امتحان الكفاءة الجامعي – الكفايات
: كفايات المستوى العام:أوال
لمستوى العام
البحث العلمي وتفسير النتائج
التفكير الناقد
الثقافة المعلوماتية
المعرفة بالحقوق والواجبات
المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية
المعالجة الرياضية
المعالجة اللفظية
مهارات التواصل
مهارات حل المشكلة والعمل في فريق
مهارات الحاسوب
مهارات القدرة على التعلم والتكيف
المهارات التنظيمية
مهارات القيادة
مهارات في اللغة العربية

: كفايات المستوى الدقيق – حسب التخصص:ثانيا
 تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابها.1
Grammar
Vocabulary
Reading Comprehension
Linguistics
Writing Literature

 تخصص تقنية المعلومات والحوسبة.2
An ability to apply knowledge of computing and mathematics in the development of
computer algorithms and solutions.
An ability to analyze a problem or a system, and identify and define the computing
requirements appropriate to its solution
An ability to design, implement, and evaluate a computer-based system, process,
algorithm, component, database, or program to meet desired needs
An ability to write programs that are well structured, modular, well documented, efficient,
and correct with respect to a specification.

An ability to apply relational database concepts, principles, and theories to designing
and creating information systems.
An ability to apply operating system and hardware concepts and principles to problem
solving in the context of computer systems.
An ability to apply knowledge of computer networks concepts and principles to solving
problems related to networked computer systems.
An ability to use current techniques, skills, and tools necessary for computing practice.

 .3تخصص التربية الخاصة
التربية العامة
اإلعاقة السمعية
اإلعاقة الجسمية والحركية
اإلعاقة البصرية
النمو والتعلم اإلنساني
المهارات البحثية
اإلرشاد النفسي والمهني واألسري
قضايا ومعارف أساسية في التربية الخاصة
التخصص الدقيق في التربية الخاصة
صعوبات التعلم
اإلعاقة العقلية
االضطرابات االنفعالية والسلوكية

 .4تخصص التعليم االبتدائي
محور التربية اإلسالمية وأساليب تدريسها
محور العلوم وأساليب تدريسه
محور اللغة العربية وأساليب تدريسها
محور الرياضيات وأساليب تدريسها
محور الدراسات االجتماعية وأساليب تدريسها
محور المناهج العامة وعلم النفس والقياس والتقويم واإلحصاء

 .5تخصص الصحافة واالعالم
امتالك ثقافة عامة
المفاهيم االتصالية واإلعالمية
المهارات األساسية في العمل اإلعالمي
فهم التحوالت التكنولوجية الحديثة في االتصال
مهارات التعامل مع تكنولوجيا اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني
فهم اإلعالم الرقمي وتكنولوجيا المعلومات
المسؤولية األخالقية والتشريعية

 .6تخصص إدارة األعمال
اإلدارة السلوكية
األساليب الكمية والبحث العلمي
تكنولوجيا المعلومات
وظائف األعمال

 .7تخصص المحاسبة
تقيس اإلطار المفاهيمي للمحاسبة ,والمحاسبة المالية.
تقيس القوائم المالية والتحليل المالي.
تقيس التسويات الجردية
تقيس قائمة التدفقات النقدية وحقوق الملكية.
تقيس المخزون السلعي.
تقيس الموجودات الثابتة.
تقيس محاسبة الشركات.
تقيس األخطاء المحاسبية والتغييرات المحاسبية
تقيس محاسبة التكاليف وأنظمة التكاليف والتخصيص.
تقيس المحاسبة اإلدارية واتخاذ القرارت ونقطة التعادل
تقيس تدقيق الحسابات ومهنة التدقيق والرقابة الداخلية
تقيس المحاسبة المتقدمة وعقود اإليجار.

 .8تخصص الجرافيك
مهارات المعرفة والفهم
المهارات الذهنية
المهارات العامة والقابلة للنقل
المهارات المهنية والعملية

