
  قسم دعم الكتابة واللغة 

SWLS-DF06 Issue No. 1 
dated 08/08/2021 

 
2202 ربيعقسم دعم الكتابة واللغة _   

 للبني    –ورش اللغة العربية والكتابة باللغة العربية 

 
ي تهدف إىل  ، 2022 ربيع جداول ورش عنيرس قسم دعم الكتابة واللغة التابع لمركز دعم تعلم الطالب، أن يعلن 

ن مهارات الكتابة واللغة العربية. هذه الورش موجالت  هة لجميع تحسي 
 . Microsoft Teamsطالب مرحلة البكالوريوس بجامعة قطر، وتطرح عن بعد عن طريق برنامج 

  
 كيفية االنضمام للورش: 

ي الجدول أدناه رمز ) إدخال (نرجو قص ولصق
 
 ) الدخول الخاص بكل ورشة )كما هو مبي   ف

 
 إرشادات مهمة: 

برنامج ميكروسوفت  . وتسجيل الدخول ببيانات الجامعة Microsoft Teams https://teams.microsoft.comنرجو منكم تحميل برنامج  ،للتمكن من حضور الورشة .1
  تيمز متاح لجميع طالب جامعة قطر وسهل االستعمال. 

   _g-https://youtu.be/DWk0boyc: ، يمكنكم مشاهدة الفيديو التاىلي ورش لكيفية االنضمام للمعرفة   .2
 ويفضل استخدام الحاسوب بدل الهاتف النقال. اخت  مكانا مناسبا للجلسة .3

 
 *تمنح شهادة حضور

 *جميع خدمات القسم مجانية
 يرجى التواصل عىل:  لمزيد من المعلومات،

wlsupport@qu.edu.qa 
44035984 

2202 ربيعقسم دعم الكتابة واللغة _   
 ورش اللغة والكتابة العربية – للبني   

 الرقم عنوان الورشة التاري    خ الوقت رمز الدخول محاور الورشة

 الربط.الفرق بين عالمات الترقيم وأدوات  .1

 طرق توظيف األدوات والعالمات في النصوص. .2

 .الطالبتطبيق ما ذكر مع  .3

gjheh1u 
12:30- 2:00 

 ظهًرا
 2022يناير  17 ،االثنين

توظيف عالمات الترقيم وأدوات الربط 

 في النصوص

1.  

 ما هي القراءة الصحيحة؟ .1

 كيف نتمكن من القراءة اإلعرابية الصحيحة. .2

الذهن على تطبيق نصائح معينة لتحفيز  .3

 اكتساب المهارة مع التدريب.

uu4q0fu 7:00-8:30  ًمساء 
يناير  19 ،األربعاء

2022 

 القراءة الصحيحة

 

2.  

 التعريف بأنواع المقال. .1

 التعّرف على خصائص مجموعة من المقاالت. .2

التدّرب على أنواع المقاالت والوقوف على أهم  .3

 خصائصها.

pjoes6q 12:30-2:00 ظهًرا 
يناير  26 ،األربعاء

2022 

  .3 1هالمقال: أنواعه وخصائص

 الفقرة أساس الكتابة. .1

 محتوى الفقرة وأهم ما يميزها. .2

 قواعد كتابة محتوى الفقرة. .3

7s01wpv 7:00-8:30  ً2022فبراير  2 ،األربعاء مساء 
ا   .4 كتابة الفقرة تنظيًرا وتطبيقً

 التعّرف على أنواع األخطاء في الكتابة بطريقة .1

 تفاعلية.

التدّرب على بناء تركيب صحيح للجملة  .2

 .العربية

jz2oldr 12:30-2:00 2022فبراير  9 ،األربعاء ظهًرا 

األخطاء اللغوية والتركيبة الشائعة 

 في الكتابة

5.  

 نواع تصاميم وهياكل الكتابة المختلفة.أ .1

 ما يميز الكتابة الجيدة عن غيرها. .2

 ترتيب  وتسلسل األفكار وربط الفقرات. .3

q54w0ef 7:00-8:30  ًمساء 
فبراير  16 ،األربعاء

2022 

 كتابة الجيدة: أنواع الكتابة هياكلهاال

 هاوخصائص

6.  

 مفهوم التقرير وأهميته والغرض من كتابته. .1

 أنواع التقرير عناصره ومضمونه. .2

 مقدمة وخاتمة التقرير وأطرافه. .3

mz1ajgv 7:00-8:30  ً2022مارس  7 ،االثنين مساء 

  .7 التقرير أهمية وأهداف

 التعريف بمهارة التعليق .1

 خطوات التعليق .2

 عالقة التعليق بالفكر الناقد .3

 

ph9ehvr 
 ظهًرا 12:30-2:00

مارس  9 ،األربعاء

2022 

التعليق مهارة من مهارات التفكير 

 2 الناقد
8.  

التعّرف على بنية وخصائص النص السردي  .1

 والوصفي

 التدّرب على كتابة نصوص سردية ووصفية .2

 سردي بالوصفتطبيقات: إثراء نص  .3

akwmd2q 7:00-8:30  ًمساء 
مارس  23 ،األربعاء

2022 

  .9 3كيف أكتب نصا سرديًا/ وصفيًا؟

 .أهمية التوثيق وفائدته .1

 .طرق التوثيق .2

 .الطالبتطبيق طريقة شيكاغو مع  .3

86qq4e4 12:30-2:00 ظهًرا 
مارس  30 ،األربعاء

2022 

 كيفية توثيق الهوامش والمصادر

 

10.  

 
wlsupport@qu.edu.qa Tel: 44035984      
 
 
 
 
 

                                                           
                  1دعم لمقرر عربي  1
           1دعم لمقرر عربي  2
 1دعم لمقرر عربي  3
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