
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٢٠٫٠٠٠-١٠٫٠٠٠-٢٠١٤حتى  ١٥٫٠٠٠-١٠٫٠٠٠-٢٠١٤بطولة نادى الشمس الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

مرحلة عمومى رجال
٣٢٫٠٠٠درو 

أندرو وجیة إمیل  -  دجلة 1

B Y E أندرو وجیة إمیل  -  دجلة2

محمد عصام إسماعیل  -  سبورتیج محمد عصام إسماعیل  -  سبورتیج3
2014/10/18 20:00 ٤م

أندرو وجیة إمیل  -  دجلة

أحمد محمد المالح  -  شمس 4
/2014/10/17 21:25 ٢م

٣أحمد محمد فھیم  -  مجمع  أندرو وجیة إمیل  -  دجلة5
19:15 ١2014/10/19م

حازم محسن العزبي  -  زھور 6
/2014/10/17 21:25 ٣م

حسام محمد حافظ  -  شمسحازم محسن العزبي  -  زھور

عبد الرحمن محمدالسید  -  أھلى حسام محمد حافظ  -  شمس7
2014/10/18 20:40 ١م

حسام محمد حافظ  -  شمس 8
/2014/10/17 21:25 ٤م

عمر علي القطان  -  جزیرة أندرو وجیة إمیل9
19:00 ١2014/10/20م

B Y E عمر علي القطان  -  جزیرة10

حسین إمام رمضان  -  شمس حسین إمام رمضان  -  شمس11
2014/10/18 20:40 ٢م

حسین إمام رمضان  -  شمس

١عمرو محمد فھیم  -  مجمع  12
/2014/10/17 21:55 ١م

حسین إمام رمضان  -  شمس

مصطفى نبیل نوار  -  سموحة 13
19:15 ٢2014/10/19م

B Y E مصطفى نبیل نوار  -  سموحةمصطفى نبیل نوار  -  سموحة14

أحمد مھدى میدان  -  طنطا أحمد مھدى میدان  -  طنطا15
2014/10/18 20:40 ٣م

أحمد شریف دویدار  -  دجلة
2014/10/21

16
/2014/10/17 21:55 ٢18:00م ٣م

أندرو وجیة إمیل

أحمد أسامة حواس  -  شمس 17

محمد مسعد أبو زید  -  زھور 18
/2014/10/17 21:55 ٣م

أحمد أسامة حواس  -  شمس

ھشام محمد ابو طالب  -  ھلیو ھشام محمد ابو طالب  -  ھلیو19
2014/10/18 20:40 ٤م

أحمد أسامة حواس  -  شمس

٣عبد الرحمن شعبان جاد  -  مجمع  20
/2014/10/17 21:55 ٤م

أحمد عفت عشوش  -  شمس ھاشم سمیر أبو حمد  -  جزیرة21
19:15 ٣2014/10/19م

عمر سعد سالم  -  النصر 22
/2014/10/17 22:25 ١م

ھاشم سمیر أبو حمد  -  جزیرةأحمد عفت عشوش  -  شمس

B Y E ھاشم سمیر أبو حمد  -  جزیرة23
2014/10/18 21:20 ١م

ھاشم سمیر أبو حمد  -  جزیرة مازن جمال أبو طبل24

حسام محمد وجیھ شرف  -  ھلیو 25
19:00 ٢2014/10/20م

٣جھاد أسامھ أبو شادى  -  مجمع  26
/2014/10/17 22:25 ٢م

٣جھاد أسامھ أبو شادى  -  مجمع 

محمد أحمد الطباع  -  سموحة محمد أحمد الطباع  -  سموحة27
2014/10/18 21:20 ٢م

محمد أحمد الطباع  -  سموحة

خالد محمد لبیب  -  زھور 28
/2014/10/17 22:25 ٣م

مازن جمال أبو طبل  -  معادى

خالد عبده حسنى  -  الجیش 29
19:15 ٤2014/10/19م

أحمد حسني االھل  -  أھلى 30
/2014/10/17 22:25 ٤م

ھاشم سمیر أبو حمدحسین إمام رمضانمازن جمال أبو طبل  -  معادىأحمد حسني االھل  -  أھلى

2014/10/21 18:00 ٤م
B Y E مازن جمال أبو طبل  -  معادى31

2014/10/18 21:20 ٣م
ھاشم سمیر أبو حمد

مازن جمال أبو طبل  -  معادى 32


