
 

 

                  
 ريد. عصام بن هاشم الجف االسم :                           

 متزوجاالجتماعية : الحالة                            

  الجنسية : سعودي                           

 مكة المكرمة مكان الميالد :

 (م1962هـ / 1381)تاريخ الميالد : 

 المكرمة مكة –بطحاء قريش -4423عنوان : ال

24362-7562 

 554525345- 966+ 

@   Essam1381@hotmail.com 

 المؤهالت العلمية :

: الثانوية : حراء الشاملة قسم العلوم الطبيعية  م1979

  ضياتاوالري

الشريعة قسم االقتصاد اإلسالمي  سبكالوريوم : 1986

 تقدير ممتاز

م : ماجستير في االقتصاد اإلسالمي بتقدير ممتاز 1993

 / تاريخ اقتصادي

 / في االقتصاد اإلسالمي بتقدير ممتاز دكتوراهم 2001

 اقتصاديات عمل 

 النتاج العلمي :

هـ 1428من عام  إنفاق الحاج شتركة لتقديرأبحاث م   -9

هـ بمركز خادم الحرمين 1436وحتى موسم حج 

  الشريفي ألبحاث الحج والعمرة

أبحاث منفردة عن تقدير إنفاق الحاج على اإلسكان  -5

 -هـ 1428من عام منشورة بمجالت علمية 

 هـ1432

تقويم قسم االقتصاد اإلسالمي بجامعة أم القرى نشر - 1

 بالمؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي 

 سالمياإلالتمويل االستهالكي في النظام االقتصادي -1

 البحوث والدراسات الشرعية العددر بمجلة نش

  الثالث

أثر االستثمار مع هللا على توازن الدخل الكلي في -1

ر بمجلة البحوث نشسالمي تصاد اإلاالق

 والدراسات الشرعية العدد التاسع والخمسون

 أثر التقوى في مكافحة الفسادبحث مشترك بعنوان : - 1

 العدد الثاني عشر (JIEBF) ر بمجلة نش، 

الحساب الجاري في المدى  بحث مشترك بعنوان :- 1

ر بمجلة نشر نموذج داخلي الزمن ، بعيد عبال

 العدد السابعالبحوث االقتصادية والمالية 

نموذج نظري إسالمي داخلي  بحث مشترك بعنوان :-1

 االقتصادنشر بمجلة الزمن للحساب الجاري ، 

 رالحادي عشالعدد واألعمال 

 المناصب اإلدارية :

 أمين عام المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي 

 أمين عام الملتقى االقتصادي اإلسالمي األول 

 رئيس قسم االقتصاد اإلسالمي 

 وكيل عمادة الدراسات العليا 

 عميد الدراسات العليا وأمين مجلس الجامعة 

 سالمية عميد كلية العلوم االقتصادية والمالية اإل

 خدمة المجتمع 

 إمام وخطيب جامع معالي الشيخ حسين عرب رحمه هللا

نائب رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة 

 واإلرشاد وتوعية الجاليات بأجياد 

رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية االجتماعية ببطحاء 

 قريش

المية باإلذاعة والقنوات العديد من المشاركات اإلع

 الفضائية

 

Essam Al. jeefri 
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