


 

 
 

 هـ 1444لعام الدراس ي من ا ثانيتوزيع املحتوى الدراس ي على األسابيع في الفصل ال

  

 1                . ج التعلم** مع مراعاة تطبيق ساعات التعليم اإللكتروني أسبوعيًا حيث يتم تفعيلها وفق دليل أنشطة التعليم اإللكتروني وتوظيفها بما يحقق نوات    

 العربية السعودية اململكة 
 وزارة التعليم 

 وكالة الوزارة للتعليم العام 
 اإلدارة العامة لإلشراف التربوي 

 قسم الحاسب اآللي

 املرحلة   
 املتوسطة 

 )عام/ تحفيظ( 
 رقميةالهارات  امل ادة امل الثاني الصف

عدد الحصص 

 في األسبوع
3 

  

 التاريخ  األسبوع 
رقم  

 الوحدة 
 عنوان الوحدة

 رقم
 الدراس

 عناصر املحتوى 

 األول 
 هـ 1444 / 10/5من 

 هـ 1444  /5  /14إلى 

 تحليل البيانات  1

1 

بة 
ّ
 الدرس األول: العمليات الحسابة املرك

بة
ّ
 تابع الدرس األول: العمليات الحسابة املرك

بة
ّ
 تابع الدرس األول: العمليات الحسابة املرك

 الثاني
 هـ 1444 / 17/5من 

 هـ 1444  /5  /21إلى 
2 

 الدرس الثاني: الدوال واملراجع

 تابع الدرس الثاني: الدوال واملراجع

 تابع الدرس الثاني: الدوال واملراجع

 الثالث 
 هـ 1444 / 24/5من 

 هـ 1444  /5  /28إلى 

 هـ(1444 /5  /24إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم األحد )

 مشروع الوحدة 

 تابع مشروع الوحدة 

 تابع مشروع الوحدة 

 الرابع
 هـ1444/ 6 /1من 

 هـ1444 /6 /5إلى 

2 
التواصل عبر 

 اإلنترنت 

1 

 الدرس األول: أساسيات الشبكات

 تابع الدرس األول: أساسيات الشبكات 

 الدرس الثاني: أدوات التواصل واملواطنة الرقمية

 الخامس 
 هـ1444/ 6 /8من 

 هـ 1444  /6  /12إلى 
2 

 واملواطنة الرقميةتابع الدرس الثاني: أدوات التواصل  

 تابع الدرس الثاني: أدوات التواصل واملواطنة الرقمية

 تابع الدرس الثاني: أدوات التواصل واملواطنة الرقمية

 السادس 
 هـ 6/1444 /15من 

 هـ 1444  /6  /19إلى 

 مشروع الوحدة 

 تابع مشروع الوحدة 

 تابع مشروع الوحدة 

 السابع 
 هـ 6/1444 /22من 

 هـ 1444  /6  /26إلى 

3 
البرمجة مع  

 البايثون 

1 

 هـ( 1444/ 6/ 23 - 22إجازة نهاية أسبوع مطولة يومي األحد واالثنين )

 (Loopsالحلقات ):  األول الدرس  

 (Loopsالدرس األول: الحلقات )تابع  

 (Loopsالدرس األول: الحلقات )تابع  

 الثامن 
 هـ 6/1444 /29من 

 هـ1444 /7 /4إلى 
2 

 ( Nested Loopsالدرس الثاني: الحلقات املتداخلة )

 ( Nested Loopsالدرس الثاني: الحلقات املتداخلة )تابع  

 ( Nested Loopsالدرس الثاني: الحلقات املتداخلة )تابع  

 التاسع
 هـ1444/ 7 /7من 

 هـ 1444  /7  /11إلى 
3 

 (Functionsالدوال )الدرس الثالث:  

 (Functionsالدوال )تابع الدرس الثالث:  

 (Functionsالدوال )تابع الدرس الثالث:  



 

 
 

 هـ 1444لعام الدراس ي من ا ثانيتوزيع املحتوى الدراس ي على األسابيع في الفصل ال

  

 2                . ج التعلم** مع مراعاة تطبيق ساعات التعليم اإللكتروني أسبوعيًا حيث يتم تفعيلها وفق دليل أنشطة التعليم اإللكتروني وتوظيفها بما يحقق نوات    

 العربية السعودية اململكة 
 وزارة التعليم 

 وكالة الوزارة للتعليم العام 
 اإلدارة العامة لإلشراف التربوي 

 قسم الحاسب اآللي

 التاريخ  األسبوع 
رقم  

 الوحدة 
 عنوان الوحدة

 رقم
 الدراس

 عناصر املحتوى 

 العاشر 
 هـ 7/1444 /14من 

 هـ 1444  /7  /18إلى 
4 

 جداول بيانات إكسل في بايثون :  الرابعالدرس  

 الدرس الرابع: جداول بيانات إكسل في بايثون تابع  

 الدرس الرابع: جداول بيانات إكسل في بايثون تابع  

الحادي  

 عشر

 هـ 7/1444 /21من 

 هـ 1444  /7  /25إلى 

 مشروع الوحدة 

 تابع مشروع الوحدة 

 اختبر نفسك  اختبر نفسك 

الثاني  

 عشر

 هـ 7/1444 /28من 

 هـ1444 /8 /3إلى 

 اختبارات املادة )نهاية الفصل الدراس ي الثاني(

 هـ(1444 /8  /3 - 2نهاية أسبوع مطولة يومي األربعاء والخميس )إجازة 

الثالث  

 عشر

 هـ1444/ 8 /6من 

 هـ 1444  /8  /10إلى 
 الثاني اختبارات نهاية الفصل الدراس ي 

 

 هـ 1444/ 4/ 16            مشرفة عموم الحاسب اآللي: وفاء العصيمي                             

 


