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                   (c.v(  السيرة الذاتية 
                  لألستاذ الدكتور: أحمد خالد يوسف شكري

 معلومات شخصية: -1
 اجلنسية: أردين                  م 1691تاريخ الوالدة:        األردن    –الوالدة: عّمان مكان 

 .ةردييامعة األاجل ،شريعةالكلية  ،أصول الدينقسم عضو هيئة التدريس يف العمل احلايل: 
  .علوم القرآن والتفسري :التخصص

 .4/5/5115من أستاذ  الرتبة العلمية:
أو  11695060516400اهلاتف اجلوال 

11695995465550  

 اإلي ميل: 
shukriahmad111@gmail.com 

 
جامعة  ،)سنة واحدة( جامعة الريموك ،سنة( 51) امعة األردييةاجل الخبرة التدريسية: -2

 .أرديية مواد يف عدة جامعات تدريس، و سنوات( 4) اإلمارات العربية املتحدة
 :اإلدارية اتالخبر  -3
 .(سنوات 6)مدير املركز الثقايف اإلسالمي يف اجلامعة األرديية  -
  .تان(اجلامعة األرديية )سن رئيس قسم أصول الدين يف -
 .)سنتان(اجلامعة األرديية  مساعد عميد كلية الشريعة يف -
 والمجالس والجمعيات العلمية: المجالت المحّكمة عضوية لجان -4
 عضو اجمللس العلمي للهيئة العاملية لتحفيظ القرآن الكرمي التابعة لرابطة العامل اإلسالمي جبدة. -
  ات القرآيية، األردن.رئيس اجمللس العلمي يف مركز بينات للدراس -
ورئيس جلنة  سابقا،واألمني العام هلا  ،يائب رئيس مجعية احملافظة على القرآن الكرمي يف األردن -

 .التالوة واجمللس العلمي ملعهد القراءات، ورئيس حترير جملة الفرقان سابقا
وجمللة ، يف لندن ، وجمللة احلكمةيف جدة عضو اهليئة االستشارية جمللة معهد اإلمام الشاطيب -

 .ةحمكم ةت علميجمال وهي ،وجمللة تطوير الدراسات القرآيية يف السعودية، اجلامعة العراقية
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 عضو رابطة علماء األردن. -
عضوية لجان التحكيم في المسابقات القرآنية الدولية واللجان العلمية لطباعة  -5

 المصاحف:
 م.5119اجلمهورية العراقية، عضو اللجنة الدولية الختيار شيخ املقارئ يف  -
 م.5114رئيس جلنة التحكيم يف املسابقة الدولية اخلامسة عشرة حلفظ القرآن الكرمي يف روسيا،  -
عضو جلنة التحكيم يف املسابقة اهلامشية الدولية الثايية عشرة حلفظ القرآن الكرمي وجتويده  -

 م.5114، يف األردن اإلسالمية وتفسريه، اليت تقيمها وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات
واملصحف اهلامشي، ومصحف مملكة عضو اللجنة العلمية ملراجعة وتدقيق مصحف آل البيت،  -

 البحرين.
 .اف والشؤون واملقدسات اإلسالميةعضو جلنة تدقيق املصحف الشريف يف وزارة األوق -
 األوسمة والجوائز العلمية: -6

 .م5111وسام االستقالل األردين من الدرجة الثالثة،  -1
 .م5115جائزة عبد احلميد شومان للباحثني العرب الشبان لعام  -5

 :المنشور اإلنتاج العلمي -7
املعلومات )تعليمية،  ةليوسو ث يف مؤرمر أو يدوة، وحبم، حبث حمكّ ما بني كتاب و  94بلغ جمموعه: 

  .(علميالتفصيلية عنها يف قائمة اإليتاج ال
 :ةمتنوعأنشطة  -8
 في مجال القرآن الكريم: -أ

)الشيخ  احلصول على اإلجازة يف التجويد ويف احلفظ برواية حفص عن عاصم من الشاطبية  -1
ويف  )الدكتور أمحد القضاة( ، ومن الطيبة(والشيخ طاهر قاسم األمحد عبد الفتاح املرصفي

ويف رسم املصحف  ي عثمان( ويف القراءات الشاذةالقراءات السبع من الشاطبية )الشيخ حممد عل
  .)الدكتور جنم مطر( وعّد اآلي

 .اإلجازة بالشرط املعترب يف إجازة عدد من حفظة القرآن الكرمي بقراءته وإقرائه، -5
 م.1606كواالملبور، ماليزيا، عام  مسابقة القرآن الكرمي الدولية،رمثيل األردن يف  -6

مئة حنو وقد بلغ عددها  كليف من جهات متعددة،بناء على ت تدقيق مصاحف -6
بروايات مصاحف ثني مصحفا، معظمها برواية حفص عن عاصم، ومنها وثال

 أخرى.
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 العلمي:في المجال  -ب
 حنو اإلشراف على الرسائل العلمية اجلامعية لطلبة الدراسات العليا ومناقشتها، )بلغ عددها -1

 .يف األردن واإلمارات ع جامعاتبسيف ، (إشراف 41حنو  رسالة، منها 161
 (.151)بلغ عددها حنو  حتكيم البحوث للمجالت العلمية –5
)بلغ  فحص اإليتاج العلمي لغايات الرتقية لعدد من أعضاء هيئة التدريس يف عدة جامعات -6

   .(61عددها حنو 
 .(65حنو  ابلغ عدده) طلب من مؤلفيها أو ياشريها ا بناء علىهل تقدميالمراجعة الكتب و  -4
 اإلعالم:و  الدعوة في مجال -ج
 إذاعات متعددة(و  قنوات فضائية)يدوات وبرامج التقدمي واملشاركة يف  -1
 .مقاالت يف صحف وجمالت متنوعةيشر  -5
إيران، أملاييا، إيطاليا، إيدوييسيا، أسرتاليا، )زيارة عدد من الدول ضمن برامج دعوية أو علمية،  -6

 مصر، الكويت، البحرين، الواليات املتحدة األمريكية(.، -من مجهوريات االحتاد الروسي –قربدي وال مجهورية األديغة
عة األرديية، وجامعة اإلمارات، حضور وتقدمي العديد منها يف اجلامد_ الدورات وورش العمل: 

 ن الكرمي.آجامعة الريموك، ومجعية احملافظة على القر و 


