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الطلبة

23,305الطلبة امللتحقون يف الجامعة

6,723الطلبة الجدد املقبولين يف الجامعة

نسبة الطلبة يف مرحلة الدراسات 

العليا
%10

62%نسبة اإلناث من إجمالي الطلبة

نسبة الطلبة من حملة الجنسيات 

غير الفلسطينية  
%9

42%نسبة الطلبة املستفيدين من املنح

الخريجون

3,974مرحلة البكالوريوس

475مرحلة الدراسات العليا

70,177خريجو الجامعة منذ تأسيسها

الدول املختلفة التي يعمل بها

خريجو الجامعة

35



الهيئة التدريسية

1298أعضاء الهيئة التدريسية

نسبة حملة شهادة الدكتوراة من أعضاء 

الهيئة التدريسية
%58

25%نسبة اإلناث من أعضاء الهيئة التدريسية

نسبة أعضاء الهيئة التدريسية حملة

الجنسيات غير الفلسطينية
%8

1:18نسبة أعضاء الهيئة التدريسية إلى الطلبة

الهيئة اإلدارية

1076أعضاء الهيئة اإلدارية

40%نسبة اإلناث من أعضاء الهيئة اإلدارية



البرامج األكاديمية 

90البكالوريوس

58املاجستير

4الدكتوراه

12برامج البكالوريوس التي تم إعتمادها خالل العام األكاديمي 2017/2018

3برامج املاجستير التي تم إعتمادها خالل العام األكاديمي 2017/2018

2برامج الدكتوراة التي تم إعتمادها خالل العام األكاديمي 2017/2018

الحرم الجامعي

4حرم جامعي

١٠كليات علمية

21مراكز ومعاهد

٢4٨ دونماملساحة الكلية

27%املساحة املفتوحة والخضراء



البحث العلمي

8املراكز البحثية

384األبحاث املنشورة يف املجالت العلمية املحكمة عام 2017  

                          Scopus 284      األبحاث املنشورة يف قاعدة البيانات

11      األبحاث املنشورة يف مجلة النجاح للعلوم الطبيعية                       

78     األبحاث املنشورة يف مجلة النجاح للعلوم االنسانية

11      األبحاث املنشورة يف املجلة الفلسطينية للطب والصيدلة                  

20 املشاريع البحثية املمولة 

املكتبات الجامعية

4املكتبات الرئيسية

١٢,3٠٠م٢مساحة املكتبات الرئيسية

٢3٠,4٠5 الكتب الورقية

٢٢4,9٠٠ الكتب اإللكترونية

١,٢43 املجالت الورقية

46,٠34 املجالت اإللكترونية

70 قواعد البيانات العلمية اإللكترونية



التصنيفات

املركــز األول فلســطينيًا و 169 عامليــا حســب التصنيــف العاملــي للجامعــات 

Green Metrix الخضــراء غريــن ميتركــس

ــات  ــي للجامع ــف العامل ــب التصني ــا حس ــطينيًا و 21 عربي ــز األول فلس املرك

Webometrics  ويبومتركــس

املركــز الثانــي فلســطينيًا ومــن أفضــل 50 جامعــة عربيــة حســب التصنيــف 

 QS Arab Region العاملــي للجامعــات العربيــة

املركــز الثانــي  فلســطينيًا و 33 عربيــا حســب تصنيــف الجامعــات العاملــي 

Uni Rank

النجـــاح جامـ



الجوائــز 

جامعــة النجــاح الوطنيــة تحصــد حوالــي 

25 جائــزة عامليــة يف مجــاالت البحــث 

العلمــي، والطــب والجراحــة، والطاقــة 

والبيئــة، والهندســة، والعلــوم الطبيعيــة 

واإلنســانية.

طلــــبة جامعـــة النجــــاح الوطنــــية   

يـفــــوزون بأكــثـــــــر مــن 20 جائـــــزة 

عامليــة ومحـــلية يف مجــاالت الطــــب 

والصحــة، والهندســة، والطاقــة والبيئــة، 

والكيمياء،والفنــون

مئوية النجــــــــاح 

مراحل نشأة الجامعة

1918  مدرســة الـنـجــــــاح اإلبتـدائـيـــة

1941  كــلـيــة النـجــــــاح الوطــنــيـــة

1965  معهد النجــــاح إلعـداد املعلميـــن

1977  جامــعة النـجـــــاح الوطــنـــيـــة


