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                                                                                              . موضوعات خاصة في التكنولوجيا المالية، تحت التأليف1الكتب )ترجمة وتأليف(        
 

Research Gate Website: - https://www.researchgate.net/profile/Ibrahim-Alnsour 

 

LinkedIn Profile: - https://www.linkedin.com/in/dr-ibrahim-al-nsour-658405191/ 

 

Google Scholar Website:- https://scholar.google.com/citations?user=hQ35cfUAAAAJ&hl=ar&gmla 
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 ممتاز ةـــــــالعربي

 جيده جدا ةــاإلنجليزي

 --------------- لغات أخرى
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