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pbÄyýß 
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@ @ 15@ @   متكني محاية النساء من العنف
دور املؤسسات يف "شاركة يف لقاء بعنوانامل

@19O9O2013  " مناهضة العنف ضد املرأة @
–

   

@ @ 16@ @
دعم التعليم الفلسطيين وإعداد شباب 

  املستقبل

تصام أمام مدرسة ابن رشد شاركة يف اعامل
احتجاجا على فرض املنهاج االسرائيلي يف 

  مدارس القدس
21O9O2013@ @    

@ @ 7@ @   حبث سبل التعاون املشرتك
قبال وفد من شرطة بيت حلم  لبحث است
مكانية التعاون وإلقاء احملاضرات واملشاركة إ

  يف األنشطة
22O9O2013@ @

  مكتب دار اإلفتاء الفلسطينية
  مفيت حمافظة بيت حلم 
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@ @ 15@ @ @23O9O2013 شاركة يف جلسة حوار حول أحكام املرياثامل  التأكيد على حق املرأة يف املرياث @
 

   

@ @ 4@ @

حفظ األمن والتعرف على أهم املشاكل 
واملشاركة يف احلكم  اليت تواجه املواطنني

  احمللي
@24O9O2013  التواصل والتباحث يف أحداث احملافظة @    

@ @ 17@ @ @24O9O2013  حضور حفل وداع حجاج بيت اهللا احلرام  نشر الوعي الديين @
 

   

@ @ 7@ @   نشر الوعي الديين
األحوال شاركة يف لقاء حول قانون امل

@24O9O2013  الشخصية @
 

 
 

 

حصاء استقبال وفد دويل شارك يف مؤمتر اإل  توطيد العالقات  7  
  والديار الفلسطينيةاملفيت العام للقدس    القدس- املسجد االقصى املبارك   25/9/2013  املركزي الفلسطيين

  حمافظة سلفيت  29/9/2013  حضور حفل وداع حجاج بيت اهللا احلرام  نشر الوعي الديين واحلفاظ على الرتاث  7  
  سلفيت

  مفيت حمافظة سلفيت

  مؤسسة الشهداء واجلرحى  2/10/2013 هداءششاركة يف حفل وداع حجاج أسر الامل  نشر الوعي الديين واحلفاظ على الرتاث  7  
  ة بيت حلمحمافظ

  مفيت حمافظة بيت حلم

 يف شاركة يف فعاليات التضامن مع األسرىامل  املطالبة بدعم األسرى الفلسطينيني  14  
  سجون االحتالل

   ساحة املهد  2/10/2013
  حمافظة بيت حلم

  مفيت حمافظة بيت حلم

  4  
االطالع على احتياجات املواطنني واملشاركة 

  يف احلكم احمللي
  املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية  الرام  7/10/2013  جنة القطرية لدعم القدسترأس اجتماع الل

  القائم بأعمال مفيت حمافظة أرحيا واألغوار  مكتبة بلدية أرحيا العامة  8/10/2013 املشاركة يف افتتاح املعرض السادس للكتاب  دعم التعليم وإعداد شباب املستقبل  16  

املشاركة يف توديع حجاج أسر الشهداء   فاظ على الرتاثنشر الوعي الديين واحل  17  
  املغادرين إىل الديار احلجازية

  مفيت حمافظة جنني  حمافظة جنني  10/10/2013

املشاركة يف أمسية خريية بدعوة من نادي   االطالع على احتياجات املواطنني  4  
  سلوان الرياضي

  سطينيةاملفيت العام للقدس والديار الفل  القدس  10/10/2013

املشاركة يف حفل افتتاح مكتب بريد مدينة   مشاركة املواطنني يف احلكم احمللي  4  
  الرام 

   –الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية   الرام  10/10/2013
  مفيت حمافظة رام اهللا والبرية
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املشاركة يف لقاء واقع اخلدمات املقدمة   مشاركة املواطنني يف احلكم احمللي  4  
  واطننيللم

  مساعد مفيت جنوب اخلليل  دورا  22/10/2013

  وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية  رام اهللا - بيت لقيا  24/10/2013  تقدمي واجب العزاء بالشهيد حممد عاصي  التضامن مع الشهداء واجلرحى  14  

  22  
إظهار املعاناة اليت يعانيها املواطنون بسبب 

  االحتالل اإلسرائيلي
  املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية  القدس  25/10/2013  ستقبال وفداً عمانيا صحفيااملشاركة يف ا

 لتأسيس 90املشاركة يف احتفال بالذكرى   توطيد العالقات  7  
  اجلمهورية الرتكية

  منزل القنصل الرتكي العام  29/10/2013
  القدس

  املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

  14  
ى الفلسطينيني ودعم التضامن مع األسر 

  صمودهم
 التهاين لألسرى املفرج عنهم من ميقدت

  سجون االحتالل االسرائيلي
  مفيت حمافظة جنني  جنني  30/10/2013

  14  
التضامن مع األسرى الفلسطينيني ودعم 

  صمودهم
  وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية   اخلليل- بيت حلم   3/11/2013  تقدمي التهاين لألسرى احملررين

  14  
التضامن مع األسرى الفلسطينيني ودعم 

  صمودهم
  وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية   قضاء نابلس–برقة   4/11/2013  تقدمي التهاين لألسرى احملررين

املشاركة يف حفل افتتاح مدرسة بنات بيت   دعم التعليم وبناء املدارس  10  
  مفيت حمافظة نابلس  بلسنا  4/11/2013  "املدرسة الربتغالية"فوريك األساسية العليا

املشاركة يف االحتفال بذكرى اهلجرة النبوية   نشر الوعي الديين  7  
  الشريفة وإلقاء كلمة

  مفيت حمافظة اخلليل   اخلليل-املسجد اإلبراهيمي  5/11/2013

املشاركة يف استقبال الرئيس البولندي   توطيد العالقات  7  
  "برنسالف كوموروفيسكي"

  املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية   بيت حلم–سة قصر الرئا  5/11/2013

املشاركة يف إحياء الذكرى التاسعة لرحيل   إحياء ذكرى الشهداء  17  
  القائد املؤسس ياسر عرفات رمحه اهللا

  املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية   رام اهللا–قصر رام اهللا الثقايف   10/11/2013

شاركة يف مسرية مجاهريية بذكرى استشهاد امل  إحياء ذكرى الشهداء  17  
   رمحه اهللاياسر عرفاتالرئيس الراحل 

  مفيت حمافظة نابلس   نابلس-املقاطعة   11/11/2013

 استشهاد  إلحياء ذكرىشاركة يف فعالياتامل  إحياء ذكرى الشهداء  17  
   رمحه اهللاياسر عرفاتالراحل الرئيس 

  ةمفيت حمافظة قلقيلي  قلقيلية  11/11/2013

استشهاد إلحياء ذكرى شاركة يف فعاليات امل  إحياء ذكرى الشهداء  17  
   رمحه اهللاياسر عرفاتالراحل الرئيس 

  مفيت حمافظة جنني  جنني  11/11/2013
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 استشهاد  إلحياء ذكرىشاركة يف فعالياتامل  إحياء ذكرى الشهداء  17  
   رمحه اهللاياسر عرفاتالراحل الرئيس 

  افظة أرحيا واألغوارمفيت حم  أرحيا  11/11/2013

املشاركة يف مهرجان تكرمي األسرى احملررين   التضامن مع األسرى ودعم صمودهم  14  
  من سجون االحتالل

  قاعة بلدية البرية  12/11/2013
  البرية

  املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

  إعداد شباب املستقبل  16  
املشاركة يف مسرية حاشدة ضمن فعاليات 

لشباب الفلسطيين بدعوة من مديرية أسبوع ا
  الرتبية والتعليم جنوب اخلليل

  مفيت جنوب اخلليل  مدرسة ذكور الرازي األساسية  14/11/2013

  إحياء ذكرى الشهداء  17  
إحياء ذكرى استشهاد فعاليات املشاركة يف 

القائد الرمز ياسر عرفات رمحه اهللا بدعوة من 
  حمافظ حمافظة سلفيت

  دار اإلفتاء سلفيت  مدرسة ذكور سلفيت األساسية  14/11/2013

  التثقيف والتوعية العامة  7  
املشاركة يف إحياء اليوم العاملي للسكري 
بدعوة من بلدية دورا ومركز السكري 

   املطلع-واألمراض املزمنة
  مفيت جنوب اخلليل  جنوب اخلليل  19/11/2013

   مع أسر الشهداء واجلرحىالتضامن  14  

 تقدمي واجب العزاء لذوي املشاركة يف
الشهيد حممود عواد الذي استشهد بعد 

إصابته من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي 
  قبل عام

  الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية  خميم قلنديا   1/12/2013

  دعم ذوي اإلعاقة  14  
املشاركة يف املهرجان املركزي لليوم العاملي 

ر طه الرجيب لذوي اإلعاقة يف مدرسة ذكو 
  األساسية

  مفيت جنوب اخلليل   اخلليل- دورا   2/12/2013

يف الوقفة التضامنية مع األسرى املشاركة يف   التضامن مع األسرى ودعم صمودهم  14  
  يف سجون االحتالل

  مفيت حمافظة طوباس  طوباس  18/12/2013

@ @

@ @

@ @
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@ @ 5@ @
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30/9/2013  
 

 


2013


 


 

@ @ 22@ @

    1@ @   2-3/10/2013  

جت أبو غربية قاعة  
  2013ة القدس ثقافة وهوي  املؤمتر الوطين الشعيب للقدس 

@ @ 4@ @





 

  1@ @




 
  جامعة بيت حلم  الدولة الدينية والدولة العلمانية  جامعة بيت حلم  3/10/2013

@ @ 7@ @





 


  1@ @


  2-6/12/2013  

مدينة بيكانبارو 
 حمافظ حمافظة رياو االندونيسية  املؤمتر الدويل ألئمة املساجد  أندونيسيا

@ @

@ @
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24  
  

5  60  
 دار اإلفتاء توعية موظفي
   مبدونة السلوكالفلسطينية

6 -8/10/2013  
مقر ديوان 
 املوظفني العام

  مدونة السلوك الوظيفي  ديوان املوظفني العام

48   
  

5  1  
القيادة االدارية وختطيط 

ارات املسار الوظيفي ومه
  التعامل مع ضغوط العمل

16/11/2013  
اململكة العربية 
  السعودية

معهد اإلدارة العامة 
  السعودي

  رات اإلداريةاامله
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النشاطات خالل الفـترة مـن 19 أيلــول 2013 م إلى 19 كـــــانون األول 2013م

5 6
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27 32
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447

49

395

337

24 28

ورشات
العمل

المؤتمرات زيارات
داخلية

األخبار
والبرامج
الدينية

تزكيات كتب ونشرات خطب الجمعة دروس دينية حضور
افتتاح
مؤسسات

المشاركة في
فعاليات
رسمية
وشعبية

حل النزاعات
والخالفات

إلقاء الندوات فتاوى طبية

النشاطات

جز
لمن
د ا
عد
ال
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ن 19 أيلول 2013 إلى 19 كانون األول 2013 الفتاوى التي تم إصدارھا خالل الفترة م

فتاوى شفوية
11809
 %85

فتاوى الكترونية
729
 %5

فتاوى طالق
1182
 %8 فتاوى عامة

216
 %2

فتاوى طالق
فتاوى عامة
فتاوى الكترونية
فتاوى شفوية
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