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  نتائج امتحان الكفاءة اجلامعية
 /  للعام اجلامعي املستوى العام

 َا بني( يف ايفرت٠  َٔ ايعاّ اجلاَعٞ ) األٍٚيف ايفصٌ  اَتخإ ايهفا٠٤ اجلاَع١ٝ عكد

ْٛد٠  َتخإ بصٛزت٘ اجلدٜد٠الا ٜٚٗدف ،(55/55/5158ٚيػا١ٜ ) (5158/ 58/55) إىل ايٛقٛف ع٢ً ج

 ايسمس١ٝاجلاَعات  يفٚقد بًؼ عدد ايطًب١  خمسجات َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ األزد١ْٝ ٚخمسجات بسادلٗا،

إيصاّ ، حٝث مت طايبًا ()دلُٛع٘ َا  /يف ايعاّ اجلاَعٞ ٚ املتٛقع ختسجِٗ  ٚاخلاص١

مجٝع ايطًب١ املتٛقع ختسجِٗ بايتكدّ الَتخإ ايهفا٠٤ اجلاَع١ٝ ْعسًا يصدٚز قساز َٔ دلًظ ايتعًِٝ ايعايٞ 

حٝث بًؼ عدد تٛقع ختسجِٗ باعتبازٙ شسط ختسج، ٜكتضٞ إيصا١َٝ اَتخإ ايهفا٠٤ اجلاَع١ٝ جلُٝع ايطًب١ امل

يف   ( َٔ ايطًب١ املتٛقع ختسج91.5ِٗ( طايبًا ٚطايب١ ٚمبا ْطبت٘ )9:571َتخإ)ايطًب١ ايًرٜٔ تكدَٛا يال

. َٛشعني ع٢ً َتػريات ايٓٛع االجتُاعٞ، ٚاملعدٍ ايرتانُٞ، ْٚٛع اجلاَع١،   /ايعاّ اجلاَعٞ 

 (.)ٚذيو نُا ٖٛ َبني يف اجلدٍٚ

 تكدَٛا الَتخإ ايهفا٠٤ اجلاَع١ٝ ٚفل املتػريات ( ايٓطب امل١ٜٛ٦ ٚتٛشٜع أعداد ايطًب١ ايرٜٔ جدٍٚ زقِ )

 )ايٓٛع االجتُاعٞ، ْٛع اجلاَع١، ف١٦ املعدٍ ايرتانُٞ(.

اجملُٛعايعددايٓطب امل١ٜٛ٦تصٓٝف املتػرياتاملتػريات

 انُىع االجتًاػي
 29899 %44 ذكر

09276 

 

 37391 %56 أَثً

 َىع انجايؼة
 46654 %69 رسًية

 20636 %31 خاصة

 انًؼدل انتراكًي

 27359 %41 يمبىل

 22376 %33 جيد

 13578 %20 جيد جدًا

 3977 %6 يًتاز

 

( طايباًا ٚطايبا١ َأ مجٝاع     املطت٣ٛ ايعاّ  ) -بًؼ عدد ايطًب١ ايرٜٔ تكدَٛا الَتخإ ايهفا٠٤ اجلاَع١ٝ

( َأ ايطًبا١ املتكادَني    %ْطابت٘ )  ( طايباًا َاا  ٚاخلاصا١ ، حٝاث بًاؼ عادد ايارنٛز)      ايسمس١ٝاجلاَعات 

 ايسمسٝا١ (، ٚقاد بًاؼ عادد ايطًبا١ يف اجلاَعاات      %( طايب١ً َا ْطابت٘ )  يالختباز، بُٝٓا بًؼ عدد اإلْاث)

( طايباًا  ( َٔ ايطًب١ املتكدَني يالختباز ٚبًؼ عدد طًب١ اجلاَعاات اخلاصا١ )  %( َا ْطبت٘ ))

ٛ  ت ْطاب (، ٚناْ%َا ْطبت٘ ) ٞ    تا ٍ شٜعِٗ حطاب ف٦اات املعادٍ ايرتانُا ( %( جٝاد، ٚ ) %، ٚ )(%) َكباٛ

 ( ممتاش.  %جٝد جدًا، ٚ)
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ٚاييت  املطت٣ٛ ايعاّ-اجلاَع١ٝيف اختباز ايهفا٠٤ ايه١ًٝ  يف إتكإ ايٓتاجات ٚايهفاٜات ٚاملٗازاتعسف١ ايفسٚم ٚمل

فكد مت إجسا٤ املكازْات    جلاَع١، املعدٍ ايرتانُٞ()ايٓٛع االجتُاعٞ، ْٛع ا تعٛد إىل املتػريات ايدميٛغساف١ٝ

(.نُا يف اجلدٍٚ )

 

إتكإ ايٓتاجات ٚايهفاٜات ٚاملٗازات ايه١ًٝ  املتٛضطات احلطاب١ٝ يالجابات ايصخٝخ١ يف ض٤ٛ (:َكاز١ْ جدٍٚ زقِ )

 (.املعدٍ ايرتانُٞ ف١٦ْٛع اجلاَع١، ، ٚفكًا يا)ايٓٛع االجتُاعٞ   يًُطت٣ٛ ايعاّ الختباز ايهفا٠٤ اجلاَع١ٝ

تصٓٝٝف املتػريات املتػريات

املتٛضط احلطابٞ 

يالجابات 

ايصخٝخ١

 ايدالي١ اإلحصا١ٝ٥اختباز 

 انُىع االجتًاػي
 %58.48 ذكر

0.083 0.93 
 %56.30 أَثً

 َىع انجايؼة
 56.18 رسًية

60660 6079 
 56.03 خاصة

 انًؼدل انتراكًي

 %53.38 يمبىل

1033 0.01* 
 %56.26 جيد

 %59.62 جيدا جدًا

 %62.65 يًتاز

(=  αصا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ ايدالي١ ) ح*ذات دالي١ إ

املتٛضطات ( يف =  α( عدّ ٚجٛد فسٚم ذات دالي١ إحصا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ ايدالي١ ) ٜالحغ َٔ اجلدٍٚ زقِ)

إ ايهفااا٠٤ اجلاَعٝاا١ املطاات٣ٛ ايعاااّ تعااص٣ ملااتػري ايٓااٛع       ًٓتاجااات ٚايهفاٜااات ٚاملٗااازات ايهًٝاا١ الَتخاا    احلطاااب١ٝ ي

ٚإ ٖٓاااى فااسٚم ذات دالياا١ احصااا١ٝ٥ عٓااد      ( ١، خاصاازمسٝاا١ االجتُاااعٞ )ذنااس، أْواا٢( َٚااتػري ْااٛع اجلاَعاا١ )      

ًٓتاجااات ٚايهفاٜاات يف اَتخااإ ايهفااا٠٤ اجلاَعٝاا١ تعااص٣  املتٛضااطات احلطاااب١ٝ ي( يف =  αَطات٣ٛ ايدالياا١ )  

 .ٚيصاحل ممٔ ِٖ َعدالتِٗ جٝد جدا ٚممتاش  ملعدٍ ايرتانُٞ ) َكبٍٛ، جٝد، جٝد جدا، ممتاش(َتػري ااىل 
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فكد مت حطاب ايٓطب١  اجلاَع١ٝ املطت٣ٛ ايعاّ حطب نٌ نفا١ٜ َٔ ايهفاٜاتٚملعسف١ ايفسٚم  يف اختباز ايهفا٠٤ 

ايعاااّ بٓااا٤ى عًاا٢ ايبٝاْااات املتااٛفس٠    يهااٌ نفاٜاا١ َاأ نفاٜااات املطاات٣ٛ    ملتٛضااطات االجابااات ايصااخٝخ١  امل٦ٜٛاا١ 

ٕ ٟ دزجاا١ ٚصاٍٛ ايطايااب إىل دزجاا١  أ" َٚكازْتٗاا َااع دزجاا١ ايكطاع أٚ عالَاا١ ايكطااع    " ٚبٗاارا مت يًٝااٌ ْتااا٥  إتكاا

يًُكاز١ْ َع دزج١ ايكطع احملادد٠ حٝاث مت اتبااع     حطاب ْطب اإلتكإٚ املطت٣ٛ ايعاّ -اجلاَع١ٝ اختباز ايهفا٠٤

االختبااز )االختٝااز َأ     فكاسات ب ايدزج١ املتٛقع١ يإلجاب١ ع٢ً نٌ فكس٠  َأ  احط٢ً اييت تكّٛ ع طسٜك١ أجنٛف

ايٓطاب امل٦ٜٛا١ ٖاٞ دزجا١ ايكطاع.      َتعدد( أ٣ إٔ احملهِ حيدد ايٓطب امل١ٜٛ٦ يإلجاب١ عٔ نٌ فكس٠  ٚتهٕٛ دلُٛع 

يو.ٜٛضح ذ (3%(. ٚاجلدٍٚ زقِ )85ٚبعد حطابٗا بٓا٤ى ع٢ً ذيو ناْت دزج١ أٚ عال١َ ايكطع )

 لنتاجات والكفايات واملهارات للمستىي العاماملتىسطات احلسابية لالجابات الصحيحة ل( 3جدول رقن )

  انًتىسط انحسابي نالجابات انصحيحة انكفايات
املتىسطات احلسابية لالجابات الصحيحة يمارَة 

 %55غ يغ درجة انمط

 غير يتمٍ %45.74 انبحث انؼهًي وتفسير انُتائج

 غير يتمٍ %51.83 انُالد انتفكير

 يتمٍ %66.76 انثمافة انًؼهىياتية

 يتمٍ %65.02 انًؼرفة بانحمىق وانىاجبات

 يتمٍ %73.86 انًؼرفة بانمىاػد وانسهىكيات األخاللية

 غير يتمٍ %52.52 انًؼانجة انرياضية

 غير يتمٍ %53.31 انًؼانجة انهفظية

 يتمٍ %62.35 يهارات انتىاصم

 يتمٍ  %63.83 نًشكهة وانؼًم في فريكيهارات حم ا

 يتمٍ %56.73 انُسبة انؼاية

 

ٕ  أٚأظٗست ْتا٥  ٖرٙ ايدٚز٠ إٔ ْطاب يكال   - حات َاا   أ١ٚ اخلاصا١ تس اٜاات ٚاملٗاازات ٚايٓتاجاات ايس٥ٝطا    ايهف إتكاا

 (،َٗااااازات ايبخااااث ايعًُااااٞ ٚتفطااااري ايٓتااااا٥  بااااا )يًهفاٜااااات ٚاملٗااااازات ْٚتاجااااات ايااااتعًِ اخلاصاااا١   %.بااااني 

(. ٚعٓااد َكازْاا١ بايكٛاعااد ٚايطااًٛنٝات األخالقٝاا١   باملعسفاا١)يًهفاٜااات ٚاملٗااازات ٚايٓتاجااات اخلاصاا١   %.ٚ 

ٍ عًٝٗا  َع دزج١ ايكطع املتفل اإلتكإْطب  ّ  إٔ نفاٜاات    (زقاِ )  ٜتضح َٔ اجلادٚ ايايت   تصاٌ    املطات٣ٛ ايعاا

 اآلتٞ:ن%( ناْت طبت٘ )ٚاييت قٛزْت بدزج١ ايكطع ٚاييت قابًت َا ْ اإلتكإدزج١  إىل

. ايبخث ايعًُٞ ٚتفطري ايٓتا٥ 

ايتفهري ايٓاقد 

املعاجل١ ايسٜاض١ٝ 

املعاجل١ ايًفع١ٝ 
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 الكفاءة اجلامعية مقارنة نتائج املتوسطات احلسابية لالجابات الصحيحة للكفايات والهتاجات يف امتحان
  املهعقد يف اخر اربع دورات  املستوى العام

  ٚ ٚاملٗااازات ْٚتاجاات ايااتعًِ   ًهفاٜاات ي ( إٔ املتٛضاطات احلطاااب١ٝ يالجاباات ايصااخٝخ١  ٍ زقااِ )ٜالحاغ َاأ اجلاد

ّ يف املطات٣ٛ  اجلاَعٝا١  اَتخاإ ايهفاا٠٤   يف ييت قٝطات  ا ،  /( يًعااّ  اجلااَعٞ   ناْات )%  ايعاا

ايدزاضٞ األٍٚ َٔ  %( يف ايفصٌٚ) ، /%( يف ايفصٌ ايدزاضٞ ايواْٞ َٔ ايعاّ اجلاَعٞ ٚ)

، ٚإٔ املتٛضااطات  /%( يف ايفصااٌ األٍٚ َاأ ايعاااّ اجلاااَعٞ   ٚ) ،  /ايعاااّ اجلاااَعٞ  

 /ٚاملٗااازات ْٚتاجااات ايااتعًِ ناْاات يف ايعاااّ اجلاااَعٞ       ًهفاٜاااتي احلطاااب١ٝ يالجابااات ايصااخٝخ١  

 ص١ باَتخإ املطت٣ٛ ايعاّ.ت اخلاأفضٌ َٔ ايفصٍٛ ايطابك١ يف َععِ ايهفاٜات ٚاملٗازا

 نهكفايات وانًهارات نهًستىي انؼاو املتىسطات احلسابية لالجابات الصحيحة  (: يمارَة َتائج0جدول رلى )

 انكفايات

انىسط انحسابي 

  نالجابات انصحيحة

نهفصم اندراسي 

األول 

2631/2630 

انىسط انحسابي 

  نالجابات انصحيحة

نهفصم اندراسي 

األول 

2630/2632 

انىسط انحسابي 

  نالجابات انصحيحة

 انثاَي نهفصم اندراسي

2630/2632 

انىسط انحسابي 

  نالجابات انصحيحة

 انجايؼي نهؼاو

2632/2630 

 %45.74 43.74% 48.29% 46% انبحث انؼهًي وتفسير انُتائج

 %51.83 52.50% 43.60% 42% انتفكير انُالد

 %66.76 68.03% 43.70% 44% انثمافة انًؼهىياتية

 %65.02 62.91% 50.78% 53% انًؼرفة بانحمىق وانىاجبات

 %73.86 70.52% 43.00% 45% انًؼرفة بانمىاػد وانسهىكيات األخاللية

 %52.52 46.20% 42.57% 42% انًؼانجة انرياضية

 %53.31 51.03% 47.84% 45% انًؼانجة انهفظية

 %62.35 57.27% 21.88% 22% يهارات انتىاصم

 %63.83 57.29% 47.00% 49% حم انًشكهة وانؼًم في فريك يهارات

يتىسط انًتىسطات انحسابية نالجابات 

 في انًستىي انؼاوانصحيحة 
%44 %45.00 %56.28 56.73% 
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تبعًا  باملستوى العام اخلاصة الرئيسية  للكفايات ونتاجات التعلم املتوسطات احلسابية لالجابات الصحيحة
 للعوائل

 يف املستىي العام تبعاً لعائالت املستىي املتىسطاملتىسطات احلسابية لالجابات الصحيحة (: 5ن )جدول رق

 انؼائهة
املتىسطات احلسابية لالجابات الصحيحة 

 %تبعاً للعائالت

املتىسط احلسايب لالجابات 

 الصحيحة للمستىي العام%

 %62.73 انؼهىو انهُدسية

56.73% 

 

 %60.40 انؼهىو انطبية وانصحية

 %58.30 انهغات 

 %57.59 انؼهىو انطبيؼية األساسية

 %57.47 ػهىو انحاسىب وتكُىنىجيا انًؼهىيات

 %56.54 انؼهىو انسراػية

 %55.52 انحًاية انًدَية

 %55.04 انؼهىو اإلدارية واألػًال

 %52.50 انحمىق

 %52.13 انفُىٌ انسًؼية وانبصرية

 %52.02 ػهىو انصحافة واإلػالو

 %51.18 انسياحة واآلثار

 %50.84 اآلداب

 %50.84 انؼهىو انتربىية

 %50.48 ػهىو انرياضة

 %50.45 ػهىو انشريؼة

 %49.27 انؼهىو االجتًاػية

 

َتٛضطات االجابات ايصخٝخ١ يًُٗازات ٚايهفاٜات ( ٚجٛد فسٚم ظاٖس١ٜ يف 8ٜالحغ َٔ اجلدٍٚ زقِ )

َتٛضط حطابٞ يالجابات ٕ أع٢ً ا، حٝث نّ تبعًا يتٛشٜعِٗ ضُٔ عا٥الت ايتخصصاتايس٥ٝط١ٝ يًُطت٣ٛ ايعا

عا١ً٥ ( ي:77.5%) َتٛضط حطابٞ يالجابات ايصخٝخ١، ٚأقٌ  عا١ً٥ ايعًّٛ اهلٓدض١ٝ( ي6:.95)% ايصخٝخ١

 . (6:.89)%ايعا١َ  املتٛضطات احلطاب١ٝ يالجابات ايصخٝخ١ْت ا، بُٝٓا ن ايعًّٛ االجتُاع١ٝ

 

 

 


