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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيرة الذاتية

 االسم :حاتم أنس حسن الخمرة

 22/8/1974تاريخ الوالدة :

 الحالة االجتماعية : أعزب

 مكان العمل : الجامعة األردنية / كمية العموم التربوية

 أستاذ مساعد في قسم اإلرشاد والتربية الخاصة.: الوظيفة الحالية
 

 : المؤهالت العممية 

في التربية الخاصة )التأهيل المهني وتكنولوجيا التعميم في التربية الخاصة( من   PhDجة الدكتوراهدر  .  1

 .    2004 عام في الواليات المتحدة األمريكيةجامعة أيداهو 

 .2000درجة الماجستير في التربية الخاصة من الجامعة األردنية عام   .2

 .1997ردنية عام درجة البكالوريوس في التربية من الجامعة األ  .3

 : الخبرات العممية 

 .15/4/2005استاذ مساعد / قسم االرشاد والتربية الخاصة منذ  -1

-15/2/2005من محاضر متفرغ في كمية العموم التربوية في الجامعة األردنية   -2

14/4/2005. 

ضمن دائرة الخدمات الصحية WDVR في والية واشنطن  مستشار تأهيل مهني  -3

 .DSHS  15/2/2004-14/2/2005واالجتماعية 

 5/2/2004 – 1/3/2001من  أيداهومساعد بحث وتدريس في جامعة   -4

  – 1/1/1998وزارة التربية والتعميم )عمان( من في / صف معمم تربية خاصة  -5

31/12/2000  

 مساعد عميد كمية العموم التربوية لشؤون التطوير -6
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 :الخبرات األكاديمية 

  .التربية الخاصة عمى مستوى البكالوريوس والدكتوراه تدريس عدد من المواد في مجال   -1 

االشراف عمى رسائل الماجستير، والمشاركة في مناقشة عدد من رسائل الماجستير    -2 

 والدكتوراه في القسم.

 لفترة ولذي عقد في المؤتمر"التربية الخاصة العربية في مطمع األلفية الثالثة" تحضيري عضو   -3

 27/4/2005-26الواقعة بين 

 :اإلنجازات 

اإلشراف عمى طمبة درجة البكالويوس ضمن برنامج التدريب الميداني في  .1

 جامعة أيداهو األمريكية.

تصميم ونشر مواقع ألكترونية لثالث لمساقات أساسية في التربية الخاصة ضمن كمية  .2

 جامعة أيداهو األمريكية. -التربية 

 IVC”, “WebCT”, and“تطوير مساقات تعميمية عن بعد ضمن برمجيات  .3

“BLACKBOARD” . 

 2003لعام  CECالمشاركة ببوستر في مؤتمر الجمعية األمريكية لمتربية الخاصة  .4

والية واشنطن بعنوان "برنامج خاص في تعميم المغة لمطمبة ذوي  -والمنعقد في سياتل

 االحتياجات الخاصة"

لألشخاص ذوي ت المساندة ترتيب االمبريقي لمخدماال قة بحثية بعنوان"ر المشاركة بو .5

 The                 تمر جمعية المرشدين في والية ايداهو االمريكية. ؤ ضمن ماإلعاقة" 

ICA conference (Idaho counseling Association) in Boise, Idaho            
 .31/1/2004-30بين ما في الفترة الواقعة 

 .2003/2004أيداهو لمعام الجامعي حاصل عمى جائزة التفوق األكاديمي لجامعة  .6

 Who’s Whoالواليات المتحدة االمريكية ) فيتم نشر أسمي ضمن كتاب أفضل الطمبة  .7

of American College Students book ) 2003/2004لمعام الجامعي. 
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 :خبرات الحاسوب 

 ومنها:معرفة تامة بمعظم البرمجيات التعليمية 

 Microsoft Office Package (PowerPoint, Winword, Excel, Access) 

 Web Design (Front Page, Dreamweaver, Adobe Golive). 

 Graphics (Adobe Photoshop, Corel Draw). 

 Video and Audio digitizing. 

 Educational Design ( Macromedia Flash MX, Authorware). 

 Statistical Packages (SPSS, SAS) 

 OS (Windows, Mac, Unix- Linux) 

          
 

 

 ع احترامي وتقديري ،،،،م

 

 حاتم أنس حسن الخمرةد. 

 الجامعة األردنية / كلية العلوم التربوية

 4063فرعي  5355000تلفون الجامعة األردنية: 

 5334127،  فاكس:  4635449المنزل:  

 11190الرمز البريدي  –(  927541ص. ب. ) 

E-mail: alkh3407@uidaho.edu 

mailto:alkh3407@uidaho.edu

