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تيورى
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 وانة:  شمشيَربازى  ( Fencing ) 
قؤناغى : سىَ يةم 
سال: 2014- 2015 
ناوى مامؤستاى بابةت : بارزان صابر حسين 
ذمارةى موبايل :07504474854
ئيميَل : barzansabr90@yahoo.com
...................................................................................
ئامانجةكانى وانة :
ئامانج لة وانةى شمشيَربازى بريتى ية لة فيَركردنى كارامةيةكانى يارى شمشيَربازي. 
	فيَربوونى ياساكانى يارى شمشيَربازى .
	فيَربوونى ناوبذيوانى كردن .
ثيَداويستيةكانى وانة : 
شمشيَر.
ياريطا.
	ئاميَرى كارةباى بؤ ناوبذيوانى كردن .
	جل وبةرط
كؤ نمرةى سالَ :   100%
وةرزى يةكةم : تيورى 5%    ثراكتيك  15%
وةرزى دووةم : تيورى  5%    ثراكتيك 15%
كؤتايى سال : تيورى 20%  ثراكتيك  40%
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