هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي
المركز الوطني لالختبارات

الورقة التعريفية بامتحان
الكفاءة الجامعية

الفصل الدراسي الول للعام 4102/4102

للتواصل،،،،،،
رئيس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي
أ.د .بشير الزعبي
ت1338335:
0971703570

مدير المركز الوطني لالختبارات
د .محمد الداللعه
ت105 / 1338335 :

موظفي المركز الوطني لالختبارات :
د .حسين القيسي  /ت1070101070 :
د .علي النوافلة  /ت0993191158 :
م .عالء الصمادي  /ت0979777573 :

2

المحتويات:
الترتيب

المادة

الصفحة

0

المقدمة

1

4

أهداف االمتحان وأغراضه

7

3

بنية االمتحان

9

2

المستوى العام

9

2

المستوى المتوسط

53

0

اإلجراءات

13

0

الطلبة المستهدفون

13

8

تعليمات وارشادات عامة تتعلق الطالب

51

7

تعليمات تتعلق بجاهزية المختبر

51

01

التعليمات الخاصة بتطبيق امتحان الكفاءة المعرفية الجامعية ( للمشرفين)

57

3

ورشةتدريبية المتحانالكفاءة الجامعية
الفئة المستهدفة

مدراء الجودة ومدراء مراكز الحاسوب في الجامعات الحكومية والخاصة
 .5التعريف بامتحان الكفاءة الجامعية.
 .3الهدف من االمتحان .

 .3التعريف بالكفايات التي يغطيها االمتحان .

الهداف

 .1وضع خطة تنفيذية الدارة االمتحان من حيث المكان ،الزمان ،مدة االمتحان ،توزيع
الطلبة على المختبرات حسب الرقم الجامعي،او التخصص ،او الترتيب األبجدي.

 .1التعريف بأقسام االمتحان العام ،المتوسط .
 .7اجراءات التطبيق.

 .9الفئة المستهدفة في االمتحان .

 .8تعليمات االمتحان الخاصةبكل من الطالب والمشرف والمختبر

4

مقدمة-:
االختبار :يعرف االختباربشكل عام ،بأنه أداة قياس يتم اعدادها وفق طريقة منظمة من عدة خطوات تتضمن
مجموعة من االجراءات التي تخضع لشروط وقواعد محددة ،بغرض تحديد درجة امتالك الفرد لسمة او قدرة
معينة من خالل اجاباته عن عينة من المثيرات التي تمثل السمة او القدرة المرغوب قياسها.
امتحان الكفاءة الجامعية :هو عبارة عن مجموعة من الفقرات او األسئلة التي تقيس الكفايات العامة
والمتوسطة المتوقع من الطلبة اتقانها ،لطلبة الجامعات األردنية لمرحلة البكالوريوس المتوقع تخرجهم للوقوف
على مخرجات التعليم في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة.
الكفاية  -:Competencyوهي المعرفة العلمية أو اكتساب المهارات ،كما انها تعني قدرة الفرد على
ترجمة ما تعلمه في مواقف حياتية فعلية بعد انتهاء الدراسة ،او التمكن من أداء عمل معين.وعلى العموم
فالكفاية هي مجموعة من القدرات والمهارات والمعارف يتسلح بها الفرد لمواجهة مجموعة من الوضعيات
والعوائق والمشاكل التي تستوجب ايجاد الحلول الناجعة لها بشكل مالئم وفعال.
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أهداف االمتحان وأغراضه:
نظ ر ار للت ازيررد المطرررد لمعسسررات التعلرريم العررالي فرري األردن بشررقيها (الحكوميررة ،والخاصررة) بررات مررن الضررروري مراقبررة
ومتابعررة هررذم المعسسررات للوقرروف علررى مخرجاتهررا التعليميررة ،والترري برردورها ترعثر علررى عائرردات التعلرريم حيررث أن الهرردف
الرئيسي من هرذم المعسسرات رفرد سروق العمرل المحلري واالقليمري براألفراد ذوي الكفراءات لمواكبرة سروق العمرل ،لرذا جراء

امتحان الكفاءة الجامعية للوقوف على مخرجات معسسات التعليم العالي في األردن .
يهدف امتحان الكفاءة الجامعية إلى الوقوف على جودة مخرجات البررام األكاديميرة لمعسسرات التعلريم العرالي األردنيرة
ولريس للحكرم علرى أداء الطلبرة ومرنحهم شرهادات توثرق األداء الرذى تحقرق لهرم (الطلبرة وسريلة فقرط ولريس غايرة) ،وذلررك

تحقيقاً لألغراض اآلتية:
 .0رسررم السياسررات الخاصررة بررالتعليم العررالي مررن قبررل الجهررات ذات الصررلة بجررودة التعلرريم العررالي ومعسسرراته فرري األردن ،إذ
يمكررن مررن خررالل نتائجرره (تشررخيص) الوقرروف علررى جوانررب القرروة وجوانررب الضررعف فرري تحقيررق نتاجررات الررتعلم العامررة

اء ما اتصل منها بالنتاجات العامة للتعليم العرالي
المتوقع من الطالب الملتحق فى معسسات التعليم العالى تحقيقها ،سو ً
علر ررى مسر ررتوى معسسر ررات التعلر رريم العر ررالي أم تلر ررك الخاصر ررة بعائلر ررة التخصصر ررات للمجر ررال المعرفر رري ،أم تلر ررك النتاجر ررات
التخصصرريه الت ررى تشرركل خصوص ررية لكررل تخص ررص ضررمن ك ررل عائلررة م ررن التخصصررات ،إض ررافة إلررى مس رراعدة ه ررذم

المعسسررات علررى تحديرد اإلجرراءات والسياسررات الواجررب اتخاذهررا للتغلررب علررى نرواحي الضررعف وتعزيررز نرواحي القرروة فرري
جوانب اإلعداد الذي تقدمه.

 .4اسررتخدامه كأسرراس لالعتمرراد وضررمان الجررودة ،إذ سيشرركل تحقررق نتاجررات الررتعلم للب ررام والتخصصررات أحررد المعررايير
راء عليه ررا اس ررتم اررية اعتم رراد التخصص ررات والبر ررام لمعسس ررات التعل رريم الع ررالي ،ورف ررع الطاق ررة
الهام ررة ،الت رري س رريجرى بن ر ً
االستيعابية لها ،واتخاذ ق اررات حول إيقافها أو سحب االعتماد والترخيص لها من قبل الجهات المعنية بهذم الق اررات.

 .3خلررق روا التنررافس بررين الب ررام والتخصصررات علررى تحقيررق الجررودة فرري مرردخالتها وعملياتهررا وبالتررالي مخرجاتهررا ،ممررا
ينعكس إيجاباً على مستوى أداء معسسات التعليم العالي األردنية.

 .2استخدامه كأساس للمساءلة الموجهة للقائمين على البرام والتخصصات في داخل المعسسرة التعليميرة مرن جهرة ،ومرن
قبل و ازرة التعليم العالي وهيئة اعتماد معسسات التعليم العالي من جهة أخرى.

 .2توفير معشرات كمية ونوعية مستمرة تمتراز بالدقرة والثبرات والصردق والموضروعية عرن أداء القرائمين علرى التخصصرات
والبرام التي تقدمها معسسات التعليم العالي.

 .0الوقروف علررى مرردى التطرروير والتحسرين فري مخرجررات الجامعررة مررن خررالل مقارنرة أداء الجامعررة مررع نفسررها علررى امتحرران
الكفاءة الجامعية لعدة سنوات.
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بنية االمتحان :
إن التصر ر ررور الجدير ر ررد المتحر ر رران الكفر ر رراءة الجامعير ر ررة يتمثر ر ررل فر ر رري أنر ر رره امتحر ر رران يركر ر ررز علر ر ررى الكفاير ر ررات

) (Competency- Based Testأكثررر مررن كونرره امتحان راً تحصرريلياً ) (Achievement Testيقرريس
معررارف وحقررائق ونظريررات ومهررارات تررم تعلمهررا مررن قبررل الطالررب واختبررر بهررا واجتازهررا ،إذ سرريركز االمتحرران
علررى نتاجررات الررتعلم العام ررة والخاصررة الترري يتوقررع م ررن الطالررب اكتسررابها بعررد االنته رراء مررن د ارسررة البرن ررام

األكاديمي الملتحق به ،والتي من شأنها حمله على لعب األدوار المهنيرة المتوقعرة فري إطرار التخصرص الرذي

درس رره بفاعلي ررة ،إذ س ررتكون المهم ررات االمتح رران ي ررة غي ررر موجه ررة لقي رراس مق رردار الحص رريله المعرفي ررة المتحقق ررة
للطالررب ،بررل تقرريس مررا تحقررق للطالررب مررن المهررارات والعمليررات العقليررة العليررا( ،يتررذكر ،يفهررم ،يطبررق ،يحلررل،
يقوم ،يبتكر) وقدرته على توظيفها فى المواقف العملية (الوضعيات) الشبيهة بتلرك المواقرف الترى مرن المتوقرع

منرره التعامررل معهررا فررى سرروق العمررل ،وفرري هررذا السررياق سرريركز االمتحرران علررى مسررتويين مررن الكفايررات أو
النتاجات كما هي موضحة أدنام:

المستوى العام ):(Macro- Level
حيررث يركررز هررذا المسررتوى علررى النتاجررات والكفايررات العامررة ،الترري يتوقررع مررن جميررع البررام الترري تقرردمها

معسسررات التعلرريم العررالي (بغررض النظررر عررن تركيزاتهررا) أن تطورهررا لرردى خريجيهرراحتى يسررتطيعوا التمشرري مررع
متطلبات الحياة المهنية واالجتماعية ،بحيرث يرعدون أدوارهرم بفاعليرة ،وينخرطرون فري عمليرة التطروير والتعلريم

المسرتمر ،وهري بشرركل أساسري تشررمل المهرارات التري يطلررق عليهراالفنون العقليررة()Liberal Artsوالتري تتمثررل

في:

أوالً:مهارات البحث والتحليل:

حيث تتضمن المهارات الفرعية التالية:
 .5مهارة توظيف مناه البحث العلمي في التعامل مع المشكالت العملية والعلمية في مجاالت
عامة ومتخصصة.
 .3مهارات االستنتاج والتحليل لنتائ األبحاث والتوصل إلى االستنتاجات الخاصة بها.
 .3تقييم المعلومات واالستنتاجات المبنية على مقدمات ونصوص تمثل قضايا تقع في مجاالت
العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم الطبيعية والعلوم الصحية.
 .1إدراك األخطاء في عملية البحث والتوصل إلى االستنتاجات.
 .1التعرف بالمشكالت وتحديدها الواردة في مواقف معطام.
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ثانياً:مهارات التفكير الناقد واإلبداعي:

حيث تتضمن المهارات والكفايات الفرعية التالية:

.5

مهارة الفهم والتقييم للمعلومات المختلفة.

.3

التقييم لفوائد واستعماالت المعلومات.

.3

توليد المعلومات من خالل االستنتاج واالستنباط.

.1

المهارة في تحديد االفتراضات المتضمنة في عدد من النصوص.

.1

القدرة على التفسير من خالل تقييم االستنتاجات المبنية على نصوص ومواقف معطام
للطالب.

.7

والمقدمات التي تتضمنها بعض النصوص

تقييم جوانب الضعف والقوة في الحج
والمواقف.

ثالثا:مهارات المعالجة المنطقية والرياضية واللفظية:
تتضمن المهارات الفرعية اآلتية:
.5

القدرة على التوصل إلى أحكام تأملية حول ما هو وارد من المعلومات الموضوعة بصيغ
لفظية أو رقمية.

.3

القدرة على االستنباط واالستنتاج المنطقي والرياضي واللفظي استناداً لمعطيات أو بيانات
تأخذ صيغ مواقف تشكل معضالت لفظية أو منطقية أو رياضية.

.3

المرونة في التفكير وادراك العالقات بين المعلومات واالفتراضات الواردة في مواقف رياضية
أو منطقية.

.1

القدرة على التحليل لمعرفة االفتراضات واألسباب وفحص التفاعالت بين المعلومات.

.1

بناء على مواقف رياضية أو نصوص
القدرة على التفسير من أجل تقرير دقة المعنى ً

تتضمن معضالت مكتوبة.

8

.7

القدرة على التوصل لتوضيحات عن المضمون لنصوص معطام له على شكل نصوص
وعروض رياضية ورسومات بيانية.

رابعاً :مهارات التواصل المكتوب:
تتضمن المهارات الفرعية التالية:
.5

القدرة على االستيعاب للنصوص المكتوبة والتعرف بمضامينها.

.3

القدرة على التعرف على األخطاء المتضمنة بالنصوص المكتوبة وتصويبها.

.3

القدرة على تحديد الوسيلة األفضل إليصال مضمون رسالة معينة لمجتمع معين.

خامساً:مهارات التعامل مع المعلومات والحصول عليها ومعالجتها:
حيث تتضمن المهارات الفرعية التالية:
.5

القدرة على تحديد مصادر المعلومات الالزمة للقيام بعمل بحثي معين.

.3

القدرة على المفاضلة بين قواعد المعلومات وكيفية استخدامها.

.3

مهارة توظيف المعلومات في االستخدامات العملية المستقبلية.

.1

تحديد نمط المعلومات الالزمة لحل مشكلة معينة أو التعامل مع موقف معين.

.1

المهارة في تقييم المعلومات التي تقدم للطالب في ضوء محكات معينة.

سادسا:مهارات حل المشكالت والعمل ضمن فريق العمل:
تتضمن المها ارت الفرعية التالية:
.5

القدرة على تحديد المشكلة وتحديد أسبابها والعوامل المرتبطة بها.

.3

القدرة على توليد البدائل للتعامل مع المشكلة.

.3

القدرة على تقييم البدائل واختيار األنسب منها.

.1

القدرة على تقييم الحلول لمشكلة.

.1

القدرة على اإلبقاء على العمل ضمن الفريق.

.7

القدرة على المحافظة على استم اررية عمل فريق العمل وانجاحه.

.9

امتالك مهارات التعامل مع فريق.
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.8

امتالك القدرة على حل الصراعات والمشاكل التي تواجه فريق العمل.

.7

القدرة على تشكيل فرق العمل وادارتها.

.50

التعرف بالمشكالت والصعوبات والمخاطر التي تواجه فرق العمل وادارتها أو العمل
ضمنها.

سابعاً:المعرفة بالحقوق المدنية والغراض في المجتمع المحلي واإلقليمي لبيئة التخصص:
تشمل هذم المهارة القدرات والمهارات الفرعية اآلتية:
.5

مهارات التقيد بالمسعوليات الشخصية واالجتماعية.

.3

القدرة على تحديد ما هي المسعوليات الشخصية واالجتماعية التي يتوجب مراعاتها في
مواقف اجتماعية وعملية محددة.

.3

القدرة على تمييز ما يعد مسعوليات شخصية أم ال عندما يعطي مواقف محددة.

.1

القدرة على معرفة الحقوق المدنية له وتوظيفها في المواقف التي يتعامل معها في توجيه
ق ارراته الشخصية والمهنية.

ثامناً :المعرفة بالقواعد الخالقية وما يتفق معها من أفعال:
حيث تشمل هذم المهارة القدرات والمهارات الفرعية اآلتية:
.5

القدرة على التمييز بين السلوك المتسق مع القواعد األخالقية وغير المتسق.

.3

القدرة على محاكمة السلوكات واألفعال من حيث أخالقياتها أو عدمه.

.3

اإللمام بالدساتير األخالقية للمهن عموماً.

.1

القدرة على معرفة المصادر التي يمكن الرجوعاليها للوصول إلى معلومات عن الدستور
األخالقي.

تاسعاً:مهارات التعلم مدى الحياة:
تتضمن المهارات الفرعية التالية:
.5

المعرفة بالوسائل الممكنة لإلبقاء على اطالع مستمر بمجال التخصصات المختلفة.

.3

التعرف بالمهارات الالزمة للمتعلم حتى يستمر في تطوير مهاراته ومعارفه.
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.3

تقييم الممارسات السلبية من الممارسات االيجابية للتعلم مدى الحياة.

حيررث سيض ررم االمتح رران ورق ررة امتحانيررة محوس رربة عام ررة تق رردم لجمي ررع الطلبررة ف رري كاف ررة التخصص ررات ،وه رري
مصررممة لتق رريس الدرجررة الت ررى عملررت به ررا معسسررات التعل رريم العررالي-ع ررن طريررق محت رروى الخطررط األكاديمي ررة
لبرامجها واستراتيجيات وأساليب التدريس المستخدمة بها-على تطويرها ،لتقود إلرى تطروير مثرل هرذم المهرارات
والنتاج ررات التعلمي ررة الهام ررة إلنت رراج المعرف ررة والتن ررافس الع ررالمي ف رري عص ررر العولم ررة واالقتص رراد المعرف رري ل رردى
طلبتهررا .وسررتكون المهمررات االمتحانيررة فيهررا مررن نرروع الفق ررات الموضرروعية /االختيررار مررن متعرردد ،إذ ستضررم
حوالي ( )91فقرة امتحانية ،وسيخصص لها ساعتان.
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المستوى المتوسط (:)Mid- Level
يركررز هررذا المسررتوى مررن امتحرران الكفرراءة الجامعيررة علررى الكفايررات ونتاجررات الرتعلم الترري يتوقررع مررن عائلررة
التخص ررص (عل ررى مس ررتوى الكلي ررة) أن تعم ررل عل ررى تنميته ررا ل رردى الطلب ررة الخر رريجين ،وه رري تتمث ررل بالكفاي ررات
ونتاج ررات ال ررتعلم المش ررتركة لعائل ررة التخصص ررات الت ررى تق ررع ض ررمن الحق ررل المعرف رري والالزم ررة لممارس ررة األدوار
المهنية المناطة بخريجي تلك العائلة ،بغض النظر عن التركيزات التي ينتمري إليهرا البرنرام الرذي تخررج منره
الطال ررب ،إذ س رريتم ألغر رراض امتح رران الكف رراءة الجامعي ررة تقس رريم التخصص ررات للبر ررام الت ررى تق رردمها الجامع ررات
األردنية على مستوى البكالوريوس إلى أربعةعشر عائلة ،وهى كما يلي:
.5

علوم الهندسة والتكنولوجيا.

.3

العلوم الطبية والطبية المساندة.

.3

العلوم اإلدارية واألعمال.

.1

اآلداب واللغات وتطبيقاتها.

.1

العلوم التربوية والنفسية.

.7

العلوم االجتماعية والخدماتية.

.9

العلوم الزراعية وتطبيقاتها.

.8

العلوم الطبيعية األساسية.

.7

الفنون السمعية والبصرية.

 .50اإلعالم والصحافة.
 .55الشريعة
 .53القانون.
 .53علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.
 .51العلوم الرياضية
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حيث سيتضمن االمتحان ورقة امتحانية محوسبة متخصصة لكل عائلة أو حقل من التخصصات
يجلس لها كل طالب ،بحسب العائلة أو الحقل الذي يقع تخصصه به ،وستكون المهمات االمتحانية
المتضمنة بها من النوع الذي يقيس أيضا مهارات وكفايات عملية ونتاجات تعلمية مرتبطة بالممارسات
العملية المشتركة لعائلة التخصص ،وليس معارف وحقائق عامة ،وستكون المهمات االمتحانية المتضمنة
فيها من نوع األسئلة الموضوعية (االختيار من متعدد) ،إضافة إلى بعض الفقرات االمتحانية اإلنشائية (إذا
كان يتعذر قياس بعض المهارات أو الكفايات أو النتاجات التعلمية بواسطة األسئلة الموضوعية)،
وسيخصص لهذم الورقة ساعتين ،وستقدم على عدة جلسات ،وسيتم تحديد المهارات والكفايات ونتاجات
التعلم الخاصة بكل عائلة ،والتي سيقيسها االمتحان ،وجدول المواصفات الخاص به ،وتزويد الجامعات بها
قبل وقت ٍ
كاف من االمتحان الطالع الطلبة عليها.
اإلجراءات:
سيتم تنفيذ االمتحان ببنيته المقترحة من قبل المركز الوطني لالختبارات التابع لهيئة اعتماد معسسات
التعليم العالي ،بالتعاون مع معسسات التعليم العالي .إذ سيتم االستفادة مما يتوفر لهذم الجهات من بنى
تحتية وكوادر بشرية فى المساهمة في اإلشراف على تطبيق االمتحانات ،بالتعاون مع الكوادر البشرية
العاملة بالهيئة إلى جانب اللجان الفنيه لالمتحان ،وسيكون االمتحان محوسباً وله نماذج متعددة ،للمساهمة
في تسهيل مهمة تطبيقه ومرونتها والتغلب على محاوالت الغش ،أو يتم عقد االمتحان لجميع المعنيين
بالجلوس له فى الوقت نفسه.

الطلبة المستهدفون:
سيطبق امتحان الكفاءة الجامعية على جميع طلبة البكالوريوس المتوقع تخرجهم على الفصل الدراسي
األول للعام الجامعي  3051/3051الملتحقين بكل تخصص ،وسيتم إبالغ الجامعات بأسمائهم قبل اليوم
المحدد لجلوسهم لالمتحان ،إذ ال يتطلب االمتحان أي نوع من اإلعداد المسبق ،فهو يقيس مهارات وكفايات
تراكمية تحققت للطالب خالل التحاقه بالجامعة.
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تعليمات وراشادات عامة تتعلق بالطالب
أختي الطالبة  /أخي الطالب اق أر ما يلي بعناية قبل البدء باإلجابة :
اجب عن جميع السئلة وعددها ()..
 جميع األسئلة الواردة في االمتحان من نوع األسئلة الموضوعية ( االختيار من متعدد) ،يوجد لكل سعال
منها أربعة بدائل واحد منها صحيح .

 ال يوجد هنالك ورقة إجابة منفصلة لتدوين اإلجابرات عليهرا ،األمرر الرذي يقتضري مرنكم النقرر علرى الرمرز
الذي تعتقد أنه يمثل اإلجابه الصحيحه للسعال.

 يوجررد وقررت محرردد لإلجابررة علررى االمتحرران ممررا يقتضرري منررك العمررل بأقصررى سرررعة ممكنررة لإلجابررة عررن
األسئلة .وسوف يقوم الجهاز تلقائياً بأنهاء االمتحان عند انتهاء الزمن المخصص لالمتحان.

 يمنع خروج أي طالب من قاعة االمتحان قبل انتهاء نصف الوقت المحدد لالمتحان .

 لررن يقرروم المش ررفعلى تطبيررق االمتحرران باإلجابررة علررى أسررئلتك وذلررك للمحافظررة علررى جررو معيرراري لررألداء
يخلو من التشويش ،إضافة لعدم معرفة المشرف بطبيعة األسئلة الموجودة فري االمتحران  ،لكرن فري حالرة

وجود صعوبة ما في قراءة بعض األسئلة –كأن تكون هناك بعض الكلمات أو الرموزمطبوعة بشكل خطأ

أو لم تكن واضحة–عليك قراءة هذا السعال بالشكل الذي تعتقد أنه يقود إلى فهم مضمونه ،وسوف يطلب
منكم كتابة أية مالحظات حول األسئلة في نهاية االمتحان .

 س رروف يخب رررك المش رررف عل ررى تطبي ررق االمتح رران مت ررى يتوج ررب علي ررك الب رردء باإلجاب ررة عل ررى األس ررئلة ف رري
االمتحران ومترى عليرك التوقرف عرن اإلجابرة علرى األسرئلة ،وعليرك التقيرد الترام برذلك ،حيرث يتوجرب علرى
جميع الطلبة أن يبدأوا باإلجابة على االمتحان في الوقت نفسه.

 ال ترتبك إذا لم تستطع أن تنهي اإلجابه عن األسئلة في الوقت المحردد لالمتحران ،أو لعردم معرفترك بهرا،
أو لعرردم تلقيررك تعلمراً سررابقاً عررن محتواهررا ،وعليررك أن ال تمررض وقتراً طررويالً فرري محاولررة اإلجابررة عررن مثررل
هررذم األسررئلة بررل عليررك اإلجابررة عررن األسررئلة الترري تعتقررد أنهررا سررهلة ويمكررن اإلجابررة عنهررا أوالً ،واذا كرران

هنالك متسعاً من الوقت يمكن العودة لألسئلة التي تركتها وتحاول التفكير بها والعمل على إجابتها.

 في األجزاء الخاصة باالستدالل الرياضي عليك في بعض الحاالت قبل اختيار البديل إيجاد حل للمشكلة
الواردة فيه على األوراق الفارغة المخصصة التي ستوزع عليكم.
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 فرري حالررة وجررود أيررة مالحظررات حررول أسررئلة االمتحرران يمكنررك ترردوينها وتسررليمها للمشرررف علررى تطبيررق
االمتحان أو إخبارم بها شفويا.

تعليمات تتعلق بجاهزية المختبر
 .5التاكد من ان اجهزة الحاسوب متصلة بشبكة االنترنت.
 .3وجود اكثر من متصفح لالنترنت وخصوصا ()f sa ab m xs efas
 .3التاكد من الحالة العامة لالجهزة.
 .1التاكد من مطابقة ( )IP ADRESSللمختبرات مع الذي تم تزويد الهيئة به.

تعليمات الفنية لدخول االمتحان
 .5تجهيز الصفحة الخاصة باالمتحان على كل اجهزة المختبر()ex:nodex.heac.org.jo
 .3يقوم الطالب بادخال اسم المستخدم وكلمة المرور....حيث سيتم تزويدهم بها وقت االمتحان.
 .3يقوم الطالب باختيار اسم مستوى االمتحان الخاص به (عام او متوسط).
 .1يقوم الطالب باختيار الرابط الخاص باالمتحان.
 .1يتم ادخال الرقم السري الخاص باالمتحان.
 .7تظهر رسالة تبين للطالب بانه سيقوم بدخول االمتحان  ...ويقوم بالنقر على ايقونة متابعة او .ko
 .9يقوم الطالب باالجابة على االسئلة من خالل النقر على المكان المخصص لالجابة الصحيحة.
 .8عند االنتهاء من االمتحان يقوم الطالب بالنقر على ايقونة انهاء المحاولة لالمتحان ثم تظهر رسالة
اخرى للتأكيد ويقوم الطالب بالنفر على متابعة ومن ثم .ko
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التعليمات الخاصة بتطبيق امتحان الكفاءه المعرفية الجامعية (للمشرفين)
 .5االلتزام بالتعليمات الخاصة بتطبيق امتحان الكفاءة المعرفية الجامعية والورادة في االمتحان .
 .3االلتزام بالتواجد في المختبر المخصص لك قبل نصف ساعه على االقل للتاكد من جاهزية المختبر
ولالشراف على توزيع الطلبه على اجهزة الحاسوب بعد التاكد من هويته.
 .3االلتزام بالحدود الزمنية المخصصة لألداء على امتحان الكفاءة المعرفية الجامعية ،وفي حالة وجود
أية مشكالت بهذا الشأن االتصال أو التواصل مع العاملين بالهيئة.
 .1التاكد من تعبئة الطلبه للمعلومات العامة الخاصه بهم في األماكن المخصصة لها،وهي :الرقم
الجامعي ،الرقم السري للطالب والذي يحدد من قبل مشرف المختبر ,إذ يتوقع من المشرف
إعطاءالطلبه التعليمات الدقيقة للقيام بذلك ،وكذلك توضيح الطريقة المقبولة لوضع اإلجابة
الصحيحة لكل فقرة من الفقرات عن طريق النقر على رمز االجابة الصحيحة في المكان المخصص
لذلك وكيفية التنقل بين االسئلة وتوضيح آلية إنهاء االمتحان .
 .1عدم إعطاء أية تعليمات جديدة غير الواردة في كراسة امتحان الكفاءم الجامعيه أثناء تقديم
االمتحان ،وعدم اإلجابة عن أي استفسار للمفحوصين خالل اإلجابة عنه.

 .7التأكد من أن المفحوصين يعملون على االمتحان وفق التعليمات الخاصه به.

 .9يفترض أن يبدأ التوقيت لألداء على االمتحان بعد تقديم التعليمات الخاصة به واإلجابة عن
االستفسارات واألسئلة لدى المفحوصين.

 .8العمل على تعزيز المفحوصين واثارة الدافعية والحماس لديهم لإلجابة عن االمتحان .
 .7عدم السماا باستخدام اجهزة االتصال الخلويه من قبل الطلبه وبالتالي من قبل المشرفين والمراقبين
على االمتحان .

.50

الحرص على عدم تدخل أي فرد أثناء أداء الطلبه على االمتحان كاعضاء هيئة التدريس،

كتقديم المساعدة لإلجابة عن فقرات االمتحان أو أي شكل آخر من التدخل من شأنه أن يعثر إيجاباً

أو سلباً على األداء على االمتحان .

.55

ايصال اية مالحظه طارئه اثناء سير االمتحان الى ممثل هيئة االعتماد اليصالها لغرفة

العمليات بالهيئه التخاذ قرار حولها.
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.53الجديه في التعامل مع موقف االمتحان بحيث ال يعثر سلبا على سير االمتحان وحماس الطلبه
لالداء على االمتحان واظهار اقصى اداء لديهم.
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