احر�ص علي امل�شاركة يف برامج التدريب التي تعقدها اجلامعة ،بهدف تنمية مهاراتك ،واكت�ساب مزيد من املعلومات واملعارف.
احر�ص علي التدريب امليداين ،الذي ميثل �أهم متطلبات االلتحاق ب�سوق العمل.
حتل بال�سلوك الإيجابي وتخل عن ال�سلبية.
تعاون مع زمالئك فى تو�ضيح �أهمية دورهم يف حتقيق جودة التعليم لت�ضمن م�ستقبال �أف�ضل لك ولوطنك.
احر�ص على معرفة نظام الدرا�س ��ة بالكلية ،وكيفية التحاقك بالتخ�ص�ص ��ات املختلفة ،وكذلك نظم االمتحانات والقواعد املنظمة
لها.
حاول حتقيق اال�ستفادة الق�صوى من خدمات عمادة �ش�ؤون الطالب املتاحة.
ناق�ش �أ�ستاذك يف نتائج االمتحانات ،لكي تقف على �أ�سباب �أخطائك ،لتعمل على جتنبها يف االمتحانات القادمة.
احر�ص على متثيلك يف اتخاذ القرارات بكليتك ،ويف و�ضع خطط التطوير واخلطة الإ�سرتاتيجية للكلية ،وذلك من خالل �إ�شراك
ممثلني عنك وعن زمالئك يف اللجان املختلفة بالكلية.
تعرف على ر�سالة الكلية ،وخطتها امل�ستقبلية ،و�شارك بر�أيك يف عمليات التح�سني والتطوير.
ق ��ارن م ��ا تكت�س ��به م ��ن مه ��ارات مع متطلبات �س ��وق العمل ،وحدد يف �ض ��وء ذل ��ك متطلباتك التي تناق�ش ��ها يف م�ؤ�س�س ��تك ،وقدم بها
مقرتحات بناءة.
احر�ص جيدا على اال�س ��تفادة من موارد كليتك (مكتبة ،و�أجهزة حا�س ��ب �آىل ،و�أدوات معامل ...الخ)� .أح�س ��ن ا�س ��تخدام هذه املوارد،
فهي من �أجلك.
�شارك م�ؤ�س�ستك يف برامج التوعية املجتمعية والبيئية ،فهي جزء ال يتجز�أ من متطلبات اكت�سابك ملهارات العمل.
�شارك بفاعلية فى الندوات العلمية ،و�إجراءات البحوث التى يتم تدريبك من خاللها على املهارات العقلية والعملية التي يتطلبها
�سوق العمل.
حا�سب نف�سك �أوال ب�أول ،واحكم على مدى مراعاتك ملوا�صفات الطالب اجليد.
احر�ص علي متابعة ما يحدث يف كليتك يف �ضوء معايري اجلودة للإ�سهام يف التطوير والتغيري والتح�سني.
توا�صل ب�شكل دائم مع مر�شدك الأكادميى ،واطلب ن�صيحته با�ستمرار.
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عزيزي الطالب:
هل تعلم �أنه يف �إطار املنظومة املتكاملة للجودة والتطوير ،بد�أت كلية الرتبية
والآداب بجامعة تبوك العمل علي قدم و�ساق من �أجل احل�صول علي االعتماد الأكادميى.
ويف �ضوء ذلك ،حتاول الكلية التي تنتمي �إليها �أن ت�صل لدرجة االعتماد لكي ت�ؤكد للمجتمع،
ب�أن براجمها التعليمية تتميز ب�أنها:
تقوم على �أهداف تربوية مالئمة ومع َرّفة ب�شكل وا�ضح.
حتافظ على ال�شروط التي يتحقق من خاللها الإجناز ب�شكل معقول.
حتقق �أهدافها �إىل حد كبري.
يتوقع منها اال�ستمرار يف التطوير والتح�سني.
والآن  -عزيزى الطالب – قد يتبادر �إيل ذهنك �س�ؤال مهم مفاده الآتي:
ملاذا ال�سعي نحو احل�صول علي االعتماد الأكادميى؟ وما الثمار التي جتنيها م�ؤ�س�ستي
التعليمي ��ة م ��ن ورائ ��ه؟ و كي ��ف �س�أ�س ��تفيد �أنا كطال ��ب �إذا ما �أ�ص ��بحت كليت ��ي معتمدة
�أكادمييا؟
ه ��ل تعل ��م �أن :الط�ل�اب الذي ��ن يتخرج ��ون ف ��ى جامع ��ات مرموق ��ة حتق ��ق متطلب ��ات
اجل ��ودة تتوافر لهم فر�ص عمل �أف�ض ��ل من غريهم� ،س ��واء يف بلده ��م �أو خارجها .و�أن تطبيق
نظ ��م اجلودة فى م�ؤ�س�س ��ات التعليم العاىل ي�ض ��من ل ��ك �أن تكون خريجا متميزا و�س ��ط �آالف
اخلريجني ،ويوفر لك فر�صا عديدة للح�صول على الوظيفة التى ت�سعى �إليها فور تخرجك،
ويجعل منظمات �سوق العمل تتهافت على توظيفك� .إذن ،تطبيق امل�ؤ�س�سة التعليمية لنظم اجلودة واتفاق براجمها مع املعايري العاملية
ي�سهم بالت�أكيد يف �إعداد �أجيال م�ؤهلة قادرة علي اخللق والإبداع والتعامل مع الق�ضايا ال�شائكة والتكيف مع الظروف املختلفة يف ظل
عامل دائم التطور� ،سريع التغري.

لذا ف�إن اعتماد امل�ؤ�س�سة �أكادمييا يحقق لها الفوائد التالية:
تعزيز ودعم ثقة الدولة واملجتمع بالربامج الأكادميية التي تقدمها امل�ؤ�س�سة.
االرتقاء بنوعية اخلدمات املهنية التي تقدمها امل�ؤ�س�سة للمجتمع.
و�ضوح الربامج الأكادميية وحمتوياتها.
توفري معلومات وا�ضحة ودقيقة للطالب وغريهم من املعنيني حول �أهداف الربامج الدرا�سية التي
تقدمه ��ا امل�ؤ�س�س ��ة ،و�أنها توفر ال�ش ��روط الالزم ��ة لتحقيق هذه الأهداف بفاعلية ،و�أنها �ست�س ��تمر يف
املحافظة على هذا امل�ستوى.
الت�أك ��د م ��ن �أن الأن�ش ��طة الرتبوية للربامج املعتمدة تتف ��ق مع املعايري العاملية ومتطلبات املهن وكذلك حاجات امل�ؤ�س�س ��ة والطالب
والدولة واملجتمع.
توفري �آلية مل�ساءلة جميع املعنيني بالإعداد والتنفيذ والإ�شراف على الربامج الأكادميية .
ت�أمني النمو الأكادميي واملهني للعاملني يف امل�ؤ�س�سة.
تهيئة مناخ تعليمي يت�سم بالود والدميقراطية و�ضمان حرية التعبري.
هكذا ترى ،عزيزى الطالب� ،أنك �أنت امل�ستفيد املبا�شر واملعني الأول يف منظومة اجلودة واالعتماد والتي متكنك من حتقيق ما يلي:
توفر لك معلومات وا�ضحة ودقيقة عن الربنامج �أو التخ�ص�ص الذي تدر�س فيه.
ترف ��ع الثق ��ة لدي ��ك ب� ��أن ما يق ��دم لك من خدم ��ات تعليمية وبرام ��ج �أكادميية متوافقة مع ال�ش ��روط واملعاي�ي�ر واملتطلبات
لالعتماد الأكادميي.
جتعلك تت�أكد من �أن الكلية �ست�ستمر يف املحافظة على هذا امل�ستوى املنا�سب من اخلدمات التعليمية والتي تلبي متطلبات
املهن وحاجات �سوق العمل واملجتمع املحلي وتتفق مع املعايري العاملية .
يف ظل العوملة ،ت�صل لدرجة من االطمئنان وكذلك �أ�سرتك ب�أن ما يقدم لك من خدمات تعليمية وبرامج �أكادميية م�شابه
�إىل درجة كبرية مع ما تقدمه امل�ؤ�س�سات التعليمية الأخرى �سواء داخل البلد �أو خارجه و�أن معظم ما �أخذته �سيعادل اذا ما
ا�ضطررت لالنتقال داخليا �أو خارجيا.

والآن  ،عزيزى الطالب ،دعنا نت�ساءل �سويا:
على عاتق من تقع م�سئولية حتقيق جودة التعليم بالكلية؟
�أهي مهمة القيادة اجلامعية كمدير اجلامعة وعميد الكلية وغريهم من القيادات؟ �أم �إنها عمل منوط بع�ضو
هيئ ��ة التدري� ��س دون غ�ي�ره؟ �أم �إنها تكليف خا�ص بالعاملني فقط؟ وهل ترى �أنك �أنت كطالب لك دور يف هذه
املنظومة؟
�إن الإجاب ��ة ع ��ن كل هذه الأ�س ��ئلة تكمن يف الت�أكيد على �أن حت�س�ي�ن ج ��ودة التعليم بالكلية التي
تنتمي �إليها هو م�س ��ئولية م�ش�ت�ركة وتكاملية تقع علي عاتق اجلميع من القيادات اجلامعية على خمتلف م�س ��توياتها ،و�أع�ض ��اء هيئة التدري�س،
وجميع العاملني يف الكلية ،وكذلك �أنت عزيزي الطالب لأنك املحور الأ�سا�سي الذي يدور حوله فلك التطوير والتح�سني .فكلهم يعمل من �أجلك
�أنت ،وكلهم ي�س ��عي �إيل االرتقاء مب�س ��تواك ومهاراتك ،وكلهم ي�أمل يف �أن يجعلك قادرا على املناف�س ��ة يف �س ��وق العمل ،الذي تزداد فيه حدة املناف�سة
يوما بعد يوم ،ومن هنا ف�إن دورك يف حت�سني اخلدمة التعليمية التي تتلقاها يف كليتك ،هو الدور الأ�سا�سي بل واملحرك لباقي الأطراف امل�شرتكة
معك يف املنظومة التعليمية .باخت�ص ��ار �أنت  -عزيزي الطالب – الهدف الأ�سا�س ��ي والغر�ض الأول من وراء ال�س ��عي حل�ص ��ول الكلية على االعتماد
الأكادميي.
مما �سبق يت�ضح �أن :لك دورا حيويا يف منظومة اجلودة والتطوير داخل م�ؤ�س�ستك التعليمية ي�صل �إيل حد �إ�شراكك يف ر�سم �سيا�سات
الكلية التي تنتمي �إليها وامل�شاركة بدور �إيجابي يف اعتمادها �أكادمييا ،وكذلك تفعيل وتقييم عمليتي التعليم والتعلم وتطوير املنهج الذي تدر�سه،
�إ�ضافة �إيل العمل بروح الفريق وت�شجيع العمل اجلماعي بني زمالئك الطالب� .إذن ميكنك تفعيل دورك كطالب يف تطبيق نظام اجلودة وحتقيق
االعتماد الأكادميي يف الكلية عن طريق قيامك مبا يلي:
 بادر ب�س�ؤال �أ�ستاذك عن تو�صيف املقرر الذي تدر�سه.
تعرف علي خمرجات التعلم امل�ستهدفة من كل مقرر.
قم ب�أداء ما ي�سند �إليك من تكليفات وقراءات.
عليك امل�شاركة بفاعلية يف املناق�شات التي تطرح داخل قاعات املحا�ضرات.
�شارك بفاعلية مع �أ�ساتذتك ،لتطبيق �أ�ساليب التعلم احلديثة.

