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Online Academic Success Workshops –Fall 202 ف-ورش النجاح األكاديمي عن بعد               2021 خري
     Male Students                                البنين             

 # عن۲ان ال۲رشة الي۲م ال۲قت محتوى الورشة الورشةمقدم  الورشةمكان 

 
 
 

 
ستقدم جميع 

ال۲رش عبر 
منصة ويبكس 

 اإللكترونية
 
 
 
 
 

سيتم ارسال 
روابط الورش 

معلومات و
االنضمام 
للمنصة 

اإللكترنية عبر 
البريد 

 اإلليكتروني

 أ. محمد السيد

التعرف على الفروق الجوهرية بين المدرسة  •
 والجامعة

الدراسية الضرورية للنجاح في  معرفة المهارات  •
 الجامعة

 التغلب على تحديات الدراسة عن بعد •

 م12:30-1:30
 األربعاء

25\8\2021 

لطلبة السنة 
 األولى:

االنتقال السلس إلى 
 الحياة الجامعية 
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 أ. محمد السيد
 التعرف على أهمية إدارة الوقت •
 تحديد وترتيب أولويات الدراسة •
 وأسبابه وكيفية التغلب عليه التسويف •

 م12:30-1:30
 األربعاء

1\9\2021 

وقت وإدارة تنظيم 
 الدراسة    
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 أ. محمد السيد
 فوائد التدوين أثناء المحاضرة •
 تطوير مهارة االستماع الفعال •
 استراتيجيات تدوين المالحظات •

 م12:30-1:30
 

 االربعاء
8\9\2021 

تدوين المالحظات 
 3  في المحاضرات

 أ. محمد السيد
 التواصل الفعالمفهوم  •
 في الدراسة عن بعد للتواصلالعناصر األساسية  •
 مع أألساتذة و الزمالء فن التواصل •

12:30-1:30 
 األربعاء

15\9\2021 

الت۲اصل الفعال 
وأهميته في الدراسة 

 عن بعد
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 . محمد السيدأ
 ومشاركة 

 د. محمد صديق

 وضع األهداف وارتباطها بإدارة الوقت •
 والتخطيط الجيد لتحقيقها كتابة األهداف الذكية •
 تحقيق األهدافالتحفيز وتأثيره على  •

 م12:30-2:00
األربعاء 

22\9\2021 

وضع وتحقيق األهداف 
 األكاديمية

بمشاركة مركز 
 الطالبيةاالستشارات
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 أ. محمد السيد

 وأهميتها للطالب التعريف بأنماط التعلم •
 م1:30-12:30 التعلمألنماط  المناسبةاألساليب الدراسية إختيار  •

 
 االربعاء

29\9\2021 

أنماط التعلم 
وتأثيرها على 

 األساليب الدراسية
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 معلومات االنضمام للمنصة اإللكترنية عبر البريد اإلليكترونيروابط الورش وسيتم ارسال 

 
 For more Information              :المعلومات: للمزيد من

                                                        
44033870/ 44037963                           academicsupport@qu.edu.qa                  

 أ. محمد السيد
 كيفية الدراسة من مصادر التعلم المتنوعة •
 م1:30-12:30 لطبيعة الموادطرق إعداد الملخصات المناسبة  •

 
االربعاء 

6\10\2021 

تدوين المالحظات 
 7 الملخصاتوإعداد 

 أ. محمد السيد
 قوانين الذاكرة في ترتيب وحفظ المعلومات •
 تطبيقات عملية لقوانين الذاكرة في الدراسة •

 م12:30-1:30
االربعاء 

13\10\2021 

تق۲ية  راتيجياتاست
 للدراسةالذاكرة 
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 أ. محمد السيد
 ضمن الفريقالمهارات الالزمة للعمل  •
 تحديات العمل الجماعي •
 المهام والمسؤوليات بين أعضاء الفريقتقسيم  •

 م12:30-1:30
االربعاء 

20\10\2021 
دور العمل الجماعي 

 9 الفعال في الدراسة

 أ. محمد السيد

اساسيات العروض من حيث الشكل التعريف ب •
 والمضمون

توظيف المميزات المختلفة للمنصات االليكترونية  •
 في تقديم العرض

 لتقديم العروض وأهميتهسلم التقييم التعريف ب •

 م12:30-1:30
 األربعاء

3\11\2021 
  مهارات تقديم

 10 العروض الصفية

 أ. محمد السيد
ومشاركة د. 
 محمد صديق

 التعرف على استراتجيات وأدوات المراجعة •
 كيفية االستعداد لالمتحانات حسب نوعية األسئلة •
 التعامل مع القلق المصاحب لالمتحانات •

 م12:30-2:00
 االربعاء

10\11\2021 

استراتيجيات 
االستعداد 

النهائية   لالمتحانات
 هاؤوادا

(بمشاركة مركز االستشارات 
 الطالبية)
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