الجامعة :
الكلية  :كليه المعارف الجامعه
القســم :علوم ماليه و مصرفيه
المرحلة :االولى
اسم المحاضر الثالثي :
اللقب العلمي :
المؤهل العلمي :
مكان العمل :

جمهورية العراق
وزارة الت عليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

أ .محمد احمد جدوع الجبوري
mohjaddoa@gmail.com

اسم المادة

برمجه ()WINDOWS 7 & MS.WORD

مقرر الفصل
اهداف المادة





المهارات االساسية لالستخدام و اداره الحاسوب بواسطة نظام WINDOWS 7

كتابه و معالجه النصوص التطبيق MS.WORD

في نهاية المنهج الطالب سيتمكن من اداره الحاسوب بكفائه باالضافه الى كتابه و
معالجه النصوص

التفاصيل االساسية للمادة




النظام  WINDOWS 7و مكوناته باالضافه ادارته

برنامج  MS.WORDمكوناته و كيفيه استخدامه

د .أيمن جميل النسور  ,د .محمدعلي (),الحاسوب والبرمجيات الجاهزة( Computer skills
).2013الجنيني  ,د .أنس حمدي

الكتب المنهجية

Internet articles, magazines, pdf, and other resources

المصادر الخارجية

الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

اليومية
مثالا%53


معلومات اضافية

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

مثال%53

مثالا%51

-

مثالا%01

الستراتجيه التدريس تكون على جزئيين  ,الجزء االول القاء الماده العلميه بشكل نظري و
من ثم التطبيق ما تعلمه الطالب في الدرس النظري بشكل عملي باستخدام التطبيق كجزء

ثاني عملي

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

: الجامعة
: الكلية
: اسم القســم
: المرحلة
: اسم المحاضر الثالثي
: اللقب العلمي
: المؤهل العلمي
: مكان العمل

جدول الدروس االسبوعي
المادة العلمية

المادة النظرية

التاريخ

Computer overview
Starting Windows
Mouse, keyboard & desktop
Taskbar & Jump List, window
form
Active & Inactive Windows ,
switching between
running windows
Desktop icons, Turning Off the
computer, Switch Users, Log
Off
Start Menu
Folders and Files
File Types
Copy & Move Files and
Folders
Date and Time
Control Panel
Background, Resolution and
display options
Delete files & recycle bin
Install & Uninstall Applications
File Compression
عطلة نصف السنة
Layout of the Word Screen
The Ribbon
Quick Access Toolbar
Help
Entering Text
Saving Documents
Open, Close, Create New
Documents
Save in Different Format
Saving as Template
Inserting and Deleting Text
Document Setup
Page Breaks
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8112/11/82-19

1
8
2
4

8112/11/21-81

5

8112/11/1-8

1

8112/11/12-9
8112/11/81-11
8112/11/87-82
8112/18/4-11/21
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8112/18/11-7
8112/11/12-14
8112/18/85-81
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18
12

8112/18/21-82
8114/1/2-4
8114/1/15-11

14
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11

8114/8/5-1
8114/8/18-2
8114/8/19-15
8114/8/81-88
8114/2/5-1
8114/2/18-2
8114/2/19-15

17
12
19
81
81
88
82

8114/2/81-88
8114/4/8-2/89
8114/4/9-5
8114/4/11-18
8114/4/82-19

84
85
81
87
82

االسبوع

المالحظات

Styles
Creating Main Document
Creating Data Source
Merging

: توقيع العميد

8114/4/21-81
8114/5/7-2
8114/5/14/11
8114/5/81-17

: توقيع األستاذ
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