
نظام المسابقات وشئون الالعبین

28-12-2021  حتى  23-12-2021بطولة نادى الزھور الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین15مرحلة تحت 
128درو 

مروان محمود عسل  -  أھلى 1

 B Y E مروان محمود عسل2

مالك لبیب  -  إسبورت
 

3  2021/12/24 1م  12:45
مروان محمود عسلمالك لبیب

4 آدم محمد عطا هللا  -  دجلة
  / 2021/12/23 1م  10:00

مازن أحمد حسین عوض  -  سموحة
5 2م  11:15

  2021/12/25
مروان محمود عسل

 B Y E 6
  

مازن أحمد حسین عوضمازن أحمد حسین عوض

أحمد نشأت عبد العزیز  -  االتحاد
 

7  2021/12/24 2م  12:45
أحمد نشأت عبد العزیز

8 جاسر إیھاب موافي  -  االتحاد
  / 2021/12/23 2م  10:00

أسر ھیثم الدمرداش  -  شمس 12021/12/26م  10:00   9
مروان محمود عسل

 B Y E 10
  

أسر ھیثم الدمرداش

یوسف عمرو بوادي  -  طنطا
 

11    2021/12/24 3م  12:45
سیف وائل الشیخسیف وائل الشیخ

12 سیف وائل الشیخ  -  ب. بول
  /   2021/12/23 3م  10:00

سیف وائل الشیخ

یحیى نادر جالل  -  شمس
13 3م  11:15

  2021/12/25

 B Y E 14
  

إبراھیم محمد ثروتیحیى نادر جالل

3إبراھیم محمد ثروت  -  مجمع 
 

15  2021/12/24 4م  12:45
إبراھیم محمد ثروت

16 علي أحمد مجدي  -  شمس
  /  2021/12/23 42021/12/26م  10:00 1م  18:45

 مروان محمود عسل
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أحمد محمد رضا  -  شمس 17
  

 B Y E 18
 

أحمد محمد رضا
 

یوسف محمد الفرماوي  -  شمس
 

19   2021/12/24 1م  13:20
أحمد محمد رضایوسف محمد الفرماوي

 

20 یاسین وائل عادل  -  ب. بول
  /  2021/12/23  1م  10:35

علي أسامھ السید  -  شمس
21 1م  11:55

   2021/12/25
علي أسامھ السید

 

22 3دانییل إمیل  -  مجمع 
/   2021/12/23 2م  10:35

علي أسامھ السیدعلي أسامھ السید
 

عمر مجدي محمود فھمي  -  دجلة
 

23   2021/12/24 2م  13:20
عمر مجدي محمود فھمي

 

24 أنتوني جون نادر  -  دجلة
  /  2021/12/23 3م  10:35

یاسین إسالم الملیجي
 

یاسین إسالم الملیجي  -  ك . شوت  22021/12/26م  10:00  25

 B Y E 26
 

یاسین إسالم الملیجي
 

أحمد باھر الدمھوجي  -  زھور
 

27   2021/12/24 3م  13:20
یاسین إسالم الملیجيأحمد باھر الدمھوجي

 

28 ماجد محمد محمود ماجد  -  ب. بول
  /  2021/12/23 4م  10:35

یاسین إسالم الملیجي
 

مصطفى شریف الشعراوي  -  زھور
29 2م  11:55

 2021/12/25 

 B Y E 30   
یاسین محمد االطمسمصطفى شریف الشعراوي

 
سیف الدین رفاعي

یاسین محمد االطمس  -  شمس
 

31   2021/12/24 4م  13:20
یاسین محمد االطمس

12021/12/28م  15:30 

32 سلیم محمد فؤاد  -  ب. بول
  / 2021/12/23  1م  11:10
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یاسین ولید زكي  -  سموحة  12021/12/27م  15:30  حمدي إیھاب حمدي33

 B Y E یاسین ولید زكي34
  

زین خالد الشیمي  -  ك . شوت
 

35  2021/12/24 1م  13:55
یاسین ولید زكيزین خالد الشیمي

  

36 أحمد إسالم العیسوي  -  طنطا
  / 2021/12/23   2م  11:10

أحمد حسام شرف  -  الصید
37 3م  11:55

  2021/12/25
یاسین ولید زكي

  

 B Y E 38
  

أحمد حسام شرفأحمد حسام شرف
  

مصطفي محمد مصطفي باز  -  االتحاد
 

39  2021/12/24 2م  13:55
سیف الدین شریف شلتوت

  

40 سیف الدین شریف شلتوت  -  زھور
  / 2021/12/23   3م  11:10

اسامة السید محمد  -  دجلة 32021/12/26م  10:00   41
یاسین ولید زكي

  

 B Y E 42
  

اسامة السید محمد
  

عبد هللا عمرو نصار  -  ب. بول
 

43    2021/12/24 3م  13:55
اسامة السید محمدعبد هللا عمرو نصار

  

44 مارك جورج شاكر  -  دجلة
  /   2021/12/23 4م  11:10

اسامة السید محمد
  

إبراھیم إسالم أبوریھ  -  أھلى
45 1م  12:35

  2021/12/25  

 B Y E 46
  

إبراھیم إسالم أبوریھإبراھیم إسالم أبوریھ
  

كریم عصام فوزي  -  سموحة
 

47  2021/12/24 4م  13:55
حمدي إیھاب حمدي كریم عصام فوزي

  

48 حسن عمرو عبدالفتاح  -  ھلیو
  /  2021/12/23 12021/12/26م  11:45  2م  18:45
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حمدي إیھاب حمدي  -  أھلى 49
  

 B Y E 50
 

حمدي إیھاب حمدي
 

علي رامي فاروق حسنین  -  االتحاد
 

51   2021/12/24 1م  14:30
حمدي إیھاب حمديعلي رامي فاروق حسنین

 

52 مینا اشرف فوزى  -  بورسعید
  /  2021/12/23  2م  11:45

خالد ولید جمعھ  -  دجلة
53 2م  12:35

   2021/12/25
حمدي إیھاب حمدي

 

 B Y E 54
   

خالد ولید جمعھخالد ولید جمعھ
 

محمد ولید الھادي  -  االتحاد
 

55   2021/12/24 2م  14:30
محمد ولید الھادي

 

56 عبد هللا تبارك عمران  -  شمس
  /  2021/12/23 3م  11:45

حمدي إیھاب حمدي
 

سیف الدین محمد عوضین  -  زھور  42021/12/26م  10:00  57

 B Y E 58
 

سیف الدین محمد عوضین
 

علي تامر جمال منصور  -  الصید
 

59   2021/12/24 3م  14:30
سیف الدین محمد عوضینعلي تامر جمال منصور

 

60 مازن نبیل  -  ك . شوت
  /  2021/12/23 4م  11:45

عمر إیھاب الدیب
 

عمر إیھاب الدیب  -  ب. بول
61 3م  12:35

 2021/12/25 

 B Y E 62
 

عمر إیھاب الدیبعمر إیھاب الدیب
 

ندیم محمد الركیب  -  ھلیو
 

63 2021/12/24 4م  14:30
محمد صالح عباس

 

64 محمد صالح عباس  -  سبورتنج
  /2021/12/23  1م  12:20
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128درو 

كریم محمود جابر  -  دجلة 65
یوسف أحمد طلب  

12/28/2021 2م  15:30

66 یاسین وائل الشواف  -  زھور
/2021/12/23 2م  12:20

كریم محمود جابر
 

 
B Y E 67  2021/12/24 1م  15:05

علي مدحت محمد الدیبعلي مدحت محمد الدیب
 

68 علي مدحت محمد الدیب  -  ك . شوت
    

3عمر محمد محمود  -  مجمع 
69 1م  13:15

  2021/12/25
عمرو خالد شافعي

 

70 جاكوب أمیر یوسف  -  دجلة
/  2021/12/23 3م  12:20

عمرو خالد شافعيعمر محمد محمود
 

 
B Y E 71  2021/12/24 2م  15:05

عمرو خالد شافعي
 

72 عمرو خالد شافعي  -  االتحاد
    

عمار محمد محسن مصطفي  -  ب. بول 52021/12/26م  10:00   73
عمرو خالد شافعي

 

74 زیاد محمد الشرقاوي  -  ب. بول
/  2021/12/23 4م  12:20

زیاد محمد الشرقاوي
 

 
B Y E 75    2021/12/24 3م  15:05

زیاد محمد مسعد حسانزیاد محمد مسعد حسان
 

76 زیاد محمد مسعد حسان  -  سموحة
     

أحمد علي عبد الرحیم
 

معاذ أحمد ھاشم  -  شمس
77 2م  13:15

  2021/12/25 

78 إمام إمام رمضان  -  شمس
/  2021/12/23 1م  12:55

أحمد علي عبد الرحیممعاذ أحمد ھاشم
 

 
B Y E 79  2021/12/24 4م  15:05

أحمد علي عبد الرحیم
 

80 أحمد علي عبد الرحیم  -  شمس
    2021/12/26 3م  18:45

سیف الدین رفاعي
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  سنھ ناشئین15مرحلة تحت 
128درو 

محمد أحمد النویھي  -  االتحاد 81
   

82 أحمد محمد علي  -  ب. بول
/ 2021/12/23 2م  12:55

محمد أحمد النویھي
  

 
B Y E 83   2021/12/24 1م  15:40

محمد یحیى سباعيمحمد یحیى سباعي
  

84 محمد یحیى سباعي  -  شمس
      

أحمد شریف عبد الواحد  -  سموحة
85 3م  13:15

   2021/12/25
یوسف ولید محمد

  

86 عمر أحمد جالل  -  االتحاد
/   2021/12/23 3م  12:55

یوسف ولید محمدأحمد شریف عبد الواحد
  

 
B Y E 87   2021/12/24 2م  15:40

یوسف ولید محمد
  

88 یوسف ولید محمد  -  ب. بول
    

سیف الدین رفاعي
  

لؤي إبراھیم صالح  -  دجلة   12021/12/26م  10:40  89

90 مالك أیمن أبو زھره  -  ب. بول
/ 2021/12/23 4م  12:55

مالك أیمن أبو زھره
  

 
B Y E 91   2021/12/24 3م  15:40

مالك أیمن أبو زھرهأحمد طارق رزق
  

92 أحمد طارق رزق  -  االتحاد
    

سیف الدین رفاعي
  

عمر أحمد سعید  -  سبورتنج
93 1م  13:55

 2021/12/25  

94 أحمد وائل حامد  -  ك . شوت
/ 2021/12/23 1م  13:30

سیف الدین رفاعيأحمد وائل حامد
  

 
B Y E 95 2021/12/24 4م  15:40

سیف الدین رفاعي
  

96 سیف الدین رفاعي  -  أھلى
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128درو 

مروان إیمن محمود  -  االتحاد   یوسف أحمد طلب97

98 عمر أحمد بیومي  -  دجلة
/2021/12/23 2م  13:30

عمر أحمد بیومي
22021/12/27م  15:30 

 
B Y E 99  2021/12/24 1م  16:15

عمر أحمد بیوميعمر شریف فھیم
 

100 عمر شریف فھیم  -  أھلى
    

آدم محمد حمدي  -  بورسعید
101 2م  13:55

  2021/12/25
یاسین إیمن مھنا

 

102 یوسف إیھاب عبداللطیف  -  الصید
/  2021/12/23 3م  13:30

یاسین إیمن مھنایوسف إیھاب عبداللطیف
 

 
B Y E 103  2021/12/24 2م  16:15

یاسین إیمن مھنا
 

104 یاسین إیمن مھنا  -  سبورتنج
    

ایاد العجرودي  -  شمس 22021/12/26م  10:40   105
احمد سامح الخطیب

 

106 یاسین شریف بحیري  -  زھور
/  2021/12/23 4م  13:30

یاسین شریف بحیري
 

یاسین مراد  -  ك . شوت
 

107    2021/12/24 3م  16:15
زین محمد عبد المنعمزین محمد عبد المنعم

 

108 زین محمد عبد المنعم  -  دجلة
  /   2021/12/23 1م  14:05

احمد سامح الخطیب
 

عمر محمد عوض  -  بورسعید
109 3م  13:55

  2021/12/25 

110 یاسین محمد أمین  -  زھور
/  2021/12/23 2م  14:05

احمد سامح الخطیبعمر محمد عوض
 

 
B Y E 111  2021/12/24 4م  16:15

یوسف أحمد طلب احمد سامح الخطیب
 

112 احمد سامح الخطیب  -  دجلة
    2021/12/26 4م  18:45
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  سنھ ناشئین15مرحلة تحت 
128درو 

3یاسین اسامھ  -  مجمع  113
 

114 كریم سامح عادل  -  ب. بول
/ 2021/12/23 3م  14:05

كریم سامح عادل

أدھم وائل عبد العظیم  -  الصید
 

115   2021/12/24 1م  16:50
أدھم وائل عبد العظیمأدھم وائل عبد العظیم

116 حمزه محمد مرعي  -  ھلیو
  /  2021/12/23 4م  14:05

كریم أیمن حافظ  -  االتحاد
117 1م  14:35

   2021/12/25
أدھم وائل عبد العظیم

118 زیاد محمد جمال الدین  -  زھور
/   2021/12/23 1م  14:40

أحمد خالد عطیھزیاد محمد جمال الدین

 
B Y E 119   2021/12/24 2م  16:50

أحمد خالد عطیھ

120 أحمد خالد عطیھ  -  شمس
یوسف أحمد طلب    

إیمانویل مدحت ثابت  -  دجلة 32021/12/26م  10:40  121

122 علي أحمد رضوان  -  شمس
/ 2021/12/23 2م  14:40

علي أحمد رضوان

احمد اسامھ  -  إسبورت
 

123   2021/12/24 3م  16:50
علي أحمد رضوانأحمد عبد الحمید عطا

124 أحمد عبد الحمید عطا  -  زھور
  /  2021/12/23 3م  14:40

یوسف أحمد طلب

عمرو محمد عنتر  -  زھور
125 2م  14:35

 2021/12/25

126 علي زیاد فاید  -  ب. بول
/ 2021/12/23 4م  14:40

یوسف أحمد طلبعمرو محمد عنتر

 
B Y E 127 2021/12/24 4م  16:50

یوسف أحمد طلب

128 یوسف أحمد طلب  -  دجلة
  


