
 1 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 السيرة الذاتية 

 
 
 ي  رم  د. حافظ أحمد الك

 

 : املعلومات الشخصية
ً
 : أوال

 االسم : حافظ أحمد موس ى أحمد ) الكرمي  ( 

 البريطانية/  الفلسطينية الجنسية :

 فلسطين  -مكان امليالد : طولكرم 

 . 1961نيسان  21تاريخ امليالد : 

          أطفال .  ةتس -  االجتماعية : متزوج الحالة 

    00447939535605تلفون جوال : 

 rkarmi@yahoo.co.ukd   البريد اإللكتروني : 

 

 : الشهادات العلمية
ً
 :ثانيا

الدكتوراه   .1  : العليا  ال  -الشهادة  السيرة   ( اإلسالمية  الدراسات   : جامعة (  نبوية  التخصص  من 

الراشدين    )  :رسالةالعنوان    .1997لندن    –ر  ويستمنست الخلفاء  عصر  في  هللا   اإلدارة  رض ي 

 .  عنهم (

2.  : سنة    املاجستير  في  األردنية  الجامعة  من  اإلسالمية   الدراسات    :رسالةالوعنوان    .  1988في 

 (  ل صلى هللا عليه وسلماإلدارة في عصر الرسو )

  ) تخصص أصول الدين (   1984معة األردنية عام  البكالوريوس : في الشريعة اإلسالمية من الجا  .3

 متياز اتقدير : 

 

 : اللغ
ً
 ات:ثالثا

 ممتازة    -لعربية ا .1

 ة جيد –اإلنجليزية   .2

 

 
ً
 الوظيفي: العمل  :رابعا

  عمل .1
ً
 م  1987-1986للمرحلة الثانوية في مدارس عمان بين عامي  مدرسا

 مساعد  عمل  .2
ً
 م 1988 – 1985بحث في الجامعة األردنية بين أعوام لل ا

  عمل .3
ً
 م  1991 -1988في مركز اإليمان في مدينة القدس بين أعوام  باحثا
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  عمل .4
ً
 م  1998 - 1994كنزنغتون اإلسالمي ما بين أعوام   ملركز  في بريطانيا إماما

  عمل .5
ً
 م  2002 -1998في لندن منذ عام  (م بي س يا )ملسجد  خطيبا

  عمل .6
ً
 م  2002 -1999 معة لندن بين أعوام كوليج التابعة لجا كلية بيربكغير متفرغ في  محاضرا

 م  2008  -  2000بين أعوام  في كلية لندن املفتوحة في لندن عمل .7

   عمل  .8
ً
،  ، رياض ي، اجتماعي، دعوي ثقافي  إسالمي،مركز  وهو  )  اإلسالمي في لندن    مايفير     ملركز   مديرا

 ن . وحتى ال   1998منذ عام   تماعي ( اج

 

 
ً
 التطوعي: العمل :  خامسا

 م  2004علماء املسلمين منذ عاملي لتحاد العضو اال .1

 م   2005عام  اإلسالمي منذمناء مركز شمال لندن أعضو مجلس  .2

 لندن.  بريطانيا فيرئيس املنتدى الفلسطيني في  .3

 . فيها اإلعالم قسم  يسرئ، و عضو املكتب التنفيذي لهيئة علماء فلسطين .4

 م  2009منذ عام مناء مؤسسة القدس الدولية  أعضو  .5

   م 2014 حتى  2012من  اإلسالميةللدراسات   األوروبيةعضو مجلس أمناء الكلية  .6

 م  2015حتى  2012من لندن  الخيرية فيجمعية قطر   أمناءلس و مجضع .7

 

 
ً
 : املنشورةوالبحوث    الكتب:  سادسا

الطيور   .1 وهو  األول(  )الجزءالخضراء  كتاب  الفلسطينية  كتاب ،  االنتفاضة  شهداء  عن    ،يتحدث 

 م  1990(  في أمريكا الشمالية عام MAYAة الشباب اإلسالمي )صدر عن منظم

 م  1992ان صدر عن دار الفرقان عم  الثاني(   )الجزءكتاب الطيور الخضراء  .2

 م  2006 عام ي للفكر اإلسالميالعامل  عن املركز صدر  ،اإلدارة في عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم .3

الراشدة   .4 في عصر الخالفة  النداءصد،  الحكم واإلدارة  هيئة علماء  وهو من إصدارات    ،ر عن دار 

 م . 2020 عام فلسطين 

   _ ثره على الدعوة اإلسالمية  أبحث منشور بعنوان " فقه التوعية و  .5
ً
لى ندوة  إمقدم  "    الحج نموذجا

افق   هـ   1431عام الحج الكبرى املنعقدة في مكة   م  2010املو

رؤية حماس   .6  " بعنوان  منشور  السياس يل لبحث  فلسطينجاال و   صالح  في  قبل  تماعي  من  منشور   ،

 . اإلنجليزية ةوهو باللغم  2013عام   بيروت،الزيتونة، ركز  م

الجسر   .7  " مجلة  تحرير  ورئيس  والبح  ، ناشر  للدراسة  الدولي  املعهد  "  مجلة  علمية وث  مجلة  وهي 

 ( ، وهي مستمرة 2020حتى نهاية عام  أعداد  تسعة منها  )صدر شهرية كمة مح

 لبريطانية. ات  كتوراه واملاجستير في الجامعارسائل الدمناقش ل .8

 إضافة لعدد كبير من األبحاث واملقاالت والتقارير املنشورة في الصحف واملجالت. 
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ً
 واإلعالمية: العلمية  املشاركات :سابعا

    رعيةالدراسات الش  في والبحثية املختلفةمية العل ؤتمراتوامل عدد كبير من الندوات  فيمنتظم  مشارك  ✓

 .املتنوعةعالمية  ية واإل والدعو 

ة العربية والدولية، اإلخبارية والعلميفضائيات  ال البرامج الحوارية لعدد من من    كثير في مشارك منتظم   ✓

 . ونحوها ات اإلذاعةمحطو 

 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين 

 


