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 الكفاءة الجامعية  اتامتحان
 شرط أساس من شروط التخرج

 

صدرت بموجب قرار ة، التي يالكفاءة الجامع امتحانإليكم أهم ما ورد في تعليمات  أعزائي الطلبة!
 .هويعمل بها من تاريخ (2/3/3102)( بتاريخ59/4/3102تعليم العالي)مجلس هيئة اعتماد مؤسسات ال

 
 -لى تما يلي:ا تمحاا يهدف اال (3المادة)

 على المسحوى الوطني والدولي.خريجيها رفع تمسحوى القدرة الحنافسية للجاتمعات و -أ

والمؤسسات االخرى ذات العالقة بمعلوتمات  تزويد الجاتمعات ووزارة الحعليم العالي والباث العلمي -ب 

جودة  ضما تمعحمدة يمكن اسحخداتمها قي تقييم المناهج وتطويرها وتاسين طرق الحدريس ، بغرض 

 تمخرجات الحعليم العالي.

المساهمة في رسم السياسات الخاصة بالحعليم العالي في األرد  وتزويد تمؤسسات الحعليم العالي بحغذية   -ج

 راجعة عن أدائها تمن خالل توفير تمؤشرات كمية ونوعية.

 كأحد المعايير لالعحماد العام والخاص وضما  الجودة. تمحاا توظيف نحائج اال  -د

 والبراتمج والمؤسسات. لحصنيف الحخصصاتكأحد المؤشرات  تمحاا توظيف نحائج اال  -هـ 

 

 تمن ثالثة تمسحويات: تمحاا يحكو  تماحوى اال (4المادة )

 المعرفة بالمسؤوليات الشخصية واالجحماعية.، المهارات العقلية والعمليةويشمل  :المسحوى العام-1

 الحعلم الحي يحوقع تمن عائلة الحخصص )الكلية( أ  تاققها. : ويضم الكفايات ونحاجاتالمسحوى المحوسط-2

 : ويضم الكفايات ونحاجات الحعلم  الخاصة بكل تخصص المسحوى الدقيق-3

 : تمحاا شروط الحقدم لال (5المادة )

 المحوقع. طلبة الجاتمعة في فصل تخرجهالكفاءة الجاتمعية ا  يكو  تمن  تمحاا يشحرط في المحقدم ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

الكفاءة الجاتمعية  اتمحاا 

شرط للحخرج، لكل خريجي 

الجاتمعات األردنية، بغض 

أو النظر عن الحخصص 

جنس أو أو  ال المعدل

 الجنسية 
 

 ةثثالل لى الخريج أ  يحقدمع

ة الكفاء اتمحاا تمسحويات تمن 

 الجاتمعية:

 امــــــالمسحوى الع 

 المسحوى المحوسط 

 قـــالمسحوى الدقي 

 اتمحاا اجحيازك لمسحويات 

في  يساعد الكفاءة الجاتمعية

 سوق العمل، وشرط

دراسات العليا، ال لمحابعة

وهو تمن المحطلبات  

لديوا  الخدتمة المسحقبلية 

 والحوظيف المدنية،
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في تنمية من البرامج التي درسوها م مدى استفادة الطلبة يتقي الكفاءة الجامعية إلى امتحانيهدف 

ومهاراتهم الذهنية في حريتهم الشخصية، واستيعابهم لواجباتهم الوطنية، ومعرفتهم لحدود  شخصيتهم،
لياتهم الوطنية والمجتمعية، التعامل مع المواقف التي تواجههم في حياتهم العملية، ومدى إدراكهم لمسؤو

المهنة  ياتوطريقة تعاملهم مع الحقائق واآلراء، ومدى فهمهم لحقوقهم المدنية والمهنية، وإدراكهم ألخالق
التي ينتمون إليها، وكيفية تعاملهم مع زمالئهم في العمل، ومدى استعدادهم للعمل بروح الفريق الواحد، 

على االنفتاح والتكيف مع الظروف، ومستوى تحملهم للضغوط في  درتهمومستوى تقبلهم للرأي األخر، ومق
، ومقدرتهم على التحليل والتركيب العمل، ومستوى المهارات التي تعلموها في فهم المشكالت وطرق حلها

واالستنتاج واالستنباط، واستخالص النتائج، وإصدار األحكام، والتعامل مع المشكالت، واتخاذ 
 ....الخالقرارات

 
 كها في حياتتحتاج لى األدوات والوسائل والطرق التيإرحلة ممتعة مع الذات، وفرصة للتعرف  متحاناال

فيه ذات طابع استنتاجي، ال يحتاج إلى أي إعداد أو تحضير مسبق، واألسئلة  متحانهذا اال، والمهنية
حولها من ك أراءمطلوب منك أن تبدي  ت أو مواقف أو تصورات،الاحعبارة عن مجموعة هي وتحليلي ، ف

بعضها ، أو قد تكون كون كلها صحيحة لكن بدرجات متفاوتةد تابات، قخالل اختيار إجابة من مجموعة إج
لذا يجب أن أو إجابة واحدة صحيحة، أكثر صحة.  صحيحة، وإجابة واحدة أجاباتبعضها أجابات خاطئة، و

 مطروحة أمامك.بعد تدقيق وتفكير في مجموع اإلجابات ال يكون اختيارك لإلجابة
 
  

  %111عزيزي الخريج، كن تمحأكداً  
الكفاءة الجاتمعية، هي  اتمحاا أ  إنجازاتك في تمسحويات 

تذكرتك ناو المسحقبل، وضما  فعلي لجودة شهادتك 

الجاتمعة  في اً خريجتمحاا  تصنفك الجاتمعية، فنحائج اال

ا في ، وتمناك الحنافسية الحي تاحاجهوالكلية والحخصص

 سوق العمل، وتوفر لك الفرص في تمحابعة الدراسة.

ونان في الجاتمعة والكلية والقسم نبذل قصارى جهدنا 

الكفاءة  اتمحاا تمن أجل تفوقك في الدراسة، وفي اجحياز 

 .، وكن تمن المحفوقينجحهدالجاتمعية. فا



 

 

  

 جامعة الزيتونة األردنية
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي المملكة األردنية الهاشمية

Higher Education Accreditation Commission 
 

   

 1338331فاكس  –  1338335هاتف – 06ص. ب  –الجبيهة -عمان 
Amman –Al Jubeiha P.O. Box 60 Phone 5338231Fax: 5338245 

Web Site: www.heac.org.jo 

 الكفاءة الجامعية امتحانلإلجابة على أسئلة  للطلبة  تعليمات عامة
 

 بعناية قبل البدء باإلجابة: السؤالأختي الطالبة / أخي الطالب اقرأ 
 
 ونهنيحه يرجى الحقيد بذلك. محان سيقوم المشرف بإعالمكم ع  وقت بدء اال ،ماددة محان مدة اال -1
 .محان م  بدء االعلى األقل سنعة  قبل مضي محان ة االروج م  قنعال يجوز الخ -2
 اإلجنبة الحي حعحقد بأنهن صاياة. أمنم)اخحينر م  محعدد( ضع إشنرة جميع األسئلة الواردة في االخحبنر موضوعية  -3
 ولعدم معرفحه بطبيعة األسئلة. محان وذلك للمانفظة على جو اال ،ل  يقوم المشرف بنإلجنبة على أسئلحك  -4
كأ  حكو  هننك بعض الكلمانت أو الرماوز مطبوعاة بشاكل خطاأ  -نلة وجود صعوبة من في قراءة بعض األسئلة في ا -5

 يمك  في انلحهن االسحعننة بنلمشرف لقراءة السؤال فقط.  - أو لم حك  واضاة
بال أجاع علاى األسائلة  ،وفي انلة عادم معرفحاك إلجنباة بعاض األسائلة ال حرحباك ،قم بإجنبة األسئلة الوااد حلو اآلخر  -6

 .، أكثر م  مرةمحان الحي حعحقد بأ  إجنبحهن صاياة، وبإمكننك العودة لمراجعة األسئلة واإلجنبنت خالل مدة اال
 .، إ  وجدتيمكنك االسحعننة بورقة وقلم في انلة الانجة إليهن إلجراء بعض العملينت الاسنبية  -7
 .محان ، بعد االنحهنء م  حقديم االدوينهن وحسليمهن للمشرفيمكنك ح سئلةاأللة وجود أية مالاظنت اول في ان -8
 .محان يمنع اسحخدام الهواحف النقنلة خالل اال  -9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امتحددان، واطلد  علدى تفالدي   www.zuj.edu.joلمزيدد مدن المعلومدات بدي بزيدارة موبعنددا ايلكتروندي 

، وسددتكون اجابتنددا ةوريددة علددى  qa@zuj.edu.joة، أو راسددلنا عبددر البريددد ايلكترونددي الكفدداءة الجامعيدد

 أسئلتك واستفساراتك. أو توال  م  رئيس القسي األكاديمي الذي تدرس ةيه. م  أطيب تحياتنا،   وشكرا  

 تمهم جداً جداً !!

اتمحاا  الكفاءة الجاتمعية يعقد تمرة واحدة في 

لطلبة المحوقع تخرجهم في شهر نيسا  ل

الفصل األول والفصل الثاني والفصل الصيفي 

تمن كل عام. وتمن ال يحقدم لالتمحاا  في 

 تموعده، سيؤجل تخرجه عاتماً كاتمالً.

http://www.zuj.edu.jo/
mailto:qa@zuj.edu.jo
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 رؤيـة الجامعة

 
قليميًا في برامجها التعليمية ، وأنشطتها البحثية أن تصل الجامعة إلى مكانة مرموق  ة محليًا وا 

 ضمن معايير االعتماد لضمان الجودة
 

 رسالة الجامعة
االرتقاء بمستوى التعليم الجامعي ، ورفد المجتمع المحلي واالقليمي بالكوادر المتخصصة والخبرات  

الفاعلة، ومواكبة التطور التكنولوجي بما المؤهلة القادرة على التطوير واالبداع والقيادات المدربة 
يعزز إنجازات الجامعة العلمية والبحثية والمعرفية في خدمة المجتمع، سعيًا إلى ايجاد بيئة علمية 

 خصبة وجاذبة.
 

 غايات الجامعة
توفير بيئة تعليمية متطورة ، واعتماد الخطط الدراسية المواكبة الحتياجات المجتمع  .1

 والتقدم العلمي

 ناء الخبرات القادرة والمؤهلة، وإعدادها في مجاالت التخصص المعتمدة  في الجامعةب .2

تحفيز الطلبة وتشجيعهم على التعلم والتفوق والبحث واالنتاج والعمل كفريق، والمساهمة  .3

 في التفاعل مع المجتمع

لبية تشجيع البحث العلمي ودعم الدراسات العلمية والعملية في المجاالت المختلفة، لت .4

 احتياجات المجتمع المحلي.

تعزيز التعليم والتعلم االلكتروني وتطوير األساليب والوسائل التعليمية واالهتمام  .5

 بمصادر تكنولوجيا التعليم والتعلم.

 الربط بين الكادرين اإلداري واألكاديمي، بما يخدم العملية التعليمية والعلمية للجامعة .6

 بثقافاته المتعددةالتوجه نحو المجتمع اإلقليمي  .7

 
 بالتوةيق والنجاح للجمي  مكتب ايعتماد وضمان الجودة م  أطيب تمنيات


