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1

يركس تالذَُوو نهفروضَح

عهٌ احًذ حطٍَ صثور

رونو

 977تهجَكا 2009

ركر يخصي

أزرق

2

َادً انجسٍرج انرٍاضٌ

يحًذ خضَر

ضَُاذور

 193هونُذا 2003

ركر يخصي

أضود يحًذ خضَر

3

َادً انفروضَح نهقواخ انًطهحح

خانذ انونَذ زيسو

أوضكَة  1656هونُذا 2009

ركر يخصي

أحًر

4

َادً إو فٌ تٌ

ٍوضف فرٍذ شوقٌ

كايهَوٌ

 1305هونُذا 2007

ركر يخصي

أشقر ٍوضف فرٍذ

5

َادً فروضَح انقواخ انًطهحح

أحًذ حازو انًوصهٌ

تُرهٌ

 1252تهجَكا 2008

ركر يخصٌ

أحًر داكٍ أحًذ حازو انًوصهٌ

6

َادً انجسٍرج انرٍاضٌ

حطٍَ أحًذ انجثاش الَذرو ياَص  839هونُذا 2007

7

َادً انجسٍرج انرٍاضٌ

أيٍَ كرٍى غثور ضايي

كارذوتد

 847انًاََا 2007

اَثي

أحًر

ركر يخصي أحًر داكٍ

8

َادً انجسٍرج انرٍاضٌ

يحًذ يذحد صادق

أوروتا

 1444هونُذا 2009

ركر يخصي

أحًر

9

َادً اإلضكُذرٍح انرٍاضٌ

يحًذ أضايح انُجار

فهوجال

 1643تهجَكا 2005

ركر يخصي

أحًر

 10يسرعح رتاب نهفروضَح

عثذ انرحًٍ عصاو انذٍٍ

إٍهوشا تَال  1493هونُذا 2009

اَثي

أحًر داكٍ

شادى أشرف حطٍ

كارتٌ دٍى  1673انًاََا 2006

ركر يخصي

عًر عًرو انعَطوً

كوتانو

 869انًاََا 2007

ركر يخصي

أزرق

يحًذ اكرو خفاجي

اَذوفاٌ

 993تهجَكا 2008

ركر يخصي

أزرق

كرٍى غثور ضايي

يوجهٌ

 1191هولندا 2008

ذكر مخصى

أشقر

حثَثح أحًذ انطَذ يحًذ

وٍم دٌ

 1216فرَطا 2011

ركر يخصي

أحًر

يحًذ خضَر

ضَهكص

 872انًاََا 2005

اَثي

11

َادً انفروضَح نهقواخ انًطهحح

12

َادً إو فٌ تٌ

ٌ

13

َادً ضًوحح انرٍاضٌ االجرًاعٌ

ٌ

َ 14ادً انجسٍرج انرٍاضٌ

15

يركس انًذرضح انًصرٍح نهفروضَح

َ 16ادً انجسٍرج انرٍاضٌ

ٌ

17

يركس تالذَُوو نهفروضَح

عهٌ احًذ حطٍَ صثور ضاٌ كورَو  1850انًاََا 2009

18

َادً انفروضَح نهقواخ انًطهحح

 867هونُذا 2008

خانذ انونَذ زيسو

دٍراتُرا

ياجذ َذٍى
خانذ انونَذ زيسو

حطٍَ أحًذ انجثاش

كرٍى غثور
يحًذ يذحد صادق

أحًر داكٍ يحًذ أضايح انثرعي

يحًذ أكرو خفاجي

حثَثح احًذ انطَذ

أشقر يحًذ خضَر

ركر يخصٌ

أحًر

أَثي

أحًر

يحًذ يذحد عثذ انكرٍى

