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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 قاسم عدنان مهدي االسم
 ms_aljanaby@yahoo.com البريد االلكتروني

 مبائ علم الحاسبات اسم المادة
 / االسبوع نظري+ ساعتين عملي ساعة 1 مقرر الفصل

 المادة أهداف
علم الحاسوب والتعرف على  تطبيقاتها وتطوير  ان الهدف من المقرر هو تعريف الطالب الى اساسيات

 .مهارات الطالب على استخدامها واتقان احدى لغات البرمجة لحل المشكالت الهندسية

لغة برمجة  -االوتكاد –االوفيس  -نظام الويندوز–علم مبادئ الحاسبات والتعرف على مكوناتها مقدمة  للمادة األساسيةالتفاصيل 
 .مخططات البرمجة –بيسك 

  الكتب المنهجية

  المصادر الخارجية

 تقديرات الفصل
 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

15 % 15 % 11 % - 01 % 

 معلومات اضافية
 

 

 

 

 جامعة ديالى  اسم الجامعة:
 كلية الهندسة اسم الكلية:
 قسم الهندسة المدنية اسم القسم:

 الولىا المرحلة:
 قاسم عدنان مهدي اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس مساعد اللقب العلمي:
  دكتوراه المؤهل العلمي:

 قسم الهندسة المدنية مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

التعليم العالـي والبحـث العلمـي وزارة

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   
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 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ

   مقدمة  عامة 22/09/2014 1

   تطور الحاسبات 29/09/2014 2

   مكونات الحاسبة  6/10/2104 3

     Windows XPنظام التشغيل  مقدمة 13/10/2104 4

   ايقاف التشغيل -واجهة المستخدم  -  Windows XPنظام التشغيل  - 20/10/2104 5

   القائمة السريعة لسطح المكتب,  التحكم بالنوافذ - 27/10/2104 6

   قائمة الزر االيمن للملفات والمجلدات - طرق تكوين المجلدات وحذفها - 3/11/2104 7

   قائمة الزر االيمن لشريط المهام - لوحة التحكم 10/11/2104 8

   استخدام بعض البرامج الملحقة بنظام الوندوز 17/11/2104 9

       Microsoft Wordبرنامج محرر النصوص  24/11/2104 11

   اشرطة االدوات -تعريف القوائم ,  تشغيل وانهاء البرنامج  1/12/2104 11

   تعديل النصوص - طرق عرض ورؤية الملف - انشاء ملف وكيفية حفظه 8/12/2104 12

   ادخال الرموز وارقام الصفحات - االطارات والظالل -تنسيق الخط 15/12/2104 13

   المستنداتطباعة  - اعداد الورقة -انشاء الجداول  -ادراج الصور  22/12/2104 14

    Auto Cad     برنامج الرسم مقدمة  29/12/2104 15

   في االوتكاداوامر الرسم  5/01/2015 16

 عطلــــــــة نصــف الســـــنة

   المضلع,الشكل البيضوي :النقطة ,الخط ,الدائرة,القوس,الخط المتعدد,رسم 16/02/2015 17

                                            البيسك بلغة البرمجة 23/02/2015 18

    االعداد انظمة 2/03/2015 19

   البرمجة لغات 9/03/2015 21

   البيسك بلغة البرنامج 16/03/2015 21

   البيسك لغة في العبارة مكونات 23/03/2015 22

   البيسك لغة في المستخدمة العبارات تصنيف 30/03/2015 23

   البيسك لغة في والثوابت الحروف 6/04/2015 24

   الخوارزمية 13/04/2015 25

   االنسيابي المخطط 20/04/2015 26

   الحسابية التعبيرات 27/04/2015 27

   القياسية الدوال 4/05/2015 28

   البيانات واخراج ادخال عبارات 11/05/2015 29

   البيسك تطبيقات على استخدام لغة 18/05/2015 31

   امثلة وتطبيقات هندسية 25/05/2015 31

   امثلة وتطبيقات هندسية 2/06/2015 32

 

 ديالىاسم الجامعة:
 الهندسة اسم الكلية:
 الهندسة المدنيةاسم القسم:

 االولىالمرحلة:
 قاسم عدنان مهدياسم المحاضر الثالثي:

 مساعد مدرساللقب العلمي:
 دكتوراهالمؤهل العلمي:

 قسم الهندسة المدنيةمكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

التعليم العالـي والبحـث العلمـيوزارة 

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



  :ٍتوقيع العميد          :توقيع االستاذ


