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Personal Details 

1. Name: Khalid I. Al-Ajlouni 
2. Address: Jordan University 11942, 

B O Box 13599, Amman 

Jordan 
3. Telephone: 00962 777421312 
4. E-mail: K_ajlouni@aou.edu.jo 
5. Job Title & Academic Rank: Staff Tutor , Full Professor 

6. Nationality & Date of Birth Jordanian 1960 
7. Languages: Arabic and English 

 

 

Educational Qualifications  

Degree University Specialization Year 

1. PhD  Nebraska-Lincoln, USA Computer Education 1997 

2. M.A Jordan University, Jordan Measurement and Statistics 1991 

3. B.A Yarmouk University Mathematics and Computer 1983 
 

 

University Teaching & Work Experience History 
 

  2015في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية من أستاذ -1

 .اآلن – 2226من  العربية المفتوحة بوية في الجامعة استاذ مشارك في كلية العلوم التر -2

 .2012 – 2226األردن من / رئيس قسم الدراسات التربوية في الجامعة العربية المفتوحة  -3

 .2226 - 2223والتابع للبنك الدولي في الجامعة األردنية من " أثير"مدير مركز شبكة تطوير التعلم األلكتروني  -4

 .2225 – 1991لعلوم التربوية في الجامعة األردنية من أستاذ مساعد في كلية ا   -5

تقااويم اسااتادامات  "مستشااار ميلااي للمركااز الااونني األردنااي لتنميااة المااوارد البشاارية اناارا  دراسااة بعنااوان          -6

 .2226 – 2224تكنولونيا المعلومات وااتصاات في المدارس اليكومية األردنية والمقدمة للبنك الدولي 

 .1993-1992لية العلوم التربوية في الجامعة األردنية لمدة عام مياضر متفرغ في ك -1

 .1992 – 1991مساعد بيث وتدريس في الجامعة األردنية من عام  -8

 .1992 – 1986في الجامعة األردنية من عام ( SASو  SPSS )ميلل إحصائي باستادام -9

العربياة المفتوحاةك كمم ال لفار      عضو فاي فرياع عمال موحاد للقياام بدراساة حاوت مارناات التعلايم فاي الجامعاة             -12

 .2214. الجامعة العربية امفتوحة. األردن

 .2214. كمم ل للجامعة العربية المفتوحة ICDE Task Force on Student Successعضو في لجنة  -11

الموقاع  .  International Journal of Instructionفاي مجلاة     Advisory boardعضاو فاي اللجناة ااستشاارية      -12

 ني هو األلكترو
iji.net/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=63-http://www.e 

 

 :المساقات التي َدّرسُتها
 
 

 (دراسات عليا) تكنولونيا التعليم للطلبة ذوي ااحتيانات الااصة -1

 (دراسات عليا)تطبيقات التكنولونيا في التعليم  -2

http://www.e-iji.net/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=63
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 (دراسات عليا)تصميم التدريس  -3

 (دراسات عليا)مناهج البيث العلمي  -4

 (دراسات عليا)استاامات الياسوب في التعليم  -5

 (دراسات عليا)تكنولونيا التعليم  -6

 (بكالوريوس)تكنولونيا التعليم  -1

 (بكالوريوس)القياس والتقويم  -8

 ICTEولونيا المعلومات وااتصاات في التعليم تكن -9

 (دبلوم عالي)نرق التقويم  -12

 (بكالوريوس)مدخل الى استادامات الياسوب في التعليم  -11

 (بكالوريوس)تصميم وانتاج الوسائل التعليمية  -12

 تصميم وانتاج البرمجيات التعليمية -13

 التدريس بمساعدة الياسوب -14

 (دبلوم عالي)ة مشرو  تصميم وانتاج البرمجيات التعليمي -15

 (بكالوريوس)ااحصا  في التربية  -16
 

Research and Publications  
Ajlouni, K. (2001). Using Computers in teaching mathematics for students in secondary 

schools in Amman. Dirasat, 28(1), 85-101. 

Burgan, S., and Ajlouni, K. (2001). Knowledge and practices of Jordanian dentists regarding 

oral cancer prevention. Egyptian Dental Journal, 47 (2) 815 - 821.  

Subbeh, Y., and Ajlouni, K. (2003). The effect of using computer in teaching Mathematics for 

11
th

 Graders on their achievement and attitudes toward computers. Dirasat, 30(1), 166-

186.  

Ajlouni, K. (2003). The Effect of Using Computer in Teaching an Academic Course for 

Students in the Faculty of Educational Sciences at the University of Jordan on their 

Achievement. Dirasat, 30(1). 60-73. 

 Mohammed, S., and Ajlouni, K. (2003). The effect of using computer in teaching biology for 

the tenth grade on students’ achievement and attitudes towards computers. Mu'tah, 18(6) 

125-152.  

Ajlouni, K. (2005). National Study of ICT Infrastructure in Jordanian Secondary Schools. 

Journal of Educational Sciences (Cairo University), 1 1-32.   

 Ajlouni, K. (2005). Information and Communication Technology (ICT) in Jordanian Public 

Schools. Paper presented at The Fourth International Internet Education Conference ICT-

Learn, September 6 - 8, 2005, Cairo, Egypt.  

 Ajlouni, K., and Abu Zainah, M. (2006). Designing a computer - based teaching package and 

studying its effect on the achievement of secondary stage students in Physics. Journal of 

Educational and Psychological Sciences, 7(3) 149 – 174.  

 Ajlouni, K. (2007). ICT Staff Development in Jordanian Secondary Schools. International 

Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 4(11) 23-40. 

 Al-Natour, M., Alkhamra, H., and Ajlouni, K. (2008). The Status Que of Using ICT in 

Teaching among Special Education Teachers in Amman, Jordan Schools. International 

Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 5(8) 11-26. 

Abuloum, K. and Ajlouni, K. (2008). The Effect of Training Jordanian Mathematics Teachers 

on Geometric Thinking on the Achievement and Attitudes of their Ninth-grade students. 

Ain Shams University, College of Education Journal, 31(4) 

 Ajlouni, K., and Al-Homran, M. (2009). The Impact of Information and Communication 

Technologies on Developing Creative Thinking of Students Attending Discovery Schools. 

Journal of Educational and Psychological Sciences, 10(1) 221 – 245. 

   Al-Natour, M. and Ajlouni, K. (2009). An Evaluative Study of the KidSmart Program as 

Viewed by Public Jordanian Kindergartens Teachers. International Journal of 
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Instructional Technology and Distance Learning, 6(6) 27-46. 

Ajlouni, K. And Al-Jarrah, A. (2011). The Impact of Using the KidSmart Program on 

Facilitating Children’s Access and Use of ICT Tools According to Jordanian Public 

Kindergarten Teachers’ Viewpoint. Education 132 (2) 241-261. 

 Ajlouni, K., & Abu Al-Haj, A. (2011). Degree of Satisfaction Among Students of Information 

and Communication Technology in Education Program at the University of Jordan, the 

Difficulties that Face Them in Implementing its Technological Skills in their Teaching 

Practices and their Suggestions to Upgrade this Program. International Journal of 

Instructional Technology and Distance Learning, 11(10) 23-40 

Ajlouni, K. (2012). Satisfaction and Difficulties among Students of ICT in Education Program 

at University of Jordan. International Journal of Multidisciplinary Thoughts, 2(2) 1-29. 
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.930-907( 9)000الكويت، 

9000)الجراح ، عبد المهدي  و العجلوني، خالد 

 .396-302( ملحق)66الجامعة األردنية،  –مجلة دراسات . ها

 درجة رضا معلمي المرحلة األساسية ومعلماتها عن برنامج إنتل التدريبي9000

المكتسبة من التدريب في تدريسهم في مديرية تربية والمعيقات التي تحول دون توظيفهم للمهارات ( التعليم للمستقبل)

 .203-200( ملحق)64الجامعة األردنية،  –مجلة دراسات عمان الثانية

9000)الجراح ، عبد المهدي و العجلوني، خالد 
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 .332-362( 9)30العلوم التربوية، الجامعة األردنية،  –دراسات 

 
 

 

 

Other Professional Experience 

 :الخبرات العملية   
 

 .اآلن – 2225استاذ مشارك في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية من   -1

 .2012 – 2226األردن من / رئيس قسم الدراسات التربوية في الجامعة العربية المفتوحة  -2

 .2226 - 2223والتابع للبنك الدولي في الجامعة األردنية من " أثير"تروني مدير مركز شبكة تطوير التعلم األلك -3

 .2225 – 1991أستاذ مساعد في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية من    -4

تقااويم اسااتادامات  "مستشااار ميلااي للمركااز الااونني األردنااي لتنميااة المااوارد البشاارية اناارا  دراسااة بعنااوان         -5

 .2226 – 2224ت وااتصاات في المدارس اليكومية األردنية والمقدمة للبنك الدولي تكنولونيا المعلوما

 .1993-1992مياضر متفرغ في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية لمدة عام  -6

 .1992 – 1991مساعد بيث وتدريس في الجامعة األردنية من عام  -1

 .1992 – 1986ألردنية من عام في الجامعة ا( SASو  SPSS )ميلل إحصائي باستادام -8

فاي برناامج الادكتوراي فاي الواياات   المتيادة األمريكياة عاام          الدراساة المشاركة في مشرو  التعلم عن بعاد أثناا     -9

 ,Interactive Television)) وذلك باستادام أنهزة الساتااي  والياساوب والفااكس والبرياد ارلكتروناي      1994

Computers, Fax, and e-mail ث استادم  هذي التقنيات في كلية إعداد المعلمين في نامعاة واياة نبراساكا    حي

والتي تم من خاللها إيصات المعرفة لطلبة الدراسات العلياا المتوانادين فاي األمااكن البعيادة عان مقار الجامعاة فاي          

 .مدينة لينكولن

التدريس فاي الجامعاة األردنياة     إلشراف على عملية تقويم أعضا  هيئةمدير مكتب تطوير أعضا  هيئة التدريس ل -12

 .1991/2222في رئاسة الجامعة األردنية للعام الدراسي 

 .2228 -1991أمين سر لجنة الاطة الدراسية في رئاسة الجامعة األردنية  -11

 .1999-1998الجامعة األردنية  –مركز تنمية القوى البشرية / رئيس دائرة التقنيات والتسهيالت التعليمية  -12

دورة تدريبية حوت تنمية المهارات األساسية رعداد المقررات الدراسية ارلكترونية باساتادام شابكة   المشاركة في  -13

 12 – 8بالتعااااون ماااع مكتااااب اليونساااكو ارقليماااي بالقاااااهرة      –الجامعاااة األردنياااة عمااااان األردن    –ارنترنااا   

/12/2222. 

 . 4/1999 1-6مان ع -المشاركة في دورة إدارة الوق  واانتماعات الجامعة األردنية  -14

 .2222 –الجامعة األردنية  اعداد المناهج االكترونية فيالمشاركة في دورة  -15

 .8/2224  –الجامعة األردنية  في( التعليم للمستقبل)انتل المشاركة في دورة  -16

 .9/2224 –الجامعة األردنية  تصميم وانتاج الوسائط المتعددة انتاج المناهج االكترونية فيالمشاركة في دورة  -11

/  5-3األردن  –عمااان  .مم اال قساام المناااهج والتاادريس فااي ماالتمر البيااث التربااوي فااي الااونن العربااي إلااى أياان   -18

1998. 

تام خاللهاا بياث مواضايع      14/12/2226 -12ورشة عمال عقادت فاي الجامعاة األردنياة للفتارة مان       المشاركة في  -19

 كفااي تصااميم التعلاايم   معلومااات وااتصاااات تكنولونيااا التتعلااع بااالطرق وااسااتراتيجيات اليدي ااة فااي تو ياا      

ك وكاذلك التعار ف علاى كيفياة إنشاا  مشارو  معتماد علاى         (الصاوت والصاور واألفاالم   )وبالذات الوسائط المتعددة 

 . األفالم التعليمية وتو يفها في تعليم الطلبة

 .15/12/2221-12خالت الفترة من  (ICTE)الورشة التدريبية ال انية للتدريس في برنامج  المشاركة في -22

دورة تنمية المهارات األساسية رعداد المقرات الدراساية االكترونياة باساتادام شابكة اانترنا  مان       المشاركة في  -21

 .2221شباط  11-15

 

والمتعلااع بتاادريب أعضااا  هيئااة التاادريس حااوت برنامااد الاادبلوم العااالي فااي   ( 1)المشاااركة فااي المشاادل التاادريبي   -22

-6بالتعاااون مااا بيااين الجامعااة األردنيااة ونامعااة اوهااايو األمريكيااة       ICTEصاااات تكنولونيااا المعلومااات واات 

12/8/2226. 

والمتعلااع بتاادريب أعضااا  هيئااة التاادريس حااوت برنامااد الاادبلوم العااالي فااي   ( 2)المشاااركة فااي المشاادل التاادريبي   -23

-12وهااايو األمريكيااة بالتعاااون مااا بيااين الجامعااة األردنيااة ونامعااة ا  ICTEتكنولونيااا المعلومااات وااتصاااات 
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14/12/2226. 

في ورشة عمل الملتمر ال الث للبيث العلمي فاي األردن الاذي عقدتال الجمعياة األردنياة للبياث العلماي        المشاركة  -24

 .تي  الرعاية الملكية السامية وكن  مقررًا لجلستين من نلسات الملتمر 11/11/2221بتاريخ 

الجامعااة العربيااة   . فلساافتلك اسااتراتيجياتلك وقضاااياي  : تعليم المفتااو  المشاااركة فااي الاادورة التدريبيااة المتعلقااة بااال      -25

 .12/9/2221-8المفتوحة 

والتااي عقاادت فااي ولارة التربيااة والتعلاايم ماان خااالت  " البيااث العلمااي"فااي تنفيااذ دورة تدريبيااة بعنااوان  المشاااركة -26

فاي ولارة التربياة والتعلايمك     للمشارفين الترباويين   21/8/2221-13الجمعية األردنية للبيث العلمي في الفترة من 

 .وكن  أحد المياضرين في هذي الدورة

والتااي عقاادتها هيئااة اعتماااد " ااعتمااد والجااودة فااي ملسسااات التعلاايم العاالي  "فااي ورشااة عماال بعنااوان  المشااركة  -21

 .28/2/2228ملسسات التعليم العالي في األردن في حرم نامعة عمان األهلية بتاريخ 

والتاي عقادتها   " برامج العلوم التربوية فاي الجامعاات العربياة الواقاع والما موت     "بعنوان في ورشة عمل  المشاركة -28

فاي   1/4/2228في  UNDPو  ETSهيئة اعتماد ملسسات التعليم العالي بالتعاون مع الجامعة الهاشمية وملسسة 

 .الجامعة الهاشمية

فاار   –ت فااي الجامعااة العربيااة المفتوحااة والتااي عقااد" البيااث العلمااي"فااي تنفيااذ دورة تدريبيااة بعنااوان  المشاااركة -29

األردن للمشرفين األكاديميين وأعضا  هيئة التدريس في الجامعةك وكن  أحد المياضرين في هاذي الادورةك حياث    

 .12/3/2228-11في الفترة . تيدث  عن تيليل النتائج وااستنتانات

الكويا    –عقادت فاي الجامعاة العربياة المفتوحاة       والتاي " التربية العملية"في تنفيذ دورة تدريبية بعنوان  المشاركة -32

فاي الفتارة   . للمشرفين األكاديميين وأعضا  هيئاة التادريس فاي الجامعاةك وكنا  أحاد المياضارين فاي هاذي الادورة          

28-32/12/2228. 

-12المشاركة في الملتمر األوت لبيوث الرسائل الجامعية والذي تم عقدي في الجامعة األردنية خاالت الفتارة  مان     -31

 (. حيث كن  رئيس نلسة) 14/5/2228

: المشاركة في مساق عبر اانترن  ما باين نامعاة هاارفرد للدراساات العلياا والجامعاة العربياة المفتوحاةك بعناوان          -32

 .2228/ 5 – 2خالت الفترة من  شهر "  Teaching for Understandingم من أنل الفهميالتعل"

: معاة هاارفرد للدراساات العلياا والجامعاة العربياة المفتوحاةك بعناوان        المشاركة في مساق عبر اانترن  ما باين نا  -33

"Leading for Understanding  " 2211/ 5 – 2خالت الفترة من  شهر. 

: المشاركة في مساق عبر اانترن  ما باين نامعاة هاارفرد للدراساات العلياا والجامعاة العربياة المفتوحاةك بعناوان          -34

 . 2211/ 8 – 5خالت الفترة من  شهر "  Action Research البيث اانرائي"

 .2224األردن  –عضو في لجنة التعليم االكتروني التابعة لولارة التعليم العالي  -35

عضو في اللجنة التنفيذية لبرناامج الادبلوم العاالي فاي تكنولونياا المعلوماات وااتصااات فاي التعلايم فاي الجامعاة             -36

 .2011الى  2222مية الفيصل العالميةك ااردنية بالتعاون مع نامعة اوهايو وأكادي

من خالت أماناة العاصامة   ( ميور التعليم االكتروني)عضو لجنة تيكيم نائزة الملك عبداهلل ال اني لالبدا  العلمي  -31

 .2224األردنك  –عمان  –

 Arab  Open)مان إنشاا  الجامعاة العربياة المفتوحاة       ااقتصاادية  أحاد أعضاا  الفرياع المكلا  بدراساة الجادوى       -38

University )1998-1999         والتي تعتمد أسلوب التعلم عن بعاد ك سالوب ريصاات المعلوماات إلاى الطلباة كال فاي

مكااان تواناادي فااي أرنااا  الااونن العربااي ماان خااالت اسااتادام وسااائل ااتصااات اليدي ااةك حيااث تماا  دراسااة كافااة    

 .الوسائل التي تستادمها الجامعات العالمية المفتوحة العريقة

 .2222التعلم عن بعد في الجامعة األردنية  عضو لجنة  -39

 .2225 – 2223عضو لجنة قضايا الطلبة في عمادة شلؤن الطلبة في الجامعة األردنية  -42

ك  2222/2223ك  2221/2222ك  1999/2222 لألعاوام عضو لجنة الدراسات العليا في قسم المناهج والتدريس  -41

 . 2225/2226ك  2224/2225

 . 2221/2222هيئة التدريس استادام الياسوب في التعليم ير أعضا  ورئيس لجنة تط -42

  2222/2221عضو لجنة الدراسات العليا في قسم المناهج والتدريس للعام  -43

 1999/2222عضو لجنة الجامعة والمجتمع في كلية العلوم التربوية للعام  -44

 .1998الجامعة األردنية للعام /عضو لجنة الاطة الامسية لكلية العلوم التربوية  -45

الجامعااة  –عضااو فريااع تطااوير ميتااوى مااادة إدارة وتقياايم المشاااريع ليتااوا م مااع عرضاال علااى شاابكة  ارنترناا     -46

 .2221األردنية 

عضو في لجنة استيداث مركز تطوير أدا  أعضا  الهيئاة التدريساية فاي الجامعاة األردنياة بالتعااون ماع المركاز          -41
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  .2221الونني لتنمية القوى البشرية 

  .2221الجامعة األردنية –تطوير وتعديل برنامج الدبلوم المهني في كلية العلوم التربوية  عضو في لجنة -48

 .2221عضو لجنة رفع الكفا ة التدريسية في الجامعة األردنية  -49

عضو لجنة ت سيس مراكز تطوير أدا  أعضا  هيئة التدريس في الجامعات األردنية بالتعاون مع المركاز الاونني    -52

 .2221/2222لبشرية لتنمية الموارد ا

 .2212-2228في الجامعة األردنيةك " أثير"عضو في مجلس ادارة مركز شبكة التعلم للتنمية العالمية  -51

التعليم االكتروني والتعلايم  "ورشة عمل متعلقة بالميور السادس للملتمر الونني بعنوان عضو في إدارة وتقديم   -52

 .عة العلوم التطبيقية نام 12/3/2225بتاريخ " عن بعد والتعلم المفتو 

 .2229-2228عضو في لجنة وضع معايير التعليم المفتو  في هيئة اعتماد ملسسات التعليم العالي في األردن  -53

عضااو فااي لجنااة وضااع تعليمااات امتيااان الكفااا ة الجامعيااة فااي هيئااة اعتماااد ملسسااات التعلاايم العااالي فااي األردن     -54

2226-2228 . 

ز الااونني لالختبااارات فااي هيئااة اعتماااد ملسسااات التعلاايم العااالي فااي  عضااو فااي لجنااة وضااع نلااام خااا  للمركاا  -55

 .2229-2228األردن 

عضو في لجنة وضع معايير التعلايم األلكتروناي فاي األردن مان خاالت هيئاة اعتمااد ملسساات التعلايم العاالي فاي             -56

 .2212-2229األردن 

من خالت هيئة اعتماد ملسساات  . دنيةمقرر وعضو لجان اعتماد برامج بكالوريوس ومانستير في الجامعات األر -51

 .2212-2221التعليم العالي في األردن 

مقااارر لجناااة تصاااييم أوراق امتياااان الكفاااا ة الجامعياااة فاااي ولارة التعلااايم العاااالي والبياااث العلماااي لألعاااوام          -58

2226/2228. 

 .2229 – 2221(. الكوي )عضو في مجلس الجامعة العربية المفتوحة  -59

 .2010 – 2221. لجامعة العربية المفتوحةعضو في مجلس فر  األردن ل -62

 .2012 – 2221( الكوي )عضو في مجل كلية الدراسات التربوية في الجامعة العربية المفتوحة  -61

 .2212 - 2221فر  األردن  –عضز لجنة البيث العلمي في الجامعة العربية المفتوحة  -62

األلكترونيااة الااصااة بمقااررات الجامعااة   مقاارر لجنااة دراسااة انشااا  مركااز متاصاال فااي انتاااج المااواد التعليميااة   -63

 (.2211)العربية المفتوحة 

 .اآلن -2221ولارة التربية والتعليم  –بمديرية تربية عمان ال انية  –عضو في لجنة ترقية المعلمين  -64

 .اآلن -2213–الجامعة العربية المفتوحة  – (للمو فين)في المجلس الت ديبي اابتدائي عضو في  -65

الجامعااة . 2213/2214اف علااى انتاابااات المجلااس الطالبااي لفاار  األردن للعااام الجااامعي      رئاايس لجنااة ااشاار   -66

 .عمان –العربية المفتونة 

عضو في فريع عمال موحاد للقياام بدراساة حاوت مارناات التعلايم فاي الجامعاة العربياة المفتوحاةك كمم ال لفار                -61

 .2214. الجامعة العربية امفتوحة. األردن

 12/1/18431والتي تام تشاكيلها  بموناب كتااب معاالي وليار التعلايم العاالي رقام          ) ة عضو لجنة الاطط الدراسي -68

 (11/12/2212بتاريخ 

عضو لجنة متابعة أعمات اللجان المنب قة عن المالتمر الاونني لتطاوير الاطاط الدراساية وأسااليب التعلايم والاتعلم          -69

والتي تم تشاكيلها  بموناب كتااب معاالي     )  وتطوير التوصيات الااصة بها وترنمتها الى سياسات وبرامج تنفيذية

 (.22/2/2212بتاريخ  12/1/1962وليرة التعليم العالي رقم 

التعلايم والاتعلم فاي التعلايم     "المشاركة في الورشة التدريبية التي عقدها صندوق اليسين لالبادا  والتفاوقك بعناوان     -12

 .عمان األردن. 29/11/2212-28والتي إنعقدت في فندق الرويات بتاريخ " العالي

 .2214. كمم ل للجامعة العربية المفتوحة ICDE Task Force on Student Successعضو في لجنة  -11

الموقع .  International Journal of Instructionفي مجلة   Advisory boardعضو في اللجنة ااستشارية  -12

 األلكتروني هو 
http://www.e-iji.net/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=63 

 

Professional Affiliations and Memberships 

 

يم والتعلم فاي التعلايم   التعل"المشاركة في الورشة التدريبية التي عقدها صندوق اليسين لالبدا  والتفوقك بعنوان  -1

 .عمان األردن. 29/11/2212-28والتي إنعقدت في فندق الرويات بتاريخ " العالي

http://www.e-iji.net/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=63
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 .2214. كمم ل للجامعة العربية المفتوحة ICDE Task Force on Student Successعضو في لجنة  -2

الموقع .  International Journal of Instructionفي مجلة   Advisory boardعضو في اللجنة ااستشارية  -3

 األلكتروني هو 
http://www.e-iji.net/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=63 

 
 

Additional Information available on request 
 
 

 12/2213/ 6 – 3في المانيا في الفترة  ( Freiburg)حضور الملتمر الذي عقد في مدينة فرايبورج  .1

 International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference for Academic: بعنوان

Disciplines وتم عرض ورقة علمية فيل. 

:  بعنوان 6/2212/ 22 – 19ي الفترة  حضور الملتمر الذي عقد في مدينة فلورنس في ايطاليا ف .2

International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference for Academic Disciplines .

 .وتم عرض ورقة علمية فيل

المشاركة في مساق عبر اانترن  ما بين نامعة هارفرد للدراسات العليا والجامعة العربية المفتوحةك  .3

 . 2211/ 8 – 5خالت الفترة من  شهر "  Action Research رائيالبيث اان: "بعنوان

المشاركة في مساق عبر اانترن  ما بين نامعة هارفرد للدراسات العليا والجامعة العربية المفتوحةك  .4

 .2211/ 5 – 2خالت الفترة من  شهر" Leading for Understanding: "بعنوان

: بعنوان 3/2212/ 12 – 8في اسبانيا في الفترة   فالنسياحضور الملتمر الذي عقد في مدينة  .5

International Technology, Education and Development Conference  ك وتم عرض ورقة

 .علمية فيل

 1/2212/ 1 – 5برشلونة في اسبانيا في الفترة  حضور الملتمر الذي عقد في مدينة  3

 International Conference on Education and New Learning Technologies  July 5th:بعنوان

– 7th Barcelona, Spainك وتم عرض ورقة علمية فيل. 

 1 – 5في الوايات المتيدة األمريكية في الفترة  Las Vegasحضور الملتمر الذي عقد في مدينة  .1

ك وتم عرض ورقة  The College Teaching & Learning Conference (TLC)بعنوان  12/2229/

 .مية فيلعل

والتي " برامج العلوم التربوية في الجامعات العربية الواقع والم موت"المشاركة في ورشة عمل بعنوان  .8

في  UNDPو  ETSعقدتها هيئة اعتماد ملسسات التعليم العالي بالتعاون مع الجامعة الهاشمية وملسسة 

 .في الجامعة الهاشمية 1/4/2228

الرسائل الجامعية والذي تم عقدي في الجامعة األردنية خالت الفترة  المشاركة في الملتمر األوت لبيوث  .9

 (. حيث كن  رئيس نلسة) 14/5/2228-12من 

المشاركة في مساق عبر اانترنا  ماا باين نامعاة هاارفرد للدراساات العلياا والجامعاة العربياة المفتوحاةك            .01

 .2228/ 5 – 2ت الفترة من  شهر خال"  Teaching for Understandingالتعليم من أنل الفهم: "بعنوان
 

 

 

http://www.e-iji.net/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=63
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  المدارس الحكومية بدولة الكويت نحو إستخدم اإلدارة اإللكترونية في العمل اإلداري إتجاهات مديري ومديرات العنوان

  العجلوني، خالد إبراهيم<**> المشرف اسم  -.الرشيدي عايشة مزيد مطلق المؤلف

  معالجة البيانات إلك -إدراة  -الحكومية  المدارس<**> الموضوعات    -.2008 النشر تاريخ

 التصنيف رقم

ماجستير )رسالة جامعية 
--(المناهج التدريس في

  الجامعة

  عاي 370.28095668
                 

 

  في المملكة العربي المشرفات التربويين للحاسوب في مهماتهم اإلدارية و الفنية بمنطقة الحدود الشمالية واقع استخدام المشرفين و العنوان

  العجلوني، خالد<**> المشرف اسم  -.العنزي النوري بن حجي المؤلف

  تكنولوجيا التعليم<**>-.السعودية - إشراف تربوي<**> الموضوعات    -.2006 النشر تاريخ

 التصنيف رقم

 ماجستير)رسالة جامعية 

الجامعة األردنية  -- (
  عمان،)

  نور 371.203095661
                 

 

  اإلتصاالت و توظيفهم التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية في مدارس عمان لمفهوم تكنولوجيا المعلومات و درجة استيعاب معلمي العنوان

  ،العجلوني خالد إبراهيم<**> المشرف اسم  -.سهير سعيد شلبي المؤلف

  إنترنت في التع<**>-.األردن -التعليم  تكنولوجيا<**> الموضوعات    -.2006 النشر تاريخ

 التصنيف رقم

ماجستير )رسالة جامعية 
/ المناهج و التدريس  في

  تكنول

  سهي 371.33409565
                 

 

  التدريس من وجهة نظ معلمي المرحلة الثانوية بدولة االمارات العربية المتحدة على استخدام الحاسوب في تقويم فاعلية برامج تدريب العنوان

 المؤلف
المؤذن  فيصل عبيد أحمد عبيد

  العجلوني خالد<**> المشرف اسم  -يالطنيج

  اإلمارا -( ثانوي)تعلم وتعليم  -إلكتروني  حاسوب<**> الموضوعات    -.2004 النشر تاريخ
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 التصنيف رقم

رسالة جامعية 
الجامعة  -(ماجستير)

  -.4002االردنية، 

  فيص 371.334095665
                 

 

  العربية السعودية في تدريس مادة التربية االسالمية في المدارس الثانوية في محافظة الخبر في المملكة معوقات استخدام الحاسوب العنوان

  العجلوني خالد<**> المشرف اسم  -.العجمي صرير محمدجابر  المؤلف

  - تربية إسالمية<**>-.السعودية -تعليمية  وسائل<**> الموضوعات    -.2004 النشر تاريخ

 التصنيف رقم

رسالة جامعية 
الجامعة  -(ماجستير)

  -.4002االردنية، 

  جاب 371.334095661
                 

 

  واتجالعربية السعودية  على تحصيل طلبة الصف السادس االبتدائي في مادة الرياضيات في مدينة جدة بالمملكة أثر التعلم اإللكتروني العنوان

  إبراهيم، العجلوني، خالد<**> المشرف اسم  -.مبارك الغامدي، أريج علي المؤلف

  (السعودية)جدة  -( أساسي)تعلم وتعليم  - رياضيات<**> الموضوعات    -.2009 النشر تاريخ

 التصنيف رقم

رسالة جامعية 
تكنولوجيا  ماجستيرفي)

  الجامع--(التعليم

  أريـ 372.7043095661
                 

 

  المنشودة من البرن قارنة بنتاجات التعلمالمعلم في برنامج بكالوريوس تربية الطفل في الجامعة األردنية م اإلعداد المهني للطالب العنوان

 المؤلف
 الضميدي، ميساء محمود

  إبراهيم، العجلوني، خالد<**> المشرف اسم  -.مسعود

  المد<**>-4aucshاألردن -تدريب  -الجامعات  طلبة<**> الموضوعات    -.2011 النشر تاريخ

 التصنيف رقم

الدكتوراه )رسالة جامعية 
--(دريسالمناهج والت في
  الجا

  ميس 370.711565
                 

 

  الحادي عشر على تحصيلهم وإتجاهاتهم نحو الحاسوبتدريس الرياضيات لطلبة الصف  أثر إستخدام الحاسوب في العنوان
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  العجلوني خالد إبراهيم<**> المشرف اسم  -.صبح يوسف محمد جبر المؤلف

  تعل -حاسوب إلكتروني <**>-.األردن - تحصيل دراسي<**> الموضوعات    -.2001 النشر تاريخ

 التصنيف رقم

رسالة جامعية 
الجامعة  -(ماجستير)

  -.4000االردنية، 

  يوس 371.26409565
                 

 

  التدريس ترول و المعادن لتكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت فيالتدريس في جامعة الملك فهد للب واقع إستخدام أعضاء هيئة العنوان

  العجلوني، خالد<**> المشرف اسم  -.الزهراني محمد أحمد المؤلف

  اإلنترنت في<**>-.السعودية -التعليم  تكنولوجيا<**> الموضوعات    -.2005 النشر تاريخ

 التصنيف رقم

ماجستير )رسالة جامعية 
/ تدريسالمناهج و ال في

  تكنولو

  محم 378.1734095661
                 

 

  في التدريس عي لمهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامهم لهاالمرحلة الثانوية الصنا درجة امتالك معلمي العنوان

  ابراهيم، العجلوني، خالد<**> المشرف اسم  -علي العويدات، علي محمد المؤلف

  4aucshاألردن -تقدير  -المرحلة الثانوية  مدرسو<**> الموضوعات    -.2011 النشر تاريخ

 التصنيف رقم

اجستير م)رسالة جامعية 
/ المناهج والتدريس  في

  تكنولو

  علي 373.114409565
                 

 

  المادية والبشرية الل الحكومية بمحافظة القريات لمفهوم اإلدارة اإللكترونية وعالقته بتحديد المتطلبات درجة وعي مديري المدارس العنوان

 المؤلف
جزاء بن  الشكرة، عبد اهلل بن

  إبراهيم، العجلوني، خالد<**> المشرف اسم  -.فرحان

  4J(السعودية)القريات  -المدارس الحكومية  مديرو<**> الموضوعات    -.2011 النشر تاريخ

 التصنيف رقم
ماجستير )رسالة جامعية 

/ المناهج والتدريس  في
  عبد 371.2012095661
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  تكنولو
 

  الحاسوب تدريس األحياء لطلبة الصف العاشر األساسي على تحصيل الطلبة وإتجاهاتهم نحو أثر إستخدام الحاسوب في العنوان

  العجلوني خالد إبراهيم<**> المشرف اسم  -.محمد صالح لطفي أحمد المؤلف

  تعلم و -( علم)أحياء <**>-.األردن - تحصيل دراسي<**> الموضوعات    -.2000 النشر تاريخ

 التصنيف رقم

رسالة جامعية 
الجامعة  -(ماجستير)

  -.4000االردنية، 

  صال 371.26409565
                 

 

  المرحلة األساسية ا تحصيل الطلبة السابق على اكتساب المفاهيم الفيزيائية في الوسائط المتعددة و مستوى أثر طرق العرض باستخدام العنوان

  العجلوني، خالد<**> المشرف اسم  - .أسماء خليل حميض المؤلف

  تكنو<**>-.األردن -( أساسي)و تعليم  تعلم -علوم <**> الموضوعات    -.2007 النشر تاريخ

 التصنيف رقم
 ماجستير)رسالة جامعية 

  ) الجامعة األردنية --( ربيةت
  أسم 372.3504409565

                 
 

  الباطن في المملكة ا لتالوة و التجويد على تحصيل طلبة الصف األول الثانوي في مدارس محافظة حفرتدريس ا أثر استخدام الحاسوب في العنوان

  العجلوني، خالد<**> المشرف اسم  - .طالل فرج الظفيري المؤلف

  *>-.أساليب -تدريس <**>-.السعودية - تحصيل دراسي<**> الموضوعات    -.2007 النشر تاريخ

 التصنيف رقم

ماجستير )جامعية  رسالة
 --( تكنولوجيا التعليم في
  الج

  طال 371.264095661
                 

 

  محوسبة و دراسة أثرها في تحصيل طلبة المرحلة الثانوية في الفيزياء تعليمية تصميم حقيبة العنوان

  العجلوني خالد<**> المشرف اسم  -.زينة مجدي عبد الكريم أبو المؤل
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  تعلم وتعليم -فيزياء <**>-.األردن - تحصيل دراسي<**> الموضوعات    -.2005 النشر تاريخ

 التصنيف رقم

رسالة جامعية 
الجامعة  -(تيرماجس)

  -.4002االردنية، 

  مجد 371.26409565
                 

 

  مدى ممارستهم لها و -عمان  -ية الالزمة لمعلمي التربية الخاصة في المملكة األردنية الهاشمية التعلم الكفايات التكنولوجية العنوان

  العجلوني، خالد إبراهيم<**> المشرف اسم  -الجوفي تهاني رداد المؤلف

  المدرس<**>-aucsh 4األردن -التعليم  تكنولوجيا<**> الموضوعات    -.2008 النشر تاريخ

 التصنيف رقم

ماجستير )رسالة جامعية 
/ المناهج و التدريس  في

  تكنول

  تها 371.3309565
                 

 

  األردنية في الجامعة (ICTE) الدبلوم العالي في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التربية مية لبرنامجدراسة تقوي العنوان

  العجلوني، خالد ابراهيم<**> المشرف اسم  -.الحاج عطا أحمد حسن أبو المؤلف

  التعليم الجامعي<**>-.األردن -جامعات  كليات و<**> الموضوعات    -.2009 النشر تاريخ

 التصنيف رقم

دكتوراه )رسالة جامعية 
--(المناهج والتدريس في

  الجامع

  عطا 378.12509565
                 

 

  الحكومية في عمان المرحلة الثانوية لتكولوجيا المعلومات و اإلتصاالت في التدريس في المدارس الثانوية واقع إستخدام معلمي نوانالع

  خالد العجلوني<**>مبسلط ملك نمر<**> المشرف اسم  -.ملك نمر مبسلط المؤلف

  -.أساليب - تدريس<**>-.تعليمية وسائل<**> الموضوعات    -2005 النشر تاريخ

 التصنيف رقم

رسالة جامعية 
الجامعة  -(ماجستير)

  -4002االردنية، 

  ملك 371.33409565
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  الثاني الثانوي العلمي حاسوبي في تغيير المفاهيم البديلة في وحدة المواد الهيدروكربونية لدى طالبات الصف أثر استخدام برنامج العنوان

  العجلوني، خالد إبراهيم<**> المشرف اسم  -.شامان نجالء سليمان المؤلف

  تعل -كيمياء <**>-.السعودية -ليم التع تكنولوجيا<**> الموضوعات    -.2007 النشر تاريخ

 التصنيف رقم

ماجستير )رسالة جامعية 
 --( تكنولوجيا التعليم في
  الج

  نجل 373.133409565
                 

 

  اإللكتروني واتجاهاته التدريس في جامعة الملك خالد بن عبد العزيز في المملكة العربية السعودية للتعلم مدى استخدام أعضاء هيئة العنوان

  العجلوني، خالد إبراهيم<**> المشرف اسم  -.الحافظي منى رجاء المؤلف

  تكنولوجيا التع<**>-.التعليم العالي اإلنترنت في<**> ضوعاتالمو    -.2008 النشر تاريخ

 التصنيف رقم

ماجستير )رسالة جامعية 
المناهج والتدريس  في

  تكنولوجي

  منى 378.17344678
                 

 

  والتعليم السعودية برامج تدريب المعلمين عن بعد القائمة على الحقائب اإللكترونية في وزارة التربية دراسة تحليلية لمحتوى العنوان

  إبراهيم، العجلوني، خالد<**> المشرف اسم  -.شاكر العسبلي، منصور فراج المؤلف

  4aucsالسعودية -تدريب أثناء الخدمة  - المدرسون<**> الموضوعات    -.2010 النشر تاريخ

 التصنيف رقم

دكتوراة )رسالة جامعية 
--(المناهج والتدريس في

  الجامع

  منص 370.7155
                 

 

  للمرحلة األساسية لمفهوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملية التدريس لدى معلمي اللغة العربية درجة االستيعاب والتوظيف العنوان

  إبراهيم، العجلوني، خالد<**> المشرف اسم  -.فاضل الجوفي، حنان مشعان المؤلف

  اللغة ال<**>-4aucshاألردن -التعليم  تكنولوجيا<**> الموضوعات    -.2010 النشر تاريخ
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 التصنيف رقم

رسالة جامعية 
المناهج  ماجستيرفي)

  تكنولوج/ والتدريس 

  حنا 371.3309565
                 

 

  وأولياء أمورهم في المملكة ال واالجتماعية الستخدامات اإلنترنت من وجهة نظر طلبة المرحلة الثانوية ومعلميهم اآلثار التعليمية العنوان

 المؤلف
بن  بن فرحان العنزي، سعود

  إبراهيم، العجلوني، خالد<**> المشرف اسم  -.عزيز

  تكنو<**>-4aucshالسعودية -التعليم  اإلنترنت في<**> الموضوعات    -.2010 النشر تاريخ

 التصنيف رقم

دكتوراة )رسالة جامعية 
--(المناهج والتدريس في

  الجامع

  سعو 371.3344678
                 

 

  محوسبة و دراسة أثرها في تحصيل طلبة المرحلة الثانوية في الفيزياء تصميم حقيبة تعليمية العنوان

  العجلوني خالد<**> المشرف اسم  -.زينة يم أبومجدي عبد الكر المؤلف

  تعلم وتعليم -فيزياء <**>-.األردن - تحصيل دراسي<**> الموضوعات    -.2005 النشر تاريخ

 التصنيف رقم

رسالة جامعية 
الجامعة  -(ماجستير)

  -.4002االردنية، 

  مجد 371.26409565
                 

 

 

 

 


