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 2016/ 2015التقرير التفصيلي ألنشطة الكلية واألعمال التطويرية للعام جدول 

 

 النشاط التاريخ الرقم

 ةالتجويد المتقدمملتقى القران الكريم يختتم دورة  14/9/2015 1

كلية الشريعة تشارك في زيارة  مديريتي االوقاف  26/10/2015 2
 والدفاع المدني في محافظة نابلس

قوم بفرش مسجد الطلبة في الحرم كلية الشريعة ت 20/11/2015 3
 الجامعي الجديد

ندوة بالتعاون مع كلية كلية الشريعة تشارك في  2/21/2015 4
 القانون 

5 2/12/2015 

 
 وفد من لجنة زكاة نابلس يزور جامعة النجاح الوطنية

 بمشاركة كلية الشريعة

6 25/1/2016 

 
كلية الشريعة وعمادة شؤون الطلبة تقيم دورة 

 االشراف الرابعة لملتقى القران الكريم

7 5/2/2016 

 
كلية الشريعة تنّظم حفل تكريم للفائزين بمسابقة 

 ""سراج األقصى

8 11/2/2016 

 
حول عة تشارك في ورشة عمل مشتركة كلية الشري

 عوي وفن الخطابةتطوير الخطاب الد

9 16/2/2016 

 
كلية الشريعة تعقد اجتماعا إرشادياً خاصا بمشرفي 

 وطالب حلقات ملتقى القرآن الكريم

10 22/2/2016 

 
كلية الشريعة تنّظم ندوة عن إدارة العالقات الشبابية 

 الشريعةفي ضوء 

11 24/2/216 

 
كلية الشريعة تحصل على المرتبة االولى في امتحان 

 الضفة الغربية حفظ وترتيل القران على مستوى إجازة

12 1/3/2016 

 
ملتقى القرآن الكريم التابع لكلية الشريعة يعقد ندوة 

 )بعنوان )معالم في تفسير القرآن الكريم

"وضع المرأة مقارنة بين  ندوةب كلية الشريعة تشارك  42/3/2016 13
 ه اإلسالميالقانون الفلسطيني الجنائي، الدستور، الفق

14 31/3/2016 

 
جامعة النجاح تعقد المؤتمر الدولي السادس بعنوان: 

 تعاطي المخدرات: 
 األسباب واآلثار والعالج من منظور إسالمي واجتماعي

15 4/4/2016 

 
الشريعة يشارك قسم المصارف االسالمية في كلية 

 البنك االسالمي العربي في ندوة عن التمويل االسالمي

 تشارك في حفل الخطابة كلية الشريعة 10/4/2016 16
 

17 17/4/2016 

 
قسم المصارف االسالمية في كلية الشريعة يحصل على 

 المرتبة االولى أللعاب القوى
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 تفتح مسجد الريحان كلية الشريعة 22/4/2016 18

19 28/4/2016 

 
كلية الشريعة تنّظم حفلها السنوي الختامي للعام 

 الدراسي 

ملتقى القرآن الكريم في جامعة النجاح الوطنية يشارك  6/6/2016 20
 في مسابقة دبي الدولية لحفظ القرآن كامالً 

ملتقى القرآن الكريم في جامعة النجاح يحتفل بتخريج  9/6/2016 21
 كتاب هللاالفوج الثاني من حفظة 

 منحة التفوق كلية الشريعة   
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5201/6201األنشطة السنوية واألعمال التطويرية لكلية الشريعة   

 ملتقى القران الكريم يختتم دورة التجويد المتقدمة

14/9/2015 

اختتم ملتقى القران الكريم دورة التجويد المتقدمة التي إمام المسجد األقصى المبارك 
القرآن الكريم وعميد كلية الشريعة د.جمال الكيالني وعدد من  بحضور رئيس ملتقى

 طلبة ملتقى القرآن المشاركين والتي استمرت على مدار أربعة فصول متتالية.

ويذكر ان ملتقى القرآن الكريم يقيم العديد من حلقات حفظ القرآن الكريم وتجويده 
اتها من مختلف ويشارك في هذه الحلقات عدد كبير من طالب الجامعة وطالب

تخصصات الجامعة وكلياتها حيث بلغ عدد المسجلين في الحلقات للفصل الدراسي 
 طالب وطالبة. 2500الحالي 
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 كلية الشريعة تشارك في زيارة  مديريتي االوقاف والدفاع المدني في محافظة نابلس

26/10/2015 

الدكتور جمال الكيالني، عميد يضم كال من :  الوطنية النجاح جامعة ادارة من وفد زار

كلية الشريعة، واألستاذ عاصم الحنبلي، مستشار رئيس الجامعة، واألستاذ خالد مفلح، 

 أوجه في الطرفان وتباحث ، نابلس، اوقاف ،مديرية القائم باعمال مدير العالقات العامة

 بلسنا أوقاف ومديرية عام، بشكل االوقاف ووزارة الجامعة بين المشترك التعاون

 الموظفين لجمهور متخصصة عمل ورشات عقد مثل متعددة قضايا في خاص بشكل

 العربية واللغة الخطابة مجال في والوعاظ

كما زار الوفد مديرية الدفاع المدني في محافظة نابلس وناقش الجانبان تنفيذ سلسلة 

ات دفاع افكار وفعاليات مشتركة بين الجامعة ومديرية الدفاع المدني مثل اقامة دور

مدني للعاملين والطلبة، وتأسيس نادي ينظم وينسق نشاطات الطلبة في مجال الدفاع 

 المدني

 

 
 



6 
 

 

 قوم بفرش مسجد الطلبة في الحرم الجامعي الجديدكلية الشريعة ت

02/11/2015 

 قامت كلية الشريعة وبتبرع سخي من أهل الخير بفرش مسجد الحرم الجامعي الجديد
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 بمشاركة كلية الشريعة زكاة نابلس يزور جامعة النجاح الوطنيةوفد من لجنة 

 

2/12/2015 

استقبل األستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة وفد لجنة زكاة نابلس 

 المركزية برئاسة الحاج سامح طبيلة، وتباحث معه في أوجه وآفاق التعاون المشترك

بالتعاون  حيث أشاد  الدكتور جمال الكيالني عميد كلية الشريعة، وقد حضر اللقاء

الالمحدود مع لجنة زكاة نابلس المركزية في دعم المؤتمرات العلمية، وصندوق الطالب 

المحتاج، وقال ان هذا التعاون هو ثمرة رائعة من ثمرات الثقة المتبادلة خدمة للمجتمع 

 .بكافة شرائحه
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 شؤون الطلبة تقيم دورة االشراف الرابعة لملتقى القران الكريمكلية الشريعة وعمادة 

25/1/2016 

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

رحب فيها الدكتور جمال . نابلس ورشة عمل بعنوان "دورة اإلشراف الرابعة-الوطنية 

رئيس ملتقى القرآن الكريم بالحضور وأشاد بدور عميد كلية الشريعة و –الكيالني 

وتم فيها تناول عدة مواضيع  الجامعة والجمعية الداعمة للملتقى والمشرفين عليه.

مختلفة حول: وضوح الهدف، وعلو الهمة، في تحفيظ القرآن الكريم،وأسس تحفيظ 

 القرآن الكريم، وآليات متابعة الطلبة في حفظهم للقرآن.
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 "الشريعة تنّظم حفل تكريم للفائزين بمسابقة "سراج األقصىكلية 

5/2/2016 

نّظم ملتقى القرآن الكريم التابع لكلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية يحفل تكريم 

للطلبة الفائزين في مسابقة "سراج األقصى"، والتي قامت على حفظ سورة مريم تالوةً 

 السورة نفسها.وتجويداً، والخاطرة القرآنية حول 

 

 

 

وقد ألقى الدكتور جمال الكيالني، عميد كلية الشريعة، كلمة الملتقى التي رّحب فيها 

بالحضور الكريم، وهنّأ الفائزين بالمسابقة، وشّجع الشباب على التمسك بكتاب هللا كونه 

خير من يبيّن لهم طريق حياتهم، وخير من ينّمي القدرات الشبابية في شتى مجاالت 

 الحياة.
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وبدوره ثّمن األستاذ موسى أبو دية، عميد شؤون الطلبة، كلمة الدكتور الكيالني، مبيّناً 

أثر مثل هذه المسابقات على طلبة جامعة النجاح، مؤكداً دور الجامعة في تذليل 

 الصعاب أمام ملتقى القرآن الكريم.
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النجاح الوطنية ووزارة كلية الشريعة تشارك في ورشة عمل مشتركة بين جامعة 

 .لدى أئمة المساجد حول تطوير الخطاب الدعوي وفن الخطابة

11/2/2016 

 

تتويجا لرسالة جامعة النجاح الوطنية األكاديمية والمجتمعية، وترسيخا للعالقة مع 

وزارة األوقاف والشؤون الدينية نظم اليوم مكتب مساعد الرئيس للشؤون المجتمعية، 

وكليتا الشريعة والعلوم اإلنسانية ورشة في مدرجات الشهيد ظافر المصري في الحرم 

 .اب الدعوي وفن الخطابة لدى أئمة المساجدتطوير الخط :- بعنوانالقديم 

 

 

أشار فيها الدكتور جمال الكيالني عميد كلية الشريعة إلى أهمية الدور الكبير الذي يلعبه 

الخطباء في إعادة اللحمة إلى األمة وتوجيه بوصلتها تجاه العمل واإلبداع والعلم 

دائم هدفه خلق أجيال من واألخالق .وأكد أن كلية الشريعة في الجامعة جذوة نشاط 

 .الخطباء الذين يعملون من أجل رفعة دينهم ومجتمعهم
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كلية الشريعة تعقد اجتماعا إرشادياً خاصا بمشرفي وطالب حلقات ملتقى القرآن 

 الكريم

16/2/2016 

 

تحت رعاية جمعية سبيل لالغاثة اإلنسانية التركية أقام ملتقى القرآن الكريم التابع لكلية 
ً خاصا الشريعة  ً إرشاديا وعمادة شؤون الطلبة في جامعة النجاح الوطنية اجتماعا

 بمشرفي وطالب حلقات ملتقى القرآن الكريم.

تضّمن اإلجتماع العديد من الفقرات التحفيزية والترفيهية بهدف تشجيع الطلبة على 

بين االستمرار في حفظ كتاب هللا والتفاني في خدمته .. وتعزيز العالقة القرآنية 

 المشرف وطالبه.

هذا ويذكر أن عدد الطالب الملتحقين في مشروع ملتقى القران الكريم التي تشرف عليه 

 . طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة 2000كلية الشريعة أكثر من 
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 كلية الشريعة تنّظم ندوة عن إدارة العالقات الشبابية في ضوء الشريعة

22/2/2016 

، ندوة بعنوان لطب وعلوم الصحة في جامعة النجاحالشريعة وبالتعاون مع انّظمت كلية 
) لتسكنو إليها( عن إدارة العالقات الشبابية في ضوء الشريعة، وذلك في قاعة 

 مؤتمرات كلية الطب وعلوم الصحة في الحرم الجامعي الجديد.

هيئة التدريس في وقّدم الندوة الدكتور محمد الجيطان والدكتور أيمن الّدباغ، عضوا 

 كلية الشريعة، بحضور حشد كبير من الطلبة من مختلف التخصصات والكليات.

وتضمنت الندوة عّدة فقرات، حيث بدأت بفقرة للدكتور الّدباغ تحّدث فيها عن ضوابط 

 .في نفس السياق  اإلختالط، كما تم عرض فيديو قصير للدكتور وجدي غنيم
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المرتبة االولى في امتحان إجازة حفظ وترتيل القران الكريم كلية الشريعة تحصل على 

 كامال على مستوى محافظات الضفة الغربية

24/2/216 

حصل الطالب عالء دويكات من كلية الشريعة والمنتسب لملتقى القران الكريم التابع 

الكريم لكلية الشريعة على المرتبة األولى مكرر في امتحان إجازة حفظ وترتيل القران 

كامال والذي أقامته وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية يوم االربعاء الموافق 

 على مستوى محافظات الضفة الغربية. 24/2/2016

وبدوره قام الدكتور جمال الكيالني عميد كلية الشريعة ورئيس ملتقى القران الكريم 

 الكلية مزيدا من التقدم والعطاء.بتكريم الطالب على هذا الفوز الكبير متمنيا لطلبة 

وقد هنىء معالي وزير األوقاف والسيد مدير أوقاف نابلس عميد كلية الشريعة ورئيس 

ملتقى القران الكريم على هذا الفوز الكبير متمنيين لملتقى القران الكريم وكلية الشريعة 

 التقدم والنجاح.
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 قد ندوة بعنوانملتقى القرآن الكريم التابع لكلية الشريعة يع

 ))معالم في تفسير القرآن الكريم 

1/3/2016 

 

عقد ملتقى القرآن الكريم التابع لكلية الشريعة وبالتعاون مع كلية الهندسة وتكنولوجيا 
 المعلومات في جامعة النجاح الوطنية ندوة دينية بعنوان )معالم في تفسير القرآن الكريم.

عبد هللا، رئيس قسم أصول الدين، حيث تناول فيها أهم وقام بتقديم الندوة الدكتور عودة 

األسس الواجب إتباعها أثناء التعامل مع آيات القرآن الكريم، مثل النظرة الكلية الشاملة 

للقرآن، والثقة المطلقة بالنص القرآني، وإخضاع الواقع المخالف له، وتحرير النصوص 

آن عن اإلسرائيليات، والتمّكن من القرآنية من قيود الزمان والمكان، وتنزيه القر

 أساسيات علوم التفسير وغيرها.

 

 

 

 



16 
 

ندوة حول "وضع المرأة مقارنة بين القانون الفلسطيني ب كلية الشريعة تشارك 

 الجنائي، الدستور، الفقه اإلسالمي، وحقوق اإلنسان الدولي

24/3/2016 

النجاح الوطنية، يوم األربعاء الموافق  نّظمت كلية الشريعة وبالتعاون مع كلية القانون في جامعة
، ندوة حول "وضع المرأة مقارنة بين القانون الفلسطيني الجنائي، الدستور، الفقه 23/3/2016

في إنصاف  االسالمي، وحقوق اإلنسان الدولي"، من أجل البحث في دور تلك القوانين وفعاليتها
ة في قاعة المحكمة الصورية في مبنى كلية المرأة الفلسطينية وسبل تطويرها، حيث اُقيمت الندو

 القانون.

وحضر الندوة الدكتور مؤيد حطاب، منسق الندوة ورئيس لجنة البحث العلمي في كلية القانون،  

والدكتور جمال الكيالني، عميد كلية الشريعة، واألستاذة أيك صبيحات، ممثلةً عن الهيئة المستقلة 

نم والدكتور رائد بدوية، عضوا هيئة التدريس في كلية القانون، والدكتور أنور جا  لحقوق االنسان،

 باإلضافة إلى طلبة من مختلف تخصصات الجامعة.
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 جامعة النجاح تعقد المؤتمر الدولي السادس بعنوان: تعاطي المخدرات: 

 األسباب واآلثار والعالج من منظور إسالمي واجتماعي

 

31/3/2016 

جامعة النجاح الوطنية مؤتمرها الدولي السادس بعنوان " عقدت كلية الشريعة في 

تعاطي المخدرات: األسباب واآلثار والعالج من منظور إسالمي واجتماعي وقانوني 

 وذلك بالتعاون مع وزارة األوقاف وجمعية أصدقاء الحياة لمكافحة المخدرات.
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،ممثال عن القائم وذلك بحضور د. محمد العملة، نائب الرئيس للشؤون االكاديمية

بأعمال رئيس الجامعة، ومعالي وزير األوقاف الشيخ يوسف ادعيس، وعطوفة محافظ 

محافظة نابلس اللواء أكرم الرجوب ممثالً لسيادة الرئيس، وممثل سماحة مفتي القدس 

المدير العام الدارة مكافحة المخدرات   ونائب والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، 

ورئيس جمعية أصدقاء الحياة الدكتور اياد عثمان، ونواب  هللا عليوي،  المقدم عبد

  .ومساعدي الرئيس وعدد من اعضاء الهيئتين االدارية والتدريسية، وطلبة الجامعة

وكان قد عرض خالل المؤتمر أكثر من ثالثين ورقة علمية من عدة دول وجامعات 

ة تفعيل دور المؤسسات بضرور المؤتمر كما وأوصى المشاركون في .ومؤسسات

وتفعيل الرقابة  الدينية في مكافحة المخدرات من خالل الخطب والوعظ واإلرشاد،

والفضائيات ومواقع التواصل   وتعليمهم  االسرية في مجال صداقات االبناء

   واستثمار أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالفائدة االجتماعي،
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االسالمية في كلية الشريعة يشارك البنك االسالمي العربي في ندوة قسم المصارف 

 عن التمويل االسالمي

4/4/2016 

قام الدكتور جمال الكيالني عميد كلية الشريعة والمدرس في قسم المصارف االسالمية 

في الكلية بالمشاركة بالندورة التي عقدتها مؤسسة الرؤية العالمية مكتب جنين ومديرية 

نين بالتعاون مع جمعية التكافل حول المعامالت المالية والقروض اإلسالمية اوقاف ج

ة مدير البنك االسالمي العربي والسيد محمود حفظي بحضور السيد محمد زكارن

المراقب الشرعي في البنك االسالمي ضمن دورة تدريب أئمة المساجد والواعظات في 

السيد صالح الدين جودة ومدير  محافظة جنين، كما حضر الندوة مدير أوقاف جنين

حيث تخلل الندوة  .المساجد هاشم نعيرات ومفتي قوى االمن الفلسطيني محمد صالح

 اسئلة واستفسارات عن آلية التمويل في البنك االسالمي العربي.
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دروة  الخطابة بالتعاون مع وزارة االوقاف شارك في يالشريعة عميد كلية   

10/4/2016 

بعقد دورة خطابة ألإمة مديرية اوقاف نابلس وبالتعاون مع كليتي الشريعة واالداب قامت مديرية اوقاف نابلس 

وبرعاية من جمعية رؤى . حيث شارك د. جمال الكيالني عميد كلية الشريعة بإلقاء عدة محاضرات في قضايا فقهية 

 معاصرة.
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 يحصل على المرتبة االولى أللعاب القوىقسم المصارف االسالمية في كلية الشريعة 

 

17/4/2016 

حصل الطالب عبادة أبو بكر من قسم المصارف االسالمية في كلية الشريعة على 

م، والتي 800المرتبة االولى في بطولة الجامعات الفلسطينة أللعاب القوى ضمن سباق 

 .17/4/2016أقيمت في الجامعة العربية االمريكية في مدينة جنين يوم االحد 

( العب يمثلون الجامعات الفلسطينية، حيث 12وخاض الطالب ابو بكر السباق ضمن)

نجح في الحصول على المرتبة األولى. ومن جهته بارك عميد كلية الشريعة الدكتور 

جمال الكيالني هذا االنجاز الذي وصل إليه الطالب ابو بكر من خالل تدريباته 

 ذلها الطالب.المتواصلة وثمرة جهود مستمره ب
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يشارك وزير االوقاف في افتتاح ام الريحان في قرية ام الريحان  كلية الشريعةعميد 

 في محافظة جنين

22/4/2016 

عميد كلية الشريعة بمشاركة وزير االوقاف الشيخ يوسف ادعيس بافتتاح مسجد ام  الكيالنيقام الدكتور جمال 

 الريحان في محافظة جنين وقد تكلم سماحة الشيخ عن أهمية بناء المساجد ودورها في االسالم .

ية في حفل االفتتاح ورحب بالحضور وأكد على أهمية عمارة المساجد من الناح الكيالنيكما تحدث الدكتور جمال 

 المادية والناحية المعنوية
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 2015/2016كلية الشريعة تنّظم حفلها السنوي الختامي للعام الدراسي 

28/4/2016 

نّظمت كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية ، حفلها السنوي الختامي للعام الدراسي 

تقوم ، حيث يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من األنشطة والفعاليات التي 2015/2016

 بها الكلية في كل عام دراسي.

الحفل في مدرجات الشهيد ظافر المصري في الحرم الجامعي القديم، بحضور  أقيم

الدكتور محمد العملة، نائب رئيس جامعة النجاح للشؤون األكاديمية، والدكتور جمال 

الكيالني، عميد كلية الشريعة، وعدد من أساتذة الكلية وبمشاركة كبيرة من طلبة الكلية 

 وذويهم.

ً الطلبة األوائل ألقى الدكتور الكيالني ك لمة رحب فيها بالحضور الكريم، مهنئا

والخريجين على نجاحهم وتفوقهم، ومشيداً بدور كلية الشريعة على الصعيدين الداخلي 

 .دعمها المستمر للكلية على الجامعة شاكراً  والمجتمعي،
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لحفظ ملتقى القرآن الكريم في جامعة النجاح الوطنية يشارك في مسابقة دبي الدولية 

 القرآن كامالً 

 

6/6/2016 

شارك ملتقى القرآن الكريم في كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية ممثالً بالطالب عالء 
دويكات، في مسابقة دبي الدولية لحفظ القران الكريم كامالً والتي انعقدت في دولة اإلمارات العربية 

 .6/6/2016المتحدة في األول من شهر رمضان المبارك الموافق

دولة، وقد أشرف عليها لجنة تحكيم دولية من قّراء العالم  90وشارك في المسابقة أكثر من 

 اإلسالمي، حيث حصل الطالب على مرتبة متقدمة فيها.

وبدوره شكر الدكتور جمال الكيالني، عميد كلية الشريعة ورئيس ملتقى القرآن الكريم، الطالب 

 له مزيداً من التقدم والنجاح.دويكات على جهوده المتميزة وتمنى 

 يُذكر أن الطالب دويكات كان ممثالً لدولة فلسطين في المسابقة.
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 منملتقى القرآن الكريم في جامعة النجاح يحتفل بتخريج الفوج الثاني 

9/6/2016 

 برعاية جمعية سبيل لالغاثة االنسانية أقام ملتقى القرآن الكريم التابع لكلية الشريعة وعمادة 

والذي تخلله   شؤون الطلبة في جامعة النجاح الوطنية حفله السنوي الخامس " قناديل النجاح"

(  75تخريج الفوج الثاني من حفظة كتاب هللا حفظا كامال، وبلغ عددهم خمس وسبعون ) 

 حافظا وحافظة

 

 

 

ور جمال الكيالني افتُتح الحفل بكلمة ألقاها عميد كلية الشريعة ورئيس ملتقى القرآن الكريم الدكت

الذي رحب بالضيوف واألهالي والوفود الرسمية المختلفة وأشار فيها إلى انجازات الملتقى على 

صعيد الجامعة و المحافل الدولية، تبعها كلمتي النائب االداري الدكتور صبري ناصر ممثال عن 

ني ممثال عن وزير ادارة الجامعة ومدير عام مديرية أوقاف نابلس األستاذ محمد جهاد الكيال

األوقاف، حيث أشاروا إلى دور الملتقى المميز في جامعة النجاح وأكدوا على تعاونهم ودعمهم 

  .لنشاطات الملتقى
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