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 ((السنوية ستمارة الخطة التدريسية إ)) 
 

 التدريسي: اسم احسان علي حسن

ihsan_alrashidy@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: حاسبات(Computer Science) - المرحلة االولى

ساعات اسبوعيا   :مقررالفصل 5

To study Computer Science  ة:اهداف الماد 

The  Computer  system,  Numbering  system,  Windows  7, Programming using 

C++, Microsoft word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft PowerPoint 2013  
 ة:التفاصيل االساسيه للماد

 ة:الكتب المنهجي مبادئ علم الحاسوب

Absolute C++ ة:المصادر الخارجي 

فصل الثانيال المختبرات االمتحان النهائي  الفصل الدراسي الفصل االول 

 االول 20 20  60

 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

 Computer hardware parts Computer Fundamentals 9\11\2016 1 

 Solving various Numbering 

system examples 
Numbering Systems 16\11\2016 2 

 Using Windows 7 on  

computer 
Windows 7 23\11\2016 3 

 
= 

Windows 7- Customize Start 

Menu and Taskbar 
30\11\2016 4 

 
= 

Windows 7- Personalizing 

Your Computer 
07\12\2016 5 

 Using the compiler and write 

the first program 
Programing using C++ 14\12\2016 6 

 
Solve more examples Programing using C++ 21\12\2016 7 

 Declaring  & Initializing  

Variables 
Programing using C++ 28\12\2016 8 

 Application on lecture 

solving examples on 

computer 

MS Word 2013-User Interface 04\01\2017 9 

 
= MS Word 2013- Home Tab 11\01\2017 01  

 = MS Word 2013- Insert Tab 18\01\2017 11  

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

 
Application on lecture solving 

examples on computer 

MS Word 2013 – Insert Tab 

(Con't) 
08/02/2017 1 

 = 
MS Word 2013 – Design and 

Page Layout Tabs 
15\02\2017 2 

 = 
MS Word 2013 – References 

and View Tabs 
22\02\2017 3 

 = 
MS Excel 2013 – Customize 

User Interface 
01\03\2017 4 

 = 
MS Excel 2013 – Worksheets 

and Workbooks 
08\03\2017 5 

 = Excel 2013 – Formatting Cells 15\03\2017 6 

 = 
MS Excel 2013 – Formulas, 

Chart and Filter 
22\03\2017 7 

 = MS Excel 2013 – Page Setup 29\03\2017 8 

 = 
MS PowerPoint 2013 – Create a 

presentation 
05\04\2017 9 

 = 
MS PowerPoint 2013 – More 

about PPT 
 10 

 Review Review 12\05\2017 11 
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