
 

Human Resources Department 

 

 

F096, Rev. a 

Ref.: Deans' Council Session (13/2018-2019), Decision No.: 15, Date: 10/12/2018 
 

1-11 
 

 

 ..............التاريخ 

 

 

 سهير ممدوح ضيف هللا التل

 

 

 

 الشخصية المعلومات

 

 

 عضو هيئة تدريس المسمى الوظيفي:

 أستاذ مشارك الرتبة األكاديمية:

 الزرقاء 1/8/1964 ها:تاريخ الوالدة ومكان

 أردنية الجنسية:

 شارع االميرة عالية 10عبدون/  العنوان:

 00962772044408 رقم الهاتف:

 hotmail.com2002suhair_hail@ البريد اإللكتروني:

 

 

 العلمية المؤهالت

 

 الدرجة

 

 البلد الجامعة مدة الدراسة  التخصص الدقيق

 األردن األردنية  1989 -1986 اإلرشاد والصحة النفسية البكالويوس

 األردن األردنية 2002 - 2000 ية الخاصةالترب الماجستير

 األردن األردنية   2005 - 2002 التربية الخاصة الدكتوراة

 

 

 

 

 

    

 

 

 الخبرات التدريسية

 

mailto:suhair_hail2002@hotmail.com


 

Human Resources Department 

 

 

F096, Rev. a 

Ref.: Deans' Council Session (13/2018-2019), Decision No.: 15, Date: 10/12/2018 
 

2-11 
 

 

 مدة العمل      

 

 البلد   القسم/الكلية     المؤسسة        الرتبة األكاديمية  

 كلية العلوم التربوية           الجامعة األردنية   محاضر غير متفرغ 2005 - 2002

 قسم التربية الخاصة          

 األردن

 كلية العلوم التربوية والنفسية       جامعة عمان العربية أستاذ مساعد      2013 - 2006

 قسم علم النفس واإلرشاد والتربية الخاصة

 األردن

 ة العلوم التربوية والنفسيةكلي       جامعة عمان العربية أستاذ مشارك     لغاية اآلن 2013

 قسم علم النفس واإلرشاد والتربية الخاصة

 األردن

 

 

 أخرى خبرات                

 

 زارة التربية والتعليم.و -رشدة تربوية م – 1991لغاية  1990من  -

 ؤون الطلبة.شعمادة  –امعة البتراء ج  -1994لغاية  1991من -

 مصممة االوبريتات الوطنية.  –لتعليم ربية واوزارة الت – 2003لغاية  1994من  -

خاصة غير قافية مجموعة  ث  –واإلبداع مديرة مجموعة هيل للثقافة والفنون   - نلغاية اآل 2004ن م -

  ,ربحية

 محلية وعربية وعالمية.ومشاركات وجوائز لها فعاليات و

 

 خبرات في المجال اإلبداعي

 تعلق بالجانب اإلبداعي وتتضمن:لغاية اآلن أقوم بتنفيذ فعاليات ت 2002من عام 

 اإلخراج المسرحي:  -

ممان, عام, أمانمة بتكليف من عدة جهات رسممية مثمل المديوان الملكمي العمامر, رئاسمة الموزراء, األممن العمقمت 

دد كبيمر ممن قممت بمرخراج  عم, الملكية األردنيمة, المجلس األعلى للشباب, إدارة مهرجان األردنوزارة الثقافة, 

 رسمية ذات العالقة بالمناسبات الوطنية وجميعها حظيت بالرعاية الملكية السامية.الفعاليات ال

 للمؤتمرات: للفعاليات المقامة ضمن اإلخراج المسرحي -

ة فمي البحمر للفعاليات المقدمة في عدد كبير من المؤتمرات العربية والعالميمة المنعقمدقمت باإلخراج المسرحي 

لثقمافي دة من قبل عدد من الجهات الرسمية والخاصة بهدف إبمراز الوجما اوالمنعق وفي العاصمة عمان الميت,

 والحضاري لألردن.

م فعاليمات فمي البتمراء لتقمدي بالتعاون مع القطاع الخما للثقافة والفنون   تأسيس مجموعة )حنة فانتازيا( -

 يومية خالل العام لكافة سياح المنطقة.
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ائية التلفزيون األردني/ قناة زوينة الفض  –المناسبات الوطنية مونتاج الفيديوهات اإلبداعية ذات العالقة ب -

  األردنية/ قناة الغد الفضائية.

 شاركت بالعديد من الملتقيات المحلية والعربية والدولية ذات العالقة بالثقافة والفنون واالبداع, أذكر منها:

 . بيةجامعة الدول العر  -قاهرة ال – 1996 -مؤتمر الطفولة واإلبداع  -

 تونس. -1997  –ملتقى قرطاج الثقافي  -

 مان الكبرى.أمانة ع –لبنك الدولي ا -1999 –مؤتمر المدينة والطفل المبدع  -

 القاهرة -دار األوبرا  -2001 –ملتقى سينما الطفل العالمي  -

 يطاليا.إ – 2003ملتقى شعوب البحر األبيض المتوسط "دورة المبدعين العرب"  -

 القيروان/ تونس. – 2003 –منتدى ربيع الفنون  -

 يطاليا. إ – 2005ملتقى شعوب البحر األبيض المتوسط "دورة إبداع بال حدود"  -

 .2005–باريس   -ليونسكو ا –ملتقى تراث الشعوب  -

 كوريا الجنوبية. – 2007 –ملتقى كوريا والعرب  -

 بلغاريا. – 2008 –ملتقى الفنون األدائية  -

 تايلند. – 2010 –منتدى األردن تاريخ وحضارة  -

 2017 –فعالية وطنية للملكية األردنية في اسبانيا  -

 2018فعالية وطنية للملكية االردنية في كوبنهاجن _  -

 القاهرة -2018 -لثقافة واالقتصاد في خدمة الشعوب ا –الملتقى الدولي للتنمية والتعايش  -

 

 

 والمؤلفات المنشورات

 

 األقدم إلى األحدث من مرتبة األبحاث :المجالت العلمية المحكمةأوالً: 

 

  المؤلفون

 

  سنة العدد المجلة العنوان

 النشر

 التل,سهير

 العيد,وفاء

 الجوالدة,فؤاد

 

The level of services provided to children with 

disabilities in kindergartens from the point of view of 

their mothers 

 

Arab 

 Journal 

of 

Sciences 

Research 

Publishing 

 3 مجلد

 5 العدد

2021 

 مقبول

 للنشر 

 2021 5 مجلد Family support provided to children with autism Arab التل,سهير
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 الجوالدة,فؤاد

 التاج,هيام

 العيد,وفاء

spectrum disorder during COVID-19 pandemic. Arab 

Journal of Sciences Research Publishing 5 (5) 

 

 Journal of 

Sciences  

Research 

Publishing 

  مقبول 5العدد

 للنشر

     

 التل,سهير

 ة,فؤاددالجوال

 التاج,هيام

Emotional Intelligence Levels of Students with Sensory 

Impairment. 

 

Internationa 

Education 

Studies  

 مجلد

 10 

 8 العدد

2017 

 التاج,هيام

 الجوالدة,فؤاد

 يرالتل,سه

 التاج,احمد

نيمة العوامل التي دفعت األشخا  المعوقين في مراكمز اإلصمالح والتأهيمل األرد

الرتكممماب سممملوكياتهم اإلجراميمممة ممممن وجهمممة نظمممر نظمممرهم فمممي ضممموء بعمممض 

 المتغيرات
 

 المجلة الدولية

 لألبحاث  

 التربوية

 جامعىة

 االمارات 

 العربية 

 مجلد

 41 

 1 العدد

2017 

 الجوالدة,فؤاد

 يرالتل,سه

 بنات,سهيلة

عاقمة المناخ األسري وعالقتا بالكفاءة الذاتية المدركة لمدى األشمخا  ذوي اإل

 البصرية في األردن

 المجلة األردنية

 للعلوم  

 اإلجتماعية

 الجامعة

 االردنية 

  مجلد

10 

 1 العدد

2017 

 الجوالدة,فؤاد

 التاج,هيام

 المحارمة,لينا

 التل,سهير

 جامعة مجلة مان.لدى طلبة صعوبات التعلم  في ع االنفعالي مركز الضبط وعالقتا باالتزان

 العربية عمان

 للبحوث 

 1 مجلد

 1 العدد

2017 

 الجوالدة,فؤاد

 التل,سهير

 بنات,سهيلة

عاقمة المناخ األسري وعالقتا بالكفاءة الذاتية المدركة لمدى األشمخا  ذوي اإل

 البصرية في األردن

 مجلة ال

 االردنية 

 للعلوم 

 ةاالجتماعي

 10مجلد

 1 العدد

2017 

 سنقرط,رولى

 التل,سهير

 دراتأثر برنامج عالجي مستند إلى التغذية الراجعة العصبية في تنمية الق

 اللغوية لدى أطفال التوحد 

 

 مجلة دراسات

 الجامعة

 االردنية 

 45 مجلد

 2العدد

2016 

 الرواد,ذيب

 التاج,هيام

 التل,سهير

Parental Involvement and their Children’s Social 

Adjustment: Evidence from Jordanian Students. 

 

 

 

 

 

 

International 

Review 

of Social  

Sciences 

 and  

Humanitie 

 

  مجلد

11 

 2العدد

2016 

 التل,سهير

 الجوالدة,فؤاد

 بنات,سهيلة

Emotional Problems among Mothers of Adolescents with 

Autism. 

 

 نيةالمجلة األرد

 للعلوم  

 اإلجتماعية

 الجامعة

 9 مجلد

 3 العدد

2015 
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 االردنية 

 الجوالدة,فؤاد

 التل,سهير

الفروق في األعراض السيكوسوماتية بين معلمي أطفال صعوبات التعلم 

 والتوحد 

 

 مجلة الشارقة

 للعلوم  

 اإلنسانية 

 واإلجتماعية

 13 مجلد

 1العدد

2015 

 فؤاد الجوالدة,

 القمش,

 مصطفى

 ل,سهيرالت

The Effectiveness Of Training Program Based On The 

Brainstorming To Developing The Critical Thinking  

Among7th Graders, 

 مجلة جامعة 

 القدس

 المفتوحة 

 لألبحاث 

 والدراسات 

 المحكمة

 2013 

 العلوان,منذر

 التل,سهير

 ة رمج في تعليم مهارات القراءفاعلية برنامج تدريبي يستند إلى التعليم المب

 لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم

 

 مجلة جامعة 

 القدس

 المفتوحة 

 لألبحاث 

 والدراسات 

 المحكمة

 1 مجلد

 1 العدد

2013 

 الجوالدة,فؤاد

 القمش,

 مصطفى

 التل,سهير

ع لسابفاعلية برنامج تدريبي مبني على العصف الذهني لتدريس العلوم لطالب الصف ا

 في تنمية التفكير الناقد لديهم األساسي

 مجلة جامعة 

 القدس

 المفتوحة 

 لألبحاث 

 والدراسات 

 المحكمة

 1 مجلد

 العدد

 31 

 

2013 

 التل,سهير

 الجوالدة,فؤاد

 زريقات,

 ابراهيم

ةالعالقة بين مستوى السلوك الفوضوي والمهارات االجتماعية لدى الطلب  مجلة  

 كلية التربية

 جامعة بنها

  مجلد

93 

 عددال

 22 

2012 

 التل,سهير

  القمش,

 مصطفى

 الجوالدة,فؤاد

 بحراوي,

 عاطف

Effectiveness of a Treatment Program in Play to Improve the 

Skills (Use of Body and Self-Care) in 

 Children with Autistic Disorder in Jordan 

European 

Journal of 

Scientific 

Research 

 مجلد

 74 

 2لعددا

2012 

  القمش,

  مصطفى,

 سهير, التل,

 الجوالدة,فؤاد

Dimensional Common Emotional Intelligence for the 

Student of 

Higher Education In Princess Alia College At the 

University of 

Al Balq'a Applied University In Jordan from the 

Point of View of the Student 

European 

Journal of 

Scientific 

Research 

 2012 

 القمش,

 مصطفى

 التل,سهير

Dimensions Of Emotional Intelligence Common Among 

Student with learning disabilities in Alkarak governorate 

in Jordan, and their impact on the type of learning 

 مجلة جامعة 

 النجاح الوطنية

 1120 
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 disability, gender, and grade الجوالدة,فؤاد

 

 مجلة الطفولة المشكالت اإلنفعالية التي يعاني منها إخوة الطلبة المتفوقين التل,سهير

مجلة علمية 

 محكمة

 جامعة القاهرة

 2011 

مر وعالقتهما بمالعالخصائص المعرفية للمبدعين في المجمال العلممي فمي األردن  سهير التل,

 س والجن

المجلممممممممممممممممممممة 

المصممممممممممممممرية 

للعلممممممممممممممممممممموم 

اإلنسممممممممممممممانية   

مركممز البحمموث 

اإلجتماعيممممممممممة 

وخدممممممممممممممممممممة 

 –المجتمممممممممممع 

المعهممد العممالي 

للخدممممممممممممممممممممة 

اإلجتماعيممممممممممة 

 باإلسكندرية 

 

 2008 

فممي  الخصممائص المعرفيممة واإلجتماعيممة واإلنفعاليممة المميممزة للفنممانين المبممدعين التل,سهير

 األردن في ضوء بعض المتغيرات

مجلة كلية 

 التربية 

 جامعة القاهرة

 مجلد

 2 

  العدد

32 

2008 

 فاعلية برنامج تدريبي قائم على اللعب التل,سهير

 في تحسين مهارات اإلتصال والتكيف اإلجتماعي

 والشخصي لدى عينة من أطفال التوحد 

 

 مجلة الطفولة

مجلة علمية 

 محكمة

 جامعة القاهرة

 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤتمرات ثانياً:

 التالية: المؤتمرات في بالمشاركة وقمت الخاصة, بالتربية العالقة ذات المؤتمرات من العديد بحضور قمت

 

 المؤلفون

 

 التاريخ البلد  المؤتمر العنوان

 2007 مصر المؤتمر السنوي الرابع عشر  وعالقتها  خصائص األدباء المبدعين في األردن سهير التل,
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 شمس عين معةجا لإلرشاد النفسي ببعض المتغيرات النفسية والديمجرافية

 سهيلة بنات,

 الجوالدة,فؤاد

 سهير التل,

 سعاد غيث,

Psychological Resilience for 

teachers of adolescents with 

intellectual disability and Autism 

spectrum.  

New Trends and Issues 

Proceedings on Humanities and 

Social Sciences, 

 2017 اسبانيا

 سهيلة بنات,

 فؤاد الجوالدة,

 سهير التل,

 الشعور باألمن النفسي وعالقتا بأساليب 

 حل الصراعات لدى الطلبة المتفوقين

 رؤية استشرافية للتربيةوالتعليم

 العالي في ضوء التحديات  

 والثورة المعلوماتية التكنولوجية

 2017 األردن

 فؤاد الجوالدة,

 وفاء العيد,

 سهير التل,

.  The Fifth International 

Scientific Conference of 

the Faculty of Educational 

and Psychological Sciences 

and the Deanship of 

Practical Research and 

Postgraduate Studies, 

"Prospects for the 

development of research." 

 

 2019 االردن

 

 

 الكتب ثالثاً:

 

 التاريخ  الطبعة الناشر العنوان المؤلفون

 2013 الثالثة الفكر دار محكم كتاب اإلبداع/ التل ممدوح د.سهير

 بحراوي عاطف د.

 التل ممدوح د.سهير

  المعوقين لدى اللغوي النمو

 ً   سمعيا

 2012 الثانية  زمزم دار

 

 

 

 الجامعات في اللجان عضوية

 

 عضو/ مجلس جامعة عمان العربية -

 على مستوى الجامعة /طلبة ت اللجان التحقيق مع مشكال -

  على مستوى الجامعة /اللجنة الثقافية االجتماعية -

 لجنة ريادة األعمال / على مستوى الجامعة -

 الجودة ضمان لجان  -

 اللجنة االجتماعية في كلية العلوم التربوية والنفسية  -

 لجان امتحانات الشامل الخاصة بطلبة الماجستير -

 ة الخا  بطلبة البكالوريوسلجان امتحان الكفاءة الجامعي -
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 لجنة الدراسات العليا -

 لجنة المكتبة -

 لجنة التدريب الميداني -

 اللجان التحضيرية لمؤتمرات كلية العلوم التربوية والنفسية في الجامعة -

 

 بها التحق التي التدريبية الدورات

 

 المكان والتاريخ الورشة التدريبية

 العالج بالموسيقى 
 لفنونمجموهة هيل للثقافة وا

2014 

  ضمان جودة البرامج األكاديمية 

 الجامعة أنظمة وتعليمات 

 إدارة الصف والتفاعل الصفي 

 حاضنة األعمال 

 أنظمة وتعليمات البحث العلمي 

 إعداد مشروع خطة رسائل الماجستير 

 إعداد ملف المساق 

 اإلرشاد األكاديمي 

 مناهج البحث العلمي والتحليل اإلحصائي 

 اس تعلم الطالبالتقويم التربوي وقي 

 جامعة عمان العربية

2016 

 دور المسرح في التعليم 

 

 

هيل للثقافة مجموعة  

 نوالفنو 

2017 

 

 

 امتحان الكفاءة الجامعية 

 قانون الجامعات األردنية 

  معايير االعتماد الخا 

 عرض استراتيجية الجامعة ومناقشة الخطة االستراتيجية 

 جامعة عمان العربية

2019 

 

 عليها تأشرف التي تدريبيةال الدورات

 

 المكان والتاريخ الورشة التدريبية
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  الوقاية من االعاقةدور اإلعالم في 
 صحيفة الرأي األردنية

2018 

  

  البحثية االهتمامات

 مجال التربية الخاصة عموما -

 مجال الموهبة واإلبداع بشكل خا  -

 

 

 اللغات           

 الللغة العربية  -

 اللغة االنجليزية -

 

 

  عليها حصل التي الجوائز         

 لجامعة األردنية.ا – 2006 –)المرتبة األولى على برنامج الدكتوراة(جائزة التفوق العلمي  -

 ونس.ت –إلتحاد العربي للتلفزة واإلذاعة ا – 2007 –متكامل عربي فني جائزة أفضل عمل  -

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا

 

 اسم الطالب 

 

 

 لةعنوان الرسا

 منذر سعود عبد الجليل العلوان

 

ي فاعلية برنامج تدريبي يستند الى التعليم المبرمج ف

ن تعليم مهارات القراءة لدى طلبة المرحلة االساسية م

 ذوي صعوبات التعلم

 

 ميساء عبد الحميد محمد العجارما

 

فاعلية البرمجة اللغوية العصبية في تحسين الكفاءة 

كاديمي لدى الطلبة ذوي االجتماعية والتحصيل اال

 صعوبات التعلم في االردن

 

 نبيلة ذيب عبدهللا زهران

 

فاعلية برنامج عالجي في الدراما في تحسين مهارات 

السلوك التكيفي لدى االطفال ذوي اضطراب التوحد في 

 فلسطين

 

 قصي صالح توفيق  كناعنا

 

الكفاءة الذاتية المدركة وعالقتها بمستوى الطموح 

 ل الدراسي لدى الطلبةوالتحصي

 

 تطوير صورة اردنية من مقياس تقدير التوحد الطفولي اماني علي عبد هللا الضامن
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 روزان علي ظاهر نعما

 

 المشكالت االكاديمية واالنفعالية واالجتماعية التي

 يعاني منها اخوة الطلبة المتفوقين

 

 اريج عبد هللا ابراهيم احمد

 

لذوي االطفال العاديين  انماط المعاملة الوالدية

 واالحتياجات الخاصة

 

 قدر مؤيد  فياض

 

مشكالت أمهات المراهقين من ذوي اضطراب التوحد 

 وذوي متالزمة داون ، والمراهقين العاديين

 

 رلى عيسى خليل سنقرط

 

ية أثر برنامج عالجي مستند إلى التغذية الراجعة العصب

 وحدفي تنمية القدرات اللغوية لدى أطفال الت

 

 جودت فتحي صالح خطايبا

 

التكيف النفسي واالجتماعي لدى الطلبة ذوي صعوبات 

 التعلم والطلبة بطيئي التعلم في محافظة عمان

 

 محمد خلف قاسم القعايده

 

المناخ االسري وعالقتا بمستوى االنبساط واالنطواء 

لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم ونظرائهم من الطلبة 

 العاديين

 

 هيم جمال محمد الجّمالابرا

 

 لدى االمن النفسي وعالقتا بالمهارات االدائية الحياتية

 المعاقين عقليا في االردن

 

 بيان يحيى بدر الحديد

 

 المشكالت االجتماعية واالنفعالية وعالقتها بالتكيف

 النفسي لدى اخوة ذوي اضطراب التوحد

 

 عالء محمد علي الجوابره

 

 طفالنفعالية التي يعاني منها االمشكالت السلوكية و اال

 مخيم الزعتري في االردن

 

 منار محمود محي الدين الرويلي

 

مستوى مشكالت التكامل الحسي لذوي إضطراب طيف 

التوحد في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 

 المعلمين وطرق عالجها 

 

 عبد المحسن بن محمد بن رشيد البذيلي

 

لبة ذوي اضطراب طيف مستوى الخدمات المقدمة للط

 التوحد وعالقتها بالرضا الحياتي ألسرهم في المملكة

 العربية السعودية

 

 المعرفون

 

 : األكاديمي المجال في

 التل أ.دسعيد معالي -

 حمدي نزيا أ.د. -
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 أ.د. جميل الصمادي -

 أ.د. جمال الخطيب -

 أ.د. فاروق الروسان -

 أ.د. نائل الشرعة -

 د.ميادة الناطور -

 

 إلبداعي:في مجال العمل ا

 دولة عبد الرؤوف الروابدة -

 دولة فيصل الفايز -

 معالي الباشا حسين المجالي/ مدير األمن العام السابق -

 وزير الثقافة األسبق /معالي د.صبري ربيحات -

 معالي نانسي باكير/ وزيرة الثقافة السابقة -

 معالي بسمة النسور/ وزيرة الثقافة السابقة -

 قافة السابقمعالي أ.د. أمين محمود/ وزير الث -

 معالي أ.دعادل الطويسي / وزير الثقافة األسبق -

 معالي جريس سماوي/ وزير الثقافة األسبق  -

 أمين عمان /معالي نضال الحديد -

 د.عاطف عضيبات/ رئيس المجلس األعلى للشباب معالي  -

 سعادة النائب األسبق ناريمان الروسان -

 

 

 

 

 


