
نظام المسابقات وشئون الالعبین

١٢-٠٢-٢٠٢٠  حتى  ٠٦-٠٢-٢٠٢٠بطولة منطقة الجیزة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

مرحلة عمومى رجال
٣٢درو 

عبد الفتاح یحیى فھیم  -  معادى 1
 B Y E عبد الفتاح یحیى فھیم  -  معادى2

یاسر محمد حمید  -  االتحاد
 

أحمد سعید صبحى  -  سموحة  3
2020/02/09 ١م  17:30

أحمد سعید صبحى  -  سموحة

4 أحمد سعید صبحى  -  سموحة
  / 2020/02/08 ٢م  17:15

مروان رضا عربى  -  سموحة 5
أحمد سعید صبحى  -  سموحة   

١2020/02/10م  18:00

 B Y E 6
  

مروان رضا عربى  -  سموحةمروان رضا عربى  -  سموحة

زیاد أیمن عماره  -  دجلة
 

7  
زیاد أیمن عماره  -  دجلة

2020/02/09 ٢م  17:30

8 حماد محمد حمید  -  االتحاد
  / 2020/02/08 ٣م  17:15

محمد حاتم عشماوي  -  الصید  9
ھاشم سمیر أبو حمد  

١2020/02/11م  18:00

 B Y E 10
  

محمد حاتم عشماوي  -  الصید

ھاشم سمیر أبو حمد  -  جزیرة
 

11    
ھاشم سمیر أبو حمد  -  جزیرة

2020/02/09 ٣م  17:30
ھاشم سمیر أبو حمد  -  جزیرة

12 عبد الرحمن أیمن صابر  -  الصید
  /   2020/02/08 ٤م  17:15

ھاشم سمیر أبو حمد  -  جزیرة

معتز عواد سلیمان  -  االتحاد 13
٢2020/02/10م  18:00   

 B Y E 14
  

مروان عزت حلمي  -  الصیدمعتز عواد سلیمان  -  االتحاد

مروان عزت حلمي  -  الصید
 

15  
مروان عزت حلمي  -  الصید

2020/02/09 ٤م  17:30

2020/02/12
16 حسین عمرو طلعت  -  الصید

  /  2020/02/08 ٤م  ٥18:15م  17:15
أحمد حسني االھل

أحمد حسن الكیكي  -  الصید 17
 

18 یوسف أحمد لبیب شنب  -  ھلیو
/ 2020/02/08 ٦م  17:15

یوسف أحمد لبیب شنب  -  ھلیو

محمود السید  -  االتحاد
 

19   
أحمد حسني االھل  -  أھلى

2020/02/09 ٥م  17:30
أحمد حسني االھل  -  أھلى

20 أحمد حسني االھل  -  أھلى
  /  2020/02/08 ٧م  17:15

عبد الرحمن محمد عطیھ  -  دجلة 21
أحمد حسني االھل  -  أھلى    

٣2020/02/10م  18:00

22 عمر ولید الحدیدي  -  أھلى
/   2020/02/08 ٨م  17:15

عمر ولید الحدیدي  -  أھلىعمر ولید الحدیدي  -  أھلى

 
B Y E 23   

محمد عبد الخالق أحمد  -  شمس
2020/02/09 ٦م  17:30

24 محمد عبد الخالق أحمد  -  شمس
أحمد حسني االھل    

كریم طارق عثمان  -  الصید  25
٢2020/02/11م  18:00 

26 عادل محمد حسن  -  ب. بول
/ 2020/02/08 ١م  18:00

كریم طارق عثمان  -  الصید

 
B Y E 27   

مروان محمد العصامى  -  طنطا
2020/02/09 ٧م  17:30

كریم طارق عثمان  -  الصید

28 مروان محمد العصامى  -  طنطا
شادي محمد الشربیني  -  ب. بول    

یوسف أسامة السمدونى  -  طنطا 29
٤2020/02/10م  18:00  

30 شادي محمد الشربیني  -  ب. بول 
/  2020/02/08 ٢م  18:00

شادي محمد الشربینيأحمد سعید صبحىشادي محمد الشربیني  -  ب. بولشادي محمد الشربیني  -  ب. بول

2020/02/12 ٣م  18:15  
B Y E باسل شیرین محمد  -  طنطا   31

2020/02/09 ٨م  17:30
شادي محمد الشربیني
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32 باسل شیرین محمد  -  طنطا 
  


