
 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة

 زينب هاتف ناجي االسم

 En_z_h_n@yahoo.com البريد االلكتروني

 مبادئ عمم حاسبات  اسم المادة

 مقررات قسم مقرر الفصل

 اهداف المادة

 

 طوير المستوى العممي لمطمبة من حيث استخدام التقنيات الحديثة لمحاسوبت

 التفاصيل االساسية لممادة

 

 استخدام انظمة الحاسوب والتعرف عمى اهم البرامج المستخدمة في المجاالت الهندسية

 

 الكتب المنهجية

 ال يوجد

 المصادر الخارجية
 
 

      Michl  nabil        Office 7002 
 علم الحاسوب           سالم مسعود الدروقي ءمبادى  

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
 %00مثلا  - %50مثلا  %53مثلا  %53مثلا 

 معلومات اضافية
 
 

     

 اسم الجامعة:
 اسم الكلية:
 اسم القسم:

 المرحلة:
 اسم المحاضر الثالثي:

 اللقب العلمي:
 المؤهل العلمي:

 مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 لتدريسية لممادةاستمارة الخطة ا

ع
سبو

ال
ا

 

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ

  التعرف على جهاز الحاسوب مقدمة عن علم الحاسوب 1-11-1112 1

  التعرف على جهاز الحاسوب مقدمة عن علم الحاسوب 8-11-1112 1

التعرف على خصائص جهاز  خصائص الحاسوب 11-11-1112 3

 الحاسوب

 

التعرف على خصائص جهاز  خصائص الحاسوب 18-11-1112 2

 الحاسوب

 

  استخدام الحاسوب معلومات عامة  5-1-1115 5

  استخدام الحاسوب حقول استخدام الحاسوب 11-1-1115 1

  استخدام الحاسوب الحاسوبانظمة  كيفية استخدام  15-1-1115 7

  حاسوباستخدام ال الحاسوب انظمة كيفية استخدام 11-1-1115 8

  لغات البرمجة  لغات البرمجة  15-1-1115 9

  لغات البرمجة لغات البرمجة 31-1-1115 11

  لغات البرمجة basicلغات البرمجة 2-1-1115 11

  لغات البرمجة basicلغات البرمجة 9-1-1115 11

  تطبيق المخطط الخوارزمي 11-1-1115 13

  تطبيق المخطط الخوارزمي 11-1-1115 12

   مراجعة 11-1-1115 15

   مراجعة 15-1-1115 11

 عطلة نصف السنة عطلــــــــة نصــف الســـــنة

  تطبيق المخطط الخوارزمي 11-3-1115 17

  تطبيق التعرف على استخدام برامج 15-3-1115 18

 اسم الجامعة:
 لكلية:اسم ا

 اسم القسم:
 المرحلة:

 اسم المحاضر الثالثي:
 اللقب العلمي:

 المؤهل العلمي:

 مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



  تطبيق WORDاستخدام برنامج ال 11-3-1115 19

  طبيقت WORDاستخدام برنامج ال 15-3-1115 11

 POWERاستخدام برنامج ال 31-3-1115 11

POINT 

  تطبيق

 POWERاستخدام برنامج ال 2-2-1115 11

POINT 

  تطبيق

  تطبيق EXCESSاستخدام برنامج ال 9-2-1115 13

  تطبيق EXCESSاستخدام برنامج ال 11-2-1115 12

  تطبيق excelاستخدام برنامج ال  11-2-1115 15

  تطبيق excelخدام برنامج ال است 31-2-1115 11

      تطبيق auto cutاستخدام برنامج ال  1-5-1115 17

  تطبيق auto cutاستخدام برنامج ال  11-5-1115 18

  تطبيق auto cutاستخدام برنامج ال  15-5-1115 19

   مراجعة 18-5-1115 31

   مراجعة 13-5-1115 31

   مراجعة 18-5-1115 31

  :ٍتوقيع العميد          :اذتوقيع االست


