


 

 هـ 1444  –  4 –   9التاريخ:                                 االسم:  سلطان بن غصاب المطيري   التوقيع:                   

 

 

: الصف الثانوية  المرحلة:  ث  1   

 المادة:  المسار المشترك 
تقنية رقمية 

1 -2  
عدد 
في  الحصص 
 األسبوع 

3 

 ات المحتوى موضوع األسبوع 

 ( 1األسبوع )

  -  هـ10/5/1444

 م4/12/2022

 إلى

  -  هـ14/5/1444

 م8/12/2022

 1 أساسيات تحرير الصور
 2 أساسيات تحرير الصور
 3 أساسيات تحرير الصور

 
 

 ( 2األسبوع )

    - هـ17/5/1444

 م11/12/2022

 إلى 
   -   هـ21/5/1444

 م15/12/2022

 1 الطبقات 
 2 الطبقات 
 3 الطبقات 
 
 

 ( 3األسبوع )

  -    هـ24/5/1444

 م18/12/2022

 إلى

   -   هـ28/5/1444

 م22/12/2022

 مطولة: األحد إجازة

 ال يدرج فيه توزيع األحد:                            

 1 تحرير الصور

 2 تحرير الصور

 3 تحرير الصور

 

 ( 4األسبوع )

  -   هـ1/6/1444

 م25/12/2022

 إلى

  -    هـ5/6/1444

  م29/12/2022

 1 الصورتنقيح  

 2 تنقيح الصور

 3 تنقيح الصور

 

 

 ( 5األسبوع )

  -    هـ8/6/1444

 م1/1/2023

 إلى

    -    هـ12/6/1444

 م5/1/2023

 1إنشاء رسومات ثنائية األبعاد 

 2إنشاء رسومات ثنائية األبعاد 

 3إنشاء رسومات ثنائية األبعاد 

 

 

 ( 6األسبوع )

      هـ15/6/1444

 م8/1/2023

 إلى 

 4إنشاء رسومات ثنائية األبعاد 

 1مشروع الوحدة 

 2مشروع الوحدة 
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   -   هـ19/6/1444

 م12/1/2023
 

 

 ( 7األسبوع )

  -    هـ22/6/1444

 م15/1/2023

 إلى

   -  هـ26/6/1444

 م19/1/2023

 إجازة مطولة: األحد واالثنين 

 ال يدرج فيه توزيع األحد:                            

 ال يدرج فيه توزيع االثنين:                            

 المراقبة والتحكم 

 1الذكاء االصطناعي 

 2الذكاء االصطناعي 

 ( 8األسبوع )

  -   هـ29/6/1444

 م22/1/2023

 إلى

  -   هـ4/7/1444

  م26/1/2023

 التقنيات الناشئة  

 1الصحة والبيئة 

 2الصحة والبيئة 

 

 

 ( 9األسبوع )

  -    هـ7/7/1444

 م29/1/2023

 إلى

   -    هـ11/7/1444

 م2/2/2023

 1مشروع الوحدة 

 2مشروع الوحدة 

 3مشروع الوحدة 

 

 

 ( 10األسبوع )

  -    هـ14/7/1444

 م5/2/2023

 إلى

     هـ18/7/1444

 م9/2/2023

 HTML 1إنشاء نموذج بلغة 

 HTML 2إنشاء نموذج بلغة 

 HTML 3إنشاء نموذج بلغة 

 

 

 ( 11األسبوع )

  -    هـ21/7/1444

 م12/2/2023

 إلى

   -   هـ25/7/1444

  م16/2/2023

 1مشروع الوحدة 

 2مشروع الوحدة 

 3مشروع الوحدة 
 

 

 ( 12األسبوع )

    -  هـ28/7/1444

 م19/2/2023

 إلى

   -   هـ3/8/1444

 م23/2/2023

األربعاء : يوم التأسيسإجازة 
 الخميس و

 االختبار العملي و التحريري 
 
 

 ال يدرج فيه توزيع األربعاء:                            
 ال يدرج فيه توزيع الخميس:                            
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 ( 13األسبوع )

 االختبارات 

  -   هـ6/8/1444

 م26/2/2023

 إلى

  -    هـ10/8/1444

 م2/3/2023

 



–

مدير المدرسة

...........................

...............

معلم المقرر

...........................

...............

المشرف التربوي

...........................

...............

5/14–5/10األسبوع األول اليومم
1أساسيات تحرير الصور األحد1

2أساسيات تحرير الصور االثنين2

3أساسيات تحرير الصور الثالثاء3

األربعاء4

الخميس5

5/21–5/17األسبوع الثاني اليومم
1الطبقات األحد1

2الطبقات االثنين2

3الطبقات الثالثاء3

األربعاء4

الخميس5

5/28–5/24األسبوع الثالث اليومم
إجازة مطولةاألحد1

1تحرير الصور االثنين2

2تحرير الصور الثالثاء3

3تحرير الصور األربعاء4

الخميس5

6/5–6/1األسبوع الرابع اليومم
1تنقيح الصور األحد1

2تنقيح الصور االثنين2

3تنقيح الصور الثالثاء3

األربعاء4

الخميس5

6/12–6/8األسبوع الخامس اليومم
1إنشاء رسومات ثنائية األبعاد األحد1

2إنشاء رسومات ثنائية األبعاد االثنين2

3إنشاء رسومات ثنائية األبعاد الثالثاء3

األربعاء4

الخميس5

6/19–6/15األسبوع السادس اليومم
4إنشاء رسومات ثنائية األبعاد األحد1

1مشروع الوحدة االثنين2

2مشروع الوحدة الثالثاء3

األربعاء4

الخميس5

6/26–6/22األسبوع السابع اليومم
إجازة مطولةاألحد1

إجازة مطولةاالثنين2

المراقبة والتحكمالثالثاء3

1الذكاء االصطناعي األربعاء4

2الذكاء االصطناعي الخميس5

7/4–6/29األسبوع الثامن اليومم
التقنيات الناشئة األحد1

1الصحة والبيئة االثنين2

2الصحة والبيئة الثالثاء3

األربعاء4

الخميس5

7/11–7/7األسبوع التاسع اليومم
1مشروع الوحدة األحد1

2مشروع الوحدة االثنين2

3مشروع الوحدة الثالثاء3

األربعاء4

الخميس5

7/18–7/14األسبوع العاشر اليومم
HTML1إنشاء نموذج بلغة األحد1

HTML2إنشاء نموذج بلغة االثنين2

HTML3إنشاء نموذج بلغة الثالثاء3

األربعاء4

الخميس5

7/25–7/21األسبوع الحادي عشر اليومم
1مشروع الوحدة األحد1

2مشروع الوحدة االثنين2

3مشروع الوحدة الثالثاء3

األربعاء4

الخميس5

8/3–7/28األسبوع الثاني عشر اليومم
االختبار العملي النهائياألحد1

االختبار العملي النهائياالثنين2

االختبار التحريري النهائيالثالثاء3

إجازة يوم التأسيساألربعاء4

إجازة يوم التأسيسالخميس5

8/10–8/6األسبوع الثالث عشر اليومم
اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثانياألحد1

اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثانياالثنين2

اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثانيالثالثاء3

اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثانياألربعاء4

اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثانيالخميس5

العنواناللونم
إجازة يوم التأسيس1

إجازة مطولة2

االختبار العملي النهائي3
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https://t.me/hasseb3

