


                              
 
 

 

 

 

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

  االحتفاظ بمشاريع المتعلمين وتوثيقها.ضرورة 

 من إدارة تطوير المناهج. اعتمادهاومراجعتها  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
  (عالمنا الرقميالحاسوب )
 األمل( –)الرجاء  –التربية الخاصة 

 م2023 - 2022 العام الدراسي

 الثاني الفصل الدراسي

 الثاني الجزء الرابع  الصف
 

 (األساسية المفاهيم)الدرس  المجال األسبوع
عدد 
 الحصص

 المالحظات

1 

الوحدة 
 األولى

 )العالم الرقمي(

 كيف ننظم أعمالنا+ [الرقمية ] أجهزتنا  مكونات 
 مجلدات(التنظيم الملفات في  –)انشاء المجلدات 

1 
  (30صفحة ) (1ورقة عمل )
 (40)صفحة  (1)ورقة عمل 

 1 البحث اآلمن في االنترنت 2
 (2، 1ورقة عمل )

 (50 ،49صفحة )

3 
 صوري في ألبومي

 (تنسيق األلبوم –إضافة صور إلى األلبوم  –ألبوم جديد  )إنشاء
1 

 (1ورقة عمل )
 (63صفحة )

4+5 

الوحدة الثانية 
)األدوات 
 الرقمية(
 
 

 لنبدأ التصميم
 القوالب()

2 
 (2 ،1ورقة عمل )

 (85 ،84صفحة )

6 
 لننجز أعمالنا
 (واللصق)النسخ والقص 

1 
 (1ورقة عمل )

 (96)صفحة 

7 
إضافة صف أو  –تنسيق الجداول  –رتب معلوماتك )الجداول 
 حذف صف أو عمود( –عمود 

1 
 (2 ،1ورقة عمل )

 (107، 106صفحة )

8 
 المشاريع هيا لنطبق معا  

 (المشروع األول)
1 

برنامج معالج في المشروع 
 النصوص

 (148-147)صفحة 
 وميدياتوثيق المشاريع ورقيا  

9 
 م صفحاتي وأضع عنوانا  جميال  أرق  

 (WordArtإضافة نص جمالي -)ترقيم الصفحات 
1 

 (1ورقة عمل )
 (115)صفحة 

10 
 أنا أحب لغتي العربية

 اإلمالئي( )التدقيق
1 

 (1)ورقة عمل 
 (123)صفحة 

11+12 
 SmartArtلنخطط أفكارنا 

 (SmartArtمخطط هيكلي  )إدراج
2 

 (2 ،1ورقة عمل )
 (133، 132صفحة )

13 
 ؟كيف أصمم تقريري

 طباعة الملف( –الصفحة  )اعداد
1 

 (2)ورقة عمل 
 (142)صفحة 

14+15 
 المشاريع هيا لنطبق معا  

 (المشروع الثاني)
2 

برنامج معالج في المشروع 
 النصوص

 (151 -149)صفحة 
 اتوثيق المشاريع ورقيا  وميدي

 دراسية حصة(   15)   المجموع الكلي لعدد الحصص 

 ال يوجد :الدروس المعلقة
 

 قطاع البحوث التربوية والمناهجيعتمد من  قطاع التعليم العاميعتمد من 

:العامالموجه الفني 

 

 :مدير إدارة تطوير المناهج
 
 

 



                              
 
 

 

 

 

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

  االحتفاظ بمشاريع المتعلمين وتوثيقها.ضرورة 

 من إدارة تطوير المناهج. اعتمادهاومراجعتها  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
  الحاسوب )عالمنا الرقمي(

 )الرجاء( –التربية الخاصة 
 م2023 - 2022 العام الدراسي

 الثاني الفصل الدراسي

 الثاني الجزء الخامس الصف
 

 األساسية( )المفاهيمالدرس  المجال األسبوع
عدد 
 الحصص

 المالحظات

1 

 الوحدة األولى
 ()العالم الرقمي

 1لوحة  –برنامج الرسام ثالثي األبعاد 
 (حفظ اللوحة -أشكال ثنائية األبعاد –أشكال الفرش )

1 
 (2، 1)ورقة عمل 
 (29)صفحة 

2 
 2لوحة  –برنامج الرسام ثالثي األبعاد 

 (الطباعة –كتابة النص  -التحديد السحري  –إدراج صورة )
1 

 (2، 1)ورقة عمل 
 (40)صفحة 

3 
 3لوحة  –برنامج الرسام ثالثي األبعاد 

 (أشكال ثالثية األبعاد)
1 

 ( 2 ،1)ورقة عمل 
 (48)صفحة 

4+5 
 تميزيمشروعي  -أنا من أصحاب المشاريع

 (المشروع األول)
2 

برنامج المشروع باستخدام 
 الرسام ثالثي األبعاد

 توثيق المشاريع ورقيا  وميديا

 (53إلى  51)صفحة 

6 

 الوحدة الثانية
 )األدوات الرقمية(

 
 

 1حلقة  –العرض المشوق 
 (طرق العرض –إضافة شرائح -تشغيل البرنامج )

1 
 (1)ورقة عمل 
 (67)صفحة 

7 
 2حلقة  –العرض المشوق 

 (ألبوم الصور –إدراج الصور )
1 

 ( 3، 2)ورقة عمل 
 (82)صفحة 

8 
 3حلقة  –العرض المشوق 

 (إدراج الفيديو والتعامل معه)
1 

 ( 2 ،1ورقة عمل )
 (92)صفحة 

9 
 4حلقة  –العرض المشوق 

 (ضغط الملفات -إدراج الصوت والتعامل معه )
1 

 ( 2 ،1ورقة عمل )
 (103)صفحة 

10 
 5 حلقة –العرض المشوق 

 نتقالية(اإلالتأثيرات )
1 

( 3، 2 ،1)عمل ورقة 
 (113 ،112)صفحة 

11+12 
 5حلقة  تابع –العرض المشوق 

 (الحركات المخصصة)
2 

( 3، 2 ،1)عمل ورقة 
 (113 ،112)صفحة 

13 
 7حلقة  –العرض المشوق 

 والتصدير(حفظ العرض التقديمي )
1 

 (2 ،1ورقة عمل )
 (133)صفحة  

14+15 
 مشروعي تميزي -أنا من أصحاب المشاريع

 (المشروع الثاني)
2 

المشروع باستخدام برنامج 
 العروض التقديمية

 وثيق المشاريع ورقيا  وميديات

 (143-139)صفحة 

 دراسية حصة(   15)   المجموع الكلي لعدد الحصص 

 (اإلجراءات )أزرار 6حلقة  –العرض المشوق  الدروس المعلقة:
 

 قطاع البحوث التربوية والمناهجيعتمد من  قطاع التعليم العاميعتمد من 

:العامالموجه الفني 

 

 :مدير إدارة تطوير المناهج
 
 

 
  



                              
 
 

 

 

 

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

  االحتفاظ بمشاريع المتعلمين وتوثيقها.ضرورة 

 من إدارة تطوير المناهج. اعتمادهاومراجعتها  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
  الحاسوب )عالمنا الرقمي(

 )األمل( –التربية الخاصة 
 م2023 - 2022 العام الدراسي

 الثاني الفصل الدراسي

 الثاني الجزء الخامس الصف
 

 األساسية( )المفاهيمالدرس  المجال األسبوع
عدد 
 الحصص

 المالحظات

1 

 الوحدة األولى
 ()العالم الرقمي

 1لوحة  –برنامج الرسام ثالثي األبعاد 
 (حفظ اللوحة -أشكال ثنائية األبعاد –أشكال الفرش )

1 
 (2، 1)ورقة عمل 
 (29)صفحة 

2 
 2لوحة  –برنامج الرسام ثالثي األبعاد 

 (الطباعة –كتابة النص  -التحديد السحري  –إدراج صورة )
1 

 (2، 1)ورقة عمل 
 (40)صفحة 

3 
 3لوحة  –برنامج الرسام ثالثي األبعاد 

 (أشكال ثالثية األبعاد)
1 

 ( 2، 1)ورقة عمل 
 (48)صفحة 

4+5 
 مشروعي تميزي -أنا من أصحاب المشاريع

 (المشروع األول)
2 

برنامج المشروع باستخدام 
 الرسام ثالثي األبعاد

 توثيق المشاريع ورقيا  وميديا

 (53إلى  51صفحة )

6 

 الوحدة الثانية
 )األدوات الرقمية(

 
 

 1حلقة  –العرض المشوق 
 طرق العرض( –إضافة شرائح -)تشغيل البرنامج 

1 
 (1)ورقة عمل 
 (67)صفحة 

7 
 2حلقة  –العرض المشوق 

 ألبوم الصور( –)إدراج الصور 
1 

 ( 3، 2ورقة عمل )
 (82)صفحة 

 3حلقة  –العرض المشوق  8
 )إدراج الفيديو والتعامل معه(

2 
 ( 2، 1ورقة عمل )
 9 (92)صفحة 

10 
 5حلقة  –العرض المشوق 

 )التأثيرات اإلنتقالية(
1 

( 3، 2، 1)ورقة عمل 
 (113، 112)صفحة 

11+12 
 5حلقة  تابع –المشوق  العرض

 )الحركات المخصصة(
2 

( 3، 2، 1)ورقة عمل 
 (113، 112)صفحة 

13 
 7حلقة  –العرض المشوق 

 )حفظ العرض التقديمي والتصدير(
1 

 (2، 1ورقة عمل )
 (133)صفحة  

14+15 
 مشروعي تميزي -أنا من أصحاب المشاريع

 (المشروع الثاني)
2 

المشروع باستخدام برنامج 
 العروض التقديمية

 وثيق المشاريع ورقيا  وميديات

 (143-139صفحة )

 دراسية حصة(    51)   المجموع الكلي لعدد الحصص 

 تحذف أي مهارة تتعلق باألصوات لمدارس األمل – )أزرار اإلجراءات( 6حلقة  –العرض المشوق الدروس المعلقة: 
 

 البحوث التربوية والمناهجقطاع يعتمد من  قطاع التعليم العاميعتمد من 

:العامالموجه الفني 

 

 :مدير إدارة تطوير المناهج
 
 

 
 

 



                              
 
 

 

 

 

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

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

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

 وزارة التربية
 البحوث التربوية والمناهج قطاع

 المناهجر إدارة تطوي

 توزيع منهج مادة
 (تقنيةعالم الالحاسوب )

 التربية الخاصة
 األمل( –)الرجاء  

 م2023 - 2022 العام الدراسي

 الثاني الفصل الدراسي

 الثاني الجزء السادس الصف
 
 

 المالحظات عدد الحصص األساسية (الدرس ) المفاهيم  المجال األسبوع

1 

 المعالجة الرقمية

 لتحسسا

 أهم لبنات التحسس. –المقصود بالتحسس 
2 

 2 ، 1 عمل ورقة

 29صـ  

3+2 
 العمليات والمتغيرات

اع أنو –لبنات العمليات  –لبنات المتغيرات  –إنشاء متغير 
 .العمليات

4 
  4 ، 3 عمل ورقة

 40صـ 

5+4 
  البث

 استقبال بث. - إنشاء بث
4 

 6 ، 5 عمل ورقة

 51صـ  

 إجازة العيد الوطني

6 
 الالئحة

 بالمشروع ءالتعريف والبد+  لبنات الالئحة –إنشاء الئحة 
2 

  8 ، 7 عمل ورقة

 60صـ 

 2  االستنساخ 7
  10 ، 9 عمل ورقة

 70صـ 

8 
 إنشاء لبنة

 (اثرائي)  مهارات متقدمة 
2 

  11 عمل ورقة

 79صـ 

 - 2 متكامل برمجي مشروع المنتجات الرقمية 9

 األدوات الرقمية 10

 الترجمة 
 .ةخدمات الترجم –أمثلة على تطبيقات وبرمجيات الترجمة 

 متصفح االنترنت اتإضاف
 .إضافات المتصفح –من متصفحات االنترنت 

2 

  2 عمل ورقة

 104صـ 

  3 عمل ورقة

 113صـ 

 المنتجات الرقمية 12+11
 المشروع

 وتسليم المشاريع مناقشة
 توثيق المشروع 4

 توثيق االختبار 4 الثاني الدراسيلنهاية الفصل  االختبار العملي 13+14

 حصة دراسية  ( 28) المجموع الكلي لعدد الحصص 

 

 قطاع البحوث التربوية والمناهجيعتمد من  قطاع التعليم العاميعتمد من 

: الموجه الفني العام

 

 :تطوير المناهجمدير إدارة 
 
 

 
  



                              
 
 

 

 

 

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

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

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

 وزارة التربية
 البحوث التربوية والمناهج قطاع

 المناهجر إدارة تطوي

 توزيع منهج مادة
 (تقنيةالحاسوب )عالم ال

 التربية الخاصة
 األمل( –)الرجاء  

 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 ، 3، 2 عمل ورقة

 45 - 46صـ 

5+4 
 (١التعامل مع الصور )

 . االنعكاس
4 

  6 عمل ورقة

 47صـ 

 إجازة العيد الوطني

6 

تحسين المنتجات 

 الرقمية

  (٢قصة نجاح )

 بالمشروع ءالتعريف والبد +رسم حر 
2 

  2 ، 1 عمل ورقة

 78- 79صـ 

7 
  (٢قصة نجاح )

 رسم منتظم. 
2 

 3  عمل ورقة

 79صـ 

8 
 (٢التعامل مع الصور)

 إزالة خلفية الصورة.
2 

  5 ، 4 عمل ورقة

 80صـ 

9 

نظمة استخدام األ

 الرقمية

 ( ٣قصة نجاح )

 .تصميم المنشورات
2 

   1 عمل ورقة

 96صـ 

10 

   مشروعي المميز

 .سوق لمواهبك –مقدمة في التسويق 

 مشاريع اثرائية

2 
 مشروعي المميز 

(1-4) 

12+11 
 المشروع

 وتسليم المشاريع مناقشة
 توثيق المشروع 4

 توثيق االختبار 4 الثاني الدراسيلنهاية الفصل  االختبار العملي 13+14

 حصة دراسية  ( 28 ) المجموع الكلي لعدد الحصص 
 

 قطاع البحوث التربوية والمناهجيعتمد من  التعليم العامقطاع يعتمد من 

: الموجه الفني العام

 

 :مدير إدارة تطوير المناهج

 

  



                              
 
 

 

 

 

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

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

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

 وزارة التربية
 البحوث التربوية والمناهج قطاع

 المناهجر إدارة تطوي

 توزيع منهج مادة
 (تقنيةالحاسوب )عالم ال

 التربية الخاصة
 األمل( –)الرجاء  

 م2023 - 2022 العام الدراسي

 الثاني الفصل الدراسي

 الثاني الجزء الثامن الصف
 

 المالحظات عدد الحصص الدرس ) المفاهيم األساسية ( المجال األسبوع

1 

 المعالجة الرقمية

 مدخل إلى التأثيرات الحركية
رات التأثير الحركي باستخدام اإلطا – Animationالتأثير الحركي 

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

2 
   أ -1 عمل ورقة

 37صـ 

2 
 (التحجيم –)االستدارة  التأثير الحركي

حجيم الت /التأثير الحركي –  Rotationاالستدارة /التأثير الحركي 
Scaling. 

2 
   أ -2 عمل ورقة

 50صـ 

3 
 ( الخامة ـ تحول األشكال)  التأثير الحركي

شكال تحول األ /التأثير الحركي - Materialالخامة /التأثير الحركي
Shape Keys. 

2 
   أ -3 عمل ورقة

 69صـ 

5+4 
 محرر اإلطارات األساسية

 التحكم في- Dope Sheet ةاألساسياالنتقال إلى محرر اإلطارات 
 ساسية.التعامل مع اإلطارات األ -ارتفاع محرر اإلطارات األساسية 

4 
   أ -4 عمل ورقة

 86صـ 

 إجازة العيد الوطني

6 

ة محاكا -باستخدام المحاكاة  التأثير الحركـــــي
  القماش

 محاكاة القماش - Simulationالمحاكاة 
Cloth Simulation.   +بالمشروع ءالتعريف والبد 

2 
   ب -5 عمل ورقة

 107صـ 

7 
 محاكاة الدخان
 .Smokeمحاكاة الدخان 

2 
   أ -6 عمل ورقة

 124صـ 

8 
 القيود

 قيد مسار الحركة - Constraintsلقيود ا
 Follow Path Constraint. 

2 
   أ -7 عمل ورقة

 147صـ 

10+9 
 التصدير

  ممحرر األفال – Texture إضافة الفيلم كنسيج
Video Sequence Editor –  التصديرRender. 

4 
   أ -8 عمل ورقة

 165صـ 

12+11 
 األدوات الرقمية
 ةالمنتجات الرقمي

 تبادل المعلومات
 المشاريع.وتسليم  مناقشة المشروع

 توثيق المشروع 4

 توثيق االختبار 4 الثاني الدراسيلنهاية الفصل  االختبار العملي 13+14

 دراسية حصة(    28)   المجموع الكلي لعدد الحصص 
 
 

 قطاع البحوث التربوية والمناهجيعتمد من  قطاع التعليم العاميعتمد من 

: الموجه الفني العام

 

 :المناهجمدير إدارة تطوير 

 



                              
 
 

 

 

 

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

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

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

 وزارة التربية
 البحوث التربوية والمناهج قطاع

 المناهجر إدارة تطوي

 توزيع منهج مادة
 (تقنيةالحاسوب )عالم ال

 التربية الخاصة
 )الرجاء( 

 م2023 - 2022 العام الدراسي

 الثاني الفصل الدراسي

 الثاني الجزء التاسع الصف
 

 المالحظات عدد الحصص الدرس ) المفاهيم األساسية ( المجال األسبوع

2+1 

 المعالجة الرقمية

 بمساحات شفافةانتاج الوسائط 
 أساليب انتاج الوسائط بمساحات شفافة. – Keyerالعقدة 

4 

   أ -1 عمل ورقة

 36صـ 

  ب -1 عمل ورقة

  37صـ 

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 

5+4 
 محرر اإلطارات األساسية -الفالتر
 .DopeSheet محرر اإلطارات األساسية -.Shadertoyالعقدة 

4 

  أ -3 عمل ورقة

 77صـ  

   ب -3 عمل ورقة

 78صـ 

 إجازة العيد الوطني

6 
 النصوص

  .إضافة التأثيرات الحركية على النصوص - Textالعقدة 

 بالمشروع ءالتعريف والبد+ 
2 

  أ -4 عمل ورقة

 101صـ  

7 
 تعديل أركان العناصر

 –مطابقة أركان العنصر على منظور ثابت  -CornerPinالعقدة 
 .مطابقة أركان العنصر على منظور غير ثابت

2 

   أ -5 عمل ورقة

 118صـ 

   ب -5 عمل ورقة

 119صـ 

8 
 التتبع
 .إنشاء التتبع -Trackerالعقدة 

2 
  أ -6 عمل ورقة

 134صـ  

9 
  األفالم المهتزة

 .معالجة األفالم المهتزة
2 

   أ -7 عمل ورقة

 151صـ 

10 
 الصوت

إضافة  –تحرير الصوت  –إضافة الصوت  –إنشاء ملف جديد 

 .تصدير ملف الصوت –حفظ الملف  –المؤثرات على الصوت 
2 

   أ -8 عمل ورقة

 172صـ 

12+11 
 األدوات الرقمية
 ةالمنتجات الرقمي

  التخزين السحابي
 وتسليم المشاريع مناقشة المشروع

 توثيق المشروع 4

 توثيق االختبار 4 الثاني الدراسيلنهاية الفصل  االختبار العملي 13+14

 دراسية حصة(    28)   المجموع الكلي لعدد الحصص 
 
 

 قطاع البحوث التربوية والمناهجيعتمد من  قطاع التعليم العاميعتمد من 

: الموجه الفني العام

 

 :مدير إدارة تطوير المناهج

 

  



                              
 
 

 

 

 

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

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

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

 وزارة التربية
 البحوث التربوية والمناهج قطاع

 المناهجر إدارة تطوي

 توزيع منهج مادة
 (تقنيةالحاسوب )عالم ال

 التربية الخاصة
 )األمل( 

 م2023 - 2022 العام الدراسي

 الثاني الفصل الدراسي

 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 

4 

   أ -1 عمل ورقة

 36صـ 

  ب -1 عمل ورقة

  37صـ 

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 

5+4 
 محرر اإلطارات األساسية -الفالتر
 .DopeSheet محرر اإلطارات األساسية -.Shadertoyالعقدة 

4 

  أ -3 عمل ورقة

 77صـ  

   ب -3 عمل ورقة

 78صـ 

 إجازة العيد الوطني

6 
 النصوص

  .إضافة التأثيرات الحركية على النصوص - Textالعقدة 

 بالمشروع ءالتعريف والبد+ 
2 

  أ -4 عمل ورقة

 101صـ  

7 
 تعديل أركان العناصر

 –مطابقة أركان العنصر على منظور ثابت  -CornerPinالعقدة 
 .مطابقة أركان العنصر على منظور غير ثابت

2 

   أ -5 عمل ورقة

 118صـ 

   ب -5 عمل ورقة

 119صـ 

8 
 التتبع
 .إنشاء التتبع -Trackerالعقدة 

2 
  أ -6 عمل ورقة

 134صـ  

9 
  األفالم المهتزة

 .معالجة األفالم المهتزة
4 

   أ -7 عمل ورقة

 151صـ 
10 

12+11 
 األدوات الرقمية
 ةالمنتجات الرقمي

  التخزين السحابي
 وتسليم المشاريع مناقشة المشروع

 توثيق المشروع 4

 توثيق االختبار 4 الثاني الدراسي لنهاية الفصل ياالختبار العمل 13+14

 دراسية حصة(    28)   المجموع الكلي لعدد الحصص 
 
 

 قطاع البحوث التربوية والمناهجيعتمد من  قطاع التعليم العاميعتمد من 

: الموجه الفني العام

 

 :مدير إدارة تطوير المناهج

 

 



                              
 
 

 

 

 

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

 .ضرورة االحتفاظ بمشاريع المتعلمين وتوثيقها 

 من إدارة تطوير المناهج. اعتمادهاومراجعتها  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 

 التربيةوزارة 
 قطاع البحوث التربوية والمناهج

 المناهجر إدارة تطوي

 

 

 توزيع منهج مادة
  الحاسوب )عالمنا الرقمي(

 (النور) –التربية الخاصة 
 م2023 - 2022 العام الدراسي

 الثاني الفصل الدراسي

 الثاني الجزء الرابع الصف
 

 األساسية( )المفاهيمالدرس  المجال األسبوع
عدد 

 الحصص
 المالحظات

1 

وحدة معالج 

 النصوص

 مراجعة على استخدام بعض المفاتيح في لوحة المفاتيح

 مقدمة برنامج معالج النصوص
 (١ورقة عمل ) 1

 ( ٢ورقة عمل) 1 مفاتيح الربع األول في برنامج معالج النصوص أحرفكتابة  2

 (٤ورقة عمل ) 1 انشاء ملف جديد في برنامج معالج النصوص 3

 توثيق المشاريع ورقياً وميديا 2 (المشروع األول) 4+5

 (5ورقة عمل ) 1 حفظ الملف ألول مرة في برنامج معالج النصوص 6

7 
مفاتيح الربع الثاني في برنامج معالج النصوص  أحرفكتابة 

 delete - backspace مفتاح -
 (6ورقة عمل ) 1

 (8-7)ورقة عمل  1 الربع األول والربع الثاني تدريبات عملية على مفاتيح 8

9 
 –إعادة حفظ ملف سبق حفظه  –استدعاء ملف سبق حفظه 

 البدء بتنفيذ المشروع الحاسوبي
 (١٠( + )٩ورقة عمل ) 1

 (١١ورقة عمل ) 1 مفاتيح الربع الثالث في برنامج معالج النصوص أحرفكتابة  10

11+12 
اغالق ملف دون  –مفاتيح الربع الثالث أحرفتابع :كتابة 

 الخروج من برنامج معالج النصوص
 (12ورقة عمل ) 2

13 
 مفاتيح الربع الرابع في برنامج معالج النصوص أحرفكتابة 

 انهاء برنامج معالج النصوص
 (13ورقة عمل ) 1

 وثيق المشاريع ورقياً وميديات 2 (المشروع الثاني) 14+15

 دراسية حصة(    15)   المجموع الكلي لعدد الحصص 

 تدريبات عملية على مفاتيح الربع الثالث والربع الرابع تدريبات وتطبيقات شاملة :الدروس المعلقة
 

 قطاع البحوث التربوية والمناهجيعتمد من  قطاع التعليم العاميعتمد من 

:العامالموجه الفني 

 

 :مدير إدارة تطوير المناهج
 
 

 
  



                              
 
 

 

 

 

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

 .ضرورة االحتفاظ بمشاريع المتعلمين وتوثيقها 

 من إدارة تطوير المناهج. اعتمادهاومراجعتها  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 

 التربيةوزارة 
 قطاع البحوث التربوية والمناهج

 المناهجر إدارة تطوي

 

 توزيع منهج مادة
  الحاسوب )عالمنا الرقمي(

 (مدارس النور) –التربية الخاصة 

 م2023 - 2022 العام الدراسي

 الثاني الفصل الدراسي

 الثاني الجزء  الخامس الصف
 

 (األساسية المفاهيم)الدرس  المجال األسبوع
عدد 

 الحصص
 المالحظات

1 

 وحدة 

 

معالج 

 النصوص

 

 

 االنترنت

 وحدة معالج النصوص

 (الخطتنسيق الحروف ) نوع 
 (11ورقة عمل ) 1

2 
 تدريبات على تنسيق الحروف ) نوع الخط (

 تنسيق الحروف ) حجم الخط (
 (12ورقة عمل ) 1

 ( 13ورقة عمل ) ctrl 1 د+ ،  + ctrl تنسيق الحروف ) حجم الخط ( باستخدام ج 3

 ( 13ورقة عمل )تابع  2 الخط (تدريبات على تنسيق الحروف ) نوع  4+5

 ورقة عمل شاملة 1 تدريب شامل على برنامج معالج النصوص 6

 (14ورقة عمل )تابع  1 التعرف على االنترنت واستخداماته -وحدة االنترنت  7

8 
 ً  المشاريع هيا لنطبق معا

 (المشروع األول)
 توثيق المشاريع ورقياً وميديا 1

 ( 15ورقة عمل ) 1 االنترنت أخالقيات التعامل مع 9

 (16ورقة عمل ) 1 التعرف على المتصفح و تشغيله 10

 (18-17ورقة عمل ) 2 وصف نافذة برنامج المتصفح و إغالقه 11+12

13 
تحرير النصوص في قارئ  –التنقل داخل النص في طور القراءة 

 المستندات
 (٤ورقة عمل ) 1

14+15 
 ً  المشاريع هيا لنطبق معا

 (المشروع الثاني)
 اتوثيق المشاريع ورقياً وميدي 2

 دراسية حصة(   15)   المجموع الكلي لعدد الحصص 

 ال يوجد :الدروس المعلقة
 

 قطاع البحوث التربوية والمناهجيعتمد من  قطاع التعليم العاميعتمد من 

:العامالموجه الفني 

 

 :مدير إدارة تطوير المناهج
 
 

 

 

  



                              
 
 

 

 

 

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

 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

 التربية الخاصة
 (النور) 

 م2023 - 2022 العام الدراسي

 الثاني الفصل الدراسي

 الثاني الجزء السادس الصف
 

 المالحظات عدد الحصص الدرس ) المفاهيم األساسية ( المجال األسبوع

2+1 

 معالج النصوص
 
 
+ 

 
 النوافذ

 مدرب الطباعة -أوال 
 (الثانيالربع  -األول  )الربعلوحة مفاتيح اللغة االنجليزية *

 أ( -1ورقة عمل )  4

 ب( -1)ورقة عمل 2 (الربع الرابع -الثالث  )الربعلوحة مفاتيح اللغة االنجليزية  * 3

5+4 
 لوحة المفاتيح باللغة اإلنجليزيةتطبيق شامل على 

 وحدة النوافذ
 التنقل على سطح المكتب -مفاهيم أساسية 

4 
 تدريب شامل

 
 (2ورقة عمل )

6 
 بعض األيقونات على سطح المكتب

 بالمشروع  أيقونة جهاز الكمبيوتر + التعريف
2 - 

7 
 شريط المهام -النوافذ الخروج من بيئة  -قائمة ابدأ 

 بالمشروعالبدء + 
2 

ورقة عمل 
(3)(+4) 

 (5ورقة عمل ) 2 مسجل الصوت  8

 (6ورقة عمل ) 2 الحاسبة 9

 االنترنت 10

 وحدة االنترنت
أخالقيات التعامل مع  -مميزات االنترنت  -ما هو االنترنت 

 االنترنت
 تشغيل متصفح االنترنت -مصطلحات مهمة  االنترنت:تابع 

 (1ورقة عمل ) 2

 توثيق المشروع 4 وتسليم المشاريع مناقشةالمشروع   12+11

 توثيق االختبار 4 لنهاية الفصل الدراسي الثاني ياالختبار العمل 13+14

 دراسية حصة(  28)  المجموع الكلي لعدد الحصص 
 
 

 قطاع البحوث التربوية والمناهجيعتمد من  قطاع التعليم العاميعتمد من 

: الموجه الفني العام

 

 :مدير إدارة تطوير المناهج

 

 

 

 

 

 



                              
 
 

 

 

 

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

 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

 التربية الخاصة
 (النور) 

 م2023 - 2022 العام الدراسي

 الثاني الفصل الدراسي

 الثاني الجزء السابع الصف
 

عدد  الدرس ) المفاهيم األساسية ( المجال األسبوع
 الحصص

 المالحظات

1 

 الجدوليةاللوحة 

 أوال: اللوحة الجدولية
 ادراج صفوف وأعمدة

 (3ورقة عمل ) 2

 (٤ورقة عمل ) 4 دمج الخاليا -حذف صفوف وأعمدة  3+2

 4 التعبئة التلقائية –التنسيق لتلقائي للجدول  –تنسيق البيانات  5+4
 (3+ 2ورقة عمل )

( +6) 

6 
 العمليات الحسابية –العالقات الرياضية 
 بالمشروع + التعريف

2 
(+ ٤ورقة عمل )

(٥) 

7 

 برمجيات 
 

 الحاسوب

 ثانيا: برمجيات الحاسوب
 التعامل مع قوائم قارئ المستندات –برنامج الحاسوب 

 البدء بالمشروع+ 
2 - 

 (١ورقة عمل ) 2 قارئ المستندات  8

 (٢ورقة عمل ) 2 المسح الضوئي لورقة باستخدام مسطرة المسافات 9

10 
 الضوئي لورقة عن طريق المفاتيح السريعةالمسح 

 التنقل داخل النص في طور القراءة
2 

 (٣ورقة عمل )
 (4ورقة عمل )

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 
 

 قطاع البحوث التربوية والمناهجيعتمد من  قطاع التعليم العاميعتمد من 

: الموجه الفني العام

 

 :مدير إدارة تطوير المناهج

 

 



                              
 
 

 

 

 

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

 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

 التربية الخاصة
 (النور) 

 م2023 - 2022 العام الدراسي

 الثاني الفصل الدراسي

 الثاني الجزء الثامن الصف
 

 المالحظات عدد الحصص الدرس ) المفاهيم األساسية ( المجال األسبوع

1 

برمجيات 
 حاسوبية

 تشغيل برنامج ابصار -التعامل مع سطح المكتب 
التعامل مع قوائم قارئ المستندات  -برنامج قارئ المستندات 

 تشغيل برنامج قارئ المستندات -
 ( 1ورقة عمل )  2

2 
 المسح الضوئي لورقة باستخدام مسطرة المسافة
 المسح الضوئي لورقة باستخدام المفاتيح السريع

 
 (٢ورقة عمل ) 2

 (3ورقة عمل ) 2 التنقل داخل النص في طور القراءة 3

5+4 

 معالج النصوص

 تحرير النصوص في قارئ المستندات
 حفظ نص بدليل البرنامج
 المستنداتتدريب شامل على برنامج قارئ 

 (4ورقة عمل )  4

6 
 فتح ملف تم مسحه ضوئيا وإعادة حفظه

 بالمشروع+ التعريف  
 (5ورقة عمل )  2

7 
 حفظ ملف على مسار المستندات

 البدء بالمشروع+ 
 (6ورقة عمل )  2

 (7ورقة عمل )  2 البحث واالستبدال 8

 (8ورقة عمل )  4 التدقيق اإلمالئي 10+9

 توثيق المشروع 4 وتسليم المشاريع. مناقشة المشروع 12+11
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  الفني المختص.تم اعداد توزيع المنهج من قبل التوجيه 
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 مالحظة :
 .تم اعداد توزيع المنهج من قبل التوجيه الفني المختص 
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 تصميم
 مواقع
 الويب

 باستخدام
 برنامج
 

Microsoft 
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Web 4.0 

 (٢٨إلى  ١٥صـ :) من  CSSأوالً: األنماط وصفحات 
- CSSاألنماط المتراصة  ، صفحاتSTYLE تعريف النمط

إنشاء نمط - MANAGE STYLEاألنماط لوح تحكم إدارة 
نمط العالمات األساسية -أنواع األنماط - New styleجديد 

تقسيم صفحه إلى - نمط يخص منطقة واحدة-النمط العام 
 مجموعه أجزاء.
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 ١ورقة عمل 
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 (٣٣إلى  ٢٩)من صـ  CSSتابع / أوال: األنماط وصفحات 
 ىنمط إل ضافةإ-إنشاء صفحه األنماط المتراصة -تعديل النمط 

صفحه أنماط  ىنمط إل ضافةإ - صفحه أنماط متراصة جديدة
بصفحات المتراصة ربط صفحه األنماط  - متراصة موجودة

 الموقع.

 ٢ورقة عمل  2

  ٣ورقة عمل  4 (٤٤-٣٤تطبيق شامل على األنماط )ص 3+4
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 (٦٢إلى  ٤٧:) من صـ Formsثانيا: النماذج 
بعض استخدامات النماذج داخل موقع ويب  –تعريف النماذج 

تخزين بيانات  –عناصر التحكم في النموذج  -نموذج إنشاء  –
 حذف النموذج. –حذف عنصر التحكم  –النموذج 
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 ٤ورقة عمل 

 ٥عمل ورقة 
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 (٧٠إلى  ٦٥صـ  )من: Behaviorsثالثا: السلوك 
بعض  –تعيين سلوك لعنصر ما في الصفحة  –تعريف السلوك 

حذف  -الحدثتعديل  –بعض أنواع األحداث  –أنواع اإلجراءات 
 سلوك لعنصر ما في الصفحة.
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 ٦ورقة عمل 
 ٧ورقة عمل 
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 (٧٩إلى  ٧٣صـ  )من :Layersرابعا: الطبقات 
التعامل مع لوح  -إضافة طبقة إلى صفحة ويب  -تعريف الطبقة 

حذف طبقة من  -تنسيق الطبقات داخل الصفحة  -التحكم 
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  مع قواعد البيانات العملتابع خامسا: 

 نافذة مهام عنصر التحكم. (٩٤إلى  ٨٩صـ  من)
 ١١ورقة عمل  2
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 مع قواعد البيانات  العملتابع خامسا: 
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برنامج قواعد 
 البيانات

Microsoft 
Access 

 (٢٨إلى  ١٦أوالً / النماذج: مدخل إلى النماذج )من صـ 
إنشاء نموذج  -إنشاء نموذج تلقائي  –مدخل إلى النماذج 

 .إنشاء نموذج في طريقة عرض التصميم - باستخدام المعالج
1 

 ١ورقة عمل 
 ٢ورقة عمل 
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 تابع أوال / النماذج: التعامل مع النموذج 
التنسيق  -عرض النماذج  ( طرق٣٨إلى  ٢٩صفحة  من)

إنشاء نموذج رئيسي يحتوي على نموذج  -التلقائي للنموذج 
 .فرعي

1 
 ٣ورقة عمل 
 ٤ورقة عمل 
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 تابع أوالً / النماذج: التعامل مع النموذج   

 تعديل تصميم النموذج (٥١إلى  ٣٩صفحة  من)
 ٥ورقة عمل  2
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 (٦٧إلى  ٥٥ثانيا/ التقارير: )من صـ 
 -أشكال التقارير -مزايا التقارير  -تعريف التقرير 

 .طرق إنشاء التقارير التقارير:إنشاء 
 تلقائي.إنشاء تقرير  أوال:     

 تقرير:استخدام المعالج إلنشاء  ثانيا:      
 ."مضبوط-جدولي-إنشاء تقرير "عمودي -١              

1 
 ٦ورقة عمل 

 ٧عمل ورقة 
(٣-١) 
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 (٧٩إلى  ٦٨تابع ثانيا/ التقارير: )من صـ 
 .المعالجباستخدام  إنشاء تقرير تجميعي -٢              
 ".إنشاء تقرير "رئيسي/فرعي -٣              

 بالمشاريع.بدء ال* 

1 
 ٧ورقة عمل تابع/ 

)عدا ٨ورقة عمل 
 (٣البند

7 
 (٩٤إلى  ٨٦التقارير: )من صـ  /تابع ثانيا

إضافة مستوى تجميع  -تعديل تصميم التقرير )مكونات التقرير( 
 التقرير.على  تلخيصيهوعمليات حسابية 

 ٩ورقة عمل  1

8 
 (٩٨إلى  ٩٥ثانيا/ التقارير: )من صـ تابع 

 .طباعة التقريرومعاينة  -التقرير إعداد صفحات 
 ٩ورقة عمل تابع/  1
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 (١٠٤إلى  ١٠١صـ  )منثالثا/ واجهة التطبيق 

خطوات إنشاء  - مزايا واجهة التطبيق - تعريف واجهة التطبيق
 واجهة التطبيق.

 ١٠ورقة عمل  1

10 
 (١١١إلى  ١٠٥صـ  )منثالثا/ واجهة التطبيق تابع 

 التطبيق.إضافة عناصر إلى واجهة  -
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 برنامج
 البيسك المرئي

 
Visual 
Basic 

  المحدد(التكرار  األول:الباب األول / التكرار )الفصل 
 (٢٢إلى  ١٧)من صـ 

1 
 ١ورقة عمل 

 (٩، ٨البند)عدا 

2 
الباب الثاني/أدوات التحكم الفصل األول: صناديق البيانات )من 

 (٤٠إلى  ٣٥صـ 
 .RichTextBoxأ داة صندوق النصوص الغنية -

 ٢ورقة عمل  1

3+4 
البيانات الباب الثاني/أدوات التحكم الفصل األول: صناديق تابع 

 (٤٥ إلى٤٠صـ  من)
 .ImageListأداة قائمة الصور -

 ٣ورقة عمل  2
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 أدوات الفصل الثاني: التحكم أدوات الباب الثاني/تابع 
 (٥٦إلى  ٤٩)من صـ  الخيارات

 .ComboBoxأداة مربع التحرير والسرد  -
 .RadioButtonأداة زر الخيار  -

1 
 ٤ورقة عمل 

 ٥عمل ورقة 

6 

تابع الباب الثاني / أدوات التحكم الفصل الثاني: أدوات الخيارات 
 (٦٠إلى  ٥٦صـ )من 

 . CheckBoxأداة صندوق التأشير -
 .FontDialogأداة صندوق حوار الخط -

 ٦ورقة عمل  1

7 
االتصال  األول:الفصل  الباب الثالث/التعامل مع قواعد البيانات

 (٧٢إلى  ٦٥)من صـ  بقواعد البيانات
 .اريعالمشببدء ال*

 ٧ورقة عمل  1
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 الباب الثالث/التعامل مع قواعد البيانات  

بها( )تصميم النماذج المرتبط  عرض البيانات الفصل الثاني:
 (٧٧إلى  ٧٥صـ من )

 (٥-١)٨ورقة عمل 1
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 الباب الثالث/التعامل مع قواعد البيانات  

كائنات النموذج مع  )ربطعرض البيانات  الثاني:تابع الفصل 
 (٧٩إلى  ٧٧صـ  )من(  DataSetحقول مجموعة البيانات 

1 
 ٨ورقة عملتابع/ 

 (٣-١)٩ورقة عمل
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 الباب الثالث/التعامل مع قواعد البيانات 

التي تتحكم في  )التعليماتعرض البيانات  :تابع الفصل الثاني
 (٨١إلى٧٩صـكائنات النموذج المرتبط بقاعدة البيانات()من 

 ٩ورقة عملتابع/  1
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