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      ::العاليالعالي  التعليمالتعليم

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

دراساااة اقتصاااادية  ساااامية دراساااة اقتصاااادية  ساااامية   ////ط االقتصااااد ط االقتصااااد وأثرهماااا علاااا الن ااااوأثرهماااا علاااا الن ااااق ق دور القااايا وا  اااادور القااايا وا  اااا))))  الرساااالةالرساااالة

دراسااة  دراسااة    »»  ،،ق فياا ق فياا القاايا وا  ااا القاايا وا  ااا اإلسااامو وأثاار  اإلسااامو وأثاار  الن اااط االقتصاااد   الن اااط االقتصاااد   )))): : ن اارب نعنااوان ن اارب نعنااوان   ((((حتليليااةحتليليااة

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

  11999977           عناوان عناوان   ،،قايير جياي جايا     قايير جياي جايا     نتنتكلياة ال اريعة،   كلياة ال اريعة،     جامعاة المماو ، ا ردن،  جامعاة المماو ، ا ردن،    ،،ماجستت  اقتصتاد إستالمي   ماجستت  اقتصتاد إستالمي                                                                                    

  ..((((دراسة مقارنةدراسة مقارنة  ////امللكية والتوزيع يف فكر حممي ناقر الصيرامللكية والتوزيع يف فكر حممي ناقر الصير))))الرسالة الرسالة 

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

  ::العمليةالعملية  العلمية والعلمية و  اخلرباتاخلربات

  22001166                        .ية ا  كلية ال ريعة ا  جامعة النجاح.ية ا  كلية ال ريعة ا  جامعة النجاح.املصارف اإلساماملصارف اإلسام  رئيس قسارئيس قسا  أ. أ. ق.ق  

  22010010                        وحتا اآلنوحتا اآلن  جامعة النجاح، قسا ال ريعة واملصارف اإلسامية، كلية ال ريعةجامعة النجاح، قسا ال ريعة واملصارف اإلسامية، كلية ال ريعة  أستاذ متفرغ يفأستاذ متفرغ يف..  

  22000099              .أستاذ غم متفرغ جامعة النجاح، قسا ال ريعة واملصارف اإلسامية، كلية ال ريعة.أستاذ غم متفرغ جامعة النجاح، قسا ال ريعة واملصارف اإلسامية، كلية ال ريعة  

  8989  --22000088     اإلساامية، منققاة جانني،    اإلساامية، منققاة جانني،    نرنامج الرتنياة  نرنامج الرتنياة    جامعة القيس املفتوحة،جامعة القيس املفتوحة،أستاذ مساعي غم متفرغ أستاذ مساعي غم متفرغ

  مركز جنني اليراسو، منققة طوناس، نعبء دراسو كامل.مركز جنني اليراسو، منققة طوناس، نعبء دراسو كامل.

  22000011    ،ومن ثا ننك ا قصا اإلسامو، مية سنة. ومن ثا ننك ا قصا اإلسامو، مية سنة.     ثاثة أشهر،ثاثة أشهر،  مراقب شرعو يف البنك اإلسامو العرنو،مراقب شرعو يف البنك اإلسامو العرنو  

  11999977          .مساعي حبث، جامعة الممو  ملية ثاثة فصول.مساعي حبث، جامعة الممو  ملية ثاثة فصول  

  19199797           ساعة فعلية.ساعة فعلية.    3636دورة يف العمل علا احلاسب مية اليورة دورة يف العمل علا احلاسب مية اليورة  

  11999966        تيريبية علا العمل املصريف، البنك اإلسامو ا ردنو، فرع صويلح.تيريبية علا العمل املصريف، البنك اإلسامو ا ردنو، فرع صويلح.  دورةدورة  

    11998899          .دورة يف جتويي القرآن الكريا، دائرة أوقاف جنني.دورة يف جتويي القرآن الكريا، دائرة أوقاف جنني  

  22001144      ا البحرين.ا البحرين.  ميرب يف فلسقني لصاحل اجمللس العام للبنو  واملؤسساب املاليةميرب يف فلسقني لصاحل اجمللس العام للبنو  واملؤسساب املالية  

    22001166       للهيئاة الوطنياة للتعلايا    ، للهيئاة الوطنياة للتعلايا    ( يف ختصص التمويال اإلساامو  ( يف ختصص التمويال اإلساامو  )ماجستم)ماجستممقيِّا نرامج لليراساب العليا مقيِّا نرامج لليراساب العليا ،

  ..العالوالعالو

  : : كتب  ومراجعة وتقييم كتبكتب  ومراجعة وتقييم كتب

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

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

  22001144  دار دار ن ااار ن ااار (، (،   22001144  ))  ،،11طط  ،،((ال اااامل  ع معااااماب وعمليااااب املصاااارف اإلساااامية  ال اااامل  ع معااااماب وعمليااااب املصاااارف اإلساااامية    املاااي لاملاااي ل)) كتاااابكتااااب

  ا ردن.ا ردن.  النفائس،النفائس،

دكتوراه االقتصاد اإلسالميت  دكتور / حممود إرشيد  

    00972  - 599 – 878192 تلفون:

dr.irshaid19670@gmail.com  :الربيد اإللكرتوني 

mailto:dr.irshaid19670@gmail.com
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  22001111  ا ردن.ا ردن.  دار النفائس،دار النفائس، ر  ر ( ن( ن20122012))  ،،11طط  ،،  (( ع دراسة االقتصاد اإلسامو ع دراسة االقتصاد اإلسامو  املي لاملي ل))دراسو دراسو   كتابكتاب  

  22001100  ن ر يف ن ر يف   ،،((قتصاد  وضوانقها يف السوق اإلساميةقتصاد  وضوانقها يف السوق اإلساميةاالقتصادية املؤثرة يف الن اط االاالقتصادية املؤثرة يف الن اط اال  كتاب )النظريابكتاب )النظرياب

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

 22000099  11طط  ا ردن،ا ردن،  دار النفائس،دار النفائس،يف يف ن ر ن ر ،  ،  ((((نني الواقع واملثاليةنني الواقع واملثالية  ،،املصارف اإلساميةاملصارف اإلسامية  القوى الب رية يفالقوى الب رية يف))))  كتابكتاب  

 ها(،1430 –م 2200110))

 2008    جامعة القايس املفتوحاة،  وهاو يف    ، جامعة القايس املفتوحاة،  وهاو يف    ( ( 55442277))،  ورقم ،  ورقم ((((االقتصاد  يف اإلساماالقتصاد  يف اإلسام  النظامالنظام))))كتاب دراسو كتاب دراسو ،

 وهو قيي التيريس.وهو قيي التيريس.  ، ،   22000088  ص، انتها التحكيا ص، انتها التحكيا   442442ة فصول / ة فصول / مثانيمثاني

  22000088      :دار الكتب العلمياة دار الكتب العلمياة   ، ن ر، ن رفي في   الن اط االقتصاد  اإلسامو وأثر القيا وا  اقالن اط االقتصاد  اإلسامو وأثر القيا وا  اقرسالة اليكتوراه: رسالة اليكتوراه ، ،

  .نموبنموب

 22000011  11ا ردن، طا ردن، ط  دار النفائس،دار النفائس،يف يف ن ر ن ر   ،،((((اإلساميةاإلسامية  ال امل يف معاماب وعملياب املصارفال امل يف معاماب وعملياب املصارف))))  نعنواننعنوان  كتابكتاب ، ،

 ..مم20072007،  والقبعة الثانية،  والقبعة الثانية،،20012001

 22001144 دار دار   صير حتا  ط أوع،  صير حتا  ط أوع،  //  ،،القبعة الثالثةالقبعة الثالثة  ال امل يف معاماب وعملياب املصارف اإلسامية طال امل يف معاماب وعملياب املصارف اإلسامية ط  املي لاملي ل

 ..النفائسالنفائس

  ::األحباث العلميةاألحباث العلمية

 . 2016  دنو، دنو،     ،،والعرنيةوالعرنية  اليراساب اإلساميةاليراساب اإلساميةة ة كليكليجملة جملة (( التكاليف يف زكاة الثروابالتكاليف يف زكاة الثرواب  أثرأثر ((  نعنواننعنوان  حبثحبث  

2255//OOCCTT//  22001166.م.م 

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

جملة اليراساب اإلسامية، جممع جملة اليراساب اإلسامية، جممع   ،،  ((وا رنعونوا رنعون  التاسعالتاسع  اجمللياجمللي  الثانوالثانو  اإلسامية،  سام أناد، العيداإلسامية،  سام أناد، العيد

 ، قبل للن ر.، قبل للن ر.معة اإلسامية العاملية،  سام أنادمعة اإلسامية العاملية،  سام أناداإلسامية، اجلااإلسامية، اجلا  البحوثالبحوث

  ..  22001144      قبل للن رقبل للن ر، ((من الييون املصرفية املؤجلةمن الييون املصرفية املؤجلة  أثر وفاة امليين علا ما ثب  يف ذمت أثر وفاة امليين علا ما ثب  يف ذمت )) ::ث نعنوانث نعنوانحبحب ، ،

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

 . 22001133  ساب اإلسامية، جممع البحوثساب اإلسامية، جممع البحوثجملة اليراجملة اليرا  ،،((العمل املاليةالعمل املاليةستحقاقاب ستحقاقاب اااة اة اااازكزك)) ::حبث نعنوانحبث نعنوان                          

 ..، قبل للن ر، قبل للن ر، اجلامعة اإلسامية العاملية،  سام أناد، اجلامعة اإلسامية العاملية،  سام أناداإلساميةاإلسامية

     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

 ..267267--235235ص ص ص ص ، ، م 22014، ، 11، العيد، العيد4141جملي جملي   اجلامعة ا ردنية، اجلامعة ا ردنية، والقانون، والقانون، 

  22001111  يف اجمللة ا ردنية يف اليراساب اإلساميةيف اجمللة ا ردنية يف اليراساب اإلسامية  ن رن ر ،،((تقويا دية القتل ناليينار ا ردنوتقويا دية القتل ناليينار ا ردنو)) ::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  جمللة ا ردنية جمللة ا ردنية يف ايف ا  ن رن ر ،،((يف املصارف اإلسامية الفلسقينيةيف املصارف اإلسامية الفلسقينيةوواقعها وواقعها   الرقانة ال رعيةالرقانة ال رعية  )) ::حبث نعنوانحبث نعنوان

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

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

  جامعة آل البي .جامعة آل البي .  ..م م 20132013  ، ت رين ثانو، ت رين ثانو  319319  --285285  ، ص ص، ص ص33اجمللي التاسع، العيداجمللي التاسع، العيد، ، اإلساميةاإلسامية
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  22000099  يف يف   ن رن ر ((هل جيوز حتويل البنو  الرنوية  ع  سامية علا طريقة غسيل ا موال؟هل جيوز حتويل البنو  الرنوية  ع  سامية علا طريقة غسيل ا موال؟)) ::حبث نعنوانحبث نعنوان

  ..1177يف اجمللييف اجمللي    22000088 ر  ر م ، نم ، ن//1111//11جملة جامعة القيس املفتوحة، نتاريخجملة جامعة القيس املفتوحة، نتاريخ

  22000077  :22000077//99//1212  االستام:االستام:  تاريختاريخ ((اإلساميةاإلسامية  ةةففممصصللاا    يفيفأسس ا تيار القوى الب رية أسس ا تيار القوى الب رية )) حبث نعنوان:حبث نعنوان ، ،

  ::IISSSSNN  ))  )ب)ب  اإلنسانيةاإلنسانيةالعلوم العلوم   اا  جملة جامعة النجاح لألحباثجملة جامعة النجاح لألحباث  م ،م ،22000088//11//3232ة ة تاريخ املوافقتاريخ املوافق

    . .   541541--495495  ، الصفحاب:، الصفحاب:22000088، ،   22، العيد ، العيد   2222اجمللي اجمللي 88444499--11772277

    22000077تاريخ تاريخ ،  ((منهج مقرتح للتيقيق ال اارعااو علا ديااوان زكاااة مركز منهج مقرتح للتيقيق ال اارعااو علا ديااوان زكاااة مركز )) نعنوان:نعنوان:  حبثحبث

العلوم العلوم ا ا جملة جامعة النجاح لألحباث جملة جامعة النجاح لألحباث ، ، م م 22000077//1010//2929  املوافقةاملوافقةتاريخ تاريخ   م،م،22000077//44//1155::االستاماالستام

  . . 166166--  123123الصفحاب: الصفحاب:   ،،  20082008  ،،11، العيد ، العيد 2222اجمللي اجمللي (، (، IISSSSNN::  11772277--88444499  ))ب  اإلنسانيةاإلنسانية

      22000066 :م، ون ر يف م، ون ر يف   22000077//11//2929، ُقبل للن ر نتاريخ، ُقبل للن ر نتاريخ((مكافحة الفقر يف االقتصاد اإلسامومكافحة الفقر يف االقتصاد اإلسامو))حبث نعنوان: حبث نعنوان

  ..  273273--  231231  الصفحاب:الصفحاب:، ،   1313جامعة القيس املفتوحة، العيدجامعة القيس املفتوحة، العيدجملة جملة 

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

م، م ااركة  م، م ااركة  22001111نيساان نيساان     2121--2020  جامعة اخلليل ا فلساقني، جامعة اخلليل ا فلساقني،   مؤمتر قانون العقوناب يف فلسقني"،مؤمتر قانون العقوناب يف فلسقني"،      22001111  ((11))

  جلسة املؤمتر ا وع.جلسة املؤمتر ا وع.نبحث نعنوان:" تقويا دية القتل يف نادنا ناليينار ا ردنو"، مت عرض  يف نبحث نعنوان:" تقويا دية القتل يف نادنا ناليينار ا ردنو"، مت عرض  يف 

  ، كلية ال ريعة جامعة النجاح الوطنية، فلسقني، نيسان،، كلية ال ريعة جامعة النجاح الوطنية، فلسقني، نيسان،مؤمتر زكاة الي ول ونهاية اخليمةمؤمتر زكاة الي ول ونهاية اخليمة  22001111    ((22))

   اجملاباجملابوقي ن ر نعي التحكيا  يف  حيى وقي ن ر نعي التحكيا  يف  حيى شارك  في  نبحث شارك  في  نبحث..  

م= م=   20092009  ، جامعاة اخلليال  ا  فلساقني، متاوز      ، جامعاة اخلليال  ا  فلساقني، متاوز      مؤمتر االقتصاد اإلسامو وأعمال البنو  اإلساامية مؤمتر االقتصاد اإلسامو وأعمال البنو  اإلساامية  2009 (3)

 ها.ها.  14301430  عبانعبانشش
    22000088مقااايم  ع ماااؤمتر مقااايم  ع ماااؤمتر  ،((واقاااع الرقاناااة ال ااارعية يف املصاااارف اإلساااامية الفلساااقينية واقاااع الرقاناااة ال ااارعية يف املصاااارف اإلساااامية الفلساااقينية )) :حباااث نعناااوانحباااث نعناااوان

  م.م.  22000099متوز متوز     2828--2727  اإلسامو وأعمال البنو  اإلسامية، جامعة اخلليل ا فلسقني،اإلسامو وأعمال البنو  اإلسامية، جامعة اخلليل ا فلسقني،  االقتصاد االقتصاد 

  2009   ال رعايااة إلدارتهاا وتنميتهاا والتايقايااق     ال رعايااة إلدارتهاا وتنميتهاا والتايقايااق     الضاوانااط  الضاوانااط    ،،ماؤساساة تنمية أماوال ا ياتاااام ماؤساساة تنمية أماوال ا ياتاااام )) ::حبث نعنوانحبث نعنوان

  ..((ال اارعاو عاليهاال اارعاو عاليها

  . . حبثحبثقيم  في  قيم  في    مم20122012  //1010//33--22جامعة النجاح، جامعة النجاح، جتلياب حركة التاريخ يف ميينة نانلس، جتلياب حركة التاريخ يف ميينة نانلس، مؤمتر مؤمتر   ((44))

قايم  فيا  حباث    قايم  فيا  حباث      م، م، 22001122ثاانو  ثاانو  ت رين ت رين 88  ، جامعة النجاح،، جامعة النجاح،انن  ليون عامة ال رق والغربانن  ليون عامة ال رق والغرب  مؤمتر مؤمتر     22001122  ((55))

  ..(( الفكر االقتصاد  اإلسامو الفكر االقتصاد  اإلسامواسهاماب انن  ليون يفاسهاماب انن  ليون يف))
  م م 22000099    حتكيم أحباث:حتكيم أحباث:

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

  ..  22000099//77//2277ملؤمتر االقتصاد اإلسامو وأعمال البنو ، املنعقي يف جامعة اخلليل، نتاريخملؤمتر االقتصاد اإلسامو وأعمال البنو ، املنعقي يف جامعة اخلليل، نتاريخ

  2009     جامعاة  جامعاة  ، ، مؤمتر االقتصااد اإلساامو وأعماال البناو     مؤمتر االقتصااد اإلساامو وأعماال البناو       "،"،ووسامساماإلاإلمن املنظور من املنظور املالية املالية اهلنيسة اهلنيسة ""حتكيا حبث حتكيا حبث

  ..22000099//77//2277نتاريخنتاريخ  اخلليلاخلليل

التاايت ا التفااال    التاايت ا التفااال      المعااالت ا المالل اام المعال اا  ،المعااالت ا المالل اام المعال اا  ،  ::يف جامعتتة الاحتتاو الو ايتتةيف جامعتتة الاحتتاو الو ايتتة  املستتاقات التتس درستتت ااملستتاقات التتس درستتت ا

تالراخ الففا  تالراخ الففا  لعالتام  ا  االما م،لعالتام  ا  االما م،المالل ام االمالل ام ا  ،،اقتااالياالا الققا اقتااالياالا الققا   مدخل إلا  المااالرا االما ت م،مدخل إلا  المااالرا االما ت م،الالوالتجالري، والتجالري، 
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، اماتممالر وتمقاال ، اماتممالر وتمقاال (اقتااالي إما ت ، و وكاقس إما ت م لاا ب االقتااالياقتااالي إما ت ، و وكاقس إما ت م لاا ب االقتااالي)   قه األمقاق المالل م، قه األمقاق المالل م،، ، االقتااليياالقتااليي

ال قالوااام والمعاااالا   العااا ل م ل ااا  المااااالرا ال قالوااام والمعاااالا   العااا ل م ل ااا  المااااالرا    ااا  االمااا م، اقتااااالياالا اليقاااال  وتاا قالت اااال المعال ااا  ، ااا  االمااا م، اقتااااالياالا اليقاااال  وتاا قالت اااال المعال ااا  ،

، نظاالم الحفاف  ا  االما م، ، نظاالم الحفاف  ا  االما م، 11تالل م إم ت م، لققي تسامال تالل م إم ت م، لققي تسامال المقال م االم ت م، تحالمام تؤمسالا المقال م االم ت م، تحالمام تؤمسالا االم ت م، االم ت م، 

  تااليئ االقتاالي االم ت .تااليئ االقتاالي االم ت .

الكظاالم االقتاااليي  ا  االما م، و لفا  ل اال قتاالب الكظاالم االقتاااليي  ا  االما م، و لفا  ل اال قتاالب   ::يف جامعة القدس املفتوحةيف جامعة القدس املفتوحة  املساقات الس درست ااملساقات الس درست ا

، ، ، تاادخل إلاا  الفقااه االماا ت ، نظااالم الحفااف  اا  االماا م،،، تاادخل إلاا  الفقااه االماا ت ، نظااالم الحفااف  اا  االماا م،،22//  11،  قااه لاااالياا ،  قااه لاااالياا 22  //11يراماا ،  قااه تعااالت ا يراماا ،  قااه تعااالت ا 

،،،  قه العققوالا،،،  مالل ب تدراس الت و م ،،،  قه العققوالا،،،  مالل ب تدراس الت و م 22//  11المقال م االم ت م ،،،  المقال م االم ت م وط ائق تدراس ال المقال م االم ت م ،،،  المقال م االم ت م وط ائق تدراس ال 

االماا ت م،،،  قااه الساا   ،،، الفاا ق االماا ت م،،، الع قااالا الدول اام  اا  االماا م، التفساا  ، ل ااقم القاا   ، االماا ت م،،،  قااه الساا   ،،، الفاا ق االماا ت م،،، الع قااالا الدول اام  اا  االماا م، التفساا  ، ل ااقم القاا   ، 

    شخا م. وغ  هال.شخا م. وغ  هال.،  حقال ،  حقال 11،   قل  قه،   قل  قه22//11، لق د  إم ت م، لق د  إم ت م22//11الت و  والتجقادالت و  والتجقاد

  اخلدمات اجملتمعيةاخلدمات اجملتمعية  
  22001144        جااراء دورة تيريبااة للمجلااس العااام للبنااو       جااراء دورة تيريبااة للمجلااس العااام للبنااو      ماايرب للمجلااس العااام للبنااو  اإلسااامية // حيااث مت      ماايرب للمجلااس العااام للبنااو  اإلسااامية // حيااث مت 

" املصريف " املصريف شهادة شهادة واملؤسساب املالية اإلسامية البحرين، حيث حصل املتيرنون علا ال هادة اليولية يف واملؤسساب املالية اإلسامية البحرين، حيث حصل املتيرنون علا ال هادة اليولية يف 

  املسلا املعتمي.املسلا املعتمي.

  22001111         زكاااة الااي ول ونهايااة اخليمااة، كليااة ال ااريعة جامعااة النجاااح     زكاااة الااي ول ونهايااة اخليمااة، كليااة ال ااريعة جامعااة النجاااح       ضاامية ملااؤمتر ضاامية ملااؤمتر عضااو اللجنااة التح عضااو اللجنااة التح

  ..مم22001111الوطنية، فلسقني، نيسان،الوطنية، فلسقني، 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        تخصص يف كلية ال ريعة.تخصص يف كلية ال ريعة./ عضو جلنة ال/ عضو جلنة ال  

 انت ى


