
 

 

 كلية التربية األساسية  –الجامعة المستنصرية 
 رياضياتالقسم : 

 الخطة الدراسية للمواد
I. :المعلومات العامة عن المساق (Course information) 

  و.و. ذغزَذ خضُز هذالاسى انرذرَسٍ :   حاسثاخ :اسى انًساق 1

 MAB03M01110 انًساق :ريز  2

 اإلجًانٍ عًهٍ َظزٌ  2انساعاخ انًعرًذج: 3

1 1 2 

 ول/ انفصم االونًانًزحهح اال انًسرىي وانفصم انذراسٍ: 4

II. ( :وصف المساقCourse description)  

  
كٌفٌة اغالق ب, ومعرفة سطح المكت , ومكوناته المادٌة والبرامجٌة حاسوببالتعرٌف الطالب 

  .الحاسبة
 

III  .مخرجات تعلم المساق :(Course outcomes) 

 
 .مكونات الحاسبةٌتعلم الطالب  -1

 .كٌفٌة التعامل مع النوافذ وتغٌٌر خواصها والتحكم فً طرق عرضهاٌتعلم الطالب  -2

 .ٌتعلم الطالب تكوٌن مجلد وحذفه ونسخه -3

 
 

 
 

IV .العملً إن وجد ( : –مواضٌع المساق) النظري  كتابة 

 َظزٌ أو عًهٍ َظزٌ األسابٌع / التارٌخ

ذعزَف انحاسىب,يقذيح,ويكىَاخ  6-7/11 1

        انحاسثح وانثزايجُح

 

انرعزف عهً واجهح انًسرخذو,   13-14/11 2

 كُفُح اغالق انحاسثح

 

انرعايم يع انُىافذ وذغُُز خىاصها  22-21/11 3

 يحرىَاذهاوانرحكى فٍ طزق عزض 

 

قائًح َقز انزر االًٍَ عهً سطح  27-28/11 4

         انًكرة

 



 

 

سطح انًكرة ويحرىَاذه وشزَظ  4-5/12 5

 (STARTانًهاو وقائًح اتذأ)

 

  خصائص انعزض 11-12/12 6

                  ايرحاٌ انشهز االول 18-19/12 7

  ذكىٍَ يجهذ وحذفه وَسخه 25-26/12 8

  (SHORTCUTذكىٍَ يخرصز ) 1-2/1 9

يسح سهح انًحذوفاخ وطزَقح اعادج  8-9/1 10

انًحذوفاخ انً ياكاَد عهُه, كراتح 

وحفظ وفرح وَسخ وطثع وارسال 

 انًسرُذاخ

 

 MYانرعزف عهً َافذج 15-16/1 11

COMPUTER ,WINDOW 

EXPLORER         

 

 CONTROLانرعزف عهً َافذج  22-23/1 12

PANEL          

 

  , فالش CDانرعايم يع  29-32/1 13

  انرعايم يع انطاتعح, انفُزوساخ 5-6/2 14

       ايرحاٌ انشهز انثاٍَ            12-13/2 15

V : الواجبات والمشارٌع . 

  التطبٌق على الحاسبة مع واجب بٌتً

 المناقشة بٌن الطلبة 

VV  : مصادر التعلم األساسٌة . 

 اسس الحاسوب .    1

2     . 

3— 

 :المصادر المساندة    

 .االنترنت     1

 LCDشاشة /  . المحاضرات    2

الدرجة 

 االمتحانٌة

االيرحاٌ 

 األول

االيرحاٌ 

 انثاٍَ

االيرحاٌ 

 انعًهٍ

 االيرحاٌ انُهائٍ انسعٍ انُشاط



 

 

111 15 15  12 42 62 

 انًالحظاخ انساعح انقاعح انشعثح قاعة المحاضرات

  1-2-3-4   

     

                                              86tagreed@gmail.comالبرٌد االلكترونً للتدرٌسً :

 توقٌع التدرٌسً :                                                                              

 توقٌع رئٌس القسم :                            تواجد التدرٌسً :                             


