
نظام المسابقات وشئون الالعبین

١٠-١١-٢٠١٤حتى  ٥-١١-٢٠١٤بطولة نادى وادى دجلة الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ رجال ھواه٣٥مرحلة فوق 
٣٢درو 

عز الدین لبیب سالم  -  سبورتیج 1

B Y E عز الدین لبیب سالم  -  سبورتیج2

والء عبد الوھاب  -  ھلیو والء عبد الوھاب  -  ھلیو3
2014/11/08 13:45 ٣م

عز الدین لبیب سالم  -  سبورتیج

أسامھ محمد الشیخ  -  ھلیو 4
/2014/11/07 19:45 ٩م

محمد الجیار  -  دجلة عز الدین لبیب سالم  -  سبورتیج5
17:50 ٣2014/11/08م

أحمد إبراھیم العسوى  -  دجلة 6
/2014/11/07 19:45 ١٠م

محمد الجیار  -  دجلةمحمد الجیار  -  دجلة

ھشام سمیر الطناوي  -  ھلیو ھشام سمیر الطناوي  -  ھلیو7
2014/11/08 13:45 ٤م

محمد عاصم محمد  -  ھلیو 8
/2014/11/07 20:30 ١م

محمد السید التلینى  -  دجلة عز الدین لبیب سالم9
19:30 ١2014/11/09م

خالد فاروق رشوان  -  دجلة 10
/2014/11/07 20:30 ٢م

محمد السید التلینى  -  دجلة

أحمد محمد الجزار  -  دجلة ٣محمد علي اللیموني  -  مجمع 11
2014/11/08 13:45 ٥م

محمد السید التلینى  -  دجلة

٣محمد علي اللیموني  -  مجمع  12
/2014/11/07 20:30 ٣م

شریف محمود رشدان  -  ھلیو

شریف محمود رشدان  -  ھلیو 13
17:50 ٤2014/11/08م

محمد رجب  -  دجلة 14
/2014/11/07 20:30 ٤م

شریف محمود رشدان  -  ھلیوشریف محمود رشدان  -  ھلیو

محمد محمود ندیم  -  دجلة محمد محمود ندیم  -  دجلة15
2014/11/08 13:45 ٦م

أحمد أسامھ محمود  -  دجلة
2014/11/10

16
/2014/11/07 20:30 ٥17:00م ٢م

طارق محمد محمود

نشأت أنور الشافعي  -  زھور 17

محمد مصطفى الشرقاى  -  دجلة 18
/2014/11/07 20:30 ٦م

نشأت أنور الشافعي  -  زھور

محمد حسن یوسف  -  زھور أحمد عماد راغب  -  ھلیو19
2014/11/08 13:45 ٧م

أحمد عماد راغب  -  ھلیو

أحمد عماد راغب  -  ھلیو 20
/2014/11/07 20:30 ٧م

أحمد محمد صفوت  -  ھلیو أحمد عماد راغب  -  ھلیو21
17:50 ٥2014/11/08م

تامر ممدوح  -  ھلیو 22
/2014/11/07 20:30 ٨م

محمود محمد عز الدین  -  سبورتیجتامر ممدوح  -  ھلیو

محمد أحمد رجب  -  الصید محمود محمد عز الدین  -  سبورتیج23
2014/11/08 13:45 ٨م

محمود محمد عز الدین  -  سبورتیج 24
/2014/11/07 20:30 ٩م

طارق محمد محمود

ھشام عالء الدین علي  -  ھلیو 25
19:30 ٢2014/11/09م

عمرو محمد أحمد ضبع  -  الصید 26
/2014/11/07 20:30 ١٠م

ھشام عالء الدین علي  -  ھلیو

حمدى المعتز البرقوقى  -  دجلة تامر خلیل على على  -  زھور27
2014/11/08 13:45 ٩م

تامر خلیل على على  -  زھور

تامر خلیل على على  -  زھور 28
/2014/11/07 21:15 ١م

طارق محمد محمود  -  ھلیو

محمد عاطف توفیق  -  زھور 29
17:50 ٦2014/11/08م

إسماعیل محمد إسماعیل  -  ھلیو 30
/2014/11/07 21:15 ٢م

أحمد عماد راغبشریف محمود رشدانطارق محمد محمود  -  ھلیومحمد عاطف توفیق  -  زھور

طارق صالح الدین  -  ھلیو
2014/11/10 17:00 ١م

طارق محمد محمود  -  ھلیو31
2014/11/08 13:45 ١٠م

أحمد عماد راغب

طارق محمد محمود  -  ھلیو 32
/2014/11/07 21:15 ٣م


