
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٢٢-٣-٢٠١٦حتى  ١٧-٣-٢٠١٦بطولة بورسعید المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئین١٣مرحلة تحت 
٦٤درو 

عبد هللا باسل السعدى  -  ھلیو 1

B Y E عبد هللا باسل السعدى2

یوسف محمد حسام  -  سموحة 3
2016/03/19 10:00 ١م

عبد هللا باسل السعدى یوسف محمد حسام

مروان سامح البندارى  -  ھلیو 4
/2016/03/17 15:45 ١م

أحمد شریف الوابورى  -  شمس 5
20:00 ١2016/03/19م

عبد هللا باسل السعدى

B Y E أحمد شریف الوابورى6 أحمد شریف الوابورى

سیف هللا شریف حسان  -  الجیش 7
2016/03/19 10:00 ٢م

سیف هللا شریف حسان

محمود محمد خلیل  -  دجلة 8
/2016/03/17 15:45 ٢م

كریم محمد بدوى  -  الصید 9

B Y E كریم محمد بدوى10

سیف الدین معتز عیاد  -  الصید.ق 11
2016/03/19 10:25 ١م

كریم محمد بدوى أدم شریف عطا

أدم شریف عطا  -  الجیش 12
/2016/03/17 16:05 ١م

كریم محمد بدوى

نور الدین محمد حسن  -  سموحة 13
20:00 ٢2016/03/19م

B Y E یاسین كریم شھدي14 نور الدین محمد حسن

یاسین كریم شھدي  -  الصید 15
2016/03/19 10:25 ٢م

یاسین كریم شھدي

٦حمزة یاسر محمد  -  الصید  16
/2016/03/17 16:05 ٢م

أدھم ھشام سعید  -  الجیش 17

B Y E أدھم ھشام سعید18

عمر السید رفعت بكر  -  ھلیو 19
2016/03/19 10:50 ١م

یوسف رشدى مبروك یوسف رشدى مبروك

یوسف رشدى مبروك  -  سموحة 20
/2016/03/17 16:25 ١م

عبدالرحمن أحمد بركات  -  ھلیو 21
20:30 ١2016/03/19م

یوسف رشدى مبروك

على أحمد زكى  -  سموحة 22
/2016/03/17 16:25 ٢م

عبدالرحمن أحمد بركات عبدالرحمن أحمد بركات

بالل محمد قدري  -  ھلیو 23
2016/03/19 10:50 ٢م

بالل محمد قدري

حسن محمد عزام  -  القضاه 24
/2016/03/17 16:45 ١م

سیف الدین عبد الفتاح  -  الصید.ق 25

B Y E سیف الدین عبد الفتاح26

حسن محمد سامى  -  سموحة 27
2016/03/19 11:15 ١م

سیف الدین عبد الفتاح إسماعیل عمرو رمضان

إسماعیل عمرو رمضان  -  شمس 28
/2016/03/17 16:45 ٢م

سیف الدین عبد الفتاح

حسام أحمد نصر  -  طنطا 29
20:30 ٢2016/03/19م

أحمد محمد طلعت منصور  -  دجلة 30
/2016/03/17 17:05 ١م

حسام أحمد نصر حسام أحمد نصر

كریستوف مینا فھمى  -  سبورتیج 31
2016/03/19 11:15 ٢م

كریستوف مینا فھمى

٣علي عمرو ماجوره  -  مجمع  32
/2016/03/17 17:05 ٢م



نظام المسابقات وشئون الالعبین

٢٢-٣-٢٠١٦حتى  ١٧-٣-٢٠١٦بطولة بورسعید المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئین١٣مرحلة تحت 
٦٤درو 

عمر شریف علي  -  سموحة 33

محمد ولید العطار  -  دجلة 34
/2016/03/17 17:25 ١م

محمد ولید العطار

B Y E 35
2016/03/19 11:40 ١م

طارق زیاد السید طارق زیاد السید

طارق زیاد السید  -  معادى 36

٦عادل عبد الحي عادل  -  الصید  37
21:00 ١2016/03/19م

طارق زیاد السید

كریم ولید الحمامي  -  شمس 38
/2016/03/17 17:25 ٢م

محمد طارق وھبى كریم ولید الحمامي

B Y E 39
2016/03/19 11:40 ٢م

محمد طارق وھبى

محمد طارق وھبى  -  ھلیو 40

محمد ھیثم االجھورى  -  شمس 41

محمد حسام الدین فاھم  -  الصید 42
/2016/03/17 17:45 ١م

محمد ھیثم االجھورى

B Y E 43
2016/03/19 12:05 ١م

محمد ھیثم االجھورى أدھم إیھاب نصار

أدھم إیھاب نصار  -  دلفى عبد هللا محمد عطیھ44

سلیم ھشام محمد حسن  -  سبورتیج 45
21:00 ٢2016/03/19م

على ھشام سالم  -  الجیش 46
/2016/03/17 17:45 ٢م

عبد هللا محمد عطیھ على ھشام سالم

B Y E 47
2016/03/19 12:05 ٢م

عبد هللا محمد عطیھ

عبد هللا محمد عطیھ  -  طنطا 48

أحمد محمد عبد الفتاح  -  ت.مالحیة 49

عبد الرحمن ولید صادق  -  دجلة 50
/2016/03/17 18:05 ١م

عبد الرحمن ولید صادق

إیاد أحمد محمد  -  منصورة 51
2016/03/19 12:30 ١م

عبد الرحمن ولید صادق إیاد أحمد محمد

ممدوح حازم محفوظ  -  معادى 52
/2016/03/17 18:05 ٢م

باسل ھشام محمد  -  القضاه 53
21:30 ١2016/03/19م

عمر على عزام

عمر على عزام  -  معادى 54
/2016/03/17 18:25 ١م

عمر على عزام عمر على عزام

B Y E 55
2016/03/19 12:30 ٢م

أحمد شریف عادل

أحمد شریف عادل  -  الصید.ق 56

٦عبد الرحمن محمد حجاج  -  الصید  57

یوسف محمد على  -  الصید.ق 58
/2016/03/17 18:25 ٢م

یوسف محمد على

یوسف محمد یكن  -  سبورتیج 59
2016/03/19 12:55 ١م

یوسف محمد على عمر ولید الششتاوى

عمر ولید الششتاوى  -  طنطا 60
/2016/03/17 18:45 ١م

یوسف ھشام محمد

أحمد ولید متولي  -  الجیش 61
21:30 ٢2016/03/19م

ھانى أسامھ روفائیل  -  سبورتیج 62
/2016/03/17 18:45 ٢م

یوسف ھشام محمد ھانى أسامھ روفائیل

B Y E 63
2016/03/19 12:55 ٢م

یوسف ھشام محمد

یوسف ھشام محمد  -  طنطا 64


