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 4102/ 4102امتحاى الكفاءة اجلامعية املستوى العام  للفصل االول مو العام اجلامعي 

 مقدمة:

علٙ جْدٗ خمرجات مؤسسات التعلٔه العالٕ األردىٔ٘  َٓدف امتحاٌ الهفاٛٗ اجلامعٔ٘ بصْرتُ اجلدٓدٗ للْقْف

ٓسسااعد الكااٜنل علاٙ رساه ا  ا         ّخمرجات براجمَا، ّالْقْف علٙ جْاىب الكْٗ ّجْاىب الضعف فَٔا، مماا 

ّالسٔاسات بالتعاٌّ مع ٍٔٝ٘ اعتنااد مؤسساات التعلأه العاالٕ ا معاجلا٘ جْاىاب الضاعف ّتعنٓان جْاىاب الكاْٗ           

امتحااااٌ الهفااااٛٗ اجلامعٔاا٘  ل اأهاااه علاااٙ  داٛ ال الاااب  ّ ميحااُ هاااَادٗ تْ ااال  داِٛ ا ٍااا ا   فَٔااا،  ال ي َٓااادف  

ًٛ علٙ  داٛ طلبتَا ا ايمتحاٌ.   ايمتحاٌ، ّي َٓدف  ل تصئف اجلامعات ّبراجمَا بيا

 نثر مً نْىُ اختبارًا  (Competency- Based Test)حٔث اٌ ايمتحاٌ مبين علٙ  ساس قٔاس الهفآات 

ٓكأ  معاارف ّحكااٜل ّىعرٓاات ل تعلنَاا ماً قباب ال الاب، ّاختا  بَاا،            (Achievement Test)حتصألًٔا  

 ّل التأند مً مدٚ حتككَا.

 : الهفآات ّىتاجات التعله العام٘ ملؤسسات التعلٔه العالٕ:Level) -(Macroاملستْٚ العاو 

  ٓ تْقااع مااً  ٖ طالااب ٓتداارس مااً مؤسسااات التعلاأه  ٓشاانب املسااتْٚ العاااو كٔااع الهفآااات ّىتاجااات الااتعله الاا  

العالٕ  ٌ ميتلهَا )بغض اليعر عً نلٔتُ(، حتٙ ٓتناهٙ مع مت لباات اأٔااٗ املَئا٘ ّايجتناعٔا٘ ّمت لباات      

سْم العنب، ّايخنراط ا عنلٔ٘ الت ْٓر ّالتعله املستنر مدٚ اأٔااٗ، لكاد  اب ايمتحااٌ الا ٖ عكاد ا ٍا ِ        

( نفآاات عاما٘   01ٗ اختبارٓ٘ مْضْعٔ٘، مً ىاْ  ايختٔاار ماً متعادد، تْععا  علاٙ عشار )       ( فكر52الدّرٗ علٙ )

 )مَارات ّىتاجات( ، ٍّ ِ الهفآات العام٘ ٍٕ:

 .Inquiry & Analysisمَارات البحث ّالتحلٔب  .0

 .Critical & Creative Thinkingمَارات التفهري الياقد ّاإلبداعٕ  .4

 .Written & Oral Communication Skillsمَارات التْاصب املهتْب ّالشفْٖ  .3

 .Information Literacyمَارات الثكاف٘ املعلْماتٔ٘  .2

 .Team Work & Problem Solving Skillsمَارات حب املشهالت ّالعنب ضنً جمنْعات   .2

 املعرف٘ باأكْم املدىٔ٘ ّايخنراط باجملتنع احمللٕ ّاإلقلٔنٕ لبٔٝ٘ التدصص  .6

Civil Knowledge & Engagement- Local and Global. 

 .Ethical Reasoning & Actionاملعرف٘ بالكْاعد األخالقٔ٘ ّما ٓتْافل معَا مً  فعال  .5

 مَارات التفهري الرٓاضٕ. .8

 مَارات التفهري اللفعٕ. .9

 .مَارات التفهري املي كٕ .01
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 4102/ 4102نتائج امتحاى الكفاءة اجلامعية للفصل األول مو العام اجلامعي 

 مااااا باااال  ( ا الفاااا ٗ  4102/4102تحاااااٌ الهفاااااٛٗ اجلامعٔاااا٘ ا الفصااااب ايّل مااااً العاااااو اجلااااامعٕ )   عكااااد ام

، َّٓدف ايمتحاٌ بصْرتُ اجلدٓدٗ  ل الْقْف علٙ جاْدٗ خمرجاات مؤسساات التعلأه     4102\ 00\ 46-  42

ّ املتْقااع جاارجَه   ا اصااّ٘ الرمسٔاا٘العااالٕ األردىٔاا٘ ّخمرجااات براجمَااا، ّقااد بلاا  عاادد ال لباا٘ ا اجلامعااات   

، حٔااث ل الااناو كٔااع   (41204)مااا جمنْعااُ   4102/ 4102علااٙ الفصااب الدراساإ ايّل مااً العاااو اجلااامعٕ     

ال لباا٘ املتْقااع جاارجَه بالتكاادو يمتحاااٌ الهفاااٛٗ اجلامعٔاا٘ ىعاارًا لصاادّر قاارار مااً جملاا  التعلاأه العااالٕ            

تْقاع جارجَه بتعتباارِ هارط جارس،  ّل اساتثياٛ       ٓكتضٕ النامٔ٘ امتحااٌ الهفااٛٗ اجلامعٔا٘ جلنٔاع ال لبا٘ امل     

( طالاب  09215(، ّبلا  عادد الا ًٓ تكادمْا لالمتحااٌ)     %61(  ّ )4ال لب٘ ال ًٓ تكب معديتَه ال اننٔ٘ عً )

(. مْععل علٙ ماتغريات الياْ  ايجتنااعٕ، ّاملعادل ال اننإ، ّىاْ  اجلامعا٘، ّاللاو نناا          %92ّطالب٘ بيسب٘ )

 (.0ٍْ مبل ا اجلدّل)

 

 ( انُست ادلئىَخ ورىصَغ اػذاد انطهجخ انزٍَ رقذيىا اليزحبٌ انكفبءح اجلبيؼُخ وفق ادلزغرياد 0عذول سقى )

 )انُىع االعزًبػٍ، َىع اجلبيؼخ، فئخ ادلؼذل انزشاكًٍ(.

 انًزًىع انؼذد انُست انًئىَخ تصُُف انًتغُشاد انًتغُشاد

 انُىع االرتًبػٍ
 8372 43% ركش

 
19407 

 

 11035 57% اَخً

 َىع انزبيؼخ
 13923 72% سسًُخ

 5484 28% خبصخ

 انًؼذل انتشاكًٍ

 7318 37% يمجىل

 6990 36% رُذ

 4020 21% رُذا رذا

 1079 6% يًتبص

ل حسب متغري ٓ٘ ّ عداد ال لب٘ ال ًٓ تكدمْا يمتحاٌ الهفاٛٗ اجلامعٔ٘ ) املستْٚ العاو ( مْععْٝ( اليسب٘ امل0ٓبل اجلدّل رقه )

( ّمااتغري فٝاا٘ املعاادل ال انناإ ) مكبااْل، جٔااد، جٔااد جاادا،    خاصاا٘، رمسٔاا٘اليااْ  ايجتناااعٕ )الناار، اىثااٙ( ّمااتغري ىااْ  اجلامعاا٘ )   

٘ ،ّنا لو األمار باليساب٘ للعامعاات     %(25)ممتاع(، حٔث ههل  األىاا  الغالبٔا٘ الععناٙ ماً املتكادمل لالمتحااٌ بيساب٘          الرمسٔا

  ُ ماً املتكادمل لالمتحااٌ، اماا عياد اأادٓث عاً ماتغري املعادل ال اننإ فكاد ناىا  ىساب٘ اأضاْر               ( % 54 ) فكد ههل  ماا ىسابت

٘ (%35)لل لباا٘ مرتباا٘ تياعلٔااًا مااً  علااٙ قٔناا٘ لفٝاا٘ املكبااْل بيسااب٘     ، ّبلاا  العاادد الهلاإ للنتكاادمل  ( %6 ) ،ّ قلااَا فٝاا٘ املنتاااع  بيسااب

 (  تْضح بشهب مفصب ٍ ِ اليسب. 3( ، )4( ،)0٘ )%(، ّاألههال البٔاى95ٔ( بيسب٘ )19407لالمتحاٌ )
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 ( : انُست انًئىَخ نهطهجخ انزٍَ تمذيى إليتحبٌ انكفبءح انزبيؼُخ وفمب نًتغُش انُىع اإلرتًبػ1ٍانشكم )

 َىع انزبيؼخطهجخ انزٍَ تمذيى إليتحبٌ انكفبءح انزبيؼُخ وفمب نًتغُش ( : انُست انًئىَخ نه2انشكم )

 فئخ انًؼذل انتشاكًٍ( : انُست انًئىَخ نهطهجخ انزٍَ تمذيى إليتحبٌ انكفبءح انزبيؼُخ وفمب نًتغُش 3انشكم )
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ٔنا ٓلٕ عرض اليتاٜج ا جن ًٓ األّل ٓتياّل ملدص ىتاٜج امتحاٌ الهفاٛٗ اجلامعٔ٘ للفصب األّل مً العاو ف

 و.، ّالثاىٕ ٓتياّل حتلٔب ىتاٜج اختبار الهفاٛٗ اجلامعٔ٘ املستْٚ العا4102/ 4102اجلامعٕ 

 ثبدلسنزىي انؼنبو   اخلبصنخ اجلضء األول : ادلؤششاد األونُخ نهزحقق ينٍ َزبعنبد اننزؼهى وانكفبَنبد     

 .يت اَزهذ إنُهب َزبئظ هزِ انذوسحوان

معرف٘ الفرّم ليسب  تكاٌ اليتاجات ّالهفآات ّاملَارات الهلٔ٘ ا اختباار الهفااٛٗ اجلامعٔا٘ ّالا  تعاْد ال        ًّي:

 (:4٘  فكد ل  جراٛ املكارىات ا املستْٚ العاو حسب نب متغري ننا ا اجلدّل )املتغريات الدميْغرافٔ

 نهًسزىي انؼبو الخزجبس انكفبءح اجلبيؼُخإرقبٌ انُزبعبد وانكفبَبد وادلهبساد انكهُخ  (:يقبسَخ َست 2عذول سقى )

 ع اجلبيؼخ، فئخ ادلؼذل انزشاكًٍ(وفقبً نن)انُىع االعزًبػٍ ، َى

 انذالنخ اإلحصبئُخ اختجبس كبٌ انُست انًئىَخ ُف انًتغُشادتصُ انًتغُشاد

 انُىع االرتًبػٍ
 44.12% ركش

3.18 0.94 
 44.81% أَخً

 َىع انزبيؼخ
 45% سسًُخ

3.96 0.89 
 44% خبصخ

 انًؼذل انتشاكًٍ

 43% يمجىل

11.41 *0.01 
 45% رُذ

 51% رُذا رذًا

 52% يًتبص

 (α  =1012ٔ٘ عيد مستْٚ الديل٘ ) *الات ديل٘  خصاٜ

( ا ىسااب  تكاااٌ اليتاجااات   α  =1012( عاادو ّجااْد فاارّم الات ديلاا٘  حصااأٜ٘ عيااد مسااتْٚ الديلاا٘ )       4) ٓالحااغ مااً اجلاادّل رقااه   

  اجلامع٘ ّالهفآات ّاملَارات الهلٔ٘ يمتحاٌ الهفاٛٗ اجلامعٔ٘ املستْٚ العاو تعنٚ ملتغري اليْ  ايجتناعٕ )النر، اىثٙ( ّمتغري ىْ

 ( ٘ ٘ ، رمسٔاا ( ا ىسااب  تكااااٌ  α  =1012( ، ا حااال تشااري اليتااااٜج ال ّجااْد فااارّم الات ديلاا٘  حصااأٜ٘ عياااد مسااتْ الديلااا٘  )      خاصاا

       ٕ  اليتاجااااات ّالهفآااااات الهلٔاااا٘ يمتحاااااٌ الهفاااااٛٗ اجلامعٔاااا٘ للنسااااتْٚ العاااااو تعاااانٚ  ل اإلخااااتالف ا مااااتغري املعاااادل ال انناااا

، ممتااع( حٔاث ناىا  الفارّم لصاال ال لبا٘ الّٖ املعاديت ال اننٔا٘ )ممتااع ، جٔاد جادًا( مكارىا٘ ماع              ) مكبْل ، جٔد ، جٔد جادًا   

 . ( تْضح اللو6(، )2(، )2، ّاألههال البٔاىٔ٘ )ال لب٘ ال ًٓ معديتَه ) مكبْل ، جٔد (

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًستىي انؼبو الختجبس انكفبءح انزبيؼُخ وفمًب نًتغُش انُىع االرتًبػٍ(: يمبسَخ َست إتمبٌ انُتبربد وانكفبَبد وانًهبساد انكهُخ نه4) انشكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: يمبسَخ َست إتمبٌ انُتبربد وانكفبَبد وانًهبساد انكهُخ نهًستىي انؼبو الختجبس انكفبءح انزبيؼُخ وفمًب نًتغُش َىع انزبيؼخ5) انشكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 بد وانًهبساد انكهُخ نهًستىي انؼبو الختجبس انكفبءح انزبيؼُخ وفمًب نًتغُش انًؼذل انتشاكًٍ(: يمبسَخ َست إتمبٌ انُتبربد وانكفب6َ) انشكم
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 مبَااااااااارات  ا اصااااااااّ٘ىتاجااااااااات الااااااااتعله العاماااااااا٘  مكارىاااااااا٘ ىسااااااااب التحكاااااااال  ّ اإلتكاااااااااٌ للهفآااااااااات  اىٔااااااااًا:

افل معَا مً  فعال، ّاملعرفا٘  )التفهري الياقد ّاإلبداعٕ، ّالثكاف٘ املعلْماتٔ٘، ّاملعرف٘ بالكْاعد األخالقٔ٘ ّما ٓتْ

باأكْم املدىٔ٘ ّاإلخنراط باجملتنع احمللٕ ّاإلقلٔنٕ لبٔٝ٘ التدصص، ّالبحث ّالتحلٔب، ّاملعاجل٘ الرٓاضأ٘،  

للنساتْٚ العااو بشاهب نلإ      ّالتْاصب الشفْٖ ّاملهتْب، ّحب املشهالت، ّاملعاجل٘ اللفعٔ٘، ّاملعاجل٘ املي كٔا٘(  

 : ) اليْ  ايجتناعٕ، ىْ  اجلامع٘، املعدل ال اننٕ(.ّحسب املتغريات التالٔ٘

 يقبسَخ َست انزحقق أو اإلرقبٌ نكم كفبَخ يٍ كفبَبد ادلسزىي انؼبو ثشكم كهٍ ثغض انُظش ػٍ َىع ادلزغرياد.-0

 ي انؼبو انُزبعبد وانكفبَبد وادلهبساد يف ادلسزىَست ارقبٌ (:  3عذول سقى )

 َسجخ االتمبٌ % انكفبَخ

 43.60% د انتفكُش انُبلذيهبسا

 43.70% حمبفخ يؼهىيبتُخ

 43% لضبَب أخاللُخ

 50.78% انًؼشفخ ثبنحمىق انشخصُخ و انًذَُخ

 48.29% يهبساد انجحج وانتحهُم

 42.57% يهبساد انتفكُش انشَبضٍ

 21.88% يهبساد انتىاصم انشفىٌ وانًكتىة

 47% يهبساد حم انًشكالد

 47.84% يهبساد انتفكُش انهفظٍ

 24.66% يهبساد انتفكُش انًُطمٍ

  45% انُسجخ انؼبيخ

 ( ّجْد فرّم ظاٍرٓ٘ ا ىسب  تكاٌ اليتاجات ّالهفآات ّاملَارات يمتحاٌ الهفاٛٗ اجلامعٔ٘ 3ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

 ّ قب ىسب٘  تكاٌ دىٔ٘"املعرف٘ باأكْم الشدصٔ٘ ّ امللهفآ٘ " (% 21058 ))املستْٚ العاو(، حٔث ناى   علٙ ىسب٘  تكاٌ

 ( . 5، ننا ٍْ مْضح بالشهب )(%22)"بٔينا ناى  ىسب٘ اإلتكاٌ العام٘ مَارات التْاصب الشفْٖ ّاملهتْبلهفآ٘  "  (40088%)

 

 

 

 

 

 

 ( : َست إتمبٌ انُتبربد انكفبَبد وانًهبساد فٍ انًستىي انؼبو7انشكم )
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 كفبَبد ادلسزىي انؼبو وفقبً دلزغري انُىع االعزًبػٍ)ركش، أَضً(.يقبسَخ َست انزحقق أو اإلرقبٌ نكم كفبَخ يٍ  -4

 .نهًسزىي انؼبو وفقبً دلزغري انُىع االعزًبػٍ إرقبٌ انُزبعبد وانكفبَبد وادلهبساد(: َست 4عذول سقى )

 انكفبَخ
 َسجخ اإلتمبٌ %

 أَخً ركش

 43.75% 43.52% يهبساد انتفكُش انُبلذ

 44.73% 42.38% حمبفخ يؼهىيبتُخ

 44.2% 41.42% لضبَب اخاللُخ

 52.81% 48.18% انًؼشفخ ثبنحمىق انشخصُخ و انًذَُخ

 48.43% 48.1% يهبساد انجحج وانتحهُم

 40.45%  45.37% يهبساد انتفكُش انشَبضٍ

 21.06%  22.95% يهبساد انتىاصم انشفىٌ وانًكتىة

 48.39%  45.16% يهبساد حم انًشكالد

 47.94%  46.42% انهفظٍيهبساد انتفكُش 

 23.86%  25.73% يهبساد انتفكُش انًُطمٍ

 ( ّجاااْد فااارّم ظاٍرٓااا٘ ا ىساااب اتكااااٌ اليتاجاااات ّالهفآاااات ّاملَاااارات يمتحااااٌ الهفااااٛٗ اجلامعٔااا٘       2ٓالحاااغ ماااً اجلااادّل رقاااه )  

 ٗ ٘      )املستْٚ العاو( تبعا ملتغري اليْ  ايجتناعٕ، حٔث حكك  اإلىا فٕ بعض املَارات مثب مَاار ، املعرفا٘ بااأكْم الشدصأ٘ ّ املدىٔا

 ( ْٓضح اليسب جلنٔع املَارات بشهب تفصٔلٕ.  8بٔينا حكل ال نْر بيسب٘  علٙ ا مَارات التفهري الرٓاضٕ، ّالشهب )

 

 

 (: َست إتمبٌ انُتبربد وانكفبَبد وانًهبساد نهًستىي انؼبو وفمًب نًتغُش انُىع االرتًبػ8ٍانشكم سلى )
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 (.خبصخ ،سمسُخانزحقق أو اإلرقبٌ نكم كفبَخ يٍ كفبَبد ادلسزىي انؼبو وفقبً دلزغري َىع اجلبيؼخ) يقبسَخ َست -3

 .نهًسزىي انؼبو وفقبً دلزغري اجلبيؼخإرقبٌ انُزبعبد وانكفبَبد وادلهبساد (: َست 2عذول سقى)

 انكفبَخ
 َسجخ االتمبٌ %

 خبصخ سسًُخ

 43.22% 43.8% يهبساد انتفكُش انُبلذ

 43.21% 43.91% بفخ يؼهىيبتُخحم

 42.42% 43.23% لضبَب اخاللُخ

 49.88% 51.14% انًؼشفخ ثبنحمىق انشخصُخ و انًذَُخ

 47.67% 48.54% يهبساد انجحج وانتحهُم

 41.7% 42.92%  يهبساد انتفكُش انشَبضٍ

 21.51% 22.02% يهبساد انتىاصم انشفىٌ وانًكتىة

 46.32% 47.26% يهبساد حم انًشكالد

 46.28% 47.68% يهبساد انتفكُش انهفظٍ

 24.66% 24.66% يهبساد انتفكُش انًُطمٍ

( تكارب نبري ا ىسب  تكااٌ اليتاجاات ّالهفآاات ّاملَاارات يمتحااٌ الهفااٛٗ اجلامعٔا٘ )املساتْٚ العااو(          2ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

 (.  9، ننا ٍْ مْضح بالشهب )لرمسٔ٘اّفكًا ملتغري ىْ  اجلامع٘،ّبأفضلٔ٘ تهاد ي ت نر للعامعات 

 

 

 (: َست إتمبٌ انُتبربد وانكفبَبد وانًهبساد نهًستىي انؼبو وفمًب نًتغُش َىع انزبيؼخ9انشكم سلى )
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4-     ٍ  يقبسَنننخ َسنننت انزحقنننق أو اإلرقنننبٌ نكنننم كفبَنننخ ينننٍ كفبَنننبد ادلسنننزىي انؼنننبو وفقنننبً دلنننزغري ادلؼنننذل انزشاكًننن

 عُذ عذا، ممزبص(. عُذ، )يقجىل،

 نهًسزىي انؼبو وفقبً دلزغري ادلؼذل انزشاكًٍ.إرقبٌ انُزبعبد وانكفبَبد وادلهبساد (: َست 6ول سقى)عذ

 انكفبَخ
 َسجخ اإلتمبٌ %

 يًتبص رُذ رذًا رُذ يمجىل

 49% 46% 44% 41% يهبساد انتفكُش انُبلذ

 51% 47% 44% 41% حمبفخ يؼهىيبتُخ

 49% 47% 43% 40% لضبَب اخاللُخ

 60% 56% 51% 46% ثبنحمىق انشخصُخ و انًذَُخ انًؼشفخ

 55% 52% 48% 54% يهبساد انجحج وانتحهُم

 49% 46% 43% 40% يهبساد انتفكُش انشَبضٍ

 19% 20% 21% 23% يهبساد انتىاصم انشفىٌ وانًكتىة

 54% 52% 47% 43% يهبساد حم انًشكالد

 55% 51% 48% 44% يهبساد انتفكُش انهفظٍ

 23% 24% 24% 26% فكُش انًُطمٍيهبساد انت

 ( ّجْد فرّم ظاٍرٓ٘ ا ىسب اتكاٌ اليتاجات ّالهفآات ّاملَارات يمتحاٌ الهفاٛٗ اجلامع6٘ٔٓالحغ مً اجلدّل رقه )

 ىٔ٘"املعرف٘ باأكْم الشدصٔ٘ ّ املدلهفآ٘ " (%  61 ))املستْٚ العاو( ّفكًا ملتغري املعدل ال اننٕ، حٔث ناى   علٙ ىسب٘ اتكاٌ 

لفٝ٘ املكبْل، ّلهً ٓالحغ  ىُ ا اإلكال ناى  اليسب طبٔعٔ٘ إلتكاٌ   (%26)عيد فٝ٘ املنتاع، ّ قب ىسب٘  تكاٌ ليف  الهفآ٘ 

الهفآات حسب ىف  ال تٔب لفٝات املعدل باستثياٛ مَارات التْاصب الشفْٖ ّاملهتْب ّمَارات التفهري املي كٕ فكد حكك  فٝ٘ 

 (.  01تكاٌ بٔينا حكك  فٝ٘ املكبْل  علٙ ىسب٘، ننا ٍْ مْضح بالشهب )املنتاع  قب ىسب٘  

 

 (: َست إتمبٌ انُتبربد وانكفبَبد وانًهبساد نهًستىي انؼبو وفمًب نًتغُش انًؼذل انتشاك10ًٍانشكم سلى )
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٘ لهب مً  مبَارات الفرعٔ ا اصّ٘ىتاجات التعله العام٘  مكارى٘ ىسب التحكل  ّ ايتكاٌ للهفآات  الثًا:

)التفهري الياقد ّاإلبداعٕ، ّالثكاف٘ املعلْماتٔ٘، ّاملعرف٘ بالكْاعد األخالقٔ٘ ّما ٓتْافل معَا مً  فعال، ّاملعرف٘ 

باأكْم املدىٔ٘ ّايخنراط باجملتنع احمللٕ ّاإلقلٔنٕ لبٔٝ٘ التدصص، ّالبحث ّالتحلٔب، ّاملعاجل٘ الرٓاضٔ٘، 

للنستْٚ العاو بشهب نلٕ ّحسب املتغريات التالٔ٘: ) اليْ  ايجتناعٕ، ىْ   ( ّحب املشهالت، ّاملعاجل٘ اللفعٔ٘

ّالتْاصب الشفْٖ ّاملهتْب ّاملعاجل٘ املي كٔ٘ ي حيتْٓاٌ علٙ اجلامع٘، املعدل ال اننٕ(، علنًا  ٌ نفآ  

 .مَارات فرعٔ٘ ل لو سيهتفٕ مبا ل مياقشتُ عيَنا ا البيد الثاىٕ 

مبهبساد )االسزُجبط، االسزُزبط، االفزشاضبد،  اخلبصخأو اإلرقبٌ نكفبَخ انزفكري انُبقذ واإلثذاػٍ  يقبسَخ َست انزحقق .0

 انزًُُض ثني احلقُقخ وانشأٌ، رقُُى احلغظ، َزبئظ(.

 مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ التفهري الياقد ّاإلبداعٕ بغض اليعر عً ىْ  املتغريات . .  

 واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ  انزفكري انُبقذ واإلثذاػٍ(: َست انزحقق 7عذول سقى )

 َسجخاإلتمبٌ % ٍكفبَخ انتفكُش انُبلذ واإلثذاػ

 32.34% استُجبط

 33.02% االستُتبد

 51.25% االفتشاضبد

 73.37% انتًُُض ثٍُ انحمُمخ وانشأٌ

 42.23% تمُُى حزذ

 29.71% َتبئذ

 43.65% انُسجخ انؼبيخ

( ّجْد فرّم ظاٍرٓ٘ ا ىسب  تكاٌ للنَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ التفهري الياقد ّاإلبداعٕ يمتحاٌ الهفاٛٗ 5اجلدّل رقه ) ٓالحغ مً

%( 34032%( ملَارٗ التنٔٔن بل اأكٔك٘ ّالر ٖ، ّ قب ىسب٘  تكاٌ )53035اجلامعٔ٘ )املستْٚ العاو(، حٔث ناى   علٙ ىسب٘  تكاٌ )

( 5%(، ّٓتضح ليا مً اجلدّل رقه)23062اى  اليسب٘ العام٘ إلتكاٌ نفآ٘ التفهري الياقد ّاإلبداعٕ )ملَارٗ ايستيباط، بٔينا ن

 (بكٔ٘ اليسب.00ّالشهب رقه )

 

 

 (: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ انتفكُش انُبلذ واإلثذاػ11ٍانشكم)
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 (.خاص٘، رمسٔ٘ىْ  اجلامع٘)مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ التفهري الياقد ّاإلبداعٕ حسب  . ب

 (: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ  انزفكري انُبقذ واإلثذاػٍ حست َىع اجلبيؼخ8عذول سقى )

 كفبَخ انتفكُش انُبلذ واإلثذاػٍ
 َسجخ اإلتمبٌ %

 خبصخ سسًُخ

 % 31.59 % 32.63 استُجبط

 % 32.60 % 33.19 االستُتبد

 % 51.37 51.20 % االفتشاضبد

 72.12%  % 73.87 انتًُُض ثٍُ انحمُمخ وانشأٌ

 % 42.05 % 42.30 تمُُى حزذ

 % 29.62 % 29.74 َتبئذ

 % 43.23 % 43.82 انُسجخ انؼبيخ

( تكارب هدٓد بل ىسب  تكاٌ املَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ التفهري الياقد ّاإلبداعٕ يمتحاٌ الهفاٛٗ 8ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

 ( ْٓضح اللو.04ٔ٘ )املستْٚ العاو(، حسب متغري اجلامع٘ ّالشهب رقه )اجلامع

 

 

 (: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ انتفكُش انُبلذ واإلثذاػٍ حست َىع انزبيؼخ12انشكم)
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 مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ التفهري الياقد ّاإلبداعٕ حسب اليْ  ايجتناعٕ.س.                

 (: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ  انزفكري انُبقذ واإلثذاػٍ حست انُىع االعزًبػ9ٍذول سقى )ع

 كفبَخ انتفكُش انُبلذ واإلثذاػٍ
 َسجخ اإلتمبٌ %

 أَخً ركش

 31.75% 33.10% استُجبط

 32.87% 33.21% االستُتبد

 51.12% 51.42% االفتشاضبد

 75.01% 71.22% وانشأٌانتًُُض ثٍُ انحمُمخ 

 42.70% 41.60% تمُُى حزذ

 29.04% 30.60% َتبئذ

 43.75% 43.52% انُسجخ انؼبيخ

(  ىُ ْٓجد فرّم ظاٍرٓ٘ ا ىسب اإلتكاٌ لبعض املَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ التفهري الياقد ّاإلبداعٕ تبعًا 9ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

%( ملَارٗ التنٔٔن بل اأكٔك٘ ّالر ٖ بٔينا ناى  ىسب٘  تكاٌ 52010سب٘  تكاٌ اإلىا  )لليْ  ايجتناعٕ فعلٙ سبٔب املثال ناى  ى

%(، ّلهً اليسب٘ العام٘ لتحكٔل ّ تكاٌ نفآ٘ التفهري الياقد ّاإلبداعٕ ناى  متكارب٘ بل ال نْر 50044ال نْر ليف  املَارٗ )

 ( .03ّاإلىا  ، ننا ٓتضح مً الشهب رقه )

 

 

 إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ انتفكُش انُبلذ واإلثذاػٍ حست انُىع االرتًبػٍ (: َست13انشكم)
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 مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ التفهري الياقد ّاإلبداعٕ حسب املعدل ال اننٕ. د.

 انزشاكًٍ (: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ  انزفكري انُبقذ واإلثذاػٍ حست ادلؼذل01عذول سقى )

 كفبَخ انتفكُش انُبلذ واإلثذاػٍ
 َسجخ اإلتمبٌ %

 يًتبص رُذ رذًا رُذ يمجىل

 39.06% 34.68% 32.17% 30.20% استُجبط

 34.94% 33.95% 33.45% 31.80% االستُتبد

 56.49% 55.50% 50.68% 48.67% االفتشاضبد

 81.28% 77.59% 73.95% 69.36% انتًُُض ثٍُ انحمُمخ وانشأٌ

 44.95% 43.41% 42.47% 40.93% تمُُى حزذ

 35.91% 31.94% 29.62% 27.66% َتبئذ

 48.77% 46.18% 43.72% 41.44% انُسجخ انؼبيخ

(  ىُ ْٓجد فرّم ظاٍرٓ٘ ا ىسب اإلتكاٌ لبعض املَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ التفهري الياقد ّاإلبداعٕ 01ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

%( ملَارٗ التنٔٔن بل اأكٔك٘ ّالر ٖ بٔينا 80048علٙ سبٔب املثال ناى  ىسب٘ اإلتكاٌ لفٝ٘ املنتاع )تبعًا للنعدل ال اننٕ ف

%(، ّميهً تعنٔه ٍ ِ اليتٔع٘ علٙ اليسب٘ العام٘ ليسب٘  تكاٌ ّحتكٔل 69036ناى  ىسب٘ اإلتكاٌ ليف  املَارٗ  لفٝ٘ املكبْل )

 ( .02الشهب رقه )نفآ٘ التفهري الياقد ّاإلبداعٕ، ننا ٓتضح مً 

 

 

 (: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ انتفكُش انُبلذ واإلثذاػٍ حست انًؼذل انتشاك14ًٍانشكم)
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 مبهننننننننبساد بصننننننننخيقبسَننننننننخ َسننننننننت انزحقننننننننق أو اإلرقننننننننبٌ نكفبَننننننننخ انضقبفننننننننخ ادلؼهىيبرُننننننننخ اخل      .4

 يصبدس ادلؼهىيبد وقىاػذهب، رىصُق(. )رىظُف يصبدس ادلؼهىيبد ورقًُُهب، اسزخذاو يصبدس ادلؼهىيبد وقىاػذهب، يؼشفخ

 مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ الثكاف٘ املعلْماتٔ٘ بغض اليعر عً ىْ  املتغريات .  .  

 (: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ  انضقبفخ ادلؼهىيبرُخ11عذول سقى )

 َسجخ اإلتمبٌ % كفبَخ انخمبفخ انًؼهىيبتُخ

 53.16% ًؼهىيبد وتمًُُهبتىظُف يصبدس ان

 39.50% استخذاو يصبدس انًؼهىيبد ولىاػذهب

 33.36% يؼشفخ يصبدس انًؼهىيبد ولىاػذهب

 48.85% تىحُك

 43.72%  انُسجخ انؼبيخ

 ( ّجْد فرّم ظاٍرٓ٘ ا ىسب  تكاٌ للنَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ الثكاف٘ املعلْماتٔ٘ يمتحاٌ الهفا00ٗٛٓالحغ مً اجلدّل رقه )

%( ملَارٗ التنٔٔن تْظٔف مصادر املعلْمات ّتكٔٔنَا، ّ قب ىسب٘ 23006اجلامعٔ٘ )املستْٚ العاو(، حٔث ناى   علٙ ىسب٘  تكاٌ )

%( ، 23054%(ملَارٗ معرف٘ مصادر املعلْمات ّقْاعدٍا، بٔينا ناى  اليسب٘ العام٘ إلتكاٌ نفآ٘ الثكاف٘ املعلْماتٔ٘ )33036 تكاٌ )

 ( بكٔ٘ اليسب. 02( ّالشهب رقه )00دّل رقه )ّٓتضح ليا مً اجل

 

 

 (: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ انخمبفخ انًؼهىيبتُخ15انشكم)
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 (.خاص٘، رمسٔ٘) مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ الثكاف٘ املعلْماتٔ٘ حسب ىْ  اجلامع٘ب. 

 بَخ انضقبفخ ادلؼهىيبرُخ حست َىع اجلبيؼخ(: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكف12عذول سقى )

 كفبَخ انخمبفخ انًؼهىيبتُخ
 َسجخ اإلتمبٌ %

 خبصخ سسًُخ

 52.78% 53.31% تىظُف يصبدس انًؼهىيبد وتمًُُهب

 39.84% 39.36% استخذاو يصبدس انًؼهىيبد ولىاػذهب

 32.35% 33.76% يؼشفخ يصبدس انًؼهىيبد ولىاػذهب

 47.91% 49.22% تىحُك

 43.22% 43.91% انُسجخ انؼبيخ

( تكارب هدٓد بل ىسب  تكاٌ املَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ التفهري الثكاف٘ املعلْماتٔ٘ يمتحاٌ الهفاٛٗ 04ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

 ْٓضح اللو.( 06ّالشهب رقه ) الرمسٔ٘ ي  ٌ األفضلٔ٘ علٙ األغلب إلتكاٌ املَارات ناى  للعامعات   اجلامعٔ٘ )املستْٚ العاو(،

 

 

 : ىسب  تكاٌ املَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ الثكاف٘ املعلْماتٔ٘ حسب ىْ  اجلامع٘(06)الشهب
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 مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ الثكاف٘ املعلْماتٔ٘ حسب اليْ  ايجتناعٕ.س. 

 ؼهىيبرُخ حست انُىع االعزًبػٍ (: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ  انزفكري انضقبفخ ادل03عذول سقى )

 كفبَخ انخمبفخ انًؼهىيبتُخ
 َسجخ اإلتمبٌ %

 أَخً ركش

 54.74% 51.06% تىظُف يصبدس انًؼهىيبد وتمًُُهب

 40.25% 38.49% استخذاو يصبدس انًؼهىيبد ولىاػذهب

 34.60% 31.74% يؼشفخ يصبدس انًؼهىيبد ولىاػذهب

 49.32% 48.23% تىحُك

 44.73% 42.38% يخانُسجخ انؼب

(  ىُ ْٓجد فرّم ظاٍرٓ٘ ا ىسب اإلتكاٌ لبعض املَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ الثكاف٘ املعلْماتٔ٘ تبعًا لليْ  03ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

ايجتناعٕ فكد ناى  بامل لل ىسب  تكاٌ اإلىا   علٙ مً ىسب  تكاٌ ال نْر ّبالتالٕ فتٌ اليسب٘ العام٘ لتحكٔل ّ تكاٌ نفآ٘ 

 ( .05الثكاف٘ املعلْماتٔ٘  ناى   علٙ عيد اإلىا  ، ننا ٓتضح مً الشهب رقه )

 

 

 (: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ انخمبفخ انًؼهىيبتُخ حست انُىع االرتًبػ17ٍانشكم)
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 مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ الثكاف٘ املعلْماتٔ٘ حسب املعدل ال اننٕ.د. 

 : َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ انضقبفخ ادلؼهىيبرُخ حست ادلؼذل انزشاكًٍ(14عذول سقى )

 كفبَخ انخمبفخ انًؼهىيبتُخ
 َسجخ اإلتمبٌ %

 يًتبص رُذ رذًا رُذ يمجىل

 62.23% 56.45% 53.12% 50.03% تىظُف يصبدس انًؼهىيبد وتمًُُهب

 44.49% 42.70% 38.95% 37.52% استخذاو يصبدس انًؼهىيبد ولىاػذهب

 36.56% 34.98% 33.67% 31.73% يؼشفخ يصبدس انًؼهىيبد ولىاػذهب

 61.96% 54.02% 48.43% 44.47% تىحُك

 51.31% 47.04% 43.54% 40.94% انُسجخ انؼبيخ

 الثكاف٘ املعلْماتٔ٘ تبعًا (  ىُ ْٓجد فرّم ظاٍرٓ٘ ا ىسب اإلتكاٌ لبعض املَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ التفهري02ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

%( ملَاارٗ التْ ٔال بٔيناا ناىا  ىساب٘ اإلتكااٌ لايف         60096للنعدل ال اننٕ فعلٙ سابٔب املثاال ناىا  ىساب٘ اإلتكااٌ لفٝا٘ املنتااع )       

افاا٘  %(، ّميهااً تعناأه ٍاا ِ اليتٔعاا٘ علااٙ اليسااب٘ العاماا٘ ليسااب٘  تكاااٌ ّحتكٔاال نفآاا٘ الااتفهري الثك           22025املَااارٗ  لفٝاا٘ املكبااْل )  

 ( .08املعلْماتٔ٘، ننا ٓتضح مً الشهب رقه )

 

 

 (: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ انخمبفخ انًؼهىيبتُخ حست انًؼذل انتشاك18ًٍانشكم)
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مبهبساد )متُُض انسهىكُبد، رقُُى يصبدس انقُى،  اخلبصخيقبسَخ َست انزحقق أو اإلرقبٌ نكفبَخ انقضبَب األخالقُخ  .3

 نقُى(.رىظُف يصبدس ا

 مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ الكضآا األخالقٔ٘ بغض اليعر عً ىْ  املتغريات . .  

 (: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ انقضبَب األخالقُخ15عذول سقى )

 َسجخ اإلتمبٌ % كفبَخ انمضبَب األخاللُخ

 38.74% تًُُض انسهىكُبد

 41.20% تمُُى يصبدس انمُى

 49.06% تىظُف يصبدس انمُى

 43% انُسجخ انؼبيخ

( ّجْد فرّم ظاٍرٓ٘ ا ىسب  تكاٌ للنَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ الكضآا األخالقٔ٘ يمتحاٌ الهفاٛٗ 02ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

%(ملَارٗ 38052كاٌ )%( ملَارٗ تْظٔف مصادر الكٔه، ّ قب ىسب٘  ت29016اجلامعٔ٘ )املستْٚ العاو(، حٔث ناى   علٙ ىسب٘  تكاٌ )

( 02%( ، ّٓتضح ليا مً اجلدّل رقه )23متٔٔن السلْنٔات، بٔينا ناى  اليسب٘ العام٘ إلتكاٌ نفآ٘ الكضآا األخالقٔ٘ )

 ( بكٔ٘ اليسب. 09ّالشهب رقه )

 

 

 (: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ انمضبَب األخاللُخ19انشكم )
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 (.خاص٘، رمسٔ٘هفآ٘ الكضآا األخالقٔ٘ حسب ىْ  اجلامع٘)مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ ل . ب

 (: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ انقضبَب األخالقُخ حست َىع اجلبيؼخ 16عذول سقى )

 كفبَخ انمضبَب األخاللُخ
 َسجخ اإلتمبٌ %

 خبصخ سسًُخ

 38.19% 38.96% تًُُض انسهىكُبد

 40.90% 41.32% تمُُى يصبدس انمُى

 48.19% 49.41% تىظُف يصبدس انمُى

 42.43% 43.23% انُسجخ انؼبيخ

( تكارب هدٓد بل ىسب  تكاٌ املَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ التفهري الكضآا األخالقٔ٘ يمتحاٌ الهفاٛٗ 06ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

 ( ْٓضح اللو.41ّالشهب رقه )  الرمسٔ٘اجلامعٔ٘ )املستْٚ العاو(،ّلهً بأفضلٔ٘ علٙ اإلطالم للعامعات 

 

 

 (: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ انمضبَب األخاللُخ حست َىع انزبيؼخ20انشكم)
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 مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ الكضآا األخالقٔ٘ حسب اليْ  ايجتناعٕ.س.    

 بَب األخالقُخ حست انُىع االعزًبػٍ(: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ  انقض17عذول سقى )

 كفبَخ انمضبَب األخاللُخ
 َسجخ اإلتمبٌ %

 أَخً ركش

 39.11% 38.25% تًُُض انسهىكُبد

 41.56% 40.74% تمُُى يصبدس انمُى

 51.94% 45.28% تىظُف يصبدس انمُى

 44.20% 41.42% انُسجخ انؼبيخ

ر ّاإلىا  ناى  متكارب٘ باليسب٘ ملَارتٕ متٔٔن السلْنٔات ّ تكٔٔه مصادر (  ىُ ىسب  تكاٌ ال ن05ْٓالحغ مً اجلدّل رقه )

الكٔه، ما باليسب٘ ملَارٗ تْظٔف مصادر الكٔه فكد ناى  بشهب ظاٍر  علٙ عيد اإلىا   ّباجملنب فتٌ اليسب٘ العام٘ لتحكٔل 

 ( .40قه )ّ تكاٌ نفآ٘ الكضآا األخالقٔ٘  ناى   علٙ عيد اإلىا  ، ننا ٓتضح مً الشهب ر

 

 

 (: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ انمضبَب األخاللُخ حست انُىع االرتًبػ21ٍانشكم)
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 مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ الكضآا األخالقٔ٘ حسب املعدل ال اننٕ.د.     

حست ادلؼذل انزشاكًٍ (: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ انقضبَب األخالقُخ18عذول سقى )  

 كفبَخ انمضبَب األخاللُخ
 َسجخ اإلتمبٌ %

 يًتبص رُذ رذًا رُذ يمجىل

 41.89% 40.88% 39.10% 36.75% تًُُض انسهىكُبد

 44.49% 43.02% 40.78% 40.15% تمُُى يصبدس انمُى

 61.31% 56.05% 48.78% 43.69% تىظُف يصبدس انمُى

 49.23% 46.65% 42.89% 40.20% انُسجخ انؼبيخ

(  ىُ ْٓجد فرّم ظاٍرٓ٘ ا ىسب اإلتكاٌ لبعض املَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ التفهري الكضآا األخالقٔ٘ 08ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

%( ملَارٗ تْظٔف مصادر الكٔه بٔينا ناى  60030تبعًا للنعدل ال اننٕ فعلٙ سبٔب املثال ناى  ىسب٘ اإلتكاٌ لفٝ٘ املنتاع )

%(، ّميهً تعنٔه ٍ ِ اليتٔع٘ علٙ اليسب٘ العام٘ ليسب٘  تكاٌ ّحتكٔل نفآ٘ 23069اٌ ليف  املَارٗ  لفٝ٘ املكبْل )ىسب٘ اإلتك

 ( .44التفهري الكضآا األخالقٔ٘، ننا ٓتضح مً الشهب رقه )

 

 

 (: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ انمضبَب األخاللُخ حست انًؼذل انتشاك22ًٍانشكم)
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 مبهنننننبساد اخلبصنننننخسَنننننخ َسنننننت انزحقنننننق أو اإلرقنننننبٌ نكفبَنننننخ ادلؼشفنننننخ ثنننننبحلقى  انشخصنننننُخ وادلذَُنننننخ   يقب .2

 )متُُض انسهىكُبد،رقُُى يصبدس انقُى، رىظُف يصبدس انقُى(.

 مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ املعرف٘ باأكْم الشدصٔ٘ ّاملدىٔ٘ بغض اليعر عً ىْ  املتغريات . .  

 قق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ ادلؼشفخ ثبحلقى  انشخصُخ وادلذَُخ(: َست انزح19عذول سقى )

 َسجخ اإلتمبٌ % كفبَخ انًؼشفخ ثبنحمىق انشخصُخ وانًذَُخ

 44.97% انًسؤونُخ

 52.43% انحشَخ

 50.99% انسهطخ

 44.57% انؼذانخ

 60.95% انًىاطُخ

 50.78% انُسجخ انؼبيخ

( ّجْد فرّم ظاٍرٓ٘ ا ىسب  تكاٌ للنَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ املعرف٘ باأكْم الشدصٔ٘ ّاملدىٔ٘ 09ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

%( ملَارٗ املْاطي٘، ّ قب ىسب٘  تكاٌ 61092يمتحاٌ الهفاٛٗ اجلامعٔ٘ )املستْٚ العاو(، حٔث ناى   علٙ ىسب٘  تكاٌ )

%(، ّٓتضح ليا 21058اليسب٘ العام٘ إلتكاٌ نفآ٘ املعرف٘ باأكْم الشدصٔ٘ ّاملدىٔ٘ ) %%(ملَارٗ العدال٘، بٔينا ناى 22025)

 ( بكٔ٘ اليسب. 43( ّالشهب رقه )09مً اجلدّل رقه)

 

 

 (: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ انًؼشفخ ثبنحمىق انشخصُخ وانًذَُخ23انشكم )
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 (.خاص٘، رمسٔ٘) أكْم الشدصٔ٘ ّاملدىٔ٘ حسب ىْ  اجلامع٘مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ املعرف٘ با . ب

 (: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ ادلؼشفخ ثبحلقى  انشخصُخ وادلذَُخ  حست َىع اجلبيؼخ22عذول سقى )

 كفبَخ انًؼشفخ ثبنحمىق انشخصُخ وانًذَُخ
 َسجخ اإلتمبٌ %

 خبصخ سسًُخ

 44.79% 45.04% انًسؤونُخ

 52.11% 52.56% انحشَخ

 50.25% 51.29% انسهطخ

 43.09% 45.16% انؼذانخ

 59.20% 61.65% انًىاطُخ

 49.89% 51.14% انُسجخ انؼبيخ

( تكارب هدٓد بل ىسب  تكاٌ املَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ املعرف٘ باأكْم الشدصٔ٘ ّاملدىٔ٘ يمتحاٌ 41ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

 ( ْٓضح اللو.42ّالشهب رقه ) الرمسٔ٘ستْٚ العاو(، ّلهً بأفضلٔ٘ بامل لل للعامعات الهفاٛٗ اجلامعٔ٘ )امل

 

 

 (: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ انًؼشفخ ثبنحمىق انشخصُخ وانًذَُخ حست َىع انزبيؼخ24انشكم)
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 ايجتناعٕ.مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ املعرف٘ باأكْم الشدصٔ٘ ّاملدىٔ٘ حسب اليْ   . س

 (: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ  ادلؼشفخ ثبحلقى  انشخصُخ وادلذَُخ حست انُىع االعزًبػ21ٍعذول سقى )

 كفبَخ انًؼشفخ ثبنحمىق انشخصُخ وانًذَُخ
 َسجخ اإلتمبٌ %

 أَخً ركش

 46.52% 42.93% انًسؤونُخ

 53.96% 50.43% انحشَخ

 52.78% 48.66% انسهطخ

 46.21% 42.42% انؼذانخ

 64.58% 56.21% انًىاطُخ

 52.81% 48.13% انُسجخ انؼبيخ

(  ىُ ْٓجد فرّم ظاٍرٓ٘ ا ىسب اإلتكاٌ لبعض املَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ املعرف٘ باأكْم الشدصٔ٘ 40ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

ا   علٙ مً ىسب  تكاٌ ال نْر ّبالتالٕ فتٌ اليسب٘ العام٘ ّاملدىٔ٘ تبعًا لليْ  ايجتناعٕ فكد ناى  بامل لل ىسب  تكاٌ اإلى

 (.42لتحكٔل ّ تكاٌ نفآ٘ املعرف٘ باأكْم املدىٔ٘ ّالشدصٔ٘ ناى   علٙ عيد اإلىا ، ننا ٓتضح مً الشهب رقه )

 

 

 بػٍ(: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ انًؼشفخ ثبنحمىق انشخصُخ وانًذَُخ حست انُىع االرت25ًانشكم )
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 مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ املعرف٘ باأكْم الشدصٔ٘ ّاملدىٔ٘ حسب املعدل ال اننٕ. . د

 (: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ ادلؼشفخ ثبحلقى  انشخصُخ وادلذَُخ حست ادلؼذل انزشاك22ًٍعذول سقى )

 كفبَخ انًؼشفخ ثبنحمىق انشخصُخ وانًذَُخ
 تمبٌ %َسجخ اإل

 يًتبص رُذ رذًا رُذ يمجىل

 53.06% 49.80% 44.41% 41.66% انًسؤونُخ

 61.45% 57.16% 52.81% 48.15% انحشَخ

 60.10% 55.90% 51.49% 46.49% انسهطخ

 51.58% 48.49% 44.85% 41.12% انؼذانخ

 75.25% 69.51% 60.86% 54.29% انًىاطُخ

 60.29% 56.17% 50.88% 46.34% انُسجخ انؼبيخ

(  ىُ ْٓجد فرّم ظاٍرٓ٘ ا ىسب اإلتكاٌ لبعض املَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ املعرف٘ باأكْم الشدصٔ٘ 44ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

%( ملَارٗ املْاطي٘ بٔينا ناى  ىسب٘ 52042املدىٔ٘ تبعًا للنعدل ال اننٕ فعلٙ سبٔب املثال ناى  ىسب٘ اإلتكاٌ لفٝ٘ املنتاع )

%(، ّميهً تعنٔه ٍ ِ اليتٔع٘ علٙ اليسب٘ العام٘ ليسب٘  تكاٌ ّحتكٔل نفآ٘ املعرف٘ 26032َارٗ  لفٝ٘ املكبْل )اإلتكاٌ ليف  امل

 ( .42باأكْم الشدصٔ٘ ّاملدىٔ٘، ننا ٓتضح مً الشهب رقه )

 

 

 شاكًٍ(: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ انًؼشفخ ثبألخالق انشخصُخ وانًذَُخ حست انًؼذل انت25انشكم)
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 مبهنننننننبساد اخلبصنننننننخيقبسَنننننننخ َسنننننننت انزحقنننننننق أو اإلرقنننننننبٌ نكفبَنننننننخ يهنننننننبساد انجحنننننننش وانزحهُنننننننم   .2

 . )إعشاءاد انجحش، رفسري انُزبئظ، رقُُى انجحىس، أَىاع انجحىس، يفبهُى انجحش(

 مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ مَارات البحث ّالتحلٔب بغض اليعر عً ىْ  املتغريات . .  

 َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ يهبساد انجحش وانزحهُم (:43عذول سقى )

 َسجخ اإلتمبٌ % كفبَخ يهبساد انجحج وانتحهُم

 40.85% إرشاءاد انجحج

 53.98% تفسُش انُتبئذ

 58.63% تمُُى انجحىث

 62.59% أَىاع انجحىث

 32.56% يفبهُى انجحج

 48.29% انُسجخ انؼبيخ

( ّجْد فرّم ظاٍرٓ٘ ا ىسب  تكاٌ للنَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ مَارات البحث ّالتحلٔب يمتحاٌ 43رقه ) ٓالحغ مً اجلدّل

%(ملَارٗ 34026%( ملَارٗ  ىْا  البحْ ، ّ قب ىسب٘  تكاٌ )64029الهفاٛٗ اجلامعٔ٘ )املستْٚ العاو(، حٔث ناى   علٙ ىسب٘  تكاٌ )

( 43%(، ّٓتضح ليا مً اجلدّل رقه )28049كاٌ نفآ٘ مَارات البحث ّالتحلٔب )مفأٍه البحث، بٔينا ناى  اليسب٘ العام٘ إلت

 ( بكٔ٘ اليسب. 45ّالشهب رقه )

 

 

 (: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ يهبساد انجحج وانتحهُم27انشكم)
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 .(خاص٘، رمسٔ٘مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ مَارات البحث ّالتحلٔب حسب ىْ  اجلامع٘) . ب

 (: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ يهبساد انجحش وانزحهُم حست َىع اجلبيؼخ42عذول سقى )

 كفبَخ يهبساد انجحج وانتحهُم
 َسجخ اإلتمبٌ %

 خبصخ سسًُخ

 40.76% 40.89% إرشاءاد انجحج

 53.82% 54.04% تفسُش انُتبئذ

 57.50% 59.07% تمُُى انجحىث

 60.01% 63.61% أَىاع انجحىث

 32.43% 32.61% يفبهُى انجحج

 47.67% 48.54% انُسجخ انؼبيخ

( تكارب بل ىسب  تكاٌ املَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ مَارات البحث ّالتحلٔب يمتحاٌ الهفاٛٗ اجلامعٔ٘ 42ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

( ا مَارتٕ  ىْا  البحْ  ّتكٔٔه ا اص٘)اجلامعات فرّم ظاٍرٗ عً ىعرياتَا  الرمسٔ٘)املستْٚ العاو(، ّلهً  ظَرت اجلامعات 

 ( ْٓضح اللو.48البحْ  ّالشهب رقه )

 

 

 

 (: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ يهبساد انجحج وانتحهُم حست َىع انزبيؼخ28انشكم) 
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 مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ مَارات البحث ّالتحلٔب حسب اليْ  ايجتناعٕ.س.  

 (: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ  يهبساد انجحش وانزحهُم حست انُىع االعزًبػ42ٍل سقى )عذو

 كفبَخ يهبساد انجحج وانتحهُم
 َسجخ اإلتمبٌ %

 أَخً ركش

 41.19% 40.41% إرشاءاد انجحج

 53.96% 54.01% تفسُش انُتبئذ

 59.99% 56.85% تمُُى انجحىث

 61.31% 64.25% أَىاع انجحىث

 32.15% 33.08% يفبهُى انجحج

 48.43% 48.10% انُسجخ انؼبيخ

(  ىُ ْٓجد فرّم ظاٍرٓ٘ ا ىسب اإلتكاٌ لبعض املَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ مَارات البحث ّالتحلٔب تبعًا 42ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

ّالتحلٔب ناى   علٙ بشٕٛ ٓهاد ي ٓ نر عيد  لليْ  ايجتناعٕ، ّلهً اليسب٘ العام٘ لتحكٔل ّ تكاٌ نفآ٘ مَارات البحث

 ( .49اإلىا  ، ننا ٓتضح مً الشهب رقه )

 

 

 (: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ يهبساد انجحج وانتحهُم حست انُىع االرتًبػ29ٍانشكم)
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 مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ مَارات البحث ّالتحلٔب حسب املعدل ال اننٕ.د. 

 (: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ يهبساد انجحش وانزحهُم حست ادلؼذل انزشاك46ًٍل سقى )عذو

 كفبَخ يهبساد انجحج وانتحهُم
 َسجخ اإلتمبٌ %

 يًتبص رُذ رذًا رُذ يمجىل

 45.46% 43.05% 40.62% 39.20% إرشاءاد انجحج

 60.06% 57.31% 54.11% 51.11% تفسُش انُتبئذ

 65.52% 62.98% 59% 54.88% تمُُى انجحىث

 76.18% 69.64% 62.23% 57.02% أَىاع انجحىث

 37.40% 35.11% 32.55% 30.44% يفبهُى انجحج

 54.78% 51.84% 48.31% 45.36% انُسجخ انؼبيخ

البحث ّالتحلٔب تبعًا (  ىُ ْٓجد فرّم ظاٍرٓ٘ ا ىسب اإلتكاٌ لبعض املَارات الفرعٔ٘ مَارات 46ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

%( ملَارٗ  ىْا  البحْ  بٔينا ناى  ىسب٘ اإلتكاٌ 56008للنعدل ال اننٕ فعلٙ سبٔب املثال ناى  ىسب٘ اإلتكاٌ لفٝ٘ املنتاع )

%(، ّميهً تعنٔه ٍ ِ اليتٔع٘ علٙ اليسب٘ العام٘ ليسب٘  تكاٌ ّحتكٔل نفآ٘ مَارات البحث 25014ليف  املَارٗ  لفٝ٘ املكبْل )

 ( .31التحلٔب، ننا ٓتضح مً الشهب رقه )ّ

 

 

 (: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ يهبساد انجحج وانتحهُم حست انًؼذل انتشاك30ًٍانشكم)
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 يقبسَننننننننخ َسننننننننت انزحقننننننننق أو اإلرقننننننننبٌ نكفبَننننننننخ يهننننننننبساد انننننننننزفكري انشَبضننننننننٍ مبهننننننننبساد         .6

انكًُخ ػهً شكم سسىو ثُبَُخ، قشاءح وحتهُنم انجُبَنبد    )يفبهُى األػذاد،االسزُزبط،انزطجُقبد، قشاءح وحتهُم انجُبَبد

 . انكًُخ ػهً شكم عذاول، قشاءح ورفسري انجُبَبد انشقًُخ وإدساك انؼالقبد(

 مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ مَارات التفهري الرٓاضٕ بغض اليعر عً ىْ  املتغريات . .  

 ػُخ نكفبَخ يهبساد انزفكري انشَبضٍ(: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفش45عذول سقى )

 َسجخ اإلتمبٌ % كفبَخ يهبساد انتفكُش انشَبضٍ

 43.22% يفبهُى األػذاد

 36.71% االستُتبد

 35.80% انتطجُمبد

 45.76% لشاءح وتحهُم انجُبَبد انكًُخ ػهً شكم سسىيبد ثُبَُخ

 54.52% لشاءح وتحهُم انجُبَبد انكًُخ ػهً شكم رذاول

 39.42% تفسُش انجُبَبد انشلًُخ وإدسان انؼاللبدلشاءح و

 42.57% انُسجخ انؼبيخ

( ّجْد فرّم ظاٍرٓ٘ ا ىسب  تكاٌ للنَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ مَارات التفهري الرٓاضٕ يمتحاٌ 45ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

اٛٗ ّحتلٔب البٔاىات الهنٔ٘ علٙ ههب جداّل ، %( ملَارٗ قر22024الهفاٛٗ اجلامعٔ٘ )املستْٚ العاو(، حٔث ناى   علٙ ىسب٘  تكاٌ )

%(، 24025%( ملَارٗ الت بٔكات، بٔينا ناى  اليسب٘ العام٘ إلتكاٌ نفآ٘ مَارات التفهري الرٓاضٕ)32081ّ قب ىسب٘  تكاٌ )

 ( بكٔ٘ اليسب. 30( ّالشهب رقه )45ّٓتضح ليا مً اجلدّل رقه)

 

 

 كفبَخ يهبساد انتفكُش انشَبضٍ(: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ ن31انشكم )
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 (.خاص٘، رمسٔ٘مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ مَارات التفهري الرٓاضٕ حسب ىْ  اجلامع٘)ب. 

 (: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ يهبساد انزفكري انشَبضٍ حست َىع اجلبيؼخ48عذول سقى )

 كفبَخ يهبساد انتفكُش انشَبضٍ
 تمبٌ %َسجخ اإل

 خبصخ سسًُخ

 42.34% 43.57% يفبهُى األػذاد

 34.71% 37.50% االستُتبد

 35.27% 36.02% انتطجُمبد

 43.44% 46.68% لشاءح وتحهُم انجُبَبد انكًُخ ػهً شكم سسىيبد ثُبَُخ

 54.78% 54.42% لشاءح وتحهُم انجُبَبد انكًُخ ػهً شكم رذاول

 39.67% 39.33% وإدسان انؼاللبدلشاءح وتفسُش انجُبَبد انشلًُخ 

 41.70% 42.92% انُسجخ انؼبيخ

( تكارب بل ىسب  تكاٌ املَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ مَارات التفهري الرٓاضٕ يمتحاٌ الهفاٛٗ اجلامعٔ٘ 48ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

 اللو.( ْٓضح 34ّالشهب رقه ) الرمسٔ٘)املستْٚ العاو(، ّلهً بأفضلٔ٘ علٙ األغلب للعامعات 

 

 

 (: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ يهبساد انتفكُش انشَبضٍ حست َىع انزبيؼخ32انشكم)
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 مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ مَارات التفهري الرٓاضٕ حسب اليْ  ايجتناعٕ.س.  

 َبضٍ حست انُىع االعزًبػٍ(: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ  يهبساد انزفكري انش49عذول سقى )

 كفبَخ يهبساد انتفكُش انشَبضٍ
 َسجخ اإلتمبٌ %

 أَخً ركش

 40.13% 47.31% يفبهُى األػذاد

 36.17% 37.40% االستُتبد

 32.78% 39.80% انتطجُمبد

 45.37% 46.30% لشاءح وتحهُم انجُبَبد انكًُخ ػهً شكم سسىيبد ثُبَُخ

 52.03% 57.82% ػهً شكم رذاول لشاءح وتحهُم انجُبَبد انكًُخ

 36.25% 43.60% لشاءح وتفسُش انجُبَبد انشلًُخ وإدسان انؼاللبد

 40.45% 45.37% انُسجخ انؼبيخ

(  ىُ ْٓجد فرّم ظاٍرٓ٘ ا ىسب اإلتكاٌ لبعض املَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ مَارات التفهري الرٓاضٕ تبعًا 49ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

كد ناى  بامل لل ىسب  تكاٌ ال نْر  علٙ مً ىسب  تكاٌ اإلىا  ّبالتالٕ فتٌ اليسب٘ العام٘ لتحكٔل ّ تكاٌ لليْ  ايجتناعٕ ف

 ( .33نفآ٘ مَارات التفهري الرٓاضٕ ناى   علٙ عيد ال نْر ، ننا ٓتضح مً الشهب رقه )

 

 

 نُىع االرتًبػٍ(: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ يهبساد انتفكُش انشَبضٍ حست ا33انشكم)
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 مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ مَارات التفهري الرٓاضٕ حسب املعدل ال اننٕ.د. 

 (: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ يهبساد انزفكري انشَبضٍ حست ادلؼذل انزشاك32ًٍعذول سقى )

 كفبَخ يهبساد انتفكُش انشَبضٍ
 َسجخ اإلتمبٌ %

 يًتبص رُذ رذًا ذرُ يمجىل

 50.56% 45.72% 43.74% 40.28% يفبهُى األػذاد

 42.31% 39.64% 37.11% 33.88% االستُتبد

 42.08% 37.74% 35.59% 34.01% انتطجُمبد

 51.90% 50.36% 46.36% 41.80% لشاءح وتحهُم انجُبَبد انكًُخ ػهً شكم سسىيبد ثُبَُخ

 62.56% 58.12% 54.11% 51.78% رذاول لشاءح وتحهُم انجُبَبد انكًُخ ػهً شكم

 46.25% 41.78% 39.24% 37.31% لشاءح وتفسُش انجُبَبد انشلًُخ وإدسان انؼاللبد

 49.27% 45.56% 42.69% 39.84% انُسجخ انؼبيخ

اضٕ تبعًا للنعدل (  ىُ ْٓجد فرّم ظاٍرٓ٘ ا ىسب اإلتكاٌ لبعض املَارات الفرعٔ٘ مَارات التفهري الر31ٓٓالحغ مً اجلدّل رقه )

%( ملَارٗ قراٛٗ ّحتلٔب البٔاىات الهنٔ٘ علٙ ههب جداّل بٔينا 64026ال اننٕ فعلٙ سبٔب املثال ناى  ىسب٘ اإلتكاٌ لفٝ٘ املنتاع )

%(، ّميهً تعنٔه ٍ ِ اليتٔع٘ علٙ اليسب٘ العام٘ ليسب٘  تكاٌ ّحتكٔل 20058ناى  ىسب٘ اإلتكاٌ ليف  املَارٗ  لفٝ٘ املكبْل )

 ( .32فآ٘ مَارات التفهري الرٓاضٕ، ننا ٓتضح مً الشهب رقه )ن

 

 

 (: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ يهبساد انتفكُش انشَبضٍ حست انًؼذل انتشاك34ًٍانشكم)
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 .يقبسَخ َست انزحقق أو اإلرقبٌ نكفبَخ يهبساد حم ادلشكالد دلهبساد )حم ادلشكالد، ػًم انفشَق( .5

 حكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ مَارات حب املشهالت بغض اليعر عً ىْ  املتغريات .مكارى٘ ىسب الت .  

 (: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ يهبساد حم ادلشكالد30عذول سقى )

 َسجخ اإلتمبٌ % كفبَخ يهبساد حم انًشكالد

 46.33% حم انًشكالد

 47.99% ػًم انفشَك

 47.00% انُسجخ انؼبيخ

( ّجْد فرّم ظاٍرٓ٘ ا ىسب  تكاٌ للنَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ مَارات حب املشهالت يمتحاٌ الهفاٛٗ 30ً اجلدّل رقه )ٓالحغ م

%( ملَارٗ حب املشهالت، 26033%( ملَارٗ العنب نفرٓل ، ّ ىسب٘ اإلتكاٌ )25099اجلامعٔ٘ )املستْٚ العاو(، حٔث ناى  ىسب٘ اإلتكاٌ )

 (.32( ّالشهب رقه )30%(، ننا ٓتضح ليا مً اجلدّل رقه )25تكاٌ نفآ٘ مَارات حب املشهالت )بٔينا ناى  اليسب٘ العام٘ إل

 

 

 (: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ يهبساد حم انًشكالد35انشكم)
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 (.خاص٘، رمسٔ٘مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ مَارات حب املشهالت حسب ىْ  اجلامع٘)ب.   

 (: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ يهبساد حم ادلشكالد حست َىع اجلبيؼخ32عذول سقى )

 كفبَخ يهبساد حم انًشكالد
 َسجخ اإلتمبٌ %

 خبصخ سسًُخ

 45.67% 46.60% حم انًشكالد

 47.31% 48.26% ػًم انفشَك

 46.33% 47.26% انُسجخ انؼبيخ

ىسب  تكاٌ املَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ مَارات حب املشهالت يمتحاٌ الهفاٛٗ اجلامعٔ٘ ( تكارب بل 34ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

 ( ْٓضح اللو.36ّالشهب رقه ) الرمسٔ٘)املستْٚ العاو(، ّلهً بأفضلٔ٘ علٙ امل لل للعامعات 

 

 

 (: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ يهبساد حم انًشكالد حست َىع انزبيؼخ36انشكم)
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 مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ مَارات حب املشهالت حسب اليْ  ايجتناعٕ.س.                

 (: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ  يهبساد حم ادلشكالد حست انُىع االعزًبػ33ٍعذول سقى )

 كفبَخ يهبساد حم انًشكالد
 َسجخ اإلتمبٌ %

 أَخً ركش

 47.81% 44.39% حم انًشكالد

 49.27% 46.32% ػًم انفشَك

 48.39% 45.16% انُسجخ انؼبيخ

(  ىُ ْٓجد فرّم ظاٍرٓ٘ ا ىسب اإلتكاٌ لبعض املَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ مَارات حب املشهالت تبعًا لليْ  33ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

بالتالٕ فتٌ اليسب٘ العام٘ لتحكٔل ّ تكاٌ نفآ٘ ايجتناعٕ فكد ناى  بامل لل ىسب  تكاٌ اإلىا   علٙ مً ىسب  تكاٌ ال نْر ّ

 ( .35مَارات حب املشهالت ناى   علٙ عيد اإلىا  ، ننا ٓتضح مً الشهب رقه )

 

 

 (: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ يهبساد حم انًشكالد حست انُىع االرتًبػ37ٍانشكم)
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 ٘ مَارات حب املشهالت حسب املعدل ال اننٕ.مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآد.            

 (: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ يهبساد حم ادلشكالد حست ادلؼذل انزشاك32ًٍعذول سقى )

 كفبَخ يهبساد حم انًشكالد
 َسجخ اإلتمبٌ %

 يًتبص رُذ رذًا رُذ يمجىل

 52.98% 50.72% 46.41% 42.88% حم انًشكالد

 55.89% 52.83% 48.09% 44.07% فشَكػًم ان

 54.14% 51.56% 47.08% 43.36% انُسجخ انؼبيخ

(  ىُ ْٓجد فرّم ظاٍرٓ٘ ا ىسب اإلتكاٌ لبعض املَارات الفرعٔ٘ مَارات حب املشهالت تبعًا للنعدل 32ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

( ملَارٗ العنب بفرٓل بٔينا ناى  ىسب٘ اإلتكاٌ ليف  املَارٗ  %22089ال اننٕ فعلٙ سبٔب املثال ناى  ىسب٘ اإلتكاٌ لفٝ٘ املنتاع )

%(، ّميهً تعنٔه ٍ ِ اليتٔع٘ علٙ اليسب٘ العام٘ ليسب٘  تكاٌ ّحتكٔل نفآ٘ مَارات حب املشهالت، ننا 22015لفٝ٘ املكبْل )

 ( .38ٓتضح مً الشهب رقه )

 

 

 انًشكالد حست انًؼذل انتشاكًٍ(: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ يهبساد حم 38انشكم)
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 يقبسَنننننننننخ َسنننننننننت انزحقنننننننننق أو اإلرقنننننننننبٌ نكفبَنننننننننخ يهنننننننننبساد اننننننننننزفكري انهفظنننننننننٍ مبهنننننننننبساد   .8

 ( يمء انفشاغبد، يزقبثالد،انكهًبد انشبرح،اسزُؼبة قشائٍ )

 مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ مَارات التفهري اللفعٕ بغض اليعر عً ىْ  املتغريات . .  

 َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ يهبساد انزفكري انهفظٍ(: 35عذول سقى )

 َسجخ اإلتمبٌ % كفبَخ يهبساد انتفكُش انهفظٍ

 47.84 % يمء انفشاغبد

 53.88% يتمبثالد

 45.24% انكهًبد انشبرح

 43.88% استُؼبة لشائٍ

 47.28 % انُسجخ انؼبيخ

ٍرٓ٘ ا ىسب  تكاٌ للنَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ مَارات التفهري اللفعٕ يمتحاٌ الهفاٛٗ ( ّجْد فرّم ظا32ٓالحغ مً اجلدّل رقه ) 

%( ملَارٗ ايستٔعاب 23088%( ملَارٗ املتكابالت ، ّ قب ىسب٘  تكاٌ )23088اجلامعٔ٘ )املستْٚ العاو(، حٔث ناى   علٙ ىسب٘  تكاٌ )

( ّالشهب رقه 32%(، ّٓتضح ليا مً اجلدّل رقه)25048التفهري اللفعٕ )الكراٜٕ، بٔينا ناى  اليسب٘ العام٘ إلتكاٌ نفآ٘ مَارات 

 ( بكٔ٘ اليسب. 39)

 

 

 (: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ يهبساد انتفكُش انهفظ39ٍانشكم)
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 (.خاص٘، رمسٔ٘مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ مَارات التفهري اللفعٕ حسب ىْ  اجلامع٘)ب. 

 (: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ يهبساد انهفظٍ حست َىع اجلبيؼخ36عذول سقى )

 كفبَخ يهبساد انتفكُش انهفظٍ
 َسجخ اإلتمبٌ %

 خبصخ سسًُخ

 46.99% 48.17% يمء انفشاغبد

 52.27% 54.51% يتمبثالد

 45.04% 45.32% انكهًبد انشبرح

 42.66% 44.36% استُؼبة لشائٍ

 46.28% 47.68% بيخانُسجخ انؼ

(  ٌ ىسب  تكاٌ ّحتكٔل املَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ مَارات التفهري اللفعٕ  فضب علٙ امل لل ا اجلامعات 36ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

 ( ْٓضح اللو.21( يمتحاٌ الهفاٛٗ اجلامعٔ٘ )املستْٚ العاو(، ّالشهب رقه)ا اص٘عً ىعرياتَا )اجلامعات  الرمسٔ٘

 

 

 : َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ يهبساد انتفكُش انشَبضٍ حست َىع انزبيؼخ(40انشكم )
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 مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ التفهري اللفعٕ حسب اليْ  ايجتناعٕ.س. 

 (: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ  يهبساد انزفكري انهفظٍ حست انُىع االعزًبػ37ٍعذول سقى )

 فبَخ يهبساد انتفكُش انهفظٍك
 َسجخ اإلتمبٌ %

 أَخً ركش

 48.09% 47.51% يمء انفشاغبد

 54.42% 53.15% يتمبثالد

 45.63% 44.72% انكهًبد انشبرح

 45.05% 42.33% استُؼبة لشائٍ

 47.94% 46.42% انُسجخ انؼبيخ

تكاٌ للنَارات الفرعٔ٘ لهفآ٘ مَارات التفهري اللفعٕ تبعًا (  ىُ ْٓجد بعض الفرّم ظاٍرٓ٘ ا ىسب اإل35ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

لليْ  ايجتناعٕ فكد ناى  بامل لل ىسب  تكاٌ اإلىا   علٙ مً ىسب  تكاٌ ال نْر ّبالتالٕ فتٌ اليسب٘ العام٘ لتحكٔل ّ تكاٌ 

 ( .20نفآ٘ مَارات التفهري اللفعٕ ناى   علٙ عيد اإلىا  ، ننا ٓتضح مً الشهب رقه )

 

 

 (: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ يهبساد انتفكُش انهفظٍ حست انُىع االرتًبػ41ٍانشكم)
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 مكارى٘ ىسب التحكل ّاإلتكاٌ لهفآ٘ مَارات التفهري اللفعٕ حسب املعدل ال اننٕ.د. 

 دلؼذل انزشاكًٍ (: َست انزحقق واإلرقبٌ نهًهبساد انفشػُخ نكفبَخ يهبساد انزفكري انهفظٍ حست ا38عذول سقى )

 كفبَخ يهبساد انتفكُش انهفظٍ
 َسجخ اإلتمبٌ %

 يًتبص رُذ رذًا رُذ يمجىل

 55.24% 50.84% 48.35% 44.62% يمء انفشاغبد

 62.70% 58.77% 54.39% 49.40% يتمبثالد

 54.63% 48.63% 45.25% 41.99% انكهًبد انشبرح

 50.57% 48.21% 44.01% 40.39% استُؼبة لشائٍ

 55.21% 51.23% 47.56% 43.69% نُسجخ انؼبيخا

(  ىُ ْٓجد فرّم ظاٍرٓ٘ ا ىسب اإلتكاٌ لبعض املَارات الفرعٔ٘ مَارات التفهري اللفعٕ تبعًا للنعدل 38ٓالحغ مً اجلدّل رقه )

سب٘ اإلتكاٌ ليف  املَارٗ  %( ملَارٗ املتكابالت بٔينا ناى  ى64051ال اننٕ فعلٙ سبٔب املثال ناى  ىسب٘ اإلتكاٌ لفٝ٘ املنتاع )

%(، ّميهً تعنٔه ٍ ِ اليتٔع٘ علٙ اليسب٘ العام٘ ليسب٘  تكاٌ ّحتكٔل نفآ٘ مَارات التفهري اللفعٕ، ننا 29021لفٝ٘ املكبْل )

 ( .24ٓتضح مً الشهب رقه )

 

 

 ٍ(: َست إتمبٌ انًهبساد انفشػُخ نكفبَخ يهبساد انتفكُش انهفظٍ حست انًؼذل انتشاك42ًانشكم)

 

 

 

 



43 

 

 اجلضء انضبين : حتهُم َزبئظ اخزجبس انكفبءح اجلبيؼُخ .

َٓدف امتحااٌ الهفااٛٗ اجلامعا٘ ال التعارف علاٙ جاْدٗ خمرجاات مؤسساات التعلأه العاالٕ األردىٔا٘ ّخمرجاات             

براجمَا ّالْقْف علٙ جْاىب الكاْٗ ّالضاعف فَٔاا مماا ٓسااعد الكااٜنل علاٙ رساه ا  ا  ّالسٔاساات ّ عاادٗ            

حمتْٓااات ا  اا  الدراساأ٘ ّالاا امج، ّمتثااب خمرجااات  ٖ ىعاااو الغآاا٘ األساساأ٘ لْجااْدِ، ّتعهاا        اليعاار ا 

خمرجاااات التعلااأه العاااالٕ مااادٚ متاىااا٘ اليعااااو التعلٔنااإ ّمااادٚ ت اااْر  ّ تاااأخر اجملتناااع، ّا ٍااا ا السااأام ٓاااته  

 َاا مبدرجاات التعلأه    ال نٔن علٙ حتلٔب ىتاٜج اختبار الهفاٛٗ اجلامعٔ٘ ماً خاالل حتلٔاب ىتااٜج ال لبا٘ ّرب     

ّىتاجاتُ، للْقْف علٙ جْاىب الكْٗ ّتعنٓنٍاا ّالاتدلص ماً جْاىاب الضاعف ّمعاجلتَاا، ّ الا ناىا  خمرجاات         

جامعاتيا مل تبل  مستْٚ ال نْح ا مكآٔ  اجلامعات العاملٔ٘، فَب حتعٙ باملهاىا٘ املرمْقا٘ ا مؤسساات ساْم     

 العنب داخب األردٌ ّخارجُ.

  ا اصاا٘ماات ال لبا٘ علااٙ املؤهارات الاا  تادل علاٙ ماادٚ حتكال ىتاجاات الااتعله ّالهفآاات         ّماً خاالل تْعٓااع عال  

ًٛ علااٙ اليتاااٜج املتااْفرٗ            باملسااتْٚ العاااو ل اعتناااد درجاا٘ الك ااع"  ٖ درجاا٘ ّصااْل ال الااب ال درجاا٘  تكاااٌ" بيااا

درجا٘ الك اع احملاددٗ حٔاث ل     %( ّبَ ا سٔته حتلٔب ىتاٜج اختبار الهفاٛٗ ّفكًا للنكارى٘ مع 22ّاعتبارٍا ىسب٘ )

اتبا  طرٓك٘  دمْف ال  تكْو علٙ حساب الدرج٘ املتْقع٘ لإلجاب٘ علٙ نب فكرٗ  مً فكرات ايختبار )ايختٔار 

مً متعدد( ّالفرم ٍيا  ٌ طرٓك٘  دمْف ي تت لاب ماً احملهاه حتدٓاد ايختٔاار غاري الصاحٔح بْضاْح عاً ناب           

  ً احملهااه حتدٓااد  جاباا٘ الفكاارٗ  الصااحٔح٘ )ايختٔااار الصااحٔح(  ٚ  ٌ    فكاارٗ مااً فكاارات ايختبااار  بااب ٓت لااب ماا

 ،William)  احملهه حيدد اليسب املْٝٓ٘ لإلجاب٘ عً نب فكرٗ  ّتهٌْ جمنْ  اليساب املْٝٓا٘ ٍإ درجا٘ الك اع     

Donnoe، Amato) 1997).) 

 : حتهُم انُزبئظ ادلزؼهقخ ثبنُزبعبد وانكفبَبد وادلهبساد ادلزؼهقخ ثبدلسزىي انؼبو

 ظَرت ىتاٜج ال لب٘  ٌ ىسب٘ اإلتكاٌ  ّ التحكل للهفآات ّاملَاارات ّاليتاجاات املتْقاع ماً ال الاب امتالنَاا ا       

بالهفآااات ّاملَااارات ّاليتاجااات للنسااتْٚ   ا اصاا٘%( مااً جمنااْ  ىتاجااات الااتعله  22املسااتْٚ العاااو عيااد ىسااب٘ ) 

٘ تكاٌ الهفآات ّاملَارات ّاليتاجات الرٜٔسٔ٘ العاو، ّن لو  ظَرت ىتاٜج ٍ ِ الدّرٗ  ٌ ىسب حتكل  ّ    ا اصا

٘ % )للهفآاات ّاملَاارات ّىتاجاات الاتعله     40088تراّح  ماا بال    مَاارات التْاصاب الشافْٖ ّاملهتاْب(، ّ      باا  ا اصا

باملعرفاا٘ باااأكْم الشدصاأ٘ ّ املدىٔاا٘(. ّعيااد مكارىاا٘ ىسااب        ا اصاا٘% )للهفآااات ّاملَااارات ّاليتاجااات   21058

(  ٌ نفآاات  املساتْٚ العااو الا  مل تصاب ال      39مع درج٘ الك ع املتفل علَٔا ٓتضح مً اجلادّل رقاه )  ايتكاٌ 

 %( ناى  اآلتٕ:22درج٘ ايتكاٌ ّال  قْرى  بدرج٘ الك ع ّال  قابل  ما ىسبتُ )

.مَارات التفهري الياقد 

.٘ٔكاف٘ معلْمات  

.٘ٔقضآا اخالق 

ٕمَارات التفهري الرٓاض 

ْاصب الشفْٖ ّاملهتْبمَارات الت 

ٕمَارات التفهري املي ك 
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ٍّاا ا ٓت لااب  عااادٗ اليعاار ّمراجعاا٘ ا  اا  الدراساأ٘ ّحمتْٓااات ّصااف املكااررات لهفآااات ّىتاجااات ّمَااارات         

  املستْٚ العاو حبٔث تتضنً ا    الدراسٔ٘ مكررات تغ ٕ ٍ ِ الهفآات .

 نهًسزىي انؼبو( َست حتقق انُزبعبد وانكفبَبد وادلهبساد 39عذول سقى )

 %45دسرخ االتمبٌ يمبسَخ يغ دسرخ انمطغ  َسجخ انتحمك أو االتمبٌ انكفبَبد

 نى تصم نذسرخ اإلتمبٌ 43.60% يهبساد انتفكُش انُبلذ

 نى تصم نذسرخ اإلتمبٌ 43.70% حمبفخ يؼهىيبتُخ

 نى تصم نذسرخ اإلتمبٌ 43% لضبَب اخاللُخ

 يتمٍ 50.78% انًؼشفخ ثبنحمىق انشخصُخ و انًذَُخ

 يتمٍ 48.29% يهبساد انجحج وانتحهُم

 نى تصم نذسرخ اإلتمبٌ 42.57% يهبساد انتفكُش انشَبضٍ

 نى تصم نذسرخ اإلتمبٌ 21.88% يهبساد انتىاصم انشفىٌ وانًكتىة

 يتمٍ 47% يهبساد حم انًشكالد

 يتمٍ 47.84% يهبساد انتفكُش انهفظٍ

 تصم نذسرخ اإلتمبٌ نى 24.66% يهبساد انتفكُش انًُطمٍ

 يتمٍ  45% انُسجخ انؼبيخ
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مقارنة نتائج اتقاى الكفايات والهتاجات يف امتحاى املستوى العام بني الفصل الدراسي االول مو العام اجلامعي 
 .4102/4102والفصل الدراسي االول مو العام اجلامعي  4103/4102

ا املساتْٚ  اجلامعٔا٘  امتحااٌ الهفااٛٗ   ا لا  قٔسا    ّىتاجاات الاتعله ا   ّاملَاارات  الهفآاات  تكااٌ   ٘ىسبٓالحغ  ٌ 

ا الفصااب ايّل مااً %( )ّ /ا الفصااب الدراساإ ايّل مااً العاااو اجلااامعٕ   %()ناىاا   العاااو

ّاملَااارات ّىتاجااات الاتعله ناىاا  ا الفصااب الدراساإ   الهفآااات تكااٌ   ٘ىسااب، ّاٌ  /العااو اجلااامعٕ  

 فضاااااب ميَاااااا بشاااااهب عااااااو ا الفصاااااب ايّل ماااااً العااااااو اجلاااااامعٕ    /ّل ماااااً العااااااو اجلاااااامعٕ اي

ا كٔااع الهفآااات ّاليتاجااات  )مَااارات الااتفهري الياقااد، البحااث ّالتحلٔااب، الااتفهري الرٓاضاإ،          /

ا الفصاب الدراسإ ايّل    ّاملَاارات ّىتاجاات الاتعله    الهفآاات  تكااٌ  ىساب  التفهري اللفعٕ، الاتفهري املي كإ (، ّ   

ا كٔااع  / فضااب ميَااا بشااهب عاااو ا الفصااب اجلااامعٕ ايّل مااً العاااو    /مااً العاااو 

 الهفآات ّاليتاجات )قضآا اخالقٔ٘، املعرف٘ باأكْم الشدصٔ٘ ّاملدىٔ٘، مَارات حب املشهالت(. 

 انكفبَبد
 َسجخ االتمبٌ

 2013/2014نهفصم انذساسٍ االول 

 سجخ االتمبٌَ

 2014/2015نهفصم انذساسٍ االول 

 43.60% 42% يهبساد انتفكُش انُبلذ

 43.70% 44% حمبفخ يؼهىيبتُخ

 43.00% 45% لضبَب اخاللُخ

 50.78% 53% انًؼشفخ ثبنحمىق انشخصُخ و انًذَُخ

 48.29% 46% يهبساد انجحج وانتحهُم

 42.57% 42% يهبساد انتفكُش انشَبضٍ

 21.88% 22% ىاصم انشفىٌ وانًكتىةيهبساد انت

 47.00% 49% يهبساد حم انًشكالد

 47.84% 45% يهبساد انتفكُش انهفظٍ

 24.66% 22% يهبساد انتفكُش انًُطمٍ

 45.00% 44% انُسجخ انؼبيخ نالتمبٌ فٍ انًستىي انؼبو
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