
نظام المسابقات وشئون الالعبين

7.00-2.00-2017  حتى  2.00-2.00-2017بطولة نادى األهلى الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئين15مرحلة تحت 

128.00درو 

أحمد أيمن توفيق  -  شمس 1

 
B Y E أحمد أيمن توفيق2

3جورج بشرى جورج  -  مجمع 
 

3  2017/02/04 1م  16:40
أحمد أيمن توفيقعبد هللا محمد عطيه

4 عبد هللا محمد عطيه  -  طنطا
  / 2017/02/03 8م  17:30

وليد خالد هالل  -  هليو
 1م  13:40

5
  2017/02/05

أحمد أيمن توفيق

 
B Y E 6

  
عمر محمد زكرياوليد خالد هالل

عمر محمد زكريا  -  الصيد.ق
 

7  2017/02/04 2م  16:40
عمر محمد زكريا

8 يوسف محمد أحمد  -  دجلة
  / 2017/02/03 1م  17:55

على تامر على رضا  -  شمس 9
12017/02/05م  19:55   

إسماعيل شريف حسين

 
B Y E 10

  
على تامر على رضا

أحمد هشام العرباتى  -  م.النصر
 

11    2017/02/04 3م  16:40
إسماعيل شريف حسينإسماعيل شريف حسين

12 إسماعيل شريف حسين  -  هليو
  /   2017/02/03 2م  17:55

إسماعيل شريف حسين

6عادل عبد الحي عادل  -  الصيد 
 2م  13:40

13
  2017/02/05

 
B Y E 14

  
سهيل ياسر الشناوىعادل عبد الحي عادل

سهيل ياسر الشناوى  -  دجلة
 

15  2017/02/04 4م  16:40
سهيل ياسر الشناوى

16 زياد أحمد سميح  -  شمس
  /  2017/02/03  3م  17:55
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128.00درو 

محمد أحمد جوهر  -  الصيد.ق 17
  

 B Y E 18
 

محمد أحمد جوهر
 

اندرو أشرف وفيق  -  دجلة
 

19   2017/02/04 5م  16:40

محمد أحمد جوهريوسف أسامه حجازى
 

20 يوسف أسامه حجازى  -  رواد
  /  2017/02/03  4م  17:55

حازم حسام حسن  -  أهلى
 3م  13:40

21
   2017/02/05

حازم حسام حسن
 

 B Y E 22
   

حازم حسام حسنحازم حسام حسن
 

حسين محمد المنشاوي  -  هليو
 

23   2017/02/04 6م  16:40

حسين محمد المنشاوي
 

24 فادي إيهاب شوقي  -  دجلة
  /  2017/02/03 5م  17:55

سيف تامر جمال
 

على ياسر أحمد فؤاد  -  الجيش 25
 22017/02/05م  19:55  

 B Y E 26
 

على ياسر أحمد فؤاد
 

أحمد هشام العزازى  -  هليو
 

27   2017/02/04 7م  16:40

سيف تامر جمالسيف تامر جمال
 

28 سيف تامر جمال  -  الصيد.ق
  /  2017/02/03 6م  17:55

سيف تامر جمال
 

عمر خالد نور الدين  -  الجيش
 4م  13:40

29
 2017/02/05 

 B Y E 30
   

إسالم عماد قريطمعمر خالد نور الدين
 

إسالم عماد قريطم  -  الصيد
 

31   2017/02/04 8م  16:40

إسالم عماد قريطم
 

32 محمد وليد عبد الوهاب  -  أهلى
  / 2017/02/03  7م  17:55
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ياسين حازم السباعى  -  معادى 33
   

 B Y E ياسين حازم السباعى34
  

محمود إسماعيل محمد  -  أهلى
 

35  2017/02/04 1م  17:10

ياسين حازم السباعىمحمود إسماعيل محمد
  

36 يوسف أحمد غنيمه  -  هليو
  / 2017/02/03   8م  17:55

3إبراهيم محمد كامل  -  مجمع 
 5م  13:40

37
  2017/02/05

ياسين حازم السباعى
  

 B Y E 38
  

يوسف عمرو نايلإبراهيم محمد كامل
  

أحمد عماد الدين نجم  -  الجيش
 

39  2017/02/04 2م  17:10

يوسف عمرو نايل
  

40 يوسف عمرو نايل  -  أهلى
  / 2017/02/03   1م  18:20

عبد هللا باسل السعدى  -  هليو 41
32017/02/05م  19:55   

ياسين حازم السباعى
  

 B Y E 42
  

عبد هللا باسل السعدى
  

سيف الدين معتز عياد  -  الصيد.ق
 

43    2017/02/04 3م  17:10

عبد هللا باسل السعدىحسن عادل عادل مدكور
  

44 حسن عادل عادل مدكور  -  هليو
  /   2017/02/03 2م  18:20

عبد هللا باسل السعدى
  

أدهم هشام سعيد  -  الجيش
 6م  13:40

45
  2017/02/05  

 B Y E 46
  

زياد خالد صالح الدينأدهم هشام سعيد
  

6زياد خالد صالح الدين  -  الصيد 
 

47  2017/02/04 4م  17:10

زياد خالد صالح الدين
  

48 يوسف محمد علي الروضي  -  المنيا
  /  2017/02/03  3م  18:20



نظام المسابقات وشئون الالعبين
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128.00درو 

عمر إبراهيم الشناوى  -  سموحة 49
  

 B Y E 50
 

عمر إبراهيم الشناوى
 

عمر محمد فتحي محمد  -  الجيش
 

51   2017/02/04 5م  17:10

كريم محمد بدوىكريم محمد بدوى
 

52 كريم محمد بدوى  -  الصيد
  /  2017/02/03  4م  18:20

أدم ياسر الشاذلي  -  هليو
 7م  13:40

53
   2017/02/05

كريم محمد بدوى
 

 B Y E 54
   

تونى كلود جريجورأدم ياسر الشاذلي
 

تونى كلود جريجور  -  الجيش
 

55   2017/02/04 6م  17:10

تونى كلود جريجور
 

56 زياد أسامة جمال  -  هليو
  /  2017/02/03 5م  18:20

كريم محمد بدوى
 

سيف حازم طاهر  -  معادى 57
 42017/02/05م  19:55  

 B Y E 58
 

سيف حازم طاهر
 

عمر على عزام  -  معادى
 

59   2017/02/04 7م  17:10

عمر على عزامعمر على عزام
 

60 باسل محمد أكرم  -  شمس
  /  2017/02/03 6م  18:20

عمر على عزام
 

يوسف شريف محمود  -  أهلى
 8م  13:40

61
 2017/02/05 

 B Y E 62
 

سيف هللا شريف حسانيوسف شريف محمود
 

مصطفى مهدى الطيب  -  الجيش
 

63 2017/02/04 8م  17:10

سيف هللا شريف حسان
 

64 سيف هللا شريف حسان  -  الجيش
  /2017/02/03  7م  18:20



نظام المسابقات وشئون الالعبين
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عمر السيد رفعت بكر  -  هليو 65
  

66 أكتوبر6يوسف هاني درويش  -  
/2017/02/03 8م  18:20

عمر السيد رفعت بكر
 

 
B Y E 67  2017/02/04 1م  17:40

يوسف عبد الفتاح عامريوسف عبد الفتاح عامر
 

68 يوسف عبد الفتاح عامر  -  أهلى
    

عمر أحمد الخولى  -  معادى
 1م  14:10

69
  2017/02/05

يوسف عبد الفتاح عامر
 

70 مروان معتز محمد أيوب  -  دجلة
/  2017/02/03 1م  18:45

بجاد أحمد سلطانعمر أحمد الخولى
 

 
B Y E 71  2017/02/04 2م  17:40

بجاد أحمد سلطان
 

72 بجاد أحمد سلطان  -  الصيد.ق
    

أحمد سمير مرسي  -  الجيش 73
52017/02/05م  19:55   

يوسف عبد الفتاح عامر
 

74 هشام محمد الصبرى  -  أهلى
/  2017/02/03 2م  18:45

هشام محمد الصبرى
 

 
B Y E 75    2017/02/04 3م  17:40

هشام محمد الصبرىمحمد طارق وهبى
 

76 محمد طارق وهبى  -  هليو
     

هشام محمد الصبرى
 

مروان سامح البندارى  -  هليو
 2م  14:10

77
  2017/02/05 

78 يوسف محمد على  -  أهلى
/  2017/02/03 3م  18:45

يوسف محمد علىيوسف محمد على
 

 
B Y E 79  2017/02/04 4م  17:40

يحيي محمد مجاهد
 

80 يحيي محمد مجاهد  -  طنطا
      



نظام المسابقات وشئون الالعبين
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128.00درو 

عبد الرحمن وليد صادق  -  دجلة 81
   

82 خالد صبرى الباشا  -  الصيد.ق
/ 2017/02/03 4م  18:45

عبد الرحمن وليد صادق
  

 
B Y E 83   2017/02/04 5م  17:40

عبد الرحمن وليد صادقرأفت محمد عبد الرؤوف
  

84 رأفت محمد عبد الرؤوف  -  أهلى
      

أسر محمد مصطفى  -  الجيش
 3م  14:10

85
   2017/02/05

عبد الرحمن وليد صادق
  

86 6محمد حسن على فوزى  -  الصيد 
/   2017/02/03 5م  18:45

يوسف إسماعيل رائدأسر محمد مصطفى
  

 
B Y E 87   2017/02/04 6م  17:40

يوسف إسماعيل رائد
  

88 يوسف إسماعيل رائد  -  هليو
    

على كريم الخواص
  

مينا ميالد جرجس  -  دجلة 89
  62017/02/05م  19:55  

90 زياد عمرو رفعت جودى  -  توفيقية
/ 2017/02/03 6م  18:45

زياد عمرو رفعت جودى
  

أحمد وليد متولي  -  الجيش
 

91   2017/02/04 7م  17:40

أحمد عمرو عبد المنعمأحمد عمرو عبد المنعم
  

92 6أحمد عمرو عبد المنعم  -  الصيد 
  /  2017/02/03 7م  18:45

على كريم الخواص
  

سيف محمد الهوارى  -  سبورتيج
 4م  14:10

93
 2017/02/05  

94 يوسف ماهر الدهبى  -  هليو
/ 2017/02/03 8م  18:45

على كريم الخواصسيف محمد الهوارى
  

 
B Y E 95 2017/02/04 8م  17:40

على كريم الخواص
  

96 على كريم الخواص  -  دجلة
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128.00درو 

محمد حسام الدين فاهم  -  الصيد 97
  

98 محمد هشام الوكيل  -  دجلة
/2017/02/03 1م  19:10

محمد حسام الدين فاهم
 

 
B Y E 99  2017/02/04 1م  18:10

يحيى خالد وجيهيحيى خالد وجيه
 

100 يحيى خالد وجيه  -  شمس
    

يوسف محمد عبد هللا  -  دجلة
 5م  14:10

101
  2017/02/05

محمد ناصر عبد المنعم
 

102 محمد ناصر عبد المنعم  -  شمس
/  2017/02/03 2م  19:10

محمد ناصر عبد المنعممحمد ناصر عبد المنعم
 

 
B Y E 103  2017/02/04 2م  18:10

ستفين أمير جرجس
 

104 ستفين أمير جرجس  -  أهلى
    

أدم شريف عطا  -  الجيش 105
72017/02/05م  19:55   

محمد ناصر عبد المنعم
 

106 علي أحمد أبو طالب  -  توفيقية
/  2017/02/03 3م  19:10

أدم شريف عطا
 

 
B Y E 107    2017/02/04 3م  18:10

أدم شريف عطامحمد أحمد عبد الحفيظ
 

108 6محمد أحمد عبد الحفيظ  -  الصيد 
     

عمر سعيد صبحى
 

عمر سعيد صبحى  -  سموحة
 6م  14:10

109
  2017/02/05 

110 كريم محمد البسيونى  -  الصيد.ق
/  2017/02/03 4م  19:10

عمر سعيد صبحىعمر سعيد صبحى
 

 
B Y E 111  2017/02/04 4م  18:10

أحمد محمد رمضان قطب
 

112 أحمد محمد رمضان قطب  -  سبورتيج
    



نظام المسابقات وشئون الالعبين

7.00-2.00-2017  حتى  2.00-2.00-2017بطولة نادى األهلى الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 
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128.00درو 

ممدوح حازم محفوظ  -  معادى 113
 

114 مهدي شريف المهدي  -  الجيش
/ 2017/02/03 5م  19:10

مهدي شريف المهدي

 
B Y E 115   2017/02/04 5م  18:10

يحيي طه البربرييحيي طه البربري

116 يحيي طه البربري  -  هليو
    

على أمين أحمد شوقى  -  الصيد.ق
 7م  14:10

117
   2017/02/05

على أمين أحمد شوقى

118 أحمد محمد طلعت منصور  -  دجلة
/   2017/02/03 6م  19:10

على أمين أحمد شوقىعلى أمين أحمد شوقى

 
B Y E 119   2017/02/04 6م  18:10

نادر توفيق نادر

120 نادر توفيق نادر  -  هليو
    

مصطفى أحمد مصطفى

عمر توفيق خميس  -  الجيش 121
82017/02/05م  19:55  

122 يوسف هشام محمد  -  طنطا
/ 2017/02/03 7م  19:10

يوسف هشام محمد

 
B Y E 123   2017/02/04 7م  18:10

يوسف هشام محمدعبد هللا هيثم هديه

124 عبد هللا هيثم هديه  -  دجلة
    

مصطفى أحمد مصطفى

أكتوبر6بيجاد محمود قنديل  -  
 8م  14:10

125
 2017/02/05

126 علي أبو بكر هاشم  -  جزيرة
/ 2017/02/03 8م  19:10

مصطفى أحمد مصطفىبيجاد محمود قنديل

 
B Y E 127 2017/02/04 8م  18:10

مصطفى أحمد مصطفى

128 مصطفى أحمد مصطفى  -  سبورتيج
  


