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Sun Mon Tue Wed Thu 

1 
 

2 
10:00 AM – 11:00 AM 
Training Program : Blackboard 
9.1 Intermediate Level 1 – Basic 
Level 
Facilitator: Dr. Arselene Ayari 
(CENG)  
Audience: Returning faculty 
member only  
Venue: OFID                                        
Participants need to bring their 
laptops 

 
11:30 AM – 12:30 PM 

المستوى  9.1البالك بورد برنامج تدريبي : 
  1األساسي 

 عبدالجبار سعيد . د: المقدم
من  : جميع اعضاء هيئة التدريسالجمهور

 غير الجدد
: مكتب التنمية المهنية و تطوير المكان

 عمليات التعليم
 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي

 

3 
10:00 am- 11:00 am 

 9.1البالك بورد برنامج تدريبي : 
  1المستوى األساسي 

 عبدالجبار سعيد . د: المقدم
: جميع اعضاء هيئة الجمهور
 من غير الجدد التدريس

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

 
11:30 AM – 12:30 PM 
Training Program : 
Blackboard 9.1 Intermediate 
Level 1 – Basic Level 
Facilitator: Dr. Arselene Ayari 
(CENG)  
Audience: Returning faculty 
member only  
Venue: OFID                                        
Participants need to bring 
their laptops 
 

4 
 
 
 
 
 

5 
8:00 AM- 2:30 PM  
 
Ya Hala Academic 
Orientation  
 
 
Audience: New Faculty 
Members Only  
 
 
Venue: CENG Women 
Campus Auditorium 175 
and QU library   
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8 
 

9 
9:00 am – 11:00 am 

 أفضل النتائج نحو تعليم يحقق: برنامج
 التعليمية أساسيات العمليةى نظرة إل

 . : د. علي الرباعيالمقدمون
: أعضاء الهيئة األكاديمية الجمهور

وخصوصاً مساعدو التدريس ومن تقل 
 خبرتهم التدريسية عن ثالث سنوات. 

: مكتب التنمية المهنية وتطوير  المكان
  التعليم. 

 
10:00 am – 11:30 am 
Workshop: Blackboard 9.1 
Basic Level  2 -  Working with 
content 
Facilitator:   Dr. Arselene Ayari 
(CENG) 
 
Audience: All faculty members 
Venue: OFID  
Participants need to bring their 
laptops 

 
11:30 am – 12:30 pm 

 اإلدارة الصفية: برنامج
 : د. علي عيد. المقدمون
: أعضاء الهيئة األكاديمية الجمهور

وخصوصاً مساعدو التدريس ومن تقل 
 خبرتهم التدريسية عن ثالث سنوات. 

: مكتب التنمية المهنية وتطوير  المكان
  التعليم. 

 

 
 

10 
9:00 am – 11:00 am 

بورد  بالتعليم: البالك دمج التكنولوجيا: برنامج
 والتعليم كأداة للتعلم
 سعيد د. عبد الجبار : المقدمون
: أعضاء الهيئة األكاديمية وخصوصاً الجمهور

مساعدو التدريس ومن تقل خبرتهم التدريسية 
 عن ثالث سنوات. 

: مكتب التنمية المهنية وتطوير  المكان
  التعليم. 

 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي
 

 
10:00 am – 11:30 am 

المستوى  9.1: البالك بورد ورشة عمل
 التعامل مع المحتوى  - 2األساسي 

 د. اسماعيل فايد  :المقدم
 : جميع اعضاء هيئة التدريس الجمهور

: مكتب التنمية المهنية و تطوير المكان
 عمليات التعليم

 
 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي

 
9:00 am – 11:00 am 

 الزميل برنامج مالحظة: برنامج
 د. دالل مكرزل : المقدمون
: أعضاء الهيئة األكاديمية وخصوصاً الجمهور

مساعدو التدريس ومن تقل خبرتهم التدريسية 
 عن ثالث سنوات. 

: مكتب التنمية المهنية وتطوير  المكان
  التعليم. 

 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي

 

11 
 
10:00 am – 11:30 am 
Workshop: Blackboard 9.1 Basic 
Level  2 -  Working with content 
Facilitator:   Dr. Arselene Ayari 
(CENG) 
 
Audience: All faculty members 
Venue: OFID  
Participants need to bring their 
laptops 
 
11:15 am – 12:30 pm 
Program: The Use of Case Studies 
in Teaching and Learning 
Facilitator:   Prof. Marios 
Katsioloudes 
Audience: All Faculty members 
especially those with less than 3 
years of teaching and teaching 
assistant.  
Venue: OFID  
 
01:00 pm –2:00 pm 
Program: Classroom Management 
Facilitator:   Dr. Ali Eid 
Audience: All Faculty members 
especially those with less than 3 
years of teaching and teaching 
assistant.  
Venue: OFID  
 

12 
9:00 am – 10:30 am 
Program: Rubrics for Effective Assessment 
Facilitator:  Dr. Abdou Ndoye, and Dr. Dalal 
Moukarzel.   
Audience: All Faculty members especially those with 
less than 3 years of teaching and teaching assistant.  
Venue: OFID  

 
10:00 am – 11:30 am 

التعامل مع   - 2المستوى األساسي  9.1: البالك بورد ورشة عمل
 المحتوى

 )CSIS(  د. عبد الجبار سعيد :المقدم
 : جميع اعضاء هيئة التدريس الجمهور

: مكتب التنمية المهنية و تطوير عمليات التعليمالمكان  
 

 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي
 

10:45am – 12:15 pm 
Program: Engaged teaching through Blackboard (as a 
LMS)    
Facilitator:  Dr. Arslan Ayari 
Audience: All Faculty members especially those with 
less than 3 years of teaching and teaching assistant.  
Venue: OFID  
 
12:45pm – 1:45 pm 
Program: Peer-Observation 
Facilitator: Dr. Dalal Moukarzel 
Audience: All Faculty members especially those with 
less than 3 years of teaching and teaching assistant.  
Venue: OFID  
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15 
 

16 
 

 9.1البالك بورد برنامج تدريبي : 
 المستوى األساسي 

 : أ. حسن عبدهللالمقدم
أعضاء هيئة التدريس من غير : الجمهور

 الجدد
: مكتب التنمية المهنية و تطوير المكان

 عمليات التعليم
 الحاسب اآللييرجى إحضار أجهزة 

 

17 18 
10:00 am- 11:30 am 

البالك بورد برنامج تدريبي : 
 - 2المستوى األساسي  9.1

 التعامل مع المحتوى
 : أ. حسن عبدهللالمقدم

: جميع اعضاء هيئة الجمهور
 التدريس

و  : مكتب التنمية المهنيةالمكان
 تطوير عمليات التعليم

يرجى إحضار أجهزة الحاسب 
 اآللي

 
 

12:00 am- 2:00 am 
برنامج تدريبي : البالك بورد 

 المستوى األساسي  9.1
 ايد: أ. إسماعيل فالمقدم

: أعضاء مكتب شؤون الجمهور
 الطلبة
 Administration: المكان

Building, Executive room 
يرجى إحضار أجهزة الحاسب 

 اآللي
 
 
 

19 
12:00 am- 2:00am 

 9.1البالك بورد برنامج تدريبي : 
 المستوى األساسي 

  فايد: أ. إسماعيل المقدم
: أعضاء مكتب شؤون الجمهور

 الطلبة
مبنى القبول والتسجيل غرفة : المكان

 216رقم 
 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي
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22 23 

10:00 am – 11:00 am                            
Training Program : Managing 
student attendance sheet with 
Excel              
Facilitator: Mr. Hassan Abdallah                
Audience: All faculty members                 
Venue: Library  lab 110 first floor                    
  
 
 
 
12:30 pm – 2:00 pm 
Training Program : Blackboard 
9.1 Intermediate Level 1 – 
Assignments & Safe Assign 
Facilitator: Dr. Arselene Ayari 
(CENG) & Mr. Ismail Fayed       
Audience: All faculty members 
Venue: OFID                                        
Participants need to bring their 
laptops 

24 
12:00 pm –1:30 pm 

 1.1: البالك بورد  تدريبي برنامج
الواجبات والواجب  -1المستوى المتوسط 

 االمن
والدكتور   : د. عبد الجبار سعيدالمقدم

 محمود حسن
 : جميع اعضاء هيئة التدريسالجمهور

: مكتب التنمية المهنية و تطوير المكان
 عمليات التعليم

 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي
 
 

 

25 
9:30 am – 10:30 am 

: ادارة قوائم حضور عمل ورشة
 "الطالب باستخدام برنامج "اكسل

 ( CAS) : أ. حسن عبد هللالمقدم
: جميع اعضاء هيئة الجمهور
 التدريس

: مكتب التنمية المهنية و المكان
 تطوير عمليات التعليم

 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي
 
 
 

11:00am-12:15pm 
: التفكير الناقد من تدريبي برنامج
 القراءة خالل 
 مصطفى سليم محمد: د.المقدم

 : اعضاء كلية الشريعةالجمهور
 : كلية الشريعةالمكان

 
 

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

الواجبات -1المستوى المتوسط 
 والواجب االمن

    : د. عبد الجبار سعيدالمقدم
: جميع اعضاء هيئة الجمهور
 التدريس

التنمية المهنية و : مكتب المكان
 تطوير عمليات التعليم

 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي
 
 
 
 

26 
10:00 am – 11:30 am  
Training Program : 
Blackboard 9.1 Intermediate 
Level 1 – Assignments & 
Safe Assign                                      
Facilitator: Dr.  
Arselene Ayari (CENG)  
Audience: All faculty 
members        
Venue: OFID                             
Participants need to bring 
their laptops 



Sun Mon Tue Wed Thu 

29 30 
 
12:30 pm – 2:00 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 

1 
 

2 
  

3 
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