
 

 

  

 يتونة األردنيةجامعة الز 
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 

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 

 

 ساهم معنا في تقييم البرامج األكاديمية التي درستها
 

 ! أعزائي الطلبة
 

لزيتونة األردنية، الجامعة لبرامج األكاديمية في جامعة االكفايات التعليمية للقد تم اختياركم لتساهموا في تقييم 
 .في المستقبل القريب أن شاء هللا تحملون إسمها خريجين متفوقين ناجحين في عملكمالتي 

إن مشاركتكم في التقدم المتحان الكفاءة الجامعية االختياري، هو خدمة للجامعة التي احتضنتكم، وله األثر 
على  إيجابا   ، مما سينعكسالسنوات الماضيةالكبير في تقييم الكفايات التعليمية للبرامج التي درستموها خالل 
يال القادمة، ويسهم في تنمية أردننا الغالي، تطوير هذه البرامج، وتحسين محتوياتها لما فيه خدمة لألج

 وإعداد أبناءه لمستقبل مشرق.
لقد تم اختيار عينة عشوائية من الطلبة المتوقع تخرجهم لهذا الفصل الدراسي، للتقدم بشكل طوعي المتحان 

امتحان  الكفاءة الجامعية، وهو امتحان يهدف الى تقييم البرامج األكاديمية التي تطرحها الجامعة، وليس
على الطلبة المتقدمين له.  تحصيلي لتقييم الطلبة، فلن تكون هناك نتائج مباشرة أو غير مباشرة لهذا االمتحان

في من البرامج التي درسوها م مدى استفادة الطلبة ة من االحصائيات والنسب التي تقيبل سينتج عنه مجموع
ومهاراتهم الذهنية في التعامل لواجباتهم الوطنية، وفهمهم لحريتهم الشخصية، واستيعابهم  شخصيتهم،تنمية 

مع المواقف التي تواجههم في حياتهم العملية، ومدى إدراكهم لمسؤولياتهم الوطنية والمجتمعية، وطريقة 
المهنة التي  اياتتعاملهم مع الحقائق واآلراء، ومدى فهمهم لحقوقهم المدنية والمهنية، وإدراكهم ألخالق

ومستوى يفية تعاملهم مع زمالئهم في العمل، ومدى استعدادهم للعمل بروح الفريق الواحد، ينتمون إليها، وك
درتهم على االنفتاح والتكيف مع الظروف، ومستوى تحملهم للضغوط في العمل، تقبلهم للرأي األخر، ومق

 ومستوى المهارات التي تعلموها في فهم المشكالت وطرق حلها....الخ
 
رحلة ممتعة مع الذات، وفرصة للتعرف الى األدوات والوسائل والطرق التي  االمتحان سيكون .نعم

فيه ذات ال يحتاج إلى أي إعداد أو تحضير مسبق، واألسئلة هذا االمتحان ، وتحتاجونها في حياتكم المهنية
الت أو مواقف أو تصورات، مطلوب منكم أن تبدوا احعبارة عن مجموعة هي طابع استنتاجي، وتحليلي ، ف

، أو كون كلها صحيحة لكن بدرجات متفاوتةد تابات، قأرائكم حولها من خالل اختيار إجابة من مجموعة إج
أكثر صحة. لذا يجب أن يكون  صحيحة، وإجابة واحدة أجاباتبعضها أجابات خاطئة، وبعضها قد تكون 

 بعد تدقيق وتفكير في مجموع اإلجابات المطروحة أمامك. ،اختيارك لإلجابة
 

فنحن ننتظر منكم أن تقدموا هذا يعني لنا الكثير، بتقديم االمتحان، فمساهمتكم والتزامكم ، لتعاونكم معنا شكرا  
الواجب، لجامعة بذلت بطاقمها األكاديمي واإلداري الجهود والعطاء من أجل إيصالكم لهذا اليوم الذي 

فالذين سبقوكم في الفصل الماضي من الطلبة الذين تقدموا المتحان تصبحون فيه زمالء لنا في المهنة. 
في الخطط الدراسية الجديدة الكفاءة الجامعية، كان لهم دور كبير في تطوير المواد الدراسية وموضوعاتها 

. وحان دوركم للمساهمة في مزيد من تطوير وتحسين محتوى وموضوعات 3653/3653في الجامعة للعام 
 حان دوركم. فقدحها جامعتكم، كاديمية التي تطرالبرامج األ
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 لإلجابة على أسئلة امتحان الكفاءة الجامعية للطلبة  تعليمات عامة

 

 بعناية قبل البدء باإلجابة: السؤالأختي الطالبة / أخي الطالب اقرأ 

 

 د بذلك.سيقوم المشرف بإعالمكم عن وقت بدء االمتحان ونهايته يرجى التقي ،مدة االمتحان محددة -5

 من بدء االمتحان.على األقل ال يجوز الخروج من قاعة االمتحان قبل مضي نصف ساعة  -3

جميع األسئلة الواردة في االختبار موضوعية )اختيار منن متعنددض ضنع إشنارة بجاننب اإلجابنة التني  -3

 تعتقد بأنها صحيحة.

بطبيعنة تنه لعندم معرفو االمتحنانوذلك للمحافظة علنى جنو  ،باإلجابة على أسئلتك لن يقوم المشرف  -3

 .األسئلة

 ك بعنئ الكلمنات أو الرمنوزاكنأن تكنون هنن -في حالة وجود صنعوبة منا فني قنراءة بعنئ األسنئلة  -1

 يمكن في حالتها االستعانة بالمشرف لقراءة السؤال فقط.  -مطبوعة بشكل خطأ أو لم تكن واضحة

بنل  ،ال ترتبنكجابنة بعنئ األسنئلة وفني حالنة عندم معرفتنك إل ،قم بإجابة األسئلة الواحد تلو اآلخنر  -0

بإمكاننك العنودة لمراجعنة األسنئلة واإلجابنات و أجب على األسئلة التني تعتقند بنأن إجابتهنا صنحيحة،

 .، أكثر من مرةخالل مدة االمتحان

 .، إن وجدتيمكنك االستعانة بورقة وقلم في حالة الحاجة إليها إلجراء بعئ العمليات الحسابية  -7

، بعند االنتهناء الحظات حول أسئلة االمتحان يمكنك تندوينها وتسنليمها للمشنرففي حالة وجود أية م -8

 .من تقديم االمتحان

 يمنع استخدام الهواتف النقالة خالل االمتحان.  -9

 
تحددان ، ااطلد  علدى تفالديل ام www.zuj.edu.joلمزيدد مدن المعلامدات قدم بزيدارة ماقعنددا ايلكتراندي 

، اسددتكان اجابتنددا فاريددة علددى  qa@zuj.edu.joالكفدداءة الجامعيددة، أا راسددلنا عبددر البريددد ايلكترانددي 

 أسئلتك ااستفساراتك. أا تاالل م  رئيس القسم األكاديمي الذي تدرس فيه. م  أطيب تحياتنا،   اشكرا  

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

