
 

 سيرة ذاتية مختصرة:

 رومان حداد: 

 حاصل على دكتوراة قانون من جامعة عمان العربية 
 ناشط سياسي وحقوقي منذ الدراسة الجامعية األولى 
 عضو هيئة إدارية لجمعية اإلعالميين الديمقراطيين في الوطن العربي 
 باحث ومحلل سياسي 
  3102-3102الثاني( مستشار إعالمي لولي العهد )األمير الحسين بن عبدالله 
 مدرب مختص في التمكين السياسي والقيادة وحقوق اإلنسان وتمكين المرأة والشباب 
  قدم مجموعة من المحاضرات حول السياسة الشرق أوسطية في الجامعات العربية واألروبية

 واألمريكية
 مختص في بناء حمالت المناصرة والتأييد على مستوى الوطن العربي 
  وإدارة االعتقادخبير في صناعة 
 ( 3130-3112كاتب عمود صحافي في الصحف األردنية) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تحية وبعد،

واًل أ تعريفي من خالل ابنتي   أنا والد كل من نتالي ومارينا حداد، اسمي رومان حداد، أحببت أن يتم
 ألني إن وجدت في مجلس األهالي فذلك ليس ألمر متعلق بي، بل ألنني والدهما.

خاللهم، بل وأنا من األشخاص الذين ال يرون أنهم مركز الحياة، وأن األشياء واألحداث ُتعرف من 
أؤمن أنني قادر على تقديم الخدمة والمساعدة من أي موقع كنت فيه، وأدرك أهمية التعاون والتشارك 
والفريق في اإلنجاز، فكما يقال إن كنت تنوي الوصول سريعًا امِش لوحدك، ولكن إن كنت تنوي 

 الوصول بعيدًا فامِش مع فريق.

وار بناء وتفاعلي بين فريق األهالي، والعمل معًا أرى أني قادر على المساعدة في خلق مساحة ح
للوصول ألدوار متقدمة للمدرسة في خدمة بناتنا وأبنائنا كي يدركوا العالم الذي يعيشون به، والمستقبل 
الذي يجب أن يكونوا جزءاً من صناعه، وكيف يمكن أن تكون المدرسة كائناً يتفاعل مع محيطه بصورة 

 ة مساحة تنويرية، ومن مسؤولياتها أن تقود التنوير في المجتمع.إيجابية ومؤثرة، فالمدرس

ولكني أود دخول هذه التجربة ليس فقط لما يمكن أن أقدمه، ولكني أتطلع أن أكتسب مهارات ومعارف 
 جديدة من الفريق الذي سيتشكل، وهو ما يساعد في غنى التجربة التي أتمنى خوضها.

ى ذي يحترم اآلخر وتجاربه والقادر علمستمر بالتعلم هو اإلنسان الفأنا أؤمن أن اإلنسان المتعلم وال
 التقاطع إنسانيًا مع اآلخرين، وأن كل تجربة إنسانية هي تجربة فريدة يمكن أن نتعلم منها.

 آماًل أن أكون عضوًا في األسرة الجديد.
 

 

 

 

 

 

 

 



I am the father of both Natalie and Marina Haddad, my name is Rouman 

Haddad, I like to be introduced as the father of my two daughters, because if 

I will be in the Parents Council, it is not because of a matter related to me, but 

because I am their father. 

I realize, throw my life, the importance of cooperation, participation 

and teamwork in the achievements, and as it is said, “If you intend to arrive 

quickly, walk alone, but if you're going to get far, walk with a team.” 

I see that I am able to create a constructive and interactive dialogue 

space between the parents' team, and work together to reach achieve our goals 

for the school, like helping our kids, so that they realize the world in which 

they live in, and the future that they should be partners in creating, and how 

the school can interact with its surroundings and local community,  in a 

positive and influential way, because I believe the school is an enlightening 

space, and one of its responsibilities is to lead the enlightenment in society. 

However, I would like to have this experience not only for what I can 

offer, but I look forward to gaining new skills and knowledge from the team 

that will be formed, which helps in enriching the experience that I am looking 

forward to have. 

I believe that the educated person who continues to learn is the person 

who respects others and their experiences and is able to humanely intersect 

with others, and that every human experience is a unique experience which 

we can learn from. I hope to be a member of the new family. 

 


