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الهيئة التدريسيةالطلبة

الخريجون

الطلبة الملتحقون
 في الجامعة

الطلبة الجدد المقبولين
في الجامعة

23,9226,300

نسبة الطلبة في مرحلة
الدراسات العليا

نسبة اإلناث من
إجمالي الطلبة

%9%65

نسبة الطلبة من حملة الجنسيات 
غير الفلسطينية  

المنح الدراسية
المقدمة للطلبة

%1011,843

مرحلة
البكالوريوس

مرحلة
الدراسات العليا

4,261351

خريجو الجامعة
منذ تأسيسها

الدول المختلفة التي يعمل
بها خريجو الجامعة

35أكثر من 81 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

907

%28

%61

%10

أعضاء الهيئة
 اإلدارية

نسبة اإلناث من أعضاء 
الهيئة اإلدارية

998%41

الهيئة اإلدارية



البحث العلميالبرامج األكاديمية

المكتبات الجامعية

الحـرم الجـامـعـي

البكالوريوس

حــرم جــامـعـي

الماجسـتيـــر

مراكــز ومعاهد

الدكتــــوراه

كليـــات علـمـية

المساحة الكلية

المساحة المفتوحة والخضراء

114

04

70

29

09

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 2020    447األبحاث المنشورة في المجالت العلمية المحكَّ

                          Scopus 378      األبحاث المنشورة في قاعدة البيانات 

  6      األبحاث المنشورة في مجلة النجاح للعلوم الطبيعية                       

  48     األبحاث المنشورة في مجلة النجاح للعلوم اإلنسانية

 15      األبحاث المنشورة في المجلة الفلسطينية للطب والصيدلة                  

 33 المشاريع البحثية الممولة 

4
12,300  

269,130
566,658
22,282
67,650

30



التصنيفات

ــًا حســب  المركــز األول فلســطينيًا ومــن قائمــة أفضــل 500 جامعــة عالمي
ــم العالــي للجامعــات للعــام 2022. تصنيــف مؤسســة التايمــز للتعلي

المركــز األول فلســطينيًا و46 عربيــًا حســب التصنيــف العالمــي للجامعــات 
.QS Arab World 2022 ــة العربي

ــًا  ــًا ومــن قائمــة أفضــل 201-300 عالمي المركــز األول فلســطينيًا و9 عربي
ــة  ــداف التنمي ــق أه ــام 2021 لتحقي ــي للع ــر المجتمع ــف التأثي ــب تصني حس

ــي.  ــم العال ــز للتعلي ــة التايم ــن مؤسس ــادر ع ــتدامة الص المس

المركــز األول فلســطينيًا ومــن قائمــة أفضــل 51-60  جامعــة عربيــًا حســب 
تصنيــف مؤسســة التايمــز للتعليــم العالــي للجامعــات العربيــة للعــام 2021.

المركــز األول فلســطينيًا و 29 عربيــًا ومــن أبــرز الجامعــات عالميــًا فــي 
ــام 2021. ــس Webometrics للع ــات ويبومترك ــي للجامع ــف العالم التصني

المركــز األول آســيويًا  فــي جائــزة التايمــز للتعليــم العالــي )األوســكار( فــي 
محــور التعليــم والتعلــم  للعــام 2020.

العالمــي  التصنيــف  حســب  عالميــًا  و223  فلســطينيًا  الثانــي  المركــز 
.2020 للعــام   Green Metric الخضــراء  للجامعــات 

المركـــز الثاني فلســـطينيًا و 92 علـــى مســـتوى الشـــرق األوســـط حســـب 
تصنيـــف ســـيماجو للجامعـــات العالميــة 2021.

مـن أبـــــرز 
إنــجـــازات 
مستشفى 
النجـــــــاح 
الوطنـــي 
الجامعـي

أول مركــز أكاديمــي طبــي معتمــد 

االعتماديــة  اللجنــة  مــن  فلســطينيًا 

الدوليــة المشــتركة لجــودة الخدمــات 

.)JCI(الصحيــة

ــفى  ــي مستش ــة ف ــرات الطبي المختب

تحصــل  الجامعــي  الوطنــي  النجــاح 

علــى شــهادة االعتمــاد الدوليــة “أيزو 

.”15189

الفقيــر  المريــض  صنــدوق  تأســيس 

الوطنــي  النجــاح  مستشــفى  فــي 

الجامعــي.



معايير التميز
لجوائــز  النهائيــة  التصفيــات  إلــى  تصــل  الوطنيــة  النجــاح  جامعــة 

.  2021 آســيا  لقــارة  العالــي  التعليــم  فــي  األوســكار 

9 جامعــات مــن شــمال أفريقيــا  النجــاح الوطنيــة ضمــن  جامعــة 

ــز  ــر الشــباب وتعزي والشــرق األوســط إلنجــاز مشــروع “ســفير” لتطوي

أهــداف التنميــة المســتدامة.

جامعــة النجــاح الوطنيــة تتميــز عالميــًا فــي مجــال األبحــاث العلميــة 

فــي عــدة مجــاالت، مثــل:

الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الطاقة.	 

أنظمة المواصالت المستدامة )صديقة البيئة(.	 

أنظمة الخاليا الكهروضوئية.	 

طب النانو وكيمياء النانوتكنولوجي.	 

فايروس كورونا.	 

حصاد مياه األمطار.	 

مكافحة آفة التدخين والصحة النفسية. 	 

ــي  ــن باحث ــل %2 م ــة أفض ــن قائم ــاح ضم ــة النج ــن جامع ــون م باحث

العالــم وفــق دراســة أعدتهــا جامعــة ســتانفورد.

جامعة النجاح الوطنية تؤسس معهد النجاح للصحة العالمية.

ــة  ــى للطاق ــاح” األول ــة “النج ــح محط ــة تفتت ــاح الوطني ــة النج جامع
الشمســية.

ــة والســريرّية  تجديــد اعتمــاد وترخيــص وحــدة النجــاح لألبحــاث الحيوّي
. ) NBU (

ــادة  ــة لقي ــهادة الدولي ــى الش ــل عل ــي يحص ــم اإللكترون ــز التعل مرك

.MEC ومعلــم مــوودل

مركــز التـــعلم اإللكتـــروني يحصــل علــى تجديــد شــهادة الجـــودة 
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