
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٨-٣-٢٠١٦حتى  ٣-٣-٢٠١٦بطولة منطقة االسكندریة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

مرحلة عمومى رجال
٣٢درو 

خالد محمد لبیب  -  شمس 1

٦محمد حاتم عشماوي  -  الصید  2
/2016/03/03 15:55 ٦م

خالد محمد لبیب  -  شمس

كریم محمد دسوقي  -  أھلى كریم محمد دسوقي  -  أھلى3
2016/03/04 19:05 ١م

كریم محمد دسوقي  -  أھلى

محمد عبد الخالق أحمد  -  الجیش 4
/2016/03/03 15:55 ٧م

٣أحمد عادل عطیھ نصر  -  مجمع  5

یوسف إبراھیم  -  دجلة 6
/2016/03/03 15:55 ٨م

یوسف إبراھیم  -  دجلةیوسف إبراھیم  -  دجلة

باسل شیرین محمد  -  طنطا محمد أحمد الطباع  -  سموحة7
2016/03/04 19:05 ٢م

محمد أحمد الطباع  -  سموحة 8
/2016/03/03 15:55 ٩م

عمر خالد بھجت  -  شمس 9

مصطفى نبیل نوار  -  سموحة 10
/2016/03/03 16:30 ١م

عمر خالد بھجت  -  شمس

عبد هللا أحمد رجب  -  زھور بسام محمد إبراھیم  -  منصورة11
2016/03/04 19:05 ٣م

عمر خالد بھجت  -  شمس

بسام محمد إبراھیم  -  منصورة 12
/2016/03/03 16:30 ٢م

عمر سعد سالم  -  النصر 13

مصطفى ھاني طھ  -  دلفى 14
/2016/03/03 16:30 ٣م

أحمد أیمن أبو العال  -  طنطاعمر سعد سالم  -  النصر

أحمد محمد شحاتة  -  زھور أحمد أیمن أبو العال  -  طنطا15
2016/03/04 19:05 ٧م

أحمد أیمن أبو العال  -  طنطا 16
/2016/03/03 16:30 ٤م

محمد الشناوي عربي  -  طنطا 17

معتز عواد سلیمان  -  الجیش 18
/2016/03/03 16:30 ٥م

معتز عواد سلیمان  -  الجیش

محمد شریف الشربیني  -  سموحة محمد شریف الشربیني  -  سموحة19
2016/03/04 19:05 ٥م

محمد شریف الشربیني  -  سموحة

أحمد محمد فھیم  -  م.النصر 20
/2016/03/03 16:30 ٦م

أحمد السید الخوالني  -  قناة.س 21

على أحمد عشماوى  -  زھور 22
/2016/03/03 16:30 ٧م

عمر علي القطان  -  جزیرةعلى أحمد عشماوى  -  زھور

عمر صالح أبو العنین  -  سموحة عمر علي القطان  -  جزیرة23
2016/03/04 19:05 ٦م

عمر علي القطان  -  جزیرة 24
/2016/03/03 16:30 ٨م

أحمد ھانئ حسین  -  سبورتیج 25

یوسف حسین العبد  -  طنطا 26
/2016/03/03 16:30 ٩م

أحمد ھانئ حسین  -  سبورتیج

عالء عصام الترك  -  سبورتیج عالء عصام الترك  -  سبورتیج27
2016/03/04 19:05 ٤م

أحمد ھانئ حسین  -  سبورتیج

أحمد محمد المالح  -  شمس 28
/2016/03/03 17:05 ١م

یحیى عاطف صبرى  -  القضاه 29

ھادي حسن عبد المھدي  -  زھور 30
/2016/03/03 17:05 ٢م

محمد مسعد أبو زید  -  زھورھادي حسن عبد المھدي  -  زھور

محمد السید ناصر  -  قناة.س محمد مسعد أبو زید  -  زھور31
2016/03/04 19:05 ٨م

محمد مسعد أبو زید  -  زھور 32
/2016/03/03 17:05 ٣م


