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تعليمات منح درجة البكالوريوس

في جامعة النجاح الوطنية
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المادة (١): 
تســمى هــذه التعليــ�ت تعليــ�ت معدلــة لتعليــ�ت منــح درجــة البكالوريــوس يف جامعــة النجــاح الوطنيــة لســنة 2014/2013 وتطبــق 

عــىل طلبــة الجامعــة ابتــداًء مــن الفصــل األول 2014/2013.

المادة (٢):  
ــوم  ــوم، العل ــات الجامعــة: العل ــوس يف كلي ــل درجــة البكالوري ــة املنتظمــ� املســجل� لني تــرسي أحــكام هــذه التعليــ�ت عــىل الطلب

ــوم  ــوم الصحــة، االقتصــاد والعل ــا املعلومــات، الطــب وعل ــة وإعــداد املعلمــ�، الهندســة وتكنولوجي ــوم الرتبوي اإلنســانية، الرشيعــة، العل

ــة.  ــون الجميل ــون، الفن ــة والطــب البيطــري، القان ــة، الزراع االجت�عي

المادة (٣): 
يقــر مجلــس العمــداء الخطــط الدراســية التــي تــؤدي إىل نيــل درجــة البكالوريــوس يف التخصصــات التــي تقدمهــا الكليــات املختلفــة بناًء 

عــىل توصيــة مــن مجالــس الكليــات وتنســيب مــن مجالــس األقســام األكاد¯يــة املختلفــة.

المادة (٤): 
تنظم الخطط الدراسية لتكون الساعات املعتمدة املطلوبة للحصول عىل درجة البكالوريوس ك� يأ±:( أ ). 

كلية العلوم:
126 ساعة معتمدة•  برنامج العلوم الحياتية   

125 ساعة معتمدة•  برنامج األحياء البيوتكنولوجيا  

123 ساعة معتمدة•  برنامج الرياضيات   

123 ساعة معتمدة•  برنامج اإلحصاء    

127 ساعة معتمدة•  برنامج الفيزياء    

127 ساعة معتمدة •  برنامج الفيزياء وفرعي إلكرتونيات  

125 ساعة معتمدة•  برنامج الكيمياء    

124 ساعة معتمدة•  برنامج الكيمياء التطبيقية   

كلية العلوم اإلنسانية
124 ساعة معتمدة•  برنامج اللغة العربية وآدابها  

124 ساعة معتمدة•  برنامج اللغة اإلنجليزية وآدابها  

125 ساعة معتمدة•  برنامج اللغة الفرنسية   

126 ساعة معتمدة•  برنامج السياحة واآلثار   

126 ساعة معتمدة•  برنامج التاريخ    

كلية الشريعة
129 ساعة معتمدة•  برنامج الفقه والترشيع   

129 ساعة معتمدة•  برنامج أصول الدين   

128 ساعة معتمدة•  برنامج الرشيعة واملصارف اإلسالمية  
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كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين
124 ساعة معتمدة•  برنامج معلم املرحلة األساسية الدنيا    

126 ساعة معتمدة•  برنامج رياض األطفال     

124 ساعة معتمدة •  برنامج معلم املرحلة األساسية العليا - تعليم الرياضيات  

128 ساعة معتمدة•  برنامج معلم املرحلة األساسية العليا - تعليم العلوم  

124 ساعة معتمدة•  برنامج معلم املرحلة األساسية العليا - تعليم اللغة العربية 

121 ساعة معتمدة•  برنامج معلم املرحلة األساسية العليا - تعليم اللغة اإلنجليزية 

124 ساعة معتمدة•  برنامج معلم املرحلة األساسية العليا - تعليم االجت�عيات  

126 ساعة معتمدة•  برنامج معلم املرحلة األساسية العليا - تعليم التكنولوجيا   

130 ساعة معتمدة•  برنامج الرتبية الرياضية - اساليب التدريس   

برنامج الرتبية الرياضية -  التدريب الريايض    131ساعة معنمدة• 

كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
161 ساعة معتمدة•  برنامج الهندسة املدنية     

164 ساعة معتمدة•  برنامج الهندسة املع�رية     

167 ساعة معتمدة•  برنامج هندسة البناء     

161 ساعة معتمدة•      Äبرنامج هندسة التخطيط العمرا

161 ساعة معتمدة•  برنامج الهندسة امليكانيكية     

158 ساعة معتمدة•  برنامج الهندسة الكيميائية     

161 ساعة معتمدة•  برنامج الهندسة الصناعية     

161 ساعة معتمدة•  برنامج هندسة الحاسوب     

161 ساعة معتمدة•  برنامج الهندسة الكهربائية     

161 ساعة معتمدة•  برنامج هندسة االتصاالت                    

161 ساعة معتمدة•  برنامج هندسة امليكاترونكس             

159 ساعة معتمدة•  برنامج هندسة الطاقة والبيئة    

160 ساعة معتمدة•  برنامج هندسة علوم املواد     

126 ساعة معتمدة•  برنامج علم الحاسوب     

121 ساعة معتمدة•  برنامج أنظمة املعلومات اإلدارية    

125 ساعة معتمدة•  برنامج أنظمة املعلومات الحاسوبية    

125 ساعة معتمدة•  برنامج الشبكات وانظمة املعلومات    

كلية الطب وعلوم الصحة
برامج يتم الدخول إليها مباشرة:

152 ساعة معتمدة برنامج بكالوريوس الصيدلة     

151 ساعة معتمدة برنامج بكالوريوس البرصيات    

133 ساعة معتمدة برنامج بكالوريوس التمريض       

142 ساعة معتمدة برنامج بكالوريوس القبالة     

130 ساعة معتمدة برنامج بكالوريوس العلوم الطبية املخربية    

برنامج بكالوريس التصوير الطبي     125ساعة معتمدة

برامج يتم الدخول اليها عبر بكالوريوس العلوم الطبية الحيوية:
130 ساعة معتمدة برنامج بكالوريوس العلوم الطبية الحيوية    

265 ساعة معتمدة  برنامج دكتور طب     

240 ساعة معتمدة برنامج دكتور صيديل      
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كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية
130 ساعة معتمدة•  برنامج االقتصاد    

127 ساعة معتمدة•  برنامج العلوم السياسية   

126 ساعة معتمدة•  برنامج الجغرافيا   

124 ساعة معتمدة•  برنامج علم االجت�ع والخدمة االجت�عية 

126 ساعة معتمدة•  برنامج علم النفس - فرعي إرشاد نفيس 

126 ساعة معتمدة•  برنامج الصحافة املكتوبة واإللكرتونية 

126 ساعة معتمدة•  برنامج اإلذاعة والتلفزيون   

126 ساعة معتمدة•  برنامج العالقات العامة واالتصال  

127 ساعة معتمدة•  برنامج املحاسبة   

127 ساعة معتمدة•  برنامج إدارة األع�ل   

127 ساعة معتمدة•  برنامج العلوم املالية واملرصفية  

127 ساعة معتمدة•  برنامج التسويق   

كلية الزراعة والطب البيطري
167 ساعة معتمدة•  برنامج الطب البيطري   

140 ساعة معتمدة •  برنامج اإلنتاج النبا±  والوقاية  

140 ساعة معتمدة•  برنامج اإلنتاج الحيواÄ وصحة الحيوان 

140 ساعة معتمدة•    Òبرنامج التغذية والتصنيع الغذا

كلية القانون     
138 ساعة معتمدة•  برنامج القانون    

كلية الفنون الجميلة
122 ساعة معتمدة•  برنامج املوسيقى   

121 ساعة معتمدة•  برنامج التصميم الداخيل (ديكور)  

124 ساعة معتمدة•  برنامج الرسم والتصوير   

121 ساعة معتمدة    •       Õبرنامج التصميم الجرافي

124 ساعة معتمدة •  برنامج فن الخزف    

كلية الشرف       
15 ساعة معتمدة    

ألغراض ورضورات أكاد¯ية يجوز ملجلس العمداء رفع الحد األدÖ للحصول عىل درجة البكالوريوس يف الكليات املختلفة.( ب ). 

يــدرس الطالــب الســاعات املعتمــدة املقــررة يف كل كليــة وفــق أحــكام التعليــ�ت باإلضافــة إىل رشوط الخطــة الدراســية يف قســم ( ج ). 

لتخصص. ا
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المادة (٥): 
مع مراعاة ما ورد يف ”املادة 4/ب“ تشمل الخطة الدراسية يف كل تخصص Ýنح فيه درجة البكالوريوس عىل املتطلبات اآلتية:

متطلبات الجامعة:
اإلجبارية: ”18 ساعة معتمدة“ يدرسها جميع طلبة الكليات موزعة ك� يأ±:

ساعة اسم المساق رقم

3 ثقافة إسالمية 11000101

3 لغة عربية 11000102

3 لغة إنجليزية (1) 11000103

3 إنجليزي جامعة (2) *1

3 دراسات فلسطينية 11000105

1 خدمة مجتمع 11000108

1 مهارات القيادة واالتصال 11000117

1 مقدمة يف علم الحاسوب * * 11000127

18 المجموع

* يعطى هذا املساق األرقام اآلتية حسب الكليات:

11000322 إنجليــزي جامعــة (2) : برامــج كليــة العلــوم، برامــج كليــة الهندســة وتكنولوجيــا املعلومــات، برامــج الزراعــة، برنامــج • 

تعليــم الرياضيــات، برنامــج تعليــم العلــوم، برنامــج تعليــم التكنولوجيــا مــن كليــة الرتبيــة وإعــداد املعلمــ�.

11000323 إنجليــزي جامعــة (2): برامــج كليــة العلــوم اإلنســانية، برامــج كليــة الرشيعــة، برامــج العلــوم االجت�عية(علــم االجتــ�ع • 

ــا)، برامــج كليــة الفنــون الجميلــة، وتعليــم اللغــة العربيــة،  والخدمــة االجت�عيــة، علــم النفــس- فرعــي ارشــاد نفــيس، الجغرافي

وتعليــم اللغــة االنجليزيــة،  وتعليــم االجت�عيــات، ومعلــم املرحلــة األساســية الدنيــا، وريــاض األطفــال وبرنامــج الرتبيــة الرياضيــة 

مــن كليــة الرتبيــة وإعــداد املعلمــ�، وبرامــج اإلعــالم.

11000324 إنجليزي جامعة (2): برامج كلية الطب وعلوم الصحة، برنامج الطب البيطري.• 

11000325 إنجليــزي جامعــة (2): برامــج العلــوم اإلدارية(محاســبة، إدارة األعــ�ل، العلــوم املاليــة واملرصفيــة، التســويق، االقتصــاد، • 

العلــوم السياســية)، وبرنامــج القانــون.

ــة رقــم  ــد املســتوى دراســة مســاق لغــة إنجليزي ــار تحدي ــون عــىل عالمــة 49 فــ� دون يف اختب ــن يحصل ــة الذي مالحظــة: عــىل الطلب

ــبوعياً. ــية أس ــاعات تدريس ــع 3 س 11032100 بواق

امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية:
يعفــى الطالــب مــن مســاق اللغــة اإلنجليزيــة االســتدراâ (11032100) إذا حصــل عــىل عالمــة 50% فأعــىل يف امتحــان مســتوى اللغــة 

االنجليزيــة الــذي يعقــد يف بدايــة العــام الــدرايس، وإذا نجــح يف امتحــان املســتوى äعــدل 80% فأعــىل فإنــه يعفــى مــن دراســة املســاق 

(11000103) لغــة إنجليزيــة (1)، وتحســب لــه العالمــة التــي حصــل عليهــا بعــد تســديده للرســوم إذا رغــب بذلــك.

امتحان مستوى علم الحاسوب:
** يعتــرب الطالــب ناجحــاً يف مســاق مقدمــة يف علــم الحاســوب (11000127) إذا نجــح يف امتحــان مســتوى الحاســوب وحصــل عــىل عالمــة 

60% فأعــىل أو حصــل عــىل الرخصــة الدوليــة لقيــادة الحاســوب (ICDL) وعليه تســديد الرســوم.
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متطلبات البرنامج:
يدرسها الطلبة وفق رشوط الخطط الدراسية حيث يخصص لها الساعات املعتمدة حسب الخطة.

المتطلبات الحرة:
املســاقات الحــرة يدرســها الطلبــة مــن بــ� املســاقات التــي تقدمهــا برامــج الجامعــة املختلفــة وتســتثنى مــن ذلــك املســاقات التــي 

يقدمهــا برنامــج تخصصهــم لغــé طلبــة التخصــص يف ذلــك الربنامــج. وال يجــوز التســجيل ملســاق إذا كان محتــواه مكافئــاً أو أدÖ ملســاق 

درســه الطالــب.

المادة (٦):
تشــتمل متطلبــات القســم عــىل كل مــن املســاقات اإلجباريــة واالختياريــة التــي يحددهــا قســم التخصــص ســواء أكانــت هــذه . 1

املســاقات مــن ذلــك القســم أم مــن خارجــه.

ال يجوز احتساب املساق الواحد ألكë من متطلب.. 2

بقــرار مــن مجلــس الكليــة وبعــد تنســيب مــن مجلــس القســم املختــص يجــوز إضافــة مســاقات إىل قاìــة املســاقات االختياريــة . 3

التــي يقدمهــا القســم وذلــك وفــق االحتياجــات واملتغــéات التــي تحقــق أهــداف الجامعــة بصــورة عامــة والقســم بصــورة خاصــة، 

ويف جميــع األحــوال تبلــغ رئاســة الجامعــة وعــ�دة القبــول والتســجيل بذلــك خطيــاً.

المادة (٧):
ال يجــوز أن يســجل الطالــب يف مســاق لــه متطلــب ســابق دون أن يكــون قــد درس ذلــك املتطلــب، و¯كــن الســ�ح للطالــب بدراســة 

ــا يف  ــون محروم ــة ان ال يك ــه (رشيط ــب الســابق ورســب في ــاً أو درس املتطل ــب خريج ــاً إذا كان الطال ــه الســابق متزامن املســاق ومتطلب

املساق) وذلك بناء عىل توصية من مجلس القسم املتخصص. 

المادة (٨):
يقبل الطالب يف التخصص مبارشًة عند التحاقه بالجامعة.

مدة الدراسة والعبء الدراسي

المادة (٩): 
9/أ/1: مــدة الدراســة لنيــل درجــة البكالوريــوس للطالــب الــذي يحمــل عبئــاً دراســياً عاديــاً هــي îانيــة فصــول دراســية أو أربــع • 

ســنوات دراســية يف جميــع الكليــات باســتثناء البكالوريــوس يف برامــج الطــب البــرشي، والصيدلــة، والهندســة، والطــب البيطــري. 

ويجــوز للطالــب الــذي يحمــل عبئــاً دراســياً أكــرب مــن العــادي أن يحصــل عــىل درجــة البكالوريــوس يف مــدة ال تقــل عــن ســتة 

فصــول دراســية أو ثــالث ســنوات دراســية.

9/أ/2:  مــدة الدراســة لنيــل درجــة البكالوريــوس يف الهندســة والصيدلــة والطــب البيطــري هــي عــرشة فصــول دراســية او خمــس • 

ســنوات دراســية ويجــوز للطالــب الــذي يحمــل عبئــاً دراســياً أكــرب مــن العــادي أن يحصــل عــىل درجــة البكالوريــوس يف مــدة ال 

تقــل عــن أربــع ســنوات دراســية.

9/أ/3:  ال يجــوز أن تزيــد املــدة التــي يقضيهــا الطالــب مســجالً يف الدراســة للحصــول عــىل درجــة البكالوريــوس عــن ســت ســنوات • 

دراســية أو اثنــي عــرش فصــالً  دراســياً باســتثناء برامــج الصيدلــة، والهندســة، والطــب البيطــري التــي تحــدد بــأن ال تزيــد املــدة 

الدراســية فيهــا عــن ســبع ســنوات ونصــف أو خمســة عــرش فصــالً دراســياً.
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9/أ/4:  مــدة الدراســة يف برامــج دكتــور طــب ودكتــور صيــديل بحدهــا األدÖ ســت ســنوات وحدهــا األقــىص عــرش ســنوات دراســية • 

ومــدة الدراســة للحصــول عــىل درجــة البكالوريــوس يف العلــوم الطبيــة الحيويــة بحدهــا األدÖ ثــالث ســنوات دراســية وبحدهــا 

األعــىل خمــس ســنوات دراســية.

9/ب:  مــدة الفصــل الــدرايس ســتة عــرش أســبوعاً äــا فيهــا فــرتة االمتحانــات، ومــدة الفصــل الــدرايس الصيفــي îانيــة أســابيع äــا • 

فيهــا فــرتة االمتحانــات.

9/ج:  يجــري تقويــم الســاعات املعتمــدة لــكل مســاق عــىل أســاس أن املحــارضة األســبوعية أو النــدوة ملــدة ســتة عــرش أســبوعاً • 

هــي ســاعة معتمــدة أمــا ســاعات املختــربات والتطبيــق العمــيل فيجــري تقو¯هــا لــكل مســاق عــىل حــده، ويف جميــع الحــاالت ال 

يقــل حســاب الســاعة املعتمــدة عــن ســاعتي مختــرب أو ســاعت� تطبيقيتــ�. 

9/د/1:  يكــون الحــد األدÖ للســاعات املعتمــدة التــي يدرســها الطالــب املســجل لنيــل درجــة البكالوريــوس ”12 ســاعة معتمــدة“ • 

ــىل  ــاء ع ــدة“ بن ــاعة معتم ــاعات إىل ”21 س ــدد الس ــل ع ــوز أن يص ــدة“ ويج ــاعة معتم ــىل ”18 س ــد األع ــدرايس والح ــل ال للفص

تنســيب مرشــد الطالــب وموافقــة رئيــس القســم املتخصــص يف إحــدى الحالتــ�:

أن ال يقل معدل الطالب الرتاكمي عن 3 .. 1

أن يتوقف تخرج الطالب عىل الس�ح له بدراسة ”21 س.م“ عىل األكë يف الفصل الذي سيتخرج يف نهايته.. 2

ال يجوز أن تزيد الساعات املعتمدة عن 21 ساعة معتمدة بأي حال من األحوال.

  

ــب بالتســجيل لعــدد يقــل عــن الحــد األدÖ مــن الســاعات املعتمــدة أو باالســتمرار يف دراســة عــدد مــن •  9/د/2:  يســمح للطال

الســاعات املعتمــدة يقــل عــن الحــد األدÖ نتيجــة النســحابه مــن بعــض املســاقات يف حــاالت مــربرة بتنســيب مرشــد الطالــب 

ــة. ــه يف الكلي ــة اإلرشــاد والتوجي وموافقــة لجن

9/د/3:  يف الحالت� السابقت� ”2،1“ تعلم جهة املوافقة ع�دة القبول والتسجيل بذلك خطياً.• 

9/د/4:  ال يجــوز أن يزيــد العــبء الــدرايس يف الفصــل الصيفــي للطالــب املســجل لنيــل درجــة البكالوريــوس عــن عــرش ســاعات • 

معتمــدة. وللخريــج عــن 11 ســاعة معتمــدة.

ــه عــن •  ــدرايس للطالــب في 9/د/5:  لغــرض احتســاب الفصــل الصيفــي معــادالً لنصــف فصــل درايس يجــب أن ال يقــل العــبء ال

ســت ســاعات معتمــدة.

9/هـــ:  يصنــف الطلبــة املســجلون لنيــل درجــة البكالوريــوس باســتثناء بكالوريــوس الهندســة، الصيدلــة ،الطــب البيطري يف مســتوى • 

الســنة الثانيــة أو الثالثــة أو الرابعــة إذا أتــم الطالــب بنجــاح دراســة مــا ال يقــل عــن 25% أو 50% أو 75% مــن الســاعات املعتمــدة 

املطلوبــة للتخــرج عــىل الرتتيب.
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ــة أو •  ــة äســتوى الســنة الثاني ــة املســجلون لنيــل درجــة البكالوريــوس يف الهندســة، الطــب البيطــري، الصيدل 9/ز:  يصنــف الطلب

ــوع  ــن مجم ــن 20% أو 40% أو 60% أو 80% م ــل ع ــا ال يق ــة م ــاح دراس ــب نج ــم الطال ــة إذا أت ــة أو الخامس ــة أو الرابع الثالث

ــب. ــة للتخــرج عــىل الرتتي الســاعات املعتمــدة املطلوب

المواظبة

المادة ١٠: 
 10/أ:  تشــرتط املواظبــة لجميــع الطلبــة يف كل املحــارضات واملناقشــات والحصــص العمليــة والتطبيقيــة التــي يســجل فيهــا الطالــب • 

ويعتمــد يف إثبــات الحضــور والغيــاب الكشــف الــذي عــىل مــدرس املســاق االحتفــاظ بــه لذلــك الغــرض.

ــه مــدرس •  ــب عــن أكــë مــن 12.5% مــن مجمــوع الســاعات املقــررة ملســاق دون عــذر يقبل ــب بالتغي 10/ب:  ال يســمح للطال

املســاق.

10/ج:  إذا غــاب الطالــب أكــë مــن 12.5% مــن مجمــوع الســاعات املقــررة لــكل مســاق دون عــذر مــريض أو قهــري يقبلــه مــدرس • 

املســاق يحــرم الطالــب مــن التقــدم لالمتحــان النهــاÒ لذلــك املســاق، ويعطــى الحــد األدÖ وهــو E وتدخــل هــذه النتيجــة مــع 

مراعــاة ”املــادة 13“ يف حســاب معــدل عالمــات الطالــب الفصــيل ومعدلــه الرتاكمــي ألغــراض الوضــع تحــت اإلنــذار أو الفصــل.

ــري •  ــذر قه ــرض أو لع ــبب امل ــاب بس ــا وكان الغي ــاق م ــررة ملس ــاعات املق ــن الس ــن 12.5% م ــë م ــب أك ــاب الطال 10/د:  إذا غ

يقبلــه مــدرس املســاق فــال يجــوز أن يتجــاوز الغيــاب بعــذر أو دون عــذر 25% مــن الســاعات. ويف الحــاالت التــي يتجــاوز فيهــا 

غيــاب الطالــب بعــذر مقبــول نســبة 25% يعــّد منســحباً مــن ذلــك املســاق ويبلــغ عميــد الكليــة ذلــك خطيــاً إىل عــ�دة القبــول 

والتســجيل فتثبــت يف ســجله مالحظــة منســحب.

10/هـــ:  يشــرتط يف العــذر املــريض أن يكــون بشــهادة صــادرة عــن طبيــب الجامعــة أو معتمــدة منــه وأن تقــدم هــذه الشــهادة • 

ــة، ويف  ــب إىل املواظب ــودة الطال ــخ ع ــن تاري ــداً م ــبوعاً واح ــاوز أس ــدة ال تتج ــالل م ــاق خ ــدرس املس ــاص إىل م ــوذج خ ــق ÷ وف

ــاب. ــخ زوال أســباب الغي الحــاالت األخــرى، يقــدم الطالــب مــا يثبــت عــذره القهــري خــالل أســبوع مــن تاري

 

10/و:  تثبــت الحقائــق املرتتبــة عــىل الفقــرات ”ج، د، هـــ“ يف ســجالت املســاقات يف القســم، وتعلــم عــ�دة القبــول والتســجيل • 

بذلــك خطيــاً التخــاذ اإلجــراءات املناســبة.

10/ز:  يقــوم رؤســاء األقســام وأعضــاء الهيئــة التدريســية وعميــد القبــول والتســجيل بتنفيــذ أحــكام هــذه املــادة، ويثبــت عــىل • 

برامــج الطلبــة  أســ�ء املســاقات التــي ُحــرم الطــالب مــن التَقــُدم لالمتحــان النهــاÒ لهــا قبــل عقــده.



 دليل جامعة النجاح الوطنية17

االمتحانات والعالمات والمعدالت

المادة ١١:
11/أ:  يجــري حســاب العالمــات وتســجيلها لــكل مســاق مــن مئــة، عــىل أن يبــ� يف ســجل العالمــات عــدد الســاعات املعتمــدة • 

للمســاق.

11/ب/1: العالمة النهائية لكل مساق هي مجموع عالمات االمتحان النهاÒ وعالمات األع�ل الفصلية.• 

11/ب/2: يعقــد االمتحــان النهــاÒ لــكل مســاق مــرة واحــدة يف نهايــة الفصــل، ويكــون شــامالً ملقــرر املســاق، ويخصــص لــه %50 • 

مــن العالمــة اإلج�ليــة للمســاق وقــد تشــمل عالمــة االمتحــان النهــاÒ امتحانــات عمليــة وشــفوية أو تقاريــر.

11/ب/3:  تشــمل األعــ�ل الفصليــة لــكل مســاق امتحانــ� كتابيــ� عــىل األقــل يعلــم بهــ� الطالــب قبــل أســبوع عــىل األقــل مــن • 

موعدهــ�، وقــد يســتثنى مــن ذلــك مســاقات النــدوات والبحــوث، وقــد تشــمل األعــ�ل الفصليــة امتحانــات شــفوية أو تقاريــر أو 

بحــوث أو تشــملها كلهــا مجتمعــة، وتــرد أوراق االمتحانــات والتقاريــر والبحــوث إىل الطلبــة بعــد تصحيحهــا ويقــرر مجلــس كل  

قســم الطــرق املناســبة لتقويــم مســتوى تحصيــل الطلبــة يف مســاقات ذلــك القســم.

ــات الخاصــة äســاقه، وعــن نقــل العالمــات إىل الكشــوف بشــكل •  ــح أوراق االمتحان 11/ج:  مــدرس املســاق مســؤول عــن تصحي

صحيــح ونهــاÒ، وعــن تســليمها موقعــة ومؤرخــة إىل رئيــس القســم ضمــن املــدة التــي يحددهــا مجلــس العمــداء.

11/د:  ال يجــوز تعديــل العالمــة النهائيــة للطالــب يف مســاق بعــد إعــالن النتائــج، وإذا حصــل اعــرتاض عــىل عالمــة مــا خــالل ثالثــة • 

أيــام مــن تاريــخ إعــالن النتائــج يدفــع الطالــب رســ�ً قــدره خمســة دنانــé أردنيــة ويحــال إىل مــدرس املســاق لدراســة االعــرتاض 

والتأكــد مــن صحــة جمــع العالمــات وعــدم وجــود أســئلة أو أجــزاء مــن أســئلة غــé مصححــة. ويف حــاالت االعــرتاض االســتثنائية 

يدفــع الطالــب رســ�ً قــدره عــرشة دنانــé أردنيــة ويحــال األمــر إىل عميــد الكليــة املعنــي التخــاذ اإلجــراءات املناســبة.

11/هـــ:  تحفــظ أوراق االمتحانــات لــدى رئيــس القســم املختــص مــدة شــهرين بعــد انتهــاء االمتحانــات ثــم يجــري التــرصف بهــا • 

وفــق مــا تقــرره الجامعــة.

11/و/1:  كل مــن تغيــب عــن امتحــان فصــيل معلــن عنــه لســبب قاهــر يقــدم مــا يثبــت عــذره ملــدرس املســاق خــالل ثالثــة أيــام • 

مــن تاريــخ زوال العــذر.

 •.E يقبل مدرس املساق عذره تعّد عالمته يف ذلك االمتحان üو Ò11/و/2:  كل من تغيب عن امتحان معلن عنه، فصيل أو نها

11/و/3:  إذا ü يتــم الطالــب متطلبــات مســاق مــا أو تغيــب عــن االمتحــان النهــاÒ ملســاق، وكان ذلــك يف كلتــا الحالتــ� بعــذر • 

يقبلــه مــدرس املســاق تســجل مالحظــة ”غــé مكتمــل“ إزاء ذلــك املســاق، وعــىل الطالــب أن يعمــل عــىل إزالــة هــذه املالحظــة يف 

مــدة أقصاهــا ”10 أيــام“ مــن نهايــة الفصــل الــذي درس فيــه ذلــك املســاق و ”5 أيــام“ مــن نهايــة الفصــل الصيفــي، وإالّ تســجل 

لــه عالمــة E يف ذلــك املســاق.

 •E للعالمة النهائية Öوالحد األد D لعالمة النجاح يف املساق هو Ö11/ز:  الحد األد
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11/ز/1:  تصنف عالمات املساقات و املعدل الرتاكمي وفق الجداول اآلتية باستخدام نظام الحروف:• 

أوال: مرحلة البكالوريوس

(احتساب عالمة املساق): ك� يأ±

نتيجة المساقالعالمة بالحرفقيمة الحرفالمعدل المئوي
100 -904Aناجح

89.99 -883.75-Aناجح

87.99 -853.5+Bناجح

84.99 -803.0Bناجح

79.99 -782.75-Bناجح

77.99 -742.5+Cناجح

73.99 -702Cناجح

69.99 -651.75-Cناجح

64.99 -631.5+Dناجح

62.99 -601Dناجح

59.99 -450.75-Dراسب

44.99 -00.0Eراسب

البكالوريوس - املعدالت الرتاكمية باستثناء دكتور طب ك� يأ± :

المعدل التراكمي لطلبة البكالوريوس
المعدل التراكميتقدير الطالب

4.0 - 3.65ممتاز

3.64 - 3.0جيد جدا

2.99 - 2.35جيد

2.34 - 1.7مقبول

1.69 ف� دونضعيف
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ثانيا: (احتساب عالمة المساقات)
دكتور طب (المرحلة السريرية)

نتيجة المساقالعالمة بالحرفقيمة الحرفالمعدل المئوي
100 -904Aناجح

89.99 -883.75-Aناجح

87.99 -853.5+Bناجح

84.99 -803.0Bناجح

79.99 -782.75-Bناجح

77.99 -742.5+Cناجح

73.99 -702Cناجح

69.99 -651.75-Cراسب

64.99 -631.5+Dراسب

62.99 -601Dراسب

59.99 -450.75-Dراسب

44.99 -00.0Eراسب

(D)ناجح ملتطلبات مرحلة العلوم الطبية الحيوية.

(C)ناجح للمتطلبات الرسيرية، واي عالمة اقل من (C) يف هذه املرحلة  (املرحلة الرسيرية) تعّد النتيجة راسباً .

المعدل التراكمي (المرحلة السريرية)

التقديرالمعدل التراكمي
ممتاز4.0 - 3.65

جيد جدا3.64 - 3.0

جيد2.99 - 2.5

مقبول2.49 - 2.0

ضعيف1.99 أو أقل

ــدل •  ــل. واملع ــك الفص ــوباً يف ذل ــاً أو رس ــب نجاح ــها الطال ــي درس ــاقات الت ــع املس ــات جمي ــو عالم ــيل ه ــدل الفص 11/ز/2:  املع

ــخ  ــى تاري ــة حت ــول املختلف ــوباً يف الفص ــا أو رس ــب نجاًح ــها الطال ــي درس ــاقات الت ــع املس ــات جمي ــدل عالم ــو مع ــي ه الرتاكم

ــدل. ــك املع ــاب ذل احتس

       املعدل الرتاكمي العام: هو معدل عالمات املساقات التي درسها الطالب يف املرحلت� وحسب تقديرات املرحلة الرسيرية

11/ز/3:  كل طالــب يحصــل عــىل معــدل فصــيل قــدره 3.5 فــ� فــوق يضــع العميــد اســمه عــىل الئحــة رشف الكليــة، ويثبــت ذلــك • 

ــجله األكاد¯ي. يف س

11/ز/4:  مــع مراعــاة أحــكام ” املــادة 13“ يجــري حســاب أي مــن املعــدالت الســابقة بــرضب عالمــة كل مســاق درســه الطــالب يف • 

عــدد ســاعاته املعتمــدة، وقســمة مجمــوع حواصــل الــرضب الناتجــة عــىل مجمــوع الســاعات املعتمــدة.

11/ز/5:  يحسب املعدل الفصيل أو الرتاكمي ألقرب منزلت� عرشيت�.• 
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اإلنذار األكاديمي والفصل

المادة ١٢:
12/أ: ال ينذر الطالب يف نهاية الفصل األول من التحاقه بالجامعة وتحسب عالماته يف ذلك ألغراض اإلنذار يف فصول الحقة.• 

 

12/ب: ينــذر كل طالــب يحصــل عــىل معــدل تراكمــي أقــل مــن 1.70 يف جميــع املســاقات التــي درســها أو أقــل مــن 2  لدكتــور • 

طــب.

12/ج:  عــىل الطالــب الحاصــل عــىل إنــذار أكاد¯ــي أن يلغــي مفعــول ذلــك اإلنــذار يف مــدة أقصاهــا ثالثــة فصــول دراســية متتابعــة • 

مــن تاريــخ اإلنــذار، وإذا أخفــق يف إلغــاء اإلنــذار األكاد¯ــي يف نهايــة تلــك املــدة يفصــل مــن كليتــه أي إذا ü يتمكــن مــن رفــع 

ــذار عــىل  ــة فصــول أخــرى إللغــاء اإلن ــه الرتاكمــي إىل 1.70 فــ� فــوق والطــب 2 فــ� فــوق، و¯كــن للطالــب دراســة ثالث معدل

حســاب الدراســة الخاصــة. 

12/د:  يفصــل الطالــب مــن الجامعــة إذا رســب يف جميــع املســاقات التــي درســها يف فصلــ� متتابعيــ� بعــد الفصــل األول مــن • 

التحاقــه يف الجامعــة.

 

ــن مجمــوع الســاعات •  ــل م ــم بنجــاح 75% عــىل األق ــذي أت ــب ال ــه الطال ــكل أنواع ــن الفصــل األكاد¯ــي ب 12/هـــ:  يســتثنى م

ــرج.   ــة للتخ املطلوب

 

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

 

12/ز:  يجــوز للطالــب املفصــول أكاد¯يــاً مــن كليتــه أن يتقــدم مــن جديــد بطلــب لاللتحــاق بكليــة أخــرى تكــون رشوط القبــول • 

بهــا أدÖ مــن رشوط القبــول يف الكليــة التــي فصــل منهــا أكاد¯يــاً ويف حالــة قبولــه يتــم طلــب إحيــاء ســجله األكاد¯ــي äــا يتــالءم 

وخطــة الكليــة التــي قبــل فيهــا، وتحســب لــه مــدة الدراســة الســابقة ضمــن الحديــن األدÖ واألقــىص لســنوات التخــرج، بحيــث 

يحســب فصــل درايس عــن كل 12 ســاعة معتمــدة تحســب للطالــب.

12/ح:  ال يجوز للطالب املفصول من الجامعة أكاد¯ياً أن يلتحق بها ثانية.• 

12/ط:  ال يجــوز للطالــب املفصــول مــن الجامعــة ســلوكياً äوجــب ”املــادة 25/ك“ مــن نظــام ضبــط مخالفــات الطلبــة وأحكامهــا • 

االلتحــاق بالجامعــة مــرة أخــرى.

إعادة دراسة المساقات

المادة ١٣:  
13/أ: إذا أعاد الطالب دراسة أي مساق تحتسب له العالمة األعىل يف املعدل الفصيل واملعدل الرتاكمي العام.• 

 

13/ب: يف حالــة إعــادة الطالــب دراســة مســاق مــا بســبب رســوبه فيــه أو ألي ســبب آخــر فــإن ســاعات ذلــك املســاق تدخــل يف • 

حســاب عــدد الســاعات املطلوبــة للتخــرج مــرة واحــدة فقــط وتحســب للطالــب العالمــة العليــا.
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االنسحاب من المساقات وإضافتها

المادة ١٤:  
14/أ:  يســمح للطالــب باالنســحاب مــن مســاقات ســجل لهــا، وإضافــة مســاقات جديــدة خــالل األســبوع األول مــن بدايــة الدراســة • 

يف الفصلــ� األول والثــاÄ، وخــالل ثالثــة أيــام مــن بدايــة الدراســة يف الفصــل الصيفــي وال تثبــت املســاقات التــي انســحب منهــا يف 

ــجله األكاد¯ي. س

14/ب:  مــع مراعــاة مــا ورد ”يف الفقــرة أ“ مــن هــذه املــادة يســمح للطالــب باالنســحاب مــن دراســة مســاق مــا خــالل  األســابيع األربعــة • 

األوىل مــن بدايــة الدراســة يف الفصلــ� األول والثــاÄ وخــالل األســبوع� األولــ� مــن بدايــة الدراســة يف الفصــل الصيفــي، ويف هــذه الحــاالت 

يثبــت املســاق يف ســجل الطالــب ويثبــت إزاءه مالحظــة منســحب وإذا ü ينســحب الطالــب خــالل املــدة املذكــورة يعــّد ملتزمــاً باملســاق وال 

يجــوز نتيجــة لهــذا االنســحاب أن يقــل عــدد الســاعات املســجل لهــا الطالــب عــن الحــد األدÖ للعــبء الــدرايس املســموح بــه، وفــق هــذه التعليــ�ت 

إال بتنســيب مــن مرشــده وموافقــة لجنــة اإلرشــاد والتوجيــه يف الكليــة.

14/ج:  إذا انسحب الطالب وفق املادة 14/أ يحتفظ بحقه املايل وإال فإنه يفقد هذا الحق.• 

 

14/د:  يتــم االنســحاب خــالل املــدة املقــررة يف ”الفقــرة ب“ مــن هــذه املــادة عــىل النــ�ذج الخاصــة التــي يجــب تســليمها إىل • 

عــ�دة القبــول والتســجيل بعــد موافقــة املرشــد.

14/هـــ:  إذا عــّد الطالــب منســحباً مــن جميــع املســاقات التــي ســجل لهــا يف فصــل مــا äقتــىض ”الفقــرة د“ مــن ”املــادة 10“ تكــون • 

دراســته لذلــك الفصــل مؤجلــة ويثبــت ذلــك يف ســجله األكاد¯ــي.

تأجيل الدراسة واالنقطاع عنها واالنسحاب من الجامعة

المادة ١٥: 
15/أ:  يجــوز بطلــب خــاص وألســباب تقبلهــا لجنــة اإلرشــاد والتوجيــه يف الكليــة أن يؤجــل الطالــب دراســته يف الكليــة مــدة ال تزيــد • 

عــن ســنت� ســواء أكانــت متقطعــة أم متصلــة.

15/ب:  عــىل الطالــب أن يتقــدم بطلــب تأجيــل إىل عميــد كليتــه يف مــدة أقصاهــا نهايــة األســبوع األول مــن بدايــة الفصــل الــدرايس • 

ــول  ــد القب ــراره إىل عمي ــد ق ــغ العمي ــي، ويبل ــاب التســجيل للفصــل املعن ــل إغــالق ب ــرار املناســب قب ــاÄ التخــاذ الق األول أو الث

والتســجيل وعــ�دة  شــؤون الطلبــة، ورئيــس القســم املختــص ومرشــد الطالــب.

ويف حــاالت الــرضورة القاهــرة التــي تطــرأ بعــد املــدة املنصــوص عليهــا يف هــذه الفقــرة للجنــة اإلرشــاد والتوجيــه يف الكليــة أن تنظــر 

بطلــب التأجيــل التخــاذ القــرار املناســب وإبــالغ الجهــات املعنيــة يف موعــد أقصــاه نهايــة ذلــك الفصــل.وال يجــوز لطالــب كليــة الطــب أن 

يؤجــل أكــë مــن فصلــ�.

15/ج:  مع مراعاة ”املادة 9/أ“ ال تحتسب مدة التأجيل من الحد األعىل للمدة املسموح بها للحصول عىل الدرجة الجامعية.• 

15/د:  عــىل الطالــب الــذي يؤجــل الدراســة لســبب مــا ويرغــب بالدراســة يف جامعــة أخــرى خــالل مــدة التأجيــل أن يحصــل عــىل • 

إذن مســبق مــن عميــد كليتــه رشيطــة أن تكــون الجامعــة التــي ســيدرس فيهــا معرتفــاً بهــا وتكــون الدراســة فيهــا وفقــاً ألســلوب 

االنتظــام مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة 17.

15/هـــ:  إذا تجــاوز الطالــب مــدة التأجيــل القصــوى املســموح بهــا يفقــد مقعــده يف الجامعــة ويجــوز لــه أن يتقــدم بطلــب جديــد • 

لاللتحــاق بهــا بصفتــه طالبــاً مســتجداً وتطبــق عليــه أنظمــة القبــول املعمــول بهــا يف الجامعــة.
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15/و:  ال تؤجــل الدراســة للطالــب الجديــد يف الجامعــة أو الطالــب املنتقــل إليهــا بنــاء عــىل طلبــه إال بعــد مــيض فصــل درايس • 

واحــد عــىل دراســته يف الجامعــة، ويف الحــاالت االســتثنائية يحــال األمــر إىل لجنــة اإلرشــاد والتوجيــه يف الكليــة للبــت فيهــا ويبلــغ 

عميــد القبــول والتســجيل بذلــك خطيــاً.

15/ز:  إذا رغــب طالــب يف االنســحاب مــن الجامعــة فعليــه أن يتقــدم بطلــب عــىل النمــوذج املقــرر إىل عــ�دة القبــول والتســجيل • 

ويف هــذه الحالــة تثبــت لــه يف ســجله مالحظــة ”منســحب مــن الجامعــة“ ويفقــد مقعــده فيهــا، وإذا رغــب بااللتحــاق بالجامعــة 

بعــد انقطاعــه مــدة ال تتجــاوز 4 فصــول دراســية وهــو الحــد األعــىل للتأجيــل يتقــدم بطلــب جديــد ويعــود إىل الكليــة نفســها التــي 

انســحب منهــا ويحتفــظ بســجله األكاد¯ــي وفــق الخطــة املعمــول بهــا عنــد عودتــه للدراســة ويف هــذه الحالــة تحســب لــه مــده 

الدراســة الســابقة ضمــن الحديــن األقــىص واألدÖ لســنوات التخــرج.

15/ح:  إذا انقطــع طالــب مســجل يف الجامعــة عــن الدراســة فيهــا ملــدة فصــل درايس واحــد أو أكــë دون موافقــة الجامعــة الخطيــة • 

يفقــد مقعــده فيهــا ويجــوز لــه أن يتقــدم بطلــب جديــد لاللتحــاق بالجامعــة وفــق أنظمــة الجامعــة.

االنتقال من الجامعات األخرى

المادة ١٦: 
 • Ä16/أ:  يتــم تقديــم طلبــات االنتقــال إىل عــ�دة القبــول والتســجيل بجامعــة النجــاح الوطنيــة خــالل الفصــل الــدرايس األول والثــا

ــذه  ــجيل يف ه ــول والتس ــة القب ــت لجن ــاقات وتب ــجيل للمس ــة التس ــبق عملي ــذي يس ــوم ال ــاوز الي ــد ال يتج ــي ويف موع والصيف

الطلبــات خــالل فــرتة التســجيل املعلنــة لذلــك الفصــل.

16/ب:  يسمح بانتقال الطلبة إىل كليات جامعة النجاح الوطنية يف حالة وجود شواغر لهم حسب الرشوط اآلتية:

أن يستويف الطالب رشوط القبول يف الجامعة.• 

ــة التــي يرغــب باالنتقــال إليهــا يف جامعــة •  ــة العامــة أو مــا يعادلهــا مقبــوال يف الكلي ــه يف امتحــان الثانوي أن يكــون معدل

النجــاح الوطنيــة ســنة التحاقــه بالجامعــة املنقــول منهــا.

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.• 

 عــىل الطالــب املنتقــل إىل كليــة الطــب وعلــوم الصحــة - دكتــور طــب أن يكــون قــد أنهــى مرحلــة العلــوم الطبيــة الحيويــة • 

äعــدل تراكمــي ال يقــل عــن جيــد جــدا أو مــا يعادلــه يف جميــع املســاقات التــي درســها يف الجامعــة املنتقــل منهــا وأن 

يكــون معدلــه يف الثانويــة العامــة مقبــوالً يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة - دكتــور طــب ســنة التحاقــه بالجامعــة املنقــول 

منهــا.

 أن ال يكون واقعاً تحت اإلنذار األكاد¯ي أو السلوâ أو يكون مفصوالً من الجامعة التي يرغب باالنتقال منها. • 

16/ج:  يقــوم القســم املتخصــص بحســاب الســاعات املعتمــدة التــي درســها الطالــب يف الجامعــة املنتقــل منهــا عــىل ضــوء الخطــة • 

الدراســية لذلــك القســم عــىل أن ال يحســب لــه أكــë مــن 50% مــن عــدد الســاعات املطلوبــة للتخــرج يف جامعــة النجــاح الوطنيــة 

مــن دراســته يف الجامعــة التــي انتقــل منهــا وأن ال تقــل عالمــة املســاق املحســوب عــن جيــد أو مــا يعادلــه وتعلــم عــ�دة القبــول 

والتســجيل بذلــك خطيــاً.

16/د:  ال تدخل املساقات التي سبق أن درسها الطالب يف جامعة أخرى ضمن معدله يف جامعة النجاح الوطنية.• 

16/هـ: يحسب للطالب فصل درايس عن كل 12 ساعة معتمدة احتسبت له يف دراسته السابقة.• 
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حساب ساعات معتمدة من خارج جامعة النجاح الوطنية لطلبتها

المادة ١٧: 
لطالــب جامعــة النجــاح الوطنيــة الــذي أجــل دراســته يف الجامعــة وعــاد إليهــا وحصــل عــىل ســجل أكاد¯ــي يف جامعــة أخــرى خــالل 

فــرتة التأجيــل تقديــم هــذا الســجل الحتســاب ســاعات معتمــدة يف موعــد ال يتجــاوز نهايــة الفصــل الــذي يعــود فيــه إىل الجامعــة حســب 

الــرشوط اآلتيــة:

أن تكــون املســاقات التــي درســها الطالــب يف الجامعــة التــي درس فيهــا خــالل فــرتة التأجيــل أو االســتئذان ضمــن برامــج • 

تــؤدي إىل درجــة جامعــة أوىل.

 أن ال يحســب لــه أكــë مــن 50% مــن الســاعات املطلوبــة للتخــرج يف جامعــة النجــاح الوطنيــة مــن مســاقات الجامعــة • 

التــي درس فيهــا.

أن ال تقل عالمة الطالب يف املساق الذي يطلب حسابه عن جيد أو ما يعادله.• 

 أن يحســب القســم املختــص للطالــب املســاقات امل�ثلــة يف الجامعــة عــىل ضــوء الخطــة الدراســية لهــذا القســم وتعلــم • 

عــ�دة القبــول والتســجيل بذلــك.

االنتقال من كلية إلى أخرى في الجامعة

المادة ١٨:
ــر شــاغر يف الربنامــج •  ــة بــرشط توف ــة إىل أخــرى أو مــن برنامــج إىل آخــر يف نفــس الكلي ــب أن ينتقــل مــن كلي 18/أ:¯كــن للطال

الــذي يريــد االنتقــال إليــه وأن يكــون معــدل الطالــب يف الثانويــة العامــة مقبــوالً يف الربنامــج الــذي يرغــب باالنتقــال إليــه يف ســنة 

التحاقــه بالجامعــة ويف حــال عــدم تحقيــق الــرشط يســتعاض عــن معــدل امتحــان الثانويــة العامــة باملتوســط الحســا| ملعدلــه يف 

امتحــان الثانويــة العامــة ومعدلــه الرتاكمــي يف الجامعــة يف ســنة التحاقــه بالجامعــة. 

ويف حــال إعــادة الطالــب الثانويــة العامــة ينتقــل الطالــب مــن كليــة أدÖ إىل كليــة أعــىل رشيطــة أن يكــون معدلــه الجديــد يف الثانويــة 

العامــة مقبــوال يف الربنامــج الــذي يرغــب االنتقــال إليــه يف ذلــك العــام، أو يســتعاض عنــه بالوســط الحســا| للمعــدل الرتاكمــي ومعــدل 

الثانويــة العامــة الجديــد.

18/ب:  عــىل الطالــب الــذي يرغــب باالنتقــال إىل كليــة أخــرى أن يدفــع رســم انتقــال مقــداره 25 دينــاراً أردنيــاً ثــم يعبــئ النمــوذج • 

الخــاص بطلــب االنتقــال لــدى عــ�دة القبــول والتســجيل خــالل الفصــل األول والثــاÄ والصيفــي مــن العــام الجامعــي ويف موعــد 

ال يتجــاوز اليــوم الــذي يســبق عمليــة التســجيل للمســاقات يف ذلــك الفصــل، وال يجــوز تقديــم الطلبــات خــالل أيــام التســجيل 

املعلنــة يف الفصــل عــىل أن تبــت عــ�دة القبــول والتســجيل بالطلبــات املقدمــة خــالل فــرتة التســجيل املعلنــة.

 

18/ج:  إذا انتقــل طالــب مــن برنامــج إىل آخــر (يف الكليــة نفســها أو كليــة أخــرى) تطبــق عليــه الخطــة الدراســية للربنامــج املنتقــل • 

إليــه واملعمــول بهــا ســنة انتقالــه للربنامــج وتحســب لــه جميــع املســاقات التــي تدخــل ضمــن الخطــة الدراســية للربنامــج املنتقــل 

ــد  ــة عمي ــس القســم وموافق ــة مــن مجل ــة بتوصي ــم املعادل ــك الربنامــج وتت ــة ملســاقات يف خطــة ذل ــي تكــون معادل ــه أو الت إلي

الكليــة، كــ� وتحســب لــه جميــع املســاقات التــي درســها مــن متطلبــات الجامعــة إضافــة إىل املســاقات الحــرة ويقــرر القســم 

املنتقــل إليــه الطالــب معادلــة املســاقات وتســقط مــن ســجله األكاد¯ــي جميــع املســاقات التــي ال تدخــل ضمــن الخطــة الدراســية 

للربنامــج الجديــد ســواء أكان ناجحــاً أم راســباً يف هــذه املســاقات ويحســب لــه فصــل درايس عــن كل 12 ســاعة معتمــدة احتســبت 

ويقــوم القســم املنتقــل إليــه الطالــب بإعــالم عــ�دة القبــول والتســجيل بذلــك خطيــاً.

18/د:  يف جميــع الحــاالت الســابقة املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة يدخــل يف حســاب املعــدل الرتاكمــي للطالــب جميــع املســاقات • 

التــي حســبت لــه وتطبــق عليــه أحــكام اإلنــذار األكاد¯ــي والفصــل. ويبــدأ اإلنــذار للطالــب بعــد مــرور فصــل عليــه يف الكليــة 

املنقــول إليهــا.
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متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس

المادة ١٩:
الجامعة Ýنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إÝام املتطلبات اآلتية:

19/أ/1:  النجاح يف جميع املساقات املطلوبة للتخرج حسب الخطة الدراسية املقررة لربنامج التخصص.• 

 

19/أ/2:  الحصــول عــىل معــدل تراكمــي كيل ال يقــل عــن 1.70 ( أو 2 لدكتــور طــب وبرامــج الهندســة ) يف جميــع املســاقات التــي • 

درسها.

19/ب:  قضــاء الحــد األدÖ للمــدة املطلوبــة للحصــول عــىل الدرجــة وعــدم تجــاوز الحــد األقــىص حســب مــا ورد يف ”الفقــرة أ“ • 

مــن ”املــادة 9“.

 

19/ج:  إÝــام دراســة مــا ال يقــل عــن 50% مــن الســاعات املعتمــدة املطلوبــة للتخــرج للطالــب املنتقــل مــن جامعــة أخــرى إىل • 

جامعــة النجــاح الوطنيــة.
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أحكام عامة

المادة ٢٠/أ: 
إذا توقــف احتــ�ل تخــرج طالــب عــىل مســاق واحــد إجبــاري مــن متطلبــات برنامجــه وكان هــذا املســاق غــé مطــروح يف الفصــل الــذي 

يتخــرج فيــه أو كان مطروحــاً ومتعارضــاً مــع مســاق إجبــاري آخــر، فلمجلــس القســم أن يوافــق عــىل أن يــدرس الطالــب مســاقاً آخــر بديــالً 

عنــه ومكافئــاً لــه يكــون مــن برنامــج التخصــص نفســه أو مــن برنامــج آخــر يف الجامعــة.

المادة ٢٠/ب: 
إذا توقــف احتــ�ل تخــرج طالــب عــىل مســاق واحــد اختيــاري مــن متطلبــات برنامجــه وتعــذر عليــه التســجيل يف أي مــن املســاقات 

املطروحــة فلمجلــس القســم أن يوافــق عــىل اســتبدال مســاق آخــر بــه مــن الربنامــج أو مــن برنامــج آخــر يف الجامعــة.

المادة ٢٠/ج:  
تعلم ع�دة القبول والتسجيل خطياً يف كلتا الحالت� ”أ“ و“ب“.

المادة ٢١:  
إذا احتاج الطالب إىل أقل من ” 12 ساعة معتمدة“ يف فصل تخرجه فله أن يسجل ما يحتاج إليه من ساعات.

المادة ٢٢:  
املرشــد وقســم التخصــص مســؤوالن عــن متابعــة الســé األكاد¯ــي واالحتفــاظ بنســخة مــن الســجل األكاد¯ــي للطالــب املســجل فيــه 

والتحقــق مــن اســتيفاء رشوط التخــرج ويبلــغ الطالــب بذلــك دوريــاً.

المادة ٢٣:  
عىل الطالب أن يحصل عىل شهادة براءة ذمة من الجامعة الستك�ل إجراءات تخرجه.

المادة ٢٤:  
ال يجوز ألي طالب أن يحتج بعدم علمه بهذه التعلي�ت أو بعدم اطالعه عىل ما ينرش يف لوحات اإلعالنات يف الجامعة.

المادة ٢٥:  
تحمــل درجــة البكالوريــوس تاريــخ اســتحقاقها ويكــون حفــل تخريــج بنهايــة الفصــل الــدرايس الثــاÄ مــن العــام الــدرايس ويكــون أيضــا 

حفــل تخريــج بنهايــة الفصــل الصيفــي للعــام الــدرايس.

المادة ٢٦:  
يبت مجلس العمداء يف كل األمور التي ü يرد فيها نص يف هذه  التعلي�ت ويف اإلشكاالت التي تنشأ عن تطبيقها.

المادة ٢٧:  
رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعميد القبول والتسجيل مكلفون بتنفيذ أحكام هذه التعلي�ت.
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ات تصديق التقرير الطبي للطلبة  إجراء

ــق •  ــة لتصدي ــ�ت واإلجــراءات اآلتي ــاع التعلي ــدوام بســبب املــرض اتب ــب عــن ال ــن اضطــروا إىل التغي ــة الذي يتوجــب عــىل الطلب

ــب  ــات التغي ــه بإثب ــب حق ــدم الطل ــذي ســيفقد مق ــر ال ــي األم ــر الطب ــق التقري ــم تصدي ــن يت ــك ل ــي وبخــالف ذل ــر الطب التقري

ــوÄ نتيجــة املــرض. القان

يتم إحضار التقرير الطبي وتقد¯ه للعيادة شخصياً.• 

يتــم إحضــار التقريــر الطبــي وتقد¯ــه يف اليــوم التــايل لنهايــة اإلجــازة املرضيــة وإذا صــادف أن كان ذلــك اليــوم عطلــة رســمية ففــي • 

اليــوم األول للــدوام بعــد العطلــة الرســمية.

يتوجب تقديم جميع التحاليل املخربية وصور األشعة وغéها م� يثبت املرض والحاجة للتغيب.• 

يف حالة الحاجة إىل املبيت يف املستشفى يتوجب إعالم الكلية بأية طريقة من الطرق.• 

ــب •  ــع الطبي ــب توقي ــم إىل جان ــب املقي ــن الطبي ــاً م ــون موقع ــن املستشــفى يتوجــب أن يك ــي م ــر الطب ــة صــدور التقري يف حال

ــفى. ــم املستش ــاً بخت ــرشف ومختوم امل

يف بعــض الحــاالت املرضيــة مثــل األمــراض النفســية والعصبيــة وأمــراض القلــب والــكىل والعمــود الفقــري يتوجــب إبــالغ عيــادة • 

الجامعــة بذلــك فــور التشــخيص.

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

أن يكون الطالب مسجالً يف إحدى كليات جامعة النجاح الوطنية لنيل درجة البكالوريوس.. 1

أن يكــون الطالــب قــد مــىض عــىل دراســته يف جامعــة النجــاح الوطنيــة ســنة أكاد¯يــة عــىل األقــل أي أنــه قــد أنهــى 30 ســاعة . 2

معتمــدة.

أن يكون الطالب حاصالً عىل معدل تراكمي يف كليته الرئيسة بتقدير ال يقل عن 87% أو 3.63 لدفعات 2008 فأعىل.. 3

أن يتمتع الطالب املتقدم للكلية بسجل أخالقي عال وحسن السلوك والسéة.. 4

أن يتمتع الطالب املتقدم للكلية بدرجة عالية من االنت�ء لكليته الجامعية املسجل فيها أصالً.. 5

عــىل الطالــب املســجل يف الكليــة املحافظــة عــىل معــدل القبــول فيهــا، ويف حــال حصولــه عــىل معــدل أدÖ مــن املعــدل املطلــوب . 6

يعطــى الطالــب فصــال دراســياً إضافيــاً للحفــاظ عــىل املعــدل املطلــوب وإال يعــد مفصــوالً مــن كليــة الــرشف.

المساقات التي يدرسها الطالب المنتمي لكلية الشرف

يدرس الطالب  15 ساعة معتمدة منها 9 ساعات معتمدة إجباري و 6 ساعات 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 äدرس� مؤهل� ومتميزين من الجامعة لتدريس هذه املساقات.• 

يتم طرح املساقات اآلتية يف كل فصل وتخصص للطلبة امللتحق� بهذه الكلية. • 

 

المساقات اإلجبارية (٩ ساعات معتمدة)

(3 ساعات)                           مهارات االتصال     391001

(3 ساعات)       حلقة دراسية يف تعزيز القدرات   391004

(3 ساعات)          مهارات قيادية      391003

المساقات االختيارية من المساقات التالية 

(3 ساعات)  مهارات يف اللغة اإلنجليزية     392001

(3 ساعات)  تكنولوجيا التعلم     392002

(3 ساعات)  الخدمة املجتمعية     392003

(3 ساعات)  العالقات العامة     392004

(3 ساعات)  مقدمة يف القانون     392005

(3 ساعات) املصادر التعليمية والبحثية    391002

(3 ساعات) اكتشف فلسط�      392006

Communication Skills

Study Group for skill enhancement

Leadership Skills

English Language Skills

Educational Technology

Social Work

Public Relations

Introduction to law

Learning and Research Source

Discover Palestine 
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ات ضبط مخالفات الطلبــة وأحكامهــا في جامعة النجــــاح الوطنيـــة نظام إجـــراء

المـــادة (١) :      
ــخ   ــن تاري ــه م ــل ب ــة“ ويعم ــاح الوطني ــة النج ــا يف  جامع ــة وأحكامه ــات الطلب ــط مخالف ــراءات ضب ــام إج ــام ”نظ ــذا النظ ــمى ه يس

.1984/4/4

المـــادة (٢) : 
جميع الطلبة املسجل� يف الجامعة خاضعون للقواعد املبينة يف هذا النظام.

المـــادة (٣) : 
يكون للكل�ت والعبارات اآلتية حيث وردت يف هذا النظام املعاÄ املخصصة لها أدناه ما ü تدل القرينة عىل خالف ذلك:

الجامـعة:  جامعة النجاح الوطنية.• 

الطالــب املســجل:  الطالــب املنتظــم (املتفــرغ وغــé املتفــرغ) يف دراســته األكاد¯يــة يف جامعــة النجــاح الوطنيــة أو املنقطــع عــن • 

الدراســة ملــدة فصــل درايس أو أكــë وفقــا  لتعليــ�ت منــح درجــة البكالوريــوس يف جامعــة النجــاح الوطنيــة لعــام 1982.

الغــش يف االمتحــان:  قيــام الطالــب باســتع�ل مــواد أو معلومــات أو االســتعانة بهــا بطــرق غــé قانونيــة أو تقد¯هــا لآلخريــن يف • 

االمتحــان.

ــا •  ــة تقد¯ه ــة أو محاول ــé قانوني ــا بطــرق غ ــات أو االســتعانة به ــواد أو معلوم ــب اســتع�ل م ــة الطال ــرشوع يف الغــش: محاول ال

لآلخريــن يف االمتحــان. وتشــمل املحاولــة حفــظ املــواد أو املعلومــات معــه يف أثنــاء االمتحــان أو عــىل مقعــد االمتحــان املخصــص 

ــه أو يف قاعــة االمتحــان . ل

األرسة الجامعية: القاìون عليها والعاملون فيها والطلبة املسجلون. • 

الباب األول
المخالفات األكاديمية 

المـــــادة (٤) : 
تعّد األفعال اآلتية مخالفات أكاد¯ية:

اإلخالل بالنظام والضبط الذي تقتضيه املحارضات والحصص العملية أو أية نشاطات جامعية أخرى.أ. 

اإلخالل بسé االمتحانات.ب. 

الغش يف االمتحانات والرشوع فيه أو االشرتاك فيه�.ج. 

االمتناع املدبّر عن حضور املحارضات واملناقشات والحصص العملية التي تقتيض األنظمة األكاد¯ية املواظبة عليها.د. 

كل تحريض يؤدي إىل االمتناع املذكور يف الفقرة  ”د“ .ه. 

مخالفة التعلي�ت األكاد¯ية املعمول بها يف أقسام الجامعة وكلياتها املختلفة.و. 
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الـباب الثاني
المخالفات السلوكية

 :(٥) المـادة 
مخالفه أنظمة الجامعة وتعلي�تها .

:(٦) المـادة 
أي فعــل أو قــول، يرتكبــه األفــراد أو الهيئــات االعتباريــة داخــل الجامعــة أو خارجهــا ويكــون ماســا بالــرشف أو الكرامــة أو األخــالق أو 

مــن شــأنه اإلســاءة إىل ســمعة الجامعــة والقاìــ� عليهــا والعاملــ� فيهــا .

المـادة  (٧):
انتهاك حرمة شهر رمضان املبارك أو استع�ل ألفاظ Ýس باملشاعر الدينية أو الوطنية. 

المـادة  (٨):
اذا أدين الطالب بجناية أو جنحة مخلة بالرشف .

المـادة  (٩):
كل اشــرتاك يف نشــاط ج�عــي داخــل الجامعــة غــé مرخــص بــه مــن الجهــات املتخصصــة يف الجامعــة وكذلــك اإلخــالل بنشــاط ج�عــي 

مرخــص بــه مــن الجهــات املتخصصــة يف الجامعــة.

المـادة  (١٠):
اســتع�ل مبــاÄ الجامعــة ومرافقهــا وملحقاتهــا والبيــوت املعــدة إلقامــة الطلبــة واألنديــة املنشــأة،لغé األغــراض التــي أعــدت لهــا مــن 

غــé ترخيــص ســابق مــن الجهــات الجامعيــة املتخصصــة.

المـادة (١١):
جمــع التربعــات بأشــكالها كافــًة (äــا فيهــا تقديــم أشــياء عينيــة مقابــل îــن) قبــل الحصــول عــىل الرتخيــص مــن الجهــات الجامعيــة 

املتخصصــة أو إســاءة  رصف التربعــات التــي ســمح بجمعهــا.

المـادة (١٢):
إتالف أي من ممتلكات الجامعة املنقولة أو غé املنقولة، أو محاولة إتالفها.

المـادة (١٣):
التزوير يف الوثائق الجامعية أو استع�ل الوثائق املزورة.

المـادة (١٤):
االختــالس أو الــرشوع فيــه أو االشــرتاك فيــه داخــل الجامعــة، وتنطبــق هــذه املــادة عــىل أي مــن األفعــال املنصــوص عليهــا إذا ارتكبــت 

خــارج الجامعــة يف مناســبة تشــرتك فيهــا الجامعــة أو نشــاط تقــوم بــه .
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المـادة (١٥):
الدخول عنوًة دون إذن رسمي إىل غرف الجامعة أو مكاتبها أو قاعاتها أو أبنيتها أو مرافقها.

المـادة (١٦):
عدم االنصياع ألمر الخروج من قاعة التدريس الذي يصدره عضو هيئة التدريس املعني.

المــادة (١٧):
إعاقة أع�ل لجان الضبط بأي شكل من األشكال äا يف ذلك اللجوء إىل التشويش أوالتهديد أو ما شابه .

المادة ( ١٨):
حيازة أدوات أو مواد مخلة بسالمة اآلخرين أو التهديد باستع�لها داخل الحرم الجامعي أو يف أثناء نشاطات الجامعة .

المادة (١٩):
التدخ� يف األمـاكن التي يحظر فيـــها التدخيــن داخل الجامعة äـــوجب أشارات ”ممنوع التدخ�“.

المادة (٢٠):
الســخرية أو القيــام بــأي عمــل تهكمــي فــردي أو ج�عــي مــن شــأنه اإلحــراج أو اإلرهــاب أو اإلذالل أو التعريــض للخطــر الجســدي أو 

األذى النفــيس ألي فــرد أو مجموعــة مــن أفــراد األرسة الجامعيــة.

المــادة (٢١):
االعتداء بالرضب عىل أي من أفراد األرسة الجامعية أو االشرتاك فيه .

المــادة (٢٢): 
محاولة االعتداء أو التهديد به، أو التحريض عليه ضد أي من أفراد األرسة الجامعية .

المـــادة (٢٣): 
استع�ل اسم الجامعة أو االدعاء بتمثيلها دون تفويض خطي بذلك .

المـــادة( ٢٤): 
التشهé بسمعة الجامعة يف الصحف أو املجالت أو النرشات أو أية وسيلة من وسائل اإلعالم.
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الباب الثالث
العقوبات

المــــادة (٢٥): 
العقوبــات هي:

التنبيه الخطي.أ. 

 التغريم يف حاله إتالف ممتلكات الجامعة.ب. 

اإلنذار األول.ج. 

اإلنذار الثاÄ.د. 

اإلنذار الثالث.ه. 

ــة التــي ترتكــب فيهــا و.  الحرمــان ملــدة محــدودة مــن اإلفــادة مــن الخدمــات التــي يقدمهــا مرفــق أو أكــë مــن املرافــق الجامعي

ــة. املخالف

الحرمان ملدة محدودة من م�رسة نشاط أو أكë من النشاطات الطالبية التي ترتكب فيها املخالفة.ز. 

إلغاء التسجيل ملادة أو أكë لذلك الفصل الذي ترتكب يف أثنائه املخالفة.ح. 

إلغاء االمتحانات يف مادة أو أكë لفصل درايس واحد وإعطاء الطالب صفرا يف هذه االمتحانات التي ألغيت.ط. 

الفصل من الجامعة ملدة ترتاوح ب� فصل درايس واحد وأربعه فصول دراسية.ي. 

الطرد من الجامعة نهائياً.ك. 


