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1/3 وان +د. االن   د. نازدار   د.زانا دد. نوزا  د.فراس د.عبدالعزيز     د.سعد   د.حسن   د.امير   د.رمضان  د. شير

2/3 ن     د.هيوا   د.يوسف   د.امير   د.رزفان  د.سگڤان +د.ربيع   د.صهيب  د.زانا د.عدنان  د. شيماء  د.امير

3/3 زيز  د.محمد ع د.لقمان د.امير   د.لۆى   د.ربيع +د.سگڤان   د.عادل   د.زانا د.وارژين د.محمد د.صهيب    

4/3  د.دلشاد   د.سيپان   د.امير   د. رمضان  د.ربيع+د.صبىح   د.عادل   د.زانا د.وارژين د.انس  د.شوكت   

5/3  د.سعد   د.رسبست  د.امير   د.رزفان  د.صبىح +د.ديرسم   د.سليم   د.قيس د.ئاڤا  د.يارس د.اميل   

6/3  د.هيوا   د.عىل  د.امير     د.لۆى  د.ديرسم +د.صبىح   د. برهست   د.قيس د.پرچان  د.فراس د.ماهر 

7/3 وان   د.حمدى  د.قيس د.يوسف  د. شيماء  د.هاشم   د.محمد عزيز   د.ريي   د.امير   د. رمضان  د.االن +د.شير

8/3 وان +د.االن   د. نازدار   د.قيس د.نوزاد د.محمد د.محمد     د.دلشاد د.امير   د.امير   د.رزفان  د.شير

9/3 دل  د.عا د.قيس د.عدنان  د.انس  د.مجيد   د.سعد   د.رمضان  د.امير   د.لۆى   د.سگڤان+د.ربيع  

10/3  د.هيوا   د.ازاد   د.امير   د. رمضان  د.ربيع+د.سگڤان   د.صهيب  د.قيس د.وارژين   د.يارس د.عبدالعزيز   

11/3 ن    وان   د. حمدى  د.قيس د.نوزاد   د.فراس د.امير  د.محمد عزيز   د.حسن   د.زىك  د.رزفان  د.ديرسم+د.شير

12/3 هيب د.ص   د.دلشاد د.يوسف   د.زىك  د.لۆى   د.ديرسم +د.صبىح   د.سليم   النا د.  د.ئاڤا  د. شيماء  

13/3  د.سعد   د.لقمان  د.زىك  د. رمضان  د.صبىح +د.ديرسم   د.نازدار   النا د.  د.پرچان  د.محمد د.شوكت   

14/3 وان   د.برهست  النا د.  د.يوسف  د.انس  د.اميل    .سيپان  د  د.زىك  د.رزفان  د.االن+د.شير  د.هيوا   

15/3 وان +د. االن   د.سليم    النا د.  د.نوزاد   د.يارس د.ماهر    د.محمد عزيز   د.رسبست  د.زىك  د.لۆى   د.شير

16/3  د.دلشاد د.عىل  د.زىك  د. رمضان  د.سگڤان +د.ربيع   د. عادل   النا د.  د.عدنان  د.فراس د.هاشم   

17/3  د.سعد   د.ريي   د.زىك  د.رزفان  د.ربيع +د.سگڤان   د.صهيب  النا د.  د.وارژين   د. شيماء  د.محمد   

18/3 وان  د. صهيب   النا د.  د.عدنان  د.محمد د.مجيد     د.هيوا   د.امير   د.زىك  د.لۆى   د.االن +د.شير

19/3 د.نازدار    النا د.  د.ئاڤا  د.انس  د.عبدالعزيز     د.محمد عزيز   د.الوين  د.زىك  د. رمضان  د.صبىح +د.ديرسم   

20/3 ن     د.دلشاد د.ازاد   د.زىك  د.رزفان  د.ديرسم +د.صبىح   د.عادل   النا د.  د.پرچان  د.يارس د.امير

21/3 وان   د.برهست  النا د.  د.يوسف  د.فراس د.صهيب    د.سعد   د.حسن   د.عادل  د.لۆى   د.االن+د. شير

22/3 وان +د.االن   د.عادل    النا د.  د.نوزاد د. شيماء  د.شوكت   عادل د.  د. رمضان  د.شير  د.هيوا   د.يوسف   

23/3  د.محمد عزيز   د.لقمان د.عادل  د.رزفان  د.سگڤان +د.ربيع   د.صهيب  النا د.  عدناند.  د.محمد د.اميل   

24/3  د.دلشاد د. رمضان  د.عادل  د.لۆى   د.ربيع +د.سگڤان   د.عادل   النا د.  وارژيند.  د.انس  د.ماهر 

25/3 .صبىح +د.ديرسم  د  د.نازدار   النا د.  يوسف د.  د.يارس د.هاشم     د.سعد   د. رسبست د.عادل  د. رمضان  

26/3  د.هيوا   د.عىل  د.عادل  د.رزفان  د.ديرسم +د.صبىح   د.صهيب  د.زانا د.ئاڤا  د.فراس د.محمد   

27/3  د.محمد عزيز   د.ريي   د.عادل  د.لۆى   د.صبىح +د.ديرسم   د.سليم   د.زانا   د.پرچان  د.شيماء  د.مجيد 

28/3 .محمدد  د.عبدالعزيز    وان   د.نازدار   د.زانا   د.يوسف    د.دلشاد د.امير   د.عادل  د. رمضان  د.االن+د.شير

29/3 ن    وان +د.االن   د.صهيب  د. زانا   د.نوزاد   د.انس  د.امير  د.سعد   د. الوين  د. عادل   د.رزفان  د.شير

30/3 ل د. عاد  د.لۆى   د.سگڤان +د.ربيع  د.سليم   د. زانا   د.عدنان  د.يارس  د.صهيب     د.هيوا   د. ازاد   

31/3  د.محمد عزيز   د. رمضان  د. امير  د. رمضان  د. ربيع+د.سگڤان   د.حمدى  د. زانا د.وارژين   د.فراس  د.شوكت   

                        محمــــــــــــد حمديــــــــــه     
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