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حکومەتی هەرێمی کوردستان- عێراقفاكلتي الآداب
سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران                                        رئاسة مجلس الوزراء
وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی                                                               وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سەرۆکایەتی زانکۆی سۆران                                                                                 حكومة إقليم كوردستان-العراق
فاکەڵتی ئاداب                                                                                                    رئاسة جامعة سوران
داڕشتنی پلانی خوێندن/ کۆرسبووک
بۆ ساڵی خوێندن 2014-2015
زانیاری مامۆستا:
ناوی مامۆستا : هيَمن محمود بايزيدثور
پسپۆری وردی ماموستا: جوطرافياي GIS
ژ. مۆبایل: 07503894691
ئیمەیل: hedayat_hashemi58@yahoo.com
مۆر یان واژوی ماموستا: 

زانیاری بەش و بابەت:
ناوی بەش: کۆمەلناسی
ناوی بابەت: كؤمثيؤتةر
قۆناغ: يةكةم
ژمارەی یەکە: 4
مۆر و واژووی سەرۆکی بەش

زانیاری بەرپرس و جێگری دڵنیایی جۆری بەش:
نــــــاوي بةرثرس: سعدالله شيرزاد جيهانطير 
نــــــاوي جيَطر: كارزان حسن عبدالرحمن 
ذ.موبايل: 0750336088
ذ.موبايل: 07504484177
ئيميَل: sadolah.gahangiri@soran.edu.iq
ئيميَل:karzan.abdurahman@soran.edu.iq



-ثيَناسةى كؤرس :
كؤرسى كومثيوتةر  باس لة كومثيوتةر و بةشةكاني كومثيوتةر و بة تايبةت ضونيتَي بةكارهيَناو و كةلَك وةرطرتن لة كومثيوتةرو بةرنامةكاني دةكات.
2- ئامانجي كوَرس:	
بةتةواوكردنى كؤرسي كومثيوتةروا بة سةركةوتوويى،قوتابى ئامادة دةبيَتبوفيربوني و زانيني:
1- بةشةكاني كومثيوتةر
2-فيَربووني بةكارهيَناني Windows
3-فيَربووني بةكارهيَنانيoffice 
4- فيَربووني بةكارهيَناني  تورَي ئينتةرنيت


3- خشتةى وانةكان:
هةفتة 	وانةكان 
ثناسةي كوَمثيوتةر و ميذوي كوَمثيوتةر
	بةشةكاني كوَمثيوتةر
	فيَربووني بةكارهيَناني  بةرنامةكاني Accessories   (وانةي يةكةم)
	فيَربووني بةكارهيَناني  بةرنامةكاني Accessories  (وانةي دووةم)
	فيَربووني بةكارهيَناني  بةرنامةي Word  (وانةي يةكةم)
	فيَربووني بةكارهيَناني  بةرنامةي Word  (وانةي دووةم)
	فيَربووني بةكارهيَناني  بةرنامةي Word  (وانةي سيَ يةم)
	فيَربووني بةكارهيَناني  بةرنامةي Word  (وانةي ضوارةم)
	ثيَداضوونةوةو طفتوطؤى بابةتةكانى ثيَشوو 
تاقيكردنةوى مانطانة
فيَربووني بةكارهيَناني  بةرنامةي PowerPoint  (وانةي يةكةم)
	فيَربووني بةكارهيَناني  بةرنامةي PowerPoint (وانةي دووةم)
	فيَربووني بةكارهيَناني  بةرنامةي PowerPoint (وانةي سيَ يةم)
	فيَربووني بةكارهيَناني  بةرنامةي PowerPoint (وانةي ضوارةم)
	فيَربووني بةكارهيَناني  بةرنامةي Excel  (وانةي يةكةم)
	فيَربووني بةكارهيَناني  بةرنامةي Excel  (وانةي دووةم)
	فيَربووني بةكارهيَناني  بةرنامةي Excel  (وانةي سيَ يةم)
	فيَربووني بةكارهيَناني  بةرنامةي Excel  (وانةي ضوارةم)
	ثيَداضوونةوةو طفتوطؤى بابةتةكانى ثيَشوو 
تاقيكردنةوى مانطانة
فيَربووني بةكارهيَناني  تورَي ئينتةرنيت(وانةي يةكةم)
فيَربووني بةكارهيَناني  تورَي ئينتةرنيت(وانةي دووةم)
فيَربووني بةكارهيَناني  تورَي ئينتةرنيت(وانةي سيَ يةم)











4- سةرضاوةزانستيةكان
فيَربووني بةكارهيَناني كةمثيوتةر،هيَمن مةلا كةريم بةرزنجي2005
فيَربووني بةكارهيَناني  تورَي ئينتةرنيت هيَمن مةلا كةريم بةرزنجي 2005
	دةروازةيةك بةرةو جيهاني كؤمثيوتةر،سةنطةر شنؤيي،2001
	4-http://www.ekurd.net

5- ريَبازى وانة ووتنةوة :
طرتنةبةرى ضةند ريطايةكى وانة ووتنةوة بؤ ئاسان تيَطةياندنى قوتابيان  لة بابةتةكانى فيَربووني بةكارهيَناني كةمثيوتةر, كةلك وةرطرتن لة داتا شو و بةكارهينانني برنامةكومثيوتةرةكاني ثيويست.هةر وةها كةلك وةرطرتن لة تاقيطةي كةمثيوتةر
6- هةلسةنطاندنى تاقيكردنةوةكان 
لةوكؤرسة دوو جؤر تاقيكردنةوة بو قوتابي هةية:
1-6 تاقيكردنةوةى مانطانة كةلةدو  تاقيكردنةوة ثيَك ديَت هةريةكة لةلةهةفتةكانى   دة هةم و بيستةم كة هةريةكيَكيان  15نمرةى لةسةرة .
2-6تاقيكردنةوةى  رؤذانة كة 10 نمرةى بةمةبةست بةديارخستنى ئاستى ضالاكى قوتابى ئاستى بةشداريكردن  لة طفتوطؤكان و وانةكانى كؤرس كة بةزارةكى (شةفةى ) دةبيَت , لةطةل رادةى ئامادةبوون .
7- ياساو ريَنما ييةكان بؤ قوتابيان لةم كؤرسة :
ثابةند بوون بةدةوام كردن 
	ئامادةكردنى وانةكان 
	ريزطرتنى مامؤستا و ئارامى هؤلى خويَندن 
	هةر قوتابيةك ريَذةى نةهاتنى طةيشتة 15% ئةوة لة وكؤرسة ئةوا بةسةركةوتوو دانانريَت وة مافى بةشداريكردنى هةلسةنطاندنى كؤرسى نابيَت 
	هةرقوتابيةكريَذةىنةهاتنىطةيشتة25% ئةوة ئةم سال بة كةوتوو دادةندريَت  لة هةموو بابةتةكان 
	تاقيكردنةوةى مانطانمة بؤ هيض كةس دووبرة ناكريَتةوة 


