
 

 
1 

 

                                                                                                

      ::العاليالعالي  التعليمالتعليم

  22000033       السودان، عنوان السودان، عنوان مجهورية مجهورية   النيلني،النيلني،جامعة جامعة   ،،قتصاد إسالميقتصاد إسالميااختصص: ختصص:   ،،سالميسالمياإلاإلقتصاد قتصاد االاالدكتوراه دكتوراه

سااالة سااالةالر قااايا وا  اااا))))  الر قااايا وا  اااادور ال لاااش الن ااااق ق دور ال مااا ع لاااش الن ااااوأثره مااا ع صاااد وأثره صاااد ط االقت ساااامية   ////ط االقت صاااادية   ساااة اقت ساااامية درا صاااادية   ساااة اقت درا

يااة يااةحتليل نااوان  ((((حتليل نااوانن اارب نع صاااد  )))): : ن اارب نع صاااد  الن اااط االقت ثاار الن اااط االقت سااامو وأ ثاار اإل سااامو وأ قاايا وا  ااااإل قاايا وا  اااال ياا ال ياا ق ف سااة   »»  ،،ق ف سااة درا درا

  ..مم22000088  ،،دار الكتب العلميةدار الكتب العلميةمن ورة يف من ورة يف   ((((««اقتصادية  سامية حتليليةاقتصادية  سامية حتليلية

  11999977        سالالمي سالالميماجستري اقتصاد إ ماو ، ا ردن،  ،،ماجستري اقتصاد إ عاة الم ماو ، ا ردن،جام عاة الم ياة ال اريعة،   جام ياة ال اريعة، كل قاكل قانت جادا  نت ياد  جادا  دير ج ياد  ناوان  ،،دير ج ناوانع                                                                                     ع

  ..((((دراسة مقارنةدراسة مقارنة  ////امللكية والتوزيع يف فكر حممد ناقر الصدرامللكية والتوزيع يف فكر حممد ناقر الصدر))))الرسالة الرسالة 

  19911991     جامعة اخلليل، الضفة الغرنيةجامعة اخلليل، الضفة الغرنية  ،،شريعةشريعةبكالوريوس بكالوريوس..  

  ::العمليةالعملية  العلمية والعلمية و  اخلرباتاخلربات

  22001166                    الشريعة ـ جامعة النجاح.الشريعة ـ جامعة النجاح.  المصارف اإلسالمية ـ كليةالمصارف اإلسالمية ـ كلية  رئيس قسمرئيس قسم  

  22010010                وحتى اآلنوحتى اآلن    جامعة النجاح، قسم الشريعة والمصارف اإلسالمية، كلية الشريعةجامعة النجاح، قسم الشريعة والمصارف اإلسالمية، كلية الشريعة  أستاذ متفرغ فيأستاذ متفرغ في..  

  22000099              .أستاذ غير متفرغ جامعة النجاح، قسم الشريعة والمصارف اإلسالمية، كلية الشريعة.أستاذ غير متفرغ جامعة النجاح، قسم الشريعة والمصارف اإلسالمية، كلية الشريعة  

  22000033--22000088      لمفتوحة، برنامج التربية اإلسالمية، منطقـة جنـي ، مركـ  لمفتوحة، برنامج التربية اإلسالمية، منطقـة جنـي ، مركـ  أستاذ مساعد غير متفرغ جامعة القدس اأستاذ مساعد غير متفرغ جامعة القدس ا

  جني  الدراسي، منطقة طوباس، بعبء دراسي كامل.جني  الدراسي، منطقة طوباس، بعبء دراسي كامل.

  22000011            ،وم  ثم بنك األقصى اإلسالمي، مدة سنة.  وم  ثم بنك األقصى اإلسالمي، مدة سنة.      ثالثة أشهر،ثالثة أشهر،    مراقب شرعي في البنك اإلسالمي العربي،مراقب شرعي في البنك اإلسالمي العربي  

  11999977          .مساعد بحث، جامعة اليرموك لمدة ثالثة فصول.مساعد بحث، جامعة اليرموك لمدة ثالثة فصول  

  19911991          ساعة فعلية.ساعة فعلية.      3636في العمل على الحاسب مدة الدورة  في العمل على الحاسب مدة الدورة    دورةدورة  

  11999966        .دورة تدريبية على العمل المصرفي، البنك اإلسالمي األردني، فرع صويلح.دورة تدريبية على العمل المصرفي، البنك اإلسالمي األردني، فرع صويلح  

    11998899          . دورة في تجويد القرآن الكريم، دائرة أوقاف جني .دورة في تجويد القرآن الكريم، دائرة أوقاف جني  

  22001144      . مدرب في فلسطي  لصالح المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية ـ البحري .مدرب في فلسطي  لصالح المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية ـ البحري  

    22001166        للهيئة الوطنية للتعليم العالي، للهيئة الوطنية للتعليم العالي( في تخصص التمويل اإلسالمي( في تخصص التمويل اإلسالمي)ماجستير)ماجستيرمقي ِّم برامج للدراسات العليا  مقي ِّم برامج للدراسات العليا ،..  

  : : كتب  ومراجعة وتقييم كتبكتب  ومراجعة وتقييم كتب

  22001155   ( ( 22001155))  ،،11طط  ،، ((خماطر السمسرة وعاقتها نالوساطة وحتديد أجور السمسار يف ا سواقخماطر السمسرة وعاقتها نالوساطة وحتديد أجور السمسار يف ا سواق))كتاب كتاب،،  

  ا ردن.ا ردن.  دار النفائس،دار النفائس،ن ر ن ر 

  22001144  تاااا تااااك ملاااد ل)) ببك ملاااد لا ساااامية  ا صاااار  اإل يااااب امل عااااماب وعمل سااااميةال اااامل  ع م صاااار  اإل يااااب امل عااااماب وعمل دار دار ن ااار ن ااار (، (،   22001144  ))  ،،11طط  ،،((ال اااامل  ع م

  ا ردن.ا ردن.  النفائس،النفائس،

  22001111  ا ردن.ا ردن.  دار النفائس،دار النفائس، ر  ر ( ن( ن21022102))  ،،11طط  ،،  (( ع دراسة االقتصاد اإلسامو ع دراسة االقتصاد اإلسامو  املد لاملد ل))دراسو دراسو   كتابكتاب  

دكتوراه االقتصاد اإلسالميـ  دكتور / حممود إرشيد  
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  22001100  ن ر يف ن ر يف   ،،((ها يف السوق اإلساميةها يف السوق اإلساميةاالقتصادية املؤثرة يف الن اط االقتصاد  وضوانطاالقتصادية املؤثرة يف الن اط االقتصاد  وضوانط  كتاب )النظريابكتاب )النظرياب

  ,,22001100ا ردن، يف ا ردن، يف   دار النفائس،دار النفائس،

 22000099  1 1 طط  ا ردن،ا ردن،  دار النفائس،دار النفائس،يف يف ن ر ن ر ،  ،  (( (( نني الواقع واملثاليةنني الواقع واملثالية  ،،املصار  اإلساميةاملصار  اإلسامية  القوى الب رية يفالقوى الب رية يف))))  كتابكتاب  

 (,هـ1460 –م 2200110))

 2008    هاو يف ، جامعة ، جامعة ( ( 55442277))،  ورقم ،  ورقم ((((االقتصاد  يف اإلساماالقتصاد  يف اإلسام  النظامالنظام))))كتاب دراسو كتاب دراسو ةاة،  و قاد  املفتو هاو يف ال ةاة،  و قاد  املفتو ال

 وهو قيد التدريس.وهو قيد التدريس.  ، ،   22000088  ص، انتهش التحكيا ص، انتهش التحكيا   244244ة فصول / ة فصول / مثانيمثاني

  22000088      :ياة  ، ن ر، ن رفي في   الن اط االقتصاد  اإلسامو وأثر القيا وا  اقالن اط االقتصاد  اإلسامو وأثر القيا وا  اقرسالة الدكتوراه: رسالة الدكتوراه ياةدار الكتب العلم ، ، دار الكتب العلم

  .نموبنموب

 22000011  11ا ردن، طا ردن، ط  دار النفائس،دار النفائس،يف يف ن ر ن ر   ،،((((ال امل يف معاماب وعملياب املصار  اإلساميةال امل يف معاماب وعملياب املصار  اإلسامية))))    نعنواننعنوان  كتابكتاب ، ،

 ..مم10021002،  والطبعة الثانية،  والطبعة الثانية،،10021002

 22001144 حتا  ط أوع، //  ،،الطبعة الثالثةالطبعة الثالثة  ال امل يف معاماب وعملياب املصار  اإلسامية طال امل يف معاماب وعملياب املصار  اإلسامية ط  املد لاملد ل حتا  ط أوع، صدر  دار دار   صدر 

 ..النفائسالنفائس

  ::األحباث العلميةاألحباث العلمية

  ..  2019  "-Development of Educational Waqf: A Case Study of Palestineث ث " البح" البح

  رومانيا.رومانيا.  ،،((EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH)  اجمللةاجمللة  ،،، حممود ارشيد، حممود ارشيدرأف  اجلادرأف  اجلاد  ::  م رتم رت

 . 2016  دنو، دنو،     ،،والعرنيةوالعرنية  ساميةساميةالدراساب اإلالدراساب اإلكلية كلية جملة جملة ((  التكاليف يف زكاة الثروابالتكاليف يف زكاة الثرواب  أثرأثر ((  نعنواننعنوان  حبثحبث  

2255//OOCCTT//  22001166 .م. م 

 .   22001155  جملة الدراساب جملة الدراساب ، ، مومواإلسااإلسا  السوقالسوق  يفيف  التداولالتداول  ضبطضبط  يفيف  وا  اقوا  اق  القياالقيا  دوردور))  ::نعنواننعنوان  حبثحبث

جملة الدراساب اإلسامية، جممع جملة الدراساب اإلسامية، جممع   ،،    ((وا رنعونوا رنعون  التاسعالتاسع  اجمللداجمللد  الثانوالثانو  اإلسامية،  سام أناد، العدداإلسامية،  سام أناد، العدد

 ، قبل للن ر.، قبل للن ر.العاملية،  سام أنادالعاملية،  سام أناد  اإلسامية، اجلامعة اإلساميةاإلسامية، اجلامعة اإلسامية  البحوثالبحوث

  ..  22001144      قبل للن رقبل للن ر،  ((من الديون املصرفية املؤجلةمن الديون املصرفية املؤجلة  أثر وفاة املدين علش ما ثب  يف ذمت أثر وفاة املدين علش ما ثب  يف ذمت ))   ::ننعنواعنواث نث نحبحب ، ،

  جملة دراساب، ال ريعة والقانون، اجلامعة ا ردنية.جملة دراساب، ال ريعة والقانون، اجلامعة ا ردنية.

 . 22001133  جممع البحوث، جممع البحوثجملة الدراساب اإلساميةجملة الدراساب اإلسامية  ،،((العمل املاليةالعمل املاليةستحقاقاب ستحقاقاب اااة اة ــــزكزك))  ::حبث نعنوانحبث نعنوان ،                          

 ..، قبل للن ر، قبل للن رعاملية،  سام أنادعاملية،  سام أنادإلسامية الإلسامية ال، اجلامعة ا، اجلامعة ااإلساميةاإلسامية

     22001122علوم ال ريعة علوم ال ريعة جملة دراساب، جملة دراساب، ن ر يف ن ر يف ، ، ((نيع مثار البساتني نالنقود أو جبزء من الناتجنيع مثار البساتني نالنقود أو جبزء من الناتج  ))  ::حبث نعنوانحبث نعنوان

 ..132 132 --362 362 ، ص ص ، ص ص م 2014 2 ، ، 1 1 ، العدد، العدد14 14 جملد جملد   اجلامعة ا ردنية، اجلامعة ا ردنية، والقانون، والقانون، 

  22001111  يف اجمللة ا ردنية يف الدراساب اإلساميةيف اجمللة ا ردنية يف الدراساب اإلسامية  ن رن ر ،،(( ردنوردنوتقويا دية القتل نالدينار ا تقويا دية القتل نالدينار ا ))   ::حبث نعنوانحبث نعنوان ، ،

  ..م م 22001111/ / 1122/ / 2288  قبل للن ر نتاريخقبل للن ر نتاريخا ردن، ا ردن، جامعة آل البي ، جامعة آل البي ، 

  22001111  ة ة يف اجمللة ا ردنييف اجمللة ا ردني  ن رن ر ،،(( يف املصار  اإلسامية الفلسطينيةيف املصار  اإلسامية الفلسطينيةوواقعها وواقعها   الرقانة ال رعيةالرقانة ال رعية  ))  ::حبث نعنوانحبث نعنوان

  ..م م 22001100/ / 22/ / 1133يف الدراساب اإلسامية، جامعة آل البي ، ا ردن، قبل للن ر نتاريخيف الدراساب اإلسامية، جامعة آل البي ، ا ردن، قبل للن ر نتاريخ

  22001111  اجمللة ا ردنية يف الدراساب اجمللة ا ردنية يف الدراساب   (( زكاة الثروة احليوانية البحرية والربية املعدة لإلنتاجزكاة الثروة احليوانية البحرية والربية املعدة لإلنتاج))  ::حبث نعنوانحبث نعنوان

  البي .البي .  جامعة آلجامعة آل  ..م م 6102 6102   ، ت رين ثانو، ت رين ثانو  916 916   --352 352   ، ص ص، ص ص6 6 اجمللد التاسع، العدداجمللد التاسع، العدد، ، اإلساميةاإلسامية

https://staff.najah.edu/ar/profiles/2576/
https://staff.najah.edu/ar/profiles/2576/
https://staff.najah.edu/ar/profiles/2576/
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  22000099  يف يف   ن رن ر ((هل جيوز حتويل البنو  الرنوية  ع  سامية علش طريقة غسيل ا موال؟هل جيوز حتويل البنو  الرنوية  ع  سامية علش طريقة غسيل ا موال؟))  ::حبث نعنوانحبث نعنوان

  . . 1177يف اجمللديف اجمللد    22000088 ر  ر /م ، ن/م ، ن11 11 //1 1 جملة جامعة القد  املفتوةة، نتاريخجملة جامعة القد  املفتوةة، نتاريخ

  22000077  :22000077//9 9 //21 21   م:م:تاريخ االستاتاريخ االستا  ((اإلساميةاإلسامية  ةةففممصصللاا    يفيفأسس ا تيار القوى الب رية أسس ا تيار القوى الب رية ))  حبث نعنوان:حبث نعنوان ، ،

  ::IISSSSNN  ))  )ب)ب  اإلنسانيةاإلنسانيةالعلوم العلوم   ــ  جملة جامعة النجاح لألحباثجملة جامعة النجاح لألحباث  م ،م ،22000088//1 1 //26 26 ة ة تاريخ املوافقتاريخ املوافق

    . .   143 143 --394 394   ، الصفحاب:، الصفحاب:22000088، ،   2 2 ، العدد ، العدد   2222اجمللد اجمللد 88444499--11772277

    22000077تاريخ تاريخ ،  ((منهج مقرتح للتدقيق ال ــرعــو علش ديــوان زكــاة مركز منهج مقرتح للتدقيق ال ــرعــو علش ديــوان زكــاة مركز )) نعنوان:نعنوان:  حبثحبث

العلوم العلوم ـ ـ جملة جامعة النجاح لألحباث جملة جامعة النجاح لألحباث ، ، م م 22000077//01 01 //92 92   املوافقةاملوافقةخ خ تاريتاري  م،م،22000077/ / 4 4 / / 1155االستام:االستام:

  . . 331 331 --  621 621 الصفحاب: الصفحاب:   ،،  5002 5002   ،،1 1 ، العدد ، العدد 22 22 اجمللد اجمللد (، (، IISSSSNN::  11772277--88444499  ))ب  اإلنسانيةاإلنسانية

      22000066 :م، ون ر يف م، ون ر يف   22000077//1 1 //92 92 ، ُقبل للن ر نتاريخ، ُقبل للن ر نتاريخ(( مكافحة الفقر يف االقتصاد اإلسامومكافحة الفقر يف االقتصاد اإلسامو))حبث نعنوان: حبث نعنوان

  ..  612612--  162162  الصفحاب:الصفحاب:، ،   6161وةة، العددوةة، العددقد  املفتقد  املفتجملة جامعة الجملة جامعة ال

  ::وحتكيم أخرىوحتكيم أخرىحمكمة حمكمة   بأحباث بأحباث   متراتمتراتؤؤمشاركة يف ممشاركة يف م

ساطني"،      22001111  ((11)) ناااب يف فل قاانون العقو ساطني"،ماؤرر  ناااب يف فل قاانون العقو ساطني،  ماؤرر  ياال ـ فل عاة اخلل ساطني،جام ياال ـ فل عاة اخلل ساان    1212--0202  جام ساانني م، م اااركة م، م اااركة 22001111ني

  ع.ع.ؤرر ا وؤرر ا ونبحث نعنوان:" تقويا دية القتل يف نادنا نالدينار ا ردنو"، مت عرض  يف جلسة املنبحث نعنوان:" تقويا دية القتل يف نادنا نالدينار ا ردنو"، مت عرض  يف جلسة امل

  ، كلية ال ريعة جامعة النجاح الوطنية، فلسطني، نيسان،، كلية ال ريعة جامعة النجاح الوطنية، فلسطني، نيسان،مؤرر زكاة الد ول ونهاية اخلدمةمؤرر زكاة الد ول ونهاية اخلدمة  22001111    ((22))

  ..اجملاباجملابوقد ن ر نعد التحكيا  يف  ةدى وقد ن ر نعد التحكيا  يف  ةدى شارك  في  نبحث شارك  في  نبحث   ❖❖

ساامية  2009 (3) ناو  اإل سااميةمؤرر االقتصاد اإلسامو وأعمال الب ناو  اإل راوزمؤرر االقتصاد اإلسامو وأعمال الب ساطني،  يال  ـ  فل عاة اخلل راوز، جام ساطني،  يال  ـ  فل عاة اخلل م= م=   90029002  ، جام

 هـ.هـ.  00641641  شعبانشعبان
    22000088ناااوان ناااوانحباااث نع ساااطينية)) :حباااث نع ساااامية الفل صاااار  اإل ناااة ال ااارعية يف امل قاااع الرقا ساااطينيةوا ساااامية الفل صاااار  اإل ناااة ال ااارعية يف امل قاااع الرقا ماااؤرر  ،((وا قااادم  ع  ماااؤرر م قااادم  ع  م

  م.م.  22000099روز روز     5252--1212  اإلسامو وأعمال البنو  اإلسامية، جامعة اخلليل ـ فلسطني،اإلسامو وأعمال البنو  اإلسامية، جامعة اخلليل ـ فلسطني،  االقتصاد االقتصاد 

  2009   ـاـام))  ::حبث نعنوانحبث نعنوان ـاـاممـؤسـسـة تنمية أمـوال ا يـت ياـ  ،،مـؤسـسـة تنمية أمـوال ا يـت ناـط ال رعـ ياـالضـوا ناـط ال رعـ هاالضـوا هاة إلدارت ياـق ة إلدارت هاا والتـدقـ ياـق ا وتنميت هاا والتـدقـ ا وتنميت

  ..((ال ــرعـو عـليهاال ــرعـو عـليها

  .  .  حبثحبثقدم  في  قدم  في    مم2102 2102   //01 01 //6 6 --2 2 جامعة النجاح، جامعة النجاح، جتلياب ةركة التاريخ يف مدينة نانلس، جتلياب ةركة التاريخ يف مدينة نانلس، مؤرر مؤرر   ((44))

حباث   م، م، 22001122ثاانو ثاانو ت رين ت رين 55  ، جامعة النجاح،، جامعة النجاح،انن  لدون عامة ال رق والغربانن  لدون عامة ال رق والغرب  مؤرر مؤرر     22001122  ((55)) يا   حباث قادم  ف يا   قادم  ف

  ..((اإلسامواإلسامو  االقتصاد االقتصاد اسهاماب انن  لدون يف الفكر اسهاماب انن  لدون يف الفكر ))
  م م 22000099    حتكيم أحباث:حتكيم أحباث:

" منهج اإلسام يف عاج التفاوب ال ديد نني د ل ا غنياء ود ل الفقراء"، حبث مقدم " منهج اإلسام يف عاج التفاوب ال ديد نني د ل ا غنياء ود ل الفقراء"، حبث مقدم : : حبثحبث قم  نتحكياقم  نتحكيا  ❖❖

  ..  22000099//11//2277ملؤرر االقتصاد اإلسامو وأعمال البنو ، املنعقد يف جامعة اخلليل، نتاريخملؤرر االقتصاد اإلسامو وأعمال البنو ، املنعقد يف جامعة اخلليل، نتاريخ

ناو   "،"،ووسامساماإلاإلر ر من املنظومن املنظواهلندسة املالية اهلندسة املالية ""حتكيا حبث حتكيا حبث      2009  ❖❖ ماال الب ناو مؤرر االقتصاد اإلسامو وأع ماال الب عاة ، ، مؤرر االقتصاد اإلسامو وأع عاة جام جام

  ..22000099//11//2277نتاريخنتاريخ  اخلليلاخلليل

يالة  املساقات اليت درستهااملساقات اليت درستها يالةيف جامعة النجاح الوطن التـممي  التكـافلي التـممي  التكـافلي     المعـامالت الماليـة المعاصـرة،المعـامالت الماليـة المعاصـرة،    ::يف جامعة النجاح الوطن

تاريخ الفكـر تاريخ الفكـر اإلسـالم،اإلسـالم،    الماليـة العامـة فـيالماليـة العامـة فـي    ،،اقتصاديات الوقـ اقتصاديات الوقـ     مدخل إلى المصارف اإلسالمية،مدخل إلى المصارف اإلسالمية،الالوالتجاري،  والتجاري،  
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، اسـتممار وتمويـل ، اسـتممار وتمويـل (اقتصاد إسالمي، و بنوك إسـالمية لطـالب االقتصـاداقتصاد إسالمي، و بنوك إسـالمية لطـالب االقتصـاد)    فقه األسواق المالية،فقه األسواق المالية،،  ،  االقتصادياالقتصادي

ــا المعاصــرة، ــاة وتطبيقاته ــي اإلســالم، اقتصــاديات ال ك ــا المعاصــرة،ف ــاة وتطبيقاته ــي اإلســالم، اقتصــاديات ال ك ــى المصــارف   ف ــايير الشــرعية عل ــة والمع ــى المصــارف الرقاب ــايير الشــرعية عل ــة والمع الرقاب

، نظام الحكـم فـي اإلسـالم، ، نظام الحكـم فـي اإلسـالم، 11ود مسماةود مسماةالمية، عقالمية، عقالمقافة اإلسالمية، محاسبة مؤسسات مالية إسالمقافة اإلسالمية، محاسبة مؤسسات مالية إساإلسالمية،  اإلسالمية،  

  مبادئ االقتصاد اإلسالمي.مبادئ االقتصاد اإلسالمي.

النظام االقتصادي في اإلسالم، وألفـ  لهـا كتـاب النظام االقتصادي في اإلسالم، وألفـ  لهـا كتـاب     ::يف جامعة القدس املفتوحةيف جامعة القدس املفتوحة  املساقات اليت درستهااملساقات اليت درستها

، مـدخل إلـى الفقـه اإلسـالمي، نظـام الحكـم فـي اإلسـالم،،، ، مـدخل إلـى الفقـه اإلسـالمي، نظـام الحكـم فـي اإلسـالم،،، 22//    11، فقه عبـادات  ، فقه عبـادات  22/  /  11دراسي، فقه معامالت  دراسي، فقه معامالت  

،،، فقه العقوبات،،، أساليب تدريس التربية ،،، فقه العقوبات،،، أساليب تدريس التربية 22//    11ية ،،،  المقافة اإلسالمية وطرائق تدريسها  ية ،،،  المقافة اإلسالمية وطرائق تدريسها  ة اإلسالمة اإلسالمالمقافالمقاف

اإلسالمية،،، فقه السيرة،،، الفـرق اإلسـالمية،،، العالقـات الدوليـة فـي اإلسـالم، التفسـير، علـوم القـرآن، اإلسالمية،،، فقه السيرة،،، الفـرق اإلسـالمية،،، العالقـات الدوليـة فـي اإلسـالم، التفسـير، علـوم القـرآن، 

    غيرها.غيرها.، أحوال شخصية. و، أحوال شخصية. و11، أصول فقه، أصول فقه22//11، عقيدة إسالمية، عقيدة إسالمية22//11التالوة والتجويدالتالوة والتجويد

  اخلدمات اجملتمعيةاخلدمات اجملتمعية  
  22001144   يااث مت سااامية // ة نااو  اإل عااام للب لااس ال يااث مت ماادرب للمج سااامية // ة نااو  اإل عااام للب لااس ال نااو  ماادرب للمج عااام للب لااس ال بااة للمج جااراء دورة تدري نااو    عااام للب لااس ال بااة للمج جااراء دورة تدري  

" املصريف " املصريف شهادة شهادة واملؤسساب املالية اإلسامية البحرين، ةيث ةصل املتدرنون علش ال هادة الدولية يف واملؤسساب املالية اإلسامية البحرين، ةيث ةصل املتدرنون علش ال هادة الدولية يف 

  املسلا املعتمد.املسلا املعتمد.

  22001111        ملاا ضاامية  نااة التح ضااو اللج ملااع ضاامية  نااة التح ضااو اللج كاااة  ؤررؤررع كاااةز جاااح   ز عااة الن يااة ال ااريعة جام مااة، كل يااة اخلد لااد ول ونها جاااح ا عااة الن يااة ال ااريعة جام مااة، كل يااة اخلد لااد ول ونها ا

  ..مم22001111الوطنية، فلسطني، نيسان،الوطنية، فلسطني، نيسان،

    22001111          .عضو اللجنة الثقافية، كلية ال ريعة، جامعة النجاح./ عضو اللجنة الثقافية، كلية ال ريعة، جامعة النجاح /  

  22001100    .عضو جلنة تنمية الكفاءاب، نائب عن كلية ال ريعة مع آ رين، جامعة النجاح./ عضو جلنة تنمية الكفاءاب، نائب عن كلية ال ريعة مع آ رين، جامعة النجاح /  

  22001122         يعة.يعة.كلية ال ركلية ال ر/ عضو جلنة التخصص يف / عضو جلنة التخصص يف  

 انتهى


