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:الصف الثانوية المرحلة:  
ث 2  

 المسار العام
 المسار الشرعي

 مسار إدارة األعمال
 مسار الصحة والحياة

تقنية رقمية  المادة:
2-2  

عدد 
في  الحصص

 األسبوع
3 

 ات المحتوىموضوع األسبوع

 (1األسبوع )
 - هـ10/5/1444
 م4/12/2022

 إلى
 - هـ14/5/1444
 م8/12/2022

 1التصميم الرسومي 
 2التصميم الرسومي 
 3التصميم الرسومي 

 
 

 (2األسبوع )
   -هـ17/5/1444
 م11/12/2022

 إلى
  -  هـ21/5/1444

 م15/12/2022

 1تصميم ملصق إعالني 
 2تصميم ملصق إعالني 
 3تصميم ملصق إعالني 

 
 

 (3األسبوع )
 -   هـ24/5/1444

 م18/12/2022
 إلى

  -  هـ28/5/1444
 م22/12/2022
 مطولة: األحد إجازة

 ال يدرج فيه توزيعاألحد:                            

 1اإلعالنات المتحركة 

 2اإلعالنات المتحركة 

 3اإلعالنات المتحركة 

 

 (4األسبوع )
 -  هـ1/6/1444

 م25/12/2022
 إلى

 -    هـ5/6/1444
 م29/12/2022

 

 1مشروع الوحدة 

 2مشروع الوحدة 

 اختبر نفسك

 

 

 (5األسبوع )
 م1/1/2023 -    هـ8/6/1444

 إلى
   -   هـ12/6/1444

 م5/1/2023

 1اإللكتروني التسويق 

 2التسويق اإللكتروني 

 3التسويق اإللكتروني 

 

 

 (6األسبوع )
     هـ15/6/1444
 م8/1/2023

 إلى 

 1التسويق عبر البريد اإللكتروني 

 2التسويق عبر البريد اإللكتروني 

 3التسويق عبر البريد اإللكتروني 

 هـ1444 الثاني للعام الدراسيفصل الدراسي المحتوى الدراسي على األسابيع في ال توزيع
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  -  هـ19/6/1444
 م12/1/2023

 

 

 (7األسبوع )
 -   هـ22/6/1444

 م15/1/2023
 إلى

  - هـ26/6/1444
 م19/1/2023

 إجازة مطولة: األحد واالثنين

 ال يدرج فيه توزيعاألحد:                            

 ال يدرج فيه توزيعاالثنين:                            

 1حملة التسويق عبر البريد اإللكتروني 

 2البريد اإللكتروني حملة التسويق عبر 

 3حملة التسويق عبر البريد اإللكتروني 

 (8األسبوع )
 -  هـ29/6/1444

 م22/1/2023
 إلى

 م26/1/2023 -  هـ4/7/1444

 

 1مشروع الوحدة 

 2مشروع الوحدة 

 اختبر نفسك

 

 

 (9األسبوع )
 -   هـ7/7/1444

 م29/1/2023
 إلى

  -   هـ11/7/1444
 م2/2/2023

 1المستجيب للمواقع اإللكترونية  التصميم

 2التصميم المستجيب للمواقع اإللكترونية 

 3التصميم المستجيب للمواقع اإللكترونية 

 

 

 (10األسبوع )
 -    هـ14/7/1444

 م5/2/2023
 إلى

 م9/2/2023    هـ18/7/1444

 1التفاعلي الموقع اإللكتروني 

 2التفاعلي الموقع اإللكتروني 

 3التفاعلي الموقع اإللكتروني 

 

 

 (11األسبوع )
 -   هـ21/7/1444

 م12/2/2023
 إلى

  -  هـ25/7/1444
 م16/2/2023

 

 1الرسائل اإلخبارية الرقمية 

 2الرسائل اإلخبارية الرقمية 

 3الرسائل اإلخبارية الرقمية 

 

 

 (12األسبوع )
   - هـ28/7/1444

 م19/2/2023

 إلى
  -  هـ3/8/1444

 م23/2/2023
األربعاء : يوم التأسيسإجازة 

 الخميسو
 

 

 االختبار العملي و التحريري
 
 

 ال يدرج فيه توزيعاألربعاء:                            

 ال يدرج فيه توزيعالخميس:                            
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 (13األسبوع )
 االختبارات

 م26/2/2023 -  هـ6/8/1444
 إلى

 -   هـ10/8/1444
 م2/3/2023

 




