
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٢١-١١-٢٠١٥حتى  ١٦-١١-٢٠١٥بطولة نادى الزھور الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

مرحلة عمومى رجال
٣٢درو 

عمرو محمد فھیم  -  الجیش 1

B Y E عمرو محمد فھیم  -  الجیش2

یوسف عبد الرحمن محمد  -  الجیش یوسف عبد الرحمن محمد  -  الجیش3
2015/11/17 17:30 ٤م

عمرو محمد فھیم  -  الجیش

محمد عمرو المطعني  -  ھلیو 4
/2015/11/17 10:00 ٤م

عبد الرحمن شعبان جاد  -  الجیش 5

ھشام محمد ابو طالب  -  ھلیو 6
/2015/11/17 10:00 ٥م

عمر خالد بھجت  -  شمسعبد الرحمن شعبان جاد  -  الجیش

عمر خالد بھجت  -  شمس عمر خالد بھجت  -  شمس7
2015/11/17 17:30 ٥م

نصر الدین مجدى  -  زھور 8
/2015/11/17 10:30 ١م

أحمد محمد فھیم  -  م.النصر 9

B Y E أحمد محمد فھیم  -  م.النصر10

خالد محمد لبیب  -  شمس أحمد محمد شحاتة  -  زھور11
2015/11/17 18:05 ١م

أحمد محمد فھیم  -  م.النصر

أحمد محمد شحاتة  -  زھور 12
/2015/11/17 10:30 ٢م

عبد الفتاح یحیى فھیم  -  أھلى 13

عمر مصطفى إمام  -  معادى 14
/2015/11/17 10:30 ٣م

عبد الفتاح یحیى فھیم  -  أھلىعبد الفتاح یحیى فھیم  -  أھلى

أحمد عبد الرحمن محمد  -  الجیش كریم محمد دسوقي  -  أھلى15
2015/11/17 18:05 ٢م

كریم محمد دسوقي  -  أھلى 16
/2015/11/17 10:30 ٤م

حازم معتز حسین  -  د.الدفاع 17

محمد عبد الرحمن محمد  -  الجیش 18
/2015/11/17 10:30 ٥م

حازم معتز حسین  -  د.الدفاع

أحمد ماھر محمد  -  الصید ھشام محمد أسامة  -  سبورتیج19
2015/11/17 18:05 ٣م

ھشام محمد أسامة  -  سبورتیج

ھشام محمد أسامة  -  سبورتیج 20
/2015/11/17 11:00 ١م

یحیى عاطف صبرى  -  القضاه 21

أحمد محمد المالح  -  شمس 22
/2015/11/17 11:00 ٢م

أحمد محمد المالح  -  شمسأحمد محمد المالح  -  شمس

B Y E ھادي حسن عبد المھدي  -  زھور23
2015/11/17 18:05 ٤م

ھادي حسن عبد المھدي  -  زھور 24

عمر علي القطان  -  جزیرة 25

٣أحمد عادل عطیھ نصر  -  مجمع  26
/2015/11/17 11:00 ٣م

عمر علي القطان  -  جزیرة

محمد أشرف الخشن  -  زھور یوسف حسین العبد  -  طنطا27
2015/11/17 18:05 ٥م

عمر علي القطان  -  جزیرة

یوسف حسین العبد  -  طنطا 28
/2015/11/17 11:00 ٤م

محمد إیھاب حافظ  -  طنطا 29

٣جھاد أسامھ أبو شادى  -  مجمع  30
/2015/11/17 11:00 ٥م

محمد إیھاب حافظ  -  طنطامحمد إیھاب حافظ  -  طنطا

B Y E عمر سعد سالم  -  النصر31
2015/11/17 18:40 ١م

عمر سعد سالم  -  النصر 32


