
  تقديم خبرات معرفية وتطبيقية في مجال الحاسوب بما يمكنهم من االستخدام األمثل للحاسوب

  ICDLالمقرر الدراسي الخاص بالرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 

   بغداد  :الجامعة 

  الفنون الجميلة :الكلية 

  الفنون الموسيقية  :القســم 

  ا�ولى :المرحلة 

  عمران موسى حسين :اسم المحاضر الث�ثي 

  مدرس :اللقب العلمي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جدول الدروس االسبوعي

  

  عمران موسى حسين

abutabik@yahoo.com 

  الحاسوب 

  سنوي

تقديم خبرات معرفية وتطبيقية في مجال الحاسوب بما يمكنهم من االستخدام األمثل للحاسوب

  المادة تطبيقية 

  اليوجد 

المقرر الدراسي الخاص بالرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 

  مجهورية العراق
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  االسم

  البريد االلكتروني

  اسم المادة

  مقرر الفصل

  اهداف المادة

  

  التفاصيل االساسية للمادة

  

  الكتب المنهجية

  

  المصادر الخارجية

مجهورية العراق
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	��א�����
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  االمتحان النهائي  المشروع  االمتحانات اليومية

  %  

              العملي         

             20  

              20  

             25  

  الم�حظات  المادة العملية

  

  بغداد  : الجامعة 

  الفنون الجميلة :الكلية 

  الفنون الموسيقية : القســم 

  : المرحلة 

  : الث�ثي اسم المحاضر 

  : اللقب العلمي 

االمتحانات اليومية  المختبر  الفصل الدراسي

%   -   -  

         النظري                                                  

              10%                              30الفصل الدراسي األول 

              10%                             30الفصل الدراسي الثاني 

             15%                              40االمتحانات النهائية   

  %                               100المجموع             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جدول الدروس األسبوعي

  المادة النظرية

    مفاھيم أساسية
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  تقديرات الفصل

  

  معلومات اضافية

  

  التاريخ ا�سبوع

1    

  مجهورية العراق
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      مكونات الحاسب    2

    وحدة المعالجة / وحدات الخزن/ الذاكرة     3

   تدريبات  البرامج التطبيقية/نظم التشغيل/البرامج       4

  مشروع  شبكات الھاتف/أنظمة نقل البيانات/الشبكات    5

   مشروع  ا�ستخدام/ ا�كسترانيت / ا�نترانيت/ا�نترنيت    6

      العمليات الحسابية/ أنظمة ا>عداد    7

     تحويل ا>عداد من نظام إلى آخر    8

     العمل عن بعد/الحاسب اBلي في الحياة اليومية    9    

   مشروع  البريد ا�لكتروني/التجارة ا�لكترونية    10    

  مشروع  الص�حيات/الفيروسات/المعلوماتحماية     11    

  مشروع  الملكية الفكرية/الجانب القانوني    12

  مشروع      13   

    امتحان عملي    14

    امتحان نظري    15   

    أنظمة التشغيل    16   

    نظام التشغيل وندوز وإصداراته    17   

    بيئة سطح المكتب    18   

    المھامشريط / قائمة ابدأ     19  

    الفأرة/لوحة المفاتيح    20  

    النوافذ والتعامل معھا    21  

    لوحة التحكم    22  

    التعامل مع المجلدات    23  

    شريط ا>دوات/شريط القوائم    24  

    المجلدات الجديدة    25  

   paintبرنامج     26  

    طباعة مستند    27  

    ومضاداتھاالفيروسات /ضغط الملفات    28  

    امتحان عملي وامتحان نظري    30- 29

  

  



توقيع         

  

                                   Course 

Course Instructor Omran Mousa Abutabik

E-mail abutabik@yahoo.com

Title Computer (IT)

Course Coordinator yearly 

 

Course Objective 

 

Provide the student knowlge and application experties to effective use of the 

computer

 

Course Description 

 

applied 

Republic of Iraq 

      The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research 

      :توقيع ا�ستاذ   
  :العميد 

  

  

  

  

  

  

  

  

Course weekly Outline  

Omran Mousa Abutabik 

abutabik@yahoo.com 

Computer (IT) 

Provide the student knowlge and application experties to effective use of the 

computer 

University:baghdad

College:fine arts

Department:music

Stage: 

Lecturer name:

The Ministry of Higher Education 

  

  

  

  

  

  

Provide the student knowlge and application experties to effective use of the 

University:baghdad 

College:fine arts 

Department:music 

Lecturer name: 



 

Textbook 

 

 

References 

 

International computer driving liescense (ICDL) documents 

 

Course Assessment 

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

 −� − ---- ٪ 

 

 

General Notes 

 

                                     Theoretical                                      Practical 

30%-1
st

 season                     

30%-2
nd

 season                     

40% end exam                     

100%    Tautal  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  



  

Course  

week Date Experiment Assignments

1  Basic concepts 

2   hardware 

3  Memory /cpu/ storage units

4  software 

5  Network/ISDN PSDN

6  Internet/intranet/extranet

7  Number systems

8  Convert between systems(binary, octal,$)

9  Using Computer/distance working

10  Email/ecommerce

11  Security  

12  Copyright/ permitions

13   

14-15   exam 

16  OS introduction

17   Windows (versions and specifications)

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

  

  

 

  

  

  

Course weekly Outline                                 

Experiment Assignments             Topic Covered & lab

  

 

/cpu/ storage units  

 

Network/ISDN PSDN  

Internet/intranet/extranet project 

Number systems  

Convert between systems(binary, octal,$)  

Using Computer/distance working  

Email/ecommerce project 

 

Copyright/ permitions project 

project 

exam 

OS introduction  

Windows (versions and specifications) project 

University:baghdad

College:fine arts

Department:music

Stage: 

Lecturer name:

                                  

Topic Covered & lab 

 

Notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University:baghdad 

College:fine arts 

Department:music 

Lecturer name: 



18  Desktop items   

19  Start contents and taskbar   

20  Mouse & keyboard   

21  Windows manipulation   

22  Control panel   

23  Folders(copy, cut, paste delete, and search)   

24  Menu bar & tools bar   

25  New folders   

26  Paint program   

27  Printing/ compression   

28  Virus and anti virus   

29-30   exam exam  

 

 

 Instructor Signature:     Dean Signature: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  : تقديم خبرات معرفية وتطبيقية في مجال الحاسوب بما يمكنهم من االستخدام األمثل للحاسوب في

  ICDLالمقرر الدراسي الخاص بالرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 

   بغداد  :الجامعة 

  الفنون الجميلة :الكلية 

  الفنون الموسيقية  :القســم 

  الثانية :المرحلة 

  عمران موسى حسين :اسم المحاضر الث�ثي 

  مدرس :اللقب العلمي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جدول الدروس االسبوعي

  

  عمران موسى حسين

abutabik@yahoo.com 

  الحاسوب 

  سنوي

تقديم خبرات معرفية وتطبيقية في مجال الحاسوب بما يمكنهم من االستخدام األمثل للحاسوب في

  العوض التقديمية –معالج النصوص 

  المادة تطبيقية 

  اليوجد 

المقرر الدراسي الخاص بالرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 

  مجهورية العراق
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  االسم

  البريد االلكتروني

  اسم المادة

  مقرر الفصل

  اهداف المادة

  

  التفاصيل االساسية للمادة

  

  الكتب المنهجية

  

  المصادر الخارجية

مجهورية العراق
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  االمتحان النهائي  المشروع  االمتحانات اليومية

  %  

              العملي         

              20  

              20  

             25  

  الم�حظات  المادة العملية

  

  بغداد  : الجامعة 

  الفنون الجميلة :الكلية 

  الفنون الموسيقية : القســم 

  : المرحلة 

  : الث�ثي اسم المحاضر 

  : اللقب العلمي 

االمتحانات اليومية  المختبر  الفصل الدراسي

%   -   -  

         النظري                                                  

              10%                              30الفصل الدراسي األول 

              10%                             30الفصل الدراسي الثاني 

             15%                              40االمتحانات النهائية   

                  %               100المجموع             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جدول الدروس األسبوعي

  المادة النظرية

الخطوات ا>ساسية مع برنامج معالج النصوص 
2003  
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  تقديرات الفصل

  

  معلومات اضافية

  

  التاريخ ا�سبوع

الخطوات ا>ساسية مع برنامج معالج النصوص     1

  مجهورية العراق
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      القوالب، ضبط اSعدادات ا>ساسية    2

    استخدام نظام البيانات    3

   تدريبات  )استد�ل/بحث / تحرير (العمليات ا>ساسية     4

  مشروع      5

   مشروع  البحث وا�ستد�ل/ تنسيق النص     6

      الجداول    7

     الرسوم    8

   مشروع      9

     تدقيق المستندات وطباعتھا    10

    دمج المراس�ت وبطاقات العنونة    11

  مشروع      12

  مشروع      13

   مشروع      14

    امتحان فصل اول    15

16    PowerPoint استخدام التعليمات /حفظ/فتح    

حفظ /تبادل(/ضبط أنماط العرض، استخدام أداة التكبير والتصغير    17
  )وإخفاء المستندات

  

  مشروع      18

    إنشاء عروض جديدة    19

  مشروع      20

    ا>شكال التلقائية/استخدام أدوات الرسم    21

    التعامل مع النصوص الموجودة في الكائنات    22

  مشروع      23

    استخدام القوالب - التعامل مع الشرائح    24

    التعامل مع عروض الشرائح     25

  مشروع  التخطيط الھيكلي     26

    طباعة العروض التقديمية    27

    مناقشة المشاريع    29- 28

    امتحان فصل ثاني    30

  

  



توقيع         

  

                                   Course 

Course Instructor Omran Mousa Abutabik

E-mail abutabik@yahoo.com

Title Computer (IT)

Course Coordinator Yearly 

 

Course Objective 

 

Provide the student 

computer with microsoft word 2003 and powerpoint 2003

 

Course Description 

 

Applied 

Republic of Iraq 

      The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research 

      :توقيع ا�ستاذ   
  :العميد 

  

  

  

  

  

  

  

  

Course weekly Outline  

Omran Mousa Abutabik 

abutabik@yahoo.com 

Computer (IT) 

Provide the student knowlge and application experties to effective use of the 

computer with microsoft word 2003 and powerpoint 2003

University:baghdad

College:fine arts

Department:music

Stage: 

Lecturer name:

The Ministry of Higher Education 

  

  

  

  

  

  

knowlge and application experties to effective use of the 

computer with microsoft word 2003 and powerpoint 2003 

University:baghdad 

College:fine arts 

Department:music 

Lecturer name: 



 

Textbook 

 

 

References 

 

International computer driving liescense (ICDL) documents 

 

Course Assessment 

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

 −� − ---- ٪�

 

 

General Notes 

 

                                     Theoretical                                      Practical 

30%-1
st

 season                     

30%-2
nd

 season                     

40% end exam                     

100%    Tautal  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  



  

Course  

week Date Experiment Assignments

1  Basic steps in word 2003

2   Forms  

3  Using data system

4  Editing searching and manipulation

5   

6  Organizing(text, paragraphs and documents)

7  tables 

8  Pictures and drawings

9   

10  Documents checking and printing

11  Merge documents, addressing cards

12   

13-14   

15   exam 

16  PowerPoint (open/save/close) the program 

17   document (exchange, save, hide)

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

  

  

 

  

  

  

Course weekly Outline                                 

Experiment Assignments             Topic Covered & lab

Basic steps in word 2003 project 

project 

Using data system project 

Editing searching and manipulation  

project 

Organizing(text, paragraphs and documents)  project 

 

Pictures and drawings  

project 

Documents checking and printing   

Merge documents, addressing cards  

project 

project 

exam 

PowerPoint (open/save/close) the program   

document (exchange, save, hide)  

University:baghdad

College:fine arts

Department:music

Stage: 

Lecturer name:

                                  

Topic Covered & lab 

 

Notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University:baghdad 

College:fine arts 

Department:music 

Lecturer name: 



18   project  

19  Create new presentation    

20   project  

21  Drawing tools/ pre-prepared shapes   

22  Editing slides text   

23   project  

24  Slide design   

25  Slide animation   

26   project  

27  Structure design   

28-29  discution project  

30   exam exam  

 

 

 Instructor Signature:     Dean Signature: 

  

 


