
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٨-٣-٢٠١٦حتى  ٣-٣-٢٠١٦بطولة منطقة االسكندریة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

آدم شریف حسنى  -  شمس 1

B Y E آدم شریف حسنى2

٦حسن أحمد القنادیلي  -  الصید  3
2016/03/03 17:05 ٤م

آدم شریف حسنىجون جورج حنین

جون جورج حنین  -  سبورتیج 4
/2016/03/03 10:00 ١م

علي خالد الزھارنھ  -  دجلة
10:30 ٦م

5
2016/03/04

آدم شریف حسنى

٦مصطفى طارق نبیل  -  الصید  6
/2016/03/03 10:00 ٢م

علي خالد الزھارنھعلي خالد الزھارنھ

أكتوبر٦نور الدین احمد كمال  -   7
2016/03/03 17:05 ٥م

یاسین أحمد یاقوت

یاسین أحمد یاقوت  -  دلفى 8
/2016/03/03 10:00 ٣م

علي طارق محمد لطفي  -  الصید 9
19:35 ٩2016/03/04م

آدم شریف حسنى

یوسف أحمد الشرك  -  ح.حدود 10
/2016/03/03 10:00 ٤م

علي طارق محمد لطفي

عبد الرحمن الجوھري  -  شمس 11
2016/03/03 17:05 ٦م

عبد الرحمن الجوھريعبد الرحمن الجوھري

١كریم خالد سیف النصر  -  مجمع  12
/2016/03/03 10:00 ٥م

عبد الرحمن الجوھري

عبد هللا یحي محفوظ  -  ھلیو
10:30 ٧م

13
2016/03/04

٦عمر عبد الحي عادل  -  الصید  14
/2016/03/03 10:00 ٦م

عبد هللا یحي محفوظعبد هللا یحي محفوظ

١مروان جمال الدین  -  مجمع  15
2016/03/03 17:05 ٧م

مروان جمال الدین

علي شریف محمد العجمي  -  سبورتیج 16
/2016/03/03 10:00 ٧م



نظام المسابقات وشئون الالعبین

٨-٣-٢٠١٦حتى  ٣-٣-٢٠١٦بطولة منطقة االسكندریة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

یوسف ھشام سالم  -  طنطا 17

زیاد محمد علي البدوي  -  سموحة 18
/2016/03/03 10:00 ٨م

یوسف ھشام سالم

یوسف أیمن عطیة  -  دجلة 19
2016/03/03 17:05 ٨م

یوسف ھشام سالمیوسف أیمن عطیة

عمر ھشام الركایبى  -  ھلیو 20
/2016/03/03 10:00 ٩م

محمد ھیثم ھدیھ  -  دجلة
10:30 ٨م

21
2016/03/04

یوسف ھشام سالم

كریم طارق وھبي  -  ھلیو 22
/2016/03/03 10:20 ١م

محمد ھیثم ھدیھمحمد ھیثم ھدیھ

كیفین إیھاب ستیفن  -  شمس 23
2016/03/03 17:05 ٩م

إیاد محمد داود

إیاد محمد داود  -  سموحة 24
/2016/03/03 10:20 ٢م

علي إبراھیم دویدار

علي إبراھیم دویدار  -  الجیش 25
20:00 ١2016/03/04م

فارس ولید خیري علیوه  -  دلفى 26
/2016/03/03 10:20 ٣م

علي إبراھیم دویدار

عمر محمد بسطاوى  -  سموحة 27
2016/03/03 17:30 ١م

علي إبراھیم دویدارعمر محمد بسطاوى

عبد الرحمن حمدي عاطف  -  دجلة 28
/2016/03/03 10:20 ٤م

علي إبراھیم دویدار

یاسین أحمد نصر  -  الصید.ق
10:30 ٩م

29
2016/03/04

حسین طارق طبوزاده  -  سبورتیج 30
/2016/03/03 10:20 ٥م

یحیى خالد الشربینىیاسین أحمد نصر

یحیى خالد الشربینى  -  سبورتیج 31
2016/03/03 17:30 ٢م

یحیى خالد الشربینى

یاسین ولید قندیل  -  سبورتیج 32
/2016/03/03 10:20 ٦م



نظام المسابقات وشئون الالعبین
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سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

زیاد محمد سامى  -  سموحة 33

B Y E زیاد محمد سامى34

حمزه أسامھ غنیم  -  معادى 35
2016/03/03 17:30 ٣م

زیاد محمد سامىحمزه أسامھ غنیم

علي محمد إبراھیم  -  طنطا 36
/2016/03/03 10:20 ٧م

محمد إیمن أحمد مھنا  -  سبورتیج
10:55 ١م

37
2016/03/04

زیاد محمد سامى

علي ھاني الشاذلي  -  منصورة 38
/2016/03/03 10:20 ٨م

محمد إیمن أحمد مھنامحمد إیمن أحمد مھنا

كریم محمد بركات  -  ھلیو 39
2016/03/03 17:30 ٤م

كریم محمد بركات

٦حسین محمد حسین المال  -  الصید  40
/2016/03/03 10:20 ٩م

عمار یاسر متولي  -  الصید.ق 41
20:00 ٢2016/03/04م

زیاد محمد سامى

یوسف احمد ماھر  -  سبورتیج 42
/2016/03/03 10:40 ١م

عمار یاسر متولي

٦یوسف عمرو محمد  -  الصید  43
2016/03/03 17:30 ٥م

عمار یاسر متوليإسماعیل حازم إبراھیم

إسماعیل حازم إبراھیم  -  سبورتیج 44
/2016/03/03 10:40 ٢م

أسماعیل محمد شعراوي

٦أسماعیل محمد شعراوي  -  الصید 
10:55 ٢م

45
2016/03/04

أحمد مراد العیسوي  -  سبورتیج 46
/2016/03/03 10:40 ٣م

أسماعیل محمد شعراويأسماعیل محمد شعراوي

كریم سامح عمر  -  جزیرة 47
2016/03/03 17:30 ٦م

عمر یاسر محمد غانم

عمر یاسر محمد غانم  -  سبورتیج 48
/2016/03/03 10:40 ٤م



نظام المسابقات وشئون الالعبین
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سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

یاسین عمرو ھاني  -  الصید 49

٦حسن أحمد الشاذلي  -  الصید  50
/2016/03/03 10:40 ٥م

یاسین عمرو ھاني

عمر محمد مسعود  -  ھلیو 51
2016/03/03 17:30 ٧م

عمر محمد مسعودعمر محمد مسعود

52
/2016/03/03 10:40 ٦م

أحمد ولید راشد  -  ھلیو
10:55 ٣م

53
2016/03/04

أحمد ولید راشد

عبد هللا محمد صالح  -  ح.حدود 54
/2016/03/03 10:40 ٧م

أحمد ولید راشدأحمد ولید راشد

یاسین ولید اللقاني  -  معادى 55
2016/03/03 17:30 ٨م

یاسین ولید اللقاني

مینا وسیم یوسف أنیس  -  سموحة 56
/2016/03/03 10:40 ٨م

كریم خالد حسونھ

حمدى طارق رفعت  -  دجلة 57
20:00 ٣2016/03/04م

كریس البیر نقوال  -  سموحة 58
/2016/03/03 10:40 ٩م

حمدى طارق رفعت

عمر أحمد معوض  -  الصید 59
2016/03/03 17:30 ٩م

حمدى طارق رفعتعمر أحمد معوض

یوسف محمود أبو عثمان  -  ب.المحلة 60
/2016/03/03 11:00 ١م

كریم خالد حسونھ

كریم خالد حسونھ  -  دجلة
10:55 ٤م

61
2016/03/04

عمر ھشام النجار  -  ب.المحلة 62
/2016/03/03 11:00 ٢م

كریم خالد حسونھكریم خالد حسونھ

محمد حسام أبو دیب  -  طنطا 63
2016/03/03 17:55 ١م

محمد حسام أبو دیب

محمد شریف علي  -  سموحة 64
/2016/03/03 11:00 ٣م



نظام المسابقات وشئون الالعبین
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سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

سیف كریم الدین راشد  -  سبورتیج 65

فوزى كریم العشماوى  -  سبورتیج 66
/2016/03/03 11:00 ٤م

سیف كریم الدین راشد

٦أحمد محمود أبوحسین  -  الصید  67
2016/03/03 17:55 ٢م

أدم خالد القلیوبيأدم خالد القلیوبي

أدم خالد القلیوبي  -  دجلة 68
/2016/03/03 11:00 ٥م

عمر سامح فتح هللا  -  طنطا
10:55 ٥م

69
2016/03/04

عمر إبراھیم عسل

عمر إبراھیم عسل  -  منصورة 70
/2016/03/03 11:00 ٦م

عمر إبراھیم عسلعمر إبراھیم عسل

یوسف أشرف حموده  -  الصید 71
2016/03/03 17:55 ٣م

محمود كریم محمود

محمود كریم محمود  -  سبورتیج 72
/2016/03/03 11:00 ٧م

بیجاد إبراھیم رستم  -  سبورتیج 73
20:00 ٤2016/03/04م

أدھم رشدى مبروك

مروان إیمن عصمت  -  الصید.ق 74
/2016/03/03 11:00 ٨م

مروان إیمن عصمت

احمد طھ البربري  -  ھلیو 75
2016/03/03 17:55 ٤م

باسل أسامھ محمدباسل أسامھ محمد

باسل أسامھ محمد  -  دجلة 76
/2016/03/03 11:00 ٩م

أدھم رشدى مبروك

كریم طارق أبو طھ  -  سبورتیج
10:55 ٦م

77
2016/03/04

علي عمرو الكنزي  -  زھور 78
/2016/03/03 11:20 ١م

أدھم رشدى مبروكعلي عمرو الكنزي

محمد محمد زكریا  -  سبورتیج 79
2016/03/03 17:55 ٥م

أدھم رشدى مبروك

أدھم رشدى مبروك  -  سموحة 80
/2016/03/03 11:20 ٢م



نظام المسابقات وشئون الالعبین

٨-٣-٢٠١٦حتى  ٣-٣-٢٠١٦بطولة منطقة االسكندریة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

یاسین محمد سامى  -  سبورتیج 81

ھشام محمد الشعراوي  -  طنطا 82
/2016/03/03 11:20 ٣م

ھشام محمد الشعراوي

عبدهللا طارق الشناوي  -  سبورتیج 83
2016/03/03 17:55 ٦م

ھشام محمد الشعراويیوسف أحمد سرحان

٦یوسف أحمد سرحان  -  الصید  84
/2016/03/03 11:20 ٤م

شھاب اشرف یوسف محمد  -  الجیش
10:55 ٧م

85
2016/03/04

یاسین مصطفى ضیف

عمر عبد الخالق السید  -  سبورتیج 86
/2016/03/03 11:20 ٥م

یاسین مصطفى ضیفعمر عبد الخالق السید

جابرییل البرت فایز  -  سبورتیج 87
2016/03/03 17:55 ٧م

یاسین مصطفى ضیف

یاسین مصطفى ضیف  -  زھور 88
/2016/03/03 11:20 ٦م

محمد طارق بالى

یوسف شریف الوابوري  -  شمس 89
20:00 ٥2016/03/04م

عبد هللا إیمن صابر  -  الصید 90
/2016/03/03 11:20 ٧م

عبد هللا إیمن صابر

كریم سامح عادل  -  الجیش 91
2016/03/03 17:55 ٨م

أسر محمد مصطفىأسر محمد مصطفى

١أسر محمد مصطفى  -  مجمع  92
/2016/03/03 11:20 ٨م

محمد طارق بالى

حمزة ایھاب الزربھ  -  سبورتیج
10:55 ٨م

93
2016/03/04

مصطفى محمد الجزار  -  طنطا 94
/2016/03/03 11:20 ٩م

محمد طارق بالىمصطفى محمد الجزار

أحمد نادر عبد الرحیم  -  سبورتیج 95
2016/03/03 17:55 ٩م

محمد طارق بالى

محمد طارق بالى  -  سبورتیج 96
/2016/03/03 11:40 ١م



نظام المسابقات وشئون الالعبین
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سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

یحیى محمد زباره  -  الصید 97

كریم علي عزام  -  معادى 98
/2016/03/03 11:40 ٢م

كریم علي عزام

٦یوسف مصطفى سید  -  الصید  99
2016/03/03 18:20 ١م

مروان ھشام علىمروان ھشام على

مروان ھشام على  -  دلفى 100
/2016/03/03 11:40 ٣م

سیف محمد أحمد مصطفى  -  دجلة
10:55 ٩م

101
2016/03/04

محمد أشرف عنایت

زیاد ناصر الدین غزال  -  طنطا 102
/2016/03/03 11:40 ٤م

محمد أشرف عنایتزیاد ناصر الدین غزال

یاسین إیمن مھنا  -  سبورتیج 103
2016/03/03 18:20 ٢م

محمد أشرف عنایت

محمد أشرف عنایت  -  زھور 104
/2016/03/03 11:40 ٥م

سلیم أحمد الكاشف  -  الصید 105
20:00 ٦2016/03/04م

یاسین عمرو طلعت

كریم عمرو الدمرداش  -  الجیش 106
/2016/03/03 11:40 ٦م

كریم عمرو الدمرداش

یوسف طارق حمدي  -  الجیش 107
2016/03/03 18:20 ٣م

كریم عمرو الدمرداشأحمد ماجد غرابھ

أحمد ماجد غرابھ  -  الجیش 108
/2016/03/03 11:40 ٧م

یاسین عمرو طلعت

محمد یاسر صالح الدین  -  زھور
11:20 ١م

109
2016/03/04

علي أحمد محمد أحمد  -  الصید.ق 110
/2016/03/03 11:40 ٨م

یاسین عمرو طلعتعلي أحمد محمد أحمد

یوسف كریم السید حسین  -  الصید 111
2016/03/03 18:20 ٤م

یاسین عمرو طلعت

یاسین عمرو طلعت  -  الصید.ق 112
/2016/03/03 11:40 ٩م
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سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

عمر شریف فھیم  -  أھلى 113

عمر جالل قریطم  -  شمس 114
/2016/03/03 12:00 ١م

عمر جالل قریطم

عمر ناجي البكري عسكر  -  طنطا 115
2016/03/03 18:20 ٥م

عمر جالل قریطمیوسف عادل حنا رزق

٦یوسف عادل حنا رزق  -  الصید  116
/2016/03/03 12:00 ٢م

عمر أحمد سعید قطب  -  سبورتیج
11:20 ٢م

117
2016/03/04

عمر جالل قریطم

صھیب عماد المیاني  -  دجلة 118
/2016/03/03 12:00 ٣م

عمر أحمد سعید قطبعمر أحمد سعید قطب

أحمد محمد عبد الجواد  -  رواد 119
2016/03/03 18:20 ٦م

یوسف أحمد العباسي

یوسف أحمد العباسي  -  الصید.ق 120
/2016/03/03 12:00 ٤م

عمر توفیق خمیس

أحمد ولید البیلى  -  سموحة 121
20:00 ٧2016/03/04م

ندیم خالد الشراكي  -  سبورتیج 122
/2016/03/03 12:00 ٥م

ندیم خالد الشراكي

مازن أحمد حسین عوض  -  سموحة 123
2016/03/03 18:20 ٧م

إیاد أحمد مجديإیاد أحمد مجدي

إیاد أحمد مجدي  -  الصید 124
/2016/03/03 12:00 ٦م

عمر توفیق خمیس

عمر محمد خلیل یوسف  -  ب.المحلة
11:20 ٣م

125
2016/03/04

علي تامر جمال منصور  -  الصید.ق 126
/2016/03/03 12:00 ٧م

عمر توفیق خمیسعلي تامر جمال منصور

B Y E 127
2016/03/03 18:20 ٨م

عمر توفیق خمیس

عمر توفیق خمیس  -  الجیش 128


