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)نوفمبر    القراءات  - في التفسير وعلوم القرآن  الرتبة العلمية:  أستاذ مشارك 

 م( 2020

  الدكتوراه:  الدرجة العلمية 
 التخصص العام: عــــــــــلوم الــقـــرآن والـتـــــــــــــفســـــــــــــيـر 

  

 القــراءات المتــــواتــــــرة :والتخصص الدقيق   
 

 مجاالت االهتمام الخاص: تحفيظ القرآن الكريم وعلم األصوات العربية 

 
تدريسها:    يمكننا  والتي  درستها  التي  والتجويدالمساقات  والحفظ    الثقافة  \التالوة 

فقه    \علم األصوات  \ التفسير الموضوعي  \التفسير التحليلي  \علوم القرآن    \ اإلسالمية

 إعجاز القرآن الكريم.  \منهجية البحث  \ السيرة النبوية

 

 الشهادات العلمية : 

الدكتوراه  - اإلسالمية    درجة  والعلوم  الكريم  القرآن  جامعة  من  القراءات  علم  في 

، وعنوان الرسالة االختالف بين القراءات في األفعال دراسة م  6/7/2004بالسودان  

 . بدرجة )ممتاز( لغوية صوتية صرفية نحوية داللية 

وعنوان رسالة   م8/12/1998في علم القراءات من الجامعة نفسها    درجة الماجستير  -

  ماجيستير: االختالف بين القراءات المتواترة في الضمائر الظاهرة في القرآن الكريم 

 . )جيد جدا(

العربية    ليسانس  - بالمملكة  اإلسالمية  الجامعة  من  والتفسير  القراءات  علمي  في 

 . )جيد جدا(  ين هما: التفسير والقراءاتوالكلية ذات تخصص  م1995السعودية عام 

 

 

التنفيذي • المدير  مجال     شهادة  في  للتدريب  لونجيفيتي  معهد  من  المحترف 

 م.2020 من العام  627888التطوير المهني الداري ش.ذ.م.م رقم التصريح:  

 م 2020شهادة التعليم عن بعد جامعة حمدان  •

mailto:i_selver@hotmail.com


الحاسوب واستعمال كل    م2009للكمبيوتر     ICDLشهادة   • استخدام  وأجيد 

 البرامج التي درستها. 
  اإلجازة بالسند المتصل في القراءات العشر  المتواترة عن طريقي الشاطبية  •

حفظه هللا  –والدرة من شيخي وأستاذي القارئ  علي محمد الزين عبد الرسول  

 م.1998عام  -ورعاه
صادرة من المشيخة    - من هو   ّ  من فضل هللا علي   –  شهادة حفظ القرآن الكريم  •

م وقد حفظت القرآن الكريم وقرأته كامال على  1987اإلسالمية بالبوسنة عام  

 اللجنة المختصة من المشيخة، وذلك أثناء  السنة األخيرة من الدراسة الثانوية. 
 

العربية  اللغات والصربية، واإلنجليزية  :  والكرواتية  بلغة     والبوسنية  إلمام    ولدي 

 والتركية. 

 الخبرات العملية:  

م -1 أستاذا  العام  شاركا  أعمل  منذ  بدبي  والعربية  اإلسالمية  الدراسات  كلية  في 

 م وحتى اآلن بقسم الدراسات اإلسالمية. 2013/2014الجامعي 

رئيس -2 الدراسي    اوعينت  العام  مطلع  في  اإلسالمية  الدراسات  -2020لقسم 

 م. 2021

 م مساعدا لعميد شؤون الطالب. 1/9/2019منذ   ملتوع -3

م وحتى نهاية العام 2015/2016ُعينُت مساعدا لرئيس القسم منذ العام الدراسي   -4

م. وشاركت في مختلف نشاطات الكلية العلمية والثقافية 2018/2019الدراسي  

وضمن اللجان العلمية واإلدارية كلجنة االمتحانات ولجنة التخطيط ولجنة تحكيم  

 مسابقة القرآن الكريم.  

عام    تعمل  -5 وحتى    2001منذ  واإلعالم   2013م  العامة  العالقات  إدارة  في 

 جد المديرية.  بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بوظيفة إمام مس

 لقد شاركت في كثير من فعاليات أقامتها اإلدارة العامة لشرطة الشارقة، مثل:   -6

 الدورة الشرعية ألفراد قسم األنجاد بعنوان: حقوق الملك العام في اإلسالم. -

الهيئة   - بالتعاون مع  والعقابية  المنشآت اإلصالحية  في  التعليمية  والدورات 

 السنة بالشارقة. العليا لألسرة ومؤسسة القرآن و 

 ر الدولي بعنوان: سالمة الطيران المدني. موالمؤت  -

لشرطة  - العامة  القيادة  تصدرها  التي  الشرطي  مجلة  في  مشاركات  ولي 

 الشارقة.

عام وحتى ال  2001حلقة التالوة والتحفيظ بمسجد المديرية منذ العام   قمتوأ -

، وقد مر بها عشرات من أفراد الشرطة، ومنهم من حضر أسبوعا م2013

 والحمد هلل.  - ومنهم من حفظ القرآن الكريم كامال 

والتكنولوجيا  ت عملو  -7 للعلوم  عجمان  بجامعة  متعاونا  الثقافة   محاضرا   (

والتالوة( الدراسي    اإلسالمية  العام  سبعة  2005/2006منذ  م   حيث درست 

 فصول دراسية. 



الشارقة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مساق   ت عملو  -8 محاضرا بجامعة 

من الفصل  وفقه السيرة      ،1التالوة والتجويد والحفظ، ومساق الثقافة اإلسالمية  

الدراسي    نهاية العام  م وحتى2012-2011الدراسي األول من العام الدراسي  

 .م2012/2013

- 2001وعملت محفظا للقرآن الكريم بمؤسسة القرآن والسنة بالشارقة عامي   -9

شغلت  وظيفة مشرف    2009م وحتى  نهاية العام   2002م ، ومنذ عام    2002

حلقة    14-7على حلقات تحفيظ القرآن بالمؤسسة نفسها حيث كنت أدير ما بين  

 قرآنية، وتابعتها إداريا وتوجيهيا.  

الدراسي   -10 العام  في  تحفيظ    2010\2009وعملت  برنامج  على  مشرفا 

القرآن الكريم  ومدرسا للقرآن الكريم بمدرسة اإلبداع العلمي الدولية منتدبا من  

 مؤسسة القرآن الكريم والسنة. 

 

 األعمال اإلدارية:  

 م.2021-2020لعام الدراسي ليسا لقسم الدراسات اإلسالمية عيبن رئ -1

 م. 2020-2019عي ِّنت مساعدا لعميد شؤون الطلبة للعام الدراسي  -2
- 2015زاولت منصب مساعد رئيس قسم الدراسات اإلسالمية ألربع سنوات   -3

 م. 2019

 م. 2020-2014رئيس لجنة مسابقة القرآن الكريم بالجامعة  -4

الجداول   -5 لجنة  رئيس  االمتحانات،  لجنة  المختلفة:  الجامعة  لجان  عضوية 

تأديب   لجنة  الثقافية،  اللجنة  بالجامعة،  والتطوير  التخطيط  لجنة  الدراسية، 

   اإلداريين، لجنة حاالت الطالبية...

في عدة مسابقات للقرآن الكريم بالدولة  كمسابقة    ضمن لجان التحكيم  شاركت    -6

العاشرة، ومسابقة  التاسعة والدورة  الدورة  المحلية في دورتين متتاليتين  دبي 

م ،  ومسابقة دبي الدولية في  2007للقرآن الكريم في دورتها  للعام    الشارقة

 دورتها الثانية عشرة. 

 

 :  نجاز العلمياإل

 في مجال تحفيظ القرآن الكريم جاهز للطباعة. –الكتاب بعنوان: مفتاح الحفظ  -1
مجلة بحوث كلية  ب م  2021لشهر يوليو     126  عددفي    المنشورالبحث المحكم   -2

رقم     -اآلداب للدوريات  الموحد  الدولي  الترقيم  تحمل  والتي  المنوفية  جامعة 

دراسة   :والموسوم  2090  –  2956 الكريم  القرآن  في  المجرمون  لفظ 

 المشترك مع أ. اللة شيخنا موالي.  .استقرائية موضوعية 
المحكم   -3 والقانون  المنشور  البحث  الشريعة  كلية  األ-بمجلة  جامعة  زهر فرع 

العدد   من  الثاني  الجزء  في  وذلك  اإليداع م2021للسنة    36بطنطا  رقم   ،

منهج السنة  الموسوم:    ، ISSN 2536  /9350م، الترقيم الدولي  2021/ 6300

والبحث مشترك مع د. شريف عبد    النبوية في التعامل مع األمراض واألوبئة.
 العليم.



"ثم" -4 حرف  استعمال  في  الكريم  القرآن  أنموذجا   خصوصية  النساء   سورة 

األ للمركز  العاشر  الدولي  واال)المؤتمر  للبحوث  العلوم  س وروبي  في  تشارات 

صنوان"(     الناقد  والتفكير  "المعرفة  شعر:  تحت  واالجتماعية  اإلنسانية 

ECRC    وروبي للبحوث  أبحاث مؤمر     المؤتمر الدولي العاشر للمركز األ

جتماعية تحت شعر: "المعرفة والتفكير  شارات في العلوم اإلنسانية واال ست واال

أكتوبر    30-29جامعة مرمرة من    –سطنبول  إالناقد صنوان" أبحاث المؤتمر  

 . م2019
والمجتمعالمنشور:    المحكم   والبحث  -5 الفرد  إصالح  في  ودورها  في    - التالوة 

التابع   النبوية  الكريم والسنة  القرآن  لمركز بحوث  مجلة سنوية علمية محكمة 

القر الرابع  لجامعة  العدد  بالسودان  اإلسالمية  والعلوم  الكريم  -هـ  1440آن 

 م. 2018
اهتمام القرآن الكريم بالقيم االجتماعية منذ  الموسوم:    المحكم المنشور   بحثال -6

الوحي أنموذجا  - بدء  بمؤتمر مقدس  سورة الضحى  المشاركة     7، في إطار 

م. وتم نشر  2017عام  برعاية جامعة مااليا بماليزيا الذي انعقد في ديسمبر من ال

قرآنيكا مجلة عالمية لبحوث القرآن، العدد    –  QURANIKAالبحث بـ مجلة  

 م، جامعة مااليا ماليزيا.2019(، يونيو /حزيران 3الخاص، قضايا قرآنية ) 
البحث  الو  -7 اإلسالمية  المحكم  والعلوم  الكريم  القرآن  جامعة  مجلة  في  منشور 

البسملة من زاوية  م  بعنوان: 2017، السنة 34المحكمة بالسودان عدد خاص 

 القراءات. 
8-  

 وهللا ولي التوفيق والسداد 

 

 لالتصال: 

 متحرك   هاتف 

 تس آب عليه وا و 00971524042889    

 

  

 بريد إلكتروني : الو

1-    i_selver@hotmail.com   

2-  selvermsi@gmail.com 

Skype name  

Selversemso  

 - or email: selvermsi@gmail.com   
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