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 اهداف المادة

 

 

 

 

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 

 2010مشتاق طالب رشيد   -مقدمة عن مفاهيم برمجية كوريل درو  -1

 2010 مشتاق طالب رشيد  –  شرح برنامج كوريل درو -2
 

 

 تقديرات الفصل 

  الفصل الدراسي

 االول 

 

 

 المختبر 

االمتحانات  

 اليومية

والمشاركة  

 الصفية 

االمتحان   المشروع 

 النهائي 

25 % 25 % 10  %  ------ 40   % 

 

 معلومات اضافية

تخصص النسبة 

المتحان شهري  

 واحد

تخصص النسبة 

المتحان شهري  

 واحد

   

 

 

            

 

 

 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي 
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 التاريخ 
 

 

 المادة النظرية

 

 المادة العملية
 

 المالحظات 

   Corel DRAW برنامج الرسم عنعامة  مقدمة  1

   في برنامج الرسم شاشة البداية   دراسة   2

   الشاشة الرئيسية شرح عن خيارات  3

  تطبيقات            اوين الرئيسيةالتعرف على شريط العن  4

   شريط القوائم وتوضيح استخدام االيعازات في قائمة ملف مفهوم  5

      توضيح استخدام االيعازات في قائمة تحرير والعرض   6

  اختبار عملي        اختبار نظري                          7

  تطبيقات  تنسيق واالدوات استخدام االيعازات في قائمة  تعلم  8

  تطبيقات  تفعيل أدوات كوريل درو من شريط المهام   9

  تطبيقات  لكوريل درو التعرف على شريط األدوات القياسي  10

  تطبيقات  خاص بالعمل شريط الخصائص أنشاء  11

  تطبيقات  توضيح بصورة عامة أجزاء صفحة الرسم    12

   استخدام شريط التمرير والمسطرة   شرح  13

  تطبيقات  استخدام لوحة األلوان وشريط الحالة   كيفية  14

  اختبار عملي        اختبار نظري    15

 عطلة نصف السنة   

  تطبيقات  Corel DRAWفي برنامج   اعداد صفحة الرسم  1

  تطبيقات  في برنامج كوريل درو أداة الرسم الحر أستعمال  2

  تطبيقات  استخدام أداة المستطيل مهمة  3

  تطبيقات  في الرسماستخدام أداة القطع  مافائدة  4

  تطبيقات  Corel DRAWوفوائدها في برنامج  أداة التشكيل  5

 تطبيقات             لع ضكيفية استخدام أداة الم  6

 

 

  اختبار عملي         اختبار نظري            7

   استخدام الشبكة الضافة منظور الرسم  8

  تطبيقات             استخدام أداة االشكال  توضيح  9

  تطبيقات             وأستخدامتها في كوريل درو أداة الحدود  10

  تطبيقات             التعرف على استخدام أداة التعبئة بلون واحد  11

  تطبيقات             ة المتدرج ئالتعب أنواع أدوات   12

  تطبيقات             Corel DRAWفي برنامج  معالجة الصور وكيفية التعامل معها  13

   مناقشة ومراجعة عامة لماسبق  14

  اختبار عملي         اختبار نظري            15
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 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 

 


