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الجمعة

السبت

1

17

يركس تُداضىش  -درَى الَذ

يصطفً حطٍُ غراب

ضُطُهُا

2

13

َادٌ فروضُح انحرش اندًهىرٌ

رحُى عًاد انذٍَ انفخراًَ

نُدُذ

3

9

أكادًَُح ال تم فً نهفروضُح

أيُرج أحًذ ذىفُك لاضى ضُذتاد تىي  1746يصر 2013

 1834يصر 2013

أغمر

يصطفً غراب

 1421يصر  2006اَثً

أحًر

عًاد انفخراًَ

ركر طهىق

4

1

يركس انًذرضح انًصرَح نهفروضُح

يرَى ضايح َطُى حُا

ضُُىرَرا

 518يصر  2001اَثً

5

3

يركس ضاوز تاٌ

يحًىد خثرَم

إَفا كىٍَ

 1612يصر 2013

6

28

يركس انًذرضح انًصرَح نهفروضُح

يرَى احًذ رضا

يُكً

 593يصر 2005

7

 25يركس كافهى راَع

أغمر أيُرج أحًذ ذىفُك

أغمر عًر احًذ غهثً
أحًر داكٍ يهك يصطفً َىَص

ركر طهىق

أضىد انًذرضح انًصرَح

رايٍ يحًذ أحًذ

ظرَفح

 1774يصر  2011اَثً

أحًر

رايً يحًذ

8

18

َادي اذحاد انػرطح انرَاضٍ

رزق وائم رزق اهلل ضهىو

ضكىتً

 1689يصر  2013اَثً

أحًر

غرَف فرج عثذ انُثٍ

9

4

َادٌ انفروضُح نهمىاخ انًطهحح

حًسج حطٍُ يحًذ انطُذ

نىرا تُم

 1710يصر  2014اَثً

أحًر

حًسج حطٍُ

10

 27يركس أوكطرز نهفروضُح

عثذ انرحًٍ أضايح يحًذ

أزرق

أضايح فهًً

11

 19ضثُرَد هىرش أكادًًَ

يحًذ عصاو انذٍَ يحًذ

12

 2يركس تالذُُىو نهفروضُح

13

دانُذا

يحًذ طارق انطُذ خسر ترَطُص أثُُا  1705يصر  2008اَثً

أغمر

يركس كافهى راَع

إَاد يحًذ أحًذ انًحًذي

خايٍ تُر  1776يصر  2014اَثً

أزرق

اَاد يحًذ فاَذ

أكادًَُح ال تم فً نهفروضُح

يصطفً غعثاٌ عثذ اهلل أحًذ

كُُح تىي  1745يصر 2006

ركر طهىق

أحًر

حافظ حافظ

 22ضثُرَد هىرش أكادًًَ

يرَى يصطفً يحًىد غانٍ

كاترػُُى الَد  1730يصر 2015

ركر طهىق

أزرق

يفصم عسَس

أحًر

عثذ اهلل يحًذ

8

 24 16يركس كافهى راَع

عثذ اهلل يحًذ يصطفً

يركس ضاوز تاي

يازٌ يحًذ هاروٌ

َادي أو فٍ تً

نىخٍُ حطاو انطُذ

رايُرو

 14يركس أوكطرز نهفروضُح

أدهى يحًذ عثذ انعسَس

نُهٍ

َادٌ انفروضُح نهمىاخ انًطهحح

عثذ انرحًٍ خانذ عثذ انًعثىد

تُكطٍ

17

5

16 18
19

 1605يصر  2014اَثً

أغمر يحًذ عصاو انذٍَ

يركس تالذُُىو

23 14
15

واَد فالظ  1488يصر 2009

ركر يخصً

21 20
21

َ 12ادٌ انفروضُح تاندسَرج

يهك يحًذ حطٍ

22

َ 7ادٌ انفروضُح تاندسَرج

23

6

َفرذُرً

 1775يصر  2012اَثً

فاَُال نىَا  1784يصر  2008اَثً
 1681يصر 2004
 1699يصر

أزرق يازٌ يحًذ هاروٌ

ركر طهىق

أزرق

اَثً

أغمر

 1014يصر  2011اَثً

كازتالَكا خُرل  1486يصر 2012

يحًذ عسوًَ

أحًر عثذ انرحًٍ خانذ
أغمر

أحًذ حطٍُ نثُة

يحًذ عادل يحروش

ذىرَُذو

 1525يصر 2009

ركر طهىق

أضىد

يرَى احًذ رضا

أنُكص

 760يصر 2006

ركر يخصً

أغمر

ضايح غافعً

24

َ 11ادي انطدًُُ نهفروضُح

ضُف انذٍَ اضًاعُم انطُذ

كرَطرم

 1565يصر  2009اَثً

أزرق

ضُف انذٍَ اضًاعُم انطما

25

َ 26ادٌ انفروضُح تاندسَرج

عًر يحًذ وخُه يحًىد لُذَم

تهىأَص

 249يصر 2005

أزرق

ونُذ عصاو

15 26

َادي اذحاد انػرطح انرَاضٍ

عثذ انرحًٍ يحًذ هاٍَ انخىاؼ

كُد كاخ

 1691يصر  2013اَثً

20 27

يركس انًذرضح انًصرَح نهفروضُح

يرَى ضايح َطُى حُا

ضثرَد

 670يصر 2008

يركس انًذرضح انًصرَح نهفروضُح

ركر طهىق

ركر يخصً

أحًر عىاد يحًذ عىاد

أغمر

َادٌ ونُذ

