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 ةـرة الذاتيـالسي
 
 

 : ةـات الشخصيـالمعلوم

 
 

                العبادي حمد  حاتم عبدالكريماالسم : 

  1972 -أم االسود  –عمان الوالدة :  
 ي الجنسية : أردن

  المهنة : صحفي
 

 : ةـالت العلميـ*المؤه
 

 م  1995.جامعة اليرموك  حقوقالشهادة الجامعية األولى " بكالوريوس ": 
 

 م  1990/1991شهادة الثانوية العامة 

 
 : ةـرات العمليـ*الخب

 
اليومية المؤس    س    ة الص    حفية االردنية "الرأي"  في  مدير تحرير، برتبة حفيص    -

 . االنم وحتى  1999، منذ  االردنية
 

ونش      اطات وولي العهد االمير الحس      ين   تغطية نش      اطات الملك عبدن الثاني  -
 الديوان الملكي.

 
 تغطية مجلس النواب االردني -

 
 

 



 .تغطية مركز الدراسات االستراتيجية -
 

الوزرات والمؤسسات المعنية بالتعليم في االردن منذ عام ـ        تغطية نشاطات واخبار 
عالي ومجلس  2000 ية والتعليم ووزارة التعليم ال خاص        ة  وزارة الترب وحتى االن 

 التعليم العالي والجامعات وكليات المجتمع والمدراس االردنية.
 

تتناول إعداد ص   فحة متخص   ص   ة في لطا  التعليم في ص   حيفة الراي  اكاديميا ،  -
لض       ايا القطا  ووجهات النعر المتعلقة با، باالض       افة الى ابرز النش       اطات 

 .االكاديمية
 

في التلفزيون االردني حول المشهد الصحافي االردني اليومي  ةصباحي فقرةمقدم  -
2011. 

 
 2011-2008مراسل صحيفة العرب القطرية  -

 
 . 1999 -1995منسق شؤون لانونية في المؤسسة الصحفية االردنية منذ عام  -

 

عض     و لجنة االس     تثنالات ض     من اللجمة المكلفة باعداد االس     تراتيجية الوطنية  -
 .لتنمية الموارد البشرية

 
 حتى االن. 2018عضو مجلس أمنال الجامعة االردنية منذ  -

 
 االردنية "الرأي"مدير تحرير تنفيذي في المؤسسة الصحفية  -

 

 

للمؤس   س   ة العامة للغذال  التابعة  المؤس   س   ية للدرس   ات الدوا ية عض   و  اللجنة -
 والدول.

 

عض      و اللجنة المكلفة بوض      ع خطة تنفيذية  الس      تقطاب الطلبة العرب والامة   -
  لترويج عن مؤسسات التعليم العالي.معارض وفعاليات تعليمية ل

 
 

 ة :ـالدورات التدريبي
 

 bridgewater state)برنامج تدريبي متخصصصصصصصال بالحدي  فيديا عي  ام    -

unversity)- 2013 - مريكا -بوسطن. 

 



 .2009 - فوليات  فمتيدة  لمريكي  -برنامج " دو رد مورو" فلصياع   فسياسي  -

 

دورة متخص   ص   ة "بالمقابلة الص   حفية" المؤس   س   ة الص   حفية االردنية"الراي"   -
 .2005 -بالتعاون مع السفارة االميركية

 
 .2003-دورة متخصصة بالتحقيق االستقصا ي/ السفارة البريطانية في عمان   -

 
دورة متخص    ص    ة في " الكتابة في القض    ايا االجتماعية"/مؤس    س    ة تمبس    ون   -

وروبي، المؤس       س       ة الوطنية لرعاية المعولين اللبنانية، البريطانية، االتحاد اال
 .2003 -بالقاهرة

 

 .2001-حول الصحافة المدنية / السفارة االميركية في عمان تدريبية دورة -

 
 .السفارة االمريكية واذاعة صوت امريكا  -ـ دورة تدريبية حول التغطية االخبارية 

 
 

 رى :ـارات أخـ*مه
 

   .  windows , word , excelاستخدام الكمبيوتر    تطبيقات  -
 

سل وتبادل معلومات والبحث عبر  - ستخدام كافة تطبيقات اإلنترنت من ترا شبكة   ا ال
 وتصفحها .

 
 

  


