
1 

 

 السيرة الذاتية 
 

 حلو  أبوسحر يعقوب عبد هللا 

 كلية العلوم التربوية/الجامعة االردنية/والتدريس مدرس في قسم المناهج

 

 معلومات شخصية:

 7770/ 329152   :           وبايلم

 u@ju.edu.josahar.hel   الكتروني:بريد  

 

          

    

 

 الخبرات العملية : 

 

للعام   يةكلية العلوم التربو األردنيةالمعلمين في الجامعة   إلعداد بلوم العاليدال برنامج  مساعد العميد لشؤون -

    2023-2022االكاديمي

 .2022-2021للعام االكاديمي األردنيةفي الجامعة  المعلمين إلعدادهني دبلوم الملابرنامج قائد الشراكة في  -

معلم مجال لغة انجليزية ومعلم   في تخصصات ن مشرف و مدربة و مدرسة تربية عمليةاال حتى 2020 -

 . صف و معلم تربية طفل

 .ةسم المناهج كلية العلوم التربويرس في قحتى اآلن مد2013 -

 .محاضر متفرغ في قسم المناهج كلية العلوم التربوية2012-2013 -

جامعة وذجية التابعة للفي المدرسة النم ولىالصفوف األومعلمات  ة االنجليزيةاللغ اتاالشراف على معلم -

 .والتدريس كعضو لجنة فنية في كلية العلوم التربوية في قسم المناهج  االردنية

 يس المفردات(. محاضر غير متفرغ في كلية اآلداب قسم اللغويات) مادة تدر -

 تصال للغة االنجليزية.الامهارات لمادة  األردنيةمحاضر غير متفرغ في مركز اللغات في الجامعة  -

 والثانوية. األساسيةدرسة لغة انجليزية في المدرسة االنجليزية الحديثة للمرحلة م 1998-2000 -

 

 

 

 المؤهالت العلمية:

 

االنجلي2009 /   .1 اللغة  تدريس  طرق  و  المناهج  في  العليا  /زيةدكتوراه  للدراسات  العربية  عمان    جامعة 

و تصوراتهن الثقافية في تدريس جليزية  البيداغوجية لمعلمات اللغة االن  عنوان األطروحة: " دور المعتقدات

 مرحلة األساسية العليا في األردن". مهارات االتصال الشفوي لل

   اليرموك.تدريسها / جامعة  أساليبيزية و في مناهج اللغة االنجل ماجستير /1997 .2
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الرسالة: استخدام    "عنوان  اللغة  أسلوباثر  تدريس  في  المهارا  الدراما  على  الشفواالنجليزية  طلبة ت  لدى  ية 

   ".األردنالصف التاسع في 

 األردنية./ الجامعة  وآدابهافي اللغة االنجليزية  بكالوريوس/   1994 .3

 

 

 : بحاثاأل

 

 

 :المنشورةاألبحاث 

 

-  The Role of the Kindergarten Teacher in Enhancing the Child’s 

Identity from the Teachers’ Perceptions. 

Published in:The Social Sciences 8(4):351-358 

Medwell Journals,2013. 

 

- Teachers’ Perceptions on Drama’s Role in Enhancing Young Learners’ 

Developmental Domains. 

Published in:Canadian Center of Science and Education 13(1):p162 Modern 

Applied Science, 2019. 

 

 

 . من وجهة نظرهم يةاالردنلدى طلبة دبلوم كلية العلوم التربوية بالجامعة   يإليجاباالتفكير استراتيجيات  -

(18 )3pp472-496  للدراسات التربوية  اإلسالميةمجلة الدراسات    .اإلسالميةمعة غزة جا 

 .2020،و النفسية 

 

 

 

 :    منشورةالغير  األبحاث 

الدراما في تدريس اللغة االنجليزية على المهارات الشفوية  أسلوبم اثر استخدا (.1997.أبوحلو ،سحر.) •

 جامعة اليرموك. .(غير منشورة  رسالة ماجستير ).األردنلدى طلبة الصف التاسع في 

و تصوراتهن الثقافية في تقدات البيداغوجية لمعلمات اللغة االنجليزية دور المع (.2009) .سحر،أبو حلو  •

ة(. دكتوراة غير منشور أطروحة) شفوي للمرحلة األساسية العليا في األردنات االتصال التدريس مهار

  جامعة عمان العربية.
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 :  و الندوات الدورات

 

 ي المدارس الخاصة في    ورشة عمل في التطوير المهني لمدرسي اللغة االنجليزية ف •

 عمان.             

 ني لمدرس اللغة    في التطوير المهدورة تدريبية في المركز الثقافي البريطاني / عمان  •

 االنجليزية.               

 . ICDL     بللرخصة الدولية لقيادة الحاسو اإلعداددورة تدريبية في  •

 تقديم محاضرات اثرائية في مهارات اللغة االنجليزية/ المركز الثقافي البريطاني. •

 "Empowering  Teachers"    لتطوير معلمي اللغة االنجليزية بعنوانالمشاركة في مؤتمر  •

 ة المركز الثقافي البريطاني.تحت رعاي             

 لثانية في اللغة والترجمة والمعاجم المنعقدة في جامعة في الندوة المشتركة ا المشاركة بتقديم بحث •

 عمان االهليه.            

 عةالمتنواستراتيجيات التعليم  وطرائق  في في المدرسة النموذجية  اإلنجليزيةورشات تدريبية لمعلمات اللغة  •

   و ضمن المراحل العمرية المختلفة.            

في  ا • النقاش  لمشاركة  الجامعة  الجلسات  اقامتها  التي  ال  األردنيةية  في  التشاركية  الجهات  مع   عملية بالتعاون 

ونة يف   اجلامعة األردنية واملؤسسات املتعاة يفبني كلية الرتبي  " الشراكةتحت عنوان   التدريبية لطلبة العلو م التربوية
 .مادة التدريب امليداين "

 


