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 ثيَياضةى كؤزس :-

كومجيوتةز  باس لة كومجيوتةز و بةشةكاىي كومجيوتةز و بة تايبةت ضوىيتَي بةكازٍيَياو و كةلَك وةزطستً لة كؤزضى 
 كومجيوتةزو بةزىامةكاىي دةكات.

  :زسوَي كئاماجن -2

 :فريبوىي و شاىيينتبوةبيَدة امادئقوتابى ،ةزكةوتوويىض ةوا بكومجيوتةزىى كؤزضي سدكواوةتةب

 كومجيوتةزبةشةكاىي  -3

 Windowsفيَسبووىي بةكازٍيَياىي -2

  officeفيَسبووىي بةكازٍيَياىي-1

 فيَسبووىي بةكازٍيَياىي  توزَي ئييتةزىيت -4

 

 

 اٌ:خصتةى واىةك -1

 واىةكاٌ  ٍةفتة 

 ثياضةي كوَمجيوتةز و ميروي كوَمجيوتةز 3
 كوَمجيوتةزبةشةكاىي  2

 (ةي يةكةو)واى   Accessoriesفيَسبووىي بةكازٍيَياىي  بةزىامةكاىي  1

 (ةي دووةو)واى  Accessoriesفيَسبووىي بةكازٍيَياىي  بةزىامةكاىي  4

 (ةي يةكةو)واى  Wordفيَسبووىي بةكازٍيَياىي  بةزىامةي  7

 (ةي دووةو)واى  Wordفيَسبووىي بةكازٍيَياىي  بةزىامةي  9

 (ةي ضيَ يةو)واى  Wordفيَسبووىي بةكازٍيَياىي  بةزىامةي  5

 (ةي ضوازةو)واى  Wordفيَسبووىي بةكازٍيَياىي  بةزىامةي  9

 ثيَداضووىةوةو طفتوطؤى بابةتةكاىى ثيَصوو  8

 تاقيكسدىةوى ماىطاىة 30

 (ةي يةكةو)واى  PowerPointفيَسبووىي بةكازٍيَياىي  بةزىامةي  33



 (ةي دووةو)واى PowerPointفيَسبووىي بةكازٍيَياىي  بةزىامةي  32

 (ةي ضيَ يةو)واى PowerPointفيَسبووىي بةكازٍيَياىي  بةزىامةي  31

 (ةي ضوازةو)واى PowerPointفيَسبووىي بةكازٍيَياىي  بةزىامةي  34

 (ةي يةكةو)واى  Excelفيَسبووىي بةكازٍيَياىي  بةزىامةي  37

 (ةي دووةو)واى  Excelفيَسبووىي بةكازٍيَياىي  بةزىامةي  39

 (ةي ضيَ يةو)واى  Excelفيَسبووىي بةكازٍيَياىي  بةزىامةي  35

 (ةي ضوازةو)واى  Excelفيَسبووىي بةكازٍيَياىي  بةزىامةي  39

 ثيَداضووىةوةو طفتوطؤى بابةتةكاىى ثيَصوو  38

 تاقيكسدىةوى ماىطاىة 20

 (ةي يةكةو)واىئييتةزىيتفيَسبووىي بةكازٍيَياىي  توزَي  23

 (ةي دووةو)واىفيَسبووىي بةكازٍيَياىي  توزَي ئييتةزىيت 22

 (ةي ضيَ يةو)واىفيَسبووىي بةكازٍيَياىي  توزَي ئييتةزىيت 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ضةزضاوةشاىطتيةكاٌ -4

 2007ٍيَنً مةال كةزيه بةزشجني،فيَسبووىي بةكازٍيَياىي كةمجيوتةز •
 2007ٍيَنً مةال كةزيه بةزشجني فيَسبووىي بةكازٍيَياىي  توزَي ئييتةزىيت  •

 2003دةزواشةيةك بةزةو جيَاىي كؤمجيوتةز،ضةىطةز شيؤيي، •

• 4-http://www.ekurd.net 

 

 : زيَباشى واىة ووتيةوة -7

فيَسبووىي بةكازٍيَياىي طستيةبةزى ضةىد زيطايةكى واىة ووتيةوة بؤ ئاضاٌ تيَطةياىدىى قوتابياٌ  لة بابةتةكاىى 
, كةلك وةزطستً لة داتا شو و بةكازٍيياىين بسىامةكومجيوتةزةكاىي ثيويطت.ٍةز وةٍا كةلك وةزطستً لة كةمجيوتةز
 كةمجيوتةزتاقيطةي 

  ٍةلطةىطاىدىى تاقيكسدىةوةكاٌ -9

 لةوكؤزضة دوو جؤز تاقيكسدىةوة بو قوتابي ٍةية:

و بيطتةو كة ٍةزيةكيَكياٌ  ٍةو تاقيكسدىةوةى ماىطاىة كةلةدو  تاقيكسدىةوة ثيَك ديَت ٍةزيةكة لةلةٍةفتةكاىى   دة  3-9
 .منسةى لةضةزة 37

تى بةشدازيكسدٌ  لة منسةى بةمةبةضت بةديازخطتيى ئاضتى ضاالكى قوتابى ئاض 30تاقيكسدىةوةى  زؤذاىة كة 2-9

 طفتوطؤكاٌ و واىةكاىى كؤزس كة بةشازةكى )شةفةى ( دةبيَت , لةطةل زادةى ئامادةبووٌ .

 : ييةكاٌ بؤ قوتابياٌ لةو كؤزضةا ياضاو زيَين -5

 ثابةىد بووٌ بةدةواو كسدٌ  -3

 ئامادةكسدىى واىةكاٌ  -2

 زيصطستيى مامؤضتا و ئازامى ٍؤىل خويَيدٌ  -1
% ئةوة لة وكؤزضة ئةوا بةضةزكةوتوو داىاىسيَت وة مافى 37ٍةز قوتابيةك زيَرةى ىةٍاتيى طةيصتة  -4

 بةشدازيكسدىى ٍةلطةىطاىدىى كؤزضى ىابيَت 
 ئةوة ئةو ضال بة كةوتوو دادةىدزيَت  لة ٍةموو بابةتةكاٌ % 27ٍةزقوتابيةكسيَرةىيةٍاتيىطةيصتة -7

 ة ىاكسيَتةوة تاقيكسدىةوةى ماىطامنة بؤ ٍيض كةس دووبس -9
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