


                              
 
 

 

 

 

 مالحظة :
 قبل التوجيه الفني المختص. تم اعداد توزيع المنهج من 

 اعتمادها من إدارة تطوير المناهج.مراجعتها و ال يتم نشر خطة توزيع المنهج إال بعد 

 هاال يتم إضافة أو إلغاء أو إجراء أي تعديل في خطة توزيع المنهج إال بالرجوع إلى إدارة تطوير المناهج وأخذ موافقت 

 وزارة التربية
 قطاع البحوث التربوية والمناهج

 المناهجر إدارة تطوي

 توزيع منهج مادة
 (تقنيةالحاسوب )عالم ال
 فصول خاصة

 م2023 - 2022 العام الدراسي

 الثاني الفصل الدراسي

 الثاني الجزء السادس الصف
 
 

 المالحظات عدد الحصص الدرس ) المفاهيم األساسية ( المجال األسبوع

2+1 

 المعالجة الرقمية

 لتحسسا

 أهم لبنات التحسس. –المقصود بالتحسس 
4 

  2 ، 1 عمل ورقة

 29صـ 

3 
  البث

 استقبال بث. - إنشاء بث
2 

  6 ، 5 عمل ورقة

 51صـ 

6+5+4 
 الالئحة

 بالمشروع ءالتعريف والبد+  لبنات الالئحة –إنشاء الئحة 
6 

  8 ، 7 عمل ورقة

 60صـ 

 العيد الوطنيإجازة 

 4  االستنساخ 8+7
  10 ، 9 عمل ورقة

 70صـ 

 2 إنشاء لبنة 9
  11 عمل ورقة

 79صـ 

 األدوات الرقمية 10
 الترجمة 

 .خدمات الترجمة –أمثلة على تطبيقات وبرمجيات الترجمة 
2 

  2 عمل ورقة

 104صـ 

 المنتجات الرقمية 12+11
 المشروع

 وتسليم المشاريع. مناقشة
 المشروع توثيق 4

 توثيق االختبار 4 الثاني الدراسي االختبارالعملي لنهاية الفصل 13+14

 دراسية حصة(    28)   المجموع الكلي لعدد الحصص 

الدروس 
 المعلقة

 المعالجة الرقمية
 العمليات والمتغيرات -
 مهارات متقدمة -

 43:  33 ـص

 92:  83صـ 

 115:  107صـ  إضافات متصفح االنترنت - األدوات الرقمية
 

 قطاع البحوث التربوية والمناهجيعتمد من  قطاع التعليم العاميعتمد من 

: الموجه الفني العام

 

 :مدير إدارة تطوير المناهج
 
 

 
  



                              
 
 

 

 

 

 مالحظة :
 قبل التوجيه الفني المختص. تم اعداد توزيع المنهج من 

 اعتمادها من إدارة تطوير المناهج.مراجعتها و ال يتم نشر خطة توزيع المنهج إال بعد 

 هاال يتم إضافة أو إلغاء أو إجراء أي تعديل في خطة توزيع المنهج إال بالرجوع إلى إدارة تطوير المناهج وأخذ موافقت 

 وزارة التربية
 قطاع البحوث التربوية والمناهج

 المناهجر إدارة تطوي

 توزيع منهج مادة
 (تقنيةالحاسوب )عالم ال
 فصول خاصة

 م2023 - 2022 العام الدراسي

 الثاني الفصل الدراسي

 الثاني الجزء السابع الصف
 

 المالحظات عدد الحصص الدرس ) المفاهيم األساسية ( المجال األسبوع

1 

النماذج واألنظمة 

 الرقمية

 2 أنا منتج
   1 عمل ورقة

 44صـ 

3+2 
 (١قصة نجاح )

 دمج الصور. 
4 

  4، 2 عمل ورقة

 45 - 46صـ 

5+4 
 (١التعامل مع الصور )

 .  االنعكاس
4 

 47صـ  6 عمل ورقة

 العيد الوطنيإجازة 

7+6 

تحسين المنتجات 

 الرقمية

  (٢قصة نجاح )

 بالمشروع ءالتعريف والبدرسم منتظم +  -  رسم حر 

 

4 
 3 ، 1 عمل ورقة

 78- 79صـ 

9+8 
   (٢) التعامل مع الصور

 إزالة خلفية الصورة.
4 

 5 ، 4 عمل ورقة

 80صـ 

10 

نظمة استخدام األ

 الرقمية

   مشروعي المميز

 .سوق لمواهبك –مقدمة في التسويق 
2 - 

12+11 
 المشروع

 وتسليم المشاريع. مناقشة
 توثيق المشروع 4

 توثيق االختبار 4 الثاني الدراسي االختبارالعملي لنهاية الفصل 13+14

 دراسية حصة(    28)   المجموع الكلي لعدد الحصص 

الدروس 
 المعلقة

تحسين المنتجات 

 الرقمية
 67:  66 ـص ( .path toolرسم منتظم )جزء  -

نظمة استخدام األ

 الرقمية
 تصميم المنشورات.( ٣قصة نجاح ) -
 المشاريع اإلثرائية. -

 98:  87صـ 

 128:  109صـ 
 

 قطاع البحوث التربوية والمناهجيعتمد من  قطاع التعليم العاميعتمد من 

: الموجه الفني العام

 

 :مدير إدارة تطوير المناهج

 



                              
 
 

 

 

 

 مالحظة :
 قبل التوجيه الفني المختص. تم اعداد توزيع المنهج من 

 اعتمادها من إدارة تطوير المناهج.مراجعتها و ال يتم نشر خطة توزيع المنهج إال بعد 
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 وزارة التربية
 قطاع البحوث التربوية والمناهج

 المناهجر إدارة تطوي

 توزيع منهج مادة
 (تقنيةالحاسوب )عالم ال
 فصول خاصة

 م2023 - 2022 العام الدراسي

 الثاني الفصل الدراسي

 الثاني الجزء الثامن الصف
 

 المالحظات عدد الحصص الدرس ) المفاهيم األساسية ( المجال األسبوع

2+1 

 المعالجة الرقمية

 مدخل إلى التأثيرات الحركية
التأثير الحركي باستخدام اإلطارات  – Animationالتأثير الحركي 

   الموضع  /التأثير الحركي –  Timeline خط الزمن - األساسية
Location. 

4 
   أ -1 عمل ورقة

 37صـ 

5+4+3 
 التحجيم ( –)االستدارة  الحركيالتأثير 

التحجيم  /التأثير الحركي –  Rotationاالستدارة /التأثير الحركي 
Scaling . 

6 
   أ -2 عمل ورقة

 50صـ 

 إجازة العيد الوطني

  (الخامة)  التأثير الحركي 6

 بالمشروع ءالتعريف والبد+  lMateriaالخامة /التأثير الحركي
2 

  د -3 عمل ورقة

 72صـ 

8+7 

محاكاة  -باستخدام المحاكاة  التأثير الحركـــــي
 بالمشروع ءالتعريف والبد القماش

 محاكاة القماش - Simulationالمحاكاة 
Cloth Simulation. 

4 
   أ -5 عمل ورقة

 106صـ 

10+9 
 محاكاة الدخان
 .Smokeمحاكاة الدخان 

4 
   أ -6 عمل ورقة

 124صـ 

 توثيق المشروع 4 وتسليم المشاريع. مناقشة المشروع ةالمنتجات الرقمي 12+11

 توثيق االختبار 4 الثاني الدراسي االختبارالعملي لنهاية الفصل 13+14

 دراسية حصة(    28)   المجموع الكلي لعدد الحصص 

الدروس 
 المعلقة

 المعالجة الرقمية

 االخفاء واإلظهار ( –التأثير الحركي ) تحول األشكال  -
 محرر اإلطارات األساسية -
 القيود -
 التصدير -

 68:  60صـ 
 89:  75صـ 
 149:  127صـ 
 169:  151صـ 

 186:  173صـ  تبادل المعلومات - األدوات الرقمية
 
 

 قطاع البحوث التربوية والمناهجيعتمد من  قطاع التعليم العاميعتمد من 

: الموجه الفني العام

 

 :مدير إدارة تطوير المناهج



                              
 
 

 

 

 

 مالحظة :
 قبل التوجيه الفني المختص. تم اعداد توزيع المنهج من 
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 وزارة التربية
 قطاع البحوث التربوية والمناهج

 المناهجر إدارة تطوي

 

 توزيع منهج مادة
 (تقنيةالحاسوب )عالم ال
 فصول خاصة

 م2023 - 2022 العام الدراسي

 الثاني الدراسيالفصل 

 الثاني الجزء التاسع الصف
 

 المالحظات عدد الحصص الدرس ) المفاهيم األساسية ( المجال األسبوع

2+1 

 المعالجة الرقمية

 انتاج الوسائط بمساحات شفافة
  أساليب انتاج الوسائط بمساحات شفافة – Keyerالعقدة 

 ) البند أ و ب (
4 

   أ -1 عمل ورقة

  36صـ 

3 
 الخلفية المتحركة

مواصفات الوسائط المستخدمة لتصميم فيلم يحتوي على خلفية 

 تصميم فيلم يحتوي على خلفية متحركة. - Rollالعقدة  -متحركة 
2 

   أ -2 عمل ورقة

 54صـ 

 الفالتر 5+4
 اختيار فلتر فرعي واحد فقط . - Shadertoyالعقدة 

4 

 أ  -3 عمل ورقة

 77صـ 

 أو

 78صـ   ب - 3 

 إجازة العيد الوطني

7+6 
 النصوص

  إضافة التأثيرات الحركية على النصوص - Textالعقدة 

 بالمشروع ءالتعريف والبد+ 
4 

  أ -4 عمل ورقة

 101صـ  

   ب -4 عمل ورقة

 102صـ 

 تعديل أركان العناصر 8
 .مطابقة أركان العنصر على منظور ثابت -CornerPinالعقدة 

2 
   أ -5 عمل ورقة

 118صـ 

 تعديل أركان العناصر 9
 .مطابقة أركان العنصر على منظور غير ثابت

2 
   ب -5 عمل ورقة

 119صـ 

 - 2  التخزين السحابي األدوات الرقمية 10

 توثيق المشروع 4 وتسليم المشاريع مناقشة المشروع المنتجات الرقمية 12+11

 توثيق االختبار 4 الثاني الدراسي االختبارالعملي لنهاية الفصل 13+14

 دراسية حصة(    28)   المجموع الكلي لعدد الحصص 

الدروس 
 المعلقة

 المعالجة الرقمية
 أساليب انتاج الوسائط بمساحات شفافة ) البند ج و د ( -
  ( الفالتر ) محرر اإلطارات األساسية -
 الصوت -األفالم المهتزة -التتبع  -

 35:  30صـ 
 76:  72صـ 
 173: 123 صـ 

 
 

 قطاع البحوث التربوية والمناهجيعتمد من  قطاع التعليم العاميعتمد من 

: الموجه الفني العام

 

 :مدير إدارة تطوير المناهج
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