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ٌ

أزًذ َاصر انُدار

طىكُى

 1225هىنُذا 2008

ركر طهىق

أشمر

َاصر انُدار

َ 2ادٌ ضبىرحُح انرَاضٍ ٌ

زطٍُ عهً َاخً

فانُخُى

 1298هىنُذا 2008

ركر طهىق

أزًر

زطٍُ عهً َاخً

3

َادٌ انفروضُت نهمىاث انًطهست

أزًذ زازو انًىصهً

بًُُكا

 932هىنُذا  2007اَثً

أزًر

ضُف يسًذ ابراهُى

4

يركس بُداضىش نهفروضُت

َاضر عصر

أوضُكا

 1693بهدُكا  2008اَثً

أشمر

َاضر عصر

5

يسرعت رباب نهفروضُت

يسًذ أضايت انبرعٍ

دودج

 1492هىنُذا  2008اَثً أزًر داكٍ َشأث زدازي

1

َادٌ إو فٍ بٍ

َ 6ادٌ أصساب اندُاد ٌ

زٍَ شادي ضًُر

باور بىي

 861هىنُذا 2006

ركر يخصً

أزًر

يسًذ أضايت انبرعً

7

َادٌ ضًىزت انرَاضٍ

زَاد أشرف انطبع

اَص بُرج

 1115هىنُذا 2009

ركر يخصً

ريادي /أزرق فاحر خذا

زَاد اشرف انطبع

8

َادٌ اإلضكُذرَت انرَاضٍ

يسًذ اضايت انُدار

كهُبخىٌ

 1459هىنُذا 2008

ركر يخصً

أزًر

أزًذ أضايت انُدار

9

يركس انًذرضت انًصرَت نهفروضُت

زبُبت أزًذ انطُذ

وَم دٌ

 1216فرَطا 2011

ركر يخصً

أزًر

زبُبت ازًذ انطُذ

عًر رشاد عثًاٌ

كىنىيبُا

ٌ

َ 10ادٌ ضبىرحُح انرَاضٍ

ٌ

َىضف فرَذ شىلً

كايهُىٌ

 1305هىنُذا 2007

ركر يخصً

أشمر

َىضف فرَذ شىلً

 12يركس ضخانُىٌ نهفروضُت ٌ

ضُف َاضر فكري

اباكاروش

 1297فرَطا 2010

ركر طهىق

أشمر

ضُف انذٍَ فكري

َ 13ادٌ اندًعُت انرَاضُت ٌ

زَاد انذخاخٍُ

بايبٍ

َ 14ادٌ ضبىرحُح انرَاضٍ ٌ

زٍَ عخًاٌ

اول اٌ

َ 15ادٌ ضبىرحُح انرَاضٍ

أَُخا انىكُم

الكً حاحش

 578انًاَُا  2003اَثً

َ 16ادٌ اندسَرة انرَاضٍ

عالء صالذ وزَري

ايباضادور

 1447انًاَُا  2010ركر طهىق أزًر داكٍ

َادٌ ضًىزت انرَاضٍ االخخًاعٍ

يسًذ ضعذ أبى زَادة

ضىبر ياٌ

11

َادٌ إو فٍ بٍ

 1204بىنُذا 2004

أزًر

اَُخا انىكُم
عالء وزَري-ازًذ صبري

أزًر

يسًذ أبى زَادة

َ 18ادٌ انفروضُت باندسَرة

إبراهُى انبططاوَطٍ

خُربُخا

 1438هىنُذا  2011اَثً

أزًر

عهٍ صبىر

َ 19ادٌ اندًعُت انرَاضُت ٌ

يسًذ أشرف زايذ

هُبىنُخا

 1289بهدُكا  2007اَثً

أزًر

يسًذ أشرف زايذ

َ 20ادٌ ضًىزت انرَاضٍ

أَت يصطفً حىفُك

أنبراَذ

 890هىنُذا 2005

ركر يخصً

أزًر

أَت يصطفً حىفُك

َادٌ فروضُت انمىاث انًطهست

شادٌ أشرف زطٍ

كاربٍ

 1673المبنيب 2006

ركر يخصً

َ 22ادٌ اندسَرة انرَاضٍ

أيٍُ كرَى غبىر

زهرة

 1043هىنُذا  2004اَثً

َ 23ادٌ ضبىرحُح انرَاضٍ

يرواٌ عىَص

زوٌ

 897هىنُذا 2003

17

21

 1589هىنُذا 2011

ركر يخصٍ

أزًر

عًروخالل

ركر يخصً

ركر يخصٍ

أزًر داكٍ يسًذ انبرعً
أزرق

ايٍُ غبىر

أزًر داكٍ يرواٌ عىَص

َ 24ادٌ اندسَرة انرَاضٍ

زطٍُ أزًذ اندباش

دونطً فُخا

 931هىنُذا  2008اَثً

أزًر

زطٍُ ازًذ اندباش

َ 25ادٌ اندسَرة انرَاضٍ

كرَى غبىر ضايٍ

َههت

 1474انًاَُا  2011اَثً

أزًر

كرَى غبىر

َ 26ادٌ انًعادٌ انرَاضٍ

يصطفً ضعذ كًال

خُهُاٌ

 914بهدُكا 2006

ركر يخصً

أشمر

يصطفً ضعذ كًال

َ 27ادٌ اندًعُت انرَاضُت

يسًذ ابراهُى انشىاربً

حىًَ يىَخاَا

 1344بهدُكا 2011

ركر يخصً

أزرق

يسًذ ابراهُى انشىاربً

 28يركس بالحُُىو نهفروضُت

عهٍ ازًذ صبىر

رونى

 977بهدُكا 2009

ركر يخصً

أزرق

ياخذ َذَى

َاضٍُ عًرو

فُُر

 1483المبنيب  2010ذكر طلوق أحمر داكن

َ 29ادٌ انًعادٌ انرَاضٍ ٌ
َ 30ادٌ ضًىزت انرَاضٍ

عهٍ أزًذ عىَضت رَفانذي دو خانُج  1057فرَطا 2005

ركر يخصً

أزًر

يسًذ انبرعً

َ 31ادٌ ضًىزت انرَاضٍ

ضُر شاحر فالٌ  1165انًاَُا 2009

ركر يخصً

أزًر

عهٍ َكٍ

 1191هىنُذا 2008

ركر طهىق

أشمر

زطٍُ عهٍ َاخٍ

َ 32ادٌ ضبىرحُح انرَاضٍ ٌ

عهٍ عذنٍ َكٍ
زطٍُ عهً َاخً

يىخهٍ
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33

َادي أو فً بً

34

َادٌ فروضُت انمىاث انًطهست

َ 35ادٌ ضًىزت انرَاضٍ

ٌ

أزًذ َاصر انُدار

حشاو بُال

أزًذ زازو انًىصهٍ

بُخهٍ

عًر عذنٍ َكٍ

خىنُُج

 1593هىنُذا  2010اَثً
 1252بهدُكا 2008

ركر يخصٍ

 739هىنُذا  2008اَثً

أزًر

ازًذ َاصر انُدار

أزًر داكٍ

أزًذ زازو انًىصهٍ

أزرق

عالء انىزَري

