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 السيرة الذاتية 
 

 جميل محمود الصمادي  :   االسم 
 1849 :  الميالد  ختاري

 اردني  :   الجنسية 
 متزوج  :  الحالة االجتماعية

 
 الدرجات العلمية :

 1891 في الواليات المتحدة األمريكية عامفي التربية الخاصة من جامعة والية ميتشغان  دكتوراهدرجة ال -
 1878 عام من الجامعة االردنية النفسي والتربوي االرشاد ماجستير فيدرجة ال -
 1871 عام بكالوريوس في علم النفس من الجامعة االردنيةدرجة ال -
 

 الوظائف االكاديمية والعلمية  :
 

1111100111111007

 ردنية/الجامعة اال اإلداريةنائب الرئيس للشؤون  -
10/10/1001 - 18/10/1001 

 عميد كلية العلوم التربوية، الجامعة األردنية -
 12/9/1001 - 18/10/1001 

 االردنية  / الجامعةنائب عميد كلية العلوم التربوية -
  19/8 /1888 - 11/9/1001 

 رئيس قسم االرشاد والتربية الخاصة/ كلية العلوم التربوية / الجامعة االردنية   -
 17/8/1888 - 1889/  8/ 18ومن    1/8/1884الى   1/8/1889

 مدير برنامجي الطفولة والتربية الخاصة/ كلية العلوم التربوية / الجامعة االردنية  -
 1/8/18891 – 1/8/18898 

 مدير برنامجي الطفولة / كلية العلوم التربوية / الجامعة االردنية  -
 1/4/1891 – 1/8/1891 

 رغ / مساعد بحث وتدريس / كلية العلوم التربوية/ الجامعة االردنيةمحاضر متف -
   1879 - 1891  
 اختصاصي علم نفس /  قسم االمراض النفسية / الخدمات الطبية  الملكية  في القوات المسلحة  -

1872 - 1879 
 مرشد نفسي في وزارة التربية والتعليم االردنية  -

1871 - 1872  
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 لتربية والتعليم االردنية معلم في وزارة ا -
 1871 - 1871  

 
 المؤتمرات والندوات : 

المشاركة في الندوات العربية للعاملين في مجال اعداد وتأهيل العاملين  في مجال المعاقين في  -
 .عين / االمارات العربية المتحدةالرياض / المملكة العربية السعودية وفي ال

ئات العربية العاملة في رعاية الصم في كل من عمان/ االردن ، المشاركة في جميع الندوات للهي -
 ./ دولة االمارات ، دمشق / سورياالشارقة 

دتها عق المشاركة في ورشة العمل حول اعداد المعلمين لدمج  الطلبةالمعاقين في المدارس العادية التي -
 .اليونسكو  في عمان / االردن

 
 خدمة المجتمع : 

 .الخاصة سابقا   في مجال التربية ملكة علياء للعمل االجتماعي التطوعيمستشار صندوق ال -
االشتراك في جميع الدورات وورشات العمل للعاملين مع المعوقين التي عقدها صندوق الملكة علياء  -

 .االجتماعي التطوعي
نية في مجال التربية االشتراك في معظم الدورات وورشات العمل التي عقدتها وزارة التربية والتعليم االرد -

 .الخاصة
 .االردني في مجال رعاية المعوقين مؤسس وعضو فريق المتطوعين -
 .مدرسة لجمعية رعاية الصم الخيريةعضو الهيئة االدارية  ولجنة ال -
 .ميرة ثروت في مجال صعوبات التعلماالشتراك في  دورات كلية اال -
 .ي مجال التربية الخاصةالمجتمع  فمقرر وعضو في لجان االمتحان الشامل لكليات  -
 .األردنية الجامعة مستشار نادي اصدقاء الطلبة المعاقين في -
 .ضو مجلس شؤون المعاقين في االردنع -
 .ن لقانون رعاية المعوقين االردنيعضو فريق المؤسسي -
 

 الكتب المنشورة
 مدخل الى التربية الخاصة -

 1000-1881دبي  –كتاب ، دار القلم 

 قات الجسمية والصحيةاالعا -

 1889مكتبة الفالح، االمارات العربية المتحدة 
 مقدمة في تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة  -

 1007 -عمان  -دار الفكر
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 :  البحوث المنشورة في الدوريات والمجالت العلمية المتخصصة المحكمة
حالة لالصابة باالعاقة وامساهمة متغيرات الجنس والعرم عند ا(، 1899جميل محمود الصمادي) -

االجتماعية والحالة الصحية والمستوى االقتصادية في التعايش مع االعاقة الجمسية ، مجلة 
 (.9( العدد )11المجلد ) –عمادة البحث العلمي في الجامعة االردنية  –دراسات 

لتي تميز بين معلمات التربية الخاصة سمات الشخصية ا(، 1898جميل محمود الصمادي ) -
المجلد  –عمادة البحث العلمي في الجامعة االردنية  –مجلة درسات   الفعاالت وغير الفعاالت

 (.1( العدد )11)

نيين التي تزيد دمعايير االداء العقلي لألإلراد األر (، 8811خليل علّيان، جميل محمود الصمادي ) -
عمادة  –دراسات  مجلة،  ( عاما على مصفوفات ريفن المتتابعة  المتقدمة11اعمارهم على )

 .( 9( العدد )11المجلد ) –البحث العلمي في الجامعة االردنية 

 

- Mdanat F.,Elaian, K., Smadi J., ( 1989 ) Intellectual Function of Cancer 

Patients Treated by Triple - Intrathecal Therapy, Jordan Medical Journal  

(2) 32, 127-133. 

تجةةارب دمةةج المعةةوقين وعالقتهةةا  –التربيةةة الخاصةةة فةةي األردن ( 8811د الصللمادي )جميللل محمللو       -
 .(11،  42العدد ) –مجلة التربية الجديدة  ،بتأهيل المعلمين

 
فاعليةة برنةامج تةدريب حركةي علةى القةدرات الحركيةة لةدى اطفةال ( 8881جميل محمود الصلمادي ) -

 (.1أ( العدد )10المجلد ) –لجامعة االردنية عمادة البحث العلمي في ا –الروضه، مجلة دراسات 
الضغوط التي تتعرض لها أسر  (،8881منى الحديدي، جميل محمود الصمادي، جمال الخطيب ) -

أ( 11المجلةةد ) –عمةةادة البحةةث العلمةةي فةةي الجامعةةة االردنيةةة  –مجلةةة دراسةةات  األطفةةال المعةةوقين
 (.1العدد )

ج فةةي التةةدريب علةةى توكيةةد الةةمات لةةدى المعةةوقين فاعليةةة برنةةام(، 8881جميللل محمللود الصللمادي ) -
 (.11( العدد )1المجلد ) –جامعة المنصورة  –حركيا ، مجلة كلية دمياط 

سةةةلوب فةةةي تعةةةديل السةةةلوك فةةةيخفض أثةةةر اسةةةتخدام االقصةةةاء كأ(، 8881جميلللل محملللود الصلللمادي) -
جامعةة االمةارات العربيةة  –بعض أنماط السلوك غير التكيفي لةدى المعةوقين عقليةا ، مجلةة التوثيةق 

 المتحدة.

أثةر مشةاركة الوالةدين فةي تحصةيل الرياضةيات ومسةتوى الصةحة (، 8881جميل محمود الصمادي ) -
 (.1( العدد )1المجلد ) –جامعة عين شمس  –النفسية للطلبة المعوقين سمعيا، مجلة كلية التربية 

رة االماراتيةةةة مةةةن مقيةةةاس الصةةةو (، 8881أحملللد البيللللي، جميلللل محملللود الصلللمادي، أحملللد سلللعد، ) -
الكشف عن الطلبة الموهوبين في المرحلة االبتدائية : الخصائص السيكومترية والمعةايير ، دراسةات 

 .1ين النفسيين المصرية، نفسية : رابطة االخصائي

اعةةةداد المعلةةةم العةةةادي للتعامةةةل مةةةع الطلبةةةة موي االحتياجةةةات (.8881جميلللل محملللود الصلللمادي، ) -
لتربوي العربي ، تربية المعلم العربي في القرن الحادي والعشةرين ، كليةة العلةوم الخاصة ، المؤتمر ا

 ة ومكتب اليونسكو االقليمي.الجامعة االردني –التربوية 

صةةعوبات الةةتعلم واالرشةةاد النفسةةي التربةةوي ، المةةؤتمر الةةدولي (، 8881جميللل محمللود الصللمادي، ) -
 .جامعة عين شمس –الرابع لمركز االرشاد النفسي 
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مسةتوى اتقةان معلمةي التربيةة الخاصةة فةي دولةة (، 9008جميل محمود الصلمادي، تيسلير النرلار ) -

 .مجلة جامعة قطر االمارات العربية المتحدة لمهارات التعليم الفعال،

االحتياجات التدريبية ألسر األطفال  ،(9008هشام عبدالفتاح المكانين، جميل محمود الصمادي ) -

الملتحقين ببرامج التةدخل المبكةر فةي األردن، مجلةة كليةة التربيةة، لمدرسة المعوقين في سن ما قبل ا

 الجزء الثالث، جامعة عين شمس. 21العدد 

الفةةروق فةةي الحكةةم الخلقةةي بةةين األفةةراد  ،(9008) هيللام موسللى التللاي، وجميللل محمللود الصللمادي -
الدوليةةةةة لألبحةةةةةاث  المعةةةةوقين والعةةةةاديين فةةةةي األردن وعالقتةةةةةه باتجاهةةةةات التنشةةةةئة الوالديةةةةةة، المجلةةةةة

 .21التربوية، جامعة اإلمارات العربية المتحدة. العدد 

 

فاعليةة الصةورة األردنيةة مةن نظةام تقيةيم السةلوك  (،9089صفاء العللي، جميلل محملود الصلمادي ) -
( صةورة أوليةاء األمةور فةي الكشةف عةن مظةاهر القصةور فةي مهةارات السةلوك ABAS-IIالتكيفي )

اإلعاقةةة العقليةةة والبصةةرية والسةةمعية واضةةطراب التوحةةد، مجلةةة دراسةةات: التكيفةةي لةةدى األفةةراد موي 
 (.28( العدد )1العلوم التربوية المجلد )

 

دالالت صةدق وثبةات الصةورة األردنيةة مةن نظةام  (،9082صفاء العلي، جميل محمود الصلمادي ) -

ر فةةي ( صةةورة أوليةةاء األمةةور فةةي الكشةةف عةةن مظةةاهر القصةةو ABAS-IIتقيةةيم السةةلوك التكيفةةي )

مجلةةة دراسةةات التربويةةة والنفسةةية،  –مهةةارات السةةلوك التكيفةةي لةةدى األفةةراد موي اإلعاقةةة فةةي األردن 

 جامعة السلطان قابوس، عمان، مقبول للنشر. 

- Al-Zboon E., Smadi J.(2013) Person-Centered Planning for Special 

Education Programs in Jordan.  Journal of Social Sciences, 38 (3), 337-

343. 

- Sartawi A., Natour Y., Smadi J., (2014) Efficacy of Reading Strategies 

for School Age Children: "Typical Children Versus Children With Mental 

Handicap". .مقبول للنشر مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 

- Al-Zboon E., Smadi J., (2014) Self-determination Indicators in Special 

Education Program in Jordan, Journal of Educational and Psychological 

Studies,  8 (2), 333-347. 

تقيةةيم بةةرامج التربيةةة الخاصةةة فةةي  (9081هشللام عبللدالفتاح المكللانين، جميللل محمللود الصللمادي ) -

وء المؤشةرات النوعيةة العالميةة، دراسةات، عمةادة البحةث العلمةي، الطفولة المبكرة فةي األدرن فةي ضة

 الجامعة األردنية، مقبول للنشر. 
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درجة مساهمة متغيرات المتطلبات األسةرية،  (،9081ليلى محمد ضمرة، جميل محمود الصمادي ) -

م والمصةةادر األسةةرية، واإلدراكةةات األسةةرية فةةي تفسةةير التبةةاين علةةى كةةل مةةن التمكةةين األسةةري والةةدع

 األسري، دراسات، عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنية، مقبول للنشر.

مسةةتوى دعةةم أسةةر أطفةةال المعةةاقين فةةي  (،9081ليلللى محمللد ضللمرة، جميللل محمللود الصللمادي ) -

 األردن، دراسات، عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنية، مقبول للنشر. 

مقارنةةة فاعليةةة اسةةتراتيجيتي التةةدريس  (،9081بسللام مقبللل العبللدالالت، جميللل محمللود الصللمادي ) -

المباشر والتدريس التبادلي في تحسين مهارات االستيعاب القرائي لدى الطلبةة موي صةعوبات الةتعلم 

 في القراءة )الديكسيا( مجلة دراسات، عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنية، مقبول للنشر.

- Al-Zboon E., Smadi J., (2015) Self-determination of Women with 

Disabilities.  European Journal of Special Needs. ( In Press ) 

 

 االشراف ومناقشة رسائل الماجستير :
 في مجال التربية الخاصة   العديد من طلبة الماجستير والدكتوراه االشراف على  -
  العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير االشتراك في مناقشة  -
 
 

 

 

 أ.د. جميل محمود الصمادي

 الجامعة األردنية / كلية العلوم التربوية

 14140فرعي  1211000تلفون الجامعة األردنية: 

 88818الرمز البريدي  –(  9919) الجبيهة ص. ب. 

E-mail: jsmadi@ju.edu.jo  
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