
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

  عامر موسى عباس االسم
 Amer_sport11@yahoo.com البريد االلكتروني

  الحاسبات اسم المادة

 +االكسل2007+مايكروسوفت وورد7مكونات الحاسوب+وندوز مقرر الفصل

+ تعلم مايكروسوفت وورد+ تعلم  7شغيل وندوزمعرفة الطلبة لمكونات الحاسوب + تعلم نظام الت اهداف المادة
  االكسل . 

وكذل تعلم الوورد وكيفية الطباعة على الورقة  7توضيح مكونات الحاسوب وتعلم تفاصيل الوندوز التفاصيل االساسية للمادة
 وتعلم ادخال البيانات على االكسل ورسم المخططات فيه .

  تعلم الحاسوب الكتب المنهجية

 ما هو جديد من المواقع الخاصة بتعلم الحاسوب لخارجيةالمصادر ا

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
 %50مثلا  - %10مثلا  %10مثل %30مثلا 

  تعلم كل ما هو نظري بشكل عملي وتطبيقي معلومات اضافية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 

 

 القادسيةالجامعة :
 التربية البدنية وعلوم الرياضة الكلية :

 العلوم النظرية القســم :
 األولى المرحلة :

 عامر موسى عباس اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ مساعد اللقب العلمي :
 ماجستير :المؤهل العلمي

 كلية الربية البدنية وعلوم الرياضة:مكان العمل

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة
 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ عاألسبو
  توضيح هذه المكونات عمليا   شرح المكونات المادية للحاسوب 1/12/2015 1

  تطبيق كل تفاصيل هذا الشريط  شرح تفصيلي عن شريط المهام  8/12/2015 2

3 15/12/2015 
 لفية سطح المكتب شرح كيفية تغير خ

 من الصور واأللوان ...الخ 
 تطبيق ذلك عمليا  

 

4 22/12/2015 
شرح وتوضيح لكيفية تغير الشاشة 

 المؤقتة وعلى شكل نص ثالثي
 التطبيق العملي للشاشة المؤقتة

 

5 29/12/2015 
تغير االيقونات على سطح المكتب 

 واخفائها
 التطبيق العملي لذلك

 

6 5/1/2016 
ة تغير النقر على الماوس وكافة شرح كيفي

 األمور الملحقة به
 ذلكلالتطبيق العملي 

 

7 12/1/2016 
شرح توضيحي للقائمة )ابدأ( مع 

 تفصيالتها
 التطبيق العملي لذلك

 

8 19/1/2016 
 – view-sort byتوضيح ما فائدة )

refresh – gadgets…etc.) 
 التطبيق العملي لذلك

 

9 26/1/2016 
اعة الصور مع تفصيالت شرح كيفية طب

 ذلك
 التطبيق العملي لذلك

 

10 2/2/2016 

كيفية النسخ والقطع والنسخ المتعدد 

وسحب االيقونات وانشاء الملفات وجعل 

 لها مختصرات

 التطبيق العملي لذلك

 

11 9/2/2016 
توضيح كيفية إزالة البرامج مع حذف 

 الملفات جزئيا  ونهائيا  
 التطبيق العملي لذلك

 

 ة نصف السنةعطل

   إجراء امتحان نظري للفصل األول 21/2/2016 12

   للفصل األول  عمليإجراء امتحان  28/2/2016 13

14 6/3/2016 
شرح كيفية التحديد للكلمة والسطر 

 والصفحة في برنامج الوورد
 التطبيق العملي لذلك

 

  لي لذلكالتطبيق العم شرح الصفحة الرئيسة بكافة تفاصيلها 13/3/2016 15

  التطبيق العملي لذلك شرح وتوضيح تبويب االدراج  20/3/2016 16

  التطبيق العملي لذلك شرح وتوضيح تبويب المراجعة 27/3/2016 17

  التطبيق العملي لذلك شرح وتوضيح تبويب تخطيط الصفحة  3/4/2016 18

  التطبيق العملي لذلك شرح وتوضيح تبويب العرض 10/4/2016 19

   كسل ومتطلباتهشرح وتوضيح اال 17/4/2016 20

21 24/4/2016 
ادخال البيانات وتحريرها وتنسيقها 

 وحفظها وفتح وغلق الملف
 التطبيق العملي لذلك

 

22 1/5/2016 
الجمع التلقائي للصفوف واالعمدة وادراج 

 الخاليا والصفوف واالعمدة
 التطبيق العملي لذلك

 

  التطبيق العملي لذلك الصيغ الحسابية Ifة استخدام الدال 8/5/2016 23

  التطبيق العملي لذلك انشاء المخططات وتحرير بياناتها وحذفها 15/5/2016 24

   إجراء امتحان نظري للفصل الثاني 22/5/2016 25

   للفصل الثاني عمليإجراء امتحان  29/5/2016 26

 

 

 

 توقيع العميد :                                                            توقيع االستاذ :

  

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 م العلميجهاز االشراف والتقوي

 
 

 

 القادسيةالجامعة :
 الرياضة التربية البدنية وعلوم الكلية :

 العلوم النظرية القســم :
 األولى المرحلة :

 عامر موسى عباس اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ مساعد اللقب العلمي :
 ماجستير :المؤهل العلمي

 كلية الربية البدنية وعلوم الرياضة:مكان العمل

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Flow up of implementation celli pass play 
Course Instructor Amer Musa Abbas 

E_mail Amer_sport11@yahoo.com 

Title Computer 

Course Coordinator Computer components + Windows 7+ MS Word Excel 2007+ 

Course Objective 
Students' knowledge of computer components + learning operating system, 

Windows 7 + Microsoft Word learning + learning Excel. 

Course Description 
Clarify the computer components and learn windows 7 and Kzl details Word and 

learn how to print on the paper and learn data entry on Excel and drawing 

diagrams in it. 
Textbook Computer literacy 
 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

As (30%) As (10%) As (10%) ---- As (50%) 
General Notes Learn everything in a practical and theoretical application 
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Course weekly Outline 

week Date Topics Covered 
Lab. Experiment 

Assignments 
Notes 

1 1/12/2015 Explain the physical components of a 

computer 

Clarify these components in 

practice 

 

2 8/12/2015 
A detailed explanation of the taskbar The application of all the 

details of this tape 

 

3 15/12/2015 
Explain how to change the desktop 

background Images and colors ... etc. 

Apply it in practice  

4 22/12/2015 
Explain and clarify how the screen 

saver and change the form of three-Text 

Practical application for 

temporary display 

 

5 29/12/2015 Change icons on the desktop and hidden The practical application of it  

6 5/1/2016 
Explain how to change the mouse and 

click on all the things attached to it 
The practical application of it 

 

7 12/1/2016 Illustrated list (Start) with its details The practical application of it  

8 19/1/2016 
Clarify what the benefit (view-sort by - 

refresh - gadgets ... etc.) 
The practical application of it 

 

9 26/1/2016 
Explain how to print images with details 

that 
The practical application of it 

 

10 2/2/2016 

How to back and cutting multiple copies 

and pulling icons and create files and 

make her shortcut 

The practical application of it 
 

11 9/2/2016 
Explain how to remove the software 

with the deletion of part and final files 
The practical application of it 

 

Half-year Break 

12 21/2/2016 Making my first chapter exam   

13 28/2/2016 Conducting practical exam first grade   

14 
6/3/2016 

Explain how the selection of the word 

in the line and page Word program 
The practical application of it 

 

15 13/3/2016 Explain the main page to the last detail The practical application of it  

16 20/3/2016 Explain and clarify drawers tab The practical application of it  

17 27/3/2016 Explain and clarify the review tab The practical application of it  

18 3/4/2016 Explain and clarify the Page Layout tab The practical application of it  

19 10/4/2016 Explain and clarify the offer tabs The practical application of it  

20 17/4/2016 
Explain and clarify Excel and 

requirements 
 

 

21 24/4/2016 
Data entry, edit, and format, save, and 

open and close the file 

The practical application of it  

22 1/5/2016 Automatic combination of rows and The practical application of it  
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columns and the inclusion of cells, rows 

and columns 

23 8/5/2016 
If the use of mathematical formulas 

function 

The practical application of it  

24 15/5/2016 
Creation of drawings and edit and delete 

their data 

The practical application of it  

25 22/5/2016 Making my second chapter exam   

26 29/5/2016 Practical action Chapter II exam   

          

 

 
      Instructor Signature:                                           Dean Signature: 


