


الهيئة التدريسيةالطلبة

الخريجون

الطلبة الملتحقون
 في الجامعة

الطلبة الجدد المقبولين
في الجامعة

24,8357,194

نسبة الطلبة في مرحلة
الدراسات العليا

نسبة اإلناث من
إجمالي الطلبة

%10%66

نسبة الطلبة من حملة الجنسيات 
غير الفلسطينية  

المنح الدراسية
المقدمة للطلبة

%1111,452

مرحلة
البكالوريوس

مرحلة
الدراسات العليا

4,032482

خريجو الجامعة
منذ تأسيسها

الدول المختلفة التي يعمل
بها خريجو الجامعة

37أكثر من 86 ألف

أعـضــاء الهـيـئـة
 التـدريسية

نسبة اإلناث من أعضاء 
الهيئة التدريسية

نسبة حملة شهادة الدكتوراه
من أعضاء  الهيئة التدريسية

نسبة أعضاء الهيئة التدريسية حملة
الجنسيات غير الفلسطينية

877

%29

%62

%7

أعضاء الهيئة
 اإلدارية

نسبة اإلناث من أعضاء 
الهيئة اإلدارية

934%40

الهيئة اإلدارية



البحث العلميالبرامج األكاديمية

المكتبات الجامعية

الحـرم الجـامـعـي

البكالوريوس

حــرم جــامـعـي

الماجسـتيـــر

مراكــز ومعاهد

الدكتــــوراه

كليـــات علـمـية

المساحة الكلية

المساحة المفتوحة والخضراء

123

04

76

25

9

11

250 دونم

%30

المكتبات الرئيسية
مساحة المكتبات الرئيسية )متر مربع(

الكتب الورقية
الكتب اإللكترونية

المجالت الورقية
المجالت اإللكترونية

قواعد البيانات العلمية اإللكترونية

10المراكز البحثية

مة عام 2021    607األبحاث المنشورة في المجالت العلمية المحكَّ

                          Scopus 507      األبحاث المنشورة في قاعدة البيانات 

  8      األبحاث المنشورة في مجلة النجاح للعلوم الطبيعية                       

  75     األبحاث المنشورة في مجلة النجاح للعلوم اإلنسانية

 17      األبحاث المنشورة في المجلة الفلسطينية للطب والصيدلة                  

 21 المشاريع البحثية الممولة 

4
12,300  

250,071
308,568
22,304
81,735
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التصنيفات

ــي  ــم ف ــات العال ــتوى جامع ــى مس ــة أفضــل 1200-1001 جامعــة عل ضمــن فئ

QS World University Ranking 2023 تصنيــف

المركــز األول فلســطينيًا والمرتبــة 89 آســيويًا فــي تصنيــف التايمــز العالمــي 

للجامعــات فــي قــارة آســيا للعــام 2022

ــف  ــًا فــي التصني ــرز الجامعــات عالمي ــًا ومــن أب المركــز األول فلســطينيًا و29 عربي

العالمــي للجامعــات ويبومتركــس Webometrics للعــام 2022 

ــى  ــة أفضــل 200-101 جامعــة عل ــًا وضمــن فئ المركــز األول فلســطينيًا و7 عربي

ــق أهــداف  ــر المجتمعــي للعــام 2022 لتحقي ــف التأثي ــم حســب تصني مســتوى العال

ــي ــم العال ــة المســتدامة الصــادر عــن مؤسســة التايمــز للتعلي التنمي

المركــز األول فلســطينيًا والرابعــة عربيــًا و106 عالميــًا فــي التصنيــف العالمــي  

GreenMetric World University Rankings 2021

المركــز األول فلســطينيًا و 46 عربيــًا حســب التصنيــف العالمــي للجامعــات العربيــة

 QS Arab World 2022

المركــز األول  فلســطينيًا و11 عربيــًا و94 عالميــًا فــي تصنيــف التايمــز للجامعــات 

فــي الــدول ذات االقتصــادات الصاعــدة 2022

المركــز األول فلســطينياً وضمــن قائمــة أفضــل 500-401 جامعــة عالميــًا فــي 

ــي 2022 ــم العال ــز للتعلي ــف التايم تصني

ــب  ــًا حس ــل 60-51 عالمي ــة أفض ــن قائم ــًا وم ــطينيًا و52 عربي ــز األول فلس المرك

ــام 2021  ــة للع ــات العربي ــي للجامع ــم العال ــز للتعلي ــة التايم ــف مؤسس تصني

المركـــز الثاني فلســـطينيًا و92 على مســـتوى الشـرق األوســـط حسـب تصنيـف 

ســـيماجو للجامعـــات العالمية 2021

معايير التميز
AT�  جامع��ة النج��اح أول جامع��ة فلس��طينّية تنض��م إل��ى تجرب��ة أطل��س

CERN ف��ي المرك��ز األوروب��ي لألبح��اث النووي��ة LAS

جامع��ة النج��اح الوطني��ة تطل��ق مرك��ز النج��اح للواق��ع االفتراض��ي 

NVAR

36% م��ن اإلنت��اج البحث��ي العلم��ي ف��ي فلس��طين ص��ادر م��ن 

جامع��ة النج��اح الوطني��ة حس��ب قاع��دة بيان��ات س��كوبس العالمي��ة 

للع��ام 2021

إدراج المجل��ة الفلس��طينية للط��ب والصيدل��ة الص��ادرة ع��ن جامع��ة 

Scopus النج��اح ضم��ن قاع��دة بيان��ات

دائ��رة الصيدل��ة ف��ي جامع��ة النج��اح الوطني��ة تحص��ل عل��ى العضوي��ة 

ف��ي االتح��اد الدول��ي للصيدل��ة

حصل��ت كلي��ة االقتص��اد والعل��وم االجتماعي��ة ف��ي الجامع��ة عل��ى 

 )ACBSP (  عضوي��ة مجل��س اعتم��اد كلي��ات وبرام��ج إدارة األعم��ال

ف��ي الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة


