
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٢-٤-٢٠١٥حتى  ٢٨-٣-٢٠١٥بطولة نادى األھلى الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئین١٣مرحلة تحت 
١٢٨درو 

أحمد مدحت إبراھیم  -  سموحة 1

B Y E أحمد مدحت إبراھیم2

عبدالرحمن أحمد بركات  -  ھلیو 3
2015/03/29 17:45 ١م

أحمد مدحت إبراھیمرأفت محمد عبد الرؤوف

رأفت محمد عبد الرؤوف  -  أھلى 4
/2015/03/29 10:00 ١م

عبد هللا محمد عطیھ  -  طنطا
11:00 ١م

5
2015/03/30

أحمد مدحت إبراھیم

B Y E عبد هللا محمد عطیھعبد هللا محمد عطیھ6

یاسین عمرو طلعت  -  الصید.ق 7
2015/03/29 17:45 ٢م

أحمد یاسر سرور

أحمد یاسر سرور  -  شمس 8
/2015/03/29 10:00 ٢م

حازم حسام حسن  -  أھلى 9
18:00 ٤2015/03/30م

أحمد مدحت إبراھیم

B Y E حازم حسام حسن10

یاسین مصطفى ضیف  -  زھور 11
2015/03/29 17:45 ٣م

حازم حسام حسنمحمد أحمد محمد الجزا

محمد أحمد محمد الجزا  -  دجلة 12
/2015/03/29 10:00 ٣م

حازم حسام حسن

محمد عمرو رستم  -  ھلیو
11:00 ٢م

13
2015/03/30

B Y E محمد عمرو رستممحمد عمرو رستم14

ممدوح حازم محفوظ  -  معادى 15
2015/03/29 17:45 ٤م

طھ أیمن شافعى

طھ أیمن شافعى  -  دجلة 16
/2015/03/29 10:00 ٤م



نظام المسابقات وشئون الالعبین
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سنھ ناشئین١٣مرحلة تحت 
١٢٨درو 

عبد الرحمن ولید صادق  -  دجلة 17

B Y E عبد الرحمن ولید صادق18

نور الدین العادلى  -  ھلیو 19
2015/03/29 17:45 ٥م

عبد الرحمن ولید صادقنور الدین العادلى

ھانى أسامھ روفائیل  -  سبورتیج 20
/2015/03/29 10:00 ٥م

محمد یحي محمد  -  زھور
11:00 ٣م

21
2015/03/30

عبد الرحمن ولید صادق

B Y E أدم شریف عطامحمد یحي محمد22

أدم شریف عطا  -  الجیش 23
2015/03/29 17:45 ٦م

أدم شریف عطا

زین الدین شادى سمیر  -  م.النصر 24
/2015/03/29 10:00 ٦م

عبد الرحمن ولید صادق

یوسف شریف ھاشم  -  م.النصر 25
18:00 ٥2015/03/30م

B Y E یوسف شریف ھاشم26

مصطفى مھدى الطیب  -  الصید.ق 27
2015/03/29 17:45 ٧م

مصطفى مھدى الطیبمصطفى مھدى الطیب

أحمد ماجد غرابھ  -  الجیش 28
/2015/03/29 10:00 ٧م

مصطفى مھدى الطیب

محمد أحمد جوھر  -  الصید.ق
11:00 ٤م

29
2015/03/30

B Y E عمر توفیق خمیسمحمد أحمد جوھر30

عمر توفیق خمیس  -  الجیش 31
2015/03/29 17:45 ٨م

عمر توفیق خمیس

B Y E 32



نظام المسابقات وشئون الالعبین
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سنھ ناشئین١٣مرحلة تحت 
١٢٨درو 

٣عمر خالد نور الدین  -  مجمع  33

B Y E عمر خالد نور الدین34

على ھشام سالم  -  الجیش 35
2015/03/29 18:10 ١م

عمر خالد نور الدینعلى ھشام سالم

صالح الدین أمجد عزت  -  الصید.ق 36
/2015/03/29 10:00 ٨م

إسماعیل شریف حسین  -  ھلیو
11:00 ٥م

37
2015/03/30

عمر خالد نور الدین

B Y E إسماعیل شریف حسینإسماعیل شریف حسین38

حسین عمرو طلعت  -  الصید.ق 39
2015/03/29 18:10 ٢م

حسین عمرو طلعت

B Y E 40

عبد الرحمن عمرو نصار  -  شمس 41
18:00 ٦2015/03/30م

عبد الرحمن عمرو نصار

B Y E عبد الرحمن عمرو نصار42

ولید خالد ھالل  -  ھلیو 43
2015/03/29 18:10 ٣م

عبد الرحمن عمرو نصارولید خالد ھالل

یوسف أحمد سنجر  -  دجلة 44
/2015/03/29 10:25 ١م

عبد الرحمن عمرو نصار

مصطفى أحمد مصطفى  -  سبورتیج
11:00 ٦م

45
2015/03/30

B Y E مصطفى أحمد مصطفىمصطفى أحمد مصطفى46

یوسف أسامھ حجازى  -  رواد 47
2015/03/29 18:10 ٤م

یوسف أسامھ حجازى

B Y E 48
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سنھ ناشئین١٣مرحلة تحت 
١٢٨درو 

عمر محمد زكریا  -  الصید.ق 49

B Y E عمر محمد زكریا50

على یاسر أحمد فؤاد  -  النصر 51
2015/03/29 18:10 ٥م

عمر محمد زكریاعلى یاسر أحمد فؤاد

B Y E 52

عمر أحمد الفحام  -  زھور
11:00 ٧م

53
2015/03/30

عمر محمد زكریا

B Y E عمر أحمد الفحامعمر أحمد الفحام54

نادر توفیق نادر  -  ھلیو 55
2015/03/29 18:10 ٦م

نادر توفیق نادر

B Y E عمر محمد زكریا56

٦زیاد خالد صالح الدین  -  الصید  57
18:00 ٧2015/03/30م

B Y E زیاد خالد صالح الدین58

انتونى فاخر فرید رزق  -  طنطا 59
2015/03/29 18:10 ٧م

زیاد خالد صالح الدینانتونى فاخر فرید رزق

عمر السید رفعت بكر  -  ھلیو 60
/2015/03/29 10:25 ٢م

زیاد خالد صالح الدین

طارق زیاد السید  -  معادى
11:00 ٨م

61
2015/03/30

B Y E یوسف خالد محمد سعیدطارق زیاد السید62

عمر إبراھیم عسل  -  ب.المحلة 63
2015/03/29 18:10 ٨م

یوسف خالد محمد سعید

یوسف خالد محمد سعید  -  زھور 64
/2015/03/29 10:25 ٣م



نظام المسابقات وشئون الالعبین
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سنھ ناشئین١٣مرحلة تحت 
١٢٨درو 

B Y E 65

كریم محمد بدوى  -  الصید كریم محمد بدوى66

B Y E 67
2015/03/29 18:35 ١م

كریم محمد بدوىعمر أسامھ المناخلي

عمر أسامھ المناخلي  -  سموحة 68

مروان عمرو فؤاد  -  معادى
11:30 ١م

69
2015/03/30

كریم محمد بدوى

سیف هللا شریف حسان  -  الجیش 70
/2015/03/29 10:25 ٤م

سیف هللا شریف حسانسیف هللا شریف حسان

B Y E 71
2015/03/29 18:35 ٢م

نور الدین محمد حسن

نور الدین محمد حسن  -  سموحة 72

B Y E 73
18:00 ٨2015/03/30م

كریم محمد بدوى

سیف حازم طاھر  -  معادى سیف حازم طاھر74

B Y E 75
2015/03/29 18:35 ٣م

سیف حازم طاھرأحمد وائل التیجي

أحمد وائل التیجي  -  الصید.ق أدھم أشرف إسماعیل76

11:30 ٢م
B Y E 77

2015/03/30

أحمد شریف عادل  -  الصید.ق أدھم أشرف إسماعیلأحمد شریف عادل78

B Y E 79
2015/03/29 18:35 ٤م

أدھم أشرف إسماعیل

أدھم أشرف إسماعیل  -  الصید.ق 80
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سنھ ناشئین١٣مرحلة تحت 
١٢٨درو 

مصطفى محمد عزوز  -  م.النصر 81

یوسف أحمد العباسي  -  الصید.ق 82
/2015/03/29 10:25 ٥م

یوسف أحمد العباسي

B Y E 83
2015/03/29 18:35 ٥م

یوسف باسم الصبیحىیوسف باسم الصبیحى

یوسف باسم الصبیحى  -  دجلة 84

11:30 ٣م
B Y E 85

2015/03/30
یوسف باسم الصبیحى

عمر ولید الششتاوى  -  طنطا یوسف محمد عبد هللاعمر ولید الششتاوى86

B Y E 87
2015/03/29 18:35 ٦م

یوسف محمد عبد هللا

یوسف محمد عبد هللا  -  دجلة أحمد مجدى السید88

B Y E 89
18:30 ١2015/03/30م

سیف الدین اشرف  -  الجیش سیف الدین اشرف90

B Y E 91
2015/03/29 18:35 ٧م

سیف الدین اشرفزیاد أسامة جمال

٣زیاد أسامة جمال  -  مجمع  أحمد مجدى السید92

أحمد طارق الخشاب  -  معادى
11:30 ٤م

93
2015/03/30

یحیى محمد عبد الفتاح  -  الصید.ق 94
/2015/03/29 10:25 ٦م

أحمد مجدى السیدأحمد طارق الخشاب

B Y E 95
2015/03/29 18:35 ٨م

أحمد مجدى السید

أحمد مجدى السید  -  سموحة 96
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سنھ ناشئین١٣مرحلة تحت 
١٢٨درو 

B Y E 97

أحمد أیمن توفیق  -  شمس أحمد أیمن توفیق98

B Y E 99
2015/03/29 19:00 ١م

أحمد أیمن توفیقسھیل یاسر الشناوى

سھیل یاسر الشناوى  -  دجلة 100

١یوسف أحمد بدر  -  مجمع 
11:30 ٥م

101
2015/03/30

أحمد أیمن توفیق

أحمد عادل فراج  -  الجیش 102
/2015/03/29 10:25 ٧م

سیف تامر جمالأحمد عادل فراج

B Y E 103
2015/03/29 19:00 ٢م

سیف تامر جمال

سیف تامر جمال  -  الصید.ق 104

B Y E 105
18:30 ٢2015/03/30م

أحمد أیمن توفیق

أحمد شریف الوابورى  -  شمس أحمد شریف الوابورى106

B Y E 107
2015/03/29 19:00 ٣م

على أمین أحمد شوقىعلى أمین أحمد شوقى

على أمین أحمد شوقى  -  الصید.ق ھشام محمد الصبرى108

11:30 ٦م
B Y E 109

2015/03/30

نائل یاسر حمزه  -  الصید.ق ھشام محمد الصبرىنائل یاسر حمزه110

B Y E 111
2015/03/29 19:00 ٤م

ھشام محمد الصبرى

ھشام محمد الصبرى  -  أھلى 112



نظام المسابقات وشئون الالعبین
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سنھ ناشئین١٣مرحلة تحت 
١٢٨درو 

كریم عمرو الدمرداش  -  الجیش 113

بالل محمد قدري  -  ھلیو 114
/2015/03/29 10:25 ٨م

كریم عمرو الدمرداش

B Y E 115
2015/03/29 19:00 ٥م

كریم عمرو الدمرداشعبد الرحمن طوالن

عبد الرحمن طوالن  -  دجلة 116

یوسف محمد طھ  -  دجلة
11:30 ٧م

117
2015/03/30

عمر أحمد یاقوت

عمر أحمد الخولى  -  معادى 118
/2015/03/29 10:50 ١م

عمر أحمد یاقوتعمر أحمد الخولى

B Y E 119
2015/03/29 19:00 ٦م

عمر أحمد یاقوت

عمر أحمد یاقوت  -  دجلة یوسف عبد الفتاح عامر120

محمد ولید العطار  -  أھلى 121
18:30 ٣2015/03/30م

محمد أحمد شحاتھ  -  سموحة 122
/2015/03/29 10:50 ٢م

محمد أحمد شحاتھ

B Y E 123
2015/03/29 19:00 ٧م

إسالم أحمد الھنداوىإسالم أحمد الھنداوى

إسالم أحمد الھنداوى  -  سموحة یوسف عبد الفتاح عامر124

إیاد أحمد محمد  -  منصورة
11:30 ٨م

125
2015/03/30

أحمد عماد زھران  -  شمس 126
/2015/03/29 10:50 ٣م

یوسف عبد الفتاح عامرأحمد عماد زھران

B Y E 127
2015/03/29 19:00 ٨م

یوسف عبد الفتاح عامر

یوسف عبد الفتاح عامر  -  أھلى 128


