
نظام المسابقات وشئون الالعبین

١٧-٤-٢٠١٦حتى  ١٢-٤-٢٠١٦المفتوحة لإلسكواش الفترة من ٢٠١٥-٢٠١٦بطولة الجمھوریة 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئین١٩مرحلة تحت 
٣٢درو 

سعد الدین أبو عیشي  -  دجلة 1

B Y E سعد الدین أبو عیشي  -  دجلة2

أحمد سامي العادلي  -  سموحة شادي محمد الشربیني  -  شمس3
2016/04/14 13:55 ٣م

سعد الدین أبو عیشي  -  دجلة

شادي محمد الشربیني  -  شمس 4
/2016/04/13 12:05 ١م

مصطفى خالد سمیر  -  دجلة سعد الدین أبو عیشي  -  دجلة5
16:00 ٥2016/04/15م

محمد ھانى إبراھیم  -  شمس 6
/2016/04/13 12:05 ٢م

مصطفى خالد سمیر  -  دجلةمصطفى خالد سمیر  -  دجلة

یوسف أحمد الفحام  -  زھور یوسف أحمد الفحام  -  زھور7
2016/04/14 13:55 ٤م

عبد الرحمن البطران  -  معادى 8
/2016/04/13 12:05 ٣م

یوسف إبراھیم  -  دجلة یوسف إبراھیم9
14:30 ٤2016/04/16م

محمد حسن الجزار  -  ت.مالحیة 10
/2016/04/13 12:05 ٤م

یوسف إبراھیم  -  دجلة

عمر حسن البربري  -  الصید عمر حسن البربري  -  الصید11
2016/04/14 13:55 ٥م

یوسف إبراھیم  -  دجلة

محمد عمرو المطعني  -  ھلیو 12
/2016/04/13 12:05 ٥م

یوسف إبراھیم  -  دجلة

یوسف ھشام حمودة  -  دجلة 13
16:50 ١2016/04/15م

أحمد محمد أبو حباجھ  -  ت.مالحیة 14
/2016/04/13 12:35 ١م

یوسف محمد الشنواني  -  ھلیویوسف ھشام حمودة  -  دجلة

یوسف محمد الشنواني  -  ھلیو یوسف محمد الشنواني  -  ھلیو15
2016/04/14 14:40 ١م

خلیل محمد خلیل  -  أھلى
2016/04/17

16
/2016/04/13 12:35 ٢16:00م ٦م

یوسف إبراھیم

یوسف أحمد جالل  -  أھلى 17

إبراھیم محمودإبراھیم  -  شمس 18
/2016/04/13 12:35 ٣م

إبراھیم محمودإبراھیم  -  شمس

مراد حازم الموصلى  -  دلفى زیاد محمد صقر  -  شمس19
2016/04/14 14:40 ٢م

زیاد محمد صقر  -  شمس

زیاد محمد صقر  -  شمس 20
/2016/04/13 12:35 ٤م

عبد هللا محمود السید  -  ت.مالحیة زیاد محمد صقر  -  شمس21
16:50 ٢2016/04/15م

شھاب الدین ثابت  -  ھلیو 22
/2016/04/13 12:35 ٥م

مصطفي محمد منتصر  -  دجلةشھاب الدین ثابت  -  ھلیو

مروان عزت حلمي  -  الصید مصطفي محمد منتصر  -  دجلة23
2016/04/14 14:40 ٣م

مصطفي محمد منتصر  -  دجلة 24
/2016/04/13 13:05 ١م

كریم محمد دسوقي

محمود محمد حسن  -  ت.مالحیة 25
14:30 ٥2016/04/16م

عالء عمرو یحیى رزق  -  منصورة 26
/2016/04/13 13:05 ٢م

عالء عمرو یحیى رزق  -  منصورة

یوسف أكمل محمد مسلم  -  الصید.ق عبد هللا یاسر المصري  -  ھلیو27
2016/04/14 14:40 ٤م

عبد هللا یاسر المصري  -  ھلیو

عبد هللا یاسر المصري  -  ھلیو 28
/2016/04/13 13:05 ٣م

كریم محمد دسوقي  -  أھلى

عمر سلیمان عارف  -  توفیقیة 29
16:50 ٣2016/04/15م

أحمد أیمن أبو العال  -  طنطا 30
/2016/04/13 13:05 ٤م

سعد الدین أبو عیشيسعد الدین أبو عیشيكریم محمد دسوقي  -  أھلىأحمد أیمن أبو العال  -  طنطا

2016/04/17 16:35 ٢م
B Y E كریم محمد دسوقي  -  أھلى31

2016/04/14 14:40 ٥م
زیاد محمد صقر

كریم محمد دسوقي  -  أھلى 32


