


الهيئة التدريسيةالطلبـة

أعـضــاء الهـيـئـة
 التـدريسية

نسبة اإلناث من أعضاء 
الهيئة التدريسية

أعضاء الهيئة
 اإلدارية

نسبة حملة شهادة الدكتوراه من 
أعضاء الهيئة التدريسية

نسبة أعضاء الهيئة التدريسية حملة
الجنسيات غير الفلسطينية

نسبة اإلناث من أعضاء 
الهيئة اإلدارية

                    872

%26

986

%61

%10

%37
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الطلبة  الملتحقون  في الجامعة

نسبة اإلناث من إجمالي الطلبة

الطلبة الجدد المقبولون في الجامعة

نسبة الطلبة من حملة الجنسيات غير الفلسطينية  

نسبة الطلبة في مرحلة الدراسات العليا

المنح الدراسية المقدمة للطلبة

الدول المختلفة التي يعمل بها خريجو الجامعة

مرحلة الدراسات العليا

خريجو الجامعة منذ تأسيسها

مرحلة البكالوريوس

الطلبـة

23,053

3،873

325

77,000                                           

33

6,052

%9

٪65

%13

8,708

الطلبة

الخريجون

الهيئة اإلداية



10المراكز البحثية

مة عام 2019   427األبحاث المنشورة في المجالت العلمية المحكَّ

                          Scopus 330      األبحاث المنشورة في قاعدة البيانات

14      األبحاث المنشورة في مجلة النجاح للعلوم الطبيعية                       

73     األبحاث المنشورة في مجلة النجاح للعلوم اإلنسانية

10      األبحاث المنشورة في المجلة الفلسطينية للطب والصيدلة                  

22 المشاريع البحثية الممولة 

4المكتبات الرئيسية

12,300  مساحة المكتبات الرئيسية )متر مربع(

265,381                      الكتب الورقية
302,139                  الكتب اإللكترونية

53    المجالت الورقية
78,055                المجالت اإللكترونية

32 قواعد البيانات العلمية اإللكترونية

الدكتوراهالماجستيرالبكالوريوس

1086708

البرامج األكاديمية

المكتبات الجامعية

البحث العلمي

الحرم الجامعي

0411

250
دونم 27

كليات علميةحرم جامعي

المساحة الكلية مراكز ومعاهد

%30 المــســـاحـــة المـفــتــوحــة والخــضــراء
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ــع لجامعــة  ــد كرســي اليونســكو للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان التاب تجدي
النجــاح الوطنيــة لمــدة أربــع ســنوات

إطالق كرسي اليونسكو للمياه في فلسطين في جامعة النجـاح الوطنـيـة

االعتمــاد  علــى  تحصــل  أول جامعــة فلســطينية  الوطنيــة  النجــاح  جامعــة 
هندســية برامــج  لتســعة   ABET العالمــي 

قســم البصريــات فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة عضــو فــي المجلــس العالمــي 
للبصريات

ــم  ــل رابطــة التقيي ــى مــن اعتمــاد برنامــج الطــب مــن قب ــة األول إنهــاء المرحل
TEPADAD ــة ــي التركي ــم الطب ــاد للتعلي واالعتم

ــاح  ــة النج ــن جامع ــادر م ــطين ص ــي فلس ــي ف ــي العلم ــاج البحث ــث اإلنت ثل
الوطنيــة

جامعة النجاح الوطنية أول جامعة فلسطينية تشارك في بطولة كامبريدج 
للمناظرات

ــة  ــر مــن 62 ألــف ســاعة تطوعي ــة ينفــذون أكث ــة جامعــة النجــاح الوطني طلب
ــنويًا ــدة دم س ــن 4 أالف وح ــر م ــون بأكث ــة  ويتبرع ــات متنوع ــي مؤسس ف
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معايير التمّيز

ــات  ــي للجامع ــف العالم ــب التصني ــًا حس ــطينيًا و 46 عربي ــز األول فلس المرك
 QS Arab World Ranking 2020  العربيــة

عالميــًا فــي  الجامعــات  أبــرز  عربيــًا ومــن   19 و  المركــز األول فلســطينيًا 
Webometrics 2020 ويبومتركــس  للجامعــات  العالمــي  التصنيــف 

المركــز األول فلســطينيًا و 75 علــى مســتوى الشــرق األوســط حســب تصنيــف 
ســيماجو للجامعــات العالمية 2019

ــر  ــف التأثي ــب تصني ــًا حس ــل 300 عالمي ــن أفض ــطينيًا وم ــي فلس ــز الثان المرك
المجتمعــي لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة الصــادر عــن مؤسســة التايمــز 

ــي للعــام 2020 ــم العال للتعلي

المركــز الثالــث فلســطينيًا و345  عالميــًا حســب التصنيــف العالمــي للجامعات 
الخضــراء Green Metric للعام 2019

ضمــن أفضــل 8 جامعــات علــى مســتوى قــارة آســيا حســب تصنيــف جوائــز 
2020 التايمــز  األوســكار لمؤسســة 

ــة مــن  ــز األوســكار العالمي ــار أكاديمــي مــن جامعــة النجــاح محكمــًا لجوائ اختي
QS University Rankings قبــل مؤسســة
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التصنيفات




