اإلتحاد المصري لالسكواش

EGYPTIAN SQUASH-ASSOCIATION

ثطىنخ وادي دجهخ ( انًعبدي ) انًفزىحخ نالضكىاظ انفزرح يٍ  2009/8/13حزً 2009/8/17
َبشئٍُ رحذ  11ضُخ
دور 16
انطجذ ظهراً

رثع انُهبئً
انطجذ يطب ًء

1

َىضف اثراهُى  -دجهخ
ش  3,15و 3
يرواٌ طبرق  -ص

َىضف اثراهُى  -دجهخ

3

يصطفً يحًذ رجت  -ط
ش  3,15و 1
أحًذ شهبة  -ز

5

َىضف يحًذ اثراهُى  -ز
ش  3,45و 4
زَبد صقر  -ط

7

يبجذ اشرف  -ضجى
ش  3,45و 3
زَبد حطٍُ  -ط

9

عجذ اهلل اَهبة  -ط
ش  3,45و 2
َىر انذٍَ عبدل  -ههُى

2

ش  9,30و 6

4

َصف انُهبئً
األحذ يطبءً

َىضف اثراهُى  -دجهخ

أحًذ شهبة  -ز
ش  4,30و 5

6

َىضف اثراهُى  -دجهخ

زَبد صقر  -ط

ش  9,30و 5

8

انُهبئً
االثٍُُ يطبءً

زَبد صقر  -ط

يبجذ اشرف  -ضجى
َىضف اثراهُى -
دجهخ

ش  4,30و 4

10

َىر انذٍَ عبدل  -ههُى

ش  9,30و 4
11

كرَى شطب  -أ
ش  3,45و 1

12

كرَى اكًم انرَص  -ههُى

13

أحًذ هبٍَ  -يجًع
ش  3,45و 5
اَذرو يزً  -ضجى

15

عًر انجرثرٌ  -ههُى

كرَى اكًم انرَص  -ههُى

كرَى اكًم انرَص  -ههُى

ش  4,30و  6كرَى اكًم انرَص  -ههُى

14

اَذرو يزً  -ضجى

ش  9,30و 3

ش  3,45و 6
16

عجذ اهلل َبضر  -ز

اَذرو يزً  -ضجى
زَبد صقر  -ط

عًر انجرثرٌ  -ههُى

رئُص نجُخ انًطبثقبد

ش  4,30و 3

زَبد صقر  -ط

يحبضت/ضُذ انقًبظ
اَذرو يزً  -ضجى
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َبشئٍُ رحذ  11ضُخ
دور 128
انخًُص صجبحب

1

دور 64
انخًُص يطبءً

دور 32
انجًعخ يطبءً

عهٍ أثى انعٍُُُ  -ضجى

2

ش  3،30و 6
3

W.O

طبرق فؤاد  -ضجى

4

ش  5،45و 1
5
6

8

أحًذ هبٍَ  -يجًع

إضًبعُم عبطف  -ههُى
ش  3،30و 7

7

دور 16
انجًعخ يطبءً

َىضف إَهبة -ص ق
ش  10و 1
أحًذ هبٍَ  -يجًع

أحًذ هبٍَ  -يجًع

أحًذ هبٍَ  -يجًع

ش  10،15و 3
9

Q7

ثهبء وائم  -ضجى

10

ش 4و1
11

ثهبء وائم  -ضجى

يحًذ أشرف حطٍُ  -جسَرح

12

ش  5،45و 2
13

ثهبء وائم  -ضجى

َىضف يحًذ عالء  -ط

14
ش 5و2
15
16

عًر َبضر  -ص ق
ش  10و 2
َىضف زكرَب  -يج

17

عًر َبضر  -ص ق

عًر َبضر  -ص ق

عجذاهلل إَهبة  -ط

18
ش 5و3
19

عجذاهلل إَهبة  -ط

عهٍ انطىخٍ  -ههُى

20

ش  5،45و 3
21

عهٍ عجذاهلل  -يع

22

ش 5و4
23
24

عجذاهلل إَهبة  -ط

يحًذ ونُذ  -ص ق
ش  10و 3
صالح َبضر ة.و

عهٍ عجذاهلل  -يع

صالح َبضر ة.و
ش  10،15و 4

25
26

ضُف فزىح  -ط
ش 5و5

27

Q5

عًر يصطفٍ  -ظ
s

عًر يصطفٍ  -ظ

28
ش  5،45و 4
29
30

يحًذ هبٍَ  -ة.و
ش 5و6

31
32

عًر يصطفٍ  -ظ
رئُص نجُخ انًطبثقبد

يحًذ هبٍَ  -ة.و

يحبضت/ضُذ انقًبظ

عًر رىفُك  -ضجى
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دور 128
انخًُص صجبحب
33

دور 64
انخًُص يطبءً

دور 32
انجًعخ يطبءً

يرواٌ طبرق  -صُذ

34

ش 5و7
35

يرواٌ طبرق  -صُذ

ضُف انذٍَ يصطفٍ  -ضجى

36

ش  5،45و 5
37
38

40

يرواٌ طبرق  -صُذ

حطٍ زاَذ  -زهىر
ش  5،30و 1

39

دور 16
انجًعخ يطبءً

يحًىد ضُذ ص ق
ش  10و 4
يحًذ يغبزٌ  -ة.و

يحًىد ضُذ ص ق

يحًىد ضُذ ص ق
ش  10،15و 5

41

َىضف طبرق  -أههٍ

42

ش  5،30و 2
43
44

يحًذ ضُذ  -دجهخ
ش  10و 5
عهٍ عجذ انفزبح  -دجهخ

َىضف طبرق  -أههٍ

يحًذ ضُذ  -دجهخ
ش  5،45و 6

45
46
47

عبصى أثى فرَخخ  -ط

عهٍ هشبو  -ضجى

48
49

يرواٌ عسد  -صُذ

50
ش  5،30و 4
51

يرواٌ عسد  -صُذ

يحًذ هشبو  -شرطخ

52

ش  5،45و 7
53

يرواٌ عسد  -صُذ

يصطفٍ خبنذ  -يع

54

ش  5،30و 5

56

َىضف طبرق  -أههٍ

عبصى أثى فرَخخ  -ط
ش  5،30و 3

55

يرواٌ يذحذ  -ص.ق
ش  10و 6
عًر ثبضى  -يج

يرواٌ يذحذ  -ص.ق

يرواٌ يذحذ  -ص.ق
ش  10،15و 6

57
58

60

عًبر َبضر  -ص.ق

عهٍ أشرف  -شرطخ
ش  5،45و 8

61
62

64

أحًذ شهبة  -زهىر

أحًذ شهبة  -زهىر
ش  5،30و 7

63

Q2

عًبر َبضر  -ص.ق
ش  5،30و 6

59

Q1

عبدل أحًذ رىفُك  -ضًى

أحًذ شهبة  -زهىر

رئُص نجُخ انًطبثقبد
يحبضت/ضُذ انقًبظ
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دور 128
انخًُص صجبحب
65

دور 64
انخًُص يطبءً
يحًذ عرفه  -جسَرح

66

ش 6و1
67

70

عًر جًبل حطٍ  -ط

عًر جًبل حطٍ  -ط

68
69

دور 32
انجًعخ يطبءً

دور 16
انجًعخ يطبءً

ش 6و1
عجذ انرحًٍ عًرو -ص.ق
ش  10و 7
َىضف ضعُذ  -ط

71

َىضف ضعُذ  -ط
ش 6و2
حبزو حهًٍ  -صُذ

حبزو حهًٍ  -صُذ

حبزو حهًٍ  -صُذ

72
ش  10،15و 7
73

Q8

أحًذ صالح  -ضًى

74

ش 6و3
75

زَبد عًبرح  -ط

زَبد عًبرح  -ط

76

ش 6و2
77

عًر انجرثرٌ  -ههُى

أحًذ َجُم حطٍ  -ضًى

78
ش 6و4
79

عًر انجرثرٌ  -ههُى

80
81
82

عًر انجرثرٌ  -ههُى

َىر انذٍَ َبضر  -ص.ق
ش  10,30و 1
أحًذ انًشذ  -ط

أحًذ انًشذ  -ط
ش 6و5

83

أحًذ انًشذ  -ط

أدهى َبضر  -ص.ق

84

ش 6و3
85

زَبد صقر  -ط

أحًذ ضبيٍ  -ضجى

86

ش 6و6
87

زَبد صقر  -ط

زَبد صقر  -ط

88

ش  10،15و 8
89
90

أيٍُ ضُذ  -ص.ق
ش  10,30و 2
هبٍَ شرَف  -ضجى

أيٍُ ضُذ  -ص.ق
ش 6و7

91
92

َىضف ونُذ ثذر  -ضجى

َىضف ونُذ ثذر  -ضجى
ش 6و4

93
94

96

َىضف انشرثٍُُ  -أههٍ

أحًذ يحًذ رزق  -ضجى
ش  6،30و 1

95

Q3

َىضف انشرثٍُُ  -أههٍ

َىضف انشرثٍُُ  -أههٍ

رئُص نجُخ انًطبثقبد
يحبضت/ضُذ انقًبظ
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دور 128
انخًُص صجبحب
97

دور 64
انخًُص يطبءً
َحٍ إَهبة  -ضجى

98

ش  6،30و 2
99

102

َحٍ هشبو  -ط

َحٍ هشبو  -ط

100
101

دور 32
انجًعخ يطبءً

دور 16
انجًعخ يطبءً

ش 6و5
أحًذ عجذ انفزبح  -يج
ش  10,30و 3
زَبد ضبحٍ  -زهسر

أحًذ عجذ انفزبح  -يج
ش  6،30و 3

103

كرَى شطب  -أههٍ

كرَى شطب  -أههٍ

كرَى شطب  -أههٍ

104

ش  10،45و 1
105

Q6

يصطفٍ انطررٍ  -دجهخ

106

ش  6،30و 4
107

َبضٍُ انعزبل  -ضجى

َبضٍُ انعزبل  -ضجى

108

ش 6و6
109

عهٍ يحًذ حطٍ  -ههُى

أحًذ عجذ انًعطٍ  -ضجى

110
ش  6،30و 5
111

عهٍ يحًذ حطٍ  -ههُى

112
113
114

عهٍ يحًذ حطٍ  -ههُى

ضُف يحًذ ضُذ  -يج
ش  10,30و 4
أحًذ طبرق  -د.ج

أحًذ طبرق  -د.ج
ش  6،30و 6

115

َحٍ يذحذ جالل  -يع

َحٍ يذحذ جالل  -يع

116

ش 6و7
117

عًر أشرف  -يع

كُفٍ أضبيخ  -أههٍ

118

ش  6،30و 7
119

عًر أشرف  -يع

عًر أشرف  -يع

120

ش  10،45و 2
121
122

ضُف رايٍ  -يج
ش  10,30و 5
يبزٌ يحًىد  -زهىر

يبزٌ يحًىد  -زهىر
ش 7و1

123
124

زَبد حطٍُ  -ط

زَبد حطٍُ  -ط
ش 6و8

125
126

128

زَبد حطٍُ  -ط

َىضف عالء  -ظ
ش 7و2

127

Q4

هشبو أحًذ عبدل  -جسَرح

هشبو أحًذ عبدل  -جسَرح

رئُص نجُخ انًطبثقبد
يحبضت/ضُذ انقًبظ

A.M

