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استقبال احلضور واملشاركني.  :10-9.30
اجللسة االفتت�احية:     :11 -10

§ رئيس اجللسة: د. منتصر االسمر.	
§ تالوة آيات من الذكر احلكيم.	
§ السالم الوطين الفلسطيين.	
§ كلمة د. عميد كلية الشريعة ورئيس املؤتمر.	
§ كلمة سعادة األستاذ الدكتور رئيس اجلامعة.	
§ كلمة معايل وزير األوقاف والشؤون الديني�ة.	
§ كلمة عطوفة محافظ محافظة نابلس	
§ كلمة رعاة املؤتمر.	
§ تكريم املشاركني ورعاة املؤتمر.	

اسرتاحة – ضيافة.  11.30-11 

اجللسة األوىل:  جهود األمة يف حتفيظ القرآن الكريم.  12.45-11.30 
 رئيس اجللسة:  أ.د. محمد الشريدة

كلية الشريعة- جامعة النجاح الوطني�ة فضائل القران الكريم واداب تالوته وخصائص حملته أ.د.محمد شريدة
مفيت محافظة نابلسركائز حفظ القران الكريمأ. احمد خالد شوباش

جامعة فلسطني األهلية-بيت حلمأهمية الوقف يف رعاية مراكز حتفيظ القرآن الكريمد. سهيل األحمد
دور اخلرائط العقلية يف فهم االيات القراني�ة وحفظها د. محمد اجليطان

)سورة الذاريات نموذجَا(
كلية الشريعة- جامعة النجاح الوطني�ة

كلية العلوم التربوية رام هللاضرورة تضمني التفسري يف منهج التحفيظأ. محمود عبد الكريم مهنا
ماجستري يف القضاء الشرعي- جامعة اخلليلجهود األمة يف حتفيظ القرآن الكريمأ. رويده ايوب خليل مشين

ماجستري اصول دين – جامعة النجاح الوطني�ةدور التفسري والتدبر يف حفظ القرآن الكريمأ. جنالء رايق النابليس
ماجستري فقه وتشريع –جامعة النجاح الوطني�ةالعالقة بني حفظ القرآن الكريم وتفسريهأ. زينب صبحة

اسرتاحة وصالة .  1.30-1
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1.30-2.30    اجللسة الثاني�ة: مراكز حتفيظ القرآن الكريم يف فلسطني ووسائل تطويرها.
رئيس اجللسة:  د.حسن شحادة كلية الدعوة االسالمية - قلقيلية

اثر القران الكريم على تاليه وحافظهد.محسن اخلالدي
اثر القرآن الكريم على التحصيل الدرايس للطلبة

كلية الشريعة- جامعة النجاح الوطني�ة 

املحفظ املؤاهل، دورُه واثرُه يف حلقة حتفيظ القرآن د.منتصر االسمر
الكريم

كلية الشريعة- جامعة النجاح الوطني�ة 

 جلنة زكاة نابلس املركزية وجتاربها يف حتفيظ القرآنجلنة زكاة نابلس املركزية
الكريم

جلنة زكاة نابلس

أ.د. عبد الفتاح عبد الغين الهمص
د. أيمن مصطفى الزاملي

 دراسة حتليلية لواقع مراكز حتفيظ القرآن الكريم
وسبل تطويرها

اجلامعـــــة اإلسالميــــــــــــــة – غـــــــــــزة
وزارة الرتبي�ة والتعليم

د. جعفر عايد بدوي دسه
د.خالد مصطفى السراحنة

  دور وزارة األوقاف والشؤون الديني�ة الفلسطيني�ة
يف رعاية دور ومراكز حتفيظ القرآن

كلية العلوم اإلسالمية - اخلليل

د.سامر سمارة 
د.عبدالرحمن صليح

ا.محمد مهنا

أستاذ مساعد- جامعة العلوم االسالمية المالزييةحتفيظ القران الكريم يف الضفة
أستاذ مساعد- جامعة العلوم االسالمية المالزيية

دكتوراة- جامعة العلوم االسالمية المالزيية
  العمل املؤسيس يف جلنة حتفيظ القرآن الكريمم. كريم مهدي الشكعة

التابعة للجنة زكاة نابلس املركزية واقع وحتديات
شركة االتصالت الفلسطيني�ة – نابلس

ومجاز بالسند املتصل
د. أحالم محمد رشاد سليم

أ. نور بهجت مفلح
 ملتقى القرآن الكريم يف جامعة النجاح الوطني�ة –

واقع وتطلعات
ماجستري اصول الدين – جامعة النجاح الوطني�ة 

ومجازة بالسند املتصل
ماجستري لغة عربي�ة ومجازة  بالسند املتصل

مهندسة ومدرسة يف حتفيظ القران الكريم ومجازة وسائل التكنولوجيا احلديث�ة يف حتفيظ القران الكريمم. شذى عصام محمد حجاوي
بالسند املتصل

2.30-3.30   اجللسة الثالثة:  جتارب يف حتفيظ القران الكريم واثر احلفظ على النفس البشرية.
 رئيس اجللسة: أ. د. حاتم جالل التمييم جامعة القدس – ابو ديس

جامعة القدس – ابو ديسالتن�افس وآثاره يف حفظ القرآن الكريم وحتفيظه أ. د. حاتم جالل التمييم
 املعوقات اليت حتول دون حفظ القرآن الكريم ووسائلد. عبدهللا سالم أحمد سالمة

التغلب عليها
جامعة فلسطني - غزة

أ. هيام مسعد
أ. عطاء جيت�اوي

  معيقات حفظ القرآن الكريم لدى طلبة مراكز التحفيظ
 يف محافظيت طولكرم وجنني من وجهة نظر الطلبة

أنفسهم

معلمة تكنولوجيا ومحفظة للقران
مدرسة يف حتفيظ القران الكريم

مشرف أكادييم يف مدرسة أكاديمية القرآن الكريمحفظ القرآن الكريم وتدبرهأ.بشار ابو زهرة
يف كلية العلوم اإلسالمية/اخلليلتراجع دور األسرة يف التشجيع على حفظ القرآن الكريمأ. حنان موىس محمد سمري

معوقات حتفيظ القرآن الكريمأ. زهران عمر زهران
وكيفية التغلب عليها

ماجستري أصول دين

باحث شرعي يف دار اإلفتاء الفلسطيني�ةأثر القرآن الكريم على الشخصية املسلمةأ. مهدي راسم اسليم
ماجستري جامعة النجاح الوطني�ة ومجاز بالسند رحليت مع القرآنأ. موىس املدفع

املتصل
مدرسة يف حتفيظ القران الكريم وتدبرهحفظ النفس اإليماني�ة حبفظ القرآن الكريمأ. منال لطفي الزعيب

 3.30-4            اجللسة اخلتامية: النت�اجئ والتوصيات.

4            الغداء والصالة: قاعة كفترييا العاملني/ احلرم القديم.

مع حتيات  عمادة كلية الشريعة واللجنة التحضريية للمؤتمر.


