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 7102/7102التقرير االداري لرابطة خريجي جامعة النجاح الوطنية 

 
 السادة أعضاء الهيئة العامة للرابطة المحترمينالسيدات و 

 تحية طيبة وبعد
حلقة الوصل والجسر الذي يربط ما بين الجامعة وخريجيها، وهي المظلة التي تمثلهم  تعد رابطة الخريجين

في المحافل والمناسبات وتطلعهم على اخبار الجامعة وتطورها وتعمل على تقوية وتمكين العالقة ما بين 
وبناء  الجامعة والخريج وما بين الجامعة ومؤسسات المجتمع من خالل تفعيل دور الخريجين في المجتمع

 .مؤسساته
موزعين في أنحاء العالم، وهذه  وخريجة ألف خريج 01يقارب  ما عدد خريجي جامعة النجاح الوطنية يبلغ

 .الرابطة تعد األولى منذ تأسيس الجامعة
تأسيس رابطة لخريجي ة عدد من خريجي الجامعة للتشاور بشأن دعو ادارة الجامعة مشكورة تم بمبادرة من 

 .تحت مظلة جامعة النجاح الوطنية ، على أن تكون الوطنيةجامعة النجاح 
والترتيب  ،للرابطة عضوًا بإعداد النظام األساسي 01ن قامت الهيئة التأسيسية المكونة مواثر ذلك

األولى ومهدت  اللبنة وضعتكل الشكر والتقدير للهيئة التأسيسية التي ، نتخابات الهيئة االدارية لهاال
 .بإجراء االنتخابات

 تم إجراء، و ترشح عدد من الخريجين لخوض هذه االنتخابات، حيث لترشح لإلنتخاباتفتح بعد ذلك باب ا
 :وفاز األعضاء التالية اسماؤهم 82/00/8100 بات داخل الحرم الجامعي القديم بتاريخاالنتخا

 رئيسًا للرابطة/ السيدة عصماء المصري  -0
 لسرلاً أمين/ السيد الدكتور اياد عثمان -8
 عضوا/ السيدة سناء البدوي  -0
 عضوا/ السيد األستاذ خالد ابو بكر -4
 عضوا/ السيد الدكتور أديب الصيفي -2
 عضوا/ السيد األستاذ وائل عساف -6
 عضوا/ السيد األستاذ أحمد غانم -0
 عضوا/ السيد األستاذ عبد الغني التكروري  -2
 عضوا/ السيد األستاذ علي ابو بكر -9

 عضوا/ األستاذ جالل سلمانالسيد  -01
 (ممثاًل لخريجي قطاع غزة) عضوا/ السيد شريف الشريف -00

 
 



 :وبناًء على النظام األساسي للرابطة قامت الجامعة بتعيين كل من
شاكر . نائبًا لرئيس الرابطة ويشغل هذا المنصب حاليًا د/مساعد رئيس  الجامعة للشؤون المجتمعية  -0
 .البيطار 
أمينًا للصندوق، ويشغل هذا المنصب حاليًا / مدير وحدة التوظيف وشؤون الخريجين في الجامعة  -8
 .األستاذ رافع دراغمة 
 

 :الهيئة االدارية وهذه اللجان من الرابطة على تشكيل لجان يرأسها أعضاءالهيئة االدارية وعملت 
 .عضوية وبنك معلوماتاللجنة  -0
 .لمشاريع والتشغياللجنة  -8
 .عالقات عامةالعالم و اللجنة ا -0
 .ثقافيةاللجنة ال -4
 .جتماعيةاللجنة اال -2
 

كل ما ب هعلى تأثيث وعملت للرابطة في حرم الجامعة القديم مشكورة بتوفير مقر  الجامعة ادارة وقد قامت 
 . يحتاجه من مستلزمات

 
العالم  أنحاء في والمنتشرين الخريجين أعداد بحصرستالمها لمهامهامنذ ا للرابطة الهيئة االدارية قامت

 .ومحاولة التواصل معهم من خالل الرابط الموجود على الفيس بوك
 

 :وقد نفذت الهيئة االدارية للرابطة النشاطات والفعاليات التالية
وتقديم الشكر دأت بزيارة األستاذ الدكتور ماهر النتشة القائم بأعمال رئيس الجامعةبزيارات ميدانية  -0

المحافظة، البلدية، الغرفة : وبعد ذلك زيارة المؤسسات العامة في الوطن .والعرفان له لما قدمه للرابطة
لمصانع والشركات الفاعلة بعض ا، الهالل األحمر الفلسطيني، اضافة الى ملتقى رجال االعمالالتجارية، 

 المستقبلي لتعاون ها وايجاد سبل للكسب التأييد لبرابطة الخريجين ونشاطاتها وفعالياتها،  بهدف تعريفهم
 .بين هذه المؤسسات والرابطة

وتم تصميم واعتماد شعار ، (بطة خريجي جامعة النجاح الوطنيةرا)باسم  لكتروني اموقع االتأسيس  -8
 .وختم خاص للرابطة

االلكترونية، وذلك بالتعاون مع زمالء من خارج الوطن  بنشر وظائف متاحة على الصفحة القيام -0
 .استفاد بعض الخريجين منهاحيث 

 
 



لجنة االنتخابات والهيئة التاسيسية كل من ساهم في تأسيس الرابطة من موظفي الجامعة وكذلك  تكريم -4
 .المساندة لهاوتكريم الجهات .من تبرع للرابطةكل دروع لاضافة لتقديم  ،وتوجيه رسائل شكر لكل منهم

 .الدكتور اياد عثمان لحصوله على الدكتوراة الفخريةالزميل عضو الهيئة االدارية للرابطة تكريم -2
 .لصحافة واالعالم من جامعة النجاح الوطنيةالخريجي تنظيم يوم مفتوح  -6
للتعرف على الرابطة  (االمارات وأمريكا)خارج الوطن من خريجي الجامعة من وداستقبال وف  -0

 .وانشطتها
 .فة السامرية بعيد العرش، والمسيحيين بأعيادهمالطائ تهنئة  -2
دولة تحت رعاية في شهر رمضان المبارك (فيكم الخير)تحت عنوان  افطار رمضاني خيري  تنظيم  -9

ريع هذا االفطار للطالب  ورصد .وبالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية رامي الحمد هللا. د. رئيس الوزراء أ
الجامعي لشراء جهاز لقسم المتفوقين المحتاجين وجمعية الهالل االحمر الفلسطيني ومستشفى النجاح 

 .السرطان
 . في التحضير ألنشطة مئوية النجاح المشاركة الفعالة -01
الزمالء الخريجين والقائم بأعمال رئيس الجامعة  جمع من بحضور( 0)النجاح تجمعنا  تنظيم حفل -00

رئيس الوزراء السيدة دولة وعقيلة السيد طاهر المصري رئيس الوزراء األردني األسبق،  دولةهإضافة لونواب
وعدد من ة للروم االرثوذكس، يأساقفة سبسط المطران عطا هللا حنا رئيسسيادة  و ،الزميلة رنا البسطامي
 .األمنية ومؤسسات المجتمع المحلية واألجهزة الشخصيات االعتباري

 .النظامفي  لبعض البنود والقيام باقتراح بعض التعديالتللرابطة  دراسة النظام األساسيعلى  العمل -08
 

 
 
 أمين السر

 إياد عثمان. د


