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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيرة الذاتية

 .: أمحد خالد رشيد العاين االسم 
 .: عراقي اجلنسية
 .م18/6/1973الفلوجة  –االنبار  –: العراق  وتاريخ الوالدةمكان 

 .طفالأ 4: متزوج وعندي  احلالة االجتماعية
 .سالمية: كلية الشريعة والدراسات اإل التخصص العام

 .والعقيدة: تفسري  التخصص الدقيق 
 .الفلوجة –نبار األ –ن الكرمي / العراق آقراء القر الفرقان إل ركزخطيب، ومدرس يف م:  والعنوانالعمل احلايل 

 .)فايرب + واتس اب(  009647819599840 :  موبايل 
  

 abuzaidalani73@gmail.com:  الربيد االلكرتوين
 

 المكتسبة:  المؤهالت العلمية

 م.1993 – 1992الفلوجة  –سالمية العراق اعدادية الدراسات اإل .1
 ريوس : حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية اإلمام األعظم أبو حنفية النعمان )رمحه اهلل تعاىل(بكالو  .2

 م.1999 – 1998قسم الدعوة واخلطابة سنة  -أصول الدين بغداد / 
أصول سالمية يف كلية الشريعة اإلمن جامعة طرابلس / لبنان ، ى شهادة املاجستري ماجستري : حاصل عل .3

 م.2013ن سنة  وعلوم القرآتفسريال -الدين 
ماليزيا/ يف كلية الدراسات اإلسالمية  –الدكتوراه من اجلامعة الوطنية املاليزية شهادة الدكتوراه: حاصل على  .4

 م.2018سنة  يدالعقتفسري ال - أصول الدين

 الخبرات العلمية: 

 العمل يف التدريس لست سنوات مقسمة كاآليت: .1
 م.2009–2005الفلوجة  - معهد املعلم ن املركزي العراقأربع سنوات )حماضر( تدريسي يف - أ

  .الفلوجة  -العراقالفرقان إلقراء القرآن الكرمي،  ركزو اهليئة اإلدارية يف ميسي وعضتدر  - ب
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 ./ الفلوجةخطيب يف ديوان الوقف السين يف العراق  .2
 الفلوجة. –يف ادارة وتدريس حلقات حتفيظ القرآن الكرمي / العراق  عضو .3
 / الفلوجة. يف العراقاملقامة عضو جلان حتكيمية يف املسابقات القرآنية والثقافية  .4
 .عضو جملس علماء الفلوجة العراق / الفلوجة .5
 لباحث ن الناطق ن باللغة العربية/ ماليزيا.عضو يف منصة اريد ل .6
 جملة أصول الشريعة لألحباث التخصصية / ماليزيا. معاون مدير حترير .7
 املخطوطات واملكتبات لألحباث التخصصية / ماليزيا.عضو يف جملة  .8
 للمخطوطات والوثائق التارخيية / ماليزيا. والثاين ولعضو اللجنة التنظيمية للمؤمتر الدويل األ .9

 ثاينؤمتر الدويل الخرها املوكان آعدد من املؤمترات العلمية يف العراق وخارج العراق، مشارك ب .10
من كتاب "مع ن املفيت على  (شذرات علم الكالمبعنوان )ماليزيا،  – للمخطوطات والوثائق التارخيية

 .-دراسة حتليلية –جواب املستفيت" 
 

 :الشهاداتاإلجازات العلمية و 
)مولود خملص آل  الشيخ إجازة برواية حفص بن سليمان األسدي عن عاصم الكويف من املقرئ األستاذ .1

 الشيخ الراوي " حفظه اهلل"( والشيخ ) شاكر فرج عبد اهلل " رمحه اهلل"(.
جازات العلمية برواية عدد من كتب احلديث الشريف والتفسري من أئمة وعلماء اإلعدد من الشهادات و  .2

لشيخ السيد ، وا نيس عن الشيخ حممد الفاداينحممد األعدة منهم: الشيخ  الدكتور عبد احلكيم أجالء 
" رمحه اهلل تعاىل"، والشيخ الدكتور حممد علوي املالكيالشيخ السيد محد بن علوي املالكي عن والده أ

حممد النيفر الشاذيل، والشيخ الدكتور أمحد عناد شيحان عن الشيخ جنم عبد الرمحن خلف عن الشيخ 
 دكتور حممد صاحل جواد السامرائي، والشيخ ال حممد نعيم العرقسوسي،العالمة عبد الكرمي بيارة والشيخ 

 .من العلماءوغريهم الدكتور صالح الدين القادري، والشيخ الدكتور حممد سعيد الكملي،  والشيخ 
 الفلوجة. -شراف على عدد من الدورات القرآنية املقامة يف العراقشهادات تقديرية باإل .3
 .الفلوجة –شهادات تقديرية باملشاركة يف عدد من املسابقات القرآنية والثقافية املقامة يف العراق  .4
 / ماليزيا. USIMشهادة تقديرية من عميد كلية القرآن والسنة يف جامعة  .5
 شهادة يف )دورة التأهيل الرتبوي(/ العراق. .6
 ادي/ لبنان.للتدريب الشخصي والتطوير القيشهادة من األكادميية الدولية  .7
 (/ لبنان.السرتاتيجيالتخطيط )شهادة دورة يف  .8
 / ماليزيا.(دورة املكتبة الشاملة)ة مشاركة يف دشها .9

 / العراق.(التأثريالقيادة الفاعلة وأساليب )شهادة يف  .10
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 شهادة يف ) فنون التعامل مع الناس( من الشيخ حممد العريفي. .11
 / ماليزيا.(املخطوطات وفهرستهاودراسة فن حتقيق )شهادة يف الدورة التدريبية يف  .12
 دارة تنظيم املؤمترات( من أكادميية فلسيب للبحث والتطوير املعهد العلمي/ ماليزيا.إشهادة خربة يف ) .13

 وهناك شهادات شكر وتقدير من بعض اجلهات املؤسسية والتعليمة واالجتماعية.


