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 اإلسم / علي قاري محمد صديق شيخ

 م 1984هـ _ 1404الميالد /  

 مكة المكرمة -المكان / المملكة العربية السعودية 

  : المؤهالت العلمية والعملية  *

  : بتوفيق من هللا عزوجل

  . شهادة حفظ القرآن الكريم كامالً من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة - 

، التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم  ان القرآن الكريم وتجويدهشهادة دبلوم من معهد دار األرقم بن أبي األرقم في اتق - 

    )بمكة المكرمة ، وهي ) شهادة إعتماد معلم في تدريس القرآن الكريم وتجويده وأدائه

  .ثانوية عامة ) علمي ( من وزارة التعليم  - 

دبلوم دعوة وخطابة  امي في مكة المكرمة )+دبلوم شريعة من المعهد العالي إلعداد األئمة والدعاة برابطة العالم اإلسل - 

   ) وإمامة

الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي ، من مؤسسة التدريب الفني والمهني من مركز تقنية المعلومات بجامعة أم  - 

 في السكرتارية واإلدارة . ، القرى بمكة المكرمة

  .مدرب معتمد في تدريس وإعداد معلم القاعدة النورانية في كيفية تهجي القران الكريم  - 

 حالياً طالب بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض_ قسم إدارة األعمال . -

والتطوعي  واإلجتماعي وعة في المجال التعليمي والتربوي واإلداري والسكرتاريمتعددة و متن و ورش دورات  -

 .والجودة 

 إجازة في اإلقراء واتقان القرآن الكريم وتجويده وهو السند المتصل للقرآءة إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم . -

 

خدمة المجتمع  فيالخبرات في مجال التدريس والتعليم واإلدارة واإلشراف ، والمشاركة   *

 ة :والبرامج التطوعي

  :سنة ، في 15من  معلم للقرآن الكريم وتجويده وأدائه أكثر  - 

 سنوات  3محافظة ينبع   -       سنوات 9مكة المكرمة  - 

  سنة 1المنطقة الشرقية  -

   . سنتين 2مدة دولة اإلمارات العربية المتحدة   -

 أكثر من سنة و نصف  دولة قطر  - 

في حفظ كامل القران الكريم ، و غيرهم في الثلثين  البط 10 التدريس تخّرج على يديّ ل وهلل الحمد والفضل والمنة خال

 ، من مكة و المنطقة الشرقية و دولة األمارات العربية المتحدة .والنصف والثلث الخ 

 .في كيفية تهّجي القرآن الكريم القاعدة النورانية  امعلمعملت  -

على الدورات العلمية المكثفة في حفظ القرآن الكريم ومراجعته والسنة النبوية والمتون العلمية  او مشرف امعلمعملت  -

سنوات ، بالحرم المكي الشريف ، وفي عدد من الجوامع بمكة ، والمنطقة الشرقية و محافظة ينبع ، وفي دولة  10قرابة 

  .اإلمارت العربية المتحدة 

  .المختصة بالتجارة والمقاوالت والمشاريع بدولة قطر ب بأحد الشركات و وظفين ومندوشؤون ملإداري عملت  - 

  . أساسيةفي عدة مدارس  عملُت مدرساً  - 

إداري ) سكرتير ( في الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بمكة المكرمة تحت إشراف وزارة الشؤون اإلسالمية  - 

   )واألوقاف والدعوة واإلرشاد ) سنة ونصف

 إداري ) سكرتير ( بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بكلية الدعوة وأصول الدين ) سنة ( - 

م ( للمسابقات القرآنية والمتون العلمية لسنوات عدة ، في مناطق مختلفة بالمملكة ، محكّ المشاركة في لجان التحكيم )  - 



  .وفي دولة قطر وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة 

وتربوية وثقافية واجتماعية ورياضية ، لسنوات عدة في مناطق  وتطوعية العمل و اإلشراف على برامج دعوية - 

  .مختلفة بالمملكة وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  .معلم في مشروع حلقات التحفيظ وتعليم التالوة لحجاج بيت هللا الحرام لعدة سنوات في موسم الحج بمكة المكرمة  - 

ة في مجاالت متنوعة في اإلمامة و في البرامج الثقافية والتطوعية عملت موسم الحج في حمالت الحج والعمر - 

  .سنة  18والنقل والمواصالت واإلشراف على برنامج الهدي واألضاحي والدعوية والتموين 

في خدمة المعتمرين والزوار وضيافتهم وإفطارهم و إرشادهم ،  بمكة المكرمة عملت في موسم شهر رمضان المبارك - 

  .سنوات  ١٠وغيرها من األنشطة ، قرابة 

 بدولة قطر و مشرف  بأحد المدارس إداري موظف - 

    

  :اإلمامة في المساجد والجوامع  *

   :هـ1421ين من عام بدأت في إمامة المصلّ  

سنوات في أحد الجوامع بمكة المكرمة ، وفي مناطق مختلفة بالمملكة على فترات مختلفة  3لوات المفروضة إماماً للصّ  - 

  .، وفي دولة قطر 

  :سنة في  91هـ من  1421أّميت المصلّين للتراويح والقيام من عام  

 المنطقة الشرقية سنتين -سنوات     8مكة المكرمة  - 

 محافظة الطائف سنة -محافظة ينبع سنتين         - 

   :و في الخارج  *

  . سنة 1في اإلمارات العربية المتحدة  - 

   .سنوات 5في قطر  - 

 

  :الدورات   *

  . دورات متعلقة بطرق تدريس القرآن الكريم وتجويده وأدائه - 

  : التربوية ومنهاالتعليمية ودورات في علم النفس والمجاالت  - 

   حل المشكالت التربوية واتخاذ القرارات  -                المربي الناجح  - 

     ب التجارب ناجحة مع الط -       مالتربية والتقنية والتعلي -

 الطالب في المحاضن التربوية -          التعامل مع المراهق  - 

                                                                                   ب في المدارسالالط -    ب في حلقات التحفيظ الالط -

   و المتربّي مراعاة الفروقات الفردية للمتعلم  -                   القدوة الحسنة -

 التعامل مع الكبار -         التغيّيرات والتحديات  -فهم النفسيات                    -

 ،،،  من الدورات التربوية و التعليميةوغيرها 

 . و التصاميم لرات في السكرتارية وإدارة األعمادو - 

  .دورات في تنظيم وإدارة المكاتب  - 

 .دورة في المحاسبة ) اإلكسل (  -

  .دورات في مهارات تدريس القاعدة النورانية في كيفية تهجي القران الكريم  - 

  .دورة في إعداد معلم القاعدة النورانية في كيفية تهجي القران الكريم  - 

  .دورة في كيفية تحديد التخصص والمجال المهني  - 

  .الدورة التربوية الجامعة بين التربية والتعليم  - 

  .الدورة التربوية والتعليمية في حلقات التحفيظ  - 

 فن إدارة السلوك ( –الفروقات الفردية  –دورة مهارات تربوية أسرية ) غرس القيم  -

 دورة مدخل إلى فهم توحيد األلوهية . -



  .دورات في مهارات اإللقاء المؤثر والخطابة والقيادة  - 

  .دورة في مهارات تركيز الصوت  - 

  .ز ( الجودة والتميّ اإلدارة ودورة في اإلعجاز اإلداري في القرآن الكريم والسنة المطهرة ) من برامج  -

 دورة مدخل إلى فهم توحيد األلوهية . -

دبلوم في الحاسب اآللي من مؤسسة التدريب الفني والمهني بمركز تقنية المعلومات بجامعة أم القرى ) الرخصة  - 

  .الدولية ( لقيادة الحاسب اآللي ، ودورات مختلفة في الحاسب اآللي من عدة مراكز 

 دورة مفاتيح مهارات الكتابة العربية .   -

  .اني في رسم وكتابة القرآن الكريم دورات في الخط العربي والرسم العثم - 

  .دورات في األعمال واألنشطة الدعوية والتربوية والتطوعية واإلجتماعية ، وغيرها  - 

 

 :المشايخ الذين قرأت عليهم  *

على عدد من المشايخ المقرئين المتقنين المجازين ، قرأت على بعضهم جزءاً وسوراً من القرآن القرآن الكريم قرأت 

بالسند المتصل إلى الرسول صلى هللا  وتجويده وبعضهم أجزاء ، وختمت على أحدهم وذلك طلباً في اتقان القرآن الكريم

  :عليه وسلم ، ومازلت في طور القراءة على بعضهم واسأل هللا العون والتوفيق والّسداد ، ومنهم 

 . الشيخ المقرئ إبراهيم األخضر القيم إمام الحرمين سابقاً وشيخ القرآء بالمدينة النبوية - 

 . الشيخ المقرئ موسى بالل في مكة المكرمة - 

الشيخ المقرئ الدكتور أنور عمر هوساوي ، األستاذ المساعد بجامعة أم القرى في كلية الدعوة وأصول الدين ) قسم  - 

 .  )تالقراءا

 . خ المقرئ عبدالرحمن برناوي ، المعلم بمعهد دار األرقم بن أبي األرقم في الحرم المكي الشريفالشي - 

 . الشيخ المقرئ أسامة إقبال ، المعلم بمعهد دار األرقم بن أبي األرقم في الحرم المكي الشريف - 

 . الشيخ المقرئ زكريا بالل في مكة المكرمة - 

  . الشيخ المقرئ يوسف المصري في المنطقة الشرقية - 

 . لعربية المتحدةالشيخ المقرئ طاهر أسيوطي معلم القرآءات والتجويد واألداء في اإلمارات ا - 

  . والتجويد واألداء في اإلمارات العربية المتحدة الشيخ المقرئ أحمد سعد معلم القرآءات - 

 محمد بن عبدالوهاب في دولة قطر .الشيخ المقرئ محمد يحيى طاهر إمام جامع الدولة ، جامع  -

 

  : اإلجازات في القرآن الكريم والسنة والمتون العلمية* 

  .إجازة في رواية حفص عن عاصم  - 

  .رواية شعبة عن عاصم  - 

   .إجازات من المشايخ والعلماء في الحديث الشريف والمتون العلميةو  

 

  :العلوم الشرعية عنهم بعض أبرز المشايخ الذين أخذت  *

  .معالي الشيخ محمد بن عبدهللا السبيّل ) رئيس شؤون الحرمين وعضو هيئة كبار العلماء ( رحمه هللا تعالى  - 

  .معالي الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء  - 

 . رحمه هللان فضيلة الشيخ عبدالرحمن العجال - 

  .فضيلة الشيخ الدكتور وصّي هللا محمد عباس  - 

  .فضيلة الشيخ عبدالمحسن الزامل  - 

  .فضيلة الشيخ عبدالعزيز الراجحي  - 

  .معالي الشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء  - 

  .فضيلة الشيخ الدكتور خالد المشيقح  - 

  .يص عضو هيئة كبار العلماء سابقا فضيلة الشيخ الدكتور يوسف الغف - 

  .فضيلة الشيخ محمد بن سعد باصلعة من طالب الشيخ العالمة محمد العثيمين رحمه هللا  - 

  .فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حسن عبدالغفار   - 

  .فضيلة الشيخ عبدهللا بن محمد الصيدالني الجهني من طالب الشيخ العالّمة محمد بن صالح العثيمين رحمه هللا  - 



  .ـ  فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي 

 ورحم هللا من وارى الثرى منهم ،،، ، وغيرهم من المشايخ والعلماء حفظهم هللا جميعا

 

 عون والتوفيق والسدادوأرجو من هللا المزيد من ال

 

 كتبه / علي قاري محمد صديق شيخ

SHEIKH SIDDIQUE   MUHAMMAD QARI  ALI  

  Mobail / الجوال *

00966 503503141     

00974 50350351       

  Ali503141@gmail.com    البريد اإللكتروني *
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