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َادٌ ضبىرحُج انرَاضٍ

يسرعت رباب نهفروضُت
َادٌ انجًعُت انرَاضُت
يسرعت رباب نهفروضُت
َادٌ انفروضُت نهقىاث انًطهذت
يركس انًذرضت انًصرَت نهفروضُت

َادٌ انجسَرة انرَاضٍ

َىضف ضعذ انذٍَ انذًادي جُجً بىش  1553هىنُذا 2011
ٌ
اضًاعُم يذًذ انبرعً اَفُخً كًباري  875هىنُذا  2007ركر يخصً
ٌ
 1334انًاَُا  2012ركر طهىق أدًر داكٍ
األدًر
يذًىد َىر
و
أدًر
 1189هىنُذا  2009اَثً
انراَه
هُا يذًذ انبرعً
ٌ
 1هىنُذا  2004ركر يخصً أدًر
عًر انفاروق بركاث شىكى نىكى
َادي ونُذ دطاٍَُ كىَذو دي نىكص  868انًاَُا  2004ركر يخصً أدًر
ٌ
عالء صالح وزَري حروبهى (ر  1399 )ٌ .هىنُذا  2012ركر يخصً أزرق

اَثً

َىر دازو عبذ انردًٍ
 10هىنُذا 2006
َطر
جُالٌ أدًذ يراد أَابُص ياٌ هاضُُذا  1234اَجهخرا 2008
كاَاٌ بىٌ  1341فرَطا 2011
عبذ اهلل انهُثى

َادٌ انفروضُت نهقىاث انًطهذت
َادٌ ضًىدت انرَاضٍ االجخًاعٍ

َادٌ ضًىدت انرَاضٍ ٌ

ضُف عصاو عباش هىث شىث (ر 1353 ).ٌ.فرَطا 2010
زَاد يذًىد انطًادٍ
 1254هىنُذا 2010
فىرالٌ

َادٌ ضبىرحُج انرَاضٍ

َادٌ ضًىدت انرَاضٍ
احذاد انشرطت انرَاضٍ

يذًذ عالء إضًاعُم

يسرعت رباب نهفروضُت ٌ

عًر أضايت َىضف

َادٌ انجًعُت انرَاضُت

كرَى عبذ انذًُذ عطم

َادٌ انفروضُت بانجسَرة

ضهُى ادًذ جعفر

ٌ

َادٌ انًعادٌ انرَاضٍ

يصطفً يذًذ يُُر

َادٌ انجًعُت انرَاضُت نطباق انخُم

روَذا طارق وجذي

يركس بالحُُىو نهفروضُت

عهٍ ادًذ صبىر
هُا يذًذ انبرعً
َاضر عصر

يسرعت رباب نهفروضُت ٌ
يركس بُجاضىش نهفروضُت

يقذو

يسرعت رباب نهفروضُت ٌ

اضًاعُم يذًذ انبرعً

َادٌ فروضُت انذرش انجًهىرٌ

عًر ونُذ فاروق
يذًذ جًعت بُىيٍ
هادٌ ضايٍ جبر
عبذ انردًٍ شىشه

َادٌ انًعادٌ انرَاضٍ
َادٌ انجًعُت انرَاضُت
َادٌ ضبىرحُج انرَاضٍ
َادٌ انفروضُت نهقىاث انًطهذت رائذ

َادٌ انجسَرة انرَاضٍ
َادٌ اإلضكُذرَت انرَاضٍ

يذًىد يىافٍ
أدًذ صبري عبذ انقىي

ٌ

َادٌ انجسَرة انرَاضٍ

يركس بالحُُىو نهفروضُت ٌ

َىضف انذًادي
يذًذ أبى جبم
َاضٍُ عًاد انذٍَ انفخراٍَ

َادٌ انجًعُت انرَاضُت
يذًىد َىر
و
زٍَ شادي ضًُر
َادٌ أصذاب انجُاد ٌ
َادٌ انفروضُت نهقىاث انًطهذت

أدًذ دازو عبذ انردًٍ

َادٌ ضًىدت انرَاضٍ ٌ

عبذ اهلل هُثى يذًذ

َادٌ ضبىرحُج انرَاضٍ

شرَهاٌ أدًذ طًاٌ

َادٌ ضبىرحُج انرَاضٍ

يرواٌ يذًذ شعراوي

أجفم
روَال
يادوكص
فىكص شٍُ
الضج درَى
وَذر فُردي
جُم هاوش
دي جارَى
دَرك جٍ
إَهىيا
بايبُُى
كُكً
َىروب جىاَا
فاَف ضخار
كىَُخانى
بركت
داركى بىٌ
كروَىش
جايبُُا
اضكىبار
كىبانُبرا
حُُا
بارَص
كىد رَذ
أكشٍ برَكر

 394هىنُذا 2005
 1013فرَطا 2005
 1472انًاَُا 2009
 1405هىنُذا 2005
 1337هىنُذا 2007
 1473بهجُكا 2012
 1203بهجُكا 2009
 1482بهجُكا 2003
 1640هىنُذا 2008
 1608هىنُذا 2009

ركر يخصً

اَثً

أزرق
أدًر

أضىد

َىضف ضعذ انذًادي

يذًذ يُصىر
يذًىد َىر
فرَذة انطبع
انجُش
َادي ونُذ دطٍُ

عالء وزَري
َادي فروضُت انقىاث انًطهذت

أدًر داكٍ جُالٌ أدًذ يراد

حاير زكً

ركر يخصً أشقر
أدًر عًر رشاد عثًاٌ
اَثً
ركر يخصً أدًر زَاد انطًادً
ركر يخصً أدًر احذاد انشرطت انرَاضً
ركر يخصً أدًر عًرو اضايت
كرَى عطم
ركر يخصً أدًر
ركر يخصً أشقر
أدًر يصطفً يُُر
اَثً
ركر يخصً أدًر روَذا طارق
أدًر
اَثً
ركر طهىق أدًر يذًذ انبرعً
ركر يخصً أزرق َاضر عصر
أدًر يذًذ انبرعً
اَثً

 1594بهجُكا  2008ركر طهىق أدًر داكٍ عًر ونُذ فاروق

 311هىنُذا 2003
 1343هىنُذا 2009

أدًر يذًذ جًعه
اَثً
ركر يخصً أزرق َاضٍُ ضهُى
ركر يخصً أضىد يذرو شىشه
ركر طهىق أدًر داكٍ يذًىد يىافٍ
ركر يخصً
عهٍ انًىاردٌ

 1352هىنُذا 2008

ركر يخصً أدًر داكٍ َىضف ضعذ انذًادي

 842أنًاَُا 2009
 747هىنُذا 2004

أدًر عًرو عصاو
أدًر عًاد انفخراًَ

 229هىنُذا 2004
 1378انًاَُا 2007
 1153هىنُذا 2011

ريادي /أزرق فاحخ جذا

ركر يخصً

اَثً

 952أنًاَُا 2006
 45هىنُذا 2001
 1136بهجُكا 2009

اَثً
اَثً
اَثً

 194انًاَُا 2005
 1435انًاَُا 2012

ركر يخصً
ركر يخصً

أدًر داكٍ

شادي ضًُر

أدًر داكٍ

َادي فروضُت انقىاث انًطهذت

عبذ اهلل هُثى
أدًر داكٍ كرَى غبىر
أدًر يرواٌ شعراوي
ريادي /أزرق فاحخ جذا
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الخميس

 38يسرعت رباب نهفروضُت ٌ
 39يسرعت رباب نهفروضُت ٌ

هُا يذًذ انبرعً كىاَج واَذر  1226انًاَُا 2005
اضًاعُم يذًذ انبرعً حشُهً اكطبهىجٍ  1278هىنُذا 2008

اَثً

أزرق

ركر يخصً أدًر داكٍ

يذًذ انبرعً
يذًذ انبرعً

