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تعــد	جامعــة	اإلمــام	عبــد	الرحمــن	بن	فيصل	إحــدى	الجامعات	الرائدة	فــي	المملكة	العربية	
الســعودية	والتــي	تتبــوأ	مكانــة	ســامقة	وفــق	التصنيفــات	العالميــة،	حيــث	تســعى	وفــق	
رؤيتهــا	إلــى	“التميــز	محليــًا	وإقليميــًا	وعالميــًا”،	مــن	خــال	تحقيــق	رســالتها	نحــو	“تقديــم	
خدمــات	معرفيــة	وبحثيــة	ومهنيــة	إبداعيــة	بشــراكة	مجتمعيــة	فاعلــة”.	وعليــه	فقــد	دأبــت	
الجامعــة	علــى	توفيــر	خدمــات	تعليميــة	وأكاديميــة	ترقــى	للمعاييــر	العالميــة،	بغيــة	إعــداد	
ــرة،	 ــادة	المســتقبل،	وحــل	المشــكات	بطــرق	مبتك ــن	علــى	قي خريجيهــا	ليصبحــوا	قادري

وليتميــزوا	بحــس	المســؤولية،	واالنتمــاء	للوطــن.
لــذا،	فقــد	أقــر	مجلــس	الجامعــة	فــي	جلســته	رقــم	)87(	بتاريــخ	12/06/1442هـــ	نتائــج	
مشــروع	تطويــر	وتحديــد	خصائــص	الخريجيــن	فــي	جامعــة	اإلمــام	عبدالرحمــن	بــن	فيصــل،	

واعتمــد	تطبيقهــا	فــي	البرامــج	األكاديميــة.
وقد	حدد	المشروع	المعتمد	عددًا	من	المهام	التي	يجري	العمل	عليها،	وهي:

 	 Institutional(	خصيصــة	لكل	المؤسســة	مســتوى	على	تعلم	مخرجــات	واعتمــاد	تطويــر
  )Learning Outcomes

أنشــطة	إثرائيــة	وتوعويــة	وأدلــة	حــول	خصائــص	الخريجيــن	ومخرجــات	التعلــم	علــى		 
المؤسســة مســتوى	

دراســة	التوافــق	والمواءمــة	الحاليــة	لخصائــص	الخريجيــن	مــع	البرامــج	األكاديميــة	فــي		 
كليــات	الجامعــة

تحديد	الدعم	الازم	لمواءمة	خصائص	الخريجين	مع	البرامج	األكاديمية	في	الكليات	 
فــي		  المؤسســة	 مســتوى	 علــى	 التعلــم	 ومخرجــات	 الخريجيــن	 خصائــص	 تضميــن	

األكاديميــة والبرامــج	 الدراســية	 الخطــط	 مراجعــة	 متطلبــات	
مراجعة	البرامج	األكاديمية	ضمن	مراحل	تتناسب	مع	احتياجات	كل	كلية	 
قيــاس	وتقييــم	األداء	األكاديمــي	فيمــا	يتعلــق	بمــدى	تطــور	وتحقــق	خصائــص	الخريجين		 

فــي	البرامــج	األكاديمية.

الملخص التنفيذي
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خصائص الخريجين في جامعة 
اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

اإلمــام	 جامعــة	 فــي	 الخريجيــن	 بخصائــص	 يقصــد	
المعــارف	 مجموعــة	 هــي:	 فيصــل	 بــن	 عبدالرحمــن	
والمهــارات	والســمات	والقيــم	والقــدرات،	التــي	تؤهــل	
الخريــج	للمســتقبل،	واتفــق	علــى	أهميتهــا	وماءمتهــا	
أن	 يجــب	 لــذا،	 	 المصلحــة.	 الجامعــة	وأصحــاب	 مجتمــع	
تعزيزهــا	 الجامعــة	 فــي	 األكاديميــة	 البرامــج	 تســتهدف	
لــدى	الطلبــة،	وينبغــي	علــى	خريــج	جامعــة	اإلمــام	عبــد	
ــه	 ــن	فيصــل	أن	يمتلكهــا	ويطورهــا	خــال	رحلت الرحمــن	ب
الجامعــة،	ويعمــل	بهــا	بعــد	تخرجــه. التعليميــة	فــي	

اإلمــام	 جامعــة	 خريــج	 لــدى	 يكــون	 أن	 ُيتوقــع	 لــذا،	
التاليــة: الخصائــص	 فيصــل	 بــن	 عبدالرحمــن	

االلتزام بالقيم واألخالق والمسؤولية	 

وتتضمــن:	االلتــزام	بأخاقيــات	العمــل،	االلتــزام	بالهويــة	
والقيــم	اإلســامية،	المســؤولية	المجتمعيــة	)المواطنــة	

وخدمــة	المجتمــع(،	تحمــل	المســؤولية	والمحاســبية.

تطبيق المعرفة والتعلم مدى الحياة	 

مجــال	 فــي	 الواســع	 واالطــاع	 المعرفــة	 وتتضمــن:	
التخصــص،	التعلــم	الذاتــي	والتعلــم	المســتمر،	ممارســة	

الميدانيــة. والمهــارات	 المعرفــة	

مهارات الشخصية الفاعلة	 

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

القدرة على حل المشكالت واتخاذ القرارات	 

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

القدرة على استخدام تقنية المعلومات	 

المعلومــات،	 وتقنيــة	 الرقميــة	 المهــارات	 وتتضمــن:	
العدديــة. المهــارات	
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تتضمــن	القائمــة	التاليــة:	)5(	خصائــص	خريجيــن،	و	)15(	مخرجــات	تعلــم	علــى	مســتوى	الجامعــة.		إن	تحقيــق	مخــرج	
ــر	عــن	تحقيــق	الخصيصــة. واحــد	علــى	األقــل	ضمــن	كل	خصيصــة،	يعّب

يوصــي	مطــورو	البرامــج	األكاديميــة	بتحديــد	مخرجــات	تعلــم	تعّبــر	عنــد	تحققهــا	عــن	تحقــق	خصائــص	الخريجيــن.		لــذا،	
فــإن	تحديــد	الجامعــة	لمخرجــات	تعلــم	تصــف	مــا	ُيتوقــع	مــن	المتعلــم	القــدرة	علــى	القيــام	بــه	)أن	يكــون	قــادرًا	علــى	

عملــه(	فــي	مجــاالت:	المعرفــة	والمهــارات	والقيــم،	يســهم	فــي:

•	ردم	الفجــوة	بيــن	مخرجــات	التعلــم	واحتياجــات	ســوق	العمــل؛	وبالتالــي	اإلســهام	فــي	التنميــة	مــن	خــال	تحســين	
كفــاءة	الخريجيــن،	وزيــادة	نســب	التوظيــف.		

•	توجيه	مطوري	المناهج	والمقررات	لتحقيق	المخرجات	المتوقعة.

•	تعزيــز	ممارســات	أعضــاء	هيئــة	التدريــس	وحشــد	جهودهــم	لتحقيــق	مخرجــات	التعلــم؛	مــن	خــال	انتقــاء	اســتراتيجيات	
وطــرق	التدريــس	والتقويم	المناســبة.		

•	رفــع	وعــي	الطلبــة	بــاألدوار	المتوقــع	منهــم	تحقيقهــا،	وتزودهــم	بمؤشــرات	عــن	مــدى	تقدمهــم	عبــر	ســنوات	
دراســتهم	فــي	تحقيــق	مخرجــات	التعلــم	

•	تسهيل	تقييم	مدى	كفاءة	الجامعة	في	تحقيق	أهدافها.

وعليــه،	فــإن	هــذه	الوثيقــة	تحــدد	مخرجــات	التعلــم	المقترحــة	علــى	مســتوى	جامعــة	اإلمــام	عبدالرحمــن	بــن	فيصــل،	مــع	
ماحظــة	أن	هــذه	المخرجــات	متوائمــة	%100	مــع	خصائــص	الخريجيــن	التــي	تــم	اعتمادهــا	ســابقًا.

        أهمية تحديد مخرجات التعلم على مستوى الجامعة

        مخرجات التعلم على مستوى الجامعة
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اللغة العربية

خصائص الخريجين )GAs( ومخرجات تعلم الجامعة )ILOs(الرمز
GA.1االلتزام بالقيم واألخالق والمسؤولية
ILO.1العمل	بأخاقيات	االلتزام

ILO.1.1.لها	يؤهل	التي	المهنة	وآداب	األكاديمية	بالنزاهة	التزامه	خال	من	العمل	بأخاقيات	يتحلى
ILO.2اإلسامية	والقيم	بالهوية	االلتزام

ILO.2.1	الوسطية	اإلسامية	الشخصية	بسمات	يتحلى	المثال:	سبيل	على	الوطنية،	والهوية	اإلسامية	بالقيم	يلتزم
المتوازنة،	يتحلى	بقيم	الحوار	والتسامح	واالعتدال	والتنوع	والتعايش،	يعتز	بالهوية	الوطنية..

ILO.3)المجتمع	وخدمة	)المواطنة	المجتمعية	المسؤولية
ILO.3.1	للمسؤولية	المختلفة	األبعاد	في	بفعالية	مشاركته	خال	من	والمحلي	الجامعي	مجتمعه	تطوير	في	يسهم

المجتمعية.
ILO.4والمحاسبية	المسؤولية	تحمل

ILO.4.1	يلتزم	باستقالية،	(يفكر	مثال:	ممارساته.	لجميع	والقانونية	المجتمعية	لألبعاد	إدراكه	خال	من	مسؤولياته	يتحمل
بالقوانين	في	ممارساته	سواء	في	المجتمع	األكاديمي،	أو	بيئة	العمل،	أو	المجتمع	المحلي(.

GA.2تطبيق المعرفة والتعلم مدى الحياة
ILO.5التخصص	مجال	في	الواسع	واالطاع	المعرفة

ILO.5.1	المفاهيم	وتوليف	النقدي	التحليل	تدعم	التي	الصلة	ذات	والمعرفة	التخصصية	المعرفة	وعمق	اتساع	يمتلك
والنظريات	والمبادئ	في	مجال	التخصص.

ILO.6المستمر	والتعلم	الذاتي	التعلم
ILO.6.1.المستمر	المهني	والتطوير	الحياة	مدى	التعلم	خال	من	المعرفة	لتعزيز	المهارات	يمارس
ILO.7الميدانية	والمهارات	المعرفة	ممارسة

ILO.7.1.متنوعة	مهنية	سياقات	في	والعامة	التخصصية	للمعرفة	الماهر	والتطبيق	اإلتقان	يظهر
3.GAمهارات الشخصية الفاعلة
ILO.8)التقنية	وباستخدام	والكتابي	)اللفظي	الفعال	التواصل	مهارات

ILO.8.1	التقارير	وإعداد	واإلقناع،	والتفاوض	والحوار		الحديث	مهارات	المثال:	سبيل	على	الفعال،	التواصل	مهارات	يمتلك
التخصصية،	والعرض	أمام	جمهور.

ILO.9والقيادي	الجماعي	العمل	مهارات
1.ILO.9	الذكاء	النقد،	وتقبل	اإليجابية	اآلخرين،	وقيادة	الجماعي	العمل	المثال:	سبيل	على	القيادية،	المهارات	يمارس

العاطفي،	وإدارة	الضغوط.
ILO.10والمبادرة	الشخصية	المهارات

ILO.10.1	،الرؤية	ووضوح	الذاتي	التنظيم	المثال:	سبيل	على	والعملية،	العلمية	الحياة	في	متقدمة	شخصية	مهارات	يظهر
التخطيط	وإدارة	الوقت	وترتيب	األولويات،	المرونة	والتكيف،	المبادرة	والثقة،	واالحترافية	في	األداء	والتعامل.

GA.4القدرة على حل المشكالت واتخاذ القرارات
ILO.11المشكات	وحل	التحليل	مهارات

ILO.11.1.ونحوها	ومبتكرة	متعددة	حلول	عن	والبحث	واالستدالل	التحليل	مثل:	المشكات،	حل	على	القدرة	يظهر
ILO.12الناقد	التفكير	مهارات

ILO.12.1.الناقد	التفكير	مهارات	تطبيق	على	القدرة	يظهر
ILO.13القرار	اتخاذ

ILO.13.1.مختلفة	سياقات	في	المناسب	القرار	اتخاذ	على	القدرة	يظهر
GA.5القدرة على استخدام تقنية المعلومات
ILO.14المعلومات	وتقنية	الرقمية	المهارات

ILO.14.1	مصادر	في	البحث	المثال:	سبيل	على	الحديثة،	للتقنيات	واآلمن	والمسؤول	الفعال،	االستخدام	مهارات	يمتلك
المعلومات،	وتحليل	وتقييم	وتمثيل	المعلومات	والبيانات	من	مصادر	متنوعة	لتلبية	احتياجاته	األكاديمية..

ILO.15العددية	المهارات
ILO.15.1.بكفاءة	والعملية	العلمية	الحياة	في	الرياضية	والمبادئ	العددية	المهارات	يمارس
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اللغة اإلنجليزية

Graduate Attributes )GAs) and Institutional Learning Outcomes )ILOs)Code

Commitment to values, ethics, and responsibilityGA.1
Commitment to work ethicsILO.1
Demonstrate work ethics through the commitment to academic integrity and professional ethics for which they qualify.ILO.1.1

 Commitment to Islamic identity and valuesILO.2
Commit to the Islamic values and national identity )i.e. moderate Islamic personality, values of dialogue, tolerance, moderation, 
diversity	and	coexistence,	and	national	identity	and	pride(.

ILO.2.1

 )Social responsibility )citizenship and community serviceILO.3
Contribute to the development of the university and local communities through active participation in the various dimensions of 
social responsibility.

ILO.3.1

 Responsibility and accountabilityILO.4
Assume individual responsibility through the awareness of societal and legal dimensions of their actions )i.e. independent think-
ing,	law	abiding,	whether	in	the	academic	community,	the	work	environment,	or	the	local	community(.

ILO.4.1

knowledge application and lifelong learningGA.2
knowledge	and	extended	knowledge	in	the	field	of	specializationILO.5
Acquire breadth and depth of knowledge that supports critical analysis and synthesis of concepts, theories, processes, and 
principles	within	the	field	of	specialization	and	relevant	interdisciplinary	areas.

ILO.5.1

 Self-learning and lifelong learningILO.6
Demonstrate skills to extend knowledge through lifelong learning and continuous professional development.ILO.6.1

 The	practice	of	knowledge	and	field	skillsILO.7
Demonstrate mastery and skillful application of discipline-related and extended knowledge in multi-disciplinary professional 
environments and related contexts.

ILO.7.1

Active personality skillsGA.3
)Effective communication skills )verbal, written and using technologyILO.8
Acquire effective communication skills )i.e. speaking, dialogue, negotiation, and persuasion, preparing specialized reports, and 
public	speaking(.

ILO.8.1

Teamwork and leadership skillsILO.9
Exhibit	leadership	skills.	)i.e.	teamwork	and	influence	on	others,	positivity	and	acceptance	of	criticism,	emotional	intelligence,	
and	stress	management(.

ILO.9.1

 Interpersonal skills, and initiativeILO.10
Demonstrate advanced personal skills in the academic and professional life )i.e. self-management and clarity of vision, planning, 
time	management	and	prioritization,	flexibility	and	adaptation,	initiative	and	confidence,	and	professionalism(.

ILO.10.1

Problem solving and decision-makingGA.4
Analysis and problem-solving skillsILO.11
Demonstrate the ability to solve problems including analysis, inference, and search for multiple and innovative solutions.ILO.11.1

Critical thinking skillsILO.12
Demonstrate the ability to apply critical thinking skills.ILO.12.1

 Decision-makingILO.13
Demonstrate the ability to take appropriate decisions in different contexts.ILO.13.1

The ability to use information technologyGA.5
Digital and information technology skillsILO.14
Acquire the skills for the effective, responsible, and safe use of current and future technologies )i.e. searching in different infor-
mation	sources,	analyzing,	evaluating	and	representing	information	and	data	from	various	sources	to	meet	academic	needs(.

ILO.14.1

 Numerical skillsILO.15
Apply	numerical	skills	and	mathematical	principles	efficiently	in	academic	and	professional	life.ILO.15.1
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لتحقيــق	خصائــص	الخريجيــن،	يجــب	أن	ينتــج	عــن	تحقــق	مخرجــات	التعلــم	للبرنامــج	األكاديمــي	تحقيقــًا	لمخرجــات	التعلــم	
علــى	مســتوى	الجامعــة.		ولهــذه	الغايــة،	يجــب	أن	تكــون	مخرجــات	التعلــم	للبرنامــج	األكاديمــي	متوائمــة	مــع	مخرجــات	
التعلــم	علــى	مســتوى	الجامعــة.		والمقصــود	بتحقيــق	المواءمــة	هــو	أن	ينتــج	عــن	تحقيــق	مخرجــات	التعلــم	للبرنامــج	
األكاديمــي	تحقيقــًا	لمخــرج	تعلــم	واحــد	علــى	األقــل	لــكل	خصيصــة	مــن	خصائــص	الخريجيــن،	بمــا	يحقــق	مــا	مجموعــه	
)5(	مخرجــات	تعلــم	علــى	مســتوى	المؤسســة	علــى	األقــل.		انظــر	ملحــق	)1(	لبعــض	األنشــطة	التــي	تســهم	فــي	
تحقيــق	مخرجــات	التعلــم	علــى	مســتوى	الجامعــة،	و	ملحــق	)2(	لكيفيــة	مواءمــة	مخرجــات	تعلــم	البرنامــج	األكاديمــي	مــع	
مخرجــات	تعلــم	الجامعــة،	و	ملحــق	)3(	يتضمــن	مثــااًل	نظريــًا	لمواءمــة	مخرجــات	التعلــم	فــي	أحــد	البرامــج	األكاديميــة	
مــع	مخرجــات	التعلــم	علــى	مســتوى	الجامعــة،	باإلضافــة	إلــى	مثاليــن	تطبيقييــن	لبرنامــج	باللغــة	العربيــة	وآخــر	باللغــة	

اإلنجليزيــة،	فــي	الملحقيــن	)3(	و	)4(	علــى	التوالــي.
 

ناقــش	مجلــس	عمــادة	تطويــر	التعليــم	الجامعــي،	فــي	جلســته	)66(	بتاريــخ	09/07/1442هـــ،	هــذه	الوثيقــة.	وأوصــى	
المجلــس	بالموافقــة	عليهــا	وإحالتهــا	لوكالــة	الجامعــة	للشــؤون	األكاديميــة	واللجنــة	الدائمــة	للخطــط	والنظم	الدراســية.		
وقــد	صــادق	معالــي	رئيــس	الجامعــة	علــى	محضــر	الجلســة	فــي	الخطــاب	رقــم	)42/45432(	بتاريــخ	16/07/1442هـــ.

كمــا	ناقشــت	اللجنــة	الدائمــة	للخطــط	والنظــم	الدراســية	فــي	اجتماعهــا	رقــم	)13(	بتاريــخ	13/07/1442هـــ	وثيقــة	
مخرجــات	التعلــم	علــى	مســتوى	الجامعــة	بجامعــة	اإلمــام	عبدالرحمــن	بــن	فيصــل.	وقــد	أقــرت	اللجنــة	الدائمــة	هــذه	

الوثيقــة	واعتمــدت	تطبيقهــا	فــي	البرامــج	األكاديميــة.

        مواءمة مخرجات التعلم على مستوى الجامعة مع 
        مخرجات التعلم للبرنامج األكاديمي

        اعتماد مخرجات التعلم على مستوى الجامعة



المالحق
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الملحق )1(: أمثلة مقترحة ألنشطة تسهم في تحقيق مخرجات التعلم على مستوى الجامعة ومواءمتها مع 
خصائص الخريجين

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		 

تشجيع	الطلبة	على		 
االشتراك	بالمناشط	
االجتماعية:	اللجان	

واألندية

الطابية	ذات		 

االغراض	المختلفة

إجراء	المناظرات		 
التعليمية	وتدريب	

الطلبة	على	تبني	قيم	
الحوار	البناء	والتسامح	
والوسطية	والتعايش

تكليفات	للطاب		 

باقتراح	مبادرات	إبداعية	
لتطوير	المجتمع	

الجامعي	والمجتمع	
المحلي	وعمل	

مسابقات	عامة	على	
مستوى	األقسام	
والكليات	والجامعة	

للمبادرات	األكثر	تاثيرا	
منها	

تكليف	الطلبة	بإقامة		 
فعاليات	مجتمعية	

توعوية	داخل	المجتمع	
الجامعي	/	المجتمع	
المحلي	بما	يخدم	

تطوير	هذه	المجتمعات	

إشراك	الطلبة	في		 

مشاريع	لفرق	عمل		 
متعددة	الجنسيات

إشراك	الطالب		 

بورشات	عمل	

إعداد	التقارير		 

اإلخبارية	والتحليات	
في	النظم	السياسية	
واالقتصادية	والكفالة	

االجتماعية	القائمة

البحث	العلمي		 
الخاص	ببيان	مكانة	

ودور	المملكة	العربية	
السعودية	في	تعزيز	
الهوية	اإلسامية	

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

استعراض	بعض		 
المواقف	والسلوكيات	
األخاقية	التي	قدمها	
بعض	القادة	البارزين	
والعمل	على	محاكاة	

طريقتهم	في	التعامل	
من	خال	المسرحيات	
واالعمال	الفنية	ولعب	

األدوار	

إنتاج	فيديوهات		 
وأفام	تعليمية

تتناول	الثقافة		 
والهوية	اإلسامية	
وحياة	الشخصيات	

اإلسامية	الوسطية

عمل	معارض	واعمال		 
فنية	إلظهار	وتمجيد	

الهوية	والثقافة	
االسامية	-إعداد	

بوسترات	ثقافية	عن	
الشخصيات	االسامية	
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

ماحظة 	 
السلوك	من	
خال	اعمال	

ميدانية	يكلف	
بها	الطلبة	

في	الوظائف	
التي	يمكن	
أن	يعملوا	
بها	حسب	

تخصصاتهم	

االلتزام بأخالقيات 
العمل

ILO.1

يتحلى بالنزاهة يتحلى 
بأخالقيات العمل من 
خالل التزامه بالنزاهة 

األكاديمية وآداب المهنة 
التي يؤهل لها.

ILO.1.1

االلتزام بالهوية والقيم 
اإلسالمية

ILO.2

يلتزم بالقيم اإلسالمية 
والهوية الوطنية، على 

سبيل المثال: يتحلى 
بسمات الشخصية 

اإلسالمية الوسطية 
المتوازنة، يتحلى 

بقيم الحوار والتسامح 
واالعتدال والتنوع 

والتعايش، يعتز بالهوية 
الوطنية.

ILO.2.1

المسؤولية المجتمعية 
)المواطنة وخدمة 

المجتمع(

ILO.3

يسهم في تطوير 
مجتمعه الجامعي 

والمحلي من خالل 
مشاركته بفعالية وإبداع 

في األبعاد المختلفة 
للمسؤولية المجتمعية

ILO.3.1

تحمل المسؤولية 
والمحاسبية

ILO.4

يتحمل مسؤولياته من 
خالل إدراكه لألبعاد 

المجتمعية والقانونية 
لجميع ممارساته. مثال: 

)يفكر باستقاللية، 
يلتزم بالقوانين في 
ممارساته سواء في 

المجتمع األكاديمي، أو 
بيئة العمل، أو المجتمع 

المحلي(.

ILO.4.1
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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 assess-
ment tools )student-instruc-
tor(

 mock review boards or 
panels 

 mock job interviews
 poster exhibitions
 research article analyses
 critical response to 
field-specific	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

ILO.5

يمتلك اتساع وعمق 
المعرفة التخصصية 

والمعرفة ذات الصلة 
التي تدعم التحليل 

النقدي وتوليف 
المفاهيم والنظريات 
والمبادئ في مجال 

التخصص.

ILO.5.1

التعلم الذاتي والتعلم 
المستمر

ILO.6

يمارس المهارات لتعزيز 
المعرفة من خالل 
التعلم مدى الحياة 
والتطوير المهني 

المستمر.

ILO.6.1

ممارسة المعرفة 
والمهارات الميدانية

ILO.7

يظهر اإلتقان والتطبيق 
الماهر للمعرفة 

التخصصية والعامة في 
سياقات مهنية متنوعة.

ILO.7.1
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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
	العمل	ممارسة

التطوعي
	وتقييم	وتنفيذ	تصميم

الخطط	كما	في	
حالة	)	المشروعات	
المقابات،	العمل	

التطوعي	..(
	في	التوعية	حمات

مجال	االختصاص
	أفكار	لتقديم	المبادرة

وممارسات	تخدم	
المجتمع	الجامعي	

والمحلي				

	خال	من	التعلم
المشروعات

	وتنفيذ	الفرق	بناء
مهام	جماعية

	بشكل	الفريق	قيادة
تبادلي		بين	الطلبة

	المسرحي	العمل
ولعب	األدوار

	المقابات	تنفيذ
الشخصية	في	مجال	

االختصاص

	الطلبة	اكساب
مهارات	االتصال	
من	خال	توظيف	

استراتيجيات	
التعلم	النشط	

ومنها:
	خال	من	التدريس

الحوار	والنقاش	
والمناظرات	

	العملية	العروض
والتطبيقات	

	أمام	العرض
الطلبة	

	التدوين
والتلخيص	وإعادة	
الصياغة	وكتابة	

التقارير	
	،عنيد	لقارئ	الكتابة

والكتابة	لجمهور	
قراء	بأنماط	
ومستويات	

مختلفة
	ومشارك	حليل-

نماذج	من	الكتابات	
الجيدة	طريقة	فكر	

زاوج	شارك	
	مع	التواصل

الطلبة	بشكل	
شبكي

	التعامل
والتفاعل	مع	

وسائل	االتصال	
اإللكتروني	
المتاحة	في	

الجامعة

مهارات التواصل الفعال 
)اللفظي والكتابي 
وباستخدام التقنية(

ILO.8

يمتلك مهارات التواصل 
الفعال، على سبيل 

المثال: مهارات الحديث 
والحوار والتفاوض 

واإلقناع، وإعداد التقارير 
التخصصية، والعرض أمام 

جمهور.

ILO.8.1

مهارات العمل الجماعي 
والقيادي

ILO.9

يمارس المهارات القيادية، 
على سبيل المثال: العمل 
الجماعي وقيادة اآلخرين، 

اإليجابية وتقبل النقد، 
الذكاء العاطفي، وإدارة 

الضغوط.

ILO.9.1

المهارات الشخصية 
والمبادرة

ILO.10

يظهر مهارات شخصية 
متقدمة في الحياة 

العلمية والعملية، على 
سبيل المثال: التنظيم 

الذاتي ووضوح الرؤية، 
التخطيط وإدارة الوقت 

وترتيب األولويات، 
المرونة والتكيف، المبادرة 

والثقة، واالحترافية في 
األداء والتعامل.

ILO.10.1
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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 Scenarios
 A Decision Matrix
 Graphic organizers
 Imagining Alterna-

tives
 Speedy Solutions
 Paraphrasing Part-

ners
 Capstone Project
 Decisions, Decisions
 Weighing Pros and 

Cons
 Analysis	and	Reflec-

tion

 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

11.ILO

يظهر القدرة على حل 
المشكالت، مثل: التحليل 

واالستدالل والبحث عن 
حلول متعددة ومبتكرة 

ونحوها.

ILO.11.1

مهارات التفكير الناقد 12.ILO
يظهر القدرة على تطبيق 

مهارات التفكير الناقد.
ILO.12.1

اتخاذ القرار 13.ILO
يظهر القدرة على اتخاذ 

القرار المناسب في 
سياقات مختلفة.

ILO.13.1

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
	ظاهرة	لتفسير	البحوث	استخدام

واقعية	تتعلق	بمجال	التخصص.
	ملصقات	معرض	في	المشاركة

تعليمية	لعرض	التجارب	و	النماذج	
المصممة	من	قبل	الطاب	لحل	

مشكلة	في	مجال	التخصص.
	وتطبيقات	مشروعات	انتاج

عملية	من	خال	تطبيق	المعرفة	
التخصصية	المكتسبة	والمبادئ	

الرياضية	المكملة	لها.

	التقنية	التطبيقات	استخدام
التي	توفرها	الجامعة	والمتوفرة	
عبر	شبكة	الويب	العالمية	في	

التكليفات	الدراسية

	رقمية	وحلول	مشاريع	إنتاج

وابتكارات	معرفية	في	مجال	
الدراسة	من	خال	استخدام	

التقنيات	الحديثة.

المهارات الرقمية وتقنية 
المعلومات

14.ILO

يمتلك مهارات االستخدام 
الفعال، والمسؤول 

واآلمن للتقنيات الحديثة، 
على سبيل المثال: البحث 

في مصادر المعلومات، 
وتحليل وتقييم وتمثيل 

المعلومات والبيانات 
من مصادر متنوعة لتلبية 

احتياجاته األكاديمية..

ILO.14.1

المهارات العددية 15.ILO
يمارس المهارات العددية 

والمبادئ الرياضية في 
الحياة العلمية والعملية 

بكفاءة.

ILO.15.1
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ملحق )2(: أمثلة لمواءمة مخرجات التعلم للبرنامج مع مخرجات التعلم للجامعة مع خصائص الخريجين

1. خصائص الخريجين

1.1 مخرجات التعلم للجامعة

مخرجات التعلم للبرنامج

1 2 3 4 5 6

GA.1. االلتزام بالقيم واألخالق والمسؤولية

ILO.1 االلتزام بأخالقيات العمل 

يتحلى	بأخاقيات	العمل	من	خال	التزامه	بالنزاهة	األكاديمية	وآداب	
المهنة	التي	يؤهل	لها.

X

ILO.2 االلتزام بالهوية والقيم اإلسالمية  

يلتزم	بالقيم	اإلسامية	والهوية	الوطنية،	على	سبيل	المثال:	يتحلى	
بسمات	الشخصية	اإلسامية	الوسطية	المتوازنة،	يتحلى	بقيم	

الحوار	والتسامح	واالعتدال	والتنوع	والتعايش،	يعتز	بالهوية	الوطنية.

X X X

ILO.3 المسؤولية المجتمعية )المواطنة وخدمة المجتمع(  

يسهم	في	تطوير	مجتمعه	الجامعي	والمحلي	من	خال	مشاركته	
بفعالية	في	األبعاد	المختلفة	للمسؤولية	المجتمعية.

ILO.4 تحمل المسؤولية والمحاسبية 

يتحمل	مسؤولياته	من	خال	إدراكه	لألبعاد	المجتمعية	والقانونية	
لجميع	ممارساته.	مثال:	(يفكر	باستقالية،	يلتزم	بالقوانين	في	

ممارساته	سواء	في	المجتمع	األكاديمي،	أو	بيئة	العمل،	أو	المجتمع	
المحلي(.

X X

GA.2. تطبيق المعرفة والتعلم مدى الحياة

ILO.5 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

ILO.6 التعلم الذاتي والتعلم المستمر 

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

.ment opportunities

X X

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

يرجى	ماحظة	أن	المحاذاة	ليست	مخرج	تعلم	برامجي	واحد	لكل	مخرج	تعلم	جامعي	واحد،	ولكن	تحقيق	مخرجات	
تعلم	البرنامج	يحقق	جميع	مخرجات	تعلم	الجامعة.
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ملحق )3(: مثال تطبيقي لمواءمة مخرجات التعلم في أحد البرامج األكاديمية مع مخرجات التعلم على مستوى 
الجامعة )باللغة العربية(

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

الخالصة:
خصيصة خصائص الخريجين

 )1)
خصيصة 

 )2)
خصيصة 

 )3)
خصيصة 

 )4)
خصيصة 

 )5)
14431مخرجات التعلم للبرنامج المتوائمة مع خصائص الخريجين

GA  خصائص الخريجين
ومخرجات التعلم على 
ILOs  مستوى الجامعة

PLOs مخرجات التعلم للبرنامج
12345678

)K( المعارف)S( المهارات)V( القيم
K1

يشرح 
المفاهيم 
المختلفة 
في إدارة 

الموارد 
البشرية، 

والتحديات 
التي 
تواجه 

المنظمات

K2

يوضح 
العمليات 
المطلوبة 

إلدارة 
الموارد 

البشرية، 
أنظمة 
العمل 

والعمال.

S1

يطبق 
أنظمة 
تخطيط 
الموارد 

البشرية 
ومفاهيم 
السلوك 

التنظيمي 
في بيئة 
األعمال.

S2

يحلل 
االحتياجات 

ونقاط 
الضعف 
والقوة 

واالتجاهات 
الحديثة 

في 
أساليب 

العمل

S3

يقّيم 
ممارسات 

الموارد 
البشرية 

والعالقات 
الوظيفية 

داخل 
المنظمات

S4

يستخدم 
مهارات 

تكنولوجيا 
المعلومات 

لعرض 
وتحليل 
البيانات 

وكتابة 
التقارير

V1

يدير 
العمل 
الذاتي 

ومشاكله 
بأساليب 

إبداعية 
وحلول 
مبتكرة 
األفكار

V2

يوظف 
مهارات 
القيادة 

والتقبل 
لالختالف 

في 
التعامل 
مع فرق 
العمل.

GA.1 االلتزام
بالقيم 

واألخالق 
والمسؤولية



ILO.1 االلتزام
بأخالقيات 

العمل
X

ILO.1.1.لها	يؤهل	التي	المهنة	وآداب	األكاديمية	بالنزاهة	التزامه	خال	من	العمل	بأخاقيات	يتحلى

ILO.2 االلتزام
بالهوية والقيم 

اإلسالمية
ILO.2.1	يتحلى	المتوازنة،	الوسطية	اإلسامية	الشخصية	بسمات	يتحلى	المثال:	سبيل	على	الوطنية،	والهوية	اإلسامية	بالقيم	يلتزم

بقيم	الحوار	والتسامح	واالعتدال	والتنوع	والتعايش،	يعتز	بالهوية	الوطنية.
ILO.3 المسؤولية

المجتمعية 
)المواطنة 

وخدمة 
المجتمع(

ILO.3.1المجتمعية	للمسؤولية	المختلفة	األبعاد	في	بفعالية	مشاركته	خال	من	والمحلي	الجامعي	مجتمعه	تطوير	في	يسهم

ILO.4 تحمل
المسؤولية 
والمحاسبية

ILO.4.1	يلتزم	باستقالية،	يفكر	المثال:	سبيل	على	ممارساته.	لجميع	والقانونية	المجتمعية	لألبعاد	إدراكه	خال	من	مسؤولياته	يتحمل
بالقوانين	في	ممارساته	سواء	في	المجتمع	األكاديمي،	أو	بيئة	العمل،	أو	المجتمع	المحلي.
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GA.2 تطبيق
المعرفة 

والتعلم مدى 
الحياة



ILO.5 المعرفة
واالطالع 

الواسع في 
مجال التخصص

XX

ILO.5.1	والنظريات	المفاهيم	وتوليف	النقدي	التحليل	تدعم	التي	الصلة	ذات	والمعرفة	التخصصية	المعرفة	وعمق	اتساع	يمتلك
والمبادئ	في	مجال	التخصص

ILO.6 التعلم الذاتي
والتعلم 
المستمر

ILO.6.1المستمر	المهني	والتطوير	الحياة	مدى	التعلم	خال	من	المعرفة	لتعزيز	المهارات	يمارس

ILO.7 ممارسة
المعرفة 

والمهارات 
الميدانية

XX

ILO.7.1متنوعة	مهنية	سياقات	في	والعامة	التخصصية	للمعرفة	الماهر	والتطبيق	اإلتقان	يظهر

GA.3 مهارات
الشخصية 

الفاعلة


ILO.8 مهارات
التواصل 

الفعال 
)اللفظي 
والكتابي 

وباستخدام 
التقنية(

X

ILO.8.1	أمام	والعرض	التخصصية،	التقارير	وإعداد	واإلقناع،	والتفاوض	والحوار		الحديث	مهارات	المثال:	سبيل	على	الفعال،	التواصل	مهارات	يمتلك
جمهور.

ILO.9 مهارات العمل
الجماعي 
والقيادي

XX

1.ILO.9.الضغوط	وإدارة	العاطفي،	الذكاء	النقد،	وتقبل	اإليجابية	اآلخرين،	وقيادة	الجماعي	العمل	المثال:	سبيل	على	القيادية،	المهارات	يمارس

ILO.10 المهارات
الشخصية 

والمبادرة
X

ILO.10.1	التخطيط	الرؤية،	ووضوح	الذاتي	التنظيم	المثال:	سبيل	على	والعملية،	العلمية	الحياة	في	متقدمة	شخصية	مهارات	يظهر
وإدارة	الوقت	وترتيب	األولويات،	المرونة	والتكيف،	المبادرة	والثقة،	واالحترافية	في	األداء	والتعامل.

GA.4 القدرة
على حل 

المشكالت 
واتخاذ 

القرارات



ILO.11 مهارات
التحليل وحل 

المشكالت
XX

ILO.11.1.ونحوها	ومبتكرة	متعددة	حلول	عن	والبحث	واالستدالل	التحليل	مثل:	المشكات،	حل	على	القدرة	يظهر
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ILO.12 مهارات التفكير
Xالناقد

ILO.12.1.الناقد	التفكير	مهارات	تطبيق	على	القدرة	يظهر

ILO.13اتخاذ القرار

ILO.13.1.مختلفة	سياقات	في	المناسب	القرار	اتخاذ	على	القدرة	يظهر

GA.5 القدرة على
استخدام 

تقنية 
المعلومات



ILO.14 المهارات
الرقمية وتقنية 

المعلومات
X

ILO.14.1	،المعلومات	مصادر	في	البحث	المثال:	سبيل	على	الحديثة،	للتقنيات	واآلمن	والمسؤول	الفعال،	االستخدام	مهارات	يمتلك
وتحليل	وتقييم	وتمثيل	المعلومات	والبيانات	من	مصادر	متنوعة	لتلبية	احتياجاته	األكاديمية.

ILO.15 المهارات
Xالعددية

ILO.15.1.بكفاءة	والعملية	العلمية	الحياة	في	الرياضية	والمبادئ	العددية	المهارات	يمارس
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ملحق )4(: مثال تطبيقي لمواءمة مخرجات التعلم في أحد البرامج األكاديمية مع مخرجات التعلم على مستوى 
الجامعة )باللغة االنجليزية(

Please note that the LOs alignment is not one PLO to each one ILO, rather the achievement of all PLOs will 
result in achieving all ILOs.

Summary:
Graduate Attributes GA.1 GA.2 GA.3 GA.4 GA.5
Program Learning Outcomes )PLOs) aligned with the 
GAs

1 5 2 1 2

Graduate Attributes 
and Institutional 
Learning Outcomes

Program Learning Outcomes

1 2 3 4 5 6 7 8
Knowledge Skills Values

K1
Outline 
the core 
concepts 
of 
computer 
systems, 
both 
theoretical 
and 
applied.

K2
Describe the 
integration of 
concepts from 
database 
and web. 
development.

S1
Analyze 
system 
requirements 
by using 
suitable 
methods and 
techniques.

S2
Apply 
techniques 
in 
modeling 
and 
designing 
of 
databases.

S3
Develop 
Databases 
and Web 
applications 
using a 
variety of 
languages 
and tools.

S4
Demonstrate 
the effective 
communication 
in both oral 
and written 
using a range 
of media that 
are widely used 
in computer 
field.

V1
Engage 
in critical 
thinking 
by building 
innovative 
solutions in 
professional 
environment.

V2
Demonstrate 
leadership 
skills and 
professional 
ethics within 
a team.

GA.1 Commitment to 
values, ethics, 
and responsi-
bility 

ILO.1 Commitment to 
work ethics X

ILO.1.1 Demonstrate work ethics through the commitment to academic integrity and professional ethics for which they qualify.

ILO.2 Commitment to 
Islamic identity 
and values 

ILO.2.1 Commit to the Islamic values and national identity )i.e. moderate Islamic personality, values of dialogue, tolerance, moderation, diver-
sity	and	coexistence,	and	national	identity	and	pride(.

ILO.3 Social re-
sponsibility 
)citizenship 
and community 
service) 

ILO.3.1 Contribute to the development of the university and local communities through active participation in the various dimensions of social 
responsibility.

ILO.4 Responsibility 
and account-
ability 

ILO.4.1 Assume individual responsibility through the awareness of societal and legal dimensions of their actions )i.e. independent thinking, 
law	abiding,	whether	in	the	academic	community,	the	work	environment,	or	the	local	community(.
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GA.2 knowledge 
application 
and lifelong 
learning

    

ILO.5 knowledge 
and extended 
knowledge in 
the field of 
specialization

X X

ILO.5.1 Acquire breadth and depth of knowledge that supports critical analysis and synthesis of concepts, theories, processes, and principles 
within	the	field	of	specialization	and	relevant	interdisciplinary	areas.

ILO.6 Self-learning 
and lifelong 
learning 

ILO.6.1 Demonstrate skills to extend knowledge through lifelong learning and continuous professional development.

ILO.7 The practice of 
knowledge and 
field skills 

X X X

ILO.7.1 Demonstrate mastery and skillful application of discipline-related and extended knowledge in multi-disciplinary professional environ-
ments and related contexts.

GA.3 Active person-
ality skills  

ILO.8 Effective 
communication 
skills )verbal, 
written and us-
ing technology)

X

ILO.8.1 Acquire effective communication skills )i.e. speaking, dialogue, negotiation, and persuasion, preparing specialized reports, and public 
speaking(.

ILO.9 Teamwork and 
leadership skills X

ILO.9.1 Exhibit	leadership	skills.	)i.e.	teamwork	and	influence	on	others,	positivity	and	acceptance	of	criticism,	emotional	intelligence,	and	
stress	management(.

ILO.10 Interpersonal 
skills, and 
initiative 

ILO.10.1 Demonstrate advanced personal skills in the academic and professional life )i.e. self-management and clarity of vision, planning, time 
management	and	prioritization,	flexibility	and	adaptation,	initiative	and	confidence,	and	professionalism(.

GA.4 Problem solving 
and deci-
sion-making 

ILO.11 Analysis and 
problem-solving 
skills

X

ILO.11.1 Demonstrate the ability to solve problems including analysis, inference, and search for multiple and innovative solutions.

ILO.12 Critical thinking 
skills X

ILO.12.1 Demonstrate the ability to apply critical thinking skills.

ILO.13 Decision-mak-
ing 

ILO.13.1 Demonstrate the ability to take appropriate decisions in different contexts.
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GA.5 The ability to 
use information 
technology  

ILO.14 Digital and 
information 
technology 
skills

X X

ILO.14.1 Acquire the skills for the effective, responsible, and safe use of current and future technologies )i.e. searching in different information 
sources,	analyzing,	evaluating	and	representing	information	and	data	from	various	sources	to	meet	academic	needs(.

ILO.15 Numerical skills 

ILO.15.1 Apply	numerical	skills	and	mathematical	principles	efficiently	in	academic	and	professional	life.
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