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حيتــوي هــذا الكتــاب علــى أبــرز البي�انــات واملعلومــات اإلحصائيــ�ة اخلاصــة بالعــام األكاديــي 2015 - 
2016 والــي تهــدف لرفــد الطلبــة والباحثــن وهيئــ�ات املجتمــع املحلــي واإلقليــي باحلقائــق الالزمــة 
حــول جامعــة النجــاح باعتبــ�اره املرجــع اإلحصــايئ لغايــات القيــاس والتطويــر املؤســي لصنــاع 
القــرار يف اجلامعــة. وحيتــوي الكتــاب علــى إحصائيــ�ات تتعلــق بالطلبــة واملوظفــن والبنيــ�ة التحتيــ�ة 
ملرافــق اجلامعــة ومراكزهــا، باإلضافــة ملعايــر التمــز وبعــض اإلحصائيــ�ات واملعلومــات ذات العالقــة 
باملســؤولية املجتمعيــة للجامعــة. وتعمــل وحــدة البحــث املؤســي علــى إصــدار كتــاب احلقائــق عنــد 

نهايــة كل عــام أكاديــي.

تمهيد
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تتمــز جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة بكونهــا أكــر اجلامعــات الفلســطيني�ة وأكرثهــا تقدمــًا يف مختلــف 
العمــل  صعيــد  علــى  اإلجنــازات  مــن  العديــد  عامليهــا  جهــود  بفضــل  حققــت  فقــد  املجــاالت، 
مرموقــًا  ســجاًل  اجلامعــة  حققــت  وقــد  املجتمــع،  وخدمــة  العلــي  والبحــث  واإلداري  األكاديــي 
علــى مســتوى جامعــات الوطــن واجلامعــات العربيــ�ة وعلــى مســتوى العالــم كمــا أشــار تقريــر 
العامليــة  )IEP(، والتصنيفــات  التابــع الحتــاد اجلامعــات األوروبيــ�ة  التقييــم املؤســي  برنامــج 
 للجامعــات. وتســعى اجلامعــة مــن خــالل إصــدار كتــاب احلقائــق للعــام األكاديــي 2016/2015 
ــ�ات  ــات واإلحصائي ــر البي�ان ــر توف ــي ع ــع املحل ــع املجتم ــفافية م ــاركة والش ــادئ املش ــد مب إىل توطي
العزيــز. وطننــ�ا  يف  تعليميــة  مؤسســة  كأبــرز  مســؤوليتها  مــن  انطالقــًا  بهــا  تتعلــق   الــي 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،

أ.د. ماهر النتشة
القائم بأعمال  رئيس اجلامعة

كلمة الجامعة
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معلومات التواصل:

وحدة البحث المؤسسي
تلفون:                                 

داخلي: 88-4362
iru@najah.eduبريد الكتروني: 

+97092345113
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كلمة وحدة البحث المؤسسي

تســعى وحــدة ضمــان اجلــودة والبحــث املؤســي مــن خــالل إصــدار هــذا الكتــاب لتعزيــز رؤيتهــا فيمــا يتعلــق بتوفــر 
البي�انــات واملعلومــات بهــدف اإلفــادة منهــا ألغــراض البحــث والتطويــر للبيئتــن الداخليــة واخلارجيــة للجامعــة. كمــا 
تدعــم هــذه البي�انــات أغــراض التحليــل والتطويــر املؤســي واألنشــطة والرامــج واملشــاريع الــي تدعــم هــذا التوجــه.

وتعــر الوحــدة عــن عظيــم امتن�انهــا لــكل مــن شــارك وســاهم بإصــدار هــذا الكتــاب، آملــن أن نكــون قــد ُوفقنــا يف إيصــال 
الغايــة مــن تطويــره. كمــا ندعوكــم إلرســال مقرتحاتكــم وآرائكــم لغايــات التطوير املســتقبلي.

مع فائق االحترام، ، ،

فريق العمل:

د. نضال دويكات/مدير وحدة ضمان الجودة والبحث المؤسسي

م. رأفت كتانة/ وحدة ضمان الجودة

م. عالء ياسين/ وحدة البحث المؤسسي 
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الـبـنــــدالرقم

1WEBOMETRICS اجلامعة األوىل فلسطيني�ًا ومن ضمن أفضل 21 جامعة عربي�ًا يف تصنيف أفضل اجلامعات العربي�ة

2
 اجلامعة األوىل فلسطيني�ًا وضمن أوائل اجلامعات العربي�ة يف تصنيف أفضل جامعات املنطقة العربي�ة الصادر عن

 U.S. News & World Report 

3
 املركز الثاين فلسطيني�ًا ومن ضمن أفضل 60 جامعة عربي�ًا يف تصنيف أفضل جامعات املنطقة العربي�ة الصادر عن 

QS Rankings: Arab Region

4Research Gate املركز األول على اجلامعات الفلسطيني�ة يف اإلنت�اج البحيث حسب إحصائي�ات قاعدة البي�انات العاملية

اجلامعة األوىل فلسطيني�ًا يف تصنيف اجلامعات اخلضراء الصديقة للبيئ�ة5

جائزة حيدر عبد الشايف يف مهرجان عونة السنوي6

فريق من اجلامعة يسجل براءة اخرتاع يف مجال إنت�اج الوقود من النفايات البالستيكية7

8 Elsevier وWiley مجموعة من باحيث جامعة النجاح يشاركون يف تأليف كتابن يف أشهر دور النشر العاملية

اجلامعة حتصل على جائزة افضل حبث يف العديد من املؤتمرات الدولية 9

جائزة غيرنر لألحباث على مستوى العالم 10

تقدم سريع للجامعة من خالل النشر يف الدوريات املصنفة يف تومبسون رويرتز ذات معامل التاثر 11

املركز الثاين يف مسابقة عن لالبتكار الي تقام على مستوى الوطن العريب 12

13 IEEE البحثي�ة  الي تنظمها جمعية Mind the Gap اجلامعة حتصل على املرتب�ة الثاني�ة على مستوى الشرق األوسط يف مسابقة

14CMU و UNIMED و RMEI – اجلامعة حتصل على مقعد يف الهيئ�ة االدارية لشبكة جامعات املتوسط للهندسة 

اختي�ار اجلامعة عضوًا يف جلنة اجلودة والنوعية التابعة الحتاد اجلامعات العربي�ة  15

معايير التمــّيز
اإلنجازات والجوائز للعام االكاديمي 2015 – 2016
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إحصائيات البحث العلمي 

إحصائيات خدمة المجتمع

العدد

2015الـبـنــــدالرقم
2016

لغاية شهر 6

1 SCOPUS 134122أحباث اجلامعة املنشورة يف قاعدة البي�انات العاملية

2SCOPUS 4171096االقتب�اسات من األحباث املنشورة يف قاعدة البي�انات العاملية

8664األحباث املنشورة يف مجلة جامعة النجاح للعلوم اإلنساني�ة3

712األحباث املنشورة يف مجلة جامعة النجاح للعلوم الطبيعية4

3523الباحثون من داخل جامعة النجاح الذين قاموا بالنشر يف مجالت اجلامعة5

13190الباحثون من خارج جامعة النجاح الذين قاموا بالنشر يف مجالت اجلامعة6

العددالـبـنــــدالرقم
220,000ساعات العمل التطوعي الي نفذها طلبة اجلامعة1

4,500الطلبة املسجلون يف مساق خدمة املجتمع2

4,000وحدات الدم الي تم الترع بها لصالح املجتمع3

+500النشاطات االجتماعية وورش العمل التدريبي�ة الي تم تنفيذها4

احلاالت واملشاكل االقتصادية الي تم التعامل معها ومعاجلتها: )فقر، بطالة، أقساط جامعية، لوازم 5
7,000مدرسية، تأهيل مسكن، مشاكل تربوية، إعاقة، مشاكل اجتماعية متعددة املحاور(.

1,000املؤسسات احلكومية واألهلية والي يتم حتويل الطلبة إليها خلدمة املجتمع6
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العدد/النسبةالـبـنــــدالرقم
46االتفاقيات املعمول بها مع اجلهات الدولية 1

41املؤتمرات والندوات وورشات العمل اليت شارك بها كادر اجلامعة2

67املؤتمرات وورشات العمل اليت عقدت يف اجلامعة3

83الوفود الدولية والزّوار الذين نظموا زيارة للجامعة 4

18املتطوعون الدوليون العاملون يف اجلامعة 5

50الطلبة الدوليون امللتحقون بربنامج اللغة العربي�ة للناطقني بغريها وغريه من الربامج 6

15.1%نسبة الطلبة من حملة اجلنسيات األخرى غري الفلسطيني�ة7

12.2%نسبة العاملني من حملة اجلنسيات األخرى غري الفلسطيني�ة8

التميز الدولي
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المجموعأنثىذكرالكلّية
2,5242,1164,640الهندسة وتكنولوجيا املعلومات

2189001,118العلوم

264120384الزراعة والطب البيطري

1,5942,1913,785االقتصاد والعلوم االجتماعية

227319546الشريعة

8372,1502,987الطب وعلوم الصحة

3011,0781,379العلوم اإلنساني�ة

5291,3441,873العلوم التربوية وإعداد املعلمن

271436707الفنون اجلميلة

5797941,373القانون

7069541,660الدراسات العليا

8,05012,40220,452المجموع النهائي

إحصائيات حول الجامعة
إحصائيات الطلبة

توزيع الطالب وفق الكليات 
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707

1,373
1,660

الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
العلوم

الزراعة والطب البيطري

االقتصاد والعلوم االجتماعية
الشريعة

الطب وعلوم الصحة

العلوم االنسانية

العلوم التربوية وأعداد المعلمين

الفنون الجميلة
القانون

الدراسات العليا
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توزيع الطلبة وفق الكليات والجنس

العدد/النسبةالـبـنــــدالرقم

نسبة الطلبة الذين تم قبولهم واحلاصلن على معدل أكرث من 90 % يف الثانوية العامة إىل العدد 1
36.5%الكلي من الطلبة اجلدد

0
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2,000

3,000

2,500
2,524

264
120

1,594

2,191

227 319

827
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301

1,078

529

1,344

271
436

579

794 706

954

الهندســة
وتكنولوجيا
المعلومـات

الطب 
وعلوم 
الصـحـة

العلوم العـــــلوم
االنسانية

الزراعــــة 
والطـــب
البيطري

العـــــلوم
التــــربويـة

وإعـــــــداد 
المعلمين

االقتـــــصاد
والعـــلــوم
االجتماعية

الفنـون
الجمية

الشريعة القانون الدراسات
الــعــلـــيا

2,116

218

900
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العددالـبـنــــدالرقم
344منح كلية1

277منح جزئي�ة2

1,409منح تفوق3

323منح ذوي االحتي�اجات اخلاصة4

880منح ألبن�اء العاملن5

3,233المجموع النهائي

المنح واألقساط الدراسية
المنح الدراسية

%11

%27

%10

%44

%8

منح كلية

منح جزئية

منح تفوق

منح ذوي االحتياجات الخاصة

منح البناء العاملين
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العددالـبـنــــدالرقم
57برامج الماجستر والدكتوراة1

9 الرامج اجلديدة الي تم افتت�احها 2

1,828الطلبة املسجلون يف العام األكاديي 32015-2016

452رسائل الماجستر الي تم اجنازها خالل العام األكاديي 42015-2016

917الطلبة املقبولون يف العام األكاديي 52015-2016

432اخلريجون من طلبة الدراسات العليا 6

إحصائيات الدراسات العليا

العدد/النسبةالـبـنــــدالرقم
1,080موظفو الهيئ�ة التدريسية1

850موظفو الهيئ�ة اإلدارية2

53.5%نسبة حملة الدكتوراه إىل إجمايل أعضاء الهيئ�ة التدريسية3

46.5%نسبة حملة الماجستري إىل إجمايل أعضاء الهيئ�ة التدريسية4

72.9%نسبة املوظفني الذكور إىل إجمايل عدد املوظفني5

27.1%نسبة املوظفني اإلناث إىل إجمايل عدد املوظفني6

10املوظفون من ذوي االحتي�اجات اخلاصة7

إحصائيات الموظفين
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إحصائيات المراكز العلمية ومراكز بناء القدرات

مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث

وحدة علوم االرض وهندسة الزالزل

العدد البند الرقم
12 الدورات التدريبي�ة املقدمة يف مجاالت ادارة مخاطر الكوارث وتصميم املباين ملقاومة الزالزل 1

20 املباين املدرسية الي تم تدقيق مخططاتها 2

16 املؤتمرات وورشات العمل املحلية والدولية 3

7 املشاريع املنفذة 4

وحدة أبحاث البناء والمواصالت

العدد البند الرقم
20 املشاريع واالستشارات والعقود 1

700 عدد الفحوص يف مختر الوحدة 2

3500 عدد العين�ات الي أجريت عليها الفحوص يف مخر الوحدة 3

وحدة التخطيط الحضري

العدد البند الرقم
4 مشاريع نفذت أو حتت التنفيذ 1
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إحصائيات المراكز العلمية ومراكز بناء القدرات

 مركز السموم والتحاليل الكيماوية والبيولوجية

العدد البند الرقم
15,000 إجمايل الفحوصات والتحاليل الي نفذها املركز 1
1,700 إجمايل العين�ات الي تم فحصها 2
2,000 الطلبة اجلدد الذين تم فحص فصيلة دمهم 3

12 االتفاقيات مع مؤسسات املجتمع املحلي 4

مركز بحوث الطاقة
 

العدد البند الرقم
4 الدورات التدريبي�ة املقدمة من املركز 1
5 الدراسات واألنشطة الي قام بها املركز وتساهم يف خدمة املجتمع املحلي 2
5 ورشات العمل املحلية والدولية 3
7 املشاريع املنفذة 4
3 االتفاقيات الدولية املوقعة حديث�ا 5

معهد الدراسات المائية والبيئية
  

العدد البند الرقم
8 املشاريع املنجزة أو قيد التنفيذ 1
12 ورشات العمل املحلية والدولية 2
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مركز الخدمة المجتمعية والتعليم المستمر

وحدة الخدمة المجتمعية

العدد البند الرقم
220,000 ساعات العمل التطوعي الي نفذها طلبة اجلامعة 1

4,500 الطلبة املسجلون يف مساق خدمة املجتمع 2

4,000 وحدات الدم الي تم الترع بها لصالح املجتمع 3

500 + النشاطات االجتماعية وورش العمل التدريبي�ة الي تم تنفيذها 4

7,000
احلاالت واملشاكل االقتصادية الي تم التعامل معها ومعاجلتها:)فقر، بطالة، أقساط جامعية، 

لوازم مدرسية، تأهيل مسكن، مشاكل تربوية، إعاقة، مشاكل اجتماعية متعددة املحور( 5

1,000 املؤسسات احلكومية واألهلية والي يتم حتويل الطلبة إليها خلدمة املجتمع 6

وحدة التعليم المستمر

العدد البند الرقم
21 الدورات التدريبي�ة الي تم عقدها يف العام االكاديي 2015-2016 1

423 املشاركون يف الدورات التدريبي�ة يف العام االكاديي 2015-2016 2

مكتب رعاية اصحاب االحتياجات الخاصة

العدد البند الرقم
138 الطلبة من ذوي االحتي�اجات اخلاصة يف اجلامعة 1

323
املنح الدراسية املقدمة للطلبة من ذوي االحتي�اجات اخلاصة أو ممن أولياء أمورهم من ذوي 

االحتي�اجات اخلاصة 2

35 األجهزة اخلاصة الي تم توفرها للطلبة من ذوي االحتي�اجات اخلاصة 3
9 الدورات التدريبي�ة من املكتب 4
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كرسي اليونسكو للديمقراطية وحقوق اإلنسان والسالم

العدد البند الرقم
16 الدورات واملؤتمرات وورشات العمل املنظمة من قبل املركز 1

وحدة إستطالعات الرأي والدراسات المسحية

العدد البند الرقم
4 إستطالعات الرأي والدراسات الي قامت بها الوحدة 1

المعهد الكوري الفلسطيني المتميز لتكنولوجيا المعلومات

العدد البند الرقم
91 الدورات التدريبي�ة املقدمة من قبل املعهد 1

1,189 امللتحقون بدورات املعهد من طلبة جامعة النجاح يف العام األكاديي 2015-2016 2

272
امللتحقون بدورات املعهد من غر طلبة جامعة النجاح ) من املؤسسات والشركات من القطاع 

اخلاص ومن املجتمع املحلي( يف العام األكاديي 2015-2016 3

67 األنشطة واملؤتمرات وورشات العمل الي تم عقدها يف املعهد يف العام األكاديي 2015-2016 4

21
)ICDL, IELTS, CCNA, IACPA( جلسات االمتحانات الدولية

الي تم عقدها يف املعهد يف العام األكاديي 2015-2016 5
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)CELT( مركز التميز في التعلم والتعليم

العدد البند الرقم

18 ورشات بن�اء القدرات ألعضاء الهيئ�ة التدريسية يف العام األكاديي 2015-2016 1

200 أعضاء الهيئ�ة التدريسية املستفيدون من ورشات بن�اء القدرات يف العام األكاديي 2015-2016 2

47 االستشارات املقدمة ألعضاء الهيئ�ة التدريسية يف العام األكاديي 2015-2016 3

16 مساقات التعلم القائم على الربط مع املجتمع يف العام األكاديي 2015-2016 4

24 مساقات التعلم القائم على املشاريع يف العام األكاديي 2015-2016 5

50+ الشراكات املجتمعية يف العام األكاديي 2015-2016 6

مركز التعلم االلكتروني

العدد البند الرقم
20 الدورات التدريبي�ة الي تم عقدها ألعضاء الهيئ�ة التدريسية يف العام األكاديي 2015-2016 1

23 الدورات التدريبي�ة الي تم عقدها للطلبة يف العام األكاديي 2015-2016 2

مركز اإلعالم

العدد البند الرقم

29 الرامج الي تقدمها فضائي�ة النجاح 1

28 الرامج الي تقدمها إذاعة صوت النجاح 2
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إحصائيات البنية التحتية

إحصائيات الحرم الجديد

إحصائيات الحرم القديم

العددالبند

207القاعات الدراسية

102املخترات

1,790أجهزة احلاسوب املخصصة الستخدام الطلبة

329املكاتب اإلدارية

3الكافتريا

10املرافق الرياضية

العددالبند

90القاعات الدراسية

12املخترات

405أجهزة احلاسوب املخصصة الستخدام الطلبة

242املكاتب اإلدارية

3الكافتريا

1املرافق الرياضية
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العددالبند

8القاعات الدراسية

22أجهزة احلاسوب املخصصة للطلبة

21املكاتب

1الكافتريا

العددالبند

255,488الكتب الورقية 

49,013الكتب الي تمت إعارتها

9,212مستعرو الكتب

325أجهزة احلاسوب املخصصة للمستخدمن

180,000الكتب االلكرتوني�ة

28,000املجالت االلكرتوني�ة

63قواعد البي�انات العلمية االلكرتوني�ة

إحصائيات كلية الزراعة والطب البيطري 

إحصائيات مكتبات الجامعة
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إيرادات

مصادر دخل الجامعة

مجاالت الصرف في الجامعة

إحصائيات مالية

77%

5%

12%

3% 3%

78%

16%

3%
2% 1%
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Contact Us

We encourage you to contact our Main 
Office if you would like to learn more 
about An-Najah or establish a partner-
ship with us.  Additionally, if you are 
visiting Amman, Jordan, feel free to 
contact our Regional Office.

Ramallah OfficeRegional OfficeMain Office

Ramallah-Al-Bireh
Al-Bireh Municipality St.
Emoshosher Building, 2nd Floor

Amman, Jordan
Al-Jubaiha, P.O.Box 254
Amman 11941, Jordan

Nablus, Palestine
P.O Box: 7

+970 (9) 2345113

+970 (9) 2345982

International@najah.edu International@najah.eduloamman@najah.edu

+970 (2) 2413271+962 (6) 5345886

+970 (2) 2413077+962 (6) 5334116
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