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َ 22ادً ضًوحت انرٍاضٌ

أحًذ ضايٌ حطٍ يوٌ شَههو  1938بهدَكا 2012
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َ 21ادً انفروضَت باندسٍرة
َ 11ادً انفروضَت باندسٍرة
َادً انفروضَت نهقواث انًطهحت
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َادً انفروضَت نهقواث انًطهحت
9
َ 20ادً انفروضَت باندسٍرة
َ 19ادً اإلضكُذرٍت انرٍاضٌ
َ 15ادً انفروضَت نهقواث انًطهحت
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َ 3ادً اندًعَت انرٍاضَت
َادً إو فٌ بٌ
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َ 30ادى ضبورحُح انرٍاضي
َ 31ادً انفروضَت نهقواث انًطهحت

 2026بهدَكا 2014
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َادً اندًعَت انرٍاضَت نطباق انخَم وانفروضَت

ٌ

يهك اضًاعَم شاكر

دارٍٍ ٍاضر عصر
عبذ انرحًٍ يحرو شوشّ

فرذ يصطفي
عبذ انرحًٍ يحًذ ضًَر

عالء يَطرة
أحًذ حازو انًوصهي

ٌ

يحًذ ٍاضر عصر
شَرْاٌ أحًذ زكي طًاٌ

كرٍى عبذ انحًَذ عطم

َادً اندًعَت انرٍاضَت نطباق انخَم وانفروضَت

َادً اندًعَت انرٍاضَت نطباق انخَم وانفروضَت

يحًود َور
إضًاعَم انبرعٌ

نَوٌ برج
ٌ

ٍوضف احًذ انُدار
عبذ انفخاذ انحطٍَ عَطي

دٍفَُذر
خوٍا
برداٍٍ
إًٍبرٍص يي
كوانَخٌ حاٍى
بالضكي
إٍبك
وٍُذى خَرل
بوبَي اٍّ
ًََو
إضبرٍج
يادوكص
اضكودو
فَداش
إٍهسً

ضَف عصاو عباش كابخٍ ياى كابخٍ

ٌ
ٌ

ضهَى َادر عبذ انعاطٌ
ُْا ضعذ انذٍٍ انحًادى

عًر أضايت ٍوضف
يهك اضًاعَم شاكر

ٌ

عهي عًرو انبربرى
عاطف عهٌ عشًاوً

ضهَى احًذ خعفر
عًر رشاد عثًاٌ
حبَبت عًرو انبربرى

أحًذ شرٍف عبذِ
فدر يصطفي
عالء يَطرة
يحًذ طارق بذر
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خونذٌ بوش
إٍهًو
إضخر
داكوحا
نًبادا
خَراٌ دبهَو
دويود
ْوث شوث
ضوبر ياٌ
ضوربَّ
شانًَار
أوكروبَهو
كوَاٌ
اٍرَي

أشقر أحًذ ضايٌ حطٍ

أحًر
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