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  ))السنوية أستمارة الخطة التدريسية (( 
 

  : التدريسياسم   انس حكمت انطوان

anasyousifany @ yahoo.com البريد االلكتروني:  

Computers Principles   سم المادةا:                   

Theory:2 hours /week 
Practical: 2 hours /week 

  :مقررالفصل

To define the students about the computers components, operations, uses, 
advantages , applications, and some impotents Software Programs   

  :ةاهداف الماد

Introductions to Computers, Windows, Internet, MS Word, MS Excel, MS 
Power Point, AutoCAD, QBASIC language 

     :ة االساسيه للمادالصبل

              :ةتب المنهجيكال 

James A.Leach, 2006: "Autocad 2006 instructor "the MC grow hill 
companies. 
Terry T.Wohlers, 2004:"Applying AutoCAD 2004". 
Papers from internet 

  :ةالمصادر الخارجي

 

First semester Second semester Computer lab Final exam 

15 15 10 60 
              :تقديرات الفصل

  :ةمعلومات اضافي 
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   الفصل الدراسي االول– جدول الدروس االسبوعي

اريخثال الماده النظرية يةلالماده العم س
اال

وع
ب

 

Computer Hardware, input units, 
system units, output units, storage 
units, System units, CPU components, 
memory types ,registers types  , buses 
types. 

Computer Definitions( generation, components , 
operations, types),Files types and name, files organization,
numeric systems. 1/11 1 

Creating a folder, search, format 
,creating a short cut, delete folder, 
recycle bin, rename a file, Using undo 
and repeat ,cut and copy and paste 
object, select files, arrange icons 

Introduction to windows, icons, task bar, desktop, 
launching programs, context menu ,Windows, File, edit, 
view ,help , control panel. 8/11 2 

Elements of internet explorer, address 
bar, standard buttons, links bar, status 
bar, explorer bar, Email ,addressing a 
message ,reply and forward messages, 
formatting a message, add attachment 
,send message 

Introduction to internet, types of network, network 
hardware, internet protocols, World wide web, browsers, 
internet explorer, searching methods, using favorites, , 
email. 

15/10 3 

Opening a word document, save a 
document, change page setup, print a 
document, preview 

Introduction to word, starting word, explore the word 
screen, file menu. 22/11 4 

Using undo & redo, copy, cut ,paste 
text, office clipboard, find &replace, 
add header &footer 

Edit menu, view menu 
29/11 5 

Insert page numbers, symbols, insert 
picture, textbox ,using font, paragraph,
add bullets numbering ,borders 
&shading ,spelling grammar,  

Insert menu, format menu, tool menu 

6/12 6 

insert table, insert columns or rows to 
table, delete row or column, merge and 
split cells, table auto format, use 
formula in table. 

Table menu 

13/12 7 

First exam First exam 20/12 8 
Open a workbook, save a work book 
,page setup setting ,print area, print 
workbook, Move data, copy data ,enter 
custom series, clear data, delete data, 

Introduction to excel, Microsoft excel window, file menu, 
Edit menu.  

27/12 9 
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find, replace, go to. 
Formula bar, comments, header & 
footer, enter formula, order of 
operators., Insert cells, insert 
worksheet, chart wizard, functions, 
using  sum 

View menu ,Insert menu. 

3/1 10 

Format cells, checking the spelling, 
error checking, goal seek, formula 
auditing 

Format menu, tool menu. 
10/1 11 

Sort data, filter data, using data form, 
create sub total, using validation 

Data menu. 
17/1 12 

Open a presentation, save a 
presentation, print a slide show, send 
to, cut, copy paste slides, duplicate 
slides, delete slid, slide sorter ,slide 
show, note page view.  

Introduction to power point, starting power point, power 
point elements, file menu, edit menu, view menu 

24/1 13 

Design template, slide layout, back 
ground 

Format menu 
31/1 14 

Action buttons ,animation schemes, 
custom animation, slide transition 

Slide show menu 7/2 
15 

Second exam Second exam 14/2 16 
  :توقيع العميد:                                                              توقيع االستاذ

   الفصل الدراسي الثاني– جدول الدروس االسبوعي   

التاريخ الماده النظرية يةلالماده العم

بو
س
اال

ع

Commands:  Limits,  units , Ortho, 
Snap, Grid, polar, Osnap. Zoom, 
Pan, Redraw. 

Introduction to AutoCAD, Definition of the AutoCAD 
graphics window and the way of determining point throw
window, tools used to assist in accuracy of the drawing, 
method of zooming 

21/2 01 

Absolute Cartesian Coordinate. 
Relative Cartesian Coordinate. 
Absolute Polar Coordinate. 
Relative Polar Coordinate. 

Angles in AutoCAD Programs, Method of Entering 
Coordinate 
 

28/2 02 

examples explain the command: Line 7/3 03 

commands: chamfer ,fillet, thickness, 
width, elevation 

explain the command: rectangle 
14/3 04 

Commands:2point:3point,tan tan 
radius  (ttr),tan, tan tan(ttt) 

explain the command: Circle 
21/3 05 
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Drawing arc using:3point 
start, center, length 
start center angle 
start center end 

explain the command: Arc 
   
28/3 

06 

Draw ellipse by: axis end, center arc. explain the command: Ellipse 4/4 07 

Illustration Examples Polygon, , xline, poly line, multi line, Donut. 11/4 08 

Commands: dynamic text, multi text. 
Commands: linear, angle, alignment, 
diameter 

Text, Dimensions ,hatch 
18/4 09 

Steps of create layers, management 
layers objects properties. 

Layers, line  Color, Line type ,line weight 
 

25/4 10 

Erase, Oops, Trim, Extend, Break, 
Copy, Move, Mirror, Rotate, stretch, 
array, Fillet, chamfer, explode, offset. 
 

Commands used to modify the drawing 
 

2/5 11 

exam exam 9/5 12 

Int, abs, sqr, rnd, sgn, sin, cos, tan. Programming in QBASIC Language, constants and 
variables,arithmeticexpressions,library functions, 
flowcharts 

16/5 13 

let , input ,read/data statments input instructions 23/5 14 

(if ..then,if ..go to,coppound if then,on 
goto). 

Conditional statements 30/5 15 
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