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كلمة سعادة األستاذ صبيح طاهر املصري
رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية

من  عميقة  جذور  الفلسطينية  والشخصية  للثقافة 

الرتاث الفلسطيني الحي املتفاعل الذي ما زال يعمل ويؤثر 

بصورة قوية، وهو يشكل القاعدة العريضة لفكرنا وشخصيتنا 

الفلسطينية املعارصة التي ينبغي االسرتشاد بالجانب الثابت 

منه بطريقة مستنرية مل متحها عقود من اإلرهاق والقهر، وله من القوة والحيوية ما يضمن 

له البقاء.

واألمم النازعة اىل حياة جديدة تعمد اىل تراثها وثقافتها فتحييه وتجعله عنوان مجدها 

تقديس  إىل  والغرب  الرشق  وشعوب  أمم  من  نشيطة  أمة  كل  تسعى  كام  آمالها.  وقبلة 

حضارتها وتراثها ومتجيده، مؤمنًة بأّن كل من ال مايض له، ال حارض له وال مستقبل.

)1918( هي  عام  ثانوية  مدرسة  تأسيسها  منذ  النجاح  مؤسسة  تراث  إحياء  وفكرة   

مراحل  أدق  الحارض  الوقت  يف  يواجه  الفلسطيني  الشعب  أن  سيام  ال  مشكورة،  جهود 

العمالقة،  الثمني بقدراتهم وتطلعاتهم  إبعاد األجيال عن إحياء تراثهم  قضيته وحياته يف 

متفتحة  بعقليٍة  والعيش  زاهٍر،  ملستقبل  والقاعدة  الركيزة  هو  الرتاث  هذا  بأن  وإميانهم 

تستنري باألصالة، وتتمثل املعارصة يف إجادة اإلنتقاء واالختيار من األسس لتكوين الشخصية 

الفلسطينية املنشودة النابعة من الرتاث األصيل.

وعىل الصعيد الشخيص كطالب يف كلية النجاح الوطنية أعود بذاكريت املتفتحة فأتلمس 

الجهود الجبارة والوطنية الوفية للرعيل األول الذين سطروا القواعد واألسس الثابتة واملرشقة 

لدميومة النجاح عىل مر السنني، أقف باحرتاٍم وإجالٍل واعتزاٍز لهذا الرعيل من مؤسسني 

ومديرين وأعضاء هيئة تدريس الذين ميثلون الركيزة لصناعة اإلنسان الفلسطيني والذين 

والثقافة  بالعلم  األجيال ومتسكهم  لثبات  الصحيح  الطريق  الصحيح هو  العلم  بأن  آمنوا 

الوطنية والتمسك بعنارص القوة وانسانية االنسان وصوالً اىل العزة واملجد.

وال يسعني يف هذا املقام إال أن أترحم عىل صاحب فكرة إحياء تراث النجاح الفقيد 

يف  حمدالله  رامي  الدكتور  األستاذ  األخ  جهود  أمثن  كام  املرصي،  حكمت  املرحوم صالح 

مساندة ودعم لجنة إحياء تراث النجاح وتطويره، وعىل جهوده املتواصلة لرفع اسم جامعة 
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النجاح الوطنية عالياً محلياً، ويف الوطن العريب، واملستوى العاملي.

والشكر موصول اىل مقرر وأعضاء لجنة إحياء تراث النجاح وتطويره عىل إنجاز هذا 

الفلسطيني  للشعب  والرتايث  والوطني  الرتبوي  أهمية عملهم  تفهم  يدل عىل  املجلد مام 

فجزاهم الله كل خريٍ.

مع التقدير واالحرتام
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من دواعي رسوري أن أتحدث عن عمل تربوي ووطني 

مؤسسة  تراث  إلحياء  املثمرة  والجهود  األوىل،  الدرجة  من 

النجاح منذ عام )1918( حيث بادرت نخبة من الرعيل األول 

بتأسيس مدرسة ثانوية أهلية، صادقة الوطنية، عربية املنشأ، 

بكل مقاييس اإلخالص والتفاين، يف فرتة كانت ظالل الجهل والتجهيل، وقيود الحرمان تحول 

دون الحصول عىل فرص التعليم وتحارص اإلنسان الفلسطيني وتعمل عىل طمس هويته 

األصيلة.

أن  الوطنية  النجاح  جامعة  رأت  فقد  العمالقة  املؤسسة  تراث هذه  وتوثيق  وإلحياء 

ممن لهم  التأسيس عام )1918( تضم عدداً  بداية  النجاح منذ  تكلف لجنة إلحياء تراث 

عالقة مبارشة أو غري مبارشة بتاريخ املؤسسة ألن تاريخها يشكل رصاعاً حضارياً علمياً، هو 

رصاع حياة أو موت، بل هو رصاع بقاء ووجود، وهو رصاع حضاري علمي. والرتاث والثقافة 

روح  واإلنسان هو  ومفكريه.  وعلامئه،  ونسائه،  رجاله،  يدالن عىل عظمة  منه  املستمدة 

الرتاث، والثقافة، والعلم، واإلبداع، واإلبتكار، وهو الحافظ األمني والدرع الحصني.

املتميزون  الطلبة  ومعهم  واإلدارية  التدريسية  والهيئة  األوائل  املؤسسون  أبدع  وقد 

يف وضع األسس التي تحفظ دميومة العطاء فأصبحت النجاح علامً بارزاً يف تراث الشعب 

الفلسطيني. وحمل األمانة من بعدهم عمدة كلية النجاح الوطنية ومجلس امناء جامعة 

النجاح الوطنية إلثبات الوجود ونوعيته بجهوٍد متواصلٍة متفهمة صياغة األهداف وتطبيقاتها 

مفاخر  من  ومفخرة  علامً  مام جعلها  واألزمات،  بالصعاب  عابئة  غري  واملعارصة،  الحديثة 

الشعب الفلسطيني يف تاريخه الحديث واملعارص.

وتراث النجاح الذي ميثل اإلنسان روحه وجوهره يزهو به كل فلسطيني، ومن درس 

يف النجاح بعد أن ترّشب سامت وصفات طلبتها الذين رفعوا إسمها عالياً يف الحياة داخل 

فلسطينية  أعالماً  وأصبحوا  البلدان  مختلف  يف  الرفيعة  املناصب  ونالوا  وخارجه،  الوطن 

بعلمهم، وثقافتهم، وإبداعاتهم، ونضالهم باملستوى العايل الذي حققوه ويحققونه يف الحياة 

العامة ويف مختلف بقاع املعمورة.

كلمة سعادة األستاذ الدكتور رامي حمد الله
      رئيس جامعة النجاح الوطنية
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الغائب عن  النجاح،  تراث  إحياء  أترحم عىل صاحب فكرة  أن  املجال، البد  ويف هذا 

العني، والحارض يف القلب، الذي ربطتني به عالقات شخصية، وتقاسمت معه مسؤوليات 

املرحوم  األخ والصديق  األوقات صعوبًة   أكرث  بها يف  والنهوض  الجامعة،  إدارة  يف  جساماً 

صالح حكمت املرصي الذي سيظل اسمه خالداً يف سجالت الجامعة وذاكرتها. كام وأترحم 

بفضل  الذين  الجامعة  واضحة يف مسرية  وتركوا بصامت  فارقونا  الذين  الدرب  رفاق  عىل 

جهودهم تتقدم القافلة وتسري.

والشكر موصول اىل كل من عملت وأعمل معهم من رؤساء مجلس األمناء السابقني 

األستاذ صبيح طاهر املرصي ولكل جهٍد مخلص يف  األخ  وأعضائه والحاليني وعىل رأسهم 

السعي نحو اإلرتقاء الذي وصلت اليه جامعة النجاح الوطنية بحيث أصبحت معلامً حضارياً، 

وعلمياً، وتقنيا يزهو به كل فلسطيني ويقدره الكثريون يف بلدان العامل العريب والدويل.

كام أقدم التحية واالحرتام اىل مقرر لجنة إحياء تراث النجاح وتطويره وأعضائها عىل 

جهودهم، وصربهم وقدرتهم عىل اإلنجاز العظيم لرتاٍث سيبقى ثابتاً ومضيئاً عىل مر السنني.
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كلمة جلنة إحياء تراث النجاح وتطويره

والصالة والسالم عىل سيدنا محمٍد وعىل جميعِ إخوانه األنبياء والرُّسِل الطيبني وعىل 

آله وصحبه أجمعني وبعد ،   

النجاح  جامعة  أمناء  رئيس مجلس  من سعادة  وبتكليٍف  وجّل  عّز  الله  من  بتوفيٍق 

الوطنية املرحوم صالح حكمت املرصي وبدعٍم متواصٍل من سعادة األُستاذ الدكتور رامي 

واجتهاٍد  جٍد  بكلِّ  الدؤوب  العمَل  بدأنا  الوطنية،  النجاح  جامعة  رئيس  الحمدالله  وليد 

الطَّْود  ذلك  وتطويره  النجاح  تراث  إحياء  أجل  من  وصرب  وبتصميم  الله  عىل  معتمدين 

العلمي الشامخ الذي نُفاخُر به األجيال تقّدماً وعلامً وتربيًة، ذلك الرصح العايل الذي أصبح 

اآلن يف مقدمة الجامعات املحليِة والعربيِة والعامليِة عىل حٍد سواٍء .     

لقد تلّقينا ذلك التكليف بصدوٍر رحبٍة، وعقوٍل متفتّحٍة، وعيوٍن يقظٍة لعظم املسؤولية 

وأهميِة العمل الذي كُلّفنا به وطنياً وعلمياً ومعرفياً وتاريخياً وبدأنا عىل الفور يف البحث 

يف نفائس الوثائق ومئات املذكرات والقرارات ليايل وأياماً.

ومن البدايِة حتى تاريخه نبحُث ونُدقّق يف الوثائق الرسميِة ونتعّمُق يف إستنباط الِعرب 

يف مجريات األحداث وأهمية املواضيع الخاصة كافة يف تأسيس املدرسة يومئٍذ ، ويف ذلك 

الِح واإلخالص  التاريخ املرُشّف الذي خطَّط أحداثَُه ذلك الّسلُف الّصالُح بكلِّ ما يف معاين الصَّ

والتصميم الذي تحىّل به أجداُدنا الخرّيون الطيّبون الّنابهون .......... إنها صفحاٌت ُمرشقٌة 

اُد األوائُل يف مدينة نابلس وما حولها ، مدينِة العلامِء واألُدباء واملجاهدين  سطَّرها أُولئك الروُّ

والثّواِر يف حقبٍة تاريخيٍة صعبٍة قبل وأثناء وبعد الحرب العاملية األوىل حيث كانت البالُد 

تعيش يف ظالٍم ُمطبٍق من الجهِل والفقِر واملرِض . 

يف تلك الحقبِة السوداء تنادت كوكبٌة رائدٌة ُمتنورٌة من أهل مدينتنا الحبيبة نابلس من 

أجل إنشاِء مدرسٍة أهليٍة، صادقِة الوطنيِة، عربيِة املنشأ، إسالمية العقيدة لتقف شامخة 
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أمام طُغيان اإلستعامر الربيطاين الذي دأب عىل تجهيِل أجياِل األُمِة وتركها لُقمًة سائغًة من 

أجِل تنفيذ ُمخطّطاتها الشيطانية لتطبيق بنود وعد بلفور املشؤوم . 

لقد كانت هذه الكوكبُة من الرجال الوطنيني تُؤمن إمياناً صادقاً أنَّ العلَم الصحيَح هو 

َة إىل املجد والتحرُّر ، وأنَّ األجيال القادمة إذا تسلّحت  الطريُق الصحيُح الذي سيُوصل األمُّ

بالعلم واملعرفة، وتربَّت عىل املبادئ الوطنية الصادقـة، وُحبِّ تُراث الوطن الغايل، والعمل 

ف واإلعتصاِم بحبِل اللّه، هي الطرُق الصحيحُة الواعدُة للوصول  عىل وحدة الهدف، والصَّ

إىل ما تبغيه األُمُة من عزٍّة وُسْؤدٍد .     

اَد األوائـَل والقادَة  وال يسعنا يف هذا املقام إال أن نذكَر بكلِّ إجالٍل وإحرتاٍم أولئك الروُّ

املخلصني الذين بدأوا بالتأسيس وُمتابعة املسرية متفرغني بإخالصهم متفانني مواجهني كلَّ 

خريٍ  كلَّ  عّنا  الله  جزاهم  النجاح،  مسرية  عرقلَة  تحاول  كانت  التي  والعقبات  الصعوبات 

وثواٍب إىل يوم الّدين .

األُستاذ صالح حكمت  املرحوم  وتطويره  النجاح  تُراث  إحياء  فكرِة  كان صاحُب  لقد 

م عليه وندعو له بالثواب واألجر العظيم. ومن  املرصي، فال يسعنا يف هذا املقام إال أن نرتحَّ

ينا كلَّ الدعِم والتأييِد واملباركِة من سعادة األُستاذ الدكتور رامي وليد الحمد اللّه  بعده تلقَّ

بوا بالفكرة وقدموا لنا كلَّ املؤازرة  وإخوانِه رئيس وأعضاء مجلس األمناء األفاضل الذين رحَّ

والدعم ....... فلهم جميعاً خالص الّشكِر والتَّقديِر .  

ُم بالشكِر إىل جميعِ ُمحافظي ُمحافظات وطننا الغايل فلسطني الحبيبة، ورؤساء  كام نتقدَّ

الجامعات الفلسطينية والشخصيات اإلعتبارية والجمعيات الوطنية واألهلية ومكتبة بلدية 

وريِة، ولُِحسن إستقبالهم ألعضاِء اللجنِة لدى زيارتهم  نابلس الذين رفدونا باملعلومات الضَّ

عىل مستوى كامل الوطن......... فلهم مّنا خالص التحية واالحرتام.

كام ال ننىس الجهوَد املشكورَة واملُثَمرة لألستاذ الزميل عبد الهادي عزام جوابرة عىل 

إبداعاته امللحوظِة يف تصميِم هذا العمل الوطني من الدرجة األوىل. وإىل كل مْن مدَّ يَد 

العوِن من طباعٍة وتزويٍد باملعلومات الدقيقِة يف جامعة النجاح الوطنية وخارجها.
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وقد ترأس اإلجتامع سعادة األستاذ صالح حكمت املرصي رئيس مجلس األُمناء وبحضور سعادة األستاذ 

من  الشخصيات  وبعض  األمناء  مجلس  أعضاء  من  عدٍد  إىل  إضافة  الجامعة،  رئيس  الحمدالله  رامي  الدكتور 

خريجي مؤسسة النجاح الوطنية، وغريهم مّمن لهم صلة مبارشة أو غري مبارشة مع هذا الرصح الشامخ، وهم 

األفاضل اآليت ذكُر أسامئهم:         

                                                                 

14. األستاذ عالء الدين سليم أبو ضهري. 1 األستاذ إبراهيم نظمي عبد الحق  

15. األستاذ عامد كاظم كامل. 2 األستاذ أنور منر فضه   

16.  األستاذ عمر محمد الزاغة. 3 األستاذ أمين محمد نادر النمر  

17. الدكتور لطفي عبداللطيف زغلول. 4 األستاذ بشار سعيد التامم  

18. الدكتور مازن عبدالغني عنبتاوي. 5 الدكتور حسني فهمي املرصي  

19. الدكتور محمد هاين النابليس. 6 األستاذ خالد عبد محمد مفلح  

20. األستاذ معاذ محمد رشيده. 7 الدكتور شاهر فؤاد الخياط  

21.  السيدة نجود خالد سامل. 8 األستاذ عادل رفعت صالح يعيش  

22.  الدكتور نهاد شكري املرصي. 9 األستاذ عاصم رايض الحنبيل  

23. األستاذ هاين وجيه جرب. 10 األستاذ عبد الرازق رشيد أبو بكر  

24. األستاذ هشام أحمد عنبتاوي. 11 الدكتور عبد الرحمن قاسم الشنار  

25. األب يوسف جربان سعادة. 12 الدكتور عبدالرحيم رايض الحنبيل  

املستشار عامد سليم سعد. 13

وقد بيَّ كٌل من سعادة األستاذ رئيس مجلس األمناء، وسعادة األستاذ الدكتور رئيس الجامعة أنَّ الهدف 
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أرجاء الدولة العثامنية ومنها فلسطي وذلك منذ عام )1884(. ورغم املحاوالت الكثرية يف تحسي أوضاع التعليم 

إال أن السياسة التعليمية التي سادت كانت سياسة تجهيل العرب بشكل عام وبخاصة بي الطبقات الفقرية وبي 

املدارس لعدم قدرتهم  أبنائهم إىل  إرسال  املفروضة عليهم والتي حالت دون  الرضائب  الفالحي، بسبب كرثة 

التنقل لفئات كثرية من الشعب  الرزق، كام كرث  الحصول عىل مصادر  أبنائهم يف  النفقات واضطرار  عىل دفع 

الفلسطيني هرباً من الرضائب وبحثاً عن مصادر رزق أخرى. كام بدا واضحاً ضعف التعليم العريب بسبب إهامل 

اللغة العربية واعتامد اللغة الرتكية اللغة الرسمية مام أدى إىل تدين مستوى التعليم لدى الطلبة العرب وترك 

أعداد كبرية منهم الدراسة يف املدارس الحكومية بسبب سياسة الترتيك )6(.

مل يكن يف نابلس مدرسة حكومية قبل عهد السلطان عبد الحميد الثاين )1876-1908( وكل ما كان فيها 

كتاتيب، وقد وجد فيها حوايل )10( كتاتيب يف مقامات األولياء ، أقدمها وأشهرها كُّتاب الشيخ عبد الحفيظ 

القريون والتي سميت فيام بعد كُّتاب الجردانة، ثم  بدران، ثم كُّتاب األنبياء، ثم املدرسة العامدية يف محلة 

كتاب الدرويشية يف زاوية الدرويش مراد آلل البسطامي، ثم كّتاب النعنيش يف زاوية النعنيش، وكّتاب الشيخ 

مسلم )7(. 
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التعليم الفل�ضطيني يف عهد الإنتداب
املخصصات  رصد  حيث  من  بواجباتها  الحكومة  وتقصري  التعلّم،  يف  الفلسطينيي  رغبة  عىل  أدل  ليس 

الكافية وغريها ، مام قالته اللجان الرسمية املختلفة. 

فقد جاء يف تقرير اللجنة امللكية الذي قدمته إىل الربملان الربيطاين يف صيف عام )1937( اآليت: 

سبع  مرور  بعد  احلكومة  نظام  مقدار  في  يكون  ال  أن  األسف  دواعي  أشد  من 
عشرة سنة على حكم اإلنتداب أْن ُيسدَّ إال نصف حاجة العرب إلى التعليم. فإنَّ 
نحواً من خمسني في املائة من طلبات االلتحاق باملدارس في السنني األخيرة في 
وجود  وعدم  املعلمني  قلة  بسبب  ُرفضت  قد  مدارس  فيها  توجد  التي  املناطق 
التي  املناطق  في  باملّرة  للتعليم  احلاجة  سّد  عدم  عن  فضالً  هذا  للتالمذة.  أماكن 
ما من بعضها  للمدارس على مسافٍة قريبٍة نوعاً  بنايات  لم تنشأ فيها حتى اآلن 
ر عددهم مبا يقرب  البعض. ومن بني األوالد الذين هم في سنِّ التعليم، وقد ُقدِّ
ولقد  فقط.  اآلن)42,700(  احلكومة  مدارس  في  يتعلم  ولد  من )260,700( 
ر شهود العرب أنَّ نحواً من )85%( من الفالحني ال يزالون أمّيني.  ومما جعل  قدَّ
هذا األمر أشد إيالماً أنَّ قسماً كبيراً من القرى العربية  يرغُب في التبرع باملال 

إلنشاء املدارس في القرى إذا قامت احلكومة  بنصيبها من ذلك )8(.

كام جاء يف تقرير لجنة التحقيق اإلنكليزية- األمريكية التي عينتها حكومتا الواليات األمريكية واململكة 

املتحدة يف عام )1946( اآليت:

يتبنّيُ لنا أنَّ أقّل من نصف عدد األطفال العرب الذين َيودون أن ينتسبوا إلى 
املدارس يستطيعون أن يجدوا ُبغيتهم في يومنا هذا. وفي مدينة حيفا الفتّية 
أخبرنا املجلس البلدي أَنّ نصف عدد الصبية من العرب واألغلبّية من فتياتهم  
وال  سوءًا،  أكثر  الّريف  مقاطعات  أغلب  في  والوضع  أبدًا.  تعليم  أيَّ  يتلّقون  ال 
سّيما بالنسبة إلى الفتيات. ففتاة واحدة فقط بني ثمانٍ  حتصل على التعليم. ومما 
يزيد في هول الفجيعة الرغبة القوية في التعليم اآلن بني الطبقات الفقيرة ال 
اللجنة  في املدن فحسب، بل في كل قريٍة تقريباٍ، فبعض القرى التي زارتها 
قد عملت في الواقع إما على بناء مدارس خاصة باشتراكات إختيارية صرفة قام 
بها الفالحون، أو املساهمة من تلقاء نفسها في تكاليف تلك املدارس على قياس 

ٍ واسع )9(.



28 ـــــــــــــــــ جامعة النجاح الوطنية

 وعندما أراد حاكم لواء السامرة أن يكتب تقريراً مفصالً عن كل دائرة من دوائر لواء نابلس يف عام)1945(، 

قال له مفتش املعارف يف لواء السامرة األستاذ إبراهيم صنوبر:
   يقولون إنَّ األتراك دخلوا البالد عام )1517(، على عربات جتّرها الثيران، كما خرجوا 
منها عام )1918( على عربات جترها الثيران أيضاً، ولكنهم خّلفوا وراءهم في مدينة نابلس 
واملستشفى  املدينة،  وساعة  املنشية(،   ( البلدية  وحديقة  املدارس،  حكومية:  أبنية  أربعة 
الوطني. وأّما أنتم فلم تقوموا ببناء غرفة واحدة طوال )27( عاماً، أي من )1918( إلى هذا 
العام )1945(، والذي أخشاه هو أن ترحلوا عن هذه البالد دون أن تتركوا فيها أّي أثر ثقافي 

ُيذّكُر الناس بكم )10(.   
ليتابع ذلك حَملُة األمانة من  للنور وحملوا املشعل والراية  وهكذا أطلق املؤسسون األوائل أول شعاع 

بعدهم ليعملوا بشكل دائم ودؤوب عىل تطوير هذه الشعلة وقد كان لهم ذلك، حيث كانت املراحل التالية 

تطبيقاً باملامرسة لتحقيق أهداف هذه املؤسسة الرتبوية الرائدة عرب املراحل املختلفة:                                                                                 

* إنها  مدرسة النجاح النابلسية األهلية )1919/1918(.

* وهي مدرسة النجاح الوطنية )1920/1919( - )1940/1939(.

* وهي كلية النجاح الوطنية )1941/1940( - )1978/1977(.

* وهي معهد النجاح الوطني )1966/1965(- )1982/1981(.

* وهي كلية مجتمع النجاح الوطنية )1983/1982( ـــــــ           .

* وهي جامعة النجاح الوطنية التي بدأت عام )1977( وحققت األماين والتطلعات ومّثلت روح العرص 

العلمي والتقني، بحيث أصبحت منارة علمية فلسطينية بحصولها عىل املرتبة األوىل فلسطينياً، واملرتبة الخامسة 

عىل مستوى العامل العريب من بي سبعامئة جامعة وقعت تحت اإلختبار، واملرتبة )1011( من بي عرشين ألف 

جامعة عىل مستوى العامل،وهو تصنيف عاملي مشهور يصدر عن فريق بحث يتبع ألكرب مركز أبحاث إسباين 

ويرتبط مبعيار األبحاث والحلقات الفنية.    
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 اأهمية املدار�س الأهلية:
 للمدارس األهلية فضل عظيم وفوائد جّمة ال تدخل تحت حرص ، ومنها:

إّن التلميذ فيها يتغّذى بلبان العلوم النافعة، ويتعّود عىل الرتبية، ومكارم األخالق، وحّب الخري والنفع 	 

للبالد. 

ة والجرأة األدبية ورقة اإلحساس وسمو املبادئ ونبل املقاصد 	  تُنّمي فيه فضيلة الثبات والصدق والغريرْ

ورشف العواطف. 

إّن الناشئ فيها تُولُّد فيه مزيّة اإلستقالل الذايت مبا تلّقاه من أساتذته الذين هم مثال اإلعتامد عىل 	 

النفس، فيصبح إذا أَتَم تحصيله، شاباً يافعاً وكائناً حياً، وعضواً عامالً يف الهيئة اإلجتامعية. 

إن ما نراه اآلن من انتشار املدارس األهلية بي الشعوب الراقية لربهان ساطع عىل مالها من كبري األهمية 

يف تكوين رجال املستقبل وإخراج النابغي من الرجال. إَن تأسيس املدارس األهلية يُحدث بي أفراد األمة فضيلة 

التشبث الشخيص فتسعى يف ترقية نفسها بنفسها، ويف ذلك من الفوائد ما ال يُنكره أيُّ إنسان. إنَّ إعتامد كل أُمٍة 

عىل حكومتها يف تعميم املعارف وترقية العلم يزجُّ بها يف ظلامت الجهل فتتسكّع فيه زمناً طويالً.

كل أمة تطلُب من حكومتها كل يشء إمنا تتطلب املستحيل بعينه. ما الحكومة إال نبت األُمة،  فإذا مل 

تتضافر الحكومة واألُمة عىل السعي وراء ترقية البالد ماّدًة ومعنًى، ال مُيكن لألمة أنرْ تنال أمنيتها وال يتسنى لها 

أن تخطو خطوة نحو األمام )11(.                       

مدير مدرسة النجاح النابلسية األهلية)أديب مهيار( وبعض االساتذة والطالب عام )1918-1919(م



30 ـــــــــــــــــ جامعة النجاح الوطنية

ديبـاجة تاأ�ضي�س النجاح عام 1918

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الحمُد لله اآلخذ بيد املخلصي والصالة والسالم عىل سيدنا محمد النبي العريب وعىل آله وصحبه.

أما بعد، فلام كان العلُم هو املادُة التي يقوم بها قوام األمم يف املجتمعات وحياة الشعوب يف معرتك هذه 

الحياة وكان نصيب األمة العربية منه يف هذا الزمن قليالً اليتناسب مع ذكاء أبنائها الفطري ومواهبهم السامية، 

فكر لفيف من النابلسيي ممن ُعـرفوا بالوطنية والتفاين يف خدمة املصلحة العامة، والسعي وراء ترقية وغرس 

العلوم  ُمنرْبعثاً ألنواع  الجديدة يف تأسيس مدرسة وطنية ُحرة تكون  الناشئة  الفاضلة يف نفوس  بذور االخالق 

املفيدة ومغرساً لآلداب العالية والرتبية الصحيحة، وقد قّوى عزميتهم عىل تأسيس املدرسة املذكورة ما ُمنيت به 

البالد يف الزمن الفائت من إلتواء طرق التعليم يف املدارس السابقة وعدم حصول الفائدة املرجوة منها.

وستكون مدرسة النجاح النابلسية األهلية يف طليعة مدارس البالد العربية تربيًة وعلامً ووطنيًة وترتيباً 

وانتظاماً، األمر الذي يرسُّ كَل وطنٍي يخفُق قلبه إلعالء شأن القومية العربية وما ذلك عىل الله بعزيز)12(.
 

  هيئة املوؤ�ض�ضني

السعي  ا  وسعورْ الّثمينة،  أوقاتهم  وكّرسوا  الوطنية،  داعي  أجابوا  الذين  أسامئهم  ذكر  اآليت  األفاضل  هم 

الحثيث لتأسيس هذا املعهد العلمّي ُحباً بخدمة الوطن ونرش العلم:    

7. املريب عالء الدين عيل حالوه 1. الحاج حسن شاكر حامد   

8. املريب االداري أديب مهيار 2. إبراهيم القاسم عبد الهادي  

9. الطبيب فارس فتح الله السخن 3. الحاج قاسم محمد رضوان كامل  

10. الشيخ فهمي محمد صالح هاشم 4. كامل عبد الرزاق عبد القادر هاشم  

11. جميل سليم كامل 5. إبراهيم عبد الهادي محمود هاشم  
12. داوود حافظ طوقان)13( 6. الطبيب حافظ كنعان   

ال�ضري الذاتية لهيئة املوؤ�ض�ضني                      
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احلـاج حسـن شاكـر حمـاد  
1942-1870         

         

  -
من«مواليد«مدينة««طولكرم«عام«)1870(،«أتـقن«اللغة«التركية،«وألّم«بالفرنسية«والفارسية،«««

عمل«رئيسًا«لكتاب«دائرة«األراضي.
من«القيـادات«الفلسطينية«في«حـزب«احلـريـة«واالئتـالف«الذي«تأسس«عام«)1911(«بجهود«««

الكتلة«النيابية«العربية«التي«أسسها«األعضاء«العرب«في«مجلس املبعوثان.
من«القيادات«الفلسطينية«في«حزب«الالمركزية«االدارية«الذي«تأسس«عام«)1912(«في«القاهرة«««

من«رجاالت«سورية«وفلسطينية«في«ظّل«حكم«حزب«احلرية«واالئتالف«حيث«دعْوا«لالعتراف«
باللغة«العربية«لغة«رسمية«في«الدولة«العثمانية«إلى«جانب«اللغة«التركية.

الوطني««« املستشفى« تطـوير« عهده« في« مت« ».)1915-1913( الفترة« في« نابلس« بلدية« رئيس«
وإلزام«القصابني«بذبح«األغنام«في«مسلخ«البلدية«بعد«فحصها«عام«)1914(.

عرف«باهتمامه«في«تطوير«التعليم«وانـتـشاره«فـقـد«تأسست«بجهوده«حضانة«أطفال«هي«األولى«««
من«نوعها«في«الدولة«العثمانية«وجـلب«لها«معلمات«أطفال«من«لبنان.

أوصى«بفرض«ضريبة«املعارف«بهـدف«النهوض«باحلركة«التعليمية«التربوية،«وأقرت«احلكومة«««
العثمانية«توصيته«وطبقتها«في«جميع«واليات«الدولة.

عضو«في«اجلمعية«العلمية«العربية«التي«تهتم«بنشر«وتقوية«التعليم«العربي.««
عضو«في«اجلمعية«الوطنية«التي«سميت«اجلمعية االسالمية املسيحية.««
إختاره«حزب«الالمركزية«االدارية«معتمدًا«له«في«نابلس«وقد«صدر«بحقه«حكٌم«باالعدام«فغادر«««

نابلس«متخفيًا«عند«أحد«أصدقائه«في«دمشق««وملدة«ثالثة«أعوام،«وبعد«صدور«العفو«عنه«عام«
)1915(«عاد«إلى«نابلس.

لتأسيس«مدرسة««« نابلس« رجاالت« دعا«عددًا«من« تأسيس«مدرسة«وطنية«حيث« فكرة« صاحب«
عامني« بعد« إستعفى« وقد« فيها،« مؤسسًا« وأصبح« » »)1918( عام« األهلية« النابلسية« النجاح«

ليتفرغ«للعمل«في«حقلي«الزراعة«والتجارة.
إشترك«في«عضوية«املؤمتر«العربي«في«بلودان«عام«)1937(.««
إنتقل«إلى«جوار««ربه«في«مدينة«نابلس«عام«)1942(.««
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ابراهيم القاسم عبد الهادي
1936-1887        

من«مواليد«مدينة«نابلس«عام«)1887(.«أنهى«دراسته«األولية«في«مدارسها،«ودراسته«العالية««««
في«األزهر«الشريف.

نير«العقل،«ذكي«القلب،«جريء«في«قول«احلق،«صلب«في«الرأي«واحلق«مع«بساطة«في«السمة«««
واحلياة،«حسن«االطالع«على«الكتب«العربية«واحلديثة«امليسورة.

من«القيادات«الفلسطينية«في«حزب«احلرية«واإلئتالف«الذي«مت«تأسيسه«عام«)1911(««بجهود«««
الكتلة«النيابية«العربية«التي«أسسها«األعضاء«العرب««في«مجلس املبعوثان.

عام««« القاهرة« في« تأسس« الذي« اإلدارية« الالمركزية« حزب« في« الفلسطينية« القيادات« من«
)1912(«بجهود«رجال«من«سوريا«وفلسطني«في«ظل«حكم«حزب«احلرية«واإلئتالف«ويترأسه«
إلى« العثمانية« الدولة« في« رسمية« لغة« العربية« باللغة« باإلعتراف« دعـْوا« حيث« العظم« رفيق 

جانب«اللغة«التركية.
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الصف اإلستعدادي اخلامس في مدرسة النجاح الوطنية بنابلس 1927/1926 

اجلالسون من اليمني: 
مستر هارلو)أمريكي، أسلم(- الشيخ فهمي هاشم - محمد عزة دروزه)مدير املدرسة( - 

جميل كمال - زكي النقاش )لبناني من بيروت( - حسن عرفات. 

الصف األول من اليمني:
عارف النابلسي - عادل جيوسي - راشد جيوسي - جمال الطاهر - رشاد حنون - 

حمدي كنعان - نعيم خوري - فارس حسن - حمدي السخن.

الصف الثاني من اليمني:
رفيق صوفان -  منير أبو غزالة - نعيم عبد الهادي - حتسني كمال - مهيب اخلياط - 

توفيق بشناق - رؤوف حمزة - فريد بركة.

الصف الثالث من اليمني:
خليل السخن - نعمان شلهوب - سعد الدين بسيسو - كمال حنون - سليمان اخلضر -  

أكرم كعكور - جواد اخلياط - محمد جرار. 
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بدأت مدرسة النجاح الوطنية يف شهر كانون الثاين عام )1923( أوىل محاوالتها لإلرتباط بالجامعة األمريكية 

يف بريوت، فحرضت لجنة من الجامعة لدراسة أوضاع املدرسة، وجاءت املوافقة عىل اإلرتباط الذي تّضمن رسور 

اللجنة من أوضاع املدرسة والوعد مبساندتها وترحيبها بفكرة فتح صف خصويص. وقد وافقت هيئة مؤسيس 

مدرسة النجاح الوطنية عىل إحداث الصف الخصويص يف جلستها بتاريخ 10 حزيران عام )1923( وأصبحت 

املدرسة تُخّرج ُدفعتي: 

األولى : تخريج من أنهى بنجاح الصف الخامس اإلستعدادي ومتنحه الشهادة اإلستعدادية. 	 
الثانية:  تخريج من أنهى بنجاح الصف الخصويص )الصف السادس اإلستعدادي( ومتنحه وثيقة   	 

     للقبول يف الجامعة األمريكية يف بريوت)15(. 

وفي 27 حزيران عام )1927( أصدرت هيئة املؤسسني قراراً بتخريج الطالب بعد إنهائه 
الصف اخلصوصي )السادس االستعدادي( بنجاح وليس من الصف اخلامس اإلستعدادي)16(. 

الإرتباط مع اجلامعة المريكية ببريوت
ال�ضف اخل�ضو�ضي
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تطوير ريا�س الأطفال

يف الجلسة بتاريخ)1931/8/10 ( وافقت هيئة املؤسسي عىل إفتتاح روضة أطفال مختلطة. وقد جاء الرّدُّ 

من دائرة املعارف بتاريخ )1931/10/19( باملوافقة وكان مقرها يف بيت أسعد خريم بالقرب من مدرسة النجاح 

الوطنية، وبذلك أصبحت رياض األطفال تضم ذكوراً وإناثاً)17( .

وبقيت مسرية الروضة يف تقدٍم مستمٍر ولكن الظروف دعت إىل إتخاذ قرار من هيئة عمدة كلية النجاح 

الوطنية إلغاء روضة األطفال اعتبارا من )1954/10/1()18(.
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عمدة املدر�ضـة )عمدة الق�ضم الإ�ضتعـــدادي(
يحدث للمدرسة عمدة  ال يزيد عدد أعضائها عىل اثنى عرش عضواً.. 1

وأدبياً. . 2 مادياً  ورقيها  املدرسة  مصلحة  يكونون حريصي عىل  ممن  املؤسسون  ينتخبه  العمدة  عضو 

ويالحظ يف االنتخاب املناطق التي يكرث منها تالميذ املدرسة.

 عضو العمدة يكون ُمعتمداً للمدرسة يف املنطقة التي هو فيها.. 3

عضو العمدة يكون يف الجمعية العمومية للمدرسة.. 4

لعضو العمدة الحق يف حضور كل حفلة تـُقام يف املدرسة ويف تقديم االقرتاحات االصالحية ملجلس . 5

التأسيس، وعىل هذا املجلس أن يبحث يف االقرتاحات املتقدمة ويخرب املقرتحي بالنتيجة.

 إذا مل يظهر من عضو العمدة يف أثناء السنة رغبة يف خدمة املدرسة وال يحرض الجلسات التي يُدعى . 6

إليها ثالث مرات متواليات بال عذر يعد منسحباً.

 اجلمعـية العمومية   للمدر�ضـة
تنعقد جمعية عمومية للمدرسة يف كل عام مرة واحدة عىل األقل، وتتألف من املؤسسي والعمدة . 1

وسائر معلمي املدرسة.

التي . 2 املواضيع  ويحرض  اجتامعه،  موعد  ويعي  الجمعية  بدعـوة  يقوم  الذي  هو  املؤسسي  مجلس 

تـُبحث فيها، ويكون رأي الجمعية يف هذ املواضيع نافذاً.

مجلس املؤسسي يتلو عىل الجمعية العمومية نتائج سري املدرسة األدبية، واملادية يف العام املنرصم . 3

االقرتاحات  يف  ينظر  أن  املؤسسي  مجلس  وعىل  املقبل،  العام  يف  بها  القيام  يتصور  التي  واألعامل 

واملالحظات التي ترد عليهم بهذا الشأن من سائر األعضاء ويقرر ما يراه صواباً منها.

-----------------------------
وقـرر املؤسسون إنتخاب عضو واحـد من كل منطقة من املناطق اآلتية:  

يافـــا : السيد عبد الحميد البيبي. 1

حيفــا : السيد أبو الخري. 2

الرملة : السيد عبد الرحمن التاجـي. 3

طولكرم : السيد عبد الرحمن الحاج ابراهيم. 4

جنيـن : السيد عبد القادر اليوسف. 5

غـــزة : السيد شكري الحسيني . 6

بيسان : السيد خليل أبو عيل. 7

السلط : السيد عالء الدين طوقان. 8

وادي الشعري: السيد فارس املسعود )19(. 9
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اأ�ضاتذة املدر�ضة الوائل

رئيس املدرسة. 1 األستاذ السيد أديب مهيار  

أستاذ القرآن الكريم. 2 األستاذ الشيخ أسعد رشف  

أستاذ اللغة العربية والتعليم الديني . 3 األستاذ الشيخ فهمي هاشم  

أستاذ اللغة اإلنكليزية وعلم الصحة . 4 األستاذ السيد فارس السخن  

أستاذ التاريخ والجغرافيا. 5 األستاذ السيد جميل كامل  

أستاذ العلوم الطبيعية. 6 األستاذ السيد داوود طوقان  

أستاذ  العلوم الرياضية    . 7 األستاذ السيد عزت عبده   

أستاذ اللغة اإلنكليزية والخط. 8 األستاذ السيد جودت هاشم  

أستاذ القسم التحضريي والخط العريب. 9 األستاذ الشيخ زيك أبو الهدى  

أستاذ قسم األحداث . 10 األستاذ الشيخ صديق أبو غزالة  

أستاذ الرسم . 11 األستاذ السيد واصف هاشم  

أستاذ األلعاب الرياضية واملوسيقى       

أستاذ اللغة اإلفرنسية       

-----------------------------
طبيب املدرسة الفخري. 1 الطبيب حافظ كنعان   

مدير الداخلية الفخري. 2 السيد داوود طوقان   

كاتب املدرسة الفخري. 3 الشيخ فهمي هاشم   

أمي صندوق املدرسة . 4 السيد أديب مهيار   

ضابط املدرسة. 5 السيد واصف هاشم   

إمام املدرسة )20(.. 6 الشيخ صديق أبو غزالة   
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 اأق�ضام املدر�ضـة
تنقسم املدرسة إىل أربعة أقـسام :

قسم األحداث ومدته سنة واحدة األول:   

القسم التحضيري ومدته سنة واحدة الثاين: 

القسم اإلبتدائي ومدته أربع سنوات الثالث: 
القسم الثانوي ومدته اربع سنوات )21( الرابع: 

 الق�ضم الداخلي   
الغرض من تأسيس هذه املدرسة  ان  بإخالٍص، رأى مؤسسوها  الوطن  ملا كانت غاية املدرسة يف خدمة 

األهلية اليكون تاماً إال بتعميم الفائدة بي عموم األهايل، لذلك اهتموا يف تأسيس قسم داخيل للمدرسة خدمة 

ألبنائها وقد اتخذوا له داراً فسيحًة ُمستجمعًة لكًل أسباب الراحة من حيث الرتتيب واالنتظام يف النوم واألكل 

والنظافة)22(.

التالمذة«الداخليون«وبعض«االساتذة«
1925/1924
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إحدى«قاعات«النوم

قاعة«الطعام
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 مزايا مدر�ضة النجاح الوطنية  
إنها أقّل املدارس مرتباً.. 1

إنها يف بلدٍة خاليٍة من كلِّ باعٍث عىل النفقات الزائدِة.. 2

إنها يف بلدٍة خاليٍة من كلٍّ باعٍث عىل فساِد األخالق، وال خشية عىل التلميذ فيها مهام كان حديث الّسن. . 3

إنها يف بلدٍة إسالميٍة عربيٍة ال تقع عُي التلميذ فيها إالّ عىل ما يُقّوي فيه عواطفه اإلسالمية العربية. . 4

إنها تهتمُّ بتهذيب أبنائها تهذيباً إسالمياً وقومياً ووطنياً. . 5

إنها تعتني بتنمية الروح الرياضية والكشفية اعتناًء تاماً.. 6

إنَّ التلميذ يرى نفسه فيها كأنَُّه يف بيته، بي اللطف والحنان والعناية واإلهتامم.. 7

إنَّ أساتذة املدرسة هم نخبة من ذوي األخالق الفاضلة واإلطالع الكايف واملعرفة بطرق التعليم والتهذيب.. 8

إنَّ منهاجها جامٌع للمرونِة ووفرِة املاّدِة، وضامٌن لتنمية مواهب التالمذة العقلية واألخالقية.. 9

إنَّ شهادتها مقبولٌة يف أكرب جامعات سوريا وفلسطي ومرص والعراق )23(.   . 10

موقع املدر�ضـة
املدرسة قامئة عىل مرتفع مرشف عىل وديان مدينة نابلس اململوءة باالشجار واملياه وهي املحل املسمى 

بـدار الربج الكائن يف جهة الشويرتة تلك الجهة التي هي أفضل موقع يف نابلس من حيث الصحة والنظافة ونقاوة 

الهواء وكرثة املتنـزّهات.

أما بناء املدرسة فإنه صحي وله ساحات واسعة يرسح فيها التلميذ وميرح مملوءة باآلالت املعدة لأللعاب 

الرياضية املقوية لألبدان واملروحة للنفوس )24(.

�ضرائط قبول التالميذ
من  السابعة  عـن  الطالب  أن اليقل سن  أهليتهم برشط  بحسب  لسائر صفوفها  التالميذ  املدرسة  تقبل 

عمره. فمن يرغب الدخول عىل وليه أن يراجع إدارة املدرسة مصحوباً بتذكرة الوالدة وشهادة الوالدة والصحة. 

وينتسب يف اليوم العرشين من شهر ذي القعدة املوافق 16 اغوستوس.

الر�ضم الذي يدفعه التلميذ اخلارجي
  جنيه مرصي

عن صف األحداث وطالب السنة األوىل والثانية من القسم االبتدايئ.   2

عن طالب السنة الثالثة والرابعة من القسم االبتدايئ.   3

عن طالب الصفوف الثانوية )25(.   4
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الر�ضم الذي يدفعه التلميذ الداخلي
جنيه مصري

عن صف األحداث وطالب السنة األوىل والثانية من القسم اإلبتدايئ.   23     

عن طالب السنة الثالثة والرابعة من القسم اإلبتدايئ والصفوف الثانوية.   25     

مالحظــات
يؤخذ نصف الرسم حي الدخول والنصف اآلخر يف غرة شهر كانون الثاين واليخصم للتلميذ 	 

يشء إذا تأخر عن الدخول حي افتتاح املدرسة خالل السنة أو خرج من املدرسة أو ترك 

هو بنفسه.

تقبل املدرسة يف املاية خمسة من الطالب الخارجيي مجاناً ممن يثبت فقر حالهم لدى 	 

مؤسيس املدرسة.

إذا اراد الدخول للمدرسة أخوان أو أكرث فانه يخصم لهم يف املاية عرشة )26(.	 

لوازم التلميذ الداخلي
املدرسة تقدم للتلميذ الداخيل رسيراً من حديد وهو مكلف باحضار اللوازم اآلتية:

العدد 
فـرشة        1

لحاف مع حرام   1

مخدات مع وجوه   2

رششف أبيض       2

)بشكري( ملسح الوجه واليدين       2

)فستان ( نوم       2

قميص داخيل   3

لباسات   3

محارم   3

جـوارب    3

حذاء لغرفة النوم )بابـوج(   1
كيس غسيل للـثيـاب )27(   2
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املق�ضف الداخلـي
تسهيالً ملن يرغب من الطالب النهاريي يف تناول طعام الغذاء يف املدرسة مع التالميذ الداخليي عليه أن 

يدفع لقاء ذلك مبلغاً قدره ماية قرش مرصي عن كل شهر واملدرسة تهتم بإحضار األطعمة املوافقة للصحة.

الـويل
كل تلميذ يجب أن يكون له ويل أو وكيل تراجعه املدرسة عند مسيس الحاجة ليكون مسؤوالً عام يختص 

بالتلميذ املوكل عنه.

ال�ضنة املدر�ضية وم�ضاحماتها
تفتتح املدرسة أبوابها للطالب يف أوائل شهر ايلول من كل سنة وتقفلها يف اواخر شهر حزيران. وتعطل 

املدرسة أيام الجمعة واألعياد الدينية واملللّية.

املحا�ضرات
اتخذت املدرسة جميع الوسائط لتدريب طالبها عىل الجرأة األدبية ومن تلك الوسائط اقامة محارضات 

اسبوعية علنية يحرضها من يريد من األهايل )28(.

التنزهات والألـعاب الريا�ضيـة
قد خصصت املدرسة يوماً يف كل اسبوع تخرج فيه التالمذة بعد الظهر اىل الحقول الجبلية ترويحاً لنفوسهم 

من أتعاب الدرس وقد خصصت أيضاً ساعة يف كل يوم لأللعاب الرياضية خصوصاً كرة القدم )الفطبول( وكل 

ذلك حرصاً عىل تقوية أجسام التالميذ واتباعاً للحكمة القائلة العقل الصحيح يف الجسم الصحيح.

الإمتحانات وال�ضهادات
تجري املدرسة كل ثالثة أشهر فحصاً خصوصياً ويف منتهى السنة الدراسية تجري الفحص العمومي ويعقبه 

حفلة توزيع الجوائز والشهادات )29(.
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العلوم التي تدر�س يف املدر�ضة

 أسامء العلوم والفنون

القسم الثانويالقسم اإلبتدايئالقسم

الرابعالثالثالثايناألولالرابعالثالثالثايناألولالتحضريياألحداث

1000000000التهجـي

0212340000القرآن الكريم

0212340000تجويـد

0000001234التفسري

0212341234التعليم الديني واألخالق

0212341200اللغة العربية

0000000034علم البالغة وآداب اللغة

0212341234االنجليزيـة

0000000034اإلفرنسـية

0002341234التاريـخ

0002341234الجغـرافيا

0000001234الحكمة الطبيعية

التاريـخ

الطبيعي

1212341234

0000300200

0000000030

0000001004

1212000000دروس األشياء

1212341200 الحسـاب

0002341234الهندسـة 

0000000034طبوغرافيا فن املساحـة

0000001234الجرب

0000000034املثلثات

0000040004مسك الدفاتـر

0000000034فوزموغرافيا )علم الهيئة(

2341200 021الرسـم

0212341200الخـط العريب واإلفرنجـي

1212341234الرياضـة واملوسيقى

)30(

*

حفظ الصحة

الحيوانات 

النباتات

طبقات األرض
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مبنى مدر�ضة النجاح
واجه املؤسسون صعوبات جّمة يف تأمي مبنى ملدرسة النجاح النابلسية األهلية يف بداية التأسيس، حيث 
بدأت عام )1918(  باستئجار غرف متفرقة ومتباعدة ومنها استئجار دار السيد صدقي كنعان ورشكاه املجاورة 
للمدرسة )سكن الدكتور جميل طقطق( بأجرة مقدارها ألف وسبعامية وخمسي قرشاً مرصياً عن عرشة أشهر 
واتخاذها مكاناً ملنامة التالميذ ومحاولة استئجار دار السيد حيدر طوقان الكبرية ولكنها باءت بالفشل. ومحاولة 
استئجار دار السيد عبد الرحيم التميمي ولكن تبي بأن املستأجر دفع أجرة ثالث سنوات دفعة واحدة. ومحاولة 
إستئجار دار السيد عبد السالم القمحاوي بأجرة مقدارها )200( جنيه مرصي وملحق بها بأجرة مقدارها )100( 
جنيه مرصي سكن )السيد رشيف صبوح( ولكن املحاولة باءت بالفشل. وأخيـراً تم استئجار دار السيد فكتـور 

القرة املسمى )الربج( بأجرة مقدارها )140(  جنيهاً مرصياً عن سنة )1340( هجرية)31(.

عر�س املجل�س الإ�ضالمي الأعلى يف القد�س
تـلّقت مدرسة النجاح الوطنية عام )1922( استعداداً لتقديم أرض لُيبنى عليها املدرسة مقابل أن يتعهد املؤسسون باآليت:

إننا نحن مؤسيس مدرسة النجاح يف نابلس نتعهد أمام املجلس اإلسالمي األعىل أن نُوقف البنيان واملرافق 

املدرسية التي ستقام عىل أرض عايش املطلوب تسجيلها باسم املدرسة عىل العلم والتعليم الوطني االسالمي 

البنايات واملرافق املنشأة يف حيازة  نابلس حاملا تصبح  الوطنية اإلسالمية يف  النجاح  الذي ستقوم بها مدرسة 

املدرسة وترُّصف تحت إدارتها )32(.  ولكن مل يتم االتفاق بي الطرفي.

الإهتمام لتخاذ بناية �ضاحلة للمدر�ضة
 أوحى ُحسن حال املدرسة واإلقبال عليها، ايجاد بناية صالحة تشتمل عىل مختلف املرافق الوافية بحاجاتها 

التي قامت فيها منذ نشأتها غري كافية، مام اضطر  )البرج(  واحتامالت توسعها، حيث كانت بناية املدرسة 

املؤسسون إىل استئجار بعض البيوت املجاورة حينام اتسع اإلقبال عليها )33(.

التفكري يف اإن�ضاء �ضركة لبناء بناية للمدر�ضة
فكر املؤسسون يف إنشاء رشكة تجارية تبني البناية املطلوبة وتؤجرها للمدرسة بأجر ُمجٍز، فدعوا بعض 
اإلسهام يف  امليسورون عىل  فوافق  الفكرة،  عليهم  الخري واالستجابة وعرضوا  فيهم  توسموا  والذين  امليسورين 
الرشكة، وقدروا أن ستة آالف جنيه مرصي كافية للمقصود، وكان هذا مبلغاً حسناً يف ذلك الحي. وقد تم وضع 
نظام للرشكة، وحصلوا عىل رخصة بإنشائها حسب القانون، ألنها ستكون رشكة مساهمة، ودفعت مدرسة النجاح 
الوطنية احدى وثالثي جنيها مرصيا ونصف رسم تسجيل الرشكة. وابلغ سعادة رئيس البلدية عمر زعيرت مدير 
الهيئة  جملة  من  ليكونوا  املساهمي  من  ذوات  سبعة  انتخاب  عىل  ارصوا  الرشكة  يف  املساهمي  بأن  املدرسة 
املؤسسة للمدرسة ولكن هيئة املؤسسي للمدرسة ردت عىل هذا الطلب بأن مهمة الرشكة تجارية إقتصادية، 

بينام املساهمون ليسوا مؤهلي يف هيئة املؤسسي ففشل املرشوع)34( .



62 ـــــــــــــــــ جامعة النجاح الوطنية

اإقـدام ال�ضيد اأحمد ال�ضكعة على بناء البناية للمدر�ضة واإمتامها
بناية  بناية للمدرسة، وكان أمام  ببناء  السيد أحمد الشكعة يف األمر، تحمس واستعد  التحدث مع  بعد 

املدرسة القدمية التي كانت تسمى )البرج( وهي ملك آلل القرة، أرض واسعة ملك له تسمى كرم البظم 

وكانت لحسن الحظ تكفي للبناء ويبقى أمامها ساحة تصلح لتكون ملعب كرة للمدرسة ومتفسحاً لها. وكان 

عنده كاتب هو محمد الشنار ذيك واسع الحيلة، فكلفه أن يرسم مع مهندس خريطة للمدرسة ففعل. وكانت 

الخريطة لبناء ذي ثالثة طوابق ونصف حيث كان يف األرض قسم صخري وآخر سهيل. وجعل الطابق الثاين صفي 

مستطيلي أمام كل صف ممىش مسقوف، ويف كل صف خمس غرف واسعة، ويف نهاية كل صف ثالث غرف 

صغرية، وأمام الصفي ساحة مكشوفة واسعة، وكان هذا الطابق للدراسة. وفوقه الطابق الثالث للنوم، وكان يف 

نفس الرتتيب إال أنه بدالً من تقسيمه إىل غرف تّم جعله أربع قاعات كبرية للنوم، اثنتان يف الرشق واثنتان يف 

الطابق األول كله مطعامً   الداخليي وللمكتبة واملخترب. وجعل  الغرب، مع غرف صغرية يف نهايتهام للمعلمي 

ومطبخاً ودورة مياه ومسجداً، ونصف الطابق األريض نادياً للكشافة  والرياضة والتسلية.

بالبناء وكان ذلك  ودفعت هيئة التأسيس للسيد أحمد الشكعة سبعامئة جنيه مرصي سلفاً، وبارش فوراً 

يف أواخر عام )1923( وبذل جهداً عظيامً رغم صعوبات كثرية ومنها جلب عامل من يافا والعمل ليل نهار مع 

قناديل، وضغوطات من سلطات االنتداب الربيطاين، وسحب املياه عن طريق مجرى من رأس العي وتخريب 

للمجرى من قبل هذه السلطات. 

فام جاء وقت بداية السنة الدراسية )1924(، حتى كان البناء الضخم الشامخ ذو الطوابق األربعة وذو 

البوابة الواسعة الضخمة كامالً، وكان ذلك معجزة وتوفيقاً ربانياً، فانتـقلت املدرسة اىل البناء الجديد وكان صالحاً 

كل الصالحية، واسعاً كافياً لكل الحاجات، وحمد الجميع الله وشكروه عىل معجـزته وتوفيقه )35(.

عقد ا�ضتئجار مبنى مدر�ضة النجاح
تدفع األجـرة يف برهة أربعة أشهر من العقد )700( جنيه، وتدفع )500(  الباقية نصفها يف اول السنة 

الرابعة ونصفها الثاين يف أول السنة الخامسة عىل أن يتنازل أصحاب البناية عن )50( جنيهاً من مجموع األجرة 

لقاء إنشاء محل لألكل والطبخ وبيوت الخالء التي قد تقيمها املدرسة من مالها، وعىل أن ال يحق للمدرسة إنشاء 

زيادات حجرية إال بإذن واتفاق بينها وبي أصحاب البناية، وعىل أن يكون إمتام ما يتخزن وينقص من بالط 

وخشب وزجاج )القزاز( وقصارة حي ترك البناية عىل املدرسة، وعىل أن تدفع املدرسة )50( جنيهاً وتتنازل عنها 

فيام إذا أنشأت محالت لألكل والطبخ واكتفت باملوجود أو استأجر محالً لهذا األمر، وعىل أن تكون مدة اإلجارة 

)5  سنوات( كُالً  اليتجزأ بحيث اليكون من حق املدرسة النكث عن قسم منها، وأن تكون مكلفة بتسديد بقية 

األجرة وأن ال يكون لها حق يف تأجري البناية أو تسكي فيها بدون إذن وموافقة أصحاب البناية )36(.



 لجنة إحياء تراث النجاح وتطويره )CRDNH( ـــــــــــــــــ 63

احلاج  أحمد محمد حسن الشكعة
       1952-1880

أسرة««« من« »)1880( عام« نابلس« » مدينة« مواليد« من«
أصبح« والده« وفاه« وبعد« وسيطرة،« نفوذ« صاحبة«

صاحب«نفوذ«وسيطرة«في«نابلس«ومحيطها.
عندما«حصلت««أزمة«بناء«خاص«ملدرسة«النجاح«الوطنية،«تعهد«أن«يبني«املدرسة«««

على«أرض«ميلكها«واسعة«تسمى«)كرم البظم(«وهي«تكفي«للبناء«ويبقى«أمامها«
السنة« أواخر« في« البناء« بدأ« بحيث« للمدرسة،« كرة« ملعب« لتكون« تصلح« ساحة«
الدراسية«)1923(«،«وبذل«جهدًا«عظيمًا،«فما«جاء«وقت«الدراسة«في«بداية«السنة«
الدراسية«)1924(،«كان«البناء«الضخم«الشامخ،«ذو«الطوابـق«األربعة«وذو«البوابة«
البناء« كان« حيث« ربانيًا« وتوفيقًا« معجزة« ذلك« وكان« » كاماًل.« الضخمة« الواسعة«

اجلديد«صاحلًا«كل«الصالحية،«وواسعًا«كافيًا«لكل«احلاجات.
الشيخ«عمر««« نابلس«ومفاخٌر«بها،«وبعد«وفاة« تقلد«مناصب«كثيرة،«محٌب«ملدينة«

عينها« التي« اللجنة« كان«من«ضمن« » »)1924( عام« البلدية« رئيس« زعيتر« حسن«
حاكم«لواء«السامرة«لتقوم«مبهام«املجلس«البلدي.

عضو«مؤمتر«التسليح«في«نابلس«الذي«عقد«في«31«متوز«عام«)1931(.««
ُأنتخب«عضوًا«في«مجـلس«بلدية«نابلس«في«الفترة«)1925«-1951(،«حيث«أصبح«رئيس«««

البلدية«بالوكالة«في«الفترة«)1950-1951(،«عندما«تسلم«سليمان«طوقان«وزارة«الدفاع.
عضو«أول«جلـنة«قـومية«في«نابلس«عام«)1932(.««
رئيس«غرفة«التجارة«والشؤون«االقتصادية«عام«)1944(.««
عضو«اجلمعية اإلسالمية املسيحية«وأمني«صندوقها.««
عضو«حزب«العمال«الذي«تأسس«في«نابلس.««
كان«مكـتبه«مقـرًا«للزعـماء«وأصحاب«النفـوذ«في«مدينة«نابلس«وضواحيها.««
إختاره«مؤسسو«كلية«النجاح«الوطنية«وسليمان«طوقان«ووصفي«عنبتاوي«للتوقيع«««

على«سحب«املبالغ«املالية«التي«مت«التبرع«بها«عام««)1943(.
إنتقل«الى«جوار«ربه«في«مدينة«نابلس«عام«)1952(«بعد«حياة«حافلة«بالعطاء«««

السياسي«واالجتماعي«واالقتصادي.



64 ـــــــــــــــــ جامعة النجاح الوطنية

كلية النجاح الوطنية
1941/1940

فأصبحت   ، رابعاً  ثانوياً  صفاً  الوطنية  النجاح  مدرسة  أضافت   )1941/1940( الدرايس  العام  يف 

مدرسة ثانوية كاملة وأطلق عىل مدرسة النجاح الوطنية إسامً جديداً هو كلية النجاح الوطنية بنابلس. 

وهذا الصف يُؤهل الطالب لدخول امتحان املرتوكليشن)Matriculation(. يف حكومة فلسطي، وألغيت 

أو  الثانوية  منح الشهادة  املؤسسي  هيئة  وقررت  الثانوي  الثالث  الصف  من  للخريج  مُتنح  التي  الشهادة 

شهادة الدراسة الثانوية العامة ملن ُينهي الصف الرابع الثانوي. 
أما الذين يرغبون يف اإللتحاق باجلامعة األمريكية في بيروت. فيمكنهم ذلك إذا كانت عالماتهم يف 

املستوى املقرر. وتم تصنيف الخريجي عىل النحو اآليت: 

 )M.( أوالً: من تُرشحه الكلية لدخول املرتك وينجح بإمتياز يف الحصول عىل شهادة االجتياز إىل التعليم العايل
)Matriculation (يُعطى الوثيقة من الكلية للقبول يف الجامعة األمريكية يف بريوت. 

)S.M.( ثانياً: من تُرشحه الكلية لدخول املرتك وينجح فيحصل عىل شهادة الدراسة الفلسطينية الثانوية
. Sub-Matriculation        

ثالثاً: خريجون ال ترشحهم الكلية ويتقدمون عىل مسؤوليتهم الخاصة)37(. 



 لجنة إحياء تراث النجاح وتطويره )CRDNH( ـــــــــــــــــ 65

كلية النجاح الوطنية
1941/1940



66 ـــــــــــــــــ جامعة النجاح الوطنية

إن السادة أعضاء هيئة املؤسسي الذين بقوا فاعلي فيها هم السادة:

إليهم خليل حافظ  وانضم  بشناق،  والدكتور مصطفى  فهمي هاشم،  الشيخ  مهيار، جميل كامل،  أديب 

طوقان عام ) 1942 ( بعد أن وافق عىل قانون املؤسسي  ووفاة املرحوم داوود حافظ طوقان.

وقد أجازت هيئة املؤسسي ان يوكل العضو عضواً آخر محله بحضور الجلسات عىل أن يرسل تفويضاً خطياً 

بذلك يبلغه لكل واحد من أعضاء اللجنة. وال يجوز لعضو من املؤسسي أن يكون وكيال عن اكرث من عضٍو واحد 

آخر، وذلك ما تؤكده املادة )51 ( من نظام لجنة مؤسيس كلية النجاح الوطنية بنابلس فيام بعد)38(. 



 لجنة إحياء تراث النجاح وتطويره )CRDNH( ـــــــــــــــــ 67

1961-1901
خليل حافظ طوقان

ورجال««« وشعرائها« بعلمائها« ُعرفت« عائلٍة« من« »،)1901( عام« نابلس« مواليد« من«
األعمال«املتمّيزين«.

تلّقى«تعليمه«اإلبتدائي«في«مدارسها«حتى«سّن«العاشرة«أرسله«والده«احلاج«حافظ«««
طوقان«إلى«مدرسة«سان«جوزيف«في«إسطنبول«.

املالية«باملراسلة«في«جامعة«السوربون«ونال«شهادتها«عام«)1922(،««« درس«العلوم«
أجاد«اللغتني«الفرنسية«واإلجنليزية«إضافة«إلى«اللغة«العربية.

في««« البنك« )1922(«ومدير« نابلس«عام« العثماني«في«مدينة« البنك« موظف«في«
الفترة«)1932-«1958(.

ل«اجلانب«الفلسطيني«في«مجلس«اإلقتصاد«العربي«في«فلسطني«أثناء«احلرب««« مثَّ
العاملية«الثانية«في«الفترة«)1941«– 1945(.

التأسيس،«وعضو««« وافق«على«وثيقة« أن« )1942(«بعد« املؤسسني«عام« عضو«هيئة«
جلنة«مؤسسي«كلية«النجاح«الوطنية«بنابلس«في«الفترة«)1945– 1952(،«وعضو«

هيئة«عمدة«كلية«النجاح«الوطنية«في«الفترة«)1961-1952(.
رئيس«غرفة«جتارة«وصناعة«نابلس«في«املجلس«االول«في«الفترة«)1957-1953(،«««

ورئس«املجلس«الثاني«في«الفترة«)«1961-1957(.
«رئيس«جلنة«انتخابات«بلدية«نابلس«في«العام«)1951(.««
رئيس«مجلس«إدارة«شركة«حافظ«وعبد«الفتاح«طوقان«في«مدينة«نابلس«منذ«عام«)1948(«««

ورئيس«مجلس«إدارة«شركة«طوقان«للتجارة«والبناء«في«الفترة«)1959-1950(.
تعّرض«ألزمة«قلبية«ودماغية«عام«)1958(«إضطر«بسببها«للمعاجلة«في«مستشفى«««

اجلامعة«األمريكية«بيروت«ملدة«أكثر«من«عام،«ومن«ثم«عاد«إلى«مسقط«رأسه«نابلس«
حيث«وافته«املنية«في«)«1961/12/4(.



68 ـــــــــــــــــ جامعة النجاح الوطنية

نظـام 

جلنة موؤ�س�سي كلية النجاح الوطنية

بنابلـ�س



 لجنة إحياء تراث النجاح وتطويره )CRDNH( ـــــــــــــــــ 69

�ضورة الكتاب الوارد من حاكم لواء ال�ضامرة 
الى جلنة مؤسسي كلية النجاح الوطنية بنابلس

في 1 – 5 – 1945 رقم 1670

أدناه  املبينة  التفصيالت  املحتوي عىل  املؤرخ يف 14-4-1945 وهو  بيانكم  يل الرشف أن أعلمكم وصول 

بخصوص تشكيل جمعية وذلك طبقاً للامدة السادسة من قانون الجمعيات العثامين.

جلنة مؤسسي كلية النجاح الوطنية بنابلس. 1 إسم اجلمعية:  
نابلس. 2  عنوان اجلمعية:  
نابلس. 3 مركزها الرئيسي:  
التعليم والثقافة وإدارة وتنظيم كلية النجاح الوطنيـة يف نابلس وما . 4 نرش  غـرض اجلمعية:  

أو أي جهة أخرى يف فلسطي  نابلس  املدارس وبساتي األطفال ومدارس اإلناث يف  يتفرع عنها من 

لخدمة الطالب والطالبات العرب.

املديرون واملسؤلون:. 5
املهنة العنـوان  االسـم    

تاجر وعضو وسكرتري. 1 نابلس   جميل كامل   

مدير الكلية وأمي صندوق. 2 نابلس    أديب مهيار   

وزير معارف وقايض القضاء يف شـرق األردن. 3 عامن    الشيخ فهمي هاشم     

طبيب . 4 مرص   الدكتور مصطفى بشناق  

مدير البنك العثامين. 5 نابلس   خليل طوقان   

أََودُّ أن أُلفت أنظاركم إىل املادة السادسة من قانون الجمعيات العثامين التي تقيض بنرش البيانات املذكورة 

أعاله يف إحدى الصحف.

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام

االمضاء 

د.س. ماك كلفري

حاكم لواء السامرة
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نظام جلنة موؤ�ض�ضي كلية النجاح الوطنية
بنابلـ�س

إسم اجلمعية: تسمى الجمعية »جلنة مؤسسي كلية النجاح الوطنية« بنابلس.. 1
مركز اللجنة: مدينة نابلس. 2
فروع اللجنة: يحق للجنة أن تنىشء فروعاً لها يف لواء نابلس ويف باقي مدن  فلسطي.. 3
غرض اللجنة: اللجنة جمعية خريية محضة أسست لخدمة املنفعة العامة وغايتها  نرش التعليم . 4

والثقافة وإدارة وتنظيم كلية النجاح الوطنية يف نابلس وما يتفرع عنها من املدارس وبساتي األطفال 

ومدارس اإلناث يف نابلس أو يف إي جهة أخرى يف فلسطي لخدمة الطالب والطالبات العرب.

موارد اللجنة املالية: تتألف موارد اللجنة من تربعات املحسني ومن إعانة األوقاف اإلسالمية ومن . 5
ريع إقامة حفالت ومهرجانات ومن خالف ذلك.

األموال . 6 وجميع  واألثاث  واألبنية  والعقارات  األرايض  ومتلك  تشرتي  أن  للجنة  يحق  اللجنة:  متلك 
املنقولة وغري املنقولة وكل ما من شأنه أن يحقق أغراضها العلمية والتهذيبية ويسجل جميع ذلك 

باسم لجنة مؤسيس كلية النجاح الوطنية بنابلس.

هـيئة اللجنة: تتألف اللجنة مبدئياً من خمسة أعضاء مؤسسي دامئي ويحق لهؤالء إذا رغبوا أن . 7
الجدد مبوافقة ما  التي يقررها األعضاء  بالرشوط  للجنة لغاية سبعة أشخاص  يضموا أعضاء آخرين 

اليقل عن ثالثة أرباع األعضاء املؤسسي الذين لهم حق التصويت.

السكرتير وأمني الصندوق: ينتخب أعضاء اللجنة املؤسسون من بينهم سكرترياً وأميناً للصندوق . 8
ويكون إنتخابهم ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

أموال اللجنة: تحفظ أموال اللجنة يف بنك أو أكرث من البنوك التي تعينها اللجنة باسم لجنة مؤسيس . 9
كلية النجاح الوطنية بنابلس وال يجوز رصف أي مبلغ إال بقرار من اللجنة ويكون سحب األموال من 

املتعلقة  الحاالت  التوقيع عىل  يكون  أن  اللجنة عىل  تعينها  التي  بالطريقة  البنوك وخالفها ورصفها 

بأموال اللجنة وبحسابها مخوالً الثني عىل األقل من أعضائها باالشرتاك.

وتدقيق . 10 فحص  يتوىل  قانوين  حسابات  فاحص  اللجنة  تعي  وحساباتها:  اللجنة  أموال  مراقبة 
الحسابات كل سنة ويصدق عىل حسابات اللجنة.

الدخل . 11 بيان مايل يبي   تبي فيه أعاملها مع  اللجنة كل سنة تقريراً  بيان اللجنة السنوي: تنرش 
والخرج مصدقاً عليه من فاحص الحسابات القانوين.

إجتماعات اللجنة: تجتمع اللجنة مرة كل ثالثة أشهر أو ستة عىل األقل يف كلية النجاح الوطنية . 12
بنابلس أو يف أي مكان آخر يعينه األعضاء املؤسسون ويجوز عقد إجتامعات فوق العادة إذا دعت 

الحاجة إىل ذلك أو إذا طلب أحد األعضاء املؤسسي عقد ذلك االجتامع.

النصاب القانوني: يتألف النصاب القانوين مام اليقل عن ثالثة أرباع األعضاء املؤسسي الذين لهم . 13
حق التصويت وذلك يف جميع األمور املتعلقة باللجنة أو بكلية النجاح الوطنية وفروعها أو خالف ذلك  

من االأمور مهام كان نوعها وال يعترب أي قرار نافذاً إال إذا وافقت عليه أكرثية األعضاء املنصوص عنها 

أعاله، إي مااليقل عن ثالثة أرباع األعضاء املؤسسي.
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أعضاء اللجنة وإنتخابهم: يعترب األعضاء الخمسة اآلتية أسامؤهم وهـم: . 14
فضيلة الشيخ فهمي بك هاشم ، الدكتور مصطفى بك بشناق، السيد أديب مهيار، السيد جميل كامل، 

السيد خليل طوقان، األعضاء املؤسسون للجنة وهم أعضاء دامئيون ولكن إذا استعفى احدهم من 

تلقاء نفسه أو اصبح عاجزاً عن القيام باعامل اللجنة بسبب مرض مزمن أو خالف ذلك من األسباب 

أو يف حالة وفاة أحدهم فإن األعضاء الباقي يجتمعون وينتخبون بدالً منه عىل أن يكون االنتخاب 

مبوافقة ماال يقل عن ثالثة أرباع األعضاء املؤسسي الباقي الذين لهم حق التصويت. 

توكيل األعضاء لبعضهم: يجوز ألحد األعضاء املؤسسي أن يوكل عضواً آخر محله ليقوم مقامه . 15
يف اللجنة عىل أن يرسل تفويضاً خطياً بذلك يبلغه لكل واحد من أعضاء اللجنة وال يجوز لعضو من 

املؤسسي أن يكون وكيالً عن أكرث من عضو واحد آخر.

متثيل اللجنة: ميثل اللجنة أمام الدوائر الرسمية وخالفها ما ال يقل عن إثني من األعضاء املؤسسي . 16
تنتخبهم اللجنة ويكون لهم حق توقيع اإلستدعاءات واملستندات وسائر األوراق الرسمية وخالفها أو 

إىل أي جهة اخرى بالرشوط التي تعينها اللجنة.

تعديل النظام: يجوز للجنة مبوافقة ما ال يقل عن ثالثة أرباع أعضائها املؤسسي الذين لهم حق . 17
التصويت أن تعدل أو تبدل هذا النظام أو أي جزء منه.

 عالقـة اللجنة بكلية النجاح: اللجنة هي التي تتوىل جميع املسائل اإلدارية والتوجيه العلمي وما . 18

يتفرع عنها من املدارس وخالفه فهي التي ترتب امليزانية وتقرها وهي التي تعي األساتذة واملوظفي 

ورواتبهم وتتخذ ما تراه  مناسباً من اإلجراءآت التأديبية بحقهم ومدير الكلية وجميع موظفيها وما 

يتفرع عنها كلهم مطالبون بتنفيذ قرارات اللجنة ويجوز لها أن تسن أنظمة خاصة لإلدارة الداخلية  

للكلية وما يتفرع عنها وتنظيم شؤونها.

إنحالل اللجنة: إذا انحلت اللجنة لسبب ما فإنه اليجوز لألعضاء أن يترصفوا بأي قسم من أموالها . 19
وال بالعقارات التي تكون مسجلة باسمها وال بأي جزء من ممتلكاتها مهام كان نوعها بل يجب أن 

يرصد ذلك كله أو يحول أو يوقف إىل املشاريع العامة ملنفعة العرب يف مدينة نابلس عىل أن يكون 

ذلك مطابقاً للقواني املعمول بها يف فلسطي يف ذلك الحي.

ذا راتب يف . 20 إشغال األعضاء مركزاً ذا راتب: يجوز ألي من األعضاء املؤسسي أن يشغل مركزاً 
كلية النجاح أو ما يتفرع عنها بالرشوط التي تقررها اللجنة إال أنه يف هذه الحالة يتوقف التصويت 

لذلك العضو يف جميع الشؤون املتعلقة باللجنة أو بالكلية أو بخالف ذلك ولكن حق التصويت يعود 

له عندما يرتك ذلك املركز ذا الراتب بصورة نهائية)39(.
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شعار كلية النجاح الوطنية 
المعدل في العام الدراسي 

1952/1951

علٌم
ٌونوٌر 

وقوة
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إستمّر نظام لجنة ُمؤّسيس كلية النجاح الوطنية بنابلس فاعالً يف الفرتة)1945/5/1(- )1952/8/2(. وبناء 

بتاريخ  النظام  عىل  تعديل  تم  نابلس،  بلدية  هيئة  وبي  الوطنية  النجاح  كلية  مؤسيس  لجنة  بي  إتفاق  عىل 

)1952/8/3( وأصبح النظام عىل النحو اآليت:    

               

نظام عمدة كلية النجاح الوطنية
- تُسمى الجمعية “عمدة كلية النجاح الوطنية” 1/ إسم اجلمعية 

- مدينة نابلس  2/ مركز اجلمعية 

- الجمعيُة خرييّة محضة، أُّسست لخدمـــة املنفعة العامــة،  وغايتها  3/ غاية اجلمعية 

الوطنية  النجـــاح   كليــة  وتنظيم  وإدارة  والثقافة  التعليــم  نرش 

ومدارس  األطفـال  وبساتي  مدارس  من  عنهـا  يتفّرع  وما  بنابلس 

اإلنــاث.       

       

بلدية   تخّصصه  وما  الطـالب  رسـوم  من  الجمعية  موارد  تتألف   - 4/ موارد اجلمعية املالية 

حفـالت  إقامــة  ريــــع  ومن  املُحسنيـن  تربعــات  ومن  نابلس 

ومهرجانـــات وخـــــالف ذلك.

   

- يحقُّ للجمعيـــــة أن تشرتي ومتتلك األراضـــي والعقارات واألبنية  5/ متّلك اجلمعّية 

من  ما  وكل  املنقولة  وغري  املنقولة  األموال  من  ذلك  وغري  واألثـاث 

ويُسّجل جميع ذلك  والتهذيبية،  العلمّية  أغراضهــا  يُحقق  أن  شأنه 

باسـم “عمدة كلية النجاح الوطنية بنابلس”         

                                          

تتألف هيئة  العمدة  مبدئياً  من ستة  أعضاء  ثالثة  منهم  أعضاء   6/ هيئة العمدة 

الدكتور مصطفى بشناق، جميل كامل، خليل  السادة:  دامئيي  هم  

يكـــون  أعضائه  بي  من  البلدي  املجلس  ينتدبهم  وثالثة  طوقان، 

البلدية  منتدبــي  من  كّل  عضوية  وتنتهي  البلدية،  رئيس  أحدهم 

بإنتهاء عضويته يف املجلس البلدي.    

-  ال يحُق أليٍّ من أعضاء هيئة العمدة إشغال عمل ذي راتب يُدفع  7/ منع العضو من إشغال  

من أموال الجمعية.

تُعينها  التي  البنوك  من  أكرث  أو  بنٍك  يف  الجمعية  أموال  تُحفظ   - 8/ أموال اجلمعية  
العمدة بإسم “عمدة كلية النجاح الوطنية بنابلس” وال يجوز رصف 

عمل لدى الكلية
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البنوك  من  األموال  سحُب  ويكون  العمدة،  من  بقرار  إال  مبلغ  أّي 

الشيكات  وتُوّقـــع  العمدة،  تُّعينها  التي  بالطريقة  وخالفها ورصفها 

من اثني من أعضاء هيئــة العمـدة. 

 

- تُعُي العمدة فاحص حسابات قانوين يتوىّل فحص وتدقيق حسابات  9/ مراقبة أموال اجلمعية 

الجمعية كّل سنة. 

- تُهيُئ العمدة كّل سنة تقريراً تُبُي فيه أعاملها مع بياٍن مايلٍّ بالدخل  10/ بيان اجلمعية السنوي 

والخرج مصدقاً من فــاحص الحسابات القانوين.

- تجتمُع العمدة مرة كل ثالثة أشهر، ويُعقد اإلجتامع يف كلية النجاح  11/ إجتماعات العمدة 

أو أّي مكاٍن آخر يُعُينُه األعضاء، ويجوز عقد اجتامعات فوق العادة 

وتُعقد  العمدة،  هيئة  أعضاء  من  أكرث  أو  عضوان  ذلك  طلب  إذا 

أو برئاسة  االجتامعات برئاسة رئيس املجلس البلدي إن كان حارضاً 

من يختاره األعضاء يف حالة غياب الرئيس.     

                            

)أ(- يتألُّف النصاب القانوين للجلسات من نصف عدد األعضاء بزيادة  12/ النصاب القانوني 

واحد، وتقرر جميع املقررات التي تتخذها العمدة واألمور واملسائل 

الفقرة )ب( من هذه  ُمبّي يف  للبحث فيام عدا ما هو  تُطرح  التي 

األصوات  عدد  تساوي  حالة  ويف  الحارضين،  األعضاء  بأكرثية  املادة 

يُعطى رئيس الجلسة صوتاً ثانياً أو ُمرّجحاً باإلضافة لصوته.                                  

)ب(- القرارات املتعلّقة باألمور التالية تتطلُّب موافقة ما ال يقلُّ عن   

ثُلثي العدد الكامل ألعضاء هيئة العمدة:     

                                             1- الترصف باألموال غري املنقولة العائدة للجمعية. 

                                             2- زيادة أو إنقاص أعضاء هيئة العمدة. 

                                             3- تعيي األعضاء الدامئيي سواء ما يستجد منهم أو إلشغال األماكن 

التي قد تشغر من األعضاء الدامئيي الحاليي. 

4- تعيي مدير الكلية وتقدير راتبه.     

5- اإلستغناء عن خدمات أي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية.   

6- تعديل نظام الجمعية  

العمدة  هيئة  رئيس  وغريها  الرسمية  الدوائر  أمام  الجمعية  مُيّثُل   - 13/  متثيل اجلمعية  

العمدة ويكون لهم حق توقيع كافة  تنتخبهم  إثني من األعضاء  أو 

املعامالت واملستندات وسائر األوراق التي تُقّدم إىل الدوائر الرسميـــة 

وخالفها أو إىل أّي جهة أخرى بالرشوط التي تُعينها العمدة.                                           
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النجاح                           لكلية  بالنسبة  املسائل  جميع  تتوىل  التي  هي  العمدُة   - 14/ صالحيات العمدة 

وتُعي  وتقرّها  امليزانية  ترتب  التي  وهي  العلمي  بالتوجيه  املتعلّقة 

املدير واملعلمي واملوظفي وتُقّرر رواتبهم وتّتخُذ ما تراه مناسباً من 

اإلجراءات التأديبية  بحقّهم، ومدير الكلية وجميع موظفيها مطالبون 

بتنفيذ قرارات العمدة. 

يترصّفوا  أن  لألعضاء  يجوز  فال  سبب،  ألّي  الجمعية  انحلّت  إذا   - 15/ إنحالل اجلمعية 

بلدية  هيئة  عندئذ  يتوىّل  بل  بإسمها،  املسجلّة  والعقارات  باألموال 

نابلس أمر تحويل كافة هذه األموال واملمتلكات للمشاريع الخريية 

ُمطابقاً  يكون  أن  عىل  نابلس  مدينة  يف  العرب  ملنفعة  واإلجتامعية 

للقواني املعمول بها يف البالد. 

           توقيع                    توقيع        توقيع  
جميل كامل                           مصطفى بشناق                           خليل طوقان)40(

الصف الرابع الثانوي 1952/1951
طالل  العمد،  محمد  األستاذ  عبده،  زهيد  صبحا،  وليد  برقاوي،  عدنان  اليمني:  من  اجلالسون 
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كلية النجاح الوطنية مؤسسة تعليمية أهلية مرخصة من قبل وزارة الرتبية والتعليم ترخيصاً دامئياً . 2

تقوم عىل أمورها وترشف عليها هيئة العمدة. 

تتألف هيئة عمدة كلية النجاح الوطنية من اثني عشر عضواً وهم التالية اسامؤهم عند التصديق . 3

عىل هذا النظام: 

موسى اجليوسي- نائباً ألمني السر       حكمت املصري - رئيسًا   
الدكتور شوكت الكيالني       الدكتور جودت تفاحة - نائباً للرئيس 

الدكتور أحمد سروري       اآلنسة فدوى طوقان - أمينة السر  
مدحت كنعان       ابراهيم صنوبر    
هاني عرفات       اآلنسة يسرى صالح    

عبد الغني عنبتاوي       رشيد مرعي     

كلية النجاح الوطنية شخصية معنوية مستقلة مالياً وإدارياً ولها أن تقايض وتُقاىض بهذه الصفة ولها . 4

والوصايا  واملنح  الوقف  طريق  عن  التربعات  وقبول  والتربع  واالقرتاض  والرهن  والبيع  التملك  حق 

والهبات. 

اللغة العربية هي لغة التدريس يف كلية النجاح الوطنية، ولهيئة العمدة أن تقرر من حي إىل آخر . 5

استعامل لغات أخرى للتدريس حيثام تقيض الرضورة بذلك.

وخاصة . 6 والعريب  اإلنساين  املجتمع  وخدمة  والثقافة  التعليم  نرش  إىل  الوطنية  النجاح  كلية  تهدف 

املؤسسون  أقره  الذي  النظام  التي وردت يف  االعتبار األسس واالهداف  الفلسطيني مع األخذ بعي 

املؤرخ يف )4 شوال سنة 1339(. 

تضم كلية النجاح الوطنية: . 7

قسامً اعدادياًأ. 

قسامً ثانوياً  ب. 

معهداً للمعلمي ج. 

  ويجوز إحداث أقسام ومعاهد وكليات أخرى جديدة ودمج بعض األقسام كما يجوز تطوير الكلية 

وحتويلها إلى جامعة وذلك بقرار من هيئة العمدة. 
ال يحق ألي عضو من أعضاء هيئة العمدة اشغال عمل يف الكلية ذي راتب يدفع من أموال الكلية، . 8

ولكن يجوز دفع مكافأة ملن يقوم بعمل بناء عىل تكليف من هيئة العمدة، وكذلك يجوز دفع أجور 

االنتقال والسفر أو أية مصاريف أخرى. 

تسقط العضوية يف هيئة العمدة عن العضو يف إحدى الحاالت التالية: . 9

الوفاة.أ. 

االستقالة بعد صدور قرار بقبولها من هيئة العمدة.ب. 

مغادرة البالد ملدة تزيد عىل السنة إال إذا قررت هيئة العمدة خالف ذلك. ج. 

التغيب عن حضور جلسات هيئة العمدة ملدة سنة كاملة دون عذر تقبله هذه الهيئة. د. 
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عىل هيئة العمدة ملء الشواغر فيها وفقاً ألحكام هذا النظام خالل شهرين من تاريخ الشغور. . 10

 

    1- تتولى هيئة العمدة املسؤوليات والصالحيات التالية: 

القيام بجميع املسائل املتعلقة بالتوجيه العلمي والثقايف واالجتامعي.أ. 

العناية بالحضارة العربية واإلسالمية ونرش تراثها.ب. 

تنمية الشعور باالنتامء للوطن وروح املسؤولية.ج. 

تعديل نظام هيئة العمدة. د. 

اإلرشاف عىل كلية النجاح الوطنية وتعيي املدير واملعلمي واملوظفي وإنهاء خدماتهم واتخاذ ه. 

كافة األمور اإلدارية. 

تنمية املوارد املالية للكلية. و. 

تطوير الكلية وتحويلها إىل جامعة.  ز. 

إعداد املوازنة وإقرارها وتفويض من تراه مناسباً بالرصف، واإلرشاف عىل كافة األمور املالية ح. 

وفقاً لنظام خاص تقره هيئة العمدة. 

وضع األنظمة املالية واإلدارية وكادر املوظفي وإقرارها. ط. 

اتخاذ كافة اإلجراءات التي تراها مناسبة فيام يتعلق بكلية النجاح الوطنية. ي. 

حق الترصف يف األموال املنقولة وغري املنقولة واالقرتاض والتربع وقبول التربعات عن طريق ك. 

الوقف واملنح والوصايا والهبات. 

حل الكلية. ل. 

ثالث  ملدة  للسر  وأميناً  للرئيس  ونائباً  رئيساً  أعضائها  بني  من  العمدة  هيئة  تنتخب   .2   
سنوات وال يجوز إعادة انتخابهم لنفس املراكز أكثر من مرتني متتاليتني. 

تجتمع الهيئة مرة عىل األقل كل شهرين أو بناء عىل طلب خطي يوقعه ثالثة أعضاء أو أكرث من هيئة . 12

العمدة أو بناء عىل طلب إحدى اللجان. 

13 .

أ. يتألف النصاب القانوين للجلسات العادية من نصف األعضاء بزيادة عضو واحد، وتقرر جميع 
القرارات التي تتخذها هيئة العمدة يف األمور واملسائل التي تطرح للبحث- فيام عدا ما هو مبي يف 

الفقرة ب من هذه املادة- بأكرثية األعضاء الحارضين، وإذا مل يتوافر النصاب القانوين يف الجلسة األوىل 

تدعى هيئة العمدة إىل اجتامع آخر بعد ميض أسبوعي من تاريخ الجلسة األوىل وتعترب الجلسة الثانية 

قانونية مها بلغ عدد الحارضين.   

التالية تتطلب موافقة ما ال يقل عن ثلثي العدد الكامل ألعضاء  ب. القرارات املتعلقة باألمور 
هيئة العمدة ويتألف النصاب القانوين يف هذه الجلسات من ثلثي األعضاء: 

الترصف باألموال غري املنقولة.. 1

اختيار األعضاء سواء ما يستجد منهم أو إلشغال األماكن التي تشغر من األعضاء الحاليي. . 2

تعيي مدير الكلية وتقدير راتبه واالستغناء عن خدماته. . 3

تعديل نظام هيئة العمدة. . 4

حل الكلية. . 5
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وإذا مل يتوافر النصاب القانوين يف الجلسة األوىل فيام يتعلق باألمور واملسائل املبينة يف هذه الفقرة )ب( 

تدعى الهيئة إىل اجتامع ثان بعد أسبوعي من تاريخ االجتامع األول حتى إذا مل يتوافر النصاب القانوين يف هذا 

االجتامع الثاين دعيت الهيئة إىل اجتامع ثالث بعد ميض أسبوع واحد من تاريخ االجتامع الثالث قانونياً مهام 

بلغ عدد الحارضين وتؤخذ القرارات يف هذه الجلسة بأغلبية ثلثي الحضور. 

ج. يف حالة تساوي األصوات يف كل جلسة يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً. 

ميثل هيئة العمدة أمام الدوائر الرسمية وغريها رئيس الهيئة أو نائبه أو من تقرر هيئة العمدة انتدابه . 14

لهذه الغاية، ويكون ملمثل الهيئة حق توقيع كافة املعامالت واملستندات وسائر األوراق التي تقدم 

إىل الدوائر الرسمية وخالفها وكذلك متثيل هيئة العمدة يف أية إجراءات قضائية وتوكيل من شاء من 

املحامي لينوب عن الهيئة أمام القضاء.  

ميارس رئيس هيئة العمدة الصالحيات واملسؤوليات التالية: . 15

تنفيذ قرارات هيئة العمدة.أ. 

تنفيذ املوازنة بعد إقرارها من هيئة العمدة. ب. 

القيام بأية أعامل أخرى تكلفه بها هيئة العمدة. ج. 

يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس وميارس جميع صالحياته ومسؤولياته يف حالة خلو منصب الرئيس . 16

أو غيابه. 

يف حالة غياب الرئيس ونائبه أو خلو منصبيهام تعي هيئة العمدة أحد أعضائها ملامرسة صالحيات . 17

الرئيس ومسؤولياته.

يقوم أمي الرس بتسجيل وقائع جلسات هيئة العمدة ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة وأية أعامل أخرى . 18

تكلفه هيئة العمدة أو الرئيس القيام بها. 

حفالت . 19 وريع  والهبات  والقروض  والتربعات  الطالب  رسوم  من  الوطنية  النجاح  كلية  موارد  تتألف 

ومهرجانات وخالف ذلك. 

تحفظ أموال الكلية وترصف وتراقب وفقاً ألحكام النظام املايل.. 20

تعي هيئة العمدة فاحص حسابات قانوين يتوىل فحص وتدقيق حسابات الكلية كل سنة وتقوم بتقدير . 21

أتعابه. 

تهيئ هيئة العمدة كل سنة مالية تقريراً تبي أعاملها مع بيان مايل باملرصوفات والواردات مصدقاً من . 22

فاحص الحسابات القانوين. 

إذا ُحلّت كلية النجاح الوطنية ألي سبب فال يجوز لهيئة العمدة الترصف باألموال والعقارات املسجلة . 23

والعقارات  األموال  هذه  تحويل  أمر  املنتخب  نابلس  بلدية  مجلس  عندئذ  يتوىل  بل  الكلية  باسم 

للمشاريع الخريية والتعليمية واالجتامعية وفقاً ألحكام القواني السارية املفعول، وفقاً لنظام خاص 

تقره هيئة العمدة)49(. 

نابلس يف 1976/4/19 
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النظام املايل 
لكلية النجاح الوطنية 

صادر استنادا للمادة 11 ) أ ( 
من النظام األساسي 
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الفصل األول
املصطلحات 

يسمى هذا النظام “ النظام املالي لكلية النجاح الوطنية “ و يعمل به اعتبارا من) 1976/9/1(. . 1

يكون لأللفاظ و العبارات التالية املعاين املحددة لها فيام ييل إال إذا دلت القرينة عىل خالف ذلك :  . 2

كلية النجاح الوطنية .  الكلية: 
رئيس هيئة العمدة .  الرئيس: 

مدير كلية النجاح الوطنية .  املدير: 
اللجنة املشكلة من قبل هيئة العمدة للشؤون املالية .  اللجنة املالية: 

بهـا  املكلف  باألعامل  للقيام  العمدة  قبل هيئة  املعي من  املوظف  احملاسب: 
مبوجب أحكام هذا النظام . 

مبوجب  بها  املكلف  باألعامل   للقيـام  املعي  أو  املنتدب  الشخص  أمني الصندوق: 
أحكام هذا النظام .
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الفصل الثاني
املسؤوليات العامة

تتوىل هيئة العمدة تدبري املوارد املالية للكلية واستثامرها . . 3

أ – تختار هيئة العمدة أمينا للصندوق ومحاسبا ويتم تعيينهام وفقا ألحكام كادر موظفي الكلية أو . 4

اختيارهام من موظفي الكلية. 

ب - يجوز لهيئة العمدة تعيي مساعد أو أكرث ألمي الصندوق واملحاسب .   

     ج -   تشكل هيئة العمدة لجنة مالية من أعضائها لإلرشاف عىل الشؤون املالية للكلية .  

رئيس هيئة العمدة وأمي الصندوق مجتمعي مسؤوالن عن أموالها املالية والحسابية السنوية التي . 5

إدارتهام  تحت  تكون  والحسابية  املالية  ومعهدها  الكلية  معامالت  وجميع  العمدة  هيئة  تعتمدها 

وإرشافهام . ولهام أن يفوضا أياً من املوظفي اإلداريي خطيا باختصاصاتهام . 

يتوىل الرئيس بصورة خاصة الشؤون املالية التالية :. 6

أ – اإلرشاف عىل تحصيل الرسوم املدرسيــة وريع األموال املنقولة وغري املنقولة وأية واردات أخرى.            

ب – اإلرشاف عىل إنفاق أموال الكلية ومعهدها.

التدابري  واتخاذ  قيودها  وضبط  وإنفاقها  األموال  قبض  بهم  يناط  الذين  املوظفي  عىل  اإلرشاف  ج- 

الالزمة ملنع وقوع أي تالعب أو إختالس أو إهامل يعرض أموال الكلية ومعهدها للضياع أو النقصان 

أو التلف.

املكلفي . 7 األموال  ضبط  وعن  مبساعديه  أو  به  املنوطة  املالية  األعامل  سالمة  عن  مسؤول  املحاسب 

بقبضها أو إنفاقها أو استعاملها وعن ضبط قيودها املالية خالية من كل خطأ أو تحريف أو سهو.

امليزانية . 8 ببنود هذه  متقيدا  نفقاتها  وارداتها ويرصف  فيجمع  الكلية  ميزانية  بتنفيذ  املحاسب  يقوم 

ويرتتب عليه بصورة خاصة ما ييل :

أن يدخل يف القيود دون تأخري جميع األموال الواردة لحساب الكلية .أ. 

أن يسجل يف القيود دون تأخري جميع نفقات الكلية وتأدياتها.ب. 

أن ميتنع عن دفع أي مبلغ ما مل تستوف معاملة رصفه جميع رشائطها األساسية والشكلية وأن ج. 

أو عدم رصدها فيها  امليزانية  امللحوظة يف  نفاذ املخصصات  االقتضاء  الرئيس خطيا عند  يبلغ 

أصال.

أن يتحقق من أن االحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة عىل األموال التي عهد إليه بها.د. 

أن يعد جميع التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية املطلوبة منه وأن يهيئها للفحص ه. 

والتدقيق عند الطلب. 

أن يجيب بدقة ووضوح ورسعة عن أي استيضاح يوجهه إليه الرئيس أو أمي الصندوق أو مدير و. 

الكلية. 
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الفصل الثالث
امليزانية 

تبدأ السنة املالية للكلية ومعهدها يف اليوم األول من شهر أيلول وتنتهي يف اليوم األخري من شهر آب . 9

من السنة التالية.

تعد اللجنة املالية باالشرتاك مع املحاسب واملدير مرشوع امليزانية خالل شهر متوز من كل عام. . 10

يقدم مرشوع امليزانية إىل هيئة العمدة خالل شهر آب من كل عام ملناقشته وإقراره قبل األسبوع . 11

األخري من هذا الشهر. 

ال يجوز االلتزام بنفقة ما أو رصفها إال يف حدود املخصصات املدرجة يف امليزانية ويحظر استعامل هذه . 12

املخصصات يف غري األغراض املحددة لها. 

ال يجوز رصد مخصصات إضافية أو نقل املخصصات من فصل إىل آخر إال بقرار من هيئة العمدة. . 13

فللرئيس . 14 سبب  ألي  الجديدة  املالية  السنة  بداية  قبل  امليزانية  إقرار  عن  العمدة  هيئة  تأخرت  إذا 

باالشرتاك مع أمي الصندوق أن يقوما باإلنفاق مؤقتا عىل حساب امليزانية الجديدة وعىل أساس شهري 

يحسب بنسبة جزء من اثني عرش جزءاً من أرقام امليزانية السابقة. 

لحركة امليزانية ميسك املحاسب سجالت خاصة للواردات والنفقات يبي فيها بوضوح املرحلة . 15 ضبطاً 

التي وصلت إليها امليزانية يف جميع وارداتها ورصف نفقاتها وبصورة خاصة املبلغ املخصص لكل فصل 

واملبالغ امللتزم بها أو املرصوفة فعال مع تاريخ االلتزام أو الرصف والرصيد املتبقي يف كل منها. 

يف نهاية السنة املالية تطرح النفقات جميعها من الواردات جميعها وينقل الوفر يف حالة حصوله مورداً . 16

لحساب السنة املالية الجديدة. 

تدخل الواردات التي تحصل لحساب السنة املالية املنتهية يف حساب السنة املالية الجارية. أما النفقات . 17

امللتزم بها يف السنة املالية املنرصمة والتي مل تدفع ملستحقيها خالل تلك السنة فريصد لها يف ميزانية 

السنة املالية الجديدة مخصصات تحت بند )التزامات ديون سابقة(.
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الفصل الرابع
املقبوضات

ال يقبض أي مبلغ لحساب الكلية إال مبوجب سند قبض.. 18

ينظم سند القبض من قبل املحاسب وأي تعديل أسايس يطرأ عىل سند القبض يجب أن يقرتن بتوقيع . 19

الدافع. 

السنة . 20 ميزانية  يف  إدخالها  يجري  سابقة  مالية  سنة  يف  خطاً  املرصوفة  النفقات  من  املسرتدة  املبالغ 

الجارية يف فصل )الواردات األخرى( تحت مادة )مدفوعات مسرتدة من السنة السابقة(. أما املبالغ 

املالية فتقيد لحساب النفقات التي رصفت منها أصال.

تقيد امثان أموال الكلية املباعة يف فصل “الواردات األخرى” تحت مادة )واردات متفرقة( ويستثنى . 21

من ذلك ما يباع من اللوازم التي تكون أمثانها عند الرشاء قد دفعت من مخصصات السنة املالية ذاتها 

فإنها تقيد لحساب النفقات التي رصفت منها. 

ترقم سندات القبض بالتسلسل ابتداء من رقم )1( شهراً فشهراً حسب ترتيب القبض وتقيد يف سجل . 22

الصندوق عىل هذا النحو. 

ترد . 23 التي  األموال  جميع  الكلية  معه  تتعامل  الذي  املرصف  يف  يومياً  يُوّدع  أن  الصندوق  أمي  عىل 

للصندوق، إال أنه يجوز أن يحتفظ استثناًء يف الصندوق مببلغ ال يزيد عىل )300( دينار تداركاً للنفقات 

الطارئة والعاجلة. 

ال يجوز استعامل أموال الكلية ألغراض خارجة عن أغراضها يف الفرتة الواقعة بي قبضها وإيداعها وال . 24

يجوز ألي موظف أن يسلف أو يقرض أي مبلغ من أموال الكلية. 

عىل أمي الصندوق أن يعطي إيصاال مطبوعاً من دفرت ذي أرومه وبأرقام متسلسلة بكل دفعة تدفع . 25

إليه أو تقيد لحساب الكلية وتحفظ أرومات تلك اإليصاالت لتدقيقها عند االقتضاء.

يف حالة االضطرار إلبطال إيصال أو سند أو سجل ألي سبب يستوجب عىل املوظف املسؤول رفع . 26

تقرير بذلك إىل املحاسب يرشح فيه أسباب اإلبطال فإذا وجدها املحاسب كافية عمد إىل رشح ذلك 

عىل الوثيقة املبطلة مؤيداً الرشح بتوقيعه. 

تقيد أرقام اإليصاالت املبطلة حسب األصول وبالتسلسل يف سجل الصندوق وتكتب كلمة )ُمبطل( . 27

إىل جانب الرقم. 
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الفصل اخلامس
املدفوعات 

توثق جميع املدفوعات بسند رصف ويجب أن يكون موقعاً من رئيس هيئة العمدة بوصفه آمرا بالرصف. . 28

ينظم سند الرصف من قبل املحاسب متضمناً اإليضاحات الكافية وبصورة خاصة الفصل واملادة التي . 29

يجري عليهام اإلنفاق من مخصصات امليزانية. 

 يسجل كل سند رصف يف سجل النفقات برقم متسلسل تحت فصله ومادته املقررين. . 30

يؤرش املدير عىل سند الرصف ثم يعرض عىل الرئيس لألمر برصفه.. 31

إذا دفع أي مبلغ مبوجب سند رصف تبي فيام بعد أنه غري مستوف لرشائطه األصولية فإن املحاسب . 32

يكون مسئوالً، وإذا تعذر استعادة املبلغ الزائد ممن دفع له ضمنه املحاسب. 

إال . 33 املبالغ  تدفع  وال  بالذات  اإلستحقاق  أصحاب  بأسامء  الحاالت  جميع  يف  الرصف  سندات  تنظم 

الحالتي  كلتا  يف  يؤخذ  أن  عىل  القانونيي  لوكالئهم  أو  السندات  يف  أسامؤهم  املذكورة  لألشخاص 

توقيعهم مع توقيع شاهد عىل األقل. 

يجب أن يوقع عىل السند بالحرب وال تقبل األختام وحدها وسيلة لإلقرار بالقبض ويف حالة تعذر توقيع . 34

صاحب اإلستحقاق تؤخذ بصمة إبهامه األيرس بحضور وتوقيع شاهد غري أمي الصندوق واملحاسب. 

كل تعديل يقع يف سند الرصف والوثائق املرفقة به يجب أن يوقع بجانبه بالحرب األحمر من قبل املحاسب . 35

أو صاحب اإلستحقاق حسب الحال، وإذا كان التعديل طارئاً عىل مقدار املبلغ فيشرتط توقيع الرئيس. 

تختم السندات والبيانات املرفقة بها )الفواتري(بالخاتم ذي التاريخ املشتمل عىل كلمة مدفوع تحاشياً . 36

لدفع مبلغ السند مرة أخرى. 

الراتب . 37 من  جزء  عرش  اثني  من  جزءاً  تعادل  شهرية  أقساط  عىل  وتوابعها  السنوية  الرواتب  تدفع 

السنوي ويحسب الراتب عن جزء الشهر بنسبة عدد أيام ذلك الشهر. 

تدفع الرواتب وتوابعها يف اليوم األخري من كل شهر إال أنه يحق للرئيس أن يقرر دفعها قبل اليوم . 38

األخري من الشهر بثالثة أيام. 

يدفع راتب املوظف وعالوته واستحقاقاته إليه بالذات إال أنه يجوز دفع الراتب أو العالوة أو االستحقاق . 39

إىل مرصف أو شخص يفوضه املوظف بكتاب رصيح منه يطلب فيه من الرئيس دفع ما يستحق من 

مبالغ )مرة واحدة أو باستمرار أو إلشعار آخر( إىل املرصف أو الشخص الذي يفوضه مع اإلشارة رصاحة 

إىل أن املوظف يعترب الكلية غري مسئولة عن أي رضر قد يلحق به من جراء هذا التفويض. 

يجوز مبوافقة الرئيس ويف حاالت استثنائية يقدرها أن يدفع مقدماً إىل عضو هيئة التدريس رواتبه . 40

أو  املتعاقدين  إىل  يدفع  أن  أيضاً  الرئيس   مبوافقة  يجوز  كام  الصيفية،  العطلة  أشهر  عن  وتوابعها 

املعارين من أعضاء الهيئة التدريسية يف مطلع العطلة الصيفية جميع املبالغ التي يستحقونها يف نهاية 

العطلة إذا كانت عقودهم أو اعاراتهم تنتهي بنهاية تلك العطلة وكانوا قد اوفوا بجميع التزاماتهم 

التدريسية والتعاقدية .

يدفع اىل املوظف التي تنتهي خدمته بصورة قانونية بدل ما يستحق من اجازات سنوية .. 41

تسلم اىل املحاسب النسخ االصلية لجميع العقود املتعلقة باملعامالت املالية للكلية ويكون مسئوالً عن حفظها.. 42
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الفصل السادس
سجل الصندوق 

عىل املحاسب أو أمي الصندوق أن ميسك سجالً للصندوق يقيد فيه جميع املبالغ التي يقبضها لحساب . 43

الكلية أو يدفعها عىل حسابها. 

بأموال . 44 املتعلقة  النقدية واملرصفية  املعامالت  الصندوق حسب تسلسل وقوعها كافة  تقيد يف سجل 

السجل  من  واملدفوعات  املقبوضات  صفحتي  من  كل  يف  بالتسلسل  املعامالت  هذه  وترقم  الكلية 

املذكور وتثبت أرقام املعامالت عىل سنداتها. 

تدرج يف سجل الصندوق اإليضاحات األساسية عن كل سند قبض أو رصف. . 45

عىل أمي الصندوق أن يدقق كل معاملة تقدم إليه للقبض أو الدفع وأن يلفت انتباه املحاسب إىل ما . 46

قد يالحظه يف هذه املعاملة من خطأ أو نقص أو خلل. 

يرتتب عىل أمي الصندوق أن يدقق ويرصد حساب الصندوق يومياً وقبل انتهاء وقت الدوام الرسمي . 47

ليتأكد من انطباق موجوداته النقدية أو االعتبارية عىل الرصيد املذكور ثم يودع هذه املوجودات يف 

املرصف الذي تتعامل معه الكلية أو املكان الذي تقرره هيئة العمدة. 

الواردة من . 48 الحسابية  البيانات والكشوفات  أن  نهاية كل شهر من  يتأكد يف  أن  الصندوق  عىل أمي 

املصارف التي تتعامل معها الكلية مطابقة حسابياً مع قيود سجل الصندوق وبصورة خاصة من أن 

جميع املبالغ املدفوعة من الكلية إىل املصارف قد ادخلت وقيدت يف سجل الصندوق خالل الشهر 

الذي دفعت فيه. 

أو . 49 الصندوق  تباين يظهر يف رصيد  أو  بكل فرق  الصندوق إخبار املحاسب خطياً  يتوجب عىل أمي 

أو  الفرق  اكتشاف سبب  تعذر  حالة  الرئيس يف  إىل  األمر  يرفع  أن  املحاسب  املرصف وعىل  حساب 

التباين. 

كل مبلغ زائد ال ميكن تربيره وتسويته يقيد وارداَ وكل مبلغ ناقص ال ميكن تربيره وتسويته يضمنه . 50

أمي الصندوق .

عندما يسلم أمي الصندوق عمله إىل موظف آخر عليه أن يرصد حسابات سجل الصندوق وأن ينظم . 51

محرض تسليم وتسلم يذكر فيه رصاحة أن املبالغ املسلمة إىل خلفه مطابقة للرصيد املبي يف سجل 

الصندوق وعىل املوظف املستلم أن يوقع املحرض إقراراً منه بتسليم القيود والرصيد وترسل نسخة من 

هذا املحرض اىل كل من الرئيس واملدير.

املحاسب وأمي الصندوق وجميع املوظفي الذين يعهد اليهم بتسلم أموال الكلية النقدية والعينية أو . 52

ضبط قيودها املالية األساسية مكلفون بتقديم كفالة يحدد نوعها ومقدارها بقرار من هيئة العمدة.
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الفصل السابع
الشيكات

تكون مقبوضات الكلية نقداً أو بالشيكات. . 53

ال يجوز بأي حال من األحوال قبول الشيكات ذات التاريخ املتأخر. . 54

يحرص حق التوقيع عىل الشيكات التي تسحب من حسابات الكلية لدى البنوك بالرئيس مع املدير عىل . 55

أن يضع املحاسب أحرفه األوىل عىل الشيك. 

تقيد األرقام املتسلسلة للشيكات املسحوبة يف الحقل املعد لهذا الغرض يف سجل الصندوق ويشار فيه . 56

اىل تفاصيل كل شيك ابطل ويتحتم إبراز الشيكات املبطلة عند تقديم الحساب للتدقيق.

يحفظ املحاسب عىل مسؤوليته أرومات جميع الشيكات ملدة ال تقل عن ثالث سنوات يرجع إليها . 57

عند االقتضاء.

العائدة . 58 الحديدية  الصناديق  يف  منها  قسم  استعمل  التي  أو  املستعملة  غري  الشيكات  دفاتر  تحفظ 

للكلية وإذا تعذر ذلك ففي مكان أمي يختاره املحاسب عىل مسؤوليته.
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الفصل الثامن
حفظ أموال الكلية 

أموال الكلية أو أية أوراق أو وثائق ذات قيمة مالية يجب أن تحفظ يف املرصف الذي تتعامل معه . 59

الكلية أو يف صندوق حديدي خاص بالكلية إال إذا رأت هيئة العمدة خالف ذلك.

يجب التقيد بالتعليامت اآلتية لحفظ مفاتيح الصناديق الحديدية:. 60

تبقى املفاتيح األصلية يف حوزة املوظف املسؤول عن الصندوق .أ. 

تحفظ املفاتيح االحتياطية يف غالف مقفل ومشموع بعد أن تسجل أرقام املفاتيح والخزائن عىل ب. 

ظهر الغالف ثم تسلم اىل رئيس هيئة العمدة.

إذا كان الصندوق الحديدي ذا مفتاحي تحفظ املفاتيح األصلية بحيث ال يكون بحوزة أي موظف ج. 

أكرث من مفتاح واحد بينام تحفظ املفاتيح األصلية يف مغلفي منفصلي بحيث يحفظ مغلف مع 

الرئيس واملفتاح اآلخر مع نائب الرئيس.

عىل املوظف املسؤول عن حفظ املفاتيح أن يبلغ الرئيس أو املدير فوراً عن فقدان املفتاح املسؤول د. 

عنه مع تقرير مفصل يوضح الظروف التي اكتنفت فقدان املفتاح أو إتالفه.

عندما يرتك املوظف العمل ألي سبب يسلم املفتاح اىل املوظف الذي ينتدب للقيام بعمله.ه. 
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الفصل التاسع
القيود والسجالت احلسابية

يتوىل املحاسب مبارشة أو بواسطة مساعديه مسك السجالت اآلتية:. 61
ب- سجل النفقات أ- سجل الواردات  

د- سجل الرواتب وتوابعها  جـ- سجل الصندوق  
و- سجل األمانات هـ- سجل اللوازم واألثاث 

ح- سجل اإليصاالت والشيكات والسجالت.  ز- سجل السلف   
ط- سجل التعهدات )العطاءات واملقاوالت وغريها(.     

ي- أية سجالت أو قيود أخرى يرى املحاسب رضورة مسكها.     
يعد املحاسب البيانات التالية :. 62

الواردات أ.  تقديرات  شاملة عن  إيضاحات  يتضمن  الواردات  عن  األقل  أشهر عىل  ثالثة  كل  بيان 
السنوية وما تم تحصيله منها فعالً حتى تاريخ البيان .

النفقات ب.  ايضاحات شاملة عن مخصصات  يتضمن  النفقات  األقل عن  أشهر عىل  ثالثة  بيان كل 
السنوية وما رصف منها فعال حتى تاريخ البيان والرصيد املتبقي من مخصصات كل مادة .

بيان شهري عن األرصدة النقدية واملرصفية يتضمن الرصيد املدون أول الشهر والحركة الشهرية ج. 
والرصيد النقدي واملرصيف يف نهاية كل شهر .

الواردات . 63 تقديرات  فيه  يبي   ) الختامي  السنوي  الحساب   ( مالية  سنة  كل  نهاية  يف  املحاسب  يعد 
املالية  الحاصل خالل السنة  العجز  النفقات وما تم تحصيله وما رصف فعالً والوفر أو  ومخصصات 
املالية  السنة  الذي ييل ختام  الشهر  البيان املذكور يرفع املحاسب يف  ، وباإلستناد إىل  الخ  املنرصمة 
التي  والصعوبات  بأحكامها  والتقيد  امليزانية  تنفيذ  مدى  بالتفصيل  متضمناً  السنوي  املايل  التقرير 

اعرتضت هذا التنفيذ وأسبابها ووسائل تالفيها .
عند وقوع اختالس أو نقص يف أموال الكلية أو أوراقها املالية أو سجالتها ودفاترها وقيودها األساسية . 64

يرتتب عىل املوظف املسؤول ان يعلم املدير الذي عليه أن يبلغ الرئيس ليأمر بإجراء التحقيق الالزم .
يحق للرئيس شطب أي خسارة تقع يف أموال الكلية إذا كانت قيمتها ال تتجاوز )25( ديناراً يف النوعية . 65

الواحدة والسنة املالية الواحدة وتطوى الخسارة لكل ما تزيد قيمته عن ذلك بقرار من هيئة العمدة 
مستنداً إىل اقرتاح من الرئيس .

تحفظ السجالت الحسابية عىل اختالف أنواعها وما يتعلق بها من بيانات وتقارير ووثائق أخرى وما . 66
استعمل أو أبطل استعامله من دفاتر اإليصاالت والشيكات مدداً ال تقل عن املدد املبينة فيام ييل :

اإليصاالت أ.  ودفاتر  والرصف  القبض  وسندات  النظام  هذا  مبوجب  املطلوبة  والبيانات  التقارير 
والوثائق األخرى ذات القيمة املالية تحفظ مدة ال تقل عن عرش سنوات .

سجالت الصندوق واألمانات والنفقات والواردات وغريها من السجالت تحفظ ملدة ال تقل عن ب. 
خمس عرش سنة. 

السجالت والقيود الخاصة باملوظفي وأوضاعهم الوظيفية مام ميكن أن يرجع إليه رصف املكافآت ج. 
والتعويضات واإلدخارات الخ تحفظ مدة ال تقل عن عرشين سنة .

يجوز إتالف السجالت والقيود والدفاتر املالية املبينة يف هذا النظام بعد انقضاء املدد املحددة يف املادة . 67
السابقة عن طريق لجنة خاصة يؤلفها املدير من ثالثة موظفي برئاسة املحاسب.
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الفصل العاشر
املشتريات

تشكل هيئة العمدة لجنة للمشرتيات وتحدد الهيئة بقرارها صالحيات هذه اللجنة .. 68

ال يجوز رشاء ما تزيد قيمته عىل خمسي ديناراً إال عن طريق لجنة املشرتيات. . 69
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