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 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

Higher Education Accreditation Commission 

 

  واألعمال اداريةاإل العلوم برامجلالكفايات النظرية 
 

 

 الـمـركــز الوطـني لالخـتـبـارات

National Testing Center 

 

 3102نيسان 

 
 واألعمال علوم اإلاداريةاللبرامج الكفايات النظرية 

الكفايلات النرريلة بحيل  يطيلي دارية واعأعملا  صميم االختبار الخاص بعائلة العلوم اإلت لقد تم

 اآلتية:
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 :( المفاهيم اإلادارية1الكفاية )

 مجلا  فلي والتشلريعات والبحلو  والنرريلات والسياسلات  اعأسلالي،  وتيبيل  وتقييم فهم 

  .اعأعما

 واإلبداع البراعة وإرهار الجديدة اعأفكار تبني خال  من قيمة وإضافة التطيير في الشروع 

 .والمشاك  التحديات مواجهة في

 العم  جوان، جميع مع التعام  في المرونة وإبداء التطيير إدارة. 

 وفقللا   والمواقلل  السلللو  وتكييلل  واعأنرمللة والثقافللة  والعمليللات  التنريمللي  الهيكلل  فهللم 

 .لذل 

 نجلللا  علللل  وتأثيرهلللا لعالميلللةوا والوينيلللة المحليلللة االقتصلللادية الرلللرو  وتفسلللير فهلللم 

 .اعأعما 

 :( مهارات األعمال الرئيسة2الكفاية )

  وفائدة صلة ذات معلومات إل  وتحويلها بدقة والبيانات اعأرقام واستخدام تحلي. 

 المتنوعة والمشاك  المهام لمعالجة المناسبة التكنولوجيا واستخدام اختيار. 

 :( حل المشكالت3الكفاية )

 وحلها المشكالت وصياغة يدتحد عل  القدرة. 

 جيد بشك  ومعللة مناسبة باستنتاجات للقيام والمنيقي العقالني التفكير استخدام. 

  المشاك  لتشخيص المناسبة اعأسئلة وير  والررو  الوقائع تحلي. 

 للمشكلة حلو  بدائ  بناء عل  القدرة. 

 :( إادارة القرارات4الكفاية )

 واإلبداعي الجانبي التفكير مباستخدا الحلو  من مجموعة تيوير. 

 المواقل  ملن مجموعلة فلي تفلاعلي بشلك  واستخدامها المعلومات وتقييم وتفسير استرجاع 
 .المختلفة
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 حلاالت وفلي المتاحلة  المعلوملات ضلوء في المناس،  الوقت في المناسبة القرارات اتخاذ 
 مللن اعأفضلل  واختيللار البللدائ  وتوليللد أولويتهللا حسلل، اعأهللدا  ترتيلل،) ومعقللدة حساسللة
 .(بينها

  الفاعلة القيادة مهارات امتال. 

 :( العمل مع اآلخرين5الكفاية )

 المجاالت متعددة الفر  في العم  عل  القدرة. 

  والمناقشلللة المشلللكالت وحللل  التعلللاوني  التواصللل  خلللال  ملللن المجموعلللات مهلللام إكملللا 
 .والتخييي

  وتعاوني وداعم محترم عم  مناخ خل  في واإلسهام ضمن العم. 

 ومناس، الئ  بشك  عليها والرد اآلخرين نرر ووجهات عواي  فهم. 

 الرئيسيين المصلحة أصحا، مع الخالفية القضايا وح  معالجة. 

 ورصلد التعلاون  علل  والحصلو  الموارد  تخصيص المثا   سبي  عل ) المشاريع إدارة 

 .(الحاجة تقتضيه كما اآلخرين وتفويض المعقدة القضايا وتوقع الجودة  وضمان التقدم 

 أدائهم وإدارة اآلخرين وتيوير ودعم تحفيز. 

 عليها المتف  اعأهدا  وتحقي  اعأعما  لجدو  وفقا   االجتماعات تسيير. 

 ،العم  مكان في التعلم عل  ومساعدتهم اآلخرين تدري. 
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 :( اتصال األعمال6الكفاية )

 القدرة عل  االتصا  بفاعلية. 

   واضللحة وحساسللة ومتنوعللة بشللك  يناسلل، أنللواع مختلفللة مللن بيريقللة  التواصلل  شللفويا

 .الحضور وأقدميتهم

 وبناءة ةإعياء وتلقي ردود فع  مناسب. 

   ليبيعة الجمهور وضبي اعأسلو، وفقا   التحد  علنا. 

 المشاركة البناءة في االجتماعات. 

 بقلي علل  امتال  مهارات التواص  عبر اعأفراد )اللفرية وغير اللفرية والمكتوبة( والتي ت

جودة مهنية عالية وتنق  االحتلرام المالئلم لرفلراد والجماعلات والفلر  وتيلور بيئلة عمل  

 .منتجة

 تقديم المعرفة  في مجموعة من اعأشكا  المكتوبة  بيريقة مهنية  ومنرمة وواضحة. 

 :( إادارة األاداء7الكفاية )

 ةتحقي  اعأهدا  المحددة والنتائج في الوقت المناس، وبيريقة خالق. 

 القدرة عل  التعام  مع أكثر من مهمة في نفس الوقت. 

  إنجاز المهام بيريقة ذاتية في غيا، اإلشرا. 
 

 

 :( المهارات التنظيمية8الكفاية )

   وضع اهدا  قابلة للتحق  والحفار عليها والتصر  بها بناء  عل  أولويلات لخيلي المهلام

 .وجداو  اعأعما  الواقعية
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 هدا  المتف  عليهاإدارة الوقت لتحقي  اعأ. 

 :( المسؤولية المجتمعية واألخالقية9الكفاية )

   عللل  سللبي  المثللا   بمللا يتفلل  مللع سياسللة  و اجتماعيللا   التصللر  بيريقللة مقبولللة اخالقيللا(

 .(الشركة وقيم المجتمع

 فعا  ونتائج العم قبو  المسؤولية عن القرارات واعأ. 

 سية والمعتقدات مث  الصد  والنزاهة.لتزام واالسترشاد بالقيم اعأساستمرار باالاال 


