
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٣-٢-٢٠١٥حتى  ٢٩-١-٢٠١٥بطولة منطقة بورسعید لالسكواش المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
٣٢درو 

مالك عمرو محمود  -  الصید.ق 1

B Y E مالك عمرو محمود  -  الصید.ق2

إیاد أحمد مجدي  -  الصید إیاد أحمد مجدي  -  الصید3
2015/01/30 13:15 ١م

مالك عمرو محمود  -  الصید.ق

٦عبد هللا إیھاب علي  -  الصید  4
/2015/01/29 12:00 ١م

أدم یاسر مصطفى  -  الصید.ق مالك عمرو محمود  -  الصید.ق5

مروان محمد الخولي  -  القضاه 6
/2015/01/29 12:00 ٢م

أدم یاسر مصطفى  -  الصید.قأدم یاسر مصطفى  -  الصید.ق

محمود مصطفي الریس  -  سموحة یوسف شریف مجدي حسن  -  ھلیو7
2015/01/30 13:15 ٢م

یوسف شریف مجدي حسن  -  ھلیو 8
/2015/01/29 12:20 ١م

یوسف شریف ھاشم  -  م.النصر مالك عمرو محمود9

B Y E یوسف شریف ھاشم  -  م.النصر10

یوسف مصطفى یوسف  -  منصورة یوسف مصطفى یوسف  -  منصورة11
2015/01/30 13:35 ١م

یوسف شریف ھاشم  -  م.النصر

محمود صالح خلیل  -  القضاه 12
/2015/01/29 12:20 ٢م

یوسف شریف ھاشم  -  م.النصر

مھاب محمد عبد الخالق  -  منصورة 13

محمد أشرف عنایت  -  زھور 14
/2015/01/29 12:40 ١م

محمد أشرف عنایت  -  زھورمحمد أشرف عنایت  -  زھور

حمدى طارق رفعت  -  زھور حمدى طارق رفعت  -  زھور15
2015/01/30 13:35 ٢م

محمد خالد عظام  -  منصورة 16
/2015/01/29 12:40 ٢م

عبد الرحمن ولید
صادق

نایر ھشام عبده  -  سبورتیج 17

قاسم محمد السحیتي  -  دجلة 18
/2015/01/29 13:00 ١م

قاسم محمد السحیتي  -  دجلة

كریستوف مینا فھمى  -  سبورتیج كریستوف مینا فھمى  -  سبورتیج19
2015/01/30 13:55 ١م

كریستوف مینا فھمى  -  سبورتیج

محمد شرین محمد  -  دجلة 20
/2015/01/29 13:00 ٢م

عمر محمد بسطاوى  -  سموحة عمر ولید الششتاوى  -  طنطا21

سلیم ھشام محمد حسن  -  سبورتیج 22
/2015/01/29 13:20 ١م

عمر ولید الششتاوى  -  طنطاسلیم ھشام محمد حسن  -  سبورتیج

B Y E عمر ولید الششتاوى  -  طنطا23
2015/01/30 13:55 ٢م

عمر ولید الششتاوى  -  طنطا عبد الرحمن ولید صادق24

زین الدین محمد تمیم  -  القضاه 25

یوسف محمد یكن  -  سبورتیج 26
/2015/01/29 13:20 ٢م

یوسف محمد یكن  -  سبورتیج

یوسف محمد سالم  -  القضاه محمد جاسر یسري  -  دجلة27
2015/01/30 14:15 ١م

محمد جاسر یسري  -  دجلة

محمد جاسر یسري  -  دجلة 28
/2015/01/29 13:40 ١م

عبد الرحمن ولید صادق  -  دجلة

حسن محمد عزام  -  القضاه 29

كریم محمد بركات  -  ھلیو 30
/2015/01/29 13:40 ٢م

یوسف شریف ھاشمیوسف شریف ھاشمعبد الرحمن ولید صادق  -  دجلةكریم محمد بركات  -  ھلیو

B Y E عبد الرحمن ولید صادق  -  دجلة31
2015/01/30 14:15 ٢م

عمر ولید الششتاوى

عبد الرحمن ولید صادق  -  دجلة 32


