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 مقدمة

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

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، 

ية املدربة القادرة على شغل لتأهيل الكوادر الوطنتسعى املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين 

، 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

علم واإلميان من أجل االستمرار قدمًا يف دفع عجلة التقدم على موارده وعلى قوة شبابه املسلح بال 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.

احلاسب وتقنية يف قسم  الوسائط املتعددة وتقنيات الويبخطة "التدريبية اخلطة وتتناول هذه 

موضوعات حيوية تتناول قنية على وصف مقررات هذا التخصص ليشمل كليات الت" ملتدربي املعلومات

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

 .خترجهم من هذا الربنامج

تسهم  أن 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

 5 وصف الربنامج. 3

 .وصف الربنامج 

 .اهلدف العام للربنامج 

 األهداف التفصيلية للربنامج. 

 7 توزيع اخلطة التدريبية على الفصول التدريبية. 4

 10 غالف الوصف املختصر للمقررات التدريبية التخصصية. 5

 11 الوصف املختصر للمقررات التدريبية التخصصية. 6

 14 التفصيلي للمقررات املشرتكة بني ختصصات قسم احلاسب وتقنية املعلومات.غالف الوصف  7

8  15 التأهيل للشهادات االحرتافية 

 18 غالف الوصف التفصيلي للمقررات التخصصية لتخصص الوسائط املتعددة وتقنيات الويب. 9

10  19 املهارات االساسية للمصممني 

11  ( 1التصميم املرئي) 28 

12  36 الصوت الرقمي معاجلة 

13  ( 1معاجلة الفيديو الرقمي) 39 

14  ( 2التصميم املرئي) 43 

15  ( 2معاجلة الفيديو الرقمي) 51 

17   55 النشر االلكرتوني 

18  64 التصميم الرقمي 

19   72 التصميم التفاعلي 

20  78 موضوعات خمتارة 

21  .80 مشروع 

 87 غالف مالحق اخلطة التدريبية. 22

 88 ملحق جتهيزات الورش واملعامل واملختربات. 23

24  .88 بيان باملعامل والورش واملختربات 

  89 معمل حاسب 

 89 معمل حاسب متقدم 

   معمل حاسبiMac 89 
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 90 معمل التسجيل 

 90 معمل التصوير 

 91 ملحق أدوات التقييم. 25

 94 املراجع. 26
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 صف الربنامج: و

سُُوق    مبا يتوافق مع احتياجات احلاسُُب وتقنية املعلومات يف قسُُم   الوسُُائط املتعددة وتقنيات الويب صُُُمم دبلوم  

، نصُُُفيةفصُُُول تدريبية  مخسُُُةيف الكليات التقنية، يف ى هذا التخصُُُص التدريبب عل يتمو العمل احمللية للتخصُُُص، 

سُُاعة تدريب  (490إىل ) تدريب، إضُُافة ( سُُاعة1664) مبجموع عشُُر أسُُبوعًا تدريبيًا،مثانية مدة كل فصُُل تدرييب 

 ساعة معتمدة.    (75سوق العمل، مبا يعادل )  عملي يف

والتصُُميم املرئي، ، املهارات األسُُاسُُية للمصُُممني على املهارات التخصُُصُُية يف:    امجويتم التدريب يف هذا الربن

تصُُُميم الرقمي، والتصُُُميم التفاعلي،  والنشُُُر اإللكرتوني، وال، ومعاجلة الفيديو الرقمي ومعاجلة الصُُُوت الرقمي، 

ُُاندة،   ُُية املسُُُ ُُوعات املختارة ملتابعة التغري وكل جديد يف جمالوخصُُُُُص وعدد من املقررات التخصُُُُُصُُُ  مقرر للموضُُُ

 الوسائط املتعددة وتقنيات الويب.

ُُهادات االحرتافية يف جمال   ُُول على الشُُ ُُائط املتعددة وتقنيات الويبكما يتم تأهيل املتدرب للحصُُ ، ويقوم الوسُُ

 ليت تدرب عليها خالل فرتة تدريبه.املتدرب قبل خترجة بإعداد مشروع ينفذ فيه املهارات ا

ُُيات، وتطبيقات    ُُالمية، واللغة العربية، واللغة اإلضليزية، والرياضُُُُُ ُُافة اىل مهارات عامة يف الثقافة اإلسُُُُُ إضُُُُُ

 .(السلوك الوظيفي ومهارات اإلتصالالتميز وأو )مقرري التوجيه املهين و احلاسب اآللي، والتعرف على عامل األعمال

من قسم   الوسائط املتعددة وتقنيات الويب هذا الربنامج الشهادة اجلامعية املتوسطة يف ختصص      من اخلريجومينح 

 .احلاسب وتقنية املعلومات

رسوميات صفحات   الويب واعداد وتقنيات الوسائط املتعددة ورسوميات   باملرتبطة  يعمل يف اجملاالت أنومن املتوقع 

 املختلفة. الوسائط املتعددةوغريها من األعمال املرتبطة بأعمال ، االنرتنت كمصمم ومنتج هلا

 اهلدف العام للربنامج:

ُُة العمل يف جمال  ُُائط املتعددة  يهدف هذا الربنامج إىل تزويد املتدرب باملهارات واملعلومات الالزمة ملمارسُُُ الوسُُُ

 .يف اإلطار الوطين للمؤهالت امسخلااملستوى وحيصل على وتقنيات الويب 

 األهداف التفصيلية للربنامج:

 بنهاية هذا الربنامج يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

 مشروع وسائط متعددة. خطة عمل يعد .1

  .تنفيذ وسائط متعددةاهداف حيدد  .2

 .تعددةاملوسائط ال الربامج املناسبة لتنفيذ حيدد .3

 .التخصصية املرتبطة بوسائط احلاسب املتعددةاملصطلحات يستخدم  .4

 .يف جمال الوسائط املتعددةوأدوات التصميم االحرتايف الرقمي وسائل   يستخدم .5

 .الصور يصمم .6

 جيهز الصور من حيث اخلصائص واملواصفات. .7

 من حيث اخلصائص واملواصفات. مقاطع الفيديوحيرر  .8
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 ت.من ناحييت اخلصائص واملواصفامقاطع الصوت  حيرر   .9

 .أفالم إعالميةينتج  .10

 .والويب DVDعلى األقراص املدجمة و يوزع املنتجات  .11

 .التصاميم املرئية بصوره احرتافيهينتج  .12

 .صفحات االنرتنتيصمم  .13

 .واقع االلكرتونيةاملاالعالنات على  يصمم .14

 .اجملالت يصمم  .15

 ينشر التصاميم إلكرتونيًا. .16

 املستفيدين.عرض التصاميم التفاعلية احلركية على ي .17

 الوسائط املتعددة ورسوميات الويب.ال الشهادات االحرتافية يف جمعلى يطور مهاراته باحلصول   .18
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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 101 Islamic Studies  
ISL 101 

ISL 102 2 2 0 0 2 
 سلم 101

 سلم 102
 1 سلما 101 الدراسات اإلسالمية 

2 ENGL 101 English Language -1  ENG 8101 3 3 0 1 4 101 2 اضل 101 (1لغة إضليزية )  ضل 

3 ICMT 101 
Introduction to Computer 

Applications  CMT 101 2 0 4 0 4 101 3 حاسب 101 مقدمة تطبيقات احلاسب  حال 

4 MATH 101 Mathematics  MAT 8101 3 3 0 1 4 101 4 ضاري 101 الرياضيات  ريض 

5 PHYS 101 Physics  PHY 8101 3 2 2 1 5 101  5 يفيز  101 الفيزياء  فيز 

6 VOCA 101 Vocational Guidance & Excellence  VOC 107 2 2 0 0 2 101 6 مهين 101 التوجيه املهين والتميز  مهن 

7 IMUL 101 Basic skills for designers  MUL 101 3 2 2 0 4 101 7 مليت 101 املهارات االساسية للمصممني  ميد 

Total Number of Units 18 14 8 3 25 المجموع 

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 ENGL 102 English Language -2 ENGL 101 ENG 8102 3 3 0 1 4 102 1 ضلا 102 (2لغة إضليزية ) ضلا 101 ضل 

2 ARAB 101 Technical Writing  ARB 101 2 2 0 0 2 101 2 يعرب 101 الكتابة الفنية  عرب 

3 ICMT 102 
Advanced Computer 

Applications 
ICMT 101 CMT 102 2 0 4 0 4 102  3 حاسب  102 تطبيقات احلاسب املتقدمة حاسب 101 حال 

4 IMUL 141 Visual Desgin-1  MUL 114 4 2 4 0 6 114 4 مليت 141 (1التصميم املرئي )  ميد 

5 IMUL 121 Digital Sound Manipulation  MUL 126 2 0 4 0 4 126 5 مليت 121 معاجلة الصوت الرقمي  ميد 

6 IMUL 131 Digital Video Manipulation-1  MUL 123 4 2 4 0 6 123 6 مليت 131 (1معاجلة الفيديو الرقمي )  ميد 

Total Number of Units 17 9 16 1 26 المجموع 

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 ENG 103 English Language -3 ENGL 102 ENG 8103 3 3 0 1 4 101 1 ضلا 103 (3لغة إضليزية ) ضلا 102 ضل 

2 LEAS 101 Learning Skills   2 2 0 0 2   2 ماهر 101 مهارات التعلم 

3 IMUL 242 Visual Desgin-2 IMUL 141 MUL 116 4 2 4 0 6 116 3 مليت 242 (2التصميم املرئي ) مليت 141 ميد 

4 IMUL 232 Digital Video Manipulation-2 IMUL 131 MUL 224 4 2 4 0 6 224 4 مليت 232 (2معاجلة الفيديو الرقمي ) مليت 131 ميد 

5 IMUL 271 Digital Puplishing  MUL 132 2 1 2 0 3 132 5 مليت 271 النشر االلكرتوني  ميد 

6 IMUL 251 Digital Design IMUL 141 MUL 236 4 2 4 0 6 9236 6 مليت 251 التصميم الرقمي مليت 141 ميد 

Total Number of Units 19 12 14 1 27 المجموع 

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

بع
را

 ال
يب

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ETHS 101 
Professional Ethics & Comm. 

Skills 
VOCA 101 ETH 101 2 2 0 0 2 101  1 سلكا  101 السلوك الوظيفي ومهارات االتصال مهين 101 سلك 

2 ENGL 104 English Language -4 ENGL 103 ENG 8104 3 3 0 1 4 104 2 ضلا 104 (4لغة إضليزية ) ضلا 103 ضل 

3 IMUL 261 Intractive Design IMUL 141 MUL 216 4 2 4 0 6 216 3 مليت 261 التصميم التفاعلي مليت 141 ميد 

4 IMUL 285 Selected Topics  MUL 9241 3 2 2 2 6 9241 4 مليت 285 موضوعات خمتارة  ميد 

5 ICMT 280 
Preparation for Professional 

Certificates 
 CMT 290 1 0 2 0 2 290 5 حاسب 280 التأهيل للشهادات االحرتافية  حال 

6 IMUL 295 Project 
IMUL 232 

IMUL 251 
MUL 294 4 2 4 0 6 294 ميد 

 مليت 232

 مليت 251
 6 مليت 295 مشروع

Total Number of Units 17 11 12 3 26 المجموع 

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 Equivalent 

No. of Units 

 رمز املقرر اسم املقرر املقرر املكافئ

يب 
ري

تد
 ال

صل
لف

ا

س
ام

خل
ا

 

 و.م

CRH 

1 IMUL 299 Co-operative Training MUL 299 4 299 مليت 299 التدريب التعاوني ميد 

Total Number of Units 4 المجموع 

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 

CR

H L P T CTH 

 اجملموع الكلي للوحدات املعتمدة للربنامج
75 46 50 8 104 

Total of training Hours (16×104)+ Cooperative training Hours (490) 2154  490+ التدريب التعاوني 1664= 104×  16اجملموع الكلي لساعات التدريب 
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ملقررات التخصص املختصرالوصف   
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 3 الساعات املعتمدة مليت 101 الرمز املهارات االساسية للمصممني اسم املقرر

الستخدام  وسائل وأدوات التصميم يقدم هذا املقرر املفاهيم واملهارات األساسية للمصمم  الرقمي  الوصف:

االحرتافية الرقمية يف جمال تصميم الرسوميات واملونتاج من خالل التدريب على أدوات التصميم املختلفة 

على أنظمة التشغيل)ماكنتوش، ويندوز(، واألجهزة املادية كاملاسحة الضوئية، كامريات التصوير 

تعامل مع لوح الرسم اإللكرتوني. وكذلك دراسة مفاهيم علم الرقمية ،الفيديو واألجهزة الصوتية إضافة لل

 االلوان واستخداماتها واملؤثرات البصرية واإلضاءة وكيفية التعامل معها.

 

 4 الساعات املعتمدة مليت 141 الرمز (1التصميم املرئي ) اسم املقرر

يف هذا املقرر يتم التدرب على كيفية تصميم الصور ثم التحكم بها من ناحية األلوان واملقاسات  الوصف:

واحملتوى من أجل إنشاء تصاميم تفصيلية ذات تقنية عالية لدماجها مع أي تطبيق ألغراض الطباعة أو يف 

. بعد Photoshopبيق  مواقع االنرتنت. يتعرف املتدرب على أهم األدوات الضرورية للتصميم واستخدام تط

االنتهاء من دراسة املقرر، يكون املتدرب قد كسب مهارات عالية متكنه من إنشاء مشروع مثل غالف، 

 صور فنية، أو لوحات دعائية.

 

 2 الساعات املعتمدة مليت 121 الرمز معاجلة الصوت الرقمي اسم املقرر

يتم التدرب يف هذا املقرر على أهم أنواع ملفات الصوت الرقمي و أدوات إنتاجه و تعديله ومعاجلته  الوصف:

إلنشاء مواد صوتية و مقاطع إعالمية أو دعائية أو   Auditionباستخدام خصائص ومؤثرات برنامج 

خدم فيه لنشرها يف الويب وكذلك إنشاء أقراص مدجمة صوتية. حيتوي املقرر على مشروع عملي يست

 املتدرب املهارات املدروسة عمليا يف إنتاج وتعديل ملفات صوتية رقمية

 

 4 الساعات املعتمدة مليت 131 الرمز (1معاجلة الفيديو الرقمي ) اسم املقرر

يقدم هذا املقرر جمموعة من املهارات األساسية واملوضوعات اليت متكن املتدرب من التدرب على  الوصف:

الذي  Adobe Premiereأهم أنواع ملفات الفيديو الرقمي و أدوات إنتاجه و تعديله باستخدام برنامج 

ة للتوزيع على األقراص يعترب األداة األكثر شيوعًا يف جمال التحكم  بالفيديو الرقمي إلنشاء أفالم إعالمي

والويب. حيتوي املقرر على مشروع عملي يستخدم فيه املتدرب املهارات املدروسة عمليا يف  DVDاملدجمة و 

 إنتاج فيلم رقمي.

 

 4 الساعات املعتمدة مليت 242 الرمز (2التصميم املرئي ) اسم املقرر

يقدم هذا املقرر جمموعة من املهارات األساسية واملوضوعات اليت متكن املتدرب من التعامل  الوصف:

بشكل احرتايف مع الصور الرقمية واخراجها بصورتها النهائية باستخدام التقنيات املتقدمة اخلاصة 

   Illustrator  ، Acrobate باستعمال برنامج 
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 4 الساعات املعتمدة مليت 232 الرمز (2معاجلة الفيديو الرقمي ) اسم املقرر

 ,Adobe Aftereffectمن خالل هذا املقرر، يتم التدرب على املهارات اخلاصة بربناجمي  الوصف:

Adobe premiere  والذي يعد من أهم الربامج املستعملة يف جمال االنتاج التلفزيوني و االعالمي ملا يتمتع

 به من مواصفات وتقنيات يف هذا اجملال

 

 2 الساعات املعتمدة مليت 271 الرمز النشر االلكرتوني  اسم املقرر

ُُتخدام    الوصف: ُُوعات اليت متكن املتدرب من اسُُ ُُية واملوضُُ ُُاسُُ يقدم هذا املقرر جمموعة من املهارات األسُُ

ُُ )جملة  .Indesgin,...etcاألدوات اخلاصة بالنشر اإللكرتوني ) ( لتخطيط الصفحة الرقمي كنموذج لُُُُُ

ُُافة لتزويد املتدرب باملفاهيم  إلكرتونية، موقع إلكرتوني ، مدونة ،كتاب إلكرتوني... اخل( باإلضُُُُُُُُُُُُُُُُُ

اخلاصُُُة بالنشُُُر اإللكرتوني. املقرر يغطي املصُُُطلحات اخلاصُُُة بالتصُُُميم الرقمي، انواعها و آلية تقييم 

 نشر على االنرتنت إملامًا بطرق النشر على املواقع. للمخرج النهائي كنموذج عرض معتمد لل

ويتخلل املقرر على مدى  الفصل  التدرييب  مشروع صغري متكامل توظف فيه مجيع األدوات 

 السابقة إضافة إىل اخلربات املكتسبة فى املقررات التدريبية ذات الصلة بالنشر اإللكرتوني.

 

 4 الساعات املعتمدة مليت 251 الرمز التصميم الرقمي اسم املقرر

يف هذا املقرر يتم التدرب على التقنيات املستخدمة يف برجمة املواقع التفاعلية من جهة املستخدم.  الوصف:

 Dreamweaver   ،Ege Animateيطور الطالب صفحات حركية وتفاعلية باستخدام برنامج  

،Muse   . هلذه الربنامج يف تصميم املواقع احلركية مثل   يتعرف املتدرب على االستخدامات املتقدمة

استخدام الطبقات والسلوكيات الربجمية و النماذج وأدوات الصور املتحركة وطرق أخرى تتغري حسب 

الوظائف املطلوبة. يتم التأكيد يف املقرر على الطرق الفعالة لتصميم املواقع وبعض مهارات الربجمة اليت 

 مواقع التفاعليةتتطلبها التصاميم احلديثة لل

 

 4 الساعات املعتمدة مليت 261 الرمز التصميم التفاعلي  اسم املقرر

النشاء مقاطع او عروض  يف هذا املقرر يتم التدرب على استعمال تقنيات وأدوات التصميم التفاعلي الوصف:

 متحركة او صفحات انرتنت ذات حركية جذابة وجودة عالية.

 

 3 الساعات املعتمدة مليت 285 الرمز خمتارةموضوعات  اسم املقرر

 يقدم هذا املقرر جمموعة موضوعات حديثة يف جمال الوسائط املتعددة ورسوميات الويب. الوصف:
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 3 الساعات املعتمدة حاسب 280 الرمز التأهيل للشهادات االحرتافية اسم املقرر

إلعداد املتدرب للحصول على شهادة احرتافية متخصصة      يقدم هذا املقرر املهارات األساسية الالزمة     الوصف:

ُُوميات الويب  ُُائط املتعددة ورسُُُ ُُهادات   يف جمال الوسُُُ ُُيل كاملة عن الشُُُ ، كما يقدم هذا املقرر تفاصُُُ

ُُتوياتها وطريقة اإلعداد هلا.  ُُهادات ومسُ ُُوق العمل، يا يزيد املتدرب معرفة بالشُ  االحرتافية املطلوبة يف سُ

 ACAجة الكاملة هلذا املقرر عند حصوله على شهادة ونوصي مبنح املتدرب الدر

 

 3 الساعات املعتمدة مليت 295 الرمز مشروع اسم املقرر

حيتوى هذا املقرر على حتديد مشكلة أو مشروع يف جمال الوسائط املتعددة ومن ثم تدريب املتدرب  الوصف:

 وحتت إشراف مدرب املقررعلى كيفية حل هذه املشكلة أو أعداد مشروع ضمن فريق من زمالئه 
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 حاسب 280 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

على أحدى الشُُُهادات االحرتافية صُُُول للتعرف واحلاملتدرب إلعداد يقدم هذا املقرر املهارات األسُُُاسُُُية الالزمة 

، والتعرف على ييزات الشهادات االحرتافية يف جمال احلاسب اآللي   املتوافقة مع املقررات التدريبية يف جمال ختصصه  

ومتطلبات احلصُُول عليها، وأسُُاليب التأهيل للتقدم هلذه الشُُهادات، وقيمتها السُُوقية وكيفية مسُُاهمتها يف املسُُار      

 الوظيفي والتطوير املستمر ملهارات الفين يف جمال ختصصات احلاسب اآللي. 

نوصُُُُُي مبنح املتدرب الدرجة ملقررات املشُُُُُرتكة بني ختصُُُُُصُُُُُات احلاسُُُُُب املختلفة، ويعترب هذا املقرر من او

الكاملة هلذا املقرر عند حصوله أي من الشهادات االحرتافية املتعلقة بتخصصه واملقدمة من االكادمييات والشركات      

 يف جمال ختصصه مثل:العاملية 

(Cisco, Huawei, CompTIA, Microsoft, Oracle, Red Hat, Adobe .) 

 هلدف العام من املقرر: ا

للتقديم على اختبار إحدى الشهادات االحرتافية  املعارف واملهارات الالزمة املتدربإكساب  إىليهدف هذا املقرر 

 املتعلقة بتخصصه.

 :  ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

 يف جمال احلاسب وقيمتها السوقية ومسارها الوظيفي. يتعرف على الشهادات االحرتافية  -1

 ت االحرتافية يف جمال تقنيات احلاسب اآللي.الشهادا حيدد  -2

 يتعرف على أساليب االختبارات وتقنيات حلها.  -3

 حيدد املسار الوظيفي وفق الشهادات االحرتافية للشركات املتخصصة.  -4

 املصرح هلا بعمل اختبارات الشهادات االحرتافية. يتعرف على سياسات مراكز االختبارات الدولية  -5

6-  
يبحث بواسطة حمركات البحث على الشبكة العنكبوتية عن معلومات ودورات ودروس ومناذج للشهادات 

 االحرتافية.

 يكون جمموعات عمل للتدرب والتأهيل للشهادات االحرتافية.  -7

8-  
 , Cisco)يقدم على احد اختبارات الشهادات االحرتافية املقدمة من أحدى االكادمييات والشركات العاملية 

Huawei, CompTIA, Microsoft, Oracle, Red Hat, Adobe ) يف جمال ختصصه. 
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 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

  العملية النظرية

 2 0 االحرتافية.مقدمة عن الشهادات 

 8 0 املسارات الوظيفية وفق الشهادات االحرتافية يف الشركات املتخصصة.

 18 0 التأهيل الذاتي للشهادات االحرتافية.

 4 0 حاالت دراسية وتدريبية.

 اجملموع
0 32 

32 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة:

 اتباع تعليمات سالمة املكان.  -1

 احملافظة على سالمة االجهزة   -2

 احملافظة على سالمة األجهزة واملعدات.  -3
 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :مقدمة عن الشهادات االحرتافية 2

 ما هي الشهادات االحرتافية؟ 

 .كيفية احلصول على الشهادات االحرتافية 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

http://www.pearsonitcertification.com/articles/article.aspx?p=2499859 1-  

certifications/certifications.html-events/training-http://www.cisco.com/c/en/us/training 2-  

overview.aspx-us/learning/certification-https://www.microsoft.com/en 3-  

8 

 

 

 :املسارات الوظيفية وفق الشهادات االحرتافية يف الشركات املتخصصة

  االحرتافيه يف جمال احلاسب اآللي. معرفة مسارات الشهادات 

o  احلاسب. وجتميع الشهادات االحرتافية يف صيانةمسار 

o  الشبكات تقنياتالشهادات االحرتافية يف مسار. 

o  الشهادات االحرتافية يف إدارة أنظمة الشبكات.مسار 

o  الشهادات االحرتافية يف الربجميات.مسار 

o  الشهادات االحرتافية يف أمن املعلوماتمسار. 

o  التصميم املرئي الشهادات االحرتافية يف مسار. 

o الشهادات االحرتافية يف مهارات الدعم الفين مسار 

 اخل. ... HDIو  ITILمثل 

  .املسارات الوظيفية للشهادات االحرتافية 

 .املناصب يف تقنية العلومات والشهادات املتوافقه معها 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

http://www.pearsonitcertification.com/articles/article.aspx?p=2499859
http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications.html
https://www.microsoft.com/en-us/learning/certification-overview.aspx


 القسم

 احلاسب  وتقنية املعلومات
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 الوسائط املتعددة وتقنيات الويب

 
 

 94 من  17

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .رؤية عن الدخل املتوقع حسب الشهادات االحرتافية 

  كيف تبحث عن الشهادات االحرتافية يف حمركات البحث

 .)املصطلحات املناسبة(

 .مدة صالحية الشهادة 

مراجع 

 املوضوع

http://www.pearsonitcertification.com/articles/article.aspx?p=2499859 1-  

certifications/certifications.html-events/training-http://www.cisco.com/c/en/us/training 2-  

overview.aspx-us/learning/certification-https://www.microsoft.com/en 3-  

18 

 

 

 التأهيل الذاتي للشهادات االحرتافية:

  االحرتافية يف التخصص. الشهاداتحتديد 

  للتحضري للشهادة.  العملتكوين فريق 

 لألختبار.  طريقة التسجيل 

  حمتوى االختبار معرفةExam blueprint  

 .التحضري لالختبار 

  االسئلة.ونوع عدد 

 .االختبارات التجريبية 

 .كيفية تأدية االختبار 

 .درجة االختبار ودرجة االجتياز 

 .متابعة االختبارات  

 االختبارات واألعمال الشفوية

 واألعمال التحريريةاالختبارات 

 األداء العملي

  حتدد حسب التخصص مراجع املوضوع

4 

 

 

 حاالت دراسية وتدريبية:

  عرض حاالت دراسية وتدريبية من الزيارات امليدانية للمتدربني

 ومناقشتها.

 .متثيل حاالت تنفيذية لالختبارات االحرتافية وتقييم تلك احلاالت 

  بني املدرب واملتدرب.أي موضوعات يتم االتفاق عليها 

 االختبارات واألعمال الشفوية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  حتدد حسب التخصص مراجع املوضوع
 

 املراجع

http://www.pearsonitcertification.com/articles/article.aspx?p=2499859   

-events/training-http://www.cisco.com/c/en/us/training

certifications/certifications.html 

  

overview.aspx-us/learning/certification-https://www.microsoft.com/en   

   اإلصدار الثالث من دليل املدرب املعتمد لكادميية سيسكو )مركز التدرب اإللتكروني ومصادر التدريب

 باملؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين(

  

http://www.pearsonitcertification.com/articles/article.aspx?p=2499859
http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications.html
https://www.microsoft.com/en-us/learning/certification-overview.aspx
http://www.pearsonitcertification.com/articles/article.aspx?p=2499859
http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications.html
http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications.html
https://www.microsoft.com/en-us/learning/certification-overview.aspx
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ملقررات التخصصالتفصيلي الوصف   
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 مليت 101 لرمزا املهارات األساسية للمصممني املقررسم ا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    3 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    2 حماضرة

    2 عملي

    0 مترين

 صف املقرر:و

الستخدام وسائل وأدوات التصميم االحرتافية الرقمية يف للمصمم، ألساسية ا واملهارات ما املقرر املفاهيذه مديق

ماكنتوش، ويندوز(، واألجهزة املادية كاملاسحة )أنظمة التشغيل املتوافقة مع  جمال تصميم الرسوميات واملونتاج

دراسة ، والفيديو واألجهزة الصوتية إضافة للتعامل مع لوح الرسم اإللكرتونيو كامريات التصوير الرقمية،والضوئية، 

 .واملؤثرات البصرية واإلضاءة وكيفية التعامل معها، مفاهيم علم االلوان واستخداماتها

 هلدف العام من املقرر: ا

 .للمصمم احملرتف الرقميإكساب املتدرب املهارات األساسية يهدف هذا املقرر إىل 

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادًرا وبكفاءة على :

 اجراءات السالمة اتباع  -1

 التعرف على تاريخ الوسائط املتعددة  -2

 ويندوز(./حتميل وإعداد النسخة األصلية)ماكنتوش  -3

 تثبيت املاسحة الضوئية.  -4

 يستخدم لوح الرسم اإللكرتوني  -5

 إنتاج الصور وتقييمها باستخدام تقنيات اإلدخال الرقمية املتنوعة.  -6

 .وأنظمتهايتعامل مع االجهزة الصوتية   -7

 .يتعرف على نظام األلوان واإلضاءة  -8

 يتعرف على خصائص الصور والتحكم بها.  -9

 .صيغ الصور املختلفة وخصائصهابني  يفرِّقأن   -10

 يكون قادرًا على فهم إعدادات أدوات االدخال الرقمية.أن   -11

 يكون قادرًا على دمج االوسائط املتعددة بشكل صحيح.أن   -12

 .على فهم مبدئ التواصل البصري واألدوار املسئوليات يف تطوير الوسائط التفاعليةيكون قادرًا أن   -13

 .فهم كيفية مالءمة الواجهات للمستخدمني ذوي االحتياجات اخلاصةعلى  يكون قادرًاأن   -14
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 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 1 :اجراءات السالمة واستخدام األدوات

 0 2 :الوسائط املتعددة عنمقدمة 

 4 5 تطبيقات الوسائط املتعددة:

 6 3 :أدوات االدخال الرقمية

 4 5 :الصور الرقمية

 4 5 :الفيديو الرقمي

 4 5 :الصوت الرقمي

 10 6 :مقدمة يف إدارة املشاريع

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 املكاناتباع تعليمات سالمة   -1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب  -2

 التقد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرافقة بأجهزة احلاسب  -3

 اتباع قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة  -4

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 السالمة واستخدام األدوات: اجراءات 1

 شروط وأجراءات السالمة 

 األدوات والربجميات املستخدمة للحاسب الشخصي 

 اإلستخدام األمثل لألدوات  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   

2-   

 مقدمة يف الوسائط املتعددة:   2

 تاريخ الوسائط املتعددة 

 مفاهيم التصميم 

 انواع الصور وخصائصها 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 94 من  21

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مكونات الوسائط املتعددة 

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 تطبيقات الوسائط املتعددة:  9

  ويندوز(:/التشغيل )ماكنتوشنظام 

o .تشغيل النظام الول مرة 

o .التعامل مع نظام التشغيل وخصائصه 

 املستخدمة يف الوسائط املتعددة  تالتعرف على أشهر التطبيقا

 وييزاتها عن التطبيقات األخرى.

 حتميل وإعداد النسخة األصلية  

o قياس وحتديد النسخة األصلية وفًقا للمواصفات الوظيفية 

o  وإعداد أسطح العمل لضمان خلو الصور من تنظيف

 الغبار، وفًقا لسياسات وإجراءات املؤسسة

o  حتديد أطر الصورة، متى كان مناسًبا، لتقليل استخدام

 مساحة القرص

o .تنصيب وتشغيل التطبيقات على النظام 

o .تعريف املكونات االضافية على النظام 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 ل التحريرية.االختبارات واألعما

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 أدوات االدخال الرقمية:  9

 إعدادات املاسحة الضوئية ومعايرتها: 

o  إعدادات املاسحات الضوئية اخلاصة مبختلف عمليات

 أو الوسائط اإللكرتونية ،الطباعة

o معايرة املاسحة الضوئية 

o ومبادئ خلط األلوان ،األلوان األساسية 

o املتغريات اليت تؤثر على متطلبات فصل األلوان 

o أهمية تدرج اللون وتوازن اللون الرمادي 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o ضرورة تطبيق تصحيح األلوان 

o  العوامل اليت تؤثر على قاعدة الشاشة والنسبة املئوية

 القياسية

o تأثري دقة املخرجات على قاعدة الشاشة النهائية 

  املاسحة الضوئيةتثبيت: 

o  تثبيت ومعايرة املاسحة الضوئية وبراجمها وفًقا

للمواصفات الوظيفية، بهدف حتقيق النتائج املطلوبة 

 .لعمليات الطباعة املتنوعة

o لضمان  ؛تقييم األلوان غري احلقيقية واألضواء اجلذابة

 .ا وفًقا للمواصفات الوظيفيةمسح الصورة ضوئيًّ

o دات تصحيح درجة اللون إدخال التعديالت على إعدا

 .واللون

o  إدخال البيانات إىل املساحة الضوئية من تقييم النسخة

 .ونقاط األهداف، وفًقا للمواصفات

 إعدادات الكامريا 

o  العوامل اليت تؤثر على اختيار نقاط التمييز والتظليل

 .)درجات الطباعة األوىل واألخرية(

o الرتكيز. 

o ضيالتعر. 

o فتحة الكامريا. 

o سرعة الغلق. 

o  استخدام مقياس رمادي للمساعدة يف التحكم يف

 .الكشف

o موازنة اللون األبيض. 

 تثبيت الكامريا وتشغيلها  

o حتميل الكامريا الرقمية وتثبيتها بشكل صحيح 

o  تعيني اإلضاءة للوصول إىل التوزيع املتساوي للضوء بهدف

 تلبية املتطلبات

o وتعيني كافة املعلمات وفًقا ملتطلبات  ،تركيز الكامريا

 الصورة
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o أخذ الصورة وفحص جودتها. 

o نقل ملفات الصور إىل احلاسوب. 

o  معاجلة الصور واملخرجات على النحو املطلوب وفًقا

 .للمواصفات الوظيفية

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 الصور الرقمية:  9

 :مقدمة عن الصور الرقمية 

o أنواع الصور الرقمية 

o نظام الصور الرقمي 

o دقة الصور الرقمية 

o ضغط الصور الرقمية 

o  اإلضاءةنظام األلوان 

 إنتاج الصور وتقييمها: 

o حتديد الوسط اجلاري مسحه وفًقا للمواصفات الوظيفية 

o  فحص سعة القرص، متى كان األمر مناسًبا، لضمان

 .كفاءة القيام بالوظيفة

o تعيني وفحص وحدة املعاجلة وفًقا للمواصفات الوظيفية 

o مسح الصورة باستخدام أوامر الربجميات املالئمة، 

 .وضوابط املاسحة الضوئية

o ًّا على النحو املطلوب وفًقا إخراج الصور املمسوحة ضوئي

 .يةللمواصفات الوظيف

o  حيث:تقييم الصور املمسوحة من 

 اللون وتوازن اللون الرمادي. 

 نسخ درجة اللون. 

 إزالة األلوان غري احلقيقية. 

 الدقة. 

o  ختزين الصور أو عرضها على جهاز املخرجات وفًقا

 .للمواصفات الوظيفية

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

1-  http://edex.adobe.com 



 القسم

 احلاسب  وتقنية املعلومات
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 الوسائط املتعددة وتقنيات الويب

 
 

 94 من  24

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع
2-  http://tv.adobe.com 

 الفيديو الرقمي:  9

 أنواع الفيديو الرقمي. 

 نظام الفيديوالرقمي. 

 نظام األلوان. 

 دقة الفيديو الرقمي. 

 ضغط الفيديو الرقمي. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 الصوت الرقمي:  9

 اساسيات الصوت الرقمي. 

 أنواع الصوت الرقمية. 

 نظام الصوت الرقمي. 

 تسجيل الصوت الرقمي. 

 دقة الصوت الرقمي. 

 ضغط الصوت الرقمي. 

 نقل الصوت الرقمي من وإىل احلاسب اآللي. 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 مقدمة يف إدارة املشاريع:  16

 األدوار واملسؤوليات يف تطوير الوسائط التفاعلية  

o أفراد الفريق النموذجي يف مشروع الوسائط التفاعلية: 

 نواملصمم 

 اب احملتوىُكّت 

 املطورون 

 مهندسو مجع املعلومات 

 مديرو املنتجات 

  العالقة بني اجلوانب الفنية واإلبداعية، ومتطلبات مشروع الوسائط

 التفاعلية

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 املشكالت والتحديات الناشئة يف مشروعات الوسائط التفاعلية 

 التفاعلية، وكيفية  املعايري الفنية ذات الصلة مبشروعات الوسائط

 ذلك على التصميمتأثري 

 ًّااألجهزة وكيفية استخدامها فعلي 

o وضع املستخدم فيما يتعلق باجلهاز 

o منط التفاعل 

o اللمس وإبرة الفونوغراف 

o لوحة املفاتيح 

o الفأرة أو لوحة التتبع 

o )حجم الشاشة )أو ما يعادله 

 :منصة الربنامج أو نظام التشغيل ما يلي 

o  إرشادات التصميم وقيوده 

o  القياسية واملكونات البصرية، مثل جمموعة االستعارات

 أدوات تطوير الربجميات

 فهم مبادئ التواصل البصري 

o والتصميم املتمركز على املستخدم ،سهولة االستخدام 

o والعالمة التجارية ،ودرجة اللون ،الرسالة 

o استخدام اللون لنقل املعنى 

o االستعارات البصرية 

  اإلعاقات أو كيفية مالءمة الواجهات للمستخدمني ذوي

 االحتياجات اإلضافية

o وأنواع عناصر الواجهات اليت هي  ،جمموعة اإلعاقات

 حباجة إىل تعديل

o  األساليب الشائعة لتصميم الواجهات القابلة للوصول، مبا

 يف ذلك:

 والنص  ،أوراق األمناط البديلة )اخلط الكبري

 والنص العكسي( ،عالي التباين

 ترتيب جدولة عناصر الواجهات 

o )عناصر التحكم البديلة )مثل لوحة املفاتيح 
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 94 من  26

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  العملية وقيمة اختبار املستخدم النهائي وكيفية الوصول بها فهم

 إىل التصميم األفضل

 اختيار موضوعات االختبار اليت تتوافق مع اجلمهور املستهدف 

 أساليب اختبار مفاهيم وأفكار التصميم ووظيفة الواجهة 

  اجلمهورإنشاء متطلبات املشروع وخصائص 

o لضمان  ؛مناقشة املفهوم والفكرة مع املوظف املعين

 ااستيعاب ملخصات التصميم استيعاًبا كامًل

o  حتديد املعايري الفنية ملنتجات الوسائط التفاعلية، مبا يف

 ها بعني االعتبارأخذو ،ذلك منصة التسليم

o وأخذها  ،حتديد اجلمهور املستهدف وخصائص املستخدم

 بعني االعتبار

o ة خصائص بنية املعلومات، متى كان األمر مناقش

مناسًبا، لضمان تسهيل التصميم املرئي لتجربة املستخدم 

 املرغوب فيها

o عمل مسودة مبواصفات التصميم 

o  وضع تصور مرئي للمفاهيم، وتطوير املخططات الرئيسية

وجتربة  ،وخصائص اجلمهور ،على أساس بنية احملتوى

 املستخدم املرغوب فيها

o ط الشاشة األساسي، مع عرض مكونات ختطيط خمط

 الواجهة الرئيسية، واإلشارة إىل كيفية تلبية امللخص

o  حتديد جمازات الواجهة القابلة لالستخدام والوصول

 ا إليها، واملمتعة مجاليًّ

o  تطوير وحتديد الشكل واملظهر اخلاص بالواجهة

 ومكوناتها اليت تليب متطلبات امللخص

o  النهائية، مع أخذ كافة وضع املخططات التفصيلية

 األفكار املتولدة بعني االعتبار

o  كتابة مواصفات تصميم واجهة املستخدم لتشمل

 النصائح ذات الصلة بفريق التطوير

 اختبار تصميمات واجهة املستخدم واستكماهلا 
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 94 من  27

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o  تطوير خطط االختبار اخلاصة بواجهات املستخدم اليت

 تعمل بشكل صحيح على تقييم قدرتها على تسهيل

 جتربة املستخدم املرغوب فيها

o  إجراء االختبار مع املستخدمني النهائيني لتحديد نقاط

القوة ونقاط الضعف يف التصميم على أساس الغرض 

 املقصود منها

o  تطوير حلول التصميم البديلة اليت تعاجل نقاط الضعف

 احملددة متى كان مناسًبا

o  دمج تغيريات التصميم ببنية املعلومات ومواصفات

 لتصميما

o  احلصول على االتفاق النهائي من املوظف املعين خبصوص

 التصميمات املكتملة

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 

 املراجع
http://edex.adobe.com 1-  

http://tv.adobe.com 2-  
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 مليت 141 لرمزا Visual Desgin -1  (              1) التصميم املرئي 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

التحكم بها من ناحية األلوان واملقاسات واحملتوى من وكيفية تصميم الصور يف هذا املقرر يتم التدرب على 

 ألغراض الطباعة أو يف مواقع االنرتنت.  صاميم تفصيلية ذات تقنية عالية لدماجها مع أي تطبيقأجل إنشاء ت

اختيار األشكال واأللوان من  Photoshopستخدام تطبيق  باللتصميم على أهم األدوات الضرورية ويتم التدريب 

 . باالضافه لدمج الكتابه مع التصميم و حتديد مقاسات الصور والتحكم بها

عديل التأدوات األدخال الرقمية وحمتوى الصور و إنشاء صور ال وجود هلا أو أخذها من م التدرب على تغيري كما يت

 .عليها باستخدام أدوات الرسم

تم التدرب على التعامل مع الكائنات داخل التصميم واالمناط باالضافه لتعرفه على ادوات االخراج كما ي

 الرقمية.

 مشروع مثل غالفالتدرب على مهارات هذا املقرر يكون املتدرب قد قام بإنشاء االنتهاء من وخالل التدرب وقبل 

 ليها.، نفذ فيه املهارات اليت تدرب عدعائيةة أو لوح صور فنيةأو 

 هلدف العام من املقرر: ا

 يهدف هذا املقرر إىل اكساب املتدرب املهارات الالزمة لتصميم الصور والتحكم فيها باستخدام تطبيق 

Photoshop. 

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن::   ألهداف التفصيلية للمقررا

 .السمات يف برامج حترير الصور للمحرتفنييستخدم   -1

 يستخدم أدوات حترير الصور.  -2

 .نظرية ولوحة األلوانيتعرف على   -3

  .خصائص الصور النقطية حيدد  -4

 خيتار التطبيقات املناسبة للصورة النقطية.  -5

 امللفات املستخدمة للصور النقطية.  أنواع  حيدد  -6

  ة بالصور النقطية.اخلاصات البتيعرض   -7
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 94 من  29

 الرقمية.خيتار نوع الضغط املناسب للصورة   -8

 يعدل الصور الرقمية.  -9

 يضيف تأثريات فنية على ا لصورة الرقمية.  -10

 يرسم صورة أو شكل.  -11

 .نشاء الصور الرقميةإلاألدوات والربامج القياسية  يستخدم  -12

 يلون الصور الرقمية.  -13

 حيدد مقاسات الصور الرقمية.  -14

 يكتب على الصور الرقمية.  -15

 يغري حمتوى صورة رقمية.  -16

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 6 :خصائص الصور النقطية والتطبيقات املناسبة للصور النقطية

 0 6 :أنواع امللفات املستخدمة للصور النقطية، وعرض البت اخلاص بها ودور وتأثري ضغط امللف

 0 6 :للمحرتفنيختطيط وموقع السمات يف برامج حترير الصور 

 0 2 :، وكيفية حتديد األلوانمنوذج اللون للصور الرقمية

 0 6 :أدوات الربامج القياسية املستخدمة يف إنشاء الصور الرقمية

 0 6 :الفرش املخصصة لرسم التأثريات املعينة 

 10 0   :إعداد بيئة العمل الرقمية

 12 0   :إدارة حجم الصور وامللفات النقطية وجودتها

 14 0   :إنشاء عناصر الصور الرقمية وحتديدها وحذفها لتحقيق التأثري املرغوب فيه

 Photoshop :   0 4الكتابة على الصور يف برنامج 

 12 0   :التحكم يف السمات واأللوان وإعداد األدوات إلنشاء العناصر البصرية املعقدة

 12 0   :املتوفرة يف اإلعدادات االفرتاضية إنشاء الفرش املخصصة لرسم التأثريات املعينة غري

 اجملموع
32 64 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 اتباع تعليمات سالمة املكان.  -1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.   -2

 احلاسبالتقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة بأجهزة   -3

 اتباع قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة  -4
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الصور النقطية والتطبيقات املناسبة للصور النقطية خصائصفهم  6

 مزايا وعيوب الصور النقطية 

 وغري املناسبة هلا ،جمموعة التطبيقات املناسبة للصور النقطية 

  ،أمثلة لتطبيقات الربامج املستخدمة يف حترير الصور النقطية

 واالختالفات بني برامج احملرتفني وبرامج غري احملرتفني

 والعالقة بني دقة الصورة ودقة الشاشة وحجم  ،البكسل والنقاط

  الطباعة

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

املستخدمة للصور النقطية، وعرض البت اخلاص بها ودور وتأثري  امللفات أنواعفهم  6

 ضغط امللف

  تنسيقات امللف وإعدادت الضغط، مبا يف ذلك(JPEG  ،PNG 

 ،GIF ، TIFF)، مثل:  يوالتنسيق األصل( للربامجPSD) 

  البت وعالقته بتنسيقات امللفات وجودة الصورةعمق 

 8-بت 

 16-بت  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 وموقع السمات يف برامج حترير الصور للمحرتفني ختطيطفهم  6

  مفاهيم الواجهة ما يلي:تشمل 

 القوائم 

 أشرطة األدوات 

 اللوحات 

 نوافذ املستندات 

 نوافذ مبوبة 

 إخفاء وإظهار اللوحات وأشرطة األدوات 

 إرفاق وفصل اللوحات وأشرطة األدوات 

 وكيفية جتميع خصائص الربنامج ،هيكل قائمة الربنامج املختار 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 94 من  31

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  لعمل اختصارات ومعدالت لوحة املفاتيح الشائعة واملرحية

 منها ما يلي:واإلجراءات، 

  زرShift للتقييد 

  زرOption/alt لالنعكاس  

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 األلوان، وكيفية حتديد اللون للصور الرقمية منوذج فهم 2

 :مناذج األلوان وقنوات األلوان املتصلة بها، مبا يف ذلك 

 أزرق-أخضر-منوذج أمحر 

 أصفر-أرجواني-منوذج مساوي-( أسودCMYK) 

 اللون املفهرس 

  التدرج الرمادي 

 :األدوات الشائعة لتحديد أو تعيني اللون بناء على 

 ( الصبغة والتشبع والسطوعHSB) 

 أخضر-منوذج أمحر-( أزرقRGB) 

 أصفر-أرجواني-وذج مساويمن-( أسودCMYK)  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 املستخدمة يف إنشاء الصور الرقمية القياسيةفهم أدوات الربامج  6

  القياسيةأدوات الفرشاة 

 أدوات الفرشاة والقلم الرصاص واملرشة 

 احلجم والصالبة 

 التدفق والتعتيم 

 أدوات الرسم القياسية 

 أداة القلم 

 أداة القلم احلر 

 أداة حتديد املسار 

 أداة حتديد االجتاه 

 أداة املسح القياسية 

 أدوات التحديد القياسية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 أداة النقل 

 ( أدوات الشاشة االمسيةMarquee) 

 شكل مستطيل 

 بيضاوي الشكل 

 /دائرة مقيد مبربع 

 أدوات حبل التحديد 

 الشكل احلر 

 املضلع 

 أداة تعبئة الطالء 

 أداة التدرج القياسية 

 التعبئة اخلطية والشعاعية 

 أداة الكتابة القياسية 

 الكتابة األفقية والرأسية  

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

  :الفرش املخصصة لرسم التأثريات املعينة فهم 6

  وفهمها الفرش تعريف 

 اهلدف من الفرش 

 املخصصة وحتميلها وحفظها 

  الفرشتدرجات 

 وعالمات الشفافية ،حتديد عالمات األلوان  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 :إعداد بيئة العمل الرقمية 10

 ( اختيار الربامج املناسبة إلنشاء العمل الفين النقطيRaster )

 الذي يليب املتطلبات

  دات والنسخ وََّسامُلحتديد وتنظيم حيز التخزين حلفظ واستعادة

 وأي مواد رقمية ذات صلة ،النهائية للعمل الفين

 تهيئة مساحة العمل اخلاصة بالربنامج لالستخدام الفعال 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  ترتيب اإلطارات وعالمات التبويب اخلاصة باملستند حتى يسهل

 الوصول إىل الصورة املراد حتريرها يف احلجم املناسب

  يسهل الوصول إىل الوظائف ترتيب أشرطة األدوات واللوحات حتى

 األكثر استخداًما

 حفظ إعدادات مساحة العمل لالستخدام املستقبلي 

 تهيئة مساحة العمل اخلاصة بالصور لالستخدام الفعال 

 ضبط تكبري الصورة بشكل يناسب مهمة التحرير 

 استخدام املساطر والشبكات واإلرشادات لضمان الدقة 

  تلبية متطلبات املهمةضبط وحدات املساطر والقياسات بهدف 

  حتديد تفضيالت الربامج لالستخدام الفعال بهدف تلبية متطلبات

  املهمة

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 :النقطية وجودتهاإدارة حجم الصور وامللفات  12

 /لضمان الدقة  ؛املستندات تعيني حجم حقل العمل وأحجام الصور

 املناسبة للوسيط املرغوب فيه

 ( تعيني عمق البتbit-depth للصورة كما هو مناسب ألغراض )

 حترير الصورة وحفظها للوسيط املرغوب فيه

  تعيني وضع الصورة وقنواتها، كما هو مناسب للوسيط املرغوب

 فيه

 فظ يف تنسيقات ملفات مناسبة، مبا يضمن:احل 

o التوازن املناسب بني جودة وق أوضاع الضغط يحتق

 الصورة وحجمها للوفاء بالغرض املقصود

o  االحتفاظ بنسخة قابلة للتحرير من امللف إلعادة

  اا، إذا كان ذلك ضروريًّاستخدامه مستقبليًّ

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 الوسائط املتعددة وتقنيات الويب

 
 

 94 من  34

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 إنشاء عناصر الصور الرقمية وحتديدها وحذفها لتحقيق التأثري املرغوب فيه: 14

 حتميل األلوان املطلوبة يف لوحات أمامية وخلفية 

 إضافة عناصر بصرية إلنشاء العمل الفين املرغوب فيه 

  لون وأمناط الطالء إلنشاء العناصر حسبما هو مطلوب 

 رسم اخلطوط واملنحنيات واألشكال باللون والعرض املطلوبني 

  حذف املناطق غري املرغوب فيها يف أحد الكائنات 

 تعبئة الكائنات والتحديدات والشفيفات باللون أو النمط 

 إنشاء التعبئة اخلطية والتعبئة املتدرجة الشعاعية 

 نص أفقي ورأسي حسبما هو مطلوب إضافة 

 حتديد ونقل عناصر الصورة ومناطقها بدقة  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 : Photoshopالكتابة على الصور يف برنامج  4

  الكتابةأدوات 

 الكتابة على الصور  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 التحكم يف السمات واأللوان وإعداد األدوات إلنشاء العناصر البصرية املعقدة  12

 دة وغري املنتظمة يف التفاوتات احملددة قاملع إنشاء التحديدات 

 تعديل التحديدات على النحو املطلوب 

 حفظ التحديدات إلعادة استخدامها 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

إنشاء الفرش املخصصة لرسم التأثريات املعينة غري املتوفرة يف اإلعدادات   12

 :االفرتاضية

 حتديد الفرش املخصصة وحتميلها وحفظها 

 وعالمات  ،وحتديد عالمات األلوان ،إنشاء تدرجات خمصصة

 الشفافية كما هو مناسب لتحقيق التأثريات املرغوب فيها

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

1-  http://edex.adobe.com 
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 الوسائط املتعددة وتقنيات الويب

 
 

 94 من  35

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع
2-  http://tv.adobe.com 

 

 املراجع
http://edex.adobe.com 

http://tv.adobe.com 
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 الوسائط املتعددة وتقنيات الويب

 
 

 94 من  36

 مليت 121 لرمزا Digital Sound Manipulation Audition  معاجلة الصوت الرقمي سم املقررا

  سابقتطلب م

 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

يتم التدرب يف هذا املقرر على أهم أنواع ملفات الصوت الرقمي و أدوات إنتاجه و تعديله ومعاجلته باستخدام 

إلنشاء مواد صوتية و مقاطع إعالمية أو دعائية أو لنشرها يف الويب وكذلك   Auditionخصائص ومؤثرات برنامج 

خدم فيه املتدرب املهارات املدروسة عمليا يف إنتاج إنشاء أقراص مدجمة صوتية. حيتوي املقرر على مشروع عملي يست

 وتعديل ملفات صوتية رقمية

 هلدف العام من املقرر: ا

يهدف هذا املقرر إىل متكني املتدرب من التعرف على أنواع ملفات الصوت الرقمي وإنتاجها وتعديلها ومعاجلتها 

 سواًء كان الغرض من هذا لإلنتاج اإلعالمي أو االنرتنت Auditionباستخدام برنامج  

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 وصف أساسيات الصوت.  -1

 .Auditionحتميل برنامج   -2

 تسجيل الصوت من مصادر خمتلفة.  -3

 التعامل مع املؤثرات الصوتية.  -4

 استخدام الفالتر الصوتية.  -5

 ضغط امللفات الصوتية بعدة صيغ  -6

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 12 0 حملة عن واجهة الربنامج.و Auditionاستخدام برنامج 

 16 0 إنشاء مشروع جديد ) مصغر (.

 20 0 التعامل مع امللفات الصوتية.

 16 0 إضافة مؤثرات صوتية.

 اجملموع
0 64 

64 
 



 القسم

 احلاسب  وتقنية املعلومات
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 الوسائط املتعددة وتقنيات الويب

 
 

 94 من  37

 

 :إجراءات واشرتاطات السالمة 

 اتباع تعليمات سالمة املكان   -1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب   -2

 التقد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرافقة بأجهزة احلاسب   -3

 اتباع قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة   -4

 اتباع تعليمات سالمة املكان   -5

 

 التفصيلي )النظري والعملي(املنهج 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 Auditionالتعرف على واجهة الربنامج  12

 نبذة عن الصوت 

 .معرفة طريقة حتميل الربنامج 

 .التعرف على الشاشة الرئيسية ألول مرة تشغيل للربنامج 

 .حملة عن واجهة الربنامج الرئيسية قبل البدء يف املشروع 

  الربنامج حسب احلاجة من حيث عدد املسارات إعداد

 اخل. ( ومكان احلفظ ...الرتاكات)

 .التعرف على شاشة العمل وأقسامها 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 انشاء مشروع 16

 .إنشاء ملف جديد 

 .إسترياد ملف صوتي 

 . الوصول السريع آلخر امللفات املفتوحة 

 .طرق تسجيل الصوت واألجهزة الالزمة له 

 حفظ مسار/مشروع بقالب جديد/كامل املشروع يف ملف بصيغ 

 خمتلفة.

  حذف ملف/مشروع/ملفVIP  ملف/HDP 

  حتويل منAudio  إىلWAV 

  إعادة تسمية ملفVIP / WAV. 

  املشروع.إغالق 

 .إنهاء الربنامج 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 التخصص

 الوسائط املتعددة وتقنيات الويب

 
 

 94 من  38

 التفصيلي )النظري والعملي(املنهج 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 التعامل مع امللفات الصوتية 20

 .تشغيل مادة مسجلة 

 .التعامل مع لوحة التحكم بالصوت 

  لوحة التحكم باملسار.التعامل مع 

 . إنشاء مشروع  مصغر 

 .معرفة طرق التسجيل فردية / مزدوجة 

 تسجيل صوت من خالل امليكروفون 

  التقاط الصوت من جهاز التسجيل/ الراديو / التلفاز إىل

 الكمبيوتر مباشرة.

 .التقاط األصوات من قرص ليزر 

 .تنشيط املسار 

 التعامل مع امللفات الصوتية 

 ألعمال الشفهية.االختبارات وا

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 املؤثرات الصوتية 16

 .إضافة مؤثرات صوتية 

 . قص /لصق /حذف / إضافة مقطع 

 .نسخ / قص /لصق /حذف مسار 

 .الفالتر الصوتية 

 ضغط امللفات الصوتية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 

 املراجع
http://edex.adobe.com 

http://tv.adobe.com 
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 الوسائط املتعددة وتقنيات الويب

 
 

 94 من  39

 مليت 131 لرمزا (1معاجلة الفيديو الرقمي ) سم املقررا

  سابقتطلب م

 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

على أهم أنواع التدرب من متكن املتدرب اليت وضوعات املهارات األساسية وامل هذا املقرر جمموعة منيقدم 

الذي يعترب األداة األكثر شيوعًا  Adobe Premiereملفات الفيديو الرقمي و أدوات إنتاجه و تعديله باستخدام برنامج 

ب. حيتوي املقرر يوالو DVDيف جمال التحكم  بالفيديو الرقمي إلنشاء أفالم إعالمية للتوزيع على األقراص املدجمة و 

 املتدرب املهارات املدروسة عمليا يف إنتاج فيلم رقمي.على مشروع عملي يستخدم فيه 

 هلدف العام من املقرر: ا

يهدف  هذا املقرر اىل متكني املتدرب من التعرف على أنواع ملفات الفيديو الرقمي وإنتاجها وتعديلها باستخدام 

 .Adobe Premiereبرنامج 

 وبكفاءة على أن:أن يكون املتدرب قادرًا :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 ملفات الفيديو الرقمي.التعرف على   -1

  Adobe Premiereاستخدام برنامج   -2

 استخدام املشاريع  -3

 source clipsاستقطاب و جلب   -4

 استعمال أداة حتديد الوقت  -5

 Editing Videoالقيام بعمليات الدمج   -6

 ادخال و استعمال الصوت  -7

 تطبيق املؤثرات و حركات االنتقال  -8

 Animationsاستعمال احلركات   -9

 انشاء العناوين  -10

 اخراج املشروع وتصديره  -11

 Editing Videoالقيام بعمليات الدمج   -12

 ادخال و استعمال الصوت  -13

 تطبيق املؤثرات و حركات االنتقال  -14
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين
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 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 الوسائط املتعددة وتقنيات الويب

 
 

 94 من  40

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 Adobe Premiere. 4 6مقدمة عن برنامج 

 4 2 قوائم الربنامج وترتيب املعلومات

 10 6 مصادر الفيديو

 6 4 التوقيت

 6 4 ربط الصورة بالصوت

 4 2 دمج الصوت

 4 2 املؤثرات اخلارجيه

 4 2 الصور الشفافه

 6 2 احلركات

 6 4 العناوين

 6 0 مشروع 

 اجملموع
32 64 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 اتباع تعليمات سالمة املكان   -1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب   -2

 التقد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرافقة بأجهزة احلاسب   -3

 اتباع قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة   -4

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 : Adobe Premiereمقدمة عن برنامج  10

 .معلومات عامة عن ملفات الفيديو الرقمي 

  استخدام برنامجAdobe Premiere. 

 حجم القرص الصلب املستعمل 

  معرفة فوائد استخدامFirewire 

 التعرف على املصطلحات املستعملة يف انتاج الفيديو 

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 الوسائط املتعددة وتقنيات الويب

 
 

 94 من  41

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 قوائم الربنامج وترتيب املعلومات: 6

  قوائم الربنامجالتعرف على  

 ترتيب املعلومات (StoryBoard) 

 (اإلعداد ملونتاج الفيديوWriting Tips) 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 مصادر الفيديو: 16

 تعلم التقاط مصادر الفيديو 

 احضارمصادر خارجية و ادماجها يف الكليب 

 احضار و جلب الصور اخلارجية 

  التحكم بصيغ تصدير ملفات الفيديو 

 استعمال احلركات 

 استقطاب الصوت و ادماجه يف الفيديو كليب 

 األداء العمليو االختبارات

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 التوقيت: 10

  تعلم استخدامtimeline 

  استخدامTimeline  الضافة و حذفtracks 

 القيام مبشروع يعد جتميع املادة الالزمة 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 ربط الصورة بالصوت: 10

  ترتيبclips 

 تعلم كيفية جعل الصوت يتماشى مع الصورة 

 ربط الفيديو بالصوت 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 الصوت:دمج  6

 تعلم دمج الصوت 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 الوسائط املتعددة وتقنيات الويب

 
 

 94 من  42

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 التعرف على العوامل املؤثرة على جودة الصوت 

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

  املؤثرات اخلارجية: 6

 .تطبيق املؤثرات اخلاصة 

 اىل آخر تعلم ادماج حركات التغيري من مقطع فيديو    

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

  الصور الشفافة: 6

  تعلم استعمالtransparency 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 احلركات: 6

 تعلم كيفية استعمال احلركات 

 تعلم كيفية ادخال احلركات املؤثرة يف املقاطع 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

  العناوين: 10

 إنشاء العناوين 

 استخدام أدوات الرسم النشاء العناوين 

  استخدام لوحة األلوان لتغيري لون العناوينتعلم 

 التحكم يف كيفية اظهار العناوين يف املشروع النهائي 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

  مشروع: 6

 .طرق إخراج املشروع النهائي على أقراص 

 بياملشروع النهائي لتصديره للو طرق إخراج 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 
 

 املراجع
http://edex.adobe.com 

http://tv.adobe.com 
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 94 من  43

 

 مليت 242 لرمزا Visual Desgin 2(        2) التصميم املرئي سم املقررا

 مليت 141 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

اليت متكن املتدرب من التعامل بشكل احرتايف وضوعات املهارات األساسية وامل هذا املقرر جمموعة منيقدم 

 ،  Illustrator اصة باستعمال برنامج اخلتقدمة املتقنيات واخراجها بصورتها النهائية باستخدام المع الصور الرقمية 

Acrobate   

 هلدف العام من املقرر: ا

 Illustrator  ،Acrobate لمتكني املتدرب من اضافة مهارات متطورة يف استعماإىل قرر هذا امل يهدف

 املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن: أن يكون:   ألهداف التفصيلية للمقررا

 ( والتطبيقات املناسبة للعمل الفين املتجهvectorفهم خصائص العمل الفين املتجه )  -1

 (vectorفهم أنواع امللفات املستخدمة يف العمل الفين املتجه )  -2

 فهم ختطيط وموقع السمات يف برامج حترير الصور للمحرتفني  -3

 الفين املتجه، وكيفية حتديد األلوانفهم منوذج اللون للعمل   -4

 ( vectorفهم أدوات الربامج القياسية املستخدمة يف إنشاء العمل الفين املتجه )  -5

 Adobe Illustrator إعداد بيئة العمل على   -6

 Adobe Illustratorواختيارها وحذفها يف برنامج   vectorإنشاء عناصر العمل الفين املتجهه   -7

  التصميماتحترير عناصر   -8

  التحكم يف مسات وإعدادات األدوات إلنشاء العناصر البصرية املعقدة  -9

 إنشاء أقنعة القص واستخدامها  -10
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 94 من  44

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 4 ( والتطبيقات املناسبة للعمل الفين املتجهvectorفهم خصائص العمل الفين املتجه )

 4 0 (vectorفهم أنواع امللفات املستخدمة يف العمل الفين املتجه )

 0 6 فهم ختطيط وموقع السمات يف برامج حترير الصور للمحرتفني

 0 6 فهم منوذج اللون للعمل الفين املتجه، وكيفية حتديد األلوان

 12 0 ( vectorفهم أدوات الربامج القياسية املستخدمة يف إنشاء العمل الفين املتجه )

 Adobe Illustrator 0 6 إعداد بيئة العمل على 

 Adobe Illustrator 0 16واختيارها وحذفها يف برنامج   vectorإنشاء عناصر العمل الفين املتجهه 

 16 0 حترير عناصر التصميمات

 8 0 إنشاء املسارات واألشكال غري املنتظمة ومعاجلتها

 10 0 األدوات إلنشاء العناصر البصرية املعقدةالتحكم يف مسات وإعدادات 

 8 0 إنشاء أقنعة القص واستخدامها

 اجملموع
32 64 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 اتباع تعليمات سالمة املكان.  -1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.   -2

 يف كتيبات املواصفات املرفقة بأجهزة احلاسبالتقيد بتعليمات السالمة الواردة   -3

 اتباع قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة  -4

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 ( والتطبيقات املناسبة للعمل الفين املتجهvectorخصائص العمل الفين املتجه ) 4

  مزايا وعيوب العمل الفين املتجه(vector) 

 ( جمموعة التطبيقات املناسبة للعمل الفين املتجهvector وغري )

 املناسبة له

  أمثلة لتطبيقات الربامج املستخدمة يف حترير العمل الفين املتجه

(vector واالختالفات بني برامج احملرتفني وبرامج غري ،)

  احملرتفني

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

1-  http://edex.adobe.com 
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 الوسائط املتعددة وتقنيات الويب

 
 

 94 من  45

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع
2-  http://tv.adobe.com 

 (vectorفهم أنواع امللفات املستخدمة يف العمل الفين املتجه ) 4

 ( تشمل تنسيقات امللفاتEPS ،SVG  ،PDF)،  وتنسيق امللف

  (AIاألصلي )مثل: 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

تشمل مفاهيم ، وفهم ختطيط وموقع السمات يف برامج حترير الصور للمحرتفني 6

 الواجهة ما يلي:

 القوائم 

 أشرطة األدوات 

 اللوحات 

 نوافذ املستندات 

 نوافذ مبوبة 

 إخفاء وإظهار اللوحات وأشرطة األدوات 

 إرفاق وفصل اللوحات وأشرطة األدوات 

 وكيفية جتميع خصائص الربنامج ،هيكل قائمة الربنامج املختار 

  اختصارات ومعدالت لوحة املفاتيح الشائعة واملرحية لعمل

 منها ما يلي:واإلجراءات، 

o  زرShift للتقييد 

o  زرOption/alt لالنعكاس  

 واألعمال الشفهية. االختبارات

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 فهم منوذج اللون للعمل الفين املتجه، وكيفية حتديد األلوان 6

 :مناذج األلوان وقنوات األلوان املتصلة بها، مبا يف ذلك 

o  أزرق-أخضر-أمحرمنوذج 

o أصفر-أرجواني-منوذج مساوي-( أسودCMYK) 

o اللون املفهرس 

o  التدرج الرمادي 

 :األدوات الشائعة لتحديد أو تعيني اللون بناء على 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 94 من  46

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o ( الصبغة والتشبع والسطوعHSB) 

o أخضر-منوذج أمحر-( أزرقRGB) 

o أصفر-أرجواني-منوذج مساوي-( أسودCMYK)  

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 ( vectorفهم أدوات الربامج القياسية املستخدمة يف إنشاء العمل الفين املتجه ) 12

 أدوات الرسم القياسية 

o أداة القلم 

o أداة القلم احلر 

o أداة حتديد املسار 

o أداة حتديد االجتاه 

 أداة املسح القياسية 

 أدوات التحديد القياسية 

o أداة النقل 

o ( أدوات الشاشة االمسيةMarquee) 

o شكل مستطيل 

o بيضاوي الشكل 

o /دائرة مقيد مبربع 

o أدوات حبل التحديد 

o الشكل احلر 

o املضلع 

o ترتيب الكائن وحماذاته 

 أداة تعبئة الطالء 

 أداة اجلر القياسية 

  القياسيةأداة التدرج 

o التعبئة اخلطية والشعاعية 

 أداة الكتابة القياسية 

o الكتابة األفقية والرأسية 

o النص على إحدى النقاط 

o النص على إحدى املناطق 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 94 من  47

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o النص على أحد املسارات  

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 Adobe Illustrator إعداد بيئة العمل على  6

 ( حتديد الربنامج املناسب إلنشاء العمل الفين املتجهvector )

 الذي يليب املتطلبات

  حتديد وتنظيم حيز التخزين حلفظ واستعادة املسودات والنسخ

 وأي مواد رقمية ذات صلة ،النهائية للعمل الفين

 تهيئة مساحة العمل اخلاصة بالربنامج لالستخدام الفعال 

o  ترتيب اإلطارات وعالمات التبويب اخلاصة باملستند حتى

يسهل الوصول إىل اللوحة الفنية املراد حتريرها يف 

 احلجم املناسب

o  ترتيب أشرطة األدوات واللوحات حتى يسهل الوصول إىل

 خداًماالوظائف األكثر است

o حفظ إعدادات مساحة العمل لالستخدام املستقبلي 

 تهيئة مساحة العمل اخلاصة باللوحة الفنية لالستخدام الفعال 

o ضبط التكبري بشكل يناسب مهمة التحرير 

o استخدام املساطر والشبكات واإلرشادات لضمان الدقة 

o  ضبط وحدات املساطر والقياسات بهدف تلبية متطلبات

 املهمة

o الت الربامج لالستخدام الفعال بهدف تلبية حتديد تفضي

  متطلبات املهمة

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 
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 94 من  48

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

واختيارها وحذفها يف برنامج   vectorإنشاء عناصر العمل الفين املتجهه  16

Adobe Illustrator 

 اختيار األلوان احملددة للرسم 

 إضافة الكائنات إلنشاء العمل الفين املرغوب فيه 

o  رسم اخلطوط املنتظمة وغري املنتظمة واألشكال

 واألقواس باللون والعرض املطلوبني 

o رسم املسارات واألشكال احلرة 

o إحدى املناطقويف ،إنشاء النص على إحدى النقاط ، 

 وعلى أحد املسارات

o ترتيب الكائنات أمام الكائنات األخرى أو خلفها 

o إضافة خطوط عرضية )شطب( للكائنات 

o تعبئة الكائنات باللون أو النمط 

o إنشاء التعبئة اخلطية والتعبئة املتدرجة الشعاعية 

o ( استرياد الصور النقطيةraster) 

 اختيار الكائنات بدقة ونسخها ونقلها 

 حذف الكائنات حسبما يكون مطلوًبا  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 حترير عناصر التصميمات 16

 قياس املسافات والزوايا بدقة 

 إحدى الصور حتديد واختيار األلوان املعينة من 

  تطبيق التعديالت التلقائية على اللون ودرجة اللون والتباين عندما

 يكون مناسًبا

  استخدام أدوات املمحاة حلذف املناطق غري املرغوب فيها من

 الكائن 

  استخدام أدوات التمويه وزيادة الوضوح والتلطيخ لتحقيق التأثري

 املرغوب فيه

 الكثافة لتعزيز التباين  استخدام أداة إنقاص الكثافة وزيادة

 وقطع اخللفيات إىل أسود وأبيض  ،بشكل انتقائي

  حترير اخلطوط واملنحنيات واألشكال لتحقيق املظهر املرغوب

 فيه

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 التخصص
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 94 من  49

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  حتديد وتطبيق التحويالت املناسبة والتحديدات بهدف حتقيق

 التأثري املرغوب فيه

  تعديل حجم حقل العمل وحجم الصورة، واختيار اإلعدادات

 الصحيحة لتلبية املتطلبات

 تأطري الصورة على النحو املطلوب 

 إضافة اخلطوط املتعددة واحلشو يف الكائن 

 عكس الكائنات واستنساخها 

 تطبيق التأثريات املتعددة للكائنات على النحو املطلوب 

 إضافة املسارات وسحبها 

  حذف األجزاء غري املرغوب فيها من أحد الكائنات أو املسارات

 ام أداة السكني أو املمحاة أو املقصباستخد

  اختيار وتطبيق التحويالت املناسبة للطبقات والكائنات بهدف

  حتقيق التأثري املرغوب فيه

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 إنشاء املسارات واألشكال غري املنتظمة ومعاجلتها 8

  رسم املسارات احلرة ومتعددة األضالع إلنشاء الكائنات البصرية

 املرغوب فيها

 والتحديدات إىل املسارات على  ،حتويل املسارات إىل التحديدات

 النحو املطلوب

 تطبيق النص على املسار لتحقيق التأثري املرغوب فيه 

 أطر ومسارات على النحو املطلوب حتويل النص إىل 

 ( حتويل الشفيفات املتجهةvector layers إىل شفيفات نقطية )

(raster layersعندم )ايكون ذلك مناسًب ا  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 التحكم يف مسات وإعدادات األدوات إلنشاء العناصر البصرية املعقدة 10

 دة وغري املنتظمة يف التفاوتات احملددة قإنشاء التحديدات املع 

 تعديل التحديدات على النحو املطلوب 

 حفظ التحديدات إلعادة استخدامها 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 الوسائط املتعددة وتقنيات الويب

 
 

 94 من  50

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  غري املتوفرة يف إنشاء الفرش املخصصة لرسم التأثريات املعينة

 اإلعدادات االفرتاضية

 حتديد الفرش املخصصة وحتميلها وحفظها 

 وعالمات  ،وحتديد عالمات األلوان ،إنشاء تدرجات خمصصة

  الشفافية كما هو مناسب لتحقيق التأثريات املرغوب فيها

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 إنشاء أقنعة القص واستخدامها 8

 تطبيق أقنعة القص إلظهار أو إخفاء املناطق املطلوبة يف الكائنات 

 تطبيق قناع القص على كافة الكائنات بإحدى الطبقات 

 تطبيق التحويالت على قناع القص 

  القص وحتريرهاحتريك شرائح أحد مسارات 

 استخدام النص كأحد أقنعة القص  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 

 املراجع
http://edex.adobe.com 

http://tv.adobe.com 
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 94 من  51

 مليت 232 لرمزا (2الفيديو الرقمي ) معاجلة سم املقررا

 مليت 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

 Adobe Aftereffect, Adobe يناجميتم التدرب على املهارات اخلاصة بربمن خالل هذا املقرر، 

premiere   أهم الربامج املستعملة يف جمال االنتاج التلفزيوني و االعالمي ملا يتمتع به من مواصفات والذي يعد من

 وتقنيات يف هذا اجملال

 هلدف العام من املقرر: ا

 طريقة Adobe Aftereffect, Adobe premiere استخدام يف املتدرب مهارات تعميق اىل املقرر هذا  يهدف

 الربنامج هلذه  املتقدمة التقنيات بعض يتعلم حيث، حمرتفة

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن::   ألهداف التفصيلية للمقررا

 التعرف على األدوات األساسية للربنامج  -1

 تعلم كيفية حترير املقاطع   -2

 fadingاستعمال   -3

 امللفاتالتعرف على أهم أنواع   -4

 التعرف على األدوات املستعملة يف الرتشيح و تطبيقها على بعض األفالم القصرية  -5

 التعرف على كيفية استعمال متاشي الكليب   -6

 العمل على أنواع الشاشات.  -7

 التعرف على كيفية استعمال احلركات و مفاتيح األطر  -8

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 Adobe AfterEffect 6 10 برنامج عن مقدمة

 Adobe Premiere 4 8برنامج  التنقل يف

 16 10 التعامل مع الصور الثابتة

 8 4 املرشحات)الفالتر

 8 4 مفاتيح األطر
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 التخصص

 الوسائط املتعددة وتقنيات الويب

 
 

 94 من  52

 8 4 االداوات 

 6 0 مشروع

 اجملموع
32 64 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 اتباع تعليمات سالمة املكان   -1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب   -2

 التقد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرافقة بأجهزة احلاسب   -3

 اتباع قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة   -4

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  Adobe AfterEffect برنامج عن مقدمة 16

  برنامج معرفة فوائد استخدامAdobe AfterEffect  مع

 Adobe Premiereبرنامج 

 التعرف على املصطلحات املستعملة يف انتاج الفيديو 

  التعرف على برنامجAdobe AfterEffect       

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 :Adobe Premiereبرنامج  التنقل يف 12

   استعمال املمحاة للتالشيfading 

  حتريرtracks 

  املسح التدرجيGradient wipes 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 
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 التخصص

 الوسائط املتعددة وتقنيات الويب

 
 

 94 من  53

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :التعامل مع الصور الثابتة 26

  ملفاتاسترياد وتصدير Photoshop   وIllustrator 

  ُصيغ ملفات الصور للمسح الضوئي وللPhotoshop   و

Illustrator 

 إصالح ملفات الصور Photoshop   وIllustrator 

  تصحيح ألوان ملفات الصورPhotoshop   وIllustrator 

  تعديل الصور)تغيري احلجم، تدوير، اقتصاص( يفPhotoshop  

 Illustratorو 

  دمج ملفات الصورPhotoshop   وIllustrator 

  اضافة عالمة مائية مللفات الصورPhotoshop   وIllustrator 

  استخدامChroma Keying 

 ( التعامل مع صورVictor, Bitmap) 

 األداء العمليو االختبارات

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 املرشحات)الفالتر(: 12

  مقدمة حول أدوات الرتشيح األساسيةfilters  

  ترشيح مقاطع األفالم القصريةfiltering 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 :مفاتيح األطر 12

 مفاتيح األطارات 

  حركاتfilter 

 استعمال احلركات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 األدوات: 12

 اختيار جمموعات 

 ادخال و حتريك الكليب 

  التماشي التحكم يف وقتTimestretching 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 الوسائط املتعددة وتقنيات الويب

 
 

 94 من  54

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

1-  http://tv.adobe.com 

2-  http://edex.adobe.com 

  مشروع: 6

 .طرق إخراج املشروع النهائي على أقراص 

 بيطرق إخراج املشروع النهائي لتصديره للو 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 

 املراجع
http://edex.adobe.com 

http://tv.adobe.com 
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 94 من  55

 مليت 271 لرمزا (Digital Puplishingالنشر اإللكرتوني ) سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  2   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  1   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

استخدام األدوات اخلاصة    متكن املتدرب من اليت وضوعات  املهارات األساسية وامل    هذا املقرر جمموعة منيقدم 

ُُ )جملة إلكرتونية، موقع .Indesgin,...etcبالنشر اإللكرتوني ) إلكرتوني  ( لتخطيط الصفحة الرقمي كنموذج لُُُُ

املقرر يغطي  ، مدونة ،كتاب إلكرتوني... اخل( باإلضُُُُُُافة لتزويد املتدرب باملفاهيم اخلاصُُُُُُة بالنشُُُُُُر اإللكرتوني.  

ُُر على     ُُميم الرقمي، انواعها و آلية تقييم للمخرج النهائي كنموذج عرض معتمد للنشُُُ ُُة بالتصُُُ ُُطلحات اخلاصُُُ املصُُُ

 املواقع. على نشر البطرق  ًاإملاماالنرتنت 

ويتخلل املقرر على مدى  الفصل  التدرييب  مشروع صغري متكامل توظف فيه مجيع األدوات السابقة إضافة إىل 

 .بالنشر اإللكرتونياخلربات املكتسبة فى املقررات التدريبية ذات الصلة 

 هلدف العام من املقرر: ا

على الشبكة العاملية  للنشر اإللكرتونيساسية الالزمة هدف املقرر إىل تدريب املتدرب على استخدام األدوات األي

 .العنكبوتية على الشبكةوالرسوم املتحركة ونشرها للمعلومات )االنرتنت(  والتعامل مع الصور 

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن::   ألهداف التفصيلية للمقررا

 تدوين احتياجات املستفيد.  -1

 والرسوم املتحركة الصور تطبيقاتيستخدم   -2

 اإللكرتونية تصميم الصفحات تطبيقاتيستخدم   -3

 يعرض الصفحة املصممة على املستفيد  -4

 Indesginاخراج املستند بشكل تفاعلي باستخدام برنامج   -5

 Indesginالنشر باستخدام برنامج   -6

 InDesignالتعرف على ادوات الطباعة والتحرير بربنامج   -7

  الصفحات الرقمية وتصميمختطيط حيدد خطوات   -8

 مييز بني درجات األلوان   -9

 خدم املصطلحات التخصصية باللغة االضليزيةتيس  -10

 (Indesgin, Potoshope, Acrobate...etcالنشر اإللكرتوني)معرفة استخدام أدوات   -11
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 94 من  56

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 Internet 2 0قدمة عن الشبكة العاملية للمعلومات م

 0 4 فهم خصائص وقدرات برامج النشر املكتيب واستخدامها بفعالية

 0 1 تشمل أي عملية من عمليات النشر الرقمي  فهم مجموعة طرق النشر الرقمي

 0 2  مبادئ ختطيط وتصميم الصفحات الرقمية

 Adobe InDesign 2 0على   العمل

 InDesign  1 0ختطيط الصفحة يف 

 InDesign 1 0التعامل مع النصوص يف 

 0 2 من أجل الطباعة املتطورة PDFفهم اإلعدادات الصحيحة إلنتاج مستندات 

 Digital publishing 1 0الصفحة الرقمية  نشر

 2 0  مبادئ ختطيط وتصميم الصفحات الرقمية

 6 0 إنشاء املشروع ومتطلبات اجلمهور

 6  تصميم املستند باستخدام برجميات تصميم الصفحات

 Indesgin  10 بناء حمتوى الصفحات الرقمية باستخدام الربنامج التطبيقي

 6  االنتهاء من املستند وإخراجه

 Digital publishing  2الصفحة الرقمية  نشر

 اجملموع
16 32 

48 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 سرية املعلومات.احملافظة على   -1

 االلتزام حبقوق امللكية الفكرية )حقوق النسخ(.  -2

 احملافظة على سالمة االجهزة  -3

 اتباع اجراءات السالمة عند استخدام االدوات.  -4

 اتباع تعليمات سالمة املكان.  -5
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 94 من  57

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 Internetقدمة عن الشبكة العاملية للمعلومات م 2

o شأة األنرتنت وتطورهان 

o دمات األنرتنت خinternet services 

o  )منوذج )خادم/عميلclient/server model  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 فهم خصائص وقدرات برامج النشر املكتيب واستخدامها بفعالية 4

 العناصر الرسومية 

o املربعات 

o الرسومات 

o الصور 

o الظالل 

o االنعكاسات 

 النص واخلصائص الطباعية 

o موازنة النص 

o األعمدة 

o تدفق النص 

o احملرف واحلجم 

o الوزن والرتكيز 

o أسلوب الطباعة 

o تقنني احلروف 

o  البيضاءاملسافة 

 األمناط 

o  مزايا استخدام األمناط يف التحكم يف الشكل

 واملظهر، واحلفاظ على االتساق

o أمناط العنوان 

o أمناط املوضوع 

o مسات النمط 

o /الوحيدة التحكم باألسطر الناقصة 

o منط املتابعة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 94 من  58

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 اإلبقاء مع التالي 

o املسافة بني سطور النص 

o املسافات بني اخلطوط 

o املسافة البادئة 

o  قبل وبعداملسافة 

o السبب 

o الواصلة والتفاوتات 

 تبادل البيانات 

o تضمني الكائن وامللف 

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 :النشر الرقمي ما يلي تشمل أي عملية من عمليات جمموعة طرق النشر الرقمي 1

 تصميم املوقع اإللكرتوني 

 العرض على الشاشة 

 ( النشر الرقميPDF) 

 الرسم املتحرك 

 الفيديو  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

  وتصميم الصفحات الرقمية مبادئ ختطيط 2

 نواع ختطيط الصفحات الرقميةأ 

 حتديد أهداف تصميم الصفحة الرقمية وختطيطها Layout 

goals  

 حتديد مكونات ختطيط الصفحة الرقميةLayout 

components  

 بناء الصفحة الرقمية  ةخطDigital construction plan  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 عمال التحريرية.االختبارات واأل

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 
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 94 من  59

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :Adobe InDesignعلى   لعملا  2

  الربنامجالتعرف على 

  استخدام النصوصتعلم كيفية 

 ) ... استخدام االدوات )املساطر ، احملاذاه ،اخلاليا 

 ادارة االلوان 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 : InDesignختطيط الصفحة يف  1

 ( انشاء الصفحة الرئيسةmaster pages) 

 التعامل مع االطارات 

 التعامل مع الطبقات 

  الصفحةوضع الصور وملفات الوسائط داخل 

 حتويل الكائنات 

 امناط الكائنات  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 :InDesignالتعامل مع النصوص يف  1

 طريقة اضافة لنصوص التدرب على 

 اضافة تأثريات النصوصطريقة  التدرب على 

 التفاق النص حول الكائنات داخل الصفحة 

 التحكم بالنص بني االطارات 

 وضع نص مع صورة 

 كيفية استرياد نص وحتريره 

 تنسيق الفقرات 

 كيفية اضافة ارقام الصور 

 اضافة التعليقات  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 
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 94 من  60

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 من أجل الطباعة املتطورة PDFفهم اإلعدادات الصحيحة إلنتاج مستندات  2

 إعدادات الصور والتصميم املرئي 

o الدقة 

o الضغط 

o التأطري 

o الصبغات 

 إعدادات املستند 

o جتاوز اهلامش 

o عالمات الطابعة 

o عالمات التأطري 

  املقطرإعدادات 

o حجم الورقة 

o التعامل مع اخلط 

o  معايريPDF 

o إدارة األلوان 

o  خيارات تصديرPDF  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 Digital publishingالصفحة الرقمية  نشر 1

  نشر الصفحات باستخدم ملفاتPDF  متطورة 

  طريقة االنشر اإللكرتوني من خالل النشر يف متاجر التطبيقات

 ( Apple Store, Andriod Marketاملشهورة ) 

 طرق حتميل امللفاتFiles Uploading  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

  مبادئ ختطيط وتصميم الصفحات الرقمية 2

 نواع ختطيط الصفحات الرقميةأ 

 حتديد أهداف تصميم الصفحة الرقمية وختطيطها Layout goals  

 حتديد مكونات ختطيط الصفحة الرقميةLayout components  

 بناء الصفحة الرقمية  ةخطDigital construction plan  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 94 من  61

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 إنشاء املشروع ومتطلبات اجلمهور 6

  وفعالحتضري البيئة واملوارد الرقمية واملادية من أجل عمل آمن 

 لضمان استيعاب ملخصات  ؛مراجعة املفهوم مع املوظف املعين

 االتصميم استيعاًبا كامًل

 ومتطلبات العمل النهائي،  ،حتديد الغرض من املستند والعرض

 وأخذ ذلك بعني االعتبار

  حتديد اجلمهور املستهدف وخصائص القارئ، وأخذها بعني

 االعتبار

 ومتطلبات املهمة اخلاصة باملستندات  ،حتديد املتطلبات التنظيمية

  لضمان اتساق التصميم والصورة ؛ااملنشورة مكتبيًّ

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 تصميم الصفحاتتصميم املستند باستخدام برجميات  6

 لضمان  ؛وتقييم متطلبات اإلنتاج والتصميم ،حتديد نوع املستند

 الكفاءة والفعالية

  تطوير املخططات األولية لتلبية املتطلبات، مع توضيح هيكل

 وختطيط احملتوى وتدفق النص ،املستند

  تطوير وحتديد الشكل واملظهر اخلاص باملستند، وأمناطه اليت

 تليب متطلبات امللخص

  حتديد ختطيط احملتوى لتعزيز سهولة القراءة واملظهر، وفًقا

 للمتطلبات التنظيمية ومتطلبات املهام

  تثبيت أمناط النص وفًقا للمتطلبات التنظيمية ومتطلبات املهمة 

  ،تثبيت الصفحات الرئيسية والشبكات والقوالب واألمناط

 واستخدامها إلظهار التصميمات بغرض:

o  واملظهرضمان اتساق التخطيط 

o التفريق بني أقسام املستند على النحو املطلوب  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 
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 94 من  62

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 Indesgin بناء حمتوى الصفحات الرقمية باستخدام الربنامج التطبيقي 10

   إعداد وتنسيق وإدخال النص والتصميمات املطلوبة يف كل قسم

 وحل أي من مشكالت التنسيق ،من أقسام املستند

  توازن النص والتصاميم يف التخطيط ويف التفاوتات احملددة وفًقا

 ملتطلبات املهمة

 إنشاء وتنسيق األقسام املرجعية لتلبية متطلبات املهمة 

 الصفحات مبا يتضمن احلقول التلقائية إنشاء رؤوس وتذييالت 

  تطبيق التنسيقات االنتقائية على املقاطع احملددة لتلبية متطلبات

 املهمة

 :استخدام خصائص املستند والتخطيط فيما يلي 

o دمج احملتوى املتنوع مثل األمساء والعناوين 

o التفريق بني املقاطع على أساس املظهر 

o على النحو املطلوب متييز وإبراز النص والصور احملددة  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 االنتهاء من املستند وإخراجه 6

  ضمان تركيب املقاطع والصفحات والتصميمات املدجمة والنص

املتطلبات املؤسسية ومتطلبات  عيتناسب مبشكل صحيح، مبا 

 املهمة

  التحقق من صحة التسلسل الرقمي ووضع املستند، مبا يليب

 ومتطلبات استكمال العمل ،املتطلبات امللزمة

 دمج خمصصات التجاوز يف اهلوامش واحلدود متى كان مطلوًبا 

 وحل  ،مراجعة النص الكتشاف األخطاء أو اإلغفاالت املمكنة

 أي مشكالت

 وحتديث املستندات ملعاجلة  ،استعراض املسودة النهائية مع العميل

 املشكالت احملددة

 إنتاج املستند التام مبا يتوافق مع املخرج النهائي املطلوب  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 
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 94 من  63

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 Digital publishingالصفحة الرقمية  نشر 2

  نشر الصفحات باستخدم ملفاتPDF  متطورة 

  طريقة االنشر اإللكرتوني من خالل النشر يف متاجر التطبيقات

 ( Apple Store, Andriod Marketاملشهورة ) 

 طرق حتميل امللفاتFiles Uploading  

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 

 املراجع
http://edex.adobe.com 

http://tv.adobe.com 
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 94 من  64

 

 مليت 251 لرمزا التصميم الرقمي سم املقررا

 مليت 141 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

التقنيات املستخدمة يف برجمة املواقع التفاعلية من جهة املستخدم. يطور الطالب يف هذا املقرر يتم التدرب على 

على  املتدربيتعرف Muse, Dreamweaver, Photoshop  الربامجحركية وتفاعلية باستخدام  صفحات

لربنامج يف تصميم املواقع احلركية مثل استخدام الطبقات والسلوكيات الربجمية و النماذج ا هلذه املتقدمةاالستخدامات 

وأدوات الصور املتحركة وطرق أخرى تتغري حسب الوظائف املطلوبة. يتم التأكيد يف املقرر على الطرق الفعالة لتصميم 

 التفاعليةاملواقع وبعض مهارات الربجمة اليت تتطلبها التصاميم احلديثة للمواقع 

 هلدف العام من املقرر: ا

تصميم املواقع احلركية والتفاعلية عن طريق الربجمة من املثلى لباالستخدامات التعريف يهدف هذا املقرر إىل 

كما يهدف املقرر ألن يكون املتدرب قادرا على تصميم وتنفيذ وتعديل وإدارة املواقع التفاعلية بطرق ، جهة املستخدم

 األداء وسهولة االستخدامتضمن قمة 

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 libraries املكتبات و assets األصول واستخدام إدارة  -1

  5HTML باستخدام الصفحة يف خمتلفة ألجزاء التفاعلية إضافة  -2

 Forms النماذج استخدام  -3

 CSS اكواد واستخدام وتعديل كتابة  -4

 CSSو HTML باستخدام الويب تصميم يف املعايري فهم  -5

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 HTML 10 0فهم 

 CSS 10 0فهم 

 CSS 6 0و HTMLفهم املعايري يف تصميم الويب باستخدام 

 0 6 فهم املمارسة اجليدة يف تصميم الويب
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 94 من  65

 6 0 األساسي لصفحة الويب وفًقا للمعايري( إلنشاء اهليكل HTMLاستخدام لغة متييز النص التشعيب )

 12 0 لتخطيط وتنسيق حمتوى صفحة الويب وفًقا ملواصفة التصميم HTMLاستخدام 

 14 0 لتخطيط وتنسيق صفحة الويب وفًقا ملواصفة التصميم CSSاستخدام 

 8 0 ضمان صالحية صفحات الويب، والتأكد من توافقها وصحتها يف كافة املتصفحات ذات الصلة

 6 0 إنشاء املشروع ومتطلبات اجلمهور

 6 0 ختطيط هيكل املوقع والتنقل فيه وتصميمه

 6 0 إنشاء املوقع على الربنامج املعين

 6 0 اختبار املوقع والتحقق من صحة عمله

 اجملموع
32 64 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 اتباع تعليمات سالمة املكان  -1

 نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريباحملافظة على   -2

 التقد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرافقة بأجهزة احلاسب  -3

 اتباع قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة  -4

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 HTMLفهم  10

 هيكل الصفحة 

o ( إعالن الوثيقةDoctype) 

o  عالمات رأس ونصHTML 

 :العناصر والعالمات يف استخدامها الصحيح، مبا يف ذلك 

o العنوان 

o األساس 

o التعريف 

o الرابط 

o  عالماتh1  إىلh6 

o p 

o ul, ol, li, dl, dt, dd 

o table, th, tr, td 

o br, hr 

o em, strong, cite, blockquote 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 94 من  66

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o img 

o form, input, select, textarea, option, button, 

hidden 

o iframe, object, embed, video 

o div, span 

 :تشمل مسات العالمات ما يلي 

o املعرف 

o الفئة 

o العنوان 

o األسلوب 

o الصورة: الطول والعرض، والنص البديل 

o ( الرابط: عالمات إشارة النص التشعيبhref واملستهدف )

(target) 

  تعليقاتHTML 

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

  CSSفهم  10

  إدخالCSSبشكل متتاٍل وبالرتتيب/ األولوية ، 

  استخدامmedia@  بغية إنشاء أوراق أمناط منفصلة للطباعة

 ولألجهزة احملمولة باليد

 بناء اجلملة 

o احملدد 

o اإلقرار 

o امللكية 

o القيمة 

o التعليقات 

 احملددات  

o  عناصرHTML 

o املعرف 

o الفئة 

  املختصرة، مبا يف ذلك:والفرعية واخلواص األساسية 

 .االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 94 من  67

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o )اخللفية )اللون والصورة والتكرار والوضع 

o لون النص واحملاذاة والزخرفة، والتحويل واالجتاه 

o عائلة اخلط، ومنط اخلط، وحجم اخلط، وعرض اخلط 

o القائمة منط 

o خصائص املربع: ترك املساحة واهلامش واحلد 

o األبعاد: العرض والطول، واحلد األقصى/ احلد األدنى 

o العرض 

o  املوقع وجتاوز السعة واخلصائص األخرى اخلاصة بتحديد

 املواقع، مبا يف ذلك التعويم واهلامش

  القيم املناسبة لكافة اخلواص، مبا يف ذلك األنواع املختلفة لقيم

 ,px, emعاد، ومتى ُيستخَدم كل منها، وسبب ذلك )%، األب

auto) 

 استخدام الفئات املزيفة والعناصر املزيفة 

o رابط، زيارة، مرور على، نشط 

o الرتكيز 

o الفرع األول 

o قبل وبعد 

  يتعني على املتدربني معرفة أقسام وخصائصCSS3 وليس ِمن ،

 املطلوب منهم استخدامها.

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 CSSو HTMLفهم املعايري يف تصميم الويب باستخدام  6

 ( معايري مجعية شبكة اإلنرتنت العامليةW3C) 

 HTML4.01 واإلصدارات األحدث 

 XHTML 1.0 واإلصدارات األحدث 

 CSS 2 واإلصدارات األحدث 

 إرشادات الوصول 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 
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 94 من  68

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 فهم املمارسة اجليدة يف تصميم الويب 6

 التوافق  

 األداة املساعدة  

 التفاعلي إمكانية التشغيل 

 إمكانية الوصول 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

( إلنشاء اهليكل األساسي لصفحة HTMLاستخدام لغة متييز النص التشعيب ) 6

 الويب وفًقا للمعايري

 إعالن نوع املستند بشكل صحيح 

  إنشاء صفحة الويب باستخدام عالماتHTML املتداخلة 

 تعيني عنوان صفحة الويب 

 تعيني حمدد موقع املعلومات األساسي لصفحة الويب 

 تعيني بيانات التعريف املناسبة لصفحة الويب 

 إنشاء روابط للمصادر اخلارجية على النحو املطلوب 

 ى صفحة الويبإضافة احملتوى للعرض عل 

  فحص االمتثال لتعليماتHTML  الربجمية على أساس املعايري ذات

 الصلة، وتصحيح األخطاء متى تطلب األمر

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 لتخطيط وتنسيق حمتوى صفحة الويب وفًقا ملواصفة التصميم HTMLاستخدام  12

 إنشاء العناوين والفقرات هليكلة احملتوى 

 إنشاء القوائم واجلداول لعرض البيانات بالتنسيق املناسب 

 استخدام فواصل األسطر واملساطر األفقية لتنسيق منطقة النص 

  ،باستخدام العالماتتنسيق النص إلظهار الرتكيز واألسلوب 

 إدراج الصور، وتعيني مسات الصور بطريقة مناسبة 

  ربط النص والصور باحملتوى الداخلي واخلارجي، وتعيني السمات

 بطريقة مناسبة

  إنشاء منوذج تفاعلي يفHTML  باستخدام جمموعة من حقول

 اإلدخال والتحديد

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي



 القسم

 احلاسب  وتقنية املعلومات
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 الوسائط املتعددة وتقنيات الويب

 
 

 94 من  69

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  تضمني احملتوى اخلارجي، وكائنات الوسائط باستخدام إحدى

 لطرق املناسبةا

  إنشاء العناصر املمتلئة، واحلاويات املوضعية لتمكني التصميم

 وحتديد املواقع

o ( من خالل أوراق األمناط املتتاليةCSS) 

o  حتديد عناصرHTML بشكل فريد باستخدام السمات 

o تعيني عناوين العناصر باستخدام السمات 

o  استخدام وحداتHTML  لضمان عرض احلروف غري

 ًضا صحيًحا على املتصفحالقياسية عر

o  إضافة تعليقات إىل تعليماتHTML  الربجمية للمساعدة

 على التطوير املستقبلي

  استعراض التخطيط وتنسيق احملتوى على أساس مواصفة

 التصميم، وتصحيح األخطاء على النحو املطلوب

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 لتخطيط وتنسيق صفحة الويب وفًقا ملواصفة التصميم CSSاستخدام  14

  تطبيق أمناطCSS  على مستندHTML  باستخدام إحدى الطرق

 املناسبة

  استخدامCSS  مع عناصر احلاوية بهدف ختطيط اهليكل

 الكامل لصفحة الويب، وحتديد مواقع العناصر القياسية

  استخدامCSS  لتحديد عناصرHTML  بدقة تناسبهم بعضهم مع

 بعض، ومع العنصر األصلي أو عنصر احلاوية اآلخر

  استخدامCSS  بهدف تنسيق وتنميط عناصرHTML  وفًقا

 للمواصفة

 العناصر املعينة، وعلى اجملموعات ذات العناصر  تطبيق األمناط على

 املشابهة على النحو املطلوب

  تطبيق األمناط على حنو انتقائي على العناصر على أساس العنصر

 األصلي هلا

  استخدام الفئات الزائفة والعناصر الزائفة لتطبيق األمناط على

 السياقات احملددة

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي



 القسم
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 الوسائط املتعددة وتقنيات الويب

 
 

 94 من  70

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 املضمنة لتجاوز أوراق  استخدام أوراق األمناط الداخلية واألمناط

 األمناط اخلارجية متى كان يكًنا

  استعراض التخطيط وتنسيق احملتوى على أساس مواصفة

 التصميم، وتصحيح األخطاء على النحو املطلوب

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

ضمان صالحية صفحات الويب، والتأكد من توافقها وصحتها يف كافة املتصفحات  8

 ذات الصلة

  إنشاء أمناطCSS منفصلة ملتصفحات اهلاتف النقال وللرسم 

  اختبار صفحات الويب لضمان عرضها وفًقا للمواصفة على جمموعة

 حاالت عدم توافقواسعة من متصفحات الويب الشائعة، وحل أي 

  التحقق من صحةHTML وCSS  مقارنة باملعايري الصناعية

 احلالية

  ضمان إمكانية الوصول لصفحات الويب، واالستخدام الفعال

 لربامج قراءة الشاشة والتقنيات املساعدة األخرى

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 إنشاء املشروع ومتطلبات اجلمهور  6

 حتضري البيئة واملوارد الرقمية واملادية من أجل عمل آمن وفعال 

  حتديد اجلمهور املستهدف وخصائص املستخدم، وأخذها بعني

 االعتبار

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 ختطيط هيكل املوقع والتنقل فيه وتصميمه 6

 ختطيط هيكل املوقع والتنقل، مبا يليب املتطلبات 

 عمل الرتتيبات املناسبة الستضافة املوقع 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 الوسائط املتعددة وتقنيات الويب

 
 

 94 من  71

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 إنشاء املوقع على الربنامج املعين 6

  ،تطوير مناذج ألنواع الصفحات الشائعة بهدف تلبية املواصفات

 وتقليل جهود التطوير

  للتعبري عن اهليكل وطريقة إنشاء عناصر الصفحات القياسية

 التنقل املرغوب فيها

  إنشاء الصفحات القياسية وعناصر الصفحات على النحو املطلوب

 الستكمال اهليكل

  مراجعة احملتوى الكتشاف األخطاء أو اإلغفاالت املمكنة، وحل

 أي مشكالت

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 ياألداء العمل

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 اختبار املوقع والتحقق من صحة عمله 6

  استخدام أدوات الربامج للتحقق من ترميز املوقع وإمكانية الوصول

 إليه

  إجراء االختبارات مع املستخدمني النهائيني للتحقق من تلبية جتربة

 التصميم، وإمكانية الوصولاملستخدم ملتطلبات 

 تعديل الرتميز واحملتوى والتصميم على النحو املطلوب 

  إنشاء املستندات الفنية لدعم عملية التطوير املستقبلية، أو

 التعديالت اخلاصة بالتصميم 

  إتاحة املوقع للمستخدمني النهائيني باستخدام خدمات االستضافة

 املناسبة

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 

 املراجع
http://edex.adobe.com 

http://tv.adobe.com 
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 الوسائط املتعددة وتقنيات الويب

 
 

 94 من  72

 مليت 261 لرمزا IntractiveDesginالتصميم التفاعلي   سم املقررا

 مليت 141 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 التدرييبالفصل 

 4    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 4    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

مقاطع او عروض متحركة او  يف هذا املقرر يتم التدرب على استعمال تقنيات وأدوات التصميم التفاعلي النشاء

 صفحات انرتنت ذات حركية جذابة وجودة عالية.

 هلدف العام من املقرر: ا

باستخدام إىل اكساب املتدرب املهارات الالزمة لتصميم مقاطع وعروض متحركة تفاعلية هذا املقرر يهدف 

 .برامج التصميم التفاعلي
 

 املتدرب قادر على:أن يكون :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 فهم تقنيات ومبادئ الرسوم املتحركة  -1

 فهم أدوار ومسؤوليات أفراد الفريق يف مشروع الوسائط اإلبداعية  -2

 إنشاء متطلبات املشروع وخصائص اجلمهور  -3

 توليد األفكار وتقييمها  -4

 ختطيط طريقة إنشاء الرسوم املتحركة  -5

 إنتاج الرسوم املتحركة  -6

 املتحركة استكمال الرسوم  -7

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 4 فهم تقنيات ومبادئ الرسوم املتحركة تشمل مبادئ الشاشة

 0 4 مبادئ التصميم املرئي

 0 4 مبادئ االتصال

 4 4 تقنيات الرسومات املتحركة

 8 4 مبادئ الرسوم املتحركة

 0 6 أفراد الفريق يف مشروع الوسائط اإلبداعيةفهم أدوار ومسؤوليات 
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 الوسائط املتعددة وتقنيات الويب

 
 

 94 من  73

 8 6 إنشاء متطلبات املشروع وخصائص اجلمهور

 12 0 توليد األفكار وتقييمها 

 12 0 ختطيط طريقة إنشاء الرسوم املتحركة

 12 0 إنتاج الرسوم املتحركة

 8 0 استكمال الرسوم املتحركة

 اجملموع
32 64 

96 
 

 السالمة :إجراءات واشرتاطات 

 اتباع تعليمات سالمة املكان   -1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب   -2

 التقد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرافقة بأجهزة احلاسب   -3

 اتباع قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة   -4

 اتباع تعليمات سالمة املكان   -5

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 فهم تقنيات ومبادئ الرسوم املتحركة تشمل مبادئ الشاشة ما يلي: 4

 التحرير، مبا يف ذلك التحوالت األساسية 

 التأطري 

 اإلضاءة 

 املونتاج 

o السرد 

o رواية القصص 

o النوع/ النمط 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 مبادئ التصميم املرئي 4

 التوازن 

 الرتكيب 

 التشديد 

 النقطة احملورية 

o احلركة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 الوسائط املتعددة وتقنيات الويب

 
 

 94 من  74

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o املنظور 

o التناسب 

o املقياس 

o الوحدة 

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 مبادئ االتصال 4

 توصيل الرسالة 

 نقل املعنى 

 الوفاء مبتطلبات اجلمهور 

 استخدام املكونات الوظيفية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 العملياألداء 

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 تقنيات الرسومات املتحركة 8

 التسارع/ التباطؤ 

 دمج الصوت 

 املفاصل واحملاور 

 اإلطارات 

 اخللفيات احللقية 

 التحويل/ مبالغة الكائن 

 مسارات احلركة 

 نقاط التسجيل 

 التدوير 

 طمس السرعة/ احلركة 

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 الوسائط املتعددة وتقنيات الويب

 
 

 94 من  75

 مبادئ الرسوم املتحركة 12

 اإلطارات الرئيسية 

 احلركة 

 املسافات/ التوقيت 

 رباعي االجتاه 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 تشمل ما يلي:وأدوار ومسؤوليات أفراد الفريق يف مشروع الوسائط اإلبداعية  6

 مدير املشروع 

 موظف الدعم الفين 

 منشئ األصول الصوتية 

 مصمم التعليمات 

 مصمم الواجهة 

  فنيون ومتخصصون آخرونموظفون 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 إنشاء متطلبات املشروع وخصائص اجلمهور 14

  توضيح متطلبات الرسوم املتحركة، مبا يف ذلك مواصفات

 التصميم، ولوحات العمل بالتشاور مع املوظف املعين

  حتديد املعايري الفنية ملنتجات الوسائط التفاعلية، مبا يف ذلك

 منصة التسليم، وأخذها بعني االعتبار

  توضيح املستخدمني/ اجلمهور املستهدف،واملتطلبات اخلاصة

 بتنسيق النتائج ومنصات التسليم.

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 توليد األفكار وتقييمها  12

  استعراض الرسوم املتحركة واألعمال الفنية واملصادر اإلبداعية

األخرى اخلاصة بالوسائط اليت ميكن أن تكون أمًرا ملهًما 

 تصميمية جديدةألفكار 

  احلصول على املعلومات ذات الصلة اليت من شأنها أن تؤثر على

 أفكار التصميم

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين
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 التخصص

 الوسائط املتعددة وتقنيات الويب

 
 

 94 من  76

  توليد جمموعة من أفكار الرسومات املتحركة ذات اجلدوى

فنيًّا، واليت تعمل على تلبية املواصفات، وتوفري احللول اإلبداعية 

 لكافة مشكالت التصميم

 ف املعين باستخدام عرض أفكار الرسوم املتحركة على املوظ

 تقنيات التصميم املناسبة

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 ختطيط طريقة إنشاء الرسوم املتحركة 12

 احلديثة ذات  تقييم جمموعة من برجميات الرسوم املتحركة

العالقة بالصناعة، واملتوفرة لتحديد التوافق مع مواصفات 

 التصميم

  حتديد برجميات الرسوم املتحركة األكثر مناسبة للغرض

 املطلوب، بالتشاور مع املوظف املعين

  ،تقييم أفكار ومواصفات التصميم األولية على أساس النتائج

 التصميم النهائيومناقشتها مع املوظف املعين الختيار مفهوم 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 إنتاج الرسوم املتحركة 12

  تطبيق مبادئ الشاشة، ومبادئ التصميم املرئي، ومبادئ

املتحركة، ومبادئ الرسوم املتحركة التواصل، وتقنيات الرسوم 

 الرئيسية بهدف إنتاج تسلسل الصور املتحركة

  احلصول على الَكمِّ الكايف من الرسوم الرئيسية واستريادها أو

 توليدها بهدف اختاذ اإلجراء املطلوب

  دمج الكائنات املتحركة إلنتاج التسلسل الفردي وفًقا للمتطلبات

 واملواصفات اإلبداعية

 صول الصوتية متى كان ضروريًّادمج األ 

  حفظ وختزين الرسوم املتحركة باستخدام تنسيقات ملفات

 املخرجات املناسبة، واصطالحات التسمية القياسية

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 
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 94 من  77

 استكمال الرسوم املتحركة 8

  استعراض الرسوم املتحركة لتقييم احللول اإلبداعية على أساس

مواصفات التصميم ومالءمتها للمستخدمني/اجلمهور، واجلدوى 

 الفنية

  مناقشة املتطلبات أو التعديالت اخلاصة بالتصميمات أو الرسوم

وإدخال أي تعديالت املتحركة بشكل كامل مع املوظف املعين، 

 ضرورية

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://edex.adobe.com 

2-  http://tv.adobe.com 

 

 املراجع
 http://tv.adobe.com 

 http://edex.adobe.com 
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 94 من  78

 

 مليت 285 لرمزا موضوعات خمتارة سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 2    عملي

 2    مترين

 صف املقرر:و

اعتماد ، وقد مت الوسائط املتعددة ورسوميات الويبديثة يف جمال احلوضوعات من املهذا املقرر جمموعة  يقدم

هذا املقرر ملتابعة كل جديد يف عامل الوسائط املتعددة، ويتم إقرار حمتوى هذا املقرر مع بداية كل فصل تدرييب وفق 

املستجدات يف سوق العمل يف جمال الوسائط املتعددة، حبيث مينح هذا املقرر التخصص مرونة يف اكتساب املهارات 

 ددة والرسوميات وتقنيات الويب.والتطورات احلديثة يف جمال الوسائط املتع

 هلدف العام من املقرر: ا

الوسائط  جرعات علمية تغطي املوضوعات احلديثة واملتجددة يف جمالاملتدرب إعطاء يهدف  هذا املقرر اىل 

 املتعددة ورسوميات الويب

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن::   ألهداف التفصيلية للمقررا

 املهارات احلديثة يف جمال الوسائط املتعددة.يكتسب   -1

 يبحث عن اجلديد يف عامل الوسائط املتعددة وتقنيات الويب.  -2

 يكون مكتبة من الوسائط املتعددة والرسوميات.  -3

 يكتسب املهارات التخصصية يف املقرر الذي يتم اعتماده للموضوعات املختارة.  -4

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 التدريبساعات 

 العملية النظرية

مشرف أكادمييات أدوبي العاملية باملؤسسة من القسم بالتعاون مع  حتدد وفق ما يتم اقراره هلذا املقرر

 .مبركز التدرب اإللكرتوني ومصادر التدريب

48 48 

 اجملموع
48 48 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 اتباع تعليمات سالمة املكان   -1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب   -2
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 94 من  79

 التقد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرافقة بأجهزة احلاسب   -3

 اتباع قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة   -4

 اتباع تعليمات سالمة املكان   -5

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  حتدد وفق املوضوع املختار 96

 حتدد وفق املواضيع املختارة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 حتدد وفق املواضيع املختارة.  -1

 

   حتدد وفق املواضيع املختارة.   املراجع
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 94 من  80

 مليت 295 لرمزا   Projectمشروع  سم املقررا

 مليت 251مليت ،  232 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

حتديد مشكلة أو مشروع يف جمال الوسائط املتعددة ومن املهارات الالزمة لتدريب املتدرب على  هذا املقرريقدم 

 .ضمن فريق من زمالئه وحتت إشراف مدرب املقرربشكل منفرد أو ثم حل هذه املشكلة أو أعداد مشروع 

 هلدف العام من املقرر: ا

اجلماعي يف فريق تطوير أو انتاج مشروع حتت اكساب املتدرب املهارات األساسية للعمل  يهدف  هذا املقرر اىل

 .إشراف أحد املدربني

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن::   ألهداف التفصيلية للمقررا

 .ضمن فريق العمليعمله الدور الذي حيدد   -1

 .الدور املنوط به والتأكد من سالمة أداؤه ينفذ  -2

 .اإلسهام الذي حققه ضمن فريق العمل يوثق  -3

 يعرض العمل الذي قام به.  -4

 يقدم حلول ومشاريع إبداعية يف جمال الوسائط املتعددة.  -5

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

  2 استخدام العوامل اليت تؤثر على اختيار حل التصميم 

  4 التصميم وتطبيقاتها يف سياق التصميم املعينفهم عناصر ومبادئ 

  2 فهم األوجه الفنية للمنطقة اليت من أجلها جيرى توليد حلول التصميم

  4 فهم العوامل اليت تؤثر على حتديد املوارد واستخدامها

 4 4 فهم تقنيات تطوير املفاهيم اإلبداعية واختبارها وتنقيحها

 4 4 اإلبداعية على العميلفهم كيفية عرض احللول 

 4  توضيح حتديات التصميم

 4 6 ختطيط النهج املعني لتنفيذ حل التصميم
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 94 من  81

 4 2 تنظيم املوارد ملعرفة حقيقة حل التصميم

 10 2 اختبار حل التصميم

 12 2 تطوير منوذج أو منوذج أولي

 4  عرض النموذج أو النموذج األولي

 8  إنتاج حل التصميم

 10  حل التصميماستكمال 

 اجملموع
32 64 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 اتباع تعليمات سالمة املكان   -1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب   -2

 التقد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرافقة بأجهزة احلاسب   -3

 اتباع قواعد وتعليمات اجللسة الصحيحة   -4

 اتباع تعليمات سالمة املكان   -5

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 استخدام العوامل اليت تؤثر على اختيار حل التصميم  2

 معايري التقييم 

o  املادية أو البشرية أو املالية -الوصول إىل املوارد 

o اجلمالي الشكل 

o االتساق مع امللخص األصلي 

o املستوى املطلوب من اإلبداع واالبتكار 

o سهولة التطوير 

o االستدامة البيئية 

o املشكالت األخالقية 

o متطلبات الصحة والسالمة 

o  التأثري على العميل واجملتمع 

o املعايري واملمارسة الصناعية 

o املشكالت القانونية 

o مستوى اخلطورة 

o نهجاالرتياح الشخصي مع ال 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص
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 94 من  82

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o االعتبارات التكنولوجية 

 اآلراء والتوجهات املاضية واحلالية واملستقبلية 

o سياق الصناعة 

o اجتاهات التصميم 

o االستدامة 

o التكنولوجيات 

  املشكالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية واألخالقية والثقافية

 ذات الصلة

o وفرة األدوات أو املعدات 

o املشكالت املتعلقة بامليزانية 

o  التأثري على اجملتمع 

o احلفاظ على املوارد 

o العالقات مع العمالء 

o السياسات احلكومية 

o فرص الرعاية 

o عالقات القوى العاملة 

مراجع 

 املوضوع

1-  http://tv.adobe.com 

2-  http://edex.adobe.com 

 عناصر ومبادئ التصميم وتطبيقاتها يف سياق التصميم املعينفهم  4

 نظرية التصميم 

 تقنيات الرتكيب 

 نظرية األلوان 

 نظرية الطباعة 

 التصميمات األخرى ذات الصلة، وعمل املصممني املعنيني 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://tv.adobe.com 

2-  http://edex.adobe.com 

 فهم األوجه الفنية للمنطقة اليت من أجلها جيرى توليد حلول التصميم 2

 تطبيقات البرامج 

 األدوات والمعدات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 94 من  83

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 المخرجات والوسائط 

 التقنيات والعمليات 

مراجع 

 املوضوع

1-  http://tv.adobe.com 

2-  http://edex.adobe.com 

 فهم العوامل اليت تؤثر على حتديد املوارد واستخدامها 4

 تشمل العوامل ما يلي:

  االعتبارات البيئية 

 سياق الصناعة 

 املشكالت االجتماعية أو األخالقية 

 االستدامة 

 التكنولوجيات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://tv.adobe.com 

2-  http://edex.adobe.com 

 فهم تقنيات تطوير املفاهيم اإلبداعية واختبارها وتنقيحها 8

 العصف الذهين 

 وضع النماذج األولية أو القولبة 

 االختبار الداخلي 

 اختبار املستخدم 

  األقران أو أصحاب املصلحةمراجعة 

 رأي العميل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://tv.adobe.com 

2-  http://edex.adobe.com 

 فهم كيفية عرض احللول اإلبداعية على العميل 8

 الرجوع إىل ملخص العميل وااللتزام به 

 وضوح الرؤية والتصميم 

 احملتوى امُلقتَضب والوثيق الصلة 

 مزايا وعيوب نهج العرض املختلفة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 94 من  84

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 هيكل العرض 

مراجع 

 املوضوع

1-  http://tv.adobe.com 

2-  http://edex.adobe.com 

 توضيح حتديات التصميم 4

 حتديد وتقييم احتياجات العميل 

 توضيح املواصفات واملعايري والقيود 

  توثيق املتطلبات وتفاصيل املشروع بدقة وفًقا لسياسات وإجراءات

 املؤسسة

  تلخيص حتديات التصميم بالتنسيق املناسب، ومشاركتها مع

 أصحاب املصلحة الرئيسيني

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://tv.adobe.com 

2-  http://edex.adobe.com 

 ختطيط النهج املعني لتنفيذ حل التصميم 10

  جتربة تقنيات التصوير التقليدية والرقمية خللق مكونات

 التصميم املطلوبة

  استكشاف جمموعة من عناصر الطباعة والتصميم املرئي إلنشاء

 املكونات

  ،تقييم أفكار ومواصفات التصميم األولية على أساس النتائج

 ومناقشتها مع املوظف املعين الختيار مفهوم التصميم النهائي

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://tv.adobe.com 

2-  http://edex.adobe.com 

 تنظيم املوارد ملعرفة حقيقة حل التصميم 6

 البحث يف املوارد املطلوبة بهدف تنفيذ حل التصميم 

 دراسة خمتلف العوامل اليت تؤثر على حتديد املوارد أو اختيارها 

 حتديد املوارد وإعدادها 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

1-  http://tv.adobe.com 
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع
2-  http://edex.adobe.com 

 

 اختبار حل التصميم 12

  جتربة جمموعة من التقنيات والعمليات املختلفة الختبار حل

 التصميم

 تقييم عمليات االختبار واختبارها وتنقيحها 

  احلصول على املدخالت وصدى العمل من أصحاب املصلحة

 الرئيسيني خالل

 عملية االختبار 

 توثيق نتائج االختبار بدقة 

  حتديد أو تعديل حل التصميم النهائي بناء على نتائج االختبار

 واملدخالت من اآلخرين

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://tv.adobe.com 

2-  http://edex.adobe.com 

 تطوير منوذج أو منوذج أولي 14

 إنشاء منوذج أو منوذج أولي بناء على النهج املتفق عليه 

  حتديد األدوات واملواد واملوارد املناسبة بناء على حل التصميم

 املختار

 تطبيق فحوص اجلودة والتحليالت والتحسينات والتنقيحات 

 املستمرة للنموذج أو النموذج األولي

  املقارنة بني النموذج والنموذج األولي املكتملني على أساس

االحتياجات احملددة واالعتبارات األخرى، وإجراء التعديالت على 

 النحو املطلوب

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://tv.adobe.com 

2-  http://edex.adobe.com 

 عرض النموذج أو النموذج األولي 4

  حتديد أصحاب املصلحة الرئيسيني الذين ينبغي تقديم التصميم

 إليهم

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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  حتديد أحد التنسيقات املناسبة للعرض على أساس طبيعة

 التصميم واجلمهور

  على حتسني تقديم النموذج أو النموذج األولي بطريقة تساعد

 الوضوح واإلجياز واملظهر

مراجع 

 املوضوع

1-  http://tv.adobe.com 

2-  http://edex.adobe.com 

 إنتاج حل التصميم 8

 وير اهليكل للمكونات على أساس حل التصميم النهائي تط

 التصميم املختارة باستخدام تقنيات

 تطبيق مبادئ التصميم املرئي، ومبادئ التواصل إلنتاج املكونات 

 تقديم حل فريد للتصميم؛ بغية التوافق مع امللخص 

  حفظ حل التصميم يف التنسيق املناسب الذي يليب متطلبات

 املعايري التقنية احملددة، بالتشاور مع املوظف املعين

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://tv.adobe.com 

2-  http://edex.adobe.com 

 استكمال حل التصميم 10

  استعراض مكونات التصميم املرئي لتقييم ما إذا كانت احللول

 اإلبداعية قد لبَّت مواصفات التصميم واملواصفات الفنية

 • املتطلبات أو التعديالت اإلضافية وتأكيدها مع املوظف مناقشة

 املعين، وإدخال أي تعديالت ضرورية

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  http://tv.adobe.com 

2-  http://edex.adobe.com 

 

 املراجع
 http://tv.adobe.com 

 http://edex.adobe.com 
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 املالحق واملراجع
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 بتجهيزات املعامل والورش واملخترباتملحق 

 بيان باملعامل والورش واملختربات

 اسم املعمل/الورشة م
الطاقة االستيعابية 

 للتدريب
 املوارد البشرية

املقررات التدريبية املستفيدة من 

 املخترب/املعمل/الورشة

 20 متقدممعمل حاسب   -1
 ومدرب  وسائط  –مدرب حاسب 

 ACAحيمل شهادة 

 (1التصممي املريئ )

 (1معاجلة الفيديو الرمقي )

 (2معاجلة الفيديو الرمقي )

 معاجلة الصوت الرمقي

 التصممي الرمقي

 4 معمل التسجيل  -2
 ومدرب  وسائط  –مدرب حاسب 

 ACAحيمل شهادة 

 معاجلة الصوت الرمقي

 مرشوع

 iMac 20معمل حاسب    -3
 ومدرب  وسائط  –مدرب حاسب 

 ACAحيمل شهادة 

 (1التصممي املريئ )

 (2التصممي املريئ )

 20 معمل التصوير  -4
 ومدرب  وسائط  –مدرب حاسب 

 ACAحيمل شهادة 

 مرشوع

 موضوعات خمتارة

 (2()1) معاجلة الفيديو الرمقي

 (2()1)التصممي املريئ 

 مدرب حاسب  20 معمل حاسب  -5
 مقدمة تطبيقات احلاسب

 تطبيقات احلاسب املتقدمة
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 التجهيزات التفصيلية لكل معمل أو ورشة أو خمترببقائمة 

 معمل حاسب

 الكمية اسم الصنف م

 1 بروجيكرت  -1

 20 طاولة كمبيوتر  -2

 1 طاولة مدرب  -3

 20 كرسي متدرب  -4

 1 كرسي مدرب  -5

مواصفات ب 2016مكتبية لوبرامج التطبيقات اWindows 10 جهاز حاسب آلي للمتدرب بنظام تشغيل  ج -6

 عالية
20 

مواصفات ب 2016مكتبية لوبرامج التطبيقات اWindows 10 درب بنظام تشغيل جهاز حاسب آلي للم  -7

 عالية
1 

 

 

 متقدم معمل حاسب

 الكمية اسم الصنف م

 1 بروجيكرت  -1

 20 طاولة كمبيوتر  -2

 1 طاولة مدرب  -3

 20 كرسي متدرب  -4

 1 كرسي مدرب  -5

 واصفات عاليةمب كاملة 2017أدوبي وبرامج Windows 10جهاز حاسب آلي للمتدرب بنظام تشغيل  ج -6
CPU i7 – RAM16 GB – HDD 2 T 

20 

 واصفات عاليةمبكاملة  2017أدوبي وبرامج Windows 10جهاز حاسب آلي للمدرب بنظام تشغيل   -7
CPU i7 – RAM16 GB – HDD 2 T 

1 

 

 iMac  معمل حاسب

 الكمية اسم الصنف م

 1 بروجيكرت  -1

 20 طاولة كمبيوتر  -2

 1 طاولة مدرب  -3

 20 كرسي متدرب  -4

 1 كرسي مدرب  -5

 20 واصفات عاليةمبكاملة  2017أدوبي وبرامج  iMacجهاز  ج -6

 1 واصفات عاليةمبكاملة  2017أدوبي وبرامج  iMacجهاز   -7
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 التسجيلمعمل 

 الكمية اسم الصنف م

 1 للتسجيل 1.5*3غرفة معزولة   -1

 1 للكتنرول  3*3غرفة معزولة   -2

 1 كرسي مدرب  -3

 1 كاملة  2017أدوبي وبرامج  iMacجهاز  ج -4

5-  Matrix mixer 1 

6-  shure Embossed Single-Diaphragm Microphone 1 

7-  Sennheiser headphones 1 

 

 التصويرمعمل 

 الكمية الصنفاسم  م

 1 بروجيكرت -1

 20 طاولة كمبيوتر  -2

 1 طاولة مدرب  -3

 20 كرسي متدرب  -4

 1 كرسي مدرب  -5

 20 واصفات عاليةمبكاملة  2017أدوبي وبرامج  iMacجهاز  ج -6

 1 واصفات عاليةمبكاملة  2017أدوبي وبرامج  iMacجهاز   -7

8-  Canon EOS 5D Mark III 2 

9-  Canon EF 70-200 mm f/2.8L IS II USM 1 

10-  Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 1 

11-  Samyang 35mm T1.5 VDSLR II 1 

12-  Jinbei Studio DM-5  2 
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 أدوات التقييم عنملحق 

 تعريف التقييم: 

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

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

 .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 

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

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

 .األسئلة الشفوية القصرية اليت يطرحها املدرب أو الزمالء 

 .احلوار الشفوي أثناء أداء نشاط 

  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 

 

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

تمثيل 
األدوار

التقديم 
الحواري 

في 
القراءات 
الحوارية

العرض 
الشفوي 

والمشاركة 
في 

المناقشة 

الحوار 
الشفوي 
أثناء أداء 

النشاط

األسئلة 
الشفوية 

القصيرة من 
المدرب )

(والزمالء
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 االختبارات واألعمال التحريرية: -2

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

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

، وميكننا أن ننظر إىل االختبارات واألعمال التحريرية من مكتوبةالسابقة وطريقة جتميعها وترتيبها لتقدم بصور 

 جانبني:

 اجلانب األول: األعمال الصفية: 

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

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

 تقسيم االختبارات اليت ُيعدها املدرب إىل نوعني:

تية يف تناوهلا ويتحدد مفهوم االختبارات املوضوعية مبدى بعدها عن مصطلح الذا  االختبارات املوضوعية:-أ

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

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

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

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

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

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

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

 العبارة بأنها تدل على رأى أو حقيقة.

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

ت أو الرموز ويطلب وضع الكلمة املناسبة أو العبارة احملذوفة يف املكان اخلالي وتهدف إىل العبارا

 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

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

 اختيار البديل الصحيح.

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

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

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

 السؤال حبيث يزيد عن عدد البنود الواردة يف العمود اآلخر.

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

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

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

 قالية إىل اإلجابات املقيدة.من األسئلة يكون ذا إجابة حرة بينما تتجه بعض األسئلة امل
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 اجلانب الثاني: األعمال غري الصفية:

وهي األعمال واألنشطة الكتابية اليت يقوم املتدرب بتنفيذها خارج املوقف الصفي، وهي عبارة عن أعمال 

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

بهدف اثراء معارفه وتدريبه على مهارات خمتلفة مثل حل الواجبات املنزلية وكتابة التقارير والقيام بالبحوث 

 وتسجيل املالحظات.

 األداء العملي:-3

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

تقييم قدرة املتدرب على تصنيف األشياء والتعرف على اخلصائص األساسية ويف هذا النوع يتم قياس و 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  املالحظة)التعرف واألداء الفعلي( يتم استخدام  يف كال اجلزئني

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

تقان املتدرب يف األداء والزمن الذي استغرقه يف املقّيم إشارة أو نسبة معينه أمام كل خطوة أو جزء تشري إىل مقدار إ

 التنفيذ.
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 املراجع

 راجع امل
1-  http://tv.adobe.com 

2-  http://edex.adobe.com 

 


