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وكيفية العمل عليها  البرمجيةوالمعرفة بالخصائص  الحاسوب برامحفي  اكساب الطلبة المعارف العلمية

لزيادة األدراك و أختصاص الطلبة برامج على الحاسوب التي تدخل في مجال الوتعلم بعض تطبيقات 

 . الحاصل كبة التطوراالذهني لديهم لمو

 

 

 

 توصيف المادة

 

 

 

 

 
  األفراد امه من وسائل االتصال والتواصل بينكونه وسيلة ه الحاسوبتعريف الطلبه باهمية دراسة   - 1

تمكنهم من األضافة والتجديد على تطوير مهارات جديدة للمتعلمين االلكترونية  يحتويو المجتمعفي 

 . ختصاصهم الدراسيضمن أ

 

عملية( اسبوعيا بواقع وحدتين توزع مفرداتها على  )ساعة واحدة نظرية +ساعة مادة تطبيقية بواقع  – 2

 بضمنها االمتحانات النظرية والعملية. ثالثين اسبوعا

 ال توجد  الكتب المنهجية 

 

 المصادر الخارجية 

 2021لي أن أبرنكر   –  التعليم األلكتروني اهيممف -1

 2021لي أن أبرنكر   -عمل الكالس رووم  ات ألي -2

 1993ليندا ماري هارسم   –شبكات الحاسوب ) األنترنيت (  -3
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 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
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 التاريخ 

 

 المادة النظرية

 

 المادة العملية
 

 المالحظات 

   التعلم األلكتروني  أساسيات  1

   األلكتروني التعليم مفهوم   2

             مميزات التعليم األلكترونيخصائص و  3

  تطبيقات          ماهو الكالس رووم وكيفية العمل عليه   4

5  
 شبكات الحاسوب ) األنترنيت (. مقدمة عن 

  

      أستخدام شبكات الحاسوب   6

  اختبار عملي    اختبار نظري                          7

  تطبيقات  تصنيف الشبكات   8

  تطبيقات  الشبكات   طريقة ربط  9

  تطبيقات  أنواع شبكات الحاسوب من حيث االمتداد الجغرافي   10

  تطبيقات  ماهي البروتوكوالت وماطبيعة عملها  11

12  
 فوائد شبكات الحاسوب  

  تطبيقات 

 نماذج الربط في الشبكات المحلية  13

 

  تطبيقات 

14  
 التشبيك الحاسوبي شرح 

  تطبيقات 

  اختبار عملي     اختبار نظري    15

 عطلة نصف السنة   

1  
 الشبكات من حيث األمتدادأنواع مقدمة عن 

  

  تطبيقات  مراحل تطوير الشبكات   2

  تطبيقات  شبكات األتصاالت العالمية   3

  تطبيقات  شبكات األقمار األصطناعية العالمية  4

  تطبيقات  شبكات أتصاالت المحمول الالسلكية  5

 تطبيقات                      كيفية األتصال بين الشبكات المختلفة   6

 

 

  اختبار عملي      اختبار نظري            7

   التأثير األجتماعي واألقتصادي   8

  تطبيقات           البريد الشابكي أو البريد اإللكتروني  9

  تطبيقات          طريقة عمل البريد األلكتروني   10

  تطبيقات          األنترنيت خدمات البريد األلكتروني على   11

  تطبيقات          كيفية التعامل مع البريد األلكتروني  12

كيفية تحميل و  أمن البريد األلكتروني أساليب الحفاظ على  13

 لكترونيةارسالة بالملفات 

  تطبيقات         

   مناقشة ومراجعة عامة لماسبق  14

  اختبار عملي       اختبار نظري            15
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