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المقدمة

رس إدارة جامعة النجاح الوطنية أن تقدم للطلبة األعزاء هذا الدليل ،الذي يتضمن معلومات وافية عن كليات الجامعة
ي ّ
وبرامجها العلمية إضافة إىل تعليامت منح درجة البكالوريوس  ،ويع ّد اإلملام بتعليامت هذا الدليل رضورة للطالب ليك يسري
يف دراسته وفق خطوات مستنرية ،وتزويد الطالب بالخطط الدراسية املقررة مام يساعده عىل اختيار الربامج الدراسية التي
تقدمها كليات الجامعة املختلفة ويبني له طريقة اختيار التخصص العلمي الذي يرغبه والذي يؤهله لنيل الشهادة الجامعية
التي متنحها الجامعة يف التخصص الذي اختاره.
سائلني اهلل العلي القدير العون والتوفيق.
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جامعة النجاح الوطنية
تاريخ النجاح
بدأت النجاح مسريتها العلمية عام  1918مدرسة ابتدائية تحمل اسم مدرسة النجاح النابلسية ،ثم تطورت عام  1941إىل كلية النجاح الوطنية وبدأت
مبنح درجة الدبلوم يف بعض التخصصات التجارية واألكادميية ،ويف عام  1965بدأت مبنح الدرجة الجامعية املتوسطة يف تخصصات أكادميية تهدف إىل إعداد
املعلمني وتأهيلهم تربوياً ،ويف عام  1977تم تحويل الكلية إىل جامعة تلبية لحاجة املجتمع الفلسطيني إىل مؤسسات للتعليم العايل ،وأصبحت هذه الجامعة
تحمل اسم جامعة النجاح الوطنية.
رؤية الجامعة
تسعى جامعة النجاح الوطنية اىل ان تكون محل احرتام عاملي عىل صعيد جودة التعليم العايل ،ومركزا ً ريادياً عاملياً يف البحث العلمي ،وقاعدة فاعلة
لخدمة املجتمع وقيادته.
رسالة الجامعة
جامعة النجاح الوطنية هي جامعة عامة ،تهدف إىل إعداد الكوادر البرشية املهنية املؤهلة للقيادة وتطويرها يف جميع ميادين الحياة ،وإكساب طلبة
الجامعة املعرفة العلمية املتميزة ،واملهارات الفردية التي تعزز قدرتهم عىل املنافسة يف السوق املحلية والعربية والدولية ،ليكون خريج الجامعة عنرصا ً
خالقاً وفاعالً .وتهدف الجامعة أيضا إىل اإلسهام الفاعل يف تقدم البحث العلمي عىل املستوى العاملي ،وتلبية حاجات املجتمع يف مجاالت التنمية االقتصادية
واالجتامعية واإلنسانية والتقنية ،واإلسهام يف إغناء املعرفة البرشية ،والحفاظ عىل اإلرث الحضاري والديني للشعب الفلسطيني.
غايات الخطة االستراتيجية
1.1النهوض بالتعليم العايل وتطويره وتعزيزه يف كل املجاالت.
2.2النهوض بالبحث العلمي يف جميع الحقول العلمية واإلنسانية لتحقيق إضافات علمية إغنا ًء للمعرفة البرشية.
3.3تفعيل دور الجامعة التنموي والريادي لخدمة املجتمع ،واإلسهام يف حل مشكالته.
4.4تطوير كفاءة األداء اإلداري يف الجامعة وتعزيزه لتحسني الخدمات اإلدارية مبا يساعد الجامعة عىل تحقيق رسالتها.
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مجالس جامعة النجاح
تتحدد سياسات الجامعة من خالل مجموعة من املجالس التي تعمل وفق أنظمة الجامعة ،وتتكون هذه املجالس من:
ً
أوال :مجلس األمناء
يع ّد هذا املجلس السلطة الترشيعية العليا يف الجامعة ،فهو يعمل عىل إقرار األنظمة املالية واإلدارية للجامعة ،ويرشف عىل توفري املوارد املالية للجامعة.
ويتشكل مجلس األمناء الحايل من:
				
رئيس مجلس األمناء
				
نائب الرئيس
أعضاء المجلس:
			
املهندس مصطفى النتشه
				
القايض عامد سليم
				
السيد أكرم هنية
الدكتور “محمد هاين” النابليس		
				
األب يوسف سعاده
				
األستاذه عدله غانم

السيد صبيح طاهر املرصي
د .فاروق زعيرت
السيد فاروق طوقان
الدكتور مازن عنبتاوي
السيد وليد السبع
األستاذ سمري زريق
األستاذ نارص العالول
السيد بشار املرصي

Student Guide 2013 - 2014

5

جامعة النجاح الوطنية
ً
ثانيا :مجلس العمداء
يقوم هذا املجلس بتحديد سياسة الجامعة األكادميية ومراجعتها واتخاذ القرارات والتوصيات املناسبة مبوجب أنظمة الجامعة ،التي من أهمها إقرار
الخطط والربامج الدراسية وتحديد احتياجات كليات الجامعة األكادميية وأقسامها.
ويتألف مجلس العمداء من:
•رئيس الجامعة ،رئيساً للمجلس.
•نواب الرئيس واملساعدين.
•العمداء.
ً
ثالثا :مجالس الكليات
يشكل يف كل كلية مجلس يسمى “مجلس الكلية” يقوم بدراسة شؤون الكلية األكادميية واإلدارية ،وتنسيق العالقات بني أقسامها والكليات األخرى يف
الجامعة ووحدات الجامعة اإلدارية ،ويتخذ القرارات ضمن صالحياته ،ويقدم التوصيات من خالل العميد إىل األجهزة املختصة يف الجامعة.
ويتألف مجلس الكلية من:
•عميد الكلية ،رئيساً للمجلس.
•رئيس كل قسم أكادميي من أقسام الكلية.
•ممثلني برتبة أستاذ مساعد عىل األقل من أعضاء الهيئة التدريسية يف الكلية ينتخبهم أعضاء الهيئة التدريسية يف تلك الكلية سنوياً.
ً
رابعا :مجالس األقسام
يشكل يف كل قسم أكادميي يف الجامعة مجلس يسمى “مجلس القسم” ويتألف من جميع أعضاء الهيئة التدريسية فيه .ويقوم بدراسة شؤون القسم
األكادميية والشؤون املتعلقة بأعضاء هيئة التدريس وتقديم التوصيات بشأنها لرئيس القسم لرفعها ملجلس الكلية ،ويع ّد رئيس القسم املسؤول لدى إدارة
الجامعة عن إدارة جميع شؤون القسم وتطبيق أنظمة الجامعة املتعلقة بإدارته .ومن أهم مسؤولياته :تنسيق املناهج والخطط التدريسية ملساقات القسم،
وتقديم االقرتاحات إىل مجلس الكلية حول الخطط الدراسية ،ومراجعة نتائج الطلبة يف كل فصل وتقوميها.
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عمادة شؤون الطلبة
نبذة عن عمادة شؤون الطلبة
تع ّد عامدة شؤون الطلبة من أبرز عامدات الجامعة ،فهي ترعى الطلبة وترشف عىل أنشطتهم املختلفة وتلعب دورا ً فعاالً يف تنمية شخصية الطالب،
وتعوده عىل تحمل املسؤولية يك يصبح فعاالً يف مجتمعه ،ويقوم مكتب العامدة مبا يأيت:
•اإلرشاف عىل سري العمل يف مختلف أقسام العامدة ويضع مع رؤساء األقسام الخطط والتوجيهات.
•توزيع ما يرد من أنظمة وتعليامت وتوجيهات صادرة عن رئاسة الجامعة إىل أقسام العامدة ومجلس اتحاد الطلبة.
•تنسيق مراجعات الطلبة مع العامدة وأقسامها.
•تصوير النامذج والرسائل والكتب املتعلقة بالعامدة ومجلس اتحاد الطلبة وطبعها مع ضبط الصادر والوارد.
•تقديم املساعدات والحوافز املادية للطلبة من خالل صندوق اإلقراض ،ومنح املتفوقني وذوي الشهداء ،ومتابعة قضايا الطلبة املعتقلني.
•تشجيع الطلبة املوهوبني يف املجاالت كافة ،إلطالق إبداعاتهم وتطوير هواياتهم.
•تقديم الرعاية الصحية للطلبة.
•اإلرشاف عىل انتخابات مجلس الطلبة.
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أقسام عمادة شؤون الطلبة
•قسم النشاط الثقايف واالجتامعي والفني
•قسم الخدمات الطالبية
•قسم النشاط الريايض
•القسم الصحي
•اإلرشاف االجتامعي
األنشطة المختلفة لعمادة شؤون الطلبة
 -1النشاط الرياضي:
يتمثل النشاط الريايض مبا يأيت:
•تنظيم التدريبات إلعداد الفرق الرياضية.
•تنظيم اللقاءات واملباريات بني فرق الجامعة والفرق الرياضية خارج الجامعة.
•وضع الربامج الرياضية لتنمية هوايات الطلبة وتوسيع القاعدة الرياضية الطالبية.
•اإلرشاف عىل املرافق الرياضية وتنسيق عملية استعاملها واإلفادة من األدوات واألجهزة فيها.
 -2النشاط االجتماعي:
تهتم العامدة بتشجيع النشاط االجتامعي وتنظيمه واإلرشاف عليه ويتضمن هذا النشاط:
• تعريف الطلبة باملعامل التاريخية والجغرافية والحضارية للبالد.
•تنظيم الزيارات الطالبية للمؤسسات العامة.
•تنسيق الخدمات الطالبية للمجتمع.
•بث روح االلتزام الخُلقي بني الطلبة ،وتنظيم العالقة بينهم وبني املجتمع عن طريق الندوات االجتامعية.
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 -3النشاط الثقافي والفني:
تتوىل العامدة تشجيع النشاطات الثقافية والفنية التي من شأنها رفع درجات الوعي الوطني والثقايف والروحي ،وذلك عن طريق النشاطات اآلتية:
•تنظيم برامج للمحارضات والندوات.
•إحياء الحفالت واملعارض واملهرجانات الفنية.
•نرش إنتاج الطلبة الفكري والفني يف مطبوعات خاصة بالجامعة.
•إعداد برامج تدريبية يف مجال الفنون املرسحية واملوسيقية.
 -4المواصالت:
تساعد العامدة عىل تأمني وسائل املواصالت وتنظيمها للطلبة املقيمني خارج مدينة نابلس ،وذلك عن طريق االتصال برشكات النقليات كام تعمل عىل
إيجاد الحلول املناسبة املتعلقة بذلك.
 -5المقصف:
يقدم وجبة كاملة يومياً والوجبات الخفيفة واملرشوبات املرطبة ،وترشف عىل املقصف لجنة طالبية مبساعدة عامدة شئون الطلبة والعاملني فيه ،والدخل
السنوي للمقصف يدخل يف إيرادات صندوق الطلبة.
 -6الخدمات العامة:
تعمل العامدة عىل إصدار شهادات حسن السلوك وتساعد عىل تنظيم توجيه الطلبة املستجدين وتعريفهم مبرافق الجامعة العامة وإشعارهم بجو التعاون
والصداقة السائد يف الجامعة.
 -7صندوق الطلبة:
يقدم املساعدة املالية بشكل قروض ومنح للطلبة املحتاجني ويوفر فرص عمل لهم داخل الجامعة وخارجها ضمن اإلمكانات واملجاالت املتوافرة.
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 -8العيادة الطبية:
تقدم الخدمات الصحية األولية الطارئة بإرشاف طاقم متريض متخصص وتحول الحاالت املرضية الرضورية إىل املستشفيات املحلية واملختربات الطبية
واألطباء االختصاصيني.
 -9اإلرشاد االجتماعي والنفسي:
تساعد العامدة الطلبة عىل إيجاد الحلول للمشكالت التي تواجههم يف الجامعة واملرتبطة بشؤونهم الشخصية واالجتامعية ،نتيجة الضغوط األكادميية
وغريها ،وتهدف العامدة من خالله اىل اإلسهام يف دفع تقدم شخصية الطالب ومنوها من خالل تقدير إمكانياتهم الذاتية وتطوير مهاراتهم وتشجيعهم عىل
التميز واإلبداع ،ويف هذا السياق يعتنى بالجانب االرشادي الوقايئ لتوعية الطلبة سلوكيا ومعرفيا عن طريق لقاءات فردية أو جامعية ،وتوفري خدمات اإلرشاد
الفردي والجامعي ملواجهة املشكالت التي يعايشها الطالب يف أثناء دراسته وخاصة املشكالت االقتصادية من خالل بذل الجهود يف توفري موارد للمساندة
املالية سوا ًء أكان ذلك عن طريق القروض أم املنح أم املساعدات املالية املحلية أم توفري فرص عمل .ويعنى أيضاً مبواجهة املشكالت االجتامعية النفسية عن
طريق جلسات إرشادية مهنية يف ج ّو آمن.
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المكتبة
يوجد يف الجامعة مكتبة رئيسية مركزية وثالث مكتبات فرعية تقدم خدماتها لروادها من أساتذة وطلبة وباحثني ،وقد توسعت مكتبات الجامعة يف اآلونة
األخرية بعد إنجاز مبنى مكتبة الحرم الجديد لتضيف نقلة نوعية متميزة يف خدماتها نظرا ً لزيادة عدد الطلبة ،وبهدف توفري مساحات للقراء ورواد املكتبة.
وتحوي مكتبات الجامعة حوايل  400ألف مجلد و  28ألف دورية إلكرتونية متخصصة ومجموعة متميزة من مكتبات األدباء والعلامء وكتباً نادرة تم التربع
بها هدايا ملكتبات الجامعة وتحوي مجموعة من املخطوطات والوثائق التي يتم حالياً ترقيمها ونرشها عىل صفحة الجامعة اإللكرتونية وتقدميها للباحثني
واملحققني للحفاظ عىل اإلرث الحضاري الوطني.
ونظرا للتطورات الهائلة يف تكنولوجيا املعلومات واالنرتنت واالتصاالت التي دخلت املكتبات ومراكز املعلومات ،فقد وفرت مكتبات الجامعة الخدمة
اإللكرتونية ،وتم ربط الجامعة ومكتباتها بعرشات قواعد املعلومات عىل الخط املبارش باستخدام تقنية البحث عرب االنرتنت التي توفر الكشافات واألبحاث
واملقاالت كاملة النص ،إىل جانب االشرتاك بآالف الكتب اإللكرتونية.
ويوجد يف املكتبة قاعتان للمؤمترات يف املكتبة الرئيسية ومكتبة الحرم الجديد وهي مجهزة بأحدث التقنيات لعقد املؤمترات عن بعد والتواصل مع
املؤسسات العلمية األخرى.
تستخدم املكتبة نظام ديوي العرشي املعدل يف نظام التصنيف ،ونظام الفهرسة املقروءة آليا  MARK21العاملية ويعمل يف أقسام املكتبات املختلفة من
إعارة ومراجع ودوريات وإرشاد ومصادر إلكرتونية مجموعة من املوظفني املؤهلني الذين تم تدريبهم إليصال املعلومة الصحيحة يف الوقت املناسب وباستخدام
التقنيات الحديثة.
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عمادة القبول والتسجيل
تبدأ العالقة بني الطالب والجامعة بعامدة القبول والتسجيل إذ يحصل منها عىل طلب االلتحاق لتعبئته وإعادته ،وتنتهي أيضاً بعامدة القبول والتسجيل
حيث منها يحصل بعد تخرجه عىل وثائق التخرج ،وعليه فان العالقة دامئة بني الطالب والعامدة طيلة فرتة دراسته ،فالعامدة تزود الطالب بشهادة إثبات
طالب الستعاملها لجميع األغراض وبكشف عالماته عند الطلب ،وفيها يقدم طلب االنتقال إىل كلية أخرى وهكذا ،وكام أن العالقة دامئة ،فهي أيضا متجددة
إذ إن عىل عامدة القبول والتسجيل إعالم الطلبة بكل ما يستجد من أمور تتعلق بالنواحي األكادميية كالتغيري يف الخطة الدراسية أو التغيري يف تعليامت منح
درجة البكالوريوس.
ومن هنا تظهر أهمية عامدة القبول والتسجيل لدوام ارتباط الطالب بها طيلة سني دراسته ،وبعد التخرج من خالل االحتفاظ بسجله حيث توفر له
خدمة ما بعد التخرج.
أهداف العمادة وأعمالها:
تهدف العامدة إىل تطبيق األنظمة األكادميية املعمول بها واملقررة .ولهذا الغرض تستخدم السجالت والكشوف التي تبني وضع الطالب األكادميي منذ
التحاقه بالجامعة حتى تخرجه منها .وتضع بالتعاون مع اللجان املتخصصة التعليامت واإلجراءات الخاصة بالتسجيل للفصول املختلفة ،كام تعلن برنامج
الدراسة.
وملا كانت عامدة القبول والتسجيل هي مجمع عالمات الطلبة فإنها تقوم بإبالغ الطالب املقرص عن طريق برنامج الزاجل بأنه تحت اإلنذار األكادميي كام
أنها تبلغ العمداء بأسامء الطلبة الذين ستعلن أسامؤهم عىل لوحة الرشف.
وملا كانت جامعة النجاح الوطنية جامعة ناشئة ومتطورة فان عامدة القبول والتسجيل تسعى لتطوير إجراءات العمل فيها وذلك باستقدام الخرباء
املتخصصني بالتسجيل وبزيارة الجامعات املتقدمة وكذلك االشرتاك بجمعيات التسجيل العاملية وحضور مؤمترات ملسؤويل القبول والتسجيل يف الجامعات
العربية لتبادل الخربات يف مجاالت القبول والتسجيل.

12
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إجراءات القبول:
بعد انتهاء امتحان الثانوية العامة تعلن عامدة القبول والتسجيل عن فتح باب تقديم طلبات االلتحاق بالجامعة لطلبة الثانوية العامة من حملتها من
جميع أنحاء فلسطني ،سواء أكان ذلك بالحضور إىل الحرم الجامعي أم من خالل موقع الجامعة عىل االنرتنت (زاجل) باتباع االرشادات الخاصة بذلك.
إن أساس قبول الطالب بجامعة النجاح الوطنية هو معدله يف امتحان الثانوية العامة الذي يجب أن ال يقل عن  %90لربنامج دكتور يف الطب ،و %85
لربامج الصيدلة %80 ،لربامج الهندسة وبرنامج البرصيات ،و %75لربنامج الطب البيطري وبرنامج التمريض ،و %70لربامج القانون واإلعالم وتكنولوجيا
املعلومات ،و %65لباقي الربامج باستثناء كلية الفنون وبرنامج الرتبية الرياضية إذ يتم القبول فيهام برشطني هام معدله يف الثانوية العامة  %65واجتيازه
امتحان قدرات ،وأن ال يكون قد مر عىل حصوله عىل شهادة الدراسة الثانوية العامة أكرث من خمس سنوات لجميع الكليات باستثناء كلية الفنون الجميلة .
وبعد تحديد املعدالت املقبولة يف كل برنامج يتم اإلعالن يف الصحف املحلية عن مواعيد إستكامل إجراءات القبول.
ويشرتط تقديم كشف عالمات أصيل أو صورة مصدقة ،وكذلك شهادة ميالد أصلية أو صورة مصدقة ،وصورة عن الهوية الشخصية وصورة شخصية حديثة
ودفع رسم االلتحاق املقرر ،وبعد تقديم هذه الوثائق ودفع القسط يكون الطالب قد أصبح ملتحقاً بالجامعة ويحصل عىل رقم تسجيل وبطاقة الهوية
الجامعية.
إجراءات التسجيل
يتم التسجيل للمساقات املختلفة التي سيدرسها الطالب يف الفصل بوساطة الحاسوب بعد أن يكون قد اتفق مع املرشد عىل تلك املساقات.
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جامعة النجاح الوطنية
دائرة العالقات العامة
دائرة العالقات العامة هي الجهة املسؤولة عن األنشطة املتصلة بعالقات الجامعة بالجهات األخرى يف الداخل والخارج ،واملسؤولة عن تنظيم تلك العالقة
مبا يتضمن املحافظة عىل سمعة الجامعة ورفعة مكانتها يف املجتمع .واملسؤولة عن تنسيق العالقات الجامعية مع الجامعات العربية واألجنبية الصديقة.
وتؤدي الدائرة املهام اآلتية:
•تنظيم العالقة مع الجهات الوطنية يف الداخل والجامعات األخرى الصديقة يف الخارج.
•تنسيق العالقات والنشاطات الثقافية والعامة مع الجامعات األخرى وتنظيم املعارض والحفالت التي تساعد عىل تفاعل الجامعة مع املجتمع وتعزز
دورها الطليعي فيه.
•جمع املعلومات الصادرة عن أجهزة اإلعالم املختلفة واملتعلقة بالجامعة وتصنيفها وتحليلها وإعالم املسؤولني يف الجامعة عنها.
•جمع اإلحصائيات واملعلومات الالزمة عن املؤسسات الثقافية والعلمية والتعليمية يف العامل وحفظها.
•اإلرشاف عىل إجراء الدراسات العلمية املتعلقة باتجاهات املواطنني أو اتجاهات الطلبة نحو الجامعة وبالتعاون مع األجهزة األكادميية واإلدارية
املعنية يف الجامعة.
•إصدار النرشات واملطبوعات للتعريف بالجامعة وأنشطتها املختلفة.
•العالقات العامة هي الجهة املخولة بالتحدث رسمياً نيابة عن الجامعة.

14
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تعليمات منح درجة البكالوريوس
في جامعة النجاح الوطنية
2014/2013
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جامعة النجاح الوطنية
المادة (:)1
تسمى هذه التعليامت تعليامت معدلة لتعليامت منح درجة البكالوريوس يف جامعة النجاح الوطنية لسنة  2014/2013وتطبق عىل طلبة الجامعة ابتدا ًء
من الفصل األول .2014/2013
المادة (:)2
ترسي أحكام هذه التعليامت عىل الطلبة املنتظمني املسجلني لنيل درجة البكالوريوس يف كليات الجامعة :العلوم ،العلوم اإلنسانية ،الرشيعة ،العلوم
الرتبوية وإعداد املعلمني ،الهندسة وتكنولوجيا املعلومات ،الطب وعلوم الصحة ،االقتصاد والعلوم االجتامعية ،الزراعة والطب البيطري ،القانون ،الفنون
الجميلة.
المادة (:)3
يقر مجلس العمداء الخطط الدراسية التي تؤدي إىل نيل درجة البكالوريوس يف التخصصات التي تقدمها الكليات املختلفة بنا ًء عىل توصية من مجالس
الكليات وتنسيب من مجالس األقسام األكادميية املختلفة.
المادة (:)4
(أ)تنظم الخطط الدراسية لتكون الساعات املعتمدة املطلوبة للحصول عىل درجة البكالوريوس كام يأيت:

16
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كلية العلوم:
								
برنامج العلوم الحياتية
							
برنامج األحياء البيوتكنولوجيا
								
برنامج الرياضيات
									
برنامج اإلحصاء
									
برنامج الفيزياء
							
برنامج الفيزياء وفرعي إلكرتونيات
									
برنامج الكيمياء
						
برنامج الكيمياء التطبيقية

 126ساعة معتمدة
 125ساعة معتمدة
 123ساعة معتمدة
 123ساعة معتمدة
 127ساعة معتمدة
 127ساعة معتمدة
 125ساعة معتمدة
 124ساعة معتمدة

كلية العلوم اإلنسانية
								
برنامج اللغة العربية وآدابها
							
برنامج اللغة اإلنجليزية وآدابها
								
برنامج اللغة الفرنسية
								
برنامج السياحة واآلثار
									
برنامج التاريخ

124ساعة معتمدة
 124ساعة معتمدة
 125ساعة معتمدة
126ساعة معتمدة
 126ساعة معتمدة

كلية الشريعة
								
برنامج الفقه والترشيع
								
برنامج أصول الدين
							
برنامج الرشيعة واملصارف اإلسالمية

 129ساعة معتمدة
 129ساعة معتمدة
 128ساعة معتمدة
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جامعة النجاح الوطنية
كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين
							
برنامج معلم املرحلة األساسية الدنيا
برنامج رياض األطفال 							
					
برنامج معلم املرحلة األساسية العليا  -تعليم الرياضيات
					
برنامج معلم املرحلة األساسية العليا  -تعليم العلوم
برنامج معلم املرحلة األساسية العليا  -تعليم اللغة العربية				
				
برنامج معلم املرحلة األساسية العليا  -تعليم اللغة اإلنجليزية
برنامج معلم املرحلة األساسية العليا  -تعليم االجتامعيات				
					
برنامج معلم املرحلة األساسية العليا  -تعليم التكنولوجيا

 124ساعة معتمدة
 126ساعة معتمدة
 124ساعة معتمدة
 128ساعة معتمدة
 124ساعة معتمدة
 121ساعة معتمدة
 124ساعة معتمدة
 126ساعة معتمدة

								
برنامج الرتبية الرياضية

 130ساعة معتمدة
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كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
								
برنامج الهندسة املدنية
								
برنامج الهندسة املعامرية
								
برنامج هندسة البناء
							
برنامج هندسة التخطيط العمراين
								
برنامج الهندسة امليكانيكية
								
برنامج الهندسة الكيميائية
								
برنامج الهندسة الصناعية
								
برنامج هندسة الحاسوب
								
برنامج الهندسة الكهربائية
						
برنامج هندسة االتصاالت
							
برنامج هندسة امليكاترونكس
							
برنامج هندسة الطاقة والبيئة
								
برنامج هندسة علوم املواد
								
برنامج علم الحاسوب
							
برنامج أنظمة املعلومات اإلدارية
							
برنامج أنظمة املعلومات الحاسوبية

 161ساعة معتمدة
 164ساعة معتمدة
 167ساعة معتمدة
 161ساعة معتمدة
 161ساعة معتمدة
 158ساعة معتمدة
 161ساعة معتمدة
 161ساعة معتمدة
 161ساعة معتمدة
 161ساعة معتمدة
 161ساعة معتمدة
 159ساعة معتمدة
 160ساعة معتمدة
 126ساعة معتمدة
 121ساعة معتمدة
 125ساعة معتمدة
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جامعة النجاح الوطنية
كلية الطب وعلوم الصحة
برامج يتم الدخول إليها مباشرة:
							
برنامج بكالوريوس الصيدلة
							
برنامج بكالوريوس البرصيات
							
برنامج بكالوريوس التمريض
								
برنامج بكالوريوس القبالة
						
برنامج بكالوريوس العلوم الطبية املخربية

 152ساعة معتمدة
 151ساعة معتمدة
 133ساعة معتمدة
 142ساعة معتمدة
 130ساعة معتمدة

برامج يتم الدخول اليها عبر بكالوريوس العلوم الطبية الحيوية:
						
برنامج بكالوريوس العلوم الطبية الحيوية
								
برنامج دكتور طب
								
برنامج دكتور صيديل

 130ساعة معتمدة
 265ساعة معتمدة
 240ساعة معتمدة
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كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية
									
برنامج االقتصاد
								
برنامج العلوم السياسية
									
برنامج الجغرافيا
						
برنامج علم االجتامع والخدمة االجتامعية
						
برنامج علم النفس  -فرعي إرشاد نفيس
							
برنامج الصحافة املكتوبة واإللكرتونية
								
برنامج اإلذاعة والتلفزيون
							
برنامج العالقات العامة واالتصال
									
برنامج املحاسبة
								
برنامج إدارة األعامل
							
برنامج العلوم املالية واملرصفية
									
برنامج التسويق

 130ساعة معتمدة
 127ساعة معتمدة
 126ساعة معتمدة
 124ساعة معتمدة
 126ساعة معتمدة
 126ساعة معتمدة
 126ساعة معتمدة
 126ساعة معتمدة
 127ساعة معتمدة
 127ساعة معتمدة
 127ساعة معتمدة
 127ساعة معتمدة
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جامعة النجاح الوطنية
كلية الزراعة والطب البيطري
								
برنامج الطب البيطري
							
برنامج اإلنتاج النبايت والوقاية
						
برنامج اإلنتاج الحيواين وصحة الحيوان
							
برنامج التغذية والتصنيع الغذايئ

 167ساعة معتمدة
 140ساعة معتمدة
 140ساعة معتمدة
 140ساعة معتمدة

							
كلية القانون
									
برنامج القانون

 138ساعة معتمدة

كلية الفنون الجميلة
									
برنامج املوسيقى
							
برنامج التصميم الداخيل (ديكور)
								
برنامج الرسم والتصوير
							
برنامج التصميم الجرافييك
								
برنامج فن الخزف

 122ساعة معتمدة
 121ساعة معتمدة
 124ساعة معتمدة
 121ساعة معتمدة
 124ساعة معتمدة

							
كلية الشرف
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(ب) ألغراض ورضورات أكادميية يجوز ملجلس العمداء رفع الحد األدىن للحصول عىل درجة البكالوريوس يف الكليات املختلفة.
(ج) يدرس الطالب الساعات املعتمدة املقررة يف كل كلية وفق أحكام التعليامت باإلضافة إىل رشوط الخطة الدراسية يف قسم التخصص.
المادة (:)5
مع مراعاة ما ورد يف “املادة /4ب” تشمل الخطة الدراسية يف كل تخصص متنح فيه درجة البكالوريوس عىل املتطلبات اآلتية:
متطلبات الجامعة:

اإلجبارية 18“ :ساعة معتمدة” يدرسها جميع طلبة الكليات موزعة كام يأيت:
رقم
11000101
11000102
11000103
*1
11000105
11000108
11000117
* * 11000127

اسم المساق
ثقافة إسالمية
لغة عربية
لغة إنجليزية ()1
إنجليزي جامعة ()2
دراسات فلسطينية
خدمة مجتمع
مهارات القيادة واالتصال
مقدمة يف علم الحاسوب
المجموع

ساعة
3
3
3
3
3
1
1
1
18
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جامعة النجاح الوطنية
* يعطى هذا املساق األرقام اآلتية حسب الكليات:
		
 11000322إنجليزي جامعة ( : )2برامج كلية العلوم ،برامج كلية الهندسة وتكنولوجيا املعلومات ،برامج الزراعة ،برنامج تعليم
الرياضيات ،برنامج تعليم العلوم ،برنامج تعليم التكنولوجيا من كلية الرتبية وإعداد املعلمني.
 11000323إنجليزي جامعة ( :)2برامج كلية العلوم اإلنسانية ،برامج كلية الرشيعة ،برامج العلوم االجتامعية(علم االجتامع والخدمة االجتامعية ،علم
النفس -فرعي ارشاد نفيس ،الجغرافيا) ،برامج كلية الفنون الجميلة ،وتعليم اللغة العربية ،وتعليم اللغة االنجليزية ،وتعليم االجتامعيات ،ومعلم املرحلة
األساسية الدنيا ،ورياض األطفال وبرنامج الرتبية الرياضية من كلية الرتبية وإعداد املعلمني ،وبرامج اإلعالم.
 11000324إنجليزي جامعة ( :)2برامج كلية الطب وعلوم الصحة ،برنامج الطب البيطري.
 11000325إنجليزي جامعة ( :)2برامج العلوم اإلدارية(محاسبة ،إدارة األعامل ،العلوم املالية واملرصفية ،التسويق ،االقتصاد ،العلوم السياسية) ،وبرنامج
القانون.
مالحظة :عىل الطلبة الذين يحصلون عىل عالمة  49فام دون يف اختبار تحديد املستوى دراسة مساق لغة إنجليزية رقم  11032100بواقع  3ساعات تدريسية
أسبوعياً.
امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية:
يعفى الطالب من مساق اللغة اإلنجليزية االستدرايك ( )11032100إذا حصل عىل عالمة  %50فأعىل يف امتحان مستوى اللغة االنجليزية الذي يعقد يف بداية
العام الدرايس ،وإذا نجح يف امتحان املستوى مبعدل  %80فأعىل فإنه يعفى من دراسة املساق ( )11000103لغة إنجليزية ( ،)1وتحسب له العالمة التي حصل
عليها بعد تسديده للرسوم إذا رغب بذلك.
امتحان مستوى علم الحاسوب:
** يعترب الطالب ناجحاً يف مساق مقدمة يف علم الحاسوب ( )11000127إذا نجح يف امتحان مستوى الحاسوب وحصل عىل عالمة  %60فأعىل أو حصل عىل
الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ( )ICDLوعليه تسديد الرسوم.
24
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متطلبات البرنامج
يدرسها الطلبة وفق رشوط الخطط الدراسية يف الربامج ويخصص لها الساعات املعتمدة اآلتية:

الكلية

العلوم

البرنامج

الساعات المعتمدة
إجباري من
اختياري
كليات
تخصص
أخرى

إجباري
جامعة

إجباري
تخصص

علوم حياتية

18

90

18

األحياء بيوتكنولوجيا

18

89

18

-

الرياضيات

18

84

21

-

-

اإلحصاء

18

84

21

-

-

123

الفيزياء

18

94

 3(+12تربية)

-

-

127

فيزياء وفرعي إلكرتونيات

18

103

 3(+3تربية)

-

-

127

الكيمياء

18

88

16

3

-

125

كيمياء تطبيقية

18

85

18

3

-

124

حرة

المجموع

-

-

126

-

125
123
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جامعة النجاح الوطنية

البرنامج

الكلية

حرة

المجموع

4

124

اللغة اإلنجليزية وآدابها

18

93

9

-

4

124

اللغة الفرنسية

18

94

9

-

4

125

السياحة واآلثار

18

84

18

-

6

126

التاريخ

18

84

18

-

6

126

اللغة العربية وآدابها
العلوم
اإلنسانية

الساعات المعتمدة
إجباري من
إجباري إجباري اختياري
كليات
جامعة تخصص تخصص
أخرى
12
90
18

ميكن للطالب االلتحاق بقسم اللغة الفرنسية دون رشوط ودون معرفة مسبقة باللغة الفرنسية.
أما إذا كان لدى الطالب معرفة مسبقة باللغة الفرنسية فيكون التحاقه بالقسم عىل النحو اآليت:
اذا كان الطالب حامالً لشهادة الدلف  A2فأعىل.
أو إذا تقدم إىل امتحان القبول الذي يعقده القسم وحصل عىل  % 80فأعىل فسيتم إعفاؤه من املساقات اآلتية التي تطرح يف الفصل الدرايس األول:
 10311110مدخل إىل اللغة الفرنسية
 10311111مساق مكثف يف اللغة الفرنسية ()1
 10311112مساق مكثف يف اللغة الفرنسية (.)2
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البرنامج
الكلية

الساعات المعتمدة
إجباري من
اختياري
كليات
تخصص
أخرى
12

إجباري
جامعة

إجباري
تخصص

فقه وترشيع

18

95

الشريعة أصول الدين

18

95

12

18

94

12

رشيعة ومصارف إسالمية

حرة

المجموع

4

129

-

4

129

-

4

128
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جامعة النجاح الوطنية
الساعات المعتمدة
البرنامج
الكلية
إجباري إجباري اختياري إجباري من
جامعة تخصص تخصص كليات أخرى
12
90
18
معلم املرحلة األساسية الدنيا
رياض األطفال

18

تعليم الرياضيات

84

18

-

حرة

المجموع

4

124

6

126

معلم املرحلة األساسية العليا
18

96

6

-

4

124

18

100

6

-

4

128

18

96

6

-

4

124

18

93

6

-

4

121

تعليم االجتامعيات

18

96

6

-

4

124

تعليم التكنولوجيا

18

98

6

-

4

126

الرتبية الرياضية

18

58+42

6+6

-

-

130

العلوم
التربوية تعليم العلوم
وإعداد تعليم اللغة العربية
المعلمين
تعليم اللغة اإلنجليزية
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الكلية

البرنامج

الساعات المعتمدة
اختياري إجباري من
كليات
تخصص
أخرى
12

إجباري
جامعة

إجباري
تخصص

الهندسة املدنية

18

129

الهندسة املعامرية

18

132

12

هندسة البناء

18

97

12

38

هندسة التخطيط العمراين

18

129

12

-

2

الهندسة امليكانيكية

18

129

12

-

2

161

الهندسة الكيميائية

18

96

9

33

2

158

الهندسة الصناعية

18

91

12

38

2

161

18

126

15

-

2

161

18

94

15

32

2

161

18

97

12

32

2

161

هندسة امليكاترونكس

18

132

9

-

2

161

هندسة الطاقة والبيئة

18

95

12

32

2

159

هندسة علوم املواد

18

131

9

-

2

160

علم الحاسوب

18

75

21

12

-

126

أنظمة املعلومات اإلدارية

18

73

18

12

-

121

أنظمة املعلومات الحاسوبية

18

73

15

15

4

125

الهندسة
وتكنولوجيا
الهندسة الكهربائية
المعلومات
هندسة االتصاالت
هندسة الحاسوب

حرة

المجموع

2

161

-

2

164

2

167
161
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جامعة النجاح الوطنية
كلية الطب وعلوم الصحة
برامج يتم الدخول إليها مباشرة:
برنامج بكالوريوس الصيدلة
*
1
2
3
4

متطلبات جامعة (إجباري)
متطلبات العلوم الطبية الحيوية
متطلبات القسم (إجباري)
متطلبات القسم (اختياري)

برنامج بكالوريوس البصريات
*
1
2

متطلبات جامعة (إجباري)
متطلبات تخصص (إجباري)

برنامج بكالوريوس التمريض
*
1
2
3

30

نوع الساعات

المجموع
نوع الساعات
المجموع
نوع الساعات

متطلبات جامعة (إجباري)
متطلبات العلوم الطبية الحيوية (إجباري)
متطلبات تخصص (إجباري)
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المجموع

عدد الساعات المعتمدة
18
62
66
6
152

عدد الساعات المعتمدة
18
133
151

عدد الساعات المعتمدة
18
33
82
133

www.najah.edu

برنامج بكالوريوس القبالة
*
1
2
3

نوع الساعات

متطلبات جامعة (إجباري)
متطلبات العلوم الطبية الحيوية (إجباري)
متطلبات تخصص (إجباري)

المجموع

برنامج بكالوريوس العلوم الطبية المخبرية
نوع الساعات
*
1
2
3
4

متطلبات جامعة (إجباري)
متطلبات العلوم الطبية األساسية (إجباري)
متطلبات تخصص (إجباري)
متطلبات تخصص (اختياري)

المجموع

عدد الساعات المعتمدة
18
37
87
142

عدد الساعات المعتمدة
18
29
75
8
130

برامج يتم الدخول إليها عبر بكالوريوس العلوم الطبية الحيوية:
برنامج بكالوريوس العلوم الطبية الحيوية
نوع الساعات
*
1
2
3

متطلبات جامعة (إجباري)
متطلبات تخصص (إجباري)
متطلبات تخصص (اختياري)

المجموع

عدد الساعات المعتمدة
18
87
25
130
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جامعة النجاح الوطنية

برنامج بكالوريوس دكتور في الطب
*
1
2

متطلبات العلوم الطبية الحيوية
متطلبات املرحلة الرسيرية لربنامج دكتور يف الطب

المجموع

برنامج بكالوريوس دكتور صيدلي
*
1
2

نوع الساعات

نوع الساعات

متطلبات العلوم الطبية الحيوية
متطلبات املرحلة الرسيرية لربنامج د .صيديل

المجموع

عدد الساعات المعتمدة
130
135
265

عدد الساعات المعتمدة
130
110
240

* يشرتط االنتقال من برنامج علوم طبية حيوية إىل دكتور طب بحصول الطالب عىل بكالوريوس علوم طبية حيوية مبعدل تراكمي  2.5فأعىل .
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البرنامج

الكلية

إجباري
جامعة

االقتصاد

18

العلوم السياسية

الساعات المعتمدة
إجباري
من
إجباري اختياري
حرة
تخصص تخصص كليات
أخرى
4
18
90

المجموع
130

18

87

18

-

4

127

18

92

12

-

4

126

18

81

21

-

4

124

18

89

15

-

4

126

18

93

12

-

3

126

18

93

15

-

-

126

العالقات العامة واالتصال

18

93

12

-

3

126

املحاسبة

18

93

12

-

4

127

إدارة األعامل

18

87

18

-

4

127

العلوم املالية واملرصفية

18

90

15

-

4

127

التسويق

18

90

15

-

4

127

الجغرافيا
علم االجتامع والخدمة
االجتامعية
علم النفس _ فرعي إرشاد
نفيس
االقتصاد والعلوم
الصحافة املكتوبة وااللكرتونية
االجتماعية
اإلذاعة والتلفزيون
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جامعة النجاح الوطنية

البرنامج

الكلية

إجباري
جامعة

الطب البيطري

18

الزراعة والطب اإلنتاج النبايت والوقاية
البيطري
اإلنتاج الحيواين وصحة الحيوان
التغذية والتصنيع الغذايئ

الكلية
القانون

34

البرنامج
القانون

دليل الطالب 2014 - 2013

الساعات المعتمدة
إجباري من
إجباري اختياري
حرة
كليات
تخصص تخصص
أخرى
24
6
119

المجموع
167

18

82

13

24

3

140

18

79

16

24

3

140

18

81

14

24

3

140

إجباري
جامعة

إجباري
تخصص

18

96

الساعات المعتمدة
اختياري إجباري من
تخصص كليات أخرى
 3+21عميل

-

حرة

المجموع

-

138
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الكلية

الفنون
الجميلة

البرنامج

الساعات المعتمدة
إجباري من
اختياري
كليات
تخصص
أخرى
12

إجباري
جامعة

إجباري
تخصص

املوسيقى

18

92

التصميم الداخيل (ديكور)

18

91

12

الرسم والتصوير

18

94

12

-

التصميم الجرافييك

18

91

12

-

-

فن الخزف

18

94

12

-

-

حرة

المجموع

-

122

-

-

121

-

124
121
124

يتم قبول الطلبة للدراسة يف كلية الفنون الجميلة يف جميع التخصصات وفق الرشوط اآلتية:
.أالحصول عىل شهادة الثانوية العامة «التوجيهي» أو ما يقابلها ومبعدل ال يقل عن .% 65
.باجتياز امتحانات القبول التي تقيمها الكلية وفق الرشوط واملعايري الخاصة يف كل تخصص يف الكلية.
.جتع ّد املوهبة املوسيقية والفنية رشطاً أساسياً يف القبول للدراسة يف كلية الفنون الجميلة.
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جامعة النجاح الوطنية
المتطلبات الحرة:
املساقات الحرة يدرسها الطلبة من بني املساقات التي تقدمها برامج الجامعة املختلفة وتستثنى من ذلك املساقات التي يقدمها برنامج تخصصهم
لغري طلبة التخصص يف ذلك الربنامج .وال يجوز التسجيل ملساق إذا كان محتواه مكافئاً أو أدىن ملساق درسه الطالب.
المادة (:)6
1.1تشتمل متطلبات القسم عىل كل من املساقات اإلجبارية واالختيارية التي يحددها قسم التخصص سواء أكانت هذه املساقات من ذلك القسم
أم من خارجه.
2.2ال يجوز احتساب املساق الواحد ألكرث من متطلب.
3.3بقرار من مجلس الكلية وبعد تنسيب من مجلس القسم املختص يجوز إضافة مساقات إىل قامئة املساقات االختيارية التي يقدمها القسم وذلك
وفق االحتياجات واملتغريات التي تحقق أهداف الجامعة بصورة عامة والقسم بصورة خاصة ،ويف جميع األحوال تبلغ رئاسة الجامعة وعامدة
القبول والتسجيل بذلك خطياً.
المادة (:)7
ال يجوز أن يسجل الطالب يف مساق له متطلب سابق دون أن يكون قد درس ذلك املتطلب ،وميكن السامح للطالب بدراسة املساق ومتطلبه السابق
متزامناً إذا كان الطالب خريجاً أو درس املتطلب السابق ورسب فيه (رشيطة ان ال يكون محروما يف املساق) وذلك بناء عىل توصية من مجلس القسم
املتخصص.
المادة (:)8
يقبل الطالب يف التخصص مبارش ًة عند التحاقه بالجامعة.
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مدة الدراسة والعبء الدراسي
المادة (:)9
/9أ :1/مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس للطالب الذي يحمل عبئاً دراسياً عادياً هي مثانية فصول دراسية أو أربع سنوات دراسية يف جميع
الكليات باستثناء البكالوريوس يف برامج الطب البرشي ،والصيدلة ،والهندسة ،والطب البيطري .ويجوز للطالب الذي يحمل عبئاً دراسياً أكرب من العادي
أن يحصل عىل درجة البكالوريوس يف مدة ال تقل عن ستة فصول دراسية أو ثالث سنوات دراسية.
/9أ :2/مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس يف الهندسة والصيدلة والطب البيطري هي عرشة فصول دراسية او خمس سنوات دراسية ويجوز
للطالب الذي يحمل عبئاً دراسياً أكرب من العادي أن يحصل عىل درجة البكالوريوس يف مدة ال تقل عن أربع سنوات دراسية.
/9أ :3/ال يجوز أن تزيد املدة التي يقضيها الطالب مسجالً يف الدراسة للحصول عىل درجة البكالوريوس عن ست سنوات دراسية أو اثني عرش فصالً
دراسياً باستثناء برامج الصيدلة ،والهندسة ،والطب البيطري التي تحدد بأن ال تزيد املدة الدراسية فيها عن سبع سنوات ونصف أو خمسة عرش فصالً
دراسياً.
/9أ :4/مدة الدراسة يف برامج دكتور طب ودكتور صيديل بحدها األدىن ست سنوات وحدها األقىص عرش سنوات دراسية ومدة الدراسة للحصول
عىل درجة البكالوريوس يف العلوم الطبية الحيوية بحدها األدىن ثالث سنوات دراسية وبحدها األعىل خمس سنوات دراسية.
/9ب :مدة الفصل الدرايس ستة عرش أسبوعاً مبا فيها فرتة االمتحانات ،ومدة الفصل الدرايس الصيفي مثانية أسابيع مبا فيها فرتة االمتحانات.
/9ج :يجري تقويم الساعات املعتمدة لكل مساق عىل أساس أن املحارضة األسبوعية أو الندوة ملدة ستة عرش أسبوعاً هي ساعة معتمدة أما ساعات
املختربات والتطبيق العميل فيجري تقوميها لكل مساق عىل حده ،ويف جميع الحاالت ال يقل حساب الساعة املعتمدة عن ساعتي مخترب أو ساعتني
تطبيقيتني.
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جامعة النجاح الوطنية
/9د :1/يكون الحد األدىن للساعات املعتمدة التي يدرسها الطالب املسجل لنيل درجة البكالوريوس “ 12ساعة معتمدة” للفصل الدرايس والحد
األعىل “ 18ساعة معتمدة” ويجوز أن يصل عدد الساعات إىل “ 21ساعة معتمدة” بناء عىل تنسيب مرشد الطالب وموافقة رئيس القسم املتخصص
يف إحدى الحالتني:
1.1أن ال يقل معدل الطالب الرتاكمي عن . 3
2.2أن يتوقف تخرج الطالب عىل السامح له بدراسة “ 21س.م” عىل األكرث يف الفصل الذي سيتخرج يف نهايته.
ال يجوز أن تزيد الساعات املعتمدة عن  21ساعة معتمدة بأي حال من األحوال.
		
/9د :2/يسمح للطالب بالتسجيل لعدد يقل عن الحد األدىن من الساعات املعتمدة أو باالستمرار يف دراسة عدد من الساعات املعتمدة يقل عن
الحد األدىن نتيجة النسحابه من بعض املساقات يف حاالت مربرة بتنسيب مرشد الطالب وموافقة لجنة اإلرشاد والتوجيه يف الكلية.
/9د :3/يف الحالتني السابقتني “ ”2،1تعلم جهة املوافقة عامدة القبول والتسجيل بذلك خطياً.
/9د :4/ال يجوز أن يزيد العبء الدرايس يف الفصل الصيفي للطالب املسجل لنيل درجة البكالوريوس عن عرش ساعات معتمدة .وللخريج عن 11
ساعة معتمدة.
/9د :5/لغرض احتساب الفصل الصيفي معادالً لنصف فصل درايس يجب أن ال يقل العبء الدرايس للطالب فيه عن ست ساعات معتمدة.
/9هـ :يصنف الطلبة املسجلون لنيل درجة البكالوريوس باستثناء بكالوريوس الهندسة ،الصيدلة ،الطب البيطري يف مستوى السنة الثانية أو الثالثة
أو الرابعة إذا أتم الطالب بنجاح دراسة ما ال يقل عن  %25أو  %50أو  %75من الساعات املعتمدة املطلوبة للتخرج عىل الرتتيب.
/9ز :يصنف الطلبة املسجلون لنيل درجة البكالوريوس يف الهندسة ،الطب البيطري ،الصيدلة مبستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة
إذا أتم الطالب نجاح دراسة ما ال يقل عن  %20أو  %40أو  %60أو  %80من مجموع الساعات املعتمدة املطلوبة للتخرج عىل الرتتيب.
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المواظبة
المادة :10
/10أ :تشرتط املواظبة لجميع الطلبة يف كل املحارضات واملناقشات والحصص العملية والتطبيقية التي يسجل فيها الطالب ويعتمد يف إثبات
الحضور والغياب الكشف الذي عىل مدرس املساق االحتفاظ به لذلك الغرض.
/10ب :ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكرث من  %12.5من مجموع الساعات املقررة ملساق دون عذر يقبله مدرس املساق.
/10ج :إذا غاب الطالب أكرث من  %12.5من مجموع الساعات املقررة لكل مساق دون عذر مريض أو قهري يقبله مدرس املساق يحرم الطالب من
التقدم لالمتحان النهايئ لذلك املساق ،ويعطى الحد األدىن وهو  Eوتدخل هذه النتيجة مع مراعاة “املادة  ”13يف حساب معدل عالمات الطالب الفصيل
ومعدله الرتاكمي ألغراض الوضع تحت اإلنذار أو الفصل.
/10د :إذا غاب الطالب أكرث من  %12.5من الساعات املقررة ملساق ما وكان الغياب بسبب املرض أو لعذر قهري يقبله مدرس املساق فال يجوز
أن يتجاوز الغياب بعذر أو دون عذر  %25من الساعات .ويف الحاالت التي يتجاوز فيها غياب الطالب بعذر مقبول نسبة  %25يع ّد منسحباً من ذلك
املساق ويبلغ عميد الكلية ذلك خطياً إىل عامدة القبول والتسجيل فتثبت يف سجله مالحظة منسحب.
/10هـ :يشرتط يف العذر املريض أن يكون بشهادة صادرة عن طبيب الجامعة أو معتمدة منه وأن تقدم هذه الشهادة وفق منوذج خاص إىل مدرس
املساق خالل مدة ال تتجاوز أسبوعاً واحدا ً من تاريخ عودة الطالب إىل املواظبة ،ويف الحاالت األخرى ،يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خالل أسبوع
من تاريخ زوال أسباب الغياب.
/10و :تثبت الحقائق املرتتبة عىل الفقرات “ج ،د ،هـ” يف سجالت املساقات يف القسم ،وتعلم عامدة القبول والتسجيل بذلك خطياً التخاذ اإلجراءات
املناسبة.
/10ز :يقوم رؤساء األقسام وأعضاء الهيئة التدريسية وعميد القبول والتسجيل بتنفيذ أحكام هذه املادة ،ويثبت عىل برامج الطلبة أسامء املساقات
التي ُحرم الطالب من التَق ُدم لالمتحان النهايئ لها قبل عقده.
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جامعة النجاح الوطنية
االمتحانات والعالمات والمعدالت
المادة :11
/11أ :يجري حساب العالمات وتسجيلها لكل مساق من مئة ،عىل أن يبني يف سجل العالمات عدد الساعات املعتمدة للمساق.
/11ب :1/العالمة النهائية لكل مساق هي مجموع عالمات االمتحان النهايئ وعالمات األعامل الفصلية.
/11ب :2/يعقد االمتحان النهايئ لكل مساق مرة واحدة يف نهاية الفصل ،ويكون شامالً ملقرر املساق ،ويخصص له  %50من العالمة اإلجاملية للمساق وقد
تشمل عالمة االمتحان النهايئ امتحانات عملية وشفوية أو تقارير.
/11ب :3/تشمل األعامل الفصلية لكل مساق امتحانني كتابيني عىل األقل يعلم بهام الطالب قبل أسبوع عىل األقل من موعدهام ،وقد يستثنى من
ذلك مساقات الندوات والبحوث ،وقد تشمل األعامل الفصلية امتحانات شفوية أو تقارير أو بحوث أو تشملها كلها مجتمعة ،وترد أوراق االمتحانات
والتقارير والبحوث إىل الطلبة بعد تصحيحها ويقرر مجلس كل قسم الطرق املناسبة لتقويم مستوى تحصيل الطلبة يف مساقات ذلك القسم.
/11ج :مدرس املساق مسؤول عن تصحيح أوراق االمتحانات الخاصة مبساقه ،وعن نقل العالمات إىل الكشوف بشكل صحيح ونهايئ ،وعن تسليمها
موقعة ومؤرخة إىل رئيس القسم ضمن املدة التي يحددها مجلس العمداء.
/11د :ال يجوز تعديل العالمة النهائية للطالب يف مساق بعد إعالن النتائج ،وإذا حصل اعرتاض عىل عالمة ما خالل ثالثة أيام من تاريخ إعالن
النتائج يدفع الطالب رسامً قدره خمسة دنانري أردنية ويحال إىل مدرس املساق لدراسة االعرتاض والتأكد من صحة جمع العالمات وعدم وجود أسئلة
أو أجزاء من أسئلة غري مصححة .ويف حاالت االعرتاض االستثنائية يدفع الطالب رسامً قدره عرشة دنانري أردنية ويحال األمر إىل عميد الكلية املعني
التخاذ اإلجراءات املناسبة.
/11هـ :تحفظ أوراق االمتحانات لدى رئيس القسم املتخصص مدة شهرين بعد انتهاء االمتحانات ثم يجري الترصف بها وفق ما تقرره الجامعة.
/11و :1/كل من تغيب عن امتحان فصيل معلن عنه لسبب قاهر يقدم ما يثبت عذره ملدرس املساق خالل ثالثة أيام من تاريخ زوال العذر.
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/11و :2/كل من تغيب عن امتحان معلن عنه ،فصيل أو نهايئ ومل يقبل
مدرس املساق عذره تع ّد عالمته يف ذلك االمتحان .E
/11و :3/إذا مل يتم الطالب متطلبات مساق ما أو تغيب عن االمتحان
النهايئ ملساق ،وكان ذلك يف كلتا الحالتني بعذر يقبله مدرس املساق تسجل
مالحظة “غري مكتمل” إزاء ذلك املساق ،وعىل الطالب أن يعمل عىل إزالة
هذه املالحظة يف مدة أقصاها “ 10أيام” من نهاية الفصل الذي درس فيه ذلك
املساق و “ 5أيام” من نهاية الفصل الصيفي ،وإالّ تسجل له عالمة  Eيف ذلك
املساق.
/11ز :الحد األدىن لعالمة النجاح يف املساق هو  Dوالحد األدىن للعالمة
النهائية .E
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جامعة النجاح الوطنية
/11ز :1/تصنف عالمات املساقات و املعدل الرتاكمي وفق الجداول اآلتية باستخدام نظام الحروف:
أوال :مرحلة البكالوريوس
(احتساب عالمة املساق) :كام يأيت
المعدل المئوي
100-90
89.99-88
87.99-85
84.99-80
79.99-78
77.99-74
73.99-70
69.99-65
64.99-63
62.99-60
59.99-45
44.99-0
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قيمة الحرف
4
3.75
3.5
3.0
2.75
2.5
2
1.75
1.5
1
0.75
0.0

العالمة بالحرف
A
-A
+B
B
-B
+C
C
-C
+D
D
-D
E

نتيجة المساق
ناجح
ناجح
ناجح
ناجح
ناجح
ناجح
ناجح
ناجح
ناجح
ناجح
راسب
راسب
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البكالوريوس  -املعدالت الرتاكمية باستثناء دكتور طب كام يأيت :
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
 1.69فام دون
ضعيف
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جامعة النجاح الوطنية
ثانيا( :احتساب عالمة المساقات)
دكتور طب (المرحلة السريرية)
العالمة بالحرف
A
-A
+B
B
-B
+C
C
-C
+D
D
-D
E

قيمة الحرف
المعدل المئوي
4
100-90
3.75
89.99-88
3.5
87.99-85
3.0
84.99-80
2.75
79.99-78
2.5
77.99-74
2
73.99-70
1.75
69.99-65
1.5
64.99-63
1
62.99-60
0.75
59.99-45
0.0
44.99-0
()Dناجح ملتطلبات مرحلة العلوم الطبية الحيوية.
()Cناجح للمتطلبات الرسيرية ،واي عالمة اقل من ( )Cيف هذه املرحلة (املرحلة الرسيرية) تع ّد النتيجة راسباً .
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نتيجة المساق
ناجح
ناجح
ناجح
ناجح
ناجح
ناجح
ناجح
راسب
راسب
راسب
راسب
راسب
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المعدل التراكمي (المرحلة السريرية)
المعدل التراكمي
3.65 - 4.0
3.0 - 3.64
2.5 - 2.99
2.0 - 2.49
 1.99أو أقل

التقدير
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف

/11ز :2/املعدل الفصيل هو عالمات جميع املساقات التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً يف ذلك الفصل .واملعدل الرتاكمي هو معدل عالمات
جميع املساقات التي درسها الطالب نجاًحا أو رسوباً يف الفصول املختلفة حتى تاريخ احتساب ذلك املعدل.
/11ز :3/كل طالب يحصل عىل معدل فصيل قدره  3.5فام فوق يضع العميد اسمه عىل الئحة رشف الكلية ،ويثبت ذلك يف سجله األكادميي.
/11ز :4/مع مراعاة أحكام “ املادة  ”13يجري حساب أي من املعدالت السابقة برضب عالمة كل مساق درسه الطالب يف عدد ساعاته املعتمدة،
وقسمة مجموع حواصل الرضب الناتجة عىل مجموع الساعات املعتمدة.
/11ز :5/يحسب املعدل الفصيل أو الرتاكمي ألقرب منزلتني عرشيتني.
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جامعة النجاح الوطنية
اإلنذار األكاديمي والفصل
المادة :12
/12أ :ال ينذر الطالب يف نهاية الفصل األول من التحاقه بالجامعة وتحسب عالماته يف ذلك ألغراض اإلنذار يف فصول الحقة.
/12ب :ينذر كل طالب يحصل عىل معدل تراكمي أقل من  1.70يف جميع املساقات التي درسها أو أقل من  2لدكتور طب.
/12ج :عىل الطالب الحاصل عىل إنذار أكادميي أن يلغي مفعول ذلك اإلنذار يف مدة أقصاها ثالثة فصول دراسية متتابعة من تاريخ اإلنذار ،وإذا
أخفق يف إلغاء اإلنذار األكادميي يف نهاية تلك املدة يفصل من كليته أي إذا مل يتمكن من رفع معدله الرتاكمي إىل  1.70فام فوق والطب  2فام فوق،
وميكن للطالب دراسة ثالثة فصول أخرى إللغاء اإلنذار عىل حساب الدراسة الخاصة.
/12د :يفصل الطالب من الجامعة إذا رسب يف جميع املساقات التي درسها يف فصلني متتابعيني بعد الفصل األول من التحاقه يف الجامعة.
/12هـ :يستثنى من الفصل األكادميي بكل أنواعه الطالب الذي أتم بنجاح  %75عىل األقل من مجموع الساعات املطلوبة للتخرج.
/12و :ال يحتسب الفصل الصيفي ألغراض إنذار الطالب أو فصله.
/12ز :يجوز للطالب املفصول أكادميياً من كليته أن يتقدم من جديد بطلب لاللتحاق بكلية أخرى تكون رشوط القبول بها أدىن من رشوط القبول يف
الكلية التي فصل منها أكادميياً ويف حالة قبوله يتم طلب إحياء سجله األكادميي مبا يتالءم وخطة الكلية التي قبل فيها ،وتحسب له مدة الدراسة السابقة
ضمن الحدين األدىن واألقىص لسنوات التخرج ،بحيث يحسب فصل درايس عن كل  12ساعة معتمدة تحسب للطالب.
/12ح :ال يجوز للطالب املفصول من الجامعة أكادميياً أن يلتحق بها ثانية.
/12ط :ال يجوز للطالب املفصول من الجامعة سلوكياً مبوجب “املادة /25ك” من نظام ضبط مخالفات الطلبة وأحكامها االلتحاق بالجامعة مرة
أخرى.
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إعادة دراسة المساقات
المادة :13
/13أ :إذا أعاد الطالب دراسة أي مساق تحتسب له العالمة األعىل يف
املعدل الفصيل واملعدل الرتاكمي العام.
/13ب :يف حالة إعادة الطالب دراسة مساق ما بسبب رسوبه فيه أو ألي
سبب آخر فإن ساعات ذلك املساق تدخل يف حساب عدد الساعات املطلوبة
للتخرج مرة واحدة فقط وتحسب للطالب العالمة العليا.
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جامعة النجاح الوطنية
االنسحاب من المساقات وإضافتها
المادة :14
/14أ :يسمح للطالب باالنسحاب من مساقات سجل لها ،وإضافة مساقات جديدة خالل األسبوع األول من بداية الدراسة يف الفصلني األول
والثاين ،وخالل ثالثة أيام من بداية الدراسة يف الفصل الصيفي وال تثبت املساقات التي انسحب منها يف سجله األكادميي.
/14ب :مع مراعاة ما ورد “يف الفقرة أ” من هذه املادة يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مساق ما خالل األسابيع األربعة األوىل من بداية الدراسة
يف الفصلني األول والثاين وخالل األسبوعني األولني من بداية الدراسة يف الفصل الصيفي ،ويف هذه الحاالت يثبت املساق يف سجل الطالب ويثبت إزاءه مالحظة
منسحب وإذا مل ينسحب الطالب خالل املدة املذكورة يع ّد ملتزماً باملساق وال يجوز نتيجة لهذا االنسحاب أن يقل عدد الساعات املسجل لها الطالب عن الحد
األدىن للعبء الدرايس املسموح به ،وفق هذه التعليامت إال بتنسيب من مرشده وموافقة لجنة اإلرشاد والتوجيه يف الكلية.
/14ج :إذا انسحب الطالب وفق املادة /14أ يحتفظ بحقه املايل وإال فإنه يفقد هذا الحق.
/14د :يتم االنسحاب خالل املدة املقررة يف “الفقرة ب” من هذه املادة عىل النامذج الخاصة التي يجب تسليمها إىل عامدة القبول والتسجيل
بعد موافقة املرشد.
/14هـ :إذا ع ّد الطالب منسحباً من جميع املساقات التي سجل لها يف فصل ما مبقتىض “الفقرة د” من “املادة  ”10تكون دراسته لذلك الفصل
مؤجلة ويثبت ذلك يف سجله األكادميي.
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تأجيل الدراسة واالنقطاع عنها واالنسحاب من الجامعة
المادة :15
/15أ :يجوز بطلب خاص وألسباب تقبلها لجنة اإلرشاد والتوجيه يف الكلية أن يؤجل الطالب دراسته يف الكلية مدة ال تزيد عن سنتني سواء أكانت
متقطعة أم متصلة.
/15ب :عىل الطالب أن يتقدم بطلب تأجيل إىل عميد كليته يف مدة أقصاها نهاية األسبوع األول من بداية الفصل الدرايس األول أو الثاين التخاذ
القرار املناسب قبل إغالق باب التسجيل للفصل املعني ،ويبلغ العميد قراره إىل عميد القبول والتسجيل وعامدة شؤون الطلبة ،ورئيس القسم املتخصص
ومرشد الطالب.
ويف حاالت الرضورة القاهرة التي تطرأ بعد املدة املنصوص عليها يف هذه الفقرة للجنة اإلرشاد والتوجيه يف الكلية أن تنظر بطلب التأجيل التخاذ
القرار املناسب وإبالغ الجهات املعنية يف موعد أقصاه نهاية ذلك الفصل.وال يجوز لطالب كلية الطب أن يؤجل أكرث من فصلني.
/15ج :مع مراعاة “املادة /9أ” ال تحتسب مدة التأجيل من الحد األعىل للمدة املسموح بها للحصول عىل الدرجة الجامعية.
/15د :عىل الطالب الذي يؤجل الدراسة لسبب ما ويرغب بالدراسة يف جامعة أخرى خالل مدة التأجيل أن يحصل عىل إذن مسبق من عميد كليته
رشيطة أن تكون الجامعة التي سيدرس فيها معرتفاً بها وتكون الدراسة فيها وفقاً ألسلوب االنتظام مع مراعاة ما ورد يف املادة .17
/15هـ :إذا تجاوز الطالب مدة التأجيل القصوى املسموح بها يفقد مقعده يف الجامعة ويجوز له أن يتقدم بطلب جديد لاللتحاق بها بصفته طالباً
مستجدا ً وتطبق عليه أنظمة القبول املعمول بها يف الجامعة.
/15و :ال تؤجل الدراسة للطالب الجديد يف الجامعة أو الطالب املنتقل إليها بناء عىل طلبه إال بعد ميض فصل درايس واحد عىل دراسته يف الجامعة،
ويف الحاالت االستثنائية يحال األمر إىل لجنة اإلرشاد والتوجيه يف الكلية للبت فيها ويبلغ عميد القبول والتسجيل بذلك خطياً.
/15ز :إذا رغب طالب يف االنسحاب من الجامعة فعليه أن يتقدم بطلب عىل النموذج املقرر إىل عامدة القبول والتسجيل ويف هذه الحالة تثبت له
يف سجله مالحظة “منسحب من الجامعة” ويفقد مقعده فيها ،وإذا رغب بااللتحاق بالجامعة بعد انقطاعه مدة ال تتجاوز  4فصول دراسية وهو الحد
األعىل للتأجيل يتقدم بطلب جديد ويعود إىل الكلية نفسها التي انسحب منها ويحتفظ بسجله األكادميي وفق الخطة املعمول بها عند عودته للدراسة
ويف هذه الحالة تحسب له مده الدراسة السابقة ضمن الحدين األقىص واألدىن لسنوات التخرج.
/15ح :إذا انقطع طالب مسجل يف الجامعة عن الدراسة فيها ملدة فصل درايس واحد أو أكرث دون موافقة الجامعة الخطية يفقد مقعده فيها ويجوز
له أن يتقدم بطلب جديد لاللتحاق بالجامعة وفق أنظمة الجامعة.
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جامعة النجاح الوطنية
االنتقال من الجامعات األخرى
المادة :16
/16أ :يتم تقديم طلبات االنتقال إىل عامدة القبول والتسجيل بجامعة النجاح الوطنية خالل الفصل الدرايس األول والثاين والصيفي ويف موعد ال
يتجاوز اليوم الذي يسبق عملية التسجيل للمساقات وتبت لجنة القبول والتسجيل يف هذه الطلبات خالل فرتة التسجيل املعلنة لذلك الفصل.
/16ب :يسمح بانتقال الطلبة إىل كليات جامعة النجاح الوطنية يف حالة وجود شواغر لهم حسب الرشوط اآلتية:
•أن يستويف الطالب رشوط القبول يف الجامعة.
•أن يكون معدله يف امتحان الثانوية العامة أو ما يعادلها مقبوال يف الكلية التي يرغب باالنتقال إليها يف جامعة النجاح الوطنية سنة التحاقه
بالجامعة املنقول منها.
•أن يكون الطالب منتقالً من جامعة تعرتف بها جامعة النجاح الوطنية.
•أن تكون دراسته السابقة وفقاً ألسلوب االنتظام.
•أن ال يقل معدله الرتاكمي عن جيد أو ما يعادله” يف جميع املساقات التي درسها من الجامعة املنتقل منها.
• عىل الطالب املنتقل إىل كلية الطب وعلوم الصحة  -دكتور طب أن يكون قد أنهى مرحلة العلوم الطبية الحيوية مبعدل تراكمي ال يقل عن
جيد جدا أو ما يعادله يف جميع املساقات التي درسها يف الجامعة املنتقل منها وأن يكون معدله يف الثانوية العامة مقبوالً يف كلية الطب وعلوم
الصحة  -دكتور طب سنة التحاقه بالجامعة املنقول منها.
• أن ال يكون واقعاً تحت اإلنذار األكادميي أو السلويك أو يكون مفصوالً من الجامعة التي يرغب باالنتقال منها.
/16ج :يقوم القسم املتخصص بحساب الساعات املعتمدة التي درسها الطالب يف الجامعة املنتقل منها عىل ضوء الخطة الدراسية لذلك القسم عىل
أن ال يحسب له أكرث من  %50من عدد الساعات املطلوبة للتخرج يف جامعة النجاح الوطنية من دراسته يف الجامعة التي انتقل منها وأن ال تقل عالمة
املساق املحسوب عن جيد أو ما يعادله وتعلم عامدة القبول والتسجيل بذلك خطياً.
/16د :ال تدخل املساقات التي سبق أن درسها الطالب يف جامعة أخرى ضمن معدله يف جامعة النجاح الوطنية.
/16هـ :يحسب للطالب فصل درايس عن كل  12ساعة معتمدة احتسبت له يف دراسته السابقة.
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حساب ساعات معتمدة من خارج جامعة النجاح الوطنية لطلبتها
المادة :17
لطالب جامعة النجاح الوطنية الذي أجل دراسته يف الجامعة وعاد إليها وحصل عىل سجل أكادميي يف جامعة أخرى خالل فرتة التأجيل تقديم هذا
السجل الحتساب ساعات معتمدة يف موعد ال يتجاوز نهاية الفصل الذي يعود فيه إىل الجامعة حسب الرشوط اآلتية:
•أن تكون املساقات التي درسها الطالب يف الجامعة التي درس فيها خالل فرتة التأجيل أو االستئذان ضمن برامج تؤدي إىل درجة جامعة أوىل.
• أن ال يحسب له أكرث من  %50من الساعات املطلوبة للتخرج يف جامعة النجاح الوطنية من مساقات الجامعة التي درس فيها.
•أن ال تقل عالمة الطالب يف املساق الذي يطلب حسابه عن جيد
أو ما يعادله.
• أن يحسب القسم املختص للطالب املساقات املامثلة يف
الجامعة عىل ضوء الخطة الدراسية لهذا القسم وتعلم
عامدة القبول والتسجيل بذلك.
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االنتقال من كلية إلى أخرى في الجامعة
المادة :18
/18أ:ميكن للطالب أن ينتقل من كلية إىل أخرى أو من برنامج إىل آخر يف نفس الكلية برشط توفر شاغر يف الربنامج الذي يريد االنتقال إليه وأن يكون
معدل الطالب يف الثانوية العامة مقبوالً يف الربنامج الذي يرغب باالنتقال إليه يف سنة التحاقه بالجامعة ويف حال عدم تحقيق الرشط يستعاض عن معدل
امتحان الثانوية العامة باملتوسط الحسايب ملعدله يف امتحان الثانوية العامة ومعدله الرتاكمي يف الجامعة يف سنة التحاقه بالجامعة.
ويف حال إعادة الطالب الثانوية العامة ينتقل الطالب من كلية أدىن إىل كلية أعىل رشيطة أن يكون معدله الجديد يف الثانوية العامة مقبوال يف الربنامج
الذي يرغب االنتقال إليه يف ذلك العام ،أو يستعاض عنه بالوسط الحسايب للمعدل الرتاكمي ومعدل الثانوية العامة الجديد.
/18ب :عىل الطالب الذي يرغب باالنتقال إىل كلية أخرى أن يدفع رسم انتقال مقداره  25دينارا ً أردنياً ثم يعبئ النموذج الخاص بطلب االنتقال لدى
عامدة القبول والتسجيل خالل الفصل األول والثاين والصيفي من العام الجامعي ويف موعد ال يتجاوز اليوم الذي يسبق عملية التسجيل للمساقات يف
ذلك الفصل ،وال يجوز تقديم الطلبات خالل أيام التسجيل املعلنة يف الفصل عىل أن تبت عامدة القبول والتسجيل بالطلبات املقدمة خالل فرتة التسجيل
املعلنة.
/18ج :إذا انتقل طالب من برنامج إىل آخر (يف الكلية نفسها أو كلية أخرى) تطبق عليه الخطة الدراسية للربنامج املنتقل إليه واملعمول بها سنة
انتقاله للربنامج وتحسب له جميع املساقات التي تدخل ضمن الخطة الدراسية للربنامج املنتقل إليه أو التي تكون معادلة ملساقات يف خطة ذلك الربنامج
وتتم املعادلة بتوصية من مجلس القسم وموافقة عميد الكلية ،كام وتحسب له جميع املساقات التي درسها من متطلبات الجامعة إضافة إىل املساقات
الحرة ويقرر القسم املنتقل إليه الطالب معادلة املساقات وتسقط من سجله األكادميي جميع املساقات التي ال تدخل ضمن الخطة الدراسية للربنامج
الجديد سواء أكان ناجحاً أم راسباً يف هذه املساقات ويحسب له فصل درايس عن كل  12ساعة معتمدة احتسبت ويقوم القسم املنتقل إليه الطالب
بإعالم عامدة القبول والتسجيل بذلك خطياً.
/18د :يف جميع الحاالت السابقة املنصوص عليها يف هذه املادة يدخل يف حساب املعدل الرتاكمي للطالب جميع املساقات التي حسبت له وتطبق
عليه أحكام اإلنذار األكادميي والفصل .ويبدأ اإلنذار للطالب بعد مرور فصل عليه يف الكلية املنقول إليها.
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متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
المادة :19
الجامعة متنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إمتام املتطلبات اآلتية:
/19أ :1/النجاح يف جميع املساقات املطلوبة للتخرج حسب الخطة الدراسية املقررة لربنامج التخصص.
/19أ :2/الحصول عىل معدل تراكمي كيل ال يقل عن  ( 1.70أو  2لدكتور طب) يف جميع املساقات التي درسها.
/19ب :قضاء الحد األدىن للمدة املطلوبة للحصول عىل الدرجة وعدم تجاوز الحد األقىص حسب ما ورد يف “الفقرة أ” من “املادة .”9
/19ج :إمتام دراسة ما ال يقل عن  %50من الساعات املعتمدة املطلوبة للتخرج للطالب املنتقل من جامعة أخرى إىل جامعة النجاح الوطنية.

Student Guide 2013 - 2014

53

جامعة النجاح الوطنية
أحكام عامة
المادة /20أ:
إذا توقف احتامل تخرج طالب عىل مساق واحد إجباري من متطلبات برنامجه وكان هذا املساق غري مطروح يف الفصل الذي يتخرج فيه أو كان
مطروحاً ومتعارضاً مع مساق إجباري آخر ،فلمجلس القسم أن يوافق عىل أن يدرس الطالب مساقاً آخر بديالً عنه ومكافئاً له يكون من برنامج
التخصص نفسه أو من برنامج آخر يف الجامعة.
المادة /20ب:
إذا توقف احتامل تخرج طالب عىل مساق واحد اختياري من متطلبات برنامجه وتعذر عليه التسجيل يف أي من املساقات املطروحة فلمجلس القسم
أن يوافق عىل استبدال مساق آخر به من الربنامج أو من برنامج آخر يف الجامعة.
المادة /20ج:
تعلم عامدة القبول والتسجيل خطياً يف كلتا الحالتني “أ” و”ب”.
المادة :21
إذا احتاج الطالب إىل أقل من “  12ساعة معتمدة” يف فصل تخرجه فله أن يسجل ما يحتاج إليه من ساعات.
المادة :22
املرشد وقسم التخصص مسؤوالن عن متابعة السري األكادميي واالحتفاظ بنسخة من السجل األكادميي للطالب املسجل فيه والتحقق من استيفاء
رشوط التخرج ويبلغ الطالب بذلك دورياً.
المادة :23
عىل الطالب أن يحصل عىل شهادة براءة ذمة من الجامعة الستكامل إجراءات تخرجه.
المادة :24
ال يجوز ألي طالب أن يحتج بعدم علمه بهذه التعليامت أو بعدم اطالعه عىل ما ينرش يف لوحات اإلعالنات يف الجامعة.
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المادة :25
تحمل درجة البكالوريوس تاريخ استحقاقها ويكون حفل تخريج بنهاية الفصل الدرايس الثاين من العام الدرايس ويكون أيضا حفل تخريج بنهاية
الفصل الصيفي للعام الدرايس.
المادة :26
يبت مجلس العمداء يف كل األمور التي مل يرد فيها نص يف هذه التعليامت ويف اإلشكاالت التي تنشأ عن تطبيقها.
المادة :27
رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعميد القبول والتسجيل مكلفون بتنفيذ أحكام هذه التعليامت.
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إجراءات تصديق التقرير الطبي للطلبة
•يتوجب عىل الطلبة الذين اضطروا إىل التغيب عن الدوام بسبب املرض اتباع التعليامت واإلجراءات اآلتية لتصديق التقرير الطبي وبخالف ذلك
لن يتم تصديق التقرير الطبي األمر الذي سيفقد مقدم الطلب حقه بإثبات التغيب القانوين نتيجة املرض.
•يتم إحضار التقرير الطبي وتقدميه للعيادة شخصياً.
•يتم إحضار التقرير الطبي وتقدميه يف اليوم التايل لنهاية اإلجازة املرضية وإذا صادف أن كان ذلك اليوم عطلة رسمية ففي اليوم األول للدوام
بعد العطلة الرسمية.
•يتوجب تقديم جميع التحاليل املخربية وصور األشعة وغريها مام يثبت املرض والحاجة للتغيب.
•يف حالة الحاجة إىل املبيت يف املستشفى يتوجب إعالم الكلية بأية طريقة من الطرق.
•يف حالة صدور التقرير الطبي من املستشفى يتوجب أن يكون موقعاً من الطبيب املقيم إىل جانب توقيع الطبيب املرشف ومختوماً بختم
املستشفى.
•يف بعض الحاالت املرضية مثل األمراض النفسية والعصبية وأمراض القلب والكىل والعمود الفقري يتوجب إبالغ عيادة الجامعة بذلك فور
التشخيص.
•يف حال ثبوت عدم صحة ما جاء يف التقرير الطبي يتم إبالغ إدارة الجامعة بذلك التخاذ اإلجراءات املناسبة.
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كلية الشرف
شروط االنتساب للكلية
1.1أن يكون الطالب مسجالً يف إحدى كليات جامعة النجاح الوطنية لنيل درجة البكالوريوس.
2.2أن يكون الطالب قد مىض عىل دراسته يف جامعة النجاح الوطنية سنة أكادميية عىل األقل أي أنه قد أنهى  30ساعة معتمدة.
3.3أن يكون الطالب حاصالً عىل معدل تراكمي يف كليته الرئيسة بتقدير ال يقل عن  %87أو  3.63لدفعات  2008فأعىل.
4.4أن يتمتع الطالب املتقدم للكلية بسجل أخالقي عال وحسن السلوك والسرية.
5.5أن يتمتع الطالب املتقدم للكلية بدرجة عالية من االنتامء لكليته الجامعية املسجل فيها أصالً.
6.6عىل الطالب املسجل يف الكلية املحافظة عىل معدل القبول فيها ،ويف حال حصوله عىل معدل أدىن من املعدل املطلوب يعطى الطالب فصال دراسياً
إضافياً للحفاظ عىل املعدل املطلوب وإال يعد مفصوالً من كلية الرشف.
المساقات التي يدرسها الطالب المنتمي لكلية الشرف
•يدرس الطالب  15ساعة معتمدة منها  9ساعات معتمدة إجباري و  6ساعات معتمدة اختياري.
•يعفى الطالب املنتمي لكلية الرشف من دفع رسوم هذه املساقات.
•ال يرصد لهذه املساقات أية عالمات وال تحسب ضمن معدل الطالب الرتاكمي.
•يتم االستعانة مبدرسني مؤهلني ومتميزين من الجامعة لتدريس هذه املساقات.
•يتم طرح املساقات اآلتية يف كل فصل وتخصص للطلبة امللتحقني بهذه الكلية.
المساقات اإلجبارية ( 9ساعات معتمدة)
391001
391004
391003

			
مهارات االتصال
		
حلقة دراسية يف تعزيز القدرات
			
مهارات قيادية

( 3ساعات) 	     
( 3ساعات)
( 3ساعات) 	      

Communication Skills
Study Group for skill enhancement
Leadership Skills
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المساقات االختيارية من المساقات التالية
392001
392002
392003
392004
392005
391002
392006
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مهارات يف اللغة اإلنجليزية
تكنولوجيا التعلم		
الخدمة املجتمعية		
العالقات العامة		
		
مقدمة يف القانون
املصادر التعليمية والبحثية
		
اكتشف فلسطني
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( 3ساعات)
( 3ساعات)
( 3ساعات)
( 3ساعات)
( 3ساعات)
( 3ساعات)
( 3ساعات)

English Language Skills
Educational Technology
Social Work
Public Relations
Introduction to law
Learning and Research Source
Discover Palestine
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نظام إجـــراءات ضبط مخالفات الطلبــة وأحكامهــا في جامعة النجــــاح الوطنيـــة
المـــادة (: )1
يسمى هذا النظام “نظام إجراءات ضبط مخالفات الطلبة وأحكامها يف جامعة النجاح الوطنية” ويعمل به من تاريخ .1984/4/4
المـــادة (: )2
جميع الطلبة املسجلني يف الجامعة خاضعون للقواعد املبينة يف هذا النظام.
المـــادة (: )3
يكون للكلامت والعبارات اآلتية حيث وردت يف هذا النظام املعاين املخصصة لها أدناه ما مل تدل القرينة عىل خالف ذلك:
•الجامـعة :جامعة النجاح الوطنية.
•الطالب املسجل :الطالب املنتظم (املتفرغ وغري املتفرغ) يف دراسته األكادميية يف جامعة النجاح الوطنية أو املنقطع عن الدراسة ملدة فصل
درايس أو أكرث وفقا لتعليامت منح درجة البكالوريوس يف جامعة النجاح الوطنية لعام .1982
•الغش يف االمتحان :قيام الطالب باستعامل مواد أو معلومات أو االستعانة بها بطرق غري قانونية أو تقدميها لآلخرين يف االمتحان.
•الرشوع يف الغش :محاولة الطالب استعامل مواد أو معلومات أو االستعانة بها بطرق غري قانونية أو محاولة تقدميها لآلخرين يف االمتحان.
وتشمل املحاولة حفظ املواد أو املعلومات معه يف أثناء االمتحان أو عىل مقعد االمتحان املخصص له أو يف قاعة االمتحان .
•األرسة الجامعية :القامئون عليها والعاملون فيها والطلبة املسجلون.

Student Guide 2013 - 2014

59

جامعة النجاح الوطنية
الباب األول
المخالفات األكاديمية
المـــــادة (: )4
تع ّد األفعال اآلتية مخالفات أكادميية:
.أاإلخالل بالنظام والضبط الذي تقتضيه املحارضات والحصص العملية أو أية نشاطات جامعية أخرى.
.باإلخالل بسري االمتحانات.
.جالغش يف االمتحانات والرشوع فيه أو االشرتاك فيهام.
.داالمتناع املدبّر عن حضور املحارضات واملناقشات والحصص العملية التي تقتيض األنظمة األكادميية املواظبة عليها.
.هكل تحريض يؤدي إىل االمتناع املذكور يف الفقرة “د” .
.ومخالفة التعليامت األكادميية املعمول بها يف أقسام الجامعة وكلياتها املختلفة.
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الـباب الثاني
المخالفات السلوكية
المـادة (:)5
مخالفه أنظمة الجامعة وتعليامتها .
المـادة (:)6
أي فعل أو قول ،يرتكبه األفراد أو الهيئات االعتبارية داخل الجامعة أو خارجها ويكون ماسا بالرشف أو الكرامة أو األخالق أو من شأنه اإلساءة إىل
سمعة الجامعة والقامئني عليها والعاملني فيها .
المـادة (:)7
انتهاك حرمة شهر رمضان املبارك أو استعامل ألفاظ متس باملشاعر الدينية أو الوطنية.
المـادة (:)8
اذا أدين الطالب بجناية أو جنحة مخلة بالرشف .
المـادة (:)9
كل اشرتاك يف نشاط جامعي داخل الجامعة غري مرخص به من الجهات املتخصصة يف الجامعة وكذلك اإلخالل بنشاط جامعي مرخص به من الجهات
املتخصصة يف الجامعة.
المـادة (:)10
استعامل مباين الجامعة ومرافقها وملحقاتها والبيوت املعدة إلقامة الطلبة واألندية املنشأة،لغري األغراض التي أعدت لها من غري ترخيص سابق من
الجهات الجامعية املتخصصة.
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جامعة النجاح الوطنية
المـادة (:)11
جمع التربعات بأشكالها كاف ًة (مبا فيها تقديم أشياء عينية مقابل مثن) قبل الحصول عىل الرتخيص من الجهات الجامعية املتخصصة أو إساءة رصف
التربعات التي سمح بجمعها.
المـادة (:)12
إتالف أي من ممتلكات الجامعة املنقولة أو غري املنقولة ،أو محاولة إتالفها.
المـادة (:)13
التزوير يف الوثائق الجامعية أو استعامل الوثائق املزورة.
المـادة (:)14
االختالس أو الرشوع فيه أو االشرتاك فيه داخل الجامعة ،وتنطبق هذه املادة عىل أي من األفعال املنصوص عليها إذا ارتكبت خارج الجامعة يف مناسبة
تشرتك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به .
المـادة (:)15
الدخول عنو ًة دون إذن رسمي إىل غرف الجامعة أو مكاتبها أو قاعاتها أو أبنيتها أو مرافقها.
المـادة (:)16
عدم االنصياع ألمر الخروج من قاعة التدريس الذي يصدره عضو هيئة التدريس املعني.
المــادة (:)17
إعاقة أعامل لجان الضبط بأي شكل من األشكال مبا يف ذلك اللجوء إىل التشويش أوالتهديد أو ما شابه .
المادة ( :)18
حيازة أدوات أو مواد مخلة بسالمة اآلخرين أو التهديد باستعاملها داخل الحرم الجامعي أو يف أثناء نشاطات الجامعة .
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المادة (:)19
التدخني يف األمـاكن التي يحظر فيـــها التدخيــن داخل الجامعة مبـــوجب أشارات “ممنوع التدخني”.
المادة (:)20
السخرية أو القيام بأي عمل تهكمي فردي أو جامعي من شأنه اإلحراج أو اإلرهاب أو اإلذالل أو التعريض للخطر الجسدي أو األذى النفيس ألي فرد
أو مجموعة من أفراد األرسة الجامعية.
المــادة (:)21
االعتداء بالرضب عىل أي من أفراد األرسة الجامعية أو االشرتاك فيه .
المــادة (:)22
محاولة االعتداء أو التهديد به ،أو التحريض عليه ضد أي من أفراد األرسة الجامعية .
المـــادة (:)23
استعامل اسم الجامعة أو االدعاء بتمثيلها دون تفويض خطي بذلك .
المـــادة( :)24
التشهري بسمعة الجامعة يف الصحف أو املجالت أو النرشات أو أية وسيلة من وسائل اإلعالم.

Student Guide 2013 - 2014

63

جامعة النجاح الوطنية
الباب الثالث
العقوبات
المــــادة (:)25
العقوبــات هي:
.أالتنبيه الخطي.
.ب التغريم يف حاله إتالف ممتلكات الجامعة.
.جاإلنذار األول.
.داإلنذار الثاين.
.هاإلنذار الثالث.
.والحرمان ملدة محدودة من اإلفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكرث من املرافق الجامعية التي ترتكب فيها املخالفة.
.زالحرمان ملدة محدودة من مامرسة نشاط أو أكرث من النشاطات الطالبية التي ترتكب فيها املخالفة.
.حإلغاء التسجيل ملادة أو أكرث لذلك الفصل الذي ترتكب يف أثنائه املخالفة.
.طإلغاء االمتحانات يف مادة أو أكرث لفصل درايس واحد وإعطاء الطالب صفرا يف هذه االمتحانات التي ألغيت.
.يالفصل من الجامعة ملدة ترتاوح بني فصل درايس واحد وأربعه فصول دراسية.
.كالطرد من الجامعة نهائياً.
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مرافق وخدمات ونشاطات المنهجية تقدمها الجامعة للطلبة
عيادة الطب العام (الحرم القديم والجديد):
تأسست العيادة الطبية يف الجامعة سنة  ،1981إذ تقوم مبتابعة الحاالت املرضية من العاملني والطلبة ،والحاالت املرضية التي تحول من العيادة
للمستشفيات وخاصة الطارئة منها .والحاالت التي تجرى لها عمليات جراحية وذلك لعمل الغيارات الالزمة لها ،كام تقوم العيادة باإلرشاد النفيس للطلبة،
و تصديق التقارير الطبية للعاملني والطلبة.
وتقوم العيادة باستقبال طلبة مساق خدمة املجتمع ،وإجراء الفحص الطبي الشامل للموظفني الجدد.
ويعمل يف العيادة طاقم مؤلف من:
•طبيب العيادة الذي يشارك بعدة لجان صحية تابعة للجامعة منها (لجنة التأمني الصحي ،ولجنة السالمة العامة واألمان ،ولجنة مكافحة التدخني،
ولجنة الصحة العامة ،ولجنة متابعة الكفترييا يف الحرم الجديد والقديم).
•ممرضة قانونية
وقد تم افتتاح العيادة يف الحرم الجامعي الجديد بتمويل مبارش من مكتب رئاسة الوزراء الرتكية ،إذ قامت الحكومة الرتكية بتقديم مجموعة من
األجهزة الطبية املتطورة التي تساعد يف تقديم الرعاية الصحية املالمئة للعاملني والطلبة.
عيادة األسنان (الحرم القديم)
تقع العيادة يف الحرم الجامعي القديم ،وتقدم خدماتها للطلبة والعاملني كل حسب احتياجه ،كام يتم الرتتيب مع أطباء متخصصني يف تقويم األسنان
وجراحتها وذلك وفق ما تتطلبه الحاالت التي ترد للعيادة.
عيادة طب العيون (الحرم الجديد)
افتتحت عيادة طب العيون بالتزامن مع يوم الصحة العاملي وإطالق رؤية  :2020حملة الحق يف الرؤية .تهدف هذه العيادة إىل خدمة طلبة الجامعة
وموظفيها إىل جانب عامة الناس من خالل تقديم خدمات تشخيصية وعالجية متخصصة و فحوصات شاملة للعني مبا يف ذلك األعراض وفحص النظر
وتقويم متطلبات الرؤية .كام تقدم العيادة خدمات تتعلق بحاالت طارئة مثل تحطم النظارات ،إحمرار العني أو التهابها ،أو حاالت فقد البرص املفاجئ.
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معهد الطب العدلي
افتتح يف العام  2006وقد زود بآخر ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا من أجهزة ومعدات عالية الكفاءة ،نظرا لحاجة منطقة الشامل ملثل هذا
املعهد ،فهو ميثل ركيزة أساسية ملستشفى النجاح الوطني الجامعي الذي تسعى الجامعة إلنشائه ،لتقديم الخدمة األكادميية والتعليمية لطلبة كلية
الطب وعلوم الصحة والقانون.
ويضم املعهد األقسام اآلتية :الترشيح ،واملخترب الكيميايئ الرشعي ،والتصوير الشعاعي ،وتقوم فلسفة املعهد عىل تقديم الخربات الطبية بصورة
مبارشة لألجهزة القضائية ،والخربات الفنية مبارشة للقضاء يف قضايا التعويضات املدنية ويف مجال الترشيح القضايئ ،والكشف عىل مرسح الجرمية،
والتعامل مع حاالت الطوارئ ،وعقد ورشات عمل يف الطب الرشعي ،تهدف إىل تعريف أطباء املراكز الصحية واإلسعاف بأهمية التقارير الطبية القضائية
التي تخدم العدالة ،واملشاركة يف تنفيذ دورات األطباء املقيمني حديثا ،وعقد ورشات عمل وتدريب لجميع العاملني يف مجال القضاء ،والنيابة العامة،
واملعهد القضايئ ،وطلبة كلية الحقوق من خالل محارضات تم إعدادها لهذه الغاية.
عيادة األجهزة الطبية واألطراف الصناعية
جرى يف الخامس والعرشين من آب  2007برعاية املنسق العام للمراكز العلمية ،توقيع اتفاقية افتتاح عيادة األجهزة الطبية واألطراف الصناعية،
وذلك ضمن نشاطات مركز الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف الجامعة.
أهداف افتتاح العيادة :عملت الجامعة عىل افتتاح هذه العيادة تحقيقا السرتاتيجية الجامعة يف االنفتاح عىل املجتمع وتوفري الخدمات الرضورية
الالزمة ملختلف رشائح املجتمع ،ورشيحة أصحاب الحاجات الخاصة بشكل خاص ،وذلك لعدد غري قليل من الشباب الذين فقدوا أطرافهم خالل سنوات
االنتفاضة األوىل والثانية.
الخدمات التي تقدمها :تقوم العيادة من خالل االتفاق الذي تم مع االختصايص فؤاد رزق ،وهو من االختصاصيني القليلني الذين يعملون يف هذا
املجال ويتمتع بخربة طويلة ،من أجل القيام بخدمات تقويم األطراف وتصنيع األطراف البديلة ،وتوفري هذه الخربة بأقل التكاليف ،ووفرت الجامعة
لذلك مقرا مجهزا لتحقيق هذا الغرض.
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مسرح المرحوم حكمت المصري (المسرح المكشوف) :الحرم الجديد
يع ّد هذا املرسح من املعامل الرئيسة يف الحرم الجامعي الجديد ملا يتمتع به من تصميم وأنظمة صوت ومساحة ،وكان افتتاحه يف منتصف حزيران
 2006حني عقد فيه حفل تخريج طلبة الفوج السابع والعرشين من مختلف كليات الجامعة.
ونظرا ً لطبيعة املرسح الفنية وقدرته االستيعابية ،وحفاظا عليه معلامً ثقافياً،فإن الجامعة ترحب بعقد األنشطة الثقافية والعلمية فيه ،وهي تحرص
كل الحرص عىل أن تكون هذه األنشطة متميزة بطبيعتها وروادها ،وترتقي إىل املستوى الذي يتناسب مع طبيعة املرسح ،ومن األنشطة التي ميكن
عقدها عىل املرسح :حفالت التخريج السنوية ،العروض املرسحية ،الدبكات الشعبية والعروض الفنية ،املهرجانات.
مسرح سمو األمير تركي بن عبد العزيز
بُدىء العمل ببناء املرسح منذ عام  ،2000إذ تضافرت الجهود اإلدارية والفنية واملالية إلنجازه ،واستمر العمل حتى نهاية أيار  ،2006مام يدل عىل
ضخامة الجهد املعامري والفني واإلداري الذي بذل لهذه الغاية ،وأطلقت الجامعة عىل املرسح اسم ”مرسح سمو األمري تريك بن عبد العزيز“ ،صاحب
اليد الطوىل يف هذا الرصح املتميز ،وذلك تقديرا منها لإلسهام املايل الكبري الذي تربع به سموه يف إنشاء املرسح وتجهيزه.
املساحة والسعة :تبلغ مساحة املرسح  2,185مرتا ًويتسع ل  870شخصاً.
من األنشطة التي ميكن إقامتها يف املرسح :املؤمترات واملحارضات ،والعروض املرسحية ،والدبكات الشعبية ،والعروض الفنية والسينامئية واألفالم.
المجمع الرياضي (الحرم الجديد):
يعد املجمع الريايض الذي افتتحه فخامة السيد الرئيس محمود عباس « أبو مازن» يف العام  2008معلامً من أبرز معامل الرياضة الفلسطينية يف
شاميل الضفة الغربية ،ملا له من أهمية بالغة يف تقديم أفضل الخدمات الرياضية لطلبة كلية الرتبية الرياضية يف الجامعة بشكل خاص ،وملحبي الرياضة
يف فلسطني بشكل عام،
وقد بدئ العمل يف إنشاء هذا املجمع يف العام  2006وبتربع من السادة محمد أحمد أبو غزالة ورياض برهان كامل ،وتبلغ مساحته اإلجاملية 7600
مرت مربع ،ويحتوي عىل مسبح وفق املواصفات الدولية ،وقاعات ألعاب رياضية مغلقة ،وسكواتش ،وجمباز ،ولياقة بدنية ،وتنس الطاولة ،وقاعات
للتدريس ،وملعب مكشوف للتنس األريض.
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مدرجات الشهيد ظافر المصري (الحرم القديم)
بنيت هذه املدرجات بتربع من مؤسسة الشهيد ظافر املرصي مبساحة تبلغ  1300مرت مربع مبا فيها الساحات التابعة لهذه املدرجات ،واستمر العمل
باملدرجات من العام  ،1994 - 1992وتتألف من:
املدرج الرئييس :ويتسع ملا يقرب من  400شخص وهو مزود بأجهزة صوت حديثة وشاشة عرض ،وتعقد فيه جميع النشاطات والفعاليات الثقافية
من مؤمترات وندوات وعروض أفالم وغريها.
مدرج رقم ( )1ومدرج رقم ( :)2يستخدمان قاعات للتدريس ويتسع كل مدرج ما يقارب  180طالباً ،كام يعقد فيهام عدد من النشاطات والفعاليات.
نشاطات المنهجية عن طريق عمادة شؤون الطلبة
•نشاطات رياضية ومباريات.
•فرق جوالة.
•مشاركات يف دول عربية.
•االشرتاك يف مسابقات.
نشاطات المنهجية لدائرة العالقات العامة
•عروض أفالم.
•زيارات للجامعات واملؤسسات.
•معارض.
•استقبال الوفود.
•املحارضات العامة.
•املشاركة يف تنظيم املؤمترات العلمية.
•تنظيم واستضافة عروض فنية ومرسحية.
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فروع البنوك:
•بنك القدس.
•بنك القاهرة –عامن.
•رصاف آيل للبنك العريب.
•رصاف آيل لبنك األردن.
كفتيريات:
•الحرم الجامعي القديم.
•الحرم الجامعي الجديد.
إذاعة النجاح
حملت فكرة إنشاء «صوت النجاح» يف العام  2003أهدافاً رئيسية تتمثل يف تدريب طلبة قسم الصحافة يف الجامعة عىل أداء مختلف مهارات
العمل اإلذاعي لصقل طاقاتهم الصحفية لتزويد املجتمع الفلسطيني بكوادر إعالمية متميزة ،وزيادة التواصل بني الجامعة واملجتمع الفلسطيني عن
طريق االرتقاء باإلعالم الفلسطيني ،وتعميم الفائدة العلمية والثقافية خارج أسوار الجامعة ،ومعالجة القضايا التي تهم املجتمع عن طريق الربامج
الهادفة املتنوعة التي يتم إعدادها يف ستوديوهات البث اإلذاعي ،ويغطي البث اإلذاعي محافظات شاميل الضفة الغربية.
وقد تم بتاريخ  2010/6/6افتتاح مركز اإلعالم الذي يضم قاعات تدريب ومكاتب إدارية ومخترب حاسوب ،واستوديوهات التصوير والتسجيل الصويت
الخاصة بإذاعتي الجامعة املسموعة واملرئية ،وغرف التحكم الصويت والبث وقاعة وسائط متعددة (ملتيميديا).
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الدائرة المالية
تقوم الدائرة املالية بتقديم خدماتها لجميع الجهات التي تتعامل مع الجامعة من طلبة وعاملني وجهات داخلية وخارجية مختلفة بشكل مهني ورسيع
وشفاف وتقوم بتقديم املعلومات املالية لصناع القرار يف الجامعة بكل أمانة وموضوعية ويتم ذلك من خالل أقسام الدائرة املختلفة ،محاسبة الطلبة والنفقات
واملوازنة واملحاسبة املالية ومحاسبة املشاريع وقروض الطلبة.
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المراكز العلمية
•معهد الدراسات املائية والبيئية
•مركز بحوث الطاقة
•مركز الدميقراطية وحقوق اإلنسان
•مركز السموم والتحاليل الكياموية والبيولوجية ،والوحدات التابعة له:
1.1وحدة التحاليل الدوائية والكياموية والبيولوجية
2.2وحدة السموم واملعلومات الدوائية
3.3وحدة املعايرة
•مركز التخطيط الحرضي والحد من مخاطر الكوارث ،والوحدات التابعة له:
1.1وحدة التخطيط الحرضي واإلقليمي
2.2وحدة أبحاث البناء واملواصالت
3.3وحدة هندسة الزالزل
4.4وحدة علوم األرض
5.5وحدة الحفاظ املعامري
•مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر ،والوحدات التابعة له:
1.1وحدة الخدمة املجتمعية
2.2وحدة التعليم املستمر
3.3وحدة استطالعات الرأي والدراسات املسحية
4.4وحدة دراسات املرأة ،الربنامج األكادميي للهجرة القرسية
5.5مخترب الحاسوب للمعاقني برصياً
6.6مكتب رعاية أصحاب الحاجات الخاصة
•وحدة املشاريع
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وحدات ومراكز متخصصة أخرى في الجامعة
•مركز الحاسوب
•املعهد الكوري الفلسطيني املتميّز لتكنولوجيا املعلومات
•حاضنة تكنولوجيا املعلومات
•معهد اإلدارة العامة
•مركز اإلعالم
•مركز متيز يف النانوتكنولوجي و املواد
•مركز التميز يف التعلم والتعليم
•مركز اإلبداع والرشاكة
•مركز التدريب العميل
•مركز التعلم اإللكرتوين
•مركز املصادر واملوارد التعليمية

مراكز دولية
•املركز الثقايف الربيطاين.
•املكتب اإلقليمي التحاد الجامعات املتوسطية . UNIMED
•الزاوية األمريكية.
•مركز املوارد الفرانكفونية.
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إرشادات عامة
طلبتنا األعزاء
حرصا عىل إرشادكم ملا فيه مصلحتكم:
هذه اإلرشادات تهمكم ،لذا نأمل أن تقرأوها وتعملوا عىل االلتزام بها ً
1.1ينبغي الحرص عىل قراءة دليل الطالب قراءة متأنية من أجل التعرف عىل أنظمة الجامعة وتعليامتها ،ألن الجهل بأنظمة الجامعة وتعليامتها
ال يعفي من املسؤولية.
2.2عند تقديم أية بيانات شخصية للجامعة ،يجب إعطاء معلومات صحيحة دقيقة حسب الوثائق الرسمية.
3.3عامدة شؤون الطلبة وجدت ملساعدتكم وخدمتكم ،فال ترتددوا بالرجوع إليها عند مواجهة أية مشكلة.
4.4يجب املحافظة عىل البطاقة الجامعية من التلف واملبادرة اىل استصدار بطاقة جديدة يف حالة فقدانها أو تلفها.
5.5من املهم مامرسة الهوايات وتنمية املواهب الثقافية أو الفنية أو الرياضية ألنها جزء مكمل ومهم يف بناء الشخصية الجامعية ،وينبغي العمل
عىل استثامر هذه الهوايات واملواهب من خالل املشاركة يف األنشطة الالصفية.
6.6تعليامت منح درجة البكالوريوس والخطط الدراسية الصادرة عن الجامعة هي العقد بني الطالب والجامعة ،لذا يجب الحرص عىل قراءتها
بتمعن والعودة لقراءتها بني الحني واآلخر ،مع االستعانة بالجداول االسرتشادية املرافقة للخطط الدراسية.
7.7يعمل املرشد األكادميي من أجل املساعدة يف اختيار املواد الدراسية حسب خطة الطالب ،لذا يجب أن ال ترتدد يف طلب مشورته ومساعدته ما
لزم األمر.
8.8اإلعالن هو وسيلة االتصال املبارش بني املسؤولني والطلبة ،لذا ينبغي الحرص عىل متابعة لوحات اإلعالنات املنترشة يف الجامعة ،وعىل متابعة
موقع الجامعة اإللكرتوين .www.najah.edu
9.9الدراسة الجامعية فرصة لطلب العلم وتحسني القدرات وتنمية املهارات ،فأحسنوا استغاللها بأفضل ما ميكن.
1010موظفو الجامعة وجدوا لخدمتكم ،واختياركم الوقت املناسب للمراجعة ،والتعامل مع املوظف بلطف واحرتام ،يسهل عليكم حل املشاكل
والتغلب عىل املصاعب.
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وحدة النجاح للخريجين
أختي الطالبة/أخي الطالب:

انتظر قليال

الموضوع :اختيار التخصص المناسب
بداية ترحب بكم وحدة النجاح للخريجني يف حرم جامعتكم ،جامعة النجاح الوطنية ،وتتمنى لكم عا ًما دراسيًا موفقًا وحياة جامعية مليئة بالعلم
والثقافة .ونشري هنا إىل أهمية اختيار التخصص بالنسبة للطالب ،وذلك ألن اختيار التخصص يعد نقطة تحول جذرية يف حياته ويلعب دو ًرا كب ًريا
يف تحديد مستقبله عىل جميع املستويات العملية والعلمية واالجتامعية .فباختيارك كلية ما ،تكون قد حددت أحد مجاالت التخصص التابعة لهذه
الكلية ،من هنا نرجو منكم التفكري ملياً باآليت قبل اختيار التخصص:
ملاذا سأختار الكلية (س) لدراسة التخصص (ص)؟ هل بسبب
1.1رغبتي الشخصية وقناعتني بهذا التخصص.
2.2رغبة أهيل وتشجيعهم يل لدراسة هذا التخصص.
3.3حاجة سوق العمل لخريجني يف هذا املجال ،وهنا إسأل نفسك:
ما مجاالت العمل املتاحة أمامي بعد تخرجي وحصويل عىل شهادة يف هذا املجال؟
4.4معدل الثانوية العامة (التوجيهي).
5.5الوضع املايل لألرسة.
6.6تأثرك باإلرشاد الجامعي.
ال شك أن لديك اإلجابة.
أما نصيحتنا لك ،فبتذكريك بهذه العوامل قبل أن تختار تخصصك وتحدد مستقبلك ومجاالت عملك،وتذكريك كذلك بوجود اختبارات ميكنها
مساعدتك يف معرفة قدراتك واختيار التخصص املناسب لك فال تكن ممن يندمون عىل اختيارهم.
نسعى ألن تكونوا األفضل دوماً
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أماكن تواجد كليات الجامعة وبرامجها وأرقام مبانيها
موقعها

رقم المبنى

اسم الكلية

البرامج

الحرم الجديد

14

برامج الهندسة

الحرم الجديد

11

برامج تكنولوجيا املعلومات (علم الحاسوب  -أنظمة
املعلومات اإلدارية  -أنظمة املعلومات الحاسوبية)

الحرم الجديد

14

البرصيات  ،التمريض  ،القبالة  ،الطب البرشي

الحرم الجديد

17

الصيدلة  ،دكتور صيديل

الحرم الجديد

19

العلوم الطبية املخربية

الحرم الجديد

14

كلية الفنون الجميلة

الحرم الجديد

22

كلية القانون

الحرم الجديد

22

كلية الدراسات العليا

الحرم الجديد

24

كلية العلوم

كلية الهندسة وتكنولوجيا
املعلومات

كلية الطب وعلوم الصحة
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كلية العلوم اإلنسانية

الحرم القديم

6

كلية الرشيعة

الحرم القديم

4

برامج العلوم الرتبوية

الحرم القديم

5

الرتبية الرياضية

الحرم الجديد

10

برامج االقتصاد

الحرم القديم

6

علم النفس _ فرعي إرشاد نفيس

الحرم القديم

5

برامج اإلعالم

الحرم الجديد

22

طولكرم (خضوري)

39

كلية العلوم الرتبوية وإعداد
املعلمني

كلية االقتصاد والعلوم
االجتامعية
كلية الزراعة والطب
البيطري
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مالحظات مهمة جدا:
( .1متطلبات الجامعة اإلجبارية)
•أرقام الشعب من  :38-1تكون يف مباين كليات الحرم القديم.
•أرقام الشعب من  :49-39تكون يف مباين كلية الزراعة والطب البيطري (خضوري) طولكرم.
•أرقام الشعب من  50فأعىل :تكون يف مباين الحرم الجامعي الجديد.
 .2مالحظة :يف حالة االلتباس يرجى االنتباه دامئا إىل أرقام القاعات ألنها تحدد مكان املحارضات.
وختاماً جندد الرتحاب بكم يف رحاب جامعتكم ،متمنني لكم التوفيق ،ومؤكدين استعدادنا لتقديم اخلدمة وإسداء النصيحة.
امتحان تحديد مستوى الحاسوب لدى الطلبة الجدد
رأت إدارة الجامعة ،استجابة ملخرجات تجربتها الطويلة ،وانسجا ًما مع فلسفة تفريد التعليم ومتابعة للتطور التكنولوجي ،أن يتقدم الطلبة الجدد
المتحان يحدد مستوى معرفتهم باستخدام الحاسوب وبرامجه ،فيصنفوا وفقاً للنتائج التي يحصلون عليها ،ويع ّد الطالب ناج ًحا يف مادة مقدمة يف
الحاسوب ( )11000127يف الحاالت اآلتية:
•إذا نجح يف امتحان مستوى الحاسوب.
•إذا كان حاصالً عىل الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (.)ICDL
ويعقد هذا االمتحان مرتني يف كل عام ،بواقع مرة يف كل فصل ،.ابتدا ًء من عام 2008/2009م.
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امتحان تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية
English Placement Test

عزيزي الطالب:
قراءتك هذه الكراسة اإلرشادية توفر عليك يف املستقبل أشياء ثالثة :الجهد والوقت واملال ،وتضعك عىل الطريق الصحيح منذ البداية ،لذلك اقرأها
بإمعان واحتفظ بها للرضورة.
تهدف هذه الكراسة لتزويدك بردود عىل جميع التساؤالت التي قد تدور يف ذهنك عن هذا االختبار من حيث طبيعته ومبناه وأنظمته ،كام تزودك
هذه الكراسة أيضا بنصائح وتوصيات مختلفة إن أردت التخصص يف قسم اللغة اإلنجليزية لرتسم لك معامل الطريق منذ الخطوة األوىل.
هدف االختبار:
يهدف هذا االختبار إىل تحديد مستوى الطلبة يف اللغة اإلنجليزية عند التحاقهم بجامعة النجاح الوطنية ،لتشخيص قدراتهم عىل التعامل مع مساقات
اللغة اإلنجليزية التي يطرحها مركز اللغات لجميع الطلبة املقبولني ،وتصنيفهم حسب نتيجة االختبار .ومن الجدير بالذكر أن قبول الطالب للدراسة يف
الجامعة ال يعتمد عىل نجاحه يف هذا االختبار الذي يقوم بوضعه وتنظيمه واإلرشاف عليه مركز اللغات.
مواعيد عقد االختبار ومكانه:
بعد حوسبة االختبار ،أصبح من املمكن عقده بني الفينة واألخرى ،لذا يرجى من جميع الطلبة امللتحقني بالجامعة ،وبعد امتام تسجيلهم والحصول
عىل البطاقة الجامعية تفعيل بريدهم االلكرتوين عىل موقع الجامعة  /زاجل ومتابعة ما يردهم من أخبار .سيتم إشعار الطالب بتاريخ جلسة االختبار
الخاصة به ،ومبخترب الحاسوب املخصص له يف الحرم القديم أو الجديد .وعىل جميع الطلبة التقيد بالجلسة املحددة لهم وعدم تفويتها ملا لذلك من أثر
سلبي عىل جدول الطالب واملساقات املطروحة.
مبنى االختبار:
يقيس االختبار مدى التمكن يف اللغة اإلنجليزية من خالل قراءة النصوص وفهمها واملقدرة عىل معرفة الحصيلة اللغوية من خالل إكامل الجمل
ومعرفة كلمة معينة يف سياق محدد ،كام يقيس القدرة يف قواعد اللغة اإلنجليزية والتمكن من اآلليات الالزمة للتعبري الكتايب ،مثل أدوات الرتقيم وكلامت
الربط وغريها من األسس الالزمة إلتقان الكتابة .جميع أسئلة االختبار بأقسامه األربعة من صنف الخيارات املتعددة ،مبعنى أن الطالب يعطى أربعة
خيارات ،ليختار اإلجابة املالمئة من بينها( .تجد الحقا عينة من اختبارات سابقة تعطيك ملحة واضحة عن طبيعة هذا االختبار).
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االستعداد لالختبار:
ليست هناك طريقة بعينها متكن الطلبة من االستعداد لالختبار ،ومبا أنه معد لقياس قدرات الطالب يف اللغة اإلنجليزية بجميع املهارات ،فإنه يعتمد
عىل املعلومات املرتاكمة لدى الطالب يف جميع مراحل دراسته (منهجية أوغري منهجية) ،وعليه فإن مراجعة أية مادة منهجية أو غري منهجية أو االطالع
عليها يف اللغة اإلنجليزية ومهاراتها ،سيساعد الطالب يف الحصول عىل نتائج أفضل.
نصائح وتوصيات عشية االختبار:
1.1كرس بعض الوقت ملعرفة أصناف األسئلة ،وفهم تعليامت االختبار من خالل هذا الكراس.
2.2احضار بطاقة الجامعة والهوية الشخصية (ولن يسمح لك بالتقدم لالختبار إال بها).
3.3تأكد من أنك تستطيع الوصول إىل قاعة االختبار /مخترب الحاسوب يف الوقت املحدد وعليك أن تحتاط لذلك خوفا من اإلرباك مام يؤثر عىل
أدائك يف أثناء االختبار.
4.4اقرأ التعليامت الخاصة بكل قسم من أقسام االختبار بتمعن .إن فهم التعليامت مهم جدا ً وقد تؤدي قراءة مترسعة للتعليامت إىل عدم فهم ما
يطلب منك وبذلك قد تخطئ اإلجابة عن جميع األسئلة من هذا القسم ،كام عليك أن تصغي جي ًدا لتعليامت املرشفني.
أقسام االختبار:
يبلغ عدد نقاط االختبار  100نقطة موزعة عىل أقسامه األربعة عىل النحو اآليت:
فهم املقروء  ،%20الرتاكيب  ،%30املفردات يف جمل  ،%30الكتابة .%20
ماذا تعني نتيجة االختبار:
1.1إذا حصل الطالب عىل عالمة  %80فام فوق ،فإنه يعفى من دراسة مساق لغة إنجليزية جامعة  ،»11000103« 1وهذا يوفر عىل الطالب الجهد
والوقت.
2.2إذا حصل الطالب عىل عالمة  %79 - %50فإنه يتوجب عليه دراسة مساق لغة إنجليزية جامعة .»11000103« 1
3.3إذا حصل الطالب عىل عالمة اقل من  %50يتوجب عليه دراسة مساق لغة إنجليزية استدرايك « »11032100أوال والنجاح فيه قبل أن يسمح
له بدراسة مساق لغة إنجليزية جامعة .)11000103(1
وفيام يأيت عينة من اختبارات سابقة باألقسام األربعة لالختبار والتعليامت العامة والتعليامت الخاصة بكل قسم.
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جامعة النجاح الوطنية
كلية العلوم اإلنسانية  -مركز اللغات
اختبار تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية
تعليمات للطلبة
يرجى من الطلبة األعزاء االنتباه إلى ما يأتي:
سيكون االختبار باستخدام الحاسوب.
ال يحتاج التقدم لالختبار إىل مهارات متقدمة يف استخدام الحاسوب ،وكل ما يلزم قدرة متواضعة يف التحكم بالفأرة (.)Mouse
تابع موقع “زاجل” ملعرفة موعد االختبار واملخترب الذي ستتقدم لالختبار فيه)www.najah.edu/za(.
أحرض بطاقة تعريف الشخصية (الهوية الشخصية ،البطاقة الجامعية  ...الخ).
يف املخترب املخصص وبعد تحديد الشخصية تحصل عىل كلمة الرس الخاصة بك ثم تتوجه إىل جهاز يعني لك وتنتظر اإلذن بالبدء.
يتكون االختبار من أربعة أجزاء ولكل جزء وقت محدد خاص به.
كيفية االجابة:
•جميع أسئلة االمتحان موضوعية باالختيار من أربع إجابات.
•بعد قراءة السؤال ،تنقر بالفارة الختيار الجواب الصحيح.
•تتقدم للسؤال الالحق بالنقر عىل كلمة ()NEXTعىل ميني الشاشة.
•ميكن الرجوع ألي سؤال ضمن الجزء الواحد بالنقر عىل كلمة ( )PREVIOUSعىل يسار الشاشة وذلك ضمن الوقت املخصص لكل جزء الذي
يظهر أسفل الشاشة.
•عند االنتهاء من األسئلة ولالنتقال للجزء الالحق تنقر عىل كلمة ( )FINISHالتي تظهر وسط الشاشة بعد السؤال األخري من كل جزء.
•إذا انقىض الوقت قبل االنتهاء من جميع األسئلة يتم االنتقال تلقائيا للجزء الذي يليه ،وال مجال عندها للعودة للجزء غري املنتهي.
•ينتهي االمتحان بانتهاء الجزء الرابع واألخري.
•ترحل نتيجة االمتحان تلقائيا إىل الحاسوب املركزي للجامعة وترسل إىل صفحتك عىل «زاجل» يف وقت الحق)www.najah.edu/za( .
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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 _______
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 _______ among so many possibilities.
a.what should they study
b.what they should study
c.should they study what
d.they should study what

a.
b.
c.
d.

3. The correct punctuation mark to fill in the blank in the following sentence is:
It was cold ______ nonetheless, I went swimming.
, (comma)
. (period)
; (semi colon)
: (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
2014 - 2013 دليل الطالب
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