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 مقرر الفصل        

 

 وفق النظام السنوي 

 

 

 اهداف المادة

 

 

 

 

وكيفية العمل عليها  بالبناء البرمجيوالمعرفة  الحاسوبفي عمل ساسيات ألا الطالب على المهام طالعا

كبة الزيادة األدراك الذهني لديهم لموو الطلبةعمل على زيادة فهم الحاسوب التي توتعلم بعض برامج 

 .العمل على التكنلوجيا الحديثة

 

 

 

 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

 

 الكتب المنهجية 

 ال توجد 

 

 المصادر الخارجية 

 2021لي أن أبرنكر   – مفهوم التعليم األلكتروني -1

 2021لي أن أبرنكر   -كيفية عمل الكالس رووم  -2

 2014زياد محمد عبود   –  أساسيات الحاسوب  -3
 

 

 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
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 التاريخ 
 

 

 

 المادة النظرية 

 

 

 المادة العملية

 

 

 المالحظات 

   مفهوم التعلم األلكتروني   1

   التعليم األلكتروني تعريف   2

             مميزات التعليم األلكتروني  3

  تطبيقات         الكالس رووم وكيفية العمل عليه ماهو   4

5     

  تطبيقات                      تصنيفات الحواسيب   6

  اختبار عملي   اختبار نظري   7

  تطبيقات  مميزات الحاسوب   8

  تطبيقات  مجاالت أستخدام الحاسوب  9

  تطبيقات  أنواع الحواسيب   10

  تطبيقات  مكونات الحاسوب   11

  تطبيقات  األجزاء المادية للحاسوب   12

  تطبيقات  والحاسوب المكتبي   الشخصي ماالفرق بين الحاسوب  13

  تطبيقات  تراخيص البرامجوأمنية  الحاسوب   14

  اختبار عملي   اختبار نظري    15

 عطلة نصف السنة 
  تطبيقات  التجاوزات الرقمية أخالق العالم األلكتروني وأشكال   1

  تطبيقات  األختراق األلكتروني   2

  تطبيقات  برامجيات خبيثةماهي ال  3

  تطبيقات  أهمية الخطوات الالزمة للحماية من عمليات األختراق   4

  تطبيقات  أضرار الحاسوب على الصحة   5

  تعريف نظام التشغيل ووظائفه  6

 

 

  اختبار عملي   اختبار نظري   7

   تصنيف نظم التشغيل  8

  تطبيقات          أمثلة عن نظم التشغيل  9

  تطبيقات          7نظام التشغيل ويندوز   10

  تطبيقات          المجلدات والملفات  11

  تطبيقات          األيقونات وكيفية العمل عليها   12

  تطبيقات          خلفيات سطح المكتب   13

   مناقشة ومراجعة عامة لماسبق  14

  اختبار عملي   اختبار نظري   15
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