
نظام المسابقات وشئون الالعبین

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

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین17مرحلة تحت 
64درو 

محمد محمد زكریا  -  سبورتنج 1
 B Y E محمد محمد زكریا2

مصطفى یاسر حفني  -  أھلى
 

3  2021/12/25 1م  09:00
محمد محمد زكریا مصطفى یاسر حفني

4 إیاد ھاني خضر  -  االتحاد
  / 2021/12/23 2م  15:15

عمار یاسر متولي  -  ب. بول 5
22021/12/26م  12:00   

محمد محمد زكریا

6 كریم معتز عیاد  -  ب. بول
/  2021/12/23 3م  15:15

یاسین أحمد نصر كریم معتز عیاد

یاسین أحمد نصر  -  الصید
 

7  2021/12/25 2م  09:00
یاسین أحمد نصر

8 یس ھیثم عبد الحمید  -  ب. بول
  / 2021/12/23 4م  15:15

عمر ھاني محمد الشین  -  ب. بول 42021/12/26م  19:30   9
محمد محمد زكریا

 B Y E 10
عمر ھاني محمد الشین  

جون ریمون بشیر  -  شمس
 

11    2021/12/25 3م  09:00
جون ریمون بشیر جون ریمون بشیر

12 عمرو عماد الشرقاوي  -  شمس
  /   2021/12/23 1م  15:55

أحمد ولید راشد

أحمد ولید راشد  -  ھلیو 13
32021/12/26م  12:00   

 B Y E 14
أحمد ولید راشد   أحمد ولید راشد

كریم طارق وھبي  -  ھلیو
 

15  2021/12/25 4م  09:00
كریم طارق وھبي

16 3كریم احمد  -  مجمع 
  /  2021/12/23 22021/12/27م  15:55 1م  16:15

 محمد محمد زكریا

سیف الدین اشرف  -  شمس 17
  

 B Y E 18
 سیف الدین اشرف 

آدم شریف حسنى  -  شمس
 

19   2021/12/25 5م  09:00
سیف الدین اشرف  عبد هللا حسن الصاوي

20 عبد هللا حسن الصاوي  -  ب. بول
  /  2021/12/23  3م  15:55

أحمد یاسر سرور  -  االتحاد 21
42021/12/26م  12:00    

 إیاد محمد داود

22 عمرو نشأت حسانین  -  دجلة
/   2021/12/23 4م  15:55

إیاد محمد داود  أحمد یاسر سرور

یاسین مصطفى ضیف  -  زھور
 

23   2021/12/25 1م  09:45
 إیاد محمد داود

24 إیاد محمد داود  -  سموحة
  /  2021/12/23 1م  16:35

 مروان تامر السید

مروان تامر السید  -  سموحة  52021/12/26م  19:30  25

 B Y E 26
 مروان تامر السید 

3محمود أحمد عمر  -  مجمع 
 

27   2021/12/25 2م  09:45
مروان تامر السید  أحمد ولید مكادي

28 أحمد ولید مكادي  -  المنیا
  /  2021/12/23 2م  16:35

 مروان تامر السید

كیفین إیھاب ستیفن  -  شمس 29
 52021/12/26م  12:00  

30 یوسف محمد محمود  -  ب. بول
/   2021/12/23 3م  16:35

كیفین إیھاب ستیفن مروان تامر السید كیفین إیھاب ستیفن مروان تامر السید

كریم خالد سیف النصر  -  شمس
 

31   2021/12/25 3م  09:45
یوسف عصام فرج ساجد  أحمد عباس

12021/12/28م  16:15

32 ساجد  أحمد عباس  -  سموحة
  / 2021/12/23  4م  16:35

یوسف صالح نبیھ طھ  -  أھلى 22021/12/28م  16:15  سلمان شریف خلیل33



نظام المسابقات وشئون الالعبین

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

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین17مرحلة تحت 
64درو 

34 محمد أسامھ الفار  -  دجلة
/2021/12/23 1م  17:15

 یوسف صالح نبیھ طھ

 
B Y E 35  2021/12/25 4م  09:45

یوسف صالح نبیھ طھ  یوسف إیھاب بشرى

36 یوسف إیھاب بشرى  -  دجلة
    

علي إبراھیم دویدار  -  ب. بول 37
12021/12/26م  12:45   

 یوسف عصام فرج

38 3سیف الدین اسامھ  -  مجمع 
/  2021/12/23 2م  17:15

یوسف عصام فرج  علي إبراھیم دویدار

 
B Y E 39  2021/12/25 5م  09:45

 یوسف عصام فرج

40 یوسف عصام فرج  -  االتحاد
    

عمار یاسر حسن  -  ھلیو 12021/12/26م  20:15   41
 یوسف عصام فرج

42 عمر محمد خلف  -  ك . شوت
/  2021/12/23 3م  17:15

 عمر محمد خلف

عمر محمد مرعي  -  ھلیو
 

43    2021/12/25 1م  10:30
ھشام محمد الشعراوي  ھشام محمد الشعراوي

44 ھشام محمد الشعراوي  -  طنطا
  /   2021/12/23 4م  17:15

 زیاد محمد سامى

علي محمد العباسي  -  ب. بول 45
 22021/12/26م  12:45   

46 مروان إیمن عصمت  -  الصید
/  2021/12/23 1م  17:55

زیاد محمد سامى  علي محمد العباسي

 
B Y E 47  2021/12/25 2م  10:30

سلمان شریف خلیل  زیاد محمد سامى

48 زیاد محمد سامى  -  سموحة
    2021/12/27 2م  16:15

عبد الرحمن الجوھري  -  شمس 49
 

50 محمد مصطفى الشرشابي  -  شمس
/ 2021/12/23 2م  17:55

عبد الرحمن الجوھري

عمر عبد الخالق السید  -  سبورتنج
 

51   2021/12/25 3م  10:30
عبد الرحمن الجوھري عمر عبد الخالق السید

52 عمر عبد الحي عادل  -  الصید
  /  2021/12/23 3م  17:55

زیاد ناصر الدین غزال  -  طنطا 53
32021/12/26م  12:45    

عبد الرحمن الجوھري

54 محمد ھاني محمد مصطفي  -  سموحة
/   2021/12/23 4م  17:55

علي خالد الزھارنھ زیاد ناصر الدین غزال

 
B Y E 55   2021/12/25 4م  10:30

علي خالد الزھارنھ

56 علي خالد الزھارنھ  -  دجلة
سلمان شریف خلیل    

علي الحسین مصطفى  -  شمس 22021/12/26م  20:15  57

58 محمد صالح حامد صالح  -  دجلة
/ 2021/12/23 1م  18:35

محمد صالح حامد صالح

 
B Y E 59   2021/12/25 5م  10:30

محمود أحمد عبدالباري محمود أحمد عبدالباري

60 محمود أحمد عبدالباري  -  ب. بول
سلمان شریف خلیل    

حمدى طارق رفعت  -  دجلة 61
42021/12/26م  12:45  

62 إیاد أحمد مجدي  -  الصید
/ 2021/12/23 2م  18:35

سلمان شریف خلیل إیاد أحمد مجدي

 
B Y E 63 2021/12/25 1م  11:15

سلمان شریف خلیل

64 سلمان شریف خلیل  -  ھلیو
  


