
نظام المسابقات وشئون الالعبین

31-03-2021  حتى  25-03-2021 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2021 - 2020بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

مرحلة عمومى رجال
64درو 

علي عمرو فرج  -  دجلة 1

2 أحمد إیھاب الشربیني  -  منصورة
/2021/03/26 1م  13:00

أحمد عبد الفتاح عامر  -  أھلى
 

3  2021/03/27 3م  13:30

4 أحمد محمد علیان  -  ك . شوت
  / 2021/03/26 2م  13:00

یوسف إبراھیم  -  دجلة 5
32021/03/28م  15:30   

6 كریم محمد فھمي  -  البرلسى
/  2021/03/26 3م  13:00

سیف ناصر عبد المنعم  -  شمس
 

7  2021/03/27 1م  14:15

8 أحمد السید رفعت بكر  -  ھلیو
  / 2021/03/26 1م  13:45

مازن ھشام صبري  -  دجلة 12021/03/29م  17:45   9

10 یوسف محمد الشنواني  -  أھلى
/  2021/03/26 2م  13:45

عمر خالد بھجت  -  االتحاد
 

11    2021/03/27 2م  14:15

12 عبد هللا محمد عید  -  ب. بول
  /   2021/03/26 3م  13:45

خالد محمد لبیب  -  شمس 13
12021/03/28م  16:15   

14 أحمد حسن الكیكي  -  الصید
/  2021/03/26 1م  14:30

أحمد محمد فھیم  -  ب. بول
 

15  2021/03/27 3م  14:15

16 عادل محمد حسن  -  ب. بول
  /  2021/03/26 22021/03/30م  14:30 17.30  GC 

مروان الشوربجى  -  ھلیو 17
  

18 عمر یاسر جوھرى  -  ب. بول
/ 2021/03/26  3م  14:30

ھاشم سمیر أبو حمد  -  جزیرة
 

19   2021/03/27  1م  15:00

20 مصطفى محمد الملیجى  -  زھور
  /  2021/03/26  1م  15:15

عبد هللا یاسر المصري  -  دجلة 21
 22021/03/28م  16:15    

22 محمد تامر الغنام  -  ھلیو
/   2021/03/26  2م  15:15

باسل شیرین محمد  -  طنطا
 

23   2021/03/27  2م  15:00

24 أحمد ماھر محمد  -  الصید
  /  2021/03/26  3م  15:15

عمر مسعد أبو زید  -  ھلیو  22021/03/29م  17:45  25

26 سیف الدین الشناوي  -  دجلة
/ 2021/03/26  1م  16:00

مروان عزت حلمي  -  الصید
 

27   2021/03/27  3م  15:00

28 حسن عادل عادل مدكور  -  ھلیو
  /  2021/03/26  2م  16:00

محمد شریف الشربیني  -  سبورتنج 29
 32021/03/28م  16:15  

30 محمد حسام الدین حسن  -  الصید
/   2021/03/26  3م  16:00

یاسین أیمن شافعي  -  دجلة
 

31   2021/03/27 22021/03/31م  18:45 1م  15:45

32 محمد عبد العال  -  سبورتنج
  / 2021/03/26  1م  16:45



نظام المسابقات وشئون الالعبین

31-03-2021  حتى  25-03-2021 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2021 - 2020بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

مرحلة عمومى رجال
64درو 

كریم أحمد علي كبیر  -  ھایكستب 33  18:15  GC2021/03/31

34 أحمد أیمن أبو العال  -  طنطا
/2021/03/26  2م  16:45

عبد الرحمن یاسر فتحي  -  ك . شوت
 

35  2021/03/27  2م  15:45

36 یوسف محمد السید  -  أھلى
  / 2021/03/26  3م  16:45

مروان طارق حلمي  -  االتحاد 37
 12021/03/28م  17:00   

38 یوسف أحمد لبیب شنب  -  ھلیو
/  2021/03/26  1م  17:30

كریم محمد البسیونى  -  شمس
 

39  2021/03/27  3م  15:45

40 محمد أشرف أبو الغار  -  الصید
  / 2021/03/26  2م  17:30

أحمد مھدى میدان  -  طنطا  32021/03/29م  17:45   41

42 محمد حاتم عشماوي  -  الصید
/  2021/03/26  3م  17:30

عمر إبراھیم الشریف  -  سموحة
 

43    2021/03/27  1م  16:30

44 زاھد محمد شرین  -  سبورتنج
  /   2021/03/26  1م  18:15

یوسف أحمد جالل  -  أھلى 45
 22021/03/28م  17:00   

46 یوسف مجدي محمد  -  البرلسى
/  2021/03/26  2م  18:15

عبد هللا باسل السعدى  -  ب. بول
 

47  2021/03/27  2م  16:30

48 كریم سامى سعید  -  دجلة
  /  2021/03/26 32021/03/30م  18:15 18.15:  GC

محمد كریم الخواص  -  دجلة 49
 

50 مروان محمد العصامى  -  طنطا
/ 2021/03/26 1م  19:00

3أحمد عادل عطیھ نصر  -  مجمع 
 

51   2021/03/27 3م  16:30

52 عبد الفتاح یحیى فھیم  -  معادى
  /  2021/03/26 2م  19:00

مروان عمر البرلسى  -  البرلسى 53
32021/03/28م  17:00    

54 زیاد أحمد إبراھیم  -  أھلى
/   2021/03/26 3م  19:00

عمر علي القطان  -  جزیرة
 

55   2021/03/27 1م  17:15

56 مصطفى محمود عسل  -  أھلى
  /  2021/03/26 1م  19:45

أحمد محمد أبو اللیل  -  شمس 42021/03/29م  17:45  57

58 إسالم أحمد جوھر  -  دجلة
/ 2021/03/26 2م  19:45

على محمد عبد هللا  -  دجلة
 

59   2021/03/27 2م  17:15

60 أحمد حسني االھل  -  أھلى
  /  2021/03/26 3م  19:45

یوسف محمد وجیھ  -  زھور 61
12021/03/28م  17:45  

62 یوسف أحمد الفحام  -  زھور
/ 2021/03/26 1م  20:30

أحمد حازم محمد كمال  -  شمس
 

63 2021/03/27 3م  17:15

64 طارق محمد مؤمن  -  جزیرة
  /2021/03/26 2م  20:30


