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 ىتائج امتحاٌ الكفاءة اجلامعية
 6102/6102 لعاو اجلامعيا مً األولاملستوى املتوسط للفصل 

٘  ُعكدد  يف مجٔددا ادت م دد ر اف  ٔدد٘   6102/6102مددً اف دد و اف  ا ددٕ   األّليف افءصدد   امتحدد ٌ افهءدد ٛٗ ادت م ٔدد

ٌّ ،ّارت ص٘  ْْدٗإىل افْقْف علٙ  َٓ فامتح ٌ افهء ٛٗ ادت م ٔ٘  إذ إ خم ج ر مؤ س ر افت لٔه اف د فٕ األ دىٔد٘    ج

 األّل اف  ا ٕ افءص  يفّارت ص٘  اف  ٔ٘ادت م  ر  يف ختّ جَه املتّْقاّق  بلؼ ع د افطلب٘  ّخم ج ر ب ازتَ ،

٘و  (61402)مدد  زتنْعددُ   6102 /6102مددً اف دد و ادتدد م ٕ     ارتددّ  نإفددماو مجٔددا افطلبدد٘   مت  إذ، ط فبدد و ّط فبدد

بإفمامٔدد٘ امتحدد ٌ افهءدد ٛٗ   افك ضددٕب فتكدد و تمتحدد ٌ افهءدد ٛٗ ادتدد م ٕ ىودد او فصدد ّ  قدد ا  زتلدد  افت لددٔه اف دد فٕ    

٘و بيسددب٘ 08291، ّندد ٌ عدد د افدددًٓ  كدد مْا ف متحدد ٌ) ختددّ جَه املتّْقدداادت م ٔدد٘ دتنٔددا افطلبدد٘  ( ط فبدد و ّط فبدد

 اف د ٜ ر طبل امتح ٌ افهء ٛٗ ادت م ٔ٘ يف مجٔا ادت م د ر اف  ٔد٘ ّارت صد٘، ّعلدٙ مجٔدا       إذ%(. 82.41مْٝٓ٘)

اف لْو افطبٔ٘ ّافصحٔ٘، اف لْو اإلدا ٓ٘ ّاألعن ل بد فلػتن اف  بٔد٘   )( ع ٜل٘ ٍّٕ: 02ّع دٍ  ) األن دمئ٘فلربامج 

، اف لْو اتجتن عٔ٘، اف لْو افم اعٔ٘، اف لْو افطبٔ ٔ٘ األ   ٔ٘، علدْو اذت  دْو ّ هيْفْجٔد  امل لْمد ر،     ٘لجنلٔمٓاإلّ

ْو افصددح  ٘ ّاإلعدد و، ا داو ، اف لددْو ا،ي  ددٔ٘،   افءيددٌْ افسددن ٔ٘ ّافبصدد ٓ٘، علددْو افردد ٓ ٘، ب ىدد مج اذتكددْم، علدد     

( ٓددبن  ْعٓددا افطلبدد٘ 0، افلػدد ر ، اذتن ٓدد٘ امل ىٔدد٘(، ّادتدد ّل  قدده) ا ثدد  اف لددْو افوبْٓدد٘، علددْو اف ٓ ضدد٘، افسددٔ  ٘ ّ

ىْع افدًٓ  ك مْا تمتح ٌ افهء ٛٗ ادت م ٔ٘ املستْٚ املتْ ط  سب متػريار)افيْع اتجتن عٕ، امل  ل افواننٕ، 

 ادت م ٘، ىْع افكبْل يف ادت م  ر اف  ٔ٘(.
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 المتحاٌ الكفاءة اجلامعية حسب متغريات ىوع اجلامعة تقدموا الذيً( اليسب املئوية لتوسيع أعداد الطلبة 1جدول رقه )
 وىوع القبول يف اجلامعات الزمسية واليوع االجتناعي ومستوى املعدل الرتاكني

 المجموع العدد النسب المئوٌة تصنٌٌف المتغٌرات المتغٌرات

 النوع االجتماعً

 9301 %47 ذكر

19680 

 10379 %53 أنثى

 نوع الجامعة

 13446 %68 رسمٌة

 6234 %32 خاصة

 المعدل التراكمً

 6717 %34 مقبول

 6303 %32 جٌد

 3915 %20 جٌدا جدا

 2745 %14 ممتاز

 الجامعات الرسمةنوع القبول فً 

 9389 %70 عادي

13446 

 4057 %30 ،...مواز  

      ٘ ٘ افدربامج   ف د ٜ ر املسدتْٚ املتْ دط ّ كد و     - بلؼ ع د افطلبد٘ افددًٓ  كد مْا تمتحد ٌ افهءد ٛٗ ادت م ٔد ( ط فبد و  08291) األن دمئد

   ٘ ( 01028ىدد  )%(، بٔيند  بلددؼ عد د اإل  42( بيسدب٘ مْٝٓدد٘ ) 8010بلددؼ عد د افدددنْ )  إذّارت صد٘،   ّط فبد٘ مدً مجٔددا ادت م د ر اف  ٔدد

%( ّعدددد د افطلبدددد٘ يف ادت م دددد ر   29( بيسددددب٘ مْٝٓدددد٘ ) 00442%(، ّندددد ٌ عدددد د افطلبدددد٘ يف ادت م دددد ر اف  ٔدددد٘ )    20بيسددددب٘ مْٝٓدددد٘ ) 

%( جٔ  جد او،  61%( جٔ ، ّ )06%( مكبْل، ّ )04%(، ّن ٌ  ْعٓ َه  سب  ٝ ر امل  ل افواننٕ )06( بيسب٘ مْٝٓ٘ )2604ارت ص٘)

%( ّعدد د افطلبدد٘ 21( بيسددب٘ مْٝٓدد٘ )8098، ّندد ٌ عدد د افطلبدد٘ املكبددْفن يف افربىدد مج اف دد دٖ يف ادت م دد ر اف  ٔدد٘) ممتدد ع (04%ّ)

 .  %(01( بيسب٘ مْٝٓ٘ )4122ّغريٍ  ) ْاع املكبْفن يف افربى مج امل

ّافد    دْد    افتخصص ر ع ٜ رادت م ٔ٘ املستْٚ املتْ ط   سب ن  ع ٜل٘ مً ّمل   ٘ افء ّم  يف اختب   افهء ٛٗ 

 كد  مت  سد و     (، ىْع افكبْل يف ادت م  ر اف  ٔ٘)افيْع اتجتن عٕ، ىْع ادت م ٘، امل  ل افواننٕإىل املتػريار 

ٛع علدٙ افيتد ٜج      املستْٚ ع ٜ رفه  ع ٜل٘ مً   ك ٌف  ج٘ اإل افصحٔح٘ فإلج ب راملتْ ط ر اذتس بٔ٘  املتْ دط بيد 

مت حتلٔد     كد   " ّبَددا إ ك ٌٖ د ج٘ ّصْل افط فب إىل د ج٘ أ" املتْ  ٗ ّمك  ىتَ  ما د ج٘ افكطا أّ ع م٘ افكطا 

 (ألجندْف )مت ا ب ع ط ٓكد٘   إذفلنك  ى٘ ما د ج٘ افكطا احمل دٗ   ك ٌ س و ىسب اإلّ ادت م ٔ٘  ىت ٜج اختب   افهء ٛٗ

أٌ  ٖاتختبدد   )اتختٔدد   مددً مت دد د( أ   كدد ارندد   كدد ٗ  مددً  عددً٘ فإلج بدد٘ املتّْق ددو اف  جدد٘   سددافدد   كددْو علددٙ 

ٛع احملهه حي د افيسب املْٝٓ٘ فإلج ب٘ عً ن   ك ٗ  ّ هٌْ زتنْع  افيسب املْٝٓ٘ ٍٕ د ج٘ افكطا. ّب    س بَ  بي 

 سدب  اف ٜٔسدٔ٘   ل د ٜ ر فافتحكدل   مت إج اٛ املك  ىد ر علدٙ ىسدب    %(. 45ّعلٙ ذفو ن ىت د ج٘ أّ ع م٘ افكطا )

 :ٓأ ٕ ن  متػري نن 
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 :انعائالثانرئَسَت نكم عائهت من  قتاا ننسب اإلاملستوى املتوسط  -اجلامعَتنتائج اختبار انكفاءة  .1

 

عائالت التخصصات إتقانالصحٌحة لدرجة  لإلجابات( المتوسط الحسابً للمتوسطات الحسابٌة 2جدول رقم )  
المتوسطفً امتحان المستوى   

 كفاٌات التعلم الخاصة بعائالت تخصصات
 لإلجاباتالمتوسط الحسابً 
 الصحٌحة

مقارنة مع درجة القطع  تقاندرجة اإل
45% 

 متقن 45.27 الصحافة واإلعالم

 متقن 55.39 العلوم االجتماعٌة

 متقن 45.25 الفنون البصرٌة والسمعٌة

 متقن 62.17 الطبٌة والصحٌة

 غٌر متقن 33.22 وتكنولوجٌا المعلوماتالحاسوب 

 غٌر متقن 40.48 العلوم اإلدارٌة واألعمال/عربً

 غٌر متقن 40.80 إنجلٌزيالعلوم اإلدارٌة واألعمال/

 متقن 54.23 اآلداب

 غٌر متقن 39.31 العلوم الزراعٌة

 متقن 50.76 برامج الحقوق

 متقن 69.23 علوم الشرٌعة

 غٌر متقن 33.57 األساسٌةالعلوم الطبٌعٌة 

 غٌر متقن 40.38 برنامج الرٌاضة

 متقن 47.04 برنامج التربٌة

 غٌر متقن 35.37 برنامح الهندسة

 غٌر متقن 37.40 اآلثاربرنامج 

 غٌر متقن 35.90 برنامج اللغات

 غٌر متقن 36.12 برنامج الحماٌة المدنٌة

 45.00% عالمة القطع

افيت ج ر ّافهء ٓ ر ّاملَ  ار يف امتح ٌ افهء ٛٗ  إ ك ٌافصحٔح٘ ف  ج٘  فإلج ب ر( أٌ املتْ ط ر اذتس بٔ٘ 6ٓتبن مً ادت ّل  قه )

%( يف ع ٜ ر ختصص ر )اذت  ْبٔ٘ ّ هيْفْجٔ  45أّ ع م٘ افكطا ٍّٕ  )  ك ٌادت م ٔ٘ فلنستْٚ املتْ ط ن ىت أق  مً    اإل

 ا ث  ، اف لْو افم اعٔ٘، اف لْو افطبٔ ٔ٘ األ   ٔ٘، ب ى مج اف ٓ ض٘، ب ى مح ا،ي  ٘، ب ى مج /ع بٕاف لْو اإلدا ٓ٘ ّاألعن لامل لْم ر، 

افصح  ٘ ّاإلع و، ) ختصص ر %( يف ع ٜ ر42 ٔن  ن ىت أنرب مً ع م٘ افكطا )  ،(، ب ى مج افلػ ر، ب ى مج اذتن ٓ٘ امل ىٔ٘

، علن و بأٌ (، ب ى مج اذتكْم، علْو افر ٓ ٘، ب ى مج افوبٔ٘  ّافصحٔ٘، ا داو ّافسن ٔ٘، افطبٔ٘ اف لْو اتجتن عٔ٘، افءيٌْ افبص ٓ٘

 %( يف ع ٜل٘ ختصص ر افر ٓ ٘.28.60ن ىت ) إ ك ٌأعلٙ ىسب٘ 
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 عائالثانرئَسَت نكم عائهت من  قتاا ننسب اإلانصحَحت  نإلجاباثنهمتوسطاث احلسابَت اجلامعَت نتائج اختبار انكفاءة  .2

 . (تخاص اجلامعت)رمسَت،حسب متغري نوع تخصصاث اجلامعَت ان

 

 المستوى المتوسط فً ضوء متغٌر نوع الجامعة -لنتائج اختبار الكفاءة الجامعٌة   tاختبار  (: نتائج 3جدول رقم )

كفاٌات التعلم الخاصة بعائالت 
 تخصصات

 نوع الجامعة
 tقٌمة 

داللتها 
 اإلحصائٌة

 خاصة رسمٌة

 0.95 0.61 45.71 45.28 واإلعالم الصحافة

 *0.00 6.06 62.20 55.12 العلوم االجتماعٌة

 *0.00 5.85 47.77 42.87 والسمعٌة الفنون البصرٌة

 *0.00 6.50 56.73 64.94 الطبٌة والصحٌة

 0.91 0.12 33.05 33.23 الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات

 0.29 1.08 41.39 39.41 العلوم اإلدارٌة واألعمال/عربً

 *0.00 5.85 44.84 38.84 إنجلٌزيالعلوم اإلدارٌة واألعمال/

 0.62 0.51 57.59 53.32 اآلداب

 *0.00 7.11 31.28 42.34 العلوم الزراعٌة

 0.83 0.21 50.05 51.94 برامج الحقوق

 *0.02 2.44 68.23 74.61 علوم الشرٌعة

 0.76 0.32 33.02 33.67 العلوم الطبٌعٌة األساسٌة

 ____ ____ ____ 40.45 برنامج الرٌاضة

 0.32 1.10 48.90 46.41 برنامج التربٌة

 0.28 1.11 36.57 34.24 برنامح الهندسة

 *0.00 5.70 37.35 42.22 اآلثاربرنامج 

 0.31 1.18 36.20 35.66 برنامج اللغات

 ____ ____ ____ 36.12 برنامج الحماٌة المدنٌة

 .(α  =.0.5عي  مستْٚ اف تف٘ )  إ ص ٜٔ٘*ذار دتف٘ 

ٌ  افصحٔح٘ ف  ج٘ فإلج ب راملتْ ط ر اذتس بٔ٘ ( ّجْد   ّم ذار دتف٘ إ ص ٜٔ٘ يف 0ٓتبن مً ادت ّل  قه )  افيت جد ر ّافهء ٓد ر ّاملَد  ار    إ كد 

٘ ارت صد٘ ب اف ٜٔسدٔ٘   العلوووم  ،إنجلٌزيالعلووم اإلدارٌوة واألعموال/ ،الطبٌوة والصوحٌة، والسومعٌة الفنوون البصورٌة، العلووم االجتماعٌوة   ٜلد

علدٙ    tن ٌ مسدتْٚ اف تفد٘ اإل صد ٜٔ٘ تختبد        إذخت ف يف ىْع ادت م ٘ )  ٕ، خ ص(   مٚ إىل ات اآلثاربرنامج ، علوم الشرٌعة ، الزراعٌة

(، ّن ىدددت افءددد ّم فصددد   ادت م ددد ر اذتهْمٔددد٘ يف   α  =0000 ,α  =0000 ,α  =0000 ,α =0000 ,α  =0000, α  =0000 ,α  =000افو ٔدددب  )

الفنوون ، العلووم االجتماعٌوة) عد ٜ ر (، ّفص   ادت م  ر ارت صد٘ يف  اآلثار، علوم الشرٌعة، برنامج العلوم الزراعٌة، الطبٌة والصحٌة)ع ٜ ر

     ْٓج   َٔ    ّم ذار دتف٘ إ ص ٜٔ٘   مٚ إىل اإلخت ف يف ىْع ادت م ٘)  ٕ، خ ص(. اف  ٜ ربكٔ٘  أم ( ، والسمعٌة البصرٌة
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 عائالثانرئَسَت نكم عائهت من  قتاا اإل انصحَحت نذرجت نإلجاباثهمتوسطاث احلسابَت ن اجلامعَت نتائج اختبار انكفاءة .3

 (.أنثي)ركر، االجتماعٌنوع انحسب متغري  تخصصاث اجلامعَتان

 المستوى المتوسط فً ضوء متغٌر النوع االجتماعً -لنتائج اختبار الكفاءة الجامعٌة   t(: نتائج اختبار 4رقم )جدول 

 كفاٌات التعلم الخاصة بعائالت تخصصات
 النوع االجتماعً

 داللتها اإلحصائٌة tقٌمة 
 أناث ذكور

 0.85 0.19 45.88 44.56 الصحافة واإلعالم

 0.97 0.35 56.83 52.53 العلوم االجتماعٌة

 0.32 1.18 44.96 45.60 الفنون البصرٌة والسمعٌة

 0.80 0.26 60.28 63.67 الطبٌة والصحٌة

 0.29 1.10 32.43 33.77 الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات

 0.85 0.19 40.27 40.64 العلوم اإلدارٌة واألعمال/عربً

 0.30 1.11 40.12 41.49 إنجلٌزيالعلوم اإلدارٌة واألعمال/

 0.48 0.72 56.81 50.46 اآلداب

 0.26 1.32 42.44 44.76 العلوم الزراعٌة

 0.72 0.37 51.17 49.64 برامج الحقوق

 0.13 1.54 68.59 70.17 علوم الشرٌعة

 0.93 0.10 33.62 33.44 العلوم الطبٌعٌة األساسٌة

 0.18 2.23 42.03 39.55 برنامج الرٌاضة

 *0.00 10.03 48.43 40.8 التربٌةبرنامج 

 0.5 0.68 36.32 34.92 برنامح الهندسة

 *0.04 4.00 39.04 35.75 اآلثاربرنامج 

 0.33 1.15 35.66 36.95 برنامج اللغات

 ____ ____ ____ 36.12 برنامج الحماٌة المدنٌة

 .(α  =.0.5عي  مستْٚ اف تف٘ )  إ ص ٜٔ٘*ذار دتف٘ 

 

٘  فإلج بدد راملتْ ددط ر اذتسدد بٔ٘  ( ّجددْد  دد ّم ذار دتفدد٘ إ صدد ٜٔ٘ يف    4 قدده )ٓتددبن مددً ادتدد ّل    افيت جدد ر  إ كدد ٌ افصددحٔح٘ ف  جدد

ٙ   مٚ إىل اإلخت ف يف افيْع اتجتن عٕ )ذند ،   اآلثاربرنامج ّع ٜل٘ ،  برنامج التربٌة  ٜل٘ ارت ص٘ باف ٜٔسٔ٘  ّافهء ٓ ر ّاملَ  ار ( أىثد

  ددْد فصدد    اف دد ٜ ر(، ّن ىددت افءدد ّم  يف ٍدددِ α = 00.0,  α = 40.0علددٙ افو ٔددب) tندد ٌ مسددتْٚ اف تفدد٘ اإل صدد ٜٔ٘ تختبدد    إذ

 (.أىثٙ   ْٓج  ،    ّم ذار دتف٘ إ ص ٜٔ٘   مٚ إىل اإلخت ف يف  افيْع اتجتن عٕ )ذن ،  اف  ٜ ربكٔ٘  أم زتنْع ر اتى  ، 
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 عائالثانرئَسَت نكم عائهت من  قتاا اإل انصحَحت نذرجت نإلجاباثمتوسطاث احلسابَت نه اجلامعَت انكفاءةنتائج اختبار  .4

 .)مابول، جَذ، جَذ جذاً، ممتاز(حسب متغري املعذل انتراكمٌ تخصصاث اجلامعَتان

 املتوسط يف ضوء متغري املعذل انتراكمٌاملستوى  -( ننتائج اختبار انكفاءة اجلامعَتF: نتائج اختبار حتهَم انتباٍن )(5جذول رقم )

كفاٌات التعلم الخاصة بعائالت 
 تتخصصا

 المعدل التراكمً
 F  قٌمة

 
داللتها 
 اإلحصائٌة

 ممتاز جٌد جدا   جٌد مقبول

 0.17 1.73 54.17 47.36 44.66 38.07 الصحافة واإلعالم

 0.41 1.00 59.47 58.83 52.01 53.79 العلوم االجتماعٌة

 0000* 07099 94000 90074 99040 90004 الفنون البصرٌة والسمعٌة

 0074 0040 68.47 66.20 63.26 53.50 الطبٌة والصحٌة

 0.00* 10.35 42.88 33.78 34.34 31.29 الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات

 0.05* 2.73 44.21 41.77 41.34 38.03 /عربًالعلوم اإلدارٌة واألعمال

 0.00* 4.60 48.35 45.18 41.64 36.34 إنجلٌزي/اإلدارٌة واألعمالالعلوم 

 0.45 0.78 59.32 56.47 54.98 48.09 اآلداب

 0000* 4040 99070 99004 07044 00040 العلوم الزراعٌة

 0.63 0.58 56.15 52.68 53.01 45.19 برامج الحقوق

 0.00* 757. 75.48 72.27 67.64 063.1 علوم الشرٌعة

 0004 0007 36.60 32.31 34.62 32.34 العلوم الطبٌعٌة األساسٌة

 0000* 9000 94040 04.00 90047 07079 برنامج الرٌاضة

 0000* 9044 40044 90004 97000 94044 برنامج التربٌة

 0.09 2.31 38.9 35.54 35.57 33.78 برنامح الهندسة

 0004 0000 90000 04049 00040 07004 اآلثاربرنامج 

 0047 0004 04049 04009 09074 00044 برنامج اللغات

 
 .(α  =.0.5عي  مستْٚ اف تف٘ )  إ ص ٜٔ٘*ذار دتف٘ 

٘  فإلج بدد راملتْ ددط ر اذتسدد بٔ٘  يف  إ صدد ٜٔ٘( ّجددْد  دد ّم ذار دتفدد٘   5ٓتددبن مددً ادتدد ّل  قدده )    افيت جدد ر  إ كدد ٌ افصددحٔح٘ ف  جدد

العلووم اإلدارٌوة ، وتكنولوجٌا المعلوموات الحاسوب، الفنون البصرٌة والسمعٌة)ٍّٕ  اف  ٜ ر ب ضارت ص٘ باف ٜٔسٔ٘  ّافهء ٓ ر ّاملَ  ار

يف امل د ل افوانندٕ )مكبدْل، جٔد ،      اإلخدت ف  إىل  دمٚ   (، برنوامج التربٌوة، برنامج الرٌاضوة، علوم الشرٌعة، العلوم الزراعٌة، واألعمال

 .(α  =50.0اق  مً ) ّأٓس ّٖ    Fتختب    اإل ص ٜٔ٘ن ٌ مستْٚ اف تف٘  إذجٔ ج ا، ممت ع( 
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 عائالثانرئَسَت نكم عائهت من  قتاا اإل انصحَحت نذرجت نإلجاباثهمتوسطاث احلسابَت ن اجلامعَت نتائج اختبار انكفاءة .5

 (.،....موازٍ ،عادً) نوع انابول يف اجلامعاث انرمسَتحسب متغري  تخصصاث اجلامعَتان

 املستوى املتوسط -ننتائج اختبار انكفاءة اجلامعَت  t(: نتائج اختبار 6جذول رقم )

 نوع انابول يف اجلامعاث انرمسَتيف ضوء متغري 

 كفاٌات التعلم الخاصة بعائالت تخصصات

القبول فً النوع 
 tقٌمة  الجامعات الرسمٌة

داللتها 
 اإلحصائٌة

 ،...مواز   عادي

 0.91 0.11 45.08 45.87 الصحافة واإلعالم

 0.90 0.12 59.64 60.25 العلوم االجتماعٌة

 0004 0040 90094 90049 الفنون البصرٌة والسمعٌة

 0004 0044 62.82 66.48 الطبٌة والصحٌة

 0.17 1.49 32.77 35.70 وتكنولوجٌا المعلومات الحاسوب

 0.76 0.31 34.35 35.67 /عربًالعلوم اإلدارٌة واألعمال

 0.11 3.50 42.17 40.65 إنجلٌزي/اإلدارٌة واألعمالالعلوم 

 0.96 0.04 52.78 53.16 اآلداب

 4004 0040 90099 99004 العلوم الزراعٌة

 0.81 0.24 50.75 53.21 برامج الحقوق

 0.08 1.77 68.22 68.61 علوم الشرٌعة

 0000 4040 33.18 37.14 العلوم الطبٌعٌة األساسٌة

 0004 4000 04044 90044 برنامج الرٌاضة

 0044 0044 99047 97040 برنامج التربٌة

 0.76 0.31 35.29 35.93 برنامح الهندسة

 4004 0040 00004 04094 اآلثاربرنامج 

 0000* 9004 09079 04070 برنامج اللغات

 ____ ____ ____ 07040 برنامج الحماٌة المدنٌة

 
 .(α  =.0.5عي  مستْٚ اف تف٘ )  إ ص ٜٔ٘*ذار دتف٘ 

اف ٜٔسددٔ٘  افيت جدد ر ّافهء ٓدد ر ّاملَدد  ار إ كدد ٌ افصددحٔح٘ ف  جدد٘ فإلج بدد راملتْ ددط ر اذتسدد بٔ٘ ( ّجددْد  دد ّم ذار دتفدد٘ إ صدد ٜٔ٘ يف  2ٓتددبن مددً ادتدد ّل  قدده )

t (α =0.00 ،)  ن ٌ مستْٚ اف تفد٘ اإل صد ٜٔ٘ تختبد      إذ...( مْاع   مٚ إىل اإلخت ف يف ىْع افكبْل يف ادت م  ر اف  ٔ٘ )ع دٖ،  برنامج اللغات  ٜل٘ ارت ص٘ ب

لكبددْل يف ىددْع افْجدد  ،دد   دد ّم ذار دتفدد٘ إ صدد ٜٔ٘   ددمٚ إىل اإلخددت ف يف     دد   اف دد ٜ ربكٔدد٘  أمدد ،   دد دٖافكبددْل افّن ىددت افءدد ّم  يف ٍدددِ اف  ٜلدد٘   ددْد فصدد    

 .ادت م  ر اف  ٔ٘
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 دورات مخسمقارىة ىتائج امتحاٌ الكفاءة اجلامعية لعائالت املستوى املتوسط امُليعقد يف آخز 
 عدددد ٜ رضددددنً  ّىت جدددد ر افددددت له ّاملَدددد  ار افهء ٓدددد ر  إ كدددد ٌافصددددحٔح٘ فيسددددب  فإلج بدددد رن ىددددت املتْ ددددط ر اذتسدددد بٔ٘  

دّ ار  نندد  ٓوَدد  يف ادتدد ّل  قدده  مخدد يف آخدد   تْ ددطيف املسددتْٚ املادت م ٔدد٘ افدد  قٔسددت ب متحدد ٌ افهءدد ٛٗ افتخصصدد ر 

   بك  َ . علٙافصحٔح٘ فه  دّ ٗ  فإلج ب ر(، ّى  ظ بره  ع و  مآ  املتْ ط ر اذتس بٔ٘ 2)

التخصصات يف امتحاٌ املستوى املتوسط بني الفصل الدراسي الثاىي  عائالت تقاٌ(  مقارىة ىتائج  املتوسطات احلسابية لالجبات الصحيحة إل7جدول رقه)
وىتائج  3005/3006وىتائج العاو اجلامعي  3004/3005والثاىي مً العاو اجلامعي   األولوالفصل الدراسي  3002/3004مً العاو اجلامعي 

 3007-3006 األولالفصل الدراسي 

 

 التخصصات عائالت

املتوسطات احلسابية 
الصحيحة  لإلجابات

للفصل الدراسي الثاىي 
3102/3102 

املتوسطات احلسابية 
الصحيحة  لإلجابات

 األولللفصل الدراسي 
3102/3102 

املتوسطات احلسابية 
الصحيحة  لإلجابات

 األولللفصل الدراسي 
3102/3102 

املتوسطات احلسابية 
الصحيحة  لإلجابات

للعاو اجلامعي 
3102/3106 

املتوسطات احلسابية 
الصحيحة  لإلجابات

 األولللفصل الدراسي 
3106/3102 

 %45.27 %45.00 %43.92 %46.73 45% افصح  ٘ ّاإلع و

 %55.39 %51.36 50.92% %53.14 %53 اتجتن عٔ٘اف لْو 

 %94004 %46.36 %45.65 %45.73 34% افءيٌْ افبص ّٓ٘افسن ٔ٘

 %62.17 %52.74 %50.55 %47.42 % 53 افطبٔ٘ ّافصحٔ٘

اذت  ْبٔ٘ ّ هيْفْجٔ  

 امل لْم ر
%36 39.24% 37.03% 36.76% 33.22% 

 %40.48 %38.88 %36.97 %39.62 % 31 اف لْو اإلدا ٓ٘ ّاألعن ل

 %49000 %49.05 %54.30 %56.19 57% ا داو

 %39.31 %40.30 %36.88 %36.35 41% اف لْو افم اعٔ٘

 %50.76 %49.98 %46.22 %54.10 % 54 ب ى مج اذتكْم

 %69.23 %68.00 %67.29 %71.43 71% علْو افر ٓ ٘

 %33.57 %32.75 %31.99 %33.15 %32 اف لْو افطبٔ ٔ٘ األ   ٔ٘

 %40.38 %38.33 %41.43 %41.08 ـــــــــــــ ب ى مج اف ٓ ض٘

 %90009 %47.26 %53.97 %45.00 ـــــــــــــ ب ى مج افوبٔ٘

 %35.37 %36.28 %32.63 %33.85 ـــــــــــــ ب ى مح ا،ي  ٘

 %00090 %35.84 ــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ا ث  ب ى مج 

 %35.90 %35.58 ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ افلػ رب ى مج 

 07040% %29.92 ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ب ى مج اذتن ٓ٘ امل ىٔ٘

 %45.00 %45.00 %45.00 45.00% %45.00 )د ج٘ افكطا(


