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 املتىضطامتخاٌ الهفاَْ ادتامعًُ للنطتىّ 

 للفصل الدزاضٌ األول 
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 يهخض انتمشَش
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ُىع االجتًبػٍ ويغتىي انُغت انًئىَخ نتىصَغ اػذاد انطهجخ انزٍَ تمذيىا اليتحبٌ انكفبءح انجبيؼُخ حغت يتغُشاد َىع انجبيؼخ وان

 انًؼذل انتشاكًٍ
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 َتبئج اختجبس انكفبءح انجبيؼُخ  نُغت االتمبٌ انشئُغُخ نكم ػبئهخ يٍ ػىائم االختجبس حغت يتغُش َىع انجبيؼخ)حكىيٍ،خبص( .
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 ع االجتًبػٍ )ركش،اَخً(.َتبئج اختجبس انكفبءح انجبيؼُخ  نُغت االتمبٌ انشئُغُخ نكم ػبئهخ يٍ ػىائم االختجبس حغت يتغُش انُى
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َتاابئج اختجاابس انكفاابءح انجبيؼُااخ نُغاات االتماابٌ انشئُغااُخ نكاام ػبئهااخ يااٍ ػىائاام االختجاابس حغاات يتغُااش انًؼااذل انتشاكًٍ)يمجااىل، جُااذ،     

 جُذجذا، يًتبص(.
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 .انًغتىي انًتىعط نُغت االتمبٌ انشئُغُخ نكم ػبئهخ يٍ انؼىائم -َتبئج اختجبس انكفبءح انجبيؼُخ

01 

 ادتصْ األول

املطتىّ املتىضط مً حًح تىشيع الطلبُ وىطب االتكاٌ وفكا املتغريات )اليىع -املؤشسات االولًُ ليتآج امتخاٌ الهفاَْ ادتامعًُ 
    االجتناعٌ، ىىع ادتامعُ، املعدل الرتاننٌ(، وذلو لهل عآلُ مً العىآل اآلتًُ:

 عآلُ الصخافُ واالعالو. .1 05

 لىو السياضُ.عآلُ ع .2 13

 عآلُ ختصصات  العلىو االجتناعًُ   .3 21

 عآلُ ختصصات علىو الصسيعُ .4 27

 عآلُ العلىو الرتبىيُ. .5 33

 عآلُ ختصصات بسىامج اذتكىم  .6 41

 عآلُ ختصصات اآلداب واللغىيات  .7 46

 عآلُ ختصصات الفيىٌ البصسيُ والطنعًُ  .8 54
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 عآلُ العلىو اهليدضًُ .9 61

 صات العلىو اإلدازيُ واألعنال عآلُ ختص .11 67

 عآلُ التخصصات اذتاضىبًُ وتهيىلىجًا املعلىمات  .11 76

 عآلُ ختصصات العلىو الطبًعًُ األضاضًُ  .12 82

 عآلُ ختصصات العلىو الصزاعًُ  .13 010

 عآلُ التخصصات الطبًُ والصخًُ  .14 016

003 

 ادتصْ الجاىٌ

املتىضط مً حًح ىطب االتكاٌ مكازىُ مع دزجُ الكطع وفكا للنتغريات )اليىع  املطتىّ-حتلًل ىتآج امتخاٌ الهفاَْ ادتامعًُ
    االجتناعٌ، ىىع ادتامعُ، املعدل الرتاننٌ(، وذلو لهل عآلُ مً العىآل اآلتًُ:

 عآلُ ختصصات الصخافُ واإلعالو .1 003

 عآلُ علىو السياضُ.   .2 005

 عآلُ ختصصات علىو الصسيعُ  .3 006

 صصات العلىو االجتناعًُ عآلُ خت .4 007

 عآلُ العلىو الرتبىيُ. .5 008

 عآلُ ختصصات بسىامج اذتكىم  .6 008

 عآلُ ختصصات اآلداب واللغىيات  .7 011

 عآلُ ختصصات الفيىٌ البصسيُ والطنعًُ  .8 010

 عآلُ العلىو اهليدضًُ. .9 012

 عآلُ ختصصات العلىو اإلدازيُ واألعنال  .11 013

 اذتاضىبًُ وتهيىلىجًا املعلىمات  عآلُ التخصصات .11 015

 عآلُ ختصصات العلىو الطبًعًُ األضاضًُ .12 016

 عآلُ ختصصات العلىو الصزاعًُ  .13 017

 عآلُ التخصصات الطبًُ والصخًُ  .14 018
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والفصل  2313/2314مكازىُ ىتآج اتكاٌ عىآل التخصصات يف امتخاٌ املطتىّ املتىضط بني الفصل الدزاضٌ الجاىٌ مً العاو ادتامعٌ 
 2314/2315الدزاضٌ االول مً العاو ادتامعٌ 
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ملخص التكسيس

 
املطتتٌٔ املتٌضت   ا الف تال ا ًن متع العتار الدزاضتُ       -امتخان الكفإّ ادتامعَْ قدُع

حَتت   ،\\- الفتت ّ مجَتتا ادتامعتتاك اذتكٌمَتتْ ًارتا تتْ ا    ا 

 الٌوٌف عىٓ وٌةّ شتسواك مسضطتاك التعىتَل العتالُ    إىل ٍودفامتخان الكفإّ ادتامعَْ  نإ

ًوتد بىتؼ عتدة الةىاتْ املتٌوتا ختتسوول متع ادتامعتاك اذتكٌمَتْ           األزةنَْ ًشتسواك بسازتوتا، 

متتتتتا زت ٌعتتتتتى   / متتتتتع العتتتتتار ادتتتتتتامعُ    ا ًن الدزاضتتتتتُ الف تتتتتال اًارتا تتتتتْ 

الكفتإّ ادتامعَتْ ناتسا    الصار مجَا الةىاْ ارتتسني  بالتقتدر  متختان    ، حَ  مت ()

ل تتدًز وتتساز متتع زتىتتظ التعىتتَل العتتالُ ٍقتطتتُ بالصامَتتْ امتختتان الكفتتإّ ادتامعَتتْ دت َتتا  

( أً ًمت اضتتتاءإ الةىاتتْ التترٍع دقتتال معتتد دول ال ا  َتتْ عتتع )     ،الةىاتتْ املتٌوتتا ختتتسوول  

ْ  ً تتان عتتدة التترٍع دقتتدمٌا ل متختتان)   ،(%) . (%)( طالتتو ًطالاتتْ بءطتتاْ مٌٍٗتت

مجَتتتا ادتامعتتتاك اذتكٌمَتتتْ   ا املتٌضتتت حَتتت  طاتتتا امتختتتان الكفتتتإّ ادتامعَتتتْ لى طتتتتٌٔ    

ْ   ًعىٓ مجَتا التماما ا  اةةَتْ     ،ًارتا ْ العىتٌر الةاَتْ ًال تخَْ،    )حطتو العٌاٖتال التالَت

عىتتٌر ا وت اعَتتْ، العىتتٌر الصزاعَتتْ، العىتتٌر الةاَعَتتْ األضاضتتَْ،       الالعىتتٌر ااةازٍتتْ ًاألع تتان،   

ب ًدكءٌلٌوَتتتا املعىٌمتتتاك، الفءتتتٌن الطتتت عَْ ًالا تتتسٍْ، عىتتتٌر الػتتتسٍعْ، بسنتتتاما اذتاضتتتٌ عىتتتٌر

 لعىتتٌر ادءدضتتَْ، العىتتٌر ال بٌٍتتْ، عىتتٌرا ،اآلةاب ًالىػٌٍتتاكاذتقتتٌ ، عىتتٌر ال تتخاعْ ًااعتت ر، 

( ٍتتا  دٌشٍتتا الةىاتتْ التترٍع دقتتدمٌا  متختتان الكفتتإّ ادتامعَتتْ       ًادتتتدًن زوتتل)  ،السٍاضتتْ(

 .نٌع ادتامعْ(، املعدن ال ا  ُ، الءٌع ا وت اعُطو متػرياك)املطتٌٔ املتٌض  ح
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 ( اليطب املٔىيُ لتىشيع اعداد الطلبُ الريً تكدمىا1جدول زقه )
 المتخاٌ الهفاَْ ادتامعًُ حطب متغريات ىىع ادتامعُ واليىع االجتناعٌ ومطتىّ املعدل الرتاننٌ

 

 انًجًىع انؼذد انُغت انًئىَخ تظُُُف انًتغُشاد انًتغُشاد

 انُىع االجتًبػٍ
 9622 %49 ركش

19726 

 10104 %51 اَخً

 َىع انجبيؼخ
 14179 %72 حكىيُخ

 5547 %28 خبطخ

 انًؼذل انتشاكًٍ

 7476 %38 يمجىل

 7085 %36 جُذ

 4067 %21 جُذا جذا

 1098 %6 يًتبص

ًعقتتتاع لعٌاٖتتتال  املطتتتتٌٔ املتٌضتتت  -َتتتْبىتتؼ عتتتدة الةىاتتتْ التتترٍع دقتتتدمٌا  متختتتان الكفتتتإّ ادتامع   

  ْ بىتؼ عتتدة  حَت   ( طالاتاع ًطالاتْ متع مجَتا ادتامعتاك اذتكٌمَتْ ًارتا تْ ،        )  التماما ا  اةةَت

%(، ً تان عتدة   )مٌٍٗتْ  ( بءطتاْ   %(، بَء تا بىتؼ عتدة ا نتا )    ) بءطاْ مٌٍْٗ( الر ٌز)

( %( ًعدة الةىاْ ا ادتامعاك ارتا ْ))ٌٍْ مٗ ( بءطاْالةىاْ ا ادتامعاك اذتكٌمَْ )

%( %( وَتد، ً ) %( مقاتٌن، ً ) ً ان دٌشٍعول حطو عٗاك املعدن ال ا  تُ )  ،%()مٌٍْٗ  بءطاْ

 ممتاش.   (ً) ،وَد وداع

ًا غكان الاَانَْ التالَْ دٌضح ذلك:

 

 

 حسب محغريات نوع ااجنمية  محان  الكانة  ااجنميةةقدموا الالنسب املئوية للطلبة الرين ت(:شكل زقه)       
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  االجحننعينوع ال حسب محغري قدموا المحان  الكانة  ااجنميةةالنسب املئوية للطلبة الرين ت(:شكل زقه)        

 

 

  دل امليحسب محغري  قدموا المحان  الكانة  ااجنميةةالنسب املئوية للطلبة الرين ت(:شكل زقه)            

 

 ادتامعَتتْ املطتتتٌٔ املتٌضتت  حطتتو  تتال عاٖىتتْ متتع عٌاٖتتال الت   تتاك  ًملعسعتتْ الفتتسً   ا ارتاتتاز الكفتتإّ  

عقتد مت اوتسإ املقازنتاك عىتٓ       )الءٌع ا وت اعُ، نتٌع ادتامعتْ، املعتدن ال ا  تُ(    دعٌة اىل املتػرياك  ًاليت

 حطو  ال متػري   اٍىُ: لىعٌاٖال السَٖطَْ بػكال عارنطو التخقا 
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ىـىع  ُ مً عىآل االختباز حطب مـتغري  ليطب االتكاٌ السًٓطًُ لهل عآلادتامعًُ ىتآج اختباز الهفاَْ  .1
 . )حهىمٌ،خاص(ادتامعُ

 

 

 املطتىّ املتىضط يف ضىْ متغري ىىع ادتامعُ -ىتآج اختباز ناٍ تسبًع ليتآج اختباز الهفاَْ ادتامعًُ ( :2جدول زقه )

 

 
الد كفبَبد انتؼهى انخبطخ ثؼبئ

 انتخظظبد

 
 َىع انجبيؼخ

 
لًُخ كبٌ 

 تشثُغ

 
دالنتهب 

 خبص حكىيٍ االحظبئُخ

  0.05* 4.20  %49.00 %44.00 انظحبفخ واإلػالو

  ـــــــــ  ـــــــــ  ــــــــ %53.14 انؼهىو االجتًبػُخ

  1.05  1.69 %46.37 %45.13 انفُىٌ انجظشَخوانغًؼُخ

  0.86  2.05 %47.42 %45.83 انطجُخ وانظحُخ

  1.78  1.02 %38.50 %39.78 انحبعىثُخوتكُىنىجُب انًؼهىيبد

  1.78  1.18 %40.27 %39.15 انؼهىو اإلداسَخ واألػًبل

  1.80  0.87 %56.12 %56.21 اِداة وانهغىَبد

  2.06  1.21 %36.35 %37.85 انؼهىو انضساػُخ

  1.77 1.97  %53.00 %55.00 ثشَبيج انحمىق

  0.90 4.01  %75.00 %71.00 انششَؼخ ػهىو

  0.88  2.01 %31.26 %33.36 انؼهىو انطجُؼُخ األعبعُخ

  ـــــــــ  ـــــــــ  ــــــــ % 41.08 ثشَبيج انشَبضخ

 0.28  3.32  %47.00 %44.00 ثشَبيج انتشثُخ

 1.15  1.80  %33.63 %33.89 ثشَبيح انهُذعخ

 (α  =.0.0ى الداللة )* ذات داللة احصنئةة عند مسحو

ْ   ( ًوتتٌة عتتسً   ٍتتتا  متتع ادتتتدًن زوتتل )    الءتاوتتاك ًالكفاٍتتاك    نطتتو ادقتتان  ا  ذاك ة لتتْ اح تتاَٖ

عتصٔ اىل ا رتت ف ا نتٌع ادتامعتْ )حكتٌمُ،      دال تخاعْ ًالعت ر   بتساما  عاٖىتْ  ارتا تْ ب السَٖطَْ  ًاملوازاك

ت الفسً  ل احل ادتامعاك ارتا تْ ،  ، ً ان(α  =.0.0راص( حَ   ان مطتٌٔ الد لْ  رتااز  اِ )

العىتتٌر الةاَتتْ ًال تتخَْ، العىتتٌر ااةازٍتتْ ًاألع تتان، العىتتٌر ا وت اعَتتْ، العىتتٌر        )ًهتتُ  امتتا بقَتتْ العٌاٖتتال  

     ٍ ْ، الصزاعَتتْ، العىتتٌر الةاَعَتتْ األضاضتتَْ، عىتتٌر اذتاضتتٌب ًدكءٌلٌوَتتا املعىٌمتتاك، الفءتتٌن الطتت عَْ ًالا تتس

عتت   آلةاب ًالىػٌٍتتاك، العىتتٌر ادءدضتتَْ، العىتتٌر ال بٌٍتتْ، عىتتٌر السٍاضتتْ(  ا عىتتٌر الػتتسٍعْ، بسنتتاما اذتقتتٌ   

  نٌع ادتامعْ)حكٌمُ، راص(.ا رت ف  عسً  ذاك ة لْ اح اَْٖ دعصٔ اىل ا دا ٌٍود
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ليطب االتكاٌ السًٓطـًُ لهـل عآلـُ مـً عىآـل االختبـاز حطـب مـتغري          ادتامعًُ ىتآج اختباز الهفاَْ .2
 .نس،اىجِ()ذ االجتناعٌيىع ال

 
 

  املطتىّ املتىضط يف ضىْ متغري اليىع االجتناعٌ. -ىتآج اختباز ناٍ تسبًع ليتآج اختباز الهفاَْ ادتامعًُ( :3جدول زقه ) 
 

 
 كفبَبد انتؼهى انخبطخ ثؼبئالد انتخظظبد

 
 انُىع االجتًبػٍ

 
 لًُخ كبٌ تشثُغ

 
 دالنتهب االحظبئُخ

 إَبث ركىس

  0.28 3.00  %46.00 %48.00 انظحبفخ واإلػالو

  0.28  3.00 %54.00 %52.00 انؼهىو االجتًبػُخ

  2.14  0.25 %45.67 %45.84 وانغًؼُخ انفُىٌ انجظشَخ

  *0.04  5.60 %48.36 %44.63 انطجُخ وانظحُخ

  0.22  1.94 %38.62 %39.91 وتكُىنىجُب انًؼهىيبد انحبعىثُخ

  0.18  2.57 %38.72 %40.43 انؼهىو اإلداسَخ واألػًبل

  2.08  0.72 %56.31 %55.83 اِداة وانهغىَبد

  *0.03  6.39 %38.07 %33.81 انؼهىو انضساػُخ

  0.28  3.00 %53.00 %55.00 ثشَبيج انحمىق

  1.11  1.60 %71.91 %70.84 ػهىو انششَؼخ

  1.13  1.43 %33.43 %32.48 انؼهىو انطجُؼُخ األعبعُخ

 2.08  0.76  %40.78 %41.29 ثشَبيج انشَبضخ

 *0.01  10.71  %46.15 %39.01 ثشَبيج انتشثُخ

 2.18  0.16  %33.78 %33.89 ثشَبيح انهُذعخ

 (α  =1014)* ذات داللة احصنئةة عند مسحوى الداللة 

 الءتاواك ًالكفاٍاك ًاملوازاك نطو ادقان( ًوٌة عسً  ذاك ة لْ اح اَْٖ ا ٍتا  مع ادتدًن زول )

بساما ال بَْ، ًعاٖىْ العىٌر الصزاعَْ، ًعاٖىْ العىٌر الةاَْ ًال خَْ دعصٔ اىل عاٖىْ ارتا ْ بسَٖطَْ ال

 رتااز  اِ عىٓ  ا ح اَْٖ ا رت ف ا الءٌع ا وت اعُ )ذ س، انآ( حَ   ان مطتٌٔ الد لْ

زت ٌعاك عٌة ل احل (، ً انت الفسً   ا هري العٌاٖال دα = 1010 ،α  =1012  ،α  =1013ال دَو)

العىٌر ااةازٍْ ًاألع ان، العىٌر ا وت اعَْ، العىٌر الةاَعَْ األضاضَْ، عىٌر )ًهُ ا نا ، اما بقَْ العٌاٖال

اذتاضٌب ًدكءٌلٌوَا املعىٌماك، الفءٌن الط عَْ ًالا سٍْ، عىٌر الػسٍعْ، بسناما اذتقٌ ، عىٌر ال خاعْ 

عسً  ذاك ة لْ اح اَْٖ دعصٔ دا ع  ٌٍود  دءدضَْ، عىٌر السٍاضْ(ًااع ر، اآلةاب ًالىػٌٍاك، العىٌر ا

(.انآ، ذ س)ا وت اعُ ءٌع ال ا  رت فا اىل 
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ُ مـً عىآـل االختبـاز حطـب مـتغري      ليطب االتكاٌ السًٓطـًُ لهـل عآلـ    ادتامعًُ ىتآج اختباز الهفاَْ .3
 .)مكبىل، جًد، جًدجدا، ممتاش(ملعدل الرتاننٌا

 
 

 املطتىّ املتىضط يف ضىْ متغري املعدل الرتاننٌ. -ىتآج اختباز ناٍ تسبًع ليتآج اختباز الهفاَْ ادتامعًُ( :4)جدول زقه 

 

 
 دكفبَبد انتؼهى انخبطخ ثؼبئالد انتخظظب

لًُخ كبٌ  انًؼذل انتشاكًٍ
 تشثُغ

دالنتهب 
 االحظبئُخ

 يًتبص جذا جُذ جُذ يمجىل 

 *0.01   16.00 %58.00 %50.00 %44.00 %42.00 انظحبفخ واإلػالو

 *0.01 17.00 %67.00 %59.00 %53.00 %50.00 انؼهىو االجتًبػُخ

 *0.01 11.87 %53.41 %48.62 %43.72 %41.54 انفُىٌ انجظشَخوانغًؼُخ

 *0.01 16.97 %57.54 %52.33 %47.27 %40.57 انطجُخ وانظحُخ

 *0.01 9.43 %46.49 %43.08 %39.90 %37.06 انحبعىثُخ وتكُىنىجُب انًؼهىيبد

 *0.01 9.98 %47.10 %43.33 %39.84 %37.12 انؼهىو اإلداسَخ واألػًبل

 *0.01 12.15 %64.07 %66.61 %55.17 %51.92 اِداة وانهغىَبد

 *0.01 8.60 %42.52 %38.71 %37.10 %33.92 انؼهىو انضساػُخ

 *0.01 13.00 %63.00 %60.00 %54.00 %50.00 ثشَبيج انحمىق

 *0.01 19.00 %82.00 %76.00 %71.00 %63.00 ػهىو انششَؼخ

 *0.01 8.08 %39.43 %36.03 %34.06 %31.35 انؼهىو انطجُؼُخ األعبعُخ

 *0.01 7.00 %45.00 %47.00 %42.00 %38.00 ثشَبيج انشَبضخ

 *0.01 18.40 %56.00 %51.00 %44.00 %37.60 ثشَبيج انتشثُخ

 *0.01 9.11 %40.57 %36.57 %34.15 %31.46 ثشَبيح انهُذعخ

 (α  =.0.0* ذات داللة احصنئةة عند مسحوى الداللة )

 

 الءتاواك ًالكفاٍاك ًاملوازاك نطو ادقان( ًوٌة عسً  ذاك ة لْ اح اَْٖ ا ٍتا  مع ادتدًن زول )

ن، العىٌر العىٌر الةاَْ ًال خَْ، العىٌر ااةازٍْ ًاألع ا)ارتا ْ جب َا العٌاٖال ًهُ السَٖطَْ 

ا وت اعَْ، العىٌر الصزاعَْ، العىٌر الةاَعَْ األضاضَْ، عىٌر اذتاضٌب ًدكءٌلٌوَا املعىٌماك، الفءٌن 

اآلةاب ًالىػٌٍاك، ال خاعْ ًا ع ر، العىٌر ادءدضَْ،  ْ، عىٌر الػسٍعْ، بسناما اذتقٌ  الط عَْ ًالا سٍ
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ا املعدن ال ا  ُ )مقاٌن، وَد، وَدودا، ممتاش( دعصٔ اىل ا رت ف  العىٌر ال بٌٍْ، عىٌر السٍاضْ(

(، ً انت مجَا الفسً  ل احل ذًِ α  =1010 رتااز  اِ ) ا ح اَْٖ حَ   ان مطتٌٔ الد لْ

 مقاٌن ًوَد. املعد ك وَدودا ًممتاش مقازنْ ما ذًِ املعد ك

 

 .عىآلالًُ لهل عآلُ مً ليطب االتكاٌ السًٓطاملطتىّ املتىضط  -ادتامعًُىتآج اختباز الهفاَْ  .
 

 

 ( ىطب اتفاٌ عآالت التخصصات يف امتخاٌ املطتىّ املتىضطجدول زقه )

 َغجخ االتمبٌ % كفبَبد انتؼهى انخبطخ ثؼبئالد انتخظظبد

 %46.73 انظحبفخ واإلػالو

 %53.14 انؼهىو االجتًبػُخ

 %45.73 انفُىٌ انجظشَخوانغًؼُخ

 %47.42 انطجُخ وانظحُخ

 %39.24 نحبعىثُخ وتكُىنىجُب انًؼهىيبدا

 %39.62 انؼهىو اإلداسَخ واألػًبل

 %56.19 اِداة وانهغىَبد

 %36.35 انؼهىو انضساػُخ

 %54.10 ثشَبيج انحمىق

 %71.43 ػهىو انششَؼخ

 %33.15 انؼهىو انطجُؼُخ األعبعُخ

 %41.08 ثشَبيج انشَبضخ

 %45.00 ثشَبيج انتشثُخ

 %33.85 ثشَبيح انهُذعخ

 

نطو إدقان الءتاواك ًالكفاٍاك ًاملوتازاك ا امتختان الكفتإّ ادتامعَتْ      ان (ٍتا  مع ادتدًن زول)

العىتتٌر )( ا عتتاٖ ك خت  تتاك  %) القةتتا ع متتًْ أحتتد اادقتتان  أوتتال متتع  انتتت لى طتتتٌٔ املتٌضتت   

، ىتتٌر الصزاعَتتْ، ًالعا املعىٌمتتاكًعىتتٌر اذتاضتتٌب ًدكءٌلٌوَتت ااةازٍتتْ ًاألع تتان، ًالعىتتٌر الةاَعَتتْ األضاضتتَْ، 

 ( ا عاٖىتتتتْ%) لع متتتتْ القةتتتتا مطتتتتاًٍْ ً انتتتتت  ًالعىتتتتٌر السٍاضتتتتَْ، ًالعىتتتتٌر ادءدضتتتتَْ(  

ْ      خت  اك  ْ عَ تا  انتت ا تم متع     ، الفءتٌن الا تسٍْ ًالطت عَْ ًعاٖىتْ العىتٌر ال بٌٍت  ع مت



11 

 

ػٌٍتتاك، ًاذتقتتٌ    العىتتٌر ا وت اعَتتْ، ًالعىتتٌر الةاَتتْ، ًاآلةاب ًالى   ا عتتاٖ ك  ( %القةتتا )

 عاٖىتتتْ( ا %عى تتتاع بتتتىن أعىتتتٓ نطتتتاْ إدقتتتان  انتتتت )     ًال تتتخاعْ ًا عتتت ر،  ًالػتتتسٍعْ،

 الػسٍعْ.

ْ ًعَ تتا ٍىتتُ نعتتسا الءتتتاٖا ا وتتصأٍع األًن ٍتءتتاًن      ءتتتاٖا امتختتان الكفتتإّ   ل املسغتتساك ا ًلَتت

نتتتتاٖا  حتىَتتتال، ًالاتتتانُ ٍتءتتتاًن / لعتتتار ادتتتتامعُ متتتع ا ا ًنف تتتال لى ادتامعَتتتْ

 .ارتااز الكفإّ ادتامعَْ
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ادتصْ األول
لعاو ادتامعٌ مً ا االولفصل لل املطتىّ املتىضط -يتآج امتخاٌ الهفاَْ ادتامعًُل املؤشسات االولًُ 

 / 
 مكدمُ:

ٍوتتدف امتختتان الكفتتإّ ادتامعَتتْ ب تتٌزدى ادتدٍتتدّ إىل الٌوتتٌف عىتتٓ وتتٌةّ شتسوتتاك مسضطتتاك       

ٍُالتع  طاعدىَل العالُ األزةنَْ ًشتسواك بسازتوا، ًالٌوٌف عىٓ وٌانو القٌّ ًوٌانو الطعف عَوا، مما 

ا معادتتْ  هَٗتْ اعت تاة مسضطتاك التعىتَل العتالُ      عىٓ زضل ارتةت  ًالطَاضتاك بالتعتاًن متا      القاٖ  

اذتكتتل عىتتٓ أةإ الكفتتإّ ادتامعَتتْ إىل ، إذ   ٍوتتدف امتختتان ّ عَوتتاقتتٌالوٌانتتو دعصٍتتص وٌانتتو الطتتعف ً

إىل د تتتءَف ادتامعتتتاك ٍوتتتدف هتتترا ا متختتتان هتتترا ا متختتتان، ً   اةإي مءختتتى غتتتواةّ دٌ تتتا أ ًأ الةالتتتو

ًٕ عىٓ ًبسازتوا    .ا متخان ٕ طىاتوا اأةابءا

أ اتس متع  ٌنتى     (Competency- Based Test)ا متخان متا  عىتٓ أضتاع وَتاع الكفاٍتاك      ع

 ،ٍقَظ معتازف ًحقتاٖا ًناسٍتاك مت دعى وتا متع واتال الةالتو        (Achievement Test)ارتاازاع حت َىَاع 

  .ًمت التى د مع مدٔ حتققوا ،ًارتم بوا

 التعله ارتاصُ بعآالت التخصصات ىتاجات ونفايات :(Level -Mid)املطتىّ املتىضط 

وا ٍكتطتتا أنىتتتعىل التتيت ٍتٌوتتا  ل كفاٍتتاكالً ءتاوتتاكال مجَتتاعىتتٓ ا هتترا املطتتتٌٔ  متختتان ا  ػتت الٍ

عػتسّ   ازبتا ا  حتدٍتدها وسٔ الت   اك التٓ  مع عاٖ كعاٖىْ الةىاْ ممع دقا خت  ادول ض ع  ال 

 ًهُ:  ا ا متخان مجَا عٌاٖال الت   اكمشٌن  ا هري الدًزًّود مت  ،()عاٖىْ

صخافُ واإلعالوعآلُ ختصصات ال .

إذ اغتت ال  اعت ر،  اعْ ًال تخا عاٖىْ  خت  اكًدتط ع نتاواك ً فاٍاك التعىل املػ  ْ دت َا 

 زَٖطتتَْ فاٍتتاك  () ّت عػتتسعَْ متتع نتتٌع ا رتَتتاز متتع متعتتدة، مشىتت  مٌضتتٌ ّعقتتس ()ا متختتان عىتتٓ 

.ْ )معسعْ، ًاجتاي، ًموازّ( فاٍْ عسعَ ()  أزبعما زت ٌعى  حتتوااندزج 
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 عآلُ علىو السياضُ. .

، إذ دطتت ع السٍاضتتْ عىتتٌر ا ك دػتت ال مجَتتا الكفاٍتتاك ًالءتاوتتاك املػتت  ْ بتت  مجَتتا الت   تتا       

( عقتسّ ارتاازٍتْ مٌضتٌعَْ متع نتٌع ا رتَتاز       ارتاص بوري العاٖىتْ دتري التدًزّ متا زت ٌعتى )      ا متخان

.سَٖطَْمع الكفاٍاك ًالءتاواك ال كزتا ( ضت )مع متعدة، مٌشعْ عىٓ 

 علىو الصسيعُ ختصصاتعآلُ  .

 ا متخان، إذ دط ع ػسٍعْمجَا خت  اك عىٌر الدػ ال مجَا الكفاٍاك ًالءتاواك املػ  ْ ب  

( عقسّ ارتاازٍْ مٌضتٌعَْ متع نتٌع ا رتَتاز متع متعتدة،       ارتاص بوري العاٖىْ دري الدًزّ ما زت ٌعى )

( ) ضتتتاعْ ًعػتتتسًن ، ًالتتتيت دتطتت ع سَٖطتتتَْزتتتا ك متتتع الكفاٍتتتاك ًالءتاوتتاك ال  ( دطتتتا )مٌشعتتْ عىتتتٓ  

نتاواع عسعَاع. ًأ فاٍْ 

 علىو االجتناعًُصات العآلُ ختص .

، إذ دطتت ع العىتتٌر ا وت اعَتتْعاٖىتتْ خت  تتاك دػتت ال نتاوتتاك ً فاٍتتاك التتتعىل املػتت  ْ دت َتتا 

 اك فاٍت  () اضتا رتَتاز متع متعتدة، دٌشعتت عىتٓ      عقتسّ مٌضتٌعَْ متع نتٌع ا      ()دتري التدًزّ   ا متخان 

.)معسعْ، ًاجتاي، ًموازّ( اععسعَ اعاو فاٍْ أً نت () ا ءان ًأزبعٌن، اندزج أضفىوا ما زت ٌعى زَٖطَْ

 عآلُ العلىو الرتبىيُ. .

، إذ دطتت ع ال بٌٍتتْعىتتٌر ا الدػتت ال مجَتتا الكفاٍتتاك ًالءتاوتتاك املػتت  ْ بتت  مجَتتا الت   تتاك      

( عقتسّ ارتاازٍتْ مٌضتٌعَْ متع نتٌع ا رتَتاز       ارتاص بوري العاٖىتْ دتري التدًزّ متا زت ٌعتى )      ا متخان

 اك(  فاٍ) عػس ، ًاليت دتط عسَٖطَْمع الكفاٍاك ًالءتاواك ال(  فاٍت  ) مع متعدة، مٌشعْ عىٓ

.ْعسعَ كنتاوا ًأ

 بسىامج اذتكىمعآلُ ختصصات  .

، إذ دطت ع ا متختان   خت  تاك بسنتاما اذتقتٌ    دػ ال نتاواك ً فاٍتاك التتعىل املػت  ْ دت َتا     

 اك فاٍت  (دطتا ) ع متعتدة، دٌشعتت عىتٓ    ( عقسّ مٌضٌعَْ مع نٌع ا رتَاز مدري الدًزّ ما زت ٌعى )

.)معسعْ، ًاجتاي، ًموازّ(  فاٍْ أً نتاواع عسعَاع (أحد ً   ٌن )، اندزج أضفىوا ما زت ٌعى زَٖطَْ
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 اآلداب واللغىيات ختصصاتعآلُ  .

، إذ ْ اآلةاب ًالىػٌٍتاك ىت عاٖ َا خت  تاك  دتاملػ  ْ  التعىَ َْ دػ ال مجَا الكفاٍاك ًالءتاواك

( عقتتسّ ارتاازٍتتْ مٌضتتٌعَْ متتع نتتٌع  ارتتتاص بوتتري العاٖىتتْ دتتري التتدًزّ متتا زت ٌعتتى ) متختتان  دطتت ع ا

ْ  فاٍاك  (مخظ )ا رتَاز مع متعدة، مٌشعْ عىٓ   ًأ(  فاٍتْ  )أحتد ً   تٌن    ، ًالتيت دتطت ع  زَٖطتَ

نتاواع عسعَاع.

 فيىٌ البصسيُ والطنعًُال ختصصاتعآلُ  .

ْ الفءتتٌن الا تتسٍْ ىتتعاٖخت  تتاك  َتتا دتاملػتت  ْ  لتعىَ َتتْا ًالءتاوتتاكالكفاٍتتاك  دػتت ال مجَتتا

( عقتتتسّ ارتاازٍتتتْ  ارتتتتاص بوتتتري العاٖىتتتْ دتتتري التتتدًزّ متتتا زت ٌعتتتى )     متختتتان ، إذ دطتتت ع ا ًالطتتت عَْ

 ا ءتان ًأزبعتٌن   ، ًالتيت دتطت ع  زَٖطَْ فاٍاك  () مٌضٌعَْ مع نٌع ا رتَاز مع متعدة، مٌشعْ عىٓ دطا

.اعَعسع اعنتاو ًأ(  فاٍْ )

 عآلُ العلىو اهليدضًُ. .

إذ دطتت ع  ،ادءدضتتَْعىتتٌر ا الدػتت ال مجَتتا الكفاٍتتاك ًالءتاوتتاك املػتت  ْ بتت  مجَتتا الت   تتاك   

( عقتسّ ارتاازٍتْ مٌضتٌعَْ متع نتٌع ا رتَتاز       ارتاص بوري العاٖىتْ دتري التدًزّ متا زت ٌعتى )      ا متخان

ْ ءتاوتاك ال متع الكفاٍتاك ًال   كزتتا  ( دطعْ )مع متعدة، مٌشعْ عىٓ  ( ) ضتاعٌن  ، ًالتيت دتطت ع  سَٖطتَ

نتاواع عسعَاع. ًأ فاٍْ 

 علىو اإلدازيُ واألعنالال ختصصاتعآلُ  .

، إذ دط ع ةازٍْ ًاألع انعىٌر ااالدػ ال مجَا الكفاٍاك ًالءتاواك املػ  ْ ب  مجَا خت  اك 

زٍتْ مٌضتٌعَْ متع نتٌع ا رتَتاز      ( عقتسّ ارتاا ارتاص بوري العاٖىتْ دتري التدًزّ متا زت ٌعتى )     متخان ا 

دطتتعْ  ، ًالتتيت دتطتت عسَٖطتتَْزتتتان متتع الكفاٍتتاك ًالءتاوتتاك ال( ضتتاعْ عػتتس )متتع متعتتدة، مٌشعتتْ عىتتٓ 

(  فاٍْ ًنتاواع عسعَاع.) ًأزبعٌن
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 اضىبًُ وتهيىلىجًا املعلىماتاذت التخصصاتعآلُ  .

اضتٌب ًدكءٌلٌوَتا   عىتٌر اذت ا  دػ ال مجَا الكفاٍاك ًالءتاوتاك املػت  ْ بت  مجَتا الت   تاك     

( عقسّ ارتاازٍْ مٌضٌعَْ ارتاص بوري العاٖىْ دري الدًزّ ما زت ٌعى ) ا متخان، إذ دط ع املعىٌماك

، ًالتتيت السَٖطتتَْزتتتا ك متتع الكفاٍتتاك ًالءتاوتتاك   ( مخطتتْ )متتع نتتٌع ا رتَتتاز متتع متعتتدة، مٌشعتتْ عىتتٓ    

 اع.(  فاٍْ ًنتاواع عسعَ) ا ءان ًعػسًن دتط ع

 :علىو الطبًعًُ األضاضًُال ختصصاتعآلُ  .

ْ  عىتٌر ال ا الدػ ال مجَا الكفاٍاك ًالءتاواك املػ  ْ بت  مجَتا الت   تاك     ، إذ ةاَعَتْ األضاضتَ

( عقتتسّ ارتاازٍتتْ مٌضتتٌعَْ متتع نتتٌع  ارتتتاص بوتتري العاٖىتتْ دتتري التتدًزّ متتا زت ٌعتتى )  ا متختتاندطتت ع 

ْ زتتان متع الكفاٍتاك ًالءتاوتاك ال    ( س )أحتد عػت  ا رتَاز مع متعدة، مٌشعتْ عىتٓ     ، ًالتيت دتطت ع  سَٖطتَ

 نتاواع عسعَاع. ًأ(  فاٍْ ) ضتْ ًضتٌن

 علىو الصزاعًُال ختصصاتعآلُ  .

، إذ دطتت ع صزاعَتتْعىتتٌر الا الدػتت ال مجَتتا الكفاٍتتاك ًالءتاوتتاك املػتت  ْ بتت  مجَتتا الت   تتاك  

ٌ     ا متخان ( عقتسّ ارتاازٍتْ مٌضتٌعَْ متع نتٌع ا رتَتاز       عتى ) ارتاص بوري العاٖىتْ دتري التدًزّ متا زت 

ْ زتتا ك متع الكفاٍتاك ًالءتاوتاك     ( ضتاا ) مع متعدة، مٌشعتْ عىتٓ     أزبتا ً   تٌن   ، ًالتيت دتطت ع  السَٖطتَ

نتاواع عسعَاع. ًأ(  فاٍْ )

 طبًُ والصخًُال التخصصاتعآلُ  .

ْ  عىتٌر ال ال ادػ ال مجَا الكفاٍاك ًالءتاواك املػت  ْ بت  مجَتا الت   تاك      ، إذ ةاَتْ ًال تخَ

( عقتتسّ ارتاازٍتتْ مٌضتتٌعَْ متتع نتتٌع  ارتتتاص بوتتري العاٖىتتْ دتتري التتدًزّ متتا زت ٌعتتى )  ا متختتاندطتت ع 

إحتدٔ  ، ًاليت دتط ع السَٖطَْزتا ك مع الكفاٍاك ًالءتاواك  ()    ْا رتَاز مع متعدة، مٌشعْ عىٓ 

نتاواع عسعَاع. ًأ(  فاٍْ )ًعػسًن 

 

ً الَاع ضءعسا دً عتاٖ ك خت  تاك   كفاٍتاك ارتا تْ ب  الأبسش املسغساك عع مدٔ حتقا نتاواك التتعىل 

.، ًاليت انتوت إلَوا نتاٖا هري الدًزّاملتٌض املطتٌٔ 
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صخافُ واإلعالوعآلُ ختصصات ال .

ٌ اعداد الطلبُ املتكدمني لعآلُ ختصصات الصخافُ واالعالو واليطب املٔىيُ حطب املـتغريات) اليـىع االج   .أ ىـىع   ،تنـاع
.(املعدل الرتاننٌ ،ادتامعُ 

ارتتتاص بالكفاٍتتاك ًاملوتتازاك ًنتاوتتاك التتتعىل    الكفتتإّ ادتامعَتتْ  متختتان دقتتدمٌابىتتؼ عتتدة الةىاتتْ التترٍع  

ْ  ) خت  تاك ال تخاعْ ًااعت ر   ارتا ْ بعاٖىتْ   ْ الًبىػتت   ،( طالاتاع ًطالات  متءول  ىتر ٌز املٌٍٗتْ ل  ءطتا

 %(عتتدن ال ا  تتُ )دتتٌشٍعول حطتتو عٗتتاك امل تتان ، ً%() إلنتتا ْ لاملٌٍٗتتءطتتاْ البَء تتا  انتتت  ،%()

 (.ًذلك   ا هٌ ما  ا ادتدًن زول)  ممتاش. ()ً ،%( وَد وداع%( وَد، ً )) مقاٌن، ً

 

 

و حطب املطتىّ املتىضط/عآلُ الصخافُ واالعال-(:اليطب املٔىيُ للطلبُ الريً تكدمىا المتخاٌ الهفاَْ ادتامع6ًُجدول زقه )
 مطتىّ املعدل الرتاننٌ واليىع االجتناعٌ( ،املتغريات)ىىع ادتامعُ

 

 
 انًتغُشاد

 
 تظُُُف انًتغُشاد

 
 انُغت انًئىَخ

 
 انؼذد

 
 انًجًىع

 انُىع االجتًبػٍ

 
 ركش

 
44% 

 

 
60 

135 

 
 اَخً

 
56% 

 
75 

 َىع انجبيؼخ

 
 حكىيُخ

 
53% 

 
71 

 
 خبطخ

 
47% 

 
64 

 انًؼذل انتشاكًٍ

 
 مجىلي

 
20% 

 
27 

 
 جُذ

 
44% 

 
60 

 
 جُذا جذا

 
28% 

 
38 

 
 يًتبص

 
7% 

 
10 
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لعآلُ ختصصات الصخافُ واالعالو.  للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ االتكاٌ .ب

متع  املتٌوا املسغساك األًلَْ لءتاٖا الةىاْ أن نطاْ اادقان أً التخقا لىكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك  ظوسكأ

متتع زت تتٌع نتاوتتاك التتتعىل  (% ) تبىػتت خت  تتاك ال تتخاعْ ًااعتت رالةالتتو امت  وتتا ا عاٖىتتْ 

ّ    أظوتسك ، ً ترلك  خت  اك ال خاعْ ًااع رعاٖىْ ارتا ْ ب أن نطتو حتقتا أً إدقتان     نتتاٖا هتري التدًز

 (%ساًحت متا بت   د خت  اك ال خاعْ ًااع ربعاٖىْ الكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك السَٖطَْ ارتا ْ 

لىكفاٍتتاك ) (%)(، ً ااعتت ر لٌضتتاٖال العتتار التتسأِ أه َتتْبتتت )لىكفاٍتتاك ًاملوتتازاك ًنتاوتتاك التتتعىل ارتا تتْ   

نطتو   (ًالػكال زول) ،(زول ) ادتدًن اوسًٍ (.ًاملوءَْ األر وَْ املطسًلَْبت ًاملوازاك ًالءتاواك ارتا ْ 

 .خت  اك ال خاعْ ًااع ربعاٖىْ اك السَٖطَْ ارتا ْ حتقا أً إدقان الكفاٍاك ًاملوازك ًالءتاو

 

 

 (: ىطب اتكاٌ نل نفايُ مً نفايات عآلُ  الصخافُ واالعالو7جدول زقه)

 
 

 انكفبَخ
 

 َغجخ االتمبٌ %

 %44 انًعاسف انعايت

 %43 انًفاهيى االتصانيت واإلعالييت

 %58 ييتانًهاساث وانقذساث األساسيت في انكتابت انصحافيت واإلعال

 %40 أساسياث انًهُيت انصحافيت

 %63 انًسؤونيت  االجتًاعيت نإلعالو

 %67 انًسؤونيت األخالقيت وانًهُيت

 %48 يهاساث  انحس انصحافي وانتفكيش انُاقذ

 %51 يهاساث  انبحج واالستقصاء انصحفي 

 %38 أهًيت انشأي انعاو نىسائم اإلعالو

 %39   يهاساث االتصال وانتُظيى انزاتي

 %46.73 اليطبُ العامُ
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ىـىع  حطـب مـتغري    لعآلـُ ختصصـات الصـخافُ واالعـالو      للهفايـات واملهـازات واليتاجـات    ىطبُ االتكاٌ .ج
.ادتامعُ
ضتت ع عاٖىتتْ خت  تتاك ال تتخاعْ  ًنتاوتتاك التتتعىل ًاملوتتازاك الكفاٍتتاك إدقتتاننطتتو  انتتت 

ْ ًااعتتتت ر ًارتا تتتتْ  وتتتتازاك )   ْ املفتتتتاهَل ، ًاملعتتتتازف العامتتتت املوتتتتازاك ، ًا د تتتتالَْ ًااع مَتتتت

املطتسًلَْ  اعَْ، ًأضاضَاك املوءَتْ ال تخ  ، ًًالقدزاك األضاضَْ ا الكتابْ ال خاعَْ ًااع مَْ

، موازاك اذتظ ال تخاا ًالتتفكري الءاوتد   ، ًاملطسًلَْ األر وَْ ًاملوءَْ، ًا وت اعَْ لإلع ر

 ا د تان موتازاك  ، ًالعار لٌضتاٖال ااعت ر  أه َْ السأِ ، ًموازاك الاخ  ًا ضتق إ ال خااً

ا ادتامعتتاك  تٌضتت ا املطتتتٌٔ املادتامعَتتْ التتيت وَطتتت بامتختتان الكفتتإّ ( ًالتءاتتَل التترادُ

 (.ًالػكال زول ) ،(اذتكٌمَْ ًارتا ْ   ا ٍاوس ا ادتدًن زول )
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 دتامعُ(: ىطب اتكاٌ الهفايات لعآلُ الصخافُ واالعالو  حطب متغري ا8جدول زقه)

 

 انكفبَخ
 

 َغجخ االتمبٌ %
 خبص  حكىيٍ

 %49 %39 انًؼبسف انؼبيخ

 %44 %52 انًفبهُى االتظبنُخ واإلػاليُخ

 %57 %59 انًهبساد وانمذساد األعبعُخ فٍ انكتبثخ انظحبفُخ واإلػاليُخ

 %42 %38 أعبعُبد انًهُُخ انظحبفُخ

 %66 %59 انًغؤونُخ  االجتًبػُخ نإلػالو

 %60 %52 نُخ األخاللُخ وانًهُُخانًغؤو

 %43 %46 يهبساد  انحظ انظحبفٍ وانتفكُش انُبلذ

 %53 %49 يهبساد  انجحج واالعتمظبء انظحفٍ 

 %43 %34 أهًُخ انشأٌ انؼبو نىعبئم اإلػالو

 %40 %37 يهبساد االتظبل وانتُظُى انزاتٍ  

 %49 %44 اليطبُ العـــــامُ
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 ًاملوتازاك ًنتاوتاك التتعىل ا عاٖىتْ خت  تاك ال تخاعْ ًااعت ر        لكفاٍتاك اإدقان  ْنطاٍ حظ أن 

ادتامعتتاك ارتا تتْ أعطتتال متتع ادتامعتتاك   ا تٌضتت  ا املطتتتٌٔ املادتامعَتتْ التتيت وَطتتت بامتختتان الكفتتإّ  

عقتتد  انتت ةزوتْ ا دقتتان لعاٖىتْ بسنتاما ال تتخاعْ ًا عت ر ا ادتامعتاك اذتكٌمَتتْ       اذتكٌمَتْ بػتكال عتار    

ْ ( ًا%) ا ًاملوتتتازاك ًنتاوتتتاك التتتتعىل    الكفاٍتتتاكإدقتتتان نطتتتو عقتتتد لتتتٌحظ أن   .%()دتامعتتتاك ارتا تتت

 املوتتازاك ،ًااع مَتتْ ا د تتالَْ املفتتاهَلادتامعتتاك اذتكٌمَتتْ أعطتتال متتع ادتامعتتاك ارتا تتْ ا موتتازاك )      

بَء تتا  (،اوتتدالء ًالتتتفكري ال تتخاا اذتتتظ  موتتازاك ،ًااع مَتتْ ال تتخاعَْ الكتابتتْ ا األضاضتتَْ ًالقتتدزاك

ادتامعاك ارتا ْ أعطال متع ادتامعتاك اذتكٌمَتْ    ا ًاملوازاك ًنتاواك التعىل  الكفاٍاكإدقان نطو  انت 

ًاملطتتتتسًلَْ  أضاضتتتتَاك املوءَتتتتْ ال تتتتخاعَْ، ،لإلعتتتت ر ا وت اعَتتتتْ  املطتتتتسًلَْ ،املعتتتتازف العامتتتتْا موتتتتازاك )

موتازاك  ، ًأه َتْ التسأِ العتار لٌضتاٖال ااعت ر     ً، موتازاك الاخت  ًا ضتق تإ ال تخاا    ً ، األر وَْ ًاملوءَْ

 .(ًالتءاَل الرادُ ا د ان

لعآلـُ ختصصـات الصـخافُ واالعـالو حطـب مـتغري اليـىع          للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ االتكاٌ .د
االجتناعٌ.

ضتت ع عاٖىتتْ خت  تتاك ال تتخاعْ ًااعتت ر       ًنتاوتتاك التتتعىل   ًاملوتتازاك  الكفاٍتتاك  إدقتتان نطتتو   انتتت  

ْ ، ًاملعازف العامْا ْ  وازاك )ًارت املوتازاك ًالقتدزاك األضاضتَْ ا الكتابتْ     ، ًاملفاهَل ا د الَْ ًااع مَت

املطتسًلَْ األر وَتْ   ، ًاملطتسًلَْ ا وت اعَتْ لإلعت ر   اعَْ، ًأضاضَاك املوءَْ ال خ، ًال خاعَْ ًااع مَْ

أه َتْ التسأِ   ، ًالاخت  ًا ضتق تإ ال تخاا    موتازاك ، ًموازاك اذتظ ال تخاا ًالتتفكري الءاوتد   ، ًًاملوءَْ

ا ادتامعَتتتْ التتتيت وَطتتت بامتختتتان الكفتتتإّ  ( ًالتءاتتتَل التتترادُ ا د تتان موتتتازاك ، ًالعتتار لٌضتتتاٖال ااعتتت ر 

(.   الػكال زول )ً ،(ادتدًن زول )لدٔ الر ٌز ًاانا    ا ٍاوس ا  تٌض املطتٌٔ امل

 تاوتاك التتعىل ا عاٖىتْ خت  تاك ال تخاعْ ًااعت ر      ًاملوتازاك ًن  الكفاٍتاك إدقان  ْنطاٍ حظ أن 

 ا نتا  أعطتال مءوتا لتدٔ     التر ٌز  انتت لتدٔ    تٌضت  ا املطتتٌٔ امل ادتامعَتْ  اليت وَطت بامتختان الكفتإّ   

 ،%()ال تتتتخاعْ ًا عتتتت ر لىتتتتر ٌز   عقتتتتد  انتتتتت ةزوتتتتْ ا دقتتتتان لعاٖىتتتتْ خت  تتتتاك     بػتتتتكال عتتتتار  

ٌ %()ًا نتتا   انتتت لتتدٔ  ًنتاوتتاك التتتعىل  ًاملوتتازاك  الكفاٍتتاكإدقتتان  نطتتوأن حظ . عقتتد لتت

القتتتدزاك ً ،املعتتتازف العامتتتْموتتتازاك )مجَتتتا بدزوتتتْ لَطتتتت ذاك ة لتتتْ ا  ا نتتتا أعطتتتال مءوتتتا لتتتدٔ  التتتر ٌز

ْ   ، ًاملطتسًلَْ ا وت اعَتْ لإلعت ر   ، ًاألضاضَْ ا الكتابْ ال خاعَْ ًااع مَْ ، املطتسًلَْ األر وَتْ ًاملوءَت

ًاملوتتتازاك  الكفاٍتتتاكإدقتتتان نطتتتو ً  ،(الاختتت  ًا ضتق تتتإ ال تتتخاا ، ًداذتتتتظ ال تتتخاا ًالتتتتفكري الءاوتتت ً
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، أه َْ التسأِ العتار لٌضتاٖال ااعت ر    ًنتاواك التعىل  انت لدٔ ا نا  أعطال مءوا لدٔ الر ٌز ا موازاك)

ُ  ًا د تتان )املفتتاهَل  ًدطتتاًك زت ٌعتتاك التتر ٌز ًا نتتا  ا نطتتو ا دقتتان ا املوتتازاك      ،(ًالتءاتتَل التتراد

 .اضاضَاك املوءَْ ال خاعَْ(، الَْ ًا ع مَْا د

 

 (: ىطب اتكاٌ الهفايات يف عآلُ الصخافُ واالعالو حطب متغري اليىع االجتناع9ٌجدول زقه)

 

 انكفبَخ
 َغجخ االتمبٌ %

 اَخً ركش

 %40 %48 انًعاسف انعايت

 %43 %43 انًفاهيى االتصانيت واإلعالييت

 %57 %59 في انكتابت انصحافيت واإلعالييتانًهاساث وانقذساث األساسيت 

 %40 %40 أساسياث انًهُيت انصحافيت

 %60 %67 انًسؤونيت  االجتًاعيت نإلعالو

 %55 %57 انًسؤونيت األخالقيت وانًهُيت

 %43 %53 يهاساث  انحس انصحافي وانتفكيش انُاقذ

 %50 %52 يهاساث  انبحج واالستقصاء انصحفي 

 %39 %37 نىسائم اإلعالو أهًيت انشأي انعاو

 %41 %36 يهاساث االتصال وانتُظيى انزاتي  

 %46 %48 اليطبُ العـــــامُ
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لعآلُ ختصصـات الصـخافُ واالعـالو حطـب مـتغري املعـدل         للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ االتكاٌ .ه
الرتاننٌ.
ٖ  ًنتاوتتاك التتتعىل   ًاملوتتازاك  الكفاٍتتاك  إدقتتان نطتتو   انتتت   ىتتْ خت  تتاك ال تتخاعْ ًااعتت ر     ضتت ع عا

ْ ، ًاملعازف العامًْارتا ْ  وازاك ) املوتازاك ًالقتدزاك األضاضتَْ ا الكتابتْ     ، ًاملفاهَل ا د الَْ ًااع مَت

املطتسًلَْ األر وَتْ   ، ًاملطتسًلَْ ا وت اعَتْ لإلعت ر   اعَْ، ًأضاضَاك املوءَْ ال خ، ًال خاعَْ ًااع مَْ

أه َتْ التسأِ   ، ًموتازاك الاخت  ًا ضتق تإ ال تخاا    ، ً تخاا ًالتتفكري الءاوتد   موازاك اذتظ ال، ًًاملوءَْ

ا ادتامعَتتتْ التتتيت وَطتتت بامتختتتان الكفتتتإّ  ( ًالتءاتتتَل التتترادُ ا د تتان موتتتازاك ، ًالعتتار لٌضتتتاٖال ااعتتت ر 

(.   ًالػكال زول ) ،(  ا ٍاوس ا ادتدًن زول ) عءد  ال عْٗ ع مْ تٌض املطتٌٔ امل

التيت   ًاملوازاك ًنتاواك التتعىل ا عاٖىتْ خت  تاك ال تخاعْ ًااعت ر      الكفاٍاكإدقان  ْانطٍ حظ أن 

ًاليت دعتٌة لفٗتاك املعتدن ال ا  تُ  انتت طاَعَتْ        تٌض ا املطتٌٔ املادتامعَْ وَطت بامتخان الكفإّ 

ل تخاعْ  عقتد  انتت ةزوتْ ا دقتان لعاٖىتْ خت  تاك ا       ت مسداْ د تاعدٍاع بتءفظ دسدَتو عٗتاك املعتدن     نً ا

ًعٗتْ املعتدن    %()ًعٗتْ املعتدن وَدوتدا     %()ًعٗتْ املعتدن وَتد     ،%()عءد عْٗ املعدن مقاٌن ًا ع ر 

 . %()ممتاش 

 

 (: ىطب اتكاٌ الهفايات يف عآلُ الصخافُ واالعالو حطب متغري املعدل الرتانن10ٌجدول زقه)

 

 َغجخ االتمبٌ % انكفبَخ

 يًتبص جُذ جذًا جُذ يمجىل

 %61 %47 %43 %34 انًؼبسف انؼبيخ

 %51 %48 %39 %42 انًفبهُى االتظبنُخ واإلػاليُخ

انًهبساد وانمذساد األعبعُخ فٍ انكتبثخ انظحبفُخ 
 واإلػاليُخ

55% 56% 60% 62% 

 %56 %44 %37 %35 أعبعُبد انًهُُخ انظحبفُخ

 %83 %70 %57 %58 انًغؤونُخ  االجتًبػُخ نإلػالو

 %72 %60 %53 %50 خاللُخ وانًهُُخانًغؤونُخ األ

 %58 %49 %46 %46 يهبساد  انحظ انظحبفٍ وانتفكُش انُبلذ

 %60 %51 %50 %49 يهبساد  انجحج واالعتمظبء انظحفٍ 

 %50 %39 %35 %37 أهًُخ انشأٌ انؼبو نىعبئم اإلػالو

 %38 %42 %39 %33 يهبساد االتظبل وانتُظُى انزاتٍ  

 %58 %50 %44 %42 اليطبُ العـــــامُ
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 عىٌر السٍاضْعاٖىْ  .

ــات    .أ ــُ ختصص ــدمني لعآل ــُ املتك ــىو السياضــُاعــداد الطلب ــىع    عل ــتغريات) الي ــب امل ــُ حط ــب املٔىي واليط
.(املعدل الرتاننٌ ،ىىع ادتامعُ  ،االجتناعٌ

بىتتتؼ عتتتدة الةىاتتتْ التتترٍع دقتتتدمٌا  متختتتان الكفتتتإّ ادتامعَتتتْ ارتتتتاص بالكفاٍتتتاك ًاملوتتتازاك         

ءطتاْ  ال( طالااع ًطالاْ، ًبىػت ) عىٌر السٍاضْخت  اك لتعىل ارتا ْ بعاٖىْ ًنتاواك ا

%(، ً ان دٌشٍعول حطو عٗتاك  إلنا  )املٌٍْٗ ل ءطاْال%(، بَء ا  انت ىر ٌز )املٌٍْٗ ل

ممتتتاش.  ًذلتتك   (ً) ،%( وَتتد وتتداع%( وَتتد، ً )%( مقاتتٌن، ً )املعتتدن ال ا  تتُ )

 (.ًن زول)  ا هٌ ما  ا ادتد
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املطتىّ املتىضط/عآلُ العلىو السياضًُ حطب -(:اليطب املٔىيُ للطلبُ الريً تكدمىا المتخاٌ الهفاَْ ادتامع11ًُجدول زقه )
 مطتىّ املعدل الرتاننٌ واليىع االجتناعٌ( ،املتغريات)ىىع ادتامعُ

 

انُغت  تظُُُف انًتغُشاد انًتغُشاد
 انًئىَخ

 انًجًىع انؼذد

 نُىع االجتًبػٍا
 293 %58 ركش

502 
 

 209 %42 اَخً

 َىع انجبيؼخ
  502 %100 حكىيُخ

  0 %0 خبطخ

 انًؼذل انتشاكًٍ

 200 %40 يمجىل

 224 %45 جُذ

 75 %15 جُذا جذا

 3 %1 يًتبص
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.السياضُلعآلُ ختصصات   للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ االتكاٌ .ب

ساك األًلَْ لءتاٖا الةىاْ أن نطاْ اادقان أً التخقا لىكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك املتٌوا أظوسك املسغ

متع زت تٌع نتاوتاك التتعىل ارتا تْ       (% .)بىػت  السٍاضْخت  اك مع الةالو امت  وا ا عاٖىْ 

اك ًاملوتازاك  ، ً رلك أظوسك نتتاٖا هتري التدًزّ أن نطتو حتقتا أً إدقتان الكفاٍت       السٍاضْخت  اك بعاٖىْ 

)لىكفاٍاك ًاملوازاك ًنتاوتاك   (%دساًحت ما ب  السٍاضْخت  اك ًالءتاواك السَٖطَْ ارتا ْ بعاٖىْ 

الكفاٍاك بت )لىكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك ارتا ْ  (%)(، ً الكفاٍاك املوءَْ ًالػ  َْ بت التعىل ارتا ْ

نطتتو حتقتتا أً إدقتتان الكفاٍتتاك ًاملوتتازك   (ػتتكال زوتتل)ًال ،((. ًٍاوتتس ادتتتدًن زوتتل )الفءَتتْ ًالتدزٍاَتتْ

.السٍاضْخت  اك ًالءتاواك السَٖطَْ ارتا ْ بعاٖىْ 

 

 

 (: ىطب اتكاٌ نل نفايُ مً نفايات عآلُ العلىو السياضًُ 12جدول زقه)

 
 َغجخ االتمبٌ % انكفبَخ

 % 46.18 انكفبَبد انتذسَجُخ وانفُُخ

 % 40.46 انكفبَبد انًؼشفُخ وانؼهًُخ

 % 37.76 انكفبَبد االداسَخ

 % 45.13 كفبَبد انذافؼُخ وانتحفُض

 % 27.89 انًهُُخ وانشخظُخ انكفبَبد

 % 37.85 انتىاطم وانتحفُض

 % 41.08 اليطبُ العـــــامُ
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حطب متغري اليىع االجتناعٌ. السياضُلعآلُ ختصصات   للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ االتكاٌ .ج
ْ ضت ع عاٖىتْ خت  تاك     ًنتاوتاك التتعىل   ًاملوتازاك  الكفاٍتاك  إدقتان نطو  انت  ًارتا تْ  وتازاك    السٍاضت

( ْ ْ    ،الكفاٍاك التدزٍاَْ ًالفءَت ْ   ،الكفاٍتاك املعسعَتْ ًالعى َت  ، فاٍتاك الداععَتْ ًالتخفَتص    ،الكفاٍتاك ا ةازٍت

ا املطتتتتٌٔ ادتامعَتتتْ ّٕ التتتيت وَطتتتت بامتختتتان الكفتتتا( التٌا تتتال ًالتخفَتتتص  ،الكاعَتتتاك املوءَتتتْ ًالػ  تتتَْ

 (.   ًالػكال زول ) ،(لدٔ الر ٌز ًاانا    ا ٍاوس ا ادتدًن زول ) تٌض امل

ْ ًاملوازاك ًنتاواك التعىل ا عاٖىْ خت  اك  الكفاٍاكإدقان  ْنطاٍ حظ أن  التيت وَطتت    السٍاضت

لدٔ ا نا  بػكال عار عقتد    انت لدٔ الر ٌز أعطال مءوا تٌض ا املطتٌٔ املادتامعَْ بامتخان الكفإّ 

. عقتتد لتتٌحظ أن %()ًا نتتا  ،%()لىتتر ٌز السٍاضتتْ انتتت ةزوتتْ ا دقتتان لعاٖىتتْ خت  تتاك  

ًاملوازاك ًنتاواك التتعىل  انتت لتدٔ التر ٌز أعطتال مءوتا لتدٔ ا نتا  بدزوتْ لَطتت            الكفاٍاكإدقان نطو 

نطتتو ً  (، التٌا تتال ًالتخفَتتص ،الكفاٍتتاك ا ةازٍتتْ ،ًالفءَتتْ التدزٍاَتتْ الكفاٍتتاكذاك ة لتتْ ا مجَتتا موتتازاك )

ًاملوتازاك ًنتاوتتاك التتعىل  انتتت لتتدٔ ا نتا  أعطتتال مءوتا لتتدٔ التر ٌز بدزوتتْ لَطتتت ذاك       الكفاٍتتاكإدقتان  

 (.ًالػ  َْ املوءَْ الكاعَاك ،ًالتخفَص الداععَْ  فاٍاك ،ًالعى َْ املعسعَْ الكفاٍاكة لْ ا موازاك)

 

 كاٌ الهفايات يف عآلُ العلىو السياضًُ  حطب متغري اليىع االجتناعٌ(: ىطب ات13جدول زقه)

 

 انكفبَخ
 َغجخ االتمبٌ %

 اَخً ركش

 % 44.04 % 47.7 انكفاياث انتذسيبيت وانفُيت

 % 43.01 % 38.64 انكفاياث انًعشفيت وانعهًيت

 % 37.48 % 37.95 انكفاياث االداسيت

 % 45.51 % 44.86 كفاياث انذافعيت وانتحفيض

 % 32.54 % 24.57 انًهُيت وانشخصيت انكفاياث

 % 36.84 % 38.57 انتىاصم وانتحفيض

 % 40.78 % 41.29 اليطبُ العـــــامُ

 



28 

 

 

حطب متغري املعدل الرتاننٌ. السياضُلعآلُ ختصصات   للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ االتكاٌد. 
السٍاضتتْ ضتت ع عاٖىتتْ خت  تتاك   نتاوتتاك التتتعىل ً ًاملوتتازاك الكفاٍتتاك إدقتتاننطتتو  انتتت 

ْ  ،الكفاٍاك التدزٍاَْ ًالفءًَْارتا ْ  وازاك ) ْ   ،الكفاٍاك املعسعَْ ًالعى َت  ،الكفاٍتاك ا ةازٍت

التتيت وَطتتت ( التٌا تتال ًالتخفَتتص ،الكاعَتتاك املوءَتتْ ًالػ  تتَْ ، فاٍتتاك الداععَتتْ ًالتخفَتتص

ْ     تٌضت  ا املطتتٌٔ امل ادتامعَتْ  بامتخان الكفإّ    تا ٍاوتس ا ادتتدًن     عءتد  تال عٗتْ ع مت

(.   ًالػكال زول ) ،(زول )

 السٍاضتتًْاملوتتازاك ًنتاوتتاك التتتعىل ا عاٖىتتْ خت  تتاك    الكفاٍتتاكإدقتتان  ْنطتتاٍ حتتظ أن 

ًالتتتتيت دعتتتتٌة لفٗتتتتاك املعتتتتدن  تٌضتتتت ا املطتتتتتٌٔ املادتامعَتتتتْ التتتتيت وَطتتتتت بامتختتتتان الكفتتتتإّ 

عقتتد   سداتتْ د تتاعدٍاع بتتءفظ دسدَتتو عٗتتاك املعتتدن     طاَعَتتْ ً تتاك م دقسٍاتتا  ال ا  تتُ  انتتت  

ًعٗتتْ املعتتدن  ،%()عءتتد عٗتتْ املعتتدن مقاتتٌن  السٍاضتتْ انتتت ةزوتتْ ا دقتتان لعاٖىتتْ خت  تتاك 

.  %()ًعْٗ املعدن ممتاش  %()ًعْٗ املعدن وَدودا  %()وَد 
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 عدل الرتاننٌ(: ىطب اتكاٌ الهفايات يف عآلُ العلىو السياضًُ  حطب متغري امل14جدول زقه)

 

 انكفبَخ
 َغجخ االتمبٌ %

 يًتبص جُذ جذًا جُذ يمجىل

 %58 %51 %48 %43 انكفبَبد انتذسَجُخ وانفُُخ

 %33 %45 %53 %37 انكفبَبد انًؼشفُخ وانؼهًُخ

 %40 %43 %39 %34 انكفبَبد االداسَخ

 %48 %55 %46 %40 كفبَبد انذافؼُخ وانتحفُض

 %33 %31 %29 %26 خانًهُُخ وانشخظُ انكفبَبد

 %33 %39 %36 %40 انتىاطم وانتحفُض

 %45 %47 %42 %38 اليطبُ العـــــامُ

 

 

 عآلُ علىو الصسيعُ .

ــىو    .أ ــات عل ــدمني لعآلــُ ختصص ــُ املتك ــسيعُاعــداد الطلب ــىع    الص ــتغريات) الي ــُ حطــب امل ــب املٔىي واليط
.(املعدل الرتاننٌ ،ىىع ادتامعُ  ،االجتناعٌ

لرٍع دقدمٌا  متخان الكفإّ ادتامعَْ ارتاص بالكفاٍاك ًاملوازاك بىؼ عدة الةىاْ ا

 ءطاْال( طالااع ًطالاْ، ًبىػت ) الػسٍعْخت  اك عىٌر ًنتاواك التعىل ارتا ْ بعاٖىْ 
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%(، ً ان دٌشٍعول إلنا  )الءطاْ املٌٍْٗ ل%(، بَء ا  انت ىر ٌز مءول )املٌٍْٗ ل

 (ً) ،%( وَد وداع%( وَد، ً )مقاٌن، ً ) %(حطو عٗاك املعدن ال ا  ُ )

(.ممتاش.  ًذلك   ا هٌ ما  ا ادتدًن زول)

 

 

املطتىّ املتىضط/عآلُ -(:اليطب املٔىيُ للطلبُ الريً تكدمىا المتخاٌ الهفاَْ ادتامع15ًُجدول زقه )
 ناعٌ(مطتىّ املعدل الرتاننٌ واليىع االجت ،الصسيعُ حطب املتغريات)ىىع ادتامعُ

 
 

 انًتغُشاد
 

 تظُُُف انًتغُشاد
 

 انُغت انًئىَخ
 
 انؼذد

 
 انًجًىع

 

 انُىع االجتًبػٍ

 
 ركش

 
44% 

 
291 

658 

 
 اَخً

 
56% 

 
367 

 َىع انجبيؼخ

 
 حكىيُخ

 
81% 

 
536 

 
 خبطخ

 
19% 

 
122 

 انًؼذل انتشاكًٍ

 
 يمجىل

 
30% 

 
197 

 
 جُذ

 
32% 

 
211 

 
 جُذا جذا

 
25% 

 
167 

 
 يًتبص

 
13% 

 
83 
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.الصسيعُلعآلُ ختصصات   للهفايات واملهازات واليتاجات طبُ االتكاٌى .ب

أظوسك املسغساك األًلَْ لءتاٖا الةىاْ أن نطاْ اادقان أً التخقا لىكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك املتٌوا 

اوتاك التتعىل ارتا تْ    متع زت تٌع نت   (% .)بىػتت   الػسٍعْخت  اك مع الةالو امت  وا ا عاٖىْ 

، ً رلك أظوسك نتاٖا هتري التدًزّ أن نطتو حتقتا أً إدقتان الكفاٍتاك ًاملوتازاك         الػسٍعْخت  اك بعاٖىْ 

)لىكفاٍاك ًاملوازاك ًنتاوتاك   (%دساًحت ما ب  الػسٍعْخت  اك ًالءتاواك السَٖطَْ ارتا ْ بعاٖىْ 

)لىكفاٍتتاك ًاملوتتازاك   (%)(، ً ًمساوعتتى لعى تتُا التت ا  م تتاةز متتا التعامتتال مءوجَتتْالتتتعىل ارتا تتْ بتتت   

ْ ًالءتاواك ارتا ْ بتت   نطتو   (ًالػتكال زوتل)   ،((. ًٍاوتس ادتتدًن زوتل )   ًاألرت    القتَل  متّاتال  مءوجَت

 .الػسٍعْخت  اك حتقا أً إدقان الكفاٍاك ًاملوازك ًالءتاواك السَٖطَْ ارتا ْ بعاٖىْ 

 

 ايات عآلُ علىو الصسيعُ(: ىطب اتكاٌ نل نفايُ مً نف16جدول زقه)

 

 
 انكفايت

 
 َسبت االتقاٌ %

 
 انًفاهيى انششعيت: يعشفت انًفاهيى اإليًاَيت انعقذيت انًشتبطت بانتصىس وانسهىك.

 
73% 

 
 انًفاهيى انششعيت: يعشفت انًفاهيى انفقهيت ويهاسة انتعايم يع اآلساء واالختالف.

 
74% 

 
 قشآٌ انكشيى.انتعايم يع يصادس انىحي وانتششيع: ان

 
70% 

 
 انتعايم يع يصادس انىحي وانتششيع: انسُت انُبىيت.

 
69% 

 
 انتعايم يع يصادس انىحي وانتششيع: يصادس انتششيع األخشي.

 
71% 

 
 انتىاصم يع اآلخشيٍ بانذعىة وانحىاس

 
73% 

 
 انُظش في قضايا انعصش وانًستجذاث انفكشيت انعقذيت ويعانجتها

 
77% 

 
 يا انعصش وانًستجذاث انعًهيت انتطبيقيت ويعانجتها.انُظش في قضا

 
77% 

 
 يُهجيت انتعايم يع يصادس انتشاث انعهًي ويشاجعه

 
58% 

 
 يُهجيت تًّثم انقيى واألخالق

 
78% 

 71.43 اليطبُ العـــــامُ
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ــاٌ .ج ــبُ االتك ــات  ىط ــازات واليتاج ــات وامله ــىو    للهفاي ــات عل ــُ ختصص ــسيعُلعآل ــىع   الص ــتغري ى ــب م حط
دتامعُ.ا

ضت ع عاٖىتْ خت  تاك عىتٌر الػتسٍعْ ًارتا تْ        ًنتاواك التتعىل  ًاملوازاك الكفاٍاك إدقاننطو  انت 

املفتتتاهَل  ،املفتتتاهَل الػتتتسعَْ: معسعتتتْ املفتتتاهَل ااةانَتتتْ العقدٍتتتْ املسداةتتتْ بالت تتتٌز ًالطتتتىٌ       وتتتازاك )

التعامتتتال متتتا م تتتاةز التتتٌحُ   ،ازّ التعامتتتال متتتا اآلزإ ًا رتتتت ف الػتتتسعَْ: معسعتتتْ املفتتتاهَل الفقوَتتتْ ًموتتت  

ْ     ،ًالتػسٍا: القسآن الكسٍل التعامتال متا م تاةز التٌحُ      ،التعامال ما م اةز التٌحُ ًالتػتسٍا: الطتءْ الءاٌٍت

 ٔ الءاتتتس ا وطتتتاٍا الع تتتس   ،التٌا تتتال متتتا اآلرتتتسٍع بالتتتدعٌّ ًاذتتتتٌاز  ،ًالتػتتتسٍا: م تتتاةز التػتتتسٍا األرتتتس

وطتتتتاٍا الع تتتتس ًاملطتتتتتجداك الع ىَتتتتْ التةاَقَتتتتْ   الءاتتتتس ا ،ًاملطتتتتتجداك الفكسٍتتتتْ العقدٍتتتتْ ًمعادتتوتتتتا 

التتيت مءوجَتتْ متّاتتال القتتَل ًاألر  (   ،مءوجَتتْ التعامتتال متتا م تتاةز التت ا  العى تتُ ًمساوعتتى      ،ًمعادتتوتتا

تٌضتت  ا ادتامعتتاك اذتكٌمَتتْ ًارتا تتْ   تتا ٍاوتتس ا   ا املطتتتٌٔ املادتامعَتتْ وَطتتت بامتختتان الكفتتإّ  

 (.ًالػكال زول ) ،(ادتدًن زول )
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 (: ىطب اتكاٌ الهفايات لعآلُ علىو الصسيعُ  حطب متغري ادتامع17ُجدول زقه)

 

 
 انكفبَخ

 
 َغجخ االتمبٌ %

 خبص  حكىيٍ

 %77 %72 انًفبهُى انششػُخ: يؼشفخ انًفبهُى اإلًَبَُخ انؼمذَخ انًشتجطخ ثبنتظىس وانغهىن.

 %76 %73 ؼبيم يغ اِساء واالختالف.انًفبهُى انششػُخ: يؼشفخ انًفبهُى انفمهُخ ويهبسح انت

 %75 %69 انتؼبيم يغ يظبدس انىحٍ وانتششَغ: انمشآٌ انكشَى.

 %74 %67 انتؼبيم يغ يظبدس انىحٍ وانتششَغ: انغُخ انُجىَخ.

 %76 %71 انتؼبيم يغ يظبدس انىحٍ وانتششَغ: يظبدس انتششَغ األخشي.

 %77 %72 انتىاطم يغ اِخشٍَ ثبنذػىح وانحىاس

 %79 %76 انُظش فٍ لضبَب انؼظش وانًغتجذاد انفكشَخ انؼمذَخ ويؼبنجتهب

 %77 %77 انُظش فٍ لضبَب انؼظش وانًغتجذاد انؼًهُخ انتطجُمُخ ويؼبنجتهب.

 %62 %57 يُهجُخ انتؼبيم يغ يظبدس انتشاث انؼهًٍ ويشاجؼه

 %81 %77 يُهجُخ تًّخم انمُى واألخالق

 %75 %71 اليطبُ العـــــامُ

 

 



35 

 

اليت وَطت بامتختان   الػسٍعًْاملوازاك ًنتاواك التعىل ا عاٖىْ خت  اك  الكفاٍاكإدقان  ْنطاٍ حظ أن 

ادتامعاك ارتا ْ أعطال مع ادتامعاك اذتكٌمَْ بػتكال عتار عقتد    ا تٌض  ا املطتٌٔ املادتامعَْ الكفإّ 

عقد  .%()( ًادتامعاك ارتا ْ%)ا ادتامعاك اذتكٌمَْ  الػسٍعْ انت ةزوْ ا دقان لعاٖىْ بسناما 

أعطتتال بدزوتتْ لَطتتت ذاك  ارتا تتْادتامعتتاك ا ًاملوتتازاك ًنتاوتتاك التتتعىل  الكفاٍتتاكإدقتتان نطتتو لتتٌحظ أن 

ّ  الكفاٍاكمجَا ا  اذتكٌمَْة لْ مع ادتامعاك  الءاتس ا وطتاٍا الع تس ًاملطتتجداك     ) ًاملوازاك عدا موتاز

طتتاًك ادتامعتتاك اذتكٌمَتتْ ًارتا تتْ ا نطتتاْ ا دقتتان عءتتد هتتري       عقتتد د (،الع ىَتتْ التةاَقَتتْ ًمعادتتوتتا  

  املوازّ.

حطب متغري اليىع االجتناعٌ. الصسيعُلعآلُ ختصصات   للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ االتكاٌ .د
ضت ع عاٖىتْ خت  تاك عىتٌر الػتسٍعْ ًارتا تْ        ًنتاواك التتعىل  ًاملوازاك الكفاٍاك إدقاننطو  انت 

املفتتتاهَل  ،فتتتاهَل الػتتتسعَْ: معسعتتتْ املفتتتاهَل ااةانَتتتْ العقدٍتتتْ املسداةتتتْ بالت تتتٌز ًالطتتتىٌ       وتتتازاك )امل

التعامتتتال متتتا م تتتاةز التتتٌحُ   ،الػتتتسعَْ: معسعتتتْ املفتتتاهَل الفقوَتتتْ ًموتتتازّ التعامتتتال متتتا اآلزإ ًا رتتتت ف   

ْ     ،ًالتػسٍا: القسآن الكسٍل ا م تاةز التٌحُ   التعامتال مت   ،التعامال ما م اةز التٌحُ ًالتػتسٍا: الطتءْ الءاٌٍت

 ٔ الءاتتتس ا وطتتتاٍا الع تتتس   ،التٌا تتتال متتتا اآلرتتتسٍع بالتتتدعٌّ ًاذتتتتٌاز  ،ًالتػتتتسٍا: م تتتاةز التػتتتسٍا األرتتتس

الءاتتتتس ا وطتتتتاٍا الع تتتتس ًاملطتتتتتجداك الع ىَتتتتْ التةاَقَتتتتْ   ،ًاملطتتتتتجداك الفكسٍتتتتْ العقدٍتتتتْ ًمعادتتوتتتتا 

التتيت متّاتتال القتتَل ًاألر  ( مءوجَتتْ  ،مءوجَتتْ التعامتتال متتا م تتاةز التت ا  العى تتُ ًمساوعتتى      ،ًمعادتتوتتا

تٌضتت  ا ادتامعتتاك اذتكٌمَتتْ ًارتا تتْ   تتا ٍاوتتس ا   ا املطتتتٌٔ املادتامعَتتْ وَطتتت بامتختتان الكفتتإّ  

   (.ًالػكال زول ) ،(ادتدًن زول )

التتيت وَطتتت   الػتتسٍعًْاملوتتازاك ًنتاوتتاك التتتعىل ا عاٖىتتْ خت  تتاك    الكفاٍتتاكإدقتتان  ْنطتتاٍ حتتظ أن 

بػتتكال عتتار  التتر ٌزأعطتتال مءوتتا لتتدٔ  ا نتتا  انتتت لتتدٔ  تٌضتت ا املطتتتٌٔ املادتامعَتتْ بامتختتان الكفتتإّ 

 ،%()لىتتتر ٌز الػتتتسٍعًْبدزوتتتْ لَطتتتت ذاك ة لتتتْ عقتتتد  انتتتت ةزوتتتْ ا دقتتتان لعاٖىتتتْ خت  تتتاك        

التتر ٌز ًاملوتتازاك ًنتاوتتاك التتتعىل  انتتت لتتدٔ    الكفاٍتتاكإدقتتان نطتتو . عقتتد لتتٌحظ أن  %()ًا نتتا 

املفتتاهَل الػتتسعَْ: معسعتتْ املفتتاهَل ااةانَتتْ العقدٍتتْ املسداةتتْ  ا مجَتتا موتتازاك )ا نتتا  دٔ أعطتتال مءوتتا لتت

 ،املفتتتاهَل الػتتتسعَْ: معسعتتتْ املفتتتاهَل الفقوَتتتْ ًموتتتازّ التعامتتتال متتتا اآلزإ ًا رتتتت ف   ،بالت تتتٌز ًالطتتتىٌ 

ْ  التعامتال متا م تاةز التٌحُ ًالتػت      ،التعامال ما م اةز الٌحُ ًالتػسٍا: القسآن الكتسٍل   ،سٍا: الطتءْ الءاٌٍت

مءوجَْ التعامتال متا م تاةز الت ا  العى تُ       ،التعامال ما م اةز الٌحُ ًالتػسٍا: م اةز التػسٍا األرسٔ

أعطتال مءوتا لتدٔ التر ٌز      ا نتا  ًاملوتازاك ًنتاوتاك التتعىل  انتت لتدٔ       الكفاٍتاك إدقتان  نطتو  (، ً ًمساوعى
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الءاتتتس ا وطتتتاٍا الع تتتس     ،بالتتتدعٌّ ًاذتتتتٌاز  التٌا تتتال متتتا اآلرتتتسٍع    بدزوتتتْ لَطتتتت ذاك ة لتتتْ ا موازاك)  

الءاتتتتس ا وطتتتتاٍا الع تتتتس ًاملطتتتتتجداك الع ىَتتتتْ التةاَقَتتتتْ   ،ًاملطتتتتتجداك الفكسٍتتتتْ العقدٍتتتتْ ًمعادتتوتتتتا 

 (.مءوجَْ متّاال القَل ًاألر   ،ًمعادتتوا

 

 اليىع االجتناعٌ(: ىطب اتكاٌ الهفايات لعآلُ علىو الصسيعُ  حطب متغري 18جدول زقه)

 
 
  َخانكفب

 
 َغجخ االتمبٌ %

 اَخً ركش 

 72.63 73.16 انًفاهيى انششعيت: يعشفت انًفاهيى اإليًاَيت انعقذيت انًشتبطت بانتصىس وانسهىك.

 72.57 74.74 انًفاهيى انششعيت: يعشفت انًفاهيى انفقهيت ويهاسة انتعايم يع اآلساء واالختالف.

 70.08 70.73 شيى.انتعايم يع يصادس انىحي وانتششيع: انقشآٌ انك

 68.35 68.9 انتعايم يع يصادس انىحي وانتششيع: انسُت انُبىيت.

 70.35 72.62 انتعايم يع يصادس انىحي وانتششيع: يصادس انتششيع األخشي.

 75.51 70.6 انتىاصم يع اآلخشيٍ بانذعىة وانحىاس

 78.2 74.57 انُظش في قضايا انعصش وانًستجذاث انفكشيت انعقذيت ويعانجتها

 79.06 73.74 انُظش في قضايا انعصش وانًستجذاث انعًهيت انتطبيقيت ويعانجتها.

 57.37 59.07 يُهجيت انتعايم يع يصادس انتشاث انعهًي ويشاجعه

 80.38 74.74 يُهجيت تًّثم انقيى واألخالق

 71.91 70.84 اليطبُ العـــــامُ
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حطب متغري املعدل الرتاننٌ. الصسيعُلعآلُ ختصصات   اجاتللهفايات واملهازات واليت ىطبُ االتكاٌه. 
 الػتتسٍعْضتت ع عاٖىتتْ خت  تتاك   ًنتاوتتاك التتتعىل  ًاملوتتازاك الكفاٍتتاك إدقتتاننطتتو  انتتت 

املفتتاهَل الػتتسعَْ: معسعتتْ املفتتاهَل ااةانَتتْ العقدٍتتْ املسداةتتْ بالت تتٌز      ًارتا تتْ  وتتازاك ) 

 ،الفقوَتتْ ًموتتازّ التعامتتال متتا اآلزإ ًا رتتت ف املفتتاهَل الػتتسعَْ: معسعتتْ املفتتاهَل   ،ًالطتتىٌ 

التعامتتال متتا م تتاةز التتٌحُ ًالتػتتسٍا:   ،التعامتتال متتا م تتاةز التتٌحُ ًالتػتتسٍا: القتتسآن الكتتسٍل 

ٔ  ،الطتتءْ الءاٌٍتتْ التٌا تتال متتا  ،التعامتتال متتا م تتاةز التتٌحُ ًالتػتتسٍا: م تتاةز التػتتسٍا األرتتس

 ،طتتجداك الفكسٍتْ العقدٍتْ ًمعادتتوتتا   الءاتس ا وطتتاٍا الع تس ًامل   ،اآلرتسٍع بالتدعٌّ ًاذتتٌاز   

مءوجَتتْ التعامتتال متتا    ،الءاتتس ا وطتتاٍا الع تتس ًاملطتتتجداك الع ىَتتْ التةاَقَتتْ ًمعادتتوتتا      

التيت وَطتت بامتختان الكفتإّ     ( مءوجَْ متّاال القَل ًاألرت    ،م اةز ال ا  العى ُ ًمساوعى

ًالػتكال   ،(دًن زوتل ) عءد  ال عْٗ ع مْ   ا ٍاوتس ا ادتت   تٌض ا املطتٌٔ املادتامعَْ 

(.    زول )

 الػتتسٍعًْاملوتتازاك ًنتاوتتاك التتتعىل ا عاٖىتتْ خت  تتاك    الكفاٍتتاكإدقتتان  ْنطتتاٍ حتتظ أن 
ًالتتتتيت دعتتتتٌة لفٗتتتتاك املعتتتتدن  تٌضتتتت ا املطتتتتتٌٔ املادتامعَتتتتْ التتتتيت وَطتتتتت بامتختتتتان الكفتتتتإّ 

عقتتد  انتتت   ت مسداتتْ د تتاعدٍاع بتتءفظ دسدَتتو عٗتتاك املعتتدن   نتتال ا  تتُ  انتتت طاَعَتتْ ً ا 

ًعٗتتْ املعتتدن وَتتد    ،%()عءتتد عٗتتْ املعتتدن مقاتتٌن     الػتتسٍعْةزوتتْ ا دقتتان لعاٖىتتْ خت  تتاك    

. %()ًعْٗ املعدن ممتاش  %()ًعْٗ املعدن وَدودا  %()
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 (: ىطب اتكاٌ الهفايات يف عآلُ علىو الصسيعُ حطب متغري املعدل الرتانن19ٌجدول زقه)

 

 
 انكفايت

 
 %َسبت االتقاٌ 

 يًتاص جيذ جذًا جيذ يقبىل

         انًفبهُى انششػُخ: يؼشفخ انًفبهُى اإلًَبَُخ انؼمذَخ انًشتجطخ ثبنتظىس وانغهىن.
0.64  

73% 78% 85% 

 %84 %76 %74 %67 انًفبهُى انششػُخ: يؼشفخ انًفبهُى انفمهُخ ويهبسح انتؼبيم يغ اِساء واالختالف.

 %83 %75 %70 %61 شَغ: انمشآٌ انكشَى.انتؼبيم يغ يظبدس انىحٍ وانتش

 %85 %77 %67 %56 انتؼبيم يغ يظبدس انىحٍ وانتششَغ: انغُخ انُجىَخ.

 %82 %74 %73 %64 انتؼبيم يغ يظبدس انىحٍ وانتششَغ: يظبدس انتششَغ األخشي.

 %81 %78 %76 %66 انتىاطم يغ اِخشٍَ ثبنذػىح وانحىاس

 %83 %80 %76 %71 د انفكشَخ انؼمذَخ ويؼبنجتهبانُظش فٍ لضبَب انؼظش وانًغتجذا

 %84 %80 %76 %72 انُظش فٍ لضبَب انؼظش وانًغتجذاد انؼًهُخ انتطجُمُخ ويؼبنجتهب.

 %72 %63 %55 %51 يُهجُخ انتؼبيم يغ يظبدس انتشاث انؼهًٍ ويشاجؼه

 %85 %85 %78 %69 يُهجُخ تًّخم انمُى واألخالق

 %82 %76 %71 %63 انُغجخ انؼـــــبيخ
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العلىو االجتناعًُ.عآلُ ختصصات  .

واليطـب املٔىيـُ حطـب املـتغريات) اليـىع      العلـىو االجتناعًـُ   اعداد الطلبُ املتكدمني لعآلُ ختصصـات   .أ
.(املعدل الرتاننٌ ،ىىع ادتامعُ  ،االجتناعٌ

اك بىتتتؼ عتتتدة الةىاتتتْ التتترٍع دقتتتدمٌا  متختتتان الكفتتتإّ ادتامعَتتتْ ارتتتتاص بالكفاٍتتتاك ًاملوتتتاز        

الءطتتتاْ ( طالاتتتاع ًطالاتتتْ، ًبىػتتتت )العىتتتٌر ا وت اعَتتتْ ًنتاوتتتاك التتتتعىل ارتا تتتْ بعاٖىتتتْ 

%(، ً ان دٌشٍعول حطو عٗتاك  إلنا  )الءطاْ املٌٍْٗ ل%(، بَء ا  انت ىر ٌز )املٌٍْٗ ل

ممتتتاش.  ًذلتتك   (ً) ،%( وَتتد وتتداع%( وَتتد، ً )%( مقاتتٌن، ً )املعتتدن ال ا  تتُ )

(.  ا ادتدًن زول)  ا هٌ ما

 

 

املطتىّ املتىضط/عآلُ -(:اليطب املٔىيُ للطلبُ الريً تكدمىا المتخاٌ الهفاَْ ادتامع23ًُجدول زقه )
 مطتىّ املعدل الرتاننٌ واليىع االجتناعٌ( ،العلىو االجتناعًُ حطب املتغريات)ىىع ادتامعُ

 

 
 انًتغُشاد

 

 
 تظُُُف انًتغُشاد

 
 انُغت انًئىَخ

 
 ؼذدان

 
 انًجًىع

 انُىع االجتًبػٍ
 316 %46 ركش

693 

 377 %54 اَخً

 َىع انجبيؼخ
 693  %100 حكىيُخ

 0  %0 خبطخ

 انًؼذل انتشاكًٍ

 305 %44 يمجىل

 238 %34 جُذ

 132 %19 جُذا جذا

 18 %3 يًتبص
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.علىو االجتناعًُاللعآلُ ختصصات   للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ االتكاٌ .ب

أظوسك املسغساك األًلَْ لءتاٖا الةىاْ أن نطاْ اادقان أً التخقا لىكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك املتٌوا متع  

مع زت ٌع نتاواك التعىل ارتا ْ  (%)بىػت العىٌر ا وت اعَْ خت  اك الةالو امت  وا ا عاٖىْ 

نتاٖا هري الدًزّ أن نطو حتقا أً إدقتان الكفاٍتاك    ، ً رلك أظوسكالعىٌر ا وت اعَْ خت  اك بعاٖىْ 

 (%دساًحتتت متتا بتت  العىتتٌر ا وت اعَتتْ  خت  تتاك ًاملوتتازاك ًالءتاوتتاك السَٖطتتَْ ارتا تتْ بعاٖىتتْ   

)لىكفاٍتتاك ًاملوتتازاك   (%)(، ً ًا ضتتتقسإ بتتت التخىَتتال )لىكفاٍتتاك ًاملوتتازاك ًنتاوتتاك التتتعىل ارتا تتْ    

ًالػتتتكال  ،((. ًٍاوتتتس ادتتتتدًن زوتتتل )ًاألر وَتتتْ ا وت اعَتتتْ باملطتتتسًلَْ لتتتٌعُبتتتت اًالءتاوتتتاك ارتا تتتْ 

العىتتٌر خت  تتاك نطتتو حتقتتا أً إدقتتان الكفاٍتتاك ًاملوتتازك ًالءتاوتتاك السَٖطتتَْ ارتا تتْ بعاٖىتتْ      (زوتتل)

 .ا وت اعَْ

 

 

 (: ىطب اتكاٌ نل نفايُ مً نفايات عآلُ  العلىو االجتناع21ًُجدول زقه)

 

 
 انكفبَخ
 

 
 َغجخ االتمبٌ %

 
 انكفاياث انًعشفيت

 
47.52 % 

 
 انكفاياث انبحثيت

 
47.58 % 

 
 انتحهيم واالستقشاء

 
43.49 % 

 
 انىعي بانًسؤونيت االجتًاعيت واألخالقيت

 
66.03 % 

 
 انتىاصم وانتفاعم اإليجابي يع اآلخش

 
60.97 % 

 
 انُقذ انبُاء وانتفكيش انُاقذ

 
53.9 % 

 
 ار انقشاساث انششيذةإداسة  انزاث واتخ

 
57.75 % 

 
 اليطبُ العـــــامُ

 
53% 
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حطـب مـتغري اليـىع    العلـىو االجتناعًـُ   لعآلُ ختصصات   للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ االتكاٌ .ج
االجتناعٌ.

العىتتٌر ا وت اعَتتْ  ضتت ع عاٖىتتْ خت  تتاك    ًنتاوتتاك التتتعىل  ًاملوتتازاك الكفاٍتتاك  إدقتتاننطتتو  انتتت 

ْ وتتتتازاك )ًارتا تتتتْ   ْ  ،الكفاٍتتتتاك املعسعَتتتت ٕ  ،الكفاٍتتتتاك الاخاَتتتت التتتتٌعُ باملطتتتتسًلَْ   ،التخىَتتتتال ًا ضتتتتتقسا

إةازّ  التراك   ،الءقتد الاءتإ ًالتتفكري الءاوتد     ،التٌا ال ًالتفاعال اانيابُ متا اآلرتس   ،ا وت اعَْ ًاألر وَْ

لدٔ التر ٌز ًاانتا     تٌض ا املطتٌٔ املادتامعَْ اليت وَطت بامتخان الكفإّ ( ًاختاذ القسازاك السغَدّ

(.   ًالػكال زول ) ،(  ا ٍاوس ا ادتدًن زول )

العىتٌر ا وت اعَتْ   ًاملوتازاك ًنتاوتاك التتعىل ا عاٖىتْ خت  تاك       الكفاٍاكإدقان  ْنطاٍ حظ أن 

 التر ٌز أعطتال مءوتا لتدٔ     ا نتا   انتت لتدٔ    تٌضت  ا املطتتٌٔ امل ادتامعَتْ  اليت وَطت بامتختان الكفتإّ   

ْ  ال عار عقد  انت ةزوتْ ا دقتان لعاٖىتْ خت  تاك     بػك . %()ًا نتا   ،%()لىتر ٌز  العىتٌر ا وت اعَت

ًاملوازاك ًنتاواك التعىل  انت لتدٔ التر ٌز أعطتال مءوتا لتدٔ ا نتا         الكفاٍاكإدقان نطو عقد لٌحظ أن 

ًاملوتازاك ًنتاوتاك    اٍتاك الكفإدقتان  نطو ً  (،الكفاٍاك الاخاَْ) موازّ ًاحدّ ًهُبدزوْ لَطت ذاك ة لْ ا 

ْ  ) التعىل  انت لدٔ ا نا  أعطال مءوا لتدٔ التر ٌز بدزوتْ لَطتت ذاك ة لتْ ا موتازاك        ،الكفاٍتاك املعسعَت

ْ  ،التخىَتتال ًا ضتتتقسإ  ،التٌا تتال ًالتفاعتتال اانيتتابُ متتا اآلرتتس   ،التتٌعُ باملطتتسًلَْ ا وت اعَتتْ ًاألر وَتت

 (.ًاختاذ القسازاك السغَدّ إةازّ  الراك ،الءقد الاءإ ًالتفكري الءاود

 

 (: ىطب اتكاٌ الهفايات يف عآلُ العلىو االجتناعًُ حطب متغري اليىع االجتناع22ٌجدول زقه)

 

 
 انكفبَخ

 
 َغجخ االتمبٌ %

 اَخً ركش

 % 47.61 % 47.42 انكفبَبد انًؼشفُخ

 % 47.52 % 47.65 انكفبَبد انجحخُخ

 % 43.97 % 42.93 انتحهُم واالعتمشاء

 % 66.92 % 64.97 انىػٍ ثبنًغؤونُخ االجتًبػُخ واألخاللُخ

 % 62.67 % 58.94 انتىاطم وانتفبػم اإلَجبثٍ يغ اِخش

 % 55.49 % 51.99 انُمذ انجُبء وانتفكُش انُبلذ

 % 59.56 % 55.58 إداسح  انزاد واتخبر انمشاساد انششُذح

 %54 %52 اليطبُ العـــــامُ
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حطـب مـتغري املعـدل    العلىو االجتناعًـُ  لعآلُ ختصصات   هفايات واملهازات واليتاجاتلل ىطبُ االتكاٌ .د
الرتاننٌ.
العىتتٌر ا وت اعَتتْ  ضتت ع عاٖىتتْ خت  تتاك    ًنتاوتتاك التتتعىل  ًاملوتتازاك الكفاٍتتاك  إدقتتاننطتتو  انتتت 

ْ ًارتا تتتتْ  وتتتتازاك )  ْ  ،الكفاٍتتتتاك املعسعَتتتت ٕ  ،الكفاٍتتتتاك الاخاَتتتت سًلَْ التتتتٌعُ باملطتتتت  ،التخىَتتتتال ًا ضتتتتتقسا

إةازّ  التراك   ،الءقتد الاءتإ ًالتتفكري الءاوتد     ،التٌا ال ًالتفاعال اانيابُ متا اآلرتس   ،ا وت اعَْ ًاألر وَْ

عءتد  تال عٗتْ ع متْ      تٌضت  ا املطتٌٔ املادتامعَْ اليت وَطت بامتخان الكفإّ ( ًاختاذ القسازاك السغَدّ

(.   ًالػكال زول ) ،(  ا ٍاوس ا ادتدًن زول )

ْ  ًاملوازاك ًنتاواك التعىل ا عاٖىتْ خت  تاك    الكفاٍاكإدقان  ْنطاحظ أن ٍ  التيت   العىتٌر ا وت اعَت

ًاليت دعتٌة لفٗتاك املعتدن ال ا  تُ  انتت طاَعَتْ        تٌض ا املطتٌٔ املادتامعَْ وَطت بامتخان الكفإّ 

العىتٌر  خت  تاك    انت ةزوْ ا دقان لعاٖىْ عقد ت مسداْ د اعدٍاع بءفظ دسدَو عٗاك املعدننً ا

ًعٗتتْ  %()ًعٗتتْ املعتتدن وَدوتتدا   %()ًعٗتتْ املعتتدن وَتتد   ،%()عءتتد عٗتتْ املعتتدن مقاتتٌن   ا وت اعَتتْ 

 .%()املعدن ممتاش 
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 (: ىطب اتكاٌ الهفايات يف عآلُ العلىو االجتناعًُ حطب متغري املعدل الرتانن23ٌجدول زقه)

 

 
 انكفبَخ

 
 َغجخ االتمبٌ %

 

 يًتبص جذًا جُذ جُذ يمجىل

 %60 %52 %50 %43 انكفبَبد انًؼشفُخ

 %61 %54 %47 %45 انكفبَبد انجحخُخ

 %55 %47 %44 %41 انتحهُم واالعتمشاء

 %78 %73 %56 %63 انىػٍ ثبنًغؤونُخ االجتًبػُخ واألخاللُخ

 %67 %64 %61 %59 انتىاطم وانتفبػم اإلَجبثٍ يغ اِخش

 %72 %60 %55 %50 انُمذ انجُبء وانتفكُش انُبلذ

 %77 %66 %55 %55 إداسح  انزاد واتخبر انمشاساد انششُذح

 %67 %59 %53 %50 اليطبُ العـــــامُ

 

 

علىو الرتبىيُعآلُ ختصصات ال .
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واليطــب املٔىيــُ حطــب املــتغريات) اليــىع   العلــىو الرتبىيــُاعــداد الطلبــُ املتكــدمني لعآلــُ ختصصــات   .أ
.(عدل الرتاننٌامل ،ىىع ادتامعُ  ،االجتناعٌ

بىتتتؼ عتتتدة الةىاتتتْ التتترٍع دقتتتدمٌا  متختتتان الكفتتتإّ ادتامعَتتتْ ارتتتتاص بالكفاٍتتتاك ًاملوتتتازاك        

( طالااع ًطالاْ، ًبىػتت نطتاْ   ) العلىو الرتبىيُخت  اك ًنتاواك التعىل ارتا ْ بعاٖىْ 

ن %(، ً تتان دتتٌشٍعول حطتتو عٗتتاك املعتتد %(، بَء تتا  انتتت نطتتاْ اانتتا  )التتر ٌز متتءول )

ممتاش.  ًذلتك   تا هتٌ     (ً) ،%( وَد وداع%( وَد، ً )%( مقاٌن، ً )ال ا  ُ )

(.ما  ا ادتدًن زول)

 

 

املطتىّ املتىضط/عآلُ العلىو الرتبىيُ حطب -(:اليطب املٔىيُ للطلبُ الريً تكدمىا المتخاٌ الهفاَْ ادتامع24ًُجدول زقه )
 ل الرتاننٌ واليىع االجتناعٌ(مطتىّ املعد ،املتغريات)ىىع ادتامعُ

 

 
 انًتغُشاد

 
 تظُُُف انًتغُشاد

 
 انُغت انًئىَخ

 
 انؼذد

 
 انًجًىع

 

 انُىع االجتًبػٍ

 
 ركش
 

 
18% 

 
401 

2274 

 
 اَخً

 
82% 

 
1873 

 َىع انجبيؼخ

 
 حكىيُخ

 
78% 

 
1780 

 
 خبطخ

 
22% 

 
486 

 انًؼذل انتشاكًٍ

 
 يمجىل

 
26% 

 
580 

 
 جُذ

 
41% 

 
927 

 
 جُذا جذا

 
27% 

 
605 

 
 يًتبص

 
7% 

 
162 
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.العلىو الرتبىيُلعآلُ ختصصات   للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ االتكاٌ .ب

أظوتتسك املسغتتساك األًلَتتْ لءتتتاٖا الةىاتتْ املػتت ٌل  ا عَءتتْ الدزاضتتْ أن نطتتاْ اادقتتان أً التخقتتا لىكفاٍتتاك   

ُ خت  تاك  الو امت  وا ا عاٖىْ ًاملوازاك ًالءتاواك املتٌوا مع الة متع   (% .)بىػتت   العلىو الرتبىيـ

ً تترلك أظوتتسك نتتتاٖا هتتري التتدًزّ أن  العلــىو الرتبىيــُخت  تتاك زت تتٌع نتاوتتاك التتتعىل ارتا تتْ بعاٖىتتْ 

ُ خت  تتاك نطتتو حتقتتا أً إدقتتان الكفاٍتتاك ًاملوتتازاك ًالءتاوتتاك السَٖطتتَْ ارتا تتْ بعاٖىتتْ        ــ ــىو الرتبىي  العل

 ،((. ًٍاوس ادتتدًن زوتل )  املكٌن املعسا)لت  (%)(، ً املكٌن ا نفعالُ)لت  (% دساًحت ما ب

خت  تتاك نطتتو حتقتتا أً إدقتتان الكفاٍتتاك ًاملوتتازك ًالءتاوتتاك السَٖطتتَْ ارتا تتْ بعاٖىتتْ   (ًالػتتكال زوتتل)

 .العىٌر ال بٌٍْ

 

 رتبىيُ(: ىطب اتكاٌ نل نفايُ مً نفايات عآلُ العلىو ال25جدول زقه)

 

 
 انكفبَخ

 
 َغجخ االتمبٌ %

 % 47.57 انًكىٌ انًؼشفٍ

 % 40.39 انًكىٌ االَفؼبنٍ

 %44.89 اليطبُ العـــــامُ
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حطــب مــتغري ىــىع العلــىو الرتبىيــُ لعآلــُ ختصصــات   للهفايــات واملهــازات واليتاجــات ىطــبُ االتكــاٌ .ج
ادتامعُ.
ُ  ضت ع عاٖىتْ خت  تاك     عىلًنتاواك الت ًاملوازاك الكفاٍاك إدقاننطو  انت  ًارتا تْ   العلـىو الرتبىيـ

ا  تٌضتت ا املطتتتٌٔ املادتامعَتتْ التتيت وَطتتت بامتختتان الكفتتإّ ( املكتتٌن ا نفعتتالُ ،املكتتٌن املعتتسا وتتازاك )

 (.  ًالػكال زول ) ،(ادتامعاك اذتكٌمَْ ًارتا ْ   ا ٍاوس ا ادتدًن زول )

ُ  ك ًنتاوتاك التتعىل ا عاٖىتْ خت  تاك     ًاملوازا الكفاٍاكإدقان  ْنطاٍ حظ أن  التيت   العلـىو الرتبىيـ

ادتامعاك ارتا ْ أعطال مع ادتامعاك اذتكٌمَْ ا تٌض  ا املطتٌٔ املادتامعَْ وَطت بامتخان الكفإّ 

( ًادتامعتاك  %ا ادتامعاك اذتكٌمَْ ) العلىو الرتبىيُبػكال عار عقد  انت ةزوْ ا دقان لعاٖىْ بسناما 

ْ ادتامعتاك  ا ًاملوازاك ًنتاوتاك التتعىل    الكفاٍاكإدقان نطو عقد لٌحظ أن  .(%)ارتا ْ أعطتال   ارتا ت

 (.املكٌن ا نفعالُ،املكٌن املعسا) ًهُ وازاكامل مجَاا  اذتكٌمَْمع ادتامعاك 

 

 (: ىطب اتكاٌ الهفايات لعآلُ العلىو الرتبىيُ  حطب متغري ادتامع26ُجدول زقه)

 

 
 انكفبَخ

 
 تمبٌ %َغجخ اال

 خبص  حكىيٍ

 %49 %47 انًكىٌ انًؼشفٍ
 %43 %40 انًكىٌ االَفؼبنٍ

 %47 %44 اليطبُ العـــــامُ

 

ٌ  .د حطــب مــتغري اليــىع العلــىو الرتبىيـُ  لعآلــُ ختصصــات   للهفايــات واملهــازات واليتاجـات  ىطـبُ االتكــا
االجتناعٌ.

ٖ  ًنتاواك التعىل ًاملوازاك الكفاٍاك إدقاننطو  انت  ُ  ىتْ خت  تاك   ضت ع عا ًارتا تْ   العلـىو الرتبىيـ

لتدٔ   تٌضت  ا املطتتٌٔ امل ادتامعَتْ  اليت وَطتت بامتختان الكفتإّ    ( املكٌن ا نفعالُ ،املكٌن املعسا وازاك )

(.   ًالػكال زول ) ،(الر ٌز ًاانا    ا ٍاوس ا ادتدًن زول )
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ُ  عاٖىتْ خت  تاك   ًاملوازاك ًنتاوتاك التتعىل ا    الكفاٍاكإدقان  ْنطاٍ حظ أن  التيت   العلـىو الرتبىيـ

بػتكال   التر ٌز أعطتال مءوتا لتدٔ     ا نتا   انتت لتدٔ    تٌض ا املطتٌٔ املادتامعَْ وَطت بامتخان الكفإّ 

ُ عار عقد  انت ةزوْ ا دقان لعاٖىْ خت  اك  . عقتد لتٌحظ   %()ًا نتا   ،%()لىتر ٌز  العلىو الرتبىيـ

ا مجَتتا  التتر ٌزأعطتتال مءوتتا لتتدٔ  ا نتتا التتتعىل  انتتت لتدٔ   ًاملوتتازاك ًنتاوتتاك الكفاٍتتاكإدقتتان نطتو  أن 

 (.املكٌن ا نفعالُ ،املكٌن املعساوازاك )امل

 

 

 (: ىطب اتكاٌ الهفايات يف عآلُ العلىو الرتبىيُ حطب متغري اليىع االجتناع27ٌجدول زقه)

 
 

 انكفبَخ
 

 َغجخ االتمبٌ %

 اَخً ركش   

 %48.85 %41.61 انًكىٌ انًؼشفٍ

 %41.63 %34.65 نًكىٌ االَفؼبنٍا

 %46.15 %39.01 اليطبُ العـــــامُ
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ٌ  .ه حطـب مـتغري املعـدل    العلـىو الرتبىيـُ   لعآلـُ ختصصـات     للهفايـات واملهـازات واليتاجـات    ىطبُ االتكـا
الرتاننٌ.
العلـــىو ضتتت ع عاٖىتتتْ خت  تتتاك  ًنتاوتتتاك التتتتعىل ًاملوتتتازاك الكفاٍتتتاك إدقتتتاننطتتتو  انتتتت 

ــُ ُ  ،املكتتٌن املعتتسا ْ  وتتازاك )ًارتا تت الرتبىي التتيت وَطتتت بامتختتان الكفتتإّ    ( املكتتٌن ا نفعتتال

ًالػتكال   ،(عءد  ال عْٗ ع مْ   ا ٍاوتس ا ادتتدًن زوتل )    تٌض ا املطتٌٔ املادتامعَْ 

(.    زول )

ــًُاملوتتازاك ًنتاوتتاك التتتعىل ا عاٖىتتْ   الكفاٍتتاكإدقتتان  ْنطتتاٍ حتتظ أن  ــىو الرتبىي التتيت  العل

ًالتتيت دعتتٌة لفٗتتاك املعتتدن ال ا  تتُ   تٌضتت ا املطتتتٌٔ املادتامعَتتْ متختتان الكفتتإّ وَطتتت با

عقتد  انتت ةزوتْ ا دقتان      ت مسداتْ د تاعدٍاع بتءفظ دسدَتو عٗتاك املعتدن      نت  انت طاَعَْ ً ا

ًعٗتْ   %()ًعْٗ املعدن وَد  ،%()عءد عْٗ املعدن مقاٌن  العىٌر ال بٌٍْلعاٖىْ خت  اك 

  .%()ًعْٗ املعدن ممتاش  (%)املعدن وَدودا 

 

 (: ىطب اتكاٌ الهفايات يف عآلُ العلىو الرتبىيُ حطب متغري املعدل الرتانن28ٌجدول زقه)

 

 
 انكفبَخ

 
 َغجخ االتمبٌ %

 

 يًتبص جُذ جذًا جُذ يمجىل

 
 انًكىٌ انًؼشفٍ

 
40.00% 

 
46% 

 
54% 

 
59% 

 
 انًكىٌ االَفؼبنٍ

 
34% 

 
40% 

 
45% 

 
51% 

 

 العـــــامُاليطبُ 
 

38% 
 

44% 
 

51% 
 

56% 
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بسىامج اذتكىم.عآلُ ختصصات  .

واليطــب املٔىيــُ حطــب املــتغريات) اليــىع  بسىــامج اذتكــىم اعــداد الطلبــُ املتكــدمني لعآلــُ ختصصــات   .أ
.(املعدل الرتاننٌ ،ىىع ادتامعُ  ،االجتناعٌ

فاٍتتاك ًاملوتتازاك ًنتاوتتاك التتتعىل  بىتتؼ عتتدة الةىاتتْ التترٍع دقتتدمٌا  متختتان الكفتتإّ ادتامعَتتْ ارتتتاص بالك   

%(، ىتتر ٌز )الءطتتاْ املٌٍٗتتْ ل( طالاتتاع ًطالاتتْ، ًبىػتتت ) بسنتتاما اذتقتتٌ  خت  تتاكارتا تتْ بعاٖىتتْ 

%( مقاتٌن، ً  %(، ً ان دتٌشٍعول حطتو عٗتاك املعتدن ال ا  تُ )     إلنا  )الءطاْ املٌٍْٗ لبَء ا  انت 

(.ًذلك   ا هٌ ما  ا ادتدًن زول)  ممتاش. (ً) ،%( وَد وداع%( وَد، ً ))

 

 املطتىّ املتىضط/عآلُ اذتكىم حطب املتغريات-(:اليطب املٔىيُ للطلبُ الريً تكدمىا المتخاٌ الهفاَْ ادتامع29ًُجدول زقه )

 مطتىّ املعدل الرتاننٌ واليىع االجتناعٌ( ،)ىىع ادتامعُ

 

 
 انًتغُشاد

 
 تظُُُف انًتغُشاد

 
 خانُغت انًئىَ

 
 انؼذد

 
 انًجًىع

 

 انُىع االجتًبػٍ
 323 %64 ركش

505 

 182 %36 اَخً

 َىع انجبيؼخ
 265 %51 حكىيُخ

 249 %49 خبطخ

 انًؼذل انتشاكًٍ

 214 %42 يمجىل

 157 %31 جُذ

 89 %18 جُذا جذا

 45 %9 يًتبص
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.بسىامج اذتكىمت لعآلُ ختصصا  للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ االتكاٌ .ب

أظوسك املسغساك األًلَْ لءتاٖا الةىاْ أن نطاْ اادقان أً التخقا لىكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك املتٌوا 

متتع زت تتٌع نتاوتتاك التتتعىل    (%.)بىػتتت بسنتتاما اذتقتتٌ   خت  تتاك متتع الةالتتو امت  وتتا ا عاٖىتتْ  

ري التتدًزّ أن نطتتو حتقتتا أً إدقتتان   ً تترلك أظوتتسك نتتتاٖا هتت  بسنتتاما اذتقتتٌ  خت  تتاك ارتا تتْ بعاٖىتتْ 

دساًحتتتتتت متتتتتا بسنتتتتتاما اذتقتتتتتٌ  خت  تتتتتاك الكفاٍتتتتتاك ًاملوتتتتتازاك ًالءتاوتتتتتاك السَٖطتتتتتَْ ارتا تتتتتْ بعاٖىتتتتتْ  

ْ     (%بتت  (، ً القتتانٌنُ ًادتتتصإ ادتصاَٖتتْ ادتسةتتْ بتتت )لىكفاٍتتاك ًاملوتتازاك ًنتاوتتاك التتتعىل ارتا تت

 التتتيت العامتتتْ ًاذتسٍتتتاك ًاذتقتتتٌ  الدًلتتتْ ضتتتىةاك تبتتت )لىكفاٍتتتاك ًاملوتتتازاك ًالءتاوتتتاك ارتا تتتْ (%)

نطتتو حتقتتا أً إدقتتان الكفاٍتتاك ًاملوتتازك ًالءتاوتتاك   (ًالػتتكال زوتتل) ،((. ًٍاوتتس ادتتتدًن زوتتل )دكفىتتوا

.بسناما اذتقٌ خت  اك السَٖطَْ ارتا ْ بعاٖىْ 

 

 

 (: ىطب اتكاٌ نل نفايُ مً نفايات عآلُ اذتكىم33جدول زقه)

 

 
 انكفبَخ

 
 االتمبٌ % َغجخ

  % 42.77  يفهىو انمبَىٌ وأشخبطه

  % 56.81  انًجبدئ انمبَىَُخ انؼبيخ وأخاللُبد انمبَىٌ

  % 53.34  أحكبو انؼمذ وانًغؤونُخ انًذَُخ

  % 33.75  انجشًَخ انجضائُخ وانجضاء انمبَىٍَ

  % 53.03  انُظبو انمضبئٍ واختظبص انًحبكى وإجشاءاتهب

  % 63.34  مىق وانحشَبد انؼبيخ انتٍ تكفههبعهطبد انذونخ وانح

  % 60.46  يهبساد انتفغُش وانُمذ وانتحهُم وانجحج انمبَىٍَ

  % 57.72  انىظُفخ انؼبيخ

  % 58.27  انششكبد واألوساق انتجبسَخ

 %54.10 اليطبُ العـــــامُ
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حطــب مــتغري ىــىع اذتكــىم  بسىــامجلعآلــُ ختصصــات   للهفايــات واملهــازات واليتاجــات ىطــبُ االتكــاٌ .ج
ادتامعُ.
ًارتا تْ   بسناما اذتقٌ ض ع عاٖىْ خت  اك  ًنتاواك التعىل ًاملوازاك الكفاٍاك إدقاننطو  انت 

أحكتار العقتد ًاملطتسًلَْ     ،املاتاة  القانٌنَتْ العامتْ ًأر وَتاك القتانٌن      ،مفوتٌر القتانٌن ًأغ ا تى    وازاك )

ضتتىةاك  ،الءاتتار القطتتاُٖ ًارت تتاص اإتتا ل ًإوسإادوتتا   ،نٌنُادتسةتتْ ادتصاَٖتتْ ًادتتتصإ القتتا  ،املدنَتتْ

ُ  ،الدًلتتتْ ًاذتقتتتٌ  ًاذتسٍتتتاك العامتتتْ التتتيت دكفىتتتوا   ،موتتتازاك التفطتتتري ًالءقتتتد ًالتخىَتتتال ًالاختتت  القتتتانٌن

 تٌضت  ا املطتتٌٔ امل ادتامعَتْ  اليت وَطت بامتختان الكفتإّ   ( الػس اك ًاألًزا  التجازٍْ ،الٌظَفْ العامْ

 (.  ًالػكال زول ) ،(اذتكٌمَْ ًارتا ْ   ا ٍاوس ا ادتدًن زول )ا ادتامعاك 

التيت  بسناما اذتقتٌ   ًاملوازاك ًنتاواك التعىل ا عاٖىْ خت  اك  الكفاٍاكإدقان  ْنطاٍ حظ أن 

 ارتا ْأعطال مع ادتامعاك  اذتكٌمَْادتامعاك ا تٌض  ا املطتٌٔ املادتامعَْ وَطت بامتخان الكفإّ 

( %ا ادتامعتتتاك اذتكٌمَتتتْ ) بسنتتتاما اذتقتتتٌ   عقتتتد  انتتتت ةزوتتتْ ا دقتتتان لعاٖىتتتْ بسنتتتاما     بػتتتكال عتتتار 

 ْ ادتامعتتاك ا ًاملوتتازاك ًنتاوتتاك التتتعىل   الكفاٍتتاكإدقتتان نطتتو عقتتد لتتٌحظ أن   .%()ًادتامعتتاك ارتا تت

ْ أحكار العقد ًاملطسًلَ اذتكٌمَْ أعطال بدزوْ لَطت ذاك ة لْ مع ادتامعاك ارتا ْ ا موازاك )  ،ْ املدنَت

  ُ ضتتىةاك الدًلتتْ   ،الءاتتار القطتتاُٖ ًارت تتاص اإتتا ل ًإوسإادوتتا   ،ادتسةتتْ ادتصاَٖتتْ ًادتتتصإ القتتانٌن

ُ     ،ًاذتقتتٌ  ًاذتسٍتتاك العامتتْ التتيت دكفىتتوا    الٌظَفتتْ  ،موتتازاك التفطتتري ًالءقتتد ًالتخىَتتال ًالاختت  القتتانٌن
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 ْ ا ًاملوتتتازاك ًنتاوتتتاك التتتتعىل  اٍتتتاكالكفإدقتتتان نطتتتو بَء تتتا  انتتتت  (،الػتتتس اك ًاألًزا  التجازٍتتتْ ،العامتت

ُ   ة لتت ًادتامعتتاك ارتا تتْ أعطتتال بدزوتتْ لَطتتت ذ    مفوتتٌر) ْ متتع ادتامعتتاك اذتكٌمَتتْ ا موتتازي ًاحتتدي ًهتت

 القانٌنَتتْ املاتتاة ًدطتتاًك نطتتاْ ا دقتتان ا ادتامعتتاك ارتا تتْ ًاذتكٌمَتتْ ا موازّ)     (.ًأغ ا تتى القتتانٌن

 القانٌن(. ًأر وَاك العامْ

 

 ىطب اتكاٌ الهفايات لعآلُ اذتكىم حطب متغري ادتامعُ (:31جدول زقه)

 

 
 انكفبَخ

 
 َغجخ االتمبٌ %

 

 خبص  حكىيٍ
 %43 %42 يفهىو انمبَىٌ وأشخبطه

 %57 %57 انًجبدئ انمبَىَُخ انؼبيخ وأخاللُبد انمبَىٌ

 %52 %54 أحكبو انؼمذ وانًغؤونُخ انًذَُخ

 %33 %35 انجشًَخ انجضائُخ وانجضاء انمبَىٍَ

 %51 %55 انُظبو انمضبئٍ واختظبص انًحبكى وإجشاءاتهب

 %62 %64 عهطبد انذونخ وانحمىق وانحشَبد انؼبيخ انتٍ تكفههب

 %59 %62 يهبساد انتفغُش وانُمذ وانتحهُم وانجحج انمبَىٍَ

 %56 %80 انىظُفخ انؼبيخ

 %57 %59 انششكبد واألوساق انتجبسَخ

 %53 %55 اليطبُ العـــــامُ
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حطــب مــتغري اليــىع بسىــامج اذتكــىم لعآلــُ ختصصــات   للهفايــات واملهــازات واليتاجــات ىطــبُ االتكــاٌ .د
االجتناعٌ.

ًارتا تتْ  وتتازاك  بسنتتاما اذتقتتٌ ضتت ع عاٖىتتْ خت  تتاك  ًنتاوتتاك التتتعىل ًاملوتتازاك الكفاٍتتاك إدقتتاننطتتو  انتتت 

ْ  ،القتتانٌناملاتتاة  القانٌنَتْ العامتتْ ًأر وَتتاك   ،مفوتٌر القتتانٌن ًأغ ا تتى ) ادتسةتتْ  ،أحكتار العقتتد ًاملطتتسًلَْ املدنَتت

   ُ ضتىةاك الدًلتْ ًاذتقتٌ  ًاذتسٍتتاك     ،الءاتار القطتاُٖ ًارت تاص اإتا ل ًإوسإادوتا      ،ادتصاَٖتْ ًادتتصإ القتانٌن

الػتتتس اك ًاألًزا   ،الٌظَفتتتْ العامتتتْ ،موتتتازاك التفطتتتري ًالءقتتتد ًالتخىَتتتال ًالاختتت  القتتتانٌنُ ،العامتتتْ التتتيت دكفىتتتوا

لتدٔ التر ٌز ًاانتا    تا ٍاوتس ا ادتتدًن        تٌضت  ا املطتٌٔ املادتامعَْ اليت وَطت بامتخان الكفإّ ( ٍْالتجاز

(.    ًالػكال زول ) ،(زول )

التيت وَطتت   بسنتاما اذتقتٌ    ًاملوازاك ًنتاواك التعىل ا عاٖىتْ خت  تاك    الكفاٍاكإدقان  ْنطاٍ حظ أن 

عقتد  انتت   مءوتا لتدٔ ا نتا  بػتكال عتار       انت لدٔ الر ٌز أعطال  تٌض املا املطتٌٔ ادتامعَْ بامتخان الكفإّ 

 الكفاٍتاك إدقتان  نطتو  . عقد لتٌحظ أن  %()ًا نا  ،%()لىر ٌزبسناما اذتقٌ  ةزوْ ا دقان لعاٖىْ خت  اك 

زاك ًاملوتتازاك ًنتاوتتاك التتتعىل  انتتت لتتدٔ التتر ٌز أعطتتال مءوتتا لتتدٔ ا نتتا  بدزوتتْ لَطتتت ذاك ة لتتْ ا مجَتتا موتتا     

ْ  ،املاتتاة  القانٌنَتْ العامتتْ ًأر وَتتاك القتتانٌن  ،مفوتٌر القتتانٌن ًأغ ا تتى ) ادتسةتتْ  ،أحكتار العقتتد ًاملطتتسًلَْ املدنَتت

ْ   ،ضىةاك الدًلْ ًاذتقتٌ  ًاذتسٍتاك العامتْ التيت دكفىتوا      ،ادتصاَْٖ ًادتصإ القانٌنُ إدقتان  نطتو  ً  (،الٌظَفتْ العامت

لتتتدٔ ا نتتتا  أعطتتتال مءوتتتا لتتتدٔ التتتر ٌز بدزوتتتْ لَطتتتت ذاك ة لتتتْ ا       ًاملوتتتازاك ًنتاوتتتاك التتتتعىل  انتتتت   الكفاٍتتتاك

ُ  ًالاختتت  ًالتخىَتتتال ًالءقتتتد التفطتتتري موتتازاك موازاك) ًدطتتتاًك زت ٌعتتتاك  ،(التجازٍتتتْ ًاألًزا  الػتتتس اك ،القتتانٌن

 (.ًإوسإادوا اإا ل ًارت اص القطاُٖ الءاار) موازّالر ٌز ًا نا  ا نطو ا دقان ا 

 

 ب اتكاٌ الهفايات يف عآلُ اذتكىم حطب متغري اليىع االجتناعٌ(: ىط32جدول زقه)

 
 

 انكفبَخ
 

 َغجخ االتمبٌ %
 

 اَخً ركش

 %40 %45 يفهىو انمبَىٌ وأشخبطه

 %55 %58 انًجبدئ انمبَىَُخ انؼبيخ وأخاللُبد انمبَىٌ

 %52 %54 أحكبو انؼمذ وانًغؤونُخ انًذَُخ

 %32 %35 انجشًَخ انجضائُخ وانجضاء انمبَىٍَ

 %53 %53 انُظبو انمضبئٍ واختظبص انًحبكى وإجشاءاتهب

 %63 %64 عهطبد انذونخ وانحمىق وانحشَبد انؼبيخ انتٍ تكفههب

 %61 %60 يهبساد انتفغُش وانُمذ وانتحهُم وانجحج انمبَىٍَ

 %56 %59 انىظُفخ انؼبيخ

 %59 %58 انششكبد واألوساق انتجبسَخ

 %53 %55 اليطبُ العـــــامُ
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ٌ  .ه حطـب مـتغري املعـدل    بسىـامج اذتكـىم   لعآلـُ ختصصـات     للهفايـات واملهـازات واليتاجـات    ىطبُ االتكـا
الرتاننٌ.
ًارتا تْ   بسناما اذتقٌ ض ع عاٖىْ خت  اك  ًنتاواك التعىل ًاملوازاك الكفاٍاك إدقاننطو  انت 

أحكتار العقتد ًاملطتسًلَْ     ،َتاك القتانٌن  املاتاة  القانٌنَتْ العامتْ ًأر و    ،مفوتٌر القتانٌن ًأغ ا تى    وازاك )

ُ  ،املدنَتتْ ضتتىةاك  ،الءاتتار القطتتاُٖ ًارت تتاص اإتتا ل ًإوسإادوتتا   ،ادتسةتتْ ادتصاَٖتتْ ًادتتتصإ القتتانٌن

ُ  ،الدًلتتتْ ًاذتقتتتٌ  ًاذتسٍتتتاك العامتتتْ التتتيت دكفىتتتوا   ،موتتتازاك التفطتتتري ًالءقتتتد ًالتخىَتتتال ًالاختتت  القتتتانٌن

 تٌضت  ا املطتتٌٔ امل ادتامعَتْ  اليت وَطت بامتختان الكفتإّ   ( تجازٍْالػس اك ًاألًزا  ال ،الٌظَفْ العامْ

(.   ًالػكال زول ) ،(عءد  ال عْٗ ع مْ   ا ٍاوس ا ادتدًن زول )

التتيت وَطتتت  اذتقتتٌ  ًاملوتتازاك ًنتاوتتاك التتتعىل ا عاٖىتتْ خت  تتاك    الكفاٍتتاكإدقتتان  ْنطتتاٍ حتتظ أن 

ت نت ًاليت دعٌة لفٗاك املعدن ال ا  ُ  انت طاَعَْ ً ا ض تٌا املطتٌٔ املادتامعَْ بامتخان الكفإّ 

عءتد  بسنتاما اذتقتٌ    عقد  انت ةزوْ ا دقان لعاٖىْ خت  تاك   مسداْ د اعدٍاع بءفظ دسدَو عٗاك املعدن

 . %()ًعْٗ املعدن ممتاش  %()ًعْٗ املعدن وَدودا  %()ًعْٗ املعدن وَد  ،%()عْٗ املعدن مقاٌن 
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 : ىطب اتكاٌ الهفايات يف عآلُ اذتكىم حطب متغري املعدل الرتاننٌ(33جدول زقه)

 

 
 انكفبَخ

 َغجخ االتمبٌ %

 يًتبص جُذ جذًا جُذ يمجىل

 %48 %42 %41 %44 يفهىو انمبَىٌ وأشخبطه

 %67 %63 %56 %53 انًجبدئ انمبَىَُخ انؼبيخ وأخاللُبد انمبَىٌ

 %63 %58 %52 %50 أحكبو انؼمذ وانًغؤونُخ انًذَُخ

 %41 %40 %34 %30 انجشًَخ انجضائُخ وانجضاء انمبَىٍَ

 %63 %59 %52 %49 انُظبو انمضبئٍ واختظبص انًحبكى وإجشاءاتهب

 %71 %70 %64 %58 عهطبد انذونخ وانحمىق وانحشَبد انؼبيخ انتٍ تكفههب

 %71 %67 %61 %55 يهبساد انتفغُش وانُمذ وانتحهُم وانجحج انمبَىٍَ

 %66 %66 %57 %54 انؼبيخانىظُفخ 

 %68 %63 %58 %54 انششكبد واألوساق انتجبسَخ

 %63 %60 %54 %50 اليطبُ العـــــامُ

 

 

االداب واللغات.عآلُ ختصصات  .
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ــىع        .أ ــتغريات) الي ــب امل ــُ حط ــب املٔىي ــات واليط ــات االداب واللغ ــُ ختصص ــدمني لعآل ــُ املتك ــداد الطلب اع
.(الرتاننٌاملعدل  ،ىىع ادتامعُ  ،االجتناعٌ

بىتتتؼ عتتتدة الةىاتتتْ التتترٍع دقتتتدمٌا  متختتتان الكفتتتإّ ادتامعَتتتْ ارتتتتاص بالكفاٍتتتاك ًاملوتتتازاك         

( طالاتتاع ًطالاتتْ، ًبىػتتتت   ) خت  تتاك ا ةاب ًالىػتتتاك ًنتاوتتاك التتتعىل ارتا تتتْ بعاٖىتتْ    

%(، ً تتان دتتٌشٍعول  إلنتتا  )الءطتتاْ املٌٍٗتتْ ل %(، بَء تتا  انتتت  ىتتر ٌز )الءطتتاْ املٌٍٗتتْ ل 

 (ً) ،%( وَتتتد وتتتداع %( وَتتتد، ً )%( مقاتتتٌن، ً )ٗتتتاك املعتتتدن ال ا  تتتُ )  حطتتتو ع

(.ممتاش.  ًذلك   ا هٌ ما  ا ادتدًن زول)

 

 

املطتىّ املتىضط/عآلُ -(:اليطب املٔىيُ للطلبُ الريً تكدمىا المتخاٌ الهفاَْ ادتامع34ًُجدول زقه )
 االداب واللغىيات حطب املتغريات

 مطتىّ املعدل الرتاننٌ واليىع االجتناعٌ( ،)ىىع ادتامعُ

 

 
 انًتغُشاد

 
 تظُُُف انًتغُشاد

 
 انُغت انًئىَخ

 
 انؼذد

 
 انًجًىع

 

 انُىع االجتًبػٍ

 
 ركش

 
22% 

 

 
453 

2061 

 
 اَخً

 
78% 

 
1608 

 َىع انجبيؼخ

 
 حكىيُخ

 
78% 

 
1607 

 
 خبطخ

 
22% 

 
454 

 انًؼذل انتشاكًٍ

 
 يمجىل

 
31% 

 
631 

 
 جُذ

 
37% 

 
761 

 
 جُذا جذا

 
25% 

 
513 

 
 يًتبص

 
8% 

 
156 
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.االداب واللغاتلعآلُ ختصصات   للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ االتكاٌ .ب

أظوسك املسغساك األًلَْ لءتاٖا الةىاْ أن نطاْ اادقان أً التخقا لىكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك املتٌوا متع  

مع زت ٌع نتاواك التعىل ارتا ْ  (%)بىػت  خت  اك ا ةاب ًالىػاكعاٖىْ  الةالو امت  وا ا

، ً تترلك أظوتتسك نتتتاٖا هتتري التتدًزّ أن نطتتو حتقتتا أً إدقتتان الكفاٍتتاك     خت  تتاك ا ةاب ًالىػتتاكبعاٖىتتْ 

 (%دساًحتتتتت متتتتا بتتتت  خت  تتتتاك ا ةاب ًالىػتتتاك ًاملوتتتازاك ًالءتاوتتتتاك السَٖطتتتتَْ ارتا تتتْ بعاٖىتتتتْ   

(، ً ًالىػٌٍتتتْ ًالءقدٍتتتْ األةبَتتتْ ًامل تتتةىخاك املفتتتاهَلٍتتتاك ًاملوتتتازاك ًنتاوتتتاك التتتتعىل ارتا تتتْ بتتتت     )لىكفا

ًالػتكال   ،((. ًٍاوس ادتدًن زول )ا ةزا  ًالت ََص)لىكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك ارتا ْ بت  (%)

ْ      (زوتتل) خت  تتاك ا ةاب بعاٖىتتْ  نطتتو حتقتتا أً إدقتتان الكفاٍتتاك ًاملوتتازك ًالءتاوتتاك السَٖطتتَْ ارتا تت

.ًالىػاك

 

 (: ىطب اتكاٌ نل نفايُ مً نفايات عآلُ االداب واللغىيات35جدول زقه)

 
 

 انكفبَخ
 

 َغجخ االتمبٌ %

 %50 انكفبَبد انًؼشفُخ

 %36.87 انًفبهُى وانًظطهحبد األدثُخ وانُمذَخ وانهغىَخ

 %60.41 انًهبساد انتطجُمُخ

 %64.44 اإلدسان وانتًُُض

 %79.89 فبَبد تتظم ثغهىن انطبنتك

 %56.19 اليطبُ العـــــامُ
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ٌ  .ج ــا ــبُ االتك ــات  ىط ــازات واليتاج ــات وامله ــات    للهفاي ــُ ختصص ــاتلعآل ــىع   االداب واللغ ــتغري ى ــب م حط
ادتامعُ.

 وتازاك  ًارتا تْ   ا ةاب ًالىػتاك ض ع عاٖىْ خت  تاك   ًنتاواك التعىل ًاملوازاك الكفاٍاك إدقاننطو  انت 

ْ ا) ْ    ،لكفاٍتتاك املعسعَتت ْ  ،املفتتاهَل ًامل تتةىخاك األةبَتتْ ًالءقدٍتتْ ًالىػٌٍتت  ،ااةزا  ًالت ََتتص ،املوتتازاك التةاَقَتت

ا ادتامعتتاك  تٌضتت ا املطتتتٌٔ املادتامعَتتْ التتيت وَطتتت بامتختتان الكفتتإّ   (  فاٍتتاك دت تتال بطتتىٌ  الةالتتو  

 .  (ًالػكال زول ) ،(اذتكٌمَْ ًارتا ْ   ا ٍاوس ا ادتدًن زول )

التتيت  ا ةاب ًالىػتتاكًاملوتتازاك ًنتاوتتاك التتتعىل ا عاٖىتتْ خت  تتاك     الكفاٍتتاكإدقتتان  ْنطتتاٍ حتتظ أن 

اذتكٌمَْ    ختتىف عع ادتامعاكادتامعاك ارتا ْ ا تٌض  ا املطتٌٔ املادتامعَْ وَطت بامتخان الكفإّ 

( %دتامعتتتاك اذتكٌمَتتتتْ ) ا ا ا ةاب ًالىػتتتاك بػتتتكال عتتتار عقتتتد  انتتتت ةزوتتتْ ا دقتتتان لعاٖىتتتْ بسنتتتاما         

ادتامعتتاك ا ًاملوتتازاك ًنتاوتتاك التتتعىل   الكفاٍتتاكإدقتتان نطتتو عقتتد لتتٌحظ أن  .%()ًادتامعتتاك ارتا تتْ

ْ     اذتكٌمَْ أعطتال متع ادتامعتاك ارتا تْ ا موتازاك )      املوتازاك   ،املفتاهَل ًامل تةىخاك األةبَتْ ًالءقدٍتْ ًالىػٌٍت

ادتامعتتتاك ا ًاملوتتتازاك ًنتاوتتتاك التتتتعىل   الكفاٍتتتاكإدقتتتان نطتتتو  انتتتت بَء تتتا  (،ااةزا  ًالت ََتتتص ،التةاَقَتتتْ

 (. فاٍاك دت ال بطىٌ  الةالو ،الكفاٍاك املعسعَْارتا ْ أعطال مع ادتامعاك اذتكٌمَْ ا موازاك )

 

 (: ىطب اتكاٌ الهفايات لعآلُ ااالداب واللغىيات  حطب متغري ادتامع36ُجدول زقه)

 
 

  انكفبَخ
 

 َغجخ االتمبٌ %
 

 خبص  حكىيٍ

 
 انكفبَبد انًؼشفُخ

 
49.71% 

 
51.02% 

 
 انًفبهُى وانًظطهحبد األدثُخ وانُمذَخ وانهغىَخ

 
36.99% 

 
36.45% 

 
 انًهبساد انتطجُمُخ

 
60.97% 

 
58.42% 

 
 اإلدسان وانتًُُض

 
64.81% 

 
63.14% 

 
 كفبَبد تتظم ثغهىن انطبنت

 
79.67% 

 
80.64% 

 

 اليطبُ العـــــامُ

 
56.21% 

 
56.12% 



64 

 

 

 

حطــب مــتغري اليــىع  االداب واللغــاتلعآلــُ ختصصــات   للهفايــات واملهــازات واليتاجــات ىطــبُ االتكــاٌ .د
االجتناعٌ.

ًارتا تتْ  ا ةاب ًالىػتتاكضتت ع عاٖىتتْ خت  تتاك   ًنتاوتتاك التتتعىل ًاملوتتازاك الكفاٍتتاك إدقتتاننطتتو  انتتت 

ااةزا   ،املوتتتازاك التةاَقَتتتْ ،َتتتْ ًالءقدٍتتتْ ًالىػٌٍتتتْاملفتتتاهَل ًامل تتتةىخاك األةب ،الكفاٍتتتاك املعسعَتتتْ وتتتازاك )

لتتدٔ  تٌضتت ا املطتتتٌٔ املادتامعَتتْ التتيت وَطتتت بامتختتان الكفتتإّ (  فاٍتتاك دت تتال بطتتىٌ  الةالتتو ،ًالت ََتص 

(.   ًالػكال زول ) ،(الر ٌز ًاانا    ا ٍاوس ا ادتدًن زول )

التتيت  ا ةاب ًالىػتتاكلتتتعىل ا عاٖىتتْ خت  تتاك  ًاملوتتازاك ًنتاوتتاك ا  الكفاٍتتاكإدقتتان  ْنطتتاٍ حتتظ أن 

بػتكال عتار    التر ٌز أعطتال مءوتا لتدٔ     ا نتا   انت لدٔ  تٌض ا املطتٌٔ املادتامعَْ وَطت بامتخان الكفإّ 

. عقد لٌحظ %(،)ًا نا  ،%()لىر ٌز ا ةاب ًالىػاكعقد  انت ةزوْ ا دقان لعاٖىْ خت  اك 

 موتتتازّوتتتازاك ًنتاوتتتاك التتتتعىل  انتتتت لتتتدٔ التتتر ٌز أعطتتتال مءوتتتا لتتتدٔ ا نتتتا  ا  ًامل الكفاٍتتتاكإدقتتتان نطتتتو أن 

( ْ ًاملوتتازاك ًنتاوتتاك التتتعىل  انتتت لتتدٔ ا نتتا  أعطتتال مءوتتا لتتدٔ        الكفاٍتتاكإدقتتان نطتتو ً  (،الكفاٍتتاك املعسعَتت

ْ   التتر ٌز ا موتتازاك)  ْ  ،املفتتاهَل ًامل تتةىخاك األةبَتتْ ًالءقدٍتتْ ًالىػٌٍتت  ،ًالت ََتتص ااةزا  ،املوتتازاك التةاَقَتت

 (. فاٍاك دت ال بطىٌ  الةالو
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 (: ىطب اتكاٌ الهفايات يف عآلُ االداب واللغىيات حطب متغري اليىع االجتناع37ٌجدول زقه)

 

 انكفبَخ

 
 َغجخ االتمبٌ %

 

 اَخً ركش

 %49.73 %51.01 انكفبَبد انًؼشفُخ

 %36.96 %36.59 انًفبهُى وانًظطهحبد األدثُخ وانُمذَخ وانهغىَخ

 %61.02 %58.29 انًهبساد انتطجُمُخ

 %64.85 %63.03 اإلدسان وانتًُُض

 %80.31 %78.49 كفبَبد تتظم ثغهىن انطبنت

 
 انُغجخ انؼـــــبيخ

 
55.83% 

 
56.31% 
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ُ االتكاٌ . ه حطب متغري املعدل  ا ةاب ًالىػاكلعآلُ ختصصات   لىكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك ىطب
.الرتاننٌ

ًارتا تتْ  ا ةاب ًالىػتتاكضتت ع عاٖىتتْ خت  تتاك   ًنتاوتتاك التتتعىل ًاملوتتازاك الكفاٍتتاك إدقتتاننطتتو  انتتت 

ْ  ،الكفاٍتتتاك املعسعَتتتْ وتتتازاك ) ااةزا   ،املوتتتازاك التةاَقَتتتْ ،املفتتتاهَل ًامل تتتةىخاك األةبَتتتْ ًالءقدٍتتتْ ًالىػٌٍتتت

عءتتد  تٌضتت املطتتتٌٔ امل اادتامعَتتْ التتيت وَطتتت بامتختتان الكفتتإّ (  فاٍتتاك دت تتال بطتتىٌ  الةالتتو ،ًالت ََتتص

 (.   ًالػكال زول ) ،( ال عْٗ ع مْ   ا ٍاوس ا ادتدًن زول )

التيت وَطتت    ا ةاب ًالىػتاك  ًاملوتازاك ًنتاوتاك التتعىل ا عاٖىتْ خت  تاك      الكفاٍتاك إدقان  ْنطاٍ حظ أن 

انتتت طاَعَتتْ ً انتتت ًالتتيت دعتتٌة لفٗتتاك املعتتدن ال ا  تتُ   تٌضتت ا املطتتتٌٔ املادتامعَتتْ بامتختتان الكفتتإّ 

عءتد عٗتْ    ا ةاب ًالىػتاك عقد  انت ةزوتْ ا دقتان لعاٖىتْ خت  تاك      مسداْ د اعدٍاع بءفظ دسدَو عٗاك املعدن

ًعٗتتْ املعتتدن ممتتتاش  %()ًعٗتتْ املعتتدن وَدوتتدا  %()ًعٗتتْ املعتتدن وَتتد  ،%()املعتتدن مقاتتٌن 

()% . 

 

 عآلُ االداب واللغىيات حطب متغري املعدل الرتاننٌ(: ىطب اتكاٌ الهفايات يف 38جدول زقه)

 
 

 انكفبَخ
 

 َغجخ االتمبٌ %

 يًتبص جُذ جذًا جُذ يمجىل

 
 انكفبَبد انًؼشفُخ

 
46.70% 

 
49.09% 

 
53.36% 

 
56.80% 

 
 انًفبهُى وانًظطهحبد األدثُخ وانُمذَخ وانهغىَخ

 
32.39% 

 
35.07% 

 
42.40% 

 
45.75% 

 
 انًهبساد انتطجُمُخ

 
54.88% 

 
59.59% 

 
65.71% 

 
69.53% 

 
 اإلدسان وانتًُُض

 
58.37% 

 
63.08% 

 
70.97% 

 
74.29% 

 
 كفبَبد تتظم ثغهىن انطبنت

 
76.33% 

 
79.18% 

 
83.37% 

 
86.54% 

 
 انُغجخ انؼـــــبيخ

 
51.92% 

 
55.17% 

 
66.61% 

 
64.07% 
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:الفيىٌ البصسيُعآلُ ختصصات بسامج  .
لعآلــُ ختصصــات الفيــىٌ البصــسيُ واليطــب املٔىيــُ حطــب املــتغريات) اليــىع االجتنــاعٌ، ىــىع  أعــداد الطلبــُ املتكــدمني .أ

.(ادتامعُ، املعدل الرتاننٌ

بىتتتؼ عتتتدة الةىاتتتْ التتترٍع دقتتتدمٌا ل متختتتان ارتتتتاص بالكفاٍتتتاك ًاملوتتتازاك ًنتاوتتتاك التتتتعىل 

 (39زوتل )  دتتدًن ( طالااع ًطالاْ، ً  ا ٍتطح مع ا395) بساما الفءٌن الا سٍْارتا ْ بعاٖىْ 

الءطتتاْ املٌٍٗتتْ بَء تتا  انتتت (%37.47)ىتتر ٌز لالءطتتاْ املٌٍٗتتْ عقتتد بىػتتت  غتتكان التتيت دىَتتى ًاأل

ْ  ع  عىٓ ادتامعاك اذتكٌمَْ بءطو(، مٌش%62.53إلنا  )ل ، ًعىتٓ ادتامعتاك   (%51.65)مٌٍٗت

ال ا  َتتتتتتْ  انتتتتتتت دػتتتتتتكال   ( عى تتتتتتا أن نطتتتتتتو معتتتتتتد دول%48.35) مٌٍٗتتتتتتْ ارتا تتتتتتْ بءطتتتتتتاْ

 .( ممتاش%8.61ً ) ( وَد وداع،%33.41ً )( وَد،%36.71( مقاٌن، ً )21.27%)

 

 

 

 



68 

 

 
املطتىّ املتىضط/عآلُ لفيىٌ -(:اليطب املٔىيُ للطلبُ الريً تكدمىا المتخاٌ الهفاَْ ادتامع39ًُجدول زقه )

 مطتىّ املعدل الرتاننٌ واليىع االجتناعٌ( ،البصسيُ والطنعًُ حطب املتغريات)ىىع ادتامعُ

 انًجًىع انؼذد انُست انًئىيخ تصُييف انًتغيراد نًتغيرادا

 انُىع االجتًبػي
 148 %37 ركر

395 

 247 %63 اَثى

 َىع انجبيؼخ
 204 %52 حكىييخ

 191 %48 خبصخ

 انًؼذل انتراكًي

 84 %21 يمجىل

 145 %37 جيذ

 132 %33 جيذا جذا

 34 %9 يًتبز
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.لعآلُ ختصصات الفيىٌ البصسيُ  ت واملهازات واليتاجاتللهفايا ىطبُ اإلتكاٌ .ب
إلدقان أً التخقا ل العامْ ءطاْالأظوسك املسغساك األًلَْ لءتاٖا الةىاْ املتٌوا ختسوول أن 

 فءٌن الا سٍْاللىكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك املتٌوا مع الةالو امت  وا ا عاٖىْ الماما 

، ً رلك أظوسك ماما الفءٌن الا سٍْك التعىل ارتا ْ ب( مع زت ٌع نتاوا%45.73)بىػت 

نتاٖا هري الدًزّ أن نطو حتقا أً إدقان الكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك السَٖطَْ ارتا ْ بعاٖىْ 

لىكفاٍاك ًاملوازاك ًنتاواك التعىل %39.18 دساًحت ما ب  بساما خت  اك الفءٌن الا سٍْ

ارتا ْ لىكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك  %53.02، ًالسَٖطَْ الفءٌن  وازاكارتا ْ 

( نطو حتقا أً إدقان 54الػكال زول )( 44ًس ادتدًن زول ). ًٍاواآلرسٍع ما الع ال وازّ

 .بساما الفءٌن الا سٍْالكفاٍاك ًاملوازك ًالءتاواك السَٖطَْ ارتا ْ بعاٖىْ 
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 و الفيىٌ البصسيُ والطنعًُ(: ىطب اتكاٌ نل نفايُ مً نفايات عآلُ على41جدول زقه)

 
 

 انكفبَخ
 

 َغجخ االتمبٌ %
 

 %45.37 انًفاهيى انفُيت 

 %39.18 يهاساث انفُىٌ انشئيسيت

 %51.96 حم انًشكالث

 %40.80 إداسة انقشاساث

 %53.02 انعًم يع اآلخشيٍ

 %45.37 اتصال انفُىٌ

 %42.78 األداء

 %51.08 انًهاساث انتظيًيت

 %41.31 ًعيت واألخالقيتانًسؤونيت انًجت

 

 اليطبُ العامُ

 
45.73% 
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حطب متغري ىىع ادتامعُ.لفيىٌ البصسيُ لعآلُ ختصصات ا  للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ اإلتكاٌ .ج

عءد مقازنْ نطاْ إدقان الكفاٍاك ًاملوازاك ًنتاواك التعىل ض ع عاٖىْ خت  اك الفءٌن الا سٍْ 

( اليت وَطت بامتخان الكفإّ ادتامعَْ ا املطتٌٔ 41سَٖطَْ املٌضخْ ا ادتدًن )ًارتا ْ باملوازاك ال

( عَتطح لءا أن نطاْ إدقان الكفاٍاك  انت 55املتٌض  بالءطاْ لءٌع ادتامعْ عك ا ٍاوس ا الػكال زول )

ادتامعاك متقازبْ وداع ضٌإ  انت عىٓ الكفاٍاك السَٖطَْ أً عىٓ الءطاْ العامْ دت َا الكفاٍاك ب  

.اذتكٌمَْ  ًادتامعاك ارتا ْ

 

 

 (: ىطب اتكاٌ الهفايات لعآلُ علىو الفيىٌ البصسيُ والطنعًُ  حطب متغري ادتامع41ُجدول زقه)

 
 

 انكفبَخ
  

 

 َغجخ االتمبٌ %
 

 
 حكىيٍ

 
 خبص 

 
 انًفبهُى انفُُخ 

 
44.80% 

 
45.37% 

 
 يهبساد انفُىٌ انشئُغُخ

 
38.40% 

 
43.80% 

 
 شكالدحم انً

 
52.04% 

 
51.96% 

 
 إداسح انمشاساد

 
40.69% 

 
40.80% 

 
 انؼًم يغ اِخشٍَ

 
51.42% 

 
53.02% 

 
 اتظبل انفُىٌ

 
44.41% 

 
45.37% 

 
 األداء

 
41.27% 

 
42.78% 

 
 انًهبساد انتظًُُخ

 
52.21% 

 
51.08% 

 
 انًغؤونُخ انًجتًؼُخ واألخاللُخ

 
40.77% 

 
41.31% 

 
 انُغجخ انؼبيخ

 
45.13% 

 
45.73% 
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ٌ  .د ــا ــبُ اإلتك ــات  ىط ــازات واليتاج ــات وامله ــىع      للهفاي ــتغري الي ــب م ــسيُ حط ــىٌ البص ــات الفي ــُ ختصص لعآل
 االجتناعٌ

لقد  انت نطو إدقان الكفاٍاك ًاملوازاك ًنتاواك التعىل ض ع عاٖىْ خت  اك الفءٌن 

متخان الكفإّ ( اليت وَطت با42الا سٍْ ًارتا ْ باملوازاك السَٖطَْ املٌضخْ ا ادتدًن )

( حَ  أظوسك 56ادتامعَْ ا املطتٌٔ املتٌض  لدٔ الر ٌز ًاانا    ا ٍاوس ا الػكال زول )

الر ٌز لاعض الكفاٍاك  ان أعىٓ مع اانا  ًا الاقَْ عقد أظوسك  الءتاٖا أن نطاْ إدقان

اانا  نطو أعىٓ مع الر ٌز، ًلكع نطاْ اادقان بػكال عار لكفاٍاك بسناما الفءٌن الا سٍْ  

 عقد  انت متقازبْ بػكال  اري لك  ادتءط .
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حطب متغري اليىع  (: ىطب اتكاٌ الهفايات يف عآلُ الفيىٌ البصسيُ والطنع42ًُجدول زقه)
 االجتناعٌ

 
 

 انكفبَخ
 

 َغجخ االتمبٌ %

 اَخً ركش   

 %45.43 %45.27 انًفبهُى انفُُخ 

 %40.15 %37.56 يهبساد انفُىٌ انشئُغُخ

 %51.96 %51.97 حم انًشكالد

 %41.24 %40.06 إداسح انمشاساد

 %50.97 %56.46 انؼًم يغ اِخشٍَ

 %45.63 %44.93 اتظبل انفُىٌ

 %42.51 %43.24 ألداءا

 %51.01 %42.23 انًهبساد انتظًُُخ

 %40.89 %42.00 انًغؤونُخ انًجتًؼُخ واألخاللُخ

 %45.67 %45.84 اليطبُ العامُ
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 حطب متغري املعدل الرتاننٌ الفيىٌ البصسيُلعآلُ ختصصات   للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ اإلتكاٌ .ه
دى ري املعدن ال ا  ُ بفٗادى األزبعْ لىة ب عىٓ الءطاْ ًأما عءد التخد  عع مقداز 

العامْ ادقان الكفاٍاك ًنتاواك التعىل ض ع عاٖىْ خت  اك الفءٌن الا سٍْ ًارتا ْ 

(اليت وَطت بامتخان الكفإّ ادتامعَْ ا املطتٌٔ 43باملوازاك السَٖطَْ املٌضخْ ا ادتدًن )

طاَعَْ حَ   انت مسداْ دءاشلَاع داعاع لءفظ دسدَو املتٌض  عإنى ٍتطح لءا أن الءطو  انت 

% 48.62% لفْٗ ممتاش، 53.41لى ج ٌع الكىُ لىكفاٍاك  انت  مٌٍْٗ عٗاك املعدن عىعىٓ نطاْ

ول مٌضخْ بالػكال ز املٌٍْٗ لفْٗ املقاٌن، ًبقَْ الءطو% 41.54% وَد، ًأوىوا 43.72وَد وداع، 

 ( داعاع لكال  فاٍْ زَٖطَْ 75)

 
 

 (: ىطب اتكاٌ الهفايات يف عآلُ علىو الفيىٌ البصسيُ والطنعًُ حطب متغري املعدل الرتانن43ٌه)جدول زق

 
 

 انكفبَخ
 

 َغجخ االتمبٌ %
 

 يًتبص جُذ جذًا جُذ يمجىل

 %56.18 %48.40 %42.21 %41.67 انًفبهُى انفُُخ 

 %43.38 %40.46 %37.70 %38.00 يهبساد انفُىٌ انشئُغُخ

 %62.75 %55.66 %48.91 %47.12 حم انًشكالد

 %46.64 %45.15 %38.82 %34.69 إداسح انمشاساد

 %57.19 %56.06 %52.41 %47.49 انؼًم يغ اِخشٍَ

 %58.53 %47.33 %44.21 %39.05 اتظبل انفُىٌ

 %45.29 %46.87 %40.00 %40.24 األداء

 %58.82 %54.96 %47.93 %47.02 انًهبساد انتظًُُخ

 %47.06 %43.51 %40.11 %37.90 ًجتًؼُخ واألخاللُخانًغؤونُخ ان

 %53.41 %48.62 %43.72 %41.54 اليطبُ العامُ
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بسىامج عآلُ ختصصات اهليدضُ .

أعداد الطلبُ املتكدمني لعآلُ ختصصات اهليدضُ واليطب املٔىيـُ حطـب املتغريات)اليـىع االجتنـاعٌ، ىـىع       .أ
(ادتامعُ، املعدل الرتاننٌ

بد لطدن تدمدد للطح ن دلخلطبدلكبلطت ل دلهرلط ودلالهرانلعدلهلطدنةلبلطبل د بةل لد بلغعدد لطلل

غدد بلفمدددلألشددتل لطندديدل دد ر(44اقددب)(طلطبددلورطلطبدد مري ددل ناددد ددتلط دددر 3569)بددمل الطوسد دد 

لط ل ةددله(م ددليع تعلدد %40.52إلاددل))طالءطتتاْ املٌٍٗتتْ ب س ددليلادد (%59.48)لددنيلاطالءطتاْ املٌٍٗتتْ  

سةدد لط(عل ددل خ%16.87) ئل دد مرعلدد لط ل ةددلهلطبل دد بسةددب (%83.13) ئل دد لط تل  دد بسةددب 

ر(ع دعددلوم%19.12ر)(ع دم%40.63( مبل مر)%36.67لطنملي   يلا دشتل) ةدالدوبلط ئل  ط

.(  نلي3.58%)

 

 

املطتىّ املتىضط/عآلُ علىو اهليدضُ -متخاٌ الهفاَْ ادتامعًُ(:اليطب املٔىيُ للطلبُ الريً تكدمىا ال44جدول زقه )
 مطتىّ املعدل الرتاننٌ واليىع االجتناعٌ( ،حطب املتغريات)ىىع ادتامعُ

 

 انًجًىع انؼذد انُغت انًئىَخ تظُُُف انًتغُشاد انًتغُشاد

 انُىع االجتًبػٍ
 2123 %59 ركش

3569 

 1446 %41 اَخً

 َىع انجبيؼخ
 2967 %83 حكىيُخ

 602 %17 خبطخ

 انًؼذل انتشاكًٍ

 1309 %37 يمجىل

 1450 %41 جُذ

 682 %19 جُذا جذا

 128 %4 يًتبص
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 لعآلُ ختصصات اهليدضُ  للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ اإلتكاٌ .ب

ً التخقا لىكفاٍاك ًاملوازاك أظوسك املسغساك األًلَْ لءتاٖا الةىاْ املتٌوا ختسوول أن نطاْ اادقان أ

( مع زت ٌع نتاواك %33.85)بىػت  ادءدضًَْالءتاواك املتٌوا مع الةالو امت  وا ا عاٖىْ الماما 

، ً رلك أظوسك نتاٖا هري الدًزّ أن نطو حتقا أً إدقان الكفاٍاك ًاملوازاك ماما ادءدضْالتعىل ارتا ْ ب

لىكفاٍاك ًاملوازاك ًنتاواك %24.40دساًحت ما ب  ءدضَْاما ادًالءتاواك السَٖطَْ ارتا ْ بعاٖىْ الم

 . ًٍاوسارتا ْ  وازّ حال املػكىْلىكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك  %41.31، ً وازاداألر  التعىل ارتا ْ 

ىْ ( نطو حتقا أً إدقان الكفاٍاك ًاملوازك ًالءتاواك السَٖطَْ ارتا ْ بعا61ٖالػكال زول )(45ًادتدًن زول )

 .بساما ادءدضْ

 

 

 (: ىطب اتكاٌ نل نفايُ مً نفايات عآلُ  علىو اهليدضُ 45جدول زقه)

 

 
 انكفبَخ

 
 َغجخ االتمبٌ %

 
 

 انًؼبسف ثبنشَبضُبد وانؼهىو وانهُذعخ 
 

36.33% 
 

 انتجشَت
 

31.13% 
 

 انتظًُى
 

34.12% 
 

 انؼًم ثفشَك
 

36.84% 
 

 حم انًشكهخ
 

41.31% 
 

 اإلتظبل
 

29.86% 
 

 األخالق
 

24.40% 
 

 األدواد انهُذعُخ
 

34.74% 
 

 انغاليخ انهُذعُخ
 

30.65% 
 

 انُغجخ انؼبيخ
 

33.85% 
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لعآلُ ختصصات اهليدضُ حطب متغري ىىع ادتامعُ.  للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ االتكاٌ .ج
ْ خت  اك ادءدضْ أما عءد مقازنْ نطاْ إدقان الكفاٍاك ًاملوازاك ًنتاواك التعىل ض ع عاٖى

( اليت وَطت بامتخان الكفإّ ادتامعَْ ا املطتٌٔ 46ًارتا ْ باملوازاك السَٖطَْ املٌضخْ ا ادتدًن )

( عَتطح لءا أن نطاْ إدقان الكفاٍاك  انت 62املتٌض  بالءطاْ لءٌع ادتامعْ عك ا ٍاوس ا الػكال زول )

عىٓ الءطاْ العامْ دت َا الكفاٍاك ب  ادتامعاك متقازبْ وداع ضٌإ  انت عىٓ الكفاٍاك السَٖطَْ أً 

 اذتكٌمُ ًادتامعاك ارتا ْ.

 

 (: ىطب اتكاٌ الهفايات لعآلُ علىو اهليدضُ  والطنعًُ  حطب متغري ادتامع46ُجدول زقه)

 َغجخ االتمبٌ % انكفبَخ

 خبص  حكىيٍ  

 %36.33 %36.72 انًؼبسف ثبنشَبضُبد وانؼهىو وانهُذعخ 

 %31.13 %31.20 انتجشَت

 %34.12 %34.34 انتظًُى

 %36.84 %36.73 انؼًم ثفشَك

 %41.31 %41.25 حم انًشكهخ

 %29.86 %29.54 اإلتظبل

 %24.40 %24.26 األخالق

 %34.74 %34.69 األدواد انهُذعُخ

 %30.65 %30.42 انغاليخ انهُذعُخ

 %33.85 %33.89 اليطبُ العامُ
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 لعآلُ ختصصات اهليدضُ حطب متغري اليىع االجتناعٌ  ملهازات واليتاجاتللهفايات وا ىطبُ االتكاٌ .د

لقد  انت نطو إدقان الكفاٍاك ًاملوازاك ًنتاواك التعىل ض ع عاٖىْ خت  اك ادءدضْ ًارتا ْ 

( اليت وَطت بامتخان الكفإّ ادتامعَْ ا املطتٌٔ املتٌض  لدٔ 47باملوازاك السَٖطَْ املٌضخْ ا ادتدًن )

( حَ  أظوسك الءتاٖا أن نطاْ إدقان الر ٌز لاعض الكفاٍاك 63 ٌز ًاانا    ا ٍاوس ا الػكال زول )الر

 ان أعىٓ مع اانا  ًا الاقَْ عقد أظوسك اانا  نطو أعىٓ مع الر ٌز، ًلكع نطاْ اادقان بػكال عار 

 لكفاٍاك بسناما ادءدضْ عقد  انت متقازبْ بػكال  اري لك  ادتءط .

 (: ىطب اتكاٌ الهفايات يف عآلُ علىو اهليدضُ  حطب متغري اليىع االجتناع47ٌقه)جدول ز
 َسجخ االتمبٌ % انكفبيخ

 اَثى ركر   

 %34.88 %37.31 انًؼبرف ثبنريبضيبد وانؼهىو وانهُذسخ 
 %30.84 %31.32 انتجريت
 %32.57 %35.18 انتصًيى

 %38.31 %35.83 انؼًم ثفريك
 %43.35 %39.93 حم انًشكهخ

 %30.47 %29.45 اإلتصبل
 %24.29 %24.49 األخالق

 %35.31 %34.36 األدواد انهُذسيخ
 %31.29 %30.22 انساليخ انهُذسيخ

 %33.78 %33.89 اليطبُ العامُ
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 حطب متغري املعدل الرتاننٌ اهليدضُلعآلُ ختصصات   للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ اإلتكاٌ .ه
مقداز دى ري املعدن ال ا  ُ بفٗادى األزبعْ لىة ب عىٓ الءطاْ الكىَْ ادقان  عءد التخد  عع

الكفاٍاك ًنتاواك التعىل ض ع عاٖىْ خت  اك ادءدضْ ًارتا ْ باملوازاك السَٖطَْ املٌضخْ ا ادتدًن 

طاَعَْ حَ  (اليت وَطت بامتخان الكفإّ ادتامعَْ ا املطتٌٔ املتٌض  عإنى ٍتطح لءا أن الءطو  انت 48)

لى ج ٌع الكىُ لىكفاٍاك  انت  مٌٍْٗ  انت مسداْ دءاشلَاع داعاع لءفظ دسدَو عٗاك املعدن عىعىٓ نطاْ

( داعاع لكال 64مٌضخْ بالػكال زول ) املٌٍْٗ لفْٗ املقاٌن ًبقَْ الءطو% 31.46% لفْٗ ممتاش ًأوىوا 44.57

  فاٍْ زَٖطَْ .

 لُ علىو اهليدضُ  حطب متغري املعدل الرتاننٌ(: ىطب اتكاٌ الهفايات يف عا48ٓجدول زقه)

 َغجخ االتمبٌ % انكفبَخ

 يًتبص جُذ جذًا جُذ يمجىل 

 %43.03 %39.26 %36.60 %33.90 انًؼبسف ثبنشَبضُبد وانؼهىو وانهُذعخ 

 %37.57 %32.57 %31.10 %29.72 انتجشَت

 %36.00 %35.91 %34.67 %32.42 انتظًُى

 %45.31 %39.72 %37.19 %34.13 انؼًم ثفشَك

 %53.04 %46.96 %41.26 %37.32 حم انًشكهخ

 %38.59 %33.53 %30.10 %26.86 اإلتظبل

 %28.97 %25.12 %24.51 %23.43 األخالق

 %43.02 %37.29 %35.52 %31.77 األدواد انهُذعُخ

 %39.37 %34.18 %30.94 %27.73 انغاليخ انهُذعُخ

 %40.57 %36.57 %34.15 %31.46 اليطبُ العامُ
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:واألعنال بسىامج عآلُ ختصصات اإلدازَ .

ــُ    .أ ــدمني لعآل ــُ املتك ــداد الطلب ــات أع ــىع   اإلدازَ واألعنالختصص ــتغريات) الي ــب امل ــُ حط ــب املٔىي ىاليط
(االجتناعٌ، ىىع ادتامعُ، املعدل الرتاننٌ

لتتعىل ارتا تْ بعاٖىتْ    بىؼ عتدة الةىاتْ الترٍع دقتدمٌا ل متختان ارتتاص بالكفاٍتاك ًاملوتازاك ًنتاوتاك ا         

عقتد   غكان اليت دىَتى ًاأل (49زول ) ( طالااع ًطالاْ، ً  ا ٍتطح مع ادتدًن5120الماما ااةازٍْ ًاألع ان )

(، متتتٌشع  عىتتتٓ %47.46إلنتتتا  )لالءطتتتاْ املٌٍٗتتتْ ، بَء تتتا  انتتتت %52.54)ىتتتر ٌز )لالءطتتتاْ املٌٍٗتتتْ بىػتتتت 

 ْ ْ ، ًعىتتٓ (%58.13) مٌٍٗتتْ ادتامعتتاك اذتكٌمَتتْ بءطتتا ( عى تتا أن %41.87) مٌٍٗتتْ ادتامعتتاك ارتا تتْ بءطتتا

( وَتد  %18.42ً )( وَتد، %31.99( مقاٌن، ً )%44.71ال ا  َْ  انت دػكال  ) عد دولملالءطاْ املٌٍْٗ 

 .(وَد وداع ًممتاش%4.88ً ) وداع،
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ملتىضط/عآلُ علىو االدازَ املطتىّ ا-(:اليطب املٔىيُ للطلبُ الريً تكدمىا المتخاٌ الهفاَْ ادتامع49ًُجدول زقه )
 مطتىّ املعدل الرتاننٌ واليىع االجتناعٌ( ،)ىىع ادتامعُ واالعنال حطب املتغريات

 انًجًىع انؼذد انُغت انًئىَخ تظُُُف انًتغُشاد انًتغُشاد

 انُىع االجتًبػٍ
 2693 %53 ركش

5120 

 2433 %47 اَخً

 َىع انجبيؼخ
 2976 %58 حكىيُخ

 2144 %42 خبطخ

 انًؼذل انتشاكًٍ

 2289 %45 يمجىل

 1638 %32 جُذ

 943 %18 جُذا جذا

 253 %5 يًتبص
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 لعآلُ ختصصات اإلدازَ واألعنال   للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ اإلتكاٌ .ب
ك ًاملوازاك أظوسك املسغساك األًلَْ لءتاٖا الةىاْ املتٌوا ختسوول أن نطاْ اادقان أً التخقا لىكفاٍا

( مع %39.62ًاألع ان بىػت ) ّااةاز خت  اك ًالءتاواك املتٌوا مع الةالو امت  وا ا عاٖىْ بساما

ااةازّ ًاألع ان، ً رلك أظوسك نتاٖا هري الدًزّ أن خت  اك زت ٌع نتاواك التعىل ارتا ْ بماما 

ااةازّ ًاألع ان خت  اك   ْ بعاٖىْ بسامانطو حتقا أً إدقان الكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك السَٖطَْ ارتا

ّ عول وٌاعد اإاضاْ األضاضَْ ا )لىكفاٍاك ًاملوازاك ًنتاواك التعىل ارتا ْ  واز 32.01دساًحت ما ب  

)لىكفاٍاك ًاملوازاك  Understanding  the  Role of Accounting in Society ً ،)48.14% اجملت ا،

(. The context and Process of Management ىَاك ااةازّ، قٌاعد ًعًالءتاواك ارتا ْ ب

( نطو حتقا أً إدقان الكفاٍاك ًاملوازك ًالءتاواك السَٖطَْ ارتا ْ 68الػكال زول )( 54ًادتدًن زول )ًٍاوس

 ااةازّ ًاألع ان.خت  اك بعاٖىْ بساما 

 االعنال(: ىطب اتكاٌ نل نفايُ مً نفايات عآلُ  علىو االدازَ و53جدول زقه)

 َغجخ االتمبٌ % انكفبَخ

The context and Process of Management 48.14% 

Managerial Roles and Skills 38.81% 

Contemporary Managerial Concepts 43.66% 

Marketing Concepts 46.86% 

Strategic Marketing 38.31% 

Buyer Behavior  39.36% 

Marketing Decisions 36.15% 

Understanding  the  Role of Accounting in Society 32.11% 

Understanding Fundamental Business Concepts 42.68% 

Recognizing Fundamental Accounting Concepts 
Underlying Financial Statements 

47.82% 

Knowing the Uses and Limitations of Financial 
Statements 

41.94% 

Identifying Components of Internal Control 
Systems 

32.81% 

Knowing Managerial Accounting Concepts 36.12% 

Using Accounting Information To Make Decisions 31.89% 

Using Accounting Information To Analyze and 
Improve Operational Efficiency 

32.79% 

The Context of Microeconomics 36.37% 

The Context of Macroeconomics 39.42% 

over all percentage 39.62% 
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لعآلُ ختصصات اإلدازَ واألعنال حطب متغري ىىع   للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ االتكاٌ .ج
ادتامعُ

ض ع عاٖىْ خت  اك ااةازّ  عءد مقازنْ نطاْ ادقان الكفاٍاك ًاملوازاك ًنتاواك التعىل

( اليت وَطت بامتخان الكفإّ 51ًاألع ان ًارتا ْ باملوازاك السَٖطَْ املٌضخْ ا ادتدًن )

( عَتطح لءا 69ادتامعَْ ا املطتٌٔ املتٌض  بالءطاْ لءٌع ادتامعْ عك ا ٍاوس ا الػكال زول )

ان الكفاٍاك عع ناريادوا ا أن ادتامعاك ارتا ْ أظوسك شٍاةّ طفَفْ ا الءطاْ العامْ ادق

 ادتامعاك اذتكٌمَْ. 
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 (: ىطب اتكاٌ الهفايات لعآلُ علىو االدازَ واالعنال  والطنعًُ  حطب متغري ادتامع51ُجدول زقه)

 
 
 

 انكفبَخ

 

 َغجخ االتمبٌ %
 

 
 حكىيٍ

 
 خبص
 

The context and Process of Management 47.51% 48.14% 

Managerial Roles and Skills 38.59% 38.81% 

Contemporary Managerial Concepts 43.51% 43.66% 

Marketing Concepts 45.87% 46.86% 

Strategic Marketing 37.33% 38.31% 

Buyer Behavior 39.55% 39.36% 

Marketing Decisions 35.47% 36.15% 

Understanding  the  Role of Accounting in Society 31.47% 32.01% 

Understanding Fundamental Business Concepts 42.47% 42.62% 

Recognizing Fundamental Accounting Concepts 
Underlying Financial Statements 

47.33% 47.82% 

Knowing the Uses and Limitations of Financial 
Statements 

40.67% 40.94% 

Identifying Components of Internal Control Systems 31.37% 32.80% 

Knowing Managerial Accounting Concepts 35.06% 36.02% 

Using Accounting Information To Make Decisions 31.05% 30.89% 

Using Accounting Information To Analyze and 
Improve Operational Efficiency 

32.64% 32.79% 

The Context of Microeconomics 35.78% 39.42% 

The Context of Macroeconomics 38.82%  

over all percentage 39.15% 39.62% 
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ٌ  .د ــا ــبُ االتك ــات  ىط ــازات واليتاج ــات وامله ــات   للهفاي ــُ ختصص ــال لعآل ــىع   اإلدازَ واألعن ــتغري الي ــب م حط

 االجتناعٌ

وازاك ًنتاواك التعىل ض ع عاٖىْ خت  اك ااةازّ لقد  انت نطو إدقان الكفاٍاك ًامل

( اليت وَطت بامتخان الكفإّ 52ًاألع ان ًارتا ْ باملوازاك السَٖطَْ املٌضخْ ا ادتدًن )

( حَ  ٍتطح 74ادتامعَْ ا املطتٌٔ املتٌض  لدٔ الر ٌز ًاانا    ا ٍاوس ا الػكال زول )

نتاواك التعىل ض ع عاٖىْ خت  اك ااةازّ أن نطاْ ادقان الر ٌز لىكفاٍاك ًاملوازاك ً

 ًاألع ان  انت أعىٓ مع نطاْ إدقان اانا .
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 (: ىطب اتكاٌ الهفايات يف عآلُ علىو االدازَ واالعنال  حطب متغري اليىع االجتناع52ٌجدول زقه)

 
 

 انكفبَخ
 

 َغجخ االتمبٌ %
 اَخً ركش   

The context and Process of Management 48.67% 47.55% 

Managerial Roles and Skills 39.08% 35.51% 

Contemporary Managerial Concepts 44.37% 42.88% 

Marketing Concepts 48.13% 45.46% 

Strategic Marketing 38.77% 37.81% 

Buyer Behavior  39.93% 38.72% 

Marketing Decisions 37.63% 34.52% 

Understanding  the  Role of Accounting in Society 31.65% 32.41% 

Understanding Fundamental Business Concepts 44.65% 40.49% 

Recognizing Fundamental Accounting Concepts 
Underlying Financial Statements 

48.66% 46.89% 

Knowing the Uses and Limitations of Financial 
Statements 

41.86% 39.93% 

Identifying Components of Internal Control Systems 33.33% 32.22% 

Knowing Managerial Accounting Concepts 38.07% 33.74% 

Using Accounting Information To Make Decisions 30.77% 31.03% 

Using Accounting Information To Analyze and Improve 
Operational Efficiency 

33.03% 32.52% 

The Context of Microeconomics 37.63% 34.97% 

The Context of Macroeconomics 40.87% 37.82% 

over all percentage 40.43% 38.72% 
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حطـب مـتغري املعـدل     اإلدازَ واألعنـال لعآلـُ ختصصـات     للهفايـات واملهـازات واليتاجـات    ىطبُ االتكاٌ .ه
 لرتاننٌا

ًأما عءد التخد  عع مقداز دى ري املعدن ال ا  ُ بفٗادى األزبعْ لىة ب عىٓ الءطاْ الكىَْ ادقان 

الكفاٍاك ًنتاواك التعىل ض ع عاٖىْ خت  اك ااةازّ ًاألع ان ًارتا ْ باملوازاك السَٖطَْ املٌضخْ ا 

تٌض  عإنى ٍتطح لءا أن الءطو  انت (اليت وَطت بامتخان الكفإّ ادتامعَْ ا املطتٌٔ امل53ادتدًن)

لى ج ٌع الكىُ لىكفاٍاك  مٌٍْٗ طاَعَْ حَ   انت مسداْ دءاشلَاع داعاع لءفظ دسدَو عٗاك املعدن عىعىٓ نطاْ

 املٌٍْٗ لفْٗ املقاٌن ًبقَْ الءطو %37.12% وَد، ًأوىوا 39.84% وَد وداع، 43.33% لفْٗ ممتاش،47.14

 لكال  فاٍْ.( داعاع 71مٌضخْ بالػكال زول )
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 (: ىطب اتكاٌ الهفايات يف عآلُ علىو االدازَ واالعنال حطب متغري املعدل الرتانن53ٌجدول زقه)

 
 

 انكفبَخ
 

 َغجخ االتمبٌ %
 

 يًتبص جُذ جذًا جُذ يمجىل 

The context and Process of Management 45.81% 48.30% 51.83% 54.52% 

Managerial Roles and Skills 36.51% 38.57% 42.79% 46.50% 

Contemporary Managerial Concepts 41.03% 44.51% 47.05% 49.45% 

Marketing Concepts 43.29% 49.34% 49.96% 51.73% 

Strategic Marketing 36.00% 36.73% 41.65% 44.13% 

Buyer Behavior  38.40% 38.82% 41.61%   

Marketing Decisions 34.39% 36.10% 39.04% 41.80% 

Understanding  the  Role of Accounting in 
Society 

30.38% 32.10% 34.61% 36.80% 

Understanding Fundamental Business 
Concepts 

38.79% 43.65% 47.72% 52.60% 

Recognizing Fundamental Accounting 
Concepts Underlying Financial Statements 

40.30% 50.49% 56.42% 67.00% 

Knowing the Uses and Limitations of 
Financial Statements 

36.74% 42.15% 46.14% 51.87% 

Identifying Components of Internal Control 
Systems 

32.04% 32.19% 35.14% 35.00% 

Knowing Managerial Accounting Concepts 33.29% 35.17% 41.68% 44.93% 

Using Accounting Information To Make 
Decisions 

27.76% 31.32% 35.00% 41.47% 

Using Accounting Information To Analyze 
and Improve Operational Efficiency 

32.24% 31.93% 34.29% 37.80% 

The Context of Microeconomics 33.30% 36.21% 40.82% 48.73% 

The Context of Macroeconomics 36.50% 39.48% 43.95% 48.90% 

over all percentage 37.12% 39.84% 43.33% 47.10% 
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:عآلُ ختصصات اذتاضىببسامج  .

أعداد الطلبُ املتكدمني لعآلُ ختصصات اذتاضىب واليطب املٔىيُ حطـب املتغريات)اليـىع االجتنـاعٌ، ىـىع      .أ
(ادتامعُ، املعدل الرتاننٌ

عتدة الةىاتْ الترٍع دقتدمٌا ل متختان ارتتاص بالكفاٍتاك ًاملوتازاك ًنتاوتاك التتعىل ارتا تْ بعاٖىتْ             بىؼ 

عقد ( ًاألغكان اليت دىَى 54زول )( طالااع ًطالاْ، ً  ا ٍتطح مع ادتدًن 1444)بساما خت  اك اذتاضٌب

(، متتتٌشع  عىتتتٓ  %51.40إلنتتتا  )لالءطتتتاْ املٌٍٗتتتْ  بَء تتتا  انتتتت  (%48.60)ىتتتر ٌز لالءطتتتاْ املٌٍٗتتتْ  بىػتتتت 

 ْ ْ (%57.76) مٌٍٗتتْ ادتامعتتاك اذتكٌمَتتْ بءطتتا ( عى تتا أن %42.24) مٌٍٗتتْ ، ًعىتتٓ ادتامعتتاك ارتا تتْ بءطتتا

( وَتد  %14.60ً )( وَتد، %29.50( مقاٌن، ً )%50.90ال ا  َْ  انت دػكال  ) عد دولملالءطاْ املٌٍْٗ 

 .( ممتاش%5ً ) وداع،
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املطتىّ املتىضط/عآلُ علىو اذتاضىب وتهيلىجًا املعلىمات -لريً تكدمىا المتخاٌ الهفاَْ ادتامعًُ(:اليطب املٔىيُ للطلبُ ا54جدول زقه )
 مطتىّ املعدل الرتاننٌ واليىع االجتناعٌ( ،حطب املتغريات)ىىع ادتامعُ

 

 
 انًتغُشاد

 
 تظُُُف انًتغُشاد

 
 انُغت انًئىَخ

 
 انؼذد

 
 انًجًىع

 انُىع االجتًبػٍ
 508 %49 ركش

1044 

 536 %51 اَخً

 َىع انجبيؼخ
 603 %58 حكىيُخ
 441 %42 خبطخ

 انًؼذل انتشاكًٍ

 532 %51 يمجىل

 308 %30 جُذ
 152 %15 جُذا جذا
 52 %5 يًتبص
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لعآلُ ختصصات اذتاضىب  للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ اإلتكاٌ .ب
دقان أً التخقا لىكفاٍاك ًاملوازاك العامْ اءطاْ التٌوا ختسوول أن أظوسك املسغساك األًلَْ لءتاٖا الةىاْ امل

( مع زت ٌع %39.24)بىػت ما خت  اك اذتاضٌب بساًالءتاواك املتٌوا مع الةالو امت  وا ا عاٖىْ 

، ً رلك أظوسك نتاٖا هري الدًزّ أن نطو حتقا أً ماما خت  اك اذتاضٌبنتاواك التعىل ارتا ْ ب

 دساًحت ما ب  بساما خت  اك اذتاضٌبك ًاملوازاك ًالءتاواك السَٖطَْ ارتا ْ بعاٖىْ إدقان الكفاٍا

( Professional and Communication Skills) بلىكفاٍاك ًاملوازادٌنتاواك التعىل ارتا ْ 33.64%

 of Computer( Fundamentalsارتا ْ ب )لىكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك  %43.33ً

Mathematicsًٍ .( نطو حتقا أً إدقان الكفاٍاك ًاملوازك 75الػكال زول )(55ًادتدًن زول ) اوس

 .بساما خت  اك اذتاضٌبًالءتاواك السَٖطَْ ارتا ْ بعاٖىْ 

 

 (: ىطب اتكاٌ نل نفايُ مً نفايات عآلُ علىو اذتاضىب وتهيلىجًا املعلىمات55جدول زقه)

 

 َغجخ االتمبٌ % انكفبَخ
Introduction to Computers and Information Technology 43.24% 

Fundamentals of Computing and Software Systems 35.17% 

Principles to Computers Organization، and Networks 41% 

Fundamentals of Computer Mathematics 43.33% 

Professional and Communication Skills 33.60% 

Over all percentage 39.24% 
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لعآلُ ختصصات اذتاضىب حطب متغري ىىع ادتامعُ  للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ االتكاٌ .ج
عءد مقازنْ نطاْ إدقان الكفاٍاك ًاملوازاك ًنتاواك التعىل ض ع عاٖىْ خت  اك اذتاضٌب ًارتا ْ 

لكفإّ ادتامعَْ ا املطتٌٔ املتٌض  ( اليت وَطت بامتخان ا56باملوازاك السَٖطَْ املٌضخْ ا ادتدًن )

( عَتطح لءا أن نطاْ إدقان الكفاٍاك  انت بػكال عار 76بالءطاْ لءٌع ادتامعْ عك ا ٍاوس ا الػكال زول )

أعىٓ ا ادتامعاك اذتكٌمَْ  ضٌإ  انت عىٓ مطتٌٔ الكفاٍاك السَٖطَْ أً عىٓ مطتٌٔ الءطاْ العامْ 

 مُ ًادتامعاك ارتا ْ.دت َا الكفاٍاك ب  ادتامعاك اذتكٌ

 (9 َست اتمبٌ انكفبيبد نؼبئهخ ػهىو انحبسىة وتكُهىجيب انًؼهىيبد  حست يتغير انجبيؼخ05جذول رلى)

 َسجخ االتمبٌ % انكفبيخ

 خبص  حكىيي  

Introduction to Computers and Information Technology 43.65% 42.69% 

Fundamentals of Computing and Software Systems 36.56% 33.27% 

Principles to Computers Organization، and Networks 40.86% 40.85% 

Fundamentals of Computer Mathematics 44.04% 42.37% 

Professional and Communication Skills 33.80% 33.32% 

Over all percentage 39.78% 38.50% 
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حطـب مـتغري    اذتاضىب وتهيلىجًـا املعلىمـات  لعآلُ ختصصات   ايات واملهازات واليتاجاتللهف ىطبُ االتكاٌ .د
 اليىع االجتناعٌ

ًدكءىٌوَا  لقد  انت نطو إدقان الكفاٍاك ًاملوازاك ًنتاواك التعىل ض ع عاٖىْ خت  اك اذتاضٌب

خان الكفإّ ادتامعَْ ا ( اليت وَطت بامت57ًارتا ْ باملوازاك السَٖطَْ املٌضخْ ا ادتدًن ) املعىٌماك

( حَ  أظوسك الءتاٖا أن نتاٖا إدقان 77املطتٌٔ املتٌض  لدٔ الر ٌز ًاانا    ا ٍاوس ا الػكال زول )

الر ٌز لىكفاٍاك  ان أعىٓ مع نطاْ إدقان اانا  بقىَال ضٌإ عىٓ مطتٌٔ الءطاْ العامْ أً عىٓ مطتٌٔ 

 .ًدكءىٌوَا املعىٌماك ناما اذتاضٌبنطاْ اادقان  بػكال عار لىكفاٍاك السَٖطَْ لم

 

 (: ىطب اتكاٌ الهفايات يف عآلُ علىو اذتاضىب وتهيلىجًا املعلىمات حطب متغري اليىع االجتناع57ٌجدول زقه)

 

 
 انكفبَخ

 
 َغجخ االتمبٌ %

 اَخً ركش   

Introduction to Computers and Information Technology 44.12% 42.43% 

Fundamentals of Computing and Software Systems 35.30% 35.05% 

Principles to Computers Organization، and Networks 42.85% 39.00% 

Fundamentals of Computer Mathematics 43.37% 43.33% 

Professional and Communication Skills 33.91% 33.28% 

Over all percentage 39.91% 38.62% 
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ــبُ االتكــاٌ .ه ــات  ىط ــات واملهــازات واليتاج ــدل     للهفاي ــب مــتغري املع ــىبًُ حط ــات اذتاض ــُ التخصص لعآل
 الرتاننٌ

ًأما عءد التخد  عع مقداز دى ري املعدن ال ا  ُ بفٗادى األزبعْ لىة ب عىٓ الءطاْ الكىَْ ادقان 

وازاك السَٖطَْ املٌضخْ ا ادتدًن الكفاٍاك ًنتاواك التعىل ض ع عاٖىْ خت  اك اذتاضٌب ًارتا ْ بامل

 انت  املٌٍْٗ (اليت وَطت بامتخان الكفإّ ادتامعَْ ا املطتٌٔ املتٌض  عإنى ٍتطح لءا أن الءطو58)

طاَعَْ حَ   انت مسداْ دءاشلَاع داعاع لءفظ دسدَو عٗاك املعدن عىعىٓ وَ ْ لىءطاْ العامْ لىكفاٍاك  انت 

لفْٗ املقاٌن ًبقَْ الءطو مٌضخْ % 37.46% وَد، ًأوىوا 39.94وداع، % وَد 43.48% لفْٗ ممتاش، 46.49

 ( داعاع لكال  فاٍْ زَٖطَْ .78بالػكال زول )

 

 (: ىطب اتكاٌ الهفايات يف عآلُ علىو اذتاضىب وتهيلىجًا املعلىمات حطب متغري املعدل الرتانن58ٌجدول زقه)

 
 َغجخ االتمبٌ % انكفبَخ

 صيًتب جُذ جذًا جُذ يمجىل 

Introduction to Computers and Information 
Technology 

41.12% 44.39% 46.36% 49.23% 

Fundamentals of Computing and Software 
Systems 

32.07% 35.54% 41.14% 47.31% 

Principles to Computers Organization، and 
Networks 

38.24% 41.43% 46.10% 49.23% 

Fundamentals of Computer Mathematics 42.10% 43.46% 45.92% 47.95% 

Professional and Communication Skills 31.79% 34.70% 35.88% 38.72% 

Over all percentage 37.06% 39.90% 43.08% 46.49% 
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:العلىو الطبًعًُ األضاضًُ عآلُ بسامج .

ُ ختصصات العلـىو الط أعداد الطلبُ املتكدمني لعآلُ  .أ واليطـب املٔىيـُ حطـب املـتغريات)     بًعًـُ األضاضً
(اليىع االجتناعٌ، ىىع ادتامعُ، املعدل الرتاننٌ

بىؼ عتدة الةىاتْ الترٍع دقتدمٌا ل متختان ارتتاص بالكفاٍتاك ًاملوتازاك ًنتاوتاك التتعىل ارتا تْ بعاٖىتْ             

غتكان التيت   ًاأل (59زوتل )  ( طالاتاع ًطالاتْ، ً  تا ٍتطتح متع ادتتدًن      1112)بساما العىٌر الةاَعَْ األضاضتَْ  

(، متتٌشع  %69.51إلنتتا  )لالءطتتاْ املٌٍٗتتْ بَء تتا  انتتت (%30.49)ىتتر ٌز لالءطتتاْ املٌٍٗتتْ عقتتد بىػتتت  دىَتتى

ْ  عىٓ ادتامعاك اذتكٌمَْ بءطاْ ْ    (%89.75) مٌٍٗت ْ  ، ًعىتٓ ادتامعتاك ارتا تْ بءطتا ( عى تا  %10.25) مٌٍٗت

( وَتتد  %13.94ً )( وَتتد، %31.21مقاتتٌن، ً ) (%51.26ال ا  َتتْ  انتتت دػتتكال  )   عتتد دول ملءطتتو الأن 

 .( ممتاش%3.60ً ) وداع،

 
 

املطتىّ املتىضط/عآلُ العلىو الطبًعًُ حطب -(:اليطب املٔىيُ للطلبُ الريً تكدمىا المتخاٌ الهفاَْ ادتامع59ًُجدول زقه )
 مطتىّ املعدل الرتاننٌ واليىع االجتناعٌ( ،املتغريات)ىىع ادتامعُ

 
 

 انًتغُشاد
 

 تظُُُف انًتغُشاد
 

 انُغت انًئىَخ
 
 انؼذد

 
 انًجًىع

 

 انُىع االجتًبػٍ
 339 %30 ركش

1112 

 773 %70 اَخً

 َىع انجبيؼخ
 998 %90 حكىيُخ
 114 %10 خبطخ

 انًؼذل انتشاكًٍ

 570 %51 يمجىل
 347 %31 جُذ

 155 %14 جُذا جذا

 40 %4 يًتبص
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 لعآلُ ختصصات العلىو الطبًعًُ واألضاضًُ  يات واملهازات واليتاجاتللهفا ىطبُ اإلتكاٌ .ب
إلدقان أً التخقا لىكفاٍاك ل العامْ ءطاْالأظوسك املسغساك األًلَْ لءتاٖا الةىاْ املتٌوا ختسوول أن 

( %33.15)بىػت بساما العىٌر الةاَعَْ األضاضَْ ًاملوازاك ًالءتاواك املتٌوا مع الةالو امت  وا ا عاٖىْ 

، ً رلك أظوسك نتاٖا هري الدًزّ أن ماما العىٌر الةاَعَْ ًاألضاضَْمع زت ٌع نتاواك التعىل ارتا ْ ب

 بساما العىٌر الةاَعَْ ًاألضاضَْنطو حتقا أً إدقان الكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك السَٖطَْ ارتا ْ بعاٖىْ 

 %44.44، ً وازاك األر وَاك املوءَْل ارتا ْ لىكفاٍاك ًاملوازاك ًنتاواك التعى%25.94 دساًحت ما ب 

الػكال زول ( 64ًادتدًن زول ) . ًٍاوسارتا ْ  وازّ متابعْ القطاٍا املعا سّلىكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك 

بساما العىٌر الةاَعَْ ( نطو حتقا أً إدقان الكفاٍاك ًاملوازك ًالءتاواك السَٖطَْ ارتا ْ بعاٖىْ 82)

 .ًاألضاضَْ

 
 (: ىطب اتكاٌ نل نفايُ مً نفايات عآلُ العلىو الطبًعًُ 61ول زقه)جد

 َسجخ االتمبٌ % انكفبيخ

 %33.06 تينًُ  املعازف العامُ واالضتًعاب  

 %32.47 مهازات االضتكصاْ والتجسيب والكًاس

 %35.10 مهازات حل املصهالت

 %33.42 العلىو يف التينًُ وخدمُ اجملتنع 

 %26.13 والتأثريمهازات التأثس 

 %33.17 مهازات العنل ضنً فسيل

 %25.90 مهازات األخالقًات املهيًُ  

 %33.53 مهازات  الطالمُ العامُ

 %36.93 مهازات التىظًف واالتصال 

 %40.04 مهازات متابعُ الكطايا املعاصسَ  

 %32.12 مهازات  التعله مدّ اذتًاَ

 %33.15 اليطبُ العامُ
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 العلىو الطبًعًُ واألضاضًُارتاصُ بعآلُ ختصصات للهفايات واملهازات واليتاجات كاٌىطبُ االت .ج
حطب متغري ىىع ادتامعُ

عءد مقازنْ نطاْ إدقان الكفاٍاك ًاملوازاك ًنتاواك التعىل ض ع عاٖىْ خت  اك العىٌر 

َطت بامتخان ( اليت و61الةاَعَْ ًاألضاضَْ ًارتا ْ باملوازاك السَٖطَْ املٌضخْ ا ادتدًن )

( 83الكفإّ ادتامعَْ ا املطتٌٔ املتٌض  بالءطاْ لءٌع ادتامعْ عك ا ٍاوس ا الػكال زول )

عَتطح لءا أن نطاْ إدقان الكفاٍاك  انت بػكال عار أعىٓ ا ادتامعاك اذتكٌمَْ  ضٌإ  انت 

دتامعاك عىٓ مطتٌٔ الكفاٍاك السَٖطَْ أً عىٓ مطتٌٔ الءطاْ العامْ دت َا الكفاٍاك ب  ا

 اذتكٌمُ ًادتامعاك ارتا ْ.
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 (: ىطب اتكاٌ الهفايات لعآلُ العلىو الطبًعًُ حطب متغري ادتامع61ُجدول زقه)

 
 

 انكفبَخ
 

 َغجخ االتمبٌ %

 خبص  حكىيٍ  

 %30.18 %33.38 تًُُخ  انًؼبسف انؼبيخ واالعتُؼبة

 %29.97 %32.75 يهبساد االعتمظبء وانتجشَت وانمُبط 

 %33.71 %35.26 اد حم انًشكالد يهبس

 %27.34 %34.12 انؼهىو فٍ انتًُُخ وخذيخ انًجتًغ 

 %25.09 %26.25 يهبساد انتأحش وانتأحُش

 %33.33 %33.15 يهبساد انؼًم ضًٍ فشَك

 %27.72 %25.69 يهبساد األخاللُبد انًهُُخ  

 %30.70 %33.85 يهبساد  انغاليخ انؼبيخ

 %33.19 %37.36 بل يهبساد انتىظُف واالتظ

 %38.45 %40.22 يهبساد يتبثؼخ انمضبَب انًؼبطشح  

 %36.84 %31.59 يهبساد  انتؼهى يذي انحُبح

 %30.82 %33.36 اليطبُ العامُ
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ُ   لعآلـُ ختصصـات     للهفايات واملهازات واليتاجـات  ىطبُ االتكاٌ .د حطـب مـتغري    العلـىو الطبًعًـُ واألضاضـً
 اليىع االجتناعٌ

ت نطو إدقان الكفاٍاك ًاملوازاك ًنتاواك التعىل ض ع عاٖىْ خت  اك العىٌر لقد  ان

( اليت وَطت بامتخان 62الةاَعَْ ًاألضاضَْ ًارتا ْ باملوازاك السَٖطَْ املٌضخْ ا ادتدًن )

( حَ  84الكفإّ ادتامعَْ ا املطتٌٔ املتٌض  لدٔ الر ٌز ًاانا    ا ٍاوس ا الػكال زول )

أن نطاْ إدقان الر ٌز لاعض الكفاٍاك  ان أعىٓ مع اانا  ًا الاقَْ عقد  أظوسك الءتاٖا

أظوسك اانا  نطو أعىٓ مع الر ٌز، ًلكع الءطاْ العامْ لإلدقان بػكال عار لكفاٍاك بسناما 

العىٌر الةاَعَْ األضاضَْ  انت أعىٓ بقىَال مع الءطاْ العامْ لإلدقان الر ٌز لى وازاك 

 ًالكفاٍاك.

 

 (: ىطب اتكاٌ الهفايات يف عآلُ العلىو الطبًعًُ حطب متغري اليىع االجتناع62ٌ)جدول زقه

 
 

 انكفبَخ
 

 َغجخ االتمبٌ %

   
 ركش 

 
 اَخً

 %32.83 %33.45 تًُُخ  انًؼبسف انؼبيخ واالعتُؼبة  

 %32.82 %31.51 يهبساد االعتمظبء وانتجشَت وانمُبط

 %35.63 %33.97 يهبساد حم انًشكالد 

 %33.89 %32.30 هىو فٍ انتًُُخ وخذيخ انًجتًغ انؼ

 %26.86 %24.48 يهبساد انتأحش وانتأحُش

 %33.89 %31.50 يهبساد انؼًم ضًٍ فشَك

 %25.69 %26.31 يهبساد األخاللُبد انًهُُخ  

 %34.41 %31.62 يهبساد  انغاليخ انؼبيخ

 %37.34 %35.99 يهبساد انتىظُف واالتظبل 

 %40.77 %38.45 نمضبَب انًؼبطشح  يهبساد يتبثؼخ ا

 %31.99 %32.45 يهبساد  انتؼهى يذي انحُبح

 %33.43 %32.48 اليطبُ العامُ
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ُ لعآلُ ختصصات   للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ االتكاٌ .ه حطـب مـتغري    العلىو الطبًعًُ االضاضـً
 املعدل الرتاننٌ.

ل ا  ُ بفٗادى األزبعْ لىة ب عىٓ الءطاْ ًأما عءد التخد  عع مقداز دى ري املعدن ا

الكىَْ ادقان الكفاٍاك ًنتاواك التعىل ض ع عاٖىْ خت  اك العىٌر الةاَعَْ األضاضَْ 

(اليت وَطت بامتخان الكفإّ ادتامعَْ ا 63ًارتا ْ باملوازاك السَٖطَْ املٌضخْ ا ادتدًن )

َْ حَ   انت مسداْ دءاشلَاع داعاع لءفظ املطتٌٔ املتٌض  عإنى ٍتطح لءا أن الءطو  انت طاَع

% 36.43% لفْٗ ممتاش، 39.43دسدَو عٗاك املعدن عىعىٓ وَ ْ لىءطاْ العامْ لىكفاٍاك  انت 

( 85لفْٗ املقاٌن ًبقَْ الءطو مٌضخْ بالػكال زول )% 31.35% وَد، ًأوىوا 34.46وَد وداع، 

 داعاع لكال  فاٍْ زَٖطَْ .
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 الهفايات يف عآلُ العلىو الطبًعًُ  حطب متغري املعدل الرتاننٌ (: ىطب اتكا63ٌجدول زقه)

 
 

 انكفبَخ
 

 َغجخ االتمبٌ %

 يًتبص جُذ جذًا جُذ يمجىل 

 %40.75 %36.48 %32.84 %31.65 تًُُخ  انًؼبسف انؼبيخ واالعتُؼبة 

 %34.17 %35.70 %33.96 %30.47 يهبساد االعتمظبء وانتجشَت وانمُبط 

 %45.71 %38.99 %36.27 %32.63 ًشكالديهبساد حم ان

 %40 %37.10 %34.92 %31.02 انؼهىو فٍ انتًُُخ وخذيخ انًجتًغ 

 %26 %30.19 %27.32 %24.32 يهبساد انتأحش وانتأحُش

 %36.50 %36.65 %35.33 %30.67 يهبساد انؼًم ضًٍ فشَك

 %32 %27.87 %25.42 %25.19 يهبساد األخاللُبد انًهُُخ  

 %38.50 %34.84 %34.52 %32.28 انغاليخ انؼبيخ يهبساد 

 %44.58 %38.60 %39.24 %34.53 يهبساد انتىظُف واالتظبل 

 %46.67 %42.69 %42.46 %37.43 يهبساد يتبثؼخ انمضبَب انًؼبطشح  

 %41.25 %31.77 %31.84 %31.75 يهبساد  انتؼهى يذي انحُبح

 %39.43 %36.03 %34.06 %31.35 اليطبُ العامُ
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بسامج عآلُ ختصصات الصزاعُ .

أعداد الطلبُ املتكدمني لعآلُ ختصصات الصزاعُ واليطب املٔىيُ حطـب املـتغريات) اليـىع االجتنـاعٌ،      .أ
.(ىىع ادتامعُ، املعدل الرتاننٌ

بىؼ عتدة الةىاتْ الترٍع دقتدمٌا ل متختان ارتتاص بالكفاٍتاك ًاملوتازاك ًنتاوتاك التتعىل           

زوتل   ( طالااع ًطالاْ، ً  ا ٍتطح مع ادتتدًن 394) خت  اك الصزاعْبساما ارتا ْ بعاٖىْ 

الءطتتاْ بَء تتا  انتتت 40.51)ىتتر ٌز )لالءطتتاْ املٌٍٗتتْ عقتتد بىػتتت  غتتكان التتيت دىَتتى ًاأل (64)

، (%83.33)مٌٍٗتتتْ (، متتتٌشع  عىتتتٓ ادتامعتتتاك اذتكٌمَتتتْ بءطتتتاْ   %59.49إلنتتتا  )لاملٌٍٗتتتْ 

   ْ  عتتتتد دول ملالءطتتتتاْ املٌٍٗتتتتْ  ( عى تتتتا أن %16.67) مٌٍٗتتتتْ ًعىتتتتٓ ادتامعتتتتاك ارتا تتتتْ بءطتتتتا

ً  ( وَد وتداع، %21.79ً )( وَد،%37.18( مقاٌن، ً )%38.72ال ا  َْ  انت دػكال  )

 .( ممتاش2.31%)

 
 

 

 املطتىّ املتىضط/عآلُ العلىو الصزاعًُ حطب املتغريات-(:اليطب املٔىيُ للطلبُ الريً تكدمىا المتخاٌ الهفاَْ ادتامع64ًُجدول زقه )

 مطتىّ املعدل الرتاننٌ واليىع االجتناعٌ( ،ع ادتامعُ)ىى

 

 
 انًتغُشاد

 انًجًىع انؼذد انُغت انًئىَخ تظُُُف انًتغُشاد

 انُىع االجتًبػٍ
 158 %41 ركش

390 

 232 %59 اَخً

 َىع انجبيؼخ
 325 %83 حكىيُخ

 65 %17 خبطخ

 انًؼذل انتشاكًٍ

 151 %39 يمجىل

 145 %37 جُذ

 85 %22 ا جذاجُذ

 9 %2 يًتبص
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لعآلُ ختصصات الصزاعُ.  للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ اإلتكاٌ .ب
أظوسك املسغساك األًلَْ لءتاٖا الةىاْ املتٌوا ختسوول أن نطاْ اادقان أً التخقا لىكفاٍاك 

( مع %36.35)بىػت  اعْالصزًاملوازاك ًالءتاواك املتٌوا مع الةالو امت  وا ا عاٖىْ الماما 

، ً رلك أظوسك نتاٖا هري الدًزّ أن نطو ماما الصزاعْزت ٌع نتاواك التعىل ارتا ْ ب

دساًحت  صزاعَْحتقا أً إدقان الكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك السَٖطَْ ارتا ْ بعاٖىْ الماما ال

 Understand andّ )لىكفاٍاك ًاملوازاك ًنتاواك التعىل ارتا ْ  واز%29.82 ما ب  

apply procedures and practices to ensure ethical responsibility in 

accomplishing agricultural operationsً ،)41.1%  لىكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك(

 knowledge of essential facts، concepts، principles، andارتا ْ  وازّ

activities related to agriculture(89ًامل اال ا الػكال زول ) (65زول ) دًن(. ًٍاوس ادت 

 .الصزاعَْ نطو حتقا أً إدقان الكفاٍاك ًاملوازك ًالءتاواك السَٖطَْ ارتا ْ بعاٖىْ الماما

 
 

 (: ىطب اتكاٌ نل نفايُ مً نفايات عآلُ العلىو الصزاع65ًُجدول زقه)

 

 َغجخ االتمبٌ % انكفبَخ
 knowledge of essential facts، concepts، principles، and 

activities related to agriculture 
41.10% 

 Understanding of essential facts، concepts، principles، 
and activities related to the basic agricultural 

disciplines. 

40.74% 

Understand and apply procedures and practices to 
ensure ethical responsibility in accomplishing 

agricultural operations 

36.03% 

 Knowledge of principles of planning، problem solving، 
decision-making characteristics in agricultural practices 

38.72% 

 Acquiring communication skills and leadership 
characteristics in agricultural activities 

29.82% 

 Knowledge of application procedures and practices to 
ensure the safe agricultural activities 

27.69% 

Knowledge and application of scientific methods in 
agriculture research 

33.62% 

Over all percentage 36.35% 
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لعآلُ ختصصات الصزاعُ حطب متغري ىىع ادتامعُ.  للهفايات واملهازات واليتاجات االتكاٌ ىطبُ .ج
عءد مقازنْ نطاْ إدقان الكفاٍاك ًاملوازاك ًنتاواك التعىل ض ع عاٖىْ خت  اك الصزاعْ ًارتا ْ  

طتٌٔ املتٌض  ( اليت وَطت بامتخان الكفإّ ادتامعَْ ا امل66باملوازاك السَٖطَْ املٌضخْ ا ادتدًن )

( عَتطح لءا أن ادتامعاك اذتكٌمَْ  انت أعطال بػكال عار 94بالءطاْ لءٌع ادتامعْ عك ا ٍاوس الػكال زول )

 بتخقَا نطو اادقان عع ناريادوا ا ادتامعاك ارتا ْ.

 

 (: ىطب اتكاٌ الهفايات لعآلُ العلىو الصزاعًُ  حطب متغري ادتامع66ُجدول زقه)

 
 

 انكفبَخ
 
 تمبٌ %َغجخ اال

 خبص  حكىيٍ  

 knowledge of essential facts، concepts، principles، and 
activities related to agriculture 

43.20% 41.10% 

 Understanding of essential facts، concepts، principles، and 
activities related to the basic agricultural disciplines. 

42.41% 40.74% 

Understand and apply procedures and practices to ensure 
ethical responsibility in accomplishing agricultural 

operations 

37.23% 36.03% 

 Knowledge of principles of planning، problem solving، 
decision-making characteristics in agricultural practices 

41.19% 38.72% 

 Acquiring communication skills and leadership 
characteristics in agricultural activities 

31.30% 29.82% 

 Knowledge of application procedures and practices to 
ensure the safe agricultural activities 

28.06% 27.69% 

Knowledge and application of scientific methods in 
agriculture research 

34.74% 33.62% 

Over all percentage 37.85% 36.35% 
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لعآلُ ختصصات الصزاعُ حطب متغري اليىع االجتناعٌ.  للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ االتكاٌ .د
 اك الصزاعْ ًارتا ْ لقد  انت نطو إدقان الكفاٍاك ًاملوازاك ًنتاواك التعىل ض ع عاٖىْ خت 

( اليت وَطت بامتخان الكفإّ ادتامعَْ ا املطتٌٔ املتٌض  67باملوازاك السَٖطَْ املٌضخْ ا ادتدًن )

(عَتطح أن نطاْ إدقان اانا  لىكفاٍاك ًاملوازاك ًنتاواك 91لدٔ الر ٌز ًاانا    ا ٍاوس الػكال زول)

 نطاْ إدقان الر ٌز.التعىل ض ع عاٖىْ خت  اك الصزاعْ  انت أعىٓ مع 

 (: ىطب اتكاٌ الهفايات يف عآلُ العلىو الصزاعًُ حطب متغري اليىع االجتناع67ٌجدول زقه)

 َغجخ االتمبٌ % انكفبَخ

 اَخً ركش   

 knowledge of essential facts، concepts، principles، 
and activities related to agriculture 

37.34% 43.27% 

 Understanding of essential facts، concepts، 
principles، and activities related to the basic 

agricultural disciplines. 

38.50% 42.27% 

Understand and apply procedures and practices to 
ensure ethical responsibility in accomplishing 

agricultural operations 

33.73% 37.59% 

 Knowledge of principles of planning، problem 
solving، decision-making characteristics in 
agricultural practices 

32.99% 42.62% 

 Acquiring communication skills and leadership 
characteristics in agricultural activities 

27.31% 31.53% 

 Knowledge of application procedures and practices 
to ensure the safe agricultural activities 

27.28% 27.97% 

Knowledge and application of scientific methods in 
agriculture research 

31.58% 35.01% 

Over all percentage 33.81% 38.07% 
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حطب متغري املعدل الرتاننٌ. الصزاعُلعآلُ ختصصات   للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ اإلتكاٌ .ه
ًأما عءد التخد  عع مقداز دى ري املعدن ال ا  ُ بفٗادى األزبعْ لىة ب عىٓ نطاْ  

إدقان الكفاٍاك ًنتاواك التعىل ض ع عاٖىْ خت  اك الصزاعْ ًارتا ْ باملوازاك السَٖطَْ 

فإّ ادتامعَْ ا املطتٌٔ املتٌض  عقد ( اليت وَطت بامتخان الك68املٌضخْ ا ادتدًن )

 Understand and apply procedures andلٌحظ ا بعض الكفاٍاك ماال  فاٍْ 

practices to ensure ethical responsibility in accomplishing agricultural 

operations وال مع أن نطو حتقَا الكفاٍْ مل ٍكع طاَعاع حَ  أن عْٗ التقدٍس امل تاش  انت أ

 (over all percentage العامْ )ناريادوا ادتَد ًادتَد وداع ، ًلكع بػكال عار عإن الءطاْ 

لمناما الصزاعْ  انت طاَعَْ حَ   انت مسداْ دءاشلَاع داعاع لءفظ دسدَو عٗاك املعدن )ممتاش 

 .(92( ،  ا ٍتطح بالػكال زول )33.92%% ، مقاٌن 37.14% ، وَد 38.71% ، وَد وداع 42.52
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 (: ىطب اتكاٌ الهفايات يف عآلُ العلىو الصزاعًُ حطب متغري املعدل الرتانن68ٌجدول زقه)

 
 انكفبَخ

 
 َغجخ االتمبٌ %

 يًتبص جُذ جذًا جُذ يمجىل 

 knowledge of essential facts، concepts، 
principles، and activities related to 

agriculture 

33.92% 42.76% 43.08% 42.74% 

 Understanding of essential facts، 
concepts، principles، and activities related 

to the basic agricultural disciplines. 

38.52% 40.84% 43.73% 48.15% 

Understand and apply procedures and 
practices to ensure ethical responsibility in 

accomplishing agricultural operations 

33.84% 36.76% 38.82% 34.44% 

 Knowledge of principles of planning، 
problem solving، decision-making 

characteristics in agricultural practices 

34.11% 41.21% 41.62% 48.61% 

 Acquiring communication skills and 
leadership characteristics in agricultural 

activities 

28.10% 29.95% 32.44% 31.75% 

 Knowledge of application procedures and 
practices to ensure the safe agricultural 

activities 

25.50% 27.72% 30.24% 40.00% 

Knowledge and application of scientific 
methods in agriculture research 

32.16% 34.18% 33.99% 45.68% 

Over all percentage 33.92% 37.10% 38.71% 42.52% 
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:الطبًُ والصخًُبسامج العلىو  .

واليطـب املٔىيـُ حطـب املـتغريات) اليـىع      ختصصات العلىو الطبًـُ والصـخًُ   أعداد الطلبُ املتكدمني لعآلُ  .أ
(االجتناعٌ، ىىع ادتامعُ، املعدل الرتاننٌ

رٍع دقتتتدمٌا ل متختتتان ارتتتتاص بالكفاٍتتتاك ًاملوتتتازاك ًنتاوتتتاك التتتتعىل بىتتتؼ عتتتدة الةىاتتتْ التتت

ْ   ارتا تتْ بعاٖىتتْ   ( طالاتتاع ًطالاتتْ، ً  تتا ٍتطتتح متتع    1268)خت  تتاك العىتتٌر الةاَتتْ ًال تتخَ

بَء تتا (%28.71)ىتتر ٌز لالءطتتاْ املٌٍٗتتْ عقتتد بىػتتت   ،التتيت دىَتتىًالسضتتٌماك  (69)زوتتل  ادتتتدًن

مٌٍٗتتتْ  ، متتتٌشع  عىتتتٓ ادتامعتتتاك اذتكٌمَتتتْ بءطتتتاْ    (%71.29إلنتتتا  )لالءطتتتاْ املٌٍٗتتتْ   انتتتت 

 عتد دول ملالءطاْ املٌٍٗتْ  ( عى ا أن %47.40) مٌٍْٗ ، ًعىٓ ادتامعاك ارتا ْ بءطاْ(52.60%)

ً  ( وَتتتد وتتتداع،%23.58ً )( وَتتتد،%37.38( مقاتتتٌن، ً )%30.52ال ا  َتتْ  انتتتت دػتتتكال  ) 

 .( ممتاش8.52%)

 
 

 

املطتىّ املتىضط/عآلُ العلىو الطبًُ والصخًُ  حطب -الريً تكدمىا المتخاٌ الهفاَْ ادتامعًُ (:اليطب املٔىيُ للطلب69ُجدول زقه )
 مطتىّ املعدل الرتاننٌ واليىع االجتناعٌ( ،املتغريات)ىىع ادتامعُ

 

 
 انًتغُشاد

 انًجًىع انؼذد انُغت انًئىَخ تظُُُف انًتغُشاد

 انُىع االجتًبػٍ
 364 %29 ركش

1268 

 904 %71 اَخً

 َىع انجبيؼخ
 667 %53 حكىيُخ

 611 %47 خبطخ

 انًؼذل انتشاكًٍ

 387 %31 يمجىل

 474 %37 جُذ

 299 %24 جُذا جذا

 108 %9 يًتبص
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 لعآلُ ختصصات العلىو الطبًُ والصخًُ.  للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ اإلتكاٌب.
الةىاْ املتٌوا ختسوول أن نطاْ اادقان أً التخقا لىكفاٍاك ًاملوازاك  أظوسك املسغساك األًلَْ لءتاٖا

( مع %33.85)بىػت بساما العىٌر الةاَْ ًال خَْ ًالءتاواك املتٌوا مع الةالو امت  وا ا عاٖىْ 

، ً رلك أظوسك نتاٖا هري الدًزّ أن نطو ماما العىٌر الةاَْ ًال خَْزت ٌع نتاواك التعىل ارتا ْ ب

دساًحت  العىٌر الةاَْ ًال خَْأً إدقان الكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك السَٖطَْ ارتا ْ بعاٖىْ بسازت حتقا

لىكفاٍاك ًاملوازاك  %41.31، ً وازاداألر  لىكفاٍاك ًاملوازاك ًنتاواك التعىل ارتا ْ %24.40ما ب 

( نطو حتقا أً إدقان 96زول )الػكال ( 74ًادتدًن زول). ًٍاوس ارتا ْ  وازّ حال املػكىًْالءتاواك 

 .بساما العىٌر الةاَْ ًال خَْالكفاٍاك ًاملوازك ًالءتاواك السَٖطَْ ارتا ْ بعاٖىْ 

 

 

 (: ىطب اتكاٌ نل نفايُ مً نفايات عآلُ العلىو الطبًُ والصخًُ  73جدول زقه)

 
 

 انكفبَخ
 

 َغجخ االتمبٌ %
 

Clinical related questions 45.02% 

Basic medical sciences 49.59% 

Non-medical sciences 48% 

Over all percentage 47.42% 
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حطب متغري  العلىو الطبًُ والصخًُلعآلُ ختصصات   للهفايات واملهازات واليتاجات طبُ االتكاٌى .ج
.ىىع ادتامعُ

عىٌر الةاَْ عءد مقازنْ نطاْ إدقان الكفاٍاك ًاملوازاك ًنتاواك التعىل ض ع عاٖىْ خت  اك ال

( اليت وَطت بامتخان الكفإّ ادتامعَْ ا 71ًال خَْ ًارتا ْ باملوازاك السَٖطَْ املٌضخْ ا ادتدًن )

( عَتطح لءا أن نطاْ إدقان الكفاٍاك 97املطتٌٔ املتٌض  بالءطاْ لءٌع ادتامعْ عك ا ٍاوس ا الػكال زول )

عىٓ مطتٌٔ الكفاٍاك السَٖطَْ أً عىٓ مطتٌٔ   انت بػكال عار أعىٓ ا ادتامعاك اذتكٌمَْ  ضٌإ  انت

 الءطاْ العامْ دت َا الكفاٍاك ب  ادتامعاك اذتكٌمُ ًادتامعاك ارتا ْ.

 
 

 (: ىطب اتكاٌ الهفايات لعآلُ العلىو الطبًُ والصخًُ حطب متغري ادتامع71ُجدول زقه)

 
 

 انكفبَخ
 

 َغجخ االتمبٌ %

 خبص  حكىيٍ  

Clinical related questions 44.06% 45.02% 

Basic medical sciences 47.48% 49.59% 

Non-medical sciences 46.59% 47.80% 

Over all percentage 45.83% 47.42% 
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حطـب مـتغري اليـىع    العلىو الطبًُ والصـخًُ  لعآلُ ختصصات   للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ االتكاٌ .د

 االجتناعٌ

العىٌر الةاَْ قان الكفاٍاك ًاملوازاك ًنتاواك التعىل ض ع عاٖىْ خت  اك لقد  انت نطو إد

( اليت وَطت بامتخان الكفإّ ادتامعَْ ا 72ًارتا ْ باملوازاك السَٖطَْ املٌضخْ ا ادتدًن ) ًال خَْ

ان ( حَ  أظوسك الءتاٖا أن نطاْ إدق98املطتٌٔ املتٌض  لدٔ الر ٌز ًاانا    ا ٍاوس ا الػكال زول )

الر ٌز لاعض الكفاٍاك  ان أعىٓ مع اانا  ًا الاقَْ عقد أظوسك اانا  نطو أعىٓ مع الر ٌز، ًلكع 

 انت أعىٓ بقىَال مع الءطاْ  العىٌر الةاَْ ًال خَْالءطاْ العامْ لإلدقان بػكال عار لكفاٍاك بسناما 

 العامْ لإلدقان الر ٌز لى وازاك ًالكفاٍاك.



 الهفايات للنطتىّ املتىضط لربىامج العلىو الطبًُ والصخًُ حطب متغري اليىع االجتناعٌ (: ىطب اتكا72ٌجدول زقه)

 َغجخ االتمبٌ % انكفبَخ

 اَبث ركىس  

Clinical related questions 42.79% 45.92% 

Basic medical sciences 46.58% 50.81% 

Non-medical sciences 44.85% 48.99% 

Over all percentage 44.63% 48.36% 
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ُ   لعآلُ ختصصـات    للهفايات واملهازات واليتاجات ىطبُ اإلتكاٌ .ه حطـب مـتغري    العلـىو الطبًـُ والصـخً
 املعدل الرتاننٌ.

ًأما عءد التخد  عع مقداز دى ري املعدن ال ا  ُ بفٗادى األزبعْ لىة ب عىٓ الءطاْ الكىَْ ادقان 

  اك العىٌر الةاَْ ًال خَْ ًارتا ْ باملوازاك السَٖطَْ املٌضخْ الكفاٍاك ًنتاواك التعىل ض ع عاٖىْ خت

(اليت وَطت بامتخان الكفإّ ادتامعَْ ا املطتٌٔ املتٌض  عإنى ٍتطح لءا أن الءطو  انت 73ا ادتدًن )

 طاَعَْ حَ   انت مسداْ دءاشلَاع داعاع لءفظ دسدَو عٗاك املعدن عىعىٓ وَ ْ لىءطاْ العامْ لىكفاٍاك  انت

( داعاع لكال  فاٍْ 99لفْٗ املقاٌن ًبقَْ الءطو مٌضخْ بالػكال زول )% 31.35% لفْٗ ممتاش ًأوىوا 39.43

 زَٖطَْ .

 
(: ىطب اتكاٌ الهفايات للنطتىّ  املتىضط لربىامج العلىو الطبًُ والصخًُحطب متغري املعدل 73جدول زقه)

 الرتاننٌ

 َغجخ االتمبٌ % انكفبَخ

 يًتبص اجُذ جذ جُذ يمجىل  

Clinical related questions 38.60% 45.59% 49.31% 53.68% 

Basic medical sciences 42.45% 49.17% 55.14% 61.70% 

Non-medical sciences 41.30% 47.15% 53.62% 57.79% 

Over all percentage 40.57% 47.27% 52.33% 57.54% 
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 ادتصْ الجاىٌ

 
 هفاَْ ادتامعًُحتلًل ىتآج اختباز ال

  

 
عىٓ وٌةّ شتسواك مسضطاك التعىَل العتالُ األزةنَتْ    هدف امتخان الكفإّ ادتامعْ اىل التعسف

ًشتسوتتاك بسازتوتتا ًالٌوتتٌف عىتتٓ وٌانتتو القتتٌّ ًالطتتعف عَوتتا ممتتا ٍطتتاعد القتتاٖ   عىتتٓ زضتتل    

وتاك أِ  عتاةّ الءاتس ا ستتٌٍتاك ارتةت  الدزاضتَْ ًالتماما، ًمتاتال شتس       إارتة  ًالطَاضاك ً

ناتتار الػاٍتتْ األضاضتتَْ لٌوتتٌةي، ًدعكتتظ شتسوتتاك التعىتتَل العتتالُ متتدٔ متانتتْ الءاتتار التعىَ تتُ     

ًمتتدٔ دةتتٌز أً دتتىرس اجملت تتا، ًا هتترا الطتتَا  ٍتتتل ال  َتتص عىتتٓ حتىَتتال نتتتاٖا ارتاتتاز الكفتتإّ      

ادتامعَتتْ متتع رتت ن حتىَتتال نتتتاٖا الةىاتتْ ًزبةوتتا   سوتتاك التعىتتَل ًنتاوادتتى، لىٌوتتٌف عىتتٓ            

ٌانتتو القتتٌّ ًدعصٍصهتتا ًالتتت ىن متتع وٌانتتو الطتتعف، ًإذا  انتتت شتسوتتاك وامعادءتتا مل داىتتؼ     و

مطتتتٌٔ الة تتٌم ا مقتتاٍَظ ادتامعتتاك العاملَتتْ، عوتتال حتاتتٓ باملكانتتْ املسمٌوتتْ ا مسضطتتاك ضتتٌ     

 زةن ًرازوى.الع ال ةارال األ

ك التعىل ًمع ر ن دٌشٍا ع ماك الةىاْ عىٓ املسغساك اليت ددن عىٓ مدٔ حتقا نتاوا

ِ ةزوْ ً ٌن أًالكفاٍاك ارتا ْ بعاٖ ك خت  اك املطتٌٔ املتٌض  مت اعت اة ةزوْ القةا" 

ًٕ عىٓ الءتاٖا املتٌعسّ ًاعتاازها نطاْ )إالةالو اىل ةزوْ  %( ًبورا ضَتل حتىَال 45دقان" بءا

اليت  أصتٌف نتاٖا ارتااز الكفإّ ًعقاع لى قازنْ ما ةزوْ القةا اإدةّ حَ  مت ادااع طسٍقْ

ا رتااز )ا رتَاز مع  عقساك ب الدزوْ املتٌوعْ لإلوابْ عىٓ  ال عقسّ  معاحطىٓ دقٌر ع

متعدة( ًالفس  هءا أن طسٍقْ أصتٌف   دتةىو مع اإكل حتدٍد ا رتَاز غري ال خَح بٌضٌم 

بال ٍتةىو مع اإكل حتدٍد إوابْ الفقسّ  ال خَخْ   ا رتااز عقساكعع  ال عقسّ مع 

.      ًدكٌن زت ٌع ا رتَاز ال خَح( أٔ أن اإكل حيدة الءطو املٌٍْٗ لإلوابْ عع  ال عقسّ  )

                  (William، Donnoe، Amato، 1997)    املٌٍْٗ هُ ةزوْ القةا الءطو 
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 .حتلًل اليتآج املتعلكُ بعآلُ ختصصات الصخافُ واإلعالو  .1

ن أً التخقا لىكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك املتٌوا مع الةالتو  أظوسك نتاٖا الةىاْ أن نطاْ اادقا

%( متتع زت تتٌع نتاوتتاك التتتعىل 47امت  وتا ا عاٖىتتْ خت  تتاك ال تتخاعْ ًااعتت ر عءتد نطتتاْ )  

ارتا ْ بعاٖىْ خت  اك ال خاعْ ًااع ر، ً رلك أظوسك نتتاٖا هتري التدًزّ أن نطتو حتقتا      

السَٖطتتَْ ارتا تتْ بعاٖىتتْ خت  تتاك ال تتخاعْ ًااعتت ر      أً إدقتتان الكفاٍتتاك ًاملوتتازاك ًالءتاوتتاك  

أه َتتْ التتسأِ العتتار لٌضتتاٖال    % )لىكفاٍتتاك ًاملوتتازاك ًنتاوتتاك التتتعىل ارتا تتْ    38دساًحتتت متتا بتت    

ْ  % )لىكفاٍتتتاك ًاملوتتتازاك ًالءتاوتتتاك ارتا تتتْ   67(، ًا عتتت ر (. ًعءتتتد املطتتتسًلَْ ا ر وَتتتْ ًاملوءَتتت

أن الكفاٍتتاك  (74)زوتتل  ٍتطتتح متتع ادتتتدًن عىَوتتا  تفتتامقازنتتْ نطتتو ا دقتتان متتا ةزوتتْ القةتتا امل   

الفسعَْ لمناما ال تخاعْ ًااعت ر التيت مل د تال اىل ةزوتْ ا دقتان ًالتيت وٌزنتت بدزوتْ القةتا           

 %(  انت اآلدُ:45ًاليت وابىت ما نطاتى )

 

.ُموازاك ا د ان ًالتءاَل الراد 

.أه َْ السأِ العار لٌضاٖال ا ع ر 

خاعَْ.أضاضَاك املوءْ ال  

.َْاملفاهَل ا د الَْ ًا ع م 

.ْاملعازف العام 

 

ًهرا ٍتةىو إعاةّ الءاس ًمساوعْ ارتة  الدزاضَْ ًستتٌٍاك ً ف املقسزاك لعاٖىْ خت  تاك  

ال تتخاعْ ًا عتت ر تَتت  دتطتت ع ارتةتت  الدزاضتتَْ مقتتسزاك دػةتتُ الكفاٍتتاك )موتتازاك ا د تتان   

ٌ  ًًالتءاتتَل التترادُ،   املفتتاهَل ًأضاضتتَاك املوءتتْ ال تتخاعَْ،   ًضتتاٖال ا عتت ر،  أه َتتْ التتسأِ العتتار ل

 املعازف العامْ(.ًا د الَْ ًا ع مَْ، 
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 ( ىطب حتكًل نفايات بسىامج الصخافُ واالعالوجدول زقه )

 ىطبُ التخكل الهفايات
 أو االتكاٌ 

 دزجُ االتكاٌ مكازىُ 
 %45 مع دزجُ الكطع

 نى تظم نذسجخ اإلتمبٌ %39 يهبساد االتظبل وانتُظُى انزاتٍ

 نى تظم نذسجخ اإلتمبٌ %38 أهًُخ انشأٌ انؼبو نىعبئم االػالو

 يتمٍ %51 يهبساد انجحج واالعتمظبء انظحبفٍ

 يتمٍ %48 يهبساد انحظ انظحبفٍ وانتفكُش انُبلذ

 يتمٍ %67 انًغؤونُخ االخاللُخ وانًهُُخ

 يتمٍ %63 انًغؤونُخ االجتًبػُخ نالػالو

 نى تظم نذسجخ اإلتمبٌ %41 انًهُخ انظحبفُخ أعبعُبد 

انًهبساد وانمذساد األعبعُخ فٍ انكتبثخ انظحبفُخ 

 واإلػاليُخ

 يتمٍ 58%

 نى تظم نذسجخ اإلتمبٌ %43 انًفبهُى االتظبنُخ واالػاليُخ 

 نى تظم نذسجخ اإلتمبٌ %44 انًؼبسف انؼبيخ 

 يتمٍ %47 ثشَبيج انظحبفخ واالػالو

 

 .السياضُالعلىو  بعآلُ ختصصات ٓج املتعلكُحتلًل اليتا .2

أظوسك املسغساك األًلَْ لءتاٖا الةىاتْ أن نطتاْ اادقتان أً التخقتا لىكفاٍتاك ًاملوتازاك ًالءتاوتاك        

ْ عىتٌر  الةالو امت  وا بعاٖىتْ خت  تاك   املتٌوا مع  %( متع زت تٌع نتاوتاك    41بىػتت )  السٍاضت

ْ التتتعىل ارتا تتْ بعاٖىتتْ خت  تتاك    ً تترلك أظوتتسك نتتتاٖا هتتري التتدًزّ أن نطتتو     ،عىتتٌر السٍاضتت

ْ  حتقا أً إدقتان الكفاٍتاك ًاملوتازاك ًالءتاوتاك السَٖطتَْ ارتا تْ بعاٖىتْ خت  تاك           عىتٌر السٍاضت

ْ   27دساًحت ما ب   بتت الكفاٍتاك املوءَتْ ًالػ  تَْ       % )لىكفاٍاك ًاملوازاك ًنتاوتاك التتعىل ارتا ت

ْ   ْ % )لىكفاٍتتاك ًاملوتتازاك ًالءتاوتتاك ارتا تت   46(، ً (. ًعءتتد مقازنتتْ  بتتت الكفاٍتتاك التدزٍاَتتْ ًالفءَتت

أن الكفاٍتتاك الفسعَتتْ  (75ادتتتدًن زوتتل ) ٍتطتتح متتعنطتتو ا دقتتان متتا ةزوتتْ القةتتا املتفتتا عىَوتتا  

التيت وابىتت متا    اليت مل د ال اىل ةزوْ ا دقان ًاليت وٌزنت بدزوْ القةا ً عىٌر السٍاضْلمناما 

ْ  بتت ىكفاٍتتاك التتيت دتعىتتا  ل%(  انتتت 45نطتتاتى ) ْ  ،ت ) الكفاٍتتاك املعسعَتتْ ًالعى َتت  ،الكفاٍتتاك ا ةازٍتت

ًهتترا ٍتةىتتو إعتتاةّ الءاتتس ًمساوعتتْ ارتةتت    (التٌا تتال ًالتخفَتتص ،الكفاٍتتاك املوءَتتْ ًالػ  تتَْ
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ْ الدزاضَْ لعاٖىْ خت  اك بسناج  تَت  دتطت ع ارتةت  الدزاضتَْ مقتسزاك دػةتُ        عىٌر السٍاضت

ْ   ،العى َْ) الكفاٍاك املعسعَْ ًاملتعىقْ بت الكفاٍاك  ْ    ،الكفاٍتاك ا ةازٍت  ،الكفاٍتاك املوءَتْ ًالػ  تَ

 ًان دٌعسك ٍتةىو إعاةّ الءاس ًمساوعْ مفسةاك املقسزاك املتعىقْ بوا.  (التٌا ال ًالتخفَص

 علىو السياضُ.( ىطب حتكًل نفايات عآلُ ختصصات جدول زقه )

 دزجُ االتكاٌ مكازىُ  ىطبُ التخكل أو االتكاٌ الهفايات
 %45 جُ الكطعمع دز

 يتمٍ %46 انكفبَبد انتذسَجُخ وانفُُخ

 نى تظم نذسجخ اإلتمبٌ %41 انكفبَبد انًؼشفُخ وانؼهًُخ

 نى تظم نذسجخ اإلتمبٌ %38 انكفبَبد االداسَخ

 يتمٍ %45 كفبَبد انذافؼُخ وانتحفُض

 نى تظم نذسجخ اإلتمبٌ %28 انكبفُبد انًهُُخ وانشخظُخ

 نى تظم نذسجخ اإلتمبٌ %38 انتىاطم وانتحفُض

 نى تظم نذسجخ اإلتمبٌ %41 ثشَبيج ػهىو انشَبضخ

 

 .ختصصات علىو الصسيعُ بعآلُ حتلًل اليتآج املتعلكُ .2

أظوسك املسغساك األًلَْ لءتاٖا الةىاتْ أن نطتاْ اادقتان أً التخقتا لىكفاٍتاك ًاملوتازاك ًالءتاوتاك        

%( مع زت ٌع نتاوتاك  71ىٌر الػسٍعْ بىػت )املتٌوا مع الةالو امت  وا ا عاٖىْ خت  اك ع

التعىل ارتا ْ بت   اك عىٌر الػسٍعْ، ً ترلك أظوتسك نتتاٖا هتري التدًزّ أن نطتو حتقتا أً        

إدقان الكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك السَٖطَْ ارتا ْ بعاٖىْ خت  اك عىٌر الػسٍعْ دساًحتت متا   

 وتتتازاك )مءوجَتتتْ التعامتتتال متتتا م تتتاةز % )لىكفاٍتتتاك ًاملوتتتازاك ًنتاوتتتاك التتتتعىل ارتا تتتْ 58بتتت 

 ً ْ % )لىكفاٍتاك ًاملوتازاك ًالءتاوتاك ارتا تْ  وتازاك )     78ال ا  العى ُ ًمساوعتى(،   متّاتال  مءوجَت

(. ًعءد مقازنْ نطو ا دقتان متا ةزوتْ القةتا املتفتا عىَوتا   تا ا ادتتدًن زوتل          ًاألر   القَل

لػتسٍعْ ً تىت اىل ةزوتْ ا دقتان ًالتيت      دا  بىن مجَا الكفاٍاك الفسعَْ خت  تاك عىتٌر ا   (76)

 %(.45وٌزنت بدزوْ القةا ًاليت وابىت ما نطاتى )
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 ( ىطب حتكًل نفايات ختصصات علىو الصسيعُجدول زقه )

 دزجُ االتكاٌ مكازىُ ىطبُ التخكل أو االتكاٌ الهفايات
 %50 مع دزجُ الكطع

 متقع % مءوجَْ متاال القَل ًاألر  

ا م اةز ال ا  العى ُ مءوجَْ التعامال م

 ًمساوعتى

 متقع %

الءاس ا وطاٍا الع س ًاملطتجداك الفكسٍْ 

 ًمعادتتوا ًالعقدٍْ

 متقع %

ع ىَْ الءاس ا وطاٍا الع س ًاملطتجداك ال

 التةاَقَْ ًمعادتتوا

 متقع %

 متقع % التٌاص ما ا رسٍع

التعامال ما م اةز الٌحُ ًالتػسٍا: م اةز 

 ألرسٔا التػسٍا

 متقع %

 متقع % التعامال ما م اةز الٌحُ ًالتػسٍا: الطءْ الءاٌٍْ

 متقع % التعامال ما م اةز الٌحُ ًالتػسٍا: القسان الكسٍل

ًموازّ التعامال ما اآلزإ معسعْ املفاهَل الفقوَْ 

 ًا رت ف

 متقع %

العقدٍْ املسداةْ بالت ٌز  معسعْ املفاهَل ا ةانَْ

 ًالطىٌ 

 متقع %

 متقع % بسناما الػسٍعْ

 

 

 

 

 

 



122 

 

 .العلىو االجتناعًُ بعآلُ ختصصات حتلًل اليتآج املتعلكُ .4

أظوسك املسغساك األًلَْ لءتاٖا الةىاتْ أن نطتاْ اادقتان أً التخقتا لىكفاٍتاك ًاملوتازاك ًالءتاوتاك        

%( متتع زت تتٌع  53املتٌوتتا متتع الةالتتو امت  وتتا بعاٖىتتْ خت  تتاك العىتتٌر ا وت اعَتتْ بىػتتت )      

نتاواك التعىل ارتا ْ بعاٖىْ خت  اك العىٌر ا وت اعَْ، ً رلك أظوسك نتتاٖا هتري التدًزّ    

أن نطو حتقا أً إدقان الكفاٍاك ًاملوتازاك ًالءتاوتاك السَٖطتَْ ارتا تْ بعاٖىتْ خت  تاك العىتٌر        

تخىَتتتتال % )لىكفاٍتتتتاك ًاملوتتتتازاك ًنتاوتتتتاك التتتتتعىل ارتا تتتتْ بال  43ا وت اعَتتتتْ دساًحتتتتت متتتتا بتتتت   

% )لىكفاٍتتتتاك ًاملوتتتتازاك ًالءتاوتتتتاك ارتا تتتتْ بتتتتالٌعُ باملطتتتتسًلَْ ا وت اعَتتتتْ   66ًا ضتتتتتقسإ(، ً

ادتتتدًن زوتتل  ٍتطتتح متتعًا ر وَتتْ(. ًعءتتد مقازنتتْ نطتتو ا دقتتان متتا ةزوتتْ القةتتا املتفتتا عىَوتتا   

يت أن الكفاٍتتاك الفسعَتتْ لمنتتاما العىتتٌر ا وت اعَتتْ التتيت مل د تتال اىل ةزوتتْ ا دقتتان ًالتت          (77)

 ً ىكفاٍتتتاك التتتيت دتعىتتتا بالتخىَتتتال  ل%(  انتتتت 45التتتيت وابىتتتت متتتا نطتتتاتى ) وٌزنتتتت بدزوتتتْ القةتتتا 

ًا ضتقسإ. ًهرا ٍتةىو إعاةّ الءاس ًمساوعْ ارتة  الدزاضَْ لعاٖىتْ خت  تاك بسنتاج العىتٌر     

)التخىَتتتال املتعىقتتتْ بتتتت ا وت اعَتتتْ تَتتت  دتطتتت ع ارتةتتت  الدزاضتتتَْ مقتتتسزاك دػةتتتُ الكفاٍتتتاك   

 (. ًان دٌعسك ٍتةىو إعاةّ الءاس ًمساوعْ مفسةاك املقسزاك املتعىقْ بوا.ًا ضتقسإ

 ( ىطب حتكًل نفايات عآلُ ختصصات العلىو االجتناعًُجدول زقه )

 دزجُ االتكاٌ مكازىُ  ىطبُ التخكل أو االتكاٌ الهفايات
 %50 مع دزجُ الكطع

 متقع % ك السغَدّزاإةازّ الراك ًاختاذ القسا

 متقع % لاءإ ًالتفكري الءاودالءقد ا

 متقع % التٌا ال ًالتفاعال ا نيابُ ما اآلرس

 متقع % الٌعُ باملطسًلَْ ا وت اعَْ ًا ر وَْ

 مل د ال لدزوْ اادقان % التخىَال ًا ضتقسإ

 متقع % الكفاٍاك الاخاَْ

 متقع % الكفاٍاك املعسعَْ

 تقعم % بسناما العىٌر ا وت اعَْ
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 .الرتبىيُالعلىو  بعآلُ ختصصات حتلًل اليتآج املتعلكُ .5

أظوتتتسك املسغتتتساك األًلَتتتْ لءتتتتاٖا الةىاتتتْ أن نطتتتاْ اادقتتتان أً التخقتتتا لىكفاٍتتتاك ًاملوتتتازاك    

ْ عىتتٌر  الالةالتتو امت  وتتا بعاٖىتتْ خت  تتاك     ًالءتاوتتاك املتٌوتتا متتع     %( متتتع 45بىػتتت )  ال بٌٍتت

 ْ ْ عىتٌر  الخت  تاك   زت ٌع نتاواك التعىل ارتا ْ بعاٖىت ، ً ترلك أظوتسك نتتاٖا هتري      ال بٌٍت

الدًزّ أن نطو حتقا أً إدقان الكفاٍتاك ًاملوتازاك ًالءتاوتاك السَٖطتَْ ارتا تْ بعاٖىتْ خت  تاك        

ْ  % )لىكفاٍتتتاك ًاملوتتتازاك  44دساًحتتتت متتتا بتتت     ال بٌٍتتتْعىتتتٌر ال بتتتاملكٌن   ًنتاوتتتاك التتتتعىل ارتا تتت

(. ًعءتتد مقازنتتْ نطتتو   بتتاملكٌن املعتتسا ًالءتاوتتاك ارتا تتْ  % )لىكفاٍتتاك ًاملوتتازاك  48(، ًا نفعتتالُ

أن الكفاٍتاك الفسعَتْ لمنتاما     (78ادتدًن زوتل )  ٍتطح معا دقان ما ةزوْ القةا املتفا عىَوا 

ً  ال بٌٍْعىٌر ال التيت وابىتت متا نطتاتى     اليت مل د ال اىل ةزوْ ا دقان ًاليت وٌزنت بدزوْ القةتا 

. ًهتترا ٍتةىتتو إعتتاةّ الءاتتس ًمساوعتتْ    بتتت )املكتتٌن ا نفعتتالُ( ىتتا ىكفاٍتتاك التتيت دتع ل%(  انتتت 45)

تَتتت  دتطتتت ع ارتةتتت  الدزاضتتتَْ  ال بٌٍتتتْعىتتٌر  الارتةتت  الدزاضتتتَْ لعاٖىتتتْ خت  تتتاك بسنتتتاج  

ُ  )املتعىقتْ بتت   مقتسزاك دػةتُ الكفاٍتاك     (. ًان دتٌعسك ٍتةىتو إعتاةّ الءاتس ًمساوعتْ      املكتٌن ا نفعتال

 مفسةاك املقسزاك املتعىقْ بوا.

 .ال بٌٍْعىٌر ال( ىطب حتكًل نفايات عآلُ ختصصات ل زقه )جدو

 دزجُ االتكاٌ مكازىُ  ىطبُ التخكل أو االتكاٌ الهفايات
 %45 مع دزجُ الكطع

 متقع % املكًٌن املعسا

 مل د ال لدزوْ اادقان % املكٌن ا نفعالُ

 متقع % العىٌر ال بٌٍْبسناما 
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 .ختصصات بسىامج اذتكىم بعآلُ ُحتلًل اليتآج املتعلك  .5

أظوتتسك املسغتتساك األًلَتتْ لءتتتاٖا الةىاتتْ أن نطتتاْ اادقتتان أً التخقتتا لىكفاٍتتاك ًاملوتتازاك ًالءتاوتتاك املتٌوتتا متتع  

%( متتع زت تتٌع نتاوتتاك التتتعىل ارتا تتْ      54الةالتتو امت  وتتا ا عاٖىتتْ خت  تتاك بسنتتاما اذتقتتٌ  بىػتتت )      

نتتتاٖا هتتري التتدًزّ أن نطتتو حتقتتا أً إدقتتان الكفاٍتتاك ًاملوتتازاك   بت   تتاك بسنتتاما اذتقتتٌ ، ً تترلك أظوتتسك  

% )لىكفاٍتتتاك ًاملوتتتازاك 34ًالءتاوتتتاك السَٖطتتتَْ ارتا تتتْ بعاٖىتتتْ خت  تتتاك بسنتتتاما اذتقتتتٌ  دساًحتتتت متتتا بتتت   

    ً % )لىكفاٍتاك ًاملوتازاك ًالءتاوتاك    63ًنتاواك التعىل ارتا ْ  وازاك )ادتسةتْ ادتصاَٖتْ ًادتتصإ القتانٌنُ(، 

( ًعءتد  79ٍتطتح متع ادتتدًن زوتل )      وازاك )ضىةاك الدًلْ ًاذتقٌ  ًاذتسٍاك العامْ التيت دكفىتوا(.   ارتا ْ

مقازنتتتْ نطتتتو التخقتتتا ًا دقتتتان لكفاٍتتتاك خت  تتتاك بسنتتتاما اذتقتتتٌ  دتتتا  بتتتىن مجَتتتا الكفاٍتتتاك الفسعَتتتْ           

 وابىتت متا نطتاتى    ت   اك بسناما اذتقٌ  اليت مل د ال اىل ةزوْ ا دقان ًاليت وٌزنتت بدزوتْ القةتا ًالتيت    ل

)ادتسةتْ ادتصاَٖتْ ًادتتصإ القتانٌنُ، مفوتتٌر القتانٌن ًاغ ا تْ ( ًهترا ٍتةىتو إعتاةّ الءاتتس          لتت  %(  انتت  45)

ًمساوعْ ارتة  الدزاضَْ لعاٖىْ خت  اك بسناما اذتقٌ  تَ  دتط ع ارتةت  الدزاضتَْ مقتسزاك دػةتُ     

 خت  اك بسناما اذتقٌ .الكفاٍاك اليت مل ٍتل ادقانوا، إضاعْ إىل مساوعْ بساما 

 ( ىطب حتكًل نفايات ختصصات بسىامج اذتكىمجدول زقه )

 دزجُ االتكاٌ مكازىُ ىطبُ التخكل أو االتكاٌ الهفايات
 %45 مع دزجُ الكطع

 متقع % الػس اك ًا ًزا  التجازٍْ

 متقع % الٌظَفْ العامْ

 متقع % موازاك التفطري ًالءقد ًالتخىَال ًالاخ  القانٌنُ

 متقع % ضىةاك الدًلْ ًاذتقٌ  ًاذتسٍاك العامْ اليت دكفىوا

 متقع % الءاار القطاُٖ ًارت اص اإا ل ًاوسإادوا

 مل د ال لدزوْ اادقان % ادتسةْ ادتصاَْٖ ًادتصإ القانٌنُ

 متقع % أحكار العقد ًاملطسًلَْ املدنَْ

 متقع % قانٌناملااة  القانٌنَْ العامْ ًار وَاك ال

 مل د ال لدزوْ اادقان % مفوٌر القانٌن ًاغ ا ْ

 متقع % بسناما اذتقٌ 
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 حتلًل اليتآج املتعلكُ بعآلُ ختصصات اآلداب واللغىيات. .6

أظوسك املسغساك األًلَْ لءتاٖا الةىاتْ أن نطتاْ اادقتان أً التخقتا لىكفاٍتاك ًاملوتازاك ًالءتاوتاك        

%( متع زت تٌع   56.19ت  وا ا عاٖىْ خت  اك اآلةاب ًالىػٌٍتاك بىػتت )  املتٌوا مع الةالو ام

نتاوتتاك التتتعىل ارتا تتْ بت   تتاك اآلةاب ًالىػٌٍتتاك، ً تترلك أظوتتسك نتتتاٖا هتتري التتدًزّ أن          

نطتتو حتقتتا أً إدقتتان الكفاٍتتاك ًاملوتتازاك ًالءتاوتتاك السَٖطتتَْ ارتا تتْ بعاٖىتتْ خت  تتاك اآلةاب        

)لىكفاٍاك ًاملوازاك ًنتاواك التعىل ارتا ْ  وازاك )املفتاهَل  % 36.78ًالىػٌٍاك دساًحت ما ب 

   ً % )لىكفاٍتتتاك ًاملوتتتازاك ًالءتاوتتتاك ارتا تتتْ    79.89ًامل تتتةىخاك األةبَتتتْ ًالءقدٍتتتْ ًالىػٌٍتتتْ(، 

 وتتازاك )الكفاٍتتاك التتيت دت تتال بطتتىٌ  الةالتتو(. ًعءتتد مقازنتتْ نطتتو ا دقتتان متتا ةزوتتْ القةتتا         

ْ   دا  بان (84)املتفا عىَوا   ا ا ادتدًن زول   اآلةاب ًالىػٌٍتاك  خت  تاك  الكفاٍتاك الفسعَت

 %(  انتت 45اليت مل د ال اىل ةزوْ ا دقان ًالتيت وٌزنتت بدزوتْ القةتا ًالتيت وابىتت متا نطتاتى )        

 .املفاهَل ًامل ةىخاك األةبَْ ًالءقدٍْ ًالىػٌٍْ ا

ب ًالىػٌٍتاك تَت    ًهرا ٍتةىو إعاةّ الءاس ًمساوعتْ ارتةت  الدزاضتَْ لعاٖىتْ خت  تاك اآلةا      

دتطتتتت ع ارتةتتتت  الدزاضتتتتَْ مقتتتتسزاك دػةتتتتُ الكفاٍتتتتاك، اضتتتتاعْ إىل مساوعتتتتْ بتتتتساما خت  تتتتاك   

حَ  لٌحظ بىن معال  فاٍتاك خت  تاك اآلةاب ً تىت اىل ةزوتْ     ، خت  اك اآلةاب ًالىػٌٍاك

 ا دقان بإضتاءإ  فاٍْ املفاهَل ًامل ةىخاك األةبَْ ًالءقدٍْ ًالىػٌٍْ.  
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( ىطب حتكًل نفايات ختصصات اآلداب واللغىياتجدول زقه )

 دزجُ االتكاٌ مكازىُ ىطبُ التخكل أو االتكاٌ الهفايات
 %45 مع دزجُ الكطع

 متقع %  فاٍاك دت ال بطىٌ  الةالو

 متقع % ااةزا  ًالت ََص

 متقع % املوازاك التةاَقَْ

املفاهَل ًامل ةىخاك األةبَْ ًالءقدٍْ 

 ىػًٌٍْال

 مل د ال لدزوْ اادقان %

 متقع % الكفاٍاك املعسعَْ

 متقع % ةاب ًالىػٌٍاكبسناما اآل

 

 .حتلًل اليتآج املتعلكُ بعآلُ ختصصات الفيىٌ البصسيُ والطنعًُ .8

ملتٌوتا  أظوسك املسغساك األًلَْ لءتاٖا الةىاْ أن نطاْ اادقان أً التخقا لىكفاٍاك ًاملوتازاك ًالءتاوتاك ا  

( ددت   ددل %45.73)متتع الةالتتو امت  وتتا بعاٖىتتْ خت  تتاك الفءتتٌن الا تتسٍْ ًالطتت عَْ بىػتتت     

مريدنط  هودمهاندل ا دندلطددران خاةد د مد  ربمل الط سدلخلطبردم  انلعلهلطنةلبلطبل  ب

دملرح  لبد تلط سلخلطبرم  إدملخلطت ل لهرلط ولالهرلطسنلعلهلطم  ة  لطبل  بةل ل لطبمل ا

%53.02مرلطم  ةدد  لط سددلخب وددلالهطلت ل ددلهرلط وددلالهرانلعددلهلطددنةلبلطبل دد 39.18%

ًعءد مقازنْ نطو ا دقان ما ةزوْ  .لآلخم ت علطة للطبل  ب ولانطلت ل لهرلط ولالهرلطسنلعله

الفءتتتٌن الا تتتسٍْ    ت   تتتاك لأن الكفاٍتتتاك الفسعَتتتْ   .  (81ادتتتتدًن زوتتتل )   ٍتطتتتح متتتع  القةتتتا املتفتتتا   

%( 45ًالطتت عَْ التتيت مل د تتال اىل ةزوتتْ ا دقتتان ًالتتيت وٌزنتتت بدزوتتْ القةتتا ًالتتيت وابىتتت متتا نطتتاتى )       

  انت اآلدُ:

 .َْاملطسًلَْ اجملت عَْ ًاألر و 

 .ٕاألةا 

 .إةازّ القسازاك 

 َْموازاك الفءٌن السَٖط 
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الفءتتتتٌن الا تتتتسٍْ  ًهتتترا ٍتةىتتتتو إعتتتتاةّ الءاتتتس ًمساوعتتتتْ ارتةتتتت  الدزاضتتتتَْ لعاٖىتتتْ خت  تتتتاك   

 ًالطتت عَْ تَتت  دتطتت ع ارتةتت  الدزاضتتَْ مقتتسزاك دػةتتُ الكفاٍتتاك، اضتتاعْ إىل مساوعتتْ بتتساما 

 .  خت  اك الفءٌن الا سٍْ ًالط عَْ

 ( ىطب حتكًل نفايات ختصصات الفيىٌ البصسيُ والطنعًُجدول زقه )

 دزجُ االتكاٌ مكازىُ  ىطبُ التخكل أو االتكاٌ الهفايات
 %45 عمع دزجُ الكط

  انًفبهيى انفُيخ

45.37% 
 متقع

  يهبراد انفُىٌ انرئيسيخ

39.18% 
 مل د ال لدزوْ اادقان

  حم انًشكالد

51.96% 
 متقع

  إدارح انمراراد

40.80% 
 مل د ال لدزوْ اادقان

  انؼًم يغ اآلخريٍ

53.02% 
 متقع

  اتصبل انفُىٌ

45.37% 

 

 متقع

  األداء

42.78% 
 مل د ال لدزوْ اادقان

  انًهبراد انتظيًيخ

51.08% 
 متقع

  انًسؤونيخ انًجتًؼيخ واألخالليخ

41.31% 
 مل د ال لدزوْ اادقان

  بسناما الفءٌن الط عَْ ًالا سٍْ

45.73% 
 متقع
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 .اهليدضُحتلًل اليتآج املتعلكُ بعآلُ ختصصات  .8

ن أً التخقتتتا لىكفاٍتتتاك ًاملوتتتازاك  أظوتتتسك املسغتتتساك األًلَتتتْ لءتتتتاٖا الةىاتتتْ املتٌوتتتا ختتتتسوول أن نطتتتاْ اادقتتتا     

( متتع زت تتٌع نتاوتتاك %33.85)بىػتتت  ادءدضتتًَْالءتاوتتاك املتٌوتتا متتع الةالتتو امت  وتتا ا عاٖىتتْ التتماما 

، ً رلك أظوسك نتاٖا هري الدًزّ أن نطو حتقا أً إدقتان الكفاٍتاك ًاملوتازاك    ماما ادءدضْالتعىل ارتا ْ ب

ْ التماما اد ًالءتاواك السَٖطَْ ارتا ْ بعاٖىْ  لىكفاٍتاك ًاملوتازاك ًنتاوتاك     %24.40 دساًحتت متا بت     ءدضتَ

ْ   لىكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك  %41.31، ًاألر    وازاك التعىل ارتا ْ  ًعءتد  . ارتا ْ  وتازّ حتال املػتكى

ك الكفاٍتتامجَتتا   دتتا  بتتان (82مقازنتتْ نطتتو ا دقتتان متتا ةزوتتْ القةتتا املتفتتا عىَوتتا   تتا ا ادتتتدًن زوتتل )     

 ْ ْ   تاك   تل الفسعَت مل د تال اىل ةزوتْ ا دقتان ًالتيت وٌزنتت بدزوتْ القةتا ًالتيت وابىتت متا نطتاتى             ادءدضت

(45 )%. 

تَتت  دتطتت ع ارتةتت    ادءدضتتًْهتترا ٍتةىتتو إعتتاةّ الءاتتس ًمساوعتتْ ارتةتت  الدزاضتتَْ لعاٖىتتْ خت  تتاك       

حَت  لتٌحظ بتىن    ادءدضتْ،   الدزاضَْ مقسزاك دػةُ الكفاٍاك، اضاعْ إىل مساوعتْ بتساما خت  تاك خت  تاك    

 مل د ال اىل ةزوْ ا دقان. ادءدضْ فاٍاك خت  اك  مجَا

اهليدضُ( ىطب حتكًل نفايات ختصصات جدول زقه )

 دزجُ االتكاٌ مكازىُ ىطبُ التخكل أو االتكاٌ الهفايات
 %45 مع دزجُ الكطع

وانهُذسخ وانؼهىو ثبنريبضيبد انًؼبرف   

36.33% 
 قانمل د ال اىل ةزوْ ا د

  انتجريت

31.13% 
 مل د ال اىل ةزوْ ا دقان

ىانتصًي   

34.12% 
 مل د ال اىل ةزوْ ا دقان

  انؼًم ثفريك

36.84% 
 مل د ال اىل ةزوْ ا دقان

  حم انًشكهخ

41.31% 
 مل د ال اىل ةزوْ ا دقان

  اإلتصبل

29.86% 
 مل د ال اىل ةزوْ ا دقان

  األخالق

24.40% 
 مل د ال اىل ةزوْ ا دقان

  األدواد انهُذسيخ

34.74% 
 مل د ال اىل ةزوْ ا دقان

  انساليخ انهُذسيخ

30.65% 
 مل د ال اىل ةزوْ ا دقان

  ػبئهخ تخصصبد انهُذسخ

33.85% 
 مل د ال اىل ةزوْ ا دقان
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 حتلًل اليتآج املتعلكُ بعآلُ ختصصات العلىو االدازيُ واألعنال. .01

أن نطتاْ اادقتان أً التخقتا لىكفاٍتاك ًاملوتازاك ًالءتاوتاك       أظوسك املسغساك األًلَْ لءتاٖا الةىاتْ  

%( متع  39.62املتٌوا مع الةالو امت  وا ا عاٖىتْ خت  تاك العىتٌر ااةازٍتْ ًاألع تان بىػتت )      

زت تتٌع نتاوتتاك التتتعىل ارتا تتْ بت   تتاك العىتتٌر ااةازٍتتْ ًاألع تتان، ً تترلك أظوتتسك نتتتاٖا    

ٍتتتاك ًاملوتتتازاك ًالءتاوتتتاك السَٖطتتتَْ ارتا تتتْ بعاٖىتتتْ     هتتتري التتتدًزّ أن نطتتتو حتقتتتا أً إدقتتتان الكفا   

% )لىكفاٍتاك ًاملوتازاك ًنتاوتاك التتعىل ارتا تْ      32.01خت  اك العىٌر ااةازٍْ دساًحتت متا بت     

 48.14%ً ،  (Understanding  the  Role of Accounting in Society وتازاك ) 

 The context and Processااةازّ، )لىكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك ارتا ْ بقٌاعد ًع ىَاك 

of Management .)      ًعءد مقازنْ نطو ا دقان ما ةزوْ القةتا املتفتا عىَوتا   تا ا ادتتدًن

دتتا  بتتىن مجَتتا الكفاٍتتاك الفسعَتتْ خت  تتاك العىتتٌر ا ةازٍتتْ ًاألع تتان مل د تتال اىل         (83زوتتل )

عتدا  ت    فاٍتاك عسعَتْ     %( 45ةزوْ ا دقان ًاليت وٌزنت بدزوْ القةا ًاليت وابىت ما نطتاتى ) 

،   The context and Process of Management، Marketing Conceptsًه تا ) 

Recognizing Fundamental Accounting Concepts Underlying Financial 

Statement .)    ًهتترا ٍتةىتتو إعتتاةّ الءاتتس ًمساوعتتْ ارتةتت  الدزاضتتَْ لعاٖىتتْ خت  تتاك العىتتٌر

ُ  ا ةازٍتتْ ًاألع تتان  الكفاٍتتاك، إضتتاعْ إىل  مجَتتا تَتت  دتطتت ع ارتةتت  الدزاضتتَْ مقتتسزاك دػةتت

 فاٍتاك خت  تاك    معاتل   لتٌحظ بتىن   َت مساوعْ بساما خت  تاك العىتٌر ا ةازٍتْ ًاألع تان ح    

العىتتتٌر ا ةازٍتتتْ ًاألع تتتان مل د تتتال اىل ةزوتتتْ ا دقتتتان ًهتتترا ٍتةىتتتو اعتتتاةّ الءاتتتس ًبػتتتكال وتتتدِ    

ك العىتتتٌر ا ةازٍتتتْ ًاألع تتتان ًاعتتتاةّ الءاتتتس اٍطتتتا ا  خبةتتت  ًأهتتتداف التتتماما املتعىقتتتْ خت  تتتا 

 .مفسةاك املقسزاك
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 ( ىطب حتكًل نفايات ختصصات العلىو االدازيُ واألعنالجدول زقه )

ىطبُ التخكل أو  الهفايات
 االتكاٌ

 دزجُ االتكاٌ مكازىُ 
 %45 مع دزجُ الكطع

 
The context and Process of 
Management 

 
48.14% 

 يتمٍ

 
Managerial Roles and Skills 

 
38.81% 

 نى تظم نذسجخ اإلتمبٌ

Contemporary Managerial 
Concepts 

 
43.66% 

 نى تظم نذسجخ اإلتمبٌ

Marketing Concepts  
46.86% 

 يتمٍ

 
Strategic Marketing 

 
38.31% 

 نى تظم نذسجخ اإلتمبٌ

 
Buyer Behavior  

 
39.36% 

 نى تظم نذسجخ اإلتمبٌ

Marketing Decisions 
 

 
36.15% 

 نى تظم نذسجخ اإلتمبٌ

Understanding  the  Role of 
Accounting in Society 

 
32.01% 

 نى تظم نذسجخ اإلتمبٌ

 
Understanding Fundamental 
Business Concepts 

 
42.68% 

 نى تظم نذسجخ اإلتمبٌ

Recognizing Fundamental 
Accounting Concepts Underlying 
Financial Statements 

 
47.82% 

 يتمٍ

Knowing the Uses and 
Limitations of Financial Statements 

 
40.94% 

 نى تظم نذسجخ اإلتمبٌ

Identifying Components of 
Internal Control Systems 

 
32.8% 

 نى تظم نذسجخ اإلتمبٌ

Knowing Managerial Accounting 
Concepts 

 
36.02% 

 م نذسجخ اإلتمبٌنى تظ

Using Accounting Information To 
Make Decisions 

 

 
30.89% 

 نى تظم نذسجخ اإلتمبٌ

Using Accounting Information To 
Analyze and Improve Operational 
Efficiency 

 
32.79% 

 نى تظم نذسجخ اإلتمبٌ

 
The Context of Microeconomics 

 
36.37% 

 مبٌنى تظم نذسجخ اإلت

 
The Context of Macroeconomics 

 
39.42% 

 نى تظم نذسجخ اإلتمبٌ

Business Grogram  
39.62% 

 نى تظم نذسجخ اإلتمبٌ
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 حتلًل اليتآج املتعلكُ بعآلُ ختصصات اذتاضىب وتهيىلىجًا املعلىمات. .00

ملوازاك ًالءتاواك أظوسك املسغساك األًلَْ لءتاٖا الةىاْ أن نطاْ اادقان أً التخقا لىكفاٍاك ًا

املتٌوا مع الةالو امت  وا ا عاٖىْ الت   اك اذتاضٌبَْ ًدكءٌلٌوَا املعىٌماك بىػت 

ب28013%) لطبل   لطنةلب انلعله    ل   ت ) عاٖىْ الت   اك اذتاضٌبَْ بمل ا

لطت ل لهًدكءٌلٌوَا املعىٌماك إدملخ  ر د م  اة   خ لطدران  ند انل ا  هومه رينط  م

رلط  لطبل   لطم  ة   رلطسنلعله عاٖىْ الت   اك اذتاضٌبَْ ًدكءٌلٌوَا املعىٌماكبولاله

ب ت %22051دملرح  ل لطبل    Professional) بطلت ل لهرلط ولالهرانلعلهلطنةلب

and Communication Skills)    ب لطبل  طلت ل لهرلط ولالهرلطسنلعله(43.33%)ر)

Fundamentals of Computer Mathematics) ًعءد مقازنْ نطو ا دقان ما ةزوْ  .

دا  بىن مجَا الكفاٍاك الفسعَْ املتعىقْ ب  (84القةا املتفا عىَوا   ا ا ادتدًن زول )

د ال اىل ةزوْ ا دقان ًاليت وٌزنت بدزوْ القةا مل خت  اك اذتاضٌب ًدكءٌلٌوَا املعىٌماك 

 ُ:%(  انت اآلد45ًاليت وابىت ما نطاتى )

ًهرا ٍتةىو إعاةّ الءاس ًمساوعْ ارتة  الدزاضَْ لعاٖىْ خت  اك خت  اك 

اذتاضٌب ًدكءٌلٌوَا املعىٌماك تَ  دتط ع ارتة  الدزاضَْ مقسزاك دػةُ الكفاٍاك، اضاعْ 

لٌحظ بىن مجَا  حَ  .إىل مساوعْ بساما خت  اك خت  اك اذتاضٌب ًدكءٌلٌوَا املعىٌماك

كءٌلٌوَا املعىٌماك مل د ال اىل ةزوْ ا دقان ًهرا ٍتةىو إعاةّ  فاٍاك خت  اك اذتاضٌب ًد

خت  اك اذتاضٌب ًدكءٌلٌوَا  ت ب دِ خبة  ًأهداف الماما املتعىقْالءاس ًبػكال و

 املعىٌماك.
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 اذتاضىب وتهيىلىجًا املعلىماتختصصاتىطب حتكًل نفاياتجدول زقه

 التكاٌ مكازىُدزجُ ا ىطبُ التخكل أو االتكاٌ الهفايات

 % مع دزجُ الكطع 
Introduction to Computers and Information 

Technology 

 مل د ال لدزوْ اادقان 43.24%

Fundamentals of Computing and Software 

Systems 

35.17% 

 

 

 مل د ال لدزوْ اادقان

Principles to Computers Organization، and 

Networks 

  ال لدزوْ اادقانمل د 41.00%

Fundamentals of Computer Mathematics 43.33% مل د ال لدزوْ اادقان 

Professional and Communication Skills 33.60% مل د ال لدزوْ اادقان 

IT program % مل د ال لدزوْ اادقان 

 

 .االضاضًُ الطبًعًُالعلىو  بعآلُ ختصصات حتلًل اليتآج املتعلكُ .12

ظوتتسك املسغتتساك األًلَتتْ لءتتتاٖا الةىاتتْ أن نطتتاْ اادقتتان أً التخقتتا لىكفاٍتتاك ًاملوتتازاك ًالءتاوتتاك املتٌوتتا متتع  أ

%( متتع زت تتٌع نتاوتتاك التتتعىل ارتا تتْ  33.15بىػتتت ) الةاَعَتتْعىتتٌر الالةالتتو امت  وتتا بعاٖىتتْ خت  تتاك 

و حتقتتتا أً إدقتتتان الكفاٍتتتاك ، ً تتترلك أظوتتتسك نتتتتاٖا هتتتري التتتدًزّ أن نطتتت عىتتتٌر الةاَعَتتتْبعاٖىتتتْ خت  تتتاك 

ْ  ًاملوازاك ًالءتاواك السَٖطَْ ارتا تْ بعاٖىتْ خت  تاك     % )لىكفاٍتاك  25.13دساًحتت متا بت      العىتٌر الةاَعَت

ْ   ًاملوتتازاك ًنتاوتتاك التتتعىل ارتا تتْ     % )لىكفاٍتتاك ًاملوتتازاك ًالءتاوتتاك   44،44(، ًبتتت موتتازاك األر وَتتاك املوءَتت

ٍتطتح  (. ًعءد مقازنْ نطتو ا دقتان متا ةزوتْ القةتا املتفتا عىَوتا        ملعا سّ بت موازاك متابعْ القطاٍا اارتا ْ 

ةزوتْ ا دقتان ًالتيت    مجَعوا مل د ال اىل   العىٌر الةاَعَْأن الكفاٍاك الفسعَْ لمناما  (85ادتدًن زول ) مع

اضتتَْ ًهتترا ٍتةىتتو إعتتاةّ الءاتتس ًمساوعتتْ ارتةتت  الدز . %( 45وٌزنتتت بدزوتتْ القةتتا ًالتتيت وابىتتت متتا نطتتاتى )  

ْ خت  تتاك بسنتتاج   دت َتتا عٌاٖتتال   مجَتتا  تَتت  دتطتت ع ارتةتت  الدزاضتتَْ مقتتسزاك دػةتتُ       العىتتٌر الةاَعَتت

 ًان دٌعسك ٍتةىو إعاةّ الءاس ًمساوعْ مفسةاك املقسزاك املتعىقْ بوا. ،الكفاٍاك 
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 العلىو الطبًعًُ.( ىطب حتكًل نفايات عآلُ ختصصات جدول زقه )

 دزجُ االتكاٌ مكازىُ تكاٌىطبُ التخكل أو اال الهفايات
 %45 مع دزجُ الكطع

 مل د ال لدزوْ اادقان %32.12 موازاك التعىل مدٔ اذتَاّ

 مل د ال لدزوْ اادقان %40.04 موساك متابعْ القطاٍا املعا سّ

 مل د ال لدزوْ اادقان %36.93 موازاك التٌظَف ًا د ان

 قانمل د ال لدزوْ ااد %33.53 موازاك الط مْ العامْ

 مل د ال لدزوْ اادقان         %25.90 موازاك ا ر وَاك املوءَْ

 مل د ال لدزوْ اادقان %33.17 موازاك الع ال ض ع الفسٍا

 مل د ال لدزوْ اادقان %26.13 موازاك التى س ًالتى ري

 مل د ال لدزوْ اادقان %33.42 العىٌر ا التء َْ ًردمْ اجملت ا

 مل د ال لدزوْ اادقان %35.10 موازاك حال املػك ك

 مل د ال لدزوْ اادقان %32.47 موازاك ا ضتق إ ًالتجسٍو ًالقَاع

 مل د ال لدزوْ اادقان %33.06 دء َْ املعازف العامْ ًا ضتَعاب

 مل د ال لدزوْ اادقان %33.15 بسناما العىٌر الةاَعَْ ا ضاضَْ

 

 .الصزاعًُ ختصصات العلىو بعآلُ حتلًل اليتآج املتعلكُ  .02

أظوسك املسغساك األًلَْ لءتاٖا الةىاتْ أن نطتاْ اادقتان أً التخقتا لىكفاٍتاك ًاملوتازاك ًالءتاوتاك        

%( متع زت تٌع   36،35املتٌوا متع الةالتو امت  وتا ا عاٖىتْ خت  تاك العىتٌر الصزاعَتْ بىػتت )        

ري التدًزّ أن  نتاواك التعىل ارتا ْ بعاٖىْ خت  اك العىٌر الصزاعَْ، ً ترلك أظوتسك نتتاٖا هت    

نطتتو حتقتتا أً إدقتتان الكفاٍتتاك ًاملوتتازاك ًالءتاوتتاك السَٖطتتَْ ارتا تتْ بعاٖىتتْ خت  تتاك العىتتٌر      

% )لىكفاٍتتتتاك ًاملوتتتتازاك ًنتاوتتتتاك التتتتتعىل ارتا تتتتْ  وتتتتازاك    27،69الصزاعَتتتتْ دساًحتتتتت متتتتا بتتتت     

(Knowledge of application procedures and practices to ensure the safe 

agricultural activities ،) 



134 

 

 ،Understanding of essential facts) بت % )لىكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك ارتا ْ 44،74ً 

concepts، principles، and activities related to the basic agricultural 

disciplines         زوتل  (  . ًعءد مقازنْ نطو ا دقتان متا ةزوتْ القةتا املتفتا عىَوتا   تا ا ادتتدًن

ت   تتاك العىتتٌر الصزاعَتتْ مل د تتال اىل ةزوتتْ ا دقتتان     لالكفاٍتتاك الفسعَتتْ  مجَتتا دتتا  أن  (86)

 .%( 45ًاليت وٌزنت بدزوْ القةا ًاليت وابىت ما نطاتى )

العىتتٌر الصزاعَتتْ تَتت  ْ ارتةتت  الدزاضتتَْ لعاٖىتتْ خت  تتاك ًهتترا ٍتةىتتو إعتتاةّ الءاتتس ًمساوعتت 

الكفاٍتاك، اضتاعْ إىل مساوعتْ بتساما خت  تاك      َتا  مجدتط ع ارتة  الدزاضتَْ مقتسزاك دػةتُ    

 العىٌر الصزاعَْ.

 ( ىطب حتكًل نفايات ختصصات العلىو الصزاعًُجدول زقه )

ىطبُ التخكل أو  الهفايات
 االتكاٌ

 دزجُ االتكاٌ مكازىُ
 %45 مع دزجُ الكطع

 knowledge of essential facts، concepts، principles، 

and activities related to agriculture 

 

40.10% 
 مل د ال لدزوْ اادقان

 Understanding of essential facts، concepts، 

principles، and activities related to the basic 

agricultural disciplines. 

 

40.74% 
 مل د ال لدزوْ اادقان

Understand and apply procedures and practices to 

ensure ethical responsibility in accomplishing 

agricultural operations 

 

36.03% 
 مل د ال لدزوْ اادقان

 Knowledge of principles of planning، problem 

solving، decision-making characteristics in 

agricultural practices 

 

38.72% 
 مل د ال لدزوْ اادقان

 Acquiring communication skills and leadership 

characteristics in agricultural activities 

 

29.82% 
 مل د ال لدزوْ اادقان

 Knowledge of application procedures and practices 

to ensure the safe agricultural activities 

 

27.69% 
 مل د ال لدزوْ اادقان

Knowledge and application of scientific methods in 

agriculture research 

 

33.62% 
 مل د ال لدزوْ اادقان

Agricultural program  مل د ال لدزوْ اادقان 

 



135 

 

 .لُ ختصصات العلىو الطبًُ والصخًُحتلًل اليتآج املتعلكُ بعآ .03

وتازاك ًالءتاوتاك   أظوسك املسغساك األًلَْ لءتاٖا الةىاتْ أن نطتاْ اادقتان أً التخقتا لىكفاٍتاك ًامل     

%( متع  47.42املتٌوا مع الةالو امت  وا ا عاٖىتْ خت  تاك العىتٌر الةاَتْ ًال تخَْ بىػتت )      

زت ٌع نتاواك التعىل ارتا ْ بالعىٌر الةاَْ ًال خَْ، ً رلك أظوتسك نتتاٖا هتري التدًزّ أن     

اك العىتتٌر نطتتو حتقتتا أً إدقتتان الكفاٍتتاك ًاملوتتازاك ًالءتاوتتاك السَٖطتتَْ ارتا تتْ بعاٖىتتْ خت  تت     

% )لىكفاٍتاك ًاملوتازاك ًنتاوتاك التتعىل ارتا تْ  وتازاك       45.42الةاَْ ًال خَْ دساًحتت متا بت    

(Clinical Related Questionsً ،)49.59   لىكفاٍاك ًاملوازاك ًالءتاواك ارتا تْ  وتازاك( %

(Basic medical sciences   ٌ ر (. ًعءد مقازنْ نطو التخقا ًا دقان لكفاٍتاك خت  تاك العىت

الةاَتتْ ًال تتخَْ دتتا  أن الكفاٍتتاك املتعىقتتْ بت   تتاك العىتتٌر الةاَتتْ ًال تتخَْ التتيت مل د تتال  

%(  انتت مجَعوتا عءتد    45دقان ًالتيت وٌزنتت بدزوتْ القةتا ًالتيت وابىتت متا نطتاتى )        اىل ةزوْ اا

 مطتٌٔ متقع.

 ( ىطب حتكًل نفايات ختصصات العلىو الطبًُ والصخًُجدول زقه )

 دزجُ االتكاٌ مكازىُ  لتخكل أو االتكاٌىطبُ ا الهفايات

 % مع دزجُ الكطع
Non- medical science 48% متقع 

Basic medical science 49.59% متقع 

Clinical related questions 45.02% متقع 

Med program 47.42% متقع 

 

 

 

 ادتامعٌ لعاولفصل الدزاضٌ الجاىٌ مً اتىضط بني امكازىُ ىتآج اتكاٌ عىآل التخصصات يف امتخاٌ املطتىّ امل
 .1103/1104والفصل الدزاضٌ االول مً العاو ادتامعٌ  1102/1103
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التتيت وَطتتت بامتختتان   الت   تتاك  عٌاٖتتالضتت ع  ًنتاوتتاك التتتعىل  ًاملوتتازاك الكفاٍتتاك إدقتتاننطتتو  انتتت 

ًالف تتال  /ُ ا الف تتال الدزاضتتُ ا ًن متتع العتتار ادتتتامع  تٌضتت ا املطتتتٌٔ املادتامعَتتْ الكفتتإّ 

(.   (ًالػكال زول)  ا ٍاوس ا ادتدًن زول ) /الدزاضُ الاانُ مع العار ادتامعُ 

التتيت وَطتتت بامتختتان   ًاملوتتازاك ًنتاوتتاك التتتعىل ا عٌاٖتتال الت   تتاك     الكفاٍتتاكإدقتتان  ْنطتتاٍ حتتظ أن 

 /ا ًن متتع العتتار ادتتتامعُ    انتتت ا الف تتال الدزاضتتُ    تٌضتت ا املطتتتٌٔ املادتامعَتتْ الكفتتإّ 

ا مجَا عٌاٖتال )ال تخاعْ    /ا الف ال الدزاضُ الاانُ مع العار ادتامعُ بػكال عار أعطال مءوا 

ْ  ،ًا عتتت ر ْ  ،اذتقتتتٌ  ،العىتتتٌر ا وت اعَتتت عىٌر ،اذتاضتتتٌبَْ ًدكءٌلٌوَتتتا املعىٌمتتتاك   ،الفءتتتٌن الا سًٍْالطتتت عَ

 الكفاٍتتاكإدقتتان نطتتو العىتتٌر الةاَعَتتْ األضاضتتَْ( ، ً    ،اآلةاب ًالىػٌٍتتاك ،نالعىتتٌر ااةازٍتتْ ًاألع تتا    ،الػتتسٍعْ

ا الف تال  بػتكال عتار   أعطال مءوتا   /ًاملوازاك ًنتاواك التعىل ا الف ال الدزاضُ الاانُ مع العار 

ْ  /ادتتتامعُ ا ًن متتع العتتار  عَ تتا العىتتٌر الصزاعَتتْ(. ً ،ا مجَتتا عٌاٖتتال )العىتتٌر الةاَتتْ ًال تتخَ

  ْ ْ   ،ٍتعىتا بعٌاٖال)بسنتاما السٍاضتت بسنتتامح ادءدضتْ( عوتري العٌاٖتتال مل ُدػت ال ا امتختان الكفتتإّ      ،بسنتاما ال بَت

 ./املطتٌٔ املتٌض  ا الف ال الدزاضُ الاانُ مع العار-ادتامعَْ

زاك ًالءتاوتاك  نتاٖا الةىاْ املتٌوا ختسوول أن نطتاْ اادقتان أً التخقتا لىكفاٍتاك ًاملوتا        ا ٍ حظ مع

ًالتيت وٌزنتت بدزوتْ القةتا      /الف ال الاانُ مع العار ادتتامعُ   املتٌوا مع الةالو امت  وا ا

ْ   ،حتققت ا عٌاٖال )ال خاعْ ًااع ر ود %( 45ًاليت وابىت ما نطاتى ) ْ   ،العىتٌر ا وت اعَت  ،الةاَتْ ًال تخَ

تخقتتا لىكفاٍتتاك ًاملوتتازاك ًالءتاوتتاك املتٌوتتا متتع الةالتتو نطتتو اادقتتان أً الً ،بسنتتاما اذتقتتٌ ( ،عىتتٌر الػتتسٍعْ

العىتٌر   ،ود حتققتت ا عٌاٖال)ال تخاعْ ًااعت ر    /الف ال ا ًن مع العار ادتامعُ  امت  وا ا

ْ   ،ا وت اعَْ ْ   ،الفءٌن الا تسٍْ ًالطت عَ ْ   ،ا ةاب ًالىػٌٍتاك  ،الةاَتْ ًال تخَ  ،بسنتاما اذتقتٌ    ،عىتٌر الػتسٍع

ًٍ حظ متع ادتتدًن ان عاٖىتْ الفءتٌن الا تسٍْ ًالطت عَْ مل حتقتا ةزوتْ ا دقتان ا الف تال            ،بَْ(بسناما ال 

ا حت  انوتا ً تىت اىل ةزوتْ ا دقتان ا الف تال الدزاضتُ ا ًن متع          /الاانُ متع العتار ادتتامعُ    

 %(.حَ  ً ىت ةزوْ ا دقان ) /العار ادتامعُ 

 ،)اذتاضتٌبَْ ًدكءىٌوَتا املعىٌمتاك   خت  اك ٌاٖتال ءاس ًمساوعتْ ارتةت  الدزاضتَْ لع   ًهرا ٍتةىو إعاةّ ال

تَت    بسناما ادءدضْ( ،بسناما السٍاضْ  ،العىٌر الصزاعَْ، العىٌر الةاَعَْ ا ضاضَْ ،العىٌر ا ةازٍْ ًا ع ان

 ت   اك.الدتط ع ارتة  الدزاضَْ مقسزاك دػةُ الكفاٍاك، اضاعْ إىل مساوعْ بساما 
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 2413/2414مكازىُ ىتآج اتكاٌ عىآل التخصصات يف امتخاٌ املطتىّ املتىضط بني الفصل الدزاضٌ الجاىٌ مً العاو ادتامعٌ (.88جدول زقه)
 .2414/2415والفصل الدزاضٌ االول مً العاو ادتامعٌ 

 

 عىآل التخصصات
ىطبُ االتكاٌ للفصل 

الدزاضٌ الجاىٌ 
2113/2114 

ىطبُ االتكاٌ للفصل 
زاضٌ االول الد

2114/2115  

45% ال خاعْ ًااع ر  46.73% 

 %53.14 %53 العىٌر ا وت اعَْ

34% الفءٌن الا سًٍْالط عَْ  45.73% 

 %47.42 % 53 الةاَْ ًال خَْ

36% اذتاضٌبَْ ًدكءٌلٌوَا املعىٌماك  39.24% 

 %39.62 % 31 العىٌر ااةازٍْ ًاألع ان

57% اآلةاب ًالىػٌٍاك  56.19% 

41% لعىٌر الصزاعَْا  36.35% 

 %54.10 % 54 بسناما اذتقٌ 

71% عىٌر الػسٍعْ  71.43% 

 %33.15 32 العىٌر الةاَعَْ األضاضَْ

 %41.08 ـــــــــــــــ بسناما السٍاضْ

 %45.00 ـــــــــــــــ بسناما ال بَْ

 %33.85 ـــــــــــــــ بسنامح ادءدضْ

%45.11 )ةزوْ القةا(   45.11%  



138 

 

 


