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 Online Academic Success Workshops – Fall 2020              2020 خريف –عن بعداألكاديمي   ورش النجاح 
 Women -بنات       

 المكان
مقدم 
 الورشة

 الوقت الورشة ىمحتو
 

 الرقم الورشة التاريخ

ستقدم 
 جميع الورش

عبر منصة 
ويبكس 

 اإللكترونية

 أ. ندى عياد
 أنواع تحديات الدراسة عن بعد •
 التحديات الدراسية والشخصية •
 حلول للتغلب على التحديات الدراسية والشخصية •

12:30-2:00 24-8-2020 
الدراسة عن بعد..تحديات 

 وحلول

1 

 أ.  مها خالد

وترتيب  للفصل الدراسي الدراسية حتياجاتالاتحديد  •
 أولوياتها.

 أسبوعي منتظم دراسي جدولإنشاء  •
 التخطيط إلنجاز المهام المهمة. •
 لتفادي الوقوع فيه. التسويفالتعرف على أسباب  •

12:30-2:00 

 
خطوات عملية لتنظيم  26-8-2020

    دوقت الدراسة عن بع
 

2 

 أ. ندى عياد

 التواصل الفعالمفهوم عملية  •
 األساسية لعملية التواصل في الدراسة عن بعد.العناصر  •
التواصل الفعال مع أألساتذة و الزمالء في العمل  •

 الجماعي

12:30-2:00 

 
31-8-2020 

التواصل الفعال 
وأهميته في الدراسة عن 

  بعد
 

3 

 أ. مها خالد
 تحديد األهداف وارتباطه بإدارة الوقت •
 التخطيط لتحقيق األهداف األكاديمية •
 وتأثيره على النجاحالتحفيز  •

12:30-2:00 
 

2-9-2020 
نجاحك يبدأ بتحديد 

 أهدافك 
 

4 

 
 أ. ندى عياد

 
 
 
 

 
 كيفية اكتسابهاالستماع الفعال و •
 أثناء المحاضرة طرق المختلفة لتدوين المالحظاتال •
 أنواع المراجع وكيفية الدراسة منها. •

12:30-2:00 

 
 

16-9-2020 

 
 

 تدوين المالحظات =
 5 الدراسة  1/2

  تطبيقات ميكروسوفت في الدراسة 
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 سيتم ارسال معلومات االنضمام للمنصة اإللكترنية وروابط الورش عبر البريد اإلليكتروني

 
 

 UnformationFor more I:              المعلومات: للمزيد من
                                                        

 أ. ندى عياد

 ) ميكروسوفت وورد   1   2020-9-20 4:00 – 3:00 تطبيقات ميكروسوفت ورد في كتابة الورقة البحثية  •
6 

 2020-9-22 4:00 – 3:00 باستخدام بور بوينت. بناء شرائح عرض محترفة •
) ميكروسوفت 2  

 بوربوينت 
7 

ميكروسوفت اكسيل في البحوث  اتاستخدام •
 ) ميكروسوفت  اكسل3  2020-9-24 4:00 – 3:00 واالستبيانات

8 

أ.سمية 
 التيجاني

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

 المعلومات.
 تطبيقات تقوية الذاكرة لالستعداد لالمتحانات. •

12:30-2:00 

 
تقوية  راتيجياتاست 28-9-2020

 الذاكرة 

9 

 أ. مها خالد

 استراتيجيات المراجعة المناسبة المتحان الكتاب المفتوح. •
استخدام األدوات المناسبة ألداء امتحان الكتاب المفتوح  •

 حسب نوع األسئلة المتوقعة.
المهارات التقنية في استخدام الحاسوب استعدادا  •

 لالمتحان اإلليكتروني.

12:30-2:00 

 
 

30-9-2020 
االستعداد ألداء امتحانات 

 الكتاب المفتوح

10 

 أ. مها خالد

 المضمون و من حيث الشكلأساسيات العروض  •
المميزات المختلفة للمنصات اإلليكترونية وكيفية  •

 توظيفها لتقديم عرض متميز.
لتفاديها عند  شرائحاللشائعة في بناء ألخطاء اا •

 التصميم.

12:30-2:00 

 
مهارات العرض والتقديم  14-10-2020

باستخدام منصات 
 التعلم اإللكترونية

11 

 أ. مها خالد
 التعرف على استراتجيات وأدوات المراجعة •
 أنواع أسئلة االمتحانات وكيفية االستعداد لها •
 إعداد جدول للمراجعة  •

12:30-2:00 
9-11-2020 

 تعاد
11-11-2002 

استراتيجيات االستعداد 
النهائية    لالمتحانات

 وادائها

12 
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