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 الرؤية

تحقيق أعىل وأفضل معايير  سىع جامعة النجاح الوطنية إىلت
ي مجال 

 
 ف
ً
 عالميا

ً
 رياديا

ً
، لتصبح مركزا جودة التعليم العاىلي

، وقاعدة فاعلة لخدمة المجتمع، وقيادته نحو  البحث العلمي
 تحقيق التنمية المستدامة. 

 

 الرسالة

ي 
 
مجاالت تطوير بنية التعليم العاىلي داخل دولة فلسطير  ف

وعليه العلوم الطبيعية واالنسانية والعلوم الصحية والطبية؛ 
 : مون بتحقيق ما يىلي  فإننا ملي  

صناعة القادة من خالل إكساب طلبة الجامعة المعرفة 
ةالعلمية   ّ ة العملية.  المتمير   والمدعمة بالخير

ي ال  تعزيز القدرة
ي الجامعة ف  سواق المحلية التنافسية لخريجر

 ولية. والعربية والد

ي تقد
 م البحث العلمي عىل المستوى العالمي اإلسهام الفعال ف 

والبيئية جتماعية التنمية المستدامة اإلقتصادية واإل حقيق ت
من خالل العمل المتكامل مع مختلف مكونات الدولة 

 الفلسطينية. 

ي 
ية، والحفاظ عىل اإلرث الحضاري والدين  إغناء المعرفة البشر

ي 
 . للشعب الفلسطين 

 

 الجانب االكاديم  حصائيات إ
 

 الطلبة

ي الجامعة 23,345
 
 الطلبة الملتحقير  ف

ي مرحلة الدراسات العليا 10%
 
 نسبة الطلبة ف

 جماىلي الطلبةنسبة اإلناث من إ 61%

 نسبة الطلبة من حملة الجنسيات غير الفلسطينية 10%

 الخريجون 4,655

 الهيئة التدريسية 

ي  1,219
 الهيئة التدريسية موظف 

ي الهيئة التدريسية 64%
 نسبة حملة شهادة الدكتوراة من موظف 

ي الهيئة التدريسيةنسبة اإل  23%
 ناث من موظف 

11% 
ي  الهيئة التدريسية حملة الجنسيات غير 

نسبة موظف 
 الفلسطينية

ي الهيئة التدريسية 19:1
 اىل الطلبة نسبة موظف 

 االكاديميةامج ب  الكليات وال 

 الكليات العلمية 10

 برامج البكالوريوس 88

 برامج الماجستير  58

 برامج الدكتوراة 4

 برامج تم اعتمادها 5
 

 

 داريالجانب ال حصائيات إ  
 

 

ي الهيئة اإل  1,037
 داريةموظف 

ي الهيئة اإل  37%
 داريةنسبة اإلناث من موظف 

 الحرم الجامىعي  4

 رم الجامىعي الحمساحة  دونم 248

اءالمساحة المفتوحة  27%  والخض 

 

 

 البحث العلم  حصائيات إ
 

 المراكز العلمية 7  

ي المجالت العلمية الب 283  
 
 حاث المنشورة ف

  
89 

ي مجلة جامعة الالب
 
نجاح للعلوم الطبيعية حاث المنشورة ف

 نسانيةواإل 

ي الب 11  
 
 المجلة الفلسطينية للطب والصيدلةحاث المنشورة ف

 المشاري    ع الممولة 19  

اعاإل براءات  2    خي 

 

 المكتبات الجامعيةحصائيات إ

 المكتبات الرئيسية 4  

 مساحة المكتبات الرئيسية 2م12,000  

 الكتب الورقية 256,000  

ونية 217,483    الكتب االلكي 

 المجالت الورقية 685  

ونية 46,034    المجالت االلكي 

ونية 63    قواعد البيانات العلمية االلكي 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 وحدة البحث المؤسس  
 والجودةمكتب مساعد الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير 

 جامعة النجاح الوطنية
 نابلس، فلسطي   

 2345113 (9) 0970+ 4363/هاتف: 

 :  
ون  يد االلكبر  iru@najah.eduالب 
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