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 عامر عثمان الصمادي
 
 

 األكـادٌمٌـة:الشهـادات 
 .2002ماجسـتٌر فً الدراسات الدبلوماسٌة/ المعهد الدبلوماسً االردنً  .1
 .1990دبلوم عالً فً الترجمة / الجامعة االردنٌة  .2
  1988 .  بكالورٌوس أدب انجلٌزي / جامعة الٌرموك .3

 
 

 اللغــات:
 العربٌة و االنجلٌزٌة بإتقان تام وأفهم االٌطالٌة.

 
 العـمـل:

  التلفزٌون األردنً–الى االن   معد ومقدم برامج   1/1/1991من 

  ( معـد و مقـدم برامـج فً رادٌـو و تلفـزٌـون العـربART  رومـا من  / )الى– 15/11/1997 
1/11/1999 . 

 ( مذٌع و محرر أخبار فً دائرة األخبار2005الى –1/1/2000من)- .ًالتلفزٌون األردن 

  مقدم برامج فً التلفزٌون األردنًمعد و  1/1/2111الى  15/5/2115من 

 (31/12/2014 – 1/7/2004من)   من عمان بالتوازي مع التلفزٌون األردنً  مراسل رادٌو سوا. 

   مدٌر مدٌرٌة التدرٌب والتطوٌر فً مؤسسة االذاعة والتلفزٌون   1/1/2011الى  1/1/2111من
 االردنٌة.

 
 لمـدة عـام.  ARTعبر قنوات  برنـامج جسـر المحبـةحصـلت على جائزة أفضل برنـامج من خالل تقدٌم  -
 ة المعـارف وأحـد مؤسسـً القنـاة، وهً اول قناة ثقافٌة عربٌة .معـد و مقـدم لقنـا -
 معـد و مقـدم لقنـاة المنـاهج التعلٌمٌـة، و العدٌـد من البرامج الثقافٌـة الجـادة و على الهـواء مبـاشرة. -
 1996فً التلفزٌون االردنً لعام حاصل على جائزة افضل موظف  -

 

  ًقمـت بإعـداد و تقدٌم عـدد كبٌر من البرامج الثقافٌـة و الترفٌهٌـة و  التلفزٌون األردنًخـالل العمل ف
 برامج المنوعـات منهـا: 

 * الوطن و السٌاحة     * مجلة التلفزٌون
 * المجلة الثقافٌة     * لقاء مع فنان

 و فن* أدب       * حول العالم
 * فكر و فن     * العاب بال حدود

 * االنسان و البٌئة    * سهرات رأس السنة
 * التربٌة و التعلٌم     * سهرات المحافظات

 * ملفات فً الصحافة      * ٌوم جدٌد
 ذٌع أخبار* م     * آراء الصحف

 * سـاعة على الهـواء خـالل شهر رمضـان المبـارك.
 االسالم )برنامج وثائقً حول العدٌد من الدول االسالمٌة(.* برنامج رحـلة فً دٌار 

 )سٌاسً ،مواضٌع ساخنة(برنامج السادسة والنصف *
 برنامج أحلى شباب )حواري موجه للشباب (  *
 برنامج )صوتنا ( حواري سٌاسً للشباب .*
 اآلن وٌبث مساء كل جمعة  – 2111 المتخصص بالمغتربٌن برنامج ٌا طٌر*
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 الخبرات التدرٌبٌة 

 . مدٌر مدٌرٌة التدرٌب والتطوٌر فً مؤسسة االذاعة والتلفزٌون االردنٌة 

 : مدرب معتمد من عدد من الجهات منها 

 مؤسسة حكومٌة( المعهد الوطنً للتدرٌب( 

  مركز حماٌة وحرٌة الصحفٌٌن 

 ( ًشعاع الشركة العربٌة لإلعالم العلم) 

 ًمعهد اإلعالم األردن 

  وكالة الصحافة الفرنسٌة 

 .شركة البرٌق الذهبً للتدرٌب 

  المعهد العربً للتنمٌة والمواطنة. 

  األوسطمع الشرق  األمٌركٌةمشروع الشراكة  mepi .) 

 .اصول للتدرٌب واالستشارات 

 .ًشركة التمٌز فً التطوٌر المؤسس 

 .مملكة المعرفة للتدرٌب واالستشارات 

  وزارة الداخلٌة السعودٌة 

  وزارة التجارة والصناعة السعودٌة 

 ) المؤسسة العامة للضمان االجتماعً )االردن 

 .ًالمعهد الدبلوماسً االردن 
 

 مجاالت التدرٌب
 

 التالٌة : المواضٌعأقوم بالتدرٌب فً 

 تم تدرٌبها لكبار الشخصٌات فً دول متعددة( فن التعامل مع اإلعالم ( 

  فن المقابلة 

  ًالمؤتمر الصحف 

  الناطق اإلعالمًمهارات 

  فن االتٌكٌت 

  البروتوكول 

  مهارات االتصال 

   فن التفاوض 

 ًمهارات المذٌع التلفزٌونً واإلذاع 

 . مهارات العرض والتقدٌم 

 .خدمة العمالء 

 .تدرٌب المدربٌن 

 . فن االلقاء والخطابة 

 .ًاساسٌات العمل الصحف 

 . ادارة الوقت 

 . مهارات التفاوض 
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 : عدد من البلدان منها ًدربت ف
             سوربا ، لبنان، كردستان العراق، السعودٌة، السودان االردن ،دبً، ابو ظبً، عجمان، الٌمن ،

 ) األمم المتحدة( 
 

 الخـبرات السـابقـة:

 ( / 1990 – 1989مـدٌر عـالقات عـامة / المصنع االردنً للبصرٌات) 

 .محرر صحفً / جرٌدة المستقبل 

  صحفً / جرٌدة الشعب.مترجم 
 

 :التً حضرتها   الـدوراتبعض من 
 ، معهد االعالم االردنً. 6/7/2111 ىال 3* دورة تقدٌم البرامج واالخبار التلفزٌونٌة، من 

 26الى 16كلٌة رادي لالدارة /من -* دورة تأسٌس وادارة المؤسسات االعالمٌة/ جامعة سان دٌٌجو
/5/2111 . 

 ،المعهد الوطنً للتدرٌب. 13/5/2111/ الى 2/5ساعة ،من    41المتقدمة  تدرٌب المدربٌن* دورة  
 

ساعة معتمده( المعهد الوطنً  01) 2119- 11\ 29الى  11\ 1* دورة تأهٌل القٌادات االدارٌة من 
 للتدرٌب ، عمان .

 ع(عمان الشركة العربٌة لالعالم العلمً)شعا – 2119\11\ 9-17* دورة اتقان لعبة التدرٌب من 
/ مركز حماٌة وحرٌة   2119آب  3الى  1من  . عمان دورة المعاٌٌر الدولٌة لجودة الكتابة الصحفٌة  *

 الصحفٌٌن  ومؤسسة الصوت الحر . 
مركز حماٌة وحرٌة الصحفٌٌن  –عمان  5/2110/ 24-22الحماٌة القانونٌة للصحفٌٌن من دورة  *

 ومؤسسة الصوت الحر  هولندا .
المعهد األردنً لإلعالم  ووكالة  –عمان  2110/ 4/ 11الى  6اإلعالمٌٌن المتقدمة  من * دورة المدربٌن 

 الصحافة الفرنسٌة .
 /27/3-24من            -_االنتقال من المدرب الموهوب إلى المدرب المحترف تدرٌب مدربٌن* دورة 

  األردن.شعاع     2110
–* دورة )أشكال الكتابة التلفزٌونٌة من الفكرة إلى الشاشة ( المركز العربً للتدرٌب اإلذاعً والتلفزٌونً 

  13/12/2117- 9دمشق 
 شعاع –عمان   2117-0-26   تصحٌح مسار االستثمار البشري * التمتٌن:     

 مؤسسة الصوت الحر )هولندا(  2117 – 6- 12الى  9* دورة تدرٌب مدربٌن ، ورشة عمل للصحفٌٌن من 
  (األردنومركز حماٌة وحرٌة الصحفٌٌن )

 شعاع  –عمان  2116-11-29-26دورة تدرٌب المدربٌن  *
ساعة  111)                 2004  الجامعة األردنٌة ICDL )* الرخصة الدولٌة فً قٌادة الكمبٌوتر ) 

 .(معتمدة

 ( ًدورة ف(DEVELOPING MULTIMEDIA FOR MANAGERS ( 7/7/2003/ مالٌزٌـا 
– 8/8/2003.) 

 ( ً7/2001دورة العالقات العامة و البروتوكول / المعهد الدبلوماسً االردن.) 

 ( / 2000/ 29/6 -/ 3/6دورة التحرٌر و التقارٌر االخبارٌة. 

  1998 – 1996دورات تحكٌم جمال الخٌول العربٌة األصٌلة. 

  1997دورة االعالمٌٌن البٌئٌٌن العرب / القاهرة . 

  1996دورات فً الكمبٌوتر. 

 ( الجامعة االردنٌة.1995/ 16/7 -/11/6دورة االدالء السٌاحٌٌن / ) مائتان و عشر ساعات معتمدة( ) 

 ( مركز التدرٌب االعالمً.1993/ 29/3 -/6/3دورة فً فن االلقاء / ) 
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 مركز التدرٌب االعالمً.1993/ 20/6 -/7/6ٌرٌة )دورة فً وسائل االتصال الجماه / 

 .ًدورة فً قواعد اللغة العربٌة / مركز التدرٌب االعالم 

 .دورة تأهٌل القٌادات الشبابٌة 

 .دورة فً العالقات العامة و التسوٌق 
 

 الجمعٌات و المنظمات :
 

 مؤسس جمعٌة المترجمٌن االردنٌٌن. .1
 منتدى الشباب العربً / عضو مؤسس. .2
 جمعٌة البٌئة االردنٌة. .3
 جمعٌة االدالء السٌاحٌٌن. .4
 .اإلقلٌمًشبكة االعالمٌٌن البٌئٌٌن لحوض المتوسط / مؤسس و منسق وطنً لالردن و نائب المنسق  .5
 شبكة اإلعالمٌٌن الدٌمقراطٌٌن  . .6
 مؤسس وامٌن سر جمعٌة القرٌة التعاونٌة. .7
 

 أثناء الدراسة الجامعٌة:
 1988 – 1984رئٌس نادي الحوار و الفكر  .1
 عضو مجموعة القٌادات الواعدة )برنامج تأهٌلً للقٌادات الشبابٌة الواعدة(. .2
 عضو الهٌئة االدارٌة للمنتدى االنسانً االردنً. .3
 عضو مؤسس / منتدى الشباب العربً .4
 عضو الجمعٌات العلمٌة الطالبٌة .5

 
 صدر لً الكتب المترجمة التالٌة:

 عظماء فً عصرنا .1
 استكشاف العالم .2
 البعٌد و القرٌب .3
 )تم نشره ضمن مشروع مكتبة االسرة /وزارة الثقافة االردنٌة(عظماء المخترعٌن .4
 الفتى .5
  تسعة عشر  .6
 الكتابة عن االدب ) تحت الطبع( .7
 التحوالت ) تحت الطبع( .0


