
درجة ستونواثنتا162
درجة ستونوثمان268
درجة ثالثون  330
درجة ستونوأربع464
درجة أربعون  540
درجة خمسونوأربع654
درجة خمسونوست756
درجة عشرونواثنتا822
درجة أربعون  940

درجة خمسونوأربع1054
درجة أربعونوأربع1144
درجة ستونوست1266
درجة أربعونواثنتا1342
درجة خمسونوست1456
درجة أربعونواثنتا1542
درجة ستون  1660
درجة ستونوثمان1768
درجة أربعون  1840
درجة خمسونواثنتا1952
درجة أربعونوثمان2048
درجة خمسون  2150
درجة سبعونوأربع2274
درجة أربعون  2340
درجة خمسونوثمان2458
درجة ستونواثنتا2562
درجة ستونوأربع2664
درجة ستونواثنتا2762
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درجة خمسون  2850
درجة سبعون  2970
درجة خمسونوثمان3058
درجة خمسون  3150
درجة ستونوأربع3264
درجة خمسونوأربع3354
درجة خمسون  3450
درجة ستون  3560
درجة سبعونواثنتا3672
درجة أربعونوست3746
درجة ستونوثمان3868
درجة ثالثونوست3936
درجة عشرونوست4026
درجة خمسون  4150
درجة ثالثونوثمان4238
درجة خمسونوست4356
درجة ستونوست4466
درجة ثالثون 4530
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