
نظام المسابقات وشئون الالعبين

24-10-2017  حتى  19-10-2017بطولة نادى المعادى الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

مرحلة عمومى رجال

32درو 

عمر وليد الحديدي  -  أهلى 1

2 مصطفى يوسف محمود  -  معادى
/2017/10/20 3م  22:10

مصطفى يوسف محمود  -  معادى

معتز عواد سليمان  -  د.الدفاع
 

3
معتز عواد سليمان  -  د.الدفاع  

2017/10/21 6م  17:05
مصطفى يوسف محمود  -  معادى

4 محمد حاتم عشماوي  -  الصيد
  / 2017/10/20 4م  22:10

3جهاد أسامه أبو شادى  -  مجمع  5
   

6 أحمدمحمود فتحي إبراه  -  النصر
/  2017/10/20 5م  22:10

حازم أحمد أبو السعود  -  الصيد3جهاد أسامه أبو شادى  -  مجمع 

يوسف أحمد الفحام  -  زهور
 

7
  

حازم أحمد أبو السعود  -  الصيد
2017/10/21 7م  17:05

8 حازم أحمد أبو السعود  -  الصيد
  / 2017/10/20 6م  22:10

 شهاب عصام حسني  -  شمس
9

  

10 مروان عزت حلمي  -  الصيد
/  2017/10/20 7م  22:10

شهاب عصام حسني  -  شمس

خالد محمد لبيب  -  شمس
 

11
    

خالد محمد لبيب  -  شمس
2017/10/21 8م  17:05

شهاب عصام حسني  -  شمس

12 محمد فوزي عامر  -  د.الدفاع
  /   2017/10/20 8م  22:10

3أحمد عادل عطيه نصر  -  مجمع  13
   

14 أحمد مخلوف أحمد  -  الجيش
/  2017/10/20 1م  22:50

يوسف محمد الشنواني  -  أهلى3أحمد عادل عطيه نصر  -  مجمع 

يوسف محمد الشنواني  -  أهلى
 

15
  

يوسف محمد الشنواني  -  أهلى
2017/10/21 1م  17:45

16 أحمد شريف قرني  -  د.الدفاع
  /  2017/10/20 2م  22:50

رائد علي إبراهيم  -  ت.مالحية 17
 

18 أحمد ماهر محمد  -  الصيد
/ 2017/10/20 3م  22:50

أحمد ماهر محمد  -  الصيد

عمر السيد عطيه  -  معادى
 

19
   

مروان محمد العصامى  -  طنطا
2017/10/21 2م  17:45

مروان محمد العصامى  -  طنطا

20 مروان محمد العصامى  -  طنطا
  /  2017/10/20 4م  22:50

عبد الرحمن البطران  -  معادى 21
    

22 عبد الرحمن محمدالسيد  -  أهلى
/   2017/10/20 5م  22:50

عبد الرحمن محمدالسيد  -  أهلىعبد الرحمن محمدالسيد  -  أهلى

يوسف هشام حمودة  -  دجلة
 

23
   

عبد الفتاح يحيى فهيم  -  معادى
2017/10/21 3م  17:45

24 عبد الفتاح يحيى فهيم  -  معادى
  /  2017/10/20 6م  22:50

 عبد هللا ياسر المصري  -  دجلة
25

 

26 3محمود السيد  -  مجمع 
/ 2017/10/20 7م  22:50

عبد هللا ياسر المصري  -  دجلة

أحمد عبد الفتاح عامر  -  أهلى
 

27
   

أحمد عبد الفتاح عامر  -  أهلى
2017/10/21 4م  17:45

أحمد عبد الفتاح عامر  -  أهلى

28 نصر الدين مجدى  -  زهور
  /  2017/10/20 8م  22:50

3عمر محمد مرسى أحمد  -  مجمع  29
  

30  حازم معتز حسين  -  د.الدفاع
/  2017/10/20 1م  23:30

عمر علي القطان  -  جزيرة3عمر محمد مرسى أحمد  -  مجمع 

محمد عبد الخالق أحمد  -  الجيش
 

31
عمر علي القطان  -  جزيرة   

2017/10/21 5م  17:45

32  عمر علي القطان  -  جزيرة
  /2017/10/20 2م  23:30


