


The CAS Success Oasis is an academic service provider within the 
Collage of Arts and Sciences (CAS), which falls within the domain of 
Associate Dean for academic Affairs with identified roles and activities 
to support students academically.

Our activities include:
•	 “TAFAWAQI” program: is a combination of research & academic as-

sistance. The program consists of four research workshops offered 
every semester in addition to the academic assistance workshops 
assigned to students.

•	 Providing academic assistance all year round for all courses in CAS.
•	 Helping students to overcome any obstacles and achieve excel-

lence in their assignments.  

Exam revision workshops for the introductory and advanced 
courses:

•	 BIOL 110 Human Biology 
•	 BIOL 100 Introduction to Life Sciences 
•	 GEOG 110 General Geography 
•	 MCOM 103 Mass Communication 
•	 SOCI 120 Introduction to Sociology
•	 GEOL 101 Principles of Geology 
•	 SOCI 121 Introduction to Anthropology 
•	 SOCI 200 Sustainable Development 
•	 SOWO 101 Introduction to Social Work 
•	 PSYC 201 Psychology 
•	 PSYC 201 Social Psychology 
•	 MATH 231 Linear Algebra 
•	 SOCI 261 Quantitative Methods 
•	 ENGL 220 American Literature 
•	 BIOL 102 

It is our Pleasure to help you so do not hesitate to benefit from The
CAS Success Oasis.



تتبع الواحة لمكتب العميد المساعد للشؤون األكاديمية بكلية اآلداب والعلوم، وتتميز بنشاطاتها 
وخدماتها األكاديمية المتميزة لدعم جميع الطالب في كل التخصصات بالكلية.

 تتمثل رؤيتنا في تزويد جميع الطالب الحاليين والجدد في كلية اآلداب والعلوم في جامعة قطر 
بخدمات دعم أكاديمي مكثفة واسعة النطاق تتعلق بالمقررات التمهيدية خاصة ومقررات كلية 

اآلداب والعلوم عامة.

تتمحور أهم أنشطتنا حول:
برنامج تفوقي: الذي يهدف إلى تطوير المهارات البحثية للطلبة والطالبات ويزيد من تمّكنهم 	 

من أداء األبحاث والواجبات األكاديمية بتفوق من خالل ورشات يقوم بها متخصصون 
أكاديميون.

تقديم المساندة األكاديمية في أي وقت على مدار السنة لكل المواد المطروحة في كلية اآلداب 	 
والعلوم.

المساعدة في تخطي الصعوبات التي يواجها الطلبة في أبحاثهم وواجباتهم األكاديمية.	 

ورشات مراجعة امتحانات للمقررات التمهيدية والمتقدمة:

بيولوجيا االنسان ۱۱۰	 
مقدمة في علوم الحياة ۱۰۰	 
الجغرافيا العامة ۱۱۰	 
وسائل االعالم والمجتمع ۱۰۳	 
مقدمة في علم االجتماع ۱۲۰	 
مقدمة في علم االنسان ۱۲۱	 
مبادئ الجيولوجيا العامة ۱۰۱	 
التنمية المستدامة ۲۰۰	 
مقدمة في العمل والخدمة االجتماعية ۱۰۱	 
مقدمة في العالقات الدولية ۱۰۳	 
االدب اإلنجليزي في القرون الوسطى ۳۰٦	 
مقدمة في علم النفس ۲۰۱	 
مقدمة في علم النفس االجتماعي ٦. ۲	 
الرياضيات الجبر الخطي ۲۳۱	 
الطرق الكمية ۲٦۱	 
االدب األمريكي ۲۲۰	 
االحياء ۱۰۲ 	 

ال تترددوا في االستفادة من واحة النجاح. 




