


رقم 

 األسبوع
 التاريخ

رقم 

 الوحدة

اسم 

 الدرس 

عدد 

 احلصص
 عناصر احملتوى

1 
 هـ1/3144/٢١

- 

هـ1/3144/٢٥  

 األوىل

أساسيات 

علم 

 احلاسب

:  ١الدرس

متثيل 

 البيانات

التحويل بني  –النظام السادس عشري  –النظام العشري  ٣

 األنظمة 

1 
اجلرب املنطقي والبوابات  -متثيل الصور  –متثيل البيانات 

 الرقمية

الدارات املتكاملة -الرتانزستورات  1  

2 
 هـ28/1/3144

هـ3144/٢/٢ -  

: ٢الدرس

بنية 

 احلاسب

 بنية احلاسب ٣

والتنفيذدورة اجللب  2  

وحدات التخزين -الذاكرة الرئيسة  2  

3 

 - هـ5/2/3144

هـ2/3144/٩  

:  ٣الدرس

أنظمة 

 التشغيل

مهام نظام التشغيل:  - نظام التشغيل –تصنيف الربجميات  ٢

إدارة العمليات –إدارة الذاكرة  -١  

3 
 -٤ –إدارة أجهزة اإلدخال واإلخراج  -٣مهام نظام التشغيل: 

 إدارة امللفات

3 

: ٤الدرس

أساسيات 

 الشبكات

١ 
 –الربوتوكوالت  –عناوين الشبكة  –حتويل احلزمة 

 منوذج االتصال املفتوح

4 

 هـ12/2/3144

- 

هـ2/3144/١٤  

: ٤الدرس

أساسيات 

 الشبكات

١ 
 - االنرتنت و الشبكة العنكبوتية العاملية -  TCP/IPمنوذج 

التحقق من جدا ر احلماية –جدار احلماية   

4 

: ٥الدرس 

تقنية 

املعلومات 

و 

االتصاالت 

 و اجملتمع

 –تأثري تقنية املعلومات و االتصاالت على قطاع األعمال  ٢

 تطور –التعلم مدى احلياة  –بالتقنية احلياة أسهل و أفضل 

 عمليات دفع األموال

4 
العوامل املؤثرة  -ما الفجوة الرقمية ؟  –التخزين السحابي 

ما الذي ميكن فعله لسد الفجوة ؟-على الفجوة الرقمية   

هـ15/2/1443 4  إجازة اليوم الوطين    

هـ16/2/1443 4  إجازة اليوم الوطين    

5 
  - هـ 19/2/3144
هـ2/3144/٢٣  

 األوىل

:  ٦الدرس
 املشروع 

 

٣ 

لنطبق معا+ تنفيذ وعرض املشروع  

 ه ١443للعام  األول الفصل الدراسي  املسار املشرتك   ١-١املهارات الرقمية  نهج مادةم  توزيع

 



أساسيات 

علم 

 احلاسب

 - هـ26/2/3144 6
هـ 1/3/3144  

 الثانية 

العمل عبر  
 االنترنت   

:    ١الدرس
العمل مع  
 المستندات   

  – الوصول إلي كلفات ون درايف من أجهزتك  –العمل مع المستندات  ٢
 مشاركة مستنداتك و التعاون مع االخرين  

  –التعاون و مشاركة المستندات مع االخرين  –شارك و لكن بحذر  6
 التعاون المتزامن

6 

:    ٢الدرس
االجتماعات  

عبر 
 االنترنت

١ 
دعوة مشاركين جدد إلي اجتماع    -االجتماعات عبر االنترنت    

7 

  -  هـ4/3/3144

هـ 3/3144/٨  

 الثانية 

العمل عبر  
 االنترنت   

:    ٢الدرس
االجتماعات  

عبر 
 االنترنت

١ 
استخدام زوم على أجهزة أخرى  –تغيير الخلفية  -مشاركة شاشتك    

7 
:  ٣الدرس

بث العرض  
 التقديمي 

جدولة اجتماع مستقبلي –يث العرض التقديمي  ٢  

7 

ميزات   –مشاهدة عرض تقديمي عبر االنترنت  – بث باوربوينت 
 باوربوينت المدعومة 

 

هـ11/3/1443 8  إجازة نهاية أسبوع مطولة    

هـ12/3/1443 8  إجازة نهاية أسبوع مطولة    

  -.  هـ13/3/3144 8
هـ 3/3144/1٥  الثانية  

العمل عبر  
 االنترنت   

:  ٤الدرس
إدارة  

 المالحظات 

تنظيم المواضيع باستخدام   -حفظ دفتر مالحظاتك   –  إدارة المالحظات ٢
 الصفحات الفرعية  

الوصول الي مالحظاتك من أي جهاز   – كتابة مالحظات في الصفحة  8
التعاون ومشاركة مالحظات مع االخرين  – اخر   

8 
:  ٥الدرس

الخرائط  
 الذهنية

١ 
والمحتوى الهرمي تصميم العقد وفقا للمستوى  -ما الخريطة الذهنية؟    

 - هـ3/3144/1٨ 9
هـ 22/3/3144  

 الثانية 

العمل عبر  
 االنترنت   

:  ٥الدرس
الخرائط  
 الذهنية

١ 
تغيير العرض من خالل إخفاء االفرع  –توصيل العقد   

:  ٦الدرس  9
 المشروع 

لنطبق معا+ تنفيذ وعرض املشروع ٢  

10 
 - هـ3/3144/2٥

هـ 3/3144/2٨  

 الثالثة
البرمجة  

باستخدام لغة  
ترميز النص  

 التشعبي

:  ١الدرس
إنشاء موقع  

 ويب 

بنية   - ما لغة ترميز النص التشعبي؟  - موقع الويب  – صفحة الويب  ٣
 صفحة الويب 

HTMLمحرر  10 وسوم  –   HTML  األساسية  

المسافة الفارغة  – إضافة فقرة  -العناوين  10  

هـ29/3/1443 10  إجازة نهاية أسبوع مطولة    

  - هـ2/4/3144 11
هـ 6/4/3144  

 الثالثة
البرمجة  

باستخدام لغة  

:    ٢الدرس
بنية 

 المحتوى 

  –الروابط التشعبية  –القائمة غير المرتبة  – القائمة المرتبة  –القوائم  ٢
 خاصية الهدف  

  - أخرى على نفس الموقع ارتباط صفحة إلي – إنشاء شريط التنقل   11
إضافة الصور و مقاطع الفيديو  – روابط البريد االلكتروني   



ترميز النص   11
 التشعبي

اخترب نفسكلنطبق معا + ١  

هـ9/4/1443 12     

 اختبارات

هـ10/4/1443 12     

هـ11/4/1443 12     

هـ12/4/1443 12     

هـ13/4/1443 12     

هـ16/4/1443 13     

 اختبارات

هـ17/4/1443 13     

هـ18/4/1443 13     

هـ19/4/1443 13     

هـ20/4/1443 13     

  الرتبويةاالختبارات التحريرية القصرية تنفذ هناية كل وحدة على أن تقيس مدى استيعاب الطالب للمحتوى ومدى اكتسابه للمهارات احملققة لألهداف* 

 

 

 


