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 زانياري واوؤشتا:
 

 یان دمحمامین ک نــــــاوي واوؤشتا:

 Computerثصجؤري وردي واوؤشتا 
 05705877527ذ.ووباين: 

 kian.64.abdollahi@gmail.com ن:ئيىيَ

 واذووي واوؤشتا: ياى وؤر
 

 زانياري بةش و بابةت:

 زواني ئيهطميسي :بةشنــــــاوي 
 ITناوي بابةت: 

 يةكةم :قؤناغ
 ذوارةي يةكة: 

 واذووي شةرؤك بةش: و وؤر
 

 زانياري بةرثرس و جيَطري دَلهيايي جؤري بةش:

 شروة عسيس عبدالغفور  :جيَطرنــــــاوي  عبدالرمحو جاله عجىاى :بةرثرسنــــــاوي 
 97490790709ذ.ووباين:  97497740070ذ.ووباين: 

 srwa.abdulghafur@soran.edu.iq ن:ئيىيَ abdulrahman.othman@soran.edu.iq ن:ئيىيَ

 



                             
 ثيَويصتة كورتةيةك بهووشريَت بؤ:                                       

            
 
 

           
  IT :ثيَهاشةي بابةت

 
 طريهطي بابةت:

It is important for all students in all Departments to know how to use 

the computer and necessary application in order to use these 

capabilities in their future jobs. 

 
 ئاواجني بابةت:

This course help the first year students how to use windows, internet 

and Microsoft offices programs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

                              
 

  

 

 
 
 

 دابةشكردني خصتةي بابةتةكة                                          
 Introduction to IT يةفتةي يةكةم

 Software and hardware يةفتةي دووةم

 يةفتةي شيَيةم
Windows 

 Windows يةفتةي ضوارةم

 Windows يةفتةي ثيَهجةم

 Windows يةفتةي شةشةم

 Windows يةفتةي حةفتةم

 Windows يةفتةي يةشتةم

 Windows يةفتةي نؤيةم

  windows يةفتةي دةيةم

 Windows يةفتةي يازدم

 Windows يةفتةي دوازدةم

 Windows يةفتةي شيَسدةم

 Windows يةفتةي ضواردةم

 First monthly Exam يةفتةي ثازدةم

 Windows يةفتةي شازدةم

 Internet يةفتةي حةظدةم

 Internet يةفتةي يةذدةم



 Second monthly Exam يةفتةي نؤزدةم

 Microsoft word يةفتةي بيصتةم

 Microsoft word يةفتةي بيصت ويةك

 Microsoft word يةفتةي بيصت ودوو

 Microsoft word يةفتةي بيصت وشىَ

 Microsoft Power Point يةفتةي بيصت وضوار

 Microsoft Power Point يةفتةي بيصت وثيَهج

 Microsoft Power Point يةفتةي بيصت وشةش

 Microsoft Power Point يةفتةي بيصت وحةوت

 Microsoft Excel يةفتةي بيصت ويةشت

 Microsoft Excel يةفتةي بيصت ونؤ

 Microsoft Excel يةفتةي شييةم

 
 

 

 

 شةرضاوةكاى :                                          
 
 

 تيَبيين : 
 منوونةي ثرشيار و وةآلم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي شاهَ دابهريَت . -
 .بكريَت (quiz) تاقيكردنةوةي لةناكاو -
-Ali-A( بؤ كوردي و بةفؤنيت )Ali_K_Traditionalثيَويصتة كؤرس بووك بة فؤنيت ) -

Traditional )( بؤ عةرةبي و بةفؤنيتTimes New Romanبؤئيهطميسى ). 

 
 

 . يةر تيَبيهيةكي تر كة واوؤشتا يةيبيَت 



 

 
 
 
 
 
 


