
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 األسبهعيجدول الدروس 
 

 خالد عبدالجبار صبر االسم
 khalid_subber@yahoo.com البريد االلكتروني

 XECXE (2(+)1 )MS-OFFICEحاسهب  اسم المادة

 ) ساعة نظري + ساعتان عممي (نظري ساعتان  مقرر الفرل
 داول االلكترونيةالج ترميم وتحميل بياناتاكتداب الطالب مهارات  المادة أهداف

 لممادة األساسيةالتفاصيل 
 

 واإلخراج الطباعيوتحميل البيانات  االعدادت واإلدراج تقدم إلى محاور

 
 الكتب المنهجية

 

Microsoft Office 2003 Step by Step 

EXCEL 2003  
Microsoft Office 2007 Step by Step 

 
 المرادر الخارجية

 

Office 365 For Dummies 

Easy Office 2016 

Microsoft Office 2016 Step by Step 

 
 تقديرات الفرل

االمتحانات  المختبر الفرل الدراسي
 اليهمية

 االمتحان النهائي المذروع

22% 12% 12% - 62% 
 

 إضافيةمعمهمات 
 

 وثانيالمادة مقدمة بين كهرس دراسي أول 
 

 
 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الجامعة :
 جامعةكلية شط العرب االهلية ال الكلية :

 ادارة االعمالالقســم :
 لثانيةاالمرحلة :

 خالد عبدالجبار صبراسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعداللقب العلمي :

 ماجستيرالمؤهل العلمي :

 كلية شط العرب االهلية الجامعة مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 األسبهعيجدول الدروس 
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

1  Basic Schemes & Features   

2  Interactive workbook window Practical applications  

3  Interactive workbook window Practical applications  

4  sgiitteS Practical applications  

5  Mouse Pointers Practical applications  

6  koowkoow Practical applications  

7  koowSkggi Practical applications  

8  noulot ,Row,nguu Practical applications  

9  electionS Practical applications  

12  ormatf Practical applications  

11  Cell format Practical applications  

12  ftuu  &foooluf Practical applications  

13  fltiitotS Practical applications  

14  mafo Exam  

15  nkfoi Practical applications  

16  mttfu mafo   

 عطلة نصف السنة

17 5 /3 /2222 criteria Practical applications  

18 22 /3 /2222 Conditional formatting Practical applications  

19 29 /3 /2222 ttSi sooi Practical applications  

22  26/3 /2222 rlio mtuigo Practical applications  

21 2 /4 /2222  mtuigo rtlftigt Practical applications  

22 9 /4 /2222 mooo Practical applications  

23 26 /4 /2222  Validation Practical applications  

24 23 /4 /2222 What if Analyze-Table Practical applications  

25 32 /4 /2222 What if Analyze-Goal Seek Practical applications  

26 7 /5 /2222 What if Analyze-Scenario Practical applications  

27 24 /5 /2222 maxE Exam  

28 22 /5 /2222 soulgo-tL Practical applications  

29 28 /5 /2222 riiutifitot-RH Practical applications  

32 4 /6 /2222 riiutifitot-Incentive Practical applications  

31 22 /6 /2222 dfSkkofot Practical applications  

32 28 /6 /2222 mttfu mafo   

  

 : رئيس القسمتوقيع              االستاذ : توقيع  

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 يجهاز االشراف والتقويم العلم

 

 

 

 

 

 الجامعة :
 كلية شط العرب االهلية الجامعة الكلية :

 ادارة االعمالالقســم :
 لثانيةاالمرحلة :

 خالد عبدالجبار صبراسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعداللقب العلمي :

 ماجستيرالمؤهل العلمي :
 كلية شط العرب االهلية الجامعة مكان العمل  :

 


