
نظام المسابقات وشئون الالعبین

١٠-١١-٢٠١٥حتى  ٥-١١-٢٠١٥بطولة نادى وادى دجلة الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

مرحلة عمومى رجال
٣٢درو 

مازن ھشام صبري  -  دجلة 1

B Y E مازن ھشام صبري  -  دجلة2

عمر سعد سالم  -  النصر عمر سعد سالم  -  النصر3
2015/11/07 20:25 ٦م

مازن ھشام صبري  -  دجلة

طارق نبیل الفقي  -  منصورة 4
/2015/11/07 13:45 ٤م

عمرو محمد فھیم  -  الجیش مازن ھشام صبري  -  دجلة5
18:40 ٥2015/11/08م

B Y E محمد مسعد أبو زید  -  زھورعمرو محمد فھیم  -  الجیش6

محمد مسعد أبو زید  -  زھور محمد مسعد أبو زید  -  زھور7
2015/11/07 20:25 ٧م

ھشام محمد ابو طالب  -  ھلیو 8
/2015/11/07 13:45 ٥م

شھاب عصام حسني  -  شمس مازن ھشام صبري9
18:30 ١2015/11/09م

B Y E شھاب عصام حسني  -  شمس10

یوسف عبد الرحمن محمد  -  الجیش محمد إیھاب حافظ  -  طنطا11
2015/11/07 20:25 ٨م

شھاب عصام حسني  -  شمس

محمد إیھاب حافظ  -  طنطا 12
/2015/11/07 13:45 ٦م

شھاب عصام حسني  -  شمس

خالد یوسف زھران  -  ھلیو 13
18:40 ٦2015/11/08م

B Y E خالد یوسف زھران  -  ھلیوخالد یوسف زھران  -  ھلیو14

عمر خالد بھجت  -  شمس عمر خالد بھجت  -  شمس15
2015/11/07 20:25 ٩م

أحمد مخلوف أحمد  -  الجیش
2015/11/10

16
/2015/11/07 13:45 ٧17:00م ٢م

یوسف محمد السید

عمر علي القطان  -  جزیرة 17

رائد علي إبراھیم  -  القضاه 18
/2015/11/07 13:45 ٨م

عمر علي القطان  -  جزیرة

محمد حسام الجوارحى  -  دجلة محمد حسام الجوارحى  -  دجلة19
2015/11/07 20:25 ١٠م

محمد حسام الجوارحى  -  دجلة

ھادي حسن عبد المھدي  -  زھور 20
/2015/11/07 13:45 ٩م

أحمد عبد الرحمن محمد  -  الجیش محمد حسام الجوارحى  -  دجلة21
19:30 ١2015/11/08م

شادي عمرو الشناوي  -  زھور 22
/2015/11/07 13:45 ١٠م

حسین إمام رمضان  -  شمسأحمد عبد الرحمن محمد  -  الجیش

B Y E حسین إمام رمضان  -  شمس23
2015/11/07 21:10 ١م

حسین إمام رمضان  -  شمس یوسف محمد السید24

كریم محمد دسوقي  -  أھلى 25
18:30 ٢2015/11/09م

محمد مصطفى عبدالعاطي  -  الجیش 26
/2015/11/07 14:25 ١م

كریم محمد دسوقي  -  أھلى

یوسف محمد السید  -  ھلیو یوسف محمد السید  -  ھلیو27
2015/11/07 21:10 ٢م

یوسف محمد السید  -  ھلیو

عبد الرحمن شعبان جاد  -  الجیش 28
/2015/11/07 14:25 ٢م

یوسف محمد السید  -  ھلیو

أحمد محمد المالح  -  شمس 29
19:30 ٢2015/11/08م

یوسف حسین العبد  -  طنطا 30
/2015/11/07 14:25 ٣م

شھاب عصام حسنيشھاب عصام حسنيھاشم سمیر أبو حمد  -  جزیرةأحمد محمد المالح  -  شمس

2015/11/10 17:00 ١م
B Y E ھاشم سمیر أبو حمد  -  جزیرة31

2015/11/07 21:10 ٣م
محمد حسام الجوارحى

ھاشم سمیر أبو حمد  -  جزیرة 32


