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يســّر إدارة جامعــة النجــاح الوطنيــة أن تقــّدم للطلبــة 
يتضمــن معلومــات  الــذي  الدليــل،  األعــزاء هــذا 
وافيــة عــن كليــات الجامعــة وبرامجهــا العلميــة، 
ــوس،  ــة البكالوري ــح درج ــات من ــى تعليم ــة إل إضاف
ضــرورة  الدليــل  هــذا  بتعليمــات  اإللمــام  ويعــّد 
للطالــب لكــي يســير فــي دراســته وفــق خطــوات 
الدراســية  بالخطــط  الطالــب  وتزويــد  مســتنيرة، 
المقــررة يســاعده علــى اختيــار البرامــج الدراســية 
التــي تقدمهــا كليــات الجامعــة المتنوعــة ويبيــن لــه 
طريقــة اختيــار التخصــص العلمــي الــذي يرغــب فيــه، 
ــا  ــي تمنحه ــة الت ــهادة الجامعي ــل الش ــه لني و يؤهل

ــاره. ــذي اخت ــص ال ــي التخص ــة ف الجامع

سائلين اهلل العلي القدير العون والتوفيق.

المقّدمة
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تاريخ النجاح

النجــاح مســيرتها العلميــة عــام 1918 مدرســة ابتدائيــة، تحمــل اســم بدأت 
ــاح  ــة النج ــى كلي ــام 1941 إل ــورت ع ــم تط ــية، ث ــاح النابلس ــة النج مدرس
ــة،  ــة واألكاديمي ــوم فــي بعــض التخصصــات التجاري ــح درجــة الدبل ــدأت بمن ــة، وب الوطني
وفــي عــام 1965 بــدأت بمنــح الدرجــة الجامعيــة المتوســطة فــي تخصصــات أكاديميــة 
ــًا، وفــي عــام 1977 تــم تحويــل الكليــة  تهــدف إلــى إعــداد المعلميــن وتأهيلهــم تربوي
ــي،  ــم العال ــات للتعلي ــى مؤسس ــطيني إل ــع الفلس ــة المجتم ــة لحاج ــة تلبي ــى جامع إل

ــة. ــاح الوطني ــة النج ــم جامع ــل اس ــة تحم ــذه الجامع ــت ه وأصبح

رؤية الجامعة
ــرام عالمــي علــى صعيــد تسعى  ــة لتكــون محــل احت جامعــة النجــاح الوطني

جــودة التعليــم العالــي، ومركــزًا رياديــًا عالميــًا فــي البحــث العلمــي، 
وقاعــدة فاعلــة لخدمــة المجتمــع وقيادتــه.

رسالة الجامعة

ــوادر جامعة  ــداد الك ــى إع ــدف إل ــة، ته ــة عام ــي جامع ــة ه ــاح الوطني النج
البشــرية المهنيــة المؤهلــة للقيــادة وتطويرهــا فــي مياديــن الحيــاة 
ــة  ــارات الفردي ــزة، والمه ــة المتمي ــة العلمي ــة المعرف ــة الجامع ــاب طلب ــا، وإكس جميعه
التــي تعــزز قدرتهــم علــى المنافســة فــي أســواق العمــل المحليــة والعربيــة والدوليــة، 
ــهام  ــى اإلس ــا إل ــة أيض ــدف الجامع ــًا. وته ــًا وفاع ــرًا خاق ــة عنص ــج الجامع ــون خري ليك
الفاعــل فــي تقــدم البحــث العلمــي علــى المســتوى العالمــي، وتلبيــة حاجــات المجتمع 
فــي مجــاالت التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة واإلنســانية والتقنيــة، واإلســهام فــي 
إغنــاء المعرفــة البشــرية، والحفــاظ علــى اإلرث الحضــاري والديني للشــعب الفلســطيني.
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غايات الخطة اإلستراتيجية

النهوض بالتعليم العالي وتطويره وتعزيزه في المجاالت جميعها.	 
ــات 	  ــق إضاف ــانية لتحقي ــة واإلنس ــول العلمي ــي الحق ــي ف ــث العلم ــوض بالبح  النه

ــرية. ــة البش ــاًء للمعرف ــة إغن علمي
ــادي لخدمــة المجتمــع، واإلســهام فــي حــل 	  ــل دور الجامعــة التنمــوي والري  تفعي

ــكاته. مش
 تطويــر كفــاءة األداء اإلداري فــي الجامعــة وتعزيــزه لتحســين الخدمــات اإلداريــة، 	 

بمــا يســاعد الجامعــة علــى تحقيــق رســالتها.
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مـجلس العمداء
يقــوم هــذا المجلــس بتحديــد سياســة الجامعــة األكاديميــة، ومراجعتهــا، واتخــاذ القــرارات 
ــي مــن أهمهــا إقــرار الخطــط والبرامــج  ــات المناســبة بموجــب أنظمــة الجامعــة، الت والتوصي

ــامها.  ــة وأقس ــة األكاديمي ــات الجامع ــات كلي ــد احتياج ــية، وتحدي الدراس
ويتألف مجلس العمداء من:

رئيس الجامعة، رئيسًا للمجلس.. 1
نواب الرئيس والمساعدين.. 	
العمداء.. 	

02

يشــكل فــي كل كليــة مجلــس، يســمى “مجلــس الكليــة،” يقــوم بدراســة شــؤون الكليــة 
ــة  ــي الجامع ــرى ف ــات األخ ــامها والكلي ــن أقس ــات بي ــيق العاق ــة، وتنس ــة واإلداري األكاديمي
ــال  ــن خ ــات م ــدم التوصي ــه، ويق ــن صاحيات ــرارات ضم ــذ الق ــة، ويتخ ــة اإلداري ــدات الجامع ووح

ــن: ــة م ــس الكلي ــف مجل ــة. ويتأل ــي الجامع ــة ف ــات المختص ــى الجه ــد إل العمي
عميد الكلية، رئيسًا للمجلس.. 1
رئيس كل قسم أكاديمي من أقسام الكلية.. 	
ممثليــن برتبــة أســتاذ مســاعد علــى األقــل مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي الكليــة . 	

ينتخبهــم أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي تلــك الكليــة ســنويًا.

مـجالس الكليات

مـجالس األقسام
يشــكل فــي كل قســم أكاديمــي فــي الجامعــة مجلــس، يســمى “مجلــس القســم،” ويتألــف من 
ــة، والشــؤون  ــه. ويقــوم بدراســة شــؤون القســم األكاديمي ــة التدريســية في ــع أعضــاء الهيئ جمي
ــى  ــا إل ــم، لرفعه ــس القس ــأنها لرئي ــات بش ــم التوصي ــس، وتقدي ــة التدري ــاء هيئ ــة بأعض المتعلق
مجلــس الكليــة، ويعــّد رئيــس القســم المســؤول لــدى إدارة الجامعــة عــن إدارة شــؤون القســم 
جميعهــا وتطبيــق أنظمــة الجامعــة المتعلقــة بإدارتــه. ومــن أهــم مســؤولياته: تنســيق المناهــج 
والخطــط التدريســية لمســاقات القســم، وتقديــم االقتراحــات إلــى مجلــس الكليــة حــول الخطــط 

الدراســية، ومراجعــة نتائــج الطلبــة فــي كل فصــل وتقويمهــا.

مـجلس الجامعة
ــات  ــب األكاديمــي، وعمــداء الكلي ــه ومســاعديه، ومســاعدي النائ ــس الجامعــة ونواب يضــم رئي
ورؤســاء األقســام، ومجالــس الكليــات، ومــدراء المراكــز العلميــة والدوائــر اإلداريــة، ومــن مهامه: 

مناقشــة آخــر مســتجدات الجامعــة واســتراتيجيتها، ومــا يســتجد مــن أعمــال.

03

04
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ويتمثل دورها فيما يلي:
اإلشــراف علــى ســير العمــل فــي مختلــف أفســام العمــادة ووضــع الخطــط الدوريــة 	 

واإلشــراف علــى تنفيذهــا.
تنســيق ومتابعــة معامــات الطلبــة بيــن العمــادة وأقســامها ودوائــر الجامعــة 	 

المختلفــة.
اإلشراف على انتخابات مجلس اتحاد الطلبة والجمعيات الطابية العلمية.	 
اإلشراف على األنشطة الطابية المختلفة.	 
تقديــم المســاعدات الماليــة للطلبــة مــن خــال صنــدوق الطالــب المحتــاج وصنــدوق 	 

اإلقــراض ومنــح المتفوقيــن وذوي الشــهداء.
ــا الطلبــة المعتقليــن واألســرى المحرريــن مــن خــال متابعــات إداريــه 	  متابعــة قضاي

ــة. وأكاديمي
رعايــة الطلبــة الموهوبيــن فــي المجــاالت كافــة، إلطــاق إبداعاتهــم وتطويــر 	 

هواياتهــم.
تقديم خدمات الرعاية الصحية للطلبة، من خال عيادات الجامعة المتعددة.	 
اإلشراف على مصليات الطلبة بالجامعة.	 
تقديــم خدمــات االستشــارة الفرديــة لمواجهــة المشــكات الذاتيــة، والخدمــات 	 

التدعيميــة والتثقيفيــة والوقائيــة لتجنــب الوقــوع فــي المشــكات.

أقسام عمادة شؤون الطلبة:
قسم النشاط الرياضي.. 1
وحدة اإلرشاد النفسي واالجتماعي.. 	
وحدة الخدمات الطابية.. 	
وحدة النشاط الثقافي والفني.  . 4
وحدة الرعاية الطبية والخدمات والصحية.. 5
وحدة اإلرشاد والتوجيه المهني األكاديمي.. 6
قسم شؤون الطلبة - كلية هشام حجاوي التكنولوجية وكلية مجتمع النجاح.. 7
قسم شؤون الطلبة - كلية الزراعة والطب البيطري.. 8
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أوال: قسم النشاط الرياضي 
يشــكل قســم النشــاط الرياضــي القســم األكبــر فــي عمــادة شــؤون الطلبــة حيــث يهتــم 
بكافــة األنشــطة الرياضيــة ويعمــل القســم علــى إتاحــة الفرصــة لجميــع الطلبة لممارســة 

األنشــطة الرياضيــة المختلفــة. 
مهام قسم النشاط الرياضي:

تنظيم التدريبات إلعداد الفرق في كافة األلعاب الرياضية لطلبة جامعة النجاح الوطنية.	 
تنظيــم اللقــاءات والمباريــات بيــن فــرق الجامعــة والفــرق الرياضيــة خــارج الجامعــة ومع 	 

الجامعــات الفلســطينية محليــا وعربيــا وتقديــم الحوافــز الماديــة والمعنويــة للطلبة.
واإلنــاث 	  للذكــور  والفرديــة  الجماعيــة  الرياضيــة  واألنشــطة  الفعاليــات  إقامــة 

وتوســيع القاعــدة الرياضيــة الطابيــة فــي كافــة األلعــاب الرياضيــة المختلفــة )كــرة 
الســلة، كــرة القــدم، كــرة الطائــرة، كــرة اليــد، تنــس الطاولــة، تنــس األرضي، شــطرنج، 
بليــاردو، تايكوانــدوا، كاراتيــة، ألعــاب القــوى، الســباحة، مصارعــة الذراعيــن(، ووضــع 

البرامــج لتنميــة مواهــب الطلبــة الرياضيــة.
األشــراف علــى المرافــق والصــاالت الرياضيــة )المغلقــة والمكشــوفة( وتنظيــم 	 

عمليــة اســتخدامها واالســتفادة مــن األدوات واألجهــزة فيهــا.
تنظيم مباريات دورية متنوعة بين األقسام والكليات داخل الجامعة للعاملين والطلبة.	 
المشــاركة فــي أنشــطة وفعاليــات االتحــاد الرياضــي للجامعــات الفلســطينية مــع العلــم 	 

بــان رئيــس قســم النشــاط الرياضــي هــو رئيــس االتحــاد مــن عــام 018	 وحتــى يومنــا هــذا. 
متابعة أنشطة وفعاليات عشيرة جوالة ومنجدات جامعة النجاح الوطنية. 	 

   عشيرة جوالة ومنجدات جامعة النجاح الوطنية
تأسســت الحركــة الكشــفية فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة فــي عــام 1	19 تحــت اســم 
فرقــة كشــافة مدرســة النجــاح،  واســتمرت الحركــة حتــى توقفــت الكشــافة فــي الضفة 
الغربيــةً  قســريًا بســبب االحتــال اإلســرائيلي، وفــي عــام   004	، أعيــد النشــاط الكشــفي 
فــي الجامعــة تحــت اســم عشــيرة جوالــة ومنجــدات جامعــة النجــاح الوطنيــة، تحــت إدارة 

عمــادة شــؤون الطلبــة.  
وتعــد عشــيرة الجوالــة حركــة تربويــة تطوعيــة غيــر سياســية ومتاحــًة للجميــع دون تمييــز، 
ــة لمنتســبيها  ــة والجســدية واالجتماعي ــة والعقلي ــب الروحي ــى صقــل الجوان وتهــدف إل

ليكونــوا مواطنيــن صالحيــن فــي بيئتهــم المحليــة واإلقليميــة والعالميــة.
 كمــا  تقــوم الجوالــة علــى مبــادئ القيــام بالواجــب نحــو اهلل، واآلخريــن، والــذات. 

وتحمــل شــعار خدمــة وتنميــة المجتمــع  والحفــاظ علــى البيئــة ومقدراتهــا.

األنشطة المتنوعة لعمادة شؤون الطلبة
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ثانيا: وحدة النشاط الثقافي والفني 
ــي  ــة الهادفــة لرفــع درجــة الوعــي الوطن ــة والفني تشــجع العمــادة النشــاطات الثقافي

ــة: ــق النشــاطات اآلتي ــك عــن طري والثقافــي والترويحــي وذل
ــات الجامعــة، والمشــاركة 	  ــن أفســام وكلي ــة بي ــة والفني إجــراء المســابقات الثقافي

ــي. ــم العال ــى مســتوى مؤسســات التعلي ــة عل فــي المســابقات المركزي
إحياء الحفات الوطنية والشعبية وإقامة المعارض الفنية والثقافية والمهرجانات. 	 
نشر إنتاج وإبداع الطلبة الفكري والفني واألدبي.	 
اإلشراف على فرقة مسرح الجامعة من تدريبات وعروض مسرحية محلية وخارجية.	 
اإلشــراف علــى فــرق الفنــون الشــعبية )الكــورال( والفلكلــور والدبكــة، مــن خــال 	 

ــة. ــة والخارجي التدريــب والمشــاركة فــي العــروض المحلي
المشاركة في مسابقات فن المناظرة بين الجامعات الفلسطينية والعربية.	 
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ثالثا: وحدة اإلرشاد النفسي واالجتماعي
تســعى عمــادة شــؤون الطلبــة إلــى رفع مســتوى الصحــة النفســية واإلجتماعيــة للطلبة 
ــي  ــة والوع ــا بالمعرف ــا وإمداده ــخصياتهم وصقله ــاء ش ــي بن ــهام ف ــن، واإلس والعاملي
والثقافــة واالتــزان والرضــا النفســي واالجتماعــي، ولتحقيــق هــذه الغايــة تقــوم وحــدة 
اإلرشــاد بتنفيــذ مجموعــة مــن المهــام والمســؤوليات علــى مســتويات متعــددة ومنهــا:

المستوى الوقائي،  من خالل :
ــق 	  ــم وتحقي ــة اندماجه ــهيل عملي ــنويا لتس ــدد س ــة الج ــع الطلب ــادية م ــاءات إرش لق

ــي  ــف االجتماع ــة التكي عملي
ــوء 	  ــلط الض ــة تس ــات مختلف ــي موضوع ــاش ف ــات نق ــل وحلق ــاءات وورش عم لق

علــى احتياجــات الشــباب ومشــكاتهم الســلوكية والمعرفيــة.
المستوى العالجي:

ــي  ــار مهن ــي إط ــي ف ــردي والجمع ــاد الف ــات اإلرش ــم خدم ــال تقدي ــن خ ــون م ويك
لمســاعدة الطلبــة الذيــن يواجهــون صعوبــات فــي التغلب علــى مشــكاتهم االقتصادية 
ــي،  ــم األكاديم ــى إنجازه ــلبا عل ــر س ــد تؤث ــي ق ــة والت ــية والعائلي ــة والنفس واالجتماعي
ــة  ــة أو إداري ــرى أكاديمي ــات أخ ــع جه ــيق م ــات التنس ــذه المهم ــذ ه ــب تنفي ــد يتطل وق
ــن  ــة وم ــل الخدم ــدف تكام ــة به ــة محلي ــات مهني ــات ومؤسس ــة أو جه ــل الجامع داخ
خــال نظــام التحويــل وبخاصــة مــع العيــادات النفســية فــي وزارة الصحــة الفلســطينية 
ــة إضافــة  ــة فــي القطــاع الخــاص لتشــغيل الطلب والتنســيق مــع بعــض الجهــات المحلي
إلــى رعايــة برنامــج تشــغيل الطلبــة فــي مرافــق الجامعــة حســب اإلمكانــات المتاحــة .

المستوى النمائي:
تهتــم وحــدة اإلرشــاد النفســي واالجتماعــي بتنظيــم الــدورات واللقــاءات التــي تســهم 
فــي صقــل مهــارات الطلبــة وقدراتهــم وإطــاق إبداعاتهــم ومبادراتهــم، بمــا يخــدم الفرد 
والمجتمــع، فضــا عــن اهتمامهــا برعايــة األنشــطة التــي تســاعد فــي خلــق روح الجماعــة 
والتعــاون والمواطنــة الفاعلــة مثــل اللقــاءات الترفيهيــة والتفريغيــة التــي تســاعد فــي 

اتخــاذ القــرار، وتنميــة مهاراتهــم المختلفــة.

رابعا: وحدة اإلرشاد والتوجيه المهني واألكاديمي:
تعــد هــذه الوحــدة مــن أحــدث الوحــدات فــي عمــادة شــؤون الطلبــة والتــي تــم 
اســتحداثها تلبيــة لمواكبــة مســتجدات احتياجــات الطلبــة، وانســجامًا مــع منهجيــة عمادة 

ــة. ــث أدواتهــا لخدمــة الطلب ــة فــي تحدي شــؤون الطلب
 ومن مهماتها: 
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ــروت، 	  ــهادة البج ــطينية، وش ــهادة الفلس ــة الش ــة حمل ــة العام ــة الثانوي ــاد طلب  إرش
ــة . ــة والعربي ــهادات الدولي والش

عضوية في لجنة منسقي اإلرشاد العليا لمؤسسات التعليم العالي.	 
متابعــة طلبــات االلتحــاق والقبــول لطلبــة الداخــل الفلســطيني، ومتابعــة قضاياهــم 	 

الداخليــة )األكاديميــة واإلداريــة( وتهيئتهــم لمــا بعــد التخــرج.
متابعة مساقات التدريب العملي لطلبة االستكمال في الداخل الفلسطيني. 	 
ــة 	  ــج األكاديمي ــم بالبرام ــة لتعريفه ــل والطلب ــادية لأله ــة إرش ــاءات تثقيفي ــد لق عق

ــة. ــاح الوطني ــة النج ــا جامع ــي تطرحه الت
اإلشــراف علــى ملــف الطلبــة األســرى فــي ســجون االحتــال اإلســرائيلي، ومتابعــة 	 

قضاياهــم األكاديميــة واإلداريــة واإلنســانية فــي الجامعــة.

 )One Stop Shop( خامسا: وحدة الخدمات الطالبية
تــم إنشــاء وحــدة الخدمــات الطابيــة فــي العــام 014	 بهدف تســهيل تقديم أيــة خدمة 
يحتاجهــا الطلبــة إداريــا وأكاديميــا وماليــا حيــث تتنــوع فيهــا المســؤوليات والمهــام علــى 

ــو التالي: النح
تســهيل إجــراء الرحــات العلميــة بالتنســيق مــع الدوائــر اإلداريــة فــي الجامعــة 	 

وجهــات المواصــات فــي المجتمــع المحلــي.
إصدار براءة الذمة للطلبة الخريجين أو المسجلين من الجامعة.	 
متابعة منح أسر الشهداء بالتنسيق مع الدائرة المالية.	 
متابعــة تســليم قــرارات لجــان الضبــط ولجــان االســتئناف بحــق الطلبــة بالتنســيق مــع 	 

مكتــب الرئيــس.
متابعات اإلجراءات اإلدارية واألكاديمية للطلبة المفرج عنهم بعد االعتقال.	 
اإلشراف على إدارة زاوية الكتب المستعملة، وتوزيعها مجانا للطلبة.	 
االستجابة ألي مطلب يتقدم به الطلبة من خال التنسيق مع الجهة ذات العاقة.	 

سادسا: وحدة الرعاية الطبية والخدمات والصحية 
تأسســت العيــادة الطبيــة مــع بدايــة الفصــل الثانــي للعــام الجامعــي 1981/1980، حيــث 
ــراف  ــة بإش ــة المختلف ــادات الجامع ــي عي ــة ف ــة والطارئ ــة األولي ــات الصحي ــدم الخدم تق
طاقــم أطبــاء وممرضــات، ويتــم تحويــل الحــاالت الصعبــة إلى مستشــفى النجــاح التعليمي، 

باإلضافــة إلــى تقديــم خدمــة التأميــن الصحــي لجميــع الطلبــة فــي المستشــفى.



162 0 2 2 /2 0 2 1 لــب  لطا ا ليــل  د

سابعا: قسم شؤون الطلبة - كلية هشام حجاوي التكنولوجية وكلية مجتمع النجاح
ــداد  ــاح امت ــع النج ــاوي ومجتم ــام حج ــي هش ــي كليت ــة ف ــؤون الطلب ــم ش ــر قس يعتب
ــى كافــة  ــه اإلشــراف عل ــم مــن خال ــث يت ــة فــي الجامعــة، حي لعمــادة شــؤون الطلب
ــي حجــاوي والمجتمــع، باإلضافــة  نشــاطات ومهــام واختصاصــات العمــادة فــي كليت
ــة  ــح مجموع ــة، ومن ــراض الطلب ــاوي إلق ــم حج ــدوق ري ــيق لصن ــراف والتنس ــى اإلش إل

االتصــاالت الفلســطينية الخاصــة بالتخصصــات التقنيــة والمهنيــة. 

ثامنا: قسم شؤون الطلبة – كلية الزراعة والطب البيطري
يعتبــر قســم شــؤون الطلبــة فــي كليــة الزراعــة والطــب البيطــري امتــداد لعمادة شــؤون 
الطلبــة فــي الجامعــة، حيــث يتــم مــن خالــه اإلشــراف علــى كافــة نشــاطات ومهــام 
واختصاصــات العمــادة فــي كليــة الزراعــة والطــب البيطــري، باإلضافــة لفتــح مجــاالت 
للطلبــة وربطهــم مــع محيطهــم الخارجــي وخاصــة أن موقــع الكليــة يتواجــد فــي حــرم 
خضــوري فــي محافظــة طولكــرم. أضــف إلــى ذلــك طبيعــة التخصصــات المتوفــرة فــي 
الكليــة التــي تتــواءم مــع مــا تتميــز بــه محافظــة طولكــرم مــن ثــروة حيوانيــة وزراعيــة، 

ولمــا تقدمــه الكليــة وطلبتهــا مــن خدمــات للمجتمــع المحلــي. 

خدمات عامة:
ــة  ــات المتنوع ــن الخدم ــة م ــة بمجموع ــؤون الطلب ــادة ش ــوم عم ــالتها تق ــق رس لتحقي

ــا: ومنه
إصــدار شــهادات حســن الســيرة والســلوك، وشــهادات إثبــات عضويــة للطلبــة الذيــن 	 

ــي  ــاء ف ــة أو أعض ــات علمي ــي جمعي ــاء ف ــة أو أعض ــرق الجامع ــن ف ــون ضم يكون
مجلــس اتحــاد الطلبــة أو ممثليــن لكتــل طابيــة خــال فتــرة التحاقهــم فــي الجامعة 

والتــي يحتاجــون لهــا لملفــات الســيرة الذاتيــة الخاصــة بهــم.
ــا 	  ــرين مالي ــة المعس ــض الطلب ــة لبع ــة والتقريري ــة الوصفي ــر االجتماعي ــداد التقاري إع

ــة. ــة تعليمي ــة مالي ــن منح ــث ع ــي البح ــاندتهم ف لمس
اإلشراف على إدارة الجمعيات العلمية والمجموعات الطابية في الجامعة.	 
المشاركة سنويا في عضوية لجنة التخريج، واإلشراف على فعاليات حفات التخريج.	 
توفير مقرات تصوير وطباعة للكتل الطابية واإلشراف على أدائها.	 
إدارة قاعة األنشطة الامنهجية وفعالياتها المختلفة.	 
اإلشراف على الملتقى األدبي وفعالياته المتعددة.	 
اإلشراف على فعاليات ملتقى القرآن الكريم بالتعاون مع كلية الشريعة.	 
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ــة. ــب اإللكتروني ــآالف الكت ــب االشــتراك ب ــة النــص ،إلــى جان األبحــاث والمقــاالت كامل
وتســتخدم المكتبــة نظــام ديــوي العشــري المعــدل فــي نظــام التصنيــف، ونظــام 
الفهرســة المقــروءة آليــا MARK21  العالميــة، ويعمــل فــي أقســام المكتبــات المتنوعــة 
مــن إعــارة، ومراجــع، ودوريــات، وإرشــاد، ومصــادر إلكترونيــة، مجموعــة مــن الموظفيــن 
ــب  ــت المناس ــي الوق ــة ف ــة الصحيح ــال المعلوم ــم إليص ــم تدريبه ــن ت ــن الذي المؤهلي

ــة. ــات الحديث ــتخدام التقني وباس

ويوجد في المكتبة:
قاعتــان للمؤتمــرات فــي المكتبــة الرئيســية ومكتبــة الحــرم الجديــد وهــي مجهــزة 
بأحــدث التقنيــات لعقــد المؤتمــرات عــن بعــد والتواصــل مــع المؤسســات العلميــة 

اآلخــرى.

تجهيزات مكتبات جامعة النجاح

ما يزيد عن 65	 ألف عنوانًا	 

أكثر من 	0	 ألف كتاب اإلكتروني	 

أكثر من 78 ألف مجلة علمية متاحة لالستخدام 	 
مركز إيداعي لمطبوعات ومنشورات البنك الدولي	 
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بالتعــرف علــى الخدمــات  الكاملــة توفيــرًا للوقــت والجهــد، وهنــا ننصــح الطالــب 
ــول  ــادة القب ــع عم ــل م ــي التواص ــتخدامها ف ــه، واس ــى زاجل ــرة عل ــة المتوف اإللكتروني

والتســجيل.
وبذلــك تظهــر أهميــة عمــادة القبــول والتســجيل لــدوام ارتبــاط الطالــب بهــا طيلــة ســني 
دراســته، وبعــد التخــرج مــن خــال االحتفــاظ بســجله حيــث توفــر لــه خدمة مــا بعــد التخرج.

وتســعى عمــادة القبــول ضمــن سياســة التطويــر  المؤسســي إلــى تطويــر أعمالهــا فــي 
مجموعــة مــن المحــاور، والتــي مــن شــأنها أن تقلــل الجهــد والوقــت  والتكلفــة علــى 

الطالــب والجامعــة بشــكل عــام. 

أهداف العمادة وأعمالها:
ــذا  ــررة. وله ــا والمق ــول به ــة المعم ــة األكاديمي ــق األنظم ــى تطبي ــادة إل ــدف العم ته
ــذ  ــي من ــب األكاديم ــع الطال ــن وض ــي تبي ــوف الت ــجات والكش ــتخدم الس ــرض تس الغ
التحاقــه بالجامعــة حتــى تخرجــه منهــا. وتضع بالتعــاون مع اللجــان المتخصصــة التعليمات 

واإلجــراءات الخاصــة بالتســجيل للفصــول المختلفــة، كمــا تعلــن برنامــج الدراســة.
ــوم  ــا تق ــة، فإنه ــات الطلب ــع عام ــي مجم ــجيل ه ــول والتس ــادة القب ــت عم ــا كان ولم
بإبــاغ الطالــب المقصــر عــن طريــق برنامــج الزاجــل بأنــه تحــت اإلنــذار األكاديمــي، كمــا 
ــرف،  ــة الش ــى لوح ــماؤهم عل ــتعلن أس ــن س ــة الذي ــماء الطلب ــداء بأس ــغ العم ــا تبل أنه

ــة ــان الداخلي ــي اللج ــارك ف ــي تش ــك فه وكذل
ــول  ــادة القب ــان عم ــورة ف ــئة ومتط ــة ناش ــة جامع ــاح الوطني ــة النج ــت جامع ــا كان ولم
والتســجيل تســعى إلــى تطويــر إجــراءات العمــل فيهــا وحوســبة، تلــك اإلجــراءات، 
ــات التســجيل  ــارة الجامعــات األخــرى واالشــتراك بجمعي ــرات، مــن خــال زي ــادة الخب وزي
ــة  ــات العربي ــي الجامع ــجيل ف ــول والتس ــؤولي القب ــرات لمس ــور مؤتم ــة، وحض العالمي

ــجيل. ــول والتس ــاالت القب ــي مج ــرات ف ــادل الخب لتب

إجراءات القبول
ــاب  ــح ب ــن فت ــجيل ع ــول والتس ــادة القب ــن عم ــة تعل ــة العام ــان الثانوي ــاء امتح ــد انته بع
تقديــم طلبــات االلتحــاق بالجامعــة لطلبــة الثانويــة العامــة الناجحيــن مــن جميــع أنحــاء 
فلســطين، ســواء  أكان ذلــك بالحضــور إلــى الحــرم الجامعــي، أم مــن خــال موقــع 

ــك. ــة بذل ــادات الخاص ــاع اإلرش ــل( باتب ــت )زاج ــى اإلنترن ــة عل الجامع
إن أســاس قبــول الطالــب بجامعــة النجــاح الوطنيــة هــو معدلــه فــي امتحــان الثانويــة 
العامــة الــذي يجــب أال يقــل عــن 90٪ لبرنامــج دكتــور فــي الطــب، و 80٪ لبرامــج 
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الصيدلــة، 80٪ لبرامــج الهندســة،  75٪ لبرنامــج القانــون، 70٪ لبرنامــج الطــب البيطــري 
ــق  ــمع والنط ــم الس ــج عل ــة وبرنام ــة المخبري ــوم الطبي ــج العل ــات وبرنام ــج البصري وبرنام
وبرنامــج العــاج الطبيعــي وبرنامــج تكنولوجيــا الترويــة القلبيــة و برامــج القبالــه وبرنامــج 
ــي  ــي، 65٪ لباق ــاش التقن ــر واالنع ــج التخدي ــي وبرنام ــر الطب ــج التصوي ــض وبرنام التمري
ــة  ــج كلي ــن وبرام ــداد المعلمي ــة وإع ــة التربي ــة - كلي ــة الرياضي ــج التربي ــا برام ــج، أم البرام
ــة ٪65  ــة العام ــدل الثانوي ــا مع ــرطين، هم ــا بش ــول فيهم ــم القب ــة فيت ــون الجميل الفن
فأعلــى، واجتيــاز امتحــان قــدرات لــكل منهمــا، وأال يكــون قــد مــر علــى حصولــه علــى 
شــهادة الدراســة الثانويــة العامــة أكثــر مــن خمــس ســنوات لجميــع الكليــات، باســتثناء 
كليــة الفنــون الجميلــة. وبعــد تحديــد المعــدالت المقبولــة فــي كل برنامــج يتــم اإلعــان 

ــول. ــد اســتكمال إجــراءات القب ــة عــن مواعي فــي الصحــف المحلي
ويشــترط تقديــم كشــف عالمــات أصلــي أو صــورة مصدقــة، وكذلــك شــهادة ميــالد أصليــة أو 
صــورة مصدقــة، وصــورة عــن الهويــة الشــخصية، ودفــع رســم االلتحــاق المقــرر، وبعــد تقديــم 
هــذه الوثائــق ودفــع القســط يكــون الطالــب قــد أصبــح ملتحقــًا بالجامعــة، ويحصــل علــى رقــم 

تســجيل وبطاقــة الهويــة الجامعيــة.

إجراءات التسجيل
يتــم تســجيل المســاقات التــي سيدرســها الطالــب فــي الفصــل بوســاطة الحاســوب بعــد أن 

يكــون قــد اتفــق مــع المرشــد علــى تلــك المســاقات.
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امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية
علــى الطلبــة الذيــن يحصلــون علــى عامــة 49 فمــا دون فــي اختبــار تحديــد . 1

	 ســاعات  100		100 بواقــع  المســتوى دراســة مســاق لغــة إنجليزيــة رقــم 
أســبوعيًا. تدريســية 

يعفــى الطالــب مــن مســاق اللغــة اإلنجليزيــة االســتدراكي )100		100( إذا حصــل . 	
ــد  ــذي يعق ــة ال ــة اإلنجليزي ــتوى اللغ ــان مس ــي امتح ــى ف ــة 50% فأعل ــى عام عل
فــي بدايــة العــام الدراســي، وإذا نجــح في امتحــان المســتوى بعامــة 80% فأعلى 
ــه  ــب ل ــة )1(، وتحس ــة إنجليزي ــاق )	1100010( لغ ــة المس ــن دراس ــى م ــه يعف فإن

العامــة التــي حصــل عليهــا بعــد تســديده للرســوم إذا رغــب فــي ذلــك.

امتحان مستوى علم الحاسوب
** يعــّد الطالــب ناجحــًا فــي مســاق علــم ومهــارات الحاســوب )6	110001( إذا نجــح فــي امتحان 
مســتوى الحاســوب، وحصــل علــى عامــة 60% فأعلــى أو حصــل علــى الرخصــة الدولية 

لقيــادة الحاســوب )ICDL( وعليه تســديد الرســوم.
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متطلبات البرامج
يدرســها الطلبــة وفــق شــروط الخطــط الدراســية فــي البرامــج، ويخصــص لهــا الســاعات 

المعتمــدة اآلتيــة:
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الساعات المعتمدة

اختياري تخصصإجباري تخصصإجباري جامعةالبرنامج
إجباري 

من كليات اخرى
المجموعاختياري فرعياجباري فرعي

199018000127العلوم الحياتية

198918000126األحياء البيوتكنولوجي

198421000124الرياضيات

196990216124رئيسي الرياضيات/فرعي تربية

196990216124رئيسي الرياضيات/ فرعي اإلحصاء

1956180280121رئيسي الرياضيات / فرعي التأمين

198421000124اإلحصاء

12000128+)3 تربية(1994الفيزياء

197360216125رئيسي الفيزياء/ فرعي تربية

197930243128الفيزياء / فرعي الكترونيات

16000126+)3 تربية(1988الكيمياء

197290216127الكيمياء/فرعي تربية

18000125+)3 تربية(1985الكيمياء التطبيقية
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الساعات المعتمدة

إجباري تخصصإجباري جامعةالبرنامج
اختياري 
تخصص

إجباري من 
كليات اخرى

اجباري 
فرعي

اختياري 
فرعي

المجموعحرة

1995120004130فقه وتشريع

19951204130أصول الدين

1976120213131رئيسي أصول الدين  / فرعي اللغة العربية

1994120004129مصارف إسالمية
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المجموعاختياري فرعياجباري فرعيحرةاختياري تخصصإجباري تخصصإجباري جامعةالبرنامج

199012400125اللغة العربية وآدابها

19999400131اللغة اإلنجليزية وآدابها

 رئيسي اللغة اإلنجليزية وآدابها
فرعي اللغة الفرنسية

197534246131

 رئيسي اللغة اإلنجليزية وآدابها
فرعي دراسات أمريكية

197594216134

19949400126اللغة الفرنسية

 رئيسي اللغة الفرنسية
فرعي اللغة اإلنجليزية

197660246131

198418600127السياحة واآلثار

198418600127التاريخ

 رئيسي اللغة العربية وآدابها
فرعي اللغة العبرية

196694246128

رئيسي اللغة اإلنجليزية وآدابها 
فرعي اللغة العبرية

197534246131

196994216128رئيسي اللغة العربية وآدابها فرعي تربية

197264216128رئيسي التاريخ  / فرعي تربية

رئيسي اللغة اإلنجليزية وآدابها 
فرعي تربية

197564216131

رئيسي اللغة اإلنجليزية وآدابها / 
فرعي ترجمة

197534246131

رئيسي اللغة العربية / فرعي اعداد معلمين 
لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

197564270131

 رئيسي اللغة الفرنسية
فرعي اللغة العبرية

197660246131

رئيسي اللغة الفرنسية / فرعي 
اعداد معلمين لتعليم اللغة العربية 

للناطقين بغيرها
197660270128

رئيســي اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا / فرعــي إعــداد 
معلمــي اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا

197564270131

رئيسي اللغة الفرنسية 
فرعي العالقات العامة

197660246131

- يمكن للطالب االلتحاق بقسم اللغة الفرنسية دون شروط ودون معرفة مسبقة باللغة الفرنسية.
- أما إذا كان لدى الطالب معرفة مسبقة باللغة الفرنسية فيكون التحاقه بالقسم على النحو اآلتي:

- اذا كان الطالب حامًا لشهادة الدلف 	A فأعلى.
- أو إذا تقدم إلى امتحان القبول الذي يعقده القسم وحصل على 80 % فأعلى فسيتم إعفاؤه  من المساقات اآلتية:

مدخل إلى اللغة الفرنسية   10	11110
مساق مكثف في اللغة الفرنسية )1(   10	11111
مساق مكثف في اللغة الفرنسية )	(.   10	1111	

الساعات المعتمدة
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المجموعحرةاختياري تخصصإجباري تخصصإجباري جامعةالبرنامج

1984186127التربية - رياض األطفال

1990124125التربية - معلم المرحلة األساسية الدنيا

1990154128التعليم الجامع والتربية الخاصة

199664125معلم المرحلة األساسية العليا - تعليم الرياضيات

1910064129معلم المرحلة األساسية العليا - تعليم العلوم

199664125معلم المرحلة األساسية العليا - تعليم اللغة العربية

199364122معلم المرحلة األساسية العليا - تعليم اللغة اإلنجليزية

199664125معلم المرحلة األساسية العليا - تعليم االجتماعيات

199864127معلم المرحلة األساسية العليا - تعليم التكنولوجيا

42120131+1958التربية - التربية الرياضية

60132+416+1960التربية - التربية الرياضية- التدريب الرياضي

0196025دبلوم التأهيل التربوي

الساعات المعتمدة

ــاء الدراســة وذلــك بعــد دراســته 60  يمكــن للطالــب االلتحــاق ببرنامــج دبلــوم التاهيــل التربــوي ســواء أثن
ســاعة معتمــدة بنجــاح مــن خطتــه، او بعــد التخــرج للحصــول علــى دبلــوم التأهيــل التربــوي.
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المجموعحرةاختياري تخصصإجباري تخصصإجباري جامعةالبرنامج

19129122162الهندسة المدنية

19126122159هندسة الجيوماتيكس

19132122165الهندسة المعمارية

19135122168هندسة البناء

19130122163هندسة التخطيط وتكنولوجيا المدن

19129122162الهندسة الميكانيكية

1912992159الهندسة الكيميائية

19129122162الهندسة الصناعية

19126152162هندسة الحاسوب

19126152162الهندسة الكهربائية

19129122162هندسة االتصاالت

1913292162هندسة الميكاترونكس

19127122160هندسة الطاقة والبيئة

19127122160هندسة علوم المواد

210127+197512علم الحاسوب

180134 1997علم الحاسوب في سوق العمل

1987180124أنظمة المعلومات اإلدارية

1988154126أنظمة المعلومات الحاسوبية

1991124126الشبكات وأمن المعلومات

الساعات المعتمدة
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المجموعمتطلبات تخصص )اختياري(متطلبات تخصص )إجباري(متطلبات جامعة )إجباري(البرنامج

191366161برنامج الصيدلة

191839211برنامج دكتور صيدلي

191120131برنامج البصريات

191190138برنامج التمريض

191270146برنامج القبالة

191048131برنامج العلوم الطبية المخبرية

191046129برنامج علم التصوير الطبي

19119138برنامج علم السمع والنطق

191136138برنامج العالج الطبيعي

198725131برنامج العلوم الطبية الحيوية

191740193دكتور في طب و جراحة األسنان

19115134تكنولوجيا التروية القلبية

191118138التخدير واإلنعاش التقني

1911011140مستحضرات التجميل و العناية بالبشرة

المجموعمتطلبات المرحلة السريرية لبرنامج دكتور في الطبمتطلبات العلوم الطبية الحيويةالبرنامج

131135266برنامج دكتور في الطب

الساعات المعتمدة
برامج يتم الدخول إليها مباشرة:

برامج يتم الدخول إليها عبر بكالوريوس العلوم الطبية الحيوية:

 يشــترط االنتقــال مــن برنامــج علــوم طبيــة حيويــة إلــى دكتــور طــب بحصــول الطالــب علــى بكالوريــوس 
علــوم طبيــة حيويــة فــي فتــرة أقصاهــا خمــس ســنوات دراســية وبمعــدل تراكمــي 5.	 
ــي  ــى ف ــل )TOEFL( أو 6.5 فأعل ــي التوف ــى ف ــه 500 فأعل ــى عام ــول عل ــى، والحص فأعل
IELTS واســتيفاء المــواد االختياريــة المؤهلــة لانتقــال او اســتدراكها قبــل البــدء فــي المرحلــة 

ــار القــدرات. ــة الشــخصية، واختب ــاز المقابل الســريرية،  باإلضافــة إلــى اجتي
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المجموعحرةإجباري فرعياختياري تخصصإجباري تخصصإجباري جامعةالبرنامج

19901806133االقتصاد

197512283137رئيسي االقتصاد/ فرعي التأمين

19871806130العلوم السياسية

19921204127الجغرافيا

19743330129رئيسي الجغرافيا / فرعي الجيومتكس

19901804131الخدمة االجتماعية

19891504127علم النفس -  فرعي إرشاد نفسي

19961200127االتصال واإلعالم الرقمي

19931500127اإلذاعة والتلفزيون

1203127)6+6(1993العالقات العامة واالتصال

19931206130المحاسبة

197512283137رئيسي المحاسبة / فرعي التأمين

19871806130إدارة األعمال

197512283137رئيسي ادارة األعمال / فرعي التأمين

19901506130العلوم المالية والمصرفية

197512283137رئيسي العلوم المالية والمصرفية / فرعي التأمين

19991200130االتصال والتسويق الرقمي

197512283137رئيسي التسويق / فرعي التأمين

196912243127رئيسي االقتصاد/ فرعي العالقات العامه

196912243127رئيسي االتصال واإلعالم الرقمي/ فرعي االقتصاد

الساعات المعتمدة
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المجموعاختياري تخصصإجباري تخصصإجباري جامعةالبرنامج

191468173الطب البيطري

1911012141اإلنتاج النباتي والوقاية

1910715141اإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان

1911210141التغذية والتصنيع الغذائي

الساعات المعتمدة
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المجموعاختياري كليةاختياري تخصصإجباري تخصصإجباري جامعةالبرنامج

1996213139القانون

الساعات المعتمدة
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المجموعاختياري تخصصإجباري تخصصإجباري جامعةالبرنامج

199212123الموسيقى

19949122التصميم الداخلي )ديكور(

199412125الرسم والتصوير

19949122التصميم الجرافيكي

199412125فن الخزف

199312124تصميم األلعاب

الساعات المعتمدة

يتــم قبــول الطلبــة للدراســة فــي كليــة الفنــون الجميلــة فــي التخصصــات جميعهــا وفــق 
ــروط اآلتية: الش

- الحصول على شهادة الثانوية العامة “التوجيهي” أو ما يعادلها وبمعدل) 65 % ( فما فوق.
- اجتياز امتحانات القبول التي تقيمها الكلية وفق الشروط والمعايير الخاصة في كل تخصص في الكلية.
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شروط االنتساب للكلية

أن يكــون الطالــب مســجًا فــي إحــدى كليــات جامعــة النجــاح الوطنيــة لنيــل درجــة 	 
البكالوريــوس.

ــنة 	  ــة س ــاح الوطني ــة النج ــي جامع ــته ف ــى دراس ــى عل ــد مض ــب ق ــون الطال أن يك
ــدة. ــاعة معتم ــى 0	 س ــد أنه ــه ق ــل أي أن ــى األق ــة عل أكاديمي

أن يكــون الطالــب حاصــًا علــى معــدل تراكمــي فــي كليتــه الرئيســة بتقديــر ال يقــل 	 
عــن 	6.	

أن يتمتع الطالب المتقدم للكلية بسجل أخاقي عال وحسن السلوك والسيرة.	 
ــة 	  ــه الجامعي ــاء لكليت ــن االنتم ــة م ــة عالي ــة بدرج ــدم للكلي ــب المتق ــع الطال أن يتمت

ــًا. ــا أص ــجل فيه المس
ــول فيهــا، وفــي 	  ــى معــدل القب ــة المحافظــة عل ــب المســجل فــي الكلي ــى الطال عل

ــا  ــب فص ــى الطال ــوب يعط ــدل المطل ــن المع ــى م ــدل أدن ــى مع ــه عل ــال حصول ح
ــة الشــرف. ــاً للحفــاظ علــى المعــدل المطلــوب وإال يعــد مفصــواًل مــن كلي دراســياً إضافي

المساقات التي يدرسها الطالب المنتمي لكلية الشرف
يدرس الطالب في كلية الشرف 	1 ساعة معتمدة إجبارية. 	 
يعفى الطالب المنتمي لكلية الشرف من دفع رسوم هذه المساقات.	 
ال يرصد لهذه المساقات أية عامات وال تحسب ضمن معدل الطالب التراكمي.	 
يتم االستعانة بمدرسين مؤهلين ومتميزين من الجامعة لتدريس هذه المساقات.	 
يتم طرح المساقات اآلتية في كل فصل وتخصص للطلبة الملتحقين بهذه الكلية.	 

مساقات كلية الشرف )12 ساعـة معـتمدة( اجبارية 
مهارات القيادة والتواصل والريادة واالبداع

3 ساعات

3 ساعات

3 ساعات

3 ساعات

مهارات تقنية وبحثية

مهارات لغوية

 المواطنة والخدمة المجتمعية

Technical and Research Skills

Language Skills

Citizenship and Community Service

Leadership, Communication, Entrepreneurship and Creativity Skills
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أحكام عامــة للطالب
المتطلبات الحرة

المســاقات الحــرة يدرســها الطلبــة مــن بيــن المســاقات التــي تقدمهــا برامــج الجامعــة 
المختلفــة وتســتثنى مــن ذلــك المســاقات التــي يقدمهــا برنامــج تخصصهــم لغيــر طلبــة 
ــًا أو  ــواه مكافئ ــك البرنامــج. وال يجــوز التســجيل لمســاق إذا كان محت التخصــص فــي ذل

أدنــى لمســاق درســه الطالــب.
المــادة )6(:  1- تشــتمل متطلبــات القســم علــى كل مــن المســاقات اإلجباريــة واالختياريــة التــي يحددهــا قســم 

التخصــص ســواء أكانــت هــذه المســاقات مــن ذلــك القســم أم مــن خارجــه.
2- ال يجوز احتساب المساق الواحد ألكثر من متطلب.

3- بقــرار مــن مجلــس الكليــة وبعــد تنســيب مــن مجلــس القســم المختــص يجــوز إضافــة مســاقات 
إلــى قائمــة المســاقات االختياريــة التــي يقدمهــا القســم وذلــك وفــق االحتياجــات والمتغيــرات 
التــي تحقــق أهــداف الجامعــة بصــورة عامــة والقســم بصــورة خاصــة، وفــي جميــع األحــوال 

تبلــغ رئاســة الجامعــة وعمــادة القبــول والتســجيل بذلــك خطيــًا.

المــادة )7(: ال يجــوز أن يســجل الطالــب فــي مســاق لــه متطلــب ســابق دون أن يكــون قــد درس بنجــاح ذلــك 
المتطلــب، ويمكــن الســماح للطالــب بدراســة المســاق ومتطلبــه الســابق متزامنــًا إذا كان الطالب 
ــاق(  ــي المس ــا ف ــون محروم ــريطة ان ال يك ــه )ش ــب في ــابق ورس ــب الس ــًا أو درس المتطل خريج

وذلك بناء على توصية من مجلس القسم المتخصص. 

المادة )8(: يقبل الطالب في التخصص مباشرًة عند التحاقه بالجامعة.

مدة الدراسة والعبء الدراسي
ــًا هــي  ــًا دراســيًا عادي ــذي يحمــل عبئ ــب ال ــوس للطال ــل درجــة البكالوري ــادة )9(: 9/أ/1: مــدة الدراســة لني الم
ثمانيــة فصــول دراســية، أو أربــع ســنوات دراســية فــي جميــع الكليــات، باســتثناء البكالوريــوس 
ــذي  ــب ال ــة، والهندســة، والطــب البيطــري. ويجــوز للطال فــي برامــج الطــب البشــري، والصيدل
يحمــل عبئــًا دراســيًا أكبــر مــن العــادي أن يحصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي مــدة ال تقــل عــن 

ســتة فصــول دراســية أو ثــالث ســنوات دراســية.

ــة، والطــب البيطــري،  ــوس فــي الهندســة، والصيدل ــل درجــة البكالوري 9/أ/2: مــدة الدراســة لني
ــًا  ــل عبئ ــذي يحم ــب ال ــوز للطال ــية، ويج ــنوات دراس ــس س ــية او خم ــول دراس ــرة فص ــي عش ه
ــع  ــن أرب ــل ع ــدة ال تق ــي م ــوس ف ــة البكالوري ــى درج ــل عل ــادي أن يحص ــن الع ــر م ــيًا أكب دراس

ــية. ــنوات دراس س

9/أ/3: ال يجــوز أن تزيــد المــدة التــي يقضيهــا الطالــب مســجاًل فــي الدراســة للحصــول علــى درجــة 
البكالوريــوس عــن ســبع ســنوات دراســية أو أربعــة عشــر فصــاًل  دراســيًا ، باســتثناء برامــج الصيدلــة، 
والهندســة، والطــب البيطــري التــي تحــدد بــأن ال تزيــد المــدة الدراســية فيهــا عــن ثمانــي ســنوات 
ــه  ــات تخرج ــاء متطلب ــن انه ــب م ــن الطال ــم يتمك ــيًا، وإذا ل ــاًل دراس ــر فص ــبعة عش ــف أو س ونص
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ــة  ــاب الدراس ــى حس ــون عل ــط ويك ــدا فق ــيا واح ــال دراس ــى فص ــوى يعط ــدة القص ــة الم بنهاي
الموازيــة وبقــرار مــن لجنــة اإلرشــاد العليــا.

9/أ/4:  مــدة الدراســة فــي برامــج دكتــور طــب ودكتــور صيدلــي بحدهــا األدنى ســت ســنوات وحدها 
األقصــى عشــر ســنوات دراســية ومــدة الدراســة للحصــول علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم 

الطبيــة الحيويــة بحدهــا األدنــى ثــالث ســنوات دراســية وبحدهــا األعلــى خمــس ســنوات دراســية.

ــات، ومــدة الفصــل  ــرة االمتحان ــا فت 9/ب: مــدة الفصــل الدراســي ســتة عشــر أســبوعًا بمــا فيه
ــات. ــرة االمتحان ــا فت ــا فيه ــة أســابيع بم الدراســي الصيفــي ثماني

ــى أســاس أن المحاضــرة األســبوعية  ــكل مســاق عل ــم الســاعات المعتمــدة ل 9/ج:  يجــري تقوي
ــق  ــرات والتطبي ــدوة لمــدة ســتة عشــر أســبوعًا هــي ســاعة معتمــدة أمــا ســاعات المختب أو الن
ــاب  ــل حس ــاالت ال يق ــع الح ــي جمي ــده، وف ــى ح ــاق عل ــكل مس ــا ل ــري تقويمه ــي فيج العمل

ــن. ــاعتين تطبيقيتي ــر أو س ــاعتي مختب ــن س ــدة ع ــاعة المعتم الس

9/د/1:  يكــون الحــد األدنــى للســاعات المعتمــدة التــي يدرســها الطالــب المســجل لنيــل درجــة 
ــدة”  ــاعة معتم ــى “18 س ــد األعل ــي والح ــل الدراس ــدة” للفص ــاعة معتم ــوس “12 س البكالوري
ــب  ــى تنســيب مرشــد الطال ــاء عل ــى “21 ســاعة معتمــدة” بن ــدد الســاعات إل ويجــوز أن يصــل ع

ــن: ــس القســم المتخصــص فــي إحــدى الحالتي وموافقــة رئي

أن ال يقل معدل الطالب التراكمي عن 3 ) جيد جدًا ( .. 1
أن يتوقــف تخــرج الطالــب علــى الســماح لــه بدراســة “21 س.م” علــى األكثــر فــي الفصــل . 2

الــذي ســيتخرج فــي نهايتــه.
ــب المتوقــع تخرجــه عــن ٢١  ــادي للطال ــى الفصــل الع ــاعات المســجلة عل ــد الس ال يجــوز أن تزي
ســاعة معتمــدة ، اال بقــرار مــن مجلــس العمــداء شــريطة ان ال تزيــد عــن ٢٢ ســاعة معتمــدة بــأي 

حــال مــن األحــوال.

9/د/2: ال يجــوز التســجيل  لعــدد يقــل عــن الحــد األدنــى مــن الســاعات المعتمــدة فــي الفصــل 
العــادي )12 ســاعة معتمــدة(  أو االســتمرار فــي الدراســة نتيجــة انســحابه مــن بعــض المســاقات 

إال فــي الحالتيــن التاليتيــن:
إذا كان خريجا على ذلك الفصل وسجل الساعات المتبقية لتخرجه.. 1
الحصــول علــى موافقــة مــن لجنــة اإلرشــاد والتوجيــه فــي الكليــة، وفــي الحــاالت . 2

المبــررة بتنســيب مــن مرشــد الطالــب فــي القســم.
 وغير ذلك يتم سحب المساقات دون حفظ الحق المالي وتأجيل ذلك الفصل تأجياًل عاديًا.

9/د/3:  في الحالتين السابقتين “2،1” تعلم جهة الموافقة عمادة القبول والتسجيل بذلك خطيًا.

9/د/4:  ال يجــوز أن يزيــد العــبء الدراســي فــي الفصــل الصيفــي للطالــب المســجل لنيــل درجــة 
البكالوريــوس عــن عشــر ســاعات معتمــدة. وللخريــج عــن 11 ســاعة معتمــدة.

9/د/5:  لغــرض احتســاب الفصــل الصيفــي معــاداًل لنصــف فصــل دراســي يجــب أن ال يقــل العــبء 
الدراســي للطالــب فيــه عــن ســت ســاعات معتمــدة.

ــة،  ــوس الهندس ــتثناء بكالوري ــوس باس ــة البكالوري ــل درج ــجلون لني ــة المس ــف الطلب 9/هـــ: يصن
ــب  ــم الطال ــة إذا أت ــة أو الرابع ــة أو الثالث ــنة الثاني ــتوى الس ــي مس ــري ف ــب البيط الصيدلة،الط
بنجــاح دراســة مــا ال يقــل عــن 25% أو 50% أو 75% مــن الســاعات المعتمــدة المطلوبــة للتخــرج 

علــى الترتيــب.
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9/ز: يصنــف الطلبــة المســجلون لنيــل درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة، الطــب البيطــري، 
الصيدلــة بمســتوى الســنة الثانيــة أو الثالثــة أو الرابعــة أو الخامســة إذا أتــم الطالــب بنجاح دراســة 
ــة  ــدة المطلوب ــاعات المعتم ــوع الس ــن مجم ــن 20% أو 40% أو 60% أو 80% م ــل ع ــا ال يق م

للتخــرج علــى الترتيــب.

المواظبة
المــادة )10(:  10/أ:  تشــترط المواظبــة لجميــع الطلبــة فــي كل المحاضــرات والمناقشــات والحصــص العمليــة 
والتطبيقيــة التــي يســجل فيهــا الطالــب ويعتمــد فــي إثبــات الحضــور والغيــاب الكشــف الــذي 

علــى مــدرس المســاق االحتفــاظ بــه لذلــك الغــرض.

10/ب:  ال يســمح للطالــب بالتغيــب عــن أكثــر مــن 12.5% مــن مجمــوع الســاعات المقــررة 
لمســاق دون عــذر يقبلــه مــدرس المســاق.

10/ج:  إذا غــاب الطالــب أكثــر مــن 12.5% مــن مجمــوع الســاعات المقــررة لــكل مســاق دون عذر 
مرضــي أو قهــري يقبلــه مــدرس المســاق يحــرم الطالــب مــن التقــدم لالمتحــان النهائــي لذلــك 
ــل  ــة( وتدخ ــر الجامع ــو 35 ٪ )صف ــو E وه ــة وه ــن العالم ــى م ــد األدن ــى الح ــاق، ويعط المس
هــذه النتيجــة مــع مراعــاة “المــادة 13” فــي حســاب معــدل عالمــات الطالــب الفصلــي ومعدلــه 

التراكمــي ألغــراض الوضــع تحــت اإلنــذار أو الفصــل.

ــاب  ــا وكان الغي ــاق م ــررة لمس ــاعات المق ــن الس ــن 12.5% م ــر م ــب أكث ــاب الطال 10/د: إذا غ
بســبب المــرض أو لعــذر قهــري يقبلــه مــدرس المســاق فــال يجــوز أن يتجــاوز الغيــاب بعــذر أو دون 
عــذر 25% مــن الســاعات. وفــي الحــاالت التــي يتجــاوز فيهــا غيــاب الطالــب بعــذر مقبــول نســبة 
ــول  ــادة القب ــى عم ــًا إل ــك خطي ــة ذل ــد الكلي ــغ عمي ــك المســاق ويبل 25% يعــّد منســحبًا مــن ذل

والتســجيل فتثبــت فــي ســجله مالحظــة منســحب.

10/هـــ: يشــترط فــي العــذر المرضــي أن يكــون بشــهادة صــادرة عــن طبيــب الجامعــة أو معتمــدة 
منــه وأن تقــدم هــذه الشــهادة وفــق نمــوذج خــاص إلــى مــدرس المســاق خــالل مــدة ال تتجــاوز 
أســبوعًا واحــدًا مــن تاريــخ عــودة الطالــب إلــى المواظبــة، وفــي الحــاالت األخــرى، يقــدم الطالــب 

مــا يثبــت عــذره القهــري خــالل أســبوع مــن تاريــخ زوال أســباب الغيــاب.

10/و:  تثبــت الحقائــق المترتبــة علــى الفقــرات “ج، د، هـــ” فــي ســجالت المســاقات فــي القســم، 
وتعلــم عمــادة القبــول والتســجيل بذلــك خطيــًا التخــاذ اإلجــراءات المناســبة.

10/ز: يقــوم رؤســاء األقســام وأعضــاء الهيئــة التدريســية وعميــد القبــول والتســجيل بتنفيــذ 
أحــكام هــذه المــادة، ويثبــت علــى برامــج الطلبــة  أســماء المســاقات التــي ُحــرم الطــالب مــن 

ــل عقــده.  ــي لهــا قب الَتقــُدم لالمتحــان النهائ
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االمتحانات والعالمات والمعدالت
ــن فــي ســجل  ــى أن يبي ــة، عل ــكل مســاق مــن مئ المــادة )11(: 11/أ:  يجــري حســاب العالمــات وتســجيلها ل

ــاعات المعتمــدة للمســاق. ــدد الس العالمــات ع

11/ب/1: العالمــة النهائيــة لــكل مســاق هــي مجمــوع عالمــات االمتحــان النهائــي وعالمــات 
األعمــال الفصليــة.

11/ب/2: يعقــد االمتحــان النهائــي لــكل مســاق مــرة واحــدة فــي نهايــة الفصــل، ويكــون 
شــاماًل لمقــرر المســاق، ويخصــص لــه 50% مــن العالمــة اإلجماليــة للمســاق وقــد تشــمل عالمــة 

ــر. ــة وشــفوية أو تقاري ــات عملي االمتحــان النهائــي امتحان

ــم بهمــا  ــى األقــل يعل ــن عل ــن كتابيي ــكل مســاق امتحاني ــة ل 11/ب/3:  تشــمل األعمــال الفصلي
الطالــب قبــل أســبوع علــى األقــل مــن موعدهمــا، وقــد يســتثنى مــن ذلــك مســاقات النــدوات 
والبحــوث، وقــد تشــمل األعمــال الفصليــة امتحانــات شــفوية أو تقاريــر أو بحــوث أو تشــملها كلهــا 
مجتمعــة، وتــرد أوراق االمتحانــات والتقاريــر والبحــوث إلــى الطلبــة بعــد تصحيحهــا ويقــرر مجلــس 

كل  قســم الطــرق المناســبة لتقويــم مســتوى تحصيــل الطلبــة فــي مســاقات ذلــك القســم.

11/ج:  مــدرس المســاق مســؤول عــن تصحيــح أوراق االمتحانــات الخاصــة بمســاقه، وعــن نقــل 
العالمــات إلــى الكشــوف بشــكل صحيــح ونهائــي، وعــن تســليمها موقعــة ومؤرخــة إلــى رئيــس 

القســم ضمــن المــدة التــي يحددهــا مجلــس العمــداء.

ــج، وإذا حصــل  ــة للطالــب فــي مســاق بعــد إعــالن النتائ 11/د:  ال يجــوز تعديــل العالمــة النهائي
اعتــراض علــى عالمــة مــا خــالل ثالثــة أيــام مــن تاريــخ إعــالن النتائــج يدفــع الطالــب رســمًا قــدره 
عشــرة دنانيــر أردنيــة ويحــال إلــى ُمــدرس المســاق لدراســة االعتــراض والتأكــد مــن صحــة جمــع 
ــراض  ــاالت االعت ــي ح ــة. وف ــر مصحح ــئلة غي ــن أس ــزاء م ــئلة أو أج ــود أس ــدم وج ــات وع العالم
االســتثنائي يدفــع الطالــب رســمًا قــدره عشــرون دينــارًا أردنيــًا ويحــال األمــر إلــى عميــد الكليــة 

المعنــي التخــاذ اإلجــراءات المناســبة.

ــاء  ــد انته ــهرين بع ــدة ش ــص م ــم المتخص ــس القس ــدى رئي ــات ل ــظ أوراق االمتحان 11/هـــ: تحف
ــة. ــرره الجامع ــا تق ــق م ــا وف ــرف به ــري التص ــم يج ــات ث االمتحان

11/و/1:  كل مــن تغيــب عــن امتحــان فصلــي معلــن عنــه لســبب قاهــر يقــدم مــا يثبــت عــذره 
لمــدرس المســاق خــالل ثالثــة أيــام مــن تاريــخ زوال العــذر.

ــذره  ــل مــدرس المســاق ع ــم يقب ــه ول ــن عن ــي معل ــن امتحــان فصل ــب ع 11/و/2:  كل مــن تغي
تعــد عالمتــه فــي ذلــك االمتحــان صفــرا وفــي حالــة تغيبــه عــن االمتحــان النهائــي ولــم يقبــل 

.E ــه فــي المســاق ــر عالمت المــدرس عــذره تعتب

11/و/3:  إذا لــم يتــم الطالــب المتطلبــات النهائيــة لمســاق مــا أو تغيــب عــن االمتحــان النهائــي ، 
وكان ذلــك فــي كلتــا الحالتيــن بعــذر يقبلــه مــدرس المســاق تســجل مالحظــة “غيــر مكتمــل” إزاء 
ذلــك المســاق، وعلــى الطالــب أن يعمــل علــى إزالــة هــذه المالحظــة فــي مــدة أقصاهــا “10 
أيــام” مــن نهايــة الفصــل الــذي درس فيــه ذلــك المســاق و “5 أيــام” مــن نهايــة الفصــل الصيفــي، 

وإاّل تســجل لــه عالمــة E فــي ذلــك المســاق.

11/ز:  الحد األدنى لعالمة النجاح في المساق هو %60 .

ــتخدام  ــة باس ــداول اآلتي ــق الج ــي وف ــدل التراكم ــاقات و المع ــات المس ــف عالم 11/ز/1:  تصن
نظــام الحــروف:
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نتيجة المساقالمعدل المئويالعالمة بالحرفقيمة الحرف

4A90-100ناجح

3.75-A88-89.99ناجح

3.5+B85-87.99ناجح

3.0B80-84.99ناجح

2.75-B76-79.99ناجح

2.5+C72-75.99ناجح

2C70-71.99ناجح

1.75-C65-69.99ناجح

1.5+D63-64.99ناجح

1D60-62.99ناجح

0.75-D45-59.99راسب

0.0E0-44.99راسب

 تقدير الطالبالمعدل التراكمي

ممتاز4.0 - 3.65

جيد جدا3.64 - 3.0

جيد2.99 - 2.35

مقبول *2.34 - 1.7 

مقبول لبرامج الهندسة)2.0 - 2.34(

ضعيف *1.69 فما دون

ضعيف لبرامج الهندسة1.99 فما دون

أوال: مرحلة البكالوريوس
)احتساب عالمة المساق(: كما يأتي:

البكالوريوس - المعدالت التراكمية باستثناء دكتور طب كما يأتي:
المعدل التراكمي لطلبة البكالوريوس

* ينطبق على جميع البرامج ، باستثناء برامج الهندسة
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نتيجة المساقالمعدل المئويالعالمة بالحرفقيمة الحرف

4A90-100ناجح

3.75-A88-89.99ناجح

3.5+B85-87.99ناجح

3.0B80-84.99ناجح

2.75-B78-79.99ناجح

2.5+C74-77.99ناجح

2C70-73.99ناجح

1.75-C65-69.99راسب

1.5+D63-64.99راسب

1D60-62.99راسب

0.75-D45-59.99راسب

0.0E0-44.99راسب

 تقدير الطالبالمعدل التراكمي

ممتاز4.0 - 3.65

جيد جدا3.64 - 3.0

جيد2.99 - 2.5

مقبول2.49 - 2.0

ضعيف1.99 أو أقل

)D(ناجح لمتطلبات مرحلة العلوم الطبية الحيوية.
)C(ناجــح للمتطلبــات الســريرية، واي عامــة اقــل مــن )C( فــي هــذه المرحلــة  )المرحلــة الســريرية( تعــّد 

النتيجــة راســبًا .

دكتور طب )المرحلة السريرية(

ثانيًا : احتساب عالمة المساقات

11/ز/2:  المعــدل الفصلــي هــو معــدل عالمــات جميــع المســاقات التــي درســها الطالــب نجاحــًا 
أو رســوبًا فــي ذلــك الفصــل. والمعــدل التراكمــي هــو معــدل عالمــات جميــع المســاقات التــي 

درســها الطالــب نجاحــًا أو رســوبًا فــي الفصــول المختلفــة حتــى تاريــخ احتســاب ذلــك المعــدل.

11/ز/3:  كل طالــب يحصــل علــى معــدل فصلــي قــدره 3.5 فمــا فــوق يضــع العميــد اســمه علــى 
الئحــة شــرف الكليــة، ويثبــت ذلــك فــي ســجله األكاديمي.

11/ز/4:  مــع مراعــاة أحــكام “ المــادة 13” يجــري حســاب أي مــن المعــدالت الســابقة بضــرب 
ــل  ــوع حواص ــمة مجم ــدة، وقس ــاعاته المعتم ــدد س ــي ع ــالب ف ــه الط ــاق درس ــة كل مس عالم

الضــرب الناتجــة علــى مجمــوع الســاعات المعتمــدة.

11/ز/5:يحسب المعدل الفصلي أو التراكمي ألقرب منزلتين عشريتين.

المعدل التراكمي )المرحلة السريرية(
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المــادة )12(: 12/أ: ال ينــذر الطالــب فــي نهايــة الفصــل األول مــن التحاقــه بالجامعــة وتحســب عالماتــه فــي 
ذلــك ألغــراض اإلنــذار فــي فصــول الحقــة.

12/ب/1: ينــذر كل طالــب يحصــل علــى معــدل تراكمــي أقــل مــن 1.70 فــي جميــع المســاقات 
ــة )  ــج الهندس ــب، وبرام ــور ط ــن 2  لدكت ــل م ــادي أو أق ــل ع ــة اي فص ــد نهاي ــها عن ــي درس الت

ــي 2014/2013 فصاعــدا(. ــة الفصــل الثان ــة الذيــن التحقــوا مــن بداي للطلب

12/ب/2: ينــذر الطالــب الملتحــق فــي احــد البرامــج اذا حصــل علــى معــدل تراكمــي اقــل مــن “١” 
عنــد نهايــة اي فصــل عــادي بإســتثناء الفصــل االول مــن التحاقــه بالجامعــة.

12/ج/1: علــى الطالــب الحاصــل علــى إنــذار أكاديمــي حســب المــادة 12/ب/1 أن يلغــي 
مفعــول ذلــك اإلنــذار فــي مــدة أقصاهــا ثالثــة فصــول دراســية متتابعــة مــن تاريــخ اإلنــذار، وإذا 
ــة تلــك المــدة يفصــل مــن برنامجــه أي إذا لــم  ــذار األكاديمــي فــي نهاي أخفــق فــي إلغــاء اإلن
ــج  ــي البرام ــوق ف ــا ف ــوق و )2.0 فم ــا ف ــى 1.70 فم ــي إل ــه التراكم ــع معدل ــن رف ــن م يتمك
الهندســية(، ويمكــن للطالــب دراســة اربعــة فصــول أخــرى إللغــاء اإلنــذار علــى حســاب الدراســة 

الخاصــة، باســتثناء برنامــج الطــب البشــري. 

12/ج/2: يفصــل الطالــب الحاصــل علــى انــذار اكاديمــي حســب المــادة 12/ب/2 اذا لــم يســتطع 
رفــع معدلــه التراكمــي الــى “1” فأعلــى بعــد مــرور فصــل واحــد علــى هــذا االنــذار.

12/د: يفصــل الطالــب مــن البرنامــج إذا رســب فــي جميــع المســاقات التــي درســها فــي فصليــن 
متتابعيــن بعــد الفصــل األول مــن التحاقــه بالجامعــة.

 12/د/1: يمكــن للطالــب المفصــول بموجــب نــص المــادة 12/د االلتحــاق المجــدد فــي برنامــج 
تعليمــي آخــر، وال يجــوز لــه العــودة إلــى البرنامــج الــذي فصــل منــه.

ــرة 12/د/1  ــب الفق ــه بموج ــق ب ــذي التح ــد ال ــج الجدي ــن البرنام ــب م ــل الطال 12/د/2: إذا فص
ــا. ــل منهم ــذي فص ــن ال ــر البرنامجي ــج غي ــي برنام ــاق ف ــه االلتح ــوز ل ــاله، يج أع

12/د/3 : فــي حــال فصــل الطالــب مــن البرنامــج الجديــد )للمــرة الثالثــة( لنفــس الســبب، يفصــل 
الطالــب نهائيــًا مــن الجامعــة.

12/هـــ:  يســتثنى مــن الفصــل األكاديمــي بــكل أنواعــه الطالــب الــذي أتــم بنجــاح 75% علــى 
األقــل مــن مجمــوع الســاعات المطلوبــة للتخــرج.  

12/و:  ال يحتسب الفصل الصيفي ألغراض إنذار الطالب أو فصله.

ــب لاللتحــاق  ــد بطل ــًا مــن برنامجــه أن يتقــدم مــن جدي ــب المفصــول أكاديمي 12/ز:  يجــوز للطال
ببرنامــج آخــر شــريطة ان يحقــق متطلبــات القبــول لذلــك البرنامــج لســنة االنتقال)االلتحــاق المجدد( 
وفــي حالــة قبولــه يتــم طلــب إحيــاء ســجله األكاديمــي بمــا يتــالءم وخطــة برنامجــه التــي قبــل 
فيهــا، وتحســب لــه مــدة الدراســة الســابقة ضمــن الحديــن األدنــى واألقصــى لســنوات التخــرج، 

بحيــث يحســب فصــل دراســي عــن كل 12 ســاعة معتمــدة تحســب للطالــب.

12/ح:  ال يجوز للطالب المفصول من الجامعة أكاديميًا أن يلتحق بها ثانية.

12/ط:  ال يجــوز للطالــب المفصــول مــن الجامعــة ســلوكيًا بموجــب “المــادة 25/ك” مــن نظــام 
ضبــط مخالفــات الطلبــة وأحكامهــا االلتحــاق بالجامعــة مــرة أخــرى.

اإلنذار األكاديمي والفصل
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إعادة دراسة المساقات
المــادة )13(:  13/أ: إذا أعــاد الطالــب دراســة أي مســاق تحتســب لــه العالمــة األعلــى فــي المعــدل الفصلــي 

والمعــدل التراكمــي العــام.

13/ب: فــي حالــة إعــادة الطالــب دراســة مســاق مــا ضمــن الخطــة الدراســية بســبب رســوبه فيــه 
ــة  ــدد الســاعات المطلوب ــك المســاق تدخــل فــي حســاب ع أو ألي ســبب آخــر فــإن ســاعات ذل

للتخــرج مــرة واحــدة فقــط وتحســب للطالــب العالمــة األعلــى.

13/ج : يجــوز للطالــب وإلغــراض رفــع معدلــه التراكمــي إعــادة دراســة مســاق حصــل فيــه علــى 
عالمــة "C" فأدنــى.

االنسحاب من المساقات وإضافتها
المــادة )14(:  14/أ:  يســمح للطالــب باالنســحاب مــن مســاقات ســجل لهــا، وإضافــة مســاقات جديــدة خــالل 
األســبوع األول مــن بدايــة الدراســة فــي الفصليــن األول والثانــي، وخــالل ثالثــة أيــام مــن 
ــي انســحب منهــا فــي ســجله  ــت المســاقات الت ــة الدراســة فــي الفصــل الصيفــي وال تثب بداي

األكاديمــي.

ــوس، يجــوز  ــح درجــة البكالوري ــاة مــا ورد فــي الفقــرة 14/أ مــن تعليمــات من 14/ب: مــع مراع
للطالــب أن يتقــدم بطلــب لســحب مــادة أو أكثــر مــن برنامجــه الفصلــي دون االحتفــاظ بالحــق 
ــى مــن الســاعات المســموح  ــه عــن الحــد األدن ــى أن ال يقــل العــبء األكاديمــي ل ــي، عل المال
بهــا إال بتنســيب مــن مرشــده وموافقــة لجنــة اإلرشــاد والتوجيــه فــي الكليــة، وذلــك قبــل نهايــة 
األســبوع الثانــي عشــر مــن الفصــل األول أو الثانــي، و قبــل نهايــة األســبوع الســادس مــن الفصــل 

الصيفــي، و ترصــد لــه "منســحب".

ــذا  ــد ه ــه يفق ــي وإال فإن ــه المال ــظ بحق ــادة 14/أ يحتف ــق الم ــب وف ــحب الطال 14/ج:  إذا انس
الحــق.

14/د:  يتــم االنســحاب خــالل المــدة المقــررة فــي “الفقــرة ب” مــن هــذه المــادة علــى النمــاذج 
الخاصــة التــي يجــب تســليمها إلــى عمــادة القبــول والتســجيل بعــد موافقــة المرشــد.

14/هـــ:  إذا عــّد الطالــب منســحبًا مــن جميــع المســاقات التــي ســجل لهــا فــي فصل مــا بمقتضى 
ــك فــي ســجله  ــت ذل ــة ويثب ــك الفصــل مؤجل ــادة 10” تكــون دراســته لذل ــرة د” مــن “الم “الفق

األكاديمــي.
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ــل  ــة أن يؤج ــي الكلي ــه ف ــاد والتوجي ــة اإلرش ــا لجن ــباب تقبله ــاص وألس ــب خ ــوز بطل ــادة )15(: 15/أ:  يج الم
ــة. ــة أم متصل ــت متقطع ــواء أكان ــنتين س ــن س ــد ع ــدة ال تزي ــة م ــي الكلي ــته ف ــب دراس الطال

ــة  ــا نهاي ــدة أقصاه ــي م ــه ف ــد كليت ــى عمي ــل إل ــب تأجي ــب أن يتقــدم بطل ــى الطال 15/ب:  عل
األســبوع األول مــن بدايــة الفصــل الدراســي األول أو الثانــي التخــاذ القــرار المناســب قبــل إغــالق 
ــد القبــول والتســجيل وعمــادة   ــد قــراره إلــى عمي ــغ العمي ــاب التســجيل للفصــل المعنــي، ويبل ب

شــؤون الطلبــة، ورئيــس القســم المتخصــص ومرشــد الطالــب.

وفــي حــاالت الضــرورة القاهــرة التــي تطــرأ بعــد المــدة المنصــوص عليهــا فــي هــذه الفقــرة 
ــالغ  للجنــة اإلرشــاد والتوجيــه فــي الكليــة أن تنظــر بطلــب التأجيــل التخــاذ القــرار المناســب وإب
ــب أن  ــة الط ــب كلي ــوز لطال ــل.وال يج ــك الفص ــة ذل ــاه نهاي ــد أقص ــي موع ــة ف ــات المعني الجه

ــن. ــر مــن فصلي يؤجــل أكث

15/ج:  مــع مراعــاة “المــادة 9/أ” ال تحتســب مــدة التأجيــل مــن الحــد األعلــى للمــدة المســموح 
بهــا للحصــول علــى الدرجــة الجامعيــة.

15/د:  علــى الطالــب الــذي يؤجــل الدراســة لســبب مــا ويرغــب بالدراســة فــي جامعــة أخــرى 
خــالل مــدة التأجيــل أن يحصــل علــى إذن مســبق مــن عميــد كليتــه شــريطة أن تكــون الجامعــة 
التــي ســيدرس فيهــا معترفــًا بهــا وتكــون الدراســة فيهــا وفقــًا ألســلوب االنتظــام مــع مراعــاة 

مــا ورد فــي المــادة 17.

15/هـــ:  إذا تجــاوز الطالــب مــدة التأجيــل القصــوى المســموح بهــا يفقــد مقعــده فــي الجامعــة 
ــه أنظمــة  ــًا مســتجدًا وتطبــق علي ــه طالب ــد لاللتحــاق بهــا بصفت ــه أن يتقــدم بطلــب جدي ويجــوز ل

القبــول المعمــول بهــا فــي الجامعــة.

ــاء علــى  ــد فــي الجامعــة أو الطالــب المنتقــل إليهــا بن 15/و:  ال تؤجــل الدراســة للطالــب الجدي
طلبــه إال بعــد مضــي فصــل دراســي واحــد علــى دراســته فــي الجامعــة، وفــي الحــاالت 
االســتثنائية يحــال األمــر إلــى لجنــة اإلرشــاد العليــا للبــت فيهــا ويبلــغ عميــد القبــول والتســجيل 

ــًا. ــك خطي بذل

15/ز:  إذا رغــب طالــب فــي االنســحاب مــن الجامعــة فعليــه أن يتقــدم بطلــب علــى النمــوذج 
ــة  ــجله مالحظ ــي س ــه ف ــت ل ــة تثب ــذه الحال ــي ه ــجيل وف ــول والتس ــادة القب ــى عم ــرر إل المق
“منســحب مــن الجامعــة” ويفقــد مقعــده فيهــا، وإذا رغــب بااللتحــاق بالجامعــة بعــد انقطاعــه 
مــدة ال تتجــاوز 4 فصــول دراســية وهــو الحــد األعلــى للتأجيــل يتقــدم بطلــب جديــد ويعــود إلــى 
الكليــة نفســها التــي انســحب منهــا ويحتفــظ بســجله األكاديمــي وفــق الخطــة المعمــول بهــا 
ــن  ــن الحدي ــابقة ضم ــة الس ــده الدراس ــه م ــب ل ــة تحس ــذه الحال ــي ه ــة وف ــه للدراس ــد عودت عن

ــى لســنوات التخــرج. األقصــى واألدن

15/ح:  إذا انقطــع طالــب مســجل فــي الجامعــة عــن الدراســة فيهــا لمــدة فصــل دراســي واحــد 
أو أكثــر دون موافقــة الجامعــة الخطيــة يفقــد مقعــده فيهــا ويجــوز لــه أن يتقــدم بطلــب جديــد 

لاللتحــاق بالجامعــة وفــق أنظمــة الجامعــة.

تأجيل الدراسة واالنقطاع عنها واالنسحاب مـن الجامعة
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ــة  ــول والتســجيل بجامعــة النجــاح الوطني ــى عمــادة القب ــات االنتقــال إل ــم طلب ــم تقدي المــادة )16(: 16/أ:  يت
ــوم الــذي يســبق  خــالل الفصــل الدراســي األول والثانــي والصيفــي وفــي موعــد ال يتجــاوز الي
ــرة  ــات خــالل فت ــول والتســجيل فــي هــذه الطلب ــة القب ــت لجن ــة التســجيل للمســاقات وتب عملي

ــك الفصــل. ــة لذل التســجيل المعلن

16/ب:  يســمح بانتقــال الطلبــة إلــى كليــات جامعــة النجــاح الوطنيــة فــي حالــة وجــود شــواغر 
لهــم حســب الشــروط اآلتيــة:

أن يستوفي الطالب شروط القبول في الجامعة.	 

أن يكــون معدلــه فــي امتحــان الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا مقبــوال فــي الكليــة والبرنامــج 	 
التــي يرغــب باالنتقــال إليــه فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة ســنة التحاقــه بالجامعــة المنقــول 

. منها

أن يكون الطالب منتقاًل من جامعة تعترف بها جامعة النجاح الوطنية.	 

أن تكون دراسته السابقة وفقًا ألسلوب االنتظام.	 

أن ال يقــل معدلــه التراكمــي عــن جيــد أو مــا يعادلــه” فــي جميــع المســاقات التــي درســها 	 
مــن الجامعــة المنتقــل منهــا.

علــى الطالــب المنتقــل إلــى كليــة الطــب وعلــوم الصحــة - دكتــور طــب أن يكــون قــد 	 
أنهــى مرحلــة العلــوم الطبيــة الحيويــة بمعــدل تراكمــي ال يقــل عــن جيــد جــدا أو مــا يعادلــه 
فــي جميــع المســاقات التــي درســها فــي الجامعــة المنتقــل منهــا وأن يكــون معدلــه فــي 
ــه  ــنة التحاق ــب س ــور ط ــة - دكت ــوم الصح ــب وعل ــة الط ــي كلي ــواًل ف ــة مقب ــة العام الثانوي

ــا. بالجامعــة المنقــول منه

أن ال يكــون واقعــًا تحــت اإلنــذار األكاديمــي أو الســلوكي أو يكــون مفصــواًل مــن الجامعــة 	 
التــي يرغــب باالنتقــال منهــا. 

16/ج:  يقــوم القســم المتخصــص بحســاب الســاعات المعتمــدة التــي درســها الطالــب فــي 
الجامعــة المنتقــل منهــا علــى ضــوء الخطــة الدراســية لذلــك القســم علــى أن ال يحســب لــه أكثــر 
مــن %50 مــن عــدد الســاعات المطلوبــة للتخــرج فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة مــن دراســته فــي 
الجامعــة التــي انتقــل منهــا وأن ال تقــل عالمــة المســاق المحســوب عــن جيــد أو مــا يعادلــه ٧٠٪ 

أو C وتعلــم عمــادة القبــول والتســجيل بذلــك خطيــًا.

16/د:  ال تدخــل المســاقات التــي ســبق أن درســها الطالــب فــي جامعــة أخــرى ضمــن معدلــه 
فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة.

16/هـــ: يحســب للطالــب فصــل دراســي عــن كل 12 ســاعة معتمــدة احتســبت لــه فــي دراســته 
الســابقة.

االنتقال من الجامعات األخرى
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حساب ساعات معتمدة من خارج جامعة النجاح الوطنية لطلبتها
المــادة )17(:  لطالــب جامعــة النجــاح الوطنيــة الــذي أجــل دراســته فــي الجامعــة وعــاد إليهــا وحصــل علــى 
ســجل أكاديمــي فــي جامعــة أخــرى خــالل فتــرة التأجيــل تقديــم هــذا الســجل الحتســاب ســاعات 
معتمــدة فــي موعــد ال يتجــاوز نهايــة الفصــل الــذي يعــود فيــه إلــى الجامعــة حســب الشــروط 

اآلتيــة:

أن تكــون المســاقات التــي درســها الطالــب فــي الجامعــة التــي درس فيهــا خــالل فتــرة 	 
ــى. ــة أول ــة جامع ــى درج ــؤدي إل ــج ت ــن برام ــتئذان ضم ــل أو االس التأجي

أن ال يحســب لــه أكثــر مــن 50% مــن الســاعات المطلوبــة للتخــرج فــي جامعــة النجــاح الوطنية 	 
مــن مســاقات الجامعــة التــي درس فيها.

أن ال تقــل عالمــة الطالــب فــي المســاق الــذي يطلــب حســابه عــن جيــد أو مــا يعادلــه  70 ٪ أو 	 
C وان ال يقــل وزن المســاق عــن وزنــه فــي خطتــه الدراســية وأن يكافئــه مــن حيــث المحتوى.

أن يحســب القســم المختــص للطالــب المســاقات المماثلــة فــي الجامعــة علــى ضــوء الخطــة 	 
الدراســية لهــذا القســم وتعلــم عمــادة القبــول والتســجيل بذلــك.
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المــادة )18(: 18/أ: يمكــن للطالــب أن ينتقــل مــن برنامــج إلــى آخــر فــي نفــس الكليــة أو كليــة أخــرى بشــرط 
ــة  ــب فــي الثانوي ــه وأن يكــون معــدل الطال ــد االنتقــال إلي ــذي يري توفــر شــاغر فــي البرنامــج ال
العامــة مقبــواًل فــي البرنامــج الــذي يرغــب باالنتقــال إليــه فــي ســنة التحاقــه بالجامعــة وفــي 
حــال عــدم تحقيــق الشــرط يســتعاض عــن معــدل امتحــان الثانويــة العامــة بالمتوســط الحســابي 

لمعدلــه فــي امتحــان الثانويــة العامــة ومعدلــه التراكمــي فــي الجامعــة. 

وفــي حــال إعــادة الطالــب الثانويــة العامــة يجــوز  نقــل الطالــب مــن برنامــج  إلــى برنامــج آخــر 
أعلــى شــريطة أن يكــون معدلــه الجديــد فــي الثانويــة العامــة مقبــوال فــي البرنامــج الــذي يرغــب 
االنتقــال إليــه فــي ســنة اعــادة التوجيهــي وكذلــك فــي ســنة التحاقــه بالجامعــة، أو يســتعاض 

عنــه بالوســط الحســابي للمعــدل التراكمــي ومعــدل الثانويــة العامــة الجديــد.

18/ب:  علــى الطالــب الــذي يرغــب باالنتقــال مــن برنامــج الــى آخــر أن يدفــع رســم انتقــال 
مقــداره ثالثــون دينــارًا أردنيــًا ثــم يعبــئ النمــوذج الخــاص بطلــب االنتقــال لــدى عمــادة القبــول 
والتســجيل خــالل الفصــل األول والثانــي والصيفــي مــن العــام الجامعــي وفــي موعــد ال يتجــاوز 
اليــوم الــذي يســبق عمليــة التســجيل للمســاقات فــي ذلــك الفصــل، وال يجــوز تقديــم الطلبــات 
خــالل أيــام التســجيل المعلنــة فــي الفصــل علــى أن تبــت عمــادة القبــول والتســجيل بالطلبــات 

ــرة التســجيل المعلنــة. المقدمــة خــالل فت

18/ج:  إذا انتقــل طالــب مــن برنامــج إلــى آخــر )فــي الكليــة نفســها أو كليــة أخــرى( تطبــق عليــه 
الخطــة الدراســية للبرنامــج المنتقــل إليــه والمعمــول بهــا ســنة انتقالــه للبرنامج وتحســب لــه جميع 
المســاقات التــي تدخــل ضمــن الخطــة الدراســية للبرنامــج المنتقــل إليــه أو التــي تكــون معادلــة 
ــة مــن مجلــس القســم وموافقــة  ــة بتوصي ــم المعادل ــك البرنامــج وتت لمســاقات فــي خطــة ذل
عميــد الكليــة، كمــا وتحســب لــه جميــع المســاقات التــي درســها مــن متطلبــات الجامعــة إضافــة 
إلــى المســاقات الحــرة ويقــرر القســم المنتقــل إليــه الطالــب معادلــة المســاقات وتســقط مــن 
ــد  ســجله األكاديمــي جميــع المســاقات التــي ال تدخــل ضمــن الخطــة الدراســية للبرنامــج الجدي
ســواء أكان ناجحــًا أم راســبًا فــي هــذه المســاقات ويحســب لــه فصــل دراســي عــن كل 12 ســاعة 
ــجيل  ــول والتس ــادة القب ــالم عم ــب بإع ــه الطال ــل إلي ــم المنتق ــوم القس ــبت ويق ــدة احتس معتم

بذلــك خطيــًا.

18/د:  فــي جميــع الحــاالت الســابقة المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة يدخــل فــي حســاب 
ــذار  ــه أحــكام اإلن ــه وتطبــق علي ــع المســاقات التــي حســبت ل المعــدل التراكمــي للطالــب جمي
األكاديمــي والفصــل، ويبــدأ اإلنــذار للطالــب بعــد مــرور فصــل عليــه فــي الكليــة المنقــول إليهــا.

االنتقال من برنامج إلى آخر  في الجامعة
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متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
المادة )19(: الجامعة تمنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إتمام المتطلبات اآلتية:

ــررة  ــية المق ــة الدراس ــب الخط ــرج حس ــة للتخ ــاقات المطلوب ــع المس ــي جمي ــاح ف 19/أ/1:  النج
ــص. ــج التخص لبرنام

ــور طــب وبرامــج  19/أ/2:  الحصــول علــى معــدل تراكمــي كلــي ال يقــل عــن 1.70 )أو 2 لدكت
ــع المســاقات التــي درســها. الهندســة( فــي جمي

19/ب:  قضــاء الحــد األدنــى للمــدة المطلوبــة للحصــول علــى الدرجــة وعــدم تجــاوز الحــد 
األقصــى حســب مــا ورد فــي “الفقــرة أ” مــن “المــادة 9”.

19/ج:  إتمــام دراســة مــا ال يقــل عــن 50% مــن الســاعات المعتمــدة المطلوبــة للتخــرج للطالــب 
المنتقــل مــن جامعــة أخــرى إلــى جامعــة النجــاح الوطنيــة.

أحكـام عامة
المادة )20( الحصول على شھادتین من المستوى العلمي نفسه:

أواًل: درجتــان متزامنتــان: یمكــن للطالــب المســجل فــي أحــد برامــج جامعــة النجــاح أن یســجل فــي برنامــج آخــر، 
ــة، و  ــج األول كامل ــرج للبرنام ــات التخ ــي متطلب ــث ینھ ــا، بحی ــن كل منھم ــرج م و التخ
یكمــل المتطلبــات اإلجباریــة و االختیاریــة للبرنامــج الثانــي، دون إعــادة المســاقات التــي 

درســھا فــي التخصــص األول ، و ضمــن األحــكام العامــة المذكــورة أدنــاه.

ثانیــًا: درجتــان غیــر متزامنتیــن: یمكــن للخریــج الحاصــل علــى شــھادة فــي تخصــص معیــن التســجیل فــي تخصــص 
آخــر مــن المســتوى العلمــي نفســه ، بحیــث یتــم احتســاب المســاقات المتكافئــة بیــن 

التخصصیــن، و ذلــك ضمــن األحــكام العامــة المذكــورة أدنــاه.
أحكام عامة

أن یكــون معــدل الطالــب فــي الثاویــة العامــة، أو مــا یعادلھــا یؤھلــھ للقبــول فــي أي مــن 	 
التخصصیــن فــي ســنة االلتحاق.

فــي حــال رغــب الطالــب بدراســة تخصصیــن متزامنیــن فیجــب أن یكــون قــد أنجــز مــا ال تقــل 	 
نســبته عــن 40 % مــن مجمــوع الســاعات المطلوبــة فــي التخصــص األول.

ال یمكن احتساب أكثر من 50 % من متطلبات البرنامج الثاني في كلتا الحالتین.	 

موافقة كال القسمین في حالة الدراسة المتزامنة.	 

أال یقل معدل الطالب في التخصص األول عن تقدیر جید جدًا في حالة الدرجتین المتزامنتین.	 

فــي جمیــع الحــاالت ترصــد عالمــة )ناجــح / راســب( للمســاقات التــي درســھا الطالــب فــي 	 
التخصــص األول ، و حســبت لــه ضمــن متطلبــات التخصــص الثانــي ، بحیــث تدخــل فــي 

ــزة ، و ال تدخــل فــي المعــدل التراكمــي. ــاعات المنج مجمــوع الس

ــال 	  ــي ذات مج ــة ف ــوم الصح ــب و عل ــة الط ــج كلی ــه برام ــة المتزامن ــن الدراس ــتثنى م یس
ــة. ــوم الصح ــب و عل الط
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تنطبق تعلیمات الحصول على درجتین متزامنتین على طلبة جامعة النجاح الوطنیة.	 

تنطبــق تعلیمــات الحصــول علــى درجتیــن غیــر متزامنتیــن علــى خریجــي الجامعــات عمومــًا، و 	 
ضمــن شــروط القبــول فــي جامعــة النجــاح الوطنیــة.

يعطــى الطالــب ثالثــة فصــول دراســية زيــادة علــى الفتــرة الزمنيــة القصــوى المســموح بهــا 	 
للحصــول علــى الدرجــة الواحــدة

ــات برنامجــه و  ــاري مــن متطلب ــى مســاق واحــد إجب ــب عل المــادة )21(: 21/أ : إذا توقــف احتمــال تخــرج طال
كان هــذا المســاق غيــر مطــروح فــي الفصــل الــذي يتخــرج فيــه أو كان مطروحــًا و متعارضــًا مــع 
ــاًل  ــب مســاقًا آخــر بدي ــدرس الطال ــى أن ي ــس القســم أن يوافــق عل ــاري آخــر، فلمجل مســاق إجب
ــه مــن برنامــج التخصــص نفســه أو مــن برنامــج آخــر فــي الجامعــة، وفــي حــال تعــذر وجــود  عن
مســاق بنفــس عــدد ســاعات المســاق األصلــي فيمكــن للطالــب دراســة مســاقين يكــون مجمــوع 

ســاعاتهما يســاوي أو أكثــر مــن المســاق األصلــي.

ــات برنامجــه  ــاري مــن متطلب 21/ب:  إذا توقــف احتمــال تخــرج طالــب علــى مســاق واحــد اختي
وتعــذر عليــه التســجيل فــي أي مــن المســاقات المطروحــة فلمجلــس القســم أن يوافــق علــى 

اســتبدال مســاق آخــر بــه مــن البرنامــج أو مــن برنامــج آخــر فــي الجامعــة.

21/ج: تعلم عمادة القبول والتسجيل خطيًا في كلتا الحالتين “أ” و”ب”.

المــادة )22(:   إذا احتــاج الطالــب إلــى أقــل مــن “ 12 ســاعة معتمــدة” فــي فصــل تخرجــه فلــه أن يســجل مــا 
يحتــاج إليــه مــن ســاعات.

ــل،  ــك الفص ــي ذل ــه ف ــا تخرج ــف عليه ــدة يتوق ــة واح ــادة نظري ــي م ــب ف ــب طال ــادة )23(: 23/ا: إذا رس الم
فيمكــن لــه أن يتقــدم يطلــب للتقــدم إلــى امتحــان اســتكمالي لمــرة واحــدة فقــط فــي مــدة 
ــة ذلــك الفصــل ويكــون الحــد األعلــى للعالمــة التــي يحصــل عليهــا   ــام مــن نهاي أقصاهــا 10 أي
“C”  ودفــع الطالــب رســم مالــي مقابــل ذلــك، وعلــى أن تقــوم لجنــة مــن القســم بوضــع أســئلة 

االمتحــان.

23/ب: المرشــد وقســم التخصــص مســؤوالن عــن متابعــة الســير األكاديمــي واالحتفــاظ بنســخة 
مــن الســجل األكاديمــي للطالــب المســجل فيــه والتحقــق مــن اســتيفاء شــروط التخــرج ويبلــغ 

الطالــب بذلــك دوريــًا.

المادة )24(: على الطالب أن يحصل على شهادة براءة ذمة من الجامعة الستكمال إجراءات تخرجه.

المــادة )25(: ال يجــوز ألي طالــب أن يحتــج بعــدم علمــه بهــذه التعليمــات أو بعــدم اطالعــه علــى مــا ينشــر فــي 
لوحــات اإلعالنــات فــي الجامعــة.

ــي  ــل الدراس ــة الفص ــج بنهاي ــل تخري ــون حف ــتحقاقها ويك ــخ اس ــوس تاري ــة البكالوري ــل درج ــادة )26(: تحم الم
ــام الدراســي. ــة الفصــل الصيفــي للع ــج بنهاي ــام الدراســي ويكــون أيضــا حفــل تخري ــي مــن الع الثان

المــادة )27(: يبــت مجلــس العمــداء فــي كل األمــور التــي لــم يــرد فيهــا نــص فــي هــذه  التعليمــات وفــي 
اإلشــكاالت التــي تنشــأ عــن تطبيقهــا.

ــذه  ــكام ه ــذ أح ــون بتنفي ــجيل مكلف ــول والتس ــد القب ــات وعمي ــداء الكلي ــة وعم ــس الجامع ــادة )28(: رئي الم
التعليمــات.
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تعليمات منح 
شهادة بكالوريوس 

BBMS في العلوم الطبية الحيوية
كلية الطب وعلوم الصحة
جامــعة النـجاح الوطنية
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مــادة )1(: تســمى هــذه التعليمــات »تعليمــات منــح شــهادة- بكالوريــوس فــي العلــوم الطبيــة الحيويــة –مــن 
كليــة الطــب وعلــوم الصحــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة ويعمــل بهــا اعتبــارًا مــن بــدء العــام 

2014-2013 الجامعـي 

مــادة )2(: يقــر مجلــس العمــداء الخطــة الدراســية التــي تــؤدي إلــى نيــل شــهادة بكالوريــوس فــي العلــوم 
ــة الطــب وعلــوم االصحــة. ــة  بتوصيــة مــن مجلــس كلي ــة الحيوي الطبي

يقبــل فــي هــذا البرنامــج الطلبــة الحاصليــن على شــهادة الدراســة الثانويــة العامة الفلســطينية . 1
الفــرع العلمــي بشــكل تنافســي وبمعــدل ال يقــل عــن 90 % وكذلــك الطلبــة الحاصلييــن علــى 

شــهادات تعتبرهــا الجامعــة معادلــة ســواء مــن الــدول العربيــة او غيرها. 

مــادة )3(: يعتبــر الحصــول علــى شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم  الطبيــة الحيويــة الخطــوة االولــى 
ــور  ــات, دكت ــور بصري ــة, دكت ــور صيدل ــب, دكت ــي الط ــور ف ــج دكت ــى برام ــول ال ــة للدخ والضروري
القــدم والكاحــل, دكتــور االســنان و دكتــور الميــاداة ومــا قــد يســتحدث مــن البرامــج المشــابهة 
والدراســات العليــا فــي مجــال العلــوم الصحيــة فــي كليــة الطــب وعلــوم الصحــة وذلــك حســب 

ــي يتطلبهــا كل برنامــج. الشــروط الت

مــادة )4(:  أ. يكــون الحــد األدنــى لعــدد الســاعات المعتمــدة لنيــل شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم الحيويــة 
الطبيــة 131 ســاعة معتمــدة موزعــة بالشــكل التالــي :-

متطلبـــات الجامعـــة اإلجباريــة ) 19 ســاعة معتمــدة( : تنطبــق متطلبــات جامعــة النجــاح . 1
اإلجباريــة علــى طلبــة كليــة الطــب وتســتنير بفلســفتها .

متطلبات العلوم العامة والطبية الحيوية االجبارية 87 ساعة معتمدة. . 2

متطلبات العلوم العامة والطبية الحيوية االختيارية 25 ساعة معتمدة.. 3

مادة )5(: المتطلبات االختيارية 

يختــار الطالــب المــواد االختياريــة بحيــث تســاعده فــي تحقيــق هدفــه النهائــي مــن الدخــول فــي 
هــذا البرنامــج ســواء باتجــاه الدرراســات العليــا االساســية او الســريرية وعليــه االطــالع منــذ البدايــة 

علــى متطلبــات الدخــول الــى هــذه البرامــج بحيــث تحقــق توجهاتــه بأكبــر قــدر مــن الفاعليــة . 

مادة )6(: مدة الدراسـة والعـبء الدراسـي

ــة الطــب وعلــوم . 1 ــة مــن قبــل كلي ــة الحيوي تنظــم شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم  الطبي
ــة. ــة االساســية- فــي جامعــة النجــاح الوطني ــوم الطبي الصحة-قســم العل

ــة التدريــس علــى ثــالث ســنوات كحــد ادنــى والحــد األقصــى إلنهــاء متطلباتهــا . 2 تنظــم عملي
خمــس ســنوات.

ــدى . 3 ــدة وال يتع ــاعة معتم ــدة ) 52( س ــنة الواح ــي للس ــبء الدراس ــى للع ــد األعل ــون الح يك
ــي )10(  ــل الصيف ــدة وللفص ــاعة معتم ــد )21( س ــي الواح ــل الدراس ــي للفص ــبء الدراس الع

ــدة. ــاعات معتم س

تبــدأ الدراســة فــي برنامــج البكالوريــوس للعلــوم الحيويــة و الطبيــة فــي كليــة الطــب وعلــوم . 4
الصحــة فــي بدايــة العــام الجامعــي وتنتهــي فــي نهايــة الفصــل الصيفــي مــن نفــس العــام 

الجامعــي وتتبــع متغيــرات التقويــم الجامعــي العامــة.
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مادة )7(: االمتحانـات والعالمـات والمعـدالت

أوال: 
تنظــم األمــور المتعلقــة بإعــداد االختبــارات واالمتحانــات وإجرائهــا وتصحيحهــا وتقييمهــا أ. 

ــة. ــوم الصح ــب وعل ــة الط ــس كلي ــا مجل ــة يصدره ــات خاص بتعليم

يشــكل مجلــس الكليــة بتنســيب مــن العميــد لجنــة تســمى) لجنــة ممتحنــي بكالوريــوس ب. 
العلــوم  الطبيــة الحيويــة ( تحــال إليهــا كافــة حــاالت التظلــم والطعــن فــي االمتحانــات 
ســواء مــن الطلبــة أو مــن أي عضــو مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية أو اإلدارة األكاديميــة فــي 

ــد . ــا للعمي ــع توصياه ــة وترف الجامع

:ج. 

العالمــة النهائيــة لــكل مــادة مــن المــواد التــي يدرســها الطالــب بمــا فيهــا متطلبــات الجامعــة . 1
هــي مجمــوع عالمــة االمتحــان النهائــي وعالمــات االختبــارات واألعمــال الفصليــة.

ــح( أو . 2 ــب )ناج ــخ الط ــة وتاري ــات الطبي ــي واألخالقي ــعاف األول ــاقات اإلس ــة مس ــجل نتيج تس
)راســب( دون عالمــات وال تدخــل فــي حســاب المعــدل للســنة كذلــك مســاق الحاســوب 

ــة. ــات الجامع ــن متطلب ــع م ــة المجتم وخدم

ثانيًا : 
يكــون اإلطــار العــام لالمتحانــات ومواعيدهــا  لنيــل شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم  

الطبيــة الحيويــة علــى النحــو التالــي:-
أ. توزيع العالمات ورصدها في العلوم األساسية والطبية األساسية:-

ــن . 1 ــري اختباري ــى أن يج ــاق عل ــة للمس ــة النهائي ــن العالم ــل 50% م ــال الفص ــص ألعم يخص
ــه 25% مــن  ــار واحــد يخصــص ل ــن لــكل منهمــا 25% مــن العالمــة  أو اختب فصلييــن كتابيي
العالمــة وتخصــص بقيــة العالمــة 25% لالختبــارات القصيــرة أو العمليــة أو األعمــال الفصليــة 

األخــرى وذلــك بموجــب أســس تضعهــا الكليــة.

يخصــص لالمتحــان النهائــي 50% مــن العالمــة النهائيــة للمســاق ويجــرى بعــد نهايــة تدريــس . 2
المســاق ويشتـــمل االمتحــان النهائــي علــى امتحــان عملــي للمســاقات  التــي تتضمــن جــزءًا 

عمليــًا ويخصــص لالمتحــان العملــي عالمــة تتناســب مــع حجــم ذلــك الجــزء مــن المســاق.

: ج. 

يحســب المعــدل الفصلــي لــكل مــن الفصــول الدراســية علــى أســاس مجمــوع الســاعات . 1
المعتمــدة للمســاقات بمــا فيهــا متطلبــات الجامعــة باســتثناء مــا ورد فــي مــادة 7 أوال - ج2- 

باســتثناء متطلبــات الجامعــة يحــدد مجلــس كليــة الطــب وعلــوم الصحــة فــي بدايــة كل فصــل . 2
ــك  ــي ذل ــدرس ف ــاق ُي ــكل مس ــة ل ــات النهائي ــارات واالمتحان ــراء االختب ــد إج ــي مواعي جامع
الفصــل بالتوافــق مــع التقويــم الجامعــي مــا أمكــن وبالتنســيق مــع عميــد القبــول والتســجيل. 

فــي حالــة المســاقات المشــتركة بيــن أكثــر مــن دائــرة واحــدة يشــكل مجلــس الكليــة  فــي . 3
بدايــة كل عــام جامعــي الوحــدة التعليميــة للمســاق وتتألــف مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن 
ــن أعضــاء  ــه التنســيق بي ــار المجلــس مــن بينهــم منســقًا تكــون مهمت يدرســون المســاق ويخت
هيئــة التدريــس الذيــن يشــاركون فــي تدريــس المســاق فيمــا يخــص تحضيــر برنامــج المحاضــرات 
ــات  ــذ ذلــك البرنامــج وكذلــك اإلعــداد لالمتحان أو النــدوات أو حلقــات النقــاش ومتابعــة تنفي

والتقييــم وتصحيــح االمتحانــات ورصــد العالمــات.

إذا اعتبــر الطالــب راســبا فــي أي مــن المســاقات المقــررة  فعليــه إعــادة التســجيل للمســاق . 4
حســب األصــول المعتمــدة فــي الجامعــة. . 
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ــة 	 المادة )8(:  ــة االجباري ــة الحيوي ــة والطبي ــوم العام ــات العل ــي متطلب ــاح ف ــة النج ــى لعالم ــد األدن الح
.)D(   %60

ــة 	  ــة االختياري ــة الحيوي ــوم العامــة والطبي ــات العل ــى لعالمــة النجــاح فــي متطلب الحــد األدن
.)D(  %60

ترصد عالمات االخالق الطبية وتاريخ الطب والصيدلة ناجح او راسب	 
الحــد األدنــى لعالمــة النجــاح فــي متطلبــات الجامعــة –باســتثناء مــا يقــرره مجلــس العمــداء 	 

.)D( )%60(
يحــق للطالــب إعــادة دراســة المســاقات التــي يختارهــا بهــدف رفــع معدلــه التراكمــي فــي 	 

ــال  ــذه الح ــي ه ــن 75% )2.5(  وف ــل م ــم اق ــى تقيي ــا عل ــل فيه ــي يحص ــواد الت ــة الم كاف
ــى للمســاقات. تحســب العالمــة االعل

ــوس 	 المادة )9(:  ــى بكالوري ــول عل ــه للحص ــي خطت ــررة ف ــاقات المق ــة المس ــاز كاف ــب اجتي ــى الطال عل
ــنوات . ــة س ــا خمس ــة أقصاه ــدة زمني ــي م ــة  ف ــة الحيوي ــوم  الطبي العل

الرســوب فــي أي مــن المســاقات المقــررة يعنــي إعــادة التســجيل لهــا مــن جديــد والرســوب 	 
ثــالث مــرات متتاليــة فــي نفــس المســاق يــؤدي إلــى فصــل الطالــب مــن البرنامــج. 

يشــترط لقبــول الطالــب فــي اي مــن برامــج الدراســات العليــا او الســريرية )باســتثناء برنامــج 	 
ــق  ــى وان يحق ــده األدن ــي ح ــام 2 ف ــي الع ــه التراكم ــون معدل ــب( أن يك ــي الط ــور ف دكت

ــدد  ــات الخاصــة المتعلقــة بالبرنامــج المح المتطلب
يشــترط لقبــول الطالــب فــي برنامــج دكتــور فــي الطــب أن يكــون معدلــه التراكمــي العــام 	 

2.5  فــي حــده األدنــى وان يحقــق المتطلبــات األخــرى الخاصــة المتعلقــة بالبرنامــج ) اجتيــاز 
امتحــان TOEFL بمعــدل 500 او امتحــان IELTS بعــدل 6.5(

المــادة )10(: تســري تعليمــات جامعــة النجــاح علــى الطالــب فــي هــذا البرنامــج اســوة بكافــة برامــج 
اعــاله  النصــوص  فــي  الــواردة  التوضيحــات  باســتثناء  الجامعــة  فــي   البكالوريــوس 

الخطة الدراسية
للحصــول علــى بكالوريــوس فــي  العلــوم الطبيــة الحيويــة علــى الطالــب إنهــاء 131 ســاعة 

معتمــدة والتــي تشــمل متطلبــات جامعــة ومتطلبــات تخصــص إجباريــة واختياريــة . 

19 ساعة معتمدةمتطلب جامعة إجباري

87 ساعة معتمدةمتطلبات علوم طبية حيوية عامة اجبارية

25 ساعة معتمدةمتطلبات علوم طبية حيوية عامة اختيارية 

131 ساعة معتمدةالمجموع
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تعليمات
منح شهادة دكتور في الطب 

كلية الطب وعلوم الصحة
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ــاح  ــة النج ــن جامع ــب – » م ــي الط ــور ف ــهادة- دكت ــح ش ــات من ــات: »تعليم ــذه التعليم ــمى ه ــادة )1(: تس م
ــى: ــق عل ــي 2012-2011 و تنطب ــدء العــام الجامعـ ــارًا مــن ب ــة ويعمــل بهــا اعتب الوطني

ــا كانــت 	  ــة الذيــن ســيتواجدون فــي الســنة االولــى الســريرية للعــام 2012-2011 اي الطلب
دفعتهــم .

طلبة دفعة 108 و كافة الدفعات الالحقة لها. 	 

مــادة )2(: يقــر مجلــس العمــداء الخطــة الدراســية التــي تــؤدي إلــى نيــل شــهادة دكتــور فــي الطــب بتوصيــة 
مــن مجلــس كليــة الطــب و علــوم الصحــة.

للمصطلحات التالية التعريفات الملحق بها ما لم يرد بالنص ما يفيد غير ذلك: تعريفات:    

كلية الطب و علوم الصحة الكلية:    

دائرة الطب  الدائرة:    

قسم الطب البشري القسم:    

عميد كلية الطب و علوم الصحة العميد:    

مدير دائرة الطب  مدير الدائرة:    

رئيس قسم الطب البشري و يتواله مدير دائرة الطب  رئيس القسم:    

هو المساق الرئيسي الذي يشترط النجاح فيه لالنتقال  لمستوى السنة السريرية التالية. مساق – فئة اولى: 

هو المساق الذي ال يشترط النجاح فيه لالنتقال لمستوى السنة التالية مساق - فئة ثانية: 

ساعة معتمدة س.م:    

الخطة الدراسية
ــة االولــى بالحصــول . 1مادة )3(: ــن بحيــث تنتهــي المرحل توضــع الخطــة الدراســية علــى أســاس المرحلتي

ــي  ــة ويعتمــد فيهــا النظــام الفصل ــة الحيوي ــوم الطبي ــوس فــي العل ــى شــهادة البكالوري عل
)التفاصيــل فــي خطــة البرنامــج المذكــور( وتنتهــي المرحلــة الثانيــة بالحصــول علــى شــهادة 

دكتــور فــي الطــب.

ــب و . 2 ــة الط ــب / كلي ــرة الط ــري / دائ ــب البش ــم الط ــب” لقس ــي الط ــور ف ــج “دكت ــع برنام يتب
ــة. ــوم الصح عل

تنظيم وإدارة العملية التدريسية للحصول على شهادة  دكتور في الطب
شروط القبول للحصول على شهادة دكتور في الطبمادة )4( :

يحق للطالب التقدم لبرنامج دكتور في الطب بتحقيق كافة الشروط التالية:  	 

اتمــام متطلبــات الحصــول علــى شــهادة بكالوريــوس العلــوم الطبيــة الحيويــة فــي فتــرة 	 
اقصاهــا خمــس ســنوات دراســية. 

الحصول على معدل تراكمي عام 2.5 او أعلى  في برنامج العلوم الطبية الحيوية.	 

ان يكون حاصال على النجاح في احد االمتحانات التالية:	 
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مادة )7(:  االمتحانــات والعالمــات والمعـدالت :

ــا و أ.  أوال:- ــة وتوقيته ــة والنهائي ــات الدوري ــارات واالمتحان ــداد االختب ــة بإع ــور المتعلق ــم األم تنظ
ــم. ــس القس ــا مجل ــة يصدره ــات خاص ــا بتعليم ــا وتقييمه ــا وتصحيحه إجرائه

ــا ب.  ــال إليه ــريريين”، تح ــن الس ــة الممتحني ــمى: “ لجن ــة تس ــد, لجن ــن العمي ــيب م ــكل، بتنس تش
كافــة حــاالت التظلــم والطعــن فــي االمتحانــات ســواء مــن الطلبــة أو مــن أي عضــو مــن 
ــد و  ــة التدريســية أو اإلدارة األكاديميــة فــي الجامعــة وترفــع توصياتهــا للعمي أعضــاء الهيئ

حينهــا يحــق لمجلــس القســم اتخــاذ االجــراء المناســب.
اإلعــداد لالمتحانــات والتقييــم وتصحيــح االمتحانــات ورصــد العالمــات علــى الكشــوف ج. 

ــل  ــن قب ــاق م ــي كل مس ــدد ف ــة  تح ــل الجامع ــن قب ــدة م ــة المعتم ــات اإللكتروني والتقني
مجلــس الشــعبة المعنــي و موافقــة رئيــس القســم ومديــر الدائــرة و العميــد. 

يحــق لمجلــس القســم مراجعــة او الغــاء او تعديــل اي امتحــان ال يســتوفي الشــروط د. 
المالئمــة و ذلــك بعــد موافقــة مديــر الدائــرة و العميــد.  

ثانيـًا :-
ــة الســريرية مــن مجمــوع عالمــات  . 1 ــوم الطبي ــة فــي مســاقات العل تتكــون العالمــة النهائي

االمتحــان النهائــي الكتابــي والســريري )فــي حــال اجرائــه(،  وعالمــات التقييــم و االمتحانــات 
الســريرية الدوريــة، وقــد يتضمــن االمتحــان النهائــي جــزءًا شــفويًا.

يحــدد مجلــس القســم، و باالتفــاق مــع مديــر الدائــرة و العميــد، المســاقات التــي ســيجري . 2
ــا  ــيجري فيه ــي س ــاقات الت ــة والمس ــدورة التدريبي ــة ال ــي نهاي ــي ف ــان الكتاب ــا االمتح فيه

ــة الســنة الدراســية.    ــي فــي نهاي االمتحــان الكتاب
ــة الســريرية )عــدا مســاقات . 3 ــوم الطبي ــكل مســاق مــن العل ــي توضــع ل ــوزع العالمــات الت ت

الفئــة االولــى لمســتوى الســنة الســريرية الثالثــة(  وتســجل نتائجهــا بالنســبة  المئويــة كمــا 
يلــي:-

ســي المــادة ألداء الطالــب أثنــاء التدريــب أ.  15% لتقييــم مــدرس المــادة أو لمعــدل تقييــم مدرِّ
السريري.

15% لالمتحان السريري الذي يجرى في نهاية كل دورة  تدريبية.ب. 
ــة او بعــد االنتهــاء ج.  ــدورة التدريبي ــة ال ــه 70% ويعقــد فــي نهاي االمتحــان النهائــي ويرصــد ل

مــن كافــة مســاقات الفئــة االولــى أو فــي نهايــة الســنة الدراســية و ذلــك حســب مواعيــد 
يحددهــا مجلــس القســم فــي الكليــة فــي  بدايــة كل عــام جامعــي.

االمتحــان النهائــي المنعقــد بعــد االنتهــاء مــن كافــة مســاقات الفئــة االولــى او فــي نهايــة د. 
العــام الدراســي يتكــون مــن جــزء نظــري مــع امكانيــة اضافــة جــزء عملــي و جــزء شــفوي 
ايهمــا او كليهمــا، و تــوزع نســب العالمــات حســب قــرارات مجلــس القســم و موافقــة رئيــس 

الدائــرة و العميــد. 
يعتبــر الطالــب ناجحــًا فــي اي مــن مســاقات المــواد الطبيــة الســريرية إذا حصــل علــى 70% ه. 

)C(كحــد أدنــى فــي مجمــوع اجــزاء االمتحــان المحــددة فــي البنــد “ج” اعــاله .  
ــوزع العالمــات التــي توضــع للمســاقات المتقدمــة )طــب باطنــي متقــدم –جراحــة عامــة و.  ت

متقدمــة – امــراض النســاء و الــوالدة متقدمــة و طــب اطفــال متقــدم( فــي الســنة الســريرية 
الثالثــة كمــا يلــي:-

 30% لتقييــم مــدرس المســاق أو لمعـــدل تقييـــم مدرســي المســاق  للطالــب أثنــاء تدريبــه . 1
الســريري.

 70%  لالمتحــان النهائــي، والــذي يشــمل امتحــان ســريري متعــدد المحطــات ويخصــص لــه . 2
ــا و قــد يشــمل جــزءا شــفويا، و يجــرى  30 نقطــة علــى األقــل  و يشــمل كذلــك جــزءا نظري
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االمتحــان النهائــي بعــد إنهــاء  التدريــب الســريري لــكل مســاق او بعــد االنتهــاء مــن كافــة 
المســاقات لجميــع الطــالب معــا او فــي نهايــة العــام الدراســي، ويجــرى مــن قبــل الشــعبة 

المعنيــة و باشــراف رئيــس القســم و مديــر الدائــرة.
تــوزع العالمــات فــي البنــد )2( الســابق حســب قــرار مجلــس القســم و موافقــة رئيــس . 3

القســم و مديــر الدائــرة و العميــد.
يعتبر الطالب ناجحًا في اي من هذه المساقات اذا حصل على C (  %70 ( بحد أدنى. . 4

مادة )8(: اعتماد العالمات واالحتفاظ بنماذج اإلجابة

ترســل نتائــج جميــع االختبــارات واالمتحانــات الــى رئيــس القســم العتمادهــا مــن قبــل مجلــس . 1
القســم ومديــر الدائــرة و العميــد وذلــك لرصدهــا وإعالنهــا للطلبــة خــالل )48( ســاعة بعــد 

اعتمادهــا مــن الكليــة وعمــادة القبــول والتســجيل.

ــجيل . 2 ــول والتس ــد القب ــى عمي ــام إل ــروف او االرق ــة بالح ــات النهائي ــوف العالم ــل كش ترس
لرصدهــا وإعالنهــا بالطــرق والوســائل المعتمــدة فــي الجامعــة .

تحفــظ نمــاذج إجابــة الطلبــة لــكل اختبــار أو امتحــان مــع نســخة مــن مفتــاح اإلجابــة   . 3
ونســختين مــن ورقــة األســئلة لــدى عمــادة الكليــة الطــب لمــدة عــام جامعــي، ومــن ثــم 

ــجيل. ــول والتس ــد القب ــة وعمي ــد الكلي ــن عمي ــاق بي ــا باالتف ــرف به ــري التص يج

ال تــرد نمــاذج إجابــة الطالــب فــي االمتحــان النهائــي بعــد تصحيحهــا، وتتلــف هــذه األوراق . 4
بعــد مــرور ســنة عليهــا.

مادة )9(: التغيب عن االمتحان :-

ــريرية، . 1 ــاقات الس ــه للمس ــن عن ــي المعل ــان الكتاب ــن االمتح ــري ع ــذر قه ــب بع ــن يتغي كل م
ــخ االمتحــان  ــام مــن تاري ــة أي ــس القســم خــالل ثالث ــى رئي ــت عــذره إل ــه أن يقــدم مــا يثب علي
وفــي حالــة قبــول هــذا العــذر يحــدد  رئيــس القســم و رئيــس الشــعبة المعنــي موعــدًا إلجــراء 

امتحــان تكميلــي للطالــب.
ــذر . 2 ــه دون ع ــن عن ــريري( معل ــي أو س ــي )كتاب ــان نهائ ــار أو امتح ــن اختب ــب ع ــن يتغي كل م

ــًا( . ــرًا جامعي ــان )صف ــار أو االمتح ــك االختب ــي ذل ــه ف ــر عالمت ــة تعتب ــد الكلي ــه عمي يقبل
كل مــن يتغيــب عــن امتحــان نهائــي معلــن عنــه بعــذر يقبلــه رئيــس القســم و مديــر الدائــرة ، . 3

يبلــغ القــرار بقبــول العــذر إلــى رئيــس الشــعبة المعنــي لترتيــب أمــر إجــراء امتحــان تكميلــي 
ــول  ــد القب ــة عمي ــد الكلي ــغ عمي ــول العــذر، ويبل ــخ قب فــي موعــد ال يتجــاوز الشــهر مــن تاري
والتســجيل بذلــك. و علــى الطالــب ان يقــوم بالتبليــغ عــن العــذر فــي مــدة ال تتجــاوز الثالثــة 
ــار الطالــب محرومــا  ايــام مــن االمتحــان المتغيــب عنــه، و فــي غيــر ذلــك يحــق للقســم اعتب

مــن االمتحــان و يعيــد التســجيل للمســاق.
تســجل مالحظــة: “غيــر مكتمــل” للمســاقات التــي يتغيــب فيهــا الطالــب عــن االمتحــان . 4

النهائــي بعــذر مقبــول وذلــك حتــى يتــم إجــراء االمتحــان التكميلــي المشــار إليــه فــي البنــد 
3 مــن المــادة 9 أعــاله ، وفــي هــذه الحالــة تســجل للطالــب العالمــة التــي يحصــل عليهــا 

بعــد إجــراء االمتحــان التكميلــي .

مادة )10(:  مراجعة العالمات والتظلم :- 
يجــوز للطالــب أن يتقــدم بطلــب إلــى عميــد القبــول والتســجيل لمراجعــة عالمتــه فــي . 1

االختبــار فــي أي مســاق خــالل ثالثــة أيــام مــن تاريــخ إعــالن النتائــج ، ولعميــد الكليــة فــي 
هــذه الحالــة أن يقــوم بالتحقــق مــن عــدم وجــود خطــأ مــادي فــي مجمــوع العالمــات أو 
نقلهــا ومــن عــدم وجــود أســئلة غيــر مصححــة وذلــك عــن طريــق لجنــة مكونــة مــن رئيــس 



85 2 0 2 2 /2 0 2 1 لــب  لطا ا ليــل  د

القســم أو مــن ينيبــه، ورئيــس الشــعبة ومــدرس المــادة أو أحــد مدرســيها، ويدفــع الطالــب 
رســمًا تحــدده إدارة الجامعــة عــن كل طلــب منفصــل  يتقــدم بــه  لمراجعــة عالمــة أي مــن 

ــاقات. المس
يجــوز للطالــب أن يتقــدم بطلــب اســتثنائي لعميــد القبــول والتســجيل لمراجعــة عالمتــه فــي . 2

االمتحــان النهائــي فــي أي مســاق خــالل مــدة أقصاهــا أســبوعين مــن تاريــخ إعــالن النتائــج 
، ولعميــد الكليــة فــي هــذه الحالــة أن يقــوم بالتحقــق مــن عــدم وجــود خطــأ مــادي فــي 
جمــع العالمــات أو نقلهــا، ومــن عــدم وجــود أســئلة غيــر مصححــة وذلــك عــن طريــق  “لجنــة 

الممتحنيــن الســريريين”  و يدفــع الطالــب رســمًا تحــدده إدارة الجامعــة لهــذا الغــرض.

ــاح فــي أي مــن المســاقات الســريرية هــي: C( %70(، امــا المعــدل  ــى لعالمــة النج ــادة )11( : الحــد األدن م
ــي:  ــة  حســب الجــدول التال ــر المئوي ــه بالحــروف و االرقــام غي ــر عن ــم التعبي فيت

التقديرالمعدل التراكمي

ممتاز4.0 - 3.65

جيد جدا3.64 - 3.0

جيد2.99 - 2.5

مقبول2.49 - 2.0

ضعيف1.99 أو أقل

نتيجة المساقالمعدل المئويالعالمة بالحرفقيمة الحرف

4A90-100ناجح

3.75-A88-89.99ناجح

3.5+B85-87.99ناجح

3.0B80-84.99ناجح

2.75-B78-79.99ناجح

2.5+C74-77.99ناجح

2C70-73.99ناجح

1.75-C65-69.99راسب

1.5+D63-64.99راسب

1D60-62.99راسب

0.75-D45-59.99راسب

0.0E0-44.99راسب

مادة )12(:  المعدل التراكمي لشهادة دكتور في الطب
يحســب المعــدل الســنوي لســنوات الدراســة  )GPA( بضــرب قيمــة الحــرف حســب الجــدول 
أدنــاه لــكل مســاق درســه بعــدد الســاعات المعتمــدة لذلــك المســاق وجمــع تلــك القيمــة لجميــع 

المســاقات التــي درســها ثــم قســمة الناتــج علــى عــدد الســاعات المعتمــدة  
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مادة )13(:  شروط االنتقال من سنـة سريرية الى التالية:
الجــدول المرفــق ادنــاه مــع هــذه المــادة يبيــن كافــة مســاقات برنامــج دكتــور فــي الطــب . 1

و هــو جــزء ال يتجــزأ مــن هــذه التعليمــات العتمــاد ســاعات المســاقات المعتمــدة و اســمائها 
ــكل منهــا و مســتوى كل  ــة ل ــب المطلوب ــات الســابقة لهــا وعــدد اســابيع التدري و المتطلب
ــم كل  ــو اس ــي تتل ــام الت ــى االرق ــود ال ــاه تع ــود ادن ــي البن ــواد ف ــام الم ــاق، و ان ارق مس

مســاق فــي الجــدول.
يعتبــر النجــاح فــي المــواد 01-02-03  )32 ســاعة( شــرطا ضروريــا للتســجيل فــي مســتوى . 2

الســنة الســريرية الثانيــة.
يعتبــر النجــاح فــي المــواد 01-02-03-04-05-06-07-08 )72 ســاعة معتمــدة( شــرطا . 3

ــة.   ــريرية الثالث ــنة الس ــتوى الس ــي مس ــجيل ف ــا للتس ضروري
يســتطيع الطالــب التســجيل للمســاقات المتبقيــة بتحقــق شــروط التســجيل لهــا حســب . 4

الجــدول المرفــق وحســب الخطــة االسترشــادية وقــرارات مجلــس القســم فــي توقيتهــا.
ــة للتســجيل للســنة . 5 ــة الثاني ــة )مــن الفئ ــرات المســاقات التدريبي ــب اســتخدام فت يحــق للطال

الالحقــة( و المتاحــة فــي كل عــام وحســب امكانيــات طــرح كل مســاق فــي اعادة التســجيل 
ــة اذا كانــت مطروحــة  ــة الثاني للمســاقات التــي رســب فيهــا او دراســة مســاقات مــن الفئ

وهــذه الفتــرات تتــرواح بيــن ثمانــي الــى ســتة عشــر اســبوعا ســنويا.
الحــد االدنــى النهــاء متطلبــات البرنامــج هــو ثــالث ســنوات والحــد االقصــى خمــس ســنوات . 6

ويــدرس فــي الحــاالت الخاصــة وبقــرار مــن مجلــس العمــداء بتنســيب مــن عمــادة الكليــة منح 
الطالــب ســنة اضافيــة للتخــرج.

الحــد االعلــى العــادة اي مســاق هــو ثــالث مــرات متتاليــة و فــي حــال فشــل الطالــب فــي . 7
النجــاح فــي المــرة االخيــرة يفصــل مــن البرنامــج

الجدول الملحق للمادة رقم 13
ــا و اســابيع  ــات الســابقة له ــا و المتطلب ــة الســريرية و ارقامه جــدول مفصــل لمســاقات المرحل
ــع  ــة 2012-2011  )يتاب ــي خط ــي ف ــي التكامل ــي – التدريب ــج التعليم ــراض البرنام ــا الغ تدريبه

ــب( ــد الطال ــدى مرش ــي او ل ــة اإللكترون ــع الكلي ــى موق عل

مادة )14(: شروط االنتقال من مستوى السنـة السريرية االولى الى مستوى السنة السريرية الثانية:-
يشــترط النتقــال طالــب الســنة الســريرية االولــى الــى مســتوى الســنة الســريرية الثانيــة أن أ. 

ــى الســريرية )32 ســاعة  ــى  المقــررة فــي الســنة االول ــة االول ــع مســاقات الفئ ــاز جمي يجت
معتمــدة( بنجــاح والمحــددة بالتالــي: 

الطب الباطني: 12 س.م 	 
الجراحة العامة:12  س.م	 
النسائية والتوليد:8  س.م	 

يســمح للطالــب بالتســجيل فــي مســاق الطــب النفســي فــي بدايــة الســنة الســريرية االولــى، ب. 
ــة )4 ســاعات( فــي حــال  ــة )4 ســاعات( او جراحي ــاري تخصصــات طبي و فــي مســاقي اختي
ــي اي  ــد ف ــائية و التولي ــة والنس ــة العام ــي والجراح ــب الباطن ــاقات الط ــي مس ــه ف نجاح

وقــت بعــد نجاحــه فيهــا وذلــك حســب االمكانيــة العمليــة لطــرح هــذه المســاقات.      
يســمح لطلبــة الســنة الســريرية االولــى التســجيل فــي مســاقات:  قضايــا فــي صحــة المــرأة ج. 

)2 س.م (،  ومقدمــة للبحــث الســريري )2 س.م (، و اقتصاديــات الصحــة )2 س.م( فــي 
الســنة الســريرية االولــى أو مــا يليهــا فــي اي وقــت تطــرح فيــه هــذه المســاقات حســب 

ــادية.  الخطــة االسترش
يعتبر الطالب راسبًا في السنة السريرية االولى في الحاالت التالية:د. 
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إذا رســب فــي أي مــن مســاقات الفئــة االولــى للســنة الســريرية االولــى والمحــددة فــي ه. 
المــادة: )14 بنــد:أ(

ــا  ــجيل له ــادة )و التس ــه إع ــى فعلي ــريرية االول ــنة الس ــي الس ــبًا ف ــب راس ــار الطال ــال اعتب ــي ح ف
ــا لكامــل  ــة االولــى  التــي رســب فيهــا، و تكــون االعــادة هن مــرة اخــرى( جميــع مســاقات الفئ
مــدة التدريــب الســريري لهــذه المســاقات و كافــة متطلباتهــا  وفــي هــذه الحالــة تحتســب لــه 

ــى فقــط.  العالمــات االعل
لمجلــس القســم و بتنســيب مــن رئيــس القســم و/أو الدائــرة اتخــاذ قــرار التوقيــت المناســب 

لالعــادة فــي البنــد )2( اعــاله. 

المادة )15(: شروط االنتقال من مستوى السنـة السريرية الثانية الى مستوى السنة السريرية الثالثة :-

يشــترط النتقــال طالــب الســنة الثانيــة الســريرية الــى مســتوى الثالثــة أن  يجتــاز بنجــاح جميــع أ. 
مســاقات الفئــة االولــى ) 36 ســاعة معتمــدة( المقــررة فــي الســنة الثانيــة وهــي:-

طب االطفال: 12 س.م	 
تخصصات باطنية مختارة: 8 س.م	 
العلوم السريرية العصبية: 8 س.م	 
جراحة العظام والحوادث والطوارىء الجراحية: 8 س.م 	 

ــك ب.  ــدي: )ب( و )ج( وكذل ــواردة فــي المــادة 14 بن ــب التســجيل لكافــة المــواد ال يســتطيع الطال
مســاق الطــب الشــرعي فــي اي وقــت مــن الســنة الســريرية الثانيــة فــي حــال طرحهــا. 

ــة ج.  ــة )6 ســاعات معتمــدة ( خــالل الســنة الســريرية الثاني ــار موضــوع بحث ــب اختي ــى الطال عل
والتســجيل لــه واتمامــه قبــل نهايــة الســنة الســريرية الثالثــة كمتطلــب اجبــاري للتخــرج  

ــاق.  ــذا المس ــم له ــل القس ــن قب ــدة م ــات المع ــات و االوق ــب التعليم حس
يعتبر الطالب راسبًا في السنة السريرية الثانية في أي من الحالتين التاليتين :-د. 
إذا رسب في أي مساق من مساقات الفئة االولى المحددة  في البند ) أ ( مادة 15 ه. 
فــي حــال اعتبــار الطالــب راســبا فــي الســنة الســريرية الثانيــة فعليــه إعــادة جميــع المســاقات و. 

ــذه  ــي ه ــل(  وف ــى االق ــة C ( 70% ( عل ــى عالم ــا عل ــل فيه ــم يحص ــا )ل ــب فيه ــي رس الت
الحالــة تحتســب لــه العالمــات الجديــدة فقــط.

المادة )16(:  النجاح في مستوى السنة السريرية الثالثة و التخرج :-

ــع المســاقات المقــررة . 1 ــاز جمي ــة أن  يجت يشــترط لنجــاح الطالــب فــي الســنة الســريرية الثالث
فــي الســنة بنجــاح.

مساقات الفئة االولى في السنة السريرية الثالثة هي ) 32 س.م (:. 2
الطب الباطني المتقدم: 8 س.م	 
الجراحة العامة المتقدمة: 8 س.م	 
طب االطفال المتقدم: 8 س.م	 
طب النسائية و التوليد المتقدم: 8 س.م	 

إذا حصــل الطالــب علــى C( 2(  علــى االقــل فــي معــدل مســاقات الســنة الســريرية الثالثــة  . 3
ــد  ــه اعــادة التســجيل لــه مــن جدي ورســب فــي مســاق واحــد فقــط مــن المســاقات ، فعلي
واعادتــه كامــال فــي الوقــت المتــاح لــه قبــل التخريــج و حســب مــا يــراه القســم و الدائــرة 
مناســبا و ممكنــا، وفــي حالــة نجاحــه تحســب لــه العالمــة االعلــى فقــط ويتــم تخريجــه مــع 

نهايــة الفصــل الصيفــي او نهايــة الفصــل االول حســب طــول المســاق.
فــي حــال رســوب الطالــب فــي اكثــر مــن مســاق واحــد مــن مســاقات الفئــة االولــى فــي . 4
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ــة  ــجيل كاف ــنة وتس ــادة الس ــه اع ــاقين فعلي ــن اي مس ــر م ــة، او اكث ــنة الثالث ــتوى الس مس
المســاقات التــي رســب فيهــا ويؤجــل تخرجــه للعــام التالــي، و اليحــق لــه البــدء فــي التدريــب 

فــي المســاقات قبــل بــدء العــام الدراســي.

فــي حــال رســوب الطالــب فــي احــد مســاقات الفئــة االولــى و مســاق واحــد مــن الفئــة . 5
الثانيــة لمســتوى الســنة الســريرية الثالثــة فعليــه اعــادة التســجيل لهمــا مــن جديــد واعادتهمــا 
كامليــن فــي الوقــت المتــاح لــه قبــل التخريــج و حســب مــا يــراه القســم و الدائــرة مناســبا 
و ممكنــا، وفــي حالــة نجاحــه تحســب لــه العالمــة االعلــى فقــط ويتــم تخريجــه مــع نهايــة 

الفصــل المناســب حســب طــول المســاق.
ــث . 6 ــروع البح ــاق مش ــام مس ــهادته اال باتم ــتالم ش ــاح و اس ــرج بنج ــب التخ ــتطيع الطال ال يس

كامــال، وفــي حــال عــدم اتمامــة و اعتمــاده بصــورة نهائيــة مــن اللجنــة المختصــة و رئيــس 
ــر مكتمــل و اليتــم تخريــج الطالــب و  ــر وضــع المســاق غي ــرة و العميــد فيعتب القســم و الدائ
ــة الفصــل المناســب مــن  ــم تخريجــه مــن نهاي ــه اتمامــه فــي اقــرب وقــت ممكــن و يت علي

اتمــام البحــث.    

المادة )17(: الفصـل من برنامج دكتور في الطب:-
يعتبر الطالب مفصواًل من البرنامج  في أي من الحاالت التالية:-

إذا لم يستطع انجاز متطلبات التخرج في خمس سنوات دراسية. 	 
اذا رسب ثالث مرات متتالية في نفس المادة.	 
اذا فصل السباب تأديبية. 	 

المادة )18(: التأجيل واالنسحـاب في المرحلة السريرية :-

ــدء العــام أ.  ــل دراســته خــالل مــدة أقصاهــا أســبوعان مــن ب ــب لتأجي ــب أن يتقــدم بطل للطال
ــع بهــا الجهــة  ــه أســباب تقتن ــه إذا توافــرت لدي ــل في ــه أو التأجي الدراســي الــذي يــود تأجيل
المختصــة بالتأجيــل )عميــد الكليــة( إذا كان التأجيــل المطلــوب لمــدة ســنة دراســية واحــدة 

أو اقــل.

يعتبــر الطالــب الــذي يتجــاوز مجمــوع غيابــه بعــذر مقبــول   )%15(  مــن الســاعات المقــررة ب. 
ــة  ــجله مالحظ ــي س ــت ف ــية،  ويثب ــنة الدراس ــن  الس ــحبًا م ــية منس ــواد الدراس ــع الم لجمي

ــة. ــية مؤجل ــنة الدراس ــك الس ــته لتل ــر دراس ــحب، وتعتب منس

للطالــب أن يتقــدم لعميــد الكليــة بطلــب لالنســحاب مــن الدراســة علــى أن يتــم ذلــك قبــل ج. 
ــب  ــى الطل ــد عل ــة العــام الدراســي وإذا وافــق العمي ــى األقــل مــن بداي أربعــة أســابيع عل

ــر دراســة الطالــب لذلــك العــام مؤجلــة. تعتب

ــي د.  ــور ف ــج دكت ــي برنام ــب  ف ــة الطال ــدة دراس ــة م ــل طيل ــدة  التأجي ــاوز م ــوز أن تتج ال يج
ــدة.  ــيه واح ــنه دراس ــب س الط

ــة ه.  ــى درج ــول عل ــا للحص ــموح به ــدة المس ــى للم ــد األعل ــن الح ــل م ــدة التأجي ــب م ال تحس
ــب. ــي الط ــور ف دكت
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أحكام خاصـة
المادة )19( :االنتقال من كليات أخرى إلى برنامج دكتور في الطب في جامعة النجاح 

الدخــول الــى برنامــج دكتــور فــي الطــب يتــم عبــر انجــاز المرحلــة االولــى )بكالوريــوس العلــوم 
ــة( وتحقيــق شــروط القبــول فــي برنامــج دكتــور فــي الطــب حســب مــا تحــدده  ــة الحيوي الطبي
ــي  ــددة ف ــروط المح ــن الش ــة وضم ــاح الوطني ــة النج ــي جامع ــة ف ــوم الصح ــب و عل ــة الط كلي
هــذه التعليمــات وال تقبــل طلبــات االنتقــال مــن اي مــن كليــات الجامعــة او الجامعــات االخــرى 

اال عبــر تحقــق هــذا الشــرط.

ــي  ــب ف ــي الط ــور ف ــج دكت ــى برنام ــرى إل ــة أخ ــي جامع ــب ف ــة ط ــن كلي ــال م ــروط االنتق ــادة )20(: ش الم
ــاح:- ــة النج جامع

أواًل:
يجــوز النظــر فــي انتقــال الطلبــة إلــى برنامــج العلــوم الطبيــة الحيويــة فــي جامعــة  النجــاح فــي 

حالــة  وجــود شــواغر لهــم حســب الشــروط التاليــة:
أن يكون الطالب منتقاًل من كلية طب تعترف بها جامعة  النجاح.أ. 
أن يكــون معــدل الطالــب فــي الثانويــة العامــة مقبــوال تنافســيا فــي ســنة الحصــول علــى ب. 

الثانويــة العامــة للدخــول إلــى برنامــج العلــوم الطبيــة الحيويــة -فــي جامعــة النجــاح  وأن 
يكــون قــد حصــل علــى تقديــر جيــد علــى األقــل فــي المعــدل التراكمــي للمســاقات التــي 

درســها فــي الجامعــة التــي يرغــب فــي االنتقــال منهــا حســب تقديــرات تلــك الجامعــة.
ــور فــي الطــب- اال بتحقــق ج.  ــة الســريرية -برنامــج دكت ــى المرحل ــات االنتقــال ال ــل طلب ال تقب

انجــاز متطلبــات بكالوريــوس العلــوم الطبيــة الحيويــة وتحقيــق شــرط الدخــول لبرنامــج 
ــات ــذه التعليم ــن ه ــادة 4 م ــود الم ــب بن ــاح حس ــة النج ــي جامع ــب ف ــي الط ــور ف دكت

ثانيًا:
تشــكل لجنــة تســمى )لجنــة انتقــال الطلبــة لكليــة الطــب وعلــوم الصحــة( مــن نائــب الرئيــس أ. 

للشــؤون األكاديميــة، وعميــد الكليــة وعميــد القبــول والتســجيل، للنظــر فــي طلبــات انتقــال 
الطلبــة إلــى كليــة الطــب و علــوم الصحــة مــن جامعــات أخــرى .

تقــوم الكليــة بتحديــد مســتوى الســنة التــي يمكــن التحــاق الطالــب فيهــا وذلــك فــي ضــوء ب. 
ــوز  ــة، ويج ــام المعني ــذ رأي  األقس ــد أخ ــاح بع ــة النج ــي جامع ــة ف ــية للكلي ــة الدراس الخط
للكليــة أن تطلــب مــن الطالــب دراســة بعــض المســاقات التــي تراهــا متممــة للســنة 
ــة إال بعــد نجاحــه  الدراســية التــي تمــت معادلتهــا وال يجــوز للطالــب االنتقــال للســنة التالي
فــي هــذه المســاقات اال اذا ارتــأت الكليــة امكانيــة دمــج هــذه المســاقات مــع مســتوى 

ــة.  الســنة التالي

ثالثًا :
يتــم تقديــم طلبــات االنتقــال إلــى عميــد القبــول والتســجيل ويصــدر القــرار بالموافقــة أو 
عــدم الموافقــة مــن لجنــة االنتقــال، وفــي أي حــال مــن األحــوال يكــون االنتقــال لمــرة واحــدة 

فقــط فــي حيــاة الطالــب الدراســية.

المادة)21(: التدريب السريري خارج المستشفى الجامعي لجامعة النجاح :-

يجــوز أن يتــدرب الطلبــة ســريريًا فــي مستشــفى أو مركــز أو معهد خــاص بالتشــخيص والعالج أ. 
فــي فلســطين وذلــك طبقــًا للمعاييــر التــي تضعهــا الكليــة ويتــم تحديــد تلــك المستشــفيات 

والمراكــز والمعاهــد بقــرار مــن رئيــس الجامعــة بنــاًء علــى تنســيب العميــد.
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يســمح لطلبــة الســنة الثانيــة والثالثــة الســريريتين بقضــاء فتــرة ال تزيــد عــن شــهرين مــن مــدة ب. 
التدريــب الســريري المقــررة فــي الخطــة الدراســية لتلــك الســنة فــي مستشــفى تعليمــي 
ــى أال  ــة عل ــة لهــذه الغاي ــد الكلي جامعــي أو معهــد ســريري خــارج فلســطين يعتمــده عمي
ــى  ــي إل ــب خط ــب بطل ــد، ويتقــدم الطال ــهر واح ــن ش ــادة ع ــي أي م ــه ف ــدة تدريب ــل م تق
رئيــس الشــعبة الســريرية المعنــي قبــل شــهرين علــى األقــل مــن بــدء التدريــب ويرفــع رئيــس  
الشــعبة هــذا الطلــب لرئيــس قســم الطــب البشــري و رئيــس دائــرة الطــب الســريري و مــن ثم 
لعميــد الكليــة للبــت فيــه، وال تتحمــل الجامعــة أي نفقــات ماليــة  لتمويــل هــذه الــدورات، 
ــب التســجيل للمســاق والتقــدم المتحــان المســاق المقــرر فــي قســم الطــب  ــى الطال وعل

البشــري لــدى الكليــة. 

أحكام عامة
MDمتطلبـات الحصول على شهادة دكتور في الطـب

ــة للطالــب المنتظــم والمســجل  ــور فــي الطــب مــن جامعــة النجــاح الوطني ــح شــهادة دكت المــادة )22(:  تمن
ــة:- فــي كليــة الطــب وعلــوم الصحــة بعــد إتمــام المتطلبــات التالي

ــور أ.  ــج دكت ــية لبرنام ــة الدراس ــي الخط ــرج ف ــة للتخ ــاقات المطلوب ــع المس ــي جمي ــاح ف النج
فــي الطــب .

الحصول على معدل عام تراكمي ال يقل عن C ( 2 ( حسب الخطة الدراسية للبرنامج. ب. 

عدم تجاوز الحد األعلى لسنوات الدراسة حسب ما تنص عليه هذه التعليمات.ج. 

انجاز البحث المقرر لكل طالب وموافقة اللجنة المختصة في الكلية عليه. د. 

المــادة )23(: أ. تعــدل هــذه التعليمــات بتنســيب مــن عمــادة الكليــة وموافقــة مجلــس العمــداء والــذي يبــت 
فــي الحــاالت التــي لــم يــرد فيهــا نــص ضمــن هــذه التعليمــات.

عميد الكلية وعميد القبول والتسجيل مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات. ب. 
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ــرض 	  ــبب الم ــدوام بس ــن ال ــب ع ــى التغي ــروا إل ــن اضط ــة الذي ــى الطلب ــب عل يتوج
اتبــاع التعليمــات واإلجــراءات اآلتيــة لتصديــق التقريــر الطبــي وبخــاف ذلــك لــن يتــم 
تصديــق التقريــر الطبــي، األمــر الــذي ســيفقد مقــدم الطلــب حقــه بإثبــات التغيــب 

ــي نتيجــة المــرض. القانون
يتم إحضار التقرير الطبي وتقديمه للعيادة شخصيًا.	 
ــة 	  ــة اإلجــازة المرضي ــوم التالــي لنهاي ــر الطبــي وتقديمــه فــي الي ــم إحضــار التقري يت

ــد  ــدوام بع ــوم األول لل ــي الي ــمية فف ــة رس ــوم عطل ــك الي ــادف أن كان ذل وإذا ص
ــمية. ــة الرس العطل

يتوجــب تقديــم جميــع التحاليــل المخبريــة وصــور األشــعة وغيرهــا ممــا يثبــت المــرض 	 
والحاجــة للتغيــب.

ــة 	  ــة بأي ــام الكلي ــب إع ــفى يتوج ــي المستش ــت ف ــى المبي ــة إل ــة الحاج ــي حال ف
ــرق. ــن الط ــة م طريق

فــي حالــة صــدور التقريــر الطبــي مــن المستشــفى يتوجــب أن يكــون موقعــًا مــن 	 
الطبيــب المقيــم إلــى جانــب توقيــع الطبيــب المشــرف ومختومــاً بختــم المستشــفى.

فــي بعــض الحــاالت المرضيــة مثــل األمــراض النفســية والعصبيــة وأمــراض القلــب 	 
والكلــى والعمــود الفقــري يتوجــب إبــاغ عيــادة الجامعــة بذلــك فــور التشــخيص.

فــي حــال ثبــوت عــدم صحــة مــا جــاء فــي التقريــر الطبــي يتــم إبــاغ إدارة الجامعــة 	 
بذلــك التخــاذ اإلجــراءات المناســبة.

 إجراءات تصديق التقرير الطبي للطلبة
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نظام إجراءات ضبط مخالفات الطلبة وأحكامها 
في جامعة النجاح الوطنية

يســمى هــذا النظــام “نظــام إجــراءات ضبــط مخالفــات الطلبــة وأحكامهــا فــي جامعــة النجــاح  المادة )1(: 
الوطنيــة المعــدل” ويعمــل بــه مــن بدايــة العــام األكاديمــي 2018/2017 وذلــك وفقــًا لقــرار 

ــخ 2017/7/6. ــاء فــي جلســته رقــم )427( بتاري ــس األمن مجل

الباب األول - التعريفات 
ــا  ــة له ــي المخصص ــام المعان ــذا النظ ــي ه ــث وردت ف ــة حي ــارات التالي ــات والعب ــون للكلم يك المادة )2(: 

ــك: ــالف ذل ــى خ ــة عل ــدل القرين ــم ت ــا ل ــاه م أدن

الجامعة : جامعة النجاح الوطنية.	 

ــة أو 	  ــاح الوطني ــة النج ــي جامع ــة ف ــته األكاديمي ــي دراس ــم ف ــب المنتظ ــجل: الطال ــب المس الطال

ــاح  ــة النج ــات جامع ــًا لتعليم ــر وفق ــي أو أكث ــل دراس ــدة فص ــة لم ــن الدراس ــل( ع ــع )المؤج المنقط

ــة. ــي الجامع ــا ف ــات العلي ــج الدراس ــن برام ــي أي م ــجلين ف ــة المس ــك الطلب ــمل ذل ــة ويش الوطني

الغــش فــي االمتحــان: قيــام الطالــب باســتعمال أيــة مــواد علميــة أو أيــة أدوات أو وســائل لغــرض 	 

الغــش فــي اإلمتحــان بنفســه أو تقديمهــا لآلخريــن.

الشــروع فــي الغــش: محاولــة الطالــب اســتعمال او االســتعانة بأيــة مــواد أو معلومــات بأيــة وســيلة 	 

ــظ  ــة حف ــمل المحاول ــرض. وتش ــذات الغ ــن ل ــا لآلخري ــة تقديمه ــان أو محاول ــش باإلمتح ــرض الغ لغ

المــواد او المعلومــات معــه أثنــاء االمتحــان أو علــى مقعــد االمتحــان المخصــص لــه أو عــن طريــق 

أي وســيلة أخــرى. 

المــكان العــام فــي الجامعــة: هــو كل مــكان ال يدخلــه الهــواء اال مــن خــال منافــذ معــده لذلــك 	 

العــرض  والمدرجــات وصــاالت  والقاعــات  والممــرات  والكليــات  اإلدارة  مبانــي  ذلــك  ويشــمل 

والمكتبــات والمختبــرات والمرافــق الصحيــة وغيرهــا. 

أفــراد الجامعــة: هــم الطلبــة وأعضــاء الهيئتيــن التدريســية واإلداريــة فــي الجامعــة وكل مــن تواجــد 	 

فــي داخــل الجامعــة. 

لجنة الضبط: تشمل لجنتي الضبط اإلبتدائية واإلستئنافية. 	 

مقــرر لجنــة الضبــط: هــو الشــخص المســمى بهــذا الوصــف فــي قــرار تشــكيل لجــان الضبــط اإلبتدائيــة 	 

واالستئنافية.
جميع الطلبة المسجلين في الجامعة خاضعون للقواعد المبينة في هذا النظام. المادة )3(: 
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الباب الثاني - المخالفات األكاديمية

تعتبــر األفعــال التاليــة مخالفــات أكاديميــة ويتعــرض مرتكبهــا للمســائلة القانونيــة وفــق أحــكام  المادة )4(: 
ــة: ــن واألنظمــة والتعليمــات ذات الصل هــذا النظــام وســائر القواني

ــة أ.  ــة أو أي ــه المحاضــرات والمناقشــات والحصــص العملي اإلخــال بالنظــام والضبــط الــذي تقتضي

نشــاطات جامعيــة أخــرى.

اإلخال بسير االمتحانات.ب. 

الغش في االمتحانات او الشروع فيه أو االشتراك فيهما.ج. 

 االمتنــاع المدّبــر عــن حضــور االمتحانــات والمناقشــات والحصــص العمليــة التــي تقتضــي األنظمة د. 

األكاديميــة المواظبــة عليها.

مخالفة التعليمات األكاديمية المعمول بها في أقسام الجامعة وكلياتها المختلفة.ه. 

تحريض اآلخرين على القيام بأٍي المخالفات أعاه. و. 

الباب الثالث - المخالفات السلوكية
ــة وفــق أحــكام  ــة مخالفــات ســلوكية ويتعــرض مرتكبهــا للمســائلة القانوني ــر األفعــال التالي المــادة )5(: تعتب

ــة: ــن واألنظمــة والتعليمــات ذات الصل هــذا النظــام وســائر القواني

مخالفة القوانين ذات الصلة و/أو أنظمة الجامعة وتعليماتها.أ. 

أي فعــل أو قــول، يرتكــب داخــل الجامعــة ويكــون ماســًا بحقــوق اآلخريــن أو شــرفهم أو كرامتهم أو ب. 

ينافــي األخــاق أو يتعــارض مــع النظــام العــام واآلداب أو مــن شــأنه اإلســاءة الــى ســمعة الجامعــة 

والقائميــن عليهــا والعامليــن فيها.

انتهــاك حرمــة شــهر رمضــان المبــارك أو اســتعمال ألفــاظ تمــس بالمشــاعر الدينيــة او الوطنيــة داخــل ج. 

حــدود الجامعــة.

اإلشــتراك فــي نشــاط جماعــي داخــل الجامعــة غيــر مرخــص بــه مــن الجهــات المختصــة فــي الجامعة د. 

أو اإلخــال والتشــويش علــى نشــاط جماعــي مرخــص بــه مــن الجهــات المختصــة فــي الجامعة.

اســتعمال مبانــي الجامعــة ومرافقهــا وملحقاتهــا والبيــوت المعــدة إلقامــة الطلبــة التابعــة لهــا لغيــر ه. 

األغــراض التــي أعــدت لهــا مــن غيــر ترخيــص ســابق مــن الجهــات المختصــة فــي الجامعــة.

جمــع التبرعــات بكافــة أشــكالها )بمــا فيهــا تقديــم أشــياء عينيــة مقابــل ثمــن( مــن غيــر الحصــول علــى و. 

الترخيــص مــن الجهــات المختصــة فــي الجامعــة.

إتاف أي من ممتلكات الجامعة المنقولة أو غير المنقولة.ز. 

التزوير في الوثائق الجامعية أو استعمال الوثائق المزورة.ح. 

االختــاس أو الشــروع فيــه أو االشــتراك فيــه داخــل الجامعــة، وتنطبــق هــذه المــادة علــى أي مــن ط. 

األفعــال المنصــوص عليهــا إذا ارتكبــت خــارج الجامعــة فــي مناســبة تشــترك فيــه الجامعــة او نشــاط 

تقــوم بــه.
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الدخول إلى الجامعة أو إلى أي من مرافقها من غير السبل القانونية.ي. 

عدم االنصياع ألمر الخروج من قاعة التدريس الذي يصدره عضو هيئة التدريس المعني.ك. 

ــويش أو ل.  ــى التش ــوء إل ــك اللج ــي ذل ــا ف ــكال بم ــن األش ــكل م ــأي ش ــط ب ــان الضب ــال لج ــة أعم إعاق

ــابه. ــا ش ــد أو م التهدي

ــي أو م.  ــرم الجامع ــل الح ــتعمالها داخ ــد باس ــن أو التهدي ــامة اآلخري ــة بس ــواد مخل ــازة أدوات أو م حي

ــاء نشــاطات الجامعــة. أثن

ــارات ن.  ــب إش ــن بموج ــا التدخي ــر فيه ــي يحظ ــة أو الت ــل الجامع ــة داخ ــن العام ــي األماك ــن ف التدخي

ــة “. ــل الجامع ــي داخ ــن ف ــوع التدخي “ممن

الســخرية و/أو التحقيــر و/أو الــذم و/أو القــدح و /أو القيــام بــأي عمــل تهكمــي فــردي أو جماعــي س. 

بــأي شــكل وعبــر أيــة وســيلة مــن شــأنه اإلحــراج أو اإلرهــاب أو اإلذالل أو التعريــض للخطــر الجســدي 

أو األذى النفســي ألي فــرد أو مجموعــة مــن أفــراد الجامعــة.

االعتداء بالضرب على أي من أفراد الجامعة أو االشتراك فيه.ع. 

محاولة االعتداء أو التهديد، أو التحريض على أي فرد من أفراد الجامعة.ف. 

ــائل ص.  ــرات أو وس ــات أو النش ــف أو المج ــي الصح ــمعتها ف ــهير بس ــة أو التش ــى الجامع ــاءة إل اإلس

ــرى .  ــام األخ ــائل اإلع ــن وس ــيلة م ــة وس ــي أو أي ــل االجتماع التواص

الباب الرابع - العقوبـات
المادة )6(: أواًل: أنواع العقوبات:

 التنبيه الخطي.أ. 

 اإلنذار األول.ب. 

 اإلنذار الثاني.ج. 

الغرامة )في حالة اتاف ممتلكات الجامعة(.د. 

إلغاء التسجيل لمادة أو أكثر في الفصل الدراسي الذي ترتكب أثناءه المخالفة.ه. 

ــذه و.  ــي ه ــرًا ف ــب صف ــاء الطال ــد واعط ــي واح ــل دراس ــر لفص ــادة أو أكث ــي م ــات ف ــاء االمتحان الغ

ــت. ــي الغي ــات الت االمتحان

الفصل من الجامعة لمدة تتراوح بين فصل دراسي واحد وأربعة فصول دراسية.ز. 

الطرد من الجامعة نهائيًا.ح. 

ثانيــًا: يتــم ايقــاع العقوبــات وفقــًا ألحــكام الئحــة الجــزاءات المرفقــة بهــذا النظــام والتــي تعتبــر   
معــه.  وتقــرأ  منــه  جــزءًا 
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الباب الخامس - لجان الضبط واجراءاتها
يشــكل رئيــس الجامعــة بعــد التشــاور مــع مجلــس العمــداء فــي مطلــع كل عــام دراســي لجنتيــن  المادة )7(: 

للضبــط لمخالفــات الطلبــة فــي الجامعــة إحداهمــا ابتدائيــة والثانيــة اســتئنافية.

تتألــف لجنــة الضبــط االبتدائيــة مــن ثالثــة أعضــاء مــن الهيئــة التدريســية ويســمى أحدهــم مقــررًا  المادة )8(: 
ــون. ــة القان ــة التدريســية فــي كلي وبحيــث يكــون أحدهــم دائمــًا مــن أعضــاء الهيئ

ــم  ــمى أحده ــية ويس ــة التدريس ــن الهيئ ــاء م ــة أعض ــن ثالث ــتئنافية م ــط االس ــة الضب ــف لجن تتأل المادة )9(: 
مقــررًا وبحيــث يكــون أحدهــم دائمــًا مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كليــة القانــون.

تختــص لجنــة الضبــط بالفصــل فــي القضايــا المحالــة إليهــا مــن رئيــس الجامعــة ولهــا الحــق فــي  المادة )10(: 
ــاعدة  ــأنه المس ــن ش ــا م ــتندات وكل م ــب المس ــراء وطل ــهود والخب ــوال الش ــى أق ــتماع إل االس

علــى حســن ســير العدالــة.

تحال القضايا إلى لجنة الضبط االبتدائية من قبل رئيس الجامعة أو من قبل أحد نوابه. المادة )11(: 

تحــال القضايــا إلــى لجنــة الضبــط االســتئنافية مــن قبــل رئيــس الجامعــة أو مــن قبــل أحــد نوابــه  المادة )12(: 
بنــاء علــى طلــب مــن الطالــب صاحــب المصلحــة. 

يتولــى مقــرر لجنــة الضبــط دعــوة أعضــاء اللجنــة لالجتمــاع ويكــون مســؤوال عــن إدارة جلســات  المادة )13(: 
اللجنــة وتســجيل محاضرهــا وإعــداد التقاريــر ومخاطبــة الجهــات المختصــة.

يتولــى مقــرر لجنــة الضبــط تبليــغ الطالــب المخالــف خطيــًا بالمخالفــة المنســوبة لــه ويطلــب منــه  المادة )14(: 
الحضــور فــي التاريــخ المحــدد للمثــول أمــام لجنــة الضبــط.

إذا تخلف الطالب المتهم عن الحضور بالرغم من تبليغه تجري محاكمته غيابيا. المادة )15(: 

للطالــب المتهــم بمخالفــة معينــة الحــق فــي تقديــم أيــة بيانــات أو بينــات أمــام لجنــة الضبــط بمــا  المادة )16(: 
فــي ذلــك االســتعانة بشــهود الدفــاع.

تعقــد لجنــة الضبــط جلســاتها للنظــر فــي القضيــة المحالــة إليهــا خــالل مــدة ال تزيــد عــن خمســة  المادة )17(: 
أيــام مــن تاريــخ ورودهــا إليهــا والبــت فيهــا خــالل مــدة ال تزيــد عــن أســبوعين مــن بــدء النظــر فيهــا. 

ولرئيــس الجامعــة منحهــا مــدة إضافيــة مماثلــة إذا رأى ذلــك ضروريــا.

تصدر لجنة الضبط أحكامها متضمنة االستنتاجات واألسباب التي استندت إليها. المادة )18(: 

ــد  ــذة ااّل بع ــكام ناف ــذه األح ــون ه ــة وال تك ــس الجامع ــى رئي ــا إل ــط أحكامه ــة الضب ــع لجن ترف المادة )19(: 
إنتهــاء مــدة االســتئناف أو الفصــل فيــه وعلــى رئيــس الجامعــة تبليغهــا إلــى الجهــات المختصــة 

فــي الجامعــة.

يبلــغ الحكــم إلــى الطالــب وإلــى الجهــات المختصــة فــي الجامعــة وتحفــظ األحــكام الصــادرة  المادة )20(: 
فــي ملــف الطالــب لــدى الجهــات المختصــة.

تشتمل صالحيات لجنة الضبط االستئنافية على التالي: المادة )21(: 

تأييد الحكم المستأنف.ط. 

تعديل أو إلغاء الحكم المستأنف.ي. 
ويكون القرار نهائيا ويرفع الى رئيس الجامعة لتنفيذه.  

ال يكــون خاضعــًا لالســتئناف إال تلــك العقوبــات الصــادرة عــن لجنــة الضبــط االبتدائية والمشــمولة  المادة )22(: 
فــي البنــود )د، هـــ، و، ز، ح( مــن المــادة )6( مــن هــذا النظــام.
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المــادة )23(:  يقــدم االســتئناف مــن الطالــب المعنــي كتابــة إلــى مكتــب رئيــس الجامعــة خــالل مــدة أقصاهــا 
ســبعة أيــام مــن تاريــخ تبلغــه بالقــرار.

1- يعفي رئيس الجامعة عضو لجنة الضبط ويعين عضوًا آخر يحل محله في األحوال التالية: المادة )24(: 

إذا كان العضو طرفًا في القضية.أ. 
 إذا كان العضو شاهدا في القضية.ب. 
إذا توفرت أية أسباب أخرى من شأنها التأثير على حسن سير العدالة.ج. 

2- يعين رئيس الجامعة عضوا آخر بدال من أي عضو يتعذر عليه الحضور ألي سبب كان.  

مدة العضوية في لجنة الضبط سنة واحدة قابلة للتجديد. المادة )25(: 

ــن  ــط مــن عــبء تدريســي بمقــدار )3( ســاعة معتمــدة عــن كل فصلي ــة الضب يعفــى أعضــاء لجن المادة )26(: 
ــة. ــه فــي اللجن ــن طــوال مــدة عضويت دراســيين معتمدي

تصــدر قــرارات لجنــة الضبــط صحيحــة باإلجمــاع أو باألغلبيــة، وفــي حــال صدورهــا باألغلبيــة فــان  المادة )27(: 
لصاحــب الــرأي المخالــف الحــق فــي إيضــاح رأيــه ضمــن نــص القــرار الصــادر وذلــك تحــت عنــوان 

الــرأي المخالــف.

ال يعّتــد بالقــرارات الصــادرة عــن لجنــة الضبــط إاّل إذا صــدرت عــن اجتمــاع قانونــي للجنــة، ويكــون  المادة )28(: 
اجتمــاع لجنــة الضبــط قانونيــًا بحضــور كامــل أعضائهــا.

ال تنظر لجنة الضبط في الشكاوى أو المخالفات اآلتية: المادة )29(: 
الشكاوى أو المخالفات المنظورة أمام القضاء أ. 
الشكاوى أو المخالفات التي سبق وأن صدر في موضوعها حكم قضائي.ب. 
الشــكاوى أو المخالفــات التــي ســبق وأن عرضــت علــى لجنــة الضبــط و كانــت تتعلــق بنفــس ج. 

األطــراف والســبب والموضــوع و فصلــت فيهــا، إال أن يكــون ذلــك أمــام لجنــة الضبــط االســتئنافية.
ــات شــكوى أو  ــس الجامعــة بشــأن ســياق وحيثي ــط التشــاور مــع رئي ــة الضب مــن حــق مقــرر لجن المادة )30(: 

ــة.  ــة معين مخالف

الباب السادس - الجهات المختصة بتوقيـع العقـوبات
توقــع العقوبــات بقــرار مــن رئيــس الجامعــة بنــاء علــى توصيــات لجنــة الضبــط وفقــًا ألحــكام هــذا  المادة )31(: 

النظــام ولســائر األنظمــة االخــرى ذات الصلــة. 

الباب السابـــع - أحكام عامة
أ - تحــال كافــة المخالفــات المرتكبــة الــواردة فــي هــذا النظــام إلــى رئيــس الجامعــة للتصــرف  المادة )32(: 

فيهــا حســب النظــام ووفقــا لمــا تقتضيــه الحاجــة والمصلحــة العامــة للجامعــة.
ب - يشــكل رئيــس الجامعــة فــي بدايــة كل عــام دراســي لجنــة ضبــط طــوارئ تتكــون مــن مقــرر   
لجنــة الضبــط االبتدائيــة ومقــرر لجنــة الضبــط االســتئنافية وعضويــن آخريــن يختارهمــا رئيــس 
الجامعــة، ويكــون رئيــس الجامعــة رئيســًا لهــذه اللجنــة، بحيــث تبــت هــذه اللجنــة فــي القضايــا 
الطارئــة حســب مــا تقتضيــه مصلحــة الجامعــة، وال يلغــي وجــود هــذه اللجنــة أيــًا مــن صالحيــات 

اللجنتيــن االبتدائيــة واالســتئنافية فــي القضايــا التــي تحــال اليهمــا.

ال يجــوز ألي طالــب أن يحتــج بعــدم علمــه بأحــكام هــذا النظــام او بأنظمــة وتعليمــات الجامعــة  المادة )33(: 
أو بعــدم اطالعــه علــى مــا ينشــر فــي لوحــات االعالنــات فــي الجامعــة.

يلغى أي نظام إلى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام. المادة )34(: 
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مــرافــق وخدمات ونشاطات 
المنهجية تــقــدمها الجامعة للطلبة
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عيادة الطب العام
تأسســت العيــادة الطبيــة فــي الجامعــة ســنة 1981، وتقــوم بمتابعــة الحــاالت المرضيــة مــن العامليــن 
والطلبــة، والحــاالت المرضيــة التــي تحــول مــن العيــادة للمستشــفيات وبخاصــة الطارئــة منهــا. والحــاالت 
التــي تجــرى لهــا عمليــات جراحيــة وذلــك لعمــل الغيــارات الازمــة لهــا، وتقــدم العيــادة اإلرشــاد النفســي 

للطلبــة، و تصديــق التقاريــر الطبيــة للعامليــن والطلبــة.
وتستقبل العيادة طلبة مساق خدمة المجتمع، وتجري الفحص الطبي الشامل للموظفين الجدد.

ويعمل في العيادة طاقم مؤلف من:
طبيــب العيــادة، وهــو يشــارك فــي عــدة لجــان صحيــة تابعــة للجامعــة، منهــا )لجنــة التأميــن الصحــي، 	 

ولجنــة الســامة العامــة واألمــان، ولجنــة مكافحــة التدخيــن، ولجنــة الصحــة العامــة، ولجنــة متابعــة 
الكفتيريــا فــي الحــرم الجديــد والقديــم(.

ممرضة قانونية	 
وقــد تــم افتتــاح العيــادة فــي الحــرم الجامعــي الجديــد بتمويــل مباشــر مــن مكتــب رئاســة الــوزراء التركيــة، 
إذ قامــت الحكومــة التركيــة بتقديــم مجموعــة مــن األجهــزة الطبيــة المتطــورة التــي تســاعد فــي تقديــم 

الرعايــة الصحيــة المائمــة للعامليــن والطلبــة.

عيادة األسنان 
ــم  ــن، كل حســب احتياجــه، كمــا يت ــة والعاملي ــم، وتقــدم خدماتهــا للطلب ــادة فــي الحــرم الجامعــي القدي تقــع العي
الترتيــب مــع أطبــاء متخصصيــن فــي تقويــم األســنان وجراحتهــا وذلــك وفــق مــا تتطلبــه الحــاالت التــي تصــل العيــادة.

عيادة طب العيون

ــة الحــق  ــة 0	0	: حمل ــون بالتزامــن مــع يــوم الصحــة العالمــي وإطــاق رؤي ــادة طــب العي افتتحــت عي
فــي الرؤيــة، وتهــدف هــذه العيــادة إلــى خدمــة طلبــة الجامعــة وموظفيهــا إلــى جانــب عامــة النــاس من 
خــال تقديــم خدمــات تشــخيصية وعاجيــة متخصصــة و فحوصــات شــاملة للعيــن بمــا فــي ذلــك األعــراض 
وفحــص النظــر وتقويــم متطلبــات الرؤيــة. كمــا تقــدم العيــادة خدمــات تتعلــق بحــاالت طارئــة مثــل تحطــم 

النظــارات، وإحمــرار العيــن أو التهابهــا، أو حــاالت فقــد البصــر المفاجــئ.

معهد الطب العدلي
افتتــح فــي العــام 006	، وقــد زود بآخــر مــا توصل إليــه العلــم والتكنولوجيا مــن أجهزة ومعــدات عاليــة الكفاءة، 
ــي  ــزة أساســية لمستشــفى النجــاح الوطن ــل ركي ــل هــذا المعهــد، فهــو يمث نظــرا لحاجــة منطقــة الشــمال لمث

الجامعــي بهــدف تقديــم الخدمــة األكاديميــة والتعليميــة لطلبــة كليــة الطــب وعلــوم الصحــة والقانــون.
ــوم  ــعاعي، وتق ــر الش ــرعي، والتصوي ــي الش ــر الكيميائ ــريح، والمختب ــة: التش ــام اآلتي ــد األقس ــم المعه ويض
فلســفة المعهــد علــى تقديــم الخبــرات الطبيــة بصــورة مباشــرة لألجهــزة القضائيــة، والخبــرات الفنية مباشــرة 
للقضــاء فــي قضايــا التعويضــات المدنيــة وفــي مجــال التشــريح القضائــي، والكشــف علــى مســرح الجريمــة، 
والتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ، وعقــد ورشــات عمــل فــي الطــب الشــرعي، تهــدف إلــى تعريــف أطبــاء 
المراكــز الصحيــة واإلســعاف بأهميــة التقاريــر الطبيــة القضائيــة التــي تخــدم العدالــة، والمشــاركة فــي تنفيــذ 
دورات األطبــاء المقيميــن حديثــا، وعقــد ورشــات عمــل وتدريــب لجميــع العامليــن في مجــال القضــاء، والنيابة 

العامــة، والمعهــد القضائــي، وطلبــة كليــة الحقــوق مــن خــال محاضــرات تــم إعدادهــا لهــذه الغايــة.
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مسرح سمو األمير تركي بن عبد العزيز

ــة والفنيــة والماليــة إلنجــازه،  ــاء المســرح فــي عــام 000	، إذ تضافــرت الجهــود اإلداري ــدىء العمــل ببن ُب
واســتمر العمــل حتــى نهايــة أيــار 006	، وهــذا يــدل علــى ضخامــة الجهــد المعمــاري والفنــي واإلداري 
ــر تركــي بــن عبــد  الــذي بــذل لهــذه الغايــة، وأطلقــت الجامعــة علــى المســرح اســم ”مســرح ســمو األمي
ــر  ــي الكبي ــرا منهــا لإلســهام المال ــك تقدي ــز، وذل ــى فــي هــذا الصــرح المتمي ــد الطول ــز“، صاحــب الي العزي

الــذي تبــرع بــه ســموه فــي إنشــاء المســرح وتجهيــزه.
المساحة والسعة: تبلغ مساحة المسرح 185,	 مترا ًويتسع ل 870 شخصًا.

ــرحية،  ــروض المس ــرات، والع ــرات والمحاض ــرح: المؤتم ــي المس ــا ف ــن إقامته ــي يمك ــطة الت ــن األنش وم
ــام.  ــينمائية واألف ــة والس ــروض الفني ــعبية، والع ــكات الش والدب
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المجمع الرياضي
يعــد المجمــع الرياضــي الــذي افتتحــه فخامــة الســيد الرئيــس محمــود عبــاس "أبــو مــازن" في العــام 008	 
معلمــًا مــن أبــرز معالــم الرياضــة الفلســطينية فــي شــمالي الضفــة الغربيــة، لمــا لــه مــن أهميــة بالغــة فــي 
تقديــم أفضــل الخدمــات الرياضيــة لطلبــة كليــة التربيــة الرياضيــة فــي الجامعــة بخاصــة، ولمحبــي الرياضــة 

فــي فلســطين بعامــة.
ــرع مــن الســادة محمــد أحمــد أبــو  وقــد بــدئ العمــل فــي إنشــاء هــذا المجمــع فــي العــام 006	 وبتب
غزالــة، وريــاض برهــان كمــال، وتبلــغ مســاحته اإلجماليــة 7600 متــر مربــع، ويحتــوي علــى مســبح وفــق 
المواصفــات الدوليــة،  وقاعــات ألعــاب رياضيــة مغلقــة، وســكواتش، وجمبــاز، ولياقــة بدنيــة، وتنــس 

ــي. ــس األرض ــوف للتن ــب مكش ــس، وملع ــات للتدري ــة، وقاع الطاول
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مدرجات الشهيد ظافر المصري

بنيــت هــذه المدرجــات بتبــرع مــن مؤسســة الشــهيد ظافــر المصــري بمســاحة تبلــغ 00	1 متــر مربــع بمــا فيهــا 
الســاحات التابعــة لهــذه المدرجــات، واســتمر العمــل بالمدرجــات مــن العــام 	199 - 1994، وتتألــف مــن:

المــدرج الرئيســي: ويتســع لمــا يقــرب مــن 400 شــخص وهــو مــزود بأجهــزة صــوت حديثــة وشاشــة عــرض،  	 
وتعقــد فيــه جميــع النشــاطات والفعاليــات الثقافيــة مــن مؤتمــرات ونــدوات وعــروض أفــام وغيرهــا.

مــدرج رقــم )1( ومــدرج رقــم )	(: يســتخدمان قاعــات للتدريــس ويتســع كل مــدرج لمــا يقــارب 180 	 
ــات. ــًا، كمــا يعقــد فيهمــا عــدد مــن النشــاطات والفعالي طالب
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المعهد الفلسطيني للطفولة 

ــة الحديثــة فــي التعامــل مــع جميــع فئــات األطفــال الموهوبيــن  يتبــع هــذا المعهــد األســاليب التعليمي
وذوي االحتياجــات الخاصــة بنــاًء علــى معاييــر علميــة وعالميــة مثبتــه مــن خــال وحــدة العيــادات التــي 
تقــدم خدمــات التشــخيص والتقييــم والتأهيــل، ووحــدة الروضــة التــي أسســت وفقــًا ألســاليب منتوســوري 
التــي تتمحــور حــول الطفــل، وتعــزز حــب االستكشــاف والتعلــم بمســاعدة المعلــم، ووحــدة األبحــاث وهــو 

تابــع لكليــة الطــب وعلــوم الصحــة
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مستشفى النجاح الوطني الجامعي
يقــع فــي منطقــة جبــل عيبــال )شــارع عصيــره الشــمالية( ويعــد نقلــة نوعيــة للطــب فــي فلســطين لخدمــة 
ــي  ــهم ف ــة ويس ــي الجامع ــب ف ــة الط ــة لكلي ــفى رافع ــذا المستش ــكل ه ــطيني، ويش ــع الفلس المجتم
تدريــب العامليــن فــي القطــاع الحكومــي، فضــا عــن تدريــب طلبــة الطــب فــي الجامعــات الفلســطينية.

ــودة  ــتركة لج ــة المش ــة الدولي ــة االعتمادي ــل اللجن ــن قب ــي م ــاد الدول ــى االعتم ــفى عل ــل المستش حص
ــر التقييــم الخاصــة باللجنــة الدوليــة، والتــي تركــزت علــى  الخدمــات الصحيــة)JCI( ، وفقــًا اللتزامــه بمعايي
ثاثــة محــاور رئيســية، المحــور األول يتعلــق برعايــة وســامة المرضــى بشــكل مباشــر، والمحــور الثانــي يركــز 
علــى المنظومــة اإلداريــة للمستشــفى، بينمــا تمثــل المحــور الثالــث فــي معاييــر تدريــب وتطويــر الطلبــة 

باإلضافــة إلــى البحــث العلمــي.
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فروع البنوك
بنك القدس.	 
بنك القاهرة –عمان - الحرم الجديد	 
بنك الصفا - الحرم الجديد	 

كفتيريات
الحرم الجامعي القديم.	 
الحرم الجامعي الجديد.	 

مركز اإلعالم
حاســوب،  ومختبــر  إداريــة،  ومكاتــب  تدريــب،  قاعــات  ويضــم   2010/06/06 بتاريــخ  المركــز  افتتــح 
ــة، وغــرف  ــي الجامعــة المســموعة والمرئي ــي الخاصــة بإذاعت ــر والتســجيل الصوت وســتوديوهات التصوي

التحكــم الصوتــي والبــث، وقاعــة وســائط متعــددة )ملتيميديــا(. 

إذاعة النجاح
حملــت  فكــرة إنشــاء “صــوت النجــاح” فــي العــام 	00	 أهدافــًا كبيــرة تتمثــل فــي تدريــب طلبــة 
ــد  ــة لتزوي قســم الصحافــة فــي الجامعــة علــى أداء مهــارات العمــل اإلذاعــي لصقــل طاقاتهــم الصحفي
المجتمــع الفلســطيني بكــوادر إعاميــة متميــزة، وزيــادة التواصــل بيــن الجامعــة والمجتمــع الفلســطيني 
ــة خــارج أســوار الجامعــة،  ــة والثقافي ــدة العلمي ــم الفائ عــن طريــق االرتقــاء باإلعــام الفلســطيني، وتعمي
ومعالجــة القضايــا التــي تهــم المجتمــع عــن طريــق البرامــج الهادفــة المتنوعــة التــي يتــم إعدادهــا فــي 

ــي. ــث اإلذاع ــتوديوهات الب س

معهد جامعة النجاح الوطنية للصحة العالمية

ــع العمــل ضمــن  ــا والتــي تتطلــب مــن الجمي ــروس كورون اســتجابة  للظــروف التــي فرضتهــا جائحــة  فاي
إطــار علمــي وأكاديمــي موحــد للنهــوض بالصحــة العامــة، وتحســين العاجــات المقدمــة وتحقيــق 
العدالــة الصحيــة واألمــن الصحــي، عمــدت الجامعــة إلــى إنشــاء معهــد جامعــة النجــاح الوطنيــة للصحــة 
العالميــة والــذي يهــدف إلــى إنشــاء منصــة بحثيــة تدعــم توجهــات ومبــادئ الصحــة العالميــة، وخدمــة 
ــاء سياســات صحيــة فاعلــة ومتوازنــة،  ــًا، والمســاهمة فــي بن ــًا ومعلوماتي المجتمــع الفلســطيني خدماتي
ــة  ــة العام ــة والصح ــال الصح ــي مج ــا ف ــة  وتنظيمه ــطينية المتفرق ــوث الفلس ــع البح ــن تجمي ــًا ع فض
ــادة التوعيــة الصحيــة  ــا الصحــة العالميــة، وزي ــز البحــث العلمــي المتعلــق بقضاي والصحــة العالميــة، وتعزي
وتوفيــر المــواد التعليميــة والترويجيــة الازمــة لذلــك، هــذا باإلضافــة إلــى تعزيــز التعــاون الدولــي وتوســيع 

ــة. ــة فــي مجــال الصحــة العالمي ــر الدولي مشــاركة فلســطين فــي األنشــطة والمناب
ــة بالمضــي قدمــًا  ــة للجامعــة ورؤيتهــا المتمثل تأتــي هــذه الخطــوة انطاقــًا مــن المســؤولية المجتمعي
ــي  ــي والبحث ــتوى العلم ــوض بالمس ــي، والنه ــي الدول ــور الصح ــي والتط ــدم العلم ــة التق ــي مواكب ف

ــي. واألكاديم
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النجاح اإلخباري
ذراع إعامية جديدة تحمل مجموعة من الرسائل أبرزها:

خلــق مســاحة واســعة مــن التفاعــل مــا بيــن القــارئ واإلعــام اإللكترونــي، وحمــل صوتــه ورســالته فــي 
االتجــاه الصحيــح، ومشــاركة المواطــن فــي كتابــة الحــدث تمامــا كمــا يشــارك فــي صناعتــه و إيجــاد إعــام 
ــة  ــن الهوي ــاخ ع ــاة ألي كان، ودون االنس ــات” أو محاب ــا دون “مجام ــة القضاي ــرح كاف ــي يط موضوع

الفلســطينية والقضايــا الوطنيــة.
ــي  ــام اإللكترون ــر اإلع ــى عناص ــد عل ــف يعتم ــلوب مختل ــد وأس ــر جدي ــي بفك ــام اإللكترون ــرح اإلع وط
مجتمعــة دون إهمــال أي منهــا، ونشــر الحقيقــة وال شــيء غيرهــا ومحاربــة الشــائعات ومحاولــة التأثيــر 
وخلــق توعيــة فــي المجــاالت السياســية والثقافيــة واالجتماعيــة بمــا يعتمــد علــى الحقيقــة،  وتكريــس 

ــاء الشــعب الفلســطيني. ــن أبن ــم الوحــدة واللحمــة بي خطــاب قي
ويعتمــد موقــع النجــاح اإلخبــاري علــى طاقــم كبيــر يتمتــع أفــراده بالخبــرة الواســعة فــي مجــال اإلعــام 
ــة معاصــرة تخــدم فلســطين  ــة إعامي ــى هــدف واحــد شــعاره األساســي “رؤي ــي فاجتمــوا عل اإللكترون

كلهــا”
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الدائرة المالية
ــة فــي الجامعــة حيــث يقــع علــى عاتقهــا الحفــاظ علــى  ــر االداري ــة مــن أهــم الدوائ ــرة المالي ــر الدائ تعتب
ــل  ــي داخ ــة ف ــراف ذوي العاق ــد االط ــل ، وتزوي ــكل األمث ــتغالها بالش ــة واس ــة للجامع ــوارد المالي الم
ــب  ــب ، وحس ــت المناس ــة وبالوق ــة الازم ــة والموضوعي ــة الدقيق ــات المالي ــة بالمعلوم ــارج الجامع وخ
االنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا فــي الجامعــة ، ممــا يســاعد هــذه األطــراف فــي اتخــاذ القــررات 

ــبة . المناس
ــرادات الجامعــة وتحصيــل أموالهــا ودفــع االلتزامــات  ــرة الماليــة هــي الجهــة المختصــة بقبــض إي و الدائ

ــة عليهــا وذلــك طبقــًا ألنظمــة الجامعــة والتعليمــات والقــرارات الصــادرة بمقتضاهــا  . ــة المترتب المالي

وتتكون الدائرة المالية من عدة اقسام :-
ــن 	  ــة م ــة للطلب ــور المالي ــة االم ــة بمتابع ــبة الطلب ــم محاس ــوم قس ــة :- يق ــبة الطلب ــم محاس قس

ــم  ــى تقدي ــة عل ــرة المالي ــى التخــرج ،  وحرصــا مــن الدائ ــب فــي الجامعــة وحت لحظــة تســجيل الطال
ــر البيانــات  الخدمــة االفضــل للطلبــة تقــوم الدائــرة الماليــة مــن خــال قســم محاســبة الطلبــة بتوفي
الماليــة للطلبــة مــن خــال الزاجــل حيــث اصبــح بامــكان الطالــب معرفــة بياناتــه الماليــة واالستفســار 

عنهــا مــن خــال الزاجــل 
قســم القــروض والمنــح :- نظــرًا للظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي يمّر بهــا المجتمع الفلســطيني، 	 

ــى  ــل عل ــاص يعم ــم خ ــود قس ــى وج ــة  إل ــرت الحاج ــال، ظه ــار واحت ــروف حص ــن ظ ــاه م ــا عان وم
ــنة  ــروض حس ــق ق ــن طري ــة، ع ــاطهم الجامعي ــن أقس ــزء م ــن ج ــي تأمي ــة ف ــة الجامع ــاعدة طلب مس
 بــدون فوائــد مقدمــة مــن صنــدوق اإلقــراض التابــع لــوزارة التعليــم العالــي تســّدد بعــد تخــرج الطالــب, 
ــا  ــم منحه ــي يت ــة والت ــات الخارجي ــة والجه ــن الجامع ــة م ــح الممول ــن المن ــة م ــة لمجموع باإلضاف
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المراكز العلمية في الجامعة



1102 0 2 2 /2 0 2 1 لــب  لطا ا ليــل  د

معهد الدراسات المائية والبيئية

 وحدة التحاليل والمعايرة	 

مركز بحوث الطاقة 

كرسي اليونسكو للديمقراطية وحقوق اإلنسان ومركز الدراسات الدستورية

مركز التصميم الداخلي والديكور التلفزيوني

مركز الخدمة المجتمعية والتعليم المستمر

وحدة الخدمة المجتمعية	 
وحدة التعليم المستمر	 
وحدة استطاعات الرأي والدراسات المسحية	 
مختبر الحاسوب للمعاقين بصريًا	 
وحدة العمل التطوعي	 

مركز التحاليل والسموم والمعايرة

وحدة النجاح لألبحاث الحيوية والسريرية	 

مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث

وحدة التخطيط الحضري واإلقليمي	 
وحدة أبحاث البناء والمواصات	 
وحدة علوم األرض وهندسة الزالزل	 
وحدة الحفاظ المعماري	 

وحدات مرتبطة مع المراكز

مكتب رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة	 
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وحدات ومراكز متخصصة أخرى في الجامعة

مركز علم األعصاب	 

مركز الحاسوب	 

معهد اإلدارة العامة	 

مركز تميز في النانوتكنولوجي والمواد	 

مركز التميز في التعلم والتعليم	 

مركز التدريب العملي	 

مركز التعلم اإللكتروني	 

مركز المصادر والموارد التعليمية	 

مركز التميز في فيزياء الطاقة العالية	 

وحدة المشاريع	 

مراكز دولية

مركز الموارد التعليمية.	 

مركز ابتكار األعمال والتكنولوجيا	 

المعهد الكوري الفلسطيني المتميز لتكنولوجيا المعلومات	 

حاضنة تكنولوجيا المعلومات	 

مركز النجاح لابتكار والشراكة الصناعية	 

وحدة تنمية الكفاءات	 



1122 0 2 2 /2 0 2 1 لــب  لطا ا ليــل  د

إرشادات عامة

هذه اإلرشادات تهمكم، لذا نأمل أن تقرأوها وتعملوا على االلتزام بها حرًصا على مصلحتكم:
ينبغــي الحــرص علــى قــراءة دليــل الطالــب قــراءة متأنيــة مــن أجــل التعــرف علــى أنظمــة الجامعــة 	 

وتعليماتهــا، ألن الجهــل بأنظمــة الجامعــة وتعليماتهــا ال يعفــي مــن المســؤولية.

عنــد تقديــم أيــة بيانــات شــخصية للجامعــة، يجــب إعطــاء معلومــات صحيحــة دقيقــة حســب الوثائــق 	 
الرســمية.

عمــادة شــؤون الطلبــة وجــدت لمســاعدتكم وخدمتكــم، فــا تتــرددوا بالرجــوع إليهــا عنــد مواجهــة 	 
أيــة مشــكلة.

يجــب المحافظــة علــى البطاقــة الجامعيــة مــن التلــف والمبــادرة إلــى اســتصدار بطاقــة جديــدة فــي 	 
حالــة فقدانهــا أو تلفهــا.

مــن المهــم ممارســة الهوايــات وتنميــة المواهــب الثقافيــة والفنيــة والرياضيــة ألنهــا جــزء مكمــل 	 
ومهــم فــي بنــاء الشــخصية الجامعيــة، وينبغــي العمــل علــى اســتثمار هــذه الهوايــات والمواهــب 

مــن خــال المشــاركة فــي األنشــطة الاصفيــة.

ــن 	  ــد بي ــي العق ــة ه ــن الجامع ــادرة ع ــية الص ــط الدراس ــوس والخط ــة البكالوري ــح درج ــات من تعليم
الطالــب والجامعــة، لــذا يجــب الحــرص علــى قراءتهــا بتمعــن والعــودة لقراءتهــا بيــن الحيــن واآلخــر، 

ــية. ــط الدراس ــة للخط ــادية المرافق ــداول االسترش ــتعانة بالج ــع االس م

يعمــل المرشــد األكاديمــي علــى المســاعدة فــي اختيــار المــواد الدراســية حســب خطــة الطالــب، لــذا 	 
يجــب أال تتــردد فــي طلــب مشــورته ومســاعدته مــا لــزم األمــر.

ــى 	  ــرص عل ــي الح ــذا ينبغ ــة، ل ــؤولين والطلب ــن المس ــر بي ــال المباش ــيلة االتص ــو وس ــان ه اإلع
متابعــة لوحــات اإلعانــات المنتشــرة فــي الجامعــة، وعلــى متابعة موقــع الجامعــة اإللكتروني 

.www.najah.edu

الدراســة الجامعيــة فرصــة لطلــب العلــم وتحســين القــدرات وتنميــة المهــارات، فأحســنوا اســتغالها 	 
بأفضــل مــا يمكــن.

موظفــو الجامعــة وجــدوا لخدمتكــم، واختياركــم الوقــت المناســب للمراجعــة، والتعامــل مــع 	 
الموظــف بلطــف واحتــرام، يســهل عليكــم حــل المشــكات والتغلــب علــى المصاعــب.
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وحدة التوظيف وشؤون الخريجين

أختي الطالبة/أخي الطالب:
انتظر قليا

الموضوع: اختيار التخصص المناسب

ــم  ــة بالعل ــة موفقــة مليئ ــاة جامعي ــن فــي الجامعــة حي تتمنــى لكــم وحــدة التوظيــف وشــؤون الخريجي
ــزة.  ــرة المتمي والثقافــة والخب

تقــوم الوحــدة علــى صقــل وتأهيــل شــخصية الطالــب والخريــج مــن خــال برامــج تدريبيــة وورشــات عمــل، 
باالضافــة إلــى عمــل الوحــدة المتعلــق بمتابعــة الخريجيــن بعــد تخرجهــم. 

ونشــير فــي هــذه المرحلــة إلــى اهميــة اختيــار التخصــص المناســب كونــه نقطــة تحــول جذريــة فــي حياتــك 
ــة،  ــة واالجتماعي ــة والعلمي ــتويات العملي ــة المس ــى كاف ــتقبلك عل ــد مس ــي تحدي ــرًا ف ــب دورًا كبي ويلع
ويعــّزز فرصــك فــي ســوق العمــل. مــن هنــا نرجــو منكــم التــروي فــي التفكيــر ألخــذ هــذا القــرار والســعي 
ــى  ــذا ندعــوك إل ــار التخصــص، ل ــل اختي ــرة قب ــم والخب ــب المشــورة والنصيحــة ممــن لديهــم العل ــى طل إل

التمّعــن فــي األســئلة اآلتيــة:
لماذا سأختار دراسة التخصص )س( ؟ هل بسبب	 
رغبتي الشخصية وقناعتي بهذا التخصص؟	 
رغبة أهلي وتشجيعهم لي لدراسة هذا التخصص؟	 
حاجة سوق العمل لخريجين في هذا المجال؟	 
معدل الثانوية العامة )التوجيهي(؟	 
الوضع المالي لألسرة؟	 
تأثرك باالرشاد الجامعي؟	 

ــا إســأل نفســك هــذا الســؤال: مــا هــي مجــاالت العمــل المتاحــة أمامــي بعــد تخرجــي وحصولــي  وهن
علــى شــهادة فــي هــذا التخصــص؟ وهــل تتناســب مــع قدراتــي وصفاتــي الشــخصية؟

عزيزي الطالب/ة بالتأكيد لديك اإلجابة 
أمــا نصيحتنــا لــك:" تذّكــر هــذه العوامــل قبــل أن تختــار تخصصــك فهــي التــي ســتحدد 
ــارات ولقــاءات إرشــادية يمكنهــا  ــك. وكــذك وجــود اختب مســتقبلك ومجــاالت عمل
مســاعدتك فــي معرفــة قدراتــك ونمــط شــخصيتك واختيــار التخصــص المناســب لــك 

فــا تكــن ممــن يندمــون علــى اختيارهــم".

طلبتنا األعزاء نسعى ألن تكونوا األفضل دومًا

مع أطيب األمنيات



1142 0 2 2 /2 0 2 1 لــب  لطا ا ليــل  د

امتحان تحديد مستوى الحاسوب لدى الطلبة الجدد
رأت إدارة الجامعــة، اســتجابة لمخرجــات تجربتهــا الطويلــة، وانســجاًما مــع فلســفة تفــرد التعليــم ومتابعــة 
للتطــور التكنولوجــي، أن يتقــدم الطلبــة الجــدد المتحــان يحــدد مســتوى معرفتهــم باســتخدام الحاســوب 
وبرامجــه، ليصنفــوا وفقــًا للنتائــج التــي يحصلــون عليهــا، ويعــّد الطالــب ناجًحــا فــي مســاق علــم ومهــارات 

الحاســوب )6	110001( فــي الحــاالت اآلتيــة:
إذا نجح في امتحان مستوى الحاسوب.  	 
 	.)ICDL( إذا كان حاصًا على الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب

ويعقد هذا االمتحان مرتين في كل عام، بواقع مرة في كل فصل، ابتداًء من عام 008	/009	م. 

امتحان تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية 
English Placement Test

عزيزي الطالب:
ــال،  ــت والم ــد والوق ــة: الجه ــياء ثاث ــتقبل أش ــي المس ــك ف ــر علي ــادية توف ــة اإلرش ــذه الكراس ــك ه قراءت

ــرورة. ــا للض ــظ به ــن واحتف ــا بتمع ــك اقرأه ــة، لذل ــذ البداي ــح من ــق الصحي ــى الطري ــك عل وتضع
تهــدف هــذه الكراســة إلــى تزويــدك بــردود علــى جميــع التســاؤالت التــي قــد تــدور فــي ذهنــك عــن هــذا 
االختبــار مــن حيــث طبيعتــه ومبنــاه وأنظمتــه، وتــزودك أيضــا بنصائــح وتوصيــات مختلفــة إن أردت التخصــص 

فــي قســم اللغــة اإلنجليزيــة، لترســم لــك معالــم الطريــق منــذ الخطــوة األولــى.

هدف االختبار:
يهــدف هــذا االختبــار إلــى تحديــد مســتوى الطلبــة فــي اللغــة اإلنجليزيــة عنــد التحاقهــم بجامعــة النجــاح 
الوطنيــة، لتشــخيص قدراتهــم علــى التعامــل مــع مســاقات اللغــة اإلنجليزيــة التــي يطرحهــا مركــز اللغــات 
ــب  ــول الطال ــر أن قب ــر بالذك ــن الجدي ــار. وم ــة االختب ــب نتيج ــم حس ــن، وتصنيفه ــة المقبولي ــع الطلب لجمي
للدراســة فــي الجامعــة ال يعتمــد علــى نجاحــه فــي هــذا االختبــار الــذي يقــوم بوضعــه وتنظيمــه 

ــات. ــز اللغ ــه مرك ــراف علي واإلش

مواعيد عقد االختبار ومكانه
ــار، أصبــح مــن الممكــن عقــده بيــن الفينــة واألخــرى، لــذا يرجــى مــن جميــع الطلبــة  بعــد حوســبة االختب
الملتحقيــن بالجامعــة، وبعــد إتمــام تســجيلهم والحصــول علــى البطاقــة الجامعيــة تفعيــل بريدهــم 
اإللكترونــي علــى موقــع الجامعــة / زاجــل، ومتابعــة مــا يردهــم مــن أخبــار. وســيتم إشــعار الطالــب بتاريــخ 
جلســة االختبــار الخاصــة بــه، وبمختبــر الحاســوب المخصــص لــه فــي الحــرم القديــم أو الجديــد. وعلــى جميــع 
الطلبــة التقيــد بالجلســة المحــددة لهــم وعــدم تفويتهــا لمــا لذلــك مــن أثــر ســلبي علــى جــدول الطالــب 

ــة. ــاقات المطروح والمس

مبنى االختبار
ــدرة  ــا والمق ــوص وفهمه ــراءة النص ــال ق ــن خ ــة م ــة اإلنجليزي ــي اللغ ــن ف ــدى التمك ــار م ــس االختب يقي
ــة فــي ســياق محــدد،  ــة مــن خــال إكمــال الجمــل ومعرفــة كلمــة معين ــة اللغوي علــى معرفــة الحصيل
كمــا يقيــس القــدرة فــي قواعــد اللغــة اإلنجليزيــة والتمكــن مــن اآلليــات الازمــة للتعبيــر الكتابــي، مثــل 
ــار  ــئلة االختب ــع أس ــة. وجمي ــان الكتاب ــة إلتق ــس الازم ــن األس ــا م ــط وغيره ــات الرب ــم وكلم أدوات الترقي
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ــار  ــارات، ليخت ــة خي ــى أربع ــب يعط ــى أن الطال ــددة، بمعن ــارات المتع ــف الخي ــن صن ــة م ــامه األربع بأقس
اإلجابــة المائمــة مــن بينهــا. )تجــد الحقــا عينــة مــن اختبــارات ســابقة تعطيــك لمحــة واضحــة عــن طبيعــة 

ــار(. هــذا االختب

االستعداد لالختبار
ــدرات  ــاس ق ــد لقي ــه مع ــا أن ــار، وبم ــتعداد لاختب ــن االس ــة م ــن الطلب ــا تمك ــة بعينه ــاك طريق ــت هن ليس
الطالــب فــي اللغــة اإلنجليزيــة بجميــع المهــارات، فإنــه يعتمــد علــى المعلومــات المتراكمــة لــدى الطالب 
ــر  ــر منهجيــة(، وعليــه فــإن مراجعــة أيــة مــادة منهجيــة أو غي فــي جميــع مراحــل دراســته )منهجيــة أو غي
منهجيــة أو االطــاع عليهــا فــي اللغــة اإلنجليزيــة ومهاراتهــا، سيســاعد الطالــب فــي الحصــول علــى نتائــج 

أفضــل.

نصائح وتوصيات عشية االختبار
كرس بعض الوقت لمعرفة أصناف األسئلة، وفهم تعليمات االختبار.. 1
احضار بطاقة الجامعة والهوية الشخصية )ولن يسمح لك بالتقدم لاختبار إال بها(.. 	
تأكــد مــن أنــك تســتطيع الوصــول إلــى قاعــة االختبــار/ مختبــر الحاســوب فــي الوقــت المحــدد وعليــك . 	

أن تحتــاط لذلــك خوفــا مــن اإلربــاك ممــا يؤثــر علــى أدائــك فــي أثنــاء االختبــار.
اقــرأ التعليمــات الخاصــة بــكل قســم مــن أقســام االختبــار بتمعــن. وفهــم التعليمــات مهــم جــدًا وقــد . 4

تــؤدي قــراءة متســرعة للتعليمــات إلــى عــدم فهــم مــا يطلــب منــك، وبذلــك قــد تخطــئ اإلجابــة عــن 
جميــع األســئلة مــن هــذا القســم، وعليــك أن تصغــي جيــًدا لتعليمــات المشــرفين.

أقسام االختبار
 يبلغ عدد نقاط االختبار 100  نقطة موزعة على أقسامه األربعة على النحو اآلتي:

فهم المقروء 0	%.	 
 التراكيب 0	%.	 
المفردات في جمل 0	%.	 
 الكتابة 0	%.	 

ماذا تعني نتيجة االختبار
ــة . 1 ــه يعفــى مــن دراســة مســاق لغــة إنجليزي   إذا حصــل الطالــب علــى عامــة 80% فمــا فــوق فإن

)جامعــة 1 ( )	1100010( وتحتســب لــه العامــة التــي حصــل عليهــا كعامــة للمســاق، وبإمــكان 
الطالــب التواصــل مــع عمــادة القبــول والتســجيل والطلــب منهــم الســماح لــه بتســجيل المســاق إذا 

رغــب بالحصــول علــى عامــة أعلــى.
 إذا حصــل الطالــب علــى عامــة 50%-79%  فإنــه يتوجــب عليــه دراســة مســاق لغــة إنجليزيــة جامعة . 	

1 )	1100010( ولغــة إنجليزيــة )جامعــة 	 ( الرقــم حســب التخصص.
 إذا حصــل الطالــب علــى عامــة أقــل مــن 50%  يتوجــب عليــه دراســة مســاق لغــة إنجليزية اســتدراكي . 	

ــة  ــة 1( ولغ ــة )جامع ــة إنجليزي ــاق لغ ــة مس ــه بدراس ــمح ل ــل أن يس ــه قب ــاح في )100		100( والنج
إنجليزيــة )جامعــة 

ــات  ــة والتعليم ــات العام ــار والتعليم ــة لاختب ــام األربع ــابقة باألقس ــارات س ــن اختب ــة م ــي عين ــا يأت وفيم
ــم. ــكل قس ــة ب الخاص
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كلية العلوم اإلنسانية -  مركز اللغات
اختبار تحديد المستوى باللغة اإلنجليزية

تعليمات  للطلبة
يرجى من الطلبة األعزاء االنتباه إلى ما يأتي:

سيكون االختبار باستخدام الحاسوب.	 
ــزم قــدرة 	  ــى مهــارات متقدمــة فــي اســتخدام الحاســوب، فــكل مــا يل ــار إل ــاج التقــدم لاختب ال يحت

.)Mouse(  ــأرة ــم بالف ــي التحك ــة ف متواضع
ــه.	  ــار في ــى االختب ــتتقدم إل ــذي س ــر ال ــار والمختب ــد االختب ــة موع ــل” لمعرف ــع “زاج ــع موق تاب

)www.najah.edu/za(
أحضر بطاقة تعريف الشخصية )الهوية الشخصية، البطاقة الجامعية ... الخ(.	 
فــي المختبــر المخصــص وبعــد تحديــد الشــخصية تحصــل علــى كلمــة الســر الخاصــة بــك، ثــم تتوجــه 	 

إلــى جهــاز يعّيــن لــك وتنتظــر اإلذن  بالبــدء.
يتكون االختبار من أربعة أجزاء، ولكل جزء وقت محدد خاص به.	 

كيفية االجابة:
أسئلة االمتحان جميعها موضوعية، وتقوم على االختيار من أربع إجابات.	 
بعد قراءة السؤال، تنقر بالفارة الختيار الجواب الصحيح.	 
تتقدم إلى السؤال الاحق بالنقر على كلمة   )NEXT(على يمين الشاشة.	 
يمكــن الرجــوع ألي ســؤال ضمــن الجــزء الواحــد بالنقــر علــى كلمــة )PREVIOUS( علــى يســار 	 

ــة. ــفل الشاش ــر أس ــزء، ويظه ــكل ج ــص ل ــت المخص ــة والوق الشاش
عنــد االنتهــاء مــن األســئلة ولانتقــال إلــى الجــزء الاحــق تنقــر علــى كلمــة )FINISH( التــي تظهــر 	 

وســط الشاشــة بعــد الســؤال األخيــر مــن كل جــزء.
إذا انقضــى الوقــت قبــل االنتهــاء مــن جميــع األســئلة يتــم االنتقــال تلقائيــا إلــى الجــزء الــذي يليــه، وال 	 

مجــال عندهــا للعــودة إلــى الجــزء غيــر المنتهي.
ينتهي االمتحان بانتهاء الجزء الرابع واألخير.	 
ــى 	  ــك عل ــى صفحت ــل إل ــة، وترس ــزي للجامع ــوب المرك ــى الحاس ــا إل ــان تلقائي ــة االمتح ــل نتيج ترح

)www.najah.edu/za( »زاجــل« فــي وقــت الحــق. 

مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح
شاكرين لكم حسن تعاونكم

مركز اللغات
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عينة من اختبارات سابقة

Part One

Reading Comprehension :   )20 questions - 1 point each(  )30 minutes( 

Read the passage and answer the questions below. Choose a, b, c, or d.

)You will see two passages followed by 20 questions, 10 each(

1.What does this passage mainly discuss?

a( Growth in early infancy

b( The active toddler stage

c( How a baby learns to walk

d( The developmental stages of infancy

2.The word ‘primarily’ in paragraph 1 could best be replaced by

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

a( often  

b( naturally

c( for the most part

d( in a loud way

3.According to this reading passage, what would a six-month-old baby like to do?

a( Smile at people. 

b( Crawl on the floor.

c( Imitate actions.

d( Play simple games.
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Part Two

Vocabulary : )30 questions - 1 point each( )20 minutes(

Choose the best answer for the word underlined, or to complete the sentence.

 

1.To be permitted to drive in Palestine, one must be at  _______ 17 years of age.

a. most

b. last

c. least

d. once

2.Mr. Saleem’s sole objective is to make his company a successful one.

a. only

b. main

c. important

d. immediate

3.The minister congratulated the students on their outstanding success.

a. expressed his good wishes

b. gave them prizes

c. allowed them to graduate

d. confused them
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Part Three

Structure: )30 questions - 1 point each( )20 minutes(

Choose the best answer to complete the sentence.

  

1.Everyone was ___________ the threat of war in that area.

a. frightened for 

b. frightened to

c. frightened

d. frightened by

2.Reema is really ___________to be in public relations.

a. much to nervous 

b. too much nervous

c. much too nervous

d. much nervous

3.I don’t remember ___________ you at the party. Were you there?

a. seeing

b. see

c. saw

d. to see
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Part Four

Writing: )10 questions - 2 points each( )20 minutes(

Choose the best answer.

1. Which idea does not support the topic? Topic: Reasons for car accidents.  

a.Fast driving

b. Drinking and driving

c. Not following traffic regulations

d.Buying new cars

2. The problem facing most students is ـــــــــــــــــــ among so many possibilities. 

a.what should they study

b.what they should study

c.should they study what

d.they should study what

3. The correct punctuation mark to fill in the blank in the following sentence is:

     It was cold ـــــــــــــــــــــ nonetheless, I went swimming.

a.  , )comma(

b.  . )period(

c.  ; )semi colon(

d.  : )colon(

4.  Which underlined part is incorrect?

After studying all the new material, the student was able to rise his test score by 20 

points.

a.After studying

b.all the new

c.was able

d.rise
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