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 ة \املا

                 تقن�ة المعلومات واالتصال للمرحلة الثانو�ة  رة فيالدروس المقرّ 

م٢٠٢٢/٢٠٢٣من العام الدراسّي  األولللفصل   
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  م  ۳۲۰۲ /۲۰۲۲من العام الدراسّي األول للفصل ویب الدینامیكیة المقرر تصمیم صفات المحتوى العلمي المطلوب في        
   العام املوحداملسار:                                                                                               ) ١٠٥تقن  الديناميكية ( و�ب التصميم صفحات ورمزه: ر ة /اسم املقرّ املادّ     

                                       و�ب الديناميكية التصميم صفحات  اسم الكتاب:         
ّ

 األول ثانوي  : الصف

 عنوان الدرس  الفصل (الوحدة) 
 الصفحة

 إ��)  – (من 
 املالحظات 

يخطط لتصميم موقع  

 إلك��و�ي 

∆–È›Ÿÿ=æÎ�Äkÿ̂  الكتاب االلكتروني  

hÍÈÿ̂ =m_wÕì=æÎ�£= الكتاب االلكتروني  

É�ÑÆ==Ô�Íà~hÍË=ÔwÕì=⁄‘=∆ù_—‹=m_—Îå·j= الكتاب االلكتروني  

  الكتاب االلكتروني  يصّمم هي�ل مجلدات املوقع 

 HTMLلغة التوصيف 

  الكتاب االلكتروني  Tagsيتعّرف العالمات ا�خصصة 

  الكتاب االلكتروني  و�ثراءها  لتصميم صفحة و�ب HTMLتوظيف عالمات 

  الكتاب االلكتروني  مقاطع تقسيم الصفحة ا�� 

  الكتاب االلكتروني  Iframeاإلطار املضمن 

  الكتاب االلكتروني  Formsالنماذج 

 CSSلغة التوصيف 

  الكتاب االلكتروني  طرق التنسيق  

  الكتاب االلكتروني  إضافة �عليق 

  الكتاب االلكتروني  تنسيق النصوص، صور ، خلفية ، جدول ، ارتباط 

  الكتاب االلكتروني  تنسيق مقاطع  

  الكتاب االلكتروني  classوالفئة  idخاصّي�ي املعّرف 

  الكتاب االلكتروني  ع�� حركة مؤشر الفأرة بناءً إضافّية  تنسيقات

  PHPلغة ال��مجة
  الكتاب االلكتروني   إدارة قواعد البياناتالتعّرف ع�� واجهة 

  الكتاب االلكتروني  :  PHPال��مجة بلغة أساسيات �عض 
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 عنوان الدرس  الفصل (الوحدة) 
 الصفحة

 إ��)  – (من 
 املالحظات 

  قالب ملفPHP   

  عليمة�echo  

  بنية ا�جملة التكرار�ةwhile 

 If Then Elseبنية ا�جملة الشرطية 

  الكتاب االلكتروني  إدراج �جل  بنية استعالم 

  الكتاب االلكتروني  حذف �جل بنية استعالم 

  االلكتروني الكتاب  تحديث �جل بنية استعالم 

  الكتاب االلكتروني  تحديد �جل بنية استعالم 

  الكتاب االلكتروني  تنسيق نتيجة استعالم تحديد �جل بنية استعالم 
 ة \الما
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 م  ۲۰۲۳-۲۰۲۲ األول  الدراسي للفصل الدروس  خطة

 ویب الدینامیكیة  التصمیم صفحات الدراسي: المقرر  /المادة

 الرقم
الصف  

 الدرا��ي 
 عنوان الدرس 

رقم  

 األسبوع 
 مالحظات

١ 

ي  و
ثان

ل 
ألو

ف ا
ص

 ال

∆–È›Ÿÿ=æÎ�Äkÿ̂  ١ 

ق بالتخطي
ّ
من  الو�ب   اتصفحمحتوى ط ل�ّل ما يتعل

وعدد الصفحات وخاصة هي�ل   الوسائط املتعّددة املناسبة

ل �� بناء الهي�ل التنظي�ي املوقع 
ّ
دات الالزمة  املتمث

ّ
للمجل

 �حفظ ملفات املوقع

٢ m_wÕîÿ̂ =æÎ�£ ١ 
يقوم ع��  �عمل تخطيط للصفحة بأن يقوم الطالب و�قصد 

 ع�� صفحة الو�ب(وسائط متعّددة)  ا�حتوى توزيع ب أساسھ

٣ É�ÑÆ==Ô�Íà~KhÍË=ÔwÕì=⁄‘=∆ù_—‹=m_—Îå·j  ١ 
ط لتنسيق صفحات الو�ب (األحجام، األلوان، 

ّ
  يخط

 ).... ، ا�حدودا�خطوط

 ٢ Tagsيتعّرف العالمات ا�خّصصة   ٤
يتعّرف العالمات من خالل موقع و�ب جاهز و�استخدام أداة  

DevTools  .كما �عّدلها و�الحظ تأث��ها ع�� صفحة الو�ب 

 لتصميم صفحة و�ب   HTMLيوظف عالمات  ٥
 من خالل املشروع التعلي�ي ٣

٤  

 HTMLيفضل أن ي�ون بالتوازي مع إثراء الصفحة �عالمات  ٥ CSSيتعامل مع تنسيقات  ٦
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٦  

 ٧ DIVيتعرف و�وظف عالمة املقاطع  ٧

  Block elementsبأنواع العالمات التطّرق أو التذك�� 

 inline elementsو

  من حيث عدد املقاطع تطبيق ما جاء �� تخطيط الصفحة، 

 ع�� املشروع التعلي�ي

 ٨ ينسق املقاطع  ٨

ليستطيع الطالب  ينّسق املقاطع من حيث (ا�حدود أّوال 

 ) ساتمشاهدة املقطع، ثّم املقا

مجاورة املقاطع �عضها �عضا ي�ون من خالل خاصّية  

display 

 تنسيق اإلطار لي�ون بنفس حجم العنصر الذي يحتو�ھ ٩ iframeاإلطار املضمن   ٩

 ٩   �ستكشف واجهھ برمجية إدارة قواعد البيانات ١٠

 التذك�� بمفهوم ال�جل وا�حقل وأنواع ا�حقول 

م ع�� تمك�ن الطلبة من استخراج �جالت معّينة  
ّ
�عمل املعل

 لهم (مفهوم االستعالم) بناء ع�� معاي�� يحّددها )اهّيا(شف

 ١٠ ا�ختلفة ستعالم اال   ىيتعّرف ب� ١١

 االستعالمات: ا�حذف / اإلدراج / التحديث / التحديد 

تنسيق خاليا  استعالم التحديد: إضافة ا�جملة الشرطية ل

 تضّم حقوال ذات قيمة ممّ��ة 
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 ١٠ و�نيتھ ملف ال��مجة قالبف عرّ تي ١٢
وال�ي    PHPيتعّرف ا�جمل ال��مجّية األساسية ضمن ملف  

ن الطالب من تنفيذ االستعالم واستخراج نتائجھ. 
ّ

 ستمك

 ١١ م نماذج  يصّم  ١٣
واملعاي��   املطلو�ةيصّمم النماذج بناًء ع�� االستعالمات 

 املعتمدة الستخراج النتائج املطلو�ة

جدول نتيجة استعالم تحديد ال�جالت  ينّسق  ١٥  ١٢ 

ل �عليمات تنسيق ا�جدول تضم�ن جملة شرطية  
ّ
تتخل

 Inlineالشرط ع�� طر�قة لتنسيق خاليا ا�جدول ال�ي تحّقق 

CSS 

 االن��اء من انجاز و�سليم املشروع التقو��ي  املشروع 
١٣  

١٤  
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  م  ۲۰۲۳ /۲۰۲۲للفصل األول من العام الدراسّي  اختیاري) ۲۱۱( تقن  Vb.Netمبادئ البرمجة بلغة مقرر المحتوى العلمي المطلوب في 

   املوحد العاماملسار:                                                                                                         ) 211(تقن Vb.Netل��مجة بلغة ئ امبادر ورمزه: ة /اسم املقرّ املادّ     

                                      Vb.Netمبادئ ال��مجة بلغة  اسم الكتاب:         
ّ

 ثانوي الثالث  :الصف

 عنوان الدرس   الفصل (الوحدة) 
 الصفحة

 إ��)  – (من 
 املالحظات 

 اإلستكشاف 
  الكتاب االلكتروني  استكشاف واجهھ ال��نامج  

  الكتاب االلكتروني  oriented object programming (oop)ال��مجة بال�ائنات 

  الكتاب االلكتروني  تصميم النماذج واستخدامها  النماذج  

  الكتاب االلكتروني  التعامل مع عناصر التحكم عناصر التحكم 

التعينات واملتغ��ات  

 والثوابت
  الكتاب االلكتروني  التعامل مع التعيينات واملتغ��ات والثوابت

املعامالت ا�حسابية 

واملنطقية ومعامالت  

 املقارنة

  الكتاب االلكتروني  التعامل مع العمليات ا�حسابية واملنطقية ومعامالت املقارنة

  الكتاب االلكتروني  التعامل مع الدوال  الدوال 

  الكتاب االلكتروني  التعامل مع ا�جمل ا�خوارزمية ا�جمل ا�خوارزمية

  الكتاب االلكتروني  التعامل مع أساليب عناصر التحكم   التحكم أساليب عناصر 

  الكتاب االلكتروني  التعامل مع أحداث عناصر التحكم أحداث عناصر التحكم 

  الكتاب االلكتروني  التعامل مع عناصر تحكم إضافية   عناصر تحكم إضافية  
 ة \الما
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م  ۳۲۰۲-۲۲۰۲  األول الدراسي للفصل  الدروس  خطة  

 اختیاري)  ۲۱۱( تقن   Vb.Netمبادئ البرمجة بلغة الدراسي: المقرر  /المادة 

 عنوان الدرس  الصف الدرا��ي  الرقم
رقم  

 األسبوع 
 مالحظات

١ 

ي  
نو

 ثا
ث

ثال
 ال

ي/
ثا�

 ال
ف

ص
 ال

  ١ مقدمة �� ال��مجة ولغا��ا

٢ 
مقدمة �� بيئة التطو�ر املت�املة لفيجوال ستوديو  

٢٠٠٥ 
١  

برمجية أساسية   ئفهم مباد ٣  ٢  

 التعّرض إ�� األحداث الرئيسية املرتبطة بالنماذج ٣ formsالعمل مع النماذج  ٤

م  ٥
ّ

  controlالعمل مع عناصر التحك
٤ Buttons| PictureBox |Labels 

TextBox |MonthCalender 
DateTimePicker | GroupBox 

٥ 

  ٦ التعيينات واملتغ��ات والثوابت  ٦

 ٧ ملقارنة  ا املعامالت ا�حسابية واملنطقية ومعامالت  ٧

 &  |^  |/  |*  |  - |+ المعامالت الحسابیة: 

 And, Or, Notاملعامالت املنطقية:  

 ≤ ,≥ ,= ,<> ,< ,>: معامالت املقارنة

  ٨ ) VAL التعامل مع الدوال ( الدالة النصية  ٨
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 ا�جمل ا�خوارزمية   ٩

٩ 

)IF/Then/Else ( 

)For/Next/Step ( 
١٠ 

١١ 

 عناصر تحكم إضافية   ١٠
١٢ CheckBox| RadioButton| ListBox| 

ComboBox ١٣ 

  ١٤ املشروع  ١١
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 م  ۲۰۲۳ / ۲۰۲۲من العام الدراسّي  األول للفصل  ۹۳۲خدمات مكاتب المساعدة تقن ر مادة العلمي المطلوب في مقرّ المحتوى 
 العام  الموحدالمسار:                                                                                                     )۹۳۲(تقن   خدمات مكاتب المساعدةورمزه: المادة/ اسم المقرر  

 الثاني الثانوي: الصف                            خدمات مكاتب المساعدةالكتاب: اسم 
 

 الفصل (الوحدة)  عنوان الدرس  الصفحة  المالحظات 

 ؟Help Deskما ھو مكتب المساعدة  ١٠ 
 helpالتخطيط ملكتب مساعدة  

desk   باملدرسة 
 كیف یعمل مكتب المساعدة؟  ١١ 

 أدوار أعضاء الفریق.  ١٢ 

 System Unitتعّرف مكونات وحدة النظام  ١٦ 

 تعرف األجهزة 
 فك األجزاء المرتبطة باللوحة األم  ٢٣ 

 Motherboardفّك اللوحة األم  ٢٩ 

 تعّرف أجزاء اللوحة األم  ٣١ 

 ما ھو نظام التشغیل؟  ٤٢ 
تثبيت نظام التشغيل  

widows  التخطیط لعملیة التثبیت ٤٢ 

 االسلوب المنھجي الستكشاف المشاكل وحلھا  ٥۸ 

قدمة حول استكشاف املشاكل  م

 وحلها

 فئات الدعم الشائعة تحدید  ٥۸ 

 دعم المستخدم  ٥۹ 

 دعم األجھزة  ٥۹ 

 دعم أنظمة التشغیل  ٦۰ 
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 دعم شبكة االتصال  ٦۰ 

 دعم البرامج ٦۱ 

 متابعة استكشاف المشكلة في نطاق الفئة المحددة  ٦۱ 

 استخدام المساعدة عن بُعد ٦۳ 

 كیفیة استخدام المساعدة عن بعد  ٦۳ 

  ةالمیكانیكی حل المشاكل  ۷۰ 

 األجهزة دعم  

 استخدام إدارة األجھزة للتحقق من عمل األجھزة  ۷۲ 

 إضافة األجھزة   ۷٤ 

 حل مشاكل التكوین ۷٥ 

 تحدیث برامج التشغیل   ۷٥ 

 البحث عن برامج تشغیل األجھزة  ۷٦ 

 استعادة برامج التشغیل  ۷۸ 

 تثبیت طابعة محلیة  ۷۹ 

 تثبیت طابعات شبكة االتصال  ۸۳ 

 حل مشاكل تكوین القرص الثابت ۸٥ 

 أكثر مشاكل نظام التشغیل شیوًعا  ۹۷ 

 بدء نظام التشغیل باستخدام أدوات خاصة  Windows  ۹۷نظام التشغيل    دعم

 بدء نظام التشغیل في الوضع اآلمن  ۹۸ 
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 LastKnownGoodبدء نظام التشغیل باستخدام  ۱۰۰ 

 باستخدام وحدة التحكم باالسترداد بدء نظام التشغیل  ۱۰۰ 

 استعادة نظام التشغیل باستخدام "استعادة النظام"  ۱۰۱ 

المؤتمت   ۱۰٥  "االسترجاع  باستخدام  التشغیل  نظام  استعادة 
 للنظام" 

 زیادة حجم الذاكرة الظاھریة  ۱۰۷ 

 ترقیة ذاكرة جھاز الحاسوب الشخصي ۱۱۰ 

 جھاز الحاسوب تثبیت الذاكرة داخل   ۱۱۰ 

 ت شبكال الة حومقدم ۱۱٥ 

دعم أجهزة احلاسوب املتصلة  

 بالشبكة 

 (Workgroup)   العمل مجموعات ۱۱٥ 

    Domains الت المجا ۱۱۹ 

    TCP/IPمقدمة حول بروتوكوالت   ۱۲۳ 

   ؟  DNSما ھو  ۱۲٤ 

 حل مشاكل الشبكة  ۱۲۹ 

 ل ب عمی و سحا  ىعل رنت ت ن إلا تاریاخ ینتكو ۱۳۱ 

 اإلجراءات الوقائیة  ۱۳٥ 

 دعم احتياجات األمان 

 ستخدم ملا معد ۱۳٥ 

 جھزة ألا معد ۱۳٦ 

 مة التشغیل ظن أ معد ۱۳۹ 

 دعم شبكة االتصال  ۱٤۳ 
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 م  ٢٠٢٣-٢٠٢٢ األول الدراسي للفصل   الدروس خطة

) ۹۳۲(تقنخدمات مكاتب المساعدة  /   المعلومات واالتصال تقنیة: الدراسيالمقرر  / المادة  

رقم   عنوان الدرس  الصف الدراسي  الرقم 
 مالحظات  األسبوع 

۱ 

 الثاني ثانوي 

 ۱ ؟Help Deskما ھو مكتب المساعدة 
  

 كیف یعمل مكتب المساعدة ؟ أدوار أعضاء الفریق  ۲

 تعرف األجھزة (مكونات وحدة النظام) ۳
۲ 
 تعرف األجھزة (فك األجزاء المرتبطة باللوحة األم )  ٤  

 ) motherboardتعرف األجھزة (فك اللوحة األم   ٥
 تعرف أجزاء اللوحة األم 

 (ماھو نظام التشغیل) widows XPتثبیت نظام التشغیل  ٦
  ۳ (التخطیط لعملیة التثبیت ) 

۷ 
 الدعم الشائعة) مقدمة حول استكشاف المشاكل وحلھا(تحدید فئات 

 (دعم المستخدم) 
 (دعم األجھزة) 

٤  

۸ 
 مقدمة حول استكشاف المشاكل وحلھا(دعم أنظمة التشغیل ) 

 (دعم شبكة األتصال) 
 (دعم البرامج) 

 (استخدام المساعدة عن بعد) 
٥  

۹ 
 حل المشاكل المیكانیكیة) دعم األجھزة(

 األجھزة للتحقق من عمل األجھزة)  (استخدام إداراة 
 (إضافة األجھزة) 

٦  

۱۰ 
 حل مشاكل التكوین) دعم األجھزة(

 (تحدیث برامج التشغیل) 
 (استعادة برامج التشغیل) 

۷  

۱۱ 

 تثبیت طابعة محلیة) دعم األجھزة(
 (تثبیت طابعة شبكة االتصال) 

 شیوعاً)(أكثر مشاكل نظام التشغیل Windows XP Professionalدعم 
 (بدء نظام التشغیل باستخدام أدوات خاصة ) 

 (بدء نظام التشغیل في الوضع اآلمن ) 

۸  



 
 
 
 
 

 
                                                   

م٢٠٢٣-٢٠٢٢الفصل الدرا��ّي األّول –وزارة ال��بية والتعليم   
14 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Last Known good(بدء نظام التشغیل باستخدام 

۱۲ 

 (بدء نظام التشغیل باستخدام وحدة التحكم باالسترداد) Windows XP Professionalدعم 
 "استعادة النظام") (استعادة نظام التشغیل باستخدام  

 (استعادة نظام التشغیل باستخدام "االسترجاع المؤتمت للنظام") 
 (زیادة حجم الذاكرة الظاھریة) 

 (ترقیة ذاكرة جھاز الحاسب الشخصي) 
 

۹  

۱۳ 
 دعم أجھزة الحاسوب المتصلة بالشبكة(مقدمة حول الشبكات ) 

 ) workgroup(مجموعات العمل
 ) Domains(المجاالت 

 )TCP/IP(مقدمة حول بروتوكوالت 

۱۰  

۱٤ 
 )   DNSدعم أجھزة الحاسوب المتصلة بالشبكة(ماھو 

 (حل مشاكل الشبكة ) 
 (تكوین خیارات األنترنت على حاسوب العمیل) 

 

۱۱  

 دعم احتیاجات األمان (اإلجراءات الوقائیة)  ۱٥
  ۱۲ (دعم المستخدم) 

 األجھزة)دعم احتیاجات األمان (دعم  ۱٦
  ۱۳ (دعم أنظمة الشتغیل) 
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 م ۲۰۲۳ / ۲۰۲۲من العام الدراسّي األول للفصل  ۹۳۱تقن   المحتوى العلمي المطلوب في مقررات مادة مبادئ بناء الشبكات االتصال
 الموحد العام المسار:                                                               )۹۳۱تقن(مبادئ بناء شبكات االتصال  تقنیة المعلومات واالتصال / ورمزه: المادة/ اسم المقرر  

 ثانوي  الثاني : الصف                              مبادئ بناء شبكات االتصال الكتاب: اسم 
 

 الصفحة  المالحظات 
 الفصل (الوحدة)  عنوان الدرس ورقمھ  إلى  –من 

 الحاسوب ھو الشبكة.  ٣-٣ 

 الشبكات عامل  
The Networked 

World 

 ؟  Networkما مدى اتساع الشبكة  ٤-٤ 

 أنواع الشبكات.  ٦-٥ 

 اتصال أجھزة الحاسوب مع بعضھا البعض عبر الشبكة.  ۷- ٦ 

 . Internetشبكة االنترنت  ۸- ۷ 

 الخدمات التي تقدمھا شبكة االنترنت.  ۹- ۸ 

 شبكة ویب العالمیة.   ۱۹-۱۹ 

شبكات ويب العاملية  
World Wide Web 

 مستعرض ویب.   ۱۹-۱۹ 

 استخدام مستعرض ویب.  ۲۰-۲۱ 

 التنقل بین المواقع.  ۲۲-۲۳ 

 تنظیم مواقع ویب.  ۲٥-۲٤ 

 البحث عبر ویب.  ۲٦-۲٥ 

 التدقیق في محتوى ویب.  ۲۷-۲۸ 
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 ۲۸-۲۸ 
من   شيء  أي  استخدام  سرقة  ھل  یعتبر  اإلنترنت 

 ؟  Plagiarismأدبیة
 

 التسلیة والتسوق عبر اإلنترنت. ۲۸-۲۹ 

 .  E-mailالبرید اإللكتروني  ٤۰-۳٥ 

االستخدامات األخرى  

 لإلنرتنت 
  The Other 

Internet 

 . Discussion Listقوائم المناقشة  ٤۱-٤۱ 

 ٤۱-٤۲ 
 . Instant Messagesالرسائل الفوریة 

 . Chatالمحادثة  ٤۳-٤۲ 

 ممارسة األلعاب عبر اإلنترنت. ٤٥-٤۳ 

 من الذي یرید اختراق جھازي؟  ٥٤-٥۱ 
محاية جهازك أثناء  

 االتصال باإلنرتنت 
Protecting Yourself 

Online 

 من الذي یراقبني؟  ٥۸-٥٤ 

 كیف یمكن حمایة الجھاز؟  ٦۱-٥۸ 

 تأمین المعلومات.  ٦۳-٦۱ 

 ختطيط شبكة  المشاركة عبر الشبكة.  ۷۱-۷۲ 
Planning a Network  ۷۳-۷مشاركة االتصال باإلنترنت  ٥Internet Sharing   . 
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 إنشاء شبكة.  ۷۹-۷٥ 

 . Hardwareاألجھزة الضروریة إلنشاء شبكة   ۸۰-۸٤ 

 البرامج الخاصة التي یمكن أن نحتاجھا إلنشاء شبكة.  ۸٥-۸٤ 

 كیفیة توصیل أجھزة الحاسوب.   ۹۹-۹٥ 

 إنشاء شبكة 
Creating a Network 

 إمكانیة إنشاء شبكة من دون أسالك.  ۱۰۰- ۱۰۰ 

 كیفیة تركیب األجھزة.  ۱۰۱- ۱۰۱ 

 كیفیة إعداد نظام التشغیل لتكوین شبكة.  ۱۰۳- ۱۰۱ 

 ). ISPأسس اختیار موفر خدمة اإلنترنت ( ۱۰٤- ۱۰۳ 

 اتصال اإلنترنت الذي أحتاجھ. أنواع  ۱۰٥- ۱۰٤ 

 توصیل شبكة منزلیة باإلنترنت.  ۱۰٦- ۱۰٥ 
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 م  ٢٠٢٣-٢٠٢٢ األول الدراسي   للفصل الدروس  خطة
 ) ۹۳۱(تقن مبادئ بناء الشبكات  ال / المعلومات واالتص  تقنیة: الدراسيالمقرر  / المادة

الصف   الرقم 
رقم   عنوان الدرس  الدراسي 

 مالحظات  األسبوع 

 

  األول
 ثانوي 

 عالم الشبكات (الحاسوب ھو الشبكة)
 مدى اتساع الشبكة)  (ما

 (أنواع الشبكات) 
 (شبكة نظیر بنظیر) 
 (شبكة عمیل مزود) 

۱ 
  

  

 عالم الشبكات (اتصال أجھزة الحاسوب مع بعضھا البعض عبر الشبكة)
 (شبكة األنترنت) 

 االنترنت) (الخدمات التي تقدمھا شبكة 
 ، نقل الملفات ، شبكة تبادل األخبار)  اإللكتروني(شبكة ویب العالمیة البرید  

۲  

 شبكات ویب العالمیة (شبكة ویب ) 
 (مستعرض ویب) 

 (استخدام مستعرض ویب) 
 (التنقل بین المواقع) 

 (النص التشعبي) 
 (عناوین ویب) 

۳ 
  

  

 شبكات ویب العالمیة (تنظیم مواقع ویب) 
 (البحث عبر ویب ) 

 (التدقیق في محتوى ویب) 
 (موقع ویب) 

 من األنترنت یعتبر سرقة أدبیة)  ء شي(ھل استخدام اي 
 (التسلیة والتسوق عبر األنترنت االستماع  و األلعاب التسوق) 

٤  

  

 ) اإللكترونياألخرى لألنترنت (البرید  تاالستخداما 
 البرید) (كیف یعمل 

 ) اإللكتروني (إنشاء حساب البرید 
 (محتویات عنوان البرید) 

 (ارسال برید) 
 

 االستخدامات األخرى لألنترنت (قواعد التعامل مع البرید) 

٥  
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 (قوائم المناقشة) 
 (الرسائل الفوریة ) 

 (المحادثة) 
 (إرسال الرسائل الفوریة) 

 (ممارسة األلعاب عبر األنترنت) 

  

 جھازي)  اختراق من الذي یرید (االتصال حمایة جھازك أثناء 
 (المتسللون) 

 (الفیروسات والدیدان) 
 (البرید غیر ھام) 

 (من الذي یراقبني )(برامج االعالنات وبرامج التجسس) 
 

٦ 

 

 

  

 االرتباط) (ملفات تعریف  االتصال حمایة جھازك أثناء 
 (أدوات المراقبة ) 

 (المراقبة ) 
 یمكن حمایة الجھاز جدران الحمایة و برامج مكافحة الفایروسات البرید الغیر ھام .......) (كیف 

 (حمایھ نفسك .....) 
 

۷ 

 

 

 عبر الشبكة، الملفات، الطابعات، االتصال باإلنترنت)   تخطیط شبكة (المشاركة  
 ۸ 

 
 

  ۹ عبر الموجھ، المودم، إنشاء شبكة، بنیة الشبكة، ھیكل الشبكة، شبكة الناقل النجمیة )   شبكة(االتصالتخطیط   

بطاقة، أجھز التوصیل،    التخزین،  زةأجھ   تخطیط شبكة(شبكة حلقیة ، معاییر تخطیط شبكة ،األجھزة الضروریة، مزود الشبكة،  
 ۱۰ التشغیل ،أنظمة تشغیل شبكات) ، البرامج الخاصة، أنظمة المحاور، لوحات التبدیل، الموجة

 
 

 إنشاء شبكة (كیفیة توصیل أجھزة الحاسوب)   
  ۱۱ (تحدید كبل ، أنواعھ ، متحد المحور ، الزوجي المجدول ، األلیاف الضوئیة ، تركیبة) 

تكوین أجھزة    إعداد نظام التشغیل،، كیفیة تركیب األجھزة، كیفیة  ةالالسلكی  ةاألنظماستخدام    شبكة،إنشاء شبكة (إمكانیة إنشاء    
  ۱۲ حاسوب) 
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 ۱۳ إنشاء شبكة (المزود ، أسس االختیار ، أنواع األتصال ، توصیل شبكة ، نوع األجھزة ، نوع البرامج ، والمعلومات األخرى ) 
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