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  #  الورشة عنوان اليوم  الوقت  محتوى الورشة  مقدم الورشة  الورشةمكان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ستقدم جميع 
الورش عبر 

منصة ويبكس 
  اإللكترونية

  أ. محمد السيد

  الفرق بين الدراسة عن بعد والدراسة التقليدية
 أنواع تحديات الدراسة عن بعد 
 التحديات الدراسية والشخصية 
 حلول للتغلب على التحديات الدراسية والشخصية  

12:30-1:30  18-1-2021  
الدراسة عن 

  1  بعد..تحديات وحلول

  أ. محمد السيد

  أهمية  تطوير مهارة إدارة الوقت 
  وترتيب  للفصل الدراسي الدراسية حتياجاتالاتحديد

 أولوياتها
  لتفادي الوقوع فيه التسويفالتعرف على أسباب 

12:30-1:30  
20-1-2021  

  

وقت وإدارة تنظيم 
 الدراسة    

  
2  

Mohamed 

Elsayed 

 Importance of developing time 
management skill 

 Identify andproioritize your study 
needs.                 

 Reasons of Procrastination and 
strategies to avoid it 

 

12:30-1:30  
 

25-1-2021  

 
Time 

Management 
3  

  أ. محمد السيد

 أهمية التدوين أثناء المحاضرة
 اكتسابهكيفية االستماع الفعال و 
 استراتيجيات  التدوين 
 

12:30-1:30  27-1-2021  
  

تدوين المالحظات  
  في المحاضرات

4  

  أ. محمد السيد

 مفهوم عملية التواصل الفعال 
  لعملية التواصل في الدراسة عن العناصر األساسية

 بعد
 التواصل الفعال مع األساتذة والزمالء   

  
12:30-1:30 

  
1-2-2021  

  

   
التواصل الفعال 

وأهميته في الدراسة 
  عن بعد
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 أ. محمد السيد
ومشاركة د. 
  محمد صديق

 تحديد األهداف وارتباطه بإدارة الوقت
  كتابة األهداف الذكية 
  التخطيط لتحقيق األهداف األكاديمية 
 التحفيز وتأثيره على النجاح  

12:30-2:00  3-2-2021  
  
  

أهدافك األكاديمية... 
كيف تحددها 

(بمشاركة وتحققها؟ 
مركز االستشارات 

   الطالبية)

6  

  أ. محمد السيد
 أنماط التعلم بتعريف ال  
 التعرف على األنماط التعلمية للطالب 
  المناسبة األساليب الدراسيةتوظيف  

12:30-1:30  8-2-2021  
أنماط التعلم وأثرها 

  7 ةيساليب الدراساألفي 

  أ. محمد السيد
 
 واع المصادر وكيفية الدراسة منهاأن 
  طرق إعداد الملخصات المناسبة لكل مادة 

12:30-1:30  
  

15-2-2021  
  

  
تدوين المالحظات  
  وإعداد الملخصات 

8  

  أ. محمد السيد

 المعلومات في ترتيب وحفظ ة ذاكرقوانين ال
  على  حفظ واسترجاع  لرفع مقدراتكتطبيقات

 المعلومات

 

12:30-1:30  17-2-2021  
تقوية  راتيجياتاست

 الذاكرة 
  

9  

  أ. محمد السيد
 المهارات الالزمة للعمل الجماعي 
 أهمية التواصل الفعال في نجاح العمل 
 تقسيم المهام بين أعضاء الفريق  

12:30-1:30  3-3-2021 
العمل الجماعي 
  والتواصل الفعال

  
10  

    تطبيقات ميكروسوفت في الدراسة  

  
  ندى عيادأ. 

  تطبيقات ميكروسوفت ورد في كتابة الورقة
) ميكروسوفت وورد   1    2120-3-7 1:00-12:00  البحثية  11  

 2120-3-9 1:00-12:00  باستخدام بور بوينت بناء شرائح عرض محترفة  
) ميكروسوفت 2  

  بوربوينت 
12  

 ميكروسوفت اكسيل في البحوث  اتاستخدام
  2021-3-11 1:00-12:00  واالستبيانات

) ميكروسوفت  3 
  اكسل

13  

  أ. محمد السيد
 أساسيات العروض من حيث الشكل والمضمون 
  المميزات المختلفة للمنصات اإلليكترونية وكيفية

 توظيفها لتقديم العرض
12:30 -1:30  22-3-2021  

  مهارات تقديم
  14  العروض الصفية
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  سيتم ارسال معلومات االنضمام للمنصة اإللكترنية وروابط الورش عبر البريد اإلليكتروني
  

 For more Information              :المعلومات: للمزيد من
                                                        

44033870/ 44037963                           academicsupport@qu.edu.qa 

 استخدام سلم التقييم لبناء شرائح العرض   

Maha Khalid  

 Basics of presentation              
 Utilizing the different features 

of online platforms in 
presentations.  

 Using a Rubric to build the 
presentation slides

12:30-1:30 24-3-2021

 
 

Presentation 
Skills 15  

 أ. محمد السيد
ومشاركة د. 
  محمد صديق

 على استراتجيات وأدوات المراجعة التعرف 
  االمتحانات وكيفية االستعداد لهاأنواع أسئلة 
  للمراجعةإعداد جدول 
  إدارة قلق االمتحانات  

12:30-2:00  
7-4-2021  

 

استراتيجيات 
 االستعداد لالمتحانات

  النهائية  وادائها
(بمشاركة مركز 

  االستشارات الطالبية)

16  

Mohammed 

Elsayed & Dr. 

 Mohammed . 

Seddig  

 Revision strategies      
 Types of exam questions and 

how to be prepared. 
 Making a revision schedule. 
 How to overcome exam anxiety?   

12:30-2:00  14-4-2021  
Final Exam 

Preparation & 
Taking 

Strategies 
(In 

Collaboration 
with Student 
Counseling 
Center)

17  


