
نظام المسابقات وشئون الالعبین

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

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین17مرحلة تحت 
128درو 

سلمان شریف خلیل  -  ھلیو 1

 B Y E سلمان شریف خلیل2

عمر جالل قریطم  -  زھور
 

3  2022/03/12 2م  17:05
سلمان شریف خلیلعمر جالل قریطم

4 یحیى نادر جالل  -  شمس
  / 2022/03/11 1م  17:40

أحمد محمد زھران  -  معادى
5 1م  16:20

  2022/03/13
سلمان شریف خلیل

6 یوسف صالح نبیھ طھ  -  أھلى
/  2022/03/11 2م  17:40

أحمد محمد زھرانأحمد محمد زھران

یاسین مصطفى ضیف  -  زھور
 

7  2022/03/12 3م  17:05
یاسین مصطفى ضیف

8 3جوسر مجد وھیب  -  مجمع  
  / 2022/03/11 3م  17:40

محمد ھیثم ھدیھ  -  دجلة 12022/03/14م  16:45   9
سلمان شریف خلیل

 B Y E 10
  

محمد ھیثم ھدیھ

علي محمد العباسي  -  ب. بول
 

11    2022/03/12 4م  17:05
محمد ھیثم ھدیھعلي محمد العباسي

12 أكتوبر6عبدالرحمن أحمد سباعي  -  
  /   2022/03/11 4م  17:40

محمد ھیثم ھدیھ

یوسف وائل مھنا  -  سبورتنج
13 2م  16:20

  2022/03/13

14 یوسف أحمد العباسي  -  ب. بول
/  2022/03/11 5م  17:40

یوسف وائل مھنایوسف وائل مھنا

إیاد أحمد مجدي  -  الصید
 

15  2022/03/12 5م  17:05
إیاد أحمد مجدي

16 یس ھیثم عبد الحمید  -  ب. بول
  /  2022/03/11 62022/03/16م  17:40 1م  18:15

 سلمان شریف خلیل
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طھ أیمن شافعى  -  دجلة 17
  

 B Y E 18
 

طھ أیمن شافعى
 

محمد طارق بالى  -  سبورتنج
 

19   2022/03/12 6م  17:05
طھ أیمن شافعىمحمد طارق بالى

 

20 كریم معتز عیاد  -  ب. بول
  /  2022/03/11  7م  17:40

عمر إبراھیم عسل  -  ك . شوت
21 3م  16:20

   2022/03/13
طھ أیمن شافعى

 

22 علي عمرو الكنزي  -  زھور
/   2022/03/11 8م  17:40

عمر إبراھیم عسلعمر إبراھیم عسل
 

عمر محمد خلف  -  ك . شوت
 

23   2022/03/12 7م  17:05
عمر محمد خلف

 

24 عمرو نشأت حسانین  -  دجلة
  /  2022/03/11 1م  18:20

طھ أیمن شافعى
 

عز الدین عبد الناصر  -  دجلة  22022/03/14م  16:45  25

 B Y E 26
 

عز الدین عبد الناصر
 

عمر محمد بسطاوى  -  دجلة
 

27   2022/03/12 8م  17:05
عز الدین عبد الناصرعمر محمد بسطاوى

 

28 احمد ھیثم  -  البرلسى
  /  2022/03/11 2م  18:20

عز الدین عبد الناصر
 

محمد صالح حامد صالح  -  دجلة
29 4م  16:20

 2022/03/13 

30 یاسین وائل الشواف  -  زھور
/   2022/03/11 3م  18:20

محمد صالح حامد صالحمحمد صالح حامد صالح
 

مروان تامر السید

علي شریف كامل  -  معادى
 

31   2022/03/12 1م  17:45
علي شریف كامل

12022/03/18م  15:15 

32 علي مدحت محمد الدیب  -  ك . شوت
  / 2022/03/11  4م  18:20
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  سنھ ناشئین17مرحلة تحت 
128درو 

یوسف محمد عشیبھ  -  طنطا  12022/03/17م  18:15  سلمان شریف خلیل33

 B Y E یوسف محمد عشیبھ34
  

براء یاسر الشناوى  -  دجلة
 

35  2022/03/12 2م  17:45
یوسف محمد عشیبھبراء یاسر الشناوى

  

36 ھاني أحمد رفعت  -  االتحاد
  / 2022/03/11   5م  18:20

یوسف إیھاب بشرى  -  دجلة
37 5م  16:20

  2022/03/13
یوسف محمد عشیبھ

  

38 أكتوبر6احمد یاسر ابراھیم  -  
/  2022/03/11 6م  18:20

یوسف أحمد سرحانیوسف إیھاب بشرى
  

حمدى طارق رفعت  -  دجلة
 

39  2022/03/12 3م  17:45
یوسف أحمد سرحان

  

40 یوسف أحمد سرحان  -  الصید
  / 2022/03/11   7م  18:20

علي أحمد محمد أحمد  -  الصید 32022/03/14م  16:45   41
یوسف محمد عشیبھ

  

 B Y E 42
  

علي أحمد محمد أحمد
  

3سیف الدین اسامھ  -  مجمع 
 

43    2022/03/12 4م  17:45
علي أحمد محمد أحمدسیف الدین محمد عوضین

  

44 سیف الدین محمد عوضین  -  زھور
  /   2022/03/11 8م  18:20

علي أحمد محمد أحمد
  

أكتوبر6أحمد ھاني درویش  -  
45 6م  16:20

  2022/03/13  

46 عمر أحمد جالل  -  االتحاد
/  2022/03/11 1م  19:00

یحیى إسالم أبو ریھأحمد ھاني درویش
  

یوسف بھجت منصور  -  االتحاد
 

47  2022/03/12 5م  17:45
مروان تامر السید یحیى إسالم أبو ریھ

  

48 یحیى إسالم أبو ریھ  -  أھلى
  /  2022/03/11 22022/03/16م  19:00  2م  18:15
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  سنھ ناشئین17مرحلة تحت 
128درو 

مروان تامر السید  -  سموحة 49
  

 B Y E 50
 

مروان تامر السید
 

محمد مصطفى الشرشابي  -  شمس
 

51   2022/03/12 6م  17:45
مروان تامر السیدمحمد مصطفى الشرشابي

 

52 أدم محمود العادلي  -  البرلسى
  /  2022/03/11  3م  19:00

عمر محمد مسعود  -  ھلیو
53 7م  16:20

   2022/03/13
مروان تامر السید

 

54 كریم محمد بركات  -  ھلیو
/   2022/03/11 4م  19:00

عمر محمد مسعودعمر محمد مسعود
 

حمزه محمد ابوھیبھ  -  ك . شوت
 

55   2022/03/12 7م  17:45
حمزه محمد ابوھیبھ

 

56 لؤي إبراھیم صالح  -  دجلة
  /  2022/03/11 5م  19:00

مروان تامر السید
 

حمزه وسام حمدي  -  شمس  42022/03/14م  16:45  57

 B Y E 58
 

حمزه وسام حمدي
 

محمد أسامھ الفار  -  دجلة
 

59   2022/03/12 8م  17:45
حمزه وسام حمدينور الدین احمد كمال

 

60 أكتوبر6نور الدین احمد كمال  -  
  /  2022/03/11 6م  19:00

حمزه وسام حمدي
 

عمر توفیق خمیس  -  ك . شوت
61 8م  16:20

 2022/03/13 

62 عبد هللا إیمن صابر  -  الصید
/ 2022/03/11 7م  19:00

عمر توفیق خمیسعمر توفیق خمیس
 

حمزه أحمد خلیفھ  -  سموحة
 

63 2022/03/12 1م  18:25
حمزه أحمد خلیفھ

 

64 3عمر محمد محمود  -  مجمع 
  /2022/03/11  8م  19:00
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3كریم احمد  -  مجمع  65
سلمان شریف خلیل  

03/18/2022 2م  15:15

66 أحمد یاسر سرور  -  االتحاد
/2022/03/11 1م  19:40

أحمد یاسر سرور
 

إسالم عادل محمد عباس  -  االتحاد
 

67  2022/03/12 2م  18:25
عمر عبد الحي عادلعمر عبد الحي عادل

 

68 عمر عبد الحي عادل  -  الصید
  / 2022/03/11  2م  19:40

زین الدین محمد تمیم  -  دجلة
69 1م  17:00

  2022/03/13
عمر عبد الحي عادل

 

70 أحمد ولید مكادي  -  المنیا
/  2022/03/11 3م  19:40

أحمد ولید مكاديأحمد ولید مكادي
 

عمر تامر محمد  -  ب. بول
 

71  2022/03/12 3م  18:25
عمر ھاني محمد الشین

 

72 عمر ھاني محمد الشین  -  ب. بول
  / 2022/03/11  4م  19:40

یوسف محمد محمود  -  ب. بول 52022/03/14م  16:45   73
سیف الدین اشرف

 

74 علي الحسین مصطفى  -  شمس
/  2022/03/11 5م  19:40

یوسف محمد محمود
 

یوسف أشرف شلبي  -  ك . شوت
 

75    2022/03/12 4م  18:25
یوسف محمد محمودیوسف أشرف شلبي

 

76 كیفین إیھاب ستیفن  -  شمس
  /   2022/03/11 6م  19:40

سیف الدین اشرف
 

یس ایمن مصطفي  -  شمس
77 2م  17:00

  2022/03/13 

78 عمر محمد مرعي  -  ھلیو
/  2022/03/11 7م  19:40

سیف الدین اشرفعمر محمد مرعي
 

 
B Y E 79  2022/03/12 5م  18:25

سیف الدین اشرف
 

80 سیف الدین اشرف  -  شمس
    2022/03/16 3م  18:15

یوسف رشدى مبروك
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عمر إیمن شوشھ  -  معادى 81
   

82 عمرو عماد الشرقاوي  -  شمس
/ 2022/03/11 8م  19:40

عمرو عماد الشرقاوي
  

عمر ناصر السید  -  المنیا
 

83   2022/03/12 6م  18:25
حمزه أسامھ غنیمحمزه أسامھ غنیم

  

84 حمزه أسامھ غنیم  -  معادى
  /  2022/03/11   1م  20:20

معتز ابراھیم التركي  -  سموحة
85 3م  17:00

   2022/03/13
حمزه أسامھ غنیم

  

86 عمر عبد الخالق السید  -  سبورتنج
/   2022/03/11 2م  20:20

عمر عبد الخالق السیدعمر عبد الخالق السید
  

 
B Y E 87   2022/03/12 7م  18:25

علي خالد الزھارنھ
  

88 علي خالد الزھارنھ  -  دجلة
    

یوسف رشدى مبروك
  

یوسف محمد مصطفى  -  دجلة   62022/03/14م  16:45  89

90 عبد هللا حسن الصاوي  -  ب. بول
/ 2022/03/11 3م  20:20

عبد هللا حسن الصاوي
  

حمدي إیھاب حمدي  -  أھلى
 

91   2022/03/12 8م  18:25
حمدي إیھاب حمديحمدي إیھاب حمدي

  

92 جون ریمون بشیر  -  شمس
  /  2022/03/11 4م  20:20

یوسف رشدى مبروك
  

3مجدي حازم بدران  -  مجمع 
93 4م  17:00

 2022/03/13  

94 كریم طارق وھبي  -  ھلیو
/ 2022/03/11 5م  20:20

یوسف رشدى مبروككریم طارق وھبي
  

 
B Y E 95 2022/03/12 1م  19:05

یوسف رشدى مبروك
  

96 یوسف رشدى مبروك  -  سموحة
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یحیي جمال امین  -  دجلة   محمد محمد زكریا97

98 كریم عمرو الدمرداش  -  شمس
/2022/03/11 6م  20:20

كریم عمرو الدمرداش
22022/03/17م  18:15 

3كیرلس مالك  -  مجمع 
 

99  2022/03/12 2م  19:05
یاسین أحمد نصریاسین أحمد نصر

 

100 یاسین أحمد نصر  -  الصید
  / 2022/03/11  7م  20:20

سیف الدین عمرو  -  د.الدفاع
101 5م  17:00

  2022/03/13
علي طارق محمد لطفي

 

102 یوسف عادل حنا رزق  -  الصید
/  2022/03/11 8م  20:20

علي طارق محمد لطفيیوسف عادل حنا رزق
 

عمر خالد الدیب  -  زھور
 

103  2022/03/12 3م  19:05
علي طارق محمد لطفي

 

104 علي طارق محمد لطفي  -  الصید
  / 2022/03/11  1م  21:00

عمر خالد عبد العاطي  -  ھلیو 72022/03/14م  16:45   105
زیاد محمد سامى

 

106 أحمد رفعت إبراھیم  -  االتحاد
/  2022/03/11 2م  21:00

عمر خالد عبد العاطي
 

محمد خالد محمد  -  االتحاد
 

107    2022/03/12 4م  19:05
عبد الرحمن الجوھريعبد الرحمن الجوھري

 

108 عبد الرحمن الجوھري  -  شمس
  /   2022/03/11 3م  21:00

زیاد محمد سامى
 

محمد حسام أبو دیب  -  طنطا
109 6م  17:00

  2022/03/13 

110 كریم خالد سیف النصر  -  شمس
/  2022/03/11 4م  21:00

زیاد محمد سامىكریم خالد سیف النصر
 

 
B Y E 111  2022/03/12 5م  19:05

محمد محمد زكریا زیاد محمد سامى
 

112 زیاد محمد سامى  -  سموحة
    2022/03/16 4م  18:15
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یوسف معتز ابراھیم  -  قناة.س 113
 

114 مصطفى یاسر حفني  -  أھلى
/ 2022/03/11 5م  21:00

مصطفى یاسر حفني

جابرییل البرت فایز  -  سبورتنج
 

115   2022/03/12 6م  19:05
یاسین عمرو طلعتیاسین عمرو طلعت

116 یاسین عمرو طلعت  -  الصید
  /  2022/03/11 6م  21:00

فارس ولید خیري علیوه  -  االتحاد
117 7م  17:00

   2022/03/13
یاسین عمرو طلعت

118 صمویل جون جورج  -  االتحاد
/   2022/03/11 7م  21:00

یوسف شریف مجدي حسنفارس ولید خیري علیوه

خالد رضا عبد العاطي  -  الصید
 

119   2022/03/12 7م  19:05
یوسف شریف مجدي حسن

120 یوسف شریف مجدي حسن  -  ھلیو
  /  2022/03/11 8م  21:00

محمد محمد زكریا

یاسین یامن العوامري  -  البرلسى 82022/03/14م  16:45  121

122 یاسین شریف سالم  -  ب. بول
/ 2022/03/11 1م  21:40

یاسین شریف سالم

علي محمد حسن  -  البرلسى
 

123   2022/03/12 8م  19:05
محمود أحمد عبدالباريمحمود أحمد عبدالباري

124 محمود أحمد عبدالباري  -  ب. بول
  /  2022/03/11 2م  21:40

محمد محمد زكریا

عمر أحمد سعید  -  سبورتنج
125 8م  17:00

 2022/03/13

126 مروان إیمن عصمت  -  الصید
/ 2022/03/11 3م  21:40

محمد محمد زكریامروان إیمن عصمت

 
B Y E 127 2022/03/12 1م  19:45

محمد محمد زكریا

128 محمد محمد زكریا  -  سبورتنج
  


