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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

﴿.. ۇ   ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ﴾ �سدق اهلل العظيم
�سورة الأعراف – الآية 35 –

�سماحة
الـرئـيـ�س الـمـوؤ�سـ�س

العامل الرباين ال�شيخ املحامي حممد ر�شيد راأفت امليقاتي رحمه اهلل
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ال�صالة  واأف�صل  العاملني  رب  احلمدهلل 
اآله  وعلى  حممد  �صيدنا  على  الت�صليم  واأمت 

واأ�صحابه اأجمعني، اأما بعد..
فقد �صاء اهلل �صبحانه وتعاىل اأال تغرب �صم�س 
املعظم  �صعبان  �صهر  من  ع�صر  اخلام�س 
النبوية  للهجرة   ١٤٤١ اجلاري  العام  من 
ال�صريفة اإال وقد لقي رئي�س جمعية االإ�صالح 
الرباين  العامل  �صماحة  لبنان  االإ�صالمية يف 
املحامي ال�صيخ حممد ر�صيد امليقاتي رحمه 
اهلل تعاىل وجه ربه الكرمي، بعد حياة حافلة 
العلمية  بالعطاءات  وتوفيقه  اهلل  بف�صل 
والعمرانية  والتعليمية  والرتبوية  والفكرية 
قوله  من  منطِلًقا   واخلريية،  واجلامعية 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعاىل: 
ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ 
االآية   عمران  اآل  �صورة  ۀ﴾  ڻ 

ڇ  چ  ﴿چ  تعاىل:  وقوله    ،)١0٤(
ڎ    ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڎ ڈ﴾ �صورة ف�صلت االآية )33(، 
ېئ  ۈئ     ۈئ  ۆئ  ﴿ۆئ  تعاىل:  وقوله 
جئ  ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ 

حئ﴾ �صورة هود االآية  )٨٨(. 
فقيد  احلبيب،  �صيخنا  وداع  يف  كتبُت  وقد 

االأمة االإ�صالمية قائال :
�صم�س ال�صيوخ ر�صيدنا املدراُر
عّزت بك الفيحاء واالأم�صاُر

*  * *
العمُر كُلّ العمر قد اأوقفته

هلل .. قد �صهدت بذا االأبراُر
*  * *

ًدا يف كلِّ اأر�ٍس قد غر�ْصَت موحِّ
فتكاثَر االأخياُر ..واالأطهاُر

*  * *
�صبعون عاما زاخراٌت بال�ّصنا

وكذا ثماٍن  ملوؤها االأنواُر
*  * *

اليوم تبكيك الرجال بُحْرقٍة
ومدائٌن ..ومنابٌر  ..وكباُر

*  * *
وقلوُب اأيتاٍم رعيَت م�صريهم
ودعاُة خرٍي  يف الدنى اأقماُر

*  * *
وعمامٌة بي�صاُء تبكي هامًة

َرْت بها  الراياُت و االأحراُر ُن�صِ
*  * *

ومدار�ُس االإمياِن اأنَت غر�صتها
يا قائد االإ�صالِح ..اأنت مناُر

*  * *
وَبَنيَت �صرًحا لل�صريعة �صاخًما

بتوكٍل..ُمِزَجْت به االأحجاُر
*  * *

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

﴿.. ی جئ  حئ مئ  ىئ﴾ �سدق اهلل العظيم
�سورة الأعراف – الآية 170 –

بقلم رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية:
الأ�ستاذ الدكتور راأفت حممد ر�سيد امليقاتي

متهيد
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ال�صخُر يبكي يا حبيَب قلوبنا
ُرفَعْت  بَك القاماُت واالأ�صواُر

*  * *
يا فار�َس االإ�صالم ع�صَت جماهًدا

بب�صريٍة ..حارت لها االأب�صاُر
*  * *

ًدا يا موقًنا باهلل كنَت موؤيَّ
ولدينِه... االأ�صفاُر واالإبحاُر

*  * *
يا خادم القراآن يف زمن الهوى

ول�صاُنك ..االأوراُد واالأذكاُر
*  * *

يا عا�صًقا هدَي النبي حممد
وال�صدُق يف عمٍل  هو االإ�صعاُر

*  * *
يا رائًدا  للقوم كنت حبيبهم
وجلي�صك النبالء واالأخياُر

*  * *
يا عارًفا باهلل ..كنَت ولّيه

يا نا�صًرا للّديِن ..عزَّ جواُر
*  * *

َفَرَحْلَت مبطوًنا بداٍء ُمنهٍك

فاهناأ �صهيدا ..طابت االأقداُر
*  * *

اأكرمه ربي بالنعيم  موؤبدا
حيث الر�صى والنور واالأنهاُر

*  * *
ثم ال�صالُة على النبي حممد

فبحبه تتفجر االأ�صراُر
*  * *

اإن �صحائب املحبة العارمة التي اأظّلت �صيخنا 
قد  تعاىل،  اهلل  بف�صل  العامل  م�صاحة  على 
جتّلت بغيث من الرحمات والدعوات العابرة 
للقارات والبلدان واالأفئدة والقلوب، واأكدت 
اأنه على الرغم من كل الكوارث التي جتتاح 
العامل ، فاإن وفاء االأمة االإ�صالمية لعلمائها 
الأمل  م�صيء  مْعَلٌم  هو  االأبرار   ورجاالتها 
عاهدوا  ما  �صدقوا  الذين  غر�صه  كبري، 
بدلوا  وما  نحبهم  ق�صوا  والذين  عليه،  اهلل 

تبديال.
�صوؤال  على  ال�صيخ  �صماحة  جواب  كان  لقد 
طرحُته عليه يف اأواخر اأيامه:« كيف ترى اأثر 
الكوارث التي مير فيها لبنان على املوؤ�ص�صات 
وت�صغيلها  ت�صييدها  يف  عمركم  اأفنيتم  التي 

وهكذا   .. يحميها«.  ودولًيا...؟»اهلُل  حملًيا 
ال�صاحلني  اإميان  يتجلى  ويقني،  باإيجاز 
امل�صلحني الربانيني، وبه  ن�صتب�صر بقادمات 

االأيام.
يتغمد   باأن  تعاىل  اهلل  اإىل  نتوجه  اإذ  اإننا 
رحمته  بفيو�صات  املوؤ�ص�س  �صيخنا  �صماحة 
اهلل  اأنعم  الذين  مع  يجعله  واأن  الوا�صعة، 
وال�صهداء  وال�صديقني  النبيني  من  عليهم 
ُر  ُنَذكِّ رفيًقا،  اأولئك  وح�صن  وال�صاحلني 
واملكرمات  اخلريات  يف  امل�صارعة  باأهمية 
بغية  وال�صراء،  الباأ�صاء  زمن  يف  واملربات 
جتاوز االأزمات والنوازل التي �صّدعت البنية  
االجتماعية واالقت�صادية يف لبنان، موؤكدين 
اأن هذه املوؤ�ص�صة التي اأُ�ص�صت على تقوى من 
اهلل ور�صوان من اأول يوم، لن ينقطع عطاوؤها 
واإثمارها رغم كل اجلوائح والعوا�صف باإذن 
اإعالًء  وموؤازرتكم  بدعمكم  ثم  تعاىل،  اهلل 

لكلمة اهلل تعاىل، ثم خدمة للعباد والبالد.
 واهلل ويل التوفيق

طرابل�س يف 30 �سعبان 1441هـ 
املوافق له 23 ني�سان 2020
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انتقل �سماحة املحامي ال�سيخ حممد ر�سيد 
ناهز  عمر  عن  ربه  جوار  اإىل  امليقاتي 
غروب  قبيل  عامًا،  وال�سبعني  الثامنة 
�سعبان  �سهر  من  ع�سر  اخلام�س  �سم�س 
ني�سان   8 له  املوافق  هـ،   1441 املعظم 
املبارك  عمره  اأم�سى  اأن  بعد  2020م.، 
واخلريي  الرتبوي  الإ�سالمي  العمل  يف 
من  العديد  وترك  واجلامعي،  والدعوي 
الإجنازات الكبرية داخل لبنان وخارجه، 

وقد نعاه:
عبد  ال�صيخ  اللبنانية  اجلمهورية  مفتي  �صماحة 
احلريري،  �صعد  الرئي�س  ودولة  دريان،  اللطيف 
والوزير ال�صابق حممد ال�صفدي ونقابة املحامني 
لالحتاد  العامة  واالأمانة  وال�صمال،  طرابل�س  يف 
الدكتور  والداعية  امل�صلمني،  لعلماء  العاملي 
عمر  الدكتور  والداعية  النابل�صي،  راتب  حممد 
لبنان،  يف  امل�صلمني  علماء  وهيئة  عبدالكايف، 
وهيئة علماء فل�صطني يف اخلارج، ورابطة علماء 
فل�صطني، وهيئة علماء امل�صلمني يف العراق، ومفتي 
واملجل�س  اأبو حممد،  اإبراهيم  الدكتور  اأو�صرتاليا 
القاهرة،  يف  واالإغاثة  للدعوة  العاملي  االإ�صالمي 
يف  واخلريات  الزكاة  وبيت  الثقافية،  والرابطة 
ال�صيا�صية  والعلوم  احلقوق  كلية  وعميد  لبنان، 
كميل  الربوف�صور  اللبنانية  اجلامعة  يف  واالإدارية 
والزراعة  وال�صناعة  التجارة  وغرفة  حبيب، 
االإ�صالمية  واجلماعة  وال�صمال،  طرابل�س  يف 
واحتاد  االإ�صالمية،  الرتبية  وجمعية  لبنان،  يف 
العزم  وجمعية  لبنان،  يف  امل�صلمني  احلقوقيني 

خوا م اأرِّ يف ن�شِف �شعباَن املُعظَّ
�شيُد َمراتَب الَعلياِء �َشَلَك الرَّ

رحيل �سماحة ال�سيخ املوؤ�س�س
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على  املحافظة  وجمعية  والعلماء،  العلم  ودار  االجتماعية،  وال�صعادة 
يف  االإ�صالمية  االخالق  مكارم  وجمعية  بريوت،  يف  الكرمي  القراآن 
بريوت، وجماعة عباد الرحمن، وجمعية االحتاد االإ�صالمي، وموؤ�ص�صة 
القد�س الدولية، وجامعة بريوت االإ�صالمية، ورابطة جامعات لبنان، 
ولقاء الكليات الدينية امل�صيحية االإ�صالمية يف لبنان، وجممع ال�صيخ 
ال�صيخ  ال�صابق  اللبنانية  اأحمد كفتارو يف دم�صق، ومفتي اجلمهورية 
االإ�صالمية، وجامعة  االإ�صالح  الدكتور حممد ر�صيد قباين، وجمعية 
املوؤ�ص�صات  من  والعديد  االإ�صالمية  االإ�صالح  وثانوية  طرابل�س، 
والهيئات واحلركات االإ�صالمية وكبار الدعاة ورجال القانون والفكر 

وال�صيا�صة والرتبية يف لبنان والعاملني العربي واالإ�صالمي.
دولة  امليقاتي:  ال�صيخ  ب�صماحة  بالعزاء  تقدم  من  اأبرز  من  وكان  
رئي�س جمل�س الوزراء اللبناين الدكتور ح�صان دياب، ودولة الرئي�س 
جنيب ميقاتي، ودولة الرئي�س متام �صالم، ونواب طرابل�س وال�صمال: 
�صمري اجل�صر، جان عبيد، حممد عبداللطيف كبارة، في�صل كرامى، 
االأحدب،  م�صباح  فتفت،  اأحمد  ال�صابقون:  والنواب  دروي�س،  علي 
اخلري،  كاظم  عبدالعزيز،  قا�صم  احلوت،  عماد  �صاهر،  خالد 
دربا�س،  ر�صيد  ريفي،  اأ�صرف  ال�صابقون،  والوزراء  هرمو�س  اأ�صعد 
اأحمد  االأ�صتاذ  امل�صتقبل  لتيار  العام  واالأمني  احل�صن،  حفار  ريا 
احلريري، ونائب رئي�س املجل�س ال�صرعي االإ�صالمي االأعلى االأ�صتاذ 
عمر م�صقاوي، واأ�صحاب ال�صماحة ال�صيخ علي اخلطيب نائب رئي�س 
املجل�س االإ�صالمي ال�صيعي االأعلى، ورئي�س املحاكم ال�صرعية ال�صنية 
املحاكم اجلعفرية  ورئي�س  ع�صاف،  اأحمد  الدكتور   ال�صيخ  لبنان  يف 
وطرابل�س  بريوت  يف  الفتوى  واأميَنِي  كنعان،  اأحمد  ال�صيخ  لبنان  يف 
ال�صيخ اأمني الكردي وال�صيخ حممد اإمام، ومفتي زحلة والبقاع ال�صيخ 
ومفتي  اجلوزو،  علي  حممد  ال�صيخ  لبنان  جبل  ومفتي  املي�س،  خليل 
حا�صبيا ومرجعيون ال�صيخ القا�صي ح�صن ديل، ومفتي بعلبك ال�صيخ 

الالتينية  اأمريكا  يف  االإ�صالمية  الدعوة  مركز  ورئي�س  ال�صلح  خالد 
االأ�صتاذ اأحمد علي ال�صيفي، ورئي�س الهيئة العاملية لتحفيظ القراآن 
الكرمي يف اململكة العربية ال�صعودية الدكتور ال�صيخ عبداهلل ب�صفر، 
والرئي�س ال�صابق لل�صوؤون الدينية يف تركيا الربوف�صور حممد غورماز، 
و�صفري اجلمهورية الرتكية يف لبنان هاكان ت�صاكل، و�صفري جمهورية 
اإندوني�صيا يف لبنان االأ�صتاذ هاجريانتو طهارى، ورئي�س جامعة بريوت 
العربية االأ�صتاذ الدكتور عمرو جالل العدوي، ورئي�س بلدية طرابل�س 
الدكتور ريا�س ميق، والهيئة اخلريية االإ�صالمية العاملية يف الكويت، 
الروحية  القيادات  من  كبري  وجمع  اال�صالمية،  الطبية  واجلمعية 
والدينية وال�صيا�صية والدبلوما�صية، واملوؤ�ص�صات العلمائية، والدعوية 
واالجتماعية،  والنقابية  واحلقوقية  والثقافية  واخلريية،  والفكرية 
واالختيارية  واالإعالمية  والبلدية  واجلامعية،  والتعليمية  والرتبوية 

واملهنية.
لي على جنازته م�صاء يوم االأربعاء يف اخلام�س ع�صر من �صهر  وقد �صُ
�صعبان املعظم ١٤٤١ هـ ، املوافق له ٨ ني�صان 2020، يف جممع االإ�صالح 
االإ�صالمي حيث ووري الرثى بح�صور ح�صد غفري من العلماء والدعاة 
واملربني واملحبني، وذلك على الرغم من الظروف ال�صحية املعروفة 
التي جتتاح لبنان والعامل ورغم ظروف منع التجول، ومنا�صدة عائلته 
املوؤمنني باأداء �صالة الغائب عن روحه الطاهرة يف اأماكن وجودهم 

درًءا الأي خطر �صحي.
ومن اجلدير التنويه به اأن �صالة الغائب اأقيمت على �صماحة ال�صيخ 
�صالة  عقب  املبارك،  االأق�صى  امل�صجد  يف  امليقاتي   ر�صيد  حممد 
اجلمعة بتاريخ ال�صابع ع�صر من �صهر �صعبان املعظم ١٤٤١ هـ، املوافق 
له العا�صر من ني�صان 2020م. كما اأقيمت يف عدد من الدول العربية 

واالأوروبية واالأمريكية واالآ�صيوية واالإفريقية واملدن االأ�صرتالية.



7

جانب من �صالة اجلنازة على جثمان الراحل ال�صيخ حممد ر�صيد امليقاتي رحمه اهلل تعاىل
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جامعة طرابل�س تنعى عميًدا �شابًقا وع�شو هيئة تدري�س فيها

الأ�ستاذ  طرابل�س  جامعة  نعت   2020 اآذار   16 بتاريخ 
الدكتور عبد الرحمن هيثم �سوكت كبارة، خبري القت�ساد 
ال�سالمي وامل�سارف ال�سالمية يف الكويت والعميد الأ�سبق 
املوؤازرين  اأهم  واأحد  اجلامعة،  يف  الأعمال  اإدارة  لكلية 

جلمعية الإ�سالح الإ�سالمية.
ي�سكنه  واأن  رحمته  بوا�سع  يتغمده  اأن  تعاىل  اهلل  �سائلة 
من  الإ�سالمية  لالأمة  قدم  عما  يجزيه  واأن  جنانه  ف�سيح 
اأهله �سربًا  جهود علمية خري اجلزاء واأن يفرغ على قلب 

جمياًل.

ال�سيخ  ف�سيلة  نعت جامعة طرابل�س  اآذار 2020   1 بتاريخ 
الدكتور خالد اأحمد بركات �سيخ قراء عكار واأ�ستاذ علوم 

القراآن الكرمي والقراءات القراآنية يف اجلامعة.
ي�سكنه  واأن  رحمته  بوا�سع  يتغمده  اأن  تعاىل  اهلل  �سائلة 
من  الإ�سالمية  لالأمة  قدم  عما  يجزيه  واأن  جنانه  ف�سيح 
اأهله �سربًا  جهود علمية خري اجلزاء واأن يفرغ على قلب 

جمياًل.

االأ�صتاذ الدكتور عبد الرحمن هيثم �صوكت كبارة رحمه اهلل تعاىل

ف�صيلة ال�صيخ الدكتور خالد اأحمد بركات رحمه اهلل تعاىل
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انتخاب جمل�س اإدارة جديد  جلمعية الإ�شالح الإ�شالمية يف لبنان
�س  �شماحة ال�شيخ حممد ر�شيد امليقاتي رحمه اهلل عقب وفاة الرئي�س املوؤ�شِّ

�صماحة  للجمعية  املوؤ�ص�س  الرئي�س  الرّباين  العامل  وفاة  اأعقاب  يف 
ال�صيخ املحامي حممد ر�صيد امليقاتي رحمه اهلل تعاىل، انعقدت الهيئة 
العامة للجمعية يوم االأربعاء بتاريخ 2٨ �صعبان ١٤٤١ للهجرة املوافق 
للجمعية،  جديدة  اإدارية  هيئة  النتخاب  للميالد،   2020 ني�صان   22
اهلل  رحمه  املوؤ�ص�س  ال�صيخ  ل�صماحة  بالدعاء  اجلل�صة  افتتحت  حيث 

واإهدائه ثواب تالوة �صورة الفاحتة.
وقد جاءت النتيجة  على ال�صكل االآتي: 

ومديرًا  رئي�صًا  امليقاتي:  ر�صيد  حممد  راأفت  الدكتور  ١.  االأ�صتاذ 
م�صوؤواًل.

2. املهند�س ع�صام خري الدين الويل: نائبًا للرئي�س.
3. االأ�صتاذ جهاد يحيى بخا�س: اأمينًا لل�صر.

٤. احلاج اأحمد وليد عبد اهلل االأ�صمر: اأمينًا لل�صندوق.
5. الدكتور بالل �صهيل امل�صطفى الدند�صي: حما�صبا.

6. الدكتور فوؤاد اأحمد دبو�صي: م�صت�صارًا اأكادمييا.
اإعالميًا  م�صت�صارًا  امليقاتي:  ر�صيد  حممد  خالد  حممد  7.  االأ�صتاذ 

وتربويا.
٨. االأ�صتاذ في�صل حممد عادل مرعب: م�صت�صارًا ماليا.

اأع�صاء املجل�س االإداري جلمعية االإ�صالح االإ�صالمية
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املقدمة الأخرية
�س ال�شيخ حممد ر�شيد امليقاتي رحمه اهلل التي كتبها �شماحة الرئي�س املوؤ�شِّ

للبيان ال�شنوي الثالث والأربعني، وذلك قبل وفاته باأ�شبوع واحد
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم 
على �صيد االأنبياء واملر�صلني �صيدنا حممد وعلى اآله واأ�صحابه اأجمعني 

اأما بعد...
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..

املبارك، �صهر  اأن نخاطبكم كل عام مع قدوم �صهر رم�صان  ي�صعدنا 
ال�صوم والقراآن ومنابع االإح�صان، واأن نعر�س اأمامكم البيان ال�صنوي 
لعام ١٤٤١هـ 2020م، ونقدم لكم ك�صف ح�صاب باالإجنازات املتوا�صعة 
التي حققتها اجلمعية، يف مرحلة ع�صيبة وظروف ا�صتثنائية تواجهها 
االأمة من �صرقها اإىل غربها، ف�صاًل عن االأزمات االقت�صادية وال�صحية 
وقد  له.  �صابق  ال  وب�صكل  عامليًا  كورونا  وباء  انت�صار  بعد  التي دهمتنا 
�صعبية  احتجاجات  موجة  من  رافقها  وما  االقت�صادية  لالأزمة  كان 
فازداد  الداخلي،  الو�صع  على  البالغ  االأثر  لبنان  بلدنا  مناطق  عمت 
احلال �صوءًا ودق ناقو�س اخلطر خا�صًة عند اأبناء الطبقتني املتو�صطة 
اأبوابها،  تغلق  التجارية  املوؤ�ص�صات  من  كثري  بداأت  حيث  والفقرية، 
املبادرة  اأخذ  علينا  يحتم  مما  قيمتها؛  من  تفقد  اللبنانية  والعملة 
العاجلة بالتعاون مع اأهل الف�صل واخلري للم�صاهمة بقدر ا�صتطاعتنا 
للحد من اآثار االنهيار احلا�صل، فنم�صك بيد �صعيف حمتاج، ونوؤمن 

التعليم لطالب حمروم، ومن�صح دمعة يتيم، ونداوي جرح مكلوم.
اإخواننا الكرام .. 

تعاىل،  اهلل  باإذن  الزاهرة  ال�صفحات  هذه  اأيديكم  بني  ن�صع 
اهلل  اأمام  عاتقنا  على  امللقاة  الكبرية  امل�صوؤولية  حجم  م�صت�صعرين 
ربنا، واأمام اأهلنا واأبنائنا، م�صتلهمني من نبينا وقدوتنا عليه ال�صالة 
�صمٍح  بنهٍج  الدوؤوب  والعمل  واملثابرة،  واالإتقان  االإخال�س  وال�صالم 

معتدل، يّت�صم بالتعاون واالنفتاح، ويرف�س التطرف والغلّو.

واإننا يحدونا االأمل بتجديد ثقتكم الغالية من خالل دعمكم الكرمي لنا 
يف حتقيق اأهدافنا االإن�صانية والرتبوية والتعليمية على ال�صعد االآتية:

١-  جامعة طرابل�س )بكلياتها االأربعة(، ومركز خدمة املجتمع.
 – 2-  ثانوية االإ�صالح االإ�صالمية، بفروعها االأربعة )للبنني والبنات 

فرن�صي – اإنكليزي(.
3- م�صجد اخلريات.

٤-  م�صجد الفاروق ر�صي اهلل عنه ومدر�صة القراآن الكرمي التابعة له.
5- مركز التعريف باالإ�صالم.

6- م�صرح االإ�صالح.
7-  االإغاثة الرتبوية واالإن�صانية لالإخوة النازحني من �صوريا اجلريحة.
٨-  اأعمال التاأهيل والتطوير والتجهيز وال�صيانة والزراعة يف املجمع.

9- تدري�س القراآن الكرمي.
١0-  م�صروع بناء طابق جديد فوق االإدارة املركزية.

١١- خطة العمل امل�صتقبلية.
فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات، وتت�صاعف االأجور وحتفظ 
الربكات، ثم التحية والتقدير لالأيادي البي�صاء من االإخوة املح�صنني، 
الرتبوي  العمل  هذا  موؤازرة  على  عامًا   /٤3/ طيلة  حر�صوا  الذين 

واخلريي والدعوي واجلامعي.
اإىل  و�صرتدون  واملوؤمنون  ور�صوله  عملكم  اهلل  ف�صريى  اعملوا  ﴿وقل 
عامل الغيب وال�صهادة فينبئكم مبا كنتم تعملون﴾ �صدق اهلل العظيم.

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.
طرابل�س يف ٨ �صعبان ١٤٤١هـ

املوافق: 2020/٤/١م
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اأ�س�ست عام 1403هـ - 1982م
رخ�ست ر�سميًا مبوجب املر�سوم اجلمهوري 

رقم /3484/ بتاريخ 1986/10/15م، با�سم 
)معهد طرابل�س اجلامعي للدرا�سات الإ�سالمية ( 

ثم حتولت اإىل ) جامعة طرابل�س ( مبوجب 
املر�سوم اجلمهوري رقم )1736( بتاريخ 2009/4/14م

. – القاهرة  الإ�سالمية  اجلامعات  احتاد  يف  • ع�سو 
. – الرباط   ) )الأي�سي�سكو  الإ�سالمي  العامل  جامعات  احتاد  يف  • ع�سو 

. – عمان  العربية  اجلامعات  احتاد  يف  • ع�سو 
. لبنان  جامعات  رابطة  يف  • ع�سو 

UNIVERSITY OF TRIPOLI 
LEBANON
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اأوًل : كلية ال�شريعة والدرا�شات الإ�شالمية :
والدرا�سات  ال�سريعة  يف  )اللي�سان�س(  الإجازة  1.  مرحلة 

الإ�سالمية .
2. مرحلة الدرا�سات العليا ) ماج�ستري ودكتوراه (.

      وت�سم الخت�سا�سات التالية :
اأ. اأ�سول الدين ، وي�سم ال�سعب التالية:

       )التف�سري وعلوم القراآن الكرمي – احلديث النبوي ال�سريف – العقائد 
والأديان (.

ب. ق�سم ال�سريعة الإ�سالمية ، وي�سم ال�سعب التالية:
         )الفقه والأ�سول – فقه املعامالت امل�سرفية الإ�سالمية – فقه ال�سيا�سة 

ال�سرعية – فقه الأحوال ال�سخ�سية – ال�سريعة والقانون  (.
ج. ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية، وي�سم ال�سعب التالية:

      • الدعوة والإعالم الإ�سالمي .

      • العلوم الرتبوية الإ�سالمية .
      • حقوق الإن�سان.

      • القت�ساد الإ�سالمي .

ثانيًا: كلية اإدارة الأعمال:
ت�سم الخت�سا�سات التالية:

• الت�سويق.
. • الإدارة 

• املحا�سبة.
الإدارية. • املعلوماتية 

ثالثًا: كلية الآداب والعلوم الإن�شانية :
ت�سم الخت�سا�سات التالية:

• الرتجمة.
واآدابها. العربية  • اللغة 

• الفل�سفة.
واحل�سارات. • التاريخ 

النف�س. • علم 
 

رابعًا : كلية الرتبية :
ت�سم الخت�سا�سات التالية :

1-تربية ح�سانية .

2-تربية ابتدائية.
3-تربية خا�سة.

4-تربية ريا�سية.
التعليمي – الدبلوم  الرتبوي  التاأهيل  • دبلوم 

 )Teaching Diploma(    
التالية: املجالت  يف  تخ�س�سي  • دبلوم 

1. الإدارة الرتبوية .

2. الطفولة املبكرة .

3. تكنولوجيا التعليم.

4. الإر�ساد النف�سي والرتبوي.

5. املناهج وطرق التدري�س.

الكليات والتخ�ش�شات
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الحتفال بتخريج الدفعة الواحدة والثالثني
من طالب اجلامعة وطالباتها يف خمتلف املراحل والتخ�ش�شات

تلبية لدعوة رئي�س جمل�س اأمناء جامعة طرابل�س املحامي ال�سيخ حممد ر�سيد امليقاتي، اأقامت جامعة طرابل�س بعد ع�سر 
يوم اجلمعة بتاريخ 29 حمرم1441هـ.، املوافق له 28-9-2019م. احتفالها ال�سنوي بتخريج الدفعة الواحدة والثالثني 
من كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية والدفعة ال�سابعة من كلية اإدارة الأعمال، والدفعة الع�سرين من ق�سم الدرا�سات 
العليا، والدفعة الثانية من كلية الآداب والعلوم الإن�سانية، ومنح �سهادة الدكتورة الفخرية يف اللغة العربية واآدابها للغوي 

الأمري ال�سيخ خليل عمر الأيوبي.

مقدمة احل�صور يف االحتفال ال�صنوي للجامعة
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ح�صر االحتفال يف مقر اجلامعة رئي�س جمل�س الوزراء �صعد احلريري 
ميقاتي ممثال  الرئي�س جنيب  اجل�صر،  �صمري  الوزير  ممثال مبعايل 
اللطيف  عبد  ال�صيخ  اجلمهورية  مفتي  ميقاتي،  االله  عبد  بالدكتور 
اإمام،  ال�صيخ حممد  الفتوى يف طرابل�س ف�صيلة  باأمني  دريان ممثاًل 
معايل الوزير حممد عبد اللطيف كبارة ممثاًل باالأ�صتاذ �صامي ر�صا، 
معايل اللواء اأ�صرف ريفي ممثاًل باالأ�صتاذ ح�صن �صندب، وممثل عن 
�صعادة النائب علي دروي�س، و�صعادة املدير العام لالأمن العام اللواء 
دائرة  ورئي�س  مالطي،  الرزاق  عبد  بالعقيد  ممثاًل  اإبراهيم  عبا�س 
عكار  مفتي  ا�صالمبويل،  الرزاق  عبد  ال�صيخ  طرابل�س  يف  االأوقاف 

ال�صيخ زيد بكار زكريا ممثاًل بال�صيخ هارون احلاج، وال�صيخ حممد 
الفيحاء  بلديات  احتاد  رئي�س  فل�صطني،  علماء  هيئة  ممثاًل  احلاج 
الدكتور ريا�س ميق، واملفكر االإ�صالمي الدكتور حممد علي ال�صناوي 
واالأ�صتاذ  طرابل�س،  يف  واخلريات  الزكاة  لبيت  العليا  الهيئة  رئي�س 
احل�صامي  غ�صان  واالأ�صتاذ  االإ�صالمية،  اجلماعة  ممثاًل  نافع  اإيهاب 
رئي�س رابطة اجلامعيني يف ال�صمال، ونقيب املحامني اال�صتاذ حممد 
املراد ممثاًل باملحامي زاهر مطرجي، وال�صفري االأندوني�صي هاجريانتو 
طهارى وزوجته، وممثل عن ال�صفري الفل�صطيني االأ�صتاذ اأ�صرف دبور، 
اأ�صاتذة اجلامعات وممثلي  والقن�صل الرتكي يف بريوت، وح�صد من 

رئي�س اجلامعة االأ�صتاذ الدكتور راأفت امليقاتي ملقيًا ق�صيدته الفكرية عن مئوية لبنان الكبريكلمة رئي�س جمل�س االأمناء �صماحة ال�صيخ املحامي حممد ر�صيد امليقاتي »رحمه اهلل«
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والنقابية  واالجتماعية  والرتبوية  اخلريية  واجلمعيات  الهيئات 
والن�صائية.

بعد دخول موكب رئي�س اجلامعة االأ�صتاذ الدكتور راأفت حممد ر�صيد 
بتالوة  االحتفال  ا�صتهل  والطالب،  واالأ�صاتذة  والعمداء  امليقاتي 
عطرة من القراآن الكرمي للطالب الكازخ�صتاين �صوخان رولف، تالها 

مو�صيقى الن�صيد الوطني فن�صيد اجلامعة.
االأ�صتاذ حممد  اجلامعة  �صر  اأمني  االحتفال  تقدمي من عريف  وبعد 
حندو�س، جرت قراءة الكتاب الوارد من رئا�صة اجلمهورية اللبنانية 

اإىل رئي�س جمل�س االأمناء �صماحة ال�صيخ حممد ر�صيد امليقاتي، وقد 
اأمناء  جاء فيه: »�صماحة ال�صيخ حممد ر�صيد امليقاتي رئي�س جمل�س 
اجلمهورية  رئي�س  فخامة  تلقى  وبعد،  طيبة  حتية  طرابل�س،  جامعة 
العماد مي�صال عون دعوتكم حل�صور حفل تخريج دفعات متتالية لعدد 
من الكليات يف اجلامعة الذي تقيمونه يوم ال�صبت الواقع يف 2٨ اأيلول 
الرئي�س  اإليكم �صكر فخامة  اأن ننقل  ي�صرنا  املنا�صبة  20١9، يف هذه 
على هذه الدعوة، وتهنئته للطالب والطالبات املتخرجني متمنًيا لهم 

ولكم دوام التوفيق والنجاح مع املودة والتقدير«.

عريف االحتفال اأمني �صر اجلامعة
االأ�صتاذ حممد حندو�س

الطالب الكازخ�صتاين �صوخان رولف لتالوة 
عطرة من القراآن الكرمي

كلمة الطالب يلقيها الطالب التايالندي 
م�صري رونيبتاك

كلمة الطالبات تلقيها الطالبة ربيعة دبو�صي

كلمة �صماحة مفتي اجلمهورية د. عبد اللطيف دريان يلقيها �صماحة ال�صيخ حممد اإمامكلمة رئي�س جمل�س الوزراء �صعد احلريري يلقيها معايل الوزير �صمري اجل�صر
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مرافقها  واأهم  وكلياتها  اجلامعة  عن  وثائقي  فيلم  عر�س  مت  ثم 
اجلامعي  العام  يف  حتققت  التي  والرتبوية  االأكادميية  واإجنازاتها 

املا�صي.
امليقاتي  ر�صيد  ال�صيخ حممد  �صماحة  اأمناء اجلامعة  رئي�س  األقى  ثم 
املايل  الف�صاد  انت�صار  نرى  اأن  قلوبنا  يف  »يحّز  قاله:  ومما  كلمته، 
بالدنا،  يف  املقيت  الطائفي  واخلطاب  ال�صيا�صي  والفجور  واالإداري 
ونت�صاءل كيف يرتكب الع�صاة ما يرتكبون لياًل ونهارًا �صرًا وجهارًا، 
وهل حقا وفعاًل هم م�صلمون اأو م�صيحيون ؟ وماذا تبقى من اإميانهم 
باهلل واليوم االآخر اإذا نهبوا خزينة الدولة وعبثوا مبقدراتها واأرهقوا 

البالد والعباد ؟
ثم قال: اإن احلقوق الد�صتورية والقانونية للم�صلمني يف لبنان لي�صت 
قابلة للم�صاومة والتنزيالت والتخفي�صات واحل�صومات واالإهداءات اأو 
بالغارة  تاريخية تغري  اأية حلظة  اأو  اأي ظرف �صيا�صي  التربعات يف 

على هذه احلقوق كائنًا ما كان العنوان م�صلاًل .

اإن دعوتنا للحفاظ على حقوق امل�صلمني يف لبنان هي دعوٌة للحفاظ 
على امليثاقية يف وطننا لبنان ويخطئ جدًا من ي�صنفها حتت عنوان 
والبغ�صاء  الكراهية  يف  تكمن  الطائفية  اإمنا  مذهبي،  اأو  طائفي 
من  ومنًة  منحًة  لي�صت  التي  حقوقه  وا�صتالب  االآخر  على  والعدوان 

اأحد.
اإننا ندعو القيادة ال�صيا�صية والدينية للم�صلمني يف لبنان اإىل اإطالق 
عمل نه�صوي �صامل واإ�صراك كل مكونات املجتمع اال�صالمي يف هذا 
التكل�س  بغية اخلروج من حالة  انتظاره، وذلك  الذي طال  احلراك، 

واالحباط والتفرق والتفرج على املزيد من الرتاجع واالنهيار .
االأمانة  يحمل  اأعلى  اإ�صالمي  �صرعي  جمل�س  انتخاب  اإىل  ندعو  كما 
ويكون العني ال�صاهرة على م�صالح امل�صلمني العليا وثروتهم الوقفية 
ال�صخ�صية،  االأحوال  جمال  يف  الدولية  بالوثائق  املهّددة  واأنظمتهم 
وال�صذوذ  اجلندرة  ثقافة  اجلديدة  العام  التعليم  مناهج  وجتنيب 
والتحول اجلن�صي، ودماء االأ�صرة امل�صلمة وامل�صيحية على ال�صواء ، كما 

ت�صليم �صهادة الدكتوراه الفخرية يف اللغة العربية واآدابها لالأمري االأ�صتاذ خليل االأيوبي تقديرًا جلهوده يف خدمة اللغة العربية
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اأن املجل�س العتيد مطالب مبتابعة اإن�صاف امل�صلمني يف وظائف الدولة 
اإدارًة وعماًل وعطلًة ، متكينًا لهم من حرية اإقامة ال�صعائر الدينية .

واأخريًا فاإن وزراة التعليم العايل مطالبٌة باعطاء التوجيهات الالزمة 
وخا�صة  طرابل�س  جامعة  ومنها  للجامعات  املحقة  بالطلبات  للبت 
التي �صدر ترخي�صها مبوجب املر�صوم  جلهة ما يتعلق بكلية الرتبية 
اجلمهوري عام 20١7 بعد انتظار )١6( عامًا ثم ال زلنا منذ عامني 
نرتقب �صدور االإذن باملبا�صرة رغم ا�صتيفائنا كل ال�صروط القانونية 

واالأكادميية واملالية .
وختم كلمته متوجًها اإىل اخلريجني بباقة من الن�صائح.

كلمة  اإمام  حممد  ال�صيخ  طرابل�س  يف  الفتوى  اأمني  األقى  ذلك،  بعد 
مفتي اجلمهورية اللبنانية �صماحة ال�صيخ عبد اللطيف دريان، ومما 
هذا  اأجمل  وما  تتجدد«،  »ح�صارة  �صعار جامعة طرابل�س  فيها:  جاء 
العنوان! فهل احل�صارة بروحها وجوهرها اإال اأمانة يت�صلمها الالحق 

التكنولوجي  التقدم  يف  لي�صت  احل�صارة  ندية؟  طرية  ال�صابق  من 
والتقدم العلمي، ولكنها جمموع القيم االإن�صانية واالأخالقية ومنظومة 
ال�صلوك التي جاء بها االأنبياء جميًعا، والع�صر الذي نحن فيه مثقل 
وحاملة  والطليعة،  والريادة  الراية  �صاحبة  تعد  مل  الأنها  اأمتنا  على 
االإنتاج، من  اإىل  ننتقل من اال�صتهالك  اأن  »ينبغي  واأ�صاف:  االأمانة! 
هذا  الطبيعي،  مو�صعنا  هذا  والقيادة،  التاأثري  اإىل  والتبعية  التاأثر 
ال  القيم  الأن  ال�صالم،  عليه  اآدم  اىل  املمتدة  ح�صارتنا  هذه  تاريخنا 
تعرف ع�صًرا وال عمرًا، اإنها نزلت بنزول النور االأول والنبوة االأوىل 

وتالزمت مع وطء هذا االإن�صان تراب هذه االأر�س.
وهل للقيم واالأخالق اإال اإن�صانية االإن�صان ذاته؟ ما هي اإال تراكم ما 
جاء به االأنبياء والر�صل حتى �صارت يف النفو�س اأعراًفا وميزاًنا للخري 
الن�صاز  باأ�صوات  اأما عندما تغيب وينادى  وال�صر وللمعروف واملنكر. 
االإن�صان  اإن�صانية  تقل�س  الأنها  اإن�صانية  ال  عنها  نقول  اأن  ميكن  التي 
وتريد ترديه عن مقام التكرمي يف االإن�صانية اإىل دركات اأقل واأ�صفل!!

�صورة تذكارية للخريجني مع رئي�س جمل�س االأمناء ورئي�س اجلامعة والعمداء واالأ�صاتذة والر�صميني
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اإن كل من يدعو اإىل تغريب الدين االإ�صالمي، تغريب الدين ب�صرعه 
تناق�س  �صرق  اأو  غرب  من  اأتتنا  ممار�صات  ويعلن  واأخالقه  وقيمه 
عقله  ويف  �صمريه  ويف  جبلته  ويف  فطرته  ويف  اإن�صانيته  يف  االإن�صان 
ويف كينونته، بالنهاية كل ذلك ينبغي اأن نت�صدى له، واأن يكون حملة 
هذه الر�صالة -ر�صالة االإ�صالم- خري حرا�س وخري ر�صول مانع وخري 
ال�صياطني من  الف�صاد، الأبواق  مت�صد ملوجات الفنت هذه بل ملوجات 
جن واإن�س، فاإمنا تنجلي الظلمات بالنور واهلل نور ال�صماوات واالأر�س، 

ومن مل يجعل اهلل له نوًرا فما له من نور.
ثم األقى رئي�س جامعة طرابل�س االأ�صتاذ الدكتور راأفت حممد ر�صيد 
امليقاتي ق�صيدة فكرية حقوقية بعنوان: م�صار لبنان الكبري يف مئويته 
املعا�صر  االأليم  وواقعه  لبنان  والدة  تاريخ  اإىل  فيها  تطرق  االأوىل، 

حمذًرا  للبنان،  املائة  وال�صنوات  املائة  املليارات  مديونية  بني  مقارًنا 
من حتريف التاريخ، داعًيا اإىل اإن�صاف احل�صارة االإ�صالمية والكف 
عن حتويل العدو �صديًقا وال�صديق عدًوا، موؤكًدا على �صرورة مكافحة 

الف�صاد وبناء دولة العدل التي ين�صدها ال�صادقون املخل�صون .
فيها:  جاء  ومما  اخلريجات  كلمة  دبو�صي  ربيعة  الطالبة  األقت  ثم 
التحديات.. حجم  على  يكونوا  اأن  وامل�صوؤولني  ال�صا�صة  اإىل  ر�صالتنا 
من  اجلميع،  على  ي�صقط  اأن  يو�صك  وال�صقف  يحتمل  يعد  مل  فالبلد 
اأزمة مالية تالحقنا اإىل فلتان اأخالقي يدمر جمتمعنا وتفكك اأ�صري 
املوؤ�ص�صات  لهذه  التمكني  فالتمكني  واأخالق.  قيم  من  تبقى  ما  يهدد 
اجلامعية واالأكادميية التي ت�صعى اإىل بناء منظومة اأخالقية و�صناعة 
واأطماع  الداخل  اأخطاء  بناء املجتمع وحت�صينه من  كوادر ت�صهم يف 

اأحد اخلريجني ي�صتلم �صهادته
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اخلارج.
بعد ذلك األقى الطالب التايالندي م�صري رونيبتاك كلمة اخلريجني 
والتوا�صل،  احلواِر  ثقافَة  اجلامعة  هذه  يف  تعلمنا   : فيها  جاء  حيث 
االإ�صالم  ر�صالة  نحمل  اأن  تعلمنا  والتعاي�س،  االعتدال  اأدب  ودر�صنا 
يف  املظلوم  ناآزر  اأن  االإن�صانية،تعلمنا  اإىل  و�صالمًا  العامل  اإىل  النرّية 
كرامة  ت�صون  اإ�صالميٍة  اأُ�ص�ٍس  على  للمجتمع  ُبناًة  نكون  واأن  ق�صيِته، 

االإن�صان.
الرئي�س  دولة  كلمة  اجل�صر  �صمري  االأ�صتاذ  معايل  األقى  ذلك،  بعد 
ال�صيد �صعد احلريري، ومما جاء فيها: ي�صعدين اأن األتقي بكم يف هذه 
الرجل  �صعد احلريري، هذا  الرئي�س  لدولة  الكرمية ممثاًل  االأم�صية 
الذي يتحمل امل�صوؤولية يف ظرف من اأ�صعب الظروف التي مر بها البلد، 

فالو�صع االإقليمي املتاأزم بني احلروب االأهلية وال�صراعات االإقليمية 
على  تداعياته  تارًكا  البالد،  على  بظالله  يلقي  الدولية  والتدخالت 
اإ�صافة  واالأمنية،  واملالية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  االأبعاد  بكل  لبنان 
توفر  ال  ودقيقية وح�صا�صة  الداخل حادة  �صيا�صية يف  انق�صامات  اإىل 

البلد يف اأمنه واقت�صاده.
فيما  بالتفاهم  وا�صتطعنا  قبل،  من  اأ�صباهها  عرفنا  �صعبة  اأو�صاع 
الرجال  وباإرادة  الوطنية على كل ما عداها  امل�صلحة  وبتقدمي  بيننا 

املخل�صني اأن نخرج منها اإىل و�صع مزدهر . 
ا  اأي�صً ونحن  منها،  للخروج  وت�صعى  باأزمات  متر  والدول  االأمم  كل 
ن�صتطيع اخلروج من اأزمتنا اإذا اأخذنا باالأ�صباب، واأول االأ�صباب عندي 
اتباع القاعدة ال�صرعية اأن ب�صروا وال تنفروا، واملتابع ملا يحدث اليوم 

اإحدى اخلريجات ت�صتلم �صهادتها
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�صواء ملا ي�صدر عن م�صوؤولني اأو تلك التي يجري تداولها بخا�صة على 
و�صائل التوا�صل االجتماعي من تخويف يحمل نذر الت�صاوؤم واالإحباط. 
لي�س من  ا  اأي�صً لكن  وردية،  بوعود  النا�س  الكذب على  املطلوب  لي�س 
نتائجه  الأن  النا�س،  واالإحباط بني  اإف�صاء اخلوف  وال�صليم  ال�صحيح 
�صتكون حتًما انكما�ًصا وهجرة، املطلوب م�صارحة النا�س واإطالعهم 
من  �صلة  حتًما  تت�صمن  والتي  العلم  على  املبنية  االإنقاذ  خطة  على 
الت�صحيات حتى نخرج من االأزمة. وهناك اأ�صباب للخروج من هذه 
االأزمة واأولها التب�صري ال التنفري، وثانيها اعتماد قاعدتني اأ�صا�صيتني: 
والكفاءة  اجلدارة  باأهل  واال�صتعانة  جهة  من  العلم  االأوىل  القاعدة 

والنزاهة من جهة اأخرى ومن ثم حماربة الفا�صدين واملف�صدين.
م�صبوقة  غري  مراكز  ا�صتحداث  اىل  مبجتمعاتنا  نرقى  اأن  واملطلوب 
للبحث العلمي، ن�صتعيد بها دورنا بني االأمم ونر�صم الأنف�صنا م�صارنا 
يف  الرائد  واأنت  ر�صيد،  �صيخ  يا  فيك  واالأمل  وتوفيقه،  اهلل  برعاية 
جمال اإن�صاء اجلامعات اخلا�صة يف طرابل�س اأن يكون لك ف�صل ال�صبق 

يف اإن�صاء مراكز االأبحاث يف مدينتنا وداخل هذه اجلامعات.
اأيها ال�صادة، اأنتهز هذه املنا�صبة ال�صعيدة الأ�صكر با�صم دولة الرئي�س 
الذي  العلم  على  واإداريني  واأ�صاتذة  رئي�ًصا  اجلامعة  هذه  وبا�صمي 
قدموه وعلى املناخ العلمي الذي وفروه يف ظل منظومة القيم املوروثة 

بكل فخر والتي عرفوا جميًعا كيف يحافظون عليها.
ويف ختام كلمته اأو�صى اخلريجني الرّب باأهاليهم ثم الرب بجامعتهم 
اأن يذكروها  اإياهم  والتي زودتهم علما وقيًما، داعًيا  التي ح�صنتهم 
لهم  اإذا ماقدر اهلل  ومعنوًيا  مادًيا  يدعموها  واأن  اأينما حلوا  باخلري 

مااًل ونفوًذا.
العربية  اللغة  يف  الفخرية  الدكتوراه  �صهادة  منح  جرى  اخلتام  ويف 
األقى  الذي  االأيوبي،  االأ�صتاذ خليل عمر  ال�صيخ  االأمري  للغوي  واآدابها 
�صماحة  جانب  اإىل  والتعليم  الرتبية  يف  م�صريته  فيها  ا�صتذكر  كلمة 

ال�صيخ املحامي حممد ر�صيد امليقاتي على مدى ن�صف قرن.
واأخرًيا مت توزيع ال�صهادات على اخلريجني واخلريجات.

جانب من موكب اخلريجات
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�سور اخلريجني واخلريجات
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٤. حممد عبد املجيد درنيقة3. نور الدين جميل الق�صطي
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١7. فاطمة زهري ال�صحمراين
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١6. ت�صنيم عبد اللطيف الغاوي 
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23
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دبلوم التف�شري وعلوم القراآن الكرمي 

7. حممد ريا�س اخلجا5. ب�صام علي اخلطيب 6. �صامر فهمي مهباين

١١. منى حممود العا�صي9. بتول هيثم الزعبي ١0. يحيى حميد اجلا�صم

٨. فايز م�صطفى �صيف

2. جمد ح�سني العجاج1. مريفت ي�سار كور�سيخ

4. عبد الهادي ح�سن اأفندي3. فايز حممد املن�سور
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الدفعة ال�شابعة من حملة الإجازة يف كلية اإدارة الأعمال  

كلية الآداب والعلوم الإن�شانية

3. عبد الرحمن علي بقاعي2. حمزة يحيى بخا�س١. عبد الرزاق حممد العلو�س
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مناق�شة اأطروحات الدكتوراه
اأوًل: بتاريخ 27�صعبان١٤٤0هـ املوافق 
اأطروحة  مناق�صة  جرت  20١9/5/2م، 
الدكتوراه للباحثة اأمية عبد اهلل الغرة، 

مبو�صوع :
اختالفات  بني  )الرتجيح  
قي  تطبيقية  درا�سة  املف�سرين 

�سورة الأعراف(.    
الدكتور  االأ�صتاذ  االأ�صتاذ  باإ�صراف 
زكريا  الدكتور  واالأ�صتاذ  بركة  قا�صم 

الزميلي.
ونالت الباحثة يف ختام املناق�صة �صهادة 
 - اال�صالمية  ال�صريعة  يف   الدكتوراه 
)�صعبة التف�صري وعلوم القراآن الكرمي( 

بتقدير ممتاز.

١٤٤0هـ  رم�صان   ٤ بتاريخ  ثالثُا: 
مناق�صة  جرت  20١9/5/9م،  املوافق 
حممد  للباحث  الدكتوراه  اأطروحة 

طاهر حممود القرم، مبو�صوع:
يف  واأثره  القراآين  )ال�سياق 
درا�سة  الكرمي  القراآن  تف�سري 
و  ال�سافات  �سورة  على  تطبيقية 

�س والزمر(.    
بركة  قا�صم  الدكتور  االأ�صتاذ  باإ�صراف 

واالأ�صتاذ الدكتور زكريا الزميلي
�صهادة  املناق�صة  الباحث يف ختام  ونال 
 - اال�صالمية  ال�صريعة  يف   الدكتوراه 
)�صعبة التف�صري وعلوم القراآن الكرمي( 

بتقدير جيدجدًا.

ثانيُا: بتاريخ 29�صعبان١٤٤0هـ املوافق 
اأطروحة  مناق�صة  جرت  20١9/5/٤م، 
خليل  حممد  وجدي  للباحث  الدكتوراه 

اأبو �صالمة، مبو�صوع :
التنقيح  كتاب  يف  الأ�سنوي  )منهج 

فيما يرد على الت�سحيح(.    
ا�صماعيل  الدكتور  االأ�صتاذ  باإ�صراف 

مرحبا.
�صهادة  املناق�صة  ختام  يف  الباحث  ونال 
 - اال�صالمية  ال�صريعة  يف   الدكتوراه 
)�صعبة الفقه املقارن( بتقدير جيدجدًا.

١٤٤0هـ  ١7رم�صان  بتاريخ  رابعاً:  
مناق�صة  جرت  20١9/5/22م،  املوافق 
نا�صر  خالد  للباحث  الدكتوراه  اأطروحة 

عبد العزيز م�صلح، مبو�صوع :
يف  واأثره  القراآين  )ال�سياق 
املف�سرين  اختالفات  بني  الرتجيح 
اآل  �سورة  على  تطبيقية  درا�سة 

عمران(.    
بركة  قا�صم  الدكتور  االأ�صتاذ  باإ�صراف 

واالأ�صتاذ الدكتور زكريا الزميلي.
�صهادة  املناق�صة  ختام  يف  الباحث  ونال 
 - اال�صالمية  ال�صريعة  يف   الدكتوراه 
الكرمي(  القراآن  وعلوم  التف�صري  )�صعبة 

بتقدير ممتاز.
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١٤٤0هـ  27رم�صان  بتاريخ  خام�سًا: 
مناق�صة  ،جرت  20١9/6/١م  املوافق 
اأطروحة الدكتوراه للباحث جعفر �صرور 

را�صي ال�صعودي، مبو�صوع:
والإطالق  ال�سطالح  بني  )العلة 
درا�سة   – املحدثني  عند 

تطبيقية(.    
نافذ  الدكتور  االأ�صتاذ  ف�صيلة  باإ�صراف 

حماد.
�صهادة  املناق�صة  ختام  يف  الباحث  ونال 
 - اال�صالمية  ال�صريعة  يف   الدكتوراه 
ال�صريف(  النبوي  احلديث  )�صعبة 

بتقدير جيدجدًا. 

�سابعًا: بتاريخ ١٤ �صوال١٤٤0هـ املوافق 
20١9/6/١7م، جرت مناق�صة اأطروحة 
عبد  حممد  حممود  للباحث  الدكتوراه 

القادر اأبو ندى، مبو�صوع :
)حمن علماء  الأندل�س ع�سر بني 
 1238« 897هـ    - 635هـ  الأحمر 

    .)»1492 –
�صالح  الدكتور  االأ�صتاذ  باإ�صراف 
خالد  الدكتور  واالأ�صتاذ  الهواري  الدين 

اخلالدي.
�صهادة  املناق�صة  ختام  يف  الباحث  ونال 
اال�صالمية  الدرا�صات  يف   الدكتوراه 
بتقدير   ) اال�صالمي  التاريخ  )�صعبة   -

جيدجدًا.

١٤٤0هـ  ١0�صوال  بتاريخ  �ساد�سًا: 
مناق�صة  جرت  20١9/6/١3م،  املوافق 
غازي  هبة  للباحثة  الدكتوراه  اأطروحة 

ح�صن فرج اهلل، مبو�صوع:
حجر  ابن  المام  )تعقيبات 
الع�سقالين يف كتابه ال�سابة على 
يف  الأ�سبهاين  نعيم  اأبي  المام 

كتابه معرفة ال�سحابة(.    
باإ�صراف االأ�صتاذ الدكتور علي بقاعي.

ونالت الباحثة يف ختام املناق�صة �صهادة 
 - اال�صالمية  ال�صريعة  يف   الدكتوراه 
ال�صريف(  النبوي  احلديث  )�صعبة 

بتقدير جيدجدًا.

ثامنًا: بتاريخ ١5 �صوال ١٤٤0هـ املوافق 
20١9/6/١٨م، جرت مناق�صة اأطروحة 
فهمي  خمي�س  فهمي  للباحث  الدكتوراه 

�صراب، مبو�صوع :
ظل  يف  الفل�سطينية  )الق�سية 
العربي  القليمي  الدور  حتولت 

وال�سالمي »1991- 2015«(.    
النا�صر  عبد  الدكتور  ال�صتاذ  باإ�صراف 

حممد �صرور.
�صهادة  املناق�صة  ختام  يف  الباحث  ونال 
 - اال�صالمية  الدرا�صات  يف   الدكتوراه 
)�صعبة الفكر ال�صيا�صي املقارن( بتقدير 

جيد جدًا.
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تا�سعًا: بتاريخ 23�صوال ١٤٤0هـ املوافق 
20١9/6/26م ،جرت مناق�صة اأطروحة 
الدكتوراه للباحث حممد م�صباح ح�صني 

العرعري، مبو�صوع:
نف�سي  اإر�سادي  برنامج  )فاعلية 
اإ�سالمي يف خف�س م�ستوى الو�سمة 
على  واأثره  الأمهات  لدى  املدركة 

اأطفالهن-ذوي متالزمة داون(.   
حممد  الدكتور  االأ�صتاذ  باإ�صراف 

الزبيدي.
�صهادة  املناق�صة  ختام  يف  الباحث  ونال 
 - اال�صالمية  الدرا�صات  يف   الدكتوراه 
جيد  بتقدير   ) الرتبوية  العلوم  )�صعبة 

جدًا.

حمرم   ١7 بتاريخ  ع�سر:  حادي 
20١9/9/١6م،جرت  املوافق  ١٤٤١هـ 
للباحث  الدكتوراه  اأطروحة  مناق�صة 
حممود ناه�س حممود عجور، مبو�صوع: 
واقعنا  يف  ال�سريعة  تطبيق  )فقه 

املعا�سر(.    
حممد  راأفت  الدكتور  االأ�صتاذ  باإ�صراف 

ر�صيد امليقاتي.
�صهادة  املناق�صة  ختام  يف  الباحث  ونال 
 - اال�صالمية  الدرا�صات  يف  الدكتوراه 
بتقدير  ال�صرعية(  ال�صيا�صة  )�صعبة 

ممتاز.

١٤٤0هـ  احلجة  ذو   6 بتاريخ  عا�سرًا: 
مناق�صة  ،جرت  20١9/٨/7م  املوافق 
توفيق  فاتنة  للباحثة  الدكتوراه  اأطروحة 

�صليمان ال�صكني، مبو�صوع :
)ال�سياق القراآين واأثره يف ترجيح 
القراآن  تف�سري  يف  العلماء  اأقوال 
من  تطبيقية  الكرمي-درا�سة 

خالل �سورتي احلج واملوؤمنون(.
بركة  قا�صم  الدكتور  االأ�صتاذ  باإ�صراف 

واالأ�صتاذ الدكتور زكريا الزميلي
ونالت الباحثة يف ختام املناق�صة �صهادة 
 - اال�صالمية  ال�صريعة  يف   الدكتوراه 
)�صعبة التف�صري وعلوم القراآن الكرمي ( 

بتقدير ممتاز.

االأول  22ربيع  بتاريخ  ع�سر:  اثنا 
20١9/١١/١9م،جرت  املوافق  ١٤٤١هـ 
للباحث  الدكتوراه  اأطروحة  مناق�صة 
مبو�صوع:  �صليمان،  ديب  نا�صر 
�سوء  يف  الوظيفية  )اللتزامات 
م�سر  يف  والق�ساء  القانون  اأحكام 

وفل�سطني(.    
حممد  راأفت  الدكتور  االأ�صتاذ  باإ�صراف 
هاين  الدكتور  واالأ�صتاذ  امليقاتي  ر�صيد 

غامن.
�صهادة  املناق�صة  ختام  يف  الباحث  ونال 
 - اال�صالمية  الدرا�صات  يف   الدكتوراه 
املقارنة(  القانونية  الدرا�صات  )�صعبة 

بتقديرممتاز.



30

االآخر  ربيع   ٨ بتاريخ  ع�سر:  ثالث 
جرت  20١9/١2/5م،  املوافق  ١٤٤١هـ 
للباحث  الدكتوراه  اأطروحة  مناق�صة 
عرفة،  ح�صام  حممد  ح�صني  حممد 

مبو�صوع:
واملنطقية  الكالمية  )امل�سائل 

واأثرها على الفقه واأ�سوله (.    
اأ�صامة  الدكتور  االأ�صتاذ  باإ�صراف 

احلموي.
�صهادة  املناق�صة  ختام  يف  الباحث  ونال 
 - اال�صالمية  ال�صريعة  يف  الدكتوراه 
)�صعبة الفقه واأ�صوله( بتقديرجيدجدًا.

الثاين  ربيع   2٤ بتاريخ  خام�س ع�سر: 
20١9/١2/2١م،جرت  املوافق  ١٤٤١هـ 
للباحث  الدكتوراه  اأطروحة  مناق�صة 

عماد اأحمد اليو�صف، مبو�صوع :
يف  ال�سكنية  التجمعات  )ح�سار 
تطبيقية  حتليلية  احلرب-درا�سة 

يف الفقه ال�سالمي(.
اأ�صامة  الدكتور  االأ�صتاذ  باإ�صراف 

احلموي.
�صهادة  املناق�صة  ختام  يف  الباحث  ونال 
 - اال�صالمية  الدرا�صات  يف  الدكتوراه 
)�صعبة ال�صيا�صة ال�صرعية( بتقدير جيد 

جدًا.

الثاين  ربيع   ١0 بتاريخ  ع�سر:  رابع 
جرت  20١9/١2/7م،  املوافق  ١٤٤١هـ 
للباحث  الدكتوراه  اأطروحة  مناق�صة 
مبو�صوع:  اأيوبي،  علي  حممد  ح�صني 
)ال�سابطة العدلية يف قوى الأمن 
الداخلي والنزاعات الأ�سرية(.    

حممد  راأفت  الدكتور  االأ�صتاذ  باإ�صراف 
ر�صيد امليقاتي.

�صهادة  املناق�صة  ختام  يف  الباحث  ونال 
 - اال�صالمية  الدرا�صات  يف  الدكتوراه 
بتقدير  اال�صالمية(  الدرا�صات  )�صعبة 

جيد جدًا.

االأوىل  جماد   9 بتاريخ  ع�سر:  �ساد�س 
جرت  2020/١/٤م،  املوافق  ١٤٤١هـ 
للباحث  الدكتوراه  اأطروحة  مناق�صة 

خ�صر اأحمد حيدر، مبو�صوع:
 1516« ال�سالمي  فنيدق  )تاريخ 

-1975م«(.    
اللطيف  عبد  الدكتور  االأ�صتاذ  باإ�صراف 

احلار�س.
�صهادة  املناق�صة  ختام  يف  الباحث  ونال 
اال�صالمية  الدرا�صات  يف  الدكتوراه 
اال�صالمية(  الدرا�صات  )�صعبة   -

بتقديرممتاز.
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االأوىل  جماد   30 بتاريخ  ع�سر:  �سابع 
جرت  2020/١/25م  املوافق  ١٤٤١هـ 
مناق�صة اأطروحة الدكتوراه للباحث عبد 

الرحمن خالد مو�صى، مبو�صوع:
)الزواج املختلط يف لبنان-درا�سة 

مقارنة(.    
حممد  راأفت  الدكتور  االأ�صتاذ  باإ�صراف 

ر�صيد امليقاتي.
�صهادة  املناق�صة  ختام  يف  الباحث  ونال 
 - اال�صالمية  الدرا�صات  يف  الدكتوراه 
اال�صالمية(  ال�صخ�صية  االأحوال  )�صعبة 

بتقدير جيد جدًا.

االثاين  جماد   ٤ بتاريخ  ع�سر:  تا�سع 
جرت  2020/١/29م  املوافق  ١٤٤١هـ 
للباحث  الدكتوراه  اأطروحة  مناق�صة 
مبو�صوع:  �صلمون،  عبداهلل  فار�س 
)احلافظ الذهبي ومنهجه يف نقد 

الأخبار(.    
باإ�صراف االأ�صتاذ الدكتور علي البقاعي.

�صهادة  املناق�صة  ختام  يف  الباحث  ونال 
 - اال�صالمية  ال�صريعة  يف  الدكتوراه 
ال�صريف(  النبوي  احلديث  )�صعبة 

بتقدير جيد جدًا.

االثاين  جماد   2 بتاريخ  ع�سر:  ثامن 
جرت  2020/١/27م  املوافق  ١٤٤١هـ 
للباحث  الدكتوراه  اأطروحة  مناق�صة 
مبو�صوع:  جريو،  ر�صيد  حممد  يو�صف 
من  تدلي�سهم  الأئمة  احتمل  )من 
الرواة-درا�سة تاأ�سيلية تطبيقية 

على ال�سحيحني( .    
الدين  عماد  الدكتور  االأ�صتاذ  باإ�صراف 

الر�صيد.
�صهادة  املناق�صة  ختام  يف  الباحث  ونال 
 - اال�صالمية  ال�صريعة  يف  الدكتوراه 
ال�صريف(  النبوي  احلديث  )�صعبة 

بتقديرجيدجدًا.

١٤٤١هـ  رجب   5 بتاريخ  ع�سرون: 
مناق�صة  جرت  2020/2/29م  املوافق 
حممد  للباحث  الدكتوراه  اأطروحة 

حممود حممد الكحلوت، مبو�صوع:
يف  املواهب  اإدارة  تطبيق  )اأثر 
من  املوؤ�س�سي  الأداء  على  ال�سالم 
التنظيمي-درا�سة  اللتزام  خالل 
يف  الأوىل  الفئة  على  تطبيقية 
الفل�سطينية-قطاع  الوزارات 

غزة(.   
يكن  عمار  الدكتور  االأ�صتاذ  باإ�صراف 

واالأ�صتاذ الدكتور حمدان ال�صويف.
�صهادة  املناق�صة  ختام  الباحث  ونال 
 - اال�صالمية  الدرا�صات  يف  الدكتوراه 

)�صعبة العلوم الرتبوية( بتقدير ممتاز.
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مناق�شة ر�شائل املاج�شتري
اأوًل: بتاريخ ١2 �صوال ١٤٤0هـ املوافق 
ر�صالة  مناق�صة  جرت  20١9/6/١5م 
املاج�صتري للباحث عبا�س حممد ح�صني، 

مبو�صوع:
يف  الطحطاوي  المام  )منهج 
املختار-درا�سة  الدر  على  حا�سيته 

فقهية(.   
باإ�صـــــراف االأ�صــــــتاذ الدكــــتــــور اأحـــمد 

ال�صعدي.
�صهادة  املناق�صة  ختام  يف  الباحث  ونال 
 - اال�صالمية  ال�صريعة  يف  املاج�صتري 
)�صعبة الفقه واأ�صوله( بتقدير جيدجدًا.

١٤٤0هـ  القعدة  ذي   2١ بتاريخ  ثالثًا: 
مناق�صة  جرت  20١9/7/2٤م  املوافق 
خالد  ماأمون  للباحث  املاج�صتري  ر�صالة 

الغراء، مبو�صوع:
ال�سالمي  الفقه  يف  العتبار  )رد 
درا�سة   - الو�سعي  والقانون 

مقارنة(.    
اأ�صامة  الدكتور  االأ�صتاذ  باإ�صراف 

احلموي.
�صهادة  املناق�صة  ختام  يف  الباحث  ونال 
 - اال�صالمية  الدرا�صات  يف  املاج�صتري 
بتقدير  اال�صالمية(  الدرا�صات  )�صعبة 

جيد.

١٤٤0هـ  القعدة  ذو   ٨ بتاريخ  ثانيًا: 
مناق�صة  جرت  20١9/7/١١م  املوافق 
للباحث عثمان عي�صى  املاج�صتري  ر�صالة 

م�صلم، مبو�صوع:
املتداولة  املالية  الأوراق  )�سوق 
والقانون  ال�سريعة ال�سالمية  بني 

ال�سوري-درا�سة مقارنة(. 
اأ�صامة  الدكتور  االأ�صتاذ  باإ�صراف 

احلموي.
�صهادة  املناق�صة  ختام  يف  الباحث  ونال 
 - اال�صالمية  الدرا�صات  يف  املاج�صتري 
بتقدير  اال�صالمي(  االقت�صاد  )�صعبة 

جيدجدًا.

١٤٤١هـ  حمرم   27 بتاريخ  رابعًا: 
مناق�صة  جرت  20١9/9/26م  املوافق 
ر�صالة املاج�صتري للباحث خليل ابراهيم 

االبراهيم، مبو�صوع:
فتوى  تغيري  يف  املاآل  اعتبار  )اأثر 
درا�سة تطبيقية يف الواقع ال�سوري 

بني عامي 2011-2017م(.    
باإ�صراف الدكتور فادي �صحيرب.

�صهادة  املناق�صة  ختام  يف  الباحث  ونال 
 - اال�صالمية  ال�صريعة  يف  املاج�صتري 
)�صعبة الفقه واأ�صوله( بتقدير جيدجدًا.
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خام�سًا: بتاريخ 3�صفر ١٤٤١هـ املوافق 
ر�صالة  مناق�صة  جرت  20١9/١0/2م 
الرحمن  عبد  منال  للباحثة  املاج�صتري 

البقار، مبو�صوع:
تنمية  يف  املدمج  التعليم  )فاعلية 
مادة  نحو  وامليل  الهند�سي  الفكر 
الريا�سيات لتالميذ �سف الثامن يف 
احللقة الثالثة من مرحلة التعليم 

الأ�سا�سي(
اأحمد  معتز  الدكتور  االأ�صتاذ  باإ�صراف 

ابراهيم.
ونالت  الباحثة يف ختام املناق�صة �صهادة 
 - اال�صالمية  الدرا�صات  يف  املاج�صتري 

)�صعبة العلوم الرتبوية( بتقدير ممتاز.

االأول١٤٤١هـ  جماد   ١9 بتاريخ  �سابعًا: 
مناق�صة  جرت  املوافق2020/١/١٤م 
ر�صالة املاج�صتري للباحث اليا�س ابراهيم 

احلاج اأحمد، مبو�صوع:
بن  ابراهيم  التابعي  )المام 
حمدثًا  الكويف  النخعي  يزيد 
ال�ستة  الكتب  يف  اأحاديثه  جمع 

ودرا�ستها وتخريجها(.    
اجلواد  عبد  الدكتور  االأ�صتاذ  باإ�صراف 

حمام.
�صهادة  املناق�صة  ختام  يف  الباحث  ونال 
اال�صالمية  الدرا�صات  يف  املاج�صتري 
ال�صريف(  النبوي  احلديث  )�صعبة   -

بتقدير جيد جدًا.

االأول ١٤٤١هـ  بتاريخ 2 جماد  �ساد�سًا: 
املوافق 20١9/١2/2٨م، جرت مناق�صة 
ابراهيم  للباحث  املاج�صتري  ر�صالة 

حممد يا�صني مبو�صوع:
جمال  يف  احلرف  اأ�سحاب  )فقه 

الن�ساءات-ق�سم العبادات(.    
باإ�صراف االأ�صتاذ الدكتور ح�صام �صباط.

�صهادة  املناق�صة  ختام  يف  الباحث  ونال 
 - اال�صالمية  ال�صريعة  يف  املاج�صتري 
)�صعبة الفقه املقارن( بتقدير جيد جدًا.

ثامنًا: بتاريخ ١٤ جماد الثاين ١٤٤١هـ 
مناق�صة  جرت  2020/2/٨م،  املوافق 
ر�صالة املاج�صتري للباحثة فدى م�صطفى 

دبو�صي، مبو�صوع:
لتنمية  اللغوية  الألعاب  )فاعلية 
العربية  اللغة  يف  القراءة  مهارات 
الثالث  ال�سف  تالميذ  لدى 

الأ�سا�سي(.    
باإ�صراف الدكتور ب�صام الطرا�س.

ونالت  الباحثة يف ختام املناق�صة �صهادة 
 - اال�صالمية  الدرا�صات  يف  املاج�صتري 
جيد  بتقدير  الرتبوية(  العلوم  )�صعبة 

جدًا.
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تا�سعًا: بتاريخ 26جماد الثاين ١٤٤١هـ 
مناق�صة  جرت  2020/2/20م  املوافق 
عبد  اأحمد   للباحث  املاج�صتري  ر�صالة 

اهلل اجلا�صم، مبو�صوع:
)فتح الغفار مبا اأكرم اهلل به نبيه 

املختار-درا�سة وحتقيق(.    
الدين  عماد  الدكتور  االأ�صتاذ  باإ�صراف 

الر�صيد.
�صهادة  املناق�صة  ختام  يف  الباحث  ونال 
 - اال�صالمية  ال�صريعة  يف  املاج�صتري 
ال�صريف(  النبوي  احلديث  )�صعبة 

بتقدير جيد جدًا.

حادي ع�سر: بتاريخ ١7 رجب ١٤٤١هـ 
مناق�صة  جرت   2020/3/١2 املوافق 
خالد  اإياد  للباحث  املاج�صتري  ر�صالة 

الطباع ، مبو�صوع:
)المام العز بن عبد ال�سالم واأثره 

يف احلديث وعلومه(.    
العزيز  عبد  الدكتور  االأ�صتاذ  باإ�صراف 

حاجي.
�صهادة  املناق�صة  ختام  يف  الباحث  ونال 
 - ال�صالمية  الدرا�صات  يف  املاج�صتري 
بتقدير  اال�صالمية(  الدرا�صات  )�صعبة 

جيد جدًا.

الثاين  2٨جماد  بتاريخ  عا�سرًا: 
جرت  2020/2/22م  املوافق  ١٤٤١هـ 
مناق�صة ر�صالة املاج�صتري للباحث يو�صف 

ذيب احلمود، مبو�صوع:
ال�سيا�سي- حنيفة  اأبي  )فقه 
درا�سة فقهية حتليلية مقارنة(.    
باإ�صراف االأ�صتاذ الدكتور وفيق حجازي.
�صهادة  املناق�صة  ختام  يف  الباحث  ونال 
 - اال�صالمية  ال�صريعة  يف  املاج�صتري 
جيد  بتقدير  واأ�صوله(  الفقه  )�صعبة 

جدًا.
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الربامج الدرا�سية املفعّلة يف اجلامعة يف الدوامني ال�سباحي وامل�سائي:
1- الإجازة يف ال�سريعة الإ�سالمية )الدوام ال�سباحي(.

2- الإجازة يف اإدارة الأعمال )الدوامني  ال�سباحي وامل�سائي(.
3- الإجازة يف الرتبية احل�سانية )الدوامني ال�سباحي وامل�سائي(.
4- الإجازة يف الرتبية الريا�سية )الدوامني ال�سباحي وامل�سائي(.

5- الإجازة يف اللغة العربية )كلية الآداب والعلوم الإن�سانية( )الدوام ال�سباحي وامل�سائي(.
6- دبلوم التف�سري وعلوم القراآن الكرمي  )الدوام امل�سائي(.

7- دبلوم الدرا�سات الإ�سالمية )الدوام امل�سائي(.
8- دبلوم الدرا�سات الأ�سرية )علوم الأ�سرة(  – )الدوام امل�سائي( .

9- دبلوم الدعوة والعالم / لأول مرة  - )الدوام امل�سائي( .
10- دبلوم القت�ساد الإ�سالمي )الدوام امل�سائي(  .

11- دبلوم الفقه واأ�سوله – )الدوام امل�سائي( .
12- دبلوم ال�سريعة والقانون – )الدوام امل�سائي(.

التخ�ش�شات اجلامعية احلالية
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حفل التعارف ال�شنوي يف جامعة طرابل�س
للعام اجلامعي: ) 1440-1441(هـ )2019-2020( م 

رئي�س جامعة طرابل�س يف حفل تكرمي املتفوقني يف اجلامعة:
رغم �سهود لبنان يف مئويته الأوىل انهيارات كبرية ثالث فاإن اأملنا كبري باإعداد �سباب جامعي

واٍع يخدم دينه ووطنه واأمته

جانب من الطالب املكرمني يف حفل التعارف
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– رئي�س جامعة  امليقاتي  ر�صيد  راأفت حممد  الدكتور  االأ�صتاذ  اأعلن 
طرابل�س :اأن ديننا االإ�صالمي احلنيف قائم على املجاهدة واالجتهاد 
واملهدرين  ال�صعوب  موارد  على  املت�صلطني  الغا�صبني  االأعداء  وجهاد 
حلقها املكفول دوليًا يف تقرير امل�صري واحلفاظ على املقد�صات ويف 

طليعتها امل�صجد االأق�صى املبارك يف فل�صطني املحتلة .
وكان ميقاتي قد األقى كلمة يف حفل افتتاح الف�صل الثاين من العام 
اجلامعي وتكرمي املتفوقني يف الف�صل االأول يف م�صرح اجلامعة بح�صور 

العمداء واأع�صاء الهيئتني التدري�صية واالإدارية وطالب اجلامعة 
جلهة  ور�صالتها  اجلامعة  بروؤية  ذكر  اجلدد  بالطالب  ترحيبه  وبعد 
ح�صارية  روؤية  �صمن  واالأخالق  العلم  بني  جتمع  كفاءات  اإعداد 

اإ�صالمية ت�صع طاقتها يف خدمة دينها ووطنها واأمتها .
كما اأبلغ احلفل حتيات رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة املحامي ال�صيخ 
ال�صيخ  عكار  قراء  ول�صيخ  بال�صفاء  له  داعيًا  امليقاتي  ر�صيد  حممد 

الدكتور خالد بركات ع�صو الهيئة التدري�صية يف اجلامعة .
وتوجه ميقاتي اإىل الطالب والطالبات يف الكليات كافة داعيًا اإياهم 
اإىل ربط العلوم والتخ�ص�صات على اختالف اأنواعها بالوحي االإلهي 
اإطالع  على  وحده  القادر  اخلبري  العليم  الكون  خالق  كالم  باعتباره 
عباده على اأ�صرار بديع خلقه من خالل �صننه الكونية وما يفتحه اهلل 

على قلوب الرا�صخني يف العلوم املختلفة .
اأننا يف مئوية لبنان الكبري ن�صهد ثالثة انهيارات  واأ�صار ميقاتي اإىل 
:وهي االنهيار ال�صيا�صي الكبري ، واالنهيار االأخالقي الكبري، واالنهيار 
وجتنب  واأخالق   اإميان  دون  انفراج  ال  اأن  موؤكدًا  الكبري،  املايل 

املحرمات التي ت�صببت بالكوارث للعباد والبالد.

وتوجه اإىل الطالب املتفوقني يف الف�صل االأول بالتهنئة حاثًا اجلميع 
باهلل  اليقني  ي�صتح�صروا  واأن  الياأ�س  زمن  يف  االأمل  يحملوا  اأن  على 
وتوفيقه ون�صره يف زمن الفنت واأن يجعلوا الهم االأكرب يف كل احلركة 
العلمية ر�صوان اهلل تعاىل واإعالء كلمته ت�صريعًا وتربيًة واآدابًا واإدارًة 

وحما�صبة وعلومًا وريا�صة.
طرابل�س  جامعة  عن  م�صور  ريبورتاج  عر�س  االحتفال  تخلل  كما 

وتقدمي و�صالت ان�صادية للطالب.
ويف اخلتام مت تكرمي الطالب والطالبات املتفوقني يف خمتلف الكليات 

والتخ�ص�صات .

رئي�س اجلامعة االأ�صتاذ الدكتور راأفت امليقاتي متحدثًا خالل حفل التعارف
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عالقات اأكادميية
للعلوم  اأنقرة  جامعة  مع  وثقايف  علمي  تعاون  اتفاقية  ١.  توقيع 

االجتماعية بتاريخ ١0/20١9/5.
– ا�صطنبول  الدين زعيم  تعاون مع جامعة �صباح  اتفاقية  2.  توقيع 

بتاريخ 7/٨/20١9.
– تركيا  – كوتاهيا  دوملوبينار  جامعة  مع  تعاون  اتفاقية  3.  توقيع 

بتاريخ ١9/20١9/9.
حممد  ال�صلطان  جامعة  مع  م�صرتك  برنامج  لتوقيع  ٤.  التح�صري 

الفاحت الوقفية يف ا�صطنبول .
الرتكية  – قرب�س  �صهري  بهجت  جامعة  مع  تعاون  اتفاقية  5.  توقيع 

بتاريخ 2٨/١١/20١9.
بتاريخ  قرب�س   – فاينال  جامعة  مع  تعاون  اتفاقية  توقيع   .6

.20١9/١١/2٨
7.  جتديد توقيع اتفاقية التعاون مع جامعة ال�صرق االأو�صط – عمان 

.2020/2/2 بتاريخ  – االأردن 

وفد جامعة طرابل�س مع نائب رئي�س جامعة بهجت �صهري يف قرب�س الرتكية االأ�صتاذ الدكتور اأحمد ب�صك�س
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اجتماع جمل�س الأمناء

املقدم  ال�صنوي  التقرير  على  •  الت�صديق 
اأهم  املت�صمن  االأمناء  جمل�س  رئي�س  من 
اجلامعي:  للعام  اجلامعية  الن�صاطات 
قطع  موازنة  وعلى  )20١9-2020(م 
موازنة  وم�صروع  املا�صي،  العام  ح�صاب 

العام احلايل .
الواردات يف اجلامعة  لتعزيز  • و�صع خطة 

على �صوء الظروف احلالية.
•  تطوير املوقع االلكرتوين للجامعة باللغات 
وابراز  املعلومات  وحتديث  املختلفة 

ال�صبغة العاملية.
االأنظمة  بع�س  على  التعديالت  •  اإقرار 
واالأ�صا�صي  الداخلي  النظام  اجلامعية يف 

للجامعة.
•  متابعة امللفات العائدة للجامعة يف وزارة 
العايل جلهة الرتخي�س  والتعليم  الرتبية 

لبع�س الربامج اجلامعية.
الكليات  عمداء  مع  التعاقد  •  جتديد 

وروؤ�صاء االأق�صام.

بتاريخ 2020/2/15 م املوافق 21 جماد الثاين 1441هـ ، عقد جمل�س اأمناء جامعة طرابل�س اجتماعه ال�سنوي الثالث 
ع�سر برئا�سة �سماحة ال�سيخ املحامي حممد ر�سيد امليقاتي وح�سور معايل الأ�ستاذ عمر م�سقاوي والربوف�سور حممد 

غورماز  والأ�ستاذ الدكتور وائل طبارة والأ�ستاذ الدكتور حمدي �سوق والأ�ستاذ الدكتور فواز العمر والأ�ستاذ الدكتور 
اأ�سامة فروخ والعميد فوؤاد ح�سني اآغا والأ�ستاذ �سالح الدين امليقاتي اجتماعه ال�سنوي الثالث ع�سر واتخذ جمموعة من 

القرارات اأبرزها:

جانب من اجتماع جمل�س االأمناء
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زيارة وفد اللجنة الفنية املخت�شة يف وزارة التعليم العايل للجامعة
بتاريخ 2020/١/30 قام وفد من اللجنة الفنية املخت�صة يف وزارة التعليم العايل بزيارة جامعة طرابل�س واالطالع على املرافق واآلية العمل ، 
والتاأكد من املعايري املطلوبة وفق االأنظمة واللوائح اجلامعية )اإداريًا واأكادمييًا ( واالطالع على مناذج عن ملفات االأ�صاتذة والطالب وبرامج 

الت�صجيل واأعداد الطالب وق�صم املحا�صبة وق�صم القبول والت�صجيل .
وقد مت اإعداد تقرير مف�صل عن الزيارة .

اأع�صاء اللجنة يف لقاء مع رئي�س اجلامعة وعمداء الكليات
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املكتبة اجلامعية
الباحثني من خمتلف  واالإخوة  اأجل متكني طالب اجلامعة  العلمية من  والكتب  باملراجع  وتزويدها  املكتبة اجلامعية  تغذية  تعاىل  بعون اهلل  مت 
اجلامعات ال�صقيقة من اال�صتفادة من املراجع الفقهية واللغوية والتاريخيه والفكرية والرتبوية والقانونية واالإدارية، ف�صاًل عن الدوريات العربية 

املتخ�ص�صة، ويرتاد املكتبة با�صتمرار الباحثون والطالب اجلامعيون من خمتلف االخت�صا�صات.
كما تلقت املكتبة كتبًا  كثرية ومتنوعة من اأهل الف�صل واخلري على �صبيل االإهداء .
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مركز  تدري�س اللغة العربية للناطقني بغريها

والطالبات  بالطالب  اخلا�س  ال�سيفي  الربنامج  اأوًل: 
الأتراك:

مدى  على  الرتكية  اجلن�صية  من   ) وطالبةً  طالبًا  ا�صتقبال)33  مت 
�صهرين يف مركز تدري�س اللغة العربية للناطقني بغريها وتدري�صهم 
ال�صياحة   – التدري�صية  )املحا�صرات  ت�صمن  مكثف  برنامج  وفق 

اللغوية – ال�صينما اللغوية – ال�صريك اللغوي (.
الربنامج  نهاية  حفل  طرابل�س  جامعة  اأقامت  الدورة  نهاية  ويف 
للطالب  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تدري�س  مركز  يف  ال�صيفي 
والطالبات االأتراك، ح�صره رئي�س معهد التفكر االإ�صالمي يف اأنقرة 

االأ�صتاذ  طرابل�س  جامعة  ورئي�س  غورماز،  حممد  الدكتور  اال�صتاذ 
اىل  اإ�صافًة  املركز  واأ�صاتذة  امليقاتي  ر�صيد  حممد  راأفت  الدكتور 

الطالب والطالبات.
عكار  قراء  �صيخ  لف�صيلة  الكرمي  القراآن  من  بتالوة  احلفل  افتتح 
الدكتور خالد بركات فكلمة ترحيبية لعريف احلفل اأمني �صر جامعة 

طرابل�س االأ�صتاذ حممد حندو�س فن�صيد اجلامعة.
بعدها عر�س فيلم وثائقي عن م�صرية اجلامعة ون�صاطاتها واأق�صامها 
مدى  على  واالأكادميية  العلمية  وم�صريتها  وتخ�ص�صاتها،  وكلياتها 

ت�صعة وثالثني عاما.

الطلبة االأتراك الوافدون اإىل جامعة طرابل�س يف �صورة تذكارية مع ال�صفري الرتكي يف بريوت ورئي�س اجلامعة والعمداء واالأ�صاتذة
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الطلبة االأتراك يف اأحد ال�صفوف

ثم عر�س فيلم وثائقي يخت�صر املحطات التي مر بها الربنامج، ثم 
األقت الطالبة الرتكية عائ�صة رجب �صلغم كلمة الطالب والطالبات 
هذا  على  ومدر�صني  واإدارة  رئي�صًا  طرابل�س  جامعة  فيها  �صكرت 
واالأداء  اكت�صابها،  مت  التي  املهارات  على  واأثنت  املميز،  الربنامج 
النوعي الذي �صاهم يف اكت�صاب اللغة العربية بطرق علمية ر�صينة، 
املحامي  االأمناء  جمل�س  رئي�س  �صماحة  بال�صكر  وخ�صت  ومتنوعة، 
ال�صيخ حممد ر�صيد امليقاتي، الذي اأ�ص�س هذا ال�صرح، وبذل الغايل 

والرخي�س يف خدمة العلم واأهله من كل اأقطار املعمورة.
بعدها األقى مدير معهد التفكر اال�صالمي يف انقرة االأ�صتاذ الدكتور 
اأن  اأ�صتطيع  ال  فيها: »يف احلقيقة  ما جاء  اأبرز  كلمة  حممد غورماز 
اأحتدث عن م�صاعري بهذه املنا�صبة يف تخريج طالب وطالبات من 
طرابل�س،  جامعة  يف  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تدري�س  مركز 
جميلة،  و  �صغرية  بداية  هي  اجلميلة  البداية  هذه  اأن  واأعترب 
و�صن�صتكملها بالتعاون مع جامعة طرابل�س يف �صبيل خدمة االأهداف 
املباركة  اجلامعة  هذه  موؤ�ص�س  اأ�صكر  و  اأ�صكركم جميعا  و  امل�صرتكة، 
امليقاتي  ر�صيد  ال�صيخ حممد  املحامي  االأمناء  رئي�س جمل�س  �صماحة 
الذين  والطالبات  الطالب  اأ�صكر  واأي�صا  الكرام  االأ�صاتذة  واأ�صكر 
غادروا بالدهم من اأجل معرفة لغة القراآن الكرمي، ويف احلقيقة ال 
ميكن اأن اأعرب عن �صروري العميق ملا �صاهدته من فرحة الطالب بهذا 
اأنتم زرعتم بذور  الربنامج، وما حققوه من اكت�صاب مهارات لغوية، 

النبي  بحديث  والطالبات  الطالب  واأذكر  واأذكركم  واحلكمة،  العلم 
عليه ال�صالة وال�صالم: »من �صلك طريقًا يلتم�س به علمًا، �صهل اهلل له 
طريقًا به اإىل اجلنة« واحلديث ال�صريف: »اإن املالئكة ت�صع اأجنحتها 
انطالق  نقطة  ي�صكل  التعاون  وهذا  ي�صنع«.  ر�صى مبا  العلم  لطالب 

لتعاون مثمر وبناء مع جامعة طرابل�س.
ثم األقى رئي�س جامعة طرابل�س االأ�صتاذ الدكتور راأفت حممد ر�صيد 
التي  طرابل�س  جامعة  رحاب  يف  باحل�صور  فيها  رّحب  كلمًة  امليقاتي 
ثماٍن  من  وطالبات  طالبًا  وخرجت  الدعوة«،  »عاملية  �صعار  رفعت 
جمتمعاتهم  يف  وتربوية  دعوية  كوادر  ليكونوا  جن�صية،  وع�صرين 

واأوطانهم.
عليها  يبنى  نواة  هي  التي  الدورة  هذه  اأهمية  عن  ميقاتي  واأعرب 

ال�صيء الكثري يف امل�صتقبل.
و�صكر ميقاتي مدير معهد التفكر االإ�صالمي الربوف�صور حممد غورماز 

على هذا التعاون يف �صبيل خدمة لغة القراآن الكرمي.
وتوجه ميقاتي اإىل الطالب والطالبات املتخرجني من الدورة بالتنهئة 
مذكرًا اإياهم بامل�صوؤولية العلمية جتاه اللغة العربية، ودعاهم ليكونوا 

�صفراء لن�صر العلم.
الفكرية  ور�صالتها  طرابل�س  جامعة  منهجية  على  ميقاتي  واأكد 

والدعوية والرتبوية، 

ا�صتقبال الربوف�صور حممد غورماز
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ومدر�صني  اإداريني  من  العمل  لفريق  ميقاتي  �صكر  اأخرى  جهة  من 
جهودهم يف هذه الدورة ال�صيفية.

اأ�صفت  فالزم«  »عرفت  بعنوان  روحية  ق�صيدة  ميقاتي  األقى  وقد 
الطالب  على  ال�صهادات  توزيع  بعدها مت  على احلفل،  روحية  اأجواًء 

والطالبات.
وقد لبى غورماز وزوجته دعوة رئي�س اجلامعة اإىل ع�صاء على �صرفه 
مت التاأكيد فيه على اأهمية التعاون امل�صتقبلي، واآفاق املرحلة القادمة.

رئي�س جمل�س  �صماحة  بزيارة  الدكتور غورماز  قام  التايل  اليوم  ويف 
و�صكر  منزله،  يف  امليقاتي  ر�صيد  حممد  ال�صيخ  املحامي  االأمناء 
التعاون  ملرحلة  والتاأ�صي�س  الدورة،  الإجناح  بذلت  التي  اجلهود  له 

امل�صتقبلي.
اجلن�صية  من  القادمني  والطالبات  الطالب  تدري�س  مت  ثانيًا: 
)ال�صينية – االأندوني�صية – التايالندية – الرتكية ( اللغة العربية 

متهيدًا الإحلاقهم بالكليات .
الوكالة  ومدير  لبنان  يف  الرتكي  ال�سفري  ا�ستقبال  ثالثًا: 
الرتكية للتعاون و التن�سيق يف حفل تاأهيل جناح جديد يف 

ال�سكن اجلامعي يف جامعة طرابل�س
ومن�ّصق  ت�صاكل  هاكان  االأ�صتاذ  بريوت  يف  الرتكي  ال�صفري  قام 
�صرحات  االأ�صتاذ  بريوت  يف  والتن�صيق  للتعاون  الرتكية  الوكالة 
ا�صتقبالهم  يف  كان  حيث  طرابل�س،  جامعة  بزيارة  كوت�صوكورت 
ر�صيد  حممد  راأفت  الدكتور  االأ�صتاذ  طرابل�س  جامعة  رئي�س 
اجلامعة.  يف  والتدري�صية  االإدارية  والهيئة  الكليات  وعمداء   امليقاتي 
م�صريتها  على  والتعرف  اجلامعة  يف  ميدانية  بجولة  القيام  وبعد 
عامًا،  وثالثني  ثمانية  مدى  على  والرتبوية  واالأكادميية  العلمية 
بني  التعاون  ملجاالت  وعر�س  اجلامعة،  عن  ريبورتاج  عر�س  وبعد 
 جامعة طرابل�س واجلامعات الرتكية على امل�صتوى العلمي و الثقايف. 
جامعة  يف  الرتكي  والوفد  الرتكي  ال�صفري  ب�صعادة  ميقاتي  رّحب 
جهودها  �صعبًا  و  حكومة  و  رئي�صًا  ال�صقيقة  لرتكيا  �صاكرًا  طرابل�س 
م�صريتها  دعم  و  اجلامعية  و  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  تعزيز  يف  الطيبة 

جهود  على  مثنيًا  و  النبيلة  التعليمية  ر�صالتها  اأداء  من  متكينها  و 
جتهيز  يف  اأ�صهمت  التي  التن�صيق  و  للتعاون  الرتكية  الوكالة 
كما  االأجانب،  الوافدين  للطالب  اجلامعي  ال�صكن  يف  طابقني 
لتعاونه  الرتكية  للثقافة  امرة  يون�س  مركز  اإىل  بال�صكر  توجه 
�صنوات. اأربع  مدى  على  الرتكية  اللغة  تدري�س  يف  اجلامعة   مع 

حققتها  التي  االإجنازات  بروؤية  �صعادته  الرتكي  ال�صفري  اأبدى  بدوره 
اجلامعة تربويًا و فكريًا و ثقافيًا. و اأثنى على دورها يف تعزيز التعليم 
اجلامعي، ال �صّيما اللغة العربية للطالب االأجانب عمومًا، و الطالب 

االأتراك خ�صو�صًا. 
والطالبات  الطالب  املرافق  والوفد  الرتكي  ال�صفري  التقى  وقد 
اجلامعات  يف  العليا  الدرا�صات  اأق�صام  من  القادمني  االأتراك 
تدري�س  مركز  يف  ال�صيفية  درا�صتهم  يتابعون  الذين  الرتكية 
التدريب.  بربامج  التداول  ومت  بها  الناطقني  لغري  العربية   اللغة 
الوكالة  ومن�صق  الرتكي  ال�صفري  اجلامعة  رئي�س  �صّلم  كما  
طرابل�س. جامعة  من  تقديرية  دروعًا  بريوت  يف   الرتكية 
ال�صكن  يف  التذكارتني  اللوحتني  عن  ال�صتار  اإزالة  مت  اخلتام،  ويف 

.Tika اجلامعي و تد�صني الطابقني املجهزْين من وكالة

تقدمي درع تكرميي ملدير وكالة التيكا يف لبنان بح�صور �صعادة ال�صفري الرتكي يف لبنان
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م�شاركات وزيارات وموؤمترات

االجتماع  اأعمال  يف  اجلامعة   رئي�س  �صارك  2020/2/١3م،  بتاريخ 
الثالث للهيئة اال�صت�صارية العليا يف االحتاد العاملي للمنظمات االأهلية 
ا�صتانبول  الرتكية  العا�صمة  يف  انعقد  الذي  اال�صالمي  العامل  يف 

مب�صاركة نخبة من خرباء االأ�صرة يف العامل اال�صالمي.
رئي�س  برئا�صة  وفد من جامعة طرابل�س  قام  بتاريخ20١9/١2/١٨م 
اجلامعة االأ�صتاذ الدكتور راأفت حممد ر�صيد امليقاتي، وع�صو جمل�س 
االأمناء االأ�صتاذ ال�صيخ �صالح الدين امليقاتي، بزيارة قرب�س واجراء 

�صل�صلة لقاءات علمية وثقافية واأكادميية وزيارة اجلامعات االآتية:
1. جامعة قرب�س للعلوم الجتماعية:

حيث التقى وفد اجلامعة رئي�صها كما جرى لقاء االأ�صتاذ الدكتور عبد 
الرحمن ازدمري – عميد كلية العلوم اال�صالمية ، والتداول ب�صاأن اآفاق 
التعاون ال �صيما يف جمال تدري�س اللغة العربية للناطقني بغريها ، كما 

جرى تبادل الدروع واملن�صورات .

رئي�س اجلامعة االأ�صتاذ الدكتور راأفت امليقاتي م�صاركًا يف ملتقى االأ�صرة الدويل يف ا�صطنبول
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2-جامعة فينال :
حيث التقى وفد اجلامعة رئي�صها االأ�صتاذ الدكتور عبد اهلل اأوزتوبراك 
، بح�صور امل�صت�صار االأ�صتاذ جان الدردج، وتوقيع اتفاقية تعاون علمي 

م�صرتك.
:)BAU( 3. جامعة

ظافر  الدكتور  االأ�صتاذ  قرب�س  يف  �صهري  بهجت  جامعة  رئي�س  زيارة 
اغدلن، وتوقيع اتفاقية تعاون م�صرتكة، بح�صور من�صقة التعاون الدويل 

ال�صيدة نيظات تاتول .
٤-جامعة قرب�س الرتكية :

نادري،  خليل  الدكتور  االأ�صتاذ  الرتكية  قرب�س  جامعة  رئي�س  زيارة 
ونائب الرئي�س الدكتور حممد طيجان، والتداول باآفاق التعاون العلمي 

والثقايف والفكري امل�صرتك .
4. جامعة ال�سرق الأدنى:

زيارة جامعة ال�صرق االأدنى ولقاء عميد كلية العلوم االإ�صالمية والتداول 
معه باآفاق التعاون العلمي والثقايف.

رئي�س  �صم  طرابل�س  جامعة  من  وفد  قام  20١9/١2/١6م  وبتاريخ 
اجلامعة االأ�صتاذ الدكتور راأفت حممد ر�صيد امليقاتي، وع�صو جمل�س 
االأمناء االأ�صتاذ ال�صيخ �صالح الدين امليقاتي بزيارة اأكادميية وعلمية 
اإىل تركيا ، من اأجل تعزيز العالقات العلمية واالأكادميية مع املوؤ�ص�صات 
واجلامعات الرتكية ومبا ينعك�س اإيجابًا على التعليم اجلامعي يف كال 

البلدين، وزيارة اجلهات االآتية :
جامعة ال�صلطان حممد الفاحت الوقفية – ا�صطنبول :

متت زيارة جامعة ال�صلطان حممد الفاحت الوقفية يف ا�صطنبول ولقاء 

مع عميد كلية االإلهيات يف جامعة �صباح زعيم يف ا�صطنبول االأ�صتاذ الدكتور ح�صن يلماز

مع قن�صل لبنان يف ا�صطنبول االأ�صتاذ مازن كبارة
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رئي�س جامعة طرابل�س مقدمًا الدرع التكرميي لالأمني العام الحتاد املنظمات االأهلية يف 
العامل االإ�صالمي االأ�صتاذ علي كورت وبجانبه العالمة ال�صيخ الدكتور علي حمي الدين 

قرداغي

تقدمي درع تقديري لعميد كلية العلوم االإ�صالمية يف جامعة قرب�س للعلوم االجتماعية
االأ�صتاذ الدكتور عبد الرحمن ازدمري

االأ�صتاذ  االلهيات  كلية  اآندي بح�صور عميد  فاحت  الربوفي�صور  رئي�صها 
الدكتور اأحمد طوران اأر�صالن ، والتداول بتعزيز االتفاقية املوقعة بني 

اجلامعتني ، وقد مت تبادل الدروع واملن�صورات .
5. جامعة �سباح الدين زعيم  يف ا�سطنبول:

متت زيارة جامعة �صباح الدين زعيم يف ا�صطنبول ولقاء نائب الرئي�س 
االأ�صتاذ الدكتور ن�صوح اأو�صلو ، والتداول باآفاق التعاون بني اجلامعتني، 
الدرا�صات  كلية  عميد  لقاء  مت  كما  املوقعة،  االتفاقية  تعزيز  واآفاق 
االإ�صالمية االأ�صتاذ الدكتور ح�صن يلماز والتداول مبو�صوع اإقامة تعاون 
م�صرتك، ال �صيما يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، كما 

مت تبادل الدروع واملن�صورات .
6. جامعة ا�سطنبول ايدن:

الدولية  العالقات  م�صوؤولة  ولقاء  اآيدن  ا�صطنبول  جامعة  زيارة  مت 
بني  التعاون  باآفاق  التداول  وجرى  اأوزكان،  دينيز  عائ�صة  الدكتورة 

اجلامعتني .
:)BAU( 7. جامعة

مت زيارة جامعة بهجت �صهري ولقاء نائب رئي�صها االأ�صتاذ الدكتور اأحمد 
ب�صك�س، والتباحث معه مبجاالت التعاون االأكادميي بني اجلامعتني .

قن�صل لبنان يف ا�صطنبول :
والتداول  كبارة  مازن  االأ�صتاذ  ا�صطنبول  لبنان يف  قن�صل  زيارة  متت 

معه ب�صوؤون ثقافية تهم البلدين .
8. مفتي ا�سطنبول:

اأمني  حممد  الدكتور  ال�صيخ  �صماحة  ا�صطنبول  مفتي  زيارة  متت  كما 
م�صايل والتداول معه بق�صايا علمية وا�صالمية .
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امل�شاركة يف اجتماعات رابطة جامعات لبنان

تنظيم امللتقى البحثي الأول يف العقائد والأديان

تتم الم�صاركة دوريًا في اجتماع رابطة جامعات لبنان  
الفرعية بوا�صطة: )١-رئي�س الجامعة  وفي لجانها 
االإن�صانية. 3-عميد  والعلوم  االآداب  كلية  .2-عميد 
كلية اإدارة االأعمال ٤-رئي�صة ق�صم الجودة االأ�صتاذة 
كما  المنا�صبة،  االقتراحات  وتقديم  ميقاتي(  رندة 
�صارك رئي�س الجامعة االأ�صتاذ الدكتور راأفت محمد 
ر�صيد الميقاتي في خلوة روؤ�صاء الجامعات االأع�صاء 
انعقدت في جامعة  التي  لبنان  رابطة جامعات  في 

الحكمة.

بتاريخ 20١9/7/٨، نظمت جامعة طرابل�س - كلية ال�صريعة والدرا�صات 
ملجاالت  اال�صالمية«  »العلوم  االأول يف  التخ�ص�صي  امللتقى  االإ�صالمية 

البحث يف »العقائد و االأديان«.
د.عبد اجلواد  االإ�صالمية  والدرا�صات  ال�صريعة  كلية  اأدار عميد  قد  و 
اجلامعيني  االأ�صاتذة  من  نخبة  فيه  �صارك  الذي  امللتقى  حمام 
بارزة  ق�صايا  معاجلة  مّتت  واخلارج،حيث  لبنان  من  املتخ�ص�صني 
�صيما يف مراحل  وال  املجال  والباحثني يف هذا  العلمي  البحث  تخ�س 

الدرا�صات العليا )املاج�صتري والدكتوراه(.
اأجل  من  التخ�ص�صات  ببقية  ا�صتكماله  �صيتم  امللتقى  هذا  اأن  يذكر 
و�صع معامل م�صاريع بحثية وفتح اآفاق اأمام الباحثني يف التخ�ص�صات 

اال�صالمية كافة.
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ن�شاط اعالمي ودعوي خارج نطاق اجلامعة
طـرابـل�س االأ�صـــــتاذ الــدكــتور راأفـــــت  جـــامــعـة  رئـيـــ�س  •  �صـــــارك 
محـمـد ر�صــــــيد الـميقاتـي بـــتـاريـخ 20١9/٤/١5 فـي يـوم درا�صــي 
تـحت عـنـوان: )اال�صـالح االأ�صــــــري فـي الـمجـتـمع الفـل�صــطـيـنـي 

واآفــــاق تطوره(.
محمد  راأفت  الدكتور  االأ�صتاذ  طرابل�س  جامعة  رئي�س  •  �صارك 
ا�صطنبول  في  الدولي  االأ�صرة  معهد  اأعمال  فـي  الميقاتي  ر�صيد 

لالنهيار  حد  بو�صع  تتعلق  دولية  ت�صريعية  فكرية  بمبادرة  وتقدم 
الت�صريعي الذي ي�صهده العالم في مجال االأ�صرة .

ر�صيد  محمد  راأفت  الدكتور  االأ�صتاذ  طرابل�س  جامعة  رئي�س  •  قدم 
الميقاتي محا�صرة تفاعلية حول: )االأولويات في زمن التحوالت( 
 – الفن  بيت  في  العزم  تيار  في  المراأة  قطاع  من  بدعوة  وذلك 

الميناء.

االولويات يف زمن التحوالت - مركز العزم الثقايفحما�صرة )جمتمع مابعد الثورة( - جمعية مكارم االأخالق

حما�صرة )رم�صان �صهر االنطالق واالرتقاء( - البقاع
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الدورات والور�شات واملحا�شرات

التاريخاملدرب/املحا�سرا�سم الن�ساط

26 اأيار 20١9االأ�صتاذ الدكتور راأفت حممد ر�صيد امليقاتيحما�صرة بعنوان : )رم�صان �صهر االنطالق واالرتقاء(1

2٤ حزيران 20١9االأ�صتاذ الدكتور ا�صماعيل مرحبادورة امل�صادر االلكرتونية يف العلوم االإ�صالمية2

3 ت�صرين االأول 20١9االأ�صتاذ الدكتور عمار يكندورة االح�صاء التحليلي3

٨ ت�صرين االأول 20١9االأ�صتاذ الدكتور �صالح عبد ال�صميع عبد الرازقدورة بناء ال�صخ�صية املتميزة4

٤ كانون الثاين 2020االأ�صتاذ الدكتور راأفت حممد ر�صيد امليقاتيحما�صرة تفاعلية بعنوان: )جمتمع ما بعد الثورة(5

١0 اآذار 2020االأ�صتاذ ب�صام اخلطيبدورة اخلط العربي6

١0  اآذار 2020االأ�صتاذة رباب  عبد الرحمن دورة اأ�صا�صيات املحا�صبة7

دورات م�صرتكة بني مركز خدمة املجتمع ومركز علم وعمل يف 8
جامعة طرابل�س
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م�شاركات اإذاعية 
قام رئي�س جامعة طرابل�س بامل�ساركة يف برامج اإذاعية عديدة تعنى بق�سايا اإ�سالمية واأ�سرية وت�سريعية وقانونية يف 

عدد من الإذاعات اللبنانية.

الطالب الوافدون يف ال�شكن اجلامعي
جرى ا�ستقبال الطالب الوافدين من البلدان الآتية:

فل�صطني :3اأندوني�صيا: ١5ال�صني:20

قريغيزيا: ١تايالند: ١كازاخ�صتان: ١

الرتكية :١ليبيا:١�صوريا: 9

املجموع :52 طالبًا وطالبة
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جمال�س التزكية من بداية رم�شان 1440

تاريخ املحا�سرةعنوان املحا�سرةا�سم املحا�سر

)ف�صل �صهر رم�صان وا�صتغالل موا�صم اخلري(اأ.د. ح�صام �صباط1

)اإدارة الوقت والتخطيط ل�صهر رم�صان(د. �صميح عز الدين2

)عدة جمال�س(اأ.د. راأفت امليقاتي3

)عدة جمال�س(اأ.د. علي بقاعي4

)عدة جمال�س(د. عبد اجلواد حمام5

)عدة جمال�س(ال�صيخ �صالح الدين امليقاتي6

منح جامعية للطالب املع�شرين واملتفوقني
 )20١9-20١٨( : اجلامعي  العام  من  الثاين  الف�صل  والتخ�ص�صات خالل  الكليات  للطالب يف خمتلف  منح جامعية  بتقدمي  اجلمعية  قامت 

والف�صل االأول من العام اجلامعي: )2020/20١9( ا�صتفاد منها حوايل / 250/ طالبًا وطالبة ، من اجلن�صيات االآتية :
) اللبنانية – ال�صورية – الفل�صطينية – الكازاخ�صتانية – الرتكية – التايالندية – ال�صربية – الليبية – االأندوني�صية – امل�صرية ( وذلك 
مببادرة كرمية من عدد من الهيئات اخلريية يف لبنان واخلارج : )بيت الزكاة واخلريات – طرابل�س – بيت الزكاة الكويتي – اجلمعية اللبنانية 
– الوكالة  بريوت  الرتكية يف  للثقافة  اإمرة  يون�س  موؤ�ص�صة  الريا�س-  االإ�صالمي يف  لل�صباب  العاملية  الندوة   -LAZER العلمي-  البحث  لدعم 

.) طرابل�س  يف  االجتماعية  وال�صعادة  العزم  الرتكية للتعاون والتن�صيق )TIKA(– جمعية 
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مرافق اجلامعة
ق�سم املعلوماتية: 

   e-register اجلامعة  الإدارة  االلكرتوين  الربنامج  حتديث  •  مت 
وا�صت�صافة مندوبي �صركة ATS وتفعيل االأجزاء املتعلقة ب كل من: 
اأ. Edugate / البوابة االكرتونية. وا�صتحداث subdomain  خا�س 
لت�صهيل   edugate.ut.edu.lb بعنوان  طرابل�س  جامعة  بطالب 

الدخول اإىل اخلدمات الطالبية.
ب. املحا�صبة العامة.

ج. امليزانية العامة.

د. اإدارة املوارد الب�صرية.

هـ. التوظيفات.
و. الرواتب.

ز. االجازات.

ح. املغادرات.

واإ�صافة  االكرتوين  اجلامعة  موقع  يف  اللغات  تعدد  تفعيل  •  مت 
املعلومات الثابتة املتعلقة باجلامعة باللغتني الرتكية واالجنليزية.

واملقابالت  بعد،  عن  للمناق�صات   ALFA خط  تخ�صي�س  •  مت 
اجلامعية عرب �صكايب اأو موودل.

ميغا   ١0 اإىل   ٨ املجمع من  الهوائية يف  االنرتنت  �صرعة  زيادة  •  مت 
بايت بالثانية.

ق�سم اجلودة: 
•  و�صع خطة من اأجل تطبيق معايري اجلودة للح�صول على اعتماد 

موؤ�ص�صي .
لربنامج  الرباجمي  االعتماد  جمال  يف  عملية  خطوات  •  اإجناز 

االإجازة اجلامعية يف كلية اإدارة االأعمال وفق املعايري املطلوبة .
. لبنان  جامعات  لرابطة  التابعة  اجلودة  جلنة  يف  • امل�صاركة 

ق�سم التعليم اللكرتوين: 
بعد  عن  للتعليم  كربنامج   )moodle( برنامج  على  العمل  •  يتم 

وتطويره مبا يتالءم مع حاجات اجلامعة .
االلكرتوين،  التعليم  نظام  عرب  تعليمية  برامج  ثمانية  •  اطالق 
وت�صجيل الطالب بناًء عليه )79 طالبًا وطالبة( وبث املحا�صرات 

واإجراء الن�صاطات والتمرينات واملقابالت واالمتحانات عليه .
•  حت�صري املحتوى التعليمي )االلكرتوين( مبا يتالءم مع الربنامج، 

ليكون يف متناول االأ�صاتذة والطالب.
اجلامعية  االإجازة  مرحلة  لطالب  املدمج  التعليم  نظام  •  اطالق 
اال�صتثنائية  للظروف  نظرًا  االأعمال  واإدارة  ال�صريعة  كليتي  يف 

والراهنة املتمثلة بقطع الطرقات.
مت  ما  بعد  االلكرتوين  التعليم  ق�صم  يف  جديد  موظف  تفريغ  •  مت 

اجناز الهيكلية االإدارية للق�صم.
ب�صكل  اجتماعاتها  وجتري  االلكرتوين  التعليم  جلنة  ت�صكيل  •  مت 

دوري وفقًا ل�صجل حما�صر ر�صمية.
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Erasmus Plus  برنامج
اإيرا�صمو�س بال�س الدكتور عارف ال�صويف والدكتور عامر حلواين، حيث مت �صرح  •  بتاريخ 20١9/١١/2، زار جامعة طرابل�س من�صق برنامج 

برنامج ايرا�صمو�س بال�س ونطاق عمله و�صرورة تفاعل اجلامعة معه .
. للجامعة  خا�س  ح�صاب  واإن�صاء  بال�س  اإيرا�صمو�س  منظمة  يف  طرابل�س  جامعة  ت�صجيل  مت   ،2020/١2/١2 • بتاريخ 

ويجري التن�صيق مع جامعة كوتاهيا – تركيا لتقدمي برنامج م�صرتك .

الدكتور عارف ال�صويف من�صق برنامج ايرا�صمو�س والدكتور عامر حلواين يف اأثناء ور�صة العمل
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اأبرز الزيارات  واللقاءات
•  ا�صتقبال ال�صفري الرتكي يف بريوت االأ�صتاذ هاكان ت�صاكل بتاريخ 

.20١9/٨/٨
بتاريخ  الغر�صي  �صالح  حممد  ال�صيخ  الرتكي  الداعية  •  ا�صتقبال 

.20١9/٤/20
عبد  االأ�صتاذ  الكويتية  ال�صفارة  يف  االأول  ال�صكرتري  •  ا�صتقبال 

العزيز العومي بتاريخ 20١9/6/2٤.
اأوغلو بتاريخ  •  لقاء وزير اخلارجية الرتكي االأ�صتاذ مولود جاوي�س 

.20١9/٨/9
•  ا�صتقبال ال�صفري االأندوني�صي اجلديد يف لبنان االأ�صتاذ هاجريانتو 

طهارى مع وفد من ال�صفارة بتاريخ 20١9/9/3 .

ت�صليم درع تكرميي ل�صعادة �صفري تركيا يف لبنان االأ�صتاذ هاكان ت�صاكل

ا�صتقبال ال�صكرتري االأول يف ال�صفارة الكويتية االأ�صتاذ عبد العزيز العومي

مع وزير اخلارجية الرتكي مولود جاوي�س اأوغلو

زيارة ال�صفري االندوني�صي اجلديد يف لبنان االأ�صتاذ هاجريانتو طهارى
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I s l a h  I s l a m i c  H i g h  S c h o o l
اأ�س�ست عام 1399 هـ. / 1978 م.

للمراحل التالية: الرو�سة،البتدائي، املتو�سط،الثانوي
للبنني والبنات - بفرعيها:الفرن�سي والإنكليزي

/4854/ رقم  اجلمهوري  املر�سوم  مبوجب  ر�سميًا  • مرخ�سة 
بتاريخ 1982/2/13م. )للمرحلة البتدائية(

املتو�سطة( )للمرحلة  1986/3/12م.  تاريخ   /3055/ رقم  اجلمهوري  املر�سوم  • ثم 
ال�سادر 2000/2/1م.  تاريخ  38/م.  رقم  القرار  • ثم 

عن معايل وزير الرتبية والتعليم العايل )للمرحلة الثانوية(
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اأوًل: النتائج املميزة يف ال�سهادات الر�سمية )2019(:

�سفوف التا�سع الإنكليزي

29عدد الطالب االإجمايل

29 عدد الطالب الناجحني

٨ عدد الطالب الذين نالوا درجة جيد

ن�سبة النجاح %100

الثالث الثانوي العلوم العامة

١١عدد الطالب االإجمايل

١١ عدد الطالب الناجحني

٤ عدد الطالب الذين نالوا درجة جيد جدًا

2 عدد الطالب الذين نالوا درجة جيد

ن�سبة النجاح %100

الثالث الثانوي اقت�ساد واجتماع

١٤عدد الطالب االإجمايل

١3 عدد الطالب الناجحني

2 عدد الطالب الذين نالوا درجة جيد

ن�سبة النجاح %92.9

ثانوية  ا�ستمرت  وتوفيقه،  اهلل  بعون 
دخولها  ومع  الإ�سالمية  الإ�سالح 
عامها الثاين والأربعني بتحقيق املزيد 
والأكادميية  الرتبوية  الإجنازات  من 

والدعوية املميزة.
الدرا�سي  للعام  الباهرة  النتائج  فمن 
الثقة  ازدياد  اإىل   2019/2018
اإقباًل  انعك�ست  التي  بالثانوية 
الظروف  من  بالرغم  الت�سجيل  على 
بها  مير  التي  ال�سعبة  القت�سادية 
كبري  ب�سكل  ت�سغط  والتي  لبنان، 
يف  �سيما  ل  اللبنانية  العائالت  على 
طرابل�س وال�سمال، ف�ساًل عن الأزمات 
التي  وال�سحية  والأمنية  ال�سيا�سية 
عدد  بلغ  حيث  باملنطقة،  تع�سف 
الدرا�سي  العام  يف  والطالبات  الطالب 

الثاين والأربعني 1808 وهلل احلمد.
والإداريني  املعلمني  اأعداد  بلغت  كما 
واملوظفني والعاملني يف الثانوية 196 

موظفًا.
وفيما يلي اأهم الإجنازات املحققة:
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�سفوف التا�سع الفرن�سي:

75عدد الطالب االإجمايل

72 عدد الطالب الناجحني

١0عدد الطالب الذين نالوا درجة جيد جدًا

١9 عدد الطالب الذين نالوا درجة جيد

ن�سبة النجاح %96

الثالث الثانوي علوم احلياة:

١٤عدد الطالب االإجمايل

١٤عدد الطالب الناجحني

2عدد الطالب الذين نالوا درجة ممتاز

2 عدد الطالب الذين نالوا درجة جيد جدًا

7 عدد الطالب الذين نالوا درجة جيد

ن�سبة النجاح %100

جانب من االمتحانات املدر�صية
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مباريات واأن�شطة ودورات داخلية تربوية
ثانوية الإ�سالح الإ�سالمية وانتفا�سة 17 ت�سرين الأول 2019 

نظمت ثانوية االإ�صالح االإ�صالمية بعد عودة 
التي فر�صتها  الق�صرية  العطلة  الطالب من 
حا�صدًا  طالبيًا  لقاء  االأول  ت�صرين   ١7 ثورة 
املرحلتني  الثانوية ح�صره طالب  م�صرح  يف 
العام  املدير  األقى  حيث  والثانوية  املتو�صطة 
حتدث  كلمة  امليقاتي  خالد  حممد  االأ�صتاذ 
الطالب  وواجبات  الهادفة  الثورة  عن  فيها 
اأهم  ومن  االأحداث.  هذه  خ�صم  يف  امل�صلم 

ما جاء فيها:
ق�صاياه  مبنا�صرة  اأوطانكم  على  حافظوا 
بالهجرة  اأهاليكم  على  تلحوا  وال  املحقة، 
فندقًا  لي�س  فالوطن  لبنان،  عن  للتخلي 

اأحواله  ت�صوء  عندما  نغادره  م�صافة  اأو 
ويحا�صره الطامعون،

ومن  لالإيجار.  وال  للبيع  لي�صت  فاأوطاننا   
اأوىل  فهو  االأر�س  يف  االإف�صاد  على  اأ�صر 
النا�س باملعاقبة واملحا�صبة والنفي لت�صتقيم 

اأحوالنا وننعم بكرامة و�صرف يف اأوطاننا.
املقبلة،  املرحلة  وعي  اإىل  الطالب  ودعا   
عن  الثورة  حمريف  مع  االجنراف  وعدم 

اأهدافها.
حتت  هادف  فيديو  الثانوية  اأطلقت  كما   -
طالب  فيه  حتدث  الثورة«  »م�صاعل  عنوان 
واأهدافهم  طموحاتهم  عن  الثانوية  املرحلة 

من خالل الثورة.
مقال  اأجمل  م�صابقة  الثانوية  نظمت  كما   -
واأجمل �صورة عن الثورة للمراحل االبتدائية 

واملتو�صطة والثانوية.
للتربع  امللهوف«  »اإغاثة  حملة  تنظيم   -
لدعم  العينية  وامل�صاعدات  الغذائية  باملواد 
االأ�صر االأكرث فقرًا يف طرابل�س حيث مت جمع 
و�صبت  امل�صاعدات  من  كيلو  و700  طن   ١
جلنة  قامت  حيث  غذائية،  ح�صة   ١70 يف 
يف  بتوزيعها  املتطوعني  الثانوية  طالب  من 

املناطق واالأحياء الفقرية يف املدينة.

كلمة املدير العام االأ�صتاذ حممد خالد امليقاتي يف اللقاء الطالبي احلا�صد بعد ا�صتئناف 
التدري�س عقب انطالق ثورة ١7 ت�صرين

جانب من اللقاء احلا�صد مع الطالب يف امل�صرح
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يف  الريا�صي  الن�صاط  دورات  •  ا�صتمرار 
كرة القدم واجلمباز والر�صم والفنون.

•  ا�صتمرار دورات الدعم والتقوية يف املواد 
العلمية واللغات العربية واالأجنبية.

املرحلة  لطالب    SAT دورة  •  اإطالق 
دخول  يف  مل�صاعدتهم  وذلك  الثانوية 

اجلامعة.
لدعم  اللبنانية  للجمعية  •  حما�صرة 
لطالب   )LASER( العلمي  البحث 
�صندوق  منحة  حول  الر�صمية  ال�صهادات 

واختيار  اجلامعي،  التعليم  لدعم  املدينة 
التخ�ص�س.

ملهند�صي  العاملية  للمنظمة  •  حما�صرة 
ال�صهادات  لطالب   IEEE الكهرباء 
الهند�صة  تخ�ص�صات  حول  الر�صمية 

وفر�س العمل املتاحة عامليًا للمهند�صني.
ق�صم  طالب  اأ�صنان  لفح�س  •  حملة 
للدكتورة  االأوىل  واحللقة  الرو�صات 
الدكتور  مع  بالتعاون  جمال  كري�صتينا 
�صارل حرا�س ع�صو نقابة اأطباء االأ�صنان 

يف لبنان ال�صمايل.
واحل�صبة  احل�صبة  ملر�س  تلقيح  •  حملة 
ق�صمي  لطالب  االأطفال  و�صلل  االأملانية 
الرو�صات واحللقة االأوىل وذلك بالتعاون 

مع وزارة ال�صحة اللبنانية.
الرتبوية  اللقاءات  من  �صل�صلة  •  تنظيم 

ملختلف املراحل الدرا�صية
طالبًيا  ا  معر�صً الثانوية  نظمت  •  كما 
من  اأكرث  قام  حيث  العلمية  للم�صاريع 
١200 طالب بامل�صاركة مبعر�س امل�صاريع 

جانب من توزيع امل�صاعدات العينية على املحتاجني

جانب من لقاءات االأبواب املفتوحة

جانب من حملة التلقيح �صد احل�صبة و�صلل االأطفال
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لعام  االإ�صالمية  االإ�صالح  لثانوية  العلمية 
20١9. وقد مّت عر�س ١33 م�صروًعا وذلك 
رم�صان  �صهر  اأيام  من  يومني  مدى  على 
م�صاريع  وتقييم  عر�س  مّت  وقد  املبارك، 
وثّم  االأول،  الّنهار  يف  الثانية  احللقة 
عر�س وتقييم م�صاريع احللقتني املتو�صطة 
والثانوية يف اليوم االآخر. توزعت االأعداد 
طالب   700 حوايل  التايل:  ال�صكل  على 
 500 وحوايل  الثانية  احللقة  من  وطالبة 
املتو�صطة  احللقتني  من  وطالبة  طالب 
وطالبة  طالًبا   ١97 حقق  وقد  والثانوية. 

التي  امل�صاريع  عر�س  يف  االأوىل  املراكز 
توزعت على ال�صكل التايل:

 6٨ والثانوية  املتو�صطة  املرحلتني  •  يف 
م�صروًعا  مق�صمة كالتايل: 

يف مادة علوم احلياة 25 م�سروًعا  
- يف احللقة الثانوية:   ١3 م�صروًعا  
- يف احللقة املتو�صطة: ١2 م�صروًعا  

يف مادة كيمياء 23 م�سروعًا
- يف احللقة الثانوية:   7 م�صاريع

- يف احللقة املتو�صطة: ١6 م�صروًعا  
يف مادة الفيزياء 20 م�سروعًا 

- يف احللقة الثانوية:   ٨ م�صاريع
- يف احللقة املتو�صطة: ١2 م�صروًعا  

مق�ّصمة  م�صروًعا    67 الثانية  احللقة  •  يف 
كالتايل: 

- �صف الرابع 22 م�صروًعا  
- �صف اخلام�س 22 م�صروًعا  
- �صف ال�صاد�س 23 م�صروًعا  

قبل  من  وتقييمها  امل�صاريع  درا�صة  بعد 
طالبي  حفل  اأقيم  املتخ�ص�صة  اللجان 
قيمتها  فاقت  التي  اجلوائز  لتوزيع  حا�صد 

٨70 دوالًرا اأمريكًيا.

جانب من معر�س العلوم

بع�س الفائزين يف �صورة تذكارية مع املدير العام االأ�صتاذ حممد خالد امليقاتياإحدى الفائزات ت�صتلم جائزتها من املدير العام االأ�صتاذ حممد خالد امليقاتي

جانب من الطالب يف معر�س العلوم
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الن�شاطات الال�شفية 
واملباريات اخلارجية

يف  الر�صمية  ال�صهادات  طالب  ١.  م�صاركة 
معر�س اجلامعات الذي نظمه جتمع مكاتب 
اللبنانية  اجلامعات  يف  والت�صجيل  القبول 
اأقيم يف غرفة ال�صناعة والتجارة يف  والذي 

طرابل�س.
االإميان  م�صابقة  يف  للم�صاركة  2.  التح�صري 
الرتبية  جمعية  تنظمها  التي  القراآنية 

االإ�صالمية.
االإلقاء  م�صابقة  يف  للم�صاركة  3.  التح�صري 
ال�صباب  احتاد  ينظمها  التي  واخلطابة 

الوطني.
الذي  العربي  القراءة  حتدي  يف  ٤.  امل�صاركة 
تنظمه موؤ�ص�صة ال�صيخ زايد يف دولة االإمارات 
االأوىل  املرحلة  واإجناز  املتحدة  العربية 

واال�صتعداد للم�صاركة يف املرحلة الثانية.
5.  الفوز باملرتبة االأوىل يف بطولة لبنان للكاراتيه 
االأيوبي  با�صم  علي  الطالب  بح�صول  وذلك 
امليدالية  على  الثانوي  الثاين  ال�صف  من 

طالبات االإ�صالح يف معر�س اجلامعاتالذهبية يف هذه البطولة.

الطالب علي االأيوبي احلائز على املرتبة االأوىل يف لبنان
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•  �صل�صلة من االحتفاالت الطالبية احلا�صدة ملنا�صبة قدوم �صهر رم�صان املبارك ١٤٤0 هـ قدم فيها الطالب العديد من الفقرات الدعوية الهادفة 
من وحي ال�صهر الف�صيل. كما مت تنظيم العديد من االأن�صطة الرم�صانية التوجيهية، واإطالق م�صابقة االإ�صالح الرم�صانية.

•  �صل�صلة من االحتفاالت احلا�صدة لطالب احللقة االأوىل بح�صور االأهايل ملنا�صبة نهاية العام الدرا�صي احلادي واالأربعني 20١9/20١٨ قدم 
فيه الطالب ع�صرات الفقرات الرتبوية الهادفة باإ�صراف معلماتهم. 

اأقامت الثانوية �سل�سلة من الحتفالت واملحا�سرات التفاعلية يف بع�س املنا�سبات الدينية والوطنية منها:

فقرة ا�صتعرا�صية يف اأحد االحتفاالت املدر�صيةاحتفاالت ذكرى اال�صتقالل

فقرة ا�صتعرا�صية اأخرى

الحتفالت املدر�شية
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نظمت الثانوية العديد من الرحالت الرتبوية والرتفيهية الهادفة ملختلف املراحل الدرا�سية اإىل العديد من املراكز 
واملرافق الهامة يف طرابل�س وال�سمال.

ال�صالة على الثلوج يف االأرز

رحلة فاريا

رحلة الطالب اإىل بحرية بن�صعي

رحلة االأرز

الرحالت العلمية والرتفيهية
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املحا�شرات الرتبوية والدعوية
١.  لقاء تربوي وتنظيمي الأفراد الهيئتني االإدارية والتعليمية مع املدير 
العام  م�صتهل  يف  امليقاتي  خالد  حممد  االأ�صتاذ  للثانوية  العام 

الدرا�صي الثاين واالأربعني.
االإدارية  الهيئتني  الأفراد  االأ�صبوعية  الدينية  الدرو�س  2.  ا�صتمرار 

والتعليمية.
عقب  اليومية  والدعوية  الرتبوية  والدرو�س  املحا�صرات  3.  ا�صتمرار 
اأداء الطالب ل�صالة الظهر جماعة يف م�صجد اخلريات يف جممع 

االإ�صالح االإ�صالمي.
امل�صلمني  دور  لتبيان  ال76  اال�صتقالل  ذكرى  ملنا�صبة  ٤.  حما�صرة 
يف املحافظة على اال�صتقالل فنحن كم�صلمني معنيون قبل غرينا 
باحلفاظ على اأوطاننا الأنها اأمانة اهلل يف رقابنا، وم�صوؤولون عن 
�صونها والذود عنها، اإذ يقدر اهلل اأن تتزامن ذكرى اال�صتقالل هذا 

العام لتكون يف كنف االنتفا�صة اللبنانية �صد الف�صاد واملف�صدين.

املدير العام للثانوية االأ�صتاذ حممد خالد امليقاتي يف اأحد الدرو�س الدينية عقب �صالة الظهر يف م�صجد اخلريات
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ا�شتديو الإ�شالح والتعليم عن بعد
ثورة  عن  الناجتة  الق�صرية  االأعطال  بفعل 
الكورونا  وجائحة   20١9 االأول  ت�صرين   ١7
املدار�س  اإغالق  اإىل  اأدت  التي  امل�صتجدة 
الثانوية  عمدت  لبنان،  يف  واجلامعات 
من�صتها  عرب  بعد  عن  التعليم  تفعيل  اإىل 
االإلكرتونية، حيث جرى ت�صوير العديد من 

واملراحل  املواد  ملختلف  الدرو�س  �صروحات 
بثها  ومت  االإ�صالح،  ا�صتديو  يف  الدرا�صية 
بالثانوية  youtube اخلا�صة  عرب �صفحة 
لي�صتفيد   eschool االإ�صالح  وتطبيق 
العديد  تفعيل  جرى  حيث  منها،  الطالب 
والتي  التطبيق  من اخلدمات اجلديدة عرب 

خدمة  مثل  بعد  عن  التعليم  مع  تتالءم 
Shelves التي متّكن املعلمني من رفع كتب 
و�صوت  فيديو  مقاطع  واإ�صافة   ebooks
وحلول للتمارين عليها،  وغريها من امللفات 
التعليمية ليتمكن جميع الطالب من الو�صول 

اإليها واال�صتفادة منها.

بع�س الطالب والطالبات يف ن�صاط تربوي يف ا�صتديو االإ�صالح
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الجنازات الإعالمية

١.  كان يا مكان .. وم�صاعُر ال�صائمني ال ُتهان .. فلماذا اأ�صبحت االآن 
يف خرب كان؟.

2. نحبك يا رم�صان.
3.  فيلم توجيهي مل�صوؤولة التغذية يف الثانوية ال�صيدة ر�صا دياب حول 

ال�صوم ال�صحي املفيد ووجبات االإفطار وال�صحور املثالية.
ر الّنور للمرة االأوىل، من  ٤.  طرابل�س .. بيتنا الكبري فيلم تراثي ُيب�صِ

اإخراج الدكتورة ريان ميقاتي.
اأو تراثيًا.. الأن رم�صان  5.  ال نريد اأن ن�صوم رم�صان �صومًا تقليديًا 

فر�صتنا الذهبية للتغيري..
6.  على م�صارف نهاية �صهر رم�صان املبارك، اأطلقت ثانوية االإ�صالح 
خريج  ب�صوت  دواء«  للروح  اأنَت  تنق�ِس  ال  اأن�صودة:»ال  االإ�صالمية 

الثانوية املهند�س ريا�س احللبي.
7. َوَم�صات رم�صانية باللغة الفرن�صية »ملاذا ن�صوم؟«

٨. جمعية االإ�صالح االإ�صالمية )طرابل�س – لبنان( دليلك اإىل اخلري
االمتحانات  ع�صيَّة  والطالبات  الطالب  جميع  اإىل  عاجلة  9.  ر�صالة 

الر�صمية واملدر�صية بعنوان: »مفتاح النجاح« .
١0. ال مرحبًا بكم يف جمهورية اخلبائث. )ملكافحة التدخني(.

�صارك  الذي   20١9 العلمية  للم�صاريع  االإ�صالح  معر�س  ١١.  وثائقي 
فيه اأكرث من ١200 طالب وطالبة وفاز منهم ١97 طالبًا وطالبة.
العرب  كل  َتعني  التي  امل�صوؤومة  القرن  �صفقة  من  موقفنا  ١2.  هذا 

وامل�صلمني..
حملة  و�صمن  اأنف�صكم«،  تقتلوا  »وال  القراآنية:  االآية  �صعار  ١3.  حتت 
الفتاكة  امل�صار  حول  الثاين  اجلزء  اأطلقنا  للتوعية،  االإ�صالح 
والقاتلة للرنجيلة التي تنتمي اإىل جمهورية اخلبائث، مع دح�س 
 !!! ال�صجائر  من  �صررًا  اأقل  اأنها  اخلاطئ  واالعتقاد  االدعاء 
عقلهم  اإعمال  بعد  فورًا  عنها  لالإقالع  عليها  املُدمنني  ودعوة 

وحتكيم �صرع ربهم.
اأ�صتاذ  كلمات  اجَلبني«،  َمرفوع  باالإ�صالح  »�صاأظل  اأن�صودة  ١٤.  كليب 
فريق  واأداء  مرعي،  عالء  ال�صيخ  الثانوية  يف  الكرمي  القراآن 

االإ�صالح االإن�صادي.
١5. كفى ف�صادًا!!

١6. �صاَنُه ربُُّه .. مَلدى االأزمان.
١7.  ثانوية االإ�صالح االإ�صالمية ٤١ عامًا يف تربية وتعليم اأجيال تعرف 

اهلل.
١٨.  كل يوم ُنر�صي فيه رّبنا، هو يوم عيد.. اأ�صحى مبارك - ثانوية 

االإ�صالح االإ�صالمية.
١9.  الذكرى ال�صنوية  لتفجري م�صجَدي التقوى وال�صالم يف طرابل�س 

لبنان.
20. ر�صالٌة عاجلة اإىل كّل ُمعّلم وُمربٍّ �صاحب ق�صية وِر�صالة.

2١.  ر�صالة حمبة اإىل كل طالب يف العامل على اأعتاب العام الدرا�صي 

جرى بف�سل اهلل تعاىل اإنتاج العديد من الفيديوهات الرتبوية والإ�سدارات الدعوية الهادفة التي تهتم باملوا�سيع 
الدينية والأخالقية والوطنية، ومنتجتها يف ا�ستديو الإ�سالح ون�سرها عرب مواقع التوا�سل الإلكرتوين وعرب 

�سفحة الثانوية على اليوتيوب، من هذه الأفالم:

الإجنازات الإعالمية
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اجلديد ..
22. �صكرا بلدية طرابل�س!

جاهدين  احلياة  يف  ي�صعون  الذين  واالأمهات  االآباء  اإىل  23.  ر�صالة 
لتعليم اأبنائهم وبناتهم يف املدار�س واجلامعات.

مة لكل طالب م�صلم. 2٤. و�صيًّة قيِّ
25. باأي �صيء َت�صتقيم حياتنا ؟ القراآن الكرمي »�صديق حياتكم«.

ا�صة قبل اأن حُتِرقكم ناُره !!!  26. اتقوا اهلل اأيها ال�صَّ
27.  مع ا�صتفحال موجة الف�صاد يف لبنان، نطلق �صرخة الغيارى على 

وطننا احلبيب لبنان.
2٨. حتت عنوان: كفى ف�صادًا!! )مقتطف من �صياق كلمة مدير عام 
ثانوية االإ�صالح االإ�صالمية االأ�صتاذ حممد خالد ميقاتي يف االحتفال 

الر�صمي ال�صنوي(.
29. اأكرث ال�صا�صة غباًء، اأكرثهم احتقارًا لوعي ال�صعب وهموم النا�س.
30.  اإ�صدار جديد بعنوان : »رحمة للعاملني« باللغة العربية واالإجنليزية 

والرو�صية واالملانية والفرن�صية.
الثانوية  »ياليتنا كنا معك« من كلمات مدير عام  اأن�صودة  3١.  فيديو 

االأ�صتاذ حممد خالد امليقاتي واأداء فريق االإ�صالح االإن�صادي.
32. ا�صتقالل اأم ا�صتغالل.

33. م�صاعل الثورة.
3٤. عرو�س الثورة.

35. اإنهم ينتحرون !!
36. ر�صالة تفاوؤل يف زمن الت�صاوؤم.

باب عيب وا�صح وُمنكر فا�صح. 37. ال�صُّ
3٨. نحن اأحباب امل�صيح.
39. اأعمارنا.. اأعمالنا..

٤0. اأعظم ا�صتثمار.
امليقاتي  راأفت  الدكتور  االأ�صتاذ  رئي�س جامعة طرابل�س  ٤١.  ق�صيدة 

بعنوان »وبيعت القد�س«. 
٤2. نعم للحب احلالل.

٤3. عالج الكورونا !!
٤٤. ر�صالة تقدير واحرتام اإىل كل ُمعلم �صالح وُمربٍّ ُم�صلح.

٤5. وداعا كورونا باللغة العربية واالإجنليزية واالإيطالية.
٤6. الدنيا اأم.

ِلَلفت  الذهبية  ُفر�صتنا  املنزيل  وِمنَحة )احَلجر  حِمَنٌة  ٤7.  كورونا.. 
وبالدرو�س  تعاىل،  اهلل  ب�ُصنن  وَتب�صريهم  وبناتنا  اأبنائنا  انتباه 

والِعرَب التي ال ُتن�صى من حِمنة وباء كورونا(..
اخلا�س  االلكرتوين  املوقع  تطوير  بعملية  البدء  اإىل  باالإ�صافة  هذا 
Code & Dot ليتما�صى مع كل ما هو  بالثانوية بالتعاون مع �صركة 
الت�صميم  يف  اأكان  �صواء  التقنيات  اأحدث  ويواكب  ومتطور  ع�صري 

املبتكر اأو يف الربجمة املتطورة.
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العمل  لتطوير  الدائم  ال�صعي  اإطار  يف 
واملناهج  الفرن�صية  اللغة  يف  االأكادميي 
للم�صاركة  دومًا  الثانوية  ت�صعى  الدرا�صية، 
التدريبية  الور�س  من  ممكن  قدر  باأكرب 
التي حت�صن اأداء االأ�صاتذة وكفاءتهم املهنية  
�صارك  التي  وامل�صاريع  بالور�س  الئحة  وهذه 

فيها ق�صم اللغة الفرن�صية: 
-  Coordination pédagogique 

)ANEFL  +  institut français(
-  Gestion de classe )librairie 

Antoine( 

-  Participation au projet Ma ville، 
Mon village )ANEFL + institut 
français(

-  Formation avec Mme Colette 
Aoun pour adopter les nouveaux 
manuels 

-  Les  stratégies de la lecture )Mme 
Mariam Kalassina(

-  Classes inversées ) Mme Mariam 
Kalassina(

-  Apprendre  le  français  autrement 
)ANEFL + institut français(

-  Objectifs de l’enseignement 
du français à l’oral )ANEFL + 
institut français(

ينظمها  التي   DELF دورة  يف  -  امل�صاركة 
فيها  �صارك  وقد  الفرن�صي  الثقايف  املركز 
اإدلبي  – �صايل  االأ�صاتذة: �صايل ع�صفور 
 – الكرمي  عبد  مرينا   – كبارة  فرح   –

مروة ال�صيخ.
بالتكنولوجيا  خا�صة  دورة  يف  -  امل�صاركة 
رندة  االأ�صتاذة  مع  التفاعلية  واالألواح 

ميقاتي يف بداية العام الدرا�صي.
-  امل�صاركة يف دورة لالأ�صتاذة مرمي كل�صينا 
بعنوان »مهارة حتليل ن�صو�س القراءة يف 

اللغات الثالث«.
االلكرتوين  التوا�صل  م�صوؤولة  -  م�صاركة 
يف  عمل  ور�صة  يف  احلايك  نعمت  ال�صيدة 
�صمري  ال�صيد  املدرب  مع  العزم  جامعة 
متبعة  وتقنيات  اآليات  حول  ق�صطنطني 
ال�صعبني«  االأ�صخا�س  مع  »التعامل  يف 
وقد ناق�صت ور�صة العمل عدد من مناذج 
ومت  املتكرب....(   العنيد-   ( ال�صخ�صية 
مع  التعامل  يف  التقنيات  من  عدد  تطبيق 

هذه ال�صخ�صيات.
تطبيقات  اإدخال  حول  دورة  يف  -  امل�صاركة 
رندة  االأ�صتاذة  مع  التعليم  يف  الربجمة 

ميقاتي يف جامعة العزم.

حما�شرات تربوية وور�س عمل وتدريب

INTERACTIVE POWERPOINT ور�صة العمل



71

جانب من املكتبة املدر�صية بعد اإعادة تاأهيلها

مت بف�صل اهلل يف هذه العام جتهيز قاعة كربى للمكتبة املدر�صية 
ت�صم ١6 األف عنوان حيث مت جتهيزها بالتايل:

١. طاولة مكتب.
2. طاوالت وكرا�ٍس للمطالعة.

3. رفوف.
٤. جهاز كمبيوتر واإنرتنت.

5. جهاز للحماية من الرطوبة واحل�صرات.
6. جهاز اإطفاء للحرائق.

على اأن يتم تغذيتها باملزيد من الكتب العلمية والرتبوية والدينية.

املكتبة
املدر�شية
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احتفال نهاية العام الدرا�شي الـ 41
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ح�صر االحتفال دولة الرئي�س االأ�صتاذ جنيب ميقاتي ممثاًل بالدكتور 
عبد االإله ميقاتي، ومعايل الوزير عبد اللطيف كبارة ممثاًل باالأ�صتاذ 
يا�صر  باالأ�صتاذ  ممثاًل  كرامي  في�صل  الوزير  ومعايل  ر�صا،  �صامي 
ورئي�س  زيادة،  كمال  بالدكتور  ممثاًل  ريفي  اأ�صرف  واللواء  عبو�صي، 
املحامني  ونقيب  امليقاتي،  راأفت  الدكتور  االأ�صتاذ  طرابل�س  جامعة 

ونقيب  كبارة  املنعم  عبد  بالدكتور  ممثاًل  املراد  حممد  االأ�صتاذ 
غمراوي  يا�صمني  بال�صيدة  ممثاًل  زيادة  ب�صام  االأ�صتاذ  املهند�صني 
والعقيد يف اجلي�س اللبناين با�صم االأيوبي، ومدير عام ثانوية االإ�صالح 
الفعاليات  من  وح�صد  امليقاتي،  خالد  حممد  االأ�صتاذ  االإ�صالمية 

الرتبوية واالأمنية واالجتماعية واأهايل الطالب واخلريجني.

مقدمة احل�صور

بعون اهلل وتوفيقه، وبدعوة من رئي�س جمعية الإ�سالح الإ�سالمية �سماحة ال�سيخ املحامي حممد ر�سيد امليقاتي وبح�سوره، اأقامت 
ثانوية الإ�سالح الإ�سالمية احتفاًل مبنا�سبة نهاية العام الدرا�سي الواحد والأربعني، وتخريج دفعة جديدة من طالب ال�سهادات 
الر�سمية واملرحلة البتدائية، وتكرمي اخلريج املتفوق اأمين عبداهلل املل، الذي حاز على املرتبة الأوىل يف طرابل�س والثانية يف 

ال�سمال يف �سهادة الثانوية العامة  فرع  العلوم العامة 2018 وذلك بتاريخ ال�سابع والع�سرين من حزيران 2019.
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عطرة  بتالوة  االحتفال  ا�صتهل 
من القراآن الكرمي األقاها االأ�صتاذ 
من  تقدمي  وبعد  مرعي  عالء 
عماد  الدكتور  االحتفال  عريف 
اخلريجني  مواكب  دخلت  غنوم، 

الن�صيد  مو�صيقى  وبعد  الدرا�صية.  املراحل  خمتلف  من  واخلريجات 
الوطني ون�صيد االإ�صالح، جرى عر�س فقرة اإن�صادية بعنوان »�صاأظل 

باالإ�صالح مرفوع اجلبني« قدمها كوكبة من مدر�صي الثانوية.
ثم األقت املديرة الرتبوية الأ�ستاذة علية امليقاتي كلمة رئي�س 
الإ�سالمية  الإ�سالح  ثانوية  على  امل�سرفة  الرتبوية  اللجنة 
فيها:  جاء  ومما  امليقاتي،  ر�سيد  حممد  املحامي  ال�سيخ  �سماحة 
�صعينا بكل ما اأوتينا من علم، من ُم�صِرف وجلنة تربوية اإىل اأن نوفر 
واأ�صاتذة كفوئني ومن�صقني جمدين متميزين، �صبورين  بيئة �صاحلة 
م�صابرين يخ�صعون للتدريب امل�صتمر ويواكبون كل جديد. لقد زرعنا 
تنبت  علها  واالأخالقية  الدينية  والقيم  ور�صوله  اهلل  حب  طالبنا  يف 

ثمرًا طيبًا وال تكون اأر�صًا جدباء قاحلة ال �صمح اهلل.
ثم األقى املدير العام الأ�ستاذ حممد خالد حممد ر�سيد ميقاتي 

كلمة الإدارة. ومما جاء فيها: 

»اإن اأف�صل ا�صتثمار ُمربح لالإن�صان 
اال�صتثمار  هو  واالآخرة  الدنيا  يف 
ح�صن  خالل  من  االأبناء  مع 
ورعايتهم  وتعليمهم  تربيتهم 
ومتكينهم وتوجيههم ورفعهم اإىل 
مر�صاة  املطاف  نهاية  يف  حتقق  التي  وال�صائبة  ال�صحيحة  الوجهة 

اِت«. رْيَ اهلل �صبحانه وتعاىل »َوِلُكٍلّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَوِلّيَها  َفا�ْصَتِبُقوا اخْلَ
بنا  ووثقتم  الأبنائكم  مدر�صة  االإ�صالمية  االإ�صالح  اخرتمت  من  يا 

وبكوادرنا وخطنا ور�صالتنا ونهجنا و�صلمتم لنا اأبناءكم اأمانة.
اأ�صبنا  اإلينا »فاإن  اأف�صل مما �ُصلمت  ها نـحن اليوم ن�صلمكم االأمانة 

فمن اهلل وان اأخطاأنا فمنا ومن �صياطني اأنف�صنا«.
وختم كلمته قائاًل:

اأيها اخلريجون، اأيتها اخلريجات:
االأيام  التي در�صتم بها والتي كانت يف يوم من  الكتب واملقررات  كل 
واجتيازكم لالمتحانات  �صت�صبح قدمية يف حلظة جناحكم  جديدة 
واملرحلة الدرا�صية التي اأنتم فيها.. و�صت�صعونها جانبًا اأو �صتهدونها 

ملن يحتاجها رمبا..
اإال كتابًا واحدًا ينبغي اأن يبقى معكم هو فوق كل الكتب وقبل كل الكتب 

االأ�صتاذ عالء مرعي يف تالوة طيبة املديرة الرتبوية االأ�صتاذة علية امليقاتي
تلقي كلمة رئي�س اللجنة الرتبوية �صماحة ال�صيخ حممد ر�صيد امليقاتي

املحامي ال�شيخ حممد ر�شيد امليقاتي: »�َشعينا لإعداد جيل 
موؤمن باهلل تعاىل تكون الدنيا يف َيده ل يف قلبه، يخدم 

ق�شايا اأمته ووطنه«
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موه اإىل �صدركم، الزموه يف �صبابكم  هو كتاب اهلل القراآن الكرمي. �صُ
وترحالكم.  وحلكم  وح�صركم  �صفركم  يف  و�صادقوه  وم�صيبكم، 
وال�صراط  احلكيم  والذكر  املتني  اهلل  حبل  هو  الكرمي،  القراآن  هو 
امل�صتقيم، طرفه بيد اهلل وطرفه باأيديكم فتم�صكوا به وال ترتكوه وال 

تهجروه هو د�صتوركم ونربا�صكم و�صائقكم ودليلكم اإىل اجلنة...
فال  حقكم  يف  بلدكم  ر  ق�صّ فاإن  واأمتكم..  لبلدكم  خمل�صني  كونوا 

روا اأنتم يف حقه«. تق�صّ
وبعد ذلك األقت رئي�سة املنطقة الرتبوية الأ�ستاذة نهال حاماتي 
نعمة كلمتها ومما جاء فيها: ُي�صعدين اأن اأعتلَي هذا املنرب، ل�صرح 
تربوي عريق، باتت له قدٌم را�صخٌة يف بنيتنا الرتبوية �صمااًل، وهو على 

عتبات العقد اخلام�س من م�صريته التعليمية الظافرة واملباركة.
وم�صرية  وجودًا  يديُن  ال�صامخ  الرتبوي  ال�صرح  هذا  اأن  ريب  ال  و 
ل عالمًة فارقًة بني نظرياتها  وانطالقًة واعدًة، جلمعية زاهرة، ت�صكِّ
ما  التعليم،  مراحل  كل  ت�صمل  وتربوية،  تعليمية  ملوؤ�ص�صات  احلا�صنة 

قبل اجلامعي، وعبورًا اإىل املرحلة اجلامعية.
مقّدمتهم  يف  و  االإ�صالمية«،  االإ�صالح  »جمعية  على  للقيمني  ف�صكرًا 
رئي�صها �صماحة املحامي ال�صيخ حممد ر�صيد امليقاتي، وال�صكر للجنة 
مو�صول  وال�صكر  االإ�صالمية،  االإ�صالح  ثانوية  على  امل�صرفة  الرتبوية 

اإىل املدير العام لهذه الثانوية االأ�صتاذ حممد خالد امليقاتي، وللهيئتني 
امل�صار  فاعلية يف  االأكرث  العن�صر  ي�صّكلون  الذين  والتعليمية  االإدارية 

الرتبوي والتعليمي لهذا ال�صرح ال�صامخ.
امليقاتي ورمي  راأفت  ر�سيد  األقى الطالب اخلريجون حممد  ثم 
فادي كجك واأحمد طارق عثمان وفرح كمال تركي واآية نا�سر 
اأحمد كلمة خريجي املرحلة الثانوية من خمتلف الفروع ومما 

جاء فيها:
و�ُصلمًا  احلياة  م�صاعب  من  اآمنًا  وحم�صنًا  ملجاأً  ثانويتنا  كانت  لقد 
تعليمنا  يقت�صر  مل  ال�صرح  هذا  يف  واالأجماد،  العلى  نحو  به  نرتقي 
على علوم الدنيا والدين، بل ات�صع لي�صمل بناء ال�صخ�صية االإ�صالمية 
بناء االإن�صان ال�صالح وامل�صلح وامل�صتعد خلدمة جمتمعه وبناء وطنه 
كثري  فما قدمتموه  تفيكم حقكم  ولن  قليلة  الكلمات  اإن  اأمته.  ورفعة 
اهلل  وتقبل  خري  كل  عنا  اهلل  جزاكم  اإال  نقول  اأن  ن�صتطيع  وال  كثري 

عملكم اإنه �صميع جميب.
ويف اخلتام جرى توزيع ال�صهادات على اخلريجني واخلريجات، وقد 
الثانوية  وا�صتعرا�صية قدمها طالب  اإن�صادية  تخلل االحتفال فقرات 

من خمتلف املراحل.

املدير العام االأ�صتاذ حممد خالد امليقاتيرئي�صة املنطقة الرتبوية يف ال�صمال االأ�صتاذة نهال حاماتي نعمة تلقي كلمتها
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الطالب املتفوق اأمين املل مكرًما من قبل االإدارة والر�صميني

من كلمة املدير العام االأ�صتاذ حممد خالد امليقاتي

�صماحة امل�صرف العام على الثانوية املربي ال�صيخ حممد ر�صيد امليقاتي مكرمًا الطالب اأمين 
S.G. املل االأول يف طرابل�س والثاين يف ال�صمال يف ال�صهادة الر�صمية فرع العلوم العامة
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جانب من اخلريجنيكلمة اخلريجني باللغة االإنكليزية تلقيها الطالبة فرح تركي

فقرة اإن�صادية بعنوان �صاأظل يف االإ�صالح مرفوع اجلبني وت�صم االأ�صاتذة عالء مرعي - حممود �صايف - ماهر درنيقة - وحممد طالب
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�شيف الإ�شالح 2019
بعون اهلل تعاىل وتوفيقه، اأقامت ثانوية االإ�صالح االإ�صالمية ن�صاطها ال�صيفي »مع �صيف االإ�صالح..كّيف وارتاح« والذي ا�صتمر من الفرتة املمتدة 
من ١ متوز 20١9 وحتى 7 اآب 20١9 للطالب من عمر 3 �صنوات حتى ١٤ �صنة. وقد تخلله اأن�صطة دعوية ودينية وترفيهية واأن�صطة علمية وثقافية 

وريا�صية ورحالت عديدة ومباريات متنوعة.
القراآنية والعديد من  الفائزين يف م�صابقة املخيم  ال�صهادات واجلوائز على الطالب  الن�صاط باحتفال ح�صره االأهايل حيث مت توزيع  واختتم 

الن�صاطات الهادفة واملفيدة.

Laser Tag رحلة ترفيهية اإىل منتجع ن�صاط ر�صم الكعبة امل�صرفة يف �صيف االإ�صالح

من ح�ص�س العلوم امل�صوقة الفرح وال�صعادة يف �صيف االإ�صالح
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اأعمال التاأهيل والتطوير
الريا�صي. النادي  يف  اجلمباز  لريا�صة  جديدة  قاعة  • جتهيز 

الثانوية. مبنى  يف  اجلمباز  قاعة  تاأهيل  • اإعادة 
املجمع. �صطح  على  الن�س  مانع  تركيب  اأعمال  • ا�صتكمال 

املجمع. من  ال�صرقي  الق�صم  يف  الدعم  جدار  بناء  • ا�صتكمال 
• تركيب لوحات توجيهية يف خمتلف اأنحاء املجمع الإر�صاد الزائرين.

ومتطورة. حديثة  جديدة  ت�صوير  اآلة  • �صراء 
املجمع. اأنحاء  خمتلف  يف  املراقبة  كامريات  تركيب  • ا�صتكمال 

الرو�صات. �صفوف  من  لعدد  مكيفات  • تركيب 
املجمع. يف  احلريق  مطافئ  من  عدد  وتاأهيل  • جتديد 

واملمرات  ال�صفوف  من  عدد  يف  جديدة  وبانوهات  األواح  •  تركيب 
يف الثانوية.

.Server جديد لل�صريفر  UPS • تركيب  
خمتلفة. مكتبية  • جتهيزات 

القاعة الريا�صية اجلديدة بعد تاأهيلها
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طرابل�س - لبنان
)خريية • تربوية • تعليمية(

اأ�س�ست عام 1398هـ. / 1977 مـ.
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م�شروع بناء م�شجد الفاروق

ر�سي اهلل عنه ومدر�سة القراآن الكرمي
يف منطقة راأ�س م�سقا - الكورة )الهيكلية - املطل الأزرق(

عماًل بقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم:
»من بنى هلل م�سجدًا بنى اهلل له بيتًا يف اجلنة«

2004/9/16م. بتاريخ  املذكور  امل�سروع  يف  العمل  • بداأ 
يف العقار رقم )870( منطقة راأ�سم�سقا - الكورة

مربعًا. مرتًا   /2222/ الإجمالية:  م�ساحته  • وتبلغ 
وتد�سينه امل�سجد  افتتاح  • مت 

يوم اجلمعة بتاريخ 30 �سعبان 1438 هـ. املوافق 26 اأيار 2017م.
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م�سجد اخلريات
ال�صوؤون  رعاية  مبهمة  القيام  املا�صي  العام  خالل  اجلمعية  تابعت 
الدينية واخلدماتية يف امل�صجد من اإقامة ال�صعائر الدينية واخلطابة 
و�صائر  واالإنارة  ال�صحية  ومرافقه  امل�صجد  بناء  و�صيانة  والتدري�س 
من  وخا�صة  واملحتاجني،  واملر�صى  الفقراء  وم�صاعدة  اخلدمات 

االإخوة النازحني من �صوريا اجلريحة.
الدينية  الدرو�س  واإقامة  الكرمي  القراآن  تعليم  امل�صجد  يف  •  جرى 
املذكور  العام  طيلة  العلمية  واملحا�صرات  االأمية  حمو  ودورات 
والدرا�صات  ال�صريعة  كلية  عميد  من:  كل  قدمها  واالإناث،  للذكور 
االإ�صالمية يف جامعة طرابل�س الدكتور عبد اجلواد حمام، ومدر�س 
واإمام  بقاعي،  علي  الدكتور  اجلامعة  يف  ال�صريف  احلديث  مادة 
بلغ  حيث  �صف�صق،  عاهدة  واملعلمة  بخا�س،  جهاد  ال�صيخ  امل�صجد 

عدد الطالب: /255/ طالبًا وطالبة.

•  وقد بلغت قيمة تربعات االإخوة امل�صلني عقب �صالة اجلمعة من 
/6،٨55،250/ل.ل.  2020/٤/١م:  ولغاية  20١9/٤/١6م  تاريخ 

ما يعادل: /٤570/$.
والتجهيزات  واالإمامة  للتدري�س  االإجمالية  النفقات  قيمة  •  وبلغت 

وال�صيانة و�صائر اخلدمات يف امل�صجد: /١5،527/$.
اخلريات  م�صجد  لدعم  اجلمعية  اأنفقته  الذي  املبلغ  يكون  •  وبذلك 

قدره: /١0،957/$.
وت�صعى اجلمعية جاهدة لتاأمني وقف خريي يعود ريعه لتغطية نفقات 

خدمات امل�صجد و�صيانته.
له  في�صاعفه  ح�صنًا  قر�صًا  اهلل  يقر�س  الذي  ذا  من   ( تعاىل:  قال 
 – اأ�صعافًا كثرية واهلل يقب�س ويب�صط واإليه ترجعون( �صورة البقرة 

االآية: 2٤5.
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م�شروع بناء م�شجد الفاروق
 ر�سي اهلل عنه ومدر�سة القراآن الكرمي

يف منطقة راأ�س م�سقا – الكورة )الهيكلية – املطل الأزرق(
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عماًل بقول النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم: 
»من بنى هلل م�سجدًا بنى اهلل له بيتًا يف 

اجلنة«.
بتاريخ  املذكور  امل�سروع  يف  العمل  -  بداأ 
 )870( رقم  العقار  يف   2004/9/16

منطقة راأ�سم�سقا - الكورة.
الإجمالية:/2222/ م�ساحته  وتبلغ   -

مرتًا مربعًا.
يوم  وتد�سينه  امل�سجد  افتتاح  -  ومت 
1438هـ  �سعبان   30 بتاريخ  اجلمعة 

املوافق 26 اأيار 2017م.
ويتاألف امل�سروع من �ستة طوابق: 

اأر�صي  طوابق:  واأربعة  �صفليني  -  طابقني 
وعلوي اأول وثان وثالث )جمالون(.

- وتبلغ م�صاحة الطابق الواحد: /50،60٤/ 
اأمتار مربعة.

وي�سم ما يلي:
١. م�صجدًا و�صدة للن�صاء.

2. مرافق �صحية وخدماتية.
3. مدر�صة لتعليم القراآن الكرمي.

٤. مكتبة.
5. قاعة متعددة الن�صاطات.

6. �صكنًا لالإمام.
7. حديقة و�صكنًا للحار�س.

٨. مواقف لل�صيارات.
اجلمعية  تابعت  تعاىل،  اهلل  بعون   •
الكرمي  القراآن  دورات  على  االإ�صراف 
امل�صجد،  يف  االأ�صبوعية  الدينية  والعلوم 
املنطقة  من  وطالبات  طالبًا  �صمت  حيث 
واإناثًا، من عمر 6 �صنوات  وخارجها، ذكورًا 
وحتى 30 عامًا، مع فريق عمل ي�صم مدر�صني 
ومدر�صات متخ�ص�صني، وقد بلغ عدد طالب 
مت  وطالبة،  طالبًا   /75/ ال�صيفية:  الدورة 
الأعمارهم  منا�صبة  �صفوف  على  توزيعهم 
وم�صتوياتهم الدرا�صية، باالإ�صافة اإىل الدورة 
 /١00/ طالبها:  عدد  بلغ  التي  ال�صتوية 
طالب وطالبة، يتابعون الدرو�س اأيام اجلمعة 
وال�صبت من كل اأ�صبوع، وقد رافقت الدورات 
املذكورة اأن�صطة للطالب مع رحالت واألعاب 

ترفيهية.
حفل  اإقامة  مت  دورة،  كل  ختام  ويف   •

على  واجلوائز  الهدايا  وتوزيع  تكرميي 
على  وحتفيزهم  لت�صجيعهم  امل�صاركني 

اال�صتمرار واملتابعة.
االأ�صبوعية  الدينية  الدرو�س  اأقيمت  كما   •
العطرة،  النبوية  ال�صرية  يف  للم�صلني 
اإىل  اإ�صافة  ال�صريف،  واحلديث  والتف�صري 

درو�س يف الفقه االإ�صالمي.
تنفيذها  جرى  التي  البناء  اأعمال  واإن   •
املذكور من  امل�صروع  املا�صي يف  العام  خالل 
2020/٤/١م  ولغاية  20١9/٤/١6م  تاريخ 

هي التالية: 
الثاين  ال�سفلي  الطابق  يف  اأوًل: 

)القاعة متعددة الن�ساطات(:
١- بناء جدران الغرف واحلمامات واملطبخ.

الغرف  يف  كهربائية  متديدات  اأعمال   -2
واحلمامات.

للحمامات  �صحية  متديدات  اأعمال   -3
والأربعة مكيفات.

عدد  االأبواب  فوق  باطون  عرقات  �صب   -٤
./١6/

درج  مع  للمن�صة  باطون  �صب  اأعمال   -5

اأعمال بناء من�صة للم�صرح التابع للم�صجدتركيب القرميد على �صطح امل�صجد
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�صمال وميني.
6- بناء جدار فوق املن�صة ح�صب اخلرائط.

ارتفاع  على  اجلدار  ربط  باطون  �صب   -7
مرتين فوق املن�صة.

عند  اأمطار  مياه  �صفط  طلبمة  اإ�صافة   -٨
الطريق املوؤدي اإىل الطابق ال�صفلي الثاين.

)حرم  الأر�سي  الطابق  يف  ثانيًا: 
امل�سجد(:

ومتديد  كهربائية  مقاب�س  تركيب  ت�صفية 
اخلط االأر�صي للمكيفات واملقاب�س.

ثالثًا: يف الطابق العلوي الأول )�سدة 
الن�ساء(:

للمكيفات  االأر�صي  اخلط  متديد  ت�صفية 
واملقاب�س.

رابعًا: الأعمال اخلارجية:
ودهان  ال�صطح  على  املناور  بناء  تكملة   -١

مانع ن�س.
�صطح  حول  ال�صدئ  احلديد  ق�س   -2
مع  القرميد  لرتكيب  زوايا  وعمل  امل�صجد 

دهان احلديد.
3- دهان جمرح /6٨/م من الت�صوينة من 

الداخل على طريق مدخل ال�صيارات.
الأعمال املتبقية واملطلوب ا�ستكمالها: 
االأول  ال�صفلي  الطابق  يف  االأعمال  كلفة   -١
واحلمامات  املوا�صئ   – امل�صجد  )خدمات 
وكهرباء(:  ودهان  واإنارة  م�صتعار  – �صقف 

.$/١٤،720/
2- كلفة االأعمال يف الطابق االأر�صي )حرم 

امل�صجد – اأعمال اأملينيوم(: /20،0١0/$.
العلوي  الطابق  يف  االأعمال  كلفة   -3
اأملينيوم(:  اأعمال   - الن�صاء  )�صدة  االأول 

.$/١6،560/
الثاين  ال�صفلي  الطابق  االأعمال يف  كلفة   -٤
خريي  وقف   – الن�صاطات  متعددة  )قاعة 

للم�صجد(: /200،000/$.
الثالث  ال�صفلي  الطابق  االأعمال يف  5- كلفة 
للتغذية  وموتور  و�صحية  تليي�س  )اأعمال 

باملياه(: /2،300/$.
الثاين  العلوي  الطابق  يف  االأعمال  كلفة   -6
اأملينيوم  اأعمال   - الكرمي  القراآن  )مدر�صة 

وكهرباء(: /050،3١/$.
الثالث  العلوي  الطابق  يف  االأعمال  كلفة   -7

)اجلمالون – اأعمال باطون واأعمدة و�صقف 
والتبليط(:  والقرميد  العزل  واأعمال  مائل 

.$/١١٤،٨٨5/
واال�صتكمالية:  االإ�صافية  االأعمال  كلفة   -٨
القبلية  اجلهة  اأمام  مطبع  باطون  اأعمال 
جمّرح  دهان   -  $/٨٤00/ املدخل  وباب 
و�صقفها  النزلة  مع  الت�صوينة  جلدران 
/7500/$ - اإ�صراف هند�صي /2295/$ - 

اأعمال خمتلفة /٤590/$.
9- املجموع االإجمايل: /٤07،590/$.

البناء  اأعمال  نفقات  قيمة  •  بلغت 
الت�صغيلية:  وامل�صاريف  والتجهيزات 

.$/93،٨59/
.$/202،3٨6/ التربعات:  قيمة  • بلغت 

والقرو�س  امل�صتحقة  الديون  قيمة  •  وبلغت 
احل�صنة: /20٤،2١/$.

ال�صهرية  الت�صغيلية  امل�صاريف  •  واإن 
للم�صجد تبلغ قيمتها: /3،300/$.

خريي  وقف  تاأمني  اإىل  اجلمعية  •  وت�صعى 
امل�صاريف  قيمة  لتغطية  ريعه  يعود 

الت�صغيلية ال�صهرية للم�صجد.

اأعمال تبليط وجتهيز بيوت اخلالء يف الطابق ال�صفليبناء جدران امل�صوؤح



88

يف  �صقتني  بتخ�صي�س  اجلمعية  قامت 
العقار  يف  الوفاء  بناية  يف  االأر�صي  الطابق 
 – طرابل�س  ب�صاتني  منطقة   /3٨06/ رقم 
الوفاء،  م�صجد  بجانب   - والفرز  ال�صم 
ولرتبية  الكرمي  القراآن  لتحفيظ  كمركز 
اأبنائنا وبناتنا الطلبة على املبادئ والتعاليم 
االإ�صالمية التي تهذب النف�س والروح وت�صقل 

عقولهم وحتفظهم من خماطر االنحراف.

املبنى:
جمهزة  �صفوف  اأربعة  االأوىل  ال�صقة  وت�صم 
تلفاز  )�صا�صة  حديثة  تعليمية  بو�صائل 
لل�صمعيات  وقاعة  وغريها(،  عر�س  وجهاز 
املحا�صرات  الإقامة  خم�ص�صة  والب�صريات 
االأفالم  لعر�س  كبرية  ب�صا�صة  ومزودة 
وت�صم  خارجية.  وحديقة  والعلمية،  الدينية 
بفر�س  جتهيزهما  مت  �صفني  الثانية  ال�صقة 

مالئم ينا�صب الطالب املنت�صبني للمرحلتني 
الثانية والثالثة من م�صتويات التعليم، ومكتبًا 

لالإدارة.
املكتبة:

من  بالعديد  املركز  مكتبة  تزويد  مت  كما 
الكتب واملوؤلفات والن�صرات االإ�صالمية املعدة 
الفرن�صية  عديدة:  وبلغات  جمانًا  للتوزيع 
 – الفلبينية   – الرو�صية   – االإجنليزية   –

مركز التعريف بالإ�شالم

زيارة امل�صجد الربطا�صي

اأحد ال�صفوف التعليمية �صينما تربوية
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للمهتدين  وغريها  وال�صينغالية،  االأمهرية 
العرب،  غري  من  امل�صلمني  ولغري  حديثًا 
وحتتوي على مواد الفقه والعقيدة والق�ص�س 
مّت  وقد  الكرمي  القراآن  وتف�صري  الدينية 
التعاون يف هذا املجال مع )منتدى التعريف 
باالإ�صالم( يف بريوت حيث مّت توزيع ع�صرات 
مدينة  يف  االأجنبيات  العامالت  على  الكتب 
طرابل�س. كما مت بحمد اهلل تعاىل ا�صتحداث 
االأفالم  من  بكثري  مزودة  اإلكرتونية  مكتبة 

والربامج الدينية واالجتماعية وال�صلوكية.
الأن�سطة الداخلية:

دينية،  دورات  اأربع  املركز  اإدارة  اأقامت 
العام  طيلة  اأ�صهر،  ثالثة  دورة  كل  مدة 
لطالب  2020(م  الدرا�صي:)20١9- 
وطالبات املدار�س االأجنبية وغريها. وقد بلغ 
 ٤ عمر  من  وطالبة  طالبًا   /١50/ عددهم: 
�صنوات اإىل عمر ١6 �صنة، وقد اأنهى معظمهم 
و�صورتي  تبارك  وجزء  عم  )جزء  حفظ 
الكرمية(  ال�صور  من  وغريها  والكهف  طه 
اإىل  باالإ�صافة  ال�صريفة(  النبوية  و)ال�صرية 
القراآن  وق�ص�س  والعقيدة  الفقه  يف  درو�س 
والأمهاتهم. وقد ت�صمنت هذ  للطلبة  الكرمي 
الدورات رحالت دينية وثقافية اإىل امل�صاجد 
االأثرية يف مدينة طرابل�س ورحالت ترفيهية 
اأقيم  الدورات  نهاية  ويف  ريا�صية.  واأن�صطة 
امل�صاركة  �صهادات  خالله  وزعت  حفل 

والهدايا، والتي بلغت قيمتها: /200/$.
االأزمة  ب�صبب  �صلبًا  الطالب  عدد  تاأثر  وقد 
اإغالق  اإىل  اإ�صافة  البلد  يف  االقت�صادية 

املواطنني  والتزام  واملوؤ�ص�صات  املرافق 
باحلجر ال�صحي املنزيل ب�صبب وباء كورونا 

املنت�صر.
اأن�سطة �سهر رم�سان املبارك

املبارك  رم�صان  �صهر  خالل  اأقيم  وقد 
�صملت  اإفطارات  ثالثة  ١٤٤0هـ  املن�صرم 
لالأطفال  وكذلك  واالإناث  الذكور  الطالب 

لت�صجيعهم على البدء بعبادة ال�صيام.
دينية  م�صابقات  املذكورة  االإفطارات  وتخلل 

وتوزيع هدايا وجوائز واأداء �صالة املغرب.
ومميز  خا�س  لربنامج  حاليًا  االإعداد  ويتم 
يت�صمن  ١٤٤١هـ،  املبارك  رم�صان  ب�صهر 
للطالب  واإفطارات  لل�صيدات  درو�صًا 
اهلل  �صاء  اإن  خمتلفة  واأن�صطة  والطالبات 

تعاىل.  
الأن�سطة اخلارجية: 

حر�صت اإدارة املركز على االأن�صطة اخلارجية 
م�صاجد  اإىل  رحالت  برنامج  اإعداد  مت  فقد 
الطالب  لتعريف  االأثرية  طرابل�س  مدينة 
على تاريخها والذي هو جزء هام من تاريخ 
ترفيهية  رحالت  اإىل  باالإ�صافة  مدينتهم، 
وقد  يومية،  اآداب  اكت�صاب  على  والتدريب 
مّت متابعة املجموعات الدعوية اخلا�صة عرب 
تطبيق الوات�صاب الأهايل الطالب وال�صفحة 
للتوا�صل  الفي�صبوك  موقع  على  اخلا�صة 

االجتماعي.
الكادر التعليمي: 

يتم اختيار املدر�صني واملدر�صات بعناية ممن 
التعليمية الالزمة  الكفاءة واخلربة  ميتلكون 

التعليمية  الو�صائل  ا�صتخدام  على  ومدربني 
االأ�صتاذ  املدّر�س  اأطلق  حيث  احلديثة، 
االأنا�صيد  اأحمد مرعي جمموعة جديدة من 
ويحر�س  الهادفة،  الرتبوية  االإ�صالمية 
تدريبية  دورات  يف  امل�صاركة  على  املدر�صون 
مهاراتهم  لتطوير  خمتلفة  جماالت  يف 

التعليمية.
التفاقيات اخلارجية:

عرب  ن�صاطه  تو�صيع  اإىل  املركز  اإدارة  ت�صعى 
بال�صاأن  تعنى  وجمعيات  مراكز  مع  التعاون 
املدينة،  يف  واالجتماعي  والرتبوي  الديني 
باالإ�صالم  التعريف  نادي  مع  التعاون  فتم 
الدينية  والكتب  الن�صرات  لتبادل  بريوت  يف 
والتعليم  املجتمع  خدمة  ومركز  االأجنبية، 
امل�صتمر يف جامعة طرابل�س الإقامة الندوات 
وت�صعى  املركز،  داخل  الهامة  واملحا�صرات 
يف  االإ�صالمية  املن�صورات  كافة  و�صع  اإىل 
امل�صاجد وقاعات املحا�صرات لي�صتفيد منها 
يف  االأجانب  امل�صلمني  من  ممكن  عدد  اأكرب 

املدينة.
الروؤية امل�ستقبلية:

املركز  خدمات  تو�صيع  على  اجلمعية  تعمل 
عرب تاأهيل جناح يف الطابق ال�صفلي وت�صعى 
حديثًا  املفتتحة  ال�صفوف  وجتهيز  لتجهيزه 
طرق  تواكب  التي  الع�صرية  الو�صائل  بكافة 

التدري�س احلديثة.
اجلمعية  من  املقدم  الدعم  قيمة  وبلغت   •
اإىل املركز املذكور من تاريخ 20١9/٤/١6م 

ولغاية 2020/٤/١م: /١0375/$.
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م�صرح االإ�صالح هو املركز الرئي�صي الإقامة املحا�صرات واالحتفاالت واملوؤمترات.
•  يقع امل�صرح املذكور حتت م�صجد اخلريات يف جممع االإ�صالح االإ�صالمي، وتبلغ م�صاحته: /٤٨6/م2 وفقًا للت�صاميم واملخططات الهند�صية 

التي قامت باإعدادها �صركة االحتاد الهند�صي يف بريوت )خطيب وعلمي(.
مبلغ  وت�صديد  2020/٤/١م  ولغاية  20١9/٤/١6م  تاريخ  من  املمتدة  الفرتة  خالل  االإ�صالح  م�صرح  �صيانة  اأعمال  مبتابعة  اجلمعية  •  قامت 

قدره: /2،٤22،500/ل.ل. 

�صيانة م�صرح الإ�صالح
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رحاها  تدور  التي  الدامية  االأحداث  ب�صبب 
ت�صع  عن  يزيد  ما  منذ  ال�صقيقة  �صوريا  يف 
االآالف  نزوح مئات  اإىل  اأدت  والتي  �صنوات، 
�صيما  وال  لبنان  اإىل  ال�صورية  العائالت  من 

اإىل مدينة طرابل�س.
اإىل احللول املن�صودة  الو�صول  ويف ظل تعرّث 
لوقف احلرب الدائرة وعودة النازحني اإىل 

ديارهم.
واالإن�صانية  ال�صرعية  بامل�صوؤولية  و�صعورًا 

جمعية  تابعت  والتاريخ  وجل  عز  اهلل  اأمام 
االإ�صالح االإ�صالمية اإغاثة االإخوة النازحني 

ال�صوريني تربويًا واإن�صانيًا.
)الهيئة  مع  بالتعاون  اجلمعية  تابعت  حيث 
م�صروع  تنفيذ  لبنان(  يف  ال�صورية  الرتبوية 
يف  ال�صوريات  للطالبات  الرتبوية  االإغاثة 
ال�صابع  وللعام  االإ�صالمية  االإ�صالح  ثانوية 
طالبة   300 عددهن  بلغ  حيث  التوايل  على 
وقد مت خالل  االأ�صا�صي،  التعليم  يف مرحلة 

ال�صوريات من  الطالبات  تدري�س  العام  هذا 
واملعلمات  املعلمني   من  تعليمي  كادر  خالل 
العلمية  الكفاءة  اأ�صحاب  من  ال�صوريني 
من  اال�صتفادة  مع  التعليمية  واخلربة 
االإ�صالمية،  االإ�صالح  ثانوية  مرافق  كافة 
باالإغاثة  اجلمعية  قيام  اإىل  االإ�صارة  مع 
اجلامعية للطالب والطالبات النازحني من 
�صوريا يف نطاق جامعة طرابل�س ويف كلياتها 

املختلفة.

الإغاثة الرتبوية والإن�شانية
لالإخوة النازحني من �شوريا اجلريحة

جانب من االإغاثة الرتبوية يف ثانوية االإ�صالح االإ�صالمية توزيع امل�صاعدات على النازحني بالتعاون مع مركز امللك �صلمان لالإغاثة واالأعمال االإن�صانية
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والتطوير  التاأهيل  اأعمال  اجلمعية  تابعت 
املجمع،  يف  والزراعة  وال�صيانة  والتجهيز 

وذلك يف املجاالت االآتية:
خارجي  �صخري  دعم  جدار  •  بناء 
)60م(  بطول  ال�صرقية  اجلهة  من 

وبارتفاعات خمتلفة.
ال�صخرية  اجلدران  فوق  باطون  •  �صب 

الثالثة الداخلية واخلارجية )29٤م( من 
درج  عمل  مع  للمجمع،  ال�صرقية  اجلهة 

�صخري يوؤدي اإىل املبنى اخلام�س.
اجلدار  خلف  الدائري  الطريق  •  ردم 
باملحدلة  وحدلها  )تيفينو(  ال�صخري 
والت�صبب  الرتبة  يف  املياه  ت�صرب  ملنع 

ب�صغط على اجلدار ال�صخري.

عازل  ودهان  بال�صاروخ  �صقوق  •  فتح 
�صطح  على  املطبع  الباطون  على  حماية 
الريا�صي  النادي  فوق  الو�صطي  املبنى 
عازلة  مادة  وو�صع  اجلامعية،  واملكتبة 
القدمي  الباطون  بني  الو�صالت  على 

واجلديد.
مولدات  اأمام  الداخلي  الطريق  •  تزفيت 

الكهرباء.
الطابق  يف  اجتماعات  قاعة  •  تاأهيل 

ال�صفلي االأول يف املبنى اجلامعي.
ال�صرياميك  �صيانة  اأعمال  •  متابعة 
يف  وال�صحية  والدهان  والبور�صالن 
كهربائية  متديدات  مع  اجلامعة  مبنى 

وكامريات و�صبكة.
•  جتهيز املكتبة املدر�صية )اخلا�صة بثانوية 
والتهوئة  بالدهان  االإ�صالمية(  االإ�صالح 

والرفوف.
وقد كانت التكاليف االإجمالية كما ياأتي:

اأجهزة  ولوازم  وت�صليحات  ١-  �صيانة 
واإنرتنت  الثانوية  يف  الكمبيوتر 
قدرها:  بكلفة  ال�صبكة  و�صيانة  وتطوير 

.$/79١٤/

اأعمال التاأهيل والتطوير والتجهيز وال�شيانة والزراعة وبناء 
حائط دعم �شخري ومانع ن�س على �شطح املبنى الو�شطي
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واأجهزة  ومفرو�صات  مباين  2-  �صيانة 
قدرها:  بكلفة  الثانوية  مباين  يف 
/30،530/$ )وت�صمل ثمن واأجور اأعمال 
اأعمال تبليط وجلي  دهان، وثمن واأجور 
واإ�صمنت  �صحية  اأدوات  وثمن  بالط، 
وثمن  لل�صيانة  خمتلفة  ولوازم  وبودرة، 

معدات وكهرباء وخالفه(.
بكلفة  الثانوية  يف  خمتلفة  3-  جتهيزات 

قدرها: /١22،329/$.
يف  املعلوماتية  برامج  و�صيانة  ٤-  تطوير 
بكلفة  لها  التابعة  واملوؤ�ص�صات  اجلمعية 

قدرها: /٨00،١5/$.
طرابل�س  جامعة  يف  خمتلفة  5-  جتهيزات 

بكلفة قدرها: /٨٤5،32/$.
طرابل�س  جامعة  يف  ال�صيانة  6-  اأعمال 

بكلفة قدرها: /١9٤،9/$.

و�صيانة  الكمبيوتر  اأجهزة  7-  �صيانة 
االإنرتنت وال�صبكة املعلوماتية يف اجلامعة 

بكلفة قدرها: /١607/$.
يف  الزراعية  االأعمال  تكاليف  ٨-  بلغت 

احلدائق واأحوا�س الزهور: /٤99٨/$.
املذكورة  االأعمال  جمموع  قيمة  بلغت  وقد 

اأعاله: /2١7،303/$.

ا�صتمرار اأعمال تاأهيل جدران الدعم
يف اجلهتني ال�صمالية وال�صرقية ملجمع االإ�صالح االإ�صالمي

تعبيد ال�صاحة الداخلية

تدري�س القراآن الكرمي
تق�م اجلمعية بالإ�سراف على تدري�س القراآن الكرمي وعل�مه ال�سريفة للطالب والطالبات يف جميع امل�ؤ�س�سات التابعة 

لها وذلك يف:
1- جامعة طرابل�س، ويبلغ عددهم: /450/.

2- ثان�ية الإ�سالح الإ�سالمية، ويبلغ عددهم: /1821/.
3- مركز التعريف بالإ�سالم، ويبلغ عددهم: /150/.

4- م�سجد الفاروق ر�سي اهلل عنه، ويبلغ عددهم: /150/.
5- حلقات م�سجد اخلريات للن�ساء، ويبلغ عددهم: /120/.

ويبلغ عدد الطالب الإجمايل الذين يتلق�ن درو�س القراآن الكرمي وعل�مه ال�سريفة: /2691/ طالباً وطالبة.
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لقد �صاقت غرف االإدارة املركزية يف املبنى الو�صطي عن ا�صتيعاب املكاتب االإدارية العائدة للجمعية وموؤ�ص�صاتها مما ي�صتوجب ت�صييد طابق 
جديد م�صاحته: /5١0/ اأمتار مربعة ويتاألف من املكاتب التالية:

٤- ق�صم �صوؤون املوظفني. 3- الق�صم االإداري.  2- ق�صم املحا�صبة.  ١- ق�صم �صوؤون الطالب.    
وتقدر تكاليف اأعمال بناء الطابق املذكور مببلغ: /229500/$ .

م�شروع بناء طابق جديد
 فوق الإدارة املركزية يف املبنى الو�شطي )البلوك 3(

 يف العقار رقم /608/ منطقة زيتون طرابل�س )جممع الإ�سالح الإ�سالمي( 
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اأوًل:  ا�ستكمال اأعمال تاأهيل وجتهيز القاعة ال�سفلية يف )م�سجد الفاروق ر�سي اهلل عنه ومدر�سة القراآن الكرمي(، 
وبناء اجلمالون.

ثانيًا: متابعة العمل يف جتهيز املبنى اخلام�س - املدر�سة الثانوية للبنات.
ثالثًا: بناء طابق جديد فوق الدارة املركزية يف املبنى الو�سطي.

رابعًا: ا�ستكمال اأعمال تعبيد الطريق الدائري الداخلي يف املجمع، ومواقف لل�سيارات.
خام�سًا: اإن�ساء خمترب ثان للمعلوماتية يف اجلامعة، يحتوي على 20 جهاز كمبيوتر.

�ساد�سًا: اإن�ساء خمترب ثالث لق�سم اللغات والرتجمة يف اجلامعة.
�سابعًا: ا�ستكمال بناء ت�سوينة )جدار دعم( للمجمع.

ثامنًا: ا�ستكمال اأعمال التكييف والتهوئة يف املكتبة والنادي الريا�سي.
تا�سعًا: ا�ستكمال اأعمال منع الن�س و�سب باطون مطبع فوق �سطح الإدارة املركزية.

عا�سرًا: تاأهيل وجتهيز مكتبة مدر�سية.
اأحد ع�سر: نقل خط التوتر العايل الكهربائي من فوق املجمع.

ثاين ع�سر: �سراء خم�س با�سات جديدة لنقل الطالب.
ثالث ع�سر: بناء وجتهيز م�سبح مغلق يف املجّمع.

رابع ع�سر: ا�ستكمال اأعمال التاأهيل والتجهيز يف الطابق ال�سفلي يف بناية الوفاء )مركز التعريف بالإ�سالم(.

خطة العمل امل�شتقبلية
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خامتة
وأخريًا نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يتقبل منّا ومنكم صالح األعامل وأن جيعلها خالصًة لوجهه الكريم .

وكلمة شكر وعرفان نوجهها إىل مجيع اإلخوة املحسنني الكرام يف لبنان واخلارج والذين بلغت قيمة تربعاهتم 

اإلمجالية: )النقدية والعينية( من تاريخ 2019/4/16م ولغاية 2020/4/1م //391.578//$ فقط ثالثامئة 

وواحد وتسعون ألفًا ومخسامئة وثامنية وسبعون دوالرًا   أمريكيًا، أو ما يعادل: /587.367.000/ل.ل. فقط 

مخسامئة وسبعة وثامنون مليونًا وثالثامئة وسبعة وستون ألف لرية لبنانية.

جزى اهلل تعاىل اجلميع كل خري وأخلف عليهم يف الدنيا واآلخرة .

ک  ڑک  ڑ  ژ  قال تعاىل : ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  

ک   ک گگ گ گ ڳ﴾. صدق اهلل العظيم 
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني 

وكل عام وأنتم بخري 
طرابل�س يف 8 �سعبان 1441 هـ
املوافق    2020/4/1م.
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