
Values Attitudes and Attribute (VAAs) 
 

EMPATHETIC 
 متعاطف
 Concern

ed for 
Society 

مهتم  
 بالمجتمع

The ability to know the contribution you can 
make to society for the benefit of those less 
fortunate; demonstrate citizenship and a sense 
of community ethos and recognise differences 
as well as similarities between people and 
peoples; be aware of your own and others’ 
cultural heritage and sensitive to the ethical and 
moral issues raised by their studies. 

القدرة على معرفة المساهمة التي يمكنك تقديمها 
للمجتمع من أجل مصلحة أولئك األقل حًظا، إظهار 

واطنة وإدراك روح المجتمع، التعرف على الم
االختالفات والتشابه بين الناس والشعوب، وإدراك 

التراث الثقافي الخاص بك وباآلخرين والتراث الثقافي 
 .والقضايا األخالقية والمعنوية النّاتجة عن دراساتهم

Confiden
t 
 واثق

The ability to develop a belief in your 
knowledge, understanding and action; 
recognise when you need to change your 
beliefs based upon additional information or the 
arguments of others; deal with new challenges 
and situations, including when this places them 
under stress 

همك، وعملك  القدرة على تطوير اإليمان بمعرفتك، ف
واالعتراف عندما تحتاج إلى تغيير معتقداتك بناء على 

معلومات إضافية أو حجج اآلخرين التعامل مع 
التحديات والمواقف الجديدة، حتى لو وقعت تحت 

  الضغط

AGILE مرن 
 Enquirin

g 
 مستفسر

The ability to be curious; be willing to work 
alone; be proactive; keen to learn; show 
enterprise; think independently; challenge 
assumptions and require evidence for 
assertions; actively control your own learning; 
move on from the absorption of knowledge and 
procedures to develop your own views and 
solutions. 

ون فضولي، والعمل بشكل مستقل،  القدرة على أن تك
وأن تكون استباقي حريص على التعلم، وعندك  قدرة 

على المبادرة بشكل مستقل، وقدرة على التشكيك 
بالمسلمات وتوفير أدلة داعمة للجدل  واستيعاب 

المعرفة واإلجراءات لتطوير وجهات النظر والحلول 
 الخاصة بك

Creative 
and 
enterpris
ing 

امرمبتكر ومغ  

The ability to be open-minded and flexible in 
your thought processes; demonstrate a 
willingness to innovate and invent new and 
multiple solutions to a problem or situation; 
adapt your approach according to need; 
surprise and show originality in your work’ 
developing personal style; be resourceful when 
presented with challenging tasks and problems’ 
using your initiative to find solutions. 

القدرة على االنفتاح والمرونة في عمليات التفكير 
الخاصة بك إظهار الرغبة في االبتكار، وإيجاد حلول 

و موقف، التكيف مع نهجك جديدة ومتعددة لمشكلة أ
حسب الحاجة،  وإظهار األصالة والمفاجأة في عملك، 

ويجب أن تكون متعدد المصادر عند مواجهة المهام 
والمشكالت الصعبة باستخدام مبادرتك للعثور على 

 حلول

Open-
minded 
 واعي متفتح

The ability to take an objective view of different 
labels and beliefs; become more receptive to 
other ideas and beliefs based on the arguments 
of others; change ideas should there be 
compelling evidence to do so. 

القدرة على اتخاذ وجهة نظر موضوعية من التسميات 
والمعتقدات المختلفة، وأن تصبح أكثر تقبالً لألفكار 

ت األخرى بناًء على حجج اآلخرين وأن تغيّر والمعتقدا
 أفكارك عندما يكون هناك أدلة مقنعة

Risk-
taking 
 مخاطرة

The ability to demonstrate confidence; 
experiment with novel ideas and effects; 
speculate willingly, work in unfamiliar contexts; 
avoid coming to premature conclusions; 
tolerate uncertainty. 

القدرة على إظهار الثقة، تجربة األفكار الجديدة. 
الرغبة في التّخمين، والعمل في سياقات غير مألوفة. 
تجنب التوصل إلى استنتاجات سابقة ألوانها، والبعد 

 عن الّشك
HARD WORKING االجتهاد 

 Practice 
 الممارسة

The ability to train and prepare through 
repetition of the same processes in order to 
become more proficient. 

القدرة على التدريب واالستعداد من خالل تكرار نفس 
 .العمليات من أجل أن تصبح أكثر كفاءة

Persever
ance 
 المثابرة

The ability to keep going and not give u; face 
obstacles and difficulties but never give up; 
persist in effort; work systematically; not be 
satisfied until high quality; appropriate precision 
and the desired outcome are achieved. 

القدرة على مواجهة الّصعوبات والعوائق وعدم 
حتّى االستسالم، والعمل بطريقة منظمة، وعدم التّوقف 
 الوصول إلى النتائج المراد تحقيقها بالّدقة المطلوبة

Resilienc
e 
 المرونة

The ability to overcome setbacks; remain 
confident, focused, flexible and optimistic; help 
others to move forward in the face of adversity. 

اثق القدرة على التغلب على العوائق، أن تظل و
ومركز ومرن ومتفائل، ومساعدة اآلخرين على 

 .المضي قدًما في مواجهة الصعوبات
 


