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OFID Fall Program (AY 2013 – 2014) /Tentative 

More sessions will be added as needed. Dates and times will be announced in September.  

 

October 2013 
 
 How to engage students in large 

classrooms/Managing large classrooms  
 ادارة الصفوف ذات االعداد الكبيرة 
 Questioning strategies to raise critical thinking 
 استراتيجيات التساؤل لتنمية التفكير الناقد 
 Preparing our own course portfolio - Session 1 
 الجلسة االولى – كيفية إعداد ملف المقرر  
 Promoting academic integrity among students 
 ةتعزيز النزاھة األكاديمية بين الطلب  
 MS PowerPoint for science/ math 
 
 
 
BB 9.1 
 Blackboard 9.1 Intermediate Level 2 - Grade Center 
  مركز التقديرات -  2المستوى المتوسط   9.1البالك بورد  
 Blackboard 9.1 Intermediate Level 3 -  Discussion 

Boards, blogs, Journals 
 لوحة المناقشات/المنتديات – 3المستوى المتوسط  9.1بورد  البالك  
 Program: Creating Online Tests on BB9.1 – Session 1 
   الجلسة  -برنامج: انشاء اختبارات الكترونية  من خالل البالك بورد

 األولى
 Program: Creating Online Tests on BB9.1 – Session 2 
 الجلسة  -ترونية  من خالل البالك بورد  برنامج: انشاء اختبارات الك

 الثانية

November 2013
 
 Preparing our own course portfolio  - Session 2 
 الجلسة الثانية –المقرر  ملف إعداد كيفية  
 Developing activities for multiple intelligence and 

learning styles within our course 
 المتنوعة التعلم وأساليب المتعددة الذكاءات حسب تعليمية أنشطة تصميم  
 Promoting active listening among students 
 الطلبة لدى النشط االستماع مھارة تعزيز  
 Writing measurable learning outcomes 
 Assessing learning outcomes at the course level 
 Developing reliable rubrics 
 بالثبات يتصف تقييمي سلم إعداد  

 
BB 9.1 
 Blackboard 9.1 Wikis 
 الويكيز –9.1 بورد البالك   
 Useful BB features that help organize your class (Groups 

& Adaptive Release) 
 المشروطة واالتاحة المجموعات كاستخدام بورد البالك في مفيدة تقنيات  

 
December 2013 
 
 Critical reading across curriculum 
 على للتدريب كاستراتيجيات الدراسي المقرر في المتفكرة الناقدة القراءة 

الناقد التفكير  
 Data analysis software packages 
 البيانات تحليل في متنوعة الكترونية برامج استخدام  
 How to facilitate a productive brainstorming session 

with students 
 الطلبة مع ذھني عصف جلسة كيفية إدارة  
 Preparing our own course portfolio  - Session 3 
 الجلسة الثالثة –المقرر  ملف إعداد كيفية  

 

January 2014 
 

OFID & EduTech Days  Event 

 


