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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

  البيانات الشخصية 
 
 باسل يوسف محمد الشاعر  االســـــــم  
 قلقيلية    1970/ 25/9 تاريخ ومكان الميالد 

 الشريعة  الكلية 

 المصارف اإلسالمية   القسم 

 
    المؤهالت الدراسية 

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص  الدرجة العلمية  
 2004 الجامعة األردنية   فقه وأصوله ال الدكتوراة   
 2001 جامعة النجاح الوطنية الفقه وأصوله  الماجستير  
 1993 الجامعة األردنية   الفقه والتشريع البكالوريوس 

  التخصص ومجاالت االهتمام 
 
 الفقه وأصوله   التخصص العام  
 فقه المعامالت  التخصص الدقيق  

 االقتصاد اإلسالمي  –التأمين اإلسالمي  –مية المصارف اإلسال مـجاالت االهتمام 
 

  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
 
 كلمة( 150ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  

 –دراسة مقارنة  –التدابير اإلحترازية والتشريعية لحماية المستهلك في الفقه اإلسالمي  
ة والتشريعية لحماية المستهلك ، في مراحل االنتاج والتوزيع تهدف هذه الرسالة الى بيان التدابير االحترازي 

واالعالن ، والبيع ، وبيان دور الفقه اإلسالمي في حماية المستهلك ، من خالل بيان مواصفات السلع من  
أغذية وأدوية ، وحماية المستهلك من تالعب المنتجين والموردين في مواصفات هذه السلع الهامة ، ثم بينت  

الوسائل المحرمة في اعالنات التسويق والترويج للسلع ، وكذلك تم بحث أهم مؤسسات حماية المستهلك   الدراسة
في التاريخ اإلسالمي وأهمها مؤسسة الحسبة ودورها الهام في حماية المستهلك ، وتطبيقات مؤسسة الحسبة في  

 مستهلك .الوقت الحاضر ومثالها : مؤسسة المواصفات والمقاييس ، وجمعية حماية ال
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  السجل الوظيفي 
 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها  الوظيفة 

وحتى   -2016 كلية الشريعة   –الجامعة األردنية  نائب عميد   
وحتى   -2014 الجامعة األردنية  –قسم المصارف اإلسالمية  استاذ مساعد    اآلن
 2014  -2012 دائرة االفتاء العام / األردن    تفتيشالرقابة و المدير   اآلن

 2013-2012 االتحاد العام للجمعيات الخيرية  أمين عام / مدير عام  

 2012-2010 دائرة االفتاء العام / األردن  مفتش افتاء  

 2009-2008 دائرة االفتاء العام / البلقاء  مفتي  

مدير عالقات عامة   
 ومستشار ومساعد مدير عام 

مدارس الحصاد التربوي / شركة السنابل  
 ية الذهب

2006-2008 

مدير مشاريع / ومستشار   
 شرعي 

 2006-2004 جمعية الكتاب والسنة / اتحاد الجمعيات 

 2001-1999 جامعة القدس المفتوحة  محاضر جامعي غير متفرغ   

 1999-1995 دائرة االفتاء  نائب مدير   

 
 األعمال اإلدارية : عضوية لجان ومؤتمرات :

لجان القسم والكلية والجامعة   

 . 2019/ 2018، 2017/2018، 2016/2017ضو مجلس كلية للسنوات:  ع .1
 ، 2015/2016،  2015/ 2014عضو لجنة المؤتمرات والندوات في الكلية:   .2
 ،  2016/2017،  2016/ 2015عضو لجنة اإلفتاء في الكلية:  .3
 ،  2017/ 2016، 2015/2016عضو لجنة اإلعالم والتوجيه في الكلية:  .4
،  2017/2018،  2017/ 2016،  2015/2016، 2014/2015للسنوات:   عضو لجنة االنتخابات في الكلية  .5

2018/2019 . 
 2015عضو لجنة الخطة الدراسية لوضع برنامج الماجستير في تخصص المصارف اإلسالمية:  .6
 . 2015عضو لجنة الخطة الدراسية في القسم للعام   .7
 . 2018عضو لجنة التخصص الفرعي للمصارف اإلسالمية  .8
 2018متقدمين للتعيين في قسم المصارف اإلسالمية عضو لجنة المقابالت لل .9

 . 2017،   2016،  2015عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمرات في قسم المصارف اإلسالمية:   .10
 . 2018/2019عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الكلية المستجدات الشرعية للعام:  .11
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 تحكيم أبحاث علمية لمجالت محكمة في مجال تخصصي.  .12
 ل الماجستير، ومناقشتها. اإلشراف على رسائ .13
عضو لجنة الخطة االنتقالية لقسم  عضو في لجان مشاريع مخططات لرسائل جامعية ماجستير ودكتوراة.   .14

 . 2014المصارف اإلسالمية 
 . 2017عضو في لجنة ترجمة المخططات الدراسية للمواد التي يطرحها قسم المصارف اإلسالمية  .15
 . 2015أمين سر مجلس القسم للعام  .16
 .2015لجنة إدارة االمتحانات المحوسبة بالكلية وتشغيلها، عضو  .17
 .2015(: ISRAعضو لجنة صياغة مذكرة تفاهم للتعاون مع األكاديمية العالمية للبحوث الشرعية ) .18
 . 2017عضو لجنة تخريج طلبة كلية الشريعة للعام  .19
 . 2017عضو لجنة الخطة االستراتيجية والتنفيذية في الكلية للعام   .20
 . 2017سنبنيها بأيدينا في الكلية للعام  عضو لجنة  .21
 2019/ 2018عضو لجنة االستشارات الشرعية في الكلية للعام  .22
 . 2017مقرر لجنة لدراسة إنشاء غرفة واستراحة ألعضاء الهيئة التدريسية في الكلية،  .23
 . 2019/ 2018عضو لجنة المبنى في الكلية للعام  .24
 . 2018لعام  عضو لجنة اتالف األختام القديمة في الكلية ل .25
عضو لجنة التواصل مع البنك اإلسالمي األردني لغايات تمويل مشروع مبنى كلية الشريعة دون رهن أرض   .26

 . 2017الجامعة أو كفالة حكومية عن طريق عقد االستصناع، 
انتدابي عن الجامعة للتواصل مع البنك اإلسالمي األردني لعرض مسودة من أجل توقيع عقد االستصناع لغايات  .27

 . 2017امة بمنى كلية الشريعة إق
عضو فريق   2019عضو اللجنة التنظيمية المتفرعة عن فريق التبرعات إلطالق حقل مبادرة دعم الجامعة   .28

 . 2019التبرعات في الجامعة  
 . 2018اختياري من قبل إدارة الجامعة منسق لغايات التعلم المدمج لكلية الشريعة  .29
 . 2017أسيس الشركة ذات الغرض الخاص لغايات إصدار الصكوك تكليفي من قبل رئيس الجامعة لمتابعة ت .30
 . 2017عضو لجنة دراسة تعنى باستفادة الجامعة من الصكوك اإلسالمية، العام   .31
 . 2017عضو لجنة الحصول على دعم تفني يخصص للمواد التي تدرس على مبدأ التعلم المدمج،  .32
 . 2014لعربية لطلبة الدراسات العليا، للعام  المشاركة في المراقبات على امتحان الكفاية في اللغة ا  .33
 .2019عضو لجنة الفعاليات المتفرعة من فريق التبرعات والوقفية،  .34
تسميتي من قبل القسم ألكون منسق البرنامج األكاديمي لبرنامج البكالوريوس في تخصص المصارف اإلسالمية،  .35

2017 . 
 . 2019خصصات الشريعة، عضو لجنة اقتراح مشاريع صيفية تتمثل بدورات مهنية لت .36
 . 2019،  2018عضو لجان تحقيق داخل الكلية،  .37
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،  2018،  2017،  2016المشاركة في حضور االجتماعات التي يعقدها األستاذ الدكتور رئيس الجامعة،  .38
2019 . 

،  2018، 2017، 2016المشاركة في تنظيم ندوات علمية في الكلية بالتنظيم والحضور على مدار السنوات:  .39
2019.   

المشاركة االختيارية في أنشطة النقابات أو الجمعيات المهنية الخدماتية المحلية أو اإلقليمية أو الدولية أو مؤسسات   
 المجتمع المدني  

 . 2013المشاركة في مؤتمر عقدته األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية حول إصدار الصكوك،   .40
 . 2014العربية، ومقرر لجان اإلشراف والمتابعة،  مستشار اتحاد اللجان األولمبية الوطنية  .41
المساهمة في تقديم اإلرشاد أثناء تقديم برنامج )أسبوع المشاريع(، الذي أقامته مؤسسة المدلبري في الجامعة   .42

 .  2014األردنية، 
 . 2015المشاركة في مؤتمر لرابط علماء األردن األول: علماء الشريعة ودورهم في نهضة األردن وبنائه"،  .43
المشاركة في الملتقى العلمي: الصكوك وتطبيقاتها المعاصرة، الذي أقامه مركز الجامعة العربية للدراسات  .44

 . 2015المصرفية والتدريب، 
المشاركة في ورشة عمل عن "مدونة قواعد السلوك وأخالقيات الوظيفة العامة" التي عقدتها المؤسسة األردنية   .45

 .  2015لتطوير المشاريع االقتصادية، 
 . 2016المشاركة في كتابة مقال نشر في مجلة المركز الثقافية اإلسالمي بعنوان الرياضة واإلسالم   .46
المشاركة في ندوة علمية بعنوان: الشباب في مواجهة الفكر المتطرف، عقد الندوة صندوق البحث العلمي،  .47

2016 . 
 . 2016رئيس الجمعية األردنية للمالية اإلسالمية  .48
 . 2016عمل بعنوان: تعزيز التسامح الديني من خالل تطوير الخطاب اإلسالمي، المشاركة في ورشة  .49
 . 2016حضور ورشة عمل حول صكوك التمويل اإلسالمية، الذي عقدتها بورصة عمان،  .50
 عضو الجمعية األردنية للمالية اإلسالمية، لغاية اآلن. .51
 رئيس االتحاد العربي للكيك بوكسينغ  .52
 .2017تخريج حفظة األحاديث النبوية الشريفية لدى مدارس الرأي، المشاركة في حضور حفل تكريم و  .53
المشاركة في المؤتمر العالمي للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية بعنوان: التجديد األساسي في   .54

ردني،  االقتصادي والمتانة المصرفية، الذي أقامه البنك المركز األ. الممارسات المصرفية نحو تحقيق الرخاء
2017 . 

 خبير في المصارف اإلسالمية والتدقيق الشرعي معتمد لدى الجمعية األردنية للمالية اإلسالمية.   .55
 . 2018المشاركة في إطالق مبادرة وقفية الحسين، وصياغتها،  .56

 أنشطة الجامعة الموجه لخدمة مجتمع طلبة الجامعة والعاملين فيها: 
اإلسالمية تسهم في تحقيق التنمية، لطلبة الجامعة والعاملين فيها تبين أثر المشاركة في محاضرة بعنوان: المصار  .1

 . 2014الصيرفة اإلسالمية ودورها في التنمية، 
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المساهمة في تقديم اإلرشاد أثناء تقديم برنامج )أسبوع المشاريع(، الذي أقامته مؤسسة المدلبري في الجامعة   .2
 . 2014األردنية، 

طلبة قسم المصارف اإلسالمية إلى مراقب عام الشركات، وهيئة األوراق المالية، والبنك تنظيم رحالت علمية ل .3
 . 2018، 2017، 2014المركزي األردني واإلشراف عليها، خالل األعوام: 

 . 2015، (FM)المشاركة في في برنامج إذاعة األمن العام  .4
الوظيفة العامة" التي عقدتها المؤسسة األردنية  المشاركة في ورشة عمل عن "مدونة قواعد السلوك وأخالقيات  .5

 . 2015لتطوير المشاريع االقتصادية، 
 . 2015أيام،  3عقد دورة تدريبية لطلبة حول الصكوك اإلسالمية لمدة  .6
 ولغاية اآلن.  2016مشرف فريق بلس، الخاص بالطلبة، ودعم أنشطتهم، اعتبارًا من العام  .7
 . 2016األغراض للكلية،  بادرت بتقديم طابعة متعددة .8
المشاركة في األيام  . 10 2016المشاركة في كتابة مقال حول الرياضة واإلسالم لمجلة المركز اإلسالمي،  .9

 . 2019، 2018، 2017، 2016العلمية للكلية خالل السنوات: 
،  2017/2018،  2017/ 2016،  2015/2016، 2014/2015عضو لجنة االنتخابات في الكلية للسنوات:   . 11

2018/2019 . 
 . 2017عضو لجنة تخريج طلبة كلية الشريعة للعام  . 12
مندوب من أجل التفاوض مع البنك اإلسالمي األردني لتمويل شراء أجهزة تقنية للكلية للتحول بالعمل على نظام   . 13
 . 2018شفة، األر 
المشاركة في أكبر تجمع طالبي بعنوان: "ملتقى ومعرض الصيرفة اإلسالمية األول لطلبة الجامعة األردنية"، أقيم  . 14

 . 2018في الجامعة األردنية بالتعاون مع أكاديمية رواد، 
 . 2018ة،  ( لوضعها في ساحة الكلية األمامية للطلب2( وثنائية عدد )3التبرع بكراسي ثالثية عدد )  . 15
 .2018اإلشراف على نشاط اتحاد طلبة الكلية "توزيع ستكرز ناظر إلي" الذي أقيم عند برج الساعة،   . 16
 . 2018، 2017، 2016مندوبًا رياضيا للطلبة، لألعوام:   . 17
 . 2018، 2017مشرف لرحالت ترفيهية لطلبة قسم المصارف اإلسالمية،  . 18
قتها الجامعة قمت بالتبرع للجامعة بمبلغ مادي للنهوض بها من خالل مشاريع من خالل حملة التبرعات التي أطل . 19

 . 2019ريادية، 
 . 2019المشاركة في نشاط حول التوعية الصحية حول سرطان الثدي، أقامته كلية التمريض،  . 20
 .2018/2019المشاركة في اللقاء المفتوح مع طلبة قسم المصارف اإلسالمية، وطلبة كلية الشريعة،   . 21
عضوية هيئات تحرير مجالت ودوريات   . 2019ضابط ارتباط لكلية الشريعة لدى مركز االبتكار في الجامعة،   . 22

 أو مؤتمرات:  
تحكيم أبحاث علمية لمجالت محكمة في مجلة جامعة الزرقاء األهلية، بعنوان: دور الهندسة المالية النوعية في   .1

 2017إلسالمية"، إدارة مخاطر صيغ التمويل في البنوك ا
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تحكيم أبحاث علمية لمجالت محكمة في مجال تخصصي في مجلة جامعة آل البيت، بعنوان: ضوابط العالقة   .2
 . 2018العاقدية في التأمين اإلسالمي، 

 الحضور والمشاركة في الفعاليات اإلقليمية أو الدولية وإبراز دور الجامعة فيها: 
 . 2014ادسة للجمعية التونسية للمالية اإلسالمية، المشاركة في الندوة الدولية الس .1
 .2015 :(ISRA)عضو لجنة صياغة مذكرة تفاهم للتعاون مع األكاديمية العالمية للبحوث الشرعية  .2
 . 2016المشاركة في دورة األلعاب لألندية العربية للسيدات في دولة اإلمارات العربية المتحدة،  .3
 . 2017لمي الثاني عشر لعلماء الشريعة في المالية اإلسالمية، والذي أقيم في ماليزيا، المشاركة في المؤتمر العا .4
المشاركة في الدورة العربية اإلقليمية في مجال القانون الدولي اإلنساني في دولة تونس بصفتي اإلدارية نائب  .5

 . 2018العميد للشؤون اإلدارية،  
 مع وقضاياه:تقديم الخدمات والخبرات لحل مشكالت المجت 
عضو اللجنة التحضيرية إلصدار صكوك التمويل اإلسالمي في األسواق المالية بالتعاون مع وزارة المالية،   .1

2014 . 
 . 2015عضو لجنة دراسة مشروع الزكاة في وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية  .2
لالقتصاد الوطني، لدى تمكين للتنمية اإلدراية   عضو في ورشة عمل حول الصكوك اإلسالمية السيادية وأهميتها  .3

 . 2015والفنية 
 . 2017، الذي عقده مجلس النواب، العام 2015عضو لجنة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون البنوك لسنة   .4
عالي  عضو لجنة لمراجعة الكفايات المرتبطة بامتحان الكفاءة الجامعية، لدى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم ال .5

 م 2018  وضمان جودتها، العام
 خبير في المصارف اإلسالمية والتدقيق الشرعي معتمد لدى الجمعية األردنية للمالية اإلسالمية لغاية اآلن.   .6
 تقديم الفتاوى والتوجيهات الشرعية في كل ما يتعلق بالصكوك اإلسالمية. .7
 ه لي من قبل أفراد المجتمع أو مؤسساته.اإلجابة عن أي أسئلة أو استفسارات شرعية وفقهية توج .8

 المبادرة بمشاريع وأفكار لتنمية المجتمع المحلي وتطويره: 
 . 2016المشاركة في طرح أفكار من أجل تنظيم عملية إصدار الصكوك اإلسالمية لدى بورصة عمان،   .1
مهمة في الجامعة،  من أجل تطوير مشاريع  SPVبادرت بطرح فكرة تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص )) .2

2017 . 
 .2017طرح مبادرة تعنى باستفادة الجامعة من الصكوك اإلسالمية،  .3
 .2018ساهمت في مبادرة أطلقتها الجامعة من أجل جمع التبرعات  .4
 .2018المشاركة في تقديم أفكار إلنجاز الوقفية الخاصة بالجامعة، وتسجيلها لدى قاضي القضاة،   .5
 . 2018الق مبادرة وقفية الحسين، وصياغتها، المشاركة في إط .6

 
  آخر خمس سنوات  األبحاث العلمية المنشورة
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الجهة التي   اسم المجلة)بدون اختصار(  عنوان البحث)بدون اختصار( العدد 

 تصدرها 

تاريخ   العدد  المجلد 

 الصدور 

األحكام والضوابط الشرعية لتداول  .1

 الصكوك االستثمارية اإلسالمية

ات ، علوم الشريعة دراس

 والقانون 

عمادة البحث  

العلمي ،الجامعة  

 األردنية  

 2016 3ملحق 43

نظام عقود صكوك التمويل   .2

( لسنة 45اإلسالمي األردني رقم )

دراسة تحليلية فقهية  -م 2014

 مقارنة

  نية فيالمجلة األرد

 الدراسات اإلسالمية

 

 2016 2 13 جامعة آل البيت 

المنع من التصرف بالمال وأثره في  .3

 وجوب زكاته 
  المجلة األردنية في

 الدراسات اإلسالمية

 

 2016 1 13 جامعة آل البيت  

ئع االستثمارية في أثر توظيف الودا .4

 ربحية المساهمين 

دراسة تطبيقية على المصارف  "

 اإلسالمية األردنية"
 

  المجلة األردنية في

 الدراسات اإلسالمية

 

 2017 2 13 جامعة آل البيت 

يع األحكام الفقهية لشراء الوكيل بالب .5

  لنفسه

دراسات ، علوم الشريعة 

 والقانون

عمادة البحث  

العلمي ،الجامعة  

 األردنية 

45 1 2018 

األحكام الفقهية المتعلقة بالبطاقة  .6

االئتمانية الدوارة الصادرةعن بنك 

صفوة االسالمي / المملكة األردنية 

 الهاشمية 

المجلة األردنية في  

 الدراسات اإلسالمية 

الموافقة   -- -- جامعة آل البيت 

:2019 

 
   الكتب العلمية :

 
 السنة  الجامعة الجهة المحكمة اسم الكتاب الرقم 

 2019 الجامعة األردنية   عمادة البحث العلمي  نظرية العقد في الفقه اإلسالمي   .1
 

  الدورات التدريبية 
 

تاريخ الحصول  الجهة المانحة اسم الشهادة
 عليها 

 2018 عتماد والجودة مركز اال التعليم المدمج  
 2018 مركز االعتماد والجودة   بناء الموديلز  

 2018 ادارة البحوث / االتحاد العربي للكيك بوكسنغ   التخطيط االستراتيجي  
 2108 مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة  ادارة االعالم الرياضي 

http://repository.aabu.edu.jo/jspui/handle/123456789/38
http://repository.aabu.edu.jo/jspui/handle/123456789/38
http://repository.aabu.edu.jo/jspui/handle/123456789/38
http://repository.aabu.edu.jo/jspui/handle/123456789/38
http://repository.aabu.edu.jo/jspui/handle/123456789/38
http://repository.aabu.edu.jo/jspui/handle/123456789/38
http://repository.aabu.edu.jo/jspui/handle/123456789/38
http://repository.aabu.edu.jo/jspui/handle/123456789/38
http://repository.aabu.edu.jo/jspui/handle/123456789/38
http://repository.aabu.edu.jo/jspui/handle/123456789/38
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 2017 اتحاد اللجان االولمبية   ادارة المؤسسات الرياضية  
 2017 اتحاد اللجان االولمبية   شود  ادارة الح

للمؤسسات  الشرعي  التدقيق 
 المالية  

 2017 المصرف االسالمي الليبي  

 2016 بورصة عمان   هيكلة الصكوك الحكومية  
 2015 مركز االعتماد والجودة   تأهيل المحاضرين الجدد 

 2015 مركز االعتماد والجودة   تصميم االمتحانات  
 قيادية ال برنامج بناء القدرات 

القيادات  إعداد  برنامج   ( العليا 
الحكومية   المؤسسات  في  العليا 

) 

 وزارة تطوير القطاع العام  
 USAIDوبالتنسيق مع 

 ساعة تدريبية   150وبتنفيذ مؤسسة طالل ابو غزالة 

 م 2014

 م PIONEERS 2014 الطريق الى النجاح واالبداع  
 م  2014 لمالية االسالمية  الجمعية األردنية ل خبير مصارف وتدقيق شرعي 

          

 2013 شركة كفاءة الدولية للتنمية والتدريب  التخطيط االستراتيجي  
 2013 ديوان المحاسبة   مكافحة الفساد االداري والمالي 
مكافحة الفساد االداري والمالي 

 متقدمة    -
 2013 ديوان المحاسبة  

 2013 ديوان المحاسبة   لجان التدقيق والتحقيق  
تقارير التدقيق الداخلي وأوراق 

 العمل
 2012 البريق الذهبي لالستشارات والتطوير االداري 

تفعيل رقابة االداء والرقابة 
 االدارية 

 2011 ديوان المحاسبة 

     
 2011 المستشارون المعتمدون لالستشارات االدارية والفنية  اعداد وتأهيل مدير مالي  

     
ادارة   الجوانب القانونية في 

 الموارد البشرية 
 2011 البريق الذهبي لالستشارات والتطوير االداري 

 2010 البريق الذهبي لالستشارات والتطوير االداري  الجدارات  الوظيفية وتطوير  
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 رأس المال البشري 
     

اعداد التقارير المالية والحسابات  
 الختامية  

 2010 البريق الذهبي لالستشارات والتطوير االداري  

     
 CHANGEZOON 2010 ادارة المشاريع  

     
العالقات العامة والخدمة فائقة 

 التميز لصفر االخطاء  
 2007 الحوار الدولي لتنمية الموارد البشرية  

     

  األنشطة التدريسية 
 
 التي    الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسها ب قام
 الدراسات  البكالوريوس 

 العليا 
 ❑  ضات  فقه المعاو  
 ❑  معامالت المالية المعاصرة  البحث في المناهج  
 ❑  التأمين اإلسالمي  
 ❑  التوثيقات والمداينات والتبرعات  
 ❑  الصكوك وإدارة االستثمار  
 ❑  التسويق المصرفي اإلسالمي   
 ❑  فقه المعامالت  

 ❑  أصول فقه عام للمصارف اإلسالمية  

 ❑  ادية باللغة اإلنجليزية مصطلحات اقتص 
 ❑  مشروع تخرج  

 
  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية 

 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

 2018-2013 األردن   -الجمعية األردنية للمالية اإلسالمية  
 2019-2012 وزارة المالية األردنية  /اللجنة التوجيهية العليا إلصدار الصكوك الحكومية  
 2019-2018 األردن / اللجنة االستشارية لتصنيف الشركات المدرجة في بورصة عمان 
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 2019-2017 وقف الملك حسين / مءسسة األميرة عالية   –مستشار وعضو مجلس إدارة  
 
 
 


