
نظام المسابقات وشئون الالعبين

10-10-2017  حتى  4-10-2017بطولة نادى الصيد المصري المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئين17مرحلة تحت 

64درو 

يوسف ياسر عز الدين  -  أهلى 1

 
B Y E يوسف ياسر عز الدين2

على تامر على رضا  -  شمس
 

3
  2017/10/05 1م  14:25

يوسف ياسر عز الدين عمر إبراهيم الشناوى

4 عمر إبراهيم الشناوى  -  سموحة
  / 2017/10/04 1م  14:00

عمر أسامه المعتز  -  الصيد 5
52017/10/05م  20:50   

يوسف ياسر عز الدين

6 أحمد محمد سيد  -  دجلة
/  2017/10/04 2م  14:00

أدهم شريف الصعيدى عمر أسامه المعتز

أدهم شريف الصعيدى  -  شمس
 

7
  2017/10/05 2م  14:25

أدهم شريف الصعيدى

8 يوسف مجدى متى  -  سبورتيج
  / 2017/10/04 3م  14:00

سيف ناصر عبد المنعم  -  شمس 9
   

10 أكتوبر6خالد عمرو الشطورى  -  
/  2017/10/04 4م  14:00

سيف ناصر عبد المنعم

أحمد السيد رفعت بكر  -  هليو
 

11
    2017/10/05 3م  14:25

سيف ناصر عبد المنعم عمر محمد زكريا

12 عمر محمد زكريا  -  الصيد
  /   2017/10/04 5م  14:00

ياسين أيمن شافعي

عمر أحمد حسن  -  الصيد 13
62017/10/05م  20:50   

14 يوسف محمد علي الروضي  -  المنيا
/  2017/10/04 6م  14:00

ياسين أيمن شافعي عمر أحمد حسن

ياسين أيمن شافعي  -  دجلة
 

15
  2017/10/05 4م  14:25

ياسين أيمن شافعي

16 محي الدين أحمد مرسي  -  االتحاد
  /  2017/10/04  7م  14:00

محمد حسام الدين حسن  -  الصيد 17
  

 
B Y E 18

 
محمد حسام الدين حسن

 

عالء الدين عبد الخال  -  دجلة
 

19
   2017/10/05 5م  14:25

محمد حسام الدين حسن عالء الدين عبد الخال
 

20 على ياسر أحمد فؤاد  -  النصر
  /  2017/10/04  8م  14:00

مروان رضا عربى  -  سموحة 21
72017/10/05م  20:50    

محمد حسام الدين حسن
 

22 ياسين حازم السباعى  -  معادى
/   2017/10/04 9م  14:00

مروان رضا عربى مروان رضا عربى
 

عمر أيمن محمود عمارة  -  زهور
 

23
   2017/10/05 6م  14:25

عمر أيمن محمود عمارة
 

24 3محمد عماد شاهين  -  مجمع 
  /  2017/10/04  10م  14:00

روجيه البير نقوال  -  سموحة 25
   

26 حسين محمد لبيب  -  سبورتيج
/ 2017/10/04 1م  14:40

روجيه البير نقوال
 

عبد هللا شهاب فوزى  -  شمس
 

27
   2017/10/05 7م  14:25

روجيه البير نقوال عبد هللا شهاب فوزى
 

28 حسن عادل عادل مدكور  -  جزيرة
  /  2017/10/04 2م  14:40

روجيه البير نقوال
 

سيف حازم طاهر  -  معادى 29
 82017/10/05م  20:50  

30 عمر محمود أحمد زكي  -  الرباط
/   2017/10/04 3م  14:40

سيف حازم طاهر سيف حازم طاهر
 

سيف الدين أيمن بديع  -  أهلى
 

31
   2017/10/05 8م  14:25

سيف الدين أيمن بديع
 

32 عمر محمد عبد الفتاح  -  دجلة
  / 2017/10/04  4م  14:40
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يحيى محمد شيخون  -  د.الدفاع 33
  

34 مروان عمر البرلسى  -  أهلى
/2017/10/04 5م  14:40

مروان عمر البرلسى
 

إبراهيم حسن صادق  -  النصر
 

35
  2017/10/05 9م  14:25

مروان عمر البرلسى عمر عصام رشوان
 

36 عمر عصام رشوان  -  سموحة
  / 2017/10/04  6م  14:40

زياد عماد الشرقاوى  -  شمس 37
92017/10/05م  20:50   

أحمد سعيد صبحى
 

38 محمد إبراهيم مرسي  -  زهور
/  2017/10/04 7م  14:40

أحمد سعيد صبحى زياد عماد الشرقاوى
 

 
B Y E 39

  2017/10/05 10م  14:25
أحمد سعيد صبحى

 

40 أحمد سعيد صبحى  -  سموحة
    

عمر محمد على فارس  -  زهور 41
    

42 عبد الرحمن عمرو نصار  -  شمس
/  2017/10/04 8م  14:40

عبد الرحمن عمرو نصار
 

عمر خالد نور الدين  -  زهور
 

43
    2017/10/05 1م  15:00
عبد الرحمن عمرو نصار مصطفى أحمد مصطفى

 

44 مصطفى أحمد مصطفى  -  سبورتيج
  /   2017/10/04 9م  14:40

كريم طارق ثابت
 

نادر توفيق نادر  -  هليو 45
 102017/10/05م  20:50   

46 عمر عزت حلمى إبراهيم  -  الصيد
/  2017/10/04 10م  14:40

كريم طارق ثابت عمر عزت حلمى إبراهيم
 

 
B Y E 47

  2017/10/05 2م  15:00
كريم طارق ثابت

 

48 كريم طارق ثابت  -  هليو
    

محمد هشام الوكيل  -  أهلى 49
 

50 أحمد محمد بيومى  -  دجلة
/ 2017/10/04 1م  15:20

أحمد محمد بيومى

عبد الرحمن مجدي  -  د.الدفاع
 

51
   2017/10/05 3م  15:00

محمد وليد صادق محمد وليد صادق

52 محمد وليد صادق  -  دجلة
  /  2017/10/04 2م  15:20

محمد أحمد جوهر  -  الصيد 53
12017/10/05م  21:35    

على أحمد ياقوت

54 عبد الرحمن أيمن صابر  -  أهلى
/   2017/10/04 3م  15:20

على أحمد ياقوت عبد الرحمن أيمن صابر

أحمد سمير مرسي  -  أهلى
 

55
   2017/10/05 4م  15:00

على أحمد ياقوت

56 على أحمد ياقوت  -  دجلة
  /  2017/10/04 4م  15:20

نور الدين العادلى  -  هليو 57
  

58 كريم محمد البسيونى  -  شمس
/ 2017/10/04 5م  15:20

كريم محمد البسيونى

3محمد هيثم مصطفي  -  مجمع 
 

59
   2017/10/05 5م  15:00

عمر ياسر جوهرى عمر ياسر جوهرى

60 عمر ياسر جوهرى  -  معادى
  /  2017/10/04 6م  15:20

أحمد عادل الدمرداش

يوسف تامر الشريف  -  أهلى 61
22017/10/05م  21:35  

62 يوسف خالد البتانوني  -  دجلة
/ 2017/10/04 7م  15:20

أحمد عادل الدمرداش يوسف تامر الشريف

 
B Y E 63

 2017/10/05 6م  15:00
أحمد عادل الدمرداش

64 أحمد عادل الدمرداش  -  أهلى
  


