
 جمهىريت انعراق          

 دٌانى اسى اندايؼح:                                                            وزارة انتعهيم انعاني و انبحث انعهمي

 كهٍح انفُىٌ اندًٍهح اسى انكهٍح  :           وانتقىيم انعهمي                                                      اإلشرافجهاز   

 انفُىٌ انسًٍُائٍح وانرهفشٌىٍَحاسى انقسى  :                                                                                                                           

 نثاٍَحاانًزحهح   :           

 َظٍز ػهىاٌ حسٍٍ: انثالثًاسى انًحاػز                                                                                                                         

                 يساػذ يذرصانهقة انؼهًً :                                                                                                         

                                                                               

      انًؤهم انؼهًً: ياخسرٍز 

          انفُىٌ اندًٍهحكهٍح يكاٌ انؼًم : 

 جدول اندروس االسبىعي
 

 االسى

 َظٍز ػهىاٌ حسٍٍو .و

 

 االنكرزوًَ انثزٌذ
am.naseeralwan@uodiyala.edu.iq 

 

 اسى انًادج

 

 حاسوب

 يقزر انفظم

 

 وفق انُظاو انسُىي

 

 

 اهذاف انًادج

 

 

 

 

وكٍفٍح انؼًم ػهٍها  انثزيدٍحوانًؼزفح تانخظائض  انحاسىبساسٍاخ أل اكساب انطهثح انًؼارف انؼهًٍح

نشٌادج األدراك و أخرظاص انطهثح يدال ثزايح ػهى انحاسىب انرً ذذخم فًانوذؼهى تؼغ ذطثٍقاخ 

 .انحاطم كثح انرطىراانذهًُ نذٌهى نًى

 

 

 

 ذىطٍف انًادج

 

 

 

 

 
 األفزاد ايه يٍ وسائم االذظال وانرىاطم تٍٍكىَه وسٍهح ه انحاسىبذؼزٌف انطهثه تاهًٍح دراسح   - 1

يٍ األػافح وانردذٌذ  ذًكُهىػهى ذطىٌز يهاراخ خذٌذج نهًرؼهًٍٍ االنكرزوٍَح  ٌحرىيو انًدرًغفً 

 .خرظاطهى انذراسًػًٍ أ

 

)ساػح واحذج َظزٌح +ساػح ػًهٍح( اسثىػٍا تىاقغ وحذذٍٍ ذىسع يفزداذها ػهى يادج ذطثٍقٍح تىاقغ  – 2

 تؼًُها االيرحاَاخ انُظزٌح وانؼًهٍح. ثالثٍٍ اسثىػا

 

 انكرة انًُهدٍح

 ال ذىخذ

 

 انًظادر انخارخٍح

 2221نً أٌ أتزَكز  – يفهىو انرؼهٍى األنكرزوًَ -1

 2221نً أٌ أتزَكز  -ػًم انكالص رووو  أنٍح -2

 2212 يحًذ ػثذ ػطٍح انسزاج – 2212تىرتىٌُد  –ياٌكزوسىفد وورد  -3
 

 

 ذقذٌزاخ انفظم

 انفظم انذراسً

 االول

 

 

 

 انًخرثز

االيرحاَاخ 

 انٍىيٍح

وانًشاركح 

 انظفٍح

االيرحاٌ  انًشزوع

 انُهائً

25% 25% 12 % ------ 40  % 

 

 يؼهىياخ اػافٍح

ذخظض انُسثح 

اليرحاٌ شهزي 

 واحذ

ذخظض انُسثح 

اليرحاٌ شهزي 

 واحذ

   

 

 

           



 

 دٌانى اسى اندايؼح:                                                        جمهىريت انعراق                   

 كهٍح انفُىٌ اندًٍهح اسى انكهٍح  :       وزارة انتعهيم انعاني و انبحث انعهمي                                                

 رهفشٌىٍَحانسًٍُائٍح وانفُىٌ اسى انقسى  : ان                                                                    جهاز االشراف و انتقىيم انعهمي 

 نثاٍَحاسى انًزحهح: ا                                                                                                   

  َظٍز ػهىاٌ حسٍٍحاػز انثالثً: اسى انً                                                                                                                    

                      يساػذ يذرصانهقة انؼهًً :                                                                                                    

                                                                                                                       

                                                                                                                                               

 انمؤهم انعهمـــــــــــــي: انماجستير

 مساعد ـــــــــي : مدرسانهقب انعهمـــــ

 مكان انعـــــــــــــمم    : كهيت انفنىن انجميهت

جدول اندروس االسبىعي                                                                              

ع
ثى

س
ال

ا
 

 

 

 انرارٌخ
 

 

 

 انًادج انُظزٌح

 

 

 انًادج انؼًهٍح

 

 

 انًالحظاخ

   انرؼهى األنكرزوًَ أساسٍاخ  1

   انرؼهٍى األنكرزوًَيفهىو   2

             يًٍشاخ انرؼهٍى األنكرزوًَخظائض و  3

  ذطثٍقاخ         ياهى انكالص رووو وكٍفٍح انؼًم ػهٍه  4

   2212يقذيح ػٍ ياٌكزوسىفد وورد   5

  ذطثٍقاخ                     File Tab 2212ذثىٌة يهف وورد   6

  اخرثار ػًهً      اخرثار َظزي           7

  ذطثٍقاخ  Home Tabذثىٌة انظفحح انزئٍسٍح   8

  ذطثٍقاخ Page Layoutذثىٌة ذخطٍط انظفحح   9

  ذطثٍقاخ Viewذثىٌة ػزع   12

  ذطثٍقاخ 2212أدراج انكائُاخ فً ياٌكزوسىفد وورد   11

  ذطثٍقاخ ذثىٌة أدواخ انظىرج   12

  ذطثٍقاخ 2212 يهاو أػافٍح نًاٌكزوسىفد وورد  13

  ذطثٍقاخ Mailingذؼهى يزاسالخ   14

  اخرثار ػًهً     اخرثار َظزي   15

 ػطهح َظف انسُح  
   2212يقذيح ػٍ ياٌكزوسىفد تىرتىٌُد   1

  ذطثٍقاخ 2212ذشغٍم واخهح تزَايح ياٌكزوسىفد تىرتىٌُد   2

  ذطثٍقاخ 2212ذثىٌة يهف ياٌكزوسىفد تىرتىٌُد   3

  ذطثٍقاخ Home  2212ذثىٌة انظفحح انزئٍسٍح تىرتىٌُد   4

  ذطثٍقاخ Design Tabذثىٌة ذظًٍى   5

 ذطثٍقاخ                     Slides show Tabذثىٌة ػزع انشزائح   6

 

 

  اخرثار ػًهً      اخرثار َظزي           7

   Helpذؼهًٍاخ   8

  ذطثٍقاخ         2212تىرتىٌُد أدراج انكائُاخ وأػافح انحزكاخ فً   9

  ذطثٍقاخ         Drawingذؼهى يدًىػح انزسى   12

  ذطثٍقاخ         يدًىػح أدراج وسائط يرؼذدج  11

  ذطثٍقاخ         2212أػافح انحزكاخ نهشزائح واألخساو نثىرتىٌُد   12

  ذطثٍقاخ         pdfذؼهى تزايح ذحىٌم أيرذاداخ يرؼذد انى يهف   13

   يُاقشح ويزاخؼح ػايح نًاسثق  14

  اخرثار ػًهً       اخرثار َظزي           15

       

                

 

 :رئيس انقسمتىقيع                                                                                تىقيع االستاذ:                                                    


