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تاريخ النجاح
بــدأت النجــاح مســ�تها العلميــة عــام 1918 مدرســة ابتدائيــة تحمــل اســم مدرســة النجــاح النابلســية، ثــم تطــورت عــام 1941 إىل كليــة 

النجــاح الوطنيــة وبــدأت �نــح درجــة الدبلــوم يف بعــض التخصصــات التجاريــة واألكاد�يــة، ويف عــام 1965 بــدأت �نــح الدرجــة الجامعيــة 

ــة  ــة إىل جامعــة تلبي ــل الكلي ــم تحوي ــاً، ويف عــام 1977 ت ــة تهــدف إىل إعــداد املعلمــ� وتأهيلهــم تربوي املتوســطة يف تخصصــات أكاد�ي

لحاجــة املجتمــع الفلســطيني إىل مؤسســات للتعليــم العــايل، وأصبحــت هــذه الجامعــة تحمــل اســم جامعــة النجــاح الوطنيــة.

رؤية الجامعة
تســعى جامعــة النجــاح الوطنيــة اىل ان تكــون محــل احــرتام عاملــي عــىل صعيــد جــودة التعليــم العــايل، ومركــزاً رياديــاً عامليــاً يف البحــث 

العلمــي، وقاعــدة فاعلــة لخدمــة املجتمــع وقيادتــه.

رسالة الجامعة
جامعــة النجــاح الوطنيــة هــي جامعــة عامــة، تهــدف إىل إعــداد الكــوادر البرشيــة املهنيــة املؤهلــة للقيــادة وتطويرهــا يف جميــع مياديــن 

الحيــاة، وإكســاب طلبــة الجامعــة املعرفــة العلميــة املتميــزة، واملهــارات الفرديــة التــي تعــزز قدرتهــم عــىل املنافســة يف الســوق املحليــة 

والعربيــة والدوليــة، ليكــون خريــج الجامعــة عنــرصاً خالقــاً وفاعــالً. وتهــدف الجامعــة أيضــا إىل اإلســهام الفاعــل يف تقــدم البحــث العلمــي 

عــىل املســتوى العاملــي، وتلبيــة حاجــات املجتمــع يف مجــاالت التنميــة االقتصاديــة واالجت¾عيــة واإلنســانية والتقنيــة، واإلســهام يف إغنــاء 

املعرفــة البرشيــة، والحفــاظ عــىل اإلرث الحضــاري والدينــي للشــعب الفلســطيني.

غايات الخطة االستراتيجية 
النهوض بالتعليم العايل وتطويره وتعزيزه يف كل املجاالت.. 1

النهوض بالبحث العلمي يف جميع الحقول العلمية واإلنسانية لتحقيق إضافات علمية إغناًء للمعرفة البرشية.. 1

تفعيل دور الجامعة التنموي والريادي لخدمة املجتمع، واإلسهام يف حل مشكالته.. 1

تطوير كفاءة األداء اإلداري يف الجامعة وتعزيزه لتحس� الخدمات اإلدارية �ا يساعد الجامعة عىل تحقيق رسالتها.. 1
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مجالس جامعة النجاح
تتحدد سياسات الجامعة من خالل مجموعة من املجالس التي تعمل وفق أنظمة الجامعة، وتتكون هذه املجالس من:

أوًال: مجلس األمناء
يعــّد هــذا املجلــس الســلطة الترشيعيــة العليــا يف الجامعــة، فهــو يعمــل عــىل إقــرار األنظمــة املاليــة واإلداريــة للجامعــة، ويــرشف عــىل 

توفــ� املــوارد املاليــة للجامعــة.

ويتشكل مجلس األمناء الحايل من:

السيد صبيح طاهر املرصي رئيس مجلس األمناء       

    

أعضاء المجلس:
املهندس فاروق طوقان الدكتور فاروق زعيرت        

السيد مهدي الصيفي الدكتور وليد خوري        

السيد عالم االحمد املهندس رياض ك¾ل        

السيد كميل سعد الدين السيد بشار املرصي        

الدكتور هاÏ النابليس املستشار ع¾د سليم        

السيد ع¾ر العكر  معايل السيدة مليس العلمي       

ثانيًا: مجلس العمداء
يقــوم هــذا املجلــس بتحديــد سياســة الجامعــة األكاد�يــة ومراجعتهــا واتخــاذ القــرارات والتوصيــات املناســبة �وجــب أنظمــة الجامعــة، 

التــي مــن أهمهــا إقــرار الخطــط والربامــج الدراســية وتحديــد احتياجــات كليــات الجامعــة األكاد�يــة وأقســامها.

ويتألف مجلس العمداء من:

رئيس الجامعة، رئيساً للمجلس.• 

نواب الرئيس واملساعدين.• 

العمداء.• 

ثالثًا: مجالس الكليات
ــ�  ــات ب ــة، وتنســيق العالق ــة واإلداري ــة األكاد�ي ــة“ يقــوم بدراســة شــؤون الكلي ــس الكلي ــس يســمى ”مجل ــة مجل يشــكل يف كل كلي

أقســامها والكليــات األخــرى يف الجامعــة ووحــدات الجامعــة اإلداريــة، ويتخــذ القــرارات ضمــن صالحياتــه، ويقــدم التوصيــات مــن خــالل 

العميــد إىل األجهــزة املختصــة يف الجامعــة.

ويتألف مجلس الكلية من:

عميد الكلية، رئيساً للمجلس.• 

رئيس كل قسم أكاد�ي من أقسام الكلية.• 

ممثلــ� برتبــة أســتاذ مســاعد عــىل األقــل مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية يف الكليــة ينتخبهــم أعضــاء الهيئــة التدريســية يف تلــك • 

الكليــة ســنوياً.

رابعًا: مجالس األقسام
ــه.  ــة التدريســية في ــع أعضــاء الهيئ ــف مــن جمي ــس القســم“ ويتأل ــس يســمى ”مجل يشــكل يف كل قســم أكاد�ــي يف الجامعــة مجل

ويقــوم بدراســة شــؤون القســم األكاد�يــة والشــؤون املتعلقــة بأعضــاء هيئــة التدريــس وتقديــم التوصيــات بشــأنها لرئيــس القســم لرفعهــا 

ملجلــس الكليــة، ويعــّد رئيــس القســم املســؤول لــدى إدارة الجامعــة عــن إدارة جميــع شــؤون القســم وتطبيــق أنظمــة الجامعــة املتعلقــة 

بإدارتــه. ومــن أهــم مســؤولياته: تنســيق املناهــج والخطــط التدريســية ملســاقات القســم، وتقديــم االقرتاحــات إىل مجلــس الكليــة حــول 

الخطــط الدراســية، ومراجعــة نتائــج الطلبــة يف كل فصــل وتقو�هــا.
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عمادة شؤون الطلبة
نبذة عن عمادة شؤون الطلبة

تعــّد عــ¾دة شــؤون الطلبــة مــن أبــرز عــ¾دات الجامعــة، فهــي ترعــى الطلبــة وتــرشف عــىل أنشــطتهم املختلفــة وتلعــب دوراً فعــاالً يف 

:Üيصبــح فعــاالً يف مجتمعــه، ويقــوم مكتــب العــ¾دة �ــا يــأ Ý تنميــة شــخصية الطالــب، وتعــوده عــىل تحمــل املســؤولية

اإلرشاف عىل س� العمل يف مختلف أقسام الع¾دة ويضع مع رؤساء األقسام الخطط والتوجيهات.• 

توزيع ما يرد من أنظمة وتعلي¾ت وتوجيهات صادرة عن رئاسة الجامعة إىل أقسام الع¾دة ومجلس اتحاد الطلبة.• 

تنسيق مراجعات الطلبة مع الع¾دة وأقسامها.• 

تصوير الن¾ذج والرسائل والكتب املتعلقة بالع¾دة ومجلس اتحاد الطلبة وطبعها مع ضبط الصادر والوارد.• 

ــا •  ــة مــن خــالل صنــدوق اإلقــراض، ومنــح املتفوقــ� وذوي الشــهداء، ومتابعــة قضاي ــة للطلب تقديــم املســاعدات والحوافــز املادي

ــة املعتقلــ�. الطلب

تشجيع الطلبة املوهوب� يف املجاالت كافة، إلطالق إبداعاتهم وتطوير هواياتهم.• 

تقديم الرعاية الصحية للطلبة.• 

اإلرشاف عىل انتخابات مجلس الطلبة.• 

أقسام عمادة شؤون الطلبة
قسم النشاط الثقايف واالجت¾عي والفني• 

قسم الخدمات الطالبية• 

قسم النشاط الريايض• 

القسم الصحي• 

اإلرشاف االجت¾عي• 

األنشطة المختلفة لعمادة شؤون الطلبة
النشاط الرياضي:. ١

:Üيتمثل النشاط الريايض �ا يأ

تنظيم التدريبات إلعداد الفرق الرياضية.• 

تنظيم اللقاءات واملباريات ب� فرق الجامعة والفرق الرياضية خارج الجامعة.• 

وضع الربامج الرياضية لتنمية هوايات الطلبة وتوسيع القاعدة الرياضية الطالبية.• 

اإلرشاف عىل املرافق الرياضية وتنسيق عملية استع¾لها واإلفادة من األدوات واألجهزة فيها.• 

النشاط االجتماعي:. ٢
تهتم الع¾دة بتشجيع النشاط االجت¾عي وتنظيمه واإلرشاف عليه ويتضمن هذا النشاط:

 تعريف الطلبة باملعاä التاريخية والجغرافية والحضارية للبالد.• 

تنظيم الزيارات الطالبية للمؤسسات العامة.• 

تنسيق الخدمات الطالبية للمجتمع.• 

بث روح االلتزام الُخلقي ب� الطلبة، وتنظيم العالقة بينهم وب� املجتمع عن طريق الندوات االجت¾عية.• 

النشاط الثقافي والفني:. ٣
تتــوىل العــ¾دة تشــجيع النشــاطات الثقافيــة والفنيــة التــي مــن شــأنها رفــع درجــات الوعــي الوطنــي والثقــايف والروحــي، وذلــك عــن 

طريــق النشــاطات اآلتيــة:



6  دليل جامعة النجاح الوطنية

تنظيم برامج للمحارضات والندوات.• 

إحياء الحفالت واملعارض واملهرجانات الفنية.• 

نرش إنتاج الطلبة الفكري والفني يف مطبوعات خاصة بالجامعة.• 

إعداد برامج تدريبية يف مجال الفنون املرسحية واملوسيقية.• 

المواصالت:. ٤
تســاعد العــ¾دة عــىل تأمــ� وســائل املواصــالت وتنظيمهــا للطلبــة املقيمــ� خــارج مدينــة نابلــس، وذلــك عــن طريــق االتصــال بــرشكات 

النقليــات كــ¾ تعمــل عــىل إيجــاد الحلــول املناســبة املتعلقــة بذلــك.

المقصف:. ٥
يقــدم وجبــة كاملــة يوميــاً والوجبــات الخفيفــة واملرشوبــات املرطبــة، وتــرشف عــىل املقصــف لجنــة طالبيــة �ســاعدة عــ¾دة شــئون 

الطلبــة والعاملــ� فيــه، والدخــل الســنوي للمقصــف يدخــل يف إيــرادات صنــدوق الطلبــة.

 الخدمات العامة:. ٦
تعمــل العــ¾دة عــىل إصــدار شــهادات حســن الســلوك وتســاعد عــىل تنظيــم توجيــه الطلبــة املســتجدين وتعريفهــم �رافــق الجامعــة 

العامــة وإشــعارهم بجــو التعــاون والصداقــة الســائد يف الجامعــة.

صندوق الطلبة:. ٧
يقــدم املســاعدة املاليــة بشــكل قــروض ومنــح للطلبــة املحتاجــ� ويوفــر فــرص عمــل لهــم داخــل الجامعــة وخارجهــا ضمــن اإلمكانــات 

واملجــاالت املتوافــرة.

العيادة الطبية:. ٨
ــة إىل املستشــفيات  ــة الرضوري ــة بــإرشاف طاقــم íريــض متخصــص وتحــول الحــاالت املرضي ــة الطارئ ــة األولي تقــدم الخدمــات الصحي

ــ�. ــاء االختصاصي ــة واألطب ــربات الطبي ــة واملخت املحلي

اإلرشاد االجتماعي والنفسي:. ٩
تســاعد العــ¾دة الطلبــة عــىل إيجــاد الحلــول للمشــكالت التــي تواجههــم يف الجامعــة واملرتبطــة بشــؤونهم الشــخصية واالجت¾عيــة، 

نتيجــة الضغــوط األكاد�يــة وغ�هــا، وتهــدف العــ¾دة مــن خاللــه اىل اإلســهام يف دفــع تقــدم شــخصية الطالــب وîوهــا مــن خــالل تقديــر 

إمكانياتهــم الذاتيــة وتطويــر مهاراتهــم وتشــجيعهم عــىل التميــز واإلبــداع، ويف هــذا الســياق يعتنــى بالجانــب االرشــادي الوقــاï  لتوعيــة 

الطلبــة ســلوكيا ومعرفيــا عــن طريــق لقــاءات فرديــة أو ج¾عيــة، وتوفــ� خدمــات اإلرشــاد الفــردي والج¾عــي ملواجهــة املشــكالت التــي 

يعايشــها الطالــب يف أثنــاء دراســته وخاصــة املشــكالت االقتصاديــة مــن خــالل بــذل الجهــود يف توفــ� مــوارد للمســاندة املاليــة ســواًء أكان 

ذلــك عــن طريــق القــروض أم املنــح أم املســاعدات املاليــة املحليــة أم توفــ� فــرص عمــل. ويعنــى أيضــاً �واجهــة املشــكالت االجت¾عيــة 

النفســية عــن طريــق جلســات إرشــادية مهنيــة يف جــّو آمــن.
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المكتبة
ــد  ــ�، وق ــة وباحث ــا لروادهــا مــن أســاتذة وطلب ــة تقــدم خدماته ــات فرعي ــالث مكتب ــة وث ــة رئيســية مركزي  يوجــد يف الجامعــة مكتب

توســعت مكتبــات الجامعــة يف اآلونــة األخــ�ة بعــد إنجــاز مبنــى مكتبــة الحــرم الجديــد لتضيــف نقلــة نوعيــة متميــزة يف خدماتهــا نظــراً 

لزيــادة عــدد الطلبــة، وبهــدف توفــ� مســاحات للقــراء ورواد املكتبــة.

وتحــوي مكتبــات الجامعــة حــوايل 400 ألــف مجلــد و 28 ألــف دوريــة إلكرتونيــة متخصصــة ومجموعــة متميــزة مــن مكتبــات األدبــاء 

والعلــ¾ء وكتبــاً نــادرة تــم التــربع بهــا هدايــا ملكتبــات الجامعــة وتحــوي مجموعــة مــن املخطوطــات والوثائــق التــي يتــم حاليــاً ترقيمهــا 

ونرشهــا عــىل صفحــة الجامعــة اإللكرتونيــة وتقد�هــا للباحثــ� واملحققــ� للحفــاظ عــىل اإلرث الحضــاري الوطنــي.

ونظــرا للتطــورات الهائلــة يف تكنولوجيــا املعلومــات واالنرتنــت واالتصــاالت التــي  دخلــت املكتبــات ومراكــز املعلومــات، فقــد وفــرت 

مكتبــات الجامعــة الخدمــة اإللكرتونيــة، وتــم ربــط الجامعــة ومكتباتهــا بعــرشات قواعــد املعلومــات عــىل الخــط املبــارش باســتخدام تقنيــة 

البحــث عــرب االنرتنــت التــي توفــر الكشــافات واألبحــاث واملقــاالت كاملــة النــص ،إىل جانــب االشــرتاك بــآالف الكتــب اإللكرتونيــة.

ويوجــد يف املكتبــة قاعتــان للمؤíــرات يف املكتبــة الرئيســية ومكتبــة الحــرم الجديــد وهــي مجهــزة بأحــدث التقنيــات لعقــد املؤíــرات 

عــن بعــد والتواصــل مــع املؤسســات العلميــة األخــرى.

ــل  ــة ويعم ــا MARK21 العاملي ــروءة آلي ــة املق ــام الفهرس ــف، ونظ ــام التصني ــدل يف نظ ــوي العــرشي املع ــام دي ــة نظ تســتخدم املكتب

يف أقســام املكتبــات املختلفــة مــن إعــارة ومراجــع ودوريــات وإرشــاد ومصــادر إلكرتونيــة مجموعــة مــن املوظفــ� املؤهلــ� الذيــن تــم 

ــة. ــات الحديث ــة الصحيحــة يف الوقــت املناســب وباســتخدام التقني ــم إليصــال املعلوم تدريبه

عمادة القبول والتسجيل
تبــدأ العالقــة بــ� الطالــب والجامعــة بعــ¾دة القبــول والتســجيل إذ يحصــل منهــا عــىل طلــب االلتحــاق لتعبئتــه وإعادتــه، وتنتهــي أيضاً 

بعــ¾دة القبــول والتســجيل حيــث منهــا يحصــل بعــد تخرجــه عــىل وثائــق التخــرج، وعليــه فــان العالقــة داôــة بــ� الطالــب والعــ¾دة 

طيلــة فــرتة دراســته، فالعــ¾دة تــزود الطالــب بشــهادة إثبــات طالــب الســتع¾لها لجميــع األغــراض وبكشــف عالماتــه عنــد الطلــب، وفيهــا 

ــول والتســجيل  ــ¾دة القب ــىل ع ــي أيضــا متجــددة إذ إن ع ــة، فه ôــة دا ــ¾ أن العالق ــذا، وك ــة أخــرى وهك ــال إىل كلي ــب االنتق ــدم طل يق

إعــالم الطلبــة بــكل مــا يســتجد مــن أمــور تتعلــق بالنواحــي األكاد�يــة كالتغيــ� يف الخطــة الدراســية أو التغيــ� يف تعليــ¾ت منــح درجــة 

البكالوريــوس.

ــد التخــرج مــن خــالل  ــة ســني دراســته، وبع ــا طيل ــب به ــاط الطال ــدوام ارتب ــول والتســجيل ل ــة عــ¾دة القب ــر أهمي ــا تظه ــن هن وم

ــا بعــد التخــرج. ــة م ــه خدم ــر ل ــث توف ــاظ بســجله حي االحتف

أهداف العمادة وأعمالها:
تهــدف العــ¾دة إىل تطبيــق األنظمــة األكاد�يــة املعمــول بهــا واملقــررة. ولهــذا الغــرض تســتخدم الســجالت والكشــوف التــي تبــ� وضــع 

الطالــب األكاد�ــي منــذ التحاقــه بالجامعــة حتــى تخرجــه منهــا. وتضــع بالتعــاون مــع اللجــان املتخصصــة التعليــ¾ت واإلجــراءات الخاصــة 

بالتســجيل للفصــول املختلفــة، كــ¾ تعلــن برنامــج الدراســة.

وملــا كانــت عــ¾دة القبــول والتســجيل هــي مجمــع عالمــات الطلبــة فإنهــا تقــوم بإبــالغ الطالــب املقــرص عــن طريــق برنامــج الزاجــل 

بأنــه تحــت اإلنــذار األكاد�ــي كــ¾ أنهــا تبلــغ العمــداء بأســ¾ء الطلبــة الذيــن ســتعلن أســ¾ؤهم عــىل لوحــة الــرشف.

وملــا كانــت جامعــة النجــاح الوطنيــة جامعــة ناشــئة ومتطــورة فــان عــ¾دة القبــول والتســجيل تســعى لتطويــر إجــراءات العمــل فيهــا 

وذلــك باســتقدام الخــرباء املتخصصــ� بالتســجيل وبزيــارة الجامعــات املتقدمــة وكذلــك االشــرتاك بجمعيــات التســجيل العامليــة وحضــور 

مؤíــرات ملســؤويل القبــول والتســجيل يف الجامعــات العربيــة لتبــادل الخــربات يف مجــاالت القبــول والتســجيل.

ات القبول: إجراء
ــة  ــات االلتحــاق بالجامعــة لطلب ــاب تقديــم طلب ــة العامــة تعلــن عــ¾دة القبــول والتســجيل عــن فتــح ب بعــد انتهــاء امتحــان الثانوي

الثانويــة العامــة مــن حملتهــا مــن جميــع أنحــاء فلســط�، ســواء  أكان ذلــك بالحضــور إىل الحــرم الجامعــي أم مــن خــالل موقــع الجامعــة 

عــىل االنرتنــت (زاجــل) باتبــاع االرشــادات الخاصــة بذلــك.
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إن أســاس قبــول الطالــب بجامعــة النجــاح الوطنيــة هــو معدلــه يف امتحــان الثانويــة العامــة الــذي يجــب أن ال يقــل عــن 90% لربنامــج 

دكتــور يف الطــب، و 85% لربامــج الصيدلــة، 80% لربامــج الهندســة وبرنامــج البرصيــات وبرنامــج علــم التصويــر الطبــي، و75% لربنامــج 

ــا املعلومــات، و65% لباقــي الربامــج باســتثناء برنامــي  ــون واإلعــالم وتكنولوجي الطــب البيطــري وبرنامــج التمريــض، و70% لربامــج القان

التصميــم الداخــيل ( ديكــور ) والتصميــم  الجرافيــ÷ مــن كليــة الفنــون الجميلــه  وبرنامــج الرتبيــة الرياضيــة مــن كليــة الرتبيــة واعــدع 

املعلمــ� إذ يتــم القبــول فيهــ¾ برشطــ� هــ¾ معدلــه يف الثانويــة العامــة 65% واجتيــازه امتحــان قــدرات، و60٪ واجتيــاز امتحــان قــدرات 

لربامــج املوســيقى الرســم والتصويــر فــن الخــزف مــن كليــة الفنــون الجميلــه وأن ال يكــون قــد مــر عــىل حصولــه عــىل شــهادة الدراســة 

الثانويــة العامــة أكــú مــن خمــس ســنوات لجميــع الكليــات باســتثناء كليــة الفنــون الجميلــة . وبعــد تحديــد املعــدالت املقبولــة يف كل 

برنامــج يتــم اإلعــالن يف الصحــف املحليــة عــن مواعيــد إســتك¾ل إجــراءات القبــول.

ــة  ــة، وصــورة عــن الهوي ــة أو صــورة مصدق ــالد أصلي ــك شــهادة مي ــة، وكذل ــم كشــف عالمــات أصــيل أو صــورة مصدق ويشــرتط تقدي

الشــخصية وصــورة شــخصية حديثــة ودفــع رســم االلتحــاق املقــرر، وبعــد تقديــم هــذه الوثائــق ودفــع القســط يكــون الطالــب قــد أصبــح 

ملتحقــاً بالجامعــة ويحصــل عــىل رقــم تســجيل وبطاقــة الهويــة الجامعيــة.

ات التسجيل إجراء
يتــم التســجيل للمســاقات املختلفــة التــي سيدرســها الطالــب يف الفصــل بوســاطة الحاســوب بعــد أن يكــون قــد اتفــق مــع املرشــد عــىل 

تلــك املســاقات.

دائرة العالقات العامة
ــات األخــرى يف الداخــل والخــارج،  ــة بالجه ــات الجامع ــة بعالق ــن األنشــطة املتصل ــة املســؤولة ع ــة هــي الجه ــات العام ــرة العالق دائ

واملســؤولة عــن تنظيــم تلــك العالقــة �ــا يتضمــن املحافظــة عــىل ســمعة الجامعــة ورفعــة مكانتهــا يف املجتمــع. واملســؤولة عــن تنســيق 

العالقــات الجامعيــة مــع الجامعــات العربيــة واألجنبيــة الصديقــة. وتــؤدي الدائــرة املهــام اآلتيــة:

تنظيم العالقة مع الجهات الوطنية يف الداخل والجامعات األخرى الصديقة يف الخارج.• 

تنســيق العالقــات والنشــاطات الثقافيــة والعامــة مــع الجامعــات األخــرى وتنظيــم املعــارض والحفــالت التــي تســاعد عــىل تفاعــل • 

الجامعــة مــع املجتمــع وتعــزز دورهــا الطليعــي فيــه.

جمــع املعلومــات الصــادرة عــن أجهــزة اإلعــالم املختلفــة واملتعلقــة بالجامعــة وتصنيفهــا وتحليلهــا وإعــالم املســؤول� يف الجامعــة • 

عنهــا.

جمع اإلحصائيات واملعلومات الالزمة عن املؤسسات الثقافية والعلمية والتعليمية يف العاä وحفظها.• 

ــع •  ــاون م ــة وبالتع ــو الجامع ــة نح ــات الطلب ــ� أو اتجاه ــات املواطن ــة باتجاه ــة املتعلق ــات العلمي ــراء الدراس ــىل إج اإلرشاف ع

ــة. ــة يف الجامع ــة املعني ــة واإلداري ــزة األكاد�ي األجه

إصدار النرشات واملطبوعات للتعريف بالجامعة وأنشطتها املختلفة.• 

العالقات العامة هي الجهة املخولة بالتحدث رسمياً نيابة عن الجامعة.• 


