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  ىتائج امتحاٌ الكفاءة اجلامعية
 /   لعاو اجلامعيل الدقيقاملضتوى  

يف مجٔع ادتامعات الزمسٔة ّارتاصة يف الفرتة  املضتْى الدقٔل للعاو الدراصٕ -امتحاٌ الكفاءة ادتامعٔة ُعكد

إىل الْقْف على جْدة خمزجات مؤصضات التعلٔه العالٕ  َٓدفامتحاٌ الكفاءة ادتامعٔة  حٔث إٌ ،(/\-/)

 / لعاو ادتامعٕ لّارتاصة  الزمسٔةّقد بلؼ عدد الطلبة املتْقع ختزجَه مً ادتامعات  األردىٔة ّخمزجات بزازتَا،

حٔث مت  ، (%) طالبًا ّطالبًة بيضبة مئْٓة ()ما زتنْعُطالبًا ّطالبًة ّقد تكدو لالمتحاٌ  ()ما زتنْعُ 

شامٔة مً زتلط التعلٔه العالٕ ٓكتضٕ بإللشاو مجٔع الطلبة ارتزجيني بالتكدو المتحاٌ الكفاءة ادتامعٔة ىظزا لصدّر قزار إ

معٔة دتنٔع الطلبة املتْقع ختزجَه. حٔث طبل امتحاٌ الكفاءة ادتامعٔة للنضتْى الدقٔل يف مجٔع امتحاٌ الكفاءة ادتا

( ّادتدّل رقه) .ختصص ()اليت مت مشْهلا باالمتحاٌ التخصصات االكادمئة قد بلؼ عدد ادتامعات الزمسٔة ّارتاصة، ّ

ملضتْى الدقٔل حضب متػريات)اليْع االجتناعٕ، املعدل الرتاكنٕ، ٓبني تْسٓع الطلبة الذًٓ تكدمْا المتحاٌ الكفاءة ادتامعٔة ا

 ىْع ادتامعة(.

املضتْى الدقٔل ّفكًا للتخصصات االكادمئة يف امتحاٌ الكفاءة  -متحاٌ الكفاءة ادتامعٔةبلؼ عدد الطلبة الذًٓ تكدمْا ال 

 ( بيضبة مئْٓة ) ، حٔث بلؼ عدد الذكْر)ّارتاصة ( طالبًا ّطالبة مً مجٔع ادتامعات الزمسٔة ادتامعٔة املضتْى الدقٔل  )

( ّعدد  ( بيضبة مئْٓة )(، ّكاٌ عدد الطلبة يف ادتامعات الزمسٔة )  ( بيضبة مئْٓة ) (، بٔينا بلؼ عدد االىاث) 

(  ( جٔد، ّ )  ( مكبْل، ّ )(، ّكاٌ تْسٓعَه حضب فئات املعدل الرتاكنٕ )( بيضبة مئْٓة )الطلبة يف ادتامعات ارتاصة)

  ( ممتاس.  )جٔد جدًا، ّ

كادمئننة يف األتخصصننات بالكفآننات ارتاصننة الحتكننل ىتاجننات الننتعله ّأبننزس املؤاننزات عننً منندى صننيعزت تالٔننًا ّ

 ، ّاليت اىتَت إلَٔا ىتائج ٍذِ الدّرة.امتحاٌ الكفاءة ادتامعٔة املضتْى الدقٔل 

 

 ذيً تقدموالالطلبة ال أعدادلتوسيع ( اليضب املئوية 1جدول رقه )

 (مضتوى املعدل الرتاكني،اليوع االجتناعي ، ىوع اجلامعةالدميوغزافية ) حضب متػريات الكفاءة اجلامعية المتحاٌ

 انًجًىع انؼذد انُست انًئىٌخ انًتغٍشاد تظٍٍُف انًتغٍشاد

 انُىع االجتًبػً
 29899 44 ركش

09276 

 

 37391 56 أَثى

 َىع انجبيؼخ
 46654 69 سسًٍخ

 20636 31 خبطخ

 انًؼذل انتشاكًً

 27359 41 يقجىل

 22376 33 جٍذ

 13578 20 جٍذا جذا

 3977 6 يًتبص
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اهليدصية تخصصات ال .

لنندقٔل االمتحنناٌ ادتنٔننع التخصصننات اهليدصننٔة يف  متْصننا املتْصننطات اذتضننابٔة لالجابننات الصننحٔحة ( ْٓضننا ادتنندّل رقننه )

 املعدل الرتاكنٕ (. اليْع االجتناعٕ، ،ػريات الدميْغزافٔة )ىْع ادتامعةحضب املت ّمتْصا املتْصطات لالجابات الصحٔحة

 خصصاخ اهلنذسحلكفاياخ للتصحيحح هتوسط احلساتاخ لالجاتاخ ال(: 2جذول رقن) 

 انتخظض

 %يتىسط انًتىسطبد انحسبثٍخ

انُسجخ 
 انؼبيخ

 انًؼذل انتشاكًً االجتًبػًانُىع  َىع انجبيؼخ

 يًتبص جٍذ جذًا جٍذ يقجىل أَثى ركش خبص سسًً

 35.40 36.06 32.61 32.52 34.29 33.2 32.41 35.3 33.2 ػًبسح هُذسخ

 45.13 36.21 34.20 32.77 34.34 34.01 ___ 34.22 34.01 كًٍبوٌخ هُذسخ

 35.68 35.15 31.64 29.19 32.06 31.50 30.73 32.53 31.50 يذٍَخ هُذسخ

 52.85 48.03 41.24 36.99 40.56 43.83 43.25 41.45 43.83 حبسىة هُذسخ

 44.59 39.01 34.97 30.75 34.49 34.42 31.56 35.51 34.42 كهشثبئٍخ هُذسخ

 47.30 49.13 40.47 38.45 42.67 40.54 37.38 41.89 40.54 طُبػٍخ هُذسخ

 36.69 34.48 30.37 28.89 30.23 30.53 29.92 30.73 30.53 يٍكبٍَكٍخ هُذسخ

 51.02 48.05 42.35 38.99 43.31 42.17 41.37 42.59 42.17 يٍكبتشوَكس هُذسخ

 43.68 42.38 41.64 36.59 38.70 39.97 35.29 41.44 39.97 انكتشوٍَبد هُذسخ

 43.57 36.78 34.86 33.04 35.08 34.68 33.32 35.49 34.68 االتظبالد هُذسخ

 39.71 37.09 34.31 32.84 35.23 33.45 31.00 35.14 33.45 طجٍخ هُذسخ

 48.13 49.54 37.22 36.83 39.92 41.07 ___ 40.92 41.07 انطٍشاٌ هُذسخ

 ___ 50.00 44.35 38.09 36.50 42.18 ___ 40.27 42.18 هُذست انسيبراث

 46.62 42.20 35.84 32.17 37.81 34.87 35.00 36.13 34.87 هُذست انًسبحت

 54.14 45.17 40.68 38.72 43.04 38.47 ___ 41.30 38.47 انهُذست انبيئيت

هُذست انخعذيٍ 

 وانًعبدٌ
40.18 39.04 ___ 40.18 32.88 36.08 39.61 42.78 59.72 

هُذست انطبلت انحراريت 

 وانهيذرونكيت
38.49 38.78 ___ 38.49 44.17 37.08 41.76 36.67 ___ 

 43.08 42.88 37.74 31.58 34.81 36.83 ___ 36.24 36.83 هُذستانطرق وانجسىر

 40.17 38.22 35.29 35.22 40.18 32.90 ___ 37.65 32.90 هُذست انطبلت

 37.50 36.36 38.11 37.23 36.05 38.40 ___ 37.38 38.40 انهُذست انجيىنىجيت

 37.35 32.63 33.27 29.94 33.12 31.64 33.46 31.83 31.64 هُذست انمىي

 ___ 50.00 32.50 45.37 40.76 47.00 ___ 44.71 47.00 انهُذست انُىويت

%84 عاليت انمطع  
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ختصصات علوو احلاصوب وتكيولوجيا املعلومات .

علنْو اذتاصننْ   ( متْصنا املتْصنطات اذتضننابٔة لالجابنات الصنحٔحة دتنٔننع ختصصنات      ْٓضنا ادتندّل رقننه )  

ّ  ّتكيْلْجٔننننا املعلْمننننات  متْصننننا املتْصننننطات لالجابننننات الصننننحٔحة حضننننب املننننتػريات      يف االمتحنننناٌ النننندقٔل 

 اليْع االجتناعٕ، املعدل الرتاكنٕ (. ،الدميْغزافٔة )ىْع ادتامعة

 لتخصصاخ علوم احلاسوب وتكنولوجيا املعلوهاخهتوسط احلساتاخ لالجاتاخ الصحيحح (: 3جذول رقن) 

 انتخظض

 %يتىسط انًتىسطبد انحسبثٍخ

انُسجخ 
 انؼبيخ

 انًؼذل انتشاكًً انُىع االجتًبػً يؼخَىع انجب

 جٍذ يقجىل أَثى ركش خبص سسًً
جٍذ 
 جذًا

 يًتبص

ايٍ وحًبيت انشبكبث 

 وانًعهىيبث
34.95 41.43 30.51 33.08 37.92 35.06 32.09 41.19 45.00 

 44.60 37.97 31.50 28.65 31.03 31.53 30.51 32.57 31.33 هُذست انبريجيبث

 36.42 32.52 30.31 28.61 29.91 30.52 29.61 30.75 30.31 عهىو انحبسىة

 33.42 33.98 30.35 27.69 29.44 29.68 29.24 29.72 29.57 َظى يعهىيبث حبسىبيت

 41.31 39.60 33.19 29.79 32.78 31.22 26.42 32.81 32.24 َظى يعهىيبث إداريت

 49.17 51.25 44.61 39.22 43.38 43.35 43.37 ___ 43.37 انرسى انحبسىبي

 37.50 36.25 27.17 25.76 27.73 28.14 27.95 ___ 27.95 انىسبئط انًخعذدة

 51.88 33.33 48.71 38.62 39.94 41.57 40.99 ___ 40.99 حكُىنىجيب اإلَخرَج

 38.33 41.86 33.97 31.65 29.33 33.51 33.24 ___ 33.24 َظى انشبكبث

%84 عاليت انمطع  
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الشراعةختصصات علوو  .

يف  علنْو الشراعنة   ( متْصنا املتْصنطات اذتضنابٔة لالجابنات الصنحٔحة دتنٔنع ختصصنات       ْٓضا ادتدّل رقنه ) 

الينْع   ،االمتحاٌ الدقٔل ّمتْصا املتْصطات لالجابنات الصنحٔحة حضنب املنتػريات الدميْغزافٔنة )ىنْع ادتامعنة       

 االجتناعٕ، املعدل الرتاكنٕ (.

 ختصصاخ العلوم الزراعيح لكفاياخالجاتاخ الصحيحح هتوسط احلساتاخ ل(: 4جذول رقن) 

 انتخظض

 % يتىسط انًتىسطبد نالجبثبد انظحٍحخ

ا
نُسجخ ا

 انؼبيخ

 انًؼذل انتشاكًً انُىع االجتًبػً َىع انجبيؼخ

 يًتبص جٍذ جذًا جٍذ يقجىل أَثى ركش خبص سسًً

 32.50 44.38 42.24 34.14 45.92 35.34 27.78 40.41 37.14 اَتبج حٍىاًَ

 37.50 38.35 36.17 30.72 36.52 29.86 27.93 35.59 33.40 اقتظبد صساػً

 ُىنىجٍبوتك ػهىو

 انغزاء)طُبػبد غزائٍخ(

40.81 42.68 30.63 36.76 42.10 35.21 41.95 47.92 49.84 

تُسٍق انًىاقغ واَتبج 

 االصهبس)حذائق(

50.77 50.77 ___ 46.50 51.32 46.77 55.20 55.04 63.78 

 62.12 50.81 43.44 38.14 44.41 47.86 47.43 44.97 45.46 تغزٌخ االَسبٌ وانحًٍبد

 ___ 67.19 52.72 47.01 52.88 49.34 ___ 51.01 51.01 وقبٌخ َجبد

)ثستُخ  اَتبج َجبتً

 ويحبطٍم(

36.85 39.31 27.40 33.64 41.09 35.32 37.50 41.70 40.50 

 30.56 40.06 34.87 31.44 34.35 32.95 ___ 33.95 33.95 اساػً  ويٍبح وثٍئخ

%89 عاليت انمطع  
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التخصصات الرتبوية .

( متْصا املتْصطات اذتضابٔة لالجابات الصحٔحة دتنٔع ختصصات العلنْو الرتبْٓنة يف   ْٓضا ادتدّل رقه )

الينْع   ،ة )ىنْع ادتامعنة  االمتحاٌ الدقٔل ّمتْصا املتْصطات لالجابنات الصنحٔحة حضنب املنتػريات الدميْغزافٔن     

 االجتناعٕ، املعدل الرتاكنٕ (.

 التخصصاخ الترتويح  لكفاياخهتوسط احلساتاخ لالجاتاخ الصحيحح (: 5جذول رقن)

 انتخظض

 % يتىسط انًتىسطبد نالجبثبد انظحٍحخ

 
انُسجخ 
 انؼبيخ

 انًؼذل انتشاكًً انُىع االجتًبػً َىع انجبيؼخ

 يًتبص جٍذجذًا ٍذج يقجىل أَثى ركش خبص سسًً

 48.5 40.0 38.0 33.1 37.89 36.99 40.80 37.28 37.73 ػهى انُفس

 56.6 53.3 45.9 39.1 47.99 40.87 40.51 47.80 45.97 االسشبد انُفسً

 57.8 57.8 50.4 43.7 52.36 45.48 50.18 50.78 50.65 انتشثٍخ انخبطخ

 43.8 45.6 43.9 37.8 42.66 39.05 ___ 41.64 41.64 انتشثٍخ انًهٍُخ

 52.9 54.5 45.7 38.2 48.49 44.35 46.55 ___ 46.55 تكُىنىجٍب انتؼهٍى

 61.3 60.9 56.2 49.5 55.70 51.00 59.89 54.34 55.46 سٌبع االطفبل

 59.4 54.0 47.6 42.8 50.19 42.93 51.37 47.73 49.13 يؼهى طف

 38.6 35.9 35.9 33.9 36.53 ___ ___ 36.53 36.53 اقتظبد يُضنً

%94 عاليت انمطع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ختصصات الطب و العلوو الطبية املضاىدة .

( متْصننا املتْصننطات اذتضننابٔة لالجابننات الصننحٔحة دتنٔننع ختصصننات الطننب ّالعلننْو   ْٓضننا ادتنندّل رقننه )

         ْ غزافٔنة  الطبٔة املضناىدة  يف االمتحناٌ الندقٔل ّمتْصنا املتْصنطات لالجابنات الصنحٔحة حضنب املنتػريات الدمي

 اليْع االجتناعٕ، املعدل الرتاكنٕ (. ،)ىْع ادتامعة

 ختصصاخ الطة والعلوم الطثيح املسانذجلكفاياخ هتوسط احلساتاخ لالجاتاخ الصحيحح (: 6جذول رقن) 

 انتخظض

  %يتىسط انًتىسطبد نالجبثبد انظحٍحخ

انُسجخ 
 انؼبيخ

 انًؼذل انتشاكًً انُىع االجتًبػً َىع انجبيؼخ

 يًتبص جذًاجٍذ جٍذ يقجىل أَثى ركش خبص ًسسً

 70.22 59.54 59.23 46.72 54.50 56.39 ___ 54.89 54.89 ثظشٌبد وسًؼٍبد

 49.17 42.71 40.00 34.12 39.49 34.80 ___ 85.15 38.08 طت االسُبٌ

 65.00 63.80 51.45 40.87 52.82 49.42 ___ 51.11 51.11 انطىاسيء

 62.22 52.88 49.42 44.70 50.67 51.71 ___ 51.20 51.20 انطت

/ خ طجٍ يختجشاد

 تحبنٍم طجٍخ

40.70 40.73 40.43 39.19 40.68 34.17 38.78 47.75 53.63 

 50.88 44.38 39.13 32.84 40.49 36.96 38.03 40.14 39.40 انتًشٌغ

 54.84 51.27 39.37 37.67 42.77 37.43 ___ 41.95 41.95 انؼالج انىظٍفً

 56.06 50.33 44.39 39.89 46.19 44.32 44.27 49.87 45.80 انظٍذنخ

 51.72 47.19 41.54 39.01 44.13 42.82 ___ 43.91 43.91 دكتىس طٍذنً

األطشاف االططُبػٍخ 

 واألجهضح انًسبػذح

44.14 44.14 ___ 37.29 45.21 32.69 45.20 48.43 ___ 

 42.14 40.02 34.39 30.54 35.37 32.31 ___ 34.30 34.30 األشؼخ

 64.72 56.47 44.19 37.05 49.29 41.19 45.19 48.98 48.43 ػهىو انسًغ وانُطق

 58.63 45.23 41.34 36.25 42.80 41.49 ___ 42.40 42.40 انؼالج انىظٍفً

 69.17 65.82 58.37 48.31 50.84 55.28 ___ 53.58 53.58 انطت انجٍطشي

%94 عاليت انمطع  
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 وو اإلدارية واألعنال )املتقدمني لالمتحاٌ باللػة العزبية(ختصصات العل .

( متْصننا املتْصننطات اذتضننابٔة لالجابننات الصننحٔحة دتنٔننع ختصصننات العلننْو ا دارٓننة  ْٓضننا ادتنندّل رقننه )

ّاألعنال)املتكننندمني باللػنننة العزبٔنننة( يف االمتحننناٌ الننندقٔل ّمتْصنننا املتْصنننطات لالجابنننات الصنننحٔحة حضنننب     

 اليْع االجتناعٕ، املعدل الرتاكنٕ (. ،ْغزافٔة )ىْع ادتامعةاملتػريات الدمي

 (: 7جذول رقن)

 ختصصاخ العلوم اإلداريح واألعوال )املتقذهني لالهتحاى تاللغح العرتيح(لكفاياخ هتوسط احلساتاخ لالجاتاخ الصحيحح 

 ضانتخظ

 % يتىسط انًتىسطبد نالجبثبد انظحٍحخ

انُسجخ 
 انؼبيخ

 انًؼذل انتشاكًً االجتًبػً انُىع َىع انجبيؼخ

 يًتبص جٍذجذًا جٍذ يقجىل أَثى ركش خبص سسًً

االلخصبد والخصبد انًبل 

 واألعًبل
40.08 40.07 40.31 40.47 39.98 38.64 41.51 43.83 48.10 

 52.50 40.50 30.00 40.36 42.00 39.72 40.54 ___ 40.54 إدارة يسخشفيبث

 49.34 46.86 42.02 37.70 40.04 39.69 39.52 40.76 39.77 حسىيك

 49.10 48.45 44.18 40.48 43.53 42.42 42.93 42.71 42.84 إدارة األعًبل

 33.25 30.60 28.80 27.47 28.65 28.83 28.76 28.82 28.78 انًحبسبت

 52.53 44.01 42.19 39.65 40.06 39.88 36.98 40.70 39.97 َظى يعهىيبث يحبسبيت

 45.67 44.52 41.49 36.39 40.83 40.83 39.43 41.15 40.83 اإلدارة انعبيت

 44.94 39.94 36.16 32.79 34.92 35.48 35.49 34.77 35.21 عهىو يبنيت ويصرفيت

 39.11 35.35 33.15 30.14 32.13 32.23 32.75 31.65 32.18 َظى يعهىيبث اداريت

 ___ ___ ___ 29.65 ___ 29.65 ___ 29.65 29.65 انخخطيط اإللهيًي

 60.00 42.63 40.47 35.90 41.61 35.85 36.37 39.43 38.27 انًشبريع حخطيط وإدارة

 33.33 40.29 35.59 33.20 34.76 35.62 ___ 35.35 35.35 انًحبسبت ولبَىٌ األعًبل

 36.39 47.50 38.26 29.79 30.82 34.52 33.81 ___ 33.81 َظى األعًبل

 50.83 45.49 42.45 35.07 39.82 38.92 40.00 39.28 39.38 انخًىيم

 ___ ___ 40.85 31.25 39.64 31.45 ___ 34.41 34.41 انًخبطر

%84 عاليت انمطع  
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ختصصات العلوو اإلدارية واألعنال )املتقدمني لالمتحاٌ باللػة االجنليشية( .

صننات العلننْو ا دارٓننة ( متْصننا املتْصننطات اذتضننابٔة لالجابننات الصننحٔحة دتنٔننع ختصْٓضننا ادتنندّل رقننه )

ّاألعنال)املتكدمني لالمتحاٌ باللػة االجنلٔشٓة( يف االمتحاٌ الدقٔل ّمتْصا املتْصطات لالجابات الصحٔحة 

 اليْع االجتناعٕ، املعدل الرتاكنٕ (. ،حضب املتػريات الدميْغزافٔة )ىْع ادتامعة

 (: 8جذول رقن) 

 صاخ العلوم اإلداريح واألعوال )املتقذهني لالهتحاى تاللغح اإلجنليزيح(لتخص لكفاياخهتوسط احلساتاخ لالجاتاخ الصحيحح 

 انتخظض

 % يتىسط انًتىسطبد نالجبثبد انظحٍحخ

انُسجخ 
 انؼبيخ

 انًؼذل انتشاكًً انُىع االجتًبػً َىع انجبيؼخ

 يًتبص جٍذ جذًا جٍذ يقجىل أَثى ركش خبص سسًً

االقتظبد واقتظبد انًبل 

 واألػًبل

33.31 33.31 ___ 33.73 33.09 30.86 79.56 86.46 9:.56 

 7;.98 4:.96 87.94 37.79 44.92 38.81 46.39 41.65 43.41 تسىٌق

 8:.97 =6.:8 ;85.5 36.23 40.93 41.10 47.35 36.94 41.27 إداسح األػًبل

 77.55 7;.=9 67.;6 25.81 28.73 27.74 29.79 27.63 28.26 انًحبسجخ

 9;.78 78.88 5:.78 29.22 32.34 26.50 ___ 31.20 31.20 اإلداسح انؼبيخ

 8>.:8 =7.:7 >76.6 27.79 32.82 31.00 39.17 31.70 32.45 ػهىو يبنٍخ ويظشفٍخ

 9=.84 76.87 ;:.=6 32.44 28.81 28.81 32.54 28.07 29.65 َظى يؼهىيبد اداسٌخ

 7>.69 ::.75 96.:6 24.62 27.14 27.50 ___ 27.36 27.36 انًحبسجخ وقبَىٌ األػًبل

 ___ ;96.6 87.66 38.41 35.88 42.63 40.41 ___ 40.41 انتجبسح اإلنكتشوٍَخ

 56.:9 =6.>8 5;.=7 36.23 42.17 39.35 ___ 41.50 41.50 انتًىٌم

 4.44: >85.4 77.66 28.68 31.87 31.18 39.56 31.90 33.43 انًخبطش

 76.=6 86.86 :79.7 36.67 35.38 37.55 ___ 36.32 36.32 خانهىجستٍ
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صص القاىوٌخت .

( متْصننا املتْصننطات اذتضننابٔة لالجابننات الصننحٔحة لتخصننص الكنناىٌْ يف االمتحنناٌ       ْٓضننا ادتنندّل رقننه )  

اليْع االجتنناعٕ،   ،الدقٔل ّمتْصا املتْصطات لالجابات الصحٔحة حضب املتػريات الدميْغزافٔة )ىْع ادتامعة

 الرتاكنٕ (.املعدل 

 القانوى لكفاياخ ختصصهتوسط احلساتاخ لالجاتاخ الصحيحح (: 9جذول رقن) 

 انتخظض

 % يتىسط انًتىسطبد نالجبثبد انظحٍحخ

انُسجخ 
 انؼبيخ

 انًؼذل انتشاكًً انُىع االجتًبػً َىع انجبيؼخ

 يًتبص جٍذجذًا جٍذ يقجىل أَثى ركش خبص سسًً

 52.16 46.11 41.75 38.50 40.64 44.24 44.14 41.27 42.38 انقبَىٌ

%89 عاليت انمطع  

  الطبيعية واالصاصية العلووختصصات  .

الطبٔعٔنة   ( متْصا املتْصطات اذتضابٔة لالجابات الصحٔحة دتنٔع ختصصات العلْوْٓضا ادتدّل رقه )

لدميْغزافٔننة )ىننْع يف االمتحنناٌ النندقٔل ّمتْصننا املتْصننطات لالجابننات الصننحٔحة حضننب املننتػريات ا  ّاالصاصننٔة

 اليْع االجتناعٕ، املعدل الرتاكنٕ (. ،ادتامعة

 الطثيعيح واالساسيح العلوم لكفاياخ ختصصاخ هتوسطاخ االجاتاخ الصحيحح(: 11جذول رقن)

 انتخظض

 % يتىسط انًتىسطبد نالجبثبد انظحٍحخ

انُسجخ 
 انؼبيخ

 انًؼذل انتشاكًً انُىع االجتًبػً َىع انجبيؼخ

 يًتبص جٍذ جذًا جٍذ يقجىل أَثى ركش خبص سسًً

 52.39 45.34 37.35 31.17 34.64 33.41 43.76 34.43 34.72 األحٍبء

 59.13 52.59 46.47 40.68 45.41 47.14 44.33 45.96 45.70 تكُىنىجٍب حٍىٌخ

 45.32 39.49 34.40 31.71 34.08 33.17 29.93 34.23 33.79 انكًٍٍبء

 ___ 63.33 55.70 43.13 57.55 41.67 ___ 53.20 53.20 ثٍئخ سبحهٍخ

 ___ 37.00 37.34 29.65 36.99 28.63 ___ 32.46 32.46 ػهىو جُبئٍخ

 65.00 53.93 44.97 33.80 40.43 38.07 ___ 39.59 39.59 ػهىو اسع

 34.10 32.57 29.73 27.98 29.63 29.37 27.74 30.06 29.56 انشٌبػٍبد

 ___ 52.50 43.33 34.42 35.90 52.50 ___ 40.13 40.13 احٍبء ثحشٌخ

 37.34 36.27 33.62 31.41 32.30 33.98 31.29 33.02 32.85 انفٍضٌبء

 45.00 45.50 37.01 35.23 36.21 37.67 ___ 36.51 36.51 االحظبء

%84 عاليت انمطع  

 



00 

 

 االجتناعية  صصات التخ .

ت الصحٔحة دتنٔع التخصصات االجتناعٔنة يف  ( متْصا املتْصطات اذتضابٔة لالجابآْضا ادتدّل رقه )

الينْع   ،االمتحاٌ الدقٔل ّمتْصا املتْصطات لالجابنات الصنحٔحة حضنب املنتػريات الدميْغزافٔنة )ىنْع ادتامعنة       

 االجتناعٕ، املعدل الرتاكنٕ (.

 التخصصاخ االجتواعيحكفاياخ ل هتوسطاخ االجاتاخ الصحيحح(: 11جذول رقن)

 انتخظض

 % نالجبثبد انظحٍحخ يتىسط انًتىسطبد

انُسجخ 
 انؼبيخ

 انًؼذل انتشاكًً انُىع االجتًبػً َىع انجبيؼخ

 يًتبص جٍذ جذًا جٍذ يقجىل أَثى ركش خبص سسًً

 29.60 27.51 26.61 26.56 27.41 26.69 ـــــ %26.91 26.91 انجشًٌخ واالَحشاف

 51.67 46.43 46.09 35.26 44.87 38.95 ـــــ %42.58 42.58 تًٍُخ

 65.15 57.53 51.74 46.96 52.68 49.07 ـــــ %51.95 51.95 ػهى االجتًبع

 52.50 48.39 43.77 40.01 45.03 39.30 ـــــ %43.97 43.97 انخذيخ االجتًبػٍخ

%89 عاليت انمطع  

  اآلدابختصصات  .

ات اآلدا  يف ( متْصنننا املتْصنننطات اذتضنننابٔة لالجابنننات الصنننحٔحة دتنٔنننع ختصصننن   ْٓضنننا ادتننندّل رقنننه ) 

الينْع   ،االمتحاٌ الدقٔل ّمتْصا املتْصطات لالجابنات الصنحٔحة حضنب املنتػريات الدميْغزافٔنة )ىنْع ادتامعنة       

 االجتناعٕ، املعدل الرتاكنٕ (.

  اآلداب لكفاياخ ختصصاخ هتوسطاخ االجاتاخ الصحيحح(: 12جذول رقن)

 انتخظض

 % يتىسط انًتىسطبد نالجبثبد انظحٍحخ

انُسجخ 
 ؼبيخان

 انًؼذل انتشاكًً انُىع االجتًبػً َىع انجبيؼخ

 يًتبص جٍذ جذًا جٍذ يقجىل أَثى ركش خبص سسًً

 62.55 48.96 42.39 36.45 44.34 43.05 46.22 43.14 44.00 انهغخ انؼشثٍخ

 68.78 52.30 46.69 42.73 43.70 46.81 ___ 45.51 45.51 انتبسٌخ

 49.45 44.00 39.95 36.93 38.77 40.38 ___ 39.55 39.55 انجغشافٍب

 57.50 48.75 42.50 32.50 43.33 __ ___ 43.33 43.33 انفهسفخ

 53.86 51.75 44.73 42.00 46.80 44.77 46.27 45.71 45.74 انؼهىو انسٍبسٍخ

إداسح انًكتجبد 

 وانًؼهىيبد

43.42 42.44 51.86 42.24 43.66 38.24 43.18 52.59 59.77 

%89 عاليت انمطع  
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 الشزيعةختصصات  .

( متْصننا املتْصننطات اذتضننابٔة لالجابننات الصننحٔحة دتنٔننع ختصصننات ال ننزٓعة يف      ْٓضننا ادتنندّل رقننه ) 

الينْع   ،االمتحاٌ الدقٔل ّمتْصا املتْصطات لالجابنات الصنحٔحة حضنب املنتػريات الدميْغزافٔنة )ىنْع ادتامعنة       

 االجتناعٕ، املعدل الرتاكنٕ (.

  الشريعح لكفاياخ ختصصاخ الجاتاخ الصحيححهتوسطاخ ا(: 8جذول رقن)

 انتخظض

 % يتىسط انًتىسطبد نالجبثبد انظحٍحخ

انُسجخ 
 انؼبيخ

 انًؼذل انتشاكًً انُىع االجتًبػً َىع انجبيؼخ

 يًتبص جٍذ جذًا جٍذ يقجىل أَثى ركش خبص سسًً

 78.65 69.03 62.70 57.12 64.86 63.99 ـــــــ 64.60 64.60 انذػىح واالػالو االساليً

 65.04 55.16 47.36 43.45 49.00 48.69 45.67 49.54 48.90 اقتظبد ويظبسف اساليٍخ

 79.62 70.45 66.88 62.25 67.41 72.41 ـــــــ 67.78 67.78 دساسبد اساليٍخ اسشٌخ

 64.89 56.72 48.86 40.48 48.42 50.16 52.54 48.73 49.37 انفقخ واطىنه

ثٍخ دساسبد اساليٍخ/تش

 اساليٍخ

61.86 60.53 69.77 64.78 61.17 53.44 58.02 63.74 72.89 

 77.62 70.68 61.92 50.43 61.62 64.70 67.34 61.89 62.83 اطىل انذٌٍ

%4: عاليت انمطع  

 اإلعالوالصحافة وختصصات  .

ة ( متْصنننا املتْصنننطات اذتضنننابٔة لالجابنننات الصنننحٔحة دتنٔنننع ختصصنننات الصنننحاف ْٓضنننا ادتننندّل رقنننه )

ّا عننالو يف االمتحنناٌ النندقٔل ّمتْصننا املتْصننطات لالجابننات الصننحٔحة حضننب املننتػريات الدميْغزافٔننة )ىننْع          

 اليْع االجتناعٕ، املعدل الرتاكنٕ (. ،ادتامعة

  الصحافح واإلعالم لكفاياخ ختصصاخ هتوسطاخ االجاتاخ الصحيحح(: 8جذول رقن)

 انتخظض

 % يتىسط انًتىسطبد نالجبثبد انظحٍحخ

انُسجخ 
 انؼبيخ

 انًؼذل انتشاكًً انُىع االجتًبػً َىع انجبيؼخ

 يًتبص جٍذ جذًا جٍذ يقجىل أَثى ركش خبص سسًً

االػالو وتكُىنىجٍب 

 االتظبل

 47.50 42.50 38.06 31.35 37.63 38.06 37.96 ــــــــ 37.96

 62.41 61.07 54.73 49.63 53.92 55.89 55.04 ــــــــ 55.04 انظحبفخ واالػالو

 70.32 62.46 52.86 46.39 58.06 56.45 48.06 58.66 57.31 انظحبفخ

 53.61 42.33 38.19 33.82 40.20 36.54 ــــــــ 38.87 38.87 انؼالقبد انؼبيخ واالػالٌ

 63.85 57.59 52.89 43.12 55.18 51.68 54.16 53.15 53.39 االراػخ وانتهفضٌىٌ

%99 عاليت انمطع  
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  لزياضةاختصصات  .

( متْصننا املتْصننطات اذتضننابٔة لالجابننات الصننحٔحة دتنٔننع ختصصننات الزٓاضننة يف      ْٓضننا ادتنندّل رقننه ) 

الينْع   ،االمتحاٌ الدقٔل ّمتْصا املتْصطات لالجابنات الصنحٔحة حضنب املنتػريات الدميْغزافٔنة )ىنْع ادتامعنة       

 االجتناعٕ، املعدل الرتاكنٕ (.

 الرياضح لكفاياخ ختصصاخ حيححهتوسطاخ االجاتاخ الص(: 15جذول رقن)

 انتخظض

 % يتىسط انًتىسطبد نالجبثبد انظحٍحخ

انُسجخ 
 انؼبيخ

 انًؼذل انتشاكًً انُىع االجتًبػً َىع انجبيؼخ

 يًتبص جٍذ جذًا جٍذ يقجىل أَثى ركش خبص سسًً

 33.75 45.31 45.09 39.32 43.05 41.42 ـــــــ 41.86 41.86 االداسح وانتذسٌت انشٌبػً

 51.11 45.03 40.11 36.43 41.16 39.12 ـــــــ 39.75 39.75 انتشثٍخ انجذٍَخ

 50.00 50.53 43.16 38.60 41.34 43.07 ـــــــ 42.26 42.26 انتأهٍم انشٌبػً

%89 عاليت انمطع  

 

  اآلثار  والضياحةختصصات  .

دتنٔننع ختصصننات اآلوننار ّالضننٔاحة يف االمتحنناٌ النندقٔل ( متْصننا املتْصننطات اذتضننابٔة لالجابننات الصننحٔحة ْٓضننا ادتنندّل رقننه )

 نٕ (.اليْع االجتناعٕ، املعدل الرتاك ،ّمتْصا املتْصطات لالجابات الصحٔحة حضب املتػريات الدميْغزافٔة )ىْع ادتامعة

 اآلثار والسياحح لكفاياخ ختصصاخ  هتوسطاخ االجاتاخ الصحيحح(: 16جذول رقن)

 انتخظض

 % جبثبد انظحٍحخيتىسط انًتىسطبد نال

انُسجخ 
 انؼبيخ

 انًؼذل انتشاكًً انُىع االجتًبػً َىع انجبيؼخ

 يًتبص جٍذ جذًا جٍذ يقجىل أَثى ركش خبص سسًً

 77.92 68.83 59.25 53.20 61.36 57.53 ـــــــ 60.15 60.15 االَثشثىنىجٍب

 79.72 74.97 68.28 63.14 68.67 66.04 ـــــــ 67.58 67.58 اَثبس وانسٍبحخ

 32.50 33.77 32.63 28.37 27.31 28.21 35.92 28.02 30.58 اإلداسح انفُذقٍخ

 47.50 40.76 33.91 29.51 33.73 32.96 50.00 33.39 34.98 إداسح سٍبحٍخ/اَجهٍضي

 49.13 48.05 40.93 39.95 41.77 42.53 44.31 40.77 42.09 إداسح سٍبحٍخ/ػشثً

طٍبَخ انًظبدس انتشاثٍخ 

 وإداستهب/إَجهٍضي

 45.00 39.74 30.88 25.80 32.46 33.65 ـــــــ 32.72 32.72

طٍبَخ انًظبدس 

 انتشاثٍخ وإداستهب/ػشثً

 65.00 62.32 57.44 50.41 55.27 52.08 ـــــــ 53.87 53.87

%94 عاليت انمطع  
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 الفيوٌ والبصزيات  ختصصات  .

ٔة لالجابات الصحٔحة دتنٔنع ختصصنات الفينٌْ ّالبصنزٓات يف االمتحناٌ الندقٔل       ( متْصا املتْصطات اذتضابْٓضا ادتدّل رقه )

 اليْع االجتناعٕ، املعدل الرتاكنٕ (. ،ّمتْصا املتْصطات لالجابات الصحٔحة حضب املتػريات الدميْغزافٔة )ىْع ادتامعة

 الفنوى والثصرياخ  لكفاياخ ختصصاخ  هتوسطاخ االجاتاخ الصحيحح(: 17جذول رقن)

 تخظضان

 % يتىسط انًتىسطبد نالجبثبد انظحٍحخ

انُسجخ 
 انؼبيخ

 انًؼذل انتشاكًً انُىع االجتًبػً َىع انجبيؼخ

 يًتبص جٍذ جذًا جٍذ يقجىل أَثى ركش خبص سسًً

 ـــــــ =4.:9 ;95.7 87.85 48.05 49.93 ـــــــ 49.29 49.29 انتًثٍم واالخشاج )دسايب(

 7.47: 97.68 ==.86 :5.=7 44.04 42.35 ـــــــ 43.60 43.60 فُىٌ تشكٍهٍخ

انتظًٍى انسًٍُبئً 

 وانتهفضٌىًَ

 4.44; >9.7: 7.77: 89.44 66.67 58.86 62.23 ـــــــ 62.23

 =85.7 48.;7 78.66 >>.76 35.88 35.37 38.39 33.98 35.63 انجشافٍك

 5>.95 74.=8 88.49 85.77 45.13 46.64 45.89 ـــــــ 45.89 انتظًٍى انذاخهً

 6;.98 9.44; 85.97 ـــــــ 48.10 65.00 52.37 ـــــــ 52.37 انفُىٌ االساليٍخ انتقهٍذٌخ

 4:.:: 79.:9 94.98 89.98 49.69 58.41 52.85 52.81 52.82 انًىسٍقى

 ـــــــ 5.44: 95.77 6.94: 56.06 ـــــــ ـــــــ 56.06 56.06 انخضف
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 اللػات  ختصصات  .

( متْصنننا املتْصنننطات اذتضنننابٔة لالجابنننات الصنننحٔحة دتنٔنننع ختصصنننات اللػنننات يف  ْٓضنننا ادتننندّل رقنننه )

الينْع   ،االمتحاٌ الدقٔل ّمتْصا املتْصطات لالجابنات الصنحٔحة حضنب املنتػريات الدميْغزافٔنة )ىنْع ادتامعنة       

 االجتناعٕ، املعدل الرتاكنٕ (.

 اللغاخ لكفاياخ ختصصاخ  اتاخ الصحيححهتوسطاخ االج(: 18جذول رقن)

 انتخظض

 % يتىسط انًتىسطبد نالجبثبد انظحٍحخ

انُسجخ 
 انؼبيخ

 انًؼذل انتشاكًً انُىع االجتًبػً َىع انجبيؼخ

 يًتبص جٍذ جذًا جٍذ يقجىل أَثى ركش خبص سسًً

 57.50 51.67 43.21 34.49 45.60 37.69 37.57 50.69 44.33 َجهٍضٌخ تطجٍقٍخاالهغخ ان

 66.67 58.01 43.51 34.52 49.42 43.65 57.14 47.59 48.42 انهغخ انظٍٍُخ واداثهب

 56.39 49.20 42.34 38.17 44.02 44.33 43.89 44.22 44.11 انهغخ االَجهٍضٌخ واداثهب

 44.92 40.29 32.70 29.33 33.45 33.09 29.94 34.13 33.38 انهغخ انفشَسٍخ واداثهب

 66.42 60.23 47.48 40.85 49.45 56.57 ـــــــ 50.88 50.88 بٍَخ واداثهبانهغخ االنً

 ـــــــ 35.50 34.53 24.18 30.13 27.67 ــــــ 29.35 29.35 انهغخ انؼجشٌخ واداثهب

 63.31 66.61 46.86 39.19 52.36 49.28 ـــــــ 52.01 52.01 انهغخ االٌطبنٍخ واداثهب

 76.92 41.32 28.38 23.95 33.11 28.75 ـــــــ 32.87 32.87 انهغخ انكىسٌخ واداثهب

 57.50 53.96 46.48 44.44 46.45 51.90 ـــــــ 47.42 47.42 انهغخ انفبسسٍخ واداثهب

 88.75 74.19 59.03 43.30 59.66 60.38 ـــــــ 59.85 59.85 انهغخ انشوسٍخ واداثهب

 75.97 63.36 51.90 47.94 55.96 59.06 ـــــــ 56.48 56.48 انهغخ االسجبٍَخ واداثهب

 85.83 67.53 46.64 35.42 51.90 50.86 ـــــــ 51.81 51.81 انهغخ انتشكٍخ واداثهب

%94 عاليت انمطع  

 احلناية املدىية  ختصصات  .

( متْصا املتْصطات اذتضابٔة لالجابات الصنحٔحة دتنٔنع ختصصنات اذتنآنة املدىٔنة      ْٓضا ادتدّل رقه )

 ،متحنناٌ النندقٔل ّمتْصننا املتْصننطات لالجابننات الصننحٔحة حضننب املننتػريات الدميْغزافٔننة )ىننْع ادتامعننة      يف اال

 اليْع االجتناعٕ، املعدل الرتاكنٕ (.

  احلوايح املذنيح لكفاياخ ختصصاخ هتوسطاخ االجاتاخ الصحيحح(: 8جذول رقن)

 انتخظض

 % يتىسط انًتىسطبد نالجبثبد انظحٍحخ

انُسجخ 
 انؼبيخ

 انًؼذل انتشاكًً انُىع االجتًبػً ع انجبيؼخَى

 يًتبص جٍذ جذًا جٍذ يقجىل أَثى ركش خبص سسًً

 70.00 45.52 41.87 38.94 39.35 42.95 ـــــــ 41.375 41.37 إداسح انكبسثخ

 ـــــــ ـــــــ 44.41 32.39 38.04 37.10 ـــــــ 37.273 37.27 هُذسخ االطفبء وانحشٌق

 54.38 50.21 42.50 29.53 45.91 37.10 ـــــــ 41.187 41.19 اإلسؼبف

%89 عاليت انمطع  
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