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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 المعلومات الشخصية 
 

 
 جمال أحمد زيد الكيالني  االسم :

 ( دأ.  الرتبة األكاديمية :دكتوراه )
 المعامالت المالية األسالمية المعاصرة   – الفقه  االسالمي المقارن التخصص: 
 0599887683 رقم جوال :

    shar@najah.eduااللكتروني :البريد 

المصارف  ي قسم – كلية الشريعة  – مكان العمل : جامعة النجاح الوطنية 
 الفقه والتشريع  و االسالمية 

 
 

 المؤهالت العلمية :
 تاريخ التخرج     مكان الدراسة   اسم الشهادة 

 م1988 الفقه والتشريع قسم  / كلية الشريعة  - األردنيةالجامعة  بكالوريوس 

 م 1991 الفقه والتشريع / قسم   كلية الشريعة  - الجامعة األردنية ماجستير 

في مجال     -تخصص الفقه االسالمي المقارن  –الخرطوم – جامعة القرآن الكريم دكتوراه 
د في الفقه  المعامالت المالية المعاصرة وكان موضوع الرسالة: نظرية محل العق

 بتقدير امتياز.  – اإلسالمي والقانون المدني

 م 1994

 إجازة المحاماة الشرعية   •
 االردن   – البنك االسالمي للتنمية جدة  – دورة في الجوانب النظرية والعملية في الصكوك االسالمية  •
 االردن   –البنك االسالمي للتنمية جدة  -دورة في الهندسة المالية االسالمية وتطوير المنتجات  •

 

 

 الخبرة االكاديمية :
 

 م  إلى االن ،بشكل دائم ومتفرغ . 1994العمل في جامعة النجاح الوطنية منذ العام  ▪

عمادة البحث العلمي في جامعة النجاح ومن  تقييم العديد من األبحاث العلمية لألساتذة الجامعيين بتكليف من  ▪
 خارجها . 

 التدريس في قسمي المصارف اإلسالمية والفقه والتشريع وفي عدة جامعات فلسطينية.  ▪
 توراه  كالتدريس في كليتي الشريعة والدراسات العليا لبرنامجي الماجستير والد  ▪
مجال المعامالت المالية   خاصة في  داخل جامعة النجاح الوطنية  وخارجها  اإلشراف على عشرات الرسائل العلمية ومناقشتها ▪

 . المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي وفقه الجنايات
 
 

 السيرة الذاتية

 

mailto:shar@najah.edu


2 
 

 الدور القيادي االكاديمي داخل الجامعة وخارجها  :
 
 داخل جامعة النجاح الوطنية :  -أ

 
 إلى اآلن .  2010عميد كلية الشريعة من عام   ▪

 .  2010ـ  2009المصارف اإلسالمية رئيس قسم  ▪
 1999-1997رئيس قسم الفقه والتشريع  ▪
 الى اآلن  -2011  رئيس مجلس كلية الشريعة  ▪
منذ العام   الشريعة وعمادة شؤوون الطلبة في جامعة النجاح الوطنية لتقى القران الكريم التابع لكلية م تأسيس ورئاسة   ▪

 .   الى اآلن 2011
 
 خارج الجامعة:  -ب

 
  2006-2004 الشريعة في أكاديمية القاسمي باقة الغربية رئيس قسم  ▪
 الى اآلن  -2013 كليات الشريعة في فلسطين  ملتقى  تأسيس ورئاسة ▪
  –في مناهج الجامعات ومناهج  التربية والتعليم  الشريعة والمصارف االسالمية أكاديمية في مجال علوم  مج اتقييم بر ▪

 . وزارة التعلم العالي  

 

 

 وعضوية اللجان والهيئات العلمية :رئاسة 
 

 داخل جامعة النجاح الوطنية :  -أ
 
 فتوى في جامعة النجاح الوطنية  مركزرئيس لجنة  ▪
 جامعة النجاح الوطنية   – رئيس لجنة الجودة والنوعية  في كلية الشريعة  ▪
  – الثالث )جامعة  النجاح الوطنية  الفلسطينية  رئيس لجنة برنامج الدكتوراه المشترك في الفقه واصوله بين الجامعات  ▪

 2018 جامعة القدس ابو ديس (.  – جامعة الخليل 
 الى اآلن  -2011 رئيس الهيئة االدرارية لملتقى القران الكريم ▪

 عضو لجنة الترقيات العلمية في جامعة النجاح الوطنية .  ▪
 والمالية . فية النجاح لدراسة الشؤون اإلدارية  عضو لجنة وق ▪

 الى اآلن   -1995 لجنة الدراسات العليا لكلية الشريعة عضو  ▪

 2015 عضو لجنة تحكيم جائزة النجاح لالبحاث في العلوم االنسانية ▪

  2018-2016عضو هيئة تحرير مجلة النجاح ▪

     2016-2015 عضو لجنة البحث العلمي  ▪

   2015 لالبحاث )العلوم االنسانية(عضو لجنة تحكيم ألفضل بحث منشور في مجلة جامعة النجاح  ▪

   2010 –  عضو لجنة جائزة النجاح لالبحاث العلمية ▪

 . 98– 95عضو مجلس كليتي الشريعة والدراسات العليا  ▪
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 خارج الجامعة:  -ب

 إلى اآلن.  2013في البنك اإلسالمي العربي من  الموحدة رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية  ▪

 إلى اآلن.  2012عضو مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطين من  ▪

 . 2018عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية  لشركة تمكين للتامين االسالمي  ▪

 .  2018رئيس اللجنة الخيرية لرعاية ودعم مراكز تحفيظ القران الكريم  في محافظة نابلس  ▪

 2018  ومقرها في الجزائرالتابعة إلتحاد الجامعات العربية  عضو في الهيئة االستشارية لمجلة جمعية كليات الشريعة  ▪

 إلى اآلن.  2014عضو المجلس اإلستشاري األعلى لكلية الدعوة اإلسالمية التابعة لوزارة األوقاف من  ▪

  2018-2017 سطيني الخاص بالتربية االسالميةعضو الفريق الوطني لوضع الخطوط العريضة للمنهاج الوطني الفل ▪

   2008-2006 باقة الغربية  -االكاديمي االعلى في أكاديمية القاسمي  عضو المجلس  ▪

 . الى االن -2017 - عضو لجنة الترقيات لكلية الدعوة االسالمية في وزارة االوقاف ▪

  2016 الفلسطيني المقترح عضو لجنة اعداد ودراسة مشروع قانون االحوال الشخصية   ▪

 

 رئاسة وعضوية اللجان للمؤتمرات العلمية :
 الى االن   -2011 للمؤتمر الدولي الخاص بكلية الشريعة والذي يعقد سنويا    العلمية رئيس اللجنة  ▪

 الى االن  -2011 للمؤتمر الدولي الخاص بكلية الشريعة والذي يعقد سنويا التحضيرية  عضو اللجنة ▪

الخاص بوزارة األوقاف والشؤون الدينية   لمؤتمر بيت المقدس االسالمي الدولي السنويالعلمية  رئيس اللجنة  ▪

 . 2015-2012الفلسطينية 

الخاص بوزارة األوقاف والشؤون   العليا لمؤتمر بيت المقدس االسالمي الدولي السنوي   التحضيرية عضو اللجنة  ▪

 .2015-2012الدينية الفلسطينية 

 2011 المنعقد في جامعة النجاح الوطنية  مؤتمر االختالف والتعددية من منظور اسالمي ل  اللجنة التحضيرية عضو  ▪

 . الدراسات العليا   كلية كلية الشريعة  وباشراف 

 بالمشاركة أو عضوية لجان . وغيرها الكثير من المؤتمرات سواء  كان ذلك 

 : لجامعة والمجتمعاخدمة جهود في 
 

 الى اآلن   -2017 رئيس جمعية رعاية المكفوفين في محافظة نابلس  ▪
ات علمية لدعم البحث العلمي والعمل األكاديمي المشترك مع جهات محلية ودولية  اتفاقيعدة  المشاركة في توقيع   ▪

 وأذكر بعضا  منها : 
 (  48فلسطيني ) –اإلتفاقية األكاديمية مع أكاديمية العلوم الشرعية كفر برا  .1

 تركيا   – اتفاقيات دعم مشاريع البحث العلمي  مع جمعية سبيل لإلغاثة االنسانية  .2
 ماليزيا   –اتفاقية مع اكاديمية الصفا لرعاية وتحفيظ القرآن الكريم   .3

 
لعدة نشاطات خيرية وتقديم مساعدات لعدة قطاعات      -فرع فلسطين  – مع هيئة األعمال الخيرية األماراتية  التنسيق  ▪

 في المجتمع  
 الى اآلن  -1994 المشاركة في برامج اذاعية فلسطينية كثيرة ومتنوعة  ▪
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المشاركة في عشرات الندوات العلمية المتعلقة بمجال المعامالت المالية المعاصرة واالقتصاد االسالمي وآلية عمل   ▪
 . ومسائل مجتمعة متنوعة   ية المصارف االسالم 
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 : المنشورةواألبحاث العلمية المحّكمة 
 

المنشورة والمحكمة تحكيما علميا في المجالت العربية والمحلية أذكر  والكتب العلمية هناك عشرات األبحاث
 منها ما يخص مجال المعامالت المالية المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي:

 
 أوال : األبحاث العلمية المحكمة المنشورة

سنة   المجلة التي تم النشر فيها   اسم البحث المنشور   الرقم  
 النشر  

جامعة النجاح الوطنية ـ مجلة  النجاح    بالمعاينة والخبرة في الفقه والقانون اإلثبات   .1
 لالبحاث و العلوم االنسانية. 

 م 2002

شرح لقاعدة ) كل قرض جر  –حكم الزيادة على القرض   .2
 نفعا فهو ربا ( 

 م 2004 مجلة جامعة األقصى / غزة 

 م 2005 األقصى / غزة  مجلة جامعة حكم إجهاض الجنين المشوه في الفقه االسالمي   .3
"المسؤولية جّراء االمتناع عن تقديم الواجب العام عند   .4

 الحاجة في الفقه والقانون المسّمى ب"إغاثة الملهوف
جامعة النجاح الوطنية ـ مجلة  النجاح   

 لالبحاث و العلوم االنسانية 
 

 م 2005
حكم تصرف الزوجة براتب الوظيفة  وأثر ذلك على    .5

 استقرار حياتها الزوجية  
 2008 مجلة دراسات / الجامعة األردنية  

من   -لبعض الدول العربية- الموقف الشرعي والقانوني   .6
 ظاهرة غسيل األموال 

 م 2009 الجامعة األردنية ـ مجلة دراسات 

 م 2010 الجامعة األردنية ـ مجلة دراسات   سهم الغارمين وأثره في التكافل االجتماعي    .7
مجلة  النجاح    -جامعة النجاح الوطنية   مقاصد العقوبة في الشريعة اإلسالمية   .8

 للعلوم االنسانية 
 م 2012

 م 2014 مجلة دراسات  –جامعة الكويت  مبدأ القوامة وأثره في إصالح الزوجة  .9
عقوبة اغتصاب المرأة وحكم إسقاط الحمل منه  في الفقه    .10

 اإلسالمي  
 م  2014 مجلة جامعة األقصى /غزة  

دراسة فقهية   - الحقـوق غير الماليـة لقتلى الحـروب   .11
 - قانونية مقارنة

جامعة ال البيت االردنية / مجلة  
 دراسات 

 م 2015

دولة اإلمارات   –مجلة جامعة الشارقة  الوكالة الحصرية في الفقه اإلسالمي والقانون المدني    .12
 العربية 

 م 2016

دولة اإلمارات  -مجلة جامعة الشارقة شركة الوجوه في الفقه اإلسالمي والقانون    .13
 العربية 

 م 2016
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الوكالة الدورية واإلشكاليات التي ترد عليها في الفقه    .14
 اإلسالمي والقانون 

 م 2017 مجلة جامعة الجزائر 

 م 2017 مجلة جامعة الخليل   النقدية في المصارف االسالمية مخاطر السيولة    .15
  – جامعة العلوم اإلسالمية العالمية  بيع المعدوم وتطبيقاته في مجال الديون    .16

 األردن 
 م 2017

 م 2018 مجلة دراسات  -الجامعة األردنية   السرقة العلمية والمسؤولية الجنائية المترتبة عليه   .17
 م 2018 جامعة قطر -مجلة كلية الشريعة  ثمن الجاه في الفقه اإلسالمي  .18
 م 2018 ماليزيا  - مجلة التجديد  بيع تأشيرة الحج في الفقه اإلسالمي  .19
 م 2018 الشرعية مجلة جامعة الشارفة للعلوم  حكم إلزام الجاني بنوع من الديات في الفقه اإلسالمي   .20
مجلة  النجاح    -جامعة النجاح الوطنية   دية منافع األعضاء في الفقه اإلسالمي   .21

 للعلوم االنسانية 
 م 2018

 م 2018 جامعة قطر -مجلة كلية الشريعة  أحكام تضمين السيارات في الفقه اإلسالمي   .22
 
 الكتب العلمية المحكمة والمطبوعة  :ثانيا   
 

سنة   اسم الكتاب  الرقم  
 النشر  

 م 2009 رسالة دكتوراه  -منشور -2ط – نظرية محل العقد في الفقه اإلسالمي والقانون المدني    .23
 م 2017 رسالة ماجستير   –منشور -1ط -التدابير الشرعية لحفظ النفس في الفقه اإلسالمي   .24
 م 2017 تأليف مشترك- منشور  -5ط  – سالمية محكماإلثقافة الكتاب   .25
 م 2015 تأليف مشترك -منشور  -5ط –  محكم -كتاب نظام االسرة في االسالم  .26
 م 2015 منشور -محكم  – الثاني عشرلمنهاج التعليم الشرعيكتاب  الفقه االسالمي المعامالت للصف   .27
 م2014 منشور -محكم   - كتاب الفقه االسالمي وأصوله للصف الحادي عشر لمنهاج التعليم الشرعي  .28

 م2019 منشور -محكم    - )الجزء االول(كتاب التربية االسالمية لمنهاج الصف العاشر   .29

 م2019 منشور -محكم    -)الجزء الثاني (كتاب التربية االسالمية لمنهاج الصف العاشر   .30
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 : اإلشراف على عشرات الرسائل العلمية
 

مما يخص مجال المعامالت المالية المعاصرة    داخل الجامعة وخارجها   اإلشراف على عشرات الرسائل العلمية ومناقشتها
 : على سبيل المثال الى اآلن   -1995منذ عام  واالقتصاد اإلسالمي وفقه الجنايات

 
 :  على سبيل المثال  رسائل الماجستير في مجال المعامالت المالية المعاصرة ➢

 

 السنة اسم الرسالة الرقم

 2017 زكاة األسهم: دراسة فقهية مقارنة   .1

 2017 أثر اإلعسار في سداد ديون المؤسسات التمويلية اإلسالمية   .2

 2017 األحكام الفقهية المتعلقة بمدخرات الموظفين وآثارها االقتصادية   .3

 2015 دراسة مقارنة  – البيوع المعاصرة   .4

البنك  – المصارف اإلسالمية في فلسطين ومدى إلتزامها بالمعايير المرابحة الشرعية   .5
 اإلسالمي الفلسطيني واإلسالمي العربي نموذجا 

2015 

 2013 بيع الجزاف )المقامرة( وتطبيقاته المعاصرة في الفقه والقانون   .6

 2012 بيع المعدوم وتطبيقاته المعاصرة في الفقه اإلسالمي   .7

 2012 الوكالة التجارية الحصرية في الفقه والقانون   .8

 2012 إلتزامات العامل ورب العمل في الفقه والقانون   .9

 2012 المنافسة  التجارية في الفقه االسالمي وأثرها على السوق    .10

 2011 العمل عند غير المسلمين من وجهة نظر إسالمية    .11

 2010 شركة الوجوه وأحكامها في الفقه االسالمي والقانون المدني األردني    .12

 2009 الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في الفقه والقانون المدني   .13

 2009 الذمة المالية للمرأة في الفقه اإلسالمي    .14

 2008 أثر الزكاة والضريبة في التنمية االقتصادية   .15

 2007 البنكية في الفقه اإلسالمي بطاقات االئتمان   .16

 2006 مجلس عقد البيع بين النظرية والتطبيق   .17

 2006 أثر االجل في أحكام عقد اإلجارة في الفقه والقانون المدني    .18

 2005 األجل وأثره في عقد البيع   .19

 2005 تغير قيمة النقود وأثره في سداد الدين  .20

 2003 تمويلية اإلجارة المنتهية بالتمليك كصيغة   .21

 2003 عقد االجارة المنهية بالتمليك من التطبيقات المعاصرة لعقد اإلجارة في الفقه االسالمي    .22

 2000 القبض وأثره في العقود    .23

 2000 تحقيق ودراسة مخطوطة : إرشاد الفارض الى كشف الغوامض من علم الفرائض    .24
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 2012 الضوابط الشرعية لتصرف اإلمام في المال العام   .25

 2011 مدى حق الزوج في مال زوجته    .26

 2010 العمل عند غير المسلمين من وجهة نظر اسالمية    .27

 
 :  على سبيل المثال  رسائل الماجستير في فقه الجنايات ➢

 

 السنة اسم الرسالة الرقم

 2018 قواعد اإلثبات في مجلة األحكام العدلية العثمانية    .28

 2017 - دراسة فقهية مقارنة –محظورات اإلحرام  واجزيتها الشرعية   .29

 2017 سالم منه التمثيل باالنسان وموقف األ   .30

 2017 االسالمي والقانون احكام التعدي على الطريق في الفقه   .31

 2016 حكم تصوير جثث القتلى والمصابين في الفقه االسالمي   .32

 2014 تقدير دية االعضاء في الشريعة والقانون   .33

 2014 ص القواعد الفقهية الواردة في القصا  .34

 2013 دراسة فقهية مقارنة  – صوره وأنواعه  -القتل بالوسائل الجديثة     .35

 2016 تنفيذ العقوبات الشرعية :دراسة مقاصديةالبعد االساني في    .36

 2014 حاكم الشرعية وتطور القوانين المعمول بها في فلسطين مدراسة عن واقع ال  .37

 
 متفرقة: رسائل ماجستير   ➢

 

 السنة اسم الرسالة الرقم

 2018 - دراسة فقهية مقارنة - المنهيات في الصالة   .38

 2017 أحكام الشعر وضوابطه في الفقه االسالمي    .39

 2017 اختالف  مواقيت عبادتي الصالة والصيام في األماكن المتباعدة :دراسة مقارنة    .40

 2015 مدى مشروعية الزام الحاكم الرعية بالعبادات في السياسة الشرعية    .41

 2015 أحكام حج النساء في الفقه اإلسالمي   .42

 2014 دراسة فقهية  -وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األسرة  .43

 2013 تشريك النية في العبادات في الفقه االسالمي   .44

 2013 الفروض الكفاية وأهميتها في بناء المجتمع    .45

 2013 دراسة فقهية قانونية مقارنة -دعوى التفريق بين الزوجين للغيبة والضرر   .46

دراسة في مقاصد الشريعة   – موقف الشريعة اإلسالمية من تحديد جنس الجنين   .47
 االسالمية في الحفاظ غلى األسرة والصحة االنجابية  

2012 
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 : المشاركة في المؤتمرات
 

المشاركة في العديد من المؤتمرات المحلية والعربية سواء من حيث الحضور أو تقديم ورقة عمل أو صياغة 
  االسالمي و كان آخرها:النتائج والتوصيات: خاصة المؤتمرات المتعلقة في المجال االقتصادي 

 
 

تاريخ  نوع المشاركة مكان االنعقاد والجهة المشرفة المؤتمرات والندوات العلمية 

 المؤتمر

الدولي التاسع بعنوان  كلية الشريعة  مؤتمر

 )قضايا طبية معاصرة في الفقه اإلسالمي(
رئيس المؤتمر ورئيس  كلية الشريعة -جامعة النجاح الوطنية 

 اللجنة التحضيرية  
2019 

المؤتمر العلمي األول لملتقى القران الكريم في  

واقع تحفيظ القرآن الكريم  بعنوان )  كلية الشريعة

 (-آمال وتطلعات-في فلسطين 

رئيس المؤتمر ورئيس  كلية الشريعة -جامعة النجاح الوطنية 
 اللجنة التحضيرية  

2019 

مؤتمر كلية الشريعة  الدولي الثامن : "الصيرفة  
 اإلسالمية في فلسطين/بين الواقع والمأمول"

رئيس المؤتمر ورئيس  كلية الشريعة -جامعة النجاح الوطنية 
 اللجنة التحضيرية  

2018 

المشاركة في دورة بعنوان"الجوانب النظرية  
 والعلمية للصكوك االسالمية"

جدة)نظمها المعهد -البنك االسالمي للتنمية 
 االردن   –عمان -االسالمي للبحوث والتدريب(

 2018 مشاركة والقاء 

ل بعنوان "مصطلحات اسرية بين الواقع  ورشة عم
 والمأمول"

 2018 القاء محاضرة  ديوان قاضي القضاه 

مؤتمر كلية الشريعة الدولي السابع: التعليم 
 الشرعي وسبل تطويره

رئيس المؤتمر ورئيس  كلية الشريعة -جامعة النجاح الوطنية 
 اللجنة التحضيرية  

2017 

للتدقيق الشرعي على  المؤتمر الدولي السادس 
 البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية

الكويت  –نظمته شركة شورى لإلستشارات الشرعية 
 جامعة استنبول مصباح الدين  –في اسطنبول  –

 2017 حضور 

ندوة عن عالقة القانون الدولي االنساني والشريعة 
 االسالمية 

 2017 محاضر   االوقافالصليب االحمر الدولي بالتعاون مع وزارة 

 2017 القاء محاضرة  ديوان قاضي القضاه  ورشة عمل بعنوان"مجهولي النسب "

 2017 مشاركة والقاء  شمال الضفة الغربية   –جمعية النسائية والتوليد  ندوة طبية فقهية عن قضايا الصحة االنجابية 

مشاركة في ورشة عمل بعنوان "االحتضان بين 
 والمأمول"الواقع 

 2017 مشاركة والقاء ديوان قاضي القضاه 
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مؤتمر كلية الشريعة الدولي  السادس: تعاطي 
المخدرات، األسباب واآلثار والعالج/من منظور 

 إسالمي واجتماعي وقانوني

رئيس المؤتمر ورئيس  كلية الشريعة -جامعة النجاح الوطنية 
 اللجنة التحضيرية  

2016 

المشاركة في ورشة عمل مشتركة بين جامعة 
النجاح الوطنية ووزارة االوقاف حول تطوير 

 الخطاب الدعوي وفن الخطابة لدى أئمة المساجد  

 2016 مشاركة والقاء جامعة النجاح الوطنية ووزارة االوقاف

ندوة حول "وضع المرأة مقارنة بين القانون  
 الدولي " الفلسطيني الجنائي وحقوق االنسان 

كلية الشريعة وبالتعاون مع كلية القانون في جامعة  
 النجاح الوطنية

 2016 مشاركة والقاء

قسم المصارف في كلية الشريعة في جامعة  النجاح  ندوة عن التمويل االسالمي 
 الوطنية

 2016 مشاركة والقاء

مؤتمر بيت المقدرس االسالمي الدولي السادس  
 وك االسالمية "وعنوانه "التمويل في البن

 2015 رئيس اللجنة العلمية وزارة االوقاف  والشؤون الدينية الفلسطينية

مؤتمر كلية الشريعة  الدولي الخامس: حاالت 
القتل في المجتمع: األسباب والعالج/من منظور 

 إسالمي واجتماعي وقانوني

رئيس المؤتمر ورئيس  كلية الشريعة -جامعة النجاح الوطنية 
 اللجنة التحضيرية  

2015 

المؤتمر الدولي الذي نظمه قسم المصارف  
الجامعة األردنية  –اإلسالمية في كلية الشريعة 

 وموضوعه" إدارة السيولة في المصارف االسالمية 

 م 2015 ورقة عمل  الجامعة األردنية

للتوعية بدور المؤسسات  ورشة عمل في نابلس
 المالية االسالمية  

 2015 مشاركة والقاء 

 2015 مشاركة والقاء كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية ندوة بعنوان "قراني وجامعتي"

مركز الديمقراطية وحقوق االنسان)شمس( في جامعة   المشاركة في ندوة عن الحقوق المدنية واالنسانية 
 الوطنيةالنجاح 

 2015 مشاركة والقاء

المشاركة في ورشة المؤسسات المالية والمصرفية  
 االسالمية 

المؤسسات المالية والمصرفية االسالمية وبالتعاون مع 
 اتحاد المقاولين في فلسطين  

 2014 مشاركة والقاء
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المشاركة في ندوة علمية بعنوان"نشأة االنسان بين 
 العلم والقران" 

 2014 مشاركة والقاء الشريعة  وكلية الطب في جامعة النجاح الوطنيةكلية 

اعطاء محاضرة في ندوة حول تمكين الرجال في  
التوعية المجتمعية لقضايا الصحة االنجابية 

 والعنف االسري 

 2014 اعطاء محاضرة  نابلس-العمل النسائي للمحافظات الشمالية 

المشاركة في ورشة عمل حول صيغ تمويل 
 البنوك االسالمية 

 2014 القاء محاضرة  نظمها البنك االسالمي الفلسطيني

المشاركة في ورشة عمل بعنوان "صحة المرأة" 
 الذي نظمته الزاوية االمريكية في المعهد الكوري 

 2014 مشاركة  جامعة النجاح الوطنية

مدرسة نابلساالساسية بالتعاون مع مدرسة عبد   ندوة "التعايش السلمي بين االديان " 
الرحمن الداخل االعدادية بدولة البحرين برعاية 

 افي البرطاني  المجلس الق

 2014 ورقة عمل 

 2014 ورقة عمل  نظمته بلدية نابلس في جامعة النجتح الوطنية  مؤتمر "نابلس مدينة العيش المشترك"

المشاركة في ورشة عمل بعنوان "حملة الوعية  
 بالمؤسسات  المالية االسالمية "

لقاء السادة القضاه ورؤساء القلم في المحاكم الشرعية 
 فلسطين -

مشاركة  بعنوان صيغ 
االستثمار في 

المؤسسات المالية  
 االسالمية 

2014 

مؤتمر كلية الشريعة الدولي  الرابع: وسائل 
 التواصل الحديثة وأثرها على المجتمع

رئيس المؤتمر ورئيس  كلية الشريعة -جامعة النجاح الوطنية 
 اللجنة التحضيرية  

2014 

الدولي الثالث: المؤتمر مؤتمر كلية الشريعة  
الدولي، رعاية المسنين من منظور إسالمي  

 وقانوني

رئيس المؤتمر ورئيس  كلية الشريعة -جامعة النجاح الوطنية 
 اللجنة التحضيرية  

2013 

المشاركة في اليوم العالمي بعنوان" قضايا فقهية  
 معاصرة "

بعنوان تلقيح مشاركة  دائرة افتاء نابلس ودائرة العمل النسوي 
الزوجة عن طريق  

 استجالب مني االسير 

2013 

 2013 ورقة عمل   اللجنة الدولية للصليب االحمر في القاهرة  مؤتمر "ملتقى القانون الدولي االنساني واالسالم"
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المشاركة في مؤتمر بعنوان "حقوق القتلى في  
 االسالم والقانون الدولي االنساني "

  –جمهورية مصر العربية -لجنة الصليب االحمر 
 القاهرة 

 2013 ورقة عمل  

المشاركة في اليوم العلمي بعنوان )قضايا طبية  
 وفقهية معاصرة(

كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية وبالتعاون مع 
 دائرة افتاء نابلس ودائرة العمل النسوي 

 2013 مشاركة والقاء

ضوعها التالوة  مشاركة في ورشة عمل مو 
 والتجويد  

كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية  ووزارة 
 االوقاف 

 2013 مشاركة والقاء

كلية الشريعة  والدراسات العليا  في جامعة النجاح   مؤتمر االختالف والتعددية من منظور اسالمي 
 الوطنية

 2012 مشاركة والقاء كلمة 

 2012 مشاركة والقاء  ندوة اصحاب االحتياجات الخاصة  

 2013  كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية   العديد من ورشات العمل لملتقى القران الكريم

مركز التعليم المستمر  في جامعة النجاح الوطنية  دورة التنمية البشرية )الشخصية المؤثرة(
 وبالتعاون مع كلية الشريعة 

تنظيم الدورة 
 والمشاركة 

2012 

مؤتمر كلية الشريعة الدولي  الثاني: المؤتمر 
 الدولي، السلم االجتماعي من منظور إسالمي

 

رئيس المؤتمر ورئيس  كلية الشريعة -جامعة النجاح الوطنية 
 ية  اللجنة التحضير 

2012 

 ورقة عمل   جامعة النجاح الوطنية-كلية االقتصاد  مؤتمر حماية المستهلك التابع 

 

2011 

 ورقة عمل   جامعة الخليل -كلية الشريعة  مؤتمر قانون العقوبات 

 

2011 

مؤتمر كلية الشريعة  الدولي االول: زكاة دخول  
 الموظفين والمهن الحرة 

رئيس المؤتمر ورئيس  كلية الشريعة -جامعة النجاح الوطنية 
 اللجنة التحضيرية  

2011 

مركز التعليم المستمر  في جامعة النجاح الوطنية  دورة بعنوان "التالوة والتجويد"
 وبالتعاون مع كلية الشريعة 

تنظيم الدورة 
 والمشاركة 

2011 

الهيئة االسالمية المسيحية ورابطة أديان من أجل   المؤتمر االسالمي المسيحي الدولي األول  
 السالم وبرعاية فخامة الرئيس 

 2010 حضور  
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ورشة عمل بعنوان )االستخدامات االكاديمية 
 لبيانات الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني (

معهد االدارة العامة في جامعة النجاح الوطنية 
 والجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني 

 2009 حضور  

 2008 حضور   جمعية المستقبل الفلسطيني  –جامعة النجاح الوطنية  الفقر في المجتمع الفلسطيني 

 2007 حضور  مركز حق العودة الثقافي   –جامعة النجاح الوطنية  حق العودة 

 2007 ورقة عمل  جامعة النجاح الوطنية-كلية الشريعة -مكانه وتحديات -قصى مؤتمر المسجد األ

جمعية سند الخيرية بالتعاون مع النقابة االسالمية  المشاركة في ندوة "حقوق العامل وواجباته"
 نابلس-للعمال 

 2006 مشاركة والقاء 

 2006 حضور  كلية االداب  –جامعة النجاح الوطنية  االدب واالديب ودورهما في الحياه السياسية 

 2005 ورقة عمل  فلسطين   –وزارة االوقاف  مؤتمر الدعوة واالرشاد  

 2004 ورقة عمل  جامعة النجاح الوطنية -كلية الشريعة المؤتمر الفقهي الطبي 

 2005 ورقة عمل  وزارة األوقاف مؤتمر الوعظ واالرشاد السنوي  

 2004  جامعة النجاح الوطنية –مركز جذور  الشباب وتلفزيون الواقع  

ندوة بعنوان )تكريم العلماء المسلمين الذين قضو  
 نحبهم (

 2000 القاء محاضرة   قلقيلية -دار االفتاء

الكثير من المؤتمرات التي كانت تعقد في جامعة 
 النجاح 

  حضور  جامعة النجاح الوطنية
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