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   المقدمة

يســّر إدارة جامعــة النجــاح الوطنيــة أن تقــدم للطلبــة األعــزاء 

هــذا الدليــل، الــذي يتضمــن معلومــات وافيــة عــن كليــات 

الجامعــة وبرامجهــا العلميــة إضافــة إلــى تعليمــات منــح درجــة 

ــرورة  ــل ض ــذا الدلي ــات ه ــام بتعليم ــّد اإلمل ــوس، ويع البكالوري

ــتنيرة،  ــوات مس ــق خط ــته وف ــير يف دراس ــي يس ــب لك للطال

ــاعده  ــا يس ــررة مم ــية املق ــط الدراس ــب بالخط ــد الطال وتزوي

ىلع اختيــار البرامــج الدراســية التــي تقدمهــا كليــات الجامعــة 

املختلفــة ويبيــن لــه طريقــة اختيــار التخصــص العلمــي الــذي 

يرغبــه والــذي يؤهلــه لنيــل الشــهادة الجامعيــة التــي تمنحهــا 

ــاره. ــذي اخت ــص ال ــة يف التخص الجامع

سائلين اهلل العلي القدير العون والتوفيق.
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تاريخ النجاح

بــدأت النجــاح مســيرتها العلميــة عــام 1918 مدرســة ابتدائيــة تحمــل اســم مدرســة النجــاح 

ــوم  ــة الدبل ــح درج ــدأت بمن ــة وب ــاح الوطني ــة النج ــى كلي ــام 1941 إل ــورت ع ــم تط ــية، ث النابلس

ــة  ــة الجامعي ــح الدرج ــدأت بمن ــام 1965 ب ــة، ويف ع ــة واألكاديمي ــات التجاري ــض التخصص يف بع

املتوســطة يف تخصصــات أكاديميــة تهــدف إلــى إعــداد املعلميــن وتأهيلهــم تربويــا، ويف 

عــام 1977 تــم تحويــل الكليــة إلــى جامعــة تلبيــة لحاجــة املجتمــع الفلســطيني إلــى مؤسســات 

ــة. ــاح الوطني ــة النج ــم جامع ــل اس ــة تحم ــذه الجامع ــت ه ــي، وأصبح ــم العال للتعلي

رؤية الجامعة

تســعى جامعــة النجــاح الوطنيــة الــى ان تكــون محــل احتــرام عاملــي ىلع صعيــد جــودة التعليم 

العالــي، ومركــزًا رياديــا عامليــا يف البحــث العلمــي، وقاعــدة فاعلــة لخدمــة املجتمــع وقيادته.

رسالة الجامعة

ــة  ــرية املهني ــوادر البش ــداد الك ــى إع ــدف إل ــة، ته ــة عام ــي جامع ــة ه ــاح الوطني ــة النج جامع

ــة  ــة املعرف ــة الجامع ــاب طلب ــاة، وإكس ــن الحي ــع ميادي ــا يف جمي ــادة وتطويره ــة للقي املؤهل

العلميــة املتميــزة، واملهــارات الفرديــة التــي تعــزز قدرتهــم ىلع املنافســة يف الســوق املحليــة 

والعربيــة والدوليــة، ليكــون خريــج الجامعــة عنصــرًا خاقــا وفاعــًا. وتهــدف الجامعــة أيضــا إلــى 

اإلســهام الفاعــل يف تقــدم البحــث العلمــي ىلع املســتوى العاملــي، وتلبيــة حاجــات املجتمــع 

يف مجــاالت التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة واإلنســانية والتقنيــة، واإلســهام يف إغنــاء 

ــطيني. ــعب الفلس ــي للش ــاري والدين ــاظ ىلع اإلرث الحض ــرية، والحف ــة البش املعرف
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1. النهوض بالتعليم العالي وتطويره وتعزيزه يف كل املجاالت.

2. النهــوض بالبحــث العلمــي يف جميــع الحقــول العلميــة واإلنســانية لتحقيق 

إضافــات علميــة إغنــاًء للمعرفة البشــرية.

3. تفعيــل دور الجامعــة التنمــوي والريــادي لخدمــة املجتمــع، واإلســهام يف حــل 

مشكاته.

4. تطويــر كفــاءة األداء اإلداري يف الجامعــة وتعزيــزه لتحســين الخدمــات اإلداريــة 

بمــا يســاعد الجامعــة ىلع تحقيــق رســالتها.

   غايات الخطة االستراتيجية
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مجالس جامعة النجاح
نبذة عن المجالس

تتـحدد سياسات الجامعة من خــالل مجموعة من املجالـــس التي تــعمل وفق أنظمة 

الجـــامعــة، وتتكون هـــذه املجالس من:

ــة  ــرار األنظم ــا يف الجامعــة، فهــو يعمــل ىلع إق ــس الســلطة التشــريعية العلي ــّد هــذا املجل يع

ــس  ــكل مجل ــالية للجامعة.ويتش ــوارد املــ ــر املــ ــرف ىلع توفي ــة، ويش ــة للجامع ــة واإلداري املالي

األمنــاء الحــــــــالي مــن:

رئيس مجلس األمناء

املهندس صبيح طاهر املصري

املهندس فاروق طوقان

الدكتور وليد خوري

املهندس مهدي الصيفي

املهندس رياض كمال

املحامي عام االحمد

املهندس بشار املصري

املهندس كميل سعد الدين

املستشار عماد سليم

الدكتور هاني النابلسي

معالي السيدة مليس العلمي

االستاذ عمار العكر

أواًل:  مجلس األمناء
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ثانيًا: مجلس العمداء

ــبة  ــات املناس ــرارات والتوصي ــاذ الق ــا واتخ ــة ومراجعته ــة األكاديمي ــة الجامع ــد سياس ــس بتحدي ــذا املجل ــوم ه يق

بموجــب أنظمــة الجامعــة، التــي مــن أهمهــا إقــرار الخطــط والبرامــج الدراســية وتحديــد احتياجــات كليــات الجامعــة 

ــامها.  ــة وأقس األكاديمي

ويتألف مجلس العمداء من:

1. رئيس الجامعة، رئيسا للمجلس.                              2. نواب الرئيس واملساعدين.                              3. العمداء.

ثالثًا: مجالس الكليات

يشــكل يف كل كليــة مجلــس يســمى “مجلــس الكليــة” يقــوم بدراســة شــؤون الكليــة األكاديميــة 

واإلداريــة، وتنســيق العاقــات بيــن أقســامها والكليــات األخــرى يف الجامعــة ووحــدات الجامعــة اإلداريــة، 

ــى الجهــات املختصــة يف  ــد إل ــات مــن خــال العمي ــه، ويقــدم التوصي ويتخــذ القــرارات ضمــن صاحيات

ــة مــن: ــس الكلي ــف مجل الجامعــة. ويتأل

1. عميد الكلية، رئيسا للمجلس.

2. رئيس كل قسم أكاديمي من أقسام الكلية.

3. ممثليــن برتبــة أســتاذ مســاعد ىلع األقــل مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية يف الكليــة ينتخبهــم 

أعضــاء الهيئــة التدريســية يف تلــك الكليــة ســنويا.

رابعًا: مجالس األقسام

ــع  ــن جمي ــف م ــم” ويتأل ــس القس ــمى “مجل ــس يس ــة مجل ــي يف الجامع ــم أكاديم ــكل يف كل قس يش

أعضــاء الهيئــة التدريســية فيــه. ويقــوم بدراســة شــؤون القســم األكاديميــة والشــؤون املتعلقــة 

ــّد  ــة، ويع ــس الكلي ــا ملجل ــم لرفعه ــس القس ــأنها لرئي ــات بش ــم التوصي ــس وتقدي ــة التدري ــاء هيئ بأعض

رئيــس القســم املســؤول لــدى إدارة الجامعــة عــن إدارة جميــع شــؤون القســم وتطبيــق أنظمــة الجامعــة 

ــم،  ــاقات القس ــية ملس ــط التدريس ــج والخط ــيق املناه ــؤولياته: تنس ــم مس ــن أه ــه. وم ــة بإدارت املتعلق

وتقديــم االقتراحــات إلــى مجلــس الكليــة حــول الخطــط الدراســية، ومراجعــة نتائــج الطلبــة يف كل فصــل 

ــا. وتقويمه

خامسًا: مجلس الجامعة

ــس  ــام ومجال ــاء األقس ــات ورؤس ــداء الكلي ــي، وعم ــب األكاديم ــاعدو النائ ــاعدوه، ومس ــه ومس ــة ونواب ــس الجامع ــم رئي يض

الكليــات، ومــدراء املراكــز العلميــة والدوائــر االداريــة، ويتــم خالــه مناقشــة آخــر مســتجدات الجامعــة واســتراتيجيتها، ومــا 

يســتجد مــن أعمــال.
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عمادة شؤون الطلبة
نبذة عن العمادة

تعّد عمادة شؤون الطلبة من أبرز عمادات الجامعة، فهي ترعى الطلبة وتشرف 

ىلع أنشطتهم املختلفة وتلعب دورًا فعااًل يف تنمية شخصية الطالب، 

وتعوده ىلع تحمل املسؤولية كي يصبح فعااًل يف مجتمعه، 

١. اإلشراف ىلع سير العمل يف مختلف أقسام العمادة ويضع مع رؤساء األقسام الخطط 

والتوجيهات.

٢. توزيع ما يرد من أنظمة وتعليمات وتوجيهات صادرة عن رئاسة الجامعة إلى أقسام العمادة 

ومجلس اتحاد الطلبة.

٣. تنسيق مراجعات الطلبة مع العمادة وأقسامها.

٤. تصوير النماذج والرسائل والكتب املتعلقة بالعمادة ومجلس اتحاد الطلبة وطبعها مع ضبط 

الصادر والوارد.

٥. تقديم املساعدات والحوافز املادية للطلبة من خال صندوق اإلقراض، ومنح املتفوقين وذوي 

الشهداء، ومتابعة قضايا الطلبة املعتقلين.

٦. تشجيع الطلبة املوهوبين يف املجاالت كافة، إلطاق إبداعاتهم وتطوير هواياتهم.

٧. تقديم الرعاية الصحية للطلبة.

٨. اإلشراف ىلع انتخابات مجلس الطلبة.

ويقوم مكتب العمادة بما يأتي:
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أقسام عمادة شؤون الطلبة
١. قسم النشاط الثقايف واالجتماعي والفني

٢. قسم النشاط الرياضي

٣. العيادات الطبية

٤. اإلرشاد النفسي واالجتماعي

٥. وحدة خدمة الطلبة

األنشطة المختلفة لعمادة شؤون الطلبة

النشاط الرياضي

يتمثل النشاط الرياضي بما يأتي:

1. تنظيم التدريبات إلعداد الفرق الرياضية.

2. تنظيم اللقاءات واملباريات بين فرق الجامعة والفرق الرياضية خارج الجامعة.

3. وضع البرامج الرياضية لتنمية هوايات الطلبة وتوسيع القاعدة الرياضية الطابية.

4. اإلشــراف ىلع املرافــق الرياضيــة وتنســيق عمليــة اســتعمالها واإلفــادة مــن األدوات 

واألجهــزة فيهــا.

النشاط االجتماعي

تهتم العمادة بتشجيع النشاط االجتماعي وتنظيمه واإلشراف عليه ويتضمن هذا النشاط:

1. اقامة معسكرات كشفية لعشيرة جوالة ومنجدات الجامعة داخل الجامعه وخارجها.

2. تعريف الطلبة باملعالم التاريخية والجغرافية والحضارية للباد.

3. تنظيم الزيارات الطابية للمؤسسات العامة ضمن الرحات العلمية.

4. تنســيق الخدمــات الطابيــة  للمؤسســات املجتمعيــة كاالعمــال التطوعيــة وزيــارة دور 

االيتــام واملســنين ولجنــة زكاة نابلــس..

5. بــث روح االلتــزام الُخلقــي بيــن الطلبــة، وتنظيــم العاقــة بينهــم وبيــن املجتمــع عــن 

طريــق النــدوات االجتماعيــة.

الهــال االحمــر  الرســمية واالهليــة مثــل  اقامــة دورات تدريبيــة مــع املؤسســات   .6

نابلــس. بلديــة  واطفائيــة  الفلســطيني 
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النشاط الثقافي والفني

تتولى العمادة تشجيع النشاطات الثقافية والفنية التي من شأنها رفع درجات الوعي الوطني 

والثقايف والروحي، وذلك عن طريق النشاطات اآلتية:

1. اجراء مسابقات ثقافية بين الكليات املختلفة.

2. تنظيم برامج للمحاضرات والندوات.

3. إحياء الحفات واملعارض واملهرجانات الفنية.

4. نشر إنتاج الطلبة الفكري والفني يف مطبوعات خاصة بالجامعة.

5. إعداد برامج تدريبية يف مجال الفنون املسرحية واملوسيقية.

6. املشاركة يف الفعاليات الفنية داخل الوطن وخارجه.

7. املشاركة يف بطولة الجامعات لفن املناظرة مع الجامعات الفلسطينية والعربية.

اإلرشاد االجتماعي والنفسي

تســاعد العمــادة الطلبــة ىلع إيجــاد الحلــول للمشــكات التــي تواجههــم يف الجامعــة واملرتبطــة 

ــن  ــادة م ــة وغيرهــا، وتهــدف العم ــة، نتيجــة الضغــوط األكاديمي بشــؤونهم الشــخصية واالجتماعي

خالــه الــى اإلســهام يف دفــع تقــدم شــخصية الطالــب ونموها من خــال تقديــر إمكانياتهــم الذاتية 

وتطويــر مهاراتهــم وتشــجيعهم ىلع التميــز واإلبــداع، ويف هــذا الســياق يعتنــى بالجانــب االرشــادي 

الوقائــي لتوعيــة الطلبــة ســلوكيا ومعرفيــا عــن طريــق لقــاءات فرديــة أو جماعيــة، وتوفيــر خدمــات 

اإلرشــاد الفــردي والجماعــي ملواجهــة املشــكات التــي يعايشــها الطالــب يف أثنــاء دراســته وخاصــة 

املشــكات االقتصاديــة مــن خــال بــذل الجهــود يف توفيــر مــوارد للمســاندة املاليــة بالتنســيق مــع 

الدائــرة املاليــة  ســواًء أكان ذلــك عــن طريــق القــروض، أو املنــح، أو املســاعدات املاليــة املحليــة، 

أو توفيــر فــرص عمــل داخــل الجامعــه وخارجهــا. ويعنــى أيضــا بمواجهــة املشــكات االجتماعيــة 

النفســية عــن طريــق جلســات إرشــادية مهنيــة يف جــّو آمــن.

صندوق الطلبة

ــدوق  ــع صن ــيق م ــن بالتنس ــة املحتاجي ــح للطلب ــروض ومن ــكل ق ــة بش ــاعدة املالي ــدم املس يق

ــل  ــرص عم ــر ف ــة ويوف ــة يف الجامع ــرة املالي ــي والدائ ــم العال ــة والتعلي ــراض يف وزارة التربي االق
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ــرة. ــاالت املتواف ــات واملج ــن اإلمكان ــا ضم ــة وخارجه ــل الجامع ــم داخ له

الخدمات العامة 

تعمــل العمــادة ىلع إصــدار شــهادات حســن الســلوك وتســاعد ىلع تنظيم توجيــه الطلبة املســتجدين 

وتعريفهــم بمرافــق الجامعــة العامــة وإشــعارهم بجــو التعــاون والصداقــة الســائد يف الجامعــة وعقــد 

لقــاءات ارشــادية لهــم بحضــور نــواب الرئيــس ومســاعدوه وعمــداء الكليــات ورؤســاء االقســام.

المواصالت

ــة  ــارج مدين ــن خ ــة املقيمي ــا للطلب ــات وتنظيمه ــائل املواص ــن وس ــادة ىلع تأمي ــاعد العم تس

نابلــس، وذلــك عــن طريــق االتصــال بشــركات النقليــات كمــا تعمــل ىلع إيجــاد الحلــول املناســبة 

ــك. املتعلقــة بذل

الكفتيريات

يقــدم وجبــة كاملــة يوميــا والوجبــات الخفيفــة واملشــروبات املرطبــة، وتشــرف ىلع الكفتيريــات 

لجنــة طابيــة بمســاعدة عمــادة شــئون الطلبــة والعامليــن فيــه، والدخــل الســنوي للكفتيريــات 

يدخــل يف إيــرادات صنــدوق الطلبــة.

مرافق الخدمات الطالبية

1. تــم انشــاء وحــدة خدمــة الطلبــة بهــدف ارشــاد الطلبــة اداريــا واكاديميــا والــرد ىلع 

املختلفــة. استفســاراتهم 

2. املسرح التعليمي واملسرح املكشوف.

3. قاعات االنشطة الامنهجية )املعارض، األلعاب الرياضية، املاعب املغلقة(.

4. املاعــب املكشــوفة يف الحــرم القديــم والحــرم الجديــد وكليــة الزراعــة والطــب البيطــري 

ويف ســاحات خضــوري  بطولكــرم وكذلــك يف ملعــب كليــة  هشــام حجــاوي التكنولوجيــة 

ومجتمــع النجــاح يف نابلــس 

الخدمات الصحية

تقــدم الخدمــات الصحيــة األوليــة الطارئــة بإشــراف طاقــم أطبــاء وممرضيــن وتحــول الحــاالت املرضيــة 

ــدد  ــغ ع ــن، ويبل ــاء االختصاصيي ــة واألطب ــرات الطبي ــة واملختب ــفيات املحلي ــى املستش ــة إل الضروري

ــي  ــن الصح ــة التأمي ــى خدم ــة ال ــة باالضاف ــع الجامع ــف مواق ــة يف مختل ــادات طبي ــادات 4 عي العي

لجميــع الطلبــة يف مستشــفى النجــاح الوطنــي الجامعــي.
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المكتبة

مكتبــة  الجامعــة  يف  يوجــد 

تتبعهــا  مركزيــة  رئيســية 

تقــدم  فرعيــة  مكتبــات  اربــع 

خدماتهــا لروادهــا مــن أســاتذة 

وطلبــة وباحثيــن، وقــد توســعت 

اآلونــة  يف  الجامعــة  مكتبــات 

األخيــرة بعــد إنجــاز مبنــى مكتبــة 

الحــرم الجديــد ومكتبــة املشــفى 

ــة  ــة نوعي ــف نقل ــي لتضي الجامع

متميــزة يف خدماتهــا نظــرًا لزيادة 

عــدد الطلبــة، وبهــدف توفيــر 

ــة. ــراء ورواد املكتب ــاحات للق مس

وتحــــــوي مكتــــبات الجامعــة 

مجلــد  ألــف   450 يقــارب  مــا 

ــي  و 28  ــاب الكترون ــدي وكت تقلي

ألــف دوريــة إلكترونيــة متخصصــة 

ومجموعــة متميــزة مـــن مكتبــات 

نــادرة  وكتبــا  والعلمــاء  األدبــاء 

ــات  ــا ملكتب ــرع بهــا هداي ــم التب ت

ــن  ــة م ــوي مجموع ــة وتح الجامع

املخطوطــات والوثائــق التــي تــم 

رقمنتهــا ونشــرها ىلع صفحــة 

ــا  ــة وتقديمه ــة اإللكتروني الجامع

للباحثيــن واملحققيــن للحفــاظ 

الوطنــي. الحضــاري  اإلرث  ىلع 
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ــز  ــات ومراك ــت املكتب ــي دخل ــاالت الت ــت واالتص ــات واالنترن ــا املعلوم ــة يف تكنولوجي ــورات الهائل ــرا للتط ونظ

املعلومــات، فقــد وفــرت مكتبــات الجامعــة الخدمــة اإللكترونيــة، وتــم ربــط الجامعــة ومكتباتهــا بعشــرات قواعــد 

املعلومــات ىلع الخــط املباشــر باســتخدام تقنيــة البحــث عبــر االنترنــت التــي توفــر األبحــاث واملقــاالت كاملــة 

ــة. ــآالف الكتــب اإللكتروني ــى جانــب االشــتراك ب النــص ،إل

 MARK21 تســتخدم املكتبــة نظــام ديــوي العشــري املعــدل يف نظــام التصنيــف، ونظــام الفهرســة املقــروءة آليــا

ــة  ــادر إلكتروني ــاد ومص ــات وإرش ــع ودوري ــارة ومراج ــن إع ــة م ــات املختلف ــام املكتب ــل يف أقس ــة ويعم العاملي

ــب  ــت املناس ــة يف الوق ــة الصحيح ــال املعلوم ــم إليص ــم تدريبه ــن ت ــن الذي ــن املؤهلي ــن املوظفي ــة م مجموع

ــة. ــات الحديث ــتخدام التقني وباس

ويوجد في المكتبة:

تجهيزات مكتبات جامعة النجاح

ف
ــــ

ــــ
ألـ

ف
ــــ

ــــ
ألـ

ف
ــــ

ــــ
ألـ

كــتــــــاب

إلكتروني

مـــجــلـــة علــميـة
متاحة لالستخدام

مركز إيداعي لمطبوعات
ومنشورات البنك الدولي

عنـــــوان

الرئيســية  املكتبــة  يف  للمؤتمــرات  قاعتــان 

ومكتبــة الحــرم الجديــد وهــي مجهــزة بأحــدث 

ــل  ــد والتواص ــن بع ــرات ع ــد املؤتم ــات لعق التقني

مــع املؤسســات العلميــة اآلخــرى. 02

350
320
46

أكثر   
مـن

أكثر   
مـن

ما يزيد
 عن
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عمادة القبول والتسجيل 

الطالــب  بيــن  العالقــة  تبــدأ 

القبــول  بعمــادة  والجامعــة 

والتســجيل إذ يحصــل منهــا ىلع 

طلــب االلتحــاق لتعبئتــه وإعادته، 

ــول  ــادة القب ــا بعم ــي أيض وتنته

ــل  ــا يحص ــث منه ــجيل حي والتس

بعــد تخرجــه ىلع وثائــق التخــرج، 

دائمــة  العالقــة  فــان  وعليــه 

بيــن الطالــب والعمــادة طيلــة 

فتــرة دراســته، فالعمــادة تــزود 

ــب  ــات طال ــهادة إثب ــب بش الطال

األغــراض  لجميــع  الســتعمالها 

ــب،  ــد الطل ــه عن ــف عالمات وبكش

االنتقــال  طلــب  يقــدم  وفيهــا 

ــا  ــذا، وكم ــرى وهك ــة أخ ــى كلي إل

ــا  ــي أيض ــة، فه ــة دائم أن العالق

عمــادة  ىلع  إن  إذ  متجــددة 

القبــول والتســجيل إعــالم الطلبة 

أمــور  مــن  يســتجد  مــا  بــكل 

األكاديميــة  بالنواحــي  تتعلــق 

كالتغييــر يف الخطــة الدراســية 

منــح  تعليمــات  التغييــر يف  أو 

البكالوريــوس. درجــة 

وخطــت العمــادة خطــوة رائدة يف 

حوســبة االجــراءات واملعامــالت 

ــة  ــل ىلع الطلب ــهيل التواص لتس

والكليــات والدوائــر  ، مثــل  )بــراءة 

الذمــة ، التأجيــل ، مراجعــة عالمة 

... الخمســاق ، االنســحاب ، دفع الرســوم 
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وتأمــل العمــادة االســتمرار يف حوســبة كافــة االجــراءات وصــواًل الــى الحوســبة الكاملــة توفيــرًا 

للوقــت والجهــد

ــني  ــة س ــا طيل ــب به ــاط الطال ــدوام ارتب ــجيل ل ــول والتس ــادة القب ــة عم ــر أهمي ــك تظه وبذل

دراســته، وبعــد التخــرج مــن خــال االحتفــاظ بســجله حيــث توفــر لــه خدمــة مــا بعــد التخــرج.

أهداف العمادة وأعمالها:

ــرض  ــذا الغ ــررة. وله ــا واملق ــول به ــة املعم ــة األكاديمي ــق األنظم ــى تطبي ــادة إل ــدف العم ته

تســتخدم الســجات والكشــوف التــي تبيــن وضــع الطالــب األكاديمــي منــذ التحاقــه بالجامعــة 

حتــى تخرجــه منهــا. وتضــع بالتعــاون مــع اللجــان املتخصصــة التعليمــات واإلجــراءات الخاصــة 

بالتســجيل للفصــول املختلفــة، كمــا تعلــن برنامــج الدراســة.

وملــا كانــت عمــادة القبــول والتســجيل هــي مجمــع عامــات الطلبــة فإنهــا تقــوم بإبــاغ الطالــب 

املقصــر عــن طريــق برنامــج الزاجــل بأنــه تحــت اإلنــذار األكاديمــي كمــا أنهــا تبلــغ العمــداء بأســماء 

الطلبــة الذيــن ســتعلن أســماؤهم ىلع لوحــة الشــرف، وكذلــك فهــي تشــارك يف اللجــان الداخليــة

وملــا كانــت جامعــة النجــاح الوطنيــة جامعــة ناشــئة ومتطــورة فــان عمــادة القبــول والتســجيل 

تســعى لتطويــر إجــراءات العمــل فيهــا وحوســبة تلــك االجــراءات وزيــادة الخبــرات مــن خــال زيــارة 

الجامعــات االخــرى وكذلــك االشــتراك بجمعيــات التســجيل العامليــة وحضــور مؤتمــرات ملســؤولي 

القبــول والتســجيل يف الجامعــات العربيــة لتبــادل الخبــرات يف مجــاالت القبــول والتســجيل.
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إجراءات القبول

بعــد انتهــاء امتحــان الثانويــة العامــة تعلــن عمــادة القبــول والتســجيل عــن فتــح بــاب تقديــم 

طلبــات االلتحــاق بالجامعــة لطلبــة الثانويــة العامــة مــن حملتهــا مــن جميــع أنحــاء فلســطين، 

ســواء  أكان ذلــك بالحضــور إلــى الحــرم الجامعــي أم مــن خــال موقــع الجامعــة ىلع االنترنــت 

)زاجــل( باتبــاع االرشــادات الخاصــة بذلــك.

إن أســاس قبــول الطالــب بجامعــة النجــاح الوطنيــة هــو معدلــه يف امتحــان الثانويــة العامــة 

ــة، 80%  ــج الصيدل ــب، و %85 لبرام ــور يف الط ــج دكت ــن %90 لبرنام ــل ع ــب أن ال يق ــذي يج ال

لبرامــج الهندســة وبرنامــج البصريــات، و%75 لبرنامــج الطــب البيطــري وبرنامــج العلــوم الطبيــة 

املخبريــة وبرنامــج علــم الســمع والنطــق وبرنامــج العــاج الطبيعــي وبرنامــج القبالــه وبرنامــج 

التمريــض، و%70 لبرامــج القانــون واإلعــام وتكنولوجيــا املعلومــات وبرنامــج التصويــر الطبــي، 

و%65 لباقــي البرامــج، أمــا برامــج التربيــة الرياضيــة- كليــة التربيــة واعــداد املعلميــن وبرامــج 

ــة  65%  ــة العام ــدل الثانوي ــا مع ــرطين هم ــا بش ــول فيهم ــم القب ــة فيت ــون الجميل ــة الفن كلي

فــأىلع واجتيــاز امتحــان قــدرات لــكل منهمــا، وأن ال يكــون قــد مــر ىلع حصولــه ىلع شــهادة 

الدراســة الثانويــة العامــة أكثــر مــن خمــس ســنوات لجميــع الكليــات باســتثناء كليــة الفنــون 

الجميلــة . وبعــد تحديــد املعــدالت املقبولــة يف كل برنامــج يتــم اإلعــان يف الصحــف 

املحليــة عــن مواعيــد إســتكمال إجــراءات القبــول.

ــك شــهادة ميــاد أصليــة أو  ويشــترط تقديــم كشــف عامــات أصلــي أو صــورة مصدقــة، وكذل

صــورة مصدقــة، وصــورة عــن الهويــة الشــخصية وصــورة شــخصية حديثــة ودفــع رســم االلتحــاق 

املقــرر، وبعــد تقديــم هــذه الوثائــق ودفــع القســط يكــون الطالــب قــد أصبــح ملتحقــا بالجامعة 

ويحصــل ىلع رقــم تســجيل وبطاقــة الهويــة الجامعيــة.

إجراءات التسجيل

يتــم التســجيل للمســاقات املختلفــة التــي سيدرســها الطالــب يف الفصــل بوســاطة الحاســوب 

بعــد أن يكــون قــد اتفــق مــع املرشــد ىلع تلــك املســاقات.
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نبذة عن الدائرة

ــات  ــة بالجه ــات الجامع ــة بعالق ــطة املتصل ــن األنش ــؤولة ع ــة املس ــي الجه ه

األخــرى يف الداخــل والخــارج، واملســؤولة عــن تنظيــم تلــك العالقــة بمــا يتضمــن 

املحافظــة ىلع ســمعة الجامعــة ورفعــة مكانتهــا يف املجتمــع. واملســؤولة عــن 

تنســيق العالقــات الجامعيــة مــع الجامعــات الفلســطينية والعربيــة. 

وتؤدي الدائرة املهام اآلتية:

١. تنظيــم العالقــة مــع الجهــات الوطنيــة يف الداخــل والجامعــات األخــرى 

الصديقــة يف الوطــن العربــي .

٢. تنســيق العالقــات والنشــاطات الثقافيــة والعامــة مــع الجامعــات األخــرى 

ــع  ــة م ــل الجامع ــاعد ىلع تفاع ــي تس ــالت الت ــارض والحف ــم املع وتنظي

املجتمــع وتعــزز دورهــا الطليعــي فيــه.

ــة  ــة واملتعلق ــالم املختلف ــزة اإلع ــن أجه ــادرة ع ــات الص ــع املعلوم ٣. جم

ــا. ــة عنه ــؤولين يف الجامع ــالم املس ــا وإع ــا وتحليله ــة وتصنيفه بالجامع

٤. جمــع اإلحصائيــات واملعلومــات الالزمــة عــن املؤسســات الثقافيــة 

العالــم وحفظهــا. والتعليميــة يف  والعلميــة 

٥. اإلشــراف ىلع إجــراء الدراســات العلميــة املتعلقــة باتجاهــات املواطنيــن 

ــة  ــزة األكاديمي ــع األجه ــاون م ــة وبالتع ــو الجامع ــة نح ــات الطلب أو اتجاه

ــة. ــة يف الجامع ــة املعني واإلداري

دائرة العالقات العامة
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المادة )1(:

تســمى هــذه التعليمــات تعليمــات معدلــة لتعليمــات منــح درجــة البكالوريــوس يف جامعــة 

النجــاح الوطنيــة لســنة 2013/2014 وتطبــق ىلع طلبــة الجامعــة ابتــداًء مــن الفصــل األول 

.2013/2014

المادة )2(: 

درجــة  لنيــل  املســجلين  املنتظميــن  الطلبــة  ىلع  التعليمــات  هــذه  أحــكام  تســري 

البكالوريــوس يف كليــات الجامعــة: العلــوم، العلــوم اإلنســانية، الشــريعة، العلــوم التربويــة 

ــاد  ــة، االقتص ــوم الصح ــب وعل ــات، الط ــا املعلوم ــة وتكنولوجي ــن، الهندس ــداد املعلمي وإع

والعلــوم االجتماعيــة، الزراعــة والطــب البيطــري، القانــون، الفنــون الجميلــة. 

المادة )3(:

ــوس يف  ــة البكالوري ــل درج ــى ني ــؤدي إل ــي ت ــية الت ــط الدراس ــداء الخط ــس العم ــر مجل يق

ــات  ــس الكلي ــن مجال ــة م ــاًء ىلع توصي ــة بن ــات املختلف ــا الكلي ــي تقدمه ــات الت التخصص

ــة. ــة املختلف ــام األكاديمي ــس األقس ــن مجال ــيب م وتنس

المادة )4(:

ــة للحصــول ىلع درجــة  )أ(تنظــم الخطــط الدراســية لتكــون الســاعات املعتمــدة املطلوب

البكالوريــوس كمــا يأتــي:

تعليمات
منح درجة البكالوريوس

2019/2018
2017/2018
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126 ساعة معتمدة

125 ساعة معتمدة

123 ساعة معتمدة

123 ساعة معتمدة

123 ساعة معتمدة

123 ساعة معتمدة

127 ساعة معتمدة

124 ساعة معتمدة

127 ساعة معتمدة

125 ساعة معتمدة

126 ساعة معتمدة

124 ساعة معتمدة

كلية العلوم

برنامج العلوم الحياتية

برنامج األحياء البيوتكنولوجيا 

برنامج الرياضيات

رئيسي رياضيات / فرعي تربية

رئيسي رياضيات / فرعي االحصاء

برنامج اإلحصاء

برنامج الفيزياء

 رئيسي فيزياء / فرعي تربية

رئيسي فيزياء / وفرعي إلكترونيات

برنامج الكيمياء

رئيسي كيمياء / فرعي تربية

برنامج الكيمياء التطبيقية 
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كلية العلوم اإلنسانية

124 ساعة معتمدة

١٢٧ ساعة معتمدة

١٢٧ ساعة معتمدة

124 ساعة معتمدة

١٣٠ ساعة معتمدة

١٢٤ ساعة معتمدة

126ساعة معتمدة

126 ساعة معتمدة

١٢٥ ساعة معتمدة

١٣٠ ساعة معتمدة

١٢٦ ساعة معتمدة

١٢٦ ساعة معتمدة

١٢٧ ساعة معتمدة

برنامج اللغة العربية وآدابها

رئيسي اللغة العربية وآدابها / فرعي اللغة العبرية

رئيسي اللغة العربية وآدابها /  فرعي تربية

برنامج اللغة اإلنجليزية وآدابها

رئيسي اللغة االنجليزية وآدابها  /  فرعي اللغة الفرنسية

رئيسي اللغة االنجليزية وآدابها  / فرعي دراسات امريكية

رئيسي اللغة االنجليزية وآدابها  / فرعي اللغة العبرية

رئيسي اللغة االنجليزية وآدابها فرعي تربية

برنامج اللغة الفرنسية

رئيسي اللغة الفرنسية /  فرعي لغة انجليزية

برنامج السياحة واآلثار

برنامج التاريخ

رئيسي التاريخ  /  فرعي تربية
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كلية الشريعة

برنامج الفقه والتشريع

برنامج أصول الدين

برنامج المصارف اإلسالمية

رئيسي اصول الدين / فرعي لغة عربية

129 ساعة معتمدة

129 ساعة معتمدة

12٨ ساعة معتمدة

١٣٠ ساعة معتمدة
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كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين

برنامج معلم المرحلة األساسية الدنيا

برنامج رياض األطفال

برنامج معلم المرحلة األساسية العليا - تعليم الرياضيات

برنامج معلم المرحلة األساسية العليا - تعليم العلوم

برنامج معلم المرحلة األساسية العليا - تعليم اللغة العربية

برنامج معلم المرحلة األساسية العليا - تعليم اللغة اإلنجليزية

برنامج معلم المرحلة األساسية العليا - تعليم االجتماعيات

برنامج معلم المرحلة األساسية العليا - تعليم التكنولوجيا

برنامج التربية الرياضية 

برنامج التربية الرياضية - التدريب الرياضي

124 ساعة معتمدة

126 ساعة معتمدة

124 ساعة معتمدة

128 ساعة معتمدة

124 ساعة معتمدة

١٢١ ساعة معتمدة

١٢٤ ساعة معتمدة

١٢٦ ساعة معتمدة

 ١٣٠ ساعة معتمدة

131 ساعة معتمدة
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كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين

برنامج الهندسة المدنية

برنامج الهندسة المعمارية

برنامج هندسة البناء

برنامج هندسة التخطيط العمراني

برنامج الهندسة الميكانيكية

برنامج الهندسة الكيميائية

برنامج الهندسة الصناعية

برنامج هندسة الحاسوب

برنامج الهندسة الكهربائية

برنامج هندسة االتصاالت

برنامج هندسة الميكاترونكس

برنامج هندسة الطاقة والبيئة

161 ساعة معتمدة

164 ساعة معتمدة

167 ساعة معتمدة

161 ساعة معتمدة

161 ساعة معتمدة

158 ساعة معتمدة

161 ساعة معتمدة

161 ساعة معتمدة

161 ساعة معتمدة

161 ساعة معتمدة

161 ساعة معتمدة

١٥٩ ساعة معتمدة
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برنامج هندسة علوم المواد

برنامج علم الحاسوب

برنامج أنظمة المعلومات اإلدارية

برنامج أنظمة المعلومات الحاسوبية

برنامج الشبكات وأمن المعلومات

برنامج علم الحاسوب في سوق العمل 

159 ساعة معتمدة

126 ساعة معتمدة

١٢٣ ساعة معتمدة

125 ساعة معتمدة

125 ساعة معتمدة

140 ساعة معتمدة
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كلية الطب وعلوم الصحة

برامج يتم الدخول إليها مباشرة

برامج يتم الدخول إليها عبر بكالوريوس العلوم الطبية الحيويية

برنامج الصيدلة

برنامج دكتور صيدلي

برنامج البصريات

برنامج التمريض

برنامج القبالة

برنامج العلوم الطبية المخبرية

برنامج التصوير الطبي

برنامج علم السمع والنطق

برنامج العالج الطبيعي

152 ساعة معتمدة

210 ساعة معتمدة

130 ساعة معتمدة

 137 ساعة معتمدة

145 ساعة معتمدة

130 ساعة معتمدة

128 ساعة معتمدة

137 ساعة معتمدة

137 ساعة معتمدة

برنامج بكالوريوس العلوم الطبية الحيوية

برنامج دكتور طب

130 ساعة معتمدة

265 ساعة معتمدة
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كلية اإلقتصاد والعلوم اإلجتماعية

برنامج االقتصاد

برنامج العلوم السياسية

برنامج الجغرافيا

رئيسي الجغرافيا  /  فرعي جيومتكس

برنامج الخدمة االجتماعية

رئيسي علم النفس /  فرعي إرشاد نفسي

برنامج الصحافة المكتوبة اإللكترونية

برنامج اإلذاعة والتلفزيون

برنامج العالقات العامة واالتصال

برنامج المحاسبة

برنامج إدارة األعمال

برنامج العلوم المالية والمصرفية

برنامج التسويق

132 ساعة معتمدة

129 ساعة معتمدة

126 ساعة معتمدة

129 ساعة معتمدة

124 ساعة معتمدة

126 ساعة معتمدة

126 ساعة معتمدة

126 ساعة معتمدة

126 ساعة معتمدة

129 ساعة معتمدة

129 ساعة معتمدة

129 ساعة معتمدة

129 ساعة معتمدة
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كلية الزراعة والطب البيطري

167 ساعة معتمدة

140 ساعة معتمدة

140 ساعة معتمدة

140 ساعة معتمدة

برنامج الطب البيطري

برنامج اإلنتاج النباتي  والوقاية 

برنامج اإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان

برنامج التغذية والتصنيع الغذائي

كلية القانون

برنامج القانون      
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كلية الفنون الجميلة

كلية الشرف

برنامج الموسيقى

برنامج التصميم الداخلي )ديكور(

برنامج الرسم والتصوير

برنامج التصميم الجرافيكي 

برنامج فن الخزف 

122 ساعة معتمدة

121 ساعة معتمدة

124 ساعة معتمدة

121 ساعة معتمدة

124 ساعة معتمدة

12 ساعة معتمدةكلية الشرف

28



ــول ىلع  ــى للحص ــد األدن ــع الح ــداء رف ــس العم ــوز ملجل ــة يج ــرورات أكاديمي ــراض وض )ب( ألغ

ــة. ــات املختلف ــوس يف الكلي ــة البكالوري درج

)ج( يــدرس الطالــب الســاعات املعتمــدة املقــررة يف كل كليــة وفــق أحــكام التعليمــات باإلضافة 

إلــى شــروط الخطــة الدراســية يف قســم التخصص.

المادة )5(:
ــه  ــح في ــص تمن ــية يف كل تخص ــة الدراس ــمل الخط ــادة 4/ب” تش ــا ورد يف “امل ــاة م ــع مراع م

ــة: ــات اآلتي ــوس ىلع املتطلب ــة البكالوري درج

متطلبات الجامعة:
اإلجبارية: “18 ساعة معتمدة” يدرسها جميع طلبة الكليات موزعة كما يأتي:

* يعطى هذا املساق األرقام اآلتية حسب الكليات:

11000322 إنجليزي جامعة )2( : برامج كلية الهندسة وتكنولوجيا املعلومات، برامج الزراعة.

المجموع

ساعة                         اسم المساق                                                                     رقم

3

3

3

3

3

1

1

1

18

11000101

11000102

11000103

*1

11000105

11000108

11000117

* * 11000127

ثقافة إسالمية

لغة عربية

لغة إنجليزية )1(

إنجليزي جامعة )2(

دراسات فلسطينية

خدمة مجتمع

مهارات القيادة واالتصال

مقدمة في علم الحاسوب

29



11000323 إنجليــزي جامعــة )2(: برامــج كليــة العلــوم اإلنســانية، برامــج العلــوم االجتماعية)علــم 

االجتمــاع والخدمــة االجتماعيــة، علــم النفــس- فرعــي ارشــاد نفســي، الجغرافيــا والجغرافيــا 

فرعــي جيومتكــس(، وبرامــج اإلعــام.

11000324 إنجليزي جامعة )2(: برامج كلية الطب وعلوم الصحة، برنامج الطب البيطري.

11000325 إنجليــزي جامعــة )2(: برامــج العلــوم اإلدارية)محاســبة، إدارة األعمــال، العلــوم املاليــة 

واملصرفيــة، التســويق، االقتصــاد، العلــوم السياســية(.

11000326  إنجليزي جامعة )2(:برنامج القانون.

11000327 إنجليزي جامعة )2(:برامج كلية الشريعة.

11000328 إنجليزي جامعة )2(:برامج كلية العلوم.

11000329 إنجليزي جامعة )2(:برامج كلية التربية واعداد املعلمين.

11000330 إنجليزي جامعة )2(:برامج كلية الفنون الجميله.

امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية

1. ىلع الطلبــة الذيــن يحصلــون ىلع عامــة 49 فمــا دون يف اختبــار تحديــد املســتوى دراســة 

مســاق لغــة إنجليزيــة رقــم 11032100 بواقــع 3 ســاعات تدريســية أســبوعيا.

2. يعفــى الطالــب مــن مســاق اللغــة اإلنجليزيــة االســتدراكي )11032100( إذا حصــل ىلع عامــة 

%50 فــأىلع يف امتحــان مســتوى اللغــة االنجليزيــة الــذي يعقــد يف بدايــة العــام الدراســي، 

ــن دراســة املســاق  ــه يعفــى م ــة 80% فــأىلع فإن وإذا نجــح يف امتحــان املســتوى بعام

ــديده  ــد تس ــا بع ــل عليه ــي حص ــة الت ــه العام ــب ل ــة )1(، وتحس ــة إنجليزي )11000103( لغ

للرســوم إذا رغــب بذلــك.

امتحان مستوى علم الحاسوب

** يعتبــر الطالــب ناجحــا يف مســاق مقدمــة يف علــم الحاســوب )11000127( إذا نجــح يف 

امتحــان مســتوى الحاســوب وحصــل ىلع عامــة 60% فــأىلع أو حصــل ىلع الرخصــة الدوليــة 

ــادة الحاســوب )ICDL( وعليــه تســديد الرســوم. لقي

متطلبات البرامج

يدرســها الطلبــة وفــق شــروط الخطــط الدراســية يف البرامــج ويخصــص لهــا الســاعات املعتمدة 

اآلتية:
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كلية العلوم

علوم حياتية

األحياء بيوتكنولوجيا

الرياضيات

اإلحصاء

الفيزياء

الكيمياء

كيمياء تطبيقية

رئيسي رياضيات /  فرعي تربية

 رئيسي فيزياء /  فرعي تربية

رئيسي كيمياء /  فرعي تربية

رئيسي رياضيات  / فرعي االحصاء

رئيسي فيزياء /  فرعي إلكترونيات

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

٦٩

٧٣

٧٢

٦٩

79

٩

٦

٩

٩

3

٢١

٢١

٢١

٢١

24

٦

٦

٦

٦

3

١٢٣

١٢٤

١٢٦

١٢٣

127

90

89

84

84

94

88

85

18

18

21

21

12+)3 تربية(

16+)3 تربية(

18+)3 تربية(

-

-

-

-

-

-

-

126

125

123

123

127

125

124

المجموع إجباري من كليات اخرى اختياري البرنامج                                               إجباري جامعة           إجباري تخصص                         

البرنامج                                                          اجباري جامعة          اجباري تخصص        اختياري تخصص        اجباري فرعي        اختياري فرعي           المجموع

الساعات املعتمدة
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- يمكن للطالب االلتحاق بقسم اللغة الفرنسية دون شروط ودون معرفة مسبقة باللغة الفرنسية.

- أما إذا كان لدى الطالب معرفة مسبقة باللغة الفرنسية فيكون التحاقه بالقسم ىلع النحو اآلتي:

- اذا كان الطالب حامًا لشهادة الدلف A2 فأىلع.

- أو إذا تقدم إلى امتحان القبول الذي يعقده القسم وحصل ىلع 80 % فأىلع فسيتم إعفاؤه

 من املساقات اآلتية:

كلية العلوم اإلنسانية

البرنامج                                          إجباري جامعة           إجباري تخصص        اختياري تخصص                                                  اختياري تخصص فرعي               حرة               اجباري تخصص فرعي               المجموع

اللغة العربية وآدابها

اللغة اإلنجليزية وآدابها

 رئيسي اللغة اإلنجليزية وآدابها

فرعي اللغة الفرنسية

 رئيسي اللغة اإلنجليزية وآدابها

فرعي دراسات امريكية

اللغة الفرنسية

 رئيسي اللغة الفرنسية

فرعي اللغة االنجليزية

السياحة واآلثار

التاريخ

 رئيسي اللغة العربية وآدابها

فرعي اللغة العبرية 

رئيسي اللغة االنجليزية وآدابها 

فرعي اللغة العبرية

رئيسي اللغة العربية وآدابها 
فرعي تربية

رئيسي التاريخ  / فرعي تربية

رئيسي اللغة االنجليزية وآدابها 

فرعي تربية

18

18

18

18

18

18

18

18

18

١٨

١٨

١٨

18

90

93

72

72

94

76

84

84

٦٦

72

69

72

75

12

9

6

6

9

6

18

18

9

6

9

6

6
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البرنامج                                          إجباري جامعة           إجباري تخصص        اختياري تخصص                                                  اختياري تخصص فرعي               حرة               اجباري تخصص فرعي               المجموع

10311110    مدخل إلى اللغة الفرنسية

10311111     مساق مكثف يف اللغة الفرنسية )1(

10311112    مساق مكثف يف اللغة الفرنسية )2(.

-

-

6

6

-

6

-

-

٦

٦

6

6

6

4

4

4

4

4

-

6

6

٤

-

4

4

-

24

18

-

24

-

-

٢٤

٢٤

21

21

21

-

-

124

124

130

124

125

130

126

126

١٢٧

126

127

127

126

الساعات املعتمدة
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كلية الشريعة

كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين

البرنامج                                          إجباري جامعة           إجباري تخصص        اختياري تخصص                                                                   اجباري من كليات اخرى                      حرة                              المجموع

البرنامج                                          إجباري جامعة           إجباري تخصص        اختياري تخصص                                                                   اجباري من كليات اخرى                      حرة                              المجموع

فقه وتشريع

أصول الدين

مصارف إسالمية

18

18

18

95

95

94

12

12

12

معلم المرحلة األساسية الدنيا

رياض األطفال

18

18

90

84

12

18

معلم املرحلة األساسية العليا

تعليم الرياضيات

تعليم العلوم

تعليم اللغة العربية

تعليم اللغة اإلنجليزية

تعليم االجتماعيات

تعليم التكنولوجيا

التربية الرياضية

 التربية الرياضية- التدريب الرياضي

18

18

18

18

18

18

18

18

96

100

96

93

96

98

58+42

60+41

6

6

6

6

6

6

12

6+6

يمكــن للطالــب االلتحــاق ببرنامــج دبلــوم التاهيــل التربــوي ســواء أثنــاء الدراســة وذلــك بعــد دراســته 60ســاعه 

معتمــدة بنجــاح مــن خطتــه او للطالــب الخريــج والراغــب بالحصــول ىلع دبلــوم التأهيــل التربــوي.

18٧٦٩اصول الدين / فرعي لغة عربية

اجباري فرعي         اختياري فرعي            المجموع                        البرنامج                                                      إجباري جامعة                                  إجباري تخصص      اختياري تخصص        
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البرنامج                                          إجباري جامعة           إجباري تخصص        اختياري تخصص                                                                   اجباري من كليات اخرى                      حرة                              المجموع

البرنامج                                          إجباري جامعة           إجباري تخصص        اختياري تخصص                                                                   اجباري من كليات اخرى                      حرة                              المجموع

-

-

-

4

4

4

129

129

128

الساعات املعتمدة

-

-

4

6

124

126

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

4

4

4

4

-

-

124

128

124

121

124

126

130

131

٢١٦١٢١

اجباري فرعي         اختياري فرعي            المجموع                        البرنامج                                                      إجباري جامعة                                  إجباري تخصص      اختياري تخصص        
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كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

البرنامج                                          إجباري جامعة           إجباري تخصص        اختياري تخصص                                                                   اجباري من كليات اخرى                      حرة                              المجموع

الهندسة المدنية

الهندسة المعمارية

هندسة البناء

هندسة التخطيط العمراني

الهندسة الميكانيكية

الهندسة الكيميائية

الهندسة الصناعية

هندسة الحاسوب

الهندسة الكهربائية

هندسة االتصاالت

هندسة الميكاترونكس

هندسة الطاقة والبيئة

هندسة علوم المواد

علم الحاسوب

أنظمة المعلومات اإلدارية

أنظمة المعلومات الحاسوبية

الشبكات وأمن المعلومات

علم الحاسوب في سوق العمل 

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

129

132

135

129

129

129

129

126

126

129

132

127

127

75

87

88

91

122

12

12

12

12

12

9

12

15

15

12

9

12

12

12+21

18

15

12

-
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البرنامج                                          إجباري جامعة           إجباري تخصص        اختياري تخصص                                                                   اجباري من كليات اخرى                      حرة                              المجموع

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

4

4

-

161

164

167

161

161

158

161

161

161

161

161

159

159

126

123

125

125

140

الساعات املعتمدة
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الساعات املعتمدةكلية الطب وعلوم الصحة

برامج يتم الدخول إليها مباشرة:

برنامج الصيدلة

برنامج دكتور صيدلي

متطلبات جامعة )إجباري(

متطلبات التخصص )إجباري(

متطلبات القسم )اختياري(

المجموع

18

128

6

152

متطلبات جامعة )إجباري(

متطلبات تخصص )إجباري(

متطلبات تخصص )اختياري(

المجموع

متطلبات جامعة )إجباري(

متطلبات تخصص )إجباري(

المجموع

برنامج البصريات

18

183

9

210

18

112

130

برنامج التمريض
متطلبات جامعة )إجباري(

متطلبات تخصص )إجباري(

المجموع

18

119

137
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برنامج

علم السمع والنطق

برنــامـج

العلوم الطبية المخبرية

برنامج

علم التصوير الطبي

برنامــج

العـالج الطــبيــعي

متطلبات جامعة )إجباري(

متطلبات تخصص )إجباري(

المجموع

متطلبات جامعة )إجباري(

متطلبات تخصص )إجباري(

متطلبات تخصص )اختياري(

المجموع

متطلبات جامعة )إجباري(

متطلبات تخصص )إجباري(

متطلبات تخصص )اختياري(

المجموع

متطلبات جامعة )إجباري(

متطلبات تخصص )إجباري(

متطلبات تخصص )اختياري(

المجموع

18

119

137

18

104

8

130

18

104

6

128

18

113

6

137
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برنامج القبالة

برنامج بكــــــــالوريوس

العلوم الطبية الحيوية

برنامج دكتور في الطب

متطلبات جامعة )إجباري(

متطلبات تخصص )إجباري(

المجموع

18

127

145

برامج يتم الدخول إليها عبر بكالوريوس العلوم الطبية الحيوية:

130

135

265

متطلبات جامعة )إجباري(

متطلبات التخصص )إجباري(

متطلبات القسم )اختياري(

المجموع

متطلبات العلوم الطبية الحيوية

متطلبات المرحلة السريرية لبرنامج 

دكتور في الطب

المجموع

18

87

25

130

ــب ىلع  ــول الطال ــب بحص ــور ط ــى دكت ــة إل ــة حيوي ــوم طبي ــج عل ــن برنام ــال م ــترط االنتق * يش

ــه 500  ــول ىلع عام ــأىلع، والحص ــي 2.5 ف ــدل تراكم ــة بمع ــة حيوي ــوم طبي ــوس عل بكالوري

IELTS فــأىلع يف التوفــل أو 6.5 فــأىلع يف
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كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية

كلية الزراعة والطب البيطري

كلية القانون

البرنامج                                          إجباري جامعة           إجباري تخصص        اختياري تخصص                                                                   اجباري من كليات اخرى                      حرة                              المجموع

البرنامج                                          إجباري جامعة           إجباري تخصص        اختياري تخصص                                                                   اجباري من كليات اخرى                      حرة                              المجموع

االقتصاد

العلوم السياسية

الجغرافيا

الجغرافيا /  فرعي جيومتكس

الخدمة االجتماعية

علم النفس واإلرشاد النفسي

الصحافة المكتوبة االلكترونية  

اإلذاعة والتلفزيون  

العالقات العامة واالتصال

المحاسبة

إدارة األعمال

العلوم المالية والمصرفية 

التسويق

الطب البيطري

اإلنتاج النباتي والوقاية

اإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان

التغذية والتصنيع الغذائي

القانون

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

90

87

92

71+)33 اجباري تخصص فرعي( 

81

89

93

93

93

93

87

90

90

18

18

12

3

21

15

12

15

)٦+٦( 12

12

18

15

15

18

18

18

18

143

105

103

105

6

14

16

14

1896

21 اختياري تخصص

3+ اختياري كلية 
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البرنامج                                          إجباري جامعة           إجباري تخصص        اختياري تخصص                                                                   اجباري من كليات اخرى                      حرة                              المجموع

البرنامج                                          إجباري جامعة           إجباري تخصص        اختياري تخصص                                                                   اجباري من كليات اخرى                      حرة                              المجموع
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يتــم قبــول الطلبــة للدراســة يف كليــة الفنــون الجميلــة يف جميــع التخصصــات 

وفــق الشــروط اآلتيــة:

- الحصول ىلع شهادة الثانوية العامة “التوجيهي” أو ما يعادلها وبمعدل) 65 % (.

- اجتيــاز امتحانــات القبــول التــي تقيمهــا الكليــة وفــق الشــروط واملعاييــر الخاصــة يف كل 

تخصــص يف الكليــة.

كلية الفنون الجميلة
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9
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المتطلبات الحرة

املســاقات الحــرة يدرســها الطلبــة مــن بيــن املســاقات التــي تقدمهــا برامــج الجامعــة 

ــر  ــي يقدمهــا برنامــج تخصصهــم لغي ــك املســاقات الت املختلفــة وتســتثنى مــن ذل

ــواه  ــاق إذا كان محت ــجيل ملس ــوز التس ــج. وال يج ــك البرنام ــص يف ذل ــة التخص طلب

ــب. ــا أو أدنــى ملســاق درســه الطال مكافئ

المادة )6(:

اإلجباريــة  املســاقات  مــن  كل  ىلع  القســم  متطلبــات  تشــتمل   .١

واالختياريــة التــي يحددهــا قســم التخصــص ســواء أكانــت هــذه 

املســاقات مــن ذلــك القســم أم مــن خارجــه.

٢. ال يجوز احتساب املساق الواحد ألكثر من متطلب.

٣. بقــرار مــن مجلــس الكليــة وبعــد تنســيب مــن مجلــس القســم 

ــة  ــاقات االختياري ــة املس ــى قائم ــاقات إل ــة مس ــوز إضاف ــص يج املخت

ــي  ــرات الت ــات واملتغي ــق االحتياج ــك وف ــم وذل ــا القس ــي يقدمه الت

تحقــق أهــداف الجامعــة بصــورة عامــة والقســم بصــورة خاصــة، ويف 

ــجيل  ــول والتس ــادة القب ــة وعم ــة الجامع ــغ رئاس ــوال تبل ــع األح جمي

ــا. ــك خطي بذل

المادة )7(:

ــابق دون أن  ــب س ــه متطل ــاق ل ــب يف مس ــجل الطال ــوز أن يس ال يج

ــك املتطلــب، ويمكــن الســماح للطالــب  يكــون قــد درس بنجــاح ذل

ــا  ــب خريج ــا إذا كان الطال ــابق متزامن ــه الس ــاق ومتطلب ــة املس بدراس

يكــون  ال  ان  )شــريطة  فيــه  ورســب  الســابق  املتطلــب  درس  أو 

محرومــا يف املســاق( وذلــك بنــاء ىلع توصيــة مــن مجلــس القســم 

املتخصص. 

المادة )8(:
يقبل الطالب يف التخصص مباشرًة عند التحاقه بالجامعة.
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مدة الدراسة والعبء الدراسي

المادة )9(: 

9/أ/1: مــدة الدراســة لنيــل درجــة البكالوريــوس للطالــب الــذي يحمــل عبئــا دراســيا عاديــا 

ــتثناء  ــات باس ــع الكلي ــية يف جمي ــنوات دراس ــع س ــية أو أرب ــول دراس ــة فص ــي ثماني ه

البكالوريــوس يف برامــج الطــب البشــري، والصيدلــة، والهندســة، والطــب البيطــري. ويجــوز 

للطالــب الــذي يحمــل عبئــا دراســيا أكبــر مــن العــادي أن يحصــل ىلع درجــة البكالوريــوس 

يف مــدة ال تقــل عــن ســتة فصــول دراســية أو ثــاث ســنوات دراســية.

9/أ/2: مــدة الدراســة لنيــل درجــة البكالوريــوس يف الهندســة والصيدلــة والطــب البيطــري 

هــي عشــرة فصــول دراســية او خمــس ســنوات دراســية ويجــوز للطالــب الــذي يحمــل عبئــا 

دراســيا أكبــر مــن العــادي أن يحصــل ىلع درجــة البكالوريــوس يف مــدة ال تقــل عــن أربــع 

ســنوات دراســية.

9/أ/3: ال يجــوز أن تزيــد املــدة التــي يقضيهــا الطالــب مســجًا يف الدراســة للحصــول ىلع 

درجــة البكالوريــوس عــن ســبع ســنوات دراســية أو أربعــة عشــر فصــًا  دراســيا باســتثناء 

برامــج الصيدلــة، والهندســة، والطــب البيطــري التــي تحــدد بــأن ال تزيــد املــدة الدراســية 

فيهــا عــن ثمانــي ســنوات ونصــف أو ســبعة عشــر فصــًا دراســيا، وإذا لــم يتمكــن الطالــب 

مــن انهــاء متطلبــات تخرجــه بنهايــة املــدة القصــوى يعطــى فصــا دراســيا واحــدا فقــط 

ويكــون ىلع حســاب الدراســة املوازيــة وبقــرار مــن لجنــة اإلرشــاد العليــا.

ــت  ــى س ــا األدن ــي بحده ــور صيدل ــب ودكت ــور ط ــج دكت ــة يف برام ــدة الدراس 9/أ/4:  م

ــة  ــول ىلع درج ــة للحص ــدة الدراس ــية وم ــنوات دراس ــر س ــى عش ــا األقص ــنوات وحده س

البكالوريــوس يف العلــوم الطبيــة الحيويــة بحدهــا األدنــى ثــاث ســنوات دراســية وبحدهــا 

ــية. ــنوات دراس ــس س األىلع خم

ــدة  ــات، وم ــرة االمتحان ــا فت ــا فيه ــبوعا بم ــر أس ــتة عش ــي س ــل الدراس ــدة الفص 9/ب: م

ــات. ــرة االمتحان ــا فت ــا فيه ــابيع بم ــة أس ــي ثماني ــي الصيف ــل الدراس الفص

9/ج:  يجــري تقويــم الســاعات املعتمــدة لــكل مســاق ىلع أســاس أن املحاضرة األســبوعية 

أو النــدوة ملــدة ســتة عشــر أســبوعا هــي ســاعة معتمــدة أمــا ســاعات املختبــرات 

والتطبيــق العملــي فيجــري تقويمهــا لــكل مســاق ىلع حــده، ويف جميــع الحــاالت ال يقــل 

حســاب الســاعة املعتمــدة عــن ســاعتي مختبــر أو ســاعتين تطبيقيتيــن.
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9/د/1:  يكــون الحــد األدنــى للســاعات املعتمــدة التــي يدرســها الطالــب املســجل لنيــل 

ــوس “12 ســاعة معتمــدة” للفصــل الدراســي والحــد األىلع “18 ســاعة  درجــة البكالوري

معتمــدة” ويجــوز أن يصــل عــدد الســاعات إلــى “21 ســاعة معتمــدة” بنــاء ىلع تنســيب 

مرشــد الطالــب وموافقــة رئيــس القســم املتخصــص يف إحــدى الحالتيــن:

١. أن ال يقل معدل الطالب التراكمي عن 3 ) جيد جدًا ( .

٢. أن يتوقــف تخــرج الطالــب ىلع الســماح لــه بدراســة “21 س.م” ىلع األكثــر يف 

الفصــل الــذي ســيتخرج يف نهايتــه.

ــب املتوقــع تخرجــه  ــد الســاعات املســجلة ىلع الفصــل العــادي للطال ال يجــوز أن تزي

ــن ٢٢  ــد ع ــريطة ان ال تزي ــداء ش ــس العم ــن مجل ــرار م ــدة ، اال بق ــاعة معتم ــن ٢١ س ع

ــأي حــال مــن األحــوال. ســاعة معتمــدة ب

ــاعات  ــن الس ــى م ــد األدن ــن الح ــل ع ــدد يق ــجيل لع ــب بالتس ــمح للطال 9/د/2:  يس

ــد  ــن الح ــل ع ــدة يق ــاعات املعتم ــن الس ــدد م ــة ع ــتمرار يف دراس ــدة أو باالس املعتم

ــررة بتنســيب مرشــد  ــن بعــض املســاقات يف حــاالت مب ــى نتيجــة النســحابه م األدن

ــة. ــه يف الكلي ــاد والتوجي ــة اإلرش ــة لجن ــب وموافق الطال

القبــول  عمــادة  املوافقــة  جهــة  تعلــم   ”2،1“ الســابقتين  الحالتيــن  9/د/3:  يف 

والتســجيل بذلــك خطيــا.

9/د/4:  ال يجــوز أن يزيــد العــبء الدراســي يف الفصــل الصيفــي للطالــب املســجل لنيــل 

درجــة البكالوريــوس عــن عشــر ســاعات معتمــدة. وللخريــج عــن 11 ســاعة معتمدة.

9/د/5:  لغــرض احتســاب الفصــل الصيفــي معــاداًل لنصــف فصــل دراســي يجــب أن ال 

يقــل العــبء الدراســي للطالــب فيــه عــن ســت ســاعات معتمــدة.

ــوس  ــتثناء بكالوري ــوس باس ــة البكالوري ــل درج ــجلون لني ــة املس ــف الطلب 9/هـــ: يصن

ــة أو الرابعــة  ــة أو الثالث الهندســة، الصيدلة،الطــب البيطــري يف مســتوى الســنة الثاني

ــاعات  ــن الس ــن 25% أو 50% أو 75% م ــل ع ــا ال يق ــة م ــاح دراس ــب بنج ــم الطال إذا أت

ــب. ــرج ىلع الترتي ــة للتخ ــدة املطلوب املعتم

9/ز:  يصنــف الطلبــة املســجلون لنيــل درجــة البكالوريــوس يف الهندســة، الطــب 

ــة بمســتوى الســنة الثانيــة أو الثالثــة أو الرابعــة أو الخامســة إذا أتــم  البيطــري، الصيدل

الطالــب نجــاح دراســة مــا ال يقــل عــن 20% أو 40% أو 60% أو 80% مــن مجموع الســاعات 

املعتمــدة املطلوبــة للتخــرج ىلع الترتيــب.
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المواظبة

المادة )10(: 

 10/أ:  تشــترط املواظبــة لجميــع الطلبــة يف كل املحاضــرات واملناقشــات والحصــص 

العمليــة والتطبيقيــة التــي يســجل فيهــا الطالــب ويعتمــد يف إثبــات الحضــور والغيــاب 

الكشــف الــذي ىلع مــدرس املســاق االحتفــاظ بــه لذلــك الغــرض.

10/ب:  ال يســمح للطالــب بالتغيــب عــن أكثــر مــن 12.5% مــن مجمــوع الســاعات املقــررة 

ملســاق دون عــذر يقبلــه مــدرس املســاق.

10/ج:  إذا غــاب الطالــب أكثــر مــن 12.5% مــن مجمــوع الســاعات املقــررة لــكل مســاق 

دون عــذر مرضــي أو قهــري يقبلــه مــدرس املســاق يحــرم الطالــب مــن التقــدم لامتحان 

ــى مــن العامــة وهــو E وتدخــل هــذه  ــك املســاق، ويعطــى الحــد األدن ــي لذل النهائ

النتيجــة مــع مراعــاة “املــادة 13” يف حســاب معــدل عامــات الطالــب الفصلــي ومعدلــه 

التراكمــي ألغــراض الوضــع تحــت اإلنــذار أو الفصــل.

10/د: إذا غــاب الطالــب أكثــر مــن 12.5% مــن الســاعات املقــررة ملســاق مــا وكان الغيــاب 

بســبب املــرض أو لعــذر قهــري يقبلــه مــدرس املســاق فــا يجــوز أن يتجــاوز الغيــاب 

بعــذر أو دون عــذر 25% مــن الســاعات. ويف الحــاالت التــي يتجــاوز فيهــا غيــاب الطالــب 

بعــذر مقبــول نســبة 25% يعــّد منســحبا مــن ذلــك املســاق ويبلــغ عميــد الكليــة ذلــك 

خطيــا إلــى عمــادة القبــول والتســجيل فتثبــت يف ســجله ماحظــة منســحب.

10/هـــ: يشــترط يف العــذر املرضــي أن يكــون بشــهادة صــادرة عــن طبيــب الجامعــة 

أو معتمــدة منــه وأن تقــدم هــذه الشــهادة وفــق نمــوذج خــاص إلــى مــدرس املســاق 

خــال مــدة ال تتجــاوز أســبوعا واحــدًا مــن تاريــخ عــودة الطالــب إلــى املواظبــة، ويف 

الحــاالت األخــرى، يقــدم الطالــب مــا يثبــت عــذره القهــري خــال أســبوع مــن تاريــخ زوال 

أســباب الغيــاب.

10/و:  تثبــت الحقائــق املترتبــة ىلع الفقــرات “ج، د، هـــ” يف ســجات املســاقات يف 

القســم، وتعلــم عمــادة القبــول والتســجيل بذلــك خطيــا التخــاذ اإلجــراءات املناســبة.

ــول والتســجيل  ــد القب ــة التدريســية وعمي 10/ز: يقــوم رؤســاء األقســام وأعضــاء الهيئ

بتنفيــذ أحــكام هــذه املــادة، ويثبــت ىلع برامــج الطلبــة  أســماء املســاقات التــي ُحــرم 

الطــاب مــن الَتقــُدم لامتحــان النهائــي لهــا قبــل عقــده.
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االمتحانات والعالمات والمعدالت

المادة )11(:

ــكل مســاق مــن مئــة، ىلع أن يبيــن يف  11/أ:  يجــري حســاب العامــات وتســجيلها ل

ســجل العامــات عــدد الســاعات املعتمــدة للمســاق.

ــي  ــان النهائ ــات االمتح ــوع عام ــي مجم ــاق ه ــكل مس ــة ل ــة النهائي 11/ب/1: العام

ــة. ــال الفصلي ــات األعم وعام

11/ب/2: يعقــد االمتحــان النهائــي لــكل مســاق مــرة واحــدة يف نهايــة الفصــل، ويكــون 

شــامًا ملقــرر املســاق، ويخصــص لــه 50% مــن العامــة اإلجماليــة للمســاق وقد تشــمل 

عامــة االمتحــان النهائــي امتحانــات عمليــة وشــفوية أو تقارير.

11/ب/3:  تشــمل األعمــال الفصليــة لــكل مســاق امتحانيــن كتابييــن ىلع األقــل يعلــم 

ــك  ــن ذل ــتثنى م ــد يس ــا، وق ــن موعدهم ــل م ــبوع ىلع األق ــل أس ــب قب ــا الطال بهم

ــفوية أو  ــات ش ــة امتحان ــال الفصلي ــمل األعم ــد تش ــوث، وق ــدوات والبح ــاقات الن مس

تقاريــر أو بحــوث أو تشــملها كلهــا مجتمعــة، وتــرد أوراق االمتحانــات والتقاريــر والبحــوث 

ــم  ــبة لتقوي ــرق املناس ــم الط ــس كل  قس ــرر مجل ــا ويق ــد تصحيحه ــة بع ــى الطلب إل

ــم. ــك القس ــاقات ذل ــة يف مس ــل الطلب ــتوى تحصي مس

ــاقه،  ــة بمس ــات الخاص ــح أوراق االمتحان ــن تصحي ــؤول ع ــاق مس ــدرس املس 11/ج:  م

وعــن نقــل العامــات إلــى الكشــوف بشــكل صحيــح ونهائــي، وعــن تســليمها موقعــة 

ــى رئيــس القســم ضمــن املــدة التــي يحددهــا مجلــس العمــداء. ومؤرخــة إل

ــج،  ــان النتائ ــد إع ــاق بع ــب يف مس ــة للطال ــة النهائي ــل العام ــوز تعدي 11/د:  ال يج

ــج  ــان النتائ ــخ إع ــن تاري ــام م ــة أي ــال ثاث ــا خ ــة م ــراض ىلع عام ــل اعت وإذا حص

يدفــع الطالــب رســما قــدره عشــرة دنانيــر أردنيــة ويحــال إلــى ُمــدرس املســاق لدراســة 

االعتــراض والتأكــد مــن صحــة جمــع العامــات وعــدم وجــود أســئلة أو أجــزاء مــن أســئلة 

غيــر مصححــة. ويف حــاالت االعتــراض االســتثنائي يدفــع الطالــب رســما قــدره عشــرون 

دينــارًا أردنيــا ويحــال األمــر إلــى عميــد الكليــة املعنــي التخــاذ اإلجــراءات املناســبة.

11/هـــ: تحفــظ أوراق االمتحانــات لــدى رئيــس القســم املتخصــص مــدة شــهرين بعــد 

انتهــاء االمتحانــات ثــم يجــري التصــرف بهــا وفــق مــا تقــرره الجامعــة.
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أوال: مرحلة البكالوريوس

ــا  ــدم م ــر يق ــبب قاه ــه لس ــن عن ــي معل ــان فصل ــن امتح ــب ع ــن تغي 11/و/1:  كل م

ــذر. ــخ زوال الع ــن تاري ــام م ــة أي ــال ثاث ــاق خ ــدرس املس ــذره مل ــت ع يثب

11/و/2:  كل مــن تغيــب عــن امتحــان فصلــي معلــن عنــه ولــم يقبــل مــدرس املســاق 

ــان  ــن االمتح ــه ع ــة تغيب ــرا ويف حال ــان صف ــك االمتح ــه يف ذل ــد عامت ــذره تع ع

.E ــه يف املســاق ــر عامت ــل املــدرس عــذره تعتب ــم يقب ــي ول النهائ

11/و/3:  إذا لــم يتــم الطالــب املتطلبــات النهائيــة ملســاق مــا أو تغيــب عــن االمتحــان 

النهائــي ، وكان ذلــك يف كلتــا الحالتيــن بعــذر يقبلــه مــدرس املســاق تســجل 

ماحظــة “غيــر مكتمــل” إزاء ذلــك املســاق، وىلع الطالــب أن يعمــل ىلع إزالــة هــذه 

ــك  ــه ذل ــذي درس في ــل ال ــة الفص ــن نهاي ــام” م ــا “10 أي ــدة أقصاه ــة يف م املاحظ

املســاق و “5 أيــام” مــن نهايــة الفصــل الصيفــي، وإاّل تســجل لــه عامــة E يف ذلــك 

املســاق.

ــة  ــى للعام ــد األدن ــو D والح ــاق ه ــاح يف املس ــة النج ــى لعام ــد األدن 11/ز:  الح

.E النهائيــة

11/ز/1:  تصنــف عامــات املســاقات و املعــدل التراكمــي وفــق الجــداول اآلتيــة 

باســتخدام نظــام الحــروف:
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- )D(ناجح ملتطلبات مرحلة العلوم الطبية الحيوية.

- )C(ناجــح للمتطلبــات الســريرية، واي عامــة اقــل مــن )C( يف هــذه املرحلــة  

)املرحلــة الســريرية( تعــّد النتيجــة راســبا .

املعدل التراكمي                                                                        تقدير الطالب

البكالوريوس - املعدالت التراكمية باستثناء دكتور طب كما يأتي:

املعدل التراكمي لطلبة البكالوريوس
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ثانيًا : احتساب عالمة المساقات
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11/ز/2:  املعــدل الفصلــي هــو معــدل عامــات جميــع املســاقات التــي درســها الطالــب 

ــع  ــات جمي ــدل عام ــو مع ــي ه ــدل التراكم ــل. واملع ــك الفص ــوبا يف ذل ــا أو رس نجاح

املســاقات التــي درســها الطالــب نجاحــا أو رســوبا يف الفصــول املختلفــة حتــى تاريــخ 

احتســاب ذلــك املعــدل.

ــد  ــع العمي ــوق يض ــا ف ــدره 3.5 فم ــي ق ــدل فصل ــل ىلع مع ــب يحص 11/ز/3:  كل طال

ــي. ــجله األكاديم ــك يف س ــت ذل ــة، ويثب ــرف الكلي ــة ش ــمه ىلع الئح اس

ــابقة  ــدالت الس ــن املع ــاب أي م ــري حس ــادة 13” يج ــكام “ امل ــاة أح ــع مراع 11/ز/4:  م

ــمة  ــدة، وقس ــاعاته املعتم ــدد س ــاب يف ع ــه الط ــاق درس ــة كل مس ــرب عام بض

ــدة. ــاعات املعتم ــوع الس ــة ىلع مجم ــرب الناتج ــل الض ــوع حواص مجم

11/ز/5:يحسب املعدل الفصلي أو التراكمي ألقرب منزلتين عشريتين.

املعدل التراكمي )املرحلة السريرية(

اإلنذار األكاديمي والفصل

المادة )12(:

12/أ: ال ينــذر الطالــب يف نهايــة الفصــل األول مــن التحاقــه بالجامعــة وتحســب 

عاماتــه يف ذلــك ألغــراض اإلنــذار يف فصــول الحقــة.

12/ب/1: ينــذر كل طالــب يحصــل ىلع معــدل تراكمــي أقــل مــن 1.70 يف جميــع 

ــب،  ــور ط ــن 2  لدكت ــل م ــادي أو أق ــل ع ــة اي فص ــد نهاي ــها عن ــي درس ــاقات الت املس

ــي 2014/2013  ــل الثان ــة الفص ــن بداي ــوا م ــن التحق ــة الذي ــة ) للطلب ــج الهندس وبرام

ــدا(. فصاع

املعدل التراكمي                                                                            التقدير

3.65 - 4.0

3.0 - 3.64

2.5 - 2.99

2.0 - 2.49

1.99 أو أقل

ممتاز

جيد جدا

جيد

مقبول

ضعيف
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12/ب/2:ينــذر الطالــب امللتحــق يف احــد البرامــج اذا حصــل ىلع معــدل تراكمــي اقل 

مــن »١« عنــد نهايــة اي فصــل عــادي بإســتثناء الفصــل االول مــن التحاقــه بالجامعة.

12/ج/1: ىلع الطالــب الحاصــل ىلع إنــذار أكاديمــي حســب املــادة 12/ب/1 أن يلغــي 

ــخ  ــن تاري ــة فصــول دراســية متتابعــة م ــدة أقصاهــا ثاث ــذار يف م ــك اإلن مفعــول ذل

ــك املــدة يفصــل مــن  ــة تل ــذار األكاديمــي يف نهاي ــذار، وإذا أخفــق يف إلغــاء اإلن اإلن

برنامجــه أي إذا لــم يتمكــن مــن رفــع معدلــه التراكمــي إلــى 1.70 و2.0 فمــا فــوق يف 

ــرى  ــول أخ ــة فص ــة اربع ــب دراس ــن للطال ــية، ويمك ــج الهندس ــب والبرام ــج الط برنام

ــذار ىلع حســاب الدراســة الخاصــة، باســتثناء برنامــج الطــب البشــري.  إللغــاء اإلن

12/ج/2: يفصــل الطالــب الحاصــل ىلع انــذار اكاديمــي حســب املــادة 12/ب/1 اذا لــم 

يســتطع رفــع معدلــه التراكمــي الــى »1« فــأىلع بعــد مــرور فصــل واحــد ىلع هــذا 

االنــذار.

12/د:  يفصــل الطالــب مــن الجامعــة إذا رســب يف جميــع املســاقات التــي درســها يف 

فصليــن متتابعييــن بعــد الفصــل األول مــن التحاقــه يف الجامعــة.

12/هـــ:  يســتثنى مــن الفصــل األكاديمــي بــكل أنواعــه الطالــب الــذي أتــم بنجــاح %75 

ىلع األقــل مــن مجمــوع الســاعات املطلوبــة للتخــرج.  

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

12/ز:  يجــوز للطالــب املفصــول أكاديميــا مــن برنامجــه أن يتقــدم مــن جديــد بطلــب 

ــك البرنامــج لســنة  لالتحــاق ببرنامــج آخــر شــريطة ان يحقــق متطلبــات القبــول لذل

االنتقال)االلتحــاق املجــدد( ويف حالــة قبولــه يتــم طلــب إحيــاء ســجله األكاديمــي بما 

يتــاءم وخطــة برنامجــه التــي قبــل فيهــا، وتحســب لــه مــدة الدراســة الســابقة ضمــن 

الحديــن األدنــى واألقصــى لســنوات التخــرج، بحيــث يحســب فصــل دراســي عــن كل 12 

ســاعة معتمــدة تحســب للطالــب.

12/ح:  ال يجوز للطالب املفصول من الجامعة أكاديميا أن يلتحق بها ثانية.

12/ط:  ال يجــوز للطالــب املفصــول مــن الجامعــة ســلوكيا بموجــب “املــادة 25/ك” مــن 

نظــام ضبــط مخالفــات الطلبــة وأحكامهــا االلتحــاق بالجامعــة مــرة أخــرى.
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إعادة دراسة المساقات

المادة )13(: 

13/أ: إذا أعــاد الطالــب دراســة أي مســاق تحتســب لــه العامــة األىلع يف املعــدل 

الفصلــي واملعــدل التراكمــي العــام.

13/ب: يف حالــة إعــادة الطالــب دراســة مســاق مــا بســبب رســوبه فيــه أو ألي ســبب آخــر 

فــإن ســاعات ذلــك املســاق تدخــل يف حســاب عــدد الســاعات املطلوبــة للتخــرج مــرة 

واحــدة فقــط وتحســب للطالــب العامــة األىلع.

االنسحاب من المساقات وإضافتها

المادة 14:  

ــدة  ــب باالنســحاب مــن مســاقات ســجل لهــا، وإضافــة مســاقات جدي 14/أ:  يســمح للطال

خــال األســبوع األول مــن بدايــة الدراســة يف الفصليــن األول والثانــي، وخــال ثاثــة أيــام 

مــن بدايــة الدراســة يف الفصــل الصيفــي وال تثبــت املســاقات التــي انســحب منهــا يف 

ســجله األكاديمــي.

14/ب:  مــع مراعــاة مــا ورد “يف الفقــرة أ” مــن هــذه املــادة يســمح للطالــب باالنســحاب 

مــن دراســة مســاق مــا خــال  األســابيع األربعــة األولــى مــن بدايــة الدراســة يف الفصليــن 

األول والثانــي وخــال األســبوعين األوليــن مــن بدايــة الدراســة يف الفصــل الصيفــي، ويف 

ــحب وإذا  ــة منس ــت إزاءه ماحظ ــب ويثب ــجل الطال ــاق يف س ــت املس ــاالت يثب ــذه الح ه

ــة  ــوز نتيج ــاق وال يج ــا باملس ــّد ملتزم ــورة يع ــدة املذك ــال امل ــب خ ــحب الطال ــم ينس ل

لهــذا االنســحاب أن يقــل عــدد الســاعات املســجل لهــا الطالــب عــن الحــد األدنــى للعــبء 

الدراســي املســموح بــه، وفــق هــذه التعليمــات إال بتنســيب مــن مرشــده وموافقــة لجنــة 

اإلرشــاد والتوجيــه يف الكليــة.

ــد  ــه يفق ــي وإال فإن ــه املال ــظ بحق ــادة 14/أ يحتف ــق امل ــب وف ــحب الطال 14/ج:  إذا انس

هــذا الحــق.

14/د:  يتــم االنســحاب خــال املــدة املقــررة يف “الفقــرة ب” مــن هــذه املــادة ىلع النمــاذج 

الخاصــة التــي يجــب تســليمها إلــى عمــادة القبــول والتســجيل بعــد موافقــة املرشــد.
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14/هـــ:  إذا عــّد الطالــب منســحبا مــن جميــع املســاقات التــي ســجل لهــا يف فصــل 

ــة  ــل مؤجل ــك الفص ــته لذل ــون دراس ــادة 10” تك ــن “امل ــرة د” م ــى “الفق ــا بمقتض م

ــي. ــجله األكاديم ــك يف س ــت ذل ويثب

تأجيل الدراسة واالنقطاع عنها

واالنســـحاب مـن الجــــــــامعة

المادة )15(: 

15/أ:  يجــوز بطلــب خــاص وألســباب تقبلهــا لجنــة اإلرشــاد والتوجيــه يف الكليــة أن 

يؤجــل الطالــب دراســته يف الكليــة مــدة ال تزيــد عــن ســنتين ســواء أكانــت متقطعــة 

أم متصلــة.

15/ب:  ىلع الطالــب أن يتقــدم بطلــب تأجيــل إلــى عميــد كليتــه يف مــدة أقصاهــا 

نهايــة األســبوع األول مــن بدايــة الفصــل الدراســي األول أو الثانــي التخــاذ القــرار 

ــى  ــغ العميــد قــراره إل ــاب التســجيل للفصــل املعنــي، ويبل املناســب قبــل إغــاق ب

ــص  ــم املتخص ــس القس ــة، ورئي ــؤون الطلب ــادة  ش ــجيل وعم ــول والتس ــد القب عمي

ــب. ــد الطال ومرش

ويف حــاالت الضــرورة القاهــرة التــي تطــرأ بعــد املــدة املنصــوص عليهــا يف هــذه 

الفقــرة للجنــة اإلرشــاد والتوجيــه يف الكليــة أن تنظــر بطلــب التأجيــل التخــاذ القــرار 

املناســب وإبــاغ الجهــات املعنيــة يف موعــد أقصــاه نهايــة ذلــك الفصــل.وال يجــوز 

لطالــب كليــة الطــب أن يؤجــل أكثــر مــن فصليــن.

15/ج:  مــع مراعــاة “املــادة 9/أ” ال تحتســب مــدة التأجيــل مــن الحــد األىلع للمــدة 

ــة. املســموح بهــا للحصــول ىلع الدرجــة الجامعي

15/د:  ىلع الطالــب الــذي يؤجــل الدراســة لســبب مــا ويرغــب بالدراســة يف جامعــة 

أخــرى خــال مــدة التأجيــل أن يحصــل ىلع إذن مســبق مــن عميــد كليتــه شــريطة 

أن تكــون الجامعــة التــي ســيدرس فيهــا معترفــا بهــا وتكــون الدراســة فيهــا وفقــا 

ألســلوب االنتظــام مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة 17.

56



ــده يف  ــد مقع ــا يفق ــموح به ــوى املس ــل القص ــدة التأجي ــب م ــاوز الطال 15/هـــ:  إذا تج

ــتجدًا  ــا مس ــه طالب ــا بصفت ــاق به ــد لالتح ــب جدي ــدم بطل ــه أن يتق ــوز ل ــة ويج الجامع

ــة. ــا يف الجامع ــول به ــول املعم ــة القب ــه أنظم ــق علي وتطب

ــاء  ــا بن ــل إليه ــب املنتق ــة أو الطال ــد يف الجامع ــب الجدي ــة للطال ــل الدراس 15/و:  ال تؤج

ىلع طلبــه إال بعــد مضــي فصــل دراســي واحــد ىلع دراســته يف الجامعــة، ويف الحــاالت 

ــول  ــد القب ــغ عمي ــا ويبل ــت فيه ــا للب ــاد العلي ــة اإلرش ــى لجن ــر إل ــال األم ــتثنائية يح االس

ــا. ــك خطي والتســجيل بذل

15/ز:  إذا رغــب طالــب يف االنســحاب مــن الجامعــة فعليــه أن يتقــدم بطلــب ىلع النموذج 

املقــرر إلــى عمــادة القبــول والتســجيل ويف هــذه الحالــة تثبــت لــه يف ســجله ماحظــة 

ــد  ــة بع ــاق بالجامع ــب بااللتح ــا، وإذا رغ ــده فيه ــد مقع ــة” ويفق ــن الجامع ــحب م “منس

ــب  ــدم بطل ــل يتق ــد األىلع للتأجي ــو الح ــية وه ــول دراس ــاوز 4 فص ــدة ال تتج ــه م انقطاع

جديــد ويعــود إلــى الكليــة نفســها التــي انســحب منهــا ويحتفــظ بســجله األكاديمــي وفق 

الخطــة املعمــول بهــا عنــد عودتــه للدراســة ويف هــذه الحالــة تحســب لــه مــده الدراســة 

الســابقة ضمــن الحديــن األقصــى واألدنــى لســنوات التخــرج.

15/ح:  إذا انقطــع طالــب مســجل يف الجامعــة عــن الدراســة فيهــا ملــدة فصــل دراســي 

واحــد أو أكثــر دون موافقــة الجامعــة الخطيــة يفقــد مقعــده فيهــا ويجــوز لــه أن يتقــدم 

بطلــب جديــد لالتحــاق بالجامعــة وفــق أنظمــة الجامعــة.
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االنتقال من الجامعات األخرى

المادة )16(: 

16/أ:  يتــم تقديــم طلبــات االنتقــال إلــى عمــادة القبــول والتســجيل بجامعــة النجــاح 

الوطنيــة خــال الفصــل الدراســي األول والثانــي والصيفــي ويف موعــد ال يتجــاوز اليــوم 

الــذي يســبق عمليــة التســجيل للمســاقات وتبــت لجنــة القبــول والتســجيل يف هــذه 

الطلبــات خــال فتــرة التســجيل املعلنــة لذلــك الفصــل.

16/ب:  يســمح بانتقــال الطلبــة إلــى كليــات جامعــة النجــاح الوطنيــة يف حالــة وجــود 

شــواغر لهــم حســب الشــروط اآلتيــة:

- أن يستويف الطالب شروط القبول يف الجامعة.

- أن يكــون معدلــه يف امتحــان الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا مقبــوال يف الكليــة 

والبرنامــج التــي يرغــب باالنتقــال إليــه يف جامعــة النجــاح الوطنيــة ســنة 

ــه بالجامعــة املنقــول منهــا. التحاق

- أن يكون الطالب منتقًا من جامعة تعترف بها جامعة النجاح الوطنية.

- أن تكون دراسته السابقة وفقا ألسلوب االنتظام.

ــاقات  ــع املس ــه” يف جمي ــا يعادل ــد أو م ــن جي ــي ع ــه التراكم ــل معدل - أن ال يق

ــا. ــل منه ــة املنتق ــن الجامع ــها م ــي درس الت

-  ىلع الطالــب املنتقــل إلــى كليــة الطــب وعلــوم الصحــة - دكتــور طــب أن يكــون 

قــد أنهــى مرحلــة العلــوم الطبيــة الحيويــة بمعــدل تراكمــي ال يقــل عــن جيــد 

جــدا أو مــا يعادلــه يف جميــع املســاقات التــي درســها يف الجامعــة املنتقــل 

منهــا وأن يكــون معدلــه يف الثانويــة العامــة مقبــواًل يف كليــة الطــب وعلــوم 

الصحــة - دكتــور طــب ســنة التحاقــه بالجامعــة املنقــول منهــا.

 - أن ال يكــون واقعــا تحــت اإلنــذار األكاديمــي أو الســلوكي أو يكــون مفصــواًل مــن 

الجامعــة التــي يرغــب باالنتقــال منهــا. 

16/ج:  يقــوم القســم املتخصــص بحســاب الســاعات املعتمــدة التــي درســها الطالــب 

ــم ىلع أن ال  ــك القس ــية لذل ــة الدراس ــوء الخط ــا ىلع ض ــل منه ــة املنتق يف الجامع

يحســب لــه أكثــر مــن %50 مــن عــدد الســاعات املطلوبــة للتخــرج يف جامعــة النجــاح 
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ــة املســاق  ــي انتقــل منهــا وأن ال تقــل عام ــن دراســته يف الجامعــة الت ــة م الوطني

ــه وتعلــم عمــادة القبــول والتســجيل بذلــك خطيــا. املحســوب عــن جيــد أو مــا يعادل

ــن  ــرى ضم ــة أخ ــب يف جامع ــها الطال ــبق أن درس ــي س ــاقات الت ــل املس 16/د:  ال تدخ

ــة. ــاح الوطني ــة النج ــه يف جامع معدل

16/هـــ: يحســب للطالــب فصــل دراســي عــن كل 12 ســاعة معتمــدة احتســبت لــه يف 

دراســته الســابقة.

حساب ساعات معتمدة 

من خارج جامعة النجاح الوطنية لطلبتها

المادة )17(: 

لطالــب جامعــة النجــاح الوطنيــة الــذي أجــل دراســته يف الجامعــة وعــاد إليهــا وحصــل 

ــم هــذا الســجل  ــل تقدي ــرة التأجي ىلع ســجل أكاديمــي يف جامعــة أخــرى خــال فت

الحتســاب ســاعات معتمــدة يف موعــد ال يتجــاوز نهايــة الفصــل الــذي يعــود فيــه إلــى 

الجامعــة حســب الشــروط اآلتيــة:

- أن تكــون املســاقات التــي درســها الطالــب يف الجامعــة التــي درس فيهــا خــال 

فتــرة التأجيــل أو االســتئذان ضمــن برامــج تــؤدي إلــى درجــة جامعــة أولــى.

-  أن ال يحســب لــه أكثــر مــن 50% مــن الســاعات املطلوبــة للتخــرج يف جامعــة 

النجــاح الوطنيــة مــن مســاقات الجامعــة التــي درس فيهــا.

ــا  ــد أو م ــب حســابه عــن جي ــذي يطل ــب يف املســاق ال - أن ال تقــل عامــة الطال

ــه. يعادل

ــة ىلع  ــة يف الجامع ــاقات املماثل ــب املس ــص للطال ــم املخت ــب القس - أن يحس

ــك. ــم عمــادة القبــول والتســجيل بذل ضــوء الخطــة الدراســية لهــذا القســم وتعل
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االنتقال من برنامج إلى آخر في الجامعة

المادة )18(:

18/أ: يمكــن للطالــب أن ينتقــل مــن برنامــج إلــى آخــر يف نفــس الكليــة أو كليــة أخــرى 

بشــرط توفــر شــاغر يف البرنامــج الــذي يريــد االنتقــال إليــه وأن يكــون معــدل الطالــب 

يف الثانويــة العامــة مقبــواًل يف البرنامــج الــذي يرغــب باالنتقــال إليــه يف ســنة 

التحاقــه بالجامعــة ويف حــال عــدم تحقيــق الشــرط يســتعاض عــن معــدل امتحــان 

الثانويــة العامــة باملتوســط الحســابي ملعدلــه يف امتحــان الثانويــة العامــة ومعدلــه 

ــة.  ــي يف الجامع التراكم

ويف حــال إعــادة الطالــب الثانويــة العامــة يجــوز  نقــل الطالــب مــن برنامــج  إلــى برنامــج 

آخــر أىلع شــريطة أن يكــون معدلــه الجديــد يف الثانويــة العامــة مقبــوال يف البرنامــج 

ــه  ــنة التحاق ــك يف س ــي وكذل ــادة التوجيه ــنة اع ــه يف س ــال إلي ــب االنتق ــذي يرغ ال

بالجامعــة، أو يســتعاض عنــه بالوســط الحســابي للمعــدل التراكمــي ومعــدل الثانويــة 

العامــة الجديــد.

ــم  ــع رس ــر أن يدف ــى آخ ــج ال ــن برنام ــال م ــب باالنتق ــذي يرغ ــب ال 18/ب:  ىلع الطال

انتقــال مقــداره ثاثــون دينــارًا أردنيــا ثــم يعبــئ النمــوذج الخــاص بطلــب االنتقــال لــدى 

عمــادة القبــول والتســجيل خــال الفصــل األول والثانــي والصيفــي مــن العــام الجامعــي 

ــك  ــاقات يف ذل ــجيل للمس ــة التس ــبق عملي ــذي يس ــوم ال ــاوز الي ــد ال يتج ويف موع

الفصــل، وال يجــوز تقديــم الطلبــات خــال أيــام التســجيل املعلنــة يف الفصــل ىلع أن 

تبــت عمــادة القبــول والتســجيل بالطلبــات املقدمــة خــال فتــرة التســجيل املعلنــة.

ــرى(  ــة أخ ــها أو كلي ــة نفس ــر )يف الكلي ــى آخ ــج إل ــن برنام ــب م ــل طال 18/ج:  إذا انتق

تطبــق عليــه الخطــة الدراســية للبرنامــج املنتقــل إليــه واملعمــول بهــا ســنة انتقالــه 

للبرنامــج وتحســب لــه جميــع املســاقات التــي تدخــل ضمــن الخطــة الدراســية 

ــك البرنامــج  ــة ملســاقات يف خطــة ذل ــه أو التــي تكــون معادل للبرنامــج املنتقــل إلي

وتتــم املعادلــة بتوصيــة مــن مجلــس القســم وموافقــة عميــد الكليــة، كمــا وتحســب 

ــى املســاقات  ــة إل ــات الجامعــة إضاف ــن متطلب ــي درســها م ــع املســاقات الت ــه جمي ل

الحــرة ويقــرر القســم املنتقــل إليــه الطالــب معادلــة املســاقات وتســقط مــن ســجله 
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األكاديمــي جميــع املســاقات التــي ال تدخــل ضمــن الخطــة الدراســية للبرنامــج الجديــد 

ســواء أكان ناجحــا أم راســبا يف هــذه املســاقات ويحســب لــه فصــل دراســي عــن كل 

ــادة  ــام عم ــب بإع ــه الطال ــل إلي ــم املنتق ــوم القس ــبت ويق ــدة احتس ــاعة معتم 12 س

ــا. ــك خطي ــول والتســجيل بذل القب

ــل يف  ــادة يدخ ــذه امل ــا يف ه ــوص عليه ــابقة املنص ــاالت الس ــع الح 18/د:  يف جمي

حســاب املعــدل التراكمــي للطالــب جميــع املســاقات التــي حســبت لــه وتطبــق عليــه 

أحــكام اإلنــذار األكاديمــي والفصــل، ويبــدأ اإلنــذار للطالــب بعــد مــرور فصــل عليــه يف 

الكليــة املنقــول إليهــا.

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس

المادة 19:

الجامعة تمنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إتمام املتطلبات اآلتية:

ــية  ــة الدراس ــب الخط ــرج حس ــة للتخ ــاقات املطلوب ــع املس ــاح يف جمي 19/أ/1:  النج

ــص. ــج التخص ــررة لبرنام املق

19/أ/2:  الحصــول ىلع معــدل تراكمــي كلــي ال يقــل عــن 1.70 )أو 2 لدكتــور طــب وبرامــج 

الهندســة( يف جميــع املســاقات التي درســها.

19/ب:  قضــاء الحــد األدنــى للمــدة املطلوبــة للحصــول ىلع الدرجــة وعــدم تجــاوز الحــد 

األقصــى حســب مــا ورد يف “الفقــرة أ” مــن “املــادة 9”.

19/ج:  إتمــام دراســة مــا ال يقــل عــن 50% مــن الســاعات املعتمــدة املطلوبــة للتخــرج 

للطالــب املنتقــل مــن جامعــة أخــرى إلــى جامعــة النجــاح الوطنيــة.
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أحكام عامة

المادة 20/أ: 

إذا توقــف احتمــال تخــرج طالــب ىلع مســاق واحــد إجبــاري مــن 

متطلبــات برنامجــه وكان هــذا املســاق غيــر مطــروح يف الفصــل 

الــذي يتخــرج فيــه أو كان مطروحــا ومتعارضــا مــع مســاق إجبــاري آخــر، 

فلمجلــس القســم أن يوافــق ىلع أن يــدرس الطالــب مســاقا آخــر بديــًا 

عنــه ومكافئــا لــه يكــون مــن برنامــج التخصــص نفســه أو مــن برنامــج 

ــة. ــر يف الجامع آخ

المادة 20/ب: 

إذا توقــف احتمــال تخــرج طالــب ىلع مســاق واحــد اختيــاري مــن 

متطلبــات برنامجــه وتعــذر عليــه التســجيل يف أي مــن املســاقات 

املطروحــة فلمجلــس القســم أن يوافــق ىلع اســتبدال مســاق آخــر بــه 

ــة. ــر يف الجامع ــج آخ ــن برنام ــج أو م ــن البرنام م

المادة 20/ج:  

تعلم عمادة القبول والتسجيل خطيا يف كلتا الحالتين “أ” و”ب”.

المادة 21:  

إذا احتــاج الطالــب إلــى أقــل مــن “ 12 ســاعة معتمــدة” يف فصــل تخرجه 

فلــه أن يســجل مــا يحتــاج إليــه من ســاعات.

المادة 22:  

ــي  ــير األكاديم ــة الس ــن متابع ــؤوالن ع ــص مس ــم التخص ــد وقس املرش

ــه  ــجل في ــب املس ــي للطال ــجل األكاديم ــن الس ــخة م ــاظ بنس واالحتف

ــا. ــك دوري ــب بذل ــغ الطال ــرج ويبل ــروط التخ ــتيفاء ش ــن اس ــق م والتحق
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المادة 23:  

ىلع الطالــب أن يحصــل ىلع شــهادة بــراءة ذمــة مــن الجامعــة الســتكمال 

إجــراءات تخرجــه.

المادة 24:  

ال يجــوز ألي طالــب أن يحتــج بعــدم علمــه بهــذه التعليمــات أو بعــدم 

اطاعــه ىلع مــا ينشــر يف لوحــات اإلعانــات يف الجامعــة.

المادة 25:  

تحمــل درجــة البكالوريــوس تاريــخ اســتحقاقها ويكــون حفــل تخريــج 

بنهايــة الفصــل الدراســي الثانــي مــن العــام الدراســي ويكــون أيضــا حفــل 

ــي. ــام الدراس ــي للع ــل الصيف ــة الفص ــج بنهاي تخري

المادة 26:  

يبــت مجلــس العمــداء يف كل األمــور التــي لــم يــرد فيهــا نــص يف هــذه  

التعليمــات ويف اإلشــكاالت التــي تنشــأ عــن تطبيقهــا.

المادة 27:  

ــون  ــجيل مكلف ــول والتس ــد القب ــات وعمي ــداء الكلي ــة وعم ــس الجامع رئي

ــات. ــذه التعليم ــكام ه ــذ أح بتنفي
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تعليمات
منح شهادة بكالوريوس في 
BBMS العلوم الطبية الحيوية

كلية الطب وعلوم الصحة-جامعة النجاح الوطنية
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مادة )1(:

تســمى هــذه التعليمــات »تعليمــات منــح شــهادة- بكالوريــوس 

يف العلــوم الطبيــة الحيويــة –مــن كليــة الطــب وعلــوم الصحــة 

ــدء العــام  ــن ب ــارًا م ــة ويعمــل بهــا اعتب يف جامعــة النجــاح الوطني

الجامعـــي 2014-2013

مادة )2(:

١. يقــر مجلــس العمــداء الخطــة الدراســية التــي تــؤدي إلــى نيــل شــهادة 

بكالوريــوس يف العلــوم الطبيــة الحيويــة  بتوصيــة مــن مجلــس 

كليــة الطــب وعلــوم االصحــة.

ــة الحاصليــن ىلع شــهادة الدراســة  ٢. يقبــل يف هــذا البرنامــج الطلب

الثانويــة العامــة الفلســطينية الفــرع العلمــي بشــكل تنافســي 

ىلع  الحاصلييــن  الطلبــة  وكذلــك   %  90 عــن  يقــل  ال  وبمعــدل 

ــة او  ــدول العربي ــن ال ــواء م ــة س ــة معادل ــا الجامع ــهادات تعتبره ش

ــا.  غيره

مادة )3( :

الطبيــة  العلــوم   البكالوريــوس يف  الحصــول ىلع شــهادة  يعتبــر 

ــور يف  ــى برامــج دكت ــة للدخــول ال ــى والضروري ــة الخطــوة االول الحيوي

الطــب, دكتــور صيدلــة, دكتــور بصريــات, دكتــور القــدم والكاحــل, دكتــور 

االســنان و دكتــور امليــاداة ومــا قــد يســتحدث مــن البرامــج املشــابهة 

والدراســات العليــا يف مجــال العلــوم الصحيــة يف كليــة الطــب وعلــوم 

الصحــة وذلــك حســب الشــروط التــي يتطلبهــا كل برنامــج.

مادة )4(: 

لنيــل شــهادة  الســاعات املعتمــدة  األدنــى لعــدد  الحــد  أ. يكــون 

البكالوريــوس يف العلــوم الحيويــة الطبيــة 130 ســاعة معتمــدة 

موزعــة بالشــكل التالــي :-
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ــات  ــق متطلب ــدة( : تنطب ــاعة معتم ــة ) 18 س ــة اإلجباري ــات الجامعـ ١. متطلبـ

ــفتها . ــتنير بفلس ــب وتس ــة الط ــة كلي ــة ىلع طلب ــاح اإلجباري ــة النج جامع

٢. متطلبات العلوم العامة والطبية الحيوية االجبارية 87 ساعة معتمدة. 

ــاعة  ــة 25 س ــة االختياري ــة الحيوي ــة والطبي ــوم العام ــات العل ٣. متطلب

ــدة. معتم

مادة )5(:- المتطلبات االختيارية 

يختــار الطالــب املــواد االختياريــة بحيــث تســاعده يف تحقيــق هدفــه النهائي 

مــن الدخــول يف هــذا البرنامــج ســواء باتجــاه الدرراســات العليــا االساســية او 

ــذه  ــى ه ــول ال ــات الدخ ــة ىلع متطلب ــذ البداي ــاع من ــه االط ــريرية وعلي الس

البرامــج بحيــث تحقــق توجهاتــه بأكبــر قــدر مــن الفاعليــة . 

مادة )6(:- مــدة الدراســــة والعـــبء الدراســـــــي

ــل  ــن قب ــة م ــة الحيوي ــوم  الطبي ــوس يف العل ــهادة البكالوري ــم ش ١. تنظ

كليــة الطــب وعلــوم الصحة-قســم العلــوم الطبيــة االساســية- يف 

ــة. ــاح الوطني ــة النج جامع

٢.  تنظــم عمليــة التدريــس ىلع ثــاث ســنوات كحــد ادنــى والحــد 

األقصــى إلنهــاء متطلباتهــا خمــس ســنوات.

٣. يكــون الحــد األىلع للعــبء الدراســي للســنة الواحــدة ) 52( ســاعة 

ــد )21(  ــي الواح ــل الدراس ــي للفص ــبء الدراس ــدى الع ــدة وال يتع معتم

ســاعة معتمــدة وللفصــل الصيفــي )10( ســاعات معتمــدة.

٤. تبــدأ الدراســة يف برنامــج البكالوريــوس للعلــوم الحيويــة و الطبيــة يف 

كليــة الطــب وعلــوم الصحــة يف بدايــة العــام الجامعــي وتنتهــي يف 

ــرات  ــة الفصــل الصيفــي مــن نفــس العــام الجامعــي وتتبــع متغي نهاي

التقويــم الجامعــي العامــة.
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مادة )7(:- االمتحانــات والعالمــات والمعـدالت

أوال: 

١. تنظــم األمــور املتعلقــة بإعــداد االختبــارات واالمتحانات وإجرائهــا وتصحيحها 

وتقييمهــا بتعليمــات خاصــة يصدرهــا مجلــس كليــة الطب وعلــوم الصحة.

٢. يشــكل مجلــس الكليــة بتنســيب مــن العميــد لجنة تســمى) لجنــة ممتحني 

بكالوريــوس العلــوم  الطبيــة الحيويــة ( تحــال إليهــا كافــة حــاالت التظلــم 

ــاء  ــن أعض ــو م ــن أي عض ــة أو م ــن الطلب ــواء م ــات س ــن يف االمتحان والطع

الهيئــة التدريســية أو اإلدارة األكاديميــة يف الجامعــة وترفــع توصياهــا 

ــد . للعمي

ج :

١. العامــة النهائيــة لــكل مــادة مــن املــواد التــي يدرســها الطالــب بمــا فيهــا 

متطلبــات الجامعــة هــي مجمــوع عامــة االمتحــان النهائــي وعامــات 

ــة. ــال الفصلي ــارات واألعم االختب

ــخ  ــة وتاري ــات الطبي ــي واألخاقي ــعاف األول ــاقات اإلس ــة مس ــجل نتيج ٢. تس

ــدل  ــاب املع ــل يف حس ــات وال تدخ ــب( دون عام ــح( أو )راس ــب )ناج الط

ــة. ــات الجامع ــن متطلب ــع م ــة املجتم ــوب وخدم ــاق الحاس ــك مس ــنة كذل للس

ثانيــًا : 

يكــون اإلطــار العــام لامتحانــات ومواعيدهــا  لنيــل شــهادة البكالوريــوس يف العلــوم  

الطبيــة الحيويــة ىلع النحــو التالــي:-

أ. توزيع العامات ورصدها يف العلوم األساسية والطبية األساسية:-

١. يخصــص ألعمــال الفصــل 50% مــن العامــة النهائيــة للمســاق ىلع أن يجــري 

ــار واحــد  ــكل منهمــا 25% مــن العامــة  أو اختب اختباريــن فصلييــن كتابييــن ل

ــارات  ــة 25% لاختب ــة العام ــص بقي ــة وتخص ــن العام ــه 25% م ــص ل يخص

القصيــرة أو العمليــة أو األعمــال الفصليــة األخــرى وذلــك بموجــب أســس تضعهــا 

الكليــة.
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٢. يخصــص لامتحــان النهائــي 50% مــن العامــة النهائيــة للمســاق ويجــرى بعــد 

ــي  ــان عمل ــي ىلع امتح ــان النهائ ــمل االمتح ــاق ويشتـ ــس املس ــة تدري نهاي

ــة  ــي عام ــا ويخصــص لامتحــان العمل ــي تتضمــن جــزءًا عملي للمســاقات  الت

تتناســب مــع حجــم ذلــك الجــزء مــن املســاق.

ب: 

ــكل مــن الفصــول الدراســية ىلع أســاس مجمــوع  ١. يحســب املعــدل الفصلــي ل

الســاعات املعتمــدة للمســاقات بمــا فيهــا متطلبــات الجامعــة باســتثناء مــا ورد 

يف مــادة 7 أوال - ج2- 

٢. باســتثناء متطلبــات الجامعــة يحــدد مجلــس كليــة الطــب وعلــوم الصحــة يف 

بدايــة كل فصــل جامعــي مواعيــد إجــراء االختبــارات واالمتحانــات النهائيــة لــكل 

ــا أمكــن  ــم الجامعــي م ــع التقوي ــك الفصــل بالتوافــق م ــدرس يف ذل مســاق ُي

وبالتنســيق مــع عميــد القبــول والتســجيل. 

٣. يف حالــة املســاقات املشــتركة بيــن أكثــر مــن دائــرة واحــدة يشــكل مجلــس 

الكليــة  يف بدايــة كل عــام جامعــي الوحــدة التعليميــة للمســاق وتتألــف مــن 

أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن يدرســون املســاق ويختــار املجلــس مــن بينهــم 

منســقا تكــون مهمتــه التنســيق بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن يشــاركون 

ــر برنامــج املحاضــرات أو النــدوات أو  يف تدريــس املســاق فيمــا يخــص تحضي

حلقــات النقــاش ومتابعــة تنفيــذ ذلــك البرنامــج وكذلــك اإلعــداد لامتحانــات 

والتقييــم وتصحيــح االمتحانــات ورصــد العامــات.

٤. إذا اعتبــر الطالــب راســبا يف أي مــن املســاقات املقــررة  فعليــه إعادة التســجيل 

للمســاق حســب األصــول املعتمــدة يف الجامعة. . 

المادة )8(: 
.)D(  %60 الحد األدنى لعامة النجاح يف متطلبات العلوم العامة والطبية الحيوية االجبارية

.)D(  %60 الحد األدنى لعامة النجاح يف متطلبات العلوم العامة والطبية الحيوية االختيارية

ترصد عامات االخاق الطبية وتاريخ الطب والصيدلة ناجح او راسب

.)D( )%60( الحد األدنى لعامة النجاح يف متطلبات الجامعة –باستثناء ما يقرره مجلس العمداء

ــه التراكمــي يف كافــة  ــب إعــادة دراســة املســاقات التــي يختارهــا بهــدف رفــع معدل يحــق للطال

املــواد التــي يحصــل فيهــا ىلع تقييــم اقــل مــن 75% )2.5(  ويف هــذه الحــال تحســب العامــة 

ــاقات. االىلع للمس
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المادة )9(: 
ىلع الطالــب اجتيــاز كافــة املســاقات املقــررة يف للحصــول ىلع بكالوريــوس العلــوم  الطبية 

الحيويــة  يف مــدة زمنيــة أقصاهــا خمســة ســنوات .

الرســوب يف أي مــن املســاقات املقــررة يعنــي إعــادة التســجيل لهــا مــن جديــد والرســوب ثــاث 

مــرات متتاليــة يف نفــس املســاق يــؤدي إلــى فصــل الطالــب مــن البرنامــج. 

ــا او الســريرية )باســتثناء برنامــج  ــب يف اي مــن برامــج الدراســات العلي ــول الطال يشــترط لقب

دكتــور يف الطــب( أن يكــون معدلــه التراكمــي العــام 2 يف حــده األدنــى وان يحقــق 

املتطلبــات الخاصــة املتعلقــة بالبرنامــج املحــدد 

ــام  ــي الع ــه التراكم ــون معدل ــب أن يك ــور يف الط ــج دكت ــب يف برنام ــول الطال ــترط لقب يش

2.5  يف حــده األدنــى وان يحقــق املتطلبــات األخــرى الخاصــة املتعلقــة بالبرنامــج ) اجتيــاز 

ــدل 6.5( ــان IELTS بع ــدل 500 او امتح ــان TOFEL بمع امتح

المادة )10(:
بكافــة  اســوة  البرنامــج  هــذا  يف  الطالــب  ىلع  النجــاح  جامعــة  تعليمــات  تســري 
اعــاه  النصــوص  الــواردة يف  التوضيحــات  باســتثناء  الجامعــة  البكالوريــوس يف   برامــج 

الخطة الدراسية
ــاعة  ــاء 130 س ــب إنه ــة ىلع الطال ــة الحيوي ــوم الطبي ــوس يف  العل ــول ىلع بكالوري للحص

ــة .  ــة واختياري ــص إجباري ــات تخص ــة ومتطلب ــات جامع ــمل متطلب ــي تش ــدة والت معتم

متطلب جامعة إجباري

متطلبات علوم طبية حيوية عامة اجبارية

متطلبات علوم طبية حيوية عامة اختيارية 

المجموع

18 ساعة معتمدة

87 ساعة معتمدة

25 ساعة معتمدة

130
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تعليمات
منح شهادة دكتور

 في الطب 
كلية الطب وعلوم الصحة

18 ساعة معتمدة

87 ساعة معتمدة

25 ساعة معتمدة

130
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مادة )1(:

تســمى هــذه التعليمــات: »تعليمــات منــح شــهادة- دكتــور يف الطــب 

– » مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة ويعمــل بهــا اعتبــارًا مــن بــدء العــام 

الجامعـــي 2012-2011 و تنطبــق ىلع:

- الطلبــة الذيــن ســيتواجدون يف الســنة االولــى الســريرية للعــام 

2012-2011 ايــا كانــت دفعتهــم .

- طلبة دفعة 108 و كافة الدفعات الاحقة لها. 

مادة )2(:

يقــر مجلــس العمــداء الخطــة الدراســية التــي تــؤدي إلــى نيــل شــهادة 

دكتــور يف الطــب بتوصيــة مــن مجلــس كليــة الطــب و علــوم الصحــة.

تعريفــات: للمصطلحــات التاليــة التعريفــات امللحــق بهــا مــا لــم يــرد 

بالنــص مــا يفيــد غيــر ذلــك:

الكلية: كلية الطب و علوم الصحة

الدائرة: دائرة الطب 

القسم: قسم الطب البشري

العميد: عميد كلية الطب و علوم الصحة

مدير الدائرة: مدير دائرة الطب 

رئيس القسم: رئيس قسم الطب البشري و يتواله مدير دائرة الطب 

ــذي يشــترط النجــاح  ــى: هــو املســاق الرئيســي ال ــة اول مســاق – فئ

ــة. ــه لانتقــال ملســتوى الســنة الســريرية التالي في

ــه  ــاح في ــترط النج ــذي ال يش ــاق ال ــو املس ــة: ه ــة ثاني ــاق - فئ مس

ــة ــنة التالي ــتوى الس ــال ملس لانتق

س.م: ساعة معتمدة
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الخطـــــة الدراسيــــــة

مادة )3( :

١. توضــع الخطــة الدراســية ىلع أســاس املرحلتيــن بحيــث تنتهــي املرحلــة 

االولــى بالحصــول ىلع شــهادة البكالوريــوس يف العلــوم الطبيــة الحيوية 

ويعتمــد فيهــا النظــام الفصلــي )التفاصيــل يف خطــة البرنامــج املذكــور( 

وتنتهــي املرحلــة الثانيــة بالحصــول ىلع شــهادة دكتــور يف الطــب.

٢.  يتبــع برنامــج »دكتــور يف الطــب« لقســم الطــب البشــري / دائــرة الطــب 

/ كليــة الطــب و علــوم الصحــة.

تنظيم وإدارة العملية التدريسية للحصول ىلع شهادة  دكتور يف الطب

مادة )4( :

شروط القبول للحصول ىلع شهادة دكتور يف الطب
يحق للطالب التقدم لبرنامج دكتور يف الطب بتحقيق كافة الشروط التالية:  

١. اتمــام متطلبــات الحصــول ىلع شــهادة بكالوريــوس العلــوم الطبيــة 

الحيويــة يف فتــرة اقصاهــا خمــس ســنوات دراســية. 

٢. الحصــول ىلع معــدل تراكمــي عــام 5.2 او أىلع  يف برنامــج العلــوم 

ــة. ــة الحيوي الطبي

٣. ان يكون حاصا ىلع النجاح يف احد االمتحانات التالية:

ILETS و بعامة 6.5 ىلع االقل.

 TOFEL و بعامة 500 ىلع االقل.

٤. ان يســتويف شــروط الدخــول الــى برنامــج الطــب البشــري يف مــا يتعلــق 

باملــواد االختياريــة املؤهلــة لــه ويف حالــة عــدم اســتكمالها ىلع املتقدم 

ــل  ــد 3 اعــاه قب ــات اســتدراكية بنفــس الشــروط يف البن انجازهــا كمتطلب

البــدء يف الســنة الســريرية االولــى .

٥. اجتيــاز املقابلــة الشــخصية واختبــار القــدرات الــذي تنظمــه عمــادة كليــة 

الطــب و علــوم الصحــة.
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مادة )5(:

 نظام الدراسة :

١. يكون الحد األىلع للعبء الدراسي للسنة الواحدة )55( ساعة معتمدة.

٢. تبــدأ الدراســة يف البرنامــج يف االول مــن آب مــن العــام وتنتهــي يف 

أالول مــن تمــوز مــن العــام الــذي يليــه وذلــك حســب تقويــم  ســنوي تصــدره 

ــي. ــام جامع ــة كل ع ــة يف بداي الكلي

مادة )6(:

 املواظبــة :

أ. تشــترط املواظبــة لجميــع الطلبــة يف كافــة املحاضــرات واملناقشــات 

والتدريــب العملــي والســريري والزيــارات امليدانيــة حســب الســاعات املقــررة 

ــب اعــام رئيــس الشــعبة  ــكل مســاق يف الخطــة الدراســية. وىلع الطال ل

املعنــي ورئيــس القســم بــكل تغيــب بعــذر فــور وقوعــه وال يقبــل التغيــب 

ــارات  ــة و الزي ــدورات التدريبي ــام ال ــن اي ــوم م ــن اي ي ــذر او اذن ع ــدون ع ب

امليدانيــة او اي ســاعة مــن ســاعات املحاضــرات و املناقشــات  و يحــق 

ــب. ــب املتغي ــراه مناســبا يف حــق الطال ــة القســم اخــذ اي اجــراء ت للجن

ب. ال يســمح للطالــب بالتغيــب بــاذن او ســبب قاهــر يقبــل بــه رئيــس القســم 

ــكل  ــررة ل ــريري املق ــب الس ــام التدري ــن أي ــن )10%( م ــر م ــن أكث ــرة ع و الدائ

مســاق وىلع الطالــب اعــادة ايــام التدريــب التــي غــاب فيهــا حســب االصــول 

التــي يحددهــا القســم و الشــعبة.

ث. إذا غــاب الطالــب أكثــر مــن 15%  مــن مجمــوع أيــام التدريــب الســريري 

ــذر  ــواء بع ــات، س ــرات او املناقش ــاعات املحاض ــن س ــاق او م ــررة للمس املق

ــر  ــاق وتعتب ــي للمس ــان النهائ ــدم لامتح ــن التق ــرم م ــذر, يح ــدون ع او ب

نتيجتــه فيهــا )صفــرا جامعيــا(، ويف جميــع األحــوال تدخــل نتيجــة ذلــك 

الرســوب يف حســاب معــدل عامــات الطالــب يف تلــك الســنة، ويعتبــر ذلــك 

الحرمــان رســوبا يف املســاق وتطبــق عليــه شــروط االنتقــال مــن مســتوى 
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ــى مســتوى الســنة التــي تليهــا.  ســنة دراســية إل

ج. تتــم مراقبــة التدريــب الســريري للطلبــة مــن خــال ســجل يومــي للتدريــب 

الســريري )Log Book( خــاص بــكل شــعبة مــن الشــعب الســريرية، ويســتلم 

ــب  ــريري وىلع الطال ــه الس ــدء تدريب ــل ب ــه قب ــاص ب ــجل الخ ــب الس الطال

إعادتــه وتســليمه إلــى رئيــس الشــعبة حــال انتهــاء فتــرة التدريــب الســريري.

ــه  ــواردة يف ســجل تدريب ــة وال ــب اســتنادًا للمعلومــات املدون ــم الطال ح. ُيَقّي

ــة. ــر أخــرى مطلوب ــه، وأي تقاري الســريري الخــاص ب

ــا  ــعب فيه ــاء الُش ــم  ورؤس ــس القس ــرة و رئي ــر الدائ ــة و مدي ــد الكلي خ. عمي

جزئــي  بــدوام  العاملــون  واالختصاصيــون  التدريســية  الهيئــة  وأعضــاء 

واالختصاصيــون املكلفــون باإلشــراف ىلع تدريــب الطلبــة واملشــرفون 

واملنســقون  املتفرغيــن  وغيــر  املتفرغــون  واملحاضــرون  الســريريون 

اإلداريــون للتدريــب الســريري وعميــد القبــول والتســجيل يف الجامعــة  

ــر. ــة الذكـ ــة اآلنف ــكام املواظب ــذ أح ــون  بتنفي مكلف

مادة )7(:

 االمتحانــات والعالمــات واملعـدالت :

 أوال:-

أ. تنظــم األمــور املتعلقــة بإعــداد االختبــارات واالمتحانــات الدوريــة والنهائيــة 

وتوقيتهــا و إجرائهــا وتصحيحهــا وتقييمهــا بتعليمــات خاصــة يصدرهــا 

مجلــس القســم.

العميــد, لجنــة تســمى: » لجنــة املمتحنيــن  ب. تشــكل، بتنســيب مــن 

ــات  ــن يف االمتحان ــم والطع ــاالت التظل ــة ح ــا كاف ــال إليه ــريريين«، تح الس

ســواء مــن الطلبــة أو مــن أي عضــو مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية أو اإلدارة 

األكاديميــة يف الجامعــة وترفــع توصياتهــا للعميــد و حينهــا يحــق ملجلــس 

ــب. ــاذ االجــراء املناس ــم اتخ القس
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ج. اإلعــداد لامتحانــات والتقييــم وتصحيــح االمتحانــات ورصــد العامــات ىلع 

الكشــوف والتقنيــات االلكترونيــة املعتمــدة مــن قبــل الجامعــة  تحــدد يف 

ــم  ــس القس ــة رئي ــي و موافق ــعبة املعن ــس الش ــل مجل ــن قب ــاق م كل مس

ــر الدائــرة و العميــد.  ومدي

ح. يحــق ملجلــس القســم مراجعــة او الغــاء او تعديــل اي امتحــان ال يســتويف 

الشــروط املائمــة و ذلــك بعــد موافقــة مديــر الدائــرة و العميــد.  

ثانيــًا :-

أ. تتكــون العامــة النهائيــة يف مســاقات العلــوم الطبيــة الســريرية مــن 

مجمــوع عامــات  االمتحــان النهائــي الكتابــي والســريري )يف حــال اجرائــه(،  

وعامــات التقييــم و االمتحانــات الســريرية الدوريــة، وقــد يتضمــن االمتحــان 

ــي جــزءًا شــفويا. النهائ

٢. يحــدد مجلــس القســم، و باالتفــاق مــع مديــر الدائــرة و العميــد، املســاقات 

التدريبيــة  الــدورة  الكتابــي يف نهايــة  االمتحــان  التــي ســيجري فيهــا 

واملســاقات التــي ســيجري فيهــا االمتحــان الكتابــي يف نهايــة الســنة 

الدراســية.   

ــريرية  ــة الس ــوم الطبي ــن العل ــاق م ــكل مس ــع ل ــي توض ــات الت ــوزع العام ٣. ت

)عــدا مســاقات الفئــة االولــى ملســتوى الســنة الســريرية الثالثــة(  وتســجل 

ــي:- ــا يل ــة كم نتائجهــا بالنســبة  املئوي

ــادة  ــي امل ــم مدرِّس ــدل تقيي ــادة أو ملع ــدرس امل ــم م ١.  15% لتقيي

ــريري. ــب الس ــاء التدري ــب أثن ألداء الطال

٢. 15% لامتحان السريري الذي يجرى يف نهاية كل دورة  تدريبية.

ــدورة  ــة ال ــد يف نهاي ــه 70% ويعق ــد ل ــي ويرص ــان النهائ ٣. االمتح

ــى أو  ــة االول ــاقات الفئ ــة مس ــن كاف ــاء م ــد االنته ــة او بع التدريبي

يف نهايــة الســنة الدراســية و ذلــك حســب مواعيــد يحددهــا 

ــي. ــام جامع ــة كل ع ــة يف  بداي ــم يف الكلي ــس القس مجل

ــاقات  ــة مس ــن كاف ــاء م ــد االنته ــد بع ــي املنعق ــان النهائ ٤. االمتح

الفئــة االولــى او يف نهايــة العــام الدراســي يتكــون مــن جــزء 
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نظــري مــع امكانيــة اضافــة جــزء عملــي و جــزء شــفوي ايهمــا او 

كليهمــا، و تــوزع نســب العامــات حســب قــرارات مجلــس القســم و 

ــد.  ــرة و العمي موافقــة رئيــس الدائ

هـــ . يعتبــر الطالــب ناجحــا يف اي مــن مســاقات املــواد الطبيــة الســريرية إذا 

حصــل ىلع C( %70(كحــد أدنــى يف مجمــوع اجــزاء االمتحــان املحددة يف 

البنــد »ج« اعــاه .  

٩. تــوزع العامــات التــي توضــع للمســاقات املتقدمــة )طــب باطنــي متقــدم 

–جراحــة عامــة متقدمــة – امــراض النســاء و الــوالدة متقدمــة و طــب اطفــال 

متقــدم( يف الســنة الســريرية الثالثــة كمــا يلــي:-

ــي  ــم مدرس ــدل تقييـ ــاق أو ملعـ ــدرس املس ــم م ١.  30% لتقيي

املســاق  للطالــب أثنــاء تدريبــه الســريري.

٢.  70%  لامتحــان النهائــي، والــذي يشــمل امتحــان ســريري 

متعــدد املحطــات ويخصــص لــه 30 نقطــة ىلع األقــل  و 

يشــمل كذلــك جــزءا نظريــا و قــد يشــمل جــزءا شــفويا، و يجــرى 

االمتحــان النهائــي بعــد إنهــاء  التدريــب الســريري لــكل مســاق 

او بعــد االنتهــاء مــن كافــة املســاقات لجميــع الطــاب معــا او 

يف نهايــة العــام الدراســي، ويجــرى مــن قبــل الشــعبة املعنيــة 

ــرة. ــر الدائ ــم و مدي ــس القس ــراف رئي و باش

ــس  ــرار مجل ــب ق ــابق حس ــد )2( الس ــات يف البن ــوزع العام ٣. ت

ــد. ــرة و العمي ــر الدائ ــم و مدي ــس القس ــة رئي ــم و موافق القس

ــن هــذه املســاقات اذا حصــل  ــب ناجحــا يف اي م ــر الطال ٤. يعتب

ىلع C (  %70 ( بحــد أدنــى. 
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مادة )8(:

اعتماد العالمات واالحتفاظ بنماذج اإلجابة

١. ترســل نتائــج جميــع االختبــارات واالمتحانــات الــى رئيــس القســم العتمادهــا 

مــن قبــل مجلــس القســم ومديــر الدائــرة و العميــد وذلــك لرصدهــا وإعانهــا 

ــول  ــادة القب ــة وعم ــن الكلي ــا م ــد اعتماده ــاعة بع ــال )48( س ــة خ للطلب

والتســجيل.

٢. ترســل كشــوف العامــات النهائيــة بالحــروف او االرقــام إلــى عميــد القبــول 

والتســجيل لرصدهــا وإعانهــا بالطــرق والوســائل املعتمــدة يف الجامعــة .

٣. تحفــظ نمــاذج إجابــة الطلبــة لــكل اختبــار أو امتحــان مــع نســخة مــن مفتــاح 

ــة الطــب ملــدة  ــادة الكلي ــدى عم ــة األســئلة ل ــة   ونســختين مــن ورق اإلجاب

ــة  ــد الكلي ــم يجــري التصــرف بهــا باالتفــاق بيــن عمي عــام جامعــي، ومــن ث

وعميــد القبــول والتســجيل.

٤. ال تــرد نمــاذج إجابــة الطالــب يف االمتحــان النهائــي بعــد تصحيحهــا، وتتلــف 

هــذه األوراق بعــد مــرور ســنة عليهــا.

مادة )9(:

التغيب عن االمتحان :-

١. كل مــن يتغيــب بعــذر قهــري عــن االمتحــان الكتابــي املعلــن عنــه للمســاقات 

الســريرية، عليــه أن يقــدم مــا يثبــت عــذره إلــى رئيــس القســم خــال ثاثــة 

أيــام مــن تاريــخ االمتحــان ويف حالــة قبــول هــذا العــذر يحــدد  رئيس القســم 

و رئيــس الشــعبة املعنــي موعــدًا إلجــراء امتحــان تكميلــي للطالــب.

ــن  ــريري( معل ــي أو س ــي )كتاب ــان نهائ ــار أو امتح ــن اختب ــب ع ــن يتغي ٢. كل م

ــار أو  ــك االختب ــه يف ذل ــر عامت ــة تعتب ــد الكلي ــه عمي ــه دون عــذر يقبل عن

ــا( . ــرًا جامعي ــان )صف االمتح
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٣. كل مــن يتغيــب عــن امتحــان نهائــي معلــن عنــه بعــذر يقبلــه رئيس القســم 

ــي  ــعبة املعن ــس الش ــى رئي ــذر إل ــول الع ــرار بقب ــغ الق ــرة ، يبل ــر الدائ و مدي

لترتيــب أمــر إجــراء امتحــان تكميلــي يف موعــد ال يتجــاوز الشــهر مــن تاريــخ 

قبــول العــذر، ويبلــغ عميــد الكليــة عميــد القبــول والتســجيل بذلــك. و ىلع 

الطالــب ان يقــوم بالتبليــغ عــن العــذر يف مــدة ال تتجــاوز الثاثــة ايــام مــن 

ــب  ــار الطال ــم اعتب ــق للقس ــك يح ــر ذل ــه، و يف غي ــب عن ــان املتغي االمتح

محرومــا مــن االمتحــان و يعيــد التســجيل للمســاق.

ــب  ــر مكتمــل« للمســاقات التــي يتغيــب فيهــا الطال ٤. تســجل ماحظــة: »غي

ــان  ــراء االمتح ــم إج ــى يت ــك حت ــول وذل ــذر مقب ــي بع ــان النهائ ــن االمتح ع

التكميلــي املشــار إليــه يف البنــد 3 مــن املــادة 9 أعــاه ، ويف هــذه الحالــة 

تســجل للطالــب العامــة التــي يحصــل عليهــا بعــد إجــراء االمتحــان التكميلي 

.

مادة )10(:

 مراجعة العالمات والتظلم :- 

ــول والتســجيل ملراجعــة  ــد القب ــى عمي ــب إل ــب أن يتقــدم بطل 1. يجــوز للطال

ــان  ــخ إع ــن تاري ــام م ــة أي ــال ثاث ــاق خ ــار يف أي مس ــه يف االختب عامت

ــدم  ــن ع ــق م ــوم بالتحق ــة أن يق ــذه الحال ــة يف ه ــد الكلي ــج ، ولعمي النتائ

وجــود خطــأ مــادي يف مجمــوع العامــات أو نقلهــا ومــن عــدم وجــود أســئلة 

ــك عــن طريــق لجنــة مكونــة مــن رئيــس القســم أو مــن  غيــر مصححــة وذل

ينيبــه، ورئيــس الشــعبة ومــدرس املــادة أو أحــد مدرســيها، ويدفــع الطالــب 

رســما تحــدده إدارة الجامعــة عــن كل طلــب منفصــل  يتقــدم بــه  ملراجعــة 

عامــة أي مــن املســاقات.

ــجيل  ــول والتس ــد القب ــتثنائي لعمي ــب اس ــدم بطل ــب أن يتق ــوز للطال  2. يج

ملراجعــة عامتــه يف االمتحــان النهائــي يف أي مســاق خــال مــدة أقصاهــا 
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أســبوعين مــن تاريــخ إعــان النتائــج ، ولعميــد الكليــة يف هــذه الحالــة أن يقــوم 

بالتحقــق مــن عــدم وجــود خطــأ مــادي يف جمــع العامــات أو نقلهــا، ومــن عدم 

وجــود أســئلة غيــر مصححــة وذلــك عــن طريــق  »لجنــة املمتحنيــن الســريريين«  

و يدفــع الطالــب رســما تحــدده إدارة الجامعــة لهــذا الغــرض.

مادة )11( :

 ،)C( %70 :الحــد األدنــى لعامــة النجــاح يف أي مــن املســاقات الســريرية هــي

ــب  ــة  حس ــر املئوي ــام غي ــروف و االرق ــه بالح ــر عن ــم التعبي ــدل فيت ــا املع ام

ــي:  ــدول التال الج

مادة )12(:

 املعدل التراكمي لشهادة دكتور يف الطب

يحســب املعــدل الســنوي لســنوات الدراســة  )GPA( بضــرب قيمــة الحــرف 

حســب الجــدول أدنــاه لــكل مســاق درســه بعــدد الســاعات املعتمــدة لذلــك 

املســاق وجمــع تلــك القيمــة لجميــع املســاقات التــي درســها ثــم قســمة 

الناتــج ىلع عــدد الســاعات املعتمــدة  

املعدل التراكمي                                                       التقدير

3.65 - 4.0

3.0 - 3.64

2.5 - 2.99

2.0 - 2.49

1.99 أو أقل

ممتاز

جيد جدا

جيد

مقبول

ضعيف
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قيمة الحرف               العامة بالحرف                     املعدل املئوي                    نتيجة املساق

4

3.75

3.5

3.0

2.75

2.5

2

1.75

1.5

1

0.75

0.0

A

-A

+B

B

-B

+C

C

-C

+D

D

-D

E

90-100

88-89.99

85-87.99

80-84.99

78-79.99

74-77.99

70-73.99

65-69.99

63-64.99

60-62.99

45-59.99

0-44.99

ناجح
ناجح
ناجح
ناجح
ناجح
ناجح
ناجح
راسب
راسب
راسب
راسب
راسب
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مادة )13(: 

شــروط االنتقال من سنـة سريرية الى التالية:

١. الجــدول املرفــق ادنــاه مــع هــذه املــادة يبيــن كافــة مســاقات برنامــج 

دكتــور يف الطــب و هــو جــزء ال يتجــزأ مــن هــذه التعليمــات العتمــاد ســاعات 

املســاقات املعتمــدة و اســمائها و املتطلبــات الســابقة لهــا وعــدد اســابيع 

التدريــب املطلوبــة لــكل منهــا و مســتوى كل مســاق، و ان ارقــام املــواد يف 

البنــود ادنــاه تعــود الــى االرقــام التــي تتلــو اســم كل مســاق يف الجــدول.

٢. يعتبــر النجــاح يف املــواد 01-02-03  )32 ســاعة( شــرطا ضروريــا للتســجيل 

يف مســتوى الســنة الســريرية الثانيــة.

٣. يعتبــر النجــاح يف املــواد 01-02-03-04-05-06-07-08 )72 ســاعة معتمدة( 

شــرطا ضروريــا للتســجيل يف مســتوى الســنة الســريرية الثالثة.  

٤. يســتطيع الطالــب التســجيل للمســاقات املتبقيــة بتحقــق شــروط التســجيل 

لهــا حســب الجــدول املرفــق وحســب الخطــة االسترشــادية وقــرارات مجلــس 

القســم يف توقيتهــا.

ــة  ــة الثاني ــة )مــن الفئ ــرات املســاقات التدريبي ــب اســتخدام فت ٥. يحــق للطال

للتســجيل للســنة الاحقــة( و املتاحــة يف كل عــام وحســب امكانيــات طــرح 

ــة  ــا او دراس ــب فيه ــي رس ــاقات الت ــجيل للمس ــادة التس ــاق يف اع كل مس

مســاقات مــن الفئــة الثانيــة اذا كانــت مطروحــة وهــذه الفتــرات تتــرواح بيــن 

ثمانــي الــى ســتة عشــر اســبوعا ســنويا.

٦. الحــد االدنــى النهــاء متطلبــات البرنامــج هــو ثــاث ســنوات والحــد االقصــى 

خمــس ســنوات ويــدرس يف الحــاالت الخاصــة وبقــرار مــن مجلــس العمــداء 

بتنســيب مــن عمــادة الكليــة منــح الطالــب ســنة اضافيــة للتخــرج.

٧. الحــد االىلع العــادة اي مســاق هــو ثــاث مــرات متتاليــة و يف حــال 

البرنامــج. مــن  يفصــل  االخيــرة  املــرة  يف  النجــاح  يف  الطالــب   فشــل 
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الجدول الملحق للمادة رقم 13

و املتطلبــات  ارقامهــا  و  الســريرية  جــدول مفصــل ملســاقات املرحلــة 

ــي  ــي – التدريب ــج التعليم ــراض البرنام ــا الغ ــابيع تدريبه ــا و اس ــابقة له الس

ــي او  ــة االلكترون ــع الكلي ــع ىلع موق ــة 2012-2011  )يتاب ــي يف خط التكامل

ــب( ــد الطال ــدى مرش ل

مادة )14(:

شــــروط االنتقــال مــن مســتوى السنـــة الســريرية االولى الى مســتوى الســنة 

الســريرية الثانيــة:-

ــتوى أ.  ــى مس ــى ال ــريرية االول ــنة الس ــب الس ــال طال ــترط النتق يش

الســنة الســريرية الثانيــة أن يجتــاز جميــع مســاقات الفئــة االولــى  

املقــررة يف الســنة االولــى الســريرية )32 ســاعة معتمــدة( بنجــاح 

واملحــددة بالتالــي: 

الطب الباطني: 12 س.م  ⚫

الجراحة العامة:12  س.م ⚫

النسائية والتوليد:8  س.م ⚫

يســمح للطالــب بالتســجيل يف مســاق الطــب النفســي يف بداية ب. 

الســنة الســريرية االولــى، و يف مســاقي اختيــاري تخصصــات 

طبيــة )4 ســاعات( او جراحيــة )4 ســاعات( يف حــال نجاحــه يف 

مســاقات الطــب الباطنــي والجراحــة العامــة والنســائية و التوليــد 

يف اي وقــت بعــد نجاحــه فيهــا وذلــك حســب االمكانيــة العمليــة 

لطــرح هــذه املســاقات.      

يســمح لطلبــة الســنة الســريرية االولــى التســجيل يف مســاقات:  ج. 

ــريري  ــث الس ــة للبح ــرأة )2 س.م (،  ومقدم ــة امل ــا يف صح قضاي
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)2 س.م (، و اقتصاديــات الصحــة )2 س.م( يف الســنة الســريرية 

ــاقات  ــذه املس ــه ه ــرح في ــت تط ــا يف اي وق ــا يليه ــى أو م االول

ــادية.  ــة االسترش ــب الخط حس

ــاالت د.  ــى يف الح ــريرية االول ــنة الس ــبا يف الس ــب راس ــر الطال يعتب

ــة: التالي

ــريرية ه.  ــنة الس ــى للس ــة االول ــاقات الفئ ــن مس ــب يف أي م إذا رس

ــد:أ( ــادة: )14 بن ــددة يف امل ــى واملح االول

 يف حــال اعتبــار الطالــب راســبا يف الســنة الســريرية االولــى فعليــه 

ــى   ــة االول ــاقات الفئ ــع مس ــرى( جمي ــرة اخ ــا م ــجيل له ــادة )و التس إع

التــي رســب فيهــا، و تكــون االعــادة هنــا لكامــل مــدة التدريــب الســريري 

لهــذه املســاقات و كافــة متطلباتهــا  ويف هــذه الحالــة تحتســب لــه 

العامــات االىلع فقــط. 

ــاذ  ــرة اتخ ــم و/أو الدائ ــس القس ــن رئي ــيب م ــم و بتنس ــس القس ملجل

ــاه.  ــد )2( اع ــادة يف البن ــب لاع ــت املناس ــرار التوقي ق

المادة )15(:

شــــروط االنتقــال مــن مســتوى السنـــة الســريرية الثانية الى مســتوى الســنة 

ــريرية الثالثة :- الس

ــتوى أ.  ــى مس ــريرية ال ــة الس ــنة الثاني ــب الس ــال طال ــترط النتق يش

الثالثــة أن  يجتــاز بنجــاح جميــع مســاقات الفئــة االولــى ) 36 

ــي:- ــة وه ــنة الثاني ــررة يف الس ــدة( املق ــاعة معتم س

طب االطفال: 12 س.م ⚫
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تخصصات باطنية مختارة: 8 س.م ⚫

العلوم السريرية العصبية: 8 س.م ⚫

جراحة العظام والحوادث والطوارىء الجراحية: 8 س.م  ⚫

يســتطيع الطالــب التســجيل لكافــة املــواد الــواردة يف املــادة 14 ب. 

ــت  ــرعي يف اي وق ــب الش ــاق الط ــك مس ــدي: )ب( و )ج( وكذل بن

مــن الســنة الســريرية الثانيــة يف حــال طرحهــا. 

ىلع الطالــب اختيــار موضــوع بحثــة )6 ســاعات معتمــدة ( خــال ج. 

ــة  ــل نهاي ــه قب ــه واتمام ــجيل ل ــة والتس ــريرية الثاني ــنة الس الس

الســنة الســريرية الثالثــة كمتطلــب اجبــاري للتخــرج  حســب 

ــاق.  ــذا املس ــم له ــل القس ــن قب ــدة م ــات املع ــات و االوق التعليم

ــن د.  ــة يف أي م ــريرية الثاني ــنة الس ــبا يف الس ــب راس ــر الطال يعتب

ــن :- ــن التاليتي الحالتي

ــددة  ه.  ــى املح ــة االول ــاقات الفئ ــن مس ــاق م ــب يف أي مس إذا رس

يف البنــد ) أ ( مــادة 15 

يف حــال اعتبــار الطالــب راســبا يف الســنة الســريرية الثانيــة و. 

ــم يحصــل  فعليــه إعــادة جميــع املســاقات التــي رســب فيهــا )ل

فيهــا ىلع عامــة C ( %70 ( ىلع االقــل(  ويف هــذه الحالــة 

ــط. ــدة فق ــات الجدي ــه العام ــب ل تحتس

المادة )16(:

 النجاح يف مستوى السنة السريرية الثالثة و التخرج :-

يشــترط لنجــاح الطالــب يف الســنة الســريرية الثالثــة أن  يجتــاز جميــع . 1

املســاقات املقــررة يف الســنة بنجــاح.

مساقات الفئة االولى يف السنة السريرية الثالثة هي ) 32 س.م (:. 2
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الطب الباطني املتقدم: 8 س.م ⚫

الجراحة العامة املتقدمة: 8 س.م ⚫

طب االطفال املتقدم: 8 س.م ⚫

طب النسائية و التوليد املتقدم: 8 س.م ⚫

إذا حصــل الطالــب ىلع C( 2(  ىلع االقــل يف معــدل مســاقات الســنة . 3

الســريرية الثالثــة  ورســب يف مســاق واحــد فقــط مــن املســاقات ، فعليــه 

ــه  ــاح ل ــت املت ــا يف الوق ــه كام ــد واعادت ــن جدي ــه م ــجيل ل ــادة التس اع

ــا، ويف  ــرة مناســبا و ممكن ــراه القســم و الدائ ــا ي ــج و حســب م ــل التخري قب

حالــة نجاحــه تحســب لــه العامــة االىلع فقــط ويتــم تخريجــه مــع نهايــة 

ــة الفصــل االول حســب طــول املســاق. الفصــل الصيفــي او نهاي

يف حــال رســوب الطالــب يف اكثــر مــن مســاق واحــد مــن مســاقات الفئــة . 4

االولــى يف مســتوى الســنة الثالثــة، او اكثــر مــن اي مســاقين فعليــه اعــادة 

الســنة وتســجيل كافــة املســاقات التــي رســب فيهــا ويؤجــل تخرجــه للعــام 

ــام  ــدء الع ــل ب ــب يف املســاقات قب ــدء يف التدري ــه الب ــي، و اليحــق ل التال

الدراســي.

يف حــال رســوب الطالــب يف احــد مســاقات الفئــة االولــى و مســاق . 5

واحــد مــن الفئــة الثانيــة ملســتوى الســنة الســريرية الثالثــة فعليــه اعــادة 

ــه  ــاح ل ــت املت ــن يف الوق ــا كاملي ــد واعادتهم ــن جدي ــا م ــجيل لهم التس

ــا، ويف  ــرة مناســبا و ممكن ــراه القســم و الدائ ــا ي ــج و حســب م ــل التخري قب

حالــة نجاحــه تحســب لــه العامــة االىلع فقــط ويتــم تخريجــه مــع نهايــة 

ــاق. ــول املس ــب ط ــب حس ــل املناس الفص

ال يســتطيع الطالــب التخــرج بنجــاح و اســتام شــهادته اال باتمــام مســاق . 6

مشــروع البحــث كامــا، ويف حــال عــدم اتمامــة و اعتمــاده بصــورة نهائيــة مــن 

اللجنــة املختصــة و رئيــس القســم و الدائــرة و العميــد فيعتبــر وضــع املســاق 

غيــر مكتمــل و اليتــم تخريــج الطالــب و عليــه اتمامــه يف اقــرب وقــت ممكــن و 

يتــم تخريجــه مــن نهايــة الفصــل املناســب مــن اتمــام البحــث.    
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المادة )17(:

الفصــــل من برنامج دكتور يف الطب:- 

يعتبر الطالب مفصواًل من البرنامج  يف أي من الحاالت التالية:-

إذا لم يستطع انجاز متطلبات التخرج يف خمس سنوات دراسية.  ⚫

اذا رسب ثاث مرات متتالية يف نفس املادة. ⚫

اذا فصل السباب تأديبية.  ⚫

المادة )18(:

التأجيــل واالنسحـــاب يف املرحلة السريرية :-

للطالــب أن يتقــدم بطلــب لتأجيــل دراســته خــال مــدة أقصاهــا أســبوعان أ. 

ــرت  ــه إذا تواف ــل في ــه أو التأجي ــود تأجيل ــذي ي ــي ال ــام الدراس ــدء الع ــن ب م

ــة( إذا  ــد الكلي ــل )عمي ــع بهــا الجهــة املختصــة بالتأجي ــه أســباب تقتن لدي

ــل. ــوب ملــدة ســنة دراســية واحــدة أو اق ــل املطل كان التأجي

ــن ب.  ــول   )15%(  م ــذر مقب ــه بع ــوع غياب ــاوز مجم ــذي يتج ــب ال ــر الطال يعتب

الســاعات املقــررة لجميــع املــواد الدراســية منســحبا مــن  الســنة الدراســية،  

ويثبــت يف ســجله ماحظــة منســحب، وتعتبــر دراســته لتلــك الســنة 

ــة. ــية مؤجل الدراس

للطالــب أن يتقــدم لعميــد الكليــة بطلــب لانســحاب مــن الدراســة ىلع أن ج. 

يتــم ذلــك قبــل أربعــة أســابيع ىلع األقــل مــن بدايــة العــام الدراســي وإذا 

وافــق العميــد ىلع الطلــب تعتبــر دراســة الطالــب لذلــك العــام مؤجلــة.

ال يجــوز أن تتجــاوز مــدة  التأجيــل طيلــة مــدة دراســة الطالــب  يف برنامــج د. 

دكتــور يف الطــب ســنه دراســيه واحــدة. 

ال تحســب مــدة التأجيــل مــن الحــد األىلع للمــدة املســموح بهــا ه.  هـ. 

الطــب. يف  دكتــور  درجــة  ىلع  للحصــول 
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أحكــــام خاصـــــة

المادة )19( 

االنتقال من كليات أخرى إلى برنامج دكتور يف الطب يف جامعة النجاح :-

الدخــول الــى برنامــج دكتــور يف الطــب يتــم عبــر انجــاز املرحلــة االولــى 

)بكالوريــوس العلــوم الطبيــة الحيويــة( وتحقيــق شــروط القبــول يف 

برنامــج دكتــور يف الطــب حســب مــا تحــدده كليــة الطــب و علــوم 

الصحــة يف جامعــة النجــاح الوطنيــة وضمــن الشــروط املحــددة يف هــذه 

ــة او  ــات الجامع ــن كلي ــن اي م ــال م ــات االنتق ــل طلب ــات وال تقب التعليم

ــرط. ــذا الش ــق ه ــر تحق ــرى اال عب ــات االخ الجامع

املادة )20(:  
ــور يف  ــج دكت ــى برنام ــرى إل ــة أخ ــب يف جامع ــة ط ــن كلي ــال م ــروط االنتق ش

ــاح:- ــة النج ــب يف جامع الط

أواًل: 

يجــوز النظــر يف انتقــال الطلبــة إلــى برنامــج العلــوم الطبيــة الحيويــة يف 

جامعــة  النجــاح يف حالــة  وجــود شــواغر لهــم حســب الشــروط التاليــة:

أن يكون الطالب منتقًا من كلية طب تعترف بها جامعة  النجاح.أ. 

أن يكــون معــدل الطالــب يف الثانويــة العامــة مقبــوال تنافســيا يف ســنة ب. 

ــة  ــوم الطبي ــج العل ــى برنام ــول إل ــة للدخ ــة العام ــول ىلع الثانوي الحص

ــر جيــد  الحيويــة -يف جامعــة النجــاح  وأن يكــون قــد حصــل ىلع تقدي

ىلع األقــل يف املعــدل التراكمــي للمســاقات التــي درســها يف الجامعــة 

التــي يرغــب يف االنتقــال منهــا حســب تقديــرات تلــك الجامعــة.

ــور يف ج.  ــج دكت ــريرية -برنام ــة الس ــى املرحل ــال ال ــات االنتق ــل طلب ال تقب

الطــب- اال بتحقــق انجــاز متطلبــات بكالوريــوس العلــوم الطبيــة الحيويــة 
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وتحقيــق شــرط الدخــول لبرنامــج دكتــور يف الطــب يف جامعــة النجاح 

حســب بنــود املــادة 4 مــن هــذه التعليمــات

ثانيا:

ــوم أ.  ــب وعل ــة الط ــة لكلي ــال الطلب ــة انتق ــمى )لجن ــة تس ــكل لجن تش

الصحــة( مــن نائــب الرئيــس للشــؤون األكاديميــة، وعميــد الكليــة 

ــى  ــة إل ــال الطلب ــات انتق ــر يف طلب ــجيل، للنظ ــول والتس ــد القب وعمي

ــرى . ــات أخ ــن جامع ــة م ــوم الصح ــب و عل ــة الط كلي

ــب ب.  ــي يمكــن التحــاق الطال ــد مســتوى الســنة الت ــة بتحدي تقــوم الكلي

ــك يف ضــوء الخطــة الدراســية للكليــة يف جامعــة النجــاح  فيهــا وذل

بعــد أخــذ رأي  األقســام املعنيــة، ويجــوز للكليــة أن تطلــب مــن الطالــب 

دراســة بعــض املســاقات التــي تراهــا متممــة للســنة الدراســية التــي 

ــد  ــة إال بع ــنة التالي ــال للس ــب االنتق ــوز للطال ــا وال يج ــت معادلته تم

ــأت الكليــة امكانيــة دمــج هــذه  نجاحــه يف هــذه املســاقات اال اذا ارت

املســاقات مــع مســتوى الســنة التاليــة. 

ثالثا : 

يتــم تقديــم طلبــات االنتقــال إلــى عميــد القبــول والتســجيل ويصــدر 

القــرار باملوافقــة أو عــدم املوافقــة مــن لجنــة االنتقــال، ويف أي حــال 

ــب  ــاة الطال ــط يف حي ــدة فق ــرة واح ــال مل ــون االنتق ــوال يك ــن األح م

الدراســية.
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المادة)21(:

التدريب السريري خارج املستشفى الجامعي لجامعة النجاح :-

ــد أ.  ــز أو معه ــفى أو مرك ــريريا يف مستش ــة س ــدرب الطلب ــوز أن يت يج

خــاص بالتشــخيص والعــاج يف فلســطين وذلــك طبقــا للمعاييــر التــي 

تضعهــا الكليــة ويتــم تحديــد تلــك املستشــفيات واملراكــز واملعاهــد 

بقــرار مــن رئيــس الجامعــة بنــاًء ىلع تنســيب العميــد.

يســمح لطلبــة الســنة الثانيــة والثالثــة الســريريتين بقضــاء فتــرة ال تزيد ب. 

عــن شــهرين مــن مــدة التدريــب الســريري املقــررة يف الخطــة الدراســية 

لتلــك الســنة يف مستشــفى تعليمــي جامعــي أو معهــد ســريري خــارج 

ــدة  ــل م ــة ىلع أال تق ــذه الغاي ــة له ــد الكلي ــده عمي ــطين يعتم فلس

تدريبــه يف أي مــادة عــن شــهر واحــد، ويتقــدم الطالــب بطلــب خطــي 

إلــى رئيــس الشــعبة الســريرية املعنــي قبــل شــهرين ىلع األقــل مــن 

بــدء التدريــب ويرفــع رئيــس  الشــعبة هــذا الطلــب لرئيــس قســم الطــب 

البشــري و رئيــس دائــرة الطــب الســريري و مــن ثــم لعميــد الكليــة للبــت 

ــدورات،  ــل هــذه ال ــه، وال تتحمــل الجامعــة أي نفقــات ماليــة  لتموي في

ــب التســجيل للمســاق والتقــدم المتحــان املســاق املقــرر  وىلع الطال

يف قســم الطــب البشــري لــدى الكليــة. 
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أحكـــام عامــــــة

MD  متطلبـات الحصول ىلع شهادة دكتور يف الطـب

المادة )22(: 

تمنــح شــهادة دكتــور يف الطــب مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة 

ــوم الصحــة بعــد  ــة الطــب وعل ــب املنتظــم واملســجل يف كلي للطال

إتمــام املتطلبــات التاليــة:-

ــة أ.  ــرج يف الخط ــة للتخ ــاقات املطلوب ــع املس ــاح يف جمي النج

ــب . ــور يف الط ــج دكت ــية لبرنام الدراس

الحصــول ىلع معــدل عــام تراكمــي ال يقــل عــن C ( 2 ( حســب ب. 

الخطــة الدراســية للبرنامــج . 

ــص ج.  ــا تن ــب م ــة حس ــنوات الدراس ــد األىلع لس ــاوز الح ــدم تج ع

ــات. ــذه التعليم ــه ه علي

انجــاز البحــث املقــرر لــكل طالــب وموافقــة اللجنــة املختصــة يف د. 

الكليــة عليــه. 

المادة )23(: 

تعــدل هــذه التعليمــات بتنســيب مــن عمــادة الكليــة وموافقــة أ. 

ــرد فيهــا  ــم ي ــذي يبــت يف الحــاالت التــي ل مجلــس العمــداء وال

نــص ضمــن هــذه التعليمــات.

عميــد الكليــة وعميــد القبــول والتســجيل مســؤوالن عــن تنفيــذ ب. 

هــذه التعليمــات.
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شروط االنتساب للكلية
أن يكون الطالب مسجًا يف إحدى كليات جامعة النجاح الوطنية لنيل درجة البكالوريوس.. 1

أن يكــون الطالــب قــد مضــى ىلع دراســته يف جامعــة النجــاح الوطنيــة ســنة . 2

أكاديميــة ىلع األقــل أي أنــه قــد أنهــى 30 ســاعة معتمــدة.

ــر ال . 3 ــه الرئيســة بتقدي ــب حاصــًا ىلع معــدل تراكمــي يف كليت أن يكــون الطال

ــأىلع. ــات 2008 ف ــن 87 % أو 3.63 لدفع ــل ع يق

أن يتمتع الطالب املتقدم للكلية بسجل أخاقي عال وحسن السلوك والسيرة.. 4

أن يتمتــع الطالــب املتقــدم للكليــة بدرجــة عاليــة مــن االنتمــاء لكليتــه الجامعية . 5

املســجل فيهــا أصًا.

ىلع الطالــب املســجل يف الكليــة املحافظــة ىلع معــدل القبــول فيهــا، ويف حال . 6

حصولــه ىلع معــدل أدنــى مــن املعــدل املطلــوب يعطــى الطالــب فصــا دراســيا 

ــرف. ــة الش ــن كلي ــواًل م ــد مفص ــوب وإال يع ــدل املطل ــاظ ىلع املع ــا للحف  إضافي

المساقات التي يدرسها الطالب المنتمي لكلية الشرف

يدرس الطالب يف كلية الشرف 12 ساعة معتمدة اجبارية.  ⚫

يعفى الطالب املنتمي لكلية الشرف من دفع رسوم هذه املساقات. ⚫

ال يرصد لهذه املساقات أية عامات وال تحسب ضمن معدل الطالب التراكمي. ⚫

يتم االستعانة بمدرسين مؤهلين ومتميزين من الجامعة لتدريس هذه املساقات. ⚫

يتــم طــرح املســاقات اآلتيــة يف كل فصــل وتخصــص للطلبــة امللتحقيــن بهــذه  ⚫

الكليــة. 

مساقات كلية الشرف )12 ساعة معتمدة( اجبارية 
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مهارات القيادة والتواصل والريادة واالبداع

٣ ساعات

٣ ساعات

٣ ساعات

٣ ساعات

مهارات تقنية وبحثية

مهارات لغوية

 املواطنة والخدمة املجتمعية

Leadership, Communication, Entrepreneurship and Creativity Skills

Technical and Research Skills

Language Skills

Citizenship and Community Service



ــبب  ⚫ ــدوام بس ــن ال ــب ع ــى التغي ــروا إل ــن اضط ــة الذي ــب ىلع الطلب يتوج

املــرض اتبــاع التعليمــات واإلجــراءات اآلتيــة لتصديــق التقريــر الطبــي 

وبخــاف ذلــك لــن يتــم تصديــق التقريــر الطبــي األمــر الــذي ســيفقد مقــدم 

ــي نتيجــة املــرض. ــات التغيــب القانون ــب حقــه بإثب الطل

يتم إحضار التقرير الطبي وتقديمه للعيادة شخصيا. ⚫

ــي لنهايــة اإلجــازة  ⚫ ــر الطبــي وتقديمــه يف اليــوم التال يتــم إحضــار التقري

املرضيــة وإذا صــادف أن كان ذلــك اليــوم عطلــة رســمية ففــي اليــوم األول 

للــدوام بعــد العطلــة الرســمية.

ــة وصــور األشــعة وغيرهــا ممــا  ⚫ ــع التحاليــل املخبري ــم جمي يتوجــب تقدي

يثبــت املــرض والحاجــة للتغيــب.

يف حالــة الحاجــة إلــى املبيــت يف املستشــفى يتوجــب إعــام الكليــة  ⚫

بأيــة طريقــة مــن الطــرق.

يف حالــة صــدور التقريــر الطبــي مــن املستشــفى يتوجــب أن يكــون  ⚫

موقعــا مــن الطبيــب املقيــم إلــى جانــب توقيــع الطبيــب املشــرف 

ومختومــا بختــم املستشــفى.

يف بعــض الحــاالت املرضيــة مثــل األمــراض النفســية والعصبيــة وأمــراض  ⚫

ــك  ــة بذل ــادة الجامع ــاغ عي ــب إب ــري يتوج ــود الفق ــى والعم ــب والكل القل

فــور التشــخيص.

يف حــال ثبــوت عــدم صحــة مــا جــاء يف التقريــر الطبــي يتــم إبــاغ إدارة  ⚫

الجامعــة بذلــك التخــاذ اإلجــراءات املناســبة.

 إجراءات تصديق التقرير الطبي للطلبة
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نظــام إجــراءات ضبــط مخالفــات الطلبــة وأحكامهــا يف جامعــة 

النجــاح الوطنيــة

المادة )1( : 

يســمى هــذا النظــام “نظــام إجــراءات ضبــط مخالفــات الطلبــة وأحكامهــا 

يف  جامعــة النجــاح الوطنيــة” ويعمــل بــه مــن تاريــخ  ١٩٨٤/٤/٤

المادة )2( : 
جميــع الطلبــة املســجلين يف الجامعــة خاضعــون للقواعــد املبينــة يف 

هــذا النظــام.

المادة )3( : 
النظــام  هــذا  وردت يف  حيــث  اآلتيــة  والعبــارات  للكلمــات  يكــون 

املعانــي املخصصــة لهــا أدنــاه مــا لــم تــدل القرينــة ىلع خــاف ذلــك:

الجامـعة: جامعة النجاح الوطنية. ⚫

ــر املتفــرغ( يف  ⚫ ــب املنتظــم )املتفــرغ وغي ــجل: الطال ــب املس الطال

ــن  ــع ع ــة أو املنقط ــاح الوطني ــة النج ــة يف جامع ــته األكاديمي دراس

ــة  ــح درج ــات من ــا  لتعليم ــر وفق ــي أو أكث ــل دراس ــدة فص ــة مل الدراس

ــام 1982. ــة لع ــاح الوطني ــة النج ــوس يف جامع البكالوري

الغــش يف االمتحــان:  قيــام الطالــب باســتعمال مــواد أو معلومــات أو  ⚫

االســتعانة بهــا بطــرق غيــر قانونيــة أو تقديمهــا لآلخريــن يف االمتحــان.

ــات أو  ⚫ ــواد أو معلوم ــتعمال م ــب اس ــة الطال ــش: محاول ــروع يف الغ الش

االســتعانة بهــا بطــرق غيــر قانونيــة أو محاولــة تقديمهــا لآلخريــن يف 

ــه يف  ــات مع ــواد أو املعلوم ــظ امل ــة حف ــمل املحاول ــان. وتش االمتح

ــة  ــه أو يف قاع ــص ل ــان املخص ــد االمتح ــان أو ىلع مقع ــاء االمتح أثن

ــان. االمتح

والطلبــة  ⚫ فيهــا  والعاملــون  عليهــا  القائمــون  الجامعيــة:  األســرة 

املســجلون.
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الباب األول
المخالفات األكاديمية 

المادة )4( : 

تعّد األفعال اآلتية مخالفات أكاديمية:

اإلخــال بالنظــام والضبــط الــذي تقتضيــه املحاضــرات والحصــص أ. 

العمليــة أو أيــة نشــاطات جامعيــة أخــرى.

اإلخال بسير االمتحانات.ب. 

الغش يف االمتحانات والشروع فيه أو االشتراك فيهما.ج. 

االمتنــاع املدّبــر عــن حضــور املحاضــرات واملناقشــات والحصــص د. 

العمليــة التــي تقتضــي األنظمــة األكاديميــة املواظبــة عليهــا.

كل تحريض يؤدي إلى االمتناع املذكور يف الفقرة  “د” .ه. 

ــة و.  ــام الجامع ــا يف أقس ــول به ــة املعم ــات األكاديمي ــة التعليم مخالف

ــة. ــا املختلف وكلياته

الـباب الثاني

المخالفات السلوكية

المادة )5(: 

مخالفه أنظمة الجامعة وتعليماتها .

المادة )6(:

أي فعــل أو قــول، يرتكبــه األفــراد أو الهيئــات االعتباريــة داخــل الجامعــة أو 

خارجهــا ويكــون ماســا بالشــرف أو الكرامــة أو األخــاق أو مــن شــأنه اإلســاءة 

إلــى ســمعة الجامعــة والقائميــن عليهــا والعامليــن فيهــا.
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المـادة )7(:

انتهــاك حرمــة شــهر رمضــان املبــارك أو اســتعمال ألفــاظ تمــس 

الوطنيــة.  أو  الدينيــة  باملشــاعر 

المادة )8(:

اذا أدين الطالب بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .

المادة )9(:

كل اشــتراك يف نشــاط جماعــي داخــل الجامعــة غيــر مرخــص بــه مــن 

الجهــات املتخصصــة يف الجامعــة وكذلــك اإلخــال بنشــاط جماعــي 

مرخــص بــه مــن الجهــات املتخصصــة يف الجامعــة.

المادة )10(:

ــدة  ــوت املع ــا والبي ــا وملحقاته ــة ومرافقه ــي الجامع ــتعمال مبان اس

إلقامــة الطلبــة واألنديــة املنشــأة،لغير األغــراض التــي أعــدت لهــا مــن 

غيــر ترخيــص ســابق مــن الجهــات الجامعيــة املتخصصــة.

المـادة )11(:

ــة  ــياء عيني ــم أش ــا تقدي ــا فيه ــًة )بم ــكالها كاف ــات بأش ــع التبرع جم

مقابــل ثمــن( قبــل الحصــول ىلع الترخيــص مــن الجهــات الجامعيــة 

ــا. ــمح بجمعه ــي س ــات الت ــرف التبرع ــاءة  ص ــة أو إس املتخصص

المـادة )12(:

إتــاف أي مــن ممتلــكات الجامعــة املنقولــة أو غيــر املنقولــة، أو 

محاولــة إتافهــا.

المـادة )13(:

التزوير يف الوثائق الجامعية أو استعمال الوثائق املزورة.
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المادة )14(:

االختــاس أو الشــروع فيــه أو االشــتراك فيــه داخــل الجامعــة، وتنطبــق 

هــذه املــادة ىلع أي مــن األفعــال املنصــوص عليهــا إذا ارتكبــت خــارج 

الجامعــة يف مناســبة تشــترك فيهــا الجامعــة أو نشــاط تقــوم بــه.

المادة )15(:

الدخــول عنــوًة دون إذن رســمي إلــى غــرف الجامعــة أو مكاتبهــا أو 

قاعاتهــا أو أبنيتهــا أو مرافقهــا.

المادة )16(:

ــذي يصــدره عضــو  ــر الخــروج مــن قاعــة التدريــس ال ــاع ألم عــدم االنصي

ــي. ــس املعن ــة التدري هيئ

المادة )17(:

ــك  ــا يف ذل ــكال بم ــن األش ــكل م ــأي ش ــط ب ــان الضب ــال لج ــة أعم إعاق

ــابه . ــا ش ــد أو م ــويش أوالتهدي ــى التش ــوء إل اللج

املادة ) 18(:

حيــازة أدوات أو مــواد مخلــة بســامة اآلخريــن أو التهديــد باســتعمالها 

داخــل الحــرم الجامعــي أو يف أثنــاء نشــاطات الجامعــة .

املادة )19(:

التدخيــن يف األمـــاكن التــي يحظــر فيـــــها التدخيــــن داخــل الجامعــة 

بمـــــوجب أشــارات “ممنــوع التدخيــن”.

املادة )20(:

ــأنه  ــن ش ــي م ــردي أو جماع ــي ف ــل تهكم ــأي عم ــام ب ــخرية أو القي الس

اإلحــراج أو اإلرهــاب أو اإلذالل أو التعريــض للخطــر الجســدي أو األذى 

ــة. ــرة الجامعي ــراد األس ــن أف ــة م ــرد أو مجموع ــي ألي ف النفس

املادة )21(:

االعتداء بالضرب ىلع أي من أفراد األسرة الجامعية أو االشتراك فيه .
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المادة )22(: 

محاولــة االعتــداء أو التهديــد بــه، أو التحريــض عليــه ضــد أي مــن أفــراد 

ــرة الجامعية . األس

المادة )23(: 

استعمال اسم الجامعة أو االدعاء بتمثيلها دون تفويض خطي بذلك.

المادة) 24(: 

ــرات أو  ــات أو النش ــف أو املج ــة يف الصح ــمعة الجامع ــهير بس التش

أيــة وســيلة مــن وســائل اإلعــام.
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الباب الثالث
العقوبات

المادة )25(: 

العقوبــات هي:

التنبيه الخطي.أ. 

 التغريم يف حاله إتاف ممتلكات الجامعة.ب. 

اإلنذار األول.ج. 

اإلنذار الثاني.د. 

اإلنذار الثالث.ه. 

الحرمــان ملــدة محــدودة مــن اإلفــادة مــن الخدمــات التــي يقدمهــا و. 

ترتكــب فيهــا  التــي  الجامعيــة  أكثــر مــن املرافــق  أو  مرفــق 

املخالفــة.

أكثــر مــن ز.  أو  الحرمــان ملــدة محــدودة مــن ممارســة نشــاط 

املخالفــة. فيهــا  ترتكــب  التــي  الطابيــة  النشــاطات 

ــب يف ح.  ــذي ترتك ــل ال ــك الفص ــر لذل ــادة أو أكث ــجيل مل ــاء التس إلغ

ــة. ــه املخالف أثنائ

إلغــاء االمتحانــات يف مــادة أو أكثــر لفصــل دراســي واحــد وإعطــاء ط. 

الطالــب صفــرا يف هــذه االمتحانــات التــي ألغيــت.

ــد ي.  ــي واح ــل دراس ــن فص ــراوح بي ــدة تت ــة مل ــن الجامع ــل م الفص

ــية. ــول دراس ــه فص وأربع

الطرد من الجامعة نهائيا.ك. 
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مرافق وخدمات

ونشاطات المنهجية

تقدمها الجامعة للطلبة
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عيادة الطب العام

تأسســت العيــادة الطبيــة يف الجامعــة ســنة 1981، إذ تقــوم بمتابعــة الحــاالت 

ــادة  ــن العي ــول م ــي تح ــة الت ــاالت املرضي ــة، والح ــن والطلب ــن العاملي ــة م املرضي

للمستشــفيات وخاصــة الطارئــة منهــا. والحــاالت التــي تجــرى لهــا عمليــات جراحيــة 

وذلــك لعمــل الغيــارات الازمــة لهــا، كمــا تقــوم العيــادة باإلرشــاد النفســي للطلبــة، و 

ــة. ــن والطلب ــة للعاملي ــر الطبي ــق التقاري تصدي

وتقــوم العيــادة باســتقبال طلبــة مســاق خدمــة املجتمــع، وإجــراء الفحــص الطبــي 

الشــامل للموظفيــن الجــدد.

ويعمل يف العيادة طاقم مؤلف من:

طبيــب العيــادة الــذي يشــارك بعــدة لجــان صحيــة تابعــة للجامعــة منهــا 	 

)لجنــة التأميــن الصحــي، ولجنــة الســامة العامــة واألمــان، ولجنــة مكافحــة 

ــرم  ــا يف الح ــة الكفتيري ــة متابع ــة، ولجن ــة العام ــة الصح ــن، ولجن التدخي

الجديــد والقديــم(.

ممرضة قانونية	 

وقــد تــم افتتــاح العيــادة يف الحــرم الجامعــي الجديــد بتمويــل مباشــر مــن 

مكتــب رئاســة الــوزراء التركيــة، إذ قامت الحكومــة التركية بتقديــم مجموعة 

مــن األجهــزة الطبيــة املتطــورة التــي تســاعد يف تقديــم الرعايــة الصحيــة 

املائمــة للعامليــن والطلبــة.

عيادة األسنان 

ــن  ــة والعاملي ــا للطلب ــدم خدماته ــم، وتق ــي القدي ــرم الجامع ــادة يف الح ــع العي تق

كل حســب احتياجــه، كمــا يتــم الترتيــب مــع أطبــاء متخصصيــن يف تقويــم األســنان 

وجراحتهــا وذلــك وفــق مــا تتطلبــه الحــاالت التــي تــرد للعيــادة.
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عيادة طب العيون

ــة  ــاق رؤي ــي وإط ــة العامل ــوم الصح ــع ي ــن م ــون بالتزام ــب العي ــادة ط ــت عي افتتح

2020: حملــة الحــق يف الرؤيــة. تهــدف هــذه العيــادة إلــى خدمــة طلبــة الجامعــة 

وموظفيهــا إلــى جانــب عامــة النــاس مــن خــال تقديــم خدمــات تشــخيصية 

ــص  ــراض وفح ــك األع ــا يف ذل ــن بم ــاملة للعي ــات ش ــة و فحوص ــة متخصص وعاجي

النظــر وتقويــم متطلبــات الرؤيــة. كمــا تقــدم العيــادة خدمــات تتعلــق بحــاالت طارئــة 

مثــل تحطــم النظــارات، إحمــرار العيــن أو التهابهــا، أو حــاالت فقــد البصــر املفاجــئ.

معهد الطب العدلي

ــن  ــا م ــم والتكنولوجي ــه العل ــل إلي ــا توص ــر م ــد زود بآخ ــام 2006 وق ــح يف الع افتت

أجهــزة ومعــدات عاليــة الكفــاءة، نظــرا لحاجــة منطقــة الشــمال ملثــل هــذا املعهــد، 

فهــو يمثــل ركيــزة أساســية ملستشــفى النجــاح الوطنــي الجامعــي بهــدف تقديــم 

الخدمــة األكاديميــة والتعليميــة لطلبــة كليــة الطــب وعلــوم الصحــة والقانــون.

ويضــم املعهــد األقســام اآلتيــة: التشــريح، واملختبــر الكيميائــي الشــرعي، والتصويــر 

الشــعاعي، وتقــوم فلســفة املعهــد ىلع تقديــم الخبــرات الطبيــة بصــورة مباشــرة 

لألجهــزة القضائيــة، والخبــرات الفنيــة مباشــرة للقضــاء يف قضايــا التعويضــات 

املدنيــة ويف مجــال التشــريح القضائــي، والكشــف ىلع مســرح الجريمــة، والتعامــل 

مــع حــاالت الطــوارئ، وعقــد ورشــات عمــل يف الطــب الشــرعي، تهــدف إلــى تعريــف 

أطبــاء املراكــز الصحيــة واإلســعاف بأهميــة التقاريــر الطبيــة القضائيــة التــي تخــدم 

ــات  ــد ورش ــا، وعق ــن حديث ــاء املقيمي ــذ دورات األطب ــاركة يف تنفي ــة، واملش العدال

ــد  ــة، واملعه ــة العام ــاء، والنياب ــال القض ــن يف مج ــع العاملي ــب لجمي ــل وتدري عم

القضائــي، وطلبــة كليــة الحقــوق مــن خــال محاضــرات تــم إعدادهــا لهــذه الغايــة.
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مسرح المرحوم حكمت المصري )المسرح المكشوف(

يعــّد هــذا املســرح مــن املعالــم الرئيســة يف الحــرم الجامعــي الجديــد ملــا يتمتــع 

ــران  ــف حزي ــه يف منتص ــاحة، وكان افتتاح ــوت ومس ــة ص ــم وأنظم ــن تصمي ــه م ب

2006 حيــن عقــد فيــه حفــل تخريــج طلبــة الفــوج الســابع والعشــرين مــن مختلــف 

كليــات الجامعــة. 

عيادة األجهزة الطبية واألطراف الصناعية

جــرى يف الخامــس والعشــرين مــن آب 2007 برعايــة املنســق العــام للمراكــز العلميــة، 

ــك ضمــن  ــة، وذل ــة واألطــراف الصناعي ــادة األجهــزة الطبي ــاح عي ــة افتت ــع اتفاقي توقي

ــة وحقــوق اإلنســان يف الجامعــة. ــز الديمقراطي نشــاطات مرك

ــر  ــع وتوفي ــاح ىلع املجتم ــة يف االنفت ــتراتيجية الجامع ــق اس ــدف تحقي ــك به وذل

ــف شــرائح املجتمــع، وشــريحة أصحــاب الحاجــات  ــة الازمــة ملختل ــات الضروري الخدم

الخاصــة بشــكل خــاص، وذلــك لعــدد غيــر قليــل مــن الشــباب الذيــن فقــدوا أطرافهــم 

ــى والثانيــة. خــال ســنوات االنتفاضــة األول
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مسرح سمو األمير تركي بن عبد العزيز
ُبــدىء العمــل ببنــاء املســرح منــذ عــام 2000، إذ تضافــرت الجهــود اإلداريــة والفنيــة 

واملاليــة إلنجــازه، واســتمر العمــل حتــى نهايــة أيــار 2006، ممــا يــدل ىلع ضخامــة 

الجهــد املعمــاري والفنــي واإلداري الــذي بــذل لهــذه الغايــة، وأطلقــت الجامعــة ىلع 

املســرح اســم ”مســرح ســمو األميــر تركــي بــن عبــد العزيــز“، صاحــب اليــد الطولــى 

يف هــذا الصــرح املتميــز، وذلــك تقديــرا منهــا لإلســهام املالــي الكبيــر الــذي تبــرع 

بــه ســموه يف إنشــاء املســرح وتجهيــزه.

املساحة والسعة: تبلغ مساحة املسرح 2,185 متراً ويتسع ل 870 شخصا.

مــن األنشــطة التــي يمكــن إقامتهــا يف املســرح: املؤتمــرات واملحاضــرات، والعروض 

املســرحية، والدبــكات الشــعبية، والعروض الفنيــة والســينمائية واألفام. 

ونظــرًا لطبيعــة املســرح الفنيــة وقدرتــه االســتيعابية، وحفاظــا عليــه معلمــا 

ثقافيا،فــإن الجامعــة ترحــب بعقــد األنشــطة الثقافيــة والعلميــة فيــه، وهــي 

ــا،  ــا ورواده ــزة بطبيعته ــطة متمي ــذه األنش ــون ه ــرص ىلع أن تك ــرص كل الح تح

وترتقــي إلــى املســتوى الــذي يتناســب مــع طبيعــة املســرح، ومــن األنشــطة التــي 

ــرحية،  ــروض املس ــنوية، الع ــج الس ــات التخري ــرح: حف ــا ىلع املس ــن عقده يمك

ــات. ــة، املهرجان ــروض الفني ــعبية والع ــكات الش الدب
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المجمع الرياضي

يعــد املجمــع الرياضــي الــذي افتتحــه فخامــة الســيد الرئيــس محمــود عبــاس » أبــو 

مــازن« يف العــام 2008 معلمــا مــن أبــرز معالــم الرياضــة الفلســطينية يف شــمالي 

الضفــة الغربيــة، ملــا لــه مــن أهميــة بالغــة يف تقديــم أفضــل الخدمــات الرياضيــة 

لطلبــة كليــة التربيــة الرياضيــة يف الجامعــة بشــكل خــاص، وملحبــي الرياضــة يف 

فلســطين بشــكل عــام.

ــن الســادة  ــرع م ــدئ العمــل يف إنشــاء هــذا املجمــع يف العــام 2006 وبتب ــد ب وق

محمــد أحمــد أبــو غزالــة وريــاض برهــان كمــال، وتبلــغ مســاحته اإلجماليــة 7600 متــر 

مربــع، ويحتــوي ىلع مســبح وفــق املواصفــات الدوليــة،  وقاعــات ألعــاب رياضيــة 

مغلقــة، وســكواتش، وجمبــاز، ولياقــة بدنيــة، وتنــس الطاولــة، وقاعــات للتدريــس، 

وملعــب مكشــوف للتنــس األرضــي.
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مدرجات الشهيد ظافر المصري

بنيــت هــذه املدرجــات بتبــرع مــن مؤسســة الشــهيد ظافــر املصــري بمســاحة تبلــغ 

ــل  ــتمر العم ــات، واس ــذه املدرج ــة له ــاحات التابع ــا الس ــا فيه ــع بم ــر مرب 1300 مت

ــف مــن: باملدرجــات مــن العــام 1992 - 1994، وتتأل

املــدرج الرئيســي: ويتســع ملــا يقــرب مــن 400 شــخص وهــو مــزود بأجهــزة 	 

ــات  ــع النشــاطات والفعالي ــه جمي ــة وشاشــة عــرض،  وتعقــد في صــوت حديث

الثقافيــة مــن مؤتمــرات ونــدوات وعــروض أفــام وغيرهــا.

ــع 	  ــس ويتس ــات للتدري ــتخدمان قاع ــم )2(: يس ــدرج رق ــم )1( وم ــدرج رق م

ــاطات  ــن النش ــدد م ــا ع ــد فيهم ــا يعق ــا، كم ــارب 180 طالب ــا يق ــدرج م كل م

والفعاليــات.
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معهد النجاح للطفولة

ــات  ــع فئ ــع جمي ــل م ــة يف التعام ــة الحديث ــاليب التعليمي ــد األس ــذا املعه ــع ه يتب

ــة  ــة وعاملي ــر علمي ــاءا ىلع معايي ــن وذوي االحتياجــات الخاصــة بن األطفــال املوهوبي

مثبتــه مــن خــال وحــدة العيــادات التــي تقــدم خدمــات التشــخيص والتقييــم والتأهيل، 

ووحــدة الروضــة التــي أسســت وفقــا ألســاليب منتوســوري التــي تتمحــور حــول الطفــل، 

وتعــزز حــب االستكشــاف والتعلــم بمســاعدة املعلــم، ووحــدة األبحــاث وهــو تابــع لكليــة 

الطــب وعلــوم الصحــة

108



مستشفى النجاح الوطني الجامعي

ــة  ــة نوعي ــر نقل ــمالية( ويعتب ــره الش ــارع عصي ــال )ش ــل عيب ــة جب ــع يف منطق يق

للطــب يف فلســطين لخدمــة املجتمــع الفلســطيني، ويشــكل هــذا املستشــفى 

ــاع  ــن يف القط ــب العاملي ــاهم يف تدري ــة ويس ــب يف الجامع ــة الط ــة لكلي رافع

ــطينية. ــات الفلس ــب يف الجامع ــة الط ــب طلب ــن تدري ــا ع ــي، فض الحكوم
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مركز اإلعالم

افتتــح املركــز بتاريــخ ٢٠١٠/٠٦/٠٦ ويضــم قاعــات تدريــب ومكاتــب إداريــة ومختبــر حاســوب، 

واســتوديوهات التصويــر والتســجيل الصوتــي الخاصــة بإذاعتــي الجامعــة املســموعة واملرئية، 

وغــرف التحكــم الصوتــي والبــث وقاعــة وســائط متعــددة )ملتيميديــا(. 

إذاعة النجاح

حملت  فكرة إنشاء »صوت النجاح« يف العام 2003 أهدافا رئيسية تتمثل يف تدريب 

طلبة قسم الصحافة يف الجامعة ىلع أداء مختلف مهارات العمل اإلذاعي لصقل 

طاقاتهم الصحفية لتزويد املجتمع الفلسطيني بكوادر إعامية متميزة، وزيادة 

التواصل بين الجامعة واملجتمع الفلسطيني عن طريق االرتقاء باإلعام الفلسطيني، 

وتعميم الفائدة العلمية والثقافية خارج أسوار الجامعة، ومعالجة القضايا التي تهم 

املجتمع عن طريق البرامج الهادفة املتنوعة التي يتم إعدادها يف ستوديوهات 

البث اإلذاعي.

NBC فضائية النجاح

انطاقــا مــن حــرص الجامعــة ىلع فتــح آفاقهــا ىلع العالــم تــم افتتــاح فضائيــة النجــاح 

ــة،  ــا للجامع ــا و مالي ــع اداري ــة تتب ــة العربي ــة باللغ ــطينية ناطق ــة فلس ــي فضائي وه

وتســعى الــى تقديــم نمــوذج اعامــي فلســطيني مجتمعــي مؤثــر يقــدم رســالة 

ــي يف  ــر االيجاب ــى التاثي ــدف ال ــع، وته ــة للمجتم ــة ووطني ــة و حضاري ــة ثقافي تعليمي

ــعب  ــوت الش ــماع ص ــا و اس ــا و عاملي ــامية محلي ــة الس ــالة الجامع ــل رس ــع ونق املجتم

. الخــارج  الــى  قضايــاه  نقــل  و  الدولــي  و  املحلــي  الصعيديــن   الفلســطيني ىلع 

ــمية يف  ــة والرس ــاته االهلي ــع ومؤسس ــرائح املجتم ــة ش ــع كاف ــة م ــاون الفضائي وتتع

ــن رؤى  ــال تكوي ــن خ ــع م ــة و املجتم ــالة الجامع ــدم رس ــة تخ ــج اعامي ــذ برام تنفي

ــع . ــي باملجتم ــوض و الرق ــل و النه ــها التواص ــتركة أساس مش
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النجاح اإلخباري
 

ذراع إعامية جديدة تحمل مجموعة من الرسائل لعل أبرزها:

ــه  ــل صوت ــي وحم ــام االلكترون ــارئ واإلع ــن الق ــا بي ــل م ــن التفاع ــعة م ــاحة واس ــق مس خل

ورســالته يف االتجــاه الصحيــح، ومشــاركة املواطــن يف كتابــة الحــدث تمامــا كمــا يشــارك يف 

صناعتهــن و إيجــاد إعــام موضوعــي يطــرح كافــة القضايــا دون »مجامــات« أو محابــاة ألي كان، 

دون االنســاخ عــن الهويــة الفلســطينية والقضايــا الوطنيــة.

وطــرح اإلعــام اإللكترونــي بفكــر جديــد وأســلوب مختلــف يعتمــد ىلع عناصــر اإلعــام 

اإللكترونــي مجتمعــة دون اهمــال أي منهــا، نشــر الحقيقــة وال شــئ غيرهــا ومحاربــة الشــائعات 

ومحاولــة التأثيــر وخلــق توعيــة يف املجــاالت السياســية والثقافيــة واالجتماعيــة بمــا يعتمــد 

ىلع الحقيقــة،  تكريــس خطــاب لقيــم الوحــدة واللحمــة بيــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني.

يعتمــد موقــع النجــاح اإلخبــاري ىلع طاقــم كبيــر يتمتــع أفــراده بالخبــرة الواســعة يف مجــال 

ــرة  ــام معاص ــة إع ــي »رؤي ــعاره األساس ــد ش ــدف واح ــوا ىلع ه ــي فاجتم ــام اإللكترون اإلع

ــطين« ــدم كل فلس تخ
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الدائرة المالية
الدائــرة املاليــة يف جامعــة النجــاح الوطنيــة مــن اهــم الدوائــر االداريــة حيــث يقــع ىلع عاتقهــا الحفــاظ 

ــة  ــل الجامع ــة يف داخ ــراف ذوي العاق ــد االط ــتخدامها وتزوي ــن اس ــة وحس ــة للجامع ــوارد املالي ىلع امل

وخارجهــا باملعلومــات املاليــة الدقيقــة واملوضوعيــة ويف الوقــت املناســب حســب االنظمــة والتعليمــات 

املعمــول بهــا يف الجامعــة ، ممــا يســاعد هــذه االطــراف ىلع اتخــاذ القــرارات الســليمة .

ــرادات الجامعــة وتحصيــل أموالهــا ودفــع االلتزامــات  ــرة املاليــة هــي الجهــة املختصــة بقبــض إي و الدائ

ــك طبقــا ألنظمــة الجامعــة والتعليمــات والقــرارات الصــادرة بمقتضاهــا   ــة املترتبــة عليهــا وذل املالي

وتتكون الدائرة املالية من عدة اقسام :-

1-  قســم محاســبة الطلبــة :- يقــوم قســم محاســبة الطلبــة بمتابعــة امــور املاليــة للطلبــة مــن لحظــة 

تســجيل الطالــب يف الجامعــة وحتــى التخــرج ،  وحرصــا مــن الدائــرة املاليــة ىلع تقديــم الخدمــة االفضــل 

للطلبــة تقــوم الدائــرة املاليــة مــن خــال قســم محاســبة الطلبــة بتوفيــر البيانــات املاليــة للطلبــة مــن خــال 

الزاجــل حيــث اصبــح بامــكان الطالــب معرفــة بياناتــه املاليــة واالستفســار عنهــا مــن خــال الزاجــل 

2-  قســم القــروض :- نظــرًا للظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي مــّر بهــا املجتمــع الفلســطيني، ومــا عانــاه 

مــن ظــروف حصــار واحتــال، ظهــرت الحاجــة  إلــى وجــود قســم خــاص يعمــل ىلع مســاعدة طلبــة الجامعــة 

ــد، تســّدد بعــد تخــرج  ــدون فوائ ــق قــروض حســنة  ب ــة، عــن طري ــن جــزء مــن أقســاطهم الجامعي يف تأمي

الطالــب. 

3 - قســم النفقــات :- يقــوم قســم النفقــات بضبــط جميــع نفقــات الجامعــة )باســتثناء الرواتــب(  والتأكــد 

مــن ســامة االجــراءات املتبعــة وصحــة املبالــغ املصروفــة 

4-  قســم الرواتــب :- يخــدم هــذا القســم العامليــن يف الجامعــة ، فهــو مســؤول عــن حســابات الرواتــب 

وملحقاتهــا لجميــع العامليــن ، حيــث يقــوم القســم بتوفيــر البيانــات املاليــة املتعلقــة بالرواتــب للموظفيــن 

بســهولة ويســر مــن خــال الزاجــل

5-  قســم املحاســبة املاليــة واملوازنــات :- يقــوم هــذا القســم بمتابعــة جميــع االمــور املاليــة للجامعــة 

ــة  ــة واملوضوعي ــي تتصــف بالدق ــة الت ــر االداري ــة والتقاري ــم املالي ــة واعــداد القوائ ــات املالي ــق البيان وتدقي

ــات  ــا يقــوم القســم باعــداد املوازن ــرارات الســليمة، كم ــي تســاعد االطــراف املختلفــة ىلع اتخــاذ الق و الت

ــة الســنوية للجامعــة والتــي هــي مــن اهــم ادوات التخطيــط والرقابــة وتقييــم االداء التقديري

6-   قســم املشــاريع :- ويعمــل هــذا القســم ىلع اإلشــراف ماليــا ىلع املشــاريع التــي تنفذهــا الجامعــة، 

ســواًء أكان ذلــك مــن خــال املراكــز العلميــة  للجامعــة، أوالكليــات املختلفــة

7-  الســكرتاريا واالرشــيف :- يقــوم قســم الســكرتاريا واالرشــيف بالتســجيل واالرشــفة االلكترونيــة لجميــع 

املعامــات الــواردة للدائــرة املاليــة ممــا يســهل عمليــة متابعــة املعامــات والرجــوع اليهــا بســهولة ويســر
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المراكز العلمية في الجامعة

معهد الدراسات املائية والبيئية

مركز بحوث الطاقة

مركز الديمقراطية وحقوق االنسان

مركز التصميم الداخلي والديكور 
التلفزيوني

وحدة املشاريع

مركز التخطيط الحضري

والحد من مخاطر الكوارث

مركز السموم والتحاليل الكيماوية 

والبيولوجية

مركز الخدمة املجتمعية

والتعليم املستمر

وحدة التخطيط الحضري واالقليمي

وحدة أبحاث البناء واملواصات

وحدة هندسة الزالزل

وحدة علوم األرض

وحدة الحفاظ املعماري

وحدة التحاليل الدوائية والكيماوية والبيولوجية

وحدة السموم واملعلومات الدوائية

وحدة املعايرة

وحدة الخدمة املجتمعية

وحدة التعليم املستمر

وحدة استطاعات الرأي والدراسات املسحية

وحدة دراسات املرأة

 البرنامج األكاديمي للهجرة القسرية

مختبر الحاسوب للمعاقين بصريا

مكتب رعاية أصحاب الحاجات الخاصة
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وحدات ومراكز متخصصة أخرى في الجامعة

مراكز دولية

مكتب مدير املركز الثقايف البريطاني يف نابلس

)UNIMED( املكتب اإلقليمي التحاد الجامعات املتوسطية

مركز املوارد الفرانكفونية.

مركز الحاسوب

املعهد الكوري الفلسطيني املتمّيز لتكنولوجيا املعلومات

حاضنة تكنولوجيا املعلومات

معهد اإلدارة العامة

مركز اإلعام

مركز تميز يف النانوتكنولوجي و املواد

مركز التميز يف التعلم والتعليم

مركز النجاح لابتكار والشراكة الصناعية 

مركز التدريب العملي

مركز التعلم اإللكتروني

مركز املصادر واملوارد التعليمية

مركز التصميم الداخلي والديكور التلفزيوني 
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إرشادات عامة

هــذه اإلرشــادات تهمكــم، لــذا نأمــل أن تقرأوهــا وتعملــوا ىلع االلتــزام بهــا حرًصــا 

ىلع إرشــادكم ملــا فيــه مصلحتكــم:

ــرف ىلع  ⚫ ــل التع ــن أج ــة م ــراءة متأني ــب ق ــل الطال ــراءة دلي ــرص ىلع ق ــي الح ينبغ

أنظمــة الجامعــة وتعليماتهــا، ألن الجهــل بأنظمــة الجامعــة وتعليماتهــا ال يعفــي مــن 

ــؤولية. املس

عنــد تقديــم أيــة بيانــات شــخصية للجامعــة، يجــب إعطــاء معلومــات صحيحــة دقيقــة  ⚫

حســب الوثائــق الرســمية.

عمــادة شــؤون الطلبــة وجــدت ملســاعدتكم وخدمتكــم، فــا تتــرددوا بالرجــوع إليهــا  ⚫

عنــد مواجهــة أيــة مشــكلة.

يجــب املحافظــة ىلع البطاقــة الجامعيــة مــن التلــف واملبــادرة الــى اســتصدار بطاقــة  ⚫

جديــدة يف حالــة فقدانهــا أو تلفهــا.

مــن املهــم ممارســة الهوايــات وتنميــة املواهــب الثقافيــة أو الفنيــة أو الرياضيــة ألنهــا  ⚫

ــتثمار  ــل ىلع اس ــي العم ــة، وينبغ ــخصية الجامعي ــاء الش ــم يف بن ــل ومه ــزء مكم ج

هــذه الهوايــات واملواهــب مــن خــال املشــاركة يف األنشــطة الاصفيــة.

ــوس والخطــط الدراســية الصــادرة عــن الجامعــة هــي  ⚫ تعليمــات منــح درجــة البكالوري

ــودة  ــن والع ــا بتمع ــرص ىلع قراءته ــب الح ــذا يج ــة، ل ــب والجامع ــن الطال ــد بي العق

لقراءتهــا بيــن الحيــن واآلخــر، مــع االســتعانة بالجــداول االسترشــادية املرافقــة للخطــط 

الدراســية.

يعمــل املرشــد األكاديمــي مــن أجــل املســاعدة يف اختيــار املــواد الدراســية حســب  ⚫

خطــة الطالــب، لــذا يجــب أن ال تتــردد يف طلــب مشــورته ومســاعدته مــا لــزم األمــر.

اإلعــان هــو وســيلة االتصــال املباشــر بيــن املســؤولين والطلبــة، لــذا ينبغــي الحــرص  ⚫

ىلع متابعــة لوحــات اإلعانــات املنتشــرة يف الجامعــة، وىلع متابعــة موقــع الجامعــة 

.www.najah.edu ــي اإللكترون

الدراســة الجامعيــة فرصــة لطلــب العلــم وتحســين القــدرات وتنميــة املهــارات،  ⚫

فأحســنوا اســتغالها بأفضــل مــا يمكــن.

موظفــو الجامعــة وجــدوا لخدمتكــم، واختياركــم الوقــت املناســب للمراجعــة، والتعامــل  ⚫

مــع املوظــف بلطــف واحتــرام، يســهل عليكــم حــل املشــاكل والتغلــب ىلع املصاعــب.
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وحدة التوظيف وشؤون الخريجين

أختي الطالبة/أخي الطالب:

انتظر قليال

املوضوع: اختيار التخصص املناسب

تتمنى لكم وحدة التوظيف وشؤون الخريجين يف الجامعة حياة جامعية موفقة 

مليئة بالعلم والثقافة والخبرة املتميزة. تقوم الوحدة ىلع صقل وتأهيل شخصية 

الطالب والخريج من خالل برامج تدريبية وورشات عمل، باالضافة الى عمل الوحدة 

املتعلق بمتابعة الخريجين بعد تخرجهم. 

نشير يف هذه املرحلة الى اهمية اختيار التخصص املناسب كونه نقطة تحول 

جذرية يف حياتك ويلعب دورًا كبيرًا يف تحديد مستقبلك ىلع كافة املستويات 

العملية والعلمية واالجتماعية، كما تعزز فرصك يف سوق العمل. من هنا نرجو منكم 

التروي بالتفكير ألخذ هذا القرار والسعي الى طلب املشورة والنصيحة ممن لديهم 

العلم والخبرة قبل اختيار التخصص، لذا ندعوك للتمعن يف االسئلة التالية:

ملاذا سأختار دراسة التخصص )س( ؟ هل بسبب ⚫

رغبتي الشخصية وقناعتي بهذا التخصص؟ ⚫

رغبة أهلي وتشجيعهم لي لدراسة هذا التخصص؟ ⚫

حاجة سوق العمل لخريجين يف هذا املجال؟ ⚫

معدل الثانوية العامة )التوجيهي(؟ ⚫

الوضع املالي لألسرة؟ ⚫

تأثرك باالرشاد الجامعي؟ ⚫

وهنا إسال نفسك هذا السؤال: ما هي مجاالت العمل املتاحة أمامي بعد تخرجي 

وحصولي ىلع شهادة يف هذا التخصص؟ وهل تتناسب مع قدراتي وصفاتي 

الشخصية؟
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عزيزي الطالب/ة بالتأكيد لديك االجابة 

أما نصيحتنا لك، فإنها بتذكيرك بهذه العوامل قبل أن تختار تخصصك والتي 

ستحدد مستقبلك ومجاالت عملك. كما نود تذكيرك كذلك بوجود اختبارات ولقاءات 

إرشادية يمكنها مساعدتك يف معرفة قدراتك ونمط شخصيتك واختيار التخصص 

املناسب لك واختيار التخصص املناسب لك فال تكن ممن يندمون ىلع اختيارهم.

طلبتنا االعزاء نسعى ألن تكونوا االفضل دوما

مع أطيب االمنيات
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امتحان تحديد مستوى الحاسوب لدى الطلبة الجدد

رأت إدارة الجامعــة، اســتجابة ملخرجــات تجربتهــا الطويلــة، وانســجاًما مــع فلســفة 

تفريــد التعليــم ومتابعــة للتطــور التكنولوجــي، أن يتقــدم الطلبــة الجــدد المتحــان 

يحــدد مســتوى معرفتهــم باســتخدام الحاســوب وبرامجــه، فيصنفــوا وفقــا للنتائج 

ــا يف مــادة مقدمــة يف الحاســوب  ــب ناجًح ــون عليهــا، ويعــّد الطال التــي يحصل

)11000127( يف الحــاالت اآلتيــة:

إذا نجح يف امتحان مستوى الحاسوب.  	 

 	.)ICDL( إذا كان حاصًا ىلع الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب

ويعقــد هــذا االمتحــان مرتيــن يف كل عــام، بواقــع مــرة يف كل فصــل، ابتــداًء 

مــن عــام 2009/2008م. 

امتحان تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية 
English Placement Test

عزيزي الطالب:

قراءتــك هــذه الكراســة اإلرشــادية توفــر عليــك يف املســتقبل أشــياء ثاثــة: الجهــد 

والوقــت واملــال، وتضعــك ىلع الطريــق الصحيــح منــذ البدايــة، لذلــك اقرأهــا بإمعان 

واحتفــظ بهــا للضــرورة.

تهــدف هــذه الكراســة لتزويــدك بــردود ىلع جميــع التســاؤالت التــي قــد تــدور يف 

ذهنــك عــن هــذا االختبــار مــن حيــث طبيعتــه ومبنــاه وأنظمتــه، كمــا تــزودك هــذه 

ــة  ــم اللغ ــص يف قس ــة إن أردت التخص ــات مختلف ــح وتوصي ــا بنصائ ــة أيض الكراس

اإلنجليزيــة لترســم لــك معالــم الطريــق منــذ الخطــوة األولــى.

هدف االختبار:
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يهــدف هــذا االختبــار إلــى تحديــد مســتوى الطلبــة يف اللغــة اإلنجليزيــة عنــد 

التحاقهــم بجامعــة النجــاح الوطنيــة، لتشــخيص قدراتهــم ىلع التعامــل مــع مســاقات 

اللغــة اإلنجليزيــة التــي يطرحهــا مركــز اللغــات لجميــع الطلبــة املقبوليــن، وتصنيفهــم 

حســب نتيجــة االختبــار. ومــن الجديــر بالذكــر أن قبــول الطالــب للدراســة يف الجامعــة ال 

يعتمــد ىلع نجاحــه يف هــذا االختبــار الــذي يقــوم بوضعــه وتنظيمــه واإلشــراف عليــه 

مركــز اللغــات.

مواعيد عقد االختبار ومكانه

ــذا يرجــى  ــار، أصبــح مــن املمكــن عقــده بيــن الفينــة واألخــرى، ل بعــد حوســبة االختب

ــول ىلع  ــجيلهم والحص ــام تس ــد اتم ــة، وبع ــن بالجامع ــة امللتحقي ــع الطلب ــن جمي م

البطاقــة الجامعيــة تفعيــل بريدهــم االلكترونــي ىلع موقــع الجامعــة / زاجــل ومتابعــة 

ــه،  ــة ب ــار الخاص ــة االختب ــخ جلس ــب بتاري ــعار الطال ــيتم إش ــار. س ــن أخب ــم م ــا يرده م

وبمختبــر الحاســوب املخصــص لــه يف الحــرم القديــم أو الجديــد. وىلع جميــع الطلبــة 

التقيــد بالجلســة املحــددة لهــم وعــدم تفويتهــا ملــا لذلــك مــن أثــر ســلبي ىلع جــدول 

ــب واملســاقات املطروحــة. الطال

مبنى االختبار

يقيــس االختبــار مــدى التمكــن يف اللغــة اإلنجليزيــة مــن خــال قــراءة النصــوص 

وفهمهــا واملقــدرة ىلع معرفــة الحصيلــة اللغويــة مــن خــال إكمــال الجمــل ومعرفــة 

ــة  ــة اإلنجليزي ــد اللغ ــدرة يف قواع ــس الق ــا يقي ــدد، كم ــياق مح ــة يف س ــة معين كلم

ــط  ــات الرب ــم وكلم ــل أدوات الترقي ــي، مث ــر الكتاب ــة للتعبي ــات الازم ــن اآللي ــن م والتمك

وغيرهــا مــن األســس الازمــة إلتقــان الكتابــة. جميــع أســئلة االختبــار بأقســامه األربعــة 

ــار  ــارات، ليخت ــة خي ــى أربع ــب يعط ــى أن الطال ــددة، بمعن ــارات املتع ــف الخي ــن صن م

اإلجابــة املائمــة مــن بينهــا. )تجــد الحقــا عينــة مــن اختبــارات ســابقة تعطيــك ملحــة 

ــار(. واضحــة عــن طبيعــة هــذا االختب
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االستعداد لالختبار

ــه  ــا أن ــار، وبم ــتعداد لاختب ــن االس ــة م ــن الطلب ــا تمك ــة بعينه ــاك طريق ــت هن ليس

معــد لقيــاس قــدرات الطالــب يف اللغــة اإلنجليزيــة بجميــع املهــارات، فإنــه يعتمــد 

ىلع املعلومــات املتراكمــة لــدى الطالــب يف جميــع مراحــل دراســته )منهجيــة أوغيــر 

منهجيــة(، وعليــه فــإن مراجعــة أيــة مــادة منهجيــة أو غيــر منهجيــة أو االطــاع عليهــا 

يف اللغــة اإلنجليزيــة ومهاراتهــا، سيســاعد الطالــب يف الحصــول ىلع نتائــج أفضــل.

نصائح وتوصيات عشية االختبار

كــرس بعــض الوقــت ملعرفــة أصنــاف األســئلة، وفهــم تعليمــات االختبــار مــن . 1

خــال هــذا الكــراس.

احضار بطاقة الجامعة والهوية الشخصية )ولن يسمح لك بالتقدم لاختبار إال بها(.. 2

تأكــد مــن أنــك تســتطيع الوصــول إلــى قاعــة االختبــار/ مختبــر الحاســوب يف . 3

ــر ىلع  ــا يؤث ــاك مم ــا مــن اإلرب ــك خوف ــاط لذل ــك أن تحت الوقــت املحــدد وعلي

ــار. ــاء االختب أدائــك يف أثن

اقــرأ التعليمــات الخاصــة بــكل قســم مــن أقســام االختبــار بتمعــن. إن فهــم . 4

التعليمــات مهــم جــدًا وقــد تــؤدي قــراءة متســرعة للتعليمــات إلــى عــدم فهــم مــا 

يطلــب منــك وبذلــك قــد تخطــئ اإلجابــة عــن جميــع األســئلة مــن هــذا القســم، 

ــًدا لتعليمــات املشــرفين. كمــا عليــك أن تصغــي جي

أقسام االختبار
 يبلغ عدد نقاط االختبار 100  نقطة موزعة ىلع أقسامه األربعة ىلع النحو اآلتي:

فهم املقروء %20.	 

 التراكيب %30.	 

 املفردات يف جمل %30.	 

 الكتابة %20.	 
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ماذا تعني نتيجة االختبار

إذا حصــل الطالــب ىلع عامــة 80% فمــا فــوق، فإنــه يعفــى مــن دراســة مســاق . 1

لغــة إنجليزيــة جامعــة 1 »11000103«، وهــذا يوفــر ىلع الطالــب الجهــد والوقــت.

ــة . 2 ــه دراس ــب علي ــه يتوج ــة 50% - 79% فإن ــب ىلع عام ــل الطال إذا حص

ــة 1 »11000103«. ــة جامع ــة إنجليزي ــاق لغ مس

إذا حصــل الطالــب ىلع عامــة اقــل مــن 50% يتوجــب عليــه دراســة مســاق . 3

لغــة إنجليزيــة اســتدراكي »11032100« أوال والنجــاح فيــه قبــل أن يســمح لــه 

بدراســة مســاق لغــة إنجليزيــة جامعــة 1 )11000103(.

وفيمــا يأتــي عينــة مــن اختبــارات ســابقة باألقســام األربعــة لاختبــار والتعليمــات 

العامــة والتعليمــات الخاصــة بــكل قســم.
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كلية العلوم اإلنسانية -  مركز اللغات

اختبار تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية

تعليمات  للطلبة

يرجى من الطلبة األعزاء االنتباه إلى ما يأتي:

سيكون االختبار باستخدام الحاسوب. ⚫

ــوب،  ⚫ ــتخدام الحاس ــة يف اس ــارات متقدم ــى مه ــار إل ــدم لاختب ــاج التق ال يحت

.)Mouse(  ــأرة ــم بالف ــة يف التحك ــدرة متواضع ــزم ق ــا يل وكل م

ــذي ســتتقدم لاختبــار فيــه. ⚫ تابــع موقــع “زاجــل” ملعرفــة موعــد االختبــار واملختبــر ال

)www.najah.edu/za(

أحضر بطاقة تعريف الشخصية )الهوية الشخصية، البطاقة الجامعية ... الخ(. ⚫

ــر  ⚫ ــة الس ــل ىلع كلم ــخصية تحص ــد الش ــد تحدي ــص وبع ــر املخص يف املختب

ــدء. ــك وتنتظــر اإلذن  بالب ــن ل ــى جهــاز يعي ــم تتوجــه إل ــك ث الخاصــة ب

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 الجواب الصحيح. ⚫

تتقدم للسؤال الاحق بالنقر ىلع كلمة   )NEXT(ىلع يمين الشاشة. ⚫

⚫  )PREVIOUS( يمكــن الرجــوع ألي ســؤال ضمن الجــزء الواحــد بالنقر ىلع كلمــة

ــذي يظهــر  ــكل جــزء  ال ــك ضمــن الوقــت املخصــص ل ىلع يســار الشاشــة وذل

أســفل الشاشــة.

عنــد االنتهــاء مــن األســئلة ولانتقــال للجــزء الاحــق تنقــر ىلع كلمــة  ⚫
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األخيــر مــن كل جــزء. الســؤال  الشاشــة بعــد  التــي تظهــر وســط   )FINISH(

إذا انقضــى الوقــت قبــل االنتهــاء مــن جميــع األســئلة يتــم االنتقــال تلقائيــا  ⚫

للجــزء الــذي يليــه، وال مجــال عندهــا للعــودة للجــزء غيــر املنتهــي.

ينتهي االمتحان بانتهاء الجزء الرابع واألخير. ⚫

ــل  ⚫ ــة وترس ــزي للجامع ــوب املرك ــى الحاس ــا إل ــان تلقائي ــة االمتح ــل نتيج ترح

)www.najah.edu/za( .إلــى صفحتــك ىلع »زاجــل« يف وقــت الحــق

مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح

شاكرين لكم حسن تعاونكم

مع تحيات مركز اللغات
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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.

عينة من اختبارات سابقة
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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 
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a) often  

b) naturally

c) for the most part
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a) Smile at people. 
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c) Imitate actions.
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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 
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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 
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b) Crawl on the floor.

c) Imitate actions.

d) Play simple games.
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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 success-

ful one.

a. only

b. main

c. important

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
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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
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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

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

130 130



املقدمة
تاريخ النجاح

رؤية الجامعة
رسالة الجامعة

غايات الخطة االستراتيجية
مجالس جامعة النجاح

عمادة شؤون الطلبة
املكتبة

عمادة القبول والتسجيل
إجراءات القبول

إجراءات التسجيل

دائرة العالقات العامة
كلية العلوم

كلية العلوم اإلنسانية
كلية الشريعة

كلية العلوم التربوية وإعداد املعلمين
كلية الهندسة وتكنولوجيا املعلومات

كلية الطب وعلوم الصحة
كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية

كلية القانون
كلية الزراعة والطب البيطري

كلية الفنون الجميلة
كلية الشرف

متطلبات الجامعة
امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية

امتحان مستوى علم الحاسوب
متطلبات البرامج

كلية العلوم
كلية العلوم اإلنسانية

كلية الشريعة
كلية العلوم التربوية وإعداد املعلمين
كلية الهندسة وتكنولوجيا املعلومات

كلية الطب وعلوم الصحة
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كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية
كلية الزراعة والطب البيطري

كلية القانون
كلية الفنون الجميلة

مدة الدراسة والعبء الدراسي
املواظبة

االمتحانات والعامات واملعدالت
اإلنذار األكاديمي والفصل

إعادة دراسة املساقات
االنسحاب من املساقات وإضافتها 

تأجيل الدراسة واالنقطاع عنها واالنسحاب من الجامعة
االنتقال من الجامعات األخرى

حساب ساعات معتمدة من خارج الجامعة لطلبتها
االنتقال من كلية إلى أخرى يف الجامعة

متطلبات الحصول ىلع درجة البكالوريوس
أحكام عامة

BBMS تعليمات منـح شهادة بكالوريوس يف العلوم الطبية الحيوية
تعليمات منـح شهادة دكتور يف الطب

الخطـــــة الدراسيــــــة

شروط القبول للحصول ىلع شهادة دكتور يف الطب

 نظام الدراسة

 املواظبــــــــة

 االمتحانــات والعامــات واملعـدالت

التغيب عن االمتحان

مراجعة العامات والتظلم

املعدل التراكمي لشهادة دكتور يف الطب

الفصــــل من برنامج دكتور يف الطب

التأجيــل واالنسحـــاب يف املرحلة السريرية
أحكــــام خاصـــــة

االنتقال من كليات أخرى إلى برنامج دكتور يف الطب يف الجامعة

التدريب السريري خارج املستشفى الجامعي لجامعة النجاح

أحكـــام عامــــــة
MD  متطلبـات الحصول ىلع شهادة دكتور يف الطـب
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كلية الشرف
 إجراءات تصديق التقرير الطبي للطلبة

نظام إجـــراءات ضبط مخالفات الطلبــة وأحكامهــا

املخالفات األكاديمية
املخالفات السلوكية

العقوبات
مرافق وخدمات ونشاطات المنهجية تقدمها الجامعة للطلبة

عيادة الطب العام

عيادة األسنان

عيادة طب العيون

معهد الطب العدلي

عيادة األجهزة الطبية واألطراف الصناعية

مسرح املرحوم حكمت املصري  )املسرح املكشوف(

مسرح سمو األمير تركي بن عبد العزيز

املجمع الرياضي

مدرجات الشهيد ظافر املصري

معهد النجاح للطفولة

مستشفى النجاح الوطني الجامعي

فروع البنوك

كفتيريات

إذاعة النجاح

 NBC فضائية النجاح

الدائرة املالية
املراكز العلمية يف الجامعة

وحدات ومراكز متخصصة أخرى يف الجامعة

مراكز دولية

إرشادات عامة 

وحدة التوظيف وشؤون الخريجين
ماحظات مهمة جدا

امتحان تحديد مستوى الحاسوب لدى الطلبة الجدد
امتحان تحديد املستوى يف اللغة اإلنجليزية

عينة من اختبارات سابقة 
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