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October 2013 
  Sun Mon Tue Wed Thu 

29 30 
 

1 
12:00 pm –1:30 pm 

 1.1البالك بورد :  ورشة عمل
مركز  2المستوى المتوسط 

   التقديرات
  سعيد: د. عبد الجبار المقدم

(CSIS )  
: جميع اعضاء هيئة الجمهور
 التدريس

: مكتب التنمية المهنية و المكان
 تطوير عمليات التعليم

يرجى إحضار أجهزة الحاسب 
 اآللي

2 
11:00 am - 12:15 pm 

استراتيجيات برنامج تدريبي: 
   وربطها بالتفكير الناقد التساؤل
 مصطفى سليم محمد: د.المقدم

 كلية الشريعة: اعضاء الجمهور
 كلية الشريعة  المكان:

  
 

11:00am – 12:30 pm  
 1.1البالك بورد برنامج تدريبي : 

مركز  2المستوى المتوسط 
 –التقديرات 

       محمد ارسالن: د. المقدم
: جميع اعضاء هيئة الجمهور
 التدريس

: مكتب التنمية المهنية و المكان
 تطوير عمليات التعليم
 الحاسب اآللييرجى إحضار أجهزة 

 
 10:00 – 11:45 PM 
Workshop: Action Research 
Professional Development 

Facilitator:    Dr. Kate 
Reynolds, Mr. Mohammed 
Manasreh, and Ms. Olfat Al 
Khatter  
Audience: Foundation faculty 

Venue: OFID Room  202                                     

3 
10:00 am – 11:30 am                      
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 
 

12:00 – 1:00 PM 
UWorkshop:U Video Editing 
with the Lecture Capture 
system  
Facilitator:    Ms. Haneen 
Ismail (OFID) 
Audience: CBE faculty 
members Venue: Collage of 
business and Economics 
Room C 109  
Participants need to bring 
their laptops 
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6 7 8 
10:00 – 11:00 am  
Seminar: Referral System 
Session ( CENG) 
Facilitator: Ms. Wadad El 
Housseini         
Audience: All faculty 
members        

Venue: Administration 
Building - Conference 
Room                                       

9 
12:00 pm –1:30 pm 

الجلسة  ملف المقرربرنامج تدريبي : 
 الثانية
 مصطفى سليم محمد : د.المقدم

)CAS( 
 الجدد: اعضاء هيئة التدريس الجمهور

: مكتب التنمية المهنية و تطوير المكان
 عمليات التعليم

 
 

10 
 

13 14 
 

15 16 17 

Eid el Adha el Mubarak 
Break 
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  20 21 22 23 
10:00 am – 11:30 am                      
Training Program :  
Course portfolio Session 2 
Facilitator: Dr. Abdou 
Ndoye (CAS) 
Audience: All faculty 
members      
Venue: OFID                                 
 
11:00 am- 12:15 pm 

 التقييم : سلمتدريبي برنامج
 مصطفى سليم  محمد : د.المقدم

 : اعضاء كلية الشريعةالجمهور
 : كلية الشريعةالمكان

 
1:00 pm –2:00 pm 

 9.1البالك بورد :  ورشة عمل
  مركز التقديرات 2المستوى المتوسط 

     : د. عبد الجبار سعيدالمقدم
 : جميع اعضاء هيئة التدريسالجمهور

 U- Comp. Lab 101المكتبةU: المكان

24 
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27 28 
10:00 am – 11:00 am                            

: إدارة قوائم الطالب برنامج تدريبي
 باستخدام برنامج االكسل 

 CAS)( : أ. حسن عبدهللالمقدم
 2Tأعضاء هيئة التدريس لقسم : الجمهور

 (CAS)اللغة العربية 
 قسم اللغة العربية : المكان 

 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي
 
 
11:00 am – 12:00 pm                      
Training Program :  
E-Monitoring: Student 
Tracking System 
Facilitator: Dr. Mohamed 
Chabi & Mr. Fethi Kilani 
Ferjani 
Audience: Heads of 
Departments/Coordinators 
and Faculty 
Venue: OFID      
 

 

29 
09:00 am – 10:00 pm                                
Training Program 
Blackboard 9.1 Basic 
Level  
Facilitator: Ms. Haneen 
Ismail         
Audience: All faculty 
members        

Venue: OFID                                     
Participants need to bring 
their laptops 
 
11:00 am - 12:30 pm 

استخدام  :برنامج تدريبي
  SPSS: االحصاء للتحليل

 الجلسة االولى  -المستوى األول
 عبداللطيف جمعه: د. المقدم  

جميع اعضاء هيئة : الجمهور
 التدريس

مكتب التنمية المهنية و :  المكان
 تطوير عمليات التعليم

 

30 
11:00 am - 12:15 pm 

يص لختال  :  مهارةبرنامج تدريبي
 واعادة الصياغة لتفعيل التفكير الناقد

 : د. أحمد صفرالمقدم
 : أعضاء كلية الشريعة الجمهور

 : كلية الشريعة  المكان
 

10:00 – 11:00 am  
نظام توجيه الطالب: بوابة الى ندوة: 
 النجاح

   أ. وداد الحسيني : المقدم 
 :  جميع أعضاء هيئة التدريس الجمهور

االدارة العليا قاعة مبنى  :المكان
  المؤتمرات

                

31 
12:00 pm –1:00 pm 

 9.1البالك بورد :  ورشة عمل
 المستوى االساسي

     أ. حنين إسماعيل: المقدم
: جميع اعضاء هيئة الجمهور
 التدريس

: مكتب التنمية المهنية المكان
 وتطوير عمليات التعليم

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


