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 المملكة العربية السعودية                                                                                                     

 وزارة التعليم العالي 

 جامعة المجمعة   

 

 

 الذاتية السيرة
 ألعضاء و عضوات هيئة التدريس السعوديين و من في حكمهم

 جامعة المجمعة

 

 

 
 

 

 

Kingdom of Saudi Arabia 

 Ministry of Higher Education 

Al- Majmaah University  
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 وال: البيانات الشخصية:أ

   فادي محمد عبد الكريم الصمادي اسم عضو هيئة التدريس

    خاصةالتربية ال القسم كلية التربية للبنات بالمجمعة الكلية

 تاريخ الميالد  
  62/5/2896 

 البريد اإللكتروني
 

Smadi.fadi@yahoo.com 

   8559 هاتف عمل  

 العلمية: ثانيا: المؤهالت

 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها المؤهل

 الجامعة االردنية  تربية خاصة 2/2/6005 البكالوريوس

 الجامعة االردنية  تربية خاصة 65/9/6020 الماجستير

    الدكتوراه

 ثالثا: الدرجات العلمية: 

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

     معيد متعاون

2/8/6022 محاضر  جامعة المجمعة 

   أستاذ مساعد

   أستاذ مشارك

   أستاذ
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 م اإلدارية التي كلف بها العضو:ارابعا : المه

 مدة التكليف المهام اإلدارية م

 حتى االن 2/22/2488 امين سر مجلس القسم  .2
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 ها العضو:بخامسا: اللجان التي شارك 

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة م اللجنةاس م

اعداد الجدول الدراسي لطالب قسم التربية الخاصة  لجنة اعداد الجدول  .6

  والعضاء هيئة التدريس.

 هـ حتى االن 2/5/2484

ارشاد الطلبة في قسم التربية الخاصة الى مساراتهم  لجنة االرشاد   .8

الدراسية والمواد التي يجب دراستها والمتطلبات 

لسابقة لبعض المواد ا  

حتى االن 9/8/2486  

    

 

 

    

 سادسا: المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع:

 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

  تطوعية تنسيق الخطة االستراتيجية لقسم التربية الخاصة 2

  تطوعية توحيد نماذج االمتحانات النهائية للقسم 6
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عمل قاعدة بيانات للحطط الدراسية واالمتحانات النهائية 

 خاصة بالقسم

  تطوعية

4 

 

  تطوعية عمل حلقة وصل بين عمادة الجودة وقسم التربية الخاصة

  تطوعية تدريب الطالب على ان يكونوا فاعلين ومنتجين في المجتمع 5

    

 

 سابعا:األنشطة العلمية:

 :الماجستير و الدكتوراه أ:

عنوان رسالة 

 الماجستير

  

عنوان رسالة 

 الدكتوراه

 

 اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:ب: 

 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م
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 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:ج: 

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

   خاص 625 يات التكوينالقدرات العقلية ونظر 

   خاص 628 التحلف العقلي في ضوء النظريات  

   خاص 685 الوسائل المساعدة واالجهزة التعويضية  

  Spe124 الوسائل السمعية 

  خاص 606 اضطرابات اللغة والكالم 

  خاص 620 توعية العامة باالعاقة 

  خاص 490 لتوحدالتدريب الميداني في مجال االضطرابات السلوكية وا 
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  خاص 440 القضايا المعاصرة في التربية الخاصة 

  حاص 880 العمل مع اسر غير العاديين 

  خاص 804 صعوبات التعلم النمائية 

  خاص 604 طرق تدريس المضطربين سلوكيا وانفعاليا 

 

 د: اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:

 المرحلة عنوان الرسالة  م

   

 هـ:العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

 عامل الواليات المتحدة األمريكية الجمعية األمريكية للتوحد 2

 عامل عمان االردن جمعية الطفل االردنية/ حق 6
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 و:الدورات التدريبية:

 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد     اسم الدورة م

مركز االمير سلمان لالعاقة -الرياض رنامج تبادل الصور "بيكس" للتواصل البديل لذوي التوحداستخدام ب  .2  2/2022  

6/2002 الجامعة االردنية بورتج  .6  

5/2002 الجامعة االردنية تحليل السلوك التطبيقي  .8  

2/2005 الجامعة االردنية اضطرابات اللغة والكالم  .4  

3/2006 الجامعة االردنية تعديل السلوك  .5  

6/2005 الجامعة االردنية لغة االشارة  .2  

5/4002 مؤسسة كويست سكوب تدريب مدربين  .7  

3/4003 الجامعة االردنية القيادات الواعدة  .9  
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 ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

اسم المؤتمرات و الندوات و ورش  م

 العمل

 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا

    

    

    

    

 

 و األنشطة العلمية األخرى تالنجازاا
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 التاريخ:                                              التوقيع:                                   : فادي محمد الصمادي االسم: 

 


