
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 م .د عبدالرحمن محمود محمدأ. االسم

 abd_arahman6447@yahoo.com البريد االلكتروني

 تكنولوجيا المعلومات اسم المادة

 كتاب تكنولوجيا المعلومات  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

 تعريف الطالب بنظرية المعلومات -1

 الطالب من فهم ماهية المعلومات تمكين -2

 تعريف الطلب الفرق بين المعلومات التقليدية وتكنولوجيا المعلومات -3

تعريف وتدريب الطالب على كيفية البحث عن مصادر المعلومات في مؤسسات المعلومات  -4

 ومن خالل محركات البحث والمكتبات الرقمية واالفتراضية

 -:يلي  ل هذا المقرر مايشم التفاصيل االساسية للمادة

 وأهميتها لإلنسان والمؤسساتوخواصها التعريف بالمعلومات  -1

 وسماته تعريف مجتمع المعلومات -2

 مشاكل المعلومات وتلوثها ونظريتها  -3

 مؤسسات المعلومات وأنواعها ومهامها -4

 شبكة االنترنت ودورها في إتاحة المعلومات -5

 الحفظ واالسترجاع ووسائل األقراصتكنولوجيا  -6

 ل االتصال االلكترونيتكنولوجيا وسائ -7

 تكنولوجيا وسائل التواصل االجتماعي -8

 
 

 

 
 المصادر الخارجية

 نبيل علي . الثقافة العربية وعصر المعلومات-1

 اشرف فتحي .حق الحصول على المعلومات -2

 حشمت قاسم . خدمات المعلومات مقوماتها وأشكالها-3

 ورة الشبكات االجتماعيةن يوسف المقدادي .ثخالد غسا-4

 محمد عجم . االنترنت والتكنولوجيا الحديثة-5

 والحرية األمنعادل عبد صادق استخدام شبكات التواصل االجتماعي بين  -6

 والوسيلة والوظيفة األداءتطور  موسى جواد الموسوي . اإلعالم الجديد -7

 
 تقديرات الفصل

اختبار الفصل األول 

25%  

 اختبار الفصل الثاني 

25% 

 %50االمتحان النهائي   
 

     
 التوجد  معلومات اضافية

 

 العراق جمهورية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 تكريت الجامعة :
 االدابالكلية :

 االعالم القســم :
 الثالثة المرحلة :

 م.دعبدالرحمن محمودأ.:اسم المحاضر الثالثي 
 استاذ مساعداللقب العلمي 

 دكتوراةالمؤهل العلمي :

 كلية االداب مكان العمل  :



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة
 

 

ع
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س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   مفهومها و أهميهاالتعريف بالمعلومات و 6/12/2020االحد   1

   مجتمع المعلومات وسماته 13/12/2020 داالح 2

   المعلومات ودورها في تنمية البحث العلمي 2020/ 20/12 االحد 3

   ثورة المعلومات 2020/ 27/12 االحد 4

   مشكلة المعلومات 2021/   1/ 5 الثالثاء 5

   تلوث المعلومات ونظرياته 2021/ 12/1الثالثاء    6

مواثيق الدولية للحق في الحصول على ال 2021/ 19/1الثالثاء 7

 المعلومات

  

   لماذا يحتاج األفراد للمعلومات 2021/ 1/ 26الثالثاء  8

   لماذا تحتاج المؤسسات للمعلومات 2021/ 2/2االثالثاء    9

   مستويات الحاجة للمعلومات 2021/ 2/  9الثالثاء  10

   مؤسسات المعلومات 2021/ 16/2 الثالثاء 11

   مصادر وانواع المعلومات 2021/ 23/2 الثالثاء 12

   شبكات المعلومات 2021/ 3/ 2الثالثاء  13

   شبكات المعلومات واالنترنت 2021/ 9/3 الثالثاء 14

   خدمات المعلومات على االنترنت 2021/ 16/3 الثالثاء 15

   امتحانات نهاية الفصل االول  16

 الفصل الثاني

   عصر المعلومات 13/4/2021 الثالثاء 17

   المجتمع العربي وعصر المعلومات 4/2021/ 20الثالثاء 18

   وظائف تكنولوجيا االتصال الحديثة على الصحافة  27/4/2021=         19

   الصحافة و تطور التقنيات  4/5/2021=          20

   الحديثةالتأثيرات السلبية لوسائل االتصال  11/5/2021=       21

   امتحان منتصف الفصل الثاني 18/5/2021=        22

   الظواهر والقضايا الصحفية التي تثيرها االنترنت 5/2021/  25=      23

   محركات البحث  1/6/2021=           24

   ادلة البحث  6/2021/  8=      25

   ا مكونات محركات البحث وكيفية عمله 6/2021/ 15=     26

   نشأة مواقع التواصل االجتماعي و تطورها 22/6/2021=        27

   خصائص مواقع التواصل االجتماعي  29/6/2021=         28

   دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي 6/7/2021=         29

التأثيرات االيجابية والسلبية لمواقع التواصل  13/7/2021=        30

 ماعي االجت

  

   امتحان نهائي فصل ثاني  20/7/2021=       31

    بدأ االمتحانات النهائية  32

 توقيع االستاذ : 

 توقيع العميد :                                                

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 تكريت الجامعة :
 االدابالكلية :

 االعالم القســم :
 الثالثة المرحلة :

 م.دعبدالرحمن محموداسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 دكتوراهالمؤهل العلمي :

 كلية اآلداب مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Flow up of implementation celli pass play 
 

Course Instructor Dr. Abdul Rahman Mahmoud Mohamed 

E_mail abd_arahman6447@yahoo.com 

Title Information Technology 

Course Coordinator Information technology book written by Jaafar Jassim 2005 

 
Course Objective 
 

1- Introducing the student to the information theory 
2- Enabling the student to understand what the information is 
3- The application defines the difference between traditional information 
and information technology 
4- Defining and training the student on how to search for sources of 
information in information institutions and through search engines and 
digital and virtual libraries 

 
Course Description 
 

This course includes the following: - 
1- Introducing information, its properties and its importance to people 
and institutions 
2- Defining the information society and its features 
3- Information problems, pollution and theory 
4- Information institutions, their types and tasks 
5- The Internet and its role in making information available 
6- Disk technology and means of preservation and retrieval 
7- Technology of electronic means of communication 
8- Social media technology 

 
Textbook 

1- Nabil Ali. Arab culture and the information age 
2- Ashraf Fathi. The right to information 
3- Heshmat Qasim. Information services its components and forms 
4- Khaled Ghassan Youssef Al-Miqdadi, the social media revolution 
5- Muhammad Ajam. Internet and modern technology 
6- Adel Abdul Sadiq The use of social media between security and 
freedom 
7- Musa Jawad Al-Musawi. New media develops performance, means, 
and function 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

As (50%)  As (25%) ---- As (50%) 
 
 
General Notes 

 
 
NO General Notes  
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Academic Status:  

Qualification: Doctorate  
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+.Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1 6\12\2020 Information definition, its concept and its 

importance 

  

2 13/12/2020 Information society and its features   

3 20/12/2020 Information and its role in developing scientific 

research 

  

4 27/12/2020 Information revolution   

5 5/1/2021 Information problem   

6 121/2021 Pollution of information and theories   

7 19/1/2021 International charters for the right to information   

8 26/1/2021 Why do individuals need information   

9 2/2/2021 Why organizations need information   

10 9/2/2021 Levels of information need   

11 16/2/2021 Information institutions   

12 23/2/2021 Sources and types of information   

13 2/3/2021 Information networks   

14 9/3/2021 Information networks and the Internet   

15 16/3/2021 Online information services   

16 23/3/2021    

Chabtar 2 

17 13/4/2021 Information age   

18 20/4/2021 Arab society and the information age   

19 27/4/2021 Modern communication technology jobs on the 

press 

  

20 4\5\2021           Journalism and technology development   

21 11/5/2021 The negative effects of modern means of 

communication 

  

22 18\5\2021 Midterm exam of the second semester   

23 25/5/2021 The phenomena and press issues raised by the 

Internet 

  

24 1/6/2021 search engines   

25 8/6/2021 Research evidence   

26 15/6/2021 The components of search engines and how they 

work 

  

27 22/6/2021 The emergence and development of social media   

28 29/6/2021 Social media features   

29 6\7\2021 Motives for using social media   

30 13\7\2021 The positive and negative effects of sites   

31 20\7\2021 Final exam for a second semester   

32 Final exams 

started 

   

 Instructor Signature:     Dean Signature: 

University:tikrit 

College:arts 

Department:information 

Stage:111 

Lecturer name:abd arahman mahmod 

Academic Status: Doctorate  
Place of work:College of Arts 
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