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3 النشرة التوجيهية لمادة تقنية المعلومات
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

ياأتي اإ�س��دار الن�س��رات التوجيهية للمواد الدرا�س��ية مع بداية كل عام درا�س��ي، بهدف مالئمة المناهج مع 

الخط��ة الدرا�س��ية، وتزويد المعلمين والم�س��رفين بالم�س��تجدات التي تطراأ على المناهج الدرا�س��ية؛ كما 

تحتوي الن�سرات على اإر�سادات في كيفية تنفيذ الوحدات والدرو�س.  وتت�سمن الت�سويبات والمالحظات 

العامة والتف�سيلية للمنهاج.

اآملين اأن تُ�سهم هذه الن�سرات التوجيهية في م�ساعدة المعلمين والم�سرفين واإدارات المدار�س على تو�سيح 

مختل��ف الجوانب المتعلق��ة بتنفيذ المواد الدرا�سي��ة وم�ستجداتها بما يحقق الأهداف الت��ي ي�سعى النظام 

التعليمي اإلى تحقيقها.

المقدمة
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وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

تقوم فلسفة مادة تقنية املعلومات عىل تزويد الطلبة باملهارات األساسية يف جمال التقنية وإعطائهم املجال 
والتطبيقات  باألجهزة  املرتبطة  والقيم  واملهارات  املعارف  من  عريضة  قاعدة  وتطوير  الستكشاف 
املختلفة، وذلك من خالل أنشطة مرتبطة بحياة الطالب وباملواد التي يدرسها من أجل حتقيق التكامل 
بني مادة تقنية املعلومات واملواد الدراسية األخرى، ولكي نفتح جماالً أوسع للطلبة الستخدام احلاسوب 
كأداة إنتاج يف املدرسة واملنزل ويف احلياة العملية مستقبال. وليستطيع املعلم حتقيق هذه الفلسفة عليه 

اتباع ما ييل:
متابعة املستجدات احلديثة يف جمال التقنية واالستفادة منها بشكل مستمر يف تنفيذ املناهج الدراسية.   .1

املادة؛  تدريس  كيفية  إىل  املستجد- وإرشاده  الذي وضع ملساعدته -وخاصة  املعلم  دليل  إىل  الرجوع   .2
حيث جاء شامال ألهداف الوحدات والدروس، وكل ما يتعلق بطرق التدريس وتنفيذ الدروس بشكل 

متكامل.  
إتباع أساليب وطرق تدريس متنوعة والتجديد فيها بام تالئم ومتطلبات تنفيذ املناهج الدراسية.  .3

العمل عىل تفعيل مراكز مصادر التعلم بام خيدم املنهج، ويعّزز املهارات املوجودة فيه وينّميها، وتعويد   .4
الطالب عىل استخدام مصادر تعلم متنوعة كاملوسوعات وجمالت احلاسوب والكتب املتخصصة لتعلم 

مفاهيم ومهارات وقيم تقنية املعلومات. 
توظيف اإلنرتنت لدعم تنفيذ املنهج، وتعويد الطالب عىل االستفادة منها، واستخدامها بمسؤولية.   .5

مراعاة الفروق الفردية عند التخطيط لتنفيذ اجلزء النظري والعميل للوحدات الدراسية.  .6
بالنسبة للبنود الواردة يف كتاب الطالب ملادة تقنية املعلومات )5- 9(، فيام ييل توضيح لكل منها:  .7

•  معلومة هتمك واإلضاءة: تثري معلومات الطالب وتعزز جمموعة من القيم واملعارف، وال يتم تقييم 

الطالب فيها.
لتفسري  املكتسبة  واملعارف  العميل  التطبيق  مهارة  بني  الدمج  خالل  من  االستنتاج  الطلبة  تعلم  فكر:   •

اإلجابة.

اإلرشادات العامة
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المستجدات

توظيف  منهم  تتطلب  التي  العليا  القدرات  أسئلة  مع  التعامل  مهارة  الطلبة  تكسب  وحتدي:  •  استشكف 

املعرفة  النظرية ومهارات التطبيق العميل للتوصل إىل اإلجابة.
من  والتأكد  املعلومات،  وفحص  للبحث،  املناسبة  املفتاحية  الكلمة  اختيار  مهارة  الطلبة  تكسب  ابحث:   •

صحة املصدر ومهارة التفكري الناقد من خالل تكوين رأيه حول املعلومة التي توصل إليها.
واهلندسة،  والرياضيات  العلوم  مواد  من  كل  يف  املكتسبة  ومعارفهم  الطلبة  مهارات  تربط   :STEM   •

ونقلها إىل مواقف وخربات تعلم جديدة باستخدام التقانة.
اتباع آلية معينة منذ بداية العام الدرايس حلفظ أعامل الطالب االلكرتونية والورقية بطريقة تضمن له اختاذ   .8

قرارات مدروسة لتقييمهم، وتقديم التغذية الراجعة هلم. 
يف حالة حدوث ظروف طارئة قد تؤثر عىل سري اخلطة الدراسية -مثل اإلجازات الناجتة عن ظروف متعلقة   .9
مع  كاملة،  وتدريسها  العامة  املخرجات  يف  األساسية  املهارات  حتقيق  عىل  الرتكيز  يتم  املناخية-  باألنواء 

تقليص  نصاب احلصص املخصصة للمشاريع  أو األنشطة يف هناية الدروس والوحدات.
التدريس، وهي  ا عاما لسري عملية  تعدُّ اخلطة الدراسية للعام الدرايس 2020/2019 إطاًرا إرشاديًّ  .10
التعلم، بحيث  تنظيم وقت  قالب واحد، وإنام هدفها  أو حماولة جلعلهم يف  املعلمني،  تقييًدا حلرية  ليست 

يكرس املعلم جهده للرتكيز واإلبداع يف اإلعداد والتحضري ومتابعة تعلم الطالب.

أوالً: الصف الثامن
تم تعديل اخلطة الدراسية بناًء عىل املالحظات الواردة من احلقل الرتبوي، وإلغاء وحدة الرسوم املتحركة.  •

يتضمن املنهج أربع وحدات دراسية، موزعة كالتايل:   •

الفصل الدرايس األول: تدرس وحدة وسائل التواصل االجتامعي، ووحدة الروبوت.  -  
الفصل الدرايس الثاين: تدرس وحدة الصيانة، ووحدة قواعد البيانات.  -  

سيتم  والتي  الصيانة،  وحدة  األول(  الدرايس  )الفصل  الثامن  للصف  املعلومات  تقنية  كتاب  يتضمن   •
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تدريسها يف الفصل الدرايس الثاين بناًء عىل التعديل يف اخلطة الدراسية.
وسيتضمن  جديدة،  طباعة  الثاين(  الدرايس  )الفصل  الثامن  للصف  املعلومات  تقنية  كتاب  طباعة  سيتم   •

وحدتني، مها وحدة الصيانة ووحدة قواعد البيانات. 
يتم تنفيذ مرشوع ختامي  يف هناية كل فصل درايس.  •

ثانًيا: الصف التاسع
يتضمن أربع وحدات دراسية، موزعة كالتايل:   •

الفصل الدرايس األول: تدريس وحدة قواعد البيانات، ووحدة الشبكات املطورة.  -  
الفصل الدرايس الثاين: تدريس وحدة احلوسبة السحابية، ووحدة الربجمة النصية املطورة.  -  

الذي  التعليمي  التاسع  بشكل إلكرتوين، حيث يمكن احلصول عىل املحتوى  سيتم تطبيق منهج الصف   •

سيتم تدريسه من خالل الرابط التايل:
 https://1drv.ms/f/s!AnI12Ny3W2O0hXhzkqZXH-H5NqfL

يتم تنفيذ مرشوع ختامي يف الفصل الدرايس الواحد بعد االنتهاء من تدريس الوحدة.  •
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7 النشرة التوجيهية لمادة تقنية المعلومات
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

الحلقة األولى )4-1(

أوالً: الكتب الدراسية املعتمدة وعدد احلصص الدراسية األسبوعية:

 فصلا

 ةررقملا ةیساردلا صصحلا ددع

 باتكلا
  صصحلا ددع يلامجإ ةیعوبسالا صصحلا ددع

 تامولعملا ةينقت ةدامل ملعملا ليلد ١٧ ١ لوألا

IT(١-٢) CD 
 ١٧ ١ يناثلا

 تامولعملا ةينقت ةدامل ملعملا ليلد ١٧ ١ ثلاثلا

IT(٣-٤) CD  
 ١٧ ١ عبارلا
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النشرة التوجيهية لمادة تقنية المعلومات8
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

ثانًيا: خطة تنفيذ الدروس للصفوف )1 -4 (:
توزيع مقرتح خلطة تدريس  الصف األول

 صصحلا ددع سوردلا رهشلا يساردلا لصفلا

 لوألا

 ١ ١ديهمتلا ربمتبس +سطسغأ

 ١ ٢ديهمتلا ربمتبس

 ١ Kid Pix جمانرب ماتخألا ربوتكأ +ربمتبس

 ربوتكأ
 Kid Pix جمانرب مسرلا مالقأ

 Kid Pix  جمانرب ةاشرفلا

١ 

١ 

 ٢ Kid Pix جمانرب  ناولألا ةبلع ربمفون

 ربمسيد
 Kid Pix جمانرب قصلو صق

 Apple Works جمانرب ةرأفلاب بيترتلا

١ 

١ 

 ١ Apple Works جمانرب ةرأفلاب بيترتلا/عبات رياني

 ١٠ صصحلا ددع يلامجإ

 يناثلا

 ١ Apple Works جمانرب تاودألا رياربف

 ١ Apple Works جمانرب ديدحتلا تاودأ سرام + رياربف

 سرام
 Apple Works جمانرب روصلا جاردإ

 Apple Works جمانرب لاكشألا خسن

١ 

١ 

 ليربإ
 Word جمانرب حيتافملا ةحول

 File Makerجمانرب بيردتلاو تانيرمتلا

١ 

١ 

 ١ )رداصملا نم صرق(جمدملا صرقلا عم لماعتلا ويام

 ٧ صصحلا ددع يلامجإ

مالحظة: تدرس مادة تقنية املعلومات يف الصفوف من )1-4( بمعدل حصة كل أسبوعني بالتبادل مع أنشطة مهارات املعلومات.
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9 النشرة التوجيهية لمادة تقنية المعلومات
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

توزيع مقرتح خلطة تدريس  الصف الثاين

مالحظة: تدرس مادة تقنية املعلومات يف الصفوف من )1-4( بمعدل حصة كل أسبوعني بالتبادل مع أنشطة مهارات املعلومات.

 صصحلا ددع سوردلا رهشلا  يساردلا لصفلا

 لوألا

 ١ ١ديهمتلا ربمتبس +سطسغأ

 ١ ٢ديهمتلا ربمتبس

 ١ Kid Pix جمانرب قصللاو خسنلا ربوتكأ + ربمتبس

 ٢ Kid Pix جمانرب روصلا جاردإ ربوتكأ

 ٢ Kid Pix جمانرب تاوصألا ليجست ربمفون

 ربمسيد
 تاقبط

 Kid Pix جمانرب عيراشملا

١ 

١ 

 ١ Kid Pix جمانرب عيراشملا /عبات رياني

 ١٠  صصحلا ددع يلامجإ

 يناثلا

 ١  Apple Works جمانرب لاكشألا ريودت رياربف
 

 ١ Apple Works جمانرب تاعلضملا سرام + رياربف

 سرام
 Apple Works جمانرب ميقتسملا طخلا

 Apple Works جمانرب ةراطقلاب نيولتلا

١ 

١ 

 ليربإ
 Microsoft word جمانرب حيتافملا ةحول

 Microsoft word جمانرب١ حيتافملا ةحول

١ 

١ 

 ١ Microsoft word جمانرب ٢  حيتافملا ةحول ويام

 ٧ صصحلا ددع يلامجإ
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النشرة التوجيهية لمادة تقنية المعلومات10
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

توزيع مقرتح خلطة تدريس  الصف الثالث

-   تدرس مادة تقنية املعلومات يف الصفوف من 1-4 بمعدل حصة كل أسبوعني بالتبادل مع أنشطة مهارات املعلومات.
-  يمكن استبدال أي درس من الدروس املقرتحة أعاله  بآخر برشط أن حيقق الطالب من خالله نفس األهداف واملهارات.

 

 صصحلا ددع سوردلا رهشلا  يساردلا لصفلا

 لوألا

 ربمتبس +سطسغأ
 ماقرألا ةحول

١ 

 ربمتبس
 فلتخن فيك

١ 

 ربوتكأ + ربمتبس
 )فاشكتسالا لوألا ءزجلا( تامسجملا زاغلأ

١ 

 )ءاشنالا يناثلا ءزجلا(تامسجملا زاغلأ ربوتكأ
 ؟انا نيأ

١ 

١ 

 ربمفون
 ٢ )يناثلا ءزجلا – لوالا ءزجلا(ةنولملا تاشارفلا

 ربمسيد
 ٢ نمؤملا مالغلا

 رياني
 ١ تاغارفلا لمكأ

 ١٠ صصحلا ددع يلامجإ

 يناثلا

 ١ )ةيرمقلاو ةيسمشلا ماللا ،عمجلاو درفملا ( ةطشنأ قيبطت رياربف

 ١ )ةرانم ءانب ،فالتخالاو ةبشلا هجوأ ،ىرغصلاو ىربكلا( ةطشنأ قيبطت سرام + رياربف

 سرام
 نييفحصلا نيلسارملا راغص

 يبرعلا نطولا

١ 

١ 

 ليربإ
 روهشلا بيترت

 رخدأ اذام

١ 

١ 

 ١ ةايحلا ةرودل تانايب ةدعاق ويام

 ٧ صصحلا ددع يلامجإ

مالحظة:
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11 النشرة التوجيهية لمادة تقنية المعلومات
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

-   تدرس مادة تقنية املعلومات يف الصفوف من 1-4 بمعدل حصة كل أسبوعني بالتبادل مع أنشطة مهارات املعلومات.
-  يمكن استبدال أي درس من الدروس املقرتحة أعاله  بآخر برشط أن حيقق الطالب من خالله نفس األهداف واملهارات.

توزيع مقرتح خلطة تدريس  الصف الرابع
 صصحلا ددع سوردلا رهشلا  يساردلا لصفلا

 لوألا

 ١ تاقبطو تاقبط ربمتبس + سطسغأ

 ربمتبس
 ؟نحن نم

 ناولألا ةلجع

١ 

١ 

 ربوتكأ
 ةرجشلا ةصق

 نيديعلاو ةعمجلا ةالص

١ 

١ 

 ربمفون
 ماقرألا تاعبرم زاغلا

 تاسيبلا  كنب

١ 

١ 

 ربمسيد
 تاروصانيدلا يفشكتسم

 تنرتنالا يف ةمدقم

١ 

١ 

 ١ تنرتنالا يف ةمدقم  /عبات رياني

 ١٠ صصحلا ددع يلامجإ

 يناثلا

 ١ تنرتنالا ةكبش يف ثحبلا تاكرحم رياربف

 ١ تنرتنالا نع تامولعم جارختسا سرام + رياربف

 سرام
 تانايب ةدعاق -نداعملاو روخصلا

 ليلحت -نداعملاو روخصلا

١ 

١ 

 ليربإ
 ناويحلا ةئيب نع ثحب

 ةيوطم بيتك -ناويحلا ةئيب نع يميدقت ضرع

١ 

١ 

 ١ لجفلا ةرذبل يريوصت رابتخا ويام

 ٧ صصحلا ددع يلامجإ

مالحظة: 
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النشرة التوجيهية لمادة تقنية المعلومات12
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

الحلقة الثانية )10-5(

أوالً: الكتب الدراسية املعتمدة وعدد احلصص الدراسية األسبوعية:

 فصلا
 ةررقملا ةیساردلا صصحلا ددع

 ملعملا لیلد باتكلا ناونع
  صصحلا ددع يلامجإ ةیعوبسالا صصحلا ددع

  تامولعملا ةينقت ٦٠ ٢ سماخلا

  ،ينورتكلإ

    ىلإ عوجرلاب

  ةباوبلا طبار

  تامولعملا ةينقت ٦٠ ٢ سداسلا

  تامولعملا ةينقت ٦٠ ٢ عباسلا

  تامولعملا ةينقت ٦٠ ٢ نماثلا

  ينورتكلإ ٦٠ ٢ عساتلا

  ينورتكلإ ٣٠ ١ رشاعلا
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13 النشرة التوجيهية لمادة تقنية المعلومات
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

ثانًيا: خطة تنفيذ الدروس للصفوف )10-5 (:
توزيع مقرتح خلطة تدريس  الصف اخلامس

مالحظة: تدرس مادة تقنية املعلومات يف الصفوف من 5-9  بمعدل حصتني كل أسبوع.

 
 صصحلا ددع سوردلا رهشلا  يساردلا لصفلا

 لوألا

 ٢ ليغشتلا  ةمظنأ سطسغأ

 ربمتبس
 ليغشتلا  ةمظنأ /عبات

 مسرلا تاقيبطت

٦ 

٢ 

 ٨ مسرلا تاقيبطت ربوتكأ

 ربمفون
 مسرلا تاقيبطت / عبات

 ةعابطلا  تاقيبطت

٢ 

٦ 

 ٨ تاملكلا ةجلاعم ربمسيد

 صصحلا ددع يلامجإ
٣٤ 

 

 يناثلا

 رياربف
  تنرتنإلا

 نيولتلا تاقيبطت

٤ 

٢ 

 سرام
  نيولتلا تاقيبطت / عبات

 ةيباسحلا لوادجلا

٦ 

٢ 

 ليربإ
  ةيباسحلا لوادجلا / عبات

 ةيميدقتلا ضورعلا

٦ 

٢ 

 ٤ ةيميدقتلا ضورعلا / عبات ويام

 ٢٦ صصحلا ددع يلامجإ
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النشرة التوجيهية لمادة تقنية المعلومات14
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

توزيع مقرتح خلطة تدريس  الصف السادس

مالحظة: تدرس مادة تقنية املعلومات يف الصفوف من 5-9  بمعدل حصتني كل أسبوع.

 
 صصحلا ددع سوردلا رهشلا  يساردلا لصفلا

 لوألا

 ٢ ليغشتلا  ةمظنأ سطسغأ

 ربمتبس
 ليغشتلا  ةمظنأ /عبات

 مسرلا تاقيبطت

٦ 

٢ 

 ٨ مسرلا تاقيبطت ربوتكأ

 ربمفون
 مسرلا تاقيبطت / عبات

 ةعابطلا  تاقيبطت

٢ 

٦ 

 ٨ تاملكلا ةجلاعم ربمسيد

 صصحلا ددع يلامجإ
٣٤ 

 

 يناثلا

 رياربف
  تنرتنإلا

 نيولتلا تاقيبطت

٤ 

٢ 

 سرام
  نيولتلا تاقيبطت / عبات

 ةيباسحلا لوادجلا

٦ 

٢ 

 ليربإ
  ةيباسحلا لوادجلا / عبات

 ةيميدقتلا ضورعلا

٦ 

٢ 

 ٤ ةيميدقتلا ضورعلا / عبات ويام

 ٢٦ صصحلا ددع يلامجإ
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15 النشرة التوجيهية لمادة تقنية المعلومات
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

توزيع مقرتح خلطة تدريس  الصف السابع

مالحظة: تدرس مادة تقنية املعلومات يف الصفوف من 5-9  بمعدل حصتني كل أسبوع.

 سوردلا رهشلا  يساردلا لصفلا
 ددع

 صصحلا

 لوألا

 ٨ بوساحلا بيكرت ربمتبس

 ٨ ةريصقلا مالفألا جاتنإ ربوتكأ

 ٨ ةريصقلا مالفألا جاتنإ / عبات ربمفون

 ٨ تنرتنإلا تامدخ ربمسيد

 ٢ تنرتنإلا تامدخ /عبات رياني

 ٣٤ صصحلا ددع يلامجإ

 يناثلا

 ٦ ةيئرملا ةجمربلا  رياربف

 ٦ ةيئرملا ةجمربلا /عبات سرام

 ١٢ توبورلا ليربإ + سرام

 ٢ توبورلا /عبات ويام

 ٢٦ صصحلا ددع يلامجإ

 



املديرية العامة لتطوير املناهج

النشرة التوجيهية لمادة تقنية المعلومات16
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

توزيع مقرتح خلطة تدريس  الصف الثامن

مالحظة: تدرس مادة تقنية املعلومات يف الصفوف من 5-9  بمعدل حصتني كل أسبوع.

 صصحلا ددع سوردلا رهشلا  يساردلا لصفلا

 لوألا

 ٢ يعامتجإلا لصاوتلا تاكبش سطسغأ

 ٨ يعامتجإلا لصاوتلا تاكبش ربمتبس

 ٨ توبورلا ربوتكأ

 ٨ توبورلا ربمفون

 ربمسيد
 توبورلا/عبات

 يماتخ عورشم

٦ 

٢ 

 ٣٤ صصحلا ددع يلامجإ

 يناثلا

 ٦ ةنايصلا رياربف

 سرام
 ةنايصلا /عبات

 تانايبلا دعاوق

٢ 

٦ 

 ١٠ تانايبلا دعاوق/ عبات ليربإ + سرام

 ٢ يماتخ عورشم ويام

 ٢٦ صصحلا ددع يلامجإ
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17 النشرة التوجيهية لمادة تقنية المعلومات
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

توزيع مقرتح خلطة تدريس  الصف التاسع

مالحظة: تدرس مادة تقنية املعلومات يف الصفوف من 5-9  بمعدل حصتني كل أسبوع.

 

 سوردلا رهشلا  يساردلا لصفلا
 ددع

 صصحلا

 لوألا

 ٢ MS-Access  تانايبلا دعاوق جمانرب سطسغأ

 ٨ MS-Access  تانايبلا دعاوق جمانرب/عبات ربمتبس

 ٨ MS-Access  تانايبلا دعاوق جمانرب /عبات ربوتكأ

 ٨ تاكبشلا لوح ميهافم ربمفون

 ربمسيد
 تاكبشلا لوح ميهافم /عبات

 يماتخ عورشم

٦ 

٢ 

 ٣٤ صصحلا ددع يلامجإ

 يناثلا

 ٦ ةيباحسلا ةبسوحلا رياربف

 سرام
 ةيباحسلا ةبسوحلا /عبات

 ةجمربلا

٤ 

٤ 

 ١٠ ةجمربلا /عبات ليربإ+ سرام

 ٢ يماتخ عورشم ويام

 ٢٦ صصحلا ددع يلامجإ
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النشرة التوجيهية لمادة تقنية المعلومات18
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

توزيع مقرتح خلطة تدريس  الصف العارش

مالحظة: 
يمكن االستعانة عىل املحتوى التعليمي للربامج املقرتحة من كتاب مقدمة يف تقنية املعلومات للصف العارش أو من خالل الرابط:  	•

https://1drv.ms/f/s!AnI12Ny3W2O0hXhzkqZXH-H5NqfL
تعترب اخلطة املقرتحة خطة مؤقتة تطبق حلني تطوير منهج الصف العارش. 	•

تدرس مادة تقنية املعلومات يف الصف العارش بمعدل حصة واحدة اسبوعيا 	•

 صصحلا ددع سوردلا رهشلا  يساردلا لصفلا

 لوألا

 سطسغأ

  MS- Visual Basic ةغلب ةجمربلا

 يماتخ عورشم +
١٧ 

 ربمتبس

 ربوتكأ

 ربمفون

 ربمسيد

 ١٧ صصحلا ددع يلامجإ

 يناثلا

  :لوألا حرتقملا رياربف

 Adobe Flash جمانرب مادختساب ةكرحتملا موسرلا

+ 

 يماتخ عورشم

 :يناثلا حرتقملا

 يجمانرب  مادختساب نیولتلاو مسرلا تاقیبطت 

 Adobe Illustrator و Adobe Photoshop 

 يماتخ عورشم +

١٣ 

 سرام

 ليربإ

 ويام

 ١٣ صصحلا ددع يلامجإ
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19 النشرة التوجيهية لمادة تقنية المعلومات
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

التعليم ما بعد األساسي للصف )11(

 أوالً: الكتب الدراسية املعتمدة وعدد احلصص الدراسية األسبوعية:
 

 فصلا

 ةررقملا ةیساردلا صصحلا ددع

 صصحلا ددع ملعملا لیلد باتكلا ناونع

 ةیعوبسالا

 ددع يلامجإ

  صصحلا

 يداحلا

 رشع
١٢٠ ٤ 

 تالاصتالا يف بوساحلا

 ةيراجتلا لامعألاو

  ينورتكلإ

CD تالاصتالا يف بوساحلا 

 ةيراجتلا لامعألاو
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النشرة التوجيهية لمادة تقنية المعلومات20
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

خطة تدريس منهج الصف احلادي عرش )احلاسوب يف االتصاالت واألعامل التجارية(
 

 صصحلا ددع سوردلا رهشلا  يساردلا لصفلا

 لوألا

 ٤ً ايمقر لاصتالا سطسغأ

 ١٦ً ايمقر لاصتالا /عبات ربمتبس

 ١٦ً ايمقر لاصتالا / عبات ربوتكأ

 ١٦ اهريسفتو تامولعملا ىلع لوصحلا ربمفون

 ربمسيد
 تامولعملا ىلع لوصحلا /عبات

 اهريسفتو
١٦ 

 ٦٨ صصحلا ددع يلامجإ

 

 يناثلا

 ١٢ً ايمقر تانايبلا ميظنتو ةجلاعم رياربف

 سرام
 تانايبلا ميظنتو ةجلاعم / عبات

ً ايمقر
١٦ 

 ٢٠ ءانبلاو ميمصتلاو ضرعلا / عبات ليربإ + سرام

 ٤ ءانبلاو ميمصتلاو ضرعلا / عبات ويام

 صصحلا ددع يلامجإ
 

٥٢ 

مالحظة:  
تدرس مادة احلاسوب يف االتصاالت واألعامل التجارية يف الصف احلادي عرش بمعدل 4 حصص أسبوعيًا.



املديرية العامة لتطوير املناهج

21 النشرة التوجيهية لمادة تقنية المعلومات
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

للتواصل مع قسم تطوير مناهج تقنية املعلومات

 ينورتكلإلا ديربلا يفيظولا ىمسملا مسالا

 Mahdi.alasmi@moe.om تامولعملا ةينقت جهانم يئاصخإ يمصاعلا ديعس نب يدهم

 Bader2.naser@moe.om تامولعملا ةينقت جهانم يئاصخإ يتيلفلا رصان نب ردب

 Asa.almawali@moe.om تامولعملا ةينقت جهانم يئاصخإ يلوعملا هللادبع نب دعسأ

 



املديرية العامة لتطوير املناهج

النشرة التوجيهية لمادة تقنية المعلومات22
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م


تم التصميم واإلخراج الفني 

بمركز إنتاج الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية
بالمديرية العامة لتطوير المناهج

بوزارة التربية والتعليم 


