اللقاء التفاعلي الثالث والعشرون عن بُعد
لعرض تجربة ُمنشأة فائزة بجائزة
الملك عبد العزيز للجودة

تجربة جامعة عفت األهلية
في مجال الجودة و التميز املؤسس ي
ُمنشاة حاصلة على جائزة امللك عبد العزيز للجودة
قطاع التعليم العالي األهلي
(الجولة الثالثة)

 حاصلة على درجة الدكتوراه في السياسات العامة من جامعة
جنوب كاليفورنيا ،الواليات المتحدة األمريكية

 كاتبة وباحثة نشطة ومعروفة لخبرتها في مجال الخصخصة
وتمكين المرأة
 أول عميدة لشطر الطالبات في جامعة الملك عبدالعزيز
 أنضمت لكلية عفت منذ عام 1998م وتولت رئاسة
جامعة عفت في مايو 2008م وحتى اآلن

سعادة الدكتورة هيفاء بنت رضا جمل الليل
رئيسة جامعة عفت األهلية
جدة – المملكة العربية السعودية

 نالت الترشيح لجائزة 1000إمرأة للسالم عبر العالم لعام 2005
 اُنتخبت عضوا في األكاديمية األمريكية للفنون والعلوم لكونها
من القادة األكاديمين البارزين المساهمين بأفكارهم في معالجة
قضايا األمة والعالم في عام 2019

محاور اللقاء







التعريف بجامعة عفت ونشأتها وتطورها
رحلة جامعة عفت نحو الجودة والتميز
رحلة جامعة عفت مع نموذج التميز لجائزة الملك عبد العزيز للجودة
أهم إنجازات الجامعة وفق معايير جائزة الملك عبد العزيز للجودة
الدروس المستفادة من المشاركة في الجائزة
الخطوات والتطلعات المستقبلية

التعريف بجامعة عفت ونشأتها وتطورها

جامعة عفت هي أول الجامعات األهلية النسائية غير الربحية في المملكة العربية
السعودية تحت مظلة مؤسسة الملك فيصل الخيرية وتتبع كافة أنظمة وزارة التعليم
بالمملكة.

أُنشأت الجامعة صاحبة السمو الملكي األميرة عفت الثنيان آل سعود حرم جاللة الملك
فيصل بن عبد العزيز طيب هللا ثراها في العام  1420هجرية الموافق  1999ميالدية و
مجلس مؤسسيها وأمناءها يشمل أبناء وبنات وأحفاد وحفيدات صاحبة السمو الملكي
و الملك فيصل رحمهما هللا.
فيلم تعريفي بالجامعة

رؤية ورسالة جامعة عفت
رؤية جامعة عفت
تطمح جامعة عفت ان تكون احدى الجامعات العالمية في ريادة االكتشافات واالبتكارات
العلمية وتقديم الحلول للتحديات المجتمعية ،ومؤسسة مشجعة للتغيير تحفز قيادات
وباحثات المستقبل الملهمات تحقيقا لرؤية الملكة عفت الثنيان آل سعود (رحمها هللا).

رسالة جامعة عفت
اعداد الكفاءات القيادية الطموحة ذات الشخصية الوطنية والعالمية المساهمة في التقدم
الوطني والعالمي من خالل اثراء مناهجها التعليمية المبدعة بقيم جامعة عفت في بيئة
تشجع ثقافة استقاء المعرفة ،المساهمة البحثية والشراكة المجتمعية البناءة.

قيم جامعة عفت
ق :القيم التربوية
اإلجتماعية اإليجابية

إ :البحث المستمر

إقرا
ر :الريادة واإلبداع
والمسؤولية

أ :التواصل والتعاون
الهادف

سمات طالبات وخريجات جامعة عفت (سفيرات عفت)
إ :المتقنة

ق :المحسنة

إقرا
ر :الراعية

أ :السفيرة

ميثاق جامعة عفت التربوى

الركائز الثمانية لميثاق جامعة عفت التربوي
إ :اإلتقان

ق :اإلحسان

آداب

رعاية

أمانة

إقرا

توجيه

ر :الرعاية

أ :السفارة

تقوي

وسطية

يسر

بنيان
مرصوص

تطور جامعة عفت
اإلحتفال
أنطالق برامج
بعشرين عاما
الماجستير األربعة
علي إنشاء
عة
الراب
الكلية
وإنشاء
إعالن إنشاء
جامعة عفت
بالجامعة والمراكز
جامعة عفت
وتخريج قرابة
ومعهد
البحثية
بمرسوم ملكي
 3000طالبة
الشراكة المجتمعية
رقم  963في
في  2019م
م
2018
2011
يناير  2009م

أستقالل جامعة
عفت عن جامعة
الفيصل  2005م
وأنشاء ثالث
كليات و 12قسم
في  2008م

إفتتاح أول قسم
للهندسة للفتيات
إنضمام كلية عفت
بالمملكة بكلية عفت
لكليات جامعة
في  2005م
الفيصل األهلية في
 2002م

أفتتاح ثالث أقسام
جديدة
2001
 2002م

أنشاء كلية عفت
األهلية  1999م
بقسمين وسبع
وثالثون طالبة

)2021-2020( الهيكل التنظيمي لجامعة عفت
خKing Faisal Foundationآل
Effat University Board of
Founders
Effat University Board of
Trustees
University President

Honorary Advisory Board

Management of Finance

Provost

Vice President for Planning and Development

Effat Library and Cultural
Museum

Effat College of Humanities

Deanship of Graduate
Studies and Research

Effat College of Engineering

Deanship of Admission and
Registration

Effat College of Business

Deanship of Student Affairs

Effat College of Architecture
and Design

Center for Excellence in
Teaching and Learning

Testing Center

Management of
Communications and Public
Relations

Management of Human
Resources

Management of Information
and Educational Technology
Services

Management of Facilities and
Equipment

Deanship of Quality
Assurance

Management of Institutional
Planning and Development
Awards Office

حقائق سريعة عن جامعة عفت
عدد
الكليات واألقسام

عدد
طالبات البكالوريوس

 4كليات
 13قسم
 17برنامج

عدد
طالب الماجستير

هيئة التدريس

1239

77

145

مساحة الجامعة

المرافق واألجهزة

المرافق البحثية

الخدمات

متر مربع

 9قاعة دراسة واستوديو
 46معمل حاسب آلي
 953جهاز

 30مركز ومعمل أبحاث
 1333مخرج بحثي

مسجد ومطعم وقاعات
احتفالية وحمام سباحة
وصاالت رياضية وسكن
داخلي ومركز
لرعاية األطفال

تصنيف جامعة
عفت من
أفضل مئة
جامعة عربية
بتصنيف QS
في  2018م و
2020م

حصول برنامج
العمارة بكلية
عفت للعمارة و
التصميم علي
اإلعتماد الدولي
من NAABمن
 2019حتي
2025

رحلة جامعة عفت نحو الجودة والتميز
تجديد األعتماد
حصول جامعة
المؤسسي
عفت علي
للجامعة و
جائزة الملك عبد
البرامجي
العزيز للجودة
ألربعة برامج
من  2017حتى عن قطاع التعليم
العالي األهلي
2024م
في 2016

حصول جامعة
عفت علي
التقييم النجمي
من QS
في2015
( 5نجمات في
التوظيف و4
في التعليم)

حصول كلية
الهندسة ببرامجها
الثالث علي
األعتماد الدولي
من ABET
2023-2015

حصول جامعة
عفت األهلية
على األعتماد
الوطني من
 2010وحتي
2017

جامعة عفت
تشارك في
تأسيس
الهيئة
الوطنية
للتقويم و
اإلعتماد
األكاديمي
منذ 2006م

رحلة جامعة عفت مع نموذج التميز
لجائزة الملك عبد العزيز للجودة

2

3

تقدمت جامعة عفت بطلب للمشاركة في الجائزة بعد فتحها ألول مرة
لقطاع التعليم العالي األهلي في الدورة 1الثالثة كجزء من التوجه الستراتيجي
للجامعة لتحقيق التميز علي املستوي الوطني لعدم وجود تصنيف
للجامعات السعودية حتي حينه ثم تل موافقة أمانة الجائزة علي املشاركة
التعرف علي نموذج التميز لجائزة امللك عبد العزيز للجودة ومصفوفة
مبادىء الجودة والتميز و معايير الجائزة من خلل ورشة الجائزة التعريفية
ُ
والخاصة بكتابة تقرير املشاركة و التي قدمت في جدة و حضرها عضوان من
الجامعة و اللذين قاما بإعادة تقديم الورشة لفريق العمل بالجامعة و وضع
خطة عمل متكاملة للمشروع تتناسب مع الخطة الزمنية املعلنة للجائزة.

تنظيم فريق العمل من
الداريين واألكاديميين
وتقسيمه ملجموعات يقودها
أصحاب املعايير بالجامعة
بطريقة تتوافق مع معايير
الجائزة الثمانية لتقييم
ممارسات الجودة والتميز من
خلل نموذج الجائزة و تجميع
األدلة ملمارسات الجودة
والتميز ثم قامت كل مجموعة
بكتابة مسودة تقريرها
وتقديمه مع األدلة للجنة
العليا املكلفة.

قامت اللجنة العليا بتجميع وتنقيح
ومراجعة التقارير املقدمة من جميع
أصحاب املعايير وضمها وأعادة
صياغتها في تقرير واحد بعد
أختصارها ( 40صفحة) وأضافة
كافة الرسومات البيانية و
لصفحات األولي من األدلة الداعمة
في نهاية التقرير ( 20صفحة) .ثم
عرضت اللجنة التقرير النهائي علي
رئيسة الجامعة والتي قامت
بمراجعته والتوقيع علي صحة
البيانات الواردة به .ثم تم تقديمه
ملكتب أمانة جائزة امللك عبد العزيز
للجودة في  25فبراير .2016

4
تم العداد لستقبال املراجعيين
بتنظيم غرفتهم وتوفير كل األدلة
ورقيا و إليكترونيا بها و تنظيم غرفة
األجتماعات ثم أستقبلت الجامعة
املراجعين األثنين اللذين قاما
بتقييم املؤسسة بإستخدام اداة
التقييم «أتقان» ثم تسلمت الجامعة
بعد التحكيم وأعلن الفوز التقرير
التعقيبي الذي أوضح أبرز مناطق
القوة وفرص التحسين والذي
أستخدمته الجامعة في متابعة
طريقها لتحقيق الجودة و التميز.

رحلة جامعة عفت مع نموذج التميز لجائزة
الملك عبد العزيز للجودة
بعض النصائح خاصة بالتحضير لمرحلة التقييم
 .1ضرورة إشراك جميع أفراد المؤسسة علي جميع المستويات في عمليات الجودة والسعي لتحقيق التميز طوال
الوقت وذلك ليكونوا مؤمنين حقا بأهمة دورهم في تحقيق أي إنجازات تحققها المؤسسة.
 .2تحفيز األفراد المعنيين بتجميع األدلة الداعمة لتميز وحداتهم على تقديمها بشكل واضح وجذاب مع التركيزعلى
األدلة الخاصة بتحقيق التميز وليست فقط تحقيق متطلبات الجودة.
.3التأكد من أن التقرير النهائي للمشاركة في الجائزة متناسق ويعكس الصورة الحقيقية إلنجازات المؤسسة وخال
من األخطاء اللغوية عن طريق مراجعته أكثر من مرة من الجهات المعنية المختلفة.

رحلة جامعة عفت مع نموذج التميز لجائزة
الملك عبد العزيز للجودة
بعض النصائح خاصة بالتحضير لمرحلة التقييم
 .4العمل على تهيئة كافة األفراد المشاركين في مقابالت التقييم الميداني بكفاءة بإطالعهم علي آخر المستجدات
أول بأول وتدريبهم علي أساليب النقاش المثمرمع المراجعين مع التأكيد علي أن توصيات المراجعين للتحسين هي
دائما في مصلحة المؤسسة لمتابعة مسيرة التطوير والتحسين لنحقيق التميز.

 .5تنظيم غرف المراجعيين بطريقة واضحة تيسروصولهم للمعلومات بيسر واإلستعداد الدائم لتقديم المزيد من
األدلة التي يمكن أن يطلبوها.

إعالن نتيجة فوز
جامعة عفت
بجائزة الملك عبد العزيز للجودة
الدورة الثالثة  1437هـ  2016 -م

نهاية مرحلة  .....وبداية مرحلة أخرى من
السعي لتحقيق التميز....

أهم إنجازات الجامعة وفق معايير
جائزة الملك عبد العزيز للجودة

6

2

2

11

9

6

13

11

القيادة اإلدارية

أهم إنجازات الجامعة وفق معايير
جائزة الملك عبد العزيز للجودة

وضوح التوجهات األخالقية واإلستراتيجية لإلدارة العليا المتمثلة في ميراث
صاحبة السمو الملكي األميرة عفت الثنيان (رحمها هللا) و قيم “أقرا“ وميثاق
عفت التربوي.
 بخالف كافة الهياكل التنظيمية والمجالس الحاكمة واللجان اإلستشارية
المتعارف عليها في المؤسسات التعليمية تخيرت الجامعة أن يكون لها كذلك
مجلس إداري يختص بحوكمة اإلدارات المساندة لرفع كفاءة وجودة
مخرجات تلك العمادات و اإلدارات.
 تدريب الخريجات ليكن قياديات المستقبل من خالل:
.1برنامج «سفيرات عفت»
.2البرنامج التدريبي اإللزامي لجميع الطالبات في جميع البرامج
 .3برنامج تدريب ما بعد التخرج للباحثات عن عمل لتأهليهن لسوق العمل.

% 94
نسبة تحقيق الهدف االستراتيجي الثاني لجامعة عفت
و املتعلق بالحوكمة و القيادة و الدارة للعام األكاديمي
2020-2019

أهم إنجازات الجامعة وفق معايير
جائزة الملك عبد العزيز للجودة
التخطيط اإلستراتيجي
ربط كافة العمليات واإلجراءات بجامعة عفت بمعايير الجودة
المنصوص عليها من قبل المركز الوطني للتقويم واالعتماد
األكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب واإلسترشاد بتلك
المعايير ومعايير جائزة الملك عبد العزيز للجودة ونموذج التميز
في وضع أهداف الخطة اإلستراتيجية الخمسية الرابعة لألعوام
 2022-2017وكذلك اإلستفادة من خطط التحسين في التقرير
التعقيبي لوضع كافة الخطط التنفيذية ومؤشرات األداء لمتابعتها
من خالل التقارير ومحاضر المجالس واللجان بجميع وحدات
للجامعة.

الموارد البشرية






أهم إنجازات الجامعة وفق معايير
جائزة الملك عبد العزيز للجودة

لدى جامعة عفت أعضاء هيئة تدريس
أكفاء من كل أنحاء العالم لتوفير التنوع
الثقافي المطلوب في التعليم الجامعي.
أرتفعت نسبة السعودة بين منسوبي
الجامعة في العام األكاديمي 2020-2019
لما يقارب .%56
نسبة الطالبات ألعضاء التدريس نسبة
متميزة 18:1
تعمل جامعة عفت علي تطوير معارف
وقدرات منسوبيها من خالل التعليم
المستمر.
توفر الجامعة بيئة عمل آمنة وصحية و
محفزة لكافة أفراد جامعة عفت.

أهم إنجازات الجامعة وفق معايير جائزة
الملك عبد العزيز للجودة
الشراكات والموارد
 إبرام إتفاقيات استراتيجية مع جامعات وهيئات مرموقة
محلية مثل التعاون مع جامعة الملك فهد للبترول و
المعادن و جامعة الملك عبد هللا للعلوم و التكنولوجيا
في مجال البحوث.
 جميع برامج البكالوريوس في جامعة عفت لديها
شركاء أكاديميون من جامعات دولية مرموقة وكذلك
الحال مع ثالث من برامج الدراسات العليا والتي عددها
أربع برامج .و تقوم تلك الجامعات بزيارات ميدانية
سنوية للجامعة لمراجعة مناهج درجات البكالوريوس
والماجستير المناظرة لها لتقديم خطط التحسين
والمقارنات المرجعية والمشاركات البحثية وتقديم
المشورة بشأن تحسين خدمات الجامعة ككل.

أهم إنجازات الجامعة وفق معايير
جائزة الملك عبد العزيز للجودة
الشراكات والموارد
ترتبط جامعة عفت مع أكثر من  300مؤسسة وطنية وإقليمية ودولية لتوفير فرص للتدريب العملي
والتوظيف لطالباتها ومن أهم تلك الشراكات:

أهم إنجازات الجامعة وفق معايير
جائزة الملك عبد العزيز للجودة
إدارة العمليات والمنتجات والخدمات
لدي الجامعة انظمة تقنية عدة إلدارة عملياتها وفق سياسات وإجراءات محددة تساعد علي إنجازها
بسالسة وكفاءة و تكاملية مثل نظام  Bannerو  Blackbaordو  HRMSو  Helpdeskو
 Taskstreamو Scentiaوغيرها من األنظمة الداخلية مثل نظام المكتبة اإلفتراضية و نظام
الترقية.

توفير البنية التحتية والتجهيزات التقنية الكافية
الحتياجات الهيئتين األكاديمية والدارية

نسبة استخدام تقنية املعلومات بفعالية
في األنظمة الدارية واالتصاالت

تستخدم املؤسسة نظما لتقنية
املعلومات تتصف بالتكامل واملوثوقية

أهم إنجازات الجامعة وفق معايير
جائزة الملك عبد العزيز للجودة
نسبة تطبيق توصيات التحسين بناء على التقارير واالستبيانات
الداخلية والخارجية في الفصل األول من العام االكاديمي 2020-2019

نتائج المستفيدين
تقوم الجامعة بقياس مؤشرات أداء واستطالعات لرأي جميع المستفيدين دوريا عن
عدد من النتائج أهمها هو مدي رضا الطالب عن مستوي التعليم والتعلم في جميع
المقرارت ومستوي رضاهم عن الخدمات التي تقدم لهم وعن مدي األستفادة التي
حصلوا عليها علي مدي دراستهم الجامعية كخريجين من جامعة عفت.

92.9%

بناء علي نتائج االستبيانات والتعليقات الواردة من الطالب يتم وضع خطط للتحسين
بكل برنامج وقسم وكلية وإدارة لتطوير الخدمات والتعامل مع جوانب النقص.
من أهم نتائج المستفيدين كذلك هو قياس مدي اكتساب الطالب لسمات خريجات
جامعة عفت بناءا على قيم "أقرا" وذلك لضمان اكتسابهن تلك السمات القيادية
الحميدة ليتمكن من شق طريقهن في الحياة بأمان مستقبال.
نسب التوظيف لخريجى الجامعة هي كذلك من أبرز نتائج المستفدين التي تؤكد علي
أستفادتهم من التعليم الذي تلقوه بجامعة عفت.

نتائ تقييم خصائ

خريجات جامعة عفت لبرام البكالوريو
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أهم إنجازات الجامعة وفق معايير
جائزة الملك عبد العزيز للجودة
نتائج المستفيدين

أهم إنجازات الجامعة وفق معايير
جائزة الملك عبد العزيز للجودة
نتائج المستفيدين

أهم إنجازات الجامعة وفق معايير
جائزة الملك عبد العزيز للجودة
نتائج المستفيدين
التقدير للمتميزات صاحبات المبادرات المبدعة والعمل المتقن

خريجة جامعة عفت

ميساء عبد الجبار
أول مهندسة سعودية في الميكاترونكس
حصلت على البكالوريوس من أمريكا
والماجستير في هندسة الطاقة المتجددة
من جامعة عفت وتعمل مهندسة في شركة
شنايدر اليكتريك العالمية اآلن

خريجة جامعة عفت نورا الفريخ
من برنامج الفنون السينمائية تفوز بالنخلة
الذهبية ألفضل فيلم ثان في مهرجان أفالم
السعودية عن فيلمها
«األول من رجب» 6-1سبتمبر2020

خريجة جامعة عفت دانا جمال العمري،
معمارية وشريكة مؤسسة في ستوديو وتد
في مدينة جدة ،بجائزة تميز للنساء في
العمارة واإلنشاء في الشرق االدنى وشمال
افريقيا  ، 2019ضمن  .فئة النجمات
الصاعدات في  - 24اكتوبر 2019

مؤسسات حصلت طالبات وأساتذة جامعة عفت
منها علي جوائز خالل العامين الماضيين
Golden
Falcon Art
Festival

GCC Robotics
Competition

أهم إنجازات الجامعة وفق معايير
جائزة الملك عبد العزيز للجودة
نتائج الموارد البشرية
تستطلع جامعة عفت سنويا مدي رضا الهيئة األكاديمية
والباحثين والهيئة اإلدارية والتشغيلية والعمالة عن كافة
الخدمات المقدمة لهم وذلك لوضع خطط لتحسين تلك الخدمات.
كما تتابع الجامعة إنجازات وإبداعات منسوبيها لتشجيعهم
لتحقيق إستدامة تلك الممارسات المتميزة وخلق مناخ للتنافسية
البناءة بين أفراد ”عائلة جامعة عفت“.

أهم إنجازات الجامعة وفق معايير
جائزة الملك عبد العزيز للجودة
نتائج األداء الرئيسية
تقيس جامعة عفت كل فصل دراسي عدد من مؤشرات
األداء لتقيم مدى تحقيق المؤسسة ألهدافها األستراتيجية
الثمانية للخطة اإلستراتيجية الخمسية الرابعة والتي تمتد
من2017الي .2022
ويوضح الرسم البياني أن الجامعة حققت معظم أهدافها
بنسبة أكثر من  %80بنهاية العام  2019وهو ما يفوق
النسبة المستهدفة ( .)%70وتتابع الجامعة نتائج أدائها في
السنوات المتبقية من الخطة اإلستراتيجية مع التركيز علي
فرص التحسين علي كافة المستويات و بصقة في مجال
التعليم و التعلم و البحوث و خدمة المجتمع.

متوسط أداء الجامعة في تحقيق األهداف االستراتيجية للخطة
الستراتيجية 2022-2017

أهم إنجازات الجامعة وفق معايير
جائزة الملك عبد العزيز للجودة
نتائج تنفيذ توصيات فريق المراجعيين للجائزة
تواكب إستالم التقرير التعقيبي للجائزة مع وضع الخطة اإلستراتيجية الرابعة لجامعة
عفت  2022-2017مما سهل ضم توصيات التقرير لخطط العمل في اإلستراتيجية
الجديدة

أهم إنجازات الجامعة وفق معايير
جائزة الملك عبد العزيز للجودة
بعض التوصيات من الجائزة من خالل التقرير التعقيبي:








توسيع مجال خطة التعاقب الوظيفي لتشمل جميع الوظائف بالمؤسسة.
جعل التدريب المقدم للموظفات يشمل التركيز على مبادىء التميز (و ليس الجودة فقط) و قياس أثر
تطبيق الخطة.
مراجعة وتحديث التوصيف الوظيفي لكل الموظفات بطريقة شمولية ودورية إستجابة للتغييرات في
األهداف المنوطة بهن.
العمل على اإلستفادة الكاملة من الشراكات اإلستراتيجية و منها استغاللها في عقد المقارنات الدولية
في المزيد من المجاالت بهدف تحقيق التميز.
القيام بتنويع سبل توعية أصحاب المصلحة وبخاصة الطالبات بأهمية ترشيد النفقات والمصاريف
والحفاظ على البيئة.
العمل على تطوير نظام األخذ بالمقترحات من خالل وضع آلية لتصنيف األفكار الجديدة لإلستفادة
الكاملة من األفكار اإلبداعية و قياس أثر التطبيق.

أهم إنجازات الجامعة وفق معايير
جائزة الملك عبد العزيز للجودة
نتائج تنفيذ توصيات فريق المراجعيين للجائزة

82%

%75 6/8

%90 9/10

%82 9/11

%93 13/14

%75 9/12

%75 3/4
%80 12/15

%77 10/13

الدروس المستفادة من المشاركة في الجائزة
 الفرق بين تحقيق الجودة والتميز فيها.
 أهمية مراعاة معايير وأدوات التميز للجوائز التقديرية مثل جائزة الملك عبد العزيز للجودة للرقي بأداء
المؤسسة وإدراك الفائدة من تطبيقها لضمان أستدامة جودة وتميز المؤسسة والنهوض بها.
 إستعمال معايير جائزة الملك عبد العزيز و أداة إتقان كنموذج يحتذي به للتميز.
 إتقان العمل و اإلستدامة في إتقانه بوضع النظام و تنفيذه و توثيق و قياس فاعلية التنفيذ دوريا مع عقد
المقارنات مع الذات و الغير لطلب التحسين هو األساس لتحقيق الجودة و التميز .فكما قال رسولنا الكريم
عليه أفضل الصالة و التسليم ”:أن هللا يحب أن عمل أحدكم عمال أن يتقنه“.
 اإلتقان ال يأتي بين يوم و ليلة و لكنه نتاج سنوات من العمل الجاد المنظم المتواصل لمجموعة على كفاءة
عالية تعمل معا بتعاون و إخالص وتراقب هللا في جميع أعمالها وال تكل وال تمل من تعلم الجديد وتطبيقه
وتحسينه.

الخطوات والتطلعات المستقبلية
 أستكمال تنفيذ توصيات التحسين الصادرة عن فريق المراجعين للجائزة و المذكورة
بالتقرير التعقيبي المرسل للجامعة.
 المضي في مسيرة التميز للحصول على مكانة أفضل لجامعة عفت إقليميا و دوليا
بالمشاركة في جوائز أخرى أو تصنيفات للجامعات ذات حضور إقليمي و دولي.

نرحب بالرد على
أسئلة الحضور

شكرا جزيال

