
 

 

 الحاسوب برمجة 

 

ُيعد برنامج موهبة اإلثرائي األكاديمي من أهم األساليب العالمية المستخدمة في إثراء معرفة الطلبة الموهوبين، 

ومن هذا المنطلق صممت موهبة وحدات إثرائية علمية لتثري معارف وخبرات الطلبة وتتحدى قدراتهم في عدد 

وذلك بالتعاون مع أفضل بيوت الخبرة العالمية في مجال الموهبة واإلبداع، وتقدم بمستويات  من المجاالت العلمية،  

متدرجة من المعرفة؛ بهدف مواصلة بناء خبرات نوعية تراكمية علمية، وتزداد عمًقا وتنوًعا كلما تقدم الطلبة في 

 .المشاركة عاًما بعد عام

الحقائب المهارية التي تعنى ببناء مهارات الحياة األساسية   وألهمية الجانب المهاري ضّمنت موهبة مجموعة من

اكبة   والمهمة لدى الطلبة الموهوبين، والتي تسهم في تنمية المهارات الشخصية واالجتماعية واالبتكارية المو

 لمهارات القرن الحادي والعشرين كاألمان الرقمي والتفكير المنطقي وغيرها من المهارات.
 

 وصف الوحدة 

" إحدى الوحدات التي تندرج تحت مسار "علوم الحاسب والرياضيات التطبيقية"، الحاسوب برمجة تعد وحدة "

حيث سيتعرف الطلبة في هذه الوحدة على الكثير من مبادْى على الحاسب، وسينفذون مجموعة من األنشطة 

وارزميات )من الموضوعات اليومية التي تساعدهم على إتقان مهارات حاسوبية عدة؛ إذ سيدرس الطلبة الخ

( التي سيطبقونها في بعض  Pythonالرئيسة في علم الحاسب(، وأساسيات البرمجة باستخدام لغة البرمجة بايثون )

المجاالت، فضال عن استكشاف أجزاء الحاسب الداخلية وكيفية عملها، وإعداد جداول الحقيقة، ومحاكاة البوابات 

ى مجمع االشارات )الملتيبكسر( وبعض أنظمة فك التشفير، ويطبقون أنشطة المنطقية. سيتعرف الطلبة أيضاً عل

على جداول الحقيقة والبوابات المنطقية، ثم يدرسون مكونات الحاسب الحديثة، ويتعرفون أساسيات الشبكات 

ير،  وأنظمة التشغيل وأجزائها ووظيفة كل منها. وفي نهاية الوحدة سيكتسب الطلبة فهماً ومعرفة بعلم التشف

وبرمجيات الرسم، وإخفاء المعلومات، وقوانين الملكية الفكرية، وأخالقيات الحاسب وثيقة الصلة بقوانين الملكية  

 الفكرية.
 

 المهارات التي سيكتسبها الطلبة

سيتمكن الطلبة من بناء وتنمية مهارات أساسية مثل " العمل الجماعي، حل المشكالت، قراءة المؤلفات العلمية  

ا، إظهار الفهم من خالل التواصل الشفهي والكتابي، إضافة إلى عدد من المهارات المستهدفة التي تقدم وتحليله

بشكل مباشر عن طريق حقائب تدريبية تتناسب مع المرحلة العمرية، والتي يقدمها ويديرها كادر متخصصة  

 وُمدرب منها:

 األمان الرقمي.  .1

 التعليم.التعليم الفعال واستراتيجيات  .2

 المرونة.  .3



 

 

 حل المشكالت المعقدة. .4

 مكونات البرنامج

 وحدة علمية إثرائية متخصصة.  •

 أنشطة تطبيقية ومشروعات علمية. •

 أنشطة مهارية.  •

 

 تنفيذ البرنامج  آلية

 يتم تنفيذ البرنامج بمكوناته العلمية والمهارية عادة بشكل حضوري أو تعلم عن بعد حسب الظروف.

 

 الحقائب المهارية في البرنامج 

 الشخصية يتم تدريب الطلبة على حقيبتين مهارية لتطوير مهاراتهم 

 2الحقيبة المهارية 1الحقيبة المهارية المرحلة

 إدارة األولويات  حل المشكالت المعقدة المتوسطة

 
 


