
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٢٠-١٠-٢٠١٥حتى  ١٥-١٠-٢٠١٥بطولة نادى المعادى الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

مرحلة عمومى رجال
٣٢درو 

عمر أكرم العزباوي  -  جزیرة 1

أحمد محمد المالح  -  شمس عمر أكرم العزباوي  -  جزیرة2

حسام محمد حافظ  -  شمس عمر أكرم العزباوي  -  جزیرةحازم معتز حسین  -  د.الدفاع3

حازم معتز حسین  -  د.الدفاع 4

أحمد مھدى میدان  -  طنطا عمر أكرم العزباوي  -  جزیرة5

٣جھاد أسامھ أبو شادى  -  مجمع  عبد الفتاح یحیى فھیم  -  أھلىأحمد مھدى میدان  -  طنطا6

عبد الفتاح یحیى فھیم  -  أھلى عبد الفتاح یحیى فھیم  -  أھلى7

عمر خالد بھجت  -  شمس 8

شھاب عصام حسني  -  شمس عمر أكرم العزباوي9

عمر سعد سالم  -  النصر شھاب عصام حسني  -  شمس10

٣أحمد عادل عطیھ نصر  -  مجمع  شھاب عصام حسني  -  شمس٣أحمد عادل عطیھ نصر  -  مجمع 11

عبد الرحمن محمدالسید  -  أھلى شھاب عصام حسني  -  شمس12

حسین إمام رمضان  -  شمس 13

یوسف حسین العبد  -  طنطا خالد یوسف زھران  -  ھلیوحسین إمام رمضان  -  شمس14

خالد یوسف زھران  -  ھلیو خالد یوسف زھران  -  ھلیو15

عمر صالح أبو العنین  -  سموحة كریم علي فتحي16

٣محمود السید  -  مجمع  17

محمد مصطفى عبدالعاطي  -  الجیش ٣محمود السید  -  مجمع 18

محمد عبد الرحمن محمد  -  الجیش أحمد حسني االھل  -  أھلىأحمد حسني االھل  -  أھلى19

أحمد حسني االھل  -  أھلى 20

سعد الدین أبو عیشي  -  دجلة أحمد حسني االھل  -  أھلى21

خالد محمد لبیب  -  شمس خالد محمد لبیب  -  شمسخالد محمد لبیب  -  شمس22

ھادي حسن عبد المھدي  -  زھور ھادي حسن عبد المھدي  -  زھور23

ھاشم سمیر أبو حمد  -  جزیرة كریم علي فتحي24

محمد مسعد أبو زید  -  زھور 25

عمرو محمد فھیم  -  الجیش محمد مسعد أبو زید  -  زھور26

إبراھیم محمودإبراھیم  -  شمس عالء رضوان  -  أھلىعالء رضوان  -  أھلى27

عالء رضوان  -  أھلى كریم علي فتحي  -  جزیرة28

باسم محمود الطرابیشي  -  دجلة 29

أحمد محمد فھیم  -  م.النصر شھاب عصام حسنيشھاب عصام حسنيكریم علي فتحي  -  جزیرةباسم محمود الطرابیشي  -  دجلة30

على أحمد عشماوى  -  زھور أحمد حسني االھلكریم علي فتحي  -  جزیرة31

كریم علي فتحي  -  جزیرة 32


