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�
املقدمة

يسر	إدارة	جامعة	النجاح	الوطنية	أن	تقدم	للطلبة	األعزاء	هذا	الدليل،	

الذي	يتضمن	معلومات	وافية	عن	اجلامعة،	مبا	فيها	نشأة	اجلامعة	وتطورها،	

ونبذة	عن	كليات	اجلامعة	وأقسامها	املختلفة.

يتضمن	الدليل	معلومات	عن	منح	الدرجات	العلمية	التي	يعتبر	اإلملام	

بها	ضرورة	للطالب	لكي	يسير	في	دراسته	وفق	خطوات	مستنيرة،	إضافة	

إلى	تزويد	الطالب	باخلطط	الدراسية	املقررة	مما	يساعده	على	اختيار	البرامج	

اختيار	 طريقة	 له	 ويبني	 املختلفة	 اجلامعة	 كليات	 تقدمها	 التي	 الدراسية	

التخصص	العلمي	الذي	يرغبه	والذي	يؤهله	لنيل	الشهادة	اجلامعية	التي	

متنحها	اجلامعة	في	التخصص	الذي	اختاره.

سائلني	الله	العلي	القدير	العون	والتوفيق.
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نشأة وتطور اجلامعة
كانت	 حيث	 ابتدائية،	 كمدرسة	 	1918 عام	 مسيرتها	 النجاح	 بدأت	

تستقبل	الطالب	من	جميع	أنحاء	فلسطني	ومن	بعض	األقطار	العربية،	ثم	

تطورت	إلى	كبرى	اجلامعات	الفلسطينية	في	فلسطني.

واستمر	 الوطنية.	 النجاح	 كلية	 اسم	 عليها	 أطلق	 	1941 العام	 وفي	

برنامجها	التطوري	حتى	افتتحت	عام	1965	معهدًا	إلعداد	املعلمني.	حيث	

العام	1977	 املتوسطة	في	تخصصات	مختلفة	وفي	 الدرجات	 متنح	 كانت	

حتولت	إلى	جامعة	أطلق	عليها	اسم	»جامعة	النجاح	الوطنية«.	في	ذلك	

العام	افتتحت	كليتا	العلوم	واآلداب،	وانضمت	اجلامعة	إلى	مجلس	احتاد	

اجلامعات	العربية،	وفي	العام	التالي	مت	افتتاح	كليات	االقتصاد	والعلوم	

اإلدارية	والتربية	والهندسة.	وفي	الثمانينات	شهدت	اجلامعة	تطورات	كبيرة	

املراكز	 وافتتح	عدد	من	 األبنية	كمبنى	كلية	اآلداب	اجلديد،	 في	مجاالت	

واألبحاث،	 التوثيق	 ومركز	 الريفية	 الدراسات	 كمركز	 املتخصصة	 العلمية	

الدراسات	 ومركز	 والبيئية	 املائية	 الدراسات	 مركز	 أنشئ	 التسعينات	 وفي	

واالستشارات	واخلدمات	الفنية.

العاملية،	 اجلامعات	 احتاد	 في	 عضوا	 اجلامعة	 قبلت	 	1981 العام	 في	

ومع	احلاجة	املتزايدة	للتعليم	اجلامعي	عند	أبناء	الشعب	الفلسطيني	ورفع	

بالعام	 مستواه	مت	إنشاء	أول	برنامج	للحصول	على	درجة	املاجستير	بدءًا	

كلية	 واملناهج	في	 اإلدارة	 وذلك	في	تخصصات	 الدراسي	1981/1980	

التربية.

ليشمل	 العليا	 الدراسات	 ميدان	 اجلامعة	 وسعت	 	1985 العام	 في	

تخصصات	أخرى	في	الكيمياء	والدراسات	اإلسالمية	والتربية.

كالعلوم	 تطوير	تخصصات	جديدة	 اجلامعة	 التزايد	في	عدد	طلبة	 رافق	

الزراعية	والتحاليل	الطبية	والفنون	اجلميلة،	وكذلك	تطوير	ملحوظ	ألجهزة	

اجلامعة	سواء	كان	ذلك	في	الطاقات	البشرية	األكادميية	واإلدارية	واخلدمات،	

أو	األبنية	وموسوعات	املكتبة	وجتهيز	املختبرات.	
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هيئة	 ألعضاء	 األكادميية	 الكفاءات	 تطوير	 في	 جهدًا	 اجلامعة	 تأل	 لم	

التدريس	فيها،	فباإلضافة	إلى	استقطاب	الكفاءات	من	حملة	الشهادات	

اجلامعية	العليا	من	أبناء	شعبنا	في	الداخل	واخلارج،	بعثت	اجلامعة	عددًا	

من	حملة	شهادات	البكالوريوس	واملاجستير	من	األقسام	األكادميية	املختلفة	

في	بعثات	دراسية	إلى	اخلارج.	ومع	بداية	التسعينات	مت	حتويل	ثالثة	أقسام	

أكادميية	إلى	كليات	قائمة	بذاتها	هي	كلية	الشريعة،	وكلية	الزراعة،	وكلية	

الفنون	اجلميلة،	كما	بدىء	العمل	مبنح	درجة	املاجستير	في	تخصصات	اللغة	

العربية،	التاريخ،	والهندسة	املدنية	»	تخصصي	مياه	وبيئة«.	وأنشئت	في	

العام	1994	كلية	الصيدلة	كما	استحدثت	كليات	ومراكز	علمية	متخصصة	

منها	البرنامج	األكادميي	للهجرة	القسرية،	ومركز	الدراسات	املائية	والبيئية	

الدراسات	 ومركز	 والبيئية،	 املائية	 للدراسات	 معهد	 إلى	 حتويله	 مت	 الذي	

واالستشارات	واخلدمات	الفنية،	وحاضنة	األعمال	والتكنولوجيا.	وفي	العام	

كبيرة	 نوعية	 قفزة	 	1996 العام	 وشهد	 القانون،	 كلية	 إنشاء	 مت	 	1995

في	احلياة	األكادميية	للجامعة	فبدء	العمل	ببرنامج	الدكتوراه	في	الكيمياء	

إضافة	 وأسبانية	وغيرها،	 وكندية	 وبريطانية	 أملانية	 مع	جامعات	 بالتعاون	

كلية	 في	 الكيميائية	 والهندسة	 الصناعية	 الهندسة	 قسمي	 افتتاح	 إلى	

والرياضيات	 البيئية،	 العلوم	 في	 املاجستير	 برنامج	 واستحداث	 الهندسة،	

املتجددة	ومركز	علوم	 الطاقة	 إنشاء	مركز	 العلوم،	ومت	 كلية	 والفيزياء	في	

األرض	وهندسة	الزالزل،	وفي	العام	نفسه	نقلت	كلية	الزراعة	من	حرم	اجلامعة	

إلى	كلية	خضوري	في	طولكرم	)نظرًا	لتوفر	مساحات	واسعة	من	األراضي	

إلمكانية	استخدامها	في	التطبيقات	العملية	فيما	تقدمه	الكلية	من	برامج	

تخصصية(.

العام	 في	 فقد	مت	 اإلنسان	 مفاهيم	حقوق	 اجلامعة	على	 وتأكيدًا	حلرص	

1997	توقيع	اتفاقية	مع	املدير	العام	لليونسكو	إلنشاء	»برنامج	الدميقراطية	

وحقوق	اإلنسان«،	كما	مت	في	العام	نفسه	طرح	برنامج	تعليم	اللغة	العربية	

لغير	الناطقني	بها.

أما	العام	1998	فقد	شهد	تطورًا	نوعيًا	حني	اتخذ	مجلس	أمناء	اجلامعة	

قرارًا	بإنشاء	مركز	التخطيط	احلضري	واإلقليمي«	في	العام	1999	مت	إنشاء	
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كلية	للطلب	البشري	بالتعاون	بني	جامعة	النجاح	الوطنية	وجامعة	القدس	

وجامعة	األزهر/	غزة،	وقد	مت	اعتماد	كلية	الطب	بجامعة	النجاح	الوطنية	

كلية	طب	مستقلة	من	قبل	وزارة	التربية	والتعليم	العالي	اعتبارًا	من	العام	

اجلامعي	2007	/	2008.	أما	العام	2000	فقد	شهد	إجنازات	متميزة	

	2000/6/25 بتاريخ	 عرفات	 ياسر	 الرئيس	 قام	 فقد	 للجامعة	 بالنسبة	

بوضع	حجر	األساس	ملبنى	كلية	منيب	املصري	للهندسة	التكنولوجيا	وذلك	

في	حرم	اجلامعة	اجلديد	في	منطقة	اجلنيد،	كما	شهد	هذا	العام	إنشاء	كلية	

للطب	البيطري	وإضافة	عدد	من	التخصصات	العلمية	منها	تخصص	هندسة	

احلاسوب	في	كلية	الهندسة،	واإلحصاء	في	كلية	العلوم،	واالقتصاد	والتنمية	

تكنولوجيا	 كلية	 إنشاء	 	2001 العام	 وشهد	 الزراعة،	 كلية	 في	 الزراعية	

	MIS	اإلدارية	املعلومات	وأنظمة	احلاسوب،	علم	قسمي	لتضم	املعلومات
	.CIS	املعلوماتاحلاسوبية	وأنظمة

كما	مت	في	عام	2003	إنشاء	برنامج	ماجستير	في	القانون	العام	و	برنامج	

ماجستير	في	القانون	اخلاص	وبكالوريوس	أساليب	التربية	التكنولوجية.

وفي	عام	2004	مت	إنشاء	برنامج	بكالوريوس	في	التمريض	وبكالوريوس	

في	أنظمة	املعلومات	احلاسوبية	والبصريات.

من	 مجموعة	 	2005 	/ 	2004 األكادميي	 العام	 في	 اجلامعة	 حققت	

قصر	 افتتاح	 منها:	 نذكر	 متميزة	 سمة	 للنجاح	 أضافت	 التي	 اإلجنازات	

القاسم	في	بيت	وزن	واعتباره	مركزا	للتخطيط	احلضري	واإلقليمي	ووحدة	

احلفاظ	املعماري	وإعادة	اإلعمار،	وإطالق	جائزة	النجاح	لألبحاث	العلمية	

بالطلبة	 تعنى	 التي	 الشرف	 كلية	 افتتاح	 واالنساني،	 العلمي	 املجالني	 في	

املتفوقني،	افتتاح	وحدة	التوظيف	لتدريب	الطلبة	اخلريجني	والبحث	لهم	عن	

فرص	عمل	من	خالل	االتصال	مع	اجلهات	املعنية،	كما	جرى	في	هذا	العام	

تزويد	املشرحة	باألجهزة	الالزمة	لتكون	مرساة	الطب	الشرعي	في	فلسطني،	

وإطالق	موقع	زاجل	اإللكتروني	باللغة	األسبانية.

وفي	مجال	الدراسات	العليا	مت	استحداث	تخصصي	ماجستير	اإلنتاج	

احليواني،	والطاقة	النظيفة	وترشيد	االستهالك.
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انتقلت	 	2006 	/ 	2005 الدراسي	 العام	 من	 األول	 الفصل	 بدء	 ومع	

منطقة	 في	 اجلديد	 اجلامعي	 احلرم	 إلى	 والصيدلة	 والعلوم	 الهندسة	 كليات	

اجلنيد	ليصبح	عدد	الكليات	في	هذا	احلرم	عشرة	كليات.

وافتتحت	اجلامعة	العام	2006	/	2007	بتحقيق	مزيد	من	االجنازات	

العام	 الفلسطيني	ففي	هذا	 التي	تصب	في	خدمة	طلبة	اجلامعة	واملجتمع	

النجاح	 ووحدة	 البشري،	 الطب	 لكلية	 التابع	 العدلي	 الطب	 معهد	 افتتح	

للتوظيف	وهي	تهدف	إلى	املساعدة	في	تأهيل	طلبة	اجلامعة	لالنخراط	في	

سوق	العمل،	والعمل	كحلقة	وصل	بني	طالبها	اخلريجني	وأصحاب	العمل،	

األول	 يعتبر	 الذي	 الدوائية	 واملعلومات	 السموم	 مركز	 افتتاح	 عن	 فضال	

في	فلسطني	في	مجال	تقدمي	املعلومات	للعاملني	في	املجال	الصحي	عن	

كيفية	تشخيص	السموم	والوقاية	والعالج	منها،	كما	مت	حتويل	قسم	التربية	

لبرنامج	 اعتماد	 بذاتها،	وحصلت	اجلامعة	على	 قائمة	 إلى	كلية	 الرياضية	

واملاجستير	 النباتي	 االنتاج	 في	 واملاجستير	 االسالمية	 واملصارف	 الشريعة	

في	االدارة	الهندسية،	والبكالوريوس	في	دكتور	صيدله.	والبكالوريوس	في	

القبالة	والبكالوريوس	في	الطب	البشري.

واختتمت	اجلامعة	هذا	العام	بحصولها	وللمرة	التاسعة	على	جائزة	هشام	

أديب	حجاوي	في	مجال	الطاقة	والتصنيع.

احلاسوب	 مركز	 بافتتاح	 اجلامعة	 احتفلت	 فقد	 	 	2007 العام	 في	 أما	

للمعاقني	بصريا	في	احلرم	اجلامعي	القدمي،	إضافة	الفتتاح	املعهد	الكوري	

العيون	 وعيادة	 بتمويل	كوري،	 املعلومات	 لتكنولوجيا	 املتميز	 الفلسطيني	

املسجد	 في	 البناء	 واستكمال	 الكفتيريا	 وقاعة	 البصريات	 لكلية	 التابعة	

اجلامعي	 احلرم	 في	 وجميعها	 املكتبة	 ملبنى	 األساس	 حجر	 ووضع	 واملسرح	

اجلديد.	كما	وافق	مجلس	العمداء	على	البدء	في	الدراسة	املسائية	اعتبارًا	

من	العام	اجلامعي	2008	/	2009.	

الطب	 لكلية	 اعتماد	مستقل	 اجلامعة	على	 العام	2008	حصلت	 وفي	

البشري	من	هيئة	االعتماد	واجلودة	في	وزارة	التربية	والتعليم	العالي،	كما	
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قامت	باستئجار	املستشفى	التابعة	للجنة	الزكاة	في		منطقة	شارع	عصيرة	

في	مدينة	نابلس	وذلك	ملدة	99	عاما،	حيث	سيتم	حتويلها	إلى	مستشفى	

تعليمي	لطلبة	الطب	والتمريض	في	اجلامعة،	وسيستخدم	املستشفى	املذكور	

الصحة	 وزارة	 مع	 بالتعاون	 وذلك	 كاملة،	 الغربية	 الضفة	 شمال	 منطقة	

ووزارة	 اجلامعة	 بني	 تعاون	 اتفاقية	 على	 التوقيع	 جرى	 كما	 الفلسطينية،	

النقل	واملواصالت	للبدء	بفحص	املركبات	للترخيص	في	كلية	هشام	حجاوي	

التكنولوجية،	وذلك	حملافظات	نابلس،	طولكرم،	جنني،	قلقيلية،	سلفيت،	

السموم	 مركز	 	)WHO( العاملية	 الصحة	 منظمة	 واعتمدت	 وطوباس.	
مت	 كما	 و	 األوسط.	 الشرق	 في	 السموم	 مراكز	 ضمن	 الدوائية	 واملعلومات	

افتتاح	مسجد	اجلامعة	في	احلرم	اجلامعي	اجلديد،	في	شهر	آب	2008،	

وبحضور	الرئيس	محمود	عباس	رئيس	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	مت	في	

تشرين	ثاني	2008		افتتاح	املجمع	الرياضي	في	احلرم	اجلامعي	اجلديد.	

في	العام	2009		أصبحت	كلية	الطب	في	اجلامعة			مدرجة	في	القائمة	

الدولية	لكليات	الطب	)IMED(	وهي	قائمة	دولية	تضم	كليات	الطب	
الطبية	 العلوم	 برنامج	 اعتماد	 ومت	 العالم	 أنحاء	 مختلف	 في	 بها	 املعترف	

احليوية.				

وتكمن	أهمية	ادراج	الكلية		في	القائمة	بأن	هذا	يؤهل	طلبة	الطب	من	

خريجي	اجلامعة	للتقدم	إلى	امتحان	اعتماد	املعادلة	األمريكي	و	مت	اعتماد	

برنامج	معلم	رياض	االطفال	ملرحلة	البكالوريوس	من	كلية	التربية		وهندسة	

اعتماد	 وايضا	مت	 الهندسة	 كلية	 من	 امليكاترونكس	 وهندسة	 	 االتصاالت	

طب	 في	 االحتصاص	 وبرنامج	 املجتمعية	 النفسية	 الصحة	 متريض	 برنامج	

العائلة	من	كلية	الدراسات	العليا.

وفي	العام	2010مت	اعتماد	كلية	اإلعالم	وبرنامج	السياحة	واالثار	في	

كلية	االداب،	.
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رؤية اجلامعة
تسعى	جامعة	النجاح	النجاح	الوطنية	ان	تكون	محل	احترام	عاملي	على	

العلمي،	 البحث	 في	 عامليا	 رياديا	 ومركزا	 العالي،	 التعليم	 جودة	 صعيد	

وقاعدة	فاعلة	خلدمة	املجتمع	وقيادته.
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رسالة اجلامعة
البشرية	 الكوادر	 اعداد	 الى	 تهدف	 عامة،	 الوطنية	 النجاح	 جامعة	

احلياة،	واكساب	طلبة	 للقيادة	وتطويرها	في	جميع	ميادين	 املؤهلة	 املهنية	

اجلامعة	املعرفة	العلمية	املتميزة،	واملهارات	الفردية	التي	تعزز	قدرتهم	على	

املنافسة	في	السوق	احمللية	والعربية	والدولية،	ليكون	خريج	اجلامعة	عنصرا	

البحث	 تقدمي	 الفاعلة	في	 املساهمة	 ايضا	 اجلامعة	 وفاعال.	وتهدف	 خالقا	

العلمي	على	املستوى	العاملي،	وتلبية	حاجات	املجتمع	في	مجاالت	التنمية	

االقتصادية	واالجتماعية	واالنسانية	والتقنية،	واملساهمة	في	اثراء	املعرفة	

البشرية،	واحلفاظ	على	االرث	احلضاري	والديني	للشعب	الفلسطيني	.

غايات	اخلطة	االستراتيجية	

النهوض	بالتعليم	العالي	وتطويره	وتعزيزه	في	كل	املجاالت 1	 .

واالنسانية	 العلمية	 احلقول	 جميع	 في	 العلمي	 بالبحث	 النهوض	 2	 .

لتحقيق	اضافات	علمية	اثراًء	للمعرفة	البشرية

تفعيل	دور	اجلامعة	التنموي	والريادي	خلدمة	املجتمع،	واملساهمة	في	 3	 .

حل	مشكالته.

تطوير	كفاءة	االداء	االداري	في	اجلامعة	وتعزيزه	لتحسني	اخلدمات	 4	 .

االدارية	مبا	يساعد	اجلامعة	على	حتقيق	رسالتها	.
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جمالس جامعة النجاح
تتحدد	سياسات	اجلامعة	من	خالل	مجموعة	من	املجالس	التي	تعمل	وفق	

أنظمة	اجلامعة،	وتتكون	هذه	املجالس	من:

أوالً: مجلس األمناء
يعمل	 فهو	 اجلامعة،	 في	 العليا	 التشريعية	 السلطة	 املجلس	 هذا	 يعتبر	

املوارد	 توفير	 على	 ويشرف	 للجامعة،	 واإلدارية	 املالية	 األنظمة	 إقرار	 على	

املالية	للجامعة.

ويتشكل	مجلس	األمناء	احلالي	من:

	

السيد	صبيح	طاهر	املصري 	 رئيس	مجلس	األمناء	

د.	فاروق	زعيتر 	 	 نائب	الرئيس	

أعضاء	املجلس:

الدكتور	هاشم	عبد	الهادي 	 الدكتور	نهاد	املصري	

		 السيد	وحيد	احلمد	الله 	 املهندس	مصطفى	النتشه	

القاضي	عماد	سليم 	 السيد	فاروق	طوقان	

السيد	أكرم	هنية 	 الدكتور	مازن	عنبتاوي	

الدكتور	»محمد	هاني«	النابلسي 		 السيد	وليد	السبع	

االب	يوسف	سعاده 	 االستاذ	سمير	زريق	

االستاذه	عدله	غامن 	 االستاذ	ناصر	العالول	

السيد	بشار	املصري
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ثانياً: مجلس العمداء
واتخاذ	 األكادميية	 اجلامعة	 سياسة	 ومراجعة	 بتحديد	 املجلس	 هذا	 يقوم	

أهمها	 من	 التي	 اجلامعة،	 أنظمة	 مبوجب	 املناسبة	 والتوصيات	 القرارات	

إقرار	اخلطط	والبرامج	الدراسية	وحتديد	احتياجات	كليات	وأقسام	اجلامعة	

األكادميية.

ويتألف	مجلس	العمداء	من:

•رئيس	اجلامعة،	رئيسًا	للمجلس. 	
•نواب	الرئيس	واملساعدين. 	

•العمداء. 	
•منسق	املراكز	العلمية. 	

ثالثاً: مجالس الكليات
يشكل	في	كل	كلية	مجلس	يسمى	»مجلس	الكلية«	يقوم	بدراسة	شئون	

والكليات	 أقسامها	 بني	 العالقات	 وتنسيق	 واإلدارية،	 األكادميية	 الكلية	

ضمن	 القرارات	 ويتخذ	 اإلدارية،	 اجلامعة	 ووحدات	 اجلامعة	 في	 األخرى	

في	 املختصة	 األجهزة	 إلى	 العميد	 من	خالل	 التوصيات	 ويقدم	 صالحيته،	

اجلامعة.

ويتألف	مجلس	الكلية	من:

•عميد	الكلية،	رئيسًا	للمجلس 	
•نائب	أو	مساعد	العميد 	

•رئيس	كل	قسم	أكادميي	من	أقسام	الكلية 	
•ممثلني	برتبة	أستاذ	مساعد	على	األقل	من	أعضاء	الهيئة	 	
التدريسية	في	الكلية	ينتخبهم	أعضاء	الهيئة	التدريسية	

في	تلك	الكلية	سنويًا.
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رابعاً: مجالس األقسام
يشكل	في	كل	قسم	أكادميي	في	اجلامعة	مجلس	يسمى	مجلس	القسم«	

ويتألف	من	جميع	أعضاء	الهيئة	التدريسية	فيه.
هيئة	 بأعضاء	 املتعلقة	 والشئون	 األكادميية	 القسم	 شئون	 بدراسة	 ويقوم	

التدريس	وتقدمي	التوصيات	بشأنها	لرئيس	القسم	لرفعها	ملجلس	الكلية،	

شئون	 جميع	 إدارة	 عن	 اجلامعة	 إدارة	 لدى	 املسؤول	 القسم	 رئيس	 ويعتبر	

القسم	وتطبيق	أنظمة	اجلامعة	املتعلقة	بإدارته.	ومن	أهم	مسؤولياته:	تنسيق	

املناهج	واخلطط	التدريسية	ملساقات	القسم،	تقدمي	االقتراحات	إلى	مجلس	

الكلية	حول	اخلطط	الدراسية،	مراجعة	وتقييم	نتائج	الطلبة	في	كل	فصل.
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عمادة شؤون الطلبة
نبذة عن عمادة شؤون الطلبة

تعتبر	عمادة	شئون	الطلبة	من	أبرز	عمادات	اجلامعة،	فهي	ترعى	الطلبة	

شخصية	 تنمية	 في	 فعااًل	 دورًا	 وتلعب	 املختلفة	 أنشطتهم	 على	 وتشرف	

الطالب	وتعوده	على	حتمل	املسؤولية	كي	يصبح	فعااًل	في	مجتمعه،	ويقوم	

مكتب	العمادة	مبا	يلي:

العمادة	 أقسام	 مختلف	 في	 العمل	 سير	 على	 •اإلشراف	 	
ويضع	مع	رؤساء	األقسام	اخلطط	والتوجيهات.

•توزيع	ما	يرد	من	أنظمة	وتعليمات	وتوجيهات	صادرة	عن	 	
رئاسة	اجلامعة	إلى	أقسام	العمادة	ومجلس	احتاد	الطلبة.

•تنسيق	مراجعات	الطلبة	مع	العمادة	وأقسامها. 	
•تصوير	وطبع	النماذج	والرسائل	والكتب	املتعلقة	بالعمادة	 	

ومجلس	احتاد	الطلبة	مع	ضبط	الصادر	والوارد.

أقسام عمادة شؤون الطلبة
•قسم	النشاط	الثقافي	واالجتماعي	والفني 	

•قسم	اخلدمات	الطالبية 	
•قسم	النشاط	الرياضي 	

•القسم	الصحي 	
•اإلشراف	االجتماعي 	
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األنشطة املختلفة لعمادة شوون الطلبة

النشاط الرياضي

يتمثل	النشاط	الرياضي	مبا	يلي:

•تنظيم	التدريبات	إلعداد	الفرق	الرياضية 	
والفرق	 اجلامعة	 فرق	 بني	 واملباريات	 اللقاءات	 •تنظيم	 	

الرياضية	خارج	اجلامعة.

وتوسيع	 الطلبة	 هوايات	 لتنمية	 الرياضية	 البرامج	 •وضع	 	
القاعدة	الرياضية	الطالبية.

•اإلشراف	على	املرافق	الرياضية	وتنسيق	عملية	استعمالها	 	
واإلفادة	من	األدوات	واألجهزة	فيها.
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النشاط االجتماعي:

عليه	 واإلشراف	 وتنظيمه	 االجتماعي	 النشاط	 بتشجيع	 العمادة	 تهتم	

ويتضمن	هذا	النشاط:

واحلضارية	 واجلغرافية	 التاريخية	 باملعالم	 الطلبة	 •تعريف	 	
للبالد.

•تنظيم	الزيارات	الطالبية	للمؤسسات	العامة. 	
•تنسيق	اخلدمات	الطالبية	للمجتمع. 	

•بث	روح	االلتزام	اخللقي	بني	الطلبة،	وتنظيم	العالقة	بينهم	 	
وبني	املجتمع	عن	طريق	الندوات	االجتماعية.
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النشاط الثقايف والفين:

تتولى	العمادة	تشجيع	النشاطات	الثقافية	والفنية	التي	من	شانها	رفع	

النشاطات	 طريق	 عن	 وذلك	 والروحي،	 والثقافي	 الوطني	 الوعي	 درجات	

التالية:

•تنظيم	برامج	للمحاضرات	والندوات. 	
•إحياء	احلفالت	واملعارض	واملهرجانات	الفنية. 	

خاصة	 مطبوعات	 في	 والفني	 الفكري	 الطلبة	 إنتاج	 •نشر	 	
باجلامعة.

•إعداد	برامج	تدريبية	في	مجال	الفنون	املسرحية	واملوسيقية. 	
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املواصالت:
تساعد	العمادة	على	تأمني	وسائل	املواصالت	وتنظيمها	للطلبة	املقيمني	

خارج	مدينة	نابلس،	وذلك	عن	طريق	االتصال	بشركات	النقليات	كما	تعمل	

على	إيجاد	احللول	املناسبة	املتعلقة	بذلك.
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املقصف:
واملشروبات	 اخلفيفة	 الوجبات	 إلى	 باإلضافة	 يوميًا	 كاملة	 وجبة	 يقدم	

املرطبة،	وتشرف	على	املقصف	جلنة	طالبية	باملساهمة	مع	عمادة	شئون	الطلبة	

باإلضافة	إلى	العاملني	فيه،	والدخل	السنوي	للمقصف	يدخل	في	إيرادات	

صندوق	الطلبة.
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اخلدمات العامة:
حسن	 شهادات	 وكذلك	 اجلامعية	 الهويات	 إصدار	 على	 العمادة	 تعمل	

مبرافق	 وتعريفهم	 املستجدين	 الطلبة	 توجيه	 تنظيم	 على	 وتساعد	 السلوك	

اجلامعة	العامة	وإشعارهم	بجو	التعاون	والصداقة	السائد	في	اجلامعة.
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صندوق الطلبة:
ويساعد	 احملتاجني	 للطلبة	 ومنح	 قروض	 بشكل	 املالية	 املساعدة	 يقدم	

على	توفير	فرص	العمل	للطلبة	داخل	اجلامعة	وخارجها	ضمن	اإلمكانات	

واملجاالت	املتوفرة.
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العيادة الطبية:
مختص	 متريض	 طاقم	 بإشراف	 الطارئة	 األولية	 الصحية	 اخلدمات	 تقدم	

حيث	حتول	احلاالت	املرضية	الضرورية	إلى	املستشفيات	احمللية	واملختبرات	

الطبية	واألطباء	االخصائيني.
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اإلرشاد:
تواجههم	 التي	 للمشاكل	 احللول	 إيجاد	 على	 الطلبة	 العمادة	 تساعد	

الضغوط	 نتيجة	 واالجتماعية،	 الشخصية	 بشئونهم	 واملرتبطة	 اجلامعة	 في	

األكادميية	وغيرها،	عن	طريق	اإلرشاد	املهني	املتعلق	باختيار	برامج	التخصص	

املتالئمة	مع	طاقاتهم	وقدراتهم،	كذلك	عن	طريق	اإلرشاد	األكادميي	املتعلق	

بإجنازاتهم	األكادميية،	وذلك	بإحالتهم	إلى	مرشد	القسم	أو	الكلية،	إضافة	

إلى	اإلرشاد	النفسي	عن	طريق	تفهم	الذات	الداخلية،	وذلك	بتحليل	أوضاع	

الطالب	املختلفة	وعرض	احللول	التي	من	شأنها	التغلب	على	العقبات	التي	

تعترض	التكيف	مع	احلياة.
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املكتبة
خارج	 من	 وقراء	 اجلامعة	 أسرة	 تخدم	 مركزية	 مكتبة	 اجلامعة	 في	 يوجد	

اجلامعة،	وقد	تطورت	املكتبة	في	السنوات	األخيرة	مما	أدى	بإدارة	اجلامعة	

خمس	 من	 مؤلف	 مبنى	 وهو	 	1999 العام	 في	 لها	 جديد	 مبنى	 بناء	 إلى	

طوابق	مصممة	وفق	أحدث	املواصفات	املعمارية	اخلاصة	باملكتبات،	وتضمن	

في	جنباتها	مجموعة	من	املكتبات	اخلاصة	التي	تبرع	بها	عدد	من	األساتذة	

على	 املكتبة	 وحتتوي	 الفلسطيني،	 الشعب	 أبناء	 من	 والعلماء	 والباحثني	

مجموعات	خاصة	متعددة	من	الكتب	النادرة	واملخطوطات	والوثائق	وأشرطة	

احلرم	 في	 أخرى	 مركزية	 مكتبة	 افتتاح	 مت	 وقد	 وامليكروفيش.	 امليكروفيلم	

اجلديد	بتاريخ	2010/6/6م.
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أقسام املكتبة:
الدوريات	 بأحدث	 املكتبة	 تزويد	 إلى	 تهدف	 •الدوريات:	 	
الوصول	 ليسهل	 وترتيبها	 وجتليدها	 والصحف	 واملجالت	

إليها.

الكبرى	 واملكتبات	 بالناشرين	 القسم	 هذا	 يرتبط	 •التزويد:	 	
ملتابعة	آخر	ما	تصدره	دور	النشر	في	كافة	التخصصات.

لقواعد	 وفقًا	 الكتب	 بفهرسة	 يقوم	 والتصنيف:	 •الفهرسة	 	
لنظام	 طبقًا	 الكتاب	 يصنف	 ثم	 العاملية	 الوصفية	 الفهرسة	

»ديوي	العشري«.

وكتب	 واألطالس	 واملوسوعات	 القواميس	 تضم	 •املراجع:	 	
احلقائق.

الكتب	واستالمها	وجتديد	 •اإلعارة:	تتولى	مسؤولية	تسليم	 	
فترة	اإلعارة.

احلصول	 في	 الطلبة	 مساعدة	 على	 يقوم	 والتوجيه:	 •اإلرشاد	 	
على	املعلومات.

يحتاجون	 الذين	 للطلبة	 تسهيالت	 تقدم	 التصوير:	 •خدمات	 	
إلى	تصوير	بعض	الصفحات	من	الكتب	واملجالت.

قواعد	 بعدة	 وترتبط	 للمعلومات،	 اإللكترونية	 اخلدمة	 املكتبة	 وتوفر	

معلومات	متوفرة	على	األقراص	املدمجة	وعلى	اخلط	مباشرة	باستخدام	تقنية	

البحث	بواسطة	اإلنترنت،	وتوفر	غالبًا	املستخلصات	والكشافات	الضرورية	

للباحث،	ويوجد	في	املكتبة	قاعة	للمؤمترات	مجهزة	بأحدث	التقنيات	لعقد	

املؤمترات	والقيام	بعمليات	االتصال	عبر	الفيديو	كونفرنس.
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عمادة القبول والتسجيل
تبدأ	العالقة	بني	الطالب	واجلامعة	بعمادة	القبول	والتسجيل	حيث	يحصل	

منها	على	طلب	االلتحاق	لتعبئته	وإعادته،	وتنتهي	أيضًا	بعمادة	القبول	

والتسجيل	حيث	منها	يحصل	بعد	تخرجه	على	وثائق	التخرج،	وعليه	فان	

تزود	 فالعمادة	 دراسته،	 فترة	 طيلة	 والعمادة	 الطالب	 بني	 دائمة	 العالقة	

الطالب	بشهادة	إثبات	طالب	الستعمالها	لشتى	األغراض	وبكشف	عالماته	

عند	الطلب،	وفيها	يقدم	طلب	االنتقال	إلى	كلية	أخرى	وهكذا،	وكما	أن	

والتسجيل	 القبول	 عاتق	 على	 أن	 إذ	 متجددة	 أيضا	 فهي	 دائمة،	 العالقة	

إعالم	الطلبة	بكل	ما	يستجد	من	أمور	تتعلق	بالنواحي	األكادميية	كالتغيير	

في	اخلطة	الدراسية	أو	التغيير	في	تعليمات	منح	درجة	البكالوريوس	وخالفه	

ما	يتوجب	إعالم	الطالب	به.

ومن	هنا	تظهر	أهمية	عمادة	القبول	والتسجيل	لدوام	ارتباط	الطالب	بها	

طيلة	سني	دراسته.
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أهداف العمادة وأعمالها:
تهدف	العمادة	إلى	تطبيق	األنظمة	األكادميية	املعمول	بها	واملقررة.	ولهذا	

األكادميي	 الطالب	 تبني	وضع	 التي	 والكشوف	 السجالت	 تستخدم	 الغرض	

منذ	التحاقه	باجلامعة	وحتى	تخرجه	منها.	وكذلك	تضع	بالتعاون	مع	اللجان	

املختلفة،	 للفصول	 بالتسجيل	 اخلاصة	 واإلجراءات	 التعليمات	 املتخصصة	

كما	تعلن	برنامج	الدراسة	وتعد	برنامج	االمتحانات.

وملا	كانت	عمادة	القبول	والتسجيل	هي	مجمع	عالمات	الطلبة	فإنها	تقوم	

بابالغ	الطالب	املقصر	عن	طريق	برنامج	الزاجل	بانه	حتت	اإلنذار	األكادميي	

لوحة	 الذين	ستعلن	أسماؤهم	على	 الطلبة	 بأسماء	 العمداء	 تبلغ	 أنها	 كما	

الشرف.

عمادة	 فان	 ومتطورة	 ناشئة	 جامعة	 الوطنية	 النجاح	 جامعة	 كانت	 وملا	

باستقدام	 وذلك	 فيها	 العمل	 إجراءات	 لتطوير	 تسعى	 والتسجيل	 القبول	

االشتراك	 وكذلك	 املتقدمة	 اجلامعات	 وبزيارة	 بالتسجيل	 املختصني	 اخلبراء	

والتسجيل	 القبول	 العاملية	وحضور	مؤمترات	ملسؤولي	 التسجيل	 بجمعيات	

في	اجلامعات	العربية	لتبادل	اخلبرات	في	مجاالت	القبول	والتسجيل	.
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إجراءات القبول:
بعد	انتهاء	امتحان	الثانوية	العامة	تعلن	عمادة	القبول	والتسجيل	عن	

فتح	باب	تقدمي	طلبات	االلتحاق	باجلامعة	لطلبة	الثانوية	العامة	من	حملتها	

من	جميع	أنحاء	فلسطني.

إن	أساس	قبول	الطالب	بجامعة	النجاح	الوطنية	هو	معدله	في	امتحان	

الثانوية	العامة	الذي	يجب	أن	ال	يقل	عن	90%	لكلية	الطب	البشري،	%85	

لكلية	الصيدلة،	80%	لكلية	الهندسة	والبصريات،	و75%	لكلية	الطب	

البيطري	والتمريض،	70%	لكليات	القانون	واإعالم	وتكنولوجيا	املعلومات،	

و65%	لباقي	الكليات	باستثناء	كلية	الفنون	وكلية	التربية	الرياضية	حيث	

القبول	يتم	بشرطني	هما	معدله	في	الثانوية	العامة	65%	واجتيازه	امتحان	

الثانوية	 الدراسة	 شهادة	 على	 حصوله	 على	 مر	 قد	 يكون	 ال	 وأن	 قدرات،	

العامة	أكثر	من	خمس	سنوات	جلميع	الكليات	باستثناء	كلية	الفنون،	بعد	

حتديد	املعدالت	املقبولة	في	كل	كلية	يتم	اإلعالن	في	الصحف	احمللية	عن	

مواعيد	الستكمال	إجراءات	القبول.

ويشترط	تقدمي	كشف	عالمات	أصلي	أو	صورة	مصدقة،	وكذلك	شهادة	

وصوره	 الشخصية	 الهوية	 عن	 وصوره	 مصدقة،	 صورة	 أو	 أصلية	 ميالد	

شخصيه	حديثه	باإلضافة	إلى	دفع	رسم	االلتحاق	املقرر،	وبعد	تقدمي	هذه	

ويحصل	 باجلامعة	 ملتحقًا	 أصبح	 قد	 الطالب	 يكون	 القسط	 ودفع	 الوثائق	

على	رقم	تسجيل	وبطاقة	الهوية	اجلامعية.

إجراءات التسجيل
الفصل	 في	 الطالب	 التي	سيدرسها	 املختلفة	 للمساقات	 التسجيل	 يتم	

بواسطة	احلاسوب	بعد	أن	يكون	قد	اتفق	مع	املرشد	على	تلك	املساقات.
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دائرة العالقات العامة
دائرة	العالقات	العامة	هي	اجلهة	املسؤولة	عن	األنشطة	املتصلة	بعالقات	

تنظيم	 عن	 املسؤولة	 وهي	 واخلارج	 الداخل	 في	 األخرى	 باجلهات	 اجلامعة	

تلك	العالقة	مبا	يتضمن	احملافظة	على	سمعة	اجلامعة	ورفعة	مكانتها	في	

املجتمع.	كذلك	تكون	مسؤولة	عن	تنسيق	العالقات	اجلامعية	مع	اجلامعات	

العربية	واألجنبية	الصديقة.	وتؤدي	الدائرة	املهام	التالية:

واجلامعات	 الداخل	 في	 الوطنية	 اجلهات	 مع	 العالقة	 •تنظيم	 	
األخرى	الصديقة	في	اخلارج.

•تنسيق	العالقات	والنشاطات	الثقافية	والعامة	مع	اجلامعات	 	
األخرى	وتنظيم	املعارض	واحلفالت	التي	تساعد	على	تفاعل	

اجلامعة	مع	املجتمع	وتعزز	دورها	الطليعي	فيه.

•جمع	املعلومات	الصادرة	عن	أجهزة	اإلعالم	املختلفة	واملتعلقة	 	
باجلامعة	وتصنيفها	وحتليلها	وإعالم	املسؤولني	في	اجلامعة	

عنها.

•جمع	وحفظ	اإلحصائيات	واملعلومات	الالزمة	عن	املؤسسات	 	
الثقافية	والعلمية	والتعليمية	في	العالم.

باجتاهات	 املتعلقة	 العلمية	 الدراسات	 إجراء	 على	 •اإلشراف	 	
املواطنني	أو	اجتاهات	الطلبة	نحو	اجلامعة	وذلك	بالتعاون	مع	

األجهزة	األكادميية	واإلدارية	املعنية	في	اجلامعة.

وأنشطتها	 باجلامعة	 للتعريف	 واملطبوعات	 النشرات	 •إصدار	 	
املختلفة.

•العالقات	العامة	هي	اجلهة	املخولة	للتحدث	رسميًا	نيابة	عن	 	
اجلامعة.
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تعليمات منح درجة البكالوريوس

يف جامعة النجاح الوطنية
2011-2010

منح	درجة	 لتعليمات	 تعليمات	معدلة	 التعليمات	 هذه	 املادة	)1(:تسمى	

على	 وتطبق	 لسنة	1986/85	 الوطنية	 النجاح	 جامعة	 في	 البكالوريوس	

طلبة	اجلامعة	ابتداءًا	من	الفصل	الثاني	99/98.

املادة	)2(:	تسري	أحكام	هذه	التعليمات	على	الطلبة	املنتظمني	املسجلني	

العلوم	 اآلداب،	 العلوم،	 اجلامعة:	 كليات	 في	 البكالوريوس	 درجة	 لنيل	

التربوية،	التربية		الرياضية	،	االقتصاد	والعلوم	اإلدارية،	الهندسة،	الزراعة،	

البيطري،	تكنولوجيا	 القانون،	الطب	 الفنون	اجلميلة،	الشريعة،	الصيدلة،	

املعلومات،	البصريات،	التمريض،	الطب	البشري	والعلوم	احليوية	الطبية.

املادة	)3(:يقر	مجلس	العمداء	اخلطط	الدراسية	التي	تؤدي	إلى	نيل	درجة	

بناًء	على	 املختلفة	 الكليات	 تقدمها	 التي	 التخصصات	 البكالوريوس	في	

األكادميية	 األقسام	 مجالس	 من	 وتنسيب	 الكليات	 مجالس	 من	 توصية	

املختلفة.

املعتمدة	 الساعات	 تكون	 بحيث	 الدراسية	 اخلطط	 تنظم	 )4(:)أ(	 املادة	

املطلوبة	للحصول	على	درجة	البكالوريوس	كما	يلي:
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كلية العلوم:
137	ساعة	معتمدة 												 	 	 قسم	الرياضيات	

137	ساعة	معتمدة 											 	 	 قسم	الفيزياء	

137	ساعة	معتمدة 											 	 	 قسم	الكيمياء	

137	ساعة	معتمدة 	 	 قسم	الكيمياء	التطبيقية									

131	ساعة	معتمدة 	 	 قسم	العلوم	احلياتية	)مجمد(	

137	ساعة	معتمدة 	 	 بيولوجيا/	فرعي	بيوتكنولوجيا	

157	ساعة	معتمدة 	 	 	 قسم	التحاليل	الطبية	

137	ساعة	معتمدة 	 	 	 	 قسم	اإلحصاء	

137	ساعة	معتمدة	 	 	 قسم	الفيزياء	/	الكترونيات	

كلية اآلداب
140	ساعة	معتمدة 	 	 	 	 قسم	اللغة	العربية	

147	ساعة	معتمدة 	 	 	 قسم	اللغة	اإلجنليزية	

146	ساعة	معتمدة 	 	 	 قسم	اللغة	الفرنسية	

134	ساعة	معتمدة 	 	 	 	 قسم	التاريخ	

140	ساعة	معتمدة 	 	 	 	 قسم	اجلغرافيا	

137	ساعة	معتمدة	 	 	 قسم	علم	االجتماع/	خدمة	اجتماعية	

134	ساعة	معتمدة 	 	 	 	 قسم	اآلثار	

134	ساعة	معتمدة 	 	 	 قسم	السياحة	واآلثار	

كلية العلوم التربوية
143	ساعة	معتمدة 	 	 قسم	علم	النفس	فرعي	ارشاد	نفسي	

		 145	ساعة	معتمدة قسم	معلم	املرحلةاالساسية	العليا-تعليم	التكنولوجيا	

140	ساعة	معتمدة 	 	 قسم	معلم	املرحلة	االساسية	الدنيا	

											137	ساعة	معتمدة 	 قسم	رياض	االطفال											

	140	ساعة	معتمدة	 قسم	معلم	املرحلة	االساسية	العليا-تعليم	الرياضيات	

	140	ساعة	معتمدة قسم	معلم	املرحلة	االساسية	العليا-تعليم	العلوم	

	140	ساعة	معتمدة قسم	معلم	املرحلة	االساسية	العليا-تعليم	االجتماعيات	

	140	ساعة	معتمدة قسم	معلم	املرحلة	االساسية	العليا-تعليم	اللغة	العربية	

قسم	معلم	املرحلة	االساسية	العليا-تعليماللغة	االجنليزية	140	ساعة	معتمدة
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كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
131	ساعة	معتمدة 	 	 	 قسم	إدارة	األعمال	

131	ساعة	معتمدة 	 	 	 قسم	احملاسبة	

131	ساعة	معتمدة 	 	 	 قسم	االقتصاد	

131	ساعة	معتمدة 	 	 قسم	العلوم	السياسية	

131	ساعة	معتمدة 	 	 قسم	العلوم	املالية	واملصرفية	

131	ساعة	معتمدة 	 	 	 قسم	التسويق	

كلية الهندسة
166	ساعة	معتمدة 	 	 قسم	الهندسة	املدنية	

170	ساعة	معتمدة 	 	 قسم	الهندسة	املعمارية	

165	ساعة	معتمدة 	 	 قسم	الهندسة	الكهربائية	

163	ساعة	معتمدة 	 	 قسم	الهندسة	الصناعية	

164	ساعة	معتمدة 	 	 قسم	الهندسة	الكيماوية	

173	ساعة	معتمدة 	 	 قسم	هندسة	احلاسوب	

166	ساعة	معتمدة 	 	 	 قسم	هندسة	البناء	

160	ساعة	معتمدة 	 	 قسم	الهندسة	امليكانيكية	

163	ساعة	معتمدة 	 	 قسم	هندسة	امليكاترونكس	

165	ساعة	معتمدة 	 	 قسم	هندسة	االتصاالت	

كلية الزراعة
142	ساعة	معتمدة 	 قسم	اإلنتاج	النباتي	ووقاية	النبات	

142	ساعة	معتمدة 	 قسم	اإلنتاج	احليواني	وصحة	احليوان	

153	ساعة	معتمدة 	 	 قسم	االقتصاد	الزراعي	

والتنمية	الريفية	-	مجمد

151	ساعة	معتمدة 	 قسم	التغذية	والتصنيع	الغذائي	
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كلية الشريعة
141	ساعة	معتمدة 	 	 قسم	الفقه	والتشريع	

141	ساعة	معتمدة 	 	 	 قسم	أصول	الدين	

141	ساعة	معتمدة 	 قسم	الشريعة	واملصارف	االسالمية	

كلية الفنون اجلميلة
140	ساعة	معتمدة 	 	 	 قسم	علم	املوسيقى	

140	ساعة	معتمدة 	 	 	 قسم	التصوير	

141	ساعة	معتمدة 	 قسم	الديكور)التصميم	الداخلي(	

141	ساعة	معتمدة				 	 	 				 قسم	اجلرافيك	

140	ساعة	معتمدة				 	 	 	 قسم	اخلزف	

كلية الصيدلة
164	ساعة	معتمدة 	 	 	 	 الصيدلة	

198	ساعة	معتمدة 	 	 	 دكتور	صيدله	

143	ساعة	معتمدة 	 	 	 كلية القانون	

174	ساعة	معتمدة 	 	 كلية الطب البيطري	

كلية تكنولوجيا املعلومات
131	ساعة	معتمدة 	 	 	 قسم	احلاسوب	

134	ساعة	معتمدة 	 قسم	إدارة	أنظمة	املعلومات	االدارية	

135	ساعة	معتمدة 	 قسم	أنظمة	املعلومات	احلاسوبية	

264	ساعة	معتمدة 	 	 كلية الطب البشري	
135	ساعة	معتمدة 	 	 قسم	العلم	الطبية	احليوية	
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كلية التمريض
																													147	ساعة	معتمدة 	 التمريض	

154	ساعة	معتمدة 	 	 	 	 قبالة	

159	ساعة	معتمدة 	 	 	 كلية البصريات	

139	ساعة	معتمدة 	 	 كلية التربية الرياضية	

كلية اإلعالم                                    
قسم	الصحافة																																		134	ساعة	معتمدة

15	ساعة	معتمدة 	 	 	 كلية الشرف	

ألغراض	وضرورات	أكادميية	يجوز	ملجلس	العمداء	رفع	احلد	األدنى	 )ب(		

للحصول	على	درجة	البكالوريوس	في	الكليات	املختلفة.

أحكام															 وفق	 كلية	 كل	 في	 املقررة	 املعتمدة	 الساعات	 الطالب	 يدرس	

التعليمات	باإلضافة	إلى	شروط	اخلطة	الدراسية	في	قسم	التخصص.
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املادة	)5(:	مع	مراعاة	ما	ورد	في	»املادة	4/ب«	تشمل	اخلطة	الدراسية	

في	كل	تخصص	متنح	فيه	درجة	البكالوريوس	على	املتطلبات	التالية:

متطلبات اجلامعة:
الكليات	موزعة	 اإلجبارية:	»20	ساعة	معتمدة«	يدرسها	جميع	طلبة	

كما	يلي:

ساعةاسم	املساقرقم

3ثقافة	إسالمية10101

3لغة	عربية10102

3لغة	إجنليزية	)1(10103

3اجنليزي	جامعة	)2(1

3دراسات	فلسطينية10105

1مهارات	القيادة	واالتصال10117

1خدمة	مجتمع10108

3مقدمة	في	احلاسوب10100**

20املجموع

)2(	االختيارية:	»6	ساعات	معتمدة«	من	املساقات	االختيارية	التي	

الطالب.	وال	 كلية	 خارج	 من	 تكون	 أن	 املختلفة	شريطة	 الكليات	 تطرحها	

نفس	 	 من	 واحد	 اختياري	 جامعة	 مساق	 من	 أكثر	 بدراسة	 للطالب	 يسمح	

الكلية	من	كليات	اجلامعة	التي	تطرح	هذه	املساقات.
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متطلبات الكلية:
يدرسها	الطلبة	وفق	شروط	اخلطط	الدراسية	ألقسام	الكليات	ويخصص	

لها	الساعات	املعتمدة	حسب	التوزيع	التالي:

33	ساعة	معتمدة 	 	 كلية	العلوم	 	

27	ساعة	معتمدة 	 	 كلية	اآلداب	 	

33	ساعة	معتمدة 	 	 كلية	التربية	 	

30	ساعة	معتمدة 	 	 كلية	االقتصاد	 	

21	ساعة	معتمدة 	 	 كلية	الهندسة	 	

55	ساعة	معتمدة	 	 	 كلية	الزراعة	 	

40	ساعة	معتمدة 	 	 كلية	الشريعة	 	

27	ساعة	معتمدة	 	 كلية	الفنون	اجلميلة	 	

	 	 كلية	الصيدلة	 	

138	ساعة	معتمدة 	 	 	 الصيدلة	 	

172ساعة	معتمدة 	 	 دكتور	صيدله	 	

24	ساعة	معتمدة 	 	 كلية	القانون	 	

148	ساعة	معتمدة 	 كلية	الطب	البيطري	 	
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26	ساعة	معتمدة 	 كلية	تكنولوجيا	املعلومات	 	

18	ساعة	معتمدة 	 كلية	الطب	البشري	 	

36	ساعة	معتمدة 	 	 كلية	التمريض	 	

36	ساعة	معتمدة							 	 	 برنامج		القبالة	 	

كلية	التربية	الرياضية																	24	ساعة	معتمدة	 	

133	ساعة	معتمدة 	 	 كلية	البصريات	 	

)ج( متطلبات القسم:
يدرسها	الطلبة	وفق	شروط	اخلطط	الدراسية	في	األقسام	ويخصص	لها	الساعة	املعتمدة	التالية:

 

القسمالكلية

الساعات	املعتمدة

مجموعاختياريإجباري

1.	العلوم

2481+3من	التربيةكلية54رياضيات

1881+3من	كلية	التربية60فيزياء

2181+3من	كلية	التربية57كيمياء

50981+22	فرعيبيولوجيا	/	فرعي	بيوتكنولوجيا

861298حتاليل	طبية

1881+3من	كلية	التربية60الكيمياء	التطبيقية

1581+3متكلية	التربية63اإلحصاء

482472علوم	حياتية)مجمد(

381+	3	من	كلية	التربية51+24	فرعي=75فيزياء	/	فرعي	الكترونيات
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القسمالكلية

الساعات	املعتمدة

مجموعاختياريإجباري

2.	اآلداب

721587اللغة	العربية

732194اللغة	اإلجنليزية

811293اللغة	الفرنسية

513081التاريخ

691887اجلغرافيا

1581+9	فرعي45+15	فرعيعلم	االجتماع	واخلدمة	االجتماعية

483078اآلثار	)مجمد(

631881السياحة	واآلثار

3.العلوم	التربوية

602787علم	النفس	فرعي	ارشاد	نفسي

721284معلم	املرحلة	الساسية	الدنيا	

العليا- االساسية	 	 املرحلة	 معلم	

80989تعليم	التكنولوجيا

العليا- االساسية	 املرحلة	 معلم	

75681تعليم	العلوم

العليا- االساسية	 املرحلة	 معلم	

75681تعليم	الرياضيات

العليا- االساسية	 املرحلة	 معلم	

75681تعليم	االغة	العربية

العليا- االساسية	 املرحلة	 معلم	

75681تعليم	االلغةاال	جنليزية

معلم	املرحلة	االساسية	العليا-تعليم	

75681االجتماعيات

72981قسم	رياض	االطفال																					
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القسمالكلية

الساعات	املعتمدة

مجموعاختياريإجباري

والعلوم	 االقتصاد	 	.4

اإلدارية

511869إدارة	األعمال

511869احملاسبة

511869االقتصاد

511869العلوم	السياسية

511869العلوم	املالية	واملصرفية

511869التسويق

5.	الهندسة

10415119هندسة	مدنية

11112123هندسة	معمارية

9919118هندسة	كهربائية

10412116هندسة	صناعية

10512117هندسة	كيميائية

10818126هندسة	احلاسوب

1109119هندسة	البناء

10112113الهندسة	امليكانيكية

1079116هندسة	امليكاترونيكس

10315118هندسة	االتصاالت

6.	الزراعة

511061اإلنتاج	النباتي	ووقاية	النبات

511061اإلنتاج	احليواني	ووقاية	احليوان

مجمداالقتصاد	والتنمية	الريفية

601070التغذية	والتصنيع	الغذائي

631275الفقه	والتشريع

7.	الشريعة

631275أصول	الدين

631275الشريعة	واملصارف	االسالمية

631275علم	املوسيقى
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القسمالكلية

الساعات	املعتمدة

مجموعاختياريإجباري

8.	الفنون	اجلميلة

721587التصوير

721587الديكور

731588جرافيك

731588اخلزف

9.	الصيدلة

12315138صيدلة

172-172دكتور	صيدله

10573087.	القانون

1435148احلاسوب11.	الطب	البيطري

12.	تكنولوجيا	املعلومات

602181إدارة	أنظمة	املعلومات

661884أنظمة	املعلومات	احلاسوبية

671885

132380238.	الطب	البشري

العلوم	الطبية	احليوية	
856

	91

14.	التمريض

85085التمريض

92092القبالة

133-15133.	البصريات

1683689.	التربية	الرياضية

601575الصحافة17.	اإلعالم
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)د( املتطلبات احلرة:
أقسام	 تقدمها	 التي	 املساقات	 بني	 من	 الطلبة	 يدرسها	 احلرة	 املساقات	

اجلامعة	املختلفة	وتستثنى	من	ذلك	املساقات	التي	يقدمها	قسم	تخصصهم	

لغير	طلبة	التخصص	في	ذلك	القسم.	وال	يجوز	التسجيل	ملساق	إذا	كان	

محتواه	مكافئا	أو	أدنى	ملساق	درسه	الطالب.

املادة	)6(:		)أ(	تشتمل	متطلبات	القسم	على	كل	من	املساقات	اإلجبارية	

املساقات	من	 التخصص	سواء	كانت	هذه	 التي	يحددها	قسم	 واالختيارية	

ذلك	القسم	أو	من	خارجه.

ال	يجوز	احتساب	املساق	الواحد	ألكثر	من	متطلب.

بقرار	من	مجلس	الكلية	وبعد	تنسيب	من	مجلس	القسم	املختص	يجوز	

إضافة	مساقات	إلى	قائمة	املساقات	االختيارية	التي	يقدمها	القسم	وذلك	

وفق	االحتياجات	واملتغيرات	التي	حتقق	أهداف	اجلامعة	بصورة	عامة	والقسم	

القبول	 وعمادة	 اجلامعة	 رئاسة	 تبلغ	 األحوال	 جميع	 وفي	 خاصة،	 بصورة	

والتسجيل	بذلك	خطيًا.

املادة	)7(:	ال	يجوز	أن	يسجل	الطالب	في	مساق	له	متطلب	سابق	دون	

املساق	 بدراسة	 للطالب	 السماح	 وميكن	 املتطلب،	 ذلك	 درس	 قد	 يكون	 أن	

ومتطلبه	السابق	متزامنا	إذا	كان	الطالب	خريجا	أو	درس	املتطلب	السابق	

ورسب	فيه	وذلك	بناء	على	توصية	من	مجلس	القسم	املختص.	

املادة	)8(:	شروط	التخصص	في	أقسام	الكلية:

أ(	على	الطالب	حتديد	تخصصه	في	قسم	من	أقسام	الكلية	بعد	االنتهاء	

من	دراسة	30	س.م	ويكون	تسجيله	في	القسم	الذي	تتوافر	فيه	شروط	قبوله	

مبا	في	ذلك	وجود	مكان	له	فيه	باستثناء	الكليات	التي	يدخل	فيها	الطالب	

مباشرة	مثل	كلية	الفنون	والرياضة	وقسم	العمارة	و		قسي	االقتصاد	والعلوم	

بعد	مضي	3	 كليته	 اقسام	 احد	 الطالب	في	 لم	يتخصص	 السياسية.واذا	

فصول	دراسيه	فانه	ينذر	ويفصل	في	نهاية	الفصل	الرابع	اذا	لم	يحقق	شروط	

التخصص	في	احد	اقسام	الكلية	ويحول	ال	كلية	ادنى.

والطالب	املنتقل	من	كلية	الى	اخرى	اذا	لم	يحقق	شروط	التخصص	في	

احد	اقسام	الكلية	املنتقل	اليها	بعد	مرور	3	فصول	دراسيه	من	انتقاله	فانه	

يحقق	 لم	 اذا	 الرابع	 الفصل	 بنهاية	 اليها	 املنتقل	 الكلية	 ويفصل	من	 ينذر	
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شروط	التخصص		في	احد	اقسام	الكلية	املنتقل	اليها	ويحول	ال	كلية	ادنى	

.وفي	جميع	احلالت	يراعى	الفترة	املسموحة	للدراسة	

أن	يكون	الطالب	ناجحًا	في	)18(	س.م	على	األقل	من	متطلبات	الكلية	

قبل	التخصص،	على	أن	يكون	من	ضمنها	املساقات	املطلوبة	للتخصص	في	

القسم	الذي	يرغب	التخصص	فيه.

مدة الدراسة والعبء الدراسي
9/أ/1:	إن	مدة	الدراسة	لنيل	درجة	البكالوريوس	للطالب	 املادة	)9(	

الذي	يحمل	عبئًا	دراسيًا	عاديًا	هي	ثمانية	فصول	دراسية	أو	أربع	سنوات	

دراسية	في	جميع	الكليات	باستثناء	البكالوريوس	من	كليات	البصريات،	

الهندسة،	الصيدلة،	وقسم	التحاليل	الطبية	والطب	البشري	والطب	البيطري.	

ويجوز	للطالب	الذي	يحمل	عبئًا	دراسيًا	أكبر	من	العادي	أن	يحصل	على	

البكالوريوس	في	مدة	ال	تقل	عن	سبعة	فصول	دراسية	ويعادل	كل	 درجة	

فصلني	صيفيني	بفصل	دراسي	واحد.

للطالب	 الهندسة	 في	 البكالوريوس	 درجة	 لنيل	 الدراسة	 مدة	 9/أ/2:	

الذي	يحمل	دراسيًا	عاديًا	هي	عشرة	فصول	دراسية	أو	خمس	سنوات	دراسية	

لطلبة	قسم	الهندسة	املعمارية	وتسعة	فصول	دراسية	أو	أربع	سنوات	ونصف	

ألقسام	الهندسة،	ويجوز	للطالب	الذي	يحمل	عبئًا	دراسيًا	أكبر	من	العادي	

أن	يحصل	على	درجة	البكالوريوس	في	مدة	ال	تقل	عن	تسعة	فصول	دراسية	

ويعادل	كل	فصلني	صيفيني	بفصل	دراسي	واحد

9/أ/3:	مدة	الدراسة	لنيل	درجة	البكالوريوس	في	قسم	التحاليل	الطبية	

وكلية	الطب	البيطري	للطالب	الذي	يحمل	عبئًا	دراسيًا	هي	عشرة	فصول	

دراسية	أو	خمس	سنوات	دراسية،	ويجوز	للطالب	الذي	يحمل	عبئًا	دراسيًا	

أكبر	من	العادي	أن	يحصل	على	درجة	البكالوريوس	في	مدة	ال	تقل	عن	

تسعة	فصول	دراسية	ويعادل	كل	فصلني	صيفيني	بفصل	دراسي	واحد.
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9/أ/4:	مدة	الدراسة	لنيل	درجة	البكالوريوس	في	الصيدلة	والبصريات	

للطالب	الذي	يحمل	عبئًا	دراسيًا	عاديًا	هي	عشرة	فصول	دراسية	أو	خمس	

سنوات	دراسية،	ويجوز	للطالب	الذي	يحمل	عبئًا	دراسيًا	أكبر	من	العادي	

أن	يحصل	على	درجة	البكالوريوس	في	مدة	ال	تقل	عن	تسعة	فصول	دراسية	

ويعادل	كل	فصلني	صيفيني	بفصل	دراسي	واحد.

في	 مسجاًل	 الطالب	 يقضيها	 التي	 املدة	 تزيد	 أن	 يجوز	 ال	 9/أ/5:	

الدراسة	للحصول	على	درجة	البكالوريوس	عن	ست	سنوات	دراسية	أو	12	

فصل	دراسي	باستثناء	كليات	الهندسة،	الطب	البيطري	والصيدلة	وكذلك	

قسم	التحاليل	الطبية	والبصريات	التي	حتدد	بأن	ال	تزيد	املدة	الدراسية	عن	

سبع	سنوات	ونصف	أو	15	فصل	دراسي.

وحدها	 سنوات	 االدنى6	 بحدها	 الطب	 كلية	 في	 الدراسة	 مدة	 9/أ/6:	

االقصى	10سنوات	دراسية	ومدة	الدراسة	للحصول	على	درجة	البكالوريوس	

في	العلوم	احليوية	الطبية	بحدهااالدنى	3سنوات	دراسية	وبحدها	االعلى	5	

سنوات	دراسية	.	تخضع	كلية	الطب	البشري	إلى	تعليمات	كلية	الطب	البشري	

في	جامعة	النجاح		وهذه	التعليمات	سوف	تدرج	في	نهاية	دليل	الطالب.

	

9/ب:	مدة	الفصل	الدراسي	ستة	عشر	أسبوعًا	تشمل	فترة	االمتحانات،	

ومدة	الفصل	الدراسي	الصيفي	ثمانية	أسابيع	تشمل	فترة	االمتحانات.

أن	 أساس	 على	 مساق	 لكل	 املعتمدة	 الساعات	 تقومي	 9/ج:	يجري	

احملاضرة	األسبوعية	أو	الندوة	ملدة	ستة	عشر	أسبوعًا	هي	ساعه	معتمدة	أما	

ساعات	املختبرات	والتطبيق	العملي	فيجري	تقوميها	لكل	مساق	على	حده،	

وفي	جميع	احلاالت	ال	يقل	حساب	الساعة	املعتمدة	عن	ساعتي	مختبر	أو	

ساعتني	تطبيقيتني.

	

الطالب	 التي	يدرسها	 املعتمدة	 للساعات	 9/د/1:	يكون	احلد	األدنى	

الدراسي	 للفصل	 معتمدة«	 البكالوريوس	»12	ساعة	 درجة	 لنيل	 املسجل	

إلى	 الساعات	 واحلد	األعلى	»18	ساعة	معتمدة«	ويجوز	أن	يصل	عدد	
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»21	ساعة	معتمدة«	بناء	على	تنسيب	مرشد	الطالب	وموافقة	رئيس	القسم	

املختص	في	إحدى	احلالتني:

		فاعلى. • أن	ال	يقل	معدل	الطالب	التراكمي	عن	3	

س.م«	على	 • أن	يتوقف	تخرج	الطالب	على	السماح	له	بدراسة	»21	

األكثر	في	الفصل	الذي	سيتخرج	في	نهايته.

ال	يجوز	أن	تزيد	الساعات	املعتمدة	عن	21	ساعة	معتمدة	بأي	 ب(		

حال	من	األحوال.

  

من	 األدنى	 احلد	 عن	 يقل	 لعدد	 بالتسجيل	 للطالب	 يسمح	 9/د/2:	

املعتمدة	 الساعات	 من	 عدد	 دراسة	 في	 باالستمرار	 أو	 املعتمدة	 الساعات	

يقل	عن	احلد	األدنى	نتيجة	النسحابه	من	بعض	املساقات	في	حاالت	مبرة	

بتنسيب	مرشد	الطالب	وموافقة	جلنة	اإلرشاد	والتوجيه	في	الكلية.

عمادة	 املوافقة	 جهة	 تعلم	 	»2،1« السابقتني	 احلالتني	 في	 9/د/3:	

القبول	والتسجيل	بذلك	خطيًا.

	

9/د/4:ال	يجوز	أن	يزيد	العبء	الدراسي	في	الفصل	الصيفي	للطالب	

املسجل	لنيل	درجة	البكالوريوس	عن	عشرة	ساعات	معتمدة.	وللخريج	عن	

11	ساعة	معتمدة.

9/د/5:لغرض	احتساب	الفصل	الصيفي	معاداًل	لنصف	فصل	دراسي	

يجب	أن	ال	يقل	العبء	الدراسي	للطالب	فيه	عن	ست	ساعات	معتمدة.

باستثناء	 البكالوريوس	 درجة	 لنيل	 املسجلون	 الطلبة	 9/هـ:	يصنف	

والطب	 الصيدلة	 الطبية،	 التحاليل	 الهندسة،	 البصريات،	 بكالوريوس	

الطالب	 إذا	أمت	 الرابعة	 أو	 الثالثة	 أو	 الثانية	 السنة	 البيطري	في	مستوى	

الساعات	 من	 	%75 أو	 	%50 أو	 	%25 عن	 يقل	 ال	 ما	 دراسة	 بنجاح	

املعتمدة	املطلوبة	للتخرج	على	الترتيب.



دليل الطالب 2011-2010

جامعة النجاح الوطنية 46

يصنف	الطلبة	املسجلون	لنيل	درجة	البكالوريوس	في	البصريات،	 9/ز:	

الهندسة،	الطب	البيطري،	التحاليل	الطبية،	والصيدلة	مبستوى	السنة	الثانية	

أو	الثالثة	أو	الرابعة	أو	اخلامسة	إذا	أمت	الطالب	جناح	دراسة	ما	ال	يقل	عن	

20%	أو	40%	أو	60%	أو	80%	من	مجموع	الساعات	املعتمدة	املطلوبة	

للتخرج	على	الترتيب.

املواظبة
احملاضرات	 كل	 في	 الطلبة	 جلميع	 املواظبة	 تشترط	 	 10/أ:	 	:10 املادة	

واملناقشات	واحلصص	العملية	والتطبيقية	التي	يسجل	فيها	الطالب	ويعتمد	

في	إثبات	احلضور	والغياب	الكشف	الذي	على	مدرس	املساق	االحتفاظ	به	

لذلك	الغرض.

10/ب:		ال	يسمح	للطالب	بالتغيب	عن	أكثر	من	12.5%	من	مجموع	

الساعات	املقررة	ملساق	بدون	عذر	يقبله	مدرس	املساق.

10/ج:	إذا	غاب	الطالب	أكثر	من	12.5%	من	مجموع	الساعات	املقررة	

لكل	مساق	دون	عذر	مرضي	أو	قهري	يقبله	مدرس	املساق	يحرم	الطالب	من	

التقدم	لالمتحان	النهائي	لذلك	املساق،	ويعطى	احلد	األدنى	وهو	F	وتدخل	
هذه	النتيجة	)مع	مراعاة	»املادة	13«	في	حساب	معدل	عالمات	الطالب	

الفصلي	ومعدله	التر	اكمي	ألغراض	الوضع	حتت	اإلنذار	أو	الفصل.

10/د:	إذا	غاب	الطالب	أكثر	من	12.5%	من	الساعات	املقررة	ملساق	

ما	وكان	الغياب	بسبب	املرض	أو	لعذر	قهري	يقبله	مدرس	املساق	فال	يجوز	

أن	يتجاوز	الغياب	بعذر	أو	بدون	عذر	25%	من	الساعات.	وفي	احلاالت	

التي	يتجاوز	فيها	غياب	الطالب	بعذر	مقبول	نسبة	25%	يعتبر	منسحبًا	

من	ذلك	املساق	ويبلغ	عميد	الكلية	ذلك	خطيًا	إلى	عمادة	القبول	والتسجيل	

فتثبت	في	سجله	مالحظة	منسحب.
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طبيب	 عن	 صادرة	 بشهادة	 يكون	 أن	 املرضي	 العذر	 في	 يشترط	 10/هـ:	

اجلامعة	أو	معتمدة	منه	وأن	تقدم	هذه	الشهادة	وفق	منوذج	خاص	إلى	مدرس	

إلى	 الطالب	 عودة	 تاريخ	 من	 واحدًا	 أسبوعًا	 تتجاوز	 ال	 مدة	 املساق	خالل	

املواظبة،	وفي	احلاالت	األخرى،	يقدم	الطالب	ما	يثبت	عذره	القهري	خالل	

أسبوع	من	تاريخ	زوال	أسباب	الغياب.

مالحظة:	يتوجب	مراجعة	إجراءات	تصديق	التقرير	الطبي.

10/و:	تثبت	احلقائق	املترتبة	على	الفقرات	»ج،د،هـ«	في	سجالت	املساقات	

في	القسم،	وتعلم	عمادة	القبول	والتسجيل	بذلك	خطيًا	التخاذ	اإلجراءات	

املناسبة.
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القبول	 وعميد	 التدريسية	 الهيئة	 	 وأعضاء	 األقسام	 رؤساء	 يقوم	 10/ز:	

والتسجيل	بتنفيذ	أحكام	هذه	املادة،	كما	ويثبت	على	برامج	الطلبة		أسماء	

املساقات	احملرومني	من	التقدم	لالمتحان	النهائي	لها	قبل	عقده.

االمتحانات والعالمات واملعدالت
املادة	11:	11/ا	:		يجري	حساب	العالمات	وتسجيلها	لكل	مساق	من	

مئة،	على	أن	يبني	في	سجل	العالمات	عدد	الساعات	املعتمدة	للمساق.

11/ب/1:		العالمة	النهائية	لكل	مساق	هي	مجموع	عالمات	االمتحان	

النهائي	وعالمات	األعمال	الفصلية.

نهاية	 في	 واحدة	 مرة	 مساق	 لكل	 النهائي	 االمتحان	 يعقد	 11/ب/2:	

العالمة	 من	 	%50 له	 ويخصص	 املساق،	 ملقرر	 شاماًل	 ويكون	 الفصل،	

اإلجمالية	للمساق	وقد	تشمل	عالمة	االمتحان	النهائي	امتحانات	عملية	

وشفوية	أو	تقارير.

كتابيني	 امتحانني	 مساق	 لكل	 الفصلية	 األعمال	 تشمل	 11/ب/3:	

على	األقل	يعلم	بهما	الطالب	قبل	أسبوع	على	األقل	من	موعدهما،	وقد	

يستثنى	من	ذلك	مساقات	الندوات	والبحوث،	وقد	تشمل	األعمال	الفصلية	

امتحانات	شفوية	أو	تقارير	أو	بحوث	أو	تشملها	كلها	مجتمعة،	وترد	أوراق	

االمتحانات	والتقارير	والبحوث	إلى	الطلبة	بعد	تصحيحها	ويقرر	مجلس	

كل		قسم	الطرق	املناسبة	لتقومي	مستوى	حتصيل	الطلبة	في	مساقات	ذلك	

القسم.

اخلاصة	 االمتحانات	 أوراق	 تصحيح	 عن	 مسؤول	 املساق	 مدرس	 11/ج:	

وعن	 ونهائي،	 بشكل	صحيح	 الكشوف	 إلى	 العالمات	 نقل	 وعن	 مبساقه،	

تسليمها	موقعة	ومؤرخة	إلى	رئيس	القسم	ضمن	املدة	التي	يحددها	مجلس	

العمداء.
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إعالن	 بعد	 مساق	 في	 للطالب	 النهائية	 العالمة	 تعديل	 يجوز	 11/د:ال	

تاريخ	 من	 أيام	 ثالثة	 ما	خالل	 على	عالمة	 اعتراض	 وإذا	حصل	 النتائج،	

إلى	 ويحال	 أردنية	 دنانير	 قدره	خمسة	 رسمًا	 الطالب	 يدفع	 النتائج	 إعالن	

العالمات	وعدم	 والتأكد	من	صحة	جمع	 لدراسة	االعتراض	 املساق	 مدرس	

االعتراض	 حاالت	 وفي	 مصححة.	 غير	 أسئلة	 من	 أجزاء	 أو	 أسئلة	 وجود	

االستثنائية	يدفع	الطالب	رسمًا	قدره	عشرة	دنانير	أردنية			ويحال	األمر	إلى	

عميد	الكلية	املعني	التخاذ	اإلجراءات	املناسبة.

11/هـ:	حتفظ	أوراق	االمتحانات	لدى	رئيس	القسم	املختص	مدة	شهرين	

بعد	انتهاء	االمتحانات	ثم	يجري	التصرف	بها	وفق	ما	تقرره	اجلامعة.

11/و/1:	كل	من	تغيب	عن	امتحان	فصلي	معلن	عنه	لسبب	قاهر	يقدم	

ما	يثبت	عذره	ملدرس	املساق	خالل	ثالثة	أيام	من	تاريخ	زوال	العذر.

11/و/2:	كل	من	تغيب	عن	امتحان	معلن	عنه،	فصلي	أو	نهائي	ولم	يقبل	

.F	االمتحان	ذلك	في	عالمته	تعتبر	عذره	املساق	مدرس

11/و/3:	إذا	لم	يتم	الطالب	متطلبات	مساق	ما	أو	تغيب	عن	االمتحان	

املساق	 مدرس	 يقبله	 بعذر	 احلالتني	 كلتا	 في	 ذلك	 وكان	 ملساق،	 النهائي	

تسجل	مالحظة	»غير	مكتمل«	إزاء	ذلك	املساق،	وعلى	الطالب	أن	يعمل	

إلى	إزالة	هذه	املالحظة	في	مدة	أقصاها	»10	أيام«	من	نهاية	الفصل	الذي	

درس	فيه	ذلك	املساق	و	»5	أيام«	من	نهاية	الفصل	الصيفي،	وأال	تسجل	

له	عالمة	F	في	ذلك	املساق.

11/ز:	احلد	األدنى	لعالمة	النجاح	في	املساق	هو	1	واحلد	األدنى	للعالمة	

.F	النهائية
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11/ز/1:	تصنف	عالمات	املعدل	التراكمي	وفق	اجلدول	التالي	باستخدهم	

نظام	احلروف:

اوال: مرحلة البكلوريوس     
 

نتيجة	املساقالعالمة	باحلرفقيمة	احلرف

4Aناجح

3.75-Aناجح

3.5+Bناجح

3.0Bناجح

2.75-Bناجح

2.5+Cناجح

2Cناجح

1.75-Cناجح

1.5+Dناجح

1Dناجح

0.75-Dراسب

0.0Fراسب

تقديرات	املعدالت	التراكمية	لطلبة	البكالوريوس	ليصبح	كمايلي:

املعدل	التراكمي	لطلبة	البكالوريوس

تقدير	الطالب املعدل	التراكمي

ممتاز 3.65-4

جيد	جدا 3-	3.64

جيد 2.35-	2.99

مقبول 1.7-2.34

ضعيف 1.69	فما	دون
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ثانيا:كلية الطب لها تعليمات خاصة بها                                    

التقديراملعدل	التراكمي

ممتاز3.65

جيد	جدا3.64-3	

جيد2.99-2.5

مقبول2.49-2

ضعيفاقل	من	1.99

نتيجة	املساقالعالمة	باحلرفقيمة	احلرف

4Aناجح

3.75-Aناجح

3.5+Bناجح

3.0Bناجح

2.75-Bناجح

2.5+Cناجح

2Cناجح

1.75-Cناجح

1.5+Dناجح

1Dناجح

0.75-Dراسب

0.0Fراسب

D				االساسية	الكلية	ملتطلبات	ناجح	+D		ااجامعة	ملتطلبات	ناجح	
C			ناجح	للمتطلبات	السريرية
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11/ز/2:املعدل	الفصلي	هو	عالمات	جميع	املساقات	التي	درسها	الطالب	

جناحًا	أو	رسوبًا	في	ذلك	الفصل.	واملعدل	التراكمي	هو	معدل	عالمات	جميع	

املساقات	التي	درسها	الطالب	جناحا	أو	رسوبا	في	الفصول	املختلفة	حتى	

تاريخ	احتساب	ذلك	املعدل.

11/ز/3:كل	طالب	يحصل	على	معدل	فصلي	قدره	3.5	فما	فوق	يضع	

العميد	اسمه	على	الئحة	شرف	الكلية،	ويثبت	ذلك	في	سجله	األكادميي.

11/ز/4:مع	مراعاة	أحكام	»	املادة	13«	يجري	حساب	أي	من	املعدالت	

السابقة	بضرب	عالمة	كل	مساق	درسه	الطالب	في	عدد	ساعاته	املعتمدة،	

وقسمة	مجموع	حواصل	الضرب	الناجتة	على	مجموع	الساعات	املعتمدة.

11/ز/5:يحسب	املعدل	الفصلي	أو	التراكمي	ألقرب	منزلتني	عشريتني.
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اإلنذار األكادميي والفصل
التحاقه	 من	 األول	 الفصل	 نهاية	 في	 الطالب	 ينذر	 12/أ:ال	 	:12 املادة	

باجلامعة	وحتسب	عالماته	في	ذلك	ألغراض	اإلنذار	في	فصول	الحقة.

اقل	من	1.69	في	 تراكمي	 12/ب:ينذر	كل	طالب	يحصل	على	معدل	

جميع	املساقات	التي	درسها	او	اقل	من	2	لكلية	الطب.وينذر	الطلب	بنهاية	

الفصل	الثالث	اذا	لم	يحقق	شروط	التخصص	في	احد	اقسام	الكلية	التي	

التحق	بها	بعد	مرور	3	فصول	دراسية	منذ	التحاقه	باجلامعة	ويفصل	بنهاية	

الفصل	الرابع	اذا	لم	يحقق	شروط	التخصص	في	احد	اقسام	الكلية	ويحول	

الى	كلية	ادنى.

ذلك	 مفعول	 يلغي	 أن	 أكادميي	 إنذار	 على	 احلاصل	 الطالب	 12/ج:على	

اإلنذار	في	مدة	أقصاها	ثالثة	فصول	دراسية	متتالية	من	تاريخ	اإلنذار،	وإذا	

أخفق	في	إلغاء	اإلنذار	األكادميي	في	نهاية	تلك	املدة	يفصل	من	كليته	أي	

إذا	لم	يتمكن	من	رفع	معدله	التراكمي1.69فما	فوق	والطب	2	فما	فوق.

التي	 املساقات	 جميع	 في	 رسب	 إذا	 اجلامعة	 من	 الطالب	 يفصل	 12/د:	

درسها	في	فصلني	متتاليني	بعد	الفصل	األول	من	التحاقه	في	اجلامعة.

12/هـ:	يستثنى	من	الفصل	األكادميي	بكل	أنواعه	الطالب	الذي	أمت	بنجاح	

75%	على	األقل	من	مجموع	الساعات	املطلوبة	للتخرج.		

12/و:	ال	يحتسب	الفصل	الصيفي	ألغراض	إنذار	الطالب	أو	فصله.

12/ز:	يجوز	للطالب	املفصول	أكادمييًا	من	كليته	أن	يتقدم	من	جديد	بطلب	

لاللتحاق	بكلية	أخرى	تكون	شروط	القبول	بها	أدنى	من	شروط	القبول	في	

الكلية	التي	فصل	منها	أكادمييًا	وفي	حالة	قبوله	ميكنه	طلب	إحياء	سجله	

مدة	 له	 وحتسب	 كما	 فيها،	 قبل	 التي	 الكلية	 وخطة	 يتالئم	 مبا	 األكادميي	
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بحيث	 التخرج،	 لسنوات	 واألقصى	 األدنى	 احلدين	 السابقة	ضمن	 الدراسة	

يحسب	فصل	دراسي	عن	كل	12	ساعة	معتمدة	حتسب	للطالب.

بها	 يلتحق	 أن	 أكادمييًا	 اجلامعة	 من	 املفصول	 للطالب	 يجوز	 ال	 12/ح:	

ثانية.

»املادة	 مبوجب	 سلوكيًا	 اجلامعة	 من	 املفصول	 للطالب	 يجوز	 ال	 12/ط:	

باجلامعة	 االلتحاق	 وأحكامها	 الطلبة	 مخالفات	 نظام	ضبط	 من	 25/ك«	

مرة	أخرى.
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إعادة دراسة املساقات
على	 فيه	 حصل	 مساق	 أي	 إعادة	 للطالب	 يجوز	 املادة	13:	13/أ:	ال	

عالمة	2	فما	فوق.

13/ب:	إذا	أعاد	الطالب	دراسة	أي	مساق	حتتسب	له	العالمة	األعلى	في	

املعدل	الفصلي	واملعدل	التراكمي	العام.

أو	 فيه	 رسوبه	 بسبب	 ما	 دراسة	مساق	 الطالب	 إعادة	 حالة	 في	 13/ج:	

ألي	سبب	آخر	فان	ساعات	ذلك	املساق	تدخل	في	حساب	عدد	الساعات	

املطلوبة	للتخرج	مرة	واحدة	فقط	وحتسب	للطالب	العالمة	العليا.
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االنسحاب من املساقات وإضافتها
لها،	 سجل	 مساقات	 من	 باالنسحاب	 للطالب	 يسمح	 14:14/أ:	 املادة	

وإضافة	مساقات	جديدة	خالل	األسبوع	األول	من	بداية	الدراسة	في	الفصلني	

األول	والثاني،	وخالل	ثالثة	أيام	من	بداية	الدراسة	في	الفصل	الصيفي	وال	

تثبت	املساقات	التي	انسحب	منها	في	سجله	األكادميي.

14/ب:	مع	مراعاة	ما	ورد	»في	الفقرة	أ«	من	هذه	املادة	يسمح	للطالب	

باالنسحاب	من	دراسة	مساق	ما	خالل		األسابيع	األربعة	األولى	من	بداية	

بداية	 من	 األولني	 األسبوعني	 وخالل	 والثاني	 األول	 الفصلني	 في	 الدراسة	

سجل	 في	 املساق	 يثبت	 احلاالت	 هذه	 وفي	 الصيفي،	 الفصل	 في	 الدراسة	

الطالب	ويثبت	إزاءه	مالحظة	منسحب	وإذا	لم	ينسحب	الطالب	خالل	املدة	

املذكورة	يعتبر	ملتزمًا	باملساق	وال	يجوز	نتيجة	لهذا	االنسحاب	أن	يقل	عدد	

الساعات	املسجل	لها	الطالب	عند	احلد	األدنى	للعبء	الدراسي	املسموح	به،	

وفق	هذه	التعليمات	إال	بتنسيب	من	مرشده	وموافقة	جلنة	اإلرشاد	والتوجيه	

في	الكلية.

املالي	 حقه	 في	 يحتفظ	 14/أ	 املادة	 وفق	 الطالب	 انسحب	 إذا	 14/ج:	

وباستثناء	ذلك	فانه	يفقد	هذا	احلق.

14/د:	يتم	االنسحاب	خالل	املدة	املقررة	في	»الفقرة	ب«	من	هذه	املادة	

والتسجيل	 القبول	 عمادة	 إلى	 تسليمها	 يجب	 التي	 اخلاصة	 النماذج	 على	

بعد	موافقة	املرشد.

التي	سجل	 املساقات	 منسحبًا	من	جميع	 الطالب	 اعتبر	 إذا	 	 14/هـ:	

لها	في	فصل	ما	مبقتضى	»الفقرة	د«	من	»املادة	10«	تكون	دراسته	لذلك	

الفصل	مؤجلة	ويثبت	ذلك	في	سجله	األكادميي.
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تأجيل الدراسة واالنقطاع عنها 
واالنسحاب من اجلامعة

املادة	15	15/أ:		يجوز	بطلب	خاص	وألسباب	تقبلها	جلنة	اإلرشاد	والتوجيه	

في	الكلية	أن	يؤجل	الطالب	دراسته	في	الكلية	مدة	ال	تزيد	عن	سنتني	سواء	

كانت	متقطعة	أم	متصلة.

15/ب:		على	الطالب	أن	يتقدم	بطلب	تأجيل	إلى	عميد	كليته	في	مدة	

الثاني	 أو	 األول	 الدراسي	 الفصل	 بداية	 األول	من	 األسبوع	 نهاية	 أقصاها	

ويبلغ	 املعني،	 للفصل	 التسجيل	 باب	 إغالق	 قبل	 املناسب	 القرار	 التخاذ	

العميد	قراره	إلى	عميد	القبول	والتسجيل	وعمادة		شؤون	الطلبة،	ورئيس	

القسم	املختص	ومرشد	الطالب.

وفي	حاالت	الضرورة	القاهرة	التي	تطرأ	بعد	املدة	املنصوص	عليها	في	هذه	

الفقرة	للجنة	اإلرشاد	والتوجيه	في	الكلية	أن	تنظر	بطلب	التأجيل	التخاذ	

القرار	املناسب	وإبالغ	اجلهات	املعنية	في	موعد	أقصاه	نهاية	ذلك	الفصل.

وال	يجوز	لطالب	كلية	الطب	ان	يؤجل	اكثر	من	فصلني.

15/ج:	مع	مراعاة	»املادة	9/أ«	ال	حتتسب	مدة	التأجيل	من	احلد	األعلى	

للمدة	املسموح	بها	للحصول	على	الدرجة	اجلامعية.

15/د:	على	الطالب	الذي	يؤجل	الدراسة	لسبب	ما	ويرغب	بالدراسة	في	

جامعة	أخرى	خالل	مدة	التأجيل	أن	يحصل	على	إذن	مسبق	من	عميد	كليته	

الدراسة	 التي	سيدرس	فيها	معترف	بها	وتكون	 شريطة	أن	تكون	اجلامعة	

فيها	وفقًا	ألسلوب	االنتظام	مع	مراعاة	ما	ورد	في	املادة	17.

15/هـ:	إذا	جتاوز	الطالب	مدة	التأجيل	القصوى	املسموح	بها	يفقد	مقعده	

في	اجلامعة	ويجوز	له	أن	يتقدم	بطلب	جديد	لاللتحاق	بها	كطالب	مستجد	

وتطبق	عليه	أنظمة	القبول	املعمول	بها	في	اجلامعة.
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15/و:		ال	تؤجل	الدراسة	للطالب	اجلديد	في	اجلامعة	أو	الطالب	املنتقل	

إليها	بناء	على	طلبه	إال	بعد	مضي	فصل	دراسي	واحد	على	دراسته	في	

اجلامعة،	وفي	احلاالت	االستثنائية	بحال	األمر	إلى	جلنة	اإلرشاد	والتوجيه	

في	الكلية	للبت	فيها	ويبلغ	عميد	القبول	والتسجيل	بذلك	خطيًا.

15/ز:		إذا	رغب	طالب	في	االنسحاب	من	اجلامعة	فعليه	أن	يتقدم	بطلب	

على	النموذج	املقرر	إلى	عمادة	القبول	والتسجيل	وفي	هذه	احلالة	تثبت	له	

في	سجله	مالحظة	»منسحب	من	اجلامعة«	ويفقد	مقعده	فيها،	وإذا	رغب	

االلتحاق	باجلامعة	بعد	انقطاعه	مدة	ال	تتجاوز	4	فصول	دراسية	وهو	احلد	

للتأجيل	وإذا	رغب	العودة	إلى	اجلامعة	يتقدم	بطلب	جديد	ويعود	 األعلى	

إلى	نفس	الكلية	التي	انسحب	منها	ويحتفظ	بسجله	األكادميي	وفق	اخلطة	

الدراسة	 مده	 له	 احلالة	حتسب	 هذه	 وفي	 للدراسة	 عودته	 عند	 بها	 املعمول	

السابقة	ضمن	احلدين	األقصى	واألدنى	لسنوات	التخرج.1

15/ح:		إذا	انقطع	طالب	مسجل	في	اجلامعة	عن	الدراسة	فيها	ملدة	فصل	

دراسي	واحد	أو	أكثر	دون	موافقة	اجلامعة	اخلطية	يفقد	مقعده	فيها	ويجوز	

له	أن	يتقدم	بطلب	جديد	لاللتحاق	باجلامعة	وفق	أنظمة	اجلامعة.

1-	قرار	مجلس	العمداء	4	/462



دليل الطالب 2011-2010

جامعة النجاح الوطنية 59

االنتقال من اجلامعات األخرى
املادة	16:	16/أ:	يتم	تقدمي	طلبات	االنتقال	إلى	عمادة	القبول	والتسجيل	

والصيفي	 والثاني	 األول	 الدراسي	 الفصل	 خالل	 الوطنية	 النجاح	 بجامعة	

وفي	موعد	ال	يتجاوز	اليوم	الذي	يسبق	عملية	التسجيل	للمساقات	وتبت	

جلنة	القبول	والتسجيل	في	هذه	الطلبات	خالل	فترة	التسجيل	املعلنة	لذلك	

الفصل.

16/ب:	يسمح	بانتقال	الطلبة	إلى	كليات	جامعة	النجاح	الوطنية	في	حالة	

وجود	شواغر	لهم	حسب	الشروط	التالية:

•أن	يستوفي	الطالب	شروط	القبول	في	اجلامعة. 	
يعادلها	 ما	 أو	 العامة	 الثانوية	 امتحان	 في	 معدله	 يكون	 •أن	 	
مقبوال	في	الكلية	التي	يرغب	االنتقال	إليها	في	جامعة	النجاح	

الوطنية	سنة	حصوله	على	الثانوية	العامة.

•أن	يكون	الطالب	منتقاًل	من	جامعة	تعترف	بها	جامعة	النجاح	 	
الوطنية.

•أن	تكون	دراسته	السابقة	وفقًا	ألسلوب	االنتظام. 	
•أن	ال	يقل	معدله	التراكمي	عن	جيد	أو	ما	يعاد	له«	في	جميع	 	

املساقات	التي	درسها	من	اجلامعة	املنتقل	منها.

	على	الطالب	املنتقل	إلى	كلية	الطب	البشري	انيكون	قد	انهى	مرحلة	العلوم	

الطبية	االساسية	مبعدل	تراكمي	ال	يقل	عن	جيد	جدا	أو	ما	يعادله	في	جميع	

املساقات	التي	درسها	في	اجلامعة	املنتقل	منها	وان	يكون	معدله	في	الثانوية	

العامةمقبوال	في	كلية	الطب	سنة	التحاقه	باجلامعة	املنقول	منها.

	أن	ال	يكون	واقعًا	حتت	اإلنذار	األكادميي	أو	السلوكي	أو	يكون	مفصواًل	من	

اجلامعة	التي	يرغب	االنتقال	منها.	

درسها	 التي	 املعتمدة	 الساعات	 بحساب	 املختص	 القسم	 يقوم	 16/ج:	

القسم	 لذلك	 الدراسية	 املنتقل	منها	على	ضوء	اخلطة	 الطالب	في	اجلامعة	
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على	أن	ال	يحسب	له	أكثر	من	50%	من	عدد	الساعات	املطلوبة	للتخرج	

ال	 وان	 انتقل	 التي	 اجلامعة	 في	 دراسته	 من	 الوطنية	 النجاح	 جامعة	 في	

القبول	 عمادة	 وتعلم	 يعادله	 أوما	 جيد	 عن	 احملسوب	 املساق	 عالمة	 تقل	

والتسجيل	بذلك	خطيًا.

16/د:		ال	تدخل	املساقات	التي	سبق	أن	درسها	الطالب	في	جامعة	أخرى	

ضمن	معدله	في	جامعة	النجاح	الوطنية.

16/هـ:	يحسب	للطالب	فصل	دراسي	عن	كل	12	ساعة	معتمدة	احتسبت	

له	في	دراسته	السابقة.
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حساب ساعات معتمدة من خارج 
جامعة النجاح الوطنية لطلبتها

املادة	17:	لطالب	جامعة	النجاح	الوطنية	الذي	أجل	دراسته	في	اجلامعة	

وعاد	إليها	وحصل	على	سجل	أكادميي	في	جامعة	أخرى	خالل	فترة	التأجيل	

تقدمي	هذا	السجل	الحتساب	ساعات	معتمدة	في	موعد	ال	يتجاوز	نهاية	

الفصل	الذي	يعود	فيه	إلى	اجلامعة	حسب	الشروط	التالية:

•أن	تكون	املساقات	التي	درسها	الطالب	في	اجلامعة	التي	درس	 	
التأجيل	أو	االستئذان	ضمن	برامج	تؤدي	إلى	 فيها	خالل	فترة	

درجة	جامعة	أولى.

%	من	الساعات	املطلوبة	للتخرج	 • 	أن	ال	يحسب	له	أكثر	من	50	

درس	 التي	 اجلامعة	 مساقات	 من	 الوطنية	 النجاح	 جامعة	 في	

فيها.

•أن	ال	تقل	عالمة	الطالب	في	املساق	الذي	يطلب	حسابه	عن	جيد	 	
أو	ما	يعادلة

في	 املماثلة	 املساقات	 للطالب	 املختص	 القسم	 يحسب	 أن	 	• 	
عمادة	 وتعلم	 القسم	 لهذا	 الدراسية	 اخلطة	 ضوء	 على	 اجلامعة	

القبول	والتسجيل	بذلك.
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االنتقال من كلية إىل أخرى يف اجلامعة
املادة	18	/أ:	ميكن	للطالب	أن	ينتقل	من	كلية	إلى	أخرى	في	اجلامعة	بشرط	

توفير	شاغر	في	الكلية	التي	يريد	االنتقال	إليها	وان	يكون	معدل	الطالب	

في	الثانوية	العامة	مقبواًل	في	الكلية	التي	يرغب	االنتقال	إليها	في	سنة	

التحاقه	باجلامعة	وفي	حال	عدم	حتقيق	الشرط	يستعاض	عن	معدل	امتحان	

الثانوية	العامة	باملتوسط	احلسابي	ملعدله	في	امتحان	الثانوية	العامة	ومعدله	

التراكمي	في	اجلامعة	في	سنة	التحاقه	باجلامعة.	

18/ب:	على	الطالب	الذي	يرغب	في	االنتقال	إلى	كلية	أخرى	أن	يدفع	

رسم	انتقال	مقداره	25	دينارًا	أردنيًا	ومن	ثم	يعبئ	النموذج	اخلاص	بطلب	

االنتقال	لدى	عمادة	القبول	والتسجيل	خالل	الفصل	األول	والثاني	والصيفي	

من	العام	اجلامعي	وفي	موعد	ال	يتجاوز	اليوم	الذي	يسبق	عملية	التسجيل	

للمساقات	في	ذلك	الفصل،	وال	يجوز	تقدمي	الطلبات	خالل	أيام	التسجيل	

املعلنة	في	الفصل	وعلى	أن	تبت	عمادة	القبول	والتسجيل	بالطلبات	املقدمة	

خالل	فترة	التسجيل	املعلنة،	وقد	اقر	مجلس	العمداء	هذه	التعديالت	وعلى	

أن	يبدأ	العمل	بها	اعتبارًا	من	بداية	العام	األكادميي	2004/2003.

كلية	 أو	 الكلية	 نفس	 )في	 آخر	 إلى	 قسم	 من	 طالب	 انتقل	 إذا	 18/ج:	

بها	سنة	 واملعمول	 إليه	 املنتقل	 للقسم	 الدراسية	 اخلطة	 عليه	 تطبق	 أخرى(	

انتقاله	للقسم	وحتسب	له	جميع	املساقات	التي	تدخل	ضمن	اخلطة	الدراسية	

القسم	 التي	تكون	معادلة	ملساقات	في	خطة	ذلك	 إليه	أو	 املنتقل	 للقسم	

وتتم	املعادلة	بتوصية	من	مجلس	القسم	وموافقة	عميد	الكلية،	كما	وحتسب	

له	جميع	املساقات	التي	درسها	من	متطلبات	اجلامعة	إضافة	إلى	املساقات	

احلرة	ويقرر	القسم	املنتقل	إليه	الطالب	معادلة	املساقات	وتسقط	من	سجله	

األكادميي	جميع	املساقات	التي	ال	تدخل	ضمن	اخلطة	الدراسية	للقسم	اجلديد	

سواء	كان	ناجحًا	أم	راسبًا	في	هذه	املساقات	ويحسب	له	فصل	دراسي	عن	

كل	12	ساعة	معتمدة	احتسبت	ويقوم	القسم	املنتقل	إليه	الطالب	بإعالم	

عمادة	القبول	والتسجيل	بذلك	خطيًا.
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18/د:	على	الطالب	املنتقل	إلى	كلية	أخرى	أن	يحقق	شروط	التخصص	

في	أحد	أقسام	تلك	الكلية	خالل	3		فصول	دراسية	من	انتقاله	ينذر	ويفصل	

بنهاية	الفصل	الرابع	يحقق	شروط	التخصص	من	انتقاله	ويحول	الى	كلية	

ادنى	منها	مبعدل	القبول.

18/هـ:	في	جميع	احلاالت	السابقة	املنصوص	عليها	في	هذه	املادة	يدخل	

في	حساب	املعدل	التراكمي	للطالب	جميع	املساقات	التي	حسبت	له	وتطبق	

مرور	 بعد	 للطالب	 االنذار	 ويبدأ	 والفصل.	 األكادميي	 اإلنذار	 أحكام	 عليه	

فصل	عليه	في	الكلية	املنقول	اليها.

متطلبات احلصول على درجة البكالوريوس
اجلامعة	متنح	درجة	البكالوريوس	للطلبة	بعد	إمتام	املتطلبات	التالية:

اخلطة	 حسب	 للتخرج	 املطلوبة	 املساقات	 جميع	 في	 النجاح	 19/أ/1:	

الدراسية	املقررة	لقسم	التخصص.

19/أ/2:	احلصول	على	معدل	تراكمي	كلي	ال	يقل	عن	1.69)او2	لكلية	

الطب(	في	جميع	املساقات	التي	درسها.

وعدم	 الدرجة	 على	 للحصول	 املطلوبة	 للمدة	 األدنى	 احلد	 قضاء	 19/ب:	

جتاوز	احلد	األقصى	حسب	ما	ورد	في	»الفقرة	أ«	من	»املادة	9«.

19/ج:	إمتام	دراسة	ما	ال	يقل	عن	50%	من	الساعات	املعتمدة	املطلوبة	

للتخرج	للطالب	املنتقل	من	جامعة	أخرى	إلى	جامعة	النجاح	الوطنية.
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أحكام عامة
املادة	20/أ:إذا	توقف	احتمال	تخرج	طالب	على	مساق	واحد	إجباري	من	

يتخرج	 الذي	 الفصل	 في	 مطروح	 غير	 املساق	 هذا	 وكان	 قسمه	 متطلبات	

القسم	 فلمجلس	 آخر،	 إجباري	 ومتعارضًا	مع	مساق	 كان	مطروحًا	 أو	 فيه	

أن	يوافق	على	أن	يدرس	الطالب	مساقًا	آخر	بدياًل	عنه	ومماثاًل	له	يكون	من	

نفس	قسم	التخصص	أو	من	قسم	آخر	في	اجلامعة.

املادة	20/ب:	إذا	توقف	احتمال	تخرج	طالب	على	مساق	واحد	اختياري	

من	متطلبات	قسمه	وتعذر	عليه	التسجيل	في	أي	من	املساقات	املطروحة	

القسم	أو	من	 به	من	 القسم	أن	يوافق	على	استبدال	مساق	آخر	 فلمجلس	

قسم	آخر	في	اجلامعة.

احلالتني	 كلتا	 في	 خطيًا	 والتسجيل	 القبول	 عمادة	 تعلم	 املادة	20/ج:	

»أ«	و»ب«.

املادة	21:	إذا	احتاج	الطالب	إلى	أقل	من	»	12	ساعة	معتمدة«	في	فصل	

تخرجه	فله	أن	يسجل	ما	يحتاج	إليه	من	ساعات.

املادة	22:	املرشد	وقسم	التخصص	مسؤوالن	عن	متابعة	السير	األكادميي	

واالحتفاظ	بنسخة	من	السجل	األكادميي	للطالب	املسجل	فيه	والتحقق	من	

استيفاء	لشروط	التخرج	ويبلغ	الطالب	بذلك	دوريًا.

اجلامعة	 من	 ذمة	 براءة	 شهادة	 على	 يحصل	 أن	 الطالب	 على	 	:23 املادة	

الستكمال	إجراءات	تخرجه.

املادة	24:	ال	يجوز	ألي	طالب	أن	يحتج	بعدم	علمه	بهذه	التعليمات	أو	

بعدم	إطالعه	على	ما	ينشر	في	لوحات	اإلعالنات	في	اجلامعة.
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املادة	25:	حتمل	درجة	البكالوريوس	تاريخ	استحقاقها	ويكون	حفل	تخريج	

بنهاية	الفصل	الدراسي	الثاني	من	العام	الدراسي	ويكون	ايضا	حفل	تخريج	

بنهاية	الفصل	الصيفي	للعام	الدراسي.

املادة	26:	يبت	مجلس	العمداء	في	كل	األمور	التي	لم	يرد	فيها	نص	في	

هذه		التعليمات	وفي	اإلشكاالت	التي	تنشأ	عن	تطبيقها.

والتسجيل	 القبول	 وعميد	 الكليات	 وعمداء	 اجلامعة	 رئيس	 	:27 املادة	

مكلفون	بتنفيذ	أحكام	هذه	التعليمات.
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الدراسة املسائية
متاشيا	مع	فلسفة	ورسالة	اجلامعة	في	خدمة	املجتمع	الفلسطيني	وافقت	

اجلامعة	على	فتح	برامج	دراسات	مسائية.

آلية القبول للدراسات املسائية
الكلية	 يتم	ذكر	 املسائية	بحيث	 بالدراسة	 تعبئة	منوذج	طلب	خاص	 يتم	

والتخصص	وعلى	الطالب	تقدمي	الوثائق	املطلوبة	كما	هو	احلال	في	الدراسة	

العادية.

يتم	قبول	الطلبة	بشكل	تنافسي	على	عالمات	الثانوية	العامة	ويتم	تقدمي	

امتحانات	القدرات	للكليات	التي	حتدد	ذلك.

تعليمات عامة لاللتحاق بالدراسة املسائية:
وأنظمة	 البكالوريوس	 درجة	 منح	 وتعليمات	 الاللتحاق	 شروط	 تطبق	

اجلامعة	للدراسة	العادية	على	الدراسة	املسائية.

الدراسة	 أو	 املسائية	 الدراسة	 طالب	 يقوم	 أن	 املبررة	 احلاالت	 في	 يجوز	

العادية	التسجيل	في	املساقات	في	البرنامج	اآلخر.

تبدأ	الدراسة	املسائية	من	الساعة	الثالثة	مساء.

الرسوم الدراسية للدراسة املسائية:
تكون	رسوم	الدراسة	املسائية	للساعة	املعتمدة	كما	يلي:

30	دينار 	 اآلداب،	االقتصاد،	التربية،		

30	دينار الشريعة،	الفنون،	التربية	الرياضية		

	30	دينار 	 	 	 القانون	

	35	دينار 	 	 	 	 العلوم	

	40	دينار 	 الهندسة،	تكنولوجيا	املعلومات	

	60	دينار 	 	 	 الصيدلة	
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إجراءات تصديق التقارير الطبية  
للطلبة

يتوجب	على	الطلبة	الذين	اضطروا	إلى	التغيب	عن	الدوام	بسبب	املرض	

إتباع	التعليمات	واإلجراءات	التالية	لتصديق	التقرير	الطبي	وبخالف	ذلك	

لن	يتم	تصديق	التقرير	الطبي	األمر	الذي	سيفقد	مقدم	الطلب	حقه	بإثبات	

التغيب	القانوني	نتيجة	املرض.

•يتم	إحضار	التقرير	الطبي	وتقدميه	للعيادة	شخصيا. 	
•يتم	إحضار	التقرير	الطبي	وتقدميه	في	اليوم	التالي	لنهاية	اإلجازة	 	
املرضية	وإذا	صادف	أن	كان	ذلك	اليوم	عطلة	رسمية	ففي	اليوم	األول	

للدوام	بعد	العطلة	الرسمية.

مما	 وغيرها	 األشعة	 وصور	 املخبرية	 التحاليل	 كافة	 تقدمي	 •يتوجب	 	
يثبت	املرض	واحلاجة	للتغيب.

•في	حالة	احلاجة	إلى	املبيت	في	املستشفى	يتوجب	إعالم	الكلية	بأي	 	
طريقة	من	الطرق.

يكون	 أن	 يتوجب	 املستشفى	 من	 الطبي	 التقرير	 صدور	 حالة	 •في	 	
املشرف	 الطبيب	 توقيع	 إلى	 باإلضافة	 املقيم	 الطبيب	 من	 موقعًا	

ومختومًا	بختم	املستشفى.

•في	بعض	احلاالت	املرضية	مثل	األمراض	النفسية	والعصبية	وأمراض	 	
الفقري	يتوجب	إبالغ	عيادة	اجلامعة	بذلك	 القلب	والكلى	والعمود	

فور	التشخيص.

إدارة	 إبالغ	 يتم	 الطبي	 التقرير	 في	 جاء	 ما	 عدم	صحة	 ثبوت	 حال	 في	

اجلامعة	بذلك	التخاذ	اإلجراءات	املناسبة.
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مرافق وخدمات ونشاطات المنهجيه 
تقدمها اجلامعة للطلبة
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العيادة )احلرمني القديم واجلديد(
مبتابعة	 تقوم	 حيث	 	،1981 سنة	 اجلامعة	 في	 الطبية	 العيادة	 تأسست	

من	 حتول	 التي	 املرضية	 واحلاالت	 والطلبة،	 العاملني	 من	 املرضية	 احلاالت	

لها	 يجري	 التي	 واحلاالت	 منها.	 الطارئة	 وخاصة	 للمستشفيات	 العيادة	

العيادة	 تقوم	 كما	 لها،	 الالزمة	 الغيارات	 لعمل	 وذلك	 جراحية	 عمليات	

باالرشاد	النفسي	للطلبة،	هذا	إضافة	إلى	تصديق	التقارير	الطبية	للعاملني	

والطلبة	وخاصة	التقارير	الطبية.

كما	تقوم	اجلامعة	باستقبال	طلبة	مساق	خدمة	املجتمع،	وإجراء	الفحص	

الطبي	الشامل	للموظفني	اجلدد.

ويعمل	في	العيادة	طاقم	مؤلف	من:

•طبيب	العيادة	والذي	يشارك	بدوره	بعدة	جلان	صحية	تابعة	للجامعة	 	
منها	)جلنة	التأمني	الصحي،	وجلنة	السالمة	العامة	واألمان،	وجلنة	

مكافحة	التدخني،	جلنة	الصحة	العامة،	جلنة	متابعة	الكفتيريا	في	

احلرم	اجلديد	والقدمي(.

•ممرضة	قانونية 	

هذا	وقد	مت	افتتاح	العيادة	في	احلرم	اجلامعي	اجلديد	بتمويل	من	مباشر	من	

مكتب	رئاسة	الوزراء	التركية،	حيث	قامت	احلكومة	التركية	بتقدمي	مجموعة	

من	األجهزة	الطبية	املتطورة	والتي	تساعد	في	تقدمي	الرعاية	الصحية	املالئمة	

للعاملني	والطلبة	في	احلرم	اجلامعي	اجلديد.

عيادة األسنان )احلرم القديم(
تقع	العيادة	في	احلرم	اجلامعي	القدمي،	وتقدم	خدماتها	للطلبة	والعاملني	

كل	حسب	احتياجه،	كما	يتم	الترتيب	مع	أطباء	مختصني	في	تقومي	األسنان	

وجراحتها	وذلك	وفق	ما	تتطلبه	احلاالت	التي	ترد	للعيادة.
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عيادة طب العيون )احلرم اجلديد(

املخرب الطـبـي املركزي:
	يقوم	على	خدمة	الطلبة	والعاملني	من	خالل	إجراء	الفحوصات	الطبية	

الالزمة

معهد الطب العدلـي
افتتح	في	العام	2006	حيث	زود	بآخر	ما	توصل	إليه	العلم	والتكنولوجيا	

من	أجهزة	ومعدات	عالية	الكفاءة،	وذلك	نظرا	حلاجة	منطقة	الشمال	ملثل	

هذا	املعهد،	وحتى	يكون	الركيزة	األساسية	للمستشفى	اجلامعي	الذي	تسعى	

اجلامعة	إلنشائه،	لتقدمي	اخلدمة	األكادميية	والتعليمية	لطلبة	كليات	الطب	

والقانون	والصيدلة	والتمريض.

ويضم	املعهد	األقسام	التالية:	التشريح،	واملختبر	الكيميائي	الشرعي،	

والتصوير	الشعاعي،	وتقوم	فلسفة	املعهد	على	تقدمي	اخلبرات	الطبية	بصورة	

قضايا	 في	 للقضاء	 مباشرة	 الفنية	 واخلبرات	 القضائية،	 لألجهزة	 مباشرة	

والكشف	على	مسرح	 القضائي،	 التشريح	 املدنية	وفي	مجال	 التعويضات	

اجلرمية،	والتعامل	مع	حاالت	الطوارئ،	وعقد	ورشات	عمل	في	الطب	الشرعي،	

تهدف	إلى	تعريف	أطباء	املراكز	الصحية	واإلسعاف	بأهمية	التقارير	الطبية	

القضائية	التي	تخدم	العدالة،	واملشاركة	في	تنفيذ	دورات	األطباء	املقيمني	

القضاء،	 مجال	 في	 العاملني	 جلميع	 وتدريب	 عمل	 ورشات	 وعقد	 حديثا،	

والنيابة	العامة،	واملعهد	القضائي،	وطلبة	كلية	احلقوق	من	خالل	محاضرات	

مت	إعدادها	لهذه	الغاية.
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عيادة األجهزة الطبية واألطراف الصناعية
جرى	في	اخلامس	والعشرين	من	آب	2007	وحتت	رعاية	املنسق	العام	

عيادة	 افتتاح	 اتفاقية	 توقيع	 خليل،	 سليمان	 الدكتور	 العلمية	 للمراكز	

األجهزة	الطبية	واألطراف	الصناعية،	وذلك	ضمن	نشاطات	مركز	الدميقراطية	

الدكتور	 بحضور	 االتفاقية	 توقيع	 مت	 وقد	 اجلامعة،	 في	 اإلنسان	 وحقوق	

سامر	 األستاذ	 اجلامعة	 عن	 ووقعها	 العملية	 املراكز	 منسق	 خليل	 سليمان	

عقروق	منسق	مركز	الدميقراطية	واألستاذ	فؤاد	رزق	أخصائي	تقومي	العظام	

واألطراف	الصناعية.

أهداف افتتاح العيادة
:	عملت	اجلامعة	على	افتتاح	هذه	العيادة	حتقيقا	الستراتيجية	اجلامعة	

في	االنفتاح	على	املجتمع	وتوفير	اخلدمات	الضرورية	الالزمة	ملختلف	شرائح	

لعدد	 وذلك	 خاص،	 بشكل	 اخلاصة	 احلاجات	 أصحاب	 وشريحة	 املجتمع،	

غير	قليل	من	الشباب	الذين	فقدوا	أطرافهم	خالل	سنوات	االنتفاضة	األولى	

والثانية.

اخلدمات التي تقدمها:
تقوم	العيادة	من	خالل	االتفاق	الذي	مت	مع	األخصائي	فؤاد	رزق،	وهو	

من	األخصائيني	القليلني	الذين	يعملون	في	هذا	املجال	ويتمتع	بخبرة	طويلة،	

من	اجل	القيام	بخدمات	التقومي	لإلطراف	وكذلك	تصنيع	األطراف	البديلة،	

وتوفير	هذه	اخلبرة	بأقل	التكاليف،	واجلامعة	وفرت	لذلك	مقرا	مجهزا	لتحقيق	

هذا	الغرض.	
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 مسرح املرحوم حكمت املصري )املسرح املكشوف ( 
)احلرم اجلديد(:

يعتبر	هذا	املسرح	من	املعالم	الرئيسية	في	احلرم	اجلامعي	اجلديد	ملا	يتمتع	به	من	

تصميم	وأنظمة	صوت	ومساحة،	وكان	افتتاحه	في	منتصف	حزيران	2006	حيث	

عقدت	فيه	حفل	تخريج	طلبة	الفوج	السابع	والعشرين	من	مختلف	كليات	اجلامعة	

النجاح	الوطنية.	

ونظرا	لطبيعة	املسرح	الفنية	وقدرته	االستيعابية،	وحفاظا	عليه	معلمًا	ثقافيًا،	

فإن	اجلامعة	ترحب	بعقد	األنشطة	الثقافية	والعلمية	فيه،	وهي	حترص	كل	احلرص	

املستوى	 إلى	 وترتقي	 وروادها،	 بطبيعتها	 متميزة	 األنشطة	 هذه	 تكون	 أن	 على	

الذي	يتناسب	مع	طبيعة	املسرح،	ومن	األنشطة	التي	ميكن	عقدها	على	املسرح:	

حفالت	التخريج	السنوية،	العروض	املسرحية،	الدبكات	الشعبية	والعروض	الفنية،	

املهرجانات.

مسرح مسو األمري تركي بن عبد العزيز )احلرم اجلديد(:

ُبدىء	العمل	ببناء	املسرح	منذ	عام	2000،	إذ	تضافرت	اجلهود	اإلدارية	والفنية	

أيار	2006،	مما	يدل	على	ضخامة	 العمل	حتى	نهاية	 واملالية	إلجنازه،	واستمر	

على	 اجلامعة	 أطلقت	 الغاية،	 لهذه	 بذل	 الذي	 واإلداري	 والفني	 املعماري	 اجلهد	

املسرح	اسم	”مسرح	سمو	األمير	تركي	بن	عبد	العزيز“،	صاحب	اليد	الطولى	في	
هذا	الصرح	املتميز،	وذلك	تقديرا	منها	للمساهمة	املالية	الكبيرة	التي	تبرع	بها	

سموه	في	إنشاء	املسرح	وجتهيزه.

املساحة	والسعة:	تبلغ	مساحة	املسرح	2,185	مترا	ويتسع	ل	870	شخصا.
األنشطة	التي	ميكن	إقامتها	في	املسرح:	من	األنشطة	التي	ميكن	استضافتها	

املؤمترات	واحملاضرات،	والعروض	املسرحية،	والدبكات	الشعبية،	والعروض	الفنية	

والسينمائية	واألفالم.	
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املجمع الرياضي )احلرم اجلديد(: 

يعد	املجمع	الرياضي	الذي	افتتحه	فخامة	السيد	الرئيس	محمود	عباس	»	أبو	

الفلسطينية	في	شمال	 الرياضة	 أبرز	معالم	 العام	2008	معلمًا	من	 مازن«	في	

الضفة	الغربية،		ملا	له	من	أهمية	بالغة	في	تقدمي	أفضل	اخلدمات	الرياضية	لطلبة	

فلسطني	 في	 الرياضة	 اجلامعة	بشكل	خاص،	وحملبي	 في	 الرياضية	 التربية	 كلية	

بشكل	عام،	

السادة	 العام	2006	وبتبرع	من	 بالعمل	في	إنشاء	هذا	املجمع	في	 وقد	بدء	

	7600 اإلجمالية	 مساحته	 وتبلغ	 كمال،	 برهان	 ورياض	 غزالة	 أبو	 احمد	 محمد	

ألعاب	رياضية	مغلقة،	 قانوني	دولي،	وقاعات	 متر	مربع،	ويحتوي	على	مسبح	

ومعلب	 للتدريس،	 وقاعات	 الطاولة،	 وتنس	 بدنية،	 ولياقة	 وجمباز،	 وسكواتش،	

مكشوف	للتنس	األرضي.

مدرجات الشهيد ظافر املصري )احلرم القديم(

بنيت	هذه	املدرجات	بتبرع	من	مؤسسة	الشهيد	ظافر	املصري	مبساحة	تبلغ	1300	

متر	مربع	مبا	فيها	الساحات	التابعة	لهذه	املدرجات،	واستمر	العمل	باملدرجات	من	

العام	1992-1994،	وتتألف	من:

املدرج	الرئيسي:	ويتسع	ملا	يقارب	من	400	شخص	وهو	مزود	بأجهزة	صوت	

حديثة	إضافة	إلى	شاشة	عرض.،	وتعقد	فيه	كافة	النشاطات	والفعاليات	الثقافية	

من	مؤمترات	وندوات	وعروض	أفالم	وغيرها.

مدرج	رقم	)1(	ومدرج	رقم	)2(:	تستخدم	قاعات	للتدريس	وتتسع	ملا	يقارب	

من	180	طالب،	كما	يعقد	فيها	عدد	من	النشاطات	والفعاليات.

نشاطات المنهجية عن طريق عمادة شؤون الطلبة 
•نشاطات	رياضية	ومباريات 	

•فرق	جوالة 	
•مشاركات	في	دول	عربية	عن	طريق	االشتراك	في	مسابقات 	



دليل الطالب 2011-2010

جامعة النجاح الوطنية 74

نشاطات المنهجية لدائرة العالقات العامة 
•عروض	افالم 	

•زيارات	للجامعات	واملؤسسات 	
•معارض 	

فروع البنوك:
•بنك	فلسطني	الدولي 	
•بنك	القاهرة	-	عمان	 	

•صراف	آلي	للبنك	العربي 	

كفترييات
•احلرم	اجلامعي	القدمي	واجلديد 	

اذاعة النجاح
حملت		فكرة	إنشاء	»صوت	النجاح«	في	العام	2003	أهدافا	رئيسية	تتمثل	في	

تدريب	طلبة	قسم	الصحافة	في	اجلامعة	على	أداء	مختلف	مهارات	العمل	اإلذاعي	

لصقل	طاقاتهم	الصحفية	لتزويد	املجتمع	الفلسطيني	بكوادر	إعالمية	متميزة،	

إضافة	إلى	زيادة	التواصل	بني	اجلامعة	واملجتمع	الفلسطيني	عن	طريق	االرتقاء	

اجلامعة،	 والثقافية	خارج	أسوار	 العلمية	 الفائدة	 وتعميم	 الفلسطيني،	 باإلعالم	

ومعاجلة	القضايا	التي	تهم	املجتمع	عن	طريق	البرامج	الهادفة	واملتنوعة	التي	يتم	

إعدادها	في	ستوديوهات	البث	اإلذاعي	،	ويغطي	البث	اإلذاعي	محافظات	شمال	

الضفة	الغربية.

تدريب	 قاعات	 يضم	 الذي	 اإلعالم	 مركز	 افتتاح	 بتاريخ	2010/6/6	 وقد	مت	

ومكاتب	إدارية	ومختبر	حاسوب،	باإلضافة	إلى	استوديوهات	التصوير	والتسجيل	

غرف	 إلى	 باإلضافة	 هذا	 واملرئية،	 املسموعة	 اجلامعة	 بإذاعتي	 اخلاصة	 الصوتي	

التحكم	الصوتي	وغرف	البث	وقاعة	ملتيميديا.
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اخلطط الدراسية
للحصول على درجة البكالوريوس
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اخلطة الدراسية لكلية العلوم
البكالوريوس	في	 العلوم	خطة	دراسية	تؤدي	إلى	منح	درجة	 تقدم	كلية	

العلوم	في	التخصصات	التالية:

)2(	الفيزياء 	 )1(	الرياضيات	

)4(	العلوم	احلياتية)مجمد( 	 	 )3(	الكيمياء	

)6(	اإلحصاء 	 )5(	التحاليل	الطبية	

)8(	أحياء	وبيوتكنولوجيا 	 )7(	الكيمياء	التطبيقية	

)9(	فيزياء	والكترونيات 	 	

الساعات	املطلوبة	للحصول	على	درجة	البكالوريوس	من	كلية	العلوم

القسم

املتطلبــــــــات

قســــمكليــــةجــامعة

مجموعحرة

اختياريإجبارياختياريإجبارياختياريإجباري

137-5427-20630الرياضيات

137-6021-20630الفيزياء

137-5724-20630الكيمياء*

فرعي	 	/ حياتيه	 علوم	

بيوتكنولوجيا
20630-729-137

86123157-20630التحاليل	الطبية

137-6021-20630الكيمياء	التطبيقية2

137-756-20630فيزياء	والكترونيات

48243131-20630علوم	حياتية

137-6318-20630االحصاء
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شروط التخصص يف أقسام كلية العلوم

)1( قسم الرياضيات
)أ(	أن	ينهي	الطالب	بنجاح	مساقي:

تفاضل	وتكامل	)1( 	 	21101 	

تفاضل	وتكامل	)2( 	 	21102 	

ويحصل	فيهم	على	معدل	2	فما	فوق

أن	ينهي	الطالب	بنجاح	مساقي: )ب(	

فيزياء	عامة	)1( 	 	22101 	

فيزياء	عامة	)2( 	 	22102 	

إمتام	بنجاح	ما	ال	يقل	عن	»30	ساعة	معتمدة«. )ج(	

إذا	زاد	عدد	الطلبة	الراغبني	في	التخصص	عن	العدد	الذي	يقرره	 )د(	

مجلس	الكلية،	يقبل	عندئذ	الطلبة	بحسب	معدالتهم	في	املساقني:

تفاضل	وتكامل	)1( 	 	21101 	

تفاضل	وتكامل	)2( 	 	21102 	
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)2( قســم الفيزياء
اجتياز املساقات التالية مبعدل ال يقل عن 2  )أ( 

فيزياء عامة )1(   22101   

فيزياء عامة )2(   22102   

فيزياء عملي )1(   22107   

فيزياء عملي )2(   22108   

إنهاء مساقي الرياضيات 21101، 21102 بنجاح.  )ب( 

إنهاء 30 ساعة معتمدة. )ج( 
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)3( قسم الكيمياء
)أ(	أن	ينهي	الطالب	بنجاح	املساقات	التالية:

كيمياء	عامة	)1( 	 	23101 	

كيمياء	عامة	)2( 	 	23102 	

كيمياء	عامة	عملية	)1( 	 	23107 	

كيمياء	عامة	عملية	)2( 	 	23108 	

ويحصل	فيهم	على	معدل	ال	يقل	عن	2

)ب(	أن	ينهي	الطالب	بنجاح	مساقي:

تفاضل	وتكامل	)1( 	 	21101 	

فيزياء	عامة	)1( 	 	22101 	

إمتام	بنجاح	ما	ال	يقل	عن	»30	ساعة	معتمدة«. )ج(	

إذا	زاد	عدد	الطلبة	الراغبني	في	التخصص	عن	العدد	الذي	يقرره	مجلس	

الكلية،	يقبل	عندئذ	الطلبة	بحسب	معدالتهم	في	املساقات	التالية:

كيمياء	عامة	)1( 	 	23101 	

كيمياء	عامة	)2( 	 	23102 	

كيمياء	عامة	عملية	)1( 	 	23107 	

كيمياء	عامة	عملية	)2( 	 	23108 	
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)4( قسم العلوم احلياتية / فرعي بيوتكنولوجيا
)أ(	أن	ينهي	الطالب	بنجاح	املساقات	التالية:

أحياء	عامة	)1( 	 	24101 	

أحياء	عامة	)2( 	 	24102 	

أحياء	عامة	عملية	)1( 	 	24107 	

أحياء	عامة	عملية	)2( 	 	24108 	

ويحصل	فيهم	على	معدل	ال	يقل	عن	2

)ب(	أن	ينهي	الطالب	بنجاح	املساقات	التالية:

كيمياء	عامة	)1( 	 	23101 	

كيمياء	عامة	)2( 	 	23102 	

كيمياء	عامة	عملية	)1( 	 	23107 	

كيمياء	عامة	عملية	)2( 	 	23108 	

إمتام	بنجاح	ما	ال	يقل	عن	»30	ساعة	معتمدة«. )ج(	

إذا	زاد	عدد	الطلبة	الراغبني	في	التخصص	عن	العدد	الذي	يقرره	مجلس	

الكلية،	يقبل	عندئذ	الطلبة	بحسب	معدالتهم	في	املساقات	التالية:

أحياء	عامة	)1( 	 	24101 	

أحياء	عامة	)2( 	 	24102 	

أحياء	عامة	عملية	)1( 	 	24107 	

أحياء	عامة	عملية	)2( 	 	24108 	
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)5( قسم التحاليل الطبية
)أ(	أن	ينهي	الطالب	بنجاح	املساقات	التالية:

أحياء	عامة	)1( 	 	24101								

أحياء	عامة	)2( 	 	24102								

أحياء	عامة	عملية	)1( 	 	24107								

أحياء	عامة	عملية	)2( 	 	24108								

ويحصل	فيهم	على	معدل	ال	يقل	عن	2 	

)ب(	أن	ينهي	الطالب	بنجاح	املساقات	التالية:

كيمياء	عامة	)1( 	 	23101								

كيمياء	عامة	)2( 	 	23102								

كيمياء	عامة	عملية	)1( 	 	23107								

كيمياء	عامة	عملية	)2( 	 	23108								

)ج(	اجتياز	امتحان	جلنة	املقابلة	وفق	مقدرة	استيعاب	القسم.

امتام	ما	ال	يقل	عن	30	ساعة	بنجاح. )د(	

 )6( قسم اإلحصاء
)أ(	أن	يجتاز	الطالب	املساقات	التالية:

تفاضل	وتكامل	)1( 	 	21101								

تفاضل	وتكامل	)2( 	 	21102								

مبعدل	تراكمي	ال	يقل	عن	2

انهاء	30	ساعة	معتمدة	بنجاح. )ب(	
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)7( ختصص الكيمياء التطبيقية
)أ(	أن	ينهي	الطالب	بنجاح	املساقات	التالية:

كيمياء	عامة	)1( 	 	23101								

كيمياء	عامة	)2( 	 	23102								

كيمياء	عامة	عملية	)1( 	 	23107								

كيمياء	عامة	عملية	)2( 	 	23108								

ويحصل	فيهم	على	معدل	ال	يقل	عن	2 	

)ب(	أن	ينهي	الطالب	بنجاح	املساقات	التالية:

رياضيات	عامة	)1( 	 	21101								

فيزياء	عامة	)1( 	 	22101								

فيزياء	عملي	)1( 	 	22107								

إمتام	بنجاح	ما	ال	يقل	عن	»30	ساعة	معتمدة«.

إذا	زاد	عدد	الطلبة	الراغبني	في	التخصص	عن	العدد	الذي	يقرره	مجلس	الكلية،	يقبل	عندئذ	الطلبة	

حسب	معدالتهم	في	املساقات	التالية:

كيمياء	عامة	)1( 	 	23101								

كيمياء	عامة	)2( 	 	23102								

كيمياء	عامة	عملية	)1( 	 	23107								

كيمياء	عامة	عملية	)2( 	 	23108								

)8( قسم األحياء )جممد(
)أ(	أن	ينهي	الطالب	بنجاح	املساقات	التالية:

أحياء	عامة	)1( 	 	24101								

أحياء	عامة	)2( 	 	24102								

أحياء	عامة	عملية	)1( 	 	24107								

أحياء	عامة	عملية	)2( 	 	24108								
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ويحصل	فيهم	على	معدل	ال	يقل	عن	2 	

)ب(	أن	ينهي	الطالب	بنجاح	مساقات:

كيمياء	عامة	)1( 	 	23101								

كيمياء	عامة	)2( 	 	23102								

كيمياء	عامة	عملي	)1( 	 	23107								

كيمياء	عامة	عملي	)2( 	 	23108								

ان	ينهي	بنجاح	30	ساعة	معتمدة. )ج(	

)9( قسم الفيزياء وااللكرتونيات
 

			)أ(	اجتياز	املساقات	التالية	ومبعدل	تراكمي	ال	يقل	عن	2

فيزياء	عامة	)1( 	 	22101								

فيزياء	عامة	)2( 	 	22102									

فيزياء	عامة	عملي	)1( 	 	22107									

فيزياء	عامة	عملي	)2( 	 	22108									

)ب(	اجتياز	املساقات	التالية	بنجاح:

تفاضل	وتكامل	)1( 	 	21101									

تفاضل	وتكامل	)2( 	 	21102								

إنهاء	30	ساعة	معتمدة	على	األقل	يكون	من	ضمنها	18	معتمدة	من	متطلبات	الكلية.
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اخلطة الدراسية لكلية اآلداب
تقدم	كلية	اآلداب	خطة	دراسية	تؤدي	إلى	منح	درجة	البكالوريوس	في	

اآلداب	في	التخصصات	التالية:

)2(	اللغة	اإلجنليزية	وآدابها )1(	اللغة	العربية	وآدابها	 	

)4(	اجلغرافيا 	 )3(	التاريخ	 	

)6(	اآلثار)	مجمد( )5(	علم	االجتماع	 	

)8(	اللغة	الفرنسية	وآدابها )7(	السياحة	واآلثار	 	

الساعات	املطلوبة	للحصول	على	درجة	البكالوريوس	من	كلية	اآلداب

القسم

املتطلبــــــات

قســمكليــةجامعــة

مجموعحرة اختياريإجبارياختياريإجبارياختياريإجباري

140-2062167215اللغة	العربية	وآدابها

1473-2062167321اللغة	اإلجنليزية	وآدابها

134-2062165130التاريخ

140-2062166918اجلغرافيا

علم	االجتماع	/	فرعي	

206216خدمة	اجتماعية
45
15

15
93137

20621648303134اآلثار	)مجمد(

134-2062166318السياحة	واآلثار

146-2062168112اللغة	الفرنسية	وآدابها
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شروط التخصص يف أقسام كلية اآلداب

قسم اللغة العربية وآدابها
شروط	التخصص:

)أ(	أن	ينهي	الطالب	بنجاح	مساقي:

مدخل	إلى	تذوق	النص	األدبي 	31111								

	املكتبة	العربية 	 	31112							

ويحصل	في	كل	منهما	على	2	فما	فوق.

)ب(	التقدم	المتحان	مستوى.

يحصلون	 معدالت	 أعلى	 وفق	 الطلبة	 يقبل	 به	 املسموح	 العدد	 عن	 املتقدمني	 عدد	 زيادة	 حالة	 في	

عليها.

قسم اللغة اإلجنليزية وآدابها
	شروط	التخصص:

أن	يحصل	الطالب	على	عالمة	2	فأعلى	في	كل	من	املساقني	32111	و	32112،	وأن	يكون	 )أ(	

ناجحا	في	امتحان	مستوى	اللغة	االجنليزية.



دليل الطالب 2011-2010

جامعة النجاح الوطنية 86

)3( قسم التاريخ
	

شروط	التخصص:

أن	ينهي	الطالب	بنجاح	مساقي:

تاريخ	الفكر	احلديث 	 	33111								

تاريخ	احلضارة	االسالمية 			33113							

ويحصل	في	كل	منهما	على	2	فما	فوق. 	

في	حالة	زيادة	عدد	املتقدمني	عن	العدد	املسموح	به	يقبل	الطلبة	وفق	أعلى	معدالت	يحصلون	عليه.

)4( قسم اجلغرافيا
شروط	التخصص:

أن	ينهي	الطالب	بنجاح	مساقي:

اجلغرافيا	البشرية 	 	34112								

اجلغرافيا	الطبيعية 	 	34113								

ويحصل	في	كل	منهما	على	2	فما	فوق. 	

في	حالة	زيادة	عدد	املتقدمني	عن	العدد	املسموح	به	يقبل	الطلبة	وفق	أعلى	معدالت	يحصلون	عليه.

)5( قسم علم االجتماع / فرعي خدمة اجتماعية
شروط	التخصص:

أن	ينهي	الطالب	بنجاح	مساقي:

املجتمع	العربي 	 	35112								

املدخل	إلى	علم	االجتماع 	 	35111								

ويحصل	في	كل	منهما	على	2	فما	فوق
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)6( قسم اآلثار )جممد(
شروط	التخصص:

أن	ينهي	الطالب	بنجاح	مساقي:

مقدمة	في	تاريخ	فلسطني	واألردن	في	العصور	القدمية 	 	33112 	

مدخل	إلى	تاريخ	احلضارات	القدمية. 	 	36112 	

ويحصل	في	كل	واحد	منهما	على	معدل	2.

)7( قسم السياحة واآلثار:
شروط	التخصص

أن	ينهي	الطالب	بنجاح	مساقي:

						36112															مدخل	إلى	تاريخ	احلضارات	القدمية

						36114															املدخل	إلى	السياحة

ويحصل	في	كل	منهما	على	2	فما	فوق

في	حالة	زيادة	عدد	املتقدمني	عن	العدد	املسموح	به	يقبل	الطلبة	وفق	أعلى	معدالت	يحصلون	عليه.

)8( قسم اللغة الفرنسية وآدابها
شروط	التخصص:

1.	مساقات	استدراكية:	)بدون	ساعات	معتمدة(	

						أ	.لغة	فرنسية	استدراكي	للمبتدئني	رقم	38100
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					ب	.	لغة	فرنسية	استدراكي	للمتقدمني	رقم	38102

	-	يجلس	الطالب	الختبار	حتديد	املستوى	في	اللغة	الفرنسية	في	الفترة	نفسها	الختبار	حتديد	املستوى	

في	اللغة	االجنليزية.

-	اذا	حصل	الطالب	على	عالمة	أقل	من	50%	يسجل	مساق	لغة	فرنسية	استدراكي	38100.

-	اذا	حصل	الطالب	على	عالمة	أقل	من	80%	يسجل	مساق	فرنسي	استدراكي	38102.

-	اذا	حصل	الطالب	على	عالمة	80%	فأعلى	يسجل	في	املساقني	38111	و	38112.

	

2.	أن	يدرس	الطالب	مساقي:	

				أ	.	لغة	فرنسية	أ	)1(	رقم	38111،

				ب	.	لغة	فرنسية	ب	)1(	رقم	38112.

	

ويحصل	في	كل	منهما	على	معدل	2	فأكثر.

		

3.	أن	يجتاز	بنجاح	مساقي:

					أ	.	قواعد	)1(	38114

					ب	.	تعبير	شفهي	و	كتابي	)1(	38116.

	

املذكورة	أعاله	ويحدد	 الفرنسية	بعد	دراسة	املساقات	 اللغة	 الطالب	المتحان	مستوى	في	 4.	يتقدم	

قبول	الطالب

بناء	على:	

							أ	.	عالمته	في	امتحان	مستوى	اللغة	الفرنسية،	ويحسب	له	50%	أو	أكثر.

							ب	.معدله	في	املساقات	املذكورة	أعاله.

	

التي	 املعدالت	 أعلى	 وفق	 الطلبة	 يقبل	 به،	 املسموح	 العدد	 عن	 املتقدمني	 عدد	 زيادة	 حالة	 في	 	.5

يحصلون	عليها.
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اخلطة الدراسية لكلية الشريعة
تقدم	كلية	الشريعة	خطة	دراسية	تؤدي	إلى	منح	درجة	البكالوريوس	في	

التخصصات	التالية:

	 )1(	الفقه	والتشريع	 	

)2(	أصول	الدين

)3(	الشريعة	واملصارف	االسالمية

الساعات	املطلوبة	للحصول	على	درجة	البكالوريوس	من	كلية	الشريعة

القسم

املتطلبــــــات

قسـمكليـةجامعـة

مجموعحرة اختياريإجبارياختياريإجبارياختياريإجباري

141-6312-20640الفقه	والتشريع

141-6312-20640أصول	الدين

141-6312-20640الشريعة	واملصارف	االسالمية
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شروط التخصص يف أقسام كلية الشريعة

)1( قسم الفقه والتشريع
فقه	عبادات	)1( 	 	41111								

املدخل	الفقهي 	 	41112								

أصول	الفقه	)1( 	 	41114								

شريطة	احلصول	على	2	فأعلى	في	كل	منها.

)2( قسم أصول الدين

علوم	القرآن	الكرمي 	 	42111								

علوم	احلديث 	 	42114								

عقيدة	إسالمية	)1( 	 	42113								

شريطة	احلصول	على	2	فأعلى	في	كل	منها.

)3( الشريعة واملصارف االسالمية
مبادئ	النظام	االقتصادي	في	االسالم 	 	43311

مبادئ	التمويل 	 	56121

مبادئ	احملاسبة	)1( 	 	52121

شريطة	احلصول	على	2	فأعلى	في	كل	منها.
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اخلطة الدراسية
لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

تقدم	كلية	االقتصاد	والعلوم	اإلدارية	خطة	دراسية	تؤدي	إلى	منح	درجة	

البكالوريوس	في	التخصصات	التالية:

	)2(	االقتصاد 	 	 )1(	إدارة	أعمال	 	 	

	)4(	احملاسبة 	 )3(	العلوم	السياسية	 	 	

)6(	التسويق )5(	العلوم	املالية	واملصرفية	 	 	

الساعات	املطلوبة	للحصول	على	درجة	البكالوريوس	من	كلية	االقتصاد	

والعلوم	اإلدارية

القسم

املتطلبــــــات

قســـمكليـــةجامعـــة

مجموعحرة اختياريإجبارياختياريإجبارياختياريإجباري

51186131-20630إدارة	أعمال

51186131-20630احملاسبة

51186131-20630االقتصاد

51186131-20630العلوم	السياسية

51186131-20630العلوم	املالية	واملصرفية

51186131-20630التسويق



دليل الطالب 2011-2010

جامعة النجاح الوطنية 92

شروط التخصص يف أقسام كلية اإلقتصاد والعلوم 
اإلدارية

قسم إدارة األعمال
ينجح	في	املساقات	التالية:	التسويق،	اقتصاد	جزئي،	محاسبة	)1(،	احصاء	)1(

يدخل	في	احتساب	املعدل	للتخصص	مبادئ	ادارة	)1(	+	مبادئ	ادارة	)2(	

بشرط	أن	ال	تقل	عالمة	كل	مساق	عن	2.

قسم التسويق

ينجح	الطالب	في	املساقات	التالية:	ادارة	)1(،	اقتصاد	جزئي،	محاسبة	)1(،	متويل	احصاء	)1(.

يدخل	في	احتساب	املعدل	للتخصص	ادارة	)1(	+	تسويق

بشرط	أن	ال	تقل	عالمة	كل	مساق	عن	2.

قسم التمويل
ينجح	الطالب	في	املساقات	التالية:	ادارة	)1(،	اقتصاد	جزئي،	تسويق،	إحصاء	)1(.

يدخل	في	احتساب	املعدل	للتخصص	محاسبة	)1(	+	متويل.

بشرط	أن	ال	تقل	عالمة	كل	مساق	عن	2.
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قسم احملاسبة
ينجح	الطالب	في	املساقات	التالية:	ادارة	)1(،	اقتصاد	جزئي،	متويل،	إحصاء	)1(،	تسويق.

يدخل	في	احتساب	املعدل	للتخصص	محاسبة	)1(	+	محاسبة	)2(.

بشرط	أن	ال	تقل	عالمة	كل	مساق	عن	2.

قسم االقتصاد
يقبل	الطلب	مباشرة	في	قسم	االقتصاد	على	ان	ينهي	الطا	لب	املساقات	التالية	خالل	العام	من	دراسته:	

الكلي	 السياسة	االقتصاد	 التسويق	مبادئ	 التمويل	مبادئ	 ادرارة	1	مبادئ	 مبادئ	محاسبة	1	مبادئ	

االقتصاد	اجلزئي.

قسم العلوم السياسية
	يقبل	الطلب	مباشرة	في	قسم	العلم	السياسي	على	ان	ينهي	الطا	لب	املساقات	التالية	خالل	العام	من	

دراسته	:مبادئ	محاسبة	1	مبادئ	ادرارة	1	مبادئ	التمويل	مبادئ	التسويق	مبادئ	السياسة	االقتصاد	

الكلي	االقتصاد	اجلزئي.

الية	القبول	على	أساس	تنافسي.

مبادئ	االحصاء	مطلوبة	لطلبة	2007	فاعلى.
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اخلطة الدراسية لكلية اهلندسة
تقدم	كلية	الهندسة	خطة	دراسية	تؤدي	إلى	منح	درجة	البكالوريوس	في	

التخصصات	التالية:

)2(	الهندسة	املعمارية 	 )1(	الهندسة	املدنية	 	

)4(	الهندسة	الصناعية 	 )3(	الهندسة	الكهربائية	 	

)6(	هندسة	احلاسوب 	 )5(	الهندسة	الكيميائية	 	

)8(	الهندسة	امليكانيكية 	 	 )7(	هندسة	البناء	 	

الساعات	املطلوبة	للحصول	على	درجة	البكالوريوس	من	كلية	الهندسة

القسم

املتطلبــــــات

قسـمكليـةجامعـة

مجموعحرة اختياريإجبارياختياريإجبارياختياريإجباري

166-10415-20621الهندسة	املدنية

173-11412-20621الهندسة	املعمارية

9919165-20621الهندسة	الكهربائية

163-10412-20621الهندسة	الصناعية

10512164-20621الهندسة	الكيميائية

173-10818-20621هندسة	احلاسوب4*

166-1109-20621هندسة	البناء

160-10112-20621الهندسة	امليكانيكية

2062110315165هندسة	االتصاالت

206211079163هندسة	امليكاترونيكس
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شروط التخصص يف أقسام كلية اهلندسة

 

)1( قسم اهلندسة املدنية

أن	ينهي	الطالب	بنجاح	املساقات	التالية:

تفاضل	وتكامل	)1( 	 	21101 	

تفاضل	وتكامل	)2( 	 	21102 	

فيزياء	عامة	)1( 	 	22101 	

فيزياء	عامة	)2( 	 	22102 	

ويحصل	فيها	على	معدل	2	فما	فوق.

)2( قسم اهلندسة املعمارية
يتم	اختيار	الطلبة	للتخصص	في	قسم	العمارة	بالتنافس	على	معدل	شهادة	الدراسة	الثانوية	»التوجيهي«	

ونتيجة	امتحان	القدرات	الذي	يعقد	للطلبة	الراغبني	في	تخصص	العمارة	بعد	قبولهم	في	كلية	الهندسة	

حيث	يحسب	ملعدل	التوجيهي	نسبة	50%	وامتحان	القدرات	%50.
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)3( قسم اهلندسة الكهربائية

أن	ينهي	الطالب	بنجاح	املساقات	التالية:

تفاضل	وتكامل	)1( 	 	21101 	

تفاضل	وتكامل	)2( 	 	21102 	

فيزياء	عامة	)1( 	 	22101 	

فيزياء	عامة	)2( 	 	22102 	

ويحصل	فيها	على	معدل	2	فما	فوق.

)4( قسم اهلندسة الصناعية

أن	ينهي	الطالب	بنجاح	املساقات	التالية:

تفاضل	وتكامل	)1( 	 	21101 	

تفاضل	وتكامل	)2( 	 	21102 	

فيزياء	عامة	)1( 	 	22101 	

فيزياء	عامة	)2( 	 	22102 	

ويحصل	فيها	على	معدل	2	فما	فوق. 	

)5( قسم اهلندسة الكيميائية
أن	ينهي	الطالب	بنجاح	املساقات	التالية:

تفاضل	وتكامل	)1( 	 	21101 	

تفاضل	وتكامل	)2( 	 	21102 	

فيزياء	عامة	)1( 	 	22101 	

فيزياء	عامة	)2( 	 	22102 	

										ويحصل	فيها	على	معدل	2	فما	فوق.

كيمياء	عامة	)1( 	 جناح	في23101	 	
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)6( قسم هندسة احلاسوب
1.	اجتياز	املساقات	التالية:

تفاضل	وتكامل	)1( 	 	21101 	

تفاضل	وتكامل	)2( 	 	21102 	

فيزياء	عامة	)1( 	 	22101 	

فيزياء	عامة	)2( 	 	22102 	

2. اجتياز مساق:

برمجة	احلاسوب 	 	 	66111 	

مبعدل	ال	يقل	عن	2.

الهندسة	عن	استيعاب	 الراغبني	في	أي	تخصص	من	تخصصات	كلية	 الطلبة	 وفي	حالة	زيادة	عدد	

القسم	يتم	اختيار	العدد	املطلوب	على	أساس	التنافس	في	معدل	املساقات	املطلوبة	للتخصص.

)7( قسم هندسة البناء

أن	ينهي	الطالب	بنجاح	املساقات	التالية:

تفاضل	وتكامل	)1( 	 	21101 	

تفاضل	وتكامل	)2( 	 	21102 	

فيزياء	عامة	)1( 	 	22101 	

فيزياء	عامة	)2( 	 	22102 	

ويحصل	فيها	على	معدل	2	فما	فوق.
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)8( قسم اهلندسة امليكانيكية
أن	ينهي	الطالب	بنجاح	املساقات	التالية:

تفاضل	وتكامل	)1( 	 	21101 	

تفاضل	وتكامل	)2( 	 	21102 	

فيزياء	عامة	)1( 	 	22101 	

فيزياء	عامة	)2( 	 	22102 	

ويحصل	فيها	على	معدل	2فما	فوق.

)9( قسم اهلندسة امليكاترونكس
أن	ينهي	الطالب	بنجاح	املساقات	التالية:

تفاضل	وتكامل	)1( 	 	21101 	

تفاضل	وتكامل	)2( 	 	21102 	

فيزياء	عامة	)1( 	 	22101 	

فيزياء	عامة	)2( 	 	22102 	

ويحصل	فيها	على	معدل	2	فما	فوق.

)10( قسم اهلندسةاالتصاالت
أن	ينهي	الطالب	بنجاح	املساقات	التالية:

تفاضل	وتكامل	)1( 	 	21101 	

تفاضل	وتكامل	)2( 	 	21102 	

فيزياء	عامة	)1( 	 	22101 	

فيزياء	عامة	)2( 	 	22102 	

									66111											برمجة	احلاسوب

ويحصل	فيها	على	معدل	2	فما	فوق.
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اخلطة الدراسية لكلية العلوم الرتبوية
تقدم	كلية	العلوم	التربوية	خطة	دراسية	تؤدي	إلى	منح	درجة	البكالوريوس	

في	التخصصات	التالية:

							)1(	علم	النفس	فرعي	ارشاد	نفسي

							)2(معلم	املرحلة	االساسية	الدنيا

						)3(	اقسام	معلم	املرحلة	االساسية	العليا--تعليم	التكنولوجيا،	

-تعليم	العلوم	،-تعليم	الرياضيات	،	-تعليم	اللغة	العربية،	-تعليم	اللغة	

االجنليزية	،-تعليم	االجتماعيات

							)4(	رياض	اطفال

العلوم	 كلية	 من	 البكالوريوس	 درجة	 على	 للحصول	 املطلوبة	 الساعات	

التربوية

القسم

املتطلبـــــات

قســمكليـةجامعة
حرة

مجموع اختياريإجبارياختياريإجبارياختياريإجباري

143-2062196027علم	النفس	فرعي	ارشاد	نفسي	

206219729137معلم	رياض	االطفال

145-206219809معلم	املرحلة	االساسية	العليا-تعليم	لتكنولوجيا

140-2062197212معلم	املرحلة	االساسية	الدنيا

140-2062112756معلم	املرحلة	االساسية	العليا-	تعليم		العلوم

140-2062112756معلم	املرحلة	االساسية	العليا-	تعليم	الرياضيات

معلم	املرحلة	االساسية	العليا-تعليم		اللغة	

140-2062112756االجنليزي

معلم	املرحلة

140-2062112756االساسية	العليا-تعليم	اللغة	العربية

معلم	املرحلة

-2062112756االساسية	العليا-تعليم	االجتماعيات

140
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شروط التخصص يف أقسام كلية العلوم الرتبوية

)1( قسم علم النفس فرعي إرشاد نفسي
	أن	ينهي	الطالب	بنجاح	املسا	قات	التالية:

مدخل	إلى	علم	النفس 	 		71112										

علم	نفس	النمو 	 	71115										

									75210																			مبادئ	التوجيه	واإلرشاد	النفسي

														ويحصل	فيهما	على	معدل	2	فما	فوق

 )2( معلم االساسيةالدنيا
أن	ينهي	الطالب	بنجاح	املساقات	التالية: 	

مدخل	إلى	علم	النفس 	 	71112 	 	

مدخل	إلى	التربية 	 	71113 	 	

علم	نفس	النمو 	 	71115 	 	

ويحصل	فيها	على	معدل	2	فما	فوق 	
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)3( قسم رياض االطفال
شروط	التخصص:

												71112							مدخل	الى	علم	النفس		

												76352							مدخاللى	رياض	االطفال

												71115							علم	النفس		النمو	

															ويحصل	فيهما	على	معدل	2	فما	فوق

أقسام اساليب التدريس
)4( معلم املرحلة األساسية العليا - تعليم التكنولوجيا

شروط	التخصص:

أن	يكون	تخصصه	في	الثانوية	العامة	علمي	أو	صناعي.

أن	ينهي	الطالب	بنجاح	املساقات	التالية:

احلاسوب	في	التربية 	 	72115 	 	

علم	احلاسوب	)1( 	131111 	 	

فيزياء	عامة	للتربية 	 	22105 	 	

ويحصل	فيهما	على	معدل	2	فما	فوق 	

)5( معلم املرحلة األساسية العليا - تعليم العلوم
شروط	التخصص:

											أن	ينهي	الطالب	بنجاح	املساقات	التالية:

							فيزياء	عامة	1 	22101																	

23101								كيمياء	عامة	1 	 	

																24101									احياء	عامة	1

																		ويحصل	فيهما	على	معدل	2	فما	فوق

والنجاح	في	21101	تفاضل	وتكامل1 	 	
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)6( معلم املرحلة األساسية العليا - تعليم الرياضيات
شروط	التخصص:

											أن	ينهي	الطالب	بنجاح	املساقات	التالية:

تفاضل	وتكامل	1 	 	21101 	 	

23101										تفاضل	وتكامل	2 	 	

										ويحصل	فيهما	على	معدل	2	فما	فوق

										والنجاح	في	22101	فيزياء	عامة	1

)7( معلم املرحلة األساسية العليا - تعليم اللغة اإلجنليزية
		

														شروط	التخصص:

											أن	ينهي	الطالب	بنجاح	املساقات	التالية:

						اجنليزي	كلية	1 	32111 	 	

32112						اجنليزي	كلية	2 	 	

																72265						قراءات	تربوية	باللغة	االجنليزية

															ويحصل	فيهما	على	معدل	2	فما	فوق

)8( معلم املرحلة األساسية العليا - تعليم اللغة العربية
								شروط	التخصص:

											أن	ينهي	الطالب	بنجاح	املساقني	التالية		

															31111								تذوق	النص	االدبي

														31211								الصرف

												ويحصل	فيهما	على	معدل	2	فما	فوق
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)9( معلم املرحلة األساسية العليا - تعليم االجتماعيات
	

								شروط	التخصص:

											أن	ينهي	الطالب	بنجاح	املساقني	التالية		

														33111					تاريخ	الفكر	احلديث

														34111					جغرافية	فلسطني

												ويحصل	فيهما	على	معدل	2	فما	فوق
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اخلطة الدراسية لكلية الفنون اجلميلة
تقدم	كلية	الفنون	اجلميلة	خطة	دراسية	تؤدي	إلى	منح	درجة	البكالوريوس	

في	التخصصات	التالية:

)2(التصوير 	 			)1(	علم	املوسيقى	

	)3(	التصميم	الداخلي	)ديكور(	)4(فنون	تطبيقية	تخصص	جرافيك

يتم	قبول	الطلبة	للدراسة	في	كلية	الفنون	اجلميلة	في	جميع	التخصصات	

وفق	الشروط	التالية:

احلصول	على	شهادة	الثانوية	العامة	»التوجيهي«	أو	ما	يقابلها	 	)1(

ومبعدل	ال	يقل	عن	65.

الشروط	 وفق	 الكلية	 تقيمها	 التي	 القبول	 امتحانات	 اجتياز	 	)2(

واملعايير	اخلاصة	بالكلية	

تعتبر	املوهبة	املوسيقية	والفنية	شرطًا	أساسيًا	في	القبول	للدراسة	 	)3(

في	كلية	الفنون	اجلميلة.

الفنون	 كلية	 من	 البكالوريوس	 درجة	 على	 للحصول	 املطلوبة	 الساعات	

اجلميلة

القسم

املتطلبـــــــــــــات

قسـمكليـةجـامعة

مجموعحرة اختياريإجباريإختياريإجبارياختياريإجباري

2068972150140علم	املوسيقى

20618872150140التصوير

20618873150141الديكور

تصميم	جرافيك

20618973150141

140-2061897215اخلزف	فن
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اخلطة الدراسية لكلية الزراعة
تقدم	كلية	الزراعة	خطة	دراسية	تؤدي	إلى	منح	درجة	البكالوريوس	 	

في	التخصصات	التالية:

)1(	اإلنتاج	النباتي	ووقاية	النبات 	

)2(	اإلنتاج	احليواني	وصحة	احليوان 		

)3(	االقتصاد	الزراعي	والتنمية	الريفية-	مجمد 	

)4(	التغذية	والتصنيع	الغذائي	 	

الساعات	املطلوبة	للحصول	على	درجة	البكالوريوس	من	كلية	الزراعة

القسـم

املتطلبــــــــــــات

قسـمكليــةجـامعة

مجموعحرة اختياريإجبارياختياريإجبارياختياريإجباري

اإلنتاج	النباتي

142-5110-20655ووقاية	النبات

اإلنتاج		احليواني

-5110-20655وصحة	احليوان

142

151-6010-20655التغذية	والتصنيع	الغذائي
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شروط التخصص يف أقسام كلية الزراعة

)1( قسم اإلنتاج النباتي ووقاية النبات.
إنهاء	30	ساعة	معتمدة	بنجاح	منها	18	ساعة	معتمدة	من	متطلبات	الكلية. )أ(	

أن	ينهي	الطالب	املساقات	التالية	بنجاح: )ب(	

														علم	النبات	العام 	94101 	 	

										علم	احليوان	العام 	95101 	 	

مبادئ	انتاج	نباتي 	 	94210 	 	

واحلصول	على	معدل	تراكمي	ال	يقل	عن	2 	 	

)2( قسم اإلنتاج احليواني.
إنهاء	30	ساعة	معتمدة	بنجاح	منها	18	ساعة	معتمدة	من	متطلبات	الكلية. )أ(	

أن	ينهي	الطالب	املساقات	التالية	بنجاح: )ب(	

										علم	النبات	العام 	94101 	 	

										علم	احليوان	العام 	95101 	 	

95210										مبادئ	انتاج	حيواني 	 	

احلصول	على	معدل	تراكمي	ال	يقل	عن	2 	 	
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)3( قسم االقتصاد الزراعي والتنمية الريفية.) جممد(

 )4( قسم التغذية والتصنيع الغذائي.
1.	إنهاء	30	ساعة	معتمدة	بنجاح	منها	18	ساعة	معتمدة	من	متطلبات	الكلية.

2.	أن	يكون	ناجحا	في	مساقات	24101	و	24102	و	23101	و	احلصول	على	معدل	تراكمي	ال	

يقل	عن	2.
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اخلطة الدراسية لكلية الصيدلة
	

تقدم	كلية	الصيدلة	خطة	دراسية	تؤدي	إلى	منح	درجة	البكالوريوس	في	

الصيدلة.

الساعات	املطلوبة	للحصول	على	درجة	البكالوريوس	من	كلية	الصيدلة

املتطلبـــــــــــات

قسمجـامعة

مجموع اختياريإجبارياختياريإجباري

20612315164الصيدلة

198-206172دكتور	صيدله

وأن	يتم	الطالب	اخلريج	ما	مجموعه	1440	ساعة	عملية	كفترة	تدريب	

متواصلة	حتى	النجاح	في	التدريب.	أما	التدريب	الصيدالني	لدكتور	صيدلة	

هو	ملدة	سنتني	وعدد	ساعات	التدريب2064ساعة	تدريب.
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اخلطة الدراسية لكلية القانون

تقدم	كلية	القانون	خطة	دراسية	تؤدي	إلى	منح	درجة	البكالوريوس	 	

في	القانون.

الساعات	املطلوبة	للحصول	على	درجة	البكالوريوس	من	كلية	القانون

املتطلبـــــــــــات

قسمكليةجامعة
حرة	

مجموع)لغات( اختياريإجبارياختياريإجبارياختياريإجباري

57306143-20624كليةالقانون
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اخلطة الدراسية لكلية الطب البيطري

تقدم	كلية	الطب	البيطري	خطة	دراسية	تؤدي	إلى	منح	درجة	البكالوريوس	

في	الطب	البيطري

الساعات	املطلوبة	للحصول	على	درجة	البكالوريوس	في	الطب	البيطري

املتطلبــــــــات

كليــــــةجامعـــة

مجموعحرة اختياريإجباري

من	كلية	العلوم

)إجباري(

من	كلية	الطب	البيطري

اختياريإجباري

174-206241195كلية	الطب	البيطري
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اخلطة الدراسية لكلية تكنولوجيا املعلومات
درجة	 منح	 إلى	 تؤدي	 دراسية	 خطة	 املعلومات	 تكنولوجيا	 كلية	 تقدم	

البكالوريوس	في	التخصصات	التالية:

علم	احلاسوب

أنظمة	املعلومات	اإلدارية

أنظمة	املعلومات	احلاسوبية

الساعات	املطلوبة	للحصول	على	درجة	البكالوريوس	في	كلية	تكنولوجيا	

املعلومات

القسم

املتطلبــــــات

قســـمكليـــةجامعــة

املجموعحرة اختياريإجبارياختياريإجبارياختياريإجباري

52243131-20626احلاسوب

أنظمة

134-5824-20626املعلومات	اإلدارية

أنظمة	املعلومات	

134-6418-20626احلاسوبية
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شروط التخصص يف أقسام كلية تكنولوجيا املعلومات:

)1( شروط التخصص يف قسمي علم احلاسوب 
وانظمة املعلومات احلاسوبية                                              

)أ(	النجاح	في	كل	من	مساقي 	

تفاضل	وتكامل	)1( 	 	21101 	 	

تفاضل	وتكامل	)2( 	 	21102 	 	

)ب(		النجاح	في	كل	من	مساقي 		

	 	

برمجة	احلاسوب	)1( 	 	131111 	 	

برمجة	احلاسوب	)2( 	 	131112 	 	

											مبعدل	ال	يقل	عن	2

)ج(	إمتام	30	ساعة	معتمدة	على	األقل	بنجاح	. 		

وبرمجة	 	)1( احلاسوب	 برمجة	 مساقي	 في	 العالمات	 أعلى	 على	 احلاصلني	 للطلبة	 األولوية	 تعطى	

احلاسوب	)2(

)2( شروط التخصص يف قسم أنظمة املعلومات اإلدارية
							النجاح	في	كل	من	املساقات	التالية

																			31111																		برمجة	احلاسوب	)1(

برمجة	احلاسوب	)2( 	 			131112																	

																	132219																	مقدمة	الى	نظم	املعلومات	اإلدارية		

مبعدل	ال	يقل	عن	2																						

إمتام	30	ساعة	معتمدة	على	األقل	بنجاح.

                                      



دليل الطالب 2011-2010

جامعة النجاح الوطنية 113

اخلطة الدراسية لكلية الطب البشري
التربية	 وزارة	 في	 الوطنية	 النجاح	 جامعة	 في	 الطب	 كلية	 اعتماد	 مت	

والتعليم	العالي	في	عام	2007	/	2008	ومتنح	الكلية	درجة	البكالوريوس	

في	كلية	الطب	البشري.

الساعات	املطلوبة	للحصول	على	درجة	البكالوريوس	في	الطب	البشري

املتطلبــــــــات

كليـــــــةجامعــة

مجموعحرة علوم	أساسيةاختياريإجباري

علوم	طبية	

أساسية

متطلبات	

سريريه

264-2062479135الطب	البشري

العلوم	الطبية	

احليوية	

جامعة	

اجباري

20

جامعة	

اختياري

6

متطلب	كلية

18

اجباري	

تخصص

85

قسم	

اختياري

				6-135

سيزود	الطلبة	املقبولني	بخطة	وتعليمات	كلية	الطب	البشري	من	عمادة	

القبول	والتسجيل.
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اخلطة الدراسية لكلية التمريض

تقدم	كلية	التمريض	خطه	دراسية	تؤدي	إلى	منح	درجة	البكالوريوس	في	

التمريض

الساعات	املطلوبة	للحصول	على	درجة	البكالوريوس	في	التمريض

املتطلبــــــــات

قسمكليـــةجامعــة

مجموعحرة اختياريإجباريإجبارياختياريإجباري

0147-2063685التمريض

0154-2063692القبالة
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اخلطة الدراسية لكلية البصريات
تقدم	كلية	البصريات	خطه	دراسية	تؤدي	إلى	منح	درجة	البكالوريوس	 	

في	البصريات

الساعات	املطلوبة	للحصول	على	درجة	البكالوريوس	في	البصريات

املتطلبــــــــات

كليـــةجامعــة

مجموعحرة إجبارياختياريإجباري

159-206133كلية	البصريات
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اخلطة الدراسية لكلية الرتبية الرياضية

النجاح	في	امتحان	القدرات	ومعدل	ال	يقل	عن	%65.

التربية	 كلية	 من	 البكالوريوس	 درجة	 على	 للحصول	 املطلوبة	 الساعات	

الرياضية

القسم

املتطلبـــــــــــــات

مجموعحرةقسمكليـةجـامعة

اختياريإجبارياختياريإجباري

إجباري	

نظري

إجباري	

اختياريعملي

التربية	

206186305360139الرياضية
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كلية اإلعالم
قسم الصحافة

أن	ينهي	الطالب	بنجاح	مساقي:

مقدمة	لدراسة	اإلعالم 	 	191111								

							191113																		التحرير	الصحفي	)1(

								32111																			لغة		إجنليزية	كلية	)1(

ويحصل	في	كل	منها	على	معدل	2	فأعلى. 	

في	حالة	زيادة	عدد	املتقدمني	عن	العدد	املسموح	به	يقبل	الطلبة	وفق	أعلى	معدالت	يحصلون	 )ج(	

عليها.



دليل الطالب 2011-2010

جامعة النجاح الوطنية 118

كلية الشرف

شروط االنتساب للكلية:
	أن	يكون	الطالب	مسجال	في	إحدى	كليات	جامعة	النجاح	الوطنية	لنيل	درجة	البكالوريوس.

أن	يكون	الطالب	قد	مضى	على	دراسته	في	جامعة	النجاح	الوطنية	سنة	أكادميية	على	األقل	أي	أنه	

قد	أنهى	30	ساعة	معتمدة.

أن	يكون	الطالب	حاصال	على	معدل	تراكمي	في	كليته	الرئيسية	بتقدير	ال	يقل	عن	87%.	أو	3.63	

لدفعات	2008	فأعلى.

أن	يتمتع	الطالب	املتقدم	للكلية	بسجل	أخالقي	عال	وحسن	السلوك	والسيرة.

أن	يتمتع	الطالب	املتقدم	للكلية	بدرجة	عالية	من	االنتماء	لكليته	اجلامعية	املسجل	فيها	أصال.

على	الطالب	املسجل	في	الكلية	احملافظة	على	معدل	القبول	فيها،	وفي	حال	حصوله	على	معدل	أدنى	

من	املعدل	املطلوب	يعطى	الطالب	فصال	دراسيا	إضافيا	للحفاظ	على	معدل	املطلوب	واال	يعد	مفصوال	

من	كلية	الشرف.
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املساقات اليت يدرسها الطالب املنتمي لكلية الشرف:

*	يدرس	الطالب	ما	مجموعة	15	ساعة	معتمدة	منها	9	ساعات	معتمدة	إجباري	و	6	ساعات	معتمدة	
اختياري.	

*	يعفى	الطالب	املنتمي	لكلية	الشرف	من	دفع	رسوم	هذه	املساقات.
* ال	يرصد	لهذه	املساقات	أية	عالمات	وال	حتسب	ضمن	معدله	التراكمي.

*	يتم	االستعانة	مبدرسني	مؤهلني	ومتميزين	من	اجلامعة	لتدريس	هذه	املساقات.
*	مت	طرح	املساقات	التالية	في	كل	فصل	وتخصص	للطلبة	امللتحقني	بهذه	الكلية.	

	

املساقات اإلجبارية )9 ساعات معتمدة(:

Communication Skills							)ساعات	)3	االتصال	مهارات 	391001

حلقة	دراسية	في	تعزيز	القدرات	)3	ساعات(												 	391004

	Leadership Skills								)ساعات	)3	قيادية	مهارات 		391003

املساقات االختيارية من املساقات التالية: 

		English Language Skills						)ساعات	)3	اإلجنليزية	اللغة	في	مهارات 		392001

			Educational Technology																)ساعات	)3	التعلم	تكنولوجيا 	392002

																						Social Work													)ساعات	)3	املجتمعية	اخلدمة 	392003

							Public Relations Skills														)ساعات	)3	العامة	العالقات 	392004

																									Introduction to Law			)ساعات	)3	القانون	في	مقدمة 	392005

املصادر	التعليمية	والبحثية	)3	ساعات( 	391002

اكتشف	فلسطني	)3	ساعات( 	392006	
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)Footnotes(
1	يعطى	هذا	املساق	األرقام	التالية	حسب	الكليات:

3	ساعات	معتمدة 	 اجنليزي	جامعة	)2(	)الكليات	العلمية	البحتة(	 	10322 	

3	ساعات	معتمدة 	 	 اجنليزي	جامعة	)2(	)الكليات	اإلنسانية(	 	10323 	

3	ساعات	معتمدة 	 اجنليزي	جامعة	)2(	)كليتا	القانون	واالقتصاد(	 	10325 	

						10324	اجنليزي	جامعة	)2(	)		للكليات	الطبية		(																								3	ساعات	معتمدة

مالحظة:	على	الطلبة	الذين	يحصلون	على	عالمة	49	فما	دون	في	اختبار	حتديد	املستوى	دراسة	مساق	

لغة	إجنليزية	رقم	32100.		بواقع	3	ساعات	تدريسية	أسبوعيا	

يعفى	الطالب	من	مساق	32100	ان	حصل	على	عالمة	50	فأعلى.	و	اذا	جنح	في	امتحان	املستوى	

مبعدل	80	فأعلى	فانه	يعفى	من	دراسة	املساق	10103	وحتسب	له	العالمة	التي	حصل	عليها	بعد	تسديده	

للرسوم.

** يعتبر	الطالب	ناجح	في	10100	مساق	مقدمة	في	احلاسوب	اذا	جنح	في	امتحان	مستوى	احلاسوباذا	
حصل	على	عالمة		60	فاعلى	أو	حصل	على	الرخصة	الدولية	لقيادة	احلاسوب	)ICDL(	و	عليه	تسديد	

الرسوم	.

2(	يطرح	قسم	الكيمياء	تخصصني:	تخصص	كيمياء	وتخصص	كيمياء	تطبيقيه

3(	حسب	ساعة	معتمدة	ملشروع	التخرج.

* يتم	احتساب	3	ساعات	معتمدة	مقابل	التدريب	العملي	ملدة	8	أسابيع	بعد	انتهاء	السنة	الرابعة	* 
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الدائرة املالية
	تخدم	الدائرة	املالية	كافة	املتعاملني	مع	اجلامعة	من	أطراف	داخلية	وخارجية،	

العامة	وقسم	 املالية	 اجلامعة	من	خالل	قسم	 إدارة	 فهي	تعمل	على	خدمة	

املشاريع	 محاسبة	 قسم	 خالل	 من	 العلمية	 املراكز	 وتخدم	 العامة،	 املوازنة	

واملراكز	العلمية،	واملوظفني	من	خالل	قسم	الرواتب،	والطلبة	من	خالل	قسم	

قسم	 اخلارجيني	من	خالل	 واملوردين	 الطلبة،	 قروض	 وقسم	 الطلبة	 محاسبة	

النفقات.
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املراكـز العلميـة: 
تضم	اجلامعة	مجموعة	من	املراكز	العلمية	التي	تقوم	على	تلبية	حاجات	املجتمع	احمللي،	وتعد	رافدا	

قويا	للمجتمع	الفلسطيني	بكافة	احتياجاته،	وهي:

cec@najah.edu	:املستمر	التعليم	مركز  ·
cre@najah.edu	:الطاقة	بحوث	مركز  ·

seiscen@najah.edu	:الزالزل	وهندسة	األرض	علوم	مركز  ·
curp@najah.edu	:واإلقليمي	احلضري	التخطيط	مركز  ·
poison@najah.edu:الدوائية	واملعلومات	السموم	مركز  ·

cml@najah.edu:املركزي	الطب	مختبر  ·
ctc@najah.edu:واملواصالت	البناء	أبحاث	مركز  ·

wec@najah.edu	:والبيئية	املائية	الدراسات	معهد  ·
frc@najah.edu:القسرية	الهجرة	لدراسات	األكادميي	البرنامج  ·

uchrdn@najah.edu:اإلنسان	وحقوق	الدميقراطية	مركز  ·
csc@najah.edu:املجتمعية	اخلدمة	مركز  ·

cbacenternu@najah.edu:الدوائية	والرقابة	والبيولوجية	الكيماوية	التحاليل	مركز  ·
polls@najah.edu:املسحية	والدراسات	العام	الرأي	استطالعات	مركز  ·

aitie@najah.edu:املعلومات	لتكنولوجيا	املتميز	الفلسطيني	الكوري	املعهد  ·
cc@najah.edu:احلاسوب	مركز  ·

qau@najah.edu	:والنوعية	اجلودة	وحدة  ·
najah.edu@MEC2006والتقومي	القياس	مركز  ·

lawcenter@najah.eduوالتدريب	واالستشارات	للدراسات	القانوني	املركز  ·
معهد	االدارة	العامة  ·

info@najahpal.com	:الفنية	الدراسات	و	لالستشارات	النجاح	شركة	-	بال	جناح  ·

مراكز دولية:
* املركز	الثقافي	البريطاني.

.	UNIMED	املتوسطية	اجلامعات	الحتاد	اإلقليمي	املكتب *
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إرشادات عامة
طلبتنا  األعزاء 

هذه	االرشادات	تهمكم،	لذا	نأمل	أن	تقرأوها	وتعملوا	على	االلتزام	بها	حرصًا	على	إرشادكم	ملا	فيه	

مصلحتكم:

اجلامعة	 أنظمة	 على	 التعرف	 أجل	 من	 متأنية	 قراءة	 الطالب	 دليل	 قراءة	 على	 احلرص	 ينبغي	 	.1

وتعليماتها،	ألن	اجلهل	بأنظمة	اجلامعة	وتعليماتها	ال	يعفي	من	املسؤولية.

عند	تقدمي	أية	بيانات	شخصية	للجامعة،	يجب	إعطاء	معلومات	صحيحة	ودقيقة	حسب	الوثائق	 	.2

الرسمية.

عمادة	شؤون	الطلبة	وجدت	ملساعدتكم	وخدمتكم،	فال	تترددوا	بالرجوع	إليها	عند	مواجهة	أية	 	.3

مشكلة.

يجب	احملافظة	على	البطاقة	اجلامعية	من	التلف	واملبادرة	الى	استصدار	بطاقة	جديدة	في	حالة	 	.4

فقدانها	أو	تلفها.

من	املهم	ممارسة	الهوايات	وتنمية	املواهب	الثقافية	أو	الفنية	أو	الرياضية	ألنها	جزء	مكمل	ومهم	في	 	.5

بناء	الشخصية	اجلامعية،	وينبغي	العمل	على	استثمار	هذه	الهوايات	واملواهب	من	خالل	املشاركة	

في	األنشطة	الالصفية.

تعليمات	منح	درجة	البكالوريوس	واخلطط	الدراسية	الصادرة	عن	اجلامعة	هي	العقد	بني	الطالب	/ة	 	.6

واجلامعة،	لذا	يجب	احلرص	على	قراءتها	بتمعن	والعودة	لقراءتها	بني	احلني	واآلخر،	مع	االستعانة	

باجلداول	االسترشادية	املرافقة	للخطط	الدراسية.

يعمل	املرشد	األكادميي	من	أجل	املساعدة	في	اختيار	املواد	الدراسية	حسب	خطة	الطالب/ة،	لذا	 	.7

يجب	أن	ال	تتردد	في	طلب	مشورته	ومساعدته	كلما	لزم	األمر.

االعالن	هو	وسيلة	االتصال	املباشر	بني	املسؤولني	والطلبة،	لذا	ينبغي	احلرص	على	متابعة	لوحات	 	.8

.www.najah.edu	األلكتروني	اجلامعة	موقع	متابعة	وعلى	اجلامعة،	في	املنتشرة	االعالنات
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الدراسة	اجلامعية	فرصة	لطلب	العلم	وحتسني	القدرات	وتنمية	املهارات،	فأحسنوا	استغاللها	بأفضل	 	.9

ما	ميكن.

املوظف	 مع	 والتعامل	 للمراجعة،	 املناسب	 الوقت	 واختياركم	 خلدمتكم،	 وجدوا	 اجلامعة	 موظفو	 	.10

بلطف	واحترام،	يسهل	عليكم	حل	املشاكل	والتغلب	على	املصاعب.

وختامًا	جندد	الترحاب	بكم	في	رحاب	جامعتكم،	متمنني	لكم	التوفيق،	ومؤكدين	استعدادنا	لتقدمي	

اخلدمة	وإسداء	النصيحة.
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وحدة النجاح للخريجني
اختي الطالبة/اخي الطالب:

إنتظر قليال
املوضوع: اختيار التخصص املناسب

الوطنية،	وتتمنى	لكم	 النجاح	 النجاح	للخريجني	في	حرم	جامعتكم،	جامعة	 بداية	ترحب	بكم	وحدة	

عاما	دراسيا	موفقا	وحياة	جامعية	مليئة	بالعلم	والثقافة.	ونشير	هنا	الى	اهمية	اختيار	التخصص	بالنسبة	

كبيرا	في	حتديد	 دورا	 ويلعب	 حياته	 في	 نقطة	حتول	جذرية	 يعد	 التخصص	 اختيار	 وذلك	الن	 للطالب،	

مستقبله	على	كافة	املستويات	العملية	والعلمية	واالجتماعية.	فباختيارك	لكلية	ما،	تكون	قد	حددت	

احدى	مجاالت	التخصص	التابعة	لهذه	الكلية،	من	هنا	نرجو	منكم	التفكير	مليا	بالسؤال	التالي	قبل	

اختيار	التخصص.

ملاذا سأختار الكلية )س( لدراسة التخصص )ص(؟ هل بسبب
رغبتي	الشخصية	وقناعتني	بهذا	التخصص 	.1

رغبة	اهلي	وتشجيعهم	لي	لدراسة	هذا	التخصص 	.2

حاجة	سوق	العمل	خلريجني	في	هذا	املجال،	وهنا	إسال	نفسك	هذا	السؤال:	ماهي	مجاالت	العمل	 	.3

املتاحة	امامي	بعد	تخرجي	وحصولي	على	شهادة	في	هذا	املجال؟

معدل	الثانوية	العامة	)التوجيهي( 	.4

الوضع	املالي	لالسرة 	.5

تأثرك	باالرشاد	اجلامعي 	.6

بالتأكيد	لديك	االجابة،	اما	نصيحتنا	لك،	فكانت	بتذكيرك	بهذه	العوامل	قبل	ان	تختار	تخصصك	

وحتدد	مستقبلك	ومجاالت	عملك.

نسعى	الن	تكونوا	االفضل	دوما

مع حتيات
وحدة النجاح للخريجني
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أماكن تواجد كليات اجلامعة وأرقام مبانيها 

احلرم اجلامعي القدمي 
	 	 	 	 	

رقم	املبنىاسم	الكلية

6كلية	اآلداب

6كلية	االقتصاد	والعلوم	االدراية	

5كلية	العلوم	التربوية/كلية	التربية	الرياضية

4كلية	الشريعة

احلرم اجلامعي اجلديد
رقم	املبنىاسم	الكليةرقم	املبنىاسم	الكلية

22كلية	الدراسات	العليا14كلية	تكنولوجيا	املعلومات

19كلية	الصيدلة14كلية	العلوم

19كلية	التمريض14كلية	البصريات

19كلية	الطب	البشري22كلية	القانون

11كلية	الهندسة22كلية	الفنون	اجلميلة

مالحظات مهمة جدا:
1.	)متطلبات	اجلامعة	االجباري	واالختياري(

· أرقام	الشعب	من1	38-:	تكون	في	مباني	كليات	احلرم	القدمي. 	

· أرقام	الشعب	من	39-49:	تكون	في	مباني	كلية	الزراعة	والطب	البيطري	)خضوري(	طولكرم. 	

· أرقام	الشعب	من	50	–أعلى:	تكون	في	مباني	احلرم	اجلامعي	اجلديد. 	

2.	مالحظة:	في	حالة	االلتباس	يرجى	االنتباه	دائما	إلى	أرقام	القاعات	ألنها	حتدد	مكان	احملاضرات.

مع	متنياتنا	لكم	حياة	جامعية	موفقة

دائرة العالقات العامة

رقم	املبنىالكلية

39كلية	الزراعة

39كلية	الطب	البيطري

الكليات املوجودة في طولكرم ) خضوري(
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امتحان حتديد مستوى احلاسوب لدى الطلبة اجلدد

رأت	إدارة	اجلامعة،	استجابة	ملخرجات	جتربتها	الطويلة،	وانسجامًا	مع	فلسفة	تفريد	التعليم	ومتابعة	

للتطور	التكنولوجي،	أن	يتقدم	الطلبة	اجلدد	المتحان	يحدد	مستوى	معرفته	باستخدام	احلاسوب	وبرامجه،	

للنتائج	التي	يحصلون	عليها،	حيث	يعتبر	الطالب	ناجح	في	مادة	مقدمة	في	احلاسوب	 فيصنفوا	وفقًا	

)10100(	في	احلاالت	التالية:

إذا	جنح	في	امتحان	مستوى	احلاسوب		  ·
.)ICDL(	احلاسوب	لقيادة	الدولية	الرخصة	على	حاصاًل	كان	إذا  ·

عام	 من	 ابتداًء	 فصل.،	 كل	 في	 مرة	 بواقع	 عام،	 كل	 في	 مرتني	 االمتحان	 هذا	 ويعقد	

2008/2009م.	

امتحان حتديد املستوى في اللغة اإلجنليزية )22098(
English Placement Test

عزيزي الطالب:
قراءتك	لهذه	الكراسة	اإلرشادية	توفر	عليك	في	املستقبل	أشياء	ثالثة:	اجلهد	والوقت	واملال،	وتضعك	

على	الطريق	الصحيح	منذ	البداية،	لذلك	اقرأها	بإمعان	واحتفظ	بها	للضرورة.

تهدف	هذه	الكراسة	لتزويدك	بردود	على	جميع	التساؤالت	التي	قد	تدور	في	ذهنك	عن	هذا	االختبار	

من	حيث	طبيعته	ومبناه	وأنظمته،	كما	تزودك	هذه	الكراسة	أيضا	بنصائح	وتوصيات	مختلفة	إن	أردت	

التخصص	في	قسم	اللغة	اإلجنليزية	لترسم	لك	معالم	الطريق	منذ	اخلطوة	األولى.

هدف االختبار:
النجاح	 التحاقهم	بجامعة	 اللغة	اإلجنليزية	عند	 الطلبة	في	 الى	حتديد	مستوى	 يهدف	هذا	االختبار	

الوطنية،	وذلك	بهدف	تشخيص	قدراتهم	على	التعامل	مع	مساقات	اللغة	اإلجنليزية	التي	يطرحها	مركز	

اللغات	جلميع	الطلبة	املقبولني،	وتصنيفهم	حسب	نتيجة	االختبار.	ومن	اجلدير	بالذكر	أن	قبول	الطالب	

للدراسة	في	اجلامعة	ال	يعتمد	على	جناحه	في	هذا	االختبار	الذي	يقوم	بوضعه	وتنظيمه	واإلشراف	عليه	

مركز	اللغات.
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مواعيد عقد االختبار ومكانه:
الطلبة	 الفينة	واالخرى،	وعليه،	يرجى	من	جميع	 بعد	حوسبة	االختبار،	أصبح	من	املمكن	عقده	بني	

امللتحقني	باجلامعة،	وبعد	امتام	تسجيلهم	واحلصول	على	البطاقة	اجلامعية	تفعيل	بريدهم	االلكتروني	على	

موقع	اجلامعة	/	زاجل	ومتابعة	ما	يردهم	من	أخبار.	سيتم	اشعار	الطالب	بتاريخ	جلسة	االختبار	اخلاصة	به،	

إضافة	الى	مختبر	احلاسوب	املخصص	له	في	احلرم	القدمي	أو	اجلديد.	وعلى	جميع	الطلبة	التقيد	باجللسة	

احملددة	لهم	وعدم	تفويتها	ملا	لذلك	من	أثر	سلبي	على	جدول	الطالب	واملساقات	املطروحة.

مبنى االختبار: 
يقيس	االختبار	مدى	التمكن	في	اللغة	اإلجنليزية	من	خالل	قراءة	النصوص	وفهمها	واملقدرة	على	معرفة	

احلصيلة	اللغوية	من	خالل	إكمال	اجلمل	ومعرفة	كلمة	معينة	في	سياق	محدد،	إضافة	إلى	قياس	القدرة	

في	قواعد	اللغة	اإلجنليزية	والتمكن	من	اآلليات	الالزمة	للتعبير	الكتابي،	مثل	أدوات	الترقيم	وكلمات	

الربط	وغيرها	من	االسس	الالزمة	التقان	الكتابة.	جميع	أسئلة	االختبار	بأقسامه	األربعة	من	صنف	متعددة	

االختيار،	مبعنى	أن	الطالب	يعطى	أربع	خيارات،	ليختار	اإلجابة	األكثر	مالءمة	من	بينها.	)جتد	الحقا	

عينة	من	اختبارات	سابقة	تعطيك	حملة	واضحة	عن	طبيعة	هذا	االختبار(.

االستعداد لالختبار: 
ليست	هناك	طريقة	بعينها	متكن	الطلبة	من	االستعداد	لالختبار،	ومبا	أنه	معد	لقياس	قدرات	الطالب	

في	اللغة	اإلجنليزية	بجميع	املهارات،	فانه	يعتمد	على	املعلومات	املتراكمة	لدى	الطالب	في	جميع	مراحل	

دراسته	)منهجية	أوغير	منهجية(،	وعليه	فإن	مراجعة	أو	اإلطالع	على	أية	مادة	منهجية	أو	غير	منهجية	

في	اللغة	اإلجنليزية	ومهاراتها،	حتما	ستساعد	الطالب	في	احلصول	على	نتائج	أفضل.

نصائح وتوصيات عشية االختبار:
كرس	بعض	الوقت	ملعرفة	أصناف	األسئلة،	وفهم	تعليمات	االختبار	من	خالل	هذا	الكراس. 	-

احضار	بطاقة	اجلامعة/هوية	أو	أي	بطاقة	تعريف	)بدونها	لن	يسمح	لك	بالتقدم	لالختبار(. 	-

تأكد	من	أنك	تستطيع	الوصول	إلى	قاعة	االختبار/	مختبر	احلاسوب	في	الوقت	احملدد	وعليك	أن	 	-

حتتاط	لذلك	خوفا	من	اإلرباك	مما	يؤثر	على	أدائك	أثناء	االختبار.

اقرأ	التعليمات	اخلاصة	بكل	قسم	من	اقسام	االختبار	بتمعن.	إن	فهم	التعليمات	مهم	جدًا	وقد	 	-

تؤدي	قراءة	متسرعة	للتعليمات	إلى	عدم	فهم	ما	يطلب	منك	وبذلك	قد	تخطيء	اإلجابة	عن	جميع	
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األسئلة	من	هذا	القسم،	كما	عليك	أن	تصغي	جيدًا	لتعليمات	املشرفني.

أقسام االختبار:
	تبلغ	عدد	نقاط	االختبار	100	موزعة	على	أقسامه	األربعة	كالتالي:

فهم	املقروء	%20،	التراكيب	%30،	املفردات	في	جمل	%30،	والكتابة	20%.

ماذا تعني نتيجة االختبار:
إذا	حصل	الطالب	على	عالمة	%80	فما	فوق،	فإنه	يعفى	من	دراسة	مساق	لغة	إجنليزية	جامعة	1	 	.1

»10103«،	وهذا	يوفر	على	الطالب	اجلهد	والوقت،	ويبقى	عليه	دراسة	مساق	لغة	إجنليزية	جامعة	

2	»10322،10323،	10325«	حسب	الكلية	التي	يلتحق	بها	الطالب.

إذا	حصل	الطالب	على	عالمة	%50	-	%79	فإنه	يتوجب	عليه	دراسة	مساق	لغة	إجنليزية	جامعة	 	.2

1	»10103«	ولغة	إجنليزية	جامعة	2	»10322،	10323،10325«.

إذا	حصل	الطالب	على	عالمة	اقل	من	%50	يتوجب	عليه	دراسة	مساق	لغة	إجنليزية	استدراكي	 	.3

»32100«	أوال	والنجاح	فيه	قبل	أن	يسمح	له	بدراسة	أي	من	مساقات	اللغة	اإلجنليزية	األخرى	

املذكورة	في	البند	السابق.

وفيما	يلي	عينة	من	اختبارات	سابقة	باألقسام	األربعة	لالختبار	والتعليمات	العامة	والتعليمات	 	.4

اخلاصة	بكل	قسم.

االعالن	التالي	سيصلك	على	صفحتك	في	بريد	الزاجل.	اقرأها	بتمعن.

جامعة النجاح الوطنية
كلية اآلداب -  مركز اللغات

اختبار حتديد املستوى في اللغة االجنليزية
تعليمات  للطلبة

يرجى من الطلبة األعزاء االنتباه إلى ما يلي:
سيكون	االختبار	باستخدام	احلاسوب.  ·

ال	يحتاج	التقدم	لالختبار	إلى	مهارات	متقدمة	في	استخدام	احلاسوب،	وكل	ما	يلزم	قدرة	متواضعة	في	  ·
.)Mouse(		بالفارة	التحكم
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تابع	موقع	»زاجل«	ملعرفة	موعد	االختبار	واملختبر	الذي	ستتقدم	لالختبار	فيه.  ·
أحضر	بطاقة	تعريف	الشخصية	)الهوية	الشخصية،	البطاقة	اجلامعية	...	الخ(.  ·

في	املختبر	املخصص	وبعد	حتديد	الشخصية	حتصل	على	كلمة	السر	اخلاصة	بك	ثم	تتوجه	إلى	جهاز	  ·
يعني	لك	وتنتظر	اإلذن		بالبدء.

يتكون	االختبار	من	أربعة	أجزاء	ولكل	جزء	وقت	محدد	خاص	به.  ·

كيفية االجابة:
جميع	أسئلة	االمتحان	موضوعية	باالختيار	من	أربع	إجابات.  ·
بعد	قراءة	السؤال،	تنقر	بالفارة	الختيار	اجلواب	الصحيح.  ·

تتقدم	للسؤال	التالي	بالنقر	على	كلمة			)NEXT(على	ميني	الشاشة.  ·
ميكن	الرجوع	ألي	سؤال	ضمن	اجلزء	الواحد	بالنقر	على	كلمة	)PREVIOUS(	على	يسار	الشاشة	  ·

وذلك	ضمن	الوقت	املخصص	لكل	جزء	والذي	يظهر	أسفل	الشاشة.

عند	االنتهاء	من	األسئلة	ولالنتقال	للجزء	التالي	تنقر	على	كلمة	)FINISH(	التي	تظهر	وسط	  ·
الشاشة	بعد	السؤال	األخير	من	كل	جزء.

إذا	انقضى	الوقت	قبل	االنتهاء	من	كافة	األسئلة	يتم	االنتقال	تلقائيا	للجزء	التالي،	وال	مجال	عندها	  ·
للعودة	للجزء	غير	املنتهي.

ينتهي	االمتحان	بانتهاء	اجلزء	الرابع	واألخير.  ·
ترحل	نتيجة	االمتحان	تلقائيا	إلى	احلاسوب	املركزي	للجامعة	وترسل	إلى	صفحتك	على	»زاجل«	  ·

في	وقت	الحق.

مع	أطيب	التمنيات	بالتوفيق	والنجاح

شاكرين	لكم	حسن	تعاونكم

مع حتيات مركز اللغات



دليل الطالب 2011-2010

جامعة النجاح الوطنية 131

عينة من اختبارات سابقة:

Part One

Reading Comprehension:  (20 questions - 1 point each) (30 minutes)
Read the passage and answer the questions below. Choose a, b, c, or d.

(You will see two passages followed by 20 questions, 10 each)

1. What does this passage mainly discuss?
a) Growth in early infancy
b) The active toddler stage
c) How a baby learns to walk
d) The developmental stages of infancy

2. The word ‘primarily’ in paragraph 1 could best be replaced by ____________
a) often  
b) naturally
c) for the most part
d) in a loud way 

3. According to this reading passage, what would a six-month-old baby like to do?
a) Smile at people. 
b) Crawl on the floor.
c) Imitate actions.
d) Play simple games.

Part Two

Vocabulary: (30 questions – 1 point each)    (20 minutes)

Choose the best answer for the word underlined, or to complete the sentence.
1. To be permitted to drive in Palestine, one must be at _______ 17 years of age.

a. most 
b. last 
c. least
d. once

2. Mr. Saleem’s sole objective is to make his company a successful one.
a. only 
b. main 
c. important
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d. immediate
3. The minister congratulated the students on their outstanding success.

a. expressed his good wishes 
b. gave them prizes 

 c. allowed them to graduate
 d. confused them

Part Three

Structure: (30 questions - 1 point each)   (20 minutes)

Choose the best answer to complete the sentence.
1. Everyone was ___________ the threat of war in that area.

a. frightened for  
b. frightened to 
c. frightened
d. frightened by

2. Reema is really ___________to be in public relations.
a. much to nervous 
b. too much nervous 
c. much too nervous
d. much nervous

3. I don’t remember ___________ you at the party. Were you there?
a. seeing
b. see 
c. saw
d. to see

Part Four

Writing: (10 questions – 2 points each)   (20 minutes)

Choose the best answer.
1. Which idea does not support the topic? Topic: Reasons for car accidents.  

a. Fast driving
b.  Drinking and driving
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c.  Not following traffic regulations
d. Buying new cars

2. The problem facing most students is _______ among so many possibilities. 
a. what should they study

 b. what they should study
 c. should they study what
 d. they should study what

 3. The correct punctuation mark to fill in the blank in the following sentence is:
 “It was cold ______ nonetheless, I went swimming.”

a. , (comma)
b. . (period)
c.  ; (semi colon)
d. : (colon)

 
4.  Which underlined part is incorrect?

“After studying all the new material, the student was able to rise his test score by 
20 points.”

a. After studying
b. all the new
c. was able
d. rise 
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قائمة العناوين االلكترونية
Mailing List

عزيزي	الطالب/	عزيزتي	الطالبة

ميكنك	احلصول	على	الدعوات	املوجهة	إلى	الطلبة	والصادرة	عن	دائرة	العالقات	العامة	عبر	بريدك	

االلكترونية	 العناوين	 قائمة	 الى	 	E-mail االلكتروني	 بريدك	 بإضافة	عنوان	 وذلك	 االلكتروني	
الصادرة	 واألخبار	 واملنح	 البعثات	 أخبار	 آخر	 على	 احلصول	 ميكنك	 وبذلك	 اجلامعة	 بطلبة	 اخلاصة	

الطلبة	األعزاء	للمشاركة	في	املؤمترات	والندوات	 الدعوات	املوجهة	إلى	 الدائرة	باإلضافة	إلى	 عن	

واالمسيات	واحلفالت	وورش	العمل	والدورات	التدريبية	محليا	ودوليا.

نرجو	كتابة	عنوانكم	البريديE-mail		كما	هو	موضح	في	اسفل	هذه	الورقة،	كما	تدعوكم	
دائرة	العالقات	العامة	لزيارتها	والتعرف	عليها	وعلى	اخلدمات	التي	تقدمها	السرة	اجلامعة	وذلك	

في	مبنى	االدارة،	الطابق	االول،	غرفة	رقم	1050.

شاكرين	لكم	حسن	تعاونكم

دائرة العالقات العامة
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مع حتيات
دائرة العالقات العامة
جامعة النجاح الوطنية

pr@najah.edu                                                           www.najah.edu


