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األربعاء

ً 1ادٌ الجوعُح الرَاضُح ى
ً 2ادٌ جرَي تالزا
ً 3ادٌ ضثىرذٌج الرَاضٍ
ً 4ادٌ الجسَرج الرَاضٍ ى
ً 5ادٌ ضوىحح الرَاضٍ ى
ً 6ادٌ الجسَرج الرَاضٍ
ً 7ادٌ أصحاب الجُاد
ً 8ادٌ ضوىحح الرَاضٍ
ً 9ادٌ ضثىرذٌج الرَاضٍ ى
ً 10ادٌ إم فٍ تٍ ى
ً 11ادٌ الفروضُح للقىاخ الوطلحح ى
ً 12ادٌ الجسَرج الرَاضٍ
ً 13ادٌ جرَي تالزا
ً 14ادٌ ضوىحح الرَاضٍ
ً 15ادٌ إم فٍ تٍ ى
ً 16ادٌ الجسَرج الرَاضٍ
ً 17ادٌ ضوىحح الرَاضٍ ى
ً 18ادٌ الفروضُح تالجسَرج
ً 19ادٌ الجسَرج الرَاضٍ
ً 20ادٌ الجوعُح الرَاضُح ى
ً 21ادٌ ضثىرذٌج الرَاضٍ
ً 22ادٌ الجسَرج الرَاضٍ ى

هحوذ أشرف حاهذ
أحوذ عالء رجة
هحوذ أضاهح الٌجار

إَثٍ
كاهثارٌ

 835هىلٌذا  2009ركر هخصٍ

831
فُر ذىضً دي تُرجى 1282
أحوذ حطام الذَي حاهذ هص كاراتص 1029
993
اًذوفاى
هحوذ اكرم خفاجً
حطُي أحوذ الجثاش الًذ روهاًص 839
846
داظ
هصطفً ضعُذ
عثذ الفراح الحطُي عُطً شكطثُر 1250
856
اوكالًذ
ضُف عصام عثاش
هىروكى 579
هحوذ وئام عطكر
867
دَراتٌرا
خالذ الىلُذ زهسم
1475
دَىك
كرَن غثىر ضاهٍ
كىًرٌشي 1237
أحوذ عالء رجة
هحوذ الحطُي عثذ الفراح لٌُىكص 1280
عور عورو العُطىٌ
869
كىتالى
كارذىتد 847
أهُي كرَن غثىر
حاهذ أحوذ هصطفً ضُلُرى 1166
899
دوَذام
كرَن هٌُر حثشً
هحوذ هذحد عثذ الكرَن
1444
أورتا
تُج ال 1288
هحوذ أشرف حاهذ
هحوذ أضاهح الٌجار فلىجاى 1643
أحوذ حطام الذَي حاهذ ضٌرُاجى 1030

ألواًُا  2003ركر هخصً

الواًُا  2010ركر طلىق
اًثً
تلجُكا 2009
تلجُكا  2008ركر هخصً
اًثً
هىلٌذا 2007
هىلٌذا  2008ركر هخصً
تلجُكا  2011ركر هخصً
هىلٌذا  2008ركر هخصً
الواًُا  2008ركر هخصً
أًثً
هىلٌذا 2008
هىلٌذا  2004ركر هخصً
الواًُا  2008ركر هخصٍ
ألواًُا  2009ركر هخصً
الواًُا  2007ركر هخصً
الواًُا  2007ركر هخصٍ
هىلٌذا  2010ركر هخصٍ
اًثً
هىلٌذا 2008
هىلٌذا  2009ركر هخصً
اَرلٌذا  2007ركر هخصً
تلجُكا  2005ركر هخصٍ
تلجُكا  2007ركر هخصً

أضىد
أحور
أشقر
أحور
أزرق
أحور
أحور
أزرق
أضىد
أشقر
أحور
أزرق
أحور داكي

عثذ الفراح هحوذ عُطً الحطًٌُ

أحوذ عالء رجة
هحوذ أضاهح الٌجار

أحوذ حطام
هحوذ أكرم خفاجً
حطُي أحوذ الجثاش

ضور هحوىد قشىع
عثذ الفراح الحطًٌُ

ضُف عصام عثاش

وئام عطكر
هحوذ هذحد عثذ الكرَن

كرَن غثىر
أحوذ عالء رجة

أحور
أزرق هحوذ خالذ غراته
أحور داكي كرَن غثىر
أحور حاهذ أحوذ هصطفً
هها هعلىف
أشقر
أحور هحوذ هذحد صادق
أشقر اشرف حاهذ
أحور هحوذ أضاهح الٌجار
احوذ حطام
أحور
هحوذ الحطُي عثذ الفراح
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ً 23ادٌ الجسَرج الرَاضٍ

24

ًادٌ جرَي تالزا

هحوذ خضُر
أحوذ عالء رجة

ضٌُاذىر
كالضُكى

 193هىلٌذا  2003ركر هخصً أضىد هحوذ خضُر
 944هىلٌذا  2005ركر هخصً أشقر احوذ عالء رجة

