


 

عنوان  عناصر المحتوى
 الوحدة

رقم 
 الوحدة

رقم  التاريخ
 األسبوع

 1 هـ21/1/1443   تهيئة

  تهيئة
الشبكات 
السلكية 

والالسلكية 
 واألنرتنت

 

 
 االولى

 1 هـ22/1/1443

 1 هـ23/1/1443 شبكات احلاسب+مقدمة يف الشبكات اإللكرتونية  

 1 هـ24/1/1443 دريب الثاني(شبكات احلاسب )التدريب األول(+ )الت

 1 هـ25/1/1443 تقنيات التبديل الشبكي

 االولى الشبكات الالسلكية
 
 

 2 هـ28/1/1443

 2 هـ29/1/1443 لوحدةشبكة اإلنرتنت +حل التمارين وخارطة ا

  هاز  احلاسب()االستخدام اآلمن جل 1مقدمة أمن املعلومات + التدريب

أمن 
 املعلومات
 والبياانت
 واألنرتنت

 2 هـ30/1/1443 الثانية

 2 هـ1/2/1443 علوم وأنظمة تشفري املعلومات

+ حل  تكرشادات أمنية حلماية معلوماإ + تطبيقات األنرتنتمحاية 

 متارين الوحدة

 2 هـ2/2/1443

شغيل +أنظمة ت  هزة الذكيةمقدمة + االجهزة الذكية +أنواع األج

 األجهزة الذكية

 

تقنيات 
وبرجمة 

األجهزة 
 الذكية
 

 
 

 الثالثة

 3 هـ5/2/1443

برجمة +لغات الربجمة وذكية تطبيقات + متاجر تطبيقات األجهزة ال

 األجهزة الذكية

 3 هـ6/2/1443

لذكية )إن + برجمة تطبيقات األجهزة ا برامج تطوير األجهزة الذكية

 امج (( +مراحل كتابة الربنNSB-Appإس بيسك ستوديو ) 

 3 هـ7/2/1443

حلسابية مع البيانات +العمليات ا (NSB-App ) طريقة تعامل

 (  NSB-App ) الربجمة يفأدوات  +  واملنطقية

 3 هـ8/2/1443

 3 هـNSB-App)  ) 9/2/1443    بعض األوامر األساسية يف برنامج

بيانات + + التعامل مع قواعد ال الدوال الربجمية + الوسائط املتعددة

 التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي

 

تدريبات 
تقنيات 
وبرجمة 

األجهزة 
 الذكية

 
 الثالثة

 4 هـ12/2/1443

تطبيق ) التدريب الثاني +(لعملاألول )التعرف على بيئة االتدريب 

 السالم عليكم(

 4 هـ13/2/1443

 4 هـ14/2/1443 )تطبيق آلة حاسبة( التدريب الثالث

 4 هـ15/2/1443   اجازة  العيد الوطين

 4 هـ16/2/1443   اجازة  العيد الوطين

تدريبات  (ثأوورةاملاالدعية )التدريب الرابع 
تقنيات 
وبرجمة 

 
 الثالثة

 5 هـ19/2/1443

 5 هـ20/2/1443 (قافيةالتدريب اخلامس )تطبيق املسابقة الث

 5 هـ21/2/1443 التدريب السادس )تطبيق حساب العمر(

 5 هـ22/2/1443 م(التدريب السابع )تطبيق القرآن الكري

 ه1443للعام  األول( )نظام املقررات( الفصل الدراسي 2نهج مادة احلاسب وتقنية املعلومات حاسب )م توزيع

 



 

عنوان  عناصر المحتوى
 الوحدة

رقم 
 الوحدة

رقم  التاريخ
 األسبوع

 رور وعدة صور)تطبيق كلمة املالتدريب الثامن 

 

األجهزة 
 الذكية
 
 

 5 هـ23/2/1443

  (تدريب التاسع) تطبيق مفكرتيال
 الثالثة

 6 هـ26/2/1443

 6 هـ27/2/1443 (العاشر  )مشغل الفيديو التدريب 

 6 هـ28/2/1443 الثالثة (ور التدريب احلادي عشر )تطبيق قصار الس

 6 هـ29/2/1443 ورائية(االتدريب الثاني عشر ) تطبيقات 

ة مقدملجزء النظري +حل متارين الوحدة  وخارطة  الوحدة ل

 )احلكومية اإللكرتونية(

 
 اخلدمات
 اإللكرتونية

 6 هـ1/3/1443 

  لجارة اإللكرتونية+ التدريب األوالت
 الرابعة

 7 هـ4/3/1443

 7 هـ5/3/1443 انيارة اإللكرتونية + التدريب الثالتج

 7 هـ6/3/1443 والتمارين ارطة الوحدة+ حل خ اجلامعات اإللكرتونية

 قواعد مقدمة )مفهوم قواعد البيانات(
 البياانت

 7 هـ7/3/1442 الخامسة

 7 هـ8/3/1442 د البياناتأهمية قواعد البيانات + مكونات قواع

 8 هـ11/3/1443   اجازة  نهاية أسبوع مطولة

 8 هـ12/3/1443   اجازة  نهاية أسبوع مطولة

 قواعد صميم قواعد البياناتنظم إدارة قواعد البيانات + خطوات ت
 البياانت

 
 الخامسة

 8 هـ13/3/1443

 +  حل خارطة الوحدة + متارين الكتاب

انشاء قاعة بيانات  يب األولخطوات تصميم قواعد البيانات + التدر

 المدرسة في برنامج ليبر اوفيس بيس

 8 هـ14/3/1443

  )اجلداول (التدريب الثاني 

 تدريبات
قواعد 
 البياانت

 8 هـ15/3/1443

قات بني ديل احلقول وتكوين العالالتدريب الثالث )أدخال البيانات وتع

 اجلداول (

 9 هـ18/3/1443 الخامسة

 9 هـ19/3/1443 التدريب الرابع ) االستعالمات (

 9 هـ20/3/1443 ير(التدريب السادس )التقار  + التدريب اخلامس ) النماذج (

  عمل ؟(قدمة )عمارة احلاسب وكيف يمحل متارين الوحدة اخلامسة + 
 
 
 

 عمارة
 احلاسب

 

 9 هـ21/3/1443 السادسة

 9 هـ22/3/1443 ختبار وقياس أداء المعالجاالتدريب األول + عمارة احلاسب 

  املعاجل الدقيق
 السادسة

 10 هـ25/3/1443

قياس أداء المعالج تحت التحميل  لثانيااملعاجل الدقيق + التدريب 

 وتحسين أداء الحاسب 

 10 هـ26/3/1443

 10 هـ27/3/1443 اللوحة احلاضنة

 10 هـ28/3/1443 حلاسب احملمولعمارة ا + أجهزة حفظ البيانات

 10 هـ29/3/1443   اجازة  نهاية أسبوع مطولة

 11 هـ2/4/1443  التخصصات اجلامعية  + مقدمة )الشهادات العاملية باحلاسب(

 ه1443للعام  األول( )نظام املقررات( الفصل الدراسي 2نهج مادة احلاسب وتقنية املعلومات حاسب )م توزيع

 



 

عنوان  عناصر المحتوى
 الوحدة

رقم 
 الوحدة

رقم  التاريخ
 األسبوع

مهن  مهن احلاسب اآللي + التدريب األول
وختصصات 

 احلاسب

 

 11 هـ3/4/1443 السابعة

 11 هـ4/4/1443 لوحدةالتدريب الثاني + حل متارين وخارطة ا

 11 هـ5/4/1443   مراجعة

 11 هـ6/4/1443   مراجعة

 
 
 

 إختبارات

 12 هـ9/4/1443  

 12 هـ10/4/1443

 12 هـ11/4/1443

 12 هـ12/4/1443

 12 هـ13/4/1443

 
 
 

 إختبارات

 13 هـ16/4/1443  

 13 هـ17/4/1443

 13 هـ18/4/1443

 13 هـ19/4/1443

 13 هـ20/4/1443

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

 

 ه1443للعام  األول( )نظام املقررات( الفصل الدراسي 2نهج مادة احلاسب وتقنية املعلومات حاسب )م توزيع

 


