
 كلية التربية االساسية -الجامعة المستنصرية 
 ....................الرياضيات.....قسم 

 1029-1028لعام الدراسي أ الخطة الدراسية للمساق

I. ) انًعهوياخ انعايح عٍ انًساق ) انًادج انذراسيح:(Course information) 

 و. ذغزيذ خضيز هذالو. اسى انرذريسي : Microsoft   Excel +Enternetاسى انًساق:  .1

 MAB03M0318:ريز انًساق  .2 

 اجًاني عًهي َظزي 2انساعاخ انًعرًذج:  .3

1 1 2 

 اٌثبٌش/ اٌسبدس انًسروى وانفصم انذراسي:  .4

II. وصف انًساق( :Course description) 

هى ثزٔبِج اوراق عًّ فعبي وٌّىٓ اسزخذاِه ٌزمٍٍُ اٌجٍبٔبد وِزاجعزهب ثفعبٌٍخ   Excel ثزٔبِج     

هى ثزٔبِج اٌجذاوي  و ووذٌه فً ادزسبة االرلبَ وِمبرٔزهب وأشبء رخطٍطبد ورمبرٌز ادظبئٍخ 

االوززؤٍخ اٌذي ٌزٍخ رخزٌٓ وُ هبئً ِٓ اٌجٍبٔبد فً جذاوي واٌمٍبَ ثبٌعٍٍّبد اٌذسبثٍخ واٌزذٍٍالد 

اٌذواي اٌّخزٍفخ ووذٌه لىاعذ االدظبئٍخ عٍٍهب وأشبء اٌزسىَ اٌجٍبٍٔخ عٍٍهب وٌمىَ ثّعبٌجخ ودعُ 

 اٌجٍبٔبد وٌمىَ اٌجزٔبِج ثعزع ورلخ عًّ رزىىْ ِٓ طفىف واعّذح.

: Internet     ِ ِٓ جّىعخ شجىبد ارظبي دبسىثٍخ ِزذاخٍخ رسّخ ثبالرظبي ثٍٓ اٌذىاسٍت ثبوثز

طزٌمخ وٌّىٓ اسزخذاِه ٌغزع رظفخ اٌّعٍىِبد ثبسزخذاَ ثزاِج خبطخ رذعى ثّزظفذبد االٔززٍٔذ 

     وورجبدي اٌزسبئً واٌّزفمبد  ثبسزخذاَ اٌجزٌذ االٌىززؤً
  

 

 

III. يخزجاخ ذعهى انًساق :(Course outcomes) 
 

 Excelثزٔبِج 

 ٌزعٍُ اٌطبٌت اسزخذاَ اٌجزٔبِج وٌزعزف عٍى ِىىٔبد ٔبفذح اٌجزٔبِج . -1

 ِثً دسبة روارت اٌّىظفٍٓ   وعًّ جذاوي اٌىززؤٍخ   -2

 ٌزعٍُ اٌطبٌت اٌذسبة واٌزعبًِ ِع اٌجٍبٔبد. -3

 اِب االٔززٍٔذ

 .ٌزعزف اٌطبٌت عٍى اٌشجىخ اٌعبٌٍّخ وِزطٍجبد اٌزثظ ِع االٔززٍٔذ -1

  واٌزعزفعٍى عٕبطز طفذخ اٌىٌت. Internet Explorerٌزعٍُ اٌطبٌت اسزخذاَ ِزظفخ االٔززٍٔذ  -2

 ٌزعٍُ اٌطبٌت دفع طفذخ اٌىٌت فً ِىضع ِب .  -3

 اسزخذاَ رمٍٕخ ِذزن اٌجذش الٌجبد اٌّعٍىِبد . -4

 اْ ٌزعٍُ اٌطبٌت طزق اٌجذش عٓ ثذىس ووزت واطبرٌخ. -5

 ٌزعٍُ اٌطبٌت أشبء ثزٌذ اٌىززؤً .   -6

 ٌزعٍُ اٌطبٌت ارسبي اٌزسبئً واسزمجبٌهب. -7
 

 



IV. انعًهي اٌ وجذ ( : –) انُظزي  قكراتحيواضيع انًسا 

 َظزي او عًهي َظزي / انراريخ االساتيع

 تشغيل البرنامج والتعرف على مكونات نافذة البرنامج  شزح اٌهذف ِٓ اٌجزٔبِج 81/2/2089 1

 اٌىزبثخ فً ورلخ اٌعًّ 25/2/2089 2
اساسيا وقواعد التي يجب اتباعها لضبط عملية تطبيق 

 الكتابة

 رٕسٍك إٌض 4/3/2089 3
عمل تضليل للنص المراد تنسيقه مثل تغيير نوع 

 وحجم ولون الكتابة ومحاذاتها 

 يتم تطبيق التعبئة بنفس قيمة خلية معينة او بقيم اخرى  رعئجخ اٌخالٌب 88/3/2089 4

 عًّ جذوي ورزرٍجه ورظفٍزه اٌجٍبٔبدرزرٍت ورظفٍخ  81/3/2089 5

 اٌذسبة واٌزعبًِ ِع اٌجٍبٔبد 25/3/2089 6
عًّ جذوي خبص ثبٌطالة ودسبة ِجّىع 

 وِعذي ورمذٌز وإٌزٍجخ 

  االِزذبْ االوي 8/4/2089 7

8 1/4/2089 
رعزٌف االٔززٍٔذ واٌزعزف عٍى 

 اٌشجىخ اٌعبٌٍّخ
 اسزخذاَ ِزظفخ االٔززٍٔذ            

9 85/4/2089 
اٌزعزف عٍى عٕبطز طفذخ 

 اٌىٌت
 جعً ِىلعه اٌّفضً طفذخ رئٍسٍخ 

 اسزخذاَ ِذزن اٌجذش 22/4/2089 10
اٌزظفخ ورىضٍخ طزق وطٍغ اٌجذش ودفع 

 طفذخ اٌىٌت

 أشبء ثزٌذ اٌىززؤً وفزذهه  اٌجزٌذ االٌىززؤً         29/4/2089 11

 ارسبي اٌزسبئً        6/5/2089 12
اٌزسبئً وارسبٌهب ِع اٌظىر واسزمجبي وزبثخ 

 اٌزسبئً

  االِزذبْ اٌثبًٔ 83/5/2089 13

  االِزذبْ اٌعًٍّ 20/5/2089 14

15    

V. انواجثاخ و انًشاريع: 

 حساب االرتاح وانخسائز نًُرج يعيٍ تاسرخذاو تزَايج االكسم -1

 اَشاء تزيذ انكرزوَي خاص تكم طانة وذثادل انزسائم  -2

3- 

VI.  االساسيح انرعهىيصادر: 
Microsoft office excel 2010   ذانيف:أ. يحسٍ َجى انًانكي 

2- 

 انًصادر انساَذج :



 االَرزَيد -1

2- 

 االمتحان النهائي السعي النشاط االمتحان العملي االمتحان الثاني االمتحان االول الدرجات االمتحانية

 11 11 11 11 41 61 

 انًالحظاخ انساعح انقاعح انشعثح قاعح انًحاضزاخ

 A 12:11-  11:31 ِخزجز اٌذبسجبد  

 B 11:11-0:31 ِخزجز اٌذبسجبد  

 C ِخزجز اٌذبسجبد   
 

 توقيع التدريسي :                                  86tagreed @gmail .com البريد االلكتروني للتدريسي :

 

 توقيع رئيس القسم :                                                                  قسم الرياضياتتواجد التدريسي :  


