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كلمة اجلامعة

  بعــد ثمانيــة عشــر عامــاً مــن العمــل التراكمــي المتواصــل 
والجهــد الــدؤوب، أصبحــت الجامعــة العربيــة األمريكيــة منــارة 
علميــة أكاديميــة فــي الشــرق االوســط، تتميــز بجــودة التدريــس 
ــة  ــة واالقليمي ــا المحلي ــة وبعالقاته ــة الحديث ــج االكاديمي والبرام
مؤهليــن  تخريــج طــالب  الــى  الجامعــة  وتهــدف  والدوليــة، 
ــارات الشــخصية المتنوعــة  ــة، والمه ــم والمعرف ومســلحين بالعل
والالزمــة للمنافســة فــي ســوق العمــل والمســاهمة بشــكل فاعــل 

ــر. ــة والتطوي ــة التنمي ــي عملي ف

واإلحصائيــات  البيانــات  أهــم  علــى  الكتيــب  هــذا  يحتــوي 
الخاصــة بالجامعــة للعــام األكاديمــي 2017/2016، حيــث يضــم 
إحصائيــات تتعلــق بالبرامــج الدراســية والنشــاطات العلميــة 
إلــى تعريــف  التدريــس والطلبــة باإلضافــة  ألعضــاء هيئــة 

بمرافــق الجامعــة المختلفــة.
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التخصصالكلية

جراحة الفم واألسنانطب األسنان
هندسة أنظمة الحاسوبالهندسة وتكنولوجيا المعلومات

هندسة اإلتصاالت
تكنولوجيا المعلومات المحوسبة

علم الحاسوب
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
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برامج الدراسات العليا 

برامج الدراسات العليا )الماجستير( في الجامعة العربية األمريكية:

القانون التجاري  .1
 Indiana  بالتعاون مع جامعة أنديانا )MBA( إدارة األعمال  .2

University of Pennsylvania
علم الحاسوب.  .3

حل الصراعات والتنمية.  .4
الرياضيات التطبيقية.  .5

الدبلوم العالي في زراعة األسنان.  .6
اإلقامة في اختصاص تقويم األسنان والفكين.  .7

الفيزياء.  .8
التخطيط االستراتيجي وتجنيد األموال.  .9

إدارة الجودة.  .10
األدب والتواصل بين الثقافات.  .11

التحاليل الطبية.  .12

بلغ مجموع الطلبة الملتحقين بكلية الدراسات العليا حوالي 400 طالب 
وطالبة.  وكما تقدم الجامعة منحة بقيمة 20-%50 من الرسوم للملتحقين من 
.)MBA( المؤسسات الحكومية باستثناء تخصص ماجستير اإلدارة األعمال

بلغ مجموع الطلبة في الجامعة للسنة الدراسية 2017-2018 أكثر من 
10300 طالب وتبلغ نسبة عدد الطلبة ألعضاء الهيئة التدريسية حوالى 

1:33 بشكل عام وتكون هذه النسبة 1:20 في الكليات الطبية.

7

معدالت الثانوية العامة جلميع طلبة اجلامعة
يف العام األكادميي 2017/2016

النسبة المئويةالمعدل
%22فأعلى 90%

89.9%-80%35%
79.9%-70%28%
69.9%-65%9%
64.9%-60%6%

بلغ مجموع الخريجين في مختلف التخصصات منذ نشأة الجامعة حتى العام األكاديمي 2017/2016 حوالي 12,199طالباً 
وطالبة من جميع انحاء فلسطين التاريخية.
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أعداد املختربات العلمية والعيادات والقاعات وأجهزة احلاسوب

العددالبند
90القاعات الدراسية

1200أجهزة الحاسوب المخصصة للطلبة
490أجهزة الحاسوب لألساتذة واإلداريين

64المختبرات والعيادات
4الكافتيريا

390المكاتب لألستاذة واإلداريين





املنح والقروض اليت تقدمها اجلامعة العربية األمريكية

الفئة المستهدفةالبند
يستفيد جميع الطلبة الجدد من هذه المنحة بناًء على معدالتهم في الثانوية العامة بحسب الشرائح التالية: الشريحة األولى أكثر من %85،  الشريحة الثانية -%75 منحة المعدل

%84.9، الشريحة الثالثة أقل من 75%.
تقدم الجامعة منحاً لطالب كلية الهندسة بجميع تخصصاتها ما عدا تخصص نظم المعلومات الجغرافية، وذلك بنسبة %50 للطلبة الحاصلين على %95 فأعلى في منحة التخصص

الثانوية العامة، وبنسبة %30 للطلبة الذين يتراوح معدلهم في الثانوية العامة ما بين  94.9%-90%.
تقدم الجامعة 12 منحة  إلى وزارة التعليم العالي، ويتم توزيعها على الطالب المتفوقين في الثانوية العامة من خالل الوزارة.منحة التعليم العالي

تقدم الجامعة منحة كاملة لألول والثاني في الثانوية العامة لجميع مديريات التربية والتعليم، كما تقدم خصم %25  من سعر الساعة المعتمدة للطلبة بالمراكز الثالث منحة أوائل المديريات
إلى العاشر من كل مديرية.

يتم خصم %70 من الرسوم الدراسية ألعلى 5 طالب من الملتحقين في تخصصات معينة الذين لديهم أعلى معدالت في الثانوية العامة.المنح التنافسية
يخصم للشقيق الثاني ما نسبته %20 والثالث %25 والرابع %30 والرابع %30 من سعر الساعة المعتمدة حسب شروط المنحة.منح األشقاء

تقدم الجامعة منحة كاملة ألبناء الشهداء.منحة أبناء الشهداء
تقدم 10 منح إلى محافظ محافظة جنين، يتم توزيع أربعة منها لطالب محافظة جنين و 6 منح لطالب الداخل الفلسطيني.منح محافظ محافظة جنين

تقدم الجامعة مكافأة مالية وقدرها 50,000 دينار سنوياً للمتفوقين في الجامعة وحسب شروط المنحة.مكافأة مرتبة الشرف
منحة خاصة بأبناء الموظفين في الجامعة .منحة أبناء الموظفين

بلغت قيمة المنح التي قدمتها الجامعة عام 2017/2016 حوالي مليون ونصف دينار موزعة حسبما تم ذكره أعاله من المنح.
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البحث العلمي

* مجلــة الجامعــة العربيــة األمريكيــة للبحــوث: هــي مجلــة بحثيــة دوريــة 

محكمــة، نصــف ســنوية، تقــوم علــى نشــرها عمــادة البحــث العلمــي فــي 
الجامعــة العربيــة األمريكيــة منــذ عــام 2014 باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، 

وقــد حصلــت علــى معامــل التأثيــر العربــي لعــام 2016 وقــدرة 2.93 .
ــة  ــرات والمجــالت العلمي ــع المؤتم ــي وقائ ــاً ف ــن 200 بحث ــر م ــم نشــر أكث * ت

ــي 2017/2016. ــام الدراس ــي الع ــة ف المحكم
ــة  ــي الجامع ــي ف ــث العلم ــا 500,000 دوالر للبح ــة قدره ــد موازن ــم رص *ت

للعــام األكاديمــي 2017/2016.

جوائز حبثية تقدمها اجلامعة:
* جائــز الجامعــة العربيــة األمريكيــة للتميــز فــي البحــث العلمــي للباحثيــن فــي 
الجامعــات الفلســطينية: قيمتهــا 12,000 دوالر وتمنــح الجائــزة ألصحــاب 
األبحــاث العلميــة الفائــزة فــي أحد المجــاالت التالية: العلــوم الطبيعية والهندســية 

والتكنولوجيــة، العلــوم الطبيــة والصحيــة، العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية.
* جائــزة ســنوية ألفضــل بحــث علمــي يتــم نشــره فــي مجلــة الجامعــة العربيــة 

األمريكيــة للبحــوث وقيمتهــا 20,000 دوالر.
ــزة  ــر حجــاوي للبحــث العلمــي: تســتهدف هــذه الجائ ــدس زهي ــزة المهن * جائ
ــزة 10,000  ــة هــذه الجائ ــات الفلســطينية، وقيم ــي الجامع ــن ف ــة المبدعي الطلب
 ،)IT( دوالر، تــوزع ســنوياً فــي أحــد المجــاالت التاليــة: تكنولوجيــا المعلومــات

الهندســة، علــوم البيئــة والميــاه والطاقــة المتجــددة والعلــوم األساســية.
ــاً: حصــل عــدد مــن الباحثيــن مــن الجامعــة علــى  ــة خارجي * الجوائــز الممول
ــم  ــة والتعلي ــة ووزارة التربي ــة الذري ــة الطاق ــن مؤسس ــة م ــز مقدم ــدة جوائ ع

ــطيني. ــك اإلســالمي الفلس ــن البن ــس وم ــموس بل ــي وإيراس العال
12
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خدمة اجملتمع

يقــوم أكثــر مــن 1,400 طالــب فــي العــام األكاديمــي 2017/2016 بخدمــة المجتمــع فــي مختلــف القطاعــات والمؤسســات المجتمعيــة، تضــم المستشــفيات ومديريــات التربيــة والتعليــم 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي، والمراكــز الصحيــة والدوائــر الحكوميــة بمجمــوع 140,000 ســاعة عمــل.  خــالل هــذا العــام قامــت الجامعــة بالعديــد مــن النشــاطات الالمنهجيــة الفنيــة 
والرياضيــة، والثقافيــة والعلميــة والتوعويــة والتدريبيــة والتطوعيــة والســياحية، مــا يعــزز القيــم الفلســطينية األصيلــة لــدى الطلبــة، ويعكــس صــورة حضاريــة مشــرقة عــن دور الجامعــة 

فــي المجتمــع.
مــن الجديــر بالذكــر أن مركــز طــب األســنان يقــوم بمعاينــة ومعالجــة 12,500 مواطــن ســنوياً مجانــاً، لتكــون الجامعــة مركــزاً مهمــا فــي خدمــة المجتمــع.  كذلــك يقــوم مركــز القلــب فــي 

الجامعــة بعقــد دورات لألطبــاء والممرضيــن مــن القطــاع الصحــي الفلســطيني.
كما عقدت الجامعة ما يزيد عن 11 دورة تدريبية، استفاد منها ما يزيد عن 150 متدرب من المجتمع المحلي.
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اتفاقيات التعاون

لقد تم عقد اتفاقيات التعاون الموضحة أدناه للعام 2017/2016 وهي على النحو التالي:

.German Jordanian University  اتفاقية تعاون مع الجامعة األلمانية األردنية  •
اتفاقية تعاون مع جامعة ATATURK )أرضروم، تركيا( .  •

.Donetsk National University of the Economics & Trade اتفاقية تعاون مع جامعة  •
اتفاقية تعاون مع معهد جوته األلماني لتدريس اللغة األلمانية .  •
مذكرة تفاهم مع الجامعة األردنية بهدف التعاون األكاديمي .  •

مذكرة تفاهم مع المؤسسة الفلسطينية من أجل التوظيف .  •
مذكرة تفاهم مع المستشفى االستشاري العربي.  •

اتفاقية تعاون مع مؤسسة األميرة بسمة لتدريب الطلبة.  •
اتفاقية تعاون مع جامعة الزيتونة األردنية.  •

.)MBA( اتفاقية مع جامعة انديانا لمنح درجة الماجستير في إدارة األعمال  •
اتفاقية مع جامعة كوفنتري للتعاون في التدريس في برنامج الماجستير في حل الصراعات والتنمية.  •

اتفاقية مع المعهد السويسري للسالم.  •
اتفاقية تعاون أكاديمي في مجال اإلدارة الرياضية مع جامعة ميتشجان / الواليات المتحدة االمريكية.  •

16
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خمترب احملاكاة  )Simulation Laboratory(/ كلية التمريض

حرصــاً مــن الكليــة علــى رفــع مســتوى خريجيهــا، افتتحــت كليــة التمريــض فــي الجامعــة العربيــة األمريكيــة مختبــراً خاصــاً بالمحــاكاة لمســاعدة طلبــة الكليــة فــي تطبيــق العديــد مــن 
 Critical( والحــاالت الحرجــة )Emergency Care( وممارســة الرعايــة أثنــاء حــاالت الطــوارئ CPR إجــراءات العنايــة التمريضيــة بمــا فيهــا تماريــن اإلنعــاش القلبــي الرئــوي
 Breathing Sounds( للمريــض مــن خــالل تقنيــة المحــاكاة كســماع أصــوات التنفــس  )Physical Assessment(األخــرى وكذلــك التدريــب علــى طــرق الفحــص البدنــي )Cases
( وضربــات القلــب )Heart Rate( وكذلــك حركــة األمعــاء )Bowel Movement(، ويعمــل هــذا المختبــر علــى مســاعدة الطلبــة فــي تطويــر العمــل الســريري داخــل المستشــفيات  
واكســابهم الثقــة بقدراتهــم مــن خــالل تعلــم ســيناريو ســريري جديــد فــي بيئــة متحكــم بهــا، وتلقــي التغذيــة الراجعــة إضافــة إلــى تعزيــز ســالمة المرضــى . وتأتــي أهميــة هــذا المختبــر 
فــي ظــل التقــدم العلمــي فــي مجــال العلــوم التمريضيــة واالتجاهــات الحديثــة فــي التدريــب التمريضــي وضــرورة ســد الثغــرات فــي الدراســة النظريــة والتطبيــق العملــي قبــل التعامــل مــع 
المريــض، كمــا تكمــن أهميتــه كونــه ذا أبعــاد تربويــة ومهنيــة رائــدة يواكــب التطــورات التربويــة واالتجاهــات الحديثــة فــي التدريــب والتعليــم التمريضــي، حيــث يتعــرض الطالــب إلــى 
بيئــة تعليميــة شــبه حقيقيــة وافتراضيــة تالمــس الواقــع ويســتخدم كاســتراتيجية تعليميــة تســاهم فــي ســالمة المريــض وتحســين نتائــج الرعايــة وتوفيــر فــرص تدريــب للطلبــة والعنايــة 

بحــاالت ســريرية ضمــن خطــط أمنــه دون ان تشــكل خطــرا علــى المريــض.  
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الوصفالبند
320 دونممساحة الحرم الجامعي في جنين

23دونممساحة الموقع التعليمي في رام هللا

الوصفالبند
68,100 م2مساحة المباني القائمة للجامعة في جنين

15000 م2مساحة مبنى الدراسات العليا/ رام هللا

2.مساحة المباني القائمة )قاعات تدريس ومختبرات، كافتيريات مكاتب لألكاديميين واإلداريين(:

الوصفالبند
مساحتها 8,800 متر مربع وتتسع لـ7000 شخصصالة رياضية مغلقة

مساحتها 3000 متر مربع وفيها مدرج يتسع لـ5000 شخصمالعب مفتوحة
استاد رياضي بمواصفات دوليةملعب كرة قدم دولي

3.مساحة المنشآت الرياضية:

احصائيات البنية التحتية:

1 -  مساحة الحرم الجامعي: 

20

املرافق الرياضية

 ) 1 (  ملعب كرة القدم  :-

يحقق الملعب مواصفات الفيفا الدولية، ويعد الملعب البيتي لمنتخبات فلسطين.  تم استخدامه إلجراء عدد من المباريات الدولية.
)2( الصالة الرياضية المغلقة:-

صالة رياضيه متعددة األغراض، تحقق المواصفات الدولية من حيث اإلنارة والتهوية وعزل األصوات والتكييف وغيرها. وهي الصالة األضخم على مستوى الوطن. وتتسع لما يقارب 
)7000( شخص. وتضم القاعة مالعب كرة قدم خماسي، كرة اليد، الكرة الطائرة، تنس الطاولة وكرة السلة، باإلضافة إلى قاعات للجودو، ألعاب جمباز، واللياقة البدنية وسكواش.
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)3 ( المالعب الخارجية:-
تضم المالعب الخارجية: كرة القدم الخماسية، وكرة السلة، وكرة اليد، والتنس األرضي وكرة الطائرة.  ويتوفر فيها كذلك مدرج يتسع لـ)  5000( شخص حسب المواصفات الدولية.

)4(المسبح:-
تعمل الجامعة على تصميم مسبح نصف أولمبيي يخدم مساقات السباحة في تخصص التربية الرياضية كما يخدم المجتمع المحلي والموظفين علما أن أعمال التصميم جارية وسيتم تنفيذه 

بالقريب العاجل.
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(3) Outdoor Courts:
The outdoor courts include courts for Futsal, basketball, handball, tennis, and volleyball. According to the national standards, the stadium next to the courts 
has a capacity of 5,000 people. 
(4)Swimming Pool:
The university is working on designing a semi-Olympic swimming pool that will serve the swimming courses, staff and the local community. It should be 
noted that the design is under work and will be implemented in the near future. 
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