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يعة للعام الدراسي   8201-7201األنشطة السنوية واألعمال التطويرية لكلية الشر

727/8/201 

 استقبال الطلبة الجدد  في كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية

 

الكلية بأجواء ملؤها الفرح والسرور ، استقبلت كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية طلبة 

الجدد ، حيث كان عميد الكلية الدكتور جمال الكيالني و رؤوساء األقسام و أساتذة الكلية الكرام 

 . في مقدمة المستقبلين للطلبة

ابتدأ الطالب موسى المدفع عريف الحفل مراسم اإلستقبال ، مبتدأ أولى الفقرات و هي القران 

آذان المستمعين بصوته العذب ، ثم تقدم  الكريم ، حيث قام الطالب بالل أبو الحسن بتشنيف

عميد الكلية الدكتور جمال الكيالني وتحدث عن الكلية بشكل عام ، وطمئن الطالب و عرفهم 

بإسهاب عن الكلية ، تالها كلمات رؤوساء األقسام في الكلية )الدكتور عبد هللا ابو وهدان رئيس 

سم المصارف اإلسالمية والدكتور عودة عبد قسم الفقه والتشريع و الدكتور أيمن الدباغ رئيس ق

 . هللا رئيس قسم أصول الدين(، تحدث كل منهظ بكلمات مقتضبة عن كل قسم
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728/8/210 

كلية الشريعة تعقد ندوة بمناسبة العشر االوائل من ذي الحجة بعنوان "هي عشرة 

  "فاغتنموها

 

الكيالني بعقد ندوة بمناسبة العشر االوائل من قامت كلية الشريعة ممثلة بعميدها الدكتور جمال 

 . 28/8/2017ذي الحجة بعنوان "هي عشرة فاغتنموها " وذلك يوم االثنين الموافق 

وقد حاضر فيها كل من الدكتور خالد علوان والدكتور سعيد دويكات وقد حض المحاضران الطلبة 

ظيم وأثر على سلوك الطلبة العلمي على ضروروة اغتنام هذه االيام المباركة لما لها من فضل ع

 واالخالقي

 وحّث طالب الشريعة ان يكونو قدوة ألخوانهم الطلبة في باقي الكليات
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75/9/201 

 كلية الشريعة تقوم بنشاط توزيع حلوى بمناسبة عيد االضحى المبارك

 

قامت كلية الشريعة ممثلة بعميدها الدكتور جمال الكيالني بتوزيع الحلوى بمناسبة عيد األضحى 

 المبارك
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حيث قاموا بتوزيع الحلوى على الهيئة التدريسية وعلى طالب وطالبات كلية الشريعة 

الثالثاء استهدف الطلبة الجدد وتتخلل هذا النشاط توزيع بطاقات التهنئة على الطلبة وذلك يوم  وقد

 .كلية الشريعة جامعة النجاح الوطنية 5/9/2017الموافق 
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9/9/2017 

ملتقى القرآن الكريم التّابع لكلية الشريعة وعمادة شؤون الطلبة في جامعة النجاح 

 الوطنية يستأنف قبول طلبات التسجيل في حلقات الملتقى لطلبة الجامعة

 

لكلية الشريعة وعمادة شؤون الطلبة في جامعة النجاح استأنف ملتقى القرآن الكريم التّابع  

 الوطنية قبول طلبات التسجيل في حلقات الملتقى لطلبة الجامعة بمختلف الكليات و التخصصات
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حيث شهدت بعض الكليات تواجد مشرفي ومشرفات الملتقى عبر طاوالت وضعت خصيصاً 

سواء برنامج الحفظ العادي أو برنامج حفظ  لتسجيل الطلبة الراغبين بااللتحاق في برامج الملتقى

القرآن بسنة أو حلقات التجويد ، وقد تخلّل التسجيل توزيع بروشوات على الطلبة الجدد حتى 

 .يتسنّى لهم التعرف على أهداف الملتقى و إنجازاته القرآنية السابقة

 

طالباً و  756بلغ عددهم قرابة و بفضل هللا وتوفيقه كان إقبال الطلبة لاللتحاق بالحلقا واسعاً حيث 

طالبة من مختلف الكليات وقد استمرت طاوالت التسجيل لمدة أسبوع كامل ، هذا و يذكر أّن 

ملتقى القرآن الكريم التّابع لكلية الشريعة وعمادة شؤون الطّلبة في جامعة النّجاح الوطنية تّم 

 . طالب و طالبة 2000و يلتحق به أكثر من  2011تأسيسه عام 
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9/9/2017 

ملتقى القرآن الكريم التّابع لكلية الشريعة و عمادة شؤون الطلبة في جامعة النجاح 

 الوطنية ينظمون دورة اإلشراف الخامسة

 

نظّم ملتقى القرآن الكريم التّابع لكلية الشريعة و عمادة شؤون الطلبة في جامعة النجاح الوطنية 

ذي وافق التاسع من الشهر الحالي في مدرج كلية دورة اإلشراف الخامسة وذلك يوم السبت ال

 . الشريعة
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ونظّم ملتقى القرآن الكريم هذه الدورة في ظّل سعيه لزيادة التواصل مع مشرفيه ومشرفاته 

وتأهيلهم لتحّمل مسؤولياتهم وتنمية مهاراتهم ومتابعتهم بشكل مستمر ، تخللت الدورة العديد 

التي ابتدأت برئيس ملتقى القرآن الكريم عميد كلية الشريعة من الفقرات المميّزة والكلمات 

الدكتور جمال الكيالني و المحاضرين في كلية الشريعة الدكتور محسن الخالدي والدكتور منتصر 

 األسمر
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وقد القت الدورة حضوراً جيّدا من الطّلبة المشرفين والمشرفات الذين أعربوا عن سعادتهم بعقد 

 . طالب و طالبة 2000في الملتقى الذي يلتحق به أكثر من مثل هذه الدورات 

هذا ويذكر أنه تم توزيع شهادات مشاركة على كافة المشرفين و المشرفات تقديراً لجهودهم 

 المباركة
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13/9/2017 

 كلية الشريعة تعقد ندوة بعنوان)المرأة في الوقت الحاضر واقع وتحديات (

 

 

بعميدها الدكتور جمال الكيالني حفظه هللا ورعاه باالشراف على ندوة قامت كلية الشريعة ممثلة 

بعنوان)المرأة في الوقت الحاضر واقع وتحديات (قدمتها االستشارية األستاذة) دانية حجازي( وذلك 

 .13/9/2017يوم االربعاء الموافق 
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 :فيها عن عدة نقاط أبرزها وتحدثت االستشارية

 نبذة تاريخية عن المرأة الشرقية والمرأة الغربية اوال:

 .: المرأة العربية بين المجتمعينثانيا

 .: المرأة المسلمة بين التحرير والتغييرثالثا

 .: التكامل المجتمعي بين المرأة والرجلرابعا

 .: االمبريالية الثقافية _االحتالل الثقافيخامسا

 .: واقع المرأة اليومسادسا

 .قوة االساسية للتغييرال واخيرا: 

 .الطلبة على االستاذة واخُتتمت الندوة بمداخالت واستفسارات يطرحها
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1/10/2107 
 

 كلية الشريعة تقوم بتأسيس مكتبة )اقرأ(كلية الشريعة تقوم بتأسيس مكتبة )اقرأ(
 

 

 

المفتوحة، كأول مكتبة بمبادرة إيجابية قام مجموعة من طلبة كلية الشريعة بتأسيس مكتبة )اقرأ( 

 طالبية في الجامعة، وعلى شكل كلمة )اقرأ(

هدفت المبادرة إلى تبادل الثقافات واألفكار بين طلبة الكلية، حيث يتم تغذية المكتبة بالكتب 
المشتراة أو المتبرع بها، والتي تشمل إلى جانب الكتب المختصة بالعلوم الشرعية الكتب 

المتنوعة التي تحقق التوازن المنشود بالفهم الشمولي العام، حيث يقوم المتعلقة بالعلوم األخرى 
الطالب باستعارة الكتاب الذي يريد لمدة أسبوع ثم يعيده، ويتم ضبط ذلك من خالل دفتٍر لإلعارة 

 يشمل بيانات تنظم عملية االستعارة واإلرجاع.

ى عاتقهم مهمة التسويق لكتب وألن عقالً واحدة في هذه الحياة ال يكفي، أخذ بعض الطلبة عل 
)اقرأ(، فعلى الملتقى الخاص بطلبة الكلية "ملتقى طلبة الشريعة"، قاموا بنشر ملخصات عن 
الكتب الموجودة وتبيين فكرتها وأهم ما جاء فيها مع إيراد النصائح حول كيفية التعامل معها، مما 

 على مشارب ثقافية جديدة.أدى لخلق تفاعل إيجابي أثرى عقول الطلبة وفتح آفاق فكرهم 

وقد تجاوز األمر طلبة الكلية إلى غيرهم من طلبة الكليات األخرى، فتفاعلوا مع مكتبة )اقرأ(  
وأصبحوا من روّادها، وبعضهم من خارج الجامعة تبرع بكتٍب ثمينة وقيّمة تم استيرادها من الخارج 

 النعدام وجودها في مكتباتنا.

على أقرانك؟! قال: ألني أنفقت على زيت سراجي للقراءة، كما أنفقوا  قيل ألحد العلماء: بَم ُسدت
 على لهوهم في حوانيتهم(.
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3/10/2017 

كلية الشريعة تعقد ندوة بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة بعنوان:"الهجرة بين الماضي 

  "والحاضر

 

أقيمت ندوة عن الهجرة تحت رعاية عمادة كلية الشريعة وبمناسبة الهجرة النبوية الشريفة، 

بعنوان:"الهجرة بين الماضي والحاضر ... دروس وعبر" شارك فيها كل من األستاذ الدكتور محمد 

 3/10/2017علوان وذلك يوم الثالثاء الموافق  حافظ الشريدة و الدكتور خالد
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احد الطلبة ابتدأت الندوة بكلمة افتتاحية و ترحيبية من عريف الحفل ، تالها قراءة عطرة من   
،جاءت البداية مع كلمة االستاذ الدكتور محمد حافظ الشريدة تحدث فيها عن الهجرة بشكل عام ، 
ومن ثم ابتدأ بالتفاصيل و اإلستنباطات من هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم وما فيها من عبر 

أهمية  -فظه هللاح-ودوس تصلح ألن تكون بوصلة لكل مسلم يهتدي بها ، و قد بين فضيلة الدكتور 
الهجرة و ما ترمز له في زماننا،أن مصطلح الهجرة ال يقتصر على هجرة البلد أو الجسد ، وانما 
الهجرة هجرة الروح من الذنوب و خبث النفوس ، وقد تفاعل الحضور مع فضيلته لما في أسلوبه من 

  متعة و وكالمه من فائدة

.  
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15/10/2017 

 
 

 بعنوان ) الشخصية الجّذابة (كلية الشريعة تقيم ندوة 
 

 

      :تحت رعاية عميد كلية الشريعة الدكتور: )جمال الكيالني( تم عقد محاضرة بعنوان

) الشخصية الجّذابة ( للمحاضر في كلية الشريعة الدكتور الفاضل: محمد الجيطان وذلك يوم األحد 
 .2017-10-15الموافق لتاريخ 

ألحد طلبة كلية الشريعة، الطالب الكريم: محمد الحوارني، فتلى حيث تخلل المحاضرة تالوة عطرة 
 ."من قوله تعالى: "واعلموا أن فيكم رسول هللا.." إلى قوله تعالى: "حتى تفيء إلى أمر هللا

 :ثم تحدث الدكتور بموضوع محاضرة الشخصية الجذابة، فكان مما قال

تئذان وتدخل العقول وتغيّرها دون أن الدعوة إلى هللا تحتاج إلى شخصية تدخل القلوب بال اس
يشعر صاحبها، حتى ننال بذلك "التغيير الناعم" الذي نريده وننتظره، وتلك هي صفة الشخصية 

 .الجذابة

قد تحلّى بها، فكان حرّي  -صلى هللا عليه وسلم-والدعوة تحتاج إلى شخصياتٍ كهذه، ألن الرسول 
الشخصية، اقتداًء به عليه السالم، وحتى يكون قادًرا بكل طالب شريعة أن يتصف بصفات هذه 

 .على جذب الناس نحوه، وبذلك يكون قد جذبهم لدينه عزّ وجل

 :النقاط الرئيسية التي دار حولها موضوع الندوة

 .تعريف الشخصية الساحرة .1
ن مقوماتها، ومنها: نجاح عالقة العبد بربه، نجاح عالقة المرء بذاته، نجاح عالقة المرء بم .2

 .حوله
الصفات األساسية للشخصية الساحرة، وأهمها: التحكم بالنفس، كتابة األهداف، أناقة  .3

 ..المظهر والجوهر واللسان، اإلنصات، خفة الظل، عالم بتخصصه، اجتماعي، وغيرها
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وتضمنت الندوة عرض مقطع تحفيزي للشيخ النابلسي بعنوان "كن متفوقا"، يتحدث عن البحث 
 .رادة وتشجيع النفس للوصول إلى ما تريدعن الذات وقوة اإل

وختاًما تّم تكريم الطالبة في كلية الشريعة: أنسام عالِم، لفوزها في مسابقة تلخيص موضوع من  
 كتاب الشخصية الساحرة للكاتب كريم الشاذلي

29/10/2017 

 كلية الشريعة تقيم ندوة بعنوان الخرائط الذهنية في حفظ السور القرآنية

 

رعاية عميد كلية الشريعة الدكتور جمال الكيالنيأقيمت ندوة بعنوان الخرائط الذهنية في حفظ تحت 

رائق  حيث شارك فيها كل من: الدكتور 29/10/2017السور القرآنية وذلك يوم األحد الموافق 

 .الصعيدي ،والدكتورمحمد الجيطان حفظهم هللا
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هنية في محورين اثنين :المحور االول تحدث فيه عن وتحدث الدكتور محمد الجيطان عن الخرائط الذ

الخرائط الذهنية وأهميتها وكيف نوظف الخرائط الذهنية في تسهيل حفظ  ,وطريقة عمل ذلك 

عمليًا. وقد جاءت الندوة تسهيال لمساقات الحفظ في كلية الشرية ثم ذكرأهم عناصر الخريطة 

ة القرآنية الُمختارة, واختيار صورة ترمز للسورة الذهنية من )تحديد السورة ,وتحديد محاور السور

الُمختارة  وألن العقل ملخص ندوة دور الخرائط الذهنية في حفظ القرآن  ألن العقل يربط السورة 

بالفكرة مباشرة ويصعب نسيانها الن الصور تلتصق بالعقل التصاًقا ,واستخدام األلوان المتعددة 

مة إلى ثالث كلمات مختصرة تلخص المحور وقد يكون عنوان ,ولكل فرع من فروع الخريطة يضع كل

المقطع أو أول كلمة فيه أو كلمة بارزة في المقطع ,وال نضع الخطوط المستقيمة ألن العقل 

  تدهشه الخطوط المائلة

  :وتحدث عن فوائد الخرائط الذهنية ومنها

ظم ويحتاج لكي العقل بحاجة الى ان ندخل المعلومة عليه بشكل منظم ألن العقل من .1

  يحفظ ويحلل ان تدخل عليه المعلومات بشكل منظم

  ان العقل يستطيع ان يحفظ االلوان والصور بأسرع قت اكثر من الكلمات .2
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  ربط موضوعات السورة بعضها مع بعض وبرط كل مفاهيم السورة مع بعضها .3

الخريطة الذهنية على سورة اما المحور الثاني فهو المحور التطبيقي فقد طبق فيه الدكتور عناصر 

      وقد اعطى مثاال تطبيقيا في الندوة عن سورة الذاريات الذاريات
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1/11/2017 

كلية الشريعة يمثلها الدكتور جمال الكيالني عميد كلية الشريعة يشارك في مؤتمر 

 وفعاليات "هنا القدس " 13القدس الـ

 

القدس الثالث عشر وذلك يوم  الدكتور جمال الكيالني في مؤتمر شاركت كلية الشريعة يمثلها 

والذي حمل هذا العام عنوان "القدس في المشهد الفلسطيني"،  1/11/2017االربعاء الموافق 

قيمت فعاليات المؤتمر في مدرجات الشهيد ظافر المصري في الحرم الجامعي القديم، 
ُ
حيث أ

 .، وتحت رعاية رئيس الوزراء األستاذ الدكتور رامي حمد هللابمناسبة مرور مائة عام على وعد بلفور
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عدد  وترأس الدكتور جمال الكيالني، عميد كلية الشريعة، الجلسة األولى حيث تناولت الجلسة  
من األبحاث منها: الدالالت اللغوية والمعرفية للمصطلح السياسي واإلعالمي في الصراع 

تحليلية، تداعيات االستيطان اإلسرائيلي على مستقبل مدينة الفلسطيني اإلسرائيلي دراسة 
القدس والموقف الفلسطيني لمقاومته، االستراتيجية االسرائيلية تجاه تهويد مدينة القدس منذ 

( واآلثار المترتبة 2017م، مشروع قانون التسوية اإلسرائيلي ) تسوية التوطين 2017-1993العام 
 .حال تطبيقه على محافظة القدس
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2/11/2017 

كلية الشريعة تقيم حفل لحفظة القران الكريم وتكرم خالله كل من عميد شؤون الطلبة 

 ومدير شؤونها في الحرم الجديد

 

 
 

كل من عميد شؤون  الدكتور جمال الكيالني عميد كلية الشريعة ورئيس ملتقى القران  كرم 

الحرم الجديد األستاذ اياد األقرع بحضور الطلبة األستاذ موسى أبو دية ومدير شؤون الطلبة في 

  وزير األوقاف والنائب االكاديمي الدكتور محمد العملة
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ومجموعة من مدرسي كلية الشريعة   حيث اقيم حفل غداء بحضورهم وحفظة القران الكريم 

 . ومدير العالقات العامة االستاذ خالد مفلح وتم تكريمهم خالل الحفل على جهودهم
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7/11/2017 

 كلية الشريعة تقيم ندوة بعنوان )اإلعالم والتحدي الحضاري(

 

 

تحت رعاية عميد كلية الشريعة الدكتور جمال الكيالني حفظه هللا ،أقامت كلية الشريعة ندوة 

(، وذلك لبيان دور اإلعالم 2017/11/7بعنوان )اإلعالم والتحدي الحضاري( وذلك يوم )الثالثاء 

 واقعنا المعاصر وأهميته خاصة في

وقد تحدث في بداية الندوة الدكتور منتصر االسمر المحاضر في قسم أصول الدين، والذي بين أن 

النبي كان يولي موضوع اإلعالم أهمية كبيرة وقد استخدم مختلف الوسائل المتاحة في زمنه في 

نستخدم الوسائل  نشر الدعوة اإلسالمية، وحتى نقتدي بالنبي صـلى هللا عليه وسلم فعلينا أن

المتاحة في عصرنا، إليصال خطابنا اإلعالمي الواقعي، حتى ال نترك اسئلة الناس بال إجابات 

  .موضوعية، وحتى ال نترك عقولهم دون مصادر إلهام وإقناع
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وكان  ضيف الندوة اإلعالمي الدكتور أمين أبو وردة والذي تحدث بدوره عن أن اإلعالم سيف ذو 

وعلينا أن نستثمر إيجابياته في إيصال دعوتنا إلى الحق والفضيلة، والدفاع عن قضايانا حدين، 

العادلة من خالل وسائل التأثير في الجماهير، وخاصة وسائل التواصل االجتماعي التي تشكل 

اليوم الحلقة األكثر تأثيرا في الناس، والتي يستطيع الداعية من خاللها في إيصال فكرته بالصورة 

  .لمثلىا

وقد تحدث الدكتور أبو وردة عن إحصائيات تبين مدى تأثير اإلعالم في كثير من القضايا المعاصرة، 

 .وعن جوانب أخرى مهمة في هذه الموضوع
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14/11/2017 

 كلية الشريعة تقيم ندوة بعنوان ) مقامك حيث أقامك (

 

د محاضرة بعنوان ) مقامك حيث تحت رعاية عميد كلية الشريعة الدكتور: )جمال الكيالني( تم عق

أقامك ( للمحاضر في كلية الشريعة الدكتور ناصر الدين الشاعر و ذلك يوم الثالثاء الموافق لتاريخ 

14.11.2017. 

 :تحدث الدكتور الفاضل بموضوع الندوة "مقامك حيث أقامك" ، فكان من أهم ما ذكره التالي

هللا عز وجل، من منا ال يرغب بمعرفة إن كان ممن من منا ال يرغب بمعرفة مقامه ومكانته عند 

استخدمه هللا وأحبه أم ممن ضّل عنه فحرمه وأبعده؟ جميعنا يريد معرفة اإلجابة، لذلك وجب علينا 

 .أن ننظر إلى المقام الذي أقامنا هللا فيه

لى فاعلم فإن كنت ممن اختاره هللا واصطفاه بأن استعمله في نشر دعوته والعمل ابتغاء وجهه تعا

أن هللا يريدك ويحبك، أما إن كنت ممن بذل نفسه في سبيل نيل الشهوات، وركض خلف الدنيا 

الفانية يسعى أن يملكها بكل ما فيها من ُملهيات وملذات كمن يحاول أن يطبق كفه على الماء 

 .ليحفظه فتبوء محاوالته بالفشل.. فذاك مقام من أعرض عن هللا فأعرض هللا عنه
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26/11/2017 

فوز الطالبة هديل خالد جبارة ابنة كلية الشريعة بالمرتبة األولى ممثلة لفلسطين في 
 مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم-لإلناث

 

 

في إنجاز هو األول من نوعه على مستوى الوطن حصلت الطالبة المتميزة ابنة ملتقى القرآن 

جبارة( على المرتبة األولى ممثلة لفلسطين في مسابقة الكريم وابنة كلية الشريعة )هديل خالد 

لإلناث)جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك(  في دورتها الثانية وتفوقها -دبي الدولية للقرآن الكريم

  .على سٍت و سبعين متسابقة من مختلف دول العالم

ومدرسو الطالبة  وبهذه المناسبة تتقدم إدارة الجامعة وكلية الشريعة وملتقى القرآن الكريم 

وزمالؤها وزميالتها بعظيم التهنئة والتبريك من الطالبة هديل لرفعها راية القرآن الكريم واسم 

 .فلسطين عاليا لتكون بذلك انموذجا يحتذى للطالبة الفلسطينية المتميزة
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2017/11/28 

 كلية الشريعة تقيم ندوة بعنوان )كيف تسوق نفسك كطالب مصارف اسالمية(

 

رعاية عميد كلية الشريعة الدكتور )جمال الكيالني( تم عقد محاضرة بعنوان )كيف تسوق تحت 

 2017/11/28الموافق   نفسك كطالب مصارف اسالمية ( وذلك يوم الثالثاء

عن كيفية تسويق الطالب نفسه في سوق العمل وماهي الخبرات عالء رزية حيث تحدث الدكتور 

االسالمية اكتسابها خالل الفترة الدراسية ؟ وأكد الدكتور عل التي ينبغي على طالب المصارف 

 .إتقان الطالب للغة االنجليزية لما لدورها الكبير في بناء الثقافة العامة لذلك

وكذلك قام رئيس قسم المصارف االسالمية الدكتور )ايمن الدباغ(بمداخلة وضع فيها قواعد هامة 

 .ي يرتفي لالفضليجب ان ينتبه لها طلبة قسم المصارف لك
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وكذلك تكلم الدكتور )محمد الجيطان(بعض المواصفات التي يجب ان يتحلى بها طالب المصارف  
االسالمية وركز على ضرورة ما قاله الدكتور عالء عن اهمية التوجه لكل قطاعات العمل والمشاركة 

 .في سوق العمل وعدم االكتفاء بالقطاع المصرفي

المصري(الذي تكلم عن خبراته ونظرته للمصارف بكلمات تركت أثر في ثم اجاد الدكتور )انس 
 .نفوس الطلبة
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28/11/2017 

 كلية الشريعة تحتفل بالمولد النبوي بأسبوع أسمته "نور للعالمين"

بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت رعاية عميد كلية الشريعة الدكتور )جمال الكيالني( 

 "وع أسمته "نور للعالميناحتفلت كلية الشريعة بأسب

 

  

 حيث تخلل هذا االسبوع الربيعي االول عدة انشطة منها:

 تعليق يافطات عن ذكرى المولد فيها عبارات وكلمات محبة للنبي )صلى هللا عليه وسلم( .1
 تزين مبنى الكلية بأوراد واذكار عن فضل النبي عليه السالم. .2
 توزيع بطاقات معايدة على طلبة الجامعة.  .3
تسجيل انشودة عن النبي )صلى هللا عليه وسلم(قام بها الطالب بالل ابو الحسن والطالب  .4

 جواد وهم احد طلبة كلية الشريعة.
 اختتم االسبوع الربيعي .5

 بحلقة انشادية رائعة تخللها فقرة اسئلة. •
 وتوزيع الحلوى والطمرية على أساتذة الكلية وطلبتها. •
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29/11/2017 

النجاح الوطنية تقيم احتفاالً مركزياً في ذكرى المولد النبوي كلية الشريعة بجامعة 

 بالتعاون مع تجمع دواوين العائالت النابلسية

 

 

بالتعاون مع كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية أقام تجمع دواوين العائالت النابلسية احتفاالً 

 في مدرج ظافر المصري. 29/11/2017مركزياً في ذكرى المولد النبوي يوم األربعاء الموافق 

افتتح الدكتور جمال الكيالني عميد كلية الشريعة الحفل بالحديث عن صاحب الذكرى حيث 

 العطرة، مبيناً حسن أخالقه، وجميل فعاله، وأنه القدوة الحسنة للناس جميعاً.
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28/1/2018 

 الدكتوراه في الفقه وأصولهعقد امتحان القبول والمقابالت لبرنامج 

 

 

قامت كليات الشريعة، ممثلة بجامعة النجاح الوطنية،وجامعة القدس ابو ديس،وجامعة الخليل، 

28/1/2018بعقد امتحان القبول لبرنامج الدكتوراه،مسار )الفقه واصوله( وذلك يوم االحد الموافق  . 
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انتهائهم من االمتحان ، وتم ذلك في نفس الوقت في ثم تم اجراء مقابلة لجميع المتقدمين بعد 

 .الجامعات الثالث

علما بأّن عدد المتقدمين في كل جامعة للبرنامج من خمسة عشر إلى عشرين طالباَ،وسيتم 

 .اختيار اعلى خمس طلبة لكل جامعة بمجموع خمسة عشر طالباَ،وفق معاير تنافسية عالية
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29/1/2018 

 الشريعة جهازي البتوب لطالبين كفيفينإهداء كلية 

 

المكفوفين يحيى ابو حلوان   تحت رعاية عميد كلية الشريعة د.جمال الكيالني ، تم تكريم الطالبين
حيث قامت كلية الشريعة بتوفير جهازي كمبيوتر )الب توب( لكل من  ،والطالب بكر ابو جيش

 الطالبين
هللا وتشجيعا للطالب بكر على استكمال حفظ كتاب  وكان ذلك تكريما للطالب يحيى لحفظه كتاب

 .هللا في السنة القادمة
  بارك هللا في كل من ساهم وجزاهم هللا خيرا
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 30/1/2018 

 كلية الشريعة تقيم ندوة بعنوان )فقه الحوار(

 

ناصر قامت كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية بعقد ندوة بعنوان فقه الحوار ، حاضر فيها د 

 .30.1.2018الدين الشاعر من الكلية، وذلك يوم الثالثاء الموافق 

ابتدأت الندوة بتالوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم تكلم الدكتور عن مفهوم الحوار ومجاالته 
 .وأهميته في الحياة االجتماعية والسياسية والدينية

التزام أدبيات الحوار من القول الحسن وانطالقا من قوله تعالى:"وقولوا للناس حسنا" بين وجوب 
والمعاملة بلطف والتخلق بخلق اإلسالم أثناء الحوار وبعده،ليس فقط مع المسلمين بل ومع كل 

 .إنسان

وفي الختام قام د. محمد الجيطان بشكر الدكتور ناصر الشاعر على ما قدمه من فقه الحوار 
ر والتفاعل مع أنشطة كلية الشريعة بأسلوب رائع، وشكر الطلبة األفاضل على حسن الحضو

 .بإشراف عميدها الدكتور جمال الكيالني

عن بدء دورة الخرائط العقلية في حفظ القرآن الكريم، وعن المسابقة النبوية   أعلن د محمد  ثم
 .في حفظ األربعين النووية
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15/2/2018 

 لطالبات ملتقى القرآن ملتقى القرآن الكريم التابع لكلية الشريعة يقيم نشاطًا تعريفيًّا

 

 

أقام ملتقى القرآن الكريم التابع لكلية الشريعة وعمادة شؤون الطلبة في جامعة النجاح الوطنية، 
م، نشاطًا تعريفيًّا لطالبات ملتقى القرآن في الحرم الجامعي 15/2/2018يوم الخميس الموافق 

 الجديد، في مدرج كلية الهندسة
الطالبات والمشرفات، وقد تم خالل اللقاء الحديث مع الطالبات حول حيث حضر النشاط عدد من  

حفظ القرآن وأهميته، وتم إعطاؤهن بعض النصائح التي تعين على الحفظ، وتساعدهن على 
التوفيق بينه وبين الدراسة خاصة في فترة االمتحانات. وقد تخلل اللقاء فعاليات ترفيهية للطالبات 

 .أقامتها بعض المشرفات
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20/2/2018 

 كلية الشريعة تقيم ندوة بعنوان)يرجون تجارة لن تبور(

 

تحت رعاية عميد كلية الشريعة )د. جمال الكيالني( قامت كلية الشريعة بعقد ندوة بعنوان: 
 .20.2.2018"يرجون تجارة لن تبور" للدكتور حسن خضر، و ذلك يوم الثالثاء الموافق 

جامعة النجاح، أكثرهم من طلبة كلية الشريعة، وبعض  وقد حضر الندوة عدد كبير من طلبة 
 .األساتذة األفاضل

بدأت الندوة بخير الكالم، كالم هللا عز وجل، حيث تال أحد الطلبة تالوة طيبة عطرة من آيات كتاب  
 .هللا
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6/3/2018 

 كلية الشريعة تقيم ندوة بعنوان)اإللحاد موضة العصر(

 

الدكتور: )جمال الكيالني(، قامت كلية الشريعة بإقامة ندوة بعنوان تحت رعاية عميد الكلية 

 .6.3.2018)اإللحاد موضة العصر(، وذلك يوم الثالثاء الموافق 

في بداية حديثه إلى سبب اختياره عنوان الندوة )اإللحاد موضة غّسان بدران تطرّق الدكتور حيث 
الّداء سائر الجسد، وانتشار الموضة في هذا  العصر(، فقال بأن ظاهرة اإللحاد قد انتشرت انتشار

العصر فكان مثلها مثل باقي الثياب وقصات الشعر.. فكما تنتشر هذه في زمان دون غيره، انتشر 
 .اإللحاد في وقتنا وزماننا فكان اإللحاد موضة هذا العصر

هذه الكلمة في  ثّم عرّف كلمة "اإللحاد" في معناها اللغوي، وذكر بعض المواضع التي ُذكرت فيها
كتاب هللا وسنّته، وأكّد على أنها كلها جاءت بمعنى الميل عن الحق والطريق المستقيم، ال كما 

 يّدعي البعض، بأن كلمة "اإللحاد" تعني إنكار وجود إله خالق لهذا الكون!
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الملحدون كأدلة ثم تكلم عن نظرية داروين، واإلنفجار العظيم وبعض األمور العلمية التي يتخذها 
 ..وبراهين على عدم وجود إله، َوردّها وردّ عليها من منطلق علمّي وعقلّي وديني أيًضا

وأكّد من خالل كالمه بأّن اإلسالم ُمتصل بالعلم كإتصاله بكل مجاالت الحياة، وأنه ال صلة أبًدا بين 
 وإيمانًا بوجود هللا عزّ وجل.العلم واإللحاد، بل إن اإلنسان كلما ازداد علًما كلما ازداد يقيًنا 
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14/3/2018 

ملتقى القرآن الكريم التابع لكلية الشريعة ينظم مسابقة "ولتطمئن به قلوبكم" في 

 حفظ سورة األنفال

 

 

-14نَظَّم ملتقى القرآن الكريم التابع لكلية الشريعة وعمادة شؤون الطلبة يومي األربعاء والخميس 

"ولتطمئن به قلوبكم" في حفظ سورة األنفال، بالتعاون مع مديرية أوقاف مسابقة  15/3/2018

نابلس ودائرة العمل النسوي، وذلك استكماال لنشاطات الملتقى التي تهدف لتشجيع الطلبة 

 .على العناية بالقران الكريم حفظا وتجويدا
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فيها، وبلغ عدد المتقدمين وقد استهدفت المسابقة طلبة الجامعة من مختلف الكليات والعاملين 
 %100منهم على العالمة الكاملة  41طالب وطالبة حصل  300للمسابقة ما يقارب الـ 

 .كما حصل العديد من المتسابقين على عالمات متقدمة بتقدير امتياز

يذكر أن الملتقى يعقد مسابقة دورية في حفظ سور القرآن الكريم وذلك حرصا منه على بث روح 
 .المحمودة بين طلبة الكليات المختلفة المنافسة
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25/3/2018 

ملتقى القران الكريم التابع لكلية الشريعة يقيم الحفل التكريمي الختامي لمسابقة 

 "ولتطمئن به قلوبكم" في حفظ سورة األنفال

 

 

 

 25/03/2018أقام ملتقى القران الكريم التابع لكلية الشريعة وعمادة شؤون الطلبة يوم االحد 

الحفل التكريمي الختامي لمسابقة "ولتطمئن به قلوبكم" في حفظ سورة األنفال، وذلك في مدرج 

الشهيد ظافر المصري بحضور عميد كلية الشريعة ورئيس ملتقى القرآن الكريم د. جمال الكيالني 

رية و أ. موسى أبو دية عميد شؤون الطلبة في الجامعة وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدا

 في الجامعة وجمع غفير من الطالب والطالبات
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باإلقبال الكبير لطالب الجامعة وطالباتها على حلقات   د. جمال الكيالني  وفي كلمته أشاد 
طالب وطالبة  300الملتقى ومسابقاته من جميع الكليات، حيث شارك في المسابقة ما يقارب 

بارك التعاون الدائم مع مديرية أوقاف نابلس  %، كما100على العالمة الكاملة  38  حصل منهم
ودائرة العمل النسوي الذي ساهم في إنجاح المسابقة من خالل تنسيب لجان تحكيم متخصصة 

 على مدار يومين لإلشراف على المسابقة.
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يذكر أن الملتقى يعقد مسابقات فصلية في حفظ سور من القرآن الكريم تشهد إقباال من جميع  

الجامعة بكلياتها العلمية واإلنسانية، كما تجدر اإلشارة إلى أن الملتقى يقوم حاليا بإنهاء طالب 

والتي ستعقد على  االستعدادات إلقامة مسابقة النجاح الثانية في حفظ القرآن الكريم وتجويده

 مستوى جامعات الوطن في رمضان المقبل.
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/3/201872 

 )فتوى(اطالق موقع الفتاوى الشرعية 

على شبكة )فتوى(عن إطالقها لموقع 27/3/2018يوم الثالثاء الموافق  أعلنت كلية الشريعة

 .االنترنت

 

ُيعنى هذا الموقع باإلجابة على األسئلة المتعلقة بعقيدة المسلم، وعبادته، ومعامالته، وأخالقه،  
الشرعي فيه، وخصوصاً  وسلوكه، وغير ذلك مما يعرض له في حياته، مما يحتاج إلى معرفة الحكم

 ما يتعلق بالقضايا الفقهية المعاصرة التي يحتاجها المسلم في حياته اليومية وواقعه المعاش.
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هذا الموقع تشرف عليه لجنة من كلية الشريعة مكونة من )د. عودة عبد هللا، د. سعيد دويكات، د. 
 غسان بدران، د. يوسف عواودة(.

  

في حفل إطالق هذا الموقع على ضرورة تعاون الجميع من األساتذة وأكد عميد كلية الشريعة 
والطلبة والعاملين في إنجاح هذا الموقع، ألن ذلك يمثل حلقة مهمة من حلقات انفتاح كلية 
الشريعة على المجتمع، ومد جسور جسور التواصل مع المجتمع بمختلف فئاته. ألن دور كلية 

جامعة، فهي تسهم بشكل مباشر وفّعال في عملية البناء الشريعة ليس محصوراً داخل أسوار ال
 .والتطوير ألركان المجتمع من خالل ما تقدمه من خدمات تربوية وتعليمية

 وأصبح بإمكان الجميع االطالع على هذا الموقع والتواصل مع القائمين عليه على الرابط

https://fatwa.najah.edu 

 

 

 

 

https://fatwa.najah.edu/
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3/4/2018 

تحت رعاية عميد كلية الشريعة االدكتور جمال الكيالني ، الكلية تكرم الفائزين في 

 مسابقة سراجا منيرا

 

قامت كلية الشريعة تحت رعاية عميدها الدكتور جمال الكيالني بتكريم الفائزين في مسابقة 

 3/4/2018سراجا منيرا في حفل متواضع و ذلك يوم الثالثاء الموافق 
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تحدث الدكتور عميد كلية الشريعة جمال الكيالني، حيث رحب بالحضور، وذكر بعضا من انجازات 

الكلية التي هي فخر للكلية ومنها ملتقى القرآن الكريم، متأمال أن يكون في كلية الشريعة ملتقى 

ببعض األدلة للحديث الشريف يوما ما، ثم تحدث عن الحديث الشريف ذاكًرا أهميته مستشهدا 

 على ذلك.
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8/4/2018 

د. جمال الكيالني، عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح يشارك في ندوة نظمتها مجلة 

 ”الفتوى واالقتصاد، الى اين؟”ميدل ايست بزنس/الشرق االوسط لالعمال بعنوان:

 

 
 

نظمتها مجلة ميدل شارك د. جمال الكيالني، عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح في ندوة 

بالشراكة مع ” الفتوى واالقتصاد، الى اين؟”ايست بزنس/الشرق االوسط لالعمال بعنوان:

 .وسلطة النقد، ومؤسسة أرفاق، والبنك االسالمي العربي ومصرف الصفا” ماس”معهد
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ذلك خالل الندوة التي نظمتها أمس مجلة ميدل ايست بزنس/الشرق االوسط لالعمال  وكان

وسلطة النقد، ومؤسسة أرفاق، ” ماس”بالشراكة مع معهد” الفتوى واالقتصاد، الى اين؟”بعنوان:

والبنك االسالمي العربي ومصرف الصفا، وأدارت الجلسة رئيس تحرير مجلة ميدل ايست بزنس د. 

أمل ضراغمة المصري، وتحدث فيها مدير عام شركة أرفاق االردنية د. خولة النوباني، والقائم 

ر دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد اياد نصار، عضو مجلس االفتاء األعلى باعمال مدي

الفلسطيني د. جمال الكيالني، عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح، نائب المدير العام للبنك 

االسالمي العربي غسان جبر، والمراقب الشرعي في مصرف الصفا محمود عبد الحافظ، ومنسق 

د. رجا الخالدي، وذلك في قاعة معهد ابحاث السياسات االقتصادية ” ماس“البحوث في معهد 

برام هللا. بحضور ممثلين عن البنوك والمصارف والمؤسسات االقتصادية والشركات وأصحاب ” ماس“

 .رؤوس االموال والمستثمرين وأصحاب االعمال وهيئة سوق رأس المال

والخالفات والنزاعات في الكثير من المسائل تحدث د. الكيالني، عن تعدد المدارس الفقهية و

ال بد من ايجاد ”وبخاصة في فقه المعامالت، والنظام البنكي االسالمي والمعايير الشرعية. وقال:

هيئة مركزية شرعية على مستوى البنوك لالشراف على التعامالت الشرعية في المصارف حتى 

ون البديل طريق خاص لكل مصرف في التعامل مع يتم توحيد الفقه في اي معاملة مالية، واال ان يك

 .”اي قضية مالية او مصرفية وفقا لما يراه مناسبا

نحن في هيئة االفتاء االعلى فانها هيئة مستقلة وهي عبارة عن مجلس افتاء فلسطيني ”واضاف:

مستقل يأخذ باحكام مستقلة، وال مانع من مشاركة سلطة البنك والمصارف في قضية مالية 

ية، وتعدد االراء والفتاوي بشأن عملة البتكوين االفتراضية الرقمية كمثال، والتي تعتبر قضية مصرف

 .”فقهية ونزاع فقهي كبير
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10/4/2018 
 

 "كلية الشريعة تفتتح معرض " وعرجت في ُرتب الجمال 
 

 

 
 
 

الكيالني بافتتاح  احتفاال بذكرى اإلسراء والمعراج قامت كلية الشريعة ممثلة بعميدها الدكتور جمال

معرض حول القدس مسرى رسول هللا ومعراجه، بعنوان: " وعرجت في ُرتب الجمال"، حيث افتتح 

المعرض بحضور عميد كلية الشريعة وأساتذتها الكرام، وحضور عميد شؤون الطلبة األستاذ ، 

 وبحضور أساتذة من كليات أخرى، وبمشاركة كبيرة من طلبة الجامعة.
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ذلك أقيمت ندوة تتحدث عن القدس واألقصى في القرآن الكريم للطالب محمد الجالد ، ثم بعد 

ابتدأت بقراءة آيات من كتاب هللا، ثم إلقاء قصيدة شعرية تتحدث عن القدس، نظمها وألقاها الطالب 

في قسم اللغة العربية: محمد جمل. ثم ختمت الندوة فرقة النشيد في كلية الشريعة بوشائح 

 جد األقصى وعن النب المصطفى صلى هللا عليه وسلم.عن المس

  

  

م، ، وفي اليوم األخير للمعرض 12/4/2018إلى   10/4/2018استمر المعرض ثالثة أيام ابتداء من 

 ُختم بكلمة قصيرة للدكتور الكريم: حضر سوندك. وفقرة نشيد لطلبة كلية الشريعة.
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16/4/2018 

لكلية الشريعة يقيم نشاطاً ال منهجياً حول علم تجويد ملتقى القرآن الكريم التابع 

 القرآن الكريم بعنوان )عذبا وسلسال(

 

قام ملتقى القرآن الكريم التابع لكلية الشريعة وعمادة شؤون الطلبة خالل يومّي اإلثنين والثالثاء 

بعنوان  م( بعقد نشاط ال منهجي مميز حول علم تجويد القرآن الكريم17/4/2018و16الموافق )

) )عذبا وسلسال
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وقد ضم هذا النشاط عدد من الفقرات التي تمحورت حول علم تجويد القرآن الكريم؛ تاريخه، 

ومهارات تعليمه، وبعض المسابقات في جمال الصوت، وتقييم األداء، وغيرها من الفقرات التي 

 .القت قبوال واستحسانا من جموع الطالبات

قاعة األنشطة في كلية الشريعة عميد كلية الشريعة ورئيس ملتقى وقد زار مكان النشاط في 

القرآن الكريم الدكتور جمال الكيالني، ورئيس قسم أصول الدين ومنسق الملتقى الدكتور عوده 

 .عبد هللا، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة
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17/4/2018 

 خطبكما(كلية الشريعة تقيم ندوة بعنوان )قال ما 

 

تحت رعاية عميد الكلية الدكتور جمال الكيالني، قامت كلية الشريعة بتقديم ندوة بعنوان }قال ما 

 .17.4.2018خطبكما{ ألقاها فضيلة الدكتور محمد الجيطان، وذلك يوم الثالثاء الموافق 

تحدث الدكتور بدايًة عن التعاون والتواصل بين الشاب والفتاة وفرّق بينهما بقوله أن التّعاون  حيث

هو ما كان ألجل حاجة وغاية ترضي هللا تعالى، وينتهي هذا التعاون بانتهاء الهدف، واستدل على 

 ذلك بآيات من كتاب هللا عزّ وجل.
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بصفته مسؤوال عن أنشطة كلية الشريعة، وتم وفي الختام، تّم تكريم الدكتور محمد الجيطان  

 تكريم الطلبة األفاضل طاقم العمل.
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24/4/2018 

ملتقى القرآن الكريم التابع لكلية الشريعة يختتم المرحلة النهائية من مسابقة بلبل 

 النجاح الثانية في تالوة القرآن الكريم

  

وعمادة شؤون الطلبة في الجامعة يوم الثالثاء اختتم ملتقى القرآن الكريم التابع لكلية الشريعة 

م المرحلة النهائية من مسابقة بلبل النجاح الثانية المختصة في اختيار القارئ صاحب 24/4/2018

 .األداء األفضل، والصوت األجمل في تالوة القرآن الكريم



62 
 

 

ستة متسابقين  وقد تأهل للمرحلة النهائية من المسابقة التي عقدت في مدرج كلية الشريعة  

من أصل خمسين متسابق كانوا قد شاركوا في المرحلة األولى؛ تأهل منهم ثالثة وعشرون 

 .للمرحلة الثانية، للمنافسة على لقب بلبل النجاح لهذا العام
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25/4/2018 

كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية تستضيف حلقة نقاش الموروث الديني في 

 مكافحة الفساد

 

 

يمثلها الدكتور جمال الكيالني عميد   كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية  نظمت

هيئة مكافحة الفسادو الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس  وبالتعاون مع  الكلية

 .حلقة نقاش حول الموروث الديني في مكافحة الفساد 2018نيسان  25والمقدسات يوم األربعاء 
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هيئة مكافحة الفساد االستاذ رفيق النتشة، والقائم بأعمال رئيس جامعة وذلك بحضور رئيس  

النجاح أ.د. ماهر النتشة واألمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات د. 

حنا عيسى والوكيل المساعد لشؤون الدعوة واإلرشاد سماحة الشيخ خميس عابدة وراعي 

ثوليك االرشمندريت عبد هللا يوليو، وقد حاورهم مفتي محافظة نابلس كنيسة الروم الملكيين الكا

 .الشيخ أحمد شوباش
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26/4/2018 

كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية تنظم مؤتمر )الصيرفة اإلسالمية بين الواقع 

 والمأمول( برعاية المصارف الفلسطينية الثالثة في فلسطين

 

في   تحت رعاية األستاذ الدكتور ماهر النتشة القائم بأعمال رئيس الجامعة نظمت كلية الشريعة

جامعة النجاح الوطنية المؤتمر الدولي الثامن بعنوان الصيرفة اإلسالمية بين الواقع والمأمول يوم 

ف وذلك بمشاركة وحضور الدكتور النتشة ومعالي وزير األوقا 26/4/2018الخميس الموافق 

والشؤون الدينية والشيخ ابراهيم عوض هللا ممثل المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية 

والسيد مصطفى صالح ممثل محافظ سلطة النقد والدكتور جمال الكيالني عميد كلية الشريعة 
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في الجامعة ورئيس المؤتمر والسيد بشار الشريف ممثل البنك اإلسالمي الفلسطيني والسيد 

مل ممثل البنك اإلسالمي العربي والسيد محمود حفظي ممثل بنك الصفا باإلضافة الى نظام الزا

عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال الذين قدموا العديد من أوراق العمل المختلفة في 

 .المجاالت المتخصصة باالضافة الى جمع غفيرمن طلبة الشريعة في جامعة النجاح الوطنية

تحدث الدكتور الكيالني الذي أكد على أن البنوك اإلسالمية أكثر صالبة وتشهد إنتشارا  حيث

واسعا في مختلف دول العالم كونها محصنة وتتبع النظام اإلسالمي البعيد عن العامل الربوي 

 .المحرم،شاكرا إدارة الجامعة على جهودها المتميزة في خدمة كلية الشريعة ودعم المؤتمر

 

  

شارك في المؤتمر عدد من الخبراء والمختصين في رئاسة عدد من الجلسات وكذلك وقد 

 المشاركة في أوراق العمل المختلفة.
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حيث ترأس الدكتور إياد جبور من كلية الدعوة اإلسالمية الجلسة االولى بعنوان التمويل  

لقدس ابو ديس بعنوان االسالمي وصيغه ، وترأس الجلسة الثانية الدكتور حمزة الذيب من جامعة ا

الرقابة الشرعية في البنوك اإلسالمية وتراس الجلسة الثالثة الدكتور محمد حنيني من جامعة 

 بيرزيت الجلسة الثالة بعنوان المصارف اإلسالمية دورها والمخاطر والتحديات.

يع فيما شارك عدد من الخبراء في عدد من أوراق العمل المختلفة التي تناول مختلف المواض

 امتعلقة بالعمل المصرفي.

 وفي نهاية المؤتمر تم تكريم المشاركين والرعاة والمتدثين واللجان المختلفة على جهودهم.
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2018/6/7 

ملتقى القران الكريم التابع لكلية الشريعة وعمادة شؤون الطلبة يعقد مسابقة النجاح 

 الثانية في حفظ القران الكريم وتجويده

القرآن الكريم التابع لكلية الشريعة وعمادة شؤون الطلبة في جامعة النجاح استكمل ملتقى 

المرحلة النهائية من مسابقة النجاح الثانية في حفظ القرآن  7/6/2018الوطنية يوم الخميس 

الكريم وتجويده وذلك في مدرجات الشهيد ظافر المصري في الحرم الجامعي القديم أمام جمع 

 .خل الجامعة وخارجهاغفير من الحضور من دا

 

وافتتحت المسابقة والتي امتدت لست ساعات متواصلة بكلمة لعميد كلية الشريعة ورئيس 

ملتقى القرآن الكريم د. جمال الكيالني رحب فيها بالحضور الكريم وبالمتسابقين الحفظة الذين 

 .آنقدموا من جامعات الوطن المختلفة ليتنافسوا على موائد القرآن في شهر القر
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وشهدت المسابقة تنافسا مميزا في مستوى حفظ القرآن الكريم كامال حيث كانت العالمات  

النهائية متقاربة جدا بين األوائل وتراوح التمايز بينهم على فروق بسيطة في الحفظ واألداء 

 والتجويد. وفي نهاية التصفيات تم تنظيم حفل تكريمي للمشاركين والفائزين في المسابقة والتي

 :كانت نتائجها على النحو التالي

 مستوى حفظ القرآن الكريم كامال: •

المرتبة االولى عالء عاطف صالح عبد الحليم الطالب في كلية الهندسة في جامعة  ▪

 بئر السبع في الداخل الفلسطيني.

المرتبة الثانية: موسى محمد علي عوض المدفع الطالب في كلية الشريعة في  ▪

 جامعة النجاح الوطنية.

المرتبة الثانية مكرر: الطالب وسيم جاد هللا سليم عابد الطالب في كلية االقتصاد  ▪

 وإدارة األعمال في جامعة بيرزيت.

المرتبة الثالثة: الطالب إبراهيم مصطفى عابد الطالب في كلية الهندسة في  ▪

 جامعة النجاح الوطنية.

 جزءا من القرآن الكريم: 20مستوى حفظ  •

 محمد ابو تركي الطالبة في جامعة الخليل. المرتبة االولى بيان ▪

 المرتبة الثانية شيماء محمد جرف الطالبة في جامعة النجاح الوطنية. ▪

 المرتبة الثالثة: ابتهال خليل زيادة من جامعة النجاح الوطنية. ▪

 اجزاء من القرآن الكريم: 10مستوى حفظ  •

طب البشري في المرتبة االولى: مجد ابراهيم قاسم موسى الطالب في كلية ال ▪

 جامعة النجاح الوطنية.

المرتبة الثانية: إبراهيم ناصر نصار الطالب في كلية الطب البشري في جامعة  ▪

 النجاح الوطنية.

 المرتبة الثالثة: روان مراد مصطفى عبيد الطالبة في جامعة النجاح الوطنية. ▪

 

 لمزيد من التفاصيل مراجعة موقع كلية الشريعة :

https://shariah.najah.edu/ar 

https://shariah.najah.edu/ar

