
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 سيرة ذاتية

 

 قاٌد أحمد حزام الشرٌفً االسم

 ٌمنً الجنسٌة

 شبوة –الٌمن  – 8791 تارٌخ المٌالد

 المؤهالت

 ٌم بالسودان، دكتوراه فً التفسٌر وعلوم القرآن، جامعة القرآن الكر

 علوم القرآن فً تفسٌر زاد المسٌر البن الجوزي(والرسالة بعنوان: )

 ًعلوم القرآن : )، والرسالة بعنوانلتفسٌر وعلوم القرآنا ماجستٌر ف

 بٌن أهل السنة والشٌعة اإلمامٌة(

  هـ8247جامعة العلوم والتكنولوجٌا  –بكالورٌوس دراسات إسالمٌة 

  هـ8241  بكالورٌوس شرٌعة. 

 الرٌاض - ثالث سنٌن دبلوم صناعة المفسر 

 الحالًالعمل 

 مدٌر عام مكتب األوقاف واإلرشاد بمحافظة شبوة 

   شبوة -المشرف العام على المقرأة القرآنٌة. 

  شبوة –المشرف العام على مركز تحفٌظ السنة النبوٌة. 

 األعمال السابقة

  شبوة –رئٌس قسم علوم القرآن بجامعة القرآن الكرٌم والعلوم اإلدارٌة 

 .أستاذ األدب العربً بجامعة عدن 

 .أستاذ الثقافة اإلسالمٌة بجامعة صنعاء 

 .أستاذ التفسٌر وعلوم القرآن بجامعة القرآن 

  جدة. –بجامعة الملك عبدالعزٌز  القرآنٌةكرسً الدراسات  فًباحث 



 بالمدٌنة المنورة السنة النبوٌة أبحاث باحث فً مركز. 

 .منسق المؤتمر الدولً الثانً للقرآن الكرٌم بالبحرٌن 

  منسق المؤتمرات والملتقٌات القرآنٌة بالهٌئة العالمٌة لتحفٌظ القرآن

 .جدة –الكرٌم 

  الرٌاض. –معد برامج بقناة المجد الفضائٌة 

 ة مكة المكرمة الخٌرٌةاألٌتام بمؤسس مدٌر إدارة. 

 إمام مسجد )إمام السنة( بجدة. 

  جدة –معلم أول بالجمعٌة الخٌرٌة لتحفٌظ القرآن. 

  جدة –مشرف ومؤسس حلقات أجود القرآنٌة. 

  جدة –مسؤول قسم االختبارات بجامعة العلوم والتكنولوجٌا. 

  اإلسالمًعضو لجنة شباب الٌمن بالندوة العالمٌة للشباب. 

 مندوب عالقات المحسنٌن بمؤسسة مكة الخٌرٌة. 

  ًجدة –السكرتٌر التنفٌذي لجمعٌة واع. 

  جدة –مدرس بمدارس األقصى األهلٌة. 

 الشهادات

 .إجازة فً القرآن الكرٌم برواٌة حفص عن عاصم 

 شهادة حفظ البخاري ومسلم. 

 شهادة حفظ السنن األربع. 

 ًشهادة حفظ موطأ مالك والدارم. 

 المؤلفات

 :الكتب المطبوعة 

 .علوم القرآن بٌن أهل السنة والشٌعة اإلمامٌة -8

 .علوم القرآن فً تفسٌر زاد المسٌر البن الجوزي -4

 :البحوث 



رٌن -8 َمُه ِمْن الُمَفسِّ ِر َمَع َمْن َتَقدَّ  .أَدُب الُمَفسِّ

طِ  -4 ٌْ ُط الُمْنَتَقى ِمْن َتْفِسٌِر الَبْحِر الُمِح ٌْ م ُر السَّ  .الدُّ

اِن َعْن َمَعاِنً القُْرآنِ  -1 ٌَ َجاُز الَب ٌْ ِف ِبِكَتاِب إ ٌْ ْعِر  .الُجَماُن ِفً التَّ

ْفِسٌر -2 ْحِبٌُر ِفً َشْرِح َقَواِعِد التَّ  .التَّ

ِة ِفً الُجزء التَّاِسع -3 ٌَّ اِطُع ِفً َتْوجٌِه الَكلَِماِت الَفْرِش  .الَبْدُر السَّ

َبري لُِسورِة الَبقَرة ِدَراَسٌة  -4 الَعاُم و الَخاُص ِمْن ِخالِل َتْفِسٌِر الطَّ

ة. ٌَ ِق ٌْ  َتَطب

ًْ التَّ  -9 َزةُ ِف ٌْ َزةِ الِعَباَراُت الَوِج ٌْ ِك  .ْعلٌِِق َعلَى َمْتِن الرَّ

 الدورات

 .دورة حفظ كتاب التوحٌد 

 .دورة حفظ المتون 

  هـ، 8219هـ ، 8249هـ، 8244هـ ، 8243دورة حفظ السنة النبوٌة

 هـ.8217

 .دورة فنون العالقات 

 .دورة فنون اإلدارة الحدٌثة 

 .)دورة )عش طموحك 

 .دورة الخرائط الذهنٌة 

 .دورة فن تربٌة األبناء 

 (.2دورة )كورت 

  التنفٌذٌة ومدراء المكاتب.دورة السكرتارٌة 

 .دورة االتصال الفعال 

 .دورة مدراء الموارد البشرٌة 



 ( دورة تدرٌب المدربٌنTOT.) 

 .ًدورة أسرار النجاح والتفوق الشخص 

 .دورة الماركة الشخصٌة 

 1كورس انجلٌزي مستوى. 

 .دورة حل النزعات 

 ج باألهداف.دورة النتائ 

 المهارات

  التدرٌس. –المحاضرات  –الخطابة 

  األدب. –الشعر 

  الحوارٌة.تقدٌم البرامج 

 .تقدٌم المهرجانات واالحتفاالت 

  برامج البٌانات. –انترنت  –برامج األوفس  –قٌادة الحاسوب 

 العنوان

  عتق –شبوة  –الٌمن 

  :66749998462267 – 66749983423444الجوال 

  :ًالبرٌد اإللكترونqaid551735@gmail.com 

 

 هللا وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثيًراوصلى 
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