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אאFENT 101Eא 
 

 م
  التارخ

  األداء
  باألسبوع

  امــــــــــــــــــــــباالي
س  من االحد م   ا ا

  األول   ١
٢٤/٥/١٤٤١  
١٩/١/٢٠٢٠  

٢٨/٥/١٤٤١  
٢٣/١/٢٠٢٠  

توي  ية للطالب لدراسة ا  لقاءات تدر
اتدرب الطالب ع  اضية و املناقشات واملشاركة ف  الفصول االف

عد م خالل التعلم عن  ام م وم   إعالم الطالب بأدوار
 إعالم الطالب بآلية التقييم ونظم ولوائح االختبارات

ي  ٢   الثا
١/٦/١٤٤١  
٢٦/١/٢٠٢٠  

٥/٦/١٤٤١  
٣٠/١/٢٠٢٠  

توي اللقاءات استكمال ال ية للطالب لدراسة ا  تدر
اتدرب استكمال  اضية و املناقشات واملشاركة ف   الطالب ع الفصول االف

  مقاطع الفيديو التوضيجية –رفع ملفات املقرر 
م للطالب طة الدراسية ع أداة التقو  إضافة ا

شطتھ وأسئلتھ لوحدة األوالدرس األول لدراسة   واإلجابة  عن أ

  الثالث  ٣
٨/٦/١٤٤١  
٢/٢/٢٠٢٠  

١٢/٦/١٤٤١  
٦/٢/٢٠٢٠  

يالدرس دراسة  شطتھ وأسئلتھعن واإلجابة  األو لوحدة ل الثا  أ
  الوحدة االو بطرح موضوعات عن املناقشاتبدء تفعيل 

ع  ٤   الرا
١٥/٦/١٤٤١  
٩/٢/٢٠٢٠  

١٩/٦/١٤٤١  
١٣/٢/٢٠٢٠  

شطتھ وأسئلتھعن واإلجابة  الثانيةلوحدة الدرس األول لدراسة   أ
ا مع الطالب للمناقشة   واالجابة عن أي أسئلةفصل اف

امس  ٥   ا
٢٢/٦/١٤٤١  
١٦/٢/٢٠٢٠  

٢٦/٦/١٤٤١  
٢٠/٢/٢٠٢٠  

يالدرس دراسة  شطتھ وأسئلتھعن واإلجابة  الثانيةلوحدة ل الثا  أ
  الوحدة الثانيةبطرح موضوعات عن  املناقشاتتفعيل 

  السادس  ٦
٢٩/٦/١٤٤١  
٢٣/٢/٢٠٢٠  

٣/٧/١٤٤١  
٢٧/٢/٢٠٢٠  

شطتھ وأسئلتھعن واإلجابة  الثالثةلوحدة الدرس األول لدراسة   أ
ا مع الطالب للمناقشة واالجابة عن أي أسئلة فصل اف 

ع  ٧   السا
٦/٧/١٤٤١  
١/٣/٢٠٢٠  

١٠/٧/١٤٤١  
٥/٣/٢٠٢٠  

يالدرس دراسة  شطتھ وأسئلتھعن واإلجابة  الثالثةلوحدة ل الثا  أ
  تفعيل املناقشات بطرح موضوعات عن الوحدة  الثالثة

التجراالختبار  

٨א
١٥/٧/١٤٤١ 
١٠/٣/٢٠٢٠  EאאאאFאא 

  التاسع  ٩
٢٠/٧/١٤٤١  
١٥/٣/٢٠٢٠  

٢٤/٧/١٤٤١  
١٩/٣/٢٠٢٠  

عةدراسة الدرس األول للوحدة  شطتھ وأسئلتھ الرا   واإلجابة عن أ
ا مع الطالب للمناقشة واالجابة عن أي أسئلة فصل   اف



٢ 
 

 

  

  العاشر  ١٠
٢٧/٧/١٤٤١  
٢٢/٣/٢٠٢٠  

٢/٨/١٤٤١  
٢٦/٣/٢٠٢٠  

يالدرس دراسة  عةلوحدة ل الثا شطتھ وأسئلتھعن واإلجابة  الرا  أ
عة  الوحدة بطرح موضوعات عن  املناقشاتتفعيل    الرا

١١  
ادي  ا
  عشر

٥/٨/١٤٤١  
٢٩/٣/٢٠٢٠  

٩/٨/١٤٤١  
٢/٤/٢٠٢٠  

عةلوحدة ل الثالثالدرس دراسة  شطتھ وأسئلتھعن واإلجابة  الرا   أ
ا مع الطالب للمناقشة واالجابة عن أي أسئلة فصل   اف

١٢  
ي  الثا
  عشر

١٢/٨/١٤٤١  
٥/٤/٢٠٢٠  

١٦/٨/١٤٤١  
٩/٤/٢٠٢٠  

امسةدراسة  شطعن واإلجابة  الوحدة ا   اوأسئل اأ
امسةالوحدة بطرح موضوعات عن  املناقشاتتفعيل    ا

١٣א
٢١/٨/١٤٤١ 
١٤/٤/٢٠٢٠ אא 


