
26-11-2019  حتى  21-11-2019بطولة نادى الزهور الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من نظام المسابقات وشئون الالعبين آدم محمد حول  -  أهلى128درو   سنه ناشئين13مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 1 B Y E آدم محمد حول2  أحمد عبد الحميد عطا  -  زهور
3

  2019/11/22 آدم محمد حولأحمد عبد الحميد عطا5م  14:00  مصطفى علي بدر  -  هليو
4

  / 2019/11/21  3م  11:00زين الدين شريف يوسف  -  سموحة1م  13:40
5

آدم محمد حول2019/11/23    أحمد طارق سليم  -  جزيرة
6

/  2019/11/21 إياد هاني خضرزين الدين شريف يوسف2م  13:40  إياد هاني خضر  -  االتحاد
7

  2019/11/22 إياد هاني خضر1م  14:30  يوسف يحيى سعيد  -  شمس
8

  / 2019/11/21 3Q 1م  13:40 رضوان أحمد رضوان  -  سموحة 9
سيف بالل الشال42019/11/23م  18:15     سيف بالل الشال  -  سبورتنج

10
/  2019/11/21 سيف بالل الشال4م  13:40  سيف الدين شريف شلتوت  -  زهور

11
    2019/11/22 سيف بالل الشالسيف الدين شريف شلتوت2م  14:30  يس محمد علي الروضي  -  المنيا

12
  /   2019/11/21 سيف بالل الشال5م  13:40  4م  11:00عبد الرحمن محمد كامل  -  ب. بول

13
  2019/11/23  3عبدالرحمن عمرو دسوقي  -  مجمع 

14
/  2019/11/21 عبد الرحمن محمد كاملعبد الرحمن محمد كامل1م  14:05  كريم محمود جابر  -  االتحاد

15
  2019/11/22 كريم عمرو ماجوره3م  14:30  كريم عمرو ماجوره  -  ب. بول

16
  /  2019/11/21  2م  14:05



26-11-2019  حتى  21-11-2019بطولة نادى الزهور الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من نظام المسابقات وشئون الالعبين يوسف وليد محمد  -  ب. بول128درو   سنه ناشئين13مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 17
   B Y E 18
 محمد خالد محمد  -  م.بوينت يوسف وليد محمد 

19
   2019/11/22  عمرو محمد عنتر  -  زهور يوسف وليد محمدمحمد خالد محمد4م  14:30

20
  /  2019/11/21  5م  11:00سيف الدين محمد عوضين  -  زهور 3م  14:05

21
 عادل محمد عادل ابراه  -  م.بوينت يوسف وليد محمد2019/11/23   

22
/   2019/11/21  فارس شريف بارتلت  -  هليو سيف الدين محمد عوضينسيف الدين محمد عوضين4م  14:05

23
   2019/11/22  ياسين وائل عادل  -  ب. بول ياسين وائل عادل5م  14:30

24
  /  2019/11/21 عمر خالد الديب  -  زهور يوسف وليد محمد5م  14:05 25

Q 2 52019/11/23م  18:15    3إبراهيم محمد ثروت  -  مجمع 
26

/ 2019/11/21  أدهم محمد المندوه  -  ب. بول عمر خالد الديب1م  14:30
27

   2019/11/22  علي رامي فاروق حسنين  -  االتحاد أدهم محمد المندوهأدهم محمد المندوه1م  15:00
28

  /  2019/11/21  1م  11:30أحمد طارق بالي  -  سبورتنج أدهم محمد المندوه2م  14:30
29

 سيف محمد أحمد مصطفى  -  دجلة 2019/11/23 
30

/   2019/11/21  ياسين شريف عبدالهادي  -  الصيد أحمد طارق باليأحمد طارق بالي3م  14:30
31

   2019/11/22  ياسين شريف بحيري  -  زهور ياسين شريف بحيري2م  15:00
32

  / 2019/11/21  4م  14:30



26-11-2019  حتى  21-11-2019بطولة نادى الزهور الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من نظام المسابقات وشئون الالعبين عمر هاني عبد الخالق  -  الصيد128درو   سنه ناشئين13مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 33
    B Y E  كريم عصام فوزي  -  سموحة  عمر هاني عبد الخالق34

35
  2019/11/22  3ادم حسام نبيل محمد  -  مجمع   عمر هاني عبد الخالقكريم عصام فوزي3م  15:00

36
  / 2019/11/21  2م  11:30عمر شريف فهيم  -  أهلى  5م  14:30

37
 أحمد نشأت عبد العزيز  -  االتحاد  عمر هاني عبد الخالق2019/11/23  

38
/  2019/11/21  محمد وليد الهادي  -  االتحاد  محمد وليد الهاديعمر شريف فهيم1م  14:55

39
  2019/11/22  عمر محمد عوض  -  بورسعيد  محمد وليد الهادي4م  15:00

40
  / 2019/11/21 Q 3  2م  14:55 حمزة ايهاب الزربه  -  سبورتنج 41

 يوسف لؤي حجاج  -  م.بوينت  عمر هاني عبد الخالق12019/11/23م  18:50   
42

/  2019/11/21  أحمد محمد عبد الجواد  -  رواد  حمزة ايهاب الزربه3م  14:55
43

    2019/11/22  علي محمد إبراهيم  -  البرلسى  حمزة ايهاب الزربهأحمد محمد عبد الجواد5م  15:00
44

  /   2019/11/21  3م  11:30محمد يحيى سباعي  -  شمس  حمزة ايهاب الزربه4م  14:55
45

 3محمد احمد محمد حسن  -  مجمع   2019/11/23  
46

/  2019/11/21  أحمد محمد رضا  -  دجلة  محمد يحيى سباعيمحمد يحيى سباعي5م  14:55
47

  2019/11/22  عمر محمد عواد  -  البرلسى  أحمد محمد رضا1م  15:30
48

  /  2019/11/21  1م  15:20



26-11-2019  حتى  21-11-2019بطولة نادى الزهور الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من نظام المسابقات وشئون الالعبين سيف الدين الشناوي  -  سموحة128درو   سنه ناشئين13مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 49
 حسن محمد جاد  -  بورسعيد  

50
/ 2019/11/21  حسين طارق طبوزاده  -  سبورتنج سيف الدين الشناوي2م  15:20

51
   2019/11/22  مروان هشام علي  -  البرلسى سيف الدين الشناويمروان هشام علي2م  15:30

52
  /  2019/11/21  4م  11:30تيم تامر عدلي منصور  -  الصيد 3م  15:20

53
 عبدهللا هيثم الزهيري  -  البرلسى سيف الدين الشناوي2019/11/23   

54
/   2019/11/21  أحمد شريف سرور  -  سبورتنج تيم تامر عدلي منصورتيم تامر عدلي منصور4م  15:20

55
   2019/11/22  ياسين عماد صالح  -  البرلسى ياسين عماد صالح3م  15:30

56
  /  2019/11/21 علي أحمد رضوان  -  االتحاد علي أحمد رضوان5م  15:20 57

Q 4 22019/11/23م  18:50    محمد ماجد محمود محمد  -  م.بوينت
58

/ 2019/11/21  أحمد محمد الحبشي  -  طنطا علي أحمد رضوان1م  15:45
59

   2019/11/22  علي أحمد فخري  -  البرلسى علي أحمد رضوانعلي أحمد فخري4م  15:30
60

  /  2019/11/21  5م  11:30عز الدين إكرام النصر  -  زهور علي أحمد رضوان2م  15:45
61

 احمد هانى صالح  -  دجلة 2019/11/23 
62

/ 2019/11/21  يس أحمد إبراهيم  -  االتحاد عز الدين إكرام النصرعز الدين إكرام النصر3م  15:45
63

 2019/11/22  مصطفى أسامه السيد  -  ب. بول يس أحمد إبراهيم5م  15:30
64

  /2019/11/21  4م  15:45



26-11-2019  حتى  21-11-2019بطولة نادى الزهور الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من نظام المسابقات وشئون الالعبين محمود حمدي رفعت  -  المنيا128درو   سنه ناشئين13مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 65
 يوسف محمود أبو عثمان  -  ب.المحلة  

66
/2019/11/21  أدم أحمد جالل  -  النصر يوسف محمود أبو عثمان5م  15:45

67
  2019/11/22  عمر أحمد سعيد  -  سبورتنج عمر أحمد سعيدعمر أحمد سعيد1م  16:00

68
  / 2019/11/21  1م  12:00سيف وائل الشيخ  -  ب. بول 1م  16:10

69
 عبد هللا محمد نصر  -  طنطا محمد صالح عباس2019/11/23  

70
/  2019/11/21  ياسين محمد أمين  -  زهور محمد صالح عباسسيف وائل الشيخ2م  16:10

71
  2019/11/22  محمد صالح عباس  -  سبورتنج محمد صالح عباس2م  16:00

72
  / 2019/11/21 Q 5 3م  16:10 3مصطفي محمد مصطفي باز  -  مجمع  73

 صهيب جمال سليمان  -  البرلسى أدهم وائل عبد العظيم32019/11/23م  18:50   
74

/  2019/11/21  عبد هللا عمرو نصار  -  ب. بول صهيب جمال سليمان4م  16:10
75

    2019/11/22  أدهم وائل عبد العظيم  -  الصيد أدهم وائل عبد العظيمأدهم وائل عبد العظيم3م  16:00
76

  /   2019/11/21  2م  12:00علي خالد الشافعي  -  البرلسى أدهم وائل عبد العظيم5م  16:10
77

 ياسين أحمد سميح  -  البرلسى 2019/11/23  
78

/  2019/11/21 B Y E  ياسين أحمد سميحياسين أحمد سميح1م  16:35 79
  2019/11/22  فارس وليد خيري عليوه  -  االتحاد فارس وليد خيري عليوه4م  16:00

80
      



26-11-2019  حتى  21-11-2019بطولة نادى الزهور الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من نظام المسابقات وشئون الالعبين عمر إبراهيم نوار  -  دجلة128درو   سنه ناشئين13مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 81
 أحمد عمرو أدم  -  طنطا   

82
/ 2019/11/21  حازم وليد عجمي  -  البرلسى  أحمد عمرو أدم2م  16:35

83
   2019/11/22  يوسف كريم السيد حسين  -  الصيد  يوسف كريم السيد حسينيوسف كريم السيد حسين5م  16:00

84
  /  2019/11/21  3م  12:00نديم محمد الركيب  -  هليو  3م  16:35

85
 محمود محمد محمود  -  نيوجيزة  يوسف أشرف شلبي2019/11/23   

86
/   2019/11/21  ياسين وائل الشواف  -  زهور  يوسف أشرف شلبينديم محمد الركيب4م  16:35

87
   2019/11/22  يوسف أشرف شلبي  -  االتحاد  يوسف أشرف شلبي1م  16:30

88
  /  2019/11/21 معتز شريف كامل حسين  -  دجلة  ياسين إسالم المليجي5م  16:35 89

Q 6  42019/11/23م  18:50    أحمد عمرو عاطف  -  سموحة
90

/ 2019/11/21  ياسين إبراهيم عابد  -  االتحاد  أحمد عمرو عاطف1م  17:00
91

   2019/11/22  كريم عمرو رفيع  -  ب. بول  كريم عمرو رفيعكريم عمرو رفيع2م  16:30
92

  /  2019/11/21  4م  12:00حسن عمرو عبدالفتاح  -  هليو  ياسين إسالم المليجي2م  17:00
93

 عمر أحمد جالل  -  م.بوينت  2019/11/23 
94

/ 2019/11/21 B Y E   ياسين إسالم المليجيعمر أحمد جالل3م  17:00 95
 2019/11/22  ياسين إسالم المليجي  -  ك . شوت  ياسين إسالم المليجي3م  16:30

96
    



26-11-2019  حتى  21-11-2019بطولة نادى الزهور الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من نظام المسابقات وشئون الالعبين عمر أحمد بيومي  -  دجلة128درو   سنه ناشئين13مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 97
 زياد محمد مسعد حسان  -  سموحة  

98
/2019/11/21  كريم أيمن شاهين  -  دجلة زياد محمد مسعد حسان4م  17:00

99
  2019/11/22  علي عزت مرسي  -  ب. بول زياد محمد مسعد حسانعلي عزت مرسي4م  16:30

100
  / 2019/11/21  5م  12:00زياد محمد جمال الدين  -  زهور 5م  17:00

101
 بالل أحمد المراسي  -  معادى يس هيثم عبد الحميد2019/11/23  

102
/  2019/11/21  دانيال شريف بقطر  -  شمس يس هيثم عبد الحميدبالل أحمد المراسي1م  17:25

103
  2019/11/22  يس هيثم عبد الحميد  -  ب. بول يس هيثم عبد الحميد5م  16:30

104
  / 2019/11/21 Q 7 2م  17:25 علي أحمد مهران  -  المنيا 105

 شهاب اشرف يوسف محمد  -  معادى سيف الدين رفاعي52019/11/23م  18:50   
106

/  2019/11/21  أحمد عاصم زهران  -  ك . شوت شهاب اشرف يوسف محمد3م  17:25
107

    2019/11/22  إبراهيم إسالم أبوريه  -  طنطا إبراهيم إسالم أبوريهإبراهيم إسالم أبوريه1م  17:00
108

  /   2019/11/21  1م  12:30علي أحمد معوض  -  الصيد سيف الدين رفاعي4م  17:25
109

 أحمد باهر الدمهوجي  -  زهور 2019/11/23  
110

/  2019/11/21  مالك عمرو الندري  -  م.بوينت سيف الدين رفاعيعلي أحمد معوض5م  17:25
111

  2019/11/22  سيف الدين رفاعي  -  أهلى سيف الدين رفاعي2م  17:00
112

  /  2019/11/21 1م  17:50



26-11-2019  حتى  21-11-2019بطولة نادى الزهور الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من نظام المسابقات وشئون الالعبين عبد هللا تبارك عمران  -  ب. بول128درو   سنه ناشئين13مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 113
 عمر خالد عبد اللطيف  -  أهلى 

114
/ 2019/11/21 عبد هللا تبارك عمران2م  17:50  عبد هللا عمرو عماره  -  جزيرة

115
   2019/11/22 عبد هللا تبارك عمرانمصطفى شريف الشعراوي3م  17:00  مصطفى شريف الشعراوي  -  زهور

116
  /  2019/11/21  2م  12:30أكتوبر6مؤمن محمد حسانين  -  3م  17:50

117
علي تامر جمال منصور2019/11/23     أحمد طارق رزق  -  االتحاد

118
/   2019/11/21 علي تامر جمال منصورأحمد طارق رزق4م  17:50  علي زياد فايد  -  ب. بول

119
   2019/11/22 علي تامر جمال منصور4م  17:00  علي تامر جمال منصور  -  الصيد

120
  /  2019/11/21 مازن أحمد حسين عوض5م  17:50 إسماعيل أسامه المعتز  -  الصيد 121

12019/11/23Q 8م  19:25    علي مدحت محمد الديب  -  ك . شوت
122

/ 2019/11/21 علي مدحت محمد الديب1م  18:15  حسن عمرو الخطيب  -  زهور
123

   2019/11/22 علي مدحت محمد الديبحمزه محمد البسطويسي5م  17:00  حمزه محمد البسطويسي  -  طنطا
124

  /  2019/11/21 مازن أحمد حسين عوض2م  18:15  3م  12:30عبد هللا أحمد فكري  -  شمس
125

 2019/11/23  محمد زياد خليل  -  معادى
126

/ 2019/11/21 مازن أحمد حسين عوضمحمد زياد خليل3م  18:15  B Y E 127
 2019/11/22 مازن أحمد حسين عوض1م  17:30  مازن أحمد حسين عوض  -  سموحة

128
  


