
 
ة الذاتية   السير

 د. إبراهيم محّمد حّماد 
 

 المعلومات الشخصية : 
 

 : إبراهيم محمد صالح حّمادالرباعي االسم 
 02/01/1968تاري    خ الميالد: 

 ihammad@hotmail.comايميل : 
  i.hammad@ju.edu.jo 

 
 

 المؤهالت : 
ي   1986 الثانوية العامة 1 /أبوظب  ي  الفرع العلمي  مدرسة المتنب 

يعة  الجامعة األردنية  1991 بكالوريوس 2  شر
م            ا س                           ت           ير  3

  
 إدارة تربوية الجامعة األردنية 1995

دك                              ت                              ورا   4
 الفلسفة

         ام    ع        ة ب    ور س                    م    و    2005
 بريطانيا

ب     ي        ة  إع        داد عت        دري          م     ع     ل     مي ال     ي 
أس      الي  تدرهج مناه   –اإلس      المية 

بية اإلسالمية.   الي 

 
ات :   الخي 

  
معلم صف عمعلم  1

 تربية إسالمية 
 مدارس أردنية 1991-1995

مدرب معلم مجال  2
 تربية إسالمية 

كلية العلوم  1995-1998
بوية/ الجامعة  الي 

 األردنية 

نائ  مدير برنام   3
بية العملية   الي 

كلية العلوم  1995-1998
بوية/ الجامعة  الي 

 األردنية 
ف حلقة  4 مشر

الدراسات اإلسالمية 
 للر ال 

1998-
30/8/2005 

دار الرعاية 
 –اإلسالمية 

 نوتنجهام/ بريطانيا 

معلم لغة عربية،  5
قرآن، حديث  عفقه 
ن بغير العربية  للناطقير

ن الجدد   عللمسلمير

1998-
30/8/2005 

دار الرعاية 
 –اإلسالمية 
  بريطانيا نوتنجهام/ 
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ن  6 ن ع أمير مدرب معلمير
 مكتبة 

 – امعة الهدى  1999-2000
 نوتنجام / بريطانيا 

عضو لجنة عرئيج دار  7
 الرعاية اإلسالمية 

ي نوتنجهام عإمام 
 فن

1998-
30/8/2005 

دار الرعاية 
 –اإلسالمية 

 نوتنجهام/ بريطانيا 

معلم لغة عربية  8
ها  ن بغير  للناطقير

1998-
30/8/2005 

ي 
عقف مدنن

ع امعة الهدى _ 
نوتنجهام / 

 بريطانيا 

عضو مؤسج لجنة  9
صدقات االيتام  

 Orphan)متطوع ( 
Aid  

2001-2005 Orphan Aid  
نوتنجهام / 

 بريطانيا 

محاضن للمواد أصول  10
بية اإلسالمية،  علم الي 
بوي،  النحو  النفج الي 
، التفسير  ي العرن 
ي   عاألدب العرن 

كلية لندن   2006 – 2002
المفتوحة / 

 بريطانيا 

معلم مواد مختلفة )  11
تربية إسالمية، لغة 
 عربية، ا تماعيات( 

المدرسة السعودية  2002-2004
 نوتنجهام  / 

-31/10/2005 أستاذ مساعد  12
11/11/2012 

كلية العلوم 
بوية/ الجامعة  الي 

 األردنية
بية  13 مدير برنام  الي 

 العملية 
22/10/2008 
– 1/4/2010 

كلية العلوم 
بوية/ الجامعة  الي 

 األردنية

 ائزة الملكة رانيا   2008 عضو مقّيم  14
ن   للمعلم المتمير

 11/11/2012 استاذ مشارك  15
 االن  –

كلية العلوم 
بوية/ الجامعة  الي 

 األردنية
 – 2013يناير  استاذ مشارك  16

2016  
الجامعة اإلبداعية 

 دعلة األمارات  –
وير طرئيج قسم ت 17

 المناه  
22/9/2013-
30/6/2014 

ي ، 
عقف مدنن

 نوتنجهام/ بريطانيا 
مدير ، مسجد، مدير   18

 مدرسة، عإمام 
22/9/2014 

– 20/8/2022 
 معية أهل 

الحديث 
 نوتنجهام/ بريطانيا 

 



 
 الدعرات ععرشات العمل : 

 
ية  .1 ن ي ، عّمان / األردن  –اللغة االنجلير

يطانن  المعهد الي 
 دعرة الحاسوب ، الجامعة األردنية.  .2
 األردنية . تدري  معلمي الصف عىل طرق التدرهج ، الجامعة  .3
بية اإلسالمية ، الجامعة األردنية  .4  طرق عأسالي  تدرهج الي 
 طرق عأسالي  تدرهج اللغة العربية ، الجامعة األردنية .  .5
 طرق عأسالي  تدرهج الدراسات اال تماعية، الجامعة األردنية.  .6
 دعرة التالعة المتقدمة، الجامعة األردنية .  .7
ي عالفيديو، الجامعة .8

 األردنية.  التصوير الفوتوغرافن
ي دعرة الحاسوب ) اكسل، ععرد، باعر بوينت ( مد .9

  ترست ، بريطانيا نن
ي التعليم ، الجامعة العربية المفتوحة، عما .10

 األردن .  /  ناستخدام األفالم فن
ي المسا د،  معية أهل الحديث ، درم/ بريطانيا  .11

ن فن ن العاملير  تدري  ا عإدارة لمعلمير
منجهام بريطانيا  إدارة المسا د ،  معية أهل الحديث ، .12  بير
ي توا ه الجالية المسلمة  عكيفية التعامل معها .13

طة نوتنجهام  –المشاكل الب   شر
ي توا ه مسا د نوتنجهام، بلدية نوتنجهام  .14

 المشاكل الب 
ن الطلبة ع ذب انتباههم ، الجامعة األردنية.  .15 اتيجيات تحفير  اسي 
 ، الجامعة األردنية . مهارات التفكير الناقد  .16

 
 

 
 

 عضويات اللجان عاألنشطة : 
 

ي الجامعة األردنية.  .1
بية العملية فن  عضو لجنة تطوير برنام  الي 

 عضو لجنة تطوير خطط معلم صف.  .2
 مرشد للطلبة/ معلم صف .  .3
ي الجامعة األردنية.  .4

بية اإلسالمية فن  لجنة تطوير خطط ما ستير الي 
ي عزارة األعقاف ئعضو لجنة مناه  األ  .5

 مة الجديدة فن
 معهد الرصاط مرص  –عضو لجنة مناه   .6
ي  امعة الهدى، نوتنجهام/ بريطانيا  .7

 عضو لجنة مناه  فن
8.  . ن ي  ائزة الملكة رانيا للمعلم المتمير

 مقّيم فن
بوية محرر تنفيذي لمجلة  ش  .9  ) لندن( الي 

ي الجامعة األردنية.  .10
 لجان مختلفة العتماد برنام  معلم الصف فن

 
 

ي قمت عأقوم 
 بتدرهسها: بعض المواد الب 

 
 القرآن عالعقيدة عأسالي  تدرهسها.  .1



ة النبوية عأسالي  تدرهسها.  .2  السير
 الحديث عأسالي  تدرهسه.  .3
 الفقه عأسالي  تدرهسه .  .4
يعة.  .5 بية اإلسالمية عأسالي  تدرهسها لطلبة كلية الشر  مناه  الي 
ي المناه  .  .6

 مقدمة فن
 اإلدارة الصفية.  .7
  2ع  1مفاهيم إسالمية عأسالي  تدرهسها  .8
 المناه  العامىة عأسالي  تدرهسها  .9

بية اإلسالمية  .10  لطلبة الدبلوم أسالي  تدرهج الي 
بية العملية  .11   2ع  1الي 
بية العملية لطلبة الدبلوم.  .12  الي 
بية اإلسالمية.  .13 بية العملية لطلبة دبلوم الي   الي 
 أسالي  التدرهج الحديثة.  .14
ي اإلسالم.  .15

 تربية األطفال فن
 األشة عتربية الطفل  .16
 يط المناه  عتطويرها لطلبة الدكتورا . تخط .17
18.  . ي التعلليم لطلبة الما ستير

 قضايا معاضة فن
 التعلم المدم  لطلبة الدكتورا .  .19
بية االسالمية  .20  اصول الي 
بوي .  .21  علم النفج الي 
ي  .22  النحو العرن 
 تفسير القران الكريم.  .23
ي  .24  األدب العرن 
بوية .  .25  اإلدارة الي 

 
 

 
 
 


