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ثانيًا : تخصصات العلوم الطبيعية     أواًل : تخصصات العلوم اإلنسانية   
*		الرياضيات	 	 	 *		اللغة	العربية	وآدابها		 			 
*		الفيزياء	 	 			 	 *		التاريخ		 			 
*		الكيمياء	 	 				 	 *		الجغرافيا	 	 

*		العلوم	الحياتية	 	 *		اللغويات	التطبيقية	والترجمة		 			
*	رياضيات	محوسبة	 			 	 *		فقه	وتشريع		 	 
*		هندسة	العمارة		 	 				 	 *	اصول	الدين		 	 

*		هندسة	اإلنشاءات		 	 				 	 *		قانون	عام		 				 
*		هندسة	الطرق	والمواصالت		 	 				 	 *	قانون	خاص	 					 

*		هندسة	الطاقة	النظيفة	وترشيد	االستهالك		 	 *		أساليب	تدريس	الرياضيات	 			 
*	تخطيط	حضري	واقليمي	 	 *		أساليب	تدريس	اللغة	االنجليزية	 				 
*	هندسة	المياه	والبيئة	 				 	 *		أساليب	تدريس	العلوم		 				 

*		العلوم	البيئية			 	 				 	 *		ادارة	تربوية	 				 
*	انتاج	نباتي			 				 	 *		مناهج	وطرق	تدريس	 				 
*		انتاج	حيواني	 				 	 	M.B.A	اعمال	إدارة		* 				 

			 	 *		إدارة	السياسة	االقتصادية	 				 
ثالثًا : تخصصات العلوم الصحية والطبية  	 *		التخطيط	والتنمية	السياسية			 				 

*	الصيدلة	السريرية		 	 	 	 *	المنازعات	الضريبية	 				 
*	تمريض	الصحة	النفسية	المجتمعية				 	 	 	 	 	 	 

*	شهادة	االختصاص	العالي	في	طب	الطوارىء	 	 	 	 	 	 	 
*	شهادة	االختصاص	العالي	في	طب	العائلة	 	 	 	 	 	 	 

*	شهادة	االختصاص	في	االشعة	التشخيصية	 	 	 	 	 	 	 
مالحظة: سيكون امتحان القبول )القدرات( يوم االربعاء الموافق  2013/12/4 الساعة الثانية بعد الظهر في مدرجات الشهيد ظافر المصري في الحرم الجامعي القديم.

شروط االلتحاق في برامج الدراسات العليا
أواًل:- برنامجي الدكتوراه في الكيمياء والفيزياء:

1.	أن	يكون	الطالب	حاصاًل	على	درجة	الماجستير	من	جامعة	النجاح	الوطنية	أو	من	أي	جامعة	تعترف	بها	جامعة	النجاح	الوطنية،	وذلك	في	البرنامج	الذي	يرغب	في	االلتحاق	به.
2.	أاّل	يقل	تقدير	الطالب	في	درجة	الماجستير	عن	جيد	جدًا	أوما	يعادله.

3.	أن	يثبت	أنه	كان	طالبًا	منتظمًا	في	مرحلة	دراسته	لدرجة	الماجستير	ودرجة	البكالوريوس،	وأن	نسبة	مواظبته	ال	تقل	عن	)%75(	من	ساعات	الدوام	المطلوبة	للتخرج.
ثانيًا:- برامج الماجستير:

1.	أن	يكون	الطالب	حاصاًل	على	درجة	البكالوريوس	من	جامعة	النجاح	الوطنية	أو	من	جامعة	تعترف	بها	جامعة	النجاح	الوطنية.
2.	ان	يكون	تخصص	الطالب	في	درجة	البكالوريوس	في	موضوع	يؤهله	للدراسة	في	التخصص	الذي	يرغب	االلتحاق	به	في	برنامج	الماجستير	وفقًا	للخطة	الدراسية	لذلك	التخصص.

3.	للدراسة	في	برنامجي	ماجستير	ادارة	اعمال	وماجستير	التخطيط	والتنمية	السياسية	تقبل	طلبات	حملة	البكالوريوس	في	التخصصات	المختلفة.
4.	للدراسة	في	برنامج	ماجستير	العلوم	البيئية	تقبل	طلبات	حملة	البكالوريوس	في	العلوم،	الزراعة،	الطب،	الهندسة،	الصيدلة،	الطب	البيطري.

5.	للدراسة	في	برنامج	ماجستير	اللغويات	التطبيقية	والترجمة	تقبل	طلبات	حملة	البكالوريوس	في	الترجمة	واللغة	االنجليزية	وآدابها	.
6.	للدراسة	في	برنامج	ماجستير	الصحة	العامة	تقبل	طلبات	حملة	البكالوريوس	في	الصحة	العامة	،	المهن	الطبية،	األحياء،	التحاليل	الطبية	والمخبرية،	الطب،	الصيدلة،	الطب	البيطري،	القبالة،	التمريض،	ادارة	المستشفيات.

7.	للدراسة	في	برنامج	ماجستير	هندسة	التخطيط	الحضري	واإلقليمي	تقبل	طلبات	حملة	البكالوريوس	في	الهندسة	أو	الهندسة	الزراعية.
8.	للدراسة	في	برنامج	ماجستير	المنازعات	الضريبية	تقبل	طلبات	المتقدمين	من	حملة	البكالوريوس	في	االقتصاد	والعلوم	اإلدارية،	المحاسبة،	العلوم	السياسية،	القانون	.

9.	للدراسة	في	برنامج	ماجستير	الرياضيات	المحوسبة	تقبل	طلبات	حملة	البكالوريوس	في	الرياضيات،	الفيزياء،	هندسة	الكهرباء،	هندسة	الميكانيك،	هندسة	الحاسوب؛	علم	الحاسوب.
10.	للدراسة	في	برنامج	ماجستير	الهندسة	المعمارية	تقبل	طلبات	المتقدمين	من	حملة	البكالوريوس	في	الهندسة	المعمارية.

11.	للدراسة	في	برنامج	ماجستير	هندسة	الطاقة	النظيفة	وترشيد	االستهالك	تقبل	طلبات	حملة	البكالوريوس	في	الهندسة	تخصص	كهرباء	–	ميكانيك	–	صناعي	–	كيماوي.
12.	للدراسة	في	برنامج	ماجستير	االنتاج	الحيواني	تقبل	طلبات	حملة	بكالوريوس	االنتاج	الحيواني	وصحة	الحيوان،	الطب	البيطري.

13.	للدراسة	في	برنامج	ماجستير	االنتاج	النباتي	تقبل	طلبات	حملة	البكالوريوس	في	االنتاج	النباتي.
قبل	طلبات	حملة	بكالوريوس	الهندس���ة	بجميع	تخصصاتها،		ادارة	اعمال،	علوم	مالية	ومصرفية،	محاسبة،	تسويق،	اقتصاد،	علوم	الحاسوب،	نظم	

ُ
14.	للدراس���ة	في	برنامج	ماجس���تير	االدارة	الهندسية	ت

المعلومات	االدارية،	نظم	المعلومات	المحوسبة.
15.	للدراسة	في	برنامج	ماجستير	اإلدارة	التربوية	تقبل	طلبات	حملة	البكالوريوس	في	التخصصات	المختلفة.

16.	للدراسة	في	برنامج	ماجستير	المناهج	وطرق	التدريس	تقبل	طلبات	حملة	البكالوريوس	في	التخصصات	المختلفة.
17.	للدراسة	في	برنامج	ماجستير	أساليب	تدريس	العلوم،	تقبل	طلبات	حملة	البكالوريوس	في	تخصصات	اساليب	تدريس	العلوم،	الفيزياء،	الكيمياء،	األحياء،	التحاليل	الطبية،	أو	أي	تخصص	علمي	آخر	باستثناء	تخصص	الرياضيات.

18.	للدراسة	في	برنامج	ماجستير	أساليب	تدريس	الرياضيات	تقبل	طلبات	حملة	البكالوريوس	في	تخصصات	الرياضيات،	أساليب	تدريس	الرياضيات.
19.	للدراسة	في	برنامج	ماجستير	أساليب	تدريس	اللغة	االنجليزية	تقبل	طلبات	حملة	البكالوريوس	في	تخصصات	اللغة	االنجليزية	وآدابها،	أساليب	تدريس	اللغة	االنجليزية.

20.	للدراسة	في	برنامج	ماجستير	تمريض	الصحة	النفسية	المجتمعية	تقبل	طلبات	حملة	البكالوريوس	في	تخصصات	القبالة	والتمريض.	
21.	للدراسة	في	برنامج	ماجستير	التربية	الرياضية	تقبل	طلبات	حملة	البكالوريوس	في	التربية	الرياضية.	

22.	للدراسة	في	برنامج	ماجستير	دراسات	المرأة	تقبل	طلبات	حملة	البكالوريوس	في	التخصصات	المختلفة.
23.	للدراسة	في	برنامج	ماجستير	العلوم	الصيدالنية	تقبل	طلبات	حملة	بكالوريوس	صيدلة	و	بكالوريس	دكتور	صيدلة.	

الوثائق المطلوبة :
1.	تعبئة	نموذج	طلب	االلتحاق	.

2.	كشف	العالمات	االصلي	أو	صورة	طبق	االصل	مصدقة	من	جامعة	التخرج	والجهات	المعنية	المسؤولة	حسب	االصول.
3.	المصدقة	االصلية	أو	صورة	طبق	االصل	مصدقة	من	جامعة	التخرج	والجهات	المعنية	المسؤولة	حسب	االصول.

4.	شهادة	ميالد	اصلية	صورة	طبق	االصل	مصدقة	من	الجهات	المعنية.
5.	كشف	عالمات	الثانوية	العامة	اصلي	او	صورة	طبق	االصل	من	الجهات	المعنية.

6.	رسالتا	توصية	من	أساتذة	أو	من	مسئولين	في	العمل	الحالي	.
7.	صورة	شخصية	وصورة	عن	الهوية	الشخصية.

8.	ايصال	رسوم	طللب	االلتحاق.	
مالحظات : الوثائق المقدمة غير مستردة .

*	يمكن	الحصول	على	نموذج	طلب	االلتحاق	من	مبنى	عمادة	القبول	والتسجيل	/	الحرم	الجامعي	القديم،	مقابل	رسم	تقديم	الطلب	)40	دينار	اردني(.	
*	تعلن	أرقام	الطلبة	المقبولين	في	الصحف	المحلية،	وعلى	صفحة	االعالنات	االلكترونية	للكلية.

*	للطلبة	الذين	يحتاجون	مساقات	استدراكية	يكون	قبولهم	مشروطًا	بإنهاء	هذه	المساقات	في	الفصل	األول	من	التحاقهم	بالبرنامج	أو	الفصل	الثاني	كحد	أقصى.	وباستثناء	ذلك	يفقد	الطلبة	مقعده	الدراسي.
*	تسلم	الطلبات	مرفقة	بالوثائق	المطلوبة	لعمادة	القبول	والتسجيل	/	الحرم	الجامعي	القديم.	

جامعة 
النجاح الوطنية

An-Najah
National University

 كلية الدراسات العليا

اعـــالن
التسجيل في برامج الدراسات العليا للفصل الثاني 2014/2013

تعلن	عمادة		كلية	الدراسات	العليا	في	جامعة	النجاح	الوطنية	عن	بدء	استالم	طلبات	االلتحاق	لبرنامجي	دكتوراه	الكيمياء	ودكتوراه	فيزياء	و	جميع	برامج	الماجستير	لديها	للفصل	الثاني	من	العام	الدراسي	
2014/2013،	اعتبارا	من	يوم	األربعاء	الموافق			2013/10/23	وحتى	نهاية	دوام	يوم	الخميس	الموافق		2013/11/28،	وذلك	على	النحو	التالي:

ندوة بجامعة النجاح حول القضية 
الفلسطينية في الفكر الصهيوني

نابل���س - "األيام": نظم مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح 
وجمعي���ة مركز ح���واء للثقافة والفنون ندوة سياس���ية بعنوان 
"القضية الفلس���طينية في الفكر الصهيون���ي والعالم العربي 
في الفكر اليهودي" وذلك في مدرج الشهيد ظافر المصري في 

الحرم الجامعي القديم، امس.
وش���ارك في الندوة الدكتور جوني منصور، الخبير في التاريخ 
والمناهج اإلس���رائيلية، والدكتور عمر امي���ن مصالحة، الباحث 
المختص في ش���ؤون الت���وراة والتلمود، وأليف صب���اغ الباحث 

المختص في الشؤون اإلسرائيلية.
وحض���ر الن���دوة الدكتور س���امي جبر، نائب رئي���س الجامعة 
للش���ؤون األكاديمية، وغادة عبد الهادي، رئيس���ة مجلس إدارة 
جمعية مركز حواء، وس���عد جودة، رئي���س مجلس اتحاد الطلبة 
في الجامعة، وتيس���ير نصر الله، مدير عام التخطيط والتطوير 
في محافظة نابلس، وحمد الله حمادنه، مدير وزارة الثقافة في 
محافظة نابلس وعدد من طلبة الجامعة والمدعوين والمهتمين.
وبين الدكتور ماهر النتش���ة، القائ���م بأعمال رئيس الجامعة 
اهتمام الجامعة بتنظيم هذه الفعاليات مع مؤسسات المجتمع 

المحلي.
وتحدثت عبد الهادي عن الدور الذي تقوم به الصهيونية في 
غرس أفكارها في المجتمعات ومحاولة بث حقدها على الشعوب 

وخاصة على الشعب الفلسطيني.

وتحدث د. منصور عن المناهج والكتب المدرسية اإلسرائيلية 
وكيف تعكس توجها عنصريا واض���ح المعالم، وتمحورت ورقة 
عمله في معالجة مناهج تدريس التاريخ والجغرافيا والدراسات 
المدني���ة وكيف تغ���ذي طلبة المدارس بحقائ���ق مغلوطة حول 

فلسطين وقضيتها.
فيم���ا تناولت ورقة عم���ل د. مصالحة موق���ف التلمود من 
االغيار، وبي���ن ان معظم صفح���ات التلمود تح���وي االحكام 
الموجهة للتميز من االغيار، وخصوصا س���فر " عبود زاره" اي 
عب���ادة االوثان، حيث فيه تأكيد بأنه لن يدخل الجنة س���وى 
اليهود، وان الله خلق االغيار على هيئة انس���ان لكي يكونوا 

الئقين بخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا من اجلهم.
اما صب���اغ فقد تناول في ورقته ش���خصية الفلس���طيني 
في اإلعالم العبري، وقد س���لط الضوء عل���ى الدور الذي تقوم 
به وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية في رس���م مكانة وشخصية 
الفلسطيني النمطية كما يصورها اإلعالم العبري، كما تحدث 
ع���ن الوس���ائل التي يس���تخدمها اإلعالم العب���ري في بلورة 
نمطية الشخصية الفلسطينية في ذهن المواطن اليهودي 

في إسرائيل.
ودار نقاش خالل الندوة حول كيف تقوم إسرائيل بالتعامل مع 
القضية الفلس���طينية داخليا وكيف ينظر المجتمع اإلسرائيلي 

لهذه القضية وألصحابها.

متحدثون في الندوة.

.. وورشة تطالب بحماية دولية ألطفال 
فلسطين من ممارسات االحتالل

نابل���س - "األي����ام": طال���ب المش���اركون ف���ي ورش���ة عم���ل 
بكلي���ة الش���ريعة بجامعة النج���اح الوطنية ف���ي نابلس، أمس، 
المجتمع الدول���ي بالعمل على توفير الحماي���ة الالزمة لألطفال 
الفلسطينيين، وفضح ممارسات االحتالل بحق أطفال فلسطين، 

عبر وسائل اإلعالم والمحافل الدولية المعنية بحقوق اإلنسان.
ودع���وا إل���ى محاكمة مجرم���ي الحرب الذي���ن انتهكوا حقوق 
الطفل الفلس���طيني وقتلوا طفولته بكل الوس���ائل الالأخالقية، 
وتوعية األطفال وإرش���ادهم إلى اتخاذ كافة اإلجراءات األمنية 
الت���ي تقيهم المخاطر حال اس���تخدام االحت���الل لكافة أدواته 
القتالية ض���د المواطنين، ورعاية األطف���ال المتضررين نتيجة 
ممارسات االحتالل القمعية بحقهم، والعمل على تأهيلهم من 

خالل مؤسسات اجتماعية وثقافية متخصصة. 
وافتتح الورش���ة الت���ي نظمها مرك���ز إعالم حقوق اإلنس���ان 
والديمقراطية "ش���مس" تحت عنوان "اتفاقي���ة حقوق الطفل"، 

إبراهيم العبد من "شمس" معرفًا بالمركز والمشروع، مشيرًا إلى 
أن الورش���ة تأتي ضمن نشاطات مشروع "تعزيز مفاهيم حقوق 
اإلنس���ان والحكم الصالح لطلبة الش���ريعة"، بدع���م وتمويل من 

مؤسسة المستقبل.
وق���ال المحاضر في الورش���ة الدكت���ور أيمن دب���اغ إن تقرير 
منظمة األمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، يؤكد أن سلطات 
االحت���الل ماضية في انته���اك حقوق األطفال الفلس���طينيين 
األس���رى في معتقالتها، وخرق االتفاقي���ات والمعايير الدولية 
في هذا الصدد، مبينًا أنه وبعد مرور س���بعة أش���هر على إطالق 
تقرير "اليونيس���يف" لتحس���ين حماية األطفال الفلسطينيين 
وفق المعايي���ر الدولية، إال أن االحتالل لم طبق 3 توصيات فقط 
م���ن أصل 38 توصية وردت في التقرير الصادر في آذار الماضي 
حول استخدام طرق جديدة للتعامل مع األطفال المعتقلين من 

مناطق الضفة الغربية المحتلة. 

البيرة: بحث التعاون 
المشترك بين "الحكم 

المحلي" و"الرؤيا العالمية"
البي���رة � "األيام": بح���ث وزير الحكم 
المحل���ي س���ائد الكوني، م���ع المدير 
العام لمؤسسة الرؤيا العالمية اليكس 
س���ناري، خالل لق���اء في مق���ر الوزارة 
بالبيرة، أمس، سبل التعاون المشترك.
وأطلع س���ناري وزي���ر الحكم المحلي 
عل���ى طبيع���ة عم���ل مؤسس���ة الرؤيا 
تنفذها  الت���ي  والمش���اريع  العالمية 
بالتعاون م���ع الهيئ���ات المحلية في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
م���ن جهت���ه، ش���دد الكون���ي على 
الوزارة  بين  المشترك  التعاون  أهمية 
والمؤسس���ة، وضرورة أن تطلع "الرؤيا 
العالمية" الوزارة على المش���اريع التي 
تق���وم بتنفيذها، وأهمية التنس���يق 
التوزيع من  المش���ترك لضمان عدالة 

حيث المشاريع.
وأش���ار إلى أن الحكوم���ة تعمل على 
دع���م المناطق المس���ّماة "ج" ومنطقة 
القدس، مشددًا على ضرورة االستثمار 
في هذه المناطق، خاصة أنها تشكل 
المدخر الحيوي للدولة الفلس���طينية 
الق���دس،  وعاصمته���ا  المس���تقبلية 
وأهمية العمل على تثبيت المواطنين 
ف���ي أراضيه���م م���ن خ���الل تنفي���ذ 

المشاريع التنموية فيها.
واتف���ق الجانب���ان عل���ى اس���تمرار 
التواصل المش���ترك، من حيث تبادل 
لق���اءات متكررة  المعلوم���ات وعق���د 

لتحديد األولويات.

بلدية جنين تتلف 
كمية كبيرة من خل 

التفاح الفاسد
جنين - "األيام": أتلف قس����م الرقابة 
الصحية والغذائية التابع لدائرة الصحة 
والبيئة في بلدية جني����ن، أمس، كمية 
كبيرة من خل التفاح الفاس����د، بلغت ما 
يقارب 2500 لتر تم����ت مصادرتها من 
إحدى مش����اغل الخل غي����ر المرخص في 

المدينة.
وذك����رت البلدية، أنه تم����ت مصادرة 
الميدانية  الج����والت  الكمية خالل  هذه 
اليومي����ة الت����ي تق����وم به����ا أطقمه����ا 
عل����ى مح����ال بي����ع الم����واد التموينية 

واالستهالكية والمخازن.
وأفادت أنه تمت مصادرة وإتالف هذه 
القانونية  المخالفة  الكمية مع تحري����ر 
بح����ق صاحب المخزن، وذلك اس����تكماال 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحقه.
ودعت المواطنين للتأكد من صالحية 
الس����لع قب����ل الش����راء، والتع����اون ف����ي 
التبليغ عن أي مواد فاس����دة أو منتهية 

الصالحية.


