تقرير عن
احتفالية جامعة الطائف
باليوم العالمي للجودة

وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية والتطوير
عمادة التطوير الجامعي
جامعة الطائف
العام الدراسي
 1441 – 1440هجري

تقرير احتفالية جامعة الطائف باليوم العالمي للجودة
الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  1441 / 1440هـ
مقدمة:
في إطار الســعي المســتمر لوكالة الجامعة للشــنوا ااكاديمية والتطوير ممةلة في عمادة التطوير الجامعي لنشــر
ةقـافـة الجودة بجـامعـة الطـائف  ،وتحفيز منســـــوبي الجـامعـة علر ااســـــتمراريـة في تجويـد اادا  ،ـامـ

عمـادة

التطوير الجامعي بإعداد فعالية لالحتفال باليوم العالمي للجودة بحضور كل ما :
✓ سعادة الدكتور أ  .د  /عبد الرحما األسمري وكيل الجامعة للشنوا األكاديمية والتطوير .
✓ ســـعادة الدكتورة  /إيماا الزهراني وكيلة الجامعة
لشنوا الطالبا .
✓ ســـــعـادة الـدكتور  /عوض الجعيـد عميـد عمـادة
التطوير الجامعي ,
✓ ســـــعــادة الـدكتور  /عزيز العتيبي وكيــل عمــادة
التطوير الجامعي .
✓ ســـــعـادة الـدكتورة  /هنـد الممـاو وكيلـة عمـادة
التطوير الجامعي .
✓ سعادة الدكتور  /مالد الةبيتي وكيل عمادة التطوير
الجامعي للتنمية المهنية .
✓ سعادة عمدا  /عميدا الكليا والعمادا .
✓ سعادة مديري اإلدارا والمراكز .
✓ سعادة منسوبي الجامعة ما أعضا  /عضوا هيئة التدريس .
✓ سعادة منسوبي الجامعة ما الكادر اإلداري .
✓ فريق الكليـة التقنيـة للبنـا بقيـادة ســــعـادة عميـدة الكليـة أ  /ابتهـال الحميـاني الـيي ـام بزيـارة الجـامعـة في يل
اليوم .
ـام بتقـديم ااحتفـاليـة ســــعـادة الـدكتور  /خاالاد الثبيتي وكيـل عمـادة التطوير الجـامعي للتنميـة المهنيـة  ،بـد ة بتالوة
القرآا الكريم  ،يليه كلمة سـعادة الدكتور  /عوض الجعيد عميد التطوير الجامعي  ،ةم كلمة سـعادة الدكتور أ  .د /
عبد الرحمن األسمري وكيل الجامعة للشنوا األكاديمية والتطوير .

تشـجيعا ة وتحفيزا ة ما وكالة الجامعة للشـنوا األكاديمية والتطوير لكافة منسـوبي الجامعة ما أعضـا  /عضـوا
هيئة تدريس  ،وكادر أكاديمي  /وعمادا وكليا وإدارا  ،ام الوكالة بتكريم المتميزيا في حضور كل ما
✓ ســعادة الدكتور أ  .د  /عبد الرحما األســمري
وكيل الجامعة للشنوا األكاديمية والتطوير
✓ ســـــعــادة الــدكتورة  /إيمــاا الزهراني وكيلــة
الجامعة لشنوا الطالبا .
✓ ســــعـادة الـدكتور  /عوض الجعيـد عميـد عمـادة
التطوير الجامعي ,
شمل التكريم عدة نطا ا علر النحو التالي :
✓ تكريم ســـــعــادة عمــدا الكليــا

والعمــادا

واإلدارا والمراكز  ،وتســـــليمهم شــــهـادا
تقدير علر مسهماتهم الفعالة أةنا زيارة فريق المراجعة المارجية لالعتماد األكاديمي المنسسي .
✓ جائزة أفض تقرير سنوي للعمادا .
✓ جائزة أفضل تقرير سنوي لإلدارا .
✓ جائزة أفضل تقرير سنوي للكليا .
✓ جائزة أفضل تقرير سنوي للبرامج األكاديمية .
✓ جائزة أفضل جائزة أفضل منسقي الكليا لالعتماد والتطوير .
✓ جائزة أفضل حقيبة مقررا علر مستوى الكلية .
✓ جوائز مسابقة تهيئة ااعتماد المنسسي .
العرض التقديمي للفعالية

أسماء المكرمين بالفعالية

فريق العمل المشار

المهام الموكلة
اإلشراف العام

الفريق
د  /عوض الجعيد
د  /مالد الةبيتي

تجهيز العرض
كتابة وتنسيق تقرير الفعالية

إعداد الشهادات

د  /هند المماو

د  /نيفين عرنوس
د  /مالد الةبيتي
د  /عالء بسيوني

د  /هند المماو
د  /نيفين عرنوس
د  /حسن الباتع

الدعم اللوجستي

د  /مالد الةبيتي

العال ا العامة

