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  ىتائج امتحاٌ الكفاءة اجلامعية
 7102/ 6102للعاو اجلامعي املستوى العاو

٘  عقدد   مدد   ددن( يف افءدد ٗ  7/2016102مددً اف دد و ايدد م ٕ    األّل اف راصددٕ يف افءصدد  امتخدد ٌ افاءدد ٛٗ اي م ٔدد

ْ خمٗ ازْد        إىل متخد ٌ  صدْر ُ اي ٓد ٗ   الا َّٓد    ،(26/11/2016( ّفػ ٓ٘  2016/ 20/11  افْقدْ  عىدٙ ْد

ّ  ّاخل صدد٘ افزمسٔدد٘اي م دد    يفّقدد   ىددؼ عدد خم اف ى دد٘     مؤصضدد   افت ىددٔه اف دد فٕ األرخمىٔدد٘ ّازْدد    زا َدد ،    

 ط ف ددً  (51412 مدد   نْعددُ   1022/1022األّل مددً اف دد و ايدد م ٕ   اف راصددٕ افءصدد   يف َه ختددز ْ املتّْقدد 

  فتقدد و المتخدد ٌ افاءدد ٛٗ اي م ٔدد٘ ىوددزًا فصدد ّر قددزار مددً        َه ختددز ْاملتّْقدد  إفددشاو عٔدد  اف ى دد٘   مت  إذ،  ددّ٘ط ف

شددز     دد  ِ َه ختددز ْ املتّْقدد   ىددط افت ىددٔه اف دد فٕ ٓقتاددٕ إفشامٔدد٘ امتخدد ٌ افاءدد ٛٗ اي م ٔدد٘ ينٔدد  اف ى دد٘   

 املتّْق    ( مً اف ى ٘ 04.41%( ط ف ً  ّط ف ٘ مب  ىض تُ  08691 ق مْا فالمتخ ٌ  افذًٓ  ىؼ ع خم اف ى ٘ ّ، ختز ج

مْسعن عىٙ متػريا  افيْع االْتند عٕ،   (.  1022/1022  اف  و اي م ٕ األّل مً اف راصٕ افءص  يف  َه ختز ْ

 (.1امل  ل اف اكنٕ، ّذفك كن  ٍْ م ن يف اي ّل فٝ٘ ّ ، ّىْع اي م ٘ ، ّىْع افق ْل يف اي م    افزمسٔ٘

 

 ( الٌسب املئىيت وتىسيع أعداد الطلبت الذيي تقدهىا الهتحبى الكفبءة اجلبهعيت وفق املتغرياث 1جدول رقن )

 ًىع اجلبهعت، فئت املعدل التزاكوي(.ًىع القبىل يف اجلبهعبث الزمسيت، )الٌىع االجتوبعي، 

 المجموع العدد النسب المئوٌة تصنٌف المتغٌرات المتغٌرات

 النوع االجتماعً
 8010 %74 ذكر

08691 

 01048 %30 أنثى

 نوع القبول فً الجامعات الرسمٌة
 8098 %41 عادي

 7134 %01 وغٌر ذلك مواز  

 نوع الجامعة
 00776 %69 رسمٌة

 6307 %03 خاصة

 المعدل التراكمً

 6404 %07 مقبول

 6010 %03 جٌد

 0803 %31 جدا  جٌد 

 3473 %07 ممتاز

 

٘     ىؼ ع خم اف ى ٘  ( ط ف دً  ّط ف د٘ مدً عٔد  اي م د   افزمسٔد٘       28290املضدتْٚ اف د و      -افذًٓ  قد مْا المتخد ٌ افاءد ٛٗ اي م ٔد

ً٘   20028( مً اف ى ٘ املتق من فالخت  ر،  ٔين   ىؼ ع خم اإلىد )  %72( ط ف ً  م  ىض تُ  8002 ىؼ ع خم افذكْر  إذّاخل ص٘ ،  ( ط ف د

( ط ف ً  ّط ف ٘ مد  ىضد تُ   8098اي م    افزمسٔ٘ مً ىْع افق ْل اف  خمٖ   يف (، ّ ىؼ ع خم اف ى ٘ املتق من فالمتخ ٌ %30م  ىض تُ  

( ّقد   ىدؼ عد خم اف ى د٘ يف اي م د   افزمسٔد٘       %01( مد  ىضد تُ    7134ّغري ذفدك    مْاٍس (  ٔين   ىؼ ع خم اف ى ٘ مً ىْع افق ْل 41% 

(، ّك ىت %13( ط ف ً  م  ىض تُ  2107 ى ٘ املتق من فالخت  ر ّ ىؼ ع خم طى ٘ اي م    اخل ص٘  ( مً اف%96( م  ىض تُ  00776 

 ( ممت س.  %07، ّ ْ ًا( ْٔ  %20( ْٔ ، ّ  %03(، ّ  %07مق ْل   ىضب  ْسٓ َه حضب فٝ   امل  ل اف اكنٕ
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 املضددتْٚ اف دد و-اي م ٔدد٘يف اخت دد ر افاءدد ٛٗ افاىٔدد٘  يف إ قدد ٌ افيت ْدد   ّافاء ٓدد   ّاملَدد را  افءددزّ  خمالفدد٘  زفدد٘ ّمل

٘  إىلّافددددو   ددددْخم    ىددددْع اي م دددد٘،  نوووووع القبووووول فووووً الجامعووووات الرسوووومٌة   افيددددْع االْتندددد عٕ،  املددددتػريا  اف اْغزافٔدددد

 (.1كن  يف اي ّل  فق  مت إْزاٛ املق رى      امل  ل اف اكنٕ(
للوستىي العبم الختببر الكفبءة إتقبى الٌتبجبث والكفبيبث واملهبراث الكليت  الصحيحت يف ضىء  لإلجبببثاملتىسطبث احلسببيت (:هقبرًت 2جدول رقن )

 (.املعدل التزاكوي فئتًىع اجلبهعت، ،  ،ًىع القبىل يف اجلبهعبث الزمسيتوفقبً لـ)الٌىع االجتوبعي  اجلبهعيت

 حصائٌةالداللة اإل t / Fاختبار  الصحٌحة لإلجاباتالمتوسط الحسابً  تصنٌٌف المتغٌرات المتغٌرات

 النوع االجتماعً

 %59.57 ذكر
0981 0910 

 %58.76 أنثى

نوع القبول فً 

 الجامعات الرسمٌة

 %60.46 عادي
0943 0903 

 %58.35 وغٌر ذلك مواز  

 نوع الجامعة

 %58.65 رسمٌة
0990 0916 

 %59.94 خاصة

 المعدل التراكمً

 %56.37 مقبول

3984 1917* 

 %59.74 جٌد

 %59.82 جدا  جٌدا 

 %62.91 ممتاز

 (α  =0003عي  مضتْٚ اف الف٘    إحص ٜٔ٘*ذا  خمالف٘ 
( يف املتْصد    اسضد  ٔ٘ فىيت ْد      α  =0003عي  مضدتْٚ اف الفد٘      إحص ٜٔ٘( ع و ّْْخم فزّ  ذا  خمالف٘ 1ٓالحظ مً اي ّل رقه 

يف ّافاء ٓ   ّاملَ را  افاىٔ٘ المتخ ٌ افاء ٛٗ اي م ٔ٘ املضتْٚ اف  و   شٚ ملتػري افيْع االْتن عٕ  ذكدز، نىىدٙ(، ّمدتػري ىدْع افق دْل      

فددزّ  ذا  خمالفدد٘  افيتدد ٜو ّْددْخم  نظَددز ٔيندد   ,ّغددري ذفددك(، ّمددتػري ىددْع اي م دد٘   رمسٔدد٘، خ صدد٘(   مددْاٍس اي م دد   افزمسٔدد٘  عدد خمٖ، 

متػري  إىل( يف املتْص    اسض  ٔ٘ فىيت ْ   ّافاء ٓ   يف امتخ ٌ افاء ٛٗ اي م ٔ٘   شٚ α  =0003عي  مضتْٚ اف الف٘    إحص ٜٔ٘

 ّممت س. ْ ًاّفص حل ممً ٍه م  ال َه ْٔ    ، ممت س(ْ ًاامل  ل اف اكنٕ   مق ْل، ْٔ ، ْٔ  
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فقد  مت حضد ا افيضد ٘     اي م ٔ٘ املضتْٚ اف  و حضب ك  كء ٓد٘ مدً افاء ٓد     افاء ٛٗ  امتخ ٌّمل زف٘ افءزّ   يف 

ٛ  عىدٙ اف ٔ ىد   املتدْفزٗ ّمق رىتَد        فا  كء ٓ٘ مً كء ٓ   املضتْٚ افصخٔخ٘ اإلْ    ملتْص    املْٝٓ٘  اف  و  يد 

" ّ َدذا مت لىٔد     ً متقيد  عيد ٍ   ٓ د   اف  فدب  ٍّٕ اس  األخمىٙ مدً اف رْد٘ افدو    " م  خمرْ٘ افق   نّ عالم٘ افق   

مت ا  د ع   إذفىنق رى٘ م  خمرْد٘ افق د  ادد خمٗ     حض ا ىضب اإل ق ٌّ املضتْٚ اف  و -اي م ٔ٘ ىت ٜو اخت  ر افاء ٛٗ

االخت د ر  االختٔد ر مدً     فقدزا  كد  فقدزٗ  مدً     عً٘ فإلْ  ٘ املتّْق ا اف رْ٘  حضافو  قْو عىٙ  ( نجنْ   طزٓق٘ 

افيضدب املْٝٓد٘ ٍدٕ خمرْد٘ افق د .      نٌ اداه حيد خم افيضدب املْٝٓد٘ فإلْ  د٘ عدً كد  فقدزٗ  ّ ادٌْ  ندْع           ٖمت  خم( ن

ٛ  عىٙ ذفك ك ىت خمرْ٘ نّ عالم٘ افق      ْٓضح ذفك. (3%(. ّاي ّل رقه  25ّ    حض  َ   ي 

 لٌتبجبث والكفبيبث واملهبراث للوستىي العبمالصحيحت ل لإلجبببثاملتىسطبث احلسببيت ( 0جدول رقن )

 الكفاٌات
 لإلجاباتالمتوسط الحسابً 
 الصحٌحة

 لإلجاباتالمتوسطات الحسابٌة مقارنة 
 %55مع درجة القطع الصحٌحة 

 غٌر متقن %44.28 البحث العلمً وتفسٌر النتائج

 غٌر متقن %52.96 التفكٌر الناقد

 متقن %66.49 الثقافة المعلوماتٌة

 متقن %66.80 المعرفة بالحقوق والواجبات

 متقن %74.86 المعرفة بالقواعد والسلوكٌات األخالقٌة

 غٌر متقن %54.02 المعالجة الرٌاضٌة

 غٌر متقن %52.56 المعالجة اللفظٌة

 متقن %63.78 مهارات التواصل

 متقن %64.79 مهارات حل المشكلة والعمل فً فرٌق

 متقن %59.17 العامةالنسبة 

 
حدت مد   دن    نّ٘ اخل صد٘  ز  ٓ   ّاملَد را  ّافيت ْد   افزٜٔضد   افاء إ ق ٌ نّىت ٜو ٍذِ اف ّرٗ نٌ ىضب لقق  نظَز -

 (،مَدددددد را  اف خددددددس اف ىنددددددٕ ّ ءضددددددري افيتدددددد ٜو   ددددددد اخل صدددددد٘  افددددددت ّىه فىاء ٓدددددد   ّاملَدددددد را  ّىت ْدددددد     77019%

(. ّعيد  مق رىد٘ ىضدب      فقْاع  ّافضدىْكٔ   األخالقٔد٘      مل زف٘ فىاء ٓ   ّاملَ را  ّافيت ْ   اخل ص٘  27092%ّ 

٘ م  خمرْد٘ افق د     اإل ق ٌ خمرْد٘   إىلافدو    صد     املضدتْٚ اف د و  نٌ كء ٓد      (0رقده    ٓتادح مدً ايد ّل    ادضدْ 

  آل ٕ:ك%( ك ىت 35ّافو قْرىت   رْ٘ افق   ّافو ق  ىت م  ىض تُ   اإل ق ٌ

.اف خس اف ىنٕ ّ ءضري افيت ٜو 

 افتءاري افي ق. 

٘ٔامل  ي٘ افزٓ ض. 

٘ٔامل  ي٘ افىءو. 
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 الكفةةاءة اجلامعيةةة الصةةحيحة للكفاتةةاب تاليتاجةةاب ا امتحةةاٌ لإلجا ةةابمقارىةةة ىتةةائج املتو ةةساب ا سةةا ية 
 .مخس دتراب  آخرامليعقد ا  املستوى العاو

٘  فإلْ  د   ( نٌ املتْص    اسضد  ٔ٘  7ٓالحظ مً اي ّل رقه   امتخد ٌ  يف فدو قٔضدت   ا افدت ّىه ّاملَد را  ّىت ْد      ىاء ٓد   ف افصدخٔخ

( 56.73ّ % ،2102/2102في  لفصليا لفاسل ي  ل ما ايع لفايجا لف يجاا   ( %59.17 ك ىدت   اف د و يف املضتْٚ اي م ٔ٘ افاء ٛٗ 

%( يف افءصددد  73,  ّ 1027/1023%( يف افءصددد  اف راصدددٕ افىددد ىٕ مدددً اف ددد و ايددد م ٕ     32019, ّ  1023/1022فى ددد و  ايددد م ٕ  

، ّنٌ املتْصددد     1020/1027%( يف افءصددد  األّل مدددً اف ددد و ايددد م ٕ    77،  ّ  1027/1023اف راصدددٕ األّل مدددً اف ددد و ايددد م ٕ    

نفا  مً  1022/1022ك ىت يف افءص  األّل مً اف  و اي م ٕ  افت ّىهَ را  ّىت ْ   ّامل ىاء ٓ  ف افصخٔخ٘ فإلْ    اسض  ٔ٘ 

 افءصْل افض  ق٘ يف م وه افاء ٓ   ّاملَ را  اخل ص٘   متخ ٌ املضتْٚ اف  و.
 

 الصحٌحة للكفاٌات والمهارات الخاصة لإلجابات(: مقارنة نتائج المتوسطات الحسابٌة 7جدول رقم )

 الجامعٌة /المستوى العامبامتحان الكفاءة 

 الكفاٌات

الوسط الحسابً 

  الصحٌحة لإلجابات

للفصل الدراسً األول 

3100/3107 

الوسط الحسابً 

  الصحٌحة لإلجابات

للفصل الدراسً 

األول 

3107/3103 

الوسط الحسابً 

  الصحٌحة لإلجابات

 للفصل الدراسً

 الثانً

3107/3103 

الوسط الحسابً 

 لإلجابات

  الصحٌحة

 الدراسً للعام

3103/3106 

 الحسابً الوسط

 الصحٌحة لإلجابات

للفصل الدراسً 

األول 

3106/3104 

البحث العلمً وتفسٌر 

 النتائج
%46 %48.29 %43.74 45.74% 44.28% 

 %52.96 %51.83 52.50% 43.60% 42% التفكٌر الناقد

 %66.49 %66.76 68.03% 43.70% 44% الثقافة المعلوماتٌة

 %66.80 %65.02 62.91% 50.78% 53% بالحقوق والواجباتالمعرفة 

المعرفة بالقواعد 

 والسلوكٌات األخالقٌة
%45 %43.00 %70.52 73.86% 74.86% 

 %54.02 %52.52 46.20% 42.57% 42% المعالجة الرٌاضٌة

 %52.56 %53.31 51.03% 47.84% 45% المعالجة اللفظٌة

 %63.78 %62.35 57.27% 21.88% 22% مهارات التواصل

مهارات حل المشكلة والعمل 

 فً فرٌق
%49 %47.00 %57.29 63.83% 64.79% 

متوسط المتوسطات 

الصحٌحة  لإلجاباتالحسابٌة 

 فً المستوى العام

%44 %45.00 %56.28 56.73% 59.17% 
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 اخلاصةةةةةة الرئيسةةةةةية  الةةةةةتعل هللكفاتةةةةةاب تىتاجةةةةةاب   الصةةةةةحيحة لإلجا ةةةةةاباملتو ةةةةةساب ا سةةةةةا ية  
 للعائالب .تبعًا   املستوى العاو

 يف املستىي العبم تبعبً لعبئالث املستىي املتىسطالصحيحت  لإلجبببثاملتىسطبث احلسببيت (: 5جدول رقن )

 العائلة
المتوسطات الحسابٌة 

الصحٌحة تبعا   لإلجابات
 للعائالت%

مقارنة مع ةدرجة القطع 
33 % 

المتوسط الحسابً 
الصحٌحة  لإلجابات

 للمستوى العام%

 متقن %63.78 العلوم الهندسٌة

59.17% 

 متقن %66.09 العلوم الطبٌة والصحٌة

 متقن %60.14 اللغات

 متقن %59.29 العلوم الطبٌعٌة األساسٌة

 متقن %60.43 علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات

 متقن %56.86 العلوم الزراعٌة

 غٌر متقن %51.57 الحماية المدنية

 متقن %58.02 العلوم اإلدارٌة واألعمال

 متقن %55.76 الحقوق

 متقن %57.76 الفنون السمعٌة والبصرٌة

 متقن %60.42 علوم الصحافة واإلعالم

 غٌر متقن %53.77 السياحة واآلثار

 متقن %55.22 اآلداب

 متقن %55.47 العلوم التربوٌة

 غٌر متقن %51.98 علوم الرٌاضة

 غٌر متقن %53.72 علوم الشرٌعة

 متقن %56.37 العلوم االجتماعٌة

افصخٔخ٘ فىنَ را  ّافاء ٓ   افزٜٔضدٔ٘ فىنضدتْٚ اف د و    دً       اإلْ    متْص    ( ّْْخم فزّ  ظ ٍزٓ٘ يف 2ٓالحظ مً اي ّل رقه  

ٔ     ٜىد٘  ( ف66.09 % افصخٔخ٘ فإلْ    متْصط حض  ٕ ٌ نعىٙ  ك إذ، فتْسٓ َه ضنً ع ٜال  افتخصص   ،  ٘اف ىدْو اف  ٔد٘ ّافصدخ

٘  فإلْ  د   املتْص    اسضد  ٔ٘  ىت  ،  ٔين  كالحماية المدنية  ٜى٘ ( ف51.57%  افصخٔخ٘ فإلْ    متْصط حض  ٕ ّنق    افصدخٔخ

 . (59.17 %اف  م٘ 
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 للكفاتةةةاب تاليتاجةةةاب الصةةةحيحة لإلجا ةةةابمقارىةةةة  ةةة  جلداء اجلامعةةةاب مةةةً  يةةةب املتو ةةةساب ا سةةةا ية   

 ا امتحاٌ الكفاءة للنستوى العاو

ٛ  عىدددٙ نخماٛ طى تَددد  يف    إىل ددد فزغه مدددً نٌ امتخددد ٌ افاءددد ٛٗ اي م ٔددد٘ ال َٓددد       صدددئجل اي م ددد   ّ زا َددد   يددد 

افصدخٔخ٘ يف ضدْٛ    فإلْ  د   ْٓضح  ز ٔب اي م    حضب املتْص    اسضد  ٔ٘   (6رقه  االمتخ ٌ, إال نٌ اي ّل 

فىاء ٓددد   ّافيت ْددد   اخل صددد٘   متخددد ٌ افاءددد ٛٗ اي م ٔددد٘    افصدددخٔخ٘ فإلْ  ددد  املتْصددد    اسضددد  ٔ٘ متْصدددط 

فىنضتْٚ اف  و، ّذفك  َ   ْ   املي فضد٘ قْٓد٘  دن اي م د   يف  د ل  قد ٓه املق حد   ايد خمٗ فزصده اخل دط           

ملؤصضدد   افت ىددٔه اف دد فٕ صدد ًٔ      ّافضٔ صدد   مل  يدد٘ ْْاىددب افادد جل ّ  شٓددش ْْاىددب افقددْٗ يف افدد امو افت ىٔنٔدد٘         

 .فىيَْض   ف نىٔ٘ افت ىٔنٔ٘ مب  ٓا ٍٕ املخزْ   اف  ملٔ٘

 جدتل رقه )6(: جلداء اجلامعاب مً  يب املتو ساب ا سا ية لإلجا اب الصحيحة

 ا امتحاٌ الكفاءة للنستوى العاو للكفاتاب تاليتاجاب

الصحٌحة لإلجاباتالمتوسطات الحسابٌة  الجامعة #  

 %68.29 جامعة االمٌرة سمٌة 1

 %66.08 جامعة العلوم والتكنولوجٌا 2

االلمانٌة االردنٌةالجامعة  3  64.83% 

 %64.76 جامعة البلقاء التطبٌقٌة / كلٌة الهندسة التكنولوجٌة 4

 %63.35 كلٌة العلوم التربوٌة واالداب / االنروا 5

مؤتةجامعة  6  62.83% 

 %62.78 جامعة الٌرموك 7

 %62.61 الجامعة العربٌة المفتوحة 8

 %62.60 الجامعة االردنٌة 9

 %62.00 جامعة فٌالدلفٌا 10

 %61.92 جامعة البلقاء التطبٌقٌة /كلٌة الزرقاء الجامعٌة 11

 %61.33 جامعة الشرق األوسط 12

 %61.26 جامعة البترا الخاصة 13

 %61.18 جامعة الزٌتونة األردنٌة 14

 %61.03 جامعة االسراء 15

 %60.76 جامعة البلقاء التطبٌقٌة /كلٌة االمٌرة عالٌة 16
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الجامعٌة التطبٌقٌةكلٌة عمون  17  60.38% 

 %60.18 جامعة الزرقاء األهلٌة 18

 %59.47 الجامعة الهاشمٌة 19

 %59.17 جامعة الطفٌلة التقنٌة 20

 %59.12 جامعة العلوم التطبٌقٌة 21

عمان األهلٌةجامعة  22  59.01% 

 %58.67 جامعة عمان العربٌة 23

 %58.36 جامعة البلقاء التطبٌقٌة 46

 %58.35 جامعة البلقاء التطبٌقٌة / كلٌة عمان الجامعٌة 47

 %58.06 جامعة الحسٌن بن طالل 48

 %58.05 جامعة البلقاء التطبٌقٌة / كافة فروعها 49

الحصن الجامعٌة جامعة البلقاء التطبٌقٌة / كلٌة 28  57.25% 

 %56.79 جامعة العلوم االسالمٌة 29

 %56.03 جامعة البلقاء التطبٌقٌة / كلٌة العقبة الجامعٌة 30

 %55.85 جامعة عجلون الوطنٌة 31

 %55.37 جامعة جرش 32

 %55.22 جامعة البلقاء التطبٌقٌة / كلٌة اربد الجامعٌة 33

كلٌة عجلون الجامعٌةجامعة البلقاء التطبٌقٌة /  34  54.76% 

 %54.37 جامعة آل البٌت 57

 %53.88 جامعة البلقاء التطبٌقٌة / كلٌة الكرك الجامعٌة 58

 %52.92 جامعة اربد األهلٌة 59

راجدا  جامعة  :5  52.81% 

 %52.17 جامعة البلقاء التطبٌقٌة / كلٌة الشوبك الجامعٌة ;5

األمٌر حسٌن للحماٌة المدنٌة جامعة البلقاء التطبٌقٌة / كلٌة 64  51.57% 

 %48.63 جامعة البلقاء التطبٌقٌة / كلٌة األمٌرة رحمة الجامعٌة 64

 %46.88 االكادٌمٌة االردنٌة للموسٌقى 42

 %49.;7 النسبة العامة

 


