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 تعريف امتحان الكفاءة الجامعية

عبااارة عاان مجموعااة ماان الفياارات التااي تياايا الكفايااات العامااة وال  ييااة 

المتو ع إتيانها من  بل خريجي الجامعات األر نية لمرحلاة البكاالوريوا  

  . للو وف على جو ة مخرجات التعليم في الجامعات

 



 اله ف من امتحان الكفاءة الجامعية

يهااا ف امتحاااان الكفااااءة الجامعياااة إلاااى الو اااوف علاااى جاااو ة مخرجاااات 

مؤسسااات التعلاايم العااالي األر نيااة ومخرجااات برامجهاااى والو ااوف علااى 

جوانااا اليااوة وجوانااا التحسااين فيهاااى ممااا ييساااع  اليااا مين علااى رساام 

الخطااط والسياسااات بالتعاااون مااع مي ااة اعتمااا  مؤسسااات التعلاايم العااالي 

 . وضمان جو تها في معالجة جوانا التحسين وتعزيز جوانا اليوة فيها

 



 بنية امتحان الكفاءة الجامعية

يتكون امتحان الكفاءة الجامعية من مستويين: 

المستوى العام: 

يتكااون ماالا المسااتوى ماان عاا   ماان الكفايااات التااي تركااز علااى المهااارات 

 .الحياتية والي رات الوظيفية التي يحتاجها الطالا الخريج

 

المستوى ال  يق: 

ويغطي جميع الكفايات في  التخصصات األكا يمية فاي الجامعاات األر نياة 

 والتي    تم ارسالها الكترونيا لكافة الجامعات

 

 

 



 تعليمات امتحان الكفاءة الجامعية

 
•  

 .يمنع  خول أي عضو مي ة ت ريا من الجامعة إلى  اعة االمتحان•
 (الخلوي ) ع م استخ ام الهاتف المحمول •

 .وبخالف للك يترتا على الطالا تحمل المساءلة اليانونية
   يية 30ال يسمح للطالا بإنهاء امتحانه إال بع  مضي •

 .من ب اية عي  الجلسة
يتعرض الطالا للمساءلة اليانونية والتحويل للم عي العام حال ثبوت محاولة الغش •

استخ ام الهاتف المحمول في تصوير شاشة االمتحانى إثارة الفوضى  اخل ) من  بله 
 ....... (.الياعةى 

 .تو يع الطالا على كشف الحضور•
 في حال وجو  استفسار أو مشكلة عن أي سؤال•

 .يرجى النيرعلى عالمة العلمى ليتسنى للهي ة مراجعته
 التأك  من إنهاء االمتحان بالطريية الصحيحةى•

 .واالستعانة بمشرف الهي ة عن  الحاجة لللك
 .يتسنى للمشرفين حلهافنيةىحتى التزام الطالا باله وء حال ح وث أي مشكلة •
 .يجا على الطالا إبراز وثيية اثبات شخصية ووضعها أمامه طيل فترة االمتحان•
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