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 المعلومات الشخصية:

 

حسان عزالدين يوسف سرسك اإلسم :  

  متزوج : االجتماعيةالحالة 

4/11/1981 تاريخ الميالد :  

  أردني الجنسيةالجنسية : 

   األردن –عمان  :العنوان

______________________________________________________________________________ 

 المؤهالت التعليمية:

 

   2013درجة دكتوراه الفلسفة في علوم التأهيل / العالج الوظيفي من جامعة بتسبيرغ في الواليات المتحدة األمريكية سنة  •

  2010درجة الماجستير في عولم التأهيل / العالج الوظيفي من جامعة بتسبيرغ في الواليات المتحدة األمريكية سنة  •

  2005/ العالج الوظيفي من الجامعة األردنية في األردن سنة درجة البكالوريوس في عولم التأهيل • 

  1999شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية الفرع العلمي سنة • 

 شهادات أخرى:

 

  2017سنة  ، أسترالياالعالمي للعالج الوظيفي شهادة عضوية االتحاد •

الواليات المتحدة  من الدولية للكراسي المتحركة شبكةالو شهادة عضوية الجمعية الدولية لمحترفي الكراسي المتحركة •

  2017سنة  األمريكية

  2015سنة  (198/80002شهادة رخصة مزاولة مهنة العالج الوظيفي من وزارة الصحة في األردن رقم ) •

  

2015شهادة استراتيجيات وأساليب التدريس الجامعي من الجامعة األردنية سنة  •  

2014شهادة استراتيجيات وأساليب التدريس الجامعي من الجامعة الهاشمية سنة •   

(2013-2009لمستمر من جامعة بتسبيرغ في الواليات المتحدة األمريكية )شهادات التعليم ا•   
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) 2011 – 2009) (  370345شهادة رخصة مزاولة مهنة العالج الوظيفي من وزارة الصحة ووزارة التعليم في الكويت رقم ) •    

 (2009-2010 ) TOEFL iBT, GRE   شهادات اللغة والتعليم العالي • 

( 2017-2006" )00109للعالج الوظيفي، "رقم العضوية  ردنيةية األشهادة عضوية الجمع•   

(2009 ) من جمعية القلب األمريكية    Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)  •اإلنعاش القلبي شهادة  

 

 الخبرات العملية:

في  مدرب سريري(شاري واستباحث،  ممثل قسم،رئيس لجنة األنشطة االجتماعية والطالبية،  )عضو هيئة تدريس، دكتور •

حتى اآلن( – 2014قسم العالج الوظيفي، كلية علوم التأهيل، الجامعة األردنية، األردن )  

حتى اآلن( – 2017)محرر رئيسي في مجلة اليوغا والعالج الطبيعي التابعة لمجموعة ميدكريف البريطانية •   

 ، األردننسيبت بالس لألطفال ذوي االحتياجات الخاصةمدير استشاري لخدمات التأهيل والعالج الوظيفي في مركز كو• 

(2016صيف )  

  

في قسم العالج الوظيفي، كلية علوم التأهيل، الجامعة  مدرب سريري(استشاري و دكتور )عضو هيئة تدريس، باحث،• 

  (2014الهاشمية، األردن )

  

مستشفى  التكنولوجيا المساعدة،الطبي، مركز قسم العالج الوظيفي وعلوم التأهيل ، سريري ومعالج وظيفي علمي باحث •

(2013-2009جامعة بتسبيرغ، الواليات المتحدة األمريكية ) بتسبيرغ العسكري، مركز األطفال في  

  

معالج وظيفي أول، قسم العالج الوظيفي، شركة المناهج المتكاملة )مدارس النبراس الدولية لألطفال ذوي رئيس قسم و •

(2009-2006مركز تمكين لصعوبات التعلم(، الكويت )و االحتياجات الخاصة،  

 

زارا سبا،  / كورنرز العالجي، فندق الهوليدي إن، الكويت ول )عالجات الجسم والبشرة(، ناديومعالج أ مدير نادي صحي• 

( 2009-2006) ر الميت، األردنمنتجع الموفنبيك، البح  

  

(2006-2005اكز التأهيل الخاصة، األردن )و مر مستشفى الجامعة األردنيةمعالج وظيفي في  •  

 

متدرب سريري في العديد من المستشفيات و مراكز التأهيل المتخصصة )مستشفى البشير، المدينة الطبية، مستشفى الجامعة  •

  (2006-2003األردنية، مستشفى الفحيص لألمراض النفسية، مراكز التأهيل المجنمعي و الشلل الدماغي(، األردن )

 المهارات الشخصية:

 

البحث العلمي/  التدريب / التدريس•   

  العمل الجماعي •

تحمل المسؤوليةالقيادية واإلدارة و •  

  رةروح المباد• 

واالبتكار  االنتاج النوعي •  

  مهارات التواصل االجتماعي• 
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  الدقة و السرعة في األداء• 

المعرفة العلمية •  

 

  

 االهتمامات واألهداف الوظيفية:

 

في تخصص علوم التأهيل الطبي و العالج الوظيفي بشكل فعال دمج مهارات البحث العلمي و المهارات السريرية العالجية •  

 

  العلمية في العلوم الطبية المساندة بشكل عام و العالج الوظيفي بشكل خاص التدريب و التدريستطوير أساليب  •

  

والدفاع عن حقوقهم ات المختلفة وتوعية المجتمع بكيفية التعامل معهمتحسين الخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاق •  

  
استخدام التكنولوجيا المساعدة في تحسين نوعية واستقاللية األداء لألشخاص ذوي اإلعاقات المختلفة وتطوير قدراتهم •  

 

  معلومات االتصال: 

 

   00962 79  2905023 :الجوال

  00962 6 4776733 : األرضي الهاتف

sarsakhassan@gmail.com      البريد اإللكتروني :

 

 المراجع المهنية:

Dr. Margo B. Holm, 

PhD, OTR/L, FAOTA, ABDA 

 

 أستاذ في العالج الوظيفي

 جامعة بتسبيرغ، الواليات المتحدة األمريكية

001-253-444-8096 

mbholm@pitt.edu 

 

 

 

Dr. Joan Rogers, 

PhD, OTR/L, FAOTA 

 

 أستاذ في العالج الوظيفي

 جامعة بتسبيرغ، الواليات المتحدة األمريكية

001-412.383.6621 

jcr@pitt.edu 

 

 

 

Dr. Bara AlSalaheen, 

PhD, PT 

 

يأستاذ مساعد في العالج الطبيع  

  الواليات المتحدة األمريكية جامعة ميتشيغن،

001-810-406-0590 

alsalahe@umflint.edu 

 

 

 

 جميع الوثائق والشهادات متوافرة عند الطلب

 

https://exchange.pitt.edu/owa/UrlBlockedError.aspx
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