
  السرية الذاتيت للدكتىر أمحد حنىن العتابي 
 

 أمحد خٌِن ويس ؼِدة امؽتايب / االشه الربايع والنقب

ِاحلد    1986/ ةغداد/ امل

ِم امقرآن الكريه - لكيث امرتبيث- ؼضِ َيئث تدريصيث دلى اجلاوؽث املصتٌرصيث/ املٌُث   قصه ؼن

 دكتِراه / الشُادة 

 اتلفصري واإلؼجاز امقرآين / اتلخصص 

 .   د. م/ النقب امؽنيم 

 اجلاوؽث املصتٌرصيث/ اجلُث املاحنث لشُادة ابلاكلِريِس

 جـاوؽـــث الكـِفـــث / اجلُث املاحنث لشُادة املاجصتري

 جـاوؽـــث ةـغــــداد / اجلُث املاحنث لشُادة ادلكتِراه 

 : املؤمتزاث واجلىائز احلاصل عليها 

وفائز ةاملرتتث اثلاًيث , مشــارك يف امؽديـد وي املؤتىرات امؽنىيث يف خمتنف اجلاوؽـات امؽراقيــث - 
ِان الِقف الشييع ةاتلؽاون وػ  ىلع امؽراق يف مصاةقـث الكتاب امقرآين الصٌِي الصاةػ اميت أقاوُا دي

ِم ةـ ِد امبصتاين ووٌُجٍ ابلٌايئ يف )امؽتتث احلصيٌيث املقدشث وخصِل مؤميف املِش ادلكتِر حمى
 . م 2014ىلع املرتتث اثلاًيث كـأفضـل كتـاب مؽــام  (تفصري الصِرة امقرآًيث املتاركث

 : كتب الشكز والتقديز والشهاداث التقديزيت احلاصل عليها

 .م 2017شكر وتقدير وي وؽايل وزير اتلؽنيه امؽايل وابلدث امؽنيم مؽام - 1 

ِان الِقف الشييع مؽام - 2  .  م 2014شكر وتقدير وي رئيس دي

 . م 2018شكر وتقدير وي الصيد حمافظ ةغداد مؽام - 3

 . م 2018شكر وتقدير وي الصيد رئيس دلنس حمافغث ةغداد مؽام - 4

ِام- 5  . م 2018+2016+2015+2014/ شكر وتقدير وي الصيد رئيس اجلاوؽث املصتٌرصيث لألؼ



ِام- 6  . م 2018+2016+2015+2014/ شكر وتقدير وي الصيد ؼىيد لكيث امرتبيث لألؼ

 . م 2014/ اجلجف األرشف مؽام-شكر وتقدير وي الصيد ؼىيد اللكيث اإلشالويث اجلاوؽث- 7

ِان الِقف الشييع مؽام - 8 ِم امقرآن يف دي  . م 2015شكر وتقدير وي ودير مركز ؼن

 .  م 2017شكر وتقدير وي األواًث امؽاوث لنؽتتث الاكعىيث املقدشث مؽام - 9

 

 : البحىث املنشىرة 

ِم وخداجث املصطنح -   وٌُج اتلفصري ابلٌايئ ؼٌد امؽالوث امبصتاين ةني قَِدم املفُ

ِد امبصتاين -   أشس املٌُج اتلفصريي ؼٌد ادلكتِر حمى

 دراشث تفصرييث / أشاحلب اخلطاب يف اتلؽتري امقرآين- 

 أجر اتلٌاشب يف الكشف ؼي وؽىن املشرتك النفغي يف امقرآن الكريه - 


