
 

 

 ه1443لعام الدراس ي الثاني املسار املشترك الفصل  2-1الرقمية التقنية توزيع منهج  مادة 

 

 

 

 

 

 التاريخ االسبوع
عنوان 

 الوحدة 
 اسم الدرس

عدد 

 الحصص
 عناصر املحتوى 

1 

 هـ1/5/1443من : 

 هـ5/5/1443إلى : 

معالجة 

الصور 

 املتقدمة

الدرس األول 

:أساسيات تحرير 

 الصور 

3 

 تغذية راجعة

1 
أنظمة -اختيار نظام األلوان-حجم الصورة و دقة الشاشة

 العمق اللوني-األلوان املختلفة للصور 

1 
نقل و نسخ جزء  –التحديد  –تصدير الصورة  –حفظ الصورة 

 لنطبق معا –أداة املمحاة  -معين

2 

 هـ8/5/1443

 هـ12/5/1443

الدرس الثاني :الطبقات 

(layers) 
3 

عزل عنصر و ادراجه في  –تغيير حجم الصورة  –الصور املركبة 

 صورة أخرى 

2 
 –الطبقات إعادة ترتيب -إضافة تدرج  –إضافة طبقة نص 

 قفل الطبقات

 لنطبق معا –تعديالت متقدمة  –أساليب املزج  2

 اجازة نهاية أسبوع مطولة  هـ15/5/1443 

3 
 هـ16/5/1443

 هـ19/5/1443

 

الدرس الثالث : تحرير 

 الصور 
3 

 درجة اللون والتشبع  –السطوع و التباين  –اإليضاح 

 املرشحات  –أداة املنظور  –اصالح أخطاء التصوير  3

 3-2 -1لنطبق معا تدريب  3

4 
 هـ22/5/1443

 هـ26/5/1443

الدرس الرابع : تنقيح 

 الصور 
3 

 أداة ختم النص  –فراشة املعالجة  –تسوية الصورة 

 اإلضاءة  –أداة التشوية -أداة التحديد  4

 2-1معا تدريب لنطبق  –أداة املنحنيات  4

5 

 هـ29/5/1443

 هـ3/6/1443

الدرس الخامس: إنشاء 

 صور ثنائية األبعاد
3 

 الرسم على طبقات الصورة  -الطبقات 

5 
استيراد الرسومات -الرسم املتجه  -رسم اإلطارات الرئيسية 

  -اليدوية 

 تصدير الرسوم -استخدام طبقة الكاميرا  5

 منتصف الفصل الثاني اجازة هـ6-10/6/1443   

6 
 هـ13/6/1443

 هـ17/6/1443
 

الدرس الخامس: إنشاء 

 صور ثنائية األبعاد
 2 -1لنطبق معا تدريب  1

6 
 مشروع الوحدة 2 مشروع الوحدة

6 

7 

 هـ20/6/1443

 هـ24/6/1443

التقنية و 

 الحياة

اقبة  الدرس األول : املر

 و التحكم

 

 

1 

اقبة   –أنواع أنظمة التحكم  –أنظمة التحكم  –أنظمة املر

 –أنظمة املكابح التلقائية  –أنواع املستشعرات  –املستشعرات 

 لنطبق معا 

7 
الدرس الثاني : الذكاء 

 االصطناعي
2 

األلعاب  –القيادة الذاتية  –تطبيقات تعلم االلة  –تعلم االلة 

 الذكية 

7 
 –علم الربوت  –التشخيص الطبي بمساعدة  الحاسب 

 لنطبق معا  –الطائرات املسيرة 



 

 

 

 ه1443لعام الدراس ي الثاني املسار املشترك الفصل  2-1الرقمية التقنية توزيع منهج  مادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التاريخ االسبوع
عنوان 

 الوحدة 
 اسم الدرس

عدد 

 الحصص
 عناصر املحتوى 

8 

 هـ27/6/1443

 هـ29/6/1443
 

الدرس الثالث 

 :التقنيات الناشئة
1 

اقع االفتراض ي  اقع املعزز  –الو  –السحابية  ةالحوسب –الو

الدفع باستخدام  –التقنيات القابلة لالرتداد  –انترنت األشياء 

تخزين  -االتصاالت الخلوية فائقة السرعة   –األجهزة املحمولة 

 لنطبق معا  –الحوسبة الكمية  –البيانات 

8 
الدرس الرابع : الصحة 

 و البيئة
2 

التاثيرات -تاثير التقنية على البيئة  –تقنيات العرض الجديدة 

  -تقليل النفايات الرقمية  –البيئية للتقنية 

8 
العزلة  –األثر النفس ي  –املشاكل الصحية الستخدام التقنية 

 لنطبق معا  –االجتماعية 

 اجازة نهاية اسبوع مطولة هـ1-2/7/1443 

9 
 هـ5/7/1443

 هـ9/7/1443
 3 مشروع الوحدة 

 مشروع الوحدة  
9 

9  

10 
 هـ12/7/1443

 هـ16/7/1443
 

الدرس األول : إنشاء 

 HTMLنموذج بلغة 
3 

بنية  –كيفية عمل النموذج  -HTMLمفهوم النموذج بلغة 

 النموذج

 <input>وسم  10

 لنطبق معا - <fieldset>وسم  10

11 
 هـ19/7/1443

 هـ21/7/1443
 

الدرس الثاني : مشروع 

 الوحدة
 مشروع الوحدة 2

11 

 اختبر نفسك 1 اختبر نفسك 11

 اجازة نهاية اسبوع مطولة  هـ 1443/  7/  22-23 

 هـ26/7/1443 12
 اختبارات نهاية الفصل

 هـ30/7/1443 12

 ه3/8/1443 13
 اختبارات نهاية الفصل

 هـ7/8/1443 13


