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 السيرة الذاتية

 :المؤهالت العلمية

 التقدير السنة الجامعة التخصص الرئيسي المؤهل

 جيد جدا 1991 اليرموك تربية ابتدائية بكالوريوس

 جيد جدا 1991 األردنية علم نفس تربوي اجستيرم

 ممتاز 1001 اليرموك علم نفس تربوي دكتوراه

أثر التدريس بالحاسوب في التحصيل والدافعية للتعلم بالحاسوب ومفهوم الذات : عنوان رسالة الدكتوراة

 .األكاديمي لدى طلبة الصف الثالث األساسي

 :الخبرات العملية

 فةي وزارة التربيةة (الصةفو  مةا األوح حتةل الثالةث األساسةي)دنيةا معلم مرحلة ابتدائيةة .1

 (.11/8/1998 -11/9/1991)  خالح الفترة والتعليم

 -18/7/1998) خةالح الفتةرةجامعةة متتة  / تربية عملية في كلية العلوم التربويةة مدرس .1

1/11/1001.) 

 -11/9/1001)تاريخ ما الجامعة األردنية / تربية عملية في كلية العلوم التربوية مدرس .1

1/9/1011.) 

مةا تةاريخ  الجامعةة األردنيةة/ في كلية العلوم التربوية مدرس في قسم علم النفس التربوي .1

 (.اآلن -1/9/1011) 

 

 

               علي احمد محمد بني حمد                                                                                                        

 1/1/1971االشرفية : مكان وتاريخ الوالدة

                      أردنية                                       : الجنسية

 اإلسالم: الديانة

E-mail: alibanyh@yahoo.com 
 

 0797711877: خلوي

 (11701)فرعي 7177000/ األردنيةالجامعة :  هاتف العمل



 1 

ولغايةةةةة  9/9/1011مةةةةدير المدرسةةةةة النمواجيةةةةة فةةةةي الجامعةةةةة االردنيةةةةة مةةةةا تةةةةاريخ  .7

10/11/1017. 

 

 

 :الخبرات األخرى

 الروضةة والتعلةيم )للمعلةم المتميةز للف ةة األولةل  بد هللامقيم في جائز الملكة رانيا الع

  1011 -1008 لألعوام دورات لتسع (ا الصفو  األوح حتل الثالثاألساسي م

  ضةةابا ارتبةةاط لمبةةادرة مدرسةةتي بةةيا الجامعةةة األردنيةةة ومةةدارس وزارة التربيةةة

 .1008/1009 للعام والتعليم

 ة والجامعة األردنيةتمت أكاديمي لطلبة معلم الصف في جامعتي مرشد. 

 

 :اإلنتاج العلمي

  دار الشروق للنشر والتوزيع/ 1001 (التربية العملية األسس النظرية وتطبيقاتها) كتاب. 

 أثر التدريس بالحاسوب في التحصيل ومفهةوم الةذات "بعنوان  مستل ما رسالة الدكتوراة بحث

جامعوة / ة العلوو  التربويوة والنفسويةر في مجلونشم) "األكاديمي  لدى طلبة الصف الثالث األساسي

 (.0202 األولالعدد  -المجلد الحادي عشر /البحرين

  ثر التعلم المتمازج في التحصيل والدافعية لتعلم اللغة العربية لدى طلبةة الصةف أ"بحث بعنوان

 (.0200، 0، العدد 83المجلد / األردنيةالجامعة / في مجلة دراسات منشور) "األساسيالثالث 

  ةالمعلميا تخصص معلم صف للكفايات التكنولوجية التعليمي ةمدى امتالك الطلب"بعنوان بحث 

بحث مقدم في متتمر كلية العلوم التربوية الثالث المنعقد في جامعةة الزرقةا  . "في الجامعات األردنية

ية في رؤى تحديثية لبرامج التربية العمل: "، عنوان المتتمر17/1/1008-17الخاصة في الفترة بيا 

/ الجامعوة األردنيوة/ منشوور فوي مجلوة دراسوات) ".الثالثةة األلفيةةكليات التربية بةالوطا العربةي فةي 

 (.0200( 0ملحق ) 83المجلد 

  أثةر تقةديم الخبةرة اللغويةة " الجامعةة االردنيةة بعنةوان / بحث مدعوم ما عمادة البحث العلمةي

 " بالحاسوب علل االستعداد اللغوي عند أطفاح الروضة
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 A Comparison Study of Obesity among Able-Bodied Children and 

Adolescents Compared to Their Peers with Sensory Disabilities in Jordan. 

Published by Asian Social Science; Vol. 11, No. 24; 2015.  

 

 

 

 :الدورات التدريبية

 الجهة المنفذة ةالفتر مكان انعقاد الدورة اسم الدورة الرقم

مدارس وزارة التربية  دورة التطوير التربوي 1

 والتعليم

 وزارة التربية والتعليم 1991

دورة شاملة في استخدام الحاسوب للتأهيل  1

 الوظيفي

 مركز االستشارات وخدمة المجتمع 1/9/1997-17/1 جامعة اليرموك

 رشدي طعيم  .د 1999 جامعة متت  أساليب تدريس التربية اإلسالمية 1

 Dr. Hoerter 17/1/1999-11/1 جامعة متت  الحاسوب التعليمي 1

 مجموعة خبرا  1/10/1999-19/9 فينا/ النمسا إعداد المعلميا واإلشرا  التربوي 7

تحسيا القيادة واإلرشاد التربوي والنفسي في  1

 األردنيةالمدارس 

 Dr. Eva, Burchardt 11/9/1000-10/9 جامعة متت 

Dr. Ralf Schiebuhr 

7 

 

 Prof Dr. Hans-Ulrich 10/1/1000-11/1 جامعة متت  قياس وتقويم تدريب المعلميا قبل الخدمة

Grunder  

مركز التميز في التطوير المتسسي  18/7/1008-11/7 فندق المريديا دورة مقيمي جائزة الملكة رانيا للمعلم المتميز 8

 ومكتب الجائزة

 المعهد الوطني لتدريب المدربيا 10/1/1009-/17/1 الجامعة األردنية ساسي لتدريب المدربيادورة البرنامج األ 9

المعهد الوطني لتدريب  لتدريب المدربيا يدورة البرنامج اإلشراف 10

 المدربيا

 المعهد الوطني لتدريب المدربيا 11/7/1009-/17/7

مركز التميز في التطوير المتسسي  7/1/1009-1/1 إندي يالهول فندق دورة مقيمي جائزة الملكة رانيا للمعلم المتميز 11

 ومكتب الجائزة

المعهد الوطني لتدريب  دورة تدريب المدربيا 11

 المدربيا

 المعهد الوطني لتدريب المدربيا 17/1/1009-/11/1
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الوسائا المتعددة لخدمة التعليم  إنتاجدورة  11

 االلكتروني

المركز الوطني لتنمية 

 البشرية الموارد

الشبكة العربية للتعليم المفتوح  10/11-11/11/1009

والتعليم عا بعد والمركز الوطني 

 لتنمية الموارد البشرية

 كلية العلوم التربوية 10/7/1010-19 الجامعة األردنية الممارسات اإلشرافية في رياض األطفاح 11

لية الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجيا ك 1/7/1017-11/1 الجامعة االردنية التعلم االلكتروني 17

 المعلومات

 

 

 

 :المواد التي تم تدريسها

 :والجامعة األردنية في جامعة متت 

 معلم صف/(1)التربية العملية .1

 تربية طفل/(1)التربية العملية .1

 تربية طفل/نظري (1)التربية العملية .1

 علم النفس التربوي .1

 أساسيات البحث التربوي .7

 

 

 


