
نظام المسابقات وشئون الالعبین

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

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

یوسف ھشام محمد  -  طنطا 1

B Y E یوسف ھشام محمد2

علي طارق محمد لطفي  -  الصید 3
2014/11/05 16:00 ١م

یوسف ھشام محمدعلي طارق محمد لطفي

یاسین تامر سید جبر  -  دجلة 4
/2014/11/05 12:00 ١م

محمد حسام الدین فاھم  -  الصید
12:15 ٤م

5
2014/11/06

یوسف ھشام محمد

B Y E یحیى إسالم أبو ریھمحمد حسام الدین فاھم6

یحیى إسالم أبو ریھ  -  طنطا 7
2014/11/05 16:00 ٢م

یحیى إسالم أبو ریھ

علي أشرف عبد القوي  -  الصید.ق 8
/2014/11/05 12:00 ٢م

طھ أیمن شافعى  -  دجلة 9
10:00 ١2014/11/07م

یوسف ھشام محمد

B Y E طھ أیمن شافعى10

علي أحمد محمد أحمد  -  الصید.ق 11
2014/11/05 16:00 ٣م

طھ أیمن شافعىعلي أحمد محمد أحمد

عمر أحمد معوض  -  الصید 12
/2014/11/05 12:00 ٣م

طھ أیمن شافعى

عمر إبراھیم عسل  -  ب.المحلة
12:15 ٥م

13
2014/11/06

B Y E عمر إبراھیم عسلعمر إبراھیم عسل14

على محمد درویش  -  ھلیو 15
2014/11/05 16:00 ٤م

على محمد درویش

مصطفى ماجد محمد  -  ھلیو 16
/2014/11/05 12:00 ٤م



نظام المسابقات وشئون الالعبین

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

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

أحمد ولید عبد التواب  -  طنطا 17

B Y E أحمد ولید عبد التواب18

ممدوح حازم محفوظ  -  معادى 19
2014/11/05 16:00 ٥م

أحمد ولید عبد التوابممدوح حازم محفوظ

مروان عمرو فؤاد  -  معادى 20
/2014/11/05 12:00 ٥م

دیفید ماجد أسكندر  -  دجلة
12:15 ٦م

21
2014/11/06

أحمد ولید عبد التواب

B Y E دیفید ماجد أسكندردیفید ماجد أسكندر22

عمار محمود رشاد  -  معادى 23
2014/11/05 16:00 ٦م

أدھم أحمد عبد العال

أدھم أحمد عبد العال  -  دجلة 24
/2014/11/05 12:00 ٦م

أحمد ولید عبد التواب

یاسین خالد ذكى  -  سموحة 25
10:00 ٢2014/11/07م

B Y E یاسین خالد ذكى26

أدم خالد القلیوبي  -  الصید.ق 27
2014/11/05 16:00 ٧م

یاسین خالد ذكىیس محمد غندور

٦یس محمد غندور  -  الصید  28
/2014/11/05 12:00 ٧م

یاسین خالد ذكى

یوسف محمد یكن  -  سبورتیج
12:15 ٧م

29
2014/11/06

B Y E محمد أشرف عنایتیوسف محمد یكن30

محمد أشرف عنایت  -  زھور 31
2014/11/05 16:00 ٨م

محمد أشرف عنایت

علي محمد أنور أنیس  -  ھلیو 32
/2014/11/05 12:00 ٨م



نظام المسابقات وشئون الالعبین
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سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

عبد هللا محمد عطیھ  -  طنطا 33

B Y E عبد هللا محمد عطیھ34

عمار یاسر حسن  -  ھلیو 35
2014/11/05 16:00 ٩م

عبد هللا محمد عطیھعمار یاسر حسن

یوسف مصطفى یوسف  -  منصورة 36
/2014/11/05 12:00 ٩م

محمد ولید العطار  -  أھلى
12:15 ٨م

37
2014/11/06

عبد هللا محمد عطیھ

B Y E كریستوف مینا فھمىمحمد ولید العطار38

كریستوف مینا فھمى  -  سبورتیج 39
2014/11/05 16:00 ١٠م

كریستوف مینا فھمى

رمزي الحسین حسن  -  زھور 40
/2014/11/05 12:00 ١٠م

یوسف محمد حسام  -  سموحة 41
10:00 ٣2014/11/07م

عبد هللا محمد عطیھ

B Y E یوسف محمد حسام42

محمد شرین محمد  -  دجلة 43
2014/11/05 16:20 ١م

یوسف محمد حساممحمد شرین محمد

یحیى محمد زباره  -  الصید 44
/2014/11/05 12:20 ١م

یوسف محمد حسام

أدھم إیھاب نصار  -  سبورتیج
12:15 ٩م

45
2014/11/06

B Y E أدھم إیھاب نصارأدھم إیھاب نصار46

مروان ھشام على  -  دلفى 47
2014/11/05 16:20 ٢م

على یاسر جالل الدین

٣على یاسر جالل الدین  -  مجمع  48
/2014/11/05 12:20 ٢م



نظام المسابقات وشئون الالعبین
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سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

آدم أشرف فؤاد  -  الصید 49

B Y E آدم أشرف فؤاد50

سلمان شریف خلیل  -  ھلیو 51
2014/11/05 16:20 ٣م

آدم أشرف فؤادسلمان شریف خلیل

أكتوبر٦براء یاسر الشناوى  -   52
/2014/11/05 12:20 ٣م

خالد احمد محمد رضوان  -  دجلة
12:15 ١٠م

53
2014/11/06

آدم أشرف فؤاد

B Y E خالد احمد محمد رضوانخالد احمد محمد رضوان54

یاسین مصطفى ضیف  -  زھور 55
2014/11/05 16:20 ٤م

یاسین مصطفى ضیف

عمار یاسر متولي  -  الصید.ق 56
/2014/11/05 12:20 ٤م

آدم أشرف فؤاد

محمد أحمد شحاتھ  -  سموحة 57
10:00 ٤2014/11/07م

B Y E محمد أحمد شحاتھ58

دانیال وفیق عماد  -  دجلة 59
2014/11/05 16:20 ٥م

محمد أحمد شحاتھدانیال وفیق عماد

إیاد أحمد مجدي  -  الصید 60
/2014/11/05 12:20 ٥م

محمد أحمد شحاتھ

طارق زیاد السید  -  معادى
12:40 ١م

61
2014/11/06

B Y E عبد الرحمن محمد حجاجطارق زیاد السید62

٦عبد الرحمن محمد حجاج  -  الصید  63
2014/11/05 16:20 ٦م

عبد الرحمن محمد حجاج

أحمد شریف خمیس  -  سموحة 64
/2014/11/05 12:20 ٦م



نظام المسابقات وشئون الالعبین

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

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

أحمد ولید فوزي  -  دجلة 65

یوسف شریف مجدي حسن  -  ھلیو 66
/2014/11/05 12:20 ٧م

یوسف شریف مجدي حسن

B Y E 67
2014/11/05 16:20 ٧م

زین الدین شادى سمیرزین الدین شادى سمیر

زین الدین شادى سمیر  -  م.النصر 68

٦عمر محمد جمعھ  -  الصید 
12:40 ٢م

69
2014/11/06

زین الدین شادى سمیر

علي خالد الزھارنھ  -  دجلة 70
/2014/11/05 12:20 ٨م

یاسین عمرو ھانيعلي خالد الزھارنھ

B Y E 71
2014/11/05 16:20 ٨م

یاسین عمرو ھاني

یاسین عمرو ھاني  -  الصید 72

یاسین وائل محمد  -  الجیش 73
10:00 ٥2014/11/07م

عبد هللا عمرو عادل

أدم یاسر مصطفى  -  الصید.ق 74
/2014/11/05 12:20 ٩م

أدم یاسر مصطفى

B Y E 75
2014/11/05 16:20 ٩م

كریم خالد حسونھكریم خالد حسونھ

كریم خالد حسونھ  -  دجلة عبد هللا عمرو عادل76

محمد جاسر یسري  -  دجلة
12:40 ٣م

77
2014/11/06

عمر ھشام النجار  -  ب.المحلة 78
/2014/11/05 12:20 ١٠م

عبد هللا عمرو عادلمحمد جاسر یسري

B Y E 79
2014/11/05 16:20 ١٠م

عبد هللا عمرو عادل

عبد هللا عمرو عادل  -  أھلى 80



نظام المسابقات وشئون الالعبین

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

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

علي خالد سالم  -  ھلیو 81

على ھشام سالم  -  الجیش 82
/2014/11/05 12:40 ١م

على ھشام سالم

B Y E 83
2014/11/05 16:40 ١م

إیاد أحمد محمدإیاد أحمد محمد

إیاد أحمد محمد  -  منصورة 84

مازن إبراھیم نجم  -  الصید
12:40 ٤م

85
2014/11/06

زیاد خالد صالح الدین

یوسف أسامھ حجازى  -  رواد 86
/2014/11/05 12:40 ٢م

زیاد خالد صالح الدینیوسف أسامھ حجازى

B Y E 87
2014/11/05 16:40 ٢م

زیاد خالد صالح الدین

٦زیاد خالد صالح الدین  -  الصید  زیاد خالد صالح الدین88

٦یوسف عادل حنا رزق  -  الصید  89
10:00 ٦2014/11/07م

فوزى كریم العشماوى  -  سبورتیج 90
/2014/11/05 12:40 ٣م

یوسف عادل حنا رزق

B Y E 91
2014/11/05 16:40 ٣م

عمر على عزامعمر على عزام

عمر على عزام  -  معادى سیف تامر جمال92

كریم أحمد لطفى  -  الصید
12:40 ٥م

93
2014/11/06

بالل محمد قدري  -  ھلیو 94
/2014/11/05 12:40 ٤م

سیف تامر جمالبالل محمد قدري

B Y E 95
2014/11/05 16:40 ٤م

سیف تامر جمال

سیف تامر جمال  -  الصید.ق 96



نظام المسابقات وشئون الالعبین
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سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

سیف محمد الھوارى  -  سموحة 97

مھاب محمد عبد الخالق  -  منصورة 98
/2014/11/05 12:40 ٥م

سیف محمد الھوارى

B Y E 99
2014/11/05 16:40 ٥م

سیف محمد الھوارىیاسین كریم شھدي

یاسین كریم شھدي  -  الصید 100

یوسف محمد عشیبھ  -  طنطا
12:40 ٦م

101
2014/11/06

نور الدین محمد حسن

زیاد محمد سامى  -  سموحة 102
/2014/11/05 12:40 ٦م

نور الدین محمد حسنزیاد محمد سامى

B Y E 103
2014/11/05 16:40 ٦م

نور الدین محمد حسن

نور الدین محمد حسن  -  سموحة 104

باسل أسامھ محمد  -  دجلة 105
10:00 ٧2014/11/07م

نور الدین محمد حسن

عبد الرحمن سماحھ  -  سبورتیج 106
/2014/11/05 12:40 ٧م

عبد الرحمن سماحھ

B Y E 107
2014/11/05 16:40 ٧م

أسماعیل محمد شعراويأسماعیل محمد شعراوي

٦أسماعیل محمد شعراوي  -  الصید  یوسف محمد عبد هللا108

أكتوبر٦نور الدین احمد كمال  -  
12:40 ٧م

109
2014/11/06

عمر أحمد الخولى  -  معادى 110
/2014/11/05 12:40 ٨م

یوسف محمد عبد هللاعمر أحمد الخولى

B Y E 111
2014/11/05 16:40 ٨م

یوسف محمد عبد هللا

یوسف محمد عبد هللا  -  دجلة 112



نظام المسابقات وشئون الالعبین

١٠-١١-٢٠١٤حتى  ٥-١١-٢٠١٤بطولة نادى وادى دجلة الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 
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سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

حازم عبد النبى محمد  -  الجیش 113

بالل محمد ابو السعود  -  ب.المحلة 114
/2014/11/05 12:40 ٩م

حازم عبد النبى محمد

B Y E 115
2014/11/05 16:40 ٩م

یاسین عمرو طلعتیاسین عمرو طلعت

یاسین عمرو طلعت  -  الصید.ق 116

حسین محمد داود  -  الصید
12:40 ٨م

117
2014/11/06

خالد صبرى الباشا

محمود كریم محمود  -  سبورتیج 118
/2014/11/05 12:40 ١٠م

خالد صبرى الباشامحمود كریم محمود

B Y E 119
2014/11/05 16:40 ١٠م

خالد صبرى الباشا

خالد صبرى الباشا  -  الصید.ق مالك عمرو محمود120

محمد عمرو السید  -  الصید.ق 121
10:00 ٨2014/11/07م

مروان إیمن عصمت  -  الصید.ق 122
/2014/11/05 13:00 ١م

مروان إیمن عصمت

B Y E 123
2014/11/05 17:00 ١م

سیف الدین عبد الفتاحسیف الدین عبد الفتاح

سیف الدین عبد الفتاح  -  الصید.ق مالك عمرو محمود124

حسام أحمد نصر  -  طنطا
12:40 ٩م

125
2014/11/06

رضا عبد الفتاح محمد  -  دجلة 126
/2014/11/05 13:00 ٢م

مالك عمرو محمودحسام أحمد نصر

B Y E 127
2014/11/05 17:00 ٢م

مالك عمرو محمود

مالك عمرو محمود  -  أھلى 128


