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المقدمة
ّ
يسـ ّـر إدارة جامعــة النجــاح الوطنيــة أن تقـ ّـدم للطلبــة
األعــزاء هــذا الدليــل ،الــذي يتضمــن معلومــات

وافيــة عــن كليــات الجامعــة وبرامجهــا العلميــة،
إضافــة إلــى تعليمــات منــح درجــة البكالوريــوس،
ويعــد اإللمــام بتعليمــات هــذا الدليــل ضــرورة
ّ
للطالــب لكــي يســير فــي دراســته وفــق خطــوات
مســتنيرة ،وتزويــد الطالــب بالخطــط الدراســية
المقــررة يســاعده علــى اختيــار البرامــج الدراســية
التــي تقدمهــا كليــات الجامعــة المتنوعــة ويبيــن لــه
طريقــة اختيــار التخصــص العلمــي الــذي يرغــب فيــه،
و يؤهلــه لنيــل الشــهادة الجامعيــة التــي تمنحهــا
الجامعــة فــي التخصــص الــذي اختــاره.
سائلين اهلل العلي القدير العون والتوفيق.
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بــدأت النجــاح مســيرتها العلميــة عــام  1918مدرســة
ابتدائيــة ،تحمــل اســم مدرســة النجــاح النابلســية ،ثــم
تطــورت عــام  1941إلــى كليــة النجــاح الوطنيــة ،وبــدأت

تاريخ
النجاح

بمنــح درجــة الدبلــوم فــي بعــض التخصصــات التجاريــة
واألكاديميــة ،وفــي عــام  1965بــدأت بمنــح الدرجــة
الجامعيــة المتوســطة فــي تخصصــات أكاديميــة تهــدف
إلــى إعــداد المعلميــن وتأهيلهــم تربويـ ًـا ،وفي عــام 1977
تــم تحويــل الكليــة إلــى جامعــة تلبيــة لحاجــة المجتمــع
الفلســطيني إلــى مؤسســات للتعليــم العالــي ،وأصبحــت
هــذه الجامعــة تحمــل اســم جامعــة النجــاح الوطنيــة.

الرؤية

تســعى جامعــة النجــاح الوطنيــة لتكــون محــل احتــرام

ً
ومركــزا
عالمــي علــى صعيــد جــودة التعليــم العالــي،
ً
ً
عالميــا فــي البحــث العلمــي ،وقاعــدة فاعلــة
رياديــا
لخدمــة المجتمــع وقيادتــه.

جامعــة النجــاح الوطنيــة هــي جامعــة عامــة ،تهــدف
إلــى إعــداد الكــوادر البشــرية المهنيــة المؤهلــة للقيــادة
وتطويرهــا فــي مياديــن الحيــاة جميعهــا ،وإكســاب طلبــة
الجامعــة المعرفــة العلميــة المتميــزة ،والمهــارات الفردية

الرسالة

التــي تعــزز قدرتهــم علــى المنافســة فــي أســواق العمــل
ً
عنصرا
المحليــة والعربيــة والدوليــة ،ليكــون خريج الجامعــة
ً
وفاعــا .وتهــدف الجامعــة أيضــا إلــى اإلســهام
خالقــا
ً
الفاعــل فــي تقــدم البحــث العلمــي علــى المســتوى
العالمــي ،وتلبيــة حاجــات المجتمــع فــي مجــاالت
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة واإلنســانية والتقنيــة،
واإلســهام فــي إغنــاء المعرفــة البشــرية ،والحفــاظ علــى
اإلرث الحضــاري والدينــي للشــعب الفلســطيني.
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غايات الخطة اإلستراتيجية
•النهــوض بالتعليــم العالــي وتطويــره وتعزيــزه فــي
المجــاالت

جميعهــا.

• النهــوض بالبحــث العلمــي فــي الحقول العلمية واإلنســانية
إغناء للمعرفة البشــرية.
لتحقيــق إضافــات علميــة
ً

• تفعيــل دور الجامعــة التنمــوي والريــادي لخدمــة المجتمــع،
واإلســهام فــي حــل مشــكالته.
• تطويــر كفــاءة األداء اإلداري فــي الجامعــة وتعزيــزه
لتحســين الخدمــات اإلداريــة ،بمــا يســاعد الجامعــة علــى
تحقيــق رســالتها.
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مجالس جامعة النجاح
تتحــدد سياســات الجامعــة مــن خــال مجموعــة مــن

نبذة عن
المجالس

مـجلس األمناء

المجالـــــس التــي تعمل وفــق أنظمة الجـامعـــة ،وتتكون
هــذه المجالــس مــن:

يعــد هــذا المجلــس الســلطة التشــريعية العليــا فــي
ّ
الجامعــة ،فهــو يعمــل علــى إقــرار األنظمــة الماليــة
واإلداريــة للجامعــة ،ويشــرف على توفير المـــوارد المـــالية
للجامعة.ويتشــكل مجلــس األمنــاء الحالــي مــن:

المهندس صبيح طاهر المصري ،رئيس مجلس األمناء
دولة أ.د .رامي الحمد اهلل ،نائب رئيس مجلس األمناء
		
أ.د .رفعت الصفدي

ً
عضوا

		
د .وليد نمور

ً
عضوا

			
د .رند سلمان

ً
عضوا

		
أ .عمار العكر

ً
عضوا

			
د .وليد خوري

ً
عضوا

د .هاني النابلسي

ً
عضوا

المستشار عماد سليم سعد

ً
عضوا

م .عارف الحسيني

ً
عضوا

			
د .عمار الدويك

ً
عضوا

م .بشار المصري

ً
عضوا

			
أ .روال الشنار

ً
عضوا

أ .فاروق طوقان

ً
عضوا

مـجلس
العمداء

يقــوم هــذا المجلــس بتحديــد سياســة الجامعــة األكاديميــة،
ومراجعتهــا ،واتخــاذ القــرارات والتوصيــات المناســبة بموجــب
أنظمــة الجامعــة ،التــي مــن أهمهــا إقــرار الخطــط والبرامــج
الدراســية ،وتحديــد احتياجــات كليــات الجامعــة األكاديميــة
وأقســامها.
ويتألف مجلس العمداء من:

1.رئيس الجامعة ،رئيساً للمجلس.
2.نواب الرئيس والمساعدين.
3.العمداء.
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مـجالس
الكليات

يشــكل فــي كل كليــة مجلــس ،يســمى “مجلــس الكليــة”
يقــوم بدراســة شــؤون الكليــة األكاديميــة واإلداريــة ،وتنســيق
العالقــات بيــن أقســامها والكليــات األخــرى فــي الجامعــة
ووحــدات الجامعــة اإلداريــة ،ويتخــذ القــرارات ضمــن صالحياتــه،
ويقــدم التوصيــات مــن خــال العميــد إلــى الجهــات المختصــة
فــي الجامعــة .ويتألــف مجلــس الكليــة مــن:
1.عميد الكلية ،رئيساً للمجلس.
2.رئيس كل قسم أكاديمي من أقسام الكلية.
3.ممثليــن برتبــة أســتاذ مســاعد علــى األقــل مــن أعضــاء الهيئــة
التدريســية فــي الكليــة ينتخبهــم أعضــاء الهيئــة التدريســية
فــي تلــك الكليــة ســنوياً .

مـجالس
األقسام

يشــكل فــي كل قســم أكاديمــي فــي الجامعــة مجلــس،
يســمى “مجلــس القســم ”،ويتألــف مــن جميــع أعضــاء الهيئــة
التدريســية فيــه .ويقــوم بدراســة شــؤون القســم األكاديميــة،
والشــؤون المتعلقــة بأعضــاء هيئــة التدريــس ،وتقديــم التوصيــات
بشــأنها لرئيــس القســم ،لرفعهــا إلــى مجلــس الكليــة ،ويعـ ّـد 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

يضــم رئيــس الجامعــة ونوابــه ومســاعديه ،ومســاعدي النائــب
األكاديمــي ،وعمــداء الكليــات ورؤســاء األقســام ،ومجالــس
الكليــات ،ومــدراء المراكــز العلميــة والدوائــر اإلداريــة ،ومــن
مهامــه :مناقشــة آخــر مســتجدات الجامعــة واســتراتيجيتها ،ومــا
يســتجد مــن أعمــال.
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عمادة شؤون الطلبة

تأسســت عمــادة شــؤون الطلبــة مــع بداية تأســيس جامعة
ً
ً
حيويــا
دورا
النجــاح الوطنيــة فــي  ،1977/11/5لتلعــب
وهامـ ًـا لكونهــا حلقــة الوصــل بيــن الطلبــة واإلدارة والهيئــة
األكاديميــة والمجتمــع المحلــي .حيــث ينحصــر عمــل عمــادة
شــؤون الطلبــة فــي حــل مشــكالت الطلبــة المختلفــة
وتقديــم الخدمــات لهــم ،وتنظيــم أنشــطتهم المتنوعــة،
حيــث تعتبــر عمــادة شــؤون الطلبــة حاضنــة اإلبــداع
والمواهــب ،ووجهــة طلبــة الجامعــة فــي أنشــطتهم
الالمنهجيــة المختلفــة بهــدف تنميــة شــخصياتهم وتطويــر
قدراتهــم وتعزيــز أدوارهــم فــي الجامعــة والمجتمــع.
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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.
•اإلشــراف علــى انتخابــات مجلــس اتحــاد الطلبــة
والجمعيــات الطالبيــة العلميــة.
•اإلشراف على األنشطة الطالبية المختلفة.
•تقديــم المســاعدات الماليــة للطلبــة مــن خــال صنــدوق
الطالــب المحتــاج وصنــدوق اإلقــراض ومنــح المتفوقيــن
وذوي الشــهداء.
•متابعــة قضايــا الطلبــة المعتقليــن واألســرى المحرريــن
مــن خــال متابعــات إداريــه وأكاديميــة.
•رعايــة الطلبــة الموهوبيــن فــي المجــاالت كافــة،
إلطــاق إبداعاتهــم وتطويــر هواياتهــم.
•تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة للطلبــة ،مــن خــال
عيــادات الجامعــة المتعــددة.
•اإلشراف على مصليات الطلبة بالجامعة.
•تقديــم خدمــات االستشــارة الفرديــة لمواجهــة
المشــكالت الذاتيــة ،والخدمــات التدعيميــة والتثقيفيــة
والوقائيــة لتجنــب الوقــوع فــي المشــكالت.
1.قسم النشاط الرياضي.

أقسامها

2.وحدة اإلرشاد النفسي واالجتماعي.
3.وحدة الخدمات الطالبية.
4.وحدة النشاط الثقافي والفني.
5.وحدة الرعاية الطبية والخدمات والصحية.
6.وحدة اإلرشاد والتوجيه المهني األكاديمي.
7.قســم شــؤون الطلبــة  -كليــة هشــام حجــاوي
التكنولوجيــة وكليــة مجتمــع النجــاح.
8.قسم شؤون الطلبة  -كلية الزراعة والطب البيطري.
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األنشطة المتنوعة
لعمادة شؤون الطلبة
ً
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.
•إقامــة الفعاليــات واألنشــطة الرياضيــة الجماعيــة والفرديــة للذكــور واإلنــاث
وتوســيع القاعــدة الرياضيــة الطالبيــة 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  2018وحتــى 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  1921تحــت اســم
فرقــة كشــافة مدرســة النجــاح،واســتمرت الحركــة حتــى توقفــت الكشــافة فــي الضفة
الغربيــة ً قسـ ً
ـريا بســبب االحتــال اإلســرائيلي ،وفــي عــام ،2004أعيــد 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 ومتاحـ ًـة للجميــع دون تمييــز،
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وتهــدف إلــى صقــل الجوانــب الروحيــة والعقليــة والجســدية واالجتماعيــة لمنتســبيها
ليكونــوا مواطنيــن صالحيــن فــي بيئتهــم المحليــة واإلقليميــة والعالميــة.
كمــاتقــوم الجوالــة علــى مبــادئ القيــام بالواجــب نحــو اهلل ،واآلخريــن ،والــذات.
وتحمــل شــعار خدمــة وتنميــة المجتمــعوالحفــاظ علــى البيئــة ومقدراتهــا.

ً
ثانيا :وحدة النشاط الثقافي والفني

تشــجع العمــادة النشــاطات الثقافيــة والفنيــة الهادفــة لرفــع درجــة الوعــي الوطنــي
والثقافــي والترويحــي وذلــك عــن طريــق النشــاطات اآلتيــة:
•إجــراء المســابقات الثقافيــة والفنيــة بيــن أفســام وكليــات الجامعــة ،والمشــاركة
فــي المســابقات المركزيــة علــى مســتوى مؤسســات التعليــم العالــي.
•إحياء الحفالت 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
التدريــب والمشــاركة فــي العــروض المحليــة والخارجيــة.
•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
والعامليــن ،واإلســهام فــي بنــاء شــخصياتهم وصقلهــا وإمدادهــا بالمعرفــة والوعــي
والثقافــة واالتــزان والرضــا النفســي واالجتماعــي ،ولتحقيــق هــذه الغايــة تقــوم وحــدة
اإلرشــاد بتنفيــذ مجموعــة مــن المهــام والمســؤوليات علــى مســتويات متعــددة ومنهــا:
المستوى الوقائي ،من خالل :

•لقــاءات إرشــادية مــع الطلبــة الجــدد ســنويا لتســهيل عمليــة اندماجهــم وتحقيــق
عمليــة التكيــف االجتماعــي
•لقــاءات وورش عمــل وحلقــات نقــاش فــي موضوعــات مختلفــة تســلط الضــوء
علــى احتياجــات الشــباب ومشــكالتهم الســلوكية والمعرفيــة.
المستوى العالجي:

ويكــون مــن خــال تقديــم خدمــات اإلرشــاد الفــردي والجمعــي فــي إطــار مهنــي
لمســاعدة الطلبــة الذيــن يواجهــون صعوبــات فــي التغلب علــى مشــكالتهم االقتصادية
واالجتماعيــة والنفســية والعائليــة والتــي قــد تؤثــر ســلبا علــى إنجازهــم األكاديمــي،
وقــد يتطلــب تنفيــذ هــذه المهمــات التنســيق مــع جهــات أخــرى أكاديميــة أو إداريــة
داخــل الجامعــة أو جهــات ومؤسســات مهنيــة محليــة بهــدف تكامــل الخدمــة ومــن
خــال نظــام التحويــل وبخاصــة مــع العيــادات النفســية فــي وزارة الصحــة الفلســطينية
والتنســيق مــع بعــض الجهــات المحليــة فــي القطــاع الخــاص لتشــغيل الطلبــة إضافــة
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 ،وانسـ ً
ـجاما مــع منهجيــة عمادة
شــؤون الطلبــة فــي تحديــث أدواتهــا لخدمــة الطلبــة.
ومن مهماتها:
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• إرشــاد طلبــة الثانويــة العامــة حملــة الشــهادة الفلســطينية ،وشــهادة البجــروت،
والشــهادات الدوليــة والعربيــة .
•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.
•عقــد لقــاءات تثقيفيــة إرشــادية لألهــل والطلبــة لتعريفهــم بالبرامــج األكاديميــة
التــي تطرحهــا جامعــة النجــاح الوطنيــة.
•اإلشــراف علــى ملــف الطلبــة األســرى فــي ســجون االحتــال اإلســرائيلي ،ومتابعــة
قضاياهــم األكاديميــة واإلداريــة واإلنســانية فــي الجامعــة.

ً
خامسا :وحدة الخدمات الطالبية ()One Stop Shop

تــم إنشــاء وحــدة الخدمــات الطالبيــة فــي العــام  2014بهدف تســهيل تقديم أيــة خدمة
يحتاجهــا الطلبــة إداريــا وأكاديميــا وماليــا حيــث تتنــوع فيهــا المســؤوليات والمهــام علــى
النحــو التالي:
•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 خالل التنسيق مع الجهة ذات العالقة.

ً
سادسا :وحدة الرعاية الطبية والخدمات والصحية

تأسســت العيــادة الطبيــة مــع بدايــة الفصــل الثانــي للعــام الجامعــي  ،1981/1980حيــث
تقــدم الخدمــات الصحيــة األوليــة والطارئــة فــي عيــادات الجامعــة المختلفــة بإشــراف
طاقــم أطبــاء وممرضــات ،ويتــم تحويــل الحــاالت الصعبــة إلى مستشــفى النجــاح التعليمي،
باإلضافــة إلــى تقديــم خدمــة التأميــن الصحــي لجميــع الطلبــة فــي المستشــفى.
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ً
سابعا :قسم شؤون الطلبة  -كلية هشام حجاوي التكنولوجية
وكلية مجتمع النجاح

يعتبــر قســم شــؤون الطلبــة فــي كليتــي هشــام حجــاوي ومجتمــع النجــاح امتــداد
لعمــادة شــؤون الطلبــة فــي الجامعــة ،حيــث يتــم مــن خاللــه اإلشــراف علــى كافــة
نشــاطات ومهــام واختصاصــات العمــادة فــي كليتــي حجــاوي والمجتمــع ،باإلضافــة
إلــى اإلشــراف والتنســيق لصنــدوق ريــم حجــاوي إلقــراض الطلبــة ،ومنــح مجموعــة
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 خاللــه 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

لتحقيــق رســالتها تقــوم عمــادة شــؤون الطلبــة بمجموعــة
مــن الخدمــات المتنوعــة ومنهــا:

•إصــدار شــهادات حســن الســيرة والســلوك ،وشــهادات إثبــات عضويــة للطلبــة الذيــن
يكونــون ضمــن فــرق الجامعــة أو أعضــاء فــي جمعيــات علميــة أو أعضــاء فــي
مجلــس اتحــاد الطلبــة أو ممثليــن لكتــل طالبيــة خــال فتــرة التحاقهــم فــي الجامعة
والتــي يحتاجــون لهــا لملفــات الســيرة الذاتيــة الخاصــة بهــم.
•إعــداد التقاريــر االجتماعيــة الوصفيــة والتقريريــة لبعــض الطلبــة المعســرين ماليــا
لمســاندتهم فــي البحــث عــن منحــة ماليــة تعليميــة.
•اإلشراف على إدارة الجمعيات العلمية والمجموعات الطالبية في الجامعة.
•المشاركة سنويا في عضوية لجنة التخريج ،واإلشراف على فعاليات حفالت التخريج.
•توفير مقرات تصوير وطباعة للكتل الطالبية واإلشراف على أدائها.
•إدارة قاعة األنشطة الالمنهجية وفعالياتها المختلفة.
•اإلشراف على الملتقى األدبي وفعالياته المتعددة.
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•اإلشراف على فعاليات ملتقى القرآن الكريم بالتعاون مع كلية الشريعة.
•المشــاركة فــي عمليــة تســجيل الطلبــة الجــدد ،وتقديم اإلرشــاد المهني لمســاندتهم
فــي اختيــار التخصص.
•اإلشراف على أنشطة مجلس اتحاد الطلبة والكتل الطالبية .
•الســعي إلــى توفيــر فــرص عمــل للطلبــة علــى مقاعــد الدراســة ،ســواء داخــل
بعــض مرافــق الجامعــة أو خارجهــا بالتنســيق مــع القطــاع المحلــي الخــاص ،كآليــة
لمواجهــة الظــروف االقتصاديــة الصعبــة.

الكافتيريات داخل الجامعة:

بالتعــاون مــع مجلــس اتحــاد الطلبــة وممثــل عــن إدارة الجامعــة ،تقــوم العمــادة
باإلشــراف علــى طبيعــة الخدمــات المقدمــة فــي الكافتيريــات ،بمــا يشــمل تحقيــق
الشــروط الصحيــة فــي الوجبــات ،وذلــك بهــدف تقديــم خدمــات عاليــة الجــودة للطلبــة.

صندوق إقراض الطلبة وصندوق الطالب المحتاج:

تقــوم العمــادة مــن خــال صنــدوق إقــراض الطلبــة وصنــدوق الطالــب المحتــاج بتقديــم
المســاعدة الماليــة للطلبــة المحتاجيــن ســواء بالقــروض ،أو المنــح الماليــة بالتنســيق مــع
وحــدة القــروض الماليــة فــي وزارة التعليــم العالــي والدائــرة الماليــة فــي الجامعــة
وفــق معاييــر وضوابــط تعــزز النزاهــة والشــفافية باالضافــة الــى منــح ذوي الشــهداء.
كمــا توفــر فــرص عمــل للطلبــة داخــل الجامعــة وخارجهــا ضمــن اإلمكانــات والمجــاالت
المتوفــرة (كالتنســيق مــع مؤسســة ريتــش لالتصــاالت) وتوفيــر فــرص عمــل للطلبــة
المحتاجيــن داخــل مكتبــات الجامعــة مقابــل حوافــز ماديــة رمزيــة.
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المكتبة

تقــدم خدماتهــا
توفــر الجامعــة مكتبــة رئيســية مركزيــة تتبعهــا أربــع مكتبــات فرعيــة
ّ
ّ

لروادهــا مــن أســاتذة وطلبــة وباحثيــن ،وقــد توســعت مكتبــات الجامعــة فــي اآلونــة
األخيــرة بعــد إنجــاز مبنــى مكتبــة الحــرم الجديــد ومكتبــة المشــفى الجامعــي ،لتضيــف
نقلــة نوعيــة متميــزة فــي خدماتهــا نظـ ً
ـرا لزيــادة عــدد الطلبــة ورواد المكتبــة.

وتحـــتـــوي مكتــــبات الجامعــة علــى مــا يقــارب  830ألــف مجلــد تقليــدي وكتــاب
إلكترونــي ،و  78ألــف دوريــة إلكترونيــة متخصصــة ،ومجموعــة متميــزة مـــن مكتبــات
ـب نــادرة تــم التبــرع بهــا لمكتبــات الجامعــة وتحــوي مجموعة من
األدبــاء والعلمــاء ،وكتـ ٍ

المخطوطــات والوثائــق التــي تــم رقمنتهــا ونشــرها علــى صفحــة الجامعــة اإللكترونيــة
وتقديمهــا للباحثيــن والمحققيــن ،للحفــاظ علــى اإلرث الحضــاري الوطنــي.
ونظــرا للتطــورات الهائلــة فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالنترنــت واالتصــاالت التــي
دخلــت المكتبــات ومراكــز المعلومــات ،فقــد وفــرت مكتبــات الجامعــة الخدمــة
اإللكترونيــة ،وتــم ربــط الجامعــة ومكتباتهــا بعشــرات قواعــد المعلومــات علــى الخــط
المباشــر ،وفتحهــا للــرواد عــن بعــد ،باســتخدام تقنيــة البحــث عبــر اإلنترنــت التــي توفــر
األبحــاث والمقــاالت كاملــة النــص ،إلــى جانــب االشــتراك بــآالف الكتــب اإللكترونيــة.
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
المؤهليــن الذيــن تــم تدريبهــم إليصــال المعلومــة الصحيحــة فــي الوقــت المناســب
وباســتخدام التقنيــات الحديثــة.
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تجهيزات
المكتبات

•قاعتــان للمؤتمــرات فــي المكتبــة الرئيســية ومكتبــة
الحــرم الجديــد وهــي مجهــزة بأحــدث التقنيــات لعقــد
المؤتمــرات عــن بعــد والتواصــل مــع المؤسســات
العلميــة اآلخــرى.
•ثــاث مختبــرات باحــدث االجهــزة والتقنيــات لعقــد
ورش العمــل واالمتحانــات االلكترونيــة اضافــة الــى
اســتخدامات احــرى.
•قاعــة نســخ كتــب مطبوعــه بطريقــة بــرل مخصصــة
للطلبــة مــن ذوي االعاقــة البصريــة.
ً
عنوانا
•ما يزيد عن  270ألف
•أكثر من  302ألف كتاب اإلكتروني
•أكثر من  78ألف مجلة علمية متاحة لالستخدام
•مركز إيداعي لمطبوعات ومنشورات البنك الدولي
يجــب علــى كل مســتفيد إبــراز بطاقــة الجامعــة لالســتفادة

نظام االعارة

مــن هــذه الخدمــة ،وال يســمح ألي مســتفيد اســتخدام
بطاقــة غيــر بطاقتــه إلخــراج مــواد قرائيــة مــن المكتبــة.
•يســتطيع المســتخدم إخــراج المــواد واســتعارتها
حســب مــا يلــي:
•األساتذة 6 :كتب لمدة  56يوم.
•الموظفون 6 :كتب لمدة  56يوم.
•طلبة الدراسات العليا 5 :كتب لمدة  21يوم.
•طلبة البكالوريوس :كتابان لمدة  14يوم.
•طلبة الدبلوم :كتابان لمدة  14يوم.

الغرامات

ابتــداء مــن
العمــل بنظــام غرامــات تأخيــر الكتــب المعــارة،
ً

 2011/3/1ليصبــح كمــا يلــي:

•احتساب  1شيكل عن كل يوم تأخير خالل األسبوع األول؛
•احتســاب  2شــيكل عــن كل يــوم تأخيــر خــال األســبوع الثانــي
وهكــذا حتــى األســبوع الخامــس حيــث يتــم احتســاب 5
شــيكل عــن كل يــوم؛
•تصــل الغرامــة فــي حدهــا األقصــى للكتــاب الواحــد إلــى 200
شــيكل
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عمادة القبول والتسجيل

تبــدأ العالقــة بيــن الطالــب والجامعــة بعمــادة القبــول والتســجيل إذ يحصــل منهــا
ً
أيضــا بعمــادة القبــول والتســجيل
علــى طلــب االلتحــاق لتعبئتــه وإعادتــه ،وتنتهــي
حيــث منهــا يحصــل بعــد تخرجــه علــى وثائــق التخــرج ،وعليــه فــإن العالقــة دائمــة بيــن
الطالــب والعمــادة طيلــة فتــرة دراســته ،فالعمــادة تــزود الطالــب بشــهادة إثبــات طالــب
الســتعمالها لجميــع األغــراض ،وبكشــف عالماتــه عنــد الطلــب ،أو خطتــه الدراســية ،وفيها
يقــدم طلــب االنتقــال مــن برنامــج إلــى آخــر وهكــذا ،وكمــا أن العالقــة دائمــة ،فهــي
أيضــا متجــددة إذ إن علــى عمــادة القبــول والتســجيل إعــام الطلبــة بــكل مــا يســتجد
مــن أمــور تتعلــق بالنواحــي األكاديميــة ،كالتغييــر فــي الخطــة الدراســية ،أو التغييــر فــي
تعليمــات منــح درجــة البكالوريــوس.
وخطــت العمــادة خطــوة رائــدة فــي حوســبة اإلجــراءات والمعامــات لتســهيل التواصل
علــى الطلبــة والكليــات والدوائــر  ،مثــل (بــراءة الذمــة  ،التأجيــل ،ومراجعــة عالمــة
مســاق ،واالنســحاب  ،ودفــع الرســوم  . . .الــخ)
ـوال الى الحوســبة الكاملة
وتأمــل العمــادة االســتمرار فــي حوســبة كافة اإلجــراءات وصـ ً
ً
توفيــرا للوقــت والجهــد ،وهنــا ننصــح الطالــب بالتعــرف علــى الخدمــات اإللكترونيــة
المتوفــرة علــى زاجلــه ،واســتخدامها فــي التواصــل مــع عمــادة القبــول والتســجيل.
وبذلــك تظهــر أهميــة عمــادة القبــول والتســجيل لــدوام ارتبــاط الطالــب بهــا طيلــة ســني
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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

تهــدف العمــادة إلــى تطبيــق األنظمــة األكاديميــة
المعمــول بهــا والمقــررة .ولهــذا الغــرض تســتخدم الســجالت
والكشــوف التــي تبيــن وضــع الطالــب األكاديمــي منــذ
التحاقــه بالجامعــة حتــى تخرجــه منهــا .وتضــع بالتعــاون
مــع اللجــان المتخصصــة التعليمــات واإلجــراءات الخاصــة
بالتســجيل للفصــول المختلفــة ،كمــا تعلــن برنامــج الدراســة.
ولمــا كانــت عمــادة القبــول والتســجيل هــي مجمــع
عالمــات الطلبــة ،فإنهــا تقــوم بإبــاغ الطالــب المقصــر
عــن طريــق برنامــج الزاجــل بأنــه تحــت اإلنــذار األكاديمــي،
كمــا أنهــا تبلــغ العمــداء بأســماء الطلبــة الذيــن ســتعلن
أســماؤهم علــى لوحــة الشــرف ،وكذلــك فهــي تشــارك
فــي اللجــان الداخليــة
ولمــا كانــت جامعــة النجــاح الوطنيــة جامعــة ناشــئة
ومتطــورة فــان عمــادة القبــول والتســجيل تســعى إلــى
تطويــر إجــراءات العمــل فيهــا وحوســبة ،تلــك اإلجــراءات،
وزيــادة الخبــرات ،مــن خــال زيــارة الجامعــات األخــرى
واالشــتراك بجمعيــات التســجيل العالميــة ،وحضــور مؤتمرات
لمســؤولي القبــول والتســجيل فــي الجامعــات العربيــة
لتبــادل الخبــرات فــي مجــاالت القبــول والتســجيل.
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إجراءات
القبول

بعــد انتهــاء امتحــان الثانويــة العامــة تعلــن عمــادة
القبــول والتســجيل عــن فتــح بــاب تقديــم طلبــات االلتحــاق
بالجامعــة لطلبــة الثانويــة العامــة الناجحيــن مــن جميــع
أنحــاء فلســطين ،ســواء أكان ذلــك بالحضــور إلــى الحــرم
الجامعــي ،أم مــن خــال موقــع الجامعــة علــى اإلنترنــت
(زاجــل) باتبــاع اإلرشــادات الخاصــة بذلــك.
إن أســاس قبــول الطالــب بجامعــة النجــاح الوطنيــة هــو
معدلــه فــي امتحــان الثانويــة العامــة الــذي يجــب أال
يقــل عــن  ٪90لبرنامــج دكتــور فــي الطــب ،و  ٪80لبرامــج
الصيدلــة ٪80 ،لبرامــج الهندســة ٪75 ،لبرنامــج القانــون٪70 ،
لبرنامــج الطــب البيطــري وبرنامــج البصريــات وبرنامــج العلــوم
الطبيــة المخبريــة وبرنامــج علــم الســمع والنطــق وبرنامــج
العــاج الطبيعــي وبرنامــج تكنولوجيــا الترويــة القلبيــة و
برامــج القبالــه وبرنامــج التمريــض وبرنامــج التصويــر الطبــي
وبرنامــج التخديــر واالنعــاش التقنــي ٪65 ،لباقــي البرامــج،
أمــا برامــج التربيــة الرياضيــة  -كليــة التربيــة وإعــداد المعلميــن
وبرامــج كليــة الفنــون الجميلــة فيتــم القبــول فيهمــا بشــرطين،
همــا معــدل الثانويــة العامــة  ٪65فأعلــى ،واجتيــاز امتحــان
قــدرات لــكل منهمــا ،وأال يكــون قــد مــر علــى حصولــه
علــى شــهادة الدراســة الثانويــة العامــة أكثــر مــن خمــس
ســنوات لتخصصــات كليــة طــب وعلــوم الصحــة .وبعــد تحديــد
المعــدالت المقبولــة فــي كل برنامــج يتــم اإلعــان فــي
الصحــف المحليــة عــن مواعيــد اســتكمال إجــراءات القبــول.
ويشــترط تقديــم كشــف عالمــات أصلــي أو صــورة مصدقــة،
وكذلــك شــهادة ميــاد أصليــة أو صــورة مصدقــة ،وصــورة عــن
الهويــة الشــخصية ،ودفــع رســم االلتحــاق المقــرر ،وبعــد تقديــم
هــذه الوثائــق ودفــع القســط يكــون الطالــب قــد أصبــح ملتحقـ ًـا
بالجامعــة ،ويحصــل علــى رقــم تســجيل وبطاقــة الهويــة الجامعية.

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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دائرة العالقات العامة

هــي الجهــة المســؤولة عــن األنشــطة المتصلــة بعالقــات الجامعــة بالجهــات األخــرى
فــي الداخــل والخــارج ،والمســؤولة عــن تنظيــم تلــك العالقــة بمــا يتضمــن المحافظــة
علــى ســمعة الجامعــة ورفعــة مكانتهــا فــي المجتمــع .والمســؤولة عــن تنســيق
العالقــات الجامعيــة مــع الجامعــات الفلســطينية والعربيــة.
وتؤدي الدائرة المهام اآلتية:
1.تنظيــم العالقــة مــع الجهــات الوطنيــة فــي الداخــل والجامعــات األخــرى الصديقــة
فــي الوطــن العربــي .
2.تنســيق العالقــات والنشــاطات الثقافيــة والعامــة مــع الجامعــات األخــرى ،وتنظيــم
وتعــزز
المعــارض والحفــات التــي تســاعد علــى تفاعــل الجامعــة مــع المجتمــع،
ّ
دورهــا الطليعــي فيــه.
3.جمــع المعلومــات الصــادرة عــن أجهــزة اإلعــام المختلفــة والمتعلقــة بالجامعــة،
وتصنيفهــا ،وتحليلهــا ،وإعــام المســؤولين فــي الجامعــة عنهــا.
4.جمــع اإلحصائيــات والمعلومــات الالزمــة عــن المؤسســات الثقافيــة والعلميــة
والتعليميــة فــي العالــم وحفظهــا.
5.اإلشــراف علــى إجــراء الدراســات العلميــة المتعلقــة باتجاهــات المواطنيــن ،أو
اتجاهــات الطلبــة نحــو الجامعــة بالتعــاون مــع األجهــزة األكاديميــة واإلداريــة
المعنيــة فــي الجامعــة.
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تعليمات منح درجة
البكالوريوس 2022/2021

المــادة ( :)1تســمى هــذه التعليمــات تعليمــات معدلــة لتعليمــات منــح درجــة البكالوريــوس فــي جامعــة
ابتــداء مــن الفصــل األول
النجــاح الوطنيــة لســنة  2014/2013وتطبــق علــى طلبــة الجامعــة
ً

.2014/2013

المــادة ( :)2تســري أحــكام هــذه التعليمــات علــى الطلبــة المنتظميــن المســجلين لنيــل درجــة البكالوريــوس
فــي كليــات الجامعــة :العلــوم ،العلــوم اإلنســانية ،الشــريعة ،العلــوم التربويــة وإعــداد المعلميــن،
الهندســة وتكنولوجيــا المعلومــات ،الطــب وعلــوم الصحــة ،االقتصــاد والعلــوم االجتماعيــة،
الزراعــة والطــب البيطــري ،القانــون ،الفنــون الجميلــة.
المــادة ( :)3يقــر مجلــس العمــداء الخطــط الدراســية التــي تــؤدي إلــى نيــل درجــة البكالوريــوس فــي
ـاء علــى توصيــة مــن مجالــس الكليــات وتنســيب
التخصصــات التــي تقدمهــا الكليــات المختلفــة بنـ ً

مــن مجالــس األقســام األكاديميــة المختلفــة.

المــادة (( :)4أ) تنظــم الخطــط الدراســية لتكــون الســاعات المعتمــدة المطلوبــة للحصــول علــى درجــة
البكالوريــوس علــى النحــو اآلتــي:
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كلية العلوم
برنامج العلوم الحياتية

 127ساعة معتمدة

برنامج األحياء البيوتكنولوجيا

 127ساعة معتمدة

برنامج الرياضيات

124ساعة معتمدة

برنامج رئيسي الرياضيات/فرعي تربية

 124ساعة معتمدة

برنامج رئيسي الرياضيات /فرعي اإلحصاء

 124ساعة معتمدة

برنامج رئيسي الرياضيات  /فرعي التأمين

 121ساعة معتمدة

برنامج اإلحصاء

 124ساعة معتمدة

برنامج الفيزياء

 128ساعة معتمدة

برنامج رئيسي الفيزياء /فرعي تربية

 125ساعة معتمدة

برنامج الفيزياء  /فرعي الكترونيات

 128ساعة معتمدة

برنامج الكيمياء

 126ساعة معتمدة

برنامج الكيمياء/فرعي تربية

 127ساعة معتمدة

برنامج الكيمياء التطبيقية

 125ساعة معتمدة
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كلية العلوم اإلنسانية
برنامج اللغة العربية وآدابها

 125ساعة معتمدة

برنامج رئيسي اللغة العربية وآدابها  /فرعي اللغة العبرية

 128ساعة معتمدة

رئيسي اللغة العربية وآدابها  /فرعي تربية

 128ساعة معتمدة

رئيسي اللغة العربية وآدابها  /فرعي إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها  124ساعة معتمدة
اللغة اإلنجليزية وآدابها

 131ساعة معتمدة

رئيسي اللغة اإلنجليزية وآدابها  /فرعي اللغة الفرنسية

 131ساعة معتمدة

رئيسي اللغة اإلنجليزية وآدابها  /فرعي الدراسات األمريكية

 134ساعة معتمدة

رئيسي اللغة اإلنجليزية وآدابها  /فرعي اللغة العبرية

 131ساعة معتمدة

رئيسي اللغة اإلنجليزية وآدابها  /فرعي تربية

 131ساعة معتمدة

رئيسي اللغة اإلنجليزية وآدابها  /فرعي ترجمة

 131ساعة معتمدة

رئيسي اللغة اإلنجليزية وآدابها  /فرعي إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها  131ساعة معتمدة
رئيسي اللغة اإلنجليزية وآدابها /فرعي اللغة اإلنجليزية لألغراض الخاصة

 131ساعة معتمدة

اللغة الفرنسية

 126ساعة معتمدة

رئيسي اللغة الفرنسية  /فرعي اللغة اإلنجليزية

 131ساعة معتمدة

رئيسي اللغة الفرنسية  /فرعي اللغة العبرية

 131ساعة معتمدة

رئيسي اللغة الفرنسية  /فرعي إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها  128ساعة معتمدة
رئيسي اللغة الفرنسية فرعي العالقات العامة

 131ساعة معتمدة

السياحة واآلثار

 127ساعة معتمدة

التاريخ

 127ساعة معتمدة

رئيسي التاريخ  /فرعي تربية

 128ساعة معتمدة
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كلية الشريعة
الفقه والتشريع

 130ساعة معتمدة

أصول الدين

 130ساعة معتمدة

رئيسي أصول الدين  -فرعي اللغة العربية

 131ساعة معتمدة

المصارف اإلسالمية

 129ساعة معتمدة
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كلية العلوم التربوية
وإعداد المعلمين
رياض األطفال

 127ساعة معتمدة

التربية ،معلم المرحلة األساسية الدنيا

 125ساعة معتمدة

التعليم الجامع والتربية الخاصة

 128ساعة معتمدة

التربية ،معلم المرحلة األساسية العليا  -تعليم الرياضيات

 125ساعة معتمدة

التربية ،معلم المرحلة األساسية العليا  -تعليم العلوم

 129ساعة معتمدة

التربية ،معلم المرحلة األساسية العليا  -تعليم اللغة العربية

 125ساعة معتمدة

التربية ،معلم المرحلة األساسية العليا  -تعليم اللغة االنجليزية

 122ساعة معتمدة

التربية ،معلم المرحلة األساسية العليا  -تعليم االجتماعيات

 125ساعة معتمدة

التربية ،معلم المرحلة األساسية العليا  -تعليم التكنولوجيا

 127ساعة معتمدة

التربية الرياضية

 131ساعة معتمدة

التربية الرياضية  -التدريب الرياضي

 132ساعة معتمدة

دبلوم التأهيل التربوي

 25ساعة معتمدة
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كلية الهندسة
وتكنولوجيا المعلومات
الهندسة المدنية

 162ساعة معتمدة

هندسة الجيوماتيكس

 159ساعة معتمدة

الهندسة المعمارية

 165ساعة معتمدة

هندسة البناء

 168ساعة معتمدة

هندسة التخطيط وتكنولوجيا المدن

 162ساعة معتمدة

الهندسة الميكانيكية

 162ساعة معتمدة

الهندسة الكيميائية

 159ساعة معتمدة

الهندسة الصناعية

 162ساعة معتمدة

هندسة الحاسوب

 162ساعة معتمدة

الهندسة الكهربائية

 162ساعة معتمدة

هندسة االتصاالت

 162ساعة معتمدة

هندسة الميكاترونكس

 162ساعة معتمدة

هندسة الطاقة والبيئة

 160ساعة معتمدة

هندسة علوم المواد

 160ساعة معتمدة

علم الحاسوب

 127ساعة معتمدة

علم الحاسوب في سوق العمل

 134ساعة معتمدة

أنظمة المعلومات اإلدارية

 124ساعة معتمدة

أنظمة المعلومات الحاسوبية

 126ساعة معتمدة

الشبكات وأمن المعلومات

 126ساعة معتمدة
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كلية الطب
وعلوم الصحة
الصيدلة

 161ساعة معتمدة

دكتور صيدلي

 211ساعة معتمدة

البصريات

 131ساعة معتمدة

التمريض

 138ساعة معتمدة

القبالة

 146ساعة معتمدة

العلوم الطبية المخبرية

 131ساعة معتمدة

التصوير الطبي

 129ساعة معتمدة

علوم السمع والنطق

 138ساعة معتمدة

العالج الطبيعي

 138ساعة معتمدة

العلوم الطبية الحيوية

 131ساعة معتمدة

الطب البشري

 266ساعة معتمدة

دكتور في طب و جراحة األسنان

 193ساعة معتمدة

تكنولوجيا التروية القلبية

 134ساعة معتمدة

التخدير واإلنعاش التقني

 138ساعة معتمدة

مستحضرات تجميل و العناية بالبشرة

 140ساعة معتمدة
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كلية االقتصاد
والعلوم اإلجتماعية
االقتصاد
رئيسي االقتصاد /فرعي التأمين
العلوم السياسية
الجغرافيا
رئيسي الجغرافيا  /فرعي الجيومتكس
الخدمة االجتماعية
علم النفس  -فرعي إرشاد نفسي
االتصال واإلعالم الرقمي
اإلذاعة والتلفزيون
العالقات العامة واالتصال
المحاسبة
رئيسي المحاسبة  /فرعي التأمين
إدارة األعمال
رئيسي إدارة اإلعمال  /فرعي التأمين
العلوم المالية والمصرفية
رئيسي العلوم المالية والمصرفية  /فرعي التأمين
االتصال والتسويق الرقمي
رئيسي التسويق  /فرعي التأمين
رئيسي االقتصاد /فرعي العالقات العامة
رئيسي االتصال واإلعالم الرقمي /فرعي االقتصاد
رئيسي االقتصاد /فرعي الريادة و االبتكار
رئيسي المحاسبة /فرعي الريادة واالبتكار
رئيسي إدارة األعمال /فرعي الريادة و االبتكار
رئيسي العلوم المالية والمصرفية /فرعي الريادة و االبتكار

 133ساعة معتمدة
 137ساعة معتمدة
 130ساعة معتمدة
 127ساعة معتمدة
 129ساعة معتمدة
 131ساعة معتمدة
 127ساعة معتمدة
 127ساعة معتمدة
 127ساعة معتمدة
 127ساعة معتمدة
 130ساعة معتمدة
 137ساعة معتمدة
 130ساعة معتمدة
 136ساعة معتمدة
 130ساعة معتمدة
 137ساعة معتمدة
 130ساعة معتمدة
 137ساعة معتمدة
 127ساعة معتمدة
 127ساعة معتمدة
 136ساعة معتمدة
 136ساعة معتمدة
 136ساعة معتمدة
 136ساعة معتمدة

رئيسي االقتصاد /فرعي نقود وبنوك

 133ساعة معتمدة

العقارات

 130ساعة معتمدة
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كلية الزراعة
والطب البيطري
الطب البيطري

 173ساعة معتمدة

اإلنتاج النباتي والوقاية

 141ساعة معتمدة

اإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان

 141ساعة معتمدة

التغذية والتصنيع الغذائي

 141ساعة معتمدة
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كلية القانون
القانون

 139ساعة معتمدة

رئيسي القانون /فرعي العالقات الدولية

 145ساعة معتمدة
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كلية الفنون الجميلة
الموسيقى

 123ساعة معتمدة

التصميم الداخلي (ديكور)

 122ساعة معتمدة

الرسم والتصوير

 125ساعة معتمدة

التصميم الجرافيكي

 122ساعة معتمدة

فن الخزف

 125ساعة معتمدة

تصميم األلعاب

 124ساعة معتمدة

تصميم االزياء

 129ساعة معتمدة
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كلية الشرف
كلية الشرف

36

 12ساعة معتمدة

(ب) ألغــراض وضــرورات أكاديميــة يجــوز لمجلــس العمــداء رفــع الحــد األدنــى للحصــول علــى
درجــة البكالوريــوس فــي الكليــات المختلفــة.
(ج) يــدرس الطالــب الســاعات المعتمــدة المقــررة فــي كل كليــة وفــق أحــكام التعليمــات
باإلضافــة إلــى شــروط الخطــة الدراســية فــي قســم التخصــص.
المــادة ( :)5مــع مراعــاة مــا ورد فــي “المــادة /4ب” تشــمل الخطــة الدراســية فــي كل تخصــص تمنــح فيــه درجــة
البكالوريــوس علــى المتطلبــات اآلتية:

متطلبات
الجامعة:

اإلجباريــة 19“ :ســاعة معتمــدة” يدرســها جميــع طلبــة
الكليــات موزعــة علــى النحــو اآلتــي:

رقم

اسم المساق

ساعة

11000101

ثقافة إسالمية

3

11000102

لغة عربية

3

11000103

لغة إنجليزية ()1

3

*1

إنجليزي جامعة ()2

3

11000105

دراسات فلسطينية

3

11000108

خدمة مجتمع

1

11000117

مهارات القيادة واالتصال

1

11000126

علم ومهارات الحاسوب

2

المجموع

19

* يعطى هذا المساق األرقام اآلتية حسب الكليات:
 11000322إنجليزي جامعة ( : )2برامج كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات ،برامج الزراعة.
 11000323إنجليــزي جامعــة ( :)2برامــج كليــة العلــوم اإلنســانية ،برامــج العلــوم االجتماعية(علــم االجتمــاع
والخدمــة االجتماعيــة ،علــم النفــس -فرعــي إرشــاد نفســي ،الجغرافيــا والجغرافيــا فرعــي جيومتكــس) ،وبرامــج اإلعالم.
 11000324إنجليزي جامعة ( :)2برامج كلية الطب وعلوم الصحة ،برنامج الطب البيطري.
 11000325إنجليــزي جامعــة ( :)2برامــج العلــوم اإلدارية(محاســبة ،إدارة األعمــال ،العلــوم الماليــة
والمصرفيــة ،التســويق ،االقتصــاد ،العلــوم السياســية).
 11000326إنجليزي جامعة (:)2برنامج القانون.
 11000327إنجليزي جامعة (:)2برامج كلية الشريعة.
 11000328إنجليزي جامعة (:)2برامج كلية العلوم.
 11000329إنجليزي جامعة (:)2برامج كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين.
 11000330إنجليزي جامعة (:)2برامج كلية الفنون الجميله.
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امتحان مستوى
اللغة اإلنجليزية

1.علــى الطلبــة الذيــن يحصلــون علــى عالمــة  49فمــا دون
فــي اختبــار تحديــد المســتوى دراســة مســاق لغــة إنجليزية
ً
ـبوعيا.
رقــم  10032100بواقــع  3ســاعات تدريســية أسـ
2.يعفــى الطالــب مــن .مســاق اللغــة اإلنجليزيــة
االســتدراكي ( )10032100إذا حصــل علــى عالمــة
 %50فأعلــى فــي امتحــان مســتوى اللغــة اإلنجليزيــة
الــذي يعقــد فــي بدايــة العــام الدراســي ،وإذا نجــح في
امتحــان المســتوى بعالمــة  %80فأعلــى فإنــه يعفــى
مــن دراســة المســاق ( )11000103لغــة إنجليزيــة (،)1
وتحســب لــه العالمــة التــي حصــل عليهــا بعــد تســديده
رســوم المســاق بواقــع ثــاث ســاعات معتمــده وفقـ ًـا
لســعر الســاعة المعتمــدة للطالــب إذا رغــب فــي ذلــك.

امتحان مستوى
علم الحاسوب

ً
ناجحــا فــي مســاق علــم ومهــارات
يعــد الطالــب
**
ّ
الحاســوب ( )11000126إذا نجــح فــي امتحــان مســتوى
الحاســوب ،وحصــل علــى عالمــة  %80فأعلــى أو حصــل
علــى الرخصــة الدوليــة لقيــادة الحاســوب ( )ICDLوعليــه
ً
وفقــا
تســديد رســوم المســاق بواقــع  2ســاعة معتمــدة
لســعر الســاعة المعتمــدة للطالــب .
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متطلبات
البرامج

يدرســها الطلبــة وفــق شــروط الخطــط الدراســية فــي
البرامــج ،ويخصــص لهــا الســاعات المعتمــدة اآلتيــة:
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كلية العلوم

البرنامج

إجباري

إجباري جامعة

إجباري تخصص

اختياري تخصص

العلوم الحياتية

19

90

18

0

األحياء البيوتكنولوجيا

19

96

12

0

الرياضيات

19

84

21

0

0

رئيسي الرياضيات/فرعي تربية

19

69

9

0

21

6

رئيسي الرياضيات /فرعي اإلحصاء

19

69

9

0

21

6

رئيسي الرياضيات  /فرعي التأمين

19

56

18

0

28

0

121

اإلحصاء

19

84

21

0

0

0

124

من كليات اخرى

اجباري فرعي

اختياري فرعي

المجموع

0

0

127

0

0

127

0

124
124
124

الفيزياء

19

94

 3(+12تربية)

0

0

0

128

رئيسي الفيزياء /فرعي تربية

19

73

6

0

21

6

125

الفيزياء  /فرعي الكترونيات

19

79

3

0

24

3

128

الكيمياء

19

88

 3(+16تربية)

0

0

0

126

الكيمياء/فرعي تربية

19

72

9

0

21

6

127

الكيمياء التطبيقية

19

85

 3(+18تربية)

0

0

0

125
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كلية الشريعة

البرنامج

إجباري جامعة إجباري تخصص

اختياري

إجباري من

اجباري

اختياري

تخصص

كليات اخرى

فرعي

فرعي

0

0

الفقه والتشريع

19

95

12

0

أصول الدين

19

95

12

0

رئيسي أصول الدين  /فرعي اللغة العربية

19

76

12

0

21

3

المصارف اإلسالمية

19

94

12

0

0

0

حرة

المجموع

4

130

4

130
131

4

129
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كلية العلوم اإلنسانية
البرنامج

إجباري جامعة

إجباري تخصص

اختياري تخصص

حرة

اجباري فرعي

اختياري فرعي

المجموع

اللغة العربية وآدابها

19

90

12

4

0

0

125

اللغة اإلنجليزية وآدابها

19

99

9

4

0

0

131

19

75

3

4

24

6

131

19

75

9

4

21

6

134

19

94

9

4

0

0

126

19

76

6

0

24

6

131

19

84

18

6

0

0

127

19

84

18

6

0

0

127

رئيسي اللغة اإلنجليزية وآدابها
فرعي اللغة الفرنسية
رئيسي اللغة اإلنجليزية وآدابها
فرعي الدراسات األمريكية
اللغة الفرنسية
رئيسي اللغة الفرنسية
فرعي اللغة اإلنجليزية
السياحة واآلثار
التاريخ
رئيسي اللغة العربية وآدابها

19

66

9

4

24

6

128

19

75

3

4

24

6

131

رئيسي اللغة العربية وآدابها فرعي تربية

19

69

9

4

21

6

128

رئيسي التاريخ  /فرعي تربية

19

72

6

4

21

6

128

19

75

6

4

21

6

131

19

75

3

4

24

6

131

فرعي اللغة العبرية
رئيسي اللغة اإلنجليزية وآدابها
فرعي اللغة العبرية

رئيسي اللغة اإلنجليزية وآدابها
فرعي تربية
رئيسي اللغة اإلنجليزية وآدابها /
فرعي ترجمة
رئيسي اللغة العربية وآدابها/فرعي إعداد
معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها
رئيسي اللغة الفرنسية
فرعي اللغة العبرية
رئيسي اللغة الفرنسية
فرعي العالقات العامة
رئيسي اللغة الفرنسية/فرعي اعداد
معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها
رئيســي اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا  /فرعــي إعــداد
معلمــي اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا
رئيســي اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا /فرعــي اللغــة
اإلنجليزيــة لألغــراض الخاصــة

19

69

6

3

27

0

124

19

76

6

0

24

6

131

19

76

6

0

24

6

131

19

76

6

0

27

0

128

19

75

6

4

27

0

131

19

78

3

4

24

3

131

 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:حامال لشهادة الدلف  A2فأعلى.
 اذا كان الطالبً
 أو إذا تقدم إلى امتحان القبول الذي يعقده القسم وحصل على  % 80فأعلى فسيتم إعفاؤه من المساقات اآلتية:مدخل إلى اللغة الفرنسية
		
10311110
مساق مكثف في اللغة الفرنسية ()1
		
10311111
مساق مكثف في اللغة الفرنسية (.)2
		
10311112
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كلية العلوم التربوية
وإعداد المعلمين

البرنامج

حرة

المجموع

رياض األطفال

19

84

18

6

127

التربية  -معلم المرحلة األساسية الدنيا

19

90

12

4

125

التعليم الجامع والتربية الخاصة

19

90

15

4

128

التربية ،معلم المرحلة األساسية العليا-تعليم الرياضيات

19

96

6

4

125

التربية ،معلم المرحلة األساسية العليا-تعليم العلوم

19

100

6

4

129

التربية ،معلم المرحلة األساسية العليا-تعليم اللغة العربية

19

96

6

4

125

التربية ،معلم المرحلة األساسية العليا-تعليم اللغة اإلنجليزية

19

93

6

4

122

لتربية ،معلم المرحلة األساسية العليا-تعليم االجتماعيات

19

96

6

4

125

التربية ،معلم المرحلة األساسية العليا-تعليم التكنولوجيا

19

98

6

4

127

التربية الرياضية

19

60+42

10

0

131

التربية الرياضية -التدريب الرياضي

19

60+41

6+6

0

132

0

19

6

0

25

دبلوم التأهيل التربوي

إجباري جامعة

إجباري تخصص

اختياري تخصص

يمكــن للطالــب االلتحــاق ببرنامــج دبلــوم التاهيــل التربــوي ســواء أثنــاء الدراســة وذلــك بعــد دراســته 60
ســاعة معتمــدة بنجــاح مــن خطتــه ،او بعــد التخــرج للحصــول علــى دبلــوم التأهيــل التربــوي.
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كلية الهندسة
وتكنولوجيا المعلومات
البرنامج

حرة

المجموع

الهندسة المدنية

19

129

12

2

162

هندسة الجيوماتيكس

19

126

12

2

159

الهندسة المعمارية

19

132

12

2

165

هندسة البناء

19

135

12

2

168

هندسة التخطيط وتكنولوجيا المدن

19

129

12

2

162

الهندسة الميكانيكية

19

129

12

2

162

الهندسة الكيميائية

19

129

9

2

159

الهندسة الصناعية

19

129

12

2

162

هندسة الحاسوب

19

126

15

2

162

الهندسة الكهربائية

19

126

15

2

162

هندسة االتصاالت

19

129

12

2

162

هندسة الميكاترونكس

19

132

9

2

162

هندسة الطاقة والبيئة

19

127

12

2

160

هندسة علوم المواد

19

127

12

2

160

علم الحاسوب

19

75

12+21

0

127

علم الحاسوب في سوق العمل

19

97

18

0

134

أنظمة المعلومات اإلدارية

19

87

18

0

124

أنظمة المعلومات الحاسوبية

19

88

15

4

126

الشبكات وأمن المعلومات

19

91

12

4

126
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إجباري جامعة

إجباري تخصص

اختياري تخصص

كلية الطب
وعلوم الصحة
برامج يتم الدخول إليها مباشرة:
البرنامج

متطلبات جامعة (إجباري)

متطلبات تخصص (إجباري)

متطلبات تخصص (اختياري)

المجموع

برنامج الصيدلة

19

136

6

161

برنامج دكتور صيدلي

19

183

9

211

برنامج البصريات

19

112

0

131

برنامج التمريض

19

119

0

138

برنامج القبالة

19

127

0

146

برنامج العلوم الطبية المخبرية

19

104

8

131

التصوير الطبي

19

104

6

129

علوم السمع والنطق

19

119

138

العالج الطبيعي

19

113

6

138

برنامج العلوم الطبية الحيوية

19

87

25

131

دكتور في طب و جراحة األسنان

19

174

0

193

تكنولوجيا التروية القلبية

19

115

134

التخدير واإلنعاش التقني

19

111

8

138

مستحضرات تجميل و العناية بالبشرة

19

110

11

140

برامج يتم الدخول إليها عبر بكالوريوس العلوم الطبية الحيوية:
البرنامج
برنامج دكتور في الطب

متطلبات العلوم الطبية الحيوية

متطلبات المرحلة السريرية لبرنامج دكتور في الطب

المجموع

131

135

266

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 2.5
فأعلــى ،والحصــول علــى عالمــه  500فأعلــى فــي التوفــل ( )TOEFLأو  6.5فأعلــى فــي
 IELTSواســتيفاء المــواد االختياريــة المؤهلــة لالنتقــال او اســتدراكها قبــل البــدء فــي المرحلــة
الســريرية ،باإلضافــة إلــى اجتيــاز المقابلــة الشــخصية ،واختبــار القــدرات.
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كلية االقتصاد
والعلوم االجتماعية
البرنامج

إجباري جامعة

إجباري تخصص اختياري تخصص إجباري فرعي

اختياري فرعي

حرة

المجموع

6

133

3

137
130

االقتصاد

19

90

18

0

رئيسي االقتصاد /فرعي التأمين

19

75

12

28

0

العلوم السياسية

19

87

18

0

0

6

الجغرافيا

19

92

12

0

0

4

127

رئيسي الجغرافيا  /فرعي الجيومتكس

19

74

3

33

0

0

129

الخدمة االجتماعية

19

90

18

0

0

4

131

علم النفس  -فرعي إرشاد نفسي

19

89

15

0

0

4

127

االتصال واإلعالم الرقمي

19

96

12

0

0

0

127

اإلذاعة والتلفزيون

19

93

15

0

0

0

127

العالقات العامة واالتصال

19

93

)6+6(12

0

0

3

127

المحاسبة

19

93

12

0

0

6

130

رئيسي المحاسبة  /فرعي التأمين

19

75

12

28

0

3

137

إدارة األعمال

19

87

18

0

0

6

130

رئيسي ادارة األعمال  /فرعي التأمين

19

75

12

28

0

3

137

العلوم المالية والمصرفية

19

90

15

0

0

6

130

رئيسي العلوم المالية والمصرفية  /فرعي التأمين

19

75

12

28

0

3

137

االتصال والتسويق الرقمي

19

99

12

0

0

0

130

رئيسي التسويق  /فرعي التأمين

19

75

12

28

0

3

137

رئيسي االقتصاد /فرعي عالقات عامه

19

69

6

24

6

3

127

رئيسي االتصال واإلعالم الرقمي /فرعي اقتصاد

19

69

6

24

6

3

127

رئيسي االقتصاد /فرعي الريادة و االبتكار

19

75

12

21

6

3

136

رئيسي المحاسبة /فرعي الريادة واالبتكار

19

75

12

21

6

3

136

رئيسي إدارة األعمال /فرعي الريادة و االبتكار

19

75

12

21

6

3

136

رئيسي العلوم المالية والمصرفية /فرعي الريادة و االبتكار

19

75

12

21

6

3

136

رئيسي االقتصاد /فرعي نقود وبنوك

19

72

12

27

0

3

133

العقارات

19

90

15

0

0

6

130
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كلية الزراعة
والطب البيطري
البرنامج

إجباري جامعة

إجباري تخصص

اختياري تخصص

المجموع

الطب البيطري

19

146

8

173

اإلنتاج النباتي والوقاية

19

110

12

141

اإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان

19

107

15

141

التغذية والتصنيع الغذائي

19

112

10

141

47

كلية القانون
البرنامج

إجباري جامعة

إجباري تخصص

اختياري تخصص

اختياري كلية

القانون

19

96

21

3

19

81

15

3

رئيسي القانون /فرعي العالقات الدولية
اقات الدولية
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إجباري فرعي

المجموع

139
27

145

كلية الفنون الجميلة
البرنامج

إجباري جامعة

إجباري تخصص

اختياري تخصص

المجموع

الموسيقى

19

92

12

123

التصميم الداخلي (ديكور)

19

94

9

122

الرسم والتصوير

19

94

12

125

التصميم الجرافيكي

19

94

9

122

فن الخزف

19

94

12

125

تصميم األلعاب

19

93

12

124

تصميم األزياء

19

102

8

129

يتــم قبــول الطلبــة للدراســة فــي كليــة الفنــون الجميلــة فــي التخصصــات جميعهــا وفــق
الشــروط اآلتية:
 الحصول على شهادة الثانوية العامة “التوجيهي” أو ما يعادلها وبمعدل(  ) % 65فما فوق. -اجتياز امتحانات القبول التي تقيمها الكلية وفق الشروط والمعايير الخاصة في كل تخصص في الكلية.

49

كلية الشرف
شروط االنتساب للكلية
•أن يكون الطالب مسجالً في إحدى كليات جامعة النجاح الوطنية لنيل درجة البكالوريوس.
•أن يكــون الطالــب قــد مضــى علــى دراســته فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة ســنة
أكاديميــة علــى األقــل أي أنــه قــد أنهــى  30ســاعة معتمــدة.
•أن يكون الطالب حاصالً على معدل تراكمي في كليته الرئيسة بتقدير ال يقل عن 3.63
•أن يتمتع الطالب المتقدم للكلية بسجل أخالقي عال وحسن السلوك والسيرة.
•أن يتمتــع الطالــب المتقــدم للكليــة بدرجــة عاليــة مــن االنتمــاء لكليتــه الجامعيــة
أصــا.
المســجل فيهــا
ً
•علــى الطالــب المســجل فــي الكليــة المحافظــة علــى معــدل القبــول فيهــا ،وفــي
حــال حصولــه علــى معــدل أدنــى مــن المعــدل المطلــوب يعطــى الطالــب فصــا
دراسـ ً
ـوال مــن كليــة الشــرف.
ـيا إضافيـ ًـا للحفــاظ علــى المعــدل المطلــوب وإال يعــد مفصـ ً

المساقات التي يدرسها الطالب المنتمي لكلية الشرف
•يدرس الطالب في كلية الشرف  12ساعة معتمدة إجبارية.
•يعفى الطالب المنتمي لكلية الشرف من دفع رسوم هذه المساقات.
•ال يرصد لهذه المساقات أية عالمات 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 ( 12ساعـة معـتمدة) اجبارية
مهارات القيادة والتواصل والريادة واالبداع
Leadership, Communication, Entrepreneurship and Creativity Skills

مهارات تقنية وبحثية

Technical and Research Skills

مهارات لغوية

Language Skills

المواطنة والخدمة المجتمعية

Citizenship and Community Service
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 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات

7

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
التخصــص فــي ذلــك البرنامــج .وال يجــوز التســجيل لمســاق إذا كان محتــواه مكافئـ ًـا أو
أدنــى لمســاق درســه الطالــب.
المــادة ( -1 :)6تشــتمل متطلبــات القســم علــى كل مــن المســاقات اإلجباريــة واالختياريــة التــي يحددهــا قســم
التخصــص ســواء أكانــت هــذه المســاقات مــن ذلــك القســم أم مــن خارجــه.
 -2ال يجوز احتساب المساق الواحد ألكثر من متطلب.
 -3بقــرار 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 خطيـ ًـا.
المــادة ( :)7ال يجــوز أن يســجل الطالــب فــي مســاق لــه متطلــب ســابق دون أن يكــون قــد درس بنجــاح ذلــك
ً
متزامنــا إذا كان
المتطلــب ،ويمكــن الســماح للطالــب بدراســة المســاق ومتطلبــه الســابق
ً
خريجــا أو درس المتطلــب الســابق ورســب فيــه (شــريطة ان ال يكــون محرومــا فــي
الطالــب
المساق) وذلك بناء على توصية من مجلس القسم المتخصص.
مباشرة عند التحاقه بالجامعة.
المادة ( :)8يقبل الطالب في التخصص
ً

مدة الدراسة والعبء الدراسي
ً
ً
ً
عاديــا هــي
دراســيا
عبئــا
المــادة (/9 :)9أ :1/مــدة الدراســة لنيــل درجــة البكالوريــوس للطالــب الــذي يحمــل
ثمانيــة فصــول دراســية ،أو أربــع ســنوات دراســية فــي جميــع الكليــات ،باســتثناء البكالوريــوس
فــي برامــج الطــب البشــري ،والصيدلــة ،والهندســة ،والطــب البيطــري .ويجــوز للطالــب الــذي
يحمــل عبئـ ًـا دراسـ ً
ـيا أكبــر مــن العــادي أن يحصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي مــدة ال تقــل عــن
ســتة فصــول دراســية أو ثــاث ســنوات دراســية.
/9أ :2/مــدة الدراســة لنيــل درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة ،والصيدلــة ،والطــب البيطــري،
ً
عبئــا
هــي عشــرة فصــول دراســية او خمــس ســنوات دراســية ،ويجــوز للطالــب الــذي يحمــل
ً
دراســيا أكبــر مــن العــادي أن يحصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي مــدة ال تقــل عــن أربــع
ســنوات دراســية.
/9أ :3/ال يجــوز أن تزيــد المــدة التــي يقضيهــا الطالــب مسـ ً
ـجال فــي الدراســة للحصــول علــى درجــة
ـا دراسـ ً
البكالوريــوس عــن ســبع ســنوات دراســية أو أربعــة عشــر فصـ ً
ـيا  ،باســتثناء برامــج الصيدلــة،
والهندســة ،والطــب البيطــري التــي تحــدد بــأن ال تزيــد المــدة الدراســية فيهــا عــن ثمانــي ســنوات
ً
ً
دراســيا ،وإذا لــم يتمكــن الطالــب مــن انهــاء متطلبــات تخرجــه
فصــا
ونصــف أو ســبعة عشــر
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بنهايــة المــدة القصــوى يعطــى فصــا دراســيا واحــدا فقــط ويكــون علــى حســاب الدراســة
الموازيــة وبقــرار مــن لجنــة اإلرشــاد العليــا.
/9أ :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 ثــاث ســنوات دراســية وبحدهــا األعلــى خمــس ســنوات دراســية.
ً
أســبوعا بمــا فيهــا فتــرة االمتحانــات ،ومــدة الفصــل
/9ب :مــدة الفصــل الدراســي ســتة عشــر
الدراســي الصيفــي ثمانيــة أســابيع بمــا فيهــا فتــرة االمتحانــات.
/9ج :يجــري تقويــم الســاعات المعتمــدة لــكل مســاق علــى أســاس أن المحاضــرة األســبوعية
ً
أســبوعا هــي ســاعة معتمــدة أمــا ســاعات المختبــرات والتطبيــق
أو النــدوة لمــدة ســتة عشــر
العملــي فيجــري تقويمهــا لــكل مســاق علــى حــده ،وفــي جميــع الحــاالت ال يقــل حســاب
الســاعة المعتمــدة عــن ســاعتي مختبــر أو ســاعتين تطبيقيتيــن.
/9د :1/يكــون الحــد األدنــى للســاعات المعتمــدة التــي يدرســها الطالــب المســجل لنيــل درجــة
البكالوريــوس “ 12ســاعة معتمــدة” للفصــل الدراســي والحــد األعلــى “ 18ســاعة معتمــدة”
ويجــوز أن يصــل عــدد الســاعات إلــى “ 21ســاعة معتمــدة” بنــاء علــى تنســيب مرشــد الطالــب
وموافقــة رئيــس القســم المتخصــص فــي إحــدى الحالتيــن:
1 .أن ال يقل معدل الطالب التراكمي عن  ( 3جيد ً
جدا ) .
2 .أن يتوقــف تخــرج الطالــب علــى الســماح لــه بدراســة “ 21س.م” علــى األكثــر فــي الفصــل
الــذي ســيتخرج فــي نهايتــه.
ال يجــوز أن تزيــد الســاعات المســجلة علــى الفصــل العــادي للطالــب المتوقــع تخرجــه عــن ٢١
ســاعة معتمــدة  ،اال بقــرار مــن مجلــس العمــداء شــريطة ان ال تزيــد عــن  ٢٢ســاعة معتمــدة بــأي
حــال مــن األحــوال.
/9د :2/ال يجــوز التســجيل لعــدد يقــل عــن الحــد األدنــى مــن الســاعات المعتمــدة فــي الفصــل
العــادي ( 12ســاعة معتمــدة) أو االســتمرار فــي الدراســة نتيجــة انســحابه مــن بعــض المســاقات
إال فــي الحالتيــن التاليتيــن:
1 .إذا كان خريجا على ذلك الفصل وسجل الساعات المتبقية لتخرجه.
2 .الحصــول علــى موافقــة مــن لجنــة اإلرشــاد والتوجيــه فــي الكليــة ،وفــي الحــاالت
المبــررة بتنســيب مــن مرشــد الطالــب فــي القســم.
تأجيال عادياً.
ً
وغير ذلك يتم سحب المساقات دون حفظ الحق المالي وتأجيل ذلك الفصل

ً
خطيا.
/9د :3/في الحالتين السابقتين “ ”2،1تعلم جهة الموافقة عمادة القبول والتسجيل بذلك
/9د :4/ال يجــوز أن يزيــد العــبء الدراســي فــي الفصــل الصيفــي للطالــب المســجل لنيــل درجــة
البكالوريــوس عــن عشــر ســاعات معتمــدة .وللخريــج عــن  11ســاعة معتمــدة.
/9د :5/لغــرض احتســاب الفصــل الصيفــي معـ ً
ـادال لنصــف فصــل دراســي يجــب أن ال يقــل العــبء
الدراســي للطالــب فيــه عــن ســت ســاعات معتمــدة.
/9هـــ :يصنــف الطلبــة المســجلون لنيــل درجــة البكالوريــوس باســتثناء بكالوريــوس الهندســة،
الصيدلة،الطــب البيطــري فــي مســتوى الســنة الثانيــة أو الثالثــة أو الرابعــة إذا أتــم الطالــب
بنجــاح دراســة مــا ال يقــل عــن  %25أو  %50أو  %75مــن الســاعات المعتمــدة المطلوبــة للتخــرج
علــى الترتيــب.
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/9ز :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
مــا ال يقــل عــن  %20أو  %40أو  %60أو  %80مــن مجمــوع الســاعات المعتمــدة المطلوبــة
للتخــرج علــى الترتيــب.

المواظبة
المــادة (/10 :)10أ :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.
/10ب :ال يســمح للطالــب بالتغيــب عــن أكثــر مــن  %12.5مــن مجمــوع الســاعات المقــررة
لمســاق دون عــذر يقبلــه مــدرس المســاق.
/10ج :إذا غــاب الطالــب أكثــر مــن  %12.5مــن مجمــوع الســاعات المقــررة لــكل مســاق دون عذر
مرضــي أو قهــري يقبلــه مــدرس المســاق يحــرم الطالــب مــن التقــدم لالمتحــان النهائــي لذلــك
المســاق ،ويعطــى الحــد األدنــى مــن العالمــة وهــو  Eوهــو ( ٪ 35صفــر الجامعــة) وتدخــل
هــذه النتيجــة مــع مراعــاة “المــادة  ”13فــي حســاب معــدل عالمــات الطالــب الفصلــي ومعدلــه
التراكمــي ألغــراض الوضــع تحــت اإلنــذار أو الفصــل.
/10د :إذا غــاب الطالــب أكثــر مــن  %12.5مــن الســاعات المقــررة لمســاق مــا وكان الغيــاب
بســبب المــرض أو لعــذر قهــري يقبلــه مــدرس المســاق فــا يجــوز أن يتجــاوز الغيــاب بعــذر أو دون
عــذر  %25مــن الســاعات .وفــي الحــاالت التــي يتجــاوز فيهــا غيــاب الطالــب بعــذر مقبــول نســبة
ً
ً
خطيــا إلــى عمــادة القبــول
منســحبا مــن ذلــك المســاق ويبلــغ عميــد الكليــة ذلــك
يعــد
%25
ّ
والتســجيل فتثبــت فــي ســجله مالحظــة منســحب.

/10هـــ :يشــترط فــي العــذر المرضــي أن يكــون بشــهادة صــادرة عــن طبيــب الجامعــة أو معتمــدة
منــه وأن تقــدم هــذه الشــهادة وفــق نمــوذج خــاص إلــى مــدرس المســاق خــال مــدة ال تتجــاوز
ـبوعا واحـ ً
أسـ ً
ـدا مــن تاريــخ عــودة الطالــب إلــى المواظبــة ،وفــي الحــاالت األخــرى ،يقــدم الطالــب
مــا يثبــت عــذره القهــري خــال أســبوع مــن تاريــخ زوال أســباب الغيــاب.
/10و :تثبــت الحقائــق المترتبــة علــى الفقــرات “ج ،د ،هـــ” فــي ســجالت المســاقات فــي القســم،
وتعلــم عمــادة القبــول والتســجيل بذلــك خطيـ ًـا التخــاذ اإلجــراءات المناســبة.
/10ز :يقــوم رؤســاء األقســام وأعضــاء الهيئــة التدريســية وعميــد القبــول والتســجيل بتنفيــذ
أحــكام هــذه المــادة ،ويثبــت علــى برامــج الطلبــة أســماء المســاقات التــي ُحــرم الطــاب مــن
قــدم لالمتحــان النهائــي لهــا قبــل عقــده.
التَ ُ
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االمتحانات والعالمات والمعدالت

المــادة (/11 :)11أ :يجــري حســاب العالمــات وتســجيلها لــكل مســاق مــن مئــة ،علــى أن يبيــن فــي ســجل
العالمــات عــدد الســاعات المعتمــدة للمســاق.
/11ب :1/العالمــة النهائيــة لــكل مســاق هــي مجمــوع عالمــات االمتحــان النهائــي وعالمــات
األعمــال الفصليــة.
/11ب :2/يعقــد االمتحــان النهائــي لــكل مســاق مــرة واحــدة فــي نهايــة الفصــل ،ويكــون
شـ ً
ـامال لمقــرر المســاق ،ويخصــص لــه  %50مــن العالمــة اإلجماليــة للمســاق وقــد تشــمل عالمــة
االمتحــان النهائــي امتحانــات عمليــة وشــفوية أو تقاريــر.
/11ب :3/تشــمل األعمــال الفصليــة لــكل مســاق امتحانيــن كتابييــن علــى األقــل يعلــم بهمــا
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.
/11ج :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.
/11د :ال يجــوز تعديــل العالمــة النهائيــة للطالــب فــي مســاق بعــد إعــان النتائــج ،وإذا حصــل
اعتــراض علــى عالمــة مــا خــال ثالثــة أيــام مــن تاريــخ إعــان النتائــج يدفــع الطالــب رسـ ً
ـما قــدره
عشــرة دنانيــر أردنيــة ويحــال إلــى ُمــدرس المســاق لدراســة االعتــراض والتأكــد مــن صحــة جمــع
العالمــات وعــدم وجــود أســئلة أو أجــزاء مــن أســئلة غيــر مصححــة .وفــي حــاالت االعتــراض
ـما قــدره عشــرون دينـ ً
االســتثنائي يدفــع الطالــب رسـ ً
ـارا أردنيـ ًـا ويحــال األمــر إلــى عميــد الكليــة
المعنــي التخــاذ اإلجــراءات المناســبة.
/11هـــ :تحفــظ أوراق االمتحانــات لــدى رئيــس القســم المتخصــص مــدة شــهرين بعــد انتهــاء
االمتحانــات ثــم يجــري التصــرف بهــا وفــق مــا تقــرره الجامعــة.
/11و :1/كل مــن تغيــب عــن امتحــان فصلــي معلــن عنــه لســبب قاهــر يقــدم مــا يثبــت عــذره
لمــدرس المســاق خــال ثالثــة أيــام مــن تاريــخ زوال العــذر.
/11و :2/كل مــن تغيــب عــن امتحــان فصلــي معلــن عنــه ولــم يقبــل مــدرس المســاق عــذره
تعــد عالمتــه فــي ذلــك االمتحــان صفــرا وفــي حالــة تغيبــه عــن االمتحــان النهائــي ولــم يقبــل
المــدرس عــذره تعتبــر عالمتــه فــي المســاق .E
/11و :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 “ 5أيــام” مــن نهايــة الفصــل الصيفــي،
ّ
وإال تســجل لــه عالمــة  Eفــي ذلــك المســاق.
/11ز :الحد األدنى لعالمة النجاح في المساق هو . %60
/11ز :1/تصنف عالمات المساقات و المعدل التراكمي وفق الجداول اآلتية باستخدام نظام الحروف:
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ً
أوال :مرحلة البكالوريوس
(احتساب عالمة المساق) :كما يأتي:
قيمة الحرف

المعدل المئوي

العالمة بالحرف

نتيجة المساق

4

A

90-100

ناجح

3.75

-A

88-89.99

ناجح

3.5

+B

85-87.99

ناجح

3.0

B

80-84.99

ناجح

2.75

-B

76-79.99

ناجح

2.5

+C

72-75.99

ناجح

2

C

70-71.99

ناجح

1.75

-C

65-69.99

ناجح

1.5

+D

63-64.99

ناجح

1

D

60-62.99

ناجح

0.75

-D

45-59.99

راسب

0.0

E

0-44.99

راسب

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

المعدل التراكمي
3.65 - 4.0

ممتاز

3.0 - 3.64

جيد جدا

2.35 - 2.99

جيد

1.7 - 2.34

مقبول *

()2.34 - 2.0

مقبول لبرامج الهندسة

 1.69فما دون

ضعيف *

 1.99فما دون

ضعيف لبرامج الهندسة

* ينطبق على جميع البرامج  ،باستثناء برامج الهندسة
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ً
ثانيا  :احتساب عالمة المساقات
دكتور طب (المرحلة السريرية)
العالمة بالحرف

المعدل المئوي

نتيجة المساق

4

A

90-100

ناجح

قيمة الحرف
3.75

-A

88-89.99

ناجح

3.5

+B

85-87.99

ناجح

3.0

B

80-84.99

ناجح

2.75

-B

78-79.99

ناجح

2.5

+C

74-77.99

ناجح

2

C

70-73.99

ناجح

1.75

-C

65-69.99

راسب

1.5

+D

63-64.99

راسب

1

D

60-62.99

راسب

0.75

-D

45-59.99

راسب

0.0

E

0-44.99

راسب

()Dناجح لمتطلبات مرحلة العلوم الطبية الحيوية.
()Cناجــح للمتطلبــات الســريرية ،واي عالمــة اقــل مــن ( )Cفــي هــذه المرحلــة (المرحلــة الســريرية) تعـ ّـد
النتيجــة راســباً .

المعدل التراكمي (المرحلة السريرية)
تقدير الطالب

المعدل التراكمي
3.65 - 4.0

ممتاز

3.0 - 3.64

جيد جدا

2.5 - 2.99

جيد

2.0 - 2.49

مقبول

 1.99أو أقل

ضعيف

/11ز :2/المعــدل الفصلــي هــو معــدل عالمــات جميــع المســاقات التــي درســها الطالــب نجاحـ ًـا
أو رسـ ً
ـوبا فــي ذلــك الفصــل .والمعــدل التراكمــي هــو معــدل عالمــات جميــع المســاقات التــي

درســها الطالــب نجاحـ ًـا أو رسـ ً
ـوبا فــي الفصــول المختلفــة حتــى تاريــخ احتســاب ذلــك المعــدل.

/11ز :3/كل طالــب يحصــل علــى معــدل فصلــي قــدره  3.5فمــا فــوق يضــع العميــد اســمه علــى
الئحــة شــرف الكليــة ،ويثبــت ذلــك فــي ســجله األكاديمي.
/11ز :4/مــع مراعــاة أحــكام “ المــادة  ”13يجــري حســاب أي مــن المعــدالت الســابقة بضــرب
عالمــة كل مســاق درســه الطــاب فــي عــدد ســاعاته المعتمــدة ،وقســمة مجمــوع حواصــل
الضــرب الناتجــة علــى مجمــوع الســاعات المعتمــدة.
/11ز:5/يحسب المعدل الفصلي أو التراكمي ألقرب منزلتين عشريتين.
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اإلنذار األكاديمي والفصل
المــادة (/12 :)12أ :ال ينــذر الطالــب فــي نهايــة الفصــل األول مــن التحاقــه بالجامعــة وتحســب عالماتــه فــي
ذلــك ألغــراض اإلنــذار فــي فصــول الحقــة.
/12ب :1/ينــذر كل طالــب يحصــل علــى معــدل تراكمــي أقــل مــن  1.70فــي جميــع المســاقات
التــي درســها عنــد نهايــة اي فصــل عــادي أو أقــل مــن  2لدكتــور طــب ،وبرامــج الهندســة (
للطلبــة الذيــن التحقــوا مــن بدايــة الفصــل الثانــي  2014/2013فصاعــدا).
/12ب :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.
/12ج :1/علــى الطالــب الحاصــل علــى إنــذار أكاديمــي حســب المــادة /12ب 1/أن يلغــي
مفعــول ذلــك اإلنــذار فــي مــدة أقصاهــا ثالثــة فصــول دراســية متتابعــة مــن تاريــخ اإلنــذار ،وإذا
أخفــق فــي إلغــاء اإلنــذار األكاديمــي فــي نهايــة تلــك المــدة يفصــل مــن برنامجــه أي إذا لــم
يتمكــن مــن رفــع معدلــه التراكمــي إلــى  1.70فمــا فــوق و ( 2.0فمــا فــوق فــي البرامــج
الهندســية) ،ويمكــن للطالــب دراســة اربعــة فصــول أخــرى إللغــاء اإلنــذار علــى حســاب الدراســة
الخاصــة ،باســتثناء برنامــج الطــب البشــري.
/12د :يفصــل الطالــب مــن البرنامــج إذا رســب فــي جميــع المســاقات التــي درســها فــي فصليــن
متتابعيــن بعــد الفصــل األول مــن التحاقــه بالجامعــة.
/12د :1/يمكــن للطالــب المفصــول بموجــب نــص المــادة /12د االلتحــاق المجــدد فــي برنامــج
تعليمــي آخــر ،وال يجــوز لــه العــودة إلــى البرنامــج الــذي فصــل منــه.
/12د :2/إذا فصــل الطالــب مــن البرنامــج الجديــد الــذي التحــق بــه بموجــب الفقــرة /12د1/
أعــاه ،يجــوز لــه االلتحــاق فــي برنامــج غيــر البرنامجيــن الــذي فصــل منهمــا.
/12د : 3/فــي حــال فصــل الطالــب مــن البرنامــج الجديــد (للمــرة الثالثــة) لنفــس الســبب ،يفصــل
الطالــب نهائيـ ًـا مــن الجامعــة.
/12هـــ :يســتثنى مــن الفصــل األكاديمــي بــكل أنواعــه الطالــب الــذي أتــم بنجــاح  %75علــى
األقــل مــن مجمــوع الســاعات المطلوبــة للتخــرج.
/12و :ال يحتسب الفصل الصيفي ألغراض إنذار الطالب أو فصله.
ً
أكاديميــا مــن برنامجــه أن يتقــدم مــن جديــد بطلــب لاللتحــاق
/12ز :يجــوز للطالــب المفصــول
ببرنامــج آخــر شــريطة ان يحقــق متطلبــات القبــول لذلــك البرنامــج لســنة االنتقال(االلتحــاق المجدد)
وفــي حالــة قبولــه يتــم طلــب إحيــاء ســجله األكاديمــي بمــا يتــاءم وخطــة برنامجــه التــي قبــل
فيهــا ،وتحســب لــه مــدة الدراســة الســابقة ضمــن الحديــن األدنــى واألقصــى لســنوات التخــرج،
بحيــث يحســب فصــل دراســي عــن كل  12ســاعة معتمــدة تحســب للطالــب.
ً
أكاديميا أن يلتحق بها ثانية.
/12ح :ال يجوز للطالب المفصول من الجامعة
ً
ـلوكيا بموجــب “المــادة /25ك” مــن نظــام
/12ط :ال يجــوز للطالــب المفصــول مــن الجامعــة سـ
ضبــط مخالفــات الطلبــة وأحكامهــا االلتحــاق بالجامعــة مــرة أخــرى.
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إعادة دراسة المساقات
المــادة (/13 :)13أ :إذا أعــاد الطالــب دراســة أي مســاق تحتســب لــه العالمــة األعلــى فــي المعــدل الفصلــي
والمعــدل التراكمــي العــام.
/13ب :فــي حالــة إعــادة الطالــب دراســة مســاق مــا ضمــن الخطــة الدراســية بســبب رســوبه فيــه
أو ألي ســبب آخــر فــإن ســاعات ذلــك المســاق تدخــل فــي حســاب عــدد الســاعات المطلوبــة
للتخــرج مــرة واحــدة فقــط وتحســب للطالــب العالمــة األعلــى.
/13ج  :يجــوز للطالــب وإلغــراض رفــع معدلــه التراكمــي إعــادة دراســة مســاق حصــل فيــه علــى
عالمــة " "Cفأدنــى.

االنسحاب من المساقات وإضافتها
المــادة (/14 :)14أ :يســمح للطالــب باالنســحاب مــن مســاقات ســجل لهــا ،وإضافــة مســاقات جديــدة خــال
األســبوع األول مــن بدايــة الدراســة فــي الفصليــن األول والثانــي ،وخــال ثالثــة أيــام مــن بدايــة
الدراســة فــي الفصــل الصيفــي وال تثبــت المســاقات التــي انســحب منهــا فــي ســجله األكاديمــي.
/14ب :مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة /14أ مــن تعليمــات منــح درجــة البكالوريــوس ،يجــوز
للطالــب أن يتقــدم بطلــب لســحب مــادة أو أكثــر مــن برنامجــه الفصلــي دون االحتفــاظ بالحــق
المالــي ،علــى أن ال يقــل العــبء األكاديمــي لــه عــن الحــد األدنــى مــن الســاعات المســموح
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".
/14ج :إذا انسحب الطالب وفق المادة /14أ يحتفظ بحقه المالي وإال فإنه يفقد هذا الحق.
/14د :يتــم االنســحاب خــال المــدة المقــررة فــي “الفقــرة ب” مــن هــذه المــادة علــى النمــاذج
الخاصــة التــي يجــب تســليمها إلــى عمــادة القبــول والتســجيل بعــد موافقــة المرشــد.
ً
منســحبا مــن جميــع المســاقات التــي ســجل لهــا فــي فصــل مــا
عــد الطالــب
/14هـــ :إذا ّ

بمقتضــى “الفقــرة د” مــن “المــادة  ”10تكــون دراســته لذلــك الفصــل مؤجلــة ويثبــت ذلــك فــي
ســجله األكاديمــي

تأجيل الدراسة واالنقطاع عنها واالنسحاب مـن الجامعة
المــادة (/15 :)15أ :يجــوز بطلــب خــاص وألســباب تقبلهــا لجنــة اإلرشــاد والتوجيــه فــي الكليــة أن يؤجــل
الطالــب دراســته فــي الكليــة مــدة ال تزيــد عــن ســنتين ســواء أكانــت متقطعــة أم متصلــة.
/15ب :علــى الطالــب أن يتقــدم بطلــب تأجيــل إلــى عميــد كليتــه فــي مــدة أقصاهــا نهايــة
األســبوع األول مــن بدايــة الفصــل الدراســي األول أو الثانــي التخــاذ القــرار المناســب قبــل إغــاق
بــاب التســجيل للفصــل المعنــي ،ويبلــغ العميــد قــراره إلــى عميــد القبــول والتســجيل وعمــادة
شــؤون الطلبــة ،ورئيــس القســم المتخصــص ومرشــد الطالــب.
وفــي حــاالت الضــرورة القاهــرة التــي تطــرأ بعــد المــدة المنصــوص عليهــا فــي هــذه الفقــرة
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للجنــة اإلرشــاد والتوجيــه فــي الكليــة أن تنظــر بطلــب التأجيــل التخــاذ القــرار المناســب وإبــاغ
الجهــات المعنيــة فــي موعــد أقصــاه نهايــة ذلــك الفصــل.وال يجــوز لطالــب كليــة الطــب أن
يؤجــل أكثــر مــن فصليــن.
/15ج :مــع مراعــاة “المــادة /9أ” ال تحتســب مــدة التأجيــل مــن الحــد األعلــى للمــدة المســموح
بهــا للحصــول علــى الدرجــة الجامعيــة.
/15د :علــى الطالــب الــذي يؤجــل الدراســة لســبب مــا ويرغــب بالدراســة فــي جامعــة أخــرى
خــال مــدة التأجيــل أن يحصــل علــى إذن مســبق مــن عميــد كليتــه شــريطة أن تكــون الجامعــة
التــي ســيدرس فيهــا معترفـ ًـا بهــا وتكــون الدراســة فيهــا وفقـ ًـا ألســلوب االنتظــام مــع مراعــاة
مــا ورد فــي المــادة .17
/15هـــ :إذا تجــاوز الطالــب مــدة التأجيــل القصــوى المســموح بهــا يفقــد مقعــده فــي الجامعــة
ً
ـتجدا وتطبــق عليــه أنظمــة
ويجــوز لــه أن يتقــدم بطلــب جديــد لاللتحــاق بهــا بصفتــه طالبـ ًـا مسـ
القبــول المعمــول بهــا فــي الجامعــة.
/15و :ال تؤجــل الدراســة للطالــب الجديــد فــي الجامعــة أو الطالــب المنتقــل إليهــا بنــاء علــى
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
ً
خطيــا.
بذلــك
/15ز :إذا رغــب طالــب فــي االنســحاب مــن الجامعــة فعليــه أن يتقــدم بطلــب علــى النمــوذج
المقــرر إلــى عمــادة القبــول والتســجيل وفــي هــذه الحالــة تثبــت لــه فــي ســجله مالحظــة
“منســحب مــن الجامعــة” ويفقــد مقعــده فيهــا ،وإذا رغــب بااللتحــاق بالجامعــة بعــد انقطاعــه
مــدة ال تتجــاوز  4فصــول دراســية وهــو الحــد األعلــى للتأجيــل يتقــدم بطلــب جديــد ويعــود إلــى
الكليــة نفســها التــي انســحب منهــا ويحتفــظ بســجله األكاديمــي وفــق الخطــة المعمــول بهــا
عنــد عودتــه للدراســة وفــي هــذه الحالــة تحســب لــه مــده الدراســة الســابقة ضمــن الحديــن
األقصــى واألدنــى لســنوات التخــرج.
انسحاب الطلبة الجدد
فــي حــال انســحب الطالــب الجديــد مــن الجامعــة ســواء كان مســجال أو غيــر مســجل
للمســاقات فإنــه يســترد جــزءا مــن قيمــة القســط حســب مــا هــو مبيــن أدنــاه-:
• إذا انســحب الطالــب قبــل بــدء الفصــل الدراســي فإنــه يســترد  % 65مــن قيمــة
القســط باإلضافــة إلــى التأميــن المســترد.
• إذا انســحب الطالــب خــال األســبوع األول مــن بــدء الفصــل الدراســي فإنــه يســترد
 % 35مــن قيمــة القســط إضافــة إلــى التأميــن المســترد.
•إذا انســحب الطالــب بعــد األســبوع األول مــن بــدء الفصــل الدراســي يعــاد لــه مبلــغ
التأميــن المســترد فقــط.
ـاء علــى التقويــم الجامعــي لبــدء
مالحظــة :يتــم اعتمــاد نســب اإلرجــاع المذكــورة أعــاه بنـ ً
الفصــل الدراســي
/15ح :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.
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االنتقال من الجامعات األخرى
المــادة (/16 :)16أ :يتــم تقديــم طلبــات االنتقــال إلــى عمــادة القبــول والتســجيل بجامعــة النجــاح الوطنيــة
خــال الفصــل الدراســي األول والثانــي والصيفــي وفــي موعــد ال يتجــاوز اليــوم الــذي يســبق
عمليــة التســجيل للمســاقات وتبــت لجنــة القبــول والتســجيل فــي هــذه الطلبــات خــال فتــرة
التســجيل المعلنــة لذلــك الفصــل.
/16ب :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 .
ً
منتقال من جامعة تعترف بها جامعة النجاح الوطنية.
•أن يكون الطالب
ً
وفقا ألسلوب االنتظام.
•أن تكون دراسته السابقة
•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
ً
مقبــوال فــي كليــة الطــب وعلــوم الصحــة  -دكتــور طــب ســنة التحاقــه
الثانويــة العامــة
بالجامعــة المنقــول منهــا.
•أن ال يكــون واقعـ ًـا تحــت اإلنــذار األكاديمــي أو الســلوكي أو يكــون مفصـ ً
ـوال مــن الجامعــة
التــي يرغــب باالنتقــال منهــا.
/16ج :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  Cوتعلــم عمــادة القبــول والتســجيل بذلــك خطيـ ًـا.
/16د :ال تدخــل المســاقات التــي ســبق أن درســها الطالــب فــي جامعــة أخــرى ضمــن معدلــه
فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة.
/16هـــ :يحســب للطالــب فصــل دراســي عــن كل  12ســاعة معتمــدة احتســبت لــه فــي دراســته
الســابقة.
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حساب ساعات معتمدة من خارج جامعة النجاح الوطنية لطلبتها
المــادة ( :)17لطالــب جامعــة النجــاح الوطنيــة الــذي أجــل دراســته فــي الجامعــة وعــاد إليهــا وحصــل علــى
ســجل أكاديمــي فــي جامعــة أخــرى خــال 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 خــال فتــرة
التأجيــل أو االســتئذان ضمــن برامــج تــؤدي إلــى درجــة جامعــة أولــى.
•أن ال يحســب لــه أكثــر مــن  %50مــن 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  ٪ 70أو
 Cوان 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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االنتقال من برنامج إلى آخر في الجامعة
المــادة (/18 :)18أ :يمكــن للطالــب أن ينتقــل مــن برنامــج إلــى آخــر فــي نفــس الكليــة أو كليــة أخــرى بشــرط
توفــر شــاغر فــي البرنامــج الــذي يريــد االنتقــال إليــه وأن يكــون معــدل الطالــب فــي الثانويــة
العامــة مقبـ ً
ـوال 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.
/18ب :علــى الطالــب الــذي يرغــب باالنتقــال مــن برنامــج الــى آخــر أن يدفــع رســم انتقــال
مقــداره ثالثــون دينـ ً
ـارا أردنيـ ًـا ثــم يعبــئ النمــوذج الخــاص بطلــب االنتقــال لــدى عمــادة القبــول
والتســجيل خــال الفصــل األول والثانــي والصيفــي مــن العــام الجامعــي وفــي موعــد ال يتجــاوز
اليــوم الــذي يســبق عمليــة التســجيل للمســاقات فــي ذلــك الفصــل ،وال يجــوز تقديــم الطلبــات
خــال أيــام التســجيل المعلنــة فــي الفصــل علــى أن تبــت عمــادة القبــول والتســجيل بالطلبــات
المقدمــة خــال فتــرة التســجيل المعلنــة.
/18ج :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
لمســاقات فــي خطــة ذلــك البرنامــج وتتــم المعادلــة بتوصيــة مــن مجلــس القســم وموافقــة
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
ســجله األكاديمــي جميــع المســاقات التــي ال تدخــل ضمــن الخطــة الدراســية للبرنامــج الجديــد
ســواء أكان ناجحـ ًـا أم راسـ ً
ـبا فــي هــذه المســاقات ويحســب لــه فصــل دراســي عــن كل  12ســاعة
معتمــدة احتســبت ويقــوم القســم المنتقــل إليــه الطالــب بإعــام عمــادة القبــول والتســجيل
بذلــك خطيـ ًـا.
/18د :فــي جميــع الحــاالت الســابقة المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة يدخــل فــي حســاب
المعــدل التراكمــي للطالــب جميــع المســاقات التــي حســبت لــه وتطبــق عليــه أحــكام اإلنــذار
األكاديمــي والفصــل ،ويبــدأ اإلنــذار للطالــب بعــد مــرور فصــل عليــه فــي الكليــة المنقــول إليهــا.
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متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
المادة ( :)19الجامعة تمنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إتمام المتطلبات اآلتية:
/19أ :1/النجــاح فــي جميــع المســاقات المطلوبــة للتخــرج حســب الخطــة الدراســية المقــررة
لبرنامــج التخصــص.
/19أ :2/الحصــول علــى معــدل تراكمــي كلــي ال يقــل عــن ( 1.70أو  2لدكتــور طــب وبرامــج
الهندســة) فــي جميــع المســاقات التــي درســها.
/19ب :قضــاء الحــد األدنــى للمــدة المطلوبــة للحصــول علــى الدرجــة وعــدم تجــاوز الحــد
األقصــى حســب مــا ورد فــي “الفقــرة أ” مــن “المــادة .”9
/19ج :إتمــام دراســة مــا ال يقــل عــن  %50مــن الســاعات المعتمــدة المطلوبــة للتخــرج للطالــب
المنتقــل مــن جامعــة أخــرى إلــى جامعــة النجــاح الوطنيــة.

أحكـام عامة
المادة ( )20الحصول على شھادتین من المستوى العلمي نفسه:
ً
أوال :درجتــان متزامنتــان :یمكــن للطالــب المســجل فــي أحــد برامــج جامعــة النجــاح أن یســجل فــي برنامــج آخــر،
و التخــرج مــن كل منھمــا ،بحیــث ینھــي متطلبــات التخــرج للبرنامــج األول كاملــة ،و
یكمــل المتطلبــات اإلجباریــة و االختیاریــة للبرنامــج الثانــي ،دون إعــادة المســاقات التــي
درســھا فــي التخصــص األول  ،و ضمــن األحــكام العامــة المذكــورة أدنــاه.
ثانیـ ًـا :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
أحكام عامة

التخصصیــن ،و ذلــك ضمــن األحــكام العامــة المذكــورة أدنــاه.
•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  % 40مــن مجمــوع الســاعات المطلوبــة فــي التخصــص األول.
•ال یمكن احتساب أكثر من  % 50من متطلبات البرنامج الثاني في كلتا الحالتین.
•موافقة كال القسمین في حالة الدراسة المتزامنة.
•أال یقل معدل الطالب في التخصص األول عن تقدیر جید ً
جدا 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
مجمــوع الســاعات المنجــزة  ،و ال تدخــل فــي المعــدل التراكمــي.
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•یســتثنى مــن الدراســة المتزامنــه برامــج كلیــة الطــب و علــوم الصحــة فــي ذات مجــال
الطــب و علــوم الصحــة.
•تنطبق تعلیمات الحصول على درجتین متزامنتین على طلبة جامعة النجاح الوطنیة.
•تنطبــق تعلیمــات الحصــول علــى درجتیــن غیــر متزامنتیــن علــى خریجــي الجامعــات عمومـ ًـا ،و
ضمــن شــروط القبــول فــي جامعــة النجــاح الوطنیــة.
•يعطــى الطالــب ثالثــة فصــول دراســية زيــادة علــى الفتــرة الزمنيــة القصــوى المســموح بهــا
للحصــول علــى الدرجــة الواحــدة
المــادة (/21 :)21أ  :إذا توقــف احتمــال تخــرج طالــب علــى مســاق واحــد إجبــاري مــن متطلبــات برنامجــه و
كان هــذا المســاق غيــر مطــروح فــي الفصــل الــذي يتخــرج فيــه أو كان مطروحـ ًـا و متعارضـ ًـا مــع
مســاق إجبــاري آخــر ،لمجلــس القســم أن يوافــق علــى أن يــدرس الطالــب مسـ ً
ـاقا آخــر بديـ ً
ـا عنــه
مــن برنامــج التخصــص نفســه أو مــن برنامــج آخــر فــي الجامعــة،بشــرط تناســب مســتوى المســاق
ومحتــواه مــع المســاق األصيــل ،وفــي حــال تعــذر وجــود مســاق بنفــس عــدد ســاعات المســاق
األصلــي فيمكــن للطالــب دراســة مســاقين يكــون مجمــوع ســاعاتهما يســاويســاعات المســاق
األصلــي او يزيــد عليهمــا ،وفــي حــال لــم يســتوف الطالــب متطلبــات التخــرج للفصــل المذكــور،
يبقــى احتســاب المســاق البديــل قائمــا عوضـ ًـا عــن المســاق األصيــل.
/21ب :إذا توقــف احتمــال تخــرج طالــب علــى مســاق واحــد اختيــاري مــن متطلبــات برنامجــه
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.
ً
خطيا في كلتا الحالتين “أ” و”ب”.
/21ج :تعلم عمادة القبول والتسجيل
المــادة ( :)22إذا احتــاج الطالــب إلــى أقــل مــن “  12ســاعة معتمــدة” فــي فصــل تخرجــه فلــه أن يســجل مــا
يحتــاج إليــه مــن ســاعات.
المــادة (/23 :)23ا :إذا رســب طالــب فــي مــادة نظريــة واحــدة يتوقــف عليهــا تخرجــه فــي ذلــك الفصــل ،فيمكــن
لــه أن يتقــدم يطلــب للتقــدم إلــى امتحــان اســتكمالي لمــرة واحــدة فقــط فــي مــدة أقصاهــا
 10أيــام مــن نهايــة ذلــك الفصــل ويكــون الحــد األعلــى للعالمــة التــي يحصــل عليهــا “ ”Cودفــع
الطالــب رســم مالــي مقابــل ذلــك ،وعلــى أن تقــوم لجنــة مــن القســم بوضــع أســئلة االمتحــان.
/23ب :المرشــد وقســم التخصــص مســؤوالن عــن متابعــة الســير األكاديمــي واالحتفــاظ بنســخة
مــن الســجل األكاديمــي للطالــب المســجل فيــه والتحقــق مــن اســتيفاء شــروط التخــرج ويبلــغ
الطالــب بذلــك دوريـ ًـا.
المادة ( :)24على الطالب أن يحصل على شهادة براءة ذمة من الجامعة الستكمال إجراءات تخرجه.
المــادة ( :)25ال يجــوز ألي طالــب أن يحتــج بعــدم علمــه بهــذه التعليمــات أو بعــدم اطالعــه علــى مــا ينشــر فــي
لوحــات اإلعالنــات فــي الجامعــة.
المــادة ( :)26تحمــل درجــة البكالوريــوس تاريــخ اســتحقاقها ويكــون حفــل تخريــج بنهايــة الفصــل الدراســي
الثانــي مــن العــام الدراســي ويكــون أيضــا حفــل تخريــج بنهايــة الفصــل الصيفــي للعــام الدراســي.
المــادة ( :)27يبــت مجلــس العمــداء فــي كل األمــور التــي لــم يــرد فيهــا نــص فــي هــذه التعليمــات وفــي
اإلشــكاالت التــي تنشــأ عــن تطبيقهــا.
المادة ( :)28رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعميد القبول والتسجيل مكلفون بتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
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مــادة ( :)1تســمى هــذه التعليمــات «تعليمــات منــح شــهادة -بكالوريــوس فــي العلــوم الطبيــة الحيويــة –مــن
كليــة الطــب وعلــوم الصحــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة ويعمــل بهــا اعتبـ ً
ـارا مــن بــدء العــام
الجامعـي 2014-2013
مــادة ( :)2يقــر مجلــس العمــداء الخطــة الدراســية التــي تــؤدي إلــى نيــل شــهادة بكالوريــوس فــي العلــوم
الطبيــة الحيويــة بتوصيــة مــن مجلــس كليــة الطــب وعلــوم االصحــة.
1 .يقبــل فــي هــذا البرنامــج الطلبــة الحاصليــن على شــهادة الدراســة الثانويــة العامة الفلســطينية
الفــرع العلمــي بشــكل تنافســي وبمعــدل ال يقــل عــن  % 90وكذلــك الطلبــة الحاصلييــن علــى
شــهادات تعتبرهــا الجامعــة معادلــة ســواء مــن الــدول العربيــة او غيرها.
مــادة ( :)3يعتبــر الحصــول علــى شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم الطبيــة الحيويــة الخطــوة االولــى
والضروريــة للدخــول الــى برامــج دكتــور فــي الطــب ,دكتــور صيدلــة ,دكتــور بصريــات ,دكتــور
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
الشــروط التــي يتطلبهــا كل برنامــج.
مــادة ( :)4أ .يكــون الحــد األدنــى لعــدد الســاعات المعتمــدة لنيــل شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم الحيويــة
الطبيــة  131ســاعة معتمــدة موزعــة بالشــكل التالــي -:
1 .متطلبـــات الجامعـــة اإلجباريــة (  19ســاعة معتمــدة)  :تنطبــق متطلبــات جامعــة النجــاح
اإلجباريــة علــى طلبــة كليــة الطــب وتســتنير بفلســفتها .
2 .متطلبات العلوم العامة والطبية الحيوية االجبارية  87ساعة معتمدة.
3 .متطلبات العلوم العامة والطبية الحيوية االختيارية  25ساعة معتمدة.
مادة ( :)5المتطلبات االختيارية
يختــار الطالــب المــواد االختياريــة بحيــث تســاعده فــي تحقيــق هدفــه النهائــي مــن الدخــول فــي
هــذا البرنامــج ســواء باتجــاه الدراســات العليــا االساســية او الســريرية وعليــه االطــاع منــذ البدايــة
علــى متطلبــات الدخــول الــى هــذه البرامــج بحيــث تحقــق توجهاتــه بأكبــر قــدر مــن الفاعليــة .
مادة ( :)6مدة الدراسـة والعـبء الدراسـي
1 .تنظــم شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم الطبيــة الحيويــة مــن قبــل كليــة الطــب وعلــوم
الصحة-قســم العلــوم الطبيــة االساســية -فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة.
2 .تنظــم عمليــة التدريــس علــى ثــاث ســنوات كحــد ادنــى والحــد األقصــى إلنهــاء متطلباتهــا
خمــس ســنوات.
3 .يكــون الحــد األعلــى للعــبء الدراســي للســنة الواحــدة (  )52ســاعة معتمــدة وال يتعــدى
العــبء الدراســي للفصــل الدراســي الواحــد ( )21ســاعة معتمــدة وللفصــل الصيفــي ()10
ســاعات معتمــدة.
4 .تبــدأ الدراســة فــي برنامــج البكالوريــوس للعلــوم الحيويــة و الطبيــة فــي كليــة الطــب وعلــوم
الصحــة فــي بدايــة العــام الجامعــي وتنتهــي فــي نهايــة الفصــل الصيفــي مــن نفــس العــام
الجامعــي وتتبــع متغيــرات التقويــم الجامعــي العامــة.
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مادة ( :)7االمتحانـات والعالمـات والمعـدالت

ً
أوال:

 .أتنظــم األمــور المتعلقــة بإعــداد االختبــارات واالمتحانــات وإجرائهــا وتصحيحهــا وتقييمهــا
بتعليمــات خاصــة يصدرهــا مجلــس كليــة الطــب وعلــوم الصحــة.
 .بيشــكل مجلــس الكليــة بتنســيب مــن العميــد لجنــة تســمى( لجنــة ممتحنــي بكالوريــوس
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
الجامعــة وترفــع توصياهــا للعميــد .
 .ج:
1 .العالمــة النهائيــة لــكل مــادة مــن المــواد التــي يدرســها الطالــب بمــا فيهــا متطلبــات الجامعــة
هــي مجمــوع عالمــة االمتحــان النهائــي وعالمــات االختبــارات واألعمــال الفصليــة.
2 .تســجل نتيجــة مســاقات اإلســعاف األولــي واألخالقيــات الطبيــة وتاريــخ الطــب (ناجــح) أو
(راســب) دون عالمــات وال تدخــل فــي حســاب المعــدل للســنة كذلــك مســاق الحاســوب
وخدمــة المجتمــع مــن متطلبــات الجامعــة.

ً
ثانيا :

يكــون اإلطــار العــام لالمتحانــات ومواعيدهــا لنيــل شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم
الطبيــة الحيويــة علــى النحــو التالــي-:
أ .توزيع العالمات ورصدها في العلوم األساسية والطبية األساسية-:
1 .يخصــص ألعمــال الفصــل  %50مــن العالمــة النهائيــة للمســاق علــى أن يجــري اختباريــن
فصلييــن كتابييــن لــكل منهمــا  %25مــن العالمــة أو اختبــار واحــد يخصــص لــه  %25مــن
العالمــة وتخصــص بقيــة العالمــة  %25لالختبــارات القصيــرة أو العمليــة أو األعمــال الفصليــة
األخــرى وذلــك بموجــب أســس تضعهــا الكليــة.
2 .يخصــص لالمتحــان النهائــي  %50مــن العالمــة النهائيــة للمســاق ويجــرى بعــد نهايــة تدريــس
المســاق ويشتـــمل االمتحــان النهائــي علــى امتحــان عملــي للمســاقات التــي تتضمــن جـ ً
ـزءا
عمليـ ًـا ويخصــص لالمتحــان العملــي عالمــة تتناســب مــع حجــم ذلــك الجــزء مــن المســاق.

 .ج:
1 .يحســب المعــدل الفصلــي لــكل مــن الفصــول الدراســية علــى أســاس مجمــوع الســاعات
المعتمــدة للمســاقات بمــا فيهــا متطلبــات الجامعــة باســتثناء مــا ورد فــي مــادة  7أوال  -ج-2
2 .باســتثناء متطلبــات الجامعــة يحــدد مجلــس كليــة الطــب وعلــوم الصحــة فــي بدايــة كل فصــل
جامعــي مواعيــد إجــراء االختبــارات واالمتحانــات النهائيــة لــكل مســاق ُيــدرس فــي ذلــك
الفصــل بالتوافــق مــع التقويــم الجامعــي مــا أمكــن وبالتنســيق مــع عميــد القبــول والتســجيل.
3 .فــي حالــة المســاقات المشــتركة بيــن أكثــر مــن دائــرة واحــدة يشــكل مجلــس الكليــة فــي
بدايــة كل عــام جامعــي الوحــدة التعليميــة للمســاق وتتألــف مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن
يدرســون المســاق ويختــار المجلــس مــن بينهــم منسـ ً
ـقا تكــون مهمتــه التنســيق بيــن أعضــاء
هيئــة التدريــس الذيــن يشــاركون فــي تدريــس المســاق فيمــا يخــص تحضيــر برنامــج المحاضــرات
أو النــدوات أو حلقــات النقــاش ومتابعــة تنفيــذ ذلــك البرنامــج وكذلــك اإلعــداد لالمتحانــات
والتقييــم وتصحيــح االمتحانــات ورصــد العالمــات.
4 .إذا اعتبــر الطالــب راســبا فــي أي مــن المســاقات المقــررة فعليــه إعــادة التســجيل للمســاق
حســب األصــول المعتمــدة فــي الجامعــة. .

67

المادة (:)8

•الحــد األدنــى لعالمــة النجــاح فــي متطلبــات العلــوم العامــة والطبيــة الحيويــة االجباريــة
.)D( %60
•الحــد األدنــى لعالمــة النجــاح فــي متطلبــات العلــوم العامــة والطبيــة الحيويــة االختياريــة
.)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
كافــة المــواد التــي يحصــل فيهــا علــى تقييــم اقــل مــن  )2.5( %75وفــي هــذه الحــال
تحســب العالمــة االعلــى للمســاقات.

المادة (:)9

•علــى الطالــب اجتيــاز كافــة المســاقات المقــررة فــي خطتــه للحصــول علــى بكالوريــوس
العلــوم الطبيــة الحيويــة فــي مــدة زمنيــة أقصاهــا خمســة ســنوات .
•الرســوب فــي أي مــن المســاقات المقــررة يعنــي إعــادة التســجيل لهــا مــن جديــد والرســوب
ثــاث مــرات متتاليــة فــي نفــس المســاق يــؤدي إلــى فصــل الطالــب مــن البرنامــج.
•يشــترط لقبــول الطالــب فــي اي مــن برامــج الدراســات العليــا او الســريرية (باســتثناء برنامــج
دكتــور فــي الطــب) أن يكــون معدلــه التراكمــي العــام  2فــي حــده األدنــى وان يحقــق
المتطلبــات الخاصــة المتعلقــة بالبرنامــج المحــدد
•يشــترط لقبــول الطالــب فــي برنامــج دكتــور فــي الطــب أن يكــون معدلــه التراكمــي العــام
 2.5فــي حــده األدنــى وان يحقــق المتطلبــات األخــرى الخاصــة المتعلقــة بالبرنامــج ( اجتيــاز
امتحــان  TOEFLبمعــدل  500او امتحــان  IELTSبعــدل )6.5

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

الخطة الدراسية
للحصــول علــى بكالوريــوس فــي العلــوم الطبيــة الحيويــة علــى الطالــب إنهــاء  131ســاعة
معتمــدة والتــي تشــمل متطلبــات جامعــة ومتطلبــات تخصــص إجباريــة واختياريــة .
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متطلب جامعة إجباري

 19ساعة معتمدة

متطلبات علوم طبية حيوية عامة اجبارية

 87ساعة معتمدة

متطلبات علوم طبية حيوية عامة اختيارية

 25ساعة معتمدة

المجموع

 131ساعة معتمدة

تعليمات منح شهادة دكتور في الطب
كلية الطب وعلوم الصحة
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مــادة ( :)1تســمى هــذه التعليمــات« :تعليمــات منــح شــهادة -دكتــور فــي الطــب – « مــن جامعــة النجــاح
ً
اعتبــارا مــن بــدء العــام الجامعـــي  2011-2012و تنطبــق علــى:
الوطنيــة ويعمــل بهــا
•الطلبــة الذيــن ســيتواجدون فــي الســنة االولــى الســريرية للعــام  2011-2012ايــا كانــت
دفعتهــم .
•طلبة دفعة  108و كافة الدفعات الالحقة لها.
مــادة ( :)2يقــر مجلــس العمــداء الخطــة الدراســية التــي تــؤدي إلــى نيــل شــهادة دكتــور فــي الطــب بتوصيــة
مــن مجلــس كليــة الطــب و علــوم الصحــة.
			
تعريفات:

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

			
الكلية:

كلية الطب و علوم الصحة

			
الدائرة:

دائرة الطب

			
القسم:

قسم الطب البشري

			
العميد:

عميد كلية الطب و علوم الصحة

			
مدير الدائرة:

مدير دائرة الطب

			
رئيس القسم:

رئيس قسم الطب البشري و يتواله مدير دائرة الطب

مساق – فئة اولى:

هو المساق الرئيسي الذي يشترط النجاح فيه لالنتقال لمستوى السنة السريرية التالية.

مساق  -فئة ثانية:

هو المساق الذي ال يشترط النجاح فيه لالنتقال لمستوى السنة التالية

			
س.م:

ساعة معتمدة

الخطة الدراسية
مادة (:)3

1 .توضــع الخطــة الدراســية علــى أســاس المرحلتيــن بحيــث تنتهــي المرحلــة االولــى بالحصــول
علــى شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم الطبيــة الحيويــة ويعتمــد فيهــا النظــام الفصلــي
(التفاصيــل فــي خطــة البرنامــج المذكــور) وتنتهــي المرحلــة الثانيــة بالحصــول علــى شــهادة
دكتــور فــي الطــب.
2 .يتبع برنامج “دكتور في الطب” لقسم الطب البشري  /دائرة الطب  /كلية الطب و علوم الصحة.

تنظيم وإدارة العملية التدريسية للحصول على شهادة دكتور في الطب
مادة (: )4

شروط القبول للحصول على شهادة دكتور في الطب
•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  2.5او أعلى في برنامج العلوم الطبية الحيوية.
•ان يكون حاصال على النجاح في احد االمتحانات التالية:
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 ILETSو بعالمة  6.5على االقل.
 TOEFLو بعالمة  500على االقل.
•ان يســتوفي شــروط الدخــول الــى برنامــج الطــب البشــري فــي مــا يتعلــق بالمــواد االختياريــة
المؤهلــة لــه وفــي حالــة عــدم اســتكمالها علــى المتقــدم انجازهــا كمتطلبــات اســتدراكية
بنفــس الشــروط فــي البنــد  3اعــاه قبــل البــدء فــي الســنة الســريرية االولــى .
ً
جدا
مهم

•اجتيــاز المقابلــة الشــخصية واختبــار القــدرات الــذي تنظمــه عمــادة كليــة الطــب و علــوم
الصحــة .ونؤكــد أن هــذا الشــرط تــم تفعيلــه.

مادة ( :)5نظام الدراسة :
1 .يكون الحد األعلى للعبء الدراسي للسنة الواحدة ( )55ساعة معتمدة.

2 .تبــدأ الدراســة فــي البرنامــج فــي االول مــن آب مــن العــام وتنتهــي فــي أالول مــن تمــوز مــن
العــام الــذي يليــه وذلــك حســب تقويــم ســنوي تصــدره الكليــة فــي بدايــة كل عــام جامعــي.

مادة ( :)6المواظبــة :
.

أتشــترط المواظبــة لجميــع الطلبــة فــي كافــة المحاضــرات والمناقشــات والتدريــب العملــي
والســريري والزيــارات الميدانيــة حســب الســاعات المقــررة لــكل مســاق فــي الخطــة
الدراســية .وعلــى الطالــب اعــام رئيــس الشــعبة المعنــي ورئيــس القســم بــكل تغيــب بعــذر
فــور وقوعــه وال يقبــل التغيــب بــدون عــذر او اذن عــن اي يــوم مــن ايــام الــدورات التدريبيــة
و الزيــارات الميدانيــة او اي ســاعة مــن ســاعات المحاضــرات و المناقشــات و يحــق للجنــة
القســم اخــذ اي اجــراء تــراه مناســبا فــي حــق الطالــب المتغيــب.
 .بال يســمح للطالــب بالتغيــب بــاذن او ســبب قاهــر يقبــل بــه رئيــس القســم و الدائــرة عــن أكثــر
مــن ( )%10مــن أيــام التدريــب الســريري المقــررة لــكل مســاق وعلــى الطالــب اعــادة ايــام
التدريــب التــي غــاب فيهــا حســب االصــول التــي يحددهــا القســم و الشــعبة.
 .تإذا غــاب الطالــب أكثــر مــن  %15مــن مجمــوع أيــام التدريــب الســريري المقــررة للمســاق
او مــن ســاعات المحاضــرات او المناقشــات ،ســواء بعــذر او بــدون عــذر ,يحــرم مــن التقــدم
ً
جامعيــا) ،وفــي جميــع األحــوال
لالمتحــان النهائــي للمســاق وتعتبــر نتيجتــه فيهــا (صفــرا
تدخــل نتيجــة ذلــك الرســوب فــي حســاب معــدل عالمــات الطالــب فــي تلــك الســنة ،ويعتبــر
ً
رســوبا فــي المســاق وتطبــق عليــه شــروط االنتقــال مــن مســتوى ســنة
ذلــك الحرمــان
دراســية إلــى مســتوى الســنة التــي تليهــا.
 .ثج .تتــم مراقبــة التدريــب الســريري للطلبــة مــن خــال ســجل يومــي للتدريــب الســريري (Log
 )Bookخــاص بــكل شــعبة مــن الشــعب الســريرية ،ويســتلم الطالــب الســجل الخــاص بــه قبــل
بــدء تدريبــه الســريري وعلــى الطالــب إعادتــه وتســليمه إلــى رئيــس الشــعبة حــال انتهــاء
فتــرة التدريــب الســريري.

ً
اســتنادا للمعلومــات المدونــة والــواردة فــي ســجل تدريبــه الســريري
 .جحُ .ي َق ّيــم الطالــب
الخــاص بــه ،وأي تقاريــر أخــرى مطلوبــة.

 .حخ .عميــد الكليــة و مديــر الدائــرة و رئيــس القســم ورؤســاء ُ
الشــعب فيهــا وأعضــاء الهيئــة
التدريســية واالختصاصيــون العاملــون بــدوام جزئــي واالختصاصيــون المكلفــون باإلشــراف
علــى تدريــب الطلبــة والمشــرفون الســريريون والمحاضــرون المتفرغــون وغيــر المتفرغيــن
والمنســقون اإلداريــون للتدريــب الســريري وعميــد القبــول والتســجيل فــي الجامعــة
مكلفــون بتنفيــذ أحــكام المواظبــة اآلنفــة الذكـــر.
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مادة ( :)7االمتحانــات والعالمــات والمعـدالت :

ً
أوال-:

أتنظــم األمــور المتعلقــة بإعــداد االختبــارات واالمتحانــات الدوريــة والنهائيــة وتوقيتهــا و

.

إجرائهــا وتصحيحهــا وتقييمهــا بتعليمــات خاصــة يصدرهــا مجلــس القســم.
 .بتشــكل ،بتنســيب مــن العميــد ,لجنــة تســمى “ :لجنــة الممتحنيــن الســريريين” ،تحــال إليهــا
كافــة حــاالت التظلــم والطعــن فــي االمتحانــات ســواء مــن الطلبــة أو مــن أي عضــو مــن
أعضــاء الهيئــة التدريســية أو اإلدارة األكاديميــة فــي الجامعــة وترفــع توصياتهــا للعميــد و
حينهــا يحــق لمجلــس القســم اتخــاذ االجــراء المناســب.
 .جاإلعــداد لالمتحانــات والتقييــم وتصحيــح االمتحانــات ورصــد العالمــات علــى الكشــوف
والتقنيــات اإللكترونيــة المعتمــدة مــن قبــل الجامعــة تحــدد فــي كل مســاق مــن قبــل
مجلــس الشــعبة المعنــي و موافقــة رئيــس القســم ومديــر الدائــرة و العميــد.
.

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

ً
ثانيـا -:

1 .تتكــون العالمــة النهائيــة فــي مســاقات العلــوم الطبيــة الســريرية مــن مجمــوع عالمــات
االمتحــان النهائــي الكتابــي والســريري (فــي حــال اجرائــه) ،وعالمــات التقييــم و االمتحانــات
ً
الســريرية الدوريــة ،وقــد يتضمــن االمتحــان النهائــي جـ ً
ـفويا.
ـزءا شـ
2 .يحــدد مجلــس القســم ،و باالتفــاق مــع مديــر الدائــرة و العميــد ،المســاقات التــي ســيجري
فيهــا االمتحــان الكتابــي فــي نهايــة الــدورة التدريبيــة والمســاقات التــي ســيجري فيهــا
االمتحــان الكتابــي فــي نهايــة الســنة الدراســية.
3 .تــوزع العالمــات التــي توضــع لــكل مســاق مــن العلــوم الطبيــة الســريرية (عــدا مســاقات
الفئــة االولــى لمســتوى الســنة الســريرية الثالثــة) وتســجل نتائجهــا بالنســبة المئويــة كمــا
يلــي-:
مدرســي المــادة ألداء الطالــب أثنــاء التدريــب
أ %15لتقييــم مــدرس المــادة أو لمعــدل تقييــم ِّ

.

السريري.

 .ب %15لالمتحان السريري الذي يجرى في نهاية كل دورة تدريبية.
 .جاالمتحــان النهائــي ويرصــد لــه  %70ويعقــد فــي نهايــة الــدورة التدريبيــة او بعــد االنتهــاء
مــن كافــة مســاقات الفئــة االولــى أو فــي نهايــة الســنة الدراســية و ذلــك حســب مواعيــد
يحددهــا مجلــس القســم فــي الكليــة فــي بدايــة كل عــام جامعــي.
.

داالمتحــان النهائــي المنعقــد بعــد االنتهــاء مــن كافــة مســاقات الفئــة االولــى او فــي نهايــة
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.

 .هيعتبــر الطالــب ناجحـ ًـا فــي اي مــن مســاقات المــواد الطبيــة الســريرية إذا حصــل علــى %70
()Cكحــد أدنــى فــي مجمــوع اجــزاء االمتحــان المحــددة فــي البنــد “ج” اعــاه .
.

وتــوزع العالمــات التــي توضــع للمســاقات المتقدمــة (طــب باطنــي متقــدم –جراحــة عامــة
متقدمــة – امــراض النســاء و الــوالدة متقدمــة و طــب اطفــال متقــدم) فــي الســنة الســريرية
الثالثــة كمــا يلــي-:

 %30 1 .لتقييــم مــدرس المســاق أو لمعـــدل تقييـــم مدرســي المســاق للطالــب أثنــاء تدريبــه
الســريري.
 %70 2 .لالمتحــان النهائــي ،والــذي يشــمل امتحــان ســريري متعــدد المحطــات ويخصــص لــه
 30نقطــة علــى األقــل و يشــمل كذلــك جــزءا نظريــا و قــد يشــمل جــزءا شــفويا ،و يجــرى
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االمتحــان النهائــي بعــد إنهــاء التدريــب الســريري لــكل مســاق او بعــد االنتهــاء مــن كافــة
المســاقات لجميــع الطــاب معــا او فــي نهايــة العــام الدراســي ،ويجــرى مــن قبــل الشــعبة
المعنيــة و باشــراف رئيــس القســم و مديــر الدائــرة.
3 .تــوزع العالمــات فــي البنــد ( )2الســابق حســب قــرار مجلــس القســم و موافقــة رئيــس
القســم و مديــر الدائــرة و العميــد.
ً
ناجحا في اي من هذه المساقات اذا حصل على  ) C ( %70بحد أدنى.
4 .يعتبر الطالب
مادة ( :)8اعتماد العالمات واالحتفاظ بنماذج اإلجابة
1 .ترســل نتائــج جميــع االختبــارات واالمتحانــات الــى رئيــس القســم العتمادهــا مــن قبــل مجلــس
القســم ومديــر الدائــرة و العميــد وذلــك لرصدهــا وإعالنهــا للطلبــة خــال ( )48ســاعة بعــد
اعتمادهــا مــن الكليــة وعمــادة القبــول والتســجيل.
2 .ترســل كشــوف العالمــات النهائيــة بالحــروف او االرقــام إلــى عميــد القبــول والتســجيل
لرصدهــا وإعالنهــا بالطــرق والوســائل المعتمــدة فــي الجامعــة .
3 .تحفــظ نمــاذج إجابــة الطلبــة لــكل اختبــار أو امتحــان مــع نســخة مــن مفتــاح اإلجابــة
ونســختين مــن ورقــة األســئلة لــدى عمــادة الكليــة الطــب لمــدة عــام جامعــي ،ومــن ثــم
يجــري التصــرف بهــا باالتفــاق بيــن عميــد الكليــة وعميــد القبــول والتســجيل.
4 .ال تــرد نمــاذج إجابــة الطالــب فــي االمتحــان النهائــي بعــد تصحيحهــا ،وتتلــف هــذه األوراق
بعــد مــرور ســنة عليهــا.
مادة ( :)9التغيب عن االمتحان -:
1 .كل مــن يتغيــب بعــذر قهــري عــن االمتحــان الكتابــي المعلــن عنــه للمســاقات الســريرية،
عليــه أن يقــدم مــا يثبــت عــذره إلــى رئيــس القســم خــال ثالثــة أيــام مــن تاريــخ االمتحــان
وفــي حالــة قبــول هــذا العــذر يحــدد رئيــس القســم و رئيــس الشــعبة المعنــي موعـ ً
ـدا إلجــراء
امتحــان تكميلــي للطالــب.
2 .كل مــن يتغيــب عــن اختبــار أو امتحــان نهائــي (كتابــي أو ســريري) معلــن عنــه دون عــذر
ً
ً
جامعيــا) .
(صفــرا
يقبلــه عميــد الكليــة تعتبــر عالمتــه فــي ذلــك االختبــار أو االمتحــان
3 .كل مــن يتغيــب عــن امتحــان نهائــي معلــن عنــه بعــذر يقبلــه رئيــس القســم و مديــر الدائــرة ،
يبلــغ القــرار بقبــول العــذر إلــى رئيــس الشــعبة المعنــي لترتيــب أمــر إجــراء امتحــان تكميلــي
فــي موعــد ال يتجــاوز الشــهر مــن تاريــخ قبــول العــذر ،ويبلــغ عميــد الكليــة عميــد القبــول
والتســجيل بذلــك .و علــى الطالــب ان يقــوم بالتبليــغ عــن العــذر فــي مــدة ال تتجــاوز الثالثــة
ايــام مــن االمتحــان المتغيــب عنــه ،و فــي غيــر ذلــك يحــق للقســم اعتبــار الطالــب محرومــا
مــن االمتحــان و يعيــد التســجيل للمســاق.
4 .تســجل مالحظــة“ :غيــر مكتمــل” للمســاقات التــي يتغيــب فيهــا الطالــب عــن االمتحــان
النهائــي بعــذر مقبــول وذلــك حتــى يتــم إجــراء االمتحــان التكميلــي المشــار إليــه فــي البنــد
 3مــن المــادة  9أعــاه  ،وفــي هــذه الحالــة تســجل للطالــب العالمــة التــي يحصــل عليهــا
بعــد إجــراء االمتحــان التكميلــي .
مادة ( :)10مراجعة العالمات والتظلم -:
1 .يجــوز للطالــب أن يتقــدم بطلــب إلــى عميــد القبــول والتســجيل لمراجعــة عالمتــه فــي
االختبــار فــي أي مســاق خــال ثالثــة أيــام مــن تاريــخ إعــان 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
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القســم أو مــن ينيبــه ،ورئيــس الشــعبة ومــدرس المــادة أو أحــد مدرســيها ،ويدفــع الطالــب
رسـ ً
ـما تحــدده إدارة الجامعــة عــن كل طلــب منفصــل يتقــدم بــه لمراجعــة عالمــة أي مــن
المســاقات.
2 .يجــوز للطالــب أن يتقــدم بطلــب اســتثنائي لعميــد القبــول والتســجيل لمراجعــة عالمتــه فــي
االمتحــان النهائــي فــي أي مســاق خــال مــدة أقصاهــا أســبوعين مــن تاريــخ إعــان 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 رسـ ً
ـما تحــدده إدارة الجامعــة لهــذا الغــرض.
مــادة ( : )11الحــد األدنــى لعالمــة النجــاح فــي أي مــن المســاقات الســريرية هــي ،)C( %70 :امــا المعــدل
فيتــم التعبيــر عنــه بالحــروف و االرقــام غيــر المئويــة حســب الجــدول التالــي:
المعدل التراكمي

التقدير

3.65 - 4.0

ممتاز

3.0 - 3.64

جيد جدا

2.5 - 2.99

جيد

2.0 - 2.49

مقبول

 1.99أو أقل

ضعيف

مادة ( :)12المعدل التراكمي لشهادة دكتور في الطب
يحســب المعــدل الســنوي لســنوات الدراســة ( )GPAبضــرب 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
قيمة الحرف
4
3.75
3.5
3.0
2.75
2.5
2
1.75
1.5
1
0.75
0.0
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العالمة بالحرف

المعدل المئوي

نتيجة المساق

A
-A
+B
B
-B
+C
C
-C
+D
D
-D
E

90-100

ناجح

88-89.99

ناجح

85-87.99

ناجح

80-84.99

ناجح

78-79.99

ناجح

74-77.99

ناجح

70-73.99

ناجح

65-69.99

راسب

63-64.99

راسب

60-62.99

راسب

45-59.99

راسب

0-44.99

راسب

مادة ( :)13شروط االنتقال من سنـة سريرية الى التالية:
1 .الجــدول المرفــق ادنــاه مــع هــذه المــادة يبيــن كافــة مســاقات برنامــج دكتــور فــي الطــب
و هــو جــزء ال يتجــزأ مــن هــذه التعليمــات العتمــاد ســاعات المســاقات المعتمــدة و اســمائها
و المتطلبــات الســابقة لهــا وعــدد اســابيع التدريــب المطلوبــة لــكل منهــا و مســتوى كل
مســاق ،و ان ارقــام المــواد فــي البنــود ادنــاه تعــود الــى االرقــام التــي تتلــو اســم كل
مســاق فــي الجــدول.
2 .يعتبــر النجــاح فــي المــواد  32( 03-02-01ســاعة) شــرطا ضروريــا للتســجيل فــي مســتوى
الســنة الســريرية الثانيــة.
3 .يعتبــر النجــاح فــي المــواد  72( 08-07-06-05-04-03-02-01ســاعة معتمــدة) شــرطا
ضروريــا للتســجيل فــي مســتوى الســنة الســريرية الثالثــة.
4 .يســتطيع الطالــب التســجيل للمســاقات المتبقيــة بتحقــق شــروط التســجيل لهــا حســب
الجــدول المرفــق وحســب الخطــة االسترشــادية وقــرارات مجلــس القســم فــي توقيتهــا.
5 .يحــق للطالــب اســتخدام فتــرات المســاقات التدريبيــة (مــن الفئــة الثانيــة للتســجيل للســنة
الالحقــة) و المتاحــة فــي كل عــام وحســب امكانيــات طــرح كل مســاق فــي اعادة التســجيل
للمســاقات التــي رســب فيهــا او دراســة مســاقات مــن الفئــة الثانيــة اذا كانــت مطروحــة
وهــذه الفتــرات تتــرواح بيــن ثمانــي الــى ســتة عشــر اســبوعا ســنويا.
6 .الحــد االدنــى النهــاء متطلبــات البرنامــج هــو ثــاث ســنوات والحــد االقصــى خمــس ســنوات
ويــدرس فــي الحــاالت الخاصــة وبقــرار مــن مجلــس العمــداء بتنســيب مــن عمــادة الكليــة منح
الطالــب ســنة اضافيــة للتخــرج.
7 .الحــد االعلــى العــادة اي مســاق هــو ثــاث مــرات متتاليــة و فــي حــال فشــل الطالــب فــي
النجــاح فــي المــرة االخيــرة يفصــل مــن البرنامــج

الجدول الملحق للمادة رقم 13

جــدول مفصــل لمســاقات المرحلــة الســريرية و ارقامهــا و المتطلبــات الســابقة لهــا و اســابيع
تدريبهــا الغــراض البرنامــج التعليمــي – التدريبــي التكاملــي فــي خطــة ( 2011-2012يتابــع
علــى موقــع الكليــة اإللكترونــي او لــدى مرشــد الطالــب)
مادة ( :)14شروط االنتقال من مستوى السنـة السريرية االولى الى مستوى السنة السريرية الثانية-:
أيشــترط النتقــال طالــب الســنة الســريرية االولــى الــى مســتوى الســنة الســريرية الثانيــة أن

.

يجتــاز جميــع مســاقات الفئــة االولــى المقــررة فــي الســنة االولــى الســريرية ( 32ســاعة
معتمــدة) بنجــاح والمحــددة بالتالــي:
•الطب الباطني 12 :س.م
•الجراحة العامة 12:س.م
•النسائية والتوليد 8:س.م
 .بيســمح للطالــب بالتســجيل فــي مســاق الطــب النفســي فــي بدايــة الســنة الســريرية االولــى،
و فــي مســاقي اختيــاري تخصصــات طبيــة ( 4ســاعات) او جراحيــة ( 4ســاعات) فــي حــال
نجاحــه فــي مســاقات الطــب الباطنــي والجراحــة العامــة والنســائية و التوليــد فــي اي
وقــت بعــد نجاحــه فيهــا وذلــك حســب االمكانيــة العمليــة لطــرح هــذه المســاقات.
 .جيســمح لطلبــة الســنة الســريرية االولــى التســجيل فــي مســاقات :قضايــا فــي صحــة المــرأة
( 2س.م ) ،ومقدمــة للبحــث الســريري ( 2س.م ) ،و اقتصاديــات الصحــة ( 2س.م) فــي
الســنة الســريرية االولــى أو مــا يليهــا فــي اي وقــت تطــرح فيــه هــذه المســاقات حســب
الخطــة االسترشــادية.

.

ً
راسبا في السنة السريرية االولى في الحاالت التالية:
ديعتبر الطالب
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 .هإذا رســب فــي أي مــن مســاقات الفئــة االولــى للســنة الســريرية االولــى والمحــددة فــي
المــادة 14( :بنــد:أ)

ً
راســبا فــي الســنة الســريرية االولــى فعليــه إعــادة (و التســجيل لهــا
فــي حــال اعتبــار الطالــب
مــرة اخــرى) جميــع مســاقات الفئــة االولــى التــي رســب فيهــا ،و تكــون االعــادة هنــا لكامــل
مــدة التدريــب الســريري لهــذه المســاقات و كافــة متطلباتهــا وفــي هــذه الحالــة تحتســب لــه
العالمــات االعلــى فقــط.
لمجلــس القســم و بتنســيب مــن رئيــس القســم و/أو الدائــرة اتخــاذ قــرار التوقيــت المناســب
لالعــادة فــي البنــد ( )2اعــاه.
المادة ( :)15شروط االنتقال من مستوى السنـة السريرية الثانية الى مستوى السنة السريرية الثالثة -:
أيشــترط النتقــال طالــب الســنة الثانيــة الســريرية الــى مســتوى الثالثــة أن يجتــاز بنجــاح جميــع

.

مســاقات الفئــة االولــى (  36ســاعة 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
 .بيســتطيع الطالــب التســجيل لكافــة المــواد الــواردة فــي المــادة  14بنــدي( :ب) و (ج) وكذلــك
مســاق الطــب الشــرعي فــي اي وقــت مــن الســنة الســريرية الثانيــة فــي حــال طرحهــا.
 .جعلــى الطالــب اختيــار موضــوع بحثــة ( 6ســاعات معتمــدة ) خــال الســنة الســريرية الثانيــة
والتســجيل لــه واتمامــه قبــل نهايــة الســنة الســريرية الثالثــة كمتطلــب اجبــاري للتخــرج
حســب التعليمــات و االوقــات المعــدة مــن قبــل القســم لهــذا المســاق.
.

ً
راسبا في السنة السريرية الثانية في أي من الحالتين التاليتين -:
ديعتبر الطالب

.

هإذا رسب في أي مساق من مساقات الفئة االولى المحددة في البند ( أ ) مادة 15

.

وفــي حــال اعتبــار الطالــب راســبا فــي الســنة الســريرية الثانيــة فعليــه إعــادة جميــع المســاقات
التــي رســب فيهــا (لــم يحصــل فيهــا علــى عالمــة  ) C ( 70%علــى االقــل) وفــي هــذه
الحالــة تحتســب لــه العالمــات الجديــدة فقــط.

المادة ( :)16النجاح في مستوى السنة السريرية الثالثة و التخرج -:
1 .يشــترط لنجــاح الطالــب فــي الســنة الســريرية الثالثــة أن يجتــاز جميــع المســاقات المقــررة
فــي الســنة بنجــاح.
2 .مساقات الفئة االولى في السنة السريرية الثالثة هي (  32س.م ):
•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
3 .إذا حصــل الطالــب علــى  )C( 2علــى االقــل فــي معــدل مســاقات الســنة الســريرية الثالثــة
ورســب فــي مســاق واحــد فقــط مــن المســاقات  ،فعليــه اعــادة التســجيل لــه مــن جديــد
واعادتــه كامــا 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.
4 .فــي حــال رســوب الطالــب فــي اكثــر مــن مســاق واحــد مــن مســاقات الفئــة االولــى فــي
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مســتوى الســنة الثالثــة ،او اكثــر مــن اي مســاقين فعليــه اعــادة الســنة وتســجيل كافــة
المســاقات التــي رســب فيهــا ويؤجــل تخرجــه للعــام التالــي ،و اليحــق لــه البــدء فــي التدريــب
فــي المســاقات قبــل بــدء العــام الدراســي.
5 .فــي حــال رســوب الطالــب فــي احــد مســاقات الفئــة االولــى و مســاق واحــد مــن الفئــة
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.
6 .ال يســتطيع الطالــب التخــرج بنجــاح و اســتالم شــهادته اال باتمــام مســاق مشــروع البحــث
كامــا ،وفــي حــال عــدم اتمامــة و اعتمــاده بصــورة نهائيــة مــن اللجنــة المختصــة و رئيــس
القســم و الدائــرة و العميــد فيعتبــر وضــع المســاق غيــر مكتمــل و اليتــم تخريــج الطالــب و
عليــه اتمامــه فــي اقــرب وقــت ممكــن و يتــم تخريجــه مــن نهايــة الفصــل المناســب مــن
اتمــام البحــث.
المادة ( :)17الفصـل من برنامج دكتور في الطب-:
ً
مفصوال من البرنامج في أي من الحاالت التالية-:
يعتبر الطالب
•إذا لم يستطع انجاز متطلبات التخرج في خمس سنوات دراسية.
•اذا رسب ثالث مرات متتالية في نفس المادة.
•اذا فصل السباب تأديبية.
المادة ( :)18التأجيل واالنسحـاب في المرحلة السريرية -:
أللطالــب أن يتقــدم بطلــب لتأجيــل دراســته خــال مــدة أقصاهــا أســبوعان مــن بــدء العــام

.

الدراســي الــذي يــود تأجيلــه أو التأجيــل فيــه إذا توافــرت لديــه أســباب تقتنــع بهــا الجهــة
المختصــة بالتأجيــل (عميــد الكليــة) إذا كان التأجيــل المطلــوب لمــدة ســنة دراســية واحــدة
أو اقــل.
 .بيعتبــر الطالــب الــذي يتجــاوز مجمــوع غيابــه بعــذر مقبــول ( )15%مــن الســاعات المقــررة
ً
منســحبا مــن الســنة الدراســية ،ويثبــت فــي ســجله مالحظــة
لجميــع المــواد الدراســية
منســحب ،وتعتبــر دراســته لتلــك الســنة الدراســية مؤجلــة.
 .جللطالــب أن يتقــدم لعميــد الكليــة بطلــب لالنســحاب مــن الدراســة علــى أن يتــم ذلــك قبــل
أربعــة أســابيع علــى األقــل مــن بدايــة العــام الدراســي وإذا وافــق العميــد علــى الطلــب
تعتبــر دراســة الطالــب لذلــك العــام مؤجلــة.
.

دال يجــوز أن تتجــاوز مــدة التأجيــل طيلــة مــدة دراســة الطالــب فــي برنامــج دكتــور فــي
الطــب ســنه دراســيه واحــدة.

 .هال تحســب مــدة التأجيــل مــن الحــد األعلــى للمــدة المســموح بهــا للحصــول علــى درجــة
دكتــور فــي الطــب.

77

أحكام خاصـة
المادة (: )19االنتقال من كليات أخرى إلى برنامج دكتور في الطب في جامعة النجاح
الدخــول الــى برنامــج دكتــور فــي الطــب يتــم عبــر انجــاز المرحلــة االولــى (بكالوريــوس العلــوم
الطبيــة الحيويــة) وتحقيــق شــروط القبــول فــي برنامــج دكتــور فــي الطــب حســب مــا تحــدده
كليــة الطــب و علــوم الصحــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة وضمــن الشــروط المحــددة فــي
هــذه التعليمــات وال تقبــل طلبــات االنتقــال مــن اي مــن كليــات الجامعــة او الجامعــات االخــرى
اال عبــر تحقــق هــذا الشــرط.
المــادة ( :)20شــروط االنتقــال مــن كليــة طــب فــي جامعــة أخــرى إلــى برنامــج دكتــور فــي الطــب فــي
جامعــة النجــاح-:

ً
أوال:

يجــوز النظــر فــي انتقــال الطلبــة إلــى برنامــج العلــوم الطبيــة الحيويــة فــي جامعــة النجــاح فــي
حالــة وجــود شــواغر لهــم حســب الشــروط التاليــة:
.

ً
منتقال من كلية طب تعترف بها جامعة النجاح.
أأن يكون الطالب
 .بأن يكــون معــدل الطالــب فــي الثانويــة العامــة مقبــوال تنافســيا فــي ســنة الحصــول علــى
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.
 .جال تقبــل طلبــات االنتقــال الــى المرحلــة الســريرية -برنامــج دكتــور فــي الطــب -اال بتحقــق
انجــاز متطلبــات بكالوريــوس العلــوم الطبيــة الحيويــة وتحقيــق شــرط الدخــول لبرنامــج

ً
ثانيا:

دكتــور فــي الطــب فــي جامعــة النجــاح حســب بنــود المــادة  4مــن هــذه التعليمــات
.

أتشــكل لجنــة تســمى (لجنــة انتقــال الطلبــة لكليــة الطــب وعلــوم الصحــة) مــن نائــب الرئيــس
للشــؤون األكاديميــة ،وعميــد الكليــة وعميــد القبــول والتســجيل ،للنظــر فــي طلبــات انتقــال
الطلبــة إلــى كليــة الطــب و علــوم الصحــة مــن جامعــات أخــرى .
 .بتقــوم الكليــة بتحديــد مســتوى الســنة التــي يمكــن التحــاق الطالــب فيهــا وذلــك فــي ضــوء
الخطــة الدراســية للكليــة فــي جامعــة النجــاح بعــد أخــذ رأي األقســام المعنيــة ،ويجــوز
للكليــة أن تطلــب مــن الطالــب دراســة بعــض المســاقات التــي تراهــا متممــة للســنة الدراســية
التــي تمــت معادلتهــا وال يجــوز للطالــب االنتقــال للســنة التاليــة إال بعــد نجاحــه فــي هــذه
المســاقات اال اذا ارتــأت الكليــة امكانيــة دمــج هــذه المســاقات مــع مســتوى الســنة التاليــة.

ً
ثالثا :

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

أيجــوز أن يتــدرب الطلبــة سـ ً
ـريريا فــي مستشــفى أو مركــز أو معهد خــاص بالتشــخيص والعالج

فــي فلســطين وذلــك طبقـ ًـا للمعاييــر التــي تضعهــا الكليــة ويتــم تحديــد تلــك المستشــفيات

ـاء علــى تنســيب العميــد.
والمراكــز والمعاهــد بقــرار مــن رئيــس الجامعــة بنـ ً
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 .بيســمح لطلبــة الســنة الثانيــة والثالثــة الســريريتين بقضــاء فتــرة ال تزيــد عــن شــهرين مــن مــدة
التدريــب الســريري المقــررة فــي الخطــة الدراســية لتلــك الســنة فــي مستشــفى تعليمــي
جامعــي أو معهــد ســريري خــارج فلســطين يعتمــده عميــد الكليــة لهــذه الغايــة علــى أال
تقــل مــدة تدريبــه فــي أي مــادة عــن شــهر واحــد ،ويتقــدم الطالــب بطلــب خطــي إلــى
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،
وعلــى الطالــب التســجيل للمســاق والتقــدم المتحــان المســاق المقــرر فــي قســم الطــب
البشــري لــدى الكليــة.

أحكام عامة
متطلبـات الحصول على شهادة دكتور في الطـب MD
المــادة ( :)22تمنــح شــهادة دكتــور فــي الطــب مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة للطالــب المنتظــم والمســجل فــي
كليــة الطــب وعلــوم الصحــة بعــد إتمــام المتطلبــات التالية-:
أالنجــاح فــي جميــع المســاقات المطلوبــة للتخــرج فــي الخطــة الدراســية لبرنامــج دكتــور

.

فــي الطــب .
 .بالحصول على معدل عام تراكمي ال يقل عن  ) C ( 2حسب الخطة الدراسية للبرنامج.
 .جعدم تجاوز الحد األعلى لسنوات الدراسة حسب ما تنص عليه هذه التعليمات.
.

دانجاز البحث المقرر لكل طالب وموافقة اللجنة المختصة في الكلية عليه.

المــادة ( :)23أ .تعــدل هــذه التعليمــات بتنســيب مــن عمــادة الكليــة وموافقــة مجلــس العمــداء والــذي يبــت
فــي الحــاالت التــي لــم يــرد فيهــا نــص ضمــن هــذه التعليمــات.
ب .عميد الكلية وعميد القبول والتسجيل مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات.
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إجراءات تصديق التقرير الطبي للطلبة
•يتوجــب علــى الطلبــة الذيــن اضطــروا إلــى التغيــب عــن الــدوام بســبب المــرض
اتبــاع التعليمــات واإلجــراءات اآلتيــة لتصديــق التقريــر الطبــي وبخــاف ذلــك لــن يتــم
تصديــق التقريــر الطبــي ،األمــر الــذي ســيفقد مقــدم الطلــب حقــه بإثبــات التغيــب
القانونــي نتيجــة المــرض.
ً
شخصيا.
•يتم إحضار التقرير الطبي وتقديمه للعيادة
•يتــم إحضــار التقريــر الطبــي وتقديمــه فــي اليــوم التالــي لنهايــة اإلجــازة المرضيــة
وإذا صــادف أن كان ذلــك اليــوم عطلــة رســمية ففــي اليــوم األول للــدوام بعــد
العطلــة الرســمية.
•يتوجــب تقديــم جميــع التحاليــل المخبريــة وصــور األشــعة وغيرهــا ممــا يثبــت المــرض
والحاجــة للتغيــب.
•فــي حالــة الحاجــة إلــى المبيــت فــي المستشــفى يتوجــب إعــام الكليــة بأيــة
طريقــة مــن الطــرق.
•فــي حالــة صــدور التقريــر الطبــي مــن المستشــفى يتوجــب أن يكــون موقعـ ًـا مــن
الطبيــب المقيــم إلــى جانــب توقيــع الطبيــب المشــرف ومختومـ ًـا 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.
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المادة (:)1

نظام إجراءات ضبط مخالفات الطلبة
وأحكامها في جامعة النجاح الوطنية
يســمى هــذا النظــام “نظــام إجــراءات ضبــط مخالفــات الطلبــة وأحكامهــا فــي جامعــة النجــاح
الوطنيــة المعــدل” ويعمــل بــه مــن بدايــة العــام األكاديمــي  2018/2017وذلــك وفقـ ًـا لقــرار
مجلــس األمنــاء فــي جلســته رقــم ( )427بتاريــخ .2017/7/6

الباب األول  -التعريفات
المادة (:)2

يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة حيــث وردت فــي هــذا النظــام المعانــي المخصصــة لهــا
أدنــاه مــا لــم تــدل القرينــة علــى خــاف ذلــك:

•الجامعة  :جامعة النجاح الوطنية.
•الطالــب المســجل :الطالــب المنتظــم فــي دراســته األكاديميــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة أو
المنقطــع (المؤجــل) عــن الدراســة لمــدة فصــل دراســي أو أكثــر وفقــاً لتعليمــات جامعــة النجــاح
الوطنيــة ويشــمل ذلــك الطلبــة المســجلين فــي أي مــن برامــج الدراســات العليــا فــي الجامعــة.
•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
لغــرض الغــش باإلمتحــان أو محاولــة تقديمهــا لآلخريــن لــذات الغــرض .وتشــمل المحاولــة حفــظ
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
ويشــمل ذلــك مبانــي اإلدارة والكليــات والممــرات والقاعــات والمدرجــات وصــاالت العــرض
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.
المادة (:)3

جميع الطلبة المسجلين في الجامعة خاضعون للقواعد المبينة في هذا النظام.
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الباب الثاني  -المخالفات األكاديمية
المادة (:)4

تعتبــر األفعــال التاليــة مخالفــات أكاديميــة ويتعــرض مرتكبهــا للمســائلة القانونيــة وفــق أحــكام
هــذا النظــام وســائر القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات ذات الصلــة:

 .أاإلخــال بالنظــام والضبــط الــذي تقتضيــه المحاضــرات والمناقشــات والحصــص العمليــة أو أيــة
نشــاطات جامعيــة أخــرى.
.باإلخالل بسير االمتحانات.
 .جالغش في االمتحانات او الشروع فيه أو االشتراك فيهما.
المدبــر عــن حضــور االمتحانــات والمناقشــات والحصــص العمليــة التــي تقتضــي األنظمة
 .د االمتنــاع
ّ
األكاديميــة المواظبــة عليها.
 .همخالفة التعليمات األكاديمية المعمول بها في أقسام الجامعة وكلياتها المختلفة.
بأي المخالفات أعاله.
 .وتحريض اآلخرين على القيام ٍ

الباب الثالث  -المخالفات السلوكية
المــادة ( :)5تعتبــر األفعــال التاليــة مخالفــات ســلوكية ويتعــرض مرتكبهــا للمســائلة القانونيــة وفــق أحــكام
هــذا النظــام وســائر القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات ذات الصلــة:

 .أمخالفة القوانين ذات الصلة و/أو أنظمة الجامعة وتعليماتها.
.بأي فعــل أو قــول ،يرتكــب داخــل الجامعــة ويكــون ماســاً بحقــوق اآلخريــن أو شــرفهم أو كرامتهم أو
ينافــي األخــاق أو يتعــارض مــع النظــام العــام واآلداب أو مــن شــأنه اإلســاءة الــى ســمعة الجامعــة
والقائميــن عليهــا والعامليــن فيها.
 .جانتهــاك حرمــة شــهر رمضــان المبــارك أو اســتعمال ألفــاظ تمــس بالمشــاعر الدينيــة او الوطنيــة داخــل
حــدود الجامعــة.
 .داإلشــتراك فــي نشــاط جماعــي داخــل الجامعــة غيــر مرخــص بــه مــن الجهــات المختصــة فــي الجامعة
أو اإلخــال والتشــويش علــى نشــاط جماعــي مرخــص بــه مــن الجهــات المختصــة فــي الجامعة.
 .هاســتعمال مبانــي الجامعــة ومرافقهــا وملحقاتهــا والبيــوت المعــدة إلقامــة الطلبــة التابعــة لهــا لغيــر
األغــراض التــي أعــدت لهــا مــن غيــر ترخيــص ســابق مــن الجهــات المختصــة فــي الجامعــة.
 .وجمــع التبرعــات بكافــة أشــكالها (بمــا فيهــا تقديــم أشــياء عينيــة مقابــل ثمــن) مــن غيــر الحصــول علــى
الترخيــص مــن الجهــات المختصــة فــي الجامعــة.
 .زإتالف أي من ممتلكات الجامعة المنقولة أو غير المنقولة.
 .حالتزوير في الوثائق الجامعية أو استعمال الوثائق المزورة.
.طاالختــاس أو الشــروع فيــه أو االشــتراك فيــه داخــل الجامعــة ،وتنطبــق هــذه المــادة علــى أي مــن
األفعــال المنصــوص عليهــا إذا ارتكبــت خــارج الجامعــة فــي مناســبة تشــترك فيــه الجامعــة او نشــاط
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تقــوم بــه.
.يالدخول إلى الجامعة أو إلى أي من مرافقها من غير السبل القانونية.
.كعدم االنصياع ألمر الخروج من قاعة التدريس الذي يصدره عضو هيئة التدريس المعني.
 .لإعاقــة أعمــال لجــان الضبــط بــأي شــكل مــن األشــكال بمــا فــي ذلــك اللجــوء إلــى التشــويش أو
التهديــد أو مــا شــابه.
 .محيــازة أدوات أو مــواد مخلــة بســامة اآلخريــن أو التهديــد باســتعمالها داخــل الحــرم الجامعــي أو
أثنــاء نشــاطات الجامعــة.
 .نالتدخيــن فــي األماكــن العامــة داخــل الجامعــة أو التــي يحظــر فيهــا التدخيــن بموجــب إشــارات
“ممنــوع التدخيــن فــي داخــل الجامعــة “.
.سالســخرية و/أو التحقيــر و/أو الــذم و/أو القــدح و /أو القيــام بــأي عمــل تهكمــي فــردي أو جماعــي
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.
 .عاالعتداء بالضرب على أي من أفراد الجامعة أو االشتراك فيه.
.فمحاولة االعتداء أو التهديد ،أو التحريض على أي فرد من أفراد الجامعة.
.صاإلســاءة إلــى الجامعــة أو التشــهير بســمعتها فــي الصحــف أو المجــات أو النشــرات أو وســائل
التواصــل االجتماعــي أو أيــة وســيلة مــن وســائل اإلعــام األخــرى .

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

 .أ التنبيه الخطي.
 .ب اإلنذار األول.
 .ج اإلنذار الثاني.
 .دالغرامة (في حالة اتالف ممتلكات الجامعة).
 .هإلغاء التسجيل لمادة أو أكثر في الفصل الدراسي الذي ترتكب أثناءه المخالفة.
 .والغــاء االمتحانــات فــي مــادة أو أكثــر لفصــل دراســي واحــد واعطــاء الطالــب صفــراً فــي هــذه
االمتحانــات التــي الغيــت.
 .زالفصل من الجامعة لمدة تتراوح بين فصل دراسي واحد وأربعة فصول دراسية.
 .حالطرد من الجامعة نهائياً .
ثانيـ ًـا :يتــم ايقــاع العقوبــات وفقـ ًـا ألحــكام الئحــة الجــزاءات المرفقــة بهــذا النظــام والتــي تعتبــر
ً
جــزءا منــه وتقــرأ معــه.
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الباب الخامس  -لجان الضبط واجراءاتها
المادة (:)7

يشــكل رئيــس الجامعــة بعــد التشــاور مــع مجلــس العمــداء فــي مطلــع كل عــام دراســي لجنتيــن
للضبــط لمخالفــات الطلبــة فــي الجامعــة إحداهمــا ابتدائيــة والثانيــة اســتئنافية.

المادة (:)8

تتألــف لجنــة الضبــط االبتدائيــة مــن ثالثــة أعضــاء مــن الهيئــة التدريســية ويســمى أحدهــم مقـ ً
ـررا
وبحيــث يكــون أحدهــم دائمـ ًـا مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كليــة القانــون.

المادة (:)9

تتألــف لجنــة الضبــط االســتئنافية مــن ثالثــة أعضــاء مــن الهيئــة التدريســية ويســمى أحدهــم
ً
ً
دائمــا مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كليــة القانــون.
مقــررا وبحيــث يكــون أحدهــم

المادة ( :)10تختــص لجنــة الضبــط بالفصــل فــي القضايــا المحالــة إليهــا مــن رئيــس الجامعــة ولهــا الحــق فــي
االســتماع إلــى أقــوال الشــهود والخبــراء وطلــب المســتندات وكل مــا مــن شــأنه المســاعدة
علــى حســن ســير العدالــة.
المادة ( :)11تحال القضايا إلى لجنة الضبط االبتدائية من قبل رئيس الجامعة أو من قبل أحد نوابه.
المادة ( :)12تحــال القضايــا إلــى لجنــة الضبــط االســتئنافية مــن قبــل رئيــس الجامعــة أو مــن قبــل أحــد نوابــه
بنــاء علــى طلــب مــن الطالــب صاحــب المصلحــة.
المادة ( :)13يتولــى مقــرر لجنــة الضبــط دعــوة أعضــاء اللجنــة لالجتمــاع ويكــون مســؤوال عــن إدارة جلســات
اللجنــة وتســجيل محاضرهــا وإعــداد التقاريــر ومخاطبــة الجهــات المختصــة.
المادة ( :)14يتولــى مقــرر لجنــة الضبــط تبليــغ الطالــب المخالــف خطيـ ًـا بالمخالفــة المنســوبة لــه ويطلــب منــه
الحضــور فــي التاريــخ المحــدد للمثــول أمــام لجنــة الضبــط.
المادة ( :)15إذا تخلف الطالب المتهم عن الحضور بالرغم من تبليغه تجري محاكمته غيابيا.
المادة ( :)16للطالــب المتهــم بمخالفــة معينــة الحــق فــي تقديــم أيــة بيانــات أو بينــات أمــام لجنــة الضبــط بمــا
فــي ذلــك االســتعانة بشــهود الدفــاع.
المادة ( :)17تعقــد لجنــة الضبــط جلســاتها للنظــر فــي القضيــة المحالــة إليهــا خــال مــدة ال تزيــد عــن خمســة
أيــام مــن تاريــخ ورودهــا إليهــا والبــت فيهــا خــال مــدة ال تزيــد عــن أســبوعين مــن بــدء النظــر فيهــا.
ولرئيــس الجامعــة منحهــا مــدة إضافيــة مماثلــة إذا رأى ذلــك ضروريــا.
المادة ( :)18تصدر لجنة الضبط أحكامها متضمنة االستنتاجات واألسباب التي استندت إليها.
المادة ( :)19ترفــع لجنــة الضبــط أحكامهــا إلــى رئيــس الجامعــة وال تكــون هــذه األحــكام نافــذة ّ
اال بعــد
إنتهــاء مــدة االســتئناف أو الفصــل فيــه وعلــى رئيــس الجامعــة تبليغهــا إلــى الجهــات المختصــة
فــي الجامعــة.
المادة ( :)20يبلــغ الحكــم إلــى الطالــب وإلــى الجهــات المختصــة فــي الجامعــة وتحفــظ األحــكام الصــادرة
فــي ملــف الطالــب لــدى الجهــات المختصــة.
المادة ( :)21تشتمل صالحيات لجنة الضبط االستئنافية على التالي:

.طتأييد الحكم المستأنف.
.يتعديل أو إلغاء الحكم المستأنف.

ويكون القرار نهائيا ويرفع الى رئيس الجامعة لتنفيذه.
المادة ( :)22ال يكــون خاضعـ ًـا لالســتئناف إال تلــك العقوبــات الصــادرة عــن لجنــة الضبــط االبتدائية والمشــمولة
فــي البنــود (د ،هـــ ،و ،ز ،ح) مــن المــادة ( )6مــن هــذا النظــام.
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المــادة ( :)23يقــدم االســتئناف مــن الطالــب المعنــي كتابــة إلــى مكتــب رئيــس الجامعــة خــال مــدة أقصاهــا
ســبعة أيــام مــن تاريــخ تبلغــه بالقــرار.
ً
عضوا آخر يحل محله في األحوال التالية:
المادة ( -1 :)24يعفي رئيس الجامعة عضو لجنة الضبط ويعين

 .أإذا كان العضو طرفاً في القضية.
.ب إذا كان العضو شاهدا في القضية.
 .جإذا توفرت أية أسباب أخرى من شأنها التأثير على حسن سير العدالة.

 -2يعين رئيس الجامعة عضوا آخر بدال من أي عضو يتعذر عليه الحضور ألي سبب كان.
المادة ( :)25مدة العضوية في لجنة الضبط سنة واحدة قابلة للتجديد.
المادة ( :)26يعفــى أعضــاء لجنــة الضبــط مــن عــبء تدريســي بمقــدار ( )3ســاعة معتمــدة عــن كل فصليــن
دراســيين معتمديــن طــوال مــدة عضويتــه فــي اللجنــة.
المادة ( :)27تصــدر قــرارات لجنــة الضبــط صحيحــة باإلجمــاع أو باألغلبيــة ،وفــي حــال صدورهــا باألغلبيــة فــان لصاحب
الــرأي المخالــف الحــق فــي إيضــاح رأيــه ضمــن نــص القــرار الصــادر وذلــك تحــت عنــوان الــرأي المخالــف.
المادة ( :)28ال يعتّ ــد بالقــرارات الصــادرة عــن لجنــة الضبــط ّإل إذا صــدرت عــن اجتمــاع قانونــي للجنــة ،ويكــون
اجتمــاع لجنــة الضبــط قانونيـ ًـا بحضــور كامــل أعضائهــا.
المادة ( :)29ال تنظر لجنة الضبط في الشكاوى أو المخالفات اآلتية:

 .أالشكاوى أو المخالفات المنظورة أمام القضاء
.بالشكاوى أو المخالفات التي سبق وأن صدر في موضوعها حكم قضائي.
 .جالشــكاوى أو المخالفــات التــي ســبق وأن عرضــت علــى لجنــة الضبــط و كانــت تتعلــق بنفــس
األطــراف والســبب والموضــوع و فصلــت فيهــا ،إال أن يكــون ذلــك أمــام لجنــة الضبــط االســتئنافية.
المادة (:)30

من حق مقرر لجنة الضبط التشاور مع رئيس الجامعة بشأن سياق وحيثيات شكوى أو مخالفة معينة.

الباب السادس  -الجهات المختصة بتوقيـع العقـوبات
المادة ( :)31توقــع العقوبــات بقــرار مــن رئيــس الجامعــة بنــاء علــى توصيــات لجنــة الضبــط وفقـ ًـا ألحــكام هــذا
النظــام ولســائر األنظمــة االخــرى ذات الصلــة.

الباب السابـــع  -أحكام عامة
المادة ( :)32أ  -تحــال كافــة المخالفــات المرتكبــة الــواردة فــي هــذا النظــام إلــى رئيــس الجامعــة للتصــرف
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 رئيسـ ًـا لهــذه اللجنــة ،بحيــث تبــت هــذه اللجنــة فــي القضايــا
الطارئــة حســب مــا تقتضيــه مصلحــة الجامعــة ،وال يلغــي وجــود هــذه اللجنــة أيـ ًـا مــن صالحيــات
اللجنتيــن االبتدائيــة واالســتئنافية فــي القضايــا التــي تحــال اليهمــا.
المادة ( :)33ال يجــوز ألي طالــب أن يحتــج بعــدم علمــه بأحــكام هــذا النظــام او بأنظمــة وتعليمــات الجامعــة
أو بعــدم اطالعــه علــى مــا ينشــر فــي لوحــات االعالنــات فــي الجامعــة.
المادة ( :)34يلغى أي نظام إلى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.
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عيادة الطب
العام

تأسســت العيــادة الطبيــة فــي الجامعــة ســنة  ،1981وتقــوم 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 الالزمــة لهــا،

وتقــدم العيــادة اإلرشــاد النفســي للطلبــة ،و تصديــق التقاريــر
الطبيــة للعامليــن والطلبــة.
وتســتقبل العيــادة طلبــة مســاق خدمــة المجتمــع ،وتجــري الفحــص
الطبــي الشــامل للموظفيــن الجــدد.
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 المالئمــة للعامليــن والطلبــة.

تقــع العيــادة فــي الحــرم الجامعــي القديــم ،وتقــدم خدماتهــا للطلبــة

عيادة األسنان

والعامليــن ،كل حســب احتياجــه ،كمــا يتــم الترتيــب مــع أطبــاء
متخصصيــن فــي تقويــم األســنان وجراحتهــا وذلــك وفــق مــا تتطلبــه
الحــاالت التــي تصــل العيــادة.

افتتحــت عيــادة طــب العيــون بالتزامــن مــع يــوم الصحــة العالمــي

عيادة طب
العيون

وإطــاق رؤيــة  :2020حملــة الحــق فــي الرؤيــة ،وتهــدف هــذه العيــادة
إلــى خدمــة طلبــة الجامعــة وموظفيهــا إلــى جانــب عامــة النــاس مــن
خــال تقديــم خدمــات تشــخيصية وعالجيــة متخصصــة و فحوصــات
شــاملة للعيــن بمــا فــي ذلك األعــراض وفحــص النظــر وتقويــم متطلبات
الرؤيــة .كمــا تقــدم العيــادة خدمــات تتعلــق بحــاالت طارئــة مثــل تحطــم
النظــارات ،وإحمــرار العيــن أو التهابهــا ،أو حــاالت فقــد البصــر المفاجــئ.
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افتتــح فــي العــام  ،2006وقــد زود بآخــر مــا توصــل إليــه العلــم والتكنولوجيا

معهد الطب

مــن أجهــزة ومعــدات عاليــة الكفــاءة ،نظــرا لحاجــة منطقــة الشــمال لمثــل

العدلي

هــذا المعهــد ،فهــو يمثــل ركيــزة أساســية لمستشــفى النجــاح الوطنــي
الجامعــي بهــدف تقديــم الخدمــة األكاديميــة والتعليميــة لطلبــة كليــة
الطــب وعلــوم الصحــة والقانــون.
ويضــم المعهــد األقســام اآلتيــة :التشــريح ،والمختبــر الكيميائــي الشــرعي،
والتصويــر الشــعاعي ،وتقــوم فلســفة المعهــد علــى تقديــم الخبــرات
الطبيــة بصــورة مباشــرة لألجهــزة القضائيــة ،والخبــرات الفنيــة مباشــرة
للقضــاء فــي قضايــا التعويضــات المدنيــة وفــي مجــال التشــريح القضائي،
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 فــي مجــال القضــاء،
والنيابــة العامــة ،والمعهــد القضائــي ،وطلبــة كليــة الحقــوق مــن خــال
محاضــرات تــم إعدادهــا لهــذه الغايــة.

معهد جامعة
النجاح الوطنية
للصحة العالمية

اســتجابة للظــروف التــي فرضتهــا جائحــة فايــروس كورونــا والتــي
تتطلــب مــن الجميــع العمــل ضمــن إطــار علمــي وأكاديمــي موحــد
للنهــوض بالصحــة العامــة ،وتحســين العالجــات 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 المجتمــع الفلســطيني خدماتيــاً ومعلوماتيــاً  ،والمســاهمة
ـا عــن تجميــع البحــوث
فــي بنــاء سياســات صحيــة فاعلــة ومتوازنــة ،فضـ ً
الفلســطينية المتفرقــة وتنظيمهــا فــي مجــال الصحــة والصحــة العامــة
والصحــة العالميــة ،وتعزيــز البحــث العلمــي المتعلــق بقضايــا الصحــة
العالميــة ،وزيــادة التوعيــة الصحيــة وتوفيــر المــواد التعليميــة والترويجيــة
الالزمــة لذلــك ،هــذا باإلضافــة إلــى تعزيــز التعــاون الدولــي وتوســيع
مشــاركة فلســطين فــي األنشــطة والمنابــر الدوليــة فــي مجــال الصحــة
العالميــة.
تأتــي هــذه الخطــوة انطالقــاً مــن المســؤولية المجتمعيــة للجامعــة
ورؤيتهــا المتمثلــة بالمضــي قدمــاً فــي مواكبــة التقــدم العلمــي
والتطــور الصحــي الدولــي ،والنهــوض بالمســتوى العلمــي والبحثــي
واألكاديمــي.
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مسرح المرحوم حكمت المصري (المسرح المكشوف)
يعــد هــذا المســرح مــن المعالــم الرئيســة فــي الحــرم
ّ
الجامعــي الجديــد لمــا يتمتــع بــه مــن تصميــم وأنظمــة
صــوت ومســاحة ،وكان افتتاحــه فــي منتصــف حزيــران
 2006حيــن عقــد فيــه حفــل تخريــج طلبــة الفــوج الســابع
والعشــرين مــن مختلــف كليــات الجامعــة.
ونظــراً لطبيعــة المســرح الفنيــة وقدرتــه االســتيعابية،
وحفاظــا عليــه معلمــاً ثقافياً ،فــإن الجامعــة ترحــب بعقــد
األنشــطة الثقافيــة والعلميــة فيــه ،وهــي تحــرص كل
الحــرص علــى أن تكــون هــذه األنشــطة متميــزة بطبيعتهــا
وروادهــا ،وترتقــي إلــى المســتوى الــذي يتناســب مــع
طبيعــة المســرح ،ومــن األنشــطة التــي يمكــن عقدهــا علــى
المســرح :حفــات التخريــج الســنوية ،والعــروض المســرحية،
والدبــكات الشــعبية والعــروض الفنيــة ،والمهرجانــات.
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مسرح سمو األمير تركي بن عبد العزيز
ُبــدىء العمــل ببنــاء المســرح فــي عــام  ،2000إذ تضافــرت الجهــود اإلداريــة والفنيــة والماليــة إلنجــازه،

واســتمر العمــل حتــى نهايــة أيــار  ،2006وهــذا يــدل علــى ضخامــة الجهــد المعمــاري والفنــي واإلداري
الــذي بــذل لهــذه الغايــة ،وأطلقــت الجامعــة علــى المســرح اســم ”مســرح ســمو األميــر تركــي بــن عبــد
العزيــز“ ،صاحــب اليــد الطولــى فــي هــذا الصــرح المتميــز ،وذلــك تقديــرا منهــا لإلســهام المالــي الكبيــر
الــذي تبــرع بــه ســموه فــي إنشــاء المســرح وتجهيــزه.
المساحة والسعة :تبلغ مساحة المسرح  2,185مترا ًويتسع ل  870شخصاً .
ومــن األنشــطة التــي يمكــن إقامتهــا فــي المســرح :المؤتمــرات والمحاضــرات ،والعــروض المســرحية،
والدبــكات الشــعبية ،والعــروض الفنيــة والســينمائية واألفــام.
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المجمع الرياضي
يعــد المجمــع الرياضــي الــذي افتتحــه فخامــة الســيد
الرئيــس محمــود عبــاس "أبــو مــازن" فــي العــام 2008
معلمــاً 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.
وقــد بــدئ العمــل فــي إنشــاء هــذا المجمــع فــي العــام
 2006وبتبــرع مــن الســادة محمــد أحمــد أبــو 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 الطاولــة ،وقاعــات
للتدريــس ،وملعــب مكشــوف للتنــس األرضــي.
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مدرجات الشهيد ظافر المصري

بنيــت هــذه المدرجــات بتبــرع مــن مؤسســة الشــهيد ظافــر المصــري
بمســاحة تبلــغ  1300متــر مربــع بمــا فيهــا الســاحات التابعــة لهــذه
المدرجــات ،واســتمر العمــل بالمدرجــات مــن العــام ،1994 - 1992
وتتألــف مــن:
•المــدرج الرئيســي :ويتســع لمــا يقــرب مــن  400شــخص وهــو
مــزود بأجهــزة صــوت حديثــة وشاشــة عــرض ،وتعقــد فيــه جميــع
النشــاطات والفعاليــات الثقافيــة مــن مؤتمــرات ونــدوات وعــروض
أفــام وغيرهــا.
•مــدرج رقــم ( )1ومــدرج رقــم ( :)2يســتخدمان قاعــات للتدريــس
ويتســع كل مــدرج لمــا يقــارب  180طالبــاً  ،كمــا يعقــد فيهمــا
عــدد مــن النشــاطات والفعاليــات.
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المعهد الفلسطيني للطفولة
يتبــع هــذا المعهــد األســاليب التعليميــة الحديثة فــي التعامل مع
جميــع فئــات األطفــال الموهوبيــن وذوي االحتياجــات الخاصــة
بنــاء علــى معاييــر علميــة وعالميــة مثبتــه مــن خــال وحــدة
ً

العيــادات التــي تقــدم خدمــات التشــخيص والتقييــم والتأهيــل،
ووحــدة الروضــة التــي أسســت وفقــاً 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
المجتمــع الفلســطيني ،ويشــكل هــذا المستشــفى
رافعــة لكليــة الطــب فــي الجامعــة ويســهم فــي تدريــب
العامليــن فــي القطــاع الحكومــي ،فضــا عــن تدريــب
طلبــة الطــب فــي الجامعــات الفلســطينية.
حصــل المستشــفى علــى االعتمــاد الدولــي مــن قبــل
اللجنــة االعتماديــة الدوليــة المشــتركة لجــودة الخدمــات
الصحيــة( ، )JCIوفقــاً اللتزامــه بمعاييــر التقييــم الخاصــة
باللجنــة الدوليــة ،والتــي تركــزت علــى ثالثــة 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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•بنك القدس.

فروع البنوك

كفتيريات

•بنك القاهرة –عمان  -الحرم الجديد
•بنك الصفا  -الحرم الجديد

•الحرم الجامعي القديم.
•الحرم الجامعي الجديد.

فــي ظــل ســيطرة وســائل اإلعــام علــى مفاصــل حيــاة الشــعوب،

مركز اإلعالم

والحاجــة إلــى بوصلــة إعالميــة مبنيــة علــى أســس علميــة تســاعد
فــي بنــاء المجتمــع ورفــده بالكــوادر اإلعالميــة المؤهلة ،افتتــح مركــز
اإلعــام فــي جامعــة النجــاح بتاريــخ .2010/06/06
ومــا لبــث حتــى تطــور ليضــم فــي جنباتــه أذرع إعالميــة متطــورة،
مثل :إذاعــة النجــاح ،وفضائيــة النجــاح ،ثــم موقــع النجــاح اإلخبــاري
وقســم السوشــيال ميديــا.
يضــم المركــز قاعــات تدريــب ،ومكاتــب إداريــة ،واســتوديوهات مرئيــة
ومســموعة مــزودة بأحــدث األجهــزة العالميــة ،وكذلــك أقســام
اإلنتــاج والتحريــر والجرافيــك والسوشــيال ميديــا.

إذاعة النجاح

لــم تكــن والدة اإلذاعــة عــام  2003بمعــزل عــن رؤى وأهــداف
الجامعــة فــي المســاهمة فــي التنميــة المجتمعيــة ،وتدريــب كــوادر
إعالميــة قــادرة علــى حمــل شــعلة التقــدم والبنــاء ،حتــى غــدت
اإلذاعــة اليــوم منــارة للعلــم والمعرفــة.

فــي ظــل الحاجــة إلــى اإلعــام اإللكترونــي ومــا تــاه مــن ســطوة

النجاح االخباري

لوســائل التواصــل االجتماعــي ،كانــت الحاجــة ملحــة لوجــود موقــع
إخبــاري مبنــي علــى أســس علميــة رصينــة ،لخلــق مســاحة واســعة مــن
التفاعــل البنــاء فــي المجتمــع ،وتأســيس منصــة إعالميــة تطــرح القضايــا
كافــة “دون مجامــات” أو محابــاة ألي كان ،مــع المحافظــة علــى
الهويــة الفلســطينية والقضايــا الوطنيــة.
وطــرح الموقــع عبــر طواقمــه التــي تتمتــع بخبــرة طويلــة فــي مجــال
اإلعــام اإللكترونــي فكــراً جديــداً يعتمــد على تبنــي الحقيقــة ومحاربة
ـا
التضليــل ،وتكريــس قيــم الوحــدة واللحمــة بيــن أبنــاء المجتمــع ،حامـ ً
رســالة مركزيــة “رؤيــة إعالميــة معاصــرة تخــدم فلســطين كلهــا”.
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تمكن مركز اإلعالم عبر أذرعه المختلفة من تحقيق أهداف كثيرة ،وأبرزها:
• اإلســهام فــي متابعــة التطــورات الميدانيــة خاصــة فــي ذروة تفجــر
المواجهــات مــع االحتــال.
•  توفير مكاتــب واســتوديوهات مجهــزة بتقنيــات حديثــة لتدريــب طلبــة
قســم الصحافــة فــي الجامعــة علــى أداء مهــارات العمــل اإلعالمــي؛
لصقــل مواهبهــم وقدراتهــم وتخريــج كــوادر مؤهلــة ومميــزة.
• تعزيــز التواصــل بيــن الجامعــة والمجتمع عبــر اســتضافة والخبــراء والمحللين
واألكاديميين.
• إشــراك المواطنين فــي صنــع القــرار عــن طريــق إيصــال صوتهــم إعالميــاً
لصنــاع القــرار.
• إنتاج وبث برامج ثقافية في مناحي مختلفة.
• اإلســهام فــي تطويــر قطــاع اإلعــام الفلســطيني ورفــع المســتوى
المهنــي للعامليــن فيــه.
•  تقديم خدمة االستشارات والدراسات والخدمات اإلعالمية والبحثية.
• تقديــم الخدمــات اإلنتاجيــة المتخصصــة فــي الموضوعــات اإلعالميــة
وكذلــكالتقنيــةالمتعلقــةبأنظمــةاإلنتــاجوالبــثاإلذاعــيوالتلفزيونــي.
• إنشاء جســر للتواصــل مــع العالــم الخارجــي مــن خــال البــث عــن طريــق
اإلنترنــت.
•التشــبيك والتعــاون مــع مؤسســات إعالميــة عربيــة ودوليــة ،لتبــادل
الخبــرات.
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9

الدائرة المالية

تعتبــر الدائــرة الماليــة مــن أهــم الدوائــر االداريــة فــي الجامعــة حيــث يقــع علــى عاتقهــا الحفــاظ علــى
المــوارد الماليــة للجامعــة واســتغاللها بالشــكل األمثــل  ،وتزويــد االطــراف ذوي العالقــة فــي داخــل
وخــارج الجامعــة بالمعلومــات الماليــة الدقيقــة والموضوعيــة الالزمــة وبالوقــت المناســب  ،وحســب
االنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا فــي الجامعــة  ،ممــا يســاعد هــذه األطــراف فــي اتخــاذ القــررات
المناســبة .
و الدائــرة الماليــة هــي الجهــة المختصــة بقبــض إيــرادات الجامعــة وتحصيــل أموالهــا ودفــع االلتزامــات
الماليــة المترتبــة عليهــا وذلــك طبقــاً ألنظمــة الجامعــة والتعليمــات والقــرارات الصــادرة بمقتضاهــا .
وتتكون الدائرة المالية من عدة اقسام -:
•قســم محاســبة الطلبــة  -:يقــوم قســم محاســبة الطلبــة بمتابعــة االمــور الماليــة للطلبــة مــن لحظة
تســجيل الطالــب فــي الجامعــة وحتــى التخــرج ،وحرصــا مــن الدائــرة الماليــة علــى تقديــم الخدمــة
االفضــل للطلبــة تقــوم الدائــرة الماليــة مــن خــال قســم محاســبة الطلبــة بتوفيــر البيانــات الماليــة
للطلبــة مــن خــال الزاجــل حيــث أصبــح بإمــكان الطالــب معرفــة بياناتــه الماليــة واالستفســار عنهــا
مــن خــال الزاجــل
•قســم القــروض والمنــح -:قســم القــروض والمنــح - :نظــراً للظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي يمـ ّـر
بهــا المجتمــع الفلســطيني ،ومــا عانــاه مــن ظــروف حصــار واحتــال ،ظهــرت الحاجــةإلــى وجــود
قســم خــاص يعمــل علــى مســاعدة طلبــة الجامعــة فــي تأميــن جــزء مــن أقســاطهم الجامعيــة ،عــن
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طريــق قــروض حســنةبــدون فوائــد مقدمــة مــن صنــدوق اإلقــراض التابــع لــوزارة التعليــم العالــي
تســدد بعــد تخــرج الطالــب  ,باإلضافــة لمجموعــة مــن المنــح الممولــة مــن الجامعــة والجهــات
ّ
الخارجيــة والتــي يتــم منحهــا وفــق آليــات مهنيــة عادلــة تعتمــد علــى عــدة عوامــل أهمهــا ظــروف

الطلبــة االقتصاديــة..
•قســم النفقــات والرواتــب  -:يقــوم قســم النفقــات بضبــط جميــع نفقــات الجامعــة والتأكــد مــن
ســامة االجــراءات المتبعــة ودقــة المبالــغ المصروفــة كمــا يخــدم هــذا القســم العامليــن فــي
الجامعــة ،فهــو مســؤول عــن حســابات الرواتــب وملحقاتهــا لجميــع العامليــن ،حيــث يقــوم القســم
بتوفيــر البيانــات الماليــة المتعلقــة بالرواتــب للموظفيــن بســهولة ويســر مــن خــال الزاجــل.
•قســم الموزانــة والحســابات الختاميــة والتقاريــر الماليــة  -:يقــوم هــذا القســم بمتابعــة
جميــع االمــور الماليــة للجامعــة واعــداد القوائــم والتقاريــر الماليــة واالداريــة التــي تتصــف بالدقــة
والموضوعيــة والتــي تســاعد االطــراف المختلفــة علــى اتخــاذ القــرارات الســليمة ،كمــا يقــوم القســم
باعــداد الموازنــات التقديريــة الســنوية للجامعــة والتــي هــي مــن اهــم ادوات التخطيــط والرقابــة
وتقييــم االداء.
•قســم المشــاريع  -:ويعمــل هــذا القســم علــى اإلشــراف ماليــاً علــى المشــاريع التــي تنفذهــا
ســواء أكان ذلــك مــن خــال المراكــز العلميــةللجامعــة ،أو الكليــات المختلفــة.
الجامعــة،
ً
•قســم الموجــودات الثابتــة  -:الــدور الرئيســي لقســم الموجــودات الثابتــة هــي الرقابــة علــى
حركــة األصــول الثابتــة فــي الجامعــة ومتابعــة تســجيل ونقــل العهــد وابــراء الذمــة ،ومتابعــة حالــة
األصــول الثابتــة الفائضــة والتالفــة والتصــرف بهــا حســب األصــول ،ومتابعــة األجهــزة المــراد صيانتهــا.
•قســم المســتودعات - :يعمــل هــذا القســم علــى توفيــر كافــة اللــوازم الالزمــة للكليــات والدوائــر
المختلفــة لســير العمليــة التعليميــة واإلداريــة فــي الجامعــة كمــا يقــوم هــذا القســم بالرقابــة علــى
حركــة األصــول الثابتــة فــي الجامعــة ومتابعــة تســجيل ونقــل العهــد وابــراء الذمــة ،ومتابعــة حالــة
األصــول الثابتــة الفائضــة والتالفــة والتصــرف بهــا حســب األصــول ،ومتابعــة األجهــزة المــراد صيانتهــا.
•الســكرتاريا واالرشــيف  -:يقــوم قســم الســكرتاريا واالرشــيف بالتســجيل واالرشــفة االلكترونيــة
لجميــع المعامــات الــواردة للدائــرة الماليــة ممــا يســهل عمليــة متابعــة المعامــات والرجــوع اليهــا
بســهولة ويســر
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المراكز العلمية في الجامعة
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 .1معهد الدراسات المائية والبيئية
 .2مركز بحوث الطاقة
 .3كرسي اليونسكو للديمقراطية وحقوق اإلنسان
 .4مركز الدراسات الدستورية
 .5وحدة النجاح لألبحاث الحيوية والسريرية
 .6مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث
•وحدة التخطيط الحضري واإلقليمي
•وحدة أبحاث البناء والمواصالت
•وحدة الزالزل والحد من الكوارث
•وحدة الحفاظ المعماري
وحدات ومراكز مرتبطة مع مكتب نائب الرئيس للشؤون األكاديمية
•وحدة التعليم المستمر
•مركز التعلم اإللكتروني
•مركز التميز للتعلم والتعليم
•مركز الموارد التعليمية للغات
•وحدة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
•المعهد الفلسطيني للطفولة
•مركز التدريب العملي
وحدات ومراكز مرتبطة مع مكتب نائب الرئيس لشؤون العالقات الخارجية والدولية
•

معهد النجاح للصحة العالمية

•

مركز المنح والمشاريع الدولية

وحدات ومراكز مرتبطة مع مكتب مساعد الرئيس للشؤون المجتمعية
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•

وحدة رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة

•

الخدمة المجتمعية

مركز النجاح لالبتكار
•المعهد الكوري الفلسطيني المتميز لتكنولوجيا المعلومات
•حاضنة تكنولوجيا المعلومات
•مركز النجاح لالبتكار والشراكة الصناعية
•وحدة تنمية الكفاءات

وحدات ومراكز متخصصة أخرى في الجامعة
•مركز علم األعصاب
•مركز الحاسوب
•معهد اإلدارة العامة
•مركز تميز في النانوتكنولوجي والمواد
•مركز التميز في فيزياء الطاقة العالية
•وحدة المشاريع
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إرشادات عامة

حرصا على مصلحتكم:
هذه اإلرشادات تهمكم ،لذا نأمل أن تقرأوها وتعملوا على االلتزام بها ً

•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 الالصفيــة.
•تعليمــات منــح درجــة البكالوريــوس والخطــط الدراســية الصــادرة عــن الجامعــة هــي العقــد بيــن
الطالــب والجامعــة ،لــذا يجــب الحــرص علــى قراءتهــا بتمعــن والعــودة لقراءتهــا بيــن الحيــن واآلخــر،
مــع االســتعانة بالجــداول االسترشــادية المرافقــة للخطــط الدراســية.
•يعمــل المرشــد األكاديمــي علــى المســاعدة فــي اختيــار المــواد الدراســية حســب خطــة الطالــب ،لــذا
يجــب أال تتــردد فــي طلــب مشــورته ومســاعدته مــا لــزم األمــر.
•اإلعــان هــو وســيلة االتصــال المباشــر بيــن المســؤولين والطلبــة ،لــذا ينبغــي الحــرص علــى
متابعــة لوحــات اإلعالنــات المنتشــرة فــي الجامعــة ،وعلــى متابعة موقــع الجامعــة اإللكتروني
.www.najah.edu
•الدراســة الجامعيــة فرصــة لطلــب العلــم وتحســين القــدرات وتنميــة المهــارات ،فأحســنوا اســتغاللها
بأفضــل مــا يمكــن.
•موظفــو الجامعــة وجــدوا لخدمتكــم ،واختياركــم الوقــت المناســب للمراجعــة ،والتعامــل مــع
الموظــف بلطــف واحتــرام ،يســهل عليكــم حــل المشــكالت والتغلــب علــى المصاعــب.
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وحدة التوظيف
وشؤون الخريجين

11
أختي الطالبة/أخي الطالب:
انتظر قليال

الموضوع :اختيار التخصص المناسب
تتمنــى لكــم وحــدة التوظيــف وشــؤون الخريجيــن فــي الجامعــة حيــاة جامعيــة موفقــة مليئــة بالعلــم
والثقافــة والخبــرة المتميــزة.
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
ويلعــب دوراً كبيــراً فــي تحديــد مســتقبلك علــى كافــة المســتويات العمليــة والعلميــة واالجتماعيــة،
ويعــزّ ز فرصــك فــي ســوق العمــل .مــن هنــا نرجــو منكــم التــروي فــي التفكيــر ألخــذ هــذا القــرار والســعي
إلــى طلــب المشــورة والنصيحــة ممــن لديهــم العلــم والخبــرة قبــل اختيــار التخصــص ،لــذا ندعــوك إلــى
التمعــن 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؟

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

عزيزي الطالب/ة بالتأكيد لديك اإلجابة
أمــا نصيحتنــا لــكّ ":
تذكــر هــذه العوامــل قبــل أن تختــار تخصصــك فهــي التــي ســتحدد
مســتقبلك ومجــاالت عملــك .وكــذك وجــود اختبــارات ولقــاءات إرشــادية يمكنهــا
مســاعدتك فــي معرفــة قدراتــك ونمــط شــخصيتك واختيــار التخصــص المناســب لــك
فــا تكــن ممــن يندمــون علــى اختيارهــم".
ً
دوما
طلبتنا األعزاء نسعى ألن تكونوا األفضل
مع أطيب األمنيات
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امتحان تحديد مستوى الحاسوب لدى الطلبة الجدد
ـجاما مــع فلســفة تفــرد التعليــم ومتابعــة
رأت إدارة الجامعــة ،اســتجابة لمخرجــات تجربتهــا الطويلــة ،وانسـ ً
للتطــور التكنولوجــي ،أن يتقــدم الطلبــة الجــدد المتحــان يحــدد مســتوى معرفتهــم باســتخدام الحاســوب
ناجحــا فــي مســاق علــم ومهــارات
وبرامجــه ،ليصنفــوا وفقــاً للنتائــج التــي يحصلــون عليهــا ،ويعـ ّـد الطالــب
ً

الحاســوب ( )11000126فــي الحــاالت اآلتيــة:
•إذا نجح في امتحان مستوى الحاسوب.

حاصال على الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (.)ICDL
•إذا كان
ً
ابتداء من عام 2009/2008م.
ويعقد هذا االمتحان مرتين في كل عام ،بواقع مرة في كل فصل،
ً
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امتحان تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية
English Placement Test
عزيزي الطالب:
قراءتــك هــذه الكراســة اإلرشــادية توفــر عليــك فــي المســتقبل أشــياء ثالثــة :الجهــد والوقــت والمــال،
وتضعــك علــى الطريــق الصحيــح منــذ البدايــة ،لذلــك اقرأهــا بتمعــن واحتفــظ بهــا للضــرورة.
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
لجميــع الطلبــة المقبوليــن ،وتصنيفهــم حســب نتيجــة االختبــار .ومــن الجديــر بالذكــر أن قبــول الطالــب
للدراســة فــي الجامعــة ال يعتمــد علــى نجاحــه فــي هــذا االختبــار الــذي يقــوم بوضعــه وتنظيمــه
واإلشــراف عليــه مركــز اللغــات.

مواعيد عقد االختبار ومكانه
بعــد حوســبة االختبــار ،أصبــح مــن الممكــن عقــده بيــن الفينــة واألخــرى ،لــذا يرجــى مــن جميــع الطلبــة
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
والمســاقات المطروحــة.

مبنى االختبار
يقيــس االختبــار مــدى التمكــن فــي اللغــة اإلنجليزيــة مــن خــال قــراءة النصــوص وفهمهــا والمقــدرة
علــى معرفــة الحصيلــة اللغويــة مــن خــال إكمــال الجمــل ومعرفــة كلمــة معينــة فــي ســياق محــدد،
كمــا يقيــس القــدرة فــي قواعــد اللغــة اإلنجليزيــة والتمكــن مــن اآلليــات الالزمــة للتعبيــر الكتابــي ،مثــل
أدوات الترقيــم وكلمــات الربــط وغيرهــا مــن األســس الالزمــة إلتقــان الكتابــة .وجميــع أســئلة االختبــار
بأقســامه األربعــة مــن صنــف الخيــارات المتعــددة ،بمعنــى أن الطالــب يعطــى أربعــة خيــارات ،ليختــار
اإلجابــة المالئمــة مــن بينهــا( .تجــد الحقــا عينــة مــن اختبــارات ســابقة تعطيــك لمحــة واضحــة عــن طبيعــة
هــذا االختبــار).

االستعداد لالختبار
ليســت هنــاك طريقــة بعينهــا تمكــن الطلبــة مــن االســتعداد لالختبــار ،وبمــا أنــه معــد لقيــاس قــدرات
الطالــب فــي اللغــة اإلنجليزيــة بجميــع المهــارات ،فإنــه يعتمــد علــى المعلومــات المتراكمــة لــدى الطالب
فــي جميــع مراحــل دراســته (منهجيــة أو غيــر منهجيــة) ،وعليــه فــإن مراجعــة أيــة مــادة منهجيــة أو غيــر
منهجيــة أو االطــاع عليهــا فــي اللغــة اإلنجليزيــة ومهاراتهــا ،سيســاعد الطالــب فــي الحصــول علــى نتائــج
أفضــل.
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نصائح وتوصيات عشية االختبار
1.كرس بعض الوقت لمعرفة أصناف األسئلة ،وفهم تعليمات االختبار.
2.احضار بطاقة الجامعة والهوية الشخصية (ولن يسمح لك بالتقدم لالختبار إال بها).
3.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.
4.اقــرأ التعليمــات الخاصــة بــكل قســم مــن أقســام االختبــار بتمعــن .وفهــم التعليمــات مهــم جــداً وقــد
تــؤدي قــراءة متســرعة للتعليمــات إلــى عــدم فهــم مــا يطلــب منــك ،وبذلــك قــد تخطــئ اإلجابــة عــن
جميــع األســئلة مــن هــذا القســم ،وعليــك أن تصغــي جيـ ًـدا لتعليمــات المشــرفين.

أقسام االختبار
يبلغ عدد نقاط االختبار  100نقطة موزعة على أقسامه األربعة على النحو اآلتي:
•فهم المقروء .%20
• التراكيب .%30
•المفردات في جمل .%30
• الكتابة .%20

ماذا تعني نتيجة االختبار
 1.إذا حصــل الطالــب علــى عالمــة  %80فمــا فــوق فإنــه يعفــى مــن دراســة مســاق لغــة إنجليزيــة
(جامعــة  )11000103( ) 1وتحتســب لــه العالمــة التــي حصــل عليهــا كعالمــة للمســاق ،وبإمــكان
الطالــب التواصــل مــع عمــادة القبــول والتســجيل والطلــب منهــم الســماح لــه بتســجيل المســاق إذا
رغــب بالحصــول علــى عالمــة أعلــى.
 2.إذا حصــل الطالــب علــى عالمــة  %79-%50فإنــه يتوجــب عليــه دراســة مســاق لغــة إنجليزيــة جامعة
 )11000103( 1ولغــة إنجليزيــة (جامعــة  ) 2الرقــم حســب التخصص.
 3.إذا حصــل الطالــب علــى عالمــة أقــل مــن  %50يتوجــب عليــه دراســة مســاق لغــة إنجليزية اســتدراكي
( )10032100والنجــاح فيــه قبــل أن يســمح لــه بدراســة مســاق لغــة إنجليزيــة (جامعــة  )1ولغــة
إنجليزيــة (جامعــة
وفيمــا يأتــي عينــة مــن اختبــارات ســابقة باألقســام األربعــة لالختبــار والتعليمــات العامــة والتعليمــات
الخاصــة بــكل قســم.
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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.
•ال يحتــاج التقــدم لالختبــار إلــى مهــارات متقدمــة فــي اســتخدام الحاســوب ،فــكل مــا يلــزم قــدرة
متواضعــة فــي التحكــم بالفــأرة (.)Mouse
•تابــع موقــع “زاجــل” لمعرفــة موعــد االختبــار والمختبــر الــذي ســتتقدم إلــى االختبــار فيــه.
()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
يعيــن لــك وتنتظــر اإلذن بالبــدء.
إلــى جهــاز ّ

•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 الالحق بالنقر على كلمة ()NEXTعلى يمين الشاشة.
•يمكــن الرجــوع ألي ســؤال ضمــن الجــزء الواحــد بالنقــر علــى كلمــة ( )PREVIOUSعلــى يســار
الشاشــة والوقــت المخصــص لــكل جــزء ،ويظهــر أســفل الشاشــة.
•عنــد االنتهــاء مــن األســئلة ولالنتقــال إلــى الجــزء الالحــق تنقــر علــى كلمــة ( )FINISHالتــي 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.
•ترحــل نتيجــة االمتحــان تلقائيــا إلــى الحاســوب المركــزي للجامعــة ،وترســل إلــى صفحتــك علــى
«زاجــل» فــي وقــت الحــق)www.najah.edu/za( .
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  ـــــــــــــــــــamong 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  ـــــــــــــــــــــnonetheless, 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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PRIMARY LOGO
The preferred logo is the two-color version using the speciﬁed Blue and Yellow.
It should appear on all communications, printed or electronic.

OFFICIAL COLORS OF THE LOGO
No other colors may be used for the two-color logo. When using the logo on a
solid background, a solid white line should be around the logo for maximum
visibility.

University pattern & social media icons

www.najah.edu
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