
نظام المسابقات وشئون الالعبین

17-12-2019حتى  12-12-2019بطولة نادى الشمس الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئین11مرحلة تحت 
64درو 

مھند خالد عطیھ  -  م.بوینت 1

B Y E مھند خالد عطیھ2

یوسف أحمد لطفي  -  زھور 3
2019/12/13 09:30 1م

یاسین أحمد محمود  -  زھور 4
/2019/12/12 10:00 2م

Q 1

أدم محمد شعبان سكر  -  منصورة 5
17:45 32019/12/13م

یحیى شریف الفقي  -  شمس 6
/2019/12/12 10:00 3م

أحمد شریف وھبي  -  سموحة 7
2019/12/13 09:30 2م

بدر السید عبد الفتاح  -  منصورة 8
/2019/12/12 10:20 1م

عز الدین رفاعي  -  أھلى 9

عمرو حسین خفاجھ  -  النصر 10
/2019/12/12 10:20 2م

سیف الدین إسالم محمد  -  م.بوینت 11
2019/12/13 09:30 3م

یوسف عادل غبلایر  -  دجلة 12
/2019/12/12 10:20 3م

عمر محمد رمیح  -  طنطا 13
18:10 12019/12/13م

Q 2

مروان محمد جاب هللا  -  دجلة 14
/2019/12/12 10:40 1م

تیم علي ابو العنین  -  سبورتنج 15
2019/12/13 09:55 1م

عمر أحمد دھشان  -  دجلة 16
/2019/12/12 10:40 2م

عبد الرحمن ولید زكي  -  سموحة 17

یاسین محمد شاكر  -  زھور 18
/2019/12/12 10:40 3م

كریم سامح سمیر  -  ك . شوت 19
2019/12/13 09:55 2م

أسر عمرو إسماعیل  -  شمس 20
/2019/12/12 11:00 1م

Q 3

یوسف علي أبو زھره  -  طنطا 21
18:10 22019/12/13م

أدھم محمد عبد الجلیل  -  أھلى 22
/2019/12/12 11:00 2م

ایلیجا جون بلیغ  -  دجلة 23
2019/12/13 09:55 3م

مروان أحمد الخولي  -  طنطا 24
/2019/12/12 11:00 3م

علي ھیثم فرحات  -  االتحاد 25

محمد سامي عفیفي  -  شمس 26
/2019/12/12 11:20 1م

قاسم الحسن خاطر  -  الصید 27
2019/12/13 10:20 1م

یوسف أحمد عبد الصمد  -  طنطا 28
/2019/12/12 11:20 2م

أحمد وائل فلیفل  -  زھور 29
18:10 32019/12/13م

Q 4

أدھم حسام شلبي  -  م.بوینت 30
/2019/12/12 11:20 3م

محمد أسامھ منصور  -  دجلة 31
2019/12/13 10:20 2م

إیاد أحمد سالمھ  -  ك . شوت 32
/2019/12/12 11:40 1م



نظام المسابقات وشئون الالعبین

17-12-2019حتى  12-12-2019بطولة نادى الشمس الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئین11مرحلة تحت 
64درو 

یوسف أمین صفوت  -  دجلة 33

صفى الدین سامح شمس  -  دجلة 34
/2019/12/12 11:40 2م

أدھم محمود شلبي  -  طنطا 35
2019/12/13 10:20 3م

یامن ناجي الدسوقي  -  طنطا 36
/2019/12/12 11:40 3م

Q 5

یاسین أحمد سرور  -  دجلة 37
18:35 12019/12/13م

خالد بھجت منصور  -  منصورة 38
/2019/12/12 12:00 1م

على نبیل محمد  -  دجلة 39
2019/12/13 10:45 1م

تیمور أحمد بیومي  -  سبورتنج 40
/2019/12/12 12:00 2م

أدھم محمد العلیمي  -  زھور 41

أحمد إسالم العیسوي  -  طنطا 42
/2019/12/12 12:00 3م

عمر محمد عماره  -  الصید 43
2019/12/13 10:45 2م

محمد عماد حسنین  -  سموحة 44
/2019/12/12 12:20 1م

أدم أحمد مؤنس  -  شمس 45
18:35 22019/12/13م

Q 6

مازن وسیم الرشیدي  -  الصید 46
/2019/12/12 12:20 2م

یاسین احمد رجب  -  معادى 47
2019/12/13 10:45 3م

كریم حلمي موسى  -  سبورتنج 48
/2019/12/12 12:20 3م

محمد شریف أبو الوفا  -  طنطا 49

علي خالد حماد  -  ب. بول 50
/2019/12/12 12:40 1م

مارتن ایمن فتحى  -  دجلة 51
2019/12/13 11:10 1م

ركان حسن صدیق  -  سموحة 52
/2019/12/12 12:40 2م

Q 7

بیتر امیر اسكندر  -  دجلة 53
18:35 32019/12/13م

ماتیو فادي عبد الملك  -  دجلة 54
/2019/12/12 12:40 3م

معاذ أحمد فوقي  -  م.بوینت 55
2019/12/13 11:10 2م

یحیى أحمد بیومي  -  دجلة 56
/2019/12/12 13:00 1م

یاسین علي ابو العنین  -  سبورتنج 57

عبد العزیز محمد ماضي  -  طنطا 58
/2019/12/12 13:00 2م

یحیى محمود شلبي  -  طنطا 59
2019/12/13 11:10 3م

أكتوبر6كریم حاتم حلمي  -   60
/2019/12/12 13:00 3م

محمد أسامھ ھاشم  -  شمس 61
19:00 12019/12/13م

Q 8

كریم أشرف الصوابي  -  زھور 62
/2019/12/12 13:20 1م

عمر ولید ضیف  -  سموحة 63
2019/12/13 11:35 1م

یاسین محمد بیومي  -  سبورتنج 64
/2019/12/12 13:20 2م


