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      ::العاليالعالي  التعليمالتعليم

  30023002   السودان، عنوان السودان، عنوان مجهورية مجهورية   النيلني،النيلني،جامعة جامعة   ،،تقتااد إلسماييتقتااد إلسماييااختصص: ختصص:   ،،لسماييلسمايياإلاإلتقتااد تقتااد االاالدكتوراه دكتوراه

  ((((// دراسة اقتصادية إسالمية حتليلية// دراسة اقتصادية إسالمية حتليليةأثرهما على النشاط االقتصاديأثرهما على النشاط االقتصاديووق ق دور القيم واألخالدور القيم واألخال))))  الرسالةالرسالة
دراس ة اقتص ادية إس المية    دراس ة اقتص ادية إس المية      »»  ،،ق يي   ق يي   القيم واألخالالقيم واألخالاإلسالمي وأثر اإلسالمي وأثر النشاط االقتصادي النشاط االقتصادي )))): : نشرت بعنواننشرت بعنوان

  ..مم30023002دار الكتب العلميةدار الكتب العلميةمنشورة يف منشورة يف   ((((««حتليليةحتليلية

  11111177      ((%%23222322بتقدير جيد جدًا )بتقدير جيد جدًا )  الشريعة، الشريعة،   كليةكلية  جامعة الريموك، األردن،جامعة الريموك، األردن،  ،،ياجستري اتقتااد إلسماييياجستري اتقتااد إلسمايي،،  

  ..((((دراسة مقارنةدراسة مقارنة  ////امللكية والتوزيع يف يكر حممد باقر الصدرامللكية والتوزيع يف يكر حممد باقر الصدر))))الرسالة الرسالة   عنوانعنوان

    11111111     ((%%7373,,7171))  جامعة اخلليل، الضفة الغربية بتقدير جيدجامعة اخلليل، الضفة الغربية بتقدير جيد  ،،شريعةشريعةبكالوريوس بكالوريوس..  

  ::العمليةالعملية  العلمية والعلمية و  اخلرباتاخلربات

  33010010                        سم الشريعة واملصارف اإلسالمية، كلية الشريعة.سم الشريعة واملصارف اإلسالمية، كلية الشريعة.جامعة النجاح، قجامعة النجاح، ق  أستاذ متفرغ يفأستاذ متفرغ يف  

  30030011                      .أستاذ غري متفرغ جامعة النجاح، قسم الشريعة واملصارف اإلسالمية، كلية الشريعة.أستاذ غري متفرغ جامعة النجاح، قسم الشريعة واملصارف اإلسالمية، كلية الشريعة  

  11121112//00200222    ،اإلسالمية، منطق ة ج نني،   اإلسالمية، منطق ة ج نني،   برنامج الرتبية برنامج الرتبية   أستاذ مساعد غري متفرغ جامعة القدس املفتوحة،أستاذ مساعد غري متفرغ جامعة القدس املفتوحة

  باس، بعبء دراسي كامل.باس، بعبء دراسي كامل.مركز جنني الدراسي، منطقة طومركز جنني الدراسي، منطقة طو

  30013001//000033     .مراقب شرعي يف البنك اإلسالمي العربي،  ومن ثم بنك األقصى اإلسالمي، مدة سنة. مراقب شرعي يف البنك اإلسالمي العربي،  ومن ثم بنك األقصى اإلسالمي، مدة سنة  

  11171117مساعد حبث، جامعة الريموك ملدة ثالثة يصول.مساعد حبث، جامعة الريموك ملدة ثالثة يصول.                  مم  

  11171117                 ساعة يعلية.ساعة يعلية.  2323دورة يف العمل على احلاسب مدة الدورة دورة يف العمل على احلاسب مدة الدورة  

  11111133                العمل املصريف، البنك اإلسالمي األردني، يرع صويلح.العمل املصريف، البنك اإلسالمي األردني، يرع صويلح.تدريبية على تدريبية على   دورةدورة  

  11211121                قاف، دائرة أوقاف جنني.قاف، دائرة أوقاف جنني.وودورة يف جتويد القرآن الكريم، وزارة األدورة يف جتويد القرآن الكريم، وزارة األ  

  30123012                      .مدرب معتمد يف يلسطني لصاحل اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية   البحرين.مدرب معتمد يف يلسطني لصاحل اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية   البحرين  

  : : كتب  ويراجعة وتقييم كتبكتب  ويراجعة وتقييم كتب

  30130155   (، (، 30130155))  ،،11طط  ،،((اطر السمسرة وعالقتها بالوساطة وحتديد أجور السمسار يف األسواقاطر السمسرة وعالقتها بالوساطة وحتديد أجور السمسار يف األسواقخمخم  ))كتاب كتاب

  األردن.األردن.  دار النفائس،دار النفائس،نشر نشر 

  30123012  دار دار نش   ر نش   ر (، (، 30123012))  ،،11طط  ،،((امل   دخل الش   امل إال مع   امالت وعملي   ات املص   ارف اإلس   المية    امل   دخل الش   امل إال مع   امالت وعملي   ات املص   ارف اإلس   المية      )) كت   ابكت   اب

  األردن.األردن.  النفائس،النفائس،

  30113011     األردن.األردن.  دار النفائس،دار النفائس،(، نشر (، نشر 30133013))  ،،11طط  ،،((الميالمياملدخل إال دراسة االقتصاد اإلساملدخل إال دراسة االقتصاد اإلس  ))كتاب دراسي كتاب دراسي  

  30103010    نشر نشر   ،،((النظريات االقتصادية املؤثرة يف النشاط االقتصادي وضوابطها يف السوق اإلسالميةالنظريات االقتصادية املؤثرة يف النشاط االقتصادي وضوابطها يف السوق اإلسالمية  ))كتاب  كتاب

  ..30103010األردن، يف األردن، يف   دار النفائس،دار النفائس،يف يف 

دكتوراه االتقتااد اإللسماييـ  دكتور / حممود إرشيد  

ـ2117جايعة النجاح فرعي يكتب  – 00173511272113تلفون:  

  dr.irshaid19670@gmail.com  :الربيد اإللكورويي 
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 30030011         األردن،األردن،  دار النف ائس، دار النف ائس،   يفيفنش ر  نش ر  ،  ،  ((((بني الواقع واملثالي ة بني الواقع واملثالي ة   ،،املصارف اإلسالميةاملصارف اإلسالمية  القوى البشرية يفالقوى البشرية يف))))كتاب كتاب  

 هـ(.هـ(.12201220م =م =30103010))  11طط

 30023002    جامع ة الق دس املفتوح ة،  وه و يف     ، جامع ة الق دس املفتوح ة،  وه و يف     ((52375237))،  ورقم   ،  ورقم   ((((االقتصادي يف اإلسالماالقتصادي يف اإلسالم  النظامالنظام))))كتاب دراسي كتاب دراسي ،

 ، وهو قيد التدريس.، وهو قيد التدريس.30023002//33//1717ص، انتهى التحكيم ص، انتهى التحكيم   223223مثانية يصول / مثانية يصول / 

  22000088      :نشر دار الكتب العلمية،  ،  نشر دار الكتب العلمية،  يي يي   القيم واألخالقالقيم واألخالق  النشاط االقتصادي اإلسالمي وأثرالنشاط االقتصادي اإلسالمي وأثررسالة الدكتوراه: رسالة الدكتوراه  ،

  .بريوتبريوت

 30013001    11األردن، طاألردن، ط  دار النفائس،دار النفائس،يف يف نشر نشر   ،،((((الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالميةالشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية))))  كتاب بعنوانكتاب بعنوان ، ،

   ،،30073007،  والطبعة الثانية ،  والطبعة الثانية 30013001

 دار النفائس/ دار النفائس" املدخل الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية ط" املدخل الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية ط30123012  ،،ثالثةثالثةالالطبعة طبعة الال /.. 

  ::األحباث العلميةاألحباث العلمية

 .   30153015    سالمية، سالمية، جلة الدراسات اإلجلة الدراسات اإلاإلسالمماإلسالمم  السوقالسوق  يفيف  التداولالتداول  ضبطضبط  يفيف  واألخالقواألخالق  القيمالقيم  دوردور)) ::حبث بعنوانحبث بعنوان

  جملة الدراسات اإلسالمية، جممع البحوثجملة الدراسات اإلسالمية، جممع البحوث  ،،((واألربعونواألربعون  التاسعالتاسع  اجمللداجمللد    الثانيالثاني  العددالعددإسالم أباد، إسالم أباد، 

 ..، قبل للنشر، قبل للنشرأبادأباد، اجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم ، اجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم اإلسالميةاإلسالمية

  ..  33012012  جملة ، جملة قبل للنشرقبل للنشر، ((من الديون املصريية املؤجلةمن الديون املصريية املؤجلة  أثر وياة املدين على ما ثبت يف ذمت أثر وياة املدين على ما ثبت يف ذمت )) ::حبث بعنوانحبث بعنوان ،

  دراسات، الشريعة والقانون، اجلامعة األردنية.دراسات، الشريعة والقانون، اجلامعة األردنية.

 . 30123012  الدراسات الدراسات جملة جملة   ،،((يف السوق اإلسالمييف السوق اإلسالمي  دور القيم واألخالق يف ضبط التداولدور القيم واألخالق يف ضبط التداول)) ::بعنوانبعنوان  حبثحبث

   ..النهائيالنهائي  ، قبل للنشر ، قبل للنشر اإلسالمية، اجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم أباداإلسالمية، اجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم أباد  اإلسالمية، جممع البحوثاإلسالمية، جممع البحوث

  ..  30123012      جملة الدراسات اإلسالمية، جممع البحوثجملة الدراسات اإلسالمية، جممع البحوث  ،،((العمل املاليةالعمل املاليةستحقاقات ستحقاقات اااة اة     زكزك)) ::حبث بعنوانحبث بعنوان  

 ..، قبل للنشر، قبل للنشرأبادأباد، اجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم ، اجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم اإلسالميةاإلسالمية                              

 30133013    علوم الشريعة علوم الشريعة جملة دراسات، جملة دراسات، نشر يف نشر يف ، ، ((بيع مثار البساتني بالنقود أو جبزء من الناتجبيع مثار البساتني بالنقود أو جبزء من الناتج  )) ::حبث  بعنوانحبث  بعنوان

 ..337337--325325م، ص ص م، ص ص 30123012، ، 11، العدد، العدد2121جملد جملد   اجلامعة األردنية، اجلامعة األردنية، والقانون، والقانون، 

  30133013    يف التحكيميف التحكيم، ، ((سقاطهاسقاطهاتأثري النفقات يف التخفيف من وعاء زكاة الثروات أو إتأثري النفقات يف التخفيف من وعاء زكاة الثروات أو إ))  ::حبث  بعنوانحبث  بعنوان  

  30113011    قبل للنشر  النهائي يف اجمللة األردنية يف قبل للنشر  النهائي يف اجمللة األردنية يف  ،،((تقويم دية القتل بالدينار األردنيتقويم دية القتل بالدينار األردني)) ::حبث  بعنوانحبث  بعنوان

  م.م.30130111//1313//3232قبل للنشر بتاريخ قبل للنشر بتاريخ األردن، األردن، ، جامعة آل البيت، ، جامعة آل البيت، الدراسات اإلسالميةالدراسات اإلسالمية

  30113011  قبل للنشر  النهائي قبل للنشر  النهائي  ،،((ية الفلسطينيةية الفلسطينيةيف املصارف اإلسالميف املصارف اإلسالموواقعها وواقعها   الرقابة الشرعيةالرقابة الشرعية  )) ::حبث  بعنوانحبث  بعنوان

يف اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، جامعة آل البيت، األردن، قبل للنشر بتاريخ يف اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، جامعة آل البيت، األردن، قبل للنشر بتاريخ 

  م.م.30133013//0303//1133

  30113011  اجمللة األردنية يف الدراسات اجمللة األردنية يف الدراسات   ((زكاة الثروة احليوانية البحرية والربية املعدة لإلنتاجزكاة الثروة احليوانية البحرية والربية املعدة لإلنتاج)) ::حبث بعنوانحبث بعنوان

  جامعة آل البيت.جامعة آل البيت.  م.م.30123012، تشرين ثاني، تشرين ثاني211211--325325، ص ص ، ص ص 22سع، العددسع، العدداجمللد التااجمللد التا، ، اإلسالميةاإلسالمية

  30030011   ُقِبَل ُقِبَل  ((هل جيوز حتويل البنوك الربوية إال إسالمية على طريقة غسيل األموال؟هل جيوز حتويل البنوك الربوية إال إسالمية على طريقة غسيل األموال؟)) ::حبث بعنوانحبث بعنوان

  ..1717م. نشر يف اجمللد م. نشر يف اجمللد 30023002//1111//11للنشر يف جملة جامعة القدس املفتوحة، بتاريخ للنشر يف جملة جامعة القدس املفتوحة، بتاريخ 
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  30030077   :0101    1313  تاريخ االستالم:تاريخ االستالم: ((اإلسالميةاإلسالمية  ةةييريريصصللاا    يفيف    أسس اختيار  القوى البشريةأسس اختيار  القوى البشرية )) حبث بعنوان:حبث بعنوان    

  ))  )ب)ب  اإلنسانيةاإلنسانيةالعلوم العلوم       جملة جامعة النجاح لألحباثجملة جامعة النجاح لألحباثم،  م،  30023002      0101    3232ة ة تاريخ املوايقتاريخ املوايقم، م، 30073007

IISSSSNN::  11772277--88444499 521521      215215، الصفحات:، الصفحات:30023002، ،   33، العدد ، العدد   3333اجمللد اجمللد . .  

  30030077 1515  تاريخ االستالم:تاريخ االستالم:،  ((للتدقيق الش  رع  ي على دي  وان زك  اة مركزيللتدقيق الش  رع  ي على دي  وان زك  اة مركزي  منهج مقرتحمنهج مقرتح)) بعنوان:بعنوان:  حبثحبث      

  ))ب  اإلنسانيةاإلنسانيةالعلوم العلوم     جملة جامعة النجاح لألحباث جملة جامعة النجاح لألحباث م، م، 30073007    1010      3131املوايقة املوايقة تاريخ تاريخ   م،م،30073007      0202

IISSSSNN::  11772277--88444499 ،) ،) 133133    132132الصفحات: الصفحات:   ،،30023002  ،،11، العدد ، العدد 3333اجمللد اجمللد..  

  30030033       :م، ونشر يف م، ونشر يف 30073007//11//3131، ُقبل للنشر بتاريخ ، ُقبل للنشر بتاريخ ((قر يف االقتصاد اإلسالميقر يف االقتصاد اإلسالميمكايحة الفمكايحة الف))حبث بعنوان: حبث بعنوان

  ..372372      321321الصفحات: الصفحات: ، ، 1212جملة جامعة القدس املفتوحة، العدد جملة جامعة القدس املفتوحة، العدد 

  ::وحتكيم أخرىوحتكيم أخرىحمكمة حمكمة   بأحباث بأحباث   متراتمتراتؤؤيشاركة يف ييشاركة يف ي

  55          1111. . 1212  ==مم30113011نيسان نيسان   3131    3030  مؤمتر قانون العقوبات يف يلسطني"، جامعة اخلليل   يلسطني،مؤمتر قانون العقوبات يف يلسطني"، جامعة اخلليل   يلسطني،    30113011  ((11))

ه ، مشاركة ببحث بعنوان:" تقويم دية القتل يف بالدنا بالدينار األردني"، مت عرض  يف جلس ة امل ؤمتر   ه ، مشاركة ببحث بعنوان:" تقويم دية القتل يف بالدنا بالدينار األردني"، مت عرض  يف جلس ة امل ؤمتر   12211221//

  األوال.األوال.

  م، م، 30113011مؤمتر زكاة الدخول ونهاية اخلدمة، كلية الشريعة جامعة النجاح الوطنية، يلسطني، نيسان،مؤمتر زكاة الدخول ونهاية اخلدمة، كلية الشريعة جامعة النجاح الوطنية، يلسطني، نيسان،  ((33))

    " الرواتب واألجور، وحقوق نهاية اخلدمة، الرواتب واألجور، وحقوق نهاية اخلدمة،   )): :   العمل املاليةالعمل املاليةستحقاقات ستحقاقات اااة اة     زكزكشاركت يي  ببحث بعنوان "  شاركت يي  ببحث بعنوان

  ..وهو يف التحكيم النهائي يف إحدى اجملالتوهو يف التحكيم النهائي يف إحدى اجملالت  ((،وزكاة األموال احملجوزة لصاحل العاملني، واملهن احلرةوزكاة األموال احملجوزة لصاحل العاملني، واملهن احلرة

م= م= 30013001يلس   طني، مت   وز  يلس   طني، مت   وز      م   ؤمتر االقتص   اد اإلس   المي وأعم   ال البن   وك اإلس   المية، جامع   ة اخللي   ل             م   ؤمتر االقتص   اد اإلس   المي وأعم   ال البن   وك اإلس   المية، جامع   ة اخللي   ل              (2)

 ه .ه .12201220شعبانشعبان
  30023002       مق  دم إال م  ؤمتر  مق  دم إال م  ؤمتر   ،((واق  ع الرقاب  ة الش  رعية يف املص  ارف اإلس  المية الفلس  طينية     واق  ع الرقاب  ة الش  رعية يف املص  ارف اإلس  المية الفلس  طينية     )) :حب  ث بعن  وان حب  ث بعن  وان

  33        55  ==مم30013001مت  وز مت  وز   3232        3737اإلس  المي وأعم  ال البن  وك اإلس  المية، جامع  ة اخللي  ل   يلس  طني،    اإلس  المي وأعم  ال البن  وك اإلس  المية، جامع  ة اخللي  ل   يلس  طني،      االقتص  اد االقتص  اد 

  ه .ه .12201220شعبانشعبان

  3001   رته ا وتنميته ا والت دق ي  ق    رته ا وتنميته ا والت دق ي  ق    الض واب  ط الشرع ي  ة إلدا  الض واب  ط الشرع ي  ة إلدا    ،،م ؤس س ة تنمية أم وال األي ت   ام م ؤس س ة تنمية أم وال األي ت   ام )) ::حبث بعنوانحبث بعنوان

  ..((الش  رع ي ع ليهاالش  رع ي ع ليها

قدمت يي  مقرتح قدمت يي  مقرتح   مم30133013  //1010//22--33جامعة النجاح، جامعة النجاح، جتليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس، جتليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس، مؤمتر مؤمتر   ((22))

  . . ((ص ن دوق ال وق ف التعليم ي" يف  ج  امعة النجاح الوطنيةص ن دوق ال وق ف التعليم ي" يف  ج  امعة النجاح الوطنية  إلنشاءإلنشاء  منوذج مقرتحمنوذج مقرتح""))  وحبث وهووحبث وهو

اسهامات اسهامات   ))قدمت يي  حبث قدمت يي  حبث   م، م، 30133013تشرين ثاني تشرين ثاني 22  ،،جامعة النجاحجامعة النجاحابن خلدون عالمة الشرق والغرب، ابن خلدون عالمة الشرق والغرب، مؤمتر مؤمتر   ((55))

  ..((ابن خلدون يف الفكر االقتصادي اإلسالميابن خلدون يف الفكر االقتصادي اإلسالمي
  مم30013001    حتكيم أحباث:حتكيم أحباث:

  منهج اإلسالم يف عالج التفاوت الشديد بني دخل األغنياء ودخل الفقراء"، حبث مقدم " منهج اإلسالم يف عالج التفاوت الشديد بني دخل األغنياء ودخل الفقراء"، حبث مقدم : : حبثحبث قمت بتحكيمقمت بتحكيم "

  م.م.30013001//77//3232--3737نعقد يف جامعة اخلليل، بتاريخنعقد يف جامعة اخلليل، بتاريخملؤمتر االقتصاد اإلسالمي وأعمال البنوك، اململؤمتر االقتصاد اإلسالمي وأعمال البنوك، امل

  3001     جامع ة  جامع ة  ، ، مؤمتر االقتص اد اإلس المي وأعم ال البن وك    مؤمتر االقتص اد اإلس المي وأعم ال البن وك      "،"،ييسالمسالماإلاإلمن املنظور من املنظور اهلندسة املالية اهلندسة املالية ""حتكيم حبث حتكيم حبث

  ..30013001متوز متوز   3232  ––  3737اخلليل اخلليل 
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ــة   املســاتقات الــس درلســت ا املســاتقات الــس درلســت ا  ــة النجــاح الو ني ــة يف جايع ــة النجــاح الو ني مددل إ ىلدد  مددل إ ىلدد  الالالت  أمني التك  ايلي والتج  اري،  الت  أمني التك  ايلي والتج  اري،    ::يف جايع

اقتصددفا اقتصددفا )إلقددا اومددفام المفل دد ، إلقددا اومددفام المفل دد ، ، المفل دد  المف دد  إلددم االمدد،م، ، المفل دد  المف دد  إلددم االمدد،م، اقتصددفاتفا الفقدد اقتصددفاتفا الفقدد   المصددف ا االمدد،   ،المصددف ا االمدد،   ،

، امدتممف  وممفتدإ إلدم االمد،م، اقتصدفاتفا الوتدفي ومطا قفم دف ، امدتممف  وممفتدإ إلدم االمد،م، اقتصدفاتفا الوتدفي ومطا قفم دف (ىم، م،  و بنفك ىم،    لط،ب االقتصفاىم، م،  و بنفك ىم،    لط،ب االقتصفا

المد،   ،  افمدا   سمتدفا المد،   ،  افمدا   سمتدفا المقفإلد  االمقفإلد  االرقفب  والممدفت ر الردرة   ة د  المصدف ا االمد،   ، الرقفب  والممدفت ر الردرة   ة د  المصدف ا االمد،   ،   الممفصري،الممفصري،

  ، نظفم الاكم إلم االم،م،  افائ االقتصفا االم، م.، نظفم الاكم إلم االم،م،  افائ االقتصفا االم، م.11 فل   ىم،   ، ةقفا  تمفي فل   ىم،   ، ةقفا  تمفي

النظدفم االقتصدفاف إلدم االمد،م، و لهد  ل دف تتدفب النظدفم االقتصدفاف إلدم االمد،م، و لهد  ل دف تتدفب   ::يف جايعة القدس املفتوحةيف جايعة القدس املفتوحة  املساتقات الس درلست ااملساتقات الس درلست ا

نظددفم الاكددم إلددم االمدد،م،،، نظددفم الاكددم إلددم االمدد،م،،،   ،  ددل إ ىلدد  الهقددا االمدد، م،،  ددل إ ىلدد  الهقددا االمدد، م،33//  11، إلقددا ةاددفااا ، إلقددا ةاددفااا 33/ / 11ا امددم، إلقددا  مددف ،ا ا امددم، إلقددا  مددف ،ا 

،،، إلقا المقفبفا،،،  مفل ب مل تس الترب   ،،، إلقا المقفبفا،،،  مفل ب مل تس الترب   33//  11المقفإل  االم،    ،،،  المقفإل  االم،    وطرائق مل تت ف المقفإل  االم،    ،،،  المقفإل  االم،    وطرائق مل تت ف 

االمدد،   ،،، إلقددا التدد ري،،، الهددرم االمدد،   ،،، الم،قددفا اللول دد  إلددم االمدد،م، التهتدد ر، ة ددفم القددر  ، االمدد،   ،،، إلقددا التدد ري،،، الهددرم االمدد،   ،،، الم،قددفا اللول دد  إلددم االمدد،م، التهتدد ر، ة ددفم القددر  ، 

    ،  حفال شخص  . وغ رهف.،  حفال شخص  . وغ رهف.11،  صفل إلقا،  صفل إلقا33//11    ، ةق لي ىم، ، ةق لي ىم، 33//11الت،وي والتجفتلالت،وي والتجفتل

  اخلديات اجملتمعيةاخلديات اجملتمعية  
  30301111          زك  اة ال  دخول ونهاي  ة اخلدم  ة، كلي  ة الش  ريعة جامع  ة النج  اح     زك  اة ال  دخول ونهاي  ة اخلدم  ة، كلي  ة الش  ريعة جامع  ة النج  اح       عض  و اللجن  ة التحض  ريية مل  ؤمتر  عض  و اللجن  ة التحض  ريية مل  ؤمتر

  ..مم30113011الوطنية، يلسطني، نيسان،الوطنية، يلسطني، نيسان،

    30113011                    .عضو اللجنة الثقايية، كلية الشريعة، جامعة النجاح./ عضو اللجنة الثقايية، كلية الشريعة، جامعة النجاح /  

  30113011                    .عضو جلنة تنمية الكفاءات، نائب عن كلية الشريعة مع آخرين، جامعة النجاح./ عضو جلنة تنمية الكفاءات، نائب عن كلية الشريعة مع آخرين، جامعة النجاح /  

  30133013                      .عضو جلنة التخصص يف كلية الشريعة./ عضو جلنة التخصص يف كلية الشريعة /  

 11101110  30003000  30133013//0101//1313      ../ اخلطابة والوعظ واإلرشاد يف عدد من املساجد يف حمايظة جنني/ اخلطابة والوعظ واإلرشاد يف عدد من املساجد يف حمايظة جنني 
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