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 اسم التدرٌسً
 

 محمد لٌث طاللم.م 

 البرٌد االلكترونً
 

mohammed.l.talal@gmail.com 

 اسم المادة 
 

 حاسوب

 مقرر الفصل
 

  Windowsاساسٌات ومبادىء الحاسوب ونظام التشغٌل 

 اهداف المادة 
 

 Hardwareالطالب المكونات االساسٌة للحاسوب بما فٌها المكونات المادٌة  ان ٌتعلم

  wordبرنامج طباعة النصوص كذلك  Softwareوالمكونات البرمجٌة 

 
 التفاصٌل االساسٌة للمادة

 

 مقدمة تعرٌفٌة عن الحاسوب -1

 المكونات المادٌة لجهاز الحاسوب -2

 المكونات البرمجٌة ونظام التشغٌل -3

 جدٌد وحذفهانشاء ملف  -4

 ( Start)برامج القائمة  -5

 البحث عن ملف معٌن -6

 (Hard Desk) اقسام القرص الصلب -7

 (Decimal system والنظام العشري )  (Binary system)النظام الثنائً  -8

 ) (RUNاهم اٌعازات ال  -9

 Control Panel)مهام برامج لوحة التحكم ) -11

 (Microsoft Word)التعرف على برنامج طباعة المستندات  -11

 انشاء نص او جدول وكٌفٌة ادراج محتوى داخل النص والتعدٌل علٌه -12

 منهاج كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد الكتب المنهجٌة 

 العراق جمهورٌة

 العلمً البحث و العالً التعلٌم وزارة

 العلمً التقوٌم االشراف جهاز

 دٌالى: الجامعه أسم

 االدارة واالقتصاد: الكلٌه أسم

 االقتصاد: القسم أسم

 محمد لٌث طالل: المحاضر أسم

 مدرس مساعد: العلمً اللقب

 ماجستٌر :العلمً المؤهل

 جامعة دٌالى: العمل مكان



 

 المصادر الخارجٌة 
 

 المكتبة االفتراضٌة

 تقدٌر الفصل 
 
 
 

الفصل 
 الدراسً

االمتحان  المختبرات الفصل الثانً الفصل االول
 النهائً

111% 15% 15% 11% 61% 

 معلومات اضافٌة 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكورس االول – جدول الدروس األسبوعي



 المالحظات المادة العملٌة المادة النظرٌة التارٌخ

 األسبوع

 االول 

مقدمة تعرٌفٌة عن جهاز الحاسوب 

 وشرح اجٌال الحاسبة

  

 األسبوع

 الثانً

العناصر االساٌة فً تكوٌن جهاز 

 Hardware)الحاسوب )

شرح بالصور اهم عناصر 

 تكوٌن جهاز الحاسوب

 

 األسبوع

 الثالث

انواع الذاكرة و اجهزة التخزٌن الداخلٌة 

 والخارجٌة

تطبٌق عملٌات تخزٌن 

 المعلومات

 

 األسبوع

 الرابع

واجهزة input) اجهزة االدخال )

 output) االخراج )

شرح بالصور اهم عناصر 

 االدخال واالخراج

 

 األسبوع

 الخامس

اجراء ٌعض العملٌات  CPU)وحدة المعالجة المركزٌة )

وتحوٌل البٌانات الى 

 معلومات

 

 األسبوع

 دسالسا

 مكونات اهم بالصور شرح Mother Board)اللوح االم )

 Mother Board)ال )

 

 األسبوع

 السابع

   امتحان الشهر االول )الكورس االول(

 األسبوع

 الثامن

المعلومات بٌن اجزاء الحاسبة انتقال 

 وعملٌة المعالجة

  تطبٌق عملً

 األسبوع

 التاسع

تطبٌق عملً وشرح اهم  Software)البرامجٌات )  

 البرامج والتطبٌقات

 

 األسبوع

 العاشر

تطبٌق عملً وبٌان كٌفٌة  Control Panel)لوحة التحكم )

الوصول الى اهم اجزاء 

 لوحة التحكم

 

 األسبوع

 الحادي عشر

اضافة برامج جدٌدة وعملٌة حذف 

 البرامج القدٌمة

تطبٌق عملً لألظافة 

 والحذف

 

 األسبوع

 عشر الثانً

تطبٌق عملً ومعرفة اهم  Start)برامج القائمة )

 البرامج

 

 

 

   النظام الثنائً والعشري األسبوع



 عشر الثالث

 األسبوع

 عشر الرابع

   النظام الثمانً

 األسبوع

 عشر الخامس

 

 الشهر الثانً )الكورس االول( امتحان

  

 

 الكورس الثاني – جدول الدروس األسبوعي

 

 األسبوع

 االول

  تطبٌق عملً تعرٌف بطاقات الشاشة والصوت

 األسبوع

 الثانً

  تطبٌق عملً  تعارٌف االجهزة الملحقة

 األسبوع

 الثالث

تطبٌق عملً وتنفٌذ اهم  Run))ٌاهم اٌعازات ال ران 

 االوامر

 

 األسبوع

 الرابع

 Windowsاساسٌات نظام التشغٌل )

Seven) 

  تطبٌق عملً

 األسبوع

 الخامس

انشاء مجلدات جدٌدة وانشاء 

 المختصرات

  تطبٌق عملً 

 األسبوع

 السادس

  تطبٌق عملً البحث والوصول الى معلومات معٌنة

 االسبوع

 السابع

   امتحان الشهر االول الكورس الثانً

 األسبوع

 الثامن

 Microsoftبرنامج طباعة النصوص )

Word 2010) 

  عملً تطبٌق

 األسبوع

 التاسع

واجهة برنامج  الوورد )شرٌط العنوان 

 وشرٌط االدوات وشرٌط القوائم(

  عملً تطبٌق

  عملً تطبٌقطباعة النصوص والجداول وعملٌات  األسبوع



 التنسٌق العاشر

 األسبوع

 الحادي عشر

المفاتٌح وعملٌة اهم اختصارات لوحة 

 البحث والتعدٌل

  عملً تطبٌق

 األسبوع

 الثانً عشر

  عملً تطبٌق انشاء مخططات ونماذج وكٌفٌة تنسٌقها

 االسبوع

 الثالث عشر

 

 ادراج العالمات المائٌة

  عملً تطبٌق

 األسبوع

 الرابع عشر

 

 ترجمة النصوص والتصحٌح اللغوي

  عملً تطبٌق

 االسبوع

 الخامس عشر

   الشهر الثانً )الكورس الثانً(امتحان 

 


