
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٢٣-٢-٢٠١٦حتى  ١٨-٢-٠٢١٦بطولة نادى سبورتیج الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئین١٧مرحلة تحت 
٣٢درو 

یوسف أحمد الشربیني  -  شمس 1

B Y E یوسف أحمد الشربیني  -  شمس2

إسالم أحمد جوھر  -  الصید.ق مازن محمد أحمد دسوقى  -  سموحة3
2016/02/20 15:25 ٥م

یوسف أحمد الشربیني  -  شمس

مازن محمد أحمد دسوقى  -  سموحة 4
/2016/02/19 13:00 ١م

على محمد عبد هللا  -  دجلة یوسف أحمد الشربیني  -  شمس5
14:35 ١2016/02/21م

محمد ولید صادق  -  دجلة 6
/2016/02/19 13:00 ٢م

محمد كریم الخواص  -  دجلةمحمد ولید صادق  -  دجلة

یوسف طارق أبو سعده  -  أھلى محمد كریم الخواص  -  دجلة7
2016/02/20 15:25 ٦م

محمد كریم الخواص  -  دجلة 8
/2016/02/19 13:00 ٣م

عبد الرحمن محمد أحمد  -  الجیش یوسف أحمد الشربیني9
14:40 ١2016/02/22م

B Y E عبد الرحمن محمد أحمد  -  الجیش10

عبد الرحمن الشین  -  أھلى عبد الرحمن الشین  -  أھلى11
2016/02/20 15:25 ٧م

عبد الرحمن الشین  -  أھلى

كریم محمد البسیونى  -  الصید.ق 12
/2016/02/19 13:00 ٤م

على حاتم الطوخي  -  شمس

على حاتم الطوخي  -  شمس 13
14:35 ٢2016/02/21م

مصطفي محمد السرتي  -  شمس 14
/2016/02/19 13:00 ٥م

على حاتم الطوخي  -  شمسعلى حاتم الطوخي  -  شمس

محمد سید البرعي  -  دجلة محمد سید البرعي  -  دجلة15
2016/02/20 15:25 ٨م

زیاد محمد المنغم  -  سموحة
2016/02/23

16
/2016/02/19 13:00 ٦15:00م ٢م

عمر أشرف عدلي

إبراھیم إیھاب بخیت  -  دلفى 17

زیاد محمد طھ  -  طنطا 18
/2016/02/19 13:00 ٧م

إبراھیم إیھاب بخیت  -  دلفى

إسماعیل على مخلوف  -  الجیش حازم أحمد أبو السعود  -  الصید19
2016/02/20 15:25 ٩م

حازم أحمد أبو السعود  -  الصید

حازم أحمد أبو السعود  -  الصید 20
/2016/02/19 13:00 ٨م

عمر إبراھیم الشریف  -  سموحة عمر أشرف عدلي  -  معادى21
14:35 ٣2016/02/21م

محمد علي محمد یوسف  -  الجیش 22
/2016/02/19 13:00 ٩م

عمر أشرف عدلي  -  معادىعمر إبراھیم الشریف  -  سموحة

B Y E عمر أشرف عدلي  -  معادى23
2016/02/20 16:05 ١م

عمر أشرف عدلي  -  معادى عمر أشرف عدلي24

عادل أحمد عادل عفیفي  -  سموحة 25
14:40 ٢2016/02/22م

محمد إبراھیم مرسي  -  النصر 26
/2016/02/19 13:35 ١م

عادل أحمد عادل عفیفي  -  سموحة

B Y E خلیل محمد خلیل  -  أھلى27
2016/02/20 16:05 ٢م

خلیل محمد خلیل  -  أھلى

خلیل محمد خلیل  -  أھلى خلیل محمد خلیل  -  أھلى28

یوسف إیھاب عوض  -  الصید.ق 29
14:35 ٤2016/02/21م

عمر أسامھ المعتز  -  الصید 30
/2016/02/19 13:35 ٢م

على حاتم الطوخيعلى حاتم الطوخيیوسف شریف شلتوت  -  شمسعمر أسامھ المعتز  -  الصید

2016/02/23 15:00 ١م
B Y E یوسف شریف شلتوت  -  شمس31

2016/02/20 16:05 ٣م
خلیل محمد خلیل

یوسف شریف شلتوت  -  شمس 32


