
 

 

 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية

 (2021-2020العام الدراسي )

 كلية القانون

 

 الثانية المرحلة الدراسية

 حاسبات التخصص

 الحاسوب اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 The computer اسم المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(

 .العروض االلكترونية وقواعد البياناتلطالب تهدف هذه المادة لتعليم ا أهداف المادة

 وصف المادة

تساعد هذه المادة الدراسية على تعليم الطالب العروض االلكترونية وقواعد البيانات، 

من فتح الملف وحفظه  power pointوأن يلم الطالب بكل ما يتعلق ببرنامج 

وانشاءه، باإلضافة إلى ادراج الشرائح وحذفها والعمليات على الشرائح وانشاء 

التصميم االولي وادراج النصوص داخل الشريحة وادراج االشكال والعمل معها 

وادراج الصور والعمليات عليها وتنسيق النصوص ومربع النص وادراج القصاصات 

واضافة الصوت وانشاء عرض متكامل والعرض  والرموز والملفات والتحريك

 التلقائي.

 1 عدد الساعات النظرية

 - عدد الساعات العملية

 1 عدد الوحدات

 أحمد عبد الرزاق ياسين عبد هللا اسم التدريسي باللغة العربية

 Ahmed Abdul Razzaq Yassin Abdullah اسم التدريسي باللغة االنكليزية

 مساعدمدرس  اللقب العلمي

 ahmed.fatlawi@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07812242307 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 power pointمدخل الى  1

 الملف وانشاءهفتح ملف وحفظ  2

 ادراج الشرائح وحذفها 3

 العمليات على الشرائح 4

 انشاء التصميم االولي 5

 ادراج النصوص داخل الشريحة 6

 ادراج االشكال والعمل معها 7

 ادراج الصور والعمليات عليها 8

 تنسيق النصوص ومربع النص 9

 ادراج القصاصات والرموز والملفات 10

 التحريك 11

 اضافة الصوت 12

 انشاء عرض متكامل 13

 العرض التلقائي 14

 الحزم والتحقيب 15

 مدخل الى قواعد البيانات 16

 Accessالتعرف على نظام  17

 انشاء قاعدة بيانات 18

 التعرف على محتويات القاعدة 19

 الحقول وانواعها 20

 القيود والعمليات عليها 21

 الجداول 22

 الجداولالعمليات على  23

 ادخال البيانات والتعامل معها 24

 التصفية 25

 النماذج 26

 االستعالم 27

 التقارير 28

 العالقات 29

 انشاء قاعدة بيانات متكاملة 30

 :المصادر

 Microsoft office 2010 - إحسان محمد عبد هللا 

 

 :المراجع الرئيسة

 طارق الزيدي - PPالبداية حتى االحتراف  (1)

(2 )Microsoft Power Point 2010 – د. احمد العدوان 

 احمد محمد ابراهيم محمد الحاج/  اساسيات الحاسوب( 3)

 

 :المراجع المساعدة

 access  -  online ebookقواعد البيانات باستخدام  (1)

 عبد اللطيف طراقجي -  ms access( احتراف  2)

 ب / عالء الدين آدم أحمد عبد الرحمنمهارات الحاسو( 3)

 الشاذلي 

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC-pdf

