
 تفصيلية سرية ذاتية
 أمحد ميان هتانوي فاروقي بن املفيت مجيل أمحد هتانوي. (الدکتور(  سم: اال

 اللغات؛ األردية ، العربية. اجلنسية: ابکستاين  م ۱۹٤۷/ ۲۵/۱۱: اتريخ الوالدة
 م۲۰٢٧/ ١٠/ ٠٢مدة صالحيتها حتی     اإلصدار من الهور.  BR8966313رقم اجلواز: 

  الل  زار هتوکر نياز بي  ، الهور، ابکستان.سرتيت ، جوديشل کالوينحق ابهو  ۲۵عنوان البيت: 
    rashidahmadthanvi@gmail.com , ahmadthanvi@hotmail.comالربيد اإلليکرتوين: 

 + ۹۲ ٤۲۳۵٤۲۲۲۱۳،  ۹۲٤۲۳۵٤۲۲۲۰٦)اجلامعة(   ۹۲۳۰۰٤۲۳۱٦۰۱اجلوال:  اهلاتف:
 العام الدراسي      معهد علمي  ،   التعلم

 م۱۹٦۰    .العلوم اإلسالمية بالهور ن الکرمي ، جبامعة دارآحفظ القر  .۱
 م۱۹٦٤    العلوم اإلسالمية بالهور. جبامعة دار ، التجويد برواية حفص .۲
 م۱۹۷۰    .بالهور األشرفية امعة جل، ابيف العلوم اإلسالميةشهادة العاملية  .۳
 م۱۹۸۱    ن بالهور.آالقر شهادة القراءات السبع املتواترة ، مبدرسة جتويد .٤
 م۱۹۸5 جلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.كلية القرآن الكرمي ابب للقراءات العشرة املتواترة (العالية ) .5
 م۱۹۸۸    إلسالمية( جامعة بنجاب بالهور.العلوم ايف املاجستري ) .٦
 م۲۰۰٦( العثماين الدکتوراة ، جامعة بنجاب بالهور، )حتقيق خمطوطة اهلبات السنية العلية يف الرسم .٧
 م  ١9٦٤رمحهما هللا .  -برواية حفص عن عاصم -رمح  هللا -اإلجازة عن الشيخ عبد العزيز الشوقي .8
 م ١9٧9   اإلجازة عن الشيخ إظهار أمحد التهانوي يف القراءات السبع املتواترة . . 9

    اإلجازة عن الشيخ عبد الرافع رضوان يف قراءة اإلمام عاصم رمح  هللا . . ١٠
 م۱۹۸5 .القراءات الثالثة املتممة للعشر يف  الفتاح املرصفي ابملدينة املنورة الشيخ عبد اإلجازة عن .١١
 م١985 اإلجازة عن الشيخ فتح حممد البانيبيت ابملسجد النبوي يف القراءات العشر الصغرى .  . ١٢
 . الدهلوي ن الشيخ تقي اإلسالمعالکربی  لقراءات العشريف ااإلجازة  .۱3
 املنورةدينة ابمل يکرم البخار أحامد  الدکتور الشيخعن  ذةالکربی والصغری والشا لقراءات العشريف ااإلجازة  ۔۱٤
 عراقمن  رطامل هللا جنم عبدن الشيخ ع هرالز  ةوانظم يةمنت الشاطبيف  زةجااإل ۔۱5
  دمشق ، السوراي .حسن ،  السيدحسان إ الشيخعن  يةمنت الشاطب يف ةجاز اإل ۔۱٦
 .اململكة العربية السعودية  رشدي سويد جبدةمين الرائية عن الشيخ الدكتور أ منتة يف جاز اإل ۔۱٧

 املراكش. يةملغربململكة اابالقراء  شيخ ايبمد سححم الشيخعن  للداين التعريفبکتاب  زةجااإل ۔۱8
 
 

mailto:rashidahmadthanvi@gmail.com
mailto:ahmadthanvi@hotmail.com


 العلمية والفنية  اإلجنازات
 م۱۹۸۵  حتقيق خمطوطة "اإلفهام يف وقف محزة وهشام" ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة. .١
 م۲۰۰۲    عرفة الوقوف ، رسالة موجزة يف معرفة الوقف واإلبتداء.م .٢
 م۱۹۹۵    احلکم للمسابقة العاملية جبامعة األزهر الشريف ابلقاهرة مبصر. .3
 م۲۰۰٤ ، م۲۰۰۲     . احلکم للمسابقة العاملية مبکة املکرمة .٤
 م۲۰۰٤         . جائزة ديباحلکم للمسابقة العاملية  .5
 م۲۰۱۵،۲۰۱٤،۲۰۱3 ، ٢٠١۷،٢٠١٦ .ابململکة املغربية مراکش "سنيةاحلدروس اليف "املشارکة  .٦
 م۲۰۱۳      يف مسابقة األقصي الدولية بفلسطني.احلکم  .٧
 م۲۰۱۳  السعودية العربية لکةابملمرايض لاإلسالمي ابملتقی کبار قراء العامل يف املشارکة  .8
 م۲۰۱٤      الورشة التدريبية ،الدولية کويت الجائزة  .9

 م۲۰۱٤   مبجمع امللك فهد ابملدينة املنورة الكرميقرآن ندوة طباعة اليف املشاركة  ۔١٠
 م٢٠١٦ امعة امللك السعود، ابلرايضجبنية آالقر  دراساتر الدو ي الثاين لتطوير المتؤ امليف املشاركة  .١١
 م۲۰۱۵    يرانإسالمي، ندوة طباعة املصحف ابملركز اإليف كة املشار  .١٢
 م٢٠١5،  ٢٠١٧  يرانإاالسالمية  اجلمهوريةاحلكم للمسابقة الدولية للتجويد والتحفيظ  . ١3
 املصحف الشريف ودوره ىف بناء احلضارة اإلسالمية  بعنوان ر الدو ي للقرآن الكرمييف املؤمتاملشاركة  .١٤

 م ٢٠١٦،  ٢٠١٧ ،٢٠١8      ندونيسيا.إبواإلنسانية ، 
 م٢٠١٦    االحتفالية الدولية إلعالن مشيخة املقارئ العراقية يف املشاركة  .١5
 م٢٠١٧     ول كندااملشاركة يف االحتفالية الدولية مسلم فيست   .١٦
 م٢٠١٧     املشاركة يف املؤمتر الدو ي ملصحف قازان روسيا . . ١٧
 م ٢٠١8   احلكم للمسابقة حلفظ القرآن الكرمي جبامعة دار العلوم زاهدان إبيران  . ١8

 : اخلربات واخلدمات العلمية
 م۷۳-۱۹۷۰           العلوم اإلسالمية بالهور. أستاذ التجويد بدار .۱
 م۸۰-۱۹۷۳        العلوم الدينية بالهور ابکستان. ملدرسني بداررئيس ا .۲
 . ابکستان بالهور، للقرآن الكرمي يةبنجابال يةةاهلعضو  .۳
 م٢٠١8حىت عام   م ۱۹۹۰منذ     . الداعية لرابطة العامل اإلسالمي بالهور ابکستان .٤
 م٢٠١5      لشيوخ اإلقراء رابطة العامل اإلسالمي عضوية اجمللس العاملي  .5
 م ........۱۹۷٤منذ         املصاحف بباکستان. رئيس للجنة مراجعة . ٦
   .ابكستان  الهور کامران بالک عالمة إقبال اتؤن  ۲۹۱العلوم اإلسالمية جامعة دارئيس ر  .٧
 


