
    دٌالىأسم الجامعت: 
 اإلدارة واالقتصاد أسم الكلٍت:  
 اإلدارة العامت  أسم القسم:

   حٍدر شاكر نوري أسم المحاضر:
 مدرساللقب العلمً: 

   الماجستٍر المؤهل العلمً:

  لٍت اإلدارة واالقتصاد: كمكان العمل

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلمي
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 (www.diyalauniv-iq.netلى موقع جامعت دٌالى االلكترونً على االنترنت )االستمارة متاحت ع مالحظت:

 ((السنوية ستمارة الخطة التدريسية )) ا 
 التدريسي: اسم حيدر شاكر نوري م .

Aliali12121979@gmail.com  البريد االلكتروني: 

 سم المادة:ا / كورس أول( windowsتطبيقات الحاسوب )

 :مقرر الفصل مبادئ الحاسوب

 ة:الماد أىداف لمحاسوب وبرنامج التشغيل وندوز وتبصيرىم بالمبادئ األساسية   مبةتعريف الط

مع تفصيل برنامج التشغيل   ,التشغيل  وبرمجيات  , الجزاء المادية لمحاسوب
windows 

 ة:لتفاصيل االساسيو لممادا

 ة:الكتب المنيجي جامعة بغداد –منيج معتمد من كمية االدارة واالقتصاد 

 ة:المصادر الخارجي زم عن انممة التشغيل وبرنامج وورد ) للية عممو(اعداد مل 

االمتحان 
 الفصل الدراسي األولالكورس  المختبرات النيائي

 الدرجة 25 05 35
 

 :تقديرات الفصل

% ( من المادة من قبل استاذ المادة بغية اثراء المقرر وتطبيقًا 05  -% 03يتم اضافة ما نسبتو ) 
 :ةمعمومات اضافي ضوعة في مجال تطوير المناىج  المو  طلمخط
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    دٌالىأسم الجامعت: 
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   حٍدر شاكر نوري أسم المحاضر:
 مدرساللقب العلمً: 

   الماجستٍر المؤهل العلمً:

  لٍت اإلدارة واالقتصاد: كمكان العمل
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 (www.diyalauniv-iq.netلى موقع جامعت دٌالى االلكترونً على االنترنت )االستمارة متاحت ع مالحظت:

 األولالكورس الدراسي  – جدول الدروس االسبوعي

 التاريخ ةالماده النمري ةيمالماده العم الملحمات

بوع
ألس

ا
 

 0 01/00/0504 اساسيات الحاسوب )مفيومو، عناصره، انواعو(  
 0 05/00/0504 تصنيف الحاسوب )حسب البيانات وانممة التشغيل(  
 1 05/00/0504 عمل الحاسوب )اجزاءه، االدخال، االخراج(  
 2 4/00/0504 وحدة المعالجة المركزية وانواع الذاكرة  
 3 01/00/0504 )لغات البرمجة( / لغات عالية ومنخفضة المستوى   
 4 05/00/0504 امتحان الشير األول  

ل، الحاسوب الشخصي الجيد )نمام التشغي مواصفات  
 5 05/00/0504 المعالج، القرص الصمب، الشاشة(

 6 1/0/0505 امان الحاسوب )الفايروسات واالختراق االلكتروني(   
 7 05/0/0505 ويندوز )تشغيل وايقاف، متطمباتو، مميزاتو،....  
 05 05/0/0505 ... مكونات سطح المكتب(/القوائم واالشرطة في وندوز  

دوز )فتح واغلق المجمدات، عمميات التشغيل في ون  
 00 02/0/0502 تسمية واعادة تسمية الممفات،...

 00 0/0/0505 اعدادات الحاسوب، .... .... لوحات التحكم،  
 01 6/0/0502 امتحان الشير الثاني  

 02 03/0/0505 ضبط الوقت والتاريخ والتنصيب واالزالة، ...الخ(.....   
 03 00/0/0505 مراجعة شاممة  

                              
 

 توقيع العميد:                     توقيع األستاذ:                                                   
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 (www.diyalauniv-iq.netلى موقع جامعت دٌالى االلكترونً على االنترنت )االستمارة متاحت ع مالحظت:

 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية ((
 التدريسي: اسم حيدر شاكر نوري م .

iali12121979@gmail.comAl  البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: / كورس ثاني( Microsoft Wordتطبيقات الحاسوب )

 مقرر الفصل: مبادئ الحاسوب

 أىداف المادة:  Wordتعريف الطمبة وتبصيرىم بالمبادئ األساسية  لبرنامج معالجة النصوص 

 التفاصيل األساسية لممادة: Word  معالجة الكممات, مع تفصيل برنامج  برامج التطبيقات العامة

 الكتب المنيجية: جامعة بغداد –منيج معتمد من كمية االدارة واالقتصاد 

 المصادر الخارجية: اعداد ملزم عن انممة التشغيل وبرنامج وورد ) للية عممو(

االمتحان 
 الفصل الدراسي الكورس الثاني المختبرات النيائي

 لدرجةا 25 05 35
 

 تقديرات الفصل:

% ( من المادة من قبل استاذ المادة بغية اثراء المقرر وتطبيقًا 05  -% 03يتم اضافة ما نسبتو ) 
 :معمومات اضافية الموضوعة في مجال تطوير المناىج   طلمخط
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 (www.diyalauniv-iq.netلى موقع جامعت دٌالى االلكترونً على االنترنت )االستمارة متاحت ع مالحظت:

 الثانيالكورس الدراسي  – جدول الدروس االسبوعي

بوع التاريخ النمرية المادة يةمالعم المادة الملحمات
ألس

ا
 

 0 01/0/0505 برامج التطبيقات العامة مدخل إلى  
 0 05/0/0505 برنامج معالج الكممات ومحرر الوثائق )وورد(  
يقاف )وورد(عمميات تشغيل     1 05/0/0505 وا 
 2 4/1/0505 برنامج )وورد( خصائص   
 3 01/1/0505 )وورد(قوائم التشغيل في برنامج   
 4 05/1/0505 شير األولامتحان ال  
 5 05/1/0505 برنامج )وورد(اشرطة العمل   
 6 1/2/0505 برنامج )وورد( للية عمل   
 7 05/2/0505 )وورد(العمميات التشغيمية في برنامج   
 05 05/2/0505 حفم وكتابة وتحويل ونقل واستنساخ  
 00 02/2/0505 )وورد(عمميات حفم واسترجاع النصوص في برنامج   
 00 0/3/0505 )وورد(عمميات الضبط واالعدادات في برنامج   
 01 6/3/0505 امتحان الشير الثاني  

لى برنامج    والبرامج )وورد( عمميات الحفم والنقل من وا 
 02 03/3/0505 األخرى

 03 00/3/0505 مراجعة شاممة  
                            

 
 توقيع العميد:                                                           توقيع األستاذ:             

 


