
نظام المسابقات وشئون الالعبين

7-11-2017  حتى  2-11-2017بطولة نادى الزهور الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

 سنه رجال هواه35مرحلة فوق 

32درو 

شريف محمود رشدان  -  هليو 1

 
B Y E شريف محمود رشدان  -  هليو2

عبد هللا محمد السيد  -  زهور
 

3
عبد هللا محمد السيد  -  زهور  

2017/11/04 4م  20:40
شريف محمود رشدان  -  هليو

4 خالد محمد مردين  -  د.الدفاع
  / 2017/11/03 7م  22:55

خالد لطفي الشربيني  -  سبورتنج 5
شريف محمود رشدان  -  هليو   

52017/11/05م  16:00

6 حاتم فاروق الشناوي  -  طنطا
/  2017/11/03 8م  22:55

عبدالرحمن ماجد السيد  -  قارونحاتم فاروق الشناوي  -  طنطا

أحمد محمد صالح  -  هايكستب
 

7
  

عبدالرحمن ماجد السيد  -  قارون
2017/11/04 5م  20:40

8 عبدالرحمن ماجد السيد  -  قارون
  / 2017/11/03 1م  23:20

 محمد السيد التلينى  -  الصيد
9

عمرو محمد عبد المنعم  
52017/11/06م  16:00

 
B Y E 10

  
محمد السيد التلينى  -  الصيد

عادل خالد مشرف  -  الصيد
 

11
    

محمد عاطف توفيق  -  زهور
2017/11/04 6م  20:40

محمد السيد التلينى  -  الصيد

12 محمد عاطف توفيق  -  زهور
  /   2017/11/03 2م  23:20

عمرو محمد عبد المنعم  -  الصيد

عمرو محمد عبد المنعم  -  الصيد 13
62017/11/05م  16:00   

14 محمود حسين على  -  االتحاد
/  2017/11/03 3م  23:20

عمرو محمد عبد المنعم  -  الصيدعمرو محمد عبد المنعم  -  الصيد

طارق محمد أبو طالب  -  هليو
 

15
  

طارق محمد أبو طالب  -  هليو
2017/11/04 7م  20:40

إسماعيل محمد إسماعيل  -  هليو
2017/11/07  16

  /  2017/11/03 2م  417:00م  23:20
 عمرو محمد عبد

المنعم

محمود رفاعي حسين  -  ت.سبورت 17
 

18 أحمد محمود فرج  -  الصيد
/ 2017/11/03 5م  23:20

أحمد محمود فرج  -  الصيد

وسام أمير المندراوي  -  هليو
 

19
   

وسام أمير المندراوي  -  هليو
2017/11/04 8م  20:40

أحمد محمود فرج  -  الصيد

20 محمد مصطفى الشرقاى  -  دجلة
  /  2017/11/03 6م  23:20

ايمن حسن محمود لوكسر  -  نا.شرم 21
أحمد محمود فرج  -  الصيد    

72017/11/05م  16:00

22 كريم محمود تركي  -  زهور
/   2017/11/03 7م  23:20

تامر ممدوح  -  هليوايمن حسن محمود لوكسر  -  نا.شرم

 
B Y E 23

   
تامر ممدوح  -  هليو

2017/11/04 1م  21:05

24 تامر ممدوح  -  هليو
طارق مرزوق برهام    

 محمد عاصم المغربي  -  زهور
25

12017/11/06م  16:50 

26 3محمد محمد نبيل محمد  -  مجمع 
/ 2017/11/03 8م  23:20

3محمد محمد نبيل محمد  -  مجمع 

زياد محمد الشاذلي  -  هليو
 

27
   

باسم فطين فهمي  -  جزيرة
2017/11/04 2م  21:05

3محمد محمد نبيل محمد  -  مجمع 

28 باسم فطين فهمي  -  جزيرة
  /  2017/11/03 1م  23:45

طارق مرزوق برهام  -  ت.مالحية

محمد حمدي ونس  -  هليو 29
82017/11/05م  16:00  

30  3حسن سيد محمد  -  مجمع 
/  2017/11/03 2م  23:45

شريف محمود رشدانشريف محمود رشدانطارق مرزوق برهام  -  ت.مالحيةمحمد حمدي ونس  -  هليو

 
B Y E 31

طارق مرزوق برهام  -  ت.مالحية   
2017/11/04 3م  21:05

أحمد محمود فرج

32  طارق مرزوق برهام  -  ت.مالحية
  


