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 اعطاء الطالبات مقدمه تعريفية عن كيفية استخدام الحاسبات ولغات الحاسوب

 

 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



 

 

  وطزائق انرؼهيى وانرؼهى وانرقييىيقزريخزجاخ ال .10

 هذاف انًؼزفيح األ- أ

- 1أ

- 2أ

 - 3أ

 -4أ

 - 5أ

 -  6أ

 .يقزر انخاصح تاليحانًهاراخاألهذاف -  ب 

 - 1ب

 -  2ب

 -  3ب

 -    4ب

      طزائق انرؼهيى وانرؼهى 

 

 

 

 

      طزائق انرقييى 

 

 



 

 

 

 األهذاف انىجذانيح وانقيًيح - ج

- 1ج

- 2ج

- 3ج

-   4ج

 

     طزائق انرؼهيى وانرؼهى 

 

 

 

    طزائق انرقييى 

 

 

 

 

. (انًهاراخ األخزي انًرؼهقح تقاتهيح انرىظيف وانرطىر انشخصي  )انًنقىنح انرأهيهيح انًهاراخ انؼايح و- د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -   4د



 تنيح انًقزر .11

يخزجاخ انرؼهى  انساػاخ األسثىع

 انًطهىتح

أو / اسى انىحذج 

 انًىضىع

 طزيقح انرقييى طزيقح انرؼهيى

مقدمة تعرٌفٌة عن    1

 الحاسوب واستخدامات 

كٌفٌة سٌر العمل داخل 

 الحاسب االلكترونً

 االلكترونٌة 

  

اجٌال الحاسبات وممٌزات    2

 .كل جٌل من االجٌال 

مكونات الحاسبة 

 hardwareااللكترونٌة 

 , soft wareو 

  

الملف وانواع الملفات    3

 الموجودة فً الحاسبة 

 –انواع البرمجٌات 

برمجٌات –برمجٌات النظام 

 برمجٌات ذات –تطبٌقٌة 

 منفعه

عامه وبرمجٌات ذات منفعه 

 خاصة 

  

النظام الثنائً والنظام    4

العشري وكٌفٌة التحوٌل من 

النظام العشري الى الثنائً 

 وبالعكس

  

جمع االعداد فً النظام    5

 الثنائً 

طرح االعداد فً النظام 

:- الثنائً وهو على حالتٌن 

العدد االول اكبر من العدد - 

 العدد االول اصغر –الثانً 

 من العدد الثانً 

  

   امتحان الفصل االول    6

 MS-DOSنظام التشغٌل    7

االٌعازات الداخلٌة 

 واالٌعازات الخارجٌة 

  



FORMAT, DIR,MD, 

CD, RD 

 ,DATAتكملة لالٌعازات   8

TIME, PRINT, REN, 

DEL, SAVE, COPY, 

DISKCOPY,XCOPY 

  

امتحان  ااالول للفصل    9

 الثانً 
  

 مقدمه –نظام الوٌندوز    10

تعرٌفٌة عن النظام 

 ومكونات الشاشه فٌه

كيفية عمل  -

 تغيير –فولدر 

 –خلفية الشاشه

حماية عمل 

 للشاشة 

استخدام  -

ايعازات 

COPY , 

CUT, 

PASTE 

  

كٌفٌة فتح القوائم وترتٌبها    11

 عمودٌا وافقٌا 

كٌفٌة ترتٌب االٌكونات على 

شاشة الحاسبة حسب النوع 

 واالسم والحجم

  

 STARTٌرقائمة تغً   12

والتعرف على خصائص 

شرٌط المهام وكٌفٌة تغٌٌر 

 الوقت والتارٌخ

  

مقدمه تعرٌفٌة عن معالج    13

النصوص 

WORD وكٌفٌةالكتابة على

الورقة وتغٌٌر حجم الخط 

وتوسٌط وتغٌٌر لونه وعمل 

 اطار للصفحة 

  

تعلٌم الطالبات كٌفٌة رسم    14

واعداد جدول وكٌفٌة اضافة 

صفوف واعمدة وكٌفٌة 

عمل اطار للجدول وكٌفٌة 

 الكتابة داخل الجدول

  



 انثنيح انرحريح  .12

 ال يوجد ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح 1

 الحاسوب لممبتدئين اعداد وتاليف بديعة السكوتي     (انًصادر)ـ انًزاجغ انزئيسيح 2

  االحصاء وتطبيقات الحاسوب في المجال الرياضي ,

 ومحمد حسن العبيدي , وديع ياسين التكريتي 

  معالج النصوصWORD 

احمد حسن , من البداية الى االحتراف windows xpتعمم 
 خميس

 اـ انكرة وانًزاجغ انري يىصً تها                

  (.... ,انرقاريز , انًجالخ انؼهًيح ) 

 

يىاقغ االنرزنيد , ب ـ انًزاجغ االنكرزونيح

.... 

 

 

 خطح ذطىيز انًقزر انذراسي  .13

 

 

   محاضره عملٌة كاملة    15

امتحان + امتحان عملً    16

 نظري
  

اعطاء محاضرة عن كٌفٌة    17

 POWERاستخدام 

POINT  برنامج عرض

 الشرائح 

  

محاضرة تعرٌفٌة عن    18

استخدام االنترنٌت وكٌٌفٌة  

البحث عن مجموعة 

 عناوٌن 

 ٌحددها التدرٌسً

  


