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 :השכלה

1::7- התמחות בגזבר רשות  בית הספר הגבוה למינהל הכספי.: לימודי תעודה בגזברות, 6::1
 ( ש'. 406) יתמקומ

1:::- אוניברסיטת חיפה. התמחות: ביקורת : לימודי תעודה בחטיבה למנהל עסקים, 8::1
 ש'. (510) פנימית

1::8- 1::6 :B.A. במנהל ומימון  : התמחות ,, המכללה האקדמאית נתניהבמנהל עסקים 

3114- 3111: B.A. אוניברסיטה הירדניתה .האסלאם דת ביסודות. 

3116- 3114 :M.A. בפרשנות הקוראן: , האוניברסיטה הירדנית. התמחותרשנותבפ.  

: למידת וחקירת "סורת אלפאתחה" והפרק הראשון מ"סורת אלבקרה" מהספר נושא התזה

 .מנחה: פרופ' מוסטפא אברהים אלמשני "אחכאם אלקוראן" ללג'סאס.

3113- 3116 :Ph.D. בפרשנות הקוראן :. התמחות, אוניברסיטת ירמוכבפרשנות. 

"אלדור"  הסמנטיקה הלשונית והשפעתה על פרשנות הקוראן בספר: א עבודת הדוקטורטנוש

 מנחה: פרופ' שחאדה אלעמרי.וספר "אלעומדה" ללסמין אלחלבי. 

 :נסיון תעסוקתי

  .מכללה אקדמית לחינוך ,אלקאסמיבמכללת , לדת האסלאם מרצה  היום – 3116
p://www.qsm.ac.il/Webhtt.  

 .משרד החינוך –מרצה מורי מורים בפסגת טייבה  היום  – 3116

 .וליה'לג'ג ,, בית ספר תיכון אלראזילדת האסלאם מורה  3111 – 3111

 ., מועצה מקומית כפר בראמבקר פנימי  היום – 3::1

 עורך כל שנה תוכנית ביקורת שנתית. 
 

 
 :קורסים והסמכות

 1013 –אלקאסמי באקה  –תקשוב  –ם ומרצים שלא א' השתלמות מדריכי. 

  '1013 –תל אביב  –מופ"ת  –השתלמות ניהול שנה א. 

  1885 –כפר סבא  ,, מכללת אורט1+  1הנהלת חשבונות. 
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  1885 –אביב  ,תל  ,ס להכשרה מקצועיתי", חשב ב3הנהלת חשבונות. 

  ,אנגלית מקצועית באנגליהsels college - London – 1885. 

  1885 –סוגיות נבחרות במיסים, אוניברסטית בר אילן. 

  1885 –ביטוח לאומי, אונברסטית בר אילן  ,בטחון סוציאלי. 

  1885 –פיצויים בנזקי גוף ותאונות דרכים, אוניברסטית בר אילן. 

  1885 –תרופות בדיני חוזים, אוניברסטית בר אילן. 

 1885 – "אביב,תל"שכר בכיר, המכללה למנהל  חשב. 

 ורס קwindows 1883 –תל אביב  ,, האוניברסיטה הפתוחה. 

 

 פעילות אקדמית

 
 11-13.08.1013 השתתפות בימי הכשרה למרצים באקדמיית אלקאסמי 
 17.04.1014 השתתפות ביום השפה הערבית באקדמיית אלקאסמי ביום 
 13.01.1014 מתן הרצאה לסטודנטים באקדמיית אלקאסמי במהלך שבוע החינוך ביום  ,

 דרגות של כוונה והשפעתה על פועלו וחינוכו של האדם המוסלמי שכותרתה:
 מתן הרצאה לסטודנטים באקדמיית אלקאסמי במהלך שבוע החינוך בתאריך 

שמות ותארים של אללה והשפעתם על חינוכו של האדם  , שכותרתה: 14.01.1014
 המוסלמי

 1015 בשנת מתן הרצאה לסטודנטים באקדמיית אלקאסמי במהלך שבוע החינוך 
 

 יוזמות אקדמיות

 
 1015ף אלקוויאסמי לקוראן ופרס השייח' עבד אלרא, 1014תחרות חדית' לשנת 

 
 בארץ השתתפות פעילה בכנסים

 והגשתעבודה  16.03.1014 השתתפות בכנס "אלזכאת" באקדמיית אלקאסמי בתאריך
  זכאת על קרנות גמל וחיסכוןה  שכותרתה:

  השתתפות ביום הפרוצדורות הפיננסיות המודרניות והגשת עבודה שכותרתה: דיני
 1015מכרזים 

  השתתפות בכנס של מרכז המחקר החינוכי והגשת עבודה שכותרתה "שמותיו ותאריו של
 1015אללה והשפעתם על חינוך האדם" 

 
 השתתפות פעילה בכנסים בינלאומיים

 
והגשת עבודה שכותרתה: מושגים של  05.03.1015בכנס הפסיכולוגיה בקוראן בתאריך  השתתפות

 מחקר המחשה אנליטי. ,רווחה נפשית והשפעתם על הביטחון בנםשי
 
 
 
 
 
 

 פרסומים:
 

 دراساتمركز ال, إصدار ,السبكي لإلمام والنار الجنة ببقاء االعتبار: بعنوان مخطوطة تحقيق(. 2006ريان, أ. ) .1

בגן עדן  הנצחההפליאוגרפיה לכתב היד: (. 1006ריאן, א' )] .القاسمي أكاديمية يةسالماإل

מכללת . ללימודי אסלאם המרכז  ,באקה אלגרבייה וגיהינום ללאמאם אלסבכי.

 .[אלקאסמי
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: זרם אלסרפה(. 1006ן, א' )יאר] .53-1 ,10 ,جامعة. وتحليل ونقد عرض: الصَّرفة(. 2006ريان, أ. ) .2
 [1-53 עמ' ,10 וניתוח. ג'אמעה,הצגה, ביקורת 

 , للجصاص القرآن أحكام كتاب من البقرة سورة من األول والجزء الفاتحة سورة تحقيق (. 2008ريان, أ. ) .3

וגרפיה לפסוקי יאלפ(. 1007ריאן, א' )] .القاسمي أكاديمية اإلسالمية الدراسات مركز إصدار

המרכז ללימודי אסלאם,  באקה אלגרביה: אלפאתחה, מספר כללי הקוראן ללחסאס.

 .[מכללת אל קאסמי

 تحليلية بيانية دراسة النفسي األمن في وأثرها القرآن في النفسية المصطلحات(. 2015ريان, أ. ) .4

מושגים נפשיים בקוראן והשפעתה על הרווחה (. 1015)יאן, א' ר]. مجلة علم النفس. 
 .[מגזין לפסיכולוגיהמחקר המחשה אנליטי.  ,הנפשית

 ספרים

ריאן, א' ]. كلية القاسمي. والعمدة الدر كتابي في التفسير في وأثرها اللغوية الداللة (.2015ريان, أ. ) .1
. מכללת המשמעות הסמנטית והשפעתה על הפרשנו ספרי אלדור ואלעומדה(. 1015)

 .[אלקאסמי

 מחקרים שהתקבלו

ן, א' )בהדפסה(. פסוקים על יא]ר. جامعة. بيانية تحليلية دراسة الربا آيات(. بالطباعة. )أ ريان .2

 .[ג'אמעהמחקר המחשה אנליטי.  ,הריבית

 

 מענקים:

  3115 :.פרס עובד מצטיין למועצות המקומיות 

 3111-  לימודי אסלאם, מכללת אלקאסמי.ל: מרצה מצטיין, בחוג 3111
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