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ابتدائيــة  النجــاح مســــيرتــــها العلميــــة عــام 1918 مدرســة  بــدأت 
تحمل اســم مـــــدرسة النجــــاح النابلســية، ثم تطورت عام 1941 إلى 
كلـــــية النجــــاح الوطــنــــية وبـــــدأت بمنـــح درجـــة الدبلوم في بعــــض 
التخـــصــــصــــــات التجــــاريــــــة واألكـــــــــاديمية، وفي عــــــام 1965 بدأت 
بمنــح الدرجــة الجامعيــة المتـــــوسطة فــي تخصصــات أكــاديمـــــية 
تهـــــدف إلــى إعــداد المــعلــمـــــين وتأهيلهــم تربــــــويًا، وفــي عــام 
تلبيــة لحاجــة المجتمــع  إلــى جامعــة  الكــــلية  تــم تحويــــــل   1977
الفلســطيني إلــى مؤســــــــسات للتعليــم العالــي، وأصبحــت هــذه 

ــل اســم جامعــة النجــاح الوطنيــة. الجامعــة تحمــــــ

إلــى  تهــدف  عامــة،  جامعــة  هــي  الـــوطنـــية  النجــــــــــاح  جامــــعة 
إعــداد الكــوادر البشــرية المهنيــة المؤهلــة للقيــادة وتطويرهــا 
فــي جميــع مياديــن الحيــاة، وإكســاب طلبــة الجامعــة المعرفــة 
قدرتهــم  تعــزز  التــي  الفرديــة  والمهــارات  المتميــزة،  العلميــة 
والدوليــة،  والعربيــة  المحليــة  الســواق  فــي  المنافســة  علــى 
إلــى  تهــدف  الجامعــة عنصــرًا خاقــًا وفاعــاً. كمــا  ليكــون خريــج 
اإلســهام الفاعــل فــي تقــدم البحــث العلمــي علــى المســتوى 
التنميــة  مجــاالت  فــي  المجتمــع  حاجــات  وتلبيــة  العالمــي، 
االقتصاديــة واالجتماعيــة واإلنســانية والتقنيــة، واإلســهام فــي 
إغنــاء المعرفــة البشــرية، والحفــاظ علــى اإلرث الحضــاري والديني 

الفلســطيني. للشــعب 

تـاريـخ النجـاح

رسـالتها





مراحل الدراسة

يتــم قبــول الطلبــة المتقدميــن للجامعــة تنافســيًا حســب معــدل الطالــب فــي الثانويــة العامــة )االنجــاز(، 

ويجــب  أن يكــون معــدل الطالــب فــي الثانويــة العامــة ال يقــل عــن الحــد األدنــى الــذي تحــدده وزارة 

 التربيــة والتعليــم العالــي، وأن عــدد الطلبــة المقبوليــن فــي كل عــام يتــم  بمــا يحقــق رفــع المســتوى 

العمــل فــي  فلســطين  يتناســب  احتياجــات ســوق  للملتحقيــن وبمــا  الثقافــي والتقنــي والمهنــي 

والــدول العربيــة الشــقيقة.



مجاالت الدراسة

كافة البرامج العلمي

 أنظمــة المعلومــات اإلداريــة / برامــج كليــة االقتصــاد والعلــوم االجتماعيــة / برامــج كليــة العلــوم

 االنســانية / برامــج كليــة الفنــون الجميلــة / برامــج كليــة الشــريعة / برنامــج القانــون / برامــج كليــة

العلــوم التربويــة وإعــداد المعلميــن باســتثناء تعليــم الرياضيــات وتعليــم العلــوم

األدبي

الشرعي

 الفندقي

اإلقتصاد المنزلي

برامــج  / االجتماعيــة  والعلــوم  االقتصــاد  كليــة  برامــج   / اإلداريــة  المعلومــات  أنظمــة   برنامــج 

 كليــة العلــوم االنســانية / برامــج كليــة الفنــون الجميلــة / برامــج كليــة العلــوم التربويــة وإعــداد

 المعلميــن باســتثناء تعليــم الرياضيــات وتعليــم العلــوم  / برامــج كليــة الشــريعة / برنامــج كليــة

القانــون شــريطة أن ال يقــل معــدل التوجيهــي للقانــون عــن %80

الريادة واألعمال

كافة البرامج باستثناء برامج كلية الطب وعلوم الصحة وبرامج الهندسة  الزراعي

 كافــة البرامــج باســتثناء برامــج كليــة الطــب وعلــوم الصحــة وهــي )علــوم طبيــة حيويــة، دكتــور

 صيدلــي، الصيدلــة، البصريــات، التمريــض، القبالــة، العلــوم الطبيــة المخبريــة، التصويــر الطبــي، علــم

الســمع والنطــق، العــاج الطبيعــي

الصناعي

برامج التمريض، القبالة التمريضي

 كافــة البرامــج باســتثناء برامــج كليــة الطــب وعلــوم الصحــة وهــي )علــوم طبيــة حيويــة، دكتــور

 صيدلــي، الصيدلــة، البصريــات، التمريــض، القبالــة، العلــوم الطبيــة المخبريــة، التصويــر الطبــي، علــم

الســمع والنطــق، العــاج الطبيعــي( وبرنامــج الطــب البيطــري

االدارة المعلوماتية

التربيــة برنامــج   / التدريــس  أســاليب   - الرياضيــة  التربيــة  برنامــج   / الجميلــة  الفنــون  كليــة   برامــج 

منهمــا كل  فــي  القــدرات  المتحــان  الطالــب  )يخضــع  الرياضــي  التدريــب   - الرياضيــة 
كافة فروع الثانوية



ماحظــة:  حصــــول الطالــب على الحــد األدنى للمعدل )معدل 

الثانويــة العامــة( ال يعنــي القبــول بالبرنامــج المطلــوب وإنما 

بااللتحــاق  الراغبيــن  الطلبــة  مــع  للتنافــس  الطالــب  يخضــع 

بالبرنامــج المطلــوب .

 
فأعـلى لبرامج كليات العلوم، العـلوم 

اإلنسانية،  الشريعة، العلوم التربوية وإعداد 

المعلمين،   بعض برامج االقتصاد، برامج 

الزراعة ،والفنون الجميلة 

فأعلى لبرامج تكنولوجيا المعلومات، 

التصوير الطبي، واالعام والقانون 

 
فأعلى لبرامج التمريض، والعاج الطبيعي،  

 القبالة، العلوم الطبية المخبرية، عاج 

السمع والنطق ،والطب البيطري

 
فأعلى برامج الهندسة، البصريات،

فأعلى  الصيدلة، دكتور صيدلي،

فأعلى لبرنامج الطب.

%65

%70

%75

%80

%85

%90





مفاهيم عامة

الدراســة العاديــة )التنافســية(: يتــم تحــدد معــدل كل تخصــص مطــروح مــن الجامعــة بنــاء علــى  اعــداد 
المتقدميــن بطلبــات االلتحــاق المبدئيــة لذلــك التخصــص والشــواغر الموجــودة فــي كل  تخصــص لذلــك 

يتغيــر المعــدل التنافســي فــي كل عــام وهــو غيــر ثابــت. 
الدارســة الخاصــة )الموازية(:وهــي الحــد االدنــى لجميــع التخصصــات فــي الجامعــة وهــي  ثابتــة غيــر 

متغيــرة . 
التقــادم: ان ال يكــون قــد مــر علــى الحصــول علــى شــهادة الثانويــة العامــة اكثــر مــن خمــس  ســنوات 

لجميــع الكليــات باســثتاء كليــة الفنــون الجميلــة.

مالحظة: يعامل التوجيهي االردني كالتوجيهي الفلسطيني.

التوجيهي السعودي

علــى الطالــب الحاصــل علــى الثانويــة العامــة الســعودية مــن العــام 2016-2017 واعلــى اجتيــاز  امتحانــي 
القــدرات والتحصيــل والــواردة حســب المركــز الوطنــي للقيــاس والتقويــم

يتم احتساب المعدل بالنسب التالية:
 50% التوجيهي المدرسي.

 25% امتحان القدرات.
 25 %امتحان التحصيل. 

والمعدل المحتسب هو المعتمد لقبول الطالب في البرامج المختلفة. 

متطلبات التسجيل:
 شهادة الثانوية مصدقة حسب االصول.	 
 شهادة مياد اصلية او صورة مصدقة.	 
 صورة عن الهوية	 





شهادة البجروت

تصنف شهادة البجروت الى فرعين:
مــن  24 وحــدة  أدنــى  كحــد  الدراســية  الوحــدات  عــدد  يكــون  أن   علمــي: 
ضمنهــم 3  وحــدات علــى األقــل  فيزيــاء أو كيميــاء أو أحيــاء ويفضــل 5 

 . وحــدات 
 أدبي: أن يكون عدد الوحدات الدراسية كحد أدنى 21 وحدة. 

مالحظــة: يتــم احتســاب جميــع الوحــدات الــواردة فــي شــهادة البجــروت 
الرســمية. 

يتم احتساب المعدل:
الكلــي  المادة(/المجمــوع  *معــدل  المــادة  وحــدات  )عــدد  مجمــوع 
للوحــدات والمعــدل المحتســب هــو المعتمــد لقبــول الطالــب فــي البرامــج 

المختلفــة.

متطلبات التسجيل:
 شهادة تعدات بجروت اصلية.	 
 شهادة الزكئوت »كشف العامات« اصلية.	 
 شهادة مياد اصلية انجليزي عبري  .	 
 صورة عن الهوية.	 



مالحظــة: هنــاك امكانيــة الســتقبال مجموعــات مــن الطلبــة للدراســة فــي الجامعــة ايــام الجمعــة 
والســبت فــي  العديــد مــن  التخصصــات منهــا:

اللغة العربية وآدابها.	 
رئيسي اللغة العربية / فرعي لغة عبرية.	 
رئيسي اللغة العربية / فرعي التربية.	 
أصول الدين / فرعي عربي.	 
اللغة االنجليزية وآدابها.	 



 (SAT,GCE,IB,ABITOUR...)   الشهادات الدولية

علــى الطالــب الحاصــل علــى شــهادة الثانويــة العامــة الدوليــة احضــار معادلــة الشــهادة مــن  وزراة 
التربيــة والتعليــم ليتــم احتســاب المعــدل بالجامعــة وحســب النظــام. 

متطلبات التسجيل:
 شهادة الثانوية مصدقة حسب االصول.	 
 معادلة الشهادة من التعليم العالي.	 
 شهادة مياد اصلية او صورة مصدقة.	 
صورة عن الهوية.	 

يدفــع مقــدم الطلــب رســمًا قــدره خمســة وثالثــون دينــارًا للدراســة العاديــة ، وخمســون دينــارا للدراســة 
الخاصــة ، ويتوجــب االحتفــاظ باإليصــال حيــث ســيتم اإلعــالن عــن أرقــام إيصــاالت المقبوليــن فــي الصحــف 

المحليــة بعــد انتهــاء التنســيق.





البرامج األكاديمية

البكالوريس
عــلــوم 

مدة الدراسة: ٣-٤ سنوات

< علوم حيـاتيــة 

< األحياء بيوتكنولوجـيا

< الريــاضـيات

< اإلحــصــــاء 

< الفــــــيــزيـــاء 

< فيزياء وفرعي إلكترونيات 

< الــكـــيـــمـياء

< كيمـياء تطــبــيــقــيــة

< رئيسي رياضيات فرعي تربية

< رئيسي فيزياء فرعي تربية

< رئيسي كيمياء فرعي تربية

< رئيسي رياضيات فرعي احصاء

العلوم اإلنسانية

مدة الدراسة: ٣-٤ سنوات

< الـلــغة العــربية وآدابها 

< اللغة اإلنجليزية وآدابها 

< اللــغــة الــفــرنســـــيــة 

< الســـــــــيـــاحة واآلثـار 

< التاريخ

< رئيسـي اللغة اإلنجليزية وآدابها   

فرعي فرنسي

< رئيسـي اللغة اإلنجليزية وآدابها 

فرعي دراسات أمريكية

< رئيسي اللغة الفرنسية فرعي 

اللغة اإلنجليزية

< رئيسي اللغة العربية فرعي لغة 

عبرية

< رئيسي اللغة االنجليزية وآدابها 

فرعي اللغة العبرية

< رئيسي اللغة العربية وآدابها 

فرعي تربية

< رئيسي التاريخ فرعي تربية

وآدابهــا  االنجليزيــة  اللغــة  رئيــس   >

تربيــة فرعــي 

< رئيســي اللغــة االنجليزيــة وآدابهــا 

فرعــي ترجمــة

العلوم التـربوية وإعداد المعلمين

 مدة الدراسة: ٣-٤ سنوات

< معلم المرحلة األساسية الدنيا

< رياض األطفال

< معلــم المرحلــة األساســية العليــا / 

تعليــم الرياضيــات

تعليم العلوم 

اللغة العربية

اللغة اإلنجليزية

االجتماعيات

التكنولوجيا

< التربية الرياضية )أساليب التدريس(

< التربية الرياضية ) التدريب 

الرياضي(

الزراعة والطب البيطري

مدة الدراسة: ٤ سنوات

< الطب البيطري

< اإلنتاج النباتي والوقاية 

< التغذية والتصنيع الغذائي

< اإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان

الفنون

مدة الدراسة: ٣-٤ سنوات

< الموسيقى 

< التصميم الداخلي ) ديكور(

< الرسم والتصوير

< التصميم الجرافيكي 

< فن الخزف



القانون

مدة الدراسة: ٣-٤ سنوات

االقتـصاد والعلوم اإلجتماعية

مدة الدراسة: ٣-٤ سنوات

< االقتصاد 

< العلوم السياسية 

< الجغرافيا

< رئيسي جغرافيا فرعي جيومتكس

< علم االجتماع والخدمة االجتماعية

< علم النفس وفرعي إرشاد نفسي

< الصحافة المكتوبة واإللكترونية

< اإلذاعة والتلفزيون

< العاقات العامة واالتصال 

< المحاسبة 

< إدارة األعمال

< العلوم المالية والمصرفية

< التسويق

الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

مدة الدراسة: ٤-٥ سنوات

< الهندسة المدنية 

< الهندسة المعمارية

< هندسة البناء 

< هندسة التخطيط العمراني 

< الهندسة الميكانيكية

< الهندسة الكيميائية 

< الهندسة الصناعية 

< هندسة الحاسوب 

< الهندسة الكهربائية 

< هندسة االتصاالت 

< هندسة الميكاترونكس 

< هندسة الطاقة والبيئة 

< هندسة علوم المواد

< علم الحاسوب

< أنظمة المعلومات اإلدارية

< أنظمة المعلومات

   الحاسوبية 

< الشبكات وأمن

   المعلومات

< علم الحاسوب في سوق العمل

الشريعة

مدة الدراسة: ٣-٤ سنوات

< فقه وتشريع 

< أصول الدين )عام(

< مصارف إسامية

< أصول الدين فرعي لغة عربية

الطـب وعـلوم الصحة

مدة الدراسة: ٣ سنوات

باإلضافة الى سنة امتياز

< الطب البشري

< علوم طبية حيوية

< الصيدلة

< دكتور صيدلي

< البصريات

< التمريض 

< القبالة

< العلوم الطبية المخبرية

< التصوير الطبي

< السمع والنطق

< العاج الطبيعي



الدراسات العليا

ماجستير

< العلوم البيئية

< الصحة العامة

< المنـــــازعــــات الــضــــريبية

< هندسة التخطيط الحضري 

واإلقليمي

< الحوســــــبـــة المـــتــقــدمــة

< إدارة مـــخــاطــــــر الكوارث

< الرياضيات

< الفـــيـزيـــاء

< الكيـمـــيــاء

< الـــعــلـــوم الــــحياتيـة

< الرياضيات المحوسـبة

< اللغة العربية وآدابــها

< الـــتــاريخ 

< الجغرافيا

< اللغويات التطبيقية والترجمة

< دراســــــات المرأة

< الترجمة ثاثي اللغة 

< الـــفــقـــه والتـــــشـــريع

< أصـــــول الـــدين ) عام(

)M.B.A( إدارة أعمال >

< إدارة الســـيــاســة االقتصادية

< التخطيط والتنمية السياسية

< المحاسبة

< تمريض الصحة النفسية 

المجتمعية

< أساليــب تدريس العلوم

< أساليب تدريس اللغة االنجليزية

< أساليب تــــدريـــس الــرياضيات

< مناهج وأسـاليـــب الـــتـــدريــس

< اإلدارة التربـوية

< االرشاد النفسي والتربوي

< التربيــــة الـــريــــاضـــيـــة

< صــيــدلـــة سريرية

< العلوم الصيدالنـية

< قـــانــــــون عـــــــــام

< قــــانــــــون خـــاص

< القانون الجنائي

< الملكية الفكرية وإدارة اإلبداع

< إنتاج حيواني

< االنتاج النباتي والوقاية

< التغدية وتكنولوجيا الغذاء

   ) بالتعاون مع جامعة نابولي-

ايطاليا(

< برنامج االختصاص العالي في طب 

العائلة

< برنامج االختصــاص العالي    

في طب الطوارئ

< برنامج االختصاص في األشعة 

التشخيصية

< علم النفس االكلينيكي

< الهندســــة المـــعـــــمـــــارية

< هندسة الطاقة النظيفة 

وترشيد االستهاك

< اإلدارة الـــهــنــدســــــــيــة

< هندسة القوى الكهربائية

< هندسة االستدامة في االنتاج

< تمـــــريـــض الـــتـــخـــــــدير

< هندســة اإلنــــــــــشـــــاءات

< هنــــدســـــــــة المياه والبيئة

< هندسة الطرق والمواصات

< تربية الموهوبين 

<  التمويل 

< تمريض العناية المكثفة

<  إدارة الصحة العامة

< العاقات العامة بالشراكة مع 

الجامعة العربية االمريكية

< الزراعة الربحية بالشراكة مع 

جامعة فلسطين التقنية

< جامعة القدس وجامعة الخليل

< علم األدوية





دبلوم التأهيل التربوي

الدكتوراه

< الكيمياء

< الفيزياء

< الفقه وأصوله بالشراكة مع جامعة  القدس وجامعة الخليل

< اللغة العربية وآدابها

 	



منح الطلبة

نظام القروض	 

منحة التفوق	 

ابناء واخوة الشهداء	 

ابناء العاملين	 

منحة ابناء العاملين في وزارة التعليم العالي	 

منحة أوائل الثانوية العامة	 

منحة كلية الزراعة وطب البيطري	 

منحة كلية التربية - قسم أساليب التدريس	 

منحة الصيدلة السريرية	 

منحة المواصفات والمقاييس الفلسطينية	 

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي

/https://www.najah.edu/ar/about/nnu-offices/finance-department/scholarships-and-grants



المراكز العلمية في الجامعة

مركز التخطيط الحضري  والحد من مخاطر الكوارث

مركز الخدمة المجتمعية والتعليم المستمر

وحدة التخطيط الحضري واالقليمي

وحدة أبحاث البناء والمواصات

وحدة علوم األرض والزالزل

وحدة الحفاظ المعماري

وحدة النجاح لألبحاث الحيوية والسريرية

وحدة السموم والمعلومات الدوائية

وحدة  التحاليل والمعايرة

مركز التحاليل والسموم والمعايرة

وحدة الخدمة المجتمعية

وحدة التعليم المستمر

وحدة استطاعات الرأي والدراسات المسحية

مركز الحاسوب للمعاقين بصريًا

مكتب رعاية أصحاب الحاجات الخاصة



وحدات ومراكز متخصصة أخرى في الجامعة
مركز الحاسوب

المعهد الكوري الفلسطيني المتمّيز لتكنولوجيا المعلومات

حاضنة تكنولوجيا المعلومات

معهد اإلدارة العامة

مركز تميز في النانوتكنولوجي و المواد

مركز التميز في التعلم والتعليم

مركز النجاح لابتكار والشراكة الصناعية 

مركز التدريب العملي

مركز التعلم اإللكتروني

مركز المصادر والموارد التعليمية

معهد الدراسات المائية والبيئية

مركز بحوث الطاقة

مركز كرسي اليونيسكو للديمقراطية وحقوق االنسان والسام

مركز التصميم الداخلي والديكور التلفزيوني

وحدة المشاريع



مرافق وخدمات

مكتبات الجامعة



مركز اإلعالم

إذاعة النجاح	 

 	NBC فضائية النجاح

النجاح اإلخباري	 



مسارح ومدرجات

مسرح سمو األمير تركي بن عبد العزيز	 

مسرح المرحوم حكمت المصري	 

مدرجات الشهيد ظافر المصري	 

مدرجات الشهيد ظافر المصري

مسرح المرحوم حكمت المصري

مسرح سمو األمير تركي بن عبد العزيز



المعهد الفلسطيني للطفولة



مستشفى النجاح الوطني الجامعي



المجمع الرياضـــي



عيادات الطب العام

عيادة األسنان 	 

عيادة طب العيون	 

معهد الطب العدلي	 

عيادة األجهزة الطبية واألطراف الصناعية	 



بـــنــوك
بنك القدس - الحرم القديم	 

بنك القاهرة –عمان - الحرم الجديد 	 

بنك الصفا - الحرم الجديد	 

كفتيريات



الحياة الجامعية	 






