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OFID Fall Program (AY 2014- 2015) / Tentative. 

More Sessions will be added as needed. Dates and times will be announced in September 2014. 
 

October 2014  

 

 Designing activities for multiple intelligence and 

learning styles   

  تصميم أنشطة تعليمية بحسب الذكاءات المتعددة وأساليب التعلم

 المتنوعة

 Questioning strategies to raise critical thinking  

 استراتيجيات التساؤل لتنمية التفكيرالناقد 

 Writing measurable learning outcomes 

  كتابة مخرجات تعلم قابلة للقياس 

   Assessing learning outcomes at the course level  

 تقييم مخرجات التعلم على مستوى المقرر 

 Promoting academic integrity among students  

 تعزيز النزاهة األكاديمية بين الطلبة 

 Blackboard 9.1 - Grade Center 

  مركز التقديرات - 1.9البالك بورد  

 Blackboard 9.1 - Discussion Boards, blogs, 

Journals 

  لوحة المناقشات/المنتديات، المدونات  – 3 1.9البالك بورد

 والصحيفة

 Blackboard 9.1 Rubrics 

 Socrative Clickers 

 

 

    November 2014  

 

 Problem solving strategies 

 استراتيجيات حل المشكالت 

 How to develop students’ critical thinking skills 

and how to assess the results  

 كيفية تطوير مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة وتقييمها 

 How to facilitate a productive brainstorming 

session with students    

 كيفية إدارة جلسة عصف ذهني مع الطلبة 

 Program: Creating Online Tests on BB9.1 – 

Session 1 

 Program: Creating Online Tests on BB9.1 – 

Session 2 

 الجلسة -  بورد البالك خالل من  الكترونية اختبارات انشاء: برنامج 

 األولى

 الجلسة -  بورد البالك خالل من  الكترونية اختبارات انشاء: برنامج 

 الثانية

 Socrative Clickers 

December 2014  

 Small teaching strategies that keep your class on 

track and enjoyable (One-minute paper, think-pair-

share, etc.) 

 تدريبات خالل من للطلبة الصفية المشاركة زيادة استراتيجيات 

 – زاوج فكر الواحدة، الدقيقة ورقة) وممتعة وسريعة قصيرة

(أخرى شارك،  

 Promoting active listening among students  

 تعزيز مهارة االستماع النشط لدى الطلبة 

 Improving your course through self-assessment  

 تطوير المقرر من خالل التقييم الذاتي 

 Advanced use of statistical analysis using SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) 

 استخدام متقدم للتحليل االحصائي بواسطة برنامج SPSS   للحزم

 االحصائية في العلوم االجتماعية

    January 2015 

 6
th
 OFID DAYS  


