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 :المقدمة 
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين المبعوث رحمة لمعالمين سيدنا 

أما بعد ،،، .... محمد وعمى آلو وصحبو ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين 

نشر : " تقوم العالقات العامة بدور ىام في أغمب المؤسسات، وتسيم في نجاح المؤسسات وتعرف بأنيا
المعمومات واألفكار والحقائق مشروحة ومفسرة لجماىير المؤسسة وكذلك نقل المعمومات والحقائق من 

 "الجماىير إلى المؤسسة لموصول إلى انسجام بين المؤسسة والجماىير

تعد العالقات العامة النافذة التي تطل المؤسسة من خالليا عمى المجتمع، لذا فإن ىناك دورا كبيرا 
مناطا بيا، لكونيا تنشر المعمومات واألفكار والحقائق بشكل واضح لجماىير المؤسسة من جانب، ونقل 
المعمومات والحقائق من تمك الجماىير إلى المؤسسة من جانب آخر، باإلضافة إلى العمل لممحافظة 
. عمى تمك العالقات كي تكون متواصمة وطيبة، وىو ما يعزز الحضور االيجابي لممؤسسة في المجتمع

لذا يجب عمى دائرة العالقات العامة أن تكون السباقة في مد يدىا نحو الجماىير سواء كانت داخمية أو 
خارجية ومساعدتيم والوقوف إلى جانبيم كي تبقى عمى عالقات طيبة معيم وتجعل اتجاىاتيم نحو 

. المؤسسة إيجابية

إن دوائر العالقات العامة في الكثير من المؤسسات قد تعاني من فجوة بينيا وبين جماىيرىا نتيجة 
لقصور الدائرة في القيام بمياميا وواجباتيا نحو الجميور أو لعدم فيميا الصحيح لواجبيا تجاه 

جميورىا، وىذه الفجوة جعمت الجميور يبدي االستياء نحو دائرة العالقات العامة واعتبارىا ىيئة شكمية 
. ال غير

والمؤسسات التعميمية ال تختمف كثيرا عن باقي المؤسسات، فيي كذلك قد تعاني من فجوة بين دوائر 
العالقات العامة فييا وبين الطالب، مما جعل الطمبة ال يتجيون إلييا أو يستعينون بيا لحل مشاكميم 

فكانت دائرة العالقات العامة في ... أو لالستفسار عن أمور ىي من صميم عمل العالقات العامة 
 .نظرىم شكاًل بال مضمون

                                                           
 4ص (و1968يكزجخ األَجهى انًصشٌخ، : انمبهشح)4، طفِ اىعالقاخ اىعاٍح ٗاإلعالًإثشاهٍى إيبو، .د 
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 :الدراسات السابقة

أعدت  في مجال العالقات العامة واتجاىات الطمبة نحوىا والدور الذي تقوم بو دائرة العالقات 
العامة نحو الطمبة العديد من الدراسات جاءت ضمن متطمبات الحصول عمى درجة البكالوريوس في 

تخصص الصحافة واإلعالم وذلك من قسم الصحافة واإلعالم بكمية اآلداب في الجامعة اإلسالمية بغزة 
وغيرىا من الدراسات نحو دوائر العالقات العامة في المؤسسات التعميمية  

 :وأىم ىذه الدراسات

أعد ىذه الدراسة " اتجاىات الطمبة نحو دائرة العالقات العامة في جامعة األزىر :" دراسة بعنوان (1
م، وتقع ىذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية التي استخدم 2006الطالب ياسر قديح ومؤمن الشرافي 

الباحث في إطارىا منيج الدراسات المسحية وفي إطاره استخدم الباحث أسموب مسح الرأي العام 
حيث كانت أدوات الدراسة تتمثل في صحيفة االستقصاء والمقابمة أما مجتمع الدراسة يتمثل في طمبة 

. جامعة األزىر بكافة كمياتيم وتخصصاتيم ومستوياتيم العممية

 :أىم النتائج التي خرجت بيا الدراسة

بينت الدراسة أن ىناك مجموعتين من أفرد العينة من حيث معرفتيم وعمميم بدائرة العالقات العامة  - أ
يعممون % 68.8ومنيم % 48.8في جامعة األزىر حيث بمغت نسبة الذين يعممون بوجود الدائرة 

% 51.2أين يوجد مبنى العالقات العامة في حين أن الذين ال يعممون بوجود العالقات العامة 
من الذين يعممون بوجود % 24.5ال يعرفون مبنى الدائرة عالوة عمى ذلك فإن % 31.2منيم 

عمموا بوجودىا بعد دخول الجامعة % 23الدائرة عمموا بوجودىا عند دخول الجامعة في حين أن 
. عمموا بوجودىا بعد دخول الجامعة بفصمين% 65بفصل واحد في حين أن 

كشفت الدراسة أن معظم الطمبة الذين لدييم عمم بوجود الدائرة ومكان وجودىا عن طريق زميل  - ب
من خالل المطبوعات واإلعالنات الصادرة عن دائرة % 14.7وتمثمت % 31.1بمغت نسبتيم 

                                                           
، ثحث غٍش يُشىس العزكًبل انحصىل عهى دسجخ اذعإاخ اىطيثح ّح٘ دائشج اىعالقاخ اىعاٍح فً ظاٍعح األصٕش ٌبعش لذٌح، يؤيٍ انششافً، 

 (و2006لغى انصحبفخ واإلعالو ثبنجبيعخ اإلعاليٍخ، : غضح )انجكبنىسٌىط فً انصحبفخ واإلعالو 
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من خالل األنشطة % 13.1من خالل الييئة التدريسية و % 32.7 العالقات العامة في حين أن
 .تعرفوا عمييا من خالل طرق أخرى% 7والخدمات التي تقدميا ىذه الدائرة لمطمبة وىناك 

من الطمبة أن % 60أظيرت الدراسة إدراكا شديدا لمطمبة بأىمية دائرة العالقات العامة حيث يرى  - ت
أنيا ليست بالميمة إلى حد ما في حين أظيرت % 28.8وجود ىذه الدائرة أمرا ميما في حين يرى 

 .بأنيا غير ميمة% 11.2الدراسة 

أعد ىذه الدراسة " اتجاه الطمبة نحو دائرة العالقات العامة في جامعة األقصى  :" دراسة بعنوان (2
م وتقع ىذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية التي 2003الطالبتان ىداية السميري وفايزة قنن 

استخدم في إطارىا منيج المسح واستخدم االستبيان كأداة لمدراسة أما عينة الدراسة فتمثمت في 
 .طمبة البكالوريوس في جامعة األقصى في جميع المستويات والتخصصات

 :أىم النتائج التي خرجت بيا الدراسة

بينت الدراسة أن ىناك مجموعتين من أفراد العينة من حيث معرفتيم وعمميم بدائرة العالقات العامة  - أ
يعرفون أين % 74.5منيم % 63.5بجامعة األقصى حيث بمغت نسبة الذين يعممون بوجود الدائرة 

وال % 36.5يوجد مبنى العالقات العامة في حين أن الذين ال يعممون بوجود العالقات العامة 
%. 25.5يعرفون مبنى الدائرة حوالي 

كشفت الدراسة أن معظم الطمبة الذين لدييم عمم بوجود الدائرة ومكان وجودىا عن طريق زميل  - ب
من خالل المطبوعات واإلعالنات الصادرة عن % 25.3وتمثمت % 42.6حيث بمغت نسبتيم 

من خالل % 8.5من خالل الييئة التدريسية و % 21.3دائرة العالقات العامة في حين أن 
تعرفوا عمييا من خالل طرق % 2.1األنشطة والخدمات التي تقدميا ىذه الدائرة لمطمبة وىناك 

 .أخرى

                                                           
، ثحث غٍش يُشىس العزكًبل انحصىل عهى دسجخ اذعآ اىطيثح ّح٘ دائشج اىعالقاخ اىعاٍح فً ظاٍعح األقصى هذاٌخ انغًٍشي، فبٌضح لٍُ، 

 (و2003لغى انصحبفخ واإلعالو ثبنجبيعخ اإلعاليٍخ ، : غضح )انجكبنىسٌىط فً انصحبفخ واإلعالو 
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دور دائرة العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية نحو جميور الطمبة دراسة  :" دراسة بعنوان (3
أعد ىذه الدراسة الطالب رمزي سامي  " حالة عمى عينة من طالب وطالبات الجامعة اإلسالمية

م وتقع ىذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية التي استخدم في إطارىا منيج 2002النواجحة 
الدراسات المسحية وفي إطاره استخدم الباحث أسموب مسح جميور وسائل اإلعالم ومنيج 

وفي إطاره استخدم الباحث أسموب دراسة الحالة واستخدم  (العالقات المتبادلة)الدراسات التشخيصية
الباحث صحيفة االستقصاء كأداة لمدراسة أما مجتمع الدراسة فيو طمبة البكالوريوس في الجامعة 

 .اإلسالمية بكافة كمياتيم وتخصصاتيم ومستوياتيم العممية

 :أىم النتائج التي خرجت بيا الدراسة

بينت الدراسة انقسام أفراد العينة إلى قسمين تقريبا من حيث معرفتيم وعمميم بدائرة العالقات العامة  - أ
يعرفون أين يوجد % 38.9منيم % 52.9بالجامعة حيث بمغت نسبة الذين يعممون بوجود الدائرة 

ال يعرفون أين يوجد مبنى الدائرة أما الذين ال يعممون بوجودىا وال يعرفونيا % 61.1مبنى الدائرة و 
من الذين يعممون بوجود الدائرة عمموا % 74.1عالوة عمى ذلك فإن % 47.1فبمغت نسبتيم 

عمموا بوجودىا بعد دخوليم % 14.8بوجودىا بعد دخوليم الجامعة بفصمين أو أكثر في حين أن 
عن وجود الدائرة أول ما دخموا الجامعة ولم يذكر احد انو % 11.1الجامعة بفصل واحد كما عمم 

. عمم عن الدائرة قبل دخولو الجامعة

كشفت الدراسة أن معظم الطمبة الذين لدييم عمم بوجود الدائرة ومكان وجودىا تعرفوا عمييا من  - ب
خالل الييئة التدريسية بالجامعة وبمغت نسبة الذين تعرفوا عمى الدائرة عن طريق ىيئة التدريس 

% 11.1وتعرف % 31.5أما الذين تعرفوا عمييا من خالل مطبوعاتيا ونشراتيا وخدماتيا % 50
عمى الدائرة بطرق أخرى وىم موظفو % 7.4من الطمبة عمى الدائرة من خالل زمالئيم بينما تعرف 

 .الخدمات عمى البوابات

 
                                                           

دٗس دائشج اىعالقاخ اىعاٍح فً اىعاٍعح اإلسالٍٍح ّح٘ ظَٖ٘س اىطيثح دساسح حاىح عيى عٍْح ٍِ طالب ٗطاىثاخ  سيضي عبيً انُىاجحخ، 

لغى انصحبفخ واإلعالو : غضح )،  ثحث غٍش يُشىس العزكًبل انحصىل عهى دسجخ انجكبنىسٌىط فً انصحبفخ واإلعالو اىعاٍعح اإلسالٍٍح
 (و2002ثبنجبيعخ اإلعاليٍخ ، 
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 :موقع الدراسة من الدراسات السابقة

 :نقاط االتفاق/ أوال 

تتفق ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في مجال التخصص حيث أنيا تبحث في مجال العالقات  .1
. العامة

تتفق ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في نوع المؤسسات التي تم إجراء البحث عمييا فيذه الدراسة  .2
 .والدراسات السابقة استيدفت مؤسسات التعميم العالي

تتفق ىذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في المنيج المستخدم وىو المنيج الوصفي وكذلك في  .3
 .أداة الدراسة وىي صحيفة االستقصاء

 :نقاط االختالف/ ثانيا 

 أنيا تتعامل مع طمبة المستوى األول، صاحب الصورة تختمف ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في
الذىنية الجديدة، فيي الدراسة الوحيدة التي تستيدف طمبة المستوى األول ألن الجامعة تعول عميو، ولو 

 .أىمية كبيرة بالنسبة لمجامعة كونو سيقضي فترة ليست بالقصيرة في الجامعة

: اإلحساس بالمشكمة

شعر الباحثان بالمشكمة وىي غياب العالقة واالتصال بين دائرة العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية 
بغزة والطمبة ، حيث لم يعمم الباحثان بوجود دائرة العالقات العامة إال بعد سنة من دخوليم لمجامعة عن 
طريق الييئة التدريسية، كذلك لم يكن لمدائرة ما يشير إلييا في الموقع االلكتروني لمجامعة إال حديثا تم 

لطمب فمم وثائقي  (الفصل األول)إضافة رابط لمدائرة، كما قام الباحثان بالتوجو لدائرة العالقات العامة 
فمم تتم إجابتيم أو التجاوب معيم وتم تحويميم إلى  (لمريادة أصول  )أعدتو الدائرة عن الجامعة بعنوان 

 .فضائية الكتاب لمحصول عمى الفيمم
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: تحديد المشكمة

نحو دائرة العالقات  (طمبة المستوى األول)تسعى ىذه الدراسة إلى التعرف عمى اتجاىات طمبة الجامعة 
العامة في الجامعة، وفي ىذا الصدد يقوم الباحثان بدراسة وتشخيص المشكمة من أجل تقديم النتائج 
لدائرة العالقات العامة لتعرف نفسيا أين تقف من جميور الطمبة والعمل وفق خطط تحسين العالقات 

 .مع طمبة الجامعة 

: أىمية الدراسة

تكمن أىمية الدراسة بالدرجة األولى بأنيا الدراسة األولى في الجامعة التي تستيدف التعرف عمى  .1
اتجاىات الطمبة نحو دائرة العالقات العامة بالجامعة، خصوصا طمبة المستوى األول كونيم حديثي 
العيد بالجامعة ويحتاجون إلى من يرشدىم ويقف بجانبيم في أول الطريق ويساعدىم عمى التكيف 
مع الجو الجامعي بشكل عام، رغم وجود دراسات سابقة تناولت دور العالقات العامة في الجامعة 

. نحو جميور الطمبة وكانت تستيدف الطمبة بشكل عام ولم تخصص فئة محددة

أما األىمية الثانية لمدراسة فتتبمور من خالل ما ستقدمو الدراسة من نتائج وتوصيات لدائرة العالقات  .2
العامة ستفيدىا في تقييم مواقفيا باتجاه الطمبة، وستضع ليا خطوط عريضة يمكنيا أن تنطمق منيا 

 .وان تكون ليا كبداية إلعداد خطط وسياسات تساعدىا في عمميا في المستقبل

 :أىداف الدراسة

 : منياتسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق العديد من األىداف و

. التعرف عمى اتجاىات الطمبة نحو دائرة العالقات العامة في الجامعة  .1

 .مدى اىتمام الدائرة بالطمبة وتمبية احتياجاتيم واالطالع عمى أوضاعيم .2

 .التعرف عمى مواطن الضعف ومواطن القوة في عالقة الدائرة مع الطمبة .3

 .التعرف عمى رضا الطمبة عن الدائرة وأدائيا .4
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 .مدى اطالع الطمبة عمى نشاط الدائرة، وكذلك مشاركتيم في تمك األنشطة .5

 .اقتراحات الطمبة لتحسن العالقة مع دائرة العالقات العامة في الجامعة .6

 :تساؤالت الدراسة

تم تحديد وبمورة المشكمة في مجموعة من التساؤالت تسعى الدراسة لإلجابة عنيا والكشف عن أبعادىا 
: وىذه التساؤالت ىي 

 ما مدى معرفة جميور الطمبة بوجود دائرة لمعالقات العامة في الجامعة ؟ .1

 ما مدى معرفة جميور الطمبة بمكان وجود دائرة العالقات العامة بالتحديد ؟ .2

 ما ىي انطباعات واتجاىات طمبة الجامعة اإلسالمية نحو دائرة العالقات العامة ؟ .3

ما ىي األنشطة والخدمات التي تقدميا دائرة العالقات العامة وخصوصا التي تعنى بشؤون جميور  .4
 الطمبة ؟

 ما مدى رضا طمبة الجامعة اإلسالمية عمى الدائرة وأنشطتيا التي تقدميا ؟ .5

 مدى قيام الدائرة بواجبيا بشكل كامل اتجاه الطمبة أم أن ىناك قصور في عمل الدائرة ؟ .6

 إلى أي مدى تساىم الدائرة في حل المشاكل والعقبات التي تواجو جميور الطمبة ؟ .7

 ما مدى استفادة الطمبة من الخدمات التي تقدميا دائرة العالقات العامة؟ .8

دارتيا العميا ؟ .9  ىل يقتصر دور دائرة العالقات العامة عمى توضيح فمسفة الجامعة وا 

 مدى قيام الدائرة بنقل المواقف واالتجاىات التي يتبناىا الطمبة لإلدارة العميا وتوضيحيا ؟ .10

 مدى إدراك الطمبة باىتمام دائرة العالقات العامة بيم وخصوصا في بداية الفصول الدراسية ؟ .11

 ما مدى إصدار الدائرة إصدارات خاصة بجميور الطمبة ؟ وىل يحرص الطمبة عمى اقتنائيا ؟ .12

قامة االحتفاالت والندوات ؟ .13  ىل يقتصر دور دائرة العالقات العامة عمى استقبال الوفود وا 

 ما ىي الحمول التي يقترحيا الطمبة لالرتقاء بمستوى العالقة بين الطمبة ودائرة العالقات العامة ؟ .14
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: نوع الدراسة

وىي التي تركز عمى وصف طبيعة وسمات  " (التشخيصية)تدخل ىذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية
وخصائص مجتمع معين أو موقف أو جماعة أو فرد معين، وتكرارات حدوث الظاىرات المختمفة، كما 
أنيا تستخدم في المرحمة المتوسطة من مراحل نمو المعرفة العممية في التخصصات المختمفة، واليدف 

 "األساس ليا تصوير وتحميل خصائص لظاىرة موضع الدراسة

: منيج الدراسة

جيد عممي منظم لمحصول عمى "استخدم الباحثان في ىذه الدراسة منيج الدراسات المسحية و ىو 
بيانات ومعمومات وأوصاف عن الظاىرة أو مجموعة الظاىرات موضوع البحث من العدد الحدي من 

 "المفردات المكونة لمجتمع البحث، ولفترة زمنية كافية لمدراسة

يستيدف التعرف عمى "وفي إطار ىذا المنيج يستخدم الباحثان المنيج الفرعي مسح الرأي العام وىو 
اآلراء واألفكار واالتجاىات والمفاىيم والقيم والدوافع والمعتقدات واالنطباعات والتأثيرات المختمفة لدى 

 "مجموعات معينة من الجماىير تبعا لميدف من إجراء المسح

: أدوات الدراسة

أحد األساليب األساسية التي تستخدم في "استخدم الباحثان صحيفة االستقصاء كأداة لمدراسة وىي  
جمع بيانات أولية أو أساسية أو مباشرة من العينة المختارة أو من جميع مفردات مجتمع البحث عن 
طريق توجيو مجموعة من األسئمة المحددة المعدة مقدما، وذلك بيدف التعرف عمى حقائق معينة، أو 
وجيات نظر المبحوثين واتجاىاتيم، أو الدوافع والعوامل والمؤثرات التي تدفعيم إلى تصرفات سموكية 

 "معينة

                                                           
 123، ص(و2006عبنى انكزت، : انمبهشح ) 2، طدساساخ فً ٍْإط اىثحس اىعيًَ تح٘ز اإلعالًعًٍش يحًذ حغٍٍ، . د

 147َفظ انًشجع انغبثك، ص 

 151َفظ انًشجع انغبثك، ص 



 9 

ويعتبر االستقصاء من أكثر طرق جمع البيانات األولية شيوعا في العموم االجتماعية وفي الدراسات 
. اإلعالمية نظرا لتنوعو وتعدد أشكالو مما يجعمو يخدم أغراضا مختمفة في البحوث المختمفة

وينقسم االستقصاء إلى نوعين ىما االستقصاء المقنن واالستقصاء غير المقنن، حيث يستخدم الباحثان 
وىو الذي يتضمن مجموعة من األسئمة المحددة " من بين أنواع االستقصاء نوع االستقصاء المقنن 

 "والمعدة مسبقا قبل تطبيق االستقصاء

: مجتمع الدراسة

 من كال الجنسين بكافة أشكاليم وكمياتيم وتخصصاتيم ىم طالب الجامعات في قطاع غزةيعتبر 
. مجتمع الدراسة

 :عينة الدراسة

تتمثل عينة الدراسة في طمبة المستوى األول في الجامعة اإلسالمية، وقد تم تفصيل كيفية اختيار العينة 
 .في المبحث األول من الفصل الثاني في الدراسة

وىي التي يتم فييا تقسيم المجتمع أو اإلطار إلى أقسام أو " اختار الباحثان أسموب العينة الطبقية 
طبقات متجانسة في داخميا، ومختمفة فيما بينيا، ويتم سحب وحدات المعاينة بالنسبة لكل طبقة عمى 

حدة إما بطريقة عشوائية أو منتظمة، ثم تستخدم ىذه التقديرات المتعددة في حساب تقدير متوسط 
 "لممجتمع بأكممو

وسيتم اختيار العينات عمى أساس مستوى التوزيع المتناسب حيث يتم تقسيم عدد مفردات العينة حسب 
. إجمالي عدد المبحوثين في كل طبقة أو مجموعة

مكانية الحصول عمى  وتم اختيار ىذا األسموب نظرا لما يتميز بو من دقة تمثيمية لمجتمع الدراسة، وا 
. نتائج ذات دقة عالية من خاللو

                                                           
 206َفظ انًشجع انغبثك، ص 

 298َفظ انًشجع انغبثك، ص 
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: تقسيم الدراسة

: سيتم تقسيم الدراسة بإذنو تعالى كاآلتي 

وتتحدث عن اإلجراءات المنيجية لمدراسة من حيث اإلحساس بالمشكمة وتحديدىا وموقع : المقدمة  .1
الدراسة من الدراسات السابقة وأىمية الدراسة وأىداف الدراسة وتساؤالتيا ونوع الدراسة ومنيجيا 

. ومجتمع الدراسة والعينة

يتناول الحديث عن الجامعة اإلسالمية بغزة ودائرة العالقات العامة فييا ويحتوي : الفصل األول  .2
 :عمى مبحثين ىما 

وسيتناول ىذا المبحث كل ما يتعمق بالجامعة اإلسالمية من حيث نشأتيا وتطورىا : المبحث األول  - أ
وأىدافيا، كذلك سيتناول كميات الجامعة وأقساميا المختمفة وعالقة الجامعة بالطمبة من خالل دوائر 

 .وعمادات الجامعة

وسيتناول ىذا المبحث الحديث عن دائرة العالقات العامة بالجامعة اإلسالمية بغزة : المبحث الثاني  - ب
والعاممين فييا، وسيتناول كذلك أقسام دائرة العالقات العامة والوظائف واألنشطة التي تقوم بيا 

 .وأىداف دائرة العالقات العامة

 :ويتضمن نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتيا ويحتوي عمى مبحثين ىما : الفصل الثاني  .3

 .نتائج الدراسة الميدانية: المبحث األول  - أ

 .مناقشة النتائج والتوصيات: المبحث الثاني  - ب

 .و أخيرا المالحق والمراجع .4
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: مصطمحات الدراسة

ىو تكوين فرضي أو مغير كامل أو متوسط يقع بين المثير واالستجابة فيو عبارة عن "  االتجاه
استعداد نفسي أو تييؤ عقمي متعمم لالستجابة الموجبة أو السالبة القبول أو الرضا نحو أشخاص أو 

 "أشياء جدالية في البيئة التي تستثير ىذه االستجابة

ىي نشر المعمومات واألفكار والحقائق مشروحة ومفصمة لجماىير المؤسسة وكذلك  " العالقات العامة
نقل المعمومات واآلراء والحقائق من الجماىير إلى المؤسسة لموصول إلى االنسجام بين المؤسسة 

 "والجماىير

ىي مؤسسة أكاديمية مستقمة من مؤسسات التعميم العالي، تعمل بإشراف  " الجامعة اإلسالمية بغزة
اتحاد الجامعات العربية، ورابطة الجامعات اإلسالمية ، : في وىي عضو والتعميم العالي، وزارة التربية

 اإلسالمية ، ورابطة جامعات البحر األبيض المتوسط، واالتحاد الدولي لمجامعات، واتحاد الجامعات
 ".وتربطيا عالقات تعاون بالكثير من الجامعات العربية واألجنبية

وىي التي تركز عمى وصف طبيعة وسمات وخصائص مجتمع معين  " (التشخيصية)البحوث الوصفية
أو موقف أو جماعة أو فرد معين، وتكرارات حدوث الظاىرات المختمفة، كما أنيا تستخدم في المرحمة 

المتوسطة من مراحل نمو المعرفة العممية في التخصصات المختمفة، واليدف األساس ليا تصوير 
 ."وتحميل خصائص لظاىرة موضع الدراسة

جيد عممي منظم لمحصول عمى بيانات ومعمومات وأوصاف عن الظاىرة أو  "منيج الدراسات المسحية
مجموعة الظاىرات موضوع البحث من العدد الحدي من المفردات المكونة لمجتمع البحث، ولفترة زمنية 

 "كافية لمدراسة

                                                           
 171ص (و2000عبنى انكزبة، : انمبهشح ) 6، طعيٌ اىْفس االظرَاعًحبيذ عجذ انغالو صهشاٌ، . د

 4، صٍشظع ساتقإثشاهٍى إيبو، .د 

 و4:30و، www.iugaza.edu.ps 05/03/2011غضح –  انًىلع االنكزشوًَ نهجبيعخ اإلعاليٍخ 

 298عًٍش يحًذ حغٍٍ، يشجع عبثك، ص.د 

 147َفظ انًشجع انغبثك، ص 

http://www.iugaza.edu.ps/
http://www.iugaza.edu.ps/
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يستيدف التعرف عمى اآلراء واألفكار واالتجاىات والمفاىيم والقيم والدوافع  "مسح الرأي العام
والمعتقدات واالنطباعات والتأثيرات المختمفة لدى مجموعات معينة من الجماىير تبعا لميدف من إجراء 

 "المسح

أحد األساليب األساسية التي تستخدم في جمع بيانات أولية أو أساسية أو مباشرة   "صحيفة االستقصاء
من العينة المختارة أو من جميع مفردات مجتمع البحث عن طريق توجيو مجموعة من األسئمة المحددة 

المعدة مقدما، وذلك بيدف التعرف عمى حقائق معينة، أو وجيات نظر المبحوثين واتجاىاتيم، أو 
 "الدوافع والعوامل والمؤثرات التي تدفعيم إلى تصرفات سموكية معينة
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الفصل األول 

الجامعة اإلسالمية ودائرة العالقات العامة 
 

:  من مبحثينيتكون
 

نشأتيا وتطورىا ... الجامعة اإلسالمية: المبحث األول

 

 

 في الجامعة اإلسالمية دائرة العالقات العامة: المبحث الثاني
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 المبحث األول
الجامعة اإلسالمية 

 :نشأة الجامعة

أنشئت الجامعة اإلسالمية بغزة انبثاقًا عن معيد األزىر الديني، الذي بدأت الدراسة فيو عام 
م اكتممت المرحمة 1963م لطمبة المرحمة االبتدائية، ثم اإلعدادية، ثم الثانوية، وفي عام 1955/1954

الثانوية بالمعيد، فقررت إدارتو تطويره إلى مرحمة التعميم العالي، وقد استجابت جامعة األزىر بالقاىرة 
م، حالت دون بدء 1967لطمب المعيد بإنشاء الكميات النظرية عمى أرض المعيد، لكن الحرب عام

. العمل

م، إال أن أعداد المقبولين 1967وفتحت جميورية مصر العربية أبواب جامعاتيا أمام غزة بعد حرب 
م، وعددىم 1975/1974 طالبًا، ممن أنيوا الثانوية العامة بنجاح عام931كانت محدودة، فتم قبول 

 طالبًا أنيوا 4388 طالبًا من 739م، قبمت الجامعات المصرية 1976/1975 طالبًا، وفي عام4,088
 طالبًا، 4367 طالبًا من 1037م، تم قبول 1976/1977الثانوية العامة في ذلك العام، وفي عام 

. ممن أتموا الثانوية بنجاح

وأمام كثرة أعداد خريجي الثانوية، وقمة حصوليم عمى فرصة التعميم العالي بدأ المواطنون في القطاع 
نقاذ فمذات أكبادىم . يفكرون في إقامة جامعة في غزة، لسد الحاجة، وا 

م، قرارًا بتطوير المعيد إلى جامعة إسالمية 1977/4/12اتخذت لجنة معيد األزىر الديني بغزة في 
تضم بصورة أولية كمية الشريعة والقانون، وكمية أصول الدين، وكمية المغة العربية، وأبمغ ذلك القرار 

: لمجامعة العربية، والعديد من الييئات العربية اإلسالمية، وقرر المجمس التأسيسي لمجامعة، المكون من
فضيمة الشيخ محمد العواد، والسيد أحمد حسن الشوا، والحاج سميمان زارع األسطل، والحاج راغب 
نجاح مشروع الجامعة، كما  مرتجى، والحاج توفيق اليازجي، تأليف لجان استشارية، لمتعاون معو وا 

. شكمت لجان فنية لوضع دراسة شاممة إلقامة كميات عممية، كالطب واليندسة والعموم والزراعة والتجارة

                                                           
، غضح، انجبيعخ "دساسح ٗشائقٍح"ذاسٌخ اىعاٍعح اإلسالٍٍح تغضج خاله شالشٍِ عاٍا سأفذ حغٍٍ يغٍش، .صكشٌب إثشاهٍى انغُىاس، أ. د

 7و، ص2009اإلعاليٍخ
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 قرر المجمس التأسيسي ضم أعضاء المجان االستشارية والفنية لمجمس أمناء الجامعة، وقد تم االتفاق 
 (نوفمبر) تشرين الثاني 6عمى بدء العمل في الجامعة وبالفعل افتتحت الجامعة أبوابيا لمطمبة في 

. م1978

. (األزىر)مدرسون منتدبون من معيد فمسطين الديني - بشكل مؤقت–وقام بالتدريس فييا 

وانتظمت الدراسة في الجامعة عمى أن يدرس خريجو الثانوية العامة سنة تأىيمية، يعطى الطالب فييا 
مقررات في القرآن الكريم وعمومو، والسنة النبوية الشريفة، وفي الفقو، والعقيدة، والسيرة،والمغة العربية، 

. والمغة االنجميزية،والمغة العبرية

أما خريجو معيد األزىر الديني فيعفون من السنة التأىيمية، ألنيم درسوا مواد شرعية، وثانويتيم أربع 
. سنوات، وكانت الرسوم الجامعية رمزية، قدرىا ثالثون دينارًا أردنيًا، أو ما يعادليا

بدأت الدراسة في قاعات معيد فمسطين الديني في الفترة المسائية، من الساعة الواحدة إال ُربعًا وحتى 
. الخامسة من بعد الظير

م، بدأ الطالب  1978ورغم قمة اإلمكانات، بدأت الجامعة تتوسع بشكل كبير، فمع افتتاح الجامعة عام
م افتتحت كميتا 1979-1980، وفي عام (نواة كمية اآلداب)يدرسون في كميتي الشريعة، والمغة العربية

م 1986/1985أصول الدين، والتربية، وفي العام التالي افتتحت كميتا التجارة، والعموم، وفي عام 
قررت الجامعة افتتاح كمية التمريض، إال أنيا اضطرت لتأجيل ذلك، بسبب رفض سمطات االحتالل، 

م، كما افتتحت في نفس العام كمية اليندسة، وفي 1994/1992لكن الجامعة افتتحت تمك الكمية عام 
. م، تم افتتاح كمية الطب2006م، افتتحت كمية تكنولوجيا المعمومات، وفي عام 2005/2004عام 

 :تعريف الجامعة

 بإشراف تعمل العالي، التعميم مؤسسات من مستقمة أكاديمية مؤسسة بغزة اإلسالمية الجامعة
 ، اإلسالمية الجامعات ورابطة العربية، الجامعات اتحاد: في عضو وىي العالي، والتعميم التربية وزارة

 لمجامعات، الدولي واالتحاد المتوسط، األبيض البحر جامعات ورابطة ، اإلسالمية الجامعات واتحاد
 .واألجنبية العربية الجامعات من بالكثير تعاون عالقات وتربطيا

 وتقاليده، الفمسطيني الشعب لظروف ومراعياً  اإلسالمية بالقيم ممتزماً  أكاديمياً  جواً  لطمبتيا الجامعة توفر

                                                           
 و03:00و، www.iugaza.edu.ps 20/05/2011غضح –  انًىلع االنكزشوًَ نهجبيعخ اإلعاليٍخ 

http://www.iugaza.edu.ps/
http://www.iugaza.edu.ps/
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 بالجانب اىتماميا التطبيقي بالجانب وتيتم التعميمية، العممية لخدمة المتاحة اإلمكانيات كل وتضع
 .التعميمية العممية خدمة في المتوفرة التكنولوجيا وسائل بتوظيف وتيتم كما النظري،

 :الجامعة رؤية

 "شاممة مجتمعية نيضة إلحداث اإلنسانية وخدمة والثقافة لممعرفة رائدة عممية منارة"

 :الجامعة رسالة

 والحضاري، والثقافي العممي بالمستوى لمنيوض تسعى أكاديمية مؤسسة اإلسالمية الجامعة
 العممي البحث وتشجع التكنولوجي، والتطور العالي التعميم في الحديثة االتجاىات مواكبة عمى تعمل

. اإلسالمية القيم من إطار في المجتمع وتنمية األجيال بناء في وتساىم

 :أىداف الجامعة

  .الجودة لمعايير وفقاً  الجامعة في التعميمية البرامج مستوى رفع .1
  .المستدامة التنمية تحقيق اتجاه في واستثماره ودعمو العممي بالبحث االرتقاء .2
  .المجتمع وتنمية خدمة في الجامعة دور تعزيز .3
  .وتقنياً  إدارياً  المؤسسي األداء كفاءة ورفع ضبط .4
  .والعاممين لمطمبة المقدمة الخدمات ومستوى الجامعة بالبيئة االرتقاء .5
 .والدولية واإلقميمية المحمية المؤسسات مع والتعاون الشراكة عالقات تدعيم .6

 :قيم الجامعة األساسية

تسعى الجامعة لتحقيق رسالتيا من خالل مجموعة من القيم التي تعبر عن شخصيتيا، فتوفر 
. لطمبتيا جوا أكاديميا ممتزما بالقيم اإلسالمية، ومراعيا لظروف الشعب الفمسطيني وتقاليده

                                                           
 َفظ انًشجع انغبثك 

 َفظ انًشجع انغبثك 

 َفظ انًشجع انغبثك 
 و2011 عبيب يٍ انعغبء، دائشح انعاللبد انعبيخ، عُخ 33َششح انجبيعخ اإلعاليٍخ  
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وتحرص عمى رعاية القيم اإلنسانية العميا وتييئ البيئة التعميمية الحديثة لمطالب، وتوظف التقنيات 
الحديثة في التعميم والتعمم، وتتبع الجامعة معايير تربوية فعالة من خالل الجودة األكاديمية، تنعكس 
إيجابا عمى خدمات البحث العممي والمجتمع المحمي، وتشجع الجامعة اإلبداع والتفاعل األكاديمي 

واالطالع عمى التجارب األكاديمية الدولية، كما تعزز قيمة العمل الجماعي والشعور بالمسؤولية لتحقيق 
. أىدافيا ورسالتيا

 :المجالس والييئات التأسيسية

 شئونيا وترعى وتديرىا مسيرتيا تدعم التي واإلدارية التأسيسية والييئات المجالس من عدد لمجامعة
  : وأىميا

 األمناء مجمس -  
 الجامعة مجمس -

 

  :األكاديمي النظام

الذي تُقسم السنة الدراسية بموجبو إلى  تعتمد الدراسة في الجامعة عمى نظام الساعات المعتمدة        
دراسيًا، باإلضافة إلى الفصل الصيفي، ويستطيع الطالب  أسبوعاً  (16)فصمين دراسيين مدة كل منيما 

  .ساعة كحد أدني (12)الفصل الواحد، و ساعة في (20)أن ُيسجل كحد أقصى 
 .ومتطمبات الكمية ومتطمبات التخصص تشمل المساقات الدراسية متطمبات الجامعة

عدد الساعات المطموبة في خطتو، وىي حوالي  يتخرج الطالب من الجامعة بعد أن ينيي بنجاح
ساعة معتمدة،  (175)جميع الكميات، عدا اليندسة،  ساعة معتمدة لدرجة البكالوريوس في (140)

  .ساعة معتمدة (260)والطب 

 
 

                                                           
 انًىلع االنكزشوًَ نهجبيعخ اإلعاليٍخ، يشجع عبثك 

 َفظ انًشجع انغبثك 
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 :الجامعة كميات

 الطب كمية
 جرى سنوات عشر دامت مخاض بفترة مرت وقد اإلسالمية الجامعة في العاشرة الكمية ىي

 كما العممية، والمختبرات التعميمي الكادر مجال في وخاصة ليا الالزمة التحتية البنية إعداد خالليا
( 300 )قرابة يضم أن المقرر من والذي الطب لكمية التابع الجامعة مستشفى إنشاء الجامعة وتنوي
 ألبناء والمتخصصة المتميزة الطبية الخدمة تقديم بغرض وذلك الطبية التخصصات شتى في سرير
. الطبي العالج لتمقي لمخارج السفر معاناة تخفيف عن فضال غزة، قطاع
 : مرحمتين إلى الكمية في الطب تدريس وينقسم
. سنوات ثالث ومدتيا األساسية الطب عموم الطالب تدريس وىي األولى المرحمة
. سنوات ثالث ومدتيا السريرية الطب عموم تدريس مرحمة ىي الثانية المرحمة ويتابع
 التدريب حقول في والعالمي المحمى المستويين عمى وقيادية رفيعة مكانة بتحقيق الطب كمية تمتزم

 المجتمع احتياجات تمبية عمى التركيز مع الطبية الخدمات وتقديم الطبية واألبحاث الطبي والتعميم
 بالمستوى لمنيوض تسعى التي اإلسالمية الجامعة رسالة من الطب كمية رسالة وتنطمق ، الفمسطيني

 التعميم في الحديثة واالتجاىات التكنولوجي التطور مواكبة عمى والعمل والحضاري والثقافي العممي
. اإلسالمية والتعاليم القيم من إطار في وبنائو المجتمع خدمة في وتساىم العممي البحث وتشجيع العالي

 

كمية اليندسة 

 جاء ولقد م،1992/1993 الدراسي العام مطمع في اإلسالمية بالجامعة اليندسة كمية تأسست
 المجتمع حاجة مع وتجاوب غزة، قطاع لطمبة المتزايدة لمحاجة ممبياً  الفترة ىذه في الكمية تأسيس

.  المتميزة اليندسية والكفاءات البث إعادة مرحمة في الفمسطيني
 

 

 

                                                           
 َفظ انًشجع انغبثك 
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 : الكمية تخصصات

 اإلقبال وتزايد الكمية تطورت ما سرعان أنو إال والمعمارية، المدنية اليندسة بقسمي البداية كانت لقد
 فصميما الحقاً  تم والذي والحاسوب الكيربائية اليندسة قسم افتتاح م1994/1995 العام في فتم عمييا

 وفي الصناعية، اليندسة قسم افتتاح تم م2001/2002 عام وفي بذاتو، مستقلٌ  قسمٌ  منيما كل ليصبح
 ستة تضم اليندسة كمية أصبحت وبذلك البيئية، اليندسة قسم افتتاح تم م2008/2009 عام مطمع
: ىي أقسام
.  المدنية اليندسة قسم  •  
.  المعمارية اليندسة قسم  •  
.  الكيربائية اليندسة قسم  •  
. الحاسوب اليندسة قسم  •  
.  الصناعية اليندسة قسم  •  
. البيئية اليندسة قسم  •  

عداد المختمفة بمجاالتيا التنمية عجمة دفع إلى العميا الدراسات في برامجيا خالل من الكمية وتسعى  وا 
 والمساىمة العممي البحث دعم وكذلك. المختمفة العممية المجاالت في العالية البشرية الكوادر وتأىيل

 وغيرىا والمؤتمرات الندوات عقد أو العممية االستشارات أو المشكالت حل خالل من المجتمع خدمة في
دراكاً  األخرى، المجاالت من  وحل العممي البحث خدمة في العميا الدراسات ألىمية اليندسة كمية من وا 

 اليندسة أقسام من كل في ماجستير برامج افتتاح تم فقد المجال، ىذا في الفنية المجتمع مشكالت
 الخطط ىذه تتماشى أن روعي حيث المعمارية، واليندسة الحاسوب وىندسة الكيربائية واليندسة المدنية

 اليندسية المجاالت في التخصص نحو تتجو التي اليندسي التعميم في الحديثة العالمية التوجيات مع
 وتأىيل التحتية والبنى اليندسية المشاريع إدارة تخصصات المدنية اليندسة قسم برامج ويشمل. المختمفة
 التحكم أنظمة فتشمل والحاسوب الكيرباء ىندسة قسم برامج أما المياه، مصادر وىندسة المنشآت

 لمواصمة الفمسطينيين الميندسين أمام الفرصة إتاحة إلى البرامج ىذه وتيدف. الحاسوب وماجستير
 مجال في الفمسطينية الكوادر وتدريب العممي البحث تشجيع كذلك يسيرة، وبتكاليف العميا دراستيم
 الصناعي القطاع تواجو التي اليندسية المشكالت حل في البرامج ىذه وتسيم. التطبيقية البحوث

 البحوث ومراكز الجامعات مع العممي البحث مجاالت في التعاون آفاق وفتح فمسطين، في واإلنشائي
.  واألجنبية المحمية
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كمية أصول الدين 

تعد كمية أصول الدين من أولى الكميات التي بدأت العمل في الجامعة اإلسالمية منذ تأسيسيا 
القرآن الكريم وعمومو وتفسيره، : م، وتعنى الكمية بدراسة أصول اإلسالم األساسية1978/ىـ1398عام 

والحديث النبوي الشريف وعمومو، والعقيدة اإلسالمية، والدعوة ومناىجيا وأصوليا، وغير ذلك من المواد 
المساعدة ليذه العموم، وىي تجمع في دراستيا بين األصالة والمعاصرة، فالطالب يدرس العموم 

اإلسالمية في عصورىا األولي والدراسات اإلسالمية الحديثة والعموم الحياتية المعاصرة، وىذا ُيمكِّن 
الطالب من اإلسيام في إعادة بناء الحضارة اإلسالمية وترسيخ أخالقيا وقيميا في المجتمع اإلسالمي 

. المعاصر

تسعى كمية أصول الدين من خالل برامجيا لتحسين الخطط األكاديمية وتطويرىا لمواكبة تطورات 
:  العصر والحاضر لتحقيق أىدافيا التالية

إعداد الدعاة والخطباء والوعاظ المؤىمين لمقيام باألنشطة المطموبة منيم في مجال الوعظ واإلرشاد . 1
 .وتبصيرىم في أمور دينيم ودنياىم ليدعوا إلى اهلل عمى بصيرة

تامين قاعدة عممية عقائدية شرعية عريضة لمدعاة ليصبح من السيل عمييم التجاوب مع التطورات . 2
. وتغيرات العصر

دارة المجتمع. 3 . التركيز عمى تنمية الميارات والخبرات الفردية والقيادية وتخريج قادة أكفاء لقيادة وا 
. تمبية حاجة المجتمع الفمسطيني من القادة والدعاة والمدرسين لممساىمة في مرحمة بناء الدولة. 4
إعداد مدرسين ذو كفاءة وخبرة لتدريس مساقات التربية اإلسالمية وتزويد الطالب بما يمزم من . 5

. مساقات العموم التربوية التي تؤىمو إلى ذلك
ظياره من خالل اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة عمى . 6 بيان الحق من الباطل في مجال االعتقاد وا 

. منيج السمف الصالح
إبراز مفاتيح التعامل مع كتب التفسير وعموم القرآن وتخريج األحاديث الشريفة  وتنمية ميارات . 7

. الطالب بما يمزم من عموم في ىذا المجال
. تعميق الفيم واإلدراك في التفسير وعموم القرآن والحديث الشريف وعموم العقيدة والمذاىب المعاصرة. 8
. رد شبو المستشرقين والمستغربين عمى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 9
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شحذ ىمو األمة عبر مّدىا بالعمماء العاممين ليكونوا قدوة في كل مجاالت الحياة العقدية والشرعية . 10
 .والسياسية واالقتصادية واالجتماعية

 

كمية تكنولوجيا المعمومات 

 ىـ الموافق 1426/  ىـ 1425أنشئت كمية تكنولوجيا المعمومات بالجامعة اإلسالمية في عام 
وذلك تمبية الحتياجات المجتمع واستجابة لمتطور العممي والتكنولوجي المضطرد . م2004/2005

وتغطية لحاجة السوق المحمي والعالمي من الكفاءات العممية، وبدخول الحاسوب شتى مجاالت الحياة 
كانت ىناك رغبة قوية إلنشاء كمية تكنولوجيا المعمومات لتغطية حاجة السوق المحمي من الكفاءات 

. العممية 
وتضم الكمية حاليا بين جنباتيا قسم عموم الحاسوب وقسم نظم تكنولوجيا المعمومات وقسم تطوير 

البرمجيات و كمك تخصص الحاسوب وأساليب تدريسو باالشتراك مع كمية التربية وتخصص رياضيات 
وىناك خطط تحت الدارسة الفتتاح . وأيضا برنامج الدراسات العميا. حاسوب باالشتراك مع كمية العموم

أقسام جديدة، و تقوم الكمية بتطوير خططيا لتتماشى وتتالءم مع المستجدات العممية والتطور العممي 
.   والتكنولوجي المتسارع في مجال الحوسبة

 : أىداف كمية تكنولوجيا المعمومات

 المعمومات ومعالجة الحاسوب تقنيات مع التعامل إلى الطمبة ميارات توجو إلى الكمية تيدف .1
 .المختمفة وأوعيتيا وصورىا

لى وتطبيقاتيا الحوسبة عموم مجال في مؤىمة كوادر تخريج إلى وكذلك .2  الحاسوب عموم ربط وا 
 المعموماتية اإلدارة بأمور عالية دراية عمى كوادر إلنتاج اإلدارة بعمم المعمومات وتكنولوجيا
 .النظم وتحميل والبرمجيات

 

كمية التمريض 

  وقد اضطرت الجامعة لتأجيل افتتاحيا ككمية85/1986تأسست الكمية في العام الدراسي 
التمريضية وذلك بسبب  مستقمة، واتخذت قرارًا بتحويل طمبتيا إلى كمية العموم التي أصبحت تضم العموم
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 تم تحويل 92/1993وفي العام  إجراءات االحتالل ضد الجامعة عمى خمفية القرار بافتتاح الكمية،
الذي تقدمو الكمية لخدمة خريجي الثانوية  وباإلضافة لبرنامج البكالوريوس. القسم إلى كمية التمريض

والممرضات من حممة شيادة دبموم التمريض إلى درجة  فإنيا تطرح برنامجًا لتأىيل الممرضين
برنامجًا مماثاًل لحاممي دبموم التمريض العممي لتأىيميم إلى درجة  البكالوريوس، كما تقدم الكمية

" البكالوريوس"كمية التمريض قسم العالج الطبيعي الذي يمنح درجة اإلجازة العالية  وتضم. البكالوريوس
 العالج الطبيعي وذلك بيدف رفع المستوى الصحي عن طريق تدريب الطالب عمى أحدث في

والذي ييدف  المستويات لتوفير أفضل الخدمات الصحية،كما وتضم كمية التمريض قسم القبالة القانونية
. رعاية صحة األم والطفل واألسرة إلى إعداد قابالت مؤىالت تأىياًل عمميًا وفنيًا مناسبًا لرفع مستوى

المجان الصحية والييئات والمجالس  وتشارك كمية التمريض من خالل أساتذتيا في العديد من
  .والجمعيات الصحية

  :التمريض كمية برنامج رسالة

تم وضع رسالة وأىداف البرنامج انطالًقا من رسالة وأىداف الجامعة الرئيسة من خالل مجمس كمية 
.  التمريض و بما يتناسب مع ما تم إقراره من المجمس الصحي الفمسطيني بيذا الخصوص

تكمن رسالة برنامج بكالوريوس التمريض في تطوير القوى البشرية الفمسطينية في مجال التمريض من 
خالل تقديم تعميم عممي عالي متميز لمطمبة الممتحقين بالكمية يكسبيم مبادئ المعرفة والفيم والتفكير 

العممي المنظم في ظل البعد األخالقي و القيم الروحية المنسجمة مع الدين اإلسالمي الحنيف، و التي 
و تشمل عمى سبيل المثال اإلخالص في العمل، معاممة  تنسجم معيا أخالقيات مينة التمريض

المريض وأفراد عائمتو برفق و حفظ أسراره و المحافظة عمى خصوصياتو واالىتمام بالمريض من 
. جوانب متعددة تشمل الجانب الجسدي، النفسي، االجتماعي، والروحاني

 

كمية الشريعة والقانون 

تعد كمية الشريعة والقانون من الكميات الرائدة في فمسطين، وىي المِبنة األولى في بناء الجامعة 
م، وقد أنشئت تمبية لحاجات المجتمع المحمي؛ 1978 ىـ 1398اإلسالمية، حيث تأسست في العام 

لتزويده بالفقياء والقضاة ورجال المحاماة والمفتين، وبالدعاة األكفاء المزودين بالعمم النافع الممتزم، 
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واإليمان الصافي الذي ال تشوبو الشائبات، من خالل تنوع أقساميا وتعدد تخصصاتيا وتسمسل افتتاحيا 
. لتتناسب مع إمكانيات الجامعة من جية واحتياجات المجتمع الفمسطيني وتطمعاتو من جية أخرى

وكمية الشريعة والقانون معنية بالفقو اإلسالمي دراسة ومقارنة بين مذاىبو المختمفة، وذلك من خالل 
تدريس مساقات الفقو وأصولو وتفسير آيات وأحاديث األحكام ، بغرض فيم أحكام الشريعة اإلسالمية 

 .وتطبيقيا بصورة منسجمة مع روح اإلسالم، وبيان األحكام الشرعية لكل الحوادث المتجددة

وكذلك دراسة القانون المعمول بو في المحاكم النظامية الفمسطينية، وبيان تطابقو مع التشريع اإلسالمي 
. وعدم ذلك، والقيام بتنحية كل ما يخالف شرع اهلل منو

تسعى كمية الشريعة والقانون ألن تكون األكثر تميزًا واألبرز حضورًا بين الجامعـات والكميات في الوطن 
. والخارج

وىنا تطمح الكمية أن تصبح الرائدة والمتميزة وأن تحقق درجة عالية من التوعية والفعالية، ورفع كفاءة 
األداء العممي واإلداري، لتحسين مستوى العممية التعميمية ومحتواىا لتخريج مختصين متابعين لكل 

المستجدات والنوازل الفقيية إلصدار األحكام الشرعية، ومستوعبين لكل التطورات القانونية، من أجل 
مواكبة الحياة العممية بطريقة ال تعارض حكم اهلل تعالى، إضافة إلى صقميم بالخمق اإلسالمي الرفيع 
وروح االلتزام بتعاليم اإلسالم العظيم، وتحقيقًا ليدف الجامعة اإلسالمية التي تطمح إليو وىو صياغة 
إنسان فمسطيني مسمم قادر عمى العطاء واإلبداع والتحدي من خالل رؤية سميمة لألحداث والنوازل، 

. منبثقة من عقيدة اإلسالم، يتناغم فييا الحاضر مع الماضي

وفي مجال العمل عمى تطوير الكمية واالرتقاء بيا فقد تم افتتاح برنامج الماجستير في تخصص الفقو 
. م1996 – 1995المقارن في العام الجامعي 

كما تم افتتاح برنامج الماجستير في تخصصي أصول الفقو والقضاء الشرعي في العام الجامعي 
 .م2001 – 2000

م بجانب قسم الشريعة اإلسالمية 2006 – 2005وكذلك فقد تم افتتاح قسم الشريعة والقانون في العام 
. لتصبح الكمية مشتممة عمى قسمين رئيسين باإلضافة إلى برنامج الدراسات العميا بتخصصاتو الثالثة
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كمية العموم 

 الجامعة افتتاح بعد م80/1981 ىـ،1400/1401 الجامعي العام في العموم كمية ُأنشئت
 واألحياء، والفيزياء، والكيمياء، الرياضيات، ىي أقسام خمسة افتتاحيا حين ضمت وقد بسنتين،

 األرض، وعموم والبيئة والحاسوب، الطبية، التحاليل أقسام افتتاح تم الكمية تطور ومع. والجيولوجيا
 الالزمة العممية والمختبرات المعامل أفضل توفير عمى الجامعة عممت وقد. الحيوية الكيمياء وتخصص

جراء الطمبة لتدريب  القادرين العمم طمبة تخريج عمى الكمية حرصت وقد. العممية والبحوث التجارب وا 
. الصحية والمجاالت الطبية والتحاليل والصناعة والبيئة التعميم مجاالت في المجتمع مع التفاعل عمى
 بنجاح الطالب إنياء بعد قسم كل يضعيا التي الشروط اجتياز عمى الكمية أقسام في التخصص يعتمد

 المقررات في القسم يحدده معدل عمى الطالب بحصول األقسام شروط وتتعمق األولى السنة لمقررات
. العموم كمية في األولى السنة مقررات من القسم ىذا في بالتخصص العالقة ذات

 بيا التحق وقد، غزة قطاع في افتتاحيا يتم عموم كمية أول اإلسالمية بالجامعة العموم كمية وتعتبر
 وىي األساسية العموم أقسام تضم وكانت 1981 – 1980 الدراسي العام في مرة ألول الطالب

 الطابق في لمكمية العممية المختبرات تدشين وتم، والجيولوجيا، األحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات
 العامة الفيزياء مختبرات ىي المبنى خارج مختبرات ثالث إلى إضافة، القديم اإلدارة مبنى من األرضي
 .العامة واألحياء العامة والكيمياء

 البحوث إجراء في التدريسية الييئة أعضاء ينشط حيث ليا المتميز البحثي بالنشاط العموم كمية تمتاز 
 المشيود لممؤسسات لمتنمية اإلسالمي البنك بجائزة بالفوز جديرة العموم كمية جعل وىذا، المتميزة العممية

 نال كذلك. م2006 لمعام واإلسالمي العربي العالم مستوى عمى العممي البحث مجال في باإلنجاز ليا
. العممي البحث في الفعالة لمساىمتيم والدولية العربية العممية الجوائز العموم كمية أساتذة من كثير
 عقد كذلك، المتعددة التخصصية العممية المجاالت في الدراسية األيام من العديد سنوياً  العموم كمية تنظم

 الدولي المؤتمر تبعو 2005 عام والتنمية لمعموم األول الدولي المؤتمر عقد تم حيث الدولية المؤتمرات
 لمميتمين العممي النتاج عرض تم حيث ؛2008 عام في الثالث الدولي والمؤتمر 2007 عام في الثاني
. وخارجيا فمسطين من

 من العديد تُقدم حيث والتطبيقية العممية المجاالت من العديد في المجتمع بخدمة العموم كمية وتقوم
 الكمية تُقدم كما الصناعية واالستشارات والطبية الكيميائية التحاليل مجاالت في العممية االستشارات

 البيئة مركز مثل متخصصة مختبرات خالل من والطب واألغذية البيئة مجاالت في الالزمة التحاليل
 الدورات من العديد العموم كمية عقدت وقد. الطبية التحاليل ومختبر األغذية تحاليل ومختبر
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 أو المجتمعية والمؤسسات الحكومية الوزارات في لمعاممين سواء المجاالت ىذه في المتخصصة
. الجامعة من لمخريجين

: الكمية رؤية
 تطوير خالل من المتزايد العممي التطور بمواكبة ذلك و مرموقة مكانة إلى لموصول  العموم كمية تسعى
 تقديم عمى عالوة المتخصصة العممية والمختبرات المتميزين والباحثين األكاديميين من كادر

  .المحمي الفمسطيني المجتمع خدمة في المحدودة غير والمساىمات العممية االستشارات

: الكمية رسالة
 ذوي متخصصين لتخريج السعي وىي اإلسالمية الجامعة فمسفة من انطالقا العموم كمية رسالة تنبع

 في المجتمع احتياجات لسد وذلك الكمية تتبع التي التخصصات في المتميزة والميارات الكفاءات
 .وجو أتم عمى بواجباتيم القيام عمى المقدرة لدييم تكون بحيث والتقنية والفنية التعميمية المجاالت

 
كمية التجارة 

م، وكانت تحمل 1980/1981افتتحت كمية التجارة بالجامعة اإلسالمية في العام الجامعي 
. قسم اإلدارة والمحاسبة، وقسم االقتصاد: آنذاك اسم كمية التجارة واالقتصاد، وتضم قسمين ىما

م، منح الطالب بكمية التجارة واالقتصاد درجة 81/1982وأقر مجمس الجامعة في العام الجامعي 
ساعة معتمدة متطمب جامعة، و  (38)ساعة معتمدة بنجاح، منيا  (128)البكالوريوس بعد اجتيازه 

 .ساعة معتمدة متطمب دائرة (50)ساعة معتمدة متطمب كمية، و (40)

قسم "، وفصل "كمية االقتصاد والعموم اإلدارية" م، أصبح اسم الكمية 83/1984وفي العام الجامعي 
. قسم اإلدارة، وقسم المحاسبة، وقسم االقتصاد: إلى قسمين فأصبحت الكمية تضم" اإلدارة والمحاسبة

من مطمع العام " كمية التجارة"وأقر مجمس الجامعة تغيير اسم الكمية مرة ثانية، فأصبحت تحمل اسم 
. م، واعتمدت خططيا المعدلة87/1988الجامعي 

وبدأ العمل " قسم االقتصاد والعموم السياسية" م، تم تعديل اسم قسم االقتصاد، إلى 1996وفي عام 
. م96/1997بذلك اعتبارًا من مطمع الفصل األول من العام الجامعي 
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وافتتح برنامج . م، افتتح اختصاص العموم المالية والمصرفية2001/2002وفي العام الجامعي 
البكالوريوس في اختصاص المحاسبة واإلدارة بالمغة اإلنجميزية، وذلك في مطمع العام الجامعي 

م، تم افتتاح اختصاص االقتصاد واإلحصاء التطبيقي في 2005/2006وفي العام ، م2004/2005
. قسم االقتصاد والعموم السياسية

 : الدراسات العميا

وافق مجمس الجامعة عمى افتتاح برنامج الدبموم العالي في اإلدارة، وذلك بالتعاون مع المدرسة العربية 
م، افتتح برنامج 2001/2002م، وفي العام الجامعي 98/1999األوروبية في اإلدارة، في عام 
م، وافق مجمس الجامعة عمى افتتاح برنامج الماجستير 2003وفي عام . الماجستير في إدارة األعمال

. م2003/2004في المحاسبة والتمويل، وذلك اعتبارًا من الفصل األول من العام الجامعي 

أقسام الكمية 

 المحاسبة 
 إدارة األعمال 
 اقتصاد وعموم سياسية 
 حصاء تطبيقي  اقتصاد وا 

كمية التربية 

وىي تسعــى  . 79/1980ىـ الموافق 1399/1400أنشئت كمية التربيــــة في العـــام الجامعي 
مع غيرىــــا من الكميـــات المناظـــرة في الجامعات الفمسطينية إلى المساىمـــة في تطوير التعميــم 

الفمسطينـــي ورفع كفاءتـو وذلـك برفده بالخريجــين المتمـــيزين في مجـــاالت العموم المختمفـــة ، وتســاىم 
الكميــــة في تدعـــيم الحركـــة التربوية والثقافية بمــا يحقق متطمبـــاتيا المتطــورة فـي التنميـــة والتقدم، وتيــدف 

الكميـة إلى تأىيل المعمميــن تربويـًا وأكاديميـًا في جميـع التخصصات تمبية الحتياجات المجتمع 
العاممين في المدارس ومساعدتيم في إكمال  (حممة الدبموم)الفمسطيني ، كما تيتم بتأىيل المدرسين 

دراستيم الجامعية ، وتعنى بتدريب المعممين أثناء الخدمة ، وعقد دورات تدريبية في مجـــاالت التربية 
وعمم النفس وعقد الندوات وورش العمل واأليـــام الدراسية لمناقشــة القضايا التربوية المختمفة ، وتيتم كمية 
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التربيــة بتمبية احتياجات المؤسسات التربوية والتعميمية من المتخصصيـــن في مجال التربية وعمم النفس 
. من خالل برامج الدراسات العميا 

 :الرؤية
التعميم قبل الجامعي )تسعي كمية التربية بالجامعة اإلسالمية إلي تطوير التعميم عمى كافة المستويات 

وصواًل إلى تحقيق مستويات متقدمة من الجودة والتميز وتبوء مكانة مرموقة عمى  (والتعميم العالي
خريطة التعميم في المنطقة بما يحقق تنمية بشرية شاممة ومستدامة لممجتمع الفمسطيني، وتواصل فعال 

. والعالميي اإلقميم المحيطين مع
تتمحور رسالة كمية التربية في إعداد وتدريب معممي التعميم قبل الجامعي المؤمنين برسالتيم والقادرين 

عداد  عمى اإلبداع وتوظيف التكنولوجيا لتشكل عالم التعميم والتعمم والمنافسة في سوق العمل، وا 
الباحثين القادرين عمى تطوير المعرفة التربوية وتوظيفيا في حل المشكالت التربوية إضافة إلى توفير 

  .الخدمات واالستشارات الفنية المتخصصة من خالل مراكزىا والوحدات ذات الطابع الخاص بيا

 
كمية اآلداب 

م، ثم افتتح قسم المغة اإلنجميزية في 1978/ىـ1398بدأت كمية اآلداب بقسم المغة العربية سنة 
م، ثم قسم الصحافة واإلعالم في العام 1990/1991م، ثم قسم الجغرافيا في العام 1981العام 

م، ثم قسم التاريخ واآلثار في 1998/1999م، ثم قسم الخدمة االجتماعية في العام 1992/1993
، وبذلك فإن كمية اآلداب 2005/2006عربية في العام  لغة/م، ثم قسم الصحافة واإلعالم2001العام 

:  أصبحت تتكون من2006/2007اليوم وفي العام الدراسي 

 (.وصحافة عربية لغة )، العربية المغة قسم .1
. قسم المغة اإلنجميزية .2
. قسم الصحافة واإلعالم .3
. قسم الجغرافيا .4
. قسم التاريخ واآلثار .5
. قسم الخدمة االجتماعية .6
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أىم مراكز ووحدات الجامعة 

 الشؤون األكاديمية

انطالقًا من رؤية الجامعة ورسالتيا الواضحة في المساىمة الفاعمة في تطوير المجتمع 
الفمسطيني، وتعزيز دورىا الريادي في تطوير القوى البشرية الفمسطينية، تواصل الشئون األكاديمية 

تقديم الخدمة التعميمية لطمبة الجامعة رغم الصعوبات والعقبات التي تشيدىا البالد، وتعمل باستمرار 
عمي رفع كفاءة وجودة التعميم في شتى المجاالت األكاديمية، واإلدارية، من خالل تبني نشر ثقافة 

تأكيد الجودة لكافة األنشطة األكاديمية، والتوسع في استيعاب وتداول تكنولوجيا التعميم، وحوسبة جميع 
اإلجراءات اإلدارية المرتبطة بالعممية التعميمية، وتشجيع إعداد واستخدام الوسائط المتعددة، وتمارس 

الشئون األكاديمية دورىا في اإلشراف، والتوجيو، والتطوير لألنشطة األكاديمية في الجامعة عبر 
 . عمادات الكميات في الجامعة والمراكز التطويرية المختمفة

 رسالة الشئون األكاديمية

رعاية األنشطة األكاديمية لمجامعة اإلسالمية باتخاذ كافة السبل والوسائل الممكنة لدفع المعوقات 
عنيا، أو تقميل أثرىا، مع إرساء أسس وآليات تؤدي إلى النمو الدائم ليذه األنشطة كما وكيفا، كما تقوم 

الشئون األكاديمية بتشجيع كل المبادرات التي تؤدي إلى تطوير العمل األكاديمي، ىذا فضاًل عن 
قياميا بمبادرات ذاتية، أو باحتضان مبادرات ومشاريع ذات أثر مركزي عمى العمل األكاديمي في 

 . الجامعة أو خارجيا

 المكتبة المركزية

م ، 1978- ىـ 1398تـم افتـتاح مكتبـة الجامعـة اإلسالميـة بالتزامن مع تأسيس الجامعة عام 
وقد مرت المكتبة بعدة تطورات من حيث المساحة وعدد المقتنيات والموظفين، والخدمات المقدمة، 

ورغم الصعوبات التي مرت بيا الجامعة إال أن ذلك لم يثن من عزيمتيا ، فشقت طريقيا بكل إصرار 
إيمانًا بضرورة وجود مكتبة تخدم المجتمع الجامعي بشكل خاص، والباحثين والدارسين بشكل عام، 

وتوفير كل السبل إلنجاح المسيرة األكاديمية، وقد نمت المكتبة نموًا مضطردًا إلى أن وصمت إلى ىذا 
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التطور الممحوظ في المباني والخدمات وعدد الموظفين والمقتنيات، حيث بمغت مساحة مبنى المكتبـة 
موزعة عمى خمسة طوابق قابمة لمتوسع الرأسي، وتضم بين جنباتيا عشرات اآلالف  (2م4500)حوالـي 

 ومواد سمعية وبصرية، CDمن أوعية المعمومات ما بين كتاٍب ودورية ورسالة جامعية ومخطوطة و
وتعتبر المكتبة من أولى المكتبات األكاديمية وأكبرىا في قطاع غزة، ويعمل بيا طاقم من الموظفين 

 . ا المجالالمتخصصين في عمم المكتبات ومن ليم خبرة طويمة في ىذ
ىذا وقد تم حوسبة المكتبة بشكل كامل وتم استخدام الحاسوب في كافة أعمال المكتبة المباشرة وغير 

 .  والطالباتتزويدىا بوحدتي إنترنت لمطالب وتم المباشرة،
يمانًا من عمادة المكتبات بضرورة مواكبة التطور الحاصل في العالم من الناحية التقنية وتيسير  وا 

الخدمة عمى الطمبة والعاممين والباحثين، أنشئت مكتبة إلكترونية لتكون رديفة لممكتبة الورقية وىى اآلن 
.  مستمر في تقدم

ما حرصت عمادة المكتبات عمى رفع كفاءة العاممين بالمكتبة من خالل دورات يشارك فييا العاممون 
بالمكتبة بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعميم المستمر، وذلك ضمن خطة عمادة المكتبات في 

 . الخدمةرفع كفاءة الموظفين أثناء 
دراكًا من عمادة المكتبات ألىمية التعاون بين المكتبات الجامعية قامت عمادة المكتبات بعقد اتفاقيات  وا 

تعاون مع الجامعات في محافظات غزة، وبعض الكميات والمؤسسات المحمية يتم بموجبيا تقديم 
. الخدمات المكتبية والخبرات العممية والتقنية لتمك المكتبات والمؤسسات

 عمادة البحث العممي

أىداف الجامعة في دعم وتحرير البحث  تتولى عمادة البحث العممي العمل من أجل تحقيق
مجمة عممية محكمة تضم عددين أحدىما  العممي في مختمف المجاالت ، وتشرف عمى إصدار

وتصدر المجمة مرتين في كل عام وقد نشرت المجمة  لمدراسات العممية واآلخر لمدراسات اإلنسانية ،
 . المجاالتعشرات البحوث في مختمف 

الجامعة اإلسالمية ألغراض الترقية، وتتولى  كذلك تشرف العمادة عمى تحكيم األبحاث ألساتذة في
المؤتمرات العممية واأليام الدراسية ، وتشجيع أعضاء الييئة  بالتنسيق مع األقسام األكاديمية عقد

بأوراق عمل في المذكرات العممية عمى المستوى المحمي وكذلك عمى المستوى  التدريسية عمى المشاركة
 والدولي العربي
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 عمادة خدمة المجتمع والتعميم المستمر

 كنافـذة لمجامعـة اإلسالميـة عمى 1994عمادة خدمة المجتمع والتعميـم المستمر تأسست سنة 
ولقد بدأت العمادة أنشطتــيا كمركز تدريب يقوم بتنظيـم عــدد من الدورات المينيــة . المجتمـع الفمسطينـي

كسابيم الميارات العممية إلى جانب المعرفة  والمتميــزة والتي تيـدف إلى رفع كفــاءة المتدربين مينيًا وا 
النظرية ولقد توجت نجاحاتيا في مجال التدريب بتنفيذ مشروع تمكين باعتبارىا أفضل مؤسسة تدريب 

ثم أخذت العمادة في التوسع مع المحافظة عمى نفس األىداف وتوسيع قاعدة . عاممة في قطاع غزة
. الخدمات المقدمة عن طريق االستفادة من الفرص المتاحة

وبعد النجاح في خدمات التدريب والتأىيل توجيت العمادة إلى جانب المشروعات التنموية وحرصت 
عمى التواصل مع المؤسسات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني العاممة في الضفة الغربية وقطاع 

غزة؛ حيث قامت العمادة بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مجاالت متعددة وخرجت العديد من 
المتميزين الذين أصبحوا فيما بعد قادة لمؤسسات المجتمع المدني وتميزوا في خدمة مجتمعيم 

حرصت العمادة ومنذ اليوم األول عمى استغالل الموارد المادية والبشرية المتاحة استغالال . ومؤسساتيم
أمثال وسخرت كافة اإلمكانيات والمختبرات وورش العمل والكفاءات العممية في الجامعة من أجل تنمية 

ولقد اعتمدت . وتطوير قدرات المجتمع المحمي بالتركيز عمى الجودة العالية والشفافية والالمركزية
  .العمادة في توسعيا عمى تقييم سنوي ألنشطتيا وتطوير مستمر لنظرتيا اإلستراتيجية

 التي تعتبر دائرة المشاريع والتدريبولقد حرصت العمادة عمى استمرار مسيرة التميز والعطاء فأنشأت 
النواة األساسية لمعمادة وتقدم الدائرة خدمات التدريب والتأىيل في مجاالت عديدة منيا تكنولوجيا 

المعمومات، الميارات اإلدارية والتنموية، المغات، الدراسات االستشارية، مجال الصحة، رعاية الطفل، 
 وذلك لخدمة طمبة الجامعة والمجتمع معيد المغة االنجميزية افتتاح 2008كذلك تم في صيف . الرياضة

لمساعدة طمبة الجامعة وغيرىا من طمبة جامعات  المحمي من أجل توفير نوعية تدريب وتعميم عالية
قطاع غزة، وكذلك بناء قدرات الموظفين الحكوميين، العاممون في المنظمات غير الحكومية والمنظمات 

 .الدولية واألفراد

 من طمبة الجامعة اإلسالمية بشراكة ودعم مركز التقنيات المساعدة لخدمة المكفوفينكذلك تم إنشاء 
ويعتبر مركز التقنيات المساعدة ىو . أساسي من مؤسسة كويكرز ضمن برنامج الشباب الفمسطيني
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األول عمى مستوى جامعات فمسطين الذي يطوع التكنولوجيا الستخدام المكفوفين لمساعدتيم في الدراسة 
. الجامعية

 واالىتمام بشئونيم وذلك بيدف التواصل مع خريجي وحدة لخدمة وتأىيل الخريجينكذلك تم إنشاء 
الجامعة والمشاركة في تفعيل دورىم الريادي في المجتمع الفمسطيني، وكذلك بضرورة تعزيز العالقة 

. واستمرار التواصل معيم، ومتابعة قضاياىم ورعاية شئونيم ومصالحيم

ثم قامت بتطوير برامج الدبموم الميني والتنمية المجتمعية وذلك بطرح العديد من برامج الدبموم المينية 
المتخصصة ضمن معيد التنمية المجتمعية ومن ىذه البرامج دبموم المغة اإلنجميزية ألغراض مينية، 

الدبموم الميني المتخصص في الترجمة، الدبموم الميني المتخصص في إدارة منظمات المجتمع 
المدني، باإلضافة إلى الدبموم الميني المتخصص في العموم المالية والمصرفية، الدبموم الميني 

دارة األعمال  المتخصص في السياحة والسفر، والدبموم الميني المتخصص في التجارة الخارجية وا 
 . الدولية وال زالت مسيرة العطاء مستمرة

 مركز المؤتمرات

يعتبر مركز المؤتمرات في الجامعة اإلسالمية األكبر في فمسطين، وىو مبنى مييب، يحتوي 
عمى قاعة المؤتمرات الكبرى التي تتسع أللف شخص، باإلضافة لمقاعات المساندة، وقاعات الندوات، 

وورش العمل، والمرافق الالزمة، وتعقد الجامعة في ىذا المركز المؤتمرات العممية واأليام الدراسية 
. لكميات وأقسام الجامعة، واالحتفاالت والمحاضرات العامة، واألنشطة الثقافية اليامة

 مركز القرآن الكريم والدعوة اإلسالمية

ييتم المركز بنشر القرآن الكريم حفظا ودراسة، وتعميم أحكام تالوتو وقراءتو وعمومو وأحكامو 
ورعاية حفظتو، ونشر الدعوة اإلسالمية عمما وفيما وقوال وعمال، ويطمح المركز إلى أن يكون مركزا 
إسالميا كبيرا يخدم مجتمع الجامعة اإلسالمية، والشعب الفمسطيني واألمة اإلسالمية من خالل نشر 

. العموم القرآنية والعموم الشرعية بشكل عام
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 إذاعة القرآن الكريم التعميمية

أنشأت الجامعة إذاعة القرآن الكريم التعميمية، وىي تيتم بالقرآن الكريم وعمومو، والبرامج 
التعميمية المنوعة والشاممة، بما يخدم المجتمع الفمسطيني والعربي واإلسالمي عامة، وطمبة الجامعة 

اإلسالمية خاصة، وتعنى اإلذاعة بنشر ثقافة القرآن الكريم وعمومو، والقيم اإلسالمية السمحة، والدعوة 
. إلى العقيدة الصحيحة، وتدريب وتأىيل طمبة وخريجي الجامعة

 فضائية الكتاب

أطمقت الجامعة قناة فضائية تحمل اسم الكتاب، وظيرت القناة عمى مدار نايل سات بتردد 
 عمودي، وتطمح الجامعة أن تصبح الفضائية مركز إشعاع عالمي لبث الثقافة والفكر 11939

المستنير في العالم، وتنظر الجامعة من خالل فضائية الكتاب لمخروج بأفق أوسع بالعممية التعميمية 
والتربوية من حدودىا الجغرافية المتعارف عمييا في المؤسسات التعميمية المختمفة لتصل بيا إلى كل 

بيت في العالم، وتعنى الفضائية بتعزيز القيم، ونشر المبادئ اإلسالمية السامية، وتيتم بالمساىمة في 
إيجاد حمول خالقة لممشكالت التي تعاني منيا المجتمعات العربية واإلسالمية، وتولي القضايا 

. المجتمعية الفمسطينية اىتماما خاصا
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 المبحث الثاني

  في الجامعة اإلسالميةدائرة العالقات العامة

: نبذة تعريفية

م  وتعتبر  نافذة 1982تأسست دائرة العالقات العامة بالجامعة اإلسالمية بغزة  في  العام 
.  الجامعة عمى المجتمع المحمي ، و تعنى بمتابعة مختمف األنشطة الداخمية والخارجية لمجامعة

   : العامةرؤية دائرة العالقات
الجامعة :       تنبثق رؤية دائرة العالقات العامة من رؤية الجامعة اإلسالمية، والقائمة عمى أن

مؤسسة مستقمة من مؤسسات التعميم العالي الجامعة اإلسالمية تسعى لمنيوض بالمستوى العممي 
والثقافي والحضاري، وتعمل عمى مواكبة االتجاىات الحديثة في التعميم العالي، إلى جانب التطور 
التكنولوجي، وتشجيع البحث العممي وتساىم في خدمة المجتمع وبنائو في إطار من القيم والتعاليم 

. اإلسالمية، ولذلك فإن العالقات العامة توظف إمكاناتيا البشرية والتقنية لتحقيق ىذه الرؤية

: رسالة دائرة العالقات العامة

نجازاتيا ومشاريعيا المستقبمية، والحفاظ عمى  الترويج لمجامعة اإلسالمية من حيث خدماتيا وا 
. السمعة الطيبة لمجامعة، عبر عدد من البرامج ووسائل االتصال

   :أىداف العالقات العامة

.  المختمفة االتصال برامج عبر وفمسفتيا ورسالتيا الجامعة بأىداف التعريف .1
.  واألجنبية والعربية الوطنية بالمؤسسات الجامعة عالقة توثيق .2
.  الجامعة نحو اتجاىاتو ورصد الخارجي، المجتمع وفي المؤسسة داخل العام الرأي قياس .3
.  الجامعة وفعاليات أنشطة إنجاح في تساعد متنوعة إعالمية خدمات توفير .4
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.  اإلنترنت شبكة عمى الجامعة موقع متابعة .5
.  إعداد وتجييز إصدارات الجامعة .6
.  اإلعالمية المؤسسات مع العالقة توطيد .7
 المؤتمرات قاعات في المنعقدة المختمفة الجامعة أنشطة تدعم التي الموجستية الخدمات توفير .8

.  العمل وورش
 عالقة عمى والمحافظة الجامعة، في العاممين جميور مع الطيبة العالقات بتوطيد االىتمام .9

.  لمجامعة االنتماء
 وتعزيز الجامعية، البيئة مع وتكيفيم قضاياىم، حل في ومساعدتيم الطمبة، بجميور االىتمام .01

.  الجامعية بالرابطة لدييم الشعور

: أقسام دائرة العالقات العامة

قسم العالقات الخارجية 

يتولى القسم التنسيق لمزيارات الخارجية في الجامعة وضبط حركتيا، ونسج عالقات جديدة،    
وتعزيز القائمة منيا، واالحتفاظ ببنك معمومات حول شبكة العالقات لمجامعة، ويؤدي أعمالو من خالل 

: الميام التالية

. واألجنبية والعربية الوطنية بالمؤسسات الجامعة عالقة توثيق .1
 واالطالع الجامعة لزيارة االعتبارية المجتمع شخصيات ودعوة بالمجتمع، الجامعة صمة توطيد .2

. أنشطتيا عمى
. المختمفة الجامعة مرافق إلى زيارتيم برامج وتنظيم وزوارىا، الجامعة ضيوف استقبال .3
. المختمفة المناسبات في والشخصيات المؤسسات مع والتياني اليدايا تبادل .4
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 اإلعالم قسم

نجازات ومشاريع الجامعة المستقبمية، والحفاظ عمى السمعة     يقوم  القسم بالترويج لخدمات وا 
الطيبة ليا من خالل خطاب إعالمي واضح ومحدد، عبر العديد من البرامج والخدمات اإلعالمية التي 

. القسم يقدميا 
: يؤدي قسم اإلعالم أعمالو من خالل الميام التالية

 الخطاب خالل من ليا الطيبة السمعة عمى والحفاظ الجامعة، ومشاريع لخدمات الترويج .1
. اإلعالمي

.  المختمفة الجامعة وفعاليات ألنشطة اإلعالمية التغطية خدمة توفير .2
.  المختمفة الجامعة إلصدارات واإلنجميزية العربية بالمغتين الصحفية الكتابة .3
.  واإلعالنية اإلعالمية بالمواد واإلنجميزية العربية بالمغتين الجامعة موقع رفد .4
.  منيا واالستفادة إعالمياً  واألجنبية العربية الجامعات تجارب استقراء .5
 .واإلعالميين اإلعالمية المؤسسات مع العالقة توثيق .6

 قسم الوسائط

     يسند إلى القسم تصميم اإلصدارات المطبوعة الصادرة عن كميات وعمادات ودوائر ومراكز الجامعة، 
 : ويؤدي ميامو من خالل األعمال التالية

. العامة العالقات دائرة عن الصادرة المطبوعة اإلصدارات تصميم .1
. الجامعة ودوائر وأقسام وعمادات كميات تخص التي اإلصدارات تصميم .2
. الجامعة ودوائر وأقسام وعمادات لكميات والمرئية المسموعة اإلصدارات مونتاج .3
 .اإلنترنت شبكة عمى الجامعة موقع تصميم تطوير في المشاركة .4
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 قسم األنشطة

       يشرف القسم فنيًا عمى قاعات المؤتمرات ويضبط جدول عمل القاعات، كما يوفر القسم الخدمات 
الموجستية لألنشطة، ويتابع عمل االستعالمات في الجامعة، ويوفر خدمات التصوير لألنشطة، ويؤدي 

: أعمالو من خالل الميام التالية

. محوسب برنامج عبر العمل وورش المؤتمرات قاعات حجز خدمة توفير .1
. والرقمي الفوتوغرافي والتصوير الفيديو، تصوير خدمتي توفير .2
. الجامعة وبدالة والبريد، االستعالمات مكتب عمى اإلشراف .3
. المؤتمرات قاعات تخص التي الموجستية الخدمات تطوير .4
" االنتماء "عالقة عمى والمحافظة الجامعة، في العاممين جميور مع الطيبة العالقات بتوطيد االىتمام .5

. االجتماعية المناسبات في المشاركة خالل من لمجامعة
 الشعور وتعزيز الجامعية، البيئة مع وتكيفيم قضاياىم، حل في ومساعدتيم الطمبة، بجميور االىتمام .6

 . الجامعية بالرابطة لدييم
 .بالجامعة وتعريفيم المدرسية الرحالت استقبال .7
 .الطمبة استفسارات عمى والرد ومساعدتيم الجدد الطمبة استقبال خالل من لمجامعة الترويج .8
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 :العاممون في دائرة العالقات العامة

 م2011طاقم دائرة العالقات العامة أثناء فترة إعداد ىذه الدراسة عام 

 المسمى الوظيفي االسم
 مدير دائرة العالقات العامة رائد أحمد صالحة. د
  الخارجيةرئيس قسم العالقاتنائب مدير دائرة العالقات العامة،  حسام خميل عايش. أ

دائرة العالقات العامة – رئيس قسم اإلعالم  رجاء يونس أبو مزيد. أ 

 
رياض أبو عصر . أ

 

دائرة العالقات العامة – رئيس قسم األنشطة 

 
رامي مفيد رحمي . أ

 

نترنت  قسم اإلعالم – موظف ترجمة وا 

 قسم اإلعالم– موظف إعالم  ىبة البمعاوي.أ 
 قسم العالقات الخارجية– موظف مراسم وتشريفات  عبد اليادي الشيخ خميل.أ
 قسم الوسائط– موظف تصميم  محمد الحداد.م
 قسم الوسائط– موظف مونتاج  يوسف الصيفي.أ
 قسم األنشطة– موظف استعالمات  رجاء الدين طموس.أ
 قسم األنشطة– منسق فني  رائد جنينة.أ
 قسم األنشطة– موظف قاعات  خالد االدغم.أ
 قسم األنشطة– موظف تصوير  محمد حمدونة.أ
 مساعد إداري أشرف مقداس.أ
 سكرتير مدير دائرة العالقات العامة وسيم سكيك.أ
 سكرتير قسم األنشطة بسام نصار.أ
 سكرتير قسم اإلعالم سماح السموني.أ
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الفصل الثاني 

نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتيا 
 

:  من مبحثينيتكون
 

 

 نتائج الدراسة الميدانية: المبحث األول

 

 

 مناقشة النتائج والتوصيات: المبحث الثاني
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 المبحث األول

 نتائج الدراسة الميدانية

 

: تستيدف الدراسة في ىذا المبحث تحميل صحيفة االستقصاء، والتي تضمنت سبع وحدات ىي

  (السمات العامة)الوحدة األولى 
 (بالدائرة الطمبة معرفة ) الثانية الوحدة  

 (والطمبة الدائرة بين العالقة )الثالثة الوحدة 
 (األنشطة و الخدمات )الرابعة الوحدة 
 (الدائرة نحو الطمبة اتجاىات )الخامسة الوحدة 
 (الطمبة مشاكل حل في الدائرة دور )السادسة الوحدة 
  (مطبوعات الدائرة)الوحدة السابعة 
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: وقد توزعت أعداد طمبة المستوى األول عمى الكميات كما ىو مبين في الجدول

 المجموع طالبات طالب الكمية
 500 356 144 آداب
 406 137 269 ىندسة
 58 26 32 طب

 67 19 48 تكنولوجيا معمومات
 534 235 299 تجارة

 407 198 209 شريعة وقانون
 182 124 58 أصول دين
 1440 1221 219 تربية
 232 112 120 تمريض
 358 251 107 عموم

 4184 2679 1505 المجموع

 من مجموع طمبة السنة األولى% 4بمغت نسبة العينة 

  استبانة167  استبانة107  استبانة60 عدد االستبانات

  استبانة من مجموع االستبانات الموزعة عمى العينة155تم استرداد 

 

 

 

 



 41 

 

 (السمات العامة)الوحدة األولى 

( 1 )رقم جدول

 :توزيع العينة حسب الكمية
 

 (المئوية)النسبة  العدد الكمية
 11.6 18 آداب

 9.7 15 ىندسة

 1.3 2 طب

 1.9 3 تكنولوجيا معمومات

 13.5 21 تجارة

 10.3 16 شريعة وقانون

 4.5 7 أصول دين

 32.2 50 تربية

 5.8 9 تمريض

 9.1 14 عموم

 %100 155 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.6%
9.7% 1.3%

1.9%

13.5%

10.34.5

32.2%

5.8%
9.1

ذ٘صٌع اىعٍْح حسة اىنيٍاخ آداة

هُذعخ

عت

IT
رجبسح

ششٌعخ ولبَىٌ

أصىل دٌٍ

رشثٍخ

رًشٌض

عهىو
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فإن أفراد العينة يتوزعون عمى عشر كميات مختمفة ىي كمية اآلداب  (1)كما ىو مبين في الجدول رقم 
وكمية تكنولوجيا المعمومات % 1.3وكمية الطب بنسبة% 9.7 وكمية اليندسة بنسبة %11.6بنسبة 
وكمية أصول الدين % 10.3وكمية الشريعة والقانون بنسبة % 13.5التجارة بنسبة  وكمية% 1.9بنسبة 
 %.9.1وكمية العموم بنسبة % 5.8وكمية التمريض بنسبة % 32.2وكمية التربية بنسبة % 4.5بنسبة 

 

 (2)جدول رقم 

 

: النوع حسب العينة توزيع
 

 النسبة التكرار النوع
 35.5 55 ذكر

 64.5 100 أنثى

 %100 155 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يشكل بينما إناث،% 64.5 نسبتيم والبالغة العينة أفراد من العظمى الغالبية أن( 2 )رقم الجدول يبين
. العينة من% 35.5 نسبة الذكور

 

 

 

 

35.5%

64.5%

اىر٘صٌع حسة اىْ٘ع

ركش اَثى
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 (3 )رقم جدول
 

 :العمرية الفئة حسب العينة توزيع
 

 النسبة التكرار الفئة العمرية
 88.9 136 سنة 21 من اقل إلى 18 من

 9.7 17 سنة 24 من اقل إلى 21 من

 0.7 1 سنة 27 من اقل إلى 24 من

 0.7 1 سنة فما فوق 27 من

 %100 155 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتي منيم العظمى الغالبية أن يظير حيث العمر، حسب العينة أفراد توزيع( 3 )رقم الجدول يبين
 تتراوح% 9.7 ىناك بينما سنة، 21 من أقل إلى18  بين أعمارىم تتراوح% 88.9 إلى نسبتيم تصل

 سنة 27 من أقل إلى سنة 24 بين ما أعمارىم تتراوح والذين سنة، 24 من أقل إلى 21 بين أعمارىم
 مجموع من% 0.7 نسبة يشكمون فيم سنة 27 من أكثر أعمارىم الذين فإن كذلك ،%0.7 نسبتيم
. العينة

88.9%

9.7%
0.7% 0.7%

اىر٘صٌع حسة اىعَش
يٍالمانى 18يٍ عُخ 21 يٍالمانى 21يٍ عُخ 24

يٍالمانى 24يٍ عُخ 27 فىقفًبعُخ 27يٍ
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 (4)جدول رقم 

: االجتماعية الحالة حسب العينة توزيع
 

 النسبة التكرار الحالة
 87.7 136 أعزب

 9.6 15 متزوج

 2 3 مطمق

 0.7 1 أرمل

 %100 155 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متزوجين، غير% 87.7 نسبتيم والبالغة العينة أفراد من العظمى الغالبية أن( 4 )رقم الجدول يبين
 األرامل أما ،%2 نسبتيم بمغت فقد المطمقين أما المتزوجين، من ىم% 9.6 نسبتيم ما ىناك بينما
. العينة مجموع من% 0.7 من نسبتيم بمغت

 

87.7%

9.6%

2% 0.7%

اىر٘صٌع حسة اىحاىح االظرَاعٍح

اعضة يزضوج يغهك اسيم
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( 5 )رقم جدول
 

: المحافظات حسب العينة توزيع
 

 النسبة المئوية التكرار المحافظة
 56.8 88 محافظة غزة

 16.1 25 محافظة الوسطى

 10.3 16 محافظة الشمال

 3.8 6 محافظة خانيونس

 13 20 محافظة رفح

 %100 155 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبتيم بمغت حيث غزة محافظة يسكنون العينة أفراد بين من األكبر النسبة أن( 5 )رقم الجدول يبين
 الشمال محافظة يسكنون الذين أما ،%16.1 نسبتيم بمغت الذين الوسطى محافظة ويمييا ،56.8%

56.8%
16.1%

10.3%

3.8% 13 %

اىر٘صٌع حسة اىَْطقح اىسنٍْح

غضحيحبفظخ انىعغىيحبفظخ انشًبليحبفظخ خبٍَىَظيحبفظخ سفحيحبفظخ
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 فقد وأخيرا ،%3.8 نسبتيم بمغت فقد خانيونس محافظة يسكنون والذين ،%10.3 نسبتيم بمغت فقد
. العينة أفراد مجموع بين من% 13 رفح محافظة سكان نسبة بمغت

 ( بالدائرة الطمبة معرفة ) الثانية الوحدة
 
( 6 )رقم جدول

 

: الجامعة في العامة العالقات دائرة بوجود الطمبة عمم مدى
 

 النسبة التكرار اإلجابة
 55.5 86 نعم

 44.5 69 ال

 %100 155 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بوجود يعممون% 55.5 نسبتيم بمغت والذين العينة أفراد من العظمى الغالبية أن( 6 )رقم الجدول يبين
 بمغت فقد الجامعة في الدائرة ىذه وجود عن يعممون ال الذين أما الجامعة، في عامة عالقات دائرة

. العينة مجموع من% 44.5 نسبتيم
 

 

 

 

55.5%

44.5%

ذعيٌ ت٘ظ٘د اىذائشج

َعى ال
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( 7)جدول رقم 

 

 :مدى عمم الطمبة بمعرفة مقر دائرة العالقات العامة في الجامعة

 

 النسبة التكرار اإلجابة
 35.0 35 نعم

 65.0 65 ال

 %100 100 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 الغالبية أن يبين( 7 )رقم الجدول فإن العامة، العالقات دائرة وجود عن تعرف الغالبية أن من بالرغم
 مقر يعرفون الذين أما ،%65 نسبتيم بمغت وقد العامة العالقات دائرة مقر يقع أين تعرف ال العظمى

 نسبتيم بمغت فقد الجامعة في عامة عالقات دائرة بوجود يعممون الذين أصل من العامة العالقات دائرة
 .العينة مجموع من% 35

 

35%

65%

ذعشف ٍقش اىذائشج

َعى ال
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( 8)جدول رقم 

 متى عممت بوجود دائرة عالقات عامة في الجامعة؟

 

 النسبة التكرار اإلجابة
 20.7 18 قبل دخول الجامعة

 31.0 27 أول دخول الجامعة

 16.1 14 بعد دخول الجامعة بفصل

 32.2 28 خالل الفصل الحالي

 %100 87 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم الجدول بين فقد الجامعة، في العامة العالقات دائرة وجود عن فييا الطالب عمم التي الفترة عن أما
 عمموا الذين أما ،%32.2 نسبتيم بمغت قد الحالي الفصل خالل الدائرة بوجود عمموا الذين أن( 8)

 دخوليم قبل الدائرة بوجود عمموا والذين ،%31 نسبتيم بمغت فقد لمجامعة دخوليم أول الدائرة بوجود

20.7%

31%16.1%

32.2%

ٍرى عيَد ت٘ظ٘د اىذائشج

انجبيعخدخىللجم انجبيعخدخىلاول انجبيعخدخىلثعذ انحبنًانفصمخالل
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 بمغت فقد بفصل لمجامعة دخوليم بعد الدائرة بوجود عمموا الذين أما ،%20.7 نسبتيم بمغت لمجامعة
. العينة مجموع من% 16.1 نسبتيم

 

( 9)جدول رقم 

: كيفية معرفة الطمبة بوجود دائرة العالقات العامة

 

 النسبة التكرار الطريقة
 43.7 38 عن طريق زميل

 10.3 9 من خالل الييئة التدريسية

 41.4 36 الدائرة والفتات مطبوعات خالل من

 4.6 4 من خالل االتصال الشخصي

 %100 87 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالل من الدائرة بوجود عمموا الطمبة بين من األكبر النسبة فإن( 9 )رقم الجدول في مبين ىو كما
 الدائرة والفتات مطبوعات خالل من الدائرة بوجود عمموا الذين أما ،%43.7 نسبتيم بمغت وقد صديق

43.7%

10.3%

41.4%

4.6%

طشٌقح ٍعشفح دائشج اىعالقاخ اىعاٍح

صيٍمعشٌكعٍ انزذسٌغٍخانهٍئخخالليٍ

والفزبديغجىعبدخالليٍ انشخصًاالرصبلخالليٍ
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 ،%10.3 نسبتيم بمغت التدريسية الييئة خالل من الدائرة بوجود عمموا والذين ،%41.4 نسبتيم بمغت
 % 4.6 وبمغت نسبة أقل نسبتيم كانت فقد الشخصي االتصال خالل من الدائرة عمى تعرفوا الذين أما
. العينة مجموع من

 (10 )رقم جدول
 

: االعتقاد بأن وجود دائرة العالقات العامة في الجامعة مفيد

 

 النسبة التكرار اإلجابة

 42.9 63 نعم

 20.4 30 ال

 36.7 54 إلى حد ما

 %100 147 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالقات دائرة وجود أن يعتقدون العينة مجموع من% 42.9 نسبتيم ما أن يبين( 10 )رقم الجدول
 في العامة العالقات دائرة وجود أن يعتقدون% 20.4 نسبتيم ما بينما مفيد، أمرا الجامعة في العامة

. ما حد إلى مفيدا الدائرة وجود يعتبرون% 36.7 نسبتيم ما أن حين في مفيد، غير الجامعة
 

42.9%

20.4%

36.7%

ٗظ٘د اىعالقاخ اىعاٍح ٍفٍذ

َعى ال يبحذانى
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( 11 )رقم جدول
 

 :وجود دائرة العالقات العامة في الجامعة يؤدي إلى

 النسبة التكرار يؤدي إلى
 2.0 3 حل كل مشاكمك

 21.1 31 حل جزء من مشاكمك

 48.3 71 خدمة الطمبة

 7.5 11 تقوية العالقة بالجامعة

 21.1 31 ال يؤدي إلى شئ

 %100 147 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعتقد % 48.3أن النسبة الكبرى من أفراد العينة والبالغة  (11)تظير النتائج المبينة في الجدول رقم 
يعتقدون % 21.1أن وجود دائرة العالقات العامة في الجامعة يؤدي إلى خدمة الطمبة، وأن ما نسبتيم 

يعتقدون أن وجود % 21.1أن وجود الدائرة يؤدي إلى حل جزء من مشاكميم، كذلك فإن ما نسبتيم 

2%

21.1%

48.3%

7.5%

21.1%

..ٗظ٘د اىذائشج ٌؤدي اىى
يشبكهككمحم يشبكهكيٍجضءحم انغهجخخذيخ ثبنجبيعخانعاللخرمىٌخ نشًٌؤديال



 52 

الدائرة ال يؤدي إلى شئ، والذين يعتقدون أن وجود دائرة العالقات العامة في الجامعة يؤدي إلى تقوية 
، أما الذين يعتقدون أن وجود الدائرة يؤدي إلى حل كل %7.5العالقة بالجامعة فقد بمغت نسبتيم 

. من مجموع أفراد العينة% 2مشاكميم فقد بمغت نسبتيم 

 (العالقة بين الدائرة والطمبة)الوحدة الثالثة 

 
( 12 )رقم جدول

 :تعامل الطمبة مع دائرة العالقات العامة

 

 النسبة التكرار اإلجابة
 8.2 12 نعم

 91.8 135 ال

 %100 147 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2%

91.8%

ٕو ذعاٍيد ٍع اىذائشج

َعى ال
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 لم% 91.8 نسبتيم والبالغة العينة أفراد مجموع من الساحقة الغالبية أن( 12 )رقم الجدول يبين
 فقد العينة أفراد مجموع من% 8.2 نسبتيم ما أما الجامعة، في العامة العالقات دائرة مع يتعامموا
. الجامعة في العامة العالقات دائرة مع تعامموا

 

 

 

 

( 13)جدول رقم 

 

 :كيفية تعامل العاممين في دائرة العالقات العامة مع الطمبة

 

 النسبة التكرار اإلجابة
 12.8 5 ممتازة

 23.1 9 جيدة جدا

 20.5 8 جيدة

 23.1 9 مقبولة

 20.5 8 سيئة

 %100 39 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.8%

23.1%

20.5%

23.1%

20.5%

ٍعاٍيح اىعاٍيٍِ فً دائشج اىعالقاخ اىعاٍح

يًزبصح جذاجٍذح جٍذح يمجىنخ عٍئخ
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 في العاممين معاممة كانت الدائرة مع تعامموا الذين من% 12.8 نسبتيم ما أن( 13 )رقم الجدول يبين
 كانت% 20.5 نسبتيم وما جدا، جيدة معيم المعاممة كانت% 23.1 بينما ممتازة، معيم الدائرة
 كانت الذين أما مقبولة، معيم العاممين معاممة كانت% 23.1 نسبتيم وما جيدة، ليم العاممون معاممة
. العينة مجموع من% 20.5 نسبتيم بمغت فقد سيئة معيم العاممين معاممة

 

( 14 )رقم جدول
 

: طبيعة العالقة بينك وبين دائرة العالقات العامة

 

 النسبة التكرار اإلجابة
 0 0 قوية جدا

 7.9 3 قوية

 18.4 7 متوسطة

 18.4 7 ضعيفة

 55.3 21 ال توجد

 %100 38 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 7.9%

18.4%

18.4%
55.3%

اىعالقح ٍع اىذائشج 

جذالىٌخ لىٌخ يزىعغخ ضعٍفخ الرىجذ
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 نسبتيم بمغت العامة العالقات دائرة مع جدا قوية عالقة تربطيم الذين أن( 14 )رقم الجدول يظير
 والذين ،%7.9 نسبتيم بمغت فقد العامة العالقات دائرة مع قوية عالقة تربطيم الذين أما صفر،
 دائرة مع ضعيفة عالقة تربطيم الذين وأما ،%18.4 نسبتيم كانت الدائرة مع متوسطة عالقة تربطيم

 دائرة مع عالقة تربطيم ال لمذين بالنسبة أما ،%18.4 كذلك نسبتيم بمغت فقد العامة العالقات
. العينة مجموع من% 55.3 بمغت حيث العظمى النسبة كانت فقد العامة العالقات

( 15 )رقم جدول
 

: مدى قدرة الدائرة عمى تقوية عالقة الطمبة بالجامعة

 

 النسبة التكرار اإلجابة
 7.2 3 نعم

 50 21 ال

 42.8 18 إلى حد ما

 %100 42 المجموع

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.2%

50%

42.8%

اسرطاعد اىذائشج اُ ذق٘ي اىعالقح تاىعاٍعح

َعى ال يبحذانى
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 عالقتيم تقوي أن العامة العالقات دائرة تستطع لم% 50 نسبتيم ما أن( 15 )رقم الجدول يبين
 اعتبر فيما ،%7.2 نسبتيم بمغت فقد بالجامعة عالقتيم تقوية الدائرة استطاعت الذين وأما بالجامعة،

. ما حد إلى بالجامعة عالقتيم تقوية استطاعت الدائرة أن% 42.8 نسبتيم ما
 

 

 

 

 

 (الخدمات و األنشطة)الوحدة الرابعة 

( 16 )رقم جدول
 

: مدى قيام دائرة العالقات العامة بتقديم خدمات لمطمبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة التكرار اإلجابة
 24.7 36 نعم

 8.2 12 ال

 32.9 48 أحيانا

 34.2 50 ال أعرف

 %100 146 المجموع

34.2

32.9

8.2

24.7

ٕو ذقً٘ اىذائشج ترقذٌٌ خذٍاخ ىيطيثح

ال أعشف أحٍبَب ال َعى
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 العالقات دائرة أن يعتقدون الدراسة شممتيم الذين من% 24.7 نسبتيم ما أن( 16 )رقم الجدول يبين
 خدمات بتقديم تقوم أنيا يعتقدون ال% 8.2 بينما لمطمبة، خدمات بتقديم تقوم الجامعة في العامة
 ،%32.9 نسبتيم بمغت فقد األحيان بعض في الخدمات بتقديم تقوم أنيا يعتقدون الذين أما لمطمبة،
. العينة مجموع من% 34.2 نسبتيم كانت فقد يعرفون ال الذين بينما

 

 

( 17)جدول رقم 

: نوعية الخدمات التي تقدميا دائرة العالقات العامة لمطمبة

 

 النسبة التكرار الخدمات
 النصح وتقديم الطمبة مشاكل حل

 ليم
30 33.0 

 12.1 11 التعريف بفمسفة الجامعة ومبادئيا

 12.1 11 استقبال إبداعات وأفكار الطالب

 20.9 19 تقديم اإلعالم واالستعالم

 7.7 7 تنظيم لقاءات بين الطمبة

 14.2 13 التسجيل في الجدد الطمبة مساعدة

 %100 91 المجموع

 

 

 
 
 
 
 

33%

12.1%
12.1%

20.9%

7.7%

14.2%

اىخذٍاخ اىرً ذقذٍٖا اىذائشج

نهىانُصحورمذٌىانغهجخيشبكمحم ويجبدئهبانجبيعخثفهغفخانزعشٌف

انغالةوافكبساثذاعبداعزمجبل واالعزعالواالعالورمذٌى

انغهجخثٍٍنمبءادرُظٍى انزغجٍمفًانجذدانغهجخيغبعذح
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 أن إلى أشاروا خدمات ليم تقدم الدائرة بأن يعتقدون الذين الطمبة من% 33 أن( 17 )رقم الجدول يبين
 الخدمات ىذه أن% 12.1 اعتبر بينما ليم، النصح وتقديم الطمبة مشاكل حل في تتمثل الخدمات ىذه

 عبارة كانت الخدمات ىذه أن% 12.1 اعتبر بينما ومبادئيا، الجامعة بفمسفة التعريف حول تتمحور
 وأخيرا الطمبة، بين لقاءات تنظم أنيا ذكروا% 7.7 نسبتيم وما الطمبة، وأفكار إبداعات استقبال عن
 .التسجيل في الجدد الطمبة تساعد أنيا% 14.2 اعتبر فقد

( 18)جدول رقم 

 

: رأي الطمبة بالخدمات التي تقدميا دائرة العالقات العامة

 

 النسبة التكرار الجودة
 2.4 3 ممتاز

 24.6 31 جيدة جدا

 38.9 49 جيدة

 21.4 27 مقبولة

 12.7 16 سيئة

 %100 126 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4%

24.6%

38.9%

21.4%

12.7%

ظ٘دج اىخذٍاخ

يًزبص جذاجٍذح جٍذح يمجىنخ عٍئخ
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 بينما ممتازة، الدائرة تقدميا التي الخدمات أن اعتبروا% 2.4 فإن( 18 )رقم الجدول في مبين ىو كما
 الذين أما مقبولة، اعتبروىا% 21.4و جيدة، أنيا اعتبروا% 38.9 و جدا، جيدة أنيا اعتبروا% 24.6
. العينة مجموع من% 12.7 نسبتيم بمغت فقد سيئة الخدمات أن اعتبروا

 

 

 (19)جدول رقم 

: االستفادة من الخدمات التي تقدميا دائرة العالقات العامة

 

 النسبة التكرار اإلجابة
 17.0 25 نعم

 83.0 120 ال

 %100 145 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17%

83%

ٕو ذَد االسرفادج ٍِ اىخذٍاخ

َعى ال
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 التي الخدمات من تستفد لم% 83 والبالغة العينة أفراد من العظمى الغالبية أن( 19 )رقم الجدول يبين
 تقدميا التي الخدمات ىذه من استفادوا فقط% 17 أما الجامعة، في العامة العالقات دائرة تقدميا
. الدائرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 20)جدول رقم 

: مدى الرضا عن الخدمات التي تقدميا دائرة العالقات العامة

 

 النسبة التكرار اإلجابة
 19.6 10 نعم

 25.5 13 ال

 54.9 28 إلى حد ما

 %100 51 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.6%

25.5%54.9%

اىشضا عِ اىخذٍاخ

َعى ال يبحذانى
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 العالقات دائرة تقدميا التي الخدمات عن راضون العينة أفراد من% 19.6 أن( 20 )رقم الجدول يبين
 العالقات دائرة تقدميا التي الخدمات عن راضين غير% 25.5 نسبتيم ما بينما الجامعة، في العامة
. ليم الدائرة تقدميا التي الخدمات عن ما حد إلى راضون% 54.9 نسبتيم وما الجامعة، في العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

( 21)جدول رقم 

 :سبب رضا الطمبة عن الخدمات المقدمة من قبل دائرة العالقات العامة

 

 النسبة التكرار السبب
 26.2 11 تمبي االحتياجات والمطالب

 16.7 7 يمكن الحصول عمييا بسيولة

 14.3 6 مفيدة لك

 21.4 9 مجانية ومن غير ثمن

 21.4 9 تقوي عالقتك بالجامعة

 %100 42 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 26.2%

16.7%

14.3%

21.4%

21.4%

سثة اىشضا عِ اىخذٍاخ

وانًغبنتاالحزٍبجبدرهجً ثغهىنخعهٍهبانحصىلًٌكٍ نكيفٍذح

ثًٍغٍشويٍحجبٍَخ ثبنجبيعخعاللزكرمىي
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 سبب يرجعون العامة العالقات دائرة خدمات عن الراضين من% 26.2 أن( 21 )رقم الجدول يبين
 عن رضاىم سبب أرجعوا% 16.7 بينما ومطالبيم، احتياجاتيم تمبي ألنيا الخدمات عن رضاىم
 ليم، مفيدة ألنيا الخدمات عن راضين% 14.3و بسيولة، عمييا الحصول يمكن ألنو الخدمات

 عالقتيم تقوي ألنيا قالوا% 21.4و ثمن، وبدون مجانية ألنيا الخدمات عن راضين% 21.4و
. بالجامعة

( 22)جدول رقم 

مدى موافقة الطمبة عمى أن تكون دائرة العالقات العامة ىي المسئولة عن األنشطة والفعاليات في 
: الجامعة

 

 النسبة التكرار اإلجابة
 8.3 12 موافق بشدة

 62.8 91 أوافق

 17.9 26 ارفض

 11.0 16 ارفض بشدة

 %100 145 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

8.3%

62.8%

17.9%

11%

اىعالقاخ اىعاٍح ًٕ اىَششفح عِ مافح اىفعاىٍاخ 
ٗاىْشاطاخ

ثشذحيىافك اوافك اسفض ثشذحاسفض
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أن الموافقين بشدة عمى أن تكون دائرة العالقات العامة في الجامعة ىي  (22)يبين الجدول رقم 
، أما الموافقين فقد بمغت نسبتيم %8.3المسئولة عن األنشطة والفعاليات في الجامعة بمغت نسبتيم 

، والذين يرفضون أن تكون الدائرة ىي المشرفة عمى األنشطة والفعاليات بمغت نسبتيم 62.8%
من مجموع % 11، وأما الذين يرفضون بشدة إشراف الدائرة عمى األنشطة فقد بمغت نسبتيم 17.9%
. العينة

 (اتجاىات الطمبة نحو الدائرة)الوحدة الخامسة 

( 23 )رقم جدول

 :تجري الدائرة بحوث ودراسات لمتعرف عمى اتجاىاتك نحوىا

 

 النسبة التكرار اإلجابة
 16.3 24 نعم

 34.0 52 ال

 49.7 71 ال اعرف

 %100 147 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

16.3%

34%

49.7%

..ذعشي اىذائشج تح٘ز ٗدساساخ

َعى ال ال أعشف
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 لمتعرف وبحوث دراسات تجري العامة العالقات دائرة أن يعتقدون الذين أن( 23 )رقم الجدول يبين
 وأما وبحوث، بدراسات تقوم ال أنيا اعتقدوا% 34 بينما ،%16.3 نسبتيم كانت نحوىا اتجاىاتيم عمى
. العينة مجموع من% 49.7 بنسبة الغالبية كانوا فقد يعفون ال الذين

 

 

 

 

 

( 24 )رقم جدول
 

: والبحوث بالدراسات الدائرة قيام كيفية
 

 النسبة التكرار اإلجابة
 63.8 30 استبيان

 6.4 3 مقابمة شخصية

 10.6 5 صندوق شكاوي

 19.2 9 اجتماعات مع الطمبة

 %100 47 المجموع
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 أنيا قالوا ودراسات بحوث بإجراء تقوم الدائرة أن قالوا الذين من% 63.8 أن( 24 )رقم الجدول يبين
 نسبتيم وما الطمبة، مع اجتماعات طريق عن% 19.2 نسبتيم وما استبيان، طريق عن بذلك تقوم

. الشخصية المقابمة خالل من% 6.4 نسبتيم وما شكاوي، صندوق طريق عن% 10.6
 

 

 

( 25)جدول رقم 

 

 :والدراسات البحوث بإجراء العامة العالقات دائرة قيام عدم سبب في الطمبة رأي
 

 النسبة التكرار السبب
 بالطمبة تيتم ال الدائرة

 واتجاىاتيم
24 16.8 

 18.9 27 عدم وجود إمكانيات مادية

 14.0 20 عدم وجود كفاءات

 50.3 72 ال اعرف

63.8%6.4%

10.6%

19.2%

مٍف ذقً٘ اىذائشج تاىذساساخ

اعزجٍبٌ يمبثهخ شخصٍخ صُذوق شكبوي اجزًبعبد يع انغهجخ
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 %100 143 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ودراسات بحوث بإجراء العامة العالقات دائرة قيام نفوا ممن% 16.8 أن( 25 )رقم الجدول يبين
 وجود عدم إلى يرجعونو% 18.9و واتجاىاتيم، بالطمبة الدائرة اىتمام عدم إلى ذلك سبب يرجعون
 نسبتيم كانت فقد يعرفون ال الذين أما كفاءات، وجود عدم إلى يرجعونو% 14 و مادية، إمكانات
. العينة مجموع من% 50.3

 

( 26)جدول رقم 

 

: اآلخرين وبين الطمبة بين فعال باتصال العامة العالقات دائرة قيام
 

 النسبة التكرار اإلجابة
 8.5 12 نعم

 60.3 85 ال

 31.2 44 إلى حد ما

 %100 141 المجموع

 

16.8%

18.9%

14%

50.3%

ىَارا ال ذقً٘ اىذائشج تئظشاء تح٘ز ٗاسرطالعاخ
ألَهب ال رهزى ثبنغهجخ لهخ اإليكبَبد انًبدٌخ عذو وجىد كفبءاد ال أعشف
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 فعال باتصال تقوم الجامعة في العامة العالقات دائرة أن اعتبروا% 8.5 أن( 26 )رقم الجدول يبين
 تقوم ال الدائرة أن اعتبرت% 60.3 بمغت والتي العظمى النسبة أما العميا، كاإلدارة اآلخرين وبين بينيم

 بينيم فعال باتصال تقوم الدائرة أن اعتبروا العينة من% 31.2 و اآلخرين، وبين بينيم فعال باتصال
. ما حد إلى اآلخرين وبين

 

 

 

 

 

( 27)جدول رقم 

 

: مدى مواكبة دائرة العالقات العامة مجريات األمور في الجامعة

 النسبة التكرار اإلجابة
 11.1 16 نعم

 38.9 56 ال

 50.0 72 ال اعرف

 %100 144 المجموع

 

8.5

60.3

31.2

ٕو ذقً٘ اىذائشج تاذصاه فعاه تٍْل ٗتٍِ 
اَخشٌِ

َعى ال إنى حذ يب



 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في األمور مجريات تواكب العامة العالقات دائرة أن يرون% 11.1 أن( 27 )رقم الجدول يبين
 تعرف ال% 50 بينما الجامعة، في األمور مجريات تواكب ال أنيا اعتبروا فقد% 38.9 أما الجامعة،

. عدمو من األمور مجريات تواكب الدائرة كانت إن
 

 

 

 

( 28)جدول رقم 

 

: مدى قدرة دائرة العالقات العامة عمى تحسين صورة الجامعة لدى الطمبة

 

 النسبة التكرار اإلجابة
 18.4 26 نعم

 46.1 65 ال

 35.5 50 إلى حد ما

11.1%

38.9%

50%

ٕو ذ٘امة اىذائشج ٍعشٌاخ األٍ٘س

َعى ال ال أعشف



 69 

 %100 141 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 الجامعة صورة تحسين استطاعت العامة العالقات دائرة أن أكدوا الذين أن( 28 )رقم الجدول يبين
 نسبتيم بمغت لدييم الجامعة صورة بتحسين الدائرة قيام نفوا الذين أما ،%18.4 نسبتيم بمغت لدييم

 من% 35.5 نسبتيم بمغت ما حد إلى الصورة بتحسين استطاعت أنيا اعتبروا والذين ،46.1%
. العينة مجموع

 

 

( 29)جدول رقم 

 :مدى قدرة دائرة العالقات العامة عمى شرح فمسفة الجامعة لمطمبة

 

 النسبة التكرار اإلجابة
 8.6 12 نعم

 50.7 71 ال

 40.7 57 إلى حد ما

 %100 140 المجموع

18.4%

46.1%

35.5%

ٕو اسرطاعد اىذائشج أُ ذحسِ ص٘سج اىعاٍعح

َعى ال إنى حذ يب
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 الجامعة في العامة العالقات دائرة أن اعتبروا العينة مجموع من فقط% 8.6( 29 )رقم الجدول يبين
 نسبتيم والبالغة الدراسة شممتيم الذين نصف اعتبر بينما الجامعة، فمسفة ليم تشرح أن استطاعت

 أن اعتبروا% 40.7 نسبتيم وما الجامعة، فمسفة شرح تستطع لم العامة العالقات دائرة أن% 50.7
. ما حد إلى الجامعة فمسفة شرح استطاعت الدائرة

 

 

 

 

 

( 30)جدول رقم 

 

 :وسياساتيا العامة العالقات بدائرة الطمبة رأي
 

 النسبة التكرار اإلجابة
 10.9 15 ممتازة

 17.4 24 جيدة جدا

 27.5 38 جيدة

8.6%

50.7%

40.7%

ٕو اسرطاعد اىذائشج أُ ذششغ فيسفح اىعاٍعح

َعى ال إنى حذ يب
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 25.4 35 مقبولة

 18.8 26 سيئة

 %100 138 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وسياساتيا العامة العالقات دائرة أن اعتبروا العينة أفراد من% 10.9 أن( 30 )رقم الجدول يبين
 أنيا% 25.4 واعتبر جيدة، أنيا% 27.5 واعتبر جدا، جيدة أنيا% 17.4 اعتبر بينما ممتازة،
 .العينة مجموع من% 18.8 نسبتيم بمغت فقد سيئة وسياساتيا الدائرة اعتبروا الذين بينما مقبولة،

 

 

 

( 31)جدول رقم 

: أوجو القصور والخمل في دائرة العالقات العامة

 النسبة التكرار وجو القصور
 داخل بالطمبة خاصة بأنشطة تقوم ال

 الجامعة
32 22.3 

 19.4 28 تقوم بأنشطة قميمة وضعيفة

 9.0 13 إمكاناتيا ضعيفة

10.9%

17.4%

27.5%

25.4%

18.8%

سأٌل تاىذائشج ٗسٍاسرٖا

يًزبصح جٍذح جذا جٍذح جذا يمجىنخ عٍئخ
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 12.5 18 ال تيتم كثيرا بالطمبة

 7.6 11  صحيح عممي أسموب تعتمد ال

 3.5 5 خدماتيا غير مفيدة وسيئة

 2.1 3 قصور أو خمل يوجد ال

 23.6 34 ال أدري

 %100 144 المجموع

 

 

أن أوجو الخمل والقصور في دائرة العالقات العامة تتمثل في أنيا ال تقوم  (31)يبين الجدول رقم 
أن أنشطتيا قميمة % 19.4من أفراد العينة، بينما اعتبر % 22.3بأنشطة خاصة بالطمبة كما عبر 

% 7.6أنيا ال تيتم بالطمبة، بينما اعتبر % 12.5أن إمكاناتيا ضعيفة، واعتبر % 9وضعيفة، واعتبر 
أنيا ال تعتمد أسموب عممي صحيح في عمميا، والذين اعتبروا أن خدماتيا غير مفيدة كانت نسبتيم 

انو ال يوجد خمل في دائرة العالقات العامة، ووصمت نسبة الذين ال % 2.1، بينما اعتبر 3.5%
  .من مجموع العينة% 23.6يعرفون إلى أعمى نسبة حيث بمغت 

22.3%

19.4%

9%
12.5%

7.6%
3.5%

2.1%

23.6

أٗظٔ اىخيو ٗاىقص٘س

ال رمىو ثأَشغخ خبصخ ثبنغهجخ

أَشغزهب لهٍهخ وضعٍفخ

إيكبَبرهب ضعٍفخ

ال رهزى ثبنغهجخ

ال رعزًذ أعهىة عهًً

خذيبرهب غٍش يفٍذح

ال ٌىجذ خهم

ال أدسي
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 (دور الدائرة في حل مشاكل الطمبة)الوحدة السادسة 

( 32 )رقم جدول
 

 :حميا في تساعدك كي العامة العالقات لدائرة معينة مشاكل أرسمت ىل
 

 النسبة التكرار اإلجابة
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 7.5 11 نعم

 65.1 95 ال

 27.4 40 لم اعمم بوجود الدائرة

 %100 146 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العامة العالقات لدائرة مشاكميم أرسموا من ىم فقط% 7.5 نسبتيم ما أن( 32 )رقم الجدول يبين
 العالقات لدائرة مشكمة أي ترسل لم% 65.1 بمغت والتي العظمى النسبة بينما حميا، في لمساعدتيم

. العامة العالقات دائرة بوجود عمم عمى يكونوا لم العينة أفراد من% 27.4 أما العامة،
 

 

 

( 33)جدول رقم 

: مساعدة دائرة العالقات العامة في حل مشاكل الطمبة

 

 النسبة التكرار اإلجابة
 2.7 2 نعم

7.5%

65.1%

27.4%

ٕو أسسيد ٍشاميل ىيذائشج مً ذساعذك

َعى ال نى أعهى ثىجىدهب
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 70.6 53 ال

 26.7 20 إلى حد ما

 %100 75 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدائرة تقم لم العامة العالقات لدائرة مشاكميم أرسموا الذين من% 70.6 أن( 33 )رقم الجدول يبين
 نسبتيم بمغت مشاكميم حل في ساعدتيم الدائرة أن قالوا الذين بينما مشاكميم، حل في بمساعدتيم

 من% 26.7 نسبتيم بمغت فقد مشاكميم حل في ما حد إلى ساعدتيم الدائرة أن قالوا والذين ،2.7%
. العينة مجموع

 

 

 

 

 

 

( 34)جدول رقم 

 

: الطمبة بمشاكل العامة العالقات دائرة اىتمام مدى
 

2.7%

70.6%

26.7%

ٕو ساعذذل اىذائشج تحو ٍشاميل

َعى ال إنى حذ يب
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 النسبة التكرار اإلجابة
 22.9 16 نعم

 28.6 20 ال

 48.5 34 أحيانا

 %100 70 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الذين نسبة بمغت فقد العامة، العالقات لدائرة بمشاكميم تقدموا الذين الطمبة رأي( 34 )رقم الجدول يبين
 نسبتيم بمغت فقد بمشاكميم تيتم لم الدائرة أن قالوا الذين أما ،%22.9 بمشاكميم تيتم الدائرة أن قالوا

. بمشاكميم تيتم أحيانا أنيا قالت فقد% 48.5 بمغت والتي العظمى النسبة أما ،28.6%
 

 

 

 

 

 

 

 

( 35)جدول رقم 

 :المكان الذي يتوجو إليو الطمبة لحل مشاكميم

 

22.9%

28.6%

48.5%

ٕو ذٖرٌ اىذائشج تَشنالخ اىطيثح

َعى ال أحٍبَب
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 النسبة التكرار اإلجابة
 33.3 40 عمادة شؤون الطمبة

 9.2 11 دائرة العالقات العامة

 28.3 34 مجمس الطالب

 29.2 35 الييئة التدريسية بالقسم

 %100 120 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الذين الطمبة نسبة بمغت فقد مشاكميم، لحل الطمبة إلييا يتوج التي األماكن( 35 )رقم الجدول يبين
 و الطمبة، مجمس إلى يتوجيون% 28.3 أما العينة، من% 33.3 الطمبة شؤون لعمادة يتوجيون

 نسبتيم بمغت فقد التدريسية الييئة إلى يتوجيون الذين أما العامة، العالقات لدائرة يتوجيون% 9.2
. العينة مجموع من% 29.2

 

 

 

 (36)جدول رقم 

: طبيعة الدور الذي تقوم بو دائرة العالقات العامة

 النسبة التكرار الدور

33.3%

9.2%
28.3%

29.2%

إىى ٍِ ذر٘ظٔ ىحو ٍشاميل

عًبدح شؤوٌ انغهجخ

دائشح انعاللبد انعبيخ

يجهظ انغهجخ

انهٍئخ انزذسٌغٍخ
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 22 34 إيصال فمسفة الجامعة وسياساتيا

 أوجو عمى واطالعيم والوفود الضيوف استقبال
 بالجامعة النشاط

32 20.7 

 16.2 25 المدني المجتمع بمؤسسات الجامعة ربط

 12.3 19 اإلشراف عمى االحتفاالت والندوات

 7.8 12 مشاكميم بحل ومساعدتيم الطمبة خدمة

 10 15 إصدار المطبوعات والنشرات

 4.5 7 تزويد وسائل اإلعالم باألخبار

 6.5 10 تنفيذ سياسات اإلدارة العميا

 %100 154 المجموع

 

من أفراد العينة يرون أن دور دائرة العالقات العامة يتمحور في % 22أن  (36)يبين الجدول رقم 
% 16.2يرون أنو يتمحور في استقبال الضيوف والوفود، و % 20.7إيصال فمسفة الجامعة لمطمبة، و 

يرون أن يتمحور في ربط الجامعة بالمؤسسات األخرى، والذين يرون أنو يتمحور دورىا في اإلشراف 
يرون أن دورىا يتمحور في خدمة الطمبة % 7.8، و %12.3عمى االحتفاالت بمغت نسبتيم

اعتبر أن % 4.5يرون أن دورىا يتمحور في إصدار النشرات والمطبوعات، و % 10ومساعدتيم، 

22%

20.7%

16.2%

12.3%

7.8%

10%

4.5%
6.5%

اىذٗس اىزي ذقً٘ تٔ اىذائشج ٌرَصو فً

اٌصبل فهغفخ انجبيعخ

اعزمجبل انضٍىف وانىفىد

سثظ انجبيعخ ثبنًؤعغبد

االششاف عهى االحزفبالد

خذيخ انغهجخ ويغبعذرهى

إصذاس انُششاد وانًغجىعبد

رضوٌذ وعبئم اإلعالو ثبألخجبس

رُفٍز عٍبعبد اإلداسح انعهٍب
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أن دورىا يكمن في تنفيذ % 6.5دورىا يتمحور في تزويد وسائل اإلعالم بأخبار الجامعة، بينما اعتبر 
. سياسة اإلدارة العميا دون اىتمام التجاىات الطمبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (مطبوعات الدائرة)الوحدة السابعة 

( 37 )رقم جدول
 

: العامة العالقات دائرة تصدرىا التي بالمطبوعات الطمبة معرفة
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 النسبة التكرار اإلجابة
 30.2 42 نعم

 13.7 19 ال

 56.1 78 ال اعرف

 %100 139 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بينما العامة، العالقات دائرة تصدرىا التي المطبوعات بوجود يعممون% 30.2 أن( 37 )الجدول يبين
 النسبة وكانت ، العامة العالقات دائرة تصدرىا التي المطبوعات تمم بوجود يعممون ال% 13.7

. عدمو من مطبوعات تصدر الدائرة كانت إن تعرف ال% 56.1 العظمى
 

 

 

 

( 38)جدول رقم 

 :متابعة الطمبة لمطبوعات دائرة العالقات العامة

 

 النسبة التكرار اإلجابة

30.2%

13.7%

56.1%

ٕو ذصذس اىذائشج ٍطث٘عاخ

َعى ال ال أعشف
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 7.2 5 نعم

 52.2 36 ال

 40.6 28 أحيانا

 %100 69 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصدر العامة العالقات دائرة أن يعممون الذين من العظمى النسبة أن( 38 )رقم الجدول يبين
 عن المطبوعات بصدور يعممون الذين من فقط% 7.2 بينما يتابعونيا، ال% 52.2 والبالغة مطبوعات

 .العينة من% 40.6 نسبتيم بمغت فقد أحيانا يتابعونيا الذين أما يتابعونيا، العامة العالقات دائرة
 

 

 

 

 

 

 

( 39)جدول رقم 

 

 :الطمبة تيم التي المطبوعات أكثر

 

7.2%

52.2%

40.6%

ٕو ذراتع ٍطث٘عاخ اىذائشج

َعى ال أحٍبَب
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 النسبة التكرار اإلجابة
 29.3 12 مطويات

 46.3 19 مجالت

 19.5 8 نشرات

 4.9 2 تقارير

 %100 41 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 29.3 ىناك فإن العامة العالقات دائرة لمطبوعات المتابعين بين من أن( 39 )رقم الجدول يبين
 النشرات، يتابعون% 19.5 و المجالت، يتابعون العظمى النسبة وىي% 46.3و المطويات، يتابعون

 .العينة مجموع من% 4.9 نسبتيم بمعت التقارير يتابعون الذين أما
 

 

 

( 40)جدول رقم 

 

 :بمتابعتيا ييتمون التي بالمطبوعات االحتفاظ عمى الطمبة حرص
 

29.3%

46.3%

19.5%

4.9%

أمصش اىَطث٘عاخ اىرً ذٖرٌ تَراتعرٖا

انًغىٌبد

انًجالد

انُششاد

انزمبسٌش
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 النسبة التكرار اإلجابة
 23.5 12 نعم

 35.3 18 ال

 41.2 21 أحيانا

 %100 51 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أما بمتابعتيا، ييتمون التي بالمطبوعات االحتفاظ عمى يحرصون% 23.5 أن( 40 )رقم الجدول يبين
% 41.2 بينما بمتابعتيا، ييتمون التي بالمطبوعات االحتفاظ عمى يحرصون ال فيم% 35.3

. المطبوعات بيذه االحتفاظ عمى أحيانا يحرصون
 

 

 

 

 

 

( 41)جدول رقم 

: رأي الطمبة بمطبوعات دائرة العالقات العامة من حيث مضمونيا

 النسبة التكرار اإلجابة

23.5%

35.3%

41.2%

ٕو ذحشص عيى االحرفاظ تاىَطث٘عاخ

َعى ال أحٍبَب



 84 

 34.4 22 قيمة معمومات عمى وتحتوي مفيدة

 14 9 مضمونيا غير مفيد

 15.6 10 لغتيا سيمة لمقراءة والفيم

 4.8 3 لغتيا صعبة ومعقدة

 7.8 5 تمبي المطالب واالحتياجات

 4.8 3 ال تمبي المطالب واالحتياجات

 6.2 4 الطمبة عمى مضمونيا في تركز

 9.3 6 األنشطة عمى مضمونيا في تركز

 3.1 2 تقوي عالقتك بالجامعة

 %100 64 المجموع

 

 

 

ممن يتابعون مطبوعات دائرة العالقات العامة يرون أنيا مفيدة % 34.4أن  (41)يبين الجدول رقم 
أن لغتيا سيمة لمقراءة والفيم، ويرى % 15.6أن مضمونيا غير مفيد، ويرى % 14وقيمة، بينما يرى 

أنيا ال % 4.8أنيا تمبي مطالبيم واحتياجاتيم، ويرى % 7.8أن لغتيا صعبة ومعقدة، ويرى % 4.8

34.4%

14%15.6%

4.8%

7.8%

4.8%

6.2% 9.3%

3.1

سأٌل تطث٘عاخ اىذائشج ٍِ حٍس اىَضَُ٘

يفٍذح ولًٍخ

يضًىَهب غٍش يفٍذ

نغزهب عههخ نهمشاءح وانفهى

نغزهب صعجخ ويعمذح

رهجً يغبنجك واحزٍبجبرك

ال رهجً يغبنجك واحزٍبجبرك

رشكض فً يضًىَهب عهى انغهجخ

رشكض فً يضًىَهب عهى أَشغخ انذائشح

رمىي عاللزك ثبنجبيعخ
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أنيا تركز % 9.3أنيا تركز في مضمونيا عمى الطمبة، ويرى % 6.2تمبي مطالبيم واحتياجاتيم، ويرى 
. أنيا تقوي عالقتك بالجامعة% 3.1في مضمونيا عمى أنشطة الدائرة، بينما يرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 42)جدول رقم 

 

: إخراجيا حيث من العامة العالقات دائرة بمطبوعات الطمبة رأي
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 النسبة التكرار اإلجابة
 14.5 8 ممتازة

 29.1 16 جيدة جدا

 27.3 15 جيدة

 18.2 10 مقبولة

 10.9 6 سيئة

 %100 55 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ممن يتابعون مطبوعات دائرة العالقات العامة أنيا ممتازة، بينما % 14.5أن  (42)يبين الجدول رقم 
أنيا مقبولة، بينما يرى % 18.2أنيا جيدة، ويرى % 27.3أنيا جيدة جدا، ويرى % 29.1يرى 

. أنيا سيئة% 10.9

 
 

 المبحث الثاني

مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات 

14.5%

29.1%

27.3%

18.2%

10.9

سأٌل تطث٘عاخ اىذائشج ٍِ حٍس اإلخشاض 

يًزبصح جٍذح جذا جٍذح يمجىنخ عٍئخ
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مناقشة نتائج الدراسة : أوالً 

نحو دائرة العالقات العامة في  (طمبة المستوى األول)ىدفت الدراسة لمتعرف عمى اتجاىات الطمبة 
الجامعة اإلسالمية، والتعرف عمى دور ىذه الدائرة اتجاه الطمبة ومدى االىتمام بيم وتمبية متطمباتيم 

. واحتياجاتيم والمساىمة في حل مشاكميم

وتيدف الدراسة إلى التعرف عمى مدى معرفة الطالب بدائرة العالقات العامة ومكان وجودىا داخل 
الجامعة، كذلك التعرف عمى طبيعة العالقة بين لمطالب وبين الدائرة ومدى رضا الطالب عن األنشطة 
والخدمات التي تقدميا الدائرة والتعرف عمى مواطن القوة ومواطن الضعف وأوجو الخمل والقصور داخل 

الدائرة، والتعرف عمى دور الدائرة في حل مشاكل الطالب، كذلك تيدف الدراسة لمتعرف عمى آراء 
خراجيا ومدى متابعتيم واحتفاظيم بيذه  الطالب حول مطبوعات الدائرة من حيث مضمونيا وا 

. المطبوعات

: وعمى ضوء ما انتيت إليو الدراسة تبرز النتائج التالية

بينت الدراسة أن ىناك مجموعتين من أفراد العينة من حيث معرفتيم وعمميم بدائرة العالقات العامة   (1
يعممون % 35ومنيم % 55.5في الجامعة اإلسالمية حيث بمغت نسبة الذين يعممون بوجود الدائرة 

أين يقع مقر دائرة العالقات العامة داخل الجامعة، في حين أن الذين ال يعممون بوجود  دائرة العالقات 
%. 65والذين ال يعرفون مقر الدائرة داخل الجامعة % 44.5العامة بمغت نسبتيم 

عمموا بوجود دائرة العالقات العامة أول دخوليم لمجامعة، في حين أن % 31إضافة إلى ذلك فان 
عمموا بوجود الدائرة خالل الفصل % 16.1عمموا بوجود الدائرة خالل الفصل الحالي، و % 32.2

 .من مجموع العينة% 20.7األول، أما الذين عمموا بوجود الدائرة قبل دخوليم لمجامعة بمغت نسبتيم 

بالرغم من أن نسبة الذين لدييم عمم بدائرة العالقات العامة أعمى من نسبة الذين ال يعممون بوجود 
الدائرة إال أن ذلك يعتبر خمال وقصورا في الدائرة ألنو من المفترض أن يعمم جميع الطمبة بوجود دائرة 
العالقات العامة إضافة إلى ذلك فان نسبة كبيرة من الذين يعممون بوجود دائرة العالقات العامة في 

الجامعة ال يعممون أين مقرىا وال أين تقع في الجامعة وىذا دليل عمى أنيم لم يتعرفوا عمى الدائرة من 
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نما سمعوا عنيا أو من خالل صديق أو من خالل الفتات الدائرة المنتشرة  خالل االتصال الشخصي وا 
. قرب مباني الجامعة

من خالل ذلك يجب عمى العاممين في دائرة العالقات العامة أن يزيدوا من جيودىم لمتعريف بالدائرة 
وبمكان وجودىا وتعريف الطمبة بأىمية الدائرة بل ويجب أن تبذل الدائرة قصارى جيدىا لتعريف الطمبة 

ذا أمكن قبل تسجيميم في الجامعة . بالدائرة فور دخوليم لمجامعة وا 

بينت الدراسة أن معظم الطمبة الذين لدييم عمم بوجود الدائرة ومكان وجودىا عن طريق صديق بمغت   (2
تعرفوا %  10.3في حين أن ، من خالل مطبوعات والفتات الدائرة% 41.4، بينما %43.7نسبتيم 

أما الذين تعرفوا عمييا من خالل االتصال الشخصي بمغت نسبتيم ، عمييا من خالل الييئة التدريسية
. من مجموع العينة% 4.6

ىذه النتائج تبين أن ىناك قصورا من قبل دائرة العالقات العامة في التعريف عن نفسيا لمطمبة حيث 
أن ىناك نسبة كبيرة من الطمبة ال تعمم بدائرة العالقات العامة لذلك عمى الدائرة استخدام جميع الوسائل 

الممكنة مثل الييئة  لتدريسية والطمبة والمطبوعات والنشرات واالحتفاالت والمراسالت االلكترونية 
كتروني لمتعريف بنفسيا وفتح قنوات اتصال بينيا وبين الطمبة ويجب أن تقوم الدائرة لوالموقع اال

 .بأنشطة وخدمات خاصة بفئة الطمبة فقط

بينت الدراسة أن ىناك إدراكا شديدا ووعيا من قبل الطمبة بأىمية دائرة العالقات العامة في الجامعة   (3
أن وجودىا مفيد إلى % 36.7بينما يرى ، أن وجود الدائرة أمرا مفيدا بالنسبة ليم% 42.9حيث يرى 

. قالوا أن وجودىا غير مفيد وليس باألمر الميم% 20.4أما ، حد ما

أن % 21.1بينما اعتبر ، من أفراد العينة أن وجود الدائرة يؤدي إلى خدمة الطمبة% 48.3واعتبر 
أن وجودىا يؤدي إلى تقوية عالقتيم % 7.5وجودىا يؤدي إلى حل جزء من مشاكميم واعتبر 

 .اعتبروا أن وجودىا ال يؤدي إلى شئ% 21.1أما ، بالجامعة
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ىذه النسب تدل عمى أىمية دائرة العالقات العامة في الجامعة وذلك ال يرجع إلى جيودىا في خدمة 
نما لحاجة الطمبة إلى جية تمثل حمقة الوصل بينيم وبين الجيات العميا وتساعدىم في حل  الطمبة وا 

. مشاكميم وتذليل الصعوبات أماميم وتقوية عالقتيم باآلخرين

 بينت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من أفراد العينة لم تتعامل مع دائرة العالقات العامة حيث  (4
إضافة إلى أن ، %8.2في حين أن الذين تعامموا مع دائرة العالقات العامة ، %91.8تمثل نسبتيم 

% 23.1وقال ، من الذين تعامموا مع الدائرة قالوا أن تعامل العاممين في الدائرة معيم ممتاز% 12.8
بينما اعتبرىا ، أنيا كانت مقبولة% 23.1وقال ، أنيا كانت جيدة% 20.5وقال ، أنيا جيدة جدا

. أنيا كانت معاممة سيئة% 20.5

أما عن طبيعة العالقة التي تربط بين الطمبة والدائرة فقد بمغت نسبة الذين تربطيم عالقة قوية جدا مع 
تربطيم % 7.9فيما توزعت باقي النسب بين ، ال تربطيم أي عالقة بالدائرة% 55.3بينما ، %0الدائرة

تربطيم عالقة ضعيفة % 18.4وكذلك نفس النسبة ، تربطيم عالقة متوسطة% 18.4و ، عالقة قوية
 .بالدائرة

ىذه النتائج ببين انو ال توجد عالقة أو روابط بين دائرة العالقات العامة والطمبة وتكاد أن تكون ىذه 
، العالقة معدومة رغم إقرار نسبة كبيرة من أفراد العينة بأىمية وجود دائرة العالقات العامة في الجامعة

لذلك يجب عمى دائرة العالقات العامة أن تقف مع نفسيا وقفة مراجعة لخططيا وسياساتيا التي تسير 
وان تنيض بنفسيا بتحسين أحواليا واىتماميا بالطمبة وتحسين صورتيا لدييم وان تزيد من ثقة ، عمييا

. الطمبة بيا بكل الوسائل وان تجعل العالقة بينيا وبين كل الطمبة قوية جدا بمدا من متوسطة ومقبولة

قالوا أن دائرة العالقات العامة لم تستطع تقوية % 50بينت الدراسة أن نصف العينة والبالغة نسبتيم   (5
أما ، قالوا أن الدائرة عممت عمى تقوية عالقتيم بالجامعة% 7.2في حين أن ، عالقتيم بالجامعة

. قالوا أنيا استطاعت تقوية عالقتيم بالجامعة إلى حد ما% 42.8
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ىذه النتائج تبين أن ىناك قصورا في عمل دائرة العالقات العامة في مجال تقوية الروابط بين الطمبة 
دارتيا لذلك يجب عمى الدائرة أن تعمل عمى تقوية العالقات بين  وبين اآلخرين خصوصا الجامعة وا 

 .الطمبة والجامعة بكل الطرق واإلمكانات المتاحة لدييا

فقط % 24.7بينت الدراسة تدني ما تقدمو دائرة العالقات العامة من خدمات خاصة بالطمبة فقد ذكر   (6
ذكروا أنيا % 32.9أما ، أنيا ال تقدم إلييم أي خدمات% 8.2بينما ذكر ، أن الدائرة تقدم ليم خدمات

. ذكروا أنيم ال يعرفون أن كانت تقدم خدمات أم ال% 34.2بينما ، تقدم الخدمات أحيانا

من الذين قالوا أن الدائرة تقدم ليم خدمات بان الخدمات تتمثل في حل مشاكميم % 33وذكر 
أنيا % 12.1وذكر ، أنيا خدمات تعريفية بفمسفة الجامعة وسياستيا% 12.1وذكر ، ومساعدتيم

% 7.7وذكر ، أنيا تقوم بخدمة اإلعالم واالستعالم% 20.9وذكر ، تستقبل إبداعات الطالب وأفكارىم
أنيا تساعد الطمبة الجدد في % 14.2بينما قال ، أنيا تعمل عمى تنظيم المقاءات واالحتفاالت

 .التسجيل

أنيا جيدة % 24.6وذكر ، أنيا ممتازة% 2.4أما عن جودة الخدمات التي تقدميا الدائرة فقد ذكر 
. أنيا سيئة% 12.7بينما ذكر ، أنيا مقبولة% 21.4وذكر ، أنيا جيدة% 38.9وذكر ، جدا

ىذه النتائج تؤكد أن دائرة العالقات العامة لم تقدم الخدمات واألنشطة لمطمبة داخل الجامعة بالشكل 
لذلك فان الطمبة بحاجة إلى من يقدم إلييم الخدمات واألنشطة الخاصة بيم كي ، الصحيح والمطموب

تخفف عنيم الكثير من المشاكل وخاصة الدراسية وىذا يفرض عمى دائرة العالقات العامة أن تكون 
متوازنة في التعامل مع الطمبة ودوائر الجامعة المختمفة في جميع النواحي وان تقدم الخدمات لمطمبة 

. بالشكل الذي ينال رضاىم

بينت الدراسة أن الغالبية العظمى لم تستفد من الخدمات واألنشطة التي تقدميا دائرة العالقات العامة   (7
. فقط من مجموع العينة% 17، في حين استفاد من الخدمات %83حيث بمغت نسبتيم 
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من الذين استفادوا من خدمات الدائرة أنيم غير راضين عن الخدمات التي تقدميا % 25.5بينما ذكر 
عن رضاىم إلى % 54.9أنيم راضيين عن الخدمات المقدمة، بينما ذكر % 19.6الدائرة، بينما ذكر 

 .حد ما عن الخدمات التي تقدميا الدائرة

من الراضين عن الخدمات التي تقدميا دائرة العالقات العامة أنيا تمبي مطالبيم % 26.2وذكر 
أنيا مفيدة لمطمبة، % 14.3أنو يمكن الحصول عمييا بسيولة، وذكر % 16.7واحتياجاتيم، وذكر 

أرجعت سبب رضاىا عن % 21.4أنيا مجانية ومن غير ثمن، كذلك فإن نفس النسبة % 21.4وذكر 
. الخدمات ألنيا تقوي عالقتيم بالجامعة

ن وجدت فإنيا لم تكن بالمستوى المطموب والذي  ىذا يعني أن خدمات دائرة العالقات العامة حتى وا 
يخدم الطمبة ويجعميم راضين، فبالرغم من أن الذين استفادوا من الخدمات ىم نسبة قميمة إال أن منيم 
من اعتبر أن ىذه الخدمات سيئة وغير راضين عنيا، لذلك عمى دائرة العالقات العامة أن تأخذ بعين 

االعتبار أن الطمبة لن يمكثوا العمر كمو داخل الجامعة، إنما ىي فترة وجيزة بعدىا سيصبح ىؤالء 
لى الطمبة  الطمبة ىم المرآة الحقيقية لمجامعة و سينقموا الحقيقة التي عاشوىا إلى خارج الجامعة وا 

الجدد، وبالتالي سيفقد الطمبة الجدد الثقة بدائرة العالقات العامة قبل أن يدخموا الجامعة أو يتعرفوا عمى 
الدائرة، لذلك عمى دائرة العالقات العامة أن تقدم خدماتيا إلى أكبر عدد ممكن من الطمبة بل إلى 

 .جميع الطمبة وبالشكل الذي ينال رضاىم ويجعميم راضين

من أفراد العينة موافقون بشدة عمى أن تكون دائرة العالقات العامة ىي % 8.3بينت الدراسة أن   (8
أبدوا موافقتيم ، في حين أن % 62.8الجية المشرفة عمى النشاطات والفعاليات داخل الجامعة، بينما 

رفضوا أن تكون الدائرة ىي الجية المشرفة عمى النشاطات والفعاليات داخل الجامعة، بينما % 17.9
. رفضوا بشدة % 11

ىذه النتائج تدل عمى أنو ما زال ىناك ثقة من الطمبة ممنوحة لدائرة العالقات العامة، لذلك يجب عمى 
الدائرة اإلسراع في تحقيق الثقة المتبادلة وتقديم الخدمات والنشاطات الخاصة بالطمبة، وتدل ىذه النسبة 
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بأن دائرة العالقات العامة ستكون جية رسمية ليا كيانيا المستقل خصوصا  أيضا عمى اعتقاد الطمبة
 .عند اإلدارة العميا وستكون الحارس الحقيقي لخدماتيم وتنفيذ نشاطاتيم

بينت الدراسة فيما يخص قيام دائرة العالقات العامة في الجامعة بإجراء بحوث ودراسات لمتعرف عمى   (9
أنيا % 34ذكروا بأنيا تجري ىذه الدراسات والبحوث، بينما ذكر % 16.3اتجاىات الطالب نحوىا أن 

ال تعرف إن كانت % 49.7ال تجري دراسات أو بحوث، فيما بقيت نصف العينة والبالغة نسبتيا 
. الدائرة تجري بحوث ودراسات أم ال تجري شئ

من الذين قالوا أن الدائرة تجري دراسات وبحوث أنيا تقوم بذلك من خالل االستبيان، % 63.8وذكر 
أنيا تقوم بذلك من % 10.6أنيا تقوم بذلك من خالل المقابمة الشخصية، وذكر % 6.4بينما ذكر 

 .أنيا تقوم بذلك من خالل اجتماعات مع الطمبة% 19.2خالل صندوق الشكاوي، وذكر 

من الذين قالوا بأن الدائرة ال تجري دراسات أو بحوث أنيم ال يدرون لماذا ال تجري % 50.3وذكر 
أنيا ال تقوم بذلك ألنيا ال تيتم بالطمبة واتجاىاتيم، وذكر % 16.8الدائرة ىذه الدراسات، بينما ذكر 

أن الدائرة ال يوجد فييا % 14أنو ال يوجد إمكانات لدى الدائرة لمقيام بالدراسات، وذكر % 18.9
. كفاءات لمقيام بالدراسات والبحوث

ىذه النسب السابقة تعتبر نقطة ضعف في عمل دائرة العالقات العامة، فيي تبرز عدم اىتمام الدائرة 
بالطالب وال بمشاكميم وآرائيم، رغم أن الدائرة موجودة من أجل الطمبة ومشاكميم، فيناك نسبة كبيرة 
أكدت أن الدائرة ال تقوم بالدراسات والبحوث وىذا يدل عمى عدم معرفتيم بالدائرة أصال وال بخدماتيا، 

. ومنيم من أكد أن الدائرة ال تيتم بيم وال بمشاكميم

لذا يجب عمى دائرة العالقات العامة أن تعمم أن أي عمل سوف تقوم بو لن يكتب لو النجاح إال أذا 
توفرت لو المعمومات المسبقة والتي يتم الحصول عمييا من خالل الدراسات والبحوث التي تحقق لمدائرة 

الكثير من األىداف كمعرفة مدى ثقة الجميور بالدائرة ومعرفة مواطن القوة والضعف في الدائرة 
وعالجيا ومساعدة الدائرة في اتخاذا القرارات السميمة، لذلك عمى دائرة العالقات العامة أن تيتم بإجراء 

. الدراسات والبحوث ومعرفة آراء الطمبة ولو مرة كل عام
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ذكروا أن دائرة العالقات العامة ال تقوم باتصال فعال بينيم وبين اآلخرين، % 60.3بينت الدراسة أن   (10
أن الدائرة تقوم بذلك % 31.2أنيا تقوم باتصال فعال بينيم وبين اآلخرين، بينما ذكر % 8.5وذكر 

. إلى حد ما

ىذه النتيجة تؤكد النتائج السابقة، فكيف ستقوم دائرة العالقات العامة باتصال فعال بين الطمبة 
واآلخرين كاإلدارة العميا والييئات التدريسية، واالتصال بينيا وبين الطمبة شبو مقطوع أصال ، وال تعرف 

 .شئ عن اتجاىات الطمبة نحو اآلخرين

ذكروا أن دائرة العالقات العامة لم تستطع تحسين صورة الجامعة لدييم، % 46.1بينت الدراسة أن  (11
أنيا % 35.5أن الدائرة استطاعت تحسين صورة الجامعة لدييم، بينما ذكر % 18.4بينما ذكر 

. استطاعت تحسين الصورة إلى حد ما

ذكروا أن دائرة العالقات العامة لم تستطع شرح فمسفة الجامعة ليم، بينما ذكر % 50.7كذلك فإن 
أنيا استطاعت شرح فمسفة % 40.7أنيا استطاعت شرح فمسفة الجامعة ليم، بينما ذكر % 8.6

 .الجامعة إلى حد ما

ىذه النتائج تحتاج من دائرة العالقات العامة إلى بذل المزيد من الجيد ووضع الخطط لتحسين صورة 
الجامعة في أذىان الطمبة، وشرح فمسفة الجامعة لمطمبة بالصورة الصحيحة التي تجعل من جميع 

. الطمبة أن يتبنوا ىذه الفمسفة وأن يشعروا باالنتماء لجامعتيم

أنيا ممتازة، بينما % 10.9بينت الدراسة آراء الطمبة في دائرة العالقات العامة وسياساتيا، فقد ذكر  (12
ذكروا أنيا جيدة جدا ، و % 17.4: أنيا سيئة، فيما توزعت باقي النسب كالتالي% 18.8ذكر 

. ذكروا أنيا مقبولة% 25.4ذكروا أنيا جيدة، و % 27.5

أن الدائرة ال تقوم % 22.3أما فيما يتعمق بأوجو الخمل والقصور في دائرة العالقات العامة فقد ذكر 
أن إمكاناتيا % 9أنيا تقوم بأنشطة ضعيفة وقميمة، وذكر % 19.4بأنشطة خاصة بالطمبة، بينما ذكر 

أنيا ال تعتمد أسموب عممي صحيح في % 7.6ال تيتم بالطمبة، وذكر  أنيا% 12.5ضعيفة، وذكر 
أن خدماتيا غير مفيدة، أما الذين كانت إجابتيم ال أدري فقد بمغت نسبتيم أكبر % 3.5العمل، وذكر 



 94 

، وأما الذين اعتبروا أنو ال يوجد خمل أو قصور داخل الدائرة فقد كانت %23.6نسبة حيث بمغت 
 .من مجموع العينة% 2.1نسبتيم أقل نسبة حيث بمغت 

رغم أن النتائج المتعمقة بآراء الطمبة نحو دائرة العالقات العامة وسياساتيا جيدة نوعا ما وتبشر بأنو ما 
زالت ىناك ثقة ممنوحة ليا من قبل الطالب، إال أن النتائج المتعمقة بأوجو الخمل والقصور داخل 

الدائرة تحتاج إلى وقفة جادة من الدائرة لمقضاء عمى ىذا الخمل من خالل االىتمام بالطمبة وبنشاطاتيم 
. وبتوفير اإلمكانات المادية والكفاءات البشرية واالعتماد عمى أسموب عممي صحيح في عمميا

لم يرسموا مشاكميم لدائرة العالقات العامة لمساعدتيم بحميا، بينما أرسل % 65.1بينت الدراسة أن  (13
. لم يكونوا عمى عمم بوجود الدائرة أصال% 27.4فقط مشاكميم لمدائرة، أما % 7.5

من الذين عرضوا مشاكميم عمى الدائرة أن الدائرة لم تساعدىم في حل مشاكميم، بينما % 70.6وذكر 
أن الدائرة ساعدتيم % 2.7أن الدائرة ساعدتيم إلى حد ما في حل مشاكميم، بينما ذكر % 26.7ذكر 

 .في حل مشاكميم

أنيا تيتم % 48.5من الذين توجيوا لمدائرة أن الدائرة تيتم بمشاكميم، بينما ذكر % 22.9وذكر 
. أنيا ال تيتم بمشاكميم أصال% 28.6بمشاكميم أحيانا، فيما ذكر 

ىذه نتيجة طبيعية استنادا لما سبق، فيناك نسبة كبيرة لم تعمم بوجود دائرة العالقات العامة، وىناك 
نسبة كبيرة جدا لم ترسل مشاكميا لمدائرة العتقادىا بأن الدائرة ال تيتم بالطمبة وال بمشاكميم، إضافة إلى 
وجود نسبة كبيرة من الذين عرضوا مشاكميم عمى الدائرة قالوا إن الدائرة لم تساعدىم بحل مشاكميم ولم 

تيتم بيا وبالتالي أصبحت الثقة مفقودة لدييم في الدائرة، مع أنو ال يوجد سبب لعدم اىتمام الدائرة 
بمشاكل الطمبة نظرا ألن الدور الطبيعي لمدائرة ىو خدمة الطمبة وحل مشاكميم، وليس فقط تنفيذ 

. السياسات لإلدارة العميا

من العينة تتوجو لعمادة شؤون الطمبة لمساعدتيم في حل مشاكميم، بينما % 33.3بينت الدراسة أن  (14
إلى مجمس الطالب، أما أقل نسبة % 28.3لمييئة التدريسية في القسم، ويتوجو % 29.2يتوجو 
. تتوجو لدائرة العالقات العامة% 9.2والبالغة 
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ىذه النتيجة تبين إىمال دائرة العالقات العامة لمشاكل الطالب وعدم اىتماميا بيا، وابتعادىا عن 
 .الطالب، وعمييا أن توثق صمتيا بالطالب حتى ال تفقد ثقة الطالب بالكامل

أن دورىا % 22.7بينت الدراسة رأي الطمبة في الدور الذي تقوم بو دائرة العالقات العامة، حيث ذكر  (15
طالعيم عمى نشاطات الجامعة، وذكر  أن دورىا يتمثل % 22يتمثل في استقبال الضيوف والوفود وا 

أن دورىا يتمثل في ربط الجامعة بمؤسسات % 16.2في شرح سياسة الجامعة وفمسفتيا، وذكر 
أن دورىا يكمن في اإلشراف عمى االحتفاالت والندوات، وذكر % 12.3المجتمع المحمي، وذكر 

أن دورىا يتمثل في إصدار المطبوعات والنشرات، بينما الذين اعتبروا أنيا تخدم الطمبة % 10
أنيا تقوم بتزويد وسائل اإلعالم % 4.5فقط، وذكر % 7.8وتساعدىم في حل مشاكميم بمغت نسبتيم 
. أنيا تقوم بتنفيذ سياسات اإلدارة العميا فقط% 6.5باألخبار والمعمومات عن الجامعة، وذكر 

ىذه األعمال التي تقوم بيا دائرة العالقات العامة ميمة وضرورية، لكن نسبة الذين اعتبروا أنيا تقوم 
بخدمة الطمبة والمساعدة في حل مشاكميم ضئيمة بالنسبة لبعض النسب األخرى، فقد حصدت األعمال 

 .الروتينية أعمى النسب رغم أنيا أعمال روتينية

ال يعرفون إن % 56.1بينت الدراسة بخصوص قيام دائرة العالقات العامة بإصدار المطبوعات أن  (16
أنيا ال تصدر المطبوعات، وذكر % 13.7كانت الدائرة تصدر المطبوعات من عدمو، بينما ذكر 

. أنيا تصدر مطبوعات% 30.2

أنيم % 40.6من الذين أكدوا إصدار الدائرة لممطبوعات أنيم ال يتابعوىا، وذكر % 52.2وذكر 
 .أنيم يتابعون ىذه المطبوعات% 7.2يتابعوىا أحيانا، بينما ذكر 

ىذه النتائج واضحة وال تحتاج إلى تعميق، ولكن ما نود أن نشير إليو ىنا أن المتأمل في ىذه النتائج 
لمحظة سيدرك تماما أن ىناك خمال واضحا في عمل دائرة العالقات العامة، فيل ستتأمل دائرة 

العالقات العامة ىذه النتائج وتكتشف موطن الخمل والقصور وتعمل عمى القضاء عميو؟ 
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من الذين يتابعون مطبوعات دائرة العالقات العامة ييتمون بالمجالت، بينما % 46.3بينت الدراسة أن  (17
، وكانت %19.5، أما النشرات فقد بمغت نسبتيا %29.3احتمت المطوية المرتبة الثانية بنسبة 

. من مجموع العينة% 4.9التقارير في المرتبة األخيرة بنسبة 

% 35.3أنيم يحرصون عمى االحتفاظ بالمطبوعات التي ييتمون بمتابعتيا، بينما ذكر % 23.5وذكر 
أنيم يحرصون عمى حفظيا في بعض األحيان % 31.2أنيم ال يحرصون عمى االحتفاظ بيا، وذكر 

 .وليس كميا

ىذه النتائج ميمة لدائرة العالقات العامة لمعرفة المطبوعات التي يفضميا الطمبة والمطبوعات التي ال 
. يفضمونيا، فيي تساعد الدائرة في اتخاذ القرار السميم بشأن نوع المطبوعات التي توجو لمطمبة

بينت الدراسة آراء الطمبة المتابعين لمطبوعات دائرة العالقات العامة من حيث مضمونيا، فقد ذكر  (18
أن مضمونيا غير مفيد، وذكر % 14أنيا مفيدة وتحتوي عمى معمومات قيمة، فيما ذكر % 34.4
% 4.8أن لغتيا صعبة ومعقدة، كذلك فقد ذكر % 4.8أن لغتيا سمة لمفيم والقراءة، وذكر % 15.6

ذكرت أنيا تمبي مطالبيم % 7.8أنيا ال تمبي احتياجاتيم ومتطمباتيم، فيما كانت نسبة أكبر بمغت 
أنيا تركز عمى % 9.3أنيا تركز في مضمونيا عمى الطمبة، بينما اعتبر % 6.2واحتياجاتيم، وذكر 

. اعتبرت أنيا تقوي عالقة الطمبة بالجامعة% 3.1أنشطة الدائرة، أما النسبة األقل والتي بمغت 

أنيا % 29.1أنيا ممتازة، وذكر % 14.5أما آراء الطمبة من حيث إخراج مطبوعات الدائرة فقد ذكر 
أنيا مقبولة، أما النسبة الصغرى والتي بمغت % 18.2أنيا جيدة، وذكر % 27.3جيدة جدا، وذكر 

 .ذكرت أنيا سيئة% 10.9

النتائج السابقة ىي بالتأكيد من األىمية بمكان بالنسبة لدائرة العالقات العامة، ألنيا ستفيدىا في العمل 
. عمى تحسين المطبوعات من حيث المضمون واإلخراج

التوصيات : ثانياً 
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بناء عمى ما انتيت إليو الدراسة من نتائج وحقائق، وما ظير لمباحثين من قصور وخمل في عمل دائرة 
العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية من خالل معايشة الموضوع، فإنو يوصى بمجموعة من 

التوصيات والنصائح، والتي نأمل من المعنيين باألمر االىتمام بيذه التوصيات والنصائح وأخذىا عمى 
. محمل الجد من أجل تحسين عمل دائرة العالقات العامة

: وتتمثل التوصيات بالتالي

يجب عمى العاممين في دائرة العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية التعريف بالدائرة  (1
وبشخصيتيا ومكان وجودىا وأقساميا ومياميا، وعمييم توضيح أىميتيا بالنسبة لمطمبة، وتقوم 

. بذلك كمو منذ اليوم األول لمطمبة داخل الجامعة

عمى دائرة العالقات العامة أن تقوم عمى أساس العالقات الطيبة والحسنة مع الطالب وتحسين  (2
معاممتيم، خصوصا أن ىناك إدراكا من قبل الطمبة ألىمية وجود الدائرة في الجامعة، وأن 

 .تعمل عمى تقوية عالقتيم بالجامعة واآلخرين

أن تبذل دائرة العالقات العامة كل ما بوسعيا من أجل تقديم كل أنواع الخدمات واألنشطة  (3
لمطمبة بالشكل الذي ينال رضاىم، وأن تقوم كذلك الدائرة بتعريف الطمبة بالخدمات التي تقدميا 
والتي تشرف عمييا، حتى ال يشعر الطمبة بأن الدائرة جية تنفيذية لإلدارة العميا فقط وال تيتم 

 .بيم

عمى دائرة العالقات العامة أن تيتم بجانب البحوث والدراسات لمتعرف عمى اتجاىات الطالب  (4
نحوىا ونحو الجامعة، ولمتعرف كذلك عمى مشاكل الطمبة وآرائيم، وعمييا احترام آرائيم 

مكانات مادية،  ووجيات نظرىم، وىذا كمو يمزم أن توفر الدائرة ما يحتاج لو من كوادر بشرية وا 
 .أو إنشاء قسم خاص بالدراسات البحوث داخل الدائرة

أن تقوم دائرة العالقات العامة بفتح قنوات اتصال بين الطمبة واآلخرين كالييئة التدريسية  (5
 .واإلدارة العميا من خالل الوسائل التي تراىا مناسبة
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أن تستخدم دائرة العالقات العامة كل الوسائل والسبل التي تستخدم في تحسين صورة الجامعة  (6
لدى جميورىا من الطمبة وتشرح فمسفتيا وسياستيا ليم بصورة سميمة يتقبميا ويقتنع بيا 

 .الجميور

نوصي أن تقوم دائرة العالقات العامة بتأمين رضا الطمبة بالقدر المستطاع من أجل تحقيق  (7
المصالح المشتركة لمطمبة والجامعة من خالل إشعارىم بأن مصمحتيم تيم الجامعة في الدرجة 

 .األولى

يوصي الباحثان بأن تقوم دائرة العالقات العامة بتوفير كافة طرق االتصال بينيا وبين  (8
يصاليا لإلدارة العميا  جميورىا من الطمبة واالستماع لمشاكميم وآرائيم واالىتمام بيا واحتراميا وا 

 .أو لممعنيين باألمر

أن تستخدم دائرة العالقات العامة األساليب العممية والدقيقة في كافة أعماليا ومياميا، وأن  (9
تستخدم أكثر من وسيمة لموصول إلى الطمبة وأال تكتفي بالمطبوعات فقط، فيناك االتصال 

 .الشخصي و الوجاىي واالجتماعات مع الطمبة والرحالت واالحتفاالت

نوصي بأن تيتم دائرة العالقات العامة بالمطبوعات التي تصدرىا من حيث الشكل والمضمون  (10
 .حتى تنال رضا جميع الطمبة، وأن تحرص عمى إيصاليا لجميع الطمبة
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 

غــــــــــــزة – الجامعــــــــة اإلسالميــــــــــــــة 

قسم الصحافة واإلعالم –  كمية اآلداب 

عــــــــــــــــــــالن  عالقـــــــــــــات عامـــــــــــــــة وا 

 

صحيفة استقصاء 

غزة – في الجامعة اإلسالمية / أختي الطالبة ... أخي الطالب 

تيدف لمتعرف عمى اتجاىاتك نحو دائرة العالقات العامة في  (استبيان)بين يديك صحيفة استقصاء 
الجامعة اإلسالمية بغزة لالستعانة بو في عمل بحث إلتمام درجة البكالوريوس في الصحافة واإلعالم 

عالن بعنوان  اتجاىات الطمبة نحو دائرة العالقات العامة في الجامعة "تخصص عالقات عامة وا 
 "دراسة ميدانية عمى عينة من طمبة المستوى األول " "غزة– اإلسالمية 

عمما بأن المعمومات الواردة لن تستخدم إال لغرض ... لذا نرجو تحري الدقة والموضوعية في اإلجابة 
. البحث العممي 

ولكم منا فائق االحترام والتقدير 

الباحثان                                                                                 

                                                                                            بيــاء بــرىــوم 

                                                                                             مصطفى عمَّار 
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 (السمات العامة  )الوحدة األولى  
: ...................... الكمية  (1
 :النوع  (2

 أنثى (   )ذكر     (   )
: العمر  (3

 سنة24سنة إلى أقل من 21من  (   )سنة          21 سنة إلى أقل من 18من سن  (   )
 سنة فما فوق 27من  (   )سنة              27 سنة إلى أقل من 24من  (   )

: الحالة االجتماعية  (4
 أرمل (   )مطمق       (   )متزوج       (   )أعزب       (   )

: مكان السكن  (5
 محافظة خانيونس      (   )المحافظة الوسطى           (   )محافظة غزة              (   )
 محافظات الشمال (   )محافظة رفح              (   )

 (معرفة الطمبة بالدائرة  )الوحدة الثانية 
ىل أنت عمى عمم بوجود دائرة لمعالقات العامة في الجامعة ؟  (6

 ال (   )نعم           (   )
   "10"  انتقل إلى السؤال رقم  (ال  )إذا كانت اإلجابة 

 ىل تعرف مقر دائرة العالقات العامة في الجامعة ؟ (7
 ال (   )نعم           (   )

متى عممت بوجود دائرة عالقات عامة في الجامعة ؟  (8
 أول دخولك لمجامعة (   )قبل دخول الجامعة                     (   )
 خالل الفصل الحالي (   )بعد دخول الجامعة بفصل               (   )

كيف عممت بوجود دائرة العالقات العامة ؟  (9
 من خالل الييئة التدريسية (   )عن طريق زميل                                 (   )
من خالل االتصال الشخصي  (   )من خالل مطبوعات والفتات الدائرة               (   )

 ....................................................................ي /أمور أخرى، أذكر
 برأيك، وجود دائرة العالقات العامة في الجامعة يفيدك ؟ (10

 إلى حد ما (   )ال           (   )نعم           (   )
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 :ىل تعتقد أن وجود دائرة عالقات عامة في الجامعة يؤدي إلى  (11
 خدمة الطمبة (   )حل جزء من مشاكمك           (   )حل كل مشاكمك           (   )
ال يؤدي إلى شئ  (   )تقوية عالقتك بالجامعة    (   )

.................................................................... ي /أمور أخرى، أذكر

 (العالقة بين الدائرة والطمبة  )الوحدة الثالثة 
ىل تعاممت مع دائرة العالقات العامة لسبب ما ؟  (12

 ال (   )نعم           (   )
  "16"  انتقل إلى السؤال رقم  (ال  )إذا كانت اإلجابة 

 كيف كانت معاممة العاممين في دائرة العالقات العامة معك ؟ (13
 سيئة (   )مقبولة      (   )جيدة      (   )جيدة جدا      (   )ممتازة      (   )
العالقة بينك وبين دائرة العالقات العامة عالقة ؟  (14

 ال توجد عالقة (   )ضعيفة      (   )متوسطة      (   )قوية      (   )قوية جدا      (   )
 ىل استطاعت دائرة العالقات العامة أن تقوي عالقتك في الجامعة ؟ (15

 إلى حد ما (   )ال           (   )نعم           (   )

 (الخدمات و األنشطة  )الوحدة الرابعة 
 برأيك، ىل تقوم دائرة العالقات العامة في الجامعة بتقديم خدمات لمطمبة ؟ (16

  ال أعرف (   )أحيانا           (   )ال           (   )نعم           (   )
يمكن اختيار )فما ىي الخدمات التي تقدميا الدائرة لمطمبة ؟  (نعم أو أحيانا  )إذا كانت اإلجابة  (17

 (أكثر من إجابة 
 التعريف بفمسفة الجامعة ومبادئيا  (   )حل مشاكل الطمبة وتقديم النصح ليم           (   )
تقديم اإلعالم واالستعالم  (   )               استقبال إبداعات وأفكار الطالب (   )
مساعدة الطمبة الجدد في التسجيل  (   )تنظيم لقاءات بين الطمبة                       (   )
: الخدمات التي تقدميا دائرة العالقات العامة لمطمبة ىي  (18

 سيئة (   )مقبولة      (   )جيدة      (   )جيدة جدا      (   )ممتازة      (   )
ىل استفدت من الخدمات التي تقدميا دائرة العالقات العامة ؟   (19

 ال (   )نعم           (   )
  " 22" انتقل إلى السؤال رقم  (ال  )إذا كانت اإلجابة 
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ىل أنت راض عن الخدمات التي تقدميا الدائرة ؟  (20
 إلى حد ما (   )ال           (   )نعم           (   )

"   22" انتقل إلى السؤال رقم  (ال  )إذا كانت اإلجابة 
 (يمكن اختيار أكثر من إجابة )ما سبب رضاك عن الخدمات التي تقدميا دائرة العالقات العامة ؟ (21

 مفيدة لك (   )يمكن الحصول عمييا بسيولة      (   )تمبي احتياجاتك ومطالبك      (   )
تقوي عالقتك بالجامعة  (   )مجانية ومن غير ثمن        (   )

..................................................................... ي /أمور أخرى، أذكر
ىل توافق أن تكون دائرة العالقات العامة ىي المشرفة عمى األنشطة والفعاليات بالجامعة ؟  (22

 أرفض بشدة (   )أرفض          (   )أوافق      (   )أوافق بشدة      (   )
 

 (اتجاىات الطمبة نحو الدائرة  )الوحدة الخامسة 
 تجري الدائرة بحوث ودراسات لمتعرف عمى اتجاىاتك نحوىا ؟ (23

 ال أعرف (   )ال           (   )نعم           (   )
  "25"  انتقل إلى السؤال رقم  (ال  )إذا كانت اإلجابة 

كيف تقوم الدائرة بذلك ؟  (24
 من خالل المقابمة الشخصية (   )من خالل االستبيان           (   )
عقد اجتماعات دورية وغير دورية مع الطمبة  (   )من خالل صندوق شكاوي     (   )

 .................................................................ي /أمور أخرى، أذكر
 برأيك، لماذا ال تقوم دائرة العالقات العامة بإجراء بحوث واستطالعات ؟ (25

 عدم وجود إمكانات مادية كافية (   )الدائرة ال تيتم بالطمبة واتجاىاتيم           (   )
ال أعرف  (   )عدم وجود كفاءات تقوم بيذا العمل          (   )

.................................................................. ي /أمور أخرى، أذكر
 ىل تقوم دائرة العالقات العامة باتصال فعال بينك وبين اآلخرين كاإلدارة العميا ؟ (26

 إلى حد ما (   )ال           (   )نعم           (   )
ىل تواكب دائرة العالقات العامة مجريات األمور في الجامعة ؟  (27

 ال أعرف (   )أحيانا           (   )دائما           (   )
 ىل استطاعت دائرة العالقات العامة أن تحسن صورة الجامعة لديك ؟ (28

 إلى حد ما (   )ال           (   )نعم           (   )
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ىل استطاعت دائرة العالقات العامة أن تشرح لك فمسفة الجامعة ؟  (29
 إلى حد ما (   )ال           (   )نعم           (   )

 
 ما رأيك بدائرة العالقات العامة وسياستيا ؟ (30

 سيئة (   )مقبولة      (   )جيدة      (   )جيدة جدا      (   )ممتازة      (   )
 (يمكن اختيار أكثر من إجابة  )أوجو القصور والخمل في دائرة العالقات العامة تتمثل في ؟  (31

 تقوم بأنشطة قميمة وضعيفة (   )ال تقوم بأنشطة خاصة بالطمبة داخل الجامعة       (   )
ال تيتم كثيرا بالطمبة  (   )إمكاناتيا المادية والبشرية ضعيفة                  (   )
خدماتيا غير مفيدة وسيئة  (   )ال تعتمد أسموب عممي صحيح في العمل            (   )
ال أدري  (   )ال يوجد خمل أو قصور في الدائرة                   (   )

............................................................................ ي /أمور أخرى، أذكر
 

 (دور الدائرة في حل مشاكل الطمبة  )الوحدة السادسة 
ىل أرسمت مشاكل معينة لدائرة العالقات العامة كي تساعدك في حميا ؟  (32

 لم أكن أعمم بوجود الدائرة (   )ال           (   )نعم           (   )
   "35" انتقل إلى السؤال رقم  (ال  )إذا كانت اإلجابة 

 ىل ساعدتك دائرة العالقات العامة في حل بعض أو كل مشاكمك ؟ (33
 إلى حد ما (   )ال           (   )نعم           (   )
ىل تيتم دائرة العالقات العامة بمشكالت الطمبة ؟  (34

 أحيانا (   )ال           (   )نعم           (   )
إلى من تتوجو لحميا ؟ ... إذا واجيتك مشكمة معينة داخل الجامعة  (35

 دائرة العالقات العامة (   )عمادة شؤون الطمبة           (   )
الييئة التدريسية في القسم  (   )مجمس الطمبة                  (   )

 .............................................................ي /أمور أخرى، أذكر
يمكن اختيار أكثر من )حسب اعتقادك الدور الذي تقوم بو دائرة العالقات العامة يتمثل في ؟  (36

 (إجابة
 إيصال فمسفة الجامعة وسياستيا لمطمبة وتحقيق أىدافيا (   )
طالعيم عمى أوجو النشاط في الجامعة  (   ) استقبال الضيوف والوفود وا 
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ربط الجامعة بمؤسسات المجتمع والجامعات األخرى  (   )
اإلشراف عمى االحتفاالت والندوات وتوثيقيا  (   )
خدمة الطمبة والسعي لحل مشاكميم ونقل وجيات نظرىم لإلدارة العميا  (   )
إصدار المطبوعات والنشرات  (   )
تزويد وسائل اإلعالم باألخبار واإلعالنات المتعمقة بالجامعة  (   )
تنفيذ سياسة اإلدارة العميا دون اىتمام التجاىات الطمبة  (   )

ي /أمور أخرى، أذكر
............................................................................. 

 (مطبوعات الدائرة  )الوحدة السابعة 
 ىل تصدر دائرة العالقات العامة مطبوعات ؟ (37

 ال أعرف (   )ال           (   )نعم           (   )
انتقل إلى السؤال األخير  (ال أعرف )أو  (ال)إذا كانت اإلجابة 

ىل تتابع بعض أو كل ما يصدر عن دائرة العالقات العامة من مطبوعات ؟  (38
 أحيانا (   )ال           (   )نعم           (   )

انتقل إلى السؤال األخير  (ال  )إذا كانت اإلجابة 
ما ىي أكثر المطبوعات التي تيتم بمتابعتيا ؟  (39

 التقارير (   )النشرات           (   )المجالت           (   )المطويات           (   )
................................................................. ي /أمور أخرى، أذكر

 ىل تحرص عمى االحتفاظ بالمطبوعات التي تيتم بمتابعتيا ؟ (40
 أحيانا (   )ال           (   )نعم           (   )
يمكن اختيار )ما ىو رأيك بالمطبوعات التي تصدرىا دائرة العالقات العامة من حيث مضمونيا ؟  (41

 (أكثر من إجابة 
 مفيدة وتحتوي عمى معمومات قيمة (   )
مضمونيا غير مفيد  (   )
لغتيا سيمة لمقراءة والفيم  (   )
لغتيا صعبة ومعقدة  (   )
تمبي مطالبك واحتياجاتك  (   )
ال تمبي مطالبك واحتياجاتك  (   )
تركز في مضمونيا عمى الطمبة  (   )
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تركز في مضمونيا عمى األنشطة التي قامت بيا الدائرة  (   )
تقوي عالقتك بالجامعة  (   )

 .................................................................ي /أمور أخرى، أذكر
يمكن اختيار )ما ىو رأيك بالمطبوعات التي تصدرىا دائرة العالقات العامة من حيث إخراجيا ؟  (42

 (أكثر من إجابة 
سيئة  (   )مقبولة      (   )جيدة      (   )جيدة جدا      (   )ممتازة      (   )
 
ما ىي اقتراحاتك وتوصياتك لدائرة العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية ؟  (43

 ..................................................................................... - أ
 ..................................................................................... - ب
 ..................................................................................... - ت
 ..................................................................................... - ث
 ..................................................................................... - ج

 

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،، 
  

 




