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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
  البيانات الشخصية

 
 أحمد خالد يوسف شكري االســـــــم 
 عّمان 0691 تاريخ ومكان الميالد 

 الشريعة الكلية 

 أصول الدين القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 0660 جامعة اإلسالمية بالمدينةال علوم القرآن والتفسير الدكتوراه 
 0691 الجامعة اإلسالمية بالمدينة علوم القرآن والتفسير الماجستير 
 0691 الجامعة اإلسالمية بالمدينة كلية القرآن الكريم البكالوريوس 
     
     
 

 الرتبة العلمية: أستاذ   
 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 أصول الدين التخصص العام 
 علوم القرآن والتفسير والقراءات لتخصص الدقيقا 

 الثقافة اإلسالمية، اللغة العربية مـجاالت االهتمام 
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
 
 كلمة( 051ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  

 تحقيقإيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات األربع عشرة لإلمام القباقبي، دراسة و  
هذا الكتاب ألحد كبار علماء القراءات، موضوعه القراءات العشر المتواترة واألربع الزائدة عليها، قمت بتحقيقه  

على عشر نسخ خطية مع دراسة للمؤلف والكتاب وتعليقات في الهوامش تخدم النص وفهارس شاملة وفق قواعد 
 التحقيق المتعارف عليها.

  
  
  

   
   السجل الوظيفي

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 

 إلى اآلن 0660من  الجامعة األردنية عضو هيئة تدريس 
 4112/4112 جامعة اليرموك عضو هيئة تدريس 

 4119/4101 جامعة اإلمارات العربية المتحدة عضو هيئة تدريس 

    

    

 
  األعمال اإلدارية واللجان 

 
 التاريخ جان والمهاممسمى العمل اإلداري/ الل 

 سنوات دراسية 1 الجامعة األردنية –رئيس قسم أصول الدين  
 سنوات 1 الجامعة األردنية –مدير المركز الثقافي اإلسالمي  

 سنوات 1 كلية الشريعة –مساعد العميد لشؤون الطلبة  
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  آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة
 
 وان البحث والناشر والتاريخ عن اسم الباحث )الباحثين( 
 4104استخدام األلوان في المصاحف قديما وحديثا، مجلة الشاطبي،  أحمد شكري 
 4119حكم االلتزام بقواعد رسم المصحف وضبطه، جامعة اإلمارات،  أحمد شكري 

 4111الترجيح والتعليل لرسم بعض ألفاظ التنزيل، مجلة الشاطبي،  أحمد شكري 

 4111قولة اإلعجاز العددي دراسة نقدية، المجلة األردنية، م أحمد شكري 

 4112الرد األسنى على من أجاز قراءة القرآن بالمعنى، دراسات،  أحمد شكري وأحمد فريد 

 4112تحقيق المقال في البسملة، دراسات،  أحمد شكري ومحمد المجالي 

 4112تقديرا، المنارة،  الوقف بما يوافق رسم المصحف أحمد شكري 

 4119أهمية العلم بتاريخ نزول القرآن ومصادره، المنارة،  أحمد شكري وعمران نزال 

 
  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  

جهود المحققين األردنيين في تحقيق  
 التراث

 

 إلقاء بحث 4109آل البيت / جامعة 
الجامعة األردنية ورابطة علماء األردن /  العلماء ودورهم في نهضة األردن 

4109 
 إلقاء بحث

 إلقاء بحث 4102جمعية الزاد العراقية / القراءات القرآنية 

 إلقاء بحث 4102جامعة الملك سعود /  تطوير الدراسات القرآنية 

 
  الدورات التدريبية

 
 الدورة والجهة المنظمة اسم 

 
 التاريخ

  تمت المشاركة بدورات عديدة تقديما وحضورا  في مجاالت متنوعة منها الحاسوب  
  ا األردنية واإلمارات هطرق التدريس في جامعات مختلفة منووضع األسئلة و  
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  األنشطة التدريسية
 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 سهاتدريب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
   أثر القراءات في التفسير 
   مناهج البحث في أصول الدين 
   التفسير المقارن 
   الثقافة اإلسالمية 
   علوم القرآن بين المتقدمين والمتأخرين 
   معظم مواد التخصص في المرحلتين 

 
 

  مية المهنيةالعضوية في الهيئات والجمعيات العل
 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

 إلى اآلن 0660من  األردن –جمعية المحافظة على القرآن الكريم  
 4119-0661من  األردن –جمعية الدراسات والبحوث اإلسالمية  
 إلى اآلن 4100من  جمعية رابطة علماء األردن 
 إلى اآلن 4102من  األردن –رآنية مركز بينات للدراسات الق 
 

  المنح والجوائز التي حصل عليها 
 
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة 

 4111 الديوان الملكي األردني وسام االستقالل األردني 
 4119 د شومانيمؤسسة عبد الحم جائزة شومان للباحثين العرب 
    
    
 
 


