
 

 

 

 

 
 

 
 

 م0202/0202اخلطة الدراسية للتعليم اهلجني للعام اجلامعي 

 م بشأى مقرتح   21/7/2020بتاريخ  املهعقدةللجامعات جبلسته  ىبهاءأ علي خطاب اجمللس األعل

 الكليرترت جملرترتس  وموافقرترت م 2020/2021تطبيرترتمن  رترتت التعلرترتي  الجرترتع خرترتجلا العرترتام ا رترتامعي

 .%00وتعلي  عو بعد بهسبه %00 م تعلي  وجهًا لوجه بهسبه9/8/2020بتاريخ

 م0202/0202للعام اجلاهعي  الزهنية اخلريطة 

 األواالفصل الدراسي 

األول

 األويل للفرقةالدراسية  اخلطة أوال:
 فرته الدراسة عدد الساعات األسبوعية

 باألسبوع

 إمجايل الساعات التدريسية اإلمجايل

 اإلمجالي عملي نظري عملي نظري

التعلي  وجهًا 

 %(00لوجه )

التعلي  عو 

 %(00بعد)

 مرتو الرتدروس    سرتاع   07ساعه وجهًا لوجرته وأيارتا   108بإمجالي  العملي دريس الدروس يت  ت

 بالتهاوب خجلا الفصل الدراسي الدراسي توزع علي املقررات  الهظري 

 الثانية للفرقةالدراسية  اخلطة ثانيًا:
 فرته الدراسة  عدد الساعات األسبوعية

 باألسبوع

 إمجايل الساعات التدريسية اإلمجايل

 اإلمجالي عملي نظري عملي ينظر

التعلي  وجهًا 

 %(00لوجه )

التعلي  عو 

 %(00بعد)

  مرتو الرتدروس    سرتاع   07ساعه وجهًا لوجرته وأيارتا   108بإمجالي  العملي يت  تدريس الدروس

 بالتهاوب خجلا الفصل الدراسي. الدراسي توزع علي املقررات  الهظري 



 

 

 

 

 
 

 
 

الثالثة للفرقةالدراسية  اخلطة ثالثًا:

 فرته الدراسة  عدد الساعات األسبوعية

 باألسبوع

 إمجايل الساعات التدريسية اإلمجايل

 اإلمجالي عملي نظري عملي نظري

التعلي  وجهًا 

 %(00لوجه )

التعلي  عو 

 %(00بعد)

  مرتو الرتدروس    سرتاع   (80)اعه وجهًا لوجه وأياا س182بإمجالي  العملي يت  تدريس الدروس

 بالتهاوب خجلا الفصل الدراسي. الدراسي توزع علي املقررات  الهظري 

 الرابعة للفرقةالدراسية  اخلطة رابعًا:

 فرته الدراسة  عدد الساعات األسبوعية

 باألسبوع

 إمجايل الساعات التدريسية اإلمجايل

 اإلمجالي عملي نظري عملي نظري

تعلي  وجهًا ال

 %(00لوجه )

التعلي  عو 

 %(00بعد)

  مرتو الرتدروس    سرتاع   00ساعه وجهرتًا لوجرته وأيارتا    220بإمجالي  العملي يت  تدريس الدروس

 بالتهاوب خجلا الفصل الدراسي . الدراسي توزع علي املقررات  الهظري 

 اخلاهسة للفرقةالدراسية  اخلطة خاهسًا:

 فرته الدراسة  عدد الساعات األسبوعية

 باألسبوع

 إمجايل الساعات التدريسية اإلمجايل

 اإلمجالي عملي نظري عملي نظري

التعلي  وجهًا 

 %(00لوجه )

التعلي  عو 

 %(00بعد)

  و الرتدروس  مرت  سرتاع   77وجهًا لوجرته وأيارتا    ساع  210بإمجالي  العملي يت  تدريس الدروس

 بالتهاوب خجلا الفصل الدراسي . الدراسي توزع علي املقررات  الهظري 

 
 

 عميـــد الكليـــة

 

 )أ.د/ إمساعيـل إمساعيـل إبراهيــن(

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 

 )أ.د/ بسيونــي عبـد القــادر هليـــل(


