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األهداف التعليمية العامة
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الحصول على المعارف والحقائق والمفاهيم العلمية فى مجاالت الحاسب وتنقية المعلومات
تنمية مهارات التلميذة وقدراتها العلمية لألستفادة من الحاسب لزيادة اإلنتاجية الفردية
تنمية قدرات التلميذة ومعارفها للتعلم بمساعدة الحاسب اآللى .
مساعدة التلميذة على اكتساب الميول اإليجابية والهادفة نحو الحاسب اآللى .
تنمية الفهم الجيد إلمكانيات الحاسب اآللى وتطبيقاته العملية .
تنمية مهارات التعامل مع الحاسب اآللى فى الحياة اليومية .
ترسيخ العقيدة اإلسالمية فى نفوس التلميذات .
إدراك أثر الحاسب فى الجوانب االجتماعية والعملية واالقتصادية بصفة عامة وابرزها دورها فى التقدم المعاصر
ونمو الحضارة اإلنسانية .
كسب العادات والقيم السلوكية من خالل حب االستكشاف واالستقصاء اإليجابى .
تهيئة التلميذة لتوظيف الحاسب وتنقية المعلومات فى تحقيق أهداف المقررات الدراسية األخرى وأعمالها
اليومية .
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اكتساب الميل اإليجابى للحاسب وتقوية الرغبة فى استعماله .
اكتساب مهارات عملية الستخدام تطبيقات الحاسب فى تحقيق أهداف المقررات األخرى .
تدريب التلميذة وتنمية قدراتها ومهاراتها العملية فى مجال الطباعة باللمس .
تدريب التلميذة وتنمية قدراتها ومهاراتها العملية فى مجال برامج معالجة النصوص .
تدريب التلميذة وتنمية قدراتها ومهاراتها العملية على مجال برامج العروض وإعداد الشرائح
تدريب التلميذة وتنمية قدراتها ومهاراتها العملية فى مجال برامج الجداول اإللكترونية .
تدريب التلميذة على استخدام برامج تصفح شبكة اإلنترنت .
تدريب التلميذة على استخدام البريد اإللكترونى ألجل إرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية .
تدريب التلميذة وتنمية مهاراتها فى استخدام شبكة اإلنترنت ،كمصدر من مصادر المعلومات
مساعدة التلميذة على اكتساب الميول اإليجابية والهادفة نحو استخدام البرامج التطبيقية للحاسب .
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لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
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اي بان بنك البالدSA4715000900127883010006/
البنك السعودي لإلستثمار0101001926001/
الجزيرة030680161166001/
اي بان بنك الجزيرةSA6760100030680161166001/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء68201042364000/
اي بان االنماءSa3505000068201042364000/
–———————————————————
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس
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