




الطلبـة

23,506الطلبة امللتحقون يف الجامعة

6,466الطلبة الجدد املقبولون يف الجامعة

نسبة الطلبة يف مرحلة الدراسات 

العليا
%٩

٦٤%نسبة اإلناث من إجمالي الطلبة

نسبة الطلبة من حملة الجنسيات غير 

الفلسطينية  
%١١

8,222املنح الدراسية املقدمة للطلبة

الخريجون

4,330مرحلة البكالوريوس

485مرحلة الدراسات العليا

74,573                                           خريجو الجامعة منذ تأسيسها

الدول املختلفة التي يعمل بها

خريجو الجامعة
47



الهيئة التدريسية

874                    أعضاء الهيئة التدريسية

نسبة حملة شهادة الدكتوراه من أعضاء 

الهيئة التدريسية
%62

26%نسبة اإلناث من أعضاء الهيئة التدريسية

نسبة أعضاء الهيئة التدريسية حملة

10%الجنسيات غير الفلسطينية

1,098أعضاء الهيئة اإلدارية

٤١%نسبة اإلناث من أعضاء الهيئة اإلدارية

الهيئة اإلدارية



البرامج األكاديمية 

١٠٣البكالوريوس

٦٠املاجستير

٦الدكتوراه

الحرم الجامعي

4حرم جامعي

١١كليات علمية

٢٤مراكز ومعاهد

٢٥٠ دونماملساحة الكلية

٣٠%املساحة املفتوحة والخضراء



البرامج األكاديمية 

١٠٣البكالوريوس

٦٠املاجستير

٦الدكتوراه

البحث العلمي

١٠املراكز البحثية

مة عام 2018   ٤١١األبحاث املنشورة يف املجالت العلمية املحكَّ

                          Scopus ٣١٢      األبحاث املنشورة يف قاعدة البيانات

٥      األبحاث املنشورة يف مجلة النجاح للعلوم الطبيعية                       

٨٤     األبحاث املنشورة يف مجلة النجاح للعلوم اإلنسانية

١٠      األبحاث املنشورة يف املجلة الفلسطينية للطب والصيدلة                  

٥١ املشاريع البحثية املمولة 

املكتبات الجامعية

4املكتبات الرئيسية

١٢,٣٠٠م٢مساحة املكتبات الرئيسية

٢٦٢,٠٨٦                      الكتب الورقية

٢٣٩,٣٩٥                  الكتب اإللكترونية

٥٠    املجالت الورقية

٢٣,٤٣٨                املجالت اإللكترونية

23 قواعد البيانات العلمية اإللكترونية



ــف العاملــي للجامعــات  ــا حســب التصني ــطينيًا و 46 عربي ــز األول فلس املرك

 QS Arab World Ranking العربيــة  ٢٠٢٠

ــر  ــف التأثي ــا حســب تصني ــن أفضــل +301 عاملي ــطينيًا وم ــز األول فلس املرك

املجتمعــي لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة الصــادر عــن مؤسســة 

ــام 2019 ــي للع ــم العال ــز للتعلي التايم

املركــز األول فلســطينيًا و 22 عربيــا ومــن أبــرز الجامعــات عامليــا يف 

Webometrics 2019 ويبومتركــس  للجامعــات  العاملــي  التصنيــف 

املركــز الثانــي فلســطينيًا 311 عامليــا حســب التصنيــف العاملــي للجامعــات 

الخضــراء Green Metrix للعــام 2018

املركــز الثانــي فلســطينيًا و 36 عربيــا حســب تصنيــف الجامعــات العاملــي 

Uni Rank للعــام 2018

الجامعـة العربيـة الوحـيدة التي تصل إلى التصفيــات النهائية لجوائز األوسكار 

يف التعليم العالي الصـــادر عن مؤسسـة التايمز للتعليم العــالي للعام 2019

التصنيفات 



الجوائــز 

ــد ىلع  ــة تحص ــاح الوطني ــة النج جامع

27 جائــزة عامليــة يف مجــاالت البحــث 

والطاقــة  والصحــة،  والطــب  العلمــي، 

والبيئــة، الهندســة، والعلــوم الطبيعيــة 

ــانية. واإلنس

طلبــة جامعــة النجــاح الوطنيــة يفــوزون 

ومحليــة يف  36 جائــزة عامليــة  ب 

مجــاالت الطــب والصحــة، والهندســة، 

ــون. ــة، والفن ــة والبيئ والطاق

مئوية النجــــــــاح 

مراحل نشأة الجامعة

1918  مدرســة الـنـجــــــاح االبتـدائـيـــة

1941  كــلـيــة النـجــــــاح الوطــنــيـــة

1965  معهد النجــــاح إلعـداد املعلميـــن

1977  جامــعة النـجـــــاح الوطــنـــيـــة




