
ظم ات وون ان

٩٫٠٠٠-١١٫٠٠٠-٢٫٠١٠٫٠٠٠    ٤٫٠٠٠-١١٫٠٠٠-٢٫٠١٠٫٠٠٠طو دى اد ارى او واش ارة ن 

EGYPTION SQUASH - ASSIOCATION اد ارى واش

   ن١٧ر ت 

٦٤٫٠٠٠درو 

1  ود د رس  -و

B Y E 2ود د رس

رس د دودى-  أر م دق  3 أر م دق

4  رم ا رقو-  ط

رس د دودى-   د وت  5

B Y E  د وت6  د وت

أد د و-  إرام  ر  7

8   د دأ  -د

9   روت دى  -أود د رس

B Y E 10 روت دى

دى روت س-  ل أ ن  11 زن ا زم

12  زن ا زم  -ورز روت دى

طط  -د م م  13

B Y E د م م14 د م م

د ارن داداد-  د ارن داد  15

16  د اود ط  -وود د رس

17  و ن ط  -و

B Y E 18و ن ط

ط ن وو-  ود د د  19 ود د د

 ج-  رم أرف أ م  20

ط ن وور  -ف ن أو ان  21

B Y E ف ن أو ان22 ف ن أو ان

23  وارم ا د  -سوارم ا د

ط ن وإد-  ء ل إل  24

أ  -وف د رب  25

B Y E وف د رب26

وف د ربو-  وف د ارري  27 وف د ارري

وف د ربزور-  د  د اواب  28

طط  -د رو ار  29

B Y E 30ب اإ  ط ن ود رو ار و ن ط

31  ب اإ   -وب اإ ن ام أر

د  -ون أرف ن  32



ظم ات وون ان

٩٫٠٠٠-١١٫٠٠٠-٢٫٠١٠٫٠٠٠    ٤٫٠٠٠-١١٫٠٠٠-٢٫٠١٠٫٠٠٠طو دى اد ارى او واش ارة ن 

EGYPTION SQUASH - ASSIOCATION اد ارى واش

   ن١٧ر ت 

٦٤٫٠٠٠درو 

زن م ريو  -ط ل وار  33

وف د رس-  وف د ر  34

B Y E ر  اطن35 ر  اطن

زرة-  ر  اطن  36

رم أن اس-  د أرم رى  37

رم أن اإد-  ك م ر  38 د أرم رى

B Y E 39ن ام أر

40  ن ام أر  -و

41  ود ا ل مر  -أن ام أر

رم ل د اوأ  -ر د ادر روان  42

B Y E أد ت وش43 أد ت وش

أد ت وشس-  أد ت وش  44

إد-  أد د ادوي  45

ب م س-  أد د اح  46 أد د اح

B Y E زن م ري47  م ب

48   م ب  -س

د  -د اد طور  49

د إب ظطط  -د إب ظ  50

روان ود دى-  دى طرق د اك  51  ود روان

52   ود روان  -و

أ د اد-  د أد أو اود  53

أ د ور-  أد  ب  54 أد  ب

B Y E 55 د أ

56   د رة-  أزري م زن

و-  أد د روي  57

58  د ا فر دو-  أد ا فر دأ

د أد اطعزرة-  أد د رى رن  59 د أد اطع

زن م ريو  -د أد اطع  60

61  ط رفف أ  -س

زن م ريو  -ء م ارك  62 ء م ارك

B Y E زن م ري63

أ  -زن م ري  64


