
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٨-١٢-٢٠١٤حتى  ٣-١٢-٢٠١٤بطولة نادى المعادى الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

مرحلة عمومى رجال
٣٢درو 

٣جھاد أسامھ أبو شادى  -  مجمع  1

B Y E ٣جھاد أسامھ أبو شادى  -  مجمع 2

عمر صالح أبو العنین  -  سموحة محمود عبدالقادر جابر  -  دلفى3
2014/12/05 16:00 ١م

محمود عبدالقادر جابر  -  دلفى

محمود عبدالقادر جابر  -  دلفى 4
/2014/12/04 18:00 ١م

٣أحمد محمد فھیم  -  مجمع  5

نصر الدین مجدى  -  زھور 6
/2014/12/04 18:00 ٢م

ھشام محمد أسامة  -  سبورتیجنصر الدین مجدى  -  زھور

ھشام محمد أسامة  -  سبورتیج ھشام محمد أسامة  -  سبورتیج7
2014/12/05 16:00 ٢م

ولید محمود العیوطي  -  معادى 8
/2014/12/04 18:00 ٣م

عمر سعد سالم  -  النصر 9

٣محمد عبد الخالق أحمد  -  مجمع  10
/2014/12/04 18:00 ٤م

٣محمد عبد الخالق أحمد  -  مجمع 

خالد عبده حسنى  -  الجیش خالد عبده حسنى  -  الجیش11
2014/12/05 16:00 ٣م

٣محمد عبد الخالق أحمد  -  مجمع 

٢إبراھیم یحیى فھیم  -  مجمع  12
/2014/12/04 18:00 ٥م

٣عبد الرحمن شعبان جاد  -  مجمع  13

یوسف محمد الشنواني  -  أھلى 14
/2014/12/04 18:00 ٦م

یوسف محمد الشنواني  -  أھلىیوسف محمد الشنواني  -  أھلى

حازم محسن العزبي  -  زھور حازم محسن العزبي  -  زھور15
2014/12/05 16:00 ٤م

محمد أشرف الخشن  -  زھور 16
/2014/12/04 18:00 ٧م

أحمد مخلوف أحمد  -  الجیش 17

محمد أحمد الطرابلسى  -  سبورتیج 18
/2014/12/04 18:00 ٨م

محمد أحمد الطرابلسى  -  سبورتیج

فادى طارق عبد الملك  -  معادى أحمد حسني االھل  -  أھلى19
2014/12/05 16:00 ٥م

أحمد حسني االھل  -  أھلى

أحمد حسني االھل  -  أھلى 20
/2014/12/04 18:35 ١م

أحمد ھانئ حسین  -  سبورتیج 21

أحمد ماھر محمد  -  الصید 22
/2014/12/04 18:35 ٢م

أحمد ھانئ حسین  -  سبورتیجأحمد ھانئ حسین  -  سبورتیج

مروان أحمد فوزى  -  دجلة محمد مسعد أبو زید  -  زھور23
2014/12/05 16:00 ٦م

محمد مسعد أبو زید  -  زھور 24
/2014/12/04 18:35 ٣م

أحمد طارق أبو سعده  -  أھلى 25

محمد عمرو النجار  -  طنطا 26
/2014/12/04 18:35 ٤م

محمد عمرو النجار  -  طنطا

مصطفى ھاني طھ  -  معادى مصطفى ھاني طھ  -  معادى27
2014/12/05 16:00 ٧م

مصطفى ھاني طھ  -  معادى

ھشام محمد ابو طالب  -  ھلیو 28
/2014/12/04 18:35 ٥م

عمرو اكرم كحلة  -  دجلة 29

أحمد مھدى میدان  -  طنطا 30
/2014/12/04 18:35 ٦م

عبد الرحمن محمدالسید  -  أھلىعمرو اكرم كحلة  -  دجلة

سعد الدین أبو عیشي  -  معادى عبد الرحمن محمدالسید  -  أھلى31
2014/12/05 16:00 ٨م

عبد الرحمن محمدالسید  -  أھلى 32
/2014/12/04 18:35 ٧م


