file_0.png


file_1.wmf


  

 زانكوي سوران
 فاكلتي ثةروةردة
سكولي ثةروةردةي وةرزشي


Description: New logo 2

file_2.wmf








                            

                          كورس بووك ـــ   بابةت توَثى دةست




ثروطرامي زانستي:


بكالوريوس ثةروةردةي وةرزشي
ناوي وانةبيذ :


م.ي ئازا كامةران احمد

شويـــــــــــــــــــــــــــــن:

قــــــــــــــــــــــــــــوناغ:

ذمارةى كاتذميَر بؤ يةك هةفتة :  


سكولي ثةروةردةي وةرزشي

سىًَ يةم

8 كاتذميَر   
سالي خويندن: 


    2014 ز / 2015 ز
                        
ذ
ذ مارةى  هةفتة
بابةت 4 كاتذميَرى يةكةم
بابةت  4  كاتذميَرى دووةم
1 
هةفتةى  يةكةم
ياساكانى تؤى دةست بةندى يةكةم تا بةندى ضوار
ياساكانى تؤى دةست بةندى ثيَنج تا هةشتةم
2 
هةفتةى دووةم
ياساكانى تؤى دةست بةندى نؤيةم تا يازدةم
جيَبةجىَ كردنى ياساكانى تؤى دةست تا بةندى يازدةم
3 
هةفتةى سىَ يةم
ياساكانى تؤى دةست بةندى دوازدةم تا بةندى ضواردةم
جيَبةجىَ كردنى ياساكانى تؤى دةست بةندى دوازدةم تا بةندى ضواردةم
4 
هةفتةى ضوارةم
ياساكانى تؤى دةست بةندى ثازدةم
جيَبةجىَ كردنى ياساكانى تؤى دةست بةندى ثازدةم 
5 
هةفتةى ثيَنجةم
هيَماكانى دةست
جيَبةجىَ كردنى هيَماكانى دةست
6 
هةفتةى شةشةم 
ياساكانى تؤى دةست بةندى شازدةم
جيَبةجىَ كردنى ياساكانى تؤى دةست بةندى شازدةم
7 
هةفتةى حةوتةم 
ياساكانى تؤى دةست بةندى حةظدةم  
جيَبةجىَ كردنى ياساكانى تؤى دةست بةندى حةظـدةم
8 
هةفتةى هةشتةم
تاقيكردنةوةى تيؤرى
 تاقيكردنةوةى ثراكتيكى
9 
هةفتةى نؤيةم 
ياساكانى تؤى دةست بةندى هةذدةم
جيَبةجىَ كردنى ياساكانى تؤى دةست بةندى هةذدةم
10 
هةفتةى دةيةم
روونكردنةوة لةسةر بةندةكانى ياسا
	
جيَبةجىَ كردنى روونكردنةوة لةسةر بةندةكانى ياسا
11 
هةفتةى يازدة
ريَنمايى ناوضةى ئالو طورين
ريَنمايى ضاوديَرى هونةرى
12 
هةفتةى دووازدة
ئةنكيَتى تؤمار كردنى يارى
جيَبةجىَ كردنى ئةنكيَتى تؤمار كردنى يارى
13 
هةفتةى سيَزدة
تاقيكردنةوةى تيؤرى
تاقيكردنةوةى ثراكتيكى
14 
هةفتةى ضواردة
شيكردنةوةى وةستانى بةرطريكار
جىَ بةجىَ كردنى وةستانى بةرطريكار
15 
هةفتةى ثازدة
قؤناغةكانى بةرطريكردن 
 جىَ بةجىَ كردنى قؤناغةكانى بةرطريكردن 
16 
هةفتةى شازدة
ثلانةكانى بةرطريكردن / ثلانى تاك 
ثلانى بة كؤمةل
17 
هةفتةى حةظدة
 ثلانى تيث
ريَطاكانى بةرطريكردن و ضؤنيةتى هةلَبذاردنى ثلان 
18 
هةفتةى هةذدة
ريَطاى بةرطريكردن لة ناوضةى طؤل
شيَوازةكانى بةرطريكردن لة ناوضةى طؤل
19 

هةفتةى نؤزدة
شيَوازى   شةش  _  صفر
شيَوازى ثيَنج  _  يةك
20 
هةفتةى بيست
تاقيكردنةوةى تيؤرى
تاقيكردنةوةى ثراكتيكى
21 
هةفتةى بيست و يةك
شيَوازى     ضوار  _  دوو
شيَوازى     سىَ  _ سىَ 
22 

هةفتةى بيست و دوو
شيَوازى     سىَ   _ دوو  _   يةك 
جىَ بةجىَ كردنى شيَوازةكانى بةرطريكردن لة ناوضةى طؤل 
23 

هةفتةى بيست و سىَ
ريَطاى بةرطريكردن ياريزان لةطةل ياريزان
لةطةل شيَوازى دياريكردنى بةرثرسياريةتى بةرطريكار 
لايةنى ضاك وخراث وكاتى بةكارهيَنانى 
بةرطريكردنى ياريزان لةطةل ياريزان

24 
هةفتةى بيست و ضوار
بوارةكانى بةكارهيَنان و جىَ بةجىَ كردنى ريَطاى بةرطريكردنى ياريزان لةطةل ياريزان 
ريَطاى بةرطريكردنى تيَكةلاو
25 
هةفتةى بيست و ثيَنج
شيَوازةكانى ريَطاى بةرطريكردنى تيَكةلاو
 لايةنى ضاك وخراث و جىَ بةجىَ كردنى ريَطاى بةرطريكردنى تيَكةلاو
 
26 
هةفتةى بيست و شةش
ثلانى هيَرش بردن وقؤناغةكانى هيَرش بردن
 قؤناغى هيَرشى خيَرا لة لايةن ياريزانيَك

27 

هةفتةى بيست و حةوت 
جؤنيةتى ئةنجامدانى هيَرشى خيَرا لة لايةن ياريزان 
جىَ بةجىَ كردنى هيَرشى خيرا

28 
هةفتةى بيست وهةشت
تاقيكردنةوةى تيؤرى
تاقيكردنةوةى ثراكتيكى


