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 مقدمة

على من ُبعث ُمعلمًا للناس احلمد هلل الذي علَّم بالقلم، علَّم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم 

فأخرج الناس من ظلمات اجلهل والغواية، إىل نور  ؛وهاديًا وبشريًا، وداعيًا إىل اهلل بإذنه وسراجًا منريًا

 بعد:أمجعني، أما  وعلى آله وصحبه بن عبداهلل مدحمنبينا ومعلمنا وقدوتنا األول العلم واهلداية، 

لتأهيل الكوادر الوطنية املدربة القادرة على شغل ملهين تسعى املؤسسة العامة للتدريب التقين وا

، ويأتي هذا االهتمام نتيجة للتوجهات السعودي الوظائف التقنية والفنية واملهنية املتوفرة يف سوق العمل

على اهلل  السديدة من لدن قادة هذا الوطن اليت تصب يف جمملها حنو إجياد وطن متكامل يعتمد ذاتيًا

وعلى قوة شبابه املسلح بالعلم واإلميان من أجل االستمرار قدمًا يف دفع عجلة التقدم  على موارده ثم

 لتصل بعون اهلل تعاىل ملصاف الدول املتقدمة صناعيًا.، التنموي

خطوة إجيابية تتفق مع التجارب الدولية املتقدمة يف بناء الربامج  اإلدارة العامة للمناهجوقد خطت 

تلك التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة حتاكي متطلبات سوق العمل بكافة ختصصاته لتليب 

ومن بعده مشروع املؤهالت  ، وقد متثلت هذه اخلطوة يف مشروع إعداد املعايري املهنية الوطنيةاملتطلبات

الركيزة األساسية يف بناء الربامج التدريبية، إذ تعتمد كل منهما يف زمنه،  الذي ميثل، واملهنية الوطنية

يف بنائها على تشكيل جلان ختصصية متثل سوق العمل واملؤسسة العامة  وكذلك املؤهالت الحقًا املعايري

متطلبات سوق العمل، حبيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه  للتدريب التقين واملهين

لربنامج تدرييب أكثر التصاقًا بسوق العمل، وأكثر واقعية  كاملةلتخرج هذه اللجان يف النهاية بنظرة مت

 يف حتقيق متطلباته األساسية.

التقنية يف قسم  لفئة الصم التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسبخطة "التدريبية اخلطة وتتناول هذه 

موضوعات حيوية تتناول لتقنية على وصف مقررات هذا التخصص ليشمل كليات املتدربي  اخلاصة

هلذا التخصص لتكون مهاراتها رافدًا هلم يف حياتهم العملية بعد كيفية اكتساب املهارات الالزمة 

 .خترجهم من هذا الربنامج

أن تسهم  التدريبية تأمل من اهلل عز وجًل اخلطةوهي تضع بني يديك هذه  اإلدارة العامة للمناهجو

 . خاٍل من التعقيدمباشر يف تأصيل املهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط  شكلب

إنه مسيع جميب  املستفيدين منها ملا حيبه ويرضاه؛واهلل نسأل أن يوفق القائمني على إعدادها و

 الدعاء.

 اإلدارة العامة للمناهج
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 الفهرس  

 الصفحة املوضوع م

 2 .مقدمة  1

 3 .الفهرس  2

3   5 وصف الربنامج 

 اهلدف العام للربنامج 

 األهداف التفصيلية للربنامج 

 6 .توزيع اخلطة التدريبية على الفصول التدريبية  4

 9 التخصصية. غالف الوصف املختصر للمقررات التدريبية  5

 10 التخصصية. الوصف املختصر للمقررات التدريبية  6

7  
قسم التقنية للمقررات املشرتكة بني ختصصات الوصف التفصيلي غالف 

 اخلاصة
13 

8    ( 1ثقافة إسالمية ) 14 

9   17 ( 2)  ثقافة إسالمية 

10   20 مهارات لغوية 

11   27 (1)لغة عربية 

12   32 (2)لغة عربية 

13    38 1لغة إجنليزية 

14   43 رياضيات ال 

15   47 لوحة مفاتيح عربي 

16   51 التوجيه املهين والتميز 

17    55 الوظيفي ومهارات االتصالالسلوك 

 59 للمقررات التخصصية الوصف التفصيلي غالف   18

19    60 2لغة إجنليزية 

20   )65 لوحة مفاتيح )ثنائي اللغة 

21   69 نظام تشغيل احلاسب 

22   75 1 معاجلة نصوص 

23   80 2 معاجلة نصوص 

24   83 بنية احلاسب 

25   89 صيانة احلاسب 
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26   94 مدخل إىل السكرتارية و إدارة املكاتب 

27   98 مقدمة اإلنرتنت والربيد االلكرتوني 

28    ( إدارة الوقتOutlook ) 101 

29   106 تصميم العروض التقدميية 

30   110 اجلداول اإللكرتونية 

31   115 تطبيقات احلوسبة السحابية 

32   119 التأهيل للشهادات االحرتافية 

33   123 مشروع 

34    126 غالف املراجع واملالحق 

 127 واملعامل واملختربات والطاقة البشرية.جتهيزات الورش ملحق   35

36   128 .بيان باملعامل والورش واملختربات 

37    128 امل احلاسب اآلليمعجتهيزات 

38   128 جتهيزات معمل التقنيات املكتبية والسكرتارية 

39   129 جتهيزات ورشة الصيانة 

 131 املقرتحة. ملحق حول أدوات التقييم  40

 134 .املراجع  41
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 صف الربنامج: و

ُُم  صُُُُُُمم دبلوم  ُُب لفئة الصُُُ ُُيانة احلاسُُُ ُُم  التطبيقات املكتبية وصُُُ ُُةيف قسُُُ مبا يتوافق مع  التقنية اخلاصُُُ

فصُُول   مخسُُة يف ، يف الكليات التقنيةى هذا التخصُُص  التدريبب عل يتمو ، للتخصُُص  سُُوق العمل ايلية   احتياجات

إىل  تدريب، إضُُُُافة ( سُُُُاعة1776) مبجموع ،تدريبيًا عشُُُُر أسُُُُبوعًامثانية  تدرييب مدة كل فصُُُُل، نصُُُُفيةتدريبية 

 ساعة معتمدة.    (2266، مبا يعادل )سوق العمل  ساعة تدريب عملي يف (490)

يف: الكتابة بواسُُُطة لوحة املفاتيح العربية واإلجنليزية على املهارات التخصُُُصُُُية    يف هذا الربنامجويتم التدريب 

ُُغيل   ُُب ونظام التشُُ ُُية املتعلقة بتجميع وتهيئة جهاز    والتطبيقات املكتبية على احلاسُُ ُُصُُ ُُافة إىل املهارات التخصُُ باإلضُُ

مهارات عامة إضافة اىل    ، إضافة إىل إدارة األجهزة واألعمال املكتبية والسكرتارية   احلاسب وعمل الصيانة الالزمة له  

ُُيات، وتطبيقات احلاسُُُُب اآللي، والتعرف على عامل واللغة اإلجنليزية، واللغة العربية، يف الثقافة اإلسُُُُالمية ، والرياضُُ

 .(تصالالسلوك الوظيفي ومهارات االأو )مقرري التوجيه املهين والتميز و األعمال

التطبيقات املكتبية وصُُيانة احلاسُُب دة اجلامعية املتوسُُطة يف ختصُُص هذا الربنامج الشُُها من اخلريجومينح 

ُُم ُُم   لفئة الصُ ُُةمن قسُ ُُب واجملاالت   يعمل يف اجملاالت أن ومن املتوقع،  التقنية اخلاصُ ُُيانة احلاسُ املرتبطة بتجميع وصُ

نات ومسُُُُُُجل املرتبطة بالتطبيقات املكتبية على احلاسُُُُُُب مبا يناسُُُُُُب هذه الفئة كمجمبع أجهزة حاسُُُُُُب ومدخل بيا

العربية واإلجنليزية، كما بمعلومات والسُُُُُكرتارية اخلاصُُُُُة )األعمال املكتبية يف جمال احلاسُُُُُب( وأعمال النسُُُُُ     

 الصم(.فئةميكنه أن يعمل مساعد مدرب لتدريب من هم يف فئته )

 اهلدف العام للربنامج:

ُُة العمل يف جمال يهدف هذا الربنامج إىل تزويد املتدرب باملهارات واملعلومات الالزمة  التطبيقات دبلوم  ملمارسُُُُُُُُ

 .وحيصل على املستوى السادس يف اإلطار الوطين للمؤهالت املكتبية وصيانة احلاسب لفئة الصم

 األهداف التفصيلية للربنامج:

 بنهاية هذا الربنامج يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

  واإلجنليزية( بطريقة اللمسيكتب  بواسطة لوحة املفاتيح )العربية 

 .)يدير  احلاسب باستخدام نظام التشغيل )النوافذ 

 .حيرر  النصوص بواسطة برامج معاجلة النصوص 

  البيانات الرقمية بواسطة برامج اجلداول اإللكرتونية. حيرر 

  الربيد وإدارة الوقت. يستخدم 

 العروض التقدميية. يعد 

 أجزاء احلاسب. جيمع 

 لالستخدام. جهاز احلاسب يهيء 

  وحل مشاكل الربامج واألجهزة يف احلاسب. يقوم بصيانة 

  االجهزة واألعمال املكتبية. يدير 
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 The Study Plans Distributed on semesters الفصلية )النصفية( توزيع اخلطة التدريبية على الفصول التدريبية

1
st

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

ول
أل

يب ا
ري

تد
 ال

صل
لف

ا
 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ISLM 171 Islamic Culture -1  ISL 171 2 2 0 0 2  171 سالمية )  سمل  1 سمل 171 (1ثقافة إ 

2 ARAB 172 Language Skills  ARB 9172 3 2 2 0 4  9172 2 عرب 172 همارإت لغوية  عرب 

3 MATH 171 Mathmatics  MAT 8111 3 3 0 1 4  8111 3 ريض 171 إلرايضيات  ريض 

4 VOCA 171 
Vocational Guidance & 

Excellence 
 VOC 108 2 2 0 0 2 108  4 همن 171 إلتوجيه إملهين وإلمتزي  همن 

5 NAMD 121 
Computer Operating 

System 
 AMD 9104 4 2 4 0 6  9104 5 ختطك 121 نظام تشغيل إحلاسب  تطك 

6 NAMD 111 Keyboard – Arabic (Lab.)  AMD 143 3 0 6 0 6 143 6 ختطك 111 لوحة مفاتيح عريب  تطك 

7 NAMD 151 
Internet Introduction and 

Email 
 AMD 9265 3 2 2 0 4 9265 7 ختطك 151 مقدمة إل نرتنت وإلربيد إل لكرتوين  تطك 

Total Number of Units 20 13 14 1  28 إجملموع  

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
 

2
n
d

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

ي
ان

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ISLM 172 Islamic Culture- 2 ISL 171 ISL 172 2 2 0 0 2  172 سالمية ) سمل 171  سمل  1 سمل 172  (2ثقافة إ 

2 ARAB 173 Arabic Language -1 ARAB 172 ARB 173 2 2 0 2 4  175 عرب 173  ( 1) لغة عربية عرب 172 عرب  

3 ENGL 171 English Language -1  ENG 8170 3 3 0 1 4  8170 جنلزيية )  جنل  3 جنل 171 (1لغة إ 

4 NAMD 131 Computer Assembly  AMD 9183 4 2 4 0 6  9183 4 تطكخ  131 بنية إحلاسب  تطك 

6 NAMD 141 Word Processing -1 (Lab.) NAMD 111 AMD 120 3 0 6 0 6  120 2 ختطك 141  (1)معاجلة نصوص ختطك 111 تطك 

7 NAMD 112 Typing – Bilingual (Lab.) NAMD 111 AMD 144 3 0 6 0 6  144 7 ختطك 112 لوحة مفاتيح ) ثنايئ إللغة ( ختطك 111 تطك 

Total Number of Units 17 9 16 3 28 إجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
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3
rd

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

ث
ال

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ENGL 8174 English Language -2 ENGL 171 ENG 8174 3 3 0 1 4  8174 جنلزيية )  جنل 171 جنل  1 جنل 172 ( 2لغة إ 

2 ARAB 174 Arabic Language -2 ARAB 173 ARB 174 2 2 0 2 4 174 2 عرب 174  ( 2لغة عربية )  عرب 173  عرب 

3 NAMD 232 Computer Maintenance NAMD 131 AMD 9282 4 2 4 0 6  9282 3 تطكخ  232 صيانة إحلاسب تطكخ  131 تطك 

5 NAMD 242 Word Processing -2 (Lab.) NAMD 141 AMD 224 3 0 6 0 6  224 5 تطكخ  242  (2)معاجلة نصوص  تطكخ  141  تطك 

6 NAMD 243 
Design Using Power point 

(Lab.) 
 AMD 254 2 0 4 0 4  254 6 تطكخ  243  تصممي إلعروض إلتقدميية  تطك 

7 NAMD 252 Outlook NAMD 151 AMD 9266 2 0 4 0 4  9266 دإرة إلوقت تطكخ  151 تطك  7 تطكخ  252 إ 

Total Number of Units 16 7 18 3 28 إجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
 

 

 
 

4
th

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

يب 
ري

تد
 ال

صل
لف

ا
بع

را
ال

 

 س.أ مت عم مح و.م
CR

H L P T CTH 

1 ETHS 171 
Professional Ethics & 

Communication Skills 
VOCA 171 ETH 111 2 2 0 0 2  111 1 سكل 171  إلسلوك إلوظيفي وهمارإة إلتصال همن 171 سكل 

2 NAMD 244 Spread Sheets (Lab.) MATH 171 AMD 131 3 0 6 0 6 131 2 تطكخ  244  إجلدإول إل لكرتونية ريض 171 تطك 

3 NAMD 261 
Introduction to Secretary 

and Office Management 
 AMD 234 3 1 4 0 5 234 دإرة إملاكتب  تطك  3 تطكخ  261  مدخل إ ىل إلسكراترية وإ 

5 NAMD 271 
Cloud computing 

Applications 
 AMD 272 4 2 4 0 6 272 5 تطكخ  271  تطبيقات إحلوس بة إلسحابية  تطك 

7 NAMD 296 
Preparation for Professional 

Certificates 
 AMD 296 1 0 2 0 2 296 7 تطكخ  296  إلتأ هيل للشهادإت إل حرتإفية  تطك 

8 NAMD 290 Project 

NAMD 243 

NAMD 121 

NAMD 131 

NAMD 242 

AMD 9290 4 2 4 0 6 9290 تطك 

 ختطك 243

 ختطك 121

 ختطك 131

 ختطك 242

 8 تطكخ  290 مرشوع

Total Number of Units 17 7 20 0 27 إجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
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5
th

 s
em

es
te

r No. 
Course 

Code 
Course Name 

No. of Units 

 رمز املقرر اسم املقرر

س
ام

خل
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 و.م

CRH 

1 NAMD 299 Co-operative Training 4 تطكخ  299  إلتدريب إلتعاوين 

Total Number of Units 4 إجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
 
 
 

     

Total Number of semesters Credit Units 
CRH L P T CTH 

 اجملموع الكلي للوحدات املعتمدة للربنامج
74 36 68 7 111 

Total of training Hours (16×)+ Cooperative training Hours (490) 2266 490التدريب التعاوني × = +  16 اجملموع الكلي لساعات التدريب 
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ملقررات التخصص املختصرالوصف   
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 2 الساعات املعتمدة سلم 171 الرمز (1ثقافة إسالمية ) اسم املقرر

 تزويد املتدربني مبفهوم العبادة يف اإلسالم ومناذج من األخالق اإلسالمية. من خالل هذا املقرر يتم   الوصف:

 3 الساعات املعتمدة عرب 172 الرمز مهارات لغوية اسم املقرر

 يف القراءة والكتابة العربية. األساسيةاملهارات ب على يمن خالل هذا املقرر يتم التدر  الوصف:

 3 الساعات املعتمدة ريض 171 الرمز رياضيات  اسم املقرر

 بالرياضيات والعمليات احلسابية. املفاهيم األساسيةتزويد املتدربني بمن خالل هذا املقرر يتم   الوصف:

 4 الساعات املعتمدة ختطك 121 الرمز نظام تشغيل احلاسب اسم املقرر

تعريف املتدربني مباهية احلاسب ومكوناته األساسية وأنظمة التشغيل املستخدمة  من خالل هذا املقرر يتم الوصف:

 وكيفية إدارة املكونات والربجميات.

 3 الساعات املعتمدة تطكخ 111 الرمز لوحة مفاتيح عربي املقرراسم 

 الطباعة بطريقة اللمس باستخدام لوحة مفاتيح احلاسب اآللي. ب علىيمن خالل هذا املقرر يتم التدر  الوصف:

 2 الساعات املعتمدة مهن 171 الرمز التوجيه املهين والتميز اسم املقرر

تعريف املتدربني باملهن والتخصصات املتاحة وفق متطلبات ومستجدات سوق من خالل هذا املقرر يتم  الوصف:

 العمل.

 3 الساعات املعتمدة تطكخ 151 الرمز مقدمة اإلنرتنت والربيد اإللكرتوني اسم املقرر

 على املهارات األساسية للتعامل مع اإلنرتنت واستخدام الربيد اإللكرتوني. بيمن خالل هذا املقرر يتم التدر الوصف:

 2 الساعات املعتمدة سلم 172 الرمز (2ثقافة إسالمية ) اسم املقرر

 تزويد املتدربني باملقاصد العامة للشريعة والنظام االجتماعي يف اإلسالم.من خالل هذا املقرر يتم   الوصف:

 2 الساعات املعتمدة عرب 173 الرمز (1عربية )لغة  اسم املقرر

 املهارات املتقدمة يف القراءة والكتابة العربية.ب على يمن خالل هذا املقرر يتم التدر  الوصف:

 3 الساعات املعتمدة جنل 171 الرمز 1لغة اجنليزية  اسم املقرر

األولية يف القراءة والكتابة باللغة االجنليزية  األساسيةاملهارات ب على يمن خالل هذا املقرر يتم التدر الوصف:

 واستخدام القواميس.

 4 الساعات املعتمدة تطكخ 131 الرمز بنية حاسب اسم املقرر

نظريًا وتطبيقيًا على املفاهيم األساسية لرتكيب وجتميع وتشغيل  بيمن خالل هذا املقرر يتم التدر الوصف:

 احلاسب.

 3 الساعات املعتمدة تطكخ 141 الرمز 1معاجلة نصوص  اسم املقرر

على املهارات األساسية للتعامل مع برنامج معاجلة النصوص لتحرير  بيمن خالل هذا املقرر يتم التدر الوصف:

 وتنسيق ومعاجلة النصوص 
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 3 الساعات املعتمدة تطكخ 112 الرمز لوحة مفاتيح )ثنائي اللغة( اسم املقرر

الطباعة باللغتني العربية واالجنليزية بطريقة اللمس باستخدام لوحة  ب علىييتم التدرمن خالل هذا املقرر  الوصف:

 مفاتيح احلاسب اآللي .

 3 الساعات املعتمدة جنل 172 الرمز 2لغة اجنليزية  اسم املقرر

وبناء اجلمل املهارات املتقدمة يف تعلم مصطلحات  احلاسب اآللي ب على يمن خالل هذا املقرر يتم التدر الوصف:

 البسيطة باللغة اإلجنليزية واستخدام القواميس التقليدية واإللكرتونية.

 2 الساعات املعتمدة عرب 174 الرمز (2لغة عربية ) اسم املقرر

 املهارات املتقدمة يف القراءة والكتابة والقواعد واإلمالء العربي.من خالل هذا املقرر يتم التدرب على   الوصف:

 4 الساعات املعتمدة تطكخ 232 الرمز صيانة احلاسب املقرراسم 

 نظريًا وتطبيقياً عن صيانة احلاسب ومعرفة ملحقاته وكيفية جتميعها. بيمن خالل هذا املقرر يتم التدر الوصف:

 3 الساعات املعتمدة تطكخ 242 الرمز 2معاجلة نصوص  اسم املقرر

على املهارات املتقدمة  للتعامل مع برنامج معاجلة النصوص  والتعامل مع  بيمن خالل هذا املقرر يتم التدر الوصف:

 اجلداول ودمج املراسالت الربيدية واستخدام القوالب. 

 2 الساعات املعتمدة تطكخ 243 الرمز تصميم العروض التقدميية اسم املقرر

 على املهارات األساسية للتعامل مع برنامج العروض التقدميية. بيمن خالل هذا املقرر يتم التدر الوصف:

 2 الساعات املعتمدة تطكخ 252 الرمز إدارة الوقت اسم املقرر

 على املهارات األساسية للتعامل مع برنامج معاجل الربيد وتنظيم املواعيد. بيمن خالل هذا املقرر يتم التدر الوصف:

 2 الساعات املعتمدة سلك 171 الرمز السلوك الوظيفي ومهارات اإلتصال اسم املقرر

 تدريب املتدربني على سلوكيات وأخالقيات العمل ومهارات االتصال الفعال.من خالل هذا املقرر يتم   الوصف:

 3 الساعات املعتمدة تطكخ 244 الرمز اجلداول اإللكرتونية اسم املقرر

على املهارات األساسية للتعامل مع برنامج اجلداول اإللكرتونية لتنسيق  بييتم التدر من خالل هذا املقرر الوصف:

 البيانات واملعلومات الرقمية واملعادالت والدوال الرياضية.

 3 الساعات املعتمدة تطكخ 261 الرمز مدخل إىل السكرتارية و إدارة املكاتب اسم املقرر

 التدريب على استخدام وإدارة التقنيات واألجهزة املكتبية الالزمة. باإلضافة إىلمن خالل هذا املقرر يتم  الوصف:

 تزويد املتدربني باملهارات األساسية للألعمال املكتبية والسكرتارية

 4 الساعات املعتمدة تطكخ 271 الرمز تطبيقات احلوسبة السحابية اسم املقرر

 التعرف على احلوسبة السحابيه تطبيقاتها وكيفية عملها .من خالل هذا املقرر يتم  الوصف:

 1 الساعات املعتمدة تطكخ 296 الرمز التأهيل للشهادات اإلحرتافية اسم املقرر

 م تزويد املتدربني بتفاصيل كاملة عن الشهادات االحرتافية املطلوبة يف سوق العمل.من خالل هذا املقرر يت الوصف:
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 4 الساعات املعتمدة تطكخ 290 الرمز مشروع اسم املقرر

عمل مشروع مجاعي متكامل لتطبيق مجيع املواضيع واملهارات التخصصية اليت من خالل هذا املقرر يتم  الوصف:

 مت التدرب عليها.
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املشرتكةقررات لمالوصف التفصيلي ل  
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 سلم 171 لرمزا (1)الثقافة اإلسالمية    سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

     2 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    2 حماضرة

     0 عملي

    0 مترين

 صف املقرر:و

تهم، املعلومة والرتكيز على  اجلوانب املهمة يف حيامن حيث تبسيط الصم متت صياغة املفردات مبا يتناسب مع فئة )

 (واللغة التصويرية.

، الصالة ، األحكامئصها ومصادرها، ك املقرر مفهوم العبادة يف اإلسالم  . وإدراكه خلصا هذايعكس 

 . وأحكامه، املسح على اخلفني  وأحكامه ،  الغسل الوضوء، األركان ،الواجبات .  الشروط

ويركز على مكانة األخالق اإلسالمية مستعرضًا مناذج منها الصدق ، واألمانة ، الوفاء بالوعد  يعكسكما 

 الصم. وفئة ب، والصرب مبا يتناس

 هلدف العام من املقرر: ا

وما تتضمنه من األحكام  الصالة، كهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املعرفة بالعبادة يف اإلسالمي

 .يستهدف مناذج من األخالق اإلسالمية من خالل الواقع . والتعامل مع األسوياء يف اجملتمعالشرعية. كما 

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

 يدرك مفهوم العبادة يف اإلسالم وخصوصيتها ومصادرها .  -1

 يفرق بني الطهارة .واالستنجاء .   -2

 . هشروط الوضوء ، ونواقض يعدد ويفرق بني  -3

 يتقن بداية ونهاية املسح على اخلفني .  -4

 يعرف كيفية  الغسل . ومتى يتيمم .  -5

 يعدد ويفرق بني شروط ،وأركان ، واجبات ، وسنن الصالة   -6

 يتقن حاالت سجود السهو يف الصالة .  -7

 وأنواع األخالق اإلسالمية  .الصدق ، واألمانة ،و الوفاء بالوعد ، والصرب والفرق بينها فيذكر تعري  -8
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 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 8 خصائصها ومصادرهاومفهوم العبادة يف اإلسالم 

 0 4 أحكام متعلقة بالطهارة

 0 6 أحكام متعلقة بالصالة

 0 6 النظام األخالقي يف االسالم

 0 8 مناذج من األخالق االسالمية

 اجملموع
32 0 

32 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 بالزى الرمسي املعتمد. االلتزام  -1

 .البيئة التدريبيةااللتزام بتعليمات سالمة   -2

 .الصم فئةأن تكون وسائل السالمة متوافقة مع قدرات وخصائص   -3

 .فئة الصمالتدرب على اإلخالء السليم املتوافق مع خصائص   -4

 قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة. تباعا  -5

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مفهوم العبادة يف اإلسالم وخصائصها ومصادرها: 8

 الصالة أهميتها وحكم تاركها . 

    الصالةشروط .  

   . أركان الصالة 

   . واجبات الصالة 

   . سنن الصالة 

 ختبارات التحريرية.اال

 والواجبات املنزلية 

 

مراجع 

 املوضوع

136ُ 125[ 120ُ  102[  ]  91ُ98] صامللخص الفقهي / الشي  صاحل الفوزان   -1   

[8ُ10]    صصفة الصالة / الشي  حممد بن صاحل العثيمني     -2   

 :بالطهارةأحكام متعلقة  4

 الطهارة ، واالستنجاء 

  شروط الوضوء ، ونواقضة 

 االختبارات التحريرية.

 والواجبات املنزلية

مراجع 

 املوضوع

  [40ُ52[  ] 15ُ19]امللخص الفقهي / الشي  صاحل الفوزان ص   -1

  [ 15ُ 11]صفة الصالة / الشي  حممد بن صاحل العثيمني ص   -2
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :بالصالةأحكام متعلقة  6

  املسح على اخلفني. 

  سجود السهو . واألحكام املرتتبة عليها. 

 الغسل ، التيمم . 

 االختبارات التحريرية.

 والواجبات املنزلية 

 

 

مراجع 

 املوضوع

  [ 72ُ 64[  ]59ُ 53امللخص الفقهي / الشي  صاحل الفوزان  ص ]    -1

  [ 15ُ22ص ] 101الثقافة اإلسالمية سلم    -2

 :النظام األخالقي يف اإلسالم  4

 . مكانة األخالق يف اجملتمع اإلسالمي 

 . أثر األخالق على الفرد واجملتمع 

 االختبارات التحريرية.

 والواجبات املنزلية

مراجع 

 املوضوع

  [ 22ُ26[ الكليات التقنية ص ] 1الثقافة اإلسالمية ]  -1

  [ 82ُ 80/ ص ] حنو ثقافة إسالمية أصيلة / د. عمر األشقر  -2

  [ 153ُ 141تربية األوالد قي اإلسالم / عبداهلل ناصح علون ص ]  -3

  [ 36ُ  17/ ص ]  املدخل إىل الثقافة اإلسالمية / د.أمحد املزيد / د. علي الصياح  -4

 :مناذج من األخالق اإلسالمية 8

 الصرب تعريفة وأنواعه 

   . الصدق تعريفة وأنواعه 

  وأنواعها .األمانة تعريفها 

 الوفاء بالوعد تعريفة وأنواعه  

 االختبارات التحريرية.

 والواجبات املنزلية

مراجع 

 املوضوع

  29ُ37[ الكليات التقنية ص 1الثقافة اإلسالمية ] -1

  سلسة أخالقنا / حممد بن عبد اهلل الصياح  -2

  املزيد / د. علي الصياح املدخل إىل الثقافة اإلسالمية / د.أمحد  -3

 

 املراجع

  [ الكليات التقنية 1الثقافة اإلسالمية ]  

    صفة الصالة / الشي  حممد بن صاحل العثيمني  

    امللخص الفقهي / الشي  صاحل الفوزان  

  حنو ثقافة إسالمية أصيلة / د. عمر األشقر  

  تربية األوالد قي اإلسالم / عبداهلل ناصح علون  

  املدخل إىل الثقافة اإلسالمية / د.أمحد املزيد / د. علي الصياح  
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 سلم 172 لرمزا (2)الثقافة اإلسالمية    سم املقررا

 سلم 171 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  2   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  0   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

من حيث تبسيط املعلومة والرتكيز على  اجلوانب املهمة يف  الصممت صياغة املفردات مبا يتناسب مع فئة )

  (حياتهم.

ووصفاً مرتب ومبسط للنظام األسري واحلقوق ،  املقاصد العامة اخلمسة للشريعة اإلسالمية املقرر يتضمن

، واملقارنة بني النظام اإلسالمي والنظم األخرى  الصموفئة  بيف اإلسالم مبا يتناسالزوجية وآداب احلياة الزوجية 

.وموقف اإلسالم من بعض املشاكل االجتماعية . الطالق ،املخدرات ، الزنا . وأن هذا النظام تشريع رباني موافق 

 لفطرة اإلنسان .

 :اهلدف العام من املقرر

املعرفة باملقاصد العامة اليت هي تدور حوهلا األحكام الشرعية  هذا املقرر إىل إكساب املتدرب هدفي

اإلسالمية . كما يستهدف النظام األسري بكل تفاصيله وكيفية بناء أسرة ناجحة . والتعامل مع األسوياء يف 

 . اجملتمع

 هلدف العام من املقرر:ا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

 . الشريعة اإلسالمية حفظ الدين ، النفس، النسل ،العقل، املاليتقن اهلدف من  مقاصد   -1

 يتعرف على أهمية األسرة يف اإلسالم وكيفية تكوينها .  -2

 ويفرق بينها . يعدد واجبات الزوج ، والزوجة وحقوقهم  -3

 يتعرف على أسباب الطالق وأثرة على األسرة .  -4

 جتنبها وأضرارها . يعد قائمة فيها أسباب الوقوع يف املخدرات وكيفية  -5

 يعرف اإلشاعة وأسبابها وأثرها على الفرد واجملتمع  -6
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 136 من  18

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 10 املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية.  

 0 8 .النظام االجتماعي يف اإلسالم  

 0 6 احلقوق الزوجية. 

 0 8 .قضايا اجتماعية 

 اجملموع
32 0 

32 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 الرمسي املعتمد. يبالز االلتزام  -1

 .البيئة التدريبيةااللتزام بتعليمات سالمة   -2

 .فئة الصمأن تكون وسائل السالمة متوافقة مع قدرات وخصائص   -3

 .الصمفئة التدرب على اإلخالء السليم املتوافق مع خصائص   -4

 قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة. تباعا  -5

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية 10

  املقصد األول  : حفظ الدين 

 املقصد الثاني  : حفظ  النفس 

 املقصد الثالث  : حفظ النسل 

  العقلاملقصد الرابع  : حفظ 

 املقصد اخلامس : حفظ املال 

 االختبارات التحريرية.

 واجبات املنزليةال

مراجع 

 املوضوع

  17ُ 7[ الكليات التقنية ص 2الثقافة اإلسالمية ]   -1

  [ 14ُ22املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية / عبدالرمحن بن عبد اخلالق / ص ]   -2

 :النظام االجتماعي يف اإلسالم 8

  أهمية األسرة يف اإلسالم املقصود منها ، أسس تكوينها. 

 . آداب احلياة الزوجية 

 واجبات أعضاء األسرة. 

 تربية األبناء . 

 االختبارات التحريرية.

 واجبات املنزليةال

   31ُ 30،  21. 19[ الكليات التقنية ص 2الثقافة اإلسالمية ]   -1
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 136 من  19

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع
2-  

 177ُ 164[ ] 54ُ 49[ ] 520ُ 502[ ] 33ُ36/ عبد اهلل ناصح علوان ص ] تربية األوالد يف اإلسالم

[]606ُ645] 

 

 :احلقوق الزوجية  6

 . احلقوق املشرتكة بني الزوجني 

   . حقوق الزوج على زوجته 

   حقوق الزوجة على زوجها.      

 االختبارات التحريرية.

 الواجبات املنزلية

مراجع 

 املوضوع

  34ُ37[ الكليات التقنية ص 2الثقافة اإلسالمية ]   -1

  [37ُ 33ص ] تربية األوالد يف اإلسالم / عبد اهلل ناصح علوان   -2

 :جتماعيةإقضايا  8

   . وشروطه .الطالق ، أحكامه  املشكالت الزوجية 

   املخدرات . الزنا ، واللواط                     . 

  الفرد واجملتمعاإلشاعة تعريفها وخطرها على . 

 االختبارات التحريرية.

 الواجبات املنزلية

مراجع 

 املوضوع

  [41ُ55[ الكليات التقنية ص  ]2الثقافة اإلسالمية ]  -1

  [ 242ُ 237[ ]243ُ250تربية األوالد يف اإلسالم / عبد اهلل ناصح علوان ص ]   -2

 

 املراجع

  [ الكليات التقنية2الثقافة اإلسالمية ]  

  نظام األسرة يف اإلسالم / حممد عجاج اخلطيب  

   تربية األوالد يف اإلسالم / عبد اهلل ناصح علوان  

  املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية / عبدالرمحن بن عبد اخلالق  
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 136 من  20

 

 عرب 172  لرمزا مهارات لغوية  سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    3 املعتمدةالساعات 

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    2 حماضرة

    2 عملي

    0 مترين

 صف املقرر:و

إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية يف اللغة العربية يف جانيب القراءة والكتابة ، حيث  يهدف هذا املقرر

سيتم التدريب على عدة موضوعات متكن املتدرب من تطوير مهاراته يف القراءة والكتابة على مستوى اجلمل والفقرات 

م تدريبه على الرتاكيب النحوية األساسية من وزيادة حصيلته اللغوية من املفردات من خالل الكتابة واإلشارة، كما يت

 قواعد النحو واإلمالء بنفس الطريقة .

 هلدف العام من املقرر: ا

مستندا على معرفته  إكساب املتدرب املهارات األساسية يف قراءة وكتابة اللغة العربيةيهدف هذا املقرر إىل 

 بأدوات االستفهام واإلشارة والضمائر بأنواعها .

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

 يربط بني الكلمة والصورة الدالة عليها.  -1

 يكتب كلمات وفقًا للصور املعطاة.  -2

 يستخدم أدوات االستفهام يف مجل مفيدة.  -3

 يستخدم أمساء اإلشارة والضمائر يف مجل مفيدة.  -4

 يركب مجاًل على أسس صحيحة.  -5

 يكتب كلمات ومجل وتعبريات بسيطة.   -6

 يتدرج يف بناء الفقرة من اجلمل واجلملة من كلمات   -7

 يفرق بني الضمائر املنفصلة والضمائر املتصلة    -8
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 136 من  21

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 2 2 التحية والتعارف

 2 2 األسرة

 2 2 السكن

 2 2 احلياة اليومية

 2 2 الطعام والشراب

 4 4  الصالة

 2 2 الدراسة

 2 2 العمل

 2 2 التسوق

 2 2 اجلو

 2 2 الناس واألماكن

 2 2 اهلوايات

 2 2 السفر

 2 2 الصحة

 2 2 العطلة

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 بالزي الرمسي املعتمد. االلتزام  -1

 .البيئة التدريبيةااللتزام بتعليمات سالمة   -2

 .فئة الصمأن تكون وسائل السالمة متوافقة مع قدرات وخصائص   -3

 .فئة الصمالتدرب على اإلخالء السليم املتوافق مع خصائص   -4

 اتباع قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة.  -5
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 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين
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 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  22

 

 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 التحية والتعارف: 4

 تبادل احلوارات:التعريف بنفسك وباآلخرين 

 تبادل األسئلة: السؤال عن األسم واملنطقة واملدينة 

 املذكر واملؤنث 

 هذه -أمساء اإلشارة: هذا 

 ما -من أين -األستفهام بُ: هل 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

 مراجع

 املوضوع

 1995طبعة  15القواعد األساسية يف النحو والصرف / يوسف احلمادي وآخرون صفحة   -1
 

 

 األسرة: 4

 تبادل احلوارات: التعريف بأفراد األسرة وأعماهلم 

 تبادل األسئلة: األستفسار عن أفراد األسرة 

 أين عن األفراد واألشياء -بُ: من...هذا/هذه األستفهام 

  بعض األماكن يف البيت وخارجه -مفردات تتعلق بُ: أفراد العائلة 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 طبعة دار الشروق 62خمتصر النحو / عبداهلادي الفضلي صفحة   -1
 

 

 السكن: 4

 االستفسار عن السكن: مكانه ونوعه ورقمه 

  كم –االستفهام بُ: ماذا + فعل مضارع 

  أيام األسبوع -مفردات تتعلق بغرف البيت واألثاث 

 اإلشارة الوصفية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي.

مراجع 

 املوضوع

 مطبعة الشام 7يف القرآن الكريم / عبدالكريم حممود يوسف صفحة  أسلوب األستفهام  -1
 

 احلياة اليومية: 4

 العطلة  -وسيلة املواصالت -تبادل حوارات وأسئلة عن: الوقت

 وأنشطتها

 فعل مضارع + أين -االستفهام بُ: متى 

 مفردات تتعلق بُالنشاط اليومي 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 2010جزيرة الورد  33فن إدارة الوقت / ديل كارنيفي صفحة   -1
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 لفئة الصم
 

 

 136 من  23

 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الطعام والشراب: 4

 ة عن: الوجبات ومكوناتها والوزنتبادل حوارات وأسئل- 

 طلب الطعام والشراب 

  التعبري عن اجلوع 

 االستجابة بالنفي )ال( -النهي  

 )فعل مضارع وباإلجياب )نعم 

  الوزن -تتعلق بُ: األطعمة واألشربةمفردات 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 املسرية للنشر  1420 1طبعة  160البيئة والبعد اإلسالمي / فؤاد عبداللطيف السرطاوي صفحة   -1

 

 الصالة :  8

 التحدث عن الصلوات والذهاب هلا وأماكنها 

 )االعتذار )آسف 

 فعل مضارع + االستفهام بُ: ملاذا 

 فعل األمر 

 املبتدأ واخلرب 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 1995طبعة  20القواعد األساسية يف النحو والصرف / يوسف احلمادي وآخرون صفحة   -1

 

 الدراسة: 4

  طلب فعل الشيء،  الشيءالتوجيهات لفعل 

 االستفسار عن االختبارات والدراسة والعطلة 

 التحدث عن املستقبل 

 تعبري مصور،  ماكن الدراسة، أ مفردات تتعلق باملواد الدراسية 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 1420دار عامل الكتب  23احلازمي صفحة أصول الرتبية اإلسالمية د/ خالد محد   -1

 

 العمل: 4

 التعريف باملهن 

 عدد ساعات ،  تبادل احلوارات واألسئلة حول: مكان العمل

 الوظائف يف املستقبل،  العمل

 فعل مضارع + االستفهام بُ: هل 

 الساعة والوقت،  مفردات تتعلق باملهن واماكن العمل 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي
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 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  24

 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 التعبري عن الصورة 

مراجع 

 املوضوع
 2006كنوز أشبيليا  15أدب احلوار / سعيد ناصر الشثري صفحة   -1

 

 التسوق: 4

 بأدب االستجابة للطلب،  الطلب بأدب،  االستفسار،  الرتحيب  ،

 السؤال عن األسعار

 خرب هذه،  هذا،  االستفهام بُ: أي + 

  :ُاخلرب + املبتدأ -بكماالستفهام ب 

 ظروف -بعض ألفاظ العقود -مالبس -مفردات تتعلق بالنقود

 املكان

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 طبعة دار الشروق 58خمتصر النحو / عبداهلادي الفضلي صفحة   -1

 

 اجلو: 4

 على اجلو والثيابالتعليق ،  السؤال عن الطقس واجلو  ،

 التعبري عن االرتياح،  حتبيذ الرأي، االقرتاح

 الضمري املتصل بالفعل املاضي،  االستفهام بُ: كيف 

 الفعل املاضي 

 مفردات تتعلق بفصول السنة ، صفات اجلو ، األلوان الرئيسة 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 مطبعة الشام  8أسلوب االستفهام يف القرآن الكريم / عبدالكريم حممود يوسف صفحة   -1

 

 الناس واألماكن: 4

 التحدث عن األماكن من خالل تبادل احلوارات 

 إبداء الرأي -السؤال عن السبب 

 ما رأيك يف ..؟ كيف،  فعل ماضي + ا االستفهام بُ: ملاذ 

 حروف اجلر:  يف ، إىل ، من ، مع ستخدام 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 2006كنوز أشبيليا  17أدب احلوار / سعيد ناصر الشثري صفحة   -1

 

 اهلوايات: 4

 تبادل احلوارات واألسئلة حول أنواع اهلوايات 

  واخلياراتاالستفسار عن اهلوايات املفضلة 

 بعض الصفات وأضدادها 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي
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 136 من  25

 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 ُالضمري املتصل ه 

 )اهلاء مع النفي )ما زرته ، ما زرتها 

 أمساء اإلشارة هذا وهذه مع اخلرب + صفة 

 الفعل املضارع املسند إىل ياء املخاطبة 

مراجع 

 املوضوع
 1995طبعة   9يف النحو والصرف / يوسف احلمادي وآخرون صفحة القواعد األساسية   -1

 

 السفر: 4

 فقدان األشياء،  تقديم معلومات،  االستفسار عن تقديم اخلدمة 

  ماذا يف...؟ -من أين...قادم؟ النفي بال –أسئلة حول: قادم من 

 اجلهات  -املفقودات -مفردات تتعلق بُ: احلجز وتأكيد احلجز

 األربع

 الوصفية.اإلشارة 

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 مطبعة الشام  7أسلوب االستفهام يف القرآن الكريم / عبدالكريم حممود يوسف صفحة   -1

 

 الصحة: 4

 تبادل حوارات وأسئلة حول الصحة واملرض 

 السؤال عن النتيجة،  التعبري عن األمل،  املوعد،  زيارة الطبيب 

 الدعاء بالشفاء،  والسبب والطلب

 فعل ماضي + االستفهام بُ: ملاذا 

 مفردات تتعلق بُ: الصحة واملرض 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 2014محول من موريتانيا ديسمرب  6مسلكيات النظافة الصحية صفحة   -1

 

 العطلة: 4

  حوارات وأسئلة حول العطلة والسفر واألعيادتبادل 

 أين -االستفهام بُ: كم 

 فعل مضارع مسند لواو اجلماعة 

 مفردات تتعلق بُ: العطالت واألعياد والسفر والشهور العربية 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 مطبعة الشام  13الكريم / عبدالكريم حممود يوسف صفحة أسلوب االستفهام يف القرآن   -1

 

 

  



 القسم

  التقنية اخلاصة
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  26

 

 املراجع

   1995القواعد األساسية يف النحو والصرف / يوسف احلمادي وآخرون طبعة  

  خمتصر النحو / عبداهلادي الفضلي طبعة دار الشروق  

  أسلوب األستفهام يف القرآن الكريم / عبدالكريم حممود يوسف مطبعة الشام  

   2010فن إدارة الوقت / ديل كارنيفي جزيرة الورد  

   2006أدب احلوار / سعيد ناصر الشثري كنوز أشبيليا  

   2014مسلكيات النظافة الصحية محول من موريتانيا ديسمرب  

   املسرية للنشر والتوزيع  1420 1البيئة والبعد اإلسالمي / فؤاد عبداللطيف السرطاوي طبعة- 

 عمان

 

   1420أصول الرتبية اإلسالمية د/ خالد محد احلازمي دار عامل الكتب  
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  عرب 173 لرمزا  (1لغة عربية ) سم املقررا

 عرب  172 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    2  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    2  حماضرة

   0  عملي

    2  مترين

 صف املقرر:و

املهارات املتقدمة يف اللغة العربية قراءة وكتابة  املتدرب ( إىل إكسابوهو جزء من ثالثة أجزاءيهدف هذا املقرر )

على مستوى الكلمات واجلمل والفقرات وزيادة حصيلته اللغوية من املفردات ُ كما يتم تدريبه على الرتاكيب النحوية 

 .اإلمالئية تقدمة وتأسيس مهاراتهامل

 هلدف العام من املقرر: ا

يتوقع أن يكون املتدرب يف نهاية الفصل قادرا على إتقان املهارات املتقدمة  يف قراءة وكتابة اللغة العربية بشكل  

 .صحيح حنويا وإمالئيا معتمدا على خرباته السابقة

 ألهداف التفصيلية للمقرر: ا

 أن:أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على 

 مييز بني حروف اجلر ويستخدمها بشكل صحيح   -1

 حيول اإلشارة إىل كتابة إمالئيا   -2

 يكتب تعبريات بسيطة مستخدما كلمات جديدة   -3

 يقرأ مقاطع بسيطة إشاريا   -4

 يقوم بعمل حوارات خمتصرة   -5

  حيدد أقسام الكلمة ، ومييز بني اجلملة االمسية    -6

 يفرق بني املفرد واملثنى واجلمع    -7

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 6  العناية بالصحة 

 0  6 الرتويح عن النفس 

 0  6 احلياة الزوجية 

 0 6   احلياة يف املدينة 
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 136 من  28

 0 6  العلم والتعلم 

 0  6 املهن    

 0  6 اللغة العربية 

 0 6  اجلوائز 

 0 6 صفات الطالب املثالي 

 0 5 إمالء 

 0 5 حوارات متنوعة 

 اجملموع
64 0 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 االلتزام بالزي الرمسي املعتمد.  -1

 االلتزام بتعليمات سالمة البيئة التدريبية.  -2

 .فئة الصمأن تكون وسائل السالمة متوافقة مع قدرات وخصائص   -3

 .فئة الصمالتدرب على اإلخالء السليم املتوافق مع خصائص   -4

 اتباع قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة.  -5

 ايافظة على سالمة األجهزة واملعدات.  -6

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 العناية بالصحة:  6

  حيسن التعبري عن األمل 

  االستفسار عن الصحة بعد وعكة 

   ب ( –على  –إىل  –يف  –حروف اجلر ) من 

  املاضي واحلاضر واملستقبل 

  حرف ( –فعل  –أقسام الكلمة ) اسم   

 االختبارات واألعمال اإلشارية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  املالحظة املباشرة

مراجع 

 املوضوع

1-  
(القاهرة هيئة املطابع لشؤون 2القاعد األساسية يف النحو والصرف . يوسف احلمادي وآخرون  ص ) 

 1995املطابع األمريية  
 

  (  دار الفكر263القواعد األساسية للغة العربية  . أمحد اهلامشي ص )   -2
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 136 من  29

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الرتويح عن النفس : 6

  مفردات تتعلق بالنزهة والتسلية 

  الفرق بني النزهة الربية والبحرية 

  ملاذا ( –ماذا  –أدوات االستفهام ) من  

 االختبارات واألعمال اإلشارية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 املالحظة املباشرة

مراجع 

 املوضوع
  1993(مكتبة األجنلو  املصرية  9قواعد اإلمالء عبدالسالم هارون ص )   -1

 احلياة الزوجية :  6

  مواصفات الزوجة الصاحلة 

  طريقة حل املشكالت الزوجية 

  كيفية التعامل مع منغصات احلياة 

 اجلملة االمسية والفعلية  -املذكر واملؤنث   

 االختبارات واألعمال اإلشارية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 املالحظة املباشرة

مراجع 

 املوضوع
 (  دار الفكر45القواعد األساسية للغة العربية  . أمحد اهلامشي ص )   -1

 

 احلياة يف املدينة :  6

  الفرق بني املدينة والقرية وأيها أفضل واألسباب 

  االجتاهات األصلية والفرعية 

  طريقة السؤال عن الوجهة الصحيحة 

 أو (  –ثم  -حروف العطف ) واو 

  أمر ( –مضارع  –أقسام الفعل ) ماضي 

 االختبارات واألعمال اإلشارية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 املالحظة املباشرة

مراجع 

 املوضوع
 (  دار الفكر297القواعد األساسية للغة العربية  . أمحد اهلامشي ص )  -1

 

 العلم والتعلم  : 6 

   أمساء املراحل الدراسية وأمساء الشهادات 

  أمساء شهادات التقدير ورموز التقدير املختلفة 

  ال الناهية  –مل النافية 

 احلضارات املختلفة وتأثري القوي يف الضعيف 

 االختبارات واألعمال اإلشارية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 املالحظة املباشرة

مراجع 

 املوضوع
 (  دار الفكر341القواعد األساسية للغة العربية  . أمحد اهلامشي ص )   -1
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 لفئة الصم
 

 

 136 من  30

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 املهن  : 6 

  طريقة البحث عن وظيفة 

  طريقة كتابة الطلب 

  مفردات تتعلق بالعمل والبطالة 

  مدح العمل وتقبيح التسول 

 اإلشارة إىل القريب والبعيد -مجع املؤنث السامل  

 االختبارات واألعمال اإلشارية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 املالحظة املباشرة

مراجع 

 املوضوع
 (  دار الفكر 55القواعد األساسية للغة العربية  . أمحد اهلامشي ص )  -1

 

 اللغة العربية  : 6 

 تنظيم الوقت لتنظيم الدراسة 

  اللغة العربية الفصحى والفرق بينها وبني العامية 

  مضارع (االستفهام ب ) ملاذا +فعل 

  الصفة 

 أسلوب النفي  

 االختبارات واألعمال اإلشارية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 املالحظة املباشرة

مراجع 

 املوضوع

   2010( مكتبة جزيرة الورد 33فن إدارة الوقت . ديل كارنيغي  ص )   -1

   2012. قرطبة للنشر   فن إدارة الوقت  . طارق السويدان وحممد العدلوني  -2

6 

 
 اجلوائز :

  سبب احلصول على اجلائزة 

  التعبري عن الفرح والسعادة 

  طريقة الشكر ملن أسدى إليك معروفا 

 الفرق بني اجلائزة واهلدية  

 االختبارات واألعمال اإلشارية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 املالحظة املباشرة

مراجع 

 املوضوع
 2011( جامعة النجاح  فلسطني  7اهلدية يف الفقه اإلسالمي . سعيد وجيه منصور ص )أحكام   -1

 

6 

 
 صفات الطالب املثالي  :

  مفردات تتعلق بالتهنئة 

  مفردات تتعلق بالشعور بالفرح 

 مفردات تتعلق بالشكر والتقدير 

 االختبارات واألعمال اإلشارية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 املباشرةاملالحظة 

مراجع 

 املوضوع
 ( دار الوطن للنشر9صفات الطالب املثالي  القسم العلمي بدار الوطن ص )  -2
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 136 من  31

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 إمالء  :   5

   تدريب على القراءة والكتابة 

 االختبارات واألعمال اإلشارية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 املالحظة املباشرة

مراجع 

 املوضوع
 1993(مكتبة األجنلو  املصرية  22قواعد اإلمالء عبدالسالم هارون ص )   -1

 

 حوار : 5

   تدريب على احلوار وتقبل الرأي اآلخر 

 االختبارات واألعمال اإلشارية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 املالحظة املباشرة 

مراجع 

 املوضوع
 2006( كنوز أشبيليا  21ص ) أدب احلوار سعد بن ناصر الشثري   -1

 

 

 املراجع

   القواعد األساسية للغة العربية  . أمحد اهلامشي/ دار الفكر  

    2010فن إدارة الوقت . ديل كارنيغي    مكتبة جزيرة الورد  

     2006أدب احلوار سعد بن ناصر الشثري   كنوز أشبيليا  

    2012العدلوني . قرطبة للنشر  فن إدارة الوقت  . طارق السويدان وحممد  

     1993قواعد اإلمالء عبدالسالم هارون  مكتبة األجنلو  املصرية  

    2011أحكام اهلدية يف الفقه اإلسالمي . سعيد وجيه منصور   جامعة النجاح  فلسطني  

  صفات الطالب املثالي  القسم العلمي بدار الوطن   دار الوطن للنشر  

  
األساسية يف النحو والصرف . يوسف احلمادي وآخرون   القاهرة هيئة املطابع لشؤون القاعد 

 1995املطابع األمريية  
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 عرب 174 لرمزا (2)لغة عربية  سم املقررا

 عرب 173 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  2   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  0   عملي

  2   مترين

 صف املقرر:و

املهارات املتقدمة يف اللغة العربية قراءة وكتابة  املتدرب ( إىل إكسابوهو جزء من ثالثة أجزاءيهدف هذا املقرر )

على مستوى الكلمات واجلمل والفقرات وزيادة حصيلته اللغوية من املفردات ُ كما يتم تدريبه على الرتاكيب النحوية  

 باإلضافة إىل ممارسته لفن احلوار . واإلمالئية املتقدمة 

 هلدف العام من املقرر: ا

املتدرب يف نهاية الفصل قادرا على إتقان املهارات املتقدمة  يف قراءة وكتابة اللغة العربية بشكل يتوقع أن يكون 

 صحيح حنويا وإمالئيا معتمدا على خرباته السابقة

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

 يقرأ قصص ومقاالت  -1

 يكتب تعبريات ورسائل مطولة  -2

 جيري حوارات مطولة  -3

 يعني كان وأخواتها  -4

 . حيدد أنواع اجلمع الرئيسية  -5

 اليت ( بشكل صحيح –يستخدم االسم املوصول ) الذي  -6

 يفرق بني ظرف الزمان واملكان  -7

 يعني األفعال اخلمسة  -8

 يعدد أدوات النصب واجلزم  -9
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 136 من  33

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 6 العامل قرية صغرية

 0 5 -1-النظافة 

 0 5 -2-النظافة 

 0 5 -1-االسالم 

 0 5 -2-سالم اإل

 0 6 الشباب

 0 6 العامل اإلسالمي

 0 5 -1-األمن 

 0 5 -2-األمن 

 0 5 -1-التلوث 

 0 5 – 2-التلوث 

 0 6 الطاقة

 اجملموع
64 0 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 االلتزام بالزي الرمسي املعتمد.  -1

 االلتزام بتعليمات سالمة البيئة التدريبية.  -2

 .فئة الصمأن تكون وسائل السالمة متوافقة مع قدرات وخصائص   -3

 .فئة الصمالتدرب على اإلخالء السليم املتوافق مع خصائص   -4

 اجللسة الصحيحة.اتباع قواعد وتعليمات   -5

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 العامل قرية صغرية  :  6

  مفهوم العوملة 

  احلديث عن الشبكة الدولية 

  مفردات تتعلق بوسائل االتصال القدمية واحلديثة 

  فعل األمر 

 االختبارات واألعمال اإلشارية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  املالحظة املباشرة
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 136 من  34

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  وسائل االتصال احلديثة 

  حديث عن تقبل النقد وقبول الرأي اآلخر 

 عالمات اإلعراب 

مراجع 

 املوضوع

1-  
القاهرة اهليئة العامة  _يوسف احلمادي وآخرون   -( 20ص ) –القواعد األساسية يف النحو والصرف 

 هُ  1995لشؤون املطابع األمريية  
 

2-  
القاهرة اهليئة العامة  _يوسف احلمادي وآخرون   -( 34ص ) –القواعد األساسية يف النحو والصرف 

 هُ 1995لشؤون املطابع األمريية  
 

 : -1-النظافة  5

  التعريف بأفراد األسرة من خالل حوار 

  مفردات تتعلق بالنظافة يف اإلسالم 

  مفردات تتعلق بالنظافة الشخصية 

 االختبارات واألعمال اإلشارية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 املالحظة املباشرة

مراجع 

 املوضوع
   2014ديسمرب  –( ممول من موريتانيا 5-4مسلكيات النظافة الصحية ص )  -1

 : -2-النظافة  5

 أين ( -كم-معاني أدوات االستفهام ) كيف 

  اليت ( -االسم املوصول) الذي 

 دور البلدية يف النظافة ووجوب التعاون معهم 

  املسؤولية الشخصية عن النظافة 

 االختبارات واألعمال اإلشارية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 املالحظة املباشرة

مراجع 

 املوضوع
1-  

القاهرة اهليئة العامة  _يوسف احلمادي وآخرون   -( 16ص ) –القواعد األساسية يف النحو والصرف 

 هُ 1995لشؤون املطابع األمريية  

 

 : -1-سالم اإل 5

 م اخلمسة أركان االسإل 

  حتويل الدين إىل سلوكيات نافعة ومهذبة 

  دعوة الدين اإلسالمي إىل السالم  ونبذ العنف 

 مجع التكسري  

 االختبارات واألعمال اإلشارية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 املالحظة املباشرة

مراجع 

 املوضوع
1-  

القاهرة اهليئة العامة  _يوسف احلمادي وآخرون   -( 7ص ) –القواعد األساسية يف النحو والصرف 

 هُ 1995لشؤون املطابع األمريية  
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 136 من  35

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 : -2-االسالم  5

  حروف العربية الصحيحة واملعتلة 

  مفردات تتعلق باإلرهاب وجترميه شرعا 

 دور املسلم يف حفظ األمن كواجب شرعي  

 االختبارات واألعمال اإلشارية.

 التحريرية. االختبارات واألعمال

 املالحظة املباشرة

مراجع 

 املوضوع

1-  
القاهرة اهليئة العامة  _يوسف احلمادي وآخرون   -( 21ص ) –القواعد األساسية يف النحو والصرف 

 هُ 1995لشؤون املطابع األمريية  

 

2-  
( جامعة نايف للعلوم األمنية  6ص ) د/ عبدالرمحن معال اللوحيق –اإلرهاب واإلسالم متناقضان 

2008 . 

 

 : الشباب  6

 مراحل العمر املختلفة 

  النكرة واملعرفة 

  مفردات تتعلق مبرحلة الشباب 

  الفجوة املعرفية بني األجيال  املختلفة 

 االختبارات واألعمال اإلشارية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 املالحظة املباشرة

مراجع 

 املوضوع
1-  

القاهرة اهليئة العامة  _يوسف احلمادي وآخرون   -( 8ص ) –القواعد األساسية يف النحو والصرف 

 هُ 1995لشؤون املطابع األمريية  

 

 العامل اإلسالمي  : 6

  عدد السكان  –جغرافية العامل اإلسالمي 

  ظرف الزمان واملكان 

  الفرق بني السنة والشيعة 

 االختبارات واألعمال اإلشارية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 املالحظة املباشرة

مراجع 

 املوضوع
1-  

القاهرة اهليئة العامة  _يوسف احلمادي وآخرون   -( 97ص ) –القواعد األساسية يف النحو والصرف 

 هُ 1995لشؤون املطابع األمريية  

 

5 

 
 : -1-األمن 

  ماذا يعين الشعور باألمن 

  أسباب األمن 

  دورنا يف حفظ األمن 

  األمساء اخلمسة 

  مفردات تتعلق باألمن واخلوف 

 االختبارات واألعمال اإلشارية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 املالحظة املباشرة

مراجع 

 املوضوع
1-  

القاهرة اهليئة العامة  _يوسف احلمادي وآخرون   -( 52ص ) –القواعد األساسية يف النحو والصرف 

 هُ 1995لشؤون املطابع األمريية  
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 136 من  36

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  -2-األمن  5

  ما معنى اجلرمية 

 ما معنى القانون 

  ما معنى االستقرار 

 أهمية األمن يف العبادة والتنمية الوطنية 

  أسلوب النداء 

 أمثلة لنداء القريب والبعيد 

 اإلشارية. االختبارات واألعمال

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 املالحظة املباشرة

مراجع 

 املوضوع
1-  

القاهرة اهليئة  _يوسف احلمادي وآخرون   -( 107ص ) –القواعد األساسية يف النحو والصرف 

 هُ 1995العامة لشؤون املطابع األمريية  

 

 :  -1-التلوث  5

 ما معنى التلوث 

  املعنويالتلوث احلسي والتلوث 

 عالقة التلوث بألمراض 

 درونا يف معاجلة التلوث 

 االختبارات واألعمال اإلشارية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 املالحظة املباشرة

مراجع 

 املوضوع
1-  

دار   1420( الطبعة األوىل 162د/ فؤاد عبداللطيف السرطاوي ص )–البيئة والبعد اإلسالمي 

 والطباعة عمان .املسرية للنشر والتوزيع 

 

 : – 2-التلوث  5

 الفعل املاضي واملضارع وأمثلة على ذلك 

  اجلهات املسؤولة بشكل مباشر عن معاجل التلوث البيئي 

  وسائل ايافظة على البيئة 

  مفردات متعلقة بنظافة البيئة 

 االختبارات واألعمال اإلشارية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 املالحظة املباشرة

مراجع 

 املوضوع
1-  

القاهرة اهليئة العامة  _يوسف احلمادي وآخرون   -( 20ص ) –القواعد األساسية يف النحو والصرف 

 هُ 1995لشؤون املطابع األمريية  

 

 الطاقة  : 6

  مفهوم الطاقة 

 مصادر الطاقة 

  أزمة الوقود  -أزمة الطاقة العاملية 

 ضرورة الرتشيد يف استهالك الطاقة 

   بدائل أخرى يف توليد الطاقة 

 على ( –يف  –إىل  –عن  –حروف اجلر ) من 

 االختبارات واألعمال اإلشارية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 املالحظة املباشرة

مراجع 

 املوضوع

(  وزارة الطاقة والثروة 8ص ) –د/ عبداملطلب النقرش –الطاقة مفاهيمها وأنواعها ومصادرها   -1

 2005املعدنية  األردن 
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 املراجع

  
القاهرة اهليئة العامة  _يوسف احلمادي وآخرون   -   –القواعد األساسية يف النحو والصرف 

 هُ 1995لشؤون املطابع األمريية  

 

  
األمنية  جامعة نايف للعلوم د/ عبدالرمحن معال اللوحيق  –اإلرهاب واإلسالم متناقضان 

2008. 

 

  
عقيدة املسلم يف ضوء الكتاب والسنة . د/ سعيد بن علي بن وهف القحطاني  طبعة مركز 

  2010الدعوة واإلرشاد بالقصب عام 

 

  
دار املسرية   1420د/ فؤاد عبداللطيف السرطاوي الطبعة األوىل –البيئة والبعد اإلسالمي 

 للنشر والتوزيع والطباعة عمان .

 

  
وزارة الطاقة والثروة املعدنية   –د/ عبداملطلب النقرش –الطاقة مفاهيمها وأنواعها ومصادرها 

 2005األردن 

 

  ( ممول من موريتانيا 5-4مسلكيات النظافة الصحية ص )–  2014ديسمرب  
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Course Name English Language -1 Course Code ENGL 171 

Prerequisites  

Trimester 1 2 3 4 5 6 

Credit Hours  3    C
o
o

p
erativ

e
 

Contact 

Hours 

)hours per 

week) 

L  3    

W  0    

T 
 1 

 
 

 

L = Lecture Hours, W = Workshop/Laboratory Hours, T = Tutorial Hours 
Course description: 

The course attempts to build the deaf trainees confidence to read and write basic 

English texts. It also encourages them to practice and develop technical vocabulary 

learning techniques depending on traditional dictionaries. 

General Objective: 

The course aims to consolidate the previous English knowledge of deaf trainees, and 

bring it up to primary level concentrating on the basics of English reading and writing skills 

which enables them to enroll in ESP courses related to their particular majors.  

Course Specific Objectives  

1- State the English Alphabet and differentiate between vowels and consonants.   

2- Use English propositions.  

3- Answer personal information questions. 

4- Write normal and ordinal numbers and plural form using –s and –es. 

5- Use verbs to be and have in simple and correct English sentences. 

6- Mention the days of the week and months of the year and their abbreviations . 
 

Theoretical and Practical Topics: 
Training Hours 

L P 

Unit 5: Clothes 8 0 

Unit 7: Propositions of  Location 1 12 0 

Unit 10: Personal Information. 8 0 

Unit 21: Vowels and consonants. 8 0 

Unit 23: Numbers. 10 0 

Unit 29: ordinal Numbers and days of the week. 8 0 

Unit 30: Months of the Year. 10 0 

Total Hours 
64 0 

64 
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Procedures of Safety Requirements: 

1. Commitment Approved BCT Uniform. 

2.  Ensure Compliance with the Safety of Training Environment 

3. The Safety Means Should be Compatible with the Capabilities and Characteristics of 

Trainees with Hearing Disabilities . 

4. Training on Proper Evacuation Compatible with Hearing Disabilities Trainees. 

5. Follow the Rules and Instructions of Suitable Setting for Trainees. 

6. Follow and Comply with the Safety Instructions Contained in the Manuals that 

Closed with the Computer Specifications. 

 

SYLLABUS 

Hour

s 
Theoretical Contents Assessment Tools: 

8 Unit 5: Clothes : 
 

5.1  Coat, hat, shirt, belt, pants, shoes, jacket, cap, T-

shirt, shorts, socks and sneakers.  

5.2  Verbs to Be. (am – is - are) 

5.3  Pronouns. (I – he – she – it -  they – you – we) 

 Exercise:  
o Choose the suitable "verbs to be" and 

"verbs to have" with singular and plural 

nouns of –s and –es 

o Write suitable pronoun in the blank.  

Written Quizzes. 

Written Exams 

Sign language 

References 

1-  
Crother, T. (2016) Up And Away In English. Oxford University 

Press, p12. 
 

2-  Oxford Advance Learners' Dictionary (2015)  

3-  Oxford Pictorial Dictionary (2011)  

12 Unit 7: Propositions of  Location :  
 

7.1  Traditional dictionary. 

7.2  Above, below, in front of, behind and next. 

7.3  New computing vocabulary. 

 Exercise:  
o Use traditional dictionary to find the 

meanings of some computer terms. 

o Choose the correct proposition to 

express the case in the picture. 

Written Quizzes. 

Written Exams 

Sign language 

References 

1-  
Crother, T. (2016) Up And Away In English. Oxford University 

Press, p16:18. 
 

2-  Oxford Advance Learners' Dictionary (2015)  

3-  
Oxford Pictorial Dictionary (2011)  
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8 Unit 10: Personal Information :  
 

10.1  What is your name? 

10.2  Where are you from? 

10.3 What is your nationality? 

10.4  How old are you? Or What is your date of 

birth? 

 Exercise:  
o Fill any formal application that required 

above personal information. 

o Answer three personal question. 

Written Quizzes. 

Written Exams 

Sign language 

References 

1-  
Crother, T. (2016) Up And Away In English. Oxford University 

Press, p25:26 
 

2-  Oxford Advance Learners' Dictionary (2015)  

3-  Oxford Pictorial Dictionary (2011)  

8 Unit 21: Vowels and consonants :  
 

21.1  The English vowels: a, e, i, o, u. 

21.2  The English consonants: b, c, d, f, g, h, j, k, l, 

m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y. 

21.3 One to three syllabus words. 

 Exercise:  
o Write English letters; capital and small 

cases. 

o Differentiate between vowels and 

consonants. 

Written Quizzes. 

Written Exams 

Sign language 

References 

1-  
Crother, T. (2016) Up And Away In English. Oxford University 

Press, p47:48. 
 

2-  Oxford Advance Learners' Dictionary (2015)  

3-  Oxford Pictorial Dictionary (2011)  

10 Unit 23: Numbers :  
 

23.1  Numbers 1 to 100. 

23.2  Numbers 101 to million. 

23.3 Verbs to (have and has). 

 Exercise:  
o Choose the suitable noun with numbers. 

o Choose the suitable possession “has and 

have” with numbers. 

Written Quizzes. 

Written Exams 

Sign language 

References 

1-  
Crother, T. (2016) Up And Away In English. Oxford University 

Press, p51:56. 
 

2-  Oxford Advance Learners' Dictionary (2015)  

3-  Oxford Pictorial Dictionary (2011)  
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8 Unit 29: Ordinal Numbers and days of the week :  

 

29.1  First, second, third, fourth fifth, sixth, seventh, 

eighth, ninth and tenth. 

29.2  Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday and Saturday. 

29.3 Use ordinal numbers with days of the week. 

 Exercise:  
o Use the dictionary to find the meanings of 

(Sunday- Tuesday- Thursday – Friday – 

second, third, fourth fifth, sixth, seventh, 

eighth). 

o Choose the suitable abbreviation with the 

weeks' days such as Sun. refers to Sunday 

etc.  

o Combine using ordinal numbers with the 

days of the week. 

Written Quizzes. 

Written Exams 

Sign language 

References 

1-  
Crother, T. (2016) Up And Away In English. Oxford University 

Press, p66:67. 
 

2-  Oxford Advance Learners' Dictionary (2015)  

3-  Oxford Pictorial Dictionary (2011)  

10 Unit 30: Months of the Year :  

 

30.1  January, February, March, April, May, June, 

July, August, September, October, November and 

December. 

30.2 Months of the year abbreviations. 

30.3 traditional vs. online dictionaries 

 Exercise:  
o Use online  dictionary to find the meanings 

of (January, February, March, April, May, 

June, July, August, September, October, 

November and December). 

o Choose the suitable abbreviation with the 

years' month such as Jan. refers to January 

etc.  

o Combine using ordinal numbers with the 

months of the year. 

Written Quizzes. 

Written Exams 

Sign language 

References 

1-  
Crother, T. (2016) Up And Away In English. Oxford 

University Press, p68:71.  

 

2-  Oxford Advance Learners' Dictionary (2015)  

3-  Oxford Pictorial Dictionary (2011)  
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Textbook: 
1- Crother, T. (2016) Up And Away In English. Oxford University 

Press 

Additional Readings 

and Teaching Aids.       

1- Esteras, S (2011) Infotech English for Computer Users. 

Cambridge University Press 

References: 

1- Oxford Advance Learners' Dictionary (2015) 

2- Oxford Pictorial Dictionary (2011) 
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 ريض 171 لرمزا الرياضيات سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    3 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    3 حماضرة

    0 عملي

    1 مترين

 صف املقرر:و

املتدرب أساسيات الرياضيات اليت حيتاج إليها لدراسة املقررات الدراسية ذات إىل إكساب املقرر  يهدف هذا

دالت من الدرجة األوىل كما يعرف املتدرب العالقة . وتركز على جمموعة األعداد والعمليات احلسابية عليها ويتناول املعا

 .ويتناول املقرر كذلك مقدمة يف اإلحصاءباألشكال اهلندسية املشهورة 

 .واملنهج تطبيقي مهاري يتناسب مع قدرات وخصائص املعاقني مسعيًا

 هلدف العام من املقرر: ا

 .يف الرياضياتيهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية 

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن:أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على 

 أن يفرق بني العمليات احلسابية  -1

 أن يفرق بني األس واألساس  -2

 أن مييز درجة الدالة  -3

 يفرق بني جمموعات األعداد.  -4

 جيري العمليات احلسابية على جمموعات األعداد احلقيقية.  -5

 جيري العمليات احلسابية على جمموعات األعداد الكسرية.  -6

 حيلل االسس.  -7

 الدرجة األوىل يف جمهول واحدحيل املعادالت من   -8

 يكتب أمساء األشكال اهلندسية.  -9

 حيسب مساحات األشكال اهلندسية  -10

 حيسب حميط األشكال اهلندسية  -11

 حيسب املتوسط  -12

 يعرض البيانات رسوميًا  -13

 

  



 القسم

  التقنية اخلاصة
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين
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 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  44

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 16 جمموعات األعداد والعمليات عليها

 0 4 األسس واجلذور

 0 16 املعادالت

 0 16 األشكال اهلندسية املستوية

 0 12 مقدمة يف اإلحصاء

 اجملموع
64 0 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 االلتزام بالزي الرمسي املعتمد.  -1

 االلتزام بتعليمات سالمة البيئة التدريبية.  -2

 .فئة الصمأن تكون وسائل السالمة متوافقة مع قدرات وخصائص   -3

 .فئة الصمالتدرب على اإلخالء السليم املتوافق مع خصائص   -4

 اتباع قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة.  -5

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :جمموعات األعداد والعمليات عليها 16

 .األعداد الطبيعية 

 .األعداد الصحيحة 

 .األعداد النسبية 

 .األعداد احلقيقية 

o احلسابية على األعداد احلقيقة العمليات. 

o احلسابية على الكسور العمليات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

  64إىل صفحة  21احلسابات السريعة : طرق سهلة ومبتكرة إلجراء العمليات احلسابية من صفحة   -1

  24إىل صفحة  16مبادئ الرياضيات وتطبيقاتها من صفحة   -2
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  45

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :األسس واجلذور 4

 االسس حساب. 

o  األس يساوي الصفر –األس موجب  –األس سالب 

 حساب اجلذور. 

o  اجلذر التكعييب –اجلذر الرتبيعي 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع
  38إىل صفحة  33من صفحة  اجلامعية يف العلوم اإلداريةمبادئ الرياضيات   -1

 املعادالت 16

 مفهوم املعادلة 

 حل املعادالت من الدرجة األوىل يف متغري واحد 

 .حساب قيمة دالة من الدرجة االوىل عند نقطة معينة 

 .حساب قيمة دالة من الدرجة الثانية عند نقطة معينة 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

مراجع 

 املوضوع

  33إىل صفحة  30من صفحة  مبادئ الرياضيات اجلامعية يف العلوم اإلدارية  -1

  162إىل صفحة  155من صفحة  مبادئ الرياضيات وتطبيقاتها  -2

 األشكال اهلندسية املستوية 16

  املثلث  –املستطيل  –تعريف االشكال اهلندسية املستوية )املربع

 الدائرة(. –

  املربعحساب حميط 

 حساب مساحة املربع 

 حساب حميط املستطيل 

 حساب مساحة املستطيل 

 حساب حميط املثلث 

 حساب مساحة املثلث 

 حساب حميط الدائرة 

 حساب مساحة الدائرة 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

مراجع 

 املوضوع
1-  

ومن صفحة  98إىل  86حقيبة احلساب املساحي يف ختصص اياسبة من صفحة 

 .271إىل 265

1.  
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  46

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مقدمة يف االحصاء 12

 مجع البيانات 

 مصادر مجع البيانات 

 حساب املتوسط احلسابي 

 املنوال حتديد 

 املدى 

  الدائرة ( –العرض البياني ) األعمدة البيانية 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

مراجع 

 املوضوع
 110إىل صفحة  11اإلحصاء يف اإلدارة من صفحة   -1

 

 

 املراجع

   هُ.1425مبادئ الرياضيات اجلامعية يف العلوم اإلدارية.سامل أمحد سحاب.مكتبة دار جدة  

  
. عبداللطيف احلسابات السريعة : طرق سهلة ومبتكرة إلجراء العمليات احلسابية

 هُ.1420مننكاني،عبداجمليد تركستاني. مطابع احلميضي .

 

  هُ.1417قنديل . دار املري  للنشر . اإلحصاء يف اإلدارة.سيد السماديسي،حممد  

  
مبادئ الرياضيات وتطبيقاتها . إميان سامل العيدروس. مركز النشر العلمي جامعة امللك 

 هُ.1431عبدالعزيز 

 

  
.  املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهينحقيبة احلساب املساحي يف ختصص اياسبة .

 هُ .1434
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  47

 

 تطكخ 111 لرمزا  عربي مفاتيحلوحة  سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    3 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    0 حماضرة

    6 عملي

    0 مترين

 صف املقرر:و

مهارات  املتدرب األصمإىل إكساب  (من جمموعة املقررات اليت تهدف األولوهو اجلزء )هذا املقرر يهدف 

الطباعة بطريقة اللمس باستخدام لوحة مفاتيح احلاسب ، وفيه يتم التدريب على لوحة املفاتيح العربية وذلك باستخدام 

برنامج من برامج الطباعة بطريقة اللمس أو التدريب مباشرة على لوحة املفاتيح بواسطة أي برنامج من برامج معاجلة 

يف هذا املقرر على املهارات املتعلقة مبواضع أصابع اليد على لوحة املفاتيح وطباعة احلروف النصوص وسيتم الرتكيز 

 العربية واألرقام والعالمات باإلضافة إىل التدرب على طباعة األرقام على لوحة األرقام يف لوحة املفاتيح.

 هلدف العام من املقرر: ا

األساسية للطباعة بطريقة اللمس على املعارف واملهارات الالزمة  األصماملتدرب يهدف هذا املقرر إلي إكساب 

 لوحة مفاتيح احلاسب العربية بشكل احرتايف

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

1-  
كلمة يف الدقيقة باستخدام  20احلروف بطريقة اللمس يف لوحة مفاتيح احلاسب العربية مبعدل  مجيع يطبع

 مجيع أصابع اليدين.

 رقم يف الدقيقة. 60يطبع األرقام يف لوحة املفاتيح بطريقة مبعدل   -2

 عالمة  يف الدقيقة. 60يطبع العالمات بطريقة اللمس مبعدل   -3

 لوحة األرقام بواسطة اإلصبع املناسب.يدخل األرقام بطريقة اللمس يف   -4

 حرف بالدقيقة. 75يستخدم األصبع املناسب مع كل حرف يف الطباعة بسرعة ال تقل عن   -5

 % من اياضرات. 75جيلس جلسة صحيحة أمام احلاسب مبا ال يقل عن   -6

 نامج طباعة احلروف خالل مخس دقائق.يكتب عشر مزايا من مزايا بر  -7

 التخصصية اإلجنليزية أمام األوامر.يكتب املصطلحات   -8
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
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 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  48

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 12 0 بطريقة اللمس الطباعةفكرة 

 8 0 معاجلة النصوص برنامج 

 24 0 اللغة  العربية حروفطباعة 

 16 0 لوحة احلروف بواسطةطباعة األرقام 

 12 0 طباعة العالمات

 24 0 نصوص عربية طويلة طباعة

 اجملموع
0 96 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 بالزي الرمسي املعتمد. االلتزام  -1

 .البيئة التدريبيةااللتزام بتعليمات سالمة   -2

 .فئة الصمأن تكون وسائل السالمة متوافقة مع قدرات وخصائص   -3

 .فئة الصمالتدرب على اإلخالء السليم املتوافق مع خصائص   -4

 قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة. تباعا  -5

 .التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة بأجهزة احلاسب  -6

7-  
وذلك بتحويل دوائر عداد أجهزة احلاسب يف املعامل لتتوافق مع متطلبات االحتياجات اخلاصة للمعاقني مسعيًا إ

 .وتنبيهات الصوت إىل دوائر وتنبيهات ضوئية

 .ايافظة على سالمة األجهزة واملعدات  -8

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :بطريقة اللمس الطباعةفكرة  12

 .لوحة مفاتيح احلاسب 

 التدرب على اجللسة الصحيحة للطباعة. 

  سرعة الطباعة.برامج 

 .برامج معاجلة النصوص 

 .صف االرتكاز  

 .اإلشارة الوصفيةاالختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  -1 مراجع
التطبيقات املكتبية: لوحة املفاتيح عربي. املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين. الرياض 

 ه1425ُ
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  49

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 املوضوع
2-  

مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع 

 (259-251ص) هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434، 
 

3-  
-164ص: .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع 

178 
 

8 

 

 :معاجلة النصوص برنامج 

 .التعريف بربنامج معاجلة النصوص 

 .حتديد مكان الربنامج وتشغيله وإغالقه 

 . فتح مستند والتعديل عليه وحفظه وإغالقه 

 . كتابة النصوص واألحرف العربية 

 .حتديد النص والتعديل عليه والقص واللصق 

 .تنسيق مبدئي للنصوص 

 .اإلشارة الوصفيةاالختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 مراجع

 املوضوع

1-  
التطبيقات املكتبية: لوحة املفاتيح عربي. املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين. الرياض 

 .30-27. ص: ه1425ُ
 

2-  
 .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع 

 178-164ص:
 

3-  
مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع 

 (259-251ص) هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434، 
 

 :اللغة  العربية حروفطباعة  24

 توزيع أحرف صف االرتكاز على اليدين. 

 تدريب أصابع اليدين على حروف صف االرتكاز 

  بطباعة النصوص العربية.استخدام مجيع األصابع 

  إىلاستخدام األصبع املناسب للحرف املخصص له دون النظر 

 لوحة املفاتيح.

 .اإلشارة الوصفيةاالختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 مراجع

 املوضوع

والتدريب املهين. الرياض التطبيقات املكتبية: لوحة املفاتيح عربي. املؤسسة العامة للتعليم الفين   -1

 .87-31. ص:ه1425ُ

 

-164ص: .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع   -2

178 

 

 :لوحة احلروف بواسطةطباعة األرقام  16

 طباعة األرقام من لوحة األرقام. 

 طباعة األرقام من صف األرقام أعلى صف االرتكاز. 

 طباعة عالمات احلساب من لوحة األرقام. 

 األرقام مع النصوص تدريبات على سرعة كتابة. 

 .اإلشارة الوصفيةاالختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 اململكة العربية السعودية
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  اإلدارة العامة للمناهج
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 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  50

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مراجع

 املوضوع

املهين. التطبيقات املكتبية: لوحة املفاتيح عربي، إجنليزي. املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب   -1

 .185-179، 90-89.ص: ه1425ُالرياض 

 

-164ص: .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع   -2

178 

 

 :طباعة العالمات 12

 طباعة عالمات اإلعراب. 

 طباعة عالمات التنقيط. 

 طباعة الرموز. 

  العالمات مع النصوص كتابةتدريبات على سرعة. 

 نامج طباعة احلروف.مزايا بر 

 .املصطلحات االجنليزية ألوامر لوحة املفاتيح 

 .اإلشارة الوصفيةاالختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 مراجع

 املوضوع

1-  
الفين والتدريب املهين. التطبيقات املكتبية: لوحة املفاتيح عربي، إجنليزي. املؤسسة العامة للتعليم 

 ه1425ُالرياض 

 

2-  
-164ص: .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع 

178 

 

 :طباعة نصوص عربية طويلة 24

 .كتابة نصوص خمتلفة مكتوبة خبطوط اليد 

  نصوص طويلة كتابةتدريبات على سرعة. 

 احلروف.نامج طباعة مزايا بر 

 .املصطلحات االجنليزية ألوامر لوحة املفاتيح  

 .اإلشارة الوصفيةاالختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 مراجع

 املوضوع

1-  
التطبيقات املكتبية: لوحة املفاتيح عربي. املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين. الرياض 

 .160-151. ص: ه1425ُ

 

2-  
-164ص: .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع 

178 

 

 

 املراجع

  
التطبيقات املكتبية: لوحة املفاتيح عربي. املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين. الرياض 

 ه1425ُ

 

  
 .2010دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع  مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى.

 178-164ص:

 

  
مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع 

 هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434، 
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  51

 

 مهن 171 لرمزا التوجيه املهين والتميز سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    2 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    2 حماضرة

    0 عملي

    0 مترين

 صف املقرر:و

إدارة الوقت -3التعرف على البيئة التدريبية  -2امليول املهنية  -1املقرر مخس موضوعات أساسية : هذا يصف 

 اإلبداع واالبتكار .-5اآلخرين بناء الشخصية وفن التعامل مع -4

يتضمن املقرر شرح بعض االختبارات ومقاييس امليول املهنية والتعرف على البيئة التدريبية وكيفية إدارة الوقت و

 ووضع األولويات وبناء الشخصية وفن التعامل مع اآلخرين من خالل التمارين والتمارين اجلماعية واإلبداع واالبتكار .

 هلدف العام من املقرر: ا

يف مرحلة االنتقال من مرحلة التعليم العام إىل مرحلة التدريب  فئة الصمإىل تهيئة املتدرب من  يهدف هذا املقرر

املهين ، وحتديد التخصص املهين املناسب وكذلك  رات اليت تساعده يف اكتشاف ميولهالتقين واملهين ، وتزويده باملها

مهارات االتصال الفعال مع اآلخرين وتزويده بكيفية التعامل مع الوقت ووضع األهداف  الصم فئةإكساب املتدرب من 

على التميز يف فرتة التدريب وما بعد  فئة الصماملستقبلية املهنية وكيفية حتقيقها ، األمر الذي يساعد املتدرب من 

 التدريب .

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 وبكفاءة على:أن يكون املتدرب قادرًا 

 حتديد امليول املهنية .  -1

 التعرف على البيئة التدريبية .  -2

 مهارات إدارة الوقت .التعرف على   -3

 اكتساب مهارات بناء الشخصية وفن التعامل مع اآلخرين .  -4

 اإلبداع واالبتكار .  -5
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  52

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 6 امليول املهنية 

 0 4 التعرف على البيئة التدريبية 

 0 6 إدارة الوقت 

 0 8 بناء الشخصية وفن التعامل مع اآلخرين 

 0 8 اإلبداع واالبتكار 

 اجملموع
32 0 

32 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 بالزي الرمسي املعتمد. االلتزام  -1

 .البيئة التدريبيةااللتزام بتعليمات سالمة   -2

 .فئة الصمأن تكون وسائل السالمة متوافقة مع قدرات وخصائص   -3

 .فئة الصمالتدرب على اإلخالء السليم املتوافق مع خصائص   -4

 اتباع قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة.  -5

 .بأجهزة احلاسب التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة  -6

7-  
عداد أجهزة احلاسب يف املعامل لتتوافق مع متطلبات االحتياجات اخلاصة للمعاقني مسعيًا وذلك بتحويل دوائر إ

 .وتنبيهات الصوت إىل دوائر وتنبيهات ضوئية

 .ايافظة على سالمة األجهزة واملعدات  -8

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 التقييم أدوات احملتوى الساعات

 امليول املهنية : 6

 . مفهوم امليول 

 . اكتشاف امليول 

 . إجراء اختبارات امليول 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-   

 

 تدريبية :التعرف على البيئة ال 4

 . أنظمة ولوائح التدريب 

 . حقوق وواجبات املتدرب 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  53

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 التقييم أدوات احملتوى الساعات

  اليت تقدمها الوحدة التدريبيةاخلدمات 

مراجع 

 املوضوع

1-   
 

 إدارة الوقت : 6

 . ختطيط الوقت وتنظيمة 

 . استثمار الوقت 

 . حتديد األوليات 

  الستغالل الوقت .الوسائل التقنية 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-   

 

 بناء الشخصية وفن التعامل مع اآلخرين : 8

 . مهارات االتصال الفعال 

 . مهارات العمل اجلماعي 

 . االهتمام باملظهر والسلوك 

 . مهارات التعلم وتطوير الذات 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   
 

 اإلبداع  و االبتكار . 8

 . التفكري اإلجييابي 

 . مهارات حل املشاكل 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-   

 

 

 املراجع

   الوطنية .دليل اختاذ القرار املهين ، املركز الوطين لتنمية املوارد البشرية ، دار املكتبة  

  . حدد غايتك ، د.حممد موسى باباعمي ، مكتبة الدراسات العلمية  

              مواقع إلكرتونيةcat.hrdf.org.s    -       www.morshed.org   

   الكتيبات والنشرات التعريفية بالتخصصات التقنية واملهنية املتوفرة باملؤسسة أو بصندوق تنمية

 .املوارد البشرية 

 

  . دليل املدير العربي إلدارة الوقت ، د.عبدالناصر محودة  

  . برنامج تهيئة طاليب العمل للقطاع اخلاص ، صندوق تنمية املوارد البشرية  

  . التدريب اإلبتكاري ، روبورت لوكاس ، خالصات كتاب املدير ورجل األعمال  
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  54

   العامة للتدريب التقين واملهين .الدليل التعريفي بالكليات التقنية باملؤسسة  

  . دليل علم لغة اجلسد ، ترمجة حممد عبدالرمحن  

   . برنامج تهيئة طاليب العمل للقطاع اخلاص ، صندوق منمية املوار البشرية  

  . فن اإللقاء الرائع ، د.طارق حممد السويدان ، دار اإلبداع التفكريي  

   املفاوضات ، تأليف السي تي .دور الذكاء العاطفي يف  

  . مائة طريقة لتحفيز نفسك ، ملؤلفه ستييف تشاندلر  

  . دورة يف التحفيز الذاتي ، املدرب رزق العصيمي ، مركز رزق للتدريب عن بعد  

  . الربجمة اللغوية العصبية ، تأليف اندرو برادبري  

  . الذكاء الوجداني ودوائر الفعل والتأثري ، تأليف دانيل جوملان  

  . كيف ختطط حلياتك ، د.صالح الراشد ، مركز الراشد  

  . بناء النجاح ، طارق السويدان ، دار األندلس اخلضراء  
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  55

 

 سلك 171 لرمزا السلوك الوظيفي ومهارات االتصال سم املقررا

 مهن 171 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 2    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 0    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

العمل من خالل اهليكل التنظيمي ، نظم العمل ، أخالقيات  فئة الصميشمل هذا املقرر على تعريف املتدرب من 

العالقات بني اجملموعات ، أنشطة العمل ، سلوك األفراد واجملموعات وأثر ذلك على النجاح يف العمل وعادات العمل ، 

 والقدرة على االتصال باآلخرين .

 هلدف العام من املقرر: ا

 باملهارات والسلوكيات الالزمة لنجاحه يف عمله . فئة الصميهدف املقرر إىل تزويد وتعليم املتدرب/بة من 

 :   التفصيلية للمقررألهداف ا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على:

 فهم اهلياكل التنظيمية .  -1

 فهم نظم العمل املختلفة .  -2

 معرفة العوامل اليت ترفع من كفاءة العمل .  -3

 فهم السلوكيات الفردية واجلماعية املؤدية لنجاح العمل .  -4

 التعامل مع ظغوطات العمل .  -5

 لتطوير الذات .حتديد أساليب   -6

 إجادة مهارات االتصاالت الوظيفية .  -7

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 4 سلوكيات الفرد )االهتمامات، القدرات، املهارات، األهداف(.

 0 4 طلب العمل )السرية الناجحة، املقابالت الشخصية(.

 0 4 التنظيمية، نظم العمل(.طبيعة العمل )اهلياكل 

 0 2 أخالقيات العمل.

 0 2 عادات العمل الناجح.
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  56

 0 2 التعامل مع إشكاالت العمل )ظغوطات العمل، اخلالفات، ... (.

 0 2 أساليب التطوير الذاتي.

أساليب قراءة وفهم املعلومات املقدمة بصور خمتلفة )الكتابية، الرسومات، الصور ، األشكال 

 التوضيحية، ...اخل(.
4 0 

 0 2 أساليب الكتابة بصورة مشوقة ومفهومة.

 0 2 فن الفهم واالستفسار ومناقشة اآلخرين.

 0 4 استخدام التقنيات احلديثة يف االتصاالت )الربيد اإللكرتوني، الربيد الصوتي، ...اخل(.

 اجملموع
32 0 

32 
 

 واشرتاطات السالمة :إجراءات 

 بالزي الرمسي املعتمد. االلتزام  -1

 .البيئة التدريبيةااللتزام بتعليمات سالمة   -2

 .فئة الصمأن تكون وسائل السالمة متوافقة مع قدرات وخصائص   -3

 .فئة الصمالتدرب على اإلخالء السليم املتوافق مع خصائص   -4

 اتباع قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة.  -5

 .التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة بأجهزة احلاسب  -6

7-  
عداد أجهزة احلاسب يف املعامل لتتوافق مع متطلبات االحتياجات اخلاصة للمعاقني مسعيًا وذلك بتحويل دوائر إ

 .وتنبيهات الصوت إىل دوائر وتنبيهات ضوئية

 .ايافظة على سالمة األجهزة واملعدات  -8

 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

4 

 اإلشارة الوصفية. سلوكيات الفرد )االهتمامات، القدرات، املهارات، األهداف(:

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-   

 

4 

 اإلشارة الوصفية. الشخصية(:طلب العمل )السرية الناجحة، املقابالت 

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  57

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

1-   
 

4 

 اإلشارة الوصفية. طبيعة العمل : 

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-   

 

 اإلشارة الوصفية. أخالقيات العمل: 2

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-   

 

2 

 اإلشارة الوصفية. عادات العمل الناجح:

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   
 

2 

 اإلشارة الوصفية. التعامل مع إشكاالت العمل )ظغوطات العمل، اخلالفات، ... (:

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   
 

2 

 اإلشارة الوصفية. أساليب التطوير الذاتي:

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   
 

4 

أساليب قراءة وفهم املعلومات املقدمة بصور خمتلفة )الكتابية، الرسومات، الصور 

 ...اخل(:، األشكال التوضيحية، 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  58

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

1-   
 

4 

 اإلشارة الوصفية. أساليب الكتابة والتحدث بصورة مشوقة ومفهومة:

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   
 

2 

 اإلشارة الوصفية. اآلخرين:فن االستمتاع واالستفسار ومناقشة 

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-   

 

4 

استخدام التقنيات احلديثة يف االتصاالت )الربيد اإللكرتوني، الربيد الصوتي، 

 ...اخل(:

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
 

 

 

  اإللكرتوني. اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع    املراجع
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوصف التفصيلي ملقررات التخصص
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب
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Course Name English Language -2 Course Code ENG 172 

Prerequisites ENGL 171 

Trimester 1 2 3 4 5 6 

Credit Hours   3   C
o
o

p
erati

v
e

 

Contact 

Hours 

)hours P/w) 

L   3   

W   0   

T   1   

L = Lecture Hours, W = Workshop/Laboratory Hours, T = Tutorial Hours 
Course description: 

The course attempts to build the deaf trainees confidence to read and write initial 

technical English texts. It also encourages them to practice and develop technical 

vocabulary learning techniques in the field of  computer and internet depending on online 

and traditional resources. 

General Objective: 

The course aims to consolidate the previous English knowledge of the deaf trainees, 

and bring it up to pre-intermediate level concentrating on the basics of English reading and 

writing skills which enables them to enroll in ESP courses related to their particular majors. 

Course Specific Objectives  

1. Write fifty computer technical terms and vocabulary.     

2. Link words to pictures of computer main parts and operating system divisions. 

3. State five of the modern computers and their uses. 

4. Link keyboard divisions with their English terms and positions. 

5. Comprehend simple to intermediate English technical texts of office applications. 

6. Grasp and use a reasonable amount of basic technical terms in word processor, internet 

and email. 
 

Theoretical and Practical Topics: 
Training Hours 

L P 

Unit 1: Living in a digital age 4 0 

Unit 2: Computer essentials 8 0 

Unit 3: Inside the system 8 0 

Unit 5: Type, click and talk 6 0 

Unit 8: Choosing a printer 8 0 

Unit 12: Flash memory 6 0 

Unit 13: The operating system 8 0 

Unit 14: Word processing 10 0 

Unit 16: The Internet and email 6 0 

Total Hours 
64 0 

64 
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Procedures of Safety Requirements: 

7. Commitment Approved BCT Uniform. 

8.  Ensure Compliance with the Safety of Training Environment 

9. The Safety Means Should be Compatible with the Capabilities and Characteristics of 

Trainees with Hearing Disabilities . 

10. Training on Proper Evacuation Compatible with Hearing Disabilities Trainees. 

11. Follow the Rules and Instructions of Suitable Setting for Trainees. 

12. Follow and Comply with the Safety Instructions Contained in the Manuals that 

Closed with the Computer Specifications. 

 

SYLLABUS 

Hours Theoretical Contents Assessment Tools: 

4 Unit 1: Living in a digital age : 

 

6.1  The digital age.  

6.2  Computers at work. 

 Exercise:  
o Match the wit verbs with suitable nouns. 

p4 

o Fill in the blanks with suitable 

description. P4 

Written Quizzes. 

Written Exams 

Sign language 

References 

1-  
Esteras, S. R (2008) Infotech English for computer users. 

Cambridge University press. Fourth ed. P2:4.  
 

2-  Oxford Advance Learners' Dictionary (2015)  

3-  Oxford Pictorial Dictionary (2011)  

8 Unit 2: Computer essentials :  

 

32.1  Computer hardware. 

32.2  Different types of computer. 

 Exercise:  
o Use traditional dictionary to find the 

meanings of some computer terms. 

o Fill in the blanks with suitable words 

from the above list. P7  and P9. 

Written Quizzes. 

Written Exams 

Sign language 

References 

1-  
Esteras, S. R (2008) Infotech English for computer users. 

Cambridge University press. Fourth ed. P7:9  
 

2-  Oxford Advance Learners' Dictionary (2015)  

3-  Oxford Pictorial Dictionary (2011)  

8 Unit 3: Inside the system :  

 

33.1  What is inside a PC system? 

33.2  Relative clauses (who – that- which) 

Written Quizzes. 

Written Exams 

Sign language 
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33.3  How memory is measured? 

 Exercise:  
o Answer only five questions of the 

exercise a. p11. 

o RAM and ROM refer to……….p11. 

o Fill in the blanks with suitable relative 

clauses. P13. 

References 

1-  
Esteras, S. R (2008) Infotech English for computer users. 

Cambridge University press. Fourth ed. P11:15. 
 

2-  Oxford Advance Learners' Dictionary (2015)  

3-  Oxford Pictorial Dictionary (2011)  

6 Unit 5: Type, click and talk :  

 

35.1  Interacting with your computer. 

35.2  Used to + infinitive 

35.3  The keyboard. 

35.4  Mouse actions. 

 Exercise:  
o Fill in the blanks with suitable words. 

P22. 

o Fill in the blanks with suitable words. 

P24. 

o Fill in the blanks with suitable words. 

P25. 

Written Quizzes. 

Written Exams 

Sign language 

References 

1-  
Esteras, S. R (2008) Infotech English for computer users. 

Cambridge University press. Fourth ed. P22:25.  
 

2-  Oxford Advance Learners' Dictionary (2015)  

3-  Oxford Pictorial Dictionary (2011)  

8 Unit 8: Choosing a printer :  

 

38.1  Types of printer. 

38.2  Comparatives more/less, -er and irregular 

adjectives. 

38.3 Verbs to (have and has). 

 Exercise:  
o Fill in the blanks with suitable words. 

P37. 

o Rewrite the adjectives after correction. 

P40.  

Written Quizzes. 

Written Exams 

Sign language 

References 

1-  
Esteras, S. R (2008) Infotech English for computer users. 

Cambridge University press. Fourth ed. P37:40. 
 

2-  Oxford Advance Learners' Dictionary (2015)  

3-  Oxford Pictorial Dictionary (2011)  

 

6 Unit 12: Flash memory :  Written Quizzes. 



 القسم

  التقنية اخلاصة
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  63

 

42.1 Flash-based gadgets. 

42.2 Memory in a flash. 

 Exercise:  
o Use online  dictionary to find the 

meanings of (volatile – cell – nor – nand 

– usb – solide-state - hybrid). 

o Fill in the blanks with suitable 

description. P57.  

Written Exams 

Sign language 

References 

1-  
Esteras, S. R (2008) Infotech English for computer users. 

Cambridge University press. Fourth ed. P57:59.  
 

2-  Oxford Advance Learners' Dictionary (2015)  

3-  Oxford Pictorial Dictionary (2011)  

8 Unit 13: The operating system :  

 

43.1  The function of operating system. 

43.2 GUI operating system. 

43.3 Widows Vista. 

43.4 Countable and uncountable nouns 

 Exercise:  
o Complete the text with words from the 

box. P63 

o What does user-friendly mean? P63 

o Complete the text with a, an, the or 

nothing. P67 

Written Quizzes. 

Written Exams 

Sign language 

References 

1-  
Esteras, S. R (2008) Infotech English for computer users. 

Cambridge University press. Fourth ed. P63:67. 
 

2-  Oxford Advance Learners' Dictionary (2015)  

3-  Oxford Pictorial Dictionary (2011)  

10 Unit 14: Word processing :  

 

44.1 Word processing features. 

44.2 Word Sudoku. 

44.3 The Cut and Paste technique 

 Exercise:  
o Complete the sentences with suitable 

features. P68 

o Use traditional and online  dictionary to 

find the meanings of (align left – print 

preview – insert table – drawing – bullets 

– insert hyperlink – columns – undo - 

open). 

Written Quizzes. 

Written Exams 

Sign language 

References 

1-  
Esteras, S. R (2008) Infotech English for computer users. 

Cambridge University press. Fourth ed. P68:70. 
 

2-  Oxford Advance Learners' Dictionary (2015)  
3-  Oxford Pictorial Dictionary (2011)  
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6 Unit 16: The Internet and email :  

 

46.1 Internet basics. 

46.2 Internet FAQs. 

46.3 Email featrues. 

 Exercise:  
o Choose the correct answer. P79. 

o Match the service with correct 

description. P80. 

o Use any type of dictionary to translate ten 

to twenty words at page 83 

Written Quizzes. 

Written Exams 

Sign language 

References 

1-  
Esteras, S. R (2008) Infotech English for computer users. 

Cambridge University press. Fourth ed. P79:83.  
 

2-  Oxford Advance Learners' Dictionary (2015)  

3-  Oxford Pictorial Dictionary (2011)  

 

Textbook: 
 Esteras, S (2011) Infotech English for Computer Users. 

Cambridge University Press 

Additional Readings 

and Teaching Aids.       

 Bonamy, D (2009) Technical English1. Pearson Education 

Limited 

References: 
 Oxford Advance Learners' Dictionary (2015) 

 Oxford Pictorial Dictionary (2011) 
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 كتطخ 112 لرمزا لوحة مفاتيح )ثنائي اللغة( سم املقررا

 تطكخ 111 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   3  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   0  حماضرة

   6  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

مهارات  املتدرب األصموهو اجلزء الثاني من جمموعة املقررات اليت تهدف إىل إكساب من خالل هذا املقرر 

مع كتابة قطع عربية والتحويل بني النصوص  االجنليزية، وفيه يتم التدريب على لوحة املفاتيح  الطباعة بطريقة اللمس

العربية والنصوص اإلجنليزية، ويتم التدرب على برنامج من برامج الطباعة بطريقة اللمس أو التدريب مباشرة على لوحة 

  املفاتيح بواسطة أي برنامج من برامج معاجلة النصوص.

 هلدف العام من املقرر: ا

للطباعة بطريقة اللمس على لوحة املفاتيح املعارف واملهارات الالزمة  األصماملتدرب يهدف هذا املقرر إلي إكساب 

 احلاسب باللغتني العربية واإلجنليزية بسرعة وبشكل احرتايف.

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

1-  
كلمة صحيحة  25مفاتيح احلاسب بسرعة ال تقل عن يطبع حروف اللغة اإلجنليزية بطريقة اللمس يف لوحة 

 بالدقيقة.

2-  
عالمة صحيحة  75يطبع العالمات بطريقة اللمس جبميع األصابع يف لوحة مفاتيح احلاسب بسرعة ال تقل عن 

 يف الدقيقة.

3-  
كلمة  25يطبع نصوص ثنائية اللغة بطريقة اللمس باستخدام لوحة مفاتيح احلاسب اآللي بسرعة ال تقل عن 

 صحيحة بالدقيقة.

 ينسق ويضبط هوامش النصوص باللمس باستخدام برامج معاجلة النصوص.  -4

 نامج طباعة احلروف خالل مخس دقائق.يكتب عشر مزايا من مزايا بر  -5

 % من اياضرات. 75جيلس جلسة صحيحة أمام احلاسب مبا ال يقل عن   -6

 يكتب املصطلحات التخصصية اإلجنليزية أمام األوامر.   -7

 حرف بالدقيقة. 75صبع املناسب مع كل حرف يف الطباعة بسرعة ال تقل عن يستخدم اإل  -8
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 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 24 0 طباعة احلروف االجنليزية.

 12 0 طباعة العالمات االجنليزية.

 24 0 .احرتافيةنصوص عربية طويلة بطريقة اللمس وبطريقة  طباعة

 36 0 نصوص طويلة ثنائية اللغة بسرعة وبطريقة اللمس بكفاءة. طباعة

 اجملموع
0 96 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 بالزي الرمسي املعتمد. االلتزام  -1

 .البيئة التدريبيةااللتزام بتعليمات سالمة   -2

 .فئة الصمأن تكون وسائل السالمة متوافقة مع قدرات وخصائص   -3

 .فئة الصمالتدرب على اإلخالء السليم املتوافق مع خصائص   -4

 اتباع قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة.  -5

 .بأجهزة احلاسب التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة  -6

7-  
عداد أجهزة احلاسب يف املعامل لتتوافق مع متطلبات االحتياجات اخلاصة للمعاقني مسعيًا وذلك بتحويل دوائر إ

 .وتنبيهات الصوت إىل دوائر وتنبيهات ضوئية

 .ايافظة على سالمة األجهزة واملعدات  -8

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 التقييم أدوات احملتوى الساعات

 :طباعة احلروف االجنليزية 24

  تدريب أصابع اليدين على حروف صف االرتكاز 

   التدريب على كتابة حريفG,H 

  التدريب على كتابة حروف الصف األولV,B,N,M 

  التدريب على كتابة حروفC,X,Z 

  :التدريب على كتابة  حروف الصف الثالثR,T,Y,U 

  التدريب على كتابة حروفW,E,I,O 

  التدريب على كتابة  حروفQ,P 

 تدريب أصابع اليدين على كتابة احلروف الكبرية 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

  11-2. ص: 2010كيفية تعلم الطباعة باللغة اإلجنليزية . إمساعيل العرجا .   -1
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 التقييم أدوات احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

2-  
املفاتيح عربي، إجنليزي. املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين. التطبيقات املكتبية: لوحة 

 ه1425ُالرياض 
 

3-  
، الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن

 (260-251ص) هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434
 

4-  
-161ص: .2010املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل 

180 
 

12 

 

 :طباعة العالمات االجنليزية

 ،+ : التدريب  على العالمات-،/،X%،=،*، 

  : ؛ ، : ؟ ! “التدريب  على عالمات “ 

  : التدريب  على عالمات’ < >  ) (& $ @ 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .العملي األداء

 مراجع

 املوضوع

1-  
التطبيقات املكتبية: لوحة املفاتيح عربي، إجنليزي. املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين. 

 ه1425ُالرياض 
 

2-  
مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع ، 

 (260-251ص) هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434
 

3-  
-161ص: .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع 

180 
 

 :احرتافيةنصوص عربية طويلة بطريقة اللمس وبطريقة  طباعة 24

 .استخدام مجيع األصابع بطباعة النصوص العربية الطويلة 

 له دون النظر اىل  استخدام األصبع املناسب للحرف املخصص

 لوحة املفاتيح.

 .كتابة احلروف من لوحة مفاتيح احلروف 

 .كتابة األرقام من لوحة مفاتيح األرقام 

 .تدريبات على نصوص عربية طويلة 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

 مراجع

 املوضوع

إجنليزي. املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين.  التطبيقات املكتبية: لوحة املفاتيح عربي،  -1

 ه1425ُالرياض 

 

مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع ،   -2

 (260-251ص) هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434

 

-161ص: .2010وائل للطباعة والنشر والتوزيع مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار   -3

180 

 

 :نصوص طويلة ثنائية اللغة بسرعة وبطريقة اللمس بكفاءة طباعة 36

 .حتويل النص من العربي إىل اإلجنليزي والعكس 

 .اختبارات سرعة الكتابة وطريقة حسابها 

 .كتابة نصوص مكتوبة خبطوط اليد املختلفة 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 التقييم أدوات احملتوى الساعات

  ثنائية اللغة.تدريبات على سرعة الكتابة 

 نامج طباعة احلروف.مزايا بر 

 .املصطلحات االجنليزية ألوامر لوحة املفاتيح 

مراجع 

 املوضوع

  12-8. ص: 2010كيفية تعلم الطباعة باللغة اإلجنليزية . إمساعيل العرجا .   -1

مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع ،   -2

 (260-251ص) هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434

 

-161ص: .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع   -3

180 

 

4-  Esteras, S. R (2008) Infotech English for computer users. Cambridge 

University press. Fourth ed. P22:25. 
 

 

 املراجع

   التطبيقات املكتبية: لوحة املفاتيح عربي، إجنليزي. املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب

 ه1425ُاملهين. الرياض 

 

  فقيه، عبدالرمحن الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع  مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد

 (260-251ص) هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434، 

 

   2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع. 

 180-161ص:
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 تطكخ 121 لرمزا نظام تشغيل احلاسب سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    4 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    2 حماضرة

    4 عملي

    0 مترين

 صف املقرر:و

الستخدام والتعامل مع نظام تشغيل احلاسب ، وفيه  املهارات األساسية  إكساب املتدربإىل  هذا املقرر يهدف

سيتم التدريب على عدة موضوعات متكن املتدرب من التعرف على ماهية احلاسب ومكوناته األساسية ونظام التشغيل 

املستخدم يف احلاسبات الشخصية كما يتدرب على كيفية إدارة مكونات وبرجميات احلاسب ، وجتهيز نظام التشغيل 

 مع متطلبات النظام .ليتوافق 

 هلدف العام من املقرر: ا

مع احلاسب الشخصي وكيفية تشغيله وإدارة للتعامل يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية 

 مكونات وبرجميات احلاسب .

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

 .تشغيل و إيقاف تشغيل جهاز احلاسب بطريقة صحيحة   -1

 اإلعدادات اإلقليمية .يضبط   -2

 يعًرف األجهزة امللحقة احلاسب .  -3

 .املهام شريط خيصص  -4

 .الربامج عمل وينهي يشغل  -5

 .الربامج ويضيف حيذف  -6

 .التشغيل نظام على األجهزة يثبت  -7

 كتابيًا مكونات احلاسب .يعدد   -8

 اليت تستخدم يف نظام التشغيل . املصطلحات التخصصية اإلجنليزية عشرين منكتابيًا يعدد   -9
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين
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 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  70

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 Windows  8 6 النوافذ مع التعامل مقدمة

 8 4 التعامل مع قائمة ابدأ وتشغيل الربامج

 8 2 خصائص سطح املكتب

 8 6 واألجهزة الربامج مع العمل

 8 2 الدفرت برنامج

 8 2 برنامج الرسام

 14 4 املستكشف

 4 4   ( Help )التعليمات مع التعامل

 اجملموع
32 64 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 بالزي الرمسي املعتمد. االلتزام  -1

 .التدريبيةالبيئة االلتزام بتعليمات سالمة   -2

 .فئة الصمأن تكون وسائل السالمة متوافقة مع قدرات وخصائص   -3

 .فئة الصمالتدرب على اإلخالء السليم املتوافق مع خصائص   -4

 اتباع قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة.  -5

 .التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة بأجهزة احلاسب  -6

7-  
احلاسب يف املعامل لتتوافق مع متطلبات االحتياجات اخلاصة للمعاقني مسعيًا وذلك بتحويل دوائر عداد أجهزة إ

 .وتنبيهات الصوت إىل دوائر وتنبيهات ضوئية

 .ايافظة على سالمة األجهزة واملعدات  -8

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 : Windowsمقدمة التعامل مع النوافذ  14

 هدف الوحدة 

  اجللسة السليمة 

 تعريف احلاسب 

 العمليات الرئيسية اليت يقوم بها احلاسب 

 املكونات الرئيسية للحاسب 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 اململكة العربية السعودية
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 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  71

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o العتاد 

o الربجميات 

  نظام التشغيل 

  تركيب وصالت احلاسب 

 تشغيل احلاسب 

  لوحة املفاتيح 

 الفأرة 

  7نظام التشغيل النوافذ 

  7املكتب يف النوافذ سطح 

 فتح أيقونة ما 

 أزرار إغالق وتصغري وتكبري اإلطارات والنوافذ 

 حتريك شريط املهام 

 إيقاف تشغيل اجلهاز 

مراجع 

 املوضوع

1-  
-10ص:  .2010وائل للطباعة والنشر والتوزيع مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار 

27  ،136-141 

 

   191-165ص  2013، حممد نزيه حممد  7تعلم واحرتف ويندوز   -2

 :Windows 7يف نظام التشغيل   التعامل مع قائمة إبدأ وتشغيل الربامج 12

  هدف الوحدة 

  بدء تشغيل برنامج ما 

  التبديل بني الربامج قيد التشغيل 

  ختصيص شريط املهام أو قائمة ابدأ 

   إظهار التاري 

  تغيري حجم الصوت 

  اإلطار النشط 

  التحكم يف حجم اإلطار يدوًيًا 

 ترتيب اإلطارات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

-142ص:  .2010املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل 

153 

 

 :Windows 7يف نظام التشغيل  خصائص سطح املكتب  10

 هدف الوحدة  

 تغيري تاري  ووقت احلاسب  

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  72

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  والدخول إىل  (طرق العرض املختلفة)ختصيص سطح املكتب

  خصائص العرض

 إضفاء طابع شخصي على خلفية الشاشة 

مراجع 

 املوضوع
1-  

-154ص:  .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع 

159  

 

 : العمل مع الربامج واألجهزة 14

 هدف الوحدة  

 تشغيل برنامج ما  

 إنهاء برنامج ما  

 تشغيل برنامج ما باستخدام األمر تشغيل  

 استخدام احلاسبة  

 اجناز عملية حسابية 

 إضافة الربامج  

 إزالة الربامج   

 حذف وإضافة األجهزة   

 تثبيت وحتديث جهاز  ما  

  إلغاء تثبيت األجهزة    

 إلغاء تثبيت جهاز ال يعتمد التوصيل والتشغيل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
  268-235ص  2013، حممد نزيه حممد  7تعلم واحرتف ويندوز   -1

 

 : برنامج الدفرت 10

 هدف الوحدة  

 وظيفة برنامج الدفرت  

 تشغيل برنامج الدفرت   

 قواعد عامة للتعامل مع برنامج الدفرت  

 إنشاء مستند جديد  

 ف  املستندذح  

 إرشادات لتسمية امللفات  

 ف  ملف باسم أو تنسيق خمتلفذح  

 فتح مستند  

 تبويب عرض يف برنامج الدفرت  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  73

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  ( الرتاجع عن الرتاجع) الرتاجع واإلعادة  

 إضافة نص أو حذفه  

  ( حتديد النص) طرق االختيار  

 حذف نص  

 البحث عن نص  

 البحث عن نص واستبداله  

 مدخل إىل تنسيق اخلط  

  اخلطتغيري نوع  

 تنسيق الفقرات  

 عمليات اإلدراج 

 عمليات الطباعة وإعداد الصفحة قبل الطباعة 

   233-226ص  2013، حممد نزيه حممد  7تعلم واحرتف ويندوز  مراجع املوضوع

 : برنامج الرسام 10

 هدف الوحدة  

 ملاذا استخدم برنامج الرسام؟  

 تشغيل برنامج الرسام  

 شريط العنوان  

 قائمة األوامر  

 شريط الصفحة الرئيسية  

 شريط املعلومات  

 أشرطة التمرير  

 مهارات استخدام أدوات الرسم  

 الطباعة وإعداد الصفحة قبل الطباعة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

   233-226ص  2013، حممد نزيه حممد  7تعلم واحرتف ويندوز  مراجع املوضوع

 :Windows 7يف نظام التشغيل  املستكشف  18

 هدف الوحدة  

 نظرة عامة حول امللفات واجمللدات  

 استخدام مستكشف Windows  

 فتح مستكشف Windows  

 فتح ملف أو جملد ما  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
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 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  74

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  تغيري طريقة العرض يف مستكشفWindows  

 إنشاء ملف ما  

 إنشاء جملد جديد  

 نس  أو نقل ملف أو جملد ما  

 تغيري اسم امللف أو اجمللد  

 حذف ملف أو جملد ما  

 وظيفة سلة ايذوفات  

  سلة ايذوفات "حذف أو استعادة امللفات املوجودة يف"  

 البحث عن ملف أو جملد معني  

  يف جملد معنيإنشاء اختصار  

 فتح جملد مشرتع على حاسب  آخر  

 تغيري خصائص ملف أو جملد ما  

 التعامل مع جملد ملفات املستخدم  

 إضافة خطوط إىل احلاسب  

  (الكمبيوتر ضبط إعدادات)عمليات خمتلفة من لوحة التحكم. 

   233-226ص  2013، حممد نزيه حممد  7تعلم واحرتف ويندوز  مراجع املوضوع

 :( Help )التعامل مع التعليمات  8

 هدف الوحدة  

 مقدمة لتعليمات ويندوز  

 " تعليمات ويندوز العثور على موضوع يف " 

 " تعليمات ويندوز نس  موضوع يف " 

 عرض تعليمات أمر MS-DOS  

  اختصارات لوحة املفاتيح لنافذة التعليمات  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

   233-226ص  2013، حممد نزيه حممد  7تعلم واحرتف ويندوز  مراجع املوضوع

 

 املراجع

  
الطلحي ، خوارزم للنشر مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن 

 هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434والتوزيع ، 

 

   2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع  

   2013، حممد نزيه حممد  7تعلم واحرتف ويندوز   
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 لفئة الصم
 

 

 136 من  75

 

 تطكخ 141 لرمزا (1) معاجلة النصوص سم املقررا

 تطكخ 111 سابقتطلب م

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   3  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   0  حماضرة

   6  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

عدد من املهارات األساسية الستخدام والتعامل مع برنامج معاجل النصوص إكساب املتدرب  إىل املقرر ذايهدف ه

(Microsoft Office Word )حيث يتم التدرب على تشغيل الربنامج وكيفية لكتابة وتنسيق املستندات والوثائق ،

اجلداول وتدقيق النصوص إمالئيا  امللفات وإدخال النصُُوص وحفظ امللف وفتحه وحترير وتنسُيق النصُُوص والتعُامل 

 وجتهيزه للطباعة وطباعته.وترقيمها، كما يتم التدرب على كيفية إعداد املستند 

 هلدف العام من املقرر: ا

وتنسيقها وطباعتها باستخدام برنامج  إلدخال البياناتيهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية 

 .(Microsoft Office Word)معاجل النصوص 

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن:أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على 

 يشغل برنامج معاجل النصوص.  -1

 .يتبع التعليمات األساسية لتنسيق الكتابة  -2

 .يدخل النصوص  -3

 .النصوصينسق حيرر و  -4

 يدقق النص إمالئيًا.  -5

 يرقم الفقرات آليًا.  -6

 يتعامل مع امللفات.  -7

 ينشئ اجلداول وينسقها.  -8

 .عدادات الصفحةيضبط إ  -9

 يطبع املستند.  -10
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 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  76

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 6 0 تشغيل برنامج معاجل النصوص

 6 0 دخال النصوصإ

 20 0 حترير وتنسيق النصوص

 10 0 التدقيق االمالئي وترقيم الفقرات

 4 0 التعامل مع امللفات

 30 0 التعامل مع اجلداول

 20 0 اعداد الصفحة وطباعتها

 اجملموع
0 96 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 بالزي الرمسي املعتمد. االلتزام  -1

 .البيئة التدريبيةااللتزام بتعليمات سالمة   -2

 .فئة الصمأن تكون وسائل السالمة متوافقة مع قدرات وخصائص   -3

 .فئة الصمالتدرب على اإلخالء السليم املتوافق مع خصائص   -4

 الصحيحة.اتباع قواعد وتعليمات اجللسة   -5

 .التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة بأجهزة احلاسب  -6

7-  
عداد أجهزة احلاسب يف املعامل لتتوافق مع متطلبات االحتياجات اخلاصة للمعاقني مسعيًا وذلك بتحويل دوائر إ

 .وتنبيهات الصوت إىل دوائر وتنبيهات ضوئية

 .األجهزة واملعداتايافظة على سالمة   -8
 

 

 

 ملنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 تشغيل برنامج معاجل النصوص: 6

 لتعريف بربنامج معاجل النصوصا 

 مكونات الشاشة الرئيسية يف معاجل النصوص 

 إغالق برنامج معاجل النصوص 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
، الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن

 (255-252ص) هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434

 

  164ص:  .2010والتوزيع مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر   -2
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 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  77

 ملنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

3-  Picture Yourself Learning Microsoft Word 2010,Koers, 

Diane,2010,Course Technology / Cengage Learning, p5:12 
 

 إدخال النصوص: 6

 إدخال النص 

 تغيري لغة الكتابة ونوع اخلط 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
 .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع 

 173،  167-165ص:

 

2-  
Picture Yourself Learning Microsoft Word 2010, Koers, Diane,2010, 

Course Technology / Cengage Learning, p20:24 
 

 النصوص:وتنسيق حترير  20

 حتديد النص 

 قص ، نس  ، لصق النص 

 مسح ، حذف ، نقل النص 

 الرتاجع والتكرار 

 البحث واالستبدال 

 التنقل داخل النص 

 تنسيق العنوان 

 ضبط النص 

 تنسيق الفقرات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

-168ص:  .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع   -1

185 

 

2-  Picture Yourself Learning Microsoft Word 2010, Koers, Diane,2010, 

Course Technology / Cengage Learning, p27:63,p264:270 

1.  

مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع ، مهارات احلاسب اآللي . كمال   -3

 (263-261ص) هُ.1437ه،الطبعة السادسة 1434

 

 التدقيق اإلمالئي وترقيم الفقرات: 10

 التدقيق اإلمالئي 

 )ترقيم الفقرات )بالطريقة اليدوية ، بالطريقة اآللية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

-206ص:  .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع   -1

210  ،215  

 

2-  Picture Yourself Learning Microsoft Word 2010, Koers, Diane,2010, 

Course Technology / Cengage Learning, p64:65, p260:263 
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  78

 ملنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مع امللفات التعامل  4

 حفظ النصوص 

o  شريط القوائمعن طريق 

o  لوحة املفاتيحعن طريق 

 إغالق وفتح املستندات 

o  شريط القوائمعن طريق 

o  لوحة املفاتيحعن طريق 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  Picture Yourself Learning Microsoft Word 2010, Koers, Diane,2010, 

Course Technology / Cengage Learning, p12:20 

 

2-  
، الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن

 (255-254ص) هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434

 

 اجلداول  مع التعامل  30

 إظهار شريط جداول وحدود 

 إدراج ، رسم جدول 

 مسح خط يف جدول 

 ) حتديد )خلية ، صف ، عمود ، جدول 

o عن طريق الفأرة 

o عن طريق قائمة 

 إدراج صفوف ، أعمدة ، خاليا 

  حذف جدول ، صف ، عمود ، خلية 

 دمج اخلاليا 

 تقسيم اخلاليا 

 تضييق وتوسيع اخلاليا ، األعمدة ، الصفوف 

 توزيع األعمدة ، الصفوف بشكل متساو 

 تنسيق حدود اجلدول 

o عن طريق شريط جداول وحدود 

o عن طريق شريط القوائم 

 تلوين خاليا اجلدول 

 تنسيق النص يف خاليا اجلدول 

o تغيري موقع النص داخل اخللية 

o تغيري اجتاه النص داخل اخللية 

o الفرز التصاعدي والتنازلي 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي



 القسم

  التقنية اخلاصة
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  79

 ملنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o اصل(اجلدول إىل عدة أجزاء )إدراج ف تقسيم 

مراجع 

 املوضوع

، الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن 1

 (281-277ص) هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434

 

-218ص:  .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع  2

224  

 

3 Picture Yourself Learning Microsoft Word 2010, Koers, Diane,2010, 

Course Technology / Cengage Learning, p131:63 
 

 إعداد الصفحة وطباعتها   20

  الصفحةرأس وتذييل 

 عرض املستند 

 تقسيم املستند إىل مقاطع 

 التعليقات واهلوامش 

 فواصل الصفحات 

 ترقيم الصفحات 

 إدراج احلواشي 

 هوامش الصفحات 

 طباعة املستند 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
، الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحنمهارات احلاسب اآللي . كمال 

 (268-260ص) هُ.1437ه،الطبعة السادسة 1434

 

2-  
-188ص:  .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع 

205  

 

3-  
Picture Yourself Learning Microsoft Word 2010, Koers, Diane,2010, 

Course Technology / Cengage Learning, p78:103,p274:275 

 

 

 

 املراجع

  
مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع ، 

 هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434

 

   2010للطباعة والنشر والتوزيع مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل  

  
Picture Yourself Learning Microsoft Word 2010, Koers, Diane,2010, Course 

Technology / Cengage Learning,  
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  80

 

 تطكخ 242 لرمزا (2ص )معاجلة النصو سم املقررا

 تطكخ 141 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  0   حماضرة

  6   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

إكساب املتدرب عدد من املهارات األساسية الستخدام والتعامل مع برنامج معاجل النصوص  إىلهذا املقرر  يهدف

(Microsoft Office Word لكتابة وتنسيق املستندات والوثائق، حيث يتم التدرب على ) تصميم النماذج وتنسيقها

نشاء االعمدة الصحفية والتعامل مع النص ، ختصيص االدوات ، دمج إدراج الصور والكائنات واالرتباط التشعيب ، إ، 

 املراسالت وتنسيقها وطباعتها.

 هلدف العام من املقرر: ا

إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية إلدخال البيانات وتنسيقها وطباعتها باستخدام برنامج يهدف هذا املقرر 

 (.Microsoft Office Wordمعاجل النصوص )

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

 يستخدم القوالب لتصميم النماذج وتنسيقها.  -1

 االساسية الستخدام القوالب وتنسيقهايتبع التعليمات   -2

 يدرج الصور وينسقها  والكائنات واالرتباط التشعيب   -3

 يدرج الكائنات ويقوم بتنسيقها  -4

 يقوم بعمل االرتباط التشعيب  -5

 ينشئ االعمدة الصحفية ويتعامل مع النص بإتقان  -6

 خيصص االدوات باستخدام برنامج معاجلة النصوص   -7

 الربيدية.يدمج املراسالت   -8

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 20 0 استخدام القوالب 

 36 0 التعامل مع العناصر

 16 0 ختصيص األدوات



 القسم
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  81

 24 0 دمج املراسالت الربيدية

 اجملموع
0 96 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 بالزي الرمسي املعتمد. االلتزام  -1

 .البيئة التدريبيةااللتزام بتعليمات سالمة   -2

 أن تكون وسائل السالمة متوافقة مع قدرات وخصائص فئة الصم.  -3

 التدرب على اإلخالء السليم املتوافق مع خصائص فئة الصم.  -4

 اتباع قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة.  -5

 .الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة بأجهزة احلاسبالتقيد بتعليمات السالمة   -6

7-  
عداد أجهزة احلاسب يف املعامل لتتوافق مع متطلبات االحتياجات اخلاصة للمعاقني مسعيًا وذلك بتحويل دوائر إ

 .وتنبيهات الصوت إىل دوائر وتنبيهات ضوئية

 .ايافظة على سالمة األجهزة واملعدات  -8

 

 )النظري والعملي(املنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 استخدام القوالب: 20

 إنشاء مستند جديد بواسطة القوالب واملعاجلات 

 قوالب رسائل وفاكس ومذكرات 

 املذكرات الداخلية 

 قوالب املستندات 

 قوالب جمموعات العمل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
، الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن

 (259-255ص) هُ.1437ه،الطبعة السادسة 1434

 

2-  
 .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع 

 171-170ص:

 

 التعامل مع العناصر   36

 إدراج رموز خاصة 

 إسقاط األحرف االستهاللية 

 القاموس 

 النقاط الدليلية البادئة 

 إدراج صورة 

 إدراج مربع نص 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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  التقنية اخلاصة
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  82

 )النظري والعملي(املنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  إنشاء األعمدة الصحفية 

 إدراج األشكال التلقائية 

 )تنسيق )مربع نص ، الشكل التلقائي .. اخل 

  إدراج نصWordArt 

مراجع 

 املوضوع

1-  
، الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن

 (304-268ص) هُ.1437ه،الطبعة السادسة 1434

 

2-  
-192ص:  .2010والنشر والتوزيع مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة 

213 

 

3-  
Picture Yourself Learning Microsoft Word 2010, Koers, Diane,2010, 

Course Technology / Cengage Learning, p189:245 
 

 ختصيص األدوات: 16

 التحكم يف شريط األدوات 

 محاية املستند 

 ختصيص القوائم 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1- 
ص:       .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع 

186-189  ،216 

 

2-  Picture Yourself Learning Microsoft Word 2010, Koers, Diane,2010, 

Course Technology / Cengage Learning, p93:100 
 

 دمج املراسالت الربيدية: 24

 دمج املراسالت 

 املغلفات وبطاقات العنونة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
 .2010للطباعة والنشر والتوزيع مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل 

 228-226ص:

 

2-  Picture Yourself Learning Microsoft Word 2010, Koers, Diane,2010, 

Course Technology / Cengage Learning, p167:178 
 

 

 املراجع

  
، خوارزم للنشر والتوزيع  مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن الطلحي

  هُ.1437ه،الطبعة السادسة 1434، 

 

   2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع   

  
Picture Yourself Learning Microsoft Word 2010, Koers, Diane,2010, 

Course Technology / Cengage Learning,  
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  83

 

 تطكخ 131 لرمزا بنية احلاسب سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   4  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   4  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

مكونات احلاسب و كذلك تشغيل احلاسب يقدم هذا املقرر التدريب النظري والتطبيقي عن تركيب وجتميع 

من خالل التعرف على مكونات احلاسب وكيفية عملها ومن ثم التدريب على جتميعها لتكوين احلاسب وتثبيت نظام 

التشغيل املناسب مع التدريب على اخلصائص والرسائل املختلفة لنظام التشغيل  مع التدريب على الصيانة األولية للجهاز 

 Hardware A+ & Softwareهذا املقرر اجلزء املادي و الربجمي من شهادة  لاألعطال فيه ، وميثوكيفية إصالح 

 هلدف العام من املقرر: ا

تركيب مكونات احلاسب وجتميعه  وتهيئة ولصيانة يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية 

 احلاسب بنظام التشغيل املناسب   .

 :   التفصيلية للمقررألهداف ا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

 حيدد املكونات اللزمة لتجميع اجلهاز  -1

 جيهز صندوق اجلهاز  -2

 يركب مولد الطاقة  -3

 يركب اللوحة األم واملعاجل والذاكرة  -4

 و املدجمة يركب األقراص الصلبة  -5

 يركب كرت الصوت والشبكة وغريها .  -6

 BIOSيضبط إعدادات الُ   -7

 خيترب عمل اجلهاز  -8

 يثبت نظام التشغيل  -9

 يهيئ اجلهاز للعمل مع الشبكة  -10

 يثبت ويستخدم الربجميات  -11

 يدير ويعد الطابعات  -12

 يثبت الكامريا الرقمية ء -13



 القسم
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  84

 يثبت املاسح الضوئي  -14

 ينس  نسخة احتياطية من بيانات اجلهاز  ي -15

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 6 6 أساسيات عمل احلاسب

 8 4 املكونات املادية للحاسب

 4 2 إجراءات وأدوات السالمة

 6 2 جتميع احلاسب

 4 2 تشغيل جهاز احلاسب واختباره

 4 2 حتديد نظام التشغيل

 8 4 تثبيت  و إدارة نظام التشغيل 

 4 2 مكونات احلاسب للعمل مع نظام التشغيل تهئة

 4 2 تهيئة كارت الشبكة للعمل مع نظام التشغيل

 4 2 تهيئة نظام التشغيل للعمل على الشبكة

 4 2 إعداد و اسرتجاع نسخة طبق األصل من القرص الصلب

 8 2 تثبيت الطابعات واملاسحات الضوئية والكامريات الرقمية .

 اجملموع
32 64 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 بالزي الرمسي املعتمد. االلتزام  -1

 .البيئة التدريبيةااللتزام بتعليمات سالمة   -2

 .فئة الصمأن تكون وسائل السالمة متوافقة مع قدرات وخصائص   -3

 .الصمفئة التدرب على اإلخالء السليم املتوافق مع خصائص   -4

 اتباع قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة.  -5

 .التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة بأجهزة احلاسب  -6

7-  
عداد أجهزة احلاسب يف املعامل لتتوافق مع متطلبات االحتياجات اخلاصة للمعاقني مسعيًا وذلك بتحويل دوائر إ

 .وتنبيهات ضوئيةوتنبيهات الصوت إىل دوائر 

 .ايافظة على سالمة األجهزة واملعدات  -8
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  85

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  :أساسيات عمل احلاسب  12

 األجزاء املادية للحاسب 

 الربجميات و أنواعها 

 العالقة بني األجزاء املادية والربجميات 

 أنواع احلاسبات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
   18-14ص:  .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع   -1

  :املكونات املادية للحاسب  12

 الغطاء اخلارجي ومصدر التغذية الكهربائية 

 اللوحة الرئيسية ومكوناتها 

 الذاكرة و أنواعها 

 املعاجلات الدقيقة و أنواعها 

 وسائط التخزين و أنواعها 

 حمركات األقراص 

 ) الكروت املختلفة ) كرت الشاشة ، كرت الصوت 

 ) الكروت اإلضافية ) كرت الشبكة ، كرت املودم 

 : ملحقات احلاسب الرئيسية 

o الشاشة 

o لوحة املفاتيح 

o الفأرة 

 بارات واألعمال الشفهية.االخت

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

   23-14ص:  .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع   -1

2-  CompTIA A+ QAUICK Reference (220-801 220-802 ) – July 2013 Pages 1-38  

  :إجراءات و أدوات السالمة  6  

 قواعد السالمة يف الورش واملعامل 

 آثار اجلهد والتيار والذبذبات على اجلسم 

 املقاومة الكهربائية جلسم اإلنسان 

 احلماية ضد الصدمة الكهربائية 

 تنظيم ورش العمل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
  49-46ص:  .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع 
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  86

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :جتميع احلاسب  8

 جتهيز صندوق احلاسب 

 تركيب اللوحة الرئيسية 

 تركيب املعاجل 

 تركيب الذاكرة 

 تركيب الكروت 

 : تركيب حمركات األقراص 

o حمركات األقراص الصلبة 

o حمركات األقراص املدجمة 

  توصيل مصدر التغذية الكهربائية للوحة الرئيسية و حمركات

 األقراص .

 : توصيل ملحقات احلاسب الرئيسية 

o الشاشة 

o لوحة املفاتيح 

o الفأرة  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
CompTIA A+ Certification 2012   58 - 35النسخة العربية من صفحة  

 

 تشغيل جهاز احلاسب و اختباره : 6

 توصيل اجلهاز مبصدر التغذية الرئيسي 

 التحقق من عمل اجلهاز 

 التعرف على مصادر األخطاء وكيفية تالفيها 

  الدخول إىل قائمة التجهيزsetup  ُيف إعدادات الBIOS 

  وجود بعض املشاكل للتعرف على آثارها جتربة تشغيل اجلهاز مع

 يف تشغيل احلاسب .

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-  CompTIA A+ Certification 2012   58 - 35النسخة العربية من صفحة  

 

 حتديد نظام التشغيل  : 6

 اختيار نظام التشغيل 

 اختيار نظم تشغيل أجهزة املستفيد 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
  37-32ص  2013، حممد نزيه حممد  7تعلم واحرتف ويندوز   -1
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  87

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 تثبيت و إدارة نظام التشغيل : 12

 . حتديد النسخة املطلوبة لنظام التشغيل وخواصها 

 حتديد متطلبات نظام التشغيل يف اجلهاز 

 تثبيت نظام تشغيل جديد يف اجلهاز 

 ترقية نظام تشغيل مثبت 

 التعرف على لوحة التحكم يف نظام التشغيل 

 إدارة خصائص النظام 

 إدارة األجهزة بالنظام 

 إضافة وحذف املكونات املادية 

 إضافة وحذف الربامج 

 التعرف على خواص امللفات والفهارس 

 بارات واألعمال الشفهية.االخت

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  

 
  57-38ص  2013، حممد نزيه حممد  7تعلم واحرتف ويندوز 

 

 تهيئة مكونات احلاسب للعمل مع نظام التشغيل : 6

 تهيئة كرت العرض 

 تهيئة كرت الصوت 

 تهيئة حمرك األقراص املدجمة 

 واألعمال الشفهية. االختبارات

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 CompTIA A+ QAUICK Reference (220-801 220-802 ) – July 2013 Pages 

249-259 
1.  

 تهيئة كارت الشبكة  للعمل مع نظام التشغيل: 6

 تهيئة برجميات التعريف املرفقة من الشركة املصنعة 

  عنوان الشبكةإعداد 

 إعداد قناع الشبكة 

 إعداد العبارة االفرتاضية 

  إعداد اجلهاز الستخدام ملقمDHCP 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 CompTIA A+ QAUICK Reference (220-801 220-802 ) – July 2013 Pages 

769-798 
1.  

 تهيئة نظام التشغيل للعمل على الشبكة: 6

 تهيئة كرت الشبكة 

 إضافة بروتوكوالت وتعريفات الشبكة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  88

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 ترقيم اجلهاز يدويا و أوتوماتيكيا لالتصال بالشبكة 

 تعريف اجلهاز ضمن جمموعة عمل أو جمال عمل 

 أدوات اختبار اتصال اجلهاز بالشبكة 

 التعرف على تهيئة اجلهاز العامل على الشبكة 

o ر األمPing 

o  األمرTraceroute 

o  األمرarp-a 

o  األمرNetstat 

مراجع 

 املوضوع

 CompTIA A+ QAUICK Reference (220-801 220-802 ) – July 2013 Pages 

847-851 
1.  

 : Hard Diskالقرص الصلبإعداد و اسرتجاع نسخة طبق األصل من  6

 استخدام الربامج املتاحة ألعداد نسخة كاملة للقرص الصلب 

 استخدام الربامج املتاحة ألعداد عدة أجهزة من النسخة السابقة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 CompTIA A+ QAUICK Reference (220-801 220-802 ) – July 2013 Pages 

85-125 
1.  

 تثبيت الطابعات واملاسحات الضوئية والكامريات الرقمية : 10

 تثبيت طابعة موصلة على اجلهاز نفسه 

 تثبيت طابعة شبكية 

 ) خيارات الطابعة ) الدقة ، حجم الورق ، مصدر الورق ، ... اخل 

 تثبيت املاسحة الضوئية 

  الرقميةتثبيت الكامريا 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 CompTIA A+ QAUICK Reference (220-801 220-802 ) – July 2013 Pages 

327-328 & 449-500 

1.  

 

 املراجع

  CompTIA A+ QAUICK Reference (220-801 220-802 ) – July 2013  

   2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع  

   2013، حممد نزيه حممد  7تعلم واحرتف ويندوز  
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  89

 

 تطكخ 232 لرمزا صيانة احلاسب سم املقررا

 تطكخ 131 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  4   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  4   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

يقدم هذا املقرر التدريب النظري والتطبيقي عن صيانة احلاسب والتعرف على ملحقاته املختلفة مثل ايركات 

والبطاقات التوسعية املختلفة و أنظمة  الصلبة والليزرية والشاشات بأنواعها املختلفة والطابعات ولوحة املفاتيح والفأرة

 املسح الضوئي ، كما يتم التدرب يف هذا املقرر على املهارات األساسية والطرق املختلفة لصيانة هذا امللحقات .

 هلدف العام من املقرر: ا

 املختلفة .لصيانة وتركيب وتهيئة ملحقات احلاسب يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية 

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

 يفك ويركب القرص الصلب  -1

 يقسم ويهيء ويفحص القرص الصلب  -2

 ويتعرف على شروط توافقها مع األجهزة SCSIيركب بطاقة   -3

 DVDيركب ويوصل السواقات الليزرية وسواقة   -4

 والفأرةيوصل لوحة املفاتيح   -5

 يفك ويركب ويعرف أجهزة املاسح الضوئي  -6

 يثبت بطاقة الشبكة وبطاقة الصوت  -7

 يركب بطاقة الشاشة ويوصل الشاشة  -8

 تركيب الطابعة وتعريفها .  -9

 يقوم بصيانة األجهزة ايمولة  -10

 BIOSيعرف إعدادات الُ   -11

 حيدد برامج التشغيل الالزمة للسواقات ويعرف استخدام الدليل  -12

 يعدد بعض البطاقات وكيفية التعامل مع اإلعدادات اخلاصة بها  -13

 حيدد اإلجراءات الوقائية حلماية الشاشات ء -14

 حيدد مستلزمات تعريف الطابعة يف نظام التشغيل  -15
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  90

 حيدد أنواع املنافذ  -16

 يذكر مواصفات أجهزة املاسح الضوئي  -17

 يذكر أحدث أنواع األجهزة ايمولة . ي -18

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 8 5 حمركات األقراص 

 8 5 السواقات الليزرية وأجهزة التخزين

 6 2 لوحة املفاتيح و الفأرة

 6 2 أنظمة املسح الضوئي

 6 3 التوسعية املنافذ

 6 3 بطاقة اإلظهار

 6 3 شاشات العرض

 6 3 الطابعات

 12 6 احلاسوب احملمول

 اجملموع
32 64 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 بالزي الرمسي املعتمد. االلتزام  -1

 .البيئة التدريبيةااللتزام بتعليمات سالمة   -2

 .فئة الصمأن تكون وسائل السالمة متوافقة مع قدرات وخصائص   -3

 .فئة الصمالتدرب على اإلخالء السليم املتوافق مع خصائص   -4

 اتباع قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة.  -5

 .التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة بأجهزة احلاسب  -6

7-  
وذلك بتحويل دوائر عداد أجهزة احلاسب يف املعامل لتتوافق مع متطلبات االحتياجات اخلاصة للمعاقني مسعيًا إ

 .وتنبيهات الصوت إىل دوائر وتنبيهات ضوئية

 .ايافظة على سالمة األجهزة واملعدات  -8
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  91

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  :حمركات األقراص  13

 بنية القرص الصلب 

 طريقة عمل القرص الصلب 

  الصلبةاملشاكل املتعلقة باألقراص 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
   224-193ص  2013، حممد نزيه حممد  7تعلم واحرتف ويندوز   -1

  :السواقات الليزرية وأجهزة التخزين 13

 أنواع األقراص الليزرية 

 السواقات متعددة األقراص 

  مبحركات األقراص املدجمةاملشاكل املتعلقة 

 أنواع أجهزة التخزين الثانوية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

 .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع 

 294-288، 255-249،  245-240ص:
 

  :لوحة املفاتيح و الفأرة  8

 أنواع لوحات املفاتيح من حيث تقنيات التصنيع 

 توصيل لوحة املفاتيح باحلاسب 

 أنواع الفأرة وتركيب كل نوع 

 . املشاكل املتعلقة بكل من لوحة املفاتيح و الفأرة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 CompTIA A+ QAUICK Reference (220-801 220-802 ) – July 2013 Pages 

251-258 
1. 

 :أنظمة املسح الضوئي  8

 املسح الضوئي أو القراءة الضوئية 

 معايري املاسح الضوئي 

 شرح مكونات وطريقة عمل املاسح الضوئي 

 املشاكل املتعلقة بأجهزة املاسح الضوئي 

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

-270ص:  .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع   -1

273  
 

 املنافذ التوسعية : 9

 افذ االتصال يف احلاسب و أهميتهانأنواع م 

 أو الفتحات اجملهزة البوابات الداخلية 

 املنافذ اخلارجية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  92

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  بطاقةSCSI 

 بطاقة املودم والشبكة 

 بطاقة الصوت 

 . املشاكل املتعلقة باملنافذ والبطاقات التوسعية 

مراجع 

 املوضوع

-274. ص: 2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع   -1

287 
 

 بطاقة اإلظهار : 9

 كيف تعمل بطاقة اإلظهار 

 معايري ومكونات بطاقة اإلظهار 

 أنواع بطاقات اإلظهار 

 توصيل بطاقات اإلظهار 

 حل املشاكل املتعلقة ببطاقة اإلظهار 

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 CompTIA A+ QAUICK Reference (220-801 220-802 ) – July 2013 Pages 

273-276 
1. 

 شاشات العرض : 9

 أنواع شاشات العرض 

 معايري أجهزة العرض 

 شاشة الكرستال السائل 

 السائل مكونات شاشة الكرستال 

 األنظمة احلساسة للحركة 

 حل املشاكل املتعلقة بشاشة الكرستال السائل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 CompTIA A+ QAUICK Reference (220-801 220-802 ) – July 2013 Pages 

276-282 
1. 

 الطابعات : 9

 معايري  إختيار الطابعات 

 . أنواع الطابعات ومكونات وطريقة عملها 

 لغات الطابعة 

  تصال الطابعات باحلاسباطرق 

 . املشاكل املتعلقة بالطابعات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 CompTIA A+ QAUICK Reference (220-801 220-802 ) – July 2013 Pages 

449-500 
1. 
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  93

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 احلاسوب احملمول : 18

 الفرق بني ايمول واجلهاز املكتيب 

 اللوحة األم وجمموعة الرقاقات األساسية 

 فكرة عامة عن مكونات احلاسبات ايمولة 

 مشاكل احلاسبات ايمولة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 CompTIA A+ QAUICK Reference (220-801 220-802 ) – July 2013 Pages 

345-396 
1. 

 

 املراجع

   2013، حممد نزيه حممد  7تعلم واحرتف ويندوز  

   2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع  

  CompTIA A+ QAUICK Reference (220-801 220-802 ) – July 2013  
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 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  94

 

 تطكخ 261 لرمزا مدخل إىل السكرتارية وإدارة املكاتب سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 1    حماضرة

 4    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

تزويد املتدربني باملهارات األساسية لألعمال املكتبية والسكرتارية من خالل جمموعة من  يهدف هذا املقرر إىل

املعارف النظرية والعملية املتعلقة بعقد االجتماعات وكتابة التقارير وتنظيم املواعيد والزيارات وأعمال ايفوظات كما 

 .املقرر مهارات استخدام األجهزة املكتبية اليت حيتاج إليها السكرترييقدم 

 ..واملنهج تطبيقي مهاري يتناسب مع قدرات وخصائص املعاقني مسعيًا

 هلدف العام من املقرر: ا

 يف أعمال السكرتارية.يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية 

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

 يعربف االجتماعات  -1

 يستخدم األجهزة املكتبية بشكل صحيح  -2

 يعدد عناصر التقرير  -3

 يعد التقارير  -4

 ينظم االجتماعات  -5

 م املواعيد ينظ  -6

 يستقبل الزائرين باألسلوب املناسب  -7

 ينظم املعامالت  -8

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 التدريبساعات 

 العملية النظرية

 8 2 مدخل إىل السكرتارية

 12 3 استخدام األجهزة املكتبية

 8 2 التقارير اإلدارية
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 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  95

 12 3 تنظيم االجتماعات

 12 3 تنظيم املواعيد واستقبال الزوار

 12 3 دارة احملفوظاتإتنظيم و

 اجملموع
16 64 

80 
 

 واشرتاطات السالمة :إجراءات 

 بالزي الرمسي املعتمد. االلتزام  -1

 .البيئة التدريبيةااللتزام بتعليمات سالمة   -2

 .فئة الصمأن تكون وسائل السالمة متوافقة مع قدرات وخصائص   -3

 .فئة الصمالتدرب على اإلخالء السليم املتوافق مع خصائص   -4

 اتباع قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة.  -5

 .التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة بأجهزة احلاسب   -6

7-  
عداد أجهزة احلاسب يف املعامل لتتوافق مع متطلبات االحتياجات اخلاصة للمعاقني مسعيًا وذلك بتحويل دوائر إ

 .وتنبيهات الصوت إىل دوائر وتنبيهات ضوئية

 .واملعداتايافظة على سالمة األجهزة   -8

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :مدخل إىل السكرتارية 10

 مفهوم السكرتارية 

 مهارات السكرتارية 

 وظائف السكرتارية  

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

  16إىل صفحة  7من صفحة إدارة املكاتب علم وفن   -1

  . 92إىل صفحة  87من صفحة  يكتب يف إدارة املكتب مامل  -2

 استخدام األجهزة املكتبية: 15

 مفهوم وأهمية التقنيات املكتبية احلديثة 

 أنواع األجهزة املكتبية 

 أجهزة االتصاالت 

 جهاز الفاكس 

 آالالت التصوير 

 آالالت احلفظ واإلتالف 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين
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 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  96

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 أجهزة العرض 

  األجهزة املكتبيةالعوامل اليت جيب مراعاتها عند استخدام 

 :تدريب عملي 

o  يقوم املتدرب حتت إشراف املدرب باالستخدام العملي

 لألدوات املتوفرة مبعمل التقنيات املكتبية .

مراجع 

 املوضوع
  (99 – 45 صفحة)حقيبة إدارة وتقنيات املكاتب   -1

 التقارير اإلدارية 10

  وأهمية التقاريرمفهوم 

 خطوات كتابة التقرير 

 عناصر التقرير 

 : ورشة عمل 

o  دارات إيقوم املتدربون حتت اشراف املدرب بزيارة أحد

الكلية أو املنشئات اخلاصة واإلطالع على بعض 

التقارير ثم يقوم املتدربون بكتابة تقارير عن تلك الزيارة 

 أو عن مواضيع أخرى.

 ية.االختبارات واألعمال التحرير

 األداء العملي

 

مراجع 

 املوضوع

  (51 – 39)صفحة إدارة املكاتب علم وفن   -1

  (135 – 132)صفحة مامل يكتب يف إدارة املكتب   -2

 تنظيم االجتماعات : 15

 مفهوم وأهمية االجتماعات 

 أهداف االجتماعات 

 أنواع االجتماعات 

 املهام والواجبات يف تنظيم االجتماعات 

 :تدريب عملي 

o  يقوم املدرب بتقسيم املتدربني إىل جمموعات تقوم بتمثيل

األدوار عن مسؤليات وواجبات السكرتري فبل وأثناء 

 وبعد االجتماع.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 

مراجع 

 املوضوع

  (37 – 20)صفحة إدارة املكاتب علم وفن   -1

  (114 – 109)صفحة مامل يكتب يف إدارة املكتب   -2
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  97

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 تنظيم املواعيد واستقبال الزوار : 15

 مفهوم تنظيم املواعيد 

 العوامل اليت جيب مراعاتها عند تنظيم املواعيد 

 طريقة تنظيم املواعيد 

 القواعد الواجب اتباعها يف استقبال الزوار 

 تصنيف الزوار 

 :تدريب عملي 

o  يقوم املدرب بتقسيم املتدربني إىل جمموعات تقوم بتمثيل

تنظيم واستقبال الزوار مع تدوين املالحظات األدوار عن 

 اإلجيابية والسلبية ثم تناقش مع املتدربني يف ورشة عمل.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 

  (127-125،  119 – 115)صفحة مامل يكتب يف إدارة املكتب  مراجع املوضوع

 تنظيم وادارة احملفوظات 15

 ايفوظات. وأهمية مفهوم 

 أساليب حفظ ايفوظات 

 تالف ايفوظاتإفرز وترحيل و 

 :تدريب عملي 

o  املتدرب حتت إشراف املدرب بعملية تصنيف وترميز يقوم

تالف ايفوظات ، وميكن زيارة بعض إوفرز وترحيل و

لالطالع على نظام وأجهزة دارات كشؤون املتدربني اإل

 احلفظ.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 

  (84 – 46)صفحة  2-حقيبة إجراءات السكرتارية مراجع املوضوع

 

 املراجع

  . هُ .1411إدارة املكاتب علم وفن .عبدالعزيز احلسن.مركز الشرق االوسط للتنمية البشرية  

  
املكتب ، عبداهلل بن عبداهلل بكري عبداجلبار، الدار العربية مامل يكتب يف إدارة 

 هُ .1427للموسوعات ، 

 

  
املؤسسة العامة للتدريب التقين حقيبة إدارة وتقنيات املكاتب يف ختصص اإلدارة املكتبية.

 هُ .1429.  واملهين

 

  
العامة للتدريب التقين  املؤسسةيف ختصص اإلدارة املكتبية. 2-حقيبة إجراءات السكرتارية

 هُ .1429.  واملهين
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
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 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  98

 

 تطكخ 151 لرمزا يمقدمة اإلنرتنت والربيد االلكرتون سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    3 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    2 حماضرة

    2 عملي

    0 مترين

 املقرر:صف و

استخدام الربيد وإنشاء ومع اإلنرتنت والتعامل  األساسيةعدد من املهارات إكساب املتدرب  إىل املقرر هذا يهدف

 . .واإلرفاق . واحلفظ اإللكرتوني

 هلدف العام من املقرر: ا

 .للتعامل مع اإلنرتنت واستخدام الربيد اإللكرتوني هارات األساسيةامليهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب 

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

 ينشئ اتصال باإلنرتنت  -1

 يستعرض حمتويات صفحات اإلنرتنت  -2

 يستخدم تطبيقات متصفح اإلنرتنت  -3

 يضبط إعدادات الربيد مع الشبكة العاملية والداخلية  -4

 ينشئ بريد إلكرتوني على الشبكة  -5

 يرسل الرسائل  -6

 يستقبل الرسائل  -7

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 12 12  اإلنرتنت متصفحات التعامل مع

 6 6 تطبيقات على اإلنرتنت

 8 8 الربيد اإللكرتوني

 6 6 التعامل املتقدم مع الربيد اإللكرتوني

 اجملموع
32 32 

64 
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
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 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  99

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 بالزي الرمسي املعتمد. االلتزام  -1

 .البيئة التدريبيةااللتزام بتعليمات سالمة   -2

 .فئة الصمأن تكون وسائل السالمة متوافقة مع قدرات وخصائص   -3

 .فئة الصمالتدرب على اإلخالء السليم املتوافق مع خصائص   -4

 اتباع قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة.  -5

 .التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة بأجهزة احلاسب  -6

7-  
وذلك بتحويل دوائر عداد أجهزة احلاسب يف املعامل لتتوافق مع متطلبات االحتياجات اخلاصة للمعاقني مسعيًا إ

 .وتنبيهات الصوت إىل دوائر وتنبيهات ضوئية

 .ايافظة على سالمة األجهزة واملعدات  -8

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  اإلنرتنت: متصفحات التعامل مع 24

 وانواع املتصفحات نرتنت تعريف اإل 

  متصفح انرتنت اكسبلورExplorer 

 مزايا املتصفحات 

 االرتباطات التشعبية 

 االتصال باالنرتنت 

 فتح صفحة، االرتباط بصفحة ، اإلضافة إىل املفضلة 

  طباعة، حفظ صفحة 

 طباعة ، حفظ صورة أو نص 

 إنشاء مساحة أكرب لصفحات اإلنرتنت املؤقتة 

 )حتميل امللفات )األصوات ، الصور 

 جبات املنزليةاالو

 املشاريع

 األسئلة التحريرية

مراجع 

 املوضوع
514-460م ، شبكة البيانات،الرياض ص 2010املوسى،عبداهلل ، مقدمة يف احلاسب واالنرتنت ،    -1  

  تطبيقات على اإلنرتنت: 12

 نرتنت البحث يف اإل 

 توفري الصفحات أثناء عدم االتصال 

 إيقاف تشغيل الرسوم 

 األمان واخلصوصية 

 جبات املنزليةاالو

 املشاريع

 األسئلة التحريرية

مراجع 

 املوضوع
1-  

-482ص  م ، شبكة البيانات،الرياض2010املوسى،عبداهلل ، مقدمة يف احلاسب واالنرتنت ،  

514 
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 اململكة العربية السعودية
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 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  100

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  الربيد اإللكرتوني: 16

 ظيفة الربيد اإللكرتوني ومميزاتهو 

 أجزاء عنوان الربيد اإللكرتوني 

 أقسام رسالة الربيد اإللكرتوني 

  على مزودي الربيد اإللكرتونيالتعرف 

  لكرتونيإإنشاء حساب بريد 

  لكرتونياإلقراءة الربيد 

  لكرتونياإلكتابة رسالة بالربيد 

  لكرتونيإإرسال رسالة بريد 

 إرفاق ملف مع الرسالة 

 إرسال صورة يف الربيد اإللكرتوني 

  إرسال ملف بالربيد اإللكرتوني 

 جبات املنزليةاالو

 املشاريع

 التحريريةاألسئلة 

مراجع 

 املوضوع
 550  -510ص  م ، شبكة البيانات،الرياض2010املوسى،عبداهلل ، مقدمة يف احلاسب واالنرتنت ،    -1

 

  التعامل املتقدم مع الربيد اإللكرتوني: 12

 تغيري إعدادات الربيد 

o االسم 

o كلمة السر 

o  السؤال األمين 

 إضافة جهاز االتصال 

 التنقل بني اجمللدات 

  وحذف الرسائلنقل 

 استعادة الربيد عند فقدان كلمة السر 

 جبات املنزليةاالو

 املشاريع

 األسئلة التحريرية

مراجع 

 املوضوع
 560 -518م ، شبكة البيانات،الرياض ص 2010املوسى،عبداهلل ، مقدمة يف احلاسب واالنرتنت ،     -1

 

 

 م ، شبكة البيانات،الرياض2010، مقدمة يف احلاسب واالنرتنت ،  املوسى،عبداهلل    املراجع
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  101

 

 تطكخ 252 لرمزا إدارة الوقت سم املقررا

 تطكخ 151 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  2   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  0   حماضرة

  4   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

التدرب على املهارات األساسية للتعامل مع برنامج معاجل الربيد واملواعيد وفيه يتم التدريب إىل هذا املقرر  يهدف

من التعامل مع الرسائل اإللكرتونية الواردة والصادرة سواء كانت هذه  املتدرب األصمعلى عدة موضوعات متكن 

الرسائل ضمن الشبكة ايلية أو الشبكة العاملية، وجدولة املواعيد إلكرتونيًا وإعداد الربنامج ليقوم بالتنبيه آليًا 

 للمواعيد واملالحظات.

 هلدف العام من املقرر: ا

املهارات األساسية للتعامل مع الربيد يف الشبكة العاملية واستخدام  األصماملتدرب يهدف هذا املقرر إىل إكساب 

 تطبيقات برنامج معاجل الربيد والوقت وإدارة املواعيد بشكل احرتايف.

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

 بريد يف الشبكة العاملية وربطه مع برنامج معاجل الربيد. ينشئ  -1

 يضبط إعدادات الربيد مع الشبكة العاملية والداخلية.  -2

 يرسل ويستقبل الرسائل.  -3

 جيدول املواعيد بواسطة برنامج معاجل الربيد.  -4

 ( يف الربنامج.Contacts) يعد قائمة بالعناوين  -5

 طريق برنامج معاجل الربيد.يعد قائمة باملهام املطلوبة عن   -6

 يكتب املالحظات يف الربنامج.  -7

 .االجتماعاتيعدد كتابيًا أساليب عقد   -8

 يعدد كتابيًا عشرين من املصطلحات التخصصية اإلجنليزية اليت تستخدم يف برنامج إدارة الوقت.  -9
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  102

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 16 (Outlookعن برنامج معاجل الربيد واملواعيد )مقدمة 

 12 0 قوائم التوزيع يف الربنامج

 12 0 العمل مع الربيد يف الربنامج

 12 0 إعداد وكتابة الرسائل يف الربنامج

 12 0 برنامج معاجل الربيد واملواعيديف مهارات متقدمة 

 اجملموع
0 64 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 بالزي الرمسي املعتمد. االلتزام  -1

 .البيئة التدريبيةااللتزام بتعليمات سالمة   -2

 .فئة الصمأن تكون وسائل السالمة متوافقة مع قدرات وخصائص   -3

 .فئة الصمالتدرب على اإلخالء السليم املتوافق مع خصائص   -4

 الصحيحة.اتباع قواعد وتعليمات اجللسة   -5

 .التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة بأجهزة احلاسب  -6

7-  
عداد أجهزة احلاسب يف املعامل لتتوافق مع متطلبات االحتياجات اخلاصة للمعاقني مسعيًا وذلك بتحويل دوائر إ

 .وتنبيهات الصوت إىل دوائر وتنبيهات ضوئية

 .األجهزة واملعداتايافظة على سالمة   -8

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :(Outlookمقدمة عن برنامج معاجل الربيد واملواعيد ) 16

 وظيفة برنامج آوت لوك 

 تشغيل الربنامج 

  إنهاء الربنامج 

 املكونات الرئيسية لنافذة الربنامج 

 مقدمة جهات االتصال 

  اتصالإنشاء جهة 

 البحث عن جهة إتصال 

 حل تكرار جهات االتصال 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  103

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 عداد األوت لوك ليصبح الربنامج االفرتاضي للربيد اإللكرتوني إ

 وجهات االتصال والتقويم

 )إزالة االرتباط بعنصر يف )جهة اتصال، بريد إلكرتوني 

 دفرت العناوين 

مراجع 

 املوضوع

1-  
، الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن

 (141-137ص) هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434
 

2-  
-645ص: .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع 

648 
 

12 

 

 الربنامج:قوائم التوزيع يف 

 وظيفة قوائم التوزيع 

 إنشاء قائمة توزيع 

 إظهار األمساء يف قائمة التوزيع 

 إضافة اسم إىل قائمة التوزيع أو حذفه منها 

 إرسال موعد جديد إىل جزء من قائمة التوزيع 

 إرسال قائمة توزيع 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .العملياألداء 

مراجع 

 املوضوع

1-  
، الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن

 (159-157ص) هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434
 

2-  
-664ص: .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع 

670 
 

 :ربنامجالالعمل مع الربيد يف  12

 وظيفة الربيد اإللكرتوني 

 معنى حسابات الربيد اإللكرتوني 

 كيفية االتصال مبلقم الربيد اإللكرتوني 

 متطلبات حساب الربيد اإللكرتوني 

 حذف حساب بريد إلكرتوني/إضافة 

  حساب الربيد اإللكرتوني تإعداداعرض/تغيري 

  كافرتاضيتعيني حساب بريد إلكرتوني 

 إرسال ردود الرسائل إىل حساب بريد إلكرتوني آخر 

 تغيري اسم حساب الربيد اإللكرتوني 

  وت لوك بكلمة مرور حساب الربيد األلكرتوني آحتديث

 اجلديدة

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  104

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

-629ص: .2010املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل   -1

635 

 

 :يف الربنامج إعداد وكتابة الرسائل 12

 كتابة رسالة 

 إنشاء رسالة من جهة إتصال 

 حفظ رسالة 

 النسخة املخفية من الرسالة 

  إرسال رسالة بدون إظهار اسم املتلقي 

 وضع عالمة على رسالة 

 إعادة إرسال رسالة 

  للرسالةإدراج مرفقات 

 إدراج إرتباط تشعيب 

 إضافة معلومات اإلتصال إىل خطاب 

  حترير رسالةHTML 

 تعقب الوقت الذي مت يف تسليم الرسائل أو قراءتها 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع ، مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن   -1

 (144-141ص) هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434

 

-634ص: .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع   -2

639 

 

 : (Outlookمهارات متقدمة برنامج معاجل الربيد واملواعيد ) 12

  جديدةاإلعالم عند وصول رسائل 

 تعيني حدوث اإلجراء بعد نقل الرسالة أو حذفها 

 فتح مرفقات 

 حفظ مرفقات 

 معرفة معلومات مرسل الربيد 

 الرد على رسالة أو إعادة توجيهها 

 وظيفة التوقيع يف الرسائل 

 إنشاء توقيع للرسالة 

 إدراج التوقيع يف رسالة 

 تغيري التوقيع 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  105

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 تضمني بطاقة تعريف املهنة (VCard مع توقيع الربيد )

 اإللكرتوني

 تعيني حساب الربيد اإللكرتوني املراد استخدامه يف إرسال رسالة 

  إدارة حجم علبة الربيد 

 الغرض من تصفية الربيد غري اهلام 

 حذف/نقل/ترميز كافة رسائل الربيد غري اهلام 

 تغيري اجمللد الذي مت إرسال الربيد اإللكرتوني غري اهلام إليه 

 وا الربيد غري اهلامقائمة مرسل 

 غري اهلام تلقائيًا حذف/نقل/ترميز كافة رسائل الربيد 

مراجع 

 املوضوع

-672ص: .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع   -1

687 

 

 

 املراجع
  

مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع 

  هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434، 

 

   ص: .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع  
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  106

 

 تطكخ 243 لرمزا تصميم العروض التقدميية سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  2   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  0   حماضرة

  4   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

العروض ستخدام والتعامل مع برنامج عدد من املهارات األساسية الإكساب املتدرب  إىل املقرريهدف هذا 

عدادها إإلنتاج ملفات إلكرتونية حتتوي على شرائح افرتاضية مت ( Microsoft Office Power Point)التقدميية

دراج النصوص إوتصمميها. حيث يتم التدرب على تصميم وإنشاء وتعديل الشرائح وعرضها باستخدام احلاسب. من خالل 

 يديو يف كل شرحية وإضافة املؤثرات الصوتية واحلركية املناسبة.والصور واجلداول واملخططات البيانية واالصوات والف

 هلدف العام من املقرر: ا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

لتصميم وإنشاء وتعديل الشرائح وتنسيقها وطباعتها يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية 

 .(Microsoft Office Power Point)لكرتونية باستخدام برنامج اجلداول اإل

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 العروض التقدمييةيشغل برنامج   -1

 .يتبع التعليمات األساسية لتصميم وإنشاء وتعديل الشرائح  -2

 .يدرج وينشئ الشرائح وينسقها   -3

 حيفظ امللفات باستخدام برنامج العروض التقدميية  -4

 الصور واجلداول واملخططات والوسائط االلكرتونية يف الشرائحيدرج النصوص و  -5

 ينسق الشرائح بطريقة جذابة باستخدام املؤثرات الصوتية واحلركية  -6

 يعد العرض التقدميي باستخدام برنامج العروض التقدميية وفق الغرض واملواصفات املطلوبة.  -7

 .عدادات الصفحة وطباعتهاإيضبط   -8
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  107

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 12 0 مقدمة لربنامج العروض التقدمية

 26 0 التعامل مع الشرائح التقدميية وحتريرها

 16 0 شرطة االدواتأري مظهر الشرائح  وتغي

 10 0 إعدادات الطباعة والتدقيق االمالئي

 اجملموع
0 64 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 بالزي الرمسي املعتمد. االلتزام  -1

 .البيئة التدريبيةااللتزام بتعليمات سالمة   -2

 .فئة الصمأن تكون وسائل السالمة متوافقة مع قدرات وخصائص   -3

 .فئة الصمالتدرب على اإلخالء السليم املتوافق مع خصائص   -4

 اجللسة الصحيحة.اتباع قواعد وتعليمات   -5

 .التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة بأجهزة احلاسب  -6

7-  
عداد أجهزة احلاسب يف املعامل لتتوافق مع متطلبات االحتياجات اخلاصة للمعاقني مسعيًا وذلك بتحويل دوائر إ

 .وتنبيهات الصوت إىل دوائر وتنبيهات ضوئية

 .سالمة األجهزة واملعداتايافظة على   -8
 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  مقدمة لربنامج العروض التقدمية: 12

 تشغيل الربنامج 

 ء شاشة الربنامجاأجز 

 فتح ملف العرض 

 غالق ملف العرضإ 

 غالق الربنامجإ 

 كتابة النص على شرحية العرض 

  والتعديل عليها وتنسيقهاحتديد نصوص الشرحية 

  نواع جديدةأو أحفظ العرض باالمتداد االفرتاضي 

 فتح ملف جديد 

 تغيري لون اخللفية لشرحية العرض 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  108

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

1-  
، الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن

 ( 324-316ص) هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434

 

2-  
-404ص:  .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع 
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26 

 

 التعامل مع الشرائح التقدميية وحتريرها

 إدراج شرحية جديدة 

 تغيري ختطيط الشرحية 

 دراج وتنسيق القصاصة الفنيةإا 

 شكال التلقائيةدراج وتنسيق األإ 

 دراج الصور وتنسيقهاإ 

 دراج املخططات البيانية واهليكلية وتنسيقهاإ 

 دراج امللفات الصوتية والفيديوإ 

 إدراج أزرار االجراءات 

 إدراج شرحية من ملف 

 حذف الشرائح 

  تغيري ترتيب الشرائح 

 نس  الشرائح 

 إخفاء الشرائح 

 نس  الكائنات املدرجة يف الشرائح 

 التنقل بني العروض املفتوحة ونس  ونقل الشرائح بينهما 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
 .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع 

 ،  433-415ص:

 

2-  
مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع ، 

 363-352، 347-328:هُ. ص1437هُ،الطبعة السادسة 1434

 

  :شرطة االدواتأتغيري مظهر الشرائح  و 16

 تطبيق انظمة احلركة 

 توقيت العرض 

 الضبط التطبيقي للوقت 

 إظهار / إخفاء األدوات على شريط الوصول السريع 

 تغيري شكل العرض 

  سطر التعداد النقطيأضبط املسافات بني 

 تغيري منط التعداد النقطي والرقمي 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي



 القسم

  التقنية اخلاصة
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  109

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 تثبيت الرأس والتذييل لشرائح العرض 

مراجع 

 املوضوع

-433ص:  .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع   -1

442 

 

مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع ،   -2

 372-369،  364،(351-348ص) هُ.1437ه،الطبعة السادسة 1434

 

 الطباعة والتدقيق االمالئيإعدادات  10

 إعداد الصفحة 

 معاينة ماقبل الطباعة 

 طباعة الشرائح 

 التدقيق االمالئي والنحوي 

  عداد العرضإ 

 خيارات الربنامج 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

-443ص:  .2010املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل   -1

450  

 

، الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن  -2

 368-366ص: هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434

 

 

 املراجع
  

الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن 

 هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434، 

 

   2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع  

 

  



 القسم

  التقنية اخلاصة
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  110

 

 تطكخ 244 لرمزا لكرتونيةاجلداول اإل سم املقررا

 ريض 171 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    املعتمدةالساعات 

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 0    حماضرة

 6    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

ستخدام والتعامل مع برنامج اجلداول عدد من املهارات األساسية الإكساب املتدرب  إىل املقرر هذا يهدف

البيانات واملعلومات الرقمية وإجراء العمليات احلسابية لكتابة وتنسيق ( Microsoft Office Excel) لكرتونيةاإل

وفيه سيتم التدريب على عدة موضوعات متكن املتدرب من تشغيل برنامج معاجل اجلداول اإللكرتونية واالحصائية، 

والرياضية وعمل التخطيطات للجداول  وإدخال البيانات الرقمية وتنسيقها وكتابة املعادالت والدوال احلسابية

  عداد الصفحة وطباعتها. إلكرتونية ، اإل

 هلدف العام من املقرر: ا

إلدخال البيانات واملعلومات الرقمية وإجراء العمليات يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية 

 .(Microsoft Office Excel)لكرتونية وتنسيقها وطباعتها باستخدام برنامج اجلداول اإل احلسابية

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

 لكرتونيةاجلداول اإليشغل برنامج   -1

 .يتبع التعليمات األساسية لتنسيق البيانات واملعلومات الرقمية  -2

 .لكرتونية متخصصةإيدخل وينشئ جداول   -3

 لكرتونيةاإلحيفظ وخيزن البيانات وامللفات باستخدام برنامج اجلداول   -4

 لكرتونية.ينسق اجلداول باستخدام برنامج اجلداول اإل  -5

 لكرتونيةبرنامج اجلداول اإل حيرر خاليا املصنف وينقلها وينسخها باستخدام  -6

 لكرتونيةجيري العمليات احلسابية باستخدام برنامج اجلداول اإل  -7

 لكرتونيةاجلدوال اإلشهر دوال العمليات احلسابية املستخدمة يف برنامج أيعدد   -8

 لكرتونيةيفرز ويصفي البيانات الرقمية باستخدام برنامج اجلداول اإل  -9

 يستخرج الرسومات البيانية باستخدام برنامج اجلداول االلكرتونية  -10

 

  



 القسم

  التقنية اخلاصة
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  111

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 16 0 مقدمة للجداول اإللكرتونية

 12 0 واملصنف اخلالياتنسيق 

 16 0 التحرير والعمل مع األعمدة والصفوف

 12 0 احلسابية  العملياتتطبيق 

 16 0 تطبيق الدوال الرياضية

 8 0 التخطيطات يف اجلداول اإللكرتونية

 16 0 عداد الصفحة وطباعتهاإ

 اجملموع
0 96 

96 
 

 السالمة : إجراءات واشرتاطات

 بالزي الرمسي املعتمد. االلتزام  -1

 .البيئة التدريبيةااللتزام بتعليمات سالمة   -2

 .فئة الصمأن تكون وسائل السالمة متوافقة مع قدرات وخصائص   -3

 .فئة الصمالتدرب على اإلخالء السليم املتوافق مع خصائص   -4

 اتباع قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة.  -5

 .بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة بأجهزة احلاسبالتقيد   -6

7-  
عداد أجهزة احلاسب يف املعامل لتتوافق مع متطلبات االحتياجات اخلاصة للمعاقني مسعيًا وذلك بتحويل دوائر إ

 .وتنبيهات الصوت إىل دوائر وتنبيهات ضوئية

 .ايافظة على سالمة األجهزة واملعدات  -8

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  مقدمة للجداول اإللكرتونية: 16

 الغرض من برنامج اجلداول اإللكرتونية 

 تشغيل الربنامج 

 التعامل مع األشرطة 

 دخال البياناتإ 

 حتديد اخلاليا 

 حترير اخلاليا 

 واألعمال الشفهية. االختبارات

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي



 القسم

  التقنية اخلاصة
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  112

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  التعامل مع امللفات 

 التحكم يف املصنف 

مراجع 

 املوضوع

1-  
، الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن

 403( ، 390-385ص) هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434
 

2-  
-231ص:  .2010املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل 

238  ،246-248  ،252- 
 

  :تنسيق اجلداول 12

 تنسيق لون اخلط 

 تنسيق لون اخللفية 

 تنسيق حدود اخلاليا 

 )تنسيق اخلاليا) اخلط ، النقش ، التعبئة 

 تنسيق اجتاه النص/الفقرة 

 تنسيق كامل ورقة العمل 

 نقل ونس  اخلاليا 

  اخلاليا ) اياذاة/الدمج/نس  التنسيقاتتنسيق 

 نقل ونس  اخلاليا بني املصنفات وامللفات 

 التحكم يف املصنف 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
 .2010والتوزيع مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر 

 294-288، 255-249،  245-240ص:
 

2-  
، الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن

 446-439،  407-392:هُ. ص1437هُ،الطبعة السادسة 1434
 

  التحرير والعمل مع األعمدة والصفوف: 16

 حذف الصفوف واالعمدة 

 الصفوف واالعمدةدراج إ 

 عمدةضبط ارتفاعات الصفوف واأل 

 تعبئة التنسيقات والتعبئة التلقائية للمحتوى 

 رقامتعبئة سلسلة األ 

 البحث واالستبدال 

 التحكم يف ورقة العمل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

1-  
-256ص:  .2010واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع مقدمة يف احلاسب 

269 

 



 القسم

  التقنية اخلاصة
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  113

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع
2-  

مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع ، 

 (397-392ص) هُ.1437ه،الطبعة السادسة 1434

 

 :تطبيق العمليات احلسابية 12

  اخلاليامجع وطرح حمتويات 

 ضرب وقسمة حمتويات اخلاليا 

 تعبئة العمليات احلسابية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

-270ص:  .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع 

273  

 

 الدوال الرياضيةتطبيق  16

 تعريف الدالة الرياضية 

 ( حساب دالة املتوسطAverage) 

  ، أحساب دالة أعلى قيمة( دنى قيمةMax,Min) 

 ( حساب دالة اجلمعSum) 

 ( حساب دالة الشرطIF) 

 ( حساب النسب املئويةPercent )% 

 فرز اخلاليا 

 عرض الصيغ 

 رقام(تنسيق اخلاليا ) منط األ 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
-274. ص: 2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع 

287 

 

2-  
، خوارزم للنشر والتوزيع ،  مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن الطلحي

 (426-407ص) هُ.1437ه،الطبعة السادسة 1434

 

 لكرتونيةالتخطيطات يف اجلداول اإل 12

 دراج التخطيط إ 

 تغيري نوع التخطيط 

 تنسيق التخطيط 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع ، 

 (281-277ص) هُ.1437ه،الطبعة السادسة 1434

 

2-  
-295ص:  .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع 

298  

 

 االختبارات واألعمال الشفهية. إعداد الصفحة وطباعتها   16

 االختبارات واألعمال التحريرية.



 القسم

  التقنية اخلاصة
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  114

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  ضبط اجتاه الطباعة وحجم الصفحة ونوع الورقة 

 ضبط هوامش الصفحة 

 رأس وتذييل الصفحة 

 زالة فواصل الصفحاتإدراج /إ 

 / خفاء خطوط الشبكةإإظهار 

 تكرار الصف األول/صف العناوين 

 طباعة املصنف 

 خيارات الربنامج 

 العملياألداء 

مراجع 

 املوضوع

1-  
، الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن

 454-447ص: هُ.1437ه،الطبعة السادسة 1434

 

2-  
-299ص:  .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع 

310  

 

 

 املراجع
  

مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع 

 هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434، 

 

   2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع  

 

  



 القسم

  التقنية اخلاصة
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  115

 

 تطكخ 271 لرمزا تطبيقات احلوسبة السحابية سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 4    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 4    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

 ” احلوسبة السحابية “ Cloud computingيقدم هذا املقرر التدريب النظري والتطبيقي نظرة عامة وشاملة عن 

 وعن كيفية إدارتها للبيانات وطرق حفظها و أهم التطبيقات والشركات املقدمة هلذه اخلدمة 

 هلدف العام من املقرر: ا

لطريقة عمل تطبيقات احلوسبة السحابية وكيفية يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية 

 إدارتها .

 :   للمقررألهداف التفصيلية ا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

 يعرف مفهوم احلوسبة السحابية  -1

 يعدد مكونات احلوسبة السحابية  -2

 يعرف طريقة عمل احلوسبة السحابية  -3

 يتعرف على فوائد احلوسبة السحابية مقارنة باحلوسبة التقليدية  -4

 يعدد عيوب ومساوئ احلوسبة السحابية  -5

 أهم الشركات املقدمة خلدمة احلوسبة السحابيةيتعرف على   -6

 يتعامل مع أشهر تطبيقات احلوسبة السحابية  -7

 مشاركة امللفات والبيانات  -8

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4 4 تاريخ احلوسبة السحابية

 4 4 مفهوم احلوسبة السحابية

 12 4 مكونات احلوسبة السحابية

 12 6 فوائد وعيوب احلوسبة السحابية
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 136 من  116

 12 4 أشهر خدمات احلوسبة السحابية

 10 5 تطبيقات احلوسبة السحابية

 10 5 أنواع احلوسبة السحابية

 اجملموع
32 64 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 بالزي الرمسي املعتمد. اللتزام  -1

 .البيئة التدريبيةااللتزام بتعليمات سالمة   -2

 .فئة الصمأن تكون وسائل السالمة متوافقة مع قدرات وخصائص   -3

 .فئة الصمالتدرب على اإلخالء السليم املتوافق مع خصائص   -4

 اتباع قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة.  -5

 .بأجهزة احلاسب التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة  -6

7-  
عداد أجهزة احلاسب يف املعامل لتتوافق مع متطلبات االحتياجات اخلاصة للمعاقني مسعيًا وذلك بتحويل دوائر إ

 .وتنبيهات الصوت إىل دوائر وتنبيهات ضوئية

 .ايافظة على سالمة األجهزة واملعدات  -8

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 التقييم أدوات احملتوى الساعات

  : تاريخ احلوسبة السحابية 8

 نبذه عن احلوسبة السحابية 

 نشأة احلوسبة السحابية وتطورها 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 2014 والتوزيعالعربي للنشر ، جنالء أمحد يس ،  احلوسبة السحابية للمكتبات حلول وتطبيقات  -1

 

  :مفهوم احلوسبة السحابية  8

 طرق اتصال احلوسبة 

 كيف تعمل احلوسبة السحابية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 2014 والتوزيعالعربي للنشر ، جنالء أمحد يس ،  احلوسبة السحابية للمكتبات حلول وتطبيقات  -1

 

  :مكونات احلوسبة السحابية  16 

 التطبيقات 

 املستخدم 

 البنية التحتية للسحابة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي



 القسم

  التقنية اخلاصة
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  117

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 التقييم أدوات احملتوى الساعات

 املنصة اليت تستخدمها السحابة 

 اخلدمة اليت تستخدمها السحابة 

مراجع 

 املوضوع
 2014 العربي للنشر والتوزيع، جنالء أمحد يس ،  للمكتبات حلول وتطبيقاتاحلوسبة السحابية   -1

 

 :فوائد وعيوب احلوسبة السحابية  18 

 التكلفة 

 االستدامة 

  االستفادة من البنية التحتية 

 األمان 

 مكان حفظ امللفات 

 سرعة اإلنرتنت 

 االعتمادية 

 محاية حقوق امللكية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 2014 العربي للنشر والتوزيع، جنالء أمحد يس ،  احلوسبة السحابية للمكتبات حلول وتطبيقات  -1

 

 أشهر خدمات احلوسبة السحابية: 16

 خدمات الربيد اإللكرتوني : Gmail, Yahoo, Hotmail  

 خدمات التخزين السحابي Google Drive, Dropbox, 

SkyDrive  

 التطبيقات السحابية  Google Docs, Photoshop 

Express 

 أنظمة التشغيل السحابية Google Chrome OS, 

Jolicloud  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 2014 العربي للنشر والتوزيع، جنالء أمحد يس ،  حلول وتطبيقاتاحلوسبة السحابية للمكتبات   -1

 

 2-  
-476ص:  .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع 

482  

 

 : أنواع احلوسبة السحابية 15

 لسحابة اخلاصة ا 

 العامةلسحابة ا 

 اهلجينةلسحابة ا 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 التقييم أدوات احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع
 2014 العربي للنشر والتوزيع، جنالء أمحد يس ،  احلوسبة السحابية للمكتبات حلول وتطبيقات  -1

 

 تطبيقات احلوسبة السحابية : 15

 جوجل درايف 

 دروب بوكس 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

 2016،   6مهارات احلاسب اآللي ، كمال مجيب / خالد فقيه / عبدالرمحن الطلحي  ، الطبعة 

 156-147صفحة 

 

 

 املراجع

  
،   6مهارات احلاسب اآللي ، كمال مجيب / خالد فقيه / عبدالرمحن الطلحي  ، الطبعة 

2016 

 

  
 العربي للنشر والتوزيع، جنالء أمحد يس ،  السحابية للمكتبات حلول وتطبيقاتاحلوسبة 

2014 

 

   2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع  
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 تطكخ 296 لرمزا التأهيل للشهادات االحرتافية سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 1    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 0    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

للحصول على الشهادة إلعداده عدد من املهارات األساسية على  املتدرب األصمإكساب  إىلهذا املقرر  يهدف

الشهادة االحرتافية يف تطبيقات احلاسب املكتبية مثل الرخصة الدولية لقيادة  و، +Aاالحرتافية يف صيانة احلاسبات 

 وكامربدج وغريها من الشهادات االحرتافية يف جمال إدارة تقنيات املكاتب. ICDLاحلاسب 

 ونوصي مينح املتدرب الدرجة الكاملة هلذا املقرر عند حصوله على الشهادة االحرتافية.

 هلدف العام من املقرر: ا

املعارف واملهارات الالزمة للتقديم على اختبار الشهادة االحرتافية  األصماملتدرب يهدف هذا املقرر إلي إكساب 

 إدارة تقنيات املكاتب واجتيازها. وتطبيقات احلاسب املكتبية  ويف جمال صيانة احلاسب 

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 قادرًا وبكفاءة على أن:أن يكون املتدرب 

 حيدد الشهادات االحرتافية يف جمال احلاسب.  -1

 حيدد الشهادات االحرتافية يف ختصصات صيانة احلاسب أو التطبيقات املكتبية.  -2

 حيدد الشهادات االحرتافية يف ختصصات السكرتارية وتقنيات املكاتب.  -3

 للشركات املتخصصة.حيدد املسار الوظيفي وفق الشهادات االحرتافية   -4

 ج.دأو شهادة كامرب  IC3أو شهادة  ICDL+  أو شهادة Aيقدم لدخول اختبار شهادة   -5

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4 0 مقدمة للشهادات االحرتافية يف جمال احلاسب.

 4 0 التطبيقات املكتبية.و  مقدمة للشهادات االحرتافية يف جمال صيانة احلاسب

 4 0 مقدمة للشهادات االحرتافية يف جمال إدارة املكاتب والسكرتارية.

املسارات الوظيفية وفق الشهادات االحرتافية للشركات املتخصصة يف جمال صيانة احلاسب 

 .إدارة املكاتب والسكرتارية والتطبيقات املكتبية و
0 2 
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 136 من  120

 – CAMEو  جدكامربشهادة للتطبيقات املكتبية و ICDLلصيانة احلاسب وشهادة   +Aشهادة

ESOM إلدارة تقنيات املكاتب. 
0 6 

 CAME – ESOM . 0 12أو  ICDL   أو  +Aشهادات   ات االستعداد الختبار

 اجملموع
0 32 

32 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 بالزي الرمسي املعتمد. االلتزام  -1

 .البيئة التدريبيةااللتزام بتعليمات سالمة   -2

 .فئة الصمأن تكون وسائل السالمة متوافقة مع قدرات وخصائص   -3

 .فئة الصمالتدرب على اإلخالء السليم املتوافق مع خصائص   -4

 اتباع قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة.  -5

 .كتيبات املواصفات املرفقة بأجهزة احلاسب التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف  -6

7-  
عداد أجهزة احلاسب يف املعامل لتتوافق مع متطلبات االحتياجات اخلاصة للمعاقني مسعيًا وذلك بتحويل دوائر إ

 .وتنبيهات الصوت إىل دوائر وتنبيهات ضوئية

 .ايافظة على سالمة األجهزة واملعدات  -8

 

 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :هادات االحرتافية يف جمال احلاسبمقدمة للش 4

 بالشهادات االحرتافية بشكل عام.لتعريف ا 

 .أنواع الشهادات االحرتافية 

  أشهر الشهادات االحرتافية يف جمال احلاسب وإدارة تقنيات

 املكاتب.

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

  13-7. ص: 2005الشهادات التقنية املعتمدة دوليًا . عمر سعيد أبو بكر . سيسكو سيستمز   -1

  ص: د .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع   -2

3-  
، الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحنمهارات احلاسب اآللي . كمال 

 (25-5ص) هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434
 

 :التطبيقات املكتبيةومقدمة للشهادات االحرتافية يف جمال صيانة احلاسب   4

 .التعريف مبميزات الشهادات االحرتافية يف جمال صيانة احلاسب 

  االحرتافية يف جمال التطبيقات التعريف مبميزات الشهادات

 املكتبية.

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي



 القسم

  التقنية اخلاصة
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  121

 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  التعريف بأهم املنظمات واملؤسسات اليت تقدم الشهادات

 االحرتافية يف جمال صيانة احلاسب والتطبيقات املكتبية.

مراجع 

 املوضوع

  13-7. ص: 2005الشهادات التقنية املعتمدة دوليًا . عمر سعيد أبو بكر . سيسكو سيستمز   -1

  32-1ص:  .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع   -2

3-  
، خوارزم للنشر والتوزيع ،  مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن الطلحي

 (61-27ص) هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434
 

 :مقدمة للشهادات االحرتافية يف جمال إدارة املكاتب والسكرتارية 4

  التعريف مبميزات الشهادات االحرتافية يف جمال إدارة املكاتب

 والسكرتارية.

  التعريف بأهم املنظمات واملؤسسات اليت تقدم الشهادات

 االحرتافية يف جمال إدارة املكاتب والسكرتارية.

  ية خمتصرة عن أهم املواقع اليت تقدم الشهادات االحرتافية يف

 جمال إدارة املكاتب والسكرتارية.

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

  13-7. ص: 2005الشهادات التقنية املعتمدة دوليًا . عمر سعيد أبو بكر . سيسكو سيستمز   -1

  32-1ص:  .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع   -2

3-  
، خوارزم للنشر والتوزيع ،  مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن الطلحي

 (61-27ص) هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434

 

  18-1. ص: 2006 دليل الشهادات العاملية التقنية. قولدن أيقل.  -4

ملتخصصة يف جمال املسارات الوظيفية وفق الشهادات االحرتافية للشركات ا 2

 :والسكرتاريةإدارة املكاتب والتطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب 

 .التعريف بوظيفة مشغل حاسب والشهادات اليت تؤهله للمنصب 

 .التعريف بوظيفة مدخل بيانات والشهادات اليت تؤهله للمنصب 

  التعريف بوظيفة  فين صيانة حاسب آلي والشهادات اليت تؤهله

 للمنصب.

  التعريف بوظيفة سكرتري ومدير مكتب والشهادات اليت تؤهله

 للمنصب.

 الوصفية. اإلشارة

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

  13-7. ص: 2005الشهادات التقنية املعتمدة دوليًا . عمر سعيد أبو بكر . سيسكو سيستمز   -1

  18-1. ص: 2006 دليل الشهادات العاملية التقنية. قولدن أيقل.  -2
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 136 من  122

 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

شهادة للتطبيقات املكتبية و ICDLلصيانة احلاسب وشهادة   +Aشهادة 6

  إلدارة تقنيات املكاتب: CAME – ESOMو  جدكامرب

 طريقة االختبارات. 

 سئلةعدد األ. 

 ات.تسجل يف االختبارال طريقة 

 ات.االختبارتأدية  طريقة 

  حمتوى االختبار 

 درجة االجتياز 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

 مراجع

 املوضوع

  13-7. ص: 2005الشهادات التقنية املعتمدة دوليًا . عمر سعيد أبو بكر . سيسكو سيستمز   -1

  32-1ص:  .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع   -2

3-  
، خوارزم للنشر والتوزيع ،  مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن الطلحي

 (61-27ص) هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434

 

 – CAMEأو  أو كامربدجICDL   أو  +Aشهادات   ات االستعداد الختبار 12

ESOM :  

 ات.االستعداد الذهين والنفسي لالختبار 

  اختبارات جتريبية. 

 اإلشارة الوصفية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .العملياألداء 

مراجع 

 املوضوع

  13-7. ص: 2005الشهادات التقنية املعتمدة دوليًا . عمر سعيد أبو بكر . سيسكو سيستمز   -1

  32-1ص:  .2010مقدمة يف احلاسب واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع   -2

3-  
فقيه، عبدالرمحن الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع ،  مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد

 (61-27ص) هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434

 

  18-1. ص: 2006 دليل الشهادات العاملية التقنية. قولدن أيقل.  -4

 

 املراجع

   2005الشهادات التقنية املعتمدة دوليًا . عمر سعيد أبو بكر . سيسكو سيستمز   

  2010واإلنرتنت . عبداهلل املوسى. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع  مقدمة يف احلاسب  

  
مهارات احلاسب اآللي . كمال مجيب،خالد فقيه، عبدالرمحن الطلحي ، خوارزم للنشر والتوزيع ، 

  هُ.1437،الطبعة السادسة ُه1434

 

  .2006 دليل الشهادات العاملية التقنية. قولدن أيقل  .  
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  123

 تطكخ 290 لرمزا مشروع املقررسم ا

 ختطك 242ختطك ،  131ختطك ،  121ختطك ،  243 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 4    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 4    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

مجاعي متكامل لتطبيق مجيع املواضيع واملهارات التخصصية اليت مت التدرب عمل مشروع إىل هذا املقرر  يهدف

 عليها.

 .واملنهج تطبيقي مهاري يتناسب مع قدرات وخصائص املعاقني مسعيًا

 هلدف العام من املقرر: ا

لقيام مبجموعة من لفريق  ضمنالعمل اجلماعي إكساب املتدرب املهارات األساسية يف يهدف هذا املقرر إىل 

 املدرباألعمال املكتبية على احلاسب وذلك حتت إشراف 

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

 يطبع جبميع أصابعة بطريقة اللمس  -1

 يف برنامج االكسل احلسابيةدوال العمليات  من 15يعدد   -2

 يصنف ايفوظات  -3

 بشكل سليم تنسيق املراسالت  -4

 يعد جداول إلكرتونية متخصصة  -5

 لوك إلرسال واستقبال الربيد وتيضبط برنامج اآل  -6

 يقدم عرضًا تقدمييا من عمله  -7

 ينظم االجتماعات  -8
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  124

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 12 6 معاجلة النصوص

 12 6 لكرتونيةاجلداول اإل

 6 12 ( Outlookإدارة الوقت ) 

 12 6 العروض التقدميية

 16 8 السكرتارية

 اجملموع
32 64 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 بالزي الرمسي املعتمد. االلتزام  -1

 .البيئة التدريبيةااللتزام بتعليمات سالمة   -2

 .فئة الصمأن تكون وسائل السالمة متوافقة مع قدرات وخصائص   -3

 .فئة الصمالتدرب على اإلخالء السليم املتوافق مع خصائص   -4

 اتباع قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة.  -5

 .التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة بأجهزة احلاسب   -6

7-  
املعامل لتتوافق مع متطلبات االحتياجات اخلاصة للمعاقني مسعيًا وذلك بتحويل دوائر عداد أجهزة احلاسب يف إ

 .وتنبيهات الصوت إىل دوائر وتنبيهات ضوئية

 .ايافظة على سالمة األجهزة واملعدات  -8

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :معاجلة النصوص 18

  تقديم مشروع مصغر بربنامج الوورد حيتوي على اجلداول

 دراج االشكال والرموز واملعادالتإوتنسيقات الصفحات و

 عداد اخلطابات ودمج املراسالت إ 

 أداء عملي

 

مراجع 

 املوضوع
  2ومعاجلة النصوص  1حقائب مقررات معاجلة النصوص   -1

 اجلداول االلكرتونية 18

 كسل حيوي بعض الدوال جدول  إلكرتوني بربنامج اإل إعداد

  املشهورة

 أداء عملي
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  اإلدارة العامة للمناهج
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 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  125

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

  حقيبة مقرر اجلداول اإللكرتونية  -1

 ( Outlookإدارة الوقت )  18

 لكرتوني برنامج االوتلوك إلرسال واستقبال الربيد اإل إعداد

 وتنظيم املواعيد.

 أداء عملي

مراجع 

 املوضوع

 إدارة الوقتحقيبة مقرر   -1
 

 العروض التقدميية 18

 عرض تقدميي باستخدام برنامج البوربوينت. إنشاء 

 أداء عملي

مراجع 

 املوضوع
 حقيبة مقرر تصميم العروض التقدميية  -1

 

 السكرتارية 24

 :التنسيق لعرض أعمال املتدربني ويشمل 

 حتديد املوعد 

 املخاطبات الالزمة 

 توجيه الدعوات للحضور 

 عداد املكانإ 

  االستقبال 

 التوديع 

 كتابة تقرير 

 أداء عملي

 مراجع

 املوضوع
 حقيبة مقرر مدخل إىل السكرتارية وإدارة املكاتب  -1

 

 

 املراجع

 
  2ومعاجلة النصوص  1حقائب مقررات معاجلة النصوص 

  حقيبة مقرر اجلداول اإللكرتونية 

  إدارة الوقتحقيبة مقرر  

  التقدمييةتصميم العروض حقيبة مقرر  

  مدخل إىل السكرتارية وإدارة املكاتبحقيبة مقرر  
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 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب
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 136 من  126

 

 

 

 

 

 

 

  

 املراجع واملالحق
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  127

 ملحق بتجهيزات املعامل والورش واملختربات

 بيان باملعامل والورش واملخترباتأواًل: 

 اسم املعمل/الورشة م

الطاقة 

االستيعابية 

 للتدريب

 املوارد البشرية

الالزمة 

 للتدريب

التدريبية املستفيدة من  احلقائب

 املخترب/املعمل/الورشة

 15 معمل حاسب  -1

مدرب  1

 حاسب

 

 نظام تشغيل

 لوحة مفاتيح عربي

 لوحة مفاتيح ثنائي اللغة

 الشهادات اإلحرتافية

 

 15 معمل حاسب  -2
مدرب  1

 حاسب

 1معاجلة نصوص 

 2معاجلة نصوص 

 جداول إلكرتونية

 تصميم العروض التقدميية

 15 معمل حاسب  -3
مدرب  1

 حاسب

 اإلنرتنت والربيد اإللكرتوني

 إدارة الوقت

 تطبيقات احلوسبة السحابية

 مشروع

4-  
املكتبية  تقنياتالمعمل 

 والسكرتارية
15 

مدرب  1

 حاسب

 مدخل إىل السكرتارية وإدارة املكاتب

 مشروع

 

 

 15 صيانة ورشة  -5
مدرب  1

 حاسب

 بنية احلاسب

 صيانة احلاسب
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  128

 التجهيزات التفصيلية لكل معمل أو ورشة أو خمتربثانيًا: 

 (  معمل حاسب آلي 3عدد ) 

 الكمية اسم الصنف م

 2016وبرامج التطبيقات املكتبية  Windows 10جهاز حاسب آلي للمتدرب بنظام تشغيل   -1

 مبواصفات عالية
15 

 2016وبرامج التطبيقات املكتبية  Windows 10جهاز حاسب آلي للمدرب بنظام تشغيل   -2

 مبواصفات عالية
1 

 1 شبكة حملية  -3

 2 طابعة ليزر  -4

 1 سبورة ذكية تدعم الكتابة اليدويةمع   Data Showجهاز عرض   -5

 1 نرتنت عالي السرعةإاتصال   -6

 15 حامل ورق  -7

 1 ماسح ضوئي  -8

 1 كامريا رقمية عالية اجلودة  -9

 Kaspersky 16برنامج حمدث من   -10

 Visio 2016 16برنامج   -11

 AutoCAD 16برنامج   -12

 5 وسائط ختزين خارجية  -13

 VMware Workstation Pro 12  16برنامج   -14

 15 (Windows 8- Windows 10-  Linux Ubuntuأقراص نظام التشغيل)  -15

 Hiren's Boot CD 15.2 5قرص الصيانة   -16

 2 دوالب حلفظ اخلامات واألقراص  -17

 

 املكتبية والسكرتاريةتقنيات المعمل 

 الكمية اسم الصنف م

 2016وبرامج التطبيقات املكتبية  Windows 10جهاز حاسب آلي للمتدرب بنظام تشغيل   -1

 مبواصفات عالية
1 

 2016التطبيقات املكتبية وبرامج  Windows 10جهاز حاسب آلي للمدرب بنظام تشغيل   -2

 مبواصفات عالية
1 

 1 شبكة حملية  -3

 1 خط هاتف  -4

 2 طابعة ليزر  -5

 1 سبورة ذكية تدعم الكتابة اليدويةمع   Data Showجهاز عرض   -6
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 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  129

 1 اتصال انرتنت عالي السرعة  -7

 15 حامل ورق  -8

 1 ماسح ضوئي  -9

 1 كامريا رقمية عالية اجلودة  -10

 Kaspersky 2برنامج حمدث من   -11

 Visio 2016 2برنامج   -12

 5 وسائط ختزين خارجية  -13

 1 مرت 5×  2طاولة اجتماعات   -14

 1 كرسيمكتب خاص للمدرب مع ال  -15

 15 كرسي متدرب  -16

 18 خرامة  -17

 4 دوالب حلفظ اخلامات واألقراص  -18

 18 دباسة  -19

 200 ملف بالستيك  -20

 100 ملف افرجني  -21

 1 آلة تصوير  -22

 1 جهاز فاكس  -23

 1 جهاز هاتف شبكة  -24

 1 جهاز فيديو  -25

 1 جهاز تلفزيون  -26

 1 آلة إتالف الورق  -27

 1 آلة تغليف  -28

 1 مقص أوراق  -29

 40 دفرت عناوين  -30

 40 دفرت مواعيد  -31

 1 طاولة ضيافة جمهزة بأدواتها  -32

 

 ورشة الصيانة

 الكمية اسم الصنف م

 1 2016وبرامج التطبيقات املكتبية  Windows 10جهاز حاسب آلي للمدرب بنظام تشغيل   -1

 1 نرتنت وبالتدرب اإللكرتونياتصال سريع باإل  -2

مكونات وأجزاء جهاز احلاسب اآللي األساسية )شاشة، صندوق، لوحة رئيسية، لوحة مفاتيح   -3

 لغرض التجميع وفأرة، أسالك التوصيل(
15 
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 136 من  130

 1 طابعة ليزر  -4

 1 ماسح ضوئي  -5

 1 كامريا رقمية عالية اجلودة  -6

 15 كرت شاشة  -7

 15 كرت شبكة  -8

 15 كرت صوت  -9

 15 شرائح ذاكرة  -10

 CPU 15 معاجل  -11

 HDD 10أقراص صلبة من نوع   -12

 SSD 10أقراص صلبة من نوع   -13

 15 شنطة عدة خاصة بالصيانة  -14

 3 دوالب حلفظ اخلامات  -15

 15 (Windows 10أقراص نظام التشغيل )  -16

 1 مع سبورة ذكية قابلة للكتابة اليدوية  Data Showجهاز عرض   -17

 15 تفريغ الشحنات الكهربائية سوار  -18

 1 جهاز  نس  األقراص الصلبة  -19

 15 جهاز حاسب الستخدامات الصيانة واكتشاف األعطال   -20

 10 جهاز حاسب حممول للصيانة  -21

 Hiren's Boot CD 15.2 5قرص الصيانة   -22

 3 رف جلمع أجهزة احلاسب وحقائب الصيانة  -23

 10 طابعة لغرض الصيانة  -24
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين
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 التخصص

 التطبيقات املكتبية وصيانة احلاسب

 لفئة الصم
 

 

 136 من  131

 أدوات التقييم عنملحق 

 تعريف التقييم: 

قياس التأثري الذي تركه التدريب ، كما ُعرِّف التقييم بأنه تقدير الشيء واحلكم عليههناك من عرَّف التقييم بأنه 

اليت على املتدربني، وحتديد كمية حتصيل املتدربني أو احلصيلة اليت خرجوا بها من العملية التدريبية والعادات واملعارف واملهارات 

 .اكتسبوها والتغيريات السلوكية لديهم

 أدوات وأساليب التقييم: 

 ميكننا أن نقتصر على أدوات التقييم الرئيسية التالية )ثالث أدوات(:

 

 االختبارات واألعمال الشفوية: -1

من املتدرب حول  شفهيةهي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل مواقف تعليمية وتدريبية خمتلفة للحصول على استجابات 

قضية أو موضوع معني، وتهدف هذه األداة إىل اختبار قدرة املتدرب على استخدام معلوماته السابقة وطريقة جتميعها 

لدعم  املناقشة الشفهية، وتعترب هذه األداة إحدى طرق التفكري اجلماعي اليت تعتمد على شفويةوترتيبها لتقدم بصور 

ة باإلضافة إىل أنها من أدوات التقييم، ميكن استخدامها يف تنمية وتعزيز القدرة التعبريية أو تعزيز فكرة ما، وهذه األدا

 عند املتدرب وتعزيز قدرته يف اإلصغاء واحلوار وثقته بنفسه، وتشمل هذه األداة مجيع أساليب واسرتاتيجيات التعلم مثل:

 .األسئلة الشفوية القصرية اليت يطرحها املدرب أو الزمالء 

 ار الشفوي أثناء أداء نشاط.احلو 

  العرض الشفوي واملشاركة يف املناقشة عند عرض حاالت تدريبية أو يف عرض ما قامت به اجملموعة أو

 املتدرب من أعمال وأنشطة.

 .التقديم احلواري يف القراءات احلوارية 

 .متثيل األدوار 

 االختبارات واألعمال التحريرية: -2

أدوات التقييم

األداء العملي

األداء التعّرف

االختبارات 
واألعمال 
التحريرية

األعمال 
غير 
الصفية

األعمال
الصفية

اختبارات  

املقال

االختبارات  

املوضوعية

التوفيق أو 
المزاوجة

االختيار من 
متعدد

أسئلة 
التكملة

أسئلة 
الصواب 
والخطأ

االختبارات 
واألعمال الشفوية
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هي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل مواقف تعليمية وتدريبية خمتلفة تستخدم فيها الورقة والقلم للحصول على 

من املتدرب حول قضية أو موضوع معني، وتهدف إىل اختبار قدرة املتدرب على استخدام معلوماته  مكتوبةاستجابات 

نا أن ننظر إىل االختبارات واألعمال التحريرية من ، وميكنمكتوبةالسابقة وطريقة جتميعها وترتيبها لتقدم بصور 

 جانبني:

 ة: اجلانب األول: األعمال الصفيِّ

وهي االختبارات واألعمال اليت يقوم بتنفيذها املتدرب يف الصف )الفصل أو الورشة( ومبتابعة مباشرة من 

ذلك االختبارات، وقد اتفق الرتبويون على ها وجيهزها املدرب لتنفيذها يف الصف مبا يف املدرب، واألعمال اليت ُيعدَّ

 ها املدرب إىل نوعني:تقسيم االختبارات اليت ُيعدَّ

عدها عن مصطلح الذاتية يف تناوهلا ويتحدد مفهوم االختبارات املوضوعية مبدى ُب  االختبارات املوضوعية:-أ

ارات املوضوعية يف العادة من لتقييم املتدرب بشكل ال خيتلف باختالف املقوِّم )املصحح(، وتتكون االختب

عدد كبري من األسئلة القصرية اليت تتطلب إجابات حمددة وكل سؤال وجوابه يقيس شيئا واحدا أو جزئية 

من جزئيات املوضوع واليت ميكن تقدير صحتها أو خطأها بدرجة عالية من الدقة ونظرا لتعدد األسئلة يف 

اء كبرية، وتستطيع األسئلة املوضوعية قياس قدرات عقلية االختبار الواحد فيصبح من املمكن تغطية أجز

 متنوعة تصل إىل أعلى املستويات، وتأخذ االختبارات املوضوعية عدة أشكال وصور منها:

  :وتتكون من جمموعة من العبارات املتضمنة حقائق عملية معينة وتتطلب أسئلة الصواب واخلطأ

لصواب أو اخلطأ أو اإلجابة بنعم أو ال أو احلكم على اختيار إجابة واحدة للحكم على العبارات با

 العبارة بأنها تدل على رأى أو حقيقة.

 :يتكون سؤال التكملة من مجلة أو عدة مجل حمذوف منها بعض الكلمات أو  أسئلة التكملة

 العبارات أو الرموز ويطلب وضع الكلمة املناسبة أو العبارة ايذوفة يف املكان اخلالي وتهدف إىل

 اختبار قدرة املتعلم على تذكر العبارات حبيث يستكمل املعنى املقصود.

  :وهى األكثر شيوعا ويتكون فيها السؤال من مشكلة تصاغ يف صورة أسئلة االختيار من متعدد

سؤال مباشر أو عبارة ناقصة وقائمة من احللول املقرتحة تسمى البدائل االختيارية ويطلب من املتدرب 

 الصحيح. اختيار البديل

 :وتتألف من عمودين متوازيني حيتوى كل منها على جمموعة من العبارات  أسئلة التوفيق أو املزاوجة

أو الرموز أو الكلمات إحداهما عادة ما يكون على اليمني ويسمى املقدمات والثاني على اليسار 

، ومنعا للتخمني يوضع ويسمى االستجابات ويطلب من املتدرب اختيار املناسب من العمودين املتوازيني

 السؤال حبيث يزيد عن عدد البنود الواردة يف العمود اآلخر.

هي اختبارات تتضمن أسئلة مفتوحة ويرتك للمتدرب حرية تنظيم وترتيب اإلجابة واملعلومات  اختبارات املقال:-ب

ابة عدة سطور، ومن والتعبري عنها بأسلوبه اخلاص، وتسمى باختبارات املقال ألن أسئلتها تتطلب عادة كت

عيوب هذه الطريقة أن األسئلة تكون غري حمددة، وتكون اإلجابة لألسئلة املقالية حسب نوع السؤال فالبعض 

 دة.ة بينما تتجه بعض األسئلة املقالية إىل اإلجابات املقيبمن األسئلة يكون ذا إجابة حرب

 ة:اجلانب الثاني: األعمال غري الصفيِّ
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ي، وهي عبارة عن أعمال ة الكتابية اليت يقوم املتدرب بتنفيذها خارج املوقف الصّفوهي األعمال واألنشط

أو أسئلة أو معلومات يقوم املتدرب جبمعها من مصادر خارجية أو عن طريق املالحظة أو القيام مبهارات معينة 

قارير والقيام بالبحوث ثراء معارفه وتدريبه على مهارات خمتلفة مثل حل الواجبات املنزلية وكتابة التإبهدف 

 وتسجيل املالحظات.

 األداء العملي:-3

 ، وتنقسم إىل:ممارسة أداء مهارة عملية أو تنفيذ عمل حمددهي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل 

ويف هذا النوع يتم قياس وتقييم قدرة املتدرب على تصنيف األشياء والتعرف على اخلصائص األساسية  التعرف:

 لألداء مثل حتديد العينات أو اختيار اآللة واجلهاز املناسب لعمل ما، أو حتديد أجزاء من آلة أو جهاز.

 حيث يطلب من املتدرب أداء عمل معني أو حل مشكلة ما. األداء الفعلي:

لتقييم املتدرب، كما ميكن توثيق املالحظة  املالحظةكال اجلزئني )التعرف واألداء الفعلي( يتم استخدام يف 

يضع  وهذه البطاقة عبارة عن توثيق ألجزاء العمل وخطواته ومهاراته املختلفة، حبيث بطاقة األداءعن طريق استخدام 

إىل مقدار إتقان املتدرب يف األداء والزمن الذي استغرقه يف أمام كل خطوة أو جزء تشري  املقيبم إشارة أو نسبة معينة

 التنفيذ.
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