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November 2013 
  

Sun Mon Tue Wed Thu 

3 4 
09:00  am -10:30 am 
Training Program: Scientific 
Writing for publication 
(session 1) 
Facilitator: Dr. Nancy Allen 
Audience: Environmental 
Studies and all faculty 
members 
Venue: OFID 
 
11:00 am – 12:00 pm 
Training Program : 
Blackboard 9.1 
Intermediate Level 2 - 
Grade Center 
Facilitator: Dr. Arselene 
Ayari (CENG)      
Audience: All faculty 
members      
Venue: OFID                              
Participants need to 
bring their laptops 
 
 
12:30 pm –2:00 pm 

 9.1البالك بورد : برنامج تدريبي
مركز  - 2المستوى المتوسط 

  التقديرات
     : د. عبد الجبار سعيدالمقدم

: جميع اعضاء هيئة الجمهور
 التدريس

 U- Comp. LabالمكتبةU: المكان
110 

5 
11:00 am - 12:30 pm 

استخدام االحصاء  :برنامج تدريبي
-المستوى األول SPSS: للتحليل

  Uالجلسة الثانيةU  
 جمعه عبد السالم: د. المقدم  

جميع اعضاء هيئة : الجمهور
 التدريس

مكتب التنمية المهنية و :  المكان
 تطوير عمليات التعليم

 اآللييرجى إحضار أجهزة الحاسب 
 
 

6 
10:00 am -11:00 am 
Seminar: Promoting 
Academic Integrity  
Facilitator: Prof. Nitham El-
Hindi  
Audience: All Faculty 
Members  
Venue: New library, 
Auditorium Room 117 
 
 
11:30 am – 12:30 pm 

  تعزيز النزاهة األكاديمية :ندوة
 هندي  الد. نظام أ.: المقدم 

 :  جميع أعضاء هيئة التدريس الجمهور
 117المكتبة الجديدة مدرج : المكان

 
 

12:30 pm –1:30 pm 
: إدارة قوائم الطالب ورشة عمل

 باستخدام برنامج االكسل 
 CAS)( : أ. حسن عبدهللالمقدم

 2Tأعضاء هيئة التدريس لقسم : الجمهور
 (CAS)اللغة العربية 

 قسم اللغة العربية : المكان 
 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي
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November 2013 
  

Sun Mon Tue Wed Thu 

10 11 
09:00 am -10:30 am 
Training Program: Scientific 
Writing for publication 
(session 2) 
Facilitator: Dr. Nancy Allen 
(CED) 
 Audience: Faculty of 
Environmental Studies 
Venue: OFID 
 
 

 
11:00 am – 12:00 pm 

  9.1البالك بورد U: Uتدريبي برنامج
االستخدام  - 3المستوى المتوسط 

  الفعال للوحة المناقشات
 سمارةجمانا . أ 2T:المقدم

 اعضاء هيئة التدريس جميع  :الجمهور
مكتب التنمية المهنية و تطوير  :المكان

 عمليات التعليم
 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي

 

12 
11:00 am - 12:30 pm 

استخدام االحصاء  :برنامج تدريبي
 -المستوى األول  SPSS:للتحليل

Uالجلسة الثالثةU  
 جمعه عبد السالم : د. المقدم  

جميع اعضاء هيئة : الجمهور
 التدريس

مكتب التنمية المهنية و :  المكان
 تطوير عمليات التعليم

 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي

 
11:00 am – 12:00 pm 
Training Program : 
Blackboard 9.1 
Intermediate Level 3 – 
Effective use of the 
Discussion Boards 
Facilitator: Jumana 
Samara (OFID)      
Audience: All faculty 
members      
Venue: OFID                              
Participants need to bring 
their laptops 

 

13 
 

pm 1:30 – pm12:30 U 
  9.1البالك بورد برنامج تدريبي : 

االستخدام  - 3المستوى المتوسط 
  الفعال للوحة المناقشات

2Tعبدالجبار سعيد . د: المقدم 
أعضاء هيئة التدريس لقسم : الجمهور

 اللغة العربية 
 قسم اللغة العربية : المكان

 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي
 

14 
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Sun Mon Tue Wed Thu 

17 18 
09:00 am -10:30 am 
Training Program: Scientific 
Writing for publication 
(session 3) 
Facilitator: Dr. Nancy Allen 
(CED) 
Audience: Faculty members in 
Environmental Studies 
Venue: OFID 
 
 
 
11:00 am – 12:00 pm 

انشاء اختبارات : تدريبي برنامج
  U-  من خالل البالك بورد  كترونيةال

 الجلسة األولى
 أ. جمانا سمارة :المقدم

 اعضاء هيئة التدريس جميع  :الجمهور
مكتب التنمية المهنية و تطوير  :المكان

 عمليات التعليم
 أجهزة الحاسب اآللييرجى إحضار 

 

11:00 am –12:15 pm 
 

الحجاج مهارة  : تدريبي برنامج
 الجلسة االولى   تعليمية
 : د. حافظ اسماعيل المقدم

 أعضاء كلية الشريعة : الجمهور
 كلية الشريعة: المكان

19 
11:00 am - 12:30 pm 

استخدام االحصاء  :برنامج تدريبي
   SPSS: للتحليل

Uالجلسة االولى  -المستوى الثاني 
   جمعه عبد السالم : د. المقدم  

CAS)( 
جميع اعضاء هيئة : الجمهور
 التدريس

مكتب التنمية المهنية و :  المكان
 تطوير عمليات التعليم

 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي
 
11: 00 am – 12:00 pm 
Training Program: Creating 
Online Exams within 
Blackboard 9.1 –U Session 1 
Facilitator: Ms. Jumana 
Samara 
Audience: All faculty 
members 
Venue: OFID 
Participants need to 
bring their laptops 
 

 

20 
10:00 am – 11:30 am                      
Workshop : Rubrics for 
Effective Assessment  
Facilitator: Dr. Abdou 
Ndoye (CAS) 
Audience: All faculty 
members      
Venue: OFID      
 
 
 
 

11:00 am - 12:15  pm      
الحجاج مهارة  : تدريبي برنامج
الكتابة الجلسة الثانية:    تعليمية

 التراتبية
 (CAS): د. حافظ اسماعيل المقدم

 أعضاء كلية الشريعة : الجمهور
     كلية الشريعة: المكان

    
 

pm 1:30 – pm12:30 U 
 - 9.1البالك بورد  :ورشة عمل

التكليفات من خالل الواجب االمن 
)SafeAssign(  

2Tعبدالجبار سعيد . د: المقدم 
أعضاء هيئة التدريس لقسم : الجمهور

 اللغة العربية 
 قسم اللغة العربية : المكان

 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي
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Sun Mon Tue Wed Thu 

24 
2:00 pm -3:30 
pm 
Blended 
Training 
Program- 
Partners: 
Developing 
Interactive 
Lectures- 
Strategies to 
Engage 
Students 
Facilitator 
Prof. Michael 
Romanowski 
(CED) 
Audience: 
CPH faculty 
members & 
other 
colleagues 
willing to join 
Venue: OFID 

 

25 
09:00 am -10:30 
am 
Training 
Program: 
Scientific Writing 
for publication 
(session 4) 
Facilitator: Dr. 
Nancy Allen 
(CED) 
Audience: Faculty 
of Environmental 
Studies 
Venue: OFID 
 
 
11:00 am – 12:00 
pm 

انشاء : تدريبي برنامج
  كترونيةالاختبارات 

من خالل البالك 
 الجلسة الثانية  -U  بورد

 أ. جمانا سمارة :المقدم
اعضاء جميع  :الجمهور

 هيئة التدريس 
مكتب التنمية  :المكان

المهنية و تطوير عمليات 
 التعليم

أجهزة يرجى إحضار 
 الحاسب اآللي

 

26 
11:00 am - 12:30 pm 

  SPSS: استخدام االحصاء للتحليل :برنامج تدريبي
 Uالجلسة الثانية  -المستوى الثاني 
 (CAS) جمعه عبد السالم : د. المقدم  

 جميع اعضاء هيئة التدريس: الجمهور
 مكتب التنمية المهنية و تطوير عمليات التعليم:  المكان

 أجهزة الحاسب اآللييرجى إحضار 
 

11: 00 am – 12:00 pm 
Training Program: Creating Online Exams within Blackboard 9.1U 
– Session 2 
Facilitator: Ms. Jumana Samara 
Audience: All faculty members 
Venue: OFID 
Participants need to bring their laptops 

 
2:00 pm -3:30 pm 
Blended Training Program- Partners: Assessment - Effectively 
mapping learning outcomes, assignments and exams  
Facilitator Dr. Abdou Ndoye (CAS) 
Audience: CPH faculty members & other colleagues willing to join 
Venue: OFID 

 
Time: 12:30 pm -2:30 pm 
Seminar:  STEM Higher Education – Ways forward   
Facilitators: Dr. Janet De Wilde (Head of STEM) and Dr 
Gill Cooke (Discipline lead for Engineering) from the Higher 
Education Academy (UK) 
Venue: Administration Building-Conf. Room 
 

27 
 
1:00 pm -2:30 pm 
Using Student Evaluations 
Reflectively for Curricular and 
Instructional Enhancement 
Facilitator Dr. Kate 
Reynolds (FP) 
Audience: All faculty 
members 
Venue: OFID 

 

28 
2:00 pm -3:15 
pm 
Blended 
Training 
Program- 
Partners: 
Improving 
students 
interaction in 
class using 
Clickers 
Technology 
through 
Mobile/Tablet 
devices  
Facilitator Ms. 
Jumana Samara 
(OFID) 
Audience: CPH 
faculty members 
& other 
colleagues 
willing to join 
Venue: OFID 
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December 2013 
   

Sun Mon Tue Wed Thu 

1 2 
09:00 am -10:30 am 
Training Program: Scientific 
Writing for publication 
(session 5) 
Facilitator: Dr. Nancy Allen 
(CED) 
Audience: Faculty members in 
Environmental Studies 
Venue: OFID 
 
2:30 pm – 4:00 pm  
Blended Training Program-
Partner:  
Peer Observation  for 
Instructional Development. 
Facilitator: Dr. Dalal 
Moukarzel. 
Audience: CPH faculty 
members 

  

3 
11:00 am - 12:30 pm 

استخدام االحصاء  :برنامج تدريبي
   SPSS: للتحليل

U الجلسة الثالثة  -الثانيالمستوى 
 جمعه عبد السالم: د. المقدم  

(CAS) 
جميع اعضاء هيئة : الجمهور
 التدريس

مكتب التنمية المهنية و :  المكان
 تطوير عمليات التعليم

 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي

 

4 
10:00 am – 11:30 am                      
UTraining Program : 
Course portfolio  
Facilitator: Dr. Abdou 
Ndoye (CAS) 
Audience: All faculty 
members      
Venue:  OFID   

 
12:00 pm- 1:30pm  

U :ملف المقرر برنامج تدريبي  
Uالجلسة الثالثة 

 مصطفى سليم محمد : د.المقدم
أعضاء هيئة التدريس : الجمهور

  الجدد
 OFID المكان:

 
 

5 

8 9 
09:00 am -10:30 pm 
Training Program: Scientific 
Writing for publication 
(session 6 UConsultationU ) 
Facilitator: Dr. Nancy Allen 
(CED) 
Audience: Faculty members in 
Environmental Studies 
Venue: OFID 

 

10 11 12 
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