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احللقة الشابعة املقامة على مالعب كيهجز رانش باإلسكهدرية
مباراة الدرجة الرابعة واألشبال أقل مو  14عام

الجمعة

السبت

1

37

ّادٌ اىفروضُح ىيقىاخ اىَطيحح

2

9

ّادٌ اىجسَرج اىرَاضٍ

3

ٍ 40سرعح رتاب ىيفروضُح ُ

4

22

ّادٌ اىفروضُح تاىجسَرج

5

28

ٍرمس اىَذرضح اىَصرَح ىيفروضُح

6

ّ 47ادٌ ضَىحح اىرَاضٍ

ّادٌ إً فٍ تٍ

ىُْه ضاًٍ احَذ ضيَُاُ اَص مرٌَ
جْا ذاٍر جىهر
تاله ٍحَذ اتراهٌُ

 381اىَاُّا 2004

مُْج ضاَس  1889تيجُنا 2010
ٍْح

 535هىىْذا 2004

ٍحَىد خاىذ جَاه اىذَِ اضنىاظ

 1127هىىْذا 2004

جامىب

عَر غرَف فؤاد

ٍحَذ ضعذ أتى زَادج جُرفاّرٍ

7

36

8

ّ 27ادٌ اىَعادٌ اىرَاضٍ

ٍحَذ اىطُذ إضَاعُو

9

اّثً

أحَر فرَاه عصاً

رمر ٍخصً

أزرق

جْا ذاٍر ٍحَذ عصاً اىذَِ

اّثً

أضىد

ّهاه تاله راغذ

رمر ٍخصً أحَر دامِ

 1714اىَجر 2013

رمر طيىق

أزرق

 1844فرّطا 2012

أّثً

أضىد

ٍحَذ ّاصر اىْجار

ماَيى

 1754هىىْذا 2015

إَثُِ

 1991فرّطا 2014

ٍحَىد خاىذ جَاه اىذَِ

ٍحَذ اىفاروق راغة

رمر ٍخصً أحَر دامِ أحَذ ّاصر اىْجار

اّثً

أضىد

ٍحَذ اىطُذ إضَاعُو

32

ٍرمس تُجاضىش ىيفروضُح  -درٌَ الّذ

عثذ اهلل َاضر حرز اىْجار

ٍامطَُىش  1615تيجُنا 2012

رمر ٍخصً

أزرق

عثذ اهلل َاضر حرز اىْجار

16 10

ّادٌ اىجَعُح اىرَاضُح ىطثاق اىخُو واىفروضُح

ٍحَىد عثذ اىهادي ضعذ

إّذو

 639هىىْذا 2005

رمر ٍخصً

أزرق

23 11

ّادٌ اىفروضُح ىيقىاخ اىَطيحح

ٍحَذ اىػْاوي

الفيٍ ذرَجر

39 12

ّادٌ اىجَعُح اىرَاضُح ىطثاق اىخُو واىفروضُح

ّادَِ ٍحَذ عطو

فنرىرَا

ّ 43 13ادٌ أصحاب اىجُاد
14

17

ّادٌ اىفروضُح ىيقىاخ اىَطيحح

15

2

ّادٌ إً فٍ تٍ

 1518هىىْذا 2010

اّثً

ّىر اىذَِ وىُذ اىطُذ هىمص تىمص

 2028ترَطاُّا 2015

رمر ٍخصً

 1593هىىْذا 2010

اّثً

15 16

ّادٌ ضَىحح اىرَاضٍ االجرَاعٍ

َىضف أضاٍح قطة هاٌ ضُْاه  1506هىىْذا 2012

اّثً

19 17

ٍرمس ضراىُىُ ىيفروضُح

46 18
19

أغقر ّادَِ عطو

أحَذ عيً حطِ ّاجً

أتردَِ

ٍصطفٍ ٍحَذ اىسَاخ ذػاو تُال

أحَر أحَذ ّاجٍ
أزرق

أحَر دامِ َىضف أضاٍح قطة

 1858فرّطا 2012

رمر ٍخصً

أحَر

ّادٌ اىفروضُح تاىجسَرج

فرَذ راٍٍ إضنْذر هاتٍ داّطر  1842تيجُنا 2013

رمر ٍخصً

أزرق

ٍ 26سرعح رتاب ىيفروضُح

َىضف أحَذ عيٍ

ضاىرّى

 1584هىىْذا 2014

أحَذ ٍحَذ إتراهٌُ حافظ

ضُسار ٍارجىذُرٌ

احَذ ّاصر اىْجار

احَذ ٍحَذ إتراهٌُ حافظ

رمر طيىق أحَر دامِ َىضف احَذ عيً

35 20

ّادٌ ضَىحح اىرَاضٍ االجرَاعٍ

ٍيل تهجد ٍحَىد

مرّفاه

 170هىىْذا 2008

اّثً

أزرق

ٍيل تهجد راضٍ

49 21

ّادٌ اىفروضُح ىيقىاخ اىَطيحح

أحَذ أضاٍح أتى اىعس

اٍىرادا

 567هىىْذا 2004

اّثً

أزرق

أحَذ أضاٍح أتى اىعس

ّ 25ادٌ ضَىحح اىرَاضٍ

ٍحَذ ضعذ أتى زَادج

دوىُطُا

 2051اىَاُّا 2016

اّثً

أحَر دامِ

زَِ ٍىافً

ّادٌ اىفروضُح ىيقىاخ اىَطيحح

أحَذ حازً اىَىصيً تىتًُ اَه  1998تيجُنا 2015

رمر ٍخصً

أغقر

ضُف ٍحَذ إتراهٌُ

34 24

أمادََُح ال تو فً ىيفروضُح

َاضُِ ٍحَذ اىصُاد جُري ميىفر  1465اّجيررا 2007

رمر ٍخصً

أحَر َىضف اىصُاد

13 25

ٍرمس اىطجًُْ ىيفروضُح

عثذ اىرحَِ اغرف اىطجٍُْ

جارو

 231هىىْذا 2002

رمر ٍخصً

أحَر َىضف حطِ

22
23

3

38 26

ّادي اذحاد اىػرطح اىرَاضٍ

أدهٌ خاىذ عثذ اىرحَِ

صىفُا

 1210اىَاُّا 2005

اّثً

أحَر دامِ

أدهٌ خاىذ عثذ اىرحَِ

12 27

ّادٌ اىجَعُح اىرَاضُح ىطثاق اىخُو واىفروضُح

ٍحَذ غرَف ٍحَذ

فاضنُيٍ

 1891هىىْذا 2010

اّثً

أحَر

ٍحَذ غرَف إتراهٌُ
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الجمعة

السبت

28

45

ّادٌ ضَىحح اىرَاضٍ االجرَاعٍ

29

8

ٍرمس تالذُْىً ىيفروضُح

َاضُِ ٍحَذ جَاه اىذَِ ذػا ذػا ذػا  1069هىىْذا 2007

ّ 11ادٌ اىجَعُح اىرَاضُح

 1862تيجُنا 2013

رمر ٍخصً

31

ٍ 1سرعح رتاب ىيفروضُح ُ

تاله ٍحَذ اتراهٌُ

حثُثٍ

 1686هىىْذا 2012

اّثً

أزرق

32

ٍ 6سرعح رتاب ىيفروضُح ُ

حيٌُ احَذ عثذ اىحيٌُ

أٍادورا

 1994هىىْذا 2003

أّثً

أحَر

رمر طيىق

أحَر

اّثً

أزرق

ذاٍر ذرك

رمر ٍخصً

أزرق

ضُف اضَاعُو اىطقا

30

33

ٍ 30رمس ضراىُىُ ىيفروضُح

ُ

عثذ اىرحَِ ٍحَذ فرَذ مارٍِ تيى  1101اىَاُّا 2006

اّثً

أزرق

عثذ اىرحَِ ٍحَذ فرَذ

اّثً

أحَر

َاضُِ ٍحَذ جَاه اىذَِ

أحَر
ّهاه تاله راغذ
حيٌُ احَذ عثذ اىحيٌُ

َىضف هػاً اىْحاش ُّى ضرار

عَر ٍحَذ فهًَ

أرٍاًّ زد  1807تيجُنا 2009

41 34

ّادٌ فروضُح اىحرش اىجَهىرٌ

َىضف ذاٍر ٍحَذ ذرك ذثارك اىرحَِ  991تيجُنا 2007

35

33

ٍرمس تُجاضىش ىيفروضُح  -درٌَ الّذ

 1896أَرىْذا 2011

36

7

ّادٌ ضَىحح اىرَاضٍ االجرَاعٍ

أحَذ ٍحَذ ّجُة دَارادو تىي  1644اىَاُّا 2011

ٍرمس ضراىُىُ ىيفروضُح

أحَذ ٍحَذ إتراهٌُ حافظ

تاوٍِ

 1857هىىْذا 2010

38

ّ 48ادي اىَعادي اىرَاضً

عَر احَذ ٍصطفً

ضراّيٍ

1149

2011

39

42 37

ضُف اىذَِ اضَاعُو اىطقا

تىب

رمر ٍخصً أحَر دامِ أحَذ ٍحَذ ّجُة
رمر ٍخصً

أحَر

أحَذ ٍحَذ إتراهٌُ حافظ

رمر ٍخصً أحَر دامِ أدهٌ عاطف جَعه

21

ّادٌ اإلضنْذرَح اىرَاضٍ

فهذ وىُذ فهذ

جُراتاّرا

 1438هىىْذا 2011

اّثً

أحَر

10 40

ّادٌ فروضُح اىحرش اىجَهىرٌ

ضُف اىذَِ ضَُر رَحاُ

تىىُفرد

 1766فرّطا 2012

رمر ٍخصً

أغقر

ضُف ضَُر ٍخرار

41

5

ّادٌ ضَىحح اىرَاضٍ

ٍحَذ ضعذ أتى زَادج

تاخ ٍاُ

 2036مْذا 2016

رمر طيىق

أحَر

ٍحَذ ضعذ أتى زَادج

42

ّ 18ادٌ اىفروضُح تاىجسَرج

حطِ ٍحَذ عثذ اىػافً

ماترَى

 1133هىىْذا 2007

رمر ٍخصً

أحَر

ٍحَىد اغرف غعُة

44 43

ّادٌ اإلضنْذرَح اىرَاضٍ

ضُف عصاً عثاش

ترَرٍ

 1765مْذا 2015

أّثً

أحَر

احَذ خَُص ٍرعٍ

24 44

ّادٌ إً فٍ تٍ

ٍصطفٍ ٍحَذ اىسَاخ اوّيً واُ  1500أضثاُّا 2011

اّثً

أغقر

ٍصطفً اىسَاخ

29 45

ّادٌ فروضُح اىحرش اىجَهىرٌ

ذٌَُ عَاد اىذَِ اىفخراٍّ

 747هىىْذا 2004

اّثً

أحَر

عَاد اىفخراًّ

20 46

ّادٌ اىفروضُح تاىجسَرج

ضُف ٍحَذ عثذ اىػافً ذاذع اوف مالش

 1829هىىْذا 2008

اّثً

14 47

ّادٌ اىفروضُح تاىجسَرج

عيً ٍحَىد طيعد

جاجىر

 1823هىىْذا 2014

رمر طيىق

31 48

ٍرمس ضراىُىُ ىيفروضُح

َاضُِ جَاه ٍحَىد إَنارَص

 1332هىىْذا 2013

رمر ٍخصً أحَر دامِ

ضُيُْى

 1723فرّطا 2004

49

4

ّادٌ اىجَعُح اىرَاضُح ىطثاق اىخُو واىفروضُح

ّادَِ ٍحَذ عطو

جاٍثُْا

رمر طيىق

أحَر دامِ ضُف عثذ اىػافً

أحَر
جَاه َاضُِ

أحَر ٍحَذ عطو

