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بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة على رسولُ هللا وآله وصحبه وسلم

مقدمة
الحمد هلل على فضله اوال لتحقيق هذا االنجاز وأود في البداية ان اشيد بهذه
املبادرة الوطنية حيث تعتبر هذه الجائزة االولى من نوعها على مستوى اململكة
وسيكون تأثيرها واضحا باذن هللا في السنوات القادمة على عمل جميع االجهزة
الحكومية باململكة للعمل على تحقيق افضل املستويات واالنجازات لتحقيق
التميز في االداء واملساهمة بشكل يتناسب مع خطة التحول الوطني ُ .2030
التميز للجوده؟
ُ
ماذا يعني حصولنا على جائزة
اما ماذا يعني لنا الفوز بالجائزة والحصول على املركز االول على مستوى امللكة
العزيز
ُ
فهو يعني لنا الش ىء الكثير ..فان نيل جامعة عفت لجائزة امللك عبد
للجودة في دورتها الثالثة ضمن ( )9منشآت من أصل ( )50منشأة تقدمت
ًّ
عبر موقع الجائزة فهو شرف كبير جامعة عفت ان تنال هذه الجائزة
إلكترونيا ُ
التي تحمل اسم مؤسسنا وقائد نهضتنا امللك عبدالعزيز طيب هللا ثراه وفي
موضوع هام وحيوي وهو االداء املؤسساتي املتميز وهذا يمنحنا الرضا عن مستوى
كفاءة عملنا ويعطينا مؤشرا كبيرا على مستوى العطاء واالنجاز خالل الفترة
املاضية .ان حصولنا على هذه الجائزة لم يكن نتيجة نجاحنا في تعبئة استمارة
املشاركة او االنطباع الذي اخذه فريق التقويم للجائزة ،ان حصولنا على الجائزة
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يعني تقييم عملنا وفق معايير علمية وضعتها الجائزة ُو كانت حصيلة عمل مدته
ستة عشر سنه شارك فيه بكل فعالية اعضاء مجلس املؤسسين واالمناء
ُومنسوبات ومنسوبو الجامعة االكاديميين واالداريين والتشغيليينُ .
اكبر من اجل مواصلة العمل
االنجاز يعني بالنسبة لنا تحملنا مسؤولية ُ
ُ
وهذا
والتميز وان نحاولُ ان ينعكس هذا العطاء على جميع برامجنا
ُ
والعطاء
اشير الى ان هذا
االكاديمية ُوالبحثية ُوبرامج خدمة املجتمع وفي هذا املجال اود ان ُ
االنجاز تفردت به جامعة عفت وحدها على مستوىُ القطاع التعليمي العالي
ُ
االهلي باململكة ونالت على اساسه هذه الجائزة مما يدل وهلل الحمد على ان
التميز في ادائها .ويجعلنا ننظ ُر الى
ُ
تسير في الطريق الصحيح نح ُو
جامعة عفت ُ
التميز
املستقبل لتحقيق املزيد من العطاء والكفاءة في العمل وان ُال نرض ى ا ُال ب ُ
والتفوقُ ونسأل هللا التوفيق والسداد دائماُ .
كلمة تشجيعية للمنافسين للحصول على جائزة امللك عبدالعزيز للتميز
والجودة؟
كا ادعو املنشآت الوطنية التي لم يحالفها الحظ لهذا العام الي االستفادة من
تقدر بثمن النها ست ُوضح
التقرير التقييمي املفصل الن فائدة هذا التقييم ُال ُ
ُ
لهم نقاط الضعف لتفاديها ونقاط القوة ُوالفرص املتاحة لتحسينها كما
ادعوهم لبذل املزيد من الجهود والتقدم في الدورة القادمة داعية اللع العلي
القدير ان ينالون شرف هه الجائزة في االعوام القادمةُ .
تهنئة للحاصلين على الجائزة من الفئات االخرى؟
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اما الحائزين على الجائزة لهذا العام من املنآت الالخرى فانني اتقدم لهم
جاز
بالتهنئة القلبية واقول لهم بارك هللا في جهودكم ومساعيكم الن هذا االن ُ
ً
اكبر من اجل مواصلة العمل
يعني بالنسبة لنا جميعا تحملنا ملسؤولية ُ
والتميز ُ .
ُ
والعطاء
ُ
شكر للملك سلمان بن عبدالعزيز ؟
وانني اذ اثمن هذه املبادره فانني اتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين امللك
ً
الرعاية
معتبرا تلك ُ
العزيز على رعايته للدورة الثالثة للجائزة،
ُ
سلمان بن عبد
ً
أمر هذه البالد لدعم مسيرة
وغير املستغرب من والة ُ
استكماال للدعم املبارك ُ
ُ
تأتي
وتعزيز مفاهيمها وتطبيقاتها في مختلف القطاعاتُ .
ُ
الجودة
كما اشكر معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة األمين
العزيز للجودة ،الدكتورُ سعد بن عثمان القصبي على
ُ
العام لجائزة امللك عبد
ادارته املتميزة لهذه الجائزة متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح
ُ
ً
جميعا ملا يحبه ويرضاه ُ ،،
ُ
نسأل هللا تعالى أن يوفقنا
الخير والتوفيق والسداد ُ ،،
وأن يكتب لنا ُ
والحمد هلل رب العاملين ُ ،،
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهُ ،،،
رئيس جامعة عفت
الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل ُ
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