
نظام المسابقات وشئون الالعبين

29.00-11.00-2016  حتى  24.00-11.00-2016بطولة نادى سموحة الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئين13مرحلة تحت 

64.00درو 

عمر السيد رفعت بكر  -  هليو 1

 
B Y E عمر السيد رفعت بكر2

بالل محمد قدري  -  هليو
 

3
  2016/11/24 1م  19:20

بالل محمد قدري بالل محمد قدري

4 محمد أشرف عنايت  -  أهلى
  / 2016/11/24 8م  11:25

محمود كريم محمود  -  سبورتيج 5
12016/11/25م  13:00   

أحمد ياسر سرور

6 أحمد مراد العيسوي  -  سبورتيج
/  2016/11/24 1م  11:55

أحمد ياسر سرور محمود كريم محمود

سيف محمد الهوارى  -  سبورتيج
 

7
  2016/11/24 2م  19:20

أحمد ياسر سرور

8 أحمد ياسر سرور  -  الصيد.ق
  / 2016/11/24 2م  11:55

عبد هللا محمد عطيه  -  طنطا 9
   

 
B Y E 10

  
عبد هللا محمد عطيه

محمد وليد العطار  -  الجيش
 

11
    2016/11/24 3م  19:20

عبد هللا محمد عطيه محمد وليد العطار

12 محمد طارق بالى  -  سبورتيج
  /   2016/11/24 3م  11:55

عبد هللا محمد عطيه

يوسف محمد يكن  -  سبورتيج 13
22016/11/25م  13:00   

14 يوسف محمد معتز  -  سبورتيج
/  2016/11/24 4م  11:55

أحمد شريف عادل يوسف محمد يكن

أحمد شريف عادل  -  شمس
 

15
  2016/11/24 4م  19:20

أحمد شريف عادل

16 عبد الرحمن الجوهري  -  شمس
  /  2016/11/24  5م  11:55

عمر محمد مبروك  -  سموحة 17
  

 
B Y E 18

 
عمر محمد مبروك

 

سليم هشام محمد حسن  -  سبورتيج
 

19
   2016/11/24 5م  19:20

عمر أحمد سعيد قطب عمر أحمد سعيد قطب
 

20 عمر أحمد سعيد قطب  -  سبورتيج
  /  2016/11/24  6م  11:55

يوسف رشدى مبروك  -  سموحة 21
32016/11/25م  13:00    

يوسف رشدى مبروك
 

 
B Y E 22

   
يوسف رشدى مبروك يوسف رشدى مبروك

 

6يوسف عادل حنا رزق  -  الصيد 
 

23
   2016/11/24 6م  19:20

يوسف عادل حنا رزق
 

24 عمر شريف علي  -  سموحة
  /  2016/11/24  7م  11:55

كريستوف مينا فهمى  -  سبورتيج 25
   

 
B Y E 26

 
كريستوف مينا فهمى

 

6حمزة ياسر محمد  -  الصيد 
 

27
   2016/11/24 7م  19:20

ياسين عمرو طلعت ياسين عمرو طلعت
 

28 ياسين عمرو طلعت  -  الصيد.ق
  /  2016/11/24 8م  11:55

مالك عمرو محمود
 

مالك عمرو محمود  -  شمس 29
 42016/11/25م  13:00  

 
B Y E 30

مالك عمرو محمود    مالك عمرو محمود
 

نور الدين محمد حسن  -  سموحة
 

31
   2016/11/24 8م  19:20

نور الدين محمد حسن
 

32 إسماعيل حازم إبراهيم  -  سبورتيج
  / 2016/11/24  1م  12:25



نظام المسابقات وشئون الالعبين

29.00-11.00-2016  حتى  24.00-11.00-2016بطولة نادى سموحة الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئين13مرحلة تحت 

64.00درو 

فاروق محمد فاروق  -  النصر 33
  

34 زين الدين سامح شمس  -  سموحة
/2016/11/24 2م  12:25

زين الدين سامح شمس
 

 
B Y E 35

  2016/11/24 1م  19:50
يوسف محمد عبد هللا يوسف محمد عبد هللا

 

36 يوسف محمد عبد هللا  -  دجلة
    

حسام أحمد نصر  -  طنطا 37
52016/11/25م  13:00   

يوسف محمد عبد هللا
 

38 3ياسين مصطفى الشيخ  -  مجمع 
/  2016/11/24 3م  12:25

عمر وليد الششتاوى حسام أحمد نصر
 

 
B Y E 39

  2016/11/24 2م  19:50
عمر وليد الششتاوى

 

40 عمر وليد الششتاوى  -  طنطا
    

عمرو عماد الشرقاوي  -  النصر 41
    

42 كريم طارق وهبي  -  هليو
/  2016/11/24 4م  12:25

كريم طارق وهبي
 

6أسماعيل محمد شعراوي  -  الصيد 
 

43
    2016/11/24 3م  19:50

يحيى إسالم أبو ريه يحيى إسالم أبو ريه
 

44 يحيى إسالم أبو ريه  -  طنطا
  /   2016/11/24 5م  12:25

زياد خالد صالح الدين
 

عمر ياسر محمد غانم  -  سبورتيج 45
 62016/11/25م  13:00   

46 أحمد ماجد غرابه  -  الجيش
/  2016/11/24 6م  12:25

زياد خالد صالح الدين أحمد ماجد غرابه
 

 
B Y E 47

  2016/11/24 4م  19:50
زياد خالد صالح الدين

 

48 6زياد خالد صالح الدين  -  الصيد 
    

فوزى كريم العشماوى  -  سبورتيج 49
 

50 يوسف شريف هاشم  -  شمس
/ 2016/11/24 7م  12:25

يوسف شريف هاشم

 
B Y E 51

   2016/11/24 5م  19:50
آدم أشرف فؤاد آدم أشرف فؤاد

52 آدم أشرف فؤاد  -  الصيد
    

باسل هشام وادي  -  النصر 53
72016/11/25م  13:00    

آدم أشرف فؤاد

54 إسماعيل عمرو رمضان  -  شمس
/   2016/11/24 8م  12:25

عبد الرحمن وليد صادق إسماعيل عمرو رمضان

 
B Y E 55

   2016/11/24 6م  19:50
عبد الرحمن وليد صادق

56 عبد الرحمن وليد صادق  -  دجلة
    

زياد محمد سامى  -  سموحة 57
  

58 عمر محمد القرموطي  -  النصر
/ 2016/11/24 1م  12:55

زياد محمد سامى

نور عالء الدين حسن  -  سموحة
 

59
   2016/11/24 7م  19:50

زياد محمد سامى كريم خالد حسونه

60 كريم خالد حسونه  -  دجلة
  /  2016/11/24 2م  12:55

يحيى محمد الجيار

61محمد هاني محمد مصطفي  -  سموحة
82016/11/25م  13:00  

62 يحيى محمد الجيار  -  شمس
/ 2016/11/24 3م  12:55

يحيى محمد الجيار يحيى محمد الجيار

 
B Y E 63

 2016/11/24 8م  19:50
ياسين خالد ذكى

64 ياسين خالد ذكى  -  سموحة
  


