
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٨-١٢-٢٠١٥حتى  ٣-١٢-٢٠١٥بطولة نادى طالئع الجیش المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ رجال ھواه٣٥مرحلة فوق 
٣٢درو 

أحمد عماد راغب  -  ھلیو 1

B Y E أحمد عماد راغب  -  ھلیو2

أسر عصام عزو  -  ھلیو أسر عصام عزو  -  ھلیو3
2015/12/05 20:00 ١م

أحمد عماد راغب  -  ھلیو

ھشام محمد أبو الفتوح  -  دجلة 4
/2015/12/05 12:20 ١م

٣منیر محمد رشاد  -  مجمع  أحمد عماد راغب  -  ھلیو5
15:50 ٥2015/12/06م

إبراھیم محمد إبراھیم  -  سموحة 6
/2015/12/05 12:20 ٢م

٣منیر محمد رشاد  -  مجمع ٣منیر محمد رشاد  -  مجمع 

محمد عاطف توفیق  -  زھور عالء الدین محمد  -  دجلة7
2015/12/05 20:00 ٢م

عالء الدین محمد  -  دجلة 8
/2015/12/05 12:20 ٣م

٦عمرو محمد عبد المنعم  -  الصید  أحمد عماد راغب9
17:55 ٢2015/12/07م

B Y E ٦عمرو محمد عبد المنعم  -  الصید 10

محمد مصطفى الشرقاى  -  دجلة محمد مصطفى الشرقاى  -  دجلة11
2015/12/05 20:00 ٣م

٦عمرو محمد عبد المنعم  -  الصید 

محمد محمود ندیم  -  دجلة 12
/2015/12/05 12:20 ٤م

٦عمرو محمد عبد المنعم  -  الصید 

أشرف محمد صالح  -  الجیش 13
16:40 ١2015/12/06م

محمد إبراھیم نجا  -  الصید 14
/2015/12/05 12:55 ١م

أشرف محمد صالح  -  الجیشأشرف محمد صالح  -  الجیش

محمد الجیار  -  دجلة محمد الجیار  -  دجلة15
2015/12/05 20:00 ٤م

محمد أحمد رجب  -  الصید
2015/12/08

16
/2015/12/05 12:55 ٢15:40م ٢م

أحمد عماد راغب

أكتوبر٦أحمد محمود درویش  -   17

تامر ممدوح  -  ھلیو 18
/2015/12/05 12:55 ٣م

تامر ممدوح  -  ھلیو

أحمد محمد الجزار  -  دجلة شریف محمود رشدان  -  ھلیو19
2015/12/05 20:35 ١م

تامر ممدوح  -  ھلیو

شریف محمود رشدان  -  ھلیو 20
/2015/12/05 12:55 ٤م

محمد فتحي طھ السید  -  طنطا أحمد حسن حسین مدین  -  الصید21
16:40 ٢2015/12/06م

عمرو محمد أحمد ضبع  -  الصید 22
/2015/12/05 13:30 ١م

أحمد حسن حسین مدین  -  الصیدعمرو محمد أحمد ضبع  -  الصید

B Y E أحمد حسن حسین مدین  -  الصید23
2015/12/05 20:35 ٢م

أحمد حسن حسین مدین  -  الصید أحمد حسن حسین مدین24

إسماعیل محمد إسماعیل  -  ھلیو 25
17:55 ٣2015/12/07م

محمد السید التلینى  -  دجلة 26
/2015/12/05 13:30 ٢م

محمد السید التلینى  -  دجلة

یاسر محمود خیرت  -  الصید یاسر محمود خیرت  -  الصید27
2015/12/05 20:35 ٣م

محمد السید التلینى  -  دجلة

أحمد محمد صفوت  -  ھلیو 28
/2015/12/05 13:30 ٣م

زكریا السید حمزة  -  سبورتیج

خالد محمود فوزي  -  دجلة 29
16:40 ٣2015/12/06م

٣حسن سید محمد  -  مجمع  30
/2015/12/05 13:30 ٤م

زكریا السید حمزةعمرو محمد عبد المنعمزكریا السید حمزة  -  سبورتیج٣حسن سید محمد  -  مجمع 

2015/12/08 15:40 ١م
B Y E زكریا السید حمزة  -  سبورتیج31

2015/12/05 20:35 ٤م
زكریا السید حمزة

زكریا السید حمزة  -  سبورتیج 32


