
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٢١-١١-٢٠١٥حتى  ١٦-١١-٢٠١٥بطولة نادى الزھور الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

أدم شریف عطا  -  الجیش 1

B Y E أدم شریف عطا2

علي أحمد محمد أحمد  -  الصید.ق 3
2015/11/17 14:00 ١م

أدم شریف عطاعلي أحمد محمد أحمد

علي محمد إبراھیم  -  طنطا 4
/2015/11/16 14:00 ١م

یاسین شریف سالم  -  زھور
18:40 ٢م

5
2015/11/17

أدم شریف عطا

B Y E حمزه وسام حمديیاسین شریف سالم6

١حمزه وسام حمدي  -  مجمع  7
2015/11/17 14:00 ٢م

حمزه وسام حمدي

٣یوسف محمود بسیوني  -  مجمع  8
/2015/11/16 14:00 ٢م

باسل أسامھ محمد  -  دجلة 9
14:00 ١2015/11/18م

أدم شریف عطا

B Y E باسل أسامھ محمد10

أحمد خالد عبد الواحد  -  الصید.ق 11
2015/11/17 14:00 ٣م

باسل أسامھ محمدأحمد خالد عبد الواحد

یاسین محمد سامى  -  سبورتیج 12
/2015/11/16 14:00 ٣م

إیاد أحمد مجدي

إیاد أحمد مجدي  -  الصید
18:40 ٣م

13
2015/11/17

یاسین محمد إسالم زكي  -  شمس 14
/2015/11/16 14:00 ٤م

إیاد أحمد مجديإیاد أحمد مجدي

یوسف ولید محمد  -  ھلیو 15
2015/11/17 14:00 ٤م

حسن ھشام الطناوي

حسن ھشام الطناوي  -  ھلیو 16
/2015/11/16 14:00 ٥م



نظام المسابقات وشئون الالعبین

٢١-١١-٢٠١٥حتى  ١٦-١١-٢٠١٥بطولة نادى الزھور الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

٦عبد الرحمن محمد حجاج  -  الصید  17

B Y E عبد الرحمن محمد حجاج18

١مروان جمال الدین  -  مجمع  19
2015/11/17 14:00 ٥م

عبد الرحمن محمد حجاجمروان جمال الدین

٦مصطفى طارق نبیل  -  الصید  20
/2015/11/16 14:20 ١م

أحمد ولید راشد  -  ھلیو
18:40 ٤م

21
2015/11/17

عبد الرحمن محمد حجاج

B Y E أحمد ولید راشدأحمد ولید راشد22

أكتوبر٦نور الدین احمد كمال  -   23
2015/11/17 14:20 ١م

نور الدین احمد كمال

أدھم أحمد عبد العال  -  دجلة 24
/2015/11/16 14:20 ٢م

یوسف محمد عشیبھ

یوسف محمد عشیبھ  -  طنطا 25
14:00 ٢2015/11/18م

B Y E یوسف محمد عشیبھ26

حسام عمر حسام  -  ھلیو 27
2015/11/17 14:20 ٢م

یوسف محمد عشیبھحسام عمر حسام

زیاد محمد السروجي  -  ب.المحلة 28
/2015/11/16 14:20 ٣م

یوسف محمد عشیبھ

٦یوسف أحمد سرحان  -  الصید 
18:40 ٥م

29
2015/11/17

B Y E یوسف أحمد سرحانیوسف أحمد سرحان30

صھیب عماد المیاني  -  دجلة 31
2015/11/17 14:20 ٣م

صھیب عماد المیاني

محمد یاسر صالح الدین  -  زھور 32
/2015/11/16 14:20 ٤م



نظام المسابقات وشئون الالعبین
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سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

یاسین مصطفى ضیف  -  زھور 33

B Y E یاسین مصطفى ضیف34

٦عمر طارق الغزاوي  -  الصید  35
2015/11/17 14:20 ٤م

یاسین مصطفى ضیفعلي عمرو الكنزي

علي عمرو الكنزي  -  زھور 36
/2015/11/16 14:20 ٥م

یوسف ھشام سالم  -  طنطا
19:05 ١م

37
2015/11/17

یوسف ھشام سالم

B Y E یوسف ھشام سالمیوسف ھشام سالم38

زیاد ناصر الدین غزال  -  طنطا 39
2015/11/17 14:20 ٥م

زیاد ناصر الدین غزال

یحیى نادر جالل  -  دجلة 40
/2015/11/16 14:40 ١م

حمدى طارق رفعت  -  زھور 41
14:00 ٣2015/11/18م

یوسف ھشام سالم

B Y E حمدى طارق رفعت42

٦حمزة یاسر محمد  -  الصید  43
2015/11/17 14:40 ١م

حمزة یاسر محمدحمزة یاسر محمد

مازن أحمد حسین عوض  -  سموحة 44
/2015/11/16 14:40 ٢م

حمزة یاسر محمد

یاسین أحمد نصر  -  الصید.ق
19:05 ٢م

45
2015/11/17

B Y E یاسین أحمد نصریاسین أحمد نصر46

إبراھیم إكرام سیف  -  زھور 47
2015/11/17 14:40 ٢م

إبراھیم إكرام سیف

زیاد أحمد الحسیني  -  م.النصر 48
/2015/11/16 14:40 ٣م



نظام المسابقات وشئون الالعبین

٢١-١١-٢٠١٥حتى  ١٦-١١-٢٠١٥بطولة نادى الزھور الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

سیف الدین اشرف  -  الجیش 49

B Y E سیف الدین اشرف50

حمدي إیھاب حمدي  -  الجیش 51
2015/11/17 14:40 ٣م

سیف الدین اشرفحمدي إیھاب حمدي

نور الدین الدقدوقي  -  د.الدفاع 52
/2015/11/16 14:40 ٤م

یوسف أحمد العباسي  -  الصید.ق
19:05 ٣م

53
2015/11/17

سیف الدین اشرف

B Y E یوسف أحمد العباسيیوسف أحمد العباسي54

براء یاسر الشناوى  -  دجلة 55
2015/11/17 14:40 ٤م

براء یاسر الشناوى

جمال الدین أحمد عزیز  -  د.الدفاع 56
/2015/11/16 14:40 ٥م

سیف الدین اشرف

كریم ولید الحمامي  -  شمس 57
14:00 ٤2015/11/18م

B Y E كریم ولید الحمامي58

محمد حسام أبو دیب  -  طنطا 59
2015/11/17 14:40 ٥م

كریم ولید الحماميمحمد حسام أبو دیب

زیاد عمرو عصام فتیح  -  ھلیو 60
/2015/11/16 15:00 ١م

كریم ولید الحمامي

كریم سامح عمر  -  جزیرة
19:05 ٤م

61
2015/11/17

B Y E أحمد ماجد غرابھكریم سامح عمر62

أحمد ماجد غرابھ  -  الجیش 63
2015/11/17 15:00 ١م

أحمد ماجد غرابھ

أحمد محمد الحفني  -  الصید 64
/2015/11/16 15:00 ٢م



نظام المسابقات وشئون الالعبین

٢١-١١-٢٠١٥حتى  ١٦-١١-٢٠١٥بطولة نادى الزھور الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

٦حسن أحمد الشاذلي  -  الصید  65

كریم معتز عیاد  -  الصید.ق 66
/2015/11/16 15:00 ٣م

كریم معتز عیاد

B Y E 67
2015/11/17 15:00 ٢م

أدم خالد القلیوبيأدم خالد القلیوبي

أدم خالد القلیوبي  -  الصید.ق 68

٦مصطفى أسامة الشین  -  الصید 
19:05 ٥م

69
2015/11/17

یاسین عمرو ھاني

سیف الدین محمد عوضین  -  معادى 70
/2015/11/16 15:00 ٤م

یاسین عمرو ھانيسیف الدین محمد عوضین

B Y E 71
2015/11/17 15:00 ٣م

یاسین عمرو ھاني

یاسین عمرو ھاني  -  الصید 72

الحسین ھشام الطناوي  -  ھلیو 73
14:00 ٥2015/11/18م

طھ أیمن شافعى

علي أحمد صفوت صیام  -  جزیرة 74
/2015/11/16 15:00 ٥م

علي أحمد صفوت صیام

B Y E 75
2015/11/17 15:00 ٤م

علي أحمد صفوت صیامزیاد محمد سامى

زیاد محمد سامى  -  سموحة طھ أیمن شافعى76

عمر محمد خلیل یوسف  -  ب.المحلة
19:30 ١م

77
2015/11/17

عز الدین إكرام النصر  -  زھور 78
/2015/11/16 15:20 ١م

طھ أیمن شافعىعز الدین إكرام النصر

B Y E 79
2015/11/17 15:00 ٥م

طھ أیمن شافعى

طھ أیمن شافعى  -  دجلة 80



نظام المسابقات وشئون الالعبین

٢١-١١-٢٠١٥حتى  ١٦-١١-٢٠١٥بطولة نادى الزھور الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

یوسف محمود أبو عثمان  -  ب.المحلة 81

كریم علي عزام  -  معادى 82
/2015/11/16 15:20 ٢م

كریم علي عزام

B Y E 83
2015/11/17 15:20 ١م

محمد أشرف عنایتمحمد أشرف عنایت

محمد أشرف عنایت  -  زھور 84

كریم محمد سعد بدران  -  معادى
19:30 ٢م

85
2015/11/17

عمر توفیق خمیس

كریم عمرو الدمرداش  -  الجیش 86
/2015/11/16 15:20 ٣م

عمر توفیق خمیسكریم عمرو الدمرداش

B Y E 87
2015/11/17 15:20 ٢م

عمر توفیق خمیس

عمر توفیق خمیس  -  الجیش عمر توفیق خمیس88

یاسین محمد النحاس  -  زھور 89
14:30 ١2015/11/18م

عبد هللا أحمد شكري  -  شمس 90
/2015/11/16 15:20 ٤م

یاسین محمد النحاس

B Y E 91
2015/11/17 15:20 ٣م

عمار یاسر متوليعمار یاسر متولي

عمار یاسر متولي  -  الصید.ق یاسین عمرو طلعت92

٦أحمد محمود أبوحسین  -  الصید 
19:30 ٣م

93
2015/11/17

عمر جالل قریطم  -  شمس 94
/2015/11/16 15:20 ٥م

یاسین عمرو طلعتعمر جالل قریطم

B Y E 95
2015/11/17 15:20 ٤م

یاسین عمرو طلعت

یاسین عمرو طلعت  -  الصید.ق 96



نظام المسابقات وشئون الالعبین

٢١-١١-٢٠١٥حتى  ١٦-١١-٢٠١٥بطولة نادى الزھور الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 
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سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

مصطفى تامر الكوراني  -  طنطا 97

سلمان شریف خلیل  -  ھلیو 98
/2015/11/16 15:40 ١م

سلمان شریف خلیل

B Y E 99
2015/11/17 15:20 ٥م

مروان ھشام علىمروان ھشام على

مروان ھشام على  -  دلفى 100

١كریم خالد سیف النصر  -  مجمع 
19:30 ٤م

101
2015/11/17

مروان ھشام على

عبد هللا یحي محفوظ  -  ھلیو 102
/2015/11/16 15:40 ٢م

عبد هللا یحي محفوظعبد هللا یحي محفوظ

B Y E 103
2015/11/17 15:40 ١م

أسماعیل محمد شعراوي

٦أسماعیل محمد شعراوي  -  الصید  104

دانیال ناجي میخائیل  -  زھور 105
14:30 ٢2015/11/18م

مروان ھشام على

مصطفى ماجد محمد  -  ھلیو 106
/2015/11/16 15:40 ٣م

مصطفى ماجد محمد

B Y E 107
2015/11/17 15:40 ٢م

مصطفى ماجد محمدیاسین ولید اللقاني

یاسین ولید اللقاني  -  معادى محمد طارق بالى108

عمار یاسر عرفھ  -  الصید
19:30 ٥م

109
2015/11/17

كیفین إیھاب ستیفن  -  شمس 110
/2015/11/16 15:40 ٤م

محمد طارق بالىكیفین إیھاب ستیفن

B Y E 111
2015/11/17 15:40 ٣م

محمد طارق بالى

محمد طارق بالى  -  سبورتیج 112



نظام المسابقات وشئون الالعبین

٢١-١١-٢٠١٥حتى  ١٦-١١-٢٠١٥بطولة نادى الزھور الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئین١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

كریم عمرو عاطف  -  دجلة 113

٦علي محمد عبد الخبیر  -  الصید  114
/2015/11/16 15:40 ٥م

كریم عمرو عاطف

احمد طھ البربري  -  ھلیو 115
2015/11/17 15:40 ٤م

محمد ھیثم ھدیھمحمد ھیثم ھدیھ

محمد ھیثم ھدیھ  -  دجلة 116
/2015/11/16 16:00 ١م

19:55 ١م
117

2015/11/17
على أحمد زكى

محمد عمرو السید  -  الصید.ق 118
/2015/11/16 16:00 ٢م

على أحمد زكىمحمد عمرو السید

B Y E 119
2015/11/17 15:40 ٥م

على أحمد زكى

على أحمد زكى  -  سموحة آدم أشرف فؤاد120

عمار محمود رشاد  -  معادى 121
14:30 ٣2015/11/18م

یوسف أشرف حموده  -  الصید 122
/2015/11/16 16:00 ٣م

عمار محمود رشاد

B Y E 123
2015/11/17 16:00 ١م

مروان إیمن عصمتمروان إیمن عصمت

مروان إیمن عصمت  -  الصید.ق آدم أشرف فؤاد124

عمر ھاني محمد الشین  -  ھلیو
19:55 ٢م

125
2015/11/17

احمد سامح الخطیب  -  دجلة 126
/2015/11/16 16:00 ٤م

آدم أشرف فؤادعمر ھاني محمد الشین

B Y E 127
2015/11/17 16:00 ٢م

آدم أشرف فؤاد

آدم أشرف فؤاد  -  الصید 128


