
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جدول الدروس االسبوعي
  

  م.م زینب داود  االسم
  zaenabdawood@yahoo.com  البرید االلكتروني

  حاسبات نظري  اسم المادة
  حاسبات نظري  مقرر الفصل
  اهداف المادة

  
  مفهوم علوم الحاسبات يفهم – 1
  الحاسوب الشخصي يستخدم -2
  المادية داخل الحاسوب زاءواألجالفرق والعالقة بين البرمجيات  يميز-3
  استخدام الحاسوب  أهمية يعرف -4
  الحاسوب الداخلية  أجزاءكيفية عمل  يعرف-5
  مفهوم المعلومات التي يتعامل معها الحاسوب وتصنيفها يفهم  -6
  ومن الحاسوب  إلىكيفية دخول وخروج المعلومات  يميز-7
  بعض نظم التشغيل  يستخدم-8
  التشغيل والعتاد العالقة بين نظم  يميز-9

  الحاسوب  أجزاءيتمكن من صيانة بعض  -10
  العامة  حياتهفوائد الحاسوب في  يفهم-11
  الحاسوب الداخلية بصورة ملموسة  أجزاءمن معرفة  يتمكن-12
  الخاصة بعمل الحاسوب  تواالستراتيجياالمفاهيم و النظريات على  مطلعا يصبح-13
  استخدام الحاسوب  أخالق يستوعب-14
  المهارات الالزمة للتعامل مع الحاسوب وتحقيق حاجات معلوماتية محددة  بيكتس-15
  العملي  اختصاصهيتمكن من استخدام الحاسوب في  -16
   Microsoft windows 7يتمكن من استخدام نظام التشغيل  -17
                                                       Microsoft office 7  برنامجيتمكن من استخدام -18
  يمتلك القدرة على اكتساب المعارف الخاصة بفروعه عن طريق الحاسوب -19
  من استخدام الحاسوب وملحقاته بصورة علمية    متمكنا يصبح-20

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

 ,Motherboard, Caseأجزاء الحاسوب الرئيسية   ومقدمة عامة  -يف الحاسوبتعر - 1
power supply, keyboard, Mouse  

 و المكونات الرئيسية للمعالج،معمارية المعالج  و وحدة المعالجة المركزية ،الشاشة - 2
 المعالج العوامل المؤثرة على سرعة ،الذاكرة المخبئية

Microsoft windows 7 و استخدام Cd recorders ,Cd drive , Floppy, disk,      
  ذاكرة القراءة ،ذاكرة الوصول العشوائي

3 - Network adapter, Modem  
 كيفية خزن البيانات  ، مساحات التخزين  والنظام الرقمي   ونظم التشغيل    - 4
 بطء الحاسوب    و أسبابصيانة الحاسوب     وبرنامج التشغيل     - 5
6 - Microsoft windows 7 ستخداما                                                                   

  
  الكتب المنهجیة

  

  اسم الكتاب :حاسبات نظري - 1
  اسم المؤلف: حسن هادي  الزیادي  واحمد حسن علي - 2

  جمهورية العراق
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  جهاز االشراف والتقويم العلمي

  
  
  
  
  

  لمثنى جامعة االجامعة :
  كلية القانونالكلية :

  القانونالقســم :
  االولىالمرحلة :

  زينب داوداسم المحاضر الثالثي :
  مدرس مساعداللقب العلمي :

  هندسة حاسباتالمؤهل العلمي :
 كلية القانونمكان العمل  :



  
  المصادر الخارجیة

  

 
  زينا جايس والسكندرا هولمز (منهاج اكاديمية سيسكو -1
  تصميم النظم باستخدام متحكمات) نزار محمد خطيب ( -2
 نزار محمد خطيب (انت واالنترنيت)  -3
  يورك برس (االستخدام الفعال لتكنلوجيا المعلومات) –-4
   خالد العامري (إدارة المعلومات) - ترجمة د -جون الغويل وبول جامبل -5

  
  تقدیرات الفصل

  االمتحان النهائي  االمتحانات الیومیة  نصف السنة

30%  10%  60%  
  

  معلومات اضافیة
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جدول الدروس االسبوعي

  
وع
سب
اال

  

  المالحظات  المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ

      مقدمة عامة   -تعريف الحاسوب   األول األسبوع  1
      أجزاء الحاسوب الرئيسية   الثاني األسبوع  2
3  

 الثالث األسبوع
Motherboard, Case, power 

supply, keyboard, Mouse
    

     وحدة المعالجة المركزية،الشاشة الرابع األسبوع 4
5  

 الخامس األسبوع
المكونات الرئيسية ،معمارية المعالج 

 للمعالج 
    

6  
 السادس األسبوع

العوامل المؤثرة على  ،الذاكرة المخبئية
 المعالج سرعة

    

      تبريد المعالجات  ،تردد المعالج السابع األسبوع  7
     استخدام  Microsoft windows 7 الثامن األسبوع  8
9  

 التاسع األسبوع

Cd recorders ,Cd drive , 
Floppy, disk,      

ذاكرة  ،ذاكرة الوصول العشوائي
  القراءة 

    

     Network adapter, Modem العاشر األسبوع 10
      الصوت أنظمة لحادي عشرا األسبوع  11
     نظم التشغيل       الثاني عشر األسبوع  12
     النظام الرقمي  الثالث عشر األسبوع  13
    كيفية خزن البيانات  ، مساحات التخزين  الرابع عشر األسبوع  14
     استخدام  Microsoft windows 7 الخامس عشر وعاألسب  15
     مقدمة عن البرنامج      األسبوع السادس عشر 16

 عطلة نصف السنة
     برنامج التشغيل  األسبوع الثامن عشر  17
     صيانة الحاسوب   األسبوع التاسع عشر  18
    بطء الحاسوب  أسباب األسبوع العشرون  19
     استخدام  Microsoft windows 7 األسبوع الواحد والعشرون  20
     استخدام   Microsoft windows 7 األسبوع الثاني والعشرون  21
     استخدام  Microsoft windows 7 األسبوع الثالث والعشرون  22
     استخدام Microsoft windows 7 األسبوع الرابع والعشرون  23
     استخدام   Microsoft windows 7 شروناألسبوع الخامس والع  24
     استخدام        Microsoft office 7 األسبوع السادس والعشرون  25
      استخدام Microsoft office 7 األسبوع السابع والعشرون  26
     استخدام Microsoft office 7 األسبوع الثامن والعشرون  27
     استخدام   Microsoft office 7 األسبوع التاسع والعشرون   28
     استخدام   Microsoft office 7 األسبوع الثالثون  29
30          

  توقيع العميد :                                                  توقيع االستاذ :  

  جمهورية العراق
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  جهاز االشراف والتقويم العلمي

  
  
  
  
  

  جامعة المثنى الجامعة :
  كلية القانونالكلية :

  القانونالقســم :
  االولىالمرحلة :

  زينب داوداسم المحاضر الثالثي :
  مدرس مساعداللقب العلمي :

  هندسة حاسباتالمؤهل العلمي :
 كلية القانونمكان العمل  :


