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            ئامانجي طشتي :-
	طة رانة وة ى باوة ربوني دة روني لة سة ر قوتابيان.
	 طة رانة وة ى  هاوكاري كردن لة سة ر قوتابيان.
	هة ست كردنيان بة وثة رى  نيزام و ئامادبونيان.
	 دروست بوني روحتى بيشبركي لة نيوان قوتابيان دا. 


       ئامانجي تايبة ت :-
	فيركردني قوتابيان لة ياساية كاني تؤثي ثي بة شيوازيكى فراوان.
	طة ياندني زانيارى لة سة ر هة ر طؤرانكاريك لة ياساية كاني تؤثي ثي دا.
	فيركردنيان لة سة ر جولة ى داوةر ى سة رة كى لة ناو ياريطادا.
	فيركردنيان لة سة ر جولة ى  ياريدة دة ركاني داوةري ية كة م .
	فيركردنيان  لة سة ر نيشانة كاني داوة رى سة رة كي كة بة كاردهينيت .
	فيركردنيان لة سة ر هة نديك لة بيلان و ثيكهاتة كان و بلاني سالانة و شيكة رة وةى يارية كانى تؤثي ثي. 


	
                        خشتة ى دابةش كردني نمرة كان بو قؤناغي سيهة م 
وة رزي ية كة م
وة رزي دووةم
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كردارى
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ثيك هاتة وبة ندة كانى ياساي تؤثي ثي
هة فتة ي ية كة م
بة ندي ية كة م
طورة ثاني ياريطا
بة ندي دووةم 
تؤث
بة ندي سيهة م
ذمارة ى ياريزانان
بة ندي ضوارةم
كة رة ستة ى ياريزانان
بة ندي ثينجة م
داوة ر
هة فتة ي دووةم  :- ئة نجام داني يارى بؤ فيربونيان لة ياساكانى تؤثي ثي دا.
هة فتة ي سيهة م  :-
بة ندي شة شة م
ياريدة دة رة ني  داوةر 
بة ندي حة وتة م
كاتي ياري.
بة ندي هةشتة م
وة ستان و دست ثي كردني يارى
هة فتة ي ضوارةم:- ئة نجام داني يارى بؤ فيربونيان لة ياساكانى تؤثي ثي دا.
هة فتة ي ثينجة م:-
بة ندي نوية م
تؤث لة ياريدا و لة دة رة وي ياري دا
بة ندي دة ية م
ريطاي تؤمار كردني طؤل
بة ندي يانزمين
دزة كردن (ئوفسايد)
بة ندي دوانزمين
هة لة و هة لسوكة وتي ناوة رزشي

هة فتة ي شةشةم:- ئة نجام داني يارى بؤ فيربونيان لة ياساكانى تؤثي ثي دا.


هة فتة ي حة وتةم:- 
بة ندي سيهة زمين
ليدانةكاني ئازاد
بة ندي ضواردة مين
ليداني سزا
بة ندي ثانزة مين
هة لداني لا 
بة ندي شانزمين
طؤل
بة ندي حة ظد مين
ليداني طؤشة

هة فتة ي هة شتة م :- ئة نجام داني يارى بؤ فيربونيان لة ياساكانى تؤثي ثي دا.
هة فتة نؤية م :-
بة ندي هة ذدمين
ريطاي دست نيشان كردني براوة ى ياري
بة ندي شانزمين
 ناوضة ى هونة ري
بة ندي بيستة مين
داوة رى ضوارة م

هة فتة ي دة ية م :- ئة نجام داني يارى بؤ فيربونيان لة ياساكانى تؤثي ثي دا.
هة فتة ي يانزة مين:- تاقي كردنة وةى كردارى.
هة فتة ي دوانزة مين:- تاقي كردنة وةى كردارى.
هة فتة ي سيانزدة مين:- تاقي كردنة وةى كردارى.
هة فتة ي ضواردةمين:- تاقي كردنة وةى براكتيكي.
هة فتة ي ثانزدة مين :- مة شقي زانستى تؤثي ثي. 
هة فتة ي شانزدمين:- ئة ركة كاني مة شقى تؤثي ثي.
 هة فتة ي حة ظد مين:- بلاني سالا نة ى تؤثي ثي.
هة فتة ي هة ذدة مين  :- نمونة يك لة ية كة ى مة شق.
هة فتة ي نؤزدة مين:- خوراكي وة رزشى لة ياري تؤثي ثي دا. 
هة فتة ي بيستة مين :- ثيكاهة تة كان و دابة ش كردنى يارى 4-2-4،4-3-3
هة فتة ي بيست و ية كة مين :- ثيكاهة تة كان و دابة ش كردنى يارى 4-4-3،4-5-2
هة فتة ي بيست و دو مين:- بة رطري + هيرشبة ر.
هة فتة ي بيست و سيهة مين:- بة رطري (تاكي ، ناوجة+شوين)
هة فتة ي بيست و ضوارة مين :- بة رطري (تيكة لاو ، تة وةر )
هة فتة ي بيست و ثينج مين :- بة رطري بة كؤمة ل + بة رطري بة تاك .
هة فتة ي بيست وشةشة مين :- هيرشى تاك (بة تؤث ، بة بي تؤث) 
هة فتة ي بيست وحة وتة مين :- هيرشى بة كومة ل .
هة فتة ي بيست وهة شتة مين  :- هيرشى تاك (هيدي ، خيرا ، خيرارى مرتد ).
هة فتة ي بيست نؤية مين  :- جيطر (سة رة تا ، تة نيشت ،ليداني طول ، بة ردانة وةى تؤث ، ليداني طوشة ، ليداني سزا)
هة فتة ي سي   :- بارة كاني جيطر (ليدانةكاني راستة و خؤ ناراستةو خؤ)
هة فتة ي سي   يةك :- شيكرة وة ى يارية كاني تؤثي ثي.
هة فتة ي سي   دوو:-   تاقي كردنة وة ى كردارى وة رزي دووة م.
                         تاقي كردنة وة ى كردارى وة رزي دووة م.
                         تاقي كردنة وة ى ثراكتيكي وة رزي دووة م.

ماموستاياني بابة تي تؤ ثي ثي
م . ي : ئامانج قادر رسول                                     م . ي : نة قى هة مزة جاسم
موبايل 07504525935                            موبايل    07507590207                                              

