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 مقدمة:

وف عاىل جواناا الةاوة وجواناا الفاعا   هااو يهدف امتحان الكفاءة الجامعية للوقوف عىل جْودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي األردنية ومخرجاات ررامجهااو والوقا

ساااعد الةاانمعىل  عااىل رسام الخيااا والسياسااات  التعااون
س
ي معالجااة جواناا الفااعا ولع  ا  جوانااا الةااوة  مماا ُ

 
مااه ئ  اة اعتماااد مؤسسااات التعلايم العااالي واامان جودلهااا ا

ي ئاااااااااااااااااااااااااااا ا االمتحااااااااااااااااااااااااااااانو الحكاااااااااااااااااااااااااااام عااااااااااااااااااااااااااااىل  داء اليالااااااااااااااااااااااااااااا  و م حاااااااااااااااااااااااااااا  إلإذ ال يهاااااااااااااااااااااااااااادف امتحااااااااااااااااااااااااااااان الكفاااااااااااااااااااااااااااااءة الجامعيااااااااااااااااااااااااااااة    هاااااااااااااااااااااااااااااو
 
 شااااااااااااااااااااااااااااهادة لو اااااااااااااااااااااااااااا   داء  ا

ي االمتحان. لصنيا الجامعات وبرامجها ر ا  إلوال يهدف 
 
 ًء عىل  داء طلبتها ا

ي عىل  ساس قياس الكفايات 
  (Competency - Based Test)إذ  ن االمتحان مبن 

ً
 لحصايليا

ً
يةاس  معاارف واةاان   (Achievement Test) كثر من كون  اختبارا

 من مدى لحةةها.  علمها من قبل اليالاو واختثر رهاو ولم التأكد ونظر ات لم ل
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 (General - Level)المستوى العام 

 الكفايات ونتاجات التعلم العامة لمؤسسات التعليم العالي 

 

ليم العالي أن يمتلكها )بغض النظر عن تخصصه(، ليتماشى مع متطلباات يشمل المستوى العام جميع الكفايات ونتاجات التعلم التي يتوقع من أي طالب خريج من طلبة مؤسسات التع

( ةقاار  14) قا  ةاي ها ل الا ور  علاىالحياا  المهنياة واتجتماعياة ومتطلباات ساوم العمال، واتنخاراط ةاي عملياة التطاوير والاتعلم المسااتمر ما ى الحياا ، وقا  شامل اتمتحاان الا ي ع

 وزعت على أربعة عشر  كفاية عامة )مهارات ونتاجات(، وه ل الكفايات العامة هي:اختبارية، من نوع اتختيار من متع  ، ت

 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج. .1

 مهارات التفكير الناق . .2

 مهارات التواصل. .3

 مهارات الثقاةة المعلوماتية. .4

 مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق. .5

 مهارات المعرةة بالحقوم والواجبات. .6

 لقواع  والسلوكيات األخالقية.المعرةة با .7

 مهارات المعالجة الرياضية. .8

 مهارات المعالجة اللفظية. .9

 المهارات الحاسوبية. .10

 الق رات التنظيمية. .11

 الق ر  على التعلم والتكيف. .12

 المهارات القيا ية. .13

 مهار  اللغة العربية. .14
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 نتائج امتحان الكفاءة الجامعية

 9201/2020امعي للعام الج الثاين والصيفي فصل الدرايس لل

عاااان بعاااا  ةااااي ظاااال جائحااااة كورونااااا للطلبااااة  2019/2020ماااان العااااام الجااااامعي  الثاااااني والصاااايفيللفصاااال ال راسااااي  العااااام المسااااتوى -ُعقاااا  امتحااااان الكفااااا   الجامعيااااة

قااااوف علااااى جااااو   مخرجااااات مؤسسااااات (، إ  يهاااا ف امتحااااان الكفااااا   الجامعيااااة إلااااى الو2020-6-30إلااااى  2020-6-21) ةااااي الفتاااار  المتواجاااا ين  اخاااال المملكااااة وخارجهااااا

جهم مااان الجامعاااات الرسااامية والخاصاااة لعاااام ا مااان علاااى الفصااال ال راساااي الثااااني والصااايفي التعلااايم العاااالي األر نياااة ومخرجاااات برامجهاااا. وقااا  بلااا  عااا   الطلباااة المتوقماااع تخااارم

   %(.94.58او وطالبااااااااااة بنساااااااااابة مئويااااااااااة )( طالباااااااااا41653( طالباااااااااااو وطالبااااااااااة، وقاااااااااا  تقاااااااااا م لالمتحااااااااااان )44041مااااااااااا مجموعااااااااااه ) 2020 /2019الجااااااااااامعي 

 اتجتماعي،والمع ل التراكمي(. )نوع الجامعة، والنوع ع ا  الطلبة وتوزيعهم حسب المتغيراتأ( يبين 1والج ول رقم )

 المتحان الكفاءة الجامعية (: النسب املئوية لتوزيع أعداد الطلبة الذين تقدموا1الجدول رقم )

 النوع االجتامعي، املعدل الرتاكمي(نوع الجامعة ، (حسب متغريات 

 المجموع المئوية النسب الع   المتغيرات تصنييف المتغيرات

اتجتماعي النوع  
 %43.12 17960  كر

41653 

 %56.88 23694 أنثى

الجامعة نوع  
 %72.65 30262 رسمية

 %27.35 11391 خاصة

التراكمي المع ل  

 %28.77 11985 مقبول

 %31.95 13308 جي 

ج او  جي   11261 27.03% 

 %12.24 5100 ممتاز

 

و و41653بل  ع   الطلبة ال ين تق موا تمتحان الكفا   الجامعية ) (، بينما بل  عا   %43.12( بنسبة مئوية )17960ال كور)الطلبة والخاصة، إ  بل  ع   طالبة من جميع الجامعات الرسمية ( طالبا

( بنسااابة مئوياااة 11391) ةاااي الجامعاااات الخاصاااة هم ( وعااا  %72.65( بنسااابة مئوياااة )30262وكاااان عااا   الطلباااة ةاااي الجامعاااات الرسااامية ) (%56.88ة )( بنسااابة مئويااا23694) اإلنااااث

بة مئوياة نساب جي  جا الفئة  (11261و) %(31.95مئوية ) بنسبة لفئة جي  (13308)و(،%27.77بنسبة مئوية ) مقبول لفئة (11985%(،وكان توزيعهم حسب ةئات المع ل التراكمي )27.35)

 .%(12.24مئوية ) بسنبة ممتازلفئة  (5100و) ،%(27.03)
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لعااااااام الجااااااامعي ماااااان االثاااااااني والصاااااايفي الفصاااااال ال راسااااااي لاألول يتناااااااول ملخااااااا نتااااااائج امتحااااااان الكفااااااا   الجامعيااااااة  :يمااااااا يلااااااي عاااااارض النتااااااائج ةااااااي جاااااازأينة

 .للفصل  اته مستوى العامللية    الجامع، والثاني يتناول تحليل نتائج اختبار الكفا2020 /2019

 الجزء األول

 لتحقق من نتاجات التعلم والكفايات الخاصة باملستوى العامامؤرشات 

 والتي إنتهت إليها نتائج هذه الدورة

  أوتو:

إلى المتغيرات ال يموغراةية  ةق  تم إجرا  المقارنات ةي المستوى العام لكفايات والمهارات الكلية ةي اختبار الكفا   الجامعية والتي تعو  ل لمعرةة الفروم لنسب اإلجابات الصحيحة

 (:2حسب كل متغير كما ةي الج ول )

 يف ضوء إتقان النتاجات والكفايات واملهارات الكلية  للمستوى العام الختبار الكفاءة الجامعي نسب اإلجابات الصحيحة(:2جدول رقم )

 معة، فئة املعدل الرتاكمي(وفقاً لـ)النوع االجتامعي، نوع الجا

 ال تلة اإلحصائية |t| / Fاختبار  نسبة اإلجابات الصحيحة تصنييف المتغيرات المتغيرات

 النوع اتجتماعي
 %58.81  كر

0.28 0.78 
 %58.73 أنثى

 نوع الجامعة
 %59.01 رسمية

1.53 0.13 
 %58.08 خاصة

 المع ل التراكمي

 %55.46 مقبول

25.57 0.00* 
 %58.05 جي 

 %61.14 جي ا ج او 

 %63.16 ممتاز

 
  (α = 0.05*ذات داللة إاصانية ع د مستوى الداللة ) 
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تمتحاان الكفاا   الجامعياة  الصحيحة ةي ضو  إتقان النتاجات والكفايات والمهارات الكلية نسبة اإلجابات( ةي α = 0.05( وجو  ةروم  ات  تلة إحصائية عن  مستوى ال تلة ) 2يبين الج ول رقم)

 الممتااز( مقارناة ماع الطلباة  وي ةئاات معا تت، )الجيا  جا او  كانات الفاروم لصاالل الطلباة  وي ةئاات معا تتو متغير ةئة المع ل التراكمي ) مقبول ، جي  ، جيا  جا او ، ممتااز(ـالمستوى العام تعزى ل

 . ) المقبول ، الجي  (

الصحيحة ةي ضو  إتقان النتاجات والكفايات والمهاارات  نسبة اإلجابات( ةي α = 0.05ةروم  ات  تلة إحصائية عن  مستوى ال تلة ) ةال يوج   والنوع اتجتماعي أما بالنسبة لمتغير نوع الجامعة

 .الكلية تمتحان الكفا   الجامعية المستوى العام

 .( توضل  لك6(،)5(، )4ية ،)واألشكال البيإن
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و: اث  نيا

)البحث العلمي وتفسير النتائج، التفكير الناق ، مهارات التواصل، الثقاةة المعلوماتية، مهارات حل  الصحيحة للكفايات ونتاجات التعلم العامة الخاصة بمهارات اإلجابات نسبةمقارنة 

كيات األخالقية، مهارات المعالجة الرياضية، مهارات المعالجة اللفظية، المهارات المشكلة والعمل ةي ةريق، مهارات المعرةة بالحقوم والواجبات، المعرةة بالقواع  والسلو

للمستوى العام بشكل كلي وحسب المتغيرات التالية: ) النوع اتجتماعي، نوع  الحاسوبية، الق رات التنظيمية، الق ر  على التعلم والتكيف، المهارات القيا ية، مهار  اللغة العربية(

  ل التراكمي(.الجامعة، المع

 الصحيحة لكل كفاية من كفايات المستوى العام بشكل كلي بغض النظر عن نوع المتغيرات نسب اإلجابات 

 للمستوى العام الصحيحة للنتاجات والكفايات واملهارات ( نسب اإلجابات3جدول رقم )

 نسب اإلجابات الصحيحة الكفاية نسب اإلجابات الصحيحة الكفاية

 %58.23 مهارات المعالجة الرياضية %28.53 لعلمي وتفسير النتائجمهارات البحث ا

 %47.30 مهارات المعالجة اللفظية %64.95 مهارات التفكير الناق 

 %74.51 المهارات الحاسوبية %54.18 مهارات التواصل

 %58.95 الق رات التنظيمية %82.24 مهارات الثقاةة المعلوماتية

 %61.00 الق ر  على التعلم والتكيف %90.16 ةي ةريق مهارات حل المشكالت والعمل

 %72.94 المهارات القيا ية %38.58 مهارات المعرةة بالحقوم والواجبات

 %54.31 مهار  اللغة العربية %52.94 المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية

 %58.70 النسبة العامة

 

 لنتاجااااااااااااات والكفايااااااااااااات والمهااااااااااااارات تمتحااااااااااااان الكفااااااااااااا   الجامعيااااااااااااةلالصااااااااااااحيحة  جاباااااااااااااتنسااااااااااااب اإل( وجااااااااااااو  ةااااااااااااروم ةااااااااااااي 3يالحااااااااااااظ ماااااااااااان الجاااااااااااا ول رقاااااااااااام )

العاماة الصاحيحة  نسابة اإلجابااتبينماا كاان  البحاث العلماي وتفساير النتاائج%( 28.53) نسابةوأقال  لمهاار  حال المشاكالت والعمال ةاي ةرياق( %90.16) نسابة)المستوى العام(، إ  كانات أعلاى 

  ( .7لشكل )كما هو موضل با (،58.70%)
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  و لمتغير النوع اتجتماعي الصحيحة لكل كفاية من كفايات المستوى العام نسب اإلجاباتمقارنة  ) كر، أنثى(. وةقا

 للمستوى العام وفقاً ملتغري النوع االجتامعي الصحيحة للنتاجات والكفايات واملهارات ( نسب اإلجابات4جدول رقم )

 الكفاية
 الصحيحة  اإلجابات نسب

 أنثى  كر

 %28.74 %28.58 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %64.34 %64.02 مهارات التفكير الناق 

 %53.37 %51.23 مهارات التواصل

 %87.46 %84.44 مهارات الثقاةة المعلوماتية

 %94.56 %93.83 مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق

 %33.21 %42.56 مهارات المعرةة بالحقوم والواجبات

 %50.76 %51.97 المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية

 %60.79 %58.73 مهارات المعالجة الرياضية

 %43.01 %41.57 مهارات المعالجة اللفظية

 %71.98 %72.19 المهارات الحاسوبية

 %60.67 %64.22 الق رات التنظيمية

 %62.33 %60.46 الق ر  على التعلم والتكيف

 %76.32 %74.80 رات القيا يةالمها

 %57.38 %56.43 مهار  اللغة العربية

 %58.73 %58.81 النسبة العامة
 

و نساب  الا كورت )المستوى العام( تبعا لمتغيار الناوع اتجتمااعي، إ  حققا الصحيحة للنتاجات والكفايات والمهارات تمتحان الكفا   الجامعية نسب اإلجابات( وجو  ةروم ةي 4يالحظ من الج ول رقم )  ا
  . الق رات التنظيميةو المهارات الحاسوبية، المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية، مهارات المعرةة بالحقوم والواجبات ةي  أعلى 
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  و لمتغير الصحيحة لكل كفاية من كفايات المستوى العام نسب اإلجاباتمقارنة  خاصة(. )رسمية،  نوع الجامعة وةقا

 الجامعة نوع للمستوى العام وفقاً ملتغري الصحيحة للنتاجات والكفايات واملهارات نسب اإلجابات: (5جدول رقم )

 الكفاية
 الصحيحة  اإلجابات نسب

 خاصة رسمية

 %27.66 %29.07 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %62.25 %64.72 مهارات التفكير الناق 

 %51.53 %52.83 مهارات التواصل

رات الثقاةة المعلوماتيةمها  86.32% 85.82% 

 %93.47 %94.56 مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق

 %36.95 %37.46 مهارات المعرةة بالحقوم والواجبات

 %51.34 %51.25 المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية

 %56.83 %61.10 مهارات المعالجة الرياضية

 %40.70 %43.02 مهارات المعالجة اللفظية

 %73.34 %71.56 المهارات الحاسوبية

 %64.65 %61.21 الق رات التنظيمية

 %60.99 %61.97 الق ر  على التعلم والتكيف

 %74.72 %75.83 المهارات القيا ية

 %56.64 %57.52 مهار  اللغة العربية

 %58.08 %59.01 النسبة العامة

 

  الرسامية)المستوى العام( تبعا لمتغير نوع الجامعة، إ  حققات الجامعاات  الصحيحة النتاجات والكفايات والمهارات تمتحان الكفا   الجامعية سب اإلجاباتن( وجو  ةروم ةي 5يالحظ من الج ول رقم )

و أعلى. ات التنظيميةالق رو الحاسوبيةهارات لما ،المعرةة بالقواع  والسلوكات األخالقيةمهارات  ةي جميع المهارات والكفايات باستثنا نسب أعلى   ةق  حققت الجامعات الخاصة ةيها نسبا
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  و لمتغير الصحيحة لكل كفاية من كفايات المستوى العام نسب اإلجاباتمقارنة  جي  ج او، ممتاز(. جي ، المع ل التراكمي )مقبول، وةقا

 

و  الجامعية الكفا   الصحيحة النتاجات والكفايات والمهارات تمتحان نسب اإلجابات( وجو  ةروم ةي 6يالحظ من الج ول رقم )  نسبة لمتغير المع ل التراكمي، إ  كانت أعلى )المستوى العام( وةقا

 المقبول، عن  ةئة البحث العلمي وتفسير النتائجمهارات ل( %26.25) إلجابات الصحيحةنسبة ل، وأقل جي  ج او عن  ةئة  مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريقل (%95.65لإلجابات الصحيحة )

و لترتيب ةئات المع ل الصحيحة العامة للكفاي أن نسب اإلجابات ويالحظ و كانت  ات تبعا  من ةئة الممتاز إلى ةئة المقبول. طبيعية ومرتبه تنازليا

 

 فقاً ملتغري املعدل الرتاكمي.و  الصحيحة للنتاجات والكفايات واملهارات للمستوى العام نسب اإلجابات(: 6جدول رقم)

 الكفاية
 الصحيحة  نسب اإلجابات

 ممتاز جي  ج او  جي  مقبول

 %33.31 %30.12 %28.33 %26.25 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %70.53 %68.09 %62.95 %58.56 مهارات التفكير الناق 

 %59.61 %55.92 %51.98 %47.02 مهارات التواصل

ثقاةة المعلوماتيةمهارات ال  84.67% 86.26% 87.39% 86.79% 

 %92.91 %95.65 %94.60 %91.59 مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق

 %43.51 %38.37 %35.60 %35.52 مهارات المعرةة بالحقوم والواجبات

 %57.46 %53.48 %50.33 %47.89 المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية

لرياضيةمهارات المعالجة ا  55.58% 59.13% 63.53% 63.80% 

 %45.03 %43.69 %42.31 %40.08 مهارات المعالجة اللفظية

 %74.57 %73.17 %72.22 %69.78 المهارات الحاسوبية

 %65.57 %64.10 %61.20 %59.33 الق رات التنظيمية

 %62.90 %62.80 %61.63 %60.21 الق ر  على التعلم والتكيف

ةالمهارات القيا ي  71.16% 74.18% 79.17% 81.20% 

 %64.05 %60.88 %55.50 %52.77 مهار  اللغة العربية

 %63.16 %61.14 %58.05 %55.46 النسبة العامة
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 ثالثاو:

و  نسب اإلجابات   لعائالت التخصصات.الصحيحة للكفايات ونتاجات التعلم الرئيسية  الخاصة بالمستوى العام تبعا

 التخصصات لعائالت تبعاً  الصحيحة يف املستوى العام نسب اإلجابات(: 7جدول رقم )

 نسبة اإلجابات الصحيحة للمستوى العام الصحيحة نسب اإلجابات العائلة

 %62.51 العلوم الطبية والطبية المسان  

58.70% 

 %62.03 العلوم الهن سية

 %60.16 الحماية الم نية

 %60.01 علوم الصحاةة واإلعالم

 %59.74 علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 %59.11 العلوم الزراعية

 %58.86 الفنون السمعية و البصرية

 %57.97 العلوم األساسية والطبيعية

 %57.65 اللغات

 %56.20 علوم الشريعة

 %55.46 العلوم اإل ارية واألعمال

 %55.03 العلوم التربوية

 %54.85 القانون

 %54.52 العلوم اتجتماعية

 %54.21 اآل اب

م الرياضيةالعلو  54.17% 

 %53.44 السياحة واآلثار

 %51.65 علوم الطيران

 

و لتوزيعهم ضمن عائالت  نسب اإلجابات( وجو  ةروم ةي 7يالحظ من الج ول رقم ) لإلجاباات الصاحيحة  نسابةأعلاى  ت، إ  كاناالتخصصااتالصحيحة للمهارات والكفايات الرئيسية للمستوى العام تبعا

والنساب (، %58.70) للمساتوى العاام الصاحيحة اإلجاباات نسابة، بينماا كانات علاوم الطياران( لعائلة %51.65لإلجابات الصحيحة ) نسبة، وأقل  لعلوم الطبية والطبية المسان  ا%( لعائلة 62.51)

 (.8والشكل رقم ) (7) الج ول رقم موضحة ةي لعائالتالمتبقية ل
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  و لعائالت  لتعلم الرئيسية ةي المستوى العامالصحيحة لكفايات ومهارات ا اإلجابات نسبمقارنة  التخصصات.تبعا

ي ماا يااىلي عاار  
 
  اإلجا ااات نساااا

ً
الكليااة للكفايااات  الصااحيحة اإلجا ااات نساااكاال عااىل اااد  ومةارنتهااا مااه التخصصااات   عاانتتلالصااحيحة للكفايااات الرنسسااية للمسااتوى العااا  لبعااا

 الرنسسية للمستوى العا : 

 لمسان  ا يةوالطب يةالطبالعلوم  عائلة -1

باساتثنا   أعلى بشكل عام ةي جميع الكفايات والمهارات الرئيسية الخاصة بامتحان المساتوى العاام تكان المسان   العلوم الطبية والطبية الصحيحة لعائلة اإلجابات نسب( أن 8يالحظ من الج ول رقم )

 .مهارات التواصل والمهارات الحاسوبية ،مهارات المعالجة اللفظية

 العلوم الطبية والطبية املساندةالصحيحة للكفايات الرئيسية يف املستوى العام تبعاً لعائلة  اإلجابات نسب)8(رقم جدول

 الكفايات الرئيسية
 اإلجابات الصحيحة نسب

 المستوى العام المسان  العلوم الطبية الطب وعائلة 

 %28.53 %30.01 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %64.95 %72.39 التفكير الناق مهارات 

 %54.18 %52.95 مهارات التواصل

 %82.24 %91.69 مهارات الثقاةة المعلوماتية

 %90.16 %95.85 مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق

 %38.58 %42.64 مهارات المعرةة بالحقوم والواجبات

 %52.94 %58.80 المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية

 %58.23 %63.31 ات المعالجة الرياضيةمهار

 %47.30 %43.51 مهارات المعالجة اللفظية

 %74.51 %74.16 المهارات الحاسوبية

 %58.95 %67.53 الق رات التنظيمية

 %61.00 %63.48 الق ر  على التعلم والتكيف

 %72.94 %77.83 المهارات القيا ية

 %54.31 %63.03 مهار  اللغة العربية

 %58.70 %62.51 ة العامةالنسب
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 عائلة العلوم الهن سية -2

 التواصلمهارات باستثنا   أعلى بشكل عام ةي جميع الكفايات والمهارات الرئيسية الخاصة بامتحان المستوى العام تالصحيحة لعائلة العلوم الهن سية كان اإلجابات نسب( أن 9يالحظ من الج ول رقم )

 .ومهارات المعالجة اللفظية

 تبعاً لعائلة العلوم الهندسية   الصحيحة للكفايات الرئيسية يف املستوى العام اإلجابات نسب(: 9رقم )جدول 

 الكفايات الرئيسية
 اإلجابات الصحيحة  نسب

 المستوى العام عائلة العلوم الهن سية

 %28.53 %30.22 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %64.95 %69.15 مهارات التفكير الناق 

 %54.18 %50.81 مهارات التواصل

 %82.24 %87.71 مهارات الثقاةة المعلوماتية

 %90.16 %95.69 مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق

 %38.58 %50.92 مهارات المعرةة بالحقوم والواجبات

 %52.94 %59.13 المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية

 %58.23 %60.83 مهارات المعالجة الرياضية

 %47.30 %43.36 مهارات المعالجة اللفظية

 %74.51 %74.55 المهارات الحاسوبية

 %58.95 %66.00 الق رات التنظيمية

 %61.00 %62.44 الق ر  على التعلم والتكيف

 %72.94 %76.95 المهارات القيا ية

 %54.31 %60.61 مهار  اللغة العربية

 %58.70 %62.03 النسبة العامة

 



14|AQACHEI 

 عائلة علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات -3

وى العام الصحيحة لعائلة علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات كانت أعلى بشكل  عام ةي جميع الكفايات والمهارات الرئيسية الخاصة بامتحان المست اإلجابات نسب( أن 10يالحظ من الج ول رقم ) 

مهار  الق ر  علاى و مهارات المعالجة اللفظية، المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية، مهارات المعرةة بالحقوم والواجباتومهارات التفكير الناق ،  ،نتائجالبحث العلمي وتفسير المهارات باستثنا  

 .التعلم والتكيف

 سوب وتكنولوجيا املعلوماتتبعاً لعائلة  علوم الحا الصحيحة للكفايات الرئيسية يف املستوى العام اإلجابات نسب(: 10جدول رقم )

 الكفايات الرئيسية
 اإلجابات الصحيحة  نسب

 المستوى العام عائلة علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 %28.53 %27.42 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %64.95 %64.94 مهارات التفكير الناق 

 %54.18 %58.48 مهارات التواصل

 %82.24 %89.49 لمعلوماتيةمهارات الثقاةة ا

 %90.16 %95.06 مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق

 %38.58 %36.02 مهارات المعرةة بالحقوم والواجبات

 %52.94 %51.70 المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية

 %58.23 %58.86 مهارات المعالجة الرياضية

 %47.30 %44.74 مهارات المعالجة اللفظية

 %74.51 %75.36 لمهارات الحاسوبيةا

 %58.95 %60.85 الق رات التنظيمية

 %61.00 %60.83 الق ر  على التعلم والتكيف

 %72.94 %77.52 المهارات القيا ية

 %54.31 %56.43 مهار  اللغة العربية

 %58.70 %59.74 النسبة العامة
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 عائلة اللغات  -4

 ،التفكيار الناقا العاام باساتثنا  مهاارات بشكل  عام ةي جميع الكفايات والمهارات الرئيسية الخاصة بامتحان المستوى  قلكانت أالصحيحة لعائلة اللغات  اتنسب اإلجاب( أن 11يالحظ من الج ول رقم )

 .لغة العربيةمهار  الو ،المهارات القيا يةمهارات المعالجة الرياضية، مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق ،مهارات الثقاةة المعلوماتية

 تبعاً لعائلة اللغات  الصحيحة للكفايات الرئيسية يف املستوى العام اإلجابات نسب(: 11جدول رقم )

 الكفايات الرئيسية
 اإلجابات الصحيحة  نسب

 المستوى العام اللغاتعائلة 

 %28.53 %24.92 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %64.95 %66.32 مهارات التفكير الناق 

 %54.18 %52.11 مهارات التواصل

 %82.24 %87.92 مهارات الثقاةة المعلوماتية

 %90.16 %94.35 مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق

 %38.58 %29.76 مهارات المعرةة بالحقوم والواجبات

 %52.94 %51.27 المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية

 %58.23 %59.15 مهارات المعالجة الرياضية

 %47.30 %40.84 مهارات المعالجة اللفظية

 %74.51 %71.92 المهارات الحاسوبية

 %58.95 %56.89 الق رات التنظيمية

 %61.00 %60.60 الق ر  على التعلم والتكيف

 %72.94 %76.53 المهارات القيا ية

 %54.31 %56.02 مهار  اللغة العربية

 %58.70 %57.65 النسبة العامة
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 والطبيعية عائلة العلوم األساسية -5

مهارات ، مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق، الثقاةة المعلوماتيةمهارات  قل بشكل عام باستثنا كانت أ والطبيعية الصحيحة لعائلة العلوم األساسية اإلجابات أن نسب( 12يالحظ من الج ول رقم )

 ومهار  اللغة العربية. رات القيا يةالمها، الق رات التنظيمية، المعالجة الرياضية

 الطبيعيةو  لعلوم األساسيةا تبعاً لعائلة الصحيحة للكفايات الرئيسية يف املستوى العام اإلجابات نسب(: 12جدول رقم )

 الكفايات الرئيسية
 اإلجابات الصحيحة  نسب

 المستوى العام عائلة العلوم الطبيعية واألساسية

 %28.53 %27.14 تفسير النتائجمهارات البحث العلمي و

 %64.95 %63.92 مهارات التفكير الناق 

 %54.18 %48.64 مهارات التواصل

 %82.24 %87.85 مهارات الثقاةة المعلوماتية

 %90.16 %94.97 مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق

 %38.58 %36.76 مهارات المعرةة بالحقوم والواجبات

 %52.94 %50.16 لوكيات األخالقيةالمعرةة بالقواع  والس

 %58.23 %59.82 مهارات المعالجة الرياضية

 %47.30 %41.75 مهارات المعالجة اللفظية

 %74.51 %70.39 المهارات الحاسوبية

 %58.95 %59.86 الق رات التنظيمية

 %61.00 %60.44 الق ر  على التعلم والتكيف

 %72.94 %73.66 المهارات القيا ية

 %54.31 %58.15   اللغة العربيةمهار

 %58.70 %57.97 النسبة العامة
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 عائلة العلوم الزراعية -6

م مهاارات المعرةاة باالحقو هاارات التواصال،م، مهارات البحث العلمي وتفسير النتاائجعلى بشكل عام باستثنا  أالصحيحة لعائلة العلوم الزراعية كانت  اإلجابات ( أن نسب13يالحظ من الج ول رقم )

 .مهارات المعالجة اللفظيةو  مهارات المعالجة الرياضية، المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية ،والواجبات

العلوم الزراعية  تبعاً لعائلة الصحيحة للكفايات الرئيسية يف املستوى العام نسب اإلجابات(: 13جدول رقم )  

 الكفايات الرئيسية
 اإلجابات الصحيحة  نسب

 المستوى العام علوم الزراعيةعائلة ال

 %28.53 %26.95 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %64.95 %65.47 مهارات التفكير الناق 

 %54.18 %46.31 مهارات التواصل

 %82.24 %89.74 مهارات الثقاةة المعلوماتية

 %90.16 %96.83 مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق

 %38.58 %34.07 قوم والواجباتمهارات المعرةة بالح

 %52.94 %52.64 المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية

 %58.23 %57.73 مهارات المعالجة الرياضية

 %47.30 %44.82 مهارات المعالجة اللفظية

 %74.51 %76.89 المهارات الحاسوبية

 %58.95 %62.82 الق رات التنظيمية

 %61.00 %63.90 الق ر  على التعلم والتكيف

 %72.94 %76.36 المهارات القيا ية

 %54.31 %58.44 مهار  اللغة العربية

 %58.70 %59.11 النسبة العامة
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 عائلة العلوم اإل ارية واألعمال  -7

 ة للمهاارات والكفاياات الرئيساية الخاصاة بامتحاان المساتوى العااماإلجاباات العاما نسابمان  أقال اإل ارياة واألعماال كانات  العلاوم الصاحيحة لعائلاة اإلجاباات نساب ( أن 14يالحاظ مان الجا ول رقام )

القا ر  علاى  ،يةالمهاارات الحاساوبلمعالجة اللفظياة، مهارات المعالجة الرياضية، مهارات ا، المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية،  مهارات المعرةة بالحقوم والواجبات،  مهارات التفكير الناق  ةي

 . مهار  اللغة العربية، والتعلم والتكيف

 تبعاً لعائلة  العلوم اإلدارية واالعامل    الصحيحة للكفايات الرئيسية يف املستوى العام اإلجابات نسب(: 14جدول رقم )

 الكفايات الرئيسية
 اإلجابات الصحيحة  نسب

 المستوى العام عائلة  العلوم اإل ارية واألعمال

 %28.53 %29.60 لنتائجمهارات البحث العلمي وتفسير ا

 %64.95 %62.07 مهارات التفكير الناق 

 %54.18 %57.70 مهارات التواصل

 %82.24 %87.88 مهارات الثقاةة المعلوماتية

 %90.16 %92.18 مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق

 %38.58 %32.17 مهارات المعرةة بالحقوم والواجبات

 %52.94 %47.88 األخالقيةالمعرةة بالقواع  والسلوكيات 

 %58.23 %57.98 مهارات المعالجة الرياضية

 %47.30 %41.73 مهارات المعالجة اللفظية

 %74.51 %72.20 المهارات الحاسوبية

 %58.95 %61.63 الق رات التنظيمية

 %61.00 %60.79 الق ر  على التعلم والتكيف

 %72.94 %76.81 المهارات القيا ية

 %54.31 %51.76 العربية مهار  اللغة

 %58.70 %55.46 النسبة العامة
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 عائلة الحماية الم نية -8

التفكير  مهارات بشكل عام ةي جميع الكفايات والمهارات الرئيسية الخاصة بامتحان المستوى العام، باستثنا  أعلىالصحيحة لعائلة الحماية الم نية كانت  اإلجابات أن نسب( 15يالحظ من الج ول رقم )

 .مهار  اللغة العربيةو القيا ية المهارات ،المهارات الحاسوبية ،مهارات المعالجة اللفظية ،مهارات التواصل ،الناق 

 تبعاً لعائلة الحامية املدنية  الصحيحة للكفايات الرئيسية يف املستوى العام نسب اإلجابات(: 15جدول رقم )

 الكفايات الرئيسية
 اإلجابات الصحيحة  نسب

 المستوى العام لة  الحماية الم نيةعائ

 %28.53 %28.74 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %64.95 %63.33 مهارات التفكير الناق 

 %54.18 %52.08 مهارات التواصل

 %82.24 %82.35 مهارات الثقاةة المعلوماتية

 %90.16 %97.33 مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق

 %38.58 %47.66 ة بالحقوم والواجباتمهارات المعرة

 %52.94 %56.44 المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية

 %58.23 %61.16 مهارات المعالجة الرياضية

 %47.30 %41.76 مهارات المعالجة اللفظية

 %74.51 %73.45 المهارات الحاسوبية

 %58.95 %70.59 الق رات التنظيمية

 %61.00 %61.11 كيفالق ر  على التعلم والت

 %72.94 %71.72 المهارات القيا ية

 %54.31 %48.94 مهار  اللغة العربية

 %58.70 %60.16 النسبة العامة
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 عائلة علوم الصحاةة واإلعالم -9

مهارات البحث  باستثنا مهارات الرئيسية الخاصة بامتحان المستوى العام بشكل عام ةي جميع الكفايات وال أقل الصحيحة لعائلة الصحاةة واإلعالم كانت نسب اإلجاباتأن ( 16يالحظ من الج ول رقم )

 .الق ر  على التعلم والتكيفو المهارات الحاسوبية، مهارات المعالجة اللفظية، المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية، مهارات المعرةة بالحقوم والواجبات، العلمي وتفسير النتائج

 تبعاً لعائلة  الصحافة واإلعالم الصحيحة للكفايات الرئيسية يف املستوى العام جاباتنسب اإل (: 16جدول رقم )

 الكفايات الرئيسية
 اإلجابات الصحيحة  نسب

 المستوى العام عائلة علوم الصحاةة واإلعالم

 %28.53 %28.38 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %64.95 %66.05 مهارات التفكير الناق 

 %54.18 %57.84 ارات التواصلمه

 %82.24 %89.42 مهارات الثقاةة المعلوماتية

 %90.16 %94.89 مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق

 %38.58 %29.74 مهارات المعرةة بالحقوم والواجبات

 %52.94 %48.65 المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية

 %58.23 %70.85 مهارات المعالجة الرياضية

 %47.30 %44.53 مهارات المعالجة اللفظية

 %74.51 %73.12 المهارات الحاسوبية

 %58.95 %62.37 الق رات التنظيمية

 %61.00 %59.57 الق ر  على التعلم والتكيف

 %72.94 %75.97 المهارات القيا ية

 %54.31 %58.86 مهار  اللغة العربية

 %58.70 %60.01 النسبة العامة
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 علوم التربويةعائلة ال -10

مهاارات البحاث باساتثنا   الصحيحة لعائلة العلوم التربوية كانت أقل بشكل عام ةي جميع الكفايات والمهارات الرئيسية الخاصة بامتحان المستوى العاام اإلجابات نسب( أن 17يالحظ من الج ول رقم )

 .والمهارات القيا ية الق ر  على التعلم والتكيف، لرياضيةمهارات المعالجة ا، كالت والعمل ةي ةريقمهارات حل المش ،مهارات الثقاةة المعلوماتية، العلمي وتفسير النتائج

 تبعاً لعائلة  العلوم الرتبوية الصحيحة للكفايات الرئيسية يف املستوى العام اإلجابات نسب(: 17جدول رقم )

 الكفايات الرئيسية
 اإلجابات الصحيحة  نسب

 المستوى العام يةعائلة العلوم التربو

 %28.53 %28.65 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %64.95 %55.03 مهارات التفكير الناق 

 %54.18 %45.11 مهارات التواصل

 %82.24 %88.27 مهارات الثقاةة المعلوماتية

 %90.16 %93.35 مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق

 %38.58 %29.17 اتمهارات المعرةة بالحقوم والواجب

 %52.94 %45.34 المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية

 %58.23 %58.53 مهارات المعالجة الرياضية

 %47.30 %41.67 مهارات المعالجة اللفظية

 %74.51 %70.21 المهارات الحاسوبية

 %58.95 %52.03 الق رات التنظيمية

 %61.00 %64.29 الق ر  على التعلم والتكيف

 %72.94 %73.36 المهارات القيا ية

 %54.31 %50.69 مهار  اللغة العربية

 %58.70 %55.03 النسبة العامة
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 عائلة علوم الشريعة  -11

مهاارات البحاث ان المستوى العام باستثنا  بشكل عام ةي جميع الكفايات والمهارات الرئيسية الخاصة بامتح علىالصحيحة لعائلة علوم الشريعة كانت أ اإلجابات أن نسب( 18من الج ول رقم ) يالحظ

 مهار  اللغة العربية.و الق ر  على التعلم والتكيف ،، الق رات التنظيميةمهارات المعالجة الرياضية ،مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق،  مهارات التواصل، العلمي وتفسير النتائج

 تبعاً لعائلة علوم الرشيعة  يسية يف املستوى العامالصحيحة للكفايات الرئ اإلجابات نسب(: 18جدول رقم )

 الكفايات الرئيسية
 اإلجابات الصحيحة  نسب

 المستوى العام عائلة علوم الشريعة

 %28.53 %30.92 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %64.95 %54.19 مهارات التفكير الناق 

 %54.18 %60.70 مهارات التواصل

 %82.24 %49.38 ة المعلوماتيةمهارات الثقاة

 %90.16 %92.28 مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق

 %38.58 %37.28 مهارات المعرةة بالحقوم والواجبات

 %52.94 %42.50 المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية

 %58.23 %63.64 مهارات المعالجة الرياضية

 %47.30 %43.70 مهارات المعالجة اللفظية

 %74.51 %53.50 المهارات الحاسوبية

 %58.95 %72.33 الق رات التنظيمية

 %61.00 %61.34 الق ر  على التعلم والتكيف

 %72.94 %65.77 المهارات القيا ية

 %54.31 %66.81 مهار  اللغة العربية

 %58.70 %56.20 النسبة العامة
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 لبصرية االسمعية وعائلة الفنون  -12

م باساتثنا  بشكل عاام ةاي جمياع الكفاياات والمهاارات الرئيساية الخاصاة بامتحاان المساتوى العاا علىكانت أالبصرية السمعية والصحيحة لعائلة الفنون  اإلجابات نسب( أن 19قم )يالحظ من الج ول ر

 .الق ر  على التعلم والتكيف و الق رات التنظيمية، مهارات المعالجة اللفظية، لواجباتمهارات المعرةة بالحقوم وا، مهارات التواصل، مهارات التفكير الناق ، البحث العلمي وتفسير النتائج مهارات

 البرصية  السمعية و الفنون تبعاً لعائلة الصحيحة للكفايات الرئيسية يف املستوى العام اإلجابات نسب(: 19جدول رقم )

 الكفايات الرئيسية
 اإلجابات الصحيحة  نسب

 المستوى العام بصرية ال والسمعية  عائلة  الفنون

 %28.53 %25.79 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %64.95 %63.67 مهارات التفكير الناق 

 %54.18 %49.42 مهارات التواصل

 %82.24 %90.04 مهارات الثقاةة المعلوماتية

 %90.16 %94.72 مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق

 %38.58 %37.97 والواجبات مهارات المعرةة بالحقوم

 %52.94 %54.28 المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية

 %58.23 %62.04 مهارات المعالجة الرياضية

 %47.30 %41.28 مهارات المعالجة اللفظية

 %74.51 %75.96 المهارات الحاسوبية

 %58.95 %57.68 الق رات التنظيمية

 %61.00 %58.79 الق ر  على التعلم والتكيف

 %72.94 %76.59 المهارات القيا ية

 %54.31 %54.45 مهار  اللغة العربية

 %58.70 %58.86 النسبة العامة
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 عائلة اآل اب -13

لثقاةااة مهااارات اباساتثنا   سااتوى العااامالصااحيحة لعائلااة اآل اب كانات أقاال بشاكل عااام ةااي جمياع الكفايااات والمهااارات الرئيساية الخاصااة بامتحاان الم اإلجاباات نسااب( أن 20يالحاظ ماان الجا ول رقاام )

 .مهار  اللغة العربيةو مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق ،المعلوماتية

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

 الكفايات الرئيسية
 اإلجابات الصحيحة نسب

 العام المستوى عائلة اآل اب

 %28.53 %25.71 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %64.95 %57.58 مهارات التفكير الناق 

 %54.18 %50.95 مهارات التواصل

 %82.24 %86.88 مهارات الثقاةة المعلوماتية

 %90.16 %91.63 مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق

 %38.58 %27.90 مهارات المعرةة بالحقوم والواجبات

 %52.94 %43.45 المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية

 %58.23 %56.78 مهارات المعالجة الرياضية

 %47.30 %40.35 مهارات المعالجة اللفظية

 %74.51 _____ المهارات الحاسوبية

 %58.95 %56.07 الق رات التنظيمية

 %61.00 %60.06 الق ر  على التعلم والتكيف

 %72.94 %72.16 القيا يةالمهارات 

 %54.31 %58.93 مهار  اللغة العربية

 %58.70 %54.21 النسبة العامة
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 عائلة السياحة واآلثار -14

مهاارات حال باساتثنا   توى العاامالصحيحة لعائلة السياحة واآلثار كانت أقل بشكل عام ةي جميع الكفاياات والمهاارات الرئيساية الخاصاة بامتحاان المسا اإلجابات نسب( أن 21يالحظ من الج ول رقم )

 .مهارات الثقاةة المعلوماتية والمهارات القيا ية ،الق ر  على التعلم والتكيف، المشكالت والعمل ةي ةريق

 تبعاً لعائلة السياحة واآلثار  الصحيحة للكفايات الرئيسية يف املستوى العام اإلجابات نسب(: 21جدول رقم )

 الكفايات الرئيسية
 ابات الصحيحة اإلج نسب

 المستوى العام عائلة السياحة واآلثار

 %28.53 %22.87 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %64.95 %54.85 مهارات التفكير الناق 

 %54.18 %42.36 مهارات التواصل

 %82.24 %88.16 مهارات الثقاةة المعلوماتية

 %90.16 %95.34 مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق

 %38.58 %31.32 مهارات المعرةة بالحقوم والواجبات

 %52.94 %42.27 المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية

 %58.23 %56.79 مهارات المعالجة الرياضية

 %47.30 %36.39 مهارات المعالجة اللفظية

 %74.51 %69.55 المهارات الحاسوبية

 %58.95 %56.60 الق رات التنظيمية

 %61.00 %63.10 ر  على التعلم والتكيفالق 

 %72.94 %73.16 المهارات القيا ية

 %54.31 %48.01 مهار  اللغة العربية

 %58.70 %53.44 النسبة العامة
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 عائلة العلوم اتجتماعية -15

مهارات البحث باستثنا   يع الكفايات والمهارات الرئيسية الخاصة بامتحان المستوى العام الصحيحة لعائلة العلوم اتجتماعية كانت أقل بشكل عام ةي جم اإلجابات نسب( أن 22يالحظ من الج ول رقم )

 . يةالمعالجة الرياضمهارات و مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق ،مهارات الثقاةة المعلوماتية، العلمي وتفسير النتائج

 تبعاً لعائلة العلوم االجتامعية  ستوى العامالصحيحة للكفايات الرئيسية يف امل اإلجابات نسب(: 22جدول رقم )

 الكفايات الرئيسية
 اإلجابات الصحيحة  نسب

 المستوى العام عائلة العلوم اتجتماعية

 %28.53 %28.95 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %64.95 %55.71 مهارات التفكير الناق 

 %54.18 %44.26 مهارات التواصل

 %82.24 %86.00 المعلوماتية مهارات الثقاةة

 %90.16 %94.15 مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق

 %38.58 %26.30 مهارات المعرةة بالحقوم والواجبات

 %52.94 %38.93 المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية

 %58.23 %60.79 مهارات المعالجة الرياضية

 %47.30 %46.64 مهارات المعالجة اللفظية

 %74.51 %73.88 المهارات الحاسوبية

 %58.95 %50.23 الق رات التنظيمية

 %61.00 %55.00 الق ر  على التعلم والتكيف

 %72.94 %70.68 المهارات القيا ية

 %54.31 %50.34 مهار  اللغة العربية

 %58.70 %54.52 النسبة العامة
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 القانونعائلة  -16

مهاارات حال المشاكالت باساتثنا   كانت أقل بشكل عام ةي جميع الكفايات والمهارات الرئيسية الخاصة بامتحان المستوى العاام القانونالصحيحة لعائلة  جاباتنسب اإل( أن 23يالحظ من الج ول رقم )

 .والمهارات القيا ية الق رات التنظيمية ،والعمل ةي ةريق

  القانونتبعاً لعائلة  وى العامالصحيحة للكفايات الرئيسية يف املست اإلجابات نسب(: 23جدول رقم )

 الكفايات الرئيسية
 اإلجابات الصحيحة  نسب

 المستوى العام قانونعائلة ال

 %28.53 %25.93 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %64.95 %57.33 مهارات التفكير الناق 

 %54.18 %52.45 مهارات التواصل

 %82.24 %77.17 مهارات الثقاةة المعلوماتية

 %90.16 %93.82 مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق

 %38.58 %29.53 مهارات المعرةة بالحقوم والواجبات

 %52.94 %42.16 المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية

 %58.23 %56.77 مهارات المعالجة الرياضية

 %47.30 %37.27 مهارات المعالجة اللفظية

 %74.51 %69.12 المهارات الحاسوبية

 %58.95 %60.53 الق رات التنظيمية

 %61.00 %58.13 الق ر  على التعلم والتكيف

 %72.94 %74.61 المهارات القيا ية

 %54.31 %53.95 مهار  اللغة العربية

 %58.70 %54.85 النسبة العامة
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 الرياضيةعلوم العائلة  -17

مهاارات حال باساتثنا   كانت أقل بشكل عام ةي جميع الكفايات والمهاارات الرئيساية الخاصاة بامتحاان المساتوى العاام الرياضيةعلوم اللعائلة الصحيحة  اإلجابات أن نسب( 24يالحظ من الج ول رقم )

 .المهارات القيا ية و الق ر  على التعلم والتكيف ،الق رات التنظيمية، المشكالت والعمل ةي ةريق

  الرياضيةعلوم التبعاً لعائلة  ايات الرئيسية يف املستوى العامالصحيحة للكف اإلجابات نسب(: 24جدول رقم )

 الكفايات الرئيسية
 اإلجابات الصحيحة  نسب

 المستوى العام عائلة  علوم الرياضة

 %28.53 %28.32 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %64.95 %54.42 مهارات التفكير الناق 

 %54.18 %43.46 مهارات التواصل

 %82.24 %82.22 مهارات الثقاةة المعلوماتية

 %90.16 %94.39 مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق

 %38.58 %29.99 مهارات المعرةة بالحقوم والواجبات

 %52.94 %45.15 المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية

 %58.23 %57.87 مهارات المعالجة الرياضية

 %47.30 %40.86 مهارات المعالجة اللفظية

 %74.51 %68.62 المهارات الحاسوبية

 %58.95 %58.99 الق رات التنظيمية

 %61.00 %61.37 الق ر  على التعلم والتكيف

 %72.94 %72.95 المهارات القيا ية

 %54.31 %46.99 مهار  اللغة العربية

 %58.70 %54.17 النسبة العامة
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 الطيرانعائلة علوم  -18

 ات البحاث العلماي وتفساير النتاائج،مهاار مقارنة بنسب اإلجابات الصحيحة للمستوى العام باساتثنا  كانت أقل بشكل عام الطيرانالصحيحة لعائلة علوم  اإلجابات نسب( أن 24رقم )يالحظ من الج ول 

 .الق ر  على التعلم والتكيفو مهارات المعرةة بالحقوم والواجبات مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق، ،مهارات الثقاةة المعلوماتية

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

 الكفايات الرئيسية
 اإلجابات الصحيحة  نسب

 المستوى العام الطيرانعائلة  علوم 

 %28.53 %30.43 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 %64.95 %48.36 رات التفكير الناق مها

 %54.18 %42.75 مهارات التواصل

 %82.24 %83.54 مهارات الثقاةة المعلوماتية

 %90.16 %92.75 مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق

 %38.58 %47.86 مهارات المعرةة بالحقوم والواجبات

 %52.94 %44.35 المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية

 %58.23 %44.55 مهارات المعالجة الرياضية

 %47.30 %27.35 مهارات المعالجة اللفظية

 %74.51 %62.75 المهارات الحاسوبية

 %58.95 %53.33 الق رات التنظيمية

 %61.00 %67.11 الق ر  على التعلم والتكيف

 %72.94 %65.44 المهارات القيا ية

 %54.31 %49.02 مهار  اللغة العربية

 %58.70 %51.65 لنسبة العامةا



30|AQACHEI 

 الجزء الثاين 

 تحليل نتائج اختبار الكفاءة الجامعية

 
  والضاعف ةيهاا مماا يسااع  القاائمين يه ف امتحان الكفا   الجامعة إلى التعرف على جْو   مخرجات مؤسسات التعليم العالي األر نية ومخرجاات برامجهاا والوقاوف علاى جواناب القاو

ي ما ى متاناة اسات وإعا   النظر ةي محتويات الخطط ال راساية والبارامج، وتمثال مخرجاات أي نظاام الغاياة األساساية لوجاو ل، وتعكاا مخرجاات التعلايم العاالعلى رسم الخطط والسي

حليل نتائج الطلبة وربطهاا بمخرجاات التعلايم ونتاجاتاه، النظام التعليمي وم ى تطور أو تأخر المجتمع، وةي ه ا السيام يتم التركيز على تحليل نتائج اختبار الكفا   الجامعية من خالل ت

جامعاات العالمياة، ةهال ساتحظى للوقوف على جوانب القو  وتعزيزها والتخلا من جواناب الضاعف ومعالجتهاا، وإ ا كانات مخرجاات جامعاتناا لام تبلا  مساتوى الطماوس ةاي مقااييا ال

 رجه.بالمكانة المرموقة ةي مؤسسات سوم العمل  اخل األر ن وخا

القطاع  وهاي الحا  األ ناى لل رجاة التاي  ومن خالل توزيع عالمات الطلبة على المؤشرات التي ت ل على م ى تحقق نتاجات التعلم والكفايات الخاصة  بالمساتوى العاام تام اعتماا   رجاة

و للمقارناة ماع  رجاة القطاع المحا    إ  تام اتبااع طريقاة %( وبها ا سايتم تحليال 55يعتبر عن ها الطالب متقن  بنا و على النتاائج المتاوةر  واعتبارهاا نسابة ) نتاائج اختباار الكفاا   وةقاا

 إنجاااااوف ()إنجاااااوف( التاااااي تقاااااوم علاااااى حسااااااب ال رجاااااة المتوقمعاااااة لإلجاباااااة علاااااى كااااال ةقااااار   مااااان ةقااااارات اتختباااااار )اتختياااااار مااااان متعااااا  ( والفااااارم هناااااا أن طريقاااااة ) 

ضوس عن كل ةقر  من ةقرات اتختبار  بل يتطلب من المحكم تح ي  إجابة الفقر  الصحيحة )اتختيار الصاحيل( أي أن المحكام يحا   ت تتطلب من المحكم تح ي  اتختيار غير الصحيل بو

 (.William ، Donnoe،Amato) 1997  هي  رجة القطع النسب المئوية لإلجابة عن كل ةقر  وتكون مجموع النسب المئوية
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 لنتاجات والكفايات والمهارات المتعلقة بالمستوى العامتحليل النتائج المتعلقة با

 

%( مان مجماوع نتاجاات الاتعلم الخاصاة 58.70أظهرت نتائج الطلبة أن نسبة اإلجابات الصحيحة للكفايات والمهارات والنتاجات المتوقمع من الطالب امتالكها ةي المستوى العام كانات )

هاا ل الاا ور  أن نسااب اإلجابااات الصااحيحة للكفايااات والمهااارات والنتاجااات الرئيسااية الخاصااة تراوحاات مااا بااين  ام، وكاا لك أظهاارت نتااائجبالكفايااات والمهااارات والنتاجااات للمسااتوى العاا

المحساوبة، (. وعنا  مقارناة نساب اإلجاباات الصاحيحة ماع  رجاة القطاع البحث العلمي وتفساير النتاائجمهارات %( )28.53(، و)مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق%()90.16)

 %( كانت كما يلي:55( أن بعض كفايات  المستوى العام لم تصل إلى  رجة اإلتقان والتي قورنت ب رجة القطع )25ويتضل من الج ول رقم )

للمستوى العام لنتاجات وكفايات ومهارات الصحيحة نسب اإلجابات( 25جدول رقم )  

الصحيحة نسب اإلجابات الكفايات %55مع  رجة القطع  الصحيحة نسب اإلجاباتمقارنة    

 غير متقن %28.53 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج

 متقن %64.95 مهارات التفكير الناق 

 غير متقن %54.18 مهارات التواصل

 متقن %82.24 مهارات الثقاةة المعلوماتية

 متقن %90.16 مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق

 غير متقن %38.58 والواجبات مهارات المعرةة بالحقوم

 غير متقن %52.94 المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية

 متقن %58.23 مهارات المعالجة الرياضية

 غير متقن %47.30 مهارات المعالجة اللفظية

 متقن %74.51 المهارات الحاسوبية

 متقن %58.95 الق رات التنظيمية

 متقن %61.00 الق ر  على التعلم والتكيف

 متقن %72.94 المهارات القيا ية

 غير متقن %54.31 مهار  اللغة العربية

 متقن %58.70 النسبة العامة
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  و لعائالت اإلجابات نسبمقارنة  لإلجابات الصحيحة ةي المستوى العام. لعامةا النسبةمع  التخصصات الصحيحة للكفايات الرئيسية للمستوى العام تبعا

و لتاوزيعهم ضامن عاائالت التخصصاات، إ  كاان أعلاى  نسب( وجو  ةروم ظاهرية ةي 26م )يالحظ من الج ول رق اإلجابات الصحيحة للمهارات والكفاياات الرئيساية للمساتوى العاام تبعاا

الصاحيحة  اإلجاباات نساببينماا كانات  ،الطياران علوم%( لعائلة 51.65لإلجابات الصحيحة ) نسبة، وأقل  العلوم الطبية والطبية المسان   %( لعائلة62.51لإلجابات الصحيحة ) نسبة

علااوم  والحماياة الم نياة،الهن ساية،  العلاوموالصاحية،  الطبيااة العلاوم %( وهاي55) القطاع رجاة  حققات%( ، كماا يالحاظ مان الجا ول أن بعاض عااائالت التخصصاات 58.70العاماة )

العلاوم اإل ارياة واألعماال،  ،ةعلاوم الشاريع اللغاات، األساساية، الطبيعية العلوم، الفنون السمعية والبصريةاعية، العلوم الزر، المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم، الصحاةة واإلعالم

 .العلوم التربوية

 التخصصاتتبعاً لعائالت  الصحيحة يف املستوى العام نسب اإلجابات(: 26جدول رقم )

و للعائالت نسب اإلجابات العائلة الصحيحة تبعا % 55ة القطع مقارنة مع  رج   
الصحيحة  اإلجابات نسب

 للمستوى العام

 متقن %62.51 العلوم الطبية والطبية المسان  

%58.70 

 متقن %62.03 العلوم الهن سية

 متقن %60.16 الحماية الم نية

 متقن %60.01 علوم الصحاةة واإلعالم

 متقن %59.74 علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 متقن %59.11 عيةالعلوم الزرا

 متقن %58.86 البصريةالسمعية و الفنون 

 متقن %57.97 العلوم األساسية والطبيعية

 متقن %57.65 اللغات

 متقن %56.20 علوم الشريعة

 متقن %55.46 العلوم اإل ارية واألعمال

 متقن %55.03 العلوم التربوية

 غير متقن %54.85 القانون

 غير متقن %54.52 ةالعلوم اتجتماعي

 غير متقن %54.21 اآل اب

 غير متقن %54.17 العلوم الرياضية

 غير متقن %53.44 السياحة واآلثار

 غير متقن %51.65 علوم الطيران
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  ينالصاااااااااااااااااااحيحة للكفاياااااااااااااااااااات والنتاجاااااااااااااااااااات ةاااااااااااااااااااي امتحاااااااااااااااااااان المساااااااااااااااااااتوى العاااااااااااااااااااام بااااااااااااااااااا نساااااااااااااااااااب اإلجابااااااااااااااااااااتمقارناااااااااااااااااااة نتاااااااااااااااااااائج 

 .2021/2020والفصل ال راسي الثاني والصيفي  2020/9201من العام الجامعي األول الفصل ال راسي ، 2019/2018ن العام ال راسي الفصل ال راسي الثاني والصيفي م

%( ةاي 58.70)    كاناتالصحيحة للكفاياات والمهاارات ونتاجاات الاتعلم التاي قيسات ةاي امتحاان الكفاا   الجامعياة ةاي المساتوى العاام  اإلجابات نسب( أن 27يالحظ ةي الج ول رقم )

الثاني الفصل ال راسي %( ةي 57.58)  ،2019/2020 من العام الجامعياألول الفصل ال راسي %( ةي 58.28)  2019/2020الفصل ال راسي الثاني والصيفي من العام الجامعي 

 . 2018/2019 من العام الجامعيوالصيفي 

 املستوى العام بامتحان الكفاءة الجامعية / واملهارات الخاصة الصحيحة للكفايات اإلجابات سب (: مقارنة ن27جدول رقم )

 الكفايات
الصحيحة للفصل  اإلجابات نسب

لثاني والصيفي ال راسي ا

2018/2019 

الصحيحة  اإلجابات نسب
األول للفصل ال راسي 

2019/2020 

نسب اإلجابات الصحيحة للفصل 
الثاني والصيفي ال راسي 

2019/2020 

 %28.53 %38.02 %37.29 علمي وتفسير النتائجمهارات البحث ال

 %64.95 %47.45 %46.69 مهارات التفكير الناق 

 %54.18 %62.95 %61.59 مهارات التواصل

 %82.24 %66.72 %65.06 مهارات الثقاةة المعلوماتية

 %90.16 %91.21 %90.20 مهارات حل المشكالت والعمل ةي ةريق

 %38.58 %37.91 %38.13 جباتمهارات المعرةة بالحقوم والوا

 %52.94 %49.30 %48.97 المعرةة بالقواع  والسلوكيات األخالقية

 %58.23 %71.13 %70.42 مهارات المعالجة الرياضية

 %47.30 %38.72 %38.76 مهارات المعالجة اللفظية

 %74.51 %52.78 %52.88 المهارات الحاسوبية

 %58.95 %66.88 %64.48 الق رات التنظيمية

 %61.00 %72.79 %71.66 الق ر  على التعلم والتكيف

 %72.94 %67.75 %66.41 المهارات القيا ية

 %54.31 %57.11 %57.05 مهار  اللغة العربية

 %58.70 %58.28 %57.58 ةي المستوى العام الصحيحة اإلجابات نسبة

 


