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هةفتةكان
بابةتةكان
هةفتةي  يةكةم
	كارامة ضية.
	جؤرةكاني كارامة:-

	كارامة بةبيَ تؤث  
	كارامة بة تؤث.

هةفتةي  دووةم
كارامة بةبيَ تؤث وةك :
	راكردن و ضؤنيةتي طؤريني ئاراستة.

	شيكردنةوةى كارامةكة.
	ضؤنيةتي ئةنجام داني.
	سوودةكاني.
	زيانةكاني ئةطةر بةشيَوةى هةلة بكريَت.



هةفتةي سيَيةم
	خؤبةرزكردنةوة (بازدان بؤ سةرةوة).

	ضؤنيةتي ئةنجام داني.
	جؤرةكاني بازدان بؤ سةرةوة.
	سوودةكاني.
	زيانةكاني ئةطةر بةشيَوةى هةلة بكريَت.



هةفتةي ضوارةم
           
    ج) فيَل كردن.
	ضؤنيةتي ئةنجام داني.
	سوودةكاني.
	زيانةكاني ئةطةر بةشيَوةى هةلة بكريَت.


هةفتةي ثيَنجةم
كارامة بة تؤث
	ثاس دان , جؤرةكاني

	ثاس دان بةناوةوةى ثيَ.

هةفتةي شةشةم
	ثاس دان بة رووي ثيَشةوةى ثيَ.

هةفتةي هةفتةم
	ثاس دان بة رووي ناوةوةي ثيَشةوةى ثيَ. 

هةفتةي هةشتةم
	ثاس دان بة رووى دةرةوةى ثيَشةوةى ثيَ.

هةفتةي نؤيةم
كارامة بة تؤث وةك :- 
	كؤنترول كردني تؤث بة

	هةردوو ثيَ.
	هةردوو ران .
	سةر.

هةفتةي دةيةم 
تاقى كردنةوةى تيوري و ثراكتيكي.
هةفتةي يازدةم 
كارامة بة تؤث وةك:-
	وةرطرتني تؤث.

	وةرطرتني تؤث بةناوةوةي ثيَ.

هةفتةي دوازدةم 
	وةرطرتني تؤث بة رووي ثيَشةوةى ثيَ.

هةفتةي سيَزدةم 
	وةرطرتني تؤث بة ذيَرةوةى ثيَ.
	وةرطرتني تؤث بة ران.

هةفتةي ضواردةم 
	وةرطرتني تؤث بة سينط.
	وةرطرتني تؤث بة سةر.


هةفتةي ثازدةم 

كارامةي رؤيشتن بة تؤث.
	ئامانجة سةرةكيةكاني رؤيشتن بة تؤث.
	جؤرةكاني رؤيشتن بة تؤث وةك:-

	رؤيشتن بة تؤث بةرووي ناوةوةى ثيَ.

هةفتةي شازدةم 
	رؤيشتن بة تؤث بةرووي ثيَشةوةى دةرةوةى ثيَ.

هةفتةي هةظدةم 
	رؤيشتن بة تؤث بةرووى ثيَشةوةى ثيَ.

هةفتةي هةذدةم 
كارامةي ليَداني تؤث بؤ طؤل.
	ليَداني تؤث بؤ طؤل بةرووي ناوةوةى ثيَ.
	ليَداني تؤث بؤ طؤل بةرووي ناوةوةى ثيَشةوةى ثيَ

هةفتةي نؤزدةم 
	ليَداني تؤث بؤ طؤل بةرووي دةرةوةى ثيَشةوةى ثيَ.

هةفتةي بيستةم 
	ليَداني تؤث بؤ طؤل بة ثيَشةوةى ثيَ.
	ليَداني تؤث بؤ طؤل بة سةر.

هةفتةي بيست و يةكةم 
تاقى كردنةوةى تيوري و ثراكتيكي.
هةفتةي بيست و دووةم 
كارامةى هةلداني لا.
ضؤنيةتي جيَ بةجيَ كردني .



