببببببببباءة الجامعٌبببببببببببببةلالصبببببببببببببحٌحة  نسببببببببببببب  اإلجاببببببببببببببات( وجبببببببببببببود ،بببببببببببببروق ،بببببببببببببً 3الجبببببببببببببدول رقبببببببببببببم )ٌالحبببببببببببببظ مبببببببببببببن 

 (،%:79.7)العامة الصحٌحة  باتنسبة اإلجابٌنما كان مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتا ج %( ل37.29) نسبةوأقل  لمهارة حل المشكالت والعمل ،ً ،رٌق( %90.20) نسبة)المستوى العام(، إذ كانت أعلى 

 ( . 7كما هو مو ح بالشكل )
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  ذكر، أنثى(. و،واً لمتغٌر النوخ االجتماعً الصحٌحة لكل كفاٌة من كفاٌات المستوى العام نس  اإلجاباتموارنة( 

 ملذغري النوع االجذامعيللمسذوى العام وفقاً  الصحيحح للنذاجاخ والكفاياخ واملهاراخ ( نسث اإلجاةاخ4جدول رقم )

 الكفاٌة
 الصحٌحة  اإلجابات نس 

 أنثى ذكر

 %38.14 %36.10 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتا ج

 %47.13 %46.10 مهارات التفكٌر الناقد

 %62.53 %60.34 مهارات التواصل

 %64.60 %65.70 مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة

 %91.04 %89.05 ٌقمهارات حل المشكالت والعمل ،ً ،ر

 %35.34 %42.03 مهارات المعر،ة بالحووق والواجبات

 %48.96 %49.05 المعر،ة بالوواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %72.02 %68.23 مهارات المعالجة الرٌا ٌة

 %39.14 %38.22 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %52.74 %53.08 المهارات الحاسوبٌة

 %64.12 %65.00 الودرات التنظٌمٌة

 %73.78 %68.73 الودرة على التعلم والتكٌف

 %67.34 %65.12 المهارات الوٌادٌة

 %59.55 %53.59 مهارة اللغة العربٌة

 %58.09 %56.88 النسبة العامة

 

 عٌبببببببببببببةالصبببببببببببببحٌحة للنتاجبببببببببببببات والكفاٌبببببببببببببات والمهبببببببببببببارات المتحبببببببببببببان الكفببببببببببببباءة الجام نسببببببببببببب  اإلجاببببببببببببببات( وجبببببببببببببود ،بببببببببببببروق ،بببببببببببببً 4ٌالحبببببببببببببظ مبببببببببببببن الجبببببببببببببدول رقبببببببببببببم )

، المعر،ة بالوواعد والسلوكٌات مهارات المعر،ة بالحووق والواجبات، مهارات الثوا،ة المعلوماتٌةالمهارات والكفاٌات باستثناء ،ً جمٌع نس  أعلى  ت اإلناث )المستوى العام( تبعا لمتغٌر النوخ االجتماعً، إذ حوو

  ق الذكور ،ٌها نس  أعلى.،ود حو  الودرات التنظٌمٌةو المهارات الحاسوبٌةاألخالقٌة، 
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  خاصة(. )رسمٌة،  نوخ الجامعة و،واً لمتغٌر الصحٌحة لكل كفاٌة من كفاٌات المستوى العام نس  اإلجاباتموارنة 

 الجامعح نوع للمسذوى العام وفقاً ملذغري الصحيحح للنذاجاخ والكفاياخ واملهاراخ نسث اإلجاةاخ(: 5جدول رقم )

 الكفاٌة
 حٌحة الص اإلجابات نس 

 خاصة رسمٌة

 %36.36 %37.67 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتا ج

 %45.93 %47.02 مهارات التفكٌر الناقد

 %60.32 %62.16 مهارات التواصل

 %66.15 %64.60 مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة

 %89.73 %90.40 مهارات حل المشكالت والعمل ،ً ،رٌق

جباتمهارات المعر،ة بالحووق والوا  38.61% 37.00% 

 %48.89 %49.04 المعر،ة بالوواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %69.70 %70.74 مهارات المعالجة الرٌا ٌة

 %38.21 %38.99 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %51.55 %53.45 المهارات الحاسوبٌة

 %65.28 %64.16 الودرات التنظٌمٌة

 %69.69 %72.50 الودرة على التعلم والتكٌف

 %65.17 %66.93 المهارات الوٌادٌة

 %54.06 %58.32 مهارة اللغة العربٌة

 %56.73 %57.95 النسبة العامة

 

نسب  أعلبى   الرسمٌةذ حووت الجامعات )المستوى العام( تبعا لمتغٌر نوخ الجامعة، إ الصحٌحة النتاجات والكفاٌات والمهارات المتحان الكفاءة الجامعٌة نس  اإلجابات( وجود ،روق ،ً 5ٌالحظ من الجدول رقم )

 .،ود كانت النسبة العامة لإلجابات الصحٌحة لمهارات وكفاٌات المستوى العام أعلى ،ً الجامعات الرسمٌة عام، وبشكل  الودرات التنظٌمٌةو مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة ،ً جمٌع المهارات والكفاٌات باستثناء
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  جٌد جداً، ممتاز(. جٌد، المعدل التراكمً )موبول، و،واً لمتغٌر كفاٌة من كفاٌات المستوى العامالصحٌحة لكل  نس  اإلجاباتموارنة 

 

لإلجابات الصحٌحة  نسبة )المستوى العام( و،واً لمتغٌر المعدل التراكمً، إذ كانت أعلى الجامعٌة الكفاءة الصحٌحة النتاجات والكفاٌات والمهارات المتحان نس  اإلجابات( وجود ،روق ،ً 6ٌالحظ من الجدول رقم )

الصحٌحة  أن نس  اإلجابات وٌالحظ الموبول، عند ، ة البحث العلمً وتفسٌر النتا جمهارات ل( %35.04) إلجابات الصحٌحةنسبة ل، وأقل الممتاز عند ، ة   ت والعمل ،ً ،رٌقمهارات حل المشكالل (93.57%)

 .من ، ة الممتاز إلى ، ة الموبول طبٌعٌة ومرتبه تنازلٌاً كانت  العامة للكفاٌات تبعاً لترتٌ  ، ات المعدل 

 وفقاً ملذغري املعدل الرتاكمي. الصحيحح للنذاجاخ والكفاياخ واملهاراخ للمسذوى العام نسث اإلجاةاخ(: 6جدول رقم)

 الكفاٌة
 الصحٌحة  نس  اإلجابات

 ممتاز جٌد جداً  جٌد موبول

 %40.38 %39.02 %37.01 %35.04 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتا ج

 %51.86 %49.64 %46.23 %42.93 مهارات التفكٌر الناقد

 %68.79 %65.33 %61.69 %55.90 مهارات التواصل

 %65.79 %66.53 %65.31 %63.28 مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة

 %93.57 %92.38 %90.40 %86.97 مهارات حل المشكالت والعمل ،ً ،رٌق

 %44.85 %39.95 %36.99 %35.57 مهارات المعر،ة بالحووق والواجبات

 %54.78 %51.78 %48.00 %45.74 المعر،ة بالوواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %74.08 %72.75 %70.88 %66.71 مهارات المعالجة الرٌا ٌة

 %43.08 %40.98 %38.36 %35.82 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %58.22 %55.78 %52.39 %49.13 المهارات الحاسوبٌة

 %71.52 %68.24 %64.01 %59.44 الودرات التنظٌمٌة

 %75.52 %74.80 %71.84 %67.45 الودرة على التعلم والتكٌف

 %73.77 %70.16 %66.03 %61.12 المهارات الوٌادٌة

 %63.27 %60.87 %56.99 %51.73 مهارة اللغة العربٌة

لعامةالنسبة ا  53.76% 57.35% 60.34% 62.64% 
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 ثالثاً:

   لعا الت التخصصات.الصحٌحة للكفاٌات ونتاجات التعلم الر ٌسٌة  الخاصة بالمستوى العام تبعاً  نس  اإلجابات

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

 نسبة اإلجابات الصحٌحة للمستوى العام الصحٌحة نس  اإلجابات العا لة

علوم الهندسٌةال  61.17% 

79.7:%  

والطبٌة المساندةالعلوم الطبٌة   60.13% 

 %59.43 علوم الحاسو  وتكنولوجٌا المعلومات

 %58.64 العلوم الزراعٌة

والطبٌعٌة العلوم األساسٌة  57.70% 

 %57.34 اللغات

 %56.65 علوم الصحا،ة واإلعالم

 %56.10 العلوم اإلدارٌة واألعمال

والبصرٌات نون البصرٌةالف  55.57% 

 %55.41 علوم الطٌران

 %54.95 الحماٌة المدنٌة

 %54.92 العلوم االجتماعٌة

 %54.58 اآلدا 

 %54.40 علوم الشرٌعة

 %54.32 العلوم التربوٌة

الرٌا ٌةعلوم ال  52.06% 

 %51.56 السٌاحة واآلثار

 %51.50 الوانون
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%( 61.17لإلجاببات الصبحٌحة ) نسببةأعلى  ت، إذ كانالتخصصاتالصحٌحة للمهارات والكفاٌات الر ٌسٌة للمستوى العام تبعاً لتوزٌعهم  من عا الت  نس  اإلجابات( وجود ،روق ،ً 7)ٌالحظ من الجدول رقم 

 (7) الجبدول رقبم والنسب  المتبوٌبة للمهبارات مو بحة ،بً(، %57.58) للمسبتوى العبام الصحٌحة باتاإلجا نسبة، بٌنما كانت الحووق( لعا لة %51.50لإلجابات الصحٌحة ) نسبة، وأقل العلوم الهندسٌةلعا لة 

 (.8والشكل رقم )
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  التخصصات.تبعاً لعا الت  الصحٌحة لكفاٌات ومهارات التعلم الر ٌسٌة ،ً المستوى العام اإلجابات نس موارنة 

الكلٌة للكفاٌات الر ٌسٌة للمسبتوى  الصحٌحة اإلجابات نس كل على حده وموارنتها مع التخصصات  عا التللكفاٌات الر ٌسٌة للمستوى العام تبعاً الصحٌحة ل اإلجابات نس ،ً ما ٌلً سٌتم عرض 

 العام:

 لمساندةا والطبٌة ٌةالطبالعلوم  عا لة .1

باستثناء مهبارات  أعلى بشكل عام ،ً جمٌع الكفاٌات والمهارات الر ٌسٌة الخاصة بامتحان المستوى العام تكان ساندةالم العلوم الطبٌة والطبٌة الصحٌحة لعا لة اإلجابات نس ( أن 8ٌالحظ من الجدول رقم )

 .المعالجة اللفظٌة

 العلوم الطتيح والطتيح املساندجالصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام دتعاً لعائلح  اإلجاةاخ نسث)8(جدول رقم

 الكفاٌات الر ٌسٌة
 اإلجابات الصحٌحة  نس

 المستوى العام المساندةالعلوم الطبٌة الط  وعا لة 

 %37.29 %39.24 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتا ج

 %46.69 %51.79 مهارات التفكٌر الناقد

 %61.59 %66.08 مهارات التواصل

 %65.06 %67.23 مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة

 %90.20 %91.80 ،ً ،رٌقمهارات حل المشكالت والعمل 

 %38.13 %41.85 مهارات المعر،ة بالحووق والواجبات

 %48.97 %52.85 المعر،ة بالوواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %70.42 %71.69 مهارات المعالجة الرٌا ٌة

 %38.76 %38.46 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %52.88 %56.13 المهارات الحاسوبٌة

 %64.48 %66.73 الودرات التنظٌمٌة

 %71.66 %75.61 الودرة على التعلم والتكٌف

 %66.41 %69.82 المهارات الوٌادٌة

 %57.05 %60.96 مهارة اللغة العربٌة

 %57.58 %60.13 النسبة العامة
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 عا لة العلوم الهندسٌة .2

مهارات البحث العلمً باستثناء  شكل عام ،ً جمٌع الكفاٌات والمهارات الر ٌسٌة الخاصة بامتحان المستوى العامأعلى ب تالصحٌحة لعا لة العلوم الهندسٌة كان اإلجابات نس ( أن 9ٌالحظ من الجدول رقم )

 .وتفسٌر النتا ج

 دتعاً لعائلح العلوم الهندسيح   الصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام اإلجاةاخ نسث(: 9جدول رقم )

 الكفاٌات الر ٌسٌة
 حة اإلجابات الصحٌ نس 

 المستوى العام عا لة العلوم الهندسٌة

 %37.29 %36.88 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتا ج

 %46.69 %51.17 مهارات التفكٌر الناقد

 %61.59 %63.97 مهارات التواصل

 %65.06 %65.75 مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة

 %90.20 %92.10 مهارات حل المشكالت والعمل ،ً ،رٌق

 %38.13 %51.03 ت المعر،ة بالحووق والواجباتمهارا

 %48.97 %53.48 المعر،ة بالوواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %70.42 %70.71 مهارات المعالجة الرٌا ٌة

 %38.76 %40.11 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %52.88 %59.76 المهارات الحاسوبٌة

 %64.48 %67.60 الودرات التنظٌمٌة

 %71.66 %74.34 علم والتكٌفالودرة على الت

 %66.41 %70.48 المهارات الوٌادٌة

 %57.05 %60.14 مهارة اللغة العربٌة

 %57.58 %61.17 النسبة العامة
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 عا لة علوم الحاسو  وتكنولوجٌا المعلومات .3

نت أعلى بشكل  عام ،ً جمٌبع الكفاٌبات والمهبارات الر ٌسبٌة الخاصبة بامتحبان المسبتوى العبام باسبتثناء الصحٌحة لعا لة علوم الحاسو  وتكنولوجٌا المعلومات كا اإلجابات نس ( أن 10ٌالحظ من الجدول رقم )

 .ا ٌةمهارات المعالجة الرٌ، وكانت متساوٌة ،ً مهارة اللغة العربٌةو، بالوواعد والسلوكٌات األخالقٌةالمعر،ة  مهارات التفكٌر الناقد، مهارات ،البحث العلمً وتفسٌر النتا جمهارات 

 دتعاً لعائلح  علوم الحاسوب ودكنولوجيا املعلوماخ الصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام اإلجاةاخ نسث(: 20جدول رقم )

 الكفاٌات الر ٌسٌة
 اإلجابات الصحٌحة  نس 

 المستوى العام عا لة علوم الحاسو  وتكنولوجٌا المعلومات

 %37.29 %37.13 جمهارات البحث العلمً وتفسٌر النتا 

 %46.69 %46.45 مهارات التفكٌر الناقد

 %61.59 %68.00 مهارات التواصل

 %65.06 %65.92 مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة

 %90.20 %91.44 مهارات حل المشكالت والعمل ،ً ،رٌق

 %38.13 %39.23 مهارات المعر،ة بالحووق والواجبات

 %48.97 %48.71 قٌةالمعر،ة بالوواعد والسلوكٌات األخال

 %70.42 %70.42 مهارات المعالجة الرٌا ٌة

 %38.76 %41.27 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %52.88 %61.00 المهارات الحاسوبٌة

 %64.48 %64.84 الودرات التنظٌمٌة

 %71.66 %73.52 الودرة على التعلم والتكٌف

 %66.41 %69.67 المهارات الوٌادٌة

 %57.05 %55.47 بٌةمهارة اللغة العر

 %57.58 %59.43 النسبة العامة
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 عا لة اللغات  .4

 ،مهبببارات المعر،بببة ببببالحووق والواجببببات، التفكٌبببر الناقبببدمهبببارات  ،مهبببارات البحبببث العلمبببً وتفسبببٌر النتبببا ج،بببً  ت أقبببلالصبببحٌحة لعا لبببة اللغبببات كانببب نسببب  اإلجاببببات( أن 11ٌالحبببظ مبببن الجبببدول رقبببم )

 .ت التنظٌمٌةالودراو المهارات الحاسوبٌة

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

 الكفاٌات الر ٌسٌة
 اإلجابات الصحٌحة  نس 

 المستوى العام اللغاتعا لة 

 %37.29 %36.03 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتا ج

 %46.69 %46.60 مهارات التفكٌر الناقد

 %61.59 %61.67 مهارات التواصل

 %65.06 %66.39 مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة

 %90.20 %90.98 مهارات حل المشكالت والعمل ،ً ،رٌق

 %38.13 %30.40 مهارات المعر،ة بالحووق والواجبات

 %48.97 %49.98 المعر،ة بالوواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %70.42 %70.50 مهارات المعالجة الرٌا ٌة

 %38.76 %38.77 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %52.88 %51.68 المهارات الحاسوبٌة

 %64.48 %60.84 الودرات التنظٌمٌة

 %71.66 %72.66 الودرة على التعلم والتكٌف

 %66.41 %67.35 المهارات الوٌادٌة

 %57.05 %60.22 مهارة اللغة العربٌة

 %57.58 %57.34 النسبة العامة
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 والطبٌعٌة عا لة العلوم األساسٌة .5

، مهارات المعر،ة بالحووق والواجبات ،مهارات حل المشكالت والعمل ،ً ،رٌق التفكٌر الناقد،مهارات أعلى ،ً كانت  والطبٌعٌة الصحٌحة لعا لة العلوم األساسٌة اإلجابات نس ( أن 12ٌالحظ من الجدول رقم )

 .مهارة اللغة العربٌةو والتكٌف الودرة على التعلم، الودرات التنظٌمٌة

 الطتيعيحو  لعلوم األساسيحا دتعاً لعائلح الصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام اإلجاةاخ نسث(: 21جدول رقم )

 الكفاٌات الر ٌسٌة
 اإلجابات الصحٌحة  نس 

 المستوى العام عا لة العلوم الطبٌعٌة واألساسٌة

 %37.29 %37.14 ر النتا جمهارات البحث العلمً وتفسٌ

 %46.69 %46.70 مهارات التفكٌر الناقد

 %61.59 %61.42 مهارات التواصل

 %65.06 %64.08 مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة

 %90.20 %91.06 مهارات حل المشكالت والعمل ،ً ،رٌق

 %38.13 %41.03 مهارات المعر،ة بالحووق والواجبات

 %48.97 %48.37 ات األخالقٌةالمعر،ة بالوواعد والسلوكٌ

 %70.42 %69.85 مهارات المعالجة الرٌا ٌة

 %38.76 %37.93 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %52.88 %51.93 المهارات الحاسوبٌة

 %64.48 %65.25 الودرات التنظٌمٌة

 %71.66 %72.27 الودرة على التعلم والتكٌف

 %66.41 %65.19 المهارات الوٌادٌة

 %57.05 %58.05 لغة العربٌةمهارة ال

 %57.58 %57.70 النسبة العامة
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 عا لة العلوم الزراعٌة .6

 ت والعملمهارات حل المشكال ،ةمهارات الثوا،ة المعلوماتٌ ،مهارات التواصلالتفكٌر الناقد، مهارات بشكل عام ،ً أعلى الصحٌحة لعا لة العلوم الزراعٌة كانت  اإلجابات نس ( أن 13ٌالحظ من الجدول رقم )

  ، الودرة عللى التعلم والتكٌف ومهارة اللغة العربٌة.الودرات التنظٌمٌة، مهارات المعالجة الرٌا ٌة، المهارات الحاسوبٌة، ،ً ،رٌق

العلوم الشراعيح  دتعاً لعائلح الصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام نسث اإلجاةاخ(: 23جدول رقم )  

 الكفاٌات الر ٌسٌة
 اإلجابات الصحٌحة  نس 

 المستوى العام عا لة العلوم الزراعٌة

 %37.29 %35.65 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتا ج

 %46.69 %47.15 مهارات التفكٌر الناقد

 %61.59 %65.34 مهارات التواصل

 %65.06 %66.87 مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة

 %90.20 %93.49 مهارات حل المشكالت والعمل ،ً ،رٌق

 %38.13 %37.51 مهارات المعر،ة بالحووق والواجبات

 %48.97 %48.10 المعر،ة بالوواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %70.42 %72.72 مهارات المعالجة الرٌا ٌة

 %38.76 %36.79 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %52.88 %55.01 المهارات الحاسوبٌة

 %64.48 %65.82 الودرات التنظٌمٌة

 %71.66 %75.01 الودرة على التعلم والتكٌف

 %66.41 %65.36 المهارات الوٌادٌة

 %57.05 %58.03 مهارة اللغة العربٌة

 %57.58 %58.64 النسبة العامة
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 عا لة العلوم اإلدارٌة واألعمال  .7

باسبتثناء  اإلجابات العامة للمهارات والكفاٌبات الر ٌسبٌة الخاصبة بامتحبان المسبتوى العبام  نس العلوم اإلدارٌة واألعمال كانت بشكل عام أقل من  الصحٌحة لعا لة اإلجابات نس  ( أن 14ٌالحظ من الجدول رقم )

 .مهارات المعالجة اللفظٌة والمهارات الوٌادٌة ،مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة ،مهارات التواصل

 دتعاً لعائلح  العلوم اإلداريح واالعامل    للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام الصحيحح اإلجاةاخ نسث(: 24جدول رقم )

 الكفاٌات الر ٌسٌة
 اإلجابات الصحٌحة  نس 

 المستوى العام عا لة  العلوم اإلدارٌة واألعمال

 %37.29 %36.44 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتا ج

 %46.69 %44.47 مهارات التفكٌر الناقد

 %61.59 %63.30 هارات التواصلم

 %65.06 %66.10 مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة

 %90.20 %88.32 مهارات حل المشكالت والعمل ،ً ،رٌق

 %38.13 %35.49 مهارات المعر،ة بالحووق والواجبات

 %48.97 %46.19 المعر،ة بالوواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %70.42 %69.32 مهارات المعالجة الرٌا ٌة

 %38.76 %38.86 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %52.88 %50.21 المهارات الحاسوبٌة

 %64.48 %63.17 الودرات التنظٌمٌة

 %71.66 %69.01 الودرة على التعلم والتكٌف

 %66.41 %66.48 المهارات الوٌادٌة

 %57.05 %52.56 مهارة اللغة العربٌة

 %57.58 %56.10 النسبة العامة
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 لحماٌة المدنٌةعا لة ا .8

 العلمبً البحبث مهبارات ، باسبتثناءبشكل عبام ،بً جمٌبع الكفاٌبات والمهبارات الر ٌسبٌة الخاصبة بامتحبان المسبتوى العبامأقل الصحٌحة لعا لة الحماٌة المدنٌة كانت  اإلجابات نس ( أن 15ٌالحظ من الجدول رقم )

 .الوٌادٌة اتمهارالو المهارات الحاسوبٌة، النتا ج وتفسٌر

 دتعاً لعائلح الحاميح املدنيح  الصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام نسث اإلجاةاخ(: 25دول رقم )ج

 الكفاٌات الر ٌسٌة
 اإلجابات الصحٌحة  نس 

 المستوى العام عا لة  الحماٌة المدنٌة

 %37.29 %40.00 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتا ج

 %46.69 %44.44 مهارات التفكٌر الناقد

 %61.59 %57.78 مهارات التواصل

 %65.06 %56.67 مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة

 %90.20 %86.67 مهارات حل المشكالت والعمل ،ً ،رٌق

 %38.13 %32.96 مهارات المعر،ة بالحووق والواجبات

 %48.97 %43.89 المعر،ة بالوواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %70.42 %64.44 ٌةمهارات المعالجة الرٌا 

 %38.76 %37.78 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %52.88 %53.36 المهارات الحاسوبٌة

 %64.48 %61.11 الودرات التنظٌمٌة

 %71.66 %71.11 الودرة على التعلم والتكٌف

 %66.41 %67.78 المهارات الوٌادٌة

 %57.05 %52.96 مهارة اللغة العربٌة

 %57.58 %54.95 النسبة العامة
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 عا لة علوم الصحا،ة واإلعالم .9

مهبارات البحبث العلمبً  باسبتثناءبشكل عام ،ً جمٌع الكفاٌات والمهبارات الر ٌسبٌة الخاصبة بامتحبان المسبتوى العبام  أقل الصحٌحة لعا لة الصحا،ة واإلعالم كانت نس  اإلجاباتأن ( 16ٌالحظ من الجدول رقم )

 . الودرة على التعلم والتكٌفو مهارات المعالجة الرٌا ٌة، لعمل ،ً ،رٌقمهارات حل المشكالت وا، وتفسٌر النتا ج

 دتعاً لعائلح  الصحافح واإلعالم الصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام نسث اإلجاةاخ(: 26جدول رقم )

 الكفاٌات الر ٌسٌة
 اإلجابات الصحٌحة  نس 

 المستوى العام عا لة علوم الصحا،ة واإلعالم

 %37.29 %43.96 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتا ج

 %46.69 %44.46 مهارات التفكٌر الناقد

 %61.59 %58.41 مهارات التواصل

 %65.06 %64.18 مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة

 %90.20 %93.84 مهارات حل المشكالت والعمل ،ً ،رٌق

 %38.13 %28.52 مهارات المعر،ة بالحووق والواجبات

 %48.97 %48.59 المعر،ة بالوواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %70.42 %74.23 مهارات المعالجة الرٌا ٌة

 %38.76 %38.08 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %52.88 %49.78 المهارات الحاسوبٌة

 %64.48 %64.01 الودرات التنظٌمٌة

 %71.66 %72.73 الودرة على التعلم والتكٌف

 %66.41 %63.32 ةالمهارات الوٌادٌ

 %57.05 %55.00 مهارة اللغة العربٌة

 %57.58 %56.65 النسبة العامة
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 عا لة العلوم التربوٌة .10

مهارات البحث العلمً وتفسٌر باستثناء  مالصحٌحة لعا لة العلوم التربوٌة كانت أقل بشكل عام ،ً جمٌع الكفاٌات والمهارات الر ٌسٌة الخاصة بامتحان المستوى العا اإلجابات نس ( أن 17ٌالحظ من الجدول رقم )

 .مهارات المعالجة اللفظٌةو النتا ج

 دتعاً لعائلح  العلوم الرتةويح الصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام اإلجاةاخ نسث(: 17جدول رقم )

 الكفاٌات الر ٌسٌة
 اإلجابات الصحٌحة  نس 

 المستوى العام عا لة العلوم التربوٌة

 %37.29 %40.87 رات البحث العلمً وتفسٌر النتا جمها

 %46.69 %41.27 مهارات التفكٌر الناقد

 %61.59 %53.28 مهارات التواصل

 %65.06 %63.58 مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة

 %90.20 %89.58 مهارات حل المشكالت والعمل ،ً ،رٌق

 %38.13 %27.30 مهارات المعر،ة بالحووق والواجبات

 %48.97 %45.12 عر،ة بالوواعد والسلوكٌات األخالقٌةالم

 %70.42 %70.21 مهارات المعالجة الرٌا ٌة

 %38.76 %39.54 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %52.88 %45.87 المهارات الحاسوبٌة

 %64.48 %61.46 الودرات التنظٌمٌة

 %71.66 %70.93 الودرة على التعلم والتكٌف

 %66.41 %61.17 المهارات الوٌادٌة

 %57.05 %54.33 مهارة اللغة العربٌة

 %57.58 %54.32 النسبة العامة
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 عا لة علوم الشرٌعة  .11

مهارة اللغة و الودرات التنظٌمٌةاء باستثن الصحٌحة لعا لة علوم الشرٌعة كانت أقل بشكل عام ،ً جمٌع الكفاٌات والمهارات الر ٌسٌة الخاصة بامتحان المستوى العام اإلجابات نس ( أن 18ٌالحظ من الجدول رقم )

 .العربٌة

 دتعاً لعائلح علوم الرشيعح  الصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام اإلجاةاخ نسث(: 18جدول رقم )

 الكفاٌات الر ٌسٌة
 اإلجابات الصحٌحة  نس 

 المستوى العام عا لة علوم الشرٌعة

 %37.29 %34.76 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتا ج

 %46.69 %43.87 مهارات التفكٌر الناقد

 %61.59 %54.49 مهارات التواصل

 %65.06 %59.13 مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة

 %90.20 %86.44 مهارات حل المشكالت والعمل ،ً ،رٌق

 %38.13 %32.66 مهارات المعر،ة بالحووق والواجبات

 %48.97 %46.12 المعر،ة بالوواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %70.42 %69.86 مهارات المعالجة الرٌا ٌة

 %38.76 %38.58 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %52.88 %46.48 المهارات الحاسوبٌة

 %64.48 %65.20 الودرات التنظٌمٌة

 %71.66 %66.58 الودرة على التعلم والتكٌف

 %66.41 %59.62 المهارات الوٌادٌة

 %57.05 %59.26 مهارة اللغة العربٌة

 %57.58 %54.40 النسبة العامة
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 لبصرٌة والبصرٌاتعا لة الفنون ا .12

تفكٌر مهارات الباستثناء  مكانت أقل بشكل عام ،ً جمٌع الكفاٌات والمهارات الر ٌسٌة الخاصة بامتحان المستوى العا البصرٌة والبصرٌاتالصحٌحة لعا لة الفنون  اإلجابات نس ( أن 19ٌالحظ من الجدول رقم )

 .الودرة على التعلم والتكٌفو الحاسوبٌةمهارات ال،  مهارات المعالجة اللفظٌة ، الناقد

 الترصيح والترصياخالفنون  دتعاً لعائلح الصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام اإلجاةاخ نسث(: 19جدول رقم )

 الكفاٌات الر ٌسٌة
 اإلجابات الصحٌحة  نس 

 المستوى العام سمعٌة والبصرٌةعا لة  الفنون ال

 %37.29 %34.22 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتا ج

 %46.69 %46.84 مهارات التفكٌر الناقد

 %61.59 %54.41 مهارات التواصل

 %65.06 %65.00 مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة

 %90.20 %89.63 مهارات حل المشكالت والعمل ،ً ،رٌق

 %38.13 %31.13 حووق والواجباتمهارات المعر،ة بال

 %48.97 %48.92 المعر،ة بالوواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %70.42 %70.10 مهارات المعالجة الرٌا ٌة

 %38.76 %38.90 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %52.88 %52.93 المهارات الحاسوبٌة

 %64.48 %60.90 الودرات التنظٌمٌة

 %71.66 %71.77 الودرة على التعلم والتكٌف

 %66.41 %64.00 المهارات الوٌادٌة

 %57.05 %52.16 مهارة اللغة العربٌة

 %57.58 %55.57 النسبة العامة
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 عا لة اآلدا   .13

، مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتا ج باستثناء المستوى العام الصحٌحة لعا لة اآلدا  كانت أقل بشكل عام ،ً جمٌع الكفاٌات والمهارات الر ٌسٌة الخاصة بامتحان اإلجابات نس ( أن 20ٌالحظ من الجدول رقم )
 .و مهارة اللغة العربٌة الودرات التنظٌمٌة،  مهارات المعالجة الرٌا ٌة

 

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

 الكفاٌات الر ٌسٌة
 ٌحة اإلجابات الصح نس 

 المستوى العام عا لة اآلدا 

 %37.29 %37.40 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتا ج

 %46.69 %41.37 مهارات التفكٌر الناقد

 %61.59 %56.24 مهارات التواصل

 %65.06 %62.74 مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة

 %90.20 %89.06 مهارات حل المشكالت والعمل ،ً ،رٌق

 %38.13 %28.20 ة بالحووق والواجباتمهارات المعر،

 %48.97 %45.15 المعر،ة بالوواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %70.42 %72.68 مهارات المعالجة الرٌا ٌة

 %38.76 %36.67 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %52.88 %44.76 المهارات الحاسوبٌة

 %64.48 %65.12 الودرات التنظٌمٌة

 %71.66 %66.76 كٌفالودرة على التعلم والت

 %66.41 %59.74 المهارات الوٌادٌة

 %57.05 %60.27 مهارة اللغة العربٌة

 %57.58 %54.58 النسبة العامة
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 عا لة السٌاحة واآلثار .14

 .لر ٌسٌة الخاصة بامتحان المستوى العامالصحٌحة لعا لة السٌاحة واآلثار كانت أقل بشكل عام ،ً جمٌع الكفاٌات والمهارات ا اإلجابات نس ( أن 21ٌالحظ من الجدول رقم )

 دتعاً لعائلح السياحح واآلثار  الصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام اإلجاةاخ نسث(: 21جدول رقم )

 الكفاٌات الر ٌسٌة
 اإلجابات الصحٌحة  نس 

 المستوى العام عا لة السٌاحة واآلثار

 %37.29 %32.95 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتا ج

 %46.69 %42.90 مهارات التفكٌر الناقد

 %61.59 %54.79 مهارات التواصل

 %65.06 %63.43 مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة

 %90.20 %88.00 مهارات حل المشكالت والعمل ،ً ،رٌق

 %38.13 %24.21 مهارات المعر،ة بالحووق والواجبات

 %48.97 %42.63 المعر،ة بالوواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %70.42 %65.81 مهارات المعالجة الرٌا ٌة

 %38.76 %37.20 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %52.88 %44.50 المهارات الحاسوبٌة

 %64.48 %55.08 الودرات التنظٌمٌة

 %71.66 %67.48 الودرة على التعلم والتكٌف

 %66.41 %58.83 المهارات الوٌادٌة

 %57.05 %48.67 مهارة اللغة العربٌة

 %57.58 %51.56 النسبة العامة
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 عا لة العلوم االجتماعٌة .15

مهبارات البحبث العلمبً باسبتثناء  الصحٌحة لعا لة العلوم االجتماعٌة كانت أقل بشكل عام ،ً جمٌع الكفاٌات والمهارات الر ٌسٌة الخاصبة بامتحبان المسبتوى العبام  اإلجابات نس ( أن 22ٌالحظ من الجدول رقم )

  .المهارات الحاسوبٌةو الرٌا ٌةة عالجمهارات الم، مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة، وتفسٌر النتا ج

 دتعاً لعائلح العلوم االجذامعيح  الصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام اإلجاةاخ نسث(: 22جدول رقم )

 الكفاٌات الر ٌسٌة
 اإلجابات الصحٌحة  نس 

 المستوى العام اعٌةعا لة العلوم االجتم

 %37.29 %39.91 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتا ج

 %46.69 %38.62 مهارات التفكٌر الناقد

 %61.59 %56.65 مهارات التواصل

 %65.06 %67.96 مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة

 %90.20 %85.45 مهارات حل المشكالت والعمل ،ً ،رٌق

 %38.13 %29.59 جباتمهارات المعر،ة بالحووق والوا

 %48.97 %46.79 المعر،ة بالوواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %70.42 %72.95 مهارات المعالجة الرٌا ٌة

 %38.76 %36.84 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %52.88 %53.78 المهارات الحاسوبٌة

 %64.48 %55.61 الودرات التنظٌمٌة

 %71.66 %69.11 الودرة على التعلم والتكٌف

 %66.41 %61.10 المهارات الوٌادٌة

 %57.05 %54.57 مهارة اللغة العربٌة

 %57.58 %54.92 النسبة العامة
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 الوانونعا لة  .16

 العام.كانت أقل بشكل عام ،ً جمٌع الكفاٌات والمهارات الر ٌسٌة الخاصة بامتحان المستوى  الوانونالصحٌحة لعا لة  نس  اإلجابات( أن 23ٌالحظ من الجدول رقم )

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

 الكفاٌات الر ٌسٌة
 اإلجابات الصحٌحة  نس 

 المستوى العام عا لة الحووق

 %37.29 %34.70 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتا ج

 %46.69 %41.14 مهارات التفكٌر الناقد

 %61.59 %52.56 مهارات التواصل

 %65.06 %57.13 مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة

 %90.20 %85.89 مهارات حل المشكالت والعمل ،ً ،رٌق

 %38.13 %30.39 مهارات المعر،ة بالحووق والواجبات

 %48.97 %44.27 المعر،ة بالوواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %70.42 %67.99 مهارات المعالجة الرٌا ٌة

 %38.76 %34.24 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %52.88 %43.14 المهارات الحاسوبٌة

 %64.48 %59.87 الودرات التنظٌمٌة

 %71.66 %63.26 الودرة على التعلم والتكٌف

 %66.41 %60.63 المهارات الوٌادٌة

 %57.05 %50.40 مهارة اللغة العربٌة

 %57.58 %51.50 النسبة العامة

 



31|AQACHEI 

 الرٌا ٌةعلوم اللة عا  .17

 ة الخاصة بامتحان المستوى العام.كانت أقل بشكل عام ،ً جمٌع الكفاٌات والمهارات الر ٌسٌ الرٌا ٌةعلوم الالصحٌحة لعا لة  اإلجابات نس ( أن 24ٌالحظ من الجدول رقم )

  الزياضيحعلوم اللح دتعاً لعائ الصحيحح للكفاياخ الزئيسيح يف املسذوى العام اإلجاةاخ نسث(: 24جدول رقم )

 الكفاٌات الر ٌسٌة
 اإلجابات الصحٌحة  نس 

 المستوى العام عا لة  علوم الرٌا ة

 %37.29 %37.22 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتا ج

 %46.69 %38.29 مهارات التفكٌر الناقد

 %61.59 %50.24 مهارات التواصل

 %65.06 %62.47 مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة

 %90.20 %84.86 مهارات حل المشكالت والعمل ،ً ،رٌق

 %38.13 %29.74 مهارات المعر،ة بالحووق والواجبات

 %48.97 %44.25 المعر،ة بالوواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %70.42 %67.56 مهارات المعالجة الرٌا ٌة

 %38.76 %35.15 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %52.88 %44.60 المهارات الحاسوبٌة

 %64.48 %64.21 الودرات التنظٌمٌة

 %71.66 %67.10 الودرة على التعلم والتكٌف

 %66.41 %60.18 المهارات الوٌادٌة

 %57.05 %48.52 مهارة اللغة العربٌة

 %57.58 %52.06 النسبة العامة
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 الطٌرانعا لة علوم  .18

 موارنبة بنسب  اإلجاببات الصبحٌحة للمسبتوى العبام باسبتثناء مهبارات التواصبل، مهبارات الثوا،بة المعلوماتٌبة، كانبت أقبل بشبكل عبام الطٌرانلوم الصحٌحة لعا لة ع اإلجابات نس ( أن 24ٌالحظ من الجدول رقم )

 المهارات الحاسوبٌة والودرات التنظٌمٌة. ،المعر،ة بالوواعد والسلوكٌات األخالقٌة

  الطرياندتعاً لعائلح علوم  ح يف املسذوى العامالصحيحح للكفاياخ الزئيسي اإلجاةاخ نسث(: 24جدول رقم )

 الكفاٌات الر ٌسٌة
 اإلجابات الصحٌحة  نس 

 المستوى العام الطٌرانعا لة  علوم 

 %37.29 %24.24 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتا ج

 %46.69 %43.94 مهارات التفكٌر الناقد

 %61.59 %62.12 مهارات التواصل

 %65.06 %68.18 المعلوماتٌةمهارات الثوا،ة 

 %90.20 %87.88 مهارات حل المشكالت والعمل ،ً ،رٌق

 %38.13 %36.92 مهارات المعر،ة بالحووق والواجبات

 %48.97 %58.46 المعر،ة بالوواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %70.42 %66.15 مهارات المعالجة الرٌا ٌة

 %38.76 %36.36 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %52.88 %53.54 المهارات الحاسوبٌة

 %64.48 %78.79 الودرات التنظٌمٌة

 %71.66 %57.81 الودرة على التعلم والتكٌف

 %66.41 %51.56 المهارات الوٌادٌة

 %57.05 %52.08 مهارة اللغة العربٌة

 %57.58 %55.41 النسبة العامة
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 الجشء الثاين 

 دحليل نذائج اخذتار الكفاءج الجامعيح

علبى رسبم  التعرف على جْودة مخرجات مؤسسات التعلٌم العالً األردنٌة ومخرجبات برامجهبا والوقبوف علبى جوانب  الوبوة وال بعف ،ٌهبا ممبا ٌسباعد الوبا مٌن إلىهدف امتحان الكفاءة الجامعة ٌ

ة األساسبٌة لوجبوده، وتعكبس مخرجبات التعلبٌم العبالً مبدى متانبة النظبام التعلٌمبً ومبدى الخطط والسٌاسات وإعادة النظر ،ً محتوٌات الخطط الدراسٌة والبرامج، وتمثل مخرجات أي نظام الغاٌب

خرجبات التعلبٌم ونتاجاتبه، للوقبوف علبى جوانب  الوبوة تطور أو تأخر المجتمع، و،ً هذا السٌاق ٌبتم التركٌبز علبى تحلٌبل نتبا ج اختببار الكفباءة الجامعٌبة مبن خبالل تحلٌبل نتبا ج الطلببة وربطهبا بم

لمكانبة المرموقبة ،بً مؤسسبات سبوق ها والتخلت من جوان  ال عف ومعالجتها، وإذا كانت مخرجات جامعاتنا لبم تبلبط مسبتوى الطمبو  ،بً موباٌٌس الجامعبات العالمٌبة، ،هبل سبتحظى باوتعزٌز

 العمل داخل األردن وخارجه.

لدرجبة التبً ٌعتببر عنبدها للم والكفاٌات الخاصة  بالمستوى العام تم اعتماد درجة الوطبع  وهبً الحبد األدنبى ومن خالل توزٌع عالمات الطلبة على المؤشرات التً تدل على مدى تحوق نتاجات التع

وف( التبً توبوم علبى %( وبهذا سٌتم تحلٌل نتا ج اختببار الكفباءة و،وباً للموارنبة مبع درجبة الوطبع المحبددة إذ تبم اتبباخ طرٌوبة )إنجب55الطال  متون  بناًء على النتا ج المتو،رة واعتبارها نسبة )

 حسبببببببببببا  الدرجبببببببببببة المتوق عبببببببببببة لإلجاببببببببببببة علبببببببببببى كبببببببببببل ،وبببببببببببرة  مبببببببببببن ،وبببببببببببرات االختببببببببببببار )االختٌبببببببببببار مبببببببببببن متعبببببببببببدد( والفبببببببببببرق هنبببببببببببا أن طرٌوبببببببببببة ) إنجبببببببببببوف (

)االختٌبار الصبحٌح( أي أن المحكبم ٌحبدد النسب  الصبحٌحة  لب  مبن المحكبم تحدٌبد إجاببة الفوبرةال تتطل  من المحكم تحدٌد االختٌار غٌر الصحٌح بو و  عن كل ،ورة من ،ورات االختبار  ببل ٌتط

 (.William ، Donnoe،Amato) 1997  هً درجة الوطع الم وٌة لإلجابة عن كل ،ورة وتكون مجموخ النس  الم وٌة

 

 تحلٌل النتا ج المتعلوة بالنتاجات والكفاٌات والمهارات المتعلوة بالمستوى العام

 

%( مبن مجمبوخ نتاجبات البتعلم الخاصبة بالكفاٌبات 57.58الصحٌحة للكفاٌات والمهارات والنتاجات المتوق ع من الطال  امتالكها ،بً المسبتوى العبام كانبت ) اإلجابات نسبةأظهرت نتا ج الطلبة أن 

 %(90.25 ٌسبببٌة الخاصبببة تراوحبببت مبببا ببببٌن )إلجاببببات الصبببحٌحة للكفاٌبببات والمهبببارات والنتاجبببات الرنسببب  اهبببذه البببدورة أن  والمهبببارات والنتاجبببات للمسبببتوى العبببام، وكبببذلك أظهبببرت نتبببا ج

( أن 25إلجابات الصحٌحة مع درجة الوطع المحسوبة، وٌت ح من الجدول رقبم )نس  ا(. وعند موارنة مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتا ج)%( 37.29)و (،مهارات حل المشكالت والعمل ،ً ،رٌق)

 :ٌلً%( كانت كما 55والتً قورنت بدرجة الوطع )درجة اإلتوان  إلىبعض كفاٌات  المستوى العام لم تصل 
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للمسذوى العام لنذاجاخ وكفاياخ ومهاراخ الصحيحح نسث اإلجاةاخ( 15جدول رقم )  

الصحٌحة نس  اإلجابات الكفاٌات %77مع درجة الوطع  الصحٌحة نس  اإلجاباتموارنة    

 غٌر متون %37.29 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتا ج

 غٌر متون %46.69 ت التفكٌر الناقدمهارا

 متون %61.59 مهارات التواصل

 متون %65.06 مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة

 متون %90.20 مهارات حل المشكالت والعمل ،ً ،رٌق

 غٌر متون %38.13 مهارات المعر،ة بالحووق والواجبات

 غٌر متون %48.97 المعر،ة بالوواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 متون %70.42 ارات المعالجة الرٌا ٌةمه

 غٌر متون %38.76 مهارات المعالجة اللفظٌة

 غٌر متون %52.88 المهارات الحاسوبٌة

 متون %64.48 الودرات التنظٌمٌة

 متون %71.66 الودرة على التعلم والتكٌف

 متون %66.41 المهارات الوٌادٌة

 متون %57.05 مهارة اللغة العربٌة

 متون %57.58 عامةالنسبة ال
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  لإلجابات الصحٌحة ،ً المستوى العام. لعامةا النسبةمع  التخصصات الصحٌحة للكفاٌات الر ٌسٌة للمستوى العام تبعاً لعا الت اإلجابات نس موارنة 

لإلجاببات الصبحٌحة  نسببةالعبام تبعباً لتبوزٌعهم  بمن عبا الت التخصصبات، إذ كبان أعلبى الصحٌحة للمهبارات والكفاٌبات الر ٌسبٌة للمسبتوى  اإلجابات نس ( وجود ،روق ظاهرٌة ،ً 26ٌالحظ من الجدول رقم )

%( ، كمبا ٌالحبظ مبن الجبدول أن بعبض 57.80الصحٌحة العامبة ) اإلجابات نس بٌنما كانت  ،علوم الرٌا ة%( لعا لة 50.28لإلجابات الصحٌحة ) نسبة، وأقل المساندةالعلوم الطبٌة و الط  %( لعا لة:87.9)

العلوم ، ، العلوم الزراعٌةاللغات ،األساسٌة الطبٌعٌة العلوم ، المعلومات وتكنولوجٌا الحاسو  علومعلوم الطٌران،  ،الهندسٌة العلوم ،والصحٌة الطبٌة العلوم %( وه55ً) الوطعدرجة  حووتعا الت التخصصات 

 .الفنون السمعٌة والبصرٌة و علوم الصحا،ة واإلعالم ،اإلدارٌة واألعمال

 الذخصصاخدتعاً لعائالخ  الصحيحح يف املسذوى العام نسث اإلجاةاخ(: 16جدول رقم )

 الصحٌحة للمستوى العام اإلجابات نس  % 77موارنة مع درجة الوطع  الصحٌحة تبعاً للعا الت نس  اإلجابات العا لة

 متون %61.17 العلوم الهندسٌة

79.:0% 

 متون %60.13 والطبٌة المساندةالعلوم الطبٌة 

 متون %59.43 علوم الحاسو  وتكنولوجٌا المعلومات

 متون %58.64 العلوم الزراعٌة

 متون %57.70 والطبٌعٌة العلوم األساسٌة

 متون %57.34 اللغات

 متون %56.65 علوم الصحا،ة واإلعالم

 متون %56.10 العلوم اإلدارٌة واألعمال

 تونم %55.57 البرٌة والبصرٌاتالفنون 

 متون %55.41 علوم الطٌران

 غٌر متون %54.95 الحماٌة المدنٌة

 غٌر متون %54.92 العلوم االجتماعٌة

 غٌر متون %54.58 اآلدا 

 غٌر متون %54.40 علوم الشرٌعة

 غٌر متون %54.32 العلوم التربوٌة

 غٌر متون %52.06 الرٌا ٌةعلوم ال

 ونغٌر مت %51.56 السٌاحة واآلثار

 غٌر متون %51.50 الوانون
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  مبن األول الفصبل الدراسبً و ، 9201 /8201مبن العبام الجبامعً  الثبانً والصبٌفًالصحٌحة للكفاٌات والنتاجات ،ً امتحان المستوى العام بٌن الفصبل الدراسبً  نس  اإلجاباتموارنة نتا ج

 . 2017/2018ام الدراسً والفصل الدراسً الثانً والصٌفً من الع .8201/9201العام الجامعً 

الفصبل الدراسبً %( ،بً 57.58)  ،ً المستوى العام كانبت  الصحٌحة للكفاٌات والمهارات ونتاجات التعلم التً قٌست ،ً امتحان الكفاءة الجامعٌة اإلجابات نس ( أن 27ٌالحظ ،ً الجدول رقم )

مبن العبام الثبانً والصبٌفً ،بً الفصبل الدراسبً ( 56.99%و ) 2018/2019لدراسبً األول مبن العبام الجبامعً ،بً الفصبل ا ( %57.80) ،2018/2019 مبن العبام الجبامعًالثانً والصبٌفً 

 .  2017/2018الجامعً 

 املسذوى العام ةامذحان الكفاءج الجامعيح / الصحيحح للكفاياخ واملهاراخ الخاصح اإلجاةاخ سث (: مقارنح ن17جدول رقم )

 الكفاٌات
لفصل الدراسً الصحٌحة ل اإلجابات نس 

 :7079/707لثانً والصٌفً ا

الصحٌحة للفصل الدراسً  اإلجابات نس 

 ;707/:707 األول

الصحٌحة للفصل الدراسً  اإلجابات نس 

 ;707/:707لثانً والصٌفً ا

 %37.29 %38.01 %37.33 مهارات البحث العلمً وتفسٌر النتا ج

 %46.69 %47.91 %46.99 مهارات التفكٌر الناقد

 %61.59 %61.82 %61.47 ت التواصلمهارا

 %65.06 %65.68 %64.10 مهارات الثوا،ة المعلوماتٌة

 %90.20 %90.25 %89.05 مهارات حل المشكالت والعمل ،ً ،رٌق

 %38.13 %39.00 %38.56 مهارات المعر،ة بالحووق والواجبات

 %48.97 %50.08 %49.69 المعر،ة بالوواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 %70.42 %70.23 %69.62 ات المعالجة الرٌا ٌةمهار

 %38.76 %38.41 %38.36 مهارات المعالجة اللفظٌة

 %52.88 %52.90 %52.75 المهارات الحاسوبٌة

 %64.48 %63.88 %62.19 الودرات التنظٌمٌة

 %71.66 %71.11 %69.99 الودرة على التعلم والتكٌف

 %66.41 %66.13 %64.93 المهارات الوٌادٌة

 %57.05 %56.83 %56.89 مهارة اللغة العربٌة

 %57.58 %57.80 %56.99 ،ً المستوى العام الصحٌحة اإلجابات نسبة

 


