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  ل#لدلا نع

IJوFGHلإلا م4لعتلاو تامولعملا ة4نقت ةدامع لمع ق)>ف ةطساوب ل4لدلا اذه دادعإ مت
K Lاذه ممص .ءارقش ةعماج 

 مادختسا لثم ،بساحلا مادختسا تا4ساسأL ة4ساسأ ةفرعم مهيدل س\ردتلا ءاضعأ نأ ة4ضرف راVتعالاL ذخألاL ل4لدلا

gJ لقنتلاو ،سواملا
K لا ةمظنأjع ءارقش ةعماج ةصنم مادختسال ل4لدلا اذه م4مصت مت .ب)'لا حفصتم مادختساو ،ل4غشq 

  .لومحملا رتويبمsلا وأ بتكملا حطس
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 ماظنلل لوخدلا
 xK: https://lms.su.edu.saاتلا طLارلا qع لوخدلا .1

 
 .لوخد ةملq yع رقنلا .2
IJوFGHلالا د)Gzلا لاخدا .3

K وyرورملا ةمل. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :ة4لاتلا تاهويد4فلا qع عالطالا لالخ نم ماظنلل لوخدلا ة4ف4ك نع ةداGHJسالا نكم} •

• https://www.youtube.com/watch?v=NCLaBDapk10 
• https://www.youtube.com/watch?v=QlZ7r3Js9wY 
• https://www.youtube.com/watch?v=rl8A9kAUts4 
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 ة#سLئرلا ةحفصلا
Lس ،لوخدلا ل4جس� درجمGHحت ةحول ى� .ءارقش ةعماج م

 
gJ لقنjت ف4ك 

K لإلا م4لعتلل ءارقش ةعماج ةصنمFGHوIJ
K؟ 

gJ ن)وانعلا ط)�� :xKاتلاy ةصنملا Gzع ةحفصلا ط4طخت قسانjي
K عألاq، تا)'تحملاو gJ

K لاو ،فصتنملاFع لتq 
 .اهي�ناج qع وأ ةحفصلا �zKناج نم يأ

 
gJ ثادحألا عم لماعتلاو ةصاخ تافلم ةفاضاو ةغللا �Gيغت ة4ف4ك نع ةداGHJسالا م�نكم}  •

K عالطالا لالخ م)'قتلا 
  :xKاتلا ويد4فلا qع

https://www.youtube.com/watch?v=QfwcnnT0Jik 
 
 
 
 SBخشلا فلملا ص#صخت 

 م4لعتلل ءارقش ةعماج ماظن qع كت)'ه وه �Kخشلا كفلم
IJوFGHلإلا

K. {دختسم عيمجل نكم�K خشلا كفلم ،اهت)ؤر ماظنلا�K {يوتح 
IJوFGHلإلا د)Gzلا تامولعم qع اض}أ

K. خشلا كفلم ضرعل�K:  
gJ كمسا qع رقنلا دع�K( Lخشلا فلملا( GHخا  •

K ة)'لعلا ة)وازلا 
 .ى��لا
• gJ

K ع رقنا ،ة4لاتلا ةحفصلاq ةنوق}الا gJ
K ي اذه .��ألا يولعلا نكرلاjحي 

  .تال4ضفتلا فاشكتساL �وي .ل4ضفتلا تارا4خ نم د}دعلا عم ةمئاق
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ينورتكلإلا میلعتلل ءارقش ةعماج ةصنم مادختسا تایساسأ لیلد  
 

 ةفاض¡و كتروص �Gيغت ةفاضإ كنكم} ،ىرخألا تادادعإلا ��Jب نم •
 qع رقنلا لالخ نم كلذ لمع كنكم} .اه�Gغو ة4صخش تامولعم
  .)ة4تاذلا كت�Gس فلم ررح(
 :xKاتلا ويد4فلا qع عالطالا لالخ نم ةداGHJسالا كنكم} •

6Wq4-P-https://www.youtube.com/watch?v=ecEx 
https://www.youtube.com/watch?v=HgOsKgLFQI4 

 

 

 تاعومجملا
gJ كLالط م4ظنjب ءارقش ةعماج ةصنم كل حمس�

K ع تاعومجمq ررقملا. Lكنكم} ،تاعومجملا د}دحت درجم 
 .ەدح qع تاعومجملا هL موقت لمعت وأ اًعم لماsلاL لصفلا هL موق} K¦4لعت طاش¤ ن)'كت

 تاعومجم ءاشVإ
         .د)¬ملا رز را4تخاو "تادادعإلا" رز qع رقنلا متي ،ررقملا ةحفص نم .1
gJ دوجوملا تاعومجم رز qع رقنا .2

K ررقملا ةرادإ ةحفص نم نومدختسملا ب)'بت 
gJ حضوم وه امK yاردلا

K ەاندا ةروصلا.  

 
3.  gJ

K لا تاعومجملا نم}ألا دومعلا د�� .نيدومع دجوي ،تاعومجملا ةحفص�HK 
gJ ةغراف( اهئاش¤¯ب تمق

K لاVع ��ألا دومعلا يوتح)و ،)ة}ادq نيعملا بالطلا��J 
 .ةددحم ةعومجمل

 



 

 

 
8 
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 ."ةعومجم ءاش¤إ" رزلا قوف رقنا ،ةد}دج ةعومجم ءاش¤إل  .4
5.  gJ

K ةعومجملل اًمسا لخدأ ،ةعومجملا مسا صنلا عــ²>م.  
gJ ةعومجملا نم ضرغلا فصو  .6

K ةعومجملا فصو ررحم. 
 راركت كنكم} .تا�Gيغتلا ظفح رزلا قوف رقنا ،ءاهتنالا دنع   .7

 .ة4فاضإ تاعومجم ءاش¤إل ىرخأ ةرم x 6إ 3 نم تاوطخلا

 
8. Lلا ةعومجملا مسا د}دحتل رقنا ،كتاعومجم ءاش¤إ درجم�HK بغرت gJ

K رزلا قوف رقنا مث ،اهيلإ بالط ةفاضإ 
 .مدختسم داعjVسا ةفاضإ

 
9.  gJ

K سا  ةفاضإ ةحفصjVيلاحلا ءاضعألا راس� د�� .نيدومع كانه مدختسم داع��J م4لا د�\و ،ةعومجملل��J 
  .��Jلمتحملا ءاضعألا

gJ همسا قوف رقنا ،ةعومجم xإ بلاط ةفاضإل •
K ةفاضإ" رزلا قوف رقنا مث ،��ألا دومعلا". 

gJ همسا qع رقنا ،بلاط ةلازإل •
K ع رقنا مث ،نم}ألا دومعلاq ةلازإ رزلا. 

 
 نم تاوطخلا راركت كنكم} ."تاعومجملا xإ ع'جر" رزلا قوف رقنا ،ةعومجملا xإ ءاضعأ ةفاضإ نم ءاهتنالا دنع .10

  .ىرخأ تاعومجم xإ ءاضعأ ةفاضإل ىرخأ ةرم 8و 7
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Lبالطلا عضت نأ درجم gJ
K تاعومجم Lةصاخلا ة)رادإلا ةادألا مادختسا Lةطش¤ألاو م4يقتلا ن)'كت كنكم} ،ةعومجملا 

  .تاعومجم ل�ش qع تاطاش¸ك لمعلل ة4عامتجالا
 ةعومجمل طاشV دWدحتل

 .ةنيعم ةعومجمل هص4صختب بغرت يذلا طاش¸لا ر)>حت زمر قوف ر)>حت رز رقنا .1
2. gJ

K فسلا ءزجلاqK ةحفصلا نم gJ
K س ةماعلا ةدحولا تادادعإ ةقطنمGHعضو ناونع تحت ةلدس¸م ةمئاق ى 

 .ةعومجملا
 :ةثالثلا تارا4خلا ەذه نم اًدحاو ددح .3

 كانه نوكت نل ،�JKع} اذهو ؛هلم¹أL لصفلا qع نوك4س طاش¸لا نأ xإ �Gش\و ة4ضاGHفا تاعومجم دجوت ال •

 .تاعومجم
 مهتعومجم ءاضعأ عم لمعلا نم ةنيعم ةعومجم ءاضعأ ىوس نكمتي نل هنأ �JKعت ةلصفنملا تاعومجملا •

gJ ن)>خآلا
K 4لعتلا طاش¸لا اذه¦K. ىرخألا تاعومجملا لمع ة)ؤر نم ةدحاو ةعومجم ءاضعأ نكمتي نل. 

gJ مهضعL عم لمعلا qع ن)رداق نونوك4س طقف ةنيعم ةعومجم ءاضعأ نأ �JKعت ة4ئرملا تاعومجملا •
K 

 .ىرخأ تاعومجم ةطساوب )هل}دعت حاتي ال نFلو( ةعومجملا لمع ة)ؤر احاتم نوك4سو ،مهتعومجم
4. Lإ ةدوعلاو ظفح رزلا قوف رقنا ،ةعومجملا عضو د}دحت درجمx ررقملا. 
 :xKاتلا ويد4فلا qع عالطالا لالخ نم ةداGHJسالا كنكم} •

GOzfSUVOs-https://www.youtube.com/watch?v=e 
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  تاررقملا
Lإ لوخدلا ل4جس� دعx لإلا م4لعتلل ءارقش ةعماج ةصنمFGHوIJ

K، وgJ
K 

 طVترت �HKلا تاررقملا عيمج qع ةماع ةرظن ءاقلإل ةمئاق كل رهظتس ة4س�ئرلا ةحفصلا
 تاررقملا qع يوتحت ةمئاقلا نأ ءانثjساL اًدج ةهباشم ةحفص كLالط ى�Gس .اهب
  .كررقم اهدحأ نوك4س �HKلاو ،اهب ��JطVترملا ىرخألا

 
 ررقملا تادادعإ \=يغت

gJ امL ،كL صاخلا ررقملا تادادعإ ر)>حتل
K 

 تادادعإلا ر)>حت را4خ قوف رقنا ،ررقملا قيس¸ت كلذ
gJ ررقملا ةرادإ نمض

K س ."تادادعإلا" ةلتكGHى 
 �وي ،ماع ل�ش¾ .ررقملا ةحفص ل}دعت ةحفص

Lفالا تادادعإلا مادختساGHتاررقملا مظعمل ة4ضا، 
 نم د¿أتلل ن)'كتلا تارا4خ ةعجارم ك4لع بج} نFلو
  .اهد)>ت �HKلا ةق)>طلاL تاررقملا نأ
 
 ررقملا تانالعإ

��J gJكراشملا عيمج xإ ةلاسر لاسر¯ب ررقملا تانالعإ ةادأ كل حمس�
K صاخلا ررقملا Lع ،كq راعشإ لاثملا ل�4س 

gJ كاGHشالا qع بالطلا Gzجأ دقل .ةفرغلا �Gيغتب
K ع} امم ،ىدتنملا اذه�JK س مهنأÀلإ اًد)>ب اًض}أ نوقلتFGHەذه نمضتي ا4ًنو 

  .تامولعملا
   نالعإ لاسرإ

  ررقملل ة4س�ئرلا ةحفصلا qع "”Announcements ةصنم قوف رقنا .1
 .د}دج ع'ضوم ةفاضإ رزلا قوف رقنا .2
gJ رهظ4س يذلاو ،اًعوضوم لخدأ .3

K ررقملا تانالعإ تاظوفحم ةمئاق.  
gJ نالعإلا ةلاسر لخدأ .4

K ةلاسرلا صن عــ²>م. 
  .نالعإلا ة}اهنو ة}ادL خــــ)رات ددح .5
 .نالعإلا لاسرإل ىدتنملل ةكراشملا فضأ رز قوف رقنا .6
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 ررقملا لخاد ىوتحملا بLترتو رàحت
  :xKاتلا نم )ر)>حتلا ل4غش�( كنكم4س

 .ةقLاطم ةخس¤ لمعو ءافخالاو ل}دعتلاو ر)>حتلا •
  .اهتحت ةجردنملا ةطش¤ألاو ماسقالاو تاعوضوملا qع فذحلا كل حيjي •
  .ب�تGHلا ةداع¡و لقنلاو ك)>حتلا ر)>حتلا لمش\و •
• Lع طغضلاq ع ل}دعتلا نم نكمتت ملقلا ةنوق}اq تاعوضوملا ءامسأ 

 .اهر)>حتو
 
 
 
 
 ررقملا ةحفص مسق gإ عeضوم فضأ

gJ ع'ضوم وأ ÏKوبسأ مسق ةفاضإل
K ررقملل ة4س�ئرلا ةحفصلا: 

gJ ر)>حتلا ل4غش� قوف رقنا .1
K عأq ةحفصلا راس�. 

  .تاعوضوم ةفاضإ qع رقنا .2

 
gJ د}دج ع'ضوم رهظ4س .3

K ررقملا ةحفص.  
   .ع'ضوم ر)>حت qع رقنا مث ررح qع رقنا ع'ضوملا تادادعإ نم .4

 
5. gJ

K صخلملا ةحفص:  
 .رمألا مزل اذإ مسقلا مسا �Gيغتب مق •
 .ع'ضوملا وأ ع'بسألا وأ ررقملا لوح ةزجوم تامولعم ةفاضإ •
 .تا�Gيغتلا ظفح قوف رقنا •
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 ررقملل طاشV ةفاضإ
  .)ادروم وأ اطاش¤ فضأ( qع طغضا ررقملل طاش¤ ةفاضإل

 
 

 
 
 
gJ ةحاتملا ةطش¤ألاL ةمئاق qK} ام4فو هتفاضا دارملا طاش¸لا ةطش¤ألا ةمئاق نم GHخا مث نمو

K و .ءارقش ةعماج ةصنمgJ
K لاح 

gJ ارهاظ نوك4س طاش¤ يأ را4تخا
K افصو ماظنلا

Ð
 .همادختسالو طاش¸لل الصفم 

  
 دلجم                     ةلودجلا                   نا4بjسا              ة4جراخ ةادأ                   

 

 سرد                                 را4تخالا        عالطتسا                       ةدافا           

 

     بجاو                                     فلم            ىدتنملا                    )ناحتما( راVتخا      

 

 ÑK)و                 )ةشدرد(ةثداحم                     قصلم                         د�م                       

 

 تانا4ب ةدعاق                             روضحلا                           لمع ةشرو                         ISMىوتحملا ةمزح                

 

         Turnitin                                  ةحفص                              تال4جس�                         ة4ضاGHفالا لوصفلا                

 

امادختسا n=oألا تاطاشkلا
p

 
gJ ع'بسأ ع'ضوم لy نوكتي فوس

K فلتخت فوس تام4لعتلاو ةطش¤ألا ەذه .تام4لعتلاو ةطش¤ألا نم ةمزح نم ررقملا gJ
K 

yلنو ضرعتس¸س .ررقم لÒH
K ع ءوضلاq اهتامس ضارعتساو ةطش¤ألا مهأ مادختسا ة4ف4ك. 
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 تاqجاولا
IJوFGHلإلا م4لعتلل ءارقش ةعماج ةصنم ەرفوت K¦4لعت طاش¤ تاVجاولا

K احملا نكم4لÓJ Lالطل ماهملا ءاطعإ نم ط4س¾ ةق)>طLه 
 ،PowerPoint( ة4نوFGHلإلا تافلملا نم ع'ن يأ م}دقت بالطلل نكم} .ةصنملا Gzع اهح4حصت مث نمو اهم4لس�و اهلام¹ا بلطو

Word، MP3، Adobe PDF( م مهتباجإ لاخدإ وأ ةمهمل وأ بجاولل لحكVة��ا Lررحم مادختسا HTML جمدملا gJ
K 

 .ةصنملا راطإ لخاد نم اهيلإ لوصولا نكم} �HKلاو ،بجاولل ةجرد رادصإ xKالا حيحصتلا دعL ن)ÓJاحملل نكم} .ةصنملا
 
 بجاو ءاشVإ

1. gJ
K ر)>حتلا ل4غش� قوف رقنا ررقملل ة4س�ئرلا ةحفصلا. 

2. gJ
K فضأ( رقنا ه4لإ بجاولا ةفاضإ د)>ت يذلا مسقلا 
اطاش¤

Õ
 GHخا مث نمو .ةطش¤ألا ةمئاق كل رهظتس )Õادروم وأ 

 .)بجاو(
3. gJ

K بجاولا مسا لخدأ ،بجاولا مسا صن عــ²>م Lةق)>طلا 
 .كL ةصاخلا ررقملا ةحفص qع رهظت نأ اهد)>ت �HKلا

 اذه qع رقنلاL بجاولا xإ لوصولاL بالطلا موق4س
 .مسالا

 نم طVضلاL هعقوتت ام يأ( ةمهملل ًالصفم اًفصو لخدأ .4
gJ )اهب مهم4يقت متÀس �HKلا ةق)>طلا ÖK امو بالطلا

K ررحم 
 .فصولا
 
 
 

 
gJ ءدVلاL بالطلل ه4ف حمسُ� يذلا خــــ)راتلا ��Jيعتب مق :خــــ)راوتلل ةمئاق ÖK رفوتلا  .5

K د}دحت اًض}أ كنكم} .مهماهم لاسرإ 
IØاهنلا خــــ)راتلا

K لطلا لاسرإلVتا Lرقنا ،خــــ)راوتلا ەذه نم يأ ل4طعتل .قاقحتسالا خــــ)رات ةلدس¸ملا مئاوقلا مادختسا 
 .اهبناجL ل4طعت وأ )��Jكمت(را4تخالا ةناخ قوف

6. Lكمت مادختسا��J ع ل}دعتلل ةصرف بالطلا حنم كنكم} ل}دعتلا خــــ)رات دنعq Lقاقحتسالا خــــ)رات دع. 
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7.  gJ

K لا قرط ةمئاقjم¯ب م4لس� فلم) :بجاولا م4لس� قرط ةثالث كانه بجاولا م4لسjل ةق(>ط د}دحت ÓJاحملا نا
gJ ة��اVم ةLاتFلا Gzع وأ ،تافلملا لاسرإ )م4لس�

K لا وأ ،بجاولا م4لس� ررحمjبلاطلا زاجنا فلم نم م4لس. 
8. gJ

K م¯ب ةمئاقلا ەذه�gJ م�حتلا ÓJاحملا نا
K ب بلاطلل ح'مسملا تافلملا مجحو ددعjاهم4لس. yم¯ب ام� بردملا نا

gJو .كلذ ل4طعت وأ دروو تافلم ل4محتب حامسلا د}دحت
K لا را4تخا لاحFاتLة gJ

K لا ررحمjددع د}دحت نكم} ،م4لس 
gJ اهتباتك حاتملا تاملsلا

K ررحملا.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  gJ
K صاخلا ريدقتلا سا4قم ددح ،تاجردلا ةمئاق Lءاوس بجاولا ةجرد yتنا Lعم سا4قم وأ ،طاقن وأ ،ةجرد ال��J.  

10. gJ
K ەذه ددحت اض}أ ەراهظا وأ بالطلا نع بجاولا ءافخإ كنكم} اهلالخ نم ةعئاشلا ة4طمنلا ةدحولا تادادعا 
�JاGHفالا ةعومجملا عضو تادادعإلا

K بجاولل gJ
K ةعومجملا دادعإ رثؤي نأ نكم} .ةلدس¸م ةمئاق لالخ نم ،رقملا 

gJ نومدختسملا ەاري ام qع
K كراشملا ةمئاق��J Lتاعومجملا عضول تارا4خ 3 كانه .ررقملا:  

 :ة4ئرم تاعومجم •
gJ ةعومجم لy لمعت

K لو ،ةصاخلا اهتعومجمFطقف ةءارقلل .ىرخأ تاعومجم لمع ة)ؤر اًض}أ اهنكم} ن. 
 :ةلصفنم تاعومجم •

IØرم �Gغ رخآلا ضعVلاو ،طقف مهب صاخلا ة)ؤر طقف اهنكم} ةعومجملا
K. 

 :تاعومجم ال •
 .مهعم لعافتلاو ن)>خالا طاش¤ ة)ؤر مهنكم} .ة�Gبك ةعومجم نم ءزج عيمجلاو ،ة4عرف تاعومجم دجوت ال
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 .ە�Gغ وأ ةجردL وأ خــــ)راتب وأ ام رمأ قيقحتب بجاولل لوصولا د4يقت كنا�مL ة4صاخلا ەذه لالخ نم لوخدلا د4يقت .11

 
 .رخا طاش¤ لام¹ا مدع وأ لام¹ا بالطلا نم بلطت :ةلمتكملا ةطش¤الا .أ

 .نيددحم تقوو خــــ)رات نم وأ �Hح لوصولا عنم :خــــ)راتلا .ب
 .ةددحم ةجرد قيقحت بالطلا نم بلطت :ةجردلا .ج
gJ م�حتلا كنكم} .د

K سا لوخدلاjادانÕ اx خشلا فلملا نمض لوقحلا�K بلاطل. 
 .ةلخادتملا دويقلا نم ةعومجم ةفاضإ :دويقلا ةعومجم .و
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12. gJ
K لاFم¯ب )ملعتلا تاجرخم( تاءاف� تاءافFلا ةمئاق نم تاءافFلا د}دحتو تاءافFلاL طاش¸لا اذه ط²ر كنا
  .ةلدس¸ملا

 
 .ررقملل ةدوعلاو ظفح وأ بجاولا ةنياعمل ةنياعمو ظفح طغضا .13
 :xKاتلا ويد4فلا qع عالطالا لالخ نم ةداGHJسالا كنكم} •

https://www.youtube.com/watch?v=Rle_bvZWgiQ 
 

 
 شاقنلا تاWدتنم

 اًعم لصاوتلا كLالطو تنأ اهلالخ نم كنكم} ماظنلا Gzع لئاسرلا ةكراشمو ��¸ل تاحول نع ةراVع ÖK تا}دتنملا
yع .دحاول دحاو وأ ةعومجمq عتي ال ،ةثداحملا ةفرغ سكع��J عq لوخدلا ل4جس� بالطلا gJ

K ةكراشملل تقولا سفن gJ
K 

 .ةشقانملا ىدتنم
gJ لئاسرلا ��¤ نكم}

K ىدتنم gJ
K م يأ نمو تقو يأ� ةشقانم ىدتنم لy يوتح} نأ نكم} .تنGHنإلاL لاصتا دجوي نا

 ةصنم حمس� امy .ةلصلا تاذ دودرلاو دودرلا لئاسر نم ةلسلس نع ةراVع "طLارت ��ؤم" - ةشقانملا لسالس نم د}دعلا qع
gJ كاGHشالا��J Lمدختسملل ءارقش ةعماج

K ىدتنم Lلإ لئاسر لاسرإ متي ث4حFGHا4ًئاقلت مهل ةد}دج ة4نو. 
 

 ةشقانملل ىدتنم ءاشVإ ة#ف#ك
 .ر)>حتلا ل4غش� رز قوف رقنا .1
2. gJ

K ةفاضإ( رقنا ه4لإ شاقنلا ىدتنم ةفاضإ د)>ت يذلا مسقلا 
 .)ىدتنملا( GHخا مث نمو .ةطش¤ألا ةمئاق كل رهظتس )دروم
3. gJ

K ةشقانملا ىدتنم مسا لخدأ ،"ىدتنملا مسا" صنلا عــ²>م 
Lلا ةق)>طلا�HK ع رهظت نأ اهد)>تq ةصاخلا ررقملا ةحفص Lك. 

 اذه qع رقنلا لالخ نم ىدتنملا xإ لوصولاL بالطلا موق4س
 .مسالا
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4. gJ

K نم ع'ن د}دحت كنكم} ،ىدتنملا ع'نل ةلدس¸ملا ةمئاقلا 
 :ة4لاتلا ةشقانملا ىدتنم عاونأ

 ةشقانم ع'ضومل ىدتنملا دحت ةط4س¾ ةدحاو ةشقانم .أ
 qع ظافحلل )بردملا ةطساوب ەؤاش¤إ مت( دحاو
 .��Jعم ع'ضوم qع زكرت �HKلا تاروش¸ملا
 لsل حمس� :ادحاو اشاقن لسري نا مدختسم لy عيطتس� .ب

 دعL نوك} دق �HKلاو ،ةدحاو ةشقانم ع'ضوم ءدVل بلاط
 بالطلا عيمجل نكم} ،ةق)>طلا ەذهــ²و .دودر ةدع كلذ
gJ ةدعاسملا

K لو ةشقانملا ه4جوتFع ظافحلا عم نq كرتG�J 
 .ىدتنملا
 نم بلاطلا نكمتي نأ لVق .ةلمتحم تاLاج¯ب بالطلا ه4لع ب4ج} لاؤس ��¸ب ملعملا موق} نأ ىدتنم ج و س بلطتي .ج

 .ًالوأ لاؤسلا qع مهدر ��¤ مهيلع بج} ،اهيلع درلاو ن)>خآلا بالطلا تاروش¸م ضرع
 ة�GبFلا تاشقانملل ةدئاف Gà¿ألا وهو دحاو ةشقانم ع'ضوم نم Gà¿أL ءدVلا بالطلل ماعلا مادختسالل Kا4قلا ىدتنملا حيjي .د

�JاGHفالا وه را4خلا اذه .بالطلا اهدوق4س �HKلا ة4عامتجالا تا}دتنملل وأ
K.  

  .دودر ةدع كلذ دعL نوك)و شاقن نم Gà¿أ ��¸ي نا بلاطل حيjي :ةنودم ل�ش¾ رهظ} Kا4ق ىدتنم .ر
 
 مهنكم} بالطلا ناy اذإ ام4ف م�حتلاو تاقفرملا مجحل �قألا دحلا د}دحت نم تاملsلا ددعو تاقفرملا ةمئاق كل حمس� .5
 .ال مأ مهلئاسرب تافلملا قافرإ

IJوFGHلإلا د)Gzلا لئاسر نوقلتÀس بالطلا ناy اذإ ام د}دحت نكم} كاGHشالا عضو ةمئاق لالخ نم .6
K راشملا نعyةد}دجلا تا 

gJ كاGHشالا xإ نوجاتح4س اوناy اذإ ام وأ ا4ًئاقلت
K جإ وأ اً)ود} ىدتنملاVع مهراq شالاGHكا. 

gJ م�حتلا نم نونكمتÀس بالطلا ناy اذإ ام وأ ،ال مأ ا4ًئاقلت ةءورقملا �Gغ تاyراشملا G�Jيمتل ةءورقملا ةكراشملا ةعLاتم .7
K اذه 

  .مهسفنأL دادعإلا
IJوFGHلإلا د)Gzلا Gzع ىدتنملا لئاسر نوكراشملا أرق اذإ هنأ ظحال

K شم اونوك} امدنعGHك��J gJ
K ع ةمالع عضو متي نلف ،ىدتنمq 

 .ةصنملا qع اهتءارق دنع الإ اهتءارق ةلاح �Gغتت ال .ةءارقلل ةءورقمy لئاسرلا
 

 
 

8. gJ
K فلا د}دحتو د4يقت كنكم} ،ةشقانملا لفقGHت عنملا تارا4خ اض}أ .ىدتنملا لفقل ة4نمزلا ةjىدتنملا د4يقت كل حي:   
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 ةمئاقلا مادختسا كنكم)و تام4يقتلاL ةطVترم تاجردلا :ةظحالم ،حاجنلا ةجرد د}دحت كنا�م¯ب ةجردلا مسق نمض .9
 اذإ .ن)>خآلا بالطلاL ةصاخلا ىدتنملا تاyراشم م4يقتب بالطلل حامسلل عيمجتلا ع'ن د}دحتل تام4يقتلا ةمئاق نم ةلدس¸ملا

gJ م�حتلا اًض}أ كنكم} .همادختسا بجاولا ريدقتلا سا4قم ددحت فصلل ةلدس¸ملا ةمئاقلا نإف ،تاف4¸صتلاL تحمس
K 

 .��Jعم �JKمز قاطن د}دحت ق)>ط نع اهف4¸صت نكم} �HKلا تاyراشملا
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gJ اًد4فم اذه نوك} دق .تاجردلا ��Jيعتل را4خ كانه نوك} نل :تام4يقت دجوت ال •
K ةعئاشلا ةلئسألا ع'ن ىدتنم. 

gJ فئاظولل ةصصخملا تاجردلا عيمج طسوتم ل4جس� متÀس :تام4يقتلا طسوتم •
K يدرفلا ىدتنملا اذه gJ

K فدGH 
 .تاريدقتلا

gJ ةكراشم لsل تاجردلا ف4ض} :تام4يقتلا ع'مجم •
K ع لوصحلل اًعم يدرف ىدتنمq ىدتنملل ة4م¹ارت طاقن 

Lهلم¹أ 
 .تاyراشملا عيمجL ةصاخلا تاجردلل �قألا دحلا داج}إ كنكم} :�قألا دحلا •
 .تاyراشملا عيمجL ةصاخلا تاجردلل IJدألا دحلا داج}إ كنكم} :IJدألا دحلا •

 
 دنع لمتكمy طاش¸لا راهظ¡و مهعنم وأ ،ا)ود} لمتكم هنا qع طاش¸لا م4لعتب بلاطل حامسلا كنكم} :طاش¸لا لامت¿ا .10

 .��Jكمت دنع حص ةمالع عضوب طاش¸لا لام¹إلل ددحم خــــ)رات �JJيعت كنكم} امy ،طو��لا ققحت

 
gJ اهح�� مت دقف لوخدلا د4يقتو ةماعلا ة4طمنلا ةدحولا تادادع¡و )ملعتلا تاجرخم( تاءافFلا امأ .11

K بجاو ءاش¤إ. 
 ةفاضإ تمت هنأ ىGHس ،ررقملا ةحفص xإ ةدوعلا دنع .ررقملا ةرودلا xإ ةدوعلاو ظفح رزلا قوف رقنا ،ءاهتنالا دنع .12

 .مسقلا xإ كL صاخلا د}دجلا ةشقانملا ىدتنم xإ طLار
 

 :xKاتلا ويد4فلا qع عالطالا لالخ نم ةداGHJسالا كنكم} •
https://www.youtube.com/watch?v=avfYpMJmAac 

 
ktu vAلا ة#ف#ك

B ىدتنملا 
 :د}دج ةشقانم ع'ضوم ءدVل

   .ەءاش¤إ مت يذلا ىدتنملا مسا قوف رقنا ،د}دجلا ةشقانملا ىدتنم xإ لوخدلل .1
gJ ل}دعتلا نكم} .2

K شم ةلاز¡و ةفاضاو ىدتنملا تادادعإGHك��J يغت رز نمG� تادادعإلا yحضوم وه ام gJ
K ةروصلا 

  .ەاندا
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 .د}دج ةشقانم ع'ضوم ةفاضإ رزلا قوف رقنا .3
 .ةكراشملل ناونع لخدأ .4
gJ ةكراشملا صن لخدا .5

K ةلاسر. 

 
gJ كتلاسر xإ قفرم ةفاضإ را4تخا اًض}أ كنكم} .6

K فل ةلاسرلا ضرع متي نأ د}دحتو قفرملا لقحGHةددحم ة4نمز ة 
 .طقف

 
 .ىدتنملا xإ ةكراشملا فضأ qع رقنا تادادعالا نم äKت¸ت ��Jح .7
 

 ةشقانملا عeضوم xع درلاو ةءارقلا
 .كL صاخلا ةشقانملا ىدتنم xإ طLارلا قوف رقنا .1
 ةءارقو اهيلإ لوصولا قح ك}دل �HKلا ةفلتخملا تا}دتنملا ��Jب ل}دVتلا كنكم4ف ،ة4عامج ةشقانم مدختس� تنك اذإ .2
gJ ة4ئرملا ةلصفنملا تاعومجملا ةلدس¸ملا ةمئاقلا مادختساL ةفلتخملا لئاسرلا

K عأq ى��لا ة)وازلا. 
 .ةلاسرلا ضرع متÀس .ةلاسرلا ةءارقل ةشقانملا ناونع قوف رقنا .3
 .درلا رز qع رقنا ةلاسرلا ىوتحم لفسأ .4
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  ررقملل تافلم ةفاضإ
 Adobe وأ Microsoft PowerPoint وأ MP3 فلم ك}دل نوك} دق

Acrobat PDF بغرت يذلا gJ
K الط عم هتكراشمLنم لعجت ةصنملا .ك 

gJ فلم ةكراشم لهسلا
K ش يأ�IJوFGHلإ ل

Kå 
1. gJ

K ر)>حتلا ل4غش� قوف رقنا ررقملل ة4س�ئرلا ةحفصلا. 
2. gJ

K اطاش¤ فضأ( رقنا ه4لإ فلملا ةفاضإ د)>ت يذلا مسقلا
Õ

 )Õادروم وأ 
  .فضأ رقنا مث فلم GHخا ةطش¤ألا ةمئاق كل رهظتس
4. gJ

K فلملا دروم مسا لخدأ ،"مسالا" صنلا عــ²>م Lلا ةق)>طلا�HK اهد)>ت 
 xإ لوصولاL بالطلا موق4س .كL ةصاخلا ررقملا ةحفص qع رهظت نأ
 .مسالا اذه قوف رقنلاL فلملا

gJ فلملل اًزجوم اًفصو لخدأ .5
K صخلملا ررحم.  

 

 
 .فلم ل4محت وأ را4تخا رزلا قوف رقنا .6
 :اهل4محت مت �HKلا تافلملا دراوم نم ةمئاقL ةد}دج ةذفان حتف متÀس .7
 .راس�لا qع ةدوجوملا ةمئاقلا نم "فلم ل4محت" ددح مث ،…ةفاضإ رزلا قوف رقنا ،د}دج فلم ل4محتل .8
gJ بغرت يذلا فلملا عقوم ددح مث ،"ضارعتسا" قوف رقنا .9

K ع هل4محتq لاsكنكم}( ."حتف" رزلا قوف رقنا مث ،رتويبم 
gJ هتالفا مث نمو فلملا بحس¾ كلذو تالفالاو بحسلا ة4صاخ Gzع فلم ل4محت اض}أ

K رهاظلا تالفالاو بحسلا قودنص 
 )ل4محتلا عــ²>م لفسأ

gJ ةدوعلا .10
K لا زاهج نم فلملا خس¸ب ةصنملا موقتس ."فلملا اذه ل4محت" رزلا قوف رقنا .فلم ةفاضإ ةذفانsرتويبم 

gJ هضرعو ةصنملا xإ كL صاخلا
K تافلملا ةمئاق. 

 .ررقملا xإ ةدوعلاو ظفح رزلا قوف رقنا ،ة4لمعلا لام¹إل .11
 اذه qع بلاطلا رقن اذإ .مسقلا xإ د}دجلا فلملا درومل طاVترا ةفاضإ تمت هنأ ىGHس ،ررقملا ةحفص xإ ةدوعلا دنع
 .فلملا ل)GJJت نم نكمتÀسف ،طLارلا
 
 
 
 



 

 

 
22 

ينورتكلإلا میلعتلل ءارقش ةعماج ةصنم مادختسا تایساسأ لیلد  
 

  ة#ضا<=فالا لوصفلا
 مداخ qع ة4ضاGHفا تاعامتجا ةعاق   ةفرغ ةراد¡و ءاش¤إل ÓJاحملل ةلهس ةق)>ط ة4ضاGHفالا لوصفلا رفوت

BigBlueButton ، ل بالطللوjإ لوخدلا ل4جسx فرغلا. 
 
 ة#ضا<=فا ةسلج ءاشVإ ةقàط

1. gJ
K ر)>حتلا ل4غش� قوف رقنا ررقملل ة4س�ئرلا ةحفصلا.  

2. gJ
K فالا لصفلا ةسلج ةفاضإ دوت يذلا مسقلاGHا�J

K، دروم وأ طاش¤ ةفاضإ قوف رقنا. 
gJ ةلدس¸ملا ةمئاقلا نم GHخا .3

K فالا لوصفلا ةفاضإ د)>ت يذلا مسقلاGHة4ضا. 
�JاGHفالا عقاولا ةسلجل مسا د}دحت يروçJلا نم نوك4س .4

K اردلا لصفلا وأK فالاGHا�J
K. ف4ضت نأ د4جلا نم 

 .تقولاو خــــ)راتلا ةفرعم بالطلل �Jسjي �Hح مسالل ت4قوتلا

 
5. gJ

K شملاGHمدختسملا عيمج نا د¿أت :نوك��J ع ف��ملا وه طقف ملعملاو نيدهاشمq فالا ةعاقلاGHة4ضا.  

 
6. gJ

K مزلا لودجلا�JK مو ةسلجلا حاتتفا تقوو خــــ)رات ددح ،ةسلجلل�H اهقالغإ متي 

 
7.  gJ

K لاFم¯ب )ملعتلا تاجرخم( تاءاف� تاءافFلا ةمئاق نم تاءافFلا د}دحتو تاءافFلاL طاش¸لا اذه ط²ر كنا
 .ةءافFلا لام¹ا ،ةعجارملل لسرأ ،ةلدألا قافرا :ةلدس¸ملا



 

 

 
23 

ينورتكلإلا میلعتلل ءارقش ةعماج ةصنم مادختسا تایساسأ لیلد  
 

 
 ةفاضإ تمت هنأ ىGHس ،ررقملا ةحفص xإ ةدوعلا دنعو .ررقملا xإ ةدوعلاو ظفح رزلا قوف رقنا ،ة4لمعلا لام¹إل .8

 .مسقلا xإ ة4ضاGHفالا ةسلجلل طاVترا
 
zا<=فا لصف ةسلج ءد{A

B  
�JاGHفالا لصفلا مسا qع رقناو ررقملا xإ لقتنا .1

K. 

 
2. Lفالا لصفلل مامضنالا( طغضا كلذ دعGHا�J

K( 

 
gJ كنم بلطتي دق .3

K ا مامضنالا را4خ ،كحفصتمx را4خلا رقنا طقف عامتسالا وأ نوفورك4ملا :توصلا 
 .بسانملا

 
 .ن)>خآلا ��Jكراشملا عم لعافتلا ف��ملا وأ ملعملا عيطتس� اهلالخ نم �HKلا ÖK ،تأد�HK Lلا ة4ضاGHفالا ةعاقلا .4
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gJ ةدوجوملا رارزألا كل حيjت :1
K ةشاشلا لعج اهنم :تارا4خ ةدع ةشاشلا نم ��ألا يولعلا ءزجلا yةدعاسم ،ةلما، 

 .جورخو ،عامتجالا ءاهنا ،حيتافملا ةحول تاراصتخا
 .ةشاشلا لفسا   qع رقنلاqK Lصألا ضرعلل ةدوعلا نكم)و ضرعلا ءافعا كل حتي:2
 .نيددعتملا ��Jمدختسملا عضو ل4غشjب كل حمس� امy هفذح وأ هنع عجاGHلا وأ قيلعت جاردإل ةدع تاودأ كل حيjت :3
 .ةشاشلا qØم وأ �Gغصت وأ �Gبكتب رارزالا ەذه كل حمس� :4
 .مهئاغلا وأ ةشاشلاو ا�Gماsلا ةكراشم وأ توصلا ��Jكمتب كل عمس� :5
 ،ن)>خالا ءارا qع عالطتسالل عالطتسالاو ب)'لا ءا�Gمx yا ةفاضإلاL ة�4ناجلا فرغلاو ةشدردلا تارا4خ كل حيjت :6

gJ م�حتلاو
K ةشاشلا ةكراشمو توصلا ةدوج yت امjبعتلا زمرلا حيGبعتل ي�G� ةددعتم ءاض4بلا ةروبسلاو كسفن نع 

 .��Jمدختسملا

gJ ل4جسjلا را4خ د}دحت ك4لع بج} .ة4ضاGHفالا ةسلجلا ل4جس� فاق}إ وأ ءدVل رزلا قوف رقنا :ل4جسjلا رز:7
K 

 .اقحال ب)و رمتؤم ل4جس� ةدهاشم كنكم} ث4حL دويق يأ دجوي ال :ه4ب¸ت .ةG�Jملا ەذه ��Jكمتل ةفرغلا ءاش¤إ
 .èzKراخ ويد4ف ةكراشم ،ضرعلا ل4محت ،ت)'صت ءدL :لثم تاءارجإلا ضعL كل حيjت :8
 .ةماعلا ةشدردلا ةقطنم وه �GبFلا نم}ألا ءزجلا :9

 .ةكGHشملا تاظحالملا qع عالطالل :تاظحالملا :10
gJ امL ،اهيف ��Jكراشملا عيمج د� متي �HKلا ةقطنملا :11

K لا طئاسولاو )كراشم وأ مدقم( مهتلاح كلذ�HK اهنوكراش�. 
 ءزج qعا تادادعإلا زمر Gzع ��Jيعم ��Jكراشم توص متك وأ ةدحاو ةرم ��Jكراشملا عيمج توص متك نكم} :ةظحالم
 ،نيدهاشملا لفق ،ءامسألا ظفح ،ةلاحلا تانوق}ا عيمج حسمy :تادادعالا نم د)¬ملا qKلا ةفاضإلاL اذه ةشاشلا
 .تامجرت ةLاتك ،ةقرفم فرغ ءاش¤إ

 
 :تاظحالم
 .)LAN لاصتا لضف}( كل حاتم لاصتا ع�أ مدختسا •
 .ةع�لا ��Jسحتل اهمدختس� ال �HKلا ىرخألا جماGzلا عيمج قلغأ •
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A}ا<=فا لصف ةسلج ءاهنإ
B  

 .ةدوعلا رز qع رقنا وأ .جورخلل رزلا قوف رقنا
 

 
 
 :ة4لاتلا تاهويد4فلا qع عالطالا لالخ نم ة4ضاGHفالا لوصفلا نع ةداGHJسالا كنكم} •

• https://www.youtube.com/watch?v=uswaNjCAYTQ 
• https://www.youtube.com/watch?v=o4NUDTtwdzE 
• https://www.youtube.com/watch?v=eqEdMvDzFDg 

 
 
 

 )ة�uاqم ةشدرد( ةثداحم ةفاضإ
1. gJ

K ر)>حتلا ل4غش� قوف رقنا ،ررقملل ة4س�ئرلا ةحفصلا.  
2. gJ

K اطاش¤ فضأ( قوف رقنا ،ةلصلا يذ مسقلا
Õ

 قوف رقناو ةقث�نملا ةمئاقلا نم )ةشدرد( ةثداحم ددح ،)Õادروم وأ 
 .ةفاضإ

gJ مث  .3
K ةثداحملل فصوو ةشدردلا ةفرغ مسا لخدأ ،"ماع" مسقلا.  

 
4. gJ

K احم ةثداحمÓJة: 
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• gJ
K وألا ةشدردلا ةسلجل ةق4قدلاو ةعاسلاو ةنسلاو رهشلاو مويلا لخدأ ،ةثداحملل مداقلا دعوملاx. 
• gJ

K ةشدردلا )تاقوأ( تقو ضرع د)>ت ف4ك ددح ،��¸لا تقو   راركتلا تاسلج. 
 .اهل ةقLاسلا تاسلجلا ظفح د)>ت �HKلا ةGHفلا ددح كنا�م¯ب اض}أ •
 .ةقLاسلا تاسلجلا ضرع عيمجلا نا�م¯ب ناy اذإ ام را4تخا اض}أ •
 .كلذ نم مهعنم وأ ةقLاسلا تاÓJاحملا ةنياعمL عيمجلل حامسلا كنكم} اض}أ •

 

 
gJ ةطش¤ألا ة4قVك .5

K اسلاLطاش¸لا اذه ط²ر كنكم} ةق Lضو لوصولا د4يقتو ةنيعم تاءافك وأ ملعت تاجرخمVط 
gJ اهح�� مت( ةماع ةدحو تادادعإ

K بجاو ءاش¤إ( 
 .ةدوعلا لVق اهت¸ياعمل ةنياعمو ظفح وأ ررقملا xا ةدوعلاو ظفح رقنا .6

 
 نا#ب�سالا

 لاثملا ل�4س qع بالطلا تاظحالم qع لوصحلل ةلئسألا نم ةعساو ةعومجم ءاش¤¯ب ��Jملعملل نا4بjسالا حمس�
gJ
K ةطش¤أ وأ ةرود.  
 نا#ب�سا ءاشVإ

1. gJ
K ر)>حتلا ل4غش� قوف رقنا ،ررقملل ة4س�ئرلا ةحفصلا.  

2. gJ
K اطاش¤ فضأ( قوف رقنا ،ةلصلا يذ مسقلا

Õ
 .فضا قوف رقناو ةقث�نملا ةمئاقلا نم نا4بjسا ددح ،)Õادروم وأ 

 .ەءاهتناو نا4بjسالا ءدVل ددحم ت4قوت عضو كنكم} .هل فصوو نا4بjسالا مسا لخدا .3
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IØاقلتلا م4قGHلاو بالطل ةLاجالا نم ءاهتنالا دعL دودرلا ضرع اض}أو دودرلا ع'ن د}دحت كل حيjت :ةLاجتسالا تارا4خ .4
K 

 .م4لسjلا تاجردو تاحفصل
gJ ةطش¤ألا ة4قVك .5

K اسلاLطاش¸لا اذه ط²ر كنكم} ةق Lضو لوصولا د4يقتو ةنيعم تاءافك وأ ملعت تاجرخمVط 
gJ اهح�� مت( ةماع ةدحو تادادعإ

K بجاو ءاش¤إ( 
 طLار ةفاضإ تمت هنأ ىGHس ،ررقملا ةحفص xإ ةدوعلا دنع .ررقملا xإ ةدوعلاو ظفح رزلا قوف رقنا ،ءاهتنالا دنع .6

 .كL صاخلا مسقلا xإ د}دجلا نا4بjسالا xإ
 

 :xKاتلا ويد4فلا qع عالطالا لالخ نم ةداGHJسالا كنكم} •
https://www.youtube.com/watch?v=yDDZ6zCkdA0 

 
 
  نا#ب�سالا ةلئسأ ةفاضإ

gJ رهاظلاو تêش¤أ يذلا نا4بjسالا مسا قوف رقنا ،د}دجلا نا4بjسالا xإ لوخدلل .1
K ررقملا ةفحص. 

gJ ل}دعتلا نكم} 
K شم ةلاز¡و ةفاضاو ىدتنملا تادادعإGHك��J تادادعإلا رز نم yحضوم وه ام gJ

K ەاندا ةروصلا. 
gJ حضوم وه امy ةلئسأ فضأ رز qع رقنلا لالخ نم نا4بjسالل ةلئسأ ةفاضإ نم نكم} .2

K ەاندا ةروصلا.  

 
 
 ەدافا

كمت .1
ë

 عاونأ نم ةعونتم ةعومجم مادختسا��J Lكراشملا نم تاظحالملا عمجل صصخم نا4بjسا ءاش¤إ نم ةدافإلا ن
gJ امL ةلئسألا

K صنلا لاخدإ وأ ال   معن ،ددعتم نم را4تخالا كلذ. 
gJ تVغر اذإ ةلوهجم تاق4لعتلا دودر نوكت دق .2

K كراشملا عيمجل جئاتنلا رهظت دقو ،كلذ��J تقت وأç عq ملعملا��J 
 ��Jلجسم �Gغ ��Jمدختسم ةطساوب عقوملل xوألا ةحفصلا qع ه�4يقعت ةطش¤أ يأ لام¹إ اًض}أ متي دق .طقف
 .لوخدلل
 :ةدافإلا مادختسا نكم}

��J gJكراشملل ىوتحملا ��Jسحت qع دعاس� امم ،ةرودلا م4يقتل •
K قحال تقو. 

gJ ل4جسjلا نم ��Jكراشملا ��Jكمتل •
K إ امو ثادحألاو ة�4)ردتلا ةرودلا تادحوx كلذ. 

 .كلذ xإ امو ةرودلا تاسا4سو تارا4خ لوح فويضلا ءارآ تاعالطتسال •
 مهت)'ه نع فشFلا نود ثداوحلا نع غالLإلا بالطلل نكم} ث4ح رمنتلا ةحفا�م تاعالطتسال •
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 ةدافا ءاشVإ
1. gJ

K ر)>حتلا ل4غش� قوف رقنا ،ررقملل ة4س�ئرلا ةحفصلا.  
2. gJ

K اطاش¤ فضأ( قوف رقنا ،ةلصلا يذ مسقلا
Õ

 .فضأ قوف رقناو ةقث�نملا ةمئاقلا نم ەدافا ددح ،)Õادروم وأ 
3. gJ

K ةدافإلا مسا لخدأ ،"مسالا" صنلا عــ²>م Lلا ةق)>طلا�HK ع رهظت نأ اهد)>تq ةصاخلا ررقملا ةحفص Lك.  
gJ ب)'لا عقومل اçًتخم اًفصو لخدأ .4

K فصولا ررحم. 
5. gJ

K اخ)رات ددح ،حاتم
Õ

 .ةدافإلا قالغاو حتفل 
6. gJ

K را4تخا كنكم} ،لاسرإلاو لاؤسلا تادادعإ Lلسرملا صخشلا مسا ل4جس� وأ ةلوهجم تالاسرإلا نوكت نا. 
gJ ةطش¤ألا ة4قVك .7

K اسلاLطاش¸لا اذه ط²ر كنكم} ةق Lضو لوصولا د4يقتو ةنيعم تاءافك وأ ملعت تاجرخمVط 
gJ اهح�� مت( ةماع ةدحو تادادعإ

K بجاو ءاش¤إ( 

 
 طLار ةفاضإ تمت هنأ ىGHس ،ررقملا ةحفص xإ ةدوعلا دنع .ررقملا xإ ةدوعلاو ظفح رزلا قوف رقنا ،ءاهتنالا دنع .8

 .كL صاخلا مسقلا xإ د}دجلا ةدافالا xإ
 

 ةدافإلا ةلئسأ ةفاضإ
gJ رهاظلاو تêش¤أ يذلا ةدافالا مسا قوف رقنا ،ةد}دجلا ةدافإلا xإ لوخدلل .1

K ررقملا ةفحص. 
 .لاؤسلا ع'ن GHخاو ةلئسألا ررح لالخ نم ةلئسألا ةفاضإ نكم} .2
 .ظفح رز qع رقنلاL مقو لاؤسلا بت¿ا .3

 
 :xKاتلا ويد4فلا qع عالطالا لالخ نم ةدافإلا ءاش¤إ نع ةداGHJسالا كنكم} •

• https://www.youtube.com/watch?v=eFt2WHvioM4 
 
 تاراqتخالا

نرمو اً)'ق تاراVتخا î�Ø¸م ءارقش ةعماج ةصنم رفوت
ً

 ةعومجم عم تاراVتخا ءاش¤إل همادختسا كنكم} ة}اغلل ا
gJ امL ةلئسألا عاونأ نم ةعساو

K اجإلاو ،أطخلا   باوصلاو ،ددعتم نم را4تخالا كلذLصقلا ةGاطملاو ،ة}ددعلاو ،ة�Lةق، 
 ..د)¬ملاو ،تالاقملاو
  :xKاتلا طLارلا qع رقنلا لالخ نم لماشلا تاراVتخالا ل4لد qع لوخدلا كنكم}

• https://apps.su.edu.sa/elearning/Pages/n341.html 
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 :ة4لاتلا تاهويد4فلا qع عالطالا لالخ نم ةداGHJسالا كنكم}
• https://www.youtube.com/watch?v=Gw8xIFCJ_9k 
• https://www.youtube.com/watch?v=PwByxGf5ACU 
• https://www.youtube.com/watch?v=tU5kg0F7HbQ 
• https://www.youtube.com/watch?v=7BWlghrvB-0 
• https://www.youtube.com/watch?v=peIcRNtS3SU 
• https://www.youtube.com/watch?v=jqMGTNC7J6U 

 
 
A@و<=>لإ طzار ةفاضإ

B 
1. gJ

K ر)>حتلا ل4غش� قوف رقنا ،ررقملل ة4س�ئرلا ةحفصلا.  
2. gJ

K اطاش¤ فضأ( قوف رقنا ،ةلصلا يذ مسقلا
Õ

 طLار ددح ،)Õادروم وأ 
IJوFGHلا

K فضأ قوف رقناو ةقث�نملا ةمئاقلا نم. 
3. gJ

K ارلا مسا لخدأ ،"مسالا" صنلا عــ²>مLلالا طFGHوIJ
K Lلا ةق)>طلا�HK 

 بالطلا موق4س .كL ةصاخلا ررقملا ةحفص qع رهظت نأ اهد)>ت
Lإ لوصولاx ب)'لا عقوم Lمسالا اذه قوف رقنلا. 

4. gJ
K ار ناونع" صنلا عــ²>مLلإ طFGHوIJ

K راخèzK"، ارلا ناونع بت¿اLلالا طFGHوIJ
K صاخلا Lب)'لا عقوم. 

gJ ب)'لا عقومل اçًتخم اًفصو لخدأ .5
K ع فصولا اذه رهظ} نل .صخلملا ررحمq ةصاخلا ررقملا ةحفص Lك 

gJ :رهظملا .6
K ةلدس¸ملا ةمئاقلا Display )آ :تارا4خ عــ²رأ كلانه ،)ضرعxK، مضت��J، حتف، gJ

K را4تخا لضف} .ةقث�نم ةمئاق 
gJ" وأ "xKآ"

K ةقث�نم ةمئاق" 
gJ ةطش¤ألا ة4قVك .7

K اسلاLطاش¸لا اذه ط²ر كنكم} ةق Lضو لوصولا د4يقتو ةنيعم تاءافكVمت ( ةماع ةدحو تادادعإ ط 
gJ اهح��

K بجاو ءاش¤إ(. 
 xإ طاVترا ةفاضإ تمت هنأ ىGHس ،ررقملا ةحفص xإ ةدوعلا دنع .ررقملا xإ ةدوعلاو ظفح رزلا قوف رقنا ،ءاهتنالا دنع .8
gJ عقوملا ل4محت متÀسف ،طاVترالا اذه قوف رقنلاL بالطلا دحأ ماق اذإ .مسقلا xإ كL صاخلا د}دجلا ب)'لا عقوم دروم

K 
  .ةد}دج حفصتم ةذفان
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  دلجم ةفاضإ

 ةفاضإلو .ع'ضومل تافلملا نم ةمئاق qع يوتح} دلجم نع ةراVع وه
  :دلجم
 .ر)>حتلا ل4غش� رز قوف رقنا .1
2. gJ

K اطاش¤ فضأ( رقنا ه4لإ دلجملا ةفاضإ د)>ت يذلا مسقلا
Õ

 ،)Õادروم وأ 
 .فضأ قوف رقناو ةقث�نملا ةمئاقلا نم دلجم ددح
3. gJ

K دلجملا مسا لخدأ ،"مسالا" صنلا عــ²>م Lلا ةق)>طلا�HK ع رهظت نأ اهد)>تq ةصاخلا ررقملا ةحفص Lموق4س .ك 
gJ ةدوجوملا تافلملا xإ لوصولاL بالطلا

K دلجملا Lمسالا اذه قوف رقنلا. 
gJ ل4لدلل اçًتخم اًفصو لخدأ .4

K ع فصولا اذه رهظ} نل .صخلملا ررحمq ةصاخلا ررقملا ةحفص Lك.  

 
gJ اهد)>ت �HKلا تافلملا ةفاضإل ةفاضإ رزلا قوف رقنا .5

K دلجملا اذه. 
gJ ةطش¤ألا ة4قVك .6 

K اسلاLطاش¸لا اذه ط²ر كنكم} ةق Lضو لوصولا د4يقتو ةنيعم تاءافكVمت ( ةماع ةدحو تادادعإ ط 
gJ اهح��

K )بجاو ءاش¤إ( 
 xإ طاVترا ةفاضإ تمت هنأ ىGHس ،ررقملا ةحفص xإ ةدوعلا دنع .ررقملا xإ ةدوعلاو ظفح رزلا قوف رقنا ،ءاهتنالا دنع .7
 .مسقلا xإ د}دجلا دلجملا دروم
 
 
 روضحلا ل#جس�
 ��Jملعملل نكم} .مهب ةصاخلا روضحلا لجس ضرعو ,فصلا لالخ روضحلا ذخأ} نأ ملعملا نكمت روضحلا طاش¸لا ةدحو
gJ" ،"بئاغ" ،"ÓJاحلا" روضحلا ةلاح qع ةمالع عضو نكم)و ةددعتم تاسلج ءاش¤إ

K ل}دعت وأ "رذع" وأ ،"رخأتم تقو 
 .ة}درفلا وأ هلم¹أL فصلا بالطل ر)راقتلا رفوتت .مهتاجا4تحا مئالتل عاضوألا
 
 روضحلا طاشV ءاشVإ

 .ر)>حتلا ل4غش� رز قوف رقنا .1
 جارداو )تاعوضوم ةفاضإ( qع رقنلا مث ررحملا ل4غش� ق)>ط نع كلذو روضحلاL صاخ مسق î�Ø¸ي نأ حصني :ةظحالم *
gJ حضوم وه امy مسقلل مسا

K ع( .ەاندا ةروصلاq م4لعتلا تا4نقت ررقم روضح لاثملا ل�4س(.  
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2. gJ
K اطاش¤ ةفاضإ( رقنا ه4لإ دلجملا ةفاضإ د)>ت يذلا مسقلا

Õ
 )روضحلا( GHخا مث نمو .ةطش¤ألا ةمئاق كل رهظتس )Õادروم وأ 

 .فضأ رز qع رقناو
 

3. gJ
K روضحلل مسا لخدأ ،"صنلا" و "مسالا" صنلا عــ²>م Lلا ةق)>طلا�HK ع رهظت نأ اهد)>تq ةصاخلا ررقملا ةحفص Lك. 

 

 
  

gJ ةطش¤ألا ة4قVك .4
K اسلاLطاش¸لا اذه ط²ر كنكم} ةق Lضو لوصولا د4يقتو ةنيعم تاءافكVمت ( ةماع ةدحو تادادعإ ط 

gJ اهح��
K) بجاو ءاش¤إ(. 

 طLار ةفاضإ تمت هنأ ىGHس ،ررقملا ةحفص xإ ةدوعلا دنع .ررقملا xإ ةدوعلاو ظفح رزلا قوف رقنا ،ءاهتنالا دنع .5
gJ حضوم وه امy مسقلا xإ روضحلا

K ەاندا ةروصلا.  
 
  روضحلا ل#جس�ل ةسلج ءاشVإ

gJ تêش¤أ يذلا روضحلا طLار qع لوخدلا .1
K ددحملا مسقلا. 

  .ة4لاحلا ةسلجلا خــــ)راتو ةعومجملا ددح مث ،)ةسلج فضأ( qع رقنا .2
gJ ع'بسأ لy تاسلج ءاش¤إ راركت نكم} )ةددعتم تاÓJاحم( لالخ نم .3

K إ ةددحم ما}أx ددحم خــــ)رات.  
  .ةسلجلا ظفحل )ةفاضإ( رز qع رقنأ .4
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  ةسلجلل بالطلا روضح لاخدإ

  .اهب بالطلا روضح ل4جس� بوغرملا ةسلجلا مامأ  ثلثملا رز qع لقنا .1
  :xKاتلا �JKعت زومرلا نأ ث4ح .بلاط لy مسا مامأ بالطلل روضحلا لجس .2

P: احÓJ ، L: رخأتم، E: رذتعم، A: بئاغ. 
  .روضحلا ظفح رز qع طغضا ،تالخدملا ظفحل .3

 
 

 
  
 روضحلا رaراقت

 .)ر)>قت( ب)'بت qع رقنلاL كلذو روضحلا نع ر)راقت رادصإ نكم} •
• yإ روضحلا نع لس¿ا فلم ريدصت نكم} امx ع رقنلا ق)>ط نع بتكملا حطسq ريدصت( ب)'بت(. 

 
 
 
 :xKاتلا ويد4فلا qع عالطالا لالخ نم ةداGHJسالا كنكم}

https://www.youtube.com/watch?v=0hPvyq33k30 
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  تایحت عم
 ينورتكلإلا میلعتلاو تامولعملا ةینقت ةدامع

  ءارقش ةعماج
 


