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 ورش العمل:   أواًل     
 
 الهيئة التدريسية؟إجمالي عدد ورش العمل التي قام بها المكتب لتنمية ما   –0

ورشدة  87قددم المكتدب )  2211 يونيو 12حتى  2212اعتبارا من شهر  يوليو  -

( موضوعا62جلسة، غطت ) 167عمل( تضمنت 
1
. 

 

 
 

عدد الموضوعات وورش العمل والجلسات المقدمة خالل العام األكاديمي  (:0شكل )

2212-2211 

 

فدي الفتدرة  ةجلسد 26( ورشة عمدل اخدرت تتضدمن 22كما سيقدم المكتب  ) -

االمتحاندات و قبدل إجدازة فتدرة مدا ععدد  وذلد   2211يونيو  28إلى  13من 

إذ اندده  ،وهددذا الجلسددات ليسددت ضددمن األعددداد المددذكورة اعددالا نهايددة العددام.

 البدء عتنفيذ هذا الجلسات. عندسيتم ارسال هذا التقرير 

مقارنة عالعام الماضي، لقد خفض المكتب عدد ورش العمدل وزاد مدن عددد الجلسدات 

( يبدين عددد 1الشدكل )حسب حاجيات اعضاء هيئدة التددريب عالنسدبة لكدل موضدو . 

مقارندة  2212/2211المقدمدة خدالل العدام الجدامعي  والجلسات والمواضديع  الورش

 .عما تم تقديمه ساعقا

                                                 
1
 ( نهاية التقرير، 1القائمة في الملحق )  

  وجلسات المتاععة المقدمة : ورش العمل   Workshopنعني عكلمة *

 SPSS، التحليل األحصائي عاستخدام 9: عدد الموضوعات مثال، عالكبورد  Topicنعني عكلمة *
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مقارنة عاألعوام  2212/2211 والجلسات  خالل ورش عملالموضوعات ،  عدد  :(0الشكل )

 الساعقة.

 

 

 ما أهم المجاالت التي تضمنتها ورش العمل؟  -0
 

 :األتيفي  تمثلتأهم مجاالت التنمية المهنية 
 

  طرق التدريب 

 االتكنولوجي 

 التقييم 

 البحث 

 عضاء هيئة التدريب الجددأ مساندة  

  مسدداعدي التدددريبمسدداندة (TAs) : ا تكنولوجيددال فدديBB9  اإلعددداد المتحددا ،GRE  ،

 .عرنامج دعم الكتاعة عاللغة اإلنجليزية

 تبادل الخبرات المتميزة، التوجيه  محاضرات ) /كندوات :أخرتMentoring  ، التميز

 . (الخ، األكاديمي
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وقد تم تقديم هذا المجاالت في ورش عمل منفردة مع جلسدات متاععدة عندد اللدزوم، كمدا تدم تقدديم 

عرامج ( تضمنت عدد من الورش مدع الزاميدة المشداركة عدورش  8البعض في عرامج متكاملة  ) 

 و جلسات استشارية عحسب متطلبات كل عرنامج.أالمتاععة ومالحظة الزميل 

  
 

التنميدة المهنيدة  وعددد الموضدوعات طة نشأوضح أهم مجاالت ي( 1وفيما يلي الجدول )
( 3، والشددكل)الجلسددات وأعددداد المشدداركين فددي كددل مجددالعدددد ورش العمددل وعدددد و

الموضدوعات وورش العمدل والجلسدات موزعدة حسدب مجداالت التنميدة يوضح عدد 
   .المهنية
 

ورش العمددل عدددد التنميددة المهنيددة  وعدددد الموضددوعات وطة نشددأأهددم مجدداالت  (:1جدددول )

 الجلسات وأعداد المشاركين في كل مجال.عدد و

 المجال
عدد 

 الموضوعات

عدد 

ورش 

 العمل

عدد 

 البرامج
عدد 

 الجلسات

عدد 

 المشاركين

 113 12 1 5 4 التقييم

 460 46 9 27 22 طرق التدريس

 260 31 2 18 10 البحث

 213 11 - 11 7 التكنولوجيا

الجددأعضاء هيئة التدريس مساندة   5 11 - 15 134 

مساعدي التدريسمساندة   4 5 3 29 46 

التوجيه، تبادل الخبرات بجامعة  ) أخرى

قطر، عرض تجارب مميزة بالجامعة، برنامج 

 التميز األكاديمي ...إلخ(

8 10 - 23 355 

 1581 167 15 87 60 المجموع 

 

مدن خدالل موقدع وتوصدي  هدذا الدورش موضدوعات وورش العمدل العلدى  يمكن االطال و

 المكتب وعلى الراعط التالي:

 http://www.qu.edu.qa/offices/ofid/current_events_2010_2011.php  
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 .التنمية المهنية عدد الموضوعات وورش العمل والجلسات موزعة حسب مجاالت(: 3شكل )

 
 
 إجمالي أعضاء هيئة التدريس اللذين حضروا هذه الورش؟ما   -3
 
ألعضاء هيئة التدريب ومساعدي التدريب الذين شاركوا عالحضور  العدد الفعلي -

)المنعقدة خالل فصلي الخري  والرعيع، واليوم الثاني من ملتقى  ورش العملفي 

( عضوا في جامعة قطر682عضوا  من أصل ) 363التنمية المهنية( هو 
2
 ، 

ذين شاركوا الفعلي  لل عددالكما علغ  .(6ص  – 2)الجدول  %(53.4وعنسبة مئوية )

المنعقدة خالل اليوم األول من ملتقى التنمية المهنية الثاني  الجلسات المفتوحةفي 

 .من أعضاء هيئة التدريب %35.6عضو هيئة تدريب، اي ما نسبته  242

ععض أعضاء هيئة التدريب ألكثر من ورشة،  تكرار حضوروعند األخذ عاالعتبار 

ش فإ  إجمــالي عدد أعضاء هيئة التدريب ومساعدي التدريب الذين حضروا ور

 عضوا.  1581هو   0200مايو شهر  حتى 0202يونيو شهر  من العمل، 

  

عدد المشاركين في كل ورشة من الورش يبين في نهاية التقرير  ،[0]الملحق وفي 

 . المقدمة

                                                 
2
 المؤسسيحسب احصائيات مكتب التخطيط والتطوير  
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يتضح أ  اعلى معدل حضور هو من البرنامج  اما فيما يتعلق عمشاركة الكليات،  -

الصيدلة واإلدارة واالقتصاد. كما يتضح التأسيسي وأقل معدل حضور هو من كليتي 

أ  معظم المحاضرين هم من كلية اآلداب والعلوم، ثم البرنامج التأسيسي، مع العلم 

ا  كل الكليات شاركت في تقديم أنشطة في المكتب، وخاصة خالل ملتقى التنمية 

( يوضح توزيع عدد الحضور الفعلي على الكليات 2) الجدولو المهنية الثاني.

 .ختلفة عالجامعةالم

 

: توزيع عدد الحضور الفعلي  وعدد المحاضرين على الكليات المختلفة عالجامعة (0جدول )

 2211حتى مايو  2212خالل الفترة من يونيو 

 / البرنامجالكلية

 الحضورعدد 

في ورش 

 العمل

حضور الجلسات عدد 

اليوم األول المفتوحة في 

  0200 لملتقى المهنيل

عدد 

 المحاضرين

عدد رؤساء 

 جلسات

برنامج ال

 التأسيسي
128 78 13 4 

 3 12 52 121 اآلداب والعلوم 

 3 4 45 62 الهندسة

 2 8 16 25 التربية

 3 5 22 23 الشريعة

 3 2 4 14 القانون

 2 3 7 6 اإلدارة واالقتصاد

 2 3 3 3 الصيدلة

 2 5 17 **1 أخرى*

 04 44 040 363 المجموع

مكتب نائب رئيي  الجامةية للويئاأل األكاييمييةب ب مرنيامم التمييد األكياييميب المكتميةب المتعلميات الةاميةب  *
 .مكتب التنمية المهنية

 مرنامم علام الرياضة** مأل 
 

  

اتضح ان عدد المشاركين في أنشطة المكتب في هذا العام قد زاد عن االعداد  -

التدريب الذين  هيئةعدد أعضاء يوضح ( 4و الشكل )المشاركة في األعوام السابقة. 

  .2211 حتىو  2224من  اعتبارا  حضروا أنشطة مكتب التنمية المهنية 
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 2224عدد أعضاء التدريب الذين حضروا أنشطة مكتب التنمية المهنية مقارنة ععددهم في األعوام  (:4شكل )

 .2211إلى 
 
 
 

 :خارج الجامعةالشراكة مع المؤسسات والقطاعات ثانيًا:     
 
 ما أهم الجهات التي شاركت مع المكتب في تقديم خدماته؟  -0
 
الواليات أستاذ زائر من  (0الجامعة األمريكية ببيروت و ) (0ممثلة  في ) -جهات خارجية  -أ 

، مجمع البيان (0(، مركز الشفلح ) عدد0، كلية جورج تون ) عدد(0)عدد  األمريكيةالمتحدة 

 (0)عدد التربوي للبنات

 امج نممثلة  بأعضاء من هيئة التدريس من كافة الكليات والبر جهات من داخل جامعة قطر -ب

  .بالجامعةالتأسيسي 

  

   الخارجية: اتالجه -أ 

ورش  9قدم   :(CTL_ AUB) مركز التعليم والتعلم بالجامعة األمريكية ببيروت (1)

وعدد من . جلسة 04أي  متابعة اتجلس  6جلسة اضافة إلى  01شملت  عمل

( من البرامج بالتعاون مع أعضاء 0. وقد تم تقديم عدد )مالحظات الزميل في الصف
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يمكن ومن هيئة التدريس بجامعة قطر من كليات الهندسة واآلداب والعلوم والتربية. 

 محتوى كل الجلسات على موقع المكتب من خالل الرابط التالي: على  االطالع

 http://www.qu.edu.qa/offices/ofid/Resources.php 

 

 قطر - جامعة جورج تاون (2) 

 :هما تدريبين ألعضاء هيئة التدريستم التعاون مع جامعة جورج تاون في تقديم برنامجين 

 Interdisciplinary Inquiry: Close Reading Strategies  

 5بعض الجلسات، واستمر منهم  حتى النهاية  عدد  عضو هيئة تدريس 01عدد   حضر  

 أعضاء.

 

  Critical Thinking for Research Skills Across the Curriculum 

 تم تقديم هذا البرنامج بمشاركة عضو هيئة تدريس من جامعة جورج تاون قطر و

( 02حضر البرنامج عدد ) .جامعة قطر اإلنسانيةعضو هيئة تدريس من قسم العلوم 

 عضو هيئة تدريس.

 

 :عدد من البرامج وورش العمل كالتالي تقديمل كلية التربيةفي أستاذ زائر  (3)

 

  ر"برنامج البحث من أجل النش" -

 عضو( 02( من اعضاء هيئة التدريس هذا البرنامج وانضم اليهم عدد )1عدد )حضر 

وكلية  ،من كلية التربيةحسب حاجاتهم الى موضوع الجلسة المقدمة، وهم  هيئة تدريس

أعضاء هيئة التدريس المشاركين  .وكلية الهندسة ،برنامج التأسيسيالاآلداب والعلوم، و

وقد تم التعاون مع المكتبة في تقديم جلسة  . للنشر داإلعدابالبرنامج ال يزالون في مرحلة 

 عن المصادر اإللكترونية في هذا البرنامج.

 

 برنامج  دعم الكتابة باللغة اإلنجليزية لمساعدي التدريس -

من مساعدي التدريس باإلضافة إلى طالبة من برنامج التميز  6حضر البرنامج عدد 

 اتقدموا لجامعات عالمية عهدف الدراس مساعدي التدريب من 4، األكاديمي

  (2. األسماء في ملحق )(Proposal) ( انهى كتاعة خطة البحث1وعدد ) العليا

 

"طرق  تقديم الدعم لتدريس طلبة العلوم  باللغة  بجلستين عن ورشة عمل - 

 Language Support in the Sciences اإلنجليزية كلغة ثانية"

http://www.qu.edu.qa/offices/ofid/Resources.php
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عضو هيئة تدريب من كلية اآلداب والعلوم والبرنامج  21 حضر هذا الجلستين عدد

 التأسيسي.

 

  :برنامج التميز األكاديمي أستاذ زائر في(4) 

رنامج التميز األكاديمي لب من الواليات المتحدة األمريكية قدم استاذ زائر 

  كما قدم .ورشة عمل ععنوا " تصميم وتدريب مقررات التميز األكاديمي"

 حضر هذاو ،في المكتب األكاديميعروض لمشاريع من انجاز طلبة التميز 

 رئيب الجامعة للشئو  األكاديميةنائب  العروض السفير اإليطالي عالدوحة،

 .الطلبةمن اعضاء هيئة التدريب وعدد من ( 9وعدد )

 
واستاذة من مجمع البيان التربوي للبنات )المرحلة  من مركز الشفلحأستاذ ( 5)

 .اإلعدادية(

 

اشددتملت هددذا الورشددة  شااارا احااد اساااتذة مركااز الشاافلح فااي تقااديم ورشااة عماال

بالتعاااون مااع عضااو هيئااة تاادريس ماان كليااة الصاايدلية علددى جلسددتين، وعلددغ عدددد 

. وهااااذ  وذلاااا فاااي مجاااال البحااا  0200خاااالل ملتقاااى التنمياااة المهنياااة الثااااني 
  النوعيااااة )الكيفيااااة( ابحااااعلااااى األ بورشااااة تحماااال عنااااوان : تاااادريب الطااااالال

Introducing Students to Qualitative Research 

 

رئيسة قسم  عمن مجمع البيا  الترعوي ممنسقة مادة االجتماعيات كما شاركت 

التكامل عين المناهج  كلية الترعية في تقديم ورشة عمل ععنوا : العلوم الترعوية في

 الدراسية.

 

 : جهات من داخل جامعة قطر  -ب
خدالل العدام المكتدب فدي  كل كليات الجامعة عدو  اسدتثناء شداركت فدي تقدديم أنشدطة 

يوضح الجهات التي ساهمت فدي تقدديم ورش  (3جدول )ال.  2211 -2212الجامعي 
 .والمحاضرات العمل

 

 أهم المجاالت التي شارك بها المكتب مع هذه الجهات؟ما   -2

 
وفي  .مساندة اعضاء هيئة التدريس الجدد  ،التكنولوجيا -البح  -التقييم  -طرق التدريس

والمجاالت التي وعدد ورش العمل وعدد الجلسات   التي قدمتالجهات   موضح (3) لجدولا

 . كل جهة شاركت فيها
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 .والمجاالتالمقدمة وعدد ورش العمل وعدد الجلسات  الجهات  : (3)جدول 

 المقدمة الجهة م

عدد ورش 

العمل/ جلسات 

 مفتوحة

عدد 

 الجلسات
 المجاالت التي شاركت فيها

1 
وحدة البرنامج 

 التأسيسي
 ا التكنولوجي - احصاء 45 22

 22 15 كلية اآلداب والعلوم 2

ا، طرق التكنولوجي -البحث

التدريب، أخرت )دور جامعة 

قطر في خدمة المجتمع، التدريب 

ألعضاء ضمن ثقافة جامعة قطر 

 هيئة التدريب الجدد(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، البحثطرق التدريب -التقييم 21 13 كلية الترعية 3

4 
الجامعة األمريكية 

 عبيروت
 التقييم -طرق التدريب 24 9

 13 3 زائر  أستاذ 5
 ، مساندة مساعديالبحث

 التدريب، طرق التدريب

 البحث، طرق التدريب 12 2 جامعة جورج تاو  6

 8 8 كلية اإلدارة واالقتصاد 7
التقييم، طرق التدريب ، أخرت 

 )سياسات جامعة قطر(

8 
كلية الشريعة 

 والدراسات اإلسالمية
5 5 

، البحث، طرق التدريب -التقييم

 التكنولوجيا

 طرق التدريب  7 4 كلية الهندسة 9

 البحث 3 3 كلية الصيدلة 12

11 
عرنامج التميز 

 األكاديمي
 البحث -طرق التدريب 3 3

 2 2 كلية القانو  12
)المناظرة  طرق التدريب

 كأسلوب للتعلم(

 مصادر البحث  2 2 إدارة المكتبات 13

 التقييم 2 2 مكتب التقييم األكاديمي 14

15 
عرنامج المتطلبات 

 العامة
 التقييم 3 1

 البحث 1 1 مركز الشفلح 16

17 
مدرسة البيا  

 اإلعدادية
 طرق التدريب 1 1
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ولى من حيث عدد ( أ  البرنامج التأسيسي أتى في المرتبة األ3) يتضح من الجدول

   التي قدمها في المكتب. الورش وعدد الجلسات

 

 

:الخدمات التعليمية:   ثالثًا        
 

 تكنولوجيا التعليم في عملية التدريس؟أهم التطوير الذي حدث إلدخال  ما -
  

فاي التكنولوجياا وتفعيلهاا  لمساندة أعضاء هيئة التدريس في تطوير مهااراتهم وحسان اساتخدام 

 فقد عمل المكتب على : عملية التعليم والتعلم داخل قاعة المحاضرات

 

  تغطجلساااة( 05تضااامنت )فاااي مجاااال التكنولوجياااا  عمااال ورشاااة  05 تنظااايم عااادد  .1

 ع.يضامو02

 

. لمسااعدي التادريس ليصابحوا مادربين لازمالئهم فاي الكلياات  نتادريبي ينبرناامج تنظيم  .2

(Training Trainers) 

 مان كليااة  مسااعدي تاادريس 9فيا  و قاد شااارا ) البرناامج األول علاى المسااتوى المتقادم

 .(داب والعلاوم والشاريعة، ومكتاب التنمياة المهنياة وتطاوير عملياات التعلايمالتربية واآل

وتوزيع الشهادات علايهم مان قبال نائاب  المشاركين نامج تم تكريمرعند استكمال هذا الب

الجامعااة للشائون األكاديميااة  خااالل ملتقاى التنميااة المهنيااة الثااني المنعقااد بتاااري   رئايس

شاهادة تادريب دولياة فاي للحصول علاى  مساندتهم ماديا. كما  تم 0200يناير  01-09

البقية على هذ   يقدمحصلوا على الشهادة ، ومتوقع ان قد مهم  اثنان .بوردمجال البالا 

 .0200الشهادة خالل شهر يونيو 

  مساعد تادريس 05، حضر البرنامج والمتقدم البرنامج الثاني على المستوى األساسي، 

 (0) اإلدارة واالقتصاادبينماا حضار مان كلياة  ، الهندساة اتمان كليا( 01)استمر منهم 

ابتاداء مان ديسامبر  جلساة 00تام تقاديم  .لمارتين (0اآلداب والعلوم )ومن ، لمرة واحدة

وسوف يشارا البعض منهم في تقاديم جازء مان الجلساة   .0200وحتى ابريل  0202

 .0200 األخيرة  لهذا العام  في يونيو

 

ألعضداء هيئدة التددريب فدي  اإلرشدادعالمكتدب لتقدديم   ((Helpdeskفريق دعدم   استمرار .3

، تدم  عن طريق التلفدو  أو عدن طريدق الحضدور للمكتدب مجال استخدام نظام البالك عورد

  استشارة فردية داخل المكتب، اضافة الى عدد من االستشارات عبر التلفو . 35تقديم عدد 

 

  Echoe 360 System عاسدتخدام نظدام(lecture-Capture)   الجلسدات فدي المكتدبتصدوير  .4

كبدر عددد أليسدتفيد منهدا  تحميلهدا علدى نظدام الدبالل عدورد ل وتعميمها على المشاركين وكذ

العمدل المقدمدة مدن قبدل  ورشممكن من أعضاء هيئة التدريب ممن لم يتمكنوا من حضور 
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% 35.4أي ما نسبته   جلسة قدمت في المكتب، 166ن اصل م جلسة 57تم تنقيح . المكتب

حيدث كدا  للمكتدب، عدن الهددف المحددد عالخطدة االسدتراتيجية   %12.4قددرها وعزيادة  ، 

هددذا الجلسددات مددن خددالل  علددى االطددال يمكددن  و  % مددن الجلسددات(. 25الهدددف )تصددوير 

 .phphttp://www.qu.edu.qa/offices/ofid/lecture_captures الراعط:  

إدخال اسم المستخدم والرقم السري ومن ععد     http://mybb.qu.edu.qa وكذل  من خالل 

 QU Faculty Community ثم الذهاب إلى 

 

  ولمعرفة مدت اهتمام أعضاء هيئة التدريب عالتصوير اإللكتروني لجلسات ورش العمل،

 اعريل ومايو)  يخالل شهر  تم تتبع عدد المتطلعين على هذا الجلسات المصورة الكترونيا،

من اعضاء  %58.2تدريب أي ما نسبته   عضو هيئة (396(, ووجد ا  عددهم )2211

  .هيئة التدريب عالجامعة

 

و المواد التعليمية الخاصة عكل ورشة  (Power Point)  تعميم عروض الباورعوينت .4

على موقع على المشاركين من خالل البريد اإللكتروني ومن خالل تحميلها عمل 

 لهدفين : وذل    المكتب وعل نظام البالك عورد

 لتمكين اعضاء هيئة التدريب من االطال  على المحتوت في اي مكا  ووقت. -

ويتمنى من  تقليل من استهالك الورق كو  المكتب يتبع  سياسة "البيئة الخضراء"لل -

فقط على  ر المستنداتيقتصر تصوياعضاء هيئة التدريب تبني هذا الفكرة، لذا 

اتضح من خالل مراجعة  وفي هذا اإلطار  أوراق العمل المستخدمة أثناء الورشة.

 A4 عاكيت ورق 15المكتب استخدم فقط  أ  "االوراكل"طلبات الشراء على نظام 

http://www.qu.edu.qa/offices/ofid/lecture_captures.php
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مع األخذ في االعتبار العدد  ،عاكيت تم استخدامهم العام الماضي 22مقارنة ععدد 

كمية استخدام قلل  المكتب  تبين أ قد و  ،مكتبالمتزايد للمشاركين في انشطة ال

   .%46.7 الورق عنسبة

 

ع عضدو هيئدة التددريب يتحميل موقع المكتب االلكتروني عمصادر قيمة يسدتطاستمرار  .6

 :عند الحاجة ليهاإالرجو  

http://www.qu.edu.qa/offices/ofid/Resources.php 

 

 

 
أهم اإلنجازات التي تحققت لتلبية أهداف المكتب بحيثث ال تزيثد عثن ما رابعًا  :    

 أربعة:
 
 

للسينة الاانيية عليى التيوالي،  9الكليات و البرامج فيي اسيتخدام نميام اليبور بيورد مساندةأوال: 

الجامعة يستخدمونه، مع العلم انه يوجد مسدتويات مختلفدة  حيث ا  كل اعضاء هيئة التدريب في

 .السنة القادمة ى تطويرها فييجب التركيز عل

 

 بعنوان:  Second OFID DAYS 2011ملتقى التنمية المهنية الااني عقد : ثانيا

 معا من أجل التفوق: تبادل خبرات االلتزام والتميز بجامعة قطر

 

جامعة  تبادل الخبرات التي تعكب التزامعهدف  2211يناير  19- 18عتاريخ  عقد هذا الملتقى 

داخل وخارج قاعات قطر عالتطوير المستمر ألساليب التعليم والتعلم وتأثيرها على الطلبة 

 تناول الملتقى الموضوعات الرئيسية التالية: .الدراسة

   

 استراتيجيات التعليم        

 تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم 

 التدريب المعتمد على البحث 

 التواصل مع المجتمع 

 اإلرشاد الترعوي 

 المدخل البيني كأسلوب للتدريب 

 

تجارب مميزة من جميع لعرض فيها ال، تم مفتوحة ةجلس 14: قدم المكتب في اليوم األول

عضو هيئة تدريب، أي  242في هذا اليوم الفعلي  الكليات  وععض البرامج، علغ عدد الحضور

 .% من مجمو  اعضاء هيئة التدريب عالجامعة35.6نسبته ما 
 

 482ورشة عمل وحلقة نقاشية، علغ عدد تكرار الحضور  24قدم المكتب  في اليوم الااني:

% من مجمو  اعضاء هيئة 52.6أي ما نسبته   344 ، عينما علغ العدد الفعليعضو هيئة تدريب

 . التدريب عالجامعة
 

 

http://www.qu.edu.qa/offices/ofid/Resources.php
http://www.qu.edu.qa/offices/ofid/Resources.php
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من داخل جامعة  امحاضر( 44قدمت من قبل ) خالل اليومين المفتوحةهذا الورش والجلسات 

 .عضو هيئة تدريب من داخل الجامعة( 24عدد ) ، وتراسهاقطر ومن خارجها

 

 من خالل الراعط  ا التالي: ملتقى التنمية المهنية الثانيأنشطة  عرنامج على  االطال يمكن 

http://www.qu.edu.qa/offices/ofid/OFID_days.php 

 

 : حول الملتقى من خاللتم استطال  رأي المشاركين 

 استبيا  وز  على المشاركين في نهاية كل جلسة 

 على الراعط: دموجوارسل الكترونيا   ا ياستب   

http://www.surveymonkey.com/s/ZLDPTFF  

 

  

أشارت نتائج االستبيا  إلى أ  ، و( جلسة24لعدد )  استجاعة  413االستجاعات عدد علغ مجمو  

)يمكن ، %  86.11قد علغت  ملتقى التنمية المهنية الثانينسبة رضا أعضاء هيئة التدريب حول 

 .(المكتب منتفاصيل النتائج الحصول على 

 

 الذيامتدادا لملتقى التنمية المهنية األول  2211-2212الثاني  ةويأتي تنظيم ملتقى التنمية المهني

 الملتقيين األول والثانيوفيما يلي مقارنة عين ، ألول مرة 2212 -2229عقد في العام الماضي 

 .(نسبة الرضا من حيث عدد الحضور، عدد الجلسات، عدد المحاضرين،

 

)تبادل عدد الجلسات مقارنة عين ملتقى التنمية المهنية األول والثاني من حيث  (:5جدول )

 ونسبة الرضا. ، رؤساء الجلسات، وعدد الحضور ، المحاضرينالخبرات(
 

 

 ملتقى التنمية 

 المهنية ألول

0202 

ملتقى التنمية 

 المهنية الااني

0200 

 موحمات

 %42زيادة قدرها  14 12 عدد الجلسات المفتوحة

 %84زيادة قدرها  24 13 عدد ورش العمل

 %12.8زيادة قدرها  44 39 عدد المحاضرين

 %78.5زيادة قدرها  24 14 عدد رؤساء الجلسات

 اليوم األولعدد الحضور في 
3

114  242 
4
 %21زيادة قدرها  

 عدد الحضور في اليوم الثاني
 %7.5زيادة قدرها  فعلي 344 فعلي 322

 %23زيادة قدرها  تكرار 482 تكرار 392

نسبة الرضا من خالل 

 االستبيا 
 %7.6زيادة قدرها  86.11% 82%

 عضو هيئة تدريب 114أي عمتوسط   222و  72تفاوتت عين  3
 عدد الحضور الفعلي وعدو  تكرار 4

                                                 
3
 عضو هيئة تدريب 114أي عمتوسط   222و  72تفاوتت عين  
 عدد الحضور الفعلي وعدو  تكرار 4

http://www.qu.edu.qa/offices/ofid/OFID_days.php
http://www.qu.edu.qa/offices/ofid/OFID_days.php
http://www.surveymonkey.com/s/ZLDPTFF
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الجماعي بهدف اشرار اعضاء هيئة التدريس في إدارة انشطة  عمل الفرق  تفعيل: ثالاا

 (Shared managementالمكتب )

 

 

من داخل  هيئة تدريب  ءاأعضالفريق من  تكو  ي  :برنامج موحمة الزميلق يفر -1

البرنامج ، الهندسة،  -اآلداب والعلوم -الصيدلة -من كليات: الترعيةجامعة قطر )

  ( ومن الجامعة األمريكية عبيروت ومن جامعة جورج تاو  قطر.الشريعة -التأسيسي

مع إعطائهم تغذية  هيئة تدريب خالل هذا العام اءعضزميل من ا 21تم مالحظة عدد  

 مرتجعة عنهاية عملية المالحظة.

 

 

 زيادة الدعم التكنولوجي:  قيفر -0

 

 لفريق:هذا اقام يتكو  الفريق من اعضاء عجامعة قطر. و

 

 اإللكتروني  عتطوير موقع المكتب  -

(http://www.qu.edu.qa/offices/ofid) 

 

عاللغة العرعية واإلنجليزية وتم استخدامه  يتطوير نظام التسجيل اإللكترون -

 (http://ofid.qu.edu.qa/ofidapps_v1) 2211اعتبارا من يناير 

 

وتحميلها على ، Echoe 360عاستخدام نظام من الجلسات % 35.4تصوير  -

  موقع المكتب وعلى نظام البالك عورد.

 

 .ورش عمل في استخدام البالك عوردتقديم  -

 

دمج التكنولوجيا في مجال قدمي ورش عمل في ألفضل مالمساعدة في اختيار   -

 التعليم.

 

 تقديم استشارات فردية في مجال البالك عورد ألعضاء هيئة التدريب. -

 

 الجودةوفريق قياس النوعية  - 3

 

حوث الب مركز -الترعية -الهندسةجامعة قطر من كليات: ع نمن اكاديميييتكو  الفريق 

، وقد قام هذا الفريق عالتأكد من صدق ( SESRI الدراسات االجتماعية واالقتصاديةو

المستخدمة في المكتب وكذا مراجعة الخطة االستراتيجية  االستباناتالمحتوت لبعض 

السنة في وسوف يكمل هذا الفريق مراجعة جميع أدوات القياس في المكتب  للمكتب.

 قادمة.ال

http://www.qu.edu.qa/offices/ofid
http://ofid.qu.edu.qa/ofidapps_v1
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 سياسات  وإجراءات المكتبفريق وضع  -4

كلية الشريعة وكلية القانو ، كلية الترعية،  :من هيئة  التدريب عضاءأيتكو  الفريق من 

  برنامج التأسيسي.ال

 

  Stakeholders الـ   لعرضها على عصدد االنتهاء من المسودة الفريق 

 

 0200-0200التنمية المهنية للعام تحديد احتياجات لفرق عدة تشكيل  -رابعا

ومكتب    SESRIمن عرنامج المتطلبات العامة، و اعضاء 3تم تشكيل فريق من  - أ

لتحديد احتياجات التنمية المهنية للعام القادم، التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم 

عضاء أعينات مسئولي مكتب التقييم األكاديمي لالستفادة من علقاء  وقد قام الفريق 

هيئة التدريب المحملة على نظام تقييم األداء األكاديمي فيما يختص عاحتياجات 

 . التطوير المهني

التواصل مع عرنامج التقييم وعرنامج المتطلبات العامة لتحديد احتياجاتهم والعمل تم  - ب

 على تقديم البرامج التدريبية االزمة للوفاء عهذا االحتياجات.

 Focus group with contactكليات عالمكتب )مع ممثلي التم االجتما   - ج

people) كمجموعات نقاش 

 

 حاليا يتم تحليل  محتوت كل من : 

 نتائج التقييم األكاديمي فيما يتعلق عاالحتياجات المهنية -

 النقاش عاتما توصلت اليه مجمو -

 نتائج االستبيانات الموزعة أثناء تقديم ورش العمل. -

 

 التوظيفطلبات لدراسة تشكيل فريق  -خامسا 

قام  2213 -2212نتيجة لقلة عدد الموظفين في المكتب ولتنفيذ الخطة االستراتيجية  للمكتب 

منسق وظيفة عن وظيفة اخصائي تكنولوجيا تعليم وعن طريق موقع الجامعة المكتب عاإلعال  

عك  يتم استالم العديد من الطلبات، وود الوص  الوظيفي لكل وظيفة، ، ععد تحديمشاريع

 حاليا على اختيار الكفاءات المناسبة. الفريق
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 : المشاركة في ترأس بعض اللجان  سادسا

 

على مستوت  تفقد كلف ،المكتب في جميع فرق العمل الساعقة الذكر ةمديرإضافة إلى مشاركة 

لتحديد جائزة افضل عضو هيئة تدريب في  لجنة التميز في استخدام التكنولوجيا  عترأسالجامعة 

  .عضو هيئة تدريب  (23)مجال استخدام التكنولوجيا في التدريب وقد تقدم لهذا الجائزة عدد 

 

 Outstanding teachingجنددة التميددز فددي التدددريبللكمقددرر مددديرة المكتددب  كمددا تددم تعيددين

Award   ( مشاركا13) جائزة عددجائزة افضل عضو هيئة تدريب: وقد تقدم لهذا اللتحديد. 

 

 

 
ما أهم المعوقات التي واجهت المكتب هثذا العثام بحيثث ال تزيثد عثن خامسًا  :     

 أربعة:
 
 

  موظ  واحد ) العاملينقلة عدد المكتب و التي قام عهاكثرة المشاريع والمهام  -1

 يتطلب ساعات عدة إضافية يوميا األمروهذا . مل جزئيوموظ  عع  عدوام كامل

  .وأثناء ايام إجازة نهاية األسبو 

عدم اسرا  قسم التعيينات التاعع إلدارة الموارد البشرية في اإلعال  عن الوظائ   -2

نائب رئيب الجامعة للشئو   اوالتي كانت قد وافقت عليهمالجديدة للمكتب، 

مما زاد من عبء العمل في  االجتماعات  اكثر من شهرين.األكاديمية قبل 

  .األكاديمي والمقاعالت في آخر العام 

  عالحضور. البعض تسجيل اعضاء هيئة التدريب في ورش العمل وعدم التزام -3

وصددددول مدددددققين قددددانونيين فددددي نهايددددة الفصددددل مددددع طلبددددات متعددددددة ومددددن  دو    -4

اصددال.  موعددد مسددبق، ممددا سددبب ضددغطا اضددافيا علددى ضددغوط العمددل الموجددودة

يقددددموا لندددا  كندددا ننتظدددر أ جدددودة العمدددل عالمكتدددب ف لددددعمالهددددف هدددو  أ عمدددا و

كدددا   معظدددم مدددا طلبدددوا  أ  إذمدددن مفهدددوم الجدددودة لدددديهم، معدددايير عمدددا يعندددوا ال

عددددرض علدددديهم أ  هيئددددة التدددددريب الددددذين  أعضدددداءلددددبعض مرسددددلة  إيمدددديالت 

 فرق العمل في العام الماضي.  إلىنضموا ي

وفددددي فتددددرة  تحديددددد موعددددد مسددددبق للمدددددققين القددددانونيين ،أوال مددددن الضددددروريف 

كدددي يدددتم التعددداو   ،ويستحسدددن ا  يكدددو  التددددقيق قبدددل شدددهر يونيدددومتفدددق عليهدددا، 
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االتفدداق علددى مفهددوم الجددودة لددديهم ومددا هددو مطلددوب مددن  ،؛ وثانيدداالمددريح معهددم

. والسددؤال هنددا السددنة األكاديميددةخددالل فددي ملدد  خدداص عهددم مسددتندات لتجميعهددا 

بددداط هدددذا العمليدددة عاالعتمددداد األكددداديمي الدددذي نعمدددل علدددى التحضدددير مدددا مددددت ارت

   ؟لتصبح النتائج متكاملة له وألي مدت يتم التنسيق عين هذين األمرين

 

    
ما هثي اإلجثراءات التثي اتخثذها المكتثب لمواجهثة المعوقثات التثي ذكرهثا :   سادساً 

 المكتب في تقريره في العام المنصرم:
 

 

 

 

 0200-0202الحلول في عام  0202 -0229عام ي فالمعوقات 

عدوام كامل في العاملين قلة عدد الموظفين   .1

موظفين لخدمة الجامعة(، وهذا  2)عدد  المكتب

 مرهق! األمر

تم االستعانة عبعض الطلبة من جامعة  -

 قطر

تم االستعانة عخدمات ععض الزمالء من  -

 داخل الجامعي ععمل جزئي.

 جديدتين للمكتب:تم اإلعال  عن وظيفتين  -

منسق و  أخصائي تكنولوجيا تعليم)

 (مشاريع

عدم وجود معمل كمبيوتر خاص عالمكتب و  .2

صعوعة حجز قاعات عديلة، مع العلم أ  المكتب 

مسؤول عن تطوير أداء أعضاء هيئة التدريب 

 في مجال تكنولوجيا التعليم.

تم الطلب من المشاركين احضار  -

هذا األمر كمبيوتراتهم الشخصية، ولكن 

 .متعب للبعض عسبب وز  الكمبيوتر

إهدار وقت كبير في أعداد التقارير لجهات  .3

عديدة داخل الجامعة : فلو طلب تقرير واحد 

شامال للجميع  يمكن استعمل الوقت إلنجاز مهام 

 أخرت.

لهذا  لالستجاعةنشكر إدارة الجامعة 

ونتمنى األخذ عاالعتبار ما قيل  الطلب

 عالنسبة  للمدققين، الذين نرحب عهم

لمساندتنا  في تحقيق الجودة المرجوة 

مع األخذ في االعتبار ما ذكر  ،عالجامعة

 .ساعقا
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 :اذكر نبذة مختصرة عن خطة المكتب المستقبلية لتحقيق أهدافه:   سابعاً 
 

 الميينة التةليمية  جامةاتمما في ذلك التااصل مع جهات خارجية   -1
تنمية المهنية ألعضاء هيئة لل مرامم اارش عملتنفيذ مةض للتةااأل في 
 جامةة قعر.التيري  م

في تداييهم ماليعم التكنالاجي في التيري   مةض الكلياتعلى التركيد   -2
 احسب احتياجات كل كلية.

 .ألعضاء هيئة التيري  الجيي "هال يا"تنظيم يام   -3
اساليب التةلم النوع  للةام القايم على  مرنامم التنمية المهنيةفي  التركيد  -4

 مهيف التةلم. التقييم ا المحث  امأل خالل التكنالاجيا 

هيئييييييييييية  أعضييييييييييياءموييييييييييياركة م عقيييييييييييي ملتقيييييييييييى التنميييييييييييية المهنيييييييييييية الثاليييييييييييث  -5
 التيري  اعالمهم.

الحصال مما في ذلك اإللكتراني التسجيل  آليةاالستمرارية في تعاير  -6
.امعريقة تلقائية على الوهاية الكترانيا
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 (0ملحق ) 
 2011 -0202 األكاديمي العام خالل والحضور الجلسات وعدد العمل وورش  مجاالت

 

Fields 
Activities  

(Workshops, Seminars and Presentation) 
Facilitators Colleges Date FU # Participants # of Sessions 

Assessment 
Academic Program and Learning Outcomes 

Assessment ( Arabic) Mr. Samir 

Chamma 

  

Visiting 

Expert 

  

June  22 & 23, 2010  31 2 

Assessment 
Academic Program and Learning Outcomes 

Assessment ( English) 
June  22 & 23, 2010  14 2 

Assessment 
Course Design and Learning Outcomes 

Assessment Program 

Dr. Michael 

Romanowski;  

Dr. Abdou 

Ndoye (QU) and 

Dr. Amal Bou 

Zeineddine 

(AUB) 

AUB, CED, 

CAS,  

Feb 2,3  

& March 7,8,2011 and 

April 24 &25 

 yes 16 6 

Assessment 

Engaging Students and Instructors_ Issues of 

Course Design, Implementation and 

Assessment 

Dr.Amro Maher CBE Jan19,2011  35 1 

Assessment د.زكريا عبد الهادي تبادل الخبرات في مجالي التدريب وتحقيق المخرجات Shariaa Jan19,2011  17 1 
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Fields 
Activities  

(Workshops, Seminars and Presentation) 
Facilitators Colleges Date FU # Participants # of Sessions 

Research 
Critical Thinking for Research Skills Across 

the Curriculum 

Dr. Patricia E. 

O’Conno & Dr. 

Edward 

Georgetown 

University 

Dec 1&8, Feb 2&16, 

March 2&16 
yes 27 6 

Research أ. د. عهاء درويش : التفكير الناقد أداة لرفع كفاءة التعلم والبحث العلمي CAS Feb 14,21,27 &March 7 
 

21 4 

Research Factorial analysis Using SPSS- 
Dr. Adel Al 

Tayeb 
CAS June 23, 2010  16 1 

Research Regression Using SPSS  Dr.Adel Al tayeb CAS June 1, 2010  21 1 

Research 
Introduction to Microsoft Excel 2007 

Statistical Functions 
Mr. Ali Ezzat FP June  22 & 23, 2010  20 2 

Research Research for Publication (1):Introduction Dr. Nancy Allen CED Dec6, 210  6 1 

Research 
Research for Publication (2): Choosing the 

appropriate journal and writing accordingly  
Dr. Nancy Allen CED Dec 8,2010  7 1 

Research 
Research for Publication (3): Research 

methodology as required for publications 
Dr. Nancy Allen Visiting Prof. Dec. 13, 2010  10 1 

Research 
Research for Publication  (4): 

Conducting/writing a review of the literature 
Dr. Nancy Allen Visiting Prof. Dec. 15, 2010  8 1 

Research 
Improving student learning through research  

(Open Session) 

Dr.Hamda Al 

Naemi & Dr. 

Talaat Ahmed 

CAS Jan19,2011  46 1 
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Fields 
Activities  

(Workshops, Seminars and Presentation) 
Facilitators Colleges Date FU # Participants # of Sessions 

Research Introducing Students to Qualitative Research 

Dr.Nadir Kheir 

& Dr.Ghassan 

Abbas 

CPH and 

Alshafalah 

Center 

Jan19,2011  7 1 

Research 
Introduction to Microsoft Excel 2007 

Statistical Functions 
Mr. Ali Izzat FP April 18 & 21, 2011  12 2 

Research 

Research for Publication  (5): Process for 

journal submission, how to revise and resubmit 

a paper 

Dr. Nancy Allen Visiting Prof. March 7th, 2011  4 1 

Research 
Research for Publication (6):  Library sessions 

about bibliographic software packages 

Maureen Watson 

+Dr. Nancy 

Allen 

Visiting Prof. March 9,2011  8 1 

Research 
Research for Publication (7):   

Data analysis software packages 
Dr. Nancy Allen Visiting Prof. March 16,2011  11 1 

Research Statistical Analysis Using SPSS Dr. Adel Al Taeb CAS Aug.31, Sep.1,2  10 3 

Research 

Using Microsoft Excel TM 2007 to analyze the 

Quality of Test Items and Assessment 

Decision Making 

Dr. Kourosh 

lachini 
FP June  22 & 23, 2010  15 2 

Research محمد سالمد.  تحليل وتعقيب -منهج البحث العلمي Shariaa Jan19,2011  11 1 
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Fields 
Activities  

(Workshops, Seminars and Presentation) 
Facilitators Colleges Date FU # Participants # of Sessions 

Teaching 

methodology 

Interdisciplinary Inquiry: Close Reading 

Strategies  

Dr.Patricia 

O'connor 

Georgetown 

University 

Sep.22&29,Oct.20,Nov.10

,Dec.8&12 
 13 6 

Teaching 

methodology 
Enhancing Students' Cognitive Skills 

Dr. Saouma Bou 

Joude 
AUB 

Oct. 24, 25 and 26, March 

13,2011 
yes 26 4 

Teaching 

methodology 

Follow-up: Enhancing Students' Cognitive 

Skills 

Dr.Amal 

Bouzein eldeen 
AUB Oct 24, 25 and 26,2010  yes 9 1 

Teaching 

methodology 
Enhancing Students' Cognitive Skills 

Dr.Amal 

Bouzein eldeen 
AUB 

Oct24, 25, 26 and March 

7&8,2011 
yes 13 4 

Teaching 

methodology 

Follow-up Enhancing Students' Cognitive 

Skills 

Dr. Souma Bou 

Joude 
AUB Oct. 24, 25, 26   yes 2 1 

Teaching 

methodology 

Designing & Teaching an Honors Program 

Course 
Prof. Sara Hager 

Honor 

program 
Oct. 28, 2010 

 
38 1 

Teaching 

methodology 

Non-Majors: Teaching Strategies that Improve 

Learning 

Dr. Michael 

Romanowski  
CED Dec. 8, 2010 

 
12 2 

Teaching 

methodology 

Including Students with Special Needs at Qatar 

University 

Dr. Clayton 

Keller , Ms. 

Eiman Khalil, 

Mr. John 

Tribuna, 

CED, FP, 

Special need 

center 

Dec. 14, 2010 
 

14 1 

Teaching 

methodology 

Classroom Strategies for Identifying and 

Helping College Students at Risk for 

Academic Failure 

Dr. Batoul 

Muhieddin S 

Khalifa 

CED Dec. 27, 2010 
 

10 2 
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Fields 
Activities  

(Workshops, Seminars and Presentation) 
Facilitators Colleges Date FU # Participants # of Sessions 

Teaching 

methodology 

Experiential Learning through Collaboration 

and Interaction 

Saouma Bou 

Jaoude (AUB)  

& Prof. Ashraf 

Mohamed 

Salama (QU) 

AUB 
Dec 28,29 & 30. March 

13&14 
yes 12 4 

Teaching 

methodology 
Online Peer Feedback to Writing 

Dr. Zane Siraj & 

Ms. Malakeh 

Khoury 

AUB Jan19,2011  25 1 

Teaching 

methodology 

Supporting Students with Special Needs at 

Qatar  University_ A Roundtable Discussion 

Dr. Clayton 

Keller & Mr. 

John Tribuna & 

Ms. Eman Khalil 

CED , FP, 

Special need 

center 

Jan19,2011  18 1 

Teaching 

methodology 

Beyond The Conventional_ Offering QU 

Students Multiple Learning Opportunities. 

Dr.Ashraf 

Salama 
CENG Jan19,2011  19 1 

Teaching 

methodology 

Freshman Undergraduate Seminar_ A Modular 

Approach to the Teaching of Interdisciplinary 

work 

Dr.Malcom Potts CAS Jan19,2011  9 1 

Teaching 

methodology 
Increasing Student Motivation 

Dr. Michael 

Romanowski & 

Dr. Maha Sherif 

CED Jan19,2011  16 1 

Teaching 

methodology 

Motivating Students while Raising the Bar_ 

Experience from an Undergraduate Laboratory 

Course 

Dr.Ali Eid CAS Jan19,2011  17 1 
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Fields 
Activities  

(Workshops, Seminars and Presentation) 
Facilitators Colleges Date FU # Participants # of Sessions 

Teaching 

methodology 
Moving toward Integration Units and Lessons 

Dr.Michael 

Romanowski 
CED Jan19,2011  33 1 

Teaching 

methodology 
 CED Jan19,2011  29 1 د.غدنانة البنعلي التكامل عين المناهج الدراسية 

Teaching 

methodology 
 LAW Jan19,2011  22 1 د.حسن السيد المناظرة كأسلوب للتعليم

Teaching 

methodology 
 CED Jan19,2011  27 1 د. عتول خليفة خطوات صغيرة لتعلم فعال داخل قاعة الدرس 

Teaching 

methodology 

Developing Writing Skills Across Core 

Curriculum Courses(Consultation 1) 

Mrs.Nathalie 

Honein  

AUB 

Consultant 
Feb.14 & 15, 2011 

 
6 1 

Teaching 

methodology 

Techniques to Promote Motivation and Critical 

Thinking through Writing Activities  

Mrs.Nathalie 

Honein  

AUB 

Consultant 
Feb.14 & 15, 2011 Yes 16 2 

Teaching 

methodology 

Reaching New Horizons: Enhancing Student 

Learning in Engineering Design Through Role 

Play, Inquiry Guided Learning and Group 

Work 

Dr. Farid 

Benyahia & Dr. 

Majeda 

Khraisheh 

CEVG Feb.8, 2011 
 

25 1 

Teaching 

methodology 
Supporting Students with Special Needs 

Dr.Clayton, 

Ms.Eman & Mr. 

John Trebuna & 

Ms.Eman Khalil 

CED , FP, 

Special need 

center 

March,3,2011 
 

12 1 

Teaching 

methodology 
Language Support in the Sciences Dr. Nancy Allen Visiting Prof. April 17,20&27,2011 

 
21 3 



 

 

 

 

26 

 

Fields 
Activities  

(Workshops, Seminars and Presentation) 
Facilitators Colleges Date FU # Participants # of Sessions 

Teaching 

methodology 
 Capstone د. صبري حافظ البحث التتويجي CAS 27  2211اعريل  

 
8 1 

Teaching 

methodology 
 Capstone  د. صبري حافظ CAS May 14, 2011  8 1 

Technology 
iThink with Technology: Teaching in a Digital 

World 

Dr. Maria 

Lombard 
CAS June 1st, 2010  26 1 

Technology Camtasia Studio 
Mr Hamud 

abdulkader 
FP June  2nd 2010  17 1 

Technology 
التعلم االلكتروني و التدريب التفاعلي في المقررات ذات 

 تفعيل البالكبورد من خالل نظام الموديول الطاعع المهاري:
 CAS June 23rd, 2010  12 1 د. محمد سليم

Technology 
iThink with Technology: Teaching in a Digital 

World 

Dr.Maria 

Lombard 
CAS June 24th, 2010  26 1 

Technology Using BB (Intermediate) Nov.8,2010 Dr. Arslan Ayari FP Nov.8,2010  6 1 

Technology 
Introduction to Respondus 4.0- A Tool to 

Create and Manage Exams 

Mr.Hamud 

Abdulkadir 
FP Jan19,2011  10 1 

Technology Useful Features in Blackboard Dr. Arslan Ayari FP Jan19,2011  41 1 

Technology د. عبد الجبار سعيد تفعيل نظام البالك عورد في التدريب Shariaa Jan19,2011  16 1 

Technology Using Blackboard 9 (Intermediate level) Dr. Arslan Ayari FP 28  1 10  2211اعريل 

Technology 
Using iPod and iTunes Technology to 

Complement Teaching 

Mr.Nicolas 

Gromik 
FP Jan19,2011  31 1 
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Fields 
Activities  

(Workshops, Seminars and Presentation) 
Facilitators Colleges Date FU # Participants # of Sessions 

New faculty Teaching Responsibilities (Arabic) 
Prof. Nitham 

Hindi 
CBE Seb,272010  8 1 

New faculty Teaching Responsibilities (English) 
Prof. Nitham 

Hindi 
CBE Seb,272010  10 1 

New faculty Using BB (Basic) Ms.Noran Emara FP Seb28,2010  5 1 

New faculty 
Inter-cultural Communication in Classroom at 

QU 

Dr. Mounera Al 

Ghadeer  
CAS Oct 4&7,/2010  20 1 

New faculty Using BB (Basic)  Ms.Noran Emara FP Oct.6,2010  8 1 

New faculty Using BB9(Basic) Oct.14,2010 Ms. Lijy Jose FP Oct. 14, 2010  13 1 

New faculty Preparing Course Portfolio  
Dr. Ghadnanah 

Saed 
CED 

Oct.19&26,2010 and  

March 8.2011 
yes 8 3 

New faculty Preparing Course Portfolio  
Prof. Ali 

Abdulmouneam 
CCP 

Oct.25,Nov.1, 2010 and 

March 3, 2011 
yes 20 3 

New faculty أ. علي رياحي نظام متاععة تقييم أداء أعضاء هيئة التدريب OIPD April, 13 , 2011 
 

20 1 

New faculty Using Blackboard 9 (basic level) 
Mr. Ajmal 

Chaumun 
FP April, 14 , 2011  4 1 

New faculty 
Faculty Performance Review and 

Development System 
Mr. Ali Riahi OIPD April, 17 , 2011  18 1 
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Fields 
Activities  

(Workshops, Seminars and Presentation) 
Facilitators Colleges Date FU # Participants # of Sessions 

TAs Training the Trainer Using BB  (Advanced) Dr. Arslan Ayari FP Seb. - Dec. 2010  10 9 

TAs 
Training the Trainer Using BB 

 (Cohort2) 
Dr. Arslan Ayari FP Dec. 2010- June 2011  15 12 

TAS Writing Support Program for TAs Dr. Nancy Allen Visiting Prof. Dec 12&14, March16&23  8 4 

TAs 

GRE Introductory Support Session for 

Teaching Assistants, Pre-Contracted and 

Senior Students 

Ms.Bino Sarah FP Jan19,2011  5 1 

TAS GRE Test Practice 
Ms.Namarata 

Das 
FP Jan19,2011  8 3 

Other 

(Students 

project 

presentation) 

Freshman Honors Seminar Students Prof. Sara Hager 
Honor 

program 
Nove. 10 ,2010  9 1 

Others Academic Promotion at QU (Arabic) 
Prof. Nitham 

Hindi 
CBE Dec. 27, 2010  11 1 

Others 
Academic Promotion at QU 

 ( English) 

Prof. Nitham 

Hindi 
CBE Dec.20, 2010  18 1 

Others (QU 

policies) 
Promoting Academic integrity (Arabic) 

Prof. Nitham 

Hindi 
CBE Dec. 6,-2010  14 1 

Others (QU 

policies) 
Promoting Academic integrity (English) 

Prof. Nitham 

Hindi 
CBE Dec. 6-12-2010  17 1 

Other              

(Sharing 

Experiences) 

OFID Days 2011 

Day 1 Sessions 

VPCAO, Deans, 

Directors, Head 

of dep. 

All Colleges 

at QU 
Jan.18.2011  242 14 
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Fields 
Activities  

(Workshops, Seminars and Presentation) 
Facilitators Colleges Date FU # Participants # of Sessions 

Other  الطموح( -)الواقع -جامعة قطر في خدمة المجتمعدور 
Dr. Fatma 

AlKubisi 
CAS Jan19,2011  8 1 

Other د.عسيوني نحيلة يوم في حياة أستاذ جامعي ناجح Shariaa Jan19,2011  15 1 

Other 

(mentoring) 

Mentoring through Community Connections_  

A College of Pharmacy Perspective 

Dr. Bridget 

Javed 
Pharmacy Jan19,2011  15 1 

Other Negotiating an Honors Contract 
Dr. Ahmed 

Ibrahim 

Honor 

program 
April, 18 , 2011  6 1 
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 (0ملحق )

 المشاركون  في برنامج دعم الكتابة باللغة اإلنجليزية لمساعدي التدريس ، تقديم د. نانسي آلن
 

Name College Tel E-mail Progress 

Munira Ahmad M 

A Al-Meer 
CED 5189 

munira.almeer@qu.edu.q
a 

-- 

Ghada Ahmad A 

Z AL-Mahmoud  
CAS 4575 

ghada.almahmoud@qu.e
du.qa 

Submitted 

Aisha Al Kaabi CED 5155 aisha.alkaabi@qu.edu.qa 
Her proposal is 

ready 

Huda Fadol Faraj CAS 4639 Ha2006@qu.edu.qa Submitted 

Fatema Mohamed 

A I AlAnsari 
Law 

 555098

50 
F_alansari@qu.edu.qa Submitted 

Maisa Alkailani CAS 4795 maisa@qu.edu.qa Submitted 

Shaikha Al 

Kuwari 
CAS -  200664329@qu.edu.qa -- 
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