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 8201-9201الأنشطة الس نوية والأعامل التطويرية للكية الرشيعة للعام ادلرايس 

10/4/2018 

 "لكية الرشيعة تفتتح معرض " وعرجت يف ُرتب امجلال

الرشيعة ممثةل بعميدها ادلكتور جامل الكيالين ابفتتاح معرض حول القدس احتفال بذكرى الإرساء واملعراج قامت لكية 

مرسى رسول هللا ومعراجه، بعنوان: " وعرجت يف ُرتب امجلال"، حيث افتتح املعرض حبضور معيد لكية الرشيعة وآأساتذهتا 

 .رية من طلبة اجلامعةالكرام، وحضور معيد شؤون الطلبة الأس تاذ ، وحبضور آأساتذة من لكيات آأخرى، ومبشاركة كب

 

مث بعد ذكل آأقميت ندوة تتحدث عن القدس والأقىص يف القرآ ن الكرمي للطالب محمد اجلالد ، ابتدآأت بقراءة آ ايت من كتاب 

لقاء قصيدة شعرية تتحدث عن القدس، نظمها وآألقاها الطالب يف قسم اللغة العربية: محمد مجل. مث خمتت الندوة  هللا، مث اإ

 .يف لكية الرشيعة بوشاحئ عن املسجد الأقىص وعن النب املصطفى صىل هللا عليه وسملفرقة النش يد 
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ىل   10/4/2018اس متر املعرض ثالثة آأايم ابتداء من  م، ، ويف اليوم الأخري للمعرض ُخمت بلكمة قصرية 12/4/2018اإ

 .لدلكتور الكرمي: حرض سوندك. وفقرة نش يد لطلبة لكية الرشيعة
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25/4/2018 

 لكية الرشيعة يف جامعة النجاح الوطنية تس تضيف حلقة نقاش املوروث ادليين يف ماكحفة الفساد

 

 

 

هيئة ماكحفة  وابلتعاون مع  ميثلها ادلكتور جامل الكيالين معيد اللكية  لكية الرشيعة يف جامعة النجاح الوطنية  نظمت

حلقة نقاش حول املوروث  2018نيسان  25واملقدسات يوم الأربعاء  الفسادو الهيئة الإسالمية املس يحية لنرصة القدس

 .ادليين يف ماكحفة الفساد
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وذكل حبضور رئيس هيئة ماكحفة الفساد الاس تاذ رفيق النتشة، والقامئ بأأعامل رئيس جامعة النجاح آأ.د. ماهر النتشة  

د. حنا عيىس والوكيل املساعد لشؤون ادلعوة والإرشاد والأمني العام للهيئة الإسالمية املس يحية لنرصة القدس واملقدسات 

سامحة الش يخ مخيس عابدة وراعي كنيسة الروم امللكيني الاكثوليك الارمشندريت عبد هللا يوليو، وقد حاورمه مفيت حمافظة 

 .انبلس الش يخ آأمحد شوابش

الرتحيبية آأن هدف النشاط هو تعريف الطلبة بعمل واوحض القامئ بأأعامل رئيس جامعة النجاح آأ.د. ماهر النتشة خالل لكمته 

الهيئة وهجودها يف ماكحفة الفساد والقضاء عىل مظاهره اخملتلفة، مؤكدا ابن الفساد يشلك آ فة حقيقية تؤدي لهنيار ادلول 

 واحلضارات.



9 
 

ةل نوعية يف ريق وحضارة واشار اىل ان الطريقة الامثل حملاربة الفساد تمكن بتوحيد الطاقات والعمل املشرتك لتحقيق نق

الشعب الفلسطيين، مؤكدا ابن ادلايانت الساموية مجيعها دعت حملاربة الفساد، واضاف ابن اجلامعة تسعى خلدمة اجملمتع 

 الفلسطيين وتطويره متخذة من الشفافية والزناهة وماكحفة الفساد عنواان وشعارا لها.

رفيق النتشة ان ادلول اليت ل تمتسك ابلعداةل واملبادئ ستهنار ابلهناية، من جانبه قال رئيس هيئة ماكحفة الفساد الاس تاذ 

 مؤكدا عىل امهية توافق العلوم احلديثة اليت تدرس ابجلامعات الفلسطينية مع القمي ادلينية اليت نسري عىل خطاها.

اذلي جيب ان يلعبه الطلبة يف ماكحفة واكد ابن ادلايانت الساموية اتفقت عىل رضورة حماربة الفساد، مشريا اىل ادلور املهم 

 الفساد بش ىت الس بل.

واوحض الاس تاذ النتشة ابن هدف الهيئة هو الوصول لوطن فلسطيين خال متاما من الفساد، مؤكدا عىل ان هيئة ماكحفة 

 الفساد يه هيئة الشعب الفلسطيين باكفة عنارصه ول يقترص معلها عىل فصيل او مؤسسة دون غريها.

ى الأمني العام للهيئة الإسالمية املس يحية لنرصة القدس واملقدسات د. حنا عيىس اجلامعات الفلسطينية للتعاون بدوره دع

والعمل املشرتك للقضاء عىل الفساد، مؤكدا ابن الهيئة الاسالمية املس يحية عىل تعاون اتم مع هيئة ماكحفة الفساد لتلبية 

وتعزيز قمي الزناهة والشفافية، مضيفا ابن الاداين الساموية احتدت مجيعها  رغبات الشعب الفلسطيين ابلقضاء عىل الفساد

 عىل امهية حماربة الفساد والقضاء عليه.

ومن هجته اشار الوكيل املساعد لشؤون ادلعوة والإرشاد سامحة الش يخ مخيس عابدة اىل امهية توحيد اجلهود يف سبيل 

ه بلك بساطة عىل انه لك ما خيالف ادلين والقانون، وكشف ابن مسؤولية ماكحفة الفساد، موحضا ابن الفساد ميكن تعريف
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وزارة الاوقاف يه ادلعوة للصالح واملعروف والهنيي عن املنكر ويه رساةل عظمية يقع عاتقها عىل مجيع افراد اجملمتع دون 

 متيزي.

ىل ان الرش حبسب ادلاينة الساموية ل يكون فامي اكد راعي كنيسة الروم امللكيني الاكثوليك الارمشندريت عبد هللا يوليو ع

رشا مطلقا وذلكل ارسل هللا لنا الرسل والانبياء،مشريا اىل ان مقة الفساد تمتثل بتس ييس ادلين وتديني الس ياسة، وشدد 

 عىل امهية وحدة ابناء الشعب الفلسطيين باكفة فصائلهم وادايهنم.

آلية معل هيئة ماكحفة الفساد واختصاصاهتا.وبعد ذكل فتح ابب النقاش امام الطلبة واحلضور   لطرح اس تفساراهتم حول آ
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1/9/2018 

ملتقى القرآ ن الكرمي التّابع للكية الرشيعة و عامدة شؤون الطلبة يف جامعة النجاح الوطنية ينظمون دورة الإرشاف 

 السابعة

 

الطلبة يف جامعة النجاح الوطنية دورة الإرشاف السابعة وذكل نّظم ملتقى القرآ ن الكرمي التّابع للكية الرشيعة و عامدة شؤون 

 يوم السبت اذلي وافق الأول من شهر سبمترب/ايلول يف مدرج لكية الرشيعة

 ختللت ادلورة العديد من الفقرات املمزّية واللكامت اليت ابتدآأت بلكمة احملارض يف لكية الرشيعة ادلكتور منترص الأمسر 

رشفون لدلورة بصدر رحب وآأوحضوا مدى آأمهية عقد هذه ادلورات من خالل حضورمه واهامتهمم مبثل وقد آأقبل الطلّبة امل 

 هذه ادلورات اليت ينظمها امللتقى واذلي يضم آأكرث من آألفّي طالب وطالبة

 .ويذكر آأنه مت توزيع شهادات وذكل تقديرًا جلهودمه املباركة 
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9/9/2018 

 الرشيعة يف جامعة النجاح الوطنيةاس تقبال الطلبة اجلدد  يف لكية 

 

 

حتت رعاية معيد اللكية ادلكتور جامل الكيالين قامت لكية الرشيعة ابس تقبال الطلبة اجلدد وذكل يوم الاحد 

 .9/9/2018املوافق

 .بدآأ احلفل بتالوة عطرة من اايت اذلكر احلكمي تالها عىل احلضور آأحد طلبة اللكية

جامل الكيالين عن امهية ختصص الرشيعة وعن صفات طالب الرشيعة وعن هممته بشلك مث حتدث معيد اللكية ادلكتور 

خمترص، مث آأكّد عىل دوره ودور رؤساء الاقسام يف مساعدة الطلبة قدر املس تطاع، واغاثهتم يف حل قضاايمه ومشألكهم 

 املتعلقة ابلتسجيل وغريها.
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ادلكتور الفاضل عودة عبد هللا، وادلكتور عالء رزية رئيس قسم مث حتدث رؤساء الأقسام لك من: رئيس قسم الاصول 

املصارف الإسالمية، عّرفا بنفس هيام وعّرفا بتخصص لك مهنام مث حتداث عن مزيات لك من التخصصني وعن آأمهيهتام وجمال 

املصارف الإسالمية العمل فهيام.. وآأسهب ادلكتور عالء رزية وحتدث عن الرشوط املطلوبة واليت جيب آأن تتوفر يف طالب 

 وما اذلي حيتاج اليه للحصول جبدارة عىل وظيفة ممزية يف ختصصه.

نشادية ماتعة اطربت احلضور من اساتذة وطالب  ..مث قّدمت فرقة النش يد اخلاصة بلكية الرشيعة فقرة اإ

ت امللتقى لس بع س نوات مضت، مث مت عرض مقطع فيديو تعريفي مللتقى القرآ ن الكرمي التابع للكية الرشيعة ُعرض فهيا اجنازا

 .وحتدث آأحد الطلبة عن هذا امللتقى واجنازاته

مث ُخمت احلفل بعرض مقطع قصري يعرض اجنازات ملتقى لكية الرشيعة لس نة مضت، يضم صور لندوات ومسابقات وحفالت 

 .ومعارض قام هبا امللتقى
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12/9/2018 

طاولت التسجيل اخلاصة ابلتسجيل يف حلقات حفظ  ملتقى القرآ ن الكرمي يف جامعة النجاح يبارش ابفتتاح

 القرآ ن الكرمي

 

 

ابرش ملتقى القرآ ن الكرمي التّابع للكّية الرشيعة وعامدة شؤون الطلبة ابفتتاح طاولت التسجيل اخلاصة حبلقات حفظ القرآ ن 

 .الكرمي كام يف لك عام
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طاوةل مشلت اذلكور  12جلديد والقدمي وبلغ عددها حيث وزعت الطاولت عىل خمتلف اللكيات يف لك من احلرمني ا 

و حىت يوم الثالاثء  12/9/2018والإانث، وامتدت فرتة التسجيل فهيا آأس بوعًا اكماًل حيث ابتدآأت من يوم الأربعاء املوافق

قباًل واسعا من ش ىت اللكيات، وبلغ عدد الطلّبة املسجلني يف هذه احللقات ما يقرب18/9/2018  500ال م وقد لقت اإ

 . طالب وطالبة موزعني عىل اللكيات اخملتلفة

ويذكر آأن هذه الطاولت تنّظم يف لك عام لفتح اجملال للطلبة اجلدد للتعرف عىل امللتقى وبراجمه يف حفظ القرآ ن الكرمي 

 .وتثبيته وجتويده
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18/9/2018 

 "لكية الرشيعة تعقد ندوة بعنوان "خفذها بقوة

 

ادلرايس اجلديد، وحتت رعاية معيد اللكية ادلكتور جامل الكيالين عقدت لكية الرشيعة ندوة نعنوان مبناس بة بداية العام 

 ، يف مدرج لكية الرشيعة.18/9/2018"خفذها بقوة"، آألقاها فضيةل ادلكتور انرص ادلين الشاعر، وذكل يوم الثالاثء املوافق

ها آأحد طلبة اللكية، مث حتدث ادلكتور الشاعر الأمانة اليت ابتدآأت الندوة بتالوة آ ايت عطرة من اذلكر احلكمي حيث تال

ىل عظمي املنازل ويسعى للحصول عىل النتاجئ  حيملها طالب الرشيعة، ومدى ثقلها، وآأن الإنسان اذلي يطمح للمعايل واإ

العظمية ل تأأيت املرجوة، ل بد وآأن جيد وجيهتد ويعيل مهته، مشمرا عن ساعديه،عامال دون لكل آأول ملل، لأن الأش ياء 

منا تؤخذ بقوة ونشاط ومهة  .لوحدها من تلقاء نفسها طوعا،اإ
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مث بنّي صفات طالب العمل الرشعي حامل لواءه  من الصرب واجلدل وآأل يكونوا آأجسادا ل آأرواح فهيا، بل وجب آأن يوازن 

ابلتواضع والنقاء واحلفاظ عىل احرتام  آأحصاهبا ابتصاهلم مع هللا عّز وجل وامتالكهم لروح العمل والبذل، وآأن يتصفوا آأيضا

  .اذلات وعلّوِ اهلمة وغريها

ىل البرشية مجعاء، ويكون   آأما احملور ال خر وهو آأن جيهتد املرء بتقدمي آأييشء همام اكن صغريا يف سبيل نقل حضارة الإسالم اإ

وعددا زائدا ل نفع ول فائدة ترىج منه، سببا يف انتشارها وتقدهما،  خريا للمرء آألف مرة من آأن يكون ل ش ئي، جمرد عاةل 

سالمنا العظمي، وبقدر ما نأأخذ فقط دون بذل ومعل  ننا بقدر ما نقدم للعامل نرىق بأأنفس نا وذواتنا وحضارتنا وجممتعاتنا واإ فاإ

ننا لن نكون حيهنا سوى عبيدا ملن نأأخذ منه، ذلكل علينا آأن نُقّدم لهذه البرشية ونكون سببا يف احلف اظ عىل صورة وعطاء فاإ

ىل النور  .الإسالم كام هو يف احلقيقة، دين ومهناج ساموي هيدف لإخراج البرشية من الظلامت اإ

ننا آأبدا لن نكون عظامء، فعندما تدرك  لينا فاإ ىل مالحظة هامة، آأننا ما دمنا ل نؤمن بأأن العامل حيتاج اإ مث نّوه ادلكتور الفاضل اإ

ليه لتنقذه وتصبح بطال بذكل، علينا آأن نؤمن آأنت بأأن الغريق اذلي آأمامك ل ينقذه آأ  حد سواك س تجد نفسك ماّدًا يدك اإ

ليه، وآأننا حنن محةل رسالته املنقذين الوحيدين لها، ذلكل علينا آأن نأأخذها  بأأن هذه البرشية غرىق جبهلها الإسالم وما يدعو اإ

 .بقوة

ن خمت ادلكتور الندوة بعبارة بث فهيا معاين التفاؤل والأمل يف نفو  س الطلبة حيث قال: "املسمل اكلشمس، ل ترحل آأبدا واإ

ن غربت عن ماكن ما، جتدها تيُضء يف ماكن غريه"، وآأن الصباح اذلي يزوران لك يوم هو ولدة جديدة لنا  هنا اإ غربت، فاإ

ايه وحنمل هذه الأم انة والرساةل للكون آأمجع ولأعاملنا، ذلكل علينا آأن نغتمن لك يوم ميّن هللا علينا به بأأخذان بقوة ما آ اتان اإ

ايها كام آأمران وكام يريد تعاىل  .ونبلغهم اإ
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 23/9/2018 

 قسم اللغة العربية وابلتعاون مع لكية الرشيعة ينّظامن ندوًة علميًة بعنوان )اجلن بني ادلين والعمل واملعتقد الشعيب(

 

، ندوة 23/9/2018الرشيعة يف اجلامعة يوم الأحد املوافق وابلتعاون مع لكية   نّظمت اللجنة الثقافية يف قسم اللغة العربية

 .علمية بعنوان )اجلن بني ادلين والعمل واملعتقد الشعيب( ُآقميت يف مدرج الشهيد ظافر املرصي يف احلرم اجلامعي القدمي

لكية الرشيعة يف وشارك يف الندوة الأس تاذ الش يخ محمد الغول ) آأبو الأرمق ( من طولكرم، وادلكتور سعيد دوياكت من 

اجلامعة، وادلكتور زايد العرندي، استشاري الطب النفيس يف لكية الطب وعلوم الصحة يف اجلامعة، والأس تاذ ادلكتور 

حسان ادليك، من قسم اللغة العربية يف اجلامعة  .اإ

 وآأدار جلسة الندوة واحلوار ادلكتور اندر قامس، رئيس قسم اللغة العربية يف اجلامعة.

الندوة ابحلوار البنّاء حول موضوع اجلن من وهجة نظر ادلين والعمل والطب النفيس واملعتقد الشعيب مما آأضفى جوًا وامتازت 

 تفاعليًا بني احملارضين واحلضور.

وحرض الندوة مجع غفري من طلبة القسم واللكية واجلامعة، وعدد من آأعضاء الهئيتني الإدارية والتدريس ية من لكيات العلوم 

 الانسانية والرشيعة والاقتصاد والعلوم الاجامتعية.
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29/9/2018 

شهار كتاب  لكية الرشيعة تشارك يف حفل اإ

 

الس يد عبدهللا محمود غنام اس تاذ الرتبية  شاركت لكية الرشيعة يف حفل اشهار كتاب  حتت رعاية وزارة الثقافة الفلسطينية 

-9-29كن عظمي اخللق هتواك القلوب ".واذلي عقد يوم السبت املوافق  بعنوان "  الرايضية وحيرض ادلكتوراه يف تركيا 

 حرم جامعة النجاح الوطنية . -مدرج لكية الرشيعة  يف  2018

 حيث شارك يف احلفل لك من :

 وزير الثقافة ممثاًل للحفل .1

 جامعة النجاح الوطنية–لكية الرشيعة –الكتور انرص ادلين الشاعر  .2

 آأمحد شوابش .مفيت حمافظة انبلس الش يخ  .3

 . مدرس يف مدارس نور الهدى وآأدار اللقاء الاس تاذ حسن معتوق ابلضافة للكمة املؤلف عن سبب اختيار الكتاب 

كام حرض احلفل مجهور من الهيئتني الااكدميية والادارية وعدد من رجال الأدب والرتبية والرشيعة والصحافة والإعالم. وآأهل  

 واصدقاء املؤلف.
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30/9/2018 

 الطالب موىس محمد املدفع ابن لكية الرشيعة ، الأول عامليا يف حفظ القرآ ن الكرمي وجتويده

 

جنازات ملتقى القرآ ن الكرمي التابع للكية الرشيعة وعامدة شؤون الطلبة يف جامعة النجاح الوطنية، حقق  جناز جديد من اإ يف اإ

موىس محمد املدفع املرتبة الأوىل يف املسابقة الأوروبية العاملية يف الطالب يف لكية الرشيعة واملرشف املمزي يف حلقات امللتقى 

 حفظ القرآ ن وجتويده.

رشاف جلنة  43وشارك املدفع يف املسابقة اليت آأقميت يف العامصة الكرواتية زغرب مبشاركة  دوةل من خمتلف دول العامل، ابإ

% حيث آأمكل مجيع مواضع 98.2ل عىل معدل حتكمي مضت عددا من املتخصصني يف جمال حفظ القرآ ن وجتويده، وحص

 .الاختبار بال آأي تنبيه متقدما بذكل عىل املتسابقني الشيشاين والسعودي الذلين حصال عىل املرتبة الثانية والثالثة تباعا
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فل قرآ نية ويأأيت هذا الإجناز تتوجيا لإجنازات امللتقى السابقة، حيث شارك العديد من طالب امللتقى وطالباته يف عدة حما 

حصول الطالبة هديل جبارة   دولية وعاملية، يف الإمارات والسعودية واجلزائر واملغرب وتونس والأردن ولبنان واكن آ خرها

 من لكية الرشيعة عىل املرتبة الأوىل آأيضا يف مسابقة ديب ادلولية للقرآ ن الكرمي فرع الإانث هناية العام املايض

س تقبال للطالب املدفع بعد عودته من املسابقة حبضور القامئ بأأعامل رئيس اجلامعة آأ. د. ماهر هذا وقد آأقام طالب امللتقى ا 

ىل رئيس ملتقى القرآ ن  ضافة اإ النتشة وانئبه للشؤون الإدارية د. ماهر آأبو زنط ومعيد شؤون الطلبة آأ. موىس آأبو دية اإ

وابلإجناز املمتزي اذلي حققه، وقد مت   ه ابلطالب املدفعد. جامل الكيالين اذلي آأعرب عن خفر   الكرمي ومعيد لكية الرشيعة

 .توزيع احللوى عىل الطالب ابهتاجا هبذا الإجناز املمزي
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30/9/2018 

 لكية الرشيعة تس تضيف مرصف الصفا الاساليم

 

للطلبة عىل برانمج من آأجل تأأمني فرص تدريبية   لعقد ورشة معل  اس تضافت لكية الرشيعة مرصف الصفا الاساليم

  يف مدرج لكية الرشيعة 30/9/2018تدرييب متخصص يف الصريفة الإسالمية وذكل يوم الاحد املوافق 

وافتتح اللقاء ادلكتور عالء رزية رئيس قسم املصارف الاسالمية مرحبا ابلضيوف الكرام من مرصف الصفا وكذكل ابلطلبة 

والعلوم الاجامتعية. وقد آأوحض ادلكتور جامل الكيالين معيد لكية الرشيعة من قسم املصارف الاسالمية و لكية الاقتصاد 

امهية املؤسسات املالية الاسالمية سواء البنوك او رشاكت التامني الاساليم وامهية ما تقدمه للطلبة من فرص تدريب هممه 

صاد والعلوم الاجامتعية بطرح عدة تؤهلهم لدلخول للسوق العمل . ومن مث قام ادلكتور سامح العطعوط معيد لكية الاقت
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مواضيع تتعلق ابلصريفة الاسالمية ونوه اىل ان معدل المنو فهيا اصبح عىل مس توى العامل العريب والاساليم ومجيع دول العامل 

عطاء نبذة مصغرة عن طبيعة معل املرصف وطبيعة ادلورات  مرتفعا جدًا.... ومن مت قام طامق مرصف الصفا مشكورين ابإ

وكذكل دورة ممتزية يف جمال املبيعات املرصفية .  .CIB ريبية اليت سوف يقدموها للطلبة ويه دورة مرصيف مسمل معمتدالتد

 . ويف الهناية مت فتح ابب الاس ئةل للطلبة ومتت الاجابة عن اكفة الاس تفسارات املتعلقة بفرص التدريب
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2/10/2018 

 القرآ ن الكرمي)غراس امللتقى(افتتاح املعرض الثاين مللتقى 

 

 /2افتتح القامئ بأأعامل رئيس اجلامعة الأس تاذ ادلكتور ماهر النتشة املعرض الثاين مللتقى القرآ ن الكرمي وذكل يوم الثالاثء 

 «.غراس امللتقى»وقد محل هذا املعرض واذلي آأقمي يف مبىن لكية الرشيعة امس  2018 /10

لكية الرشيعة ورئيس ملتقى القرآ ن الكرمي د. جامل الكيالين وانئب رئيس اجلامعة للشؤون واكن يف افتتاح املعرض معيد 

الإدارية د. ماهر آأبو زنط ومنسق شؤون الطلبة الأس تاذ موىس آأبو دية ومدير دائرة اخلدمات العامة، وعدد من آأساتذة لكية 

 الرشيعة وموظفهيا ومجع غفري من الطلبة.
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 عادهتم البالغة مبثل هذه النشاطات اليت تصلنا ابلقرآ ن وتذكران به.وقد آأعرب احلضور عن س

واش متل املعرض عىل العديد من الزوااي املنوعة مهنا ما يسلط الضوء عىل التجويد ومهنا ما هو ترفهييي للتسلية ومهنا ما هو 

حدى زوااي املعرض عبارة عن مفأ جأأة مؤثرة جسدت بعض ال ايت والأ  حاديث ابجملسامت الفنية ليسهل تفاعيل ممتع، واكنت اإ

 عىل العقول فهم معانهيا.

ىل القرآ ن  وتأأيت هذه النشاطات الفريدة من نوعها مضن حماولت امللتقى ادلامئة لتجديد الأسلوب اذلي يسعى جلذب الطلبة اإ

 الكرمي ليكونوا حفاظا يف دربه، وسعيا منه لزايدة عدد املشاركني يف مجيع براجمه اخملتلفة.
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7/10/2018 

 مرصف الصفا وابلتعاون مع لكية الرشيعة يعقد ورشة معل

 

بتقدمي ورشة معل تعريفية مبنتجات  11/10/2018  وامخليس املوافق 7/10 /2018قام مرصف الصفا يويم الأحد املوافق 

وجامعة النجاح ،وقد مرصف الصفا وآأسعارها وذكل لطالق مرشوع املبيعات املبارشة وذكل مضن التفاهامت بني املرصف 

 مت االقاء يف مدرج لكية الرشيعة، حيث اكنت ادلعوة موهجة لقسمي املصارف الإسالمية ولكية الاقتصاد.

 تعرفوا من خاللها عىل آأسعار منتجات بنك الصفا، والكيفية اليت ينبغي اتباعها للتسويق لهذه املنتجات.
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25/10/2018 

 "املسابقة القرآ نية " شفاء ورمحة للمؤمننيحفل تكرمي الطلبة الفائزين يف 

 

قامت لكية الرشيعة يف جامعة النجاح الوطنية بتكرمي الطلبة الفائزين يف املسابقة القرآ نية " شفاء ورمحة للمؤمنني" يف مدرج 

 لبة اللكية.(، حرضه معيد لكية الرشيعة والأساتذة الأفاضل، وط 2018 /25/10لكية الرشيعة، وذكل يوم امخليس املوافق)
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ابتدآأ احلفل بتالوة عطرة من آ ايت اذلكر احلكمي، تالها الطالب حيىي حلوان آأحد طلبة اللكية. مث آألقى معيد لكية الرشيعة 

ادلكتور جامل الكيالين لكمة احلفل واليت آأكد فهيا عىل ماكنة القرآ ن الكرمي، وجشع الطلبة املتسابقني واحلضور عىل حفظ 

ىل آأن التكرمي احلقيقي هو عند هللا جل يف عاله. القرآ ن وحسن فهمه،  وآأشار اإ
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ىل هللا فدهل عىل الرصاط  مث اكنت هناك خاطرة قرآ نية حول اخفاقات ومشاق وصعوابت تالشت ذكراها بعد آأن عاد القلب اإ

الأوىل يف املسابقة  املس تقمي. مث حتدث الطالب موىس املدفع ابن لكية الرشيعة، احلافظ لكتاب هللا واحلاصل عىل املرتبة

العاملية عىل مس توى العامل الإساليم، تضمنت النصح للفائزين بعدم الوقوف مع كتاب هللا حففظ السورة يتلوه حفظ القرآ ن 

اكمال فيتلوه التدبروهكذا، ونصح ملن مل يكن نصيبه الفوز آأن عدم الفوز يف املرة الأوىل ول الثانية ول الثالثة ول ما بعدها 

ىل وآأمهية القراءة عىل متقن وكذكل احلفظ ليس هل  حق يف تثبيط عزميتنا ول دفعنا عن احملاوةل واجلد حىت الفوز، وآأشار اإ

 املتقن منذ البداية حىت لحنصد بذور تاكسلنا آأو تعجلنا يف احلفظ تعبا ومشقة يف املراجعة والتثبيت.
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%، الطالب آأمين النجار واذلي آأكد 100قة واحلاصل عىل املرتبة الأوىل مث بعد ذكل اكنت لكمة آأحد الطلبة الفائزين يف املساب

 .فهيا عىل آأمهية التواصل مع القرآ ن الكرمي حفظا وفهام، وآأن هذه املسابقة يه اخلطوة الأوىل عىل طريق تثبيت القرآ ن الكرمي

طالبا وطالبة، س بعة عرش مهنم حصلوا عىل مث خمت احلفل بتكرمي الطلبة الفائزين ابملسابقة القرآ نية وعددمه س بعة وآأربعون 

 %. 99و 100عالمة 
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28/10/2018 

معيد لكية الرشيعة ادلكتور جامل الكيالين ميثل فلسطني يف املؤمتر ادلويل وعنوانه ) القانون ادلويل الانساين 

 والرشيعة الاسالمية يف الزناعات املسلحة املعارصة (

 

معيد لكية الرشيعة بمتثيل دوةل فلسطني يف املؤمتر ادلويل اذلي انعقد يف مدينة جنييف يف قام ادلكتور جامل زيد الكيالين 

( وعنوانه ) القانون ادلويل الانساين والرشيعة الاسالمية يف (  2018/ 10/ 30-28  ترشين آأول 30-28سويرسا ما بني 

 . دوةل عربية واسالمية وعاملية 20الزناعات املسلحة املعارصة ( واذلي مض ممثلني وخرباء عن آأكرث من 
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 ومت مناقشة عدة حماور مهنا :

 املرشوعة  الاسلحة واساليب القتال .1

 اثناء احلرب  عاية املرافق الطبية امحلاية والرعاية للجرىح واملرىض و .2

 ومدى مرشوعية الاحتجاز يف الرشيعة والقانون  .3

  والقانونمدى مرشوعية جتنيد الاطفال وقت احلروب يف الرشيعة  .4

دارة جثث املوىت يف الرشيعة والقانون ادلويل .5  اإ

 مقارنة بني الرشيعة والقانون (  -وقد تقدم الكيالين بورقة معل عن ) آأحاكم قتىل احلروب 

 وخلص املؤمتر اىل عدد من التوصيات آأمهها :

خاصة القطاعات   اين يف اكفة رشاحئ اجملمتعالرشيعة الاسالمية والقانون ادلويل الانس  زايدة التوعية والتثقيف مببادئ  رضورة

يف املسائل املس تجدة اخلاصة ابحلروب وااثرها وبيان رآأي الرشع الاساليم   الامنية وكذا آأمهية تعمق البحث العلمي

 . والقانون ادلويل فهيا لنرشها بني الناس
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13/11/2018 

 افتتاح رشكة متكني للتأأمني الإساليمادلكتور جامل الكيالين معيد لكية الرشيعة يشارك يف حفل 

 

يف حمافظة جنني   شارك ادلكتور جامل زيد الكيالين معيد لكية الرشيعة بلكمة يف حفل افتتاح رشكة متكني للتأأمني الاساليم

س تاذ مبشاركة ثةل من آأحصاب املعايل والسامحة والعطوفة وعىل رآأسهم معايل الأ   ، 13/11/2018وذكل يوم الثالاثء املوافق 

والأس تاذ معايل ادلكتور ماجد احللو   الكبري رفيق النتشة الرئيس الفخري لرشكة متكني للتأأمني ورئيس هيئة ماكحفة الفساد

براهمي آأسعد رمضان حمافظ حمافظة جنني دارة الرشكة وعطوفة الأس تاذ اإ وسامحة الش يخ محمد آأبو سعيد مفيت   رئيس جملس اإ

 .  مجع غفري ومتثيل كبري عن القطاعني العام واخلاصوحبضور  قوات الأمن الفلسطينية
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وقد بني ادلكتور الكيالين وهو عضو هيئة الفتوى و الرقابة الرشعية يف الرشكة ، الأسس واملبادئ الرشعية اليت قامت علهيا 

آلية تطبيقه، موحضًا آأمهية   رشكة متكني، و قدم هذا النوع من التأأمني رشحًا موجزًا عن تأأصيل التأأمني الإساليم رشعًا وآ

 .لتحقيق التعاون والمتكني بني افراد اجملمتع
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18/11/2018 

 الطالبة وس يةل طعمة من جامعة النجاح الوطنية حتصل عىل جائزة ابرك

 

يف  ويه طالبة ماجس تري  عىل الطالبة وس يةل طعمة ،  يف لكية الرشيعة  آأرشف ادلكتور انرص ادلين الشاعر

جائزة مركز ادلراسات الامريكية الفلسطينية يف الولايت املتحدة الامريكية  حيث حصلت عىل املرآأةدراسات   مساق

 )ابرك(

حصلت الطالبة وس يةل طعمة، طالبة املاجس تري يف دراسات املرآأة يف جامعة النجاح الوطنية عىل جائزة مركز ادلراسات  

دولر امرييك، ويه جائزة س نوية متنح للممتزيين  500)ابرك( وقميهتا الامريكية الفلسطينية يف الولايت املتحدة الامريكية 

  ابحباهثم لتخليد ذكرى الس يدة ديبوراه ميس يت جرينري احدى مؤسسات برانمج الربوفيسور ابراهمي ابو لغد.
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النطف املهربة: محلت الرساةل اليت حصلت عىل اجلائزة عنوان الابعاد القانونية والاجامتعية لجناب زوجات الارسى عرب 

دراسة حاةل يف منطقة شامل الضفة الغربية )انبلس، طولكرم، جنني، سلفيت، قلقيلية وطوابس(. وهتدف اىل تسليط الضوء 

عىل قضية الارسى ابعتبارها قضية حية وحارضة عىل ادلوام يف ذهن ومضري اجملمتع الفلسطيين، وتنبع آأمهيهتا من تسليطها 

يت يمت طرهحا للمرة الاوىل آأاكدمييًا وذكل من حيث اجلرآأة يف الطرح وحساس ية املوضوع ابلنس بة الضوء عىل قضية النطف وال

 للمجمتع الفلسطيين احملافظ بشلك عام وكذكل لزوجات الارسى بشلك خاص.

حملكومني وذكرت الباحثة اهنا اعمتدت يف البحث عىل املهنج المكي والنوعي والاس تبيان يف جممتع ادلراسة لزوجات الارسى ا

زوجة يف منطقة البحث. واضافت انه مت مقابةل آأربعة عرش س يدة من زوجات الارسى ملعرفة  62مدى احلياة وعددمه 

ابحة الرشع الانفصال بيهنن وين آأزواهجن، ولكن انامتءهن  توهجاهتن ودوافعهن اليت عربت عن قوة ارتباطهن بأأزواهجن رمغ اإ

هو ادلافع وراء ذكل، ابلضافة اىل الرغبة ابحلفاظ عىل روح الامومة وعىل الامتداد للوطن والرغبة ابلس مترار يف احلياة 

 العائيل فضال عن عنرص العمر احملدود لالجناب دلى املرآأة، ويك يكون املولود آأنيسا وس ندًا ومعينًا عىل آأعباء احلياة.
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25/11/2018 

 "ه بسطة يف العمللكية الرشيعة تفتتح آأس بوع امللتقى العلمي بعنوان "وزاد

 

امتدادا ملناس بة ميالد النيب صىل هللا عليه وسمل يف شهر ربيع الأول قامت لكية الرشيعة ميثلها ادلكتور جامل الكيالين معيد 

 25/11/2018ابفتتاح آأس بوع امللتقى العلمي واذلي بعنوان: "وزاده بسطة يف العمل" وذكل يوم الأحد املوافق   اللكية
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آأوىل فقرات امللتقى مرسحية قام هبا طلبة لكية الرشيعة حتايك الفرق بني الطالب املتعمل وغري املتعمل، مث افتتح حيث اكنت  

معيد لكية الرشيعة ادلكتور جامل الكيالين، وآأعضاء الهيئة التدريس ية معرض الكتاب واذلي يأأيت يف س ياق تشجيع الطلبة 

ىل زوااي آأخرى فنية من آأعامل الطلبة، وزاوية تعرف عىل بعض العلامء، عىل القراءة وحهثم عىل اقتناء الكتب النافع ضافة اإ ة، اإ

 وزاوية عرض بعض مقولت آأمه املفكرين،آأمثال ماكل بن نيب.

قبال طلبة اجلامعة من لك اللكيات لفتا وكثريا، كونه ولأول مرة يمت فيه معل معرض للكتاب يف جامعة النجاح  واكن اإ

 الوطنية.
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 .4/12/2018املعرض حىت يوم الثالاثء املوافق ويس متر 

 

جعابه ابملعرض، ول س امي طبيعة الكتب املعروضة، وتنوع زواايه، شاكرا لك من لك هل دور  وبدوره آأبدى ادلكتور الكيالين اإ

دارة اجلامعة ممثةل ابلأس تاذ ادلكتور ماهر النتشة، والهيئات ا جنازه، واكن هل بصمة فيه، ابتداء من اإ لإدارية يف اجلامعة، يف اإ

 .انهتاء بطلبة لكية الرشيعة اذلين وضعوا بصمة علمية يف شهر ربيع الأول املبارك
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27/11/2018 

 تنظم حفال لتقدمي منح مالية للطلبة املتفوقني -معيد اللكية -لكية الرشيعة ميثلها ادلكتور جامل زيد الكيالين 

 

 

 

حفال لتقدمي املنح املالية للطلبة املتفوقني يف اللكية مببلغ مايل وقدره  27/11/2018املوافق نظمت لكية الرشيعة يوم الثالاثء 

طالبًا وطالبة حيث مت تقدمي هذه املنح من قبل مجعية سبيل  65دولر للك طالب، وقد بلغ عدد الطلبة املتفوقني  300

 .لالغاثة الانسانية الرتكية ومجعية قطر اخلريية
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ادلكتور جامل الكيالين معيد لكية الرشيعة عن قيام اللكية بتنفيذ خطهتا الاسرتاتيجية حيث  التكرمي حتدثوخالل حفل  

طالب وطالبة موزعني عىل آأقسام آأصول ادلين والفقه  1000آأصبحت من آأكرب اللكيات اليت تضم يف مبانهيا آأكرث من 

تلفة جمهزة بأأحدث التقنيات، وتقدم ادلكتور الكيالين ابلشكر والترشيع واملصارف الاسالمية واحتواهئا عىل مراكز حيوية خم 

 والتقدير للمؤسس تني املتربعتني وشكرهام عىل تواصلهام ودمعهام لتطوير العملية الااكدميية يف اجلامعة.
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 ادلنيا وال خرة، كام حتدث ادلكتور محمد العمةل، النائب الااكدميي واذلي قال آأن لكية الرشيعة يه من اللكيات اليت جتمع بني 

ويتسم طلبهتا ابلمتزي والعمل عىل التطور الااكدميي، مشريًا اىل ما حققته اللكية من تطور يف جمال املرافق آأو التجهزيات آأو 

املساعدة يف دفع اقساط الطلبة وذكل عن طريق التواصل مع اجلهات اخلريية اخملتلفة داخل الوطن وخارجه. وشكر ادلكتور 

سبيل اخلريية الانسانية الرتكية اليت قدمت الكثري من املساعدات املالية يف فلسطني وآ خرها املنحه املالية اليت مت  مجعية العمةل

آل  تقدميها اىل الطلبة اجلامعيني يف لكية الرشيعة، كام شكر منحة مجعية قطر اخلريية واليت تربع هبا مسو الامري محمد بن محد آ

 .اثين
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27/1/2019 

ادلكتور محمد راغب اجليطان احملارض يف لكية الرشيعة يعقد دورة يف همارات التفوق ادلرايس لطلبة الثانوية 

 العامة)الاجناز( لأبناء العاملني يف بدلية انبلس

 

قام ادلكتور محمد راغب اجليطان احملارض يف لكية الرشيعة واملدرب يف جمال اذلات البرشية، وابلتعاون مع مكتبة بدلية 

، وقسم العالقات العامة، ونقابة العاملني يف البدلية بعقد دورة يف همارات التفوق ادلرايس لطلبة الثانوية انبلس

 العامة)الاجناز( لأبناء العاملني يف البدلية.

وقد حرض ادلورة لك من رئيس نقابة العاملني ومدير املكتبة الس يد رضار طوقان، والس يد بشار الامتم انئب مدير املكتبة، 

 طالبا وطالبة من طلبة الإجناز. 30والس يد عالء اجليطان منسق العالقات العامة يف البدلية، وحبضور 
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ويف بداية اللقاء رحب طوقان، ابملشاركني يف الندوة، مؤكدًا حرص بدلية انبلس عىل تقدمي مثل هذه الندوات اليت من 

 .خلـدمات اليت تقدهما املكـتبة للـطلبة ومجيع فئات اجملمتعشأأهنا تعزيز قدرات الطلبة عىل التحـصل العلمي، جنبًا اىل ا

 

وآأعرب منسق العالقات العامة آأن هذه الندوة تأأيت مضن توجهيات رئيس وآأعضاء جملس بدلي انبلس لالهامتم ابلعاملني 

انبلس اليت تأأسست منذ والتواصل معهم بصفهتم اللبنة الأساس ية وجحر الأساس يف معلية البناء والتطويرمضن مسرية بدلية 

 .عام، مؤكدا آأن هذه الندوه تأأيت مضن عدة آأنشطة مس تقبلية خاصة مبوظفي البدلية150

ىل تعريف الطلبة بأأهداف حياهتم اليت تزودمه ابلإرادة  ومن جانبه آأوحض ادلكتور اجليطان آأن هذه الندوة هتدف ابلأساس اإ

دافع حقيقي للمتزي والتفوق يف مرحةل الإجناز، كون النجاح يمكن يف رمس والثقة ابلنفس ووضوح الطريق، مما يتودل يف داخلهم 

وحتديد الأهداف والسري قدما بعزمية تنكرس علهيا لك آأشاكل اليأأس والإحباط والتقصري، من خالل توضيح الطريق السلمي 
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ولوجيا املعارصة يف تطوير العملية للطلبة يف التعامل مع املادة العلمية من حيث حسن فهم املادة ودراس هتا واس تغالل التكن

 .ادلراس ية

وقد آأعرب الطالب املشاركون يف الندوة عن شكرمه لدلكتور اجليطان، وعن حاجهتم للمشاركة مبثل هذه الندوات ملا 

رشادات متكهنم من حتديد الأهداف والتخطيط ملس تقبلهم ادلرايس، ورمس اخلرائط اذلهنية خاصة يف  تتضمنه من توعية واإ

 .املرحةل اليت تعد مرحةل انتقالية هامة يف حياهتمهذه 
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31/1/2019 

 لكية الرشيعة تعقد ندوة بعنوان : "عزم يتجدد ومهة تتوقد

" 

قامت لكية الرشيعة يف جامعة النجاح الوطنية،وحتت رعاية معيد لكية الرشيعة ادلكتور جامل الكيالين، بعقد ندوة بعنوان: 

 م.31/1/2019د.حذيفة بدير احملارض يف لكية الرشيعة، يوم امخليس املوافق   تتوقد " قدهما"عزم يتجدد ومهة 

حيث ابتدآأت الندوة بتالوة عطرة من اذلكر احلكمي، مث تلكم ادلكتور حذيفة عن دور الثبات يف الأمر والعزمية يف الرشد  

ىل ما مه عليه، ل لأن الأحداث واملصائب مل تكن عىل بلوغ الهدف اذلي خطط هل ُمس بقًا، وآأن الأشخاص املبدعني  وصلوا اإ

يف طريقهم، بل لأن الإرادة وقوة العزمية والتصممي دفعهم لنفض الراكم والهنوض من جديد،مث بنّي آأمهية رمس الأهداف 

دارة آأوقاتنا لتحقيق ما رمسناه ومدى تأأثري الثقة ابلنفس عىل مدى فاعليهتا عىل آأرض ا لواقع، فالتغيري ليك والتخطيط لها واإ

رصار ومن غري ذكل فاخلسارة س تكون فادحة.  نشهد حقيقته عىل آأرض الواقع لبد من عزمية واإ
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31/1/2019 

 الهيئة الإدارية مللتقى القرآ ن الكرمي يف لكية الرشيعة تعقد اجامتعها الأول لهذا العام

 

 املوافق  لهذا العام، وذكل يف عامدة لكية الرشيعة يوم امخليسعقدت الهيئة الإدارية مللتقى القرآ ن الكرمي اجامتعها الأول 

 31/ 1/ 2019. 

وقد ترآأس الاجامتع رئيس امللتقى ومعيد لكية الرشيعة ادلكتور جامل الكيالين، وقد حرض الاجامتع آأعضاء الهيئة الإدارية 

منسق امللتقى ورئيس قسم آأصول ادلين. للملتقى: الأس تاذ موىس آأبو دية معيد شؤون الطلبة، وادلكتور عودة عبد هللا 

ايد الأقرع مدير شؤون الطلبة يف احلرم  وادلكتور منترص الأمسر، وادلكتور عامر جود هللا، من قسم آأصول ادلين. والأس تاذ اإ

 .اجلديد، والش يخ هجاد جعوة ممثال عن الأس تاذ محمد هجاد الكيالين مدير عام مديرية آأوقاف انبلس

عادة تشكيل اللجنة ويف البداية رحب ادل كتور الكيالين ابحلضور آأعضاء الهيئة الإدارية يف الاجامتع الأول لهذا العام بعد اإ

 .الإدارية بتلكيف من سعادة ا.د. القامئ بأأعامل رئيس اجلامعة

زيانية املتوقعة وقد انقش الاجامتع اخلطة الس نوية للملتقى، والأنشطة املقرتحة خالل الأشهر القادمة، وكذا امللف املايل وامل

 .للأنشطة خالل الفرتة القادمة
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5/2/2019 

 "العمل لكية الرشيعة تعقد ورشة بعنوان: "العمليات املرصفية ومس تقبل خرجي املصارف الاسالمية يف سوق

 

املرصفية قامت لكية الرشيعة وحتت رعاية معيد لكية الرشيعة ادلكتور جامل الكيالين بعقد ورشة معل بعنوان: "العمليات 

 .ومس تقبل خرجي املصارف الاسالمية يف سوق العمل"، للأس تاذ املرصيف سائد جروان

وقد رحب ادلكتور عالء رزية رئيس قسم املصارف الإسالمية يف لكية الرشيعة ابملدرب واخلبري يف العمل املرصيف الأس تاذ 

لكية الرشيعة، ووحض آأّن مثل هذه الورشة تأأيت يف سائد جروان، شاكرا هل حضوره واهامتمه بطلبة املصارف الإسالمية يف 

طار سعي لكية الرشيعة لزايدة كفاءة الطلبة، ورفع مس توى املعرفة حول العمليات املرصفية، واجلانب التطبيقي يف البنوك  .اإ
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الفجوة بني ما ادلورات التدريبية هممة جدا يف صقل خشصية الطالب،فهيي تقلل  ومن جانبه ذكر الأس تاذ سائد جروان آأن

 يتعلمه من انحية آأاكدميية وما حيتاجه سوق العمل من همارات ومعرفة.

الش ياكت وعنارصها الأساس ية حسب تعلاميت سلطة  ومن خالل الورشة ركز املدرب سائد جروان عىل حماور هامة مهنا،

اقات اخلصم وبطاقات الئامتنفي النقد الفلسطينية، مع تطبيق معيل عىل رصف الش ياكت من قبل الطلبة، والفرق بني بط

 البنوك التقليدية والإسالمية.

دارة التدريب بعيدا عن احملارضات  ومن دانب آ خر آأشاد الطلبة املشاركون ابلورشة، وبأأسلوب ومهنجية املدرب يف اإ

 التقليدية.

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

7/2/2019 

 حتفيظ القرآ ن الكرميلكية الرشيعة ميثلها ادلكتور جامل الكيالين معيد اللكية تفتتح خمترب 

 

 

 

فتتح الأس تاذ ادلكتور ماهر النتشة القامئ بأأعامل رئيس اجلامعة  خمترب حتفيظ القرآ ن الكرمي يف لكية الرشيعة حيث يعد هذا اإ

فتتاح اخملترب  ادلكتور جامل الكيالين معيد لكية الرشيعة وعدد من الأول من نوعه يف فلسطني، ورافق ادلكتور النتشة يف الإ

 التدريس ية يف اللكية.آأعضاء الهيئة 
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دارة اجلامعة املتواصل للكية الرشيعة وتقدمي لك ما حتتاجه اللكية يف  فتتاح آأشاد ادلكتور جامل الكيالين بدمع اإ ويف بداية الإ

 سبيل الهنوض ابللكية، مشريا اىل آأن لكية الرشيعة تواكب لك ما هو جديد يف ش ىت جمالت التدريس.

 

فتتاح هذا اخملترب اذلي آأما  يشلك تغريًا نوعيًا يف جمال حتفيظ القرآ ن الكرمي، شاكرا ادلكتور النتشة فقد آأعرب عن سعادته لإ

فتتاح هجود   اخملترب.العاملني يف لكية الرشيعة واجلهات اليت قامت ابلتحضري لإ

آلية التدريس لهذا املساق من خالل برانمج مث بعد ذكل قام ادلكتور حسني النقيب مدرس مساق التالوة والتجويد  برشح آ

تدريس مساق التالوة وبدوره قام الاس تاذ عبد هللا اشتية مرشف اخملترب بعرض تقدميي عن امهية احلاسوب املتقدم. 

 يعزز قدرة الطالب عىل اتقان التالوة والتجويد.والتجويد حبسب تقنية الصوتيات احلديثة مما 

 



52 
 

9/2/2019 

  CIBلرشيعة تعقد دورة بعنوان:املرصيف املسمل املعمتدلكية ا

 

وذكل يوم  CIBقامت لكية الرشيعة وحتت رعاية معيد لكيهتا ادلكتور جامل الكيالين بعقد دورة بعنوان:املرصيف املسمل املعمتد

 .9/2/2019السبت املوافق 
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حيث قام قسم املصارف الإسالمية وابلتعاون مع رشكة برو اكتيف وبمتويل مشكور من بنك الصفا ابفتتاح ادلورة الأوىل  

واليت تعد شهادة دوليه يف الصريفة الاسالمية. وتعد جامعة النجاح الأوىل عىل مس توى الوطن  CIB للمرصيف املسمل املعمتد

 اليت قامت بعقد مثل هذه ادلورة.

حب ادلكتور عالء رزيه رئيس قسم املصارف ابحلضور الكرمي، لك من طامق الرشكة وممثل بنك الصفا وشكرمه عىل وقد ر 

 المتويل، ورحب ابملشاركني شاراك هلم حسن اهامتهمم.

املعامالت ويف البداية قدم د. عالء رزية القسم الأول من ادلورة واذلي اكن حول عالقة عمل العقيدة والأخالق والفقه بفقه 

املالية، ومن مث اس تمكل الس يد آأ. محمود حفظي املراقب الرشعي يف بنك الصفا القسم ال خر واكن حول الراب وآأنواعه وسبب 

 حترميه، ومتايز البنوك الإسالمية عن التقليدية يف موضوع الراب، عىل آأن تس تمكل ادلورة يف الأسابيع القادمه.
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10/2/2019 

 اطالق املوقع الإلكرتوين مللتقى القرآ ن الكرمي يف جامعة النجاح الوطنيةلكية الرشيعة تقمي حفل 

 

يف حفل هميب مت اطالق املوقع الإلكرتوين مللتقى القرآ ن الكرمي، التابع للكية الرشيعة وعامدة شؤون الطلبة، وذكل يوم الأحد 

 .م. وذكل يف مدرج لكية الرشيعة2019املوافق العارش من ش باط لعام 

ب ادلكتور جامل الكيالين معيد لكية الرشيعة ورئيس ملتقى القرآ ن الكرمي ابحلضور ويف مقدمهتم انئب رئيس وقد رح

 .اجلامعة للشؤون الأاكدميية ادلكتور محمد العمةل، والأس تاذ موىس آأبو دية معيد شؤون الطلبة
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ملرشفة عىل املس توى احمليل والعاملي خالل واس تعرض ادلكتور الكيالين مسرية ملتقى القرآ ن الكرمي احلافةل ابلجنازات ا

 .مسريته املباركة واليت بدآأت منذ مثان س نوات

 

مث قام ادلكتور عوده عبد هللا منسق ملتقى القرآ ن الكرمي ورئيس قسم آأصول ادلين ابس تعراض آأمه زوااي املوقع الإلكرتوين 

ليه من داخل موقع لكية الرشيعة  جامعة النجاح الوطنية  -للملتقى واذلي ميكن الوصول اإ

(forum-quran-https://shariah.najah.edu/ar/holy/) 

 

  

https://shariah.najah.edu/ar/holy-quran-forum/
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طالع املهمتني من خمتلف املناطق  جنازات امللتقى ونشاطاته اخملتلفة، لتسهل اإ ويعد موقع امللتقى مبثابة جسل حافل تسطر فيه اإ

 .والرشاحئ عىل جتربة امللتقى الرائدة

وقد شكر ادلكتور الكيالين رئاسة اجلامعة عىل رعايهتا لهذا املرشوع املبارك، كام آأثىن عىل اجلنود اجملهولني العاملني يف امللتقى 

ل آأبو صالح مرشفة وعىل رآأسهم منسق امللتقى د عوده عبد هللا وآأعضاء الهيئة التدريس ية العاملني يف امللتقى، واملهندسة آأم

 .خمترب احلاسوب عىل هجودها ومعلها يف املوقع، وكذا طلبة امللتقى ومرشفيه ومجيع ادلامعني ملسريته املباركة
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12/2/2019 

 "لكية الرشيعة تعقد ندودة بعنوان: "يعجبين حياؤك

 

"يعجبين حياؤك " وذكل يوم الثالاثء  قامت لكية الرشيعة وحتت رعاية معيدها ادلكتور جامل الكيالين بعقد ندودة بعنوان:

 ، قدهما احملارض يف لكية الرشيعة ادلكتور منترص الأمسر2019-2-12املوافق 

حيث حتدث ادلكتور الأمسر عن الزينة احلقّة اليت تتجمل هبا املرآأة املسلمة واليت حتفظها عند تفاعلها مع جممتعها يف مجيع 

 التواصل الاجامتعي آأل وهو ثوب احلياء.جمالت احلياة، ويف خطاهبا عىل مواقع 

، بل هو معيار تُضبط احلياة وفقه، ذلا جيب عىل  -كام يظنه البعض  -وبني ادلكتور آأن احلياء ل يعارض عالقة املرآأة مبحيطها 

املرآأة املسلمة الواعية آأن يكون من آأولوايهتا تعزيز خلق احلياء ليكون طريقًا لرىض الرمحن آأوًل ، وللهنوض بواقع املرآأة املسلمة 
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س يدة من س يدات اجملمتع اثنًيا ، ويف آأهمات املؤمنني لنا آأسوٌة حس نة . مّث فصل ادلكتور يف الأمور اليت تسلب احلّيّية وجعلها 

، تكرّس فهيا حاجز احلياء بني اجلنس يني يف  الأنىث حياءها والأمور اليت تعززه مستشهًدا عىل ذكل من قصص واقعية

ىل تكرس احلواجز الأخرى وادل  خول يف الإمث.تواصلهام فأأدى تبًعا اإ

ىل  وخمتت الندوة بذكر آأمه وسائل نعزز فهياخلق احلياء، الاس تعانة ابهلل وادلعاء واستشعار مراقبة هللا يف لك خطوة، لنصل اإ

 الرضا الرابين اذلي يعيينا عىل الثبات عىل هذا اخللق الكرمي.
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14/2/2019 

 قرآ نية ثقافيةملتقى القران الكرمي يف لكية الرشيعة يعقد آأوملبياد 

 

مضن سلسةل نشاطات ملتقى القرآ ن الكرمي الرائدة واملتجددة افتتح ملتقى القرآ ن الكرمي التابع للكية الرشيعة وعامدة شؤون 

م ممتثال برئيسه الفاضل معيد لكية الرشيعة د. جامل الكيالين املسابقة الأوىل من 14/2/2019الطلبة يوم امخليس املوافق 

جراء عدد من املسابقات  -املسابقات القرآ نية الثقافية: )آأوملبياد امللتقى سلسةل  آ ايت للسائلني(. واليت تقوم فكرهتا عىل اإ

 القرآ نية الثقافية مبشاركة طلبة ملتقى القرآ ن الكرمي ومرشفيه من خالل املنافسة بني فرق اللكيات اخملتلفة
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رشيعة ورئيس ملتقى القرآ نية الكرمي عن مسرية امللتقى وآأنشطته الإبداعية، ويف املسابقة الافتتاحية حتدث معيد لكية ال 

ىل سعي امللتقى ادلامئ للخروج من الصورة المنطية املعروفة من خالل طرقه آأبواب لك ما هو جديد ونوعي. كام  وآأشار اإ

دارية وطلبة، ونبه امجليع بأأن امل  لتقى يس تقبل الاقرتحات والانتقادات آأاي وآأثىن عىل هجود العاملني يف هذا امللتقى من هيئة اإ

 .اكنت وابب النصحية مفتوح دوما
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 :وقد حسمت القرعة املنافسات بني اللكيات مرتبة عىل النحو التايل

 الرشيعة مقابل الزراعة والطّب البيطري

 الطب مقابل العلوم وتكنولوجيا املعلومات

 الهندسة مقابل الفنون والقانون

 .مقابل الاقتصاد وال داب المتريض والصيدةل

 .وبعد انهتاء املرحةل الأوىل تتأأهل الفرق الفائزة للمرحةل الثانية، مث للمرحةل الهنائية لتتوجي الفائز من بني مجيع الفرق املشاركة

من العام  الثاين احلايل –وجدير ابذلكر بأأن امللتقى استمثر سلسةل املنافسات هذه لالعالن عن بقية آأنشطته للفصل ادلرايس  

، فمت الإعالن يف املنافسة الأوىل اليت مجعت لكييت الرشيعة مع الزراعة والطب البيطري عن مسابقة حفظ 2018-2019

مياان وتسلامي" مث يف املنافسة الثانية اليت مجعت لكييّت الطب مع العلوم وتكنولوجيا املعلومات مسابقة بلبل  سورة الأحزاب "اإ

 .القرآ ن الكرمي وحسن التالوة وال داء النجاح الثالثة يف جتويد
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17/2/2019 

 "لكية الرشيعة تعقد مسابقة بعنوان :"آأمجل منشور

حتت رعاية معيد لكية الرشيعة ادلكتور جامل الكيالين ، آأقام قسم املصارف الإسالمية وابلتعاون مع ملتقى لكية الرشيعة 

 مسابقة بعنوان :"آأمجل منشور"

 

مرحلتني : الأوىل بأأن قام املشاركون بعرض منشور عىل صفحة الفيس بوك اخلاصة بقسم املصارف واكنت املسابقة عىل 

عالن الفائزين حبسب عدد الإجعاابت اليت انلوها عىل منشوراهتم ، وآأما املرحةل الثانية اكنت دراسة  الإسالمية ، ليمت اإ

ق معايري معينة ، لتفوز الطالبة " ش اميء دمعة " ، املنشورات اليت ترحشت عن املرحةل الأوىل من خالل جلنة خمتصة وف

 عىل ما آأبدعته من كتابة . -حبضور معيد اللكية ادلكتور جامل الكيالين  -حيث مت تكرميها 
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25/2/2019 

 ر"لكية الرشيعة تعقد ندوة بعنوان: "آأان ح

 

 

 

( للمحارض يف لكية الرشيعة  آأان حر بعنوان )ندوة   حتت رعاية معيد لكية الرشيعة ادلكتور: )جامل الكيالين( مت عقد

 26/2/2019و ذكل يوم الثالاثء املوافق  ادلكتورعامر جودهللا

حيث بدآأ ادلكتور جود هللا ببيان مفهوم احلرية يف الإسالم وآأهنا يف جوهرها امتالك املسمل لإرادته اليت يس تطيع من خاللها 

ىل كون ا حلرية مقصدا هاما من املقاصد اليت جاءت الرشيعة لتحقيقها،مس تدل عىل آأن يفعل اليشء آأو ينفك عنه، وآأشار اإ

 ذكل ابلقرآ ن والس نة النبوية.
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ىل معىن هام يعتقد الناس خالفه وهو آأّن احلرية ل تعين الإنفالت   ، بل يه وس يةل لتحقيق -كام يعتقد الغرب –ونّوه اإ

حرمه هللا حيول يف حتقيق هذا الهدف، لأّن العبودية لغري هللا يه الهدف اذلي ُخلقنا من آأجهل، وآأّن اتباع الهوى وفعل ما 

ىل عبودية  حرف مفهوم احلرية عن حقيقهتا، فقوهل صىل هللا عليه وسمل: "تعس عبد ادلينار وادلرمه" آأي: اخنلع من حريته اإ

رفه عن مهنج هللا اذلي هو احلرية املال وادلرامه، وغريها من الأفاكر آأو السلوك آأو املعتقدات اليت تس يطر عىل الإنسان وحت

 اليت قصدها القرآ ن، يف قوهل تعاىل: "وجعلمك ملواك".

يناس منري مكثال يّح عىل حرية الإنسان، وكيف آأن من ميتلاكلإرداة اليت  وختلل الندوة مشاهدة مقطع فيديو عن جتربة د.اإ

ل هلل، وس يجعل من الإنسان خصرة تتكرس علهيا بوصلهتا كتاب هللا وس نة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فلن يكون عبد ا اإ

 لك املعيقات.
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10/3/2019 

 لكية الرشيعة تعقد لقاءها الأول من )مناقشة سلسةل من الكتب(

 

 

مناقشة سلسةل من الكتب ( ,وذكل  اللقاء الأول من )   حتت رعاية معيد لكية الرشيعة ادلكتور: )جامل الكيالين( مت عقد

 ، قدهما ادلكتور الفاضل انرص ادلين الشاعر . 2019-3-10املوافق يوم الأحد 

 )الش يخ الغزايل كام عرفته( لدلكتور يوسف القرضاوي السلسةل بعنوان  حيث متت مناقشة آأول كتاب من هذه 
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لتقمص دور هذه  وقد بدآأ ادلكتور انرص حديثه معرفًا ابلشخصية العظمية واليت يه حمور النقاش "محمد الغزايل" داعًيا طالبه

الشخصية العظمية اليت حازت قصب الس بق يف خمتلف الفنون الإسالمية، فتنوعت مؤلفاته وكتاابته ما بني آأخالق وآ داب، 

 وقد آأبرز مبقالته وكتاابته عىل وجه اخلصوص حب احلق والتفاين يف نرصته من حيث كونه حقًا.
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وجدد حياتك، وغريها الكثري الكثري، مث حتدث ادلكتور الشاعر عن عدة ومن آأمه مؤلفاته خلق املسمل، والزحف الأمحر، 

مفا من موقف عرف فيه احلق  حمطات يف حياة الغزايل نلمح من خاللها حبه الشديد لالإسالم فاكن دامئ الوقوف مع احلق، 

ل والغزايل يقفه ابلغًا مثن ذكل ما بلغ.  اإ

صعبة يف حياته كتعرضه للسجن، والعداء ادلامئ من آأعداء احلق وآأنصار آأما عن حمنه اليت تعرض لها، فقد تعرض ملواقف 

الباطل، وبقي كذكل مدافًعا عن دينه حىت آأذن هللا لروحه الطاهرة مبغادرة هذه ادلنيا يف آأطهر بقاع الأرض يف مدينة رسول 

 رسول هللا صىل هللا عليه وسمل.هللا صىل هللا عليه وسمل كام اكن يأأمل ويدعو طوال حياته، ودفن يف البقيع مع حصابة 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

11/3/2019 

عداد وتأأهيل خطباء حمافظة انبلس  لكية الرشيعة يف جامعة النجاح الوطنية وابلرشاكة مع وزارة الاوقاف انبلس تعقد دورة اإ

 

عداد وتأأهيل  خطباء حمافظة انبلس عقدت لكية الرشيعة يف جامعة النجاح الوطنية وابلرشاكة مع وزارة آأوقاف انبلس دورة اإ

عداد وتأأهيل اخلطباء حتت رعاية لك من الش يخ  ،حيث افتتح حسام ابو الرب وكيل وزارة الاوقاف والشؤون ادلينية دورة اإ

املوافق  يوسف ادعيس وزير الاوقاف والشؤون ادلينية وادلكتور ماهر النتشة القامئ ابعامل رئيس اجلامعة وذكل يوم الإثنني 

 ر لكية الرشيعة.يف مق 11/3/2019
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ورحب ادلكتور محمد العمةل النائب الأاكدميي يف اجلامعة ابلرشاكة اليت تعمل عىل اساسها املؤسس تني واليت تأأيت يف س ياق 

رؤية اجلامعة واسرتانيجيهتا يف زايدة وعي ومعرفة اجملمتع احمليل وخاصة فامي يتعلق هبدف هذه ادلورة الين تعىن بتأأهيل 

 اخلطباء.

خراج اخلطيب املؤهل كام  حدد ادلكتور جامل الكيالين معيد لكية الرشيعة يف لكمته آأهداف هذه ادلورة ومربراهتا يف اإ

للخطابة علميًا ورشعيًا وتقنيًا، مؤكدُا حرص لكية الرشيعة عىل زايدة الوعي واملعرفة ادلينيني دلى اخلطباء احلاليني ولعداد 

 وقاف يف رعاية املساجد.خطباء آ خرين يكونون عواًن لوزارة الأ 
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من هجته شدد آأبو الرب يف لكمته عىل العالقة الاسرتاتيجية اليت تربط وزارة الأوقاف وجامعة النجاح من خالل الكثري من 

                          النشاطات مكؤمتر بيت املقدس الإساليم ادلويل اذلي تعقده الوزارة ومؤمتر لكية الرشيعة الس نوي.

ابو الرب بأأن آأمهية هذه ادلورة ابلنس بة لوزارة الأوقاف اضافة لكوهنا تؤهل اخلطباء التابعني للوزارة، فهيي تقوم بتأأهيل  وقال

خطباء من اجملمتع احمليل يف خطوة لسد النقص يف املساجد خبطباء مؤهلني، داعيًا احملافظات الأخرى لمتثل هذا المنوذج الهام 

 يف سد حاجات املساجد.
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 12/3/2019 

 لكية الرشيعة تعقد ندوة بعنوان: )مهنجية التفكري املنطقي الرشعي(

 

ندوة بعنوان: )مهنجية التفكري املنطقي الرشعي( ,وذكل يوم   حتت رعاية معيد لكية الرشيعة ادلكتور )جامل الكيالين( مت عقد

 ، قدهما ادلكتور الفاضل حسني النقيب. 2019-3-12الثالاثء املوافق 

الندوة بأ ايت عطرة من اذلكر احلكمي . مث رشع د.حسني بعرض عدد من قواعد ومبادئ التفكري املنطقي، اليت تعترب بدآأت 

تباع الظن  رضورية لزايدة النظر والتعمق دلى طالب الرشيعة يف فهمه ملسائل ادلين بطريقة مهنجية منظمة.آأولها : الهنيي عن اإ

عامل الفكر والتحليل يف ، فالأصل الرباءة من التلكيف حىت يثبت ادل ىل اإ ىل غريها، ودعى طالب الرشيعة اإ ليل الناقل مهنا اإ

 لك قول ودليهل وحتكمي ما فيه غلبة ظن.
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عتبار ادلليل .  مام لتباع املذهبية دون اإ مام عىل اإ تباع الهوى يف دراسة آأي مسأأةل، كرتجيح قول اإ ىل عدم اإ واثنهيا : ادلعوة اإ

ن كنمت صادقني(. ورابعها :  واثلهثا : الإتيان ابلربهان وادلليل الثابت عىل لك مسأأةل معاًل بقوهل تعاىل: )قل هاتوا برهانمك اإ

حياء روح  ىل اس تنساخ ال راء دون آأدىن نظر، هبدف اإ التخلص من آ فة التقليد اليت تلغي العقل والتفكري وتدفع الطالب اإ

تصاف الطالب ابملوضوعية والأمانة العلمية، بنقل الإبداع دليه والإرتقاء به كفرد فّعال يف هنضة الأم.وخامس  ها وسادسها : اإ

ىل قائلها من غري الوقوع يف التحزيات املذهبية آأو التعصبية لننتج طالاًب ذو عقليات علمية انقدة. وآأمل  املعلومة ونسبهتا اإ

ىل العلامء ملعرفة حصة الأقوال من عدمه، فال بد لط الب العمل آأن يربط هذه القواعد بلك آ خرها: فالتوثق من نس بة الأقوال اإ

بداعًا، آأو احلياتية من خالل حتليهل ونقده للأفاكر  عامل عقهل يف مسائلها دراسًة وحبثًا وتطويًرا واإ جوانب حياته سواء العلمية ابإ

 وال راء من حوهل .
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24/3/2019 

مياان   وتسلامي" يف حفظ سورة الأحزاب ومعانهياملتقى القرآ ن الكرمي يف لكية الرشيعة يقمي املسابقة القرآ نية "اإ

 

آأقام ملتقى القرآ ن الكرمي التابع للكية الرشيعة وعامدة شؤون الطلبة يف جامعة النجاح الوطنية يوم الأحد املوافق 

مياان وتسلامي" يف حفظ سورة الأحزاب ومعانهيا، وذكل ابلتعاون مع وزراة الأوقاف وال  24/3/2019 شؤون املسابقة القرآ نية "اإ

 ادلينية ودائرة العمل النسوي يف حمافظة انبلس.

دارة اجلامعة ممثةل بعامدة  وقد آأقميت املسابقة يف حريم جامعة النجاح الوطنية يف انبلس بتسهيالت وهجود مشكورة من اإ

 شؤون الطلبة.
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قبال واسعا من الطلبة، حيث شارك هبا  ىل لكيات اجلامعة اخملتلفة هبذا طالبا وطالبة موزعني ع 269هذا وقد لقت املسابقة اإ

 التفصيل:

 وبفضل هللا اكنت نتاجئ الطلبة يف املسابقة نتاجئ ممزية تبعث يف النفس التفاؤل.

 

 %100عىل العالمة الاكمةل   طالبا طالبة 41حيث حصل 

 %99طالبا وطالبة حصلوا عىل عالمة  27و

اللجان من وزارة الأوقاف ودائرة العمل النسوي ومساههتم الرئيسة يف ول بد من الإشادة ابجلهود املبذوةل اليت قدهما آأعضاء 

جناح املسابقة وتسريها.  اإ

ابذن  2019ومن املقرر عقد احلفل التكرميي للطلبة احلاصلني عىل نتاجئ ممزية قبيل هناية الفصل اجلاري الفصل الثاين من العام 

 وقاهتم مع القرآ ن الكرمي.هللا تعاىل من ابب تشجعهم وحتفزيمه لبذل املزيد من آأ 
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31/3/2019 

 ملتقى القرآ ن الكرمي يف لكية الرشيعة يعقد مؤمتره العلمي الأول

 

 /3 /31آ مال وتطلعات وذكل يوم الأحد  -عقد ملتقى القرآ ن الكرمي املؤمتر العلمي الأول بعنوان واقع حتفيظ القرآ ن الكرمي 

وقد شارك يف املؤمتر آأكرث من ثالثني ابحثا وابحثة من خالل آأربعة وعرشين  يف احلرم القدمي جلامعة النجاح الوطنية، 2019

ىل اجللسة الافتتاحية.  ورقة علمية امتدت عىل مدى ثالث جلسات ابلإضافة اإ

جيازا حول  ويف لكمته الرتحيبية حتدث ادلكتور جامل الكيالين مسرية ملتقى القرآ ن الكرمي يف جامعة النجاح الوطنية وقدم اإ

جنازات امللتقى ونشاطاته وتطلعاته. مث رحب آأ.د النائب الأاكدميي ابحلضور وبضيوف اجلامعة نيابة عن رئاسة اجلامعة، آأمه اإ 
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دارة اجلامعة ترعى ملتقى القرآ ن الكرمي واذلي يُعد من آأمه الأنشطة الالمنجهية يف اجلامعة/ ومتىن للباحثني التوفيق  وبني آأن اإ

 وللمؤمتر ابلنجاح.

 

وزير الأوقاف الش يخ يوسف ادعيس عن فضل القرآ ن الكرمي وآأمهيته وعن آأمهية مرشوع ملتقى القرآ ن الكرمي وعن مث تلكم 

التعاون الوثيق بني ملتقى القرآ ن الكرمي وبني الوزارة مبداي اس تعداد الوزارة لتقدمي اكفة آأشاكل ادلمع ملرشوع ملتقى القرآ ن 

ىل ونيابة عن حمافظ حمافظة انبلس آأش الكرمي. اد الأس تاذ تيسري نرص هللا مبرشوع ملتقى القرآ ن الكرمي وبفكرة املؤمتر ودعا اإ

آأن يأأخذ شعبنا من القرآ ن الكرمي معاين الوحدة والتعاضد والتاكتف. مث حتدث الأس تاذ فادي داود نيابة عن جموهرات 

 خوان.ش نار اإ  -الأشقر اليت قدمت الرعاية املالية للمؤمتر ابلرشاكة مع رشكة الراية 
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مث اكنت اجللسات العلمية للمؤمتر واليت اس مترت من احلادية عرشة صباحا وحىت الرابعة عرصًا ملناقشة الأوراق العلمية 

 املقدمة من الباحثني.

مث اختمت املؤمتر معيد لكية الرشيعة ورئيس ملتقى القرآ ن الكرمي ورئيس اللجنة التحضريية للمؤمتر بتالوة آأمه التوصيات اليت 

 جت هبا الأحباث والأوراق العلمية للمؤمتر.خر 

 

ىل عدد كبري من آأعضاء الهيئتني التدريس ية والإدارية  وقد حرض املؤمتر مجع غفري من الباحثني واملهمتني والضيوف ابلإضافة اإ

 يف اجلامعة ومجع غفري من الطالب والطالبات.
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2/4/2019 

 مسابقة بلبل النّجاح الثّالثة للطالباتملتقى القرآ ن الكرمي يف لكية الرشيعة يعقد 

 

، وقد 2/4/2019حىت  9/3/2019عقد ملتقى القرآ ن الكرمي مسابقة بلبل النّجاح الثّالثة للطالبات، اليت بدآأت يف اترخي: 

ىل حساب امللتقى الرمسي، وقيّمت هذه املقاطع جلنة حتكمي من  رسال مقطع تالوة اإ الأخوات تقّدم للمسابقة عرشون طالبة، ابإ

 ذوات الاختصاص والإتقان.
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 تأأّهل للمرحةل الثّانية اثنتا عرشة طالبة، بتالوة آ ايت من اذّلكر احلكمي آأمام اللّجنة الأوىل ذاهتا.

لكّّية الرّشيعة  -اختري مهنّن مخس طالبات وفق معايري معينة ودقيقة، تقّدمن للمرحةل الهّنائّية واليّت آأقميت يف قاعة الأنشطة  

 الثاّلاثء آأمام مجع من الّطالبات وجلنة كّونت من د. منترص الأمسر، و د. عامر جود هللا، و آأ. هديل جبارة. يوم

واكنت املرحةل الهّنائّية قد بدئت بلكمة من معيد لكّّية الرّشيعة ورئيس ملتقى القرآ ن الكرمي د. جامل الكيالين، تالها تالوة  

 ور، منهتية ابلإعالن عن فائزتني وتكرميهام:الّطالبات امخلس آأمام اللّجنة واحلض

 املركز الأّول: دعاء عبيد ،

 املركز الثّاين : روان عبيد .

 ختلّلها لكمة لدّلكتور منترص الأمسر، وفقرات ترفهييّة.
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3/4/2019 

 لكية الرشيعة تشارك يف املؤمتر الرتبوي الاول )التوظيف الفعال للتكنولوجيا يف التعلمي ما قبل اجلامعي يف فلسطني (

 

لكية الرشيعة يف املؤمتر الرتبوي الاول )التوظيف الفعال للتكنولوجيا يف التعلمي ما قبل  -شاركت جامعة النجاح الوطنية 

 اجلامعي يف فلسطني (

يف اجلامعة  حيث شاركت اللكية يف املؤمتر الاول وذكل مبشاركة الاس تاذ عبدهللا شتية فين خمترب التالوة والتجويد املقام

 رام هللا -العربية الامريكية 
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شارك يف عرض تقدميي )جتارب ( عن اخملترب اذليك املوجود يف لكية الرشيعة حيث يعترب خمترب التالوة والتجويد اول خمترب 

وادلقيقة يس تخدم فيه برامج عالية الكفاءة واجلودة من اجل تطوير قدرات طالب التالوة والتجويد يف املامرسة الصحيحة 

 للتالوة وايضا الامتحاانت ذات املعايري اخملتلفة واملنوعة حيث يعترب اول خمترب بني اجلامعات من اجل هذا الغرض

حيث اكنت فعاليات املؤمتر منوعة من حيث التجارب اليت خاضهتا املدارس يف التعلمي التكنولويج والتحدايت اليت واهجهتا 

ر نظام التعلمي التكنولويج يف املدارس حيث بداء املؤمتر بلكمة من ممثل نقاابت احصاب فيه والرؤية املس تقبلية يف تطوي

املدارس اخلاصة يف فلسطني آأ. زايد عياش ولكمة العربية الامريكية ومعايل وزير الرتبية والتعلمي د.مروان عوراتين وحمافظة 

 معة القدس ابو ديسرام هللا والبرية ليىل غنام ومبشاركة جامعة القدس املفتوحة وجا
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4/4/2019 

 قسم املصارف يف لكية الرشيعة يكرم املشاركني يف دورة التدقيق الرشعي

 

بتكرمي الطلبه اذلين شاركو بدورة التدقيق الرشعي واليت متت من  4/4/2019قام قسم املصارف الاسالميه يوم امخليس 

 .الفلسطيينخالل البنك الاساليم الفلسطيين وبرعاية املعهد املرصيف 
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حيث مت تكرمي الطلبة املشاركني من خالل توزيع شهادات علهيم.. وآأيضا مت تكرمي اجلهات الراعيه لدلورة ) البنك الاساليم 

 الفلسطيين ، املعهد املرصيف الفلسطيين ( من قبل قسم املصارف الاسالميه
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14/4/2019 

دف(  لكية الرشيعة تقمي معرٍض للحجاب حتت عنوان )آألَُق اللآِلئ يف الصَّ

 

برعاية كرمية من جامعة النجاح الوطنية آأفتتح معيد لكية الرشيعة ادلكتور جامل الكيالين معرٍض للحجاب حتت عنوان )آألَُق 

دف( واس متر املعرض ملدة ثالث آأايم بتارخي ) (، وحرض الافتتاح ثةل من العلامء الأجالء 2019-4-14/15/16اللآِلئ يف الصَّ

 الاعتبارية من الضفة الغربية. والشخصيات
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يصال فكرة وجوب الالزتام فيه عرب  ومتحور املعرض حول قضية احلجاب واجللباب، واكن لطالبات لكية الرشيعة دور همم يف اإ

ىل طالبات اجلامعة من ش ىت اللكيات والتخصصات. ومن الوسائل  الوسائل املعرفية اخملتلفة، واكنت رساةل املعرض موهجة اإ

الل يت اس تخدمهتا طالبات اللكية: آأسلوب الوعظ من اخلطاب العقيل واخلطاب العاطفي، وآأسلوب )جتربة لبس احلجاب 

 واجللباب( حيث خصصت طالبات اللكية غرفة جتّرب فهيا الطالبة جحااًب وجلبااًب .... وغريها من الوسائل الناجعة
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دف( زوااي عدي دة مهنا: زاوية )قصيت مع احلجاب(، ويه زاوية مضت العديد من قصص وتضمن معرض )آألُق اللآلئ يف الصَّ

الفتيات اللوايت انغمسن يف احلياة ادلنيا، مث مّن هللا علهيّن ابلهداية والالزتام ابللباس الرشعي، وآأيضًا مض املعرض زاوية 

ي عائقًا يعرقل مسريهن، بل رسن تتحدث عن )نساء رائدات(، سطع نورهّن وارتقني حبجاهبن، فمل جيعلن من اللباس الرشع

تب العلية وذقن طعم الفالح حبفظهن لواجب السرت والعفاف، وكذكل خصصت طالبات  ىل الرُّ به بفخر، حىت وصلنَّ اإ

ا الرشيعة زاوية للأشغال اليدوية والكتب املفيدة والقمية اليت تتعلق ابملرآأة، لتغرّي بعض املفاهمي املغلوطة اليت ُطِبع علهيا جممتعن

 .طالبة احلجاب 25فتداولها وآ من هبا، والكثري من الزوااي املمزية الأخرى، واكن للمعرض مثار طيبة ابرتداء آأكرث من 
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16/4/2019 

 لكية الرشيعة يف جامعة النجاح الوطنية تعقد املؤمتر ادلويل التاسع بعنوان ) قضااي طبية معارصة يف الفقة الإساليم(

 

، فعاليات املؤمتر ادلويل الس نوي التاسع حتت عنوان: "قضااي 2019-4-16اجلامعة يوم الثالاثء  آأفتتحت لكية الرشيعة يف

 طبية معارصة يف الفقة الإساليم".

ويف لكمة لكية الرشيعة آأكد د. جامل الكيالين،   وذكل مبشاركة وحضور خنبة من الباحثني وذوي الاختصاص يف هذا اجملال.

يد لكية الرشيعة يف لكمته عىل العناية الكبرية اليت منحهتا مؤسسات التعلمي الإساليم ومراكز ممثاًل عن رئاسة اجلامعة ومع 
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فتاء ابلعامل، يف جمال متابعة مس تجدات القضااي الطبية اليت مل تكن معهودة عند السلف السابق، للوصول  الإ

ىل  قضااي جديدة يف هذا اجملال وآأمهية متابعة لك ما يس تجد من رشعية ومناس بة للواقع املُعاش حلول   اإ

 

ىل آأمهية هذا املؤمتر واذلي شارك فيه ما يقرب من  ، من عدة دول عربية مهنا ابحث وابحثة 40 ونوه د.الكيالين اإ

،)السعودية، العراق، السودان، الإمارات، اجلزائر، الأردن و مرص (، انقشوا يف حبوهثم العلمية حماور القضااي املطروحة، 

جياد حلول لهذة املسائل الشائكة.ومتىن الكيال  ين النجاح للمؤمتر واخلروج بتوصيات تفيد اجملمتع وتسهم يف اإ
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براهمي عوض هللا، ممثل املفيت العام للقدس وادلاير الفلسطينية، والش يخ محمد هجاد الكيالين،    وحرض املؤمتر فضيةل الش يخ اإ

نرص هللا، ممثل حمافظ حمافظة انبلس، و املهندس عديل يعيش، رئيس ممثل وزير الأوقاف والشؤون ادلينية، والس يد تسري 

بدلية انبلس، والس يد زهري دوياكت، ممثل رشكة الراحج للمنظفات الكاميوية راعي املؤمتر، ود. مسري اخلياط، ممثل املستشفى 

ىل عدد من معداء اللكيات ابجلامعة ضافة اإ ئة التدريس ية، وخنبة من العلامء وآأعضاء الهي   العريب التخصيص راعي املؤمتر، اإ

واملفكرين والباحثني بذات الإختصاص، وطلبة لكية الرشيعة، حيث عقد املؤمتر حتت رعاية آأ.د. ماهر النتشة، القامئ بأأعامل 

 رئيس اجلامعة.

ني اذلين قدموا وقدم د.انرص ادلين الشاعر، رئيس اللجنة العلمية لكمة الافتتاح رحب فهيا ابملشاركني واحلضورين والباحث 

فتتاح. دارته لفقرة الإ  اوراق معل حبثية للمؤمتر، وذكل من خالل اإ

ىل حمك رشعي نظرا  يل كشف احلمك الرشعي والطيب يف عدد من املسائل الطبية املعارصة، اليت حباجة اإ وهيدف املؤمتر اإ

ىل اخلروج بنتاجئ تطور العرص، لتعزيز الوعي ملثل هذة القضااي اليت آأصبحت من املسائل ال  لطبيعة  ضافة اإ شائكة ابجملمتع، اإ

 واحضة وحمددة بشأأن احلمك الرشعي والطيب لها.

براهمي عوض هللا، عن ادلور الهام اذلي تقوم به جامعة النجاح يف مثل هذة النشاطات الهامة   من هجته حتدث الش يخ اإ

ات العلوم احلديثة مبا ل خيالف التعالمي واحلساسة عىل مس توى اجملمتع لإستيعاب تطورات العرص والإس تفادة من منجز 

الإسالمية، وعن احملددات الرشعية اليت جيب الإلزتام هبا وعدم تركها، الأمر اذلي ل يلغي رضورة البحث يف املسائل اليت 

طباء الإختصاص من وزارة الصحة. ىل الإجهتاد، وذكل حبضور ومشاركة عدد من اإ  حباجة اإ
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ىل ادلور اذلي تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون ادلينية، يف جمال التوجيه ادليين من ويف لكمتة آأشار الش يخ  محمد الكيالين، اإ

ضافة اىل الرشاكة ادلامئة مع جامعة  خالل التنظمي والإرشاف عىل الآليات والضوابط اليت ل ختالف الأحاكم الرشعية، اإ

 عب الفلسطيين والأمة.النجاح ولكية الرشيعة، يف الأمور اليت هتمت بقضااي الش

ونقل الس يد تسري نرصهللا، عضو اجمللس الوطين والثوري، حتية الرئيس ابومازن اذلي متىن النجاح والتوفيق لهذا املؤمتر،  

ىل الوحدة الفلسطينية ،ملواهجة الهجمة الرشسة  عىل القضية الفلسطينية،  وطالب نرص هللا الوصول اإ

جامعة  -عرب من خاللها عن سعادته بتواجدة ابلرصح العلمي املمتزي والكبري  ته واليت لكم   وحتدث املهندس عديل يعيش يف

 اليت خترج آأفضل خنب اخلرجني للمجمتع.  -النجاح الوطنية 
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املتحدث بأأمس رعاة املؤمتر لكية الرشيعة اليت فسحت اجملال للمستشفي العريب التخصيص، ورشكة   وشكر د. مسري اخلياط،

ات الكاميوية، لرعاية هذة الفعالية الهامة، اليت تمكل معلية البناء والتعاون اجملمتعي للهنوض وامليض قدما، حيث الراحج للمنظف

 آأن التقدم الطيب ترك تساؤولت كثرية، الأمر اذلي تطلب رضورة التدخل الرشعي ذلكل.

فتتاحية تكرمي الباحثني واملشاركني والقامئني عىل  ربع  ومت يف هناية اجللسة الإ عداد املؤمتر والرعاة، واش متل املؤمتر عىل اإ اإ

 جلسات بعنوان)الإهجاض، وحتديد جنس اجلنني، وزراعة الأعضاء، ومعليات التجميل واملوت ادلماغي(.

وخرج املؤمتر ابلعديد من التوصيات امهها تشكيل جلنة علمية، مشرتكة جتمع علامء الرشيعة والطب والقانون والاجامتع،  

الأعامل الطبية  لبحث املسائل الطبية املس تجدة، ورضورة الوقوف عىل الضوابط والأحاكم الرشعية ملارسة وتفعيلها

املس تجدة، و الرتكزي عىل قدس ية النفس الإنسانية وحترمي الإعتداء علهيا، الا بفتوى رشعية ، والتنس يق بني لكيات الرشيعة 

 والعدل، بشأأن القضااي الطبية املس تجدة . والقانون والطب وبني جمالس الافتاء ووزارة الصحة
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21/4/2019 

 ملتقى القرآ ن الكرمي يقمي حفال خاّصا لجنازات الّطالبات يف احلفظ والتّجويد

 

 حفال خاّصا ابلّطالبات؛ لإجنازهّن املمتزّي خالل الفصل. 21/4/2019آأقام ملتقى القرآ ن الكرمي يوم الأحد املوافق 
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بلكمة من معيد لكّّية الرّشيعة ورئيس ملتقى القرآ ن الكرمي د. جامل الكيالين، تبعه د. منترص الأمسر مس تعرضا ابتدئ احلفل 

جناز الّطالبات يف احلفظ والتّجويد.  اإ

ي مفا فوق يف اختبار التّجويد اذّل  90مّث كّرم املرشفات الاّليئ متزّين طوال الفصل حبلقاهتّن، واملرشفات احلاصالت عىل عالمة 

قامة احلفل.  تقّدمن هل قبل آأس بوع من اإ

جنازا عظامي يف تسميعهّن، ومسؤولت اللكّّيات، واللّجان الأخرى.  وكّرم الّطالبات الاّليئ سّطرن اإ

 وقد اكن بفضل هللا حفال ممزّيا شهد بذكل كثري من الّطالبات.
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23/4/2019 

 يف جتويد القرآ ن الكرميملتقى القرآ ن الكرمي خيتمت مسابقة بلبل النجاح الثالثة 

 

م احلفل القرآ ين املهيب ملسابقة بلبل النجاح الثالثة يف جتويد 23/4/2019اختمت ملتقى القرآ ن الكرمي يوم الثالاثء املوافق 

 القرآ ن الكرمي وحسن الأداء والصوت امجليل يف مدرج الشهيد ظافر املرصي يف جامعة النجاح الوطنية.
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الرشيعة ورئيس ملتقى القرآ ن الكرمي د. جامل الكيالين احلفل بلكمة خلص فهيا املراحل اليت مرت هبا وقد افتتح معيد لكية 

املسابقة، ومث اس ُتمكل احلفل بتالوات البالبل واحدا تلو ال خر حبضور جلنة التحكمي الثالثية اليت تضم الك من: د. حمسن 

ارض يف لكية الفنون، الش يخ سعيد القلقييل آأحد آأمئة املسجد الأقىص اخلادلي احملارض يف لكية الرشيعة، آأ. انرص الأمسر احمل

 واملس ند ابلتالوات العرش.
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لقاء  واكن قد تأأهل لهذه املرحةل س تّة بالبل من آأصل عرشين بلبال، وختلل التالوات فقرات طيبة متنوعة من نش يد واإ

 خواطر ومسابقات تفاعلية.

 فائزين يف املسابقة يف دورهتا الثالثة لهذا العام واكنوا عىل الرتتيب:وقد آأعلن الكيالين يف هناية احلفل ال

 

 . الطالب يف لكية الهندسة معاذ ايمني.1

 . الطالب يف لكية الاقتصاد محزة اجليطان2

 . الطالب يف لكية الهندسة معر سهيل طه.3

  



97 
 

 

 الرتتيب الأبتيث:وتأأهل ثالثة بالبل آأيضا للمرحةل الأخرية من مسابقة البلبل ومه حسب 

ذ اكن للكية الهندسة النصيب الأكرب يف هذه  براهمي تركامن، جواد السعدي، محمد آأبو الرب .. وثالثهتم من لكية الهندسة، اإ اإ

 املسابقة.

ىل هنايهتا، آأما املرحةل الأوىل فشارك هبا ثالثون متسابقا من خمتلف لكيات  وقد مرت املسابقة مبرحلتني قبل الوصول اإ

ة، وعرضت تالواهتم عىل جلنة متخصصة من ذوي اخلربة والكفاءة قميت تالواهتم وتأأهل مهنم عرشون طالبا، دون آأن اجلامع

 تعرض تالواهتم عىل امجلهور عرب مواقع التواصل الاجامتعي.

يعة، ومن مث آأما املرحةل الثانية فُصّور الطلبة العرشون من قبل طامق ملتقى القرآ ن الكرمي الإعاليم يف مدرج لكية الرش 

عرضت مجيع تالواهتم عىل صفحة امللتقى عىل موقع "فيس بوك" لفتح ابب التصويت للجمهور بنس بة يسرية من العالمة 
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ىل حتكمي جلنة آأخرى متخصصة غري جلنة املرحةل الأوىل وقد رفع مس توى التقيمي قليال يف هذه املرحةل ليتناسب مع  ابلإضافة اإ

 سابقني ذكرت آأسامؤمه يف الأعىل.مس تواها، وتأأهل بعدها س تة مت 

دينار آأردين، والثاين  100وُكّرم املتسابقون الس تة يف ختام احلفل جبوائز نقدية يسرية، حيث آأعطي البلبل الأول مبلغا قدره 

 دينارا آأردنيا. 30دينارا آأردنيا، آأما الثالثة الأخرون حفصل لك مهنم عىل مبلغ  50 دينارا آأردنيا، والثالث 70

م وقد اغتمن لتكرمي الفرق اليت مل حيالفها احلظ يف مسابقة امللتقى الأوىل  2019هذا احلفل ختاميا للفصل الثاين للعام واكن 

مياان وتسلامي" يف حفظ سورة 100عالمة   آأوملبياد امللتقى "آ ايت للسائلني"، وُكّرم فيه احلاصلون عىل % يف مسابقة "اإ

 مجيع املتسابقني. الأحزاب، ووّزعت شهادات املشاركة عىل

هذا وتعترب مسابقة بلبل النجاح من املسابقات ادلورية الس نوية اليت ينظمها امللتقى، ويه مفتوحة آأمام مجيع طلبة اجلامعة  

 من خمتلف لكياهتم.
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5/5/2019 

 لكية الرشيعة تقمي حفل تكرمي الأوائل " مشاعل النور“

 

 

لكية الرشيعة ادلكتور جامل الكيالين، بتكرمي الطلبة الأوائل من طلبة لكية الرشيعة من قام ملتقى لكية الرشيعة ممثال بعميد 

ضافة  ثنان وعرشون طالبا وطالبة، اإ التخصصات الثالثة؛ فقه وترشيع، وآأصول ادلين، ورشيعة ومصارف، وقد بلغ عددمه اإ

ىل الإحتفاء بتكرمي الطلبة اخلرجيني عىل الفصل الثاين والصيفي من العام ىل جنب زمالهئم الأوائل.2019 اإ  م، جنبا اإ
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افتتح احلفل بأ ايت اذلكر احلكمي تالها الطالب بلبل النجاح يف لكية الرشيعة حيىي آأبو حلوان، مث السالم الوطين اذلي هو 

 رمز الهوية والوجود.
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ىل الرتيق يف كام وابرك ادلكتور جامل الكيالين معيد لكية الرشيعة هذا المتزّي والتفوق للطلبة  الأوائل، ولأهالهيم، ودعامه اإ

العمل، واحلفاظ عىل المتزي والعمل عىل اكتساب همارات ومعارف متعددة متنوعة، وآأوصامه بتقوى هللا وحسن اخللق، همنئا 

ايمه بأأهنم سفراء لكية الرش  خواهنم الطلبة اخلرجيني عىل بلوغ مرحةل قطاف المثر، والتعب، وسهر الليايل، مذكرا اإ يعة يف اإ

 جامعة النجاح الوطنية، اليت خّرجت العلامء والفقهاء وادلعاة والقضاة واملفتني.

 

وشكرت الطالبة مسيحة درامغة املتحدثة عن الطلبة الأوائل يف اللكية، آأساتذهتا الأفاضل ملا قدموه من عمل وآأخالق ومهنج 

دارة اجلامعة ممثةل برئيسها الأس تاذ ادلكتور حياة للطلبة، وما زالوا كذكل، وشكرت معيد لكية الرشيعة د. جام ل الكيالين واإ



102 
 

ماهر النتشة عىل هذا احلفل الكرمي، اذلي زادمه دفعة وقوة حنو المتزّي والتفوق، ويف اخلتام آأهدت متزّيمه وتفوقهم لأهماهتم 

 وآ ابهئم اذلمي بذلوا الغايل والنفيس لأجل هذه املرحةل.

السعداء، قّدم الطالب املمتزّي معتصم غوادرة الأول عىل اجلامعة قصيدة حتايك مرحةل صنع ولأن احلفل يغدو ابلشعر منارة 

خوانه الطلبة الأوائل.  المتزّي والتفوق من اإ

ويف اخلتام كّرمت الهيئة التدريس ية ومعيدها ادلكتور الكيالين الأساتذة املتقاعدين من اللكية، اذلين آأفنوا آأعامرمه بني حمربة 

التعلمي، ومه ادلكتور الفاضل مروان القدويم آأس تاذ عمل املورايث، وادلكتور الفاضل محمد عيل الصلييب آأس تاذ  العمل ومنصة

الفقه والترشيع، وادلكتور الفاضل خرض سوندك آأس تاذ العقيدة الإسالمية، وادلكتور الفاضل حسن خرض آأس تاذ الفقه 

 وآأصوهل.

 النور".كام وكّرمت الطلبة الأوائل واخلرجيني "مشاعل 
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21/5/2019 

 ملتقى القرآ ن الكرمي التابع للكية الرشيعة  يقمي مسابقة النجاح الوطنية  الثالثة يف حفظ القرآ ن الكرمي وجتويده

 

 

آأقام ملتقى القرآ ن الكرمي التابع للكية الرشيعة وعامدة شؤون الطلبة يف جامعة النجاح الوطنية مسابقة النجاح الوطنية يف 

 القرآ ن الكرمي وجتويده يف نسخهتا الثالثة، واليت اكن قد آأعلن عهنا يف وقت مبكر من هذا العام.حفظ 
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ويتنافس فهيا طالب اجلامعات الفلسطينية يف حفظ القرآ ن الكرمي وجتويده، وفق   وتعقد هذه املسابقة بصورة ش به س نوية

وحسن الأداء، وفرع العرشين جزءًا مع التجويد وحسن مس توايت ثالثة؛ مس توى حفظ القرآ ن الكرمي اكمال مع التجويد 

 الأداء، وفرع العرشة آأجزاء مع التجويد وحسن الأداء.
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ذ اكنت تصفيات املوافق  1440رمضان  16املرحةل الأوىل يوم الثالاثء   وقد متت فعاليات املسابقة عىل مرحلتني؛ اإ

(، يف مبىن لكية الرشيعة يف احلرم اجلامعي القدمي. وقد تأأهل فهيا مثانية عرش طالب وطالبة للتنافس يف 21/5/2019)

م يف مدرج ظافر املرصي يف احلرم 25/5/2019املوافق  1440رمضان  20ت املرحةل الهنائية واليت جرت فعالياهتا يوم السب

اجلامعي القدمي. وقد بدآأت منافسات الرحةل الهنائية الساعة العارشة والنصف صباحا واس مترت حىت قرابة الساعة السادسة 

عالن النتاجئ والاحتفاء ابلفائزين واليت اس مترت حىت آأذان املغرب ، وقد اش متل التكرمي عىل آأانش يد مساء. مث بدآأت مرامس اإ

وموحشات وابهتالت دينية وعىل لكمة لعميد لكية الرشيعة ورئيس ملتقى القرآ ن الكرمي ادلكتور جامل الكيالين آأكد فهيا عىل 
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جنازاته. مث ُدعي احلضور لتناول  جناز متجدد من اإ طعام آأمهية هذه املسابقة كحلقة متواصةل من آأنشطة ملتقى القرآ ن الكرمي واكإ

 الإفطار يف اكفترياي اجلامعة.

 ومت تكرمي الفائزين جبوائز نقدية جمزية. واكن فرسان هذا العام الفائزين ابملراكز الثالثة الأوىل من لك فرع عىل النحو ال يت:

  فرع القرآ ن الكرمي اكمال:

رساء صالح )جامعة القدس املفتوحة(.  املركز الأّول: الطالبة اإ

 لطالب آأمحد دوياكت )جامعة النّجاح الوطنيّة(.املركز الثّاين: ا 

 الطالب حسني املميي )جامعة بريزيت(.  املركز الثّالث:

 املركز الثّالث مكّرر: الطالبة غادة اخلاروف )جامعة النّجاح الوطنية(. 

 فرع العرشين جزءا: 

 خضوري(. -املركز الأّول: الطالب مثىّن سدهل )جامعة فلسطني التقنية 

 خضوري(. -الثّاين: الطالبة جنان رجب )جامعة فلسطني التقنية املركز 

 املركز الثّالث: الطالبة آأس يل آأبو صالح )جامعة النّجاح الوطنية(.

 فرع العرشة آأجزاء:

 املركز الأّول: الطالب عيل العتييب.

 املركز الثّاين: الطالبة عائشة ساّلم.

 ن )جامعة النجاح الوطنية(.املركز الثّالث: الطالب معر الّسعدي.وثالثهتم م

عىل املسابقة مبرحلتهيا ثةل من آأهل الاختصاص يف حفظ القرآ ن الكرمي وجتويده، واكنت جلنة الامتحان يف   هذا وقد آأرشف

املرحةل الهنائية مكونة من: ادلكتور حمسن اخلادلي، وادلكتور منترص الامسر، وادلكتور محمود همنا، والش يخ الأس تاذ سعيد 

 قلقييل.ملحم ال 

 ويف اخلتام مت تناول الافطار امجلاعي مع احلفظة وذوهيم واعضاء اللجنة .
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 ملزيد من التفاصيل مراجعة موقع لكية الرشيعة :

https://shariah.najah.edu/ar 
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