
 

 

 

 مكتب التنمية المهنية وتطوير علميات التعليم

Office of Faculty  and  Instructional Development 
 

 

March 2015  

Sunday Mon Tue Wed Thu 

1 

 
1:00 pm – 2:00 pm 

Workshop: Grade Center in 

Blackboard 9.1 

Facilitator: Mr. Ismail Fayed 

(FP)      

Audience: All faculty 

members      

Venue: OFID                              

Participants need to bring 

their laptops 

 

2 

 
10:30 am – 12:00 pm  

التفكير النقدي:  :حلقة نقاشية

  األبعاد الفلسفية والمنهجية.

 
 أ. فؤاد الصالحي المقدم:

(CAS) .  

جميع أعضاء هيئة : الجمهور

  التدريس. 

: مكتب التنمية المهنية المكان

 و تطوير عمليات التعليم

 

 

3 

 
11:00 am – 12:30 pm  

  -  1.9 بورد البالك ورشة عمل:

 مركز التقديرات

 
 ( CSISد. عبد الجبار سعيد ) المقدم:

: اعضاء هيئة التدريس الجمهور

 الجدد 

: مكتب التنمية المهنية و المكان

 تطوير عمليات التعليم

 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي

 

 

 

4 

 
11:00 am – 12:30 pm  

Workshop: Improving 

Students Interaction in class 

using Students Response 

Systems (Clickers) through 

Mobile/Tablet devices 

 

Facilitator: Ms. Jumana Samara 

(OFID)   

Audience: All Faculty Members.  

Venue: OFID 

 

Note: Participants need to bring 

their mobile/tablet device or 

laptop to the workshop.  

5 

 
10:00 am - 19:30 am 

استخدام االحصاء للتحليل:  برنامج تدريبي:

SPSS االولى الجلسة   -المستوى األول

  .اإلحصائيللتحليل  مقدمة

   

 (CAS)    عبد السالم جمعه: د. المقدم 

 جميع اعضاء هيئة التدريس: الجمهور

مكتب التنمية المهنية و تطوير :  المكان

 عمليات التعليم

 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي
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March 2015 

Sunday Mon Tue Wed Thu 

8 

 

 

9 

 
10:00 am – 11:30 pm 

Workshop: Creating Online 

Exams within Blackboard 9.1 

 

Facilitator: Ms. Jumana Samara 

(OFID)      

Audience: All faculty members      

Venue: OFID                              

 Participants need to bring 

their laptops 

 
12:00 pm – 2:00 pm 

Workshop: How To Write A 

Good Research Grant 

Proposal.  

  

Facilitator: Dr. Somaya Al-

Maadeed (CENG).  

Audience: All faculty members      

Venue: OFID                              

  

 

10 

 
11:00 am – 12:30 pm  

  الكترونية اختبارات انشاء ورشة عمل:

 بورد البالك خالل من

 
 (CSISد. عبد الجبار سعيد ) المقدم

 : اعضاء هيئة التدريس الجدد الجمهور

: مكتب التنمية المهنية و تطوير المكان

 عمليات التعليم

 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي

 
1:00 pm – 2:00 pm 

Workshop: Creating effective 

Educational PowerPoint 

Presentations.  

 

Facilitator: Dr. Chris Stryker 
(VP & CAO Office). 
Audience: All faculty members     

Venue: OFID.                               

11 

 
11:00 am – 12:00 pm 

Workshop: Creating effective 

Educational PowerPoint 

Presentations.  

 

Facilitator: Dr. Chris Stryker 
(VP & CAO Office). 
Audience: All faculty members     

Venue: Administration Building 

Conference Room.                               

 

12 

 
10:00 am - 19:30 am 

استخدام االحصاء  برنامج تدريبي:

  -المستوى األول SPSSللتحليل: 

  .تجهيز ملف البياناتالثانية الجلسة 

   

    عبد السالم جمعه: د. المقدم 

(CAS) 
 جميع اعضاء هيئة التدريس: الجمهور

مكتب التنمية المهنية و تطوير :  المكان

 عمليات التعليم

 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي

 

12:00 pm – 1:00 pm 

Workshop: Promoting 

Arab Mobile Applications.  

 

Facilitator: Prof. Mohamed 

Jemni (ALECSO).  

Audience: All faculty 

members.       

Venue: OFID.                               
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15 

 

16 17 

 
11:00 am – 12:30 pm  

  -  1.9 بورد البالك ورشة عمل:

 المناقشات للوحة الفعال االستخدام

 
 ( CSISد. عبد الجبار سعيد ) المقدم:

 : اعضاء هيئة التدريس الجدد الجمهور

التنمية المهنية و تطوير : مكتب المكان

 عمليات التعليم

 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي

 

 

 

 

18 

 

11:00 am – 12:30 pm 
استخدام قواعد البيانات  كيفية :عملورشة 

التي تشترك  والمصادر االلكترونية العربية

 بها المكتبة

 (Library) عبد الحكيم بشاوي : أ.المقدم

  التدريساعضاء هيئة  جميع :الجمهور

مكتب التنمية المهنية و تطوير عمليات  :المكان

 التعليم

 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي

19 

 
10:00 am - 19:30 am 

استخدام االحصاء  برنامج تدريبي:

  -المستوى األول SPSSللتحليل: 

  .معالجة البياناتالثالثة الجلسة 

   

    عبد السالم جمعه: د. المقدم 

(CAS) 
 جميع اعضاء هيئة التدريس: الجمهور

مكتب التنمية المهنية و :  المكان

 تطوير عمليات التعليم

 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي
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22 

 

12:00 pm – 1:00 pm 

Workshop : Online databases 

Facilitator: Ms. Myrna Tabet 

(Library)      

Audience: All faculty members      

Venue: New Library lab 110                              

 

23 

 

10:30 am – 11:30 am 

Workshop : Critical Thinking 

in Humanities: Analyzing Not 

Summarizing a Text.  

 

Facilitator: Dr. Yomna Saber 

(CAS).      

Audience: All faculty members.  

Venue: OFID.  

24 25 

 
11:00 am - 12:00 pm 

 ومسالة الكتابة فن  حلقة نقاشية: 

 االستشهاد

   

 (CAS)د. بشير تليلي : المقدم 
 جميع اعضاء هيئة التدريس: الجمهور

مكتب التنمية المهنية و تطوير :  المكان

 عمليات التعليم

 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي

 

2:00 pm – 5:00 pm 

Workshop : Common 

Pitfalls In Research Design 

 

Facilitator: Dr. Gordon 

Brooks, Associate Professor 

of Educational Studies Ohio 

University 

Audience: All faculty 

members.  

Venue: Administration 

Building Reception Hall. 

26 

 
10:00 am - 19:30 am 

استخدام االحصاء  برنامج تدريبي:

  -المستوى األول SPSSللتحليل: 

الحزمة في  استخدامالرابعة الجلسة 

  .التحليل الوصفي للبيانات 

   

 (CAS)    عبد السالم جمعه: د. المقدم 

 جميع اعضاء هيئة التدريس: الجمهور

مكتب التنمية المهنية و تطوير :  المكان

 عمليات التعليم

 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي
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29 30 31 9 2 

 
10:00 am - 19:30 am 

 SPSSاستخدام االحصاء للتحليل:  برنامج تدريبي:

التحليل اإلحصائي الخامسة الجلسة   -المستوى األول

  .في اختبارات الفروض اإلحصائية   باستخدام الحزمة

   

 (CAS)    عبد السالم جمعه: د. المقدم 

 جميع اعضاء هيئة التدريس: الجمهور

 مكتب التنمية المهنية و تطوير عمليات التعليم:  المكان

 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي
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Sunday Mon Tue Wed Thu 

5 6 7 8 1 

 
10:00 am - 19:30 am 

 SPSSاستخدام االحصاء للتحليل:  برنامج تدريبي:

  .التعامل مع النتائج السادسةالجلسة   -المستوى األول

   

 (CAS)    عبد السالم جمعه: د. المقدم 

 جميع اعضاء هيئة التدريس: الجمهور

 مكتب التنمية المهنية و تطوير عمليات التعليم:  المكان

 يرجى إحضار أجهزة الحاسب اآللي

 

 

 


