


 

 ى انًذيح * انتؼه  ٔ ى اإلنكتشًَٔ انكايم ػٍ بؼذآنٍت ػقذ انًحاضشاث نًٕاد انتؼه  

 2022/2023نهؼاو انذساصً  األٔلخالل انفصم 

 بشايح انبكانٕسٌٕس

  

  (1+2ًَٕرج ): انتؼهى اإلنكتشًَٔ انكايم ػٍ بؼذ أٔلً 

  :انخًٍشٔ انثالثاءٔ األحذأياو  انًحاضراث 

 انخًٍش أياو، أيا  (MS Teamsيٍ خالل يُصت تيًز )بشكم يتزايٍ األحذ، انثالثاء تعقذ جًيع انًحاضراث أياو 

  : اآلتيكًا هى يبيٍ في انجذول  (Moodleيٍ خالل يُصت انتعهى اإلنكتروَي )بشكم غير يتزايٍ  كىٌفت

 

 األسبوع/ اليوم األحذ  انثالثاء  انخًٍش 

 غٍش يتزايٍ

(Moodle) 
 يتزايٍ

 (Teamsيٍ خالل يُصت تيًز )

 يتزايٍ

 (Teams تيًز  يٍ خالل يُصت)
 عش   السادساألول إىل 

 

 

  (1+1ًَٕرج ): انتؼهى اإلنكتشًَٔ انكايم ػٍ بؼذ ثاًٍَا

  :ثٍٍُ ٔاألسبؼاءاألأياو  انًحاضراث 

بشكم يتزايٍ  فقطثٍٍُ ٌاو األث أتعقذ جًيع انًحاضرا: انضادس ػششإنى األصبٕع  األصبٕع األٔل يٍ انًحاضشاث 

يٍ خالل يُصت انتعهى )يتزايٍ فتكىٌ بشكم غير  األسبؼاءأيا أياو  ،(MS Teamsيٍ خالل يُصت تيًز )

 .اآلتي كًا هى يبيٍ في انجذول  (Moodleاإلنكتروَي 

 

 األسبوع/ اليوم  األثٍٍُ  األسبؼاء

 غٍش يتزايٍ

(Moodle) 
 يتزايٍ

 انضادس ػششإنى األصبٕع األٔل  (Teams تيًز  يٍ خالل يُصت)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أٔ غٍشْا فٍطبق ػهٍٓا ًَٕرج  (صاػاث 6) أٔ (صاػتٍٍ)، أيا باقً انًٕاد راث ػذد صاػاث يؼتًذة يختهف يثم (صاػاث يؼتًذة 3) * ٌطبق ْزا انًُٕرج ػهى انًٕاد يٍ

 ٌتؼاسض يغ أحكاو انُظاو ٔتؼهًٍاث إدياج انتؼهى اإلنكتشًَٔ انُافز، ٔرنك بؼذ انتٕاصم يغ اندٓاث انًؼٍُت. خاص بٓا بًا ل



 

 (1+2ًَٕرج (ى انًذيح : انتؼه  ثانثًا

  :انخًٍشٔ انثالثاءٔ األحذأياو  انًحاضراث 

بشكم كىٌ فت انخًٍش أياو، أيا (يٍ داخم انغرفت انصفيّت)بشكم وجاهي األحذ، انثالثاء تعقذ جًيع انًحاضراث أياو 

  : اآلتيكًا هى يبيٍ في انجذول  (Moodleيٍ خالل يُصت انتعهّى اإلنكتروَي )غير يتزايٍ 

 

 األسبوع/ اليوم األحذ انثالثاء  انخًٍش 

غٍش يتزايٍ 

(Moodle) 
 ٔخاًْ 

 (تداخم انغشفت انصفٍ  )

 ٔخاًْ 

  (تداخم انغشفت انصفٍ  )
 عش   السادساألول إىل 

 

 

 (1+1ًَٕرج (ى انًذيح : انتؼه  سابؼًا

  :ثٍٍُ ٔاألسبؼاءاألأياو  انًحاضراث 

بشكم  ٌاو األثٍٍُ فقطث أتعقذ جًيع انًحاضرا: انًحاضشاث يٍ األصبٕع األٔل  إنى األصبٕع انضادس ػشش( -

يٍ خالل يُصت انتعهى )يتزايٍ فتكىٌ بشكم غير  األسبؼاء، أيا أياو (يٍ داخم انغرفت انصفيّت)وجاهي 

 اآلتي. كًا هى يبيٍ في انجذول(  Moodleاإلنكتروَي 

 

 األسبوع/ اليوم  األثٍٍُ  األسبؼاء

 غٍش يتزايٍ

(Moodle) 
 ٔخاًْ

 (داخم انغشفت انصفٍت)
 انضادس ػششإنى األصبٕع األٔل 

 

بشكم  ٌاو األثٍٍُ فقطأث تعقذ جًيع انًحاضرا: انًحاضشاث يٍ األصبٕع األٔل  إنى األصبٕع انضادس ػشش( -

يٍ داخم )بشكم وجاهي فتكىٌ  األسبؼاء، أيا أياو (Moodleيٍ خالل يُصت انتعهى اإلنكتروَي )يتزايٍ غير 

 اآلتي. كًا هى يبيٍ في انجذول  (انغرفت انصفيّت

 

 األسبوع/ اليوم  األثٍٍُ  األسبؼاء

 ٔخاًْ

 (داخم انغشفت انصفٍت)

 غٍش يتزايٍ

(Moodle)  انضادس ػششإنى األصبٕع األٔل 

 

 

 

 

 

 

ٍصبح ٌٕو السبؼاء انهقاء انٕخاًْ ٔاصتغالل انقاػاث انصفٍت ن ( نًحاضشاث الثٍٍُ ٔالسبؼاء بطشٌقت يؼكٕصت،1+1** يالحظت:  باأليكاٌ يٍ تطبٍق انًُٕرج انضابق )

 .كًا تى طشحّ أػالِ فً خًٍغ اٌاو الثًُ ٔالسبؼاء اصبٕػًٍا

 

أٔ غٍشْا فٍطبق ػهٍٓا ًَٕرج  (صاػاث 6) أٔ (صاػتٍٍ)، أيا باقً انًٕاد راث ػذد صاػاث يؼتًذة يختهف يثم (صاػاث يؼتًذة 3) انًُٕرج ػهى انًٕاد يٍ * ٌطبق ْزا

 ٌتؼاسض يغ أحكاو انُظاو ٔتؼهًٍاث إدياج انتؼهى اإلنكتشًَٔ انُافز، ٔرنك بؼذ انتٕاصم يغ اندٓاث انًؼٍُت. خاص بٓا بًا ل

 



 ى انًذيح *انتؼه  ٔ ى اإلنكتشًَٔ انكايم ػٍ بؼذآنٍت ػقذ انًحاضشاث نًٕاد انتؼه  

 2022/2023نهؼاو انذساصً  األٔلخالل انفصم 

 بشايح انذساصاث انؼهٍا 

 

 (1+2أًٔل: انتؼه ى اإلنكتشًَٔ انكايم ػٍ بؼذ )ًَٕرج 

 .( حسب أي يٍ انخياريٍ اآلتييٍ بتىصيت يٍ يجهس انقسى ويىافقت يٍ يجهس انكهيت1+2ًَىرج ) يطبق

  تعهّى غير يتزايٍاسابيع  5 + تعهّى يتزايٍ أسبىع 11  انخٍاس )أ(:

  يتزايٍبشكم كم أسبىعيٍ تعقذ جًيع انًحاضراث ( يٍ خالل يُصت تيًزTeams)  ى غٍش يتزايٍتؼه  يهيهًا اسبىع 

 :اآلتي في انجذول هى يبيٍّكًا   (Moodleيٍ خالل يُصت )

ة األسبوعية  المحاضر

 ساعات(3)
ة/  األسبوع  المحاضر

 يتزايٍ

 ألصبٕع األٔلا (MS Teamsيٍ خالل يُصت تًٍز )

 يتزايٍ

 انثاًَألصبٕع ا (MS Teamsيٍ خالل يُصت تًٍز )

 غٍش يتزايٍ

(Moodle) 
 انثانثألصبٕع ا

 يتزايٍ

 انشابغألصبٕع ا (MS Teamsيٍ خالل يُصت تًٍز )

 يتزايٍ

 انخايشألصبٕع ا (MS Teamsيٍ خالل يُصت تًٍز )

 غٍش يتزايٍ

(Moodle) 
 انضادسألصبٕع ا

 يتزايٍ

 انضابغألصبٕع ا (MS Teamsيٍ خالل يُصت تًٍز )

 يتزايٍ

 انثايٍألصبٕع ا (MS Teamsيٍ خالل يُصت تًٍز )

 غٍش يتزايٍ

(Moodle) 
 انتاصغألصبٕع ا

 يتزايٍ

 انؼاششاألصبٕع  (MS Teamsيٍ خالل يُصت تًٍز )

 يتزايٍ

 انحادي ػششاألصبٕع  (MS Teamsيٍ خالل يُصت تًٍز )

 غٍش يتزايٍ

(Moodle) 
 انثاًَ ػششألصبٕع ا

 يتزايٍ

 انثانث ػششاألصبٕع  (MS Teamsيٍ خالل يُصت تًٍز )

 يتزايٍ

 انشابغ ػششاألصبٕع  (MS Teamsيٍ خالل يُصت تًٍز )

 غٍش يتزايٍ

(Moodle) 
 انخايش ػششألصبٕع ا

 يتزايٍ

 انضادس ػششاألصبٕع  (MS Teamsيٍ خالل يُصت تًٍز )

 

 

أٔ غٍشْا فٍطبق ػهٍٓا ًَٕرج  (صاػاث 6) أٔ (صاػتٍٍ)، أيا باقً انًٕاد راث ػذد صاػاث يؼتًذة يختهف يثم (صاػاث يؼتًذة 3) * ٌطبق ْزا انًُٕرج ػهى انًٕاد يٍ

 ٌتؼاسض يغ أحكاو انُظاو ٔتؼهًٍاث إدياج انتؼهى اإلنكتشًَٔ انُافز، ٔرنك بؼذ انتٕاصم يغ اندٓاث انًؼٍُت. خاص بٓا بًا ل

 

 



 ساعت تعهّى غير يتزايٍ+يتزايٌٍ تعهّى تاساع (:بانخٍاس )

  غٍش يتزايٍى وساعت واحذة تعهّ  (Teamsيٍ خالل يُصت تيًز ) تؼه ى يتزايٍتعقذ جًيع انًحاضراث بىاقع ساعتي 

  :اآلتي ًا هى يبيٍ في انجذولم أسبىع كك (Moodleيٍ خالل يُصت )

ة ضادس ػششاألصبٕع انإنى األصبٕع األٔل   ألسبوع/ االمحاضر

 يتزايٍ

 (MS Teamsيٍ خالل يُصت تًٍز )
ة األسبوعية   المحاضر

ر )  (بواقع ساعتي 

+ 
 ساعة واحدة

 غٍش يتزايٍ

(Moodle) 

 

 (1+2: انتؼه ى انًذيح )ًَٕرج ثاًٍَا

 .( حسب أي يٍ انخياريٍ اآلتييٍ بتىصيت يٍ يجهس انقسى ويىافقت يٍ يجهس انكهيت1+2ًَىرج ) يطبق

 اسابيع تعهّى غير يتزايٍ  5 + أسبىع تعهّى وجاهي 11  انخٍاس )أ(:

  يٍ خالل ) ى غٍش يتزايٍتؼه  يهيهًا اسبىع  (داخم انقاعت انصفيّت) ٔخاًْبشكم كم أسبىعيٍ تعقذ جًيع انًحاضراث

 :اآلتي في انجذول هى يبيٍّكًا (  Moodleيُصت 

ة األسبوعية  المحاضر

 ساعات(3)
ة/  األسبوع  المحاضر

 ٔخاًْ

 (داخم انغشفت انصفٍت)
 ألصبٕع األٔلا

 ٔخاًْ

 (داخم انغشفت انصفٍت)
 انثاًَألصبٕع ا

 غٍش يتزايٍ

(Moodle) 
 انثانثألصبٕع ا

 ٔخاًْ

 (داخم انغشفت انصفٍت)
 انشابغألصبٕع ا

 ٔخاًْ

 (داخم انغشفت انصفٍت)
 انخايشألصبٕع ا

 غٍش يتزايٍ

(Moodle) 
 انضادسألصبٕع ا

 ٔخاًْ

 (داخم انغشفت انصفٍت)
 انضابغألصبٕع ا

 ٔخاًْ

 (داخم انغشفت انصفٍت)
 انثايٍألصبٕع ا

 غٍش يتزايٍ

(Moodle) 
 انتاصغألصبٕع ا

 ٔخاًْ

 (داخم انغشفت انصفٍت)
  انؼاششاألصبٕع 

 ٔخاًْ

 (داخم انغشفت انصفٍت)
  انحادي ػششاألصبٕع 

 غٍش يتزايٍ

(Moodle) 
 انثاًَ ػششألصبٕع ا

 ٔخاًْ

 (داخم انغشفت انصفٍت)
  انثانث ػششاألصبٕع 

 ٔخاًْ

 (داخم انغشفت انصفٍت)
  انشابغ ػششاألصبٕع 

 غٍش يتزايٍ

(Moodle) 
 انخايش ػشش ألصبٕع ا

 ٔخاًْ

 (داخم انغشفت انصفٍت)
  انضادس ػششاألصبٕع 

 

أٔ غٍشْا فٍطبق ػهٍٓا ًَٕرج  (صاػاث 6) أٔ (صاػتٍٍ)، أيا باقً انًٕاد راث ػذد صاػاث يؼتًذة يختهف يثم (صاػاث يؼتًذة 3) * ٌطبق ْزا انًُٕرج ػهى انًٕاد يٍ

 ٌتؼاسض يغ أحكاو انُظاو ٔتؼهًٍاث إدياج انتؼهى اإلنكتشًَٔ انُافز، ٔرنك بؼذ انتٕاصم يغ اندٓاث انًؼٍُت. خاص بٓا بًا ل



 

 ساعت تعهّى غير يتزايٍ+تعهّى وجاهي تاٌساع (:بانخٍاس )

 

يٍ خالل ) غٍش يتزايٍ ىوساعت واحذة تعهّ  (داخم انغرفت انصفيت) تؼه ى ٔخاًْتعقذ جًيع انًحاضراث بىاقع ساعتي 

  كًا هى يبيٍ في انجذول: كم أسبىع (Moodleيُصت 

 

ة انضادس ػششاألصبٕع إنى األصبٕع األٔل   ألسبوع/ االمحاضر

 ٔخاًْ

 (داخم انغشفت انصفٍت)
ة األسبوعية   المحاضر

ر )  (بواقع ساعتي 

+ 
 ساعة واحدة

 غٍش يتزايٍ

(Moodle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أٔ غٍشْا فٍطبق ػهٍٓا ًَٕرج  (صاػاث 6) أٔ (صاػتٍٍ)، أيا باقً انًٕاد راث ػذد صاػاث يؼتًذة يختهف يثم (صاػاث يؼتًذة 3) انًُٕرج ػهى انًٕاد يٍ* ٌطبق ْزا 

 ٌتؼاسض يغ أحكاو انُظاو ٔتؼهًٍاث إدياج انتؼهى اإلنكتشًَٔ انُافز، ٔرنك بؼذ انتٕاصم يغ اندٓاث انًؼٍُت. خاص بٓا بًا ل


