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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. 


