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  م عن بعدبنظام التعلمهارات االتصال مقرر دراسة  خطة

 

 م

 التاريخ

 األداء
 باألسبوع

ـــباالي ـــــ ـــ ـــ ـــــ  امـــ

 نهاية بداية

 األول  1
17/12/1437 

18/9/2016 

20/12/1437 

21/9/2016 

 لقاءات تدريبية للطالب لدراسة املحتوي 

 االفتراضية و املناقشات واملشاركة فيهاتدريب الطالب على الفصول 

 إعالم الطالب بأدوارهم ومهامهم خالل التعلم عن بعد

 إعالم الطالب بآلية التقييم ونظم ولوائح االختبارات

 اجازة اليوم الوطني

 الثاني 2
24/12/1437 

25/9/2016 

30/12/1437 

1/10/2016 

 لقاءات تدريبية للطالب لدراسة املحتوي 

 الطالب على الفصول االفتراضية و املناقشات واملشاركة فيهاتدريب 

 االختبارات للوحدات –رفع ملفات املقرر 

 إضافة الخطة الدراسية على أداة التقويم للطالب

 أنشطته وأسئلته عنواإلجابة   ىلوحدة األولالدرس األول لدراسة 

 الثالث 3
1/1/1438 

2/10/2016 

7/1/1438 

8/10/2016 

 واإلجابة  عن أنشطته وأسئلته ىلوحدة األولالدرس الثاني لدراسة 

 الوحدة االولى بطرح موضوعات عن املناقشاتبدء تفعيل 

 الرابع 4
8/1/1438 

9/10/2016 

14/1/1438 

15/10/2016 

 واإلجابة  عن أنشطته وأسئلته ىلوحدة األولالدرس الثالث لدراسة 

 افتراض ي مع الطالب للمناقشة واإلجابة  عن أي أسئلة فصل

 الخامس 5
15/1/1438 

16/10/2016 

21/1/1438 

22/10/2016 

 أنشطته وأسئلتهعن واإلجابة  الثانيةلوحدة الدرس األول لدراسة 

 الوحدة الثانيةبطرح موضوعات عن  املناقشاتتفعيل 

 السادس 6
22/1/1438 

23/10/2016 

28/1/1438 

29/10/2016 

 أنشطته وأسئلتهعن واإلجابة  الثانيةلوحدة الدرس الثاني لدراسة 

 افتراض ي مع الطالب للمناقشة واالجابة عن أي أسئلة فصل

 السابع 7
29/1/1438 

30/10/2016 

5/2/1438 

5/11/2016 

 أنشطته وأسئلتهعن واإلجابة  الثانيةلوحدة ل الثالثالدرس دراسة 

 موضوعات عن الوحدة الثانيةتفعيل املناقشات بطرح 

 الثامن 8

8/2/1438 

8/11/2016 
 االختبار األول )للوحدات األولى والثانية(

6/2/1438 

6/11/2016 

10/2/1438 

10/11/2016 

 أنشطته وأسئلتهعن واإلجابة  الثالثةلوحدة الدرس األول لدراسة 

 افتراض ي مع الطالب للمناقشة واالجابة عن أي أسئلة فصل

 إجازة منتصف الفصل الدراس ي األول 
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 التاسع 9
20/2/1438 

20/11/2016 

26/2/1438 

26/11/2016 

 الثالثة للوحدة( لثالثا – الثاني) الدرسين دراسة

 الدرسين وأسئلة أنشطة عن  اإلجابة

 الثالثة الوحدة بطرح موضوعات عن  املناقشاتتفعيل 

 العاشر 10
27/2/1438 

27/11/2016 

4/3/1438 

3/12/2016 

 أنشطته وأسئلتهعن واإلجابة  الرابعةلوحدة الدرس األول لدراسة 

 افتراض ي مع الطالب للمناقشة واالجابة عن أي أسئلة فصل

11 
الحادي 

 عشر

5/3/1438 

4/12/2016 

11/3/1438 

10/12/2016 

 الرابعة للوحدة( لثالثا – الثاني) الدرسين دراسة

 الدرسين وأسئلة أنشطة عن  اإلجابة

 الرابعة  الوحدة بطرح موضوعات عن  املناقشاتتفعيل 

12 
 الثاني

 عشر

14/3/1438 

13/12/2016 
 االختبار الثانى )للوحدات الثالثة والرابعة(

13 
 الثالث

 عشر

19/3/1438 

18/12/2016 

25/3/1438 

24/12/2016 

 أنشطته وأسئلتهعن واإلجابة  الخامسةلوحدة الدرس األول لدراسة 

 افتراض ي مع الطالب للمناقشة واالجابة عن أي أسئلة فصل

14 
الرابع 

 عشر

26/3/1438 

25/12/2016 

2/4/1438 

31/12/2016 

 الخامسة للوحدة( لثالثا – الثاني) الدرسين دراسة

 الدرسين وأسئلة أنشطة عن  اإلجابة

 الخامسة الوحدة بطرح موضوعات عن  املناقشاتتفعيل 

15 
 الخامس

 عشر

5/4/1438 

3/1/2017 
 االختبار النهائي 


