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مكانــة  فيصــل  بــن  عبدالرحمــن  اإلمــام  جامعــة  تتبــوأ 
فــي  أتــت  العالميــة، فقــد  التصنيفــات  وفــق  متميــزة 
وفــق  عالميــا  و521-530  محليــًا  الخامســة  المرتبــة 
تصنيــف QS لعــام 2020، كمــا حصلــت وألول مــرة علــى 
لعــام  الناشــئة  االقتصاديــات  دول  جامعــات  تصنيــف 
2020، فــي المرتبــة 350-301 والمعتمــد مــن تصنيــف 
مجلــة تايمــز للتعليــم العالــي، باإلضافــة إلــى أنهــا فــي 
تصنيــف  وفــق  عالميــًا  و441  محليــًا  الرابعــة  المرتبــة 
5 نجــوم فــي  Green Metric 2019 UI، وحائــزة علــى 

.QS Stars تقييــم  التعليــم والتعلــم وفــق  مجــال 
الخريجيــن  خصائــص  تحديــد  مشــروع  يهــدف  لــذا، 
الســتكمال مســيرة التميــز للجامعــة مــن خــالل اإلســهام 
فــي تحســين مخرجــات التعلــم وإعــداد خريجــي الجامعــة 
للمســتقبل.  كمــا يأتــي المشــروع الحالــي منســجمًا مــع 
المحليــة  والتوجهــات  االســتراتيجية،  الجامعــة  أهــداف 
الوطنــي  المركــز  ومعاييــر   ،)2030 المملكــة  )رؤيــة 
االعتمــاد  متطلبــات  األكاديمــي،  واالعتمــاد  للتقويــم 
المؤسســي، ومــع أفضــل الممارســات العالميــة فــي 

العالــي. التعليــم 

ولتحقيــق هــذه الغايــة، فقــد رعــت عمــادة تطويــر التعليــم 
الخريجيــن  وتحديــد خصائــص  تطويــر  عمليــة  الجامعــي 

ــة: فــي الجامعــة وفــق اإلجــراءات التالي

المركــز  معاييــر  ضــوء  فــي  الراهــن  الوضــع  تحليــل   -١
الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي، خاصــة المعيــار 
الثالــث والــذي ينــص علــى ضــرورة تحديــد المؤسســة 
خصائــص عامــة لخريجيهــا، حيــث أظهــر التحليــل الحاجــة 
الوضــع  تحليــل  ملخــص  )انظــر  المشــروع  هــذا  لمثــل 

الراهــن فــي ملحــق 1(.

بخصائــص  العالقــة  ذات  المصــادر  أهــم  تحديــد   -٢
الخريجيــن، حيــث تــم تحديــد ســبعة مصــادر رئيســة )انظــر 

.)1 الجــدول 

٣- دراســة خصائــص الخريجيــن فــي المصــادر الرئيســة 
الخصائــص  مصفوفــة  وتحديــد  مســتفيضة،  دراســة 
)انظــر  خصيصــة   23 بلغــت  والتــي  بينهــا  المشــتركة 

)1 الجــدول 

الجامعــة وخارجهــا  المصلحــة داخــل  ٤- تحديــد أصحــاب 
.)1 الشــكل  )انظــر 

تحديــد  عنــد  األصلــي  المجتمــع  خصائــص  مراعــاة   -٥
العينــة مــن حيــث )النــوع االجتماعــي، مواقــع الدراســة 
والبرامــج،  المســارات  الدراســية،  المراحــل  والعمــل، 
ونحوهــا(.  ... اإلداريــة  التكليفــات  األكاديميــة،  الرتــب 

الملخص التنفيذي
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جدول )1(: مصفوفة خصائص الخريجين المقترحة وفق ما ورد في عدد من المصادر الرئيسية
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المعرفة واالطالع الواسع في مجال 1
التخصص



مهارات التواصل الفعال )اللفظي والكتابي 2
والتكنولوجي(



مهارات التحليل، وحل المشكالت3

مهارات التفكير الناقد4

االلتزام بأخالقيات العمل5

المهارات الشخصية 6

المسؤولية المجتمعية )المواطنة، وخدمة 7
المجتمع(



المرونة والتكيف8

المهارات الرقمية وتقنية المعلومات 9

مهارات العمل الجماعي والقيادي10

اإلبداع واالبتكار 11

مهارات البحث العلمي12

التعلم الذاتي والتعلم المستمر 13

المبادرة 14

الذكاء العاطفي )االنفعالي(15

االلتزام بالهوية والقيم اإلسالمية16

تحمل المسئولية والمحاسبية 17

ريادة األعمال18

ممارسة المعرفة والمهارات الميدانية19

المهارات اللغوية20

المهارات العددية21

اتخاذ القرارات22

اإليجابية23
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شكل )1(: مصفوفة خصائص الخريجين المقترحة وفق ما ورد في عدد من المصادر الرئيسية

٦- بنــاء أدوات اســتطالع لــرأي أصحــاب المصلحــة )بلــغ عددهــا خمســة أدوات( فــي بعديــن همــا: المالءمــة واألهميــة. 
انظــر شــكل )2( والملحــق )2(. 

٧- دراســة وتحليــل البيانــات فــي ضــوء أوزان نســبية لدرجــة مالئمــة وأهميــة الخصائــص )انظــر شــكل 2(، وأخــرى لــكل 
فئــة مــن أصحــاب المصلحــة، وفــق مــا يلــي:  

القيادات أصحاب المصلحة1
األكاديمية 
األقسام\

البرامج 
األكاديمية

أعضاء هيئة 
التدريس

أرباب العملالخريجونالطلبة

النتائج ألغراض 25%35%40%  الوزن النسبي
التحقق 

والتحكيم

النتائج ألغراض 
التحقق والتحكيم

40%مالئمة الخصائص للجامعة 60% أهمية الخصائص للجامعة2

 مجتمع الجامعة
وأصحاب المصلحة

أعضاء هيئة التدريس الخريجون

القيادات األكاديمية أرباب العمل

الطالب
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الخريجيــن  بخصائــص  يقصــد 
فــي جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن 
مجموعــة  هــي:  فيصــل  بــن 
المعــارف والمهــارات والســمات 
والقيــم والقــدرات، التــي تؤهــل 
الخريــج للمســتقبل، واتفــق علــى أهميتهــا ومالءمتهــا مجتمــع الجامعــة وأصحاب 
المصلحــة.  لــذا، يجــب أن تســتهدف البرامــج األكاديميــة فــي الجامعــة تعزيزهــا 
ــن فيصــل أن  ــد الرحمــن ب ــج جامعــة اإلمــام عب ــة، وينبغــي علــى خري ــدى الطلب ل
يمتلكهــا ويطورهــا خــالل رحلتــه التعليميــة فــي الجامعــة، ويعمــل بهــا بعــد تخرجه.
وفــي ضــوء الدراســة والتحليــل والمراجعــة والتدقيــق، فقــد أظهــرت النتائــج 
)انظــر الشــكلين 3 و 4( أن مجتمــع الجامعــة متفــق علــى أن يكــون لــدى خريــج 

جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل الخصائــص التاليــة:

االلتزام بالقيم واألخالق والمسؤولية	 

وتتضمــن: االلتــزام بأخالقيــات العمــل، االلتزام بالهوية والقيم اإلســالمية، 
ــة وخدمــة المجتمــع(، تحمــل المســؤولية  ــة )المواطن المســؤولية المجتمعي

والمحاسبية.

تطبيق المعرفة والتعلم مدى الحياة	 

التعلــم  التخصــص،  مجــال  فــي  الواســع  واالطــالع  المعرفــة  وتتضمــن: 
الميدانيــة. والمهــارات  المعرفــة  ممارســة  المســتمر،  والتعلــم  الذاتــي 

مهارات الشخصية الفاعلة	 

وباســتخدام  والكتابــي  )اللفظــي  الفعــال  التواصــل  مهــارات  وتتضمــن: 
الشــخصية،  المهــارات  والقيــادي،  الجماعــي  العمــل  مهــارات  التقنيــة(، 

المبــادرة.

القدرة على حل المشكالت واتخاذ القرارات	 

وتتضمــن: مهــارات التحليــل وحــل المشــكالت، مهــارات التفكيــر الناقــد، 
اتخــاذ القــرار.

القدرة على استخدام تقنية المعلومات	 

وتتضمن: المهارات الرقمية وتقنية المعلومات، المهارات العددية.

خـصــائـص الخـريـجـين 
فـي جــامعـة اإلمــام 

عبدالرحمن بن فيصل         

تقريــر  علــى  ولالطــالع 
تفاعلــي حــول نتائــج تحليــل 
خصائــص  مشــروع  بيانــات 
الجامعــة،  فــي  الخريجيــن 
يرجــى إرســال رســالة بريــد 
عمــادة  إلــى  إلكترونــي 
الجامعــي:  التعليــم  تطويــر 

ded@iau.edu.sa
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جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل هــي أحــد الجامعــات الســعودية 
أنهــا  كمــا  للجامعــات.   عالمــي  تصنيــف  مــن  أكثــر  فــي  المتقدمــة 
تتقــدم الجامعــات الســعودية فــي نتائــج الطــالب والخريجيــن لعــدد 
كبيــر مــن التخصصــات الصحيــة والعلميــة واإلنســانية والتربويــة فــي 
االختبــارات التــي تجريهــا هيئــة التخصصــات الصحيــة، وكذلــك المركــز 

الوطنــي للقيــاس.

نبذة عن جامعة اإلمام 
عبدالرحمن بن فيصل
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فيصــل  بــن  عبدالرحمــن  اإلمــام  جامعــة  اســتقبلت 
)جامعــة الدمــام ســابقًا وجامعــة الملــك فيصــل قبــل 
عــام 2010م( أول دفعــة مــن طالبهــا فــي عــام 1395هـــ 
)1975م(. أمــا اليــوم، فتضــم الجامعــة 19 كليــة و165 
تخصصــًا وأكثــر مــن 38 ألــف طالــب وطالبــة، ومــا يقــارب 

3000 عضــو هيئــة تدريــس، ومئــات الموظفيــن.  كمــا 
تحظــى الجامعــة ببنيــة تحتيــة قويــة؛ بمرافقهــا الصحيــة، 
ــراع،  ــراءات االخت ــز التدريــب، وب ــة، ومراك ومراكزهــا البحثي
الصحيــة،  لمرافقهــا  والعالميــة  المحليــة  واالعتمــادات 

وكلياتهــا، ومراكزهــا، وبرامجهــا األكاديميــة.





مشروع تطوير وتحديد
 خصائص الخريجين في جامعة 
اإلمـام عبـدالرحـمن بن فيصـل
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تقديم
مــع مــا يشــهده العصــر الحديــث مــن انفجــار معرفــي، وثــورة تقنيــة متســارعة 
اإليقــاع، حدثــت تحــوالت كبيــرة فــي المنظومــات المعرفيــة، والتعليميــة، 
الثابــت  لمســتقبٍل  جديــدة  والمجتمعيــة، ورســمت مالمــح  واالقتصاديــة، 
الوحيــد فيــه هــو التغيــر والتحــول.  هــذه التحــوالت قــادت للحاجــة إلــى اقتصاد 
مــن  الكثيــر  واختفــت  التقليديــة،  االقتصاديــات  اندثــرت  حيــث  المعرفــة، 
الوظائــف المعتمــدة علــى الجهــد العضلــي، والقــوى الجســمية، والمهــارات 
البســيطة، وأحالــت أصحابهــا إلــى مقاعــد البطالــة، وحــل محلهــا وظائــف 
جديــدة جوهرهــا المعرفــة، ووســيلتها التقنيــة، وموجههــا المهــارة.   لــذا، 
ارتفــع ســقف التوقعــات مــن مؤسســات التعليــم العالــي؛ لتلبيــة احتياجــات 
المجتمعــات مــن خــالل موائمــة مــا تخرجــه الجامعــات مــع مــا يحتاجــه المجتمــع 

ــر. ــد والمتغي المتطــور وســوق العمــل الجدي
الخريجيــن، والتــي  فــي هــذا الســياق، ظهــر االهتمــام بتحديــد خصائــص 
ــج –تستشــرف المســتقبل،  تتضمــن مجموعــة مــن الصفــات يمتلكهــا الخري
وتســتجيب الحتياجــات المجتمــع— وتؤهلــه للنجــاح فــي ســوق العمــل.  كمــا 
أصبــح ينظــر أصحــاب المصلحــة إلــى مخرجــات الجامعــات مــن القــوى البشــرية 
)الخريجيــن( كأحــد أهــم معاييــر تميزهــا وتمايزهــا عــن بعضهــا البعــض.  وعليــه، 
ــد مــن اإلعــداد  ــن بمزي ــد خصائــص الخريجي جــاء هــذا المشــروع المهــم لتحدي
الموضوعــي، والتنــوع فــي  الدقيــق، والتحليــل  واالســتعداد، والتخطيــط 
دراســة المصــادر والتجــارب، وكأولويــة لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل 
–التــي تتربــع فــي مركــز متقــدم بيــن الجامعــات الســعودية والعالميــة— لرفع 
كفــاءة خريجــي الجامعــة، بحيــث توجــه صفــات الخريجيــن العمــل القائــم فــي 
البرامــج األكاديميــة وصــواًل إلــى إعــداد خريجيــن تتــواءم صفاتهــم ومهاراتهــم 

مــع الوصــف الوظيفــي لفــرص المســتقبل.
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خصائص الخريجين في 
جامعة اإلمام عبدالرحمن 

بن فيصل
اإلمــام  جامعــة  فــي  الخريجيــن  بخصائــص  يقصــد 
المعــارف  هــي: مجموعــة  بــن فيصــل  عبدالرحمــن 
التــي  والقــدرات،  والقيــم  والســمات  والمهــارات 
تؤهــل الخريــج للمســتقبل، واتفــق علــى أهميتهــا 
المصلحــة.   وأصحــاب  الجامعــة  مجتمــع  ومالءمتهــا 
فــي  األكاديميــة  البرامــج  أن تســتهدف  يجــب  لــذا، 
الجامعــة تعزيزهــا لــدى الطلبــة، وينبغــي علــى خريــج 
الجامعــة أن يمتلكهــا ويطورهــا خــالل رحلتــه التعليمية 

فــي الجامعــة، ويعمــل بهــا بعــد تخرجــه.
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أهميـة تحديـد خصـائــص 
الخريجين في جامعة اإلمام 

عبـدالرحــمـن بـن فيـصـل

تكمــن أهميــة المشــروع الحالــي فــي جامعــة 
أنــه  فــي  فيصــل،  بــن  الرحمــن  عبــد  اإلمــام 
سيســهم ويعــزز قــدرة مجتمــع الجامعــة علــى:

تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 وبخاصــة مــا يتعلــق منهــا 	 
ــل  ــم، ورفــع جــودة أداء الجامعــات، وتأهي ــر التعلي بتطوي

رأس المــال البشــري.

تحقيــق رؤيــة جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل 	 
وعالميــًا،  محليــًا  والتميــز  الريــادة  إلــى  تطمــح  والتــي 
تقديــم  االســتراتيجية:  باألهــداف  يتعلــق  مــا  وبخاصــة 
خدمــات تعليميــة ذات جــودة عاليــة، وتعزيــز المســؤولية 

الجامعــة.  المجتمعيــة، وترســيخ قيــم 

ومعاييــر 	  المؤسســي،  االعتمــاد  متطلبــات  تحقيــق 
المركــز الوطنــي للتقويم واالعتماد األكاديمي، وبخاصة 
المعيــار الثالــث )التعليــم والتعلــم( والــذي ينــص صراحــة 
علــى ضــرورة تحديــد المؤسســة التعليميــة لخصائــص 
خريجيهــا علــى المســتوى البرامجــي والمؤسســي، وأن 
تكــون تلــك الخصائــص متوائمــة مــع مخرجــات التعلــم، 

واحتياجــات ســوق العمــل.

مواءمــة مخرجــات التعلــم مــع متطلبــات ســوق العمــل 	 
المحلــي واإلقليمــي والعالمــي، والــذي يــؤدي بــدوره 
إلــى زيــادة التوظيــف فــي صفــوف الخريجيــن، ويعــزز 
العمــل  احتياجــات ســوق  يحقــق  بمــا  التعلــم  مخرجــات 

المتغيــرة.

توجيــه مطــوري المناهــج والمقــررات الدراســية فــي 	 
الجامعــة لتطويــع ومواءمــة المقــررات لتحقيــق خصائــص 

الخريجيــن التــي تؤهلهــم للمســتقبل.

تعزيــز ممارســات أعضــاء هيئــة التدريس فــي الجامعة، 	 
مرتبطــة  تعلــم  مخرجــات  لتحقيــق  جهودهــم  وحشــد 
اســتراتيجيات  تبنــي  خــالل  مــن  الخريجيــن،  بخصائــص 
وطــرق التدريــس والتقويــم المناســبة، والتــي تســهم 

فــي تحقيــق تلــك الخصائــص لــدى الطلبــة.

عبــر 	  تقدمهــم  مــدى  عــن  بمؤشــرات  الطلبــة  تزويــد 
محــددة  خصائــص  امتــالك  فــي  دراســتهم  ســنوات 

لمســتقبلهم. قصــوى  أولويــة  وذات  ومعلنــة 
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لغــرض تحديــد خصائــص الخريجيــن وفــق مــا يتفــق عليــه مجتمــع الجامعــة، أنجــز المشــروع الحالــي علــى عــدة 
مراحــل، موضحــة فيمــا يلــي:

أوال | تحليل الوضع الراهن وبناء خطة المشروع
بتوجيــه مــن ســعادة وكيــل الجامعــة للشــؤون األكاديميــة، وضعــت عمــادة تطويــر التعليــم الجامعــي خطــة 
عمــل لتطويــر وتحديــد خصائــص الخريجيــن فــي جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل.  وقــد ناقــش مجلــس 
عمــادة تطويــر التعليــم الجامعــي خطــة العمــل بجلســته رقــم )57( بتاريــخ 09/07/1441هـــ، حيــث تضمــن المقترح 
توضيحــًا لماهيــة “خصائــص الخريجيــن” وأهميــة تحديدهــا، وأبــرز التجــارب المحليــة واإلقليميــة والعالميــة ذات 
العالقــة، وتحليــاًل للوضــع الراهــن فــي ضــوء معاييــر المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي )وبخاصــة 
مــا يتعلــق بالمعيــار الثالــث المتضمــن لضــرورة تحديــد المؤسســة لخصائــص عامــة للخريجيــن(، كمــا وقدمــت 

الخطــة إطــارًا عامــًا آلليــة تطويــر وتحديــد خصائــص الخريجيــن فــي الجامعــة.
وافــق مجلــس عمــادة تطويــر التعليــم الجامعــي باإلجمــاع علــى الخطــة المقترحــة لتحديــد خصائــص الخريجيــن 
فــي جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، وقــد صــادق معالــي رئيــس الجامعــة علــى قــرار المجلــس فــي 
الخطــاب رقــم )62031( بتاريــخ 29/07/1441هـــ. الشــكل )3( يوضــح اإلطــار المفاهيمــي لتحديــد خصائــص 

ــم تطبيقهــا. الخريجيــن ومــن ث

ثانيا | تحديد خصائص خريجين مقترحة في ضوء دراسة المصادر ذات العالقة
بغــرض تحديــد خصائــص خريجيــن عامــة ذات عالقــة بســياق جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل، تــم تشــكيل 
فريــق مــن الخبــراء )انظــر ملحــق 3( لدراســة المصــادر الرئيســية، والتــي يمكــن إجمالهــا فــي ســبع مصــادر 
رئيســية، موضحــة فــي الجــدول )1(.  وقــد نتــج عــن هــذه المرحلــة تحديــد مصفوفــة عامــة تضمنــت 23 عنصــرًا 

مقترحــًا كخصائــص للخريجيــن –كمــا فــي الجــدول رقــم )1(.

       مراحل مشروع تحديد خصائص الخريجين في الجامعة
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أولوياتتحليل فرزتدقيقمقارنةمراجعة

خصائص الخريجين في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

ق
طبي

الت

بناء البرامج والمقررات بما يتواءم والخصائص المحددة

تحديد متطلبات التنفيذ ومتطلبات األداء لتحقيق خصائص الخريجين

مساندة الكليات واألقسام لفهم وتحقيق خصائص الخريجين

تقييم متعدد ومراجعة دورية لمدى تحقق الخصائص

شكل )5(:  إطار مفاهيمي لتطوير وتحديد خصائص الخريجين ومن ثم تطبيقها.
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       المصادر الرئيسة لتحديد خصائص الخريجين

بهــدف تحديــد خصائــص للخريجيــن تتفــق مــع احتياجــات أصحــاب المصلحــة، وتتــالءم مــع الواقــع، وتستشــرف 
المســتقبل، قــام فريــق متخصــص فــي عمــادة تطويــر التعليــم الجامعــي )انظــر ملحــق 3( بدراســة عــدد مــن المصــادر 
التــي يمكــن مــن خاللهــا تقديــم قائمــة مقترحــة بخصائــص الخريجيــن ذات األولويــة.  بعــد ذلــك، تــم تحديــد الخصائــص 
المقترحــة ومشــاركتها مــع أصحــاب المصلحــة والذيــن بدورهــم قدمــوا توصيــات مهمــة ســاعدت فــي تحديــد خصائص 
الخريجيــن فــي جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل.  فــي األجــزاء التاليــة نبــذة عامــة عــن المصــادر الرئيســة 
التــي تمــت دراســتها ومراجعتهــا، وهــي: رؤيــة المملكــة 2030، الخطــة االســتراتيجية للجامعــة، المقارنــات المرجعيــة 
المحليــة والعالميــة، مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، خصائــص الخريجيــن وفــق توصيــات المركــز الوطنــي للتقويــم 
واالعتمــاد األكاديمــي، توجهــات وزارة التعليــم، تقاريــر ودراســات ســوق العمــل. يلــي ذلــك، نظــرة عامــة علــى 
توصيــات مجتمــع الجامعــة وأصحــاب المصلحــة )القيــادات األكاديميــة، أعضــاء هيئــة التدريــس، الطــالب، الخريجــون، 

أربــاب العمــل( فــي ضــوء نتائــج االســتبيانات التــي طــورت بمــا يتناســب مــع كل فئــة.

١( رؤية المملكة 2030
ســاهمت دراســة الوثائــق ذات العالقــة برؤيــة المملكــة 2030 فــي تحديــد عــدد مــن أهــم خصائــص الخريجيــن.  ففــي 
ضــوء دراســة وثائــق الرؤيــة وركائزهــا وخططهــا العامــة وسياســاتها )وثيقــة رؤيــة المملكــة 2030، 2016(، والدراســات 
ذات العالقــة )علــى ســبيل المثــال: آل عمــرو )2017( والســاعاتي )1438( والمطــوع )2018(( يوصــى بــأن يعــد 
الخريــج الجامعــي بثالثــة مكونــات رئيســية عامــة وهــي: التخصــص والمكــون المهــاري والمكــون الثقافــي.  وبشــكل 
رئيســي، فقــد ركــزت رؤيــة المملكــة 2030 علــى مجموعــة مــن الخصائــص ذات عالقــة بالمشــروع الحالــي وينبغــي 

علــى الخريجيــن امتالكهــا، وتتمثــل فيمــا يلــي:
1. المهارات والمعارف: كالرياضيات والعلوم ومهارات اللغة واإللمام بالتكنولوجيا.

2. التفكيــر والتعلــم: وتتضمــن مهــارات التفكيــر الناقــد والتفكيــر اإلبداعــي واالبتــكار وحــل المشــكالت واتخــاذ القرارات 
ومهــارات البحــث العلمي.

3. مهــارات حياتيــة واجتماعيــة: وتتضمــن القيــادة والمبــادرة والمثابــرة والعمــل بــروح الفريــق واإللمــام باألمــور الماليــة 
والمهــارات الشــخصية والمســؤولية الشــخصية واالجتماعيــة والمدنيــة واالتصــال التفاعلــي وإدارة المشــاعر وتقييــم 

المخاطر.
4. األخالقيات والقيم: وتتضمن القدوة األخالقية والمسؤولية الفردية والنزاهة وضبط النفس.

وألغــراض المشــروع الحالــي، فقــد خلصــت الدراســة لخصائــص الخريجيــن فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030 إلــى 
عــدد مــن الخصائــص الرئيســة والتــي قــد تنــدرج تحتهــا أو تتضمــن فيهــا خصائــص أخــرى تشــابهها فــي المعنــى 

والمضمــون، وهــي موضحــة فــي جــدول )2(.
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2020 - 2019

تعد مؤسسات التعليم 
 العالي الخريجين

في ثالث مكونات رئيسية 
تتواءم مع رؤية المملكة 

2030

المعرفة واالطالع الواسع في مجال التخصصمكّون تخصصي
ممارسة المعرفة والمهارات الميدانية

والكتابــي مكّون مهاري )اللفظــي  الفعــال  التواصــل  مهــارات 
) جــي لو لتكنو ا و

مهارات التحليل، وحل المشكالت
مهارات التفكير الناقد

االلتزام بأخالقيات العمل
المهارات الشخصية 

مهارات العمل الجماعي والقيادي
اإلبداع واالبتكار 

مهارات البحث العلمي
اتخاذ القرارات
ريادة األعمال

المهارات العددية
المبادرة مكّون ثقافي

االلتزام بالهوية والقيم اإلسالمية
تحمل المسئولية والمحاسبية 

جدول )2(: خصائص الخريجين الرئيسة في ضوء توصيات الدراسات المتعلقة برؤية المملكة 2030

جدول )3(: مصفوفة خصائص الخريجين المقترحة وفقًا للخطة االستراتيجية للجامعة.
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٢( الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
تعــد الخطــة االســتراتيجية للجامعــة مــن المصــادر المهمــة والرئيســة لتحديــد خصائــص الخريجيــن؛ حيــث تمثــل خارطــة 
الطريــق ألصحــاب المصلحــة لتنفيــذ مشــاريع الجامعــة وبرامجهــا وأنشــطتها، ويتأثــر بهــا مدخــالت وعمليــات ومخرجــات 
النظــام التعليمــي فــي الجامعــة، وصــواًل إلــى تحقيــق رؤيتهــا ورســالتها.  تتبنــى الجامعــة الرؤيــة التاليــة: “جامعــة 
رائــدة تســعى إلــى التميــز محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا”.  وأمــا رســالتها فهــي: “تقديــم خدمــات معرفيــة وبحثيــة ومهنيــة 
إبداعيــة بشــراكة مجتمعيــة فاعلــة”.  باإلضافــة إلــى أن الخطــة االســتراتيجية قــد تضمنــت قيــم الجامعــة، وأهدافهــا 
االســتراتيجية، وتطلعاتهــا المســتقبلية، وأهــم البرامــج التنفيذيــة والمشــاريع التطويريــة والمبــادرات، مثــل: تقديــم 
خدمــات معرفيــة وتعليميــة عاليــة الجــودة، تطويــر منظومــة البحــث العلمــي واالبتــكار، تعزيــز المســؤولية والشــراكة 

المجتمعيــة، ترســيخ قيــم الجامعــة وتنميــة قــدرات منســوبيها.
ممــا شــجع علــى تحديــد خصائــص الخريجيــن مــن خــالل الخطــة االســتراتيجية للجامعــة هــو اهتمامهــا بالمكــّون 
البشــري، حيــث يشــكل الخريــج أحــد أهــم المكونــات البشــرية.  باإلضافــة إلــى ذلــك، اعتمــد تطويــر وبنــاء الخطــة علــى 
مصــادر موثوقــة تتــواءم مــع أهــداف المشــروع الحالــي.  مــن هــذه المصــادر: خطــة التطويــر الشــامل للجامعــة التــي 
أعــدت عــام 2014م، وتحديــث ميدانــي لخصائــص الوضــع الراهــن للجامعــة فــي كافــة مكوناتهــا الماديــة والبشــرية 
واالعتباريــة، وعلــى التوجهــات الوطنيــة الحديثــة المتمثلــة فــي: رؤيــة المملكــة 2030 وبرامجهــا مثــل برنامــج التحــول 
الوطنــي، والخطــة الخمســية التاســعة، وخطــة التعليــم العالــي آفــاق، واســتراتيجية المعرفــة، واســتراتيجية الصناعــة، 
وخطــة العلــوم والتقنيــة واالبتــكار، ومعاييــر ضمــان الجــودة للمركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي، وعلــى 

أهــم التوجهــات والممارســات العالميــة فــي التعليــم العالــي. 
بعــد دراســة مســتفيضة لرؤيــة الجامعــة ورســالتها وخطتهــا االســتراتيجية 2018–2025، نجــد أن هنــاك عــددًا مــن أهــم 
الخصائــص والتــي تشــجع أن يتمتــع بهــا خريــج الجامعــة بغــض النظــر عــن المســار أو الكليــة أو البرنامــج األكاديمــي.  

الجــدول )3( يوضــح أهــم الخصائــص فــي ضــوء مــا تقترحــه خطــة الجامعــة االســتراتيجية 2018–2025.

٣( المقارنات المرجعية والممارسات المحلية والعالمية
يعــد أســلوب المقارنــة المرجعيــة أحــد أهــم األســاليب الفعالــة التــي تمكــن مؤسســات التعليــم العالــي مــن تحســين 
أدائهــا؛ وذلــك مــن خــالل االطــالع علــى ممارســات المؤسســات المشــابهة، وتقييــم واقعهــا.  ويمكــن تعريــف هــذا 
اإلجــراء بأنــه مقارنــة أداء المنظمــة أو المؤسســة مــع المنظمــات المثلــى التــي تنشــط فــي ذات االختصــاص، أو مــع 
غيــر ذات االختصــاص، بالنظــر إلــى وظائفهــا وأخــذ أحســن مــا لديهــا وتطويــره مســتقباًل )زرزار وكريمــة، 2014(.  وفــي 
ســياق التعليــم العالــي -تحديــدًا- هــي عمليــة جمــع بيانــات ومعلومــات علــى أســس علميــة وأخالقيــة، والتعــرف علــى 
التجــارب الناجحــة، لتوفيــر بدائــل متعــددة تدعــم صناعــة القــرار الجامعــي، وتســهم فــي تطــور الواقــع المؤسســي 

للجامعــة نحــو األفضــل )حســن، 2016(.
ومــن هــذا المنطلــق، ولتحقيــق أهــداف المشــروع الحالــي، أجــرت العمــادة عــددًا مــن المقارنــات المرجعيــة بغــرض 
التعــرف علــى أفضــل الممارســات ذات العالقــة بخصائــص الخريجيــن.  فقــد تمــت مراجعــة الممارســات ذات العالقــة 
فــي عشــرين جامعــة محليــة وعالميــة، منهــا عشــر جامعــات عربيــة )محليــة وإقليميــة(، وعشــر جامعــات أخــرى عالميــة، 
مــع مالحظــة أن كثيــر مــن الجامعــات محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا والمتقدمــة ضمــن تصنيــف QS ال يوجــد لديهــا خصائــص 
معلنــة لخريجيهــا علــى مواقعهــا اإللكترونيــة الرســمية.   بالرغــم مــن ذلــك، فــإن االطــالع علــى الممارســات المتوفــرة 
فــي الجامعــات التــي شــملتها المقارنــة كانــت كافيــة لتقديــم تصــور واضــح عــن توجهــات الجامعــات المحليــة والعالمية 

نحــو خصائــص الخريجيــن. 
فــي الشــكل )6( مقارنــة لخصائــص الخريجيــن فــي الجامعــات العربيــة واألجنبيــة، ويتضــح التبايــن النســبي فــي 
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االهتمــام بخصائــص معينــة بحســب هويــة الجامعــات.  ويمكــن االطــالع علــى ملحــق التقريــر الحالــي، حيــث يوضــح 
الملحــق )4( ملخــص لخصائــص الخريجيــن فــي إحــدى وعشــرين جامعــة، مــع بيــان عدد التكرارات لــكل خصيصة.  ويتضح 
مــن المالحــق )5( و )6( خصائــص الخريجيــن فــي الجامعــات العربيــة واألجنبيــة، كل علــى حــده لبيــان االهتمامــات 

والتقاطعــات المشــتركة. 

شكل )6(: مقارنة خصائص الخريجين في إحدى وعشرين جامعة عربية وأجنبية

 لاعفلا لصاوتلا تاراهم

 تالكشملا لحو ليلحتلا تاراهم

 ةدايقلاو يعامجلا لمعلا تاراهم

 يتاذلا ملعتلا

 ةسرامملا

 … ةيئاصحإلا بيلاسألا مادختسا

 فيكتلاو ةنورملا

 ةيلالقتسالا

 لمأتم ملعتم

 عمتجملا ةمدخ

 راكتبالاو عادبإلا

 … يف ةيقالخألا ئدابملاب مازتلالا

 دقانلا ريكفتلا تاراهم

 … يف عساولا عالطإلاو ةفرعملا

 ةيبنجأ ج ةيبرع ج
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٤( مهارات القرن الحادي والعشرين
مــن المهــم أن تنســجم وتتكامــل خصائــص الخريجيــن -فــي أي مؤسســة أكاديميــة- مــع احتياجــات الحاضــر وتؤهلهــم 
للمســتقبل.  ومــن هــذا المنطلــق، وألهميــة تنميــة مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين أجريــت العديــد مــن الدراســات 
واألبحــاث بهــدف تحديــد الخصائــص التــي يجــب أن تتوافــر فــي الخريجيــن مــن جهــة وإلحــداث التكامــل بيــن تلــك 
الخصائــص ومهــارات القــرن الحــادي والعشــرين مــن جهــة أخــرى.  وهــذا لــم يتوقــف علــى االهتمــام بهــذه المهــارات 

وتحديدهــا بــل تعــدى ذلــك إلــى تحليلهــا والوقــوف علــى مــدى أهميــة تمكيــن الطــالب مــن هــذه المهــارات.
ألغــراض المشــروع الحالــي، تمــت مراجعــة األدب النظــري والدراســات ذات العالقــة بهــدف تحديــد الخصائــص 
المرتبطــة بمهــارات القــرن الحــادي والعشــرين وتتــالءم مــع ماهيــة خصائــص الخريجيــن.  لــذا، خلصــت هــذه المراجعــة 
إلــى تحديــد مجموعــة مــن المهــارات التــي يحتاجهــا الطــالب فــي بيئــات العمــل ليكونــوا أعضــاء فاعليــن ومنتجيــن 
ومبدعيــن؛ بمــا يســتجيب للمتطلبــات التنمويــة واالقتصاديــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين.  الجــدول )4( يوضــح 
الخصائــص المقترحــة، مــع مالحظــة أن هــذه القائمــة تضمنــت اختصــارًا ودمجــًا لعــدد مــن الخصائــص وذلــك لتشــابهها 
فــي المعنــى والهــدف، فعلــى ســبيل المثــال: التواصــل باللغــة األم واللغــات األجنبيــة والتواصــل التقنــي قــد 

أدرجــت ضمــن خاصيــة مهــارات التواصــل الفعــال )اللفظــي والكتابــي والتكنولوجــي(.

خصائص الخريجين المقترحة والمرتبطة بمهارات القرن الحادي والعشرين

المعرفة واالطالع الواسع في مجال التخصص
مهارات التواصل )الفعال اللفظي والكتابي والتكنولوجي(

مهارات التحليل والتفكير الناقد وحل المشكالت 
االلتزام بأخالقيات العمل

المهارات الشخصية 
المسؤولية المجتمعية

المرونة والتكيف
مهارات العمل الجماعي والقيادي

اإلبداع واالبتكار 
مهارات البحث العلمي

التعلم الذاتي والتعلم المستمر 
المبادرة 

الذكاء العاطفي )االنفعالي(
تحمل المسؤولية والمحاسبية 

ريادة األعمال
ممارسة المعرفة والمهارات الميدانية

اتخاذ القرارات
اإليجابية

جدول )4(: أهم خصائص الخريجين المرتبطة بمهارات القرن الحادي والعشرين.
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٥( خصائص الخريجين وفق توصيات المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي
اهتــم المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي بمخرجــات التعلــم والتــي تســهم فــي تحقيــق خصائــص 
الخريجيــن، وقــد صــدر عــن المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي 22 نموذجــًا مطــورًا باللغتيــن العربيــة 
واإلنجليزيــة حــول مــا يخــص عمليــة تحســين مخرجــات التعلــم، وصــواًل إلــى االعتمــاد البرامجــي والمؤسســي.  وقــد 
أوصــى المركــز بضــرورة المواءمــة بيــن مخرجــات التعلــم وخصائــص الخريجيــن وبخاصــة مــا ورد فــي المعيــار الثالــث 

“التعليــم والتعلــم”، وفقــًا لمــا يلــي )جــدول 5(.

ــم( لبرامــج البكالوريــوس والدراســات  ــم التعل ــث )التعلي ــار الثال ــز فــي توصيــف مؤشــرات أداء المعي كمــا أشــار المرك
العليــا واألداء المؤسســي إلــى أن أحــد مؤشــرات تحقــق المخرجــات هــي النســبة المئويــة للخريجين الذيــن توظفوا أو 
التحقــوا ببرامــج الدراســات العليــا، كمــا ونــص فــي مؤشــرات أداء المعيــار الرابــع )الطــالب( إلــى ضــرورة إشــراك جهــات 
التوظيــف فــي تقويــم كفــاءة خريجــي المؤسســة فــي مســح ســنوي )نمــاذج المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد 
األكاديمي/مؤشــرات األداء الرئيســة لبرامــج البكالوريــوس والدراســات العليــا واألداء المؤسســي(. وقــد حــدد المركــز 

الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي مخرجــات التعلــم فــي خمــس مجــاالت هــي:

جدول )5(: خصائص الخريجين ضمن معايير المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي - االعتماد البرامجي

نص المعياررقم المعيار
يحــدد البرنامــج خصائــص خريجيــه ومخرجــات التعلــم المســتهدفة بمــا يتســق مــع رســالته و ٣-١-١

ــم اعتمادهــا وإعالنهــا   ــى المســتوى المؤسســي ، ويت ــن عل ــواءم مــع  خصائــص الخريجي يت
ــا . وتراجــع دوري

٣-١-٢
تتوافــق خصائــص الخريجيــن، ومخرجــات التعلــم مــع متطلبــات اإلطــار الســعودي للمؤهــالت 

ومــع المعاييــر االكاديميــة والمهنيــة ومتطلبــات ســوق العمــل  

٣-١-٣
يحدد البرنامج مخرجات التعلم للمسارات المختلفة )إن وجدت( 

٣-١-٤
التعلــم  ومخرجــات  الخريجيــن  خصائــص  لقيــاس  مناســبة  وأدوات  آليــات  البرنامــج  يطبــق 
والتحقــق مــن اســتيفائها وفــق مســتويات أداء وخطــط تقييــم محــددة . )خصائــص الخريجيــن/

معاييــر اعتمــاد البرامــج(

 المهارات النفسية
والحركية

 مهارات االتصال
 وتقنية المعلومات،
والمهارات العددية

 المهارات
اإلدراكية

 مهارات التعامل المعرفة
 مع اآلخرين وتحمل

 .المسؤولية
)NCAAA, 2010)

01020305 04
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بينمــا تضمنــت النســخة المطــورة )2018( ثالثــة نواتــج أساســية هــي: المعــارف والمهــارات والكفــاءات، وينــدرج تحــت 
كل مجــال مجموعــة مــن النواتج/المخرجــات الفرعيــة، ويمكــن المواءمــة بينهــا كمــا فــي الشــكل )7( أدنــاه.

٦( تقارير ودراسات سوق العمل
تناولــت الكثيــر مــن التقاريــر والدراســات موضــوع المواءمــة بيــن مخرجــات التعلــم وســوق العمــل، وبخاصــة تلــك 
التقاريــر التــي قــام عليهــا صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية )هــدف( أو منتــدى مســك العالمــي أو مركــز الملــك 
فيصــل للبحــوث والدراســات اإلســالمية )انظــر قائمــة المراجــع(.  وقدمــت العديــد مــن التقاريــر توصياتهــا ومقترحاتهــا 
حــول احتياجــات التنميــة فــي المملكــة، والتخصصــات التــي يحتاجهــا ســوق العمــل وتلــك التــي ال يحتاجهــا.  لذلــك، 
وألغــراض المشــروع الحالــي، فقــد جــرى االطــالع علــى العديــد مــن التقاريــر ذات العالقــة بالمهــارات المســتقبلية 

فــي ســوق العمــل الســعودي.  
أكــد تقريــر بعنــوان “مســتقبل العمــل والتعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي ضــوء السياســات المطروحــة 
ــل:  ــة للمســتقبل، مث ــن بمهــارات ضروري ــد المواطني ــة تزوي للنقــاش فــي مجموعــة العشــرين” )2019( علــى أهمي
المهــارات التقنيــة والرقميــة، مهــارات اإلبــداع والــذكاء العاطفــي.  كمــا ركــز تقريــر دراســة مالئمــة خريجــي مؤسســات 
ــة الســعودية علــى حاجــة الســوق إلــى عــدد مــن  ــات ســوق العمــل فــي المملكــة العربي ــم والتدريــب لمتطلب التعلي

شكل )7(: مواءمة مخرجات التعلم في إصدارات المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.

المعرفة

 مهارات التعامل مع اآلخرين
وتحمل المسؤولية

المهارات اإلدراكية

 مهارات االتصال، وتقنية
المعلومات، والمهارات العددية

المهارات النفسية والحركية

المعارف

المهارات

المعارف

القيم

المهارات

الكفاءات:
- االستقاللية وتحمل المسؤولية

- الممارسة
- مهارات التعامل مع اآلخرين
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المهــارات، أبرزهــا: مهــارات الحاســب اآللــي، واللغــة اإلنجليزيــة، والعمــل الميدانــي.  ووفــق تقريــر لثومســون حــول 
رؤيــة الشــباب الســعودي لمهارتهــم المســتقبلية فــي الوظيفــة، فيمكــن القــول أن الخريجيــن بحاجــة الكتســاب 
مهــارات ريــادة األعمــال والتحــدي، وتحمــل المســؤولية.  وفــي دراســة حــول فجــوة المهــارات للمرشــحين للعمــل مــن 
الشــباب الســعودي بواســطة City & Guilds Group )2017(، أكــدت الدراســة علــى وجــود “فجــوة مهاريــة” فــي 
خمــس مهــارات رئيســية، هــي: أخالقيــات العمــل، المهــارات الشــخصية، المهــارات التنظيميــة، المهــارات التقنيــة، 
والقيــادة.  وبشــكل عــام، فقــد أوصــت نتائــج دراســات البحــث علــى أن ســوق العمــل الســعودي يحتــاج إلــى قــوى 
عاملــة وطنيــة فــي التخصصــات العلميــة والتطبيقيــة المختلفــة، ويتطلــب توفــر المهــارات التخصصيــة باإلضافــة إلــى 
المهــارات األساســية الشــخصية المناســبة، مثــل: المهــارات القياديــة، ومهــارات االتصــال والقــدرة علــى اســتخدام 
وســائل التقنيــة الحديثــة، ومهــارات اســتخدام اللغــة اإلنجليزيــة، باإلضافــة إلــى القــدرة علــى االنخــراط فــي التدريــب 

المســتمر.

٧( خصائص الخريجين وفق وزارة التعليم
عكفــت وزارة التعليــم علــى العمــل علــى خصائــص خريــج كليــات التربيــة تحديــدًا، وهــي تتشــابه كثيــرًا مــع الخصائــص 
المســتخلصة مــن المصــادر األخــرى. ونشــرت فــي أوائــل العــام 2020 الخصائــص العامــة للخريجيــن، وأبرزهــا مــا يظهــر 

فــي جــدول )6(.
وذكــرت الوثيقــة أن تحقيــــق الخصائــــص الســابق ذكرهــا يتطلــــب ممارســات فعالــة عنــد قبــول الطلبــة، كمــــا يتوجــب 

العنايــــة بمحتــوى البرامــــج وجــودة عملياتهــــا، وبالتالــي ضمــان جــودة المخرجــات.

الخصائصم

المقــــدرة المعرفيــــة العاليــــة: امتــــالك مهــــارات مرتفعــة فــي الجوانــــب األساسية اللفظيــة 1.
ــة والتحليلية. والكميــ

التمكــــن فــــي التخصــــص: إجــــادة التخصــــص الــــذي يقــــوم بتدريســــه بمــــا يكســــبه مرونــــة ٢.
فــــي الفهــــم المعرفــــي وييســــر لــــه اختيــار اســتراتيجيات التدريــس األكثــر مناســبة للمحتــوى 

المعرفــي .
اإليجابية: التفكيــر البنــاء، والتفــاؤل وإحســان الظــن، والتركيز على العمــل و اإلنجاز.٣.
المســؤولية: استشــعار عظــم رســالة المعلــم، وااللتزام برفــع مســتوى تعلــم المتعلميــن، ٤.

وتطويــر قدراتهــم.
االلتــزام باألخالقيــات المهنيــة: فــي التعامــل مــع المتعلميــن و الزمــالء المعلميــن و اإلدارة ٥.

التعليميــة.
توظيــف المهــارات البحثيــة: التــي تمكــن المعلــم مــن األخــذ بطــرق االســتقصاء الصادقــة ٦.

لمعالجــة المشــكالت المهنيــة
التعاون: المشاركة الفاعلة ضمن فرق العمل المهنية.٧.
التأمــــل: المقــــدرة علــــى مراجعــة ممارســــاته المهنيــة والعمــل علــى تطويرهــــا باالســتفادة 8.

مــــن ذوي الخبــــرة مــــن الزمـــالء والمشــــرفين 

جدول )6(: الخصائص العامة لخريجي كليات التربية بحسب وزارة التعليم 2020
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وذكــرت الوثيقــة أن تحقيــــق الخصائــــص الســابق ذكرهــا يتطلــــب ممارســات فعالــة عنــد قبــول الطلبــة، كمــــا يتوجــب 
العنايــــة بمحتــوى البرامــــج وجــودة عملياتهــــا، وبالتالــي ضمــان جــودة المخرجــات.

ثالثًا | مشاركة أصحاب المصلحة في تحديد خصائص الخريجين
عملــت عمــادة تطويــر التعليــم الجامعــي بإشــراف مــن وكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة مــع الكليــات والعمــادات 
المســاندة واإلدارات ذات العالقــة )ملحــق 7( لضمــان معرفــة أصحــاب المصلحــة بالمشــروع الحالــي وإتاحــة الفرصــة 
لمشــاركتهم.  شــاركت جميــع الكليــات، وجميــع األقســام األكاديميــة ممثلــة فــي رؤســائها، وعمــادة الســنة التحضيريــة 
والدراســات المســاندة، وعمــادة القبــول والتســجيل، وعمــادة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، وعمــادة شــؤون 
ــة، واإلدارة العامــة للعالقــات العامــة واإلعــالم، وإدارة  ــة المهني ــن والتنمي ــز الخريجي ــك، شــارك مرك الطــالب.  وكذل

هويــة الجامعــة.
بمســاندة جميــع هــذه الجهــات، تــم تنفيــذ حمــالت إثرائيــة وتوعويــة عــن المشــروع ثــم حمــالت دعــوة للمشــاركة 
فــي المشــروع عبــر البريــد اإللكترونــي الجامعــي، الموقــع اإللكترونــي للجامعــة، وســائل التواصــل االجتماعــي، 
بوابــة الخدمــات اإللكترونيــة للجامعــة، بوابــة خدمــات نظــام معلومــات الطــالب، التواصــل الداخلــي فــي الكليــات، 
التواصــل مــع جميــع رؤســاء األقســام األكاديميــة، التواصــل مــع أربــاب العمــل ممــن حددتهــم الكليــات، والتواصــل 

مــع الخريجيــن.
طــّورت العمــادة عــدة اســتبانات إلكترونيــة كأدوات لجمــع البيانــات مــن أصحــاب المصلحــة )القيــادات األكاديمية، أعضاء 
هيئــة التدريــس، الطــالب، الخريجــون، أصحــاب العمــل( حــول خصائــص الخريجيــن المقترحــة مــن وجهــة نظرهــم وبنــاء 
علــى تجاربهــم وخبراتهــم )مرفــق نمــوذج االســتبانات فــي ملحــق 2(.  تضمنــت االســتبانات -بشــكل رئيــس- قائمــة 
مقترحــة مــن ثالثــة وعشــرين خصيصــة للخريجيــن هــي خالصــة مــا تضمنتــه المصــادر الرئيســة، حيــث حــدد المشــاركون 
ــم  ــراح أي خصائــص ل ــت االســتبيانات أســئلة مفتوحــة القت ــة كل خصيصــة.  كمــا تضمن درجــة مالءمــة ودرجــة أهمي
ــرد فــي القائمــة. دعــت العمــادة مجتمــع الجامعــة للمشــاركة مــن خــالل الوســائل المذكــورة آنفــًا.  بعــد ذلــك، تــم  ت
عقــد ثــالث لقــاءات مباشــرة مــع أربــاب العمــل )انظــر ملحــق 8(، ولقــاء مــع رؤســاء األقســام األكاديميــة )ملحــق 9( 

الســتعراض نتائــج تحليــل االســتبيانات ومناقشــتها.

رابعًا | تحديد خصائص الخريجين
ــة  ــات وكتاب ــل البيان ــراء فــي العمــادة بتحلي ــات علــى مــدى شــهر، قــام فريــق مــن الخب بعــد االنتهــاء مــن جمــع البيان
النتائــج. تضمنــت هــذه المرحلــة العديــد مــن اجتماعــات العمــل مــع المتخصصيــن فــي التعليــم والتعلــم فــي التعليــم 
العالــي.  بشــكل عــام، تــم تحديــد القائمــة النهائيــة لخصائــص الخريجيــن بنــاء علــى توصيــات أصحــاب المصلحــة، وفــق 
مــا يلــي: %60 درجــة األهميــة للخصائــص المقترحــة و %40 درجــة المالئمــة لســياق الجامعة، مع حســاب وزن نســبي 
لتوصيــات أصحــاب المصلحــة، وفــق التالــي: %40 لمطــوري البرامــج األكاديميــة والقيــادات األكاديميــة ورؤســاء 
ــات  ــة التدريــس، و %25 لتوصيــات الطــالب الحالييــن. وتمــت االســتفادة مــن توصي األقســام، %35 ألعضــاء هيئ
الخريجيــن، وتوصيــات أصحــاب العمــل كمحكــم لنتائــج تحليــل توصيــات أصحــاب المصلحــة المذكوريــن.  حــددت هــذه 
النتائــج القائمــة النهائيــة ألهــم خصائــص الخريجيــن والمتفــق عليهــا مــن قبــل مجتمــع الجامعــة وأصحــاب المصلحــة 

لتصبــح -بعــد موافقــة مجلــس الجامعــة- هــي خصائــص الخريجيــن فــي جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل.
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شكل )8(: جزء من استبانة أصحاب المصلحة لتحديد مالءمة وأهمية خصائص الخريجين المقترحة
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أ. مشاركة مجتمع الجامعة
شــارك فــي المشــروع الحالــي خمــس فئــات يمثلــون 
مجتمع الجامعة وأصحاب المصلحة، وهم: القيادات 
األكاديميــة )وتتضمــن: القيــادات األكاديميــة ورؤســاء 
األقســام األكاديميــة ومطــورو البرامــج األكاديميــة(، 
أعضــاء هيئــة التدريــس، الطــالب، الخريجــون، وأربــاب 

العمل.

١( القيادات األكاديمية
ــادات األكاديميــة فــي المشــروع الحالــي  تعــرف القي
بأنهــم مــن يتولــون وظائــف قياديــة فــي الجامعــة 
بمــا فيهــم العمــداء ووكالئهــم ورؤســاء األقســام 
األكاديميــة.  وجهــت  البرامــج  األكاديميــة ومطــورو 
اســتبانة  إلكمــال  الكليــات  لجميــع  رســمية  دعــوة 
إلكترونيــة مخصصــة للقيادات حــول خصائص خريجي 
رســمية  دعــوة  توجيــه  الحقــًا،  تــم  كمــا  الجامعــة.  
لجميــع رؤســاء األقســام األكاديميــة للمشــاركة فــي 
لقــاءات مباشــرة حــول نتائــج خصائــص الخريجيــن.  بلغ 
عــدد المشــاركين فــي إكمــال االســتبانة )34( قائــدًا 
أكاديميــًا، وعــدد المشــاركين فــي اللقــاءات المباشــرة 

)57( قائــدًا أكاديميــًا.
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٢( أعضاء هيئة التدريس
أعضــاء هيئــة التدريــس هــم مــن يحملــون أحــد الرتــب العلميــة التاليــة: أســتاذ، أســتاذ مشــارك، أســتاذ مســاعد، 
ــة تدريــس االســتبانة المطــورة خصيصــًا لهــم، وفــق الموضــح فــي  ــد.  وقــد أكمــل )697( عضــو هيئ محاضــر، معي

الشــكل )9(.
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٣( الطالب
أكمــل )1109( طالــب وطالبــة مــن جميــع كليــات الجامعــة اســتبانة حــول خصائــص الخريجيــن طــورت خصيصــًا لهــذه 

ــة الطــالب. ــة عــن فئ ــة.   الشــكل )10( يوضــح معلومــات إضافي الفئ

٤( الخريجون
ســاهم مركــز الخريجيــن والتنميــة المهنيــة فــي إرســال اســتبانة مخصصــة للخريجيــن، وشــارك )124( خريــج فــي 
إكمالهــا.  هــذه التوصيــات اســتخدمت كمحكــم ثانــوي لنتائــج تحليــل توصيــات أصحــاب المصلحــة.  الشــكل )11( يوضــح 

معلومــات عامــة عــن الخريجيــن المشــاركين فــي المشــروع.

٥( أرباب العمل
كونــت عمــادة تطويــر التعليــم الجامعــي قاعــدة بيانــات حــول أربــاب العمــل المحتمــل مشــاركتهم فــي المشــروع 
الحالــي، وذلــك بالتواصــل مــع الكليــات مباشــرة وجمــع البيانــات المتوفــرة حــول أربــاب العمــل األكثــر معرفــة ودرايــة 
ــاب العمــل فــي لقــاءات مباشــرة حــول خصائــص خريجــي الجامعــة  ــة وبرامجهــا.  شــارك )57( مــن أرب بطبيعــة الكلي
يمثلــون )32( جهــة مــن مختلــف القطاعــات التعليميــة والصحيــة والهندســية وغيرهــا، واســتخدمت توصياتهــم كمحكــم 
ثانــوي لنتائــج تحليــل توصيــات أصحــاب المصلحــة.  ويكمــن االطــالع علــى الملحــق )8( للمزيــد مــن المعلومــات حــول 

أرباب العمل المشــاركين ضمن المشــروع الحالي. 
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   ب. تحليل البيانات 
بعــد تطويــر األدوات وجمــع البيانــات وتيســير شــمول مجتمــع الجامعــة حســب مــا تــم توضيحــه ســابقًا، أجــرت عمــادة 

تطويــر التعليــم الجامعــي تحليــاًل للبيانــات وفقــًا لمــا يلــي:

بيانــات االســتبانات لتحديــد أهــم خصائــص الخريجيــن، وشــملت الفئــات: القيــادات األكاديميــة، أعضــاء هيئــة 	 
)1840 اإلجمالــي  )وعددهــم  والطــالب  التدريــس، 

توصيــات االســتبانات واللقــاءات المباشــرة لتحكيــم أهــم خصائــص الخريجيــن، وشــملت الفئــات: الخريجــون، وأربــاب 	 
العمــل، ورؤســاء األقســام األكاديميــة )وعددهــم اإلجمالــي 238(

ــة  ــر عــن األهمي ــة والمالءمــة.  ويعب ــن: األهمي ــن وفــق بعدي ــم مجتمــع الجامعــة لخصائــص الخريجي ــد تقيي ــم تحدي ت
بدرجــة أولويــة امتــالك خصيصــة مــا للخريجيــن فــي التعليــم العالــي بشــكل عــام.  وأمــا المالءمــة فهــي أولويــة 
امتــالك خصيصــة مــا للخريجيــن فــي جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل تحديــدًا.  وأمــا الدرجــة النســبية لــكل بعــد 

ــة، و%40 للمالءمــة. ــن، فهــي: %60 لألهمي ــات المتخصصي ــراء وتوصي ــق الخب ــه فري وفــق مــا أتفــق علي

   ج. النتائج وخصائص الخريجين النهائية
عنــد تطبيــق تحليــل البيانــات وفــق الموضــح ســابقًا، ظهــر أن متوســط تقييــم مجتمــع الجامعــة المعيــاري لـــ)23( 
ــة مــن التوافــق ضمــن مجتمــع  خصيصــة مــن خصائــص الخريجيــن مجتمعــة هــو %87، وهــو يشــير إلــى درجــة عالي
الجامعــة علــى أغلــب الخصائــص التــي تضمنهــا المشــروع الحالــي فــي ضــوء الدراســة للمصــادر ذات العالقــة، والتــي 
ــا بالخصائــص الفرعيــة.  انظــر الشــكل )12( ألهــم الخصائــص الفرعيــة، وهــي تشــمل 23 خصيصــة. يعبــر عنهــا هن
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وألغــراض المشــروع الحالــي، فقــد قــام عــدد مــن الخبــراء فــي عمــادة تطويــر التعليــم الجامعــي بمعالجــة الخصائــص 
ــرى تشــابهها فــي  ــدرج تحتهــا أو تتضمــن فيهــا خصائــص أخ ــي تن ــدد مــن الخصائــص الرئيســة والت ــى ع ــة إل الفرعي
المعنــى والمضمــون.  حيــث نتجــت ثمــان خصائــص هــي خصائــص الخريجيــن الرئيســية للمشــروع الحالــي، موضحــة 
فــي الشــكل )13( بحســب أهميتهــا ومالءمتهــا وفــق تقييــم مجتمــع الجامعــة.  وقــد أكــدت نتائــج تحليــل توصيــات 
أصحــاب المصلحــة: الخريجيــن، وأربــاب العمــل، ورؤســاء األقســام األكاديميــة علــى أهميــة ومالءمــة هــذه الخصائــص.
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 خريج جامعة اإلمام
عبدالرحمن بن فيصل

 ملتزم بالقيم
 واألخالق

والمسؤولية

 التعلم الذاتي
والتعلم المستمر

 ممارسة المعرفة
والمهارات الميدانية

 تحليل وحل
المشكالت

التفكير الناقد

اتخاذ القرار

 المهارات الرقمية
وتقنية المعلومات

المهارات العددية

شخصيته فاعلة

 يطبق المعرفة
ومتعلم مدى الحياة

 قادر على حل
 المشكالت وإتخاذ

القرار

 قادر على إستخدام
تقنية المعلومات

 المعرفة واإلطالع
 الواسع في مجال

التخصص أخالقيات العمل

 الهوية والقيم
اإلسالمية

المسؤولية 
المجتمعية )المواطنة 

وخدمة المجتمع(

تحمل المسؤولية 
والمحاسبية

العمل الجماعي 
والقيادي

المهارات الشخصية

المبادرة

التواصل الفعال 
)اللفظي والكتابي 
وبإستخدام التقنية(

الجامعــة أن أهــم خصائــص  عليــه، فقــد قــرر مجتمــع 
الخريجيــن فــي جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، 

هــي:

االلتزام بالقيم واألخالق والمسؤولية	 

وتتضمــن: االلتــزام بأخالقيــات العمــل، االلتــزام بالهوية 
والقيــم اإلســالمية، المســؤولية المجتمعيــة )المواطنــة 

وخدمــة المجتمــع(، تحمل المســؤولية والمحاســبية.

تطبيق المعرفة والتعلم مدى الحياة	 

مجــال  فــي  الواســع  واالطــالع  المعرفــة  وتتضمــن: 
التخصــص، التعلــم الذاتي والتعلم المســتمر، ممارســة 

المعرفــة والمهــارات الميدانيــة.

مهارات الشخصية الفاعلة	 
وتتضمــن: مهــارات التواصــل الفعــال )اللفظي والكتابي 
الجماعــي  العمــل  مهــارات  التقنيــة(،  وباســتخدام 

المبــادرة. الشــخصية،  المهــارات  والقيــادي، 

القدرة على حل المشكالت واتخاذ القرارات	 

وتتضمــن: مهــارات التحليــل وحــل المشــكالت، مهــارات 
التفكيــر الناقــد، اتخــاذ القــرار.

القدرة على استخدام تقنية المعلومات	 

المعلومــات،  وتقنيــة  الرقميــة  المهــارات  وتتضمــن: 
العدديــة. المهــارات 
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   د. اعتماد مجلس الجامعة لخصائص الخريجين
ناقــش مجلــس الجامعــة فــي جلســته رقــم )87( بتاريــخ 12/06/1442هـــ نتائــج مشــروع تطويــر وتحديــد خصائــص 
الخريجيــن فــي جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل.  وقــد أقــر المجلــس الموقــر هــذه الخصائــص واعتمــد تطبيقهــا 

فــي البرامــج األكاديميــة.

   هـ. إجراءات وأعمال ما بعد اعتماد خصائص الخريجين
بعد اعتماد خصائص الخريجين في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، سيجري العمل على المهام التالية:

 	 -  )Institutional Learning Outcomes( تطويــر واعتمــاد مخرجــات تعلــم علــى مســتوى المؤسســة لــكل خصيصــة
انظــر ملحــق )10( و ملحــق )11( كأمثلــة.

أنشطة إثرائية وتوعوية وأدلة حول خصائص الخريجين ومخرجات التعلم على مستوى المؤسسة.	 

دراسة التوافق والمواءمة الحالية لخصائص الخريجين مع البرامج األكاديمية في كليات الجامعة.	 

تحديد الدعم الالزم لمواءمة خصائص الخريجين مع البرامج األكاديمية في الكليات.	 

تضميــن خصائــص الخريجيــن ومخرجــات التعلــم علــى مســتوى المؤسســة فــي متطلبــات مراجعــة الخطط الدراســية 	 
والبرامــج األكاديمية.

مراجعة البرامج األكاديمية ضمن مراحل تتناسب مع احتياجات كل كلية.	 

قياس وتقييم األداء األكاديمي فيما يتعلق بمدى تطور وتحقق خصائص الخريجين في البرامج األكاديمية.	 
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NCAAA الوضع الراهنالمعيار الثالث
للخريجيــن، ٣-٢-١ عامــة  خصائــص  المؤسســة  تحــدد 

مــع  تتــواءم  التعلــم،  مخرجــات  منهــا  تشــتق 
ومتطلبــات  التعليميــة،  وتوجهاتهــا  رســالتها 
معتمــدة  وتكــون  العمــل،  وســوق  التنميــة 

. ومعلنــة

ال تتوفــر خصائــص عامــة معلنــة للخريجيــن، غيــر أن 
المؤسســة تعمــل علــى تحقيــق مخرجــات تعلــم تتــواءم 

مــع رســالتها وتوجهاتهــا...

خصائــص ٣-٢-٢ وضــع  مــن  المؤسســة  تتأكــد 
خريجيــن لــكل برنامــج، تتــواءم مــع الخصائــص 
العامــة للخريجيــن ورســالة البرنامــج والمعاييــر 

المهنيــة  التخصصيــة 

ال تتوفر خصائص عامة معلنة للبرامج 

قــد ٣-٢-٣ األكاديميــة  البرامــج  أن  المؤسســة  تتأكــد 
حــددت مخرجــات تعلــم الطــالب، بحيــث تتــواءم 
توقعــات  وتلبــي  الخريجيــن،  خصائــص  مــع 
المســتفيدين مــن داخــل المؤسســة وخارجهــا، 
للمؤهــالت. الســعودي  اإلطــار  مــع  وتتــواءم 

يتوفــر مخرجــات تعلــم للبرامــج األكاديميــة ولكنهــا غيــر 
غيــر  األخيــرة  ألن  الخريجيــن  خصائــص  مــع  متوائمــة 

متوفــرة

الخريجيــن ٣-٢-٤ اكتســاب  مــن  المؤسســة  تتأكــد 
آليــات  خــالل  مــن  المســتهدفة  للخصائــص 

ومناســبة  متنوعــة  تقييــم 

توجــد آليــات لمتابعــة وتقييــم مخرجــات التعلــم فــي 
المراحــل المختلفــة لــدى الطــالب لكــن ال يتوفــر تقييــم 

لمــدى اكتســاب الخريجيــن للخصائــص المســتهدفة 

لمراقبــة ٣-٣-٣ وإجــراءات  نظمــًا  المؤسســة  تطبــق 
الخريجيــن  خصائــص  تحقــق  مــدى  وتقييــم 
كافــة  علــى  المســتهدفة  التعلــم  ومخرجــات 

ت يا لمســتو ا

توجــد اليــات لمتابعــة وتقييــم مخرجــات التعلــم فــي 
المراحــل المختلفــة لــدى الطــالب، لكــن ال يتوفــر تقييــم 

لمــدى اكتســاب الخريجيــن للخصائــص المســتهدفة

ملحق )1(: تحليل الوضع الراهن لخصائص الخريجين في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم 
                واالعتماد األكاديمي
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ملحق )2(: نموذج استبانات استطالع الرأي

أصحاب السعادة أعضاء هيئة التدريس في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

تعمــل عمــادة تطويــر التعليــم الجامعــي علــى مشــروع »خصائــص الخريجيــن فــي جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن 
بن فيصل« والذي يهدف إلى اإلسهام في:-       

تحقيق رؤية المملكة ٢0٣0، وبخاصة ما يتعلق بتطوير التعليم وتأهيل رأس المال البشري.
تحقيق رؤية جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل فيما يتعلق بتقديم خدمات تعليمية متميزة.

تحقيــق معاييــر المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي، وبخاصــة المعيــار الثالــث المرتبــط بالتعليــم 
والتعلــم.

مواءمة مخرجات التعلم مع متطلبات سوق العمل المحلي واإلقليمي والعالمي.
تعزيــز ممارســات أعضــاء هيئــة التدريــس، وربــط جهودهــم بتحقيــق مخرجــات تعلــم مرتبطــة بخصائــص 

مطلوبــة فــي الخريجيــن.

ويقصــد بخصائــص الخريجيــن: هــي مجموعــة المعــارف والصفــات والمهــارات التــي يتفــق عليهــا مجلــس 
الجامعــة -مجتمــع الجامعــة- والتــي ينبغــي علــى الخريــج أن يمتلكهــا خــالل رحلتــه التعليميــة فــي الجامعــة، 

والتــي تؤهــل الخريــج للمســتقبل.
لــذا، ولمــا لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس مــن خبــرات فــي مجتمــع الجامعــة، وألهميــة مشــاركتكم فــي تحديــد 
خصائــص الخريجيــن ضمــن المشــروع الحالــي، نأمــل مــن ســعادتكم المشــاركة بإكمــال هــذه االســتبانة، 

المكــون مــن ثالثــة أجــزاء:

أواًل: بيانــات عامة.  ثانيــًا: قائمــة بمقترحــات لخصائــص الخريجيــن، تــم تحديدهــا مــن خــالل نتائــج دراســة 
واســتقصاء ســبعة مصــادر رئيســية، هــي: رؤيــة المملكــة ٢0٣0، الخطــة االســتراتيجية لجامعــة اإلمــام 
عبدالرحمــن بــن فيصــل، المركــز  الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمي، أفضل الممارســات في الجامعات 
المحليــة والعالميــة، مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، وزارة التعليــم ٢0٢0، احتياجــات ســوق العمل. ثالثــًا: 
مقترحــات لخصائــص ذات أولويــة لخريجــي جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل ولــم تــدرج ضمــن القائمــة. 

في حال وجود أي استفسارات، فضاًل التواصل معنا على عنوان البريد اإللكتروني للعمادة.

شاكرين ومقدرين وقتكم وتعاونكم.

عمادة تطوير التعليم الجامعي

ded@iau.edu.sa
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أواًل: بيانات عامة

الكلية

كلية الطب. ١

كلية طب األسنان. ٢

كلية التمريض. ٣

كلية العلوم الطبية التطبيقية. ٤

كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل. ٥

كلية الصيدلة اإلكلينيكية. ٦

كلية الصحة العامة. ٧

كلية العمارة والتخطيط. 8

كلية التصاميم. 9

كلية الهندسة. ١0

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع. ١١

كلية إدارة األعمال. ١٢

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات. ١٣

كلية العلوم. ١٤

كلية المجتمع. ١٥

كلية اآلداب. ١٦

كلية التربية. ١٧

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل. ١8

كلية الشريعة والقانون. ١9

أخرى . ٢0

التخصص العلمي
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الرتبة العلمية

أستاذ. ١

أستاذ مشارك. ٢

أستاذ مساعد. ٣

محاضر. ٤

معيد. ٥

سنوات الخبرة في التعليم العالي )بالسنوات( - أدخل رقمًا

سنوات العمل في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل )بالسنوات( - أدخل رقمًا

الجنس

ذكر. ١

أنثى. ٢

التكليفات اإلدارية

وكيل جامعة. ١

عميد. ٢

وكيل عميد. ٣

رئيس قسم. ٤

مدير وحدة. ٥

مكلف بعمل إداري آخر. ٦

ال ينطبق. ٧
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ثانيًا: قائمة خصائص الخريجين
المالئمة ])١( مالءمة ضعيفة جدًا ---------- ,)٥( مالءمة كبيرة جدًا[

1 2 3 4 5

المعرفة واالطالع الواسع في مجال 
التخصص

مهارات التواصل الفعال )اللفظي والكتابي 
وباستخدام التقنية(

مهارات التحليل وحل المشكالت
مهارات التفكير الناقد

االلتزام بأخالقيات العمل
المهارات الشخصية 

المسؤولية المجتمعية )المواطنة وخدمة 
المجتمع(

المرونة والتكيف
المهارات الرقمية، وتقنية المعلومات 

مهارات العمل الجماعي والقيادي
اإلبداع واالبتكار 

مهارات البحث العلمي
التعلم الذاتي والتعلم المستمر 

المبادرة 
الذكاء العاطفي )االنفعالي(

االلتزام بالهوية والقيم اإلسالمية
تحمل المسئولية والمحاسبية 

ريادة األعمال
ممارسة المعرفة والمهارات الميدانية

المهارات اللغوية
المهارات العددية

اتخاذ القرار
اإليجابية
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األهمية ])١( أهمية ضعيفة جدًا  ---------- ,)٥( أهمية عالية جدًا[

1 2 3 4 5
المعرفة واالطالع الواسع في مجال 

التخصص
مهارات التواصل الفعال )اللفظي والكتابي 

وباستخدام التقنية(
مهارات التحليل وحل المشكالت

مهارات التفكير الناقد
االلتزام بأخالقيات العمل

المهارات الشخصية 
المسؤولية المجتمعية )المواطنة وخدمة 

المجتمع(
المرونة والتكيف

المهارات الرقمية، وتقنية المعلومات 
مهارات العمل الجماعي والقيادي

اإلبداع واالبتكار 
مهارات البحث العلمي

التعلم الذاتي والتعلم المستمر 
المبادرة 

الذكاء العاطفي )االنفعالي(
االلتزام بالهوية والقيم اإلسالمية

تحمل المسئولية والمحاسبية 
ريادة األعمال

ممارسة المعرفة والمهارات الميدانية
المهارات اللغوية
المهارات العددية

اتخاذ القرار
اإليجابية
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ثالثًا: مالحظات ومقترحات

مــن وجهــة نظركــم وبنــاًء علــى خبراتكــم واطالعكــم: مــا الخصائــص ذات األولويــة القصــوى لخريجــي جامعــة 
اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل ضمــن مجــال تخصصكــم، ولــم تــدرج فــي القائمــة الســابقة؟ ·       فضــاًل 

كتابتهــا أدناه بالترتيــب حســب األهميــة -األهــم أواًل-.

ملحق )3(: فريق العمل على مشروع خصائص الخريجين من عمادة تطوير التعليم الجامعي

1. د. محمد بن صالح الكثيري – التعليم والتعلم في التعليم العالي – عميد تطوير التعليم الجامعي
2. ا.د. أماني بنت خلف الغامدي – المناهج وطرق التدريس – وكيلة العمادة للتطوير األكاديمي

3. د. ضيف الله بن صالح السهيمي – تقنيات التعليم والتعلم عن بعد في التعليم العالي – وكيل عمادة تطوير التعليم 
الجامعي

4. د. علي بن خالد بواعنة – مناهج وطرق تدريس العلوم – عضو هيئة تدريس، عمادة تطوير التعليم الجامعي
5. د. إسماعيل بن محمد النبراوي – مناهج وطرق تدريس – عضو هيئة تدريس، عمادة تطوير التعليم الجامعي

6. د. مدين بن نايف الحوري – مناهج وطرق تدريس – عضو هيئة تدريس، عمادة تطوير التعليم الجامعي
7. د. مرزوق بن فالح بطاينة – تعليم الكبار/البالغين – عضو هيئة تدريس، عمادة تطوير التعليم الجامعي

v.8ا. ديمة بنت سعيد العتيبي – تكنولوجيا التعليم – محاضر، عمادة تطوير التعليم الجامعي
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ملحق )4(: ملخص لخصائص الخريجين في واحد وعشرين جامعة في ضوء المقارنات المرجعية

خصائص الخريج في الجامعات العربية واألجنبية
التكرارات

)في 21 جامعة(

19المعرفة واالطالع الواسع في مجال التخصص
18مهارات التواصل )الفعال اللفظي والكتابي والتكنولوجي(

15مهارات التحليل وحل المشكالت
14مهارات التفكير الناقد

13مهارات العمل الجماعي والقيادة
11االلتزام بالمبادئ األخالقية في مجال العمل

10اإلبداع واالبتكار
9التعلم المستمر / التعلم مدى الحياة

8المرونة والتكيف
6المواطنة وخدمة المجتمع

6االستقاللية    
4المهارات الشخصية المتوائمة مع حاجات سواق العمل 

4الممارسة 
3مهارات البحث العلمي

2اإلنتاجية والمحاسبة
2استخدام األساليب اإلحصائية والرياضية في التحليل

2المبادرة 
1الهوية اإلسالمية
1المهارات الرقمية
1الذكاء العاطفي
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ملحق )5(: خصائص الخريجين في الجامعات العربية -المحلية واإلقليمية-

خصائص الخريجين
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المعرفة واالطالع ١
الواسع في مجال 

التخصص
١0

مهارات التواصل ٢
)اللفظي والكتابي 

والتكنولوجي( 
9

التحليل وحل ٣
8المشكالت

٧التفكير الناقد ٤
مهارات العمل ٥

٧الجماعي والقيادة

االلتزام بالمبادئ ٦
األخالقية في 

مجال العمل
 ٦

التعلم الذاتي ٧
٥والتعلم المستمر

٤ الممارسة8
 3اإلبداع واالبتكار9

استخدام األساليب ١0
اإلحصائية 
والرياضية 

 ٢

اإلنتاجية ١١
والمحاسبة 

)المسؤولية(
 2

2المهارات الشخصية ١٢
2المرونة والتكيف١٣
2المبادرة ١٤
1 الهوية اإلسالمية1٥
المواطنة وخدمة ١٦

1 المجتمع

١ البحث العلمي ١٧

1اللغة اإلنجليزية١8



54

خصائص	الخريجين	في	جامعة	االمام	عبدالرحمن	بن	فيصل	

ملحق )6(: خصائص الخريجين في الجامعات األجنبية

خصائص الخريجين
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المعرفة ١
واالطالع في 

مجال التخصص
9

التواصل ٢
9الفعال

التحليل وحل ٣
٧المشكالت

اإلبداع واالبتكار٤
٧

٧التفكير الناقد٥
٦االستقاللية٦
المرونة ٧

٦والتكيف

مهارات العمل 8
الجماعي 
والقيادة

٦

الوعي وااللتزام 9
األخالقي في 

مجال العمل
٥

٥خدمة المجتمع١0
متعلم متـأمل / ١١

٤مستمر

تحمل ١٢
٣المسؤولية

٢البحث العلمي١٣

المهارات ١٤
٢الشخصية 

المهارات ١٥
١الرقمية

١الذكاء العاطفي١٦
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ملحق )7(: مساهمات الكليات والعمادات المساندة واإلدارات ذات العالقة

المساهمةالجهة
وكالة الجامعة للشؤون ١

األكاديمية
اإلشراف العام على مشروع خصائص الخريجين

إدارة وتنفيذ مشروع خصائص الخريجينعمادة تطوير التعليم الجامعي٢
كليات الجامعة )١9 كلية( وعمادة ٣

السنة التحضيرية والدراسات 
المساندة

توفير معلومات أرباب العمل ذو العالقة بالكلية، وحث 
منسوبي الكلية على المشاركة في المشروع الحالي، 

ومشاركة رؤساء األقسام األكاديمية في اللقاءات 
المباشرة.

نشر استبانات الطالب وأعضاء هيئة التدريس عبر نظام عمادة القبول والتسجيل٤
معلومات الطالب اإللكتروني

عمادة االتصاالت وتقنية ٥
المعلومات

نشر استبانات الطالب وأعضاء هيئة التدريس عبر بوابة 
الخدمات اإللكترونية 

نشر استبانات الطالب على األندية الطالبية التخصصيةعمادة شؤون الطالب٦
نشر استبانات الخريجين وأرباب العملمركز الخريجين والتنمية المهنية٧
نشر استبانات الطالب وأعضاء هيئة التدريس وأرباب إدارة هوية الجامعة8

العمل والخريجين على صفحة مخصصة على موقع 
الجامعة اإللكتروني

اإلدارة العامة للعالقات العامة 9
واإلعالم

نشر استبانات الطالب وأعضاء هيئة التدريس عبر البريد 
اإللكتروني الجامعي، وتيسير عمل الحملة التوعوية عبر 

البريد اإللكتروني وحسابات التواصل االجتماعي للجامعة
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ملحق )8(: اللقاءات المباشرة مع أرباب العمل

معلومات اللقاءات المباشرة



57

2020 - 2019

ممثلي الجهات المشاركة من أرباب العمل
HMG  مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية

الطاقة الخليجية لالستشارات البيئية
الكفاءة المستدامة الصناعية

المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة الشرقية
الهيئة الملكية بالجبيل

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
إحياء

إدارة التعليم بالشرقية
برنامج مستشفى قوى االمن بالدمام

جونز هوبكنز ارامكو للرعاية الصحية، عيادة االسنان
سابك

شركة المياه الوطنية 
شركة أفنية لالستشارات الهندسية

شركة تمكين لالستثمار والتطوير العقاري
قطاع خاص

مدرسة رواد المدارات
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

مستشفى القوات المسلحة بالظهران
مستشفى الملك فهد التخصصي 

مستشفى الملك فهد الجامعي
مكتب التعليم بالخبر

مؤسسة خالد الصويغ
مؤسسة ديمة لالستشارات التربوية وااللكترونية 
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الملحق )9(: اللقاءات المباشرة مع رؤساء األقسام األكاديمية

معلومات اللقاء
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المشاركون في لقاء رؤساء األقسام األكاديمية 

القسم
الرتبة 

العلمية الجنس االسم 

الطفولة المبكر
أستاذ 
مساعد أنثى منال مسلم الجهني 

١

الرعاية التمريضية للمجتمع
أستاذ 
مساعد أنثى اميرة علي ال شوكان

٢

األنظمة اإلدارية
أستاذ 
مساعد ذكر محمد عماد الشيخ

٣

MIS
أستاذ 
مساعد ذكر يزيد بن محمد السحيباني

٤

Administrative Sciences Department
أستاذ 
مساعد أنثى ريم خالد مطاحن

٥

اللغة العربية
أستاذ 
مساعد أنثى وضحى مسفر محمد القحطاني

٦

اللغة االنجليزية
أستاذ 
مساعد أنثى أريج حماد البواردي

٧

الصيدالنيات
أستاذ 
مساعد أنثى سوسن محمد نور كردي

8

الدراسات اإلنسانية
أستاذ 
مساعد ذكر نايف بن عبد اللطيف الهبوب

9

نظم المعلومات اإلدارية
أستاذ 
مساعد ذكر عبدالله بن محمد عسيري

١0

English محاضر أنثى فوزيه حسين القحطاني ١١

مناهج وطرق التدريس
أستاذ 
مساعد أنثى جواهر غرم الله الغامدي

١٢

االتصال وتقنية اإلعالم
أستاذ 
مساعد أنثى باسمة فهد الغانم

١٣

الفيزياء
أستاذ 
مساعد أنثى هدى سلمان الخالدي

١٤

تربية خاصة
أستاذ 
مساعد أنثى أمل عبدالله الحارثي

١٥

الحاسب اآللي
أستاذ 
مساعد أنثى ظبية أحمد البوعينين

١٦

علوم الحاسب
أستاذ 
مساعد أنثى سمية سعود الجميل

١٧

نظم المعلومات الحاسوبية  أستاذ أنثى دينا عبد الله العباد ١8

الهندسة المدنية والتشييد
أستاذ 

مشارك ذكر وليد أبوبكر القطي
١9

Industrial Design محاضر أنثى نجالء راشد الرميحي ٢0
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القسم
الرتبة 

العلمية الجنس االسم 
تصميم المطبوعات والوسائط المتعددة محاضر أنثى ميسان وهيب أشقر ٢١

قسم طب األمراض الجلدية  أستاذ ذكر عمر بن محمد األكلبي  ٢٢

الحاسب اآللي
أستاذ 
مساعد ذكر سليمان بن علي السيف

٢٣

الهندسة الطبية الحيوية
أستاذ 
مساعد ذكر عبدالحكيم حسين العمري

٢٤

التصميم الداخلي
أستاذ 
مساعد أنثى ديمه فيصل الصالح

٢٥

الحاسب االلي
أستاذ 
مساعد أنثى هبه محمد عاطف البيه

٢٦

التسويق
أستاذ 
مساعد ذكر محمد محمود المتولي

٢٧

 Management Department
أستاذ 
مساعد أنثى بشائر فيصل الثاني 

٢8

علوم مالية وادارية محاضر أنثى مهيرة هاني مقدادي ٢9
التخطيط الحضري واإلقليمي أستاذ ذكر فائز سعد الشهري ٣0

الحاسب اآللي محاضر أنثى أمل عبدالله الشاعر ٣١

الدراسات اإلسالمية
أستاذ 

مشارك ذكر أحمد بن عبدالعزيز القصير
٣٢

وكيل شطر الطالب 
أستاذ 
مساعد ذكر محمد عيسى السبيعي

٣٣

هندسة الباني
أستاذ 
مساعد ذكر فارس عبدالله المزيد

٣٤

هندسة بيئية
أستاذ 
مساعد ذكر نواف عصام بليسي

٣٥

هندسة النقل والمرور
أستاذ 
مساعد ذكر سامى عبدالله عثمان

٣٦

تقنيات التعليم 
أستاذ 

مشارك ذكر عبدالرزاق بن محمد آل قوت 
٣٧

 Financial Science Department
أستاذ 
مساعد أنثى منى ابو العطا حليم 

٣8

قسم الشبكات واالتصاالت
أستاذ 
مساعد أنثى مالك صالح الجابري

٣9

أحياء
أستاذ 
مساعد أنثى مشاعل مشعل النمشان

٤0

المكتبات والمعلومات
أستاذ 

مشارك أنثى نوال مناور المطيري
٤١

المواد العامة والمساعدة
أستاذ 
مساعد أنثى عبير صالح مقند

٤٢
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القسم
الرتبة 

العلمية الجنس االسم 

قسم الرعاية التمريضية األساسية
أستاذ 
مساعد أنثى ريما سلّيم القرني

٤٣

الرياضيات 
أستاذ 
مساعد أنثى ريم عبدالعزيز العمير 

٤٤

Special Education
أستاذ 
مساعد أنثى أفنان عبدالرحمن المال

٤٥

قسم العمارة الداخلية
أستاذ 
مساعد ذكر عادل صالح بورقه

٤٦

Marketing أستاذ ذكر صالح سليمان الرشيد ٤٧

صحة البيئة
أستاذ 
مساعد ذكر محمد بن توفيق الجاسم

٤8

المواد العامة والمساعدة
أستاذ 
مساعد أنثى غزوى سليمان العنزي

٤9

المحاسبة
أستاذ 
مساعد ذكر فيصل بن عبدالله الحديثي

٥0

المناهج وطرق التدريس
أستاذ 
مساعد ذكر ضيف الله صالح السهيمي 

٥١

 Finance department
أستاذ 
مساعد ذكر إبراهيم توفيق السدرة 

٥٢

االحياء
أستاذ 
مساعد أنثى زمزم محمد آل ظفر

٥٣

Nursing Education
أستاذ 
مساعد أنثى فريال مبارك القحطاني

٥٤

هندسة الحاسب
أستاذ 
مساعد ذكر مصطفى بن محمد زايد يولداش

٥٥

قسم طب االعصاب
أستاذ 
مساعد ذكر محمد بن عبداللطيف الشريم

٥٦

الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
أستاذ 
مساعد أنثى مريم غانم القحطاني

٥٧
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الملحق )10(: أمثلة مقترحة لمواءمة خصائص الخريجين مع مخرجات التعلم على مستوى الجامعة مع األنشطة 
التي تسهم في تحقيقها

خصائص الخريجين على مستوى الجامعة مخرجات التعلم على 
مستوى الجامعة

االلتزام بالقيم واألخالق والمسؤولية يتوقع من خريج جامعة 
اإلمام عبد الرحمن 

بن فيصل أن يحقق 
المخرجات التالية

تحمل المسؤولية 
والمحاسبية 

المسؤولية المجتمعية 
)المواطنة وخدمة 

المجتمع(

االلتزام بالهوية والقيم 
اإلسالمية

االلتزام 
بأخالقيات 

العمل
األنشطة المتعلقة 

إجراء البحوث 	 
والدراسات في 
مجال التخصص 

والتوسع في 
تطبيقاتها

التدريب الميداني 	 
للطلبة في المراكز 

والمؤسسات 
والشركات المحلية

العمل التطوعي 	 
داخل مرافق 

الجامعة بما يخدم 
تطويرها وتحسين 

العمل فيها وتقديم 
فعاليات خدمية 

لمختلف المرافق 
العامة في الجامعة 

والمجتمع المحلي

فعاليات 	 
مجتمعية توعوية 

داخل المجتمع 
الجامعي / المجتمع 

المحلي بما يخدم 
توضيح مسؤوليات 

المواطن واالبعاد 
االجتماعية 

والقانونية لمختلف 
الممارسات 

والسلوكيات 
االجتماعية لألفراد

إعداد الطلبة 	 
لملفات اإلنجاز 

تطبيق تعلم 	 
االقران بين الطلبة 

البحث العلمي 	 
الخاص ببيان مكانة 

ودور المملكة العربية 
السعودية في تعزيز 

الهوية اإلسالمية 

تكليف الطلبة بصياغة 	 
موقف أو حجة حول 
قضية أخالقية من 
وجهات نظر متعددة

استعراض بعض 	 
المواقف والسلوكيات 
األخالقية التي قدمها 

بعض القادة البارزين 
والعمل على محاكاة 

طريقتهم في التعامل 
من خالل المسرحيات 

واالعمال الفنية ولعب 
األدوار 

إنتاج فيديوهات 	 
وأفالم تعليمية

تتناول الثقافة 	 
والهوية اإلسالمية 
وحياة الشخصيات 

اإلسالمية الوسطية

عمل معارض واعمال 	 
فنية إلظهار وتمجيد 

الهوية والثقافة 
االسالمية -إعداد 

بوسترات ثقافية عن 
الشخصيات االسالمية 

التي تنشر الوسطية 
والعقيدة الصحيحة   

البحث العلمي 	 
الخاص ببيان مكانة 

ودور المملكة العربية 
السعودية في تعزيز 

الهوية اإلسالمية 

تكليف الطلبة بصياغة 	 
موقف أو حجة حول 
قضية أخالقية من 
وجهات نظر متعددة

استعراض بعض 	 
المواقف والسلوكيات 
األخالقية التي قدمها 

بعض القادة البارزين 
والعمل على محاكاة 

طريقتهم في التعامل 
من خالل المسرحيات 

واالعمال الفنية ولعب 
األدوار 

إنتاج فيديوهات 	 
وأفالم تعليمية

تتناول الثقافة 	 
والهوية اإلسالمية 
وحياة الشخصيات 

اإلسالمية الوسطية

عمل معارض واعمال 	 
فنية إلظهار وتمجيد 

الهوية والثقافة 
االسالمية -إعداد 

بوسترات ثقافية عن 
الشخصيات االسالمية 

التي تنشر الوسطية 
والعقيدة الصحيحة   

استضافة 	 
نماذج يحتذى 

بها من 
الشخصيات 
المجتمعية/ 

أصحاب 
االعمال 

حسب 
التخصصات 
المختلفة   

الزيارات 	 
الميدانية 

لمراكز العمل 
المختلفة 
وااللتقاء 

بالمسؤولين 
فيها / 

-الندوات 
العامة التي 

يشارك 
بها الطلبة 

بإبداء آرائهم 
بموضوعية 
وتجرد حول 

اللوائح 
الوظيفية

مالحظة 	 
السلوك من 
خالل اعمال 

ميدانية يكلف 
بها الطلبة 

في الوظائف 
التي يمكن 
أن يعملوا 
بها حسب 

تخصصاتهم 

االلتزام بأخالقيات 
العمل

١

يتحلى بالنزاهة 
األكاديمية وأخالقيات 

التخصص وآداب المهنة 
التي يؤهل لها بما 

يضمن تأديته لواجباته 
وحصوله على حقوقه 

الوظيفية فيه

١.١

االلتزام بالهوية والقيم 
اإلسالمية

٢

يعتز بهويته وقيمه 
وانتمائه السعودي 

اإلسالمي من خالل 
التحلي بسمات 

الشخصية اإلسالمية 
الوسطية المتوازنة 

القائمة على العقيدة 
الصحيحة )قيم الحوار 
والتسامح واالعتدال 

والتنوع والتعايش(

٢.١

المسؤولية المجتمعية 
)المواطنة وخدمة 

المجتمع(

٣

يسهم في تطوير 
مجتمعه الجامعي 

والمحلي من خالل 
مشاركته بفعالية وإبداع 

في األبعاد المختلفة 
للمسؤولية المجتمعية

٣.١

تحمل المسؤولية 
والمحاسبية

٤

يفكر ويعمل باستقاللية 
من خالل تحمله 

مسؤولياته، ونتيجة 
ممارساته، وإدراك 
األبعاد المجتمعية 

والقانونية لآلثار 
المترتبة على تلك 

الممارسات

٤.١
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تطبيق المعرفة والتعلم مدى الحياة يتوقع من خريج جامعة 
اإلمام عبد الرحمن 

بن فيصل أن يحقق 
المخرجات التالية

ممارسة المعرفة والمهارات الميدانية التعلم الذاتي والتعلم 
المستمر

المعرفة واالطالع 
الواسع في مجال 

التخصص
األنشطة المتعلقة 

  practical group work and 
assignments 

  field projects
  simulations
  analysis of professional/clinical 

situations )in-person or virtual(
  internships/practicums
  clinical/field work in profes-

sional settings
  peer review of assignments
  co-construction of assign-

ments and related assessment 
tools )student-instructor(

  mock review boards or panels 
  mock job interviews
  poster exhibitions
  research article analyses
  critical response to field-specif-

ic research

  reflective journals
  invited guest 

speakers
  peer-to-peer 

teaching
  field assignments
  attendance at 

discipline-specif-
ic professional 
events

  formative assess-
ment as learning 
)self-monitoring of 
learning(

  interviewing role 
models in the field

  peer-to-peer men-
toring 

  goal setting activi-
ties/vision boards

  resume writing
  seeking external 

resources/exten-
sions to the course

  individual SWOT 
analysis

  self-awareness of 
learning and per-
formance surveys 
)learner preferenc-
es, metacognitive 
awareness, exam 
reflections, etc.(

  volunteer work 
assignments

  surveying profes-
sional organiza-
tions in the field

  1.content pre-
sentations

  2.multimedia 
)videos, pod-
casts, etc.( 
presentations

  3.interactive 
lectures

  4.case studies
  5.project-based 

tasks,
  6.in-class as-

signments
  7.educational 

technology 
applications

  8.formative 
assessments 
for learning 
)one-minute 
papers, polls, 
muddiest point, 
lecture summa-
ries, etc.(

  9.comparative 
analysis studies

  10.Groupings 
for learning 
)pairs, groups 
with clear roles 
of each mem-
ber, etc.(

  11.demonstra-
tions

  12.gamification 
activities

  13.Socratic 
questioning

  14.higher-order 
questioning

  15.group dis-
cussions

  16.debates
  17.role plays

المعرفة واالطالع 
الواسع في مجال 

التخصص

٥

Acquire breadth 
and depth of 
knowledge 
that supports 
critical analysis 
and synthesis of 
concepts, theories, 
processes, and 
principles within 
the field of 
specialization, 
supporting studies, 
and relevant 
interdisciplinary 
areas

٥.١

التعلم الذاتي والتعلم 
المستمر

٦

Demonstrate 
dynamic, lifelong 
learning skills and 
abilities to extend 
knowledge and 
seek continuous 
professional 
development 
opportunities

٦.١

ممارسة المعرفة 
والمهارات الميدانية

٧

Demonstrate 
mastery and skillful 
application of 
discipline-related 
and extended 
knowledge in 
multi-disciplinary 
professional 
environments and 
related contexts

٧.١
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مهارات الشخصية الفاعلة يتوقع من خريج جامعة 
اإلمام عبد الرحمن 

بن فيصل أن يحقق 
المخرجات التالية

المهارات الشخصية والمبادرة مهارات العمل الجماعي 
والقيادي

مهارات التواصل 
الفعال )اللفظي 

والكتابي وباستخدام 
التقنية(

األنشطة المتعلقة
 ممارسة العمل التطوعي
  تصميم وتنفيذ وتقييم الخطط

كما في حالة ) المشروعات 
المقابالت، العمل التطوعي..(

  حمالت التوعية في مجال
االختصاص

  المبادرة لتقديم أفكار وممارسات
تخدم المجتمع الجامعي والمحلي    

  التعلم من خالل
المشروعات

  بناء الفرق وتنفيذ
مهام جماعية

  قيادة الفريق بشكل
تبادلي  بين الطلبة

  العمل المسرحي
ولعب األدوار

  تنفيذ المقابالت
الشخصية في مجال 

االختصاص

  اكساب الطلبة
مهارات االتصال 

من خالل توظيف 
استراتيجيات 

التعلم النشط 
ومنها:

  التدريس من خالل
الحوار والنقاش 

والمناظرات 
  العروض العملية

والتطبيقات 
  العرض أمام

الطلبة 
  التدوين

والتلخيص وإعادة 
الصياغة وكتابة 

التقارير 
  ،الكتابة لقارئ عنيد

والكتابة لجمهور 
قراء بأنماط 
ومستويات 

مختلفة
  حليل ومشارك-

نماذج من الكتابات 
الجيدة طريقة فكر 

زاوج شارك 
  التواصل مع

الطلبة بشكل 
شبكي

  التعامل
والتفاعل مع 

وسائل االتصال 
اإللكتروني 

المتاحة في 
الجامعة

مهارات التواصل الفعال 
)اللفظي والكتابي 
وباستخدام التقنية(

8

يتمتـع بمهـارات الحديث 
والحوار وإعداد التقارير 

التخصصية والعرض 
أمام الجهور

8.١

مهارات العمل الجماعي 
والقيادي

9

يتمتع بمهارات التوجيه 
والقيادة والعمل 

الجماعي. ويتمثل 
أبعاد الذكاء االجتماعي 
)التنظيم الذاتي وإدارة 
الوقت، تحفيز اآلخرين، 
اإليجابية وتقبل النقد، 

الذكاء العاطفي، 
التفاوض و اإلقناع 

والتأثير، التعامل مع 
الضغوط..(

9.١

المهارات الشخصية 
والمبادرة

١0

-يظهر المهارات 
الشخصية المتقدمة 

في الحياة العلمية 
والعملية )وضوح 

الرؤية، التخطيط وترتيب 
األولويات، والمرونة 

والتكيف، المبادرة 
والثقة، االحترافية(

١0.١
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القدرة على حل المشكالت واتخاذ القرارات يتوقع من خريج جامعة 
اإلمام عبد الرحمن 

بن فيصل أن يحقق 
المخرجات التالية

اتخاذ القرار مهارات التفكير الناقد مهارات التحليل وحل 
المشكالت

األنشطة المتعلقة
  Scenarios/Worst Case Scenar-

ios
  A Decision Matrix
  Graphic organizers
  Imagining Alternatives
  Speedy Solutions
  Paraphrasing Partners
  Capstone Project
  Decisions, Decisions
  Weighing Pros and Cons
  Analysis and Reflection

  Asking the ”3Cs“
  Fact vs. Opinion  
  Book Review
  Grand Solution
  SWOT Analysis
  Gap Fill In
  Defining the 

Problem
  Capstone Project
  Classroom Gallery
  The Circles of 

Possibility
  The Socratic Sem-

inar
  Paraphrasing 

Partners
  Concept mapping

  Calculating 
problems

  Case studies
  Brain Blast
  Problem solving 

as a group
  Priorities -prob-

lem solving
  Tests, quizzes, & 

assignments
  Root cause 

analysis
  SWOT Analysis
  Document ev-

erything
  Clue me
  Cause and 

effect
  Problem Tree
  Problem Lotto

مهارات التحليل وحل 
المشكالت

١١

Demonstrate the 
ability to solve 
problems/concerns 
and apply the 
necessary skills 
to acknowledge 
and seek multiple 
solutions, and 
able to identify 
appropriate 
skills to analyze 
information, 
arguments, and 
processes.

 ١١.١

مهارات التفكير الناقد ١٢
Demonstrate the 
ability to apply 
critical thinking and 
related elements of 
innovative, creative, 
and analytical 
thinking

١٢.١

اتخاذ القرار ١٣
Exhibit the 
necessary decision-
making skills to 
assess and address 
various situations 
and problems in 
a multitude of 
contexts.

١٣.١
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القدرة على استخدام تقنية المعلومات يتوقع من خريج جامعة 
اإلمام عبد الرحمن 

بن فيصل أن يحقق 
المخرجات التالية

المهارات العددية المهارات الرقمية وتقنية المعلومات
األنشطة المتعلقة

  استخدام البحوث لتفسير ظاهرة
واقعية تتعلق بمجال التخصص.

  المشاركة في معرض ملصقات
تعليمية لعرض التجارب و النماذج 
المصممة من قبل الطالب لحل 

مشكلة في مجال التخصص.
  انتاج مشروعات وتطبيقات عملية

من خالل تطبيق المعرفة التخصصية 
المكتسبة والمبادئ الرياضية المكملة 

لها.

  استخدام التطبيقات التقنية التي توفرها
الجامعة والمتوفرة عبر شبكة الويب 

العالمية في التكليفات الدراسية
  إنتاج مشاريع وحلول رقمية وابتكارات

معرفية في مجال الدراسة من خالل 
استخدام التقنيات الحديثة.

المهارات الرقمية 
وتقنية المعلومات

١٤

يمتلك مهارات 
االستخدام الفعال 

والمسؤول واآلمن 
واألخالقي للتقنيات 

الحديثة للبحث عن 
وتحليل وتقييم وإنشاء 
وتمثيل المعلومات من 

مصادر متنوعة لتلبية 
احتياجات مختلفة في 

مجال الدراسة وتكوين 
معرفة وحلول رقمية 

مبتكرة

١٤.١

المهارات العددية ١٥
تطبيق المهارات 

العددية والمبادئ 
الرياضية والتجريب في 

الحياة العملية للطلبة 
بكفاءة لتلبية احتياجات 

مختلفة وإنتاج حلول 
وأفكار جديدة.

١٥.١
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ملحق )11(: أمثلة لمواءمة مخرجات التعلم للبرنامج مع مخرجات التعلم للجامعة مع خصائص الخريجين

١. خصائص الخريجين

١.١ مخرجات التعلم للجامعة

مخرجات التعلم للبرنامج

1 2 3 4 5 6

١. االلتزام بالقيم واألخالق والمسؤولية

1.1 االلتزام بأخالقيات العمل 

يتحلى بالنزاهة األكاديمية وأخالقيات التخصص وآداب المهنة التي 
يؤهل لها بما يضمن تأديته لواجباته وحصوله على حقوقه الوظيفية 

فيها

X

2.1 االلتزام بالهوية والقيم اإلسالمية 

يعتز بهويته وقيمه وانتمائه السعودي اإلسالمي من خالل 
التحلي بسمات الشخصية اإلسالمية الوسطية المتوازنة القائمة 

على العقيدة الصحيحة )قيم الحوار والتسامح واالعتدال والتنوع 
والتعايش(

X X X

3.1 المسؤولية المجتمعية )المواطنة وخدمة المجتمع(

يسهم في تطوير مجتمعه الجامعي والمحلي من خالل مشاركته 
بفعالية وإبداع في األبعاد المختلفة للمسؤولية المجتمعية

X X

4.1 تحمل المسؤولية والمحاسبية 

يفكر ويعمل باستقاللية من خالل تحمله مسؤولياته، ونتيجة 
ممارساته، وإدراك األبعاد المجتمعية والقانونية لآلثار المترتبة على 

تلك الممارسات

X X

٢. تطبيق المعرفة والتعلم مدى الحياة

1.2 المعرفة واالطالع الواسع في مجال التخصص 

Acquire breadth and depth of knowledge that supports 
critical analysis and synthesis of concepts, theories, processes, 
and principles within the field of specialization, supporting 
studies, and relevant interdisciplinary areas

X

2.2 التعلم الذاتي والتعلم المستمر

 Demonstrate dynamic, lifelong learning skills and abilities to
extend knowledge and seek continuous professional develop-

.ment opportunities

X

3.2 ممارسة المعرفة والمهارات الميدانية

Demonstrate mastery and skillful application of discipline-re-
lated and extended knowledge in multi-disciplinary profes-

sional environments and related contexts

X X

... باقي خصائص الخريجين ومخرجات التعلم للجامعة X X X X X X

يرجى مالحظة أن المحاذاة ليست مخرج تعلم برامجي واحد لكل مخرج تعلم جامعي واحد، ولكن تحقيق مخرجات 
تعلم البرنامج يحقق جميع مخرجات تعلم الجامعة.










