
نظام المسابقات وشئون الالعبين

10-12-2018  حتى  6-12-2018بطولة نادى الزهور الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئين17مرحلة تحت 

32درو 

مصطفى مهدى الطيب  -  االتحاد 1

 
B Y E مصطفى مهدى الطيب  -  االتحاد2

سهيل ياسر الشناوى  -  دجلة
 

3
سهيل ياسر الشناوى  -  دجلة  

2018/12/07 1م  21:00
سهيل ياسر الشناوى  -  دجلة

4 كريم محمد بدوى  -  أهلى
  / 2018/12/07 3م  16:25

عمر محمد فتحي محمد  -  االتحاد 5
   

6 أدهم هشام سعيد  -  االتحاد
/  2018/12/07 4م  16:25

عمر محمد مبروك  -  سموحةعمر محمد فتحي محمد  -  االتحاد

يوسف محمد طه  -  االتحاد
 

7
  

عمر محمد مبروك  -  سموحة
2018/12/07 2م  21:00

8 عمر محمد مبروك  -  سموحة
  / 2018/12/07 5م  16:25

 أحمد عمرو عبد المنعم  -  الصيد
9

  

 
B Y E 10

  
أحمد عمرو عبد المنعم  -  الصيد

3سيف الدين هاني خضر  -  مجمع 
 

11
    

علي أبو بكر هاشم  -  جزيرة
2018/12/07 3م  21:00

أحمد عمرو عبد المنعم  -  الصيد

12 علي أبو بكر هاشم  -  جزيرة
  /   2018/12/07 1م  17:00

يوسف محمد على  -  أهلى 13
   

14 حسام أحمد نصر  -  طنطا
/  2018/12/07 2م  17:00

طارق زياد السيد  -  أهلىيوسف محمد على  -  أهلى

طارق زياد السيد  -  أهلى
 

15
  

طارق زياد السيد  -  أهلى
2018/12/07 4م  21:00

16 3يوسف السيد عبدالظاهر  -  مجمع 
  /  2018/12/07 3م  17:00

3محمد هيثم مصطفي  -  مجمع  17
 

18 يوسف محمد علي الروضي  -  المنيا
/ 2018/12/07 4م  17:00

يوسف محمد علي الروضي  -  المنيا

كريم عمرو بهي  -  دجلة
 

19
   

كريم عمرو بهي  -  دجلة
2018/12/07 5م  21:00

كريم عمرو بهي  -  دجلة

20 محمد حسن على فوزى  -  الصيد
  /  2018/12/07 5م  17:00

وليد محمد عبد المجيد  -  المنيا 21
    

22 كريم حسام سالم  -  توفيقية
/   2018/12/07 1م  17:35

يوسف شريف محمود  -  أهلىكريم حسام سالم  -  توفيقية

يوسف خالد محمد سعيد  -  زهور
 

23
   

يوسف شريف محمود  -  أهلى
2018/12/07 1م  21:35

24 يوسف شريف محمود  -  أهلى
  /  2018/12/07 2م  17:35

 انتونى فاخر فريد رزق  -  طنطا
25

 

26 عادل عبد الحي عادل  -  الصيد
/ 2018/12/07 3م  17:35

انتونى فاخر فريد رزق  -  طنطا

عمر سعيد صبحى  -  سموحة
 

27
   

محمد احمد ابراهيم  -  دجلة
2018/12/07 2م  21:35

انتونى فاخر فريد رزق  -  طنطا

28 محمد احمد ابراهيم  -  دجلة
  /  2018/12/07 4م  17:35

يوسف أحمد رحمه  -  دجلة 29
  

عبد الرحمن حاتم سيد  -  دجلة
1899/12/30  30

/  2018/12/07 5م  17:35
عبد الرحمن حاتم سيد  -  دجلةعبد الرحمن حاتم سيد  -  دجلة

1899/12/30  
B Y E 31

حسن محمد سامى  -  سموحة   
2018/12/07 3م  21:35

32  حسن محمد سامى  -  سموحة
  


