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   حكومةتي هةريَمي كوردستان-عيَراق                                                                                                                       حكومة إقليم كوردستان-العراق
   سةرؤكايةتي ئةنجومةني وةزيران                                                                                                                                 رئاسة مجلس الوزراء
وةزارةتي خويَندني بالآ و تويَذينةوةي زانستي                                                                                                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سةرؤكايةتي زانكؤي سؤران                                                                                                                                              رئاسة جامعة سوران    
    فاكةلَتي ئاداب                                                                                                                                                               فاكلتي الآداب
                                                                                           دارِشتي ثلاني خويَندن/كؤرس بووك
                                                                                              بؤ سالَي خويَندني 2013-214                       

زانياري مامؤستا:

نــــــاوي مامؤستا: کیان محمدامین 
ثسثؤري وردي مامؤستا Computer
ذ.موبايل: 07507255183
ئيميَل: kian.64.abdollahi@gmail.com
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش: زماني ئينطليزي

ناوي بابةت: IT

قؤناغ: يةكةم

ذمارةي يةكة: 

مؤر و واذووي سةرؤك بةش:


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس: عبدالرحمن جلال عثمان
نــــــاوي جيَطر:  سروة عزيز عبدالغفور

ذ.موبايل: 07504759848
ذ.موبايل: 07509429780

ئيميَل: abdulrahman.othman@soran.edu.iq
ئيميَل: srwa.abdulghafur@soran.edu.iq



                            
                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:    
           


          
ثيَناسةي بابةت: IT 

طرينطي 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.

ئامانجي بابةت:
This course help the first year students how to use windows, internet and Microsoft offices programs 













                             

	




                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
Introduction to IT
هةفتةي دووةم
Software and hardware
هةفتةي سيَيةم
Windows
هةفتةي ضوارةم
Windows
هةفتةي ثيَنجةم
Windows
هةفتةي شةشةم
Windows
هةفتةي حةفتةم
Windows
هةفتةي هةشتةم
Windows
هةفتةي نؤيةم
Windows
هةفتةي دةيةم
windows 
هةفتةي يازدم
Windows
هةفتةي دوازدةم
Windows
هةفتةي سيَزدةم
Windows
هةفتةي ضواردةم
Windows
هةفتةي ثازدةم
First monthly Exam
هةفتةي شازدةم
Windows
هةفتةي حةظدةم
Internet
هةفتةي هةذدةم
Internet
هةفتةي نؤزدةم
Second monthly Exam
هةفتةي بيستةم
Microsoft word
هةفتةي بيست ويةك
Microsoft word
هةفتةي بيست ودوو
Microsoft word
هةفتةي بيست وسىَ
Microsoft word
هةفتةي بيست وضوار
Microsoft Power Point
هةفتةي بيست وثيَنج
Microsoft Power Point
هةفتةي بيست وشةش
Microsoft Power Point
هةفتةي بيست وحةوت
Microsoft Power Point
هةفتةي بيست وهةشت
Microsoft Excel
هةفتةي بيست ونؤ
Microsoft Excel
هةفتةي سييةم
Microsoft Excel




                                          سةرضاوةكان :


تيَبيني : 
- نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت .
- تاقيكردنةوةي لةناكاو (quiz)بكريَت .
- ثيَويستة كؤرس بووك بة فؤنتي (Ali_K_Traditional) بؤ كوردي و بةفؤنتي (Ali-A-Traditional) بؤ عةرةبي و بةفؤنتي (Times New Roman) بؤئينطليزى.


	هةر تيَبينيةكي تر كة مامؤستا هةيبيَت .









