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 ىتائج امتحاٌ الكفاءة اجلامعية
 / لعاو اجلامعيل املستوى املتوسط

يف مجٔدددد   مددددً اء ددددلو اء  ا ددددٕ  االّليف اء صدددد   امتحددددلٌ اءة ددددلٛٗ ا لم ٔدددد٘ ُعقدددد 

ٌ  ،\\ّ ءغلٓد٘   / /ا لم لت اءرمسٔ٘ ّاخللص٘ يف اء رتٗ  امتحدلٌ   حٔدح ن

نىل اءْقدددْ  عجدددٙ ددددْمٗ سرددددلت مم ادددلت اءت جدددٔه اء دددلءٕ ا  مىٔددد٘       َٓددد  اءة دددلٛٗ ا لم ٔددد٘  

 يفّاخللصدد٘  اءرمسٔددّ٘قدد  اجددد عدد م اءملجودد٘ اجتْقدد  جلددردَه مددً ا لم ددلت     ّسردددلت ارااَددل،

 (73500)مدل انْعدُ     /مً اء لو ا دلم ٕ   االّل ّاءجلىٕ ّاءصٔ ٕ اء  ا ٕ  ص اء

 اءددماو مجٔدد  اءملجودد٘ اخلددردم الءتقدد و المتحددلٌ اءة ددلٛٗ ا لم ٔدد٘ ى ددرًا، حٔددح   طلءددو ّطلءودد٘

ضددٕ الءمامٔدد٘ امتحددلٌ اءة ددلٛٗ ا لم ٔدد٘  نٔدد  اءملجودد٘      اجددا اءت جددٔه اء ددلءٕ ٓق  ءصدد ّ  قددرا   

( طلءدددددو ّطلءوددددد٘ ايادددددو٘   67276جلدددددردَه ، ّددددددلٌ عددددد م اءددددد ًٓ  قددددد مْا ء متحدددددلٌ)     اجتْقددددد  

 (. حٔددح طوددت امتحددلٌ اءة ددلٛٗ ا لم ٔدد٘ يف مجٔدد  ا لم ددلت اءرمسٔدد٘ ّاخللصدد٘،       91.5مْٝٓدد٘)

( عْاٜددد  د ٓددد ٗ ّعجدددٙ مجٔددد  اءددددامة االدلملٔددد٘، مددد  اء جددده الىدددُ يف ٍددد ِ اءددد ّ ٗ   ا دددل ٘ )   

٘ اءألح٘ ّاالثل  ّعلٜج٘ اءجغدلت ّعلٜجد٘ اانلٓد٘ اج ىٔد٘، ّاد ء       ءجتخصلت االدلملٔ٘، ٍّٕ علٜج

اء جددددْو اءملؤدددد٘  )( علٜجدددد٘، ٍّددددٕ   اصددددود عدددد م اء ْاٜدددد  ءجدددددامة ّاءتخصصددددلت االدلملٔدددد٘ )   

٘  ّاءصددحٔ٘، اء جددْو ايما ٓدد٘ ّا عنددلل   ٘  ، اء جددْو ايما ٓدد٘ ّا عنددلل الءجغدد٘ اء رأدد ، الءجغدد٘ االيجٔمٓدد

جدددْو اءم اعٔددد٘، اء جدددْو اءملؤ ٔددد٘ ا  ل دددٔ٘، عجدددْو اال دددْ  ّ ةيْءْدٔدددل      اء جدددْو االدتنلعٔددد٘، اء  

اج جْمددلت، اء يددٌْ اءاددن ٔ٘ ّاءوصددرٓ٘، عجددْو اءاددرٓ ٘، ارىددلمة ااقددْو، عجددْو اءصددحل ٘ ّايعدد و،     

   ٘ اءادددٔلح٘ ّاالثدددل  ، اءجغدددلت ، اانلٓددد٘    ،اآلما  ، اء جدددْو اسي  دددٔ٘، اء جدددْو اءرتآْددد٘، عجدددْو اءرٓل ددد

( ٓددوم  ْعٓدد  اءملجودد٘ اءدد ًٓ  قدد مْا المتحددلٌ اءة ددلٛٗ ا لم ٔدد٘ اجاددتْٚ   دد ّل  قدده)(، ّااج ىٔدد٘

 اجتْ ط حاو متغريات)اءيْع االدتنلعٕ، اج  ل اءرتادنٕ، ىْع ا لم ٘(.
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  ( اليسب املئوية لتوسيع اعداد الطلبة الذيً تقدموا1جدول رقه )

 واليوع االجتناعي ومستوى املعدل الرتاكني المتحاٌ الكفاءة اجلامعية حسب متغريات ىوع اجلامعة

 انًجًىع انعذد انُست انًئىية تصُييف انًتغيرات انًتغيرات

 انُىع االجتًبعي
 29899 %44 ركر

67290 

 

 37391 %56 اَثى

 َىع انجبيعة
 46654 %69 رسًية

 20636 %31 خبصة

 انًعذل انتراكًي

 27359 %41 يقجىل

 22376 %33 جيذ

 13578 %20 ذا جذاجي

 3977 %6 يًتبز

( طلءوًل اجاتْٚ اجتْ ط ّ قًل ء ْاٜ  اءدامة االدلملٔ٘ ) -اجد ع م اءملجو٘ اء ًٓ  ق مْا المتحلٌ اءة لٛٗ ا لم ٔ٘

%(، أينل اجد ع م ( اياو٘ مْٝٓ٘ )ّطلءو٘ مً مجٔ  ا لم لت اءرمسٔ٘  ّاخللص٘، حٔح اجد ع م اء دْ )

%( ّع م اءملجو٘ يف ( اياو٘ مْٝٓ٘ )%(، ّدلٌ ع م اءملجو٘ يف ا لم لت اءرمسٔ٘ )( اياو٘ مْٝٓ٘ )ىلخ)اال

%( دٔ ، ّ %( مقوْل، ّ )%(، ّدلٌ  ْعٓ َه حاو  ٝلت اج  ل اءرتادنٕ )( اياو٘ مْٝٓ٘ )ا لم لت اخللص٘)

 ممتلع.   (ّ)%( دٔ  د ًا، )

ّاءد    ا لم ٔد٘ اجادتْٚ اجتْ دط  حادو دد  علٜجد٘ مدً عْاٜد  اءتخصصدلت         اء درّو  يف اتتودل  اءة دلٛٗ    ّج ر ٘ 

اجتْ ددمللت اااددلأ٘   قدد    حاددل     )اءيددْع االدتنددلعٕ، ىددْع ا لم دد٘، اج دد ل اءرتادنددٕ(     ددْم نىل اجددتغريات  

ٚ  ء دلالت اءصحٔح٘ ًٛ عجدٙ اءيتدلٜة اجتدْ رٗ ّمقل ىتَدل     اجتْ دط ايد  ء  د٘ اي قلٌ ءة  علٜج٘ مً عْاٜ  اجادتْ ل

ٌ ٖ م دد٘ ّصدْل اءمللءدو نىل م دد٘     أ" م  م د٘ اءقمل  أّ ع م٘ اءقمل     حتجٔد  ىتدلٜة اتتودل       قد   " ّاَد ا ن قدل

ٌ   ّ ا لم ٔد٘   اءة دلٛٗ  اءدد   ءجنقل ىد٘ مد  م ددد٘ اءقملد  احد مٗ حٔدح   ا ودلع طرٓقد٘ أيدْ          حادل  ىادو اي قدل

االتتول  )االتتٔل  مً مت  م( أٚ أٌ احةده    قراتْق ٘ ءإلدلا٘ عجٙ د   قرٗ  مً   اء  د٘ اجتلحا قْو عجٙ 

ًٛ         حي م اءياو اجْٝٓ٘ ءإلدلا٘ عدً دد   قدرٗ  ّ ةدٌْ اندْع       اءيادو اجْٝٓد٘ ٍدٕ م دد٘ اءقملد . ّا د  حادلاَل ايدل

حادو  ٜ  اءرٜٔادٔ٘  ءج ْا  ندراٛ اجقل ىلت عجٙ ىاو اءتحقت  %(. 45ّعجٙ ذء  دلىت م د٘ أّ ع م٘ اءقمل  )

ٓجٕ  د  متغري دنل
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 :عوائماننىسب اإلتقان انرئيسيت نكم عائهت مه املستوى املتوسط  -اجلامعيتوتائج اختبار انكفاءة  .1

 

 أن عائالث انتخصصاث يف امتحان املستوى املتوسطقاتنهمتوسطاث احلسابيت نالجاباث انصحيحت نذرجت املتوسط احلسايب  (2جذول رقم )

انتعهى انخبصة ثعبئالت كفبيبت 
 تخصصبت

نالجبثبت انًتىسط انحسبثي 
  انصحيحة 

درجة اإلتقبٌ يقبرَة يع درجة 
 %45انقطع 

 يتقٍ %00.44 انصحبفة واإلعالو

 يتقٍ %51.36 انعهىو االجتًبعية

 يتقٍ %46.36 وانسًعية انفُىٌ انجصرية

 يتقٍ %52.74 انطجية وانصحية

 غير يتقٍ %36.76 يبتانحبسىثية وتكُىنىجيب انًعهى

 انعهىو اإلدارية واألعًبل

 %38.88 )انًتقذييٍ ناليتحبٌ ثبنهغة انعرثية(

 غير يتقٍ

 انعهىو اإلدارية واألعًبل

 %40.89 )انًتقذييٍ ناليتحبٌ ثبنهغة االَجهيسية(

 غير يتقٍ

 يتقٍ %49.05 اآلداة

 غير يتقٍ %40.30 انعهىو انسراعية

 قٍيت %49.98 ثرَبيج انحقىق

 يتقٍ %68.00 عهىو انشريعة

 غير يتقٍ %32.75 انعهىو انطجيعية األسبسية

 غير يتقٍ %38.33 ثرَبيج انريبضة

 يتقٍ %47.26 ثرَبيج انترثية

 غير يتقٍ %36.28 ثرَبيح انهُذسة

 غير يتقٍ %35.84 ثرَبيج االثبر وانسيبحة

 غير يتقٍ %35.58 ثرَبيج انهغبت

 غير يتقٍ %29.92 ةثرَبيج انحًبية انًذَي

45.00% عالية انقطع   

ن قددلٌ اءيتلدددلت ّاءة لٓددلت ّاجَددل ات يف امتحددلٌ  اجتْ ددمللت اااددلأ٘ ء دلاددلت اءصددحٔح٘ ء  ددد٘  ( أٌ ٓتددوم مددً ا دد ّل  قدده )

ل دْأ٘  اا%( يف عدلٜ ت جلصصدلت )  اءة لٛٗ ا لم ٔ٘ ءجنادتْٚ اجتْ دط دلىدت أقد  مدً حد  اي قدلٌ أّ ع مد٘ اءقملد  ٍّدٕ  )          

، اء جددْو اءم اعٔدد٘، اء جددْو اءملؤ ٔدد٘ ا  ل ددٔ٘، ارىددلمة اءرٓل دد٘، ارىددلمد اسي  دد٘،   اء جددْو ايما ٓدد٘ ّا عنددللّ ةيْءْدٔددل اج جْمددلت، 

اءصدحل ٘  %( يف عدلٜ ت   ٔنل دلىت أدد مً ع م٘ اءقملد  )   ،(ارىلمة االثل  ّاءألح٘، ارىلمة اءجغلت، ارىلمة اانلٓ٘ اج ىٔ٘

، ّاءان ٔ٘، اءملؤ٘ ّاءصحٔ٘، اآلما  ، ارىلمة ااقْو، عجْو اءارٓ ٘، ارىلمة اءرتأ٘ و، اء جْو االدتنلعٔ٘، اء يٌْ اءوصرّٓ٘ايع 

%( يف علٜج٘ جلصصلت اءارٓ ٘..عجنًل اأٌ أعجٙ ىاو٘ ن قلٌ دلىت )
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إلتقان انرئيسيت نكم عائهت مه عوائم نىسب انهمتوسطاث احلسابيت نالجاباث انصحيحت اجلامعيت وتائج اختبار انكفاءة  .2

 . (تخاص ،رمسيتاجلامعت)حسب متغري ووع تخصصاث اجلامعيت ان

 

 املستوى املتوسط يف ضوء متغري ووع اجلامعت -نىتائج اختبار انكفاءة اجلامعيت   t اختبار  : وتائج (3جذول رقم )   

 تخصصبتعبئالت كفبيبت انتعهى انخبصة ث
 َىع انجبيعة

 اإلحصبئيةدالنتهب  t قيًة
 خبصة رسًية

 0.070 1.08- %00.14 %00.21 انصحبفة واإلعالو

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ %51.10 انعهىو االجتًبعية

 *0.042 2.60- %47.50 %44.90 انفُىٌ انجصرية وانسًعية

 *0.037 4.47 %49.73 %54.20 انطجية وانصحية

 0.066 2.36 %35.43 %37.79 ُىنىجيب انًعهىيبتانحبسىثية وتك

 انعهىو اإلدارية واألعًبل

 )انًتقذييٍ ناليتحبٌ ثبنهغة انعرثية(
38.15% 39.43% -1.28 0.071 

 انعهىو اإلدارية واألعًبل

 )انًتقذييٍ ناليتحبٌ ثبنهغة االَجهيسية(
37.14% 39.48% -2.34 0.056 

 *0.044 6.03- %54.17 %48.14 اآلداة

 *0.028 4.93 %36.67 %41.60 انعهىو انسراعية

 *0.040 3.87 %48.12 %51.99 ثرَبيج انحقىق

 0.053 2.81- %70.40 %67.59 عهىو انشريعة

 0.068 3.59 %29.68 %33.27 انعهىو انطجيعية األسبسية

 %38.33 ثرَبيج انريبضة
 

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ

 0.550 1.41- %48.30 %46.89 ثرَبيج انترثية

 0.057 1.66 %34.92 %36.58 ثرَبيح انهُذسة

 0.60 0.41- %36.19 %35.78 ثرَبيج االثبر وانسيبحة

 0.065 2.32 %33.94 %36.26 ثرَبيج انهغبت

 %29.92 ثرَبيج انحًبية انًذَية
 

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ

 .(α  =6065*ذات مالء٘ نتصلٜٔ٘ عي  ماتْٚ اء الء٘ ) 

٘  ٓتددوم مددً ا دد ّل  قدده ) اءيتلدددلت  ا قددلٌ ( ّدددْم  ددرّو ذات مالءدد٘ احصددلٜٔ٘ يف اجتْ ددمللت اااددلأ٘ ء دلاددلت اءصددحٔح٘ ء  ددد

ارىلمة اء يدٌْ اءوصدرٓ٘ ّاءادن ٔ٘، ّاء جدْو اءملؤد٘ ّاءصدحٔ٘، ّعلٜجد٘ االما ، ّاء جدْو          لٜج٘ اخللص٘ ااءرٜٔأ٘  ّاءة لٓلت ّاجَل ات

عجددٙ   دمٚ اىل االتددت   يف ىدْع ا لم دد٘ ) مسدٕ، تددلن( حٔدح دددلٌ مادتْٚ اء الءدد٘ االحصددلٜٔ٘ التتودل        اءم اعٔد٘، ّااقددْو   

(، ّدلىدددت اء دددرّو ءصدددل  ا لم دددلت اءرمسٔددد٘ يف     =  α  = α  = α   = α   = αاءرت ٔدددو  )

صددل  ا لم ددلت اخللصدد٘ يف علٜجدد٘ )اء يددٌْ اءوصددرٓ٘ ّاءاددن ٔ٘،   عْاٜدد )اء جْو اءملؤدد٘ ّاءصددحٔ٘، ّاء جددْو اءم اعٔدد٘، ّااقددْو(، ّء  

 االما (، امل اقٔ٘ اء ْاٜ     ْٓد   َٔل  رّو ذات مالء٘ احصلٜٔ٘   مٚ اىل االتت   يف ىْع ا لم ٘) مسٕ، تلن(. 
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م عائهت مه عوائلم  اإلتقان انرئيسيت نك همتوسطاث احلسابيت نالجاباث انصحيحت نذرجتن اجلامعيت وتائج اختبار انكفاءة .3

 )ركر،أوثي(. االجتماعيىوع انحسب متغري  تخصصاث اجلامعيتان

 

 املستوى املتوسط يف ضوء متغري انىوع االجتماعي -نىتائج اختبار انكفاءة اجلامعيت     t(: وتائج اختبار 4جذول رقم )

كفبيبت انتعهى انخبصة ثعبئالت 
 تخصصبت

 انُىع االجتًبعي
 صبئيةدالنتهب اإلح tقيًة 

 أَبث ركىر

 4.704 1.02- %00.20 %00.21 انصحبفة واإلعالو

 *4.400 5.35- %53.09 %47.74 انعهىو االجتًبعية

 4.400 1.70- %47.11 %45.41 انفُىٌ انجصريةوانسًعية

 4.024 0.75 %52.50 %53.25 انطجية وانصحية

 04..4 0.19 %36.64 %36.83 انحبسىثية وتكُىنىجيب انًعهىيبت

 انعهىو اإلدارية واألعًبل

 )انًتقذييٍ ناليتحبٌ ثبنهغة انعرثية(
39.32% 38.20% 1.12 4.724 

 انعهىو اإلدارية واألعًبل

 )انًتقذييٍ ناليتحبٌ ثبنهغة االَجهيسية(
40.59% 40.95% -0.36 4...4 

 *4.404 3.23- %50.21 %46.98 اآلداة

 *.4.40 5.46- %41.89 %36.43 انعهىو انسراعية

 4.4.4 2.49- %51.52 %49.03 ثرَبيج انحقىق

 4.0.4 0.92- %68.37 %67.45 عهىو انشريعة

 4...4 0.11 %32.82 %32.93 انعهىو انطجيعية األسبسية

 21..4 0.94- %38.97 %38.03 ثرَبيج انريبضة

 *4.401 6.35- %48.47 %42.12 ثرَبيج انترثية

 ..4.4 1.03- %36.92 %35.89 ثرَبيح انهُذسة

 4.477 0.62- %36.31 %35.69 ثرَبيج االثبر وانسيبحة

 02..4 0.44- %35.63 %35.19 ثرَبيج انهغبت

 4.0.4 1.39- %30.80 %29.41 ثرَبيج انحًبية انًذَية

 .(α  =6065*ذات مالء٘ نتصلٜٔ٘ عي  ماتْٚ اء الء٘ ) 

 

اءيتلدددلت  ا قددلٌ تْ ددمللت اااددلأ٘ ء دلاددلت اءصددحٔح٘ ء  ددد٘( ّدددْم  ددرّو ذات مالءدد٘ احصدلٜٔ٘ يف اج ٓتدوم مددً ا دد ّل  قدده ) 

اء جدْو االدتنلعٔد٘، ّاالما ، ّعلٜجد٘ اء جدْو اءم اعٔد٘، ّعلٜجد٘ ادرامة اءرتأد٘   دمٚ اىل           لٜجد٘  اخللصد٘ ا اءرٜٔادٔ٘   ّاءة لٓلت ّاجَل ات

 = α = . αعجددٙ اءرت ٔددو) وددل  االتددت   يف اءيددْع االدتنددلعٕ )ذدددر، اىجددٙ( حٔددح دددلٌ ماددتْٚ اء الءدد٘ االحصددلٜٔ٘ التت 

 α =  α  =              ّدلىدت اء درّو  يف ٍد ِ اء ْاٜد    دْم ءصدل  انْعدلت االىدلخ، امدل اقٔد٘ اء ْاٜد   د  ،)

ْٓد  سل  رّو ذات مالء٘ احصلٜٔ٘   مٚ اىل االتت   يف  اءيْع االدتنلعٕ )ذدر، اىجٙ(.
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اإلتقان انرئيسيت نكم عائهلت مله عوائلم     متوسطاث احلسابيت نالجاباث انصحيحت نذرجتنه يتاجلامع وتائج اختبار انكفاءة .4

 .)مقبول، جيذ، جيذ جذاً، ممتاز(حسب متغري املعذل انتراكمي تخصصاث اجلامعيتان

 تغري املعذل انتراكمياملستوى املتوسط يف ضوء م -( نىتائج اختبار انكفاءة اجلامعيتf: وتائج اختبار حتهيم انتبايه )(5جذول رقم )

كفبيبت انتعهى انخبصة ثعبئالت 
 تتخصصب

 قيًة انًعذل انتراكًي
f 

دالنتهب 
 يًتبز جيذ جذًا جيذ يقجىل اإلحصبئية

*4.42 0.20 %52.08 %47.30 %43.64 %39.72 انصحبفة واإلعالو  

*4.42 21.. %58.77 %54.02 %51.09 %49.07 انعهىو االجتًبعية  

*4.40 0.12 %50.53 %49.74 %44.30 %43.81 يةوانسًعيةانفُىٌ انجصر  

*4.42 7.22 %63.26 %58.10 %51.89 %46.28 انطجية وانصحية  

*4.40 2..0 %46.92 %42.02 %37.78 %33.95 انحبسىثية وتكُىنىجيب انًعهىيبت  

 انعهىو اإلدارية واألعًبل

 )انًتقذييٍ ناليتحبٌ ثبنهغة انعرثية(
37.14% 39.39% 42.27% 45.25% 1... 4.40*  

 انعهىو اإلدارية واألعًبل

 )انًتقذييٍ ناليتحبٌ ثبنهغة االَجهيسية(
37.53% 41.20% 46.06% 48.60% 0... 4.42*  

*4.40 1.72 %61.17 %54.64 %48.88 %44.28 اآلداة وانهغىيبت  

*4.42 0.41 %50.00 %45.66 %41.29 %36.51 انعهىو انسراعية  

*4.42 7.02 %59.59 %53.44 %49.43 %46.19 ثرَبيج انحقىق  

*4.40 .0.0 %80.73 %75.62 %66.93 %58.69 عهىو انشريعة  

*4.40 0.77 %40.28 %35.69 %33.41 %31.42 انعهىو انطجيعية األسبسية  

*4.42 7.12 %44.81 %44.16 %39.14 %35.11 ثرَبيج انريبضة  

*4.41 1.22 %56.97 %52.28 %46.94 %41.59 ثرَبيج انترثية  

*4.42 0.20 %41.48 %39.31 %36.68 %33.63 ثرَبيح انهُذسة  

*4.42 21.. %43.53 %39.55 %35.72 %33.98 ثرَبيج االثبر وانسيبحة  

*4.40 0.12 %43.12 %39.34 %34.37 %31.66 ثرَبيج انهغبت  

*4.42 7.22 %58.67 %34.51 %30.87 %25.74 ثرَبيج انحًبية انًذَية  

 .(α  =6065تصلٜٔ٘ عي  ماتْٚ اء الء٘ ) *ذات مالء٘ ن

٘  ٓتددوم مددً ا دد ّل  قدده ) اءيتلدددلت  ا قددلٌ ( ّدددْم  ددرّو ذات مالءدد٘ احصددلٜٔ٘ يف اجتْ ددمللت اااددلأ٘ ء دلاددلت اءصددحٔح٘ ء  ددد

 جدْو االدتنلعٔد٘،   اء جْو اءملؤ٘ ّاءصحٔ٘، اء جدْو ايما ٓد٘ ّا عندلل، اء   )اخللص٘ جبنٔ  اء ْاٜ  ٍّٕ اءرٜٔأ٘  ّاءة لٓلت ّاجَل ات

اء جددْو اءم اعٔدد٘، اء جددْو اءملؤ ٔدد٘ ا  ل ددٔ٘، عجددْو اال ددْ  ّ ةيْءْدٔددل اج جْمددلت، اء يددٌْ اءاددن ٔ٘ ّاءوصددرٓ٘، عجددْو اءاددرٓ ٘،          

 ٘  ارىددلمة ااقددْو  اآلما  ، اءصددحل ٘ ّاالعدد و، اء جددْو اسي  ددٔ٘، اء جددْو اءرتآْدد٘، عجددْو اءرٓل دد٘، اءجغددلت، اءاددٔلح٘ ّاالثددل ، اانلٓدد

 ( حٔح دلٌ ماتْٚ اء الء٘ االحصلٜٔ٘ التتول  مقوْل، دٔ ، دٔ د ا، ممتلعاج ىٔ٘(   مٚ اىل االتت   يف اج  ل اءرتادنٕ )

 (، ّدلىت مجٔ  اء رّو ءصل  ذّٖ اج  الت دٔ د ا ّممتلع مقل ى٘ م  ذّٖ اج  الت مقوْل ّدٔ .=  αٓالّٖ أّ اق  مً )
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دورات كفاءة اجلامعية لعائالت املستوى املتوسط امُليعقد يف آخز مقارىة ىتائج امتحاٌ ال
 عْاٜددد  دددنً  ّىتلددددلت اءدددت جه  ّاجَدددل ات دلىدددت اجتْ دددمللت ااادددلأ٘ ء دلادددلت اءصدددحٔح٘ ءيادددو ا قدددلٌ اءة لٓدددلت       

 (.  ل  قه )مّ ات  دنل ٓ َر يف ا  ّ يف آتر  تْ طيف اجاتْٚ اجا لم ٔ٘ اء  قٔات المتحلٌ اءة لٛٗ اءتخصصلت 

 املتوسطاث احلسابيت نالجاباث انصحيحت  نعوائم انتخصصاث يف امتحان  انكفاءة اجلامعيت املستوى املتوسط :(6جذول رقم)

 دوراث 3املىعقذ يف آخر 

 انعىائم

انًتىسطبت انحسبثية 
نالجبثبت انصحيحة نهفصم 

انذراسي االول 
2014/2015 

انًتىسطبت انحسبثية 
نهفصم نالجبثبت انصحيحة 

انذراسي انثبَي 
2014/2015 

انًتىسطبت انحسبثية 
نالجبثبت انصحيحة 

نهفصم انذراسي االول 
2016/2015 

%43.92 %46.73 انصحبفة واإلعالو  45.00% 

%50.92 %53.14 انعهىو االجتًبعية  51.36% 

%45.65 %45.73 وانسًعية انفُىٌ انجصرية  46.36% 

%50.55 %47.42 انطجية وانصحية  52.74% 

%37.03 %39.24 انحبسىثية وتكُىنىجيب انًعهىيبت  36.76% 

%36.97 %39.62 انعهىو اإلدارية واألعًبل  38.88% 

%54.30 %56.19 اآلداة  49.05% 

%36.88 %36.35 انعهىو انسراعية  40.30% 

%46.22 %54.10 ثرَبيج انحقىق  49.98% 

%67.29 %71.43 عهىو انشريعة  68.00% 

%31.99 %33.15 ة األسبسيةانعهىو انطجيعي  32.75% 

%41.43 %41.08 ثرَبيج انريبضة  38.33% 

%53.97 %45.00 ثرَبيج انترثية  47.26% 

%32.63 %33.85 ثرَبيح انهُذسة  36.28% 

 %35.84 ـــــــ ـــــــ ثرَبيج االثبر وانسيبحة

 %35.58 ـــــــ ـــــــ ثرَبيج انهغبت

 %29.92 ـــــــ ـــــــ ثرَبيج انحًبية انًذَية

 

 

 

 


