
نظام المسابقات وشئون الالعبين

26-9-2017  حتى  21-9-2017بطولة نادى طنطا الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

مرحلة عمومى رجال

32درو 

زياد محمد رشدي  -  سموحة 1

 
B Y E زياد محمد رشدي  -  سموحة2

مروان محمد العصامى  -  طنطا
 

3
مروان محمد العصامى  -  طنطا  

2017/09/23 3م  11:40
زياد محمد رشدي  -  سموحة

4 أسامه محمد اليماني  -  منصورة
  / 2017/09/22 3م  18:00

أحمد حسني االهل  -  أهلى 5
أحمد حسني االهل  -  أهلى   

32017/09/24م  19:30

6 احمد مدحت عبد اللطيف  -  منصورة
/  2017/09/22 4م  18:00

أحمد حسني االهل  -  أهلىأحمد حسني االهل  -  أهلى

أحمد مهدى ميدان  -  طنطا
 

7
  

أحمد مهدى ميدان  -  طنطا
2017/09/23 4م  11:40

8 يوسف حسين العبد  -  طنطا
  / 2017/09/22 1م  18:40

 كريم محمد دسوقي  -  أهلى
9

أحمد حسني االهل  
12017/09/25م  18:00

 
B Y E 10

  
كريم محمد دسوقي  -  أهلى

عمر وليد الحديدي  -  أهلى
 

11
    

عمر وليد الحديدي  -  أهلى
2017/09/23 1م  12:25

كريم محمد دسوقي  -  أهلى

12 3أحمد عادل عطيه نصر  -  مجمع 
  /   2017/09/22 2م  18:40

كريم محمد دسوقي  -  أهلى

هاشم سمير أبو حمد  -  جزيرة 13
12017/09/24م  20:15   

14 3محمد تامر كامل  -  مجمع 
/  2017/09/22 3م  18:40

أحمد سامي العادلي  -  سموحة3محمد تامر كامل  -  مجمع 

محمد مسعد أبو زيد  -  أهلى
 

15
  

أحمد سامي العادلي  -  سموحة
2017/09/23 2م  12:25

أحمد سامي العادلي  -  سموحة
2017/09/26  16

  /  2017/09/22 GC  00:.417م  18:40
أحمد حسني االهل

رامي رضا البرديسي  -  الجيش 17
 

18 عمر صالح أبو العنين  -  سموحة
/ 2017/09/22 1م  19:20

عمر صالح أبو العنين  -  سموحة

أحمد مخلوف أحمد  -  الجيش
 

19
   

باسل شيرين محمد  -  طنطا
2017/09/23 3م  12:25

باسل شيرين محمد  -  طنطا

20 باسل شيرين محمد  -  طنطا
  /  2017/09/22 2م  19:20

3جهاد أسامه أبو شادى  -  مجمع  21
باسل شيرين محمد  -  طنطا    

22017/09/24م  20:15

22 يوسف مصطفي شوقي  -  دجلة
/   2017/09/22 3م  19:20

يوسف مصطفي شوقي  -  دجلةيوسف مصطفي شوقي  -  دجلة

عالء عمرو يحيى رزق  -  االتحاد
 

23
   

إبراهيم محمودإبراهيم  -  شمس
2017/09/23 4م  12:25

24 إبراهيم محمودإبراهيم  -  شمس
  /  2017/09/22 4م  19:20

عبد الفتاح يحيى فهيم

 محمد عمرو النجار  -  طنطا
25

22017/09/25م  18:00 

26 أحمد أيمن أبو العال  -  طنطا
/ 2017/09/22 1م  20:00

أحمد أيمن أبو العال  -  طنطا

عبد الفتاح يحيى فهيم  -  معادى
 

27
   

عبد الفتاح يحيى فهيم  -  معادى
2017/09/23 1م  13:10

عبد الفتاح يحيى فهيم  -  معادى

28 نصر الدين مجدى  -  زهور
  /  2017/09/22 2م  20:00

عبد الفتاح يحيى فهيم  -  معادى

محمد عبد الخالق أحمد  -  الجيش 29
32017/09/24م  20:15  

30  إسالم عادل محمد  -  أهلى
/  2017/09/22 3م  20:00

كريم محمد دسوقيكريم محمد دسوقيإسالم عادل محمد  -  أهلىإسالم عادل محمد  -  أهلى

 
B Y E 31

أحمد هانئ حسين  -  سبورتيج   
2017/09/23 2م  13:10

باسل شيرين محمد

32  أحمد هانئ حسين  -  سبورتيج
  


