
نظام المسابقات وشئون الالعبین

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

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین19مرحلة تحت 
32درو 

كریم ماھر التركى  -  دجلة 1
 B Y E كریم ماھر التركى  -  دجلة2

محمد ولید العطار  -  ب. بول
 

محمد أبو العال عفیفي  -  ك . شوت  3
2021/12/26 1م  10:00

كریم ماھر التركى  -  دجلة

4 محمد أبو العال عفیفي  -  ك . شوت
  / 2021/12/25 1م  19:15

عمر ولید الششتاوى  -  طنطا 5
كریم ماھر التركى  -  دجلة   

22021/12/26م  18:20

6 زیاد أحمد الحسیني  -  شمس
/  2021/12/25 2م  19:15

یوسف عبد الفتاح عامر  -  أھلىزیاد أحمد الحسیني  -  شمس

یوسف عبد الفتاح عامر  -  أھلى
 

یوسف عبد الفتاح عامر  -  أھلى  7
2021/12/26 2م  10:00

8 بالل مصطفى صفا  -  ك . شوت
  / 2021/12/25 3م  19:15

محمد ناصر عبد المنعم  -  شمس  9
كریم ماھر التركى  

12021/12/27م  17:00

10 ستفین أمیر جرجس  -  سموحة
/  2021/12/25 4م  19:15

محمد ناصر عبد المنعم  -  شمس

أحمد عمرو عبد المنعم  -  الصید
 

یحیى محمد الجیار  -  شمس    11
2021/12/26 1م  10:45

محمد ناصر عبد المنعم  -  شمس

12 یحیى محمد الجیار  -  شمس
  /   2021/12/25 5م  19:15

محمد ناصر عبد المنعم  -  شمس

حازم حسام حسن  -  أھلى 13
12021/12/26م  19:05   

14 أكمل رامي الفخراني  -  االتحاد
/  2021/12/25 1م  20:00

حازم حسام حسن  -  أھلىحازم حسام حسن  -  أھلى

نور الدین الولیلي  -  ب. بول
 

نور الدین الولیلي  -  ب. بول  15
2021/12/26 2م  10:45

2021/12/28
16 أدھم حاتم المغربي  -  دجلة

  /  2021/12/25 2م  217:00م  20:00
كریم ماھر التركى

أحمد ماجد غرابھ  -  ك . شوت 17
 

18 عمر محمد مبروك  -  سموحة
/ 2021/12/25 3م  20:00

عمر محمد مبروك  -  سموحة

إسماعیل عمرو رمضان  -  ھلیو
 

أدھم أشرف إسماعیل  -  الصید   19
2021/12/26 1م  11:30

عمر محمد مبروك  -  سموحة

20 أدھم أشرف إسماعیل  -  الصید
  /  2021/12/25 4م  20:00

سیف الدین ھاني خضر  -  االتحاد 21
أحمد ولید عبد التواب  -  دجلة    

22021/12/26م  19:05

22 یوسف خالد محمد سعید  -  زھور
/   2021/12/25 5م  20:00

أحمد ولید عبد التواب  -  دجلةسیف الدین ھاني خضر  -  االتحاد

عبد هللا باسل السعدى  -  ب. بول
 

أحمد ولید عبد التواب  -  دجلة   23
2021/12/26 2م  11:30

24 أحمد ولید عبد التواب  -  دجلة
  /  2021/12/25 1م  20:45

أحمد ولید عبد التواب

على أمین أحمد شوقى  -  الصید  25
22021/12/27م  17:00 

26 یوسف محمد حسن محمد  -  دجلة
/ 2021/12/25 2م  20:45

على أمین أحمد شوقى  -  الصید

شادي عادل علي  -  االتحاد
 

عبد هللا محمد عطیھ  -  طنطا   27
2021/12/26 1م  12:15

عبد هللا محمد عطیھ  -  طنطا

28 عبد هللا محمد عطیھ  -  طنطا
  /  2021/12/25 3م  20:45

عمر سعید صبحى  -  سموحة

یوسف شریف ھاشم  -  شمس 29
12021/12/26م  19:50  

30 انتونى فاخر فرید رزق  -  طنطا 
/  2021/12/25 4م  20:45

محمد ناصر عبد المنعممحمد ناصر عبد المنعمعمر سعید صبحى  -  سموحةیوسف شریف ھاشم  -  شمس

2021/12/28 1م  17:00  
B Y E عمر سعید صبحى  -  سموحة   31

2021/12/26 2م  12:15
عمر سعید صبحى

32 عمر سعید صبحى  -  سموحة 
  


