
 اسزًبرح يزبثؼخ يزكش انزخطٍظ انحضزي واإللهًًٍ نهذراسبد انؼهٍب انخبصخ 

 ثجٍبَبد  اسزًبرح يزبثؼخ انجبيؼخ
 

 
 انًبجسزٍز انذثهىو االسًبء 

ػذد انطالة االجًبنً فً انزؼهى 

 43 15 انًذيج

 الٌىجذ الٌىجذ ػذد االلسبو انؼهًٍخ فً انحضىري 

 ال رىجذ السبو ػهًٍخ ال رىجذ السبو ػهًٍخ ػذد االلسبو انؼهًٍخ فً انكهٍخ 

ػذد انفٍٍٍُ فً انزؼهى انًذيج  

 الٌىجذ الٌىجذ ورهٍئخ انجُى انزحزٍخ

ػذد انًحبضزاد االنكززوٍَخ  

االفززاضٍخ انزً اطهمذ افززاضٍب 

 50 25 نهًىاد انُظزٌخ

هم رًزهك انًؤسسخ رشكٍم اداري  

 َؼى وحذح اثٍ سٍُب َؼى وحذح اثٍ سٍُب ٌؼًُ ثبنزؼهى االنكززوًَ

 
هم ٌزى رسجٍم انغٍبة انكززوٍَب 

 ويبهً االنٍخ

 googleرسجٍم حضىر ػٍ طزٌك  

form وخبصٍخ الmeet 

attendance 

رسجٍم حضىر ػٍ طزٌك  

google form  وخبصٍخ

 meet attendanceال

هل يتم اعتماد اليات غير المتزامن  

 َؼى احٍبَب   َؼى احٍبَب   في المدمج

َىع يُصخ ادارح انزؼهى االنكززوًَ  

LMS Google Classroom Google Classroom 

َىع يُصخ ارشفخ انًىارد  

 google drive google drive انزؼهًٍٍخ االنكززوٍَخ

هم يُظىيخ انزؼهى االنكززوًَ  

 كال كال يززاثطخ رلًٍب يغ يىلغ انًؤسسخ

هم رًزهك انًؤسسخ اسزشبرٌٍ  

الغزاض رطىٌز انًُظىيخ 

 كال كال انزؼهًٍٍخ االنكززوٍَخ

اسى انًكهف ثبنًزبثؼخ يٍ انفزٌك  

     انىساري

ػذد انطالة فً انًحبضزح انُظزٌخ  

 43 15 االنكززوٍَخ انىاحذح

 



هم رًزهك انًؤسسخ لذراد ثزيجخ 

 كال كال واػذاد اَظًخ رحىل رلًً وػذدهى

 43 15 ػذد انطالة فً انحضىري 

 43 15 ػذد انطالة فً االنكززوًَ 

ػذد انزذرٌسٍٍٍ انؼبيهٍٍ فؼهٍب فً  

انزؼهى انًذيج االنكززوًَ 

 29 29 وانحضىري

ػذد انزذرٌسٍٍٍ انؼبيهٍٍ فؼهٍب فً  

 29 29 انزؼهى االنكززوًَ

ػذد انزذرٌسٍٍٍ انذٌٍ رى رذرٌجهى  

     نالَطالق فً انًذيج

ػذد انًحبضزاد االنكززوٍَخ  

االفززاضٍخ انزً اطهمذ افززاضٍب 

     نهًىاد انُظزٌخ فً انجىاَت انؼًهٍخ

هم جًٍغ انطالة ًٌزهكىٌ ثزٌذ  

 َؼى َؼى انكززوًَ رسًً جبيؼً

هم ًٌزهك جًٍغ انزذرٌسٍٍٍ ثزٌذ  

 َؼى َؼى انكززوًَ رسًً جبيؼً

     SISَىع يُصخ يؼهىيبد انطهجخ  

هم رًزهك خىادو الدارح ػًهٍخ  

 كال كال انزؼهى االنكززوًَ وػذدهب

ػذد انًىارد انزؼهًٍٍخ االنكززوٍَخ  

نهزذرٌسٍٍٍ انًزفىػخ ويزبحخ 

 30 30 وانطالة

هم رًزهك انًؤسسخ السبو يؼٍُخ  

ثؼهىو انحبسجبد فً اي َىع يٍ 

 كال كال اَىاػهب

ػذد انذوراد انزذرٌجٍخ انًُظًخ يٍ  

 2 2 انًؤسسخ فً انًىضىع

 
طزٌمخ انًذيج االكثز اسزخذايب فً 

 انًؤسسخ
 googleغٍزيزشايٍ رؼهٍى يزشايٍ و 

meet &video &pdf   

رؼهٍى يزشايٍ و 

 googleغٍزيزشايٍ 

meet &video &pdf   

 



ػذد االَظًخ انؼبيهخ فً انًؤسسخ 

الغزاض انزحىل انزلًً فً 

     انًؤسسخ

  


