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 -1حاصل على شهادات التعليم العام ( المرحلة اإلبتدائية  -المرحلة اإلعدادية  -المرحلة الثانوية )
 -2حاصل على شهادة إجازة التجويد في تعلم وتعليم قراءة وحفظ القرءان الكريم والقراءة العربية الصحيحة باللفظ العربي
المجود من معهد القراءات باألزهرالشريف بمحافظة كفر الشيخ عام 2000م مدة الدراسة للحصول على الشهادة عامين.
 -3حاصل على شهادة عالية القراءات من معهد القراءات باألزهر الشريف بمحافظة كفر الشيخ عام 2007م مدة الدراسة
للحصول على الشهادة ثالث سنوات.
 -4حاصل على شهادة تخصص القراءات من معهد القراءت باألزهر الشريف بمحافظة كفر الشيخ عام 2015م مدة الدراسة
للحصول على الشهادة ثالث سنوات.
 -5سمممممم وتتلمممممم علمممممى دروس العلمممممم الشمممممرعية علمممممى يمممممد فضممممميل الشممممميخ عبمممممد العظممممميم بمممممن بمممممدو الخلفمممممي فمممممي
مسجد النور التاب لوزارة األوقاف في قرية الشين في الفترة من 1994م إلى 2002م.
 -6حاصمممممل علمممممى إجمممممازة التجويمممممد بالسمممممند المتصمممممل إلمممممى النبمممممي صممممملى

عليممممم وسممممملم عمممممام  2000ممممممن فضممممميلة

الشيخ المدرس بمعهد قراءت طنطا محمد عامر.
 -7حاصممممممل علممممممى إجممممممازة حفممممممص مممممممن طريمممممم الشمممممماطبية والطيبممممممة عممممممام  2007مممممممن فضمممممميلة الشمممممميخ حسممممممنين
جبريل عن الشيخ الزيات أعلى القراء إسنادا في مصر رحم

.

 -8حاصممممممل علممممممى إجممممممازة تعلممممممم وتعلمممممميم كتمممممما القاعممممممدة النورانيممممممة فممممممي كيفيممممممة تعلمممممميم وتممممممدريس قممممممراءة وترتيممممممل
القممممممرءان الكممممممريم مممممممن مركممممممز الفرقممممممان بجممممممدة  -السممممممعودية عممممممام 2008م .رعايممممممة المهنممممممدس محمممممممد فممممممارو
الراعي مدير المركز.
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تابع السيرة الذاتية

 -1عـمـل محفظا للقرءان الكريم في مسجد النور بقرية الشين  -مركز قطور  -محافظة الغربية  -مصر لمدة  5سنوات في الفترة من
 1996إلى 2002م.

 -2عمممممـمل مقرئممممما و مدرسممممما للقمممممرءان الكمممممريم واللغمممممة العربيمممممة والتربيمممممة اإلسمممممالمية لممممممدة خممممممس سمممممنوات فمممممي
مدرسممممممة المدينممممممة المنممممممورة التابعممممممة لجمعيممممممة اإليمممممممان اإلسممممممالمية بو يممممممة نيويممممممور – أمريكمممممما فممممممي الفتممممممرة
من نوفمبر 2002م إلى نوفمبر 2009م.
 -3تشممممممرف بامامممممممة المصمممممملين فممممممي شممممممهر رمضممممممان والصمممممملوات الخمممممممس فممممممي مسممممممجد اإليمممممممان ومركممممممز أسممممممتوريا

اإلسالمي التابعان لجمعية اإليمان اإلسالمية بو ية نيويور  -أمريكا.
 -4عممممممل ممممممديرا ومدرسممممما ل حضمممممانة النمممممور اإلسمممممالمية فممممممي قريمممممة الشمممممين  -مركمممممز قطمممممور  -محافظمممممة الغربيممممممة
مصر في الفترة من سبتمبر  2006إلى يوليو 2007م.
 -5عممممممممل مقرئممممممما ومدرسممممممما للقمممممممرءان الكمممممممريم واللغمممممممة العربيمممممممة والتربيمممممممة اإلسمممممممالمية فمممممممي مدرسمممممممة واشمممممممنطن
األكادميممممممة اإلسممممممالمية بو يممممممة فرجنيمممممما  -أمريكمممممما لمممممممدة عممممممامين فممممممي الفتممممممرة مممممممن ينمممممماير 2010م إلممممممى نهايممممممة مممممممارس
2012م.

 -6لبراعتمممممم ومهارتمممممم فممممممي تعلمممممميم القممممممراءة والكتابممممممة العربيممممممة للنشمممممم  ،فقممممممد أقممممممام العديممممممد مممممممن دورات تعلمممممميم
القممممممراءة العربيممممممة الصممممممحيحة وتممممممالوة القممممممرءان الكممممممريم للمعلمممممممين والمعلمممممممات بطريقممممممة القاعممممممدة النورانيممممممة
في جمهورية مصر العربية وفي أمريكا الشمالية في كل من و ية نيويور و نيوجرز وفرجنيا.

 -7تمممممم خمممممالل فتمممممرة العممممممل تمممممكليف كتممممما تمممممدريبات وممممممنها رائممممم فمممممي تعلممممميم القمممممراءة والكتابمممممة للمبتمممممدئين يقممممم
في  500صفحة على أرب مستويات.
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