
نظام المسابقات وشئون الالعبين

12-9-2017  حتى  7-9-2017بطولة منطقة القاهرة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

مرحلة عمومى رجال

64درو 

باسل شيرين محمد  -  طنطا 1

 
B Y E باسل شيرين محمد2

يوسف أحمد الفحام  -  زهور
 

3
  2017/09/09 1م  12:30

باسل شيرين محمد يوسف أحمد الفحام

4 طه صالح عويس  -  الرباط
  / 2017/09/08 11م  21:00

3أحمد عادل عطيه نصر  -  مجمع  5
112017/09/09م  17:15   

باسل شيرين محمد

 
B Y E 6

  
يوسف مصطفي شوقي أحمد عادل عطيه نصر

يوسف مصطفي شوقي  -  دجلة
 

7
  2017/09/09 2م  12:30

يوسف مصطفي شوقي

 
B Y E 8

   

إبراهيم محمودإبراهيم  -  شمس 9
   

 
B Y E 10

  
إبراهيم محمودإبراهيم

أحمد طارق حسنين  -  الرباط
 

11
    2017/09/09 3م  12:30

إبراهيم محمودإبراهيم أحمد طارق حسنين

12 احمد مدحت عبد اللطيف  -  منصورة
  /   2017/09/08 12م  21:00

إبراهيم محمودإبراهيم

مروان محمد العصامى  -  طنطا 13
122017/09/09م  17:15   

 
B Y E 14

  
عمر هيثم اليكل مروان محمد العصامى

3عمر هيثم اليكل  -  مجمع 
 

15
  2017/09/09 4م  12:30

عمر هيثم اليكل

16 معتز رمضان محمد  -  هايكستب
  /  2017/09/08  13م  21:00

أمير حسام صديق  -  معادى 17
  

 
B Y E 18

 
أمير حسام صديق

 

عمر وليد الحديدي  -  أهلى
 

19
   2017/09/09 5م  12:30

أمير حسام صديق عمر وليد الحديدي
 

 
B Y E 20

     

أحمد محمود عبدالرحمن  -  أهلى 21
12017/09/09م  17:55    

أمير حسام صديق
 

 
B Y E 22

   
حسن إبراهيم سند أحمد محمود عبدالرحمن

 

حسن إبراهيم سند  -  أهلى
 

23
   2017/09/09 6م  12:30

حسن إبراهيم سند
 

24 3جهاد أسامه أبو شادى  -  مجمع 
  /  2017/09/08  14م  21:00

عمرو محمد فهيم  -  أهلى 25
   

 
B Y E 26

 
عمرو محمد فهيم

 

أحمد ماهر محمد  -  الصيد
 

27
   2017/09/09 7م  12:30

عمرو محمد فهيم أحمد ماهر محمد
 

 
B Y E 28

    
نصر الدين مجدى

 

نصر الدين مجدى  -  زهور 29
 22017/09/09م  17:55  

 
B Y E 30

نصر الدين مجدى    نصر الدين مجدى
 

3محمود السيد  -  مجمع 
 

31
   2017/09/09 8م  12:30

محمود السيد
 

 
B Y E 32

    



نظام المسابقات وشئون الالعبين

12-9-2017  حتى  7-9-2017بطولة منطقة القاهرة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

مرحلة عمومى رجال

64درو 

B Y E 33
  

يحيى عاطف صبرى34 يحيى عاطف صبرى  -  القضاه
 

 
B Y E 35

  2017/09/09 9م  12:30
أحمد أيمن أبو العال أحمد أيمن أبو العال

 

36 أحمد أيمن أبو العال  -  طنطا
    

B Y E 37
32017/09/09م  17:55   

عمر علي القطان
 

38 عمر علي القطان  -  جزيرة
  

عمر علي القطان عمر علي القطان
 

 
B Y E 39

  2017/09/09 10م  12:30
يوسف أحمد جالل

 

40 يوسف أحمد جالل  -  أهلى
    

احمد محمد عبد الوهاب  -  دجلة 41
    

42 شادي عمرو الشناوي  -  زهور
/  2017/09/08 1م  21:35

شادي عمرو الشناوي
 

 
B Y E 43

    2017/09/09 11م  12:30
شادي عمرو الشناوي معتز عواد سليمان

 

44 معتز عواد سليمان  -  د.الدفاع
     

عبد الرحمن محمدالسيد
 

عبد الرحمن محمدالسيد  -  أهلى 45
 42017/09/09م  17:55   

46 مصطفي سمير محمود  -  الرباط
/  2017/09/08 2م  21:35

عبد الرحمن محمدالسيد عبد الرحمن محمدالسيد
 

 
B Y E 47

  2017/09/09 12م  12:30
يوسف حسين العبد

 

48 يوسف حسين العبد  -  طنطا
    

عصام ناصر وهب هللا  -  هايكستب 49
 

50 يوسف أحمد لبيب شنب  -  هليو
/ 2017/09/08 3م  21:35

يوسف أحمد لبيب شنب

 
B Y E 51

   2017/09/09 1م  13:05
عمر صالح أبو العنين عمر صالح أبو العنين

52 عمر صالح أبو العنين  -  سموحة
    

B Y E 53
52017/09/09م  17:55    

أحمد مهدى ميدان

54 حازم معتز حسين  -  د.الدفاع
   

أحمد مهدى ميدان حازم معتز حسين

 
B Y E 55

   2017/09/09 2م  13:05
أحمد مهدى ميدان

56 أحمد مهدى ميدان  -  طنطا
    

هشام كمال االمام  -  الرباط 57
  

58 أحمدمحمود فتحي إبراه  -  النصر
/ 2017/09/08 4م  21:35

هشام كمال االمام

 
B Y E 59

   2017/09/09 3م  13:05
يوسف محمد الشنواني يوسف محمد الشنواني

60 يوسف محمد الشنواني  -  أهلى
    

كريم محمد دسوقي

B Y E 61
62017/09/09م  17:55  

62 كريم محمد دسوقي  -  أهلى
 

كريم محمد دسوقي كريم محمد دسوقي

 
B Y E 63

 2017/09/09 4م  13:05
عمر خالد بهجت

64 عمر خالد بهجت  -  شمس
  


