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 حقيبة إنجاز المعلمة

 

 

ا ددددددد  اي، بأه يهددددددد ا نقدددددددام المقدددددددةةال بالمةحلدددددددة الفانايدددددددة إلددددددد  إحددددددد ا  نقلدددددددة نا يدددددددة  ددددددد  ال علددددددديم الفدددددددان

 :اهياكل  اأساليب  امضامين ، ايسع  إل   حقيق اآل  

 :الفاناي، امن ذلك ال عليم    المملكة العةبية السعا ية من ال عليم المساهمة     حقيق مةام  سياسة

 . عزيز العقي ة اإلسالمية ال    س قيم بها نقةة الم علم للكان ااإلنسان االحياة    ال نيا ااآلخةة .1
 .االج ما ية ل ى الم علم  عزيز قيم المااطنة االقيم .2
   هذه  الم علمين خصائص المساهمة    إكساب الم علمين الق ة المالئم من المعاةا االمهاةال المفي ة، ا ق  خطيط منهج  يةا   .3

 .المةحلة
 .نمية شخصية الم علم شمالياً؛ ا نايع الخبةال ال عليمية المق مة ل   .4
اج ما ية ل نفسية ان مشكالمقليل حاالل الةساب اال عفة    ال ةاسة اما ي ة ب  ليهما قليص اله ة    الاقل اال كاليا، اذلك ب   .5

 .ااق صا ية، اكذلك   م إ ا ة العام ال ةاس  كامالً 
 .لفصل ال ةاس  الااح ال ةاسية ال   ي ةسها الم علم    ا المقةةال  قليل ا ةكيز     .6
ليم، طالما أن   ةسة اال عل  الم نمية ق ةة الم علم  ل  ا خاذ القةاةال الصحيحة بمس قبل ، مما يعمق فق      نفس ، ايزي  إقبال    .7

 .ي ةس بناًء  ل  اخ ياةه اا ق ق ةا  ، ا   الم ةسة ال   يةي ها
 .م للج ية االمااقبةة ع المس اى ال حصيل  االسلاك  من خالل  عاي  الم عل .8
ية ي طلب قةةال مهاةق يم م إكساب الم علم المهاةال األساسية ال    مكن  من ام الك م طلبال الحياة العملية االمهنية من خالل  .9

 . ةاس ها من قبل جميع الم علمين
من أجل ال مكن ااإل قان باس خ ام اس ةا يجيال اطةق  علم م نا ة   يح للم علم  ةصة البح  ااالب كاة اال فكية  ال عليم  حقيق مب أ .10

 .اإلب ا  
ن االحااة مع اآلخةي ال فا لاال علم الذا   امهاةال ال عاان اال ااصل االعمل الجما  ،  نمية المهاةال الحيا ية للم علم، مفل:  .11

 .،    إطاة من القيم المش ةكة االمصالح العليا للمج مع االاطني اآلخةاالمناقشة اقبال الةأ
 ليةلحياة العما    ا طاية مهاةال ال عامل مع مصا ة ال علم المخ لفة ا ال قنية الح يفة االمعلاما ية ا  اقيفها ايجابي .12
 .مل ااالل زام ب  نمية اال جاهال اإليجابية الم علقة بحب العمل المهن  المن ج، ااإلخالص    الع  .13
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 مفهام الحاسب اآلل  اأبةز مميزا  . م علم عليم ال (1)

 

 .م علماال ةكيز  ل  الجانب العمل  امعة ة إمكانيال ال م علمصقل الما ة العلمية ل ى ال (2)

 

 جهاز الحاساب. اس خ امبالشكل الصحيح  ل  كيفية  م علم  ةيب ال (3)

 

 ةاحل الفال .ال  ةج     عليم الما ة ااضع األساس لها للم (4)

 

  ل  األجهزة الماجا ة    المعمل اخاةج نطاق الم ةسة. م علم عةيا ال (5)

 

 أساسيال  علم ما ة الحاسب اآلل  بالمفهام الصحيح. م علم عليم ال (6)

 

     علم الما ة كعلمية انقةية. م علمالاصال إل  الن يجة النهائية لمق ةة ال (7)

 

 .م علمضيح  للاك شاا كل ما ها ج ي      الم الحاسب ا ا (8)
 

 معلامال  ن المعلمة           
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 :االسم 

 :المؤهل 

 :ال خصص 

 :الصفاا ال     ةسها 

 :ماا  ال  ةيس 

 :أسم الم ةسة 
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 المســة 
 القائ ة اقيع  ة اقيع المعلم ال اةيخ اسم ال ةس م

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
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 نقام مقةةال 3الحاسب االل  توزيع منهج مادة 

 األسبوع
 التاريخ

 مالحظات الدروس
 إلى من

  لالمعلامااح ال قياس البيانال ا  -  عامل الحاسب مع البيانال - البيئة اال اائة الةقمية 6/1/1441الخميس  2/1/1441األح   1

   صميم المنطق ال  - أنقمة ال ةميز للحةاا العةبية  - أنقمة ال ةميز 13/1/1441الخميس  9/1/1441األح   2

  ة ا طبيقا هاالحاسبة السحابي  - مشةاع الاح ة  - الجبة الباليان  20/1/1441الخميس  16/1/1441األح   3

 27/1/1441الخميس  23/1/1441األح   4
 األجهزة  خ اما ها    طبيقال الحاسبة السحابية ااس  - نماذج خ مال الحاسبة السحابية

 الذكية + مشةاع الاح ة
 

  مراجعة عامة 4/2/1441الخميس  30/1/1441األح   5

  بال الةقميةالمك   - مصطلحال قاا   المعلامال  - قاا   المعلامال 11/2/1441الخميس  7/2/1441األح   6

  الماسا ال اإللك ةانية  - أمفلة  ل  المك بة الةقمية 18/2/1441الخميس  14/2/1441األح   7

  مشةاع الاح ة  - أنااع الماسا ال اإللك ةانية ااألمفلة  ليها 25/2/1441الخميس  21/2/1441األح   8

 3/3/1441الخميس  28/2/1441األح   9
ةسم أنااع ال  - (95 ابع ال صميم بالحاسب )المجال العسكةي ص   - ال صميم بالحاسب

 اال صميم بالحاسب
 

 10/3/1441الخميس  6/3/1441األح   10
امج بةامج الةسم بالحاسب )بة  ابع  - بةامج الةسم بالحاسب  -  قنيال الةسم بالحاسب

 الةسم ال جاةية(
 

  مراجعة عامة 17/3/1441الخميس  13/3/1441األح   11

  نقم المعلامال  - مشةاع الاح ة 24/3/1441الخميس  20/3/1441األح   12

  مةاحل بناء ا طاية نقم المعلامال  - مكانال نقم المعلامال 1/4/1441الخميس  27/3/1441األح   13

 8/4/1441الخميس  4/4/1441األح   14
ابع نماذج    - لمخ لفة انماذج من نقم المعلامال    القطا ال   - أنااع نقم المعلامال

 (132امال    الصحة ص)نقم المعل  - من نقم المعلامال
 

 15/4/1441الخميس  11/4/1441األح   15
 مشةا ال ا ةاسال حاسابية  - مشةاع الاح ة 

 اال ةاسة ال خطيط للمشةاع  - ال فكية العلم  احل المشكالل مفال  طبيق 
 

  مةاجعة 22/4/1441الخميس  18/4/1441األح   16

   باةالاالخ 7/5/1441الخميس  25/4/1441األح   17+18

 
 



 حقيبة إنجاز المعلمة

 (3الحاسب وتقنية المعلومات )مسرد 
 

 التعليم الثانوي نظام المقررات
 

 الرقمية والدوائر البيئة :األولىالوحدة 
 

 

 مشرفة المدرسة:       المدرسة: قائدة       :المادة ةمعلم

 

 

 ال اةيخ اليام ا األسباع
الحص
 ة

 اله ا المكان الفصل
    
الحص
 ص

إس ةا يجية 
 ال  ةيس

اإلجةاءال 
 ااألنشطة

 أ اة ال قايم
 اقيع 
 القائ ة

     
اائة البيئة اال 
 الةقمية

  عةيا المقصا  بالبيانال 
 االمعلامال.

  مافلية  فةق بين البيانال ال
 االبيانال الةقمية.

 .ذكة أنااع اإلشاةال 

 حصة
خةائط 
 المفاهيم

 11ص 
ك اب 
 الطالبة

 –المالحقة 
 –أاةاق قياس 
  كليا منزل 

 

     

 عامل الحاسب 
 مع البيانال

  اضيح طةيقة  عامل الحاسب مع 
 ل.البيانا

 حصة

ال علم 
 ال عاان 

 13ص 
ك اب 
 الطالبة

 –المالحقة 
 –أاةاق قياس 
  كليا منزل 

 

 حصة     
 –المالحقة 
 –أاةاق قياس 
  كليا منزل 

 

     
اح ال قياس 
البيانال 
 االمعلامال

  ع ا  اح ال قياس البيانال 
 االمعلامال.

 .شةح أبةز النقم الع  ية 
 المقاةنة بين األنقمة الع  ية. 

 حصة
مهاةة 
  فكية

 16ص 
ك اب 
 الطالبة

 –المالحقة 
 –أاةاق قياس 
  كليا منزل 

 

 حصة     
 –المالحقة 
 –أاةاق قياس 
  كليا منزل 
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ن و المعلمات  األخوة المعلمي 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 يرس مؤسسة التحاضي  الحديثة

www.mta.sa 

 أن تقدم كل ما يخص تحاضي  مناهج المقررات

 هـ 1441 –ـه 1440للعام الدرسي  

 أنواع التحاضي  

اتيجيات الحديثة + التعلم النشط + الطريقة البنائية + المرسد وع الملك عبدهللا + االسير  وحدات مرسر

 المرفقات

https://www.mta.sa/
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 عروض بوربوينت لجميع دروس المادة

+ 
 أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس 

+ 
ي 
ونن  الكتاب االلكير

+ 
 سجل متابعة

+ 

 حل اسئلة الكتاب

+ 

 خرائط ومفاهيم

+ 

ن بالفيديو لجميع دروس المنهج ح متمي   شر

+ 

 سجل انجاز معلمة
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 التوصيل للرياض والخرج مجانا

ي مدن المملكة عير الفيدكس ) المستعجل 
ر
 (ساعة 24التوصيل لباق

 ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب

 عن طريق الرابط
ً
ونيا  إلكير

www.mta.sa/c 

 كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة

 (سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ) حسب طلبكم

 ايميل المبيعات

T@mta.sa 

https://mta.sa/c/


 حقيبة إنجاز المعلمة

 ريال 50 عىل سي دي سعر المادة

 ريال 20عن طريق االيميل  سعر المادة

 ريال 80مع السي دي طباعة عادية  سعر المادة

 ريال 120دي طباعة ملونة مع السي  سعر المادة

 ريال للفيدكس المستعجل 50لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية 

 وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمي   

 حسابات بنوك بإسم : مؤسسة التحاضي  الحديثة
===========================  

 233608010954856 / بنك الراجحي 

 SA5780000233608010954856 / آي بان الراجحي 

 27949172000110 / البنك األهىلي 

 SA0610000027949172000110 / آي بان األهىلي 

———————————————————– 



 حقيبة إنجاز المعلمة

ي   حسابات بنوك باسم: سعد عبدالرحمن العتيبر
========================== 

 8001852539 / سامبا

 2052558759940 / الرياض

 SA3520000002052558759940 / اي بان الرياض

 900127883010006 / بنك البالد

 SA4715000900127883010006 /اي بان بنك البالد

 0101001926001 / البنك السعودي لإلستثمار

 030680161166001 /الجزيرة

 SA6760100030680161166001 / اي بان بنك الجزيرة

———————————————————– 

 حسابات بنوك باسم : مؤسسة اوامر الشبكة

===================== 

 68201042364000 / حساب االنماء

 Sa3505000068201042364000 / اي بان االنماء
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———————————————————– 

ي مدنهم االتصال بجوال المدير
ن
ي ق ي أن يكونوا وكالء لتحاضي  فواز الحرنر

ن
ن ق  لألخوة أصحاب المكتبات الراغبي 

0554466161 

 للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس

966558396004 

966558396119 
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