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 اساسيات الحاسوب  اسم المادة

  مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

 

لحاسوب بصوره نظرية وعملية اضافة الى دراسة اكثر المعلومات الكافية عن البنيات االساسية ل بتوفير للطال
 .  رامج استخداما واالكثر سهولةالب

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

 اعتماد المحاضرات االلكترونية والتطبيقية لشرح الماده 

 
 الكتب المنهجية

 

، المؤلفين :زياد محمد عبود ، غسان حميد عبد المجيد، مصطفى  2016اساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية  ،

 ضياء الحسني 

 
 المصادر الخارجية

 

 مصادر من االنترنت وملزمة معده من قبل استاذ الماده 

 
 تقديرات الفصل

 

االمتحان 
 الفصلي 

 الدرجة النهائية االمتحان النهائي درجة السعي  درجة النشاط والعملي 

35 15 50 50 100 

 
 معلومات أضافية
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