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Course Weekly Outline 

 
 يسيرداسم الت خضر  محمد سعيد نايد

 aydin.m.saeed@uotelafer.edu.iq     البريد اإللكتروني 

 المؤهل العلمي  هندسة الحاسباتماجستير 

 العلمي اللقب مدرس مساعد 

  العمل  مكان قسم الرياضيات \كلية التربية األساسية  \ تلعفرجامعة 
 .مقدمة عن الحاسوب وأجزائه المادية وبرامجياته  . 1
 .Windows 7التعرف على بيئة نظام تشغيل   . 2
 .Windows 7إستخدام مزايا نظام التشغيل  . 3
  التعرف على الفايروسات وأنواعها وطرائق الوقاية منها.  . 4

  هدف المقرر 
  

 قرر وصف الم  ن واحد وبواقع ثالث ساعات في األسبوعآتلقى محاضرات مادة الحاسوب نظري وعملي في 

   /Windows7 -  office 2010زة الحاسوب والبرمجيات الجاه
  تأليف د.محمد بالل الزعبي و د.احمد الشرايعة و د.منيب قطيشات.

  2014 - دار وائل للنشر  
  ة ب المنهجيالكت

  Windows 7 - Office 2010الحاسوب والبرمجيات الجاهزة 
 أيمن النسور , محمد علي الجنيني و أنس أبو طالب

  والتوزيع دار اإلعصار العلمي للنشر  / 2014
  المصادر الخارجية

  الفصل االول   الفصل الثاني   السعي السنوي   النهائي 
  التقييمات 
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  مالحظات عامة :
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 جمهورية العراق 
علمي البحث والوزارة التعليم العالي   

 

 

  تلعفر  الجامعة :
 التربية األساسيةالكلية : 
  الرياضيات القسم : 

  المرحلة : األولى
 Windowsنظام تشغيل  –: حاسوب  المادة
  األول   الدراسي: الفصل
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 جمهورية العراق 
علمي البحث والوزارة التعليم العالي   

 

 

  الموصل  معة :الجا
 التربية األساسيةالكلية : 
  الرياضيات القسم : 

  المرحلة : األولى
  Windowsنظام تشغيل  –: حاسوب  المادة
  األول   الدراسي: الفصل

 

والعملية المادة النظريـــة المالحظات   االسبوع  التاريخ  

 االول      همكونات  ووب المقدمة ، تعريف الحاس 

 واجهة المستخدم ،    Windows 7    مميزات نظام التشغيل  ،  نظام التشغيل    
User Interface   

 الثاني   

 الثالث    ، النوافذ  أجزائها والتحكم بها  تشغيل ، إعادة تشغيل و إطفاء الحاسوب 

 الرابع    قائمة الزر األيمن على سطح المكتب   

 الخامس     قائمة الزر األيمن للملفات والمجلدات ،  فه، تكوينه وحذ المجلد  

 السادس     Task Bar  لشريط المهام األيمنقائمة الزر  

 السابع    مراجعة  لما سبق 

 الثامن     امتحان نصف الفصل 

 التاسع      Computerنافذة جهاز الحاسوب  

 العاشر    Start  بدأ  زر  قائمة 

 الحادي عشر     هاو بعض الخيارات المتاحة فيControl Panel التحكم  نافذة لوحة 

 الثاني عشر     تغييره  أو برنامج تثبيت إزالة تنصيب و 

 الثالث عشر    Windows 7استخدام بعض البرامج الملحقة مع  

 الرابع عشر    فيروسات الحواسيب 

      


