
  
  جدول الدروس االسبوعي                                                        

  حسین سالم  االسم
   البرید االلكتروني

  البرمجیات األساسیة  اسم المادة
  سنوي  مقرر الفصل
  اھداف المادة

  
ي المراحل األساسیة والتي یحتاجونھا ف الحاسبة االلكترونیةحول مفاھیم إكساب الطلبة معرفة 

 . المتقدمة
التفاصیل 

  االساسیة للمادة
  

وكذلك ،  أوسعبشكل  ةالحاسبة االلكترونی التعرف على مفاھیم  إلى تھدف ھذه المادة 
وبعض البرامج التي یحتاجھا الطالب في المرحلة ) windows 7(بنظام التشغیل التعریف 

   )Word, Excel, PowerPoint(الحالیة والمراحل المتقدمة

 ال یوجد   الكتب المنھجیة
  

المصادر 
  الخارجیة

  

 Word, Excel, PowerPointكتب تعلیمیة لبرامج  - ١

  
  تقدیرات الفصل

امتحان 
الفصل 

 ولاأل
  النظري

امتحان 
الفصل 
األول 
  العملي

التقییم 
  المستمر

امتحان الفصل 
  الثاني 

  النظري 

امتحان 
الفصل 
  الثاني 

  العملي 

التقییم 
  المستمر

التقییم 
  نھائيال

  العملي
  

االمتحان 
   النھائي
  النظري

  ١٠   
%  

٢٠   % ٣٠     %٥  % ١٠     % ١٠  %٥  % ١٠ %  

                                                                                                  إضافیةمعلومات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة العراق هوري   مج
 

 
 

  الكوفة :الجامعة 
  تخطیط العمرانيال :الكلیة 

   يالبیئالتخطیط  :القســم 
  االولى :المرحلة 

  حسین سالم  :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس مساعد :اللقب العلمي 

  ماجستیر حاسبات :المؤھل العلمي 
 كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل  



  
  جدول الدروس االسبوعي   

  المالحظات  المادة النظریة  یخالتار  األسبوع

١   windows 7   
٢   windows 7   
٣   windows 7   
٤   windows 7   
٥   windows 7   
٦   Word 2007   
٧   Word 2007   
٨   Word 2007   
٩   Word 2007   
١٠   Word 2007   
١١   Word 2007   
١٢   Word 2007   
١٣   Word 2007   
١٤   Word 2007   
 )عملي+نظري(امتحان نصف فصلي )عملي+نظري(امتحان نصف فصلي   ١٥

  عطلة نصف السنة
١٦   Excel 2007   
١٧   Excel 2007   
١٨   Excel 2007   
١٩   Excel 2007   
٢٠   Excel 2007   
٢١   Excel 2007   
٢٢   Excel 2007   
٢٣   Power point 2007    
٢٤   Power point 2007    
٢٥   Power point 2007    
٢٦   Power point 2007    
٢٧   Power point 2007    
٢٨   Power point 2007    
٢٩   Power point 2007    
   )عملي+نظري(امتحان نصف فصلي )عملي+نظري(امتحان نصف فصلي   ٣٠

  
  
  
  

  :توقیع العمید                                            :توقیع االستاذ 
  
  

ة العراق هوري   مج
 
 

 
 

  الكوفة :الجامعة 
  التخطیط العمراني :الكلیة 

   البیئيالتخطیط  :القســم 
  االولى :المرحلة 

  حسین سالم  :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس مساعد :اللقب العلمي 
  ماجستیر حاسبات :ي المؤھل العلم
 كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل  


