
نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین11مرحلة تحت 
256درو 

علي أحمد طلب  -  دجلة 1

B Y E 2علي أحمد طلب

عمر أحمد  داود  -  طنطا 
 

3 2022/11/03 4م  14:30
علي أحمد طلبمالك حسام فتحي

4 مالك حسام فتحي  -  م.قومى 
  /2022/03/10 1م  12:00

عبد هللا محمد  -  ج.شبین  
1م  12:00

5
 2022/03/13

علي أحمد طلب

6 یوسف بدوي  -  سموحة 
/ 2022/03/10 2م  12:00

زیاد محمود الجنديیوسف بدوي

زیاد محمود الجندي  -  ب. بول
 

7  2022/11/03 5م  14:30
زیاد محمود الجندي

8 عمر احمد رفاعى  -  سبورتنج
  / 2022/03/10 3م  12:00

1م  16:00 علي أحمد طلب
مالك عالء الدین  -  زھور 9

  2022/03/14

10 ادم محمد كامل  -  دجلة
/  2022/03/10 4م  12:00

ادم محمد كامل

عبدالرحمن مبروك  -  طنطا 
 

11   2022/11/03 6م  14:30
ادم محمد كاملمالك كریم أبو الیزید

12 مالك كریم أبو الیزید  -  أھلى 
  /  2022/03/10 5م  12:00

أسر عمرو أحمد

عمر عامر  -  ك . شوت  
2م  12:00

13
 2022/03/13

14 أسر عمرو أحمد  -  دجلة 
/ 2022/03/10 6م  12:00

أسر عمرو أحمدأسر عمرو أحمد

زیاد  رجب المغربي  -  سموحة
 

15  2022/11/03 7م  14:30
زیاد  رجب المغربي

16 مالك رافت  -  أھلى
  /  2022/03/10 12022/03/15م  717:00م  12:00

 علي أحمد طلب



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین11مرحلة تحت 
256درو 

B Y E 17
  

18 أكتوبر6أسر أحمد أنور  -  
 

أسر أحمد أنور
 

 
بنجامین مدحت ثابت  -  دجلة

 
19  2022/11/03 8م  14:30

أسر أحمد أنورعلي أحمد البنھاوي
 

 
20 علي أحمد البنھاوي  -  ھلیو

  / 2022/03/10  8م  12:00

  
فاروق أحمد فاروق  -  سموحة

3م  12:00
21

  2022/03/13
إیاد یاسر

 

 
22 إیاد یاسر  -  زھور

/  2022/03/10 9م  12:00
إیاد یاسرإیاد یاسر

 

جاسر حازم حمدى  -  معادى
 

23   2022/11/03 9م  14:30
جاسر حازم حمدى

 

أدم أشرف مختار 24 حمزة محمد فھیم  -  دجلة
  /  2022/03/10  10م  12:00

2م  16:00 
اسر حسام  -  سموحة 25

 2022/03/14 

26 أدم أشرف مختار  -  سموحة
/ 2022/03/10 1م  12:20

أدم أشرف مختار
 

 
مصطفى كریم  -  الصید

 
27  2022/11/03 10م  14:30

أدم أشرف مختارمصطفى كریم
 

 
28 یوسف شریف  -  المنیا

  / 2022/03/10 2م  12:20
أدم أشرف مختار

 

  
عمر الھواري  -  ك . شوت

4م  12:00
29

2022/03/13 

  حازم محمد ثروت
30 علي احمد سعید  -  دجلة

/ 2022/03/10 3م  12:20
علي احمد سعیدعلي احمد سعید

 
عمر محمد احمد شوشھ

عمر محمد احمد شوشھ
1م  13:00

یاسین محمد علي  -  قناة.س
 

31   2022/11/03 1م  14:50
عبد الرحمن السید

 2022/03/18

32 عبد الرحمن السید  -  شمس 
  /2022/03/10  4م  12:20



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین11مرحلة تحت 
256درو 

B Y E  12022/03/16م  16:00  علي أحمد طلب33

مازن تامر عصام34 مازن تامر عصام  -  سموحة
  

 
یوسف ابراھیم محمد  -  م.قومى

 
35 2022/11/03 2م  14:50

مازن تامر عصاممحمد سعید راضي
  

 
36 محمد سعید راضي  -  الصید

  /2022/03/10   5م  12:20

  
ادم محمد مصطفى لبیب  -  ب. بول

5م  12:00
37

 2022/03/13
مازن تامر عصام

  

 
38 عمر فتحي  -  ك . شوت

/ 2022/03/10 6م  12:20
عمر فتحيعمر فتحي

  

علي الدین محمد  -  أھلى
 

39  2022/11/03 3م  14:50
علي الدین محمد

  

40 یوسف فوزى  -  الصید
  / 2022/03/10   7م  12:20

3م  16:00 مازن تامر عصام
یاسین عوض  -  البرلسى 41

  2022/03/14  

42 یوسف مروان  ضیاء الدین  -  سبورتنج
/  2022/03/10 8م  12:20

یوسف مروان  ضیاء الدین
  

 
اسر عمرو سمیر  -  دجلة

 
43   2022/11/03 4م  14:50

یوسف مروان  ضیاء الدیناسر عمرو سمیر
  

 
44 یوسف درویش  -  الصید

  /  2022/03/10 9م  12:20
محمد الحداد

  

  
محمد احمد عبد العزیز  -  ج.شبین

6م  12:00
45

 2022/03/13  

 
46 محمد الحداد  -  أھلى

/ 2022/03/10 10م  12:20
محمد الحدادمحمد الحداد

  

حمزه أحمد المصیلحي  -  االتحاد
 

47  2022/11/03 5م  14:50
مازن تامر عصام حمزه احمد خشبھ

  

48 حمزه احمد خشبھ  -  دجلة
  /  2022/03/10  22022/03/15م  117:00م  12:40



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین11مرحلة تحت 
256درو 

B Y E 49
  

50 أدم وائل درویش  -  أھلى
 

أدم وائل درویش
 

 
مازن ابوذكري  -  زھور

 
51  2022/11/03 6م  14:50

أدم وائل درویشھاشم مصطفى الشاھد
 

 
52 ھاشم مصطفى الشاھد  -  سموحة

  / 2022/03/10  2م  12:40

  
كریم محمد احمد  -  دجلة

7م  12:00
53

  2022/03/13
أدم وائل درویش

 

 
54 مالك أحمد عادل  -  الصید

/  2022/03/10 3م  12:40
مالك أحمد عادلمالك أحمد عادل

 

علي احمد حمد  -  قناة.س
 

55   2022/11/03 7م  14:50
احمد ماھر

 

أدم وائل درویش 56 احمد ماھر  -  د.الدفاع
  /  2022/03/10  4م  12:40

4م  16:00 
B Y E 57

 2022/03/14 

58 حمزه ولید ریان  -  دجلة
 

حمزه ولید ریان
 

 
احمد رفعت  -  الصید

 
59  2022/11/03 8م  14:50

حمزه ولید ریانعمر أحمد عبد هللا
 

 
60 عمر أحمد عبد هللا  -  معادى

  / 2022/03/10 5م  12:40
حمزه ولید ریان

 

  
عبد السالم  -  دجلة

8م  12:00
61

2022/03/13 

 
62 فؤاد معتز الصوفى  -  دجلة

/2022/03/10 6م  12:40
فؤاد معتز الصوفىفؤاد معتز الصوفى

 

سراج أحمد المالح  -  دجلة
 

63 2022/11/03 9م  14:50
سراج أحمد المالح

 

64 مصطفى ولید مكرم  -  المنیا
  /2022/03/10  7م  12:40



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین11مرحلة تحت 
256درو 

B Y E 65
علي أحمد طلب  
2022/03/17  1م  16:00

جمال قاسم االكحل66 جمال قاسم االكحل  -  معادى
  

 
ماریو عماد صموئیل  -  دجلة

 
67 2022/11/03 10م  14:50

جمال قاسم االكحلماریو عماد صموئیل
  

 
68 محمد ایمن علي الخولي  -  الصید

  /2022/03/10   8م  12:40

  
احمد عبد الرحمن  -  قناة.س

1م  12:20
69

 2022/03/13
جمال قاسم االكحل

  

 
70 یحیي محمد محمود  -  ك . شوت

/ 2022/03/10 9م  12:40
یحیي محمد محمودیحیي محمد محمود

  

احمد عمر مكرم  -  المنیا
 

71  2022/11/03 1م  15:10
ادم محمد شلبى

  

72 ادم محمد شلبى  -  دجلة
  / 2022/03/10   10م  12:40

5م  16:00 جمال قاسم االكحل
TMsport  -  آسر محمد فاروق محمد 73

  2022/03/14  

74 معز المغازي  -  شمس
/  2022/03/10 1م  13:00

معز المغازي
  

 
عمر عشوب  -  الصید

 
75   2022/11/03 2م  15:10

معز المغازيیوسف وائل ابراھیم
  

 
76 یوسف وائل ابراھیم  -  طنطا

  /  2022/03/10 2م  13:00
معز المغازي

  

  
أحمد كریم عبد التواب  -  دجلة

2م  12:20
77

 2022/03/13  

 
78 عمر البدري  -  معادى

/ 2022/03/10 3م  13:00
عمر البدريعمر البدري

  

یحیي كریم  -  الصید
 

79  2022/11/03 3م  15:10
مازن نادر

  

80 مازن نادر  -  ك . شوت
  /  2022/03/10 32022/03/15م  417:00م  13:00

حازم محمد ثروت
   



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین11مرحلة تحت 
256درو 

B Y E 81
    

82 حازم محمد ثروت  -  دجلة
 

حازم محمد ثروت
   

 
كیفین یوسف جرجس  -  دجلة

 
83  2022/11/03 4م  15:10

حازم محمد ثروتیاسین إسالم حافظ
   

 
84 یاسین إسالم حافظ  -  معادى

  / 2022/03/10    5م  13:00

  
یوسف عمرو سلیم  -  دجلة

3م  12:20
85

  2022/03/13
حازم محمد ثروت

   

 
86 آدم محمد عبده  -  سموحة

/  2022/03/10 6م  13:00
آدم محمد عبدهآدم محمد عبده

   

ادم ماجد  -  البرلسى
 

87   2022/11/03 5م  15:10
محمد تامر

   

حازم محمد ثروت 88 محمد تامر  -  أھلى
  /  2022/03/10    7م  13:00

6م  16:00 
B Y E 89

 2022/03/14   

90 شاھین أحمد بیومي  -  دجلة
 

شاھین أحمد بیومي
   

 
یحیي طوسون  -  معادى

 
91  2022/11/03 6م  15:10

شاھین أحمد بیوميعمر أحمد صادق
   

 
92 عمر أحمد صادق  -  دجلة

  / 2022/03/10 8م  13:00
یحیى محمد الصبان

   

  
TMsport  -  كریم المعتز

4م  12:20
93

2022/03/13   

 
94 یحیى محمد الصبان  -  االتحاد

/2022/03/10 9م  13:00
یحیى محمد الصبانیحیى محمد الصبان

   

سفیان محمد كمال  -  سموحة
 

95 2022/11/03 7م  15:10
محمد النحاس

   

96 محمد النحاس  -  زھور
  /2022/03/10    10م  13:00



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین11مرحلة تحت 
256درو 

B Y E حازم محمد ثروت97
   

سیف حازم السالب98 سیف حازم السالب  -  ھلیو
 22022/03/16م  16:00  

 
مازن السید محمد  -  م.قومى

 
99 2022/11/03 8م  15:10

سیف حازم السالبفؤاد احمد حنفي
  

 
100 فؤاد احمد حنفي  -  دجلة

  /2022/03/10   1م  13:20

  
ایاد نبیل السید  -  م.قومى

5م  12:20
101

 2022/03/13
سیف حازم السالب

  

 
102 یاسین محمد وفائي  -  الصید

/ 2022/03/10 2م  13:20
یاسین محمد وفائيیاسین محمد وفائي

  

عمر احمد حمد  -  قناة.س
 

103  2022/11/03 9م  15:10
كریم حاسم سالمھ

  

104 كریم حاسم سالمھ  -  سموحة
  / 2022/03/10   3م  13:20

7م  16:00 سیف حازم السالب
علي محمد محجوب  -  دجلة 105

  2022/03/14  

106 مراد حاتم  سعید  -  سبورتنج
/  2022/03/10 4م  13:20

مراد حاتم  سعید
  

 
آسر احمد سید  -  المنیا

 
107   2022/11/03 10م  15:10

مراد حاتم  سعیداحمد شامل
  

 
108 احمد شامل  -  المنیا

  /  2022/03/10 5م  13:20
یحیى شریف رستم

  

  
عمر زیاد حسین الریحاني  -  أھلى

6م  12:20
109

 2022/03/13  

 
110 یحیى شریف رستم  -  سبورتنج

/ 2022/03/10 6م  13:20
یحیى شریف رستمیحیى شریف رستم

  

احمد علي  -  زھور
 

111  2022/11/03 1م  15:30
عمرو أحمد مصطفى ساجد عماد القاضي

  

112 ساجد عماد القاضي  -  سموحة
  /  2022/03/10  42022/03/15م  717:00م  13:20



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین11مرحلة تحت 
256درو 

B Y E 113
  

114 عمرو أحمد مصطفى  -  سموحة
 

عمرو أحمد مصطفى
 

 
حسین  القبانى  -  سبورتنج

 
115  2022/11/03 2م  15:30

عمرو أحمد مصطفىعمر محمود
 

 
116 عمر محمود  -  ھلیو

  / 2022/03/10  8م  13:20

  
یوسف محمد  -  ھلیو

7م  12:20
117

  2022/03/13
عمرو أحمد مصطفى

 

 
118 یاسین محمد سالم  -  سموحة

/  2022/03/10 9م  13:20
أدم محمد السیدیاسین محمد سالم

 

TMsport  -  ایاد محمد فاروق محمد
 

119   2022/11/03 3م  15:30
أدم محمد السید

 

عمرو أحمد مصطفى 120 أدم محمد السید  -  سموحة
  /  2022/03/10  10م  13:20

8م  16:00 
یوسف شحاتھ  -  البرلسى 121

 2022/03/14 

122 تیم رامي السید  -  الصید
/ 2022/03/10 1م  13:40

تیم رامي السید
 

 
یوسف أحمد فتحي جبر  -  طنطا

 
123  2022/11/03 4م  15:30

تیم رامي السیدیوسف أحمد فتحي جبر
 

 
124 حمزة شوقى  -  الصید

  / 2022/03/10 2م  13:40
آسر محمد مرعي

 

  
عمر محمد  حول  -  دجلة

8م  12:20
125

2022/03/13 

 
126 عمر خالد حسن  -  دجلة

/2022/03/10 3م  13:40
آسر محمد مرعيعمر خالد حسن

 

ادم سامر الھامى  -  معادى
 

127 2022/11/03 5م  15:30
آسر محمد مرعي

 

128 آسر محمد مرعي  -  دجلة
  /2022/03/10  4م  13:40



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین11مرحلة تحت 
256درو 

على  القبانى  -  سبورتنج 129
22022/03/18م  13:00  

علي أحمد طلب

130 یاسین متولي شوقي یوسف  -  طنطا
/2022/03/10 5م  13:40

یاسین متولي شوقي یوسف
 

 
حمزه محمد  -  زھور

 
131 2022/11/03 6م  15:30

موسى مؤمن فتح هللاموسى مؤمن فتح هللا
 

 
132 موسى مؤمن فتح هللا  -  سموحة

 /2022/03/10  6م  13:40

  
ماثیو ماجد مراد  -  دجلة

1م  12:40
133

 2022/03/13
عمر محمد الركیب

 

 
134 ماھر حسین ماھر  -  زھور

/ 2022/03/10 7م  13:40
عمر محمد الركیبماھر حسین ماھر

 

حمزة مازن  -  ھلیو
 

135  2022/11/03 7م  15:30
عمر محمد الركیب

 

136 عمر محمد الركیب  -  ھلیو
 / 2022/03/10  8م  13:40

1م  16:20 علي محمد عنتر
عمر ابوالسعود  -  زھور 137

  2022/03/14 

138 عالء الدین محمد طاحون  -  ج.شبین
/  2022/03/10 9م  13:40

عمر ابوالسعود
 

 
عمر جالل  -  الصید

 
139   2022/11/03 8م  15:30

اسر دسوقياسر دسوقي
 

 
140 اسر دسوقي  -  ك . شوت

 /  2022/03/10 10م  13:40
علي محمد عنتر

 

  
عمر احمد السید عباس  -  م.قومى

2م  12:40
141

 2022/03/13 

 
142 3ادھم عمرو  -  مجمع 

/ 2022/03/10 1م  14:00
علي محمد عنترادھم عمرو

 

B Y E
 

143  2022/11/03 9م  15:30
علي محمد عنتر

 

144 علي محمد عنتر  -  زھور
52022/03/15م  17:00   

محمد إیھاب مناع
  



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین11مرحلة تحت 
256درو 

یوسف  عبد المنعم  -  دجلة 145
   

146 علي عمرو یس  -  شمس
/ 2022/03/10 2م  14:00

علي عمرو یس
  

 
أحمد محمد أحمد عبدالمنعم  -  طنطا

 
147  2022/11/03 10م  15:30

علي عمرو یسحمزه شریف فایز
  

 
148 حمزه شریف فایز  -  زھور

 / 2022/03/10   3م  14:00

  
3ادھم حاتم قطبى  -  مجمع  

3م  12:40
149

  2022/03/13
یاسین شریف فوده

  

 
150 حمزه تامر عبد هللا  -  ھلیو

/  2022/03/10 4م  14:00
یاسین شریف فودهحمزه تامر عبد هللا

  

محمود اسامھ عوض  -  م.قومى
 

151   2022/11/03 1م  15:50
یاسین شریف فوده

  

محمد إیھاب مناع 152 یاسین شریف فوده  -  دجلة
 /  2022/03/10   5م  14:00

2م  16:20 
TMsport  -  احمد اشرف 153

 2022/03/14  

154 یاسین شریم  -  معادى
/ 2022/03/10 6م  14:00

یاسین شریم
  

 
سیف الھواري  -  أھلى

 
155  2022/11/03 2م  15:50

علي تامر حامدعلي تامر حامد
  

 
156 علي تامر حامد  -  ھلیو

 / 2022/03/10 7م  14:00
محمد إیھاب مناع

  

  
عبدهللا عویس  -  معادى

4م  12:40
157

2022/03/13  

 
158 كریم محمد امین  -  دجلة

/2022/03/10 8م  14:00
محمد إیھاب مناعكریم محمد امین
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159 2022/11/03 3م  15:50
محمد إیھاب مناع

  

160 محمد إیھاب مناع  -  سموحة
   



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین11مرحلة تحت 
256درو 

احمد عدلي  -  أھلى   32022/03/16م  16:00  حسن أحمد عبد الجلیل161

162 عمر احمد عبد هللا  -  الصید
/2022/03/10 9م  14:00

عمر احمد عبد هللا
   

 
جانوس أمیر بطرس  -  دجلة

 
163 2022/11/03 4م  15:50

محمد أحمد رسالنمحمد أحمد رسالن
   

 
164 محمد أحمد رسالن  -  ھلیو

 /2022/03/10    10م  14:00

  
عمر كریم درویش  -  دجلة

5م  12:40
165

 2022/03/13
یاسین أحمد القوني

   

 
166 ادم أمیر  -  زھور

/ 2022/03/10 1م  14:20
یاسین أحمد القونيعمر كریم درویش

   

رمزي أحمد رمزي  -  طنطا
 

167  2022/11/03 5م  15:50
یاسین أحمد القوني

   

168 یاسین أحمد القوني  -  أھلى
 / 2022/03/10    2م  14:20

3م  16:20 یاسین أحمد القوني
سیف شریف عبد  -  سبورتنج 169

  2022/03/14   

170 ادم كریم مصطفي  -  ھلیو
/  2022/03/10 3م  14:20

ادم كریم مصطفي
   

 
على احمد القنادیلى  -  الصید

 
171   2022/11/03 6م  15:50

ادم محمد مجديادم محمد مجدي
   

 
172 ادم محمد مجدي  -  سموحة

 /  2022/03/10 4م  14:20
مالك أحمد عبد الباري

   

  
إبراھیم محمد  -  سموحة

6م  12:40
173

 2022/03/13   

 
TMsport 174  -  مالك أحمد العسیلي

/ 2022/03/10 5م  14:20
مالك أحمد عبد الباريمالك أحمد العسیلي
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175  2022/11/03 7م  15:50
حسن أحمد عبد الجلیل مالك أحمد عبد الباري

   

176 مالك أحمد عبد الباري  -  ب. بول
  62022/03/15م  17:00   



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین11مرحلة تحت 
256درو 

مروان سامح محمد  -  أھلى 177
   

178 أیاد محمد البنداري  -  االتحاد
/ 2022/03/10 6م  14:20

مروان سامح محمد
  

 
عمر أحمد   الزناري  -  طنطا

 
179  2022/11/03 8م  15:50

مازن احمدمازن احمد
  

 
180 مازن احمد  -  منصورة

 / 2022/03/10   7م  14:20

  
رحیم بجاد علي احمد  -  االتحاد

7م  12:40
181

  2022/03/13
كریم محمد علي مصطفي

  

 
182 عمر سید علي  -  البرلسى

/  2022/03/10 8م  14:20
كریم محمد علي مصطفيعمر سید علي

  

زین محمد خلیل  -  نیوجیزة
 

183   2022/11/03 9م  15:50
كریم محمد علي مصطفي

  

حسن أحمد عبد الجلیل 184 كریم محمد علي مصطفي  -  الصید
 /  2022/03/10   9م  14:20

4م  16:20 
ادم محمد  -  الصید 185

 2022/03/14  

186 یوسف مازن عطیھ  -  شمس
/ 2022/03/10 10م  14:20

یوسف مازن عطیھ
  

 
سیف أحمد  داود  -  طنطا

 
187  2022/11/03 10م  15:50

ادم محمد جمالادم محمد جمال
  

 
188 ادم محمد جمال  -  د.الدفاع

 / 2022/03/10 1م  14:40
حسن أحمد عبد الجلیل

  

  
3یحي مبرؤك  -  مجمع 

8م  12:40
189

2022/03/13  

 
190 مالك حسام  -  زھور

/2022/03/10 2م  14:40
حسن أحمد عبد الجلیلمالك حسام
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191 2022/11/03 1م  16:10
حسن أحمد عبد الجلیل

  

192 حسن أحمد عبد الجلیل  -  دجلة
   



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین11مرحلة تحت 
256درو 

مراد عمرو محمد زكى  -  معادى 193
 

حسن أحمد عبد الجلیل
 

194 دانیال نادر نبیل  -  ھلیو
/2022/03/10 3م  14:40

دانیال نادر نبیل
  

 
TMsport  -  مالك نور الدین محمود

 
195 2022/11/03 2م  16:10

حسن عمرو رفیعحسن عمرو رفیع
 

 
196 حسن عمرو رفیع  -  االتحاد

 /2022/03/10  4م  14:40

  
TMsport  -  سیف احمد

1م  13:00
197

 2022/03/13
كریم إبراھیم المھدي

 

 
198 یاسین أشرف رمزي  -  طنطا

/ 2022/03/10 5م  14:40
كریم إبراھیم المھديسیف احمد

 

حمزه سامح  -  ج.شبین
 

199  2022/11/03 3م  16:10
كریم إبراھیم المھدي

 

200 كریم إبراھیم المھدي  -  سموحة
 / 2022/03/10  6م  14:40

5م  16:20 سیف أحمد قندیل
صامویل باسم فایز  -  دجلة 201

  2022/03/14 

202 كریم حسان  -  زھور
/  2022/03/10 7م  14:40

صامویل باسم فایز
 

 
سلیم الزرقانى  -  البرلسى

 
203   2022/11/03 4م  16:10

یاسین مصطفي شبانةیاسین مصطفي شبانة
 

 
204 یاسین مصطفي شبانة  -  دجلة

 /  2022/03/10 8م  14:40
سیف أحمد قندیل

 

  
أدھم أحمد سید زكى  -  االتحاد

2م  13:00
205

 2022/03/13 

 
206 أكتوبر6یوسف إسالم عبد النبي  -  

/ 2022/03/10 9م  14:40
سیف أحمد قندیلیوسف إسالم عبد النبي
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207  2022/11/03 5م  16:10
سیف أحمد قندیل

 

208 سیف أحمد قندیل  -  أھلى
72022/03/15م  17:00   

آدم احمد راغب راغب
  



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین11مرحلة تحت 
256درو 

مراد عثمان  -  نیوجیزة 209
   

210 عمر محمد یوسف  -  م.قومى
/ 2022/03/10 10م  14:40

عمر محمد یوسف
  

 
احمد ابراھیم  -  البرلسى

 
211  2022/11/03 6م  16:10

عمر محمد یوسفشادي شامل یوسف
  

 
212 شادي شامل یوسف  -  سبورتنج

 / 2022/03/10   1م  15:00

  
فارس احمد  -  سموحة

3م  13:00
213

  2022/03/13
یحیى صالح أنور

  

 
214 عمر ھاني محمد مصطفي یاسین  -  طنطا

/  2022/03/10 2م  15:00
یحیى صالح أنورفارس احمد

  

مصطفي محمد محمود  -  ك . شوت
 

215   2022/11/03 7م  16:10
یحیى صالح أنور

  

آدم احمد راغب راغب 216 یحیى صالح أنور  -  سموحة
 /  2022/03/10   3م  15:00

6م  16:20 
حمزة عبدالمنعم  -  البرلسى 217

 2022/03/14  

218 ایاد درویش  -  الصید
/ 2022/03/10 4م  15:00

حمزة عبدالمنعم
  

 
معاذ عبید  -  البرلسى

 
219  2022/11/03 8م  16:10

حمزة عبدالمنعمیاسین ھشام محمد
  

 
220 یاسین ھشام محمد  -  الصید

 / 2022/03/10 5م  15:00
آدم احمد راغب راغب

  

  
TMsport  -  عمر محمد فرج

4م  13:00
221

2022/03/13  

 
222 عز الدین أبو العنین  -  سموحة

/2022/03/10 6م  15:00
آدم احمد راغب راغبعمر محمد فرج
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223 2022/11/03 9م  16:10
آدم احمد راغب راغب

  

224 آدم احمد راغب راغب  -  أھلى
   



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین11مرحلة تحت 
256درو 

بافلي باسم ودیع  -  سموحة عمر محمد احمد شوشھ225
  

226 على محمود  -  الصید
/2022/03/10 7م  15:00

على محمود
42022/03/16م  16:00  

 
أكتوبر6ابراھیم یسري محمود  -  

 
227 2022/11/03 10م  16:10

على محمودیاسین شریف الصعیدي
 

 
228 یاسین شریف الصعیدي  -  شمس

 /2022/03/10  8م  15:00

  
ایاد احمد  -  معادى

5م  13:00
229

 2022/03/13
على محمود

 

 
230 عبدالرحمن أحمد منصور  -  م.قومى

/ 2022/03/10 9م  15:00
إبراھیم عمرو حسنيعبدالرحمن أحمد منصور

 

محمد یونس علي سلیم  -  طنطا
 

231  2022/11/03 1م  16:30
إبراھیم عمرو حسني

 

232 إبراھیم عمرو حسني  -  ب. بول
 / 2022/03/10  10م  15:00

7م  16:20 یحى ولید طلعت
مالك محمد  -  زھور 233

  2022/03/14 

234 یوسف إیمن مھنا  -  سبورتنج
/  2022/03/10 1م  15:20

یوسف إیمن مھنا
 

 
مالك مراد رجب  -  دجلة

 
235   2022/11/03 2م  16:30

أدم كریم عطیھأدم كریم عطیھ
 

 
236 أدم كریم عطیھ  -  سبورتنج

 /  2022/03/10 2م  15:20
یحى ولید طلعت

 

  
معز كریم محمد  -  سموحة

6م  13:00
237

 2022/03/13 

 
238 عمر اسالم عادل  -  سبورتنج

/ 2022/03/10 3م  15:20
یحى ولید طلعتعمر اسالم عادل

 

B Y E
 

239  2022/11/03 3م  16:30
عمر محمد احمد شوشھ یحى ولید طلعت

 

240 یحى ولید طلعت  -  زھور
82022/03/15م  17:00   



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین11مرحلة تحت 
256درو 

عمر احمد البنھاوى  -  ھلیو 241
 

242 یوسف عمرو  -  جزیرة
/ 2022/03/10 4م  15:20

عمر احمد البنھاوى

جاسر  السرسى  -  سبورتنج 
 

243  2022/11/03 4م  16:30
یحیي عمرویحیي عمرو

TMsport 244  -  یحیي عمرو 
 / 2022/03/10 5م  15:20

شریف أیمن غنیم  -  البرلسى  
7م  13:00

245
  2022/03/13

یحیي عمرو

246 مروان على محمد  -  زھور 
/  2022/03/10 6م  15:20

علي محمد القویريمروان على محمد

بالل محمد وائل  -  دجلة
 

247   2022/11/03 5م  16:30
علي محمد القویري

عمر محمد احمد شوشھ 248 علي محمد القویري  -  سبورتنج
 /  2022/03/10 7م  15:20

8م  16:20 
ادم احمد عبد الرءوف  -  سبورتنج 249

 2022/03/14

250 على صبحى  -  سبورتنج
/ 2022/03/10 8م  15:20

على صبحى

یوسف سامر  -  معادى 
 

251  2022/11/03 6م  16:30
سمیر خورشبدسمیر خورشبد

252 سمیر خورشبد  -  ھلیو 
 / 2022/03/10 9م  15:20

عمر محمد احمد شوشھ

حسن عماد  -  معادى  
8م  13:00

253
2022/03/13

254 یوسف وصفى  -  ھلیو 
/2022/03/10 10م  15:20

عمر محمد احمد شوشھیوسف وصفى
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255 2022/11/03 7م  16:30
عمر محمد احمد شوشھ

256 عمر محمد احمد شوشھ  -  دجلة
 


