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 ،فاضلساتذة أعضاء الهيئة التدريسية األاأل

 ،عزاءالطلبة األ

 

ً مع قرار مجلس التعلٌم العالً بالعودة الى التدرٌس الوجاهً فً  نود إعالمكم بأنه انسجاما

 ،0202/0200االول الجامعات اعتباراً من الفصل 

 ،للتباعد بٌن الطلبة فً القاعات التدرٌسٌة و مراعاةً 

فقد عمدت الجامعة االردنٌة على طرح مواد الفصل االول، بحٌث ٌتواجد فً القاعة 

 ،ة نصف سعة القاعةٌالتدرٌس

 ً معرفة شكل التدرٌس لكل مادة )وجاهً أو مدمج أو عن بعد لمصلحة الطلبة فً  و تحقٌقا

  ،ٌام ٌختارها الطالب بنفسهلحضور الى الحرم الجامعً فً ٌوم/أابالكامل( و بالتالً 

 طرح الجدول الدراسً وفق المعاٌٌر التالٌة :قامت وحدة القبول و التسجٌل بلذا، فقد 

 

 مواد طلبة البكالوريوس :

 درس وجاهياً :أوالً : المواد التي ت  

 حدد القسم المعنً المواد المطروحة وعدد شعبهاٌ   -2

على شكل  -قرر القسم المعنً طرحها فً شعبة واحدة  -ٌتم طرح أي مادة  -0

 لتصبح (222) ٌبدأ بالرقم رقموالثانٌة تأخذ ( مثالً، 2الرقم )األولى ب : مجموعتٌن

 ة.ٌام المحاضرمن أ التدرٌس الوجاهًٌوم مجموعة و ٌظهر بجانب كل  (222)

 

 (ح ث خ)ٌام درس أمثالً : المواد التً ت   - أ

ح ث )ٌام لى علم القانون فً شعبة واحدة ، أالقسم المعنً قرر طرح مادة مدخل ا لنفرض أن

 (223:2-03:2) الساعة (خ

 هذه المادة على النحو التالً : تصبح

 

 ايام التدريس عن بعد يوم التدريس الوجاهي والقاعة الوقت ايام التدريس اسم المدرس رقم المجموعة اسم المادة

 ث خ حقوق 2ح / قاعة  223:2-03:2 ح ث خ د. اشرف العدوان 2 مدخل الى علم القانون 

 ح خ حقوق 2ث / قاعة  223:2-03:2 خ ح ث د. اشرف العدوان 222 مدخل الى علم القانون 
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( أو 2رقم ) اسة هذه المادة أن ٌسجل فً المجموعةلذا، ٌمكن للطالب الذي ٌرغب بدر

(، فهما لدى نفس المدرس و فً نفس الوقت، الذي ٌخلتف فقط هو ٌوم 222رقم ) مجموعةال

فً  التدرٌس الوجاهً، بحٌث ٌحضر فً كل ٌوم تدرٌس وجاهً نصف عدد الطلبة المسجل

 .، بحٌث ٌتواجد فً القاعة فً كل ٌوم نصف سعة القاعةالمادة

 

 

 (ن ر)مثالً : المواد التً تدرس اٌام  - ب

لنفرض أن أن القسم المعنً قرر طرح مادة مدخل الى علم القانون فً شعبتٌن االولى هً 

 233:2-2:322الساعة  (ن ر)اٌام  :والثانٌة  ،الواردة اعاله

 لهذه المادة على النحو التالً :تصبح الشعبة الثانٌة 

 
 ايام التدريس عن بعد يوم التدريس الوجاهي والقاعة الوقت ايام التدريس اسم المدرس رقم المجموعة اسم المادة

 ر حقوق 0ن / قاعة  233:2-2:322 ن ر د. اشرف العدوان 0 مدخل الى علم القانون 

 ن حقوق 0ر / قاعة  233:2-2:322 ن ر د. اشرف العدوان 220 مدخل الى علم القانون 

 

درس فً نفس الٌوم الوجاهً، بحٌث ٌحضر وبالتالً، على الطالب أن ٌختار الشعب التً ت  

، ٌمكنه أن ٌختار الشعب التً مثالً  .فقط ٌام التدرٌس الوجاهًمعً فً ٌوم/أالى الحرم الجا

 ، درس وجاهٌاً ٌوم االحد و ٌوم االثنٌنت  

 ٌامفً باقً األ (بعدعن )الكترونٌاً ظم فً التدرٌس وٌنت

 .ٌام الثالثاء و االربعاءور فً الشعب التً ت درس وجاهٌاً أوال ٌكون له الحق فً الحض

 

 : درس فً ٌوم واحد من االسبوعالمواد التً ت   -ج

 سٌتم تسجٌل نصف عدد الطلبة حسب سعة القاعة

 قسم المعنً حسب حاجة الطلبةتطرح منها شعب جدٌدة بقرار من الو 

 

ٌل محاضراته لبث و/أو تسجلكلٌة إدارة ابالتنسٌق مع  لٌة المناسبةاخٌتار اآلبلمدرس قوم اٌ -د

  الوجاهٌة 
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 : درس بأسلوب التعلم المدمجمواد التي ت  الاً : ثاني

 .التعلم االلكترونً فٌها غٌر متزامنٌوم كون سٌظهر بجانب اسم هذه المواد كلمة )مدمج( وٌ

 

 ً  : بشكل كامل (عن بعد)الكترونياً  المواد التي ت درس:  ثالثا

 . 02/2/0202ات الجامعة بموجب قرار مجلس التعلٌم العالً تارٌخ متطلب -2

ً مع نسب ا( عن بعدالً )درس كامقررت الجامعة أنها ست  المواد التً  -0 دماج إلانسجاما

 كترونً فً مؤسسات التعلٌم العالًإللم اوص علٌها فً نظام ادماج التعلالمنص

 

 Online)عن بعد( أنها  وادحٌث سٌظهر أمام اسم هذه الم

 

 مواد طلبة الدراسات العليا والدبلوم

خصص لها قاعة تستوعب ضعف درس وجاهٌاً بشكل كامل فً ٌوم التدرٌس المحدد لها، و ٌ  ت  

 المسجلٌن فٌهاعدد الطلبة 

 

 االحترام ل فائقو تفضلوا بقبو
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 الدكتور اشرف العدوان


