
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٨-١٢-٢٠١٥حتى  ٣-١٢-٢٠١٥بطولة نادى طالئع الجیش المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

طھ أیمن شافعى  -  دجلة 1

B Y E طھ أیمن شافعى2

عز الدین إكرام النصر  -  زھور 3
2015/12/03 18:20 ٥م

طھ أیمن شافعىعز الدین إكرام النصر

محمد ھاني محمد مصطفي  -  سموحة 4
/2015/12/03 10:00 ١م

أدم خالد القلیوبي  -  الصید.ق
10:00 ١م

5
2015/12/04

طھ أیمن شافعى

٣یوسف محمود بسیوني  -  مجمع  6
/2015/12/03 10:00 ٢م

أدم خالد القلیوبيأدم خالد القلیوبي

كریم علي عزام  -  معادى 7
2015/12/03 18:40 ١م

كریم علي عزام

یوسف شریف الوابوري  -  شمس 8
/2015/12/03 10:00 ٣م

باسل أسامھ محمد  -  دجلة 9
18:45 ٥2015/12/04م

طھ أیمن شافعى

یوسف كریم السید حسین  -  الصید 10
/2015/12/03 10:00 ٤م

باسل أسامھ محمد

محمود كریم محمود  -  سبورتیج 11
2015/12/03 18:40 ٢م

محمود كریم محمودمحمود كریم محمود

عمر عالء عبد الحكیم  -  الصید.ق 12
/2015/12/03 10:00 ٥م

محمود كریم محمود

مروان ھشام على  -  دلفى
10:00 ٢م

13
2015/12/04

محمد یاسر صالح الدین  -  زھور 14
/2015/12/03 10:20 ١م

عبد هللا یحي محفوظمحمد یاسر صالح الدین

عبد هللا یحي محفوظ  -  ھلیو 15
2015/12/03 18:40 ٣م

عبد هللا یحي محفوظ

محمد طارق مرزوق  -  ت.مالحیة 16
/2015/12/03 10:20 ٢م



نظام المسابقات وشئون الالعبین
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سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

یاسین مصطفى ضیف  -  زھور 17

B Y E یاسین مصطفى ضیف18

عمر أحمد معوض  -  الصید 19
2015/12/03 18:40 ٤م

یاسین مصطفى ضیفعمر أحمد معوض

أحمد محمد الحفني  -  الصید 20
/2015/12/03 10:20 ٣م

أدھم رشدى مبروك  -  سموحة
10:00 ٣م

21
2015/12/04

أدھم رشدى مبروك

عمر وائل التیجي  -  الصید.ق 22
/2015/12/03 10:20 ٤م

أدھم رشدى مبروكأدھم رشدى مبروك

حمزه أسامھ غنیم  -  معادى 23
2015/12/03 18:40 ٥م

حمزه أسامھ غنیم

مصطفى تامر الكوراني  -  طنطا 24
/2015/12/03 10:20 ٥م

أدھم رشدى مبروك

أحمد یاسر سرور  -  شمس 25
19:10 ١2015/12/04م

عمر شریف جالل الدین  -  معادى 26
/2015/12/03 10:40 ١م

عمر شریف جالل الدین

عمر محمد مسعود  -  ھلیو 27
2015/12/03 19:00 ١م

عمر محمد مسعودعمر محمد مسعود

أحمد خالد عبد الواحد  -  الصید.ق 28
/2015/12/03 10:40 ٢م

محمد أشرف عنایت

محمد أشرف عنایت  -  زھور
10:00 ٤م

29
2015/12/04

زیاد أحمد الحسیني  -  م.النصر 30
/2015/12/03 10:40 ٣م

محمد أشرف عنایتمحمد أشرف عنایت

یوسف أیمن عطیة  -  دجلة 31
2015/12/03 19:00 ٢م

یوسف أیمن عطیة

مصطفى محمد الجزار  -  طنطا 32
/2015/12/03 10:40 ٤م
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سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

سیف الدین اشرف  -  الجیش 33

B Y E سیف الدین اشرف34

یوسف ولید محمد  -  ھلیو 35
2015/12/03 19:00 ٣م

سیف الدین اشرفعلي عمرو الكنزي

علي عمرو الكنزي  -  زھور 36
/2015/12/03 10:40 ٥م

أحمد ولید راشد  -  ھلیو
10:00 ٥م

37
2015/12/04

سیف الدین اشرف

علي محمد أبو الدھب  -  جزیرة 38
/2015/12/03 11:00 ١م

أحمد ولید راشدأحمد ولید راشد

صھیب عماد المیاني  -  دجلة 39
2015/12/03 19:00 ٤م

عمر عبد الخالق السید

عمر عبد الخالق السید  -  سبورتیج 40
/2015/12/03 11:00 ٢م

محمد ھیثم االجھورى  -  شمس 41
19:10 ٢2015/12/04م

محمد ھیثم االجھورى

علي سالمھ محمد سالمھ  -  الصید.ق 42
/2015/12/03 11:00 ٣م

محمد ھیثم االجھورى

محمد إیمن أحمد مھنا  -  سبورتیج 43
2015/12/03 19:00 ٥م

محمد ھیثم االجھورىمحمد إیمن أحمد مھنا

عمر أحمد لطفي  -  الصید 44
/2015/12/03 11:00 ٤م

محمد ھیثم االجھورى

حمدى طارق رفعت  -  زھور
10:25 ١م

45
2015/12/04

محمد خالد الظواھري  -  دجلة 46
/2015/12/03 11:00 ٥م

حمدى طارق رفعتحمدى طارق رفعت

كریم عمرو الدمرداش  -  الجیش 47
2015/12/03 19:20 ١م

كریم عمرو الدمرداش

كریم طارق وھبي  -  ھلیو 48
/2015/12/03 11:20 ١م
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سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

محمد طارق بالى  -  سبورتیج 49

یاسین محمد النحاس  -  زھور 50
/2015/12/03 11:20 ٢م

محمد طارق بالى

كریم معتز عیاد  -  الصید.ق 51
2015/12/03 19:20 ٢م

محمد طارق بالىمحمد إبراھیم السید

محمد إبراھیم السید  -  معادى 52
/2015/12/03 11:20 ٣م

زیاد محمد سامى  -  سموحة
10:25 ٢م

53
2015/12/04

زیاد محمد سامى

عمار یاسر حسن  -  ھلیو 54
/2015/12/03 11:20 ٤م

زیاد محمد سامىزیاد محمد سامى

٦حمزة یاسر محمد  -  الصید  55
2015/12/03 19:20 ٣م

حمزة یاسر محمد

كریم أحمد لطفى  -  الصید 56
/2015/12/03 11:20 ٥م

عمر توفیق خمیس

عمر توفیق خمیس  -  الجیش 57
19:10 ٣2015/12/04م

یوسف شریف مجدي حسن  -  ھلیو 58
/2015/12/03 11:40 ١م

عمر توفیق خمیس

عبد الرحمن الجوھري  -  شمس 59
2015/12/03 19:20 ٤م

عمر توفیق خمیسعبد الرحمن الجوھري

أدھم أحمد عبد العال  -  دجلة 60
/2015/12/03 11:40 ٢م

عمر توفیق خمیس

علي إبراھیم دویدار  -  الجیش
10:25 ٣م

61
2015/12/04

دانیال ناجي میخائیل  -  زھور 62
/2015/12/03 11:40 ٣م

علي إبراھیم دویدارعلي إبراھیم دویدار

علي أحمد صفوت صیام  -  جزیرة 63
2015/12/03 19:20 ٥م

علي أحمد صفوت صیام

حمدي إیھاب حمدي  -  الجیش 64
/2015/12/03 11:40 ٤م
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سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

عمرو عماد الشرقاوي  -  النصر 65

سلمان شریف خلیل  -  ھلیو 66
/2015/12/03 11:40 ٥م

سلمان شریف خلیل

علي احمد سالم  -  الصید.ق 67
2015/12/03 19:40 ١م

سلمان شریف خلیلعلي خالد الزھارنھ

علي خالد الزھارنھ  -  دجلة 68
/2015/12/03 12:00 ١م

عبدهللا طارق الشناوي  -  سبورتیج
10:25 ٤م

69
2015/12/04

حمزه وسام حمدي

١حمزه وسام حمدي  -  مجمع  70
/2015/12/03 12:00 ٢م

حمزه وسام حمديحمزه وسام حمدي

عبد هللا أحمد شكري  -  شمس 71
2015/12/03 19:40 ٢م

على أحمد زكى

على أحمد زكى  -  سموحة 72
/2015/12/03 12:00 ٣م

بیجاد إبراھیم رستم  -  سبورتیج 73
19:10 ٤2015/12/04م

حمزه وسام حمدي

عمر جالل قریطم  -  شمس 74
/2015/12/03 12:00 ٤م

عمر جالل قریطم

عمار محمود رشاد  -  معادى 75
2015/12/03 19:40 ٣م

عمر جالل قریطمیوسف عادل حنا رزق

٦یوسف عادل حنا رزق  -  الصید  76
/2015/12/03 12:00 ٥م

عبد الرحمن محمد حجاج

عمر یاسر محمد غانم  -  سبورتیج
10:25 ٥م

77
2015/12/04

مصطفى ماجد محمد  -  ھلیو 78
/2015/12/03 12:20 ١م

عبد الرحمن محمد حجاجمصطفى ماجد محمد

B Y E 79
2015/12/03 19:40 ٤م

عبد الرحمن محمد حجاج

٦عبد الرحمن محمد حجاج  -  الصید  80



نظام المسابقات وشئون الالعبین
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سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

عمر ھاني محمد الشین  -  ھلیو 81

كریم سامح عمر  -  جزیرة 82
/2015/12/03 12:20 ٢م

عمر ھاني محمد الشین

یاسین تامر علي بانوب  -  منصورة 83
2015/12/03 19:40 ٥م

محمد ھیثم ھدیھمحمد ھیثم ھدیھ

محمد ھیثم ھدیھ  -  دجلة 84
/2015/12/03 12:20 ٣م

عبد الرحمن حمدي عاطف  -  دجلة
10:50 ١م

85
2015/12/04

علي طارق محمد لطفي

كریم خالد حسونھ  -  دجلة 86
/2015/12/03 12:20 ٤م

علي طارق محمد لطفيكریم خالد حسونھ

زیاد شریف المھدي  -  دجلة 87
2015/12/03 20:00 ١م

علي طارق محمد لطفي

علي طارق محمد لطفي  -  الصید 88
/2015/12/03 12:20 ٥م

یاسین خالد ذكى

نور الدین الدقدوقي  -  د.الدفاع 89
19:10 ٥2015/12/04م

یاسین شریف سالم  -  زھور 90
/2015/12/03 12:40 ١م

یاسین شریف سالم

سیف تامر محمد علي  -  ھلیو 91
2015/12/03 20:00 ٢م

یاسین أحمد نصریاسین أحمد نصر

یاسین أحمد نصر  -  الصید.ق 92
/2015/12/03 12:40 ٢م

یاسین خالد ذكى

عمر إبراھیم عسل  -  منصورة
10:50 ٢م

93
2015/12/04

إبراھیم إكرام سیف  -  زھور 94
/2015/12/03 12:40 ٣م

یاسین خالد ذكىعمر إبراھیم عسل

B Y E 95
2015/12/03 20:00 ٣م

یاسین خالد ذكى

یاسین خالد ذكى  -  سموحة 96
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سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

احمد طھ البربري  -  ھلیو 97

یوسف محمد یكن  -  سبورتیج 98
/2015/12/03 12:40 ٤م

یوسف محمد یكن

فاروق محمد فاروق  -  النصر 99
2015/12/03 20:00 ٤م

یوسف محمد یكنإیاد أحمد مجدي

إیاد أحمد مجدي  -  الصید 100
/2015/12/03 12:40 ٥م

سلیم أحمد الكاشف  -  الصید
10:50 ٣م

101
2015/12/04

یوسف أحمد العباسي

ھشام محمد الشعراوي  -  طنطا 102
/2015/12/03 13:00 ١م

یوسف أحمد العباسيھشام محمد الشعراوي

یوسف مصطفى یوسف  -  منصورة 103
2015/12/03 20:00 ٥م

یوسف أحمد العباسي

یوسف أحمد العباسي  -  الصید.ق 104
/2015/12/03 13:00 ٢م

عبد هللا إیمن صابر  -  الصید 105
19:35 ١2015/12/04م

آدم شریف حسنى

أكتوبر٦نور الدین احمد كمال  -   106
/2015/12/03 13:00 ٣م

عبد هللا إیمن صابر

عز الدین عبد الناصر  -  دجلة 107
2015/12/03 20:20 ١م

یوسف أحمد سرحانیوسف أحمد سرحان

٦یوسف أحمد سرحان  -  الصید  108
/2015/12/03 13:00 ٤م

آدم شریف حسنى

زیاد عالء انیس قاسم  -  شمس
10:50 ٤م

109
2015/12/04

٦یوسف عمرو محمد  -  الصید  110
/2015/12/03 13:00 ٥م

آدم شریف حسنىیوسف عمرو محمد

B Y E 111
2015/12/03 20:20 ٢م

آدم شریف حسنى

آدم شریف حسنى  -  شمس 112
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سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

زیاد عمرو عصام فتیح  -  ھلیو 113

أحمد ماجد غرابھ  -  الجیش 114
/2015/12/03 13:20 ١م

أحمد ماجد غرابھ

عمار یاسر عرفھ  -  الصید 115
2015/12/03 20:20 ٣م

أحمد ماجد غرابھقاسم محمد السحیتي

قاسم محمد السحیتي  -  دجلة 116
/2015/12/03 13:20 ٢م

یوسف أشرف حموده  -  الصید
10:50 ٥م

117
2015/12/04

یوسف محمد عشیبھ

یوسف محمد معتز  -  سبورتیج 118
/2015/12/03 13:20 ٣م

یوسف محمد عشیبھیوسف محمد معتز

حسین طارق طبوزاده  -  سبورتیج 119
2015/12/03 20:20 ٤م

یوسف محمد عشیبھ

یوسف محمد عشیبھ  -  طنطا 120
/2015/12/03 13:20 ٤م

یوسف رشدى مبروك

١كریم خالد سیف النصر  -  مجمع  121
19:35 ٢2015/12/04م

علي أحمد محمد أحمد  -  الصید.ق 122
/2015/12/03 13:20 ٥م

علي أحمد محمد أحمد

عمر سامح فتح هللا  -  طنطا 123
2015/12/03 20:20 ٥م

علي أحمد محمد أحمدمروان إیمن عصمت

مروان إیمن عصمت  -  الصید.ق 124
/2015/12/03 13:40 ١م

یوسف رشدى مبروك

علي تامر جمال منصور  -  الصید.ق
11:15 ١م

125
2015/12/04

١أسر محمد مصطفى  -  مجمع  126
/2015/12/03 13:40 ٢م

یوسف رشدى مبروكأسر محمد مصطفى

B Y E 127
2015/12/03 20:40 ١م

یوسف رشدى مبروك

یوسف رشدى مبروك  -  سموحة 128


