
نـدوة

2012/2013تقييم نتائج امتحان الكفاءة الجامعية للعام 

المستوى العام

الساعة الثانية عشر ظهرا  20/11/2013األربعاء 



-Macro)العام المستوى  Level)
:العاليالتعليملمؤسساتالعامةالتعلمونتاجاتالكفايات

منيتوقعالتيالتعلمونتاجاتالكفاياتجميعالمستوىهذاويشمل

غضب)يمتلكهاأنالعاليالتعليممؤسساتمنيتخرجطالبأي

يةالمهنالحياةمتطلباتمعيتمشىحتى،(تركيزهعنالنظر

والتعلمرالتطويعمليةفيواالنخراطالعالي،والتعليمواالجتماعية

هذهفيعقدالذياالمتحانشملحيثالحياة،مدىالمستمر

نوعمنموضوعيةاختباريةفقرة(381)مجموعهماالدورة
عامةمجاالتثمانيةعلىتوزعتوقدمتعدد،مناالختيار

درجانوالتيالمستوى،بهذاالخاصةالتعلموكفاياتلنتاجات
.عامفرعينتاجأوكفاية(58)مجموعهماأسفلها



حقائق حول االمتحان
.وطالبةطالبا  (30515)من(%27.16)أي(8288)متحاناللتقدم

.وطالبةطالبا  (01286)من(%29.62)أي(0381)متحاناللتقدم

%4.21= حصة جامعة الزيتونة في رفد سوق العمل سنويا  : مالحظة الباحث

(إناث%59وذكور،%41)الطالبجنسحسب

(إناث%46وذكور،%54)الطالبجنسحسب

ة استقطاب المنطقة الجغرافية لجامعة الزيتونة تتميز بارتفاع نسب: مالحظة الباحث
%(20)الذكور نسبة الستقطاب اإلناث بمعدل الخمس 

.وممتازجدا  جيد%25.5جيد،و%50,7و،مقبول%23.8:التراكميلمعدلاحسب

.وممتازجدا  جيد%22.3جيد،و%51,7و،مقبول%25.9:التراكميلمعدلاحسب

يةاألردنالجامعاتفيلألداءالعامالمعدلضمنالزيتونةجامعةأداء:الباحثمالحظة

(%41)الخاصةالجامعات(3402)علىو(%59)الحكوميةالجامعات(4886)علىعينةالاشتملت



لكفاءةابامتحانالمقاسةالكفاياتتحققنسبةأنإلىالنتائجأشارت
(%39,83)الجامعةفيالعامالمستوى/الجامعية

قيستيالتالعامةالتعلمونتاجاتالكفاياتإتقانأوتحققنسبةبلغت
(%39.75)العامالمستوى/الكفاءةبامتحان

نتائج االمتحان العامة

ة جامعة الزيتوننتائج االمتحان تؤكد أن أداء : مالحظة الباحث
ضمن المعدل العام لألداء في الجامعات األردنية



0

10

20

30

40

50

60

70

مهارات التعرف مهارات االستنتاجمهارات االستنباط
إلى االفتراضات

ن مهارة التمييز بي
الحقائق واآلراء

مهارات تقييم 
الحجج والنقاش

مهارات التفسير

31.531.17

50.83

68.77

43.7

31.41

نسب تحقق أو إتقان ( : 1)شكل رقم 

كفايات ونتاجات مهارات التفكير الناقد

واإلبداعي

)40.47%(

40,96%

:Critical & Creative Thinkingمهارات التفكير الناقد واإلبداعي 
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مهارات التعرف بمصادر اتتوظيف وتقييم مصادر المعلوم
المعلومات

مهارات استخدام قواعد المعلومات

46.19

37.97

33.2

نسب إتقان أو تحقق كفايات ( : 2)شكل رقم 

ونتاجات مهارات الثقافة المعلوماتية

(34.22%)

37,36%

:Information Literacyمهارات الثقافة المعلوماتية 
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قة مهارات تمييز السلوكيات المتس
مع قواعد األخالق

مهارات محاكمة السلوكيات 
واألفعال من حيث أخالقيتها أو 

عدمه

مهارات توظيف المصادر الخاصة 
بالحكم على السلوك األخالقي

37.27

40.94

41.99

ت نسب تحقق أو إتقان الكفايا(: 3)شكل رقم 

والنتاجات الخاصة بالقواعد األخالقية

)38.33%(

40,07%

.Ethical Reasoning & Actionمهارات وكفايات ونتاجات المعرفة بالقواعد األخالقية وما يتسق معها من أفعال 
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التعرف بمفهوم 
المسؤولية ومصادرها 
وتقييم المواقف 
المتصلة بها

رية التعرف بمفهوم الح
ومهارات تحديد 

مصادرها

التعرف بمفهوم 
السلطة ومصادرها 
وتقييم المواقف 
المتصلة بها

دالة التعرف بمفهوم الع
وأنواعها وتقييم 
المواقف العملية

التعرف بمفهوم 
المواطنة ومصادرها 
وتقييم المواقف 
المتضمنة بعض 

مظاهرها

28.08

41.34

58.66

39.24

50.79

نسب تحقق كفايات ونتاجات ( : 4)شكل رقم 

مهارات التعرف بالحقوق المدنية واالنخراط 

بالمجتمع المحلي واإلقليمي لبيئة التخصص

)42.75%(

42,98%

-Civil Knowledge & Engagementالمعرفة بالحقوق المدنية واالنخراط بالمجتمع المحلي واإلقليمي لبيئة التخصص  Local and Global



(: 5)شكل رقم 

اجات تحقق أو إتقان الكفايات والنتنسب -أ

ة الشخصيبالمسؤولية والمهارات الخاصة 

واالجتماعية
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ة مهارات التعرف بمفهوم المسؤولي
الشخصية واالجتماعية

تبط مهارات تقييم المواقف التي تر
بالمسؤولية

ة مهارات التعرف بأهمية المسؤولي
ونواتجها

29.92

30.45

21.52

)26.62%(

-Civil Knowledge & Engagementالمعرفة بالحقوق المدنية واالنخراط بالمجتمع المحلي واإلقليمي لبيئة التخصص  Local and Global

28,08%



(: 6)شكل رقم 

جات تحقق أو إتقان الكفايات والنتانسب -ب

والمهارات الخاصة بالحرية والمواقف 

المتصلة بها
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مهارات التعرف بمفهوم الحرية 
الشخصية 

بط مهارات تقييم المواقف التي ترت
بالحرية

مهارات التعرف بأهمية الحرية 
وتوابعها

31.50

54.59

24.67

)38.72%(

-Civil Knowledge & Engagementالمعرفة بالحقوق المدنية واالنخراط بالمجتمع المحلي واإلقليمي لبيئة التخصص  Local and Global

41,34%



( : 7)شكل رقم 

اجات تحقق أو إتقان الكفايات والنتنسب -ج

والمهارات الخاصة بالسلطة والمواقف 

المتصلة بها
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قة مهارات تقييم السلوكيات المتسمهارات التعرف بمفهوم السلطة
مع مفهوم السلطة

مهارات التعرف بمصادر السلطة 
وأهميتها وتوابعها

86.35

19.16
23.62

)50.60%( 

-Civil Knowledge & Engagementالمعرفة بالحقوق المدنية واالنخراط بالمجتمع المحلي واإلقليمي لبيئة التخصص  Local and Global

58,66%



(: 8)شكل رقم 

ات تحقق أو إتقان الكفايات والنتاجنسب -د

والمهارات الخاصة بمفهوم العدالة والمواقف 

المتصلة بها
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قة مهارات تقييم السلوكيات المتسمهارات التعرف بمفهوم العدالة
مع مفهوم العدالة

مهارات التعرف بأهمية العدالة 
وتوابعها

50.39

27.82

50.92

)39.15%(

-Civil Knowledge & Engagementالمعرفة بالحقوق المدنية واالنخراط بالمجتمع المحلي واإلقليمي لبيئة التخصص  Local and Global

39,24%



(: 9)شكل رقم 

تحقق أو إتقان الكفايات والنتاجات نسب -هـ 

والمهارات الخاصة بمفهوم المواطنة والمواقف 

المتصلة بها
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قة مع مهارات تقييم السلوكيات المتسمهارات التعرف بمفهوم المواطنة
مفهوم المواطنة

مهارات التعرف بممارسات 
المواطنة والتزاماتها

56.69

32.55

81.36

)45.83%(

-Civil Knowledge & Engagementالمعرفة بالحقوق المدنية واالنخراط بالمجتمع المحلي واإلقليمي لبيئة التخصص  Local and Global

50,79%
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مهارات توظيف مناهج 
البحث في التعامل مع 
يةالمشكالت العلمية والعمل

مهارات إدراك األخطاء في 
لى عملية البحث والتوصل إ

استنتاجات

ت مهارات التعرف بالمشكال
ةوتحديدها في مواقف معطا

مهارات استنتاج وتحليل
إلى نتائج البحوث والتوصل

استنتاجات

38.76

55.38

59.84

25.72

نسب تحقق أو إتقان ( 10)شكل رقم 

ة الكفايات والنتاجات والمهارات الخاص

بالبحث والتحليل

)47.63%(

Inquiry & Analysisمهارات البحث والتحليل 

47,11%
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مهارات التعرف 
بمفاهيم األعداد

مهارات االستنتاج
ادالمبني على األعد

مهارات توظيف 
هااألعداد وتطبيقات

مهارات التحليل 
مات والتفسير لرسو
بيانية

مهارات التحليل 
نات والتفسير لبيا
جدولية

مهارات قراءة 
وتفسير وإدراك 
العالقات الكمية

32.55

27.56

36.57
39.63

52.76

41.08

( 11)شكل رقم 

تحقق أو إتقان الكفايات والنتاجاتنسب -أ

يةوالمهارات الخاصة بالمعالجة العقلية الرياض

)37.27%(

Verbal. Logical. & Mathematical Reasoningمهارات المعالجة العقلية اللفظية والمنطقية والرياضية 

37,99%



(  12)شكل رقم 

جات تحقق أو إتقان الكفايات والنتانسب -ب

يةوالمهارات الخاصة بالمعالجة العقلية اللفظ
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مهارات الربط واالستنتاج
اللفظي

مهارات القياس وإدراك 
العالقات اللفظية

ي مهارات االستيعاب القرائ
واالستنتاج اللفظي

مهارات التمييز اللفظي 
وإدراك أوجه الشبه 

واالختالف

44.36
47.77

48.45

29.4

)43.56%(

Verbal. Logical. & Mathematical Reasoningمهارات المعالجة العقلية اللفظية والمنطقية والرياضية 

42,75%



(:  13)شكل رقم 

ات تحقق أو إتقان الكفايات والنتاجنسب -ج

يةوالمهارات الخاصة بالمعالجة العقلية المنطق
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المعلومات

ل إلى االستنتاج للتوص
البراهين واألسباب 
واالنتهاء بتوصيات

الحكم على مصداقية
المعلومات وتقييمها
والتأكد من االدعاءات

اتخاذ القرارات 
جة استنادا  إلى المعال
ط العقلية واالستنبا
المنطقي

17.8519.03

39.90

19.95

37.53

)28.43%(

Verbal. Logical. & Mathematical Reasoningمهارات المعالجة العقلية اللفظية والمنطقية والرياضية 

24,75%



(:  14)شكل رقم 

ات تحقق أو إتقان الكفايات والنتاجنسب -أ

والمهارات الخاصة بحل المشكالت 
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ة مهارات تقييم فاعلي
الحلول

46.46

20.21

63.78

37.53
36.75

)31.12%(

Team Work & Problem Solving Skillsمهارات وكفايات ونتاجات التعلم المتصلة بحل المشكالت والعمل في فريق 

41,86%



(:  15)شكل رقم 

اجات تحقق أو إتقان الكفايات والنتنسب -ب

والمهارات الخاصة بالعمل ضمن الفريق
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مهارات تشخيص أداء 
ي الفريق والصعوبات الت

تواجهه

67.19

22.83

47.77

25.20

)41.30%(

Team Work & Problem Solving Skillsمهارات وكفايات ونتاجات التعلم المتصلة بحل المشكالت والعمل في فريق 

40,75%



نسب تحقق أو إتقان (: 16)شكل رقم 

الكفايات والنتاجات والمهارات الخاصة 

بطرق التواصل المكتوب والشفوي
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القدرة على استيعاب النصوص
المكتوبة والتعرف بمضامينها

مهارات االستنتاج المبني على 
نصوص مكتوبة

ال تحديد الوسيلة األفضل إليص
رسائل ذات مضامين معينة

50.1351.22

65.22

)52.42%(

:Written & Oral Communication Skillsمهارات التواصل المكتوب والشفوي 

55,52%



:الخالصة

أصلمنفرعيةمهارة42)%72,41نسبتهماأنسبقممايالحظ

/الرئيسيةالمهاراتأسفلالمندرجةالفرعيةالمهاراتمن(مهارة58

.%50عنتحققهانسبةتقلكانتالعامالمستوى

تقلتحققهانسبكانت(مهارة15)%25,86نسبتهماأنيالحظبينما

نسبفيوملموسواضحضعفوجودإلىيشيرالذياألمر%30عن

جامعةفيالجامعيةالكفاءةالمتحانجلسواالذينالطلبةقبلمنتحققها

.العاممستواهفياألردنيةالزيتونة

.%70عنتحققهانسبتزيدمهارتانفقطهنالككانو

16 /    27%42 /  73%



لكفاءةابامتحانالمقاسةالكفاياتتحققنسبةأنإلىالنتائجأشارت
(%39,83)الجامعةفيالعامالمستوى/الجامعية

قيستيالتالعامةالتعلمونتاجاتالكفاياتإتقانأوتحققنسبةبلغت
(%39.75)العامالمستوى/الكفاءةبامتحان

نتائج االمتحان العامة 

ة جامعة الزيتوننتائج االمتحان تؤكد أن أداء : مالحظة الباحث
ضمن المعدل العام لألداء في الجامعات األردنية



مقاسة نسب تحقق الكفايات والنتاجات والمهارات الفرعية الخاصة بالتفكير الناقد واإلبداعي ال( : 17)شكل رقم 

المستوى العام تبعا  لمتغير جنس الطالب / بامتحان الكفاءة الجامعية 



نسب تحقق الكفايات والنتاجات والمهارات الفرعية الخاصة بالثقافة المعلوماتية المقاسة بامتحان ( : 18)شكل رقم 

المستوى العام تبعا  لمتغير جنس الطالب/ الكفاءة الجامعية 



نسب تحقق الكفايات والنتاجات والمهارات الفرعية الخاصة ( : 27)شكل رقم 

المستوى العام تبعا  لمتغير جنس الطالب/ بالمعالجة العقلية الرياضية المقاسة بامتحان الكفاءة الجامعية 



نسب تحقق الكفايات والنتاجات والمهارات الفرعية الخاصة ( : 33)شكل رقم 

لتحصيلي للطالبالمستوى العام تبعا  لمتغير المستوى ا/ بالتفكير الناقد واإلبداعي المقاسة بامتحان الكفاءة الجامعية 



نسب تحقق الكفايات والنتاجات والمهارات الفرعية الخاصة( : 38)شكل رقم 

المستوى العام تبعا  لمتغير المستوى التحصيلي/ بالمسؤولية المقاسة بامتحان الكفاءة الجامعية 



مقاسة نسب تحقق الكفايات والنتاجات والمهارات الفرعية الخاصة بالمعالجة العقلية الرياضية ال( : 43)شكل رقم 

المستوى العام تبعا  لمتغير المستوى التحصيلي للطالب/ بامتحان الكفاءة الجامعية 



التمثيل البياني بطريقة األعمدة لنسب تحقق الكفايات والنتاجات والمهارات الفرعية الخاصة بالتفكير(: 49)الشكل رقم 

المستوى العام تبعا  لمتغير السلطة المشرفة على الجامعة/ الناقد واإلبداعي المقاسة بامتحان الكفاءة الجامعية



التمثيل البياني بطريقة األعمدة لنسب تحقق الكفايات والنتاجات والمهارات الفرعية الخاصة بالمعالجة (: 59)الشكل رقم 

المستوى العام تبعا  لمتغير السلطة المشرفة على الجامعة/ العقلية الرياضية المقاسة بامتحان الكفاءة الجامعية



المعالجة التمثيل البياني بطريقة األعمدة لنسب تحقق الكفايات والنتاجات والمهارات الفرعية الخاصة ب(: 61)الشكل رقم 

امعةالمستوى العام تبعا  لمتغير السلطة المشرفة على الج/ العقلية المنطقية المقاسة بامتحان الكفاءة الجامعية 



التمثيل البياني بطريقة األعمدة لنسب تحقق الكفايات والنتاجات والمهارات الفرعية الخاصة بحل (: 62)الشكل رقم 

المستوى العام تبعا  لمتغير السلطة المشرفة على الجامعة/ المشكالت المقاسة بامتحان الكفاءة الجامعية



:الخالصة

تحققنسبفيالتقاربيالحط

لكلالمتحققةوالمهاراتالكفايات

الجامعاتفيالمسجلينالطلبةمن

فيالمسجلينوالطلبةالحكومية،

تفوقوجودمعالخاصة،الجامعات
ةالخاصالجامعاتطلبةلصالحطفيف



خاصة التمثيل البياني بطريقة األعمدة لنسب تحقق الكفايات والنتاجات والمهارات الفرعية ال(: 65)الشكل رقم 

ع الكليةالمستوى العام تبعا  لمتغير نو/ بمهارات التفكير الناقد واإلبداعي المقاسة بامتحان الكفاءة الجامعية 



المهارات التمثيل البياني بطريقة األعمدة لنسب تحقق الكفايات والنتاجات والمهارات الفرعية الخاصة ب(: 67)الشكل رقم 

تبعا  لمتغير نوع الكليةالمقاسة المتصلة بالمعرفة بالقواعد األخالقية وما يتسق معها من أفعال 



التمثيل البياني باألعمدة لنسب تحقق المهارات والنتاجات الفرعية الخاصة بالمعالجة العقلية الرياضية ( 75)شكل رقم 

المستوى العام تبعا  لمتغير نوع الكلية/ المقاسة بامتحان الكفاءة الجامعية



:الخالصة

اراتوالمهالكفاياتتحققنسبفيطفيفالتباين

لكنوالطالب،بهاالملتحقالكلياتتجمعلنمطتبعا  

وطلبةةاإلنسانيالكلياتلطلبةالطفيفالتفوقيالحظ

اياتوالكفالمهاراتتحققنسبفيالعلميةالكليات
.والطبيةالصحيةالكلياتبطلبةمقارنة



التوصيات
:اذهااتخالواجبالتوصياتأبرزيليفيماالعامالمستوى/الجامعيةالكفاءةامتحاننتائجعلىبناء  

فضيتبحيثالعاليالتعليممؤسساتتقدمهاالتيالجامعةمتطلباتفيالنظرإعادة1.

بمتطلباتالخاصة(وكفاياتمهارات)النتاجاتالطالبوإكسابوتطويربناءإلى

طالبالوانخراطالمستمر،التعلممهاراتتنميأنأيضا  شأنهامنوالتيالعمل،سوق

أنيضا  أشأنهامنوالتيفيه،والتنافسالمعرفةاقتصادوعصرالمعرفةمجتمعفي
.التنافسعلىوقادرا  لها،مستهلكالللمعرفةمنتجا  فردا  منهتجعل

الفكرمالإعمنأكثرالتلقينمنحىتنحوالتيالتقليديةالتدريسأساليبمنالتحرر2.

لتدريساهيئةعضوعلىقائمةهيوالتيوالتفسير،والتحليلالبحثمهاراتوتطوير

اليالعالتعليممؤسساتلدىحاجةفهناكالطالب،أساسعلىمبنيةكونهامنأكثر

إلىعليمالتمناالنتقاليتمبحيثلديها،التعلماستراتيجياتإلىلإلرتقاءاألردنية
.التعلم

فيلالنخراطلطلبتهاأكثرفرصا  العاليالتعليممؤسسةتوفرأنإلىحاجةهناك3.

فوالتعرالقراراتاتخاذمهاراتعلىالطلبةفيهايتدربلكيالمحلية،مجتمعاتها

وأنعليها،والتدربعملي،بشكلوممارساتهالديهمالمدنيةوالحقوقبالمسؤوليات
.هدفالمستالمحليالمجتمعبرامجعلىالمؤسساتلهذهاالنفتاحمننوعهناكيكون



......شكرا  الهتمامكم، وحسن استماعكم
نفتح باب النقاش


