
نظام المسابقات وشئون الالعبین

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

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئین١٩مرحلة تحت 
٣٢درو 

مصطفى ھاني طھ  -  دلفى 1

B Y E مصطفى ھاني طھ  -  دلفى2

حازم أحمد أبو السعود  -  الصید حازم أحمد أبو السعود  -  الصید3
2015/11/18 16:05 ٥م

مصطفى ھاني طھ  -  دلفى

زیاد محمد صقر  -  شمس 4
/2015/11/17 11:30 ١م

عمر حسن البربري  -  الصید مصطفى ھاني طھ  -  دلفى5
17:05 ٢2015/11/19م

أحمد عبد الفتاح عامر  -  أھلى 6
/2015/11/17 11:30 ٢م

بالل وائل نوار  -  شمسأحمد عبد الفتاح عامر  -  أھلى

بالل وائل نوار  -  شمس بالل وائل نوار  -  شمس7
2015/11/18 16:45 ١م

محمد تامر الشامي  -  ھلیو 8
/2015/11/17 11:30 ٣م

عمر ولید الحدیدي  -  أھلى مروان طارق لطفي9
15:25 ٢2015/11/20م

B Y E عمر ولید الحدیدي  -  أھلى10

إبراھیم محمودإبراھیم  -  شمس مروان طارق لطفي  -  دجلة11
2015/11/18 16:45 ٢م

مروان طارق لطفي  -  دجلة

مروان طارق لطفي  -  دجلة 12
/2015/11/17 11:30 ٤م

مروان طارق لطفي  -  دجلة

عبد الرحمن البطران  -  معادى 13
17:05 ٣2015/11/19م

مروان عزت حلمي  -  الصید 14
/2015/11/17 11:30 ٥م

عبد هللا یاسر المصري  -  ھلیومروان عزت حلمي  -  الصید

٣عمر ھیثم الیكل  -  مجمع  عبد هللا یاسر المصري  -  ھلیو15
2015/11/18 16:45 ٣م

عبد هللا یاسر المصري  -  ھلیو
2015/11/21

16
/2015/11/17 12:00 ١16:00م ٢م

مروان طارق لطفي

عثمان یاسر النجار  -  م.النصر 17

عالء عمرو یحیى رزق  -  منصورة 18
/2015/11/17 12:00 ٢م

عالء عمرو یحیى رزق  -  منصورة

B Y E عمر أشرف السید  -  ھلیو19
2015/11/18 16:45 ٤م

عمر أشرف السید  -  ھلیو

عمر أشرف السید  -  ھلیو 20

عمر المصطفي حجازي  -  ھلیو یوسف مصطفي شوقي  -  دجلة21
17:05 ٤2015/11/19م

أحمد إیھاب شھاب  -  الصید.ق 22
/2015/11/17 12:00 ٣م

یوسف مصطفي شوقي  -  دجلةأحمد إیھاب شھاب  -  الصید.ق

B Y E یوسف مصطفي شوقي  -  دجلة23
2015/11/18 16:45 ٥م

یوسف مصطفي شوقي  -  دجلة مصطفى خالد سمیر24

على محمد عبد هللا  -  دجلة 25
15:25 ٣2015/11/20م

أحمدمحمود فتحي إبراه  -  النصر 26
/2015/11/17 12:00 ٤م

على محمد عبد هللا  -  دجلة

یوسف أحمد جالل  -  أھلى یوسف أحمد جالل  -  أھلى27
2015/11/18 17:25 ١م

یوسف أحمد جالل  -  أھلى

علي خالد مصطفي  -  دجلة 28
/2015/11/17 12:00 ٥م

مصطفى خالد سمیر  -  دجلة

أكتوبر٦عمر عماد علوي  -   29
17:05 ٥2015/11/19م

شادي عمرو الشناوي  -  زھور 30
/2015/11/17 12:30 ١م

یوسف مصطفي شوقيمصطفى ھاني طھمصطفى خالد سمیر  -  دجلةشادي عمرو الشناوي  -  زھور

2015/11/21 16:00 ١م
B Y E مصطفى خالد سمیر  -  دجلة31

2015/11/18 17:25 ٢م
یوسف مصطفي شوقي

مصطفى خالد سمیر  -  دجلة 32


